تحدث اإلنجلزيية بكل ثقة
ّ
وتطلع آلفاق جديدة
ّ
تعلم عىل أيدي خرباء اللغة يف العالم

© Mat Wright
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المجلس الثقايف الربيطاين يف سطور
المجلس الثقايف الربيطاين هو المؤسسة الدولية يف المملكة المتحدة
يف مجال توفري الفرص التعليمية وبناء العالقات الدولية.
نسعى من خالل عملنا يف  110دول يف العالم لتعميق الثقة وتعزيز
التواصل مع الرعايا والمؤسسات الربيطانية من خالل تبادل المعرفة
واألفكار بين الشعوب يف مختلف دول العالم.
يشمل نشاطاتنا يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا  17دولة تمتد من
المغرب وحىت ُعمان.
افتتحنا مكتب المجلس الثقايف الربيطاين يف فلسطين منذ عام ،1943
لنسج روابط متينة وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين الربيطاين
والفلسطيين .وما زلنا ،بالرغم من التحديات والصعوبات ،نعمل عىل نسج
العالقات وايجاد فرص التواصل.

© Mat Wright
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عملنا وخدماتنا
وبرامجنا
تشمل مجاالت نشاط المجلس الثقايف الربيطاين اللغة اإلنجلزيية ،والفنون ،والتعليم ،والمجتمع.
ويعمل يف فلسطين مجموعة واسعة من الشركاء بهدف تعزيز التواصل الثقايف معهم ودعمهم
نحو األفضل واألحسن .وعىل الرغم من الظروف اليت عادة ما تشكل تحديا ،فإن المجلس مستمر
يف نسج عالقات وإيجاد فرص للجميع يف فلسطين والمملكة المتحدة.

التعليم

اللغة اإلنجلزيية واالمتحانات

يركز المجلس الثقايف الربيطاين نشاطه
وفق سياسة دعم ونسج عالقات بين الطالب
والمعلمين يف كل من المملكة المتحدة
ً
منحا دراسية للشباب
وفلسطين ،ويقدم سنويا
الفلسطينيين لمتابعة دراساتهم العليا يف
مجاالت متعددة يف الجامعات الفلسطينية
ويف جامعات المملكة المتحدة.

ندعم وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية،
ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(األونروا) ،يف بناء قدراتهم وتحسين
معايري تعليم اللغة اإلنجلزيية يف المدارس
الفلسطينية.

يهدف برنامج منح الدراسات العليا
( )HESPALإىل تخريج جيل من األكاديميين
الذين يستطيعون الحفاظ عىل معايري
الجودة األكاديمية العالمية يف الجامعات
الفلسطينية ،وتعزيز الروابط ما بين الجامعات
الفلسطينية ونظرياتها يف المملكة المتحدة.

نطور مهارات معلمي اللغة اإلنجلزيية
المستقبليين ،ونحسن قدرات تعلم اللغة
اإلنجلزيية ،ونعزز معايري تعليم اللغة اإلنجلزيية
يف المدارس الفلسطينية والجامعات
الفلسطينية.
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ً
نظرا لإلقبال المزتايد عىل تعلم اللغة
اإلنجلزيية يف فلسطين ،فقد عمد المجلس
الثقايف الربيطاين إىل تقديم التدريب المباشر
لألشخاص وللمؤسسات عىل حد سواء.

وتعقد مراكز المجلس المختلفة امتحاناتها
المعتمدة يف القدس ،ورام اهلل ،ونابلس وغزة،
عىل نطاق واسع ليشمل االمتحانات األكاديمية
والمهنية ،بما فيها برنامج تقييم اللغة
اإلنجلزيية الدويل.
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الفنون

المجتمع

ً
نظرا لالهتمام المتنايم بالمشهد الثقايف
يف فلسطين ،فإن المجلس الثقايف الربيطاين
ً
دوما اىل تقديم فنون معاصرة من
يسعى
المملكة المتحدة ،وتنفيذ برامج تركز عىل
االفالم السينمائية والموسيقى والرقص
ً
ً
تنوعا
عمرا واألكرث
لصالح المواطنين األصغر
ً
واألوسع حجما .ويحرص دوما عىل أن يشمل
الفئات االجتماعية المستضعفة يف المخيمات
ومناطق «ج» يف الضفة الغربية.

