
UW–Madison التقدم بطلب إىل
ما الذي تبحث عنه UW–Madison يف الطلبات وما الذي يجب أن 

يفعله الطالب يف املدارس اإلعدادية والثانوية للدخول؟
لتعد عملية مراجعة طلب UW–Madison شاملة. الطالب الذين طعنوا أنفسهم 

باستمرار يف املناهج املتاحة يف مدارسهم يعتربون مقدمي طلبات تنافسية وقد 

يكونون مناسبني للجامعة. ويشمل ذلك أخذ دروس متقدمة )AP أو IB( خاصة 

يف املجاالت األساسية للرياضيات واللغة اإلنجليزية والعلوم والدراسات االجتامعية 

واللغات األجنبية والحصول عىل درجات جيدة يف هذه الفصول الدراسية. كام يشمل 

أيًضا الحصول عىل درجات اختبار جيدة والحفاظ عىل االلتزامات خارج الفصل 

الدرايس )األنشطة خارج املنهج الدرايس ، والعمل ، واملسؤوليات األرسية ، والقيادة(.

متى تكون الطلبات مستحقة؟
للطالب الجدد

طلبات الفصل الدرايس يف الخريف تكون مستحقة يف 1 نوفمرب للتدخل املبكر و1 

فرباير للقرار العادي. 

طلبات الفصل الدرايس يف الربيع تكون مستحقة يف 2 أكتوبر.

لطالب النقل املحتملني

طلبات الفصل الدرايس يف الخريف تكون مستحقة يف 1 فرباير لقرار األولوية و1 مارس 

للقرار العادي.

طلبات فصل الربيع تكون مستحقة يف 16 أكتوبر 

ما الذي أحتاج إىل تقدميه؟
1. طلب القبول

2. رسم الطلب

3. املستندات الرسمية

نحن بحاجة إىل مستندات لجميع أعامل املدرسة الثانوية واألعامل عىل مستوى 

الكلية. يجب إرسال املستندات الرسمية مبارشة من كل مدرسة تم حضورها.

4. درجات االختبارات الرسمية

الدرجات إما من ACT أو SAT مطلوبة ويجب إرسالها مبارشة من وكالة االختبار. 

يجب عىل املتقدمني الجدد من البلدان غري الناطقة باللغة اإلنجليزية تقديم درجة 

TOEFL أو IELTS ما مل تكن اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس لجميع الدورات 

الدراسية يف جميع سنوات الدراسة الثانوية. 

5. مقاالن

6. خطاب توصية واحد

إذا كنت أرغب يف التقديم ألكرث من مدرسة UW نظامية، فهل أتقدم 

بطلب إىل جميع

 مدارس UW النظامية مًعا أم بشكل منفصل؟
ميكنك التقّدم عىل UW–Madison باستخدام طلب نظام UW أو الطلب العام. ال 

يوجد تفضيل عىل واحد مقابل اآلخر. كل واحد يكلف 60 دوالًرا؛ ومع ذلك ، تتوفر 

إعفاءات من الرسوم. مع طلب نظام UW والطلب العام، ميكنك التقدم إىل كل 

مدرسة/ كلية عىل حدة ودفع كل رسوم الطلب املقابل )ما مل تحصل عىل إعفاء من 

الرسوم من مدرسة معينة(.

من لديه األولوية ليأيت إىل UW؟ الطالب من والية ويسكونسن أو من خارج الدولة؟

باعتبارنا مؤسسة تابعة للدولة، فإننا نتحمل مسؤولية تجاه الطالب داخل الوالية مام 

يدفعنا إىل جعل 3600، أو ما يقرب من ٪50 من طالبنا القادمني من سكان الواليات 

املتحدة.

الدفع للمدرسة
هل أتقدم بطلب للحصول عىل منح دراسية / مساعدة مالية قبل أو 

بعد استكامل الطلب؟
يتوفر FAFSA، أو االستامرة املجانية ملساعدة الطالب الفيدراليني، كل عام يف 1 

أكتوبر للسنة األكادميية التالية )عىل سبيل املثال، التقدم بطلب يف 1 أكتوبر 2018 

 fafsa.govللسنة الدراسية 2020-2019(. ميكن للطالب التقدم عرب اإلنرتنت عىل

قبل أو بعد تقديم طلب للقبول. الحظ أنه يتم استخدام معلومات دخل األرسة )أي 

رضيبة الدخل الفيدرالية( من السنة الرضيبية السابقة.

ماذا يعني “الجيل األول”؟
يتم تعريف “الجيل األول” من خالل نظام University of Wisconsin بأنه مل 

يتخرج أي من الوالدين بدرجة البكالوريوس )أي درجة جامعية ملدة 4 سنوات من 

مؤسسة للتعليم العايل(.

ما هو وعد بويك الدرايس؟
يضمن الربنامج منًحا دراسية ومنًحا لدفع الرسوم الدراسية والرسوم املفصولة للطالب 

املقيمني يف والية ويسكونسن والذين يبلغ دخلهم اإلجاميل املعّدل حسب األرس 

)AGI( 56000 دوالر أمرييك أو أقل.  قد يتلقى الطالب الجدد هذا الدعم املايل ملدة 

8 فرتات متتالية ، يف حني قد يتلقى الطالب الدعم ملدة 4 فرتات متتالية.
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ما هو وعد Badger؟
يضمن هذا الربنامج فرتة من الرسوم الدراسية املجانية والرسوم املعزولة لسكان 

ويسكونسن ، طالب الجيل األول الذين نجحوا يف نقلهم من أي برنامج ملدة عامني 

 )Madison Area Technical College( أو برامج ملدة عامني يف كلية ماديسون UW

، كلية ميلوويك التقنية ، أو غريها من UW-Madison مؤسسات الرشيكة.

