
معهد اللغة اإلنجليزية

أهم معامل املعهد
 تأسس املعهد عام 1986 يف بيئة جامعية يف مدينة واشنطن دي يس.	 

 يوفر املعهد  تعليم مبارش وودي للطالب الصم، وبدون مرتجمني.	 

يقوم املعهد بتعليم لغة االشارة األمريكية للطالب الذين ليس  	 

لديهم معرفة مسبقة بها من اجل تعزيز تعلمهم للغة اإلنجليزية.   

تغطي الرسوم الدراسية كل تكاليف الدراسه بغض النظر عن  	 

املستوى السابق للطالب.   

 يستقبل املعهد مجموعة متنوعة من الطالب من اكرث من 60 دولة 	 

مختلفة.   

يوفر املعهد بيئة أكادميية و ثقافية مشرتكة، و يعزز لدى كل  	 

طالب الفخر بثقافته الخاصة.    

 يستخدم املعهد طرق تدريس مبنية عىل البحوث الرتبوية الحديثة	 

لتعليم بلغتني.   

تشمل الرسوم الدراسية رحالت ميدانية مختلفة ألماكن محلية  	 

مهمة.   

يوفر املعهد دروس خصوصية فردية و جامعية للطالب بدون اي  	 

كلفة إضافية.   

تستمر الدراسة ملدة 16 اسبوعاً خالل كل من فصيل الربيع و  	 

الخريف.   

 ترتاوح ساعات التدريس االسبوعية ما بني 18 و 22 ساعة.	 

يقدم املعهد فصل صيفي إختياري ملدة 6 أسابيع، رشط توفر عدد  	 

كاف من الطالب.  

الفرص  تكافؤ  عىل  قامئة  مؤسسة  هي  جالوديت  جامعة 

الجنس،  أو  العرق،  أساس  عىل  متيز  وال  والتوظيفة  التعليمية 

أو  السن،  أو  الدين،  أو  القومي،  األصل  أو  الجنسية،  الهوية  أو 

الحالة  أو  العسكرية،  الخدمة  أو  اإلعاقة،  أو  السمعية،  الحالة 

االجتامعية، أواملظهر الشخيص، أوالتوجه الجنيس، أواملسؤوليات 

السيايس،  االنتامء  أو   ، العامة  الثانوية  الشهادة  أو  األرسية، 

أومصدر الدخل، أومكان العمل، أو اإلقامة، أوالحمل، أوالوالدة، 

أو أي أساس آخر غري قانوين.
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مهمة معهد اللغة اإلنجليزية

مهمة معهد اللغة اإلنجليزية يف جامعة جالوديت 

هي توفري برنامج مكثف لتعليم اللغة اإلنجليزية 

كلغة ثانية للطالب الصم و ثقييل السمع، 

األمريكيني و االجانب.

يتم التعليم باللغتني اإلنجليزية املكتوبة و لغة 

اإلشارة األمريكية، وهذا يوفر بيئة متعددة 

الثقافات لطالب املعهد، من اجل تحقيق أهدافهم 

اللغوية الشخصية و األكادميية واملهنية.

وصف الربنامج 

يأيت الطالب إىل معهد اللغة اإلنجليزية من أجل 

تطوير مهارات القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية، 

الالزمة للدراسة الجامعية. إال أن هذا الربنامج 

التحرضي ال يقدم و حدات دراسية معتمدة.

يتم جدولة امتحانات تحديد املستوى خالل 

فرتة املعهد االرشادية للطالب، من اجل تحديد 

املساقات املناسبة لكل طالب. ايضاً يتم استخدام 

هذه االمتحانات لتقدير طول املدة الدراسية التي 

يحتاجها الطالب داخل املعهد.

لعوامل التي تؤثر عىل طول املدة التي يحتاجها 

الطا لب داخل املعهد معقدة وتشمل املستوى 

السابق للغة  األم، واملستوى الحايل للغة 

اإلنجليزية، وخصائص منط التعليم  لطالب. يف 

العادة يحتاج طالب املعهد ملدة سنتني أو ثالث 

داخل املعهد، البعض يحتاج مدة اطول و البعض 

االخر يحتاج مدة أقل. يقدم املعهد مساقات عىل 

مستوايات مختلفة، تبدأ بتطوير اللغة االنجليزية 

االساسية، ثم املستوى األول )إبتدايئ متدين( و 

حتى املستوى السادس )متوسط عايل(.

باإلضافة إىل اللغة االنجليزية يقوم املعهد 

بتدريس مواضيع اخرى حسب الحاجة. تشمل 

لغة اإلشارة األمريكية، والرياضيات األساسية، و 

دراسات التعارف الثقافية.

مساقات املستويات السبعة لتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية التي ميكن تقدميها كل فصل:

اللغة االنجليزية االساسية هي مساق ثنايئ اللغة، حيث يتعلم الطالب كلامت اللغة االنجليزية و لغة اإلشارة  	 

األمريكية الرضورية للحياة اليومية.  

املستوى األول للطالب ذوي املهارات اإلبتدائية املتدنية.	 

املستوى الثاين للطالب ذوي املهارات اإلبتدائية.	 

املستوى الثالث للطالب ذوي املهارات اإلبتدائية العالية.	 

املستوى الرابع للطالب ذوي املهارات املتوسطة املتدنية.	 

املستوى الخامس للطالب ذوي املهارات املتوسطة.	 

املستوى السادس للطالب ذوي املهارات املتوسطة العالية.	 

يقوم املعهد بطرح مساقات يف مواضيع 

اخرى. تشمل لغة اإلشارة األمريكية، اللغة 

االنجليزية التطبيقية، الرياضيات، و دراسات 

التعارف الثقافية.

عند نهاية كل فصل درايس يف معهد اللغة 

اإلنجليزية، يتوفر للطالب فرصة التقدم المتحان 

الكليات األمرييك املعروف بإسم »أكت«. إذا 

حصل الطالب عىل عالمة ناجحة يف االمتحان 

فإن ذالك ميكنه من تقديم طلب من اجل 

القبول يف برنامج البكالوريوس يف جامعة 

جالوديت. يقوم معهد اللغة اإلنجليزية بتقديم 

توصية للطالب املؤهلني من اجل القبول يف 

برنامج البكالوريوس يف جامعة جالوديت.

معظم املدرسني يف معهد اللغة اإلنجليزية صم 

و يتواصلون بلغة اإلشارة األمريكية. يقوم املعهد 

بإعطاء مساقات لتقوية لغة اإلشارة األمريكية 

للطالب اللذين ال ميتلكون املهارات الرضورية 

بها. ال حاجة لستخدام مرتجمني. هدفنا هو 

تشجيع طالب املعهد عىل التواصل املبارش و 

الحر مع املدرسني.


