
 

 

 دوليالقبول ال

 شروط القبول في ميريماك 
 .لدينا عملية مراجعة شاملة، مما يعني أننا نفحص جميع مؤهالتك عند تقييم الطلب، وليس فقط درجات مدرستك

في نظام الدرجات " B"، وهو ممثل بالرمز 3.0في المتوسط، يكون طالب ميريماك حاصلين على معدل تراكمي يبلغ 

لذين يتابعون المؤهالت الوطنية عن طريق القبول الدولي استناًدا إلى التحصيل الدراسي سيتم تقييم الطالب ا. األمريكية

دبلوم البكالوريا الدولية، شهادة الثانوية العامة األمريكية، امتحانات )كما يتم قبول المؤهالت األخرى . المعادل في وطنهم

يتعين على جميع المتقدمين تقديم نسخ طبق األصل من السجل المدرسي من مدرسة ثانوية، وبيان (. البريطاني Aالمستوى 

الحد )يجب عليك تقديم دليل على إجادة اللغة اإلنجليزية . شخصي، وخطاب توصية من أحد المعلمين وأحد المستشارين

ال يتعين عليك تقديم درجات اختبارات  (.6.5هي  IELTSأو الحد األدنى لدرجة  79هي  TOEFLاألدنى لدرجة اختبار 

SAT  أوACTألن كلية ميريماك هي مدرسة تتيح االختيار في االختبار ، . 

 Common Application تطبيق

للتقدم، يمكنك زيارة موقعه على اإلنترنت . Common Applicationتستخدم ميريماك تطبيق 

  .يم الطلبتقدميريماك ال تتقاضى رسوم .  www.commonapp.orgعلى

 موارد الطالب الدولي

في ميريماك، من السهل االنضمام . هناك العديد من الموارد المتاحة في الحرم الجامعي للطالب الجدد على الواليات المتحدة

ي لدينا أيًضا العديد من الفعاليات الثقافية الخاصة على مدار السنة لك. منظمة طالبية لدينا 50إلى مجتمعنا عبر أكثر من 

 :وفيما يلي بعض من الطرق للترحيب بكم في الحرم الجامعي. يستمتع بها الطالب والموظفون

 توجيه شامل للطالب الدولي، بما في ذلك الترحيب في المطار 

 برنامج توجيه األقران لمساعدة الطالب الدوليين على االنغماس في مجتمع ميريماك 

 ات للطالب الدوليينخدمات المشورة الرعوية واألكاديمية والتأشير 

 مستشار مهني متخصص، استناًدا إلى اهتمامك الرئيسي والمهني 

  منظمات وأنشطة طالبية وكذلك الرياضة الجامعية والنادي واأللعاب الرياضية داخل الحرم الجامعي 

 مناسبات خاصة خالل السنة 

 الطالب الحاليون

ال يزالون في الحرم الجامعي، أو أصبحوا من الخريجين  في ميريماك، نحن نولي طالبنا رعاية حقيقة، سواء كانوا

من اللحظة التي تهبط فيها من الطائرة حتى لحظة السير على المسرح خالل حفل التخرج، سيكون مجتمع . الناجحين

ة في يحب طالبنا تبادل خبراتهم ومساعدة الطالب الدوليين الجدد على التكيف مع الحيا. ميريماك بأكمله موجوًدا لدعمك

 . الواليات المتحدة
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 أساتذتك

٪ 87كلية ميريماك ممثلة تقريبًا بالتساوي بين النساء والرجال، و

سيكون . منهم حاصلون على أعلى درجة جامعية متاحة في مجالهم

فهم . هؤالء األساتذة بمثابة معلمين وموجهين وداعمين لك

 .حريصون على مساعدتك على التعلم والتطوير

الحياة في الحرم الجامعي   
منظمة طالبية لدينا، في األلعاب الرياضية  50من عبر أكثر 

التنافسية والترفيهية على حد سواء، وحتى المحطة اإلذاعية على 

، ستجد بالتأكيد شيئًا تستمتع به WMCKاإلنترنت لدينا التي تدعى 

 Unity. فدانًا 220في الحرم الجامعي لدينا البالغ مساحته 

House لتوفير مساحة للطالب  هي مبادرة جديدة يديرها الطالب

من جميع الثقافات واأللوان والتوجهات للعمل معًا على التواصل 

االجتماعي وتبادل األفكار وتطوير مبادرات الحرم الجامعي من 

الجميع في المجتمع موضع  .أجل حرم جامعي متعدد الثقافات

 . ترحيب منا

 الطعام في ميريماك

ت لتناسب الوجبات تقدم ميريماك مجموعة متنوعة من الوجبا

أو  Sparky’s Placeالغذائية والعادات المختلفة في 

Warrior’s Den  أو في واحد من المقهيين االثنين في الحرم

نحن نقدم أيًضا مطبًخا صغيًرا للطالب المتنقلين  .الجامعي

هناك أيًضا  .الخاص بنا Lounge 47الستخدامه في مبنى 

لمطاعم الغذائية المتخصصة مطاعم لألطعمة الحالل وغيرها من ا

بالقرب من الحرم الجامعي من أجل قضاء استراحات اجتماعية 

 !جيدة

 الحياة الروحية

كلية ميريماك هي كلية انتقائية ومستقلة في التقليد الكاثوليكي 

  .جميع األديان والتقاليد هي موضع ترحيب هنا .األوغستينيان
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