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 انھ ىوتحملا

 رابتخال ريضحتلا تارود
ستليالا  
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 ءادأل تامدقتملا ةئيهتل كلذو ،ستليالا رابتخال ةيريضحت تارود ميدقت ةيزيلجنالا ةغللا دهعم رسي

 ةجردلا ىلع لوصحلا يف نهفادهأ قيقحت نم نهنكمي لماشلا دادعإلا نهدادعإو رابتخالا
 .ةبولطملا

 
 

 ستليالا رابتخال ريضحتلا تارود
 

ةرودلا مسا  
 ستليالا رابتخال ريضحتلا ةرود

ELI - IELTS PREPARATION COURSE 

ةرودلا نع ةذبن  

 قيقحت يف تاكراشملا معدل ستليالا رابتخال ريضحتلا جمانرب ممص

 نع يلاعلا ميلعتلا يف لوبق صرف ىلع لوصحلاو ةيفيظولا نهفادهأ

 عامتسالاو ةباتكلاو ةءارقلا( عبرألا ةيوغللا مهتاراهم ريوطت قيرط

 لضفأ قيقحتل اهناقتإ ىلع بيردتلاو رابتخالا ءازجأ نوكت يتلا )ةثداحملاو

رابتخالا يف جئاتنلا  

 تابلاطلا
تافدهتسملا  

 يف تابغارلا A2-C2)( ىوتسم نم تابلاطلل ةصصخم ةرودلا هذه

 يف عبرألا تاراهملا عيمج يف ةوجرملا IELTS جئاتن قيقحتو نيسحت

 .يميداكألا IELTS رابتخا

 ةرودلا صخلم
 

 A2 – C2  مدقتملا ىلا طسوتملا لبق :بولطملا ىوتسملا
 ىلعأف ةنس 18 :رمعلا
 عيباسأ ةسمخ :ةرودلا ةدم
 )بتكلا نمضتي رعسلا( يدوعس لاير 1,680.00 :ةرودلا ةميق
 12 ىلعألا | 6 ىندألا :دعاقملا ددع
 3:00-12:00 ةعاسلا نم وأ 12:00-9:00 ةعاسلا نم :ةرودلا تاقوأ
 سيمخلا ىلا ءاثالثلا نم وأ ءاثالثلا ىلا دحألا نم :ةرودلا مايأ
 ةيبيردت ةعاس 60 :ةيبيردتلا تاعاسلا ددع
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 ةرودلا فادهأ

 

 :ىلع ةرداق نينوكتس ةرودلا هذه يف ليجستلا دعب
 ستليالا رابتخا نع ةماع ةفرعم نيوكت ●
 بوتكملاو يريرحتلا رابتخالا ءارجإ دنع كتقث زيزعت ●
 قيقحت ىلع ةدعاسملل تايجيتارتسالا نم ةديفم ةعومجم ملعت ●

 ةءارقلاو عامتسالا - عبرألا تاراهملا عيمج يف ةوجرملا جئاتنلا
 ثدحتلاو ةباتكلاو
 تادرفم نم ةعساو ةعومجم مادختساب ةقالطو ةيلاعفب لصاوتلا ●

 ةيميداكألا ةغللا

 ةرودلا ىوتحم

 :يلاتلاب نيموقت فوس ةرودلا هذه لالخ

 زكارمب ةعبتملا رابتخالا تاءارجإ تحت يبيرجت ستليا رابتخا ميدقت ●

 تاملعملا نم ةيدرف ةعجار ةيذغت لوصحلاو هيلع بردتلل رابتخالا

 ً.ايلاعً ابيردت تابردتملا

 حئاصن ىلع لوصحلاو ناحتمالا ءازجأ نم ءزج لك ةيطغتو ةسارد ●

  ستليالا ةجرد نيسحت ةيفيك نأشب تايجيتارتساو

 تادرفملاو دعاوقلا نم ةعساو ةعومجم مادختساب ةثداحملا ةسرامم ●

 ةيميداكألا

 فيثكت لالخ نم عامتسالا ناحتما زايتجا ىلع كدعاست تاينقت ريوطت ●

 اهيلع بردتلاو ةعونتملا تاثداحملا ةسرامم

 تانايبلاو صوصنلا نم ةعونتم ةعومجم ليلحت ةيفيك ىلع فرعتلا ●

 ةباتكلا تاراهم نيسحتل

 تالاقملاو صوصنلاو ريراقتلا نم ةعساو ةعومجم ةءارق ىلع بردتلا ●

 ةراهم يف ةوجرملا ةجردلا لوصحلا يف ةدعاسملل ةيميداكألا

 ةءارقلا
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 لوصفلا
 ةيساردلا
 قفارملاو

 ةحيرم ةيميلعت ةئيب ريفوتب ةرون ةريمألا ةعماجب ةيزيلجنإلا ةغللا دهعم مزتلي

 .تابلاطلل ةيميلعت ةبرجت لضفأ قلخو

 

