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ي خانة  : ٥ الخطوة
 incoming“أخ�ت ” show“�ف

international students”  ثم“search” 
 

 : المطلوب المستخدم ن�ع اخ�ت  : ٦ الخطوة
 (Initial / New International Admission or Transfer  

Student) 
Initial / New students: مالحظة مهمة 

ي  ي  كل�ة  أو  جامعة بأي ملتحق ل�س الطالب أن تعيف
المتحدة  الوال�ات �ف

 األم��ك�ة
 

 ”Apply Now“ ”تقد�م“ اضغط : ٧ الخطوة
 

 الموقع ط��ق عن التسج�ل
 

 2019نوفم�ب  1آخر موعد للتسج�ل للطالب الجدد 
ف من جامعة أخرى   2020يناير  3آخر موعد للتسج�ل للطالب المنتقلني

 
 : ال�ل�ة موقع ب��ارة قم : ١ الخطوة

www.mesacc.edu/international-education/future-f-1-
students 

 ع� أضغط : ٢ الخطوة 
 New User Apply Here إل�شاء حساب جد�د

 � وكلمة االسم بمعلومات ا�م�ل إرسال سيتم: مالحظة
 

 طلب لتبدأ  مؤقتة �  وكلمة المستخدم باسم الدخول سجل : ٣ الخطوة
 

ف أضغط ع� : ٤ الخطوة ي أع� الصفحة ع� ال�مني
 �ف

“search programs” 
 

 : مالحظة
 pdfبص�غة  تكون أن و�جب الموقع، ع�ب  الملفات جميع ارفاق ارجو 

 : المطل��ة الملفات قائمة
 : ما�ي  اثبات. ١

 : خاصة بعثة أو ا�تك أفراد  أحد  حساب ع� مبتعث كنت  إذا 

 Evidence of Financial Support Formإ�مال وتوقيع  •

دوالر أم���ي  20,350عن  ال �قل حا�ي  مبلغ مع الحساب صاحب واسم المعتمد  البنك أسميوضح  بن�ي  حساب كشف أو  رسم�ة شهادة •

ط أال تتجاوز مدة ال�شف عن ست شهور من تار�ــــخ بدا�ة الفصل الدرا�ي لقبول فصل ال��يع   12�جب إصدار وث�قة البنك بعد  2020��ش

 2019يوليو 
 مالحظة: إذا كنت مبتعث ع� حسابك الخاص

 )Financial Letter) او (Financial Guaranteeضمان ما�ي ( •

 من قبل الدولةمالحظة: إذا كنت مبتعث 

 

ة  ف ل��يع  F1تأش�ي                    2020/ الطالب الدوليني



 : عامة ثان��ة شهادة ٢. 

�ةموضح تخ�ج تار�ــــخ مع تخ�ج إفادة أو  رسم�ة ثان��ة شهادة( ف  ) *باللغة اإلنجل�ي

�ة لغة إثبات. ٣ ن  : إنجل�ي
 
 : األ�اد�م�ة للدراسة •

(61 iBT  173او  CBT  500او  PBT) TOEFL 

IELTS )اع� أو  5.5: استكمال�ه درجة (

PTE )44: أ�اد�م�ة درجة( 

�ة اللغة لدراسة • ن  : اإلنجل�ي
(23 iBT, 97 CBT ,400 PBT) TOEFL 

IELTS )5.5 من أقل استكمال�ه درجة( 

�ة اللغة اثبات استثناءات • ن  : اإلنجل�ي
ف  ف  مقدمني ف أم��ك�ة كل�ة  او  جامعة من دبلوم شهادة ع� حاصلني   بها  مع�ت

�
 . دول�ا

ف  ي  دراس�ة سنوات ٤ أتموا  مقدمني
 . األم��ك�ة المتحدة الوال�ات داخل ثان��ة مدرسة �ف

ف  �ة امتحان تحد�د المستوى للغة من استثناء ع� الحصول �ستط�عون اخرى كل�ات  أو  جامعات من مقدمني ف  لمادةو ) وقراءة كتابة( اإلنجل�ي

 . السابقة ال�ل�ة أو  الجامعة من شهادة إرفاق المتقدم ع� �جب. قب�ً  المأخوذة األ�اد�م�ة المواد  معادلة بحسب ال��اض�ات

�ة اللغة اثبات بأن التن��ه أرجو  ن وط من هو  اإلنجل�ي ن  جميع ع�. التقد�م �ش ي  مستواهم امتحان الجدد  المتقدمني
 مواد �ن

ي    ف  قبل �سج�ل المواد   Iال��اض�ات –اإلنجل�ي
  

 : صورة الجواز . ٣ 
 
 :Initial / New International Admissionجد�د  مقدم كنت  إذا  •

 . الشخص�ة معلوماتك تف�د  الجواز  من صورة

 :Transfer أخرى كل�ة  أو  جامعة من مقدم كنت  إذا  •
 . الشخص�ة معلوماتك تف�د  الجواز من صورة

 )السجل االسم بنفس موقع عن ابحث( I-94: المتحدة الوال�ات ا� سفري دخول اخر  تف�د  مطبوعة صفحة

ا من صورة ن ي جوازك الف�ي
 �ف

  I-20سجل  كل  من واحدة �سخة

 
 : مالحظات

ي  الحق لها  م�سا المجتمع  كل�ة
 . التقد�م عمل�ة الستكمال إضاف�ة ملفات او  معلومات أي طلب �ف

ي 
ي  له درا�ي  فصل اخر  المتقدم ين�ي  أن إ� رسم�ة غ�ي  �شهادة نطالب أخرى، كل�ة  أو  جامعة من النقل حالة �ف

 . السابقة الجامعة �ف
ي 
، أو  مرافق وجود  حالة �ف ف  . حدا  ع� شخص ل�ل جواز  صورة ارفاق المتقدم ع� �جب مرافقني

 الحساب بنفس الموقع ط��ق عن المطل��ة الملفات جميع ارفاق �جب
 

 

 


	(61 iBT او 173 CBT او 500 PBT) TOEFL
	(23 iBT, 97 CBT ,400 PBT) TOEFL

