
متطّلبات   القبول:

قبول   البكالوریوس
طموح،   إلھام،   تحقیق

 كیفّیة   التقدیم:
 .1im.aua.am   :اذھب   الى   النظام   اإلداري   للجامعة 

 اضغط   على    تسجیل   كمستخدم   جدید    و   اصنع   حسابك   الشخصي2.

ادخل   على   حسابك   و   اضغط   على    تقدیم   طلب   للقبول   في   الدراسة   بدرجة   البكالوریوس3.

قم   بتقدیم   استمارتك   المكتملة4.

 لتكون   مؤھال   للتقدیم،   تحتاج   إلى   تلبیة   المتطلّبات   التالیة:
 تقدیم    استمارة   كاملة    إلى   جانب   جمیع   مكمالتھا   و   رسم   االستمارة،   كما   ھو   موّضح   في   التعلیمات●
 تقدیم   نتائج   رسمّیة    تثبت     المھارة   في   اللغة   االنكلیزّیة *   عادةً   من   خالل   TOEFL   iBT      أو●

IELTS   Academic                                   
●ACT   او   SAT   او   **AUA   math   تقدیم   نتائج   رسمّیة    تثبت     المھارة   في   الریاضیات*    عادةً   من   خالل 
تقدیم    دلیل   التخرج   من   المدرسة   الثانوّیة    أو   ما   یعادلھا●

*   ال   تعتبر   االستمارة   مكتملة   إلى   أن   یحصل   مكتب   القبول   على   تقاریر   النتائج   الرسمّیة   الذي    تثبت    المھارة   في   اللغة   االنكلیزیة   و
    الریاضیات

**   ال   AUA   math   لن   یكون   متاحاً   بعد   آخر   موعدھا   في   تّموز   2018

 قمت   بتقدیم   استمارتي…   ماذا   االن؟
 بعد   تقدیم   االستمارة   على   االنترنت،   ستحصل   على   تأكید   من   ums@aua.am   على   بریدك   اإللكتروني1.
بعد   مراجعة   استمارتك   من   أجل   تأھیلھا   التقني   و   من   اجل   ان   نتأّكد   من   تقدیمك   لجمیع   المتطلّبات،   ستحصل   على2.

                                     برید   إلكتروني   متابعة
 قم   بفحص   بریدك   اإللكتروني   عّدة   مّرات   في   األسبوع   وردّ   فوراً   على   جمیع   المتطلّبات3.
اذا   تم   وضع   عالمة   "غیر   مكتملة"   على   استمارتك،   تأّكد   من   أن   تقّدم   جمیع   المعلومات   والوثائق   المفقودة4.

                                     فوراً
اذا   تمَّ   تحدیث   حالة   استمارتك   الى   "كامل"،   قم   بانتظار   قراراً.   یتم   ارسال   االجوبة   عبر   البرید5.

                                   اإللكتروني   عادةً   بعد   12   أسبوع   من   تاریخ   الموعد   النھائي   الذي   قّدمت   استمارتك   بھ

المواعید   النھائّیة   لخریف   2018:
 تأكد   من    تقدیم    استمارتك   الكاملة   و   تقدیم   جمیع   االمتحانات   المتطلّبة   في   أو   بحلول   الموعد   النھائي   الذي   تقّدم   بھ.

القبول   المؤّخر:   4   من   حزیران** القبول   العادي:   31   من   اذارَ القبول   المبكر:   22   من   كانون   الثاني
*المواعید   النھائّیة   قابلة   للتغییر.   رجاءً   قم   بزیارة   http://admissions.aua.am/undergraduate/       للحصول   على   أحدث

المعلومات.   إذا      تقع   تاریخ   الموعد   النھائي   في   یوم   غیر   عمل،   یجوز   للمقّدمین   تقدیم   استماراتھم   في   یوم   العمل   التالي.
**إذا   قّدمت   استمارتك   في   موعد   القبول   المؤّخر،   سیتم   اعتبارك   على   أساس   االماكن   المتاحة.

**في   حاالت   نادرة   یمكن   لبعض   االستمارات   أن   تعتبر   بعد   موعد   القبول   المؤّخر.
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 بكالوریوس   العلوم   في   علوم   الكمبیوتر
 والھندسة   والبیانات

 بكالوریوس   الفنون   في   اإلنجلیزیة
 واالتصاالت

 بكالوریوس   الفنون   في   األعمال
 التجاریة

للتواصل   معنا
 الجامعة   األمریكیة   في   أرمینیا
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 وسائل   اإلعالم

عملیة   االختیار:
    الجامعة   األمریكیة   في   أرمینیا   تمارس   القبول   الشامل.   مبدئیاً،   یتم   فحص   كل   استمارة   للحصول   على   أھلیتھ   التقنیة،   ثمَّ   تقوم   لجنة   القبول

باجراء   مراجعة   شاملة   لكل   طالب   مؤّھل.قد   یتضّمن   جزء   من   ھذه   العملیة   مقابلة.   وبما   أن   القبول   في   الجامعة   األمریكیة   في   أرمینیا   تنافسیة،
تنظر   اللجنة   في   كل   من   المعلومات   األكادیمیة   والشخصیة   بما   في   ذلك   الخلفیة   التعلیمیة،   ودرجات   امتحانات   القبول   الرسمیة،   والخبرة

الالمنھجیة   واألعمال   التطّوعیة،   والبیانات   الشخصّیة   ،   والمقابلة،   إن   وجدت.    القرارات   التي   تتخذھا   لجنة   القبول   نھائیة   وغیر   قابلة   للتغّیر.

العالمات   المطلوبة
الھدف   ومتوّسط   الدرجات   المذكورة   أدناه   لمعلوماتك   فقط.   یجب   ان   تالحظ   ان   التھدیف   فوق   الھدف   ال   یضمن   القبول   في   الجامعة   األمریكیة
لت   أدناه   قد   یتم   النظر   إلى   تقدیمك   في   القبول   المشروط.   المقّدمون   الذین   یسجلون   في   أو   أقلّ   من في   أرمینیا.   من   الناحیة   االخرى،   ان   سجَّ
عتبات   الرفض   التلقائي   (انظر   إلى   سیاسة   قبول   البكالوریوس   http://policies.aua.am/policy/132)   سیتم   رفض   قبولھم   الى

الجامعة   األمریكیة   في   أرمینیا.
 المھارة   في   اللغة   االنكلیزیة

المھارة   في   الریاضیات

*عالمات   ال   SAT   ما   قبل   آذار   2016   سیتم   حسابھا   باستعمال   جداول   التوافق   ال   SAT   الجدیدة   مع   ال   SAT   السابقة

معّدل   عالمات   المقبولین   لعام   2017*

 بكالوریوس   الفنون   في
 األعمال   التجاریة

بكالوریوس   الفنون   في
اإلنجلیزیة   واالتصاالت

 بكالوریوس   العلوم   في
 علوم   الكمبیوتر

 بكالوریوس   العلوم   في
علوم   الھندسة

* االرقام   المذكورة   اعاله   ھي   معّدل   الدرجات   للطّالب   المقبولین   في   دورة   القبول   لعام   خریف   2017

تقویم   مكتب   القبول
 مكتب   القبول   تقّدم   العدید   من   األحداث   المختلفة   خالل   السنة،   منھا:   اّیام   األبواب   المفتوحة   و   جلسات   معلومات.   للمزید   من   المعلومات   عن

/http://admissions.aua.am/admission-events   ھذه   االحداث،   رجائاً   قم   بزیارة


