جامعة إستينيا
قسم اللغات األجنبي
برنامج اللغة اإلنجليزية التحضيري
كتيب المعلومات
اعزائي الطلبة،
يحتوي هذا الكتيب على معلومات مهمة ستساعدك خالل عامك في البرنامج التحضيري للغة اإلنجليزية
.في جامعة إستينيا  ،قسم اللغات األجنبية.
أثناء تعليمك التحضيري للغة اإلنجليزية في قسم اللغات األجنبية للعام الدراسي  2021-2020ستساهم
مشاركتك المنتظمة وال ُمعدة في الدروس والدراسات األخرى التي ستجريها خارج الفصل الدراسي بشكل
كبير في عملية تعلم اللغة.
ننصحك بمتابعة دروسك بعناية من بداية البرنامج التحضيري للغة اإلنجليزية إلى نهايته وإجراء
دراسات منتظمة لتحسين مهاراتك في اللغة اإلنجليزية داخل الفصل وخارجه.
تذكير!
أي شخص يتقن لغته األصلية لديه أيضًا القدرة الكافية على تعلم لغات أخرى أيضا.
أدناه  ،يمكنك العثور على معلومات تتعلق بمعايير التدريب والتقييم لبرنامج اللغة اإلنجليزية التحضيري لقسم اللغات
األجنبية بجامعة إستينيا.
.1ما هي مدة التدريب؟
بالنسبة للطالب بد ًءا من المستوى األول و الثاني فإن فترة التعليم اإللزامي في البرنامج التحضيري للغة اإلنجليزية هي
 3فصول دراسية  ,الخريف و الربيع و الصيف .وتستمر سنة ونصف السنة األكاديمية .بالنسبة للطالب المبتدئين في
المستويات الثالث و الرابع و الخامس  ،فإن فترة التعليم هي فصلين دراسيين ؛ الخريف والربيع  ،لمدة عام دراسي.

.2هل يجب على الجميع المشاركة في البرنامج التحضيري؟
يلتزم الطالب المسجلون في أقسامنا التي تستخدم اللغة اإلنجليزية كوسيلة للتعليم بالدراسة في البرنامج التحضيري للغة
اإلنجليزية.

.3هل يمكن اإلعفاء من التعليم التحضيري؟
قبل بدء الدورات  ،يتم إعفاء الطالب الحاصلين على درجة النجاح ( )60من اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية
الذي تديره إدارة اللغات األجنبية في التاريخ المعلن من )(ISTEP-Istinye English Proficiency Exam
.البرنامج التحضيري للغة اإلنجليزية.

.6هل هناك امتحانات أخرى تقبل اإلعفاء منها؟
يتم إعفاء الطالب الحاصلين على اإلختبار التالي:
TOEFL IBT _ 75 Points
ال يتم قبول مستندات نتيجة االمتحان إذا انتهت صالحيتها (فهي صالحة لمدة عامين) .يجب تقديم مستندات نتيجة
االختبار قبل الموعد النهائي المعلن .ال يتم قبول المستندات المتأخرة.

.5هل سيتم وضعنا في فصول وفقًا لمستوى اللغة اإلنجليزية لدينا؟
يتم تقديم تعليم اللغة اإلنجليزية المتدرج في البرنامج التحضيري للغة اإلنجليزية .يتم وضع جميع الطالب في
فصول مناسبة لمستواهم الحالي.
.6كيف أعرف مستواي؟
قبل بدء الفصول الدراسية يتم إجراء امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية من قبل قسم اللغات األجنبية في
ذ التاريخ المعلن .يتم وضع الطالب في المستويات المحددة في الجدول أدناه وفقًا لنتائج امتحاناتهم

Level of English
المستوى األول
المستوى الثاني

A1- BEGINNER
A2- ELEMENTARY

المستوى الثالث B1- PRE-INTERMEDIATE
المستوى الرابع B2- INTERMEDIATE
المستوى C1- UPPER- INTERMEDIATE
الخامس

.7هل جميع المستويات لها نفس عدد ساعات دروس اللغة اإلنجليزية؟
يحصل الطالب في المستويات األولى و الثانية و الثالثة على  25ساعة من دروس اللغة اإلنجليزية في األسبوع.
يحصل المستوى الرابع على  20ساعة في األسبوع.
يحصل المستوى الخامس عل  15ساعة في األسبوع من دروس اللغة اإلنجليزية.

