كلية غروسمونت \ برنامج اللغة اإلنجليزية األمريكية ()ACE
8800 Grossmont College Drive, El Cajon CA 92020 P: 619-644-7293

حقائق رسيعة

حجم الكلية:صغري

الدروس الخصوصية 5,000$—1,000$ :جلسة
االشرتاك :عام
نوع املدرسة :برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف
جنس كافة الطالب :دراسة مختلطة
االنتامء الديني :ال انتامء
منح دراسية مقدمة للطالب األجانب :كال
القبول املرشوط متاح :نعم
أفضل الربامج :اللغة االنجليزية/كلغة ثانية
املحيط :الضاحية
االعتــاد والتصديــق ,CEA :عضــو إنجليزيــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة,

WASC

 ACEيحرضك لألنتقال إىل الكلية أو الجامعة

اللغــة اإلنجليزيــة األمريكيــة للكليــات ( )ACEهــو برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة املكثــف
الــذي يعــد الطــاب الدوليــن لحضــور كليــة غروســمونت وغريهــا مــن املؤسســات
املرموقــة للتعليــم العــايل .ميكــن لطــاب  ACEاإلنتقــال إىل كليــة غروســمونت دون
الحاجــة إىل درجــة توفــل.
كليــة غروســمونت هــي كليــة مجتمــع عامــة ملــدة عامــن .ميكــن للطــاب الحصــول عىل
شــهادة أو شــهادة زمالــة ملــدة ســنتني يف مجــال دراســتهم .بعــد عامــن مــن الدراســة يف
غروســمونت ،ميكــن للطــاب اإلنتقــال إىل جامعــة إلكــال  4ســنوات يف دراســة درجــة
البكالوريــوس ( 2 + 2برنامــج) أو العمــل يف مجــال دراســتهم.

جدول ودروس ACE

يقــدم  ACEدورات مدتهــا  14أســبوعا تبــدأ مــن آب وكانــون الثــاين ودورة مكثفــة
ملــدة  8أســابيع تبــدأ يف حزيـران .وميكــن اإلطــاع عــى تواريــخ البــدء واالنتهــاء املحــددة
عــى املوقــع  .www.grossmont.edu/aceانقــر عــى الرابــط الــذي يحمــل عنــوان
«الــدروس ،الجــدول ،وتكلفــة الربنامــج».

تتكــون كل دورة مــن عــرون ســاعة يف األســبوع مــن التعليــم باللغــة اإلنجليزيــة يف
الكتابــة األكادمييــة ،القــراءة ،القواعــد ،املفــردات ،اإلســتامع ،والتحــدث مبــا يف ذلــك
مهــارات النطــق والعــرض ،نجــاح الكليــة ،واإلستكشــاف الوظيفــي .أحجــام صفــوف
 ACEصغــرة ،والــذي يســمح للمزيــد مــن التعلــم الفــردي.

ضامن القبول يف كلية غروسمونت

عنــد إكــال دورة  ACEبنجــاح وإمتــام املتطلبــات األكادمييــة يف الــدورات الدراســية،
ســتكون مؤه ـاً لاللتحــاق يف دورات مــع درجــات يف كليــة غروســمونت.

نوع السكن:االقامة مع عائالت,شقق
وسائل التواصل االجتامعي:

يف نهايــة دورة  ،ACEميكنــك التســجيل يف دروس كليــة غروســمونت عندمــا يكــون
لديــك:
حصلت عىل متوسط درجة مجموعة  ،3.0أو
أكملت إختبار التقييم  ESLيف كلية غروسمونت مع درجة  ESL 103أو أعىل.
يوفــر برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة األمريكيــة للكليــات يف كليــة غروســمونت ()ACE
للطــاب الدوليــن مــع تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة للمســتوى املتوســط والتنــازل عــن
توفــل إىل كليــة غروســمونت .يقــدم برنامــج  ACEثــاث تواريــخ بدايــة مختلفــة عــى
مــدار العــام .طــول الــدورات هــي  14أو  8أســابيع وميكــن دمجهــا مــع دورات أخــرى.
وتركــز الفصــول الدراســية عــى مهــارات التواصــل ،القواعــد ،الكتابــة األكادمييــة ،القـراءة،
املفــردات ،نجــاح الكليــة ،واإلستكشــاف الوظيفــي.

