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معرض الصور

اكتشف منظوًرا عالمًيا.

تعد جامعة University of Central Missouri موطًنا لأك�ث من 12300 طالٍب، منهم أك�ث من 900 طالب 
دولي وافد. جامعة UCM مشهورة بالتعليم العمىلي وابتكاراتها المرتكزة عىل المستقبل. أثناء وجودك 

ي الوقت 
هنا، سوف تتس�ف لك الفرصة لرد الجميل للمجتمع المحىلي من خالل تعلم تقديم الخدمات �ف

نفسه الذي توسع فيه مداركك.

امج الدراسية  ال�ب

ي
اكتشف بيتك الثا�ف

متطلبات اللتحاق

Visão Global

Perspectiva Global

UCM أهم 10 حقائق عن جامعة

أك�ث من 100

46
والية

60
دولة

لغة
يتحدثها الطالب الوافدون من 

http://#popup-1
http://#popup-2
http://#popup-3
http://#popup-3


ف بحائط صخري وملعب لكرة  ف بالود والنشاط ويتم�ي ي جامعة UCM سوف تجد حرًما جامعًيا يتم�ي
�ف

ف الأماكن داخل الحرم  ضافة إل ذلك، تتم�ي الريشة وصالة بولينغ ومالعب كريكيت وصالة أفالم. بالإ
الجامعي لجامعة UCM بفقرات أداء المرسح والرقص والموسيقى خالل السنة الدراسية. 

ي
اكتشف  موطنك الثا�ن

ي الوليات المتحدة مع:
سوف تساعدك جامعة UCM عىل النتقال للحياة �ف

مساعدة سابقة للوصول  •

الصطحاب من المطار  •

برنامج توجيه  •

ية ف نجل�ي تطوير اللغة الإ  •

ي شؤون الهجرة والصحة وبواعث القلق المتنوعة ثقافًيا
استشارات لمساعدتك �ف  •

أك�ث من 200
مؤسسة طالبية

الخريف 
العظمى 68 ف/20 م
الصغرى 44 ف / 7 م

الشتاء 
العظمى 42 ف / 6 م
الصغرى 21 ف / 6 م

الربيع 
العظمى 66 ف / 19 م
الصغرى 46 ف / 8 م

الصيف 
العظمى 87 ف / 30 م
الصغرى 65 م / 18 م



Accountancy •

Agricultural Science •

 Aviation •

Biology •

Criminal Justice •

Digital Media Production •

Economics •

 Fashion: Textiles and Clothing •
in Business

 Finance •

ة ف  برامج دراسية مم�ي

STEM برامج

 Hospitality Management •

International Business •

International Studies •

Kinesiology and Dietetics •

Management •

Marketing •

Psychology •

Sport Management •

أشهر مجاالت الدراسات العليا:أشهر مجاالت الدراسة الجامعية:

Accountancy  •

Aviation Safety  •

 College Student Personnel  •
Administration

Communication  •

Criminal Justice  •

Kinesiology  •

 Master of Business Administration  •
)تتوفر سبع مجالت متخصصة مختلفة، 

 Computer Information Systems تشمل 
 Business Intelligenceو Data Analyticsو

 Healthcareو Generalو Financeو
 Sportsو Marketingو Administration

)Business

Music  •

Social Gerontology  •

Sociology  •

.ucmo.edu/majors عىل الرابط UCM ي جامعة
تعرف عىل جميع تخصصات الدراسة الجامعية �ف

امج الدراسية. يمكن لطالبنا استكشاف  تنافس جامعة UCM معاهد تبلغ ضعف حجمها فيما يتعلق بخيارات ال�ب
ي الحرم الجامعي دون الحاجة إل 

مجالت اهتمامهم أو التمتع بالتخصص المزدوج أو تغي�ي تخصصاتهم �ف
النتقال إل جامعة أخرى.

أك�ث من 150 
برنامًجا 

يتم تقديمه

أك�ث من 40 
ن  برنامًجا للخريج�ي

يتم تقديمه

http://www.ucmo.edu/majors
http://www.i-studentglobal.com/usa/mo/ucmo/2018/stem/html5/


السجالت الدراسية

ي التحقت بها خارج الوليات المتحدة، 
تقديم سجالت دراسية رسمية من جميع المدارسة الثانوية وبعد الثانوية ال�ت

سواء حصلت عىل الدرجة أو الشهادة أو الدبلومة أو لم تحصل عليها.

