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للطالب األجانب



24181
 إجمالي التسجيل

20569
الطالب الجامعيون

3612
الطالب المتخرجون

2014 الطلبات الدولية

اإلجماليالُمحولونالطالب الجدد

2,853

1,503

437

634

379

219

3,487

1,882

656

المتقدمون

المقبولون

المسجلون

التسجيل

الصين

الكويت

الهند

اليابان

تايوان

كوريا الجنوبية

المملكة العربية السعودية
كندا

البرازيل

دول تمثيالًأعلى 10

المسافة من يوجين إلى المدن الكبرى بالواليات المتحدة

سياتل، واشنطن 
247 ميل 398 كيلو متر

بورتالند، أوريغون 
100 ميل 161 كيلو متر

يوجين

 سان فرانسيسكو، كاليفورنيا
441 ميل 710 كيلو متر

لوس انجلوس، كاليفورنيا 
739 ميل 1189 كيلو متر

دنفر، كولورادو 
1,569 كيلو متر، 975 ميل

شيكاغو، إلينوي 
1,788 ميل 2,878 كيلو متر

واشنطن، العاصمة 
2925 ميل 4706 كيلو متر

 نيويورك، نيويورك
3,025 ميل 4,867 كيلو متر



البرامج األكاديمية التي ُصنفت بين أفضل 
20 برنامًجا أو األفضل بنسبة %20

الهندسة المعمارية: التصميم المستدام
 األحياء

اضطرابات التواصل
األدب المقارن

حل الصراعات وتسوية النزاعات
التعليم 

القيادة التربوية
القانون البيئي

العلوم الجيولوجية
الجغرافيا

العمارة الداخلية
الكتابة والبحث القانوني

الرياضيات
الفيزياء

علم النفس
التسويق الرياضي

الممارسات التجارية المستدامة

18:1
 متوسط أعداد الطالب 

إلى المعلمين

19
متوسط حجم الفصل

%71
1–25 طالًبا

%25
26–100 طالب

%4
101 أو يزيد

الفصول الجامعية

حجم الفصل

 نوع الفصل 
)متوسط الحجم(

المحاضرة

المناقشة

المعمل*

النشاط*

 ندوة، ودراسة مستقلة، وبحث فردي 

22

22

19

15

03
 *  يشرف أعضاء هيئة التدريس 

مباشرة على تعليمات جميع 
أقسام المختبر والمناقشة.

خريجي جامعة أوريجون من %94
الموظفين أو الُمسجلين في أحد 

البرامج التعليمية بعد التخرج بسنة 
واحدة

الطالب الجدد الدوليين 
اللذين عادوا لاللتحاق 
بالجامعة للسنة الثانية  %89

مجموع فصول الطالب 
الجامعيين 
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عضو رابطة الجامعات 
األمريكية 

أفضل 
%2

من الجامعات العامة

المصادر: رابطة الجامعات األمريكية، أخبار الواليات المتحدة والتقرير العالمي، وذكاء التصميم المجلس الوطني للبحوث العلمية
الجامعات األمريكية * رابطة 
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UOGLOBAL@UOREGON.EDU  +1 541-346-3201 admissions.uoregon.edu/international

فئات نادي جامعة أوريجون: األكاديمية والثقافية واإلدارية والبيئية والدينية وخريجي الحقوق واألجانب ومجتمع الشواذ واإلعالم والثقافات المتعددة 
وأقسام أخرى والمؤدون والسياسية والمهنية والترفيهية والسكنية واألداء وتعلم الخدمة والحكومة الطالبية

األلعاب الرياضية بالنادي واأللعاب الداخلية: التزلج على جبال األلب، وتنس الريشة، والبيسبول، وصيد سمك القاووس، والتسلق، والكريكيت، وركوب 
الدراجات، والرقص، والجولف القرصي والفروسية والمبارزة وممارسة الهوكي على الجليد، والكندو، والالكروس والتزلج الشمالي، وكرة المضرب، 
وتحدي حارس، والتجديف، والرجبي، والجري، واإلبحار والتزلج على الجليد، وكرة القدم، والسوفتبول، وركوب األمواج والسباحة وتنس الطاولة 

