
للحصول على معلومات حول التقديم 

 الدولي، الرجاء االتصال بـ:

مركز التعليم الدولي

011-847-543-2399هاتف:   

cgray6@clcillinois.edu البرید اإللكتروني:

يقية، الزمالة في العلوم الهندسية، الزمالة في الفنون الزمالة في اآلداب، الزمالة في العلوم، الزمالة في العلوم التطب أنواع الدرجات العلمية الممنوحة:

الجميلة، الزمالة في فنون التدريس

 اإلنجليزية   البرنامج المتوفر لتعليم اللغة

 كلغة ثانية:

( برنامجاً مكثفاً لتعليم اللغة اإلنجليزية ُمعتمد من قبل الجمعية College of Lake Countyتمتلك كلية مقاطعة ليك )

(. وعند التقديم، يتم إجراء اختبار لقياس مدى إجادة اللغة لتحديد AAIEPريكية لبرامج اللغة اإلنجليزية المكثفة )األم

المكان المالئم للطالب ليلتحق بأحد مستويات التعليم األربعة: مبتدئ أو متوسط أو متقدم أو انتقالي. كما يمكن للطالب 

( لتعليم اللغات كجزء من دراستهم. ال يلزم الحصول على درجات Sanakoكذلك االستفادة بمزايا معمل ساناكو )

 ( لاللتحاق بهذا البرنامج.IELTS( أو األيلتس )TOEFLمعينة في اختبار التويفل )

درجات االختبارات الالزمة لاللتحاق 

 بصفوف مستويات الدراسة بالكلية:

ة للكلية، يتعين على الطالب إثبات إجادتهم للغة من خالل:بالنسبة للبرامج األكاديمية للمستويات الدراسية التابع

  درجة كحد أدنى في قسم مهارات اللغة في اختبار اإلجادة األكاديمي الذي تجريه كلية  153الحصول على

 مقاطعة ليك

  الحصول كحد أدنى في اختباراتTOEFL  197درجة في االختبار الذي يتم باستخدام الورقة والقلم و 527على 

 في االختبار الذي يتم عبر اإلنترنت 71ي االختبار الذي يتم على جهاز الكمبيوتر وف

  درجة أو أكثر في اختبار  27الحصول علىELI Accuplacer

  في اختبار  –في الصيغة األكاديمية  –درجة  6.0الحصول علىIELTS

   ز غة ELS مراك ل توى ، ل س م ماالل 112 إك

تقدم كلية مقاطعة ليك منًحا دراسية محددة للطالب الدوليين بعد استكمالهم فصالً دراسيًا أكاديميًا واحًدا على األقل  المنح الدراسية المقدمة:

بالكلية.

ال توفر كلية مقاطعة ليك سكناً داخل الحرم الجامعي. غير أننا سنساعدك في الحصول على سكن خارج الحرم  السكن داخل الحرم الجامعي:

مثل في: شقق وأجنحة ذات إقامة ممتدة وحجرات يشارك فيها رفقاء. كما نوفر كذلك خدمات نقل مجانية الجامعي يت

من مطار أوهير.

 يوليو 1           فصل الخريف الدراسي )من منتصف أغسطس وحتى منتصف ديسمبر(: المواعيد النهائية لتقديم الطلبات:

نوفمبر 1                      منتصف مايو(:فصل الربيع الدراسي )من منتصف يناير وحتى 

أشهر( 9)مدته  2018فات العام الدراسي األكاديميومصر
 تبلغ قیمة األقساط والرسوم الدراسیة بالنسبة للطالب *  10740$   األقساط الدراسية* ورسوم الكلية 

الدولیین 447.50دوالًرا أمریكیًا لكل ساعة معتمدة. 
ویلزم على الطالب الدولیین الحصول على 12 ساعة 

معتمدة في كل فصل دراسي أكادیمي. 

