


 ألْاح الطاق٘ الؾنغٔ٘

The O 

 إىل ّعط املزٓي٘

 حبريٗ نالماث فْلظ



 بكم
ً
 و سهال

ً
هتمنى بأن جتمتعوا بئقامت سعيدة و ممتعت في معهد أوريغون ! أهال

هحن وشجعكم على الاهخراط في املجتمع الجدًد و الاستفادة من الفرص . للتكىلوجيا
 .  املتاحت لكم

ليس فقط مع متطلباث التأشيرة وأهظمت الهجرة، الدوليين؛ مهمتىا هي مساعدة الطالب 
هحن وسعى . املشورة بشأن املسائل الشخصيت وألاكادًميت والثقافيتجقدًم ولكن مع 

إذا كان لدًك أي سؤال أو استفسار حول . لتقدًم أفضل الخدماث و الدعم الاستثىائي
ل وضع إقامتك، التكيف مع الحياة و العاداث ألامريكيت، أو في أي موضوع  َفضَّ

َ
آخر، ج

بيئت مكتبىا . سيكون من دواع سرورها مساعدجك في حل أي مشكلت جواجهك.  بسيارة مكتبىا
 ! ليست رسميت، و ستجدها اجتماعيين  و ودًين

عىدما جصل إلى معهد أوريغون للتكىلوجيا، قم بسيارجىا في مكتب شؤون الطلبت الدوليين 
مع جميع أوراقك الثبوجيت و وثائق الهجرة حتى هتمكن من استكمال السجالث الالزمت 

 .  إلقامتك
 !موفقتو هتمنى لكم دراست سعيدة و للتكىلوجيا، بكم مرة أخرى في معهد أوريغون هرحب 

 دًان باهدوزي
 مرشدة الطلبت الدوليين  



 اململكة العربية الصعودية

 أهدوهيصيا

 أملاهيا

 الصين

 شيكاغو، إليىوي 
 كم 3310ميل،  2056

 هيويورك، هيويورك
 كم 4570ميل،  2840

 واشىطن، العاصمة
 كم 4410ميل،  2740

 ميامي، فلوريدا
 دهفر، كولورادو كم 5139ميل،  3193

 كم 1918ميل،  1192

 لوس أهجلوس، كاليفورهيا
 كم 1100ميل،  684

 شان فراوصيصكو، كاليفورهيا
 كم 587ميل،  365

 شياتل، واشىطن
 كم 727ميل،  452

 بورتالهد، أوريغون 
 كم 452ميل،  281
 كالماث فولز

 أوشتن، تكصاس
 كم 3164ميل،  1966



 متْعط عزر الطالب إىل املعلنني

1:20 

 تْعط ذحه الفصلم
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ختصصًا خمتلفًا يف اهليزع٘، تهيلْجٔا اهليزع٘،        ٓطضح املعَز    •

 التهيْلْجٔا الصرٔ٘، اإلراصٗ، التْاصل، ّ العلْو التطبٔكٔ٘

 

أّل جامع٘ تكزو رصج٘ البهالْصْٓؼ يف ٍيزع٘ الطاق٘ املتحزرٗ يف •

 أمضٓها الؾنالٔ٘

 

أّل جامع٘ تْلز الطاق٘ الهَضبأٜ٘ املغتدزم٘ يف  اذتضو ادتامعٕ  •

 باعتدزاو الطاق٘ املتحزرٗ يف أمضٓها الؾنالٔ٘ 

 مً ارتضجيني مْظفني أّ ملتركني بربامخ الزصاعات العلٔا خالل  % 88•
 .مً التدضدأؽَض 

 

 
اهليزع٘ املزىٔ٘، اهليزع٘ املٔهاىٔهٔ٘، اهليزع٘ الهَضبأٜ٘، ٍيزع٘ الطاق٘ املتحزرٗ،   

، احملاعب٘، رصاعات التْاصل، إراصٗ  الضٓاضٔاتعلْو اذتاعب اآللٕ، تهيْلْجٔا املعلْمات، 