يعمل المجلس مع شركائه عىل تطوير وتقوية
المؤسسات العامة وأفراد المجتمع المدين ،عرب
إدارة المشاريع ،وإيجاد الفرص التعلمية وخطط
التطوير لليافعين يف فلسطين.

ويعمل المجلس مع شركاء من أصحاب الخربة،
عىل تنظيم المهرجانات وتقديم عروض األداء،
وإقامة المعارض الفنية المختلفة ،إضافة إىل
كم واسع من المشاريع والربامج وورش العمل،
ّ
وحلقات النقاش.
إن المجلس الثقايف الربيطاين عىل يقين بمدى
تأثري الفنون يف إحداث التغيري وتشجيع الحوار
وتبادل الخربات اإلبداعية بين الفنانين ،من جهة،
وبين الفئات االجتماعية المختلفة يف فلسطين
والمملكة المتحدة من جهة أخرى.
ً
ونظرا إليمان المجلس بقدرات األشخاص
ً
جميعا ،فإنه ينشط مع األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة ومعلميهم ،من أجل
تعريفهم بالفنون بوصفها أداة للتعبري عن
النفس.

ويسعى إىل تمكين القادة الفلسطينيين
اليافعين ،من شىت الفئات االجتماعية،
وخصوصا أولئك القاطنين يف مناطق «ج» يف
الضفة الغربية بما فيها القدس ،وقطاع غزة،
عىل التطور اإليجايب ،عرب بناء القدرات يف
مجاالت المواطنة ،والقيادة ،والمناصرة ،والعمل
التطوعي ،والعمل المجتمعي ،وإنجاز المشاريع،
واستدراج التمويل ،وريادة األعمال ،والتشبيك.
إن المجلس الثقايف الربيطاين يدير بنجاح
جملة من المشاريع الضخمة نيابة عن ممولين
وشركاء دوليين.

© Gadsden/ Hayton
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منهجية التعليم

يستند تعليم المجلس للغة اإلنجلزيية عىل أحدث التقنيات يف مجال تعليم اللغات،
وهو يؤمن بما ييل:

تعلم اللغة اإلنجلزيية من خالل
اإلنجلزيية :عرب حث الطالب عىل التكلم

باللغة اإلنجلزيية قدر ما يستطيعون داخل
الفصل ،ومع المعلم ومع زمالئهم عىل
حد سواء ،وذلك بهدف تكوين بيئة ناطقة
باإلنجلزيية ،حىت يتمكن الطالب من استخدام
أكرب قدر من اللغة ،كي يتمكن من فهم هذه
اللغة وتفاصيلها بشكل أفضل.
التعلم من خالل العمل سوية:
وذلك من خالل الدروس ،ومن خالل التفاعل
بين الطالب ،عرب مجموعات ثنائية أو خالفها،
مما يعطي الفرصة للطالب للتحدث كثريا،
واستخدام لغة جديدة ،والتعلم من بعضهم
البعض.
التعلم بطرق مختلفة :عرب إدراك
المستوى المتفاوت بين الطالب ،واختيار
الدروس اليت تناسب قدرات الطالب
ً
علما أن الدروس تركز
ومستوياتهم المختلفة.
يف بعض األحيان عىل القواعد ،أو اللفظ ،أو
معاين الكلمات ،أو عليها مجتمعة .ويف الوقت
نفسه ،تشجع الطالب عىل التحدث واالستماع،

والقراءة والكتابة .وعليه ال يتوقع الطالب أن
ً
جاهزا
يجلس يف مقعده طوال الدرس .ولتكن
لتجريب طرق تعلم متعددة!
التعلم ضمن موارد مهنية :يتوفر لدى
المجلس الثقايف الربيطاين معلمون ذوو خربات
عالمية يف مجال إعطاء دروس لغة إنجلزيية
ذات جودة ،وهو يوظف مدرسين مؤهلين
يملكون خربات كبرية ويستخدمون تقنيات
تعليمية حديثة وخالقة ،ويوفر لطالبه الموارد
المحوسبة ،ويمكنهم من الوصول إىل منابر
التعليم اإللكرتوين التابعة له.

