
 

  البرنامج تفاصيل

 المستويات وتتكون األجنبية. اللغة من احتياجاتك لتلبية اإلنجليزية للغة المكثفة الدراسة من مستويات ستة مانهاتن كلية تقدم
 دوراتنا وتتبع الجامعة. قبل اإلنجليزية اللغة إتقان ألجل للمتقدمين ومستويين للمتوسطين، ومستويين للمبتدئين، مستويين من:

 .مانهاتن لكلية األكاديمي التقويم

 لمدة الجمعة إلى االثنين من الدورات وتعقد فصل. كل في طالبًا 12 عن تزيد ال ما وغالبًا محدودة، فصولنا في الطالب أعداد
 التالية: األساسية المجاالت على وتؤكد األسبوع، في ساعة 22

 المقروءة النصوص فهم 

  األكاديمية اإلعدادات أجل من الكتابة 

 العرض ومهارات االستماع فهم 

 الدراسية والفصول المحادثة ألجل التحدث 

 والفنون ك،نيويور مدينة عن ومقدمة األمريكية، والثقافة المتحدة، الواليات في الحياة في األسبوع طوال دروًسا نقدم كما
 اإلنجليزية. باللغة والنطق التحدث في لمساعدتك دروًسا لدينا ذلك، إلى باإلضافة المتحدة. الواليات وعطالت والموسيقى،

 الذين الطالب بنجاح. مستوى كل إنجاز إتمام شهادة منح ويتم أسبوًعا( 15) إلتمامه واحد دراسي فصل مستوى كل يستغرق
 اللغة )كاختبار إضافي كفاءة اختبار إلى يحتاجوا لن بنجاح دراساتهم ألجل المكثف اإلنجليزية ةاللغ برنامج مستوى يجتازون

 )أيلتس(. الدولي اإلنجليزية اللغة اختبار نظام أو )توفل( أجنبية كلغة اإلنجليزية

 القبول

 كلية في الكفاءة متطلبات وتلبية ةاإلنجليزي اللغة متطلبات تلبية المكثف اإلنجليزية اللغة لبرنامج الناجح االجتياز يضمن
 أدناه. بالتفصيل وترد للقبول رسمية وثائق العليا والدراسات الجامعية المرحلة لطالب الكامل القبول يتطلب مانهاتن.

 التالية: الوثائق تقديم منك سيُطلب المكثف، اإلنجليزية اللغة برنامج في قبولك في النظر يتم لكي

 الجامعية: المرحلة طالب

 الثانوية المرحلة ودرجات مواد بيان من مترجمة نسخة 

 سفر جواز صفحة 

 المكثف اإلنجليزية اللغة برنامج على الحصول طلب 

https://manhattan.edu/academics/_unpublished/academic-calendar.php


 العليا: الدراسات طالب

 تقييم إلى حدة على دورة لكل والمقدمة والجامعات الكليات جميع ودرجات مواد لبيانات الرسمية النسخ تحتاج 
 )على )ناسز( العلمية اإلنجازات تقييم لخدمات الوطنية المؤسسة قِبل من معتمدة الةوك بواسطة االعتماد مؤهالت

 تقييم وألن ((ECE) التعليمية المؤهالت مقيمو ومؤسسة (،WES) العالمية التعليم خدمات مؤسسة المثال: سبيل
 وليس فقط التقييم تقديم الطالب فعلى والدرجات، المواد بيانات من الرسمية النسخ محل يحل االعتماد مؤهالت
 معًا. كالهما

 إضافية متطلبات تقديم الطالب على فسيتعين المختار، العليا الدراسات برنامج في التام القبول على أيًضا وللحصول 
 خطابات مقاالت، ،GMAT اإلدارة في العليا الدراسات في القبول اختبار ،GRE الخريجين تقييم اختبار )مثل

 الفردية. البرنامج تمتطلبا لكل توصية(

 

 االتصال معلومات

 مانهاتن بكلية المكثف اإلنجليزية اللغة برنامج
  فاندرويرف جيف المدير،
 103 غرفة ،O'Malley مكتبة

 باركواي كوليدج مانهاتن 4513
 10471 نيويورك ريفيرديل،

 718-862-7502 هاتف:
 ielp@manhattan.edu إلكتروني: بريد

 

