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Personal Information: 

 

 

• Name 
• Legal First Name 

• Legal Middle Name 

• Legal Last Name 

• Suffix 

• Preferred First Name 

• Addresses 

• Permanent Address 
• Street Address 

• City 

• Province 

• Postal Code 

 

 االسم "كما يظهر في جواز السفر"  •
 االسم األول •

 اسم األب •

 اسم العائلة •

 تابع اسم •

 تفضل مناداتك به اسم •

 العنوان •

 العنوان الدائم •

 اسم الشارع •

 المدينة •

 المقاطعة •

 الرمز البريدي •

 

  Same as permanent 

• Mailing Address 

• Street Address 

• City 

• Province 

• Postal Code 

• Email Address 

• Current Email 

• Telephone Numbers (include 

+country code) 

• Home 

• Cell 

 

 

 العنوان الدائم

 العنوان البريدي •

 الشارعاسم  •

 المدينة •

 المقاطعة •

 الرمز البريدي •

 البريد اإللكتروني •

المستخدم  االلكترونيالبريد  •

 حاليا

مفتاح  باإلضافة إلىارقام الهواتف ) •

 الخط الدولي(

 رقم هاتف المنزل •

 محمولرقم الهاتف ال •

 

• Biographical Information 
• Gender 

• Birthdate 

• Birth City 

• Birth Province 

• Citizenship Information 
• Primary Citizenship 

• Citizenship Status 

• Social Security Number 

• Race/Ethnicity 

 

 

 البيانات الشخصية •
 الجنس •

 تاريخ الميالد •

 مكان الميالد •

 مقاطعة الميالد •

 وطنيةمعلومات عن ال •
 ألساسيةالجنسية ا •

 نوع التاشيرة •

 رقم الضمان االجتماعي •

 العرق •
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Race/Ethnicity 

 

Colleges and universities are asked by many groups, including the federal government, 

accrediting associations, college guides, and newspapers, to describe the ethnic/racial 

backgrounds of their students and employees. In order to respond to these requests, we ask you 

to answer the following two questions. 

 

• Are you Hispanic or Latino? 

 Yes 

 No  

 

• Regardless of your answer to the prior question, please check one or more of the 

following groups in which you consider yourself to be a member: 

 

 American Indian or Alaska Native 

 Asian 

 Black or African American 

 Native Hawaiian or Other Pacific Islander 

 White 

 

 

 

 

 العرق

 تماداالع مؤسسات ,العديد من الجامعات والكليات من قبل عدد من المؤسسات منها الحكومات الفيدرالية تُسأل

غرض وب .والمجالت عن أصول وخلفيات الطلبة والعاملين بهاوأدلة الكليات وأيضا الصحف  , الجودة األكاديمي وضمان

 :اإلجابة على هذه األسئلة, نود الحصول على إجاباتك على السؤالين التاليين

 

 أنت ممن يتحدثون أو لهم أصول اسبانية أو التينية هل •

 نعم 

 ال 

 

التي  الخيارات رات منالنظر عن إجابتك على السؤال السابق، الرجاء اختيار خيار واحد أو عدة خيا بغض •

 تعتقد انك تنتمي اليها

 الهنود الحمر أو سكان االسكا األصليين 

 اسيوي 

 غامق البشرة أو امريكي من أصل افريقي 

 جزيرة هاواي أو جزر المحيط الهادئ 

 أبيض البشرة. 
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Application Information 

Application Preferences: 

 What semester do you plan to enter OSU? 

 Admission Type. Please choose which statement best reflects your current status: 

 At which campus do you plan to enroll? 

 :طلب االلتحاق تفضيالت

 

  به للتسجيل بجامعة بااللتحاقمالفصل الدراسي الذي ترغب OSU ؟ 

  الحالي :نوع القبول. يرجى اختيارالعبارة التي تعبر عن وضعك 

 ؟  في اي حرم جامعي تود التسجيل 

 

 

 

Program of Study: 

 You can view undergraduate academic programs at OSU-Stillwater here 

 What is your entry level? 

