
Littleton )إحدى ضواحي دينفر الجميلة )ليتلتون : 
 

  الشارع الرئيسي يتبع لمبنى كلية اجتماعية بالقرب من

 التجارية من المطاعم و المحالت التاريخي و العديد
  طرق لركوب الدرجات الهوائية, مجمعات حدائق جميلة,

 خارجية , مراكز استجمامارية تج
 نصف ساعة فقط بالمواصالت لتصل الى دينفر العاصمة 

 معهد سبرنغ العالمي يوفر موقعين  
 لدراسة اللغة اإلنجليزية و التمتع بجمال جبال الروكي الخالبة

 

Spring International Language Center 

Excellence in Education with a Personal Touch 

 حقق أهدافك مع معهد سبرنغ العالمي

 
  تعلم جميع جوانب اللغة االنجليزية من قراءة و كتابة و محادثة

 مستويات                  6من خالل برنامج تعليمي متكامل مقسم الى 
 للدراسة في  الكاديمية للغة االنجليزية لتأهيلكدراسة المهارات ا

 ة أو الجامعةالكلي
        ًارفع ثقتك بنفسك في التواصل باللغة اإلنجليزية اجتماعيا

 و أكاديمياً 
  طور مؤهالتك الوظيفية 
 تعلم أكثر عن ثقافة المجتمع االمريكي 
 على القبول في الجامعة من خالل استكمال برنامج  لاحص 

سبرنغ العالمي للغة االنجليزية, حيث أنه ال يتوجب لخريجين 

 IELTSأو  TOEFLد تقديم المعه

 
 

 خدمات طالبية متميزة

 
 سين ذو خبرة عالية حاصلين على شهادات متقدمة مدر 

  حصص تعليمية خاصة يقدمها المدرسين لتغطية احتياجات

 الطالب خالل برنامجهم التعليمي

 المساعدة في التقديم للكليات و الجامعات االمريكية 

 لمحافظة على ا في الحصول و توفير المساعدة الالزمة         

 واليات المتحدةفيزه طالب خالل إقامتك في ال

  جلسات محادثة جماعية و العديد من األنشطة المعهد يقدم

الرياضية كالتزلج و التجديف النهري باإلضافة الى العديد من 

 األنشطة الجامعية األخرى

 مختبرات كمبيوتر متطورة ,انترنت فصول دراسية ذكية, 

 االستقبال من المطار و التوصيل بدون أي تكلفة إضافية 

 كانية السكن عند عائالت أمريكيةتوفير ام 

Denver )عاصمة والية كولورادو بتعداد سكاني يقارب )دينفر :    

 نسمةمليون   2.5

 

  مول 16موقع حيوي في قلب العاصمة /شارع 
 مسارح, متاحف, اسواق, مطاعم 
 رة السلة , كرة القدمالدوري الوطني لكرة القدم األمريكية , ك   

 والهوكي

Member of: 

www.spring.edu 

 



    

Spring International Language Center 
Study English in  

Colorado, USA 

    رادوسبرنغ العالمي في والية كولو معهد

 :مقدم لكي
 23  ساعة من اللغة االنجليزية أسبوعياً ضمن الفصل الدراسي

 أسابيع 9المكون من  و الواحد
 6 مراحل دراسية من مرحلة المبتدئ وحتى مرحلة المتقدم 
  جميع جوانب اللغة منهج دراسي متكامل يشتمل على دراسة

االنجليزية )قراءة , كتابة, قواعد, مهارات التحدث و السمع , 

 مهارات كتبة البحوث(
 باإلضافة دراسية  تركز على لفظ وسمع و تحدث اللغة ,   وحدات

 IELTSو  TOEFL الى التحضير المتحان
 فصول مناسبة الحجم و مالئمة لراحة الطالب 
 عةخدمات أكاديمية و اجتماعية متنو 
 ر أحدث التقنيات التكنولوجيا في التعليم يتوف 
 شهادات و تقارير أكاديمية 
 بيئة تعليمة مريحة و مالئمة لجميع الطالب 

 

www.spring.edu 

 ع خطوات سهلة فقط:بمن خالل أر التقديم في المعهد
 

 : للمعهد اإللكتروني الموقع لوخد الخطوة األولى www.spring,edu  
 (Littletonأو  Denver) التاليين الموقعين ر أحدياو اخت

 : عن  بإرساله و من ثم القيام تعبئة نموذج طلب االلتحاق الخطوة الثانية

  اإلنترنت أو من خالل البريد طريق
 : دفع مصاريف تقديم الطلب الخطوة الثالثة 
 :ضمان مالي و الصفحة األولى من جواز ارسال شهادة  الخطوة الرابعة

السفر عن طريق البريد االلكتروني أو البريد العادي أو عن طريق 

  الفاكس.
 

 

غ العالمي بإرسال عند إتمام الخطوات األربعة بالكامل , سوف يقوم معهد سبرن

لتتمكن من أخذه الى السفارة األمريكية في بلدك من أجل إصدار  I-20نموذج 

 .تأشيرة طالب في الواليات المتحدة األمريكية

 

 

 لالستفسار عن معلومات إضافية 

بدأ فيأسابيع ي 9الفصل الدراسي المكون من   

 Spring International Language Center يناير |مارس | مايو | أغسطس | أكتوبر
 

Or 
 

Spring International Language Center, 
Denver 

Spring International Language Center 
1600 Champa Street, Suite 400 

Denver, Colorado 80202, USA 
Phone:  +1 (303) 534-1616 

Fax: +1 (303) 534-2424 
denver@spring.edu 

 

 أو
 

Spring International Language Center 
2575 W. Church Ave.                                                   

Littleton, Colorado 80120, USA 
Phone:  +1 (303) 797-0100 

Fax:  +1 (303) 797-0127 
info@spring.edu   

 

http://www.spring,edu/
mailto:denver@spring.edu
mailto:info@spring.edu

