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EC Live* winner of  
2021 Best School Award  

by Ryugaku Journal

Star Chain School  2011, 2016, 2017, 2018 and 2020/21
Innovation of the Year  2009, 2010

Star Chain School 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020
Junior Course for Under 18s 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

جميع مدارسنا معتمدة من قبل الجمعيات الرائدة في الدول المتواجدة فيها، 
وهي أعضاء في منظمات دولية كبرى.

االعتمادات والتراخيص     
لقد فزنا بالجائزة األولى في مجالنا: جائزة ST Star Chain School في األعوام والمنظمات

2020/21 و 2018 و 2017 و 2016 و 2011. كما تم ترشيحنا لهذه الجائزة كل عام 

تقريبًا منذ عام 2007.

الجوائز

جائزة ST Star Chain School في األعوام 2020/21 و 2018 و 	 
2017 و 2016 و 2011. كما تم ترشيحنا لهذه الجائزة كل عام 

تقريبًا منذ عام 2007.
جائزة نجمة االبتكار Star Innovation في عامي 2009 و 2010	 

   2021 
 	 ،EC Virtual جائزة أفضل مدرسة في اليابان عن منصة

ريوغوكو، اليابان

   2020 
 	       ،EC Toronto جائزة أفضل مدرسة في اليابان عن

ريوغوكو، اليابان

   2019 
أفضل سلسلة مدارس، جمعية المستشارين التربويين 	 

)UED( الدوليين، تركيا

   2018 
 	IE Intercambio ،أفضل دعم خالل مرحلة التقديم والقبول
 	Top of Mind School جائزة
 	ESL ،كمجموعة المدارس لهذا العام EC

أفضل مدرسة في مالطا، جمعية المستشارين التربويين 	 
)UED( الدوليين، تركيا

   2017 
 	 UED ،جائزة العام في فئة المسؤولية االجتماعية للشركات

Best English

EC مالطا - )اإلنجليزية( جائزة مدرسة العام لتعليم اللغة 	 
ESL ،اإلنجليزية

 	IE Intercambio ،أفضل دعم خالل مرحلة التقديم والقبول
 	Travelmate ،أفضل دعم للعمليات

   2016 
جائزة تجربة العمالء الفضية في المملكة المتحدة  	 

Customer Experience Silver Star )عن تجربة "السجادة 
البرتقالية"(

 	Travelmate ،Top of Mind School ،جائزة
 	ESL ،للعام ESL تجربة العمالء ، مجموعة مدارس
أفضل سلسلة مدارس، جمعية المستشارين التربويين 	 

)UED( الدوليين، تركيا

ST Star جوائز

جوائز أخرى

 
رسالتنا

مساعدة طاّلبنا على النجاح
في المجتمع العالمي

الفهرس

EC Virtual المعروفة سابقًا بـ *
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اعثر على صوتك الخاص

انضم إلينا
لتجيب نداء إلهامك،
الكتشاف دوافعك،

لتشكيل رؤيتك،

إلهام محيطنا هو جوهر ما نفعله، كفريق واحد وكعائلة، 
نسعى في كل يوم إلحداث فرق في حياة طالبنا وشركائنا 

وأفرادنا. نحن موجودون لمنحك الدعم والقوة، ومشاركتك 
المعرفة وصنع نجاحك.

لدينا توقعات كبيرة ألنفسنا ولطاّلبنا.
بدأنا رحلتنا بمدرسة واحدة ونمونا لنصبح سلسلة عالمية، 

واآلن نفخر بكوننا في طليعة من يقود مسيرة التعليم 
حول العالم دون تنازلنا عن المعايير التي وضعناها ألنفسنا 
منذ البداية. نحن نؤمن باآلخرين وإمكاناتهم غير المحدودة، 

ونحتفي بإنجازاتهم لنتخطى سويًة جميع التحديات التي 
تواجهنا.

