جامعة غرب فلوريدا
برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف
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حول البرنامج المكثف للغة اإلنجليزية
تقدم جامعة غرب فلوريدا البرنامج المكثف للغة اإلنجليزية .وهذا البرنامج مصمم إلعداد
الطلبة األجانب للنجاح في الدراسة في مستوى الدراسة الجامعية والدراسات العليا .حيث يقوم
المدرسون المتميزون بالتركيز على تطوير قدرات الطالب في الحديث واالستماع والكتابة بشكل
شامل باللغة اإلنجليزية .كذلك يركز البرنامج على متطلبات اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
(توفيل) (.)TOEFL
وهو اختبار مطلوب للدراسة في العديد من الجامعات األمريكية .وتقدم الجامعة خمسة مستويات
للتعليم ،لتلبية االحتياجات الفردية لكل طالب ،والبرنامج مصمم لتمكين الطالب من التقدم حسب
سرعته هو ،وأن يطور مستواه في اللغة اإلنجليزية في كل فصل دراسي .وباإلضافة إلى
الصفوف الدراسية ،فإن البرنامج يشتمل على منهج أنشطة لتزويد الطالب بفرصة للتدريب
وممارسة ما تعلمه في اللغة اإلنجليزية في جو مرح بعيدا عن الرسميات ،واكتساب معرفة أكبر
وفهم أعمق للثقافة األمريكية.

التصنيف
•رقم  1في النظام الجامعي في الوالية ،في تصنيف الواليات المتحدة األمريكية حسب تقرير
أخبار الواليات المتحدة والعالم.
•رقم  2في أفضل أداء جامعي في والية فلوريدا.
•تم تصنيف الجامعة «أفضل كلية محلية – في الجنوب الشرقي» من قبل تقرير برينستون
في كل عام منذ .2003
•مدرجة في قائمة أفضل جامعات فلوريدا ألعوام (.)2014-2018 ،2012 ،2011

حول جامعة غرب فلوريدا
تستقبل جامعة غرب فلوريدا الطالب من
مختلف بالد العالم ،فالجامعة تضم أكثر من
 400طالب أجنبي من أكثر من  90دولة
مختلفة .حيث يستطيع الطلبة أن يدرسوا في
أي من الجامعات األكاديمية الخمسة ،التي تقدم
أكثر من  50برنامج دراسي للحصول على
شهادة جامعية .وبالرغم من وجود أكثر من
 13,000طالب يدرسون في الجامعة ،إال أن
متوسط عدد الطلبة في الصف الواحد ال يزيد
عن  40طالب لكل صف .ويستفيد الطلبة من
نظام التعليم الذي يركز جهوده وطاقته على
توفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة.
وباإلضافة إلى الجمال الطبيعي لمعسكر
الجامعة الذي تبلغ مساحته  1,600هكتار.
يستطيع الطلبة أيضا ً التمتع بالمرافق الحديثة
الرائعة مثل المرافق الترفيهية والرياضية
والخدمات الصحية التي تحتوي على مركز
رياضي بمساحة  10,000قدم مربع،
ومالعب كرة المضرب ،وجدار تسلق بارتفاع
 38قدم ،ومضمار جري داخلي .مما يضاف
إلى الجمال الطبيعي للموقع.

حول بينساكوال
تقع بينساكوال في موقع متميز على ساحل
خليج فلوريدا ،وقد تم إدراجها في قائمة
(أفضل  )125مدينة للحياة في الواليات
المتحدة .وهي مدينة ساحلية نشطة ومفعمة
بالحياة ،تبعد حوالي  30دقيقة عن معسكر
الجامعة ،باإلضافة إلى المنتزهات الوطنية
والطبيعة العذراء التي تظهر جمال الساحل،

حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة  25درجة
مئوية ،وتشرق الشمس حوالي  345يوما في
السنة.
نحن كذلك قريبون من عدد من المدن األكثر
شعبية في جنوب شرق الواليات المتحدة،
حيث يسهل الوصول إلى الطريق الرئيسي
بين الواليات ،ونبعد حوالي ثالث ساعات عن
نيو-أورلينز ،وأربع ساعات ونصل الساعة عن
أتالنتا ،وخمس ساعات عن جاكسونفيل.
وتضم بينساكوال العديد من المزارات
السياحية ،والفرق الرياضية ،وغيرها من
العالمات الثقافية البارزة .ومنها:
أفضل ساحل في فلوريدا حسب تصويت
الواليات المتحدة األمريكية اليوم.
•أفضل ساحل في فلوريدا حسب تصويت
الواليات المتحدة األمريكية اليوم.
•فريق بلو واهوز الذي يلعب في دوري
كرة القاعدة المحلي.
•بينساكوال أيس فاليرز هوكي.
•ساحل جزر الخليج الوطني.
•فريق الواليات المتحدة بلو نافي أنجيلز
لعروض الطيران.
•يو إس إس أوريسكاني (جرف صناعي
بعمق  130قدم ،لهواة الغوص).
•المتحف الوطني للطيران الحربي.
•قرية بينساكوال األثرية.
•بينساكوال كوميك-كون.
تقدم هذه المدينة تاريخا يمتد  450عاماً،
مع حياة الليل ،ومطبخ محلي طازج ،مع
الفن والثقافة ،باإلضافة إلى تجربة تسوق
فريدة ،ومهرجانات للفن والثقافة والموسيقى
والمأكوالت على مدار العام باإلضافة إلى
مهرجات ماردي جراس.

لماذا ندرس اللغة اإلنجليزية؟
- 1تعتبر اللغة اإلنجليزية أحد أهم اللغات في عالم التجارة واألعمال ،واللغة األساسية لمعظم الدول.
- 2تعليم اللغة اإلنجليزية يمنحك ميزة تنافسية في سوف العمل ،ويزيد من فرصك في الحصول على
وظيفة في الشركات متعددة الجنسيات.
- 3اللغة اإلنجليزية إحدى أسهل اللغات في تعلمها.
- 4تعلم اللغة اإلنجليزية يمنحك فرصة أفضل في القبول والنجاح في نظام الجامعات األمريكية.
- 5اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرسمية في أكثر من  50دولة.
«إن التنوع في الطلبة كبير جدا هنا .يمكن للطلبة ممارسة دينهم أو ثقافتهم باحترام كبير من
اآلخرين .الطالب النشط سيجد فرصا ُ كثيرة لتوسيع نطاق مهاراته وطموحه في سبيل تألقه
في جامعة غرب فلوريدا .لقد بقي لي عام واحد على تخرجي ،وأنا سعيد جدا لهذا .ولكن
جزء مني حزين ألنني سأغادر جامعة غرب فلورديا بعد ذلك .إنني فخور جدا وسعيد بكوني
من الرواد المغامرين».
عبد العزيز العنزي ،المملكة العربية السعودية.

«منذ وصولي إلى بينساكوال للدراسة في البرنامج المكثف للغة اإلنجليزية في جامعة غرب
فلوريدا ،أدركت أنني طورت مهاراتي في اللغة اإلنجليزية منذ اليوم األول .إنني أشكر
أساتذتي على صبرهم وإخالصهم في الصف .كما أنني ،استمتعت باألنشطة التي نظمها
سفراء الثقافة ،والتي سمحت لي أن ألتقي بأفراد من مختلف البلدان .تجربة البرنامج المكثف
للغة اإلنجليزية كانت بالتأكيد إحدى أفضل التجارب التي مررت بها في حياتي»
أنجي بينجلو ،بيرو

