
اإلجنليزية المتحان  التحضري 
أما مركز اللغة اإلجنليزية فله العديد من الدورات ليشبع حاجاتك. أسلوبنا 

في التدريس يجعل من الطالب محورًا للعملية التعليمية ويركز على 
حاجاته الفردية ويزيد إتقانه للغة اإلجنليزية. في نهاية الدورة ستحصل 

على شهادة من جامعة كيب تاون وتقرير من مدرسك.

العامة اإلجنليزية  اللغة 

التجارية اإلجنليزية  اللغة 
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جامعة كيب تاون هي أفضل الجامعات في إفريقيا

المدرسون مؤهلون وذوو خبرة طويلة

هي من الجامعات القليلة التي لها مركز متخصص بتعليم اإلنجليزية كلغة أجنبية.

هي تقّدم العديد من دورات اللغة اإلنجليزية

نظام يجعل من الطالب محورًا للعملية التعليمية

طالب من كثير من بلدان العالم

كيب تاون مدينة رائعة ومضيافة

يقع المركز في قلب كيب تاون

هناك مكتب مخصص يساعدك في طلبك للتأشيرة

تعتبَر جامعة كيب تاون أفضل جامعة في إفريقيا وتعتمد شهرتها على 
امتيازها في البحث العلمي والتدريس. تفتخر اجلامعة بهيئتها التعليمية 

والكثير من أساتذتها هم خبراء ذوو شهرة عاملية في حقلهم.

أساتذة جامعتنا وطالبها هم من أكثر من مئة دولة في العالم وهذا ما 
يجعلها جامعة نابضة باحلياة وعاملية. كل املدرسني الذين يعملون في مركز 
اللغة اإلجنليزية )ELC( التابع للجامعة لديهم خبرة طويلة وأعلى املؤهالت 

التعليمية.
 

 يقع املركز في وسط مدينة كيب تاون ويقدم برامج شاملة كل شيء للطالب
الدوليني الذين يريدون أن يتعلموا اإلجنليزية. إضافة إلى ذلك القاعات املوجودة
في مبنانا مجهزة بأحدث التقنيات والبيئة التعليمية فيها أنيقة وعصرية.

 
يتم تنظيم جولة توجيهية للطالب في يومهم األول ليتعرفوا على ما يقدم 

لهم املركز واملدينة.

ا عّن نبذة 

الدراسية الدورات 

 أهم تسعة أسباب للدراسة يف جامعة
تاون  كيب 

تناسب هذه الدورات الدراسية الذين يستعملون اإلجنليزية في حياتهم 
اليومية. دوراتنا في اإلجنليزية العامة متوفرة على مدار السنة في جميع 

املستويات، من املبتدئني إلى مستوى املتقدمني.  تبدأ الدورات أسبوعيًا وهي 
عبارة عن عشرين أو ثالثني محاضرة في األسبوع.

تناسب هذه الدورة الطلبة الذين يستخدمون اإلجنليزية في حياتهم 
املهنية وهي تضم أيًضا عشرين محاضرة في اإلجنليزية العامة.

TOEFEL, IELTS هذه الدورات مصممة خصوًصا لتحضيرك الختبارات
أو امتحانات كامبردج للغة اإلجنليزية )شهادتا اللغة اإلجنليزية األولى 

واملتقدمة(.

التدريب املركز على تقنيات االمتحان سوف ميكنك من حتقيق قدراتك 
واحلصول على أعلى عالمة ممكنة. وميكنك أن جتمع هذه الدورات بدورة 

العامة. اللغة اإلجنليزية  ية في  اختيار

حتّضر هذه الدورات املتخصصة الطالب األجانب للدراسة في جامعة 
تستخدم اإلجنليزية في تدريسها. وإذا جنحت في االمتحان فمن املمكن أن 

تقدم طلبًا للتسجيل في جامعة كيب تاون.

تتعلق مدة الدورة الدراسية مبستواك في اللغة اإلجنليزية.

األكادميية اإلجنليزية  اللغة 



مدينة كيب تاون والنشاطات فيها

اإلسكان

info@uctlanguagecentre.com : اإللكتروني البريد 
الهاتف : 4۱6۱ 650 ۲۱ 0 ۲۷+

uctlanguagecentre : سكايب
uctlanguagecentre.com : اإللكتروني املوقع 
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إفريقيا  معلومات عن تأشرية جنوب 

العائلية الضيافة 

الطالبي السكن 

الضيافة ومنازل  فنادق 

www.rothko.co.za

كيب تاون هي املقصد األكثر شهرة في إفريقيا عند الطالب وتستقبل 
سنويًا ماليني من السياح. فيها الشواطئ الرائعة وحياة الليل النشيطة 

فالنشاطات املتوفرة فيها ال حتصى.

إننا نقوم بإجناز برنامج أسبوعي للنشاطات والرحالت إلى أهم األماكن 
السياحية. بكونك طالبًا تستطيع أن تنضم إلى أكثر من مئة جمعية 

ا. ياضيً ناديًا ر طالبية وأربعني 

جامعة كيب تاون معترفة بها لدى إدارة التعليم العالي في جنوب إفريقيا 
ولذلك تساعد مئات من الطالب في احلصول على التأشيرة اجلنوب إفريقية

كل سنة.

مكتبنا اخملصص للبرامج األكادميية سوف يساعدك في تسيير اإلجراءات 
للتأشيرة. بطلبك  املتعلقة 

مركز اللغة اإلجنليزية يقدم جلميع طالبه عددًا من اخليارات املريحة 
التكلفة. وامليسورة 

اإلقامة في منزل خاص تسمحك بأن تعيش مع عائلة أو زوجني أو 
شخص من جنوب إفريقيا فهذا يتيح لك الفرصة الستخدام اللغة 
اإلجنليزية في احلياة الواقعية والكتساب فهم أعمق للثقافة احمللية.

جميع املساكن تقع على مسافة مشي من املركز أو من مواقف 
وسائل النقل  العام واحلافالت اجملانية التابعة جلامعة كيب تاون.

السكن الطالبي مرن وبسعر معقول ويتيح لك فرصة مخالطة 
طالب دوليني آخرين. أما كل املساكن الطالبية فلها خدمة الواي فاي 

اجملانية، األمن على مدار  24 ساعة وإضافة إلى ذلك هي قريبة من 
املركز أو من مواقف حافالت جامعة كيب تاون اجملانية.

ميكنك أيًضا أن حتجز غرفة تناسب حاجاتك وإمكانياتك في فندق 
أو منزل  ضيافة.


