
أكاديمية اللغة الإنجليزية )ELA( هي جزء من جامعة 
أوكلاند ،والتي تصنف ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في 

العالم وهي الجامعة الأعلى مرتبة في نيوزيلندا.*
تقدم أكاديمية ELA مجموعة واسعة من برامج اللغة الإنجليزية، بما في ذلك 

المسارات الجامعية المباشرة، واللغة الإنجليزية الأكاديمية، واللغة الإنجليزية العامة، 
والبرامج الجماعية، ودورات تدريب المعلمين.

دورات الدراسة التحضيرية للدخول مباشرة إلى جامعة أوكلاند ، التي 
تصنف ضمن أفضل 100 جامعة في العالم * 

فريق مخصص لتوفير خدمات الطلاب يقدم 
الرعاية الرعوية

مركز الدراسة مفتوح على مدار 7 أيام في الأسبوع ، ويقوم 
على إدارته مدرس لغة إنجليزية مؤهل خلال أيام الأسبوع

المساعدة في الوصول إلى أوكلاند 
والعثور على السكن الملائم

مركز اختبار أكاديمي معتمد من IELTS )نظام اختبار 
اللغة الإنجليزية الدولي(، شهادة كامبردج للغة الإنجليزية، 

واختبار اللغة الإنجليزية للاستخدام الأكاديمي

في ELA ، شعرت 
بتقدم حقيقي 

في مستوى اللغة 
الإنجليزية لدّي.  فقد 

تحسن مستوى 
طلاقتي في اللغة، 

كما إنني أستفيد من 
الملاحظات المستمرة 

من المعلمين على 
نطقي. 

بيير مونتيل )فرنسا(
الإنجليزية العامة والإنجليزية الأكاديمية 

أنشطة اجتماعية ورياضية 
وثقافية مثيرة

* تصنيف الجامعات العالمي QS لعام 2019 

الدورات والاختبارات 

مرافق حاسب اآلي مجهزة بتقنيات 
تعليميةجامعة في العالم * 



 2018 : الرسوم 
)دولار نيوزيلندي(

مدة الدورة والمواعيد المزايا الدورة 

من 3 أسابيع إلى 11 
أسبوًعا 455 $

أكثر من 12 أسبوعاً 
 $ 440

7  يناير  -25 يناير 2019 
29  يناير  -15 فبراير 2019 
18  فبراير -15 مارس 2019 
18  مارس  -12 أبريل 2019 

15  أبريل  -3 مايو 2019 
6  مايو  -31 مايو 2019 

4  يونيو  -28 يونيو  2019 
1  يوليو  -19 يوليو 2019 

22  يوليو  -16 أغسطس   2019
19  أغسطس  -13 سبتمبر 2019 
16  سبتمبر  -27 سبتمبر 2019 

30  سبتمبر -25 أكتوبر 2019 
29  أكتوبر  -22 نوفمبر  2019 

25  نوفمبر  -20 ديسمبر  2019 

تحسين قدرتك على التواصل باللغة الإنجليزية في 
المواقف الاجتماعية وفي محيط العمل وإحراز التقدم 

للانتقال إلى دورات ELA الأخرى

اللغة الإنجليزية العامة

$5,055  10 اسابيع
29  يناير  -5 أبريل 2019 

15  أبريل  -21 يونيو ، 2019 
1  يوليو  -6 سبتمبر 2019 

16  سبتمبر  -22 نوفمبر ، 2019 
25  نوفمبر  -24 يناير  2020 

تحسين مهاراتك في اللغة الإنجليزية لإعدادك 
للنجاح في الدراسة في الجامعة أو حياتك المهنية 

المستقبلية

 اللغة الانجليزية الأكاديمية

$10,365 21  أسبوعا
29  يناير  - 21 يونيو 2019

 15 أبريل- 6 سبتمبر  2019 
1 يوليو – 22 سبتمبر 2019 

16 سبتمبر2019 - 24 يناير 2020 

يتم قبول مسار اللغة الإنجليزية التحضيري من قبل 
معظم مؤسسات التعليم العالي في نيوزيلندا 