تقديم نُسخ طبق الأصل عن طريق رفع النسخة غ�ي الرسمية إل بوابة تقديم الطالب. يجب أن تكون جميع النسخ 
ية. ف نجل�ي جمة إل الإ م�ت

ف قبل اللتحاق. ف والطالب الدولي�ي يجب تقديم النسخ الرسمية إل مكتب خدمات الخريج�ي

Graduate & International Student Services
University of Central Missouri 

PO Box 800 
Ward Edwards 1800 

Warrensburg, MO 64093 
USA

نامج الدراسات العليا االلتحاق ب�ب

اكمي  ف اختبارات قياسية، مثل GRE أو GMAT.  يتطلب بعضها حد أد�ف للمعدل ال�ت تتطلب العديد من برامج الخريج�ي
أو خطابات توصية أو بيان بالغرض أو مواد أخرى.   يرجى زيارة ucmo.edu/masters لمراجعة البيان المصور 

ف للدراسات العليا.    نامج مع�ي للدراسات العليا والتعرف عىل متطلبات الحد الأد�ف لاللتحاق ب�ب

متطلبات اللتحاق

المواعيد النهائية لاللتحاق

ي أقرب وقت ممكن.  
تقدم لاللتحاق وقدم المواد الداعمة المطلوبة �ف

 المواعيد النهائية لاللتحاق هي:

•  الخريف - 1 يوليو )15 يوليو عند التقدم لاللتحاق من داخل الوليات المتحدة( 

•  الربيع - 15 أكتوبر )1 ديسم�ب عند التقدم لاللتحاق من داخل الوليات المتحدة(

ي حالة التقدم بطلب قبول من داخل الوليات المتحدة(
الصيف - 1 أبريل )1 مايو �ف  •

ية للمرحلة الجامعية ن نجل�ي إتقان اللغة االإ

أن تكون درجة IELTS هي 5.5 بحد أد�ف 

نت 61 ن�ت أن تكون درجة TOEFL القائم عىل الإ

إذا لم تستطع الوفاء بدرجة الحد الأد�ف لالمتحان، فسوف تلتحق بجامعة UCM إذا توفرت فيك المتطلبات الدراسية؛ إل 
ية. ف نجل�ي ية كلغة ثانية ح�ت تظهر إتقانك للغة الإ ف نجل�ي أنك ستتقيد بفصول اللغة الإ

ية لمرحلة الدراسات العليا ن نجل�ي إتقان اللغة االإ

أن تكون درجة IELTS هي 6.0 بحد أد�ف 

نت 79 ن�ت أن تكون درجة TOEFL القائم عىل الإ

STEM برامج

http://www.ucmo.edu/masters
http://www.i-studentglobal.com/usa/mo/ucmo/2018/stem/html5/


UCM ي جامعة
1عرسث أسباب للدراسة �ن

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. الجودة
ف بتاريخ عريق من التعليم الجيد. بل أن جامعة ميسوري المركزية  ي 1871 وتتم�ي

ندرك أن التصنيفات الجامعية هامة. تأسست جامعة UCM �ف

تُصنف من أعىل الجامعات الأمريكية خالل العرسث سنوات الماضية  من جانب  شبكة يو إس نيوز آند وورد ريبورت ووصفت بأنها أفضل جامعة 

 تقابل خدماتها المال المدفوع وذلك من جانب برينستون ريفيو. وللتعرف عىل المزيد عن تصنيفنا من جانب يو إس نيوز آند وورد ريبورت 

انقر هنا.   
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http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/rankings/regional-universities-midwest/top-public


UCM ي جامعة
عرسث أسباب للدراسة �ن

2. يرُس التكلفة
ي الوليات المتحدة تعرف عىل 

يعد يرس التلكفة من العتبارات الهامة للغاية عند اختيار الجامعة. وتعت�ب رسومنا الدراسية من أقل الرسوم �ف

ي جامعة UCM هنا.
المعلومات المتجددة للتكلفة �ف
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UCM ي جامعة
عرسث أسباب للدراسة �ن