كمؤسسة تعليمية، يهمنا اإلبداع في مجالنا ومواصلة ابتكار 
طرق جديدة إليصال المعرفة، محافظين على إنماء بيئة من 
االنفتاح الثقافي، وفي األوقات التي نكتشف فيها وجود 
مواضع تحتاج للتحسين في نهجنا، نبادر بإعادة التركيز على 

معاييرنا وأهدافنا لخلق حلول عملية وطرق جديدة.
في هذه الرحلة الملهمة، يساهم كل شخص نلتقيه ونضّمه 
ألسرتنا الكبيرة في تشكيل هويتنا، وستجد أن هذه الشبكة 

من الروابط ستساعدك على تشكيل هويتك أنت أيضًا، في 
الحاضر والمستقبل.

الفهرس
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فريق السكن الطالبي سيساعدك على الشعور وكأنك في منزلك الجديد. يمكن 
ألعضائه مساعدتك في اختيار الوجهة األفضل لك ونوع اإلقامة التي تناسب 

متطلباتك. فريق السكن يفخر بمعرفته الواسعة لمدنهم لذلك سيكون بإمكانك 
سؤالهم ما شئت. 

الفريق األكاديمي المركزي مسؤول عن ضمان إدخال أحدث األبحاث والتقنيات 
إلى مناهجنا في جميع المساقات. إنهم يراقبون ويقيمون باستمرار نجاح هذه 

المساقات عبر تحليل البيانات ومالحظتها عن كثب.

فريق الدعم
نحن جميعا بجانبك. نحن فريقك ومشجعوك ومدربوك.

نحن أكثر من مجرد مدرسة لغات، فنحن هنا لمساعدتك على 
اكتساب الثقة واالستقاللية ودعمك للعثور على صوتك الخاص. 

نحن هنا لدعمك على طول الطريق منذ أول تواصل تقوم به معنا 
وحتى بعد التخرج. فريق الدعم جاهز ليأخذك في هذه الرحلة.

االستعداد لنهاية التجربة

فلتبدأ الرحلة

EC الدراسة في

لقد تم تطوير نهجنا لضمان أن الدروس اللغوية التي 
تأخذها تساعد على تقدمك وتحّسن قدرتك على التعلم 

وتطور مهارات التوظيف التي تحتاجها في حياتك 
العملية.

EC التقدم في

صممنا نظام التقييم والتقدم لتلبية احتياجات التقدم 
الخاصة بك وهذا يشمل:

التقييم المرن	 
مالحظات المعلمين	 
الدعم التعليمي	 

التحضير للدراسة

خطوة 4خطوة 3خطوة 2خطوة 1

قبل وصولك
 	MyEC / Teams ادخل إلى
أكمل قائمة مهامك	 
حدد أهدافك	 
أكمل أنشطة الدراسة 	 

الذاتية

عند وصولك
محادثة ترحيبية	 
اختبار شفهي	 
انضم إلى صفك	 
تعّرف على زمالئك	 

قبل رحيلك
قم باختبارك الختامي 	 

والحظ تقّدمك 
راجع األهداف التي 	 

وضعتها منذ البداية
احصل على شهادتك	 

بعد رحيلك
واصل التدرب	 
االنضمام إلى مجموعات 	 

خريجينا على LinkedIn و 
Facebook

فريق التدريس مملوء بالحماس لتدريس الطالب من جميع أنحاء العالم 
ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم والعثور على صوتهم المنفرد الخاص. لن 

يعلمك مدرسونا اللغة اإلنجليزية فحسب، بل سيساعدونك أيضًا على تطوير مهارات 
التعلم التي تحتاجها لتحديد أهدافك فهم طريق نجاحك ومواصلة التعلم خارج 

الفصل الدراسي مما يهيئك للنجاح في EC وخارجها.

فريق خدمات الطالب جاهز لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من تجربتك 
وللمغامرة معك إلى أماكن جديدة. هدفهم أن تقضي وقتًا ممتعًا بينما تضع 

مهاراتك اللغوية في حيز التطبيق.

