بـرنـامـج الـلـغـة الـإنـجلـيـزيـة
ﺔﻴﻨﻬﻤﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻤﻳﺩﺎﻛﻷﺍ ﺽﺍﺮﻏﻸﻟ ﺔﻳﺰﻴﻠﺠﻧﻹﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ

 Global Academyهو بوابة الدخول ل  Cal State East Bayوالتي تعترب
جامعة متميزة معروفة بالتميز االكادميي و أعضاء هيئة التدريس املشهود
لهم ،والتنوع الثقايف .
نظرة عامة عن الربنامج:

برنامج اللغة اإلنجليزية يعطي دراسة واسعة ومتنوعة يف مهارات اللغة اإلنجليزية بشكل عام،اللغة
االنجليزية لالغراض املهنية ،و اللغة االنجليزية لإلعداد ا ألكادميي .يوجد سبعة مستويات دراسية مناسبة
لـ(مبتدئني,متوسطني ،ومتقدمني) .واملدرسني يف برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية حائزين عىل درجة املاسرت
يف التعليم وأيضا لديهم الخربة يف التعامل مع الطالب الدوليني.

متطلبات القبول:

مدينة سآن فرانسسكو والباي اريا:

تعترب مدينة سان فرانسسكو والباي اريا منطقة جميلة ،تشتهر
بثقافتها و مناظرها الخالبة ، ,و يوجد فيها أماكن للتسلية.توفر
الباي اريا الراحة التامة  ،وتعترب عاصمة الحضارة .الحرم الجآمعي
يبعد مسافة  30اىل  40دقيقة عن مدينة سآن فرانسسكو  ،اوكالند ،
بريكييل  ،سان جوزيه  ،و السيليكون فايل .تالل حرم الجامعة يف مدينة
هايوارد محاط مبنطقة سكنية  ،مام يعطي األمان والراح العائالت ا
والطالب.

•شهادة الثانوية او ما يساويها

الطالب املرشحني لهذا الربنامج:

•الطالب من خارج امريكا املهتمني بالتهيئ للدراسة يف برنامج البكالوريوس يف الجامعة
•الطالب القادمون للزيارة لتحسني التواصل وتطوير مهارات اللغة اإلنجليزية
•الطالب القادمون من خارج امريكا لإللتحاق بربنامج املاسرت يف الجامعة
•املهنيون و املحرتفون املهتمني بالتهيئ المتحان األيلتس

فوائد الربنامج:
San Francisco
Bay Area
Monterey

Berkeley
Oakland
San Francisco Hayward
San Jose
)(Silicon Valley

Los Angeles
San Diego

املوقع:

هايوارد ،كاليفورنيا--يف قلب سان فرانسسكو باي اريا .يبعد
الحرم الجآمعي مسافة  30اىل  40دقيقة عن مدينة سآن
فرانسسكو و السيليكون فايل.

@csueb_international

•
•	
•	
•	

املامرسة لتطوير مهارات اللغة اإلنجليزية يف املحادثة والكتابة
الفرصة للتعارف والدراسة مع طالب من داخل امريكا وخارجها
التعرف عىل الثقافة األمريكية والثقافات األخرى
فرصة االحتكاك و الحصول عىل تجارب الحياة يف الخارج

نبذة عن الربنامج:

•	 الربنامج يتكون من  8اسابيع*
• حجم الفصل :متوسط  12طالبا
•	 برنامج الجامعة املؤهل :
• ورش عمل وأنشطة تأهلك للسنة األوىل يف الجامعة
•مساعدة يف اختيار التخصص الجامعي  ،و تقديم املشورة حول القبول الجامعي
•توفر الجامعة متحدث مساعد من طالب الجامعة ,ملامرسة اللغة اسبوعيا
•	 الرحالت األسبوعية واألنشطة اآلمنة للمرح يف سان فرانسيسكو و الباي اريا

* مالحظة :اثنان  8أسابيع دورات اللغة اإلنجليزية املكثفة يف الفصل الدرايس وجلسة الصيف ملدة  8أسابيع.
الطالب الذين يشرتكون يف برنامج ملدة فصل درايس طويل يحصل عىل خصم الرسوم الدراسية.
@ALPCSUEB

