ستويات المتقدممه للدراسه بالمعھد للطلبه غير الناطقين
ضم سبعه أسابييع لجميع المس
يقدم برنامجا يض
طالب في
حاصلين علي االثانويه العامهه ,وكذلك يوففرالمعھد برناممجا يتناسب ممع مستوي الط
النجليزيه والح
باال
جامعه.
خل حدود الج
توجد في داخل داخ
ص الدراسيه لللبرنامج د
اللغغه االنجليزيه..جميع الحصص

لمماذا

معھدد:IEI

 25سنه.
باالنجليزيه يتجاوز ال 5
ه
الناطقين
ن
االجانب غير
ب
ي تدريس اللغهه االنجليزيه للللطلبه
تارريخ المعھد في
معھد لديه خطهه منھجيه متمييزه .
المع
مؤھلين لتعليم الطلبه االجانب.
ن
العالم وھم
م
يع انحاء
صين من جميع
معھد لديه مدررسين متخصص
المع
عادات االمريكييه.
صه جيده للتععرف علي العا
فرص
معه.
صه للتفاعل ووالتعامل مع اللطلبه االمريككيين في الجامع
فرص

اللتقديم

راسه Admission:
للدر

ھنااك مواعيد عدده تسھل علي الطالب أختياار موعد الدرااسه الذي يتنااسب معه.
كل
ل برنامج يستممر تقريبا لمده  7اسابيع.
ساعه اسبوعيا.
سه  25-22س
يلزم الطالب دراس
سيه المعھد م
ساعات الدراسي
القصي من الس
لدررااسه الحد اال
اليزيد عن  15طاللب .
د
سي يتراوح ممن عدد قليل اللي عدد
عددد الطلبه في ككل فصل دراس
د
االمريكيه :سيتقدم الطاللب حين وصووله الي
:
سي لدراسه الللغه
سيب الطلبه للببرنامج الدراس
تنس
المعھد الي
قدراته في اللغه االننجليزيه.
ه
سيب الطالب اللي المستوي االذي يتالئم وممستوي
امتتحان تقييم يتمممن خالله تنس

Continu
uing studyy and con
nditional admissio
on

ستمرار الددراسه واللقبول الممشروط
اس
يحصلون علي
ن
اللغه قد
طلبه الراغبين بالدراسه االككاديميه او العااليه في الجامععه عند التحاقھھم بمعھد ه
الط
اغراض حكوميه عدده مثل اجراءاات التأشيره و اعطاء
ض
ط في
قبوول مشروط وييستخدم ھذا اللقبول المشروط
الءعفاءمن اممتحان التوفل
طالب رساله لال
الط

CO
OSTMIZED PROGRAM
M:

الببرنامج التھييئ لللطلبه
جاالت فمثال اللمعھد يقدم دوررات خاصه ففي مجال االقتتصاد
ي مختلف المج
معھد يعد ويؤھھل الطالب في
المع
ي العداد الطاللب لتدريس الللغه االنجليزييه للطلبه االجاانب وغيرھا ممن التخصصاات.
واللتجاره واخري

طات من ابرززھا:
ي عده نشاطا
كمما يحتوي الببرنامج علي
علي العادات ووالتقاليد االمرريكيه .
برننامجا للتأقلم ع
الستقبال للطللبه 
برننامجا خاص ال

زياارات ميدانيه 
نشااطات ثقافيه ووتقليديه 
زياارات لمدارس
س محليه ومجمموعات مجتمععيه .
ظيم اجراءات السكن ويضم االقامه وملتززماتھا .
تنظ
مواصالت 
المو
خددمات لالستشارره النفسيه 
ي 
االتتصال بمصدرر الدعم المالي
التققرير الدوري للدعم المالي 
تقديم شھاده للمش
شلركه 

COSSTتكلفه البرنامج

:

ت تتميز الجامععه باقل تكلفه تتقدر بحوالي  27.3مقارته مع المعدل الععالمي
ض الجامعات
بالممقارنه مع بعض
لتككاليف المعيشهه في المدن الككبري.
ق انذار .
النككلفه المحدده ممعرضه للتغييير بدون سابق