أهم  10أسباب تدفعك للقدوم إلى جامعة غرب فلوريدا.
- 1برامج وتخصصات معترف بها وطنيا :تقدم جامعة غرب فلوريدا تشكيلة واسعة من
التخصصات والبرامج المعترف بها وطنياً ،حيث تقدم أكثر من  50تخصص دراسي .مع
التركيز على توفير فرص التعليم التجريبي.
- 2الموقع :تقع الجامعة في خليج ساحل فلوريدا الجميل .وعلى بعد دقائق قليلة من وسط مدينة
بينساكوال ،وأجمل شواطئ العالم.
- 3أعداد قليلة في الصف :في جامعة غرب فلوريدا ،األعداد القليلة للطلبة في كل صف ،تمنح
كل طالب الفرصة الكاملة للتعليم المباشر في بيئة يسودها التعاون.
- 4االلتزام بالممارسات ذات التأثير العالي :أعضاء الهيئة التعليمية المخلصون يعلمون على
استغالل كل فرصة ممكنة للتواصل مع الطلبة سواء داخل الصف أو خارجه.
- 5المحاضرون يعرفون اسمك :في جامعة غرب فلوريدا ،األعداد القليلة للطلبة في كل صف
توفر الفرصة الكاملة للمحاضر والطالب بالعمل معا ً في بيئة محكمة.
- 6معسكر رائع :تقع الجامعة على مساحة  1,600هكتار من الطبيعة الرائعة ،إنها بيئة تعليم
ليس لها مثيل.
- 7مرافق حديثة :إحدى المزايا التي تحصل عليها في االلتحاق بجامعة نابضة بالحياة ومستمرة
في النمو مثل جامعة غرب فلوريدا ،هو االستفادة من أحدث المرافق المتوفرة.
- 8حياة دراسية :نوفر لك أكثر من  200منظمة طالبية لتختار من بينها ،هناك العديد من
الطرق للمشاركة.
- 9التكلفة المنخفضة :تعتبر جامعة غرب فلوريدا من بين برامج التعليم األقل تكلفة في فلوريدا،
وفي الواليات المتحدة عموماً.
	-10عالقات عملية :يحصل طلبة جامعة غرب فلوريدا على فرص كبيرة جدا إلقامة شبكة
ً
عالقات مع مهنيين في مختلف مجاالت العمل .شبكة العالقات هذه سوف تساعدهم كثيرا في
مرحلة ما بعد الدراسة.

كيفية التقديم:
1
2
3
4
5
6

إكمال تعبئة الطلب على الموقع اإللكتروني uwf.edu/iepدفع رسوم التقديم  150دوالر أمريكي.تقديم نسخة من جواز السفر.تقديم إثبات الدعم المالي.استالم نموذج I-20-الحصول على تأشيرة  ،F-1من القنصلية أو السفارة األمريكية في بلدك.

القبول المشروط
قد تقدم جامعة غرب فلوريدا قبوال مشروطا لطلبة الجامعة والدراسات العليا الذين
يحققون جميع المتطلبات األكاديمية للتقديم ،ولكنهم ال يملكون المهارات اللغوية
الالزمة للدراسة في الجامعة .من أجل التقديم للقبول المشروط ،يجب على الطالب
تقديم طلب إلى جامعة غرب فلوريدا .ويمكن للطالب استخدام خطاب القبول
المشروط لمساعدته في زيادة فرصته في الحصول على تأشيرة دخول إلى الواليات
المتحدة األمريكية .ويجب على الطالب الذي حصل على قبول مشروط ،أن يسجل
في نظام الدوام الكامل في البرنامج المكثف للغة اإلنجليزية حتى يتم متطلبات اللغة
اإلنجليزية .ويمنح الطالب مهلة عام واحد إلتمام متطلبات اللغة اإلنجليزية حتى
يحصل على القبول الكامل في الجامعة.

الطريق إلى جامعة غرب فلوريدا
توفر جامعة غرب فلوريدا برنامج خاص للطالب الجامعي الذي ال يستوفي شروط متطلبات اللغة
اإلنجليزية لتسجيل الجامعي .ولكي يتأهل الطالب لهذا البرنامج الخاص ،يجب عليه التسجيل في
برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف لمدة فصل دراسي ،باإلضافة إلى دراسته الجامعية العادية .بعد
اجتياز برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف بنجاح ،يمكن للطالب المضي قدما ً في دراسته الجامعية
في جامعة غرب فلوريدا.

850.474.2479

iep@uwf.edu
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