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What our Arabic students say

ABDULLAH ALDRAIWEESH, KUWAIT

We were all really impressed by how helpful everyone was 
when we first arrived. The classes are great and the IEI really 
helps support our university classes. We are all very happy to 
be here. We’ve even been skiing.”

MOHAMMED AL-GHARRAWI, IRAQ

I like everything here: the teaching, the activities. There are 
many ways that the IEI can help students. They have helped 
me a lot. If you are coming to study at the IEI, you will learn 
English, prepare to study in U.S. universities and enjoy.”  

SOHAIB ALAHMED, IRAQ

IEI helped me start my journey to success. It did not only 
teach me how to learn a new language, but it also gave  
me a family and (helped) me make new, wonderful friends. 
IEI staff are lovely, helpful and, above all, great teachers.  
In IEI, I learned a lot, not only to speak or to write, but how 
to be a diligent and successful student.”  

 
 ماذا یقول طالبنا العرب

 
 عبدهللا الدرویش، الكویت

 
یساعدنا بدعمھ لنا في  IEIھد اللغة اإلنجیلیزیة لقد كنا جمیعا مندھشین بمساعدة الجمیع عند وصولنا ألول مرة. الدروس رائعة و مع

 محاضرات الجامعة. نحن جمیعا سعداء لكوننا ھنا.  لقد كنا نتزلج.
 

 محمد الغراوي، العراق
 

الطالب. لقد  IEIیعجبني كل شيء ھنا: التدریس،  األنشطة. ھناك العدید من الطرق التي یمكن أن یساعد بھا معھد اللغة اإلنجلیزیة 
ساعدني كثیرا. إذا كنت قادما للدراسة في المعھد فسوف تتعلم اإلنجلیزیة و ستكون جاھزا للدراسة في الجامعات األمریكیة و ستكون 

 مستمتعا.
 

 صھیب األحمد، العراق 
 

 بل أیضا أعطاني عائلة و ساعدني فيساعدني في البدء برحلتي للنجاح. لم یساعدني في تعلم لغة جدیدة فقط  IEIمعھد اللغة اإلنجیلیزیة 
تكوین صداقات جدیدة و رائعة. طاقم العاملین في معھد اللغة اإلتجیلیزیة رائع و مساعد و قبل كل شيء ھم مدرسون رائعون. لقد تعلمت 

 الكثیر في المعھد، لیس فقط كیف أتحدث أو أكتب اإلنجلیزیة بل أیضا كیف أكون طالبا مجتھدا و ناجحا.



APPLY ONLINE

umaine.edu/iei/apply

 برامج مصممة من أجلك
 

	البرنامج األساسي
 یقدم تعلیم للغة في جمیع المستویات و یھیئ الطلبة للنجاح. تعال و تعلم اإلنجلیزیة في بیئة أمنة ودیة و جمیلة. IEIمعھد اللغة اإلنجیلیزیة 

 
 Maine لجامعة"  Bridge" الجسر برنامج
یقدم فرصة للطلبة الحاصلین على قبول أكادیمي مشروط لدرجة البكالوریوس أو الماجستیر. لیس من  Maineلجامعة  Bridgeبرنامج 

 Bridgeمن أجل التسجیل الجامعي. برنامج  IELTSأو  TOEFLالضروري على الطلبة الحصول على الدرجات المطلوبة في إختبار 
 ناء دراسة مواد في الجامعة ألجل درجة ما.سوف یساعد الطلبة في العمل على مھارات اللغة اإلنجیلیزیة أث

 
 ممیزات البرنامج 

 أسابیع في فصل الربیع ٨أسابیع  في فصل الخریف و فترة مدتھا  ٨فترتین على حدة، فترة مدتھا 
 أسابیع في فصل الصیف ٨فترة مدتھا 

 برامج مخصصة لتناسب إحتیاجاتك
 حفالت في أعیاد السنة و رحالت أسبوعیة

 المحادثة الحرةبرنامج شریك 
 صفوف دراسیة مكونة من دفعات قلیلة من الطالب

 
 مجتمع كبیر و بلدة صغیرة

في أورونو، وھي بلدة جامعیة كالسیكیة على طول ضفاف نھري ستیلووتر و بینوبسكوت. تقع الجامعة إلى الشمال  Maineتقع جامعة 
مباشرة من بانجور، وھي مدینة تم تصنیفھا باستمرار باعتبارھا واحدة من أكثر األماكن المرغوبة للعیش فیھا من أجل األمان و جمالھا 

تحمل التكالیف. بانجور ھي مسقط رأس المؤلف األكثر مبیعًا ستیفن كینج ، وھو خریج من جامعة  الطبیعي ونوعیة الحیاة والقدرة على
السنویة ومھرجان  Waterfrontمین. تتمیز المدینة أیًضا بمجموعة متنوعة من مناطق الجذب الثقافیة ، بما في ذلك سلسلة حفالت 

American Folk بالسیارة من  . یقع الحرم الجامعي على بعد مسافة قصیرةAppalachian Trail  و التجدیف على المیاه البیضاء 
 و متاجر التسوق والشواطئ الرملیة وبعض أفضل أماكن التزلج في شرق الوالیات المتحدة.

 
 Maineنبذة عن جامعة 

حیاة والحیویة الوالیة والشعب ، وھي الحرم الرئیسي لنظام فروع الجامعة في الوالیة. تخدم ھذه الجامعة النابضة بال 1865تأسست عام 
دولة. تقدم الجامعة  67والیة أخرى و  49والعالم من خالل مھمتھا التعلیمیة والبحثیة والتواصلیة. طالب جامعة مین یأتون من أكثر من 

برنامًجا للدكتوراه 35برنامًجا لدرجة الماجستیر و  85برنامًجا لدرجة البكالوریوس و  90  
 

 Maineعروض جامعة 
 . الوصول إلى جمیع موارد الحرم الجامعة  

 . أعمال عالمیة في مركز كولینز للفنون 
 ، مصنف من أفضل المراكز في أمریكاRecreation Center. المركز الریاضي للطالب 

 قطعة أثریة من جمیع أنحاء العالم  9000. متحف ھدسون، والذي یقع في الحرم الجامعي، یضم مجموعة من ما یقرب من 
من األعمال األصلیة ، مع التركیز على المطبوعات و  3800. متحف جامعة مین للفنون ، والذي یقع في بانجور. یضم أكثر من 

 التصویر الفوتوغرافي
 . محاضرات من قبل العلماء والشخصیات العامة

 نادي ومنظمات جماعیة 200. أكثر من 
 . حرم جامعي تاریخي و جمیل بھواء نقي و نظیف

 ، فقد تم إختیارھا الوالیة األكثر أمانًا في الوالیات المتحدة من قبل معھد اإلقتصاد والسالم      Maineب راحة البال الموجودة في والیة . بسب
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