
ية المكثف ز نجل�ي برنامج اللغة الإ
بالغ الختياري بنتيجة اختبار TOEFLمعلومات الإ

ي 
ية كلغة أجنبية )TOEFL(، أو الذين حققوا درجات أقل من 550 �ف ف نجل�ي بالنسبة للطالب الذين لم يخضعوا لختبار اللغة الإ
ي اختبار iBT، فإنهم سيخضعون لختبار تحديد المستوى الخاص 

ي اختبار الكمبيوتر، أو 80 �ف
الختبار التحريري، أو 213 �ف

ية. ف نجل�ي ية المكثف، لتقييم مهارات اللغة الإ ف نجل�ي نامج اللغة الإ ب�ب

ية المكثف ز نجل�ي كاديمي لطالب برنامج اللغة الإ موارد الدعم الأ
ف  نامج المكلف�ي ف عند أداء مهام ال�ب ي من المعلم�ي

ية المكثف مؤهلون للحصول عىل إرشاد مجا�ف ف نجل�ي طالب برنامج اللغة الإ  •
 .G221 الغرفة ،G ي المب�ف

بها. وسوف يحصل الطالب عىل هذه المساعدة �ف
 ،English Language Learner Center ي

ية �ف ف نجل�ي وبالإضافة إىل ذلك، يمكن الحصول عىل موارد دعم مهارات اللغة الإ  •
.S216B الغرفة

ية المكثف ز نجل�ي نامج اللغة الإ المساعدة المالية ل�ب
ية المكثف أن يتقدموا بطلب للحصول عىل  ف نجل�ي ي برنامج اللغة الإ

ف �ف ف المسجل�ي ف والمواطن�ي ف الدائم�ي يمكن للمقيم�ي  •
مساعدة مالية فيدرالية.

www.fasfa. نت عىل الموقع ن�ت إذا كنت مؤهالً للحصول عىل مساعدة مالية فيدرالية، يمكنك التقدم بطلب ع�ب الإ  •
ed.gov لتحقيق نتائج أرسع.

ي طلب الستفادة من برنامج 
قم بإدراج كلية Moraine Valley Community College باعتبارها المدرسة المفضلة لك �ف  •

FASFA. كود المدرسة هو 007692.
سوف تستلم خطاباً من مكتب المساعدة المالية )Financial Aid Office( بكلية MVCC، للحصول عىل مزيد من   •

ي S، الغرفة S107، أو اتصل بالرقم 
ي المب�ف

التعليمات. للحصول عىل مساعدة، توجه إىل مكتب المساعدة المالية، �ف
.)708( 974-5726

ية المكثف ز نجل�ي تقويم برنامج اللغة الإ
ي أغسطس ويناير 

ي تبدأ �ف
ية المكثف لفصول الخريف والربيع والصيف الدراسية، وال�ت ف نجل�ي تتوافر صفوف برنامج اللغة الإ  •

ويونيو. 
ية المكثف بزيارة English Language Learner Center قبل 3 أسابيع عىل  ف نجل�ي نامج اللغة الإ يجب أن يستعد الطالب ل�ب  •

. الأقل من بداية كل فصل دراسي

9000 W. College Parkway, Palos Hills, IL 60465-2478

morainevalley.edu/ielp
180729MT



ي الحصول 
ية المكثف هو برنامج أكاديمي خاص تم وضعه لخدمة كل من الطالب الأجانب �ف ز نجل�ي برنامج اللغة الإ

ي اللغة 
ف مهاراتهم �ف ف بتحس�ي ية، والمهتم�ي ف نجل�ي ، والذين لغتهم الأم ليست الإ ف ة F-1 والطالب المقيم�ي عىل تأش�ي

ي الصفوف الأكاديمية بالكلية.
ية، وذلك للتسجيل �ف ف نجل�ي الإ

ف الذين تلقوا تعليمهم الأساسي خارج الوليات  يساعد English Language Learner Center الطالب المقيم�ي
ي 

ية مطلوباً قبل التسجيل �ف ف نجل�ي ية ح�ت يقرروا إذا ما كان التعليم الأكاديمي باللغة الإ ف نجل�ي المتحدة بلغة أخرى غ�ي الإ
الصفوف الأكاديمية بالكلية. 

ي 
يساعد English Language Learner Center كذلك خريجي المدرسة الثانوية الأمريكية الذين قاموا بالتسجيل �ف
ية  ف نجل�ي ية كلغة ثانية. يحتاج بعض من هؤلء الطالب مواصلة تعليمهم الأكاديمي باللغة الإ ف نجل�ي برامج تعليم اللغة الإ

ف  ف الأجانب، وخريجي برنامج ESL بالمدرسة الثانوية الأمريكية مؤهل�ي بمجرد اللتحاق بالكلية. يعت�ب كل من الخريج�ي
.ELL ية، أو ف نجل�ي ية المكثف. ويُشار إليهم باعتبارهم متعلمي اللغة الإ ف نجل�ي نامج اللغة الإ ل�ب

