حقائق
سريعة

ENGLISH LANGUAGE ACADEMY

مواصفات الحرم الجامعي
تعتبر الشواطئ والجبال ووسط المدينة والحدود
المكسيكية على مسافة رحلة قصيرة بالسيارة
السباني الجميل
حرم جامعي على طراز المعمار إ
في عصر النهضة بالقران السادس عشر
مساحة تمتد على  180فدان بوادي خالب مطل على
المحيط والمدينة.

الميزات أ
الكاديمية
برامج الطالب الجامعيين  43درجة بكالوريوس
بتخصصات متعددة 52 ،تخصص فرعي
الدرجات لممنوحة 1,421 :بكالوريوس 713 ،ماجستير،
 301دكتوراة القانون ودكتوراة  2,435 -إجماال ً
معتمدة من الجمعية الغربية للمدارس والكليات WASC
منذ عام 1956

نتزه بالبوا

م

خليج سان دييغو

وسط المدينة

الحياة في الحرم الجامعي
الحرم الجامعي السكني (السكن في الحرم
الجامعي) :يعيش  %94من المستجدين و%44
من الطالب في الحرم الجامعي
 10مناطق معيشية منفصلة تتراوح فيها أساليب
السكن بين الغرف المشتركة والشقق
العديد من النوادي الترفيهية وفصول اللياقة البدنية،
مشتملة على مجمع رياضي فسيح وعصري

اعرف المزيد على:

SanDiego.edu/EnglishLanguageAcademy
 (619) 260 - 8887أو فاكس (619) 260 - 8833
الرقم المجاني (888) 983 – 3976
englishacademy@sandiego.edu

English Language Academy
San Diego, California

لماذا اختيار

English Language Academy

بجامعة سان دييغو؟
يعتبر التعليم بالخارج أحد الخبرات المثيرة والمجزية في حياة الطالب.
النجليزية في الحرم الجامعي الخاص بجامعة سان دييغو الذي يتميز
تقع أكاديمية اللغة إ
السباني الذي يعود إلى عصر النهضة .يلقي الدروس نخبة من المحاضرين
بجمال المعمار إ
النجليزي المكثف ،التحضير لالختبار تويفل،
المتحمسين وذوي الخبرة .تشمل الدروس ما يلي :إ
النجليزية لتنمية المجال
برنامج باث واي (للطالب المهتمين بااللتحاق بالجامعة) ،اللغة إ
النجليزية كلغة
النجليزي العام مع التركيز على المحادثة ،دورة تيفل (تعليم اللغة إ
الوظيفي ،إ
أجنبية) ،برنامج صيفي دولي للصغار (تتراوح أعمارهم بين  13و.)17
بالكاديمية بإعداد الطالب للنجاح في البيئة االجتماعية أ
يلتزم العاملين أ
والكاديمية بالجامعة

وكذلك في حياتهم خارج محيط الجامعة .وهؤالء العاملين الودودين والمخلصين هنا لمساعدة
الكاديمي والسكان ومعالجة الفيزا أ
الطالب في التخطيط أ
والنشطة االجتماعية والوظائف
إ
الخاصة بالحرم الجامعى.

النجليزية المكثف
برنامج اللغة إ

برنامج باث واي بجامعة سن دييغو  /القبول المشروط

عام ا فأكثر على تنمية مهارات اللغة إالنجليزية في دورات دراسية
يساعد البرنامج الطالب البالغين ً 18
درسها محاضرون مؤهلون وذوي خبرة حاصلين على درجات ماجستير ومهارات تدريس واسعة في اللغة
يُ ّ
إالنجليزية .يقدم البرنامج ما يلي:

أكاديمي ا الفرصة طالب منتظمين ساعين
يقدم برنامج باث واي للطالب الدوليين المجهزين
ً
للحصول على درجة علمية بالجامعة من خالل إتمام منهج اللغة إالنجليزية واالستعداد للكلية.
يشمل البرنامج ما يلي:

فصل دراسي  4أسابيع (الخريف/الربيع) وفصل
دراسي  10أسابيع (الصيف).
جدول دراسي حسب الرغبات الشخصية

دورة دراسية أكاديمية دقيقة لمساعدة الطالب في
االستعداد للتعلم في الجامعات أ
المريكية.

برنامج اللغة النجليزية المكثف قصير أ
الجل
إ

تقدم أ
الكاديمية نسخة مختصرة من برنامج اللغة إالنجليزية المكثف بفصلين دراسيين  7أسابيع في
الخريف والربيع وفصلين دراسيين  5أسابيع خالل الصيف.

برنامج صيفي دولي للصغار
يبدأ في أوائل يوليو وحتى منتصف أغسطس ،حيث يتمتع الطالب الذين تت راوح أعمارهم بين  13و17
عاما بفرصة فريدة لتجربة حياة الكليات أ
المريكية من خالل العيش في الحرم الجامعي بجامعة سان
دييغو ال رائع ،بينما يحضرون فصول اللغة إالنجليزية التي يلقيها محاضري الجامعة ويمارسون مهارات
المحادثة أثناء الرحالت الميدانية أ
والنشطة الرياضية والفعاليات االجتماعية .ممي زات البرنامج:
فصول صغيرة الحجم تستوعب  8طالب بحد
أقصى  10طالب
برنامج لغة إنجليزية مكثف بورش عمل بعد الظهر
لتعزيز مهارات اللغة وتعلم الثقافة أ
المريكية

أنشطة رائعة ورحالت طوال اليوم في كاليفورنيا
الجنوبية
مواعيد بدء مرنة مع توافر خيارات أسبوعين وثالثة
وأربعة أسابيع

النجليزي العام
برنامج إ

أهم السمات:
برامج لغة إنجليزية للتنمية الشخصية أو المهنية.
محاضرون حاصلون على درجة الماجستير في تدريس
النجليزية.
اللغة إ
فصول دراسية صغيرة الحجم بأحدث ما توصلت
إليه التكنولوجيا.
عاملين بالخدمات الدولية للطالب ذوي خبرة واسعة.
شهادة تحصيل دراسي بعد إتمام البرنامج بنجاح.