ملاذا تختار  ACEوكلية غروسمونت؟
خدمــة شــخصية  -مكتــب الطــاب الــدويل لديــه مستشــارين بــدوام كامــل ملســاعدتك
يف تحقيــق أهدافــك التعليميــة.
مدرســون ممتــازون  -يتــم اختيــار إعضــاء هيئــة التدريــس لخربتهــم وقدرتهــم التدرســية
والتفــاين للطــاب .جميــع مدرســون  ACEلديهــم درجــة يف املاجســتري أو أعــى يف
 TESOLأو اللغويــات التطبيقيــة.
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فــرص اإلنتقــال  -كليــة غروســمونت تنقــل أكــر عــدد مــن الطــاب الدوليــن إىل جامعــة
الواليــة ســان دييغــو و  UCSDمــن أي كليــة أخــرى يف ســان دييغــو.
التكلفــة املنخفضــة  -أكمــل العامــن األولــن مــن درجــة البكالوريــوس يف كليــة
غروســمونت بأقــل مــن نصــف التكلفــة مــن أي مؤسســة ملــدة  4ســنوات.
األنشــطة الرتفيهيــة  -ميكــن لطــاب  ACEو غروســمونت املشــاركة يف أنشــطة نــادي
الطــاب الــدويل مبــا يف ذلــك ليــال األفــام ،أيــام الشــاطئ ،جــوالت الحــرم الجامعــي
لجامعــة كاليفورنيــا ،والتجديــف يف خليــج ســان دييغــو.
املوقــع ،املوقــع ،املوقــع  -كليــة غروســمونت آمنــة ،تقــع يف الضواحــي ،تتميــز الحــرم
الجامعــي شــبيه باملتنزهــات ،عــى بعــد  15دقيقــة فقــط إىل وســط مدينــة ســان دييغــو،
 20دقيقــة إىل الشــواطئ الجميلــة ،و  45دقيقــة إىل الجبــال.

إجراءات التقديم يفACE

مــن أجــل الدراســة يف  ،ACEســوف يحتــاج الطــاب إىل تأشــرة ( 1-Fطالــب)  .ميكــن
للطــاب الحصــول عــى هــذه التأشــرة مــن القنصليــة  /الســفارة األمريكيــة يف بالدهــم
بعــد تلقــي إســتامرة  20-Iمــن برنامجنــا.
للتسجيل يف برنامج  ،ACEالوثائق التالية مطلوبة:
• إستامرة ACE
• نسخة من جواز سفر الطالب
• نسخة من شهادة الطالب للدراسة الثانوية
• شهادة مالية (التي تنص عىل أن الراعي للطالب لديه  $14،000يف البنك)
• رسوم تقديم غري قابلة لإل سرتداد ()$125
عندمــا نتلقــى كل مــا ســبق ،ســوف نرســل الطالــب وثيقــة  .20-Iوستســتحق الرســوم
الدراســية الكاملــة ( $2995لــدورة  14أســبوعا أو  $1675للــدورة الصيفيــة ملــدة 8
أســابيع) يف موعــد أقصــاه اليــوم األول مــن الــدورة (يــوم التوجيــه) .ميكــن الوصــول إىل
إســتامرة تقديــم  ACEمعلومــات الربنامــج اإلضافيــة عــى موقعنــا عــى االنرتنــت عــى
العنــوان التــايل .www.grossmont.edu/ace :إنقــر عــى الرابــط الــذي يحمــل عنــوان
«كيفيــة التقديــم».

تسويق
الرياضيات (ما قبل الهندسة)
اإلتصاالت اإلعالمية
موسيقى
متريض
دراسات اإلنتقال إىل الجامعة

أكرث من  150تخصص يف كلية غروسمونت تشمل

إدارة العدل
الفنون
إدارة أعامل
علوم الحاسوب
إدارة الضيافة والسياحة
أعامل عاملية
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