
 

 

 

 

 

 برنامج اللغة اإلنجليزية لغة ثانية
 

(ESL)شكرا الهتمامك ببرنامج اللغة اإلنجليزية لغة ثانية  في معهد  

 ٧٠ونما من  ١٩٩١كولين. بداء قسم اللغة اإلنجليزية لغة ثانية في عام 

طالب. انه معتمد ومعترف به قوميا كمؤسسة  ٧٤٠طالب الي أكثر من 

 ناجحة وقوية أكاديميا.  

 

هنا في معهد كولين، سوف تتقن مهارات التخاطب بالغة اإلنجليزية وسوف 

م الحضارة االمريكية الالزمة للنجاح األكاديمي والمهني والشخصي. يقوم تفه

معلمون ذو خبرة بتلقين الدروس ويقدمون مناخ ودي مفتوح يشجع على التعلم 

نجليزية لغة ثانية األكاديمي والنمو الشخصي. سوف يقوم معلمون اللغة اإل

على مساعدتك على تنمية مهارات التعلم والتواصل مع االفراد والمصادر 

 في المجتمع.

 

ان كنت تنوي االشتراك في فصول اللغة اإلنجليزية لغة ثانية في معهد 

 ١٨تأشيرة طالب، سوف تحضر الحصص  F-1كولين ومعك التأشيرة 

فصول اللغة اإلنجليزية لغة  ساعة أسبوعيا اما إذا كنت تنوي االشتراك في

فان هناك العديد من االختيارات  F-1ثانية ومعك تأشيرة اخري غير 

 المرنة

ساعة أسبوعيا او  ١٨التي توافق احتياجاتك، يمكنك الدراسة بحد أقصى 

 ساعات أسبوعيا.  ٣بحد ادني 

بغض النظر عن وضع التأشيرة الخاص بك، يتاح للطالب الدراسون اللغة 

يزية لغة ثانية هنا الفرص المتعددة للتمرن على استخدام اللغة اإلنجل

 اإلنجليزية خارج الفصل. )انظر "الخدمات الخاصة" أسفل(

 

 نظام البرنامج

ينقسم البرنامج الي ثالث مستويات )متوسط، متقدم، منتقل( وكل 

أسبوع(. لدينا الكثير من  ١٦مستوي في الكفاءة يمتد الي فترة دراسية )

الفصول التي تتمركز حول مهارات اللغة األساسية القراءة والكتابة 

 واالستماع والحديث وقواعد اللغة. 

ل االلفاظ والمصطلحات، باإلضافة الي ذلك، هناك فصول متخصصة مث

 االختبارات قد تكون متاحة.  زالنطق، والمهارات الالزمة الجتيا

 انقر هناللحصول على قائمة بالفصول والشرح الرجاء 
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اإلنجليزية لغة ثانية، يلزم خالل اشتراكك في برنامج اللغة 

الحضور واستكمال الواجب كي ما تستمر في وضع جيد. 

 ان التقدم يحدد وفق درجاتك في الفصل وتوصية المعلم.

 

عند استكمال برنامج اللغة اإلنجليزية لغة ثانية، يختار 

بعض الطالب االستمرار للحصول على درجة من أحد 

ن الي مؤسسات برامج معهد كولين، بينما ينتقل اخرو

اخري او يعودون الي اوطانهم، او يسعون للحصول على 

مهن تتطلب مستوي عال من اتقان اللغة اإلنجليزية. مهما 

كانت اهدافك، نحن واثقون أنك سوف تترك معهد كولين 

 راض عن انجازاتك في اللغة اإلنجليزية.

 

 

 

 

 مواعيد البرنامج والتكلفة
  البرنامج، الرجاء انقر على الرابط التالي للصفحة باللغة اإلنجليزية:لمعرفة مواعيد وتكلفة 

 

 التكلفة               لجدولا

 

 

 

 

 القبول
 

 الدراسة الخارجية للطالب

ان كنت ترغب في الدراسة في معهد كولين او االنتقال الي معهد كولين من مدرسة 

انقر الرابط التالي واتبع خطوات إجراءات  F-1اخري  وتحتاج الى تأشيرة طالب 

 التقديم.

