
 

 

 أريزونا جامعة ،(CESL) ثانية كلغة اإلنجليزية مركز في (IEP) المكثفة اإلنجليزية اللغة برنامج

 

 في المكثفة اإلنجليزية برنامج في الدراسة في يفكر طالب كل يعرفها أن يجب هامة اكاديمية معلومات على وثيقةال هذ تحتوي
 http://cesl.arizona.edu/iep موقع على أيضا المعلومات هذه وتتوفر.   (CESL)ثانية كلغة اإلنجليزية مركز

 

 المنهاج

 7 في البرنامج يتدرج.  (CESL) ثانية كلغة اإلنجليزية مركز في متنوعاً  منهاجاً  (IEP) المكثفة اإلنجليزية برنامج يقدم
 : هي (IEP) في األساسية الدورات.  المتقدمين إلى المبتدئين من للطلبة) 70 إلى 10 مستوى من مصنفة( مستويات

 )الجمعة/ الخميس/ األربعاء/ الثالثاء/ االثنين( الشفوي التواصل •
 )الجمعة/ الخميس/ األربعاء/ الثالثاء/ االثنين( الكتابي التواصل •
 )الخميس/ األربعاء/ الثالثاء/ االثنين( الكتابة مهارات •
 )الخميس/ األربعاء/ الثالثاء/ االثنين( القواعد •
 )الجمعة/ الخميس/ األربعاء/ الثالثاء/ االثنين - فقط المتقدمة للمستويات( االكاديمية المهارات •

 هو والطالب.  للغويةا مهاراته كل ثانية كلغة االنجليزية اللغة طالب يحسنّ  حتى اللغة من مختلفة أوجه على مادة كل تركز
 الطالب لمنح تسعى المدرسون يختارها التي الصفّية االنشطة أن يعني وهذا (IEP) المكثفة االنجليزية برنامج في الصف محور

 .االنجليزية لغته لممارسة فرصة أكبر

 

 المستوى تحديد

 على تقديمه يتم الذي االمتحان هذا يتألف.  مستوى امتحان بتقديم (CESL) ثانية كلغة االنجليزية مركز في الجديد الطالب يقوم
 تسجيل أو ةشخصي ومقابلة اً كتابي اً امتحان الطالب يقدم ذلك إلى إضافة.  والكتابة والقراءة القواعد هي أجزاء ثالثة من الكمبيوتر

 في ووضعه الطالب مستوى تحديد يتم الخمسة المستوى امتحان أجزاء على اً وبناء.  الكالمية تهامهار من عينةك تُأخذ صوتي
 مستوىال في ليس أنه الجديد الطالب شعر إذا.  IEP المكثفة االنجليزية برنامج في السبعة وياتتالمس من المناسب المستوى

 .أخرى مرة المستوى امتحان إعادة طلب فبإمكانه لقدراته، مالئمال

 

 البرنامج

 5-3 بين ما الكامل الدوام طلبة يتواجد عادة.  مساء والسادسة صباحاً  الثامنة الساعة بين االنجليزية اللغة حصص جدولة يتم
 .  الصف في يومياً  ساعات

 

http://cesl.arizona.edu/iep


  IEP المكثفة االنجليزية برنامج في الحصص حضور

 ثانية كلغة اإلنجليزية مركز في (IEP) المكثفة اإلنجليزية اللغة برنامج في بالنسبة للطلبة الحصص حضور سياسة إن
(CESL) من معين عدد عن يتغيب الذي الطالب طرد يتم.  حصصه كل يحضرل جهده الطالب يبذل أن يجب.  جداً  صارمة هي 
 .الحصص

 

 الصف حجم

 اللغة برنامج في مسجل طالب 500-300 بين ما هناك يكون قد فإنه الدورة وحسب.  صف كل في طالب 18-15 بين ما هناك
 . (IEP) المكثفة اإلنجليزية

 

 (CESL) ثانية كلغة اإلنجليزية مركز تزكية

 يكمل أن (CESL) ثانية كلغة اإلنجليزية مركز في الدراسة بعد أريزونا جامعة في الدراسة في يرغب الذي الطالب على يجب
 أحد على يحصلون حيث الشرط ذلك ستيفاءال أيلتز أو التوفل امتحان بتقديم الطلبة من كثير يقوم.  االنجليزية اللغة متطلب

 الذي أو االمتحانات تلك في صعوبة يواجه الذي للطالب بالنسبة.  ريزوناأ جامعة في بالتسجيل تسمح التي المطلوبة العالمات
 الستيفاء آخر كخيار الطالب ذلك يّزكي أن (CESL) ثانية كلغة اإلنجليزية مركزل يمكن هفإن المطلوب من أقل بمعدل نجح

 المكثفة اإلنجليزية اللغة برنامج برنامج في كامل بدوام المسجل للطالب التزكية اعطاء ويتم.  للقبول االنجليزية اللغة شرط
(IEP) أسابيع ثمانية عن تقل ال لمدة الصف في جدارة يبدي والذي المتقدمة المستويات في  . 