3. منح الدراسة الجامعية
ي اللتحاق بالسنة الأول أو يقومون 

ف الذين ينجحون �ف ف الدولي�ي أُنشأت منحة جديدة بقيمة 1000 دولر وسوف تُمنح لجميع الطالب الجامعي�ي

ي تغطية النفقات والرسوم الدراسية 
بالتحويل. تُقدم المنحة لك عند وصولك إل الحرم الجامعية للحصول عىل التوجيه، وسوف تساعدك �ف

خالل الفصل الأول من الدراسة! للتعرف عىل المزيد انقر هنا
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UCM ي جامعة
عرسث أسباب للدراسة �ن

4. العديد من خيارات الدرجات العلمية 
تُصنف جامعة UCM بأنها جامعة أمريكية متوسطة الحجم وذلك لعدد طالبها الذين يزيدون عن 13000 طالب. وبالرغم من ذلك، تنافس 

ي مقدور طالبنا استكشاف مختلف 
امج الأكاديمية. �ف جامعة UCM مؤسسات تعليمية تبلغ ضعف حجمها فيما يتعلق بتوفر خيارات ال�ب

مجالت الهتمامات وتغي�ي تخصصهم إن أرادوا بعد الوصول إل الحرم الجامعية دون الحاجة لالنتقال إل جامعة أخرى. 

خيارات برنامج الدراسات العلياخيارات برنامج الدراسة الجامعية
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UCM ي جامعة
عرسث أسباب للدراسة �ن

5. تخصصات مطلوبة
ضافة  ي المرحلة الجامعية هما Computer Science بالإ

ف �ف ي جامعة UCM واللذان يتم اختيارهما من الطالب الدولي�ي
نامجان الأك�ث شيوًعا �ف ال�ب

ف خصًما بقيمة 40-35 بالمئة  نامج�ي ي كال هذين ال�ب
إل Computer Information Systems & Information Technology.  يتوفر للطالب �ف

نامج STEM كذلك، مما يمّكن  ف ل�ب ف مخصص�ي نامج�ي نامج 30 ساعة دراسية معتمدة فقط لالكتمال. وكال ال�ب من الرسوم الدراسية ويتطلب ال�ب

ي الوليات المتحدة بعد اكتمال متطلبات الدرجة العملية.
ة �ف الطالب من فرص عمل كث�ي
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UCM ي جامعة
عرسث أسباب للدراسة �ن

6. تخصصات STEM المتوفرة
امج الوحيدة  تفخر جامعة UCM بتقديم العديد من برامج STEM، سواء عىل مستوى الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا، بما يشمل ال�ب

ي  مب�ف 
ات والفصول الدراسية �ف ي تجديد المخت�ب

.  كما نستثمر ما يزيد عن 12 مليون دولر �ف ي
ا�ف ي مجال الأمن السي�ب

ي المنطقة �ف
المتوفرة �ف

   .STEM العلوم دبليو سي موريس.  وسوف يوفر المب�ف أحدث المنشآت لطالب برنامج
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UCM ي جامعة
عرسث أسباب للدراسة �ن

)AACSB( 7. برامج االأعمال المعتمد من جمعية النهوض بكليات إدارة االأعمال
ي الدراسة الجامعية والدراسات العليا. ويجدر القول أن 

ف �ف ي يتم اختيارها من الطالب الأمريكي�ي
تعد الأعمال أحد أك�ث التخصصات شيوًعا وال�ت

أقل من 10 بالمئة من جميع برامج الأعمال معتمدة من جانب جمعية النهوض كليات إدارة الأعمال - الدولية. تحمل برامج الدراسة الجامعية 

.AACSB اعتماد UCM ي كلية هارمون لالأعمال والدراسات المهنية التابعة لجامعة
والدراسات العليا �ف
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UCM ي جامعة
عرسث أسباب للدراسة �ن

8.  خيار غ�ي مكلف لتقييم الوثائق
لم نعد نطلب تقييمات خارجية لُنسخ المستندات.  تُقيم جميع نُسخ المستندات داخلًيا.
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UCM ي جامعة
عرسث أسباب للدراسة �ن

ن جميع جامعات ميسوري ن ب�ي 9.  العدد االأك�ب من الطالب الدولي�ي
ي الوليات المتحدة وتسيطر عىل نصيب الأسد من الطالب الوافدين. 

