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دورة صيفية في اللغة اإلنجليزية
للطالب األجانب
1

األهداف

 تدعٌم ثقة الطالب فً التحدث باللغة االنجلٌزٌة
 إكساب الطالب القدرة على فهم وتحلٌل ما ٌسمع من مناقشات عامة و نشرات أخبار
 تحسٌن النطق
 تحسٌن قدرتهم على القراءة و التصفح وتفحص مواد القراءة األساسٌة
 تمكٌن الطالب من التواصل الفعال فً المواقف االجتماعٌة وغٌرها التً قد تدعوا إلى
استخدام اللغة اإلنجلٌزٌة

2

المدة

3

األيام والفترات
الزمنية

 تدرٌب وتجهٌز الطالب كمستخدمٌن متوسطٌن فً اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة.
 100ساعة (بمعدل  30ساعة أسبوعٌا) فً
 4-3أسابٌع
من ٌوم االثنٌن إلى ٌوم السبت
 11:00صباحا حتً  16:30مساء (نصف ساعة تقرٌبا للغداء)

4

الرسوم الدراسية

 375دوالر أمٌركً لكل طالب (ٌجب أن تدفع مقدما)

5

الرسوم تشمل

6

الرسوم ال تشمل

أ) رسوم التدرٌب
ب) رسوم االختبار
ج) استخدام مختبر اللغة المجهز بالحاسوب
د) استخدام مرافق المكتبة ،بشمول انترنت
ه) كتب ومواد دراسٌة
و) سعر دلٌل الطالب
أ) الطعام
ب) التأمٌن الصحً والعالج الطبً
ج) أٌة نفقات ذاتٌة
د) السفر جوا
ه) النقل من و إلى المطار

الصفحة األولى من الصفحتٌن

ورقة استمرار لELTIS

دورة صيفية في اللغة اإلنجليزية للطالب األجانب
أ) لدى سمبوٌسس مساكن /فنادق مع مقاعد محدودة محجوزة لعام كامل ،فال ٌمكن
توفٌرها لدورات الصٌف والشتاء قصٌرة األجل.

7

اإلقامة
(اختيارية)

8

النقل من و إلى
المطار
الرسوم اإلدارية
األخرى
نزهات أسبوعية
في نهاية األسبوع

ب) تسكن الطالب األجانب فً شقق مستأجرة بصفة عامة  ،وإن ٌسكن ثالثة أو أربعة
طالب فً شقة واحدة تساوي النفقات مثل ما للطالب فً النزل.
ت) ٌمكن لنا استئجار هذه الشقق على تكلفة  180دوالرأمٌركً لكل طالب شهرٌا (ٌجب
أن ٌدفع السعر مقدما).
ث) ٌمكن للطالب شراء الطعام من الكافتٌرٌا لدٌنا أو اختٌار من بٌن الخٌارات العدٌدة
األخرى.

9
10

11
12

المدفوعات
عدد الدفعة

 35دوالر أمرٌكً لكل طالب
(من مومباي إلى بونا عند الوصول ،ومن بونا إلى مومباي عند المغادرة)
 40دوالر أمرٌكً لكل طالب (لمجموعة  15من الطالب)
 .1لتكمٌل الحد األدنى وهو  100ساعة ،نقوم إلجراء الدورة ستة أٌام فً أسبوع (من
االثنٌن الى السبت) .ولذا الٌمكن للطالب نزهات أسبوعٌة إال فً ٌوم األحد وإلى أماكن
قرٌبة من بونا فً الهند فقط.
 .2نظرا إلى أعباء العمل ،ننصح الرحلة فً ٌوم األحد فقط التً تكلف  25دوالرأمٌركً كل
طالب.
ٌدفع المبلغ كامال مقدما عن طرٌق سوٌفت كود  /عبر اإلنترنت فً حق  ،ELTISسمبوٌسس.
الحد األدنى لعدد الدفعة  15طالبا و الحد األقصى له  20طالبا .و قدتم حساب جمٌع الرسوم على
أساس الحد األدنى لعدد الدفعة  15طالبا.

ملخص التكلفئة لكل طالب
الخيار األول
الرقم الوصف
1
2
3
4
5
6

الخيار الثاني

الرسوم الدراسٌة
النقل من و إلى المطار
السكن
التنقالت المحلٌة
رحالت فً عطلة نهاٌة األسبوع
الرسوم اإلدارٌة

السعر بالدوالر
األمريكي
375
35
180
145
50
40

المجموع

825

المالحظةٌ :ضمن هذا الخٌار السكن والتنقالت المحلٌة
للطالب.
شريش سهسرابودهى
المديرELTIS - SIFIL :

الصفحة الثانٌة من الصفحتٌن

الرقم

الوصف

1
2
3
4

الرسوم الدراسٌة
النقل من و إلى المطار
رحالت فً عطلة نهاٌة األسبوع
الرسوم اإلدارٌة
المجموع

السعر بالدوالر
األمريكي
375
35
50
40
500

المالحظةٌ :جب حسب هذا الخٌار أن ٌحصل الطالب على
السكن والتنقالت المحلٌة بنفسه.

