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يقدم معهد روبرتس للغة اإلنجليزية )ELI( أساسيات من خالل برنامج مكثف ومتقدم لتعلم اللغة اإلنجليزية خالل فصول دراسية تستغرق 15 أسبوًعا. وهذه 

الفصول الدراسية تعمل عىل مدار السنة )الخريف والشتاء والربيع/الصيف(.  ويقدم الربنامج نحو 25 ساعة من وقت الدراسة أسبوعيًا وفرص التعلم التجريبي 

والربمجة املتكاملة مع الطالب الجامعيني بكلية روبرتس ويسليان واإلعداد المتحان القبول لاللتحاق بالكلية.

سيكون قبول التالميذ بالكلية مرشوطًا بإمتام املستوى املتقدم.  •

سيتم إصدار الشهادات عند إمتام كل فصل درايس.  •

يعيش الطالب يف الحرم الجامعي مع الطالب الجامعيني وبالتايل يتأقلمون مع مجتمع روبرتس.  •

•  فالتوجيهات واختبارات تحديد املستوى وإدراك مقاصد التعليم يف الواليات املتحدة والدروس اإلضافية عند الحاجة والقيام برحالت إىل النقاط ذات األهمية 

يف منطقتنا والفصول الدراسية ذات الكثافة املنخفضة هي جميًعا األسباب التي جعلت من معهد روبرتس للغة اإلنجليزية اختياًرا ممتازًا للطالب الدوليني.

أين تقع كلية روبرتس ويسليان؟

روشيسرت، نيويورك

معهد اللغة اإلنجليزية
يف كلية روبرتس ويسليان

من نحن...
تأسست كلية روبرتس ويسليان عام 1866 وهي كلية مسيحية ملتزمة بتوحيد 

النظرة املسيحية العاملية مع الدراسة األكادميية. تقع كلية روبرتس ويسليان يف 

روشيسرت، نيويورك ويقع حرمها الجامعي الجميل يف إحدى الضواحي عىل مساحة 

188 فدان. وقمنا بتسجيل 1,800 طالب تقريبًا وحافظنا عىل نسبة الطالب يف الكلية 

1:14. وتقدم الكلية أكرث من 50 برنامًجا للطالب الجامعيني والخريجني. وباإلضافة 

إىل االعرتاف اإلقليمي القيايس، هناك ستة برامج معتمدة مهنيًا وعىل مستوى البالد 

)املحاسبة وإدارة األعامل والفن والتصميم واملوسيقى والتمريض وتأهيل املعلمني 

والعمل االجتامعي(. 



طريقة تقديم الطلبات ملعهد اللغة اإلنجليزية

•  ميكن ملقدمي الطلبات التقدم والتسجيل يف معهد اللغة اإلنجليزية لتنمية مستواهم فيها 

فقط.

www.roberts.edu/ELI الطلبات متاحة عرب اإلنرتنت من خالل املوقع اإللكرتوين  •

•  يجب عىل مقدمي الطلبات لكلية روبرتس ويسليان غري املستوفيني لرشط اللغة التسجيل يف 

معهد اللغة اإلنجليزية وإمتام الربنامج بنجاح.

•  أما مقدمو الطلبات لكلية روبرتس ويسليان غري املستوفيني وبالتايل يقومون بالتسجيل يف 

معهد اللغة اإلنجليزية فستقدم لهم رشوط لقبول التحاقهم بالكلية إذا ما ظلوا يف وضع جيد 

وحققوا كفاءة.  وليس من الرضوري أن يقدموا طلبات من جديد للقبول بالكلية.

ما الذي يجعل معهد اللغة اإلنجليزية بكلية روبرت ويسليان متميزًا؟

•  الحجم الصغري لحجرة الدراسة واالهتامم بكل فرد عىل حدة

•  املعلمون عىل درجة أعىل من الكفاءة ومن ذوي الخربة

•  معلمون مختصون باللغة والدعم األكادميي

•  الوصول بشكل كامل لطالب معهد اللغة اإلنجليزية إىل املنشآت والخدمات واألنشطة الخاصة 

بكلية روبرتس ويسليان

•  األنشطة التي تصمم خارج املقرر الدرايس واألحداث التي تجري داخل الحرم الجامعي لجعل 

الطالب ملمني بالثقافة األمريكية واملنطقة املحلية

•  زيارة املواقع املحلية ذات األهمية

•  اإلقامة يف السكن الجامعي الخاص بإقامة طالب الكلية

•  االنتقال السلس من معهد اللغة اإلنجليزية إىل كلية روبرتس ويسليان

•  اإلعداد املمتاز لتعليم جامعي ناجح

•  برامج املجموعات املتخصصة متاحة

جويل روشيك

 مديرة معهد اللغة اإلنجليزية
rushik_julie@roberts.edu

m.roberts.edu/international

كلية روبرتس ويسليان

2301 Westside Drive, Rochester, NY  14624-1997
585.594.6000    800.777.4RWC    585.594.6371 :فاكس    

www.roberts.edu/eli

شهادات التقدير: 

 •  من صحف الواليات املتحدة وأفضل تقرير إقليمي عىل مستوى العامل 
)يف الشامل الرشقي لعام 2013(

•  نرشة برينستون ألفضل الكليات عىل مستوى الشامل الرشقي لعام 2013

•  2013-2012 الكلية املتميزة والكلية املسيحية املتفوقة وكلية التفوق عىل 
مستوى والية نيويورك 

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال:


