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لالتصال بنا ()sU tcat oC
______________________________________________________________
بدددأ برنددامج تكسدداس لتعلدديم اللغددة اإلنجليزيددة المتقدمددة ( )TIEPفددع مددام  0507واشددتهر دولي داو بدو ارت د

البارمددة لتعلدديم اللغددة اإلنجليزيددة وباسددعار مناسددبة .ولقددد سددامد برنددامج تكسدداس لتعلدديم اللغددة اإلنجليزيددة

المتقدمددة ( )TIEPأكث در مددن  11111طالب داو ومهني داو مددن  047دولددة فددع الوصددول هل د

ايدداتهم .وتددم

تصددميم هددرا البرنددامج إلمددداد الطددالي لاللتح دداع بالكليددة أو الجامعددة فددع الواليددات المتحدددة ا مريكي ددة

ولمسددامدة ا شددااذ الددرين يتعلمددون اللغددة اإلنجليزيددة

درائ مهنيددة واث د ار هم مهني داو .تعقددد الفصددول

الد ارسدية فدع ( )TIEPملد مدددار السدنة للبدرامج ا كاديميدة واللغددة اإلنجليزيدة للتجددارة واللغدة اإلنجليزيددة
لالتصاالت العامة والثقافة .وتوجد برامج ااصة لألفراد أو المجمومات المدممة من قبل الحكومات أو

المنظمات أو المؤسسات .تحتوي هره البدرامج ملد اللغدة اإلنجليزيدة للمددرال واللغدة اإلنجليزيدة للتددريس

كلغة أجنبية ( )TEFLوبرامج لغوية وثقافية.
معهد مؤهل وحسن السمعة العالية:

 هحدى برامج منظمة معاهد التعليم الدولية فع تكساس ( )TIECوهع منظمة ير ربحية تتكون
من  14جامعة أهلية فع والية تكساس.

 معتم ددد م ددن قب ددل لجن ددة توثي ددع بد درامج اللغ ددة اإلنجليزي ددة ( )CEAوه ددع وكال ددة وطني ددة لالمتم دداد
ومصدقة من قبل وكيل و ازرة التعليم ا مريكية.
ّ
 مضو فع المنظمة ا مريكية لبرامج تعليم اللغة اإلنجليزية المتقدمة.
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 مضو فع lnos-ltnamac n tna ctmU cA onaaimttn t sUi amA
 مراذ حسي القانون الفيدرالع إلصدار استمارة تاشيرة الدراسة (.)I-20
تعليمات ذو مستوى عالي:

 أسدداترة ( )tncacnaCرو اب درة ماليددة ومحنكددون وحدداملو شددهادات الماجسددتير والدددكتوراه ولددديهم
برامة فع اللغة مثل أبنال اللغة وابدرة التددريس فدع الادار كمدا توجدد لدديهم ابدرة التددريس ملد

أقل تقدير لمدة سنتين.

 فصول دراسية صغيرة من ماتلف الجنسيات 07-0 ،طالي فع كل فصل (وقريباو من  47دولة
فع كل فصل دراسع).

 41 سامة الدراسة أسبومياو فع الفصول باإلضافة هل االسدتفادة مدن الحاسدي ا لدع والعمدل فدع
الماتبر اللغوي.

برامج مصمم إلكمال متطلباتك:
 أسعار مغرية ،قم بزيارة موقع برنامج تكساس لتعلديم اللغدة اإلنجليزيدة المتقدمدة ( )TIEPلمعرفدة
ا سعار الحالية (.)aiaan t namanC

 م ددرئ فص ددول مال م ددة لفتد درات ماتلف ددة طد دوال الس ددنة ( 1ف ددع الاري ددف 2 ،ف ددع الربي ددع و 2ف ددع
الصدديف) وقددم بزيددارة موقددع برنددامج تكسدداس لتعلدديم اللغددة اإلنجليزيددة المتقدمددة ( )TIEPلمعرفددة

الجدول الحالع (.)aiaan t CacnriAn

 بداية فصول دراسية متقدمة فع  7مستويات وفع  1برامج تعليمية:

أساس اللغة اإلنجليزية (( )hUi rctmU C Uo t dAmCcالمستوى ا قل من المتوسطة).

