Achievement Academy
Bridge Program
أكاديمية اإلنجاز
برنامج اإلعداد األكاديمي

A proven track record
For over 20 years students from more than 30
countries have been through our Achievement
Academy Bridge Program, going on to be
successful in their major of choice at AUS.

سجل مشهود ومثبت
طالب من  30دولة وأكثر خاضوا برنامج اإلعداد

I came to AUS with band 3 in IELTS and entered
the Achievement Academy. One thing I learned is
to never give up. You should always work hard to
achieve your dreams. If I can do it, you can, too.

في التخصص الذي اختاروه في الجامعة.

جئــت إلــى الجامعــة األميركيــة فــي الشــارقة مــع عالمــة
 3فــي األيليتــس ( )IELTSودخلــت برنامــج اإلعــداد
األكاديمــي الــذي مــن خاللــه تعلمــت عــدة أشــياء منهــا
ً
أبــدا فيجــب أن تعمــل بجــد لتحقيــق
عــدم االستســام
أحالمــك وإذا كان بإمكانــي فعــل ذلــك ،يمكنــك أيضــا
فعــل ذلــك.

Three out of four students
achieve the AUS required
IELTS/TOEFL score within
one semester.

Sara Abdulla AlZahrani
AABP Alumna and AABP Student Council
Representative, 2019–2020

ســارة عبدالله الزهراني

خريجة برنامج اإلعداد األكاديمي وممثلة مجلس الطلبة
لبرنامج اإلعداد األكاديمي2020–2019 ،

األكاديمي بأكاديمية اإلنجاز في الجامعة األميركية
ً
ً
نجاحا
عاما ،حيث حققوا
في الشارقة على مدار 20

ثالثة من كل أربعة طالب من
برنامج اإلعداد األكاديمي يحققون
العالمة المطلوبة في اختبار
األيليتس ( )IELTSوالتوفل ()TOEFL
خالل فصل دراسي واحد.

أكاديمية اإلنجاز
ُصمم برنامج اإلعداد األكاديمي في الجامعة
األميركية في الشارقة لمساعدة الطلبة في
تحسين مهاراتهم باللغة اإلنجليزية ولنجاحهم في الجامعة
والتمتع بالحياة الطالبية التي توفرها الجامعة.
فوائد برنامج التجسير في أكادمية اإلنجاز:
•يسهل االندماج في الحياة الجامعية
•يطور مهارات الطلبة بالقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية
•يساعد الطلبة على تكوين صداقات وبناء عالقات مساندة
•يعلم مهارات دراسية مهمة مثل التفكير النقدي وتدوين
المالحظات والتعلم المستقل

As an AABP student,
you may be eligible for a
financial grant.
تتوفــر المنــح المالية لطلبة البرنامج
فــي أكاديمية اإلنجاز وفق الوضع
المالــي لمقدم الطلب.

•يساعد الطلبة على تحقيق العالمات الالزمة للنجاح في
امتحانات التوفل (/ )TOEFLاأليليتس ()IELTS
•يحضر طلبة السنة األولى لمواد الكتابة
•يعيش الطلبة الحياة الطالبية التي توفرها الجامعة
•يحظى الطالب على دعم شخصي ويسمح لهم
بالمشاركة في الحياة الجامعية ومن ضمنها الرياضة،
واألنشطة واألندية الطالبية
•يوفر اهتمام شخصي للطلبة ويوفر النصائح الفردية

للتواصل معنا | Contact us
scholarship@aus.edu

•يعطي الطلبة الفرصة للتسجيل بمادتي
الرياضيات والفيزياء
*يعطي الطلبة المسجلين في الهندسة وإدارة األعمال الفرصة للتسجيل في
المواد التأسيسية للرياضيات والفيزياء  ،100فعلى طالب الهندسة الجلوس
في االمتحانات التحضيرية لمادتي الفيزياء والرياضيات وعلى طالب إدارة األعمال
الجلوس في اإلمتحان التحضيري لمادة الرياضيات .إذا حققت العالمة المطلوبة
في االمتحانات التحضيرية لمادتي الرياضيات والفيزياء ،يمكنك حينئذ التسجيل
في المواد التأسيسية للرياضيات والفيزياء  100في كل فصل دراسي أثناء تطوير
مهارتك في اللغة اإلنجليزية.