الضعآ٘ الصرٔ٘، طب األعياٌ، علْو املدتربات الطبٔ٘، علْو البٔٝ٘، األذٔاٛ، التنضٓض،  

 تهيْلْجٔا الطب اليّْٖ، اإلراصٗ، عله اليفػ، ّ غريٍا

42 

6 



أنارمئ٘، صمسٔ٘، ثكافٔ٘، صٓاضٔ٘،   :فٝات األىزٓ٘ ّ امليظنات

اجتناعٔ٘، بٔٝٔ٘، رٓئ٘، خزمٔ٘، تضفَٔٔ٘، ْٓىاىٔ٘، اذتهْم٘  

 .الطالبٔ٘، زتتنع الؾْاس، ّ الجكافات املتعزرٗ

نضٗ الغل٘، نضٗ الكزو، الضنيب،  :األلعاب الضٓاضٔ٘

عْفتبْل،  تيػ الطاّل٘، التيػ، ادتْلف، البٔغبْل، 

 .ادتضٖ،  ّ نضٗ الطاٜضٗ

 

 ٍيزع٘ الطاق٘ املتحزرٗ  •

 اهليزع٘ املٔهاىٔهٔ٘•

 تهيْلْجٔا ٍيزع٘ الصياع٘   •

 علْو اذتاعب اآللٕ•

 علْو اإلراصٗ•

 

• Boeing 

• Black & Veatch 

• Intel 

• Kaiser Permanente 

• Garmin 

• Dowl 

• Kiewit 

• International Game Technology 

• Timber Product Company 

•  Carestream Health, Inc. 

ٓلتظو معَز أّصٓغٌْ للتهيْلْجٔا بتْفري  

أجْاٛ  مً الغالم٘ ّ األماٌ ّ الرتذٔب دتنٔع 

تكْو  إراصٗ عالم٘ املعَز بزّصٓات . الطالب

لتنؾٔط اذتضو ادتامعٕ ّ املياطل اجملاّصٗ، 

ننا ّ حتافظ  اإلراصٗ علٙ ّجْرٍا الفّعال يف 

اذتضو ادتامعٕ مليع ادتضمي٘، ّ للتأنز مً  

 .  األماٌ الؾدصٕ ّ أماٌ امليؾآت



 تعكز ادتْالت اإلعالمٔ٘ مً اإلثيني إىل ادتنع٘ علٙ مزاص العاو•

 :للرحظ ّ ملظٓز مً املعلْمات ، تفطل بظٓاصٗ •

-www.oit.edu/admissions/general://http 

campus-falls-klamathinfo/visit/  

! ننا ّ ميهيو الكٔاو جبْل٘ ذْل اذتضو ادتامعٕ مً مْقعو •

(virtual tour)   ٗقه بظٓاص: 

virtualtourhttp://www.oit.edu/# 

 فصل ارتضٓف  •

املْعز اليَاٜٕ لتكزٓه الطلبات للطلب٘ الزّلٔني  

 لاللترام بالزصاع٘ لفصل ارتضٓف 

املْعز اليَاٜٕ لتكزٓه الطلبات للطلب٘ الزّلٔني  

 الؾتاٛ لاللترام بالزصاع٘ لفصل  

املْعز اليَاٜٕ لتكزٓه الطلبات للطلب٘ الزّلٔني  

 الضبٔعلاللترام بالزصاع٘ لفصل  

املْعز اليَاٜٕ لتكزٓه الطلبات للطلب٘ الزّلٔني  

 الصٔفلاللترام بالزصاع٘ لفصل  

 

 : قه بتعبأٗ الطلب املْجْر علٙ املْقع االلهرتّىٕ•

apply.oit.edu/Datatel.ERecruiting.Wehttps://

b.External/Pages/Login.aspx 
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بعز أٌ ٓته قبْلو يف معَز أّصٓغٌْ للتهيلْجٔا، خطْتو 

