
 
 

 
 جامعة حكومية رائدة

( هي إحدى أفضل الجامعات الحكومية في شمال شرق الواليات المتحدة، وهي مكان رائع للتعلم. تأسست جامعة بافالو عام UBجامعة بافالو )
 من مجموعة( وتقدم أشمل SUNYحرم جامعي تابع لجامعة والية نيو يورك الحكومية ) 64، وهي أكبر مركز جامعي من ضمن 1846
. إن جامعة بافالو عضو في منظمات عريقة مثل رابطة SUNYأي حرم جامعي آخر تابع لـ  عنوالدراسات العليا  البكالوريوسبرامج 

كجامعة حكومية أمريكية قائمة على البحث العلمي. ورغم ذلك، تبقى جامعة بافالو إحدى الجامعات األمريكية، وتقع في الصفوف األمامية 
 كومية تكلفة في الواليات المتحدة.أرخص الجامعات الح

         
 التدريسي والبرامج الدراسية مالطاق

يحملون درجة الدكتوراه أو ما منهم بالمائة  95شخص،  2000لدى جامعة بافالو طاقة تدريسي حاصل على جوائز عديدة، مكون من ما يقرب 
 يوس، الماجستير والدكتوراه.برنامج دراسي لمراحل البكالور 300يوازيها. تقدم جامعة بافالو 

 
 الخدمة االجتماعية الطب التربية اآلداب والعلومكلية 

 التمريض الحقوق الهندسة والعلوم التطبيقية العمارة والتخطيط
 الصيدلة اإلدارة الصحة العامة والمهن الطبية طب األسنان

 
 تعداد الطلبة

 دولة. 100طالب دولي من أكثر من  5500طالب، من ضمنهم  29000
 

 متطلبات القبول
 ن للقبول بناء على:يتم تقييم الطلبة الدوليي

 السجل األكاديمي للمتقدم. المؤهالت والشهادات األكاديمية: .1
 Test)أي TOEFLفي امتحان  550في الجامعة فالحد األدنى هو درجة  "لقبول االعتياديـ "ابالنسبة ل اإللمام باللغة اإلنجليزية: .2

of English as a Foreign Language( الكتابي )paper-based في االمتحان عبر اإلنترنت ) 79(، أوinternet-
based في امتحان  6.5(؛ أو درجةIELTS  6.0بشرط أال تكون درجة أي قسم فرعي أقل من. 
من الحد األدنى، فسيتم والحاصلين على درجات أقل  (طالب البكالوريوس )الطلبة الجدد والطلبة المحولونللمتقدمين من بالنسبة 

أخذهم بعين االعتبار لـ "القبول االعتيادي مع الدعم اللغوي"، وسيكون عليهم أخذ مواد إضافية في اللغة اإلنجليزية خالل الفصل 
في االمتحان عبر اإلنترنت أو  78-70الكتابي،  TOEFLفي امتحان  549-523األول. هذا يشمل أولئك الذين حصلوا على درجة 

للطلبة غير المؤهلين للقبول "القبول المشروط" تقديم  . من الممكن5.5بشرط أال تقل درجة أي قسم فرعي عن  IELTSي ف 6.0
  االعتيادي أو القبول االعتيادي مع الدعم اللغوي.

 قد يكون الحد األدنى لبعض األقسام أعلى مما تم ذكره أعاله. لطلبة الدراسات العليا،
؛ أما طلبة الدراسات SAT Iمن الموصى به أن يحصل المتقدمون الجدد لمرحلة البكالوريوس على امتحان  االمتحانات المعيارية: .3

 ، الخ.GRE ،GMATالعليا فقد تتطلب أقسامهم امتحانات 
البقاء  ن توثيق كل مصادرهم للدعم المالي قبل أن يحصلوا على شهادة األهلية للدخول أويجب على جميع الطلبة الدوليي الدعم المالي: .4

 في الواليات المتحدة للدراسة.
 

 إجراءات التقديم
في أي وقت؛ لكن من الموصى به إرسال الطلب في ( International Admissionالقبول الدولي ) يمكن إرسال طلبات البكالوريوس لقسم

فيجب إرسالها لألقسام  ات الدراسات العلياأما طلب فبراير للدراسة في فصل الخريف )األول(، وأكتوبر للدراسة في فصل الربيع )الثاني(.
 المعنية؛ وتختلف المواعيد النهائية للتقديم من قسم آلخر.

 
 التوجيه

 مطلوب من جميع الطلبة؛ ويتم قبل بدء الدراسة بأسبوع، سواء في فصل الخريف أو الربيع.
 

 التقويم األكاديمي
أواخر أغسطس إلى منتصف ديسمبر؛ فصل الربيع: منتصف يناير إلى أوائل  هناك فصالن دراسيان مدة كل منهما أسبوعان )فصل الخريف:

 مايو(، إضافة إلى فرص للدراسة المكثفة خالل عدة فصول فرعية في فصل الصيف بين مايو وأغسطس.
 



