
  

This program teaches academic language 
skills for everyday life and work situations.  
All courses integrate listening, speaking, 
reading, and writing skills. Daytime courses 
are taught in eight-week terms. Evening 
courses are taught in sixteen-week terms. 
Take the CASAS test for placement into the 
program. 

This program teaches academic language skills to transfer or 
degree-oriented students who are learners of the English 
language. Students can take courses in reading/composition, 
grammar, and listening/speaking. Take the Accuplacer ESL test 
for placement into the program. 

 )خطوات ( الطالبمراحل 

 متعلمي اللغة األنكليزية
السابقة الدراسية المرحلة أو المستوى أجتياز أو المستوى تحديد أختبار طريق عن الطالب ومهارات الدراسي المستوى تحديد يتم  

اللغة األنكليزية للعمل والحياة 

 (ELW)  اليومية
في هذا البرنامج يتم تدريس مهارات اللغة 

األنكليزية الضرورية للعمل والحياة اليومية. 

تشمل هذه الصفوف على دروس في مهارات 

تكون اإلصغاء والمحادثة والقراءة والكتابة. 

أسابيع   8فترة الدوام لدروس هذا البرنامج 

أسبوع خالل  16خالل الدوام الصباحي و 

الطالب أجراء أختبار على  الدوام المسائي.

(CASAS لتحديد مستوى البداية ). 

 

 المستوى السادس  المستوى الخامس  المستوى الرابع   المستوى الثالث       المستوى الثاني     المستوى األول      

 متقدم واطئ         متوسط عالي         متوسط             مبتدأ عالي                مبتدأ                مبتدأ  واطئ          

 

 القوى العاملة

 

 التدريب الوظيفي

 

 التعليم المهني 

 األكاديمية الخطوات )المراحل(        

 ولاألالدراسي الفصل    الثاني الدراسي الفصل      الثالثالدراسي لفصل ا   الرابع ل الدراسيالفص

 مهارات القواعد
 

 وحدات دراسية 4

                   أسبوع 16
 

 القراءة / تركيب الجمل

 
 وحدات دراسية  4

 أسابيع 8

 األصغاء المحادثة /

 وحدات دراسية  3

 أسبوع 16

 المستوى األول     المستوى الثاني       المستوى الثالث   المستوى الرابع                       
 (. ENG 101+ هذا الدرس شرط أساسي للوصول الى )

 *هذا الدرس إلغراض األنتقال الى الجامعة أيضاً.

 دروس اللغة األنكليزية للمستوى الجامعي

 (ELIC) 
في هذا البرنامج يتم تدريس مهارات اللغة األنكليزية األكاديمية 

لغرض األنتقال الى الجمعة أو الحصول على الشهادة الجامعية 

للطالب متعلمي اللغة األنكليزية.  يحصل الطالب على دروس 

ثة والإلصغاء. يجب على دوالمحااعد وفي القراءة و الكتابة والق

( لتحديد Accuplacer ESL Testالطالب أجراء أختبار)

 بداية في هذا البرنامج.ال مستوى

 