 :برنامج الدراسة

 ستل واتر-يمكنك عرض برامج البكالوريوس في جامعة والية أوكالهوما  OSU هنا 

  األول( ؟ الحالي )مثال: المستوىما هو المستوى 

 

International Student Information:   

 Visa Type                                                                                                

 Residency  Status: U.S. State of Residence 

 :جانبمعلومات عن الطلبة األ

 نوع التأشيرة 

 ةحالة اإلقامة بالواليات المتحدة األمريكي:وضع اإلقامة 

A copy of your passport is required for all international students. Please visit the International 

Students & Scholars website for additional information. 

 للـ االلكتروني السفر. لمزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع من جواز صورة من كل الطلبة األجانب إحضار يتطلب

International Students & Scholars 
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Language: 

 Is English your native language? 

 Have you attended a high school or college where English was the primary language of 

instruction? 

 :اللغة

 

  اإلنجليزية هي لغتك األم ؟هل اللغة 

  ؟ يمكانت اللغة اإلنجليزية هي اللغة األساسية للتعل هل ة،الجامعي أوخالل دراستك في المرحلة الثانوية 

 

Because English is not your native language, you must provide proof of English Proficiency. 

You may either submit a transcript demonstrating that you graduated from a high school where 

English was the primary language of instruction or you may submit a TOEFL or IELTS score. 

Please mail your transcript and/or score report to: 

International Students & Scholars 

250 Student Union 

Stillwater, OK, 74078 

 

 طريق تقديم نسخة عن كفاءتك فى اللغة اإلنجليزية وذلك امالليست لغتك األم، يجب عليك تقديم اثبات  هي ألن اللغة اإلنجليزية

 ائجنتمدرسة ثانوية حيث كانت اللغة اإلنجليزية هي اللغة األساسية للتعليم أو تقديم   شهادة توضح تخرجك من من

 للبريد التالي: نتائجيرجى ارسال الشهادات/الIELTS.  أو   TOEFLالختبارات

 

International Students & Scholars 

250 Student Union 

Stillwater, OK, 74078 

 

 Have you taken a TOEFL test? 

 Date test was taken: 

 Have you taken an IELTS test? 

 Date test was taken: 

 Are you intending to enroll in the English Language Institute? 

 

  التوفل؟سبق لك أداء اختبارهل 

 تاريخ أداء االختبار: 

  هل سبق لك أداء اختبارIELTS 

 تاريخ أداء االختبار: 

 هل ترغب بالتسجيل بمعهد اللغة اإلنجليزية ؟  
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Conduct Information 

Failure to answer these questions will delay the processing of your application, and we will be 

unable to make an admission decision.  

 ادرين علىقطلب االلتحاق الخاص بك وبذلك سنكون غير  متابعةخير أاالسئلة قد يؤدي الى ت على االجابةان عدم الدقة في 

 .كقبولاتخاذ قرار 

Have you ever been suspended or expelled from any college or university as a result of a non-

academic issue? 

 اكاديمية ؟ فصلك من أي كلية أو جامعة بسبب وجود مشكلة غير أو عن الدراسة تم تعليقكأن  قهل سب

Do you have any pending felony charges? 

 ؟ معلقة جنائية ميك أية رسولد يوجدهل 

Have you been convicted, plead guilty, plead no contest, or accepted a deferred judgement to any 

criminal felony charges? 

  حكم مؤجل بسبب رسوم جنائية ؟ أن تمت ادانتك أو اقرارك كمذنب أو قبولكهل سبق 

Are you required to register your name and home address with any local or state law 

enforcement agency? 

 وكالة تطبيق قانون ؟ أيتسجيل اسمك وعنوانك لدى ب سبق أن أُلزمت هل      
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Educational Information 

 

• Add Institution 

• Institution 

• CEEB 

• City 

• Province 

• Dates Attended…to… 

• Type 

• Degree 

 

 

 اضف مؤسسة •

 مؤسسةال •

 رمز المؤسسة •

 المدينة •

 المقاطعة •

 تاريخ الحضور من ....الى.... •

 النوع •

 الدرجة •

 

 

Family Information 

Parent/Guardian/Spouse/Next of Kin 

 

• First Name    

• Last Name    

• Relationship   

• Street Address   

• City    

• State    

• Postal Code                  

• Country     

• Home Phone   

• Cell Phone    

• Email Address   

• Would you like to add an 

additional family contact? 

