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2016دورة تعلم اللغة الكورية في الفصل الصيفي عام 

مركز اللغات في جامعة ايهوا للبنات

1962تأسس مركز اللغات التابع لجامعة ايهوا للبنات عام 

1988منذ عام بدأ مركز اللغات يصبح رائدا في مجال تعليم اللغة الكورية

طالب كل عام في مركز اللغات6000يتعلم نحو 



دليل دورة تعلم اللغة الكورية

2016.08.02~2016.08.19 الدورةموعد

2016.08.01 لتقسيم المراحلموعد االختبار

إلى المرحل الرابعمن المرحل األول

(حسب نتيجة االختبارتقسم المرحل)

مراحل الدورة

أسابيع3 الدورةفترة

(الجمعةمن االثنين إلى)ساعة 20 الواحدوقت الدورة في األسبوع

ساعة60 وقت الدورة الكلي

14:00 ~ 17:50 وقت المحاضرة

طالبا  15 عدد الطالب في الفصل الواحد



$100

رسوم دورة تعلم اللغة الكورية

790,000 KRW
(=$680)

رسوم المحاضرات

$100 رسوم التقديم

$100 المسبق للتأمينلدفعا1

(By Western Union or Paypal )

790,000 KRW
(=$680)

باقي الرسوم عند وصولك في كوريافعد2

كيفية دفع الرسوم



$100

األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

“يال كوريا”الجدول الخاص ب + جدول دورة تعلم اللغة الكورية 

تريديهالذي يمكنك أن تختاري البرنامج

07/29

إيفرالندرحلة إلى

07/30

رحلة إلى منطقة 

هونغ داي

07/31

إلى قصر رحلة

غيونغ بوك

08/01 
لتقسيم المراحلاختبار

2 
Class Day 1

لقاء لتبادل أول

اللغات

3
Class Day 2

4
Class Day 3

رحلة إلى برج 

نامسان

5
Class Day 4

6

إلى بوسانرحلة

7

رحلة إلى بوسان

8
Class Day 5

9
Class Day 6

لتبادل اللغاتلقاء ثان

(في نهر هان)

10
Class Day 7

11
Class Day 8

12
Class Day 9

رحلة إلى جيجو

13

رحلة إلى جيجو

14

رحلة إلى جيجو

15
Class Day 10

16
Class Day 11

محاضرة ميك أب

الكوري

17
Class Day 12

18
Class Day 13

لقاء ثالث لتبادل 

اللغات

19 
Class Day 14



$100

7/29

رحلة إلى إيفرالند

7/30

رحلة إلى منطقة هونغ داي

7/31

رحلة إلى قصر غيونغ بوك

8/4

رحلة إلى برج نامسان

8/6~8/7

رحلة إلى بوسان

8/12~8/14

رحلة إلى جيجو

“يال كوريا”الجدول الخاص ب 



$100

لقاء لتبادل اللغات

؟ما هو تبادل اللغات

ن نتبادل اللغات والثقافات مع الطالب الكوريين المتخصصين باللغة العربية م

.خالل األنشطة الممتعة والفعاليات المميزة

الموقع

للبناتالمقهى القريب من جامعة ايهوا 

الموعد

7/02: اللقاء األول 

(النزهة على ضفاف نهر هان)7/09: اللقاء الثاني 

– 7/18ARABIC: اللقاء الثالث  KOREAN
LANGUAGE EXCHANGE



260,000KRW (800AED)

أفضل شقق فندقية قريبة من الجامعة

Vabien Suite 1 Serviced Residence

للغرفة الواحدةأشخاص6إذا أردت السكن في هذا الفندق فسوف نكّون فرقة من 

السعر للشخص الواحد لليلة الواحدة

44,000KRW (=$38)

Seodaemun-gu, Seoul, Korea
( كيلو من مركز اللغات4يبعد  )

207sqm
Vabien Suite

(سرير مزدوج واحد وأربعة أسرة فردية)
أشخاص على األكثر في غرفة واحدة6يمكن أن يسكن 

توفير بوفيه الحالل في الفطور

توفير خدمة التوصيل إلى مركز اللغات بالباص

الموقع

الغرفة

الواحدةلليلة السعر 

260,000KRW (=$225)



$100

كيفية تقديم الطلب للحصول على دورة اللغة الكورية 

يرجى زيارة موقع االنترنت

(www.yallakorea.com)
المواد المطلوبةتحويل األموال لرسوم التقديم والمحاضرات

نسخة جواز السفر

نسخة شهادة التخرج من المدرسة التي 

تخرجت منها مؤخرا أو شهادة االلتحاق 

بالجامعة التي تحضريها حاليا  

1

($100)(yallayallakorea@gmail.com)
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