
تحسين لغتك اإلنجليزية من المنزل!

خريف  24:2020 أغسطس - 11 ديسمبر 

تقدم بطلبك اآلن عن طريق مسح رمز االستجابة 

السريعة بهاتفك

اتصل بنا لطرح األسئلة ولتلفي المساعدة في عملية تقديم الطلب: 
glen.poupore@mnsu.edu | +1-507-389-2769 :د. غلين بوبور، مدير برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف
olga.nelson@mnsu.edu  |  +1-507-389-1208 :د. أولغا نيلسن، مساعد مدير برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف

@celpmnsu@iepmnsu يرجى زيارة موقعنا للحصول على معلومات مفصلة:
 mnsu.edu/celp

الطالب في المراحل المتقدمة

 دورات اللغة اإلنجليزية 

والوحدات األكاديميةيأخذون

برنامج تعليم شركاء اللغة 

مرتين في األسبوع

4 مستويات للدراسة

متوسطة مرتفعة

متوسطة منخفضة

متقدمة

مبتدئة

مسارات

 القبول النظامي 
في المراحل الجامعية و

برامج الدراسات العليا

إكمال برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف

بمستواها المتقدمة بدون 

االحتياج إلى إظهار عالمات االختبار

TOEFL ITP  500 أوعالمة في اختبار
أو أكثر منها التي نوفر  

في نهاية كل فصل دراسي

برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف

(IEP) المتزامن عبر اإلنترنت

Zoom عبر

أو



تحديد المستوى وإجادة اللغة اإلنجليزية

* يمكن للطالب التعرض الختبار PTI LFEOT في بداية الفصل الدراسي

مستويات اإلجادة في اللغة اإلنجليزية

 القبول النظامي في
البرامج اإلكاديمية

TOEFL iBT 
61+

TOEFL ITP
500+

IELTS 5.5+

IEP المتقدمة 
TOEFL iBT

54-60
TOEFL ITP
 480-499

IELTS 5.0

IEP المتوسطة المرتفعة
TOEFL iBT 

47-53
TOEFL ITP
 455-479

IELTS 4.5

IEP المتوسطة المنخفضة
TOEFL iBT 

31-46
TOEFL ITP
 400-456

IELTS 4.0

IEP  المبتدئة
TOEFL iBT 

20-30
TOEFL ITP
 340-399

IELTS 3.5

الفصول الدراسية والرسوم الدراسية المعقولة:

فصل دراسي تواريخ # أسابيع  موعد نهائي لتقديم الطلب رسوم دراسي

خريف أغسطس – ديسمبر 16 أسبوعا 30 يوليو $5,060

ربيع يناير – مايو 16 أسبوعا 30 نوفمبر $5,060

صيف مايو – يوليو 10 أسابيع 15 أبريل $3,165

برنامج قصير األجل على مدار العام 4 أسابيع ال يوجد موعدا نهائيا $1,300

1. القراءة والمفردات
2. الكتابة
3. االستماع والتحدث
4. القواعد
5. مواضيع خاصة

المستويات المبتدئة والمتوسطة - 5 دورات

المستوى المتقدم - 4 دورات للغة اإلنجليزية

استمر في التعلم! أدرس بأمان من راحة منزلك أثناء أزمة كوفيد-91،                

انمآ رفسلا نوكي نأ دعب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ لاعتو

احصل على السبق في دراستك. أكمل مستوى IEP المتقدم في خريف 2020 عبر اإلنترنت

،لبقملا عيبرلا يف يعماجلا مرحلا ىلإ يتأت امدنع يماظن بلاطك أدباو

جدول مناسب. دروس متزامنة عبر اإلنترنت وشركاء اللغة

ستأخذ جلسات البرنامج في االعتبار المناطق الزمنية التي يدرس منها .بالطلا 


