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مُقدمة 

تعريف بالبرنامج 

         یعد برنامج الشراکات مع 
املؤسسات التربویة املتمیزة أحد أهم 
البرامج التي دعمت هذا التوجه، فکان 
من ثمار هذه الشراکات عدد من 
البرامج املتمیزة کان من بینها البرنامج 
الصیفي  بریطانیا والذي بدأ عام 
2012م حیث أبرمت املدارس شراکة 
   De la salle Academy   De la salle Academy مع أکادیمیة
 لیفربول لتتوالی بعد ذلك البرامج 
الصیفیة و عام 2016م  أبرمت 
املدارس شراکة جدیدة مع شرکة 
Concord International  البریطانیة 
الرائدة  السیاحة التعلیمیة والتي 
أنشئت عام 1972 وهي معتمدة من 
املجلس الثقا البریطاني و هذا املجلس الثقا البریطاني و هذا 
ــاون مع مؤسسة   العام 2019 تم التـع

  
 مدینة مانشیستر. 

  (NCG)  New college group

          هو برنامج تعلیمي ثقا ترفیهي یقدم عددًا من األنشطة التعلیمیة والریاضیة 
والترفیهیة ویتیح للطالب فرصة تطویر مهاراته  اللغة اإلنجلیزیة من خالل مبدأ التغطیس 
 مجتمع ال یتحدث سوى اللغة اإلنجلیزیة کلغة أم کما یتیح للطالب االطالع   الثقافات 
األخرى واکتشاف معالم سیاحیة تاریخیة ومدنیة عریقة وجذابة، ویعطی األبناء  فرصة   تنمیة 
املهارات  الشخصیة والقیادیة من خالل معایشة خبرات تحمل املسؤولیة واالستقاللیة وبناء 
العالقات االجتماعیة والتواصل مع املجتمع املحیط مما یزید الثقة بالنفس والقدرة  

مخاطبة الجمهور. 





أهداف الرحلة 

المشرفون 

ـی ممارسة  1- تطویر القدرة عـل
التحدث باللغة اإلنجلیزیة بما 
ینعکس بالفائدة  املسـتوى 
الدراسي من خالل  تطبیق برنامـج 
دراسي متکامل وفـق خطة لتنمیة 

مهارات اللغة األربع وهي 
Reading-Writing-Speaking-Lis-Reading-Writing-Speaking-Lis-)

 (tening
ـدي معلــــمین متخصصین   أـی
س اللغـة اإلنجــــلیزیة لغیر  لتدریـــ

الناطقین بها. 
     

3- صقل شخصــیة الطالب من حیث 
االستــقـاللیة وتحمل املسـؤولیة 
القرارات  اتخاذ  والقدرة  

واکتـساب الخبرات املتنوعة. 
تطویر القدرة  بناء العالقات تطویر القدرة  بناء العالقات 
التواصل  ومهارات  الشخصیة 
الحوار  ومهارات  االجتـماعي 

ومخاطبة الجمهور . 

ــیة ثقافة املــواطـــــنة  ــیة ثقافة املــواطـــــنة  تنـم 2- تنـم
ــیع مــــدارك  ـمـیة وتوـس العاـل
ـالل زیـارة  األبنــاء الفـکریة من ـخ
مدن عریقة والتعرف  ثقــافات 
ــوعة واالطــــالع  التاریخ  متـن

القدیم واملعاصر. 

ـالب نخــبة من القادة      یرافـق الـط
اإلداریین والـتربوییـــن من کــــادرنا 
املدرسي لإلشراف  األبناء  
ـی  ـهم عـل مــــدار الســــاعة. وتدریـب
ـماد  ــة واالعـت املـهــــارات الحیــاتـی

س وبناء الشخصیة.   النفـــ

مدة الرحلة 

 أربعة أسابیع  الفترة من 
 2019/6/30 : 2019/7/29م 



ـذي تضـــم  جامـعــة Salford اـل
ــات الدراسیــة املجهزة بأرقی  القاـع
ــنیات الحدیثة ، وجمـیع املرافق  التـق
الالزمة من حدائق ومالعب ومسـابح 

وقاعات الطعام.  

مقر الدراسة 











السكن 

ــتاز   ـن جــامعة Salford ویـم سـک
بمرافــقه الرائعــة املــؤثثة باألثاث 
العصــــري ویتمتع کل طالب بغرفته 
الخاصة ودورة املیاه ومجهز بصاالت 

الجلوس وقاعات الترفیه. 



الطعام 

یتم تقدیم ثالث وجبات یومیًا من 
الطعام الصحي الذي یتم إعداده من 
منتجات حالل ومتنوعة وصحیة وتحت 
إشرافنا کذلك املشروبات الباردة 

والساخنة. 





الرحالت والزيارات والترفيه 



الرحالت والزيارات والترفيه 



الزيارات والرحالت 



الزيارات والرحالت 





الزيارات والرحالت 



الزيارات والرحالت 



لالستفسار والتسجيل 
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