
برنامج اللغة اإلنجلي��ة ومها�ات
كرة القدم للشباب

للشباب (١٢ - ١٦ سنة)١ - ٢٨ / ٧ / ٢٠١٨      مانشستر - ب��طانيا

الصيف معنا غير
إلعب واستمـتع

بأمان

مركز د�بونو لتعليم التفكير

MANCHESTER
UK



مقدمة   
البرنامج  تك�ار مثل هذا  األهالى فى  الماضية ورغبة  السنوات  الناجحة فى  التجارب  على ضوء 
القدم  بكرة  خاص  بشكل  والخليجي  عام  بشكل  العربي  الشباب  اهتمام  إلزدياد  ونظ�ًا  النوعي 
الالع�ين  وأسعار  وأسماء  واألو�وبي  والمحلي  الخليجي  والدوري  والعالمية  المحلية  وأنديتها 
و�نقالتهم �ين األندية ومتابعة األخبار ال��اضية اليومية، وكذلك تطلع العديد منهم ل��ارة األندية 
األو�و�ية ومشاهدة بعض المبا��ات الحية. فقد سعينا فى هذا البرنامج المتميز  لدمج مها�ات 
تعلم اللغة اإلنجلي��ة – تحت إش�اف معهد معتمد من المجلس الثقافي الب��طاني - مع مها�ات 
الثقافية  ال��ا�ات  لها  نادي مانشستر سيتي- مضافًا  �إش�اف مدر�ين محترفين من   - القدم  كرة 

والترفيهية ومشاهدة بعض المبا��ات الحية إن أمكن.
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أهداف البرنامج العامة
 

• بناء الشخصية والثقة بالنفس من خالل �نمية ال�وح االستقاللية 
لدى الطالب واعتماده على نفسه

• التعامل والتعايش مع اآلخ��ن
• االستفادة من تط�يق السلوكيات العالية واالنضباط

من  طلبة  مع  واالختالط  اإلنجلي��ة  اللغة  أساسيات  تعلم   •
جنسيات أخرى

إش�اف  تحت  المواهب  واكتشاف  القدم  كرة  مها�ات  تعلم   •
ببرنامج  اإللتحاق  خالل  من  سيتي  مانشستر  نادي  من  مدر�ين 
لمدة  سيتى  مانشستر  لنادى  اللغة  بمدرسة  ومكثف  خاص 
اسبوع كمل بواقع ١٢ ساعة �وميا يتم فيها ممارسة اللغة من 
الصحفى  التق��ر  على  والتدرب  ال��اضى  والتحليل  اللعب  خالل 
الذى يحلل المبا�اه اليومي فى المركز اإلعالمي والتعرف على 

عضالت الجسم المختلفة والتغذية الصحية 
• استخدام مفردات اللغة في الحياة العملية

والعادات  الممارسات  عن  والبعد  العالية  باألخالق  االلت�ام   •
السيئة

• �نمية ال�وح القيادية والعمل الجماعي ضمن الف��ق الواحد
• تمثيل الوطن خير تمثيل في المحافل الخارجية

• تهيئة الطالب وتعويده االعتماد على نفسه من خالل اعطاءه 
دو�ات تد���ية متنوعة عن (تطو�ر الذات - �نظيم الوقت - االدخار 
و�الصرف - التعامل مع اآلخ��ن - كيفية االستفادة من وسائل 

التواصل االجتماعي - دو�ات تربوية وتوعوية شاملة)
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أهداف برنامج اللغة اإلنجلي��ة 
 

هذا البرنامج مصمم لمساعدتك على تحسين مها�ا�ك في اللغة اإلنجلي��ة ضمن المجاالت التالية:
• الق�اءة والمفردات

• �نمية مها�ات الكتابة باللغة اإلنجلي��ة
• مها�ات التحدث واالستماع

• النطق: وهذا البرنامج سيساعد الطالب على الحد من اللكنة األجن�ية ويتعلم الطالب الصياغة 
الصحيحة ، والتأكيد على كلمة واحدة ، كلمة اإليقاع ، والترنيم. وبنهاية البرنامج سيتمكن الطالب 
عند  بالنفس  الثقة  ��ادة  مع  أفضل  نحو  على  الربط  مع   ، أكثر  بطالقة  باالنجلي��ة  التحدث   من 

