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بريطانيا

لندن

الدراسة يف بريطانيا هو حلم املاليني من 
الطالب حول العامل، فاملزيج الفريد بني 

الرتاث الساحر والجو العاملي املثري يف 
بريطانيا قد جعل منها وجهة من الوجهات 

الدراسية األكرث إنتشاراً بني الطالب الدوليني، 
كام أن املستوى التعليمي العايل يجعل 

من الدراسة يف بريطانيا أحد أهم العوامل 
التي تبرش الطالب بتجربة تعليمية غنية 

وفرصة ممتازة تعزز آفاق حياة الطالب 
املهنية. بريطانيا ليست فقط موطن أعرق 

وأقدم جامعات العامل، لكنها تضم أيضاً 
أفضل املوارد واإلمكانات التعليمية الحديثة 
والتفاعلية والتي تستقبل كل عام ما يقرب 

من 240000 طالب دويل.

عاصمة اململكة املتحدة وأكرب مدنها، 
مدينة الضباب كام يعرفها العامل، موطن 

املوضة والعطور والشكوالتة والتاريخ 
والحداثة معاً. مدينة شكسبري وتشارلز 

ديكنز.. عشقها من كان محظوظاً بزيارتها، 
وحلم بها من مل يسعفه الحظ بعد.

يقول صامويل جونسون يف وصف 
لندن "إذا كنت مللت من لندن فأنت 

إذاً مللت من الحياة ذاتها"

تعترب لندن مركز تعليمي عاملي رائد، 
ولديها واحدة من أكرب مجموعات الطالب 

املغرتبني من أي مدينة يف العامل.



SCL International College

هي مدرسة اللغات الوحيدة يف لندن التي تقدم تجربة 
جامعية شاملة حيث ميكنك العيش والتعلم تحت سقف واحد.

هي املدرسة الداخلية الوحيدة يف لندن، وتقدم دورات يف 
اللغة اإلنجليزية وبرامج التعليم العايل للمتعلمني الصغار

والكبار داخل الحرم الجامعي القائم بذاته - مع اإلقامة والفصول 
واملرافق اإلجتامعية واملطاعم كلها يف نفس املبنى -

سيكون لديك بيئة مثالية للتطور عىل الصعيدين الشخيص 
واألكادميي. 



الحرم الجامعي
 كولني ديل

تعرف عىل
املوقع الجغرايف

يُعد حرم كولني ديل 
أكرب مبانينا،

ويوفر الكثري من الغرف لالختيار من بينها، بدًءا من االستوديوهات إىل 
األجنحة، وجميع املرافق التي قد تحتاجها كطالب يف لندن.

مع إطالالت خالبة عىل املنطقة، سيصبح الرتاس املوجود عىل السطح 
يف الطابق التاسع عرش أحد األماكن املفضلة لديك لالستمتاع بها. ويف 

املساء، ميكنك االستمتاع بالسينام الكبرية عىل أحدث طراز حيث ميكنك 
االسرتخاء ومشاهدة األفالم ومقاطع الفيديو لتطوير لغتك من خالل 

األفالم املراجعة واملراقبة من قبل املنظمني األكادمييني.

يف منطقة حديثة توفر التوازن بني الضواحي الهادئة ومدينة لندن 
النابضة بالحياة. يحظى الحرم الجامعي بشعبية بني الطالب من جميع 

أنحاء العامل، ويقع يف مكان مريح بجوار محطة مرتو األنفاق كولني 
ديل، مام يوفر وصوالً سهالً إىل وسط لندن يف غضون 20 دقيقة. نحن 

محاطون أيًضا باملقاهي واملطاعم ومحالت السوبر ماركت، فضالً عن 
الحدائق املحلية مثل سيلك سرتيم ومونرتوز بالي فليدز. يقع متحف 

سالح الجو املليك عىل بعد 15 دقيقة فقط سريًا عىل األقدام وميكن 
الدخول إليه مجانًا.

يقع حرم كولني ديل 
الجامعي



من خالل هايب اليف

دورات اللغة اإلنجليزية املصممة 
خصيًصا يف لندن لألعامر من 12-17 عام.