$  1596 الكتب والمستلزمات األخرى 

$  8680 نفقات المعيشة 

$  0012  التأمين الطبي 

إجمالي المصروفات لكل سنة دراسية  

أكاديمية

$ 22216

عدد الطالب
13145إجمالي عدد الطالب:  
دولة 120من أكثر من  44الب الدوليين:  دد الطإجمالي ع 

 (TYCOLLEGE OF LAKE COUNكلية مقاطعة ليك )

وطلب التحاق كلية مقاطعة ليك ووثيقة رسمية مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية تثبت إكمالك لمرحلة الدراسة الثانوية وخطاب رسمي طلب التحاق الطالب الدولي 

دوالراً أمريكياً على األقل وإقرار دعم كتابي من ولي أمرك، إن لزم األمر ونسخة من جواز السفر  21964من بنكك أو من بنك ولي أمرك يثبت حيازة مبلغ 

 صورة بحجم جواز السفر. و



 http://www.clcillinois.edu/internationalيمكن الحصول على التفاصيل الكاملة من الموقع: 

 !CLCجديد: كليات مرموقة والجامعات التي تقدم قبول مضمون للطالب الدوليين في 

 
 

 إلرشاد مع في كلية مقاطعة ليك من عدد متنوع من الخدمات الطالبية التي تتضمن تقديم المشورة األكاديمية والتخطيط الوظيفي وتقديم االستشارات وا ويستفيد الطالب

شطة الالصفية والمنظمات الطالبية مركز للياقة البدنية وإمكانية التوظيف داخل الحرم الجامعي إلى جانب الخدمات الصحية. يضم الحرم الجامعي عدداً وافراً من األن

 72مقاطعة ليك على بعد والفرق الرياضية التي تتنافس مع الكليات األخرى واألحداث الثقافية ومالعب التنس وممرات للمشي ومراكز مخصصة للفنون المسرحية.  تقع 

 ن تتسم بهما منطقة الغرب األوسط!يوالحميمية اللتطالب كلية مقاطعة ليك بالتنوع  ويستمتع كيلو متراً شمال شيكاغو، التي تعد ثالث أكبر مدينة في الواليات المتحدة.
 

 :العلوم البيولوجية والصحية

 علم األحياء 

  علم النبات 

  الكيمياء  

 علم البيئة 

  التكنولوجيا الطبية في حاالت الطوارئ 

 الصحة والسالمة 

  البستنة 

 العالج بالتدليك  

  الفصد 

  التربية البدنية 

 ب األسنان التحضيري ط 

  العالج التحضيري 

  العالج ما قبل المهني 

  الصيدلة التحضيرية 

  العالج البدني التحضيري 

  الطب البيطري التحضيري 

  االستجمام 

 علم الحيوان 

  التعليم في مجال األعمال 

 لمحاسبة 

 أنظمة المكتبية اإلدارية 

 ة األعمالتسيير وإدار 

  نظم معلومات الكمبيوتر 

 ة والطهي الضياف 

 المساعدة القانونية 

 

 فنون التواصل 

 والعلوم اإلنسانية والفنون الجميلة: 

  الفن واألدب 

 التواصل 

 الرقص 

 تصميم الوسائط الرقمية 

  اللغة اإلنجليزية 

  اللغات األجنبية 

  العلوم اإلنسانية 

  الصحافة 

  المساعدة الفنية المكتبية 

  االتصاالت متعددة الوسائط 

  الموسيقى 

 لسفة الف 

  الحديث 

  االتصال الفني 

 المسرح 

 الهندسة والرياضيات والعلوم الفيزيائية: 

  تكنولوجيا الهندسة المعمارية 

  إصالح تصادم السيارات 

  تكنولوجيا السيارات 

 ( تكنولوجيا التصميم بمساعدة الحاسب اآلليCAD) 

 ( االتصال الشبكي بنظام سيسكوCISCO) 

  التكنولوجيا المدنية 

 اسب اآلليعلوم الح 

 العلوم األرضية 

  الهندسة 

  الجيولوجيا 

 البصريات\الضوئيات\الليزر 

  الرياضيات 

  تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية 

  الفيزياء 

 التبريد والتدفئة وتكييف الهواء 

 برامج االستدامة 

 اللحام 
 

 : العلوم االجتماعية

 األنثروبولوجيا                                 

  العدالة الجنائية                              

  تعليم الطفولة المبكرة                        

 االقتصاد                                    

  التعليم االبتدائي 

 ا علوم الحرائق تكنولوجي 

 دراسات النوع والنشاط الجنسي 

  الجغرافيا 

 التاريخ 

 برنامج الخدمات اإلنسانية 

 لعلوم السياسية ا 

 علم النفس 

 العمل االجتماعي  

  علم االجتماع   

     التعليم الخاص 

 

http://www.clcillinois.edu/international