والتنس، السباق لمسافات طويلة، والكرة الطائرة، وكرة الماء، والوشو

األندية والمنظمات

9
قاعات اإلقامة 
25 نوًعا للغرف

%80
 من الطالب الجدد يعيشون 

في الحرم الجامعي 

10
 صاالت تناول الطعام في 

الحرم الجامعي 

4 سنوات
متوسط الوقت للتخرج 

إضافة إلى فصل دراسي واحد

أفضل 10 تخصصات وأكثرها شعبية بين 
الطالب الجامعيين األجانب

المحاسبة
إدارة األعمال

علوم الحاسب اآللي
علم االقتصاد

 األسس التربوية
علم االجتماع العام

الصحافة
الرياضيات
علم النفس
غير ُمعلن

AMAZON
COLUMBIA SPORTSWEAR

DELOITTE
GENENTECH

GOOGLE
HEWLETT-PACKARD

IBM
INTEL

KAISER PERMANENTE
MICROSOFT

NIKE
 PROVIDENCE HEALTH &

SERVICES
WELLS FARGO

WIEDEN AND KENNEDY
ZGF ARCHITECTS LLP

أفضل الشركات التي يعمل بها 
خريجو أوريجون

admissions.uoregon.edu/safety

تلتزم جامعة أوريجون بتوفير أجواء 
من السالمة واألمان والترحيب لجميع 

الطالب. تقوم إدارة الشرطة بجامعة 
أوريجون )UOPD( بدوريات لتمشيط 
الحرم الجامعي الذي تم إنشاءه بتصميم 
يشبه الحدائق على مساحة 295 فدان، 
وكذلك المناطق المجاورة إما سيًرا على 
األقدام أو بالدراجة أو بالسيارة. تحافظ 

إدارة الشرطة بجامعة أوريجون على 
وجودها الفعال في الحرم الجامعي لمنع 
الجريمة وللتأكيد على األمان الشخصي 

وأمن المنشآت.

حتى  الجميع  يقبل  جامعي  حرم 
.2001 منذ  الشواذ 

التنوع

%38
من  نوًعا  يوفر  المستجدين  من فصل 
األقليات  طالب  من   %27 ( التنوع 

الطالب  من   %11 المحلية، 
األجانب( 

admissions.uoregon.edu/open/resources

تقوم جامعة أوريغون على مبدأ تكافؤ الفرص وتحفيز مشاركة النساء واألقليات وتلتزم بالتنوع الثقافي وتمتثل لقانون 
 األمريكيين المعاقين. سيتم توفير هذا المنشور بصيغات قابلة للوصول إليها عند الطلب. © جامعة أوريجون

MC0815 205ik 2015 ARABIC 

األمان



الزيارة
تعقد الجلسات والجوالت اإلعالمية من االثنين حتى السبت على مدار السنة

يجب تقديم ما يلي ليتم النظر في قبولك بجامعة أوريغون:

معايير القبول

تكلفة الدراسة للطالب 
الجامعيين في 2015-16

الرسوم الدراسية 
 بناًء على التسجيل بالجامعة لمدة 15 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد 

)45 ساعة بالسنة(

السكن داخل الحرم الجامعي 
 غرفة مزدوجة بمواصفات قياسية مع خطة قياسية للوجبات 

الكتب واللوازم  
تختلف التكلفة باختالف متطلبات البرامج الدراسية التي تم التسجيل فيها 

النفقات الشخصية 
تختلف التكلفة باختالف عادات اإلنفاق الشخصي

التأمين الصحي 

اإلجمالي التقديري 

32550 دوالًرا أمريكًيا

11430 دوالًرا أمريكًيا

1068 دوالًرا أمريكًيا

2382 دوالًرا أمريكًيا

1734 دوالًرا أمريكًيا

49164 دوالًرا أمريكًيا

visit.uoregon.edu

admissions.uoregon.edu/apply

التقديم لمكتب القبول
pdf أكمل الطلب على اإلنترنت أو قم بتحميل نسخة بصيغة

المواعيد النهائية 

  
الموعد النهائي الخاص باإلجراءات 

المبكرة لتقديم طلبات الخريف

1 نوفمبر
 منتظم

15 يناير

 جميع الطالب الجدد والمحولون

15 أكتوبر

  جميع الطالب الجدد والمحولون 

1 فبراير

  جميع الطالب الجدد والمحولون 

1 مارس

 الطالب الُمحّولون

15 مايو

خريف سنة 2016 

شتاء سنة 2017

ربيع سنة 2017

صيف سنة 2017 

 •يمكنك العثور على طلبات التحاق الطالب األجانب على
admissions.uoregon.edu/apply 

 