اللغة اإلنجليزية ا كاديمية (.)t dAmCc oUa lacrntma ianUCnC

اللغة اإلنجليزية لالتصال والثقافة (.)t dAmCc oUa sUtti mactmU c r siAtian


برنامج الجامعدة السريعة ( )o mrnaCmtt trnanCCد تعرئ برنامج ااصة إلمداد

تحديات التعليم العالع فع الواليات
الطالي لمسامدة الطالي الدوليين فع مواجهة
ّ
المتحدة.
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فصول منتابة ( )tAnatmrn sAcCCnCد إلمداد الطالي لاللتحاع ببرنامج ®TOEFL



قبول مشروط (  )sU rmtmU cA lrtmCCmUد متوفر للكليات والجامعات.



همفال من ااتبار ال cmrna(TOEFL

و ® TOEICوالمحادثة ومهارة النطع .تافيضات للطالي المؤهلين العا دين.

 )rethaمتوفر للكليات والجامعات.



® TOEFLالمؤسسع (® )n CtmtitmU cA rethaد االمتحانات تكون فع شهر



مركز امتحانات ® TOEICمفتوح ،وتعقد امتحانات ® TOEICمشر مرات سنوياو.

مارس ومايو وأ سطس وأكتوبر وديسمبر.

الموارد المتوفرة والخدمات واألنشطة الطالبية:



مركز مهارات اللغة اإلنجليزية (( )t dAmCc llmAAC sn tnaمركز مستقل للدراسة)

ماتبر الحاسي ا لع( )sUtnitna acCمع ادمة انترنيت ودمم تقنع بلغات متعددة.



تسهيالت االستفادة من مكتبات الجامعة وماتبرات اللغة وا لعاي والسباحة.



خدمة استشارات الهجرة والمسامدة فع الحصول مل التاشيرة.



ايارات اإلقامة فع البيوت (  )sUiCm d entmU Cبما في اإلقامة فع المنازل السكنية

أو السكن الطالبية أو الشقع والمسامدة فع الحصول مل اإلقامة.


تعليم ,رف لإلقامة وادمة الطعام ( )c r tncA ncalcdnC ,aUUtC ,rimtmU



نادي المحادثة لالحتكاك مع أبنال اللغة اإلنجليزية.



ادمة االستقبال مل المطار ( )lmanUat malinمتوفر.

متوفرة حت فع موسم الصيف.



رحالت ميدانية ،وأنشطة اجتمامية وثقافية (lUamcA c r siAtiacA ،hmnAr ramnC

)latmrmtmnC
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الموقع
 أوسددتن (  ،)liCtmماصددمة واليددة تكسدداس تقددع فددع وسددط الواليددة مل د ضددفة نهددر كولددورادو.

جامعددات متميدزة بواليددة تكسدداس وبي ددة مال مددة للتعلدديم وأنشددطة رياضددية وسددباحية وثقافيددة متعددددة
وجو مال م مل مددار السدنة وجمدال طبيعدع ومصدانع دوليدة متفوقدة ،بعدئ المعدالم التدع تجعدل

والية تكساس أحسن موقع فع الواليات المتحدة لإلقامة والدراسة.

برن ددامج تكس دداس لتعل دديم اللغ ددة اإلنجليزي ددة المتقدم ددة  TIEPأح ددد بد درامج ر يس ددية لمنظم ددة معاه ددد التعل دديم
الدولية ( )rnrcC n tna ctrnrcC n tna ctmU cA triactmU cA sU CUatmit( )TIECوهع
منظمة ااصة ير ربحية .تتكون منظمة معاهد التعليم الدولية من  14جامعة أهلية فع والية تكساس

وتهدف هل تنمية وتنسيع وتنفير برامج ومشاريع التعليم .ولتشغيل هره البرامج والمشداريع فد ن المنظمدة
تستادم موارد بشرية ومادية للجامعات ا مضال فيها.

معلومات عن التأشيرة
 ما أنوع التاشيرات التع أحتا هليها؟
ممومداو الطددالي الددرين يدرسددون فددع برنددامج تكسدداس لتعلدديم اللغددة اإلنجليزيددة المتقدمددة TIEP

تكون لديهم تاشيرة من ندوع "هف" وهدع لد ارسدة منتظمدة .وللحصدول ملد تاشديرة الد ارسدة (هف-

 )0يجددي الحصددول مل د اسددتمارة  1-20A-Bمددن معهددد تعليمددع مثددل برنددامج تكسدداس لتعلدديم
اللغة اإلنجليزية المتقدمة والري يكون معتمداو من قبل حكومة الواليات المتحدة.