جامعة University of Central Missouri مدرجة ضمن أفضل 25 جامعة �ف

نحن نرحب هنا بقدوم الطالب الوافدين ونفخر بشدة بطالبنا الذين ينحدرون من أصول وثقافات شديدة التنوع.
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UCM ي جامعة
عرسث أسباب للدراسة �ن

ية   ن نجل�ي 10. برنامج مكثف ومعتمد للغة االإ
ية سوف يتم اعتماده من اللجنة الخاصة باعتماد اللغة  ف نجل�ي ية بجامعة UCM والذي يعد أول برنامج مكثف للغة الإ ف نجل�ي يوفر مركز اللغة الإ

ف لها. يمكن  ف للحصول عىل درجة علمية أو غ�ي الساع�ي ، سواء الساع�ي ف ية لطالب جامعة UCM الدولي�ي ف نجل�ي ية، تدريًبا شاماًل للغة الإ ف نجل�ي الإ

ية انقر هنا.  ف نجل�ي وط. للتعرف عىل المزيد حول مركز اللغة الإ ف للحصول عىل درجة علمية الحصول عىل التحاق مرسث للطالب الساع�ي
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توصيات الطالب  

UCM ي جامعة
ادرس معنا �ف

UCM المسافات من جامعة

ف الوافدين منح الطالب الدولي�ي

ورها وأشياء لتفعلها ف أماكن ل�ت

معرض الفيديو

معرض الصور

http://#popup-18
http://www.youtube.com/watch?v=iR4zd3Ezsb4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=91mzBN0-Iuo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=cl1MZSn75Go
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ي الوليات 
أعىل منِتج �ف

ايت المتحدة منح فول�ب

ن الوافدين منح الطالب الدولي�ي

ف فيما يتعلق بجوائز المساعدات المالية. تذهب  ف الدولي�ي ف العتبار لجميع المتقدم�ي ينظر بع�ي
ي المنح الدراسية لطلبات اللتحاق المكتملة قبل المواعيد النهائية. 

الأولوية �ف

يرجى زيارة ucmo.edu/intlaid للتعرف عىل المتطلبات الخاصة. 

أقل من 3% هي معدل زيادة الرسوم 
الدراسية للسنوات السبع الماضية.

يتم اختيار جامعة UCM عىل الدوام 
باعتبارها أفضل جامعة إقليمية   من جانب 

شبكة يو إس نيوز آند وورد ريبورت.

http://www.ucmo.edu/intlaid


ي الدول

ي الدول

 سيداليا - معرض الوالية 

30 مياًل/48 كم
 كولومبيا 

94.8 مياًل/152.57 كم

 شيكاغو 

506 ميل / 814.33 كم

 سانت لويس 

217 ميل/349.23 كم

 مركز تسوق نورث بارك 

1 ميل/ 1.6093 كم

ينغفيلد   س�ب

118 مياًل / 189.90 كم

ي وارنسبورغ بميسوري 
تعيش �ف

ي لمدينة كانساس	  45 دقيقة من التجمع الح�ن

20251 مقيم	 

أك�ث من 40 مطعًما	 

UCM المسافات من جامعة

انقر هنا لعرض الخريطة

http://#popup-16


الخريطة 

https://www.google.com/maps?ll=38.757114,-93.74091&z=16&t=m&hl=en-GB&gl=US&mapclient=embed&q=University+of+Central+Missouri