 والتقويم التكاليف

 المكثف* اإلنجليزية اللغة برنامج تكاليف

 الطالب** رسوم والوجبات الغرف المحاضرات

 دوالًرا 960.00 دوالر 7505.00 دوالًرا 4250.00

 للتغيير خاضعة *األسعار

 الطالبي النشاط رسوم دوالر، 300 = التوجيه رسوم يلي: ما تشمل دراسي فصل لكل دوالًرا 960 بقيمة الطالب رسوم **
 دوالًرا 75 = الصحية الخدمات رسوم دوالًرا، 325 = المقيم المعلومات تكنولوجيا دوالًرا، 260 =

 الصحي التأمين تكلفة

 حاملي تزويد سيتم للطالب، الدولي التوجه في طبي. تأمين على بالحصول مطالبًا لست F-1 كطالب أنك مالحظة يُرجى
 بشدة ويُنصح .F-1 لطالب سياسات توفر التي التأمين شركات من للعديد إلكترونية مواقع / بمعلومات F-1 التأشيرات

 أثناء يكفيك طبي تأمين بالفعل لديك كان إذا التأمين من إعفاء تطلب أن يمكنك .J-1 طالب وكذلك التأمين. بشراء F-1 طالب
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 الخاصة التأمينية التغطية تثبت وثائق تقديم إلى تحتاج سوف إعفاء، على صولالح أجل ومن المتحدة. الواليات في وجودك
 بك.

 التقويم / البرنامج تواريخ

 

 محاضرات
 الدورة

 النهائي الموعد الدراسة مدة
 لإليداع

 الدراسة تواريخ

 2017 ديسمبر 15 – سبتمبر 5 2017 يوليو 15 أسبوًعا 15 2017 خريف 

 2018 مايو 4 – يناير 22 2017 نوفمبر 15 أسبوًعا 15 2018 ربيع

 *2018 أغسطس 24 – مايو 14 2018 فبراير 14 أسبوًعا 15 2017 صيف

 للتغيير خاضعة *التواريخ

 المكثف اإلنجليزية اللغة برنامج لدورة الزمني الجدول

 جميع وتقام األسبوع. في ساعة 22 لمدة دراسة عادة هو مانهاتن بكلية المكثف اإلنجليزية اللغة لبرنامج الزمني الجدول
 مساًء. 3و صباًحا التاسعة الساعة بين اليوم خالل الجامعي الحرم داخل المحاضرات

 

 السكن

 في سنساعدك الجامعي. الحرم في المكثف اإلنجليزية اللغة برنامج طالب جميع يعيش أن مطلوبًا( ليس )ولكن به الموصى من
 تحت مانهاتن كلية في اإلقامة قاعات في والوجبات للغرف التقريبية التكلفة إلى اإلشارة تتم الجامعي. الحرم سكن في اإلقامة
 السكن. تكاليف في والوجبات اإلقامة تضمين يتم والتكاليف. الرسوم

 والتأشيرة القبول معلومات

 المكثف اإلنجليزية اللغة برنامج في القبول عن معلومات

 اللغة إجادة متطلبات باستثناء مانهاتن كلية في القبول متطلبات جميع يستوفون الذين نالمحتملي الجامعيين الطالب قبول سيتم
 اإلنجليزية اللغة برنامج في القبول على يحصلون الذين الطالب إعطاء سيتم المكثف. اإلنجليزية اللغة برنامج في اإلنجليزية

 بنجاح اإلنجليزية اللغة إجادة متطلبات يستوفون الذين الطالب قبول سيتم  .F-1 تأشيرة على للحصول I-20 استمارة المكثف
  األخرى. القبول متطلبات جميع تلبية تمت إذا جامعي دبلوم برنامج في المكثف اإلنجليزية اللغة برنامج حضور بعد

 I-20 و المالية الوثائق



20-I ويأخذ المتحدة. الواليات في الدراسة في يرغبون الذين ألولئك بالنسبة المهاجر غير الطالب حالة في أهلية شهادة هي 
 دوليا طالبًا وتكون تأشيرة. على للحصول بطلب يتقدم عندما األمريكية القنصلية أو السفارة إلى I-20 نموذج المقبول الطالب

  ة:حال في I-20 نموذج تقديم عليه يجب

 طالب تأشيرة على المتحدة الواليات في حاليًا تدرس كنت إذا (1-F) اللغة برنامج أو الكلية، أو الثانوية، المدرسة في 
 اإلنجليزية؛

