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 إي  إذا ان هدفك هو تعلم اللغة اإلنجلة مع معلم محف ومتمرس فإن أادمة       
 اختارك الصحيح  الدولة للغات  

 . مدرسونا حاصلون ع )TKT (  الصادرة عن
 شهادة القدرة ع تدرس اللغة اإلنجلة لغة ثانة. جامعة امدج و  . اللغة غ

  .األصلة
 
 

: نانبذة ع  

الدولة للغات  عام  CET (CEBU ESL & TRAVEL Inc.) تأسست مدرسة
2015 المدرسة   ، و

الوحدة  الفلب الحاصلة ع  شهادة تدرس 
 TKT لجميع المعلم . م اللغةالجودة ، وتعل مون بتوفنحن مل 

مهمتنا  مدرسة . شل متم ، وأسعار معقولة ، وئة ودة ومهنة
 ة  مساعدة الطالب ع اللغة اإلنجل 
تحس مهاراتهم األادمة واالجتماعة والمهنة  مجال اللغة

   
 

 
 

 : لماذا تنضم إلينا
  موقع متميز   .1

يمكن للطالب المشي إلى مراكز التسوق . تقع المدرسة في شارع بانيالد، وسط مدينة سيبو، وهو مكان آمن ومناسب
  .م والصاالت الرياضية ومراكز التدليك ودور السينما ومحالت السوبر ماركت في بضع دقائق فقطوالمقاهي والمطاع

 
 مدرسينا. 2

يجيد مدرسونا .  لجميع المعلمينTKTكليتنا قوية وهي مدرسة اللغات الوحيدة في الفلبين التي لديها شهادات تدريس من 
لى اهتمامات الطالب، وخلق سياقات، وتحفيز حماس الطالب، ًاللغة اإلنجليزية، حيث يصممون برامج تعليمية بناء ع

إنهم يخلقون بيئة تعليمية لمواكبة احتياجات طالبنا، مما يسمح للطالب لتعلم اللغة اإلنجليزية بشكل . وبناء ثقة الطالب
 .ًأسرع وأكثر شموال

 
 جو المدرسة. 3

لة كبيرة وتعترف باألصدقاء الودودين المتشابهين من ستشعر وكأنك في عائ. المدرسة دافئة جدا وترحب بكم في كل وقت
ًكما يتناول الطالب وجبة الغداء مع المعلمين في أيام األسبوع مما يوفر فرصا للمحادثة اليومية باللغة . مختلف البلدان
 .اإلنجليزية
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 دورات عالية الجودة بأسعار مقبولة. 4
كما يمكن لبرنامج التدريبي أن يكون أكثر . تجربة تعليمية ممكنةنحن نركز على طالبنا ونتأكد من حصولهم على أفضل 

فعالية وإثارة لالهتمام في اللغة اإلنجليزية بتصميمه على حسب احتياج الطالب مما يحسن كفاءة اللغة اإلنجليزية لدى 
 .طالبنا

  
 الفعاليات واألنشطة اليومية . 5

لصباحية ، مراجعة الدروس ، ممارسة الغداء للمعلمين والطالب ، األنشطة ا: تشمل الحياة النموذجية للطالب ما يلي
ًنرتب أيضا رحالت نهاية األسبوع واألنشطة والرحالت من خالل مناطق الجذب . التدريس ، التسوق والتدليك المجاني

لتنقل بين الجزيرة تشمل األنشطة ا. هذه األنشطة ذاتية االختيار ومتاحة لطالبنا للتسجيل قبل الرحلة. Cebuالسياحي في 
، والرحالت بجانب الشالالت المائية ، ومشاهدة أسماك القرش والسباحة والمنتجعات الشاطئية والمتاحف والمهرجانات 

 .وصاالت السينما واآلثار الدينية
   
  الميزات. 6

  المسابقات القصيرة
ً نعد للطالب اختبارا صغيرا قصيرا كل يوم نقيس به  قدر اإلمكان لمراج ً عة المعرفة اللغوية والمهارات التي تم تدريسها ً

 قبل المراجعة

 الحوار القصير 
.  دقيقة لتحسين قدرة الطالب على التعبير عن أنفسهم في حياتهم اليومية15تم تصميم هذه الدورة الخاصة التي تستغرق  -

 .دروس ممارسة التحدث هي في المقام األول لتطوير اللغة الوظيفية

  هوب المحاضر المو
 .ُيطلب من الطالب الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية لألعمال إعداد خطاب حول موضوع مختار لتقييمهم النهائي -