التحدث باللغة اإلنجلي��ة.
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ماذا سأ�علم؟ 
التحكم في  مثل  األساسية  المها�ات  على  التد��ب 
الكرة والتم��ر ، التسديد، التسكين بال�أس والتما��ن 
واللياقة  التد��ب  أيضا  هناك  سيكون  الجماعية. 
البدنية والتحمل والم��د من التد��ب المتخصص ، مثل 
الج�اء  ركلة    ، ال�اوية  من  الركل   ، الحرة  الركالت 
الطالب  من  يطلب  وسوف  التكتيكي.  والوعي 

التدرب كح�اس مرمى .

أ�ن سأ�درب؟ 
التد��ب سيكون في مقر نادي مانشستر سيتي 

من هم المدربون؟ 
المدربون مؤهلون للعمل كمدر�ين ��اض�ين يعملون 

مع نادي مانشستر سيتي وف�ق الشباب

أحصل  سوف  التي  الشهادة  نوع  هو  ما 
عليها؟ 

مانشستر سيتي  واحدة من  على شهادتين  ستحصل 
وأخرى من أكاديمية مانشستر اإلنجلي��ة

هل سألعب ضد ف�ق اخرى؟ 
دول  من  طالب  ضد  مبا��ات  هناك  ستكون  نعم. 

أجنية ومحلية
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برنامج الرحالت
 

برنامج متكامل للرحالت والتي �تنوع من رحالت اليوم الكامل على س�يل المثال ، ليفربول ، 
تشيستر ، ،بالكبول ، منطقة البحي�ات ونصف رحالت  إلى كل من استاد مدينة مانشستر (اولد 
 paint  " لعبة  فى  كامل  �وم  سيقضي  كما  ليفربول  ومدينة  سيتي.   مانشستر   ، ت�افورد) 
كشفية  و��ا�ات  بالسهام  الرمي  فى  ومسابقات  الملونة  بالك�ات  الرمي  وهي   "balling

للمناطق الج�يلة فى ويلز
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 info@majestixtraining.co.uk

يتم تسديد الرسوم من خالل حوالة بنكية إلى أحد الحسابات البنكية التالية:

Company Name: Majestix Training UK Ltd
IBAN: GB63NWBK01019721306826
BIC: NWBKGB2L
Bank address: 438 Barlow Moor Road 
Chorlton-cum- Hardy Manchester M21NW-UK

Debono Center for Teaching Thinking
ARAB BANK
Al Jubaiha Branch
IBAN: JO19 ARAB 1260 0000 0012 6048 7245 10
A\c: 126/48724/4/510 US Dollar
AMMAN - Jordِan
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ماذا تشمل الرسوم؟ 

السفر والمواصالت      
• تذكرة سفر ذهاب وإياب من ال��اض الى مانشستر

• رسوم الفي�ا والمساعدة في الحصول عليها
• المدة ٤ أسا�يع تبدأ من ٢ �وليو الى ٢٩ �وليو ٢٠١٨م

• الوصول قبل �وم  من بدأ البرنامج أي األحد  ١ �وليو ٢٠١٨م
• العودة : األحد ٢٩ �وليو ٢٠١٨م

• مشرف أو م�افق مع المجموعات أ�ناء السفر من المطار المحلي إلى مطار مانشستر ( فقط)- مشرف واحد لكل 
١٠ طالب

• يفضل استصدار الفي�ا بوقت مبكر ( شه��ن قبل بدأ البرنامج) لتفادي زحمة الصيف 

الرحالت والتنقالت الداخلية  
• رسوم ال��ا�ات لألماكن الترفيهية والثقافية كل سبت من كل اسبوع