... نحن هنا لمساعدتك
على اكتساب الثقة 
واالستقاللية ودعمك

للعثور على صوتك الخاص. 

الفهرس
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فلسفة التعليم والمنهجية

نهجنا التعليمي
نهجنا التواصلي هو عبارة عن مجموعة متنوعة من المنهجيات التي 
معظم  تستخدم  الطالب.  لدى  التواصل  مهارات  تطوير  على  تركز 
إضافية  خطوًة  أخذنا   EC في  ولكن  النهج،  هذا  اللغات  مدارس 

وبطريقة مبتكرة: وضع طالبنا في مركز تجربتهم التعليمية.
بأهداف  الطالب  تربط  فهي  المعالم،  واضحة  لدينا  التعلم  عملية 
محددة ومعايير نجاح مقترنة بمناقشات الدرس حول التعلم واللغة.

آخر في  يتعلمون أي شيء  اإلنجليزية وكيف  يتعلم طالبنا  وبذلك 
الحياة، وهي فائدة جوهرية تبقى معك إلى ما بعد انتهائك من 
استخدامها في  يتم  التي  الشاملة  الدراسة معنا. هذه منهجيتنا 
ألعلى  وفقًا  تقديمها  على  معلمينا  جميع  وتدريب  مدارسنا  جميع 

المعايير.

مهمتنا مساعدتك على النجاح في مجتمع عالمي. هذا يعني 
التواصل.  على  قدرتك  لتحسين  بيد  يدًا  معك  سنعمل  أننا 
بنفسك  ثقتك  ومستوى  لغتك  تطوير  على  سنساعدك 
اإلنجليزية  اللغة  متحدثي  مع  للتفاعل  الالزمة  والمهارات 

ممن يأتون من خلفيات ثقافية ولغوية مختلفة.

نقوم بذلك عن طريق:
وضعك أنت في مركز كل ما تتعلمه

أسلوبنا التعليمي واضح األسس مما يتيح لك رؤية أهداف ومعايير نجاح بكل 	 
سهولة، وبالتالي التركيز على احتياجاتك التعليمية الخاصة

تساعدك تقييماتنا ومالحظاتنا على المستوى اللغوي الذي ستكون فيه وما 	 
عليك فعله للتقدم

التعلم  أنت على  التي تساعدك  المهارات  مساعدتك على تطوير 
والفهم بشكل جيد

تساعدك المناقشات حول التعلم على تطوير عادات تعلم جيدة، وهي مهارة 	 
سترافقك وتنفعك مدى الحياة

معارفك 	  نطاق  توسيع  على  العالمية  والقضايا  الثقافات  استكشاف  يساعد 
والمهارات التي تحتاجها للنجاح في المواقف التي تضم أشخاصًا من خلفيات 

مختلفة

ولضمان أن تكون رحلتك التعليمية فعالة قدر اإلمكان، فإننا:
نبتكر باستمرار أساليبنا في الفصول الدراسية والتقييم، في ضوء البحوث التي 	 

نجريها داخل مدارسنا وخارجها

مدى 	  من  التأكد  على  ونحرص  كما  التعليمية،  التقنيات  أحدث  ونطّور  نوّظف 
فعاليتنا على تجربتك التعليمية

الدراسية 	  الفصول  داخل  بحثية  عمليات  خالل  من  برامجنا  نجاح  نقّيم مستوى 
تحليل مالحظاتك

تعرف على المزيد حول النهج التواصلي بضغطة زر هنا.

الفهرس
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الواليات المتحدة األمريكية وكندا

أوروبا وجنوب أفريقيا

دروس التركيز الخاص                           
تركز هذه الدروس على المجاالت الرئيسية ضمن حياتك 

اليومية، كاإلنجليزية للعمل والتواصل عبر اإلنترنت، هذان فقط 
مثاالن لدروس التركيز الخاص التي نتيحها في مدارسنا.

