القبول المشروط ( المؤقت) لطلبة البكارليوس
شروط القبول
 -1تقديم طلب االلتحاق بالجامعة والنماذج ذات الصلة
 -2دفع رسوم التسجيل (  56دوالر أمريكي)
 -3تقديم كشف درجات شهادة الثانوية العامة ( بالنسبة للطلبة المنتقلين من جامعات أخرى فيتعين عليهم تقديم كشف
بتحصيلهم العلمي من تلك الجامعات)
 -4تقديم خطاب تزكية
 -6اجتياز امتحان  TOEFL/IELTS/PTEو تقديم ما يثبت ذلك.
مواعيد تقديم الطلبات
عملية القبول  :سيقوم مكتب قبول الطلبة الدوليين بتقييم الطلبات فور استالمها و سيتم البت فيها بعد ذلك بمدة قصيرة
خالل شهرين تقريبا ً من ذلك الحين .و سيتم تخصيص المقاعد الدراسية وفقا ً ألولوية و اسبقية تقديم الطلبات.

شروط القبول الكلي
بعد تقديم العرض المبدئي المشروط يتعين على الطالب تقديم كشف درجات رسمية للتخصصات التالية:
التمريض و التخصصات التربوية:
اجتياز امتحان القبول القياسي المعتمد في الواليات المتحدة األمريكية ( سات) بواقع  635درجة أو اكثر في مجال القراءة
النقدية و الرياضيات أو الحصول على عالمة مشتركة في المجالين بواقع 1165
و
الحصول على  05درجة في امتحان توفل على شبكة األنترننت  ibtأو أاجتياز امتحان و رقي (كتابي) و الحصول على
 665درجة  5.6 /في امتحان أيليتس  63 /في امتحان بي تي إي PTE Academic
أما بالنسبة للتخصصات األخرى
الحصول على  05درجة في امتحان توفل على شبكة األنترننت  ibtأو أاجتياز امتحان و رقي (كتابي) و الحصول على
 665درجة  5.6 /في امتحان أيليتس  63 /في امتحان بي تي إي PTE Academic
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علما َ بأن الموعد النهائي لتقديم نتائج امتحانات مستوي اللغة اإلنجليزية سيكون يوم  1ديسمبر بالنسبة لفصل الربيع (
يناير -مايو) و  1إبريل بالنسبة لفصل الخريف ( أغسطس ديسمبر)
القبول المشروط :لن يمنح الطالب موافقة للحصول على النموذج  25-1لتأشيرة دخول الواليات المتحدة األمريكية
من قبل جامعة سالفي رجينا خالل فترة القبول المشروط .و عليه سيحصل الطالب على نموذج  25-1أو تحويل نموذج -1
 25الحالي الخاص بهم إلي جامعة سالفي رجينا في حال:
 -1تمت الموافقة على قبولهم كليا ً بالجامعة.
 -2تم دفع مبلغ  355دوالر كمبلغ التحاق .
 -3تم تقديم نموذج الشهادة المالية وخطابات المنح الدراسية  /الكفالة المالية والدراسية ذات الصلة.
مالحظه بالنسبة للطلبة الذين ينوون االلتحاق ببرنامج اللغة اإلنجليزية بصفة التفرغ الكامل في أي من معاهد إي أل أس في
الواليات المتحدة األمريكية  ،فيتعين عليهم التنسيق مع معهد إي أل أس للحصول على نموذج 25-1
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