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 المقدمة :
في مجاالت العلوم  الستخدامهاوذلك  في العالم اللغات انتشارا وتأثيراتعد اللغة اإلنجليزية من أوسع 

في معظم جامعات  ا, وهكذا أصبحت متطلبا أساسي واالتصاالتوالتكنولوجيا والبحث العلمي 

عالم  أهميتها في إلى ذلك أضف ,أو لغة الحصول على المعرفة ,وذلك ألنها لغة التدريس فيها العالم

 (.Globalizationأنها لغة العولمة ) , أيالمال واألعمال

مؤسسة  وقد أدركت. هذه اللغة في المعاهد والمدارس والجامعات عليممن هنا تأتي  أهمية ت

 ؛افتتاح معهد للغة االنجليزية وبرامجها نشاطها  ياتو أولكان من ف األمر هذا عمق وأهمية حضرموت

 ,وكادر مؤهل متميز ,من مناهج حديثة اإلمكاناتكافة  له ووفرت, خاصا اهتماماأولت له  حيث

لخلق نهضة تربوية تعليمية  والمطلوبةالركائز األساسية  باعتبارها وتقنيات حديثه وإدارة ذات خبرة

 في حضرموت. وتعلمها اللغة اإلنجليزية تعليمفي مجال 

كافة  استكمالالمعهدين على  على ويحرص القائمون  .وسيئون  المكالمعهدين في  إنشاءتم  وقد

 Developing Language  ) من تطوير مهارات اللغة بشكل عام المرجوة األهدافالتي تحقق  البرامج

Skills) الخاصة من محادثة وكتابة ومهارات خاصة بالتخصصات املحددةوتطوير المهارات ؛ ( 

English for Specific Purposes )  ومجاالت المال واألعمال وسوق العملكالطب والهندسة. 

 
 
كمتطلب أساس ي  ( TOEFL Preparation Course ) خاصة لبرنامج تحضير التوفل أهميه ىعطكما ت

 لتحاق بسوق العمل.لطلبة الدراسات الجامعية والعليا وكذا للراغبين لإل

 , العلمي   تفردهجعلته   بجانب      مزايامن   المعهدبه   ميزيت دليل املختصر  ماا  الذويتضمن   ه

 .من حيث تنوعه لبرامج اللغة االنجليزية  للدارسينقبلة  

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 ةــالرؤي  :أولا 

 توفير تعليم وتدريب في اللغة اإلنجليزية ذو نوعية عالية للطلبة والمدرسين 
 
 

ا :نيثا  ةـالرسال ا
من  ؛ مهارات اللغة اإلنجليزية كتساباطالب من لبرامج ذات جودة عالية تمكن اتقديم إلى نسعى 

وتأهيل مدرس ي اللغة االنجليزية بشكل يسمح لهم بنقل المعرفة . وكتابة ، قراءة و  محادثة و  ستماعا

 لل
ً
 معايير العالمية المعتمدة.وفقا

 
 

ا : ثالث  دافـاألها

 .تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية لخريجي الثانوية العامة المؤهلين لمواصلة دراستهم الجامعية  

  الجامعية في امتالك مهارات اللغة اإلنجليزية مما يعينهم على مواصلة مساعدة خريجي المرحلة

 الدراسات العليا.

  إتاحة الفرصة أمام الراغبين اآلخرين لتنمية مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية في المستويات

 المتوفرة.

 ألغراض محددة  ببرامج في مهارات اللغة اإلنجليزية ومؤسساته املختلفة عجتمتلبية متطلبات امل

(E.S.P). 

 إ( عداد المتقدمين الجتياز امتحان الكفاءةTOEFL.) 

 .توطيد العالقة مع الكليات والمعاهد المناظرة داخليا وخارجيا لتبادل اآلراء والخبرات 

 

 
 
 

ا   مزايا معهد حضرموت للغة اإلنجليزية : رابعا



    

 

 

كلي من رسوم الدراسة للعشرة األوائل على مستوى الجمهورية من خريجي الثانوية  إعفاء .1

 .العامة في محافظ حضرموت

( من رسوم الدراسة للعشرة األوائل من خريجي الثانوية العامة على مستوى %05خصم ) .2

 .املحافظة

 الثانوية العامة. امتحانات( أو أكثر في %05( لمن تحصل على )%20خصم ) .3

في نهاية أية دورة فما فوق ( %00امتياز نسبة )الحاصلين على  ةبل( للط%05)خصم  .4

 .امتحانيه

 .امتحانيه( في نهاية أية دورة %04 – 05)امتياز نسبة الحاصلين على  ةبلللط( %35خصم ) .0

