American English Institute

البرنامج المك َّثف لتعليم اللغة اإلنجليزية
لماذا ننصحك بالمعهد األمريكي للغة اإلنجليزية؟

يقع المعهد األمريكي للغة اإلنجليزية بجامعة أوريغون ( )UOفي غرب
المحيط الهاديء البديع .كما أ َّنه معروف في جميع أنحاء الواليات المتحدة
األمريكية بمساحته الخضراء وهوائه المنعش ووسائل النقل العامة الرائعة
والمساحات الخارجية المدهشة .يعتنق سكان مدينة يوجين مختلف المعتقدات،
األمر الذي يتيح بيئة العيش في بيئة ودية اجتماعيًا ومرحبة وآمنة ،حيث يشعر
فيها الطلبة باالنتماء.
جامعة أوريغون
•تحتل مرتبة بين أفضل  2%من الجامعات الحكومية
•ما يزيد عن  3آالف طالبًا دوليًا
برنامج مك َّثف لتعليم اللغة اإلنجليزية
•ال يُطلب الحصول على نتيجة في اختباريّ توفل أو أيلتس
•أعضاء هيئة تدريس متخصصون وحاملون لدرجات الماجستير والدكتوراه
•دعم من طلبة من أبناء اللغة اإلنجليزية
•التحاق مشروط للطلبة قيد التخرج بجامعة أوريغون

برنامج إرشادي

نق ِّدم كل دورة برنامجً ا توجيهيًا يمتد لمدة أسبوع؛ بهدف
تسريع عملية التعارف بين الطلبة واإللمام باألجواء في حرم
الجامعة واألنظمة األكاديمية والموارد والتوقعات.

aei.uoregon.edu/orientation
اإلرشاد األكاديمي

يعمل مرشدونا األكاديميون مع الطلبة بشكل فردي لضمان االستعداد والنجاح
أكاديميًا .لدى المعهد األمريكي للغة اإلنجليزية مرشدين دوليين متخصصين
لمساعدة الطلبة فيما يخص استمارة  l-20أو التأشيرة.

admissions.uoregon.edu/international
aei.uoregon.edu/advising
نبذة عن البرنامج المك َّثف لتعليم اللغة اإلنجليزية
نقدم سبعة مستويات من دورات اللغة اإلنجليزية ،بدءًا بالمستوى المبتدئ وحتى
المتقدم .يقدم البرنامج منهجً ا شامالً من الدروس التأسيسية والمواد االختيارية
والبرامج الال مدرسية .تستغرق كل دورة تسعة أسابيع ،مع  18-24ساعة من
التدريس لكل أسبوع.
ً
مستوى واح ًدا كل فصل دراسي .ويحدد اختبار تحديد
وفي المتوسط يكمل الطلبة
المستوى أي مستوى يبدأ به الطالب.

األنشطة األكاديمية

ينظم قسم األنشطة الكثير من األنشطة والفرص التطوعية في كل دورة،
وتشمل اآلتي :أمسيات الطهي ورحالت إلى مدينة بورتالند وبحيرة كراتير
ورحالت للتزلج على الجليد.

aei.uoregon.edu/activities

aei.uoregon.edu/iep
مقرر النجاح للطلبة الدوليين
()International Students Success Course
يساعد هذا المقرر الطلبة الوافدين على عمل انتقال سلس فيما يخص دراستهم
وأسلوب الحياة في مدينة يوجين .وتركز أساسيات المنهج األربعة على مهارات
الدراسة والتكيَّف الثقافي واالندماج المجتمعي والتنمية الشخصية.
aei.uoregon.edu/iss
دروس خصوصية ودروس محادثة من الزمالء الطلبة

اإلقامة

يُمكن للطلبة الملتحقين ببرنامج التعليم المنفرد اإلقامة في السكن الجامعي أو مع
األسر المضيفة أو في سكن خاص ف جميع أنحاء مدينة يوجين.

aei.uoregon.edu/housing
اإلقالل من المطار

دون أي تكاليف إضافية ،نوفر خدمة إقالل من مطار يوجين لمرة واحدة للطلبة
الملتحقين ببرنامج التعليم المنفرد الوافدين الذين ينظمون الرحلة قبل وصولهم.

