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دورات اللغة االنجليزية القصيرة
معلومات عن الدورات
 -1نقدم دورات اللغة اإلنجليزية من قبل الناطقين باللغة اإلنجليزية.
 -2يمكنك اختيار دراسة اللغة اإلنجليزية العامة او دراسة المحادثة باللغة االنجليزية.
 -3محتوى الدورات
اللغة األنجليزية العامة
دورة اللغة األنجليزية العامة هي األكثر طلبا ً في مكان العمل الذي يتطلب مستوى جيد في التحدث والكتابة.
سيكون الحضورمكثف للدورة خالل عشرة أسابيع حيث يتم التركيز على جميع المهارات اللغوية االربعة –
التحدث و القراءه والكتابة واالستماع .ستتعلمين المفردات وكيفية النطق والقواعد التى تمكنك من التواصل
الفعال باللغة األنجليزية تحدثا وكتابة وسيكون التدريب على جميع هذه المهارات من الناطقين باللغة األنجليزية
المحادثة الللغة األنجليزية
تم تصميم دورة المحادثة باللغة األنجليزية لألشخاص القادرين على التحدث في حاالت متعددة .في كل أسبوع
سيتم طرح موضوع مختلف ومن ثم تفعيل المناقشات الصفية من خالل هذا الموضوع ألكتساب مهارات التحدث
بثقة .المواضيع ستغطي عدة مجاالت مثل التعريف عن النفس والسفر والترفية والعمل.
تشمل الدورات على األتي:


في اليوم األول من بداية الدورة سيعقد لك أختبار لتحديد مستوالك في اللغة األنجليزية.



أجراء أختبارات منتظمة.



أقامة أنشطة دراسية أسبوعية خاصة بينك وبين معلمتك.



مراجعة األهداف التعليمية أسبوعيا مع معلمتك لمعرفة تقدمك العلمي.



في نهاية الدورة سيعقد أختبار نهائي لمعرفة تحسن مستواك في اللغة األنجليزية.



في نهاية الدورة سيتم الحصول على شهادة أتمام الدورة من كلية شراكة أكسفورد.

 -4أوقات الدورات


الدورة متاحة للمواطنات السعوديات فقط من سن  15سنة فما فوق.



التاريخ :يوم االثنين  13 -مارس  2017إلى  17مايو  - 2017لمدة عشرة اسابيع.



الفترة :يومين في االسبوع بمعدل  3ساعات يوميا.



الجدول :ستكون الدورات في يوم االثنين واالربعاء من كل أسبوع من الساعه  4مساءا ً إلى الساعه  7مساءاً
وفترة راحة لمدة  15دقيفة.
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المستوى :نقوم بتدريس معظم الدورات بجميع المستويات من المبتدئ إلى المتقدم.



الموقع :كلية شراكة أكسفورد في سكاكا وعرعر والقريات

 -5كيفية التسجيل؟
التسجيل سيكون على خطوتين
الدخول على أستمارة التسجيل  booking formوأتباع التعليمات األتية:
الخطوة االولى
التسجيل من الموقع


قومي بتعبئة النموذج – جميع الحقول مطلوبة.



عند أتمام عملية التسجيل في الموقع ،سيصلك أيميل بتأكيد عملية التسجيل.
الخطوة الثانية
دفع الرسوم يكون من خالل زيارتك للكلية من الساعة  11:00صباحا ً إلى الساعة  2:30مساءا ً.


عند أتمام عملية الدفع ستحصلين على فاتورة مختومة.



في اليوم األول من الدورة الرجاء أحضار الفاتورة المختومة مع بطاقة األحوال الشخصية.



لتأكيد مقعدك في الدورة الرجاء دفع الرسوم قبل البدء بالدورة.

 -6معلومات التواصل


التسجيل مفتوح األن من الساعة  11:00صباحا ً إالى الساعة  2:30مساءهً من يوم األحد إلى الخميس.



موقع الكليات
-



سكاكا :طريق الملك خالد – حي الربوه – خلف ألعاب فلب فالب
عرعر :طريق طريف – مقابل الكلية التقنية للبنين
القريات :شارع عمر بن عبدالعزيز – حي العليا

أرقام التواصل
المدينة
كلية سكاكا

رقم التواصل
0503806445

كلية عرعر
كلية القرايات

0504388040
0539276006

