
يقدم لك يونيهاوس ا�ردن دورات اللغة ا�نكليزية 
العامة والتي ستساعدك على تطوير مهاراتك في 

المحادثة، االستماع، القراءة والكتابة باالضافة إلى 
تحسين المفردات والقواعد لديك. تتسم دوراتنا بجو 

تعليمي إيجابي مميز بتفاعليته وحيويته والمساعد 
على إيصال المعلومة بطريقة ممتعة ومسلية. 

UniHouse Jordan’s General English Program will 
help you develop your speaking, listening, 
reading and writing skills as well as improve 
your vocabulary and grammar. Your 
communication skills and your con�dence will 
improve as you learn to use English in a variety 
of situations. Our blended-learning environment 
creates interactive and dynamic classes to make 
learning English fun. 

ا�نكليزية العامةا�نكليزية العامة
General English

Equip
yourself

with English!
Equip

At a glance: General English 
Courses
•  Number of levels: 12  
•  Duration of the courses: 
 Levels 1-8, 40 hours per level
 Levels 9-12, 50 hours per level 
•  Frequency of the classes: daily or on
   alternate days 
•  Duration of the class: 2 hours 
•  Course content: language skills 
•  Levels: Beginner to Advanced
   (CEF A1 to CEF C2)

لمحة عن دورة اللغة ا�نجليزية العامة  
•  عدد المستويات: 12 مستوى 

•  مدة الدورة: 
        المستويات من 1 – 8، 40 ساعة للمستوى الواحد 

        المستويات من 9 – 12، 50 ساعة للمستوى الواحد
•  تدرس الدورة يوميا او ايام متعاقبة

•  مدة الدرس: ساعتين
•  محتويات الدورة: يدرس في الدورة مهارات اللغة 

(CEF A1 to CEF C2) تبدأ من مستوى المبتدأ وحتى المتقدم  •



When you have �nished all twelve levels of the 
General English Courses, you will be able to: 
•  identify complex viewpoints in authentic texts, 
    present opinions and discuss abstract topics 
•  use abstract nouns, modals and discourse markers 
•  express yourself in complex social contexts
•  examine spoken and written texts on unfamiliar  
   topics
•  expand arguments and responses to hypotheses 
•  use compound nouns and adjectives
•  construct complex sentence patterns
•  construct  different types of essays
•  express complex meaning clearly and confidently 
    with appropriate intonation

Our General English Courses are: دورات اللغة ا�نكليزية العامة: 

عند ا�نتهاء من جميع مستويات دورات اللغة 
ا�نكليزية العامة ستكون قادر� على:

•  تحديد وجهات النظر المتضمنة في نصوص حقيقية وابداء الراي 
    والمناقشة في مواضيع مختلفة

•  استخدام ا�سماء الغير الملموسة وأساليب الخطاب
•  التعبير عن نفسك في العديد من المواقف االجتماعية

•  التدقيق في النصوص المحكية والمقروءة واالستطراد في 
    النقاشات والفرضيات

•  استخدام أسماء وصفات مركبة
•  كتابة جمل بأنماط مركبة ومعقدة

•  كتابة  أنواع مختلفة من المقاالت
•  التعبير بوضوح وبثقة عن معاٍن معقدة مستخدم© نبرة مناسبة

ElementaryCourse Name Beginner Upper-intermediateIntermediatePre-intermediate Advanced

40 hoursDuration 40 hours 40 hours

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40 hours40 hours 40 hours40 hours 40 hours 50 hours 50 hours50 hours 50 hours
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