Colgate University
هاميلتون ،نيويورك

(عدد السكان  4200شخص)

تقع جامعة كولجيت ،التي تأسست في عام  ،1819في
المركز الجغرافي لوالية نيويورك ،حيث تبعد نحو أربع
ساعات شمال غرب مدينة نيويورك.
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طالبًا

مدينة نيويورك

طالب خريجين
الطالب المحليون من غير ذوي البشرة البيضاء
الجيل األول من طلبة الكلية
طالب دوليون (يشملون مزدوجي الجنسية؛ يمثلون  74دولة)

من والية نيويورك

أعضاء هيئة التدريس297 :

الدورات التدريبية التي يقوم أعضاء هيئة التدريس بتدريسها%100 :
أعضاء هيئة التدريس من الحاملين درجة الدكتوراه أو الدرجات األعلى في مجالهم%99 :
أعضاء هيئة التدريس من غير ذوي البشرة البيضاء%25 :
نسبة الطالب
إلى أعضاء هيئة التدريس

9:1
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الطالب العائدون بمستوى السنة
الثانية الجامعية
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التخرج
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من بين أعلى المعدالت في البالد

المنح 849 :مليون دوالر (تقريبًا)
مساحة الحرم بالفدان575 :
أصبحت الهيئة الطالبية مختلطة في1970 :
بعد سنة واحدة من التخرج ،إنّ نسبة  %96من دفعة عام 2016

يجري توظيفهم ،في كلية الدراسات العليا ،أو على برنامج الزمالة.

المجاالت الثانوية

إضافة إلى المجاالت الرئيسية ،تتوفر المجاالت الدراسية الثانوية التالية:

الكتابة اإلبداعية
الدراسات المتعلقة باألفالم ووسائل اإلعالم
الدراسات اليهودية
الدراسات المتعلقة بالتوجه الجنسي
اللغويات

علم األحياء الرياضي
الدراسات المتعلقة بالقرون الوسطى وعصر النهضة
دراسات المتاحف
الكتابة والبالغة

 55مجاالً رئيسيًا
الدراسات اإلفريقية واألمريكية الالتينية
علم اإلنسان
الرياضيات التطبيقية
الفن وتاريخه
الدراسات اآلسيوية
الجيوفيزياء والفيزياء الفلكية
علم الفلك/الفيزياء
الكيمياء الحيوية
علم األحياء
الكيمياء
اللغة الصينية
الدراسات الكالسيكية
األدب الكالسيكي
علوم الحاسب اآللي
علوم الحاسب اآللي/الرياضيات
االقتصاد
الدراسات التربوية
اللغة اإلنجليزية
علم األحياء البيئية
االقتصاد البيئي
الجغرافيا البيئية
الجيولوجيا البيئية
الدراسات البيئية
اللغة الفرنسية
الجغرافيا
الجيولوجيا
اللغة األلمانية
اللغة اليونانية
التاريخ
اإلنسانيات
العالقات الدولية
اللغة اليابانية
اللغة الالتينية
االقتصاد الرياضي
الرياضيات
الدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية
البيولوجيا الجزيئية
الموسيقى
الدراسات األمريكية األصلية
العلوم الطبيعية
علم األعصاب
دراسات السالم والصراعات
الفلسفة
الفلسفة والدين
العلوم الفيزيائية
الفيزياء
العلوم السياسية
علم النفس
الدين
الدراسات الروسية واألوراسية
العلوم االجتماعية
علم االجتماع
اللغة اإلسبانية
المسرح
دراسات المرأة (الدراسات النسائية)

الملف التعريفي بالفصول لعام 2021
الطلبات

القرار المبكر 851 :طلبًا 369/تم تسجيلهم

المقبولون ()%28

المسجلون

2395 8542
من  49والية ،وواشنطن،
و 145دولة

الدوليون

11 778

الطالب المحليون من غير
ذوي البشرة البيضاء

%

 %56من اإلناث؛ %44
من الذكور

22

%

من الفصل

يمثلون  22دولة؛ مزدوجو الجنسية يمثلون 15
دولة إضافية

معدل نتائج اختبارات الطالب المقبولين ومعدل العالمات

متوسط اختبار  1520-1400 :%50 SATمجتمعة

أعلى المدارس التي التحق بها
خريجو جامعة كولجيت
جامعة بوستون
جامعة كولومبيا
جامعة كورنيل
جامعة جورج تاون
جامعة جونز هوبكنز
جامعة نيويورك
جامعة نورث إيسترن
جامعة سيراكيوز
جامعة جورج واشنطن
جامعة تافتس
جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلوس
جامعة كارولينا الشمالية
جامعة فيرجينيا

أغلب مجاالت العمل الشهيرة
(صف )2016
األعمال/اإلدارة
االتصاالت/وسائل اإلعالم
الخدمات االستشارية
التعليم
الخدمات المالية
الصحة/الطب
الخدمات القانونية
منظمات غير ربحية/التغيير االجتماعي
العلوم
الرياضة/االستجمام
التكنولوجيا/الحوسبة

من الفصل

متوسط معدل العالمات4.0/3.8 :

متوسط اختبار 34-32 :ACT 50%

المواعيد النهائية لتقديم الطلبات
 15نوفمبر :القرار المبكر 1
 15يناير :القرار المنتظم؛
القرار المبكر 2
تعتمد جامعة كولجيت على الطلبات المشتركة
( )Common Applicationوالطلبات االئتالفية
( .)Coalition Applicationيتطلب كل منهما مقال
إضافي موجه إلى جامعة كولجيت .استخدم الروابط
المتوفرة على موقعنا اإللكتروني.colgate.edu ،

الحياة المعيشية
حق السكن مكفول طوال السنوات األربع
من وقت الطالب في كولجيت.

 2018—2017تكلفة
الحضور
 53650دوالر أمريكي
 330دوالر أمريكي
 6525دوالر أمريكي
 +6995دوالر أمريكي

رسوم التعليم
رسوم أنشطة الطلبة
الغرفة
الوجبات

إجمالي الرسوم  67500دوالر أمريكي
		
للطالب

 2360دوالر أمريكي

الكتب/النفقات
الشخصية التقديرية

تفي جامعة كولجيت بنسبة %100
 %من احتياجات الطلبة المتقدمين

100

الطلبة الذي يقيمون في أماكن اإلقامة التابعة
لجامعة كولجيت%92 :

المساعدة المالية

الطالب في األخوية أو الطالبات في سكن
الفتيات%30 :

متوسط مكافآت الطلبة الذين يتلقون
المساعدات المالية:2018–2017 ،

القسم  1األلعاب الرياضية
تمثل جامعة كولجيت  25فرقة جامعية في القسم  1من
الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ( )NCAAكجزء
من دوري باتريوت ومؤتمر األلعاب الرياضية للكليات
الشرقية (.)ECAC

معدل التخرج للطلبة الرياضيين%98 :

 +190ناديًا للطلبة ومؤسسة
الطلبة الذين يدرسون خارج الحرم:

منحة جامعة كولجبت
قروض للطلبة
العمل بجانب الدراسة

 46775دوالر أمريكي
 2500دوالر أمريكي
 +2800دوالر أمريكي

متوسط المكافآت

 52075دوالر أمريكي

 %41من طلبة الصف األول
يتلقون مساعدات مالية

15500
دوالر
أمريكي

معدل عبء المديونية بالنسبة
للطلبة الذين يحصلون على
مساعدات بعد أربع سنوات

%65
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