تعلم اإلنجليزية في LEAP
برنامج لنجريا للغة اإلنجليزية لألغراض األكادميية )(LEAP

CANADA

تعلم اإلنجليزية في لنجي را
تقع كلية لنج ريا يف مدينة فانكوفر الجميلة يف كندا ،حيث تقدم

يعتمد برنامج لنج ريا لتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية عىل منهج متكامل

مجموعة من ال ربامج الدراسية الجامعية ،واملهنية ،والدراسات
العليا ،واملق رارات التعليمية ألكرث من  21000طالب سنو ًي ا .

األنشطة التي تتطلب استخدام اس رتاتيجيات متنوعة تشجع عىل التواصل

بدل من تدريس املهارات اللغوية بشكل
للتعليم اللغوي .حيث نستخدم ً

الحقيقي .هذا يخلق بيئية ديناميكية تتمحور حول الطالب يكتسب فيها

منفصل منهجية تعليمية شاملة تجمع بني املحادثة ،واالستامع ،والق راءة،

الطالب اللغة بشكل فعال وطبيعي .بالتدريج ،يتعلم الطالب تناول املواضيع

والكتابة ،والرتكيز عىل مواضيع متنوعة ذات صلة ومثرية لالهتامم .باالعتامد

الدراسية بنفس الطريقة التي تستخدم من قبل الطالب الكنديني الناطقني

عىل منهج قائم عىل املحتوى؛ نعمل عىل دمج الطالب يف مجموعة من

باللغة اإلنجليزية كلغة أول .

ESL + 2 + 2
طريقك إىل النجاح
السنة الرابعة

طريقك إلﻰ النجاح

دراسات جامعية يف لنج ريا أو
مﺆسسة تعليمية أخرى .
وحدة تعليمية معتمدة  10 /مقررات يف السنة 30

السنة الثالثة

University of
British Columbia
University of Victoria

استكمل حصولك عىل درﺟة البكالوريوس بامتام
السنة الدراسية الثالثة وال رابعة يف لنج ريا أو يف أي من
املﺆسسات التعليمية يف كندا أو يف أي مكان آخر.

مق رارات تعليمية جامعية
يف لنج ريا معتمدة قابلة للتحويل .
وحدة تعليمية معتمدة  10 /مقررات يف السنة 30

University of
Saskatchewan
Queen’s University
Simon Fraser University

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

مق رارات تعليمية جامعية
يف لنج ريا معتمدة قابلة للتحويل.
وحدة تعليمية معتمدة  10 /مقررات يف السنة 30
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األساسيات

السنة األوىل

متم دراسة السنة األوىل والثانية من التحصيل
الجامعي للحصول عىل درﺟة ﺟامعية أو
شهادة من لنج ريا

مق رارات تعليمية جامعية
يف لنج ريا معتمدة قابلة للتحويل.
وحدة تعليمية معتمدة  10 /مقررات يف السنة 30

ESL

LEAP

كل فصل مكون
من  7أسابيع مبعدل  20ساعة  /أسبوع يً ا

LEAP Langara English for Academic Purposes
)برنامج لنج ريا للغة اإلنجليزية لألغ راض األكادميية(
عن طريق اختبار  ESLيتم تحديد مستوى دخول
.تحديد املستوى اللغوي

) LEAP Langara English for Academic Purposesبرنامج لنجي را للغة اإلنجليزية لألغ راض األكاديمية(
املستويات التأسيسية (أساسيات (LEAP - LEAP 2
هو برنامج مكثف إلعداد الطالب غري ) (LEAPبرنامج لنج ريا للغة اإلنجليزية لألغ راض األكادميية
الناطقني باللغة اإلنجليزية كلغة أوىل لالنضامم للجامعات والكليات الناطقة باللغة اإلنجليزية بدوام
كامل .يتم التأكيد عىل املهارات األكادميية ضمن جميع مستويات الربنامج .يتم الرتكيز يف مستوى
عىل البيئة والثقافة يف فانكوفر وكندا؛ وذلك من خالل  LEAPاملبتدئني واملستويات املتوسطة من
مجموعة متنوعة من املواضيع ،والوسائل التعليمية ،واألنشطة التي تحول الفصل الدرايس إىل بيئة
لغوية حية .يطور الطالب مهاراتهم يف املحادثة ،واالستامع ،والق راءة ،والكتابة إىل جانب توسيع معرفتهم
بفانكوفر وكندا والعامل .

اإلعداد األكادميي )(LEAP 3 – LEAP 8
باالستناد إىل مجموعة متنوعة من  LEAPيبنى محتوى املستويات املتوسطة واملتقدمة من برنامج
التخصصات األكادميية؛ حيث يقوم الطالب يف كل أسبوع مبامرسة مجمل مهاراتهم اللغوية األساسية ضمن
سياق موضوع أكادميي .يزداد مستوى التفكري النقدي واالس رتاتيجيات االكادميية املستخدمة بشكل متوازي
مع تقدم الطالب خالل الربنامج .
:للطالب تجربة فريدة من نوعها من خالل  LEAPيوفر برنامج
• تسهيل عملية تنمية املهارات اللغوية واألكادميية
• مساعدة الطالب ليصبحوا متعلمني مستقلني ناجحني

منهج متكامل للتعلم
املهارات األساسية يف املراحل التأسيسية من LEAP

• تشجيع الطالب عىل االندماج يف الوسط األكادميي واالجتامعي لكلية لنجريا
• دعم التفوق األكادميي

بنجاح إىل القبول املبارش يف الدراسات الجامعية يف لنج ريا .ميكن لطالب املستوى  LEAPيقود امتام برنامج
املحادثة

