معلومات لمقدم الطلب
معلومات عامة
www.uidaho.edu
أنوان الدرجة العلمية

البكالوريوس والماجستير ،الدكتوراه ،ودرجة أخصائي
جامعة عامة  4سنوات
فصل دراسي لنصف سنة الخريف و الربيع ; فصل الصيف
تقع الجامعة في مدينة موسكو  ،في والية أيداهو (عدد السكان )00822
مدينة سبوكان في والية واشنطن (حوالي  5.1ساعة ) ،و مدينة سياتل في والية واشنطن ( 1.1ساعة)
أكثر من  500222طالب و منهم أكثر من  022طالب دولي من اكثر من  82بلدا
الصين
الهند
كندا
الهندسة المعمارية األعمال ،والهندسة: ،المرحلة الجامعية االولى
الدراسات العليا :الهندسة ،العلوم ،الزراعة ،المحاسبة
والزراعة ،والعلوم

نوع الجامعة
شروط األكاديمية
الموقع
أقرب مدن
مجموع الطلبة في الجامعة
أعلى  3البلدان الممثلة
البرامج االكثر شعبية

تقديم طلب
www.uidaho.edu/admissions
المرحلة الجامية االولى

الدراسات العليا
تقديم طلب لطالب الدولي (تقدم عبر اإلنترنت لتتبع حالة طلبك)
 $02دوالر امريكي رسوم الطلب
فبراير 1
سبتمبر 1
فبراير 1

تقديم طلب لطالب الدولي (تقدم عبر اإلنترنت لتتبع حالة طلبك)
 02$دوالر امريكيك رسوم الطلب
مايو 1
أكتوبر 1
مارس 15

نوع الطلب
رسوم الطلب
فصل الخريف
فصل الربيع
فصل الصيف

المواعيد النهائية
للطلب

السنة الدراسية  2103 – 2102التكاليف التقديرية
دوالر امريكي$20,962
دوالر امريكي$9,412
دوالر امريكي$1,232
دوالر امريكي$3,500
دوالر امريكي$1,788
دوالر امريكي$36,894
حدى إمتحانات التالية مقبولة كدليل على الكفاءة للغة
االنجليزية للطالب الذين لم تكن اللغة اإلنجليزية هي لغتهم
األساسية .
 TOEFL – 550 PBT or 79 iBT
 IELTS – 6.5
 MELAB – 77

الواليات المتحدة التعليم :درجة المكتسبة في مؤسسة
تعليمية معتمدة بنجاح أو دورات تكون االنجليزية
 American Language & Culture Program
Level 6
هام جدا :التأكد من متطلبات القسم

غير مقبول لكل فصل دراسي .بعض البرامج ال تقدم في
الصيف و ̷أو الربيع
الشهدات الرسمية ،تفاصيل عالمات المواد ،شهادة الدبلوم أو
شهادة البكلوريوس من جميع الكليات أو الجمعات
مطلوب – بيان مفصل مكتوب يذكر األهدات االكاديمية
والمهنية و االهداف

دوالر امريكي $19,900
دوالر امريكي$8,034
دوالر امريكي$1,232
دوالر امريكي$2,310
دوالر امريكي$1,788
دوالر امريكي$33,264
إحدى إمتحانات التالية مقبولة كدليل على الكفاءة للغة االنجليزية
للطالب الذين لم تكن اللغة اإلنجليزية هي لغتهم األساسية
TOEFL – 525 PBT or 70 iBT
IELTS – 6.0
Pearson PTE – 48
ELS Language Center- Level 112
SAT – 500 on critical reading
Cambridge CAE – pass
Cambridge CPE – pass
Cambridge Intl "O" Levels – pass
MELAB – 74
Previous coursework completed with a passing
grade may have language requirement waived
American Language & Culture Program level 5












التكاليف

متطلبات اللغة االنجليزية



تقبل كل فصل دراسي و في الصيف
العالمات النهائية ،المستندات الرسمية تظهر عالمات جميع المواد
الدراسية والواردة من جميع المدارس ̷ والكليات
غير مطلوب

الرسوم الدراسية
السكن
كتب ولوازك
مصاريف الشخصية
التأمين المطلوبة
المجموع

نقل طالب
االوراق التعليمية المطلوبة
تعبير شخصي

مطلوب لبعض البرامج – ينبغي على مقدمي الطلب البحث في
موقع االلكتروني الخاص بالجامعة لمعرفة متطلبات البرنامج
 السيرة الذاتية
 ثالثة ( )0رسائل توصية
 متطلبات األقسام ،مثل إمتحان GRE
يعتمد على برنامج اتخاذ القرار االولي ،أسبوعين الى عدة
أشهر إعتمادا على الوقت في السنة وجداول أعضاء اللجنة

