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The Achievement Academy Bridge Program (AABP) offers courses that fully prepare students from nearly 30 countries for their studies at 
American University of Sharjah (AUS), one of the top universities in the Middle East. 

Benefits of the Achievement Academy Bridge Program
• Eases the students’ transition from high school into AUS, thus increasing their chance of success 
• Teaches vital study skills such as critical thinking, note-taking and independent learning
• Improves overall English language skills with a focus on academic writing and reading 
• Offers math and physics courses for prospective engineering and business students at foundation or 100 level (students should sit for the 

Math Placement Test) 
• Allows students to participate fully in university life, including sports, activities and clubs
• Provides individualized advice and help to students
• Gives students the opportunity to progress into WRI 101 after matriculation

• Assists students in achieving target IELTS or TOEFL scores

IELTS/TOEFL Preparation

• Students learn valuable test-taking skills for the IELTS and/or TOEFL examinations.
• All teachers are highly qualified with a minimum of a master’s degree, along with extensive experience teaching IELTS/TOEFL in the 

region.
• Staff include experienced IELTS examiners.
• The majority of students in the top level attain the IELTS/TOEFL score needed to matriculate.
• AUS is an approved IELTS and TOEFL test center.
• Face-to-face courses are supplemented by e-materials.

Organization of the Program 

The program of study for students in the AABP is as follows:

Subject Hours per week Content

English Language 15
Improves vocabulary and grammar as well as reading, writing, listening and 
speaking skills with a focus on academic English

Test Preparation 3
Focuses on test-taking skills for the IELTS and TOEFL examinations, 
supplemented by directed online self-study materials

University Preparation
A minimum of 
3

Emphasizes time management, note-taking, public presentations, critical 
thinking skills, problem solving, adapting to university life and developing 
personal skills 

Math/Physics (optional) 5–3
Improves analytical, reasoning and problem-solving skills in math and 
physics in preparation for the students’ majors

Admission

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. Students with 
lower IELTS/TOEFL scores may enroll in AUS’s Outreach program. 

Tuition and Housing Fees*

Academic Year 2018–2019 (all fees are in UAE Dirhams) 
Tuition: 29,720 per semester 
Student Activities Fee: 300 per semester 
Housing Fees: Private, semi-private and shared rooms are available on campus. Fees per semester range from 3,740 to 17,230 depending on 
the type of room selected. 
Utilities Service Fee: 270 per semester

Health insurance is required of all students. The insurance fee is AED 300 or AED 600 per semester, depending on the type of insurance plan 
applicable for each student.

Financial grants for AABP students may be available depending on the applicant’s financial situation. For more information, contact the AUS 
Office of Financial Grants and Scholarships at scholarship@aus.edu. 

*Subject to change pending approval of the AUS Board of Trustees. Check the AUS website for updates.
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يوفر برنامج االعداد االكاديمي بأكاديمية اإلنجاز في الجامعة األميركية في الشارقة مساقات تهيىء الطلبة القادمين من 30 دولة مختلفة للدراسة 
في الجامعة األميركية في الشارقة، إحدى الجامعات الرائدة في الشرق االوسط.

فوائد برنامج التجسير في أكاديمية اإلنجاز:
يسهل االنتقال السلس للطلبة من المدارس الثانوية إلى الجامعة األميركية في الشارقة، وبالتالي يزيد من فرص نجاحهم	 
يعلم مهارات دراسية مهمة مثل التفكير النقدي وتدوين المالحظات والتعلم المستقل	 
يحسن مهارات اللغة اإلنجليزية مع التركيز على الكتابة والقراءة األكاديمية	 
يعطي الطلبة المسجلين في الهندسة وإدارة األعمال الفرصة للتسجيل في المواد التأسيسية للرياضيات والفيزياء 100، أو الجلوس في 	 

اإلمتحانات التحضيرية. 
يسمح للطلبة المشاركة بشكل كلي في الحياة الجامعية ومن ضمنها الرياضة، واألنشطة واألندية الطالبية	 
يعطي للطلبة الفرصة للتسجيل في مادة WRI101 بعد النجاح في البرنامج	 
يوفر اهتمامًا شخصيًا للطلبة ويوفر النصائح الفردية	 
يساعد الطلبة على الحصول على العالمات الالزمة للنجاح في امتحانات التوفل/ايلتس.	 

