


هذه الدبلومة مخصصة للدارسين الذين يرغبون في تطوير مهارات االتصال الشفوي وكذلك مهارات 
االستماع والكتابة والقراءة فى اللغة اإلنجليزية . تركز الدبلومة بشلك كبير على مهارات التحدث واالستماع 

واألنشطة الواقعية والممتعة التي تضمن أقصى وقت للتحدث. 
مما يشجع الدارسين على التعبير عن مشاعرهم وأفاكرهم وآرائهم من خالل مجموعة من الموضوعات 

المستمدة من مواقف الحياة الحقيقية. 

English Conversation Diploma

الفئة المستهدفة 

الدارسين الذين يرغبون في تطوير مهارات االتصال الشفوي وكذلك مهارات االستماع ومهارات الكتابة 
 والقراءة فى اللغة اإلنجليزية بإحترافية

 
اسلوب الدراسة :

 ZOOM مع المحاضر من خالل تطبيق live online  الدراسة عن طريق الحضور بشلك
ويتم من خالله التفاعل مع المحاضر بشلك مباشر صوت وصورة ومشاهدة ال  Presentation  الذي يقوم المحاضر 

بالشرح منه, وايضًا اماكنية رفع وإرسال الملفات Homework - Assignments بين المتدربين والمحاضر والمحادثات 
الجماعية 

باالضافة الى انه يتم عمل جروب دراسى على  WhatSapp  بين المتدربين والمحاضر عن طريق ادارة التدريب للتفاعل 
مع المحاضر وادارة التدريب بشلك مباشر وسريع  ، باإلضافة اننا بنوفر كمان للمتدرب  المحاضرات السابقة او التى 

تحتاج إلى مراجعة مرة أخرى عن طريق مشاهدة  الفيديو المسجل للمحاضرة على منصة األاكديمية  للمشاهدة 
طوال فترة الكورس بعد انتهاء المحاضرة بـ 24 ساعة فقط  - وفى نهاية الكورس بيتم ارسال شهادة الحضور على 

االيميل 



نظام الدراسة :

مدة المحاضرة     : 3  ساعات 
عدد أيام الدراسة : يومان فى األسبوع

مدة الدبلومة      : 3 شهور تقريبا ً 

متطلبات الدراسة :

المعرفة الجيدة بقواعد ومفردات اللغة اإلنجليزية 

   ماذا ستتعلم فى هذه الدبلومة ؟   

Unit 1
Personal information
Introductions
Ages
Birthdays

Unit 2
Personality
Physical appearance 

Unit 3
Interests
Sports
Extreme sports
Hobbies 



Unit 4
Families
Friends
Living arrangements 

Unit 5
Shopping and clothing
Saving and spending
Spending habits 

Unit 6
Vacations
Travel
Trips
Famous places 

Unit 7
Food and drinks
Planning a meal
Unusual food
Places to eat

Unit 8
Movies and TV shows
Planning a TV schedule
TV survey

Unit 9
Healthy life style
Sleep and dreams
Tips about health

Unit 10
Self-improvements
Remembering things
Giving advice
Describing problems

Unit 11
Asking for and giving directions
Talking about cities
Planning a fun day out
Places to visit

Unit 12
Holidays
Celebrations
Customs
Manners 



Unit 13
Celebrities
Famous people and inventors
Describing people

Unit 14
Typical and unusual homes
Describing homes
Dream homes
Characteristics of homes

Unit 15
Childhood memories
Games
Fads

Unit 16
Hopes and dreams
Predications
The world in the future
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