• رسوم ال��ا�ات نصف نها��ة خالل األسبوع ل��ارة األماكن الثقافية والعلمية وبعض األندية المحلية
• رسوم دخول األماكن المحدد ��ارتها من المعهد

• تذكرة باص للتنقالت المحلية في المدينة
• بطاقة تليفون مع خط جوال

اإلش�اف  
• مشرفين ذوى خبرة وعلى درجة عالية من االحت�افية

• أنشطة الصفية يتم التد��ب فيها على مها�ات القيادة ومها�ات الحياة
• اإلش�اف على النشاط اإلجتماعى والم�افقة فى األنشطة الآلصفية
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ماذا تشمل الرسوم؟ 

 البرنامج العلمي
اللغة  المستوى من معهد  اختبار  (عامة)  ١٥ ساعة فى األسبوع لمدة اسبوعين حسب  انجلي��ة  لغة  تد��س   •

المعتمد من المجلس الثقافى الب��طاني
• اختبار المستوى عند الوصول 

• تق��ر أكاديمي عن تقدم مستوي الطالب في اللغة اإلنجلي��ة وعن سلوكه خالل فترة البرنامج
• لغة انجلي��ة (ك�وية) –تط�يقات اللغة اإلنجلي��ة فى مجال ال��اضة- ٣٠ ساعة فى األسبوع لمدة اسبوعين

البرنامج ال��اضي
• التد��ب على مها�ات كرة القدم  ٣٠ ساعة  لمدة اسبوعين تحت إش�اف مدر�ين من نادي مانشستر سيتي فى 

مقر النادى الرسمى
الذي  ال�ائع  التد��ب  ملعب  وهو  الحديث،  فوتبول  سيتي  أكاديمية  تد��ب  مرفق  في  الدو�ات  تعقد  سوف   •

يشاركه الف��ق األول لمانشستر سيتي وف�ق األكاديمية �ومًيا.
• أدوات وأطقم تد���ية ال توجد إال حص��ًا في مدارس مانشستر سيتي

• حفل تو��ع جوائز، مع منح جوائز للف�ق واألف�اد
• الحصول على شهادة وتق��ر أكاديمي في نهاية الدورة

• ال ي��د عدد الطالب فى الفصل عن ١٥ طالب

السكن   
• سكن طلبة ( غرفة لكل طالب مع منافعها)

• ثالث وجبات �وميا – حالل
• الحماية واألمن متوافر ٢٤ ساعة مع اإلش�اف
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اإلعتمادية
قبل  من  البرنامج  اعتماد  تم  فقد  الب��طاني“،  الثقافي  ”المجلس  اعتماد  إلى  باإلضافة 
EAQUALS (تق�يم واعتماد الجودة في الخدمات اللغوية) في عام ٢٠١٥، والذي �هدف إلى 

ضمان جودة عالية في تعليم وتعّلم اللغة بجميع أنحاء العالم.
معهد اكس�ي��نس انجلش Experience English  المقدم لهذا  البرنامج معتم من قبل الجهات 

التالية:

للتسجيل والتواصل
• الرجاء تعبئة الطلب المرفق بالب�وشور مع توقيع ولي األمر

• السيد �وسف فرحات – مانشستر – ٠٠٤٤٧٥٠٦٨٦٧١٦٣
• د اسماعيل فرحات- الخلي� – ٠٠٩٦٦٥٥٨٧٠٠٤٣٧

info@majestixtraining.co.uk :ايميل •
• مركز د�بونو لتعليم التفكير: ٠٠٩٦٢٦٥٣٣٧٠٠٣ / وتساب: ٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥

DEBONO CENTER
FOR TEACHING THINKING
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١/ أن ال يكون الطالب مدخنًا 
٢/ المقاعد محدودة ٣٠ مقعد فقط، لذا لضمان حجز مقعدك يجب 

دفع ٥٠٪ من رسوم الدورة
٣/ االولوية االسبقية الدفع بعد اجتياز المقابلة الشخصية

٤/ االلت�ام والتقيد بالسلوك واألخالق الحسنة طوال فترة البرنامج و 
في جميع األماكن

