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استعد للحصول على شهادة في القانون األمريكي

حّسن من لغتك اإلنجليزية
استمتع بتجربة العيش في حرم إحدى الجامعات 

األمريكية
 

 (CILE) يتعاون كل من مركز التعليم القانوني الدولي
التابع لكلية الحقوق ومعهد اللغة اإلنجليزية (ELI) في قسم 

اللغويات بجامعة بيتسبرج معًا في سبيل تقديم برنامج 
يمتد ألربعة أسابيع لطالب الحقوق من دول خارج 

الواليات المتحدة. يتضمن البرنامج مقدمة عن النظام 
القانوني األمريكي والتدريب على اللغة اإلنجليزية 

ومجموعة متنوعة من التجارب واألنشطة في بيتسبرج 
والمنطقة المحيطة بها.

سيستفيد المشاركون في البرنامج من خبرة مركز التعليم 
القانوني الدولي (CILE) التي تتجاوز 23 عاًما في 

تدريس القانون األمريكي للمحامين الدوليين وخبرة معهد 
اللغة اإلنجليزية (ELI) التي تتجاوز 50 عاًما في إعداد 

الطالب الدوليين لتحقيق النجاح على المستويين 
األكاديمي والمهني.

 



ملخص البرنامج

تُعقد الصفوف الدراسية على مدار أربعة أيام في األسبوع 
(بإجمالي 17 ساعة كل أسبوع) وتتضمن:

صفوف القانون التي تتناول مجموعة من الموضوعات في 
القانون األمريكي، بما في ذلك تدريبات عملية على القانون 

التجاري والمقاضاة، وكذلك التعرف على "الطريقة السُّقراطية" 
للتعليم القانوني األمريكي

صفوف اللغة والتي تركز على مهارتي التحدث واالستماع 
وتتضمن المصطلحات والمفاهيم القانونية األمريكية

يتم تدريس جميع الصفوف الدراسية باللغة اإلنجليزية وتتطلب 
على األقل مستوى متوسًطا من اإلجادة.

تتضمن األنشطة والرحالت خارج غرفة الدراسة ما يلي:

زيارات إلى مكتب محاماة وقاعة محكمة ومكاتب البلدية
رحلة في نهاية األسبوع إلى واشنطن العاصمة

رحلة ليوم واحد إلى شالالت نياجارا
تناول العشاء مع عائلة محلية في منزلهم
مباراة بيسبول لفريق بيتسبرج بايرتس

زيارة إلى بيت الشالالت، وهو معلم معماري يقع في مرتفعات 
لوريل

رحلة نهرية حول بيتسبرج

مواعيد البرنامج

األحد، 7 يوليو 2019 تسجيل الوصول: 
السبت، 3 أغسطس 2019 المغادرة: 

اإلقامة

تشمل رسوم البرنامج غرفة نوم مشتركة لشخصين في حرم 
جامعة بيتسبرج. (تتوفر غرف خاصة مقابل رسوم إضافية).

التأشيرات

على المشاركين التخطيط للحضور بتأشيرة سياحية.

تقّدم اليوم!

يمكن تنزيل طلبات االلتحاق من

www.law.pitt.edu/llep

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 15 إبريل 2019. عدد 
الصف الدراسي محدود، وستكون األولوية للطالب 

والمجموعات من شركاء الجامعة. قد يتم تعديل البرنامج أو 
إلغاؤه في حالة عدم الوصول إلى الحد األدنى للتسجيل.

التكلفة

4500 دوالر، وتشمل الرسوم الدراسية ورسوم الجامعة 
المطلوبة والفعاليات والرحالت الخاصة بالبرنامج وإقامة 

الطالب في الحرم الجامعي.

نبذة عن بيتسبرج:  تُعد مدينة بيتسبرج، التي كانت في 
السابق مركًزا لصناعة الصلب في الواليات المتحدة 

األمريكية، اآلن مثاالً يُحتذى به للمدن التي تتحول إلى 
االقتصاد القائم على المعرفة. تُعد بيتسبرج موطنًا لسوق 

التقنيات المزدهر والشركات الناشئة في مجال التقنية 
الحيوية وقد جذبت شركات رائدة مشهورة في هذا المجال 
مثل Google وUber، ما جعل مجلة وايرد تصنفها ضمن 

"المدن العشرة األفضل في مجال التقنيات". كما صنفت 
مجلة فوربس ومجلة ذي إيكونوميست بيتسبرج بأنها إحدى 

"المدن األمريكية األكثر مالئمةً للعيش" وذلك يرجع إلى 
جمعنا بين انخفاض تكاليف المعيشة وارتفاع مستواها 

وانخفاض معدل الجريمة.
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