Northwest Missouri State University
حقائق أساسية
معلومات عامة

عدد الطالب 6800 :طالب
عدد الطالب الدوليني802 :
معدل عدد الطالب يف القاعة الدراسية27 :
معدل أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطالب23:1 :
معدل التوظيف:
للبكالوريوس %97.5
للدراسات العليا %98
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مكتب الطالب الدوليني

تلفون+1-660-562-1367 :
امييل intlprog@nwmissouri.edu:

مكتب القبول

mexico city

تلفون+1-660-562-1562 :
امييل intladm@nwmissouri.edu:

املساعدات املالية للطالب الدوليني
تقديم منح مالية :ال
تقديم منح دراسية :نعم
تقديم قروض :ال

متطلبات القبول الختبارات اللغة اإلنجليزية

توفل – انرتنت 61 :للبكالوريوس 79 ،للدراسات العليا
توفل – كمبيوتر 173 :للبكالوريوس 213 ،للدراسات العليا
آيلتس 5.5 :للبكالوريوس 6.5 ،للدراسات العليا
اختبار يب يت إي  44 :للبكالوريوس 53 ،للدراسات العليا
متطلبات اختبار اي يس يت/سات
مطلوب فقط للنظر يف إعطاء منحه دراسية للطالب
املستجدين

نظرة عامة

افتتحت جامعة شامل غرب والية ميزوري يف عام  1905وعدد طالبها  6800طالب .الجامعة إقليمية
حكومية معتمدة رسمياً وتعتمد عىل نظام التعليم املدمج .تعترب الجامعة سكنية تخدم طالب من
 32دولة و 45والية .توفر الجامعة تخصصات بكالوريوس متنوعة ،وتخصصات دراسات عليا مختارة.
تخصصات الجامعة االكادميية ترتكز بشكل خاص عىل إدارة االعامل ،علوم الكمبيوتر ،إعداد املعلمني،
العلوم البيولوجية والزراعية

املوقع

تقع الجامعة يف بلدة مريفل شامل رشق والية ميزوري ،بلدة
يقارب عدد سكانها 12000
الطالب يعتربون الحرم الجامعي عايل يف األمان والخدمات
واألجواء الجامعية

التقنية

يزود جميع الطالب بكمبيوتر لوحي (الب توب(
يتمتع جميع الطالب بالوصول إىل شبكة إنرتنت رسيعة يف جميع
مباين الحرم الجامعي
تعترب الجامعه رائده يف الوصول الرسيع لتكنولوجيا الكمبيوتر
جميع الكمبيوترات مزوده بأحدث الربمجيات

800 University Drive
Maryville, MO 64468

www.nwmissouri.edu

PUB 09/15

أبرز التخصصات

املحاسبة ،االقتصاد ،املالية
علوم الحاسوب التطبيقية
علم األحياء والكيمياء
إدارة األعامل
تعدين البيانات
إدارة الطوارئ والكوارث
برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
علوم املعلومات الجغرافية
تصميم الجرافيك
اإلدارة والتسويق
وسائل اإلعالم
املاجستري يف إدارة األعامل
علوم النانو
علم النفس
الزراعة املستدامة

االكادميية

متاح يف جامعة شامل رشق والية ميزوري درجة البكالوريوس
واملاجستري ،باإلضافة اىل برنامج تدريس اللغة االنجليزية كلغة
ثانية
يوجد بالجامعة  126تخصص للبكالوريوس ،و  44تخصص
للدراسات العليا
تكاليف الكتب االساسية لطالب البكالوريوس مغطاة ضمن
مصاريف التدريس
فصول صغريه تضفي بيئة شخصيه للطالب
تطور الربامج االكادميية من خالل التعليم املهني ،والعمل املبارش
ضمن مجموعات مع األساتذة ،واملشاركة يف التدريب املهني

القبول واملساعدات املالية

لاللتحاق بالجامعة يجب عىل الطالب التقديم قبل نهاية يوم
 1يوليو (لفصل الخريف)  ،وقبل نهاية يوم  1نوفمرب (لفصل
)الربيع) ،وقبل نهاية يوم  1ابريل (لفصل الصيف
استحقاق منح دراسية وفق املعدل و/أو عىل أساس درجة اختبار
اللغة اإلنجليزية مبعدل  3500 500دوالر للسنة الدراسية
ملزيد من املعلومات واملتطلبات يرجى زيارة الصفحة
www.nwmissouri.edu/admissions/intl/financial.htm