مع SCL International College، ميكن 
للمتعلمني تعلم اللغة اإلنجليزية وتكوين 

صداقات جديدة من جميع أنحاء العامل.
سوف يدرس الطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني 

12 و17 عاًما اللغة اإلنجليزية يف الصباح وبعد 
الظهر، ويتبعون برنامج رحالت ممتع يف جميع 

أنحاء لندن، وايضاً رحالت خارج لندن.

وصف الدورة الدراسية:
 سوف تتمكن، من خالل هذا الربنامج، من تعلم 

اإلنجليزية باستخدام سبل متنوعة، مثل التعلم 
يف القاعات الدراسية، ومن خالل األنشطة 

والرحالت االجتامعية التفاعلية. يشتمل الربنامج 
عىل رحلة ملدة يوم كامل يف نهاية كل اسبوع، 

و5 زيارات داخلية إىل أماكن مثرية لالهتامم داخل 
لندن وحولها، باإلضافة إىل أنشطة ترفيهية 

مسائية، وذلك كل أسبوع.

اللغة اإلنجليزية العامة:
فنحن نعمل من خالل منهج محدد قصري، مع 

الرتكيز عىل املهارات األربع الرئيسية للغة وهي: 
التحدث واالستامع والقراءة والكتابة. حيث نهدف 

إىل تعزيز ثقة صغار الدارسني يف لغتهم 
اإلنجليزية بأرسع وقت ممكن. كذلك نعمل، 

باإلضافة إىل املهارات الرئيسية األربع للغة، عىل 
تطوير مهارات أخرى تساعد عىل تحسني مستوى 

طالقة اللغة ودقة التعبريات - النطق والقواعد 
واملفردات اللُغوية والتعبريات االصطالحية.

إستكشف لندن



بناء كفاءة تواصل فعالة

الثقة بالنفس

التعرف عىل الثقافة الربيطانية من 
خالل األنشطة اليومية خارج الكامب 

بصحبة املعلمني

تحسني مهارات الكتابة 
والقراءة والتحدث واالستامع

توفري فرص للتعلم التعاوين 
والقائم عىل روح الفريق

تحسني استقاللية وثقة 
املتعلم يف اللغة اإلنجليزية

تنمية املهارات والقدرات 
الخاصة بالطالب

أهداف الدورة الدراسية



مرافق الكلية

املكتبة

الفصول الدراسية

املطعم الغرف

املسجد

خدمات الطوارئ



مرافق الكلية

كافيهصاالت اجتامعيةسينام

حفالتصيانة

رسيبشن

اماكن تخزين عجل كامريات مراقبةأمن

انرتنت

مغسلة



اإلقامة
غرف فردية مع دورات مياه داخلية

الرحالت

وانشطة يومية مسائية داخل الكامب للتعلم بالرتفيه وتطبيق ما تم دراسته 
داخل الفصول من خالل األنشطة والرحالت.

بعد تناولك لوجبة الغداء، نصحبك، يف فرتة العرص، يف نزهات داخل مدينة 
لندن وما حولها، مام مينحك الفرصة ملامرسة مهارات لغتك اإلنجليزية يف 

بيئات واقعية. 
تتغري النزهات كل أسبوع، مام يتيح لك رؤية مجموعة من املعامل السياحية 

ذائعة الصيت يف لندن من ضمنها، ميدان ترا فلغار، وجرس برج لندن،
وقرص باكنغهام، وغريها الكثري!(توقيتات الدروس واألنشطة تسري بنظام مرن)

رحلة ملدة يوم كامل يف 
نهاية كل أسبوع و 5 زيارات 
داخل املدينة خالل األسبوع



أنشطة ممتعة
أنشطة نهارية ومسائية كل يوم تحت 

إرشاف كامل

الساعات األسبوعية
15 اللغة اإلنجليزية العامة + 5 أنشطة 

ما بعد الظهرية يف األسبوع
(لتدعيم مامرسة اللغة من خالل 

األنشطة)

برنامج اإلنجليزية العامة مع استكشاف 
معامل لندن

600 طالب
سعة مبنى الكلية

من املستوى املبتدئ حتى 
املستوى املتقدم

مستوى الدورة التدريبية

الدورات الدراسية

من 10 - 15 طالب
حجم الفصل



حامية ودعم خاص للمتعلمني الصغار
إن سالمة ورفاهية الطالب األصغر سًنا هي أولويتنا القصوى، ويقود املعلمون

وقادة املجموعات جميع رحالتنا بحيث يكون الطالب تحت إرشافنا عىل مدار
الساعة طوال أيام األسبوع.