 .متقدم( –متوسط  –إعدادي  –)مبتدئ يوفر المعهد مستويات مختلفة للدارسين  .6

 .(TOEFLوبرنامج تحضير التوفل ) (ESLاللغة االنجليزية )دورات مهارات يوفر المعهد  .7

 (..E. S. Pيوفر دورات في مجال املحادثة ودورات اللغة لألغراض املحددة ) .8

 يوجد بالمعهد صفوف خاصة بالبنات. .0

 الكادر التدريس ي متميز ويضم مجموعة من المدرسين األجانب المؤهلين. .15

 ربحي.الرسوم الدراسية رمزية والمعهد ليس  .11

12.  
ً
  موقع المعهد المطل على البحر يجعل منه مكانا

ً
  هادئا

ً
. جميال

ً
 وجذابا

 

 ملحوظة:
 

  اإلعفاءات الكلية أو الجزئية الممنوحة لخريجي الثانوية العامة مشروطة بحصول الطالب على

 .متحانيها( في نهاية أية دورة %80نسبة ال تقل على )

 

 

 

 

ا :   ةـتعليميــالرامج ــالبخامسا



    

 

 البرنامج األول:
  -وينقسم إلى قسمين:       

  .(Diplomaبرنامج الدبلوم المتوسط )يمنح شهادة ) .1
بمعدل عشر ساعات  أسبوعا ون أربعو  خمسة وينفذ على مدى، ( ساعة 405مدة هذا البرنامج )

 (.الخميس – األحد) في األسبوع من دراسية

ن يدورتبحيث يتكون كل مستوى من  متتالية مستوياتوعلى  تعليميةدورات  تسعمن  البرنامج يتكون 

 :كما هو موضح في الجدول التالي (Bوجزء  Aجزء ) تعليميتين

 المنهاج المستوى ق
 Beginner Winner 1ابتدائي          1

 Introductory INTRO ( A + B )                  تمهيدي 2

 Intermediate (C)  Interchange 1 (L1) ( A + B )                  متوسط )ج( 3

 Intermediate (B) Interchange 2 (L2) ( A + B ) المتوسط )ب(               4

 Intermediate (A) Interchange 3 (L3) ( A + B ) المتوسط )أ(                 5

      

 (.High Intermediate Levelبرنامج فوق المتوسط ). 2

 .( ساعة255البرنامج )مدة هذا 

المتوسط بحيث يتكون كل مستوى من  نامج الدبلومر ببعد  متتالية ربع دورات دراسيةيتكون من أو 

 من سابقاتها يتلقى خاللها الطلبة دراسة في مقررات و  (B( و)جزء Aجزء ن )ين دراسيتيدورت
ً
أكثر عمقا

بحسب المستويات  (Critical Thinkingوالتفكير النقدي ) (Writing) الكتابة :تي كيز على مهار ر مع الت

  :الموضحة في الجدول أدناه

 
 

 

 

 (.Certificate of English Proficiencyبعد هذا  المستوى شهادة الكفاءة )يمنح الطالب  -

تحضير ( ومن ثم برنامج ESL Skillsبدورة المهارات ) لتحاقلالهذا المستوى يؤهل الطالب  -

 (.TOEFL Preparation Courseالتوفل )

 المنهاج المستوى ق
 High Intermediate (B)         Passages 1 ( A + B ) فوق المتوسط )ب( 1

 High Intermediate (A)           Passages 2 ( A + B ) فوق المتوسط )أ( 2



    

 

 -البرنامج الثاني:
 : نأيجزويتكون من                 

 ESL Skills & TOEFL : المحليتحضير التوفل المهارات و دورة (1
Preparation Course (ITP): 

 في األسبوع. ةعشر ساعخمسة ( ساعة دراسية بمعدل 245مدة هذا البرنامج ) -

( من خالل تزويده ITP) املحلي امتحان  اجتياز ة الطالب ديهدف هذا البرنامج إلى مساع -

،  ستماعامهارات اللغة اإلنجليزية من  الستيعابالمهارات الضرورية و  ستراتيجياتباال 

 محادثة ، كتابة واستيعاب.

 ESL Skills & TOEFL : تحضير التوفل الدوليالمهارات و دورة (2
Preparation Course (iBT): 

 ( ساعة في األسبوع.1770بمعدل ) ساعة( 355مدة هذا البرنامج ) -

وذلك  في اللغة اإلنجليزية ستراتيجياتواال يتلقى الطالب من هذا البرنامج المهارات  -

القدرة والثقة لزيادة معدالته في  الكتساب كافة الفعاليات باستخدام الحاسوب ويشارك في

 أي قسم من أقسام اختبارات التوفل.
 