 

 قريبالوالد/ولي االمر/الزوج/

 

 االسم األول 

 اسم العائلة 

 صلة القرابة 
 اسم الشارع 

 المدينة 
 الوالية 

 البريدي الرمز 
 المنزل رقم هاتف 
  محمولال الهاتفرقم 

 البريد اإللكتروني 

 هل ترغب في إضافة جهة اتصال اخرى؟ 
 

 

 

Review 

 

If you have resolved any errors with your application, you are ready to submit! Once you 

submit your application, you will be able to pay the application fee, view your status, and submit 

additional application materials. 

 مراجعة

ارسال  بك بعد أن تنتهي من تصحيح األخطاء وتعديل بياناتك! بعد يمكنك تقديم طلب االلتحاق )التسجيل( الخاص

 عن تسديد رسوم الطلب وعرض حالة الطلب , باإلضافة الى إمكانية ارسال أي معلومات إضافية طلبك سوف تتمكن من

 .الطلب
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Conditional Admission: 

Usually means that the applicant is academically qualified for admission to OSU, but 

lacks a minimum TOEFL or IELTS score which satisfies the University’s minimum English 

language requirement.  

For the Undergraduate Admission: 

 An official TOEFL score of 61 (internet based test) or 500 (paper based test) is required 

to be submitted or an official IELTS with a minimum overall band score of 6.0 will satisfy the 

English proficiency requirements for admission. 

For the Graduate Admission:  

 An official TOEFL score of 79 (internet based test) or 550 (paper based test) is required 

to be submitted or an official IELTS, academic stream, examination with a minimum overall 

band score of 6.5 will satisfy the English proficiency requirements for admission to a graduate 

program. 

 :القبول المشروط

أو  TOEFL لدرجة، ولكن يفتقر إلى الحد األدنى  يعني أن مقدم الطلب مؤهل أكاديميا للقبول في جامعة والية أوكالهوما 

IELTS بالجامعة اإلنجليزيةاللغة متطلبات تي ترضي الحد األدنى  من ال. 

 

 :البكالوريوسلطلبة 

نتائج رسمية  )االختبار الورقي(،  أو 050 )االختبار المحوسب( و 61بما يعادل   TOEFL يتطلب تقديم نتائج رسمية الختبار

 ول.وهو ما يفي بمتطلبات اللغة االنجليزية للقب 0,6من مجموع الدرجات بما يعادل الحد األدنى   IELTSالختبار 

 

 :لطلبة الدراسات العليا

تائج رسمية )االختبار الورقي(، أو ن 550)االختبار المحوسب( و  79بما يعادل  TOEFL ررسمية الختبا يتطلب تقديم نتائج

ول في برامج وهو ما يفي بمتطلبات اللغة االنجليزية للقب 0,6بما يعادل الحد األدنى من مجموع الدرجات   IELTSالختبار 

 الدراسات العليا.
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Final Admission: 

 Usually means that the applicant is academically qualified for admission to OSU, and has 

met all the requirements listed below. 

 Requirements:  

1. Application 

2. $75 Application Fee 

3. Copy of the passport bio page 

4. English proficiency test result (TOEFL or IELTS score) 

5. Transcript (High school and/or transfer institution) 

6. Original Financial guarantee (eventually) 

 

 :القبول النهائي

 

 أدناه. يعني أن مقدم الطلب مؤهل أكاديميا للقبول في جامعة والية أوكالهوما ، و تمت تلبية جميع الشروط الواردة 

 

 :المتطلبات

 

                                     االلتحاق طلب .1

 دوالر( ٧٥)   رسوم الطلب .2

 نسخة من جواز السفر  .3

 ( IELTSأو  TOEFL)  نتيجة اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية .4

 من الجامعة المحول منها.السجل األكاديمي  وأشهادة الثانوية  .5

 صلية من الضمان الماليالنسخة األ .6
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Paying the application fees: 

 

You can pay your application fee online with a VISA or Mastercard or pay by cash in person. 

You may also mail or deliver a check or money order made out to Oklahoma State University to:  

 

Undergraduate Admissions 

219 Student Union 

Stillwater, OK 74078 

 

1. Set up your Application Account 

To begin your application, you will need to create an account. Provide your first and last name, 

email address and date of birth to create your account. You will need immediate access to your 

email when signing up for your account. An email will be sent to the address provided with a 

temporary pin code.  Use that code and your birthdate to confirm your email address and set your 

password. 