© Mat Wright
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ما هي الدورات
اليت نقدمها؟
اللغة اإلنجلزيية للكبار
يركـز المجلـس على مهـارات اللغـة األربـع :القـراءة ،والكتابة ،واالسـتماع ،والمحادثـة ،إضافة إىل تركزيه
على مهـارة المحادثـة وسلامة اللفـظ .وهـذه الـدورات هـي الخيـار األفضـل لـك كـي تعـزز ثقتك بنفسـك
مـن خلال زيـادة معلوماتـك يف اللغـة اإلنجلزيية.

اللغة اإلنجلزيية للصغار والشباب
ط ّـور ثقـة طفلـك بنفسـه عبر تعزيـز قدراته ومهاراته يف مجال االسـتماع والقـراءة والكتابة والمحادثة.
إن الـدروس المقدمـة لصغـار المتعلميـن يف مراكزنـا تختلـف عـن الـدروس المقدمة يف المدرسـة ،ألنها
تكسـب طفلـك تجربـة تعليميـة منتظمـة ،وممتعـة وذات فائـدة .ويتـم تدريـس صفـوف الصغـار يف
المجلـس الثقـايف الربيطـاين على أيـدي معلمـي لغـة إنجلزييـة متخصصيـن وذوي خبرة يف مجالهـم.

© Mat Wright
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اللغة اإلنجلزيية للمهنيين (يف نابلس فقط)
ضاعف فرصتك يف الحصول عىل وظيفة يف مؤسسة ناطقة باإلنجلزيية .وهنا تركز دوراتنا عىل
مهام ومواقف فاعلة يف الحياة العملية ،وعىل بناء مهارات تواصل عملية.

اللغة اإلنجلزيية للمؤسسات والشركات
نقدم مجموعة متنوعة من الدورات اىل زبائننا ،بما فيها دورات لغة إنجلزيية أعدت خصيصا لتقدم
يف مكان العمل ،ونعقد دورات محادثة باللغة اإلنجلزيية لقطاعات معينة مثل البنوك وشركات
االتصاالت والمبيعات.

© Mat Wright

دورات اللغة اإلنجلزيية الخاصة
ً
خصيصا كي تناسب المشاركين يف
يمكننا تقديم دورات ذات محتوى ويف فرتة زمنية محددة ،أعدت
هذه الدورات ،بما يف ذلك دورات التحضري المتحان تقييم اللغة اإلنجلزيية الدويل ( ،)IELTSومهارات
المحادثة ،والكتابة االكاديمية واللفظ السليم.

تدريب المعلمين
نقدم دورات تدريبية لمعلمي المدارس ،بما يف ذلك دورات التحضري المتحان مهارات التدريس (،)TKT
وورش عمل أعدت خصيصا للتدريب عىل مهارات التدريس المطلوبة.
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موارد التعلم المتاحة عىل اإلنرتنت
يدعـم المجلـس الثقـايف الربيطـاين ترويـج مـوارد تدريـب اللغـة اإلنجلزييـة اإللكرتونيـة .ويمكـن الحصـول
على المعلومـات العامـة يف هـذا المجـال ،وتماريـن الممارسـة ،وأنشـطة ممتعـة لألطفـال ،وأكثر ،على
المواقـع اإللكرتونيـة التاليـة:

www.learnenglish.britishcouncil.org/ar
www.teachenglish.org.uk
www.learnenglishkids.britishcouncil.org/ar
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الشهادات المعرتف
ً
دوليا
بها
نقـدم ع ً
ـددا مـن االمتحانـات المعترف بهـا دوليـا
لزبائننـا؛ ويشـمل الجـدول أدنـاه االمتحانـات
والـدورات التي نقدمهـا لمسـاعدتك يف التحضير
لـكل امتحـان .ومـا عليـك سـوى اختيـار االمتحـان
الـذي يناسـبك أكثر مـن بينهـا:

