
 

 

 

 

 

يقوم المركز بعقد امتحان مستوى خاص بالطلبة 

كاديمي او فصل دراسي  الجدد في بداية كل عام أ

وباالعتماد على نتائج االمتحان يتم طرح مساقات 

لمستويات اللغة اإلنجليزية للطالب الملتحقون 

وهي: مساق اللغة اإلنجليزية المستوى بالجامعة، 

المتقدم، مساق اللغة اإلنجليزية المستوى 

المتوسط، ومساق اللغة اإلنجليزية المستوى 

المبتدئ، وهي الزامية لطالب درجة البكالوريوس 

كثر من هذه  وقد يعفى الطالب من واحد او أ

المساقات باالعتماد على نتائجه في امتحان 

يزية.المستوى للغة اإلنجل  

 

Overview: 

Every semester, the language center serves 

nearly 3000 students from various disciplines 

with the aim of improving the performance of 

students in the four skills of English: reading, 

writing, listening and speaking. 

The center teaches English language courses 

in three levels – Beginning, Intermediate and 

Advanced – which are compulsory for the 

undergraduate level. Students may be 

exempted from one or more of these courses 

based upon their scores on the placement test. 

 

 

 

 نبذة: 

يقوم المركز بتقديم خدماته التعليمية في اللغة 

اإلنجليزية، حيث يقوم في كل فصل بتقديم 

طالب من مختلف  3000خدماته ألكثر من 

التخصصات في الجامعة. يهدف المركز من تقديم 

هذه الخدمات الى تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية 

 األربعة )االستماع، المحادثة، القراءة والكتابة(. 

 

 

  

   

 نادي أصدقاء مركز اللغات:

 هو ناد معتمد لدى مركز اللغات في الجامعة العربية األمريكية ،

أعضاؤه طلبة من كل التخصصات في الجامعة حيث يعنى النادي 

بتسليط الضوء على مهارات ومواهب وامكانيات الطالب األكاديمية 

والعمل على تطويرها وتطوير مهارات اللغة اإلنجليزية لديهم من 

خالل النقاشات والفعاليات المنهجية والالمنهجية المختلفة تحت 

غات.اشراف مختصين من مركز الل  
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 عائلة واحدة كبيرة:

يعتبر مركز اللغات منارة للعلم تهدي االالف من 

طلبة الجامعة من كل التخصصات والمناطق 

لتتحول أحيانا الى استراحة محارب ومكان 

للتواصل االجتماعي الحقيقي بين الطلبة 

ومعلميهم في أجواء تسودها المحبة واالحترام 

والمتعة سواء داخل المحاضرة أو خارجها ، كما 

طلبة معظم وقتهم خالل اليوم يمضي غالبية ال

الدراسي في مركز اللغات ... فهو كالعائلة 

 الواحدة....

 

 

 
  

 

 

 

One Big Family: 

 The Language Center is not only a 

building with tens of students in its 

classes; it is a place of comfort to 

thousands of students coming from 

different majors, backgrounds and 

places. You can have a class, then pass 

by your teacher’s office to have a chit-

chat then gather with your friends.  All 

under one roof!  A sip of knowledge, a 

little bit of laugh and a sense of care 

and attention… What can I say… This 

is how family works…. 

 

ELC Friend’s Club 

The ELC Friend’s Club aims to 

stimulate autonomous learning of 

English Language within the 

student body.  It trains students 

how to learn English outside of the 

classroom and how to have fun 

doing so. In this way, the club will 

improve both the competence and 

motivation of students to take 

responsibility for their own 

English development.  The club 

sheds light on their skills and 

talents as well.  Students 

participate in a lot of fun 

academic activities.  

 

 

 

 