• المؤهالت العلمية: قّدم نسًخا رسمية لجميع المدارس الثانوية أو الكليات والجامعات التي التحقت بها. نسخ 
رسمية صادرة مباشرة عن مدرستك أو كليتك أو جامعتك. قّدمه في ظرف مختوم يحمل الطابع الرسمي أو ختم 

المؤسسة وتوقيع الموظف المناسب. إذا كانت اللغة المستخدمة في الكتابة في دولتك ليست اللغة اإلنجليزية، 
أرسل نسخة باللغة األصلية مع تقديم ترجمة معتمدة من قبل مترجم معتمد وأرسلها في ظرف مغلق بإحكام. لن 

يعتد بنسخ األوراق المرسلة عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني. 

• متطلبات الحد األدنى للكفاءة في اللغة اإلنجليزية: 

 

اللغة اإلنجليزية األكاديمية للطالب الدوليين )AEIS( وهو أحد برامج جامعة أوريجون للطالب األجانب والذين 
 يتحدثون اإلنجليزية بالفعل ولكنهم قد يستخدمون مساعدة إضافية للتأكد من ضمان نجاحهم األكاديمي.

aei.uoregon.edu/aeis 

• نتائج اختبار الكفاءة الدراسية واختبار الكلية األمريكية: ليس مطلوبا منك أن تقدم نتائج اختبار الكفاءة الدراسية 
واختبار الكلية األمريكية إال إذا كنت تتقدم لكلية الهندسة المعمارية والفنون المتحدة أو كلية روبرت دونالد كالرك 
الشرفية. قد يزيد تقديمك لنتائج اختبار الكفاءة الدراسية واختبار الكلية األمريكية من فرصتك أو أهليتك لاللتحاق 

بالمنح. 

• التقرير الشخصي وخطابات التوصية: قم بإدراج هذه األوراق إذا كان أداؤك األكاديمي قد تأثر بظروف معيقة. 

AEIS معفى من اختبار يجب المشاركة في اختبار االختبار
AEIS

 120–88

677–575

9.0–7.0

–

–

87–61

574–500

6.5–6.0

CR 480

20 اللغة اإلنجليزية

 )TOEFL( اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

)IBT( اختبار على اإلنترنت

اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية )ورقة(

النظام الدولي الختبار اللغة اإلنجليزية 

اختبار القبول بالجامعات األمريكية



الدولية  الثقافية  الخدمة  برنامج 
)ICSP(

العمل  أثناء  الدراسة  منح  برنامج 
لدولي ا

الشئون  من  المقدمة  الدراسية  المنح 
لدولية ا

األجانب للطالب  شبرد  عائلة  منحة 

العميد  للتفوق من  الدولية  المنحة   
 *)IDEA( )IDEA(

للحصول على المنحة الدراسية لبرنامج الخدمة الثقافية الدولية )ICSP(، تقدم لاللتحاق 
بالمنحة وأرسل طلب الحصول على المنحة قبل 15 يناير. يجب استالم جميع المواد 

المتعلقة بالطلب قبل 15 فبراير. ُتقدم المنحة الدراسية الحديثة لبرنامج الخدمة الثقافية 
الدولية تلقاًئيا ألحد الطالب الُمختارين من الصين أو هونغ كونغ وهو أيًضا الحاصل على 

المنحة الدراسية لبرنامج الخدمة الثقافية الدولية. 

االحتياج المادي، والجدارة األكاديمية، والقدرة على تقديم 
العروض التقديمية لمجموعات مختلفة من األفراد. 

admissions.uoregon.edu/intlscholarships  32000–9000 
دوالًرا أمريكًيا

برنامج الخدمة الثقافية الدولية 
)ICSP(

ُتمنح تلقائًيا، لكن يجب التقدم لاللتحاق بها قبل 15 يناير يجب تسليم جميع مواد 
طلب القبول، بما في ذلك درجات االختبار، قبل 15 فبراير.

