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متطلبات االلتحاق للعام الدراسي األول

التجھیزات التیسیریة: عند الطلب، سیتاح ھذا المنشور بتنسیقات بدیلة لذوي االحتیاجات الخاصة. اتصل بمركز ذوي االحتیاجات الخاصة Disability Services Center لجامعة UCI على الرقم 949-824-7494 لمستخدمي الھاتف، أو الرقم 949-824-6272 لمستخدمي أجھزة الصم والبكم.
police.uci.edu/clery بموجب قانون كلیري والتقریر السنوي بشأن السالمة من الحرائق عبر اإلنترنت على الموقع UCI Health ومستشفى UCI أمن الحرم الجامعي: یتوافر كل من التقریر األمني السنوي الذي یصدر عن جامعة

سیاسة عدم التمییز: تلتزم جامعة University of California, Irvine (UCI) بتعزیز مبدأ التمیز الشامل وتتیح فرًصا متكافئة في ما یتعلق بطلبات االلتحاق والوصول والمعاملة في البرامج واألنشطة، بموجب كل القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة المعمول بھا. لمزید من المعلومات، اتصل على 
یولیو 2021 الرقم 5594-824-949.  

رة للطالب الجامعیین للعام الدراسي 2021-2022 (بدًءا من یونیو 2021) المیزانیة الُمقدَّ
رة ترتیبات اإلقامة            الرسوم الدراسیة                  مصاریف اإلقامة**              التكلفة اإلجمالیة الُمقدَّ

15,902 دوالر أمریكي  20,564 دوالًرا أمریكًیا   36,466 دوالًرا أمریكًیا داخل الحرم الجامعي* 
15,902 دوالر أمریكي   19,296 دوالًرا أمریكًیا  35,198 دوالًرا أمریكًیا خارج الحرم الجامعي  
15,902 دوالر أمریكي  12,264 دوالًرا أمریكًیا  28,166 دوالًرا أمریكًیا اإلقامة في المنزل 
45,656 دوالًرا أمریكًیا  20,564 دوالًرا أمریكًیا   66,220 دوالًرا أمریكًیا داخل الحرم الجامعي (لغیر المقیمین) 

**تشمل مصاریف اإلقامة مصاریَف الكتب واللوازم والمبیت والطعام والمصاریف الشخصیة ومصاریف النقل، وقد تختلف حسب حالة كل طالب.
.reg.uci.edu/fees والموقع ofas.uci.edu ل بزیارة الموقع رة قابلة للتغییر. لمعرفة أحدث المعلومات، َتفضَّ التكالیف والرسوم الُمقدَّ

*ُتعّد المجامع السكنیة Vista del Campo وVista del Campo Norte وCamino del Sol وPuerta del Sol ضمن المجامع الموجودة داخل الحرم الجامعي.

@uciadmissions

أسئلة الرؤى الشخصیة
ل بزیارة قسم كیفیة التقدیم "How to Apply" لطلبات االلتحاق في العام الدراسي األول على  تمنحكأسئلة الرؤى الشخصیة الفرصَة لتخبرنا عن نفسك. َتفضَّ

apply.universityofcalifornia.edu لعرض األسئلة وتلقي نصائح حول كتابة اإلجابات.

اختیار التخصص
ننصح طالب العام الدراسي األول الذین یتقدمون بطلب دراسة أحد التخصصات األساسیة المدرجة في القائمة أدناه بصفتھ الخیار األول كذلك بتحدید تخصص بدیل في طلب 

.UC االلتحاق بجامعة

التخصص الرئیسي:  
إدارة األعمال   
علوم التمریض  

الھندسة المیكانیكیة  
كل علوم المعلومات والحاسوب  

العلوم المعرفیة  

التخصص البدیل الموَصى بھ:
اقتصادیات األعمال
علوم الصحة العامة
ھندسة علوم المواد

دة التخصصات الجامعیة/غیر المحدَّ
بكالوریوس علم النفس

برامج الدراسة
.admissions.uci.edu/majors متاح أكثر من 80 برنامًجا للتخصصات. ویمكنك استكشاف كل البرامج بزیارة الموقع

السكن
یسكن نحو 80% من طالب العام الدراسي األول داخل الحرم الجامعي كل عام 

لالستفادة من المرافق الحائزة على الجوائز، ووسائل الراحة المتوافرة، والمجتمعات 
السكنیة والتعلیمیة الممیزة، وكثیر من األنشطة التي تتسم بطابع آكلي النمل. یمكنك 

.housing.uci.edu االطالع على خیارات اإلقامة المتعددة المتوافرة على الموقع

• التاریخ (عامان إلزامیان)
• اللغة اإلنجلیزیة (4 أعوام إلزامیة)

• الریاضیات (3 أعوام إلزامیة/4 أعوام موَصى بھا)
• العلوم (عامان إلزامیان/3 أعوام موَصى بھا)

• اللغة غیر اإلنجلیزیة (عامان إلزامیان/3 أعوام موَصى بھا)
• الفنون المرئیة والفنون المسرحیة (عام واحد إلزامي)

• الدورات الدراسیة االختیاریة للتأھل للمرحلة الجامعیة (عام واحد إلزامي)

یوفر دلیل موارد سیاسة A-G معلومات إضافیة بخصوص متطلبات دورات "A-G" والتأھل لجامعة UC. یمكن لطالب المدارس الثانویة في والیة كالیفورنیا االطالع على 
ل بزیارة الموقع  قائمة بالدورات الدراسیة المعتمدة من جامعة UC المتوافرة في مدارسھم، التي تتضمن الدورات الدراسیة التي سیتم النظر فیھا لمنح مرتبة الشرف. َتفضَّ

hs-articulation.ucop.edu/guide. بالنسبة إلى الطالب المقیمین خارج والیة كالیفورنیا: ال تتوافر قائمة بالدورات الدراسیة المعتمدة سابًقا للمدارس الواقعة خارج 
والیة كالیفورنیا، إال أنھ یتعین على الطالب المتقدمین من خارج الوالیة إكمال مجموعة متنوعة من المقررات الدراسیة ذات المستویات المتقدمة طوال المرحلة الثانویة.

متطلبات المعدل التراكمي
معدل تراكمي 3.0 بحد أدنى للمقیمین في كالیفورنیا؛ 

معدل تراكمي 3.4 بحد أدنى للمقیمین خارج كالیفورنیا.

المتطلبات الخاصة بدورات A-G الدراسیة

UCI لمحة عن العام الدراسي األول 2021 في جامعة
طلبات االلتحاق: 107.957

عدد المقبولین: 31.269
معدل القبول: %28.96

ح): 4.15 متوسط المعدل التراكمي (الُمرجَّ
ح): 3.91 متوسط المعدل التراكمي (غیر الُمرجَّ





الخيار األول
نحن، في جامعة UCI، نحتضن بحماس الفكَر الجريء والمستقل والفريد من نوعه. وأصحاب هذا الفكر هم من ينظرون إلى األمور ويقومون بها 

ز نقاط القوة الفريدة لديك بتشجيعك على التفكير بجرأة، كما أن هيئة التدريس المتميزة لدينا تضم أعضاًء مبدعين ومعروفين  بشكل مختلف. حيث نُعِزّ
يؤمنون بتوجيه أفكارك نحو التأثير في أرض الواقع. ستتجاوز رحلتك معنا حدوَد القاعات الدراسية لتنظر إلى األمور التي يعّدها اآلخرون مستحيلة 

admissions.uci.edu/discover .على أنها فرًصا



نحن األفضل في مجالنا - مثلك تماًما
حازت جامعة UCI على اعتراف عالمي بأنها جامعة متفوقة معروفة بالتميز الراسخ. حيث تم االعتراف بأننا نرتقي إلى مصاف أفضل 10 جامعات 

حكومية في الواليات المتحدة حسب مجلة U.S. News & World Report، وبأننا الجامعة الثانية المتميزة ببيئة تعليمية متنوعة حسب صحيفة 
The Wall Street Journal ومجلة Times Higher Education، وبأننا الجامعة الحكومية األولى التي تقّدم أفضل قيمة حسب مجلة 

 Forbes، وبأننا أول "جامعة رائعة"  في الدولة لتحقيق االستدامة حسب مجلة
Sierra. admissions.uci.edu/rankings 

أفضل 10
جامعات

حكومية 
U.S. News & World Report مجلة

المدينة
األكثر أمانًا

 مقارنة بالمدن األخرى في 
حجمها )إرفاين، كاليفورنيا(

على مدار 15
عاًما

متتاليًا
 مكتب التحقيقات الفيدرالي

 FBI 

73%
من القاعات 

 الدراسية تضم أقل 
من 40 طالبًا

من الطالب يشاركون في األبحاث الجامعية
73%

الثانية
في الدولة عن التنوع

 Times مجلة/Wall Street Journal صحيفة
Higher Education

أول
جامعة حكومية

تقدم أفضل قيمة
Forbes مجلة

جامعة تبذل قصارى جهدها 
لتحقيق الحلم األمريكي

The New York Times مجلة

أول

 للحراك االجتماعي
U.S. News & World Report مجلة

الثانية
200,000

خريج
يحمل لقب 
"آكل النمل"

