General
English Course
Alfaisal University

دورة اللغة اإلنجليزية
جامعة الفيصل

What you will learn:
• Build your confidence in written and spoken English
• Improve your all round communication skills
• Advance and practice your reading, writing, listening
and speaking through individual and group activities
• Develop your grammar and range of vocabulary

برنامج اللغة اإلنجليزية العامة يبني مهاراتك في قواعد ومفردات
اللغة اإلنجليزية كما يساهم في تحسين مهارات التواصل بشكل

عام ويبني ثقتك بنفسك في الكتابة والتحدث باللغة اإلنجليزية
.من خالل أنشطة فردية وجماعية

: سيكون المتعلم قادر على،بإنهاء هذه الدورة
•القيام بعروض تقديميه فعاله ومؤثره

•التواصل الفعال مع االخرين باللغه االنجليزيه
•كتابة االيميالت واالجنده بفعاليه واحترافيه

•استخدام اللغه االنجليزيه في المحادثات االجتماعية اليوميه
مع العمالء وزمالء العمل

Course overview
Price: 3,000 SAR
Duration: 6 weeks, Sunday, Tuesday & Wednesday. The
course includes 72 hrs of face-to-face instruction time
Time: 5:00 - 9:00 PM
Levels: Beginner to Intermediate

•المشاركه باالجتماعات والنقاشات وادارتها
•تطوير مهارات االستماع
3000 :المبلغ

 األربعاء, الثالثا,  ساعه األحد72  أسبوع – بواقع6 :المده
مساء
9-5 :الوقت
ً

متوسط- مستوى مبتدا:المتطلبات

دورة لغة انجليزيه

General English Course

Improve your English level and achieve your goals.
Our General English course builds your grammar range
of vocabulary and improves your English, communication
skills for study, work and everyday situations, including
speaking, listening, reading and writing.

أعضاء هيئة التدريس

FACULTY

ديبي أولسن

Debbie Olsen
Debbie Olsen earned her B.S.
in General Studies (Education
concentration) from the University
of Southern California, and her
M.A. in TESOL from William
Carey International University,
Pasadena, CA. Debbie’s ESL/
EFL teaching career in adult and
higher education spans 25 years.
Currently, she is in her fifth year

as an EFL instructor at Alfaisal
University, Riyadh, Saudi Arabia.
Here, she coordinates Arab &
American Writing Partners, a
program in which students from
the U.S. and Saudi Arabia build
relationships through regular
written
correspondence.
Her
research studies the impact of
such intercultural exchanges.

الفيصل وتعمل على تنسيق
برنامج شركاء الكتابة العربية
 وهو برنامج يبني،واألمريكية
فيه الطالب من الواليات
المتحدة والمملكة العربية
السعودية العالقات من خالل
.المراسالت الخطية المنتظمة
تعمل ديبي على دراسة
تأثير مثل هذه التبادالت بين
.الثقافات

ديبي أولسن حاصله على
TESOL درجة الماجستير في
اإلنجليزية
اللغة
(تدريس
لغير الناطقين بها) من
، جامعة وليام كاري الدولية
 تمتد خبرتها في.كاليفورنيا
مجال تدريس اللغة اإلنجليزية
25 لمرحلة التعليم العالي ل
 كما تقوم حالياً بتدريس.عاما
ً
اللغة اإلنجليزية في جامعة

جون فولغوم

John Fulghum
John Fulghum received his BA
and MA degrees in English from
the University of Memphis. This
is John’s fourth year at Alfaisal
University where he is an English
lecturer
for
the
University
Preparatory Program. For nearly
20 years, John has taught English
for
numerous
international
programs from the Far East to
Latin America. John’s particular
area of expertise is writing, having
taught developmental English

composition, creative non-fiction,
and academic research. He has
also worked with several business
professionals around the globe,
preparing them for corporate
presentations and seminars. John
has long had a reputation as a
dynamic classroom instructor—
innovative, involved, conscientious
and caring.

