
 وصف المدرسة:
اكادیمیة اللغة ھي واحدة من أكثر المدارس األمریكیة المعتمدة. تلقت اكادیمیة اللغة أعلى مستوى اعتماد 

 مدرسة اسسنوات من (وكالة وزارة التعلیم األمریكیة). كما تم ترشیح المدرسة ثماني مرات لجائزة  5لمدة 
المرموق ، في قلب وسط  Art Plazaإلنجلیزیة في أمریكا الشمالیة. تقع المدرسة في متحف تي ستار 

ویسھل الوصول إلیھا من مكتبة المدینة ، ومحطة الحافالت المركزیة ومحطة القطار  فورت لودردیلمدینة 
ع ألمامیة ، م). یحب الطالب المبنى الحدیث والمكیف وساحة الحدیقة امجمعین سكنیینالجدیدة (على بعد 

غرفة صفیة مشرقة  18األشجار والنافورة والمقاعد. توفر المدرسة خدمة الواي فاي المجانیة وتضم 
  .ومكیفة وصالة طعام للطالب مع آالت البیع ومناطق الدراسة الذاتیة ومركًزا إعالمیًا كبیًرا

 

 اھم النقاط التي تجعل اكادیمیة اللغة ممیزة:
 )ACCET  ،IALCالمدارس المعتمدة في أمریكا (. واحدة من أكثر 1

 TOEFL. المدرسة ھي مركز امتحان رسمي لجامعة كامبریدج ومركز اختبار 2

 . اكادیمیة اللغة ھي المدرسة الوحیدة المثالیة في قلب وسط مدینة فورت لودردیل3

 . صفوف دراسیة باعداد صغیرة و جمیع المستویات مضمونة في أي وقت4

تخصصة في تعلیم الكبار ، مع مجموعة طالبیة عالیة المستوى ، تتكون من طالب الجامعة . مدرسة م5
 المحترفین ، والمھنیین ، ومدیري الشركات وضباط الحكومة األجنبیة.



 ESL. المدرسین ذوي الخبرة والمھنیة ، مع شھادات جامعیة وشھادات 6

ھم، و ایضا مالك المدرسة یدیر العملیات الیومیة في . الموظفین المتفانین في عملھم و الذین یھتمون بانفس7
 المدرسة.

. فورت لودردیل ھي واحدة من أسرع المدن نمواً في الوالیات المتحدة وأھم وجھة سیاحیة. سكان المدینة 8
 یتكلمون اللغة اإلنجلیزیة ، في المقابل معظم سكان میامي یتحدثون اإلسبانیة

 15كانوا في المدرسة ألكثر من  اءخفض للغایة للموظفین: معظم المدردوران من اكادیمیة اللغة. لدى 9
 عاًما

 ھي مدرسة موجھة لخدمة العمالء ، حیث یعتبر كل طالب فریدًا اكادیمیة اللغة. إن 10

 

 

 

 

 معلومات عن المدرسة:
 طالبا 150حجم المدرسة: الحد األقصى 

 7مستویات الصفوف الدراسي المقدمة: 

 سنة 16الطالب:  الحد األدنى لعمر

 سنة 26عمر الطالب: متوسط 

 طالبا 12حجم الفصل األقصى: 

 صفا 18عدد الصفوف: 

 : متاحة مجانًاWi-Fiشبكة 

 خیارات اإلقامة: إقامة منزلیة أمریكیة عالیة الجودة أو شقق فردیة ذاتیة الخدمة

 

 معلومات اكادیمیة عن المدرسة:
اإلعداد الجامعي،  ، كامبریدج ، TOEFL  ،TOEIC  ،IELTSالدورات: اللغة اإلنجلیزیة العامة ، 

 شھادة اللغة اإلنجلیزیة لألعمال

 ساعة 17درًسا /  20الدورة القیاسیة: 



 ساعة  27درًسا /  32الدورة المكثفة: 

TOEFL  ،TOEIC  ،IELTS  20  / ساعة 17درسا 

 FCE- CAE-PCE-BECدورة كامبریدج: 

 ساعة  27درًسا /  32اإلعداد للجامعة: 

 ٪98.7معدل رضا العمالء طوال العام: متوسط 

 أنشطة شائعة: 5أفضل 

 . جولة في الحدیقة الوطنیة في ایفرجلیدز1

 . جولة في كي ویست2

 . جولة في مدینة میامي3

 . استودیوھات أورالندو یونیفرسال أو جزر المغامرات4

 یدي للفضاء في كیب كانافیرال. جولة في مركز ناسا كین5

بیان شخصي للمدیر: " یوًما بعد یوم ، نعمل بتفان وحماس ، إلنشاء مجتمع دولي حماسي و مثیر حیث 
یمكن لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة االستمتاع بتجربة أمریكیة ال تنسى ، في جو یراعي و یحافظ على الجمیع، 

طلع إلى الترحیب بالمشاركین الذین یرغبون في االستمتاع بدعم من المعلمین و الموظفین المتحمسین. نت
بمدینة فورت لودردیل ، المدینة الدینامیكیة التي تتمتع بأحد أعلى مستویات الحیاة في الوالیات المتحدة ، مع 

 "تحسین مھاراتھم في اللغة اإلنجلیزیة.