جميع مدرسينا هم متحدثون أصليون للغة اإلنجليزية، ومعتمدون لتعليم الطالب
األجانب ويتم فحص DBS (التحقق من السجل الجنايئ للمدرسني واملوظفني 
يف املخيم الصيفي) لضامن آمن الطالب. الغالبية العظمى منهم لديهم خربة 

يف التدريس يف الخارج ويفهم جميع موظفينا االحتياجات املحددة التي قد تكون 
لدى الطالب الدوليني عند القدوم إىل لندن، خاصًة إذا كانوا أصغر سًنا أو إذا كانت 

هذه هي املرة األوىل لهم يف املدينة.
باإلضافة إىل مدرسينا املتحمسني، سيختلط الطالب مع موظفينا العاملني يف 

مكتب االستقبال وخدمات الطالب والقبول واإلقامة.
ومع وجود جميع مرافقنا تحت سقف واحد، سيستفيد الطالب من بيئة آمنة ونظيفة

ومريحة للعيش والدراسة.
هناك الكثري من الدعم يف انتظارك هنا يف لندن!



مفتاحك إىل العيش والتعلم يف لندن

تقدم كلية SCL الدولية تجربة تعليمية شاملة يف واحدة من أعظم مدن العامل.
نحن نخلق فرًصا تعليمية تعمل عىل تطوير لغة الطالب ومعرفتهم الثقافية لتعزيز

منوهم الشخيص واألكادميي واملهني. من خالل توفري مساحة للفصول الدراسية
واإلقامة تحت سقف واحد، ميكننا ترسيع اكتساب اللغة يف بيئة داعمة وآمنة.

مهمتنا

تفوق  نريد أن يتمتع طالبنا 
بتجربة تعليمية مذهلة 
تساعدهم عىل إدراك 

إمكانياتهم وأداء أفضل ما 
لديهم من قدرات.

الرعاية والدعم  نستمع إىل 
كل طالب ونقدم خدمة 
شخصية تجعل الجميع 

يشعرون بالراحة عند 
إقامتهم معنا .

شغف  يؤمن فريقنا بجودة 
مدرستنا والدورات التي 

نقدمها . نحن نحب التأكد من 
أنها تلبي االحتياجات املحددة 

لكل طالب ونريد أن يصبح 
الطالب أشخاًصا أفضل داخل

الفصل وخارجه .

تنوع  يعيش أشخاص من 
ثقافات مختلفة يف لندن وال 

تختلف مدارسنا عن ذلك. لدينا 
أكرث من 80 جنسية مختلفة 

يقيمون معنا.

قيمنا



مدة الربنامج : 
املقاعد محدودة 4 أسابيع

تاريخ الربنامج :

تكلفة الربنامج :

الربنامج يشمل: -

األحد 11 ذو الحجة 1443 هـ - األحد 9 محرم 1444 هـ 

األحد 10 يوليو 2022 م – األحد 7 أغسطس 2022 م

التكلفة مبارشة مع الكلية بعد إضافة التذاكر واألرشاف والتأشريات 26780 ريال 
تقريباً.

السعر لدينا بعد الخصم  24000 ريال

التسجيل قبل 31 مارس  22000 ريال فقط
إذا كان لديك عضوية يف هايب اليف ميكنك الحصول عىل خصم إضايف  1000 ريال

• تذكرة الطريان ذهاب وعودة " مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة"
• التأشرية الدراسية

• االستقبال والتوديع من واىل املطار
• الدراسة 15 ساعة أسبوعيا

• الكتب الدراسية
• أنشطة يومية للتعلم بالرتفيه املكملة للدروس اليومية (أنشطة تحت اإلرشاف 

الكامل)
• اإلقامة يف غرفة مستقلة مع دورة مياه خاصة

• ثالث وجبات يوميا (بوفية مفتوح حالل)
• رحلة يوم كامل كل سبت من كل اسبوع

• 5 رحالت نصف يوم اسبوعيا للتعرف عىل ثقافة املدينة ومامرسة اللغة يف 
الشارع تحت ارشاف بريطاين.

