
على الرغم من أن القارات التي نعيش فيها قد يفصل بينها آالف األميال، إال أن التعليم يجعل 
من العالم مجتمعا واحدا.جامعة أوريغون تمنحك األدوات والمهارات التي تحتاج إليها لتصبح 

شخصية ناجحة يمكنها أن تحدث أثرا إيجابيا في الداخل أو الخارج.

سوف تحضر كطالب أجنبي في جامعة أوريغون فصوال بجانب طالب من أنحاء الواليات 
المتحدة ومن 95 دولة.سوف تقدم هويتك الثقافية الخاصة وتتعرف على العادات المتنوعة التي 
يمارسها اآلخرون في الحرم الجامعي.تتيح لك جامعة أوريغون فرصة التعلم والنمو، بما توفره 

من 269 برنامجا أكاديميا شامال وأكثر من 250 مؤسسة طالبية من بينها اتحاد الطالب 
األجانب والعديد من المؤسسات التي تحتفي بتنوع الثقافات واألمم.

تحتضن جامعة أوريغون التنوع الثقافي والتعلم الدولي مما يعطي الطالب فرصة وضع 
بصمتهم على العالم.

المكانة األكاديمية
تحظى جامعة أوريغون باعتراف ثابت ببرامجها األكاديمية القوية وتعليمها الشامل ومسؤوليتها 

الدولية:

ضمن أفضل 8 في المائة من الجامعات الوطنية )2012  أخبار الواليات المتحدة وتقرير   •
عن العالم(

ضمن أفضل 100 جامعة أبحاث في الواليات المتحدة )2012  مجلة فوربس(  •

كلية التربية: حاصلة على المرتبة الثانية بين كل كليات التربية العامة للخريجين في الواليات   •
المتحدة والمرتبة الثالثة لبرامج التعليم الخاص )2013 أخبار الواليات المتحدةوتقرير عن العالم(

)2013 DesignIntelligence( ضمن أفضل 20 كلية هندسة معمارية في الواليات المتحدة  •

حاصلة على المرتبة 13 في قائمة مجلة سييرا لعام 2012 ألفضل الكليات الصديقة للبيئة  •

حول مدينة يوجين
تقع جامعة أوريغون في مدينة يوجين، ثاني أكبر مدينة في والية أوريغون.وتتميز المدينة 

بكونها زاخرة بالفنون واألنشطة المقامة في الهواء الطلق. تقع مدينة يوجين على بعد ساعة 
من المحيط الهادئ من جهة الغرب ومنطقة التزلج في جبال كاسكيد من جهة الشرق، بينما تقع 
أماكن ممارسة الرياضات ونشاطات وقت الفراغ األخرى على مسافة سير باألقدام من الحرم 

الجامعي.تقع مدينة يوجي على بعد ساعتين إلى الجنوب من مدينة بورتالند وتجذب أفضل 
الممثلين والفنانين باستمرار.عالوة على أن مناخها معتدل، مما يحافظ على حيوية الحياة في 

admissions.uoregon.edu/original .الخارج في معظم أوقات العام

خيارات السكن
من خالل السكن الجامعي، يمكنك اختيار العيش في الحرم الجامعي في غرف اإلقامة أو في 

شقة أو منزل مجاور. تتوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الطعام في الحرم الجامعي، 
وسوف تنعم بالراحة لكونك تقيم بالقرب من قاعات المحاضرات واألصدقاء. أماكن السكن 
داخل الحرم الجامعي محدودة وغير مضمونة. من المهم التقدم بطلب للحصول على السكن 

داخل الحرم الجامعي في أقرب وقت ممكن لضمان الحصول على مكانك. 
housing.uoregon.edu

السالمة في جامعة أوريغون
يلتزم قسم الشرطة بجامعة أوريغون )UOPD( بتوفير أجواء من السالمة واألمان والترحيب 
في الحرم الجامعي واألحياء المحيطة به. تمتع باإلحساس بالراحة عندما تعلم أن الوصول إلى 

قسم الشرطة بجامعة أوريغون سهل من خالل استخدام صناديق االتصال الموزعة ذات التوزيع 
االستراتيجي في أنحاء الحرم الجامعي وأن احتياطات السالمة العالية التقنية تعمل في حاالت 

الطوارئ على مستوى الحرم الجامعي وعند مداخل األبنية ودورية الحرم الجامعي.ُتعتبر مدينة 
 يوجين آمنة ولطيفة حيث معدل الجريمة أقل بكثير من المتوسط الوطني.