 

 بعض المعلومات عن مدینة فورت لودردیل:
شاطئ النخلة. تعرف المدینة باسم  و میامي الساحل الذھبي في فلوریدا بینعلى فورت لودردیل  قعت

میال على القنوات المائیة وھي عاصمة الیخوت في  300"البندقیة في أمریكا" النھا تمتد على مسافة 
الوالیات المتحدة. فورت لودردیل ھي منطقة حضریة أمیركیة جذابة حیث تعد اللغة اإلنجلیزیة ھي اللغة 

من السكان ، أي أعلى بكثیر من المعدل الوطني. تتمتع مدینة فورت لودردیل  ٪80 یتكلمھاولى التي األ
 ،، وتتمیز باقتصاد متنوع یشمل األعمال المصرفیة ٪3بمعدالت بطالة منخفضة نسبیاً تبلغ  ،الغنیة جداً 

 مطارات دولیة سریعة النمو الصیدلة والطب الجوي. فورت لودردیل لدیھا، إدارة الضیافة،السیاحة، التمویل
لندن وستوكھولم وكل مدینة كبیرة في أمریكا الجنوبیة. فورت ، باریس، مع رحالت مباشرة من دبي

لودردیل ھو ثاني أكبر میناء للسفن السیاحیة في العالم ویستضیف أكبر معرض للقوارب والیخوت في 
 .یجذب مالیین الزوار من جمیع أنحاء العالم ، حیثالعالم

للفنون والترفیھ، على شى النھرمم تقع منطقة الفنون والترفیھ في فورت لودیردیل ، والمعروفة باسم منطقة
لفنون المسرحیة ومتحف العلوم بروارد ل في قلب المدینة. تضم المنطقة مركز الس اوالس،  طول شارع

ط منطقة األعمال فورت لیدردیل یرب وھو شارع شعبي في وسط مدینةالس اوالس بولیفارد  .ومسرح



المركزیة مع مناطق الشاطئ. على طول الطریق من وسط المدینة إلى شاطئ فورت لودردیل، سوف تجد 
المعارض الفنیة والمحالت التجاریة الراقیة والمقاھي وأحیاء الجزیرة الفریدة التي تصطف على جانبیھا 

 الیخوت.

 

 



 
 

 المدینة:بعض االحصاءات و الحقائق التي قد تھمك حول 
 نسمة 172,389عدد سكان فورت لودیردیل: 

 ملیون نسمة 1.8وارد: -برو مقاطعةعدد سكان 

 C 24.0: متوسط درجة الحرارة

 یوم 300عدد االیام التي تكون فیھا الشمس مشرقة: اكثر من 

 ملیون كیلو متر مربع  93: الیابسةمساحة 

 كیلومتر  38مساحة الشواطئ: 



 
 ملیون نسمة 15العام: عدد الزوار خالل 

 ملیار دورالر  11.4المبلغ الذي یدفعھ السیاح: 

 

یوفر فورت لودردیل مالعب التنس والغولف و اماكن لركوب القوارب السریعة وصید األسماك وركوب 
حتوي تالخیل كل ھذه األنشطة الترفیھیة متوفرة كي تستمتع بھا في وقت فراغك في محیط استوائي جمیل. 

فدان  750.000، وثالثة شعاب طبیعیة ومنتزه إیفرجلیدز الوطني مع  منتزھا 298دیل على فورت لودر
 .الطبیعیة الغیر ملوثةمن األراضي 

 3اعة إلى س على بعدالعالم. یقع العدید منھم جذبا للسیاح في  مناطقاكثر التعتبر فلوریدا موطنًا لبعض 
وطنًا لعالم دیزني وإیبكوت واستودیوھات یونیفرسال . تعد أورالندو مارة من فورت لودردیلساعات بالسی

األعمار. باإلضافة إلى ذلك ، ھناك فنادق  یة مناسبة لجمیعترفیھمرافق وجزر المغامرة وعالم البحار. ھناك 
ومطاعم وعروض ممتازة وموسیقى حیة وأكثر من ذلك. تشمل مناطق الجذب الشھیرة األخرى في فلوریدا 

في  Salva-dor Daliومتحف  Busch، وحدائق  كیب كانافیرال للفضاء في ناسا كینیدي مركز
Tampa  و ،Key West  أقصى نقطة في جنوب الوالیات المتحدة ، حیث متحف ،Hemingway 

Museum. 

 ، حیث یمكنك استخدام مطار لودردیل الدوليالوصول إلى فورت لودیردال أسھل من أي وقت مضى
 !! ي المزدحم دائماعوضا عن مطار میامي الدول



استفد من الرحالت الدولیة الجدیدة بدون توقف وخدمة االتصال المنفرد المریحة مباشرة في مطار فورت 
: دبي ، لندن ، فرانكفورت ، أوسلو ، كوبنھاغن ، ، ھذه الخدمة متوفرة مع ھذه المدنلودردیل الدولي

 ا كاس ، كیتو ، مكسیكو سیتي ، تورنتو ، مونتلایر.ستوكھولم ، ساو باولو ، لیما ، بوغوتا ، میدیلین ، كار

 

على بعد ساعة واحدة فقط من فورت لودردیل ، یقدم مطار میامي رحالت دولیة مباشرة بدون توقف من 
أمستردام ، لندن ، باریس ، برلین ، فرانكفورت ، دوسلدورف ، لشبونة ، مدرید ، میونخ ، برشلونة ، 

زیورخ ، اسطنبول ، موسكو ، الدوحة ، سانتیاغو ، لیما ، برازیلیا ، ریو دي میالن ، روما ، فیینا ، 
 جانیرو ، بیلو ھوریزونتي ، بوینس آیرس ، الباز وغیرھا الكثیر!

 
 