ً
إضافة إلى
نق ِّدم دروسًا خصوصية وتوجيهات مجانية من الزمالء الطلبة،
المساعدة في األنشطة الدراسية والفروض المنزلية.

aei.uoregon.edu/airport-pickup

aei.uoregon.edu/tutoring

لمعرفة المزيد
 Web: aei.uoregon.eduالبريد اإللكترونيaei@uoregon.edu :







صا لذوي االحتياجات الخاصة،
معهد يقدم تكافؤ الفرص/العمل اإليجابي/فر ً
ومُلتزم نحو التنوع الثقافي.

 2017التقويم األكاديمي
فصل الخريف
الدراسي 2017

فصل الشتاء
الدراسي 2018

فصل الربيع
الدراسي 2018

الموعد النهائي للتقديم

الجمعة 28 ،أكتوبر

الجمعة 20 ،يناير

الجمعة 28 ،أبريل

الجمعة 28 ،يوليو

الموعد النهائي للتقديم على برنامج
األسر المضيفة

الثالثاء 18 ،نوفمبر

السبت 3 ،فبراير

الجمعة 12 ،مايو

الجمعة 11 ،أغسطس

اإلقامة داخل الحرم الجامعي متوفرة من

السبت 7 ،يناير

السبت 1 ،أبريل

السبت 24 ،يونيو

الخميس 21 ،سبتمبر

البرنامج اإلرشادي المطلوب

يناير 13-9

أبريل 7-3

يونيو 28-23

سبتمبر 27-22

اختبار تحديد المستوى

اإلثنين 9 ،يناير

اإلثنين 3 ،أبريل

الجمعة 23 ،يوليو

الجمعة 22 ،سبتمبر

الموعد النهائي لسداد المصروفات

الجمعة ،سبتمبر 22

الجمعة ،سبتمبر 5

الجمعة ،مارس 30

الجمعة ،يونيو 22

يوم التسجيل

الجمعة 13 ،يناير

الجمعة 7 ،أبريل

األربعاء 28 ،يونيو

األربعاء 27 ،يونيو

بداية المحاضرات

الخميس 17 ،يناير

اإلثنين 10 ،أبريل

الخميس 29 ،يونيو الخميس 28 ،سبتمبر

نهاية المحاضرات

الجمعة 17 ،مارس

الجمعة 9 ،سبتمبر

الجمعة 1 ،سبتمبر

فصل الصيف
الدراسي 2018

الجمعة 1 ،ديسمبر

aei.uoregon.edu/calendar

التكاليف والرسوم الحالية*

المصروفات والرسوم
المصروفات

$3,975

رسوم الجامعة

$617

رسوم الطلبة الدوليين

$200

الخدمات الصحية للطلبة
الدوليين التأمين الصحي
(مطلوب)

$635

إجمالي المصروفات والرسوم$5,427 :

اإلقامة والخدمات الشخصية
السكن الجامعي داخل الحرم $3,810
برنامج األسر المضيفة

$1,500

شقة خارج الحرم الجامعي

$2,150

الكتب واللوازم

$250

إجمالي التكلفة لكل فصل دراسي*$9,064 :
aei.uoregon.edu/costs

تكاليف أخرى
طلب االلتحاق

$110

اختبار تحديد المستوى
للطلبة الوافدين

$16

بطاقة الهوية

$7

التسجيل المتأخر

$110

برنامج األسر المضيفة من
المعهد األمريكية للغة اإلنجليزية $150
طلب االلتحاق

* التكاليف والرسوم تقديرية وتخضع للتغيير