عام ا فأكثر والذين
برنامج إالنجليزي العام الذي مدته أربعة أسابيع مخصص للطالب البالغين ً 14
يرغبون في تحسين قدرتهم على التواصل باللغة إالنجليزية .يركز البرنامج على تحسين مهارات
المحادثة الستخدامها في بيئات مثل موافق السفر والمواقف االجتماعية وفي الوقت نفسه بناء المفردات
والتعبي رات االصطالحية في سياق الثقافة أ
المريكية .يهدف هذا البرنامج إلى تقديم:
محاضرات لغة إنجليزية على امتداد  4أسابيع
مدخل تواصلي لتعلم اللغة يسمح بأقصى وقت
ممكن للتحدث الطالب.

مدخل متكامل لتنمية المهارات بمنهج يعتمد على
الموضوعات ،مما يشجع الطالب على تحدث اللغة
النجليزية بأكثر ما يمكن.
إ

النجليزي لتنمية المجال الوظيفي
برنامج إ
برنامج إالنجليزي لتنمية المجال الوظيفي مخصص للطالب الحاصلين على سنة حد أدنى من التعليم
أو الخبرة في مجال أعمال معين ومستوى متوسط أو مرتفع من اللغة إالنجليزية .يقدم البرنامج خب رات
عملية قيمة في بيئة عمل مهنية باللغة إالنجليزية وكذلك محاض رات في المجاالت العملية للغة
إالنجليزية في المجال التجاري .تشمل أهم السمات التالية:
محاضرات لغة إنجليزية على امتداد  4أسابيع،
النجليزية
مشتملة على فصول مخصصة اللغة إ
التجارية للمحترفين.
دعم وإرشاد من جانب منسق تنمية المجال
الوظيفي أ
بالكاديمية.

خبرة تدريبية تطوعية من  6إلى  8أسابيع ( 20ساعة
أسبوعيا حد أدنى) في شركة أمريكية بمجال عمل
ً
مرتبط بخبرة المشارك وتدريبه.

النجليزية (على امتداد
 محاضرات مكثفة في اللغة إ
فصل إلى ثالثة فصول دراسية – حسب ما يحدده
التحصيل الدراسي)
 برنامج باث واي طريق إلى القبول بالكلية حسب
معتمدا على تقييمات متعددة
الرغبات الشخصية،
ً
مراقبة عن كثب لضمان النجاح

 تحسين درجات اختبارات تويفل وأيلتس ضروري
لاللتحاق في برنامج أكاديمي بالواليات المتحدة
 خطاب توصية من أحد أعضاء أكاديمية اللغة
النجليزية
إ

النجليزية كلغة أجنبية)
تيفل (تعليم اللغة إ
يعتبر تيفل برنامج مثير وذي طلب مرتفع للمربيين والمدرسين الطامحين الباحثين عن فرص مهنية
للسفر إلى دول أخرى والعمل كمدرسين حاصلين على شهادة تيفل .يقدم البرنامج ما يلي:
محاضرات في طرق تعليم اللغة النجليزية أ
للطفال
الفرصة للتقدم للحصول على شهادة تيفل
إ
تؤهل للحصول على شهادة تيسول (تعليم اللغة
غير الناطقين بها ،وكذلك البالغين في بيئات العمل
أ
النجليزية للمتحدثين بلغات أخرى)
الكاديمية والتجارية وغيرها
إ
شهادة تيفل على امتداد شهرين 125 ،ساعة ،وهي
عالميا
شهادة معتمد ً

تحسين اللهجة

برنامج تحسين اللهجة قابل للتعديل وهو يقدم جدول مرن أ
للف راد ممن لديهم مهارات لغة إنجليزية
متوسطة إلى مرتفعة ولكنهم في حاجة إلى المساعدة في تحسين النطق واللهجة .يلبي البرنامج
الحاجة إلى مهارات لفظية واضحة وفعالة في كل مجال مهني ،ويعترف بأن اللهجة القوية ربما تتدخل
سي قدم للطالب:
في قدرة الشخص على أن يكون
ً
مفهوم ا بشكل صحيحُ .
التسجيل في بداية الدورة الدراسية يساعد على
تحديد أي جزء من أجزاء الكالم بجاجة إلى تحسين.
تقييم ما بعد الدورة الدراسية

تحديد االختالفات في أنماط أجزاء الكالم مقارنة
باللغة النجليزية أ
المريكية الرسمية ،مع التركيز على
إ
سرعة الكالم واختالف النبرة والضغط على أجزاء
معينة في الكلمة.

العداد الختبار تويفل
إ
دورة إالعداد الختبار تويفل مخصصة لغير الناطقين باللغة إالنجليزية والذين يتقدمون لاللتحاق
بالكليات أو الجامعات في الواليات المتحدة ويحتاجون درجة معينة في اختبار تويفل للقبول.
تركز الدورة على:
المهارات واالستراتيجيات الخاصة بخوض اختبار
تويفل أي بي تي
المهارات أ
الكاديمية الضرورية لكل من تويفل
أي بي تي والدراسة الجامعية.

اختبارات تمرينيه متعددة.

