
	
	
	
	
	  
 
 
	
	

	
	
	

 
	 
			
		

 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   اجمالي الرسوم متضمنة رحلة ناشفیل 

 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 والتحلیل التأمین الطبي (متضمناً أشعة اكس  

 الطبي لمرض السل
دوالر ٢،٧٠٠   اجمالي الرسوم األساسیة 

	يبسیسیم ةعماج يف ةماعلا ةیوناثلا بالطل يعماج يفیص جمانرب

 ة یفاضا تامدخو ةطشنأ
 نم بالطلا لیصوتل تامدخ -

 يلودلا سیفمم راطم ىلإو
بالطلاب بیحرتلل ءاشع -  
 ةنیدم( ىلإ ھیھیفرت تالحر -

 ،ة یلین تالحر ،دنال سیرج
 )قوستلل ةھزن

 يف نیبغارلل ةیرایتخا تالحر -
 ىلإ عوبسألا ةیاھن لطع ةنیدم

يسانیت ةیالو لیفشان  ىلإ
 رعسب فیرلا ىقیسوم ةمصاع

رالود ٣٠٠  

 میدقتلل دعوم رخأ
ویام ١ :لوألا يفیصلا ءزجلا  
ویام ١٠ :يناثلا يفیصلا ءزجلا  

 ةیوناثلا بالطل صرف ةماعلا ةیوناثلا بالطل  يعماجلا  يفیصلا جمانربلا مدقی
 ................... يلی امیف  ایمیداكأ نیبوھوملا

 ،ةفاحصلا ،قیوستلا ،ةحصلا ،ةسدنھلا ،بوساحلا مولع لاجم يف نیفص ةسارد•
  .فوفصلا نم اھریغو ةیزیلجنإلا ةغللا

  يفیصلا جمانربلا يف اھتسارد متی يتلا فوفصلل ة یسارد تاعاس ٦ ىلع لوصحلا•
 ملاعلا يف اھب فرتع مو ةدمتعم ة یمیلعت ةسسؤم ىلإ اھلقن نكم ی يتلاو

  يكیرمأ  يعماج مرح يف ةیعماجلا ةایحلا طمن ىلع برق نع فرعتلا•
 ة یعماجلا ةلحرملاب نییعماجلا بالطلا نم نییعماجلا ةذتاسألا تاعقوت ىلع فرعتلا•
 لبقتسملا يف ةساردلل ةیمیداكأ صرف نع ثحبلا •
 امھنیب ةنزاوملاو ةساردلا تقوو غارفلا تقو لالغتساو میظنت ةیفیك ملعت•
 قیرف يف لمعلاو ةدایقلا تاراھم ریوطت•
 ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم فراعمو دد ج ءاقدصأ نیوكت•
 

 ؟ةلئسألل
 وجول يرآ :لاصتالا

  بناجالا بالطلا لوبق ةراشتسم
 قاحتلالا لبق ةیمیلعتلا جماربلاو

  ةعماجلاب
precollegeintl@olemiss.edu 

+001-662-915-7621 
 

 ؟جمانربلاب قحتلی نم
  ةیلاتلا طورشلاو رییاعملا تقفاوت اذإ ةلود يأ نم بلاط يأ قح نم

 رشع ةیداحلاو ةرشاعلاو ةعساتلا ةلحرملا عم قفاوتم يعماج كولسو ةدیج ةیمیداكا ةردق مھیدل•
   يكیرمألا میلعتلا ماظنب

 ةنس ١٨و ١٥ نیب ام مھرامعأ بالط•
 كلذكو يلزنم میلعت وأ ةصاخ وأ ةماع سرادمب میلعت اوقلت•
  يكیرمألا يعماجلا میلعتلا ماظنل قباطم( ىلعأ وأ ٣ يمكارت لدعم مھیدل•
 وأ ةیزیلجنإلا ةغللاب لفوتلا رابتخا يف ٧٩ ةجرد ىلع نیلصاح•
 وأ ةیزیلجنا ةغل سردم عم ةساردلل ةجیتن ةیزیلجنإلا ةغللاب ةیلاع ةءافك مھیدل•
 مسق سیئر وأ ةیزیلجنا ةغل ذاتسأ نم ةمدقم ةیوغللا مھتراھم تابثإل باطخ مھیدل•

 يمكارت لدعم مھیدل نوكی نأ ةفثكملا ةیزیلجنإلا ةغللا فوفصل نیمدقتملا بالطلا نم بلطتی ال *
  ةیوغللا مھتءافك تبثی ام میدقت الو   نیعم

  
 ددع لصی امدنع          ف ثكملا ةیزیلجنإلا ةغللا جمانرب لالخ نم بالطلا تاجایتحاو ضارغأل  اصیصخ ةممصم جھانمو جمانرب مدقن

رثكأ امف بالط ١٠ ىلإ نیبغارلا  

 ىلع انعقوم ةرایزب مق
www.olemiss.edu/SCHS 

Session	1:	May	29	–	June	26	
Session	2:	June	28	–	July	27	


