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هي اول جامعة مسيحية معتمدة من قبل
الرابطة الغربية للمدارس والكليات المانحة
للماجستير التي تعمل بنظام االربع سنوات
وهي تركز علي االعداد االكاديمي الصلب مع
الحفاظ علي القيم التربوية واالخالقية .ينضم
الينا سنويا  2650طالب من  30دولة مختلفة
حول العالم.
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موقعنا
كيفية التقديم:
مباشرة عن طريق الموقع االلكتروني:
www.fresno.edu/apply

او عن طريق مراسلتنا علي العنوان التالي:

Fresno Pacific University
1717 S. Chestnut Ave. #2003
Fresno, CA 93702 USA
Tel. 559-453-2069 • Fax 559-453-7147
ipso@fresno.edu • www.fresno.edu/ipso

يعيش في فرسنو حوالي  500,000نسمة مع تباين
ثقافاتهم واعراقهم بين امريكيين و مكسيكيين و
افريقببن .تقع فرسنو بقرب شواطئ المحيط الهادي
الخالبة و بقرب منتجعات التزحلق علي الجليد و
بمسافة قريبة من مدينتي:
San Francisco & Los Angeles

مهمتنا

تنمي جامعة فرسنو باسيفيك مهارات طالبها القيادية
والخدمية ولهذا فهي معروفة بريادتها في التعليم
الجامعي المسيحي العالي.

يعد برنامج اللغة االنجليزية المكثف
االفضل للطالب الجدد حتي يتمكنوا من
دراسة اللغة االنجليزية وبالتالي تحسين
استيعابهم للمواد و الثقافات االخري.

برنامج اللغة االنجليزية المكثف
للتسجيل والقبول يلزم:
	•· استمارة تسجيل ومبلغ  $40دوالر امريكي
	•· اثبات القدرة المادية
	•· خطاب تزكية
	•دراسات ما قبل الجامعة:
يحتاج الطالب االجانب ان يكونوا بدرجة كافية من اتقان اللغة
االنجليزية حتي يستطيعوا النجاح في دراساتهم المختلفة.
يحتاج الطالب الذين لم يحصلوا علي اكثر من  500درجة في ال
 TOEFLالي هذا البرنامج  .باالضافة الي المتقدمين للحصول
علي درجة البكالوربوس.

تكلفة البرنامج:
تقدر فرسنو باسيفيك التنوع الذي يجلبه الطالب االجانب اليها
يعتبر هذا البرنامج ممتازا و في معتدل التكاليف في ان واحد.
تفاصيل التكلفة موجودة بالموقع االلكتروني.

ل��م��زي��د م���ن ال��م��ع��ل��وم��ات ب���رج���اء زي����ارة:
www.fresno.edu/ipso

مواد البرنامج المكثف:
مواد لغوية:

وهي مواد النحو ومهارات الكتابة ,كتابة المقاالت
مع تحسين القدرة علي فهم اسئلة االمتحانات.

مواد مهارية:

وهي مواد تحسين قدرة االستماع والتحدث والنطق
السليم

مواد موضوعية:

وهي مواد متنوعة مثل الثقافة االمريكية ,علم النفس,
الجيولوجيا.

التحضير لل :TOEFL

يتعلم الطالب كيفية التعامل و طريقة اجابة اسئلة ال TOEFL
وهو اختبار ضروري قبل االلتحاق بالجلمعات في الواليات
المتحدة ومن ضمنها جامعة فرسنو باسيفيك.

مواعيد الفصول الدراسية:

مدة البرنامج ثمانية اسابيع للفترة الواحدة من
اجمالي خمسة اجزاء .يمكنك دراسة جزء
واح���د او اك��ث��رح��س��ب ح��اج��ت��ك .ف��ي ال��م��واع��ي��د التالية:
الفترة االولي :اخر اغسطس حتي منتصف اكتوبر
الفترة الثانية :منتصف اكتوبر حتي منتصف ديسمبر
الفترة الثالثة :اول يناير حتي اول مارس
الفترة الرابعة :منتصف مارس حتي اول مايو
الفترة الصيفية :اول مايو حتي اخر يوليو

مميزات البرنامج:

ينمي مهارات القراءة والكتابة واالستماع و النحو
مع دراسة موضوعات متنوعة.
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 23ساعة اسبوعيا
مستوي عادي ومتقدم
احدث االساليب التعليمية
مدرسين ذو خبرة عالية
قلة عدد الطالب في الفصل الواحد
رحالت تعليمية و ترفيهية

