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برنامج اللغة اإلنجليزية

تكلم بثقة



برنامج اللغة اإلنجليزية
ث اللغــة اإلنجليزيــة أصبــح  فــي هــذا العصــر، تحــدُّ
ضــرورة فــي الحيــاة اإلجتماعيــة والعمليــة. إننــا 
ــاج اللغــة فــي الســفر، فــي المطاعــم، فــي  نحت
العمــل، وخــال التســوق. وبعــد دراســة عميقــة 
للمجتمــع والســوق الكويتــي، وجدنــا أن معظــم 
النــاس يســتطيعون اإلجابــة علــى الــورق، ولكــن 
يجــدون صعوبــة فــي بــدء وإجــراء محادثــة باللغــة 
اإلنجليزيــة بطاقــة، يفهمــون الســؤال ولكــن ال 
يســتطيعون الــرد، ويعــود الســبب بذلــك لعــدم 
وجــود الثقــة المطلوبــة بالنفــس عنــد اســتخدام 
اللغــة اإلنجليزيــة. لــذا، قمنــا فــي جامعــة الخليــج 
للعلــوم والتكنولوجيــا بتطويــر هــذا البرنامــج مــع 
خبــراء فــي اللغــة إليجــاد حــل لهــذه المشــكلة، 

والحــل هــو برنامــج               

أســلوب مختلــف فــي تعليم اللغــة اإلنجليزية.

  .



منهجية البرنامج
نتبــع فــي برنامــج                      طــرق تدريــب 
البرنامــج  مراحــل  مرحلــة مــن  فــي كل  مختلفــة 
للوصــول إلــى أهــداف كل مرحلــة. بعــض هــذه 

هــي:  الفعالــة  الوســائل 

   لعب األدوار 
   تقنية المرايا 

   الدراما اإلبداعية 
   مناقشات مفتوحة 

   تحديات وألعاب تدريبية
   خلق أجواء االنشطة الحياتية اليومية 

   وسائل التواصل اإلجتماعي 
   مشاهدة األفام ومناقشتها 

   سرد القصص 



محتوى البرنامج
ما هو برنامج                          ؟

   برنامج غير تقليدي مدته 9 شهور 
   مؤلف من 6 مراحل 

   أسلوب مختلف في إكتساب اللغة 

المرحلة
عدد 

كتابةقراءةقواعدمحادثة الساعات

5%10%15%70%88مرحلة المحادثه

10%10%60%20%32مرحلة القواعد

10%55%10%25%32مرحلة القراءة

55%15%20%10%32مرحلة الكتابة

25%25%25%25%40المستوى الشامل

45%10%20%25%16المشروع النهائي



مميزات البرنامج
لماذا برنامج                          ؟                        

   يعمل على بناء الثقة بالنفس 
   يعمل على كسر العوائق السيكولوجية مع 

اللغة 
   يعمل على إكتساب اللغة وليس تعلمها 

   مختلف عن كل األساليب التقليدية  المتبعة 
فى تعليم اللغة اإلنجليزية 

   يتبع الطريقة الفطرية في إكتساب اللغة: 
كيف ثم لماذا  

   يركز على تطوير مهارات المحادثة في 
المرحلة األولى مما يعمل كدافع للمتدرب 

ليحقق أكثر 
   يتناول المواقف الحياتية اليومية بكل 

جوانبها 
   يأخذ بعين اإلعتبار قدرات المتدربين المختلفة

شهادة معتمدة
احصــل علــى شــهادة إتمــام البرنامــج المعتمــدة 
مــن جامعــة الخلــج للعــاوم والتكنولوجيــا عنــد 

إســتيفاء متطلبــات البرنامــج.

 

 



شروط القبول
   

   أال يقل عمر المشارك عن 16 سنة
   استكمال اختبار تحديد مستوى اللغة 

االنجليزية ) مجاني(

مكان انعقاد البرنامج
يعقد البرنامج  في حرم جامعة الخليج للعلوم 

والتكنولوجيا في غرب مشرف.

إذا كانت أهدافك
 للوجوه الحمراء 

ً
   القول وداعا

   كسر الحواجز مع اللغة 
   التزود بالثقة بالنفس المطلوبة للتحدث 

باللغة اإلنجليزية 
   تحدث اللغة اإلنجليزية بطاقة 

   إستعمال اللغة اإلنجليزية بطريقة عملية 
في حياتك اليومية

ال تتردد، إنضم إلينا.
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