Please ensure the email address provided is a private and reliable address to which you, the 

applicant, will have access during the admissions process. We communicate essential 

information only to this email account, including the status of your application and financial aid 

information. 

2. Log in and Select Your Application Period 
Your application period represents the year you plan to attend OSU. You will have the option 

once you have started the application to indicate your specific entry term. 

3. Complete the Application 
To complete this online application, type your answers in the corresponding fields or select your 

answers from the drop-down lists (where applicable).  

After you complete a section, click the CONTINUE button at the bottom or select one of the 

sections listed in the left column to move to a different screen. If you did not complete all of the 

required questions on the application, they will be indicated on the review page. You can either 

navigate to the specific section or click on the link to go directly to the question and complete 

them. 

4. Submit Your Application and Review the Status Page 
Once you have completed all required questions, you can submit your application for processing. 

Once you have submitted your application, you will be directed to your status page where you 

will receive instructions on paying your application fee or submitting a fee waiver 
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 : دفع رسوم الطلب

 

 اللمن خالدفع  قدا. و يمكنك أيضالفيزا أو ماستركارد أو الدفع نستخدام ايمكنك دفع رسوم الطلب الخاص بك على االنترنت با

 أوكالهوما:البريد أو حوالة مالية محولة الى جامعة والية عبر شيك رسال إ

 

Undergraduate Admissions 

219 Student Union 

Stillwater, OK 74078 

 

  :بك الخاص االلتحاق طلب حساب انشاء .1

 البريد نوانوع األخير و األول االسميجب تقديم  حساب إلنشاء.  حساب نشاءإل تحتاجأنت  ,بك الخاص االلتحاق طلب لبدء

خاص بك حيث ال اإللكتروني بريدالى ال الفوري لوصولل ستحتاج حسابك إلنشاء التسجيل عند الميالد. وتاريخ اإللكتروني

 كبريد انعنو لتأكيد ميالدك وتاريخ الرمز ستخدم. امؤقت رمز يحتوي على المعطى لعنوانل إلكتروني بريد إرسال سيتم

 .بك الخاصة المرور كلمة وتعيين اإللكتروني

 البريد إن. القبول عملية خالل استخدامه بحيث يمكنك به وموثوق خاص المستخدم اإللكتروني البريد عنوان بأن التأكد يرجى

 وماتالمعل و الطلب تشمل حالة يللتواصل بشأن معلوماتك األساسية الت الوحيد الحساب يكونوف س المعطى اإللكتروني

 . المالية بالمساعدات المتعلقة

 :بك الخاص االلتحاق طلب فترة وتحديد الدخول تسجيل .2

 عند الدراسية السنة لتحديد الخيار لك وسيكون, اوكالهوما والية جامعة دخول بها ترغب التي السنة تمثل االلتحاق طلب فترة

 .التسجيل بدء

 :االلتحاق طلب اكمال .3

 (.إلكمال طلب االلتحاق ضع اإلجابات في األماكن المخصصة لها ، أو اخترها من القائمة المنسدلة )إذا وجدت

 إلى لالنتقال أليسرا العمود في ةالموجود األقسام أحد راخت أو السفلي الجزء في" متابعة" زر انقر ،ما قسم من نتهاءاال بعد

، عندها مراجعةال صفحة في إليها اإلشارة سيتم الطلب في المطلوبة األسئلة جميع تتم اإلجابة على لم إذا.  مختلفة شاشة

 .لإلجابة عليه السؤال إلى مباشرة باهللذ الرابط على النقر أو معين قسم إلى نتقالاال يمكنك

 :الصفحة حالة مراجعة و بك الخاص االلتحاق طلب تسليم .4

 توجيهك سيتم حاقااللت طلب تسليم وبعد. للمتابعة طلبك إرسال يمكنك المطلوبة، األسئلة جميعاإلجابة على  من نتهاءاال بمجرد

 .الرسوم من إعفاء تقديم أو بك الخاص الطلب رسوم لدفع التعليمات صفحة إلى

 


