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ACE يحرضك لألنتقال إىل الكلية أو الجامعة
اللغــة اإلنجليزيــة األمريكيــة للكليــات )ACE( هــو برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة املكثــف 

ــات  ــن املؤسس ــا م ــمونت وغريه ــة غروس ــور كلي ــن لحض ــاب الدولي ــد الط ــذي يع ال

ــمونت دون  ــة غروس ــال إىل كلي ــاب ACE اإلنتق ــن لط ــايل. ميك ــم الع ــة للتعلي املرموق

ــل. ــة توف ــة إىل درج الحاج

كليــة غروســمونت هــي كليــة مجتمــع عامــة ملــدة عامــن. ميكــن للطــاب الحصــول عىل 

شــهادة أو شــهادة زمالــة ملــدة ســنتن يف مجــال دراســتهم. بعــد عامــن مــن الدراســة يف 

غروســمونت، ميكــن للطــاب اإلنتقــال إىل جامعــة إلكــال 4 ســنوات يف دراســة درجــة 

البكالوريــوس )2 + 2 برنامــج( أو العمــل يف مجــال دراســتهم.

ACE جدول ودروس
ــة  ــاين ودورة مكثف ــون الث ــن آب وكان ــدأ م ــبوعا تب ــا 14 أس ــدم ACE دورات مدته يق

ملــدة 8 أســابيع تبــدأ يف حزيــران. وميكــن اإلطــاع عــىل تواريــخ البــدء واالنتهــاء املحــددة 

ــوان  ــل عن ــذي يحم ــط ال ــىل الراب ــر ع ــع www.grossmont.edu/ace. انق ــىل املوق ع

ــة الربنامــج«. ــدروس، الجــدول، وتكلف »ال

ــة يف  ــم باللغــة اإلنجليزي تتكــون كل دورة مــن عــرون ســاعة يف األســبوع مــن التعلي

ــك  ــا يف ذل ــدث مب ــتاع، والتح ــردات، اإلس ــد، املف ــراءة، القواع ــة، الق ــة األكادميي الكتاب

ــوف  ــام صف ــي. أحج ــاف الوظيف ــة، واإلستكش ــاح الكلي ــرض، نج ــق والع ــارات النط مه

ــردي. ــم الف ــن التعل ــد م ــمح للمزي ــذي يس ــرية، وال ACE صغ

ضامن القبول يف كلية غروسمونت
ــدورات الدراســية،  ــة يف ال ــات األكادميي ــام املتطلب ــال دورة ACE بنجــاح وإمت ــد إك عن

ــة غروســمونت. ــع درجــات يف كلي ســتكون مؤهــاً لالتحــاق يف دورات م

ــون  ــا يك ــمونت عندم ــة غروس ــجيل يف دروس كلي ــك التس ــة دورة ACE، ميكن يف نهاي

ــك: لدي

حصلت عىل متوسط درجة مجموعة 3.0، أو

أكملت إختبار التقييم ESL يف كلية غروسمونت مع درجة ESL 103 أو أعىل.

 )ACE( ــمونت ــة غروس ــات يف كلي ــة للكلي ــة األمريكي ــة اإلنجليزي ــج اللغ ــر برنام يوف

ــن  ــازل ع ــط والتن ــتوى املتوس ــة للمس ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــع تعلي ــن م ــاب الدولي للط

توفــل إىل كليــة غروســمونت. يقــدم برنامــج ACE ثــاث تواريــخ بدايــة مختلفــة عــىل 

مــدار العــام. طــول الــدورات هــي 14 أو 8 أســابيع وميكــن دمجهــا مــع دورات أخــرى. 