األولى لمحبي الشاطئ
Money مجلة

 150الجامعة
أكثر من

تخصًصا رئيسيًا وثانويًا



مدينة إرفاين
وجهتك المقبلة

نظًرا إلى أن مدينة إرفاين تقع في التالل السفحية الساحلية المتعّرجة لمقاطعة أورانج وعلى بعد خمسة أميال من الشواطئ ذات المياه الصافية، فهي موطن 
لشركات عالمية، ومطار وطني )مطار SNA(، وأماكن مخصصة لعروض الفنون المسرحية العالمية ومراكز التسوق، والفرق الرياضية المجاورة التي 
تشارك في الدوري الرئيسي. وقد ُصنِّفت مدينة إرفاين، التي تُعّد واحدة من أكبر المجتمعات الُمنظَّمة في الدولة، على أنها المدينة األمريكية األكثر أمانًا 

admissions.uci.edu/location .مقارنة بالمدن األخرى في حجمها على مدار 15 عاًما متتاليًا



جنوب كاليفورنيا
احصل على الفائدة الكاملة من نمط الحياة لجنوب 
كاليفورنيا في جامعة UCI. حيث يستمتع طالبنا 

بضوء الشمس والطقس الدافئ طوال أيام العام تقريبًا. 
كما أن الحرم الجامعي على مقربة من الشواطئ 

الخاّلبة، والمسارات المخصصة لركوب الدراجات 
والمشي لمسافات طويلة التي تمتد مساحتها إلى مئات 

األميال، والمعالم السياحية المشهورة مثل حديقة 
ديزني الند ومدينة لوس أنجلوس ومدينة سان دييغو. 

هذا إلى جانب أن المنتجعات الجبلية المخصصة 
للتزلج والتزحلق على الجليد تقع على مسافة قصيرة 

admissions.uci.edu/socal .بالسيارة



الحرم الجامعي
المجتمع المترابط

على الرغم من أن جامعة UCI هي جامعة بحثية حيوية كبيرة، فهي تعتز بمجتمعها التعليمي المتماسك. حيث تحيط حديقة ألدريش بارك بكل كلية 
جامعية تقريبًا، وقد ُصِمّمت هذه الحديقة التي تبلغ مساحتها 16 فدانًا على غرار تصميم حديقة سنترال بارك الموجودة في مدينة نيويورك. وهذا 

ز من توافر بيئة تعليمية تعاونية متعددة التخصصات.  التصميم الدائري الفريد من نوعه الذي تتميز به جامعة UCI يسّهل على الطالب التنقل، ويُعِزّ
admissions.uci.edu/aldrichpark



الدعم الذي تحتاج إليه
تعتز جامعة UCI بتوفير بيئة داعمة وحاضنة لكل الطالب. حيث نُقِدّم المساعدة المتعلقة بكل الشؤون األكاديمية أو الشخصية أو االجتماعية أو المهنية 
 Disabilityو ،LGBT Resource Centerو ،Veteran Services Centerو ،Cross-Cultural Center تقريبًا. وقد ُصِمّمت المراكز

Services Center، وLatinx Resource Center، وCenter for Black Cultures, Resources and Research، وكثير من 
المراكز األخرى لمساعدة الطالب على االلتحاق بالجامعة بنجاح ومنحهم الشعور بأنهم في موطنهم. 

admissions.uci.edu/studentservices



الجوانب األكاديمية
األبحاث العلمية

لقد أصبحت األنشطة البحثية والعملية اإلبداعية التي تحظى بإشراف أعضاء هيئة التدريس جزًءا ال يتجزأ من الخطة التعليمية لجامعة UCI. حيث يُمنَح 
الطالب، في وقت مبكر من عامهم الدراسي األول، فرَص التواصل الفردي مع أعضاء هيئة التدريس المعروفين على المستوى العالمي وتطبيق أساليب 

البحث على جوانب التطبيق المتاحة على أرض الواقع مثل حماية الكوكب وحل المشكالت االجتماعية واسعة النطاق، كل ذلك مع تطوير المهارات 
والخبرات التي ستقودهم إلى مسارات مهنية ناجحة. وفرص البحث هذه متوافرة في كل تخصص فردي، وبرنامج متعدد التخصصات، وكلية. 

admissions.uci.edu/research



فرص التقدم
ال تكتِف بالنجاح فحسب، بل حِقّق االزدهار. بدًءا من الحصول على مرتبة الشرف والدراسة في الخارج وصوالً إلى التدريس وتقديم االستشارات، 

ستدفعك جامعة UCI إلى المضي قدًما وتوسيع نطاق مهاراتك. حيث يمكنك تقديم األبحاث ونشرها، واالختالط بالطالب الطموحين ممن لديهم اهتمامات 
أكاديمية ومهنية مماثلة الهتماماتك، والتقدم للحصول على منح دراسية وتدريبات داخلية رفيعة المستوى، واستكشاف دولة جديدة، وتعلُّم لغة جديدة. 

admisisons.uci.edu/academic-resources .نمنحك فرًصا ال حصر لها لتوسيع نطاق تجربتك األكاديمية ،UCI نحن، في جامعة

كن أنت الفارق
منذ بداية العام الدراسي األول وانغمست طالبة الجيل األول، كيمبرلي، 

في التجارب الجامعية، بدًءا من دراسة تخصص رئيسي مزدوج 
في العلوم السياسية واللغة اإلسبانية وصوالً إلى المشاركة في 

 Undergraduate Research Opportunities برنامج
Program والتطوع في مختلف مشروعات خدمة المجتمع 

المتعلقة بالتشرد وانعدام األمن الغذائي في مقاطعتَي أورانج ولوس 
أنجلوس. 

وتخبرنا قائلة "من الضروري أن أمد يد العون إلى غيري، 
ولدّي المجال والقدرة لمساعدة أولئك الذين تواجههم التحديات". 
ولكونها شغوفة بإحداث فارق في العالم، فإنها تعتزم العمل في 

 منظمة غير ربحية والحصول على درجة الماجستير في
السياسة العامة. 



التخصصات الرئيسية



الفنون
الفن

تاريخ الفنون
الرقص

الفن المسرحي
دراسات األفالم واإلعالم

الموسيقى

علم األحياء/الرعاية الصحية/
الطب

الكيمياء الحيوية وعلم األحياء الجزيئية
العلوم البيولوجية

علم األحياء/التربية
علم األحياء النمائية والخلوية

علم البيئة وعلم األحياء التطورية
علوم الرياضة

علم الوراثة
علم األحياء البشرية

علم األحياء الدقيقة والمناعة
علم األعصاب
علوم التمريض

العلوم الصيدالنية
سياسة الصحة العامة
علوم الصحة العامة

األعمال
إدارة األعمال

اقتصاديات األعمال
إدارة معلومات األعمال

علم االقتصاد
االقتصاد الكمي

التربية
علم األحياء/التربية

علوم التربية

الهندسة
هندسة الفضاء الجوي
الهندسة الطبية الحيوية

الهندسة الطبية الحيوية: التأهل لدراسة الطب
الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية
هندسة الحاسوب

علوم الحاسوب والهندسة
الهندسة الكهربائية

الهندسة
الهندسة البيئية

علوم المواد وهندسة المواد
الهندسة الميكانيكية

الدراسات اإلنسانية
األدب المقاَرن

دراسات النوع والجنس
التاريخ

الصحافة األدبية
الفلسفة

الدراسات الدينية

علوم المعلومات والحاسوب
إدارة معلومات األعمال

علوم الحاسوب
علوم الحاسوب والهندسة

علم البيانات
تصميم األلعاب والوسائط التفاعلية 

نظم المعلومات
هندسة البرمجيات

اللغات/الثقافات
الدراسات األمريكية اإلفريقية
الدراسات األمريكية اآلسيوية

دراسات األصول المكسيكية والالتينية 
الدراسات الصينية

الدراسات الكالسيكية
ثقافات شرق آسيا
اللغة اإلنجليزية

الدراسات األوروبية
اللغة الفرنسية

الدراسات األلمانية
الثقافات العالمية

دراسات الشرق األوسط العالمي
اللغة اليابانية وآدابها

األدب الكوري والثقافة الكورية
اللغة اإلسبانية

الرياضيات والعلوم الفيزيائية
الرياضيات, 

الفيزياء التطبيقية
الكيمياء

علوم النظام األرضي
علوم البيئة والسياسة البيئية

الرياضيات
الفيزياء

علم البيئة االجتماعية/العلوم 
االجتماعية

علم اإلنسان
العلوم المعرفية

علم الجريمة والقانون والمجتمع
الدراسات الدولية

علوم اللغة
العلوم السياسية

علم النفس
العلوم النفسية 

علم البيئة االجتماعية
السياسة االجتماعية والخدمة العامة

علم االجتماع
الدراسات الحضرية admissions.uci.edu/majors



السكن
المجامع السكنية داخل الحرم الجامعي

عادةً ما يختار أكثر من %80 من طالب العام الدراسي األول أن يسكنوا داخل الحرم الجامعي كل عام لالستفادة من المرافق الحائزة على الجوائز 
ووسائل الراحة المتوافرة. حيث توفر جامعة UCI مجموعة متنوعة من المجامع السكنية التي تتسم باألمن والسالمة والصيانة الجيدة والتكلفة الميسورة، 

