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من خالل برنامج اللغة اإلنجليزية
التمّيز و القيادة 

مـَن سيعّلمني؟
متعددة  تدريس  هيئة  األكاديمي“  اإلعداد  ”برنامج  يضم 
خبرة  لديهم  الذين  المتخصصين  و  األساتذة  من  الجنسيات 
سنوات طويلة و متمّيزة بتدريس اللغة اإلنجليزية في جميع أنحاء 
العالم. و لذلك سيلتزم أساتذة َمَهرة بتعليمك، لديهم معرفة 
تامة باحتياجاتك ومتطلباتك الدراسية في هذا المستوى، كما 
أنهم بأتم االستعداد لمساعدتك على النجاح في دراستك سواٌء 

برنامج اإلعداد األكاديميأكان ذلك داخل الفصول الدراسية أو خارجها.
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ما هو ”برنامج اإلعداد األكاديمي“ 
(ABP)؟

زايد،  جامعة  من  يتجزأ  ال  جزء  هو   (ABP) األكاديمي“  اإلعداد  ”برنامج  إن 
وقد تم تصميمه خصيصا لتدريس الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي 
لزيادة معرفتهم ومهارتهم اللغوية أثناء دراستهم للغة اإلنجليزية قبل أن 

يتم قبولهم في برنامج البكالوريوس بالجامعة.

يتم تصنيف الطلبة بحسب مستوى معرفتهم باللغة اإلنجليزية، و لذلك 
لبلوغ  سنتين  الى  تصل  لفترة  البرنامج  هذا  لدراسة  بحاجة  يكونوا  فقد 
البرنامج  إكمال  الطلبة  من  للعديد  يمكن  أنه  إّال  المطلوب،  المستوى 
 (ABP) األكاديمي“  اإلعداد  ”برنامج  تصميم  ألن  سنتين  من  أقل  خالل 
يتمتع بمرونة كافية تسمح للطلبة الخروج منه فور استكمال المقررات 

و المتطلبات الالزمة.

ماذا علّي أن أدرس؟

كيف سأتعلـّم؟

ال) التعلـّم المتنقل (النقـّ

أنك  من  التأكد  هو   (ABP) األكاديمي“  اإلعداد  ”برنامج  من  الهدف  إن 
باللغة  الجامعية  الدراسة  تحديات  لمواجهة  االستعداد  أتم  على  ستصبح 
اإلنجليزية، و بذلك فإن ”برنامج اإلعداد األكاديمي“ بما فيه من محتويات 
متكاملة، ومهارات غنّية ومتنوعه، يزّودك بالفرص الالزمة لصقل أربع 
والنجاح،  التعلم  إمكانيات  لك  ر  توفـّ لديك  شخصية  أكاديمية  مهارات 
وهذه المهارات هي: القراءة والكتابة واالستماع والتحدث، فضًال عن أنها 
ستساعد على تطوير القواعد والمفردات اللغوية الخاصة بك. من ناحية 
األخرى  األكاديمية  مهاراتك  تطوير  على  يعمل  البرنامج  هذا  فإن  أخرى، 

ويوسع قاعدة المعرفة بصورة عامة لديك.

ستكون دراستك لمدة 20 ساعة تقريبًا كل أسبوع في الفصول الدراسية، 
تشّجعك  التي  التعليمية  المواد  من  متنوعة  مجموعة  خاللها  تستعمل 
م، بما في ذلك مجموعة من الكتب والمواد الدراسية الدولية،  على التعلـّ
ودراسة با النترنت، و مقررات تدريس ونصوص للوسائط المتعددة  من 

إعداد وإنتاج جامعة زايد. 

من  متنوعة  مجموعة  من  لإلستفادة  فرص  عدة  لديك  ستكون  بهذا  و 
واألنشطة  التعلم،  خدمة  التعلم،  مشاريع  فيها  بما  التعليم،  مناهج 

والفعاليات المصاحبة للمناهج الدراسية.  

يمكن إعتبار التعلـّم المتنقـّل (أو الجّوال) من أساسيات التعليم في 
”برنامج اإلعداد األكاديمي“ (ABP) بجامعة زايد، سواء أكان ذلك في 
جهاز  طريق  عن  ذلك  يتم  حيث  الدراسية،  الفصول  خارج  أو  داخل 
لديهم  يكون  أن  الطلبة  جميع  من  والمطلوب  لوحي،  إليكتروني 
إضافٍي  بتوضيٍح  تزويدكم  سيتم  الخصوص.  لهذا  الالزم  الجهاز 
مفّصل عن ذلك و غيره من معلومات مفيدة حول ”برنامج اإلعداد 
األكاديمي“ (ABP) في الوقت الالزم خالل اللقاء التوجيهي لتعريف 

الطلبة ببرامج الجامعة.

يتتابع تقدم الطلبة بشكل منهجي خالل ”برنامج اإلعداد األكاديمي“؛ 
من  المزيد  تحقيق  تمكنهم  للطلبة  منتظمة  فرص  عدة  توجد  و 
التقدم بشكٍل سريع، وهذا يتوقف على ما يبذله كل طالب أو طالبة 
من الجهد وااللتزام، حيث أنه قد تم تصميم التقييم جيدًا لضمان 
إلتزام الطلبة بالمتطلبات األكاديمية الالزمة ليتعلموا اللغة اإلنجليزية 

في جامعة زايد.

مستوياتها  و  بأنواعها  المهارات،  جميع  تقييم  يتم  بأنه  علمًا 
االختبارات  من  مختلفة  أنواع  باع  باتـّ وذلك  منتظمة،  شبه  بصورة 
واالمتحانات، مما ُيعطي الطلبة العديد من الفرص إلثبات و تقييم 
اجتياز  يتطلب  البرنامج  هذا  من  التخّرج  أن  كما  منهم.  كٍل  كفاءة 
كمعّدٍل   5.0 درجة  حاليًا  هو  (الذي  لذلك  المحدد  الخارجي  المعيار 

شامل في IELTS  - النظام الدولي الختبار اللغة اإلنجليزية).   

كيف سيتم تقييمي؟


