المخيم الصيفي 2020
األعمــار من  17-13عام

بريطانيا

الدراســة فــي بريطانيــا هــو حلــم الماييــن مــن الطــاب حــول
العالــم ,فالمزيــج الفريــد بيــن التــراث الســاحر والجــو العالمــى

المثيــر فــى بريطانيــا قــد جعــل منهــا وجهــة مــن الوجهــات

الدراســية األكثــر إنتشــاراً بيــن الطــاب الدولييــن ,كمــا أن

المســتوى التعليمــى العالــى يجعل من الدراســة فــي بريطانيا

أحــد أهــم العوامــل التــي تبشــر الطالــب بتجربــة تعليميــة غنيــة
وفرصــة ممتــازة تعــزز آفــاق حيــاة الطــاب المهنيــة .بريطانيــا

ليســت فقــط موطــن أعــرق وأقــدم جامعــات العالــم ،لكنهــا

تضــم أيضــاً أفضــل المــوارد واإلمكانــات التعليميــة الحديثــة

والتفاعليــة والتــى تســتقبل كل عــام مــا يقــرب مــن 240،000

طالــب دولــى.

لندن

تعتبــر لنــدن رائــدة فــي وضــع خطــوط الموضــة والموســيقى
والتصميــم والســينما .وتزخــر المدينــة بمجموعــة هائلــة مــن

المطاعــم واألســواق والمتاحــف والمســارح ،وهــو مــا يعنــي
توافــر مجموعــة كبيــرة مــن الخيــارات أمامــك.

يقول صامويل جونسون في وصف لندن:

"إذا كنــت مللــت مــن لنــدن فأنــت ً
إذا مللــت
مــن الحيــاة ذاتهــا"

المــدن فــي العالــم.
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باعتبارهــا واحــدة مــن أكبــر وأحــدث

كينجز كوليدج

حرم جامعي وسط مدينة لندن في واحدة من أفضل  20جامعة في العالم
يوفــر لــك برنامجنــا للمتعلميــن الصغــار فــي كينجــز كوليــدج ،جســر لنــدن ،الموقــع المثالــي الــذي يمكــن
مــن خالــه اكتشــاف واحــدة مــن أعظــم المــدن وأكثرهــا إثــارة فــي العالــم ،مــن خــال رحــات يوميــة إلــى

المواقــع المشــهورة فــي لنــدن وحولهــا ،ســوف تــدرس وتعيــش فــي قلــب لنــدن فــي المنطقــة  1بجــوار

بــرج شــارد ،فــي حــرم جامعــي رائــد مــزود بمرافــق تدريــس ممتــازة.
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الموقع
تقــع كينجــز كوليــدج فــي قلــب لنــدن ،وتحيــط بهــا مناطــق

الجــذب الشــهيرة ،ســتكون علــى مســافة سلســة تقطــع
ـيرا علــى األقــدام مــن بــرج شــارد وســوق بــورو ومتحــف
سـ ً

تيــت مــودرن ومســرح شكســبير جلــوب ،وجســر البــرج،
وســفينة إتــش إم إس بلفاســت وأكثــر مــن ذلــك ،اســتمتع
بلنــدن بالقــرب مــن مــكان إقامتــك!

إستكشاف لندن

يتضمــن البرنامــج خمــس رحات
لمــدة نصــف يــوم إلــى األماكن
الممتعــة فــي لنــدن ،ويهــدف
إلــى توفيــر منصــة طبيعيــة
لممارســة اللغــة اإلنجليزيــة
مــن خــال أنشــطة ومشــروعات
غامــرة ،تشــجع الطــاب علــى
إســتخدام اللغــة فــي الوقــت
الحقيقــي وفــي أجــواء محفــزة
علــى كســر حاجــز اللغــة.
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وصف الدورة الدراسية

ســوف تتمكــن مــن خــال هــذا البرنامــج مــن تعلــم اإلنجليزيــة
باســتخدام ســبل متنوعــة ،مثــل التعلــم فــي القاعــات
الدراســية ،ومــن خــال األنشــطة والرحــات االجتماعيــة

التفاعليــة ،يشــتمل البرنامــج علــى نزهــة لمــدة يــوم كامــل،
و  5زيــارات داخليــة إلــى أماكــن مثيــرة لإلهتمــام داخــل

لنــدن وحولهــا ،باإلضافــة إلــى أنشــطة ترفيهيــة مســائية،
وذلــك كل أســبوع.