إختبار موحد

غير مطلوب

متطلبات أخرى

ليس هنالك متطلبات أخرى
عادة حوالي أسبوع واحد بعد تقديم جميع المتندات المطلوبة

مدة الرد على الطلب

) (ALCPبرنامج اللغة والثقافة األمريكية
www.uidaho.edu/ipo/alcp
هو برنامج مكثف للغة انجليزية الذي يوفر للطالب فرصة لتعلم اللغة االنجليزية كلغة ثانية .العديد من الطالب يطلبون التمديد و
االلتحاق بالدورات في جامعة أيدهو .منذ بدايتها في عام  ،5990البرنامج ساعد اآلالف من الطالب على تحسين مهاراتهم في
اللغة االنجليزية.
يمنح للطلبة المؤهلين أكاديميا ،ولكن لم يحقق الحد االدنى المطلوب للغة االنجليزية للحصول على قبول كامل ̷غير مشروط.
للطلبة الذين يكملون البرنامج  ALCPالبدء بالدراسة في جامعة أيدهوا.
الدورة الواحدة ( 6الى  8أسابيع)
سنة دراسية كاملة ( 5دورات)
دوالر امريكي $12,250

دوالر امريكي $2,450

دوالر امريكي $375

دوالر امريكي $75

امري كي دوال ر $100

امري كي دوال ر $100

دوالر امريكي $8,034
دوالر امريكي $1,375
دوالر امريكي $2,310
دوالر امريكي $1,788
دوالر امريكي $26,232

دوالر امريكي $1,607
دوالر امريكي $275
دوالر امريكي $462
دوالر امريكي $453
دوالر امريكي $5,422

فكرة عامة عن البرنامج
شروط القبول
الرسوم الدراسية
رسوم التسجيل
ال توجهر سوم
السكن

التكاليف

المصاريف الشخصية
التأمين المطلوب
المجموع
مصاريف الشخصية

سكن طالب
www.uidaho.edu/housing
لدى الجامعة سكن جميع داخل الحرم الجامعي ،يوفر العديد من المباني السكنية وخيارات المجتمع للطالب .هنالك العديد من المباني و
الشقق اللطيفة خارج الحرم الجامعي ،و المسافة قرييب جدا من الحرم الجامعي.
تكلفة المعيشة منخفضة نسبيا مقارنة مع معدل المستوى المعيشة في الواليات المتحدة ،يمكن الي شخص استئجار شقة بغرفة نوم واحدة
بتكلفة حاولي  $422دوالر امريكي شهريا.

داخل حرم الجامعي و خارج حرم الجامعي
تكلفة المعيشة

المنح الدراسية
www.uidaho.edu/financialaid/internationalstudents
جامعة أيداهوا تقدم  Discover Idaho Internationalتخفيض في الرسوم الدراسية للطلبة المؤهلين للدراسة السنة االولى او الطلبة
المنتقلين الى الجامعة والذين حصلو على معدل  GPA 3.25أو أعلى.
 3.25 to 3.59 GPA: $1,500
 3.60 to 4.00 GPA: $3,500
يجب على الطالب ان يكون حاصل على  GPA 3.0ويسلك درجة البكالوريوس ليكون مؤهال .مبلغ الجائزة هي  $0122دوالر امريكي
سنويا .قابلة للتجديد لمدة  4سنوات .يتم اعتبار الطلبة الذين يتوفر لديهم هذه الشروط تلقائيا ،ليس هنالك اي متطلبات اضافية .عدد المنح
تعتمد على التمويل المتاح لكل عام.
Preference given to underrepresented student populations.
هنالك العديد من االماكن اليجاد فرص عمل في الحرم الجامعي ،وخاصة للطالب الذين يصلون قبل بدء الفصل الدراسي .يمكن للطالب
الدوليين العمل لمدة تصل الى  02ساعة في االسبوع داخل الحرم الجامعي.

إكتشف ايداهوا الدولية

تخفيض الرسوم للطلبة الدولية

الوظائف في حرم الجامعي

International Programs Office | ipo@uidaho.edu | +1.208.885.8984
www.uidaho.edu/internationalstudents | www.facebook.com/UI.International

