
 

 

  

لواليات المتحده الرئيسية في ا الحكوميةجامعة اوبورن واحده من الجامعات 
كل من التدريس والبحث ل  اهتماما متوازنا الجامعه ولياالمريكيه. وت
. في احدث ترتيب صدر عن وكالة "يو اس لالخبار المجتمعوالتواصل مع 

جامعة اوبورن في المرتبة السابعه والثالثين  ترتيبتم ، والتقارير الدوليه"
جامعة اوبورن تقع في  .الحكوميه في امريكاعات ) على مستوى الجام37(

وكالة وحديثا تم اختيار هذه المدينه من قبل  ،بامانة اوبورن في والية االمدي
"يو اس لالخبار والتقارير الدوليه" ضمن افضل عشرة اماكن للمعيشه في 

يتوفر في مدينة اوبورن عدة خيارات للسكن  الواليات المتحده االمريكية.
باسعار مناسبه كما توفر المدينه المنشئات واالنشطه الترفيهيه االستجماميه 

 قريبا من المناطق المأهوله.

 متلطلبات القبول:

في امتحان التوفل  213في امتحان التوفل الورقي،  550لبات اللغه: متط•
هي العالمه الدنيا في  16في امتحان التوفل على االنترنت ( 79المحوسب، 

 في امتحان االيلتس. 6.5اي قسم من امتحان التوفل على االنترنت). أو 
. بعض االقسام GRE/GMATالسيره الذاتيه، رسائل توصيه، عالمة ال •

 لب رساله من مقدم الطلب تبين الغرض من رغبته اكمال الدراسه.تط
 اضغط هناتقديم الطلب اونالين على الموقع التالي. •
 دوالرا 70رسوم تقديم الطلب: •

 تكلفة الدراسه:

 دوالر للسنه 25,190دوالر للفصل،  12,595الرسوم الجامعيه: •
 دوالر للسنه 17,102(سكن، مصاريف شخصيه): تكاليف اخرى •
 دوالرا للسنه  42,274المجموع الكلي: •

 الحياه في مدينة اوبورن:

 سهلة الترحال على االقدام او الدراجات الهوائيه•
 من الجامعه بالقربالسكن متوفر •
وسائط النقل العامه التي توفرها الجامعه تمر بالقرب من غالبية اماكن •

 السكن

 والتسهيالت المتوفره لطلبة الدراسات العليا:المصادر 

 تقوم الجامعه بنقل الطلبه الجدد من المطار للمدينه •
 بشكل مجاني  االنجليزيه تدريس الطلبه الدوليين اللغه•
 تقديم خدمات المساعده في الكتابه بشكل مجاني.•
 اتحاد طلبه للطالب الدوليين.•
 ."بالثقافه االمريكيه"اقامة النشاطات والقاء المحاضرات للتعريف •

 grad.auburn.eduلمزيد من المعلومات: 

 نبذه طالبيه:
 

 طالبا 25,134يتواجد في الجامعه  •

 3,917طالب الدراسات العليا  •

 بلدا 72طالب الدراسات العليا من  •

 

 :عن اعضاء هيئة التدريسنبذه 
 

%من اعضاء هيئة التدريس هم من 94 •

 الحاصلين على الدكتوراه 

 1,176عدد اعضاء هيئة التدريس  •

 18:1نسبة اعضاء هيئة التدريس للطالب  •

 

 اهم المنجزات والمنشات البحثيه:
 

 2011براءة اختراع في  17 •
جهه خارجيه للحصول على  64مساعدة  •

 .2011براءات اختراع، 
 مركز للتصوير االشعاعي والطبقي. •
 مركز البحاث الطيران والفضاء. •
 مركز جزيرة دوفين لالبحاث البحريه. •
 عضو في منظمة اواك ريدج الجامعيه. •
 مركز سكوت ريتشي البحاث الحيوانات  •
 استكشاف علم االحياء.مركز  •
 قاعده للتجارب الزراعيه. •
 معهد تدريب الكالب البوليسيه. •
 مركز ادارة وتطوير المصادر الطبيعيه. •
 مركز ابحاث مياه االباما لمصادر المياه. •
 لوم المتقدمه وتطويرها وتسويقها.مركز للع •