safetyweb.uoregon.edu

التكاليف للطالب األجانب للعام 2013-2014

................................................. 30048 دوالًرا أمريكًيا التعليم والرسوم 

السكن والطعام................................................... 12981 دوالًرا أمريكًيا

..................................................... 1170 دوالًرا أمريكًيا التأمين الصحي

.............................................. 44199 دوالرات أمريكية إجمالي التكاليف

المنح الدراسية
المنح الدراسية للطالب األجانب تعد مصدرا ممتازا للمساعدات المالية وجامعة أوريغون تقدم 

العديد منها. تتوفر المواعيد ونماذج التقديم والمزيد من المعلومات على اإلنترنت. 
admissions.uoregon.edu/intlscholarships

عالم من الفرص 
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New York

مواعيد المنح الدراسية
المنح الجامعية العامة................................... 15 يناير
المنح الدراسية الدولية.................................. 15 يناير

المنحة الدولية للتفوق من العميد )IDEA(: منحة دراسية للتعليم الجزئي حسب الجدارة، 
8000-6000 دوالر أمريكي كل عام، قابلة للتجديد على أساس األداء األكاديمي. التقديم 

غير مطلوب.

المنح الدراسية من البرنامج الدولي للخدمة الثقافية: 
 المنحة التنافسية للتنازل عن جزء من رسوم التعليم مع مكون خدمة ثقافية مطلوب.

 يتم تقديم ثالثين إلى أربعين منحة دراسية قابلة للتجديد تتراوح قيمتها بين 
9000 و2700 دوالر أمريكي كل سنة.

منح االحتياج المالي والجدارة األكاديمية: يتم تقديم خمس عشرة إلى عشرين منحة دراسية 
سنوًيا للطالب األجانب المحتاجين مالًيا وذوي الجدارة األكاديمية.

منح الدراسة أثناء العمل: يتم في كل عام تقديم 80–100 منحة دراسة أثناء العمل 
تتراوح قيمتها بين 500 و6,000 دوالر أمريكي للطالب األجانب المستحقين والمحتاجين 
مالًيا.يمكنك مع أحد هذه الجوائز، البحث عن عمل والدراسة في الحرم الجامعي خالل العام 

الدراسي.

التقديم لمكتب القبول
يجب تقديم ما يلي ليتم النظر في قبولك بجامعة أوريغون:

التقديم والرسوم: يمكن االطالع على طلبات االلتحاق والرسوم الخاصة بالطالب األجانب عبر   •
admissions.uoregon.edu/international/apply

أوراق االعتماد التعليمي: قم بإرسال صور رسمية من كل مستندات المدارس الثانوية أو   •
العليا والكليات والجامعات التي درست بها.تصدر النسخة الرسمية من مدرستك أو كليتك أو 
جامعتك مباشرًة في ظرف مغلق ويجب أن تحمل الختم الرسمي للمؤسسة إلى جانب توقيع 
الموظف المسؤول.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.

نتائج إجادة اللغة اإلنجليزية:  •

500............................ )TOEFL( في اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية  
  في اختبار للغة اإلنجليزية كلغة أجنبية عبر اإلنترنت..............................61
6.0.................................. )IELTS( نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولية  

إذا كنت ال تستوفي شرط إجادة اللغة اإلنجليزية، فقد ُيعرض عليك االلتحاق المشروط.   
admissions.uoregon.edu/conditional

نتائج اختبار الكفاءة الدراسية واختبار الكلية األمريكية:ليس مطلوًبا 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.

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

مواعيد هامة للتقديم
خريف 2014

.................................................. 15 يناير الطالب األجانب الجدد
........................................................... 15 مايو جميع المحولين

شتاء 2015
................................................ 15 أكتوبر كل الطالب والمحولين

ربيع 2015
.................................................. 1 فبراير كل الطالب والمحولين

صيف 2015
.................................................. 1 مارس كل الطالب والمحولين

 تتطلب بعض البرامج األكاديمية طلبات تقديم منفصلة بمواعيد محددة.
admissions.uoregon.edu/deptdeadlines

معلومات االتصال
Office of Admissions عنوان المراسلة بالبريد: 

1217 University of Oregon  
Eugene OR 97403-1217  

USA  
+1 541-346-3201 رقم الهاتف: 

uoglobal@uoregon.edu عنوان البريد اإللكتروني: 
admissions.uoregon.edu/international موقع الويب: 
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