
التسجيل
1,650 مجموع الطالب المسجلين 

%48 ذكور  I  %52 إناث
47 واليات وأراضي تابعة للواليات المتحدة

32 دولة
%53 طالب مقيمين في أوهايو

%34 طالب دوليون وأمريكيون متعددو الثقافات

مدينة نيويورك

لوس أنجلوس
واشنطن العاصمة

شيكاغو

ديالوير، أوهايو ،،،،،،،،
تبعد 30 دقيقة عن كولومبوس، 

المدينة رقم 15 في ترتيب أكبر مدن 
الواليات المتحدة.

94% 
من خريجي جامعة أوهايو ويسليان 

عام 2015 يتم توظيفهم و/أو في كلية 
الدراسات العليا.

%81 من الخريجين الجدد
يعملون في المجال الذي يختارونه.

OWU نظرة على

 SAT/ACT نتائج
اختيارية بالنسبة 

للمتقدمين المؤهلين 
لجامعة أوهايو ويسليان. 

لالستفسارات يرجى االتصال بـ 
.owuintl@owu.edu

الكلية
طالب أوهايو ويسليان دائًما 

يقّيمون الكلية تقييًما عالًيا 
بفضل جودة التعليم وحماستهم 

بسبب تنوع التخصصات 
األكاديمية والتوجيه وااللتزام 

وسهولة التواصل.

أكثر من

 90%
من طالب جامعة أوهايو ويسليان 

الدوليون يحصلون على بعض 

المساعدات المالية.

 .owu.edu/apply لمعرفة الخطوات الالزمة للتقديم اليوم، يرجى زيارة الموقع  .owu.edu اعرف المزيد عن جامعة أوهايو ويسليان عبر الموقع
منقَّحة 09.2016للمزيد من المعلومات عن إجراء مكالمة أو اجتماع عبر سكايب، أرسل رسالة بالبريد اإللكتروني إلى owuintl@owu.edu أو اتصل برقم 1-740-368-3064+ .

متوسط حجم الفصل 
 الدراسي

17 

  نسبة الطالب ألعضاء
 هيئة التدريس

11:1

 146
من أعضاء هيئة التدريس 

متفرغين

 100%
من أعضاء هيئة التدريس 
المتفرغين حاصلين درجة 

الدكتوراه أو ما يعادلها أو في 
سبيلهم للحصول على هذه الدرجة.

طالب السنة األولى

3.4
ACT: في حدود متوسط 50%

22-28

SAT: في حدود متوسط 50% 

1020-
1240

 %22 من طالب هذا العام 
الدراسي األول 

 يتم تصنيفهم 
ضمن أعلى

ثانوية. من الطالب في مدارسهم ال

 متوسط درجات الطالب
(GPA)

10%
الرسوم الدراسية والمصروفات والمعونة المالية

43,770$ رسوم الدراسة؛ مصاريف الغرفة والوجبات 
الغذائية، 11,770$ للعام الدراسي 2017-2016.

أكثر من

$25,000
متوسط مجموع ما يتم إنفاقه على أساس الجدارة، 

وغيرها من المساعدات المالية للطالب الدوليين.

يتم منح 13 مليون دوالر في جامعة أوهايو 
 ويسليان )OWU(  كهبات ومنح دراسية 

سنوًيا لطالب العام الدراسي األول.



فرص العمل
ينتقل طالب أوهايو ويسليان الدوليين باستمرار إلى بعض الشركات المرموقة ومدارس 

الدراسات العليا المتميزة.  

االتصاالت واإلعالم
AT&T ESPN
CNN Middle East Broadcasting Networks, Inc. 

االستشارات
Booz Allen Hamilton Deloitte
Ernst & Young KPMG

الخدمات المالية والمصرفية والتأمين
Chemical Bank  Merrill Lynch
Citibank  Morgan Stanley
Nationwide  بنك االحتياطي الفيدرالي
Paine Webber  للواليات المتحدة األمريكية
Goldman Sachs  البنك الدولي

كليات الدراسات العليا:
جامعة كولومبيا جامعة نورث ويسترن  
جامعة ستانفورد جامعة كورنيل  
جامعة شيكاغو جامعة هارفارد  

جامعة ييل جامعة جون هوبكنز  
معهد مساشوسيتس للتكنولوجيا 

 هل تقبل التحدي؟ 
  برنامج تكريم المتفوقين لدينا

 يناسبكم. الحصول على دراسات مستقلة، 
واألبحاث مع مشرفين من أعضاء هيئة 

التدريس، ودروس المتفوقين. 
honors.owu.edu  من طالب جامعة أوهايو ويسليان يحصلون على تخصصين اثنين على األقل. 

%27وهي واحدة من أعلى النسب في البالد.