*جميع الجداول أعاله هي أمثلة وتخضع للتغيير

الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنينالتوقيت

البرنامج الصباحي

دروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملة9.00 - 10.30

استراحة 15 دقيقة10.30 - 10.45

دروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملة10.45 - 12.15

استراحة 45 دقيقة12.14 - 13.00

دروس ذات تركيز خاص

2 ساعة و15 دقيقة1 ساعة و30 دقيقة2 ساعة و15 دقيقة1 ساعة و30 دقيقة13.00 مساًء

الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنينالتوقيت

البرنامج الصباحي

دروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملة9.00 - 10.30

استراحة 15 دقيقة10.30 - 10.45

دروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملةدروس المهارات المتكاملة10.45 - 12.15

استراحة 45 دقيقة12.15 - 13.00

برنامج وقت الظهيرة
دروس ذات تركيز خاص13.00 - 14.30

استراحة 15 دقيقة14.30 - 14.45

دروس لتطوير المهاراتدروس لتطوير المهارات14.45 - 16.15

استراحة 15 دقيقة16.15 - 16.30

دروس لتطوير المهاراتدروس لتطوير المهارات16.30 - 18.00

مساقاتنا ودروسنا
باإلضافة إلى الدروس المجدولة، تقدم EC دروس فردية 

عبر اإلنترنت وأخرى باستخدام تقنية الواقع االفتراضي التي 
ستضيف حتمًا إلى تجربتك التعليمية. أسلوبنا التعليمي 

ومناهجنا هي نفسها عبر مدارسنا البالغ عددها 22 مدرسة، 
وبالتالي سيكون لك الخيار في تحديد المدينة التي 

ستدرس فيها أو المنصة التي ستتعلم من خاللها.
في بداية الدرس، يتم بوضوح تحديد أهداف الدرس والتي يراعى أن تكون 

على صلة بحياتنا اليومية. ستتعلم اللغة والمهارات الالزمة لتحقيق هذا 
الهدف. ستتاح لك الفرصة للتدرب مع زمالئك في الفصل والتفكير في 

كيفية تطبيق ما تعلمته على أرض الواقع.

توضح نماذج الجداول أدناه أسبوعًا نموذجيًا في المدرسة. في معظم 
األمسيات، يوجد أيضًا نشاط اجتماعي مصمم لمساعدتك على مقابلة 

األشخاص الجدد وممارسة مهاراتك الجديدة في سيناريوهات مختلفة.

الفهرس
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مواصلة التعلم
خارج الفصل الدراسي

جدول نشاطاتك
سيكون جدولك حافاًل بالفرص لتدريب لغتك اإلنجليزية من خالل مزيج من 

الدروس واألنشطة بينما توّفر لك الدروس فرصة تلّقي تعليم مباشر، 
ستساعدك ورش العمل المجانية واألنشطة على إثراء مفرداتك اللغوية 

وتقوية استخدامك للغة، وبذلك ستحظى بجدول متوازن يجمع بين طرق 
تعليم مختلفة. 

