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"هذا هو أ�فضل يشء يف حيايت! أ�ان أ�حب هذا
املاكن؛ الناس ،ومساكن الطالب ،والطعام ولك
يشء! أ�ان ال أ�ريد أ�ن أ�ترك هذا املاكن!"
روبرت 2016 ،طالب يف أ�اكدميية
�إديوكيشن يو �إس أ�يه من رومانيا

مواعيد هنائية هامة لعام 2017
 1أ�بريل
�آخر موعد للتقدمي
 1أ�بريل
املوعد الهنايئ للتقدمي للمنح ادلرا�سية
 1مايو
املوعد الهنايئ ل إليداع
 1يونيو
املوعد الهنايئ دلفع الرسوم اكمةل
نقوم مبراجعة الطلبات عىل أ�ساس دوري .ويمت
قبول املتقدمني املؤهلني حىت شغل مجيع ا ألماكن
املتوفرة يف الربانمج.
يرىج مالحظة أ�ن :الكثري من براجمنا متتلئ قبل
املوعد الهنايئ لتقدمي الطلبات يف  1أ�بريل ،ذلكل
نشجع الطالب بقوة عىل التقدمي يف وقت مبكر.
بعد قبول الطالب ،جيب �إيداع مبلغ  500دوالر
أ�مرييك ال تسرتد ،حبلول  1مايو حلجز ماكن
للطالب يف الربانمج.

نبذة عن أ�اكدميية �إديوكيشن يف جامعة وا�شنطن
أ�اكدميية �إديوكيشن يو �إس �إيه يف جامعة وا�شنطن يه برانمج صيفي مدته ثالثة أ�سابيع مصمم
للطالب ادلوليني املقميني اذلين يسعون �إىل حتسني كفاءهتم يف اللغة الإجنلزيية مع احلصول
عىل املعرفة الاكفية بش�أن اجلامعات ا ألمريكية .من خالل مجموعة متنوعة من أ�نشطة الربامج
املتخصصة ،سوف يتواصل الطالب مع أ�عضاء هيئة التدريس واملوظفني يف جامعة وا�شنطن،
ويتعلمون كيفية �إجراء البحوث عىل امل�ستوى اجلامعي .تشمل ا ألنشطة:
•دورة تدريبية مكثفة للغة الإجنلزيية
•مناقشات مركزة عىل م�ستوى العامل
لتعل
• أ�ايم تعلميية تعمتد عىل الابتاكر وهنج  STEAMا ميي
•ورش معل حول القبول يف اجلامعة
•الإعداد المتحان الـ TOEFL
أ
•زايرات �إىل اللكيات واجلامعات الخرى يف منطقة سانت لويس
•احلصول عىل خربات وجتارب حول الثقافة ا ألمريكية
ا ألهلية
•الطالب اذلين يتخرجون من املدرسة الثانوية يف عام  ،2019 ،2018و 2020
•الطالب اذلين يعيشون حال ًيا خارج الوالايت املتحدة ا ألمريكية
•احلد ا ألدىن للمعدل الرتامكي +B
•درجة الـ  TOEFLعىل ا ألقل 60
رسوم ومواعيد الربانمج
مواعيد الربانمج يه  16يوليو حىت  4أ�غسطس  . 2017رسوم الربانمج الإجاملية واليت تشمل
دوالرا أ�مريكيًا .املنح ادلرا�سية
مجيع املرصوفات الأاكدميية والسكنية يه ً 5,585
متوفرة للطالب اذلين ليس دلهيم الإماكانت املالية الاكفية.
ملزيد من املعلومات حول الرسوم ،واملنح ادلرا�سية ،ومتطلبات التقدمي يرىج زايرة:
summerexperiences.wustl.edu