٥/ عند إخالل الطالب باي شرط سوف يتم ارجاعة وليس له الحق 
باي مطالبات تجاهنا

الش�وط
والتعليمات العامة

ش�وط اإللغاء
واالنسحاب

يحق للطالب استرجاع أي مبلغ مدفوع للشركة كما يحق للشركة خصم أية 
قبل  والسكن  والمعهد  الطي�ان  خطوط  مثل  األخرى  لألط�اف  غ�امات 

ارجاع باقى المبلغ للطالب وفق اآلتي:
١- يحق للطالب استرجاع ٧٥٪ من اجمالي المبلغ المدفوع إذا تم إلغاء 

السفر قبل الموعد بأسبوعين
إلغاء  إذا تم  المبلغ المدفوع  ٢- يحق للطالب استرجاع ٥٠٪ من اجمالي 

السفر قبل الموعد بأسبوع
٣- يحق للطالب استرجاع ٢٥٪ من اجمالي المبلغ المدفوع إذا تم إلغاء 

السفر قبل الموعد �يوم
٤- ال يتم استرجاع أى مبلغ بعد مباشرة الد�اسة
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المشرفون على البرنامج

�وسف فرحات، بكالو��وس إدارة أعمال
• مد�ر شركة ماجستكس للتد��ب ومشرف البرنامج اإلجتماعي والقيادي للشباب

• �وسف من مواليد مانشستر وحاصل على البكالو��وس من جامعة هاد�زفيلد فى 
إدارة األعمال ويعمل كمد�ر لشركة ماجستكس للتد��ب. لديه خبرة واسعة فى �نظيم 
المبا��ات ال��اضية والرحالت الداخلية للشباب. يشجع نادي ليفربول ويستطيع التواصل 

باللغتين العر�ية واإلنجلي��ة .

كا��ن �ي� – مد�رة 
 

• شهادة البكالو��وس، وشهادة التر�ية العالية
• مد�رة أكاديمية مانشستر لإلنجلي��ة

• عملت كا��ن بالتد��س في اليونان و قطر و اإلما�ات و نيو��لندا ولكنها دائما تعود 
إلى موطنها مانشستر ألنها تحبها في وقت ف�اغها تحب كا��ن االلتقاء باألصدقاء 

والسفر ومشاهدة التلفاز

PreviousPrevious
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APPLICATION FORM
Student Details
Surname: __________________________________________

Firstname: __________________________________________ 

Date of Birth: ____ � _____ � _____ Place of Birth:  ____________

 _________________

Address:  __________________________________________

Town :  __________________________________________

Post Code: __________________ Country:  ________________

Home number:  ___________________________ E-mail:  ____________________________

Mobile number: ___________________________

  note: please include Country Code

   Passport Number:  ___________________

_________________________________   Passport Expiry date:  ____ � ____ � _____

 No        Yes  Are you disabled?        No        Yes

Please specify (e.g. asthma etc)    Please specify

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

Parent or Guardian Details
Full Name: _______________________________  ________________________

  _______________________________

E-mail:  __________________________

Home number:  __________________________

Mobile number: __________________________

Student Signatur

Parent/Guardian Signatur

.  

________________________

________________________

2 X 2
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اكتشف موهبتك 
الك�وية مع مدر�ين نادي مانشيستر سيتي وتعلم مها�ات اللغة
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للتسجيل والتواصل
• الرجاء تعبئة الطلب المرفق بالب�وشور مع توقيع ولي األمر

• السيد �وسف فرحات – مانشستر – ٠٠٤٤٧٥٠٦٨٦٧١٦٣
• د اسماعيل فرحات- الخلي� – ٠٠٩٦٦٥٥٨٧٠٠٤٣٧

info@majestixtraining.co.uk :ايميل •
•  مركز د�بونو لتعليم التفكير : ٠٠٩٦٢٦٥٣٣٧٠٠٣ / وتساب: ٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥

برنامج اللغة اإلنجلي��ة ومها�ات كرة القدم للشباب

مركز د�بونو لتعليم التفكير


