يوفر  Human Capitalبالتعاون مع أشھر معاھد تعليم اللغة اإلنجليزية في الواليات المتحدة دورات لغة
إنجليزية مصممة خصيصا لغير الناطقين باإلنجليزية كلغة أصلية.

مكان الدراسة
أريزونا

كلية Scottsdale Community College

Arizona

تشتھر والية أريزونا  Arizonaبمناظرھا الطبيعية
الخالبة  .وتضم أريزونا عددا من األماكن العريقة
باإلضافة إلى العديد من العجائب الطبيعية المدھشة
األخرى  .كما تتميز أريزونا بطقسھا المشمس الدافئ
وتقع أماكن الجذب الشائعة مثل جنوب كاليفورنيا
والس فيجاس وحدود المكسيك وجراند كانيون في
نطاق التنزه اليومي بالسيارة.

تنتمي  Scottsdale Community Collegeإلى
الدائرة التعليمية لمقاطعة ماريكوبا .كما أنھا معتمدة
بالكامل ومعترف بھا في جميع أنحاء العالم كإحدى
المؤسسات الرائدة في مجال التعليم .تستقبل
 Scottsdale Community Collegeالطالب
األجانب وتلتزم بنجاح الطلبة على المستوى الدراسي
وتطورھم على المستوى الشخصي.

برامج المجموعات
يتعاون  Human Capitalمع كافة القطاعات )الكليات والشركات والسفارات والوزارات والمؤسسات والبنوك(....
لتوفير برامج وفصول مصممة لتليبة إحتياجاتھم.

الشھادات
يتم منح شھادة إتمام الدراسة من قبل معاھد تعليم اللغة اإلنجليزية والمعتمدة مباشرة من وزارة التعليم األمريكية.
يتم توفير مجموعة كاملة من الرحالت واألنشطة ضمن برنامج
 English in the USتتضمن األنشطة رحالت ميدانية لمناطق
تتمتع بجمال خالب في واليتي أريزونا وكاليفورنيا ،والنزھات
الخلوية والمنتديات اللغوية وفعاليات الرياضة )دورات تدريبية في
لعبة الجولف والبيسبول وكرة السلة وكرة القدم األمريكية والتنس
األرضي وكرة الطائرة( وبرنامج المحادثة مع الكثير من األنشطة
داخل وخارج الحرم الدراسي باإلضافة إلى زيارة دزني الند
وستوديوھات ھوليود .كما سوف نقوم `بالتسوق في أشھر مراكز
وأسواق المدينة.

info@human-capital.me

www.human-capital.me

تفاصيل البرنامج















أربعون ساعة تعليمية في كلية
سكوتسديل الجامعية.
إقامة مريحة في فندق آمن )أربعة
نجوم(
ثالث وجبات طعام يوميا
تنقالت شاملة تغطي كافة تحركات
البرنامج
خدمة االستقبال والتوصيل للمطار
دورات تدريبية في لعبة الجولف
والبيسبول وكرة السلة وكرة القدم
األمريكية والتنس األرضي وكرة
الطائرة على يد مدربين مختصين.
جولتان للتسوق في أشھر مراكز
وأسواق المدينة
رحلتان ترفيھيتان لنصف يوم داخل
والية أريزونا إلى بحيرتي كانيون
وساجوارو مع فرصة التمتع
بممارسة ھواية صيد األسماك.
رحلة ترفيھية ليومين لوالية
كاليفورنيا تشمل زيارة دزني الند
وستوديوھات ھوليود
رسوم الدخول لكل من دزني الند
وستوديوھات ھوليود وكذلك جميع
الرحالت واألنشطة الترفيھية
والرياضية المقررة في البرنامج
رسوم التسجيل في دورة اللغة
االنجليزية وثمن الكتب والشھادات

اليوم 1
اليوم 2
اليوم 3
اليوم 4
اليوم 5
اليوم 6
اليوم 7
اليوم 8
اليوم 9
اليوم 10
اليوم 11
اليوم 12
اليوم 13
اليوم 14
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الترحيب واالستقبال

يوم الوصول
9.00-1:.30
امتحان تحديد المستوى
دروس اللغة االنجليزية
9.00-13.30
دروس اللغة االنجليزية
9.00-13.30
دروس اللغة االنجليزية
9.00-13.30
دروس اللغة االنجليزية
9.00-13.30
دروس اللغة االنجليزية
جولة ترفيھية في ديزني الند

16.00-19.00
دورة في لعبة البيسبول
16.00-19.00
دورة في لعبة كرة السلة
16.00-19.00
رحلة إلى بحيرة كانيون وصيد األسماك
15.00االنطالق إلى رحلة كاليفورنيا
طوال اليوم

جولة ترفيھية في ستوديوھات ھولويود

طوال اليوم

9.00-13.30
دروس اللغة االنجليزية
9.00-13.30
دروس اللغة االنجليزية
9.00-13.30
دروس اللغة االنجليزية
9.00-13.30
دروس اللغة االنجليزية
9.00-13.30
دروس اللغة االنجليزية
التخرج وتسليم الشھادات
يوم المغادرة

16.00-19.00
دورة في لعبة التنس األرضي
16.00-19.00
دورة في لعبة الجولف
16.00-19.00
رحلة إلى بحيرة ساجوارا و صيد األسماك
16.00-19.00
دورة في لعبة كرة القدم األمريكية

16.00-19.00
فترة تسوق

16.00-19.00
فترة التسوق
التوصيل إلى المطار
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