ما هو برنامج FASTrack؟
تم تصميم برنامج FASTrack لسكان والية ويسكونسن القادمني واردة يف السنة 

 )FAFSA األوىل. يلبي الربنامج حاجة الطالب الكاملة )أي الحاجة التي تحددها نتائج

باستخدام املنح الدراسية واملنح ودراسة العمل. تتم مراجعة جميع الطالب الجدد، 

الذين يقدمون FAFSA، تلقائيًا وال يوجد طلب منفصل للنظر فيه. الطالب الذين 

حصلوا عىل منحة Pell Grant الفدرالية وحصلوا عىل درجات ACT أكرب من 30، 

الذين حصلوا عىل منحة Pell Grant الفيدرالية وهم طالب الجيل األول، و/ أو الذين 

تتلقى أرسهم املساعدة العامة )مثل SNAP، وجبة غداء مجانية/ مخفضة( يتم 

اختيارهم تلقائيًا.

هل أنا مؤهل لاللتحاق بوعد بويك الدرايس، وعد Badger و/ أو 

FASTrack إذا كان لدي DACA أو طالب غري موثق؟
ال. كل هذه الفرص تتطلب اإلقامة يف والية ويسكونسن، والتي يحددها قانون الوالية، 

 والتي عادة ال تقدم إىل DACA أو الطالب غري املسجلني. تتطلب كل منها أيًضا 

FAFSA، والتي ال ميكن إكاملها من ِقبل DACA أو الطالب غري املوثق. ومع ذلك، 

هناك عدد من املنح الدراسية األصغر املتاحة التي ميكن للطالب التقدم بطلب 

.FAFSA للحصول عليها والتي ال تتطلب أهلية

هل ميكن للطالب الدوليني أو غري املسجلني تقديم طلب للحصول عىل 

مساعدات مالية؟
الطالب غیر المسجلین أو الدولیین ال یمکنھم التقدم بطلب للحصول علی التعلیم 

االجتماعي )FAFSA( ولکن قد یکون مؤھاًل للحصول علی منح جزئیة. لطرح األسئلة 

أو مزيد من املعلومات ، يرجى االتصال

.finaid@finaid.wisc.edu 3060-262-608 أو إرسال بريد إلكرتوين إىل

هل مستشار املدرسة الثانوية يعترب مورًدا جيًدا لألسئلة بشأن 

املساعدات املالية؟
نعم، وكذلك نحن. نحن منفتحون عىل أسئلة املساعدة املالية، حتى للطالب الذين 

ال يخططون بالرضورة لحضور UW-Madison. ميكن للطالب واألرس متابعتنا عىل 

 Twitter عىلUWMad_FinAid أو زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت يف

financialaid.wisc.edu ملعرفة املزيد عن األحداث وساعات العمل ومواقع الطالب 

واألرس التي تبحث عن معلومات إضافية.

أكادمييون
ما املواد التي ميكنك دراستها يف UW–Madison؟

أي يشء تقريبًا! لدينا 140 تخصص يف 8 مدارس/ كليات. نحن نقدم أيًضا شهادات 

يف مختلف املجاالت التي تطلق عليها العديد من املدارس “ثانوية”. استكشفها هنا: 

.wisc.edu/academics

حياة الحرم الجامعي
هل من السهل املشاركة والتعرف عىل أشخاص جدد؟

نحن نقدم أكرث من 900 منظمة طالبية إىل جانب Big 10 Badger الرياضية، 

والرياضة واأللعاب الجامعية والنادي والفرص الثقافية مثل الحفالت املوسيقية 

واملمثلني الكوميديني وليايل األفالم، باإلضافة إىل العديد من الفرص األخرى ملقابلة 

أشخاص جدد وتجربة أشياء جديدة!

هل هو مطلوب للعيش يف الحرم الجامعي؟
ال يُطلب من الطالب العيش يف الحرم الجامعي يف جامعة ويسكونسني - ماديسون ، 

ولكن حوايل 95 ٪ من الطالب الجدد يقومون بذلك. هناك 19 مبنى سكني يف الحرم 

الجامعي ومجموعة متنوعة من خيارات السكن خارج الحرم الجامعي يف جميع أنحاء 

املنطقة.

أعرف املزيد
كيف ميكنني معرفة املزيد عن UW–Madison؟

نحن نقدم جوالت مجانية وعروض تقدميية عىل مدار األسبوع وكذلك بعض عطالت 

نهاية األسبوع. هذه العروض التقدميية والجوالت تسمح لك مبعرفة املزيد عن الحرم 

الجامعي، وعروضنا، ومواردنا، ولرؤية بلد Badger لنفسك. معرفة املزيد عن طريق 

زيارة

إذا كانت لدي أسئلة حول عملية تقديم الطلب أو طلبي، فبمن 

ميكنني االتصال؟
 ميكنك الوصول إىل مكتب القبول والتوظيف يف 

.onwisconsin@admissions.wisc.edu
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