
ʺأفضل قيمةʺ - حسب تصنيف مجلة كيبلنجر للتمويل الشخصي

من الممكن أن تخفض المنح الدراسية على أساس الجدارة، المعتمدة على الترتيب ونتائج اختبارSAT رسوم التعليم بنسبة تصل إلى 
82% أو أكثر من 18000 دوالر.

تكلفة الدراسة التقديرية للعام الدراسي 2017-2016*
اإلجماليالتأمين الصحيالكتبنفقات المعيشةرسوم الدراسة

36,647 دوالًرا2225 دوالًرا1200 دوالر10,740 دوالًرا22,482 دوالًراغير المقيمين

24,061 دوالًرا2225 دوالًرا1200 دوالر10,740 دوالًرا9896 دوالًراالمقيمون

*تمثل هذه األرقام التقديرية متوسط نفقات العام الدراسي الذي يستغرق 9 شهور )الفصول الدراسية لموسمي الخريف والربيع(. تعتمد 
هذه التقديرات على محاضرات مدتها 15 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد. وتختلف التكلفة طبقًا لمجال الدراسة واختيار المسكن 

وأسلوب الحياة.

مختبرات كلياتها 
األكثر تميًزا

popularmechanics.com

عي

جام
دان107 دولة في الحرم ال

 البل
أكثر من 3000 طالب من مختلف

7 رواد فضاء:
من الخريجون والكادر 

التعليمي لجامعة تكساس تك

المواعيد النهائية للتقديم
1 أبريل............. الموعد النهائي للتقديم المبكر في المنح الدراسية

1 مايو.............. طلبات موسم الخريف لطالب السنة األولى
15 يوليو........... طلبات التحويل لموسم الخريف

1 أكتوبر........... طلبات موسم الربيع لطالب السنة األولى
15 نوفمبر......... طلبات التحويل لموسم الربيع

www.applytexas.orgمن خاللإكمال الطلب عبر اإلنترنت 

www.applytexas.org إكمال الطلب عبر اإلنترنت في  
   انظر كيف يمكنك استيفاء متطلبات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية، أو طلب 

قبول مشروط.
   قدم شهاداتك األكاديمية بلغتها األصلية باإلضافة إلى ترجمة معتمدة لها 

باللغة اإلنجليزية.
   يتعين على الطالب، الذين أكملوا أو سيكملون دراستهم في المدرسة الثانوية في 

.SAT I أو اختبار ACT الواليات المتحدة األمريكية، أن يقدموا نتائج اختبار

www.international.ttu.edu/freshman-checklist/
www.international.ttu.edu/transfer-checklist/

من أفضل 25 جامعة بالواليات 
المتحدة األمريكية

من حيث كفاءة خريجيها للعمل لدى الحكومة والقطاع الخاص
                    صحيفة وول ستريت

اسأل كيف يمكن أن 
 

تخفض المنح الدراسية من 

 
internationals@ttu.eduالتكلفة التي ستدفعها 

داالس
أوستن

هيوستن

تكساس للتكنولوجيا
لوبوك

تكساس للتكنولوجيا
لوبوك

من هنا، كل شيء ممكن



العلوم الزراعية والغذائية
األعمال التجارية الزراعية

الزراعة واالقتصاد التطبيقي
االتصاالت الزراعية

علم الحيوانات
تجارة الحيوانات، اإلنتاج الحيواني، العالج بمساعدة الخيول، 

علم الخيول، علم اللحوم، األعمال المتعلقة باللحوم، العلوم 
التحضيرية )للطب البيطري، والصحة المهنية(