ية  ف نجل�ي نامج اللغة الإ ية المكثف يجب أن يحوز الطالب المحتملون ل�ب ز نجل�ي نامج اللغة الإ ز ل�ب متطلبات المؤهل�ي
ي قاعة الدراسة، 

ي تسمح بالتواصل المالئم �ف
ية الأكاديمية، وال�ت ف نجل�ي المكثف مهارات التعامل الأساسية باللغة الإ

نامج. يتم  ية كلغة ثانية( لاللتحاق بال�ب ف نجل�ي واستيعاب المواد. تكون هناك حاجة بعد ذلك لختبار مستقل )اللغة الإ
 . نامج وهي ُعرضة للتغي�ي تحصيل رسوم تعليمية لل�ب

ز ية المكثف: خيارات كامل الوقت ونصف الوقت للمقيم�ي ز نجل�ي جدول برنامج اللغة الإ
كامل الوقت: 4 صفوف )يمكن أن يختلف يوم ووقت اجتماع الصف لكل صف عىل حدة، ولكن يمكن للطالب أن 

ي الأسبوع(. 
ي الأسبوع، بما يصل لعدد 18 إىل 20 ساعة �ف

يتوقع التحاقه بصف من 3 إىل 4 ساعات كل يوم �ف
ف فقط إىل 3 أيام  نصف الوقت: 1 إىل 3 صفوف )مرة أخرى، يمكن أن يختلف يوم ووقت اجتماع الصف من يوم�ي

ي الأسبوع.( 
ي الأسبوع، بناًء عىل عدد الصفوف بما يصل إىل 2.5 ساعة إىل قرابة 15 ساعة �ف

إىل 5 أيام �ف

ية المكثف ز نجل�ي ي برنامج اللغة الإ
مزايا التسجيل �ز

ي الأسبوع
تتوافر الصفوف لمدة 5 أيام �ف  •

يتم توجيه عناية شخصية للتقدم الذي تحرزه  •
ية كلغة ثانية ف نجل�ي ي صفوف تعليم اللغة الإ

يتم تطوير المهارات بشكل أرسع منه �ف  •
ية لمستوى الكلية دون الحاجة إىل اختبارات إضافية بعد إتمام صف الكتابة  ف نجل�ي تُتاح صفوف اللغة الإ   •

ية المكثف ف نجل�ي نامج اللغة الإ والقواعد اللغوية من المستوى 3 ل�ب
ية المكثف ف نجل�ي نامج اللغة الإ يتم تلبية متطلبات القراءة للكلية بعد إتمام القراءة من المستوى 3 ل�ب   •

ة والمساء. ي الصباح والظه�ي
تتوافر صفوف �ف  •

ز إجراءات الستعالم والختبار الخاصة بالطالب المقيم�ي
.S216B عىل الرقم 5475-974 (708) أو الغرفة English Language Learner Center اتصل بـ

ف حضور كامل الوقت أو نصف الوقت، إل أنه بالنسبة للطالب  مالحظة: بالرغم من أنه يمكن للطالب المقيم�ي
ة F-1 للطلبة، يجب أن يقوموا بالتسجيل بكامل الوقت، وسوف يدفعون  الذين يدخلون الوليات المتحدة بتأش�ي

رسوم التعليم المقررة للطالب الأجانب/الوافدين من خارج الولية. يقوم قسم شؤون الطالب الوافدين بمتابعة 
 S217 اتصل بالرقم 5443-974 )708( أو تفضل بزيارة الغرفة .F-1 ة إجراءات الطالب الأجانب بخصوص التأش�ي

للتعرف عىل الإجراءات.

ي إحدى المهارات، ومستوى 
ي مستوى أعىل �ف

نامج. يمكن أن تضع النتائج الطالب �ف مالحظة: يتم االعتماد عىل نتائج اختبار تحديد المستوى لتحديد المستوى الذي يبدأ فيه الطالب ال�ب
ي مستويات الحديث 3، والقواعد النحوية 2، والقراءة 2، والكتابة 1.

ي مهارة أخرى. فمثالً، يمكن وضع الطالب �ف
أد�ف �ف

المستوى 1 – متوسط 1
IEL-062 متوسط استماع / تسجيل المالحظات / التحدث 1 

IEL-072 متوسط قواعد نحوية 1
IEL-082 متوسط كتابة 1
IEL-092 متوسط قراءة 1

المستوى 2 – متوسط 2
IEL-064 متوسط استماع / تسجيل المالحظات / التحدث 2

IEL-074 متوسط قواعد نحوية 2
IEL-084 متوسط كتابة 2
IEL-094 متوسط قراءة 2

المستوى 3 – متقدم
ي الستماع / تسجيل المالحظات / التحدث

IEL-066 دورة متقدمة �ف
ي القواعد اللغوية

IEL-076 دورة متقدمة �ف
ي الكتابة

IEL-086 دورة متقدمة �ف
ي القراءة

IEL-096 دورة متقدمة �ف

ي 3 مستويات متتالية
ية المكثف: مهارات مستقلة يتم تدريسها �ز ز نجل�ي منهج برنامج اللغة الإ


