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جامعة نبراسكا – لنكولن

تعتبر جامعة نبراسكا – لنكولن من الجامعات الحكومية المرموقة في 
المجاالت البحثية الشاملة في والية نبراسكا وتفتخر بكونها عضوا في 

اتحاد الجامعات العشر الكبرى في منطقة الوسط الغرب االمريكي 
للواليات المتحدة االمريكية.

تحتوي الجامعة على تسع كليات ونحو 150 اختصاص عام و126 
اختصاص دقيق مما يتيح للطالب في نبراسكا دراسة العديد من 

البرامج االكاديمية المتنوعة ومزاولة نشاطات اخرى مصاحبة. تقدم 
الجامعة احدث الوسائل المتطورة في مجال التعليم واحدث المراكز 

الترفيهية والرياضية فضال عن برامج دعم مصممة خصيصا للطالب 
والباحثين االجانب القادمين من اكثر من 150 دولة.

City of  Lincoln

مدينة لنكولن

تعتبر مدينة لينكنن موطن لحوالي 280،000 نسمة وهي مدينة 
جامعية نابضة بالحياة وفيها مايناسب الجميع. نحن دائما في الصدارة 
لكون مدينتا تصنف واحدة من المدن االكثر امنا في الواليات المتحدة 

االمريكية وتتمتع بجودة الحياة وانخفاض تكاليف المعيشة. المدينة 
لديها شبكة  واسعة من الحدائق والمنتجعات فضال عن مسالك الترفيه 

والفنون المثيرة. تزدهر في المدينة الشركات الحديثة وشركات 
التكنولوجيا حيث توفر فرص العمل والتدريب للجميع. يفخر 

النبراسكيون بمدينتهم العاصمة ويتطلعون لدعوة  الزوار من خارج 
للواليات المتحدة االمريكية لخوض التجربة واالستمتاع بكل ماتقدمه 

لهم مدينة لنكون وجامعة نبراسكا – لينكون.

Address: 
Programs in ESL 
514 Nebraska Hall - East 
901 N 17th Street 
Lincoln, NE 68588-0507

Phone: (402) 472-1884
Email: esl2@unl.edu
Online:  piesl.unl.edu

Estimated  Costs  
for one semester (15 weeks)

التكلفة التقديرية لفصل دراسي واحد )15 اسبوع(

IEP: تكلفة الدراسة والرسوم: 6،212 $
CEAP: تكلفة الدراسة والرسوم: 11،066 $

 للمزيد من المعلومات حول خيارات رسوم التامين
piesl.unl.edu :واالسكان، يرجى زيارة الموقع التالي 
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Contact
الرجاء االتصال على العنوان التالي:



Programs in English as a  
Second Language (PIESL)

برامج اللغة االنجليزية كلغة ثانية )بايسل(

تقدم برامج اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها )بايسل( طيف واسع من 
فرص تعلم اللغة والثقافة في بيئة شاملة وامنة. يحقق طالبنا والباحثون 

الزائرون أهدافهم في تعلم اللغة على المستوى الشخصي واألكاديمي 
والمهني من خالل مناهج دراسية جادة ومبتكرة يتم تدريسها في 

فصول دراسية صغيرة مع مراعاة الفروق الفردية على ايدي خبراء 
اكفاء في مجال التدريس. يشتمل برنامج )بايسل( على برنامج اللغة 

االنجليزية الشامل، اللغة اإلنجليزية لالغراض االكاديمية باالضافة الى 
برامج تدريبية تخصصية.

Intensive English Program

برنامج اللغة االنجليزية الشامل

تم تصميم برنامج اللغة االنجليزية الشامل للطالب الراغبين في تطوير 
مهارات التواصل الغراض شخصية و اكاديمية 

حيث يحتوي الرنامج على االتي:

 خمس مستويات تتراوح بين مستوى مبتديء ومستوى متقدم;

 23ساعة دراسية لمواد المنهج االساسية في االسبوع الواحد;

 تعلم مهارات التحدث، االستماع، القراءة، الكتابة والنحو;

 مساقات لغة لها عالقة بتخصص الطالب الذي يرغب به;

 فرص تعلم تقديم الخدمات;

 احداث ونشاطات ثقافية;

  السماح بالدخول الى مرافق الجامعة االخرى والحصول على 
خدمات الدعم.

Credit English for  
Academic Purposes Program

برنامج اللغة االنجليزية لالغراض االكاديمية

ان برنامج اللغة االنجليزية لالغراض االكاديمية مخصص لطالب 
المرحلة الجامعية االولية والحا صلين على قبول مشروط ولديهم 

كفاءة متقدمة في اللغة االنجليزية حيث يركز الطالب هنا على تطوير 
مهارات اللغة لضمان النجاح في برامج الدرجة االكاديمية. وعليه فان 
اتمام هذا البرنامج بنجاح يضمن القبول الكامل في جامعة نبراسكا – 

لنكولن دون الحاجة الى درجات التوفل اوااليلتس. 

يمكن البرنامج الطالب االمور التالية:

  الحصول على ساعات جامعيه معتمده من خالل 
مساقات اللغة االنجليزية كلغة ثانية;

  السماح بالتسجيل في مساقات جامعية معتمده اخرى 
باالضافة الى مساقات اللغة االنجليزية;

  المشاركة في حلقات معتمده دراسية حول سياسات 
الجامعة، خدمات الدعم والموارد;

  الحصول على دعم فردي من قبل مستشارين ومدربين 
متخصصين في كيفية النجاح وتطوير مهارات الدراسة;

  حضور احداث ونشاطات ثقافية.

Customized Training Programs 
برامج تدريب تخصصية

يستضيف ويقدم )بايسل( العديد من البرامج التدريبية التخصصية )سي 
تي بي( خالل العام لشركائه من الجامعات والمدارس والمنظمات 
حول العالم.حيث يتم تصميم مدة البرنامج والمنهج بطريقة تتناسب 

واحتياجات كل مجموعة.

 وفيما يلي الخيارات التي يتضمنها البرنامج:

  االعداد االكاديمي في اللغة االنجليزية;

  تعلم اللغة والثقافة في الواليات المتحدة االمريكية;

  تدريب في مجال القيادة للناطقين بغير اللغة االنجليزية;

  تعلم اللغة الغراض خاصة وتشمل مجاالت االعمال 
والزراعة والقانون;

  تعلم كفيية تقديم الخدمات والمشاركة المجتمعية في 
الواليات المتحدة;

  التحضير الختبارات الكفاءة في اللغة االنجليزية )توفل، 
ايلتس، تويك(;

  تدريب معلمي اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها.


