القبول املرشوط
 Calfiornia State University, East Bayمتنح القبول املرشوط يف برامج
البكالوريوس الجامعية للطالب املؤهلني أكادمييا  ،الذين مل يحققوا رشوط اللغة
اإلنجليزية بعد .مينح الطالب  I-20من قبل برنامج اللغة االنجليزية(/)ALP
 Global Academyمع رسالة قبول مرشوط متضمنا ان الطالب سيتم قبوله يف برنامج
البكالوريوس برشط تحقيقه ملتطلبات اللغة االنجليزية واكامله للدورات الدراسية
الخاصة ب .Global Academy
املطلوب للحصول عىل قبول لدرجه البكالوريوس :مميزات برنامج معهد اإلنجليزي:
•درجة التوفل  / )ibt( 61درجة األيلتس  6.0أو أعىل
•وعليه ايضا الحصول عىل املطلوب :
بالنسبة يل مل ادرس اللغة االنجليزية يف
املدرسة الثانوية  ,لذلك التحقت يف برنامج
اللغة االنجليزية ملدة  ٥فصول قبل التحاقي
يف برنامج البكالوريوس يف .CSUEBبرنامج
اللغة االنجليزية كان رائعا بحيث متكنت من
تحسني مهارايت يف الكتابة والقراءة واملحادثة
واالستامع والقواعد وتطويرها بحيث متكنت
من اجتياز اختبار التوفل.بعيدا عن الصفوف
لقد استمتعت بالبيئة متعددة الثقافات
ومجتمع ال.GAانا اقدر تجربتي يف GA
واشعر انها حرضتني جيدا لدراستي الحالية.
كايجا شن,الصني
قبول مرشوط
بكالوريوس ادارة اعامل

التقويم األكادﻤﻳي:
فصن
ةنسلا

ةيادب
ىدملا

لطالب السنة األوىل :
• 12سنة من الدراسة (اإلبتدائية ،املتوسطة،
الثانوية) مبعدل ما يقارب ( GPA 3.0مطلوب
شهادة الثانوية ،أو شهادة تثبت إكامل الدراسة
املتوسطة)
الطالب القادمون من جامعة آخرى.
•مطلوب  GPA 2.0معدل جامعي.

* نحن نقدم  8 ،5أسابيع جلسات يف السنة (هناك اثنني
من دورات اللغة اإلنجليزية املكثفة يف كل فصل درايس؛
وهناك أيضا جلسة الصيف  8أسابيع).
املرتبة واحدة من أفضل الجامعات ف الغرب من قبل
Princeton Review

•فصول عىل مدار السنة*
• 1جلسة =  8أسابيع من التعليم
• 7مستويات تعليمية
•برنامج التأهيل الجامعي
•محارضات اسبوعيه ملساعدة الطالب يف
التهيأ للسنه الجامعية االوىل
•ورشات عمل و أنشطة تعليميه اكادمية
لتطوير التواصل اإلجتامعي
•استشارات خاصة باختيار التخصص
الجامعي والقبول
•الدورات األكادميية :الكتابة والقراءة واالستامع
والتحدث والنحو.
•دورات خاصة باملهارات بغرض التحضري
للدراسة يف الجامعة
•دورات االيلتس( )IELTSملساعدة الطالب عىل
النجاح يف اإلختبار

ةدملا ةياهن

وسط يناير مبكرا مارس
ربيع I
وسط مارس مبكرا مايو
ربيع II
ويامرخأتم وسط يوليو
الصيف
مبكرا أكتوبر
خريف  Iوسط آب
خريف  IIوسط أكتوبر مبكرا ديسمرب

جميع التواريخ عرضة للتغيري
انظر املوقع للحصول عىل املوعد النهايئ للتطبيق

www.csueastbay.edu/globalacademy

www.facebook.com/ALPCSUEB

CONDITIONAL ADMISSION
التخصصات املتوفرة لدرجه البكلوريس*
•علم االنسان
•الفن
•كيمياء حيوية
•العلوم البيولوجية
•إداره أعامل
•كيمياء
•التواصل اإلجتامعي
•هندسة الكمبيوتر
•علم الكمبيوتر
•ادارة املنشآت
•إدارة العدالة الجنائية
•علم االقتصاد
•إنجليزي
•العلوم البيئية