علم الغذاء
التخصصات الزراعية المتنوعة

القيادة الزراعية

التصميم المعماري
تصميم وتصنيع المالبس

الهندسة المعمارية
التصميم الداخلي

هندسة المناظر الطبيعية

األعمال والمال واالقتصاد
المحاسبة

اإلعالن
االقتصاد واالقتصاد الدولي

تجارة الطاقة
العلوم المالية

العقارات
األعمال العامة

إدارة اإلنشاءات
اإلدارة

ريادة األعمال اإلستراتيجية واالبتكار، إدارة الموارد البشرية
تكنولوجيا المعلومات

تحليل األعمال، االتصاالت/الشبكات، تصميم تطبيقات الويب
التسويق

المبيعات
إدارة اإلمدادات

تخطيط التمويل الشخصي
إدارة

الفنادق والمطاعم والمؤسسات

التواصل واللغات
اللغات والحضارات

الكالسيكيات، الفرنسية، األلمانية، الروسية
دراسات االتصاالت

االتصاالت والشؤون العامة، التواصل بين األشخاص، االتصال 
المؤسسي-التنظيمي

االتصاالت ووسائل اإلعالم اإللكترونية
اللغة اإلنجليزية

األدب واللغة، الكتابة اإلبداعية
األفالم والدراسات اإلعالمية

الصحافة
اإلستراتيجيات اإلعالمية

العالقات العامة
اللغة األسبانية

االتصاالت الفنية
االتصاالت المهنية

التعليم
الدراسات المتنوعة

العلوم المتنوعة

الهندسة والحاسوب والرياضيات
الهندسة الكيميائية

الهندسة الحيوية، الهندسة النووية
الهندسة المدنية

هندسة الحاسوب
علم الحاسوب

هندسة اإلنشاءات
الهندسة الكهربائية

الهندسة البيئية
الهندسة الصناعية

الرياضيات
الهندسة الميكانيكية

هندسة البترول
علوم وهندسة الرياح

العلوم الطبيعية والحياتية والصحية
الكيمياء الحيوية

علم األحياء
علم البيئة وعلم األحياء البيئية

علم الخلية والبيولوجيا الجزيئية
علم الكيمياء
علم الحركة

اإلدارة الرياضية
الصحة، التدريب الرياضي، الصحة العامة

علم الجغرافيا
علوم األرض

علوم الغالف الجوي، علم الجيولوجيا، الجيوفيزياء
علم األحياء المجهرية

علوم التغذية
علم الفيزياء

الفيزياء الفلكية، الفيزياء التطبيقية
علم الحيوان

العلوم اإلنسانية والحضارات
علم اإلنسان

التاريخ
تاريخ الفن، تاريخ األديان، تاريخ العسكرية

فنون وآداب التكريم
البيئة واإلنسانيات، العلوم اإلنسانية

الفلسفة
علم األخالق

الموارد الطبيعية والبيئة
علم التربة والنباتات

علم المحاصيل، علوم الماء والتربة البيئية، علوم األعشاب 
والبستنة، علم زراعة الكروم والتخمير

إدارة الموارد الطبيعية
الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها  علم الحفظ والحماية، 
صيد األسماك، علم األحياء الحفاظ على المسطحات الرعوية 

وإدارتها، بيولوجيا الحياة البرية

العلوم االجتماعية والعلوم السلوكية والعلوم 
اإلنسانية

خدمات المجتمع واألسرة وعالج اإلدمان
دعم رعاية الطفل وخدمات الدعم 

اإلدارة
التعليم في الطفولة المبكرة

التعليم الخاص، اإلنجليزية كلغة ثانية
اللغة، والتعليم ثنائي اللغة

التنمية البشرية والدراسات األسرية
الدراسات النسوية

علوم األسرة والمستهلك
العلوم اإلنسانية المتنوعة

التغذية
التغذية والصحة والعافية

دراسة الصحة التحضيرية
علم النفس

العلوم السياسية
علم االجتماع
علم الجريمة

العمل االجتماعي

الفنون البصرية واألدائية
الفن

تاريخ الفن، تصميم االتصاالت
الفن التشكيلي، الدراسات البصرية

الرقص
الموسيقى

التأليف واألداء والنظرية
التعليم الموسيقي
الفنون المسرحية

التمثيل، التصميم/التكنولوجيا

الدراسات المتنوعة
الدراسات الجامعية

الفنون والعلوم التطبيقية

البرامج الدراسية التحضيرية*
العلوم المعملية العيادية التحضيرية

دراسة طب األسنان التحضيرية
دراسة القانون التحضيرية

دراسة الطب التحضيرية
دراسة التمريض التحضيرية

دراسة العالج المهني التحضيرية
دراسة الصيدلة التحضيرية

دراسة العالج الفيزيائي التحضيرية
دراسة تحضيرية للطبيب المساعد
دراسة الطب البيطري التحضيرية

دراسة التحدث واللغة واالستماع التحضيرية
* هذه الدورات الدراسية ليست الدراسات األساسية، لكنها برامج 

إرشادية تمهيدية للدراسات األساسية.

مجاالت الدراسة الجامعية
بإمكاننا إعدادك لكافة مجاالت العمل تقريبًا. إن لم تجد ما تبحث عنه بين مجاالت الدراسة هذه، فراجع موقعنا اإللكتروني لتجد قائمة كاملة للتخصصات الرئيسية والفرعية 

والتخصصات وبرامج اإلعداد المهني التي تسمح لك بالحصول على التخصص الذي يناسب اهتماماتك.

internationals@ttu.edu         www.international.ttu.edu ُزر صفحتنا على الفيسبوك
الطالب المستقبليون من مختلف البلدان في جامعة تكساس للتكنولوجيا


