
 كيفية التقديم

أف ١ فيزا / طالب دولي

يجب أن تكتمل جميع الطلبات بحلول 3 نوفمبر 2017

التسجيل عن طريق الموقع
 الخطوة ١:  قم بزيارة موقع الكلية:

www.mesacc.edu
 international الخطوة ٢: في محرك البحث أعلى اليمين، اكتب كلمة:

 الخطوة ٣: أختر أول رابط في نتائج البحث، والمسمى:
Future F-1 Students

   الخطوة ٤: أضغط على:
New User Apply Here إلنشاء حساب جديد

مالحظة: سيتم إرسال ايميل بمعلومات االسم وكلمة سر
 الخطوة ٥: سجل الدخول باسم المستخدم وكلمة سر مؤقتة لتبدأ طلب

التقديم

الخطوة ٦: في “الصفحة الرئيسية” الخاصة بك، اختر:
 ثم اختر ”incoming international Students”في خانة 

Search Programs  
 ”Show“ واترك جميع الخانات خالية، ثم اضغط بحث

 الخطوة ٧: اختر نوع المستخدم المطلوب:
 (Initial / New International Admission or Transfer 

Student)
Initial / New students: مالحظة مهمة  

 تعني أن الطالب ليس ملتحق بأي جامعة أو كلية في الواليات المتحدة
 األمريكية

“Apply Now” ”الخطوة ٨: اضغط “تقديم

امللفات املطلوبة: 
pdf ارجو ارفاق جميع امللفات عبر املوقع، ويجب أن تكون بصيغة

 قائمة امللفات املطلوبة:

١.اثبات مالي:
    • إذا كنت مبتعث على حساب أحد أفراد اسرتك أو بعثة خاصة:

Evidence of Financial Support Form إكمال وتوقيع  
شهادة رسمية أو كشف حساب بنكي  يوضح أسم البنك املعتمد واسم صاحب الحساب مع مبلغ حالي اليقل عن

 ٢٠,٣٥٠ دوالر أمريكي. بشرط أن ال تتجاوز مدة الكشف عن ست شهور من تاريخ بداية الفصل الدراسي
  للقبول الربيع 2018, يجب إصدار وثيقة البنك بعد 15 يوليو 2017.

 • إذا كنت مبتعث من قبل جهة حكومية:
شهادة ابتعاث 

• إذا كنت مبتعث على حسابك الخاص:
شهادة رسمية أو كشف حساب بنكي  يوضح أسم البنك املعتمد مع مبلغ حالي اليقل عن

٢٠,٣٥٠ دوالر أمريكي. للتقديم لفصل خريف ٢٠١٧، يجب ان يكون تاريخ كشف الحساب ٢٠ من شهر فبراير ٢٠١٧.
   

٢. شهادة ثانوية عامة:
 (شهادة ثانوية رسمية أو إفادة تخرج باللغة االنقليزية مع تاريخ تخرج موضح). 



 ٣. إثبات لغة إنقليزية:

• للدراسة األكاديمية:
(٦١ iBT, ١٧٣ CBT ,٥٠٠ PBT) TOEFL 

 IELTS(درجة استكمالية: ٥.٥ أو اعلى)     
 PTE (درجة أكاديمية: ٤٤)

• لدراسة اللغة األنقليزية:
(٢٣ iBT, ٩٧ CBT ,٤٠٠ PBT) TOEFL 

IELTS(درجة استكمالية أقل من ٥.٥)     
• استثناءات اثبات اللغة االنقليزية: 

  مقدمني حاصلني على شهادة دبلوم من جامعة او كلية أمريكية معترف بها دولياً.    
 مقدمني أتموا ٤ سنوات دراسية في مدرسة ثانوية داخل الواليات املتحدة األمريكية.

 مقدمني من جامعات أو كليات اخرى يستطيعون الحصول على استثناء من االمتحان االولوي للغة األنقليزية (كتابة وقراءة) و ملادة
 الرياضيات بحسب معادلة املواد   األكاديمية املأخوذة قبالً. يجب على املتقدم إرفاق شهادة من الجامعة أو الكلية السابقة.

 أرجو التنوية بأن اثبات اللغة األنقليزية هو من شروط التقديم. على جميع املتقدمني الجدد امتحان مستواهم في مواد
األنقليزي والرياضيات قبل تسجيل املواد.

 
٣. صورة الجواز:

:Initial / New International Admission إذا كنت مقدم جديد • 
 صورة من الجواز تفيد معلوماتك الشخصية. 

    :Transfer إذا كنت مقدم من جامعة أو كلية أخرى •
 صورة من الجواز تفيد معلوماتك الشخصية. 

  صفحة مطبوعة تفيد اخر دخول سفري الى الواليات املتحدة :I-94(ابحث عن موقع بنفس االسم السجل)   
 صورة من الفيزا

I-20 نسخة واحدة من كل سجل 

مالحظات:
 كلية ميسا املجتمعية لها الحق في طلب أي معلومات او ملفات إضافية إلستكمال عملية التقديم.

في حالة النقل من جامعة أو كلية أخرى، نطالب بشهادة غير رسمية إلى أن ينهي املتقدم اخر فصل دراسي له في الجامعة السابقة.

في حالة وجود مرافق أو مرافقني، يجب على املتقدم ارفاق صورة جواز لكل شخص على حدا.

 يجب ارفاق جميع امللفات املطلوبة عن طريق املوقع بنفس الحساب.


