كيفية التقديم:
تأشتة  / F1الطالب الدوليي لربيع 2023
التسجيل عن طريق الموقع
نوفمت 2022
آخر موعد للتسجيل للطالب الجدد الجمعة 4
ر
آخر موعد للتسجيل للطالب المنتقلي من جامعة أخرى الجمعة
ديسمت 2022
16
ر

ر
أخت “ incoming
الخطوة  :٥يف خانة “”show
 ”international studentsثم “”search

الخطوة  :١قم بزيارة موقع الكلية:
www.mesacc.edu/international-education/future-f-1students
الخطوة  :٢أضغط عىل
 New User Apply Hereإلنشاء حساب جديد
مالحظة :سيتم إرسال ايميل بمعلومات االسم وكلمة رس

الخطوة  :٦ر
اخت نوع المستخدم المطلوب:

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

(Initial / New International Admission or Transfer
)Student
مالحظة مهمة Initial / New students:
تعن أن الطالب ليس ملتحق بأي جامعة أو كلية يف الواليات المتحدة
ي
األمريكية

الخطوة  :٧اضغط “تقديم” “”Apply Now

الخطوة  :٤يف أعىل الصفحة عىل اليمي أضغط عىل
“”search programs

مالحظة:
عت الموقع ،ويجب أن تكون بصيغة pdf
ارجو ارفاق جميع الملفات ر

قائمة الملفات المطلوبة:
.١اثبات مال:
إذا كنت مبتعث عىل حساب أحد أفراد ارستك أو بعثة خاصة:

•

إكمال وتوقيع Evidence of Financial Support Form

•

أمريك
حال ال يقل عن  23,710دوالر
شهادة رسمية أو كشف حساب بنك يوضح أسم البنك المعتمد واسم صاحب الحساب مع مبلغ ي
ي
ر
اس لقبول فصل الربيع  2023يجب إصدار وثيقة البنك بعد
بشط أال تتجاوز مدة الكشف عن ست شهور من تاري خ بداية الفصل الدر ي
الجمعة  15يوليو 2022
مالحظة :إذا كنت مبتعث عىل حسابك الخاص

•

مال ( )Financial Guaranteeاو ()Financial Letter
ضمان ي
مالحظة :إذا كنت مبتعث من قبل الدولة

 ٢.شهادة ثانوية عامة:
(شهادة ثانوية رسمية أو إفادة تخرج مع تاري خ تخرج موضح) *باللغة اإلنجلتية

ز
إنجليية:
 .٣إثبات لغة
• للدراسة األكاديمية:
 PBT) TOEFLاو  CBT 500او (61 iBT 173
( IELTSدرجة استكماليه 5.5 :أو اعىل)
( PTEدرجة أكاديمية)44 :
ز
اإلنجليية:
• لدراسة اللغة
(23 iBT, 97 CBT ,400 PBT) TOEFL
( IELTSدرجة استكماليه أقل من )5.5
ز
• استثناءات اثبات اللغة اإلنجليية:
مقدمي حاصلي عىل شهادة دبلوم من جامعة او كلية أمريكية ر
معتف بها دوليا.
مقدمي أتموا  ٤سنوات دراسية يف مدرسة ثانوية داخل الواليات المتحدة األمريكية.
مقدمي من جامعات أو كليات اخرى يستطيعون الحصول عىل استثناء من امتحان تحديد المستوى للغة اإلنجلتية (كتابة وقراءة) ولمادة
ا
قبل .يجب عىل المتقدم إرفاق شهادة من الجامعة أو الكلية السابقة.
الرياضيات بحسب معادلة المواد األكاديمية المأخوذة
ز
ز
ر
ز
المتقدمي الجدد امتحان مستواهم ف مواد
أرجو التنويه بأن اثبات اللغة اإلنجليية هو من رسوط التقديم .عىل جميع

اإلنجلتي – الرياضيات Iقبل تسجيل المواد

 .٣صورة الجواز:
•

إذا كنت مقدم جديد :Initial / New International Admission

صورة من الجواز تفيد معلوماتك الشخصية.
إذا كنت مقدم من جامعة أو كلية أخرى :Transfer
•
صورة من الجواز تفيد معلوماتك الشخصية.
صفحة مطبوعة تفيد اخر دخول سفري ال الواليات المتحدة( I-94 :ابحث عن موقع بنفس االسم السجل)
ز
الفيا يف جوازك
صورة من
نسخة واحدة من كل سجل I-20

مالحظات:
كلية المجتمع ميسا لها الحق يف طلب أي معلومات او ملفات إضافية الستكمال عملية التقديم.
اس له يف الجامعة السابقة.
يف حالة النقل من جامعة أو كلية أخرى ،نطالب بشهادة غت رسمية إل أن ي
ينه المتقدم اخر فصل در ي
يف حالة وجود مرافق أو مرافقي ،يجب عىل المتقدم ارفاق صورة جواز لكل شخص عىل حدا.
يجب ارفاق جميع الملفات المطلوبة عن طريق الموقع بنفس الحساب

