
طالب برنامج التعليم الفردي 
9.024 دوالر أمريكي الرسوم الجامعيه

100 دوالر أمريكي الكتب

2.000 دوالر أمريكي نفقات شخصية

5.750 دوالر أمريكي السكن ووجبات الطعام

16.874 دوالر أمريكي التكلفة السنوية التقديرية

طالب البكالوريوس 
 21.272 دوالر أمريكيالرسوم الجامعية

758 دوالر أمريكيرسوم دراسيه

300 دوالر أمريكيرسوم البرنامج والمقررات

1.500 دوالر أمريكيالكتب

2.000 دوالر أمريكي نفقات شخصية

5.750 السكن و وجبات الطعام

31.580  التكلفة السنوية التقديرية

طالب الماجستير  
22.404 دوالر أمريكي الرسوم الجامعية

758 دوالر أمريكي رسوم الطالب

200 دوالر أمريكي   رسوم البرنامج والمقررات

1.500 دوالر أمريكي الكتب

2.000 دوالر أمريكي نفقات شخصية

5.750 دوالر أمريكي السكن ووجبات الطعام

32.612 دوالر أمريكي التكلفة السنوية التقديرية

منح البكالوريوس 
8.500 دوالر أمريكي للعام الواحدمنحة المؤسسين

6.000 دوالر أمريكي للعام الواحدمنحة العمداء

3.000 دوالر أمريكي  للعام الواحد منحة سنتريوم

متطلبات القبول
متطلبات القبول للطلبة الدوليين لدرجة البكالوريوس 

1 .  )www.suu.edu/applyintrtnational( – طلب مكتمل

رسوم الطلب 60 دوالر أمريكي . 2

أو . 3  ،TOEFL أو 71 درجة بمقياس ،IELTS اللغة اإلنجليزية؛ الحصول على 6 درجات بمقياس إتقان  شهادة 
اجتياز برنامج ESL  بنجاح. )برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية( 

كشف درجات الطالب على أن يكون بمستوى 2 أو أعلى كمعدل تراكمي وفق المقياس األمريكي المكون من . 4
4 نقاط 

صورة عن صفحة جواز السفر التي تحمل الصورة الشخصية  . 5

إثبات الكفالة المالية . 6

متطلبات القبول للطلبة الدوليين لدرجة البكالوريوس 

 متطلبات القبول ببرنامج االغة اإلنجليزية كلغة ثانية
) برنامج التعليم الفردي(  

1 . )www.suu.edu/applyinternational( -طلب مكتمل لإللتحاق بالبرنامج

رسوم الطلب 60 دوالر أمريكي . 2

كشف درجات الطالب في المراحل السابقة . 3

صورة عن صفحة جواز السفر التي تحمل الصورة الشخصية . 4

إثبات الكفاله المالية . 5

تحديد المستوى لإللتحاق بالبرنامج  
Itep أو  IELTS أو TOEFL الـ اختبار  تبين معدله في  للطالب أن يرسل، مقدما: 1- شهادة رسمية    يمكن 

) االختبار الدولي إلتقان اإلنجليزية(. 2- كشف درجات من المدرسة الثانوية أو الكلية التي تخرج فيها بنظام 
 GPA المعدل التراكمي

يمكن للطالب أن يؤدي اختبار تحديد المستوى عقب وصوله من دون الحاجة إلى المستندات الموضحة أعاله. 
ويكون االختبار مجاني للطالب الجدد. 

الطالب الحاصلين علي معدل 68 في اختبار الـ TOEFL  أو 5.5 في اختبار الـ IELTS مؤهلين لبرنامج التسجيل 
المزدوج 

برجاء  الدوليين،  للطلبة  بالنسبة  والبكالوريوس،  الماجستير  لبرامج  الكاملة  المتطلبات  لالطالع على 
 www.suu.edu/international زيارة

 الشهادات التي تمنحها جامعةالتكلفة & المنح
جنوب يوتا 

والمنقولين  المستجدين  للطلبة  ويجوز  سنوات،  أربع  لمدة  المنح  كل 
للجامعة التقدم لها. 