وتركــز الفصــول الدراســية عــىل مهــارات التواصــل، القواعــد، الكتابــة األكادمييــة، القــراءة، 

ــة، واإلستكشــاف الوظيفــي. املفــردات، نجــاح الكلي

ملاذا تختار ACE وكلية 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 ACE لديهــم درجــة يف املاجســتري أو أعــىل يف 

ــة. ــات التطبيقي TESOL أو اللغوي

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

 حجم الكلية:  صغري

 الدروس الخصوصية: $1,000—$5,000 جلسة 

االشرتاك: عام

نوع املدرسة: برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف

جنس كافة الطالب: دراسة مختلطة

االنتامء الديني: ال انتاء

منح دراسية مقدمة للطالب األجانب: كا

القبول املرشوط متاح: نعم

أفضل الربامج: اللغة االنجليزية/كلغة ثانية

املحيط: الضاحية

االعتــامد والتصديــق:  CEA, عضــو إنجليزيــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة, 
 WASC

نوع السكن:  االقامة مع عائات,  شقق

وسائل التواصل االجتامعي:

حقائق رسيعة
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فــرص اإلنتقــال - كليــة غروســمونت تنقــل أكــر عــدد مــن الطــاب الدوليــن إىل جامعــة 

الواليــة ســان دييغــو و UCSD مــن 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 4 ســنوات.

ــادي  ــة - ميكــن لطــاب ACE و غروســمونت املشــاركة يف أنشــطة ن األنشــطة الرتفيهي

ــي  ــرم الجامع ــوالت الح ــاطئ، ج ــام الش ــام، أي ــال األف ــك لي ــا يف ذل ــدويل مب ــاب ال الط

ــو. ــان دييغ ــج س ــف يف خلي ــا، والتجدي ــة كاليفورني لجامع

ــز الحــرم  ــة، تقــع يف الضواحــي، تتمي ــة غروســمونت آمن املوقــع، املوقــع، املوقــع - كلي

الجامعــي شــبيه باملتنزهــات، عــىل بعــد 15 دقيقــة فقــط إىل وســط مدينــة ســان دييغــو، 

20 دقيقــة إىل الشــواطئ الجميلــة، و 45 دقيقــة إىل الجبــال.

ACEإجراءات التقديم يف
مــن أجــل الدراســة يف ACE، ســوف يحتــاج الطــاب إىل تأشــرية F-1 )طالــب( . ميكــن 

للطــاب الحصــول عــىل هــذه التأشــرية مــن القنصليــة / الســفارة األمريكيــة يف بادهــم 

بعــد تلقــي إســتارة I-20 مــن برنامجنــا.

للتسجيل يف برنامج ACE، الوثائق التالية مطلوبة:

ACE إستارة •

• نسخة من جواز سفر الطالب

• نسخة من شهادة الطالب للدراسة الثانوية

• شهادة مالية )التي تنص عىل أن الراعي للطالب لديه 14،000$ يف البنك(

• رسوم تقديم غري قابلة لإل سرتداد )$125(

عندمــا نتلقــى كل مــا ســبق، ســوف نرســل الطالــب وثيقــة I-20. وستســتحق الرســوم 

الدراســية الكاملــة )2995$ لــدورة 14 أســبوعا أو 1675$ للــدورة الصيفيــة ملــدة 8 

أســابيع( يف موعــد أقصــاه اليــوم األول مــن الــدورة )يــوم التوجيــه(. ميكــن الوصــول إىل 

إســتارة تقديــم ACE معلومــات الربنامــج اإلضافيــة عــىل موقعنــا عــىل االنرتنــت عــىل 

العنــوان التــايل: www.grossmont.edu/ace. إنقــر عــىل الرابــط الــذي يحمــل عنــوان 

»كيفيــة التقديــم«.

أكرث من 150 تخصص يف كلية غروسمونت تشمل
إدارة العدل

الفنون

إدارة أعال

علوم الحاسوب

إدارة الضيافة والسياحة

أعال عاملية

تسويق

الرياضيات )ما قبل الهندسة(

اإلتصاالت اإلعامية

موسيقى

متريض

دراسات اإلنتقال إىل الجامعة


