
Intensive English Program

مھمتنا ھي توفیر تعلیم اللغة اإلنجلیزیة للدراسة األكادیمیة .
نھدف أیًضا إلى توفیر دعم لغوي مستمر وتوفیر مدرسو 
اللغة ، ونحرص على دعم الطالب  من جمیع أنحاء العالم 

.للتواصل بین الثقافات وثقافة الجامعة األمریكیة



About UNC’s Intensive English Program 
CLASSES

  (IEP) برنامج اللغة اإلنجلیزیة المكثف
نوفرسبعة مستویات من التدریس في اللغة اإلنجلیزیة لألغراض األكادیمیة 
 عند االنتھاء بنجاح من برنامج اللغة اإلنجلیزیة المكثف ، یمكن للطالب االلتحاق ببرامج 
 الصفوف االكادمیة في جامعة كولورادو الشمالیة دون الحاجة إلى تقدیم درجة في اختبار
TOEFL أو IELTS
 ممكن  لطالبالمرحلة الجامعیة التسجیل في الفصول الدراسیة األكادیمیة مع استكمال
المستوى 6 من برنامج اللغة اإلنجلیزیة المكثف
 ممكن لطالبالدراسات العلیا  االلتحاق بصفوف البرامج   االكادیمیة أثناء إكمال المستوى
7 من برنامج تعلیم اللغة االنجلیزیة
الموقع والخدمات
 في وسط حرم جامعة (CIE)یقع مركز تعلیم اللغة االنجلیزیة داخل مركز التعلیم الدولي
 یستطیع طالب اللغة االنجلیزیة االستمتاع  بجمیع موارد جامعة كولورادو الشمالیة ، بما
في ذلك السكن وتناول الطعام و قاعة الریاضةداخل الحرم الجامعي
یتم تشجیع الطالب على االنضمام إلى مجموعات المحادثة و االنضمام الى برنامج
السفیر
 مدرسو اللغة اإلنجلیزیة متاحون للمساعدة سواء كنت ترغب في الحصول على شھادة في
 ، جامعة كولورادو الشمالیةأو  فقط  إلثراء لغتك في اللغة اإلنجلیزیة
!نحن ھنا لنوفر لكم فرصالنجاح في كل خطوة

SESSION DATES APPLICATION DEADLINE

2019-20 IEP Estimated Tuition and Fees (U.S. dollars)
TUITION BOOKS TOTAL

Per Class 
(2 credits)

$760 $25 $785

Per Session 
(9 credits)

$3,420 $100 $3,520

Per Semester
(18 credits)

$6,840 $200 $7,040

Summer, 2019 June 3 - July 26 March 30, 2019
Fall 1, 2019 August 26 - October 19 June 30, 2019
Fall 2, 2019 October 21 - December 13 August 30, 2019
Spring 1, 2020 January 13 - March 6 October 30, 2019
Spring 2, 2020 March 9 - May 1 January 30, 2020 

“The CIE staff helped me a lot. I didn’t 
pass my TOEFL but CIE told me I could 
come here first and learn through the 
English program, then move on with my 
degree. I think this is a very good thing 
for Chinese international students.”

ZHIPENG LI
Doctor of Arts student

Music: Performance

“The quality of English training here 
compared to China is much, much 
better. All of the instructors are native 
speakers instead of Chinese-English 
tutors to teach you English.”

LEI OUYANG
Ph.D. student

Sport and Exercise Science: 
Sport Administration

Take a virtual tour of our campus
unco.edu/admissions/visit#virtual tour

Check out Housing information
unco.edu/housing

LEARN MORE
unco.edu/cie

MEMBER

Additional fees may vary: International Student Fee, $150; Recreation Center Fee (optional) $85 




