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تقدم جامعة ميامي منحتين دراسيتين على أساس االستحقاق
للطالب الدوليين الجدد في سنتهم األولى:
منحة دراسية دولية للتعليم

منحة دراسية جامعية على أساس االستحقاق

مبلغ المنحة السنوية

 2000 - 16000دوالر؛ قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات

 1000دوالر حتى كامل الرسوم الدراسية؛ قابلة للتجديد لمدة أقصاها
أربع سنوات

تحديد المنحة

يتم تحديد المبلغ بنا ًء على السجالت األكاديمية ،ونتائج االمتحانات ،وغيرها من
العوامل التي تحصل عليها جامعة ميامي في وقت التقدم بالطلب

يتم تحديد المبلغ بنا ًء على السجالت األكاديمية ،ونتائج االمتحانات،
وغيرها من العوامل التي تحصل عليها جامعة ميامي في وقت
التقدم بالطلب

GPA

ال يوجد حد أدنى؛ سيحدد  GPAمبلغ المنحة

عالمة  3.50/4.00في  GPAالخاص بالواليات المتحدة أو ما يعادله
(الحد األدنى)

المتطلبات المتعلقة
بنتائج االمتحانات

ال يوجد حد أدنى؛ ستحدد نتائج االمتحانات (،ACT ،TOEFL ،IELTS
أو  )SATمبلغ المنحة

 ACTيبلغ  27أو أعلى أو  )ERW+M( SATيبلغ  1260أو أعلى

$10,918

جميع الطالب الدوليين الجدد في سنتهم األولى ممن يتقدمون بطلبات مكتملة ويلبون متطلبات القبول في الفصل الدراسي الذي يبدأ في خريف  2019يتم التعامل معهم تلقائيا ً باعتبارهم مرشحين
للحصول على المنحة الدراسية الدولية للتعليم والمنحة الدراسية الجامعية المعتمدة على االستحقاق .تتسم المنح الدراسية المقدمة من جامعة ميامي بتنافسية شديدة ،ولذا فهي غير مضمونة.
المؤهالت األكاديمية التي تحدد المنح الدراسية تعتمد على قوة مجموعة المتقدمين بالطلب .ال يُطلب التقدم بطلب منفصل.
•سيتم إعطاء األولوية لطالب السنة األولى ممن يستوفون كل متطلبات القبول بحلول  1ديسمبر/كانون أول.2018 ،
•كما سيتم أخذ الطالب المنقولين الدوليين في الحسبان فيما يخص فرص المنح الدراسية المنقولة عند القبول.

معلومات االتصال:

GoGlobal@MiamiOH.edu • MiamiOH.edu/admission/international
جامعة ميامي :فرص متكافئة في التعليم والتوظيف.
تم اإلعداد من قبل قسم االتصاالت والتسويق في الجامعة1.5K/07/18