بما في ذلك المدن الجامعية والشقق الموجودة داخل الحرم الجامعي والمنازل ذات الطابع الخاص والسكن العائلي. لمعرفة أحدث المعلومات وسياسات 
 .admissions.uci.edu/housing السكن، تَفضَّل بزيارة الموقع



خدمات الطعام
تشتهر خدمات الطعام المتوافرة داخل الحرم الجامعي بكونها 
تلقى استحسانًا كبيًرا بين الطالب وكونها رائدة في اتّباع نظام 

غذائي مستدام. وتوفر قاعتا الطعام لدينا اللتان تُقِدّمان كل 
األطعمة التي يمكن أن يشتهيها الطالب خيارات النظام النباتي 
الصرف والنظام النباتي العادي، إلى جانب تجهيزات تيسيرية 

مخصصة للضوابط الغذائية الدينية أو الطبية. كما يمكن 
للطالب االختيار من بين 20 مطعًما ومقهى يقع داخل الحرم 

 Wahoo’s ومطعم Starbucks الجامعي، مثل مقهى
Fish Tacos وكثير من المطاعم والمتاجر الكبرى المعروفة 

التي تقع على مقربة من السكن الطالبي. 
admissions.uci.edu/dining



آكلو النمل
األلعاب الرياضية

لكونها إحدى الجامعات الحاصلة على تصنيف الدرجة األولى للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات )NCAA(، يضم برنامج األلعاب الرياضية 
لجامعة UCI 18 رياضة: رياضات الذكور المتضمنة البيسبول وكرة السلة وسباق الضاحية والجولف وكرة القدم والتنس وسباق المضمار 
والميدان الخارجي والكرة الطائرة وكرة الماء، ورياضات اإلناث المتضمنة كرة السلة وسباق الضاحية والجولف وسباق المضمار والميدان 

الداخلي وكرة القدم والتنس وسباق المضمار والميدان الخارجي والكرة الطائرة وكرة الماء. 
وقد فازت جامعة UCI بعدد 28 بطولة وطنية للفرق و64 بطولة وطنية فردية. 

admissions.uci.edu/athletics



األنشطة الترفيهية في 
الحرم الجامعي

حافِظ على نشاطك وانضم إلى أحد الِفَرق وُخض تجربة جديدة 
واستمتع بقضاء الوقت مع الطالب اآلخرين في الحرم الجامعي. 

يمكن لطالب جامعة UCI االستفادة من عشرات النوادي والرياضات 
الداخلية والبرامج واألنشطة التي ال حصر لها المتوافرة في مركز 

 ،Anteater Recreation Center )ARC( األنشطة الترفيهية
وهو مرفق داخلي يقع على مساحة 110,000 قدم مربعة ومزود 

بمجمع خارجي يقع على مساحة 25 فدانًا. أو انتقل إلى ساحة األلعاب 
الرياضية اإللكترونية Esports Arena، التي تُعّد األولى من 

نوعها في جامعة حكومية. بدًءا من تسلق الجبال وصوالً إلى الرقص 
وحتى اإلبحار، تُوفِّر جامعة UCI لكل طالب نشاًطا ما. 

admissions.uci.edu/campusrec



الحياة الطالبية
النوادي والمنظمات

مع وجود أكثر من 600 ناٍد ومنظمة طالبية داخل الحرم الجامعي، يكون من السهل أن تشترك فيها وتتعّرف على أشخاص جدد وتصقل مواهبك 
وتُحِدث فارقًا، سواء أقمت بذلك بين زمالئك أم في المجتمعات المحلية أم على المستوى الدولي. وانطالقًا من مجموعات المتطوعين مروًرا 

بالمنظمات متعددة الثقافات وصوالً إلى األخويات ونوادي الطالبات، نتيح عدًدا ال حصر له من الفرص لتولي أحد األدوار القيادية أو ببساطة 
admissions.uci.edu/orgs .مشاركة تجربة الكلية مع الزمالء الطالب



األنشطة والفعاليات
ال تقتصر تجربتك في جامعة UCI على الجوانب األكاديمية 
فحسب. بل إن هناك حفالت موسيقية ومهرجانات وعروض 

أفالم وعروض ليلية كوميدية وكثير من األنشطة المميزة 
األخرى التي يمكنك االستمتاع بها على مدار العام. وتضفي 

الفعاليات السنوية التي تُعقَد على مستوى الحرم الجامعي، مثل 
 ،Summerlands وعروض Homecoming حفالت

طابَع آكلي النمل إلى الحياة. إنَّ االستمتاع يأخذ حيًزا كبيًرا مما 
 !UCI تدور حوله حياة الطالب في جامعة

admissions.uci.edu/studentlife

يحّطم طالب جامعة UCI الرقَم القياسي العالمي لموسوعة غينيس 
ألكبر لعبة كرة مراوغة خالل أسبوع الترحيب.

وتحقق جامعة UCI أربعة أرقام قياسية عالمية للفعاليات الطالبية.



لمحة سريعة عن طالبنا
الطالب الذين نتطلع لقبولهم

الطالب الذين نمنحهم القبول في جامعة UCI يتفوقون في الدورات الدراسية التأهيلية للكليات ويتخرجون عادةً ضمن العشر األوائل في الفصل 
الدراسي األخير للمرحلة الثانوية. وهذه اإلنجازات األكاديمية هي السمات التي تميّز معظم آكلي النمل. لكن ال تنَس أننا نقّدر اإلنجازات الفردية. 

ونوّد أن نعرف قصتك. لذا أخبِرنا عن نفسك، واهتماماتك، وطموحاتك، وخبراتك الحياتية. 
admissions.uci.edu/apply



تذَكَّر المواعيد
UC 1 أغسطس: موعد تقديم طلبات االلتحاق بجامعة

من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر: فترة تقديم الطلبات

 2 مارس: الموعد النهائي ألولويات الطلبات المجانية للمعونة 
 الطالبية الفيدرالية )FAFSA( أو طلبات قانون حلم كاليفورنيا 

 )CA Dream Act( ونموذج التحقق من المعدل التراكمي للنظر 
)Cal Grant( في استحقاق منحة كاليفورنيا

مارس: اإلعالن عن قرارات طلبات االلتحاق في العام الدراسي األول

إبريل: اإلعالن عن قرارات التحويل

admissions.uci.edu/dates



االلتحاق في العام الدراسي األول
تقديم الطلبات

قَِدّم طلب االلتحاق بجامعة UC عبر اإلنترنت بزيارة الموقع application.universityofcalifornia.edu لطلبات االلتحاق في الخريف خالل فترة 
تقديم الطلبات الممتدة من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، مع سداد مستحقات الطلب البالغة 70 دوالًرا أمريكيًا )80 دوالًرا أمريكيًا إذا كنَت ُمقِدّم طلب دوليًا(. 
وسيلزمك تحديد تخصص رئيسي في الطلب الذي تقّدمه. وإذا لم تتخذ القرار بشأن التخصص الرئيسي الذي تود دراسته، فيمكنك التقديم مع تحديد خيار 

التخصصات غير الُمحدَّدة. نتيح للطالب إمكانية الوصول إلى الطلبات في وقت مبكر يبدأ من 1 أغسطس لبدء التحضير. 
admissions.uci.edu/first-year لمعرفة المتطلبات المستجدة بشأن طلبات االلتحاق، تَفضَّل بزيارة الموقع



المتطلبات
لكي تتأهل للقبول في جامعة UCI، ال بد أن تحصل على 

معدل تراكمي 3.0 )3.4 بالنسبة إلى المقيمين خارج والية 
كاليفورنيا(. وبمجرد استيفاء شروط التأهل، سننظر كذلك 
في اإلنجازات واألنشطة والمواهب والمهارات األكاديمية 

الُمثبَتة، ويتم ذلك كله مع مراعاة ظروفك وخبراتك. لمزيد من 
المعلومات واالطالع على قائمة تفصيلية بالمتطلبات، تَفضَّل 

admissions.uci.edu/first-year بزيارة الموقع



االلتحاق عن طريق التحويل
تقديم الطلبات

قَِدّم طلب االلتحاق بجامعة UC عبر اإلنترنت بزيارة الموقع application.universityofcalifornia.edu لطلبات االلتحاق في الخريف خالل 
فترة تقديم الطلبات الممتدة من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، مع سداد مستحقات الطلب البالغة 70 دوالًرا أمريكيًا. ويمكن ضمان القبول في معظم 

التخصصات الرئيسية من خالل برنامج ضمان قبول التحويالت )Transfer Admission Guarantee )TAG الُمخصَّص للطالب المحّولين 
من نظام الكليات المجتمعية في كاليفورنيا الذين يستوفون شروط التأهل ويقدمون طلب TAG عبر اإلنترنت في الفترة بين 1 سبتمبر و30 سبتمبر. 

admissions.uci.edu/transfer



المتطلبات
ينبغي للطالب المحّولين إكمال 60 فصالً دراسيًا أو 90 وحدة قابلة للتحويل إلى جامعة 

UC وفق النظام ربع السنوي بنهاية الفصل الدراسي في الربيع وقبل االلتحاق في الفصل 
الدراسي المطلوب االلتحاق به في الخريف. كل التخصصات الرئيسية المتوافرة في جامعة 

