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برامج اللغة قصرية املدى

 يقوم مركز برامج اللغة اإلنجليزية بتوفري برامج قصرية املدى تستهدف

 املؤسسات التي ترغب بجلب طالبها لجامعة والية مينيسوتا مبنكيتو،

وذلك من اجل إثراء تجربتهم الثقافية وكذلك اللغة اإلنجليزية

برامج ومناهج دراسية حسب الطلب

 سيقوم املركز بتوفري برامج خاصة لطالبكم وذلك حتى يتيح لهم تجربة

 الثقافية األمريكية وذلك ضمن مجتمع صغري آمن ال يبعد كثرياً عن

 مينيابولس وسينت بول. وسيتم تصميم الربنامج وفقاً إلحتياجات

 الطالب مع الرتكيز عىل اللغة واملحتوى الثقايف والرحالت والتي تؤمنون

 بأنها تصب يف مصلحة طالبكم. وسيقوم مركز برامج اللغة اإلنجليزية

 بتلبية كافة إحتياجات الطالب سواء كانت لغة إنجليزية أكادميية أو

 لغة إنجليزية عامة أو لغة إنجليزية متخصصة. سيتلقى الطالب 20

 ساعة دراسية يف األسبوع تشمل املواضيع التي تركز عىل إهتاممات

 وتخصصات الطالب األكادميية، األمر الذي يساعد عىل تطوير مهارات

املخاطبة واإلستامع والقراءة والكتابة والقواعد لديهم

السفراء الثقافيون والفعاليات االجتامعية

 سيقوم الطالب بالعمل مع السفراء الثقافيني وذلك ضمن مجموعات

 صغرية كإضافة ألنشطة القاعات الدراسية. فالسفراء الثقافيون طالب

 بالجامعة وأعضاء باملجتمع، حيث يقومون باإلجتامع يومياً مع الطالب

 يف الجلسات التدريسية و تتم مامرسة مهارات اللغة االنجليزية من

 خالل األلعاب واألنشطة. وتقوم هذه املجموعات الصغرية بتدارس

 ثقافة الواليات املتحدة وثقافة الوطن األم، وسيتم ترتيب رحالت

 متعددة لكامل الدفعة الدراسية ويف مجموعات صغرية بهدف إثراء

 التجربة يف املجتمع مثل األنشطة الرياضية والرحالت ملينيابولس

والزيارات للمتاحف املحلية واملرسحيات والحفالت املوسيقية واملزيد

السكن والرتحيل من املطار

 من أجل أن تكون تجربة الحياة األمريكية وثقافتها يف أبهى صورها فإن

 الجامعة تقوم بتنظيم السكن وذلك إما بالداخليات بالحرم الجامعي أو

 مع األرس املحلية، وتقوم بتنظيم الرتحيل من وإىل املطار و الرتكيز عىل

 التنسيق بني األنشطة الثقافية والتعليمية، فمرحباً بك لتأيت وتستكشف

 حرمنا الجامعي حيث “األفكار الكبرية وأفكار العامل الواقعي” واترك

الربمجة لنا



To apply for admission to Minnesota State University Mankato and to study in the Intensive English Program, 
go to: mnsu.edu/admissions/international/apply.html
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برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف

 يحصل الطالب املدرجون بربنامج, اللغة اإلنجليزية املكثف عىل قبول مرشوط
 لجامعة والية مينيسوتا مبنكيتو كسبيل للحصول عىل قبول نظامي كطالب

 بكالوريوس. فهذا الربنامج مينحك الفرصة لتطوير لغتك اإلنجليزية واملهارات
 االكادميية واإلجتامعية والثقافية، وأيضاً مهارات اإلتصال ويجهزك لتكون

.ناجحاً خالل مسريتك للحصول عىل درجتك العلمية

 B+ يف حالة حصول الطالب املدرج يف املستوى املتقدم عىل متوسط درجات  
 يف كل مادة دراسية وبالتايل يصبحون طلبًة مقبولني +B و عىل األقل تقدير 

.قبوالً نهائياً بالجامعه لبدء برنامجهم األكادميي

 وايضا ميكن للطالب أيضاً الحصول عىل قبول النهايئ اذا أحرازوا 500 نقطة
 أو أكرث يف إختبار توفل املؤسيس والذي تقوم الجامعة باإلرشاف عليه، أو

 عن طريق احرازهم عىل 61 نقطة أو أكرث يف إختبار توفل الكمبيوتري، أو
.احرازهم عىل 5.5 أو أكرث يف إختبار االيلتس

املتطلبات

 يقبل برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف، الطالب الذين أكملوا املرحلة الثانوية
وأحرزوا

•  بني 20 و60 يف إختبار توفل الكمبيوتري أو

•  بني 330 و499 يف إختبار توفل الورقي أو

•  بني 3.5 و 5.0 يف إختبار ايلتس

فرتات الفصول الدراسية
•  يبدأ فصل الخريف الدرايس يف أغسطس و ينتهي يف ديسمرب و هو ميتد 