اللغة اإلنجليزية العامة

تشــتمل هــذه الــدورة علــى  15ســاعة مــن تعلــم اللغــة

اإلنجليزيــة العامــة كل أســبوع .فنحــن نعمــل مــن خــال

منهــج محــدد قصيــر ،مــع التركيــز علــى المهــارات األربــع
الرئيســية للغــة وهــي :التحــدث واإلســتماع والقــراءة

والكتابــة .حيــث نهــدف إلــى تعزيــز ثقــة صغــار الدارســين

فــي لغتهــم اإلنجليزيــة بأســرع وقــت ممكــن .كذلــك نعمــل

باإلضافــة إلــى المهــارات الرئيســية األربــع للغــة علــى تطوير
مهــارات أخــرى تســاعد علــى تحســين مســتوى طاقــة اللغــة

ودقــة التعبيــرات  -النطــق والقواعــد والمفــردات ُ
اللغويــة

والتعبيــرات االصطاحيــة.
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أهداف الدورة الدراسية

.
.
.
.
.
.

بناء كفاءة تواصل فعالة.

تحسين مهارات التحدث واإلستماع.

توفير فرص للتعلم التعاوني والقائم على روح الفريق.
تحسين إستقالية وثقة المتعلم في اللغة اإلنجليزية.
الثفة بالنفس.
تنمية المهارات والقدرات الخاصة بالطالب.

مرافق الجامعة

.
.
.
.
.
.

مطعم وبوفيه.

مساحة إجتماعية لألنشطة.
مساحة خارجية.

فصول دراسية حديثة مزودة بألواح كتابة بيضاء تفاعلية.
تتوفر خدمة .Wi-Fi

تتوفر غرفة للصاة.

اإلقامة

غرف فردية مع دورات مياة داخلية.
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الرحالت

رحلة لمدة يوم كامل في نهاية كل إسبوع و  5زيارات داخل المدينة خال اإلسبوع.

بعــد تناولــك لوجبــة الغــداء ،نصحبــك ،فــي فتــرة العصــر ،فــي نزهــات داخــل مدينــة لنــدن ومــا حولهــا ،ممــا

يمنحــك الفرصــة لممارســة مهــارات لغتــك اإلنجليزيــة فــي بيئــات واقعيــة .تتغيــر النزهــات كل أســبوع ،ممــا
يتيــح لــك رؤيــة مجموعــة مــن المعالــم الســياحية ذائعــة الصيــت فــي لنــدن مــن ضمنهــا ،ميــدان ترافلغــار،

وجســر بــرج لنــدن ،وقصــر باكينجهــام ،وغيرهــا الكثيــر!

أنشطة ممتعة

أنشطة نهارية ومسائية كل يوم تحت إشراف كامل.
 5أنشطة ما بعد الظهيرة في األسبوع.

سعة الكامب
 350طالب.

الدورات الدراسية

برنامج اإلنجليزية العامة مع استكشاف معالم لندن.

الساعات األسبوعية

 15اللغــة اإلنجليزيــة العامــة  5 +أنشــطة مــا بعــد

الظهيــرة فــي األســبوع،

)لتدعيم ممارسة اللغة من خال األنشطة(.

مستوى الدورة التدريبية

من المستوى المبتدئ حتى المستوى المتقدم.