تبادل اآلراء واألفكار مع زمالء الدراسة
القيام بعروض تقدميية قصرية

االستامع

متابعة املحادثات ذات اإليقاع الطبيعي
االستامع ملحارضات الضيوف املميزين املدعوين

القراءة

قراءة قصص قصرية ومقتطفات نصية موجهة للناطقني باللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
بناء مخزون املفردات

الكتابة

تنمية الثقة يف التعبري عن األفكار
تعلم مهارات التنقيح واملراجعة

الثقافة

دراسة املوضوعات التي تتطرق للمجتمع الكندي
التعرف عىل فانكوفر من خالل رحالت خاصة

 LEAPإضافة مقرر جامعي معتمد إىل مق رارات برنامج . LEAP 8
سبعة أسابيع ،وميكن اإللتحاق يف ست أوقات مختلفة من السنة LEAP .مدة الفصل الدرايس لربنامج

:الطالب عىل  LEAPتحفز املستويات التأسيسية لربنامج
• تحسني مهاراتهم يف اللغة اإلنجليزية
• استخدام اللغة اإلنجليزية بشكل طبيعي وفعال من خالل األنشطة الديناميكية داخل وخارج الفصول الدراسية
• التعرف عىل الثقافة الكندية من خالل التطرق ملواضيع مرتبطة باملجتمع الكندي

يقيض الطالب  20ساعة أسبوع يً ا ضمن الفصول الدراسية .يتوقع من الطالب امتام ما بني  10و  20ساعة من
الواجبات املنزلية يف االسبوع .

منهج متكامل للتعلم
خالل أسبوع واحد  LEAPمنوذج متثيل بياين لوحدة تعليمية من برنامج

الطالب الدوليين
كيفية التقديم

1

:استيفاء رشوط القبول
م  12عا ًم ا من التعليم الرسمي بنجاح (ما يعادل درجة إنهاء الدراسة
)” “BC Grade 12الثانوية يف إقليم بريتش كلومبيا

3
4

مالحظة :يضاف إىل ذلك أية معلومات ذات صلة تتعلق مبستوى إتقان اللغة اإلنجليزية .

5

2
:تقديم ملف طلب القبول

• استامرة طلب القبول -ميكن الحصول عليه عرب www.langara.ca/leap
• الوثائق التعليمية
•كشف رسمي بالدرجات النهائية وشهادة التخرج للمرحلة الثانوية
أو
•سجل رسمي للدرجات من الكلية أو الجامعة
مالحظة :تقبل فقط النسخ األصلية اإلنجليزية الرسمية أو الرتجمة املعتمدة
رسم ًي ا للوثائق التعليمية .لن يتم قبول الوثائق املرسلة بواسطة الفاكس
أو النسخ املصورة أو نسخ املاسح الضويئ .
• )نسخة من نتيجة اختبار اللغة اإلنجليزية (إن وجدت
•  155دوالر كندي رسوم تقديم الطلب

*للطالب الدوليني  LEAPرسوم برنامج

6

تلقي طلب قبول مبديئ عن طريق الربيد اإللكرتوين

دفع الرسوم الدراسية للفصلني الدراسيني األولني

تلقي خطاب القبول الرسمي عرب الربيد أو الربيد اإللكرتوين

التقدم بطلب للحصول عل فيزة ترصيح دراسة
من خالل أقرب سفارة أومكتب فيز وتأشريات كندي

برنامج اإلقامة العائلية
يُ نصح بربنامج اإلقامة العائلية (غرفة خاصة برسير ،ومكتب ،وثالث وجبات يوم يً ا) للحصول عىل
معلومات حول إج راءات ورسوم التقديم لربنامج اإلقامة العائلية يرجى االطالع عىل معلومات
 homestay@langara.caالتعليم الدويل يف موقعنا اإللكرتوين أو االتصال عرب الربيد اإللكرتوين.

تواريخ البدء

 LEAP:الطالب الدوليني لربنامج

2020

2021

• دوالر لكل فصل مكون من  7أسابيع 2988

يناير/كانون الثاين 3
ف رباير/شباط 26
إبريل/نيسان 29
يونيو/حزي ران 24
سبتمرب/أيلول 2
أكتوبر/ترشين األول 28

يناير/كانون الثاين 6
مارس 3
إبريل/نيسان 28
يونيو/حزي ران 23
سبتمرب/أيلول 1
أكتوبر/ترشين األول 27

• )دوالر رسوم تقديم طلب تدفع ملرة واحدة (غري قابلة لالسرتداد ،وغري قابلة للتحويل 155
• )دفع الرسوم لفصلني دراسيني كحد أدىن (غري قابلة لالسرتداد ،وغري قابلة للتحويل
للتغيري*
.
جميع الرسوم مقدرة بالدوالر الكندي .الرسوم ُع رضة
سيخضع جميع الطالب الختبار تحديد املستوى اللغوي يف بداية الربنامج .يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين عىل العنوان :
ملعرفة املعلومات التفصيلية لسياسات اسرتداد املدفوعات :www.langara.ca/leapالتايل

طول الفصل الدرايس
يستغرق الفصل الدرايس سبعة أسابيع ،ويتكون كل أسبوع من  20ساعة دراسية .

للحصول عىل مزيد من املعلومات
International Education, Langara College
100 West 49th Avenue, Vancouver, BC, Canada V5Y 2Z6
Tel: +1.604.323.5023
Fax: +1.604.327.9210
Email: international@langara.ca
Website: www.langara.ca/international
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