
 اللغة اإلنجليزية
دبيفي



لماذا يجب أن
تختارنا؟

 نحــن يف إي إس ديب نتفهــم أن هنــاك العديــد مــن األســباب
 الختيــار النــاس دراســة اللغــة اإلنجليزيــة وســوف نقدمهــا يف بيئــة

محفزة يك تساعدك يف تحقيق اهدافك. تقدم لك إي إس ديب

جودة أكاديمية متميزة
مدرسين ذو خبرة عالية، وناطقيين أصليين باللغة

مرافق عصرية عىل أحدث مستوى
طالب من جميع أنحاء العالم

نحن ال نتحدث عن أنفسنا
طالبنا يفعلون

جنسية
في المدرسة

65+
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4.8

4.9

)متوسط تقييم الفيسبوك (4.8

)(متوسط تقييم جوجل (4.9

:

 نحــن نقــوم بإجــراء تقييمــات دوريــة منتظمــة للمعلميــن حيث
 يقوم طالبنا بتقييم دوراتهم ومعلميهم باستمرار بمعدل 4.7 وما

.فوق من 5

 نحن نعدك بأن نقدم لك
!تجربة تعتز بها لألبد

  أسباب
لتختار دبي

:

إجراءات تأشيرة/فيزا سهلة
 تتــم معالجــة تأشــيرات الطــالب مباشــرة من
قبل المدرسة يف اإلمارات العربية المتحدة

تصل نسبة الرفض إىل 1%

فرص العمل
 يُســمح للطــالب بالعمــل بــدوام جــزيئ أثنــاء
إىل التبديــل  أيًضــا  ويمكنهــم   دراســتهم 
وظيفة بدوام كامل بعد إكمالهم الدورة التدريبية

األمن واألمان
 تعــد ديب مــن بيــن أكثــر 10 مــدن أمانًــا يف
 العالــم ، حيــث ينخفــض هنــا مؤشــر جريمــة
 للغايــة ، ويرتفــع مســتوى معيشــة إىل أعــىل

مستوياته

 بيئة ناطقة باللغة
اإلنجليزية

 اللغــة اإلنجليزيــة يه اللغــة األكثــر انتشــارًا
لألعمال والتعليم والتجارة يف ديب

 أجواء عالمية
 يبلــغ عدد ســكان د� الوافديــن أك� من 85٪ ،
 وتعتــرب واحــدة من أك� املــدن ديناميكية وتنوع

ثقايف يف العا�

طقس شتوي رائع
 يف ديب ، يمكنــك االســتمتاع بالســماء الزرقــاء
 والبحــار الدافئــة وأشــعة الشــمس عــىل مــدار

السنة
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معلمونا
6

متوسط تقييم الطالب ملعلمينا يف 2019
4.9

نمط التدريس
ــا لتخطيــط  يف إي إس ، نركــز عــىل أهــداف واحتياجــات طالبن
 دراســاتهم. نهجنــا يف تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة بتمحــور حــول
 "المتعلــم" ، ويتــم تشــجيع المتعلميــن لدينــا عــىل المشــاركة
 بنشــاط يف الفصــل وتقديــم اقتراحــات حــول الموضوعــات
 الــيت تهمهــم. نحــن نهــدف إىل تعزيــز اســتقاللية المتعلــم

واألخذ يف االعتبار ردود الفعل عند التخطيط لدروسنا

 يخطــط جميــع مدرســينا لــدروس مثيــرة وتفاعليــة طالبنــا
 دائمــاً متحمســون للتعلــم، حيــث أن دوراتنــا مثيــرة لالهتمــام

ً وذات صلة بالواقع وممتعة جدا

المؤهالت
 جميــع مدرســينا مؤهليــن ، متحدثيــن أصليين للغــة اإلنجليزية
اللغــة تدريــس  يف  الخبــرة  مــن  عديــدة  ســنوات  ولديهــم   ، 
مــن عاليــة  نســبة  أيًضــا  لدينــا  أجنبيــة.  كلغــة   اإلنجليزيــة 
 المعلميــن المدربيــن  الحاصليــن عــىل الدبلوم والماجســتير يف

مدرستنا

.

.

.

