
 Millersville Universityجامعة 

االستفادة من كن طالبنا م  تعليما من الطراز العالمي، ي   Millersville Universityتقدم جامعة 

الجامعات  من واحدةتعد اليوم و، 1855عام  الجامعة اتهم. تأسستيمكاناالقصوى من 

طالب  8,000الواليات المتحدة. هناك ما يقرب من  فياألكثر تقديرا في منطقتها  الحكومية

بلدا من جميع  30ما يقرب من ويمثلون  – Millersville Universityمسجلين في جامعة 

برنامج  100من بين أكثر من  Millersville Universityجامعة طالب يختار أنحاء العالم. 

طالب يتمتع ج الدراسات العليا. براممن برنامج  50و من برامج الدراسة الجامعية األولية

 رعايةالكبيرة والجامعة الاثنين من المزايا الكبيرة: موارد ب Millersville Universityجامعة 

 .التعليميمجتمع ال في سكن

 

2018 - 2017التكاليف التقديرية  الشائعة الدراسة مجاالت    

 األكاديمية، بالدوالر األمريكيللسنة  G -، الدراسات العليا U -الدراسة الجامعية األولية 

 

 Undergraduateالدراسة الجامعية 

$37,473 (30 credits) 

 
 Graduate الدراسات العليا

$32,263 (18 credits) 

 
 معهد اللغة اإلنجليزية

English Language Institute 

$26,300 

 
م في الحروالقسم الداخلي تشمل التكاليف الرسوم الدراسية، 

 وغيرها من النفقات المتنوعة. ،والتأمين الصحي ،الجامعي

 

االلتحاق المتزامن  ELIل تكلفة تعليم اللغة اإلنجليزية ال تشم

 .ذات رصيد أكاديميفي صفوف 

 (U) والصحافة التواصل

 (Uالكومبيوتر وعلوم المعلومات )

 (U ،Gالتقنيات الهندسية )

 (Uالتعليم )

 ( U ،Gاللغة اإلنجليزية وآدابها )

 ( U ،Gالعلوم البيولوجية والفيزيائية )

 (U ،Gعلم النفس )

 (U ،Gالعلوم االجتماعية )

 (U) واألدائيةالفنون البصرية 

  (Uوالتسويق ) اإلدارةاألعمال و

 ( Uوالخدمات االجتماعية )اإلدارة العامة 

 ( U ،Gالصحة والعلوم السريرية ذات الصلة )

 (U ،Gالرياضيات واإلحصاء )

 (U ،Gعلوم الصحة والرياضة )

 

 English Language Instituteمعهد اللغة اإلنجليزية 

والتي يقدمها تعليم اللغة اإلنجليزية حصص ساعة في األسبوع من  22-18بدوام كامل يتلقى طالب معهد اللغة اإلنجليزية المسجلين 

يلبي متطلبات القبول للبرامج األكاديمية لكل من برامج ال يمنح مؤهال، ولكنه هذا البرنامج و. TESOLمتخصصين في مدربين معلمين 

 .األجانبوالدراسات العليا. القبول المشروط متاح للطالب  الدراسة الجامعية األولية
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Millersville Universityمتطلبات التقديم في جامعة 

 تقديم ما يلي: Millersville Universityيتوجب على جميع الطلبة األجانب المتقدمين إلى جامعة 
 

  الدراسة الجامعية األولية
Undergraduate 

 طلب التقديم مع رسوم التقديم •

 *الرسمية  وثيقة الدرجات •

 إجادة اللغة اإلنجليزيةإثبات  •

 إثبات توفر الدعم المالي •

 بيانات جواز السفر نسخة من صفحة •

 Graduate  الدراسات العليا

 طلب التقديم مع رسوم التقديم •

 *الرسمية  وثيقة الدرجات •

 بيان الهدف •

 اختبار تقديم الدراسات العليا )بحسب البرنامج( •

 اثبات إجادة اللغة اإلنجليزية •

 ثالثة رسائل تزكية •

 إثبات توفر الدعم المالي •

 نسخة من صفحة بيانات جواز السفر •

 .English Language Inst  اإلنجليزيةمعهد اللغة 

 طلب التقديم •

 وثيقة الدرجات •

 إجادة اللغة اإلنجليزية )اختياري(إثبات  •

 إثبات توفر الدعم المالي •

 نسخة من صفحة بيانات جواز السفر •

 

 English Proficiency Levelsمستويات إجادة اللغة اإلنجليزية 

 (iBT, 6.0 IELTS, 54 PTE, 169 Cambridge, 4.0 iTEP, 2A STEP-EIKEN 70)الدراسة الجامعية األولية 

 (iBT, 6.5 IELTS, 61 PTE, 177 Cambridge, 4.5 iTEP, Pre-1 STEP-EIKEN 81)الدراسات العليا 

  يرجى مالحظة ما يلي:
 2656هو  Millersville Universityرمز المؤسسة لجامعة  •
 المؤهالت يجب أن تكون رسمية، بوثائق أصلية، أو بنسخ طبق األصل ومصدقة. ال ترسل النسخة األصلية الوحيدة المتوفرة لديك.كل  •
 يل التقييم وبحسب كل برنامج.هالت معتمدة في سبالطلبة الحاصلين على مؤهالت من جامعات أو كليات من خارج الواليات المتحدة ينبغي عليهم إرسال مؤهالتهم األكاديمية إلى جهة تقييم مؤ •

 

 التقديم للدراسة الجامعية األولية  
Undergraduate Admissions 

Millersville University 

Office of Admissions 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 
 

  4625-871-717هاتف:     

    admissions@millersville.edu بريد إلكتروني:  

 التقديم للدراسات العليا
Graduate Admissions 

Millersville University 

Graduate Studies 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 
 

 4723-871-717هاتف: 

 gradadmissions@millersville.eduبريد إلكتروني: 

 اإلنجليزيةمعهد اللغة 
English Language Institute 

Millersville University 

Global Education 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 
 

  7506-871-717هاتف:     

 GlobalEducation@millersville.edu   بريد إلكتروني:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@millersvilleu 

 إلى:التقديم طلبات أرسل 
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