:)TOEFL( وتوفل )IELTS( التحضيرات  أليليتس
 	)TOEFL( وتوفل )IELTS( يتعلم الطلبة مهارات التقدم الختبارات أيليتس
يحوز اساتذة برنامج االعداد األكاديمي على مؤهالت عالية، أقلها الماجستير باإلضافة إلى الخبرة في مجال التدريس، وخبرة واسعة في تحضير 	 

الطلبة الختبارات أيليتس )IELTS( وتوفل )TOEFL( في المنطقة
 	)IELTS( يشمل أعضاء هيئة التدريس خبراء في اختبار أيليتس
يحقق أغلبية الطلبة في المستوى العالي النتائج المطلوبة لاللتحاق بالجامعة	 
 	)TOEFL( وتوفل )IELTS( والجامعة األميركية في الشارقة هي مقر رسمي الختبارات أيليتس
يتم توفير دورات تدريبية باستخدام البرامج اإللكترونية	 

تنظيم البرنامج

ان البرنامج الدراسي لطلبة برنامج االعداد األكاديمي في أكاديمية اإلنجاز هو كما يلي:

المحتوىعدد الساعت خالل االسبوعالمادة

تحسين المفردات والنحو باإلضافة إلى القراءة والكتابة واالستماع والتحدث مع 15اللغة اإلنجليزية
التركيز على اللغة اإلنجليزية األكاديمية 

يركز على مهارات التقدم إلى اختبارات اللغة اإلنجليزية والتوفل3 على األقلالتحضير لالختبار

التشديد على إدارة الوقت وتدوين المحاضرات وفن االلقاء ومهارات التفكير النقدي 3التحضير للجامعة
وحل المشاكل والتكيف مع حياة الجامعة وتطوير المهارات الشخصية

تحسين مهارات التحليل والتفكير وحل المشاكل في الرياضيات والفيزياء استعدادا 5-3الرياضيات / الفيزياء )اختياري(
لتخصصات الطالب

القبول
يستهدف برنامج االعداد االكاديمي في أكاديمية اإلنجاز الطلبة الحائزين على درجات تتراوح بين 4.5 و6.0 في االختبارالدولي للغة اإلنجليزية، أيليتس 

)IELTS(، أو بين  )400( 32 و )547( 79 في امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية، توفل )TOEFL(. ويستطيع الطلبة الحائزين على درجات منخفضة في 
االختبار الدولي للغة اإلنجليزية، أيليتس )IELTS(، وامتحان مستوى اللغة اإلنجليزية، توفل )TOEFL(، أن يلتحقوا في برامج التدريب الخارجية في 

الجامعة األميركية في الشارقة.

رسوم الدراسة والسكن الجامعي*
للسنة الدراسية 2018-2019 )بالدرهم اإلماراتي(

الرسوم: 29,720 درهم في الفصل الدراسي

رسوم االنشطة الطالبية: 300 درهم في الفصل الدراسي

رسوم السكن الجامعي: توفر الجامعة غرفًا خاصة وشبه خاصة ومشتركة في السكن الداخلي بحرم الجامعة بتكلفة تتراوح بين 3,740 إلى 17,230 
درهم في الفصل الدراسي وفقا لنوع الغرف المختارة.

رسوم الخدمات: 270 درهم في الفصل الدراسي

يجب أن يكون الطالب مؤمنًا صحيًا طوال فترة دراسته في الجامعة وتتراوح تكلفة التأمين الصحي بين 300 درهم و600 درهم في الفصل الدراسي 
وفقا لنوع التأمين الصحي للطالب.

تتوفر المنح المالية لطلبة برنامج االعداد االكاديمي في أكاديمية اإلنجاز وفقًا للوضع المالي لمقدم الطلب، للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل 
 .scholarship@aus.edu مع مكتب المنح المالية والدراسية في الجامعة األميركية في الشارقة على

www.aus.edu. الرسوم قابلة للتعديل بناًء على موافقة مجلس أمناء الجامعة. لمتابعة ذلك يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للجامعة *
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www.aus.edu
American University of Sharjah
Office of Enrollment Management
Undergraduate Admissions
PO Box 26666, Sharjah, UAE
Tel +971 6 515 1000
Fax +971 6 515 1020
https://infodesk.aus.edu

Achievement Academy 
Tel +971 6 515 2653 or 2655
Fax +971 6 515 2638
academy@aus.edu

www.aus.edu
الجامعة األميركية في الشارقة

مكتب إدارة االستقطاب والقبول

ص.ب. 26666, الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة

 +971 6 515 هاتف: 1000

 +971 6 515 فاكس: 1020

https://infodesk.aus.edu :بريد إلكتروني

أكاديمية اإلنجاز

+971 6 515 971+ أو 2655 6 515 هاتف: 2653

 +971 6 515 فاكس: 2638

academy@aus.edu :بريد إلكتروني