© Mat Wright

دورة اللغة اإلنجلزيية

االمتحان

تحدث اإلنجلزيية

امتحان تقييم اللغة اإلنجلزيية الدويل “”IELTS

(دون المتوسط فأعىل)

امتحان “”KET
امتحان “”PET
امتحان “”FCE

اإلنجلزيية للشباب

امتحان “ ”KETللمدارس

(دون المتوسط فأعىل)

امتحان “ ”PETللمدارس
امتحان “ ”FCEللمدارس

اإلنجلزيية للتوظيف

امتحان تقييم اللغة اإلنجلزيية الدويل “”IELTS

اإلنجلزيية للشركات وللمؤسسات

امتحان تقييم اللغة اإلنجلزيية الدويل “”IELTS
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مىت ستعقد الدورة
اليت تنوي حضورها؟
تتألـف دورات المتعلميـن الصغـار مـن عمـر  6سـنوات إىل  15سـنة ،مـن  20سـاعة تدريبيـة .ونعقد
ثلاث دورات تدريبيـة منتظمـة خلال العـام الدراسـي ومدرسـتين صيفيتيـن خلال العطلـة
الصيفيـة.
تقام الدورات المنتظمة بشكل عام يف الفرتات الصباحية وفرتات الظهر.
تتألـف دورات المتعلميـن الكبـار مـن  40سـاعة تدريبيـة ،وتعطـى الـدروس بشـكل عـام خلال
أيـام العمـل ،ويف فترات العصـر والمسـاء ،ونعقـد  4دورات للكبـار على مـدار السـنة.
للمزيد من المعلومات عن الدورات القادمة ،يمكن االتصال
عىل هاتف رقم+٩٧٠ )٠( ٢ ٢٩٦٣٢٩٣ :
أو زيارة موقعنا اإللكرتوينwww.britishcouncil.ps :
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كيف أسجل؟
قبـل التسـجيل لـدورة ،ينبغـي تقديـم امتحـان مسـتوى للتأكـد مـن البـدء بدراسـة اللغـة يف
المسـتوى المناسـب واألفضـل لـك.
لمعرفـة مواعيـد الـدورات القادمـة وللحجـز المتحـان مسـتوى ،يرجـى التواصـل مـع موظفـي
خدمـة العملاء.

 .1للحجز المتحان مستوى ،اتصل بنا
عىل الرقم  02 2963293للدروات يف
رام اهلل ونابلس ،واتصل عىل
الرقم  02 6267111للدورات
يف القدس.

 .٢اذهب إىل المكتب
وامأل استمارات
التسجيل.

تقدم المتحان
.٣
ّ
المستوى.

 .٥استمتع
بدورتك ومن
ثم سجل لدورة
أخرى.

 .٤استشر أحد
مدرسينا عن أكرث
الدورات مالءمة لك،
ومن ثم سجل فيها.
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دورات الصغار والشباب
الفئة العمرية

 15-6سنة

المدة

 20ساعة

الرسوم للطالب الجدد

 550شيكل

الرسوم للطالب القداىم

 500شيكل*

رسوم الكتب

ً
تقريبا**
 105شيكل

رسوم اختبار المستوى

 50شيكل

دورات الكبار
الفئة العمرية

 16سنة فما فوق

المدة

 40ساعة

الرسوم للطالب الجدد

 1050شيكل

الرسوم للطالب القداىم

 950شيكل*

رسوم الكتب

ً
تقريبا**
 70شيكل

رسوم اختبار المستوى

 60شيكل

دورات الدروس الخاصة
المدة

تعتمد عىل احتياجك

الرسوم

 250شيكل  /ساعة

رسوم الكتب

تعتمد عىل محتوى الدورة

رسوم اختبار المستوى

ال ينطبق
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دورات اللغة اإلنجلزيية للمهنيين (نابلس)
الفئة العمرية

 18سنة فما فوق

المدة

 20ساعة

الرسوم للطالب الجدد

 500شيكل

الرسوم للطالب القداىم

 450شيكل*

رسوم الكتب

ً
مجانا

رسوم اختبار المستوى

 ٦٠شيكل

*حسم للطالب القداىم الذين يسجلون قبل نهاية الفصل.
**يتم شراء الكتب من مكتبة شاربين مباشرة ،والسعر يحدده البائع .وعليه فإن األسعار المذكورة أعاله ليست
مضمونة ،ألن السعر النهايئ يقرره البائع.