.8كيف يمكنني تجاوز مستواي؟
كل مستوى يتكون من  7أسابيع من التدريب .يتم تطبيق اختبار تحصيل المستوى على مستويين من المتوقع
االنتهاء منه في نهاية  14أسبوعًا .أولئك الذين حصلوا على  75أو أعلى من امتحان المستوى سوف ينتقلون إلى
المستوى التالي .يجب على الطالب الذين حصلوا على أقل من  75إعادة المستوى.

.9هل يمكن للجميع إجراء اختبار تحصيل المستوى؟
خالل مستوى التعليم لمدة  14أسبوعًا  ،يتم تقييم طالبنا في نظام القياس التالي .يحق لطالبنا الذين يحصلون على
معدل  80وما فوق وفقًا لمعايير التقييم هذه التقدم المتحان مستوى التحصيل .الطالب الذين حصلوا على أقل من
 80ال يمكنهم التقدم لالمتحان ويجب عليهم إعادة المستوى.
 2اختبار قائم على المحتوى -كل ٪10
 2ربع امتحانات  -كل ٪10
 2اختبارات -كل ٪5
التقييم البديل (الواجب المنزلي  ،المشاركة  ،إلخ) ٪40 -
الحضور ٪10 -
. 10هل هناك التزام بحضور الدروس؟
يجب على الطالب حضور  ٪85على األقل من الدروس .الطالب الذين تزيد نسبة تغيبهم عن  ٪15من إجمالي ساعات
المقرر خالل مدة ( 14أسبوعًا) دون عذر يقبله مجلس اإلدارة يفقدون حقهم في إجراء اختبار تحصيل المستوى ويجب
عليهم إعادة المستوى.

 .11هل يتم إجراء اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية في كل فصل ؟
تُجرى اختبارات إتقان اللغة اإلنجليزية في سبتمبر ويناير ويونيو وأغسطس(إجمالي  4امتحانات).
.12هل يمكن ألي شخص الخضوع الختبار إتقان اللغة اإلنجليزية ISTEP؟
في بداية الفصل الدراسي  ،في أكتوبر  ،يتم قبول الطالب الذين حصلوا على  75وما فوق في امتحان تحديد
مستوى اللغة اإلنجليزية  ،الذي يتم إجراؤه قبل يومين من اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية  .في اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية ال
يمكن للطالب الذين تقل اعدادهم عن  75نقطة إجراء هذا االختبار.
يمكن للطالب الذين أكملوا المستوى الثالث والوصول إلى المستوى الرابع إجراء االختبارات في يناير ويونيو
وأغسطس .يتم اإلعالن عن قائمة الطالب المؤهلين إلجراء االختبار قبل كل اختبار.

 .13ما هو محتوى اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية ISTEP؟
يتكون اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية من أقسام االستماع والقراءة والكتابة
يتكون قسم االستماع من جزأين
في الجزء األول  ،يرى الطالب األسئلة واإلجابة عليها في وقت واحد وفقًا للنص األكاديمي الذي يستمعون إليه.
في الجزء الثاني  ،يستمع الطالب أوالً إلى نص أكاديمي ويدونون المالحظات  ،ثم يرون األسئلة ويجيبون عليها.
الوقت اإلجمالي  1ساعة .
يتكون قسم القراءة من جزأين
في الجزء األول  ،يتم تقديم نص قراءة أكاديمية وأسئلة .من المتوقع الرد على األسئلة بسرعة من خالل مراجعة
النص .الوقت المحدد هو  30دقيقة.
في الجزء الثاني  ،يتم توزيع نصوص قراءة أكاديمية أخرى وأسئلة .من المتوقع اإلجابة على األسئلة عن طريق
مسح النص بعناية .الوقت المحدد هو  30دقيقة.
الوقت اإلجمالي  1ساعة

يتكون قسم الكتابة من جزء واحد
يتم إعطاء  3مواضيع مختلفة .يتوقع من الطالب كتابة مقال من  250إلى  300كلمة عن طريق اختيار أحد
المواضيع.
الوقت اإلجمالي  40دقيقة
التقييم :يتم تقييم كل قسم على  100نقطة .يُعطى وزن كل قسم على النحو التالي :االستماع  ، ٪30القراءة ، ٪30
الكتابة ٪40

 .14ما هي مواد الدورة المستخدمة في الدروس؟
في البرنامج التحضيري للغة اإلنجليزية  ،تنقسم دوراتك إلى ثالث مجموعات وهي :اللغة اإلنجليزية القائمة على المحتوى ،
واللغة اإلنجليزية األكاديمية  ،واللغة اإلنجليزية العامة.