ع المتقدمين على  UCI اختيارية، وتتضمن متطلبات معدل تراكمي خاصة. ونحن نُشّجِ
إلى جامعة UC في مجموعة محددة من المجاالت بتقدير "جيد" أو ما فوقه في كل دورة. تحصيل أعلى معدل تراكمي ممكن. كما ينبغي للطالب إكمال سبع دورات قابلة للتحويل 

إلى جانب متطلبات القبول العامة الخاصة بالمتقدمين المحّولين، تتضمن كل وحدة أكاديمية 
في جامعة UCI متطلبات إضافية، حسَب التخصص الرئيسي الذي تختاره. ويمكنك 

اكتشاف متطلبات االلتحاق الخاصة بالتخصص الذي تختاره بزيارة الموقع 
admissions.uci.edu/transfer



القدرة على دفع التكاليف
التكاليف

تُقدَّر الرسوم الدراسية بقيمة 15,902 دوالر أمريكي للمقيمين في كاليفورنيا و45,656 دوالًرا أمريكيًا للمقيمين خارج كاليفورنيا. وتُقدَّر مصاريف 
 اإلقامة، التي تشمل مصاريَف الكتب واللوازم والمبيت والطعام داخل الحرم الجامعي والمصاريف الشخصية ومصاريف النقل، بإجمالي

 20,564 دوالًرا أمريكيًا، لكنها ستختلف حسب حالة كل طالب. وقد تُخفَّض هذه المصاريف للطالب الذين يسكنون خارج الحرم الجامعي أو في 

 منازلهم. تُطبَّق هذه الرسوم الُمقدَّرة بدًءا من يونيو 2021، وهي قابلة للتغيير. وللحصول على أحدث المعلومات، تَفضَّل بزيارة الموقع 
admissions.uci.edu/afford



المعونة المالية
قد يتأهل الطالب الذين يُثبتون حاجتهم إلى المعونة المالية 

للحصول على المنح الدراسية و/أو المساعدات و/أو القروض 
و/أو أجور الوظائف الدراسية. وللحصول على المعونة المالية، 

 )FAFSA( ينبغي تقديم الطلب المجاني للمعونة الطالبية الفيدرالية
أو طلب قانون حلم كاليفورنيا )CA Dream Act( بحلول الموعد 
النهائي الُمحدَّد. وبتقديمك طلب االلتحاق بجامعة UCI، فأنت تُقِدّم 
تلقائيًا طلَب الحصول على المنح الدراسية، إال أنه قد تتطلب منك 

فرص المنح الدراسية األخرى تقديم وثائق إضافية. 
admissions.uci.edu/financialaid



قم بزيارة إلى الجامعة
اكتشف طابع آكلي النمل

طابع الدراسة المفعمة بالحيوية. الحرم الجامعي الخاطف لألنظار. األصالة والفرص المتاحة. المشاركة في األنشطة التي ستُشِكّل المستقبل 
 على الصعيد العالمي. هذه بعض العبارات التي تداولها الطالب حول جامعة UCI عندما ألقَوا إليها نظرة عن قرب. ألِق هذه النظرة إلى 

 جامعة UCI بنفسك. وانطلق في جولة افتراضية تفاعلية مع َمشاهد بانورامية حول كل أنحاء الحرم الجامعي بزيارة الموقع 
admissions.uci.edu/virtualtour



تواصل معنا
هل لديك المهارات الالزمة لتصبح واحًدا من آكلي النمل؟ 

خذ الخطوة األولى باالشتراك في القائمة البريدية لدينا أو 
االنضمام في أحد الفعاليات االفتراضية التي نقيمها على 

admissions.uci.edu الموقع

تابِعنا
@uciadmissions



 التجهيزات التيسيرية: عند الطلب، سيتاح هذا المنشور بتنسيقات بديلة لذوي االحتياجات الخاصة. اتصل بمركز ذوي االحتياجات الخاصة Disability Services Center لجامعة UCI على الرقم 949-824-7494 
لمستخدمي الهاتف.

 
 أمن الحرم الجامعي: يتوافر كل من التقرير األمني السنوي الذي يصدر عن جامعة UCI ومستشفى UCI Health بموجب قانون كليري والتقرير السنوي بشأن السالمة من الحرائق عبر اإلنترنت على الموقع 

 .online police.uci.edu/clery للحصول على النسخ الورقية، اتصل بقسم الشرطة Police Department لجامعة UCI على الرقم 1885-824-949 أو قم بزيارة العنوان 100 مبنى الخدمات العامة داخل
.UCI حرم جامعة 

 سياسة عدم التمييز: تلتزم جامعة )University of California, Irvine )UCI بتعزيز مبدأ التميز الشامل وتتيح فرًصا متكافئة في ما يتعلق بطلبات االلتحاق والوصول والمعاملة في البرامج واألنشطة، بموجب كل 
القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية المعمول بها. لمزيد من المعلومات، اتصل على الرقم 949-824-5594. 

تمت الطباعة في يوليو 2021.

admissions.uci.edu



University of California, Irvine
Undergraduate Admissionsالقبول الجامعي



مرحبًا بَك
 في جنوب كاليفورنيا



UCI وجهتك المقبلة: جامعة

ُصنِّفت جامعة كاليفورنيا في إرفاين )UCI( ضمن أفضل الجامعات في العالم. وبفضل جوانبها األكاديمية المتميزة وموقعها 
الساحلي منقطع النظير وهيئتها الطالبية الفريدة والتعاونية، تكون جامعة UCI هي الخيار األول للدراسة واالستمتاع.

تقع جامعتنا في مدينة إرفاين، التي تُعّد منارة للتكنولوجيا واألعمال تضم مجتمعات متنوعة، ومقيمين حاصلين على درجات 
علمية عالية، وإمكانات الحصول على فرص تدريب داخلي وفرص عمل رفيعة المستوى. وتُصنَّف مدينة إرفاين بصفة 

مستمرة ضمن المدن األكثر أمانًا في الدولة. 

يُسّهل موقع حرمنا الجامعي من ممارسة األنشطة الثقافية، وركوب األمواج واإلبحار، وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة 
في المسارات التي تمتد مساحتها إلى مئات الكيلومترات، والتخييم في الصحراء، والتزلج والتزحلق على الجليد في المنتجعات 

الجبلية.
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نحن نؤمن بأهمية احتضان المواهب الفطرية والمتنوعة 
لدى الطالب الذين يتسمون بحب االستطالع غير المحدود، 

ويفكرون بشجاعة، وينظرون إلى األمور بشكل مختلف.

إنَّ جامعة UCI، التي أُِسّست في عام 1965، ُمعتَرف بها 
قِها في الجوانب األكاديمية والبحثية. نحن نعتمد  عالميًا لتفوُّ

على الجهود الباسلة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس 
والموظفون والطالب الرائدون الذين قَدموا إلى الحرم 

الجامعي حاملين معهم حلًما للحض على التغيير وطرح 
األفكار الجديدة. ونؤمن بأننا سنحرز التقدم الحقيقي عندما 

تتفق وجهات نظرنا المختلفة لتعزيز فهمنا للعالم من حولنا. 

يقدم أعضاء هيئة التدريس والموظفون المعروفون عالميًا 
الدعَم إلى طالبنا لتحقيق أهدافهم التعليمية واالستعداد 

لمواجهة الحياة. وتجمع جامعة UCI بشكل فريد بين نقاط 
القوة للجامعة البحثية الحيوية الكبيرة والبيئة الودودة للكلية 

الصغيرة. 

ل  ما عليك سوى اختيار جامعة UCI. وسنؤهلك لتُشّكِ
المستقبل بطرق متميزة. 

UCI نبذة عن جامعة

يُعّد الشعار الخاص بنا، بيتر آكل النمل، عنصًرا 
.UCI أساسيًا من عناصر ثقافة جامعة
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 UNDERGRADUATE برنامج
 RESEARCH

 OPPORTUNITIES
PROGRAM

لقد أصبحت األنشطة البحثية واإلبداعية التي تحظى بإشراف 
أعضاء هيئة التدريس جزًءا ال يتجزأ من الخطة التعليمية 

لجامعة UCI. حيث يُمنَح الطالب الجدد، في وقت مبكر من 
التحاقهم بالعام الدراسي األول، فرَص التواصل الفردي مع 

أعضاء هيئة التدريس المعروفين على المستوى العالمي، 
وتطبيق أساليب البحث على جوانب التطبيق المتاحة على 
أرض الواقع، وتطوير المهارات والخبرات التي ستقودهم 

إلى مسارات مهنية ناجحة. اّطِلع على معلومات أكثر بزيارة 
 .urop.uci.edu الموقع

فرص اإلرشاد الفريدة من نوعها
 BEALL APPLIED مركز

UCI التابع لجامعة INNOVATION
ر مهاراتك المتعلقة بريادة األعمال واستِعد لتحقيق النجاح  طّوِ

في مشروعك التجاري! يوفر هذا المركز خدمات إرشادية 
مجانية مع فرص تعلُّم متكاملة، وموارد تساعد الطالب على 

توسيع نطاقات أعمالهم، وروابط بشبكة ريادة األعمال الكبرى 
في مدينة إرفاين. 

 antrepreneur.uci.edu تَفضَّل بزيارة الموقع
.innovation.uci.edu والموقع

"لقد أوضحت مسابقة المشروعات الجديدة معالَم تجربتي الجامعية. حيث كانت لي بمنزلة االنطالقة إلى تحقيق طموحاتي في مجال ريادة 
."UCI األعمال، والتعرف على أشخاص ملهمين وموهوبين، وترك بصمتي في نهاية التجربة في جامعة