العروض والحسومات:
تحدث اللغة اإلنجلزيية للكبار ،شارك يف خمس دورات واحصل عىل السادسة
•لدورات
ّ
مجانا.
تحدث اللغة
•حسم  100شيكل عند التسجيل المبكر للطالب القداىم يف دورات
ّ
اإلنجلزيية.
•لدورات األطفال والشباب ،شارك يف أربع دورات واحصل عىل الخامسة مجانا.
•حسم  50شيكل عند التسجيل المبكر يف دورات المتعلمين الصغار .
•تخفيض للمسجلين األخوة يف دورات المتعلمين الصغار.
لالطالع عىل مزيد من المعلومات عن الدورات القادمة
تابع موقعنا اإللكرتوينwww.britishcouncil.ps :
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سياسة الدفع
وإعادة الرسوم
ً
نقدا ،أو عن طريق بطاقات
يمكن أن يتم الدفع
الخصم ،أو بطاقات االئتمان.
إذا ألغينا إحدى الدورات ،يمكنك استعادة
ً
كامال ،عن طريق شيك بنكي ،أو يمكنك
المبلغ
االحتفاظ به لدينا عىل شكل سند ائتماين.
إذا كنت ترغب يف االنسحاب من أية دورة قبل
أن يبدأ الدرس األول ،يمكنك استعادة ما دفعته،
مخصوما منه الرسوم اإلدارية ،أو االحتفاظ
بالمبلغ عىل شكل سند ائتماين لدينا إن رغبت
يف ذلك.
ال يمكن اسرتداد رسوم أية دورة بعد البدء فيها.
ويف حال طرأت ظروف استثنائية ،مثل حدوث
مشاكل عائلية أو أسباب طبية ،يمكنك اسرتداد

جزء من المبلغ ،أو االحتفاظ به لدينا عىل
شكل سند ائتماين يبقى ساري المفعول لمدة
أقصاها ستة شهور .ويعود القرار يف هذا األمر
لمدير مركز التعليم الذي سجلت فيه.
يف جميع حاالت المبالغ المسرتدة ،يجب عليك
تعبئة نموذج طلب اسرتداد الرسوم ،ومن ثم
تحصل عىل شيك بالمبلغ المسرتد يف غضون
ً
علما أنه ال يمكن اسرتداد
عشرة أيام عمل.
ً
نقدا.
المبلغ
الرسوم اإلدارية لجميع المبالغ المعادة هي 100
شيكل ،بغض النظر عن رسوم الدورة.
تبقى جميع السندات االئتمانية سارية المفعول
لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ إصدارها.
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معايري الجودة،
المظالم والشكاوي
يقدر المجلس الثقايف الربيطاين رأيك ووجهة
نظرك .ولضمان توفري جودة التدريس اليت نعد
بها ،فإننا نشجع الطالب عىل التواصل معنا
وتزويدنا بآرائهم.
يمكن إيجاد حل لمعظم المشاكل عرب التواصل
مع معلمك ،الذي سيسره أن يساعدك .وإذا كنت
ترغب يف الحصول عىل مرتجم لمساعدتك يف
شرح أي شيء لمعلمك ،فإنه يمكنك ذلك عن
طريق الطلب من مكتب االستقبال ،أو االتصال
بنا مباشرة.

إذا لم يستطع معلمك حل المشكلة ،أو كنت
تشعر بأنه ال يمكنك التواصل معه ،يرجى
مخاطبة العاملين يف قسم االستقبال ،والطلب
منهم أن يرتبوا لك اجتماعا مع المدير .سيتم عقد
هذا االجتماع يف غضون ثالثة أيام ،وستوفر لك
خدمة ترجمة يف حال طلبت ذلك.
توجد لدينا استمارات شكاوى مفصلة ،يمكن
توفريها عند الطلب.
نفتخر بأننا نهيئ بيئة تدريس إيجابية يف
صفوفنا .ويعمل الموظفون والطالب جنبا إىل
جنب لتوفري جو ودي ومهين يسمح للجميع
بالشعور بالراحة.

