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متطلّبات القبول
تقديم استامرة كاملة* إىل جانب جميع مكمالتها 	 

تقديم  مصدقة التخرج من املدرسة الثانويّة أو ما يعادلها	 

إثبات الكفاءة يف اللغة االنجليزيّة من خالل:	 
TOEFL iBT أو TOEFL iBT Special Home Edition Tests  	           

IELTS Academic أو IELTS Academic Indicator Exams  	         

         	  تقديم طلب التنازل عن اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية

         	  التقييم البديل للمتقدمني يف الخريف 2021**

إثبات الكفاءة  يف مادة الرياضيات من خالل:	 
 SAT  	         

  ACT  	         

         	  التقييم البديل للمتقدمني يف الخريف 2021**

* ال تعترب االستامرة مكتملة حتى أن يحصل مكتب القبول تقارير النتائج الرسميّة. 

 ،IELTS أو TOEFL إن لجنة القبول الجامعة ستعطي األفضلية للمتقدمني الذين يستوفون متطلبات االمتحان من خالل اختبار **

    أو املوافقة عىل طلب التنازل عن اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية.

املواعيد النهائّية لتقديم 

الطلبات لخريف 2021*

تأكد من تقديم استامرة كاملة وإجراء جميع 

االمتحانات املطلوبة يف/أو بحلول املوعد النهايئ 

الذي تتقدم بها.

القبول املبكر

15 من كانون األول، 
2020

القبول املنتظم  

15 من اَذار، 2021

القبول املؤّخر**

 15 من حزيران، 

2021

لقد قمت بتقديم استامريت… ماذا اآلن ؟

 .ums@aua.am ستتلقى عىل رسالة التأكيد  بالربيد اإللكرتوين من

سيقوم مكتب القبول مبراجعة استامرتك من أجل تأهيلها، يف غضون شهر من تاريخ التقديم. 	 

 تحقق من بريدك اإللكرتوين عّدة مرّات يف األسبوع واستجب فوراً لجميع املتطلّبات. 	 

إذا تم وضع عالمة “غري مكتملة” عىل استامرتك، سرنسل لك قامئة بالعنارص املفقودة عرب الربيد اإللكرتوين. أرسل عىل الفور.	 

إذا تم وضع عالمة “مكتملة” عىل استامرتك، قم بانتظار قرارك. سرنسله بالربيد اإللكرتوين بعد حوايل 12 أسبوعاً من املوعد النهايئ الذي 	 

تقدمت فيه.  

*املواعيد النهائيّة قابلة للتغيري. رجاًء قم بزيارة http://admissions.aua.am/undergraduate/#deadline للحصول عىل أحدث املعلومات. 

** يجب عىل املتقدمني يف موعد القبول املؤخر تلبية النتائج املستهدفة، وسيتم أخذ االستامرات بعني االعتبار عىل أساس األماكن املتاحة.

إذهب إىل النظام اإلداري 

im.aua.am :للجامعة

اضغط عىل تسجيل 

كمستخدم جديد

اصنع حسابك 

الشخيص

ادخل إىل حسابك واضغط عىل تقديم 

طلب للقبول يف الدراسة بدرجة 

البكالوريوس

كيفّية التقديم

طريقك إىل العظمة تبدأ من أبوابنا

قبول البكالوريوس

الجامعة األمريكية يف أرمينا

قد يبدو التقديم للجامعة األمريكية يف أرمينيا محرياً. لكنه ليس كذلك! إن مكتب القبول هنا للمساعدة! تحقق من النصائح املذكورة أدناه. 
أتحتاج مزيداً من املعلومات؟ حدد موعداً مع فريق القبول لدينا.

mailto:ums%40aua.am?subject=
http://admissions.aua.am/undergraduate/#deadline
http://im.aua.am


الجامعة األمريكية يف أرمينيا
شارع مارشال باغراميان 40،

 يريفان، 0019

+374 60 69 40 40
aua.am

مكتب القبول
108M :رقم الغرفة

+374 60 61 27 50
Apply at im.aua.am
ugrad@aua.am 
admissions.aua.am 

مكتب املساعدات املالية
304M :رقم الغرفة

+374 60 69 40 40 ext. 2
financialaid@aua.am  
finaid.aua.am 

وسائل اإلعالم

/AUAAdmissions
/AUArmenia
/aua_insta  
/AUAuploads
/@AUAtweets

تم اعتامد الجامعة األمريكية يف أرمينيا من قبل كلية WASC العليا ولجنة الجامعات ، Alameda، CA ،100 # ،Atlantic Avenue 985 94501، 510.748.9001. باإلضافة إىل ذلك ،  تتبع الجامعة األمريكية يف أرمينيا جامعة كاليفورنيا.