 -: البرنامج الثالث

 :كما يأتي ( ESP)البرنامج دورات ألغراض محدده هذا يضم            
 

( وذلك للراغبين في تحسين قدراتهم في Conversation Courseدورات خاصة في املحادثة ) .1

، فوق المتوسط( –متوسط  –ويحتوي هذا البرنامج على ثالثة مستويات )أساس ي  .املحادثة

 .( ساعة45ومدة كل دورة من هذه الدورات )

بتحسين وتطوير مهارة الكتابة وتعني ( ساعة 45( ومدتها )Writing Courseدورة الكتابة ) .2

 .هاتزويدهم بالمهارات األساسية فيمن خالل  ى الدارسينلد

 English for)الهندسة ، ( English for Medicineالطب ) كل من دورات لمتطلبات طالب .3

Engineering) ، والتجارة  (English for Commerce) ، ( وإدارة األعمالEnglish for Business 

Management) ( ساعة65ومدة كل دورة من هذه الدورات ). 



    

 

ا :   الشهادات الممنوحةسادسا
 : يمنح المعهد الشهادات اآلتيةوباجتياز الطالب للبرامج المذكورة آنفًا 

 (: تمنح هذه الشهادة بعد استكمال الطالب بنجاح مقرر Diplomaالدبلوم المتوسط ) .1
ً
ا

 .ساعة دراسية 455مدته 

: تمنح هذه الشهادة ألي خريج من المعهد  (Certificate of Proficiency) شهادة الكفاءة .2

 بنجاح المقررات الدراسية التي أجتازها ألي مستوى. هبشرط إكمال

 شهادة دورة املحادثة. .3

 شهادة دورة الكتابة. .4

  في الطب أو الهندسة أو التجارة. (ESP) شهادة اإلنجليزية ألغراض محددة .0

 التوفل.شهادة دورة تحضير  .6

 

ا :   والتسهيالت  نظام القبول والتسجيلسابعا

 -: آلية القبول والتسجيل 
( لوضعه في Placement Testالمتحان تحديد مستوى ) للدارسة في المعهد متقدمال يخضع .1

 ومن ثم : المستوى المناسب لقدراته اللغوية

ا توفرت السعة  إذ  ؛بحسب رغبته )صباحا أو مساء ( المناسبةفي الدورة  تسجيلهيتم  -

 . ذلكلتلبية المناسبة 

 . للدورة وكتبها المقررة الرسوم المستحقةدفع بيقوم المتقدم  -

 :في برنامجه  الدراس ي بعد انتظامه  .2

 .في نفس مستوى الدورة أخرى  مجموعة إلى مجموعةيجوز للطالب التحول من  ال -

 نسحاب من الدورة قبل انتهاء موعدها.يجوز للطالب اإل ال -

من  %45نسبة غيابة  تالنهائي إذا تجاوز الدور يحرم الطالب من الجلوس المتحان  -

 .  للدورة الساعات املحددة

 أكثر.و  %65ينقل الطالب إلى المستوى األعلى إذا حقق نسبة نجاح  -

 

 



    

 

 

ا :   المزايا ثامنا
 بالمزايا اآلتية :ويتمتع الدارسون 

 الدراسية المالئمة.توفير القاعات الدراسية المكيفة والمقاعد  -

 توفير التقنيات السمعية والبصرية. -

 المقتدرة. تعليميةتوفير الكوادر ال -

 .إكمال أية دورة  -

 المقررة. التعليميةتوفير الكتب  -

 . تعلمهم كل دورة تنتهي بهاشهاداتهم في نهاية  تسليمهم  -

 في حالة رغبتهم في ذلك. لهم إعطاء تأكيدات  -

 واالهتمام بهم. شكاواهم إلى  ستماعاال  -

 هم .لتوفير استراحات مناسبة  -

  المعهد للقراءة واالستعارة . ةمكتب ستخداما -

 

ا :   لبةواجبات الطتاسعا
 .وأنظمته التقيد بلوائح المعهد -

 املحافظة على ممتلكات المعهد من مقاعد دراسية وغير ذلك. -

 التقيد بدفع الرسوم الدراسية حسب مواعيدها. -

 وبدون تأخير. بانتظامبالمواعيد الدراسية  لتزاماال -

 اإلدارية للمعهد. والهيئةالمدرسين  حتراما -

   .مع الزمالء واآلخرينالتحلي بالسلوك الحسن  -

 بذل جهد للتحصيل العلمي.  -

 .وبالملبس املحترم المناسبالالئق  لشكلالظهور با -

 الطالبات بالزي املحشم. التزام -

 بشكل دائم.إظهار بطاقة المعهد وإحضارها  -



    