تقييمات المعلمين
بإجــراء نقــوم  الطــالب،  رضــا  لتحســين  جهودنــا  مــن   كجــزء 
يف العمليــة  هــذه  تســاعدنا  للمعلميــن.  منتظمــة   تقييمــات 

الحفاظ عىل معايير متسقة للتدريس عايل الجودة

 مالحظــات الطــالب أمــر بالــغ األهميــة بالنســبة لنــا وأســايس
فتــرة طــوال  الطــالب  مــن  التعليقــات  جمــع  يتــم   لنجاحنــا. 

دراستهم ، عبر استبيان

يف عام 2017، قيّم طالبنا التدريس يف إي إس ديب بأنه متميز
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معلمونا اللغة اإلنجليزية العامة
تحضير الختبار األيلتس

دورة المحادثة
 دورة النطق

 اإلنجليزية لألعمال

الجداول الدراسية المتاحة
ً من 09:00 صباحاً حىت 11:45 ظهرا
ً من 12:00 ظهراً حىت 02:45 عصرا
ً  من 03:00 عصراً حىت 5:45 مساءا

 الدروس اإلسبوعية
درساً و 30 درساً 

المستويات المتاحة
من المبتدأ حىت المتقدم

 مدة الحصة
دقيقة للحصة الواحدة 

منهاج الدورة
Cutting Edge by Pearson

مدة الكورس
 من أسبوعان إىل 52 أسبوع

45

15

إي إس في
الدراسة

!
 ســواء كنــت تهــدف إىل صقــل مهاراتــك اللغويــة، أو تحســين
 قدرتــك يف اللغــة اإلنجليزيــة للوصــول إىل درجــة عاليــة يف
 اختبــار األيلتــس ، أو التقديــم إىل جامعــة الكمــال دراســتك أو
 دراســة اللغــة اإلنجليزيــة مــن أجل متعــة التعلم، فــإن دورات

اللغة اإلنجليزية لدينا ستساعدك عىل تحقيق أهدافك

 تــم تصميــم جميــع دورات إي إس لمســاعدتك عــىل تطويــر
 مهاراتــك اللغويــة والتواصليــة ، وتحســين القــراءة والكتابــة
مــن مجموعــة  دراســة  خــالل  والتحــدث،   واالســتماع 
 الموضوعــات ، اعتمــاًدا عــىل قدرتــك. ســتتعلم أيًضــا قواعــد

ومفردات ونطًقا جديًدا

 تتكون دوراتنا بدوام كامل من 15 درًسا يف األسبوع ، لدورات
 اللغــة اإلنجليزيــة العاديــة ، و 30 درًســا يف األســبوع للفصــول
 المكثفــة. لديــك أيًضــا فرصــة الســتكمال دراســتك ، بأخــذ

دروس إضافية مثل دروس المحادثة واألعمال واأليلتس

مدة المرحلة
ــا مــدة 12 أســبوًعا عنــد أخــذ الــدروس  تســتغرق الــدورة لدين
 العاديــة وســتة أســابيع عنــد اتخــاذ الخيــار المكثــف. عــىل
 الرغــم مــن أننــا نبــدأ كل ســتة أســابيع ، يمكنــك االنضمــام إىل
 برنامجنــا يف أي يــوم أحــد حيــث نقــدم وحــدات الــدورة

التدريبية عىل أساس التناوب

كيف نقيس مستوى تقدمك
مــن مالحظــات  يتبعــه  أســبوع،  كل  تقــدم  اختبــار   هنــاك 
 معلمــك، لتحديــد أهدافــك التعليميــة لألســبوع التــايل. يتــم
ــك ــب الخاصــة ب ــة الطال ــك يف بواب  تســجيل تقدمــك بعــد ذل
 حيــث ســتتمكن مــن رؤيــة جميــع درجاتــك مــن بدايــة الــدورة
 التدريبيــة الخاصــة بــك ، باإلضافــة إىل معرفــة كيفيــة مقارنــة

نتائج امتحانك بمتوسط الفصل الدرايس

: 

: 
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 الدورات
المقدمة



Passمتطلبات التقديم

مرافق عصرية على أحدث مستوى وأجواء رائعة

99%
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التأشيرة
التسجيل

و

معالجة التأشيرة:

 تبــدأ عمليــة طلــب التأشــيرة بمجــرد قيامــك بالحجــز ودفــع
بطلــب للتقــدم  بــك.  الخــاص  الدراســة  برنامــج   تكاليــف 
تقديــم إىل  ســتحتاج   ، التأشــيرة  رعايــة  عــىل   للحصــول 
 نمــوذج طلــب تأشــيرة مكتمــل إىل مســؤول القبــول لدينــا ،

إىل جانب المستندات واألوراق المطلوبة

ــدة يف ــرة واح ــد م ــة للتجدي ــهر ، قابل ــيرة: 3 أش ــدة التأش  م
.المدرسة ، لنفس المدة، بإجمايل 180 يوًما

.