 (F-1تقديم الطالب الدولي )تأشيرة 

 

 

 الطالب المهاجرون

ان كنت ترغب في الدراسة في معهد كولين، ولديك إقامة، لديك االختيار في حضور 

معتمدة. ان كنت غير قادر على تحديد حضور  رالحصص ساعات معتدة او غي

الحصص لساعات معتمدة او غير معتمدة، اتصل بنا وسنكون سعداء إلرشادك. انقر 

على أحد الروابط التالية واتبع إجراءات التقديم. سوف تحتاج ان تسجل حساب في 

 كلتا الحالتين.

 تقديم الساعات المعتمدة

 تقديم الدراسة التكميلية )ساعات غير معتمدة(
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 الخدمات الخاصة
 نحن نوفر لك العديد من الخدمات لمساعدتك على التأقلم على الحياة في معهد كولين.

 

يشمل االستقبال والتعارف اختبار تحديد مستوي اللغة،  – االستقبال والتعارف -١

ومراجعة السياسات، وترتيب جولة داخل الحرم الجامعي ومقدمة عن 

 الحياة الجامعية والحضارة.

 

ان مكتب الطالب الدولي يمكن ان يساعدك في الحصول  – السكن -٢

ن مصادر للسكن على مسكن داخل الحرم الجامعي وأيضا البحث ع

 خارج الحرم الجامعي.

 

يمكننا ان نوجد لك رفيق من طالب معهد  – برنامج الرفيق للمحادثة -٣

كولين حتى تتعلم عن الحضارة وتتمرن على المحادثة باللغة اإلنجليزية. ان 

فترة البرنامج تمتد خمسة أسابيع، ولكن في اغلب األحيان يصنع الطالب 

 بكثير. هذه الخدمة ليست متوفرة في الصيف. صداقات تستمر لفترة أطول

 

مجانا من خالل مركز الكتابة الذي يمكنه ان يساعدك علي رفع مستوي قراءة  نيتوفر المعلمون الخصوصيو – المعلمون -٤

وكتابة واالستماع الي والحديث بالغة اإلنجليزية. يمكنك أيضا الحصول على مساعدة خاصة في المواد األخرى مثل 

 مسيات.معلم خاصة في وقت محدد اغلب اال عالرياضيات او العلوم. يمكنك ان تسجل كل أسبوع للمقابلة م

 

سوف يساعدك مكتب الطالب الدولي للتقديم على القبول  – القبول المشروط -٥

في برنامج يمنح درجة في معهد كولين ويمكننا أيضا ان نساعدك على االنتقال 

 الي مؤسسات اخري لتحقيق اهدافك.

 

يمكنك استخدام المرافق الجامعية مثل معمل  –المرافق الجامعية  -٦

، والمرافق الرياضية، وغرف التدريب على الموسيقي، واشياء رالكومبيوت

 اخري كثيرة.  

 

يوجد الكثير من النوادي واألنشطة في معهد كولين  – احداث خاصة -٨

وتتضمن الحفالت الغنائية، والحفالت التفاعلية، والمناسبات االجتماعية، 

والمناقشات مع ضيوف، وعروض أفالم، وعروض خاصة، باإلضافة 

 ى أشياء  اخري كثيرة. بعض الحفالت قد تتطلب رسم للدخول.ال

 

 

 اسئلة

 ، الرجاء االتصال ESLان كان لديك أي أسئلة حول برنامج اللغة اإلنجليزية لغة ثانية 

esl@collin.edu 

 

 التقديم والقبول، الرجاء االتصال تاألسئلة الخاصة بإجراءا

 iso@collin.edu 

 

 لقائمة األسئلة واالجوبة الشائعة. انقر هنا
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