
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ENGLISH LANGUAGE INSTITUTEاإلنجليزية معھد اللغة 

بمتعلمي  Millersville University ة ميلرزفيلترحب جامع
اللغة اإلنجليزية للدراسة في مقاطعة النكستر التاريخية، في 

  بنسلفانيا.
) ستة مستويات من التعليم المكثف باللغة ELI( (إي.إل.آي) يوفر معھد اللغة اإلنجليزية

 ساعة من ELI 18 (إي.إل.آي) ي معھدالمسجلون بدوام كامل فالطالب  يتلقىاإلنجليزية. 
. يتم أسبوعياتحت اإلشراف ة مختبر اللغفي ساعات من العمل  4واللغة اإلنجليزية  دريست

يزية كلغة اللغة اإلنجل تعليم علىمدربين وبرة خذوي متفانين  أساتذةالفصول من قبل بتدريس 
للطالب  ELI (إي.إل.آي) يوفر معھدالماجستير أو أعلى. كما  من حملة شھادة وھم ثانية

الجذب، مثل واشنطن العاصمة وفيالدلفيا  معالمالثقافية واألنشطة والرحالت إلى  الفعاليات
 .وبالتيمور والنكستر التاريخية

 
بمثابة جسر للطالب  أسابيع 10و 14لمدة  مؤھلبدون المكثفة دورات اللغة اإلنجليزية  تعد

. يمكن للطالب Millersville University ميلرزفيل جامعةفي متطلبات القبول  الستيفاء
 5و 4ساعة معتمدة من خالل التسجيل المتزامن خالل المستويات  15يصل إلى  ماتحصيل 

 الطالب، فإن معھداحتياجات أو جدول  االجل طويلبرنامج اللغة اإلنجليزية  لم يلبي. إذا 6و
 بينما تتراوح التي  األجل مجموعة متنوعة من البرامج قصيرةيوفر أيضا  ELI إي.إل.آي

 أسابيع. 8 -2
 Millersville ميلرزفيل للمزيد من المعلومات حول تقديم الطلبة األجانب في جامعة

University :يرجى زيارة الموقع ،www.millersville.edu/international 

 البرنامج مالمح

 
  األكاديمي الجامعيالحصول على الرصيد 

 التسجيل المتزامن عبر

 األجانبمتاح للطالب  القبول المشروط 

 المؤھلين 

 جامعةفي تلقائيا  التأھل للقبول الجامعي 

 ELI يإل. آإي. بعد انھاء MU ميلرزفيل

 بنجاح 

  مفصلة بحسب  أسابيع 8-2برامج قصيرة

أو أكثر  6مجموعات من لمتاحة ل الطلب

 من المشاركين

  المشاركة المدنيةفرص  

  الدعم األكاديمي والثقافيوخدمات برامج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 األساسية المقررات

 المقررات والمستويات
  االختياريةالمقررات 

  

كاديمية، التركيز على القواعد النحوية،الكتابة األ ،ءة والمفردات األكاديميةالقرا
  ومعمل اللغة ستماع والتحدث في الفصل الدراسياال

  

 

ثقافة البوب، تعلم الخدمات، التحضير لالمتحان، الكتابة األدب األمريكي، 
الدرامي، مھارات التواصل التجاري والعديد من المقررات  التحدثاإلبداعية، 
 .األخرى

 (المقررات االختيارية قد ال تتوفر في كل فصل دراسي)

 

 

 ريخ بدء الفصل الدراسيتا
في معھد اللغة اإلنجليزية اختيار بدء  األجانبيمكن للطالب 

كل عام. من  الربيع أو الصيفأو دراستھم في فصل الخريف 
  :وكالتالي

  أواخر أغسطس –الخريف 
  منتصف يناير –الربيع 

  أوائل يونيو –الصيف 
 

 آخر موعد لقبول الطلبات
 بحسبعلى أساس متجدد  ELI إي.إل.آي معھد طالبيتم قبول 
 للحصول الساعينعلى الطالب  ينبغي. قاعد المتاحةتوافر الم

األكاديمي  ھمبرنامجلقبول المشروط العمل مع قسم  قبولعلى 
 .للتقديمبالمواعيد النھائية  االلتزام لضمان

 
الثة أشھر ث القيام بالتقديم قبلب ناألجانب المرتقبوالطالب  ُينصح
لمعالجة طلبات افي الكبداية كل فصل دراسي إلتاحة الوقت  من

 التأشيرة والوصول إلى الواليات المتحدة.
 

 قائمة التحقق من طلب التقديم
 التقديم استمارة طلب

   وثيقة الدرجات الرسمية
  نتيجة اختبار تحديد كفاءة اللغة اإلنجليزية (اختياري)

  نسخة من صفحة البيانات من جواز السفر
 إثبات الدعم المالي 

  لسنة األكاديمية اتكاليف تقدير 
 2018-2017بالدوالر األمريكي لعامي 

 
 

$ الرسوم الدراسية: 9,900 

 13,484$ تكاليف المعيشة:

 1,600 $ الكتب والمتفرقات:

24,984$ اإلجمالي:

 
 English Language Instituteمعھد اللغة اإلنجليزية 

Millersville University 
Global Education 
P.O. Box 1002 
Millersville, PA 17551-0302 

 
 7506-871-717رقم الھاتف: 

  بريد إلكتروني:
International.Students@millersville.edu 

 
 التواصل الرئيسي:

Kristin Thomson 
Kristin.Thomson@millersville.edu 
 
 
 
 
 
 
 


