دورات اللغة إالنجليزية
للعام 2019

النجليزية لغير
النجليزية في معهد التربية المستمرة وتدريس اللغة إ
نم ثقتك ومهاراتك في التواصل باللغة إ
النجليزية في أستراليا.
الناطقين بها في جامعة كوينزالند ( )ICTE-UQوهو أحد أميز معاهد تعليم اللغة إ

يقع ف ي� حرم
جامعة نز
كوي�الند
عالمي المستوى

خ�اء
مدرسون ب

من أحدث طراز

مؤهلون ومحنكون
وداعمون

صغ�ة
فصول ي
العدد وتفاعلية

تقنياتالتدريس
والتعلم

ال يزيد عدد طالبها
عن  18شخصا

ويتيح النفاذ إىل كافة
الخدمات ووسائل الدعم

 20ساعة من
التدريس وجهاً
لوجه

يكمله التعلم بع� إال تن�نت
و أ
النشطة االختيارية

مسارات الدراسة
:CEFR
GE 1

A1

A2
GE 2

B1.1
GE 3

B1.2
GE 4

النجليزية العامة ()GE
اللغة إ

B2.1

B2.2

GE 5

GE 6

EIBC I

EIBC II

C1
AECS

للعمل أو
السفر أو
االستمرار في
الدراسة

بالنجليزية ()AECS
مهارات التواصل المتقدمة إ
النجليزية للتواصل التجاري الدولي ()EIBC
اللغة إ

EAP I

EAP II

EAP III

للهداف أ
اللغة النجليزية أ
الكاديمية ()EAP
إ
النجليزية االنتقالي ()BEP
برنامج اللغة إ
 :CEFRتتوافق دورات  UQ-ICTEمع إالطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات (.)CEFR
لمعرفة مستوى  CEFRالخاص بك اطلع على الموقع www.coe.int/lang-CEFR

BEP
30

BEP
25

BEP
20

BEP
15

BEP 10

النجليزية كلغة
النجليزية الدولي (/)IELTSامتحان اللغة إ
اختبار نظام امتحانات اللغة إ
النجليزية (/)PTEكمبريدج
أجنبية ( /)TOEFLاختبار بيرسون للغة إ

*IELTS

تقييم برنامج
النجليزية
اللغة إ
االنتقالي

برنامج
جامعة
كوينزالند

* أو اختبار معتمد آخر

تواريخ الدورات التدريبية للعام 2019
بالنجليزية
النجليزية العامة ( )GEومهارات التواصل المتقدمة إ
إ
والنجليزية
والنجليزية للتواصل التجاري الدولي ( )EIBCإ
( )AECSإ
للهداف أ
أ
الكاديمية ()EAP

1

 2يناير/كانون ثان  1 -فبراير/شباط 2019

 5أسابيع

2

 11فبراير/شباط  15 -مارس/آذار 2019

 5أسابيع

3

 18مارس/آذار  18 -أبريل/نيسان 2019

 5أسابيع

4

 23أبريل/نيسان  24 -مايو/آيار 2019

 5أسابيع

5

 3يونيو/حزيران  5 -يوليو/تموز 2019

 5أسابيع

6

 15يوليو/تموز  16 -أغسطس/آب 2019

 5أسابيع

7

 19أغسطس/آب  20 -سبتمبر/أيلول 2019

 5أسابيع

8

 30سبتمبر/أيلول  1 -نوفمبر/تشرين ثان 2019

 5أسابيع

9

 4نوفمبر/تشرين ثان  6 -ديسمبر/كانون أول 2019

 5أسابيع

عن بريزبن

مدينة يسيرة التكلفة

النجليزية لغير الناطقين بها
لدىمعهد التربية المستمرة وتدريس اللغة إ
في جامعة كوينزالند ( )ICTE-UQأكثر من  35عاما من الخبرة في تدريس
النجليزية.
اللغة إ
ويتمتع طالب  UQ-ICTEبجميع الفوائد التي تأتي بها الدراسة في واحدة من خمسين جامعة
عالمية رفيعة المستوى ،من ضمنها النفاذ إلى برامج أكاديمية عالية الجودة وخدمات الدعم
و أ
النشطة الرياضية واالجتماعية .من خالل الدورات التعليمية المبتكرة المستخدمة ألحدث
التقنيات يتعلم طالب  UQ-ICTEفي بيئة ممتعة وداعمة .يستقبل معهد  UQ-ICTEفي
دورات اللغة إالنجليزية سنويا أكثر من  3آالف طالب من ما يزيد عن  50دولة.
يقدم  UQ-ICTEمجموعة من دورات اللغة إالنجليزية لمستويات مختلفة من الكفاءة.
ويقدم برنامج اللغة إالنجليزية االنتقالي ( )BEPمسارات مباشرة لاللتحاق ببرامج جامعة
كوينزالند من خالل خمس نقاط دخول.
www.icte.uq.edu.au/study/english-courses • www.icte.uq.edu.au/bep