دراسيين(. )فصلين  الواحد  األكاديمي  للعام  وهي  تقديرية  أعاله  التكاليف   كل 
كما أنها عرضة للتغيير. 

المحاسبة 
العلوم و الصناعات الزراعية 

األنثروبولوجيا 
التصميم المعماري/ التصميم المدني

الفنون 
التربية الفنية 

تاريخ الفن 
التدريب الرياضي 

األحياء 
 علم األحياء 

علم إدارة األعمال 
إدارة أعمال 

التكنولوجيا الهندسية )التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر( 
التصميم  الجغرافية/  المعلومات  )نظم  الهندسية  التكنولوجيا 

بمساعدة الكمبيوتر( 
الخزف والنحت 

الكيمياء 
 علم الكيماء 

االتصال )الصحافة( 
علوم الكمبيوتر 
إدارة اإلنشاءات 
العدالة الجنائية 

علوم الرقص 
أداء الرقص 

علم اإلقتصاد 
هندسة اإلليكترونيات 

التعليم األساسي 
الهندسة 

اللغة اإلنجليزية- الكتابة االبداعية 
اللغة اإلنجليزية 

اللغة اإلنجليزية- اآلداب 
العلوم الرياضية 

الحياة األسرية والتنمية البشرية 
المالية 

اللغة الفرنسية 
اللغة الفرنسية 

الجيولوجيا 
تصميم الجرافيك 

التاريخ 
التاريخ 

إدارة المنتجعات والفنادق واإلدارة السياحية 
الرسوم اإليضاحية 
نظم المعلومات 

دراسات متعددة االختصاصات 
التسويق 

الرياضيات 

الرياضيات 
الموسيقى 

التربية الموسيقية 
التمريض 
التغذية 

األنشطة الترفيهية الخارجية والسياحة 
الرسم والطباعة 

الفلسفة 
التصوير الفوتوغرافي 

التربية البدنية 
التربية البدنية 

العلوم السياسية 
الرعاية العالجية- تحضيري 

طب األسنان- تحضيري 
القانون- تحضيري 
الطب- تحضيري 

الصيدلة- تحضيري 
الطب البيطري- تحضيري 

علم النفس 
العلوم اإلجتماعية 

علم االجتماع 
اللغة االسبانية 
اللغة االسبانية 

المسرح 
التربية المسرحية

درجة الزمالة 
المالحة 

تكنولوجيا اإلنشاءات 
تنمية الطفولة المبكرة 
 دراسات رعاية  الخيل 
تكنولوجيا المعلومات 

المساعد القانوني/ شبه القانوني 
الهندسة- تحضيري 

 
درجة الماجستير 

المحاسبة )اونالين/ في مقر الجامعة( 

إدارة الفنون ) اونالين/ في مقر الجامعة( 

أمن االنترنت ) أونالين( 

االتصال )اونالين/ في مقر الجامعة( 

اإلدارة العامة )أونالين/ في مقر الجامعة( 

األداء الرياضي ) اونالين( 



حقائق 

9299 
عدد الطالب

50 
دولة 

150 
برنامج دراسي 

 أهم البرامج 
 األحياء وإدارة األعمال والكيمياء واالتصال

وعلوم الكمبيوتر والهندسة 

 أكثر من %90   
معدل القبول بكليات 
الصيدلة والطب وطب 

األسنان  

 من بين أعلى %10    
في امتحان األعمال 

الوطني 

الجمعية االمريكية 
 لكليات األعمال 

تصنف برامج جامعة جنوب 
يوتا للماجستير في المحاسبة 
وماجستير إدارة األعمال ضمن 
افضل 10% على مستوى العالم 

517 
الطالب الدوليين 

403 
 كيلومتر المسافة إلى 

مدينة سالت ليك 

%6 
 طالب دوليين 

277 
كيلومتر المسافة إلى 

الس فيجاس 

www.suu.edu/international

مدينة سيدار، والية يوتا، الواليات المتحدة األمريكية 

حــــقــــــائــــق

يـــــــــوتـــــــــا
جنوب


