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المِ نح الدراسية المقدمة للطالب الدوليين

تقدم جامعة ميامي أربع منح دراسية لطالب السنة األوىل الدوليني الذين قدموا طلبات كاملة واستوفوا جميع متطلبات االلتحاق للفصل الدرايس خريف  .2021تعتمد املِنح الدراسية عىل
التوفر وتخضع للتغي ري.

برنامج الزماالت الرئاسية ()PFP

آخر موعد لتقديم الطلبات –  1ديسمبر 2020

جائزة مخصصة للصفوة تُوفّر أملع العلامء واملفكرين يف القرن الحادي
والعرشين وأفضلهم من الذين يتم ّي زون بخربة جامعية غري مسبوقة واستثنائية
بجانب منحة دراسية مدتها أربعة أعوام قابلة للتجديد تغطي رسوم التعليم
وتكاليف اإلقامة والوجبات الغذائية .املزايا األخرى تتضمن رات بً ا لإلث راء

األكادميي بقيمة  5000دوالر وب رامج حرصية للزماالت الرئاسية .ويجب عىل
الطالب ال راغبني يف الرتشح لربنامج الزماالت الرئاسية ( ،)PFPوالذي يُ ع ّد املنحة
الدراسية األكرث انتقائية لدى جامعة ميامي ،تقديم طلب االلتحاق بحلول
 1ديسمرب بجانب الطلب التكمييل الخاص بربنامج الزماالت الرئاسية.

منحة دراسية دولية للتعليم

آخر موعد لتقديم الطلبات للنظر في اعتبار األسبقية –  1ديسمبر 2020

هذه املنحة الدراسية القامئة عىل أساس االستحقاق الخاصة مبق دّمي الطلبات الدوليني
توفر متوي الً ي رتاوح من  2000دوالر إىل  16000دوالر سنويً ا .ويُ ح دَّد مبلغ املنحة بنا ًء عىل

السجالت األكادميية ،ودرجة الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية ،وغريها من العوامل التي تحصل
عليها جامعة ميامي يف وقت تقديم الطلب .وال يلزم تقديم طلب منحة دراسية منفصل.

منحة دراسية جامعية عىل أساس االستحقاق
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تقدم جامعة ميامي ِم ن ًح ا دراسية عىل أساس االستحقاق لطالب املدرسة الثانوية
املؤهلني م ّم ن يتقدمون لاللتحاق بالجامعة كطالب متفرغني للدراسة يف حرم
الجامعة مبدينة أكسفورد بحلول خريف  .2021للحصول عىل منحة دراسية ،يجب
عىل الطالب تقديم طلب االلتحاق بحلول املوعد النهايئ واستيفاء الحد األدىن

للمعايري األكادميية املدرجة أدناه .ويُ ح دَّد مبلغ املنحة بنا ًء عىل السجالت األكادميية،
ودرجة الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية ،وغريها من العوامل التي تحصل عليها جامعة
ميامي يف وقت تقديم الطلب .وال يلزم تقديم طلب منحة دراسية منفصل.

متوسط درجة الشهادة الثانوية (*)GPA

القيمة السنوية لغير المقيمين**

أ كثر من 3.95

 21000دوالر أمريكي إلى الرسوم الكاملة

من  3.75إلى 3.94

من  16000إلى  20000دوالر أمريكي

من  3.60إلى 3.74

من  11000إلى  15000دوالر أمريكي

من  3.50إلى 3.59

من  5000إلى  10000دوالر أمريكي

* بالنسبة للمِ نح الدراسية على أساس االستحقاق الموضحة أعاله ،تحسب جامعة ميامي قيمة مكافئة لمتوسط درجة الشهادة الثانوية ( )GPAاألمريكية
على مقياس  4.0لجميع المتقدمين الدوليين الذين تل ّق وا تعليمهم خارج النظام التعليمي األمريكي .بالنسبة للطالب الدوليين في المدارس الثانوية
األمريكية (أو تلك التي ُت د ِّرس منهج المدرسة الثانوية األمريكية وتلتزم بنظام رصد الدرجات الخاص بها)ُ ،ت عيد جامعة ميامي حساب متوسط درجة
اط لع على مزيد من المعلومات حول المِ نح الدراسية للطالب الدوليين في
الشهادة الثانوية ( )GPAكما نفعل مع الطالب اآلخرين في المدارس األمريكيةّ .
.MiamiOH.edu/admission/international

** المِ نح الدراسية قابلة للتجديد حتى أربعة أعوام شريطة أن يستوفي الطالب متطلبات التجديد.

 YouAreWelcomeHere#املنحة الدراسية
آخر موعد لتقديم الطلبات –  1ديسمبر 2020

املنحة الدراسية الرتحيبية  YouAreWelcomeHere#هي منحة مخصصة
للطالب الدوليني الواعدين وتهدف إىل تعزيز التفاهم بني الثقافات .ومبا أ ّن
جامعة ميامي هي مؤسسة تعليمية مشاركة يف هذا الربنامج ،فستقدم منحتني

دراسيتني قابلتني للتجديد تغطيان  50%كحد أدىن من رسوم التعليم .تتطلب
املنحة الدراسية  YouAreWelcomeHere#تقديم طلب منفصل.

جامعة ميامي :فرص متكافئة في التعليم والتوظيف.

تم اإلعداد من ِق بل قسم االتصاالت والتسويق في الجامعة 1.5K/10/20