– Keene Do الحاصل على بكالوريوس إدارة األعمال 2018 من جامعة UCI، والفائز بالمركز األول في مسابقة المشروعات الجديدة: مسار المشروعات االجتماعية 2018

تتيح لك مسابقة المشروعات الجديدة التي تنّظمها جامعة UCI الفرصةَ لتشكيل فريق وتأسيس 
شركة ناشئة وربما تمويل فكرة مشروع، كل ذلك في غضون سبعة أشهر. وتتاح فرصة 

المشاركة في المسابقة لكل طالب جامعة UCI، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وكذلك 
أفراد المجتمع.
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جامعة حكومية
في الواليات المتحدة

 U.S. News & World Report تاسعمجلة
UCI لمحة عن جامعة

نسبة الطالب إلى أعضاء 
هيئة التدريس

18:1
 98%

 من أعضاء هيئة 
التدريس المحاضرين 
حاصلون على درجة 

الدكتوراه أو غيرها من 
"جامعة رائعة"الدرجات النهائية

لتحقيق االستدامة البيئية
Sierra مجلة

ثاني
فازت فَِرق األلعاب الرياضية بعدد 28 بطولة وطنية، وفاز 64 طالبًا 

من آكلي النمل ببطوالت وطنية فردية، 
وشارك 56 رياضيًا من رياضيي جامعة UCI في األولمبياد.
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أفضل مجَمع 
كليات في الواليات 

المتحدة
U.S. News & World Report مجلة

أول
UCI لمحة عن جامعة

مدينة تُصنَّف بأنها األكثر أمانًا 
مقارنة بالمدن األخرى في 
حجمها )إرفاين، كاليفورنيا( 
على مدار 15 عاًما متتالية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي

أول

جوائز نوبل
أربعة في الكيمياء وواحدة في الفيزياء 

5

 UCI من طالب السنة النهائية لجامعة
%73شاركوا في البحوث.

أكثر من 85 برنامًجا لدرجة البكالوريوس، وأكثر من70 
برنامًجا لدرجتَي الماجستير والدكتوراه وبرنامج لدرجات الدكتوراه 

في الطب والدكتوراه في التربية والدكتوراه في القانون 

73%
من القاعات الدراسية تَضم 

أقل من 40 طالبًا

الطالب الملتحقون بالجامعة 
)خريف 2020(

الطالب الجامعيون: 29,638
الطالب الخريجون: 

6,665
العدد الكلي: 36,303
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 CLAIRE TREVOR SCHOOL OF THE كلية
ARTS

www.arts.uci.edu
الفن

الرقص
الفن المسرحي

الموسيقى

SCHOOL OF BIOLOGICAL SCIENCES كلية
bio.uci.edu

الكيمياء الحيوية وعلم األحياء الجزيئية
العلوم البيولوجية

علم األحياء/التربية
علم األحياء النمائية والخلوية

علم البيئة وعلم األحياء التطورية
علوم الرياضة
علم الوراثة

علم األحياء البشرية
علم األحياء الدقيقة والمناعة

مجاالت الدراسة
 THE PAUL MERAGE كلية
SCHOOL OF BUSINESS

merage.uci.edu
إدارة األعمال

إدارة معلومات األعمال*

 THE HENRY SAMUELI SCHOOL كلية
OF ENGINEERING

engineering.uci.edu
هندسة الفضاء الجوي
الهندسة الطبية الحيوية

الهندسة الطبية الحيوية: التأهل لدراسة الطب
الهندسة الكيميائية
الهندسة المدنية
هندسة الحاسوب

علوم الحاسوب والهندسة*
الهندسة الكهربائية

الهندسة البيئية
علوم المواد وهندسة المواد

الهندسة الميكانيكية
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* يشير إلى تخصص رئيسي يضم دراسات متعددة التخصصات

SCHOOL OF HUMANITIES كلية
humanities.uci.edu/SOH

الدراسات األمريكية اإلفريقية
تاريخ الفنون

الدراسات األمريكية اآلسيوية
الدراسات الصينية

الدراسات الكالسيكية
األدب المقاَرن

ثقافات شرق آسيا
اللغة اإلنجليزية

الدراسات األوروبية
دراسات األفالم واإلعالم

اللغة الفرنسية
دراسات النوع والجنس

الدراسات األلمانية
الثقافات العالمية

دراسات الشرق األوسط العالمي
التاريخ

اللغة اليابانية وآدابها
األدب الكوري والثقافة الكورية

الصحافة األدبية
الفلسفة

الدراسات الدينية
اللغة اإلسبانية

SCHOOL OF EDUCATION كلية
education.uci.edu

علوم التربية

 DONALD BREN SCHOOL OF كلية
 INFORMATION AND COMPUTER

SCIENCES
ics.uci.edu

إدارة معلومات األعمال*
تصميم األلعاب والوسائط التفاعلية

علوم الحاسوب
علوم الحاسوب والهندسة*

علم البيانات 
نظم المعلومات

هندسة البرمجيات

 SUE & BILL GROSS SCHOOL OF كلية
NURSING

nursing.uci.edu
علوم التمريض

 DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL قسم
SCIENCES

pharmsci.uci.edu
العلوم الصيدالنية

SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES كلية
ps.uci.edu
الفيزياء التطبيقية 

الكيمياء
علوم النظام األرضي

علوم البيئة والسياسة البيئية*
الرياضيات
الفيزياء

SCHOOL OF SOCIAL ECOLOGY كلية
socialecology.uci.edu
علم الجريمة، والقانون، والمجتمع

علوم البيئة والسياسة البيئية* 
العلوم النفسية

علم البيئة االجتماعية
الدراسات الحضرية

PROGRAM IN PUBLIC HEALTH برنامج
publichealth.uci.edu

سياسة الصحة العامة
علوم الصحة العامة

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES كلية
socsci.uci.edu

علم اإلنسان
اقتصاديات األعمال

دراسات األصول المكسيكية والالتينية
العلوم المعرفية
علم االقتصاد

الدراسات الدولية
علوم اللغة

العلوم السياسية
علم النفس

االقتصاد الكمي
السياسة االجتماعية والخدمة العامة

علم االجتماع

 DIVISION OF UNDERGRADUATE شعبة
EDUCATION
uu.uci.edu

التخصصات الجامعية/غير المحدَّدة
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 CAMPUSWIDE برنامج
   HONORS COLLEGIUM

ن برنامج Campuswide Honors Collegium هو الطريقة الُمنظَّمة التي تنسجم بها عناصر البرنامج، المتألفة من  "إنَّ ما يُحّسِ
ل".   الطالب وأعضاء هيئة التدريس والدورات الدراسية واالستشارة والسكن، معًا إلنشاء مجتمع تعلم حي وُمكمَّ

Charles E. (Ted) Wright, Director –

يتيح برنامج Campuswide Honors Collegium للطالب الموهوبين فرصةَ خوض تجربة تعليمية مثالية. وتتمثّل السمة 
المميِزة لبرنامج Campuswide Honors في االهتمام الشخصي الذي يضمن لك أن تكون الموارد الشاملة واإلرشادات الفردية 
في متناول يديك.  حيث يساعد مستشارو مراتب الشرف الطالَب على تحديد معالم المرحلة الدراسية الجامعية والمراحل التي تليها. 
كما يتمتع الطالب المشتركون في برنامج Campuswide Honors بمزايا تعليمية إضافية تشمل، على سبيل المثال، الدورات 

هة، والتفاعل المؤثر مع  الدراسية التحفيزية لمراتب الشرف، والمقررات الدراسية للمجموعات الصغيرة المختارة، والبحوث الُموجَّ
أعضاء هيئة التدريس.

نتيجة لاللتزام بتطبيق معايير عالية للتفّوق الدراسي وتطّور المهارات الشخصية، يجمع 
برنامج Campuswide Honors بين السمات التي تتميز بها كلية الفنون الحرة والفرص 

الفريدة التي تمنحها الجامعة البحثية الكبرى. ويساعد مجتمع مراتب الشرف الداعم داخل جامعة UCI المشاركيَن في البرنامج على 
.honors.uci.edu الوصول إلى أعلى المستويات في تعليمهم الجامعي وتحقيق أهدافهم الطموحة. اكتشفه أكثر بزيارة الموقع
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 تعتز جامعة UCI بالتنوع الكبير الذي تتسم به برامجها وأنشطتها ومراكزها المتميزة المتوافرة لمساعدة الطالب بشأن
  أي اهتمام أكاديمي أو شخصي أو اجتماعي أو مهني. اّطِلع على معلومات أكثر بزيارة

.admissions.uci.edu/studentservices 

الخدمات الُمقدَّمة إلى الطالب

First Year Excellence Program برنامج
uu.uci.edu/programs/first-year-excellence-

program

Freshman Seminar Program برنامج
freshmanseminar.uci.edu

Cross-Cultural Center مركز
ccc.uci.edu

Student Life & Leadership مكتب
studentlife.uci.edu

 Lesbian, Gay, Bisexual مركز
Transgender Resource Center

lgbtrc.uci.edu

Student Health Center مركز
shc.uci.edu

Center for Student Wellness & Health Promotion مركز
studentwellness.uci.edu

International Center مركز
ic.uci.edu

International Student Excellence Programs برامج
isep.due.uci.edu

ُشعَب المسارات المهنية
اكتِشف التدريبات الداخلية، والِمَهن، وإستراتيجيات البحث عن الِمَهن، 

