
 

 

 

 ُمقّدمة من عميد الجامعةمنحة دراسية دولية لتعلّم اإلنجليزية 
 احصل على منحة دراسية بينما تتعلم اإلنجليزية بجامعة ميسوري!

/program/scholarship-english-cellmu.missouri.edu/intensive 
 

 
 

، (MU)( بجامعة ميسوري IEPيمكن أن يدرس الطالب الجامعيون الدوليون اللغة اإلنجليزية في برنامج مكثف لتعلم اللغة اإلنجليزية )

 (.MUويحصلوا على منحة دراسية لنيل درجة البكالوريوس بجامعة ميسوري )
 

، وتغطي (IEP)سيُعادل المبلغ المخصص لمنحتك الدراسية المبلغ ذاته الذي تسدده للتسجيل في البرنامج المكثف لتعلم اللغة اإلنجليزية 

أسبوًعا؛ والفصل الدراسي في  16المنحة الدراسية األقساط والرسوم الدراسية لخمسة فصول دراسية )الفصل الدراسي في الخريف لمدة 

، تبلغ تكلفة الرسوم 2020فيما يتعلق بالفصل الدراسي في ربيع عام  أسابيع(. 8أسبوًعا؛ والفصل الدراسي في الصيف لمدة  16الربيع لمدة 

( لمدة عام IEPإذا سجلت للدراسة في البرنامج المكثف لتعلم اللغة اإلنجليزية ) دوالًرا أمريكيًا. 6,280الدراسية للفصل الدرسي الواحد 

 دوالًرا أمريكيًا. 16,745(، فستدفع 2020 شهًرا في عام 12)
 

( ألربع سنوات، فستحصل MUإذا درست في جامعة ميسوري ) دوالًرا أمريكيًا. 16,745ومن ثم ستحصل على منحة دراسية بإجمالي 

 والًرا أمريكيًا.د 2,093تبلغ قيمة المنحة الدراسية عن كل فصل دراسي  على منحة دراسية كل فصل دراسي لمدة ثمانية فصول دراسية.
 

ل في البرنامج المكثف لتعلم اللغة اإلنجليزية  ، وتم قبوله للتسجيل في برنامج (IEP)تُمنَح هذه المنحة الدراسية تلقائيًا ألي طالب دولي ُمسجَّ

( وفي IEPجليزية )يجب أن يظل الطالب مسجلين بشكل مستمر في البرنامج المكثف لتعلم اللغة اإلن الدراسة الجامعية بجامعة ميسوري.

 (.MUجامعة ميسوري )
 

، لكننا نوصي أن تتقدم أوالً بطلب (IEP)يمكنك التقدم بطلب التسجيل مباشرةً في البرنامج المكثف لتعلم اللغة اإلنجليزية  كيف يمكنك البدء؟

مج الجامعية عند االنتهاء من دراسة اللغة ستقرر الجامعة ما إذا كان من الممكن قبول طلبك لاللتحاق بأحد البرا لاللتحاق بجامعة ميسوري.

( على أساس بعض الشروط، MUسيتم قبولك بعد ذلك لاللتحاق بجامعة ميسوري ) (.IEPاإلنجليزية في البرنامج المكثف لتعلم اللغة اإلنجليزية )

االلتحاق بجامعة ميسوري أوالً، فأنت ال تحتاج إلى إذا قدمت طلب  (.IEPويمكن أن تبدأ الدراسة في البرنامج المكثف لتعلم اللغة اإلنجليزية )

 (.IEPإرسال طلب آخر للتسجيل في البرنامج المكثف لتعلم اللغة اإلنجليزية )
 

( متحمسون لهذه الفرصة الكبيرة لمساعدة الطالب IEP( وفي البرنامج المكثف لتعلم اللغة اإلنجليزية )MUإننا جميعًا في جامعة ميسوري )

 ى اكتساب مهارات اللغة اإلنجليزية التي يحتاجون إليها واالستمرار للحصول على شهادة جامعية قَي ِّمة في جامعة ميسوري.الدوليين عل
 

 تعرف على المزيد بشأن المنح الدراسية:
/program/scholarship-english-cellmu.missouri.edu/intensive 

 

 students-admissions.missouri.edu/international/ مكتب قبول طلبات الطالب الجامعيين الدوليين:
 

 international-admissions.missouri.edu/apply/ ابدأ تقديم طلبك:
 

 (:IEPتعّرف على المزيد بشأن البرنامج المكثف لتعلم اللغة اإلنجليزية )
/program-english-mu.missouri.edu/intensivecell 

 

 
 كولومبيا، ميسوري، الواليات المتحدة األمريكية
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