 برنامج القراءة المفتوح

. دقيقة للقصص القصيرة 50: يقوم الطالب في عطالت نهاية األسبوع بالقراءة لمدة   

  المحاكاة المباشرة
 .الخروج المجدول مع المعلم خارج المدرسة لتوفير فرصة أكثر طبيعية لممارسة التحدث -

 سياسة اللغة اإلنجليزية 
ًهذه ليست مجرد وسيلة لتحسين مستواك في اللغة اإلنجليزية ، ولكنها تلعب أيضا دورا مهما في عملية تعلم اللغة  - ً ً

.ها استخدام اللغة اإلنجليزية يوميااإلنجليزية ، مما يخلق بيئة يمكن للطالب من خالل  
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  والبرامججدول الحصص

 الوصف  المنهج 

  
  

 اللغة اإلنجليزية المكثفة 

  دقيقة  100 – منهج  1:8*
  دقيقة  100 – منهج  1:4*
 دقيقة  200 – منهج  1:1*

بدال من ذلك  a 1:2 اإلنجليزية للمبتدئين 
 1:8 برنامج 

  
  

  اللغة اإلنجليزية القياسية 

  دقيقة  100 – منهج  1:8*
  دقيقة  100 – منهج  1:4*
  دقيقة  100 – منهج  1:1*

بدال من  1:2 اإلنجليزية للمستوى المبتدئ
 1:8 حصص 

 course – 100 1:4 أو منهج  1:8*  دورة تأسيس اللغة 
  دقيقة 

 دقيقة  100 – منهج  1:1*

 مرحبا بكم في دورة اللغة اإلنجليزية المكثفة
 

(TOEFL TOEFL IELTS) 

دقيقة  100 – برنامج اللغة األساسي 1:8*
  

 300 – مرحبا بك في حصص  1:1*
 دقيقة 

  الشهادة الثانوية: الحد األدنى

  مرحبا بكم في دورة اللغة اإلنجليزية القياسية 
  

 (TOEFL TOEFL IELTS) 

 – كورس اإلنجليزية األساسي  1:8*
  دقيقة  100
 دقيقة  200 –مرحبا في كورس  1:1*

 الشهادة الثانوية : الحد األدنى

  
 دورة اللغة اإلنجليزية لألعمال المكثفة

 – حصص اإلنجليزية للمتبدئين  1:8*
  دقيقة  100
 دقيقة 300 – اإلنجليزية لألعمال  1:1*
 شهادة الثانوية: المتطلبات
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 دورة اللغة اإلنجليزية القياسية لألعمال

دقيقة  100 – اإلنجليزية األساسية  1:8*
  

 دقيقة  200 – اإلنجليزية األساسية  1:1*
 الشهادة الثانوية: المتطلبات

  
  )TKT(دورة شهادة تدريس 

  دقيقة 100 – اإلنجليزية األساسية  1:1*
 دقيقة  300 – منهج TKT فصل *

  الشهادة الثانوية : الحد األدنى  للمستوى 

موظفو الفنادق ، (اإلنجليزية في مكان العمل 
والممرضات ، والعامالت في  شركات الطيران ، 

.)المرشدين السياحيين ، إلخ  

دورات التأسيس في اللغة اإلنجليزية واللغة  
 .اإلنجليزية لألعمال
االبتدائية، اإلعدادية ، : مستوى المتطلبات

 .المتوسطة 

 
 

       : خطة التدريب 
 

 التحليل أو البحوث وإجراء مختلفة مناصب في الموظفين ومتابعة االجتماعات لتنظيم المعلم مع للعمل الفرصة الداخلي التدريب برنامج في للطالب ستتاح
 .ًواالستثمار في مشاريع محددة وتلقي التدريب بناء على اهتماماتهم ومجاالتهم المختلفة 

     
 

  :اإلقامة والسكن ■
. يار من بين الغرف الفردية أو المزدوجة أو الثالثيةيمكن للطالب االخت. تقدم المدرسة سكن لطالبها نظيفا ومريحا وآمنا

كل غرفة مجهزة بتكييف الهواء ، والسرير ، والحمام ، وغرفة االستحمام ، وخزانة المالبس ، وخزانة الكتب ، 
ًستكون تجربة اإلقامة مزيجا مثاليا من االستقالل والتواصل االجتما. والكراسي وأرفق الكتب ، ولدينا شبكة اتصال   .عيً

. 
 
 
 
 
 
 
 