األحد
3

ترحيب السجادة البرتقالية للطاّلب الجدد في 

مساكنهم

فطور متأخر ومحادثات 11:00,  ابتداء من £6

جولة في المدينة 12:00 

10

ترحيب السجادة البرتقالية للطاّلب الجدد في 

مساكنهم

فطور متأخر ومحادثات 11:00,  ابتداء من £6

جولة في المدينة 12:00 

17

ترحيب السجادة البرتقالية للطاّلب الجدد في 

مساكنهم

فطور متأخر ومحادثات 11:00,  ابتداء من £6 

جولة في المدينة 12:00 

24/31

ترحيب السجادة البرتقالية للطاّلب الجدد في 

مساكنهم

فطور متأخر ومحادثات 11:00,  ابتداء من £6 

جولة في المدينة 12:00

اإلثنين
4

ترحيب السجادة البرتقالية للطاّلب الجدد 

مرطبات ترحيبية للطاّلب الجدد  18:00

11

ترحيب السجادة البرتقالية للطاّلب الجدد 

مرطبات ترحيبية للطاّلب الجدد  18:00

18

ترحيب السجادة البرتقالية للطاّلب الجدد 

مرطبات ترحيبية للطاّلب الجدد  18:00

25

ترحيب السجادة البرتقالية للطاّلب الجدد 

مرطبات ترحيبية للطاّلب الجدد  18:00

5الثالثاء

درس النطق 11:00 و 14:45

جولة لمشاهدة فن الشارع 14:45 

أمسية ترفيهية في حانة 20:15

12

درس النطق 11:00 و 14:45

لياقة  19:00 

أمسية ترفيهية في حانة  20:15

19

درس النطق 11:00 و 14:45

جولة الكتشاف تاريخ برايتون 14:45         

أمسية ترفيهية في حانة  20:15

26

درس النطق 11:00 و 14:45

زومبا  14:45 

أمسية ترفيهية في حانة  20:15

األربعاء
6

تمهيد للعام األكاديمي 10:00 

كرة الطائرة 14:45 

نهائيات بطولة ويمبلدون ربع النهائي رجال

استراحة الطاّلب 13:00

13

التدرب عبر كلمات األغاني 12:15

درس السيرة الذاتية 11:00 و 14:45

فيلم 14:45 

جولة لمشاهدة فن الشارع 14:45

20

يوغا 14:45 

لياقة  19:00

مسرح لندن “األسد الملك”

£65.00 ,15:30

27

التدرب عبر كلمات األغاني 12:15

درس السيرة الذاتية

11:00 و 14:45

فيلم 14:45 

كرة الطائرة 19:00

الخميس
7

محادثة 11:00 و 14:45

رحلة لمنطقة سيفن سيسترز 14:45 

كرة قدم 19:00 ,£3

حفلة لمن هم أقل من 18 عام 19:00 ,£4.50

14

محادثة 11:00 و 14:45

يوغا 14:45 

كرة قدم 19:00 ,£3

21

محادثة 11:00 و 14:45

كرة الطائرة 14:45 

فيلم 14:45

كرة قدم 19:00 ,£3

28

محادثة 11:00 و 14:45

يوغا 14:45 

كرة قدم 19:00 ,£3

حفلة للطالب 19:00 ,£4.50

الجمعة
8

حفل التخرج 12:45

لعبة ليزر تاغ  19:00 ,£5

رحلة إلى اسكتلندا

15

حفل التخرج 12:45

 رحلة لمنطقة سيفن سيسترز  14:45

رحلة إلى باريس وفرساي

22

حفل التخرج 12:45

زومبا 14:45

بولينغ 19:00 ,£5

29

حفل التخرج  12:45 

جولة تاريخية 14:45

لعبة ليزر تاغ 20:00 ,£5

9عطلة نهاية األسبوع

رحلة إلى أكسفورد وويندسور وإيتون
رحلة إلى باث وستونهنج

16

رحلة إلى ليفربول ومانشستر
رحلة إلى باث وستونهنج

23

رحلة إلى لندن
رحلة إلى أكسفورد ويندسور وإيتون

30

رحلة إلى ليفربول ومانشستر
رحلة إلى باث وستونهنج

ورش عمل مجانية 
رّسخ ما تتعلمه في الفصل من خالل ورش عمل 

إضافية يقودها معلمونا. هذه الورش متوفرة 
في جميع مدارس EC وهي فرصتك لصقل 

قدراتك اللغوية من خالل التركيز عليها خارج 
الفصل الدراسي. 

ورش عمل إضافية مجانية
ُصممت لتلبي متطلبات الطاّلب في كلٍّ من مدارسنا، وقد تجد بعضها في مدرستك:

محاضرات                           
تعّلم حقائق مهمة ودّرب مهارات االستماع 

وتدوين المالحظات والتلخيص.

درس العمل                       
سنتطّرق إلى مهارات كتابة السيرة الذاتية 
وإجراء المقابالت مما سيساعدك كثيرًا في 

التقديم على الوظائف باإلنجليزية.

