
 بك في  رويال أكاديمي  
ً

اهال و سهال

هي أكاديمية عبر اإلنترنت تتكون من مجموعة من المتخصصين

 في التعليم الراغبين في نشر المعرفة المتخصصة 

عبر الموقع الخاص برويال أكاديمي



طــريــقـة التسجيل



طــريــقـة الدفع 

بالتقدم من خالل هذه األيقونة

بالضغط هنا سيتم اكتمال التسجيل 
و ستصلك رسالة تأكيدية 

خالل ٢٤ ساعة
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إن المعلومات التي ستدلي بيها ستقع ضمن الخصوصية التامة  التي أشارنا 
إليها في إتفاقية الخصوصية و ستستخدم ألغراض األكاديمية التي منها 

وضع أسمائكم و المعلومات الخاصة بكم في شهادة التخرج

�
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تم تجهيز األكاديمية لتسهيل دخول الدارسين
اإللكترونين إلى وجهتهم بمرونة عالية 

و هذه الفكرة تقصر وقت المتعلم . 

الصفحة الرئيسية



مفردات  المنهج



المستوى األول
و الثاني

المستوى الثالث
و الرابع

المستوى الخامس
و السادس



المستوى السابع
و الثامن

المستوى التاسع
و العاشر

المستوى الحادي عشر
و الثاني عشر



المحاضريــــــن



مـــــن  نحــــــن

رويال أكاديمي أول أكاديمية عربية متخصصة
فى تعليم اللغة اإلنجليزية للبنات على أيدي متخصصين.



الرؤية

األهداف

نقدم أساليب تعليمية مرنة ودورات إبداعية تواكب كل زمان ومكان.

الرسالة
تسهيل عملية التعلم اإللكتروني من خالل توفير العديد من المناهج الدراسية المترابطة والمتكاملة من أجل تلبية احتياجات

المتعلمات من مختلف المستويات في جميع أنحاء العالم.
نزود الطالب بعدة وسائل للنهوض بالتعليم وزيادة الفرص المتاحة للطالب على الصعيد الدولي، من خالل تقديم مناهج
دراسية تتطابق مع المعايير الدولية. تقديم عدة أبحاث وتقييمات صحيحة للنهوض بجودة التعليم وما يرتبط بذلك من

خدمات.

تيسير عملية التعلم عن ُبعد.
تقديم مناهج دراسية تواكب العصر.

تقديم بيئة تعليمية افتراضية تراعى الفروق الفردية بين الدارسات.
تزويد الدارسات بمهارات القرن الحادي والعشرين.

توفر األكاديمية مجموعة من المحاضرين المتخصصين والمؤهلين.
توفير بيئة مترابطة ومتطورة من وسائل االتصال الشخصي بين المعلم والدارسات.

حصول الدارسات على عملية تعليمية ناجحة.
تخريج دفعات ذوات مؤهالت عالية قادرة على مواجهة جميع احتياجات سوق العمل.



أتصل بنـــــا



روابــــط  تهمـــــك

شرح تفصيلي لكيفية
 إستخدام الموقع

أضغط هنا

 بك في  رويال أكاديمي  
ً

اهال و سهال

هي أكاديمية عبر اإلنترنت تتكون من مجموعة من المتخصصين

 في التعليم الراغبين في نشر المعرفة المتخصصة 

عبر الموقع الخاص برويال أكاديمي



الشروط و األحكام



سياسة  الموقع



األسئلة  الشائعة
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��� انستجرام رويال أكاديمي فيسبوك رويال أكاديميتويتر رويال أكاديمي

وسائل  التواصل



الشهــــــــــادة