• حفل تخرج مع تسليم شهادة امتام الدورة .
• إرشاف بدوام كامل من قبل موظفني بريطانيني مؤهلني ومدربني عىل اإلسعافات

األولية
• اإلرشاف اإلداري والرتبوي طوال فرتة الربنامج (مرافقة الطالب طوال فرتة 

الربنامج) .

ضامن

أفضل سعر



اإلسبوع األول 10 يوليو -16 يوليو 

التوقيت
7:00-8:30
8:30-9:00

9:00-12:20

12:20-12:30
12:30-13:30
13:30-14:00

18:00-18:30
18:30-20:30

23:00-23:10
0:00

20:30-23:00

18:00-14:00

السبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاألثننياألحد

ل الطالب
وصو

بعد تسكني الطالب 
يف غرفهم يصحبهم 

االفريق الربيطاين 
يف جولة تعريفية 

داخل الكامب للتعرف 
عىل املرافق واآلمن 

والسالمه

حفلة إستقبال للطالب 
لتعريفهم عىل باقي 

الطالب من الدول 
اآلخرى

تطوير املحادثة يف 
اللغة اإلنجليزية من 

خالل األلعاب 
الجامعية

تطوير القراءة 
واإلستامع من خالل 
مشاهدة فيلم مع 

نصوص إنجليزية بدالً 
الرتجمة أو بدون 

ترجمة

"فيلم لتدعيم
مهارات اللغة"

أنشطة ترفيهيةكاريويك

اجتامع قبل النوم ملعرفة أراء الطالب اليومية يف الربنامج وسامع مالحظاتهم لتنمية روح املشاركة      
ذهاب كل طالب لغرفتة الخاصة للنوم بعد يوم طويل إستعداداً لليوم التايل      

هذا الجدول لإلسبوع األول مع العلم أنة يكرر مع تغيري األنشطة والرحالت كل إسبوع
كام يتم تبديل توقيتات الفصول الدراسية بطريقة الزجزاج اسبوعياً

اإلفطار
اإلستعداد لبدء الفصول الدراسية املثرية

"إختبار تحديد املستوى 
ثم الفصول الدراسية"

زيارة معرض لندن 
الوطني وميدان 

ترافالغار

"زيارة بورو ماركت
والضفة الجنوبية للندن"

زيارة متحف الحرب 
األمرباطوري

"زيارة كوفنت غاردن 
وميدان بيكاديليل"

زيارة متحف العلوم و 
الهايد بارك

فصول دراسيةفصول دراسيةفصول دراسيةفصول دراسية

"رحلة يوم كامل 
إىل مدينة كامربيدج 

وتجربة 
 Punting

شاملة
الرحلة وتذاكر دخول 

األماكن السياحية"

اإلستعداد لتناول وجبة الغداء

اإلستعداد لتناول وجبة العشاء
تناول وجبة العشاء

تناول وجبة الغداء
اإلستعداد لإلنطالق بصحبة املرشفني لإلستمتاع باألنشطة الخارجية



اإلسبوع الثاين 17 يوليو -23 يوليو 

التوقيت
7:00-8:30
8:30-9:00

9:00-13:00

13:00-13:10
13:10-14:10
14:10-14:40

18:00-18:30
18:30-20:30

23:00-23:10
0:00

20:30-23:00

18:00-14:00

السبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاألثننياألحد

الفنون والحرف 
اليدوية

أنشطة ترفيهية 
متنوعة

تطوير املحادثة يف 
اللغة اإلنجليزية من 

خالل األلعاب 
الجامعية

تطوير القراءة 
واإلستامع من خالل 
مشاهدة فيلم مع 

نصوص إنجليزية بدالً 
الرتجمة أو بدون 

ترجمة

"فيلم لتدعيم
مهارات اللغة"

أنشطة ترفيهيةكاريويك

اجتامع قبل النوم ملعرفة أراء الطالب اليومية يف الربنامج وسامع مالحظاتهم لتنمية روح املشاركة      
ذهاب كل طالب لغرفتة الخاصة للنوم بعد يوم طويل إستعداداً لليوم التايل      

هذا الجدول لإلسبوع الثاين مع العلم أنة يكرر مع تغيري األنشطة والرحالت كل إسبوع
كام يتم تبديل توقيتات الفصول الدراسية بطريقة الزجزاج اسبوعياً

