صحيفة وقائع القبول بالجامعة على المستوى الدولي
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نبذة عن جامعة ميامي
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الموقع :أوكسفورد ،أوهايو (على بعد  56كيلومترًا إلى الشال
من سنسيناتي ،أوهايو) ،مصنّفة كأفضل مدينة جامعية من
قبل مجلة فوربس لعام .2016
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التأسيس 1809 :يعكس اسم جامعة ميامي تاريخ القبيلة
األمريكية األصلية التي كانت تستوطن منطقة وادي ميامي
بوالية أوهايو.
جامعيا
التسجيل اإلجمالي 19,286 :طال ًبا ( 16,900طال ًبا
ً
و 2,386طال ًبا في الدراسات العليا)

*ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﻡ 2017
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ .U.S. News & World Report

التسجيل الدولي 2,521 :طالبا ً (من  85بلدا ً)

البرامج العلمية
تقدم جامعة ميامي أكثر من  100برنامج لدرجة البكالوريوس في األقسام العلمية التالية:

ﻳﻘﻴ ﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪColleges ،
ﱢ
That Pay You Back: The 200
Schools That Give You the
Most Bang for Your Tuition
) Buckﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ200 :
ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻤﻨﺤﻚ ﻋﻠﻤ ﺎﹰﻻ ﻳ ﹸﻘ ﺪﱠﺭ ﺑﻤﺎﻝ(.

كلية اآلداب والعلوم
كلية الفنون اإلبداعية
كلية التربية والصحة والمجتمع
كلية الهندسة والحاسبات
كلية فارمر للتجارة

ميز جامعة ميامي عن الجامعات األخرى
تعرّف على ما ي ُ ّ

فرص المنح الدراسية :يوجد لدى جامعة ميامي برنامج قوي للمنح الدراسية للطالب الدوليين.

التركيز على الطالب :حاز التزام جامعة ميامي الراسخ بتقديم أرقى مستويات التعليم الجامعي على التقدير على الصعيد الوطني من مجلة & U.S. News
 ،World Reportوشركة  ،Princeton Reviewومجلة  ،New York Timesو مجلة Businessweek
المقدمة للطالب الدوليين :يوفر برنامج الخدمات للطالب والباحثين الدوليين ( )ISSSالتوجيه الالزم للطالب المقبولين في الجامعة وذلك في النواحي
الخدمات ُ
برنامجا لتوجيه الطالب الدوليين قبيل بداية كل فصل دراسي.
المتعلقة بالتأشيرات والتأمين الصحي وغير ذلك الكثير .كما تستضيف جامعة ميامي
ً
سكنيا آمنًا داخل المدينة الجامعية.
جامعيا
حرما
المجتمع الطالبي المثالي :تعد جامعة ميامي ً
ً
ً

برنامج الثقافة األمريكية واللغة اإلنجليزية ()ACE

يتيح برنامج الثقافة األمريكية واللغة اإلنجليزية ( )ACEلكم فرصة تحسين مهاراتكم في اللغة اإلنجليزية أثناء دراستكم
للحصول على الشهادة الجامعية.

المقدم من جامعة ميامي:
المزايا الخاصة لبرنامج ُ ACE

•الحصول على  12ساعة معتمدة كحد أدنى (فصل دراسي كامل) في طريقكم للحصول على شهادتكم الجامعية من جامعة
ميامي.
• الحصول على قبول مشروط لاللتحاق بجامعة ميامي.

• حضور دورة دراسية رئيسية واحدة خارج برنامج ( ACEاختياري).
• اإلقامة في السكن الجامعي داخل قاعة الحرم الجامعي برفقة طالب أمريكيين.
• المشاركة في جميع نواحي الحياة الطالبية.

للتعرّف على المزيدMiamiOH.edu/ACE :

ﻳﹸﺸﻴﺪ ﺩﻟﻴﻞ  Fiskeﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 2017
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺎﻣﻲ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟـ ”ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺻﻔﻮﻑ ﻃﻼﺑﻬﺎ“ ﻭ”ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ“ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﻟـ

”ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓﹰ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ“.

معلومات االتصال بجامعة ميامي
goglobal@MiamiOH.edu
MiamiOH.edu/admission

تواصلوا معنا

facebook.com/MiamiUniversity
facebook.com/MiamiUniversityInternationalAdmission
instagram.com/MiamiUniversity
twitter.com/MiamiUniversity
twitter.com/Miami_U_Global
youtube.com/MiamiUniversity
برنامج التواصل 2767769701 :QQ
برنامج التواصل  :Sina Weiboجامعة ميامي
MiamiUniversity :Weixin

جامعة ميامي :فرص متكافئة في التعليم والتوظيف.

تم اإلعداد من قبل قسم االتصاالت والتسويق في الجامعة 1K/04/17

