
   

 

 

 جامعـــة سبهـــا / مركـــز اللغــــات

 توصيفات مفصلة للبرامج التدريبية للغات بمركز اللغات جامعة سبها 

 

 

يعددددددد مركددددددز اللغدددددداتا جامعددددددة سددددددبها مددددددي  فا ددددددة المراكددددددز لتعلددددددي  اللغددددددة ا   ليزيددددددة  دددددد  الم   ددددددة 

الم لددددددددي ال  ددددددددا   ال  وبيددددددددةا قيدددددددد  ال رددددددددش التدددددددددريب  بددددددددالمركز ت دددددددد  ا ددددددددرا  فت ردددددددديش 

  قتدددددي تاري دددددة مدددددث مواكبدددددة الت ددددددي  المردددددتمر لهدددددفا  2007البري دددددا   م دددددف التمسددددديي  ددددد   دددددا  

ال ردددددش كمدددددا تددددد  ا تتددددداك امردددددا   فدددددرو لتعلدددددي  كدددددة مدددددي اللغدددددة الفر ردددددية فا لما يدددددة فالصدددددي ية التددددد  

ة تتبدددددث بر دددددامج تددددددريب  ممايدددددة للغدددددة اف  ليزيدددددةي  ددددد  ال مدددددا   المر  دددددة ا  دددددا  توصددددديفات مفصددددددل

 ددددددي البددددددرامج التدريبيددددددة ل ردددددد  اللغددددددة ا   ليزيددددددة فالفر رددددددية فا لما يددددددة فالصددددددي ية  دددددد  مركددددددز 

 اللغاتا جامعة سبهاي

 بر ـــامج اللـــــغة اف  لــــيزية

 Title لعنوانا

  فرة للراغبيي    تعل  اللغة اف  ليزية    جميث المرتويات

A course to whom is interested in 

learning English language in all levels 

ةــــــــدفرة التدريبيــــــي الــــــزم  

  يا  الدراسة
 الرب / افي يي/ا ربعاء اف

 افقد/ال الياء/ ال ميي

Sun/Tue/Tur 

or sat/mon/wed 
Days of study: 

 :Two Months Duration  هريي المدة

 الوم 

 ص10:00الي  ص8:00مي 

 ص10:30 مياف 

  12:30الي

from 8:00am 

to10:00am, or 10:30am 

to 12:30pm 

Time 

ةــــة المرتهد لفئـــــا  Target Audience 

 المعيديي •

 طلبة الدراسات العليا •

 الدارسيي  لي قرابه  ال اص •

• Readers  

• Post Graduates 

• Learners on their own expenses 



   

 

 Capacity ةــــــالرع

 From 10 to 15 15الي  10مي 

 Importance ةـــــا همي

 التعر   لي اللغة ا   ليزية في ا تها   •

التمكي مي است دا  العبارات الضرفرية     •

 الم ا ية اليومية

 

• Being introduced to English 

language and its culture 

• Being able to use the required 

terms and phrases of 

everyday(functional) language 

 Objectives دا ـــــا ه

 معر ة كيفية   ش ال رف  اله ا ية •

 معر ة كيفية ت دي  ال في •

 معر ة كيفية الرؤال  ي ا  ياء •

المركبة  البري ةامعر ة كيفية تكويي ال مة  •

 ةفالمع د

 الت دث باللغة اف  ليزية ب المة •

 

• To recognize the alphabets 

• To be able to give self-

introduction 

• To be able to form questions 

• To be able to form simple, 

compound and complex 

sentences 

• To speak English fluently 

 Linguistic levels ويةـــــويات اللغـــالمرت

    بتدئــــــــالم

 

 (A0-1) 1المرتوو ا فل: المبتدئ  •

 (A0-2) 2المبتدئ المرتوو ال ا  :  •

 (A1-1) 3 ال ال : المبتدئالمرتوو  •

  (A1-2) 4الرابث: المبتدئ المرتوو  •

 

• First level: beginner 1 (A0-1) 

• Second level: beginner 2 (A0-2) 

• Third level: elementary 1 (A1-1) 

• Forth level: elementary 2 (A1-2) 

وسطـــــــالمت  

 (A2-1) 1المرتوو ال امي: مبة المتوسط •

 (A2-2) 2المرتوو الرا س: مبة المتوسط  •

 (B1-1) 1المرتوو الرابث: المتوسط  •

 (B1-2) 2المرتوو ال امي: المتوسط  •

• Fifth level: pre-intermediate1 

(A2-1) 

• Sixth level: pre-intermediate2 

(A2-2) 



   

 

 

 

  

 

 • Seventh level: Intermediate1  

(B1-1) 

• Eight level: intermediate2 (B1-2) 

 

  وق المتوسط

 (C1-1) 1المرتوو التاسث:  وق المتوسط  •

 (C1-2) 2المرتوو العا ر:  وق المتوسط  •

 

• Ninth level: upper-intermediate1 

(C1-1) 

• Tenth level: upper-intermediate 

2 (C1-2) 

 

د ــــــالمت   

 Eleventh level: advanced (C2) • (C2) المرتوو ال ا ي  شر: المت د  •

 ب هاية البر امج يكون المتدربيي ما ريي  لي:
By the end of the program the 

trainees will be able to: 

 المعر ة: معر ة فتكويي العبارات الضرفرية  •

المهارات: اجا ة الت دث باللغة ا   ليزية ب ري ة  •

 ص ي ة

 اللغة بالشكة المال   بيي العامةالتوجهات: است دا   •

 

• Knowledge: Know and form the 

essential phrases.  

• Skills: To be able to convers in 

English correctly. 

• Attitudes: To be able to use 

English language appropriately 

in public. 

 References المراجث

   English fileكتاب سلرلة  •

 Speak outسلرلة كتاب  •

 Inside outسلرلة كتاب  •

• English file series 

• Speak out series 

• Inside out series 