الرسوم الدراسية لعام ( 2019بالدوالر أ
السترالي)
GE, AECS, EIBC & EAP

 5أسابيع

 2 150دوالر

 30أسبوعا

 12 900دوالر

BEP 10

 5 050دوالر

studentcities.com.au

 10أسابيع

 4 300دوالر

 35أسبوعا

 15 050دوالر

BEP 15

 7 575دوالر

 15أسبوعا

 6 450دوالر

 40أسبوعا

 17 200دوالر

BEP 20

 10 100دوالر

متوسط

 20أسبوعا

 8 600دوالر

 45أسبوعا

 19 350دوالر

BEP 25

 12 625دوالر

 25أسبوعا

 10 750دوالر

BEP 30

 15 150دوالر

تكلفة المعيشة فيها أقل من سيدني وملبورن
وبيرث وكانبيرا

أ
اليام المشمسة فيها يبلغ 283

كل عام

الكثير من سكان بريزبن من

خلفيات ثقافية متعددة

(ولد  28 ٪من مجموع  2.27مليون مقيم في
بريزبن خارج البالد)
احتلت بريزبن مرتبة

"ثامن أجمل مدينة في العالم"

رسوم أخرى
رسم االلتحاق

 220دوالر

رسوم إيجاد سكن مع عائلة

 260دوالر

رسوم خدمات الطالب والمواد

 20دوالر

العائل
رسوم السكن
يأ

 260دوالر

(ال يسترد)

(أسبوعيا)

يجب على الطالب القادمين إلى أستراليا بموجب تأشيرة دراسة تسديد التأمين الصحي للطالب أ
الجانب ( .)OSHCبوسع  UQ-ICTEأن
يرتب لذلك لك .للمزيد من المعلومات بما في ذلك الرسوم اطلع على الموقع icte.uq.edu.au/oshc

"كان المعلمون متعاونين وودودين ومتحفزين فشجعونا وألهمونا
ورحبوا بنا مما ساعدني على وضع أساس جيد للغتي.
ومفيدا لجميع المستويات سواء
جيدا
ً
كان محتوى الدورة ً
كثيرا
للمبتدئين أو المتقدمين من الطالب .وأعتقد أنه يساعدني ً
في دراستي الحالية والمستقبلية".

بريزبن

اتصلوا بنا

Institute of Continuing & TESOL
)Education (UQ-ICTE
The University of Queensland Brisbane
Qld 4072 Australia
+61 7 3346 6770
admissions@icte.uq.edu.au
icte.uq.edu.au

CRICOS 00091C

(أسبوعيا –  5أسابيع على القل)

التأمين الصحي للطالب أ
الجانب ()OSHC

سلسلة كتب  Rough Guidesعام 2017

هـاتف:
إيميل:
موقع:

BEP

اسماعيل على الحبسي (المملكة العربية السعودية)

معهد التربية المستمرة وتدريس اللغة إالنجليزية لغير الناطقين بها ( )ICTE-UQمقدم خدمات مسجل في سجل
الكومنولث للمؤسسات والدورات المقدمة للطالب أ
الجانب ( ،)CRICOSومعتمد للجودة من قبل النظام القومي
العتماد دورات اللغة النجليزية المكثفة للطالب أ
الجانب ( ،)NEASوعضو في  English Australiaومركز إلدارة
إ
امتحانات اختبار نظام امتحانات اللغة إالنجليزية الدولي ( )IELTSواختبار بيرسون للغة إالنجليزية واختبار مهارات
التدريس ( )TKTوامتحان اللغة النجليزية أ
للغراض المهنية ()OET
إ
ICTEUQ

ICTEUniofQld

icteuq

icte_uq

