املِنح الدراسية املقدمة للطالب الدوليني

تقدم جامعة ميامي أربع منح دراسية لطالب السنة األولى الدوليين الذين قدموا طلبات كاملة واستوفوا جميع متطلبات االلتحاق للفصل الدراسي خريف .2020
تعتمد المنح الدراسية على التوفر وتخضع للتغيير.

برنامج الزماالت الرئاسية ( :)PFPاملوعد النهايئ  1 -نوفمرب 2019
جائزة مخصصة للصفوة تو ّفر ألمع العلماء والمفكرين في القرن الحادي والعشرين وأفضلهم من الذين يتميّزون بخبرة جامعية غير مسبوقة واستثنائية بجانب منحة دراسية مدتها أربعة أعوام قابلة
للتجديد تغطي رسوم التعليم وتكاليف اإلقامة والوجبات الغذائية .ويجب على الطالب الراغبين في الترشح لبرنامج الزماالت الرئاسية ( ،)PFPوالذي يُع ّد المنحة الدراسية األكثر انتقائية لدى جامعة
ميامي ،تقديم طلب االلتحاق بحلول  1نوفمبر بجانب الطلب التكميلي الخاص ببرنامج الزماالت الرئاسية.

املنحة الدراسية الدولية للتعليم :اعتبار األسبقية  1 -ديسمرب 2019
يقدم برنامج المنح الدراسية الدولية للتعليم من جامعة ميامي منحً ا دراسية قائمة على االستحقاق وقابلة للتجديد للطالب الدوليين المميزين .وقد تتراوح قيمة جوائز المنح الدراسية الدولية للتعليم من
 2,000دوالر إلى  16,000دوالر في العام .ويُحدد مبلغ المنحة بنا ًء على السجالت األكاديمية ،ونتائج االمتحانات ،وغيرها من العوامل التي تحصل عليها جامعة ميامي في وقت تقديم الطلب .وال
يلزم تقديم طلب منحة دراسية منفصل.

املنحة الدراسية الجامعية عىل أساس االستحقاق :اعتبار األسبقية  1 -ديسمرب 2019
تقدم جامعة ميامي منحً ا دراسية على أساس االستحقاق لطالب المدرسة الثانوية المؤهلين ممن يتقدمون لاللتحاق بالجامعة كطالب متفرغين للدراسة في حرم الجامعة بمدينة أكسفورد بحلول خريف
 .2020للحصول على منحة دراسية ،يجب على الطالب تقديم طلب االلتحاق بحلول الموعد النهائي واستيفاء الحد األدنى للمعايير األكاديمية المدرجة أدناه .ويُحدد مبلغ المنحة بنا ًء على السجالت
األكاديمية ،ونتائج االمتحانات ،وغيرها من العوامل التي تحصل عليها جامعة ميامي في وقت تقديم الطلب .وال يلزم تقديم طلب منحة دراسية منفصل.

1

درجات االمتحانات

متوسط درجة الشهادة الثانوية ()GPA
(مقياس )4.00

اختبار الكلية األميركية )33+ :(ACT
اختبار القدرات الدراسية )1450+ :(SAT

3.50+

اختبار الكلية األميركية )32-30 (ACT
اختبار القدرات الدراسية )1440-1360 :(SAT

3.50+

اختبار الكلية األميركية )29-28 :(ACT
اختبار القدرات الدراسية )1350-1300 :(SAT

3.50+

اختبار الكلية األميركية )27-26 :(ACT
اختبار القدرات الدراسية )1290-1230 :(SAT

3.50+

نطاق المنح الدراسية لغير المقيمين
نصف رسوم التعليم وحتى الرسوم الكاملة
 80,000دوالر أميركي –  144,000دوالر أميركي

( 20,000دوالر أميركي –  36,000دوالر أميركي سنويًا)1

 56,000دوالر أميركي –  80,000دوالر أميركي

( 14,000دوالر أميركي –  20,000دوالر أميركي سنويًا)1

 36,000دوالر أميركي –  60,000دوالر أميركي
( 9,000دوالر أميركي –  15,000دوالر أميركي سنويًا)1

 28,000دوالر أميركي –  40,000دوالر أميركي
( 7,000دوالر أميركي –  10,000دوالر أميركي سنويًا)1

المنح الدراسية قابلة للتجديد حتى أربعة أعوام شريطة أن يلبي الطالب متطلبات التجديد.

املنحة الدراسية الرتحيبية  :#YouAreWelcomeHereاملوعد النهايئ  15 -ديسمرب 2019
المنحة الدراسية الترحيبية  #YouAreWelcomeHereهي منحة مخصصة للطالب الدوليين الواعدين وتهدف إلى تعزيز التفاهم بين الثقافات .وبما أنّ جامعة ميامي هي مؤسسة تعليمية
مشاركة في هذا البرنامج ،فستقدم منحتين دراسيتين قابلتين للتجديد تغطيان  %50كحد أدنى من رسوم التعليم .تتطلب المنحة الدراسية  #YouAreWelcomeHereتقديم طلب منفصل.

جامعة ميامي :فرص متكافئة في التعليم والتوظيف.
تم إنتاجه بواسطة قسم االتصاالت والتسويق في الجامعة 2.5K/07/19