 

 االتصال:
 لوفيالسالسيد كلينت 

 Clint Lovelace 
clint@auburn.edu 

 4112-844-(334) 1+هاتف: 
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 د) ،(م المواد هندسة •
 د) ،(م واإلحصاء الرياضيات •
 د) ،(م الميكانيكية الهندسة •
 (م) التمريض •
 الضيافةادارة و ،الحميه وعلم التغذية •

 د) ،(م
 د) ،(م المرضية البيولوجيا •
 د) ،(م الصيدليه  العلوم •
 د) ،(م الصيدلية الرعاية نظم •
 د) ،(م الفيزياء •
 د) ،(م النبات أمراض •
 د) ،(م واأللياف البوليمر هندسة •
 د) ،(م الدواجن علوم •
 د) ،(م النفس علم •
 د) ،(م العامة اإلدارة •
 (م) العقارية التنمية •
 (م) الريفي االجتماع علم •
 (م) االجتماع علم •
 (م) اإلسبانيةاللغه  •
 والتأهيل واإلرشاد التربيه الخاصه •

 د) ،(م
 د) ،(م الرياضة إدارة •
 (م)والمهني  التقني االتصال •
 (د) والمالبس المنسوجات علوم •

 

والبرمجيات  اآللي الحاسب علوم •
 د) ،(م الهندسية

 (م) والتصميم علوم المستهلك •
 د) ،(م والتدريس المناهج •
 (م) االقتصاد •
والقيادة التربويه  ،التربيه أسس •

 د) ،(م التعليم تكنولوجياو
 وهندسة الكهربائيةالهندسه  •

 د) ،(مالحاسبات 
 د) ،(م اإلنجليزيةاللغه  •
 د) ،(م الحشرات علم •
 (م) التمويل •
 د) ،(م األسماك علوم •
 د) ،(م األطعمة علم •
 د) ،(م البرية والحياة الغابات •
 (م) الجيولوجيا •
 د) ،(م التاريخ •
 د) ،(م البستنة علم •
األسرة دراسات و البشرية التنمية •

 د) ،(م
 (م) الصناعي التصميم •
 د) ،(م الصناعية الهندسة •
 (م) والبناء المتكامل التصميم •
 د) ،(م الحركة علم •
 (م) الطبيعية المناظر هندسة •
 د) ،(م إدارة •

 

 (م) المحاسبة •
 د) ،(م والفضاء الطيران هندسة •
 (م) الزراعي االقتصاد •
 د) ،(م والتربة الزراعية الهندسة •
 وظائف علم التشريح، علم •

 د) ،(م و الصيدلة األعضاء،
 (د) التطبيقي االقتصاد علم •
 د) ،(م الحيوان علوم •
 )د( في السمعيات دكتوراه •
 د) ،(م علم االحياء •
 د) ،(م الحيوية الطبية العلوم •
 د) ،(م الهندسية البيولوجية النظم •
 (م) المباني تشييد •
 (م) األعمال إدارة •
 والجزيئية الخلوية البيولوجية العلوم •

 (د)
 د) ،(م الكيميائية الهندسة •
 د) ،(م الحيوية والكيمياء الكيمياء •
 د) ،(م المدنية الهندسة •
 د) ،م(العياديه  العلوم •
 (م) االتصاالت •
 (م) التواصل اضطرابات •
 (م) التخطيط المجتمعي •

 

 التخصصات الدراسيه
 م تعني ماجستير، د تعني دكتوراه

 االتصال بهمسات العليا لالطالع على االقسام وبامكانكم زيارة موقع الدرا