16 أسبوع
•  يبدأ فصل الربيع الدرايس يف يناير و ينتهي يف مايو و هو ميتد 16 أسبوع
•  يبدأ فصل الصيف الدرايس يف يونيو و ينتهي يف أغسطس و هو ميتد 10 

أسابيع
الدعم التدرييس

 هناك دعم تدريس متكامل مع الكورسات الدراسية، فاملدرس سيقوم
 مبساعدة طالب برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف عىل تطوير إسرتاتيجيات

 تساعد عىل فهم الدروس وقراءة املحتوى األكادميي وكتابة املقاالت وإمتام
 الواجبات والتجهيز إلختبار توفل، يعمل املدرسون أيضاً كرشكاء مخاطبة

 للمساعدة يف إسرتاتيجيات اللفظ واألسئلة الثقافية، وأيضاً يساعدون
 باالسرتاتيجيات الالزمة ألنظمة الدعم األكادميي والفني املتوفرة بالحرم

  .الجامعي

مستويات و مواد برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف

 املستوى املتقدم
• يتم قبول الطالب قبوال عادياً بعد إكامله بنجاح للمستوى املتقدم

16
 ساعة يف األسبوع

أربع مواد لغة 
إنجليزية دراسية

•  القراءة 
واملفردات
•  الكتاية

•  مهارات التحدث 
واالستامع

•  القواعد أو 
مواضيع خاصة

60-54
499-480

5.0

توفل الكمبيوتري
توفل الورقي

ايلتس

 ساعات دراسية 4
 معتمدة/ساعات يف

*األسبوع

 كورسات التعليم
العام

طسوتملا قوف ىوتسملا

20
 ساعة  يف األسبوع

خمس مواد لغة 
إنجليزية دراسية

•  القراءة 
واملفردات

•  مهارات الكتابة
•  القواعد

•  مهارات التحدث 
واملخاطبة

•  مواضيع خاصة

53-47
479-455

4.5

توفل الكمبيوتري
توفل الورقي

ايلتس

املستوي  دون املتوسط

20
ساعة  يف األسبوع

خمس مواد لغة 
إنجليزية دراسية

•  القراءة املفردات
•  مهارات الكتابة

•  القواعد
•  مهارات التحدث 

واملخاطبة
•  مواضيع خاصة

46-31
454-400

4.0

توفل الكمبيوتري
توفل الورقي

ايلتس

املستوي املبتدىء

20
ساعة  يف األسبوع

5 مواد لغة 
إنجليزية دراسية

•  القراءة املفردات
•  مهارات الكتابة

•  القواعد
•  مهارات التحدث 

واملخاطبة
•  مواضيع خاصة

30-20
399-340

3.5

توفل الكمبيوتري
توفل الورقي

 ايلتس

 •  تحتسب هذه الساعات الدراسية األربع ضمن مقرر البكالوريوس عندما يتم القبول كطالب نظامي

التعلم الثقايف واألنشطة االجتامعية
 يتم تعريف املشاركني بالثقافية الجامعية األمريكية ومخرجات التعليم املتوقعة

 منهم، واإلسرتاتيجيات التي تساعد عىل جعلهم تالمذة ناجحني أثناء مسريتهم
 الدراسية حتى يصبحوا طالب بدوام كامل، وستكون هنالك فرص للمشاركة يف

.األنشطة والفعاليات املحلية
الرسوم واملصاريف الدراسية

 تعترب تكلفة ورسوم برنامج اللغة اإلنجليزية معقولة، و مغايرة لكل الجامعات
 األخرى، فطالب برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف يدفعون الرسوم الدراسية مبعدل

 مشابه للمقيمني. فمن خالل منحة املساهمة الثقافية للمستوى املتقدم وخطة دفع
 مشابهة للمستوى املتوسط ،حيث يوفر طالب برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف أكرث

.من 7000 دوالر يف الرسوم واملصاريف الدراسية لكل فصل درايس
)النفقات املقدرة )للفصل الدرايس الواحد 16 أسبوع

 أ.  املصاريف الدراسية
املستوى املتقدم $4,947
املستوى فوق املتوسط واملستوى دون املتوسط و املستوى املبتدئ  $4,560
ب.  رسوم برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف  $500
ج  السكن بالداخلية والوجبات  $4,215
د.  التأمني الصحي  $700
ه.  بنود أخرى متنوعة  $1200

التكلفة الكلية للفصل الدرايس
املستوى املتقدم  $11,562
املستوى فوق املتوسط واملستوى دون املتوسط  $11,175
 مالحظة: هذه الرسوم تعترب تقديرية وهي معرضة للتغيري، وهذه الرسوم واملصاريف

 الدراسية مبنية عىل تسعرية فصل الخريف الدرايس 2018. سعر السكن الداخيل
 والوجبات مبني عىل متوسط تكلفة السكن بالحرم الجامعي. البنود األخرى تتضمن

   الكتب واملستلزمات الدراسيةو الرتحيلو و رسم املوقف و غسيل املالبس و امللبس
والنفقات الشخصية و تكاليف التذاكر الجوية وتكاليف التأشرية غري متضمنة