.  ، ّ الشٖ عريعل لو بالربٓز I-20الجاىٔ٘ عتهٌْ اذتصْل علٙ 

حبْطتو عيز الشٍاب للنكابل٘ للرصْل  I-20ب أٌ ٓهٌْ جي

 .  علٙ التأؽريٗ

مً  (student visa)ٓته اذتصْل علٙ تأؽريٗ الزصاع٘ 

قبل الشٍاب ملكابل٘ . الغفاصٗ أّ الكيصلٔ٘ األمضٓهٔ٘ يف رّلتو

قه . عً طضٓل االىرتىت SEVISالتأؽريٗ، جيب علٔو رفع صعْو 

للنظٓز مً  . بطباع٘ اإلٓصال ّ خشِ معو عيزما تشٍب للنكابل٘

املعلْمات عً إصزاص التأؽريٗ، قه بظٓاصٗ املْقع االلهرتّىٕ 

 . الكيصلٔ٘ األمضٓهٔ٘ يف رّلتو/ للغفاصٗ 

إسا نيت طالبًا يف أذز ادتامعات أّ الهلٔات : الطلب٘ امليتكلٌْ

يف الْالٓات املترزٗ، قه بظٓاصٗ مضؽز  SEVISاملعتنزٗ مً 

الطلب٘ الزّلٔني يف جامعتو لالىتكال إىل معَز أّصٓغٌْ  

ارتاص بو جيب أٌ ٓته ىكلُ إىل  SEVISعحل .  للتهيلْجٔا

 .  املعَز، ّ جيب أٌ تكْو بتعبأٗ اعتناصٗ االىتكال

 :جيب تكزٓه ما ٓلٕ لليظض يف قبْلو ملعَز أّصٓغٌْ للتهيلْجٔا

 الطلب االلهرتّىٕ لاللترام  •

   (50$) رفع صعْو طلب االلترام •

ىغذ صمسٔ٘ لؾَارات  املضذل٘ الجاىْٓ٘ أّ ادتامعات اليت •

اليغذ الضمسٔ٘ تهٌْ صارصٗ مباؽضٗ  عً . التركت بَا

تكزو يف ظضف  خمتْو  . مزصعتو أّ نلٔتو أّ جامعتو

إسا ناىت  .  حينل الطابع الضمسٕ ّ تْقٔع املْظف املدْل

الؾَارات بلغ٘ أخضٚ غري اإلحنلٔظٓ٘، جيب أٌ تته تضمجتَا 

 .  ّ معارلتَا مً  أذز املرتمجني املعتنزًٓ

 متطلبات اذتز األرىٙ للهفاٛٗ يف اللغ٘ اإلحنلٔظٓ٘•

 بٔاٌ املغؤّلٔ٘ املالٔ٘ •

ملظٓز مً املعلْمات، ميهيو العجْص علٙ متطلبات الكبْل 

 : للطلب٘ الزّلٔني علٙ

www.oit.edu/admissions/internationalhttp://

students- 

 

 

  

. 

. 

http://www.oit.edu/admissions/international-students
http://www.oit.edu/admissions/international-students
http://www.oit.edu/admissions/international-students
http://www.oit.edu/admissions/international-students


عْاٛ نيت طالبًا ألّل مضٗ يف الْالٓات املترزٗ أّ طالبًا ميتكاًل؛  

: جيب علٔو الكٔاو بالتالٕ قبل أٌ حتطض اذتصص ّ احملاضضات

  (Health History Form)تعبأٗ  اعتناصٗ 

.  ارتاص بو( الترصني)تكزٓه ىغد٘ عً عحل التطعٔه 

(immunization record) 

عٔته تغحٔلو تلكأًٜا يف ! التأمني الصرٕ اجباصٖ دتنٔع الطلب٘

إسا ناٌ لزٓو تأمني صرٕ ْٓايف . بضىامخ املعَز للتأمني الصرٕ

املتطلبات احملزرٗ مً املعَز، ميهيو  ارتضّد مً تأمني املعَز 

جيب أٌ تكْو بتكزٓه إثبات  عً التأمني الصرٕ  . الصرٕ

 (.  بطاق٘، ّثٔك٘ التأمني)

:  للنظٓز مً املعلْمات ، قه بظٓاصٗ 

-life/student-www.oit.edu/campushttp://

students-health/international 

 

 !ىضذب بهه مضٗ أخضٚ يف معَز أّصٓغٌْ للتهيلْجٔا

 

األىؾط٘، تفطلْا للنظٓز مً املعلْمات  ذْل الفعالٔات ّ 

: بظٓاصٗ مْقعيا االلهرتّىٕ 

-www.oit.edu/campushttp://

life/international 

 

إسا ناٌ لزٓهه أٖ عؤال أّ اعتفغاص، ميهيهه 

التْاصل مع رٓاٌ باىزّطٖ، مضؽزٗ الطلب٘ الزّلٔني عً 

:  طضٓل الربٓز االلهرتّىٕ

deanne.pandozzi@oit.edu 
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