Providing a bridge to your potential
The Achievement Academy Bridge Program at
American University of Sharjah is designed to
help you improve your English language skills
and prepare for university success, while enjoying
everything AUS student life has to offer.
• Ease into university life
• Improve your English skills
• Build friendship and support networks
• Learn essential study skills
• Achieve your IELTS/TOEFL targets
• Prepare and progress directly to first-year
university writing courses
• Experience AUS student life
• Join sports teams, student clubs and activities
• Receive personalized support
*• Take math and physics courses
*For prospective engineering and business students at the

foundation or 100 level. Engineering students should take the math
and physics placement tests. Business students should take the math
placement test. If you achieve the required score for the math and physics
placement tests, you can take the relevant math or physics 100 level
course in each semester while you develop your English skills.

Reach your IELTS/TOEFL targets as an
AABP student and a #Proud_AUSer

What you will study as an AABP student
البرنامج الدراسي لطلبة برنامج االعداد األكاديمي
Content
المحتوى

Improves academic English reading and writing skills as
well as vocabulary, grammar, listening and speaking
تحســين المفــردات والنحــو باإلضافــة إلى القراءة والكتابة واالســتماع

الساعاتالمعتمدة

Hours per week
الساعات باالسبوع

Subject

Course credits

Up to 3

15

English
Language
اللغــة اإلنجليزية

والتحــدث مــع التركيز علــى اللغة اإلنجليزيــة األكاديمية

Focuses on test-taking skills for the IELTS and TOEFL
examinations, supplemented by directed online self-study
materials

-

3

يركــز علــى مهــارات التقدم إلــى اختبارات اللغــة اإلنجليزية والتوفل

Emphasizes time management, note-taking, public
presentations, critical thinking skills, problem solving,
adapting to university life and developing personal skills
التشــديد علــى إدارة الوقــت وتدويــن المحاضرات وفن االلقاء

المادة

1

3

Test Preparation
التحضيــر لالختبار

University
Preparation
التحضيــر للجامعة

ومهــارات التفكيــر النقــدي وحــل المشــاكل والتكيف مع حيــاة الجامعة
وتطويــر المهارات الشــخصية

Improves analytical, reasoning and problem-solving skills in
math and physics in preparation for the students’ majors
تحســين مهــارات التحليــل والتفكير وحل المشــاكل فــي الرياضيات

والفيزيــاء اســتعداداً لتخصصــات الطالب

Up to 4

3–5

Math/Physics
)(optional
الرياضيات /
الفيزيــاء (اختياري)

The AABP is designed for students scoring
between 4.5 and 6.0 on the IELTS, or between 32
(400) and 79 (547) on the TOEFL, or between 950
*and 1525 on the EMSAT.
• Gain helpful test-taking skills.
• Learn from highly qualified and experienced IELTS/
TOEFL instructors.
• Take your test on campus at the AUS testing center.
*Students with lower IELTS/TOEFL/EMSAT scores may enroll in AUS’s
Achievement Academy Outreach Program.

حقق عالماتك الالزمة في امتحانات األيليتس
ً
فخورا بانتمائك إلى
(  )IELTSوالتوفل ( )TOEFLوكن
الجامعة األميركية في الشارقة #Proud_AUSer
ُصمم برنامج اإلعداد األكاديمي للطالب الحاصلين على
درجات تتراوح بين  4.5و  6.0في اختبار األيليتس ( ،)IELTS
أو بين  )400( 32و )547( 79في اختبار التوفل ( ،)TOEFLأو بين
 950و 1525في اختبار اإلمسات (* )EmSAT
•يكتسب الطلبة مهارات مفيدة لتقديم االختبارات
•يتعلم الطلبة من مدربين مؤهلين ذوي خبرة
•يمكن للطلبة تقديم االمتحان في مركز االمتحانات في
الجامعة األميركية في الشارقة
*يمكن للطالب الحاصلين على درجات أقل في اختبار األيليتس ( )IELTSوالتوفل
( )TOEFLواإلمسات ( )EmSATااللتحاق في برامج التدريب الخارجية في الجامعة
األميركية في الشارقة.

Scan here for information about
tuition and housing fees.

امسح الرمز لمعرفة معلومات حول رسوم
.الدراسة والسكن الجامعي
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