تقريًبا 90 تخصص

دراسات الحضارات القديمة
الفيزياء الفلكية

الكيمياء الحيوية
ACS الكيمياء الحيوية: معتمدة من

علم األحياء
دراسات العالم األسود

علم النبات
تخصصات مرتبطة األعمال التجارية:

المحاسبة  
إدارة األعمال   

اقتصاديات التمويل  
الدراسات الدولية  

اقتصاديات اإلدارة  
الكيمياء

ACS الكيمياء: معتمدة من
أدب كالسيكي
األدب المقارن
علوم الكمبيوتر

علوم الكمبيوتر )2-3 برنامج(†
الرقص

علوم األرض
دراسات شرق آسيا

دراسات شرق آسيا: الصينية
دراسات شرق آسيا: اليابانية

االقتصاد

التعليم: الطفولة المبكرة
التعليم: الطفولة الوسطى

اإلنجليزية: الكتابة اإلبداعية اإلنجليزية
اإلنجليزية: اآلداب

الدراسات البيئية
الفنون الجميلة: التربية الفنية

الفنون الجميلة: تاريخ الفن
BA الفنون الجميلة: استوديو

BFA الفنون الجميلة: استوديو
الفرنسية

علوم الوراثة
الجغرافيا

الجيولوجيا: عام
الجيولوجيا: احترافي

األلمانية: اآلداب
األلمانية: دراسات

(HHK( الصحة وحركية اإلنسان
الصحة وحركية اإلنسان: 

إدارة األلعاب الرياضية والتدريب  
التاريخ

التاريخ: التعليم
التخصصات المتعددة )تصميم شخصي(

الدراسات الدولية
دراسات الدولية: البلدان النامية

الدراسات الدولية: أوروبا

الصحافة
دراسات أمريكا الالتينية

الرياضيات
الرياضيات: اإلحصاء

المهن الطبية والصحية:
  الصحة وحركية اإلنسان: علوم التمارين 

الرياضية
الصحة وحركية اإلنسان: النهوض بالصحة  

ما قبل الطب/ما قبل طب األسنان  
ما قبل العالج المهني  

ما قبل البصريات  
ما قبل العالج الطبيعي  
ما قبل الطب البيطري  

دراسات العصور الوسطى
علم األحياء الدقيقة

الموسيقى
الموسيقى: التلحين
الموسيقى: التعليم
الموسيقى: األداء

علم األعصاب
علم األعصاب: علم األعصاب الحسابي

الفلسفة
الفيزياء

الفيزياء: ما قبل الهندسة )2-3 برنامج(†
علوم الكواكب

السياسة والحكومة
ما قبل القانون

ما قبل اإلدارة العامة
ما قبل الالهوت

علم النفس
الدين

دراسات عصر النهضة
علم االجتماع/علم اإلنسان

اإلسبانية
المسرح

الدراسات الحضرية
الدراسات المتعلقة بالمرأة وبنوع الجنس

علم الحيوان 
علم الحيوان: ما قبل االحتراف

† خيارات شهادات ما قبل الهندسة المجمعة 2-3 تشمل الهندسة 

الطبية الحيوية والهندسة الكيميائية، وهندسة الكمبيوتر، والهندسة 
الكهربائية، والهندسة البيئية.

أوهايو ويسليان لديها اتفاقات لدراسة برنامج 2-3 بالتعاون مع 
 ،Case Western Reserve معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجامعة
وكلية والية نيويورك لفنون السيراميك في جامعة ألفريد، ومعهد 
البوليتكنيك في نيويورك، ومعهد البوليتكنيك رينسيالر، وجامعة 

واشنطن في سانت لويس.

 61 S. Sandusky St., Delaware, OH 43015 ،معلومات االتصال: مكتب القبول والمساعدات المالية
owuintl@owu.edu       +1-740-368-3314 :الهاتف: 3064-368-740-1+       الفاكس

من بين "أفضل الكليات الوطنية لآلداب"  –   •
تقرير "U.S. News & World Report"، "أفضل 

كليات أمريكا" )طبعة 1017)

رقم 1 في أوهايو ورقم 17 على مستوى األمة من   •
بين  "أهم الكليات األمريكية لتعليم رواد األعمال 

عام 2015"، – مجلة فوربس )طبعة 2015(

واحدة من "أفضل 381 كلية" و "أفضل كليات   •
 الغرب األوسط" في الواليات المتحدة – 

The Princeton Review  )طبعة 2017)

واحدة من بين 40 كلية وجامعة أمريكية فقط   •
مدرجين ضمن "الكليات التي تغير حياة الناس" وفًقا 
ألحدث دليل أعده لورين المحرر التعليمي السابق في 

صحيفة نيويورك تايمز. )طبعة عام 2014-2013)

 جامعة 
أوهايو ويسليان 

شهادات تقدير جامعة أوهايو ويسليان


