
	
	
	
	
	  
 
 
 
 
	
	

 رسوم ثانویة
دوالر ٢٠٠  ُكتب (مقدرة) 
دوالر ٢٠٠  وجبات ُعطل نھایة األسبوع (مقدرة) 
دوالر ٢٠٠ رسوم الصفوف * فقط للصفوف لھا  

 دروس بالمعمل (مقدرة)
دوالر ٣١٠٠   اجمالي الرسوم الثانویة 

دوالر ٣٠٠  رحلة مدینة ناشفیل 
دوالر ٣٤٠٠  متضمنة رحلة ناشفیلاجمالي الرسوم    

 رسوم أساسیة
دوالر ١٠٠  رسوم االیداع وتقدیم الطلبات 
دوالر ١،٣٣٥  رسوم البرنامج الصیفي الجامعي لطالب الثانویة 
دوالر ٥٠٠  السكن 

دوالر ٥٠٠   الوجبات 
دوالر ٢٦٥ التأمین الطبي (متضمناً أشعة اكس والتحلیل  

 الطبي لمرض السل
دوالر ٢،٧٠٠  الرسوم األساسیةاجمالي    

ة في جامعة میسیسبيمبرنامج صیفي جامعي لطالب الثانویة العا 	

 أنشطة وخدمات اضافیّة
خدمات لتوصیل الطالب من  -

 وإلى مطار ممفیس الدولي
عشاء للترحیب بالطالب -  
مدینة إلى ( رحالت ترفیھیھ -

نزھة  ،رحالت نیلیّة ،جریس الند
 للتسوق)

رحالت اختیاریة للراغبین في  -
عطل نھایة األسبوع إلى مدینة 

ناشفیل والیة تیناسي إلى عاصمة 
دوالر ٣٠٠موسیقى الریف بسعر   

 أخر موعد للتقدیم
مایو ١الجزء الصیفي األول:   
مایو ١٠الجزء الصیفي الثاني:   

أكادیمیاً  الموھوبین الثانویة طالبفرص ل البرنامج الصیفّي الجامعّي لطالب الثانویة العامة یقدم
 ................... ما یليفی
اللغة  ،الصحافة ،التسویق ،الصحة ،الھندسة ،دراسة صفین في مجال علوم الحاسوب•

 وغیرھا من الصفوف.  اإلنجلیزیة
التي یتم دراستھا في البرنامج الصیفّي والتي صفوف لساعات دراسیّة ل ٦الحصول على •

 ُمعترف بھا في العالممعتمدة وإلى مؤسسة تعلیمیّة  نقلھا یُمكن
 الحیاة الجامعیة في حرم جامعّي أمریكيّ  نمطالتعرف عن قرب على •
 ةمرحلة الجامعیّ بالالجامعیین طالب الالتعرف على توقعات األساتذة الجامعیین من •
 البحث عن فرص أكادیمیة للدراسة في المستقبل •
 تعلم كیفیة تنظیم واستغالل وقت الفراغ ووقت الدراسة والموازنة بینھما•
 فریقتطویر مھارات القیادة والعمل في •
 أصدقاء ُجدد ومعارف من مختلف أنحاء العالمتكوین •
 

 لألسئلة؟
 االتصال: آري لوجو

قبول الطالب االجانبمستشارة    
  والبرامج التعلیمیة قبل االلتحاق بالجامعة

precollegeintl@olemiss.edu 
+001-662-915-7621 

 

 من یلتحق بالبرنامج؟
 من حق أي طالب من أي دولة إذا توافقت المعاییر والشروط التالیة 

لدیھم قدرة اكادیمیة جیدة وسلوك جامعي متوافق مع المرحلة التاسعة والعاشرة والحادیة عشر بنظام •
   التعلیم األمریكي

 سنة ١٨و ١٥طالب أعمارھم ما بین •
 خاصة أو تعلیم منزلي وكذلكتلقوا تعلیم بمدارس عامة أو •
 أو أعلى (مطابق لنظام التعلیم الجامعي األمریكيّ  ٣لدیھم معدل تراكمي •
 في اختبار التوفل باللغة اإلنجلیزیة أو ٧٩حاصلین على درجة •
 لدیھم كفاءة عالیة باللغة اإلنجلیزیة نتیجة للدراسة مع مدرس لغة انجلیزیة أو•
 ة مقدمة من أستاذ لغة انجلیزیة أو رئیس قسملدیھم خطاب إلثبات مھارتھم اللغوی•

  * ال یتطلب من الطالب المتقدمین لصفوف اللغة اإلنجلیزیة المكثفة أن یكون لدیھم معدل تراكمي معین 
 وال تقدیم ما یثبت كفاءتھم اللغویة 

  

          المكثّف اإلنجلیزیةمن خالل برنامج اللغة  واحتیاجات الطالب ألغراض خصیصاً نقدم برنامج ومناھج مصممة 
طالب فما أكثر ١٠ الراغبین إلىعدد  یصل عندما  

 قم بزیارة موقعنا على
www.olemiss.edu/SCHS 



	
	
	

	
	
	

	
Cost of the program 
 

	Secondary Cost 
Books (Estimated) $200 
Weekend Meals (Estimated) $200 
Class Fees *Only for classes with a lab 
component. (Estimated) $ 200 

Total Secondary  $3,100 
Nashville Trip (Optional) $300 
Total including Nashville Trip $3,400 

Primary Cost 
Deposit/Application fee $100 
SCHS Program fee $1,335 
Housing $500 
Meal Plan  $500 
Medical Insurance (including X-rays and TB test) $265 
Total Primary Cost $2,700 

Summer College for High School Students offers academically gifted high school students the 
opportunity to…  

• Study 2 classes in the fields of computer science, engineering, health profession, 
marketing, journalism, Intensive English, among many others. 
• Get 6 college credits for those classes that can be transferred to any accredited 
higher education institution around the world 
• Get a real glimpse at what life on a US college campus is like. 
• Discover what professors expect of students at the college level. 
• Explore the academic possibilities for future studies. 
• Learn to manage free time and study hours. 
• Build leadership and team skills. 
• Make new friends and contacts from around the world. 

Who	May	Apply?		
Students from any country who meet or exceed the following criteria are eligible to 
apply: 

• Are in good academic and conduct standing in the American equivalent of 
the ninth, tenth or eleventh grade. 

• Are between the ages of 15 and 18 years old.  
• Attend a public, private, or parochial school or be home educated. 
• Have a 3.0 GPA or above (based on the US Grading System) AND* 

• *Have a language test score equivalent to 79 on the TOEFL iBT OR 

• Have a high English proficiency supported by an English teacher or 
department supervisor* 

 

* Students applying to take ONLY Intensive English classes are not required to meet a minimum GPA 
standard or to provide proof of English proficiency.  
 

Summer	College	for	High	School	Students	at	the	University	of	Mississippi	
Additional Activities and 

Services 

• Airport Pick Up and Drop 
Off from Memphis Intl. 
Airport (MEM) 

• Welcome Dinner 
• Weekend Excursions and 

Activities (Graceland, 
Water Park, Riverboat 
Cruise, Shopping) 

• Optional Weekend Trip to 
Nashville, Tennessee to 
visit the County Music 
Capital! (+$300) 

We offer specialized custom curriculum through the Intensive English Program 
after 10 students 

APPLICATION DEADLINE  

Summer I: May 1 

Summer II: May 10 

Questions?  
Contact: Ari Lugo 

International Admissions 
Counselor 

Pre-College Programs  
precollegeintl@olemiss.edu 

+001-662-915-7621 
 

 

Visit	us	at	www.olemiss.edu/SCHS		




