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Preparation Courses

ستمكنك دوراتنا التحضيرية المتحان الـ 
IELTS من:

•  تعزيز ثقتك بنفسك
•  التعرف على شكل االمتحان وفهم جميع أقسامه

•  تطوير مهارتك االمتحانية الضرورية لتحصيل العالمة 
    المطلوبة

•  تحسين مهاراتك الكالمية
•  مساعدتك على التعامل مع متطلبات االمتحان الكتابية 

    بالصورة الصحيحة
•  الحصول على نصائح موجهة من قبل مدرب مختص

Our IELTS Preparation Courses 
will: 
•  boost your confidence 
•  help you understand the format of the test
•  develop the test-taking skills and strategies you 
    need to get the ielts band score you need
•  help you improve your speaking
•  help you to respond appropriately to IELTS writing tasks
•  provide you with feedback from experienced IELTS 
    teachers

عند اختيارك للدورة التحضيرية المكثفة المتحان
IELTS فانك:

•  تغطي جميع اقسام االمتحان في 8 ايام 
•  تنتهي من  الدورة قبل االمتحان مباشرة 

•  تحصل على استشارات فردية 

By choosing our Intensive Preparation 
Seminar (IPS) you will: 
•  Cover all modules in 8  days
•  Finish the course just in time for the test
•  Get individual counseling

IELTS one2one

1 hour

IELTS Intensive

24 hours

Ready for IELTS

40 hours

Ready for



UniHouse Jordan: 
Jubiha, 2nd Investment Building of Jordan University, 3rd floor     P.O. Box 1059 Amman 11941 Jordan
Phone:  +962 6 5356610 / +962 797 12 94 37       Fax:  +962 6 5356620

www.unihouse.com.jo

IELTS لمحة عن الدور التحضيرية المكثفة المتحان
•  مدة الدورة: 24 ساعة 

•  مدة الدرس: 3 ساعات في اليوم 
 (CEF B2) الحد االدنى من مستوى الكفاءة باللغة االنجليزية: مستوى فوق المتوسط  •

At a glance: IELTS Intensive preparation seminar (IPS)
•  Duration of the course: 24 hours  
•  Duration of the class: 3 hours daily
•  Minimum level of English competency : Upper intermediate (CEF B2)

 Ready for IELTS لمحة عن دورة
•  مدة الدورة: 40 ساعة 
•  تدرس الدورة يوميا 

•  مدة الدرس:ساعتين 
•  محتويات الدورة: يدرس في الدورة أقسام االمتحان االربعة با©ضافة 

    الى تدريب على اللغة
•  الحد االدنى من مستوى الكفاءة باللغة االنجليزية: مستوى  قبل

 (CEF A2 - B1)  المتوسط    

One2One لمحة عن جلسات
•  مدة الجلسة : ساعة 

•  تدرس الجلسات حسب الطلب 
•  محتويات الجلسة : التدريب و ممارسة على قسمي المحادثة و/ أو 

 IELTS الكتابة في امتحان    

At a glance: Ready for IELTS 
•  Duration of the course: 40 hours 
•  Frequency of the classes: daily 
•  Duration of the class: 2 hours 
•  Course content: The four modules of the IELTS Test in 
   addition to training on English language 
•  Minimum level of English competency: 
    Pre-intermediate  (CEF A2 - B1)

At a glance: IELTS One2One Tutoring
•  Duration of the session: 1 hour 
•  Frequency of the classes: customized upon student 
   request 
•  Session content: training and practice on IELTS 
   speaking and/or writing  

 Ready for IELTS دورة
تم تصميم هذه الدورة للطالب الذين 
الى  والوصول  عالمتهم  زيادة  يريدون 

عالمة 4.5.
الدورة  من  الطالب  انتهاء  عند 
ستتطور مهاراته اللغوية وستتحسن 
االمتحان.  في  النجاح  على  قدرتهم 
اسئلة  عن  امثلة  الدورة  تتضمن 
االمتحان والمهارات المستخدمة للحل.

Ready for IELTS
The course is designed for students who need 
to improve their scores to be able to reach 
bands 4.5 on the test.  By the end of the course, 
the students will have strengthened their 
language skills as well as improving their ability 
to succeed in the test situation. Examples of 
test questions and strategies are included in 
this comprehensive course.