المتوسط الكلي للدرجات 3.80 أو أعلى على مقياس 4.00 
و1190 في الرياضيات والقراءة النقدية باختبار القبول 

بالجامعات األمريكية أو 26 درجة في اختبار الكلية األمريكية

financialaid.uoregon.edu  9000 
دوالًرا أمريكًيا

* لقمة ا

 ُتمنح تلقائًيا، لكن يجب التقدم لاللتحاق بها قبل 15 يناير. يجب استالم جميع مواد 
طلب القبول، بما في ذلك درجات االختبار، قبل 15 فبراير 

 المتوسط الكلي للدرجات 3.60 أو أعلى على مقياس 4.00 
و1150 درجة في الرياضيات والقراءة النقدية باختبار القبول 
بالجامعات األمريكية أو 26 درجة في اختبار الكلية األمريكية 

financialaid.uoregon.edu 4000 دوالًرا 
أمريكًيا

* لعليا ا

admissions.uoregon.edu/intlscholarships 500–6000 ُتمنح استناًدا إلى االحتياج المادي للطالب تقدم لاللتحاق بها قبل 15 يناير طلب منحة الدراسة أثناء العمل قبل 15 أبريل 
دوالًرا أمريكًيا

برنامج منح الدراسة أثناء العمل 
الدولي

admissions.uoregon.edu/intlscholarships تقدم لمكتب القبول وأرسل طلب الحصول على المنحة بحلول 15 يناير يجب استالم 
جميع مواد الطلبات قبل 15 فبراير 

يقدم مكتب جامعة أوريجون للشئون الدولية العديد من المنح 
الدراسية التنافسية النقدية كل عام للطالب الدوليين تختلف أحقية 

المشاركة. 
 10000–1000

دوالًرا أمريكًيا
المنح الدراسية المقدمة من الشئون 

الدولية

 ُتمنح تلقائًيا، لكن يجب التقدم لاللتحاق بكلية كالرك الشرفية قبل 15 يناير. يجب 
استالم جميع مواد طلب القبول، قبل 15 فبراير. 

 الطالب األجانب الذين يعيشون خارج الواليات المتحدة 
والذين تم قبولهم في كلية كالرك الشرفية 

honors.uoregon.edu تختلف منحة عائلة شبرد للطالب األجانب

المنح الدراسية للطالب األجانب

المنح الدراسية بجامعة أوريجون

المنح الدراسية

المنح الدراسية

الموعد النهائي والتفاصيل

الموعد النهائي والتفاصيل

أحقية المشاركة

أحقية المشاركة

المنحة

الموقع اإللكترونيالمنحة

الموقع اإللكتروني

admissions.uoregon.edu/intlscholarships * يمكن للطالب الحصول على منحة دراسية واحدة فقط مما يلي: المنحة الدولية للتفوق من العميد، أو العليا أو القمة .

 1685414
دوالًرا أمريكًيا

 المساعدات المالية والمنح 
الدراسية اإلجمالية 

المدفوعة في15-2014 
للطالب الجامعيين األجانب 

باستثناء التبادل

admissions.uoregon.edu/intlscholarships ُتمنح تلقائًيا، ولكن يجب التقدم لاللتحاق بالمنحة قبل 15 يناير يجب استالم جميع 
المواد المتعلقة بالطلب قبل 15 فبراير. سوف يحصل حاملو دبلومة البكالوريا 
الدولية )IB( تلقاًئًيا على الحد األقصى لقيمة المنحة الدولية للتفوق من العميد 

)IDEA(، والتي تبلغ 8000 دوالر أمريكي بعد أن تتلقى جامعة أوريجون نتائج 
.)IBO( دبلومة البكالوريا الدولية من منظمة البكالوريا الدولية

ُتمنح المنحة الدراسية الجزئية القائمة على الجدارة للمتقدمين 
الجدد من الطالب الجامعيين الدوليين في فصل الخريف 

)سبتمبر(

 8000–6000
دوالًرا أمريكًيا

 المنحة الدولية للتفوق من العميد 
 *)IDEA( )IDEA(


