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اإلعداد للجامعة بالواليات املتحدة
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 إىل
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2017
اإلعداد للجامعة بالواليات املتحدة هو برنامج مدته 6 أسابيع )6 ساعات معتمدة( ُمعّد خصيًصا لطالب املرحلة 

الثانوية الدوليني الذين يرغبون يف الدراسة بجامعات الواليات املتحدة. الربنامج مفتوح للطالب الذين ترتاوح أعامرهم 

بني 18-15 )يشمل ذلك الطالب الذين أنهوا املدرسة الثانوية قبل عام(. كام يستهدف الربنامج الطالب الذين 

يتحدثون اإلنجليزية كلغة ثانية ومن لديهم مستويات متوسطة إىل متقدمة يف إتقان اإلنجليزية. 

سيقوم املشاركون باالنخراط يف املستويني الجامعيني اللغة اإلنجليزية للدوارات الخاصة باألغراض األكادميية يف مجايل 

الكتابة والتواصل. سوف تطور الدورات املهارات الهامة الالزمة لنجاح يف الدراسة الجامعية بالواليات املتحدة مثل 

القراءة والكتابة والعروض الشفهية. سيعمل الطالب أيًضا عىل زيادة الطالقة والثقة يف اللغة اإلنجليزية املنطوقة ألنهم 

يصقلون مهارات التحقيق النقدي ومحو األمية بني الثقافات وهو ما يعد رضوريًا من أجل النجاح يف الكلية. وسرتكز 

املوضوعات املدرجة عىل الثقافة األمريكية و التجربة الجامعية.

سوف يسّجل املشاركون أيًضا يف سلسلة النجاح الجامعي، التي تتكون من برامج تعرف الطالب عىل التعليم العايل يف 

أمريكا. ستكون أمام الطالب فرصة للتعرف عىل مختلف أنواع خيارات التعليم العايل ورشوط القبول واسرتاتيجياته 

والتخصص واالستشارات املهنية وتجربة الطالب والجامعة.

املعامل البارزة للربنامج



الصيف يف جامعة جورج واشنطن

gwsummer@gwu.edu ملعرفة التكاليف واملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت أو مراسلتنا عىل

precollege.gwu.edu

ال متيز جامعة جورج واشنطن بصورة غري قانونية يف برامج القبول بني األشخاص عىل أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو األصل القومي أو السن أو اإلعاقة أو الحالة العسكرية أو التوجه الجنيس أو الهوية الجنسية أو الهيئة.

جامعة عاملية
جامعة جورج واشنطن )GW( هي أكرب جامعة خاصة يف واشنطن العاصمة، يدرس بها 25 ألف طالب من أنحاء 

البالد ومن أنحاء العامل. ساهمت مبادرات جامعة جورج واشنطن البحثية الحاسمة، وقوة برامجنا األكادميية وأعضاء 

هيئة التدريس املتميزين لدينا، والطالب الذين أكملوا تعليمهم يف الجامعة يف إكسابها سمعتها كجامعة رائدة يف 

التعليم العاملي. 

تجربة جامعية أمريكية
سوف يقيم الطالب يف حرم ماونت فرينون الجميل ذي البوابات، والذي يقع وسط 23 فدانًا من األشجار يف املنطقة 

السكنية بشامل غرب واشنطن العاصمة. يقع حرم ماونت فرينون يف مكان تحيط به املساكن الخاصة والسفارات 

عىل بعد 10 دقائق من وسط املدينة وتربطه خدمة نقل مكوكية منتظمة إىل حرم فوجي بوتوم الجامعي.

يعمل يف املباين السكنية مساعدو الربنامج بدوام كامل وهم موظفون يساعدون الطالب عىل االندماج يف 

جامعة جورج واشنطن من خالل تقديم برامج اجتامعية مثرية لالهتامم. يشمل ذلك األنشطة الرتفيهية 

واألحداث الرياضية والزيارات امليدانية للمؤسسات الثقافية والدولية ورحالت يومية إىل املواقع التاريخية 

القريبة. يتمتع الطالب بحق الدخول الكامل إىل مرافق الجامعة، واملكتبات ومراكز اللياقة البدنية ومعامل 

الحاسوب، والخدمات الصحية للطالب. تشمل تكاليف الربنامج املسكن واملأكل. حرم جامعة جورج واشنطن 

آمن وتعمل به إدارة رشطة الجامعة التي تقوم بدوريات روتينية يف الحرم الجامعي وعىل قاعات اإلقامة.

القبول
القبول تنافيس ويستند إىل قوة السجل األكادميي الخاص بك وملفك الشخيص، وفق ما هو موضح باملخطوطات 

األكادميية والتوصية وبيان الرغبة. وباإلضافة إىل ذلك، يجب عىل املتقدمني إثبات إجادة اللغة اإلنجليزية من 

خالل تقدميهم TOEFL أو IELTS أو غريها من االختبار املعتمدة من جامعة جورج واشنطن. سيطالب 

الطالب الذين يرغبون يف الحصول عىل تأشرية F1 تقديم إثبات التمويل. األماكن الخاصة بهذا الربنامج 

محدودة. يوىص بالتقدم املبكر.

آخر موعد للتقدم: 1 مارس 2017
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سلسلة نجاح كلية جورج واشنطن
جوالت داخل الحرم الجامعي وعروض 	 

تقدميية من املؤسسات الكائنة يف منطقة 
واشنطن

إسرتاتيجيات التخطيط للقبول	 

مشورة الطالب بشأن املهن والتخصصات 	 

املوارد الطالبية واألكادميية	 

لوحات الطالب بشأن تجربة الطالب الدولية	 


