الدورات والاختبارات
اند  ،والتي تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل  100جامعة
أن أكاديمية اللغة الإنجليزية ( )ELAهي جزء من جامعة أوكل
في العالم  ،وهي الجامعة الأعلى مرتبة في نيوزيلندا*.

توفر  ELAمجموعة واسعة من دورات اللغة الإنجليزية  ،بما في ذلك المسارات الجامعية المباشرة ،
اللغة الإنجليزية الأكاديمية  ،اللغة الإنجليزية العامة  ،الدورات الجماعية  ،ودورات تدريب المعلمين.
التحاق
دورات تمهيدية مباشرة لل
اند
بجامعة أوكل
مركز الدراسة مفتوح على مدار  6أيام في الأسبوع،
ال أيام الأسبوع (الأثنين الى
ويقوم على إدارتهخل
الجمعة) مدرس لغة إنجليزية مؤهل

مركز اختبار أكاديمي معتمد من ( IELTSنظام اختبار
اللغة الإنجليزية الدولي) ،شهادة كامبردج للغة الإنجليزية،
استخدام الأكاديمي)
واختبار ( PTEاللغة الإنجليزية لل

مرافق الحوسبة مجهزة
بتكنولوجيا للتعلم
ويقدم فريق مخصص لتوفير
اب
خدمات الرعاية الرعوية للطلل
اند
المساعدة في الوصول إلى أوكل
ائم
والعثور على السكن المل
أنشطة اجتماعية ورياضية
وثقافية ممتعة
* تصنيف الجامعات العالمي  QSلعام 2020

ela.auckland.ac.nz

"لقد كانت تجربتي رائعة في دورة اللغة
الإنجليزية العامة في أكاديمية ،ELA
مدرسة تعليم اللغة في واحدة من أفضل
جامعات العالم .ووجودي هنا جعلني
أدرك أخطائي وأحسن من نقاط ضعفي
بشكل كبير.
دوم ا على
وكان المعلمون يركزوا ً

التدريس بشكل يناسب كل طالب،

وكانوا يقدموا الدعم والتشجيع والمشورة
ال
لنا حول كيفية تحسين مهاراتنا من خل
طرق مبتكرة ومرحة وتكنولوجية .وقد
ازمة لمواصلة
قدموا لنا جميع الأدوات الل
تحسين لغتنا بشكل مستقل والأستمرار
في تحسينها في المستقبل".
فرانسيسكا جيبسون

(تشيلي)
اللغة الإنجليزية العامة

عدد
الأسابيع

تواريخ الدورة

الدورة

المزايا

اللغة الإنجليزية العامة

تحس ن قدرتك على التواصل باللغة الإنجليزية في
ّ
المواقف الاجتماعية وفي العمل وتؤهلك لدورات
أخرى في أكاديمية ELA

أعمال
اللغة الإنجليزية لل

تحس ن قدراتك في اللغة الإنجليزية لكي تكتسب الثقة  17فبراير  13 -مارس 2020
ّ
في التواصل مع ال�آخرين على الصعيد المهني
 20يوليو  14 -أغسطس 2020

اللغة الإنجليزية الأكاديمية

تحس ن مهاراتك في اللغة الإنجليزية لكي تكون
ّ
مستعدًا للنجاح الدراسي في الجامعة أو في مستقبلك
المهني

الشهادة التأسيسية في اللغة
أغراض الأكاديمية
الإنجليزية لل
()FCertEAP

مسار في اللغة الإنجليزية ،مقبول من قبل معظم
التحاق في
معاهد التعليم العالي في نيوزيلندا لل
الدراسة الجامعية والدراسات العليا والدكتوراه

 6يناير  24 -يناير 2020

3

 28يناير  14 -فبراير 2020

3

 17فبراير  13 -مارس 2020

4

 16مارس  9 -أبريل 2020

4

 14أبريل  1 -مايو 2020

3

 4مايو  29 -مايو 2020

4

 2يونيو  26 -يونيو 2020

4

 29يونيو  17 -يوليو 2020

3

 20يوليو  14 -أغسطس 2020

4

 17أغسطس  11 -سبتمبر 2020

4

 17سبتمبر  25 -سبتمبر 2020

2

 28سبتمبر  23 -أكتوبر 2020

4

 27أكتوبر  20 -نوفمبر 2020

4

 23نوفمبر  18 -ديسمبر 2020

4

رسوم 2020

(دولار نيوزيلندي)