إن كانت لديك أية اقرتاحات ،يرجى تسليمها لمعلمك ،أو وضعها يف أحد صناديق االقرتاحات يف
مراكزنا ،أو إعطائها ألي عضو من أعضاء الطاقم العامل لدينا ،أو إرسالها عرب الربيد اإللكرتوين.
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العالقات الجيدة
يناشد المجلس الثقايف الربيطاين يف فلسطين الطالب والموظفين أن يكونوا لبقين ومهذبين
يف جميع األوقات .وإذا كنت تشعر بأنك تعرضت لمعاملة سيئة من أحد الطالب ،أو من أحد أعضاء
الهيئة التدريسية ،يرجى التوجه إىل معلمك أو إىل المدير.
توجد لدينا سياسة سلوك مفصلة يمكن توفريها لك عند الطلب.
نحن يف المجلس الثقايف الربيطاين ندرك واجبنا األساسي متمثال يف توفري الرعاية لجميع
األطفال الذين نعمل معهم ،بما يف ذلك حمايتهم من سوء المعاملة .ونحقق ذلك عرب االمتثال
لقوانين حماية الطفل يف المملكة المتحدة ،والقوانين ذات الصلة يف كل بلد من البلدان اليت
نعمل فيها ،فضال عن االلزتام باتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل (اتفاقية حقوق الطفل)
الصادرة عام .1989
يلزتم المجلس الثقايف الربيطاين بمبدأ احرتام المساواة والتنوع والدمج ،ويرحب بالمتقدمين من
جميع المجتمعات ،ويحرص عىل ضمان عدم تعريض الناس للتميزي غري المربر ضدهم ،عىل أساس
السن أو اإلعاقة أو العرق أو الجنس أو الدين أو المعتقد أو الميول الجنسية أو أية أسباب أخرى.
وسوف يجري المجلس تعديالت مناسبة يف برامجه الستيعاب الطالب ذوي االحتياجات الخاصة
كلما كان ذلك ممكنا.
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مراكز تعليم اللغة اإلنجلزيية
القدس:
 80شارع نابلس  ،9720079ص.ب  ،19136القدس 9711025
هاتف+972 )0(2 6267111 :
فاكس+972 )0(2 6283021 :
ساعات العمل:
ً
ً
عصرا
صباحا – 03.30
أيام اإلثنين والثالثاء والخميس10.30 :
ً
ً
ظهرا
صباحا – 02.00
أيام األربعاء والجمعة09.00 :
المركز التعليمي يف القدس:
 80شارع نابلس  ،9720079ص.ب  ،19136القدس 9711025
رام اهلل:
عمارة ميشيل ،شارع يافا.
هاتف+972 )0(2 2963293 :
فاكس+972 )0(2 2963297 :
ساعات العمل:
ً
ً
عصرا
صباحا – 03.30
أيام األحد واإلثنين واألربعاء10.30 :
ً
ً
ظهرا
صباحا – 02.00
أيام الثالثاء والخميس09.00 :
المركز التعليمي يف رام اهلل:
مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بريزيت (مؤسسة شريكة)،
عمارة الماسة ،الطابق السادس ،شارع اإلرسال.
نابلس
جامعة النجاح (مؤسسة شريكة) ،المركز العلمي ،الطابق السادس( ،الحرم القديم).
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معلومات االتصال

لالستفسار يمكن االتصال بنا عىل هاتف رقم+٩٧٢ )٠( ٢ ٢٩٦٣٢٩٣ :
الربيد اإللكرتوينinformation@ps.britishcouncil.org :
يمكن الحصول عىل المزيد من المعلومات يف موقعنا اإللكرتوين:
www.britishcouncil.ps

British Council Palestine
@ps_British
تتوفر المعلومات المتضمنة يف هذه النشرة يف موقعنا عىل اإلنرتنت،
ويف أشكال أخرى متاحة عند الطلب.
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