.

 ال يمكــن أن يكــون حجــز دورتــك يف إي إس ديب أســهل. لدينــا
 نظــام تســجيل تفاعــيل عبــر اإلنترنــت باإلضافــة إىل شــبكة واســعة
 مــن الــوكالء الدولييــن ، الذيــن يمكنهــم مســاعدتك يف كل خطــوة

عىل الطريق

 إلنهــاء التســجيل، يتعيــن عليــك إجــراء اختبــار تحديــد المســتوى
 عبــر اإلنترنــت قبــل الوصــول. سيســمح لنــا هــذا االختبــار بوضعــك
وفًقــا الدراســية  خطتــك  وتنظيــم  المناســب  المســتوى   يف 
 ألهدافــك التعليميــة. بمجــرد اكتمــال تقييمــك، ســنحجز لــك

مقعدك ونتابع معك إجراءات استكمال التأشيرة

.

.

تأشيرة الطالب
 إذا كنــت طالبـًـا دوليًا/مبتعثــاً غيــر مقيــم ، فيمكــن أن توفــر لــك إي
 إس ديب تأشــيرة طالــب برعايــة المدرســة، ممــا يتيــح لــك الدراســة

واإلقامة يف اإلمارات العربية المتحدة

 تأشيرات إي إس ديب صالحة لمدة تصل إىل 6 أشهر ، ويه متاحة
ــن يســجلون عــىل أســاس التفــرغ الكامــل يف  فقــط للطــالب الذي
 الــدورات الــيت تزيــد مدتهــا عن 12 أســبوًعا. بالنســبة للطــالب الذين
 يدرسون برامج مدتها أقل من 12 أسبوًعا ، ستساعد المدرسة يف

طلب تأشيرة زيارة قصيرة األجل

وقت المعالجة
 من أسبوع إىل أسبوعان

.

.

.

إكمال إستمارة التسجيل

 صــورة عاليــة الجــودة مــن جــواز الســفر (يجب أن
 تكــون صالحيــة جواز الســفر أكثر من 6 أشــهر عند

التقديم عىل التأشيرة

صورة شخصية بجودة عالية

 نســخة مــن فاتــورة إتمام ســداد ؤســوم التأشــيرة
والدراسة

.

.

.
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مرافق عصرية على أحدث مستوى وأجواء رائعة

 مرافق
المدرسة

!



وايلد وادي

اتالنتس

برج خليفة

عالم فيراري

سفاري الصحراء

سكي دبي

اإلجتماعية
األنشطة

جولة الهليكوبتر

 بعض األنشطة التي
!قد تستمتع بها

 جولة مسجد
 الشيخ زايد

الكبير



مرافق عصرية على أحدث مستوى وأجواء رائعة

Daiana Ramos
+971 50 920 6558 (Mobile & WhatsApp)
daiana@esdubai.com

Alejandra Jimenez
+971 52 205 2695 (Mobile & WhatsApp)
alejandra@esdubai.com

Hakan Tokok
+971 50 420 8981 (Mobile & WhatsApp)
hakan@esdubai.com

Saranthon Manwajasat
+971 58 110 1196 (Mobile & WhatsApp)
nook@esdubai.com

Maha Ouda
+971 52 228 4321 (Mobile & WhatsApp)
maha@esdubai.com

Kunduz Kadirova
+971 54 433 0137 (Mobile & WhatsApp)
kunduz@esdubai.com

Aya Yessentayeva
+971 54 568 2607 (Mobile & WhatsApp)
aya@esdubai.com

Yuko Shimada
+971 50 630 9021 (Mobile & WhatsApp)
Noriko Takahashi
+81 3 6278 8758
japan@esdubai.com

ES Dubai
BB1, 1506/1507
Mazaya Business Avenue
JLT, Dubai
+971 55 526 5321
marketing@esdubai.com

البرازيــل والبرتغــال

 أمريــكا الالتينيــة وأســبانيا

 تركيــا وأوروبا

تايالندا

دول الشــرق األوســط والــدول العربيــة

اليابان

روسيا

روسيا