11 - 3
عدد الأسابيع
 465دولار في
الأسبوع
12+
عدد الأسابيع
 450دولار في
الأسبوع

4
4

 28يناير  3 -أبريل 2020

10

 14أبريل  19 -يونيو 2020

10

 29يونيو  4 -سبتمبر 2020

10

 14سبتمبر  20 -نوفمبر 2020

10

 23نوفمبر  22 - 2020يناير 2021

7

 28يناير  19 -يونيو 2020

20

 14أبريل  4 -سبتمبر 2020

20

 29يونيو  20 -نوفمبر 2020

20

 14سبتمبر  22 - 2020 -يناير 2021

17

 23نوفمبر  1 - 2020أبريل 2021

17

$1,860

$5,195

$10,655

مسار اللغة الإنجليزية للدراسات
العليا ()EPPS

اند
مسار اللغة الإنجليزية المقبول من قبل جامعة أوكل
التحاق بدرجات الدراسات العليا والدكتوراه
لل

نفس تواريخ ومدة دورة اللغة الإنجليزية الأكاديمية

$5,405

مسار اللغة الإنجليزية التحضيري
للدراسات الجامعية ()EPUS

اند
مسار اللغة الإنجليزية المقبول في جامعة أوكل
التحاق بالدراسة الجامعية
لل

نفس تواريخ ومدة دورة اللغة الإنجليزية الأكاديمية

$5,405

اللغة الإنجليزية للتدريس تدريس
اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها
(اختبار مهارات التدريس)

تعزز قدراتك في اللغة الإنجليزية ،وتمنحك المهارات
مدرس ا للغة الإنجليزية
التدريسية المطلوبة لأن تصبح
ً
ينتهج المنهج التواصلي في تدريسه

ي ُرجى الرجوع إلىwww.ela.auckland.ac.nz :

شهادة في تدريس اللغة الإنجليزية
لغير الناطقين بها ()CELTA

ازمة لبدء وظيفة في مجال تدريس
توفر المهارات الل
اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية

ي ُرجى الرجوع إلىwww.ela.auckland.ac.nz :

دورات الإعداد لاختبار ( IELTSنظام
اختبار اللغة الإنجليزية الدولي)

تحسين أساليب اختبار ( IELTSنظام اختبار اللغة
الإنجليزية الدولي) لديك

ي ُرجى الرجوع إلىwww.ela.auckland.ac.nz :

رسوم أخرى لعام ( 2020بالدولار النيوزيلندي)
رسوم التسجيل

$285

شقة مشتركة في الأسبوع (يبدأ الأجار من)

$245

رسوم الموارد

$80

رسوم تحديد مكان الإقامة

$250

التأمين الشهري

$65

النقل إلى المطار (ذهاب فقط)

$120

الإقامة مع عائلة في الأسبوع

$305

النقل من المطار (ذهاب وعودة)

$230

سيتم إغلاق أكاديمية  ELAفي الأيام التالية:
 1يونيو 2020
 27يناير 2020
 26أكتوبر 2020
 6فبراير 2020
 18ديسمبر 5 - 2020
 10أبريل 2020
يناير 2021
 13أبريل 2020
 27أبريل 2020

اعتبارا من يوليو  .2019يرجى الرجوع إلى موقع أكاديمية اللغة الإنجليزية  ELAللحصول على أحدث المعلومات www.ela.auckland.ac.nz
هذه التواريخ والرسوم صالحة
ً
جميع المعلومات صحيحة في وقت النشر وقابلة للتغيير.

اتصل بنا:

marketing@ela.auckland.ac.nz | +64 9 919 7695 | ela.auckland.ac.nz
The University of Auckland English Language Academy
Level 5, 67 Symonds Street, Auckland, 1142, New Zealand