االستقالل

ساميت
ن  ل�ي

وارنسبورغ

اليا
سيد

جيفرسون
دينة 

م
مان ه�ي

واشنطن

كوود ك�ي

318,000 السكان 

464000 السكان 

20,251 السكان 

 28 دوالًرا 
ذهاب أو عودة فقط

  56 دوالًرا
 ذهاب وعودة

قطار ريفر رانر بميسوري

فهات 7 مت�ف

4 متاجر بقالة

5 متاجر للمالبس

أك�ث من 40 مطعًما

5  صالت رياضية

2 مكتبات

2 صالت عرض أفالم

2 مالعب غولف 

3 متاجر أحذية

2 متاجر أجهزة ومعدات

أماكن لزيارتها وأشياء لفعلها

معرض الصور



ي 
ي تشيمبا�ث

سوا�ث

ماجست�ي العلوم إدارة شؤون الطالب بالكلية 
الهند 

ي جامعة UCM سوف تجد بيئة يمكن للطالب أن 
"�ف

ي 
ي إل جامعة UCM أكسب�ف

يتعلموا ويتطوروا فيها. مجي�أ
الستقاللية والثقة. وعندما أغادر سوف أغادر بصداقات 

ي مجالي 
ضافة إل معرفة مهنية سأستخدمها �ف للعمر بالإ

لسنوات قادمة."

تسوباسا كيتشيكوا 

ف طيار مح�ت
اليابان

ف  ي جامعة UCM متفاهم�ي
"لقد وجدت الجميع �ف

ي وجود الحاجز اللغوي. لقد شكل 
وودودين، ح�ت �ف

ة هامة.  ف خ�ب ي من الطالب الدولي�ي
التواصل مع زمال�أ

كنا أن الجميع لديه فهم مختلف للثقافة أو آراء 
ي عىل فهم العالم." 

مختلفة. وهذا ساعد�ف

أنجيل ناباتيانغا

حصاء حصائية الأكتوارية والإ ف الإ علوم التأم�ي

أوغندا

ون  ف ي جامعة UCM يتم�ي
ي �ف

"لقد وجدت أساتذ�ت
بالستيعاب الشديد. حيث يقومون بما يمكنهم 

لمساعدة الطالب عىل النجاح. يرحب مجتمع جامعة 
ء  ي

ي أراها تُ�ف
UCM بك كما أنت. والبتسامات ال�ت

ضافة إل رؤية  ي هذا وذلك بالإ
يومي! وقد ألهم�ف

ة. واعتقد  كات كب�ي ي �ث
ي يحصلون عىل وظائف �ف

زمال�أ
كة جيدة  ي �ث

ي أيًضا سوف أحصل عىل وظيفة �ف
أن�ف

عند التخرج."



ucmo.edu/international

STEM امج الدليل المخت� ل�ب

ف الخاص بجامعة UCM، تفضل بزيارة  لعرض بيان تساوي الفرص/عدم التمي�ي
ucmo.edu/nondiscrimination

التقدم لاللتحاق

ucmo.edu/international

دليل برنامج العلوم والتكنولوجيا 
)STEM( والهندسة والرياضيات

University of Central Missouri
PO Box 800
Ward Edwards 1800
Warrensburg, MO 64093
USA

GRADUATE AND 
INTERNATIONAL 

STUDENT SERVICES

http://#popup-19
http://www.ucmo.edu/international
http://www.ucmo.edu/international
http://www.ucmo.edu/nondiscrimination
http://www.i-studentglobal.com/usa/mo/ucmo/2018/stem/html5/


 .ucmo.edu/intlapply عىل الرابط UCM ي جامعة
ف �ف  1.   قم بتعبئة نموذج الطالب الدولي�ي

 2. ادفع رسم التقديم 75 دولًرا.

  3.  قدم نسخ المستندات برفع نسخة غ�ي رسمية إل بوابة تقديمات الطالب. يجب أن تكون جميع نسخ 
ية.   ف نجل�ي جمة للغة الإ  المستندات م�ت

ف قبل أن تتمكن من  ف والطالب الدولي�ي يجب تقديم نسخ المستندات الرسمية إل مكتب خدمات الخريج�ي

اللتحاق.

Graduate & International Student Services  

University of Central Missouri

PO Box 800

Ward Edwards 1800

Warrensburg, MO 64093

USA 

)IELTS/TOEFL/PTE( .ية ف نجل�ي  4. قدم إثباتًا عىل اتقان الإ

 .  5.  قدم بياناً رسمًيا بالدعم المالي مصحوبًا ببيان بنكي

 6. قدم نسخة ضوئية من جواز السفر.

التقدم لاللتحاق

قدم هنا

http://www.ucmo.edu/intlapply
http://www.ucmo.edu/intlapply
http://DoSomething
http://DoSomething
http://DoSomething
http://DoSomething
http://DoSomething
http://DoSomething