نادي الواجبات                  
اجتمع من طالب آخرين لتساعدوا بعضكم 

البعض في عمل الواجبات وتدريب مهاراتكم 
اللغوية ضمن إطار جماعي.

مهارات أخذ االختبارات                
دّرب مهاراتك المتعّلقة بأخذ االختبارات وتمّرس 
في الجوانب التي ستساعدك في الحصول على 

درجات أعلى في اختبارات اللغة اإلنجليزية.

شركاء المحادثة المحليون                
هل تخطط إلقامة طويلة؟ بإمكانك طلب تعريفك 

على شخص محلي بهدف االلتقاء به وتدريب 
لغتك بشكل منتظم.

ساعة االرتجال                    
طّور مهارات التحدث بينما ترفع ثقتك بنفسك 

وتحظى بوقت مسٍل مع أنشطة االرتجال.

أخبار عاجلة                           
اصنع فريقًا مع طالب آخرين لمناقشة 
المستجدات اليومية المحلية والدولية.

درس الكتابة                     
دّرب مهاراتك الخاصة بالكتابة اإلنجليزية وطّور 
قدرتك على استيعاب الجوانب العملية ألنماط 

الكتابة الرسمية وغير الرسمية.

                             THE HOOD ذا هود
تحّدث كأنك من السّكان المحليين! تعّرف على 
أمثلة من األدب والتاريخ والحركات السياسية 
التي ساهمت في تشكيل روح المدينة التي 

تدرس فيها.

في هذا النموذج لجدول األنشطة من EC برايتون ستجد:
       األنشطة المجانية

       ورش العمل اللغوية المجانية

ورش عمل لغوية
مجانية

جلسات محادثة                                              
سيكون موضوع المحادثة من اختيارك. في هذه 

الجلسات ستتاح لك فرصة تدريب قدراتك اللغوية 
مع طاّلب من صفوف ومستويات وجنسيات أخرى. 

إنها طريقة اجتماعية مسلية في أجواء لطيفة 
بعيدًا عن التوتر.

دروس المهارات                                         
هذه فرصتك المتالك طرق واختصارات ونصائح 

تساعدك على إتقان مهارات اللغة بذكاء. هناك 
دروس للنحو والنطق والكتابة والقراءة. اّطلع 
على جدول النشاطات التابع لمدرستك للتعرف 

على أوقات هذه الدروس.

الفهرس

15 14



EC تقّدمكضمان
جديد

A1 A2B1B1+

 EC مراحلA1A2B1B1+B2B2+C1C2

 *IELTS 6.5 - 6.07.5 - 5.06.5 - 4.56.0 - 4.05.0 - 3.04.5 - 4.0 اختبار

 *Cambridge اختبارKETPETFCECAE

 *TOFEL 86 - 66105 - 4685 - 3565 - 45اختبار

 *TOEIC 785 - 605900 - 405780 - 255600 - 400اختبار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نساعدك على تحقيق أحالمك

 	EC تقدم لمدة 8 أسابيع لكل مستوى ضمن منهجية
تقييم التقدم كل 4 أسابيع أو بناًء على توصية المعلم إن كنت 	 

تتقدم بسرعة أكبر
يتم تنظيم المناهج الدراسية ضمن وحدات تمتد لـ 4 أسابيع مع 	 

التقييم المنتظم وتغذية راجعة لتعزيز تقدمك
اختبارات تحديد المستوى وإنهاء المساق وفيها يتم تسجيل درجات 	 

التحدث لتحديد مستواك العام بشكل أفضل

في حال لم تتقدم بناًء على ضماننا وحققت جميع معايير التقدم، 
سننظم لك تلقائيًا اجتماعًا مع أحد أعضاء هيئة التدريس لمناقشة كيفية 
مساعدتك في الوصول إلى النتيجة المضمونة. عندها، سنقدم لك برنامجًا 

مخصصًا لتتبعه لمساعدتك على التقدم، وكل هذا مجانًا!

ما يمكنك توقعه

إن استوفيت متطلبات المساق، ستتقدم بالمعدل الموضح أدناه.

