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البرنامج االكاديمي لتعليم اللغة االنجليزية في جامعة نيوهيفن هو األول من نوعه في مدينة نيوهيفن الذي يستعمل محتوى تعلمي 

 مقتبس من اللغة االنجليزية كلغة ثانية. 

وفي الوقت ذاته يساعد في البرنامج االكاديمي لتعليم االنجليزية، يستطيع الطالب أن يكتسب المعلومات الكافية لفهم الموضوع 

الطالب على استخدام اللغلة االنجليزية. البرنامج االكاديمي لتعليم اللغة االنجليزية يعطي الطالب كل المهارات الالزمة ليستطيع 

 للغة و كذلك في دراسته االكاديمية، و هذا االمر يدرس للطالب أيًا كان تخصصه. بذلك استخدامها في ا

الدراسة فس البرنامج االكاديمي لتعليم االنجليزية يعطي الطالب الوصول الكامل لكل برامج الجامعة و البرامج االخرى 

 لمساعدة الطالب. 

 

 الطالب يستطيعون: 

 بقراءة بعض الكتب و في نفس الوقت االستمتاع بكوب من القهوه. التوقف في مكتبة بيرتسون و االستمتاع  •

 االشتراك في نشاطات النادي مثل رفع االثقال او لعب كرة السلة في مبنى بيكرمان الترفيهي.  •

أو االشتراك في محادثة مع احد طلبة الجامعة في تجمع نادي المحادثة. في ذلك تستطيع  التحدث مع احد المرشدين •

 تخصصك و اكثر.  السؤال عن

 العيش في احدد مبانينا الجديدة المجهزة للسكن داخل أو خارج الجامعة.  •

 

الطالب كذلك يستطيعون االندماج في المجتمع و المشاركة بالنشاطات. في جامعة نيوهيفن أنت على مقربة من بعض الشواطئ 

ستمتاع بالمناظر في مدينة نيوهيفن و االصوات هناك. الرائعة في المنطقة. إن كانت الشواطئ ليست من اهتمامتك، فتسطيع اال

المدينة هي منزل لعدة متاحف و عددة استعراضات. معظم الفعاليات التي تحتدث في المدينة دخولها مجاناً. استمتع ببعض 

على بعد ساعة واحده المأكوالت العالمية، و اسواق فاخرة ، أو يوم أو يومين من المناظر الطبيعية. مدينة نيويورك في الجنوب 

بالقطار او بالسيارة و إن كنت تفضل مدينة بوسطن فهي عن بعد ساعتين و تمتع بالمناظر التاريخية و المأكوالت البحرية 

 الفاخرة التي تجاري معظم مرافئ العالم المشهورة. 

 

 تعال لجامعة نيوهيفن للبرنامج االكاديمي لتعليم اللغلة االنجليزية. 

 بدأ من هنا.فقصة نجاحك ت

 

 لوتالو كي 

 المسؤول عن البرنامج االكاديمي لتعليم اللغة االنجليزية

 جامعة الفن و العلوم


