تاريخ الفصول الدراسية
مدة الفصل الدراسي  15أسبوع .بإمكان الطالب الجدد البدء في أي وقت
خالل الفصل ولكن قبل األسبوع العاشر

➢ خريف 2017
 6سبتمبر –  14ديسمبر 2017
آخر يوم للتقديم 12 :نوفمبر 2017
➢ ربيع 2018
 8يناير –  26ابريل 2018
آخر يوم للتقديم 26 :مارس 2018
➢ صيف 2018
 14مايو –  23اغسطس 2018
آخر يوم للتقديم 23 :يوليو 2018

برنامج تعلم اللغة االنجليزية كلغة ثانية ESL
يقــدم:
الدراسة لفترة قصيرة
الدوام الجزئي لغير الحاصلين على فيزا دراسية non-F1

المواد األكاديمية األساسية
دوام كامل لبرنامج اللغة االنجليزية األكاديمي للطلبة الحاصلين
على فيزا دراسية F1

الرسوم:

أربعة مواد أساسية:
القراءة ،والكتابة ،واالستماع والمحادثة ،والقواعد

$4,500

 18ساعة باألسبوع
 15أسبوع =  270ساعة

التحضير لالمتحانات
دوام كامل لبرامج تحضير االمتحانات للطلبة الحاصلين على
فيزا دراسية F1

الرسوم:
$4,800

+
أي مادتين من المواد األكاديمية األساسية أو من
المواد االختيارية

الرسوم:

التحضير المتحان اآليلتس IELTS

$4,650

مادة واحدة أساسية أو اختيارية
الرسوم لكل مادة:
 5أسابيع = $480
 10أسابيع = $905
 15أسبوع = $1,330

برنامج الطريق السريع للجامعة
دوام كامل مكثف للطالب الحاصلين على فيزا دراسية F1

ويرغبون في الحصول على قبول في الجامعات األمريكية

 TOEFL / IELTSفقط
الرسوم:
 5أسابيع = $1,150
 10أسابيع = $2,150
 15أسبوع = $3,150

+
أي مادتين من المواد األكاديمية األساسية أو من
المواد االختيارية
 18ساعة باألسبوع
 15أسبوع =  270ساعة

اختار من :
القراءة ،والكتابة ،واالستماع
والمحادثة ،والقواعد ،أو مواد
اختيارية (ماعدا التوفل)
 4ساعات ونصف في األسبوع

التحضير المتحان التوفل TOEFL

يشمل :
تعليمات الصف ،والكتب التدريبية،
ورسوم التسجيل لالمتحان،
امتحان ممارسة نظام اختبار اللغة
اإلنجليزية الدولي
 9ساعات في األسبوع

الرسوم:
$8,950

خمسة مواد:
القراءة ،والكتابة ،واالستماع والمحادثة ،والقواعد
+
أي مادتين من المواد االختيارية أو من مواد
تحضير االمتحانات
+
ندوات شهرية واستشارات لقبوالت الكليات
 22.5ساعة باألسبوع
 15أسبوع =  337ساعة
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خطوات الحصول على قبول
 )1اختيار البرنامج والتاريخ المناسب للدراسة
 )2استكمال استمارة طلب التسجيل ودفع قيمة االستمارة  $100عن
طريق الموقع www.hoft.edu/esl
 )3إرسال المستندات المطلوبة أدناه إلى االيميل التالي

متطلبات الراغبين بالتحويل

english@hoft.edu

متطلبات الحصول على آي تونتي I-20
للطالب الراغبين بالحصول على فيزا دراسية F1









اكمال استمارة التسجيل
دفع قيمة استمارة التسجيل ( $100غير مستردة)
صورة من الجواز :صفحة البيانات الشخصية لك وألي معالين في
حال وجدو.
خطاب مقصد :خطاب قصير يكتب عن طريق المتقدم يوضح سبب
رغبته بالدراسة في الواليات المتحدة
كشف حديث لحساب البنك :يجب أن يكون الكشف موضحا ً به اسم
صاحب الحساب ،وأال يكون قد مضى عليه أكثر من عام ،وال يقل
مبلغ الحساب عن  $8,000دوالر أمريكي (باالضافة إلى
 $2,000لكل شخص معال) ،إذا لم يكن الطالب هو صاحب
الحساب فيجب إرفاق خطاب من الكفيل صاحب الحساب.
خطاب الكفيل :يجب أن يحتوي الخطاب على اسم صاحب الحساب
وصلة العالقة بالمتقدم ،واسم المتقدم ،وإقرار بالموافقة على تغطية
مصاريف الطالب الدراسية ،ومصاريف السكن والطعام ،والكتب،
وكافة المصاريف الشخصية خالل مدة اقامة الطالب في الواليات
المتحدة.

للطالب الذين لديهم تأشيرة دراسية  ،F1الموجودين حاليا بالواليات
المتحدة والذين يرغبون بنقل الآلي توني لمعهد  IAEIالستكمال دراستهم












المتطلبات للذين ال يحتاجون آي تونتي Non I-20
للطالب الذين ال يحتاجون الحصول على فيزا دراسية F1






اكمال استمارة التسجيل
دفع قيمة استمارة التسجيل  ( $100غير مستردة)
صورة من الجواز :صفحة البيانات الشخصية
صورة من التأشيرة إن وجدت.

اكمال استمارة التسجيل
دفع قيمة استمارة التسجيل  ( $100غير مستردة)
دفع مبلغ  $250لبدء إجراءات التحويل (غير مستردة – تخصم من
رسوم الفصل الدراسي األول)
صورة من الجواز :صفحة البيانات الشخصية لك وألي معالين في
حال وجدو.
خطاب مقصد :خطاب قصير يكتب عن طريق المتقدم يوضح سبب
رغبته بالدراسة في الواليات المتحدة
كشف حديث لحساب البنك :يجب أن يكون الكشف موضحا ً به اسم
صاحب الحساب ،وأال يكون قد مضى عليه أكثر من عام ،وال يقل
مبلغ الحساب عن  $8,000دوالر أمريكي (باالضافة إلى $2,000
لكل شخص معال) ،إذا لم يكن الطالب هو صاحب الحساب فيجب
إرفاق خطاب من الكفيل صاحب الحساب.
خطاب الكفيل :يجب أن يحتوي الخطاب على اسم صاحب الحساب
وصلة العالقة بالمتقدم ،واسم المتقدم ،وإقرار بالموافقة على تغطية
مصاريف الطالب الدراسية ،ومصاريف السكن والطعام ،والكتب،
وكافة المصاريف الشخصية خالل مدة اقامة الطالب في الواليات
المتحدة.
نموذج التحويل :يتم إرساله للمتقدم عن طريق معهد  ،IAEIويجب
تعبئته عن طريق مستشار الطالب أو المسؤول الرسمي في المدرسة
الحالية

لألسئلة أو التعليقات؟
اتصل بفريقنا اليوم!
هاتف+1 (512) 472-6996 :
ايميلenglish@hoft.edu :
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