 *)بالدوالر األمريكي( الرسوم الدراسية والرسوم العامة

 أشهر( 9المجموع )شامل عام دراسي بطول  والمسكن المأكل /الرسوم العامة المطلوبة الرسوم الدراسية 
 43,259$ 19,077$ 24,180$ البكالوريوس

 40,645$ 18,435$ 22,210$ الدراسات العليا
 ير دون إشعار مسبق؛ األرقام أعاله ال تشمل الكتب والمصاريف الشخصية.يعرضة للتغ*

 
 المساعدة المالية

من قبل األقسام.  ةللحصول على زمالة أو منح دراسية، بما في ذلك اإلعفاء من الرسوم الدراسية، والمقدممؤهلين  قد يكون طلبة الدراسات العليا
 )زائر تبادل(. J)طالب( أو  Fالعمل بدوام جزئي في الحرم الجامعي لحملة الفيزا من نوع  فرصيتوفر عدد محدود من 

 
 قعنا:يمكن العثور على المنح الدراسية لطلبة البكالوريوس في مو

buffalo.edu/internationaladmissions/scholarships 
 

قبل بدء الفصل الدراسي، ( في جامعة بافالو برامج تعليم اللغة اإلنجليزية بشكل مكثف وبرامج تدريب أكاديمي ELIيقدم معهد اللغة اإلنجليزية )
 في فصول الخريف، الربيع والصيف. لمزيد من المعلومات:

 6198-645 (716)فاكس:     2077-645 (716)هاتف: 
 buffalo.edu/eliالموقع اإللكتروني:   elibuffalo@buffalo.eduبريد إلكتروني: 

 
 المسكن

 مضمون في الحرم الجامعي، واألولوية لمن يأتي أوالً ويحجز أوالً. السكن )كالهما في الحرم الجامعي( والسكن في الشققهناك السكن الداخلي 
 ديسمبر لفصل الربيع. 1مايو لفصل الخريف، و  1ن تم إرسال طلب المسكن واإليداع المالي قبل الموعد النهائي في للطلبة الدوليين إ

buffalo.edu/campusliving 
 

 الحرم الجامعي
وخدمات حرمنا الجامعي هو واحد من أحدث الحرم الجامعية في الواليات المتحدة ويوفر قاعات دراسية حديثة، مختبرات، أجهزة حاسوب 

 مكتبية في موقعه في إحدى ضواحي بلدة أمهرست.
 

 الحياة الجامعية
مجموعة طلبة دوليين، محاضرات  25منظمة طالبية تشمل أكثر من  450تقدم جامعة بافالو برامج رياضية، مرافق استجمام وترفيه شاملة، 

 Division I-Aالرياضي التابع لجامعة بافالو مصنف ضمن  Bullsعامة، حفالت، أفالم وباقة غنية ومنوعة من النشاطات الثقافية. إن فريق 
 (.Mid-American Conferenceالرابطة الوطنية لرياضة الجامعات وهو عضو في رابطة فرق المنتصف األمريكي ) في
 

 المجتمع
ر لسكان المنطقة مالءمة المراكز الحضرية مدينة بافالو هي ثاني أكبر مدينة في والية نيويورك، وتتمتع بمناخ يشمل كل الفصول األربعة، وتوف

 جداً.ولطف وحيوية البلدات الصغيرة. إنها مدينة مضيافة وآمنة للطلبة الدوليين، والذين يجدونها مكاناً ممتعاً ومريحاً للعيش، بسعر مناسب 
 

 الموقع
دلفيا وشيكاغو، وهي تقع عبر الضفة األخرى من نهر يورك، واشنطن، بوسطن، فيالومدينة بافالو تبعد ساعة واحدة فقط بالطائرة عن مدينة ني

دقيقة بالسيارة من جامعة بافالو، ومدينة تورنتو، إحدى أكبر  20نياجارا المطل على كندا. شالالت نياجارا المعروفة عالمياً ال تبعد أكثر من 
 المدن في شمال أمريكا، تبعد ساعة ونصف بالسيارة فقط إلى الشمال من بافالو.

 
 لالستفسارات الخاصة بالدراسات العليا الرجاء االتصال بـ: ستفسارات الخاصة بالبكالوريوس الرجاء االتصال بـ:لال

International Enrollment Management 
411 Capen Hall  

Buffalo, N.Y. 14260-1604, U.S.A. 

The Graduate School 
408 Capen Hall 

Buffalo, N.Y. 14260, U.S.A. 
 6998-645 (716)، فاكس:   3482-645 (716)هاتف:  2528-645 (716)، فاكس: 2368-645 (716)ف: هات

 grad@buffalo.eduالبريد اإللكتروني:  intiem@buffalo.eduالبريد اإللكتروني: 
 grad.buffalo.eduالموقع اإللكتروني:  buffalo.edu/ApplyUBالموقع اإللكتروني:

 
 