 مجال خبرة جون هي. عام20

جون فولغوم حاصل على درجة

والبحوث

اللغة اإلنجليزية من جامعة

الكتابة حيث أنه درس تركيبة
مع

عمل

اإلنجليزية

اللغة

 كما.األكاديمية

العديد من محترفي األعمال
 حيث،في جميع أنحاء العالم
أنه قام بتحضيرهم إلعداد

.العروض والندوات

البكالوريوس والماجستير في
محاضرا
ً

يعمل

.ممفيس

لجامعة

التحضيري

للغة اإلنجليزية في البرنامج
.الفيصل
اللغة

بتدريس

جون

قام

اإلنجليزية للعديد من البرامج
الدولية من الشرق األقصى
إلى أمريكا الالتينية على مدى

تشارلز هول

Charles Hall
Charles Hall is an Associate
Professor of English at Alfaisal
University in Riyadh, Saudi Arabia.
His work intertwines three areas of
interest: TEFL (Teaching English as
a Foreign Language), ESP (English
for Specific Purposes) – especially
tourism, law and medicine -, and
teacher training. He has taught
or lectured in over 40 countries,

including Iraq, South Sudan,
Yemen, and Syria. He is the author
or co-author of several texts and
articles including the recently
published Phonetics, Phonology
& Pronunciation for the Language
Classroom from Palgrave and coauthor of American Legal English
from the University of Michigan
Press.

.مهتم في تدريب المعلمين

ًحاليا

هول

تشارلز

يشغل

شغل منصب محاضر في أكثر

منصب أستاذ مشارك في اللغة

حيث شارك في تأليف العديد

: مجاالت3 يهتم تشارلز في

الصوتيات

ألغراض

 وهو أيضاً مؤلف. دولة40 من
من النصوص والمقاالت بما
علم

ذلك

في مطبعة جامعة

في

والنطق

ميشيغان

،اإلنجليزية في جامعة الفيصل

تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة
وتدريسها

أجنبية

خاصة مثل مجال السياحة

ً وهو أيضا،والقانون والطب

آمبر راغالند

Amber Ragland
International
Educator,
Ms.
Amber Ragland, has always had a

While her specialty is in preparing
her students both academically

passion for teaching and learning
languages. After obtaining two
masters at the University of
Memphis, Ms. Ragland has gone
on to teach French, Italian, and
English in the United States and
in various parts of Europe. Most
recently, Amber has been teaching
English and French in Riyadh,
Saudi Arabia for the past 3.5 years.

and professionally, she has a
passion for providing her students
with communicative and cultural
opportunities to help them excel
in their language journey and help
them meet the demanding needs
of a globalized workplace and
world.

الناحيتين

من

الطالب

إعداد

 وتزويدهم،األكاديمية والمهنية
والثقافية

التواصلية

بالفرص

لمساعدتهم على التفوق في
.رحلتهم اللغوية

على

حاصلة

راغالند

آمبر

درجة الماجستير من جامعة
بتدريس

تقوم

.ممفيس

اللغتين اإلنجليزية والفرنسية

. سنوات3 في الرياض لمدة
حيث أن تخصص آمبر هو

English for Specific Purposes
(Medicine), and translation. He has

and passionate Instructor of
English as a Foreign Language.
He trained in Wales and taught
for many years teaching in the
UK, followed by some 20 years
teaching in the Gulf, including
about 15 years at many of the
major universities in Riyadh.
Abdel-Salam’s interests are in the
fields of language testing, quality,

taught test preparation courses
and is currently Quality Chair for
the Department he works in. His
teaching approach and rapport
with students and amicable nature
and work ethos with colleagues
has made him a main part of a
strong Alfaisal team of instructors.

وتدريس اللغة اإلنجليزية ألغراض

 ولد ونشأ،عبد السالم الدروبي

قام أيضاً بإعطاء دورات اإلعداد

،بالتدريس هناك لعدة سنوات

 وقد.محددة مثل الطب والترجمة

ً وهو حاليا،الختباراللغة اإلنجليزية

رئيس قسم الجودة في اإلدارة

 تعد طريقته.التي يعمل بها
ًوتوجهاته في التدريس وأيضا

عالقته مع طالبه والطابع الودي

ًوروح العمل مع الزمالء جزءا

رئيسياً النضمامه لفريق المدربين

.في جامعة الفيصل

 قام.في المملكة المتحدة
حيث تدرب في مدينة ويلز

البريطانية حتى أصبح مدرس
متمرس للغة اإلنجليزية كلغة

 قام أيضاً بالتدريس في.أجنبية

 ومنها، سنة20 الخليج حوالي
العديد من الجامعات الكبرى
 تتمثل.الرياض

مدينة

في

اهتمامات عبد السالم في
مجاالت اختبار اللغة والجودة

عبد السالم الدروبي

Abdel-Salam Al-Drouby

Abdel-Salam Al-Drouby, born and
raised in the UK, is an experienced
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