قددم بزيددارة موقددع السددفارة ا مريكيددة مل د ا نترنددت ( )ynCCmtn Uo tcn ol ttCcCCtفددع
بلدك لمعرفة مزيد من المعلومات من متطلبات التاشيرة.
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 كيف أستطيع أن أحصل مل استمارة 1-20؟ وما هع رسالة الضمان المالع؟

تطلي حكومة الواليات المتحدة من الطالي ا جاني الحصول مل استمارة  1-20من مدرسدة

يلتحع بها مستقبالو .وللحصول مل استمارة  1-20من برنامج تكساس لتعليم اللغة اإلنجليزية

المتقدمد ددة  TIEPيرج د د مد ددن الطد ددالي مد ددأل اسد ددتمارة الطلد ددي للبرند ددامج ( rnt lnnAmactmU
 )hUatوارسددالها هل د مكتددي البرنددامج مددع تسددديد رسددوم الطلددي الغيددر مددردودة ،وأيض داو تقددديم

رسددالة مددن المؤسسددة التددع تتحمددل تكدداليف د ارسددة الطالددي فددع الواليددات المتحدددة .وهددره الرسددالة
يجددي أن تحتددوي مل د كفددالة ماليددة كافيددة ( )Cioomamn t oi rCللمؤسسددة أو الشدداذ الددري
ياادر ملد ماتقد مسددؤولية تحمدل تكداليف الطالددي فدع الواليدات المتحدددة .بعدد هسدتالم االسددتمارة

الكامل ددة ورس ددوم الطل ددي وتفاص دديل الحس دداي البنك ددع ،س ددوف نق ددوم ب رس ددال اس ددتمارة  1-20هلد د
الطالي.

 لمزيد من المعلومات للحصول مل تاشيرة الدراسة ،أضغط مل معلومات التاشيرة
))Visa Information
تعليم ددات لتق ددديم طل ددي القب ددول ف ددع فص ددول اللغ ددة اإلنجليزي ددة المتقدم ددة لبرن ددامج تكس دداس لتعل دديم اللغ ددة

اإلنجليزية المتقدمة.
يرج تقديم التالع:

 .0استمارة الطلي الكاملة:
طرق الطلب

ايار  :0قم بالتقديم مبر االنترنت ( ،)Apply Onlineوهرا أسرع وأنسي.

ايار  :4قم بالتقديم مبر الفاكس أو البريد .اطبع ،امأل وأرسل استمارة الطلي
()lnnAmactmU hUat
(مالحظة :للطبامة مطلوي برنامج

Adobe Acrobat Reader

 .4رسوم الطلي ورسوم البريد السريع االاتياري.
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تحميل ()rUy AUcr mt cnan

طريق الدفع عن طريق بطاقة االئتمان
ايار  :0الدفع مبر االنترنت ( ،)e Am n ncttn tوهرا أسرع واستادام آمن.
ايار  :4استمارة الدفع بالفاكس/البريد ()oUat tcmA ncttn t ،hcr
طرق أخرى للدفع
يمكددن دفددع الرسددوم كددرلك مبددر حوالددة بنكيددة بدددوالر أمريكيددة أو شدديك شاصددع يسددحي مددن بنددك
أمريكع (ب سم برنامج تكساس لتعليم اللغة اإلنجليزية المتقدمة) أو مبر برقية بنكية .وال يرسدل
المبلغ من طريع حوالة بريدية .تواصل مع  )sU tcat rnt ( TIEPلمعرفدة التفاصديل مدن
أساليي دفع الرسوم.

 .1لطلي استمارة  1-20قم ب رسال تفاصيل الحساي البنكع أو الضمان المالع.
هرا كن ددت ار بد داو ف ددع الد ارس ددة بد داي برند دامج م ددن برامجن ددا أو تري ددد المعلوم ددات مند د يرجد د االتص ددال بن ددا

(.)sU tcat iC
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