اإلفطار
اإلستعداد لإلنطالق بصحبة املرشفني لإلستمتاع باألنشطة الخارجية

"نزهة يف
الحديقة امللكية"

جولة مبميش قرص 
باكينجهام

جولة يف كينغز كروس 
و مكان تصوير هاري 

بوتر

زيارة املتحف 
الربيطاين

جولة مبمىش جرس 
الربج

"زيارة متحف الشمع 
شاملة

الجولة وتذاكر دخول 
املتحف"

زيارة كامدن ماركت

اإلستعداد لتناول وجبة العشاء

اإلستعداد لتناول وجبة الغداء

تناول وجبة العشاء

تناول وجبة الغداء
اإلستعداد لبدء الفصول الدراسية املثرية
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رحالتنا السابقة



تم اعتامد كلية SCL من قبل املجلس الربيطاين لتدريس اللغة 
اإلنجليزية كلغة أجنبية. هذا يعني أن جودة التدريس واإلدارة 

واملباين واملوارد واإلقامة والرفاهية لدينا عالية.

االعتامدات والعضويات لدينا

متثل رابطة السفر الرتبوي الربيطاين بعًضا من أكرب وأشهر 
األعامل التجارية عرب النطاق الكامل لقطاع السفر الداخيل 

والخارجي واملحيل للشباب والطالب والتعليم.

FE (التعليم اإلضايف الخاص)هو قسم من مفتشية املدارس 
املستقلة ( ISI ، ) وهي هيئة تفتيش رقابة تعليمية معتمدة ومرصح 

بها من قبل وزارة الداخلية يف اململكة املتحدة لتفقد كليات التعليم 
اإلضايف املمولة من القطاع الخاص ومدارس اللغة اإلنجليزية يف 

إنجلرتا وويلز. إن وضعنا مع PFE يعزز قدرتنا  القانونية عىل رعاية 
الطالب الدوليني للقدوم إىل اململكة املتحدة بتأشرية Tier 4 يف 

نظام نقاط الهجرة يف اململكة املتحدة.

توفر رابطة منظامت السفر اللغوي منصة عاملية للقادة وصناع القرار 
يف صناعة السفر اللغوي ملواصلة تطوير الصناعة وتنميتها من خالل 

الشبكات والتطوير املهني وتبادل األفكار واملعلومات.

نحن عضو يف English UK ، الرابطة الرائدة ملدارس اللغات يف 
اململكة املتحدة، ونتبع قواعد املامرسة الخاصة بها. يُظهر االعتامد 

مبوجب مخططه، وهو من بني األكرث رصامة يف العامل، أن مقدم 
الخدمة قد حقق املعايري املهنية يف إدارته الداخلية، والتدريس، 

والبيئة ، واملوارد، ورفاهية الطالب، وحامية من هم دون سن 18 عاًما.



نحن مركز اختبار مسجل يف Trinity College London ولدينا 
امتحانات يف املوقع يف مدرستنا. Trinity هو مجلس امتحانات 

يقدم مؤهالت متدرجة ودبلومة عرب مجموعة من التخصصات يف 
فنون األداء وتعلم اللغة اإلنجليزية وتدريسها يف أكرث من 70 

دولة حول العامل.

االعتامدات والعضويات لدينا

e Community Sports and Education Trust� هو الذراع الخريية
الرسمي لنادي وات فورد لكرة القدم، وهو مؤسسة خريية رسمية 

مسجلة (مؤسسة خريية رقم: 1102239 ). تعمل Trust مع املجتمعات 
من خالل الرياضة والنشاط البدين والتعلم منذ ما يقرب من 30 عاًما 

وفازت ب 12 جائزة وطنية ملشاركتها املجتمعية.

يف كلية SCL ، يوجد يف مدارسنا أماكن إقامة يف املوقع ونتبع 
قواعد القانون الوطني، التي تضمن إقامة جيدة لجميع املقيمني .

ضباط األعامل يف الكليات والجامعات ) CUBO ( هي جمعية مهنية 
لكبار مديري الخدمات التجارية والحرم الجامعي يف مؤسسات 

التعليم العايل يف اململكة املتحدة وأيرلندا. إنهم يقودون ويعززون 
التميز يف تطوير حياة الحرم الجامعي وتجربة الطالب.
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