Intensive English Program
ماذا يقول الطالب حول برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف ل Global Academy

“هناك معلمون جيدون و لطيفون يف  , Global Academyساعدوين عىل التكيف مع تجربة الجامعة
األمريكية  .يقدم برنامج ال  Global Academyالعديد من األنشطة ملساعدة الطالب عىل االنخراط يف
املجتمع األمرييك .لقد كونت العديد من الصداقات من جميع أنحاء العامل ،و تعلمت الكثري .االن انا ملتحق
كطالب بكالوريوس يف .CSUEBو أويص بربنامج اللغة اإلنجليزية املكثف إذا كنت تريد أن تتعلم الكثري و
تتعرف عىل اصدقاء جدد”.
عبدالرحمن الحسيني ,الكويت
“تجربة ال  Global Academyهي واحدة من أكرث األمور ذات معنى يف حيايت  .يف الحقيقة انا معجب
بطريقة التعليم  ،ألنه يجعلني أفتح عقيل إىل طريقة جديدة يف التفكري .خارج الصف هنالك العديد من
األنشطة املتاحة لطالب  Global Academyو CSUEBجعلت وقت فراغي حيوي .الرحالت املمتعة
الرائعة واألنشطة الجامعية يف  Bay Areaاتاحت يل التعرف عىل املزيد من املعلومات حول كاليفورنيا.
سوف استغل وقتي يف ال  ، Global Academyواعترب ذلك مبثابة نقطة انطالق ملستقبيل”.
هوان شن ,الصني
“عندما غادرت بلدي كنت متحمسا ولكن متوترا ألين مل اجرب االبتعاد عن بيتي وعائلتي وأصدقايئ لفرتة
طويلة.من أول يوم يف  Global Academyاندهشت من الفرصة الرائعة للقاء الناس من مختلف البلدان
.عندما بدأت الصفوف ،اكتشفت أن أساتذيت لديهم مستوى تعليمي عايل و مهارات كبرية  .برصاحة أعدتني
تجربة  Global Academyللدراسة الجامعية وغريت بشكل كبري وجهة نظري للعامل”.
امين منصف سيدهم ,الجزائر

السكن و الحياة يف الحرم الجامعي

طالب  Global Academyيعيشون يف شقق وأجنحة الحرم الجامعي للجامعة .تقع الصفوف عىل
بعد مسافة قصرية من القرية الجامعية .وتتميز هذه الشقق بانها واسعة ومفروشة بالكامل .تتكون
الشقق من مطبخ صغري مع ثالجة وميكروويف جنبا إىل جنب مع مختربات حاسوب و غرف
للدراسة و أماكن للرتفيه .الطالب لديهم حق الدخول الكامل إىل مكتبة الجامعة وصالة ألعاب
رياضية مع مجموعة متنوعة من خيارات الطعام يف الحرم الجامعي .باالضافة اىل حافالت مجانية
يتم تشغيلها من الحرم الجامعي إىل محطة القطار (بارت) القريبة التي توفر الوصول إىل منطقة
(.)Bay Area

التكاليف:

لكل  8أسابيع  /لكل فصل درايس
الرسوم الدراسية :
$5,000 / $2,800
املعيشة والسكن** :
$9,500 / $4,750
تأمني صحي :
$838 / $503
$193 / $193
ورسوم املركز الصحي :
التكلفة اإلجاملية املقدرة $7,996/$15,031 :
** يشمل التقدير السكن والغذاء والكتب واملواد.

 :يلاتلا عقوملا قيرط نع اهليمحت كل حومسم تابلطلا عيمج
https://www.csueastbay.edu/globalacademy/future-students/apply-now.html

للتواصل مع الجامعه:
Global Academy

+1 (510) 885-2358
هاتف:
امييل:
globalacademy@csueastbay.edu
:
ين
االلكرتو
املوقع
www.csueastbay.edu/globalacademy

csueastbay.edu

