
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة قصيرة يبرامج دراس  

smargorP mreT-trohS  

 Millersville Universityترحب جامعة 
بالزوار األجانب الراغبين بدراسة اللغة 

 
 
 

 

 المكثف القياسي اإلنجليزيةبرنامج اللغة 

Standard Intensive English Program 

أو الثقافة األمريكية في مقاطعة  اإلنجليزية
 النكستر التاريخية، في والية بنسلفانيا 

 أسابيع 8-2لمدة 

 

 ن اوعأسب 2
$2,100 

 

 أسابيع 3

$2,600 

التكلفة تشمل  

 

 أسابيع 4

$3,000 

 

 اإلنجليزيةبرامج اللغة لدراسة قصيرة الفرصة البرامج تتيح ال

األمريكية. سيقوم الطالب بزيارة االنغماس في الثقافة المكثفة أو 

في في فرص التعلم واالشتراك المنظمات والشركات المحلية، 

الخدمة، والمشاركة في رحالت عطلة نهاية األسبوع إلى المعالم 

 الممتد على مساحة الجامعي الخالب، ناالمحلية واإلقليمية. حرم

دقائق فقط من وسط مدينة النكستر على مبعدة فدان هو  250

واشنطن وساعات من بالتيمور وفيالدلفيا،  3وضمن  ،التاريخي

 العاصمة، ومدينة نيويورك.

 الشامل، والسكن، والوجبات، واالرشاد والترحيباالستقبال والتوديع في المطار، 
الرحالت الثقافية، ، وبعض الالزمةالمواد الدراسية وساعة من الدراسة أسبوعيا،  15و

 وعشاء التوديع.

 
 

 قصيرة حسب الطلبدراسية برامج 
 لمجموعات متاحة 

 مشاركين أو أكثر 6من 

 المطلوب التعديلالتكاليف بحسب  تختلفقد 

 

 English Language Institute millersville.edu/globaled/eli اإلنجليزيةمعهد اللغة 

http://www.millersville.edu/globaled/eli
http://www.millersville.edu/globaled/eli


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البرامج المتاحة
 

 المكثفة اإلنجليزيةاللغة 

االستماع والقراءة عبر األكاديمية  اإلنجليزيةللغة  دقيقةدراسة شارك في 

على أن يكون لدى المشاركين توقع والقواعد. ي والنطقوالمحادثة والكتابة 

 المتوسطة. اإلنجليزيةاألقل مهارات اللغة 

 
 )لطلبة الثانوية(  االنغماس في الكلية

ضير للدراسة في مؤسسة أثناء التح اإلنجليزيةتحسين مهاراتك في اللغة 

التقديم حول طلب  والمرشد في الكليةتحدث إلى مستشار القبول أمريكية. 

 .جولة الكليات المتعددة األمريكية والدراسة في خياراتالجامعي 

 سنة أو أكبر. 15الطلبة عمر يجب أن يكون 

 اإلدارة التعليميةبرنامج 

األمريكية، بما في ذلك شؤون الطلبة الكلية إدارة احصل على لمحة عن 

معد هذا المهني لتطوير ارنامج إن باألكاديمية، وأكثر من ذلك. الشؤون و

ستشاريين اال فضالً عن، لمستوى الجامعيومدراء ا K-12مدراء المرحلة ل

 مستقلين.ال

 
 المعلمينتدريب 

من خالل المشاركة في  اإلنجليزيةيمكن للمعلمين تحسين مهارات اللغة 

 شاهدندوات تعليم اللغة التي تركز على نظريات اكتساب اللغة الثانية. 

االستراتيجيات الالزمة لتعليم اللغة المختصين واكتسب  TESOL يمدرب

 .غير الناطقين بهاضمن بيئة  اإلنجليزية
 

 التحضير لالختبارات

 أو TOEFLدرجاتك في اللغة اإلنجليزية وغيرها من االمتحانات مثل تحسين 
IELTS أو GRE  أوGMAT  من خالل تعلم استراتيجيات االختبار

 الموعد ضمنالمصممة لمساعدة الطالب في استكمال االمتحان  واألساليب
 .نتائجال المناسب وتحقيق أفضل

 

 ألغراض معينة اإلنجليزيةاللغة 

عبر الثقافات من خالل الحصول على المفردات التواصل مهارات  تحسين
، من STEMمهن ، والعلوم الصحية، ومجال األعمال التجاريةالمتخصصة في 

شركاء المجتمع ومشاهدة لك الفرصة لزيارة تتاح بين خيارات أخرى. س
.واألعمال التجارية

 

 Global Educationالتعليم العالمي 

 English Language Institute اإلنجليزيةلعناية: معهد اللغة 

Millersville University 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 
 

 عبر Kristin Thomson التواصل مع

Kristin.Thomson@millersville.edu  على هاتفياأو 

 لمناقشة خيارات التخصيص.  717-871-7506
 

 

  @millersvilleu 
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