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 ESL     ESL Pathwaysمراحل ( خطوات) الـ 

المستوىللمرحلة الجامعيةةاألنكليزياللغة

 الجامعيالمستوى 

  متقدم

  متوسط عالي 

متوسط

متوسط واطئ

مبتدأ عالي

  مبتدأ
ترجمة للغة تم توفيرال ي

ESL10في الرئيسية

األنكليزية بداية تعلم اللغة

  القواعد         القراءة/ تركيب          المحادثة
 باألنكليزية            الجمل

 أمتحان تقييم المستوى 
ESLللـ

) أو/ و األنتقال AA/ASللحصول على شهادة الكلية (
  ذات األربع سنوات للدراسة الجامعية

 

 عمل والحياة اليوميةة للاللغة األنكليزي

  شهادة البرامج الوظيفية
 والتعليم المهني

 التدريب الوظيفيالقوى العاملة

على الطالب تقديم طلب الى قسم األدب ◄
واللغة األنكليزية عند األنتقال من دروس 

 الغير )للعمل والحياة اليوميةاألنكليزية (
دروس األنكليزية (معتمدة درجاتها الى 

) المعتمدة 6-1عمل والحياة اليومية لل
  درجاتها.

يمكن للطالب في أي مرحلة من مراحل ◄
دروس (األنكليزية للعمل والحياة اليومية) 

من إداء أمتحان تقييم مستوى اللغة األنكليزية 
  ).ESL Levelللمسنوى الجامعي (

CASAS ESL 
أمتحان تحديد 

 ESLالمستوى الـ

  المهارات المتكاملة في 
 اإلصغاء /المحادثة / القراءة /الكتابة /التعلم

 Person of Contact                :لألتصال واألستفسار

 Mary Calderon 
 calderonm@mjc.edu 
 2201 Blue Gum Avenue 
 Modesto Junior College West Campus 
 Yosemite Hall Room 235 
  (209) 575-7847 
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   األسئلة الشائعة (المتكررة):
  

  ماهي المستمسكات المطلوبة مني ؟

او ) IDللهوية الشخصية(المتقدم عند التسجيل يحتاج الطالب 
رقم ية ــــ). تمنح الكلResidency Cardبطاقة األقامة الدائمية (

 عند للطالب المتقــدم ) Identification Number( الطالب
ال يحتاج الطالب المتقدم أن يكون مقيم دائمي . تسجيل مباشرةً ال
 Non-Credit( درجاتهالتسجيل على الدروس غير المعتمدة ل

Classes .(ي في ــــــالطالب المتقدم مقيم دائم يجب أن يكون
جيل على ــــعند التس(حاصل على اإلقامة الدائمية)كاليفورنيا 

التقديم على عند ) وCredit Classes( درجاتهاالدروس المعتمدة 
  ).Financial Aidالمساعدات المالية(

  ماهي كلفة الدروس ؟

(العمل والحياة لدروس اللغة األنكليزية تكون كلفة رسوم التسجيل 
) Non-Credit Classes( درجاتها) الغير المعتمدة اليومية

ً للموسم الواحد والتي تشمل خدمات الطالب  $19.00 تقريبا
  والخدمات الصحية.

) التي Credit Course( درجاتهاتكون كلفة الدروس المعتمدة 
) Academic ESLتشمل دروس اللغة األنكليزية األكاديمية (

 English for Life and( والعمل  لحياة اليوميةل واألنكليزي
Work  ($46.00  للموسم  29.00$لكل وحدة دراسية أو

 و. )BOG fee waiverالدراسي الواحد بعد أستخدام الخصم (
ً  )Financial Aidيتم توفير المساعدات المالية (    .أيضا

  نكليزية؟ألا ي اللغةبين برنامج ألختالفماهو ا

  للعمل والحياة اليوميةاللغة األنكليزية  
 )English for life and work(  

  
الضرورية  في هذا البرنامج يتم تدريس مهارات اللغة األنكليزية

. تشمل هذه الصفوف على دروس مهارات والعمل لحياة اليوميةل
م تدريس قواعد اللغة اإلصغاء و المحادثة والقراءة والكتابة . كذلك يت

 ومعاني الكلمات.  األنكليزية 
أسابيع خالل الدوام   8 لدروس هذا البرنامجتكون فترة الدوام 

 أسبوع خالل الدوام المسائي. 16الصباحي و 
  
  

 اللغة األنكليزية األكاديمية )Academic ESL(  
  

في هذا البرنامج يتم تدريس مهارات اللغة األنكليزية األكاديمية 
للطالب الراغبين في أكمال دروس اللغة األنكليزية للمستوى 

 أسبوع.  16الجامعي. تكون فترة الدوام لدروس هذا البرنامج  
تركيـب /دروس القراءة كل من  يستطيع الطالب التسجيل في 

دروس قواعد اللغة ) وReading/Compositionالُجمل (
ودروس المحادثة واإلصغاء  ) Grammarاألنكليزية  (

)Speaking/Listening لتطوير مهاراتهم في اللغة  (
 األنكليزية األكاديمية.

  

   ؟واتكيف أبدأ الخط

  : طلب المساعدة 1الخطوة رقم 
) لتحديد موعد لغرض Marry Calderonاألتصال بـ (ماري كالديرون  

  المساعدة ( أنظر الى المعلومات في أسفل الورقة).

  : التسجيل 2الخطوة رقم 
أبدا بالتسجيل في الكلية بملئ أستمارة التقديم المتوفرة ألكترونياًعلى الموقع 

  .)www.mjc.eduاأللكتروني للكلية (

  المستوىتحديد : أختبار  3الخطوة رقم 
     ) لتحديد المستوى لبرنامج CASAS Placement Testأجراء أختبار (

). English for Life and Work  للعمل والحياة اليوميةاألنكليزية للغة ا(
لتحديد المستوى لبرنامج (اللغة  ) ESL Accuplacer Test( أجراء أختبار

. يكون إداء األمتحانات في بناية )Academic ESLاألنكليزية األكاديمية 
)Yosemite Hall) في مجمع الكلية الغربي (147) غرفة رقم (West 

Campus .(  

  التسجيل في الدروس : 4الخطوة رقم 
ياً على الموقع األلكتروني للكلية يكون التسجيل على الدروس ألكترون

)www.mjc.eduأضغط على األختيار(جدول الدروس .( Class Schedule (
). يتم دفع كلفة الدروس ألكترونيا أو شخصيا في Academicsتحت عنوان (
 .)East Campus() في مجمع الكلية الشرقيBusiness Officeمكتب العمل(

  للدراسة األستعداد:  5الخطوة رقم 
تتوفر كافة الكتب للصفوف الدراسية في مكتبة . شراء الكتب و حضور الدروس

في مجمع الكلية الشرقي   MJC) في كلية موديستو Bookstoreبيع الكتب (
)East Campus.(  

  

  لألستفسار والمعلومات األتصال   
Mary Calderon                                                
2201 Blue Gum Avenue                                          
Modesto junior College West Campus                    
Yosemite Hall Room 235                                        
(209)575-7847                                                         

                                          calderonm@mjc.edu   
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