 

 عن التدخين في جميع أرجاء المعهد والمبنى االمتناع -

 

 الغياب والحرمانعاشراا : 
كل  غياب باقتطاع نصف درجة عن أي ،بعد ذلك ،يعامليحق للطالب غياب يومين بعذر. و  -

اقتطاع درجة يوم بعذر   بدون عذر.و

 يومين بغياب يوم واحد. أي  عن يحتسب التأخير -

عدد ساعات من  %45   مدةغيابة   الجلوس المتحان الدورة إذا تجاوز يحرم الطالب من  -

 الدورة.

 إيقاف القيدإحدى عشر : 
 ي يدرس فيها. ويمكنه مواصلة الدراسة تيحق ألي دارس إيقاف قيده بشرط إكماله الدورة ال -

من إيقاف  ثالثة أشهر  عن ألتزيدفي مدة وإعادة القيد بدون اختبار تحديد مستوى  الالحقة

 .قيده

 

 إلغاء القيداثنى عشر : 
 قيد في الحاالت اآلتية :اليتم إلغاء              

 نسحب الطالب المقيد برغبته الشخصية.اإذا  .1

 .واملحددة بدورتين ستنفد الطالب المدة المسموح بها في الدورة الواحدة اإذا  .2

3.  
 
 صل من المعهد ألي سبب تنص عليه لوائح المعهد.إذا ف

 تحويل القيدثالثة عشر : 
في فرع المعهد بسيئون أو  لها يحق ألي دارس إذا أكمل أي دورة دراسية أن يلتحق بالدورة الموازية

 العكس.

 
 الفصلأربعة عشر : 

 يفصل الطالب في الحاالت اآلتية :    
 منها. أر حكم علية في قضية تخل بالشرف ولم يب   إذا .1

 مع أحد المدرسين أو مع زمالئه. ساء السلوك مع اإلداريين أو أإذا  .2



    

 

 أو الصفية. الدراسية إذا تكرر منه عدم القيام بواجباته المنزلية .3

 القصيرة أو الطويلة. متحاناتاال الغش في  عليهإذا ثبت  .4

لتزام بواحد من الواجبات المنصوص عليها خالل وعدم اإلإذا بدر ، أو تكرر منه اإل  .0

 .
ً
 والمذكورة آنفا

 اسرتجاع الرسوم الدراسية:  مخسة عشر
 .من قبل إدارة املعهد ايقاف الدورة أو تأجيلهايتم اسرتجاع الرسوم الدراسية للطلبة يف حال  .6

 
 

 عشر : الغرامات ستة
                     

 التالية: المالية يتحمل الطالب الغرامات
 

 المبلغ بالريال الحــــالة ق
 255 (Quizالغياب عن االختبار القصير ) 1

 355 ( Examالغياب عن االمتحان ) 2

 قيمته المقدرة معار إتالف كتاب 3

 قيمته المقدرة معار إضاعة كتاب 4

 المقدرة ضعف قيمته من ممتلكات المعهد ءش يإتالف أي  5

 255 بدل فاقد لبطاقة التسجيل 6

 
 
 

 إرشادات عامةعشر :  سبعة
 

 على الطالب أن :
 يجهل القانون ال نه منألك ذوقوانينه.  ولوائحهبأنظمة المعهد  واطالع  يكون على علم .1

 عن المسئولية.يعفى 

 .يحدده المعهد ذيالالدراس ي  بمواعيد التسجيل والتقويم يتقيد .2



    

 

، باستمرار  ولحاجته لها  ألهميتهامن التلف والضياع  بطاقة التسجيليحافظ على   .3

 عند الطلب . وإبرازها

 لة أمام الجهات املختصة بالمعهد.ءتعرض للمسا وأال ، أية مخالفة   ال يرتكب .4

افقة إدارة المعهد. إعالنوضع أي  يتجنب .0  أو ملصق على مبنى المعهد وجدرانه من غير مو

 على الصحة العامة وسالمة البيئة بمنع التدخين وتعاطي القات في المعهد.  يحرص .6

 يغلق الهاتف النقال أثناء املحاضرات. .7

 ألي نوع من الترويج أو الدعاية. ال يجعل مقر المعهد .8
ً
 مكانا

 

 