للالتحاق بالجامعة للحصول على درجات البكالوريوس 
والدراسات العليا والدكتوراه

شهادة التأسيس باللغة 
الإنجليزية للأغراض الأكاديمية 

)FCertEAP(

$5,260 10  أسابيع
التواريخ نفسها مثل اللغة الإنجليزية الأكاديمية

مسار اللغة الإنجليزية التمهيدي مقبول من جامعة 
أوكلاند للالتحاق بالدراسات العليا ودرجات الدكتوراه

مسار اللغة الإنجليزية 
)EPPS( للدراسات العليا

$5,260 10  أسابيع
التواريخ نفسها مثل اللغة الإنجليزية الأكاديمية

مسار اللغة الإنجليزية التحضيري مقبول من جامعة 
أوكلاند للالتحاق بدرجات البكالوريوس

المسار الإنجليزي التحضيري 
)EPUS( للدراسات الجامعية

$5,095 10  أسابيع
16  سبتمبر 2019 - 22 نوفمبر 2020

تعزيز قدراتك في اللغة الإنجليزية، ومنحك المهارات 
التدريسية المطلوبة لأن تصبح مدرس للغة الإنجليزية 

ينتهج المنهج التواصلي في تدريسه

اللغة الإنجليزية للتدريس ـ 
تدريس اللغة الإنجليزية لغير 

الناطقين بها )اختبار مهارات 
التدريس

$3,300 4  أسابيع بدوام كامل ، 10 أسابيع بدوام جزئي
10  يناير    -8 فبراير 2019 )دوام كامل(
2  فبراير    -11 أبريل 2019 )دوام جزئي(

6  مايو    -31 مايو 2019 )دوام كامل(
6  يوليو   -12 سبتمبر 2019 )دوام جزئي(

18  نوفمبر    -13 ديسمبر  2019 )دوام كامل(

توفير المهارات اللازمة لبدء وظيفة في مجال تدريس 
اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية

شهادة في تدريس اللغة 
الإنجليزية لغير الناطقين بها 

)CELTA(

الدورات المسائية  
بمبلغ$ 595 

يوم السبت  بمبلغ 
 445 $

4  أو 5 أسابيع بدوام جزئي تحسين أساليب اختبار IELTS )نظام اختبار اللغة 
الإنجليزية الدولي( لديك 

 IELTSدورات الإعداد لاختبار
)نظام اختبار اللغة الإنجليزية 

الدولي(

$149 يوم واحد تحسين أساليب اختبار IELTS )نظام اختبار اللغة 
الإنجليزية الدولي( للكتابة الأكاديمية لديك

صف الكتابة الأكاديمية لنظام 
اختبار اللغة الإنجليزية الدولي

$440 5  أسابيع بدوام جزئي تحسين أساليب اختبار PTE الأكاديمي الخاصة بك دورة الإعداد الأكاديمي لاختبار 
PTE الـ

اتصل بنا 
7695 919 9 +64

marketing@ela.auckland.ac.nz
ela.auckland.ac.nz

أكاديمية اللغة الإنجليزية بجامعة أوكلاند
الدور 5، 67 شارع سيموندز، أوكلاند، 1142، نيوزيلندا

 يناير 2019 
6 فبراير 2019 
19 أبريل 2019 
22 أبريل 2019 
25 أبريل 2019 
3 يونيو 2019 

28 أكتوبر 2019 
20 ديسمبر- 2019 6 

يناير 2020.

سيتم إغلاق أكاديمية اللغة الإنجليزية 
في هذه التواريخ:

هذه التواريخ والرسوم صالحة اعتبارًا من أغسطس 2018 . يرجى الرجوع إلى موقع أكاديمية اللغة الإنجليزية www.ela.auckland.ac.nz   للحصول على أحدث المعلومات.
جميع المعلومات صحيحة في وقت النشر وقابلة للتغيير.

رسوم أخرى لعام  2019 )بالدولار النيوزيلاندي(

$245 شقة مشتركة في الأسبوع $275 رسوم التسجيل

$230 رسوم تحديد مكان الإقامة $80 رسوم الموارد

$120 النقل إلى المطار )ذهاب فقط( $55 التأمين في الشهر

$230 النقل من المطار)عودة( $295 الإقامة مع عائلة لمدة أسبوع


