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البرامج

الجامعة
تقع جامعة Augustana University في سيوكس فولز، وهي المدينة 

األكبر في والية ساوث داكوتا في منطقة حضرية آهلة بعدد من السكان يبلغ 

كثر من 250000 نسمة. وقد ُصنفت سيوكس فولز على أنها “مدينة صغيرة 

عالية المرتبة لألعمال والمهن” وكذلك على أنها “أفضل مكان للمعيشة” 

في الواليات المتحدة للعديد من السنوات المتتالية، ويعزو ذلك إلى ما تقدمه 

المدينة من تكلفة معيشة منخفضة ومستوى معيشة عال وفرص ممتازة للعمل 

والتدريب ومعدالت الجريمة المنخفضة والطبيعة الودودة للسكان.

 وجامعة Augustana University هي جامعة خاصة انتقائية تضم 

1800 طالب. جامعة Augustana التي تأسست عام 1860 توفر على مدار 

155 عام تجارب تعليمية رائدة بأسعار ميسورة. وتقدم الجامعة درجات 

البكالوريوس لدراسات األربع سنوات في أكثر من 50 تخصًصا باإلضافة 

إلى برامج دراسات عليا متزايدة، وتم تصنيف جامعة Augustana من بين 

 أفضل الجامعات في الغرب األوسط بالواليات المتحدة في تقرير

.Princeton Review ومراجعة U.S. News and World Report الدراسة

Berlitz إحدى شركات ،ELS Educational Services, Inc. حقوق الطبع 2016 محفوظة لشركة
M16-CBH-SIO-ARA

 ELS Language Centers 
Augustana University في جامعة

مركز العلوم اإلنسانية
2001 South Summit Avenue

Sioux Falls, South Dakota 57197
TBD :هاتف: 1.605.274.5885  ◀  فاكس
ELS.edu/SiouxFalls :الموقع اإللكتروني

SIO@ELS.edu :البريد اإللكتروني

البرامج الجامعية:
األدب/الفنون الجميلة  

العلوم البيولوجية والطب األحيائي  
األعمال  

علوم الكمبيوتر  
االقتصاد  

درجة علمية مزدوجة 3 + 2 في مجال الهندسة مع الشركاء التالين:  
• جامعة Columbia University - نيويورك  

• جامعة Washington University  - سانت لويس، ميسوري  
•  جامعة University of Minnesota - توين سيتيز، مينسوتا  

 والمزيد…

ساوث داكوتا

سیوكس فولز

UniversityGuideOnline.org/Augie
*يقدم خطاب االلتحاق المشروط )CLA( - خاضع للتغيير

االفتتاح 
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.ELS.edu/Programs لمعرفة المزيد من المعلومات عن برامج اللغة اإلنجليزية لدينا، قم بزيارة

الدراسة
!ELS Language Centers مع Augustana University ادرس اإلنجليزية في حرم جامعة

على مدى أكثر من 50 عاماً، ظلت ELS Language Centers تعد الطالب للدراسة الجامعية بتعليمهم اللغة اإلنجليزية. يقدم 
مركز ELS/Sioux Falls البرامج التالية في اللغة اإلنجليزية:

انجح  • استكشف   • اإلنجليزية   تعلم 

الخبرة: منذ عام 1961، ساعدت ELS Language Centers ما 

 يزيد عن 1,2 مليون من الطالب األجانب القادمين من أكثر من 

175 دولة حول العالم على تعلم اللغة اإلنجليزية بسرعة وكفاءة.

 الموقع: يقع مركز ELS/Sioux Falls في موقع مناسب بحرم 

جامعة Augustana University في سيوكس فولز، ساوث 

داكوتا. سيوكس فولز هي مركز األعمال والرعاية الصحية 

 Augustana والتسوق والترفيه والثقافة في المنطقة. موقع جامعة

في المناطق المركزية بسيوكس فولز يمكن الطالب من الوصول إلى 

المطاعم ومتاجر البقالة ومناطق الترفيه وأكثر من ذلك بقطع مسافة 

قصيرة سيًرا على األقدام. ويمكن للطالب ركوب شبكة حافالت 

المدينة مجانًا واالستمتاع بالشبكة الشاملة لمسارات الدراجات 

الموجودة بالقرب من حرم الجامعة. وتُصنف سيوكس فولز 

باستمرار كإحدى أكثر المدن الصغيرة أمانًا في الواليات المتحدة.

السكن: يسكن طالب ELS في مساكن داخل الحرم الجامعي مع 

غرف نوم مزدوجة )متشاركة(. كما يتسنى أيضاً للطالب اختيار 

اإلقامة مع األسر األمريكية القريبة من الحرم الجامعي.

 استخدام المرافق: سيكون بإمكان طالب ELS استخدام المكتبة 

ومرافق الترفيه ومعامل الكمبيوتر والمزيد.

األنشطة: تخطط ELS لتقديم مجموعة كاملة من األنشطة للطالب، 

تشمل زيارات إلى معالم الجذب المحلية، وأنشطة داخل المركز 

والكثير من الفعاليات األخرى.

اإلنجليزية ألغراض أكاديمية
تطوير مكثف لمهارات االستماع والمحادثة والكتابة والنطق والمفردات   

وقواعد اللغة المطلوبة للتواصل بدقة وفعالية في العالم األكاديمي وما 
أبعد من ذلك

30 محاضرة في األسبوع  
يفي بشرط اللغة اإلنجليزية الالزم للقبول فيما يزيد عن 650 جامعة   

Augustana University وكلية، من بينها جامعة 

مميزات البرنامج
12 مستوى إلجادة اللغة بدًءا من مستوى المبتدئين إلى مستوى اإلجادة  

المحاضرات من االثنين إلى الجمعة  
دورات تستغرق 4 أسابيع، تعادل كل دورة منها مستوى واحد من   

ELS مستويات اإلجادة في
يتوفر 13 تاريخ لبدء البرنامج سنوياً  

المزايا
 توفر جامعة Augustana University لطالب 

ELS المزايا التالية:

قبول المستوى 112 في ELS )اإلنجليزية ألهداف أكاديمية(   
باعتباره استيفاء لشرط إجادة اللغة اإلنجليزية

التحاق مشروط للطالب المؤهلين للبرامج الجامعية المحددة   

اختر
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