اللغة اإلنجليزية القائمة على المحتوى :منهجية تركز على محتوى الموضوع في المجال األكاديمي للطالب والمهنة التي
يتعين أداؤها .تتيح لك هذه المنهجية اكتساب الكفاءات األساسية خالل حياتك الجامعية وبعد التخرج أثناء أداء مهنتك .كشرط
لطريقتنا ونهج تعليم اللغة التطبيقي لدينا  ،يتم إنتاج كتب دورات اللغة اإلنجليزية الفردية القائمة على المحتوى والمواد
األصلية وتطويرها واستخدامها من قبل قسم اللغات األجنبية لكل كلية وقسم.

قسم إستينيا لتعليم اللغات األجنبية هو القسم األول والوحيد في تركيا إلعداد البرنامج وتصميم مواد تعليم اللغة
األجنبية وتنفيذها بمفردها.

اللغة اإلنجليزية األكاديمية :تعليم اللغة اإلنجليزية الذي يطور مهارات البحث األكاديمي والقراءة وكتابة المقاالت
والعرض التقديمي التي ستحتاجها خالل سنوات دراستك الجامعية.
تم تصميم بعض المواد المستخدمة في هذا التدريب من قبل قسم اللغات األجنبية  ،وبعضها يتم اختياره من دور
النشر التي أثبتت نجاحها وجودتها على نطاق عالمي.

اللغة اإلنجليزية العامة :تعليم اللغة اإلنجليزية الذي ستحتاجه في حياتك االجتماعية أو أثناء رحالتك إلى الخارج.
يتم اختيار المواد والكتب المستخدمة في هذا التدريب من الناشرين الذين أثبتوا نجاحهم وجودتهم على نطاق
عالمي.
 -15هل توجد أي أنشطة للنادي باللغة اإلنجليزية؟
تعمل مجموعة متنوعة من األندية ضمن الوحدة التابعة لقسم اللغات األجنبية و هذه هي األندية المتاحة:
نادي المحادثة باللغة اإلنجليزية  ،ونادي الترجمة اإلنجليزية  ،ونادي الدراما  ،ونادي نموذج األمم المتحدة،
 ،ونادي الترفيه اإلنجليزي الذي ينظم أمسيات الكاريوكي  ،وأيام األفالم و نادي األخبار.
 -16هل يمكنني الحصول على مساعدة بشأن المشاكل التي ال أفهمها؟
لكل فصل محاضر مستشار معين .يعمل هؤالء المحاضرون كمستشارين طالبيين فرديين  ،ويلتقون بكل طالب
شخصيًا كل أسبوع  ،ويجيبون على أسئلتهم  ،ويكررون النقاط التي ال يفهمونها  ،ويتابعون تقدمهم.

 -17من أي نوع من أعضاء هيئة التدريس سأتعلم منهم؟
يتم تقديم الفصول من قبل موظفين تخرجوا من أقسام تعليم اللغات األجنبية وتعليم اللغة اإلنجليزية في أفضل
الجامعات التركية  ،والذين تعد معارفهم ومهاراتهم النظرية والعملية المتعلقة بمجاالتهم متقدمة للغاية ؛ الذين ال
يستخدمون المواد المنتجة في السوق فحسب  ،بل يمتلكون أيضًا المهارات الالزمة لتخطيط وإنتاج واستخدام مواد
وأنشطة الدورة التدريبية الحتياجات الطالب.
ً
متميزا مع مدرسين محليين وأجانب متعددي اللغات ومتعدد
يقدم قسم اللغات األجنبية بجامعة إستينيا تعلي ًما
الثقافات ومبدعين .باإلضافة إلى ذلك  ،ال يُنظر إلى طالبنا على أنهم طالب في الفصل فحسب  ،بل يتلقون أيضًا
تدريبًا لتعليم اللغة من هذا الطاقم كأصحاب مصلحة نشطين في عملية تعليم اللغة.