 طالب. بتأشيرة المتحدة الواليات دخول تنوي كنت إذا أو 

  : I-20 لنموذج ضروري المالي التوثيق
 ماليًا دعمهم سيتم أنهم للكلية يثبتوا أن F-1 طالب تأشيرة سيحملون الذين الطالب من األمريكية الحكومة لوائح تطلب حيث
 أدناه، "المستندات" قسم إلى الرجوع يُرجى – (CFR) المالية المسؤولية شهادة تقديم يجب الغرض، لهذا تسجيلهم. مدة طوال
 التالية: الداعمة والمستندات لك، الراعية الجهة من ُمصدقة شهادة وهي

 الحساب في المتاحة األموال قيمة يوضح الراعية للجهة المالية المؤسسة من مصرفي حساب كشف / أصلي خطاب 
 لرعايتك. استخدامها سيتم التي )الحسابات(

 السفر. جواز تعريف صفحة من نسخة 

 السابقة. الجامعية الدراسات / الكلية أو الثانوية المرحلة ومواد درجات بيان من رسمية ةنسخ 

 مالحظة: يُرجى

 أشهر تسعة عن تزيد ال بمدة تؤرخ وأن الداعمة الوثائق وجميع المصدقة الدعم شهادة على التوقيع يتم أن يجب أنه 
 مانهاتن. كلية في المتوقع تسجيلك قبل

 بك. الخاصة القبول مواد مع إليك المصدقة الشهادة إرسال يتم 

 كلية إلى بالبريد أو الراعي / الطالب من اإللكتروني البريد عبر إرسالها ويمكن أصلية المالية الوثائق تكون أن يجب 
 المالية. المؤسسة من مباشرة المالية الوثائق تأتي أن فيجب الفاكس، عبر إرسالها حالة وفي مانهاتن.

 أن ويجب األمريكي، بالدوالر المقومة المبالغ مع المصرف، مطبوعات على المالية الموارد وثيقت يكون أن ويجب 
 البنك. من توقيع أو / و ختم تتضمن

I- تحويل ونموذج السابقة I-20 نماذج جميع من نسخ تقديم إلى المتحدة الواليات في بمدرسة حاليًا الملتحقون الطالب سيحتاج
 المكتمل. 20

 إلى: بالبريد يُرسل

 داميكو ديبي السيدة
 الدوليين والباحثين الطالب خدمات مديرة ،

 مانهاتن كلية
 باركواي كوليدج مانهاتن 4513

 10471 نيويورك ريفيرديل،

 I-20 األهلية شهادة الطالب: تأشيرة حالة
 

 شهادة على الحصول أجل من رمبك وقت في المكثف اإلنجليزية اللغة برنامج على للحصول بطلب التقدم الطالب على يجب
 مغادرة قبل F-1 مهاجر غير طالب تأشيرات على الطالب حصول أجل من I-20 األهلية شهادة تقديم يجب .I-20 األهلية
 واإليداع. الوثائق جميع استالم يتم عندما فقط I-20 األهلية شهادة مانهاتن كلية ستصدر بلدانهم.

https://manhattan.edu/admissions/_pdfs/sample%20affidavit%20of%20support.pdf


 أن: مالحظة يُرجى
 تاريخ على تنص أنها بيد األمريكي. القانون بموجب صدورها تاريخ من فقط واحد عام لمدة صالحة I-20 األهلية شهادة
 طريق عن التمديد طلب المحدد الموعد قبل المتحدة الواليات دخول يستطيعون ال الذين الطالب على يجب للوصول. محدد

 صالحة. تزال ال األصلية I-20 شهادة كانت إذا إضافية رسوم أي تطبق ال المكثفة. اإلنجليزية اللغة بمعهد االتصال

 قِبل من المستخدمة I-20 نماذج تصدر التي المؤسسة في المدرج الطالب يستطيع المتحدة الواليات في الهجرة لقانون وطبقًا
 المتحدة. الواليات إلى الدخول الطالب

 الوثائق

 لرابط:ا هذا في المالية المسؤولية شهادة وثيقة على االطالع يُرجى
https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php 

 الرابط: هذا على الكلية في الصحة وثائق على االطالع يُرجى
-services/required-life/health-https://inside.manhattan.edu/student

records.php 

 

 التقديم

 الرابط: هذا إلى االنتقال يُرجى للتقديم،
https://manhattan.edu/admissions/international/apply.php 

 

 اإليداع

  الرابط: هذا إلى االنتقال يُرجى اإليداع، إلرسال

https://deposits.manhattan.edu/touchnet/ 
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