والموارد الصناعية، وأكثر من ذلك!
career.uci.edu/international-students

Disability Services Center مركز االحتياجات الخاصة
disability.uci.edu

الموارد األكاديمية
admissions.uci.edu/academicresources

Freshman Edge برنامج
summer.uci.edu/programs/freshman

Undergraduate Research Opportunities Program برنامج
 urop.uci.edu

11



 UCI لجامعة International Center يشهد مركز
تطّوًرا، ويُسّهل المشاركة الدولية داخل جامعة UCI لتعزيز 

الخبرات األكاديمية والشخصية للمجتمع الدولي. ويساعد 
مركز International Center الطالَب من خالل 

تقديم االستشارات وخدمات الهجرة وإعداد البرامج والدعوة 
ic.uci.edu .والتوعية

 

الخدمات والبرامج
اللقاءات االجتماعية للروابط الثقافية  •

خدمات الهجرة  •
الفعاليات االجتماعية للدارسين الدوليين  •

ساعة اجتماع الطالب الدوليين لتناول القهوة  •
التدريب الداخلي، والمساعد الطالبية،   •

وفرص التطوع  
سلسلة الحياة في الواليات المتحدة  •

تقديم االستشارات قبل الوصول والتوجيه   •
UCI والمساعدة طوال فترة االلتحاق بجامعة  

جلسة المعلومات الضريبية  •
نزهة الترحيب   •

INTERNATIONAL CENTER مركز
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تلتزم برامج International Student Excellence Programs (ISEP)، بوصفها جزًءا من مبادرات نجاح الطالب في 
جامعة UCI، بتعزيز مبدأ التميز الشامل بين مجموعة الطالب الجامعيين الدوليين. وتلبّي برامج ISEP مجموعة من االحتياجات الخاصة 

 isep.due.uci.edu .بالطالب الدوليين، وتوفر بيئة آمنة وشاملة لضمان اتباع نظام دعم شبيه بأنظمة الدعم األسري

إرشاد الزمالء
يضم نظام الدعم لبرامج ISEP برنامَجين إلرشاد الزمالء، هما برنامج علماء مجموعة الزمالء الدوليين (IPG) وبرنامج القادة 

.(GL) العالميين

االستشارات الفردية
تُوفِّر برامج ISEP خدمات المراقبة األكاديمية واالستشارات األكاديمية الفردية للطالب المشتركين

الوصول إلى الموارد المتاحة على مستوى الحرم الجامعي.
تتاح للطالب المشتركين في برامج ISEP إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بالتنمية المهنية والقيادية، 

 Learning & وفرص التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والخريجين، والموارد القيّمة المتوافرة داخل الحرم الجامعي، مثل مركز
Academic Resource Center، طوال العام. 

 INTERNATIONAL STUDENT برامج
 EXCELLENCE PROGRAMS
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"غالبًا ما تُسمَّى مقاطعة أورانج بوادي السيليكون لجنوب كاليفورنيا لوجود، على بعد 5 أميال 
 SpaceXو Microsoftو Google شركات تقنية عمالقة مثل ،UCI من حرم جامعة
وBlizzard. وقد استفدُت شخصيًا من كثير من معارض التوظيف وفرص التواصل التي 

يوفّرها مركز التوظيف، حيث كانت هذه الشركات نفسها تقدم عروض التوظيف لديها وتتيح 
فرص التوظيف بصورة فعالة داخل الحرم الجامعي. ونتيجة لالستفادة التي حصلت عليها من 
هذه الموارد، تمكنُت من الحصول على وظيفة بدوام جزئي في مجال المبيعات والتسويق لدى 

شركة Google وأنا في عامي الثاني".
– Carol، تخصص أساسي في اقتصاديات األعمال

االستعداد للحياة المهنية بعد التخرج
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يسعى الطالب الجامعيون في جامعة UCI إلى العمل في 
مجموعة متنوعة من المجاالت. بدًءا من الطب والعلوم والقانون 
وصوالً إلى األعمال التجارية والفنون اإلبداعية واألعمال غير 

الربحية، يتخرج طالبنا وهم مستعدون لبناء مستقبلهم.

سواء أكنت تخطط لبدء حياتك المهنية بعد التخرج أم تسعى 
إلى الحصول على درجة علمية أعلى، فإن ُشعَب المسارات 
المهنية في جامعة UCI تكون متاحة لك منذ يومك الدراسي 

األول لمساعدتك على تحقيق أهدافك. التِق وجًها لوجه مع أحد 
المستشارين المهنيين، واستِفد من فرص التواصل وورش 

العمل المخصصة لبناء المهارات المهنية، واكتِشف مسارات 
مهنية جديدة. اّطِلع على معلومات أكثر بزيارة  

career.uci.edu الموقع

أربعة معارض توظيف متوافرة على 
مدار العام:

معرض التوظيف في الخريف  •  

STEM معرض التوظيف في مجاالت  •  
معرض التدريب الداخلي والتوظيف  •  

معرض التوظيف في الربيع  •  

تتضاعف رواتب الحاصلين على الدرجات 
العلمية من جامعة UC في فترة بين عاَمين 

و10 أعوام بعد التخرج

االستعداد للحياة المهنية بعد التخرج
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الحياة السكنية والحياة داخل الحرم الجامعي

السكن 
عادةً ما يختار أكثر من 14000 طالب أن يسكنوا داخل الحرم 
الجامعي كل عام لالستفادة من المرافق الحائزة على الجوائز، 

واالستمتاع بوسائل الراحة المتوافرة، واالستمتاع بكثير من 
األنشطة التي تتسم بطابع آكلي النمل! 

من الجوانب المهمة للحياة الجامعية أن تنخرط مع زمالئك 
الطالب في هذه البيئة الجديدة. وتُوفِّر جامعة UCI مجموعة 

متنوعة من المجامع السكنية التي تتسم باألمن والسالمة 
والصيانة الجيدة والتكلفة الميسورة. وتشمل خيارات السكن 

المدَن الجامعية، 

 ،Mesa Courtو Middle Earth مثل المجمعين السكنيّين الجديدين
والشقق الموجودة داخل الحرم الجامعي، والمنازل ذات الطابع الخاص، 

.housing.uci.edu والسكن العائلي. تَفضَّل بزيارة

Middle Earth جديد! توسعة المجَمع السكني

نظًرا إلى القيود التي تفرضها جائحة كوفيد19-، قد تتغير خيارات السكن المتاحة والضمانات. 
 لالطالع على أحدث المعلومات، بما في ذلك احتياطات السالمة، تَفضَّل بزيارة الموقع

.housing.uci.edu 
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خدمات الطعام
اطلب ما تشتهي، فستجده لدينا! تُوفِّر خدمات الطعام في الحرم 
الجامعي خيارات عديدة تشمل الفواكه الطازجة، والسلطات، 

وخيارات النظام النباتي الصرف والنظام النباتي العادي، 
والمأكوالت الخالية من الغلوتين، والمأكوالت المسموح بها في 

اإلسالم، والمأكوالت المسموح بها عند اليهود، وأكثر من ذلك!  
وتتضمن خيارات الطعام العالمية المتوافرة بالقرب من الحرم 

الجامعي األطباق الصينية، والهندية، والمعروفة في الشرق 
األوسط، والكورية، واليابانية، والتايالندية، والتركية. هذا 

باإلضافة إلى أن المتاجر الكبرى المتضمنة مجموعة متكاملة 
من محالت البقالة تقع على مقربة من السكن الطالبي. 

 ألِق نظرة على الموقع
.admissions.uci.edu/dining 

منظمات الحرم الجامعي
 لكونها تضم أكثر من 600 ناٍد ومنظمة، تُعّد جامعة UCI منارة لألنشطة الحيوية. وسواء أكانت اهتماماتك أكاديمية 

 أم بيئية أم متعددة الثقافات أم ترفيهية أم اجتماعية أم رياضية أم غير ذلك، نتيح لك فرًصا عديدة للمشاركة! تَصفَّح الموقع 
.admissions.uci.edu/studentlife

التنقل في الحرم الجامعي
في حين أن تصميمنا الدائري يجعل الحرَم الجامعي معترفًا به على المستوى الوطني بأنه صديق للدراجات، يتنقّل الطالب كذلك في 

 ،Anteater Express الحرم بسرعة وسهولة باستخدام خدمة
وخدمة النقل المجانية داخل الحرم الجامعي لجامعة UCI، وأول 

أسطول حافالت جامعية تعمل بالكامل بالكهرباء على مستوى الدولة. 

يمكنك الوصول إلى الشواطئ المحلية والمعالم والمطارات وغير ذلك 
باستخدام وسائل النقل العام.

الحياة السكنية والحياة داخل الحرم الجامعي
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األلعاب الرياضية
لكونها إحدى الجامعات الحاصلة على تصنيف الدرجة األولى 
للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA)، يضم برنامج 

األلعاب الرياضية لجامعة UCI 18 فريقًا رياضيًا (تسعة 
للذكور وتسعة لإلناث). 

