اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗرا ﻷﻛﺛر ﻣن 57ﻋﺎﻣﺎ ً
ﺗﻌﻠن ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺟﺳر ﺟدﯾد ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
أُعد برنامج الجسر الجديد لتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية التابع لمعهد إنجلترا الجديد للتكنولوجيا ( )NEITللطالب الكتساب مهارات
اللغة اإلنجليزية الالزمة للبدء في العمل على مستوى الكلية في برنامج من أكثر من  71برنامج للتأهيل ودرجات البكالوريوس
والماجيستير.
وسيتم تقديم* القبول في برنامج الجسر لتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية على النحو التالي:
التوفل 27-26
أكتوبر 6102
المستوى 0
التوفل 50-22
يناير 6105
المستوى  0و6
التوفل 55-56
مارس 6105
المستوى  0و 6و6

األيلتس 7.1
األيلتس 7.7
األيلتس 2.1

يحصل المشاركون في برنامج الجسر لتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية على:
 نفس معاملة طالب الدوام الكامل في معهد إنجلترا الجديد للتكنولوجيا (**)NEIT
 02 ساعة حضور أسبوعيًا داخل حجرة الدراسة
 66 ساعة إضافية لتطوير اللغة أسبوعيًا
 خدمات الدعم المكثف للطالب الدوليين وغير الناطقين باإلنجليزية
 دورة تعليمية عامة واحدة في الرياضيات أو اإلنجليزية أو العلوم ،باإلضافة إلى تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ$ 36700:رﺑﻊ ﺳﻧو ًﯾ ﺎ
ﯾُرﺣب ﻣﻌﮭد إﻧﺟﻠﺗرا اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ( )NEITﺑﺎﻟطﻼب اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن ﺧﻠﻔﯾﺎت ﻣﺗﻌددة .ﻣﻊ إطﻼق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺟﺳر ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﺳﯾﻧﻣو ﺗﻧوع اﻟطﻼب ﻟدﯾﻧﺎ! ﻟدﯾﻧﺎ آﻻف ﻣن اﻟطﻼب اﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون أﻛﺛر ﻣن  61دوﻟﺔ وﻋرق ﻣﺧﺗﻠف .ﯾﺳﻌﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﻘﺑول ﻟدﯾﻧﺎ
ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ أھداﻓك اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ .اﺑدأ طﻠﺑك ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ھذا اﻟراﺑط https://www.neit.edu/Apply :أو
( http://www.neit.edu/Admissions/International-Studentsﻟﻠطﻼب اﻟدوﻟﯾﯾن)
ﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎول :ﺗﻌﺗﺑر رﺳوم ﻣﻌﮭد إﻧﺟﻠﺗرا اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ( )NEITاﻷﻗل ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺟزﯾرة رود ﻟﺑراﻣﺞ درﺟﺔ اﻟزﻣﺎﻟﺔ واﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس .ﺗﺗوﻓر ﺧﯾﺎرات اﻟﺳﻛن ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﺣرم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر، 6105
ﺳﺗﻛﺗﻣل ﻟدﯾﻧﺎ أول ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ.

* تحتفظ الكلية بالحق في التغيير دون إشعار ،أي معلومات منشورة تتضمن معدل الرسوم الدراسية أو الرسوم بصفة عامة والدورات التدريبية وبرامج الدراسة والقبول والتسجيل
ومتطلبات التخرج والتقوي م والقواعد وتغيير أي قوانين أخرى تتعلق بالطالب .على الرغم من بذل كل جهد لضمان دقة هذه الوثيقة ،فإن محتواها يكون عرضه للتغيير دون إشعار
مُسبق.

**ال يميز معهد  NEITبين الطالب في برامجه وأنشطته على أساس العرق أو اللون أو األصل أو الجنس أو اإلعاقة أو السن.
حقوق التأليف والنشر ©  6102من قبل معهد إنجلترا الجديد للتكنولوجيا .جميع الحقوق محفوظة.

ً
فضال عن التنقالت بين مباني الجامعة .يوفر المعهد
اإلسكان والنقل :للطالب ابتداء من عام  ،6102يتوفر السكن خارج الحرم الجامعي
المساعدة للطالب لتلبية احتياجات السكن والنقل الخاص بهم.
موقع حرم الجامعة:

New England Institute of Technology
East Greenwich Campus
One New England Tech Boulevard
East Greenwich, Rhode Island 02818

الهاتف4104255544 :
رقم الهاتف المجاني5115625544 :
www.neit.edu