 
 

 داوملاو بتكلا
 ةمدختسملا

 كل باتكلا ملسي .بتكلا راعسأ لمشت ستليالا رابتخال ريضحتلا تارود راعسأ
 ملعتلا ةلصاوم ىلع كدعاسيس يتلاو ةرودلا ءدب دنع كتملعم لبق نم
 .ةرودلا ءاهتنا دعب

 



 

:ةيبيردتلا ةيزيلجنإلا ةغللا جماربو تارود ديرب ربع انعم لصاوتلا ىجري ،انجمارب يف ليجستلا لوح تامولعملا نم ديزمل  
ELI2-EP@pnu.edu.sa 

 

 ةيزيلجنإلا ةغللا دهعم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

:ةيبيردتلا ةيزيلجنإلا ةغللا جماربو تارود ديرب ربع انعم لصاوتلا ىجري ،انجمارب يف ليجستلا لوح تامولعملا نم ديزمل  
ELI2-EP@pnu.edu.sa 

 

 ةيزيلجنإلا ةغللا دهعم
 ستليالا رابتخا تايجتارتسا ةرود

 

ةرودلا مسا  
 ستليالا رابتخا تايجتارتسا ةرود

ELI-IELTS TECHNIQUES COURSE 

 
 نع ةذبن
 ةرودلا

 

 رابتخاب ةصاخلا تاينقتلاو تايجيتارتسالا مادختسا ىلع بيردتلا ىلإ ةرودلا فدهت
 رابتخالا ءازجأ نم ءزج لك عم ةيجهنمب لماعتلاو عبرألا تاراهملا عيمج يف ستليالا
 حئاصن تابردملا مدقت كلذك .اهيلع بردتلاو ةفدهتسملا ةغللا ةفرعم لالخ نم
 .اهتيمنتو فعضلا طاقن نيسحت فدهتست ةيلمعو ةديفم

 تابلاطلا
 تافدهتسملا

 

 قيقحتو نيسحت يف تابغارلا )A2-C2( ىوتسم نم تابلاطلل ةصصخم ةرودلا هذه
 نم يميداكألا IELTS رابتخا يف عبرألا تاراهملا عيمج يف ةوجرملا IELTS جئاتن
 .رابتخالا لح يف ةدعاسملا تايجيتارتسالا مادختسا ىلع زيكرتلا لالخ

 ةرودلا صخلم

 

 A2 – C2 مدقتملا ىلا طسوتملا لبق :بولطملا ىوتسملا
 ىلعأف ةنس 18 :رمعلا
 نيعوبسأ :ةرودلا ةدم
  يدوعس لاير 1,350.00 :ةرودلا ةميق
 12 ىلعألا | 6 ىندألا :دعاقملا ددع
 3:00-12:00 ةعاسلا نم وا 12:00-9:00 ةعاسلا نم :ةرودلا تاقوأ
 سيمخلا ىلإ دحألا نم :ةرودلا مايأ
 ةيبيردت ةعاس 30 :ةيبيردتلا تاعاسلا ددع

 ةرودلا فادهأ

 

 :ىلع ةرداق نينوكتس ةرودلا هذه يف ليجستلا دعب

 يف ةقثلا نم ديزملا باستكاو يميداكألا ستليالا ناحتما ءازجأ ةفاك مهف •

 ةبولطملا ةجردلا قيقحت

 تاجرد نيسحت نم كنكمتس يتلا ةثيدحلا تاينقتلاو تايجيتارتسالا ملعت •

 ةءارقلاو ثدحتلاو عامتسالا - عبرألا تاراهملا عيمج يف ستليالا رابتخا

 ةباتكلاو
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 نيعوبسأ نوضغ يف كب ةصاخلا IELTS ةجرد نيسحت •

 ةرودلا ىوتحم

 

 :يلاتلاب نيموقت فوس ةرودلا هذه لالخ

 رابتخالا زكارمب ةعبتملا رابتخالا تاءارجإ تحت يبيرجت ستليا رابتخا ميدقت ●

ً ابيردت تابردتملا تاملعملا نم ةيدرف ةعجار ةيذغت لوصحلاو هيلع بردتلل

 ً.ايلاع

 حئاصن ىلع لوصحلاو ناحتمالا ءازجأ نم ءزج لك ةيطغتو ةسارد ●

  ستليالا ةجرد نيسحت ةيفيك نأشب تايجيتارتساو

 ستليالا رابتخال ةديفم ةيميلعت داوم ىلع لوصحلا ●

 لوصفلا
 ةيساردلا
 قفارملاو

 

 قلخو ةحيرم ةيميلعت ةئيب ريفوتب ةرون ةريمألا ةعماجب ةيزيلجنإلا ةغللا دهعم مزتلي

 .تابلاطلل ةيميلعت ةبرجت لضفأ

 

 

 