فازت جامعة UCI بعدد 28 بطولة وطنية للفرق، وفاز 64 
رياضيًا من رياضيي جامعة UCI ببطوالت وطنية فردية، 

وشارك 56 رياضيًا من رياضيي جامعة UCI في األولمبياد، 
وحصل 4000 طالب على تكريم بوصفهم رياضيين مثقفين 

.Big West في مؤتمر

All- أكثر من 500 رياضي حامل لقب UCI تضم جامعة
American.  والجامعة كذلك عضو في اتحاد الرياضة الجبلية 

في المحيط الهادئ لسباق المضمار والميدان الداخلي لإلناث.

.admissions.uci.edu/athletics تَفضَّل بزيارة

رياضات الذكور:
البيسبول

كرة السلة
سباق الضاحية

الجولف
كرة القدم

التنس
سباق المضمار والميدان 

الخارجي
الكرة الطائرة

كرة الماء

رياضات اإلناث:
كرة السلة

سباق الضاحية
الجولف

سباق المضمار والميدان الداخلي
كرة القدم

التنس
سباق المضمار والميدان 

الخارجي
الكرة الطائرة

كرة الماء
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األنشطة الترفيهية في الحرم الجامعي 
 Anteater Recreation يشتمل مركز األنشطة الترفيهية
Center المميز التابع لجامعة UCI على مالعب لكرة السلة 

والكرة الطائرة، وقاعات لرفع األثقال، ومسبًحا، ومضماًرا 
لسباقات الركض، وحائًطا لتسلق الصخور، وقاعات لفصول 

اليوغا واللياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس، ومطبًخا 
لعروض طهي الطعام. كما أّن جامعة UCI لديها مركز إبحار 
جديد تماًما ومجَمع تجديف في شاطئ نيوبورت الواقع بالقرب 

 من الجامعة. اّطِلع على
.admissions.uci.edu/campusrec 

الرياضات اإللكترونية  
إنَّ جامعة UCI هي أول جامعة حكومية تُنشئ برنامًجا رسميًا للرياضات 

اإللكترونية، ويعّد البرنامج واحًدا من أفضل البرامج وأكثرها شموالً في العالم. 
 UCI وفي صدارة األنشطة التعليمية والبحثية المتعلقة باأللعاب، نجد جامعة

موطنًا لمجموعة من أكبر نوادي األلعاب في الدولة، كما أنها تضم مجتمعًا قويًا 
للغاية. نحن نساعد طالبنا على االرتباط بالشركات والوظائف في مجاالت األلعاب 

 .esports.uci.edu والرياضات اإللكترونية. اكتِشف هذه الرياضات بزيارة

الرياضات التي توفّرها النوادي 
الرماية

تنس الريشة
البيسبول
المالكمة 

التسلق
الكريكيت

التجديف في قوارب التنين
مبارزة السالح

التزلج الفني على الجليد
ممارسة الفنون العسكرية

اإلبحار
كرة القدم

الكرة اللينة
السباحة 

التنس
الكرة الطائرة

... وهناك رياضات أخرى كثيرة!

فريق الرياضات اإللكترونية لجامعة UCI، الفائز في 
بطولة الكليات لدوري األساطير 2018.
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Los Angeles
Huntington Beach

SAN FRANCISCO

SACRAMENTO

NEWPORT BEACH

LAGUNA BEACH

SAN DIEGo

IRVINE

Big Sur

موقع جامعة 
UCI

طابع الدراسة المفعمة بالحيوية. الحرم الجامعي الخاطف لألنظار. المشاركة في األنشطة التي ستُشِكّل المستقبل على الصعيد 
العالمي. هذه بعض العبارات التي تداولها الطالب حول ما شاهدوه وشعروا به خالل زيارتهم الحرَم الجامعي. وبإمكانك القيام 

.admissions.uci.edu/tour بجولة افتراضية تفاعلية عبر اإلنترنت بزيارة الموقع

على بعد 45 دقيقة من مدينة لوس أنجلوس
على بعد 90 دقيقة من مدينة سان دييغو 
على بعد 25 دقيقة من حديقة ديزني الند
على بعد 10 دقائق من شاطئ نيوبورت

يقع حرم جامعة UCI تقريبًا على بعد 68 كيلومتًرا من جنوب مدينة 
لوس أنجلوس و137 كيلومتًرا من شمال مدينة سان دييغو. اكتِشف 

.uci.edu/visit موقعنا المثالي أكثر بزيارة الموقع
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مدينة إرفاين: المجتمع  اآلمن
ُصنِّفت مدينة إرفاين بأنها أكثر المدن األمريكية أمانًا مقارنة 
بالمدن األخرى في حجمها على مدار 15 عاًما متتالية حسَب 

مكتب التحقيقات الفيدرالي.

بعّدها واحدة من أكبر المجتمعات الحضرية الُمنظَّمة في 
الواليات المتحدة، تبلغ مساحة مدينة إرفاين أكثر من 168 

كيلومتًرا مربعًا ويستمتع المقيمون فيها بمناخ البحر األبيض 
هة نحو األسرة والواقعة  المتوسط والبيئة النظيفة للغاية الُموجَّ

في وسط مقاطعة أورانج.
تُوفّر مقاطعة أورانج محميات برية ومحميات بيئية ومنتجعات 

صحراوية وجبلية قريبة وساحالً تمتد مساحته إلى أكثر من 60 
كيلومتًرا لالستمتاع!

تُعّد مدينة إرفاين موطنًا آلالف الشركات األمريكية والعالمية.

تعداد السكان (لعام 2020):

281,707
مناطق المساحات المحمية 

المفتوحة:

65
كيلومتًرا مربعًا

مسارات الدراجات الهوائية 
البعيدة عن الطريق:

100
كيلومتر

نحو

281 يوًما 
مشمًسا في العام
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طالب العام الدراسي األول الدوليون
UCI التقديم لاللتحاق بجامعة

متطلبات ما قبل التقديم 
الحد األدنى للمعدل التراكمي  أ( 

3,4 أو أكثر في الدورات الدراسية التأهيلية للكليات أو االمتحانات الخارجية  •

الدورات الدراسية المطلوبة في المرحلة الثانوية )يلزم إكمالها بتقدير "جيد" أو ما فوقه( ب( 
التاريخ: عامان إلزاميان  •

اللغة اإلنجليزية: 4 أعوام إلزامية  •
الرياضيات: 3 أعوام إلزامية/4 أعوام موَصى بها  •

العلوم: عامان إلزاميان/3 أعوام إلزامية موَصى بها  •
اللغة غير اإلنجليزية: عامان إلزاميان/3 أعوام إلزامية موَصى بها  •

الفنون المرئية والفنون المسرحية: عام واحد إلزامي  •
الدورات الدراسية االختيارية للتأهل للمرحلة الجامعية: )عام واحد إلزامي(   •

اّطِلع على متطلبات االلتحاق اإلضافية الُمحدَّدة حسَب الدولة على الموقع 
admissions.uci.edu/international

متطلبات إتقان اللغة اإلنجليزية ج( 
انظر الصفحة 24 من هذا الكتيّب لمعرفة التفاصيل  •

كيفية التقديم
 admission.universityofcalifornia.edu أوالً، قم بزيارة الموقع  •

apply.universityofcalifornia.edu يُفتَح باب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت في 1 أغسطس على الموقع  •
UCI تمتد فترة تقديم الطلبات من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، وينبغي التأكد من اختيار جامعة  •

تبلغ قيمة رسوم الطلب 80 دوالًرا )غير قابلة لالسترداد(  •
يرجى عدم إرسال خطابات توصية  •

•   يرجى إرسال بيان الدرجات الرسمي فقط عندما يطلبه مكتب طلبات االلتحاق Admissions Office أو بعد االلتحاق 
بالجامعة
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الطالب الدوليون المحّولون
UCI التقديم لاللتحاق بجامعة

متطلبات ما قبل التقديم 
الحد األدنى للمعدل التراكمي  أ( 

•  يجب أن يحصل الطالب المحّولون غير المقيمين على معدل تراكمي 2,8 في المقررات الدراسية ذات الصلة بالكليات القابلة 
UC للتحويل إلى جامعة

الدورات الدراسية المطلوبة ذات الصلة بالكليات/الجامعة ب( 
 •  60 فصالً دراسيًا أو 90 وحدة قابلة للتحويل إلى جامعة UC وفَق النظام ربع السنوي. كل التخصصات الرئيسية المتوافرة في 

ع المتقدمين على تحصيل أعلى معدل تراكمي ممكن. جامعة UCI اختيارية، ونُشّجِ
•  يجب إكمال كل الفصول الدراسية الـ 60 والوحدات الـ 90 القابلة للتحويل إلى جامعة UC  وفَق النظام ربع السنوي بنهاية 

الفصل الدراسي في الربيع لاللتحاق في الخريف  
•  يجب إكمال الدورات الدراسية السبع ذات الصلة بالكليات القابلة للتحويل اآلتية )بتقدير "جيد" أو ما فوقه في كل دورة دراسية(:

دورتان دراسيتان قابلتان للتحويل إلى جامعة UC في تركيبات اللغة اإلنجليزية  -
دورة دراسية واحدة قابلة للتحويل إلى جامعة UC في المفاهيم الرياضية والتفكير الكمي  -