العالمات املستهدفة 
العالمات املستهدفة املذكورة أدناه هي 

ملعلوماتك فقط. إن كانت العالمات املسجلة 

فوق عالمات املستهدفة  فهذا ال يضمن لك 

القبول يف الجامعة األمريكية يف أرمينيا. من 

ناحية أخرى، إن سّجلَت أقل من العالمات 

املطلوبة فقد يتم اعتبار استامرتك ضمن القبول 

املرشوط  املتقدمون الذين يسجلون عند أو 

أقل من حد القصوى للرفض التلقايئ سيتم رفض 

قبولهم يف الجامعة األمريكية يف أرمينيا. )انظر إىل 
)admissions.aua.am/ugrad-denial(

أيّام األبواب املفتوحة
يوم كامل لنقدم لك عن

 الربامج	 

عملية القبول	 

 املساعدات املالية	 

 منشآتنا	 

 وأكرث	 

الصف املفتوح 
شارك يف الصفوف الفعلية لتجربة الحياة األكادميية يف 

الجامعة األمريكية يف أرمينيا.

جلسات معلومات 
جلسات تدوم ملدة ساعة وتغطي

 مقدمة عن الجامعة األمريكية يف أرمينيا 	 

طريقة تقديم االستامرة	 

املساعدات املالية	 

كتابة املقالة 	 

تحضري ملقابلة القبول	 

تقويم األحداث
قم بزيارة منhttp://admissions.aua.am/undergraduate-events للحصول عىل قامئة بجميع األحداث االفرتاضية والشخصية )باإلضافة إىل معلومات التسجيل( التي ستساعدك عىل 

إرشادك أثناء عملية التقديم.

الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية

معّدل عالمات املقبولني لعام 2020
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علوم الهندسة علوم البيانات علوم الكومبيوت اإلنجليزية 
واالتصاالت

إدارة األعامل

TOEFL iBT

IELTS

SAT

ACT

IELTS Academic: 6.5TOEFL iBT: 79

670
28

510
19
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علوم الكمبيوتر والهندسة والبيانات

اإلنجليزية واالتصاالت، مادة 

السياسة والحكم

 

إدارة أعامل

SAT

ACT

عملية االختيار
متارس الجامعة األمريكية يف أرمينيا القبول الشامل. مبدئياً، يتم فحص كل استامرة 

للحصول عىل أهليته التقنية. ثمَّ تجري  لجنة القبول  مراجعة شاملة لكل استامرة 

مؤّهلة. قد تشمل هذه العملية مقابلة. 

مبا أن القبول يف الجامعة األمريكية يف أرمينيا تنافسية، فإن اللجنة  تأخذ بعني االعتبار

الكفاءة يف الرياضيات
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استامرة كاملة 

معدل املدرسة الثانوية 

)GPA(

درجة امتحان الرياضيات

مقالتنيدرجة امتحان اللغة اإلنجليزية

نشاطات خارجية

أعامل تطّوعية

مقابلة قبول، )إذا  متت دعوتها(

 إىل جانب العالمات املطلوبة املذكورة أعاله، قد يكون ملف تعريف الفصل الدرايس لعام 2020 أكرث فائدة. فيام ييل قامئة مبتوسط درجات يف االختبار من بني جميع الطالب املقبولني يف 

خريف 2019. هذه العالمات املذكورة أعىل من العالمات املطلوبة. مبا أن القبول يف الجامعة األمريكية أصبح تنافسياً بشكل متزايد، ادرس بجد وسجل أفضل ما ميكنك.
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