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ي جامعة ولية أريزونا
القبول �ز

 
تقدم

ي 
  درجة جامعية ممن لديهم القدرات الأكاديمية �ف

ية المطلوبة ف نجل�ي  لكن ليس لديهم درجات اختبار اللغة الإ
ف وط بتحس�ي ي الجامعة. يسمح لك القبول الم�ش

 للقبول �ف
ي
ية �ف ف نجل�ي ي اللغة الإ

  مستواك �ف
نت بدلً من أخذ اختبار ن�ت   شخصي أو ع�ب الإ

للقبول.

ي جامعة ولية اريزونا اك�ش من مجرد
 يقدم                          �ف

ي البيئات
ية، سوف تكتسب الثقة للتواصل �ف ف نجل�ي  تعلم للغة الإ

ي مشاريع مع مجموعات
 الجتماعية والأكاديمية ، والمشاركة �ف

 مختلفة ، وكتابة الأوراق الأكاديمية ، وتكون عىل استعداد
امج الكاديمية لمرحلة البكالوريوس ي أفضل ال�ب

للتسجيل �ف
 مستويات اللغة المتوفرة لدينا هي الأساسي والمتوسط

والمتقدم

ي
ية �ز ز نجل�ي تعلم اللغة الإ
Arizona State University

نت ن�ت ية ع�ب الإ ز نجل�ي اللغة الإ
 

عداد ية والإ ف نجل�ي ي اللغة الإ
 يوفر                          دورات �ف

ف نت للطلبة الذين يسعون إىل تحس�ي ن�ت  الأكاديمي ع�ب الإ
ية عن بعد. دورات                          ع�ب ف نجل�ي لغتهم الإ

ع�ب
ي الوليات المتحدة ، ويتم

ي يتم تقديمها �ف
 الجامعة ال�ت

ي برامج
ية للقبول �ف ف نجل�ي ي اللغة الإ

 قبولها كدليل عىل الكفاءة �ف
.       الجامعية والدراسات العليا

learnenglish.asu.edu/online

learnenglish.asu.edu/conditional-admission
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فينيكس  تبعد
       كيلومي�ت

 (ساعة و 40 دقيقة)
من سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا

كيلومي�ت
  (     دقيقة)

من لس فيغاس ، نيفادا
 

كيلومي�ت
 (    دقيقة)

من لوس أنجلوس ، كاليفورنيا

الموقع
ي
ي وسط الحرم الجامعي ل أك�ب وأك�ش حيوية �ف

 سوف تدرس �ف
ي ، أريزونا تيم�ب

Tempe

Arizona

1%
 من معظم الجامعات

ي العالم
 المرموقة �ز

– Times Higher Education

أفضل 100
ي  العالم للبحث

 جامعة �ز
و   التدريس

– U.S. News & World Report 

1#
 جامعة عامة يختارها

الطالب الجانب
– Institute of International Ed.

1# 

ي الوليات المتحدة لالبتكار 
 �ز

 أك�ث من معهد   ماساتشوستس
للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد

– U.S. News & World Report

أفضل 10
ي
 جامعات  للبحث  �ز
الوليات   المتحدة

– National Science Foundation

.

.

ASUوط“”القبول ف للحصول عىلالم�ش للمتقدم�ي
 ,ASU

TOEFL أو IELTS
Global Launchبشكل

Global Launch

. 

Global Launch

Global Launch
ي 

ية الوحيدة ال�ت ف نجل�ي نت هي دورات اللغة الإ ن�ت  الإ

ASU.
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ي جامعة أمريكية
النجاح �ز

 

 استكشف عالم خارج عالمك
 

 

 
ف والأصدقاء ، وتكون جزًءا من  عالقات مع المعلم�ي

 الثقافة الأمريكية ، وستكشف جمال جنوب غرب الوليات
ي
ي تجربة الحياة الجامعية �ف

 المتحدة وايضا ستستمتع �ف
ي الوليات المتحدة مجانا

ي �ف
أك�ب جامعة عامة �ف

 قاعات الدراسة معدة بطرق عرصية محفزة 
لالبداع والزدهار

 

 

ية أك�ش من مجرد دراسة الكتب ف نجل�ي  يتطلب تعلم اللغة الإ
ي
ات. �ف   المدرسية والستماع إىل المحا�ف

ي الدروس باستخدام الواقع المعزز ، وتقديم
 ستشارك �ف

ي
 الواجبات الرقمية واستخدام مرافق التكنولوجيا الحديثة �ف

.ASU لتحقيق لغتك وأهدافك الأكاديمية

     +1 480-965-2376 
     globallaunch@asu.edu

اتصل بفريقنا

ية المكثف ز نجل�ي تواريخ برنامج اللغة الإ

 

2019 B ssssss 
قدمقبل ...... 9 سبتم�ب

تاريخ البد ..... 8 اكتوبر 

2020 Bsssss 
اير قدم قبل ...........10 ف�ب
تاريخ البدء .......... 9 مارس

learnenglish.asu.edu/costs

learnenglish.asu.edu/apply

قدم الن
 هل أنت مستعد لالنضمام إلينا؟ قدم طلبك اليوم

واتخذ الخطوة الأوىل المهمة نحو مستقبلك

learnenglish.asu.edu/explore-arizona

learnenglish.asu.edu/about

learnenglish.asu.edu/success

ورة ك�ف
ي الواقع ، يحصل الطالب 

ية. �ف ف نجل�ي  تعلم اللغة الإ
  الذين يتخرجون من

ي
 أعىل من الطالب الجانب الآخرين �ف

Global Launch ي
وري�ف عداد الأكاديمي �ف       يعد الإ

.ASU
Global Launchعىل معدل اكاديمي

Global Launch ي
القدرة عىل بناءسيكون لديك�ف

.

 ,Global Launch  

2020 A ddd   
قدم قبل....... 6 ديسم�ب

تاريخ البدء ......... 6 يناير

صيف 2020
قدم قبل ......... 13 أبريل
تاريخ البدء ......... 11 مايو

ربيع
 

خريف

ربيع

متوسط التكلفة
$5870 

 الدراسية والسكن والطعام، والدخول إىل مرافق
ASU الدراسيةبالضافة اىل الرحالت الميدانية

ي تشمل الرسوم 8لكل مستوى مدة
أسابيع، وال�ت

ASU
.

.