-  أربع دورات دراسية ذات صلة بالكليات قابلة للتحويل إلى جامعة UC في اثنين على األقل من المجاالت اآلتية: الفنون والعلوم 
اإلنسانية، أو العلوم االجتماعية والسلوكية، أو العلوم الفيزيائية والحيوية

•  تشمل بعض التخصصات الرئيسية شروًطا أساسية إضافية ُمحدَّدة بخصوص الدورات الدراسية ومتطلبات لمعدل تراكمي 
admissions.uci.edu/transfer أعلى، ويرجى مراجعة التفاصيل بزيارة الموقع

متطلبات إتقان اللغة اإلنجليزية ج( 
انظر الصفحة 24 من هذا الكتيّب لمعرفة التفاصيل  •

كيفية التقديم
admission.universityofcalifornia.edu أوالً، قم بزيارة الموقع  •

apply.universityofcalifornia.edu يُفتَح باب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت في 1 أغسطس على الموقع  •
UCI تمتد فترة تقديم الطلبات من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، وينبغي التأكد من اختيار جامعة  •

تبلغ قيمة رسوم الطلب 80 دوالًرا )غير قابلة لالسترداد(  •
•  يرجى عدم إرسال خطابات توصية

 •  يرجى إرسال بيان الدرجات الرسمي فقط 
 Admissions عندما يطلبه مكتب طلبات االلتحاق 

Office أو بعد االلتحاق بالجامعة

.Anteater Learning Pavilion 23قاعة المحاضرات



إتقان اللغة اإلنجليزية 
كل المتقدمين الدوليين

العام الدراسي األول
إذا أكمل المتقدم لاللتحاق في العام الدراسي األول المرحلةَ الثانوية في دولة ال تكون اللغة اإلنجليزية فيها هي لغة التدريس أو إذا 

قلّت مدة دراسة المتقدم باللغة اإلنجليزية في الواليات المتحدة عن ثالث سنوات، فيجب تقديم إثبات بإتقان اللغة اإلنجليزية.

يمكن استخدام االختبارات والنتائج المختلفة إلثبات إتقان اللغة اإلنجليزية:
•  اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية )TOEFL(: نسخة االختبار المستند إلى اإلنترنت أو االختبار المنزلي المستند إلى 

اإلنترنت: تحصيل 80 درجة بحد أدنى أو أكثر االختبار الورقي: تحصيل 60 درجة أو أكثر
•  تحصيل 3 أو 4 أو 5 درجات في امتحان تحديد المستوى المتقدم في اللغة اإلنجليزية والتراكيب، أو األدب اإلنجليزي 

والتراكيب
• تحصيل 5 أو 6 أو 7 درجات في امتحان البكالوريا الدولية للمستوى العالي في اللغة اإلنجليزية )مقرر اللغة أ فقط(.
• تحصيل 6 أو 7 درجات في امتحان البكالوريا الدولية للمستوى القياسي في اللغة اإلنجليزية )مقرر اللغة أ فقط(.

)IELTS( تحصيل 6.5 درجات ونصف أو أكثر في نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي •
تحصيل 6.5 درجات ونصف أو أكثر في اختبار IELTS Indicator )خريف 2022 فقط(  •

ACT الختبار )ELA( تحصيل 24 درجة أو أكثر في فنون اللغة اإلنجليزية •
SAT تحصيل 31 درجة أو أكثر في الكتابة واللغة الختبار •

•  يجوز للمتقدمين لاللتحاق في العام الدراسي األول إكمال الدورة الدراسية لتراكيب اللغة اإلنجليزية المعتمدة من الجهات 
UC التابعة لجامعة

اختبار دوولينجو في اللغة اإلنجليزية )DET(: تحصيل ما ال يقل عن 115 درجة )خريف 2022 فقط(.  •

التحويل
ينبغي للمتقدمين المحّولين إكمال دورتين دراسيتين لتراكيب اللغة اإلنجليزية معتمدتَين من الجهات التابعة لجامعة UC بتقدير "جيد" 

أو ما يفوقه.

تَفضَّل بزيارة الموقع admission.universityofcalifornia.edu لمزيد من المعلومات.
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المواعيد المهمة والمواعيد النهائية

المتقدمون لاللتحاق في العام الدراسي األول

1 أغسطس
 •  موعد فتح باب تقديم طلبات جامعة UC على الموقع 

apply.universityofcalifornia.edu لاللتحاق في 

الخريف

من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر
•  فترة تقديم طلبات جامعة UC لاللتحاق في الخريف 

 •  يجب تقديم الطلبات في موعد أقصاه 30

  نوفمبر. قم بتقديم الطلب عبر الموقع

.apply.universityofcalifornia.edu 

المتقدمون المحّولون

1 أغسطس
 •  موعد فتح باب تقديم طلبات جامعة UC على الموقع 

apply.universityofcalifornia.edu لاللتحاق 
في الخريف

من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر
•  فترة تقديم طلبات TAG لاللتحاق في الخريف 

 •  قم بتقديم الطلب عبر الموقع
.apply.universityofcalifornia.edu 

من 1 مارس إلى 31 مارس
•  فترة إخطار جامعة UCI المتقدميَن لاللتحاق في العام 

الدراسي األول بحالة طلبات االلتحاق

من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر
•  فترة تقديم طلبات جامعة UC لاللتحاق في الخريف 

•  يجب تقديم الطلبات في موعد أقصاه 30 نوفمبر. قم بتقديم 
 الطلب عبر الموقع

 .apply.universityofcalifornia.edu 

من 1 إبريل إلى 30 إبريل
 •  فترة إخطار جامعة UCI المتقدميَن المحّولين بحالة 

طلبات االلتحاق
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قد تبدو تكلفة االلتحاق بالجامعة كبيرة. لكن بالنظر إلى الخبرة األكاديمية المتميزة التي تمنحها جامعة UC ومكانة االلتحاق بجامعة 
بحثية ُمصنَّفة ضمن أفضل الجامعات وفرص إجراء البحوث مع أعضاء هيئة تدريس معروفين عالميًا وإمكانية تلقِّي التدريبات 

الداخلية القيِّمة، فإن تكلفة االلتحاق ال تكون كبيرة للغاية.

تشمل الميزانية الُمقدَّرة الرسوَم الدراسية لغير المقيمين. وهذه الرسوم قابلة للتغيير.   *
.www.ofas.uci.edu والموقع reg.uci.edu لمعرفة أحدث المعلومات، تَفضَّل بزيارة الموقع  

ترتيبات اإلقامة

داخل الحرم الجامعي

خارج الحرم الجامعي

الرسوم الدراسية

45,491 دوالًرا أمريكيًا

45,491 دوالًرا أمريكيًا

مصاريف اإلقامة

20,564 دوالًرا أمريكيًا

19,296 دوالًرا أمريكيًا

التكلفة اإلجمالية الُمقدَّرة

65,055 دوالًرا أمريكيًا

64,787 دوالًرا أمريكيًا

الميزانية الُمقدَّرة*
 للطالب الجامعيين

)بدًءا من سبتمبر 2021(

"إنَّ األشخاص الذين تضمهم جامعة UCI هم أفضل ما فيها! 
فكل أعضاء هيئة التدريس والموظفين مميزون وداعمون 

إلى أبعد الحدود. ومتى احتجَت إلى المساعدة أو المشورة أو 
أي شيء، تجدهم دائًما بجانبك"!

– Suthima، دفعة 2018

تكلفة االلتحاق
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تمت الطباعة في أكتوبر 2021

التجهيزات التيسيرية: عند الطلب، سيتاح هذا المنشور بتنسيقات بديلة لذوي االحتياجات الخاصة. اتصل بمركز ذوي االحتياجات الخاصة Disability Services Center لجامعة 
UCI على الرقم 7494-824-949 لمستخدمي الهاتف.

أمن الحرم الجامعي: يتوافر كل من التقرير األمني السنوي الذي يصدر عن جامعة UCI ومستشفى UCI Health بموجب قانون كليري والتقرير السنوي بشأن السالمة من الحرائق 
 .admissions.uci.edu/policies/clery.php عبر اإلنترنت على الموقع

سياسة عدم التمييز: تلتزم جامعة )University of California, Irvine )UCI بتعزيز مبدأ التميز الشامل وتتيح فرًصا متكافئة في ما يتعلق بطلبات االلتحاق والوصول والمعاملة 
في البرامج واألنشطة، بموجب كل القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية المعمول بها. لمزيد من المعلومات، اتصل على الرقم 949-824-5594.

admissions.uci.edu تَفضَّل بزيارة موقعنا على
 OFFICE OF UNDERGRADUATE مكتب

ADMISSIONS

جامعة University of California, Irvine مدينة 
إرفاين، والية كاليفورنيا 92697-1075

تواَصل معنا 
من االثنين إلى الجمعة (من 8 صباًحا حتى 5 مساًء بتوقيت 

المحيط الهادئ)تتاح خدمة الدردشة المباشرة عبر اإلنترنت 
 على الموقع admissions.uci.edu الهاتف:

  949-824-6703 

نعم، أود البقاء على تواُصل. 
admissions.uci.edu/info أرِسل إلينا معلوماتك على الموقع

❏✔

كن واحًدا من آكلي النمل
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