•متريض
•فلسفة
•فيزياء
•العلوم السياسية
•علم النفس
•الصحة العامة
•علم اإلجتامع
•األسبانية
•علم أمراض النطق و السمع
•علم االحصاء
•فنون املرسحية

•دراسات بيئية
•الدراسات العرقية
•فرنيس
•جغرافية
•جيولوجيا
•دراسات عاملية
•العلوم الصحية
•تاريخ
•هندسة صناعية
•دراسات متعددة التخصصات
•علم الحركة
•الدراسات الليربالية
•الرياضيات
•موسيقى

* ليست جميع التخصصات متوفره يف اي كواتر .تعتمد عىل املقاعد املتاحة

املبلغ املقدر للربنامج:

لدرجة البكالوريوس (لكل سنة اكادمييه  -فصلني دراسيني):
$16,499
الرسوم الدراسية ( 12وحدة)
$2,115
تأمني صحي
$19,000
رسوم املعيشة
$37,614
		
املجموع
تكلفة برنامج املعهد األنجليزي:
الرسوم الدراسية  -جلسة  8أسابيع
الرسوم الدراسية  -لكل فصل درايس

$2,800
$5,000

*الرسوم الدراسية قابلة للتغي ري.

يرجى زيارة موقع عىل  www.csueastbay.edu/globalacademyللمزيد من
املعلومات.

مالحظة :هناك اثنني من  8أسابيع دورات اللغة اإلنجليزية املكثفة يف الفصل
الدرايس وجلسة الصيف ملدة  8أسابيع .یحصل الطالب الذین یقومون
باالشرتاك يف برنامج درايس ملدة طویلة علی خصم علی الرسوم املدرسیة کام
ھو موضح أعاله.

خطوات تعبئة الطلب :كيفية التقديم عىل الجامعة:

 -1تعبئة الطلب الخاص مبعهد تعليم اللغة عىل املوقع:
•يف تطبيق معهد تعليم اللغة ،يجب عليك اختيار جلسة  8أسابيع سوف تدرس
•دفع  $ 150رسوم طلب غري مسرتدة
•سوف يطلب منك إرفاق الوثائق التالية إىل الطلب الخاص بك عىل االنرتنت:
 السجالت األكادميية الرسمية من املدرسة الثانوية أو أي كلية أو جامعة تم االلتحاق بها اثبات مايل (كشف حساب  ,رسالة بنكية مختومة) صورة عن الجوازwww.csueastbay.edu/globalacademy

 - 2قم بتعبئة الطلب الكرتونيا عىل املوقع www.calstate.edu/apply

•عند التقدم بطلب للحصول عىل الجامعة ،يجب عليك التسجيل يف وقت مبكر يف املدى
األكادميي املتاحة
•دفع  $70رسوم طلب غري مسرتدة
•مالحظة :ميكن القيام بهذه الخطوة بعد أن تبدأ يف برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف.
موظفينا ميكن أن تساعد يف هذه العملية.

سيتم مراجعة الطلب املكتمل من قبل  ALPومكتب القبول الدويل .و سيتم التواصل مع الطالب
مبا يتعلق مبوضوع حالة القبول املرشوط من قبل مكتب ال ALP

املوقع :هايوارد ،كاليفورنيا--يف قلب سان فرانسسكو باي اريا.
يبعد الحرم الجآمعي مسافة  30اىل  40دقيقة عن مدينة سآن
فرانسسكو و السيليكون فايل.
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للتواصل مع الجامعه:
Global Academy

هاتف:
امييل:
املوقع :

1 )510( 885-2358
globalacademy@csueastbay.edu
www.csueastbay.edu/globalacademy

www.csueastbay.edu/globalacademy

www.facebook.com/ALPCSUEB