حجم الفصل
 15طالب.
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المخيم الصيفي
لندن 2020
البرنامج رقم 18

مدة البرنامج  4أسابيع
 28يونيو 2020

 07شوال 1441

 27يوليو 2020

 06ذو القعدة 1441

يشمل البرنامج ما يلي:

.
 .التأشيرة الدراسية.
 .اإلستقبال والتوديع من وإلى المطار.
 .الدراسة  15ساعة إسبوعياً .
 .الكتب الدراسية.
 .أنشطة التعلم بالترفية المكملة للدروس اليومية.
 .أنشطة تحت اإلشراف الكامل بعد ظهر كل مساء.
 .اإلقامة في غرفة مستقلة (دورة مياة خاصة).
 .التأمين الطبي طوال فترة البرنامج.
 .ثاث وجبات يومية (بوفية مفتوح).
 .رحلة يوم كامل كل سبت من كل اسبوع.
 .خمس رحات نصف يوم إسبوعياً للتعرف على ثقافة المدينة
تذكرة الطيران.

وممارسة اللغة في الشارع تحت إشراف بريطاني.

.
 .اإلشراف اإلداري والتربوي طوال فترة البرنامج
حفل تخرج مع تسليم شهادة اتمام الدورة.
(مرافقة الطاب طوال فترة البرنامج).
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King's College
London

الجدول الزمني للمخيم الصيفي 2020
اإلسبوع األول  28يونية  4 -يوليو
التوقيت

األحد

الثالثاء

اإلثنين

األربعاء

09:15-10:45

فصول دراسية

10:45-11:00

إستراحة

وصول الطاب

12:30-13:30

فصول دراسية

رحلة يوم كامل
إلى مدينة

تناول وجبة الغداء

كامبريدج

تجمع الطاب

14:00
زيارة لحديقة
سانت جيمس و
قصر باكنغهام

14:00-17:15

رحلة إلى لندن
آي

زيارة المتحف
البريطاني

18:00-19:00

تناول وجبة العشاء

19:30

تجمع الطاب
جولة تعريفية لمعرفه
االماكــن

19:30-21:45

الخميس

اإلفطار

08:15-09:15

11:00-12:30

الجمعة

السبت

المحيطــه

مثــل الطاعــم واماكــن
التســوق حــول الكامب

جوله حول

الميناء البحري

البرلمان البريطاني

لسانت كاثرين

وويستمينستر

زيارة متحف لندن

زياره لمتحف

فيلم لتدعيم

الصيني وميدان

البيرت

مهارات اللغة

ليستر

وفيكتوريا

بيكادلي والحي

أنشطة ترفيهية

جولة في شارع
أكسفورد

جولــة تــاور بريــدج

22:00

تجمع الطاب

22:30

إطفاء األنوار
هذا الجدول لإلسبوع األول مع العلم أنه يكرر مع تغيير األنشطة والرحات كل إسبوع
كما يتم تبديل توقيتات الفصول الدراسية بطريقة الزجزاج إسبوعياً
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اإلسبوع الثاني  ٥يوليو  ١١ -يوليو
التوقيت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

09:15-10:45

فصول دراسية

10:45-11:00

إستراحة

وصول الطاب

12:30-13:30

فصول دراسية

14:00
زيارة المعرض

زيارة جرينتش

14:00-17:15

رحلة يوم كامل
إلى مدينة

تناول وجبة الغداء

برايتون مركز

تجمع الطاب

الحياة البحرية

زيارة المتحف

التاريخي

زيارة متحف
العلوم

الطبيعي

18:00-19:00

تناول وجبة العشاء

19:30

تجمع الطاب

19:30-21:45

الخميس

اإلفطار

08:15-09:15

11:00-12:30

الجمعة

بعض األنشطة

جوله ساوث

ليلة ترفيهية يقوم

الرياضية في

بانك

الطاب بإجابة بعض

المنتزه

جولة سان بول

أنشطة ترفيهية

الحديقة األولمبية
ستراتفورد

زيارة صالة عرض
تايت الحديثة

األسئله الترفيهية
تدعيم اللغة عن
طريق األلعاب

22:00

تجمع الطاب

22:30

إطفاء األنوار
هذا الجدول لإلسبوع الثاني مع العلم أنه يكرر مع تغيير األنشطة والرحات كل إسبوع
كما يتم تبديل توقيتات الفصول الدراسية بطريقة الزجزاج إسبوعياً
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السبت

فيلم لتدعيم

مهارات اللغة

صور من رحالتنــا السابقة