معك حتى خط النهاية

تحضر ٪96 من الصفوف	 
تكمل ما ال يقل عن ثالثة واجبات أسبوعيًا، بمتوسط درجات 9/10	 
تشارك بنشاط في الدروس، بمتوسط درجات 9/10 للمشاركة 	 

والتحفيز 

نعدك بالتقدم عندما:

االبتدائي 
BEGINNER

لديك مجموعة محدودة من المفردات 
وتستخدم تراكيب نحوية بسيطة في 

اللغة اإلنجليزية. باستطاعتك استخدام 
لغتك لدعوة أحدهم للخروج والتحدث 

عن ماضيك.

االبتدائي المتقدم 
                                       ELEMENTARY

باستطاعتك فهم معظم المحادثات 
الواضحة ذات الوتيرة البطيئة. يمكنك 

شرح االتجاهات التي يجب.على أحدهم 
اتباعها ليصل إلى وجهته.

ما قبل المتوسط 
                                 PRE-INTERMEDIATE

تتحدث بسالسة عن مواضيع الحياة 
اليومية، وتستطيع شرح ما تريد 

الحصول عليه من مقّدمي الخدمات.

المتوسط 
                                              INTERMEDIATE

باستطاعتك التواصل بسهولة حول 
مواضيع الحياة اليومية ولكنك تعّبر 

بشكل محدود. يمكنك القيام بمحادثة 
عبر الهاتف باإلنجليزية.

B2B2+C1C2
المتوسط العالي 

UPPER-INTERMEDIATE
يمكنك استخدام اللغة بثقة ملحوظة 
ولكن هناك ضعف واضح فيما يتعّلق 
بدقة التعبير والطالقة. باستطاعتك 

تقديم عرض عمل تقديمي قصير 
باإلنجليزية.

ما قبل المتقّدم 
PRE-ADVANCED

بمقدورك استخدام اللغة بثقة. يمكنك 
قراءة الصحف اإلنجليزية ومتابعة األخبار 
على التلفاز والتقديم على عمل يتطّلب 

معرفة اللغة اإلنجليزية.

المتقّدم 
                                              ADVANCED

لديك قدرة متقّدمة على استخدام 
اللغة، وتستطيع القراءة والكتابة 

بدقة مع القليل من األخطاء. يمكنك 
فهم معظم النصوص والمحاضرات 

األكاديمية.

الطالقة اللغوية 
                                             PROFICIENCY
لديك تمّكن من اللغة. تستطيع توظيف 

مفردات خاصة بقطاعات عمل معينة 
في سياقها الصحيح وبسالسة خالل 

دراستك.

4 أسابيع
* أو اختبار معادل

ابذل جهدك وسنضمن تقدمك!

Feedback Fridays دعم يوم الجمعة في EC نتابع طاّلبنا عن كثب ونقدم 

لهم مالحظات شخصية، مما يمّكنهم من الرجوع إلى األجزاء الهامة والتركيز 
على النقاط التي تحتاج النتباههم لمواصلة التعلم.

التقدم

لكل مستوى 
EC في

8 أسابيع

الفهرس
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مذكرات إنستقرامية
لطالب خالل أسبوع

حضرنا محادثة توجيهية تم فيها الترحيب بنا في المدرسة 
والمدينة.

في أول يوم لي في المدرسة، كنت خجواًل بعض الشيء، لكن 
عندما وصلت إلى هناك تفاجأت بلطف الجميع وإيجابيتهم. 

كان هذا مختلفًا عن توقعاتي!

مالطا جزيرة جميلة للغاية، ويسهل المشي فيها ويمكننا 
واألمان.  بالراحة  بالفعل  أشعر  مكان.  كل  في  السباحة 
والموظفون  والمعلمون  هناك  يعملون  الذين  األشخاص 

ودودون للغاية وقد تلقيت الكثير من المساعدة منهم.

هذا الصباح كان لدي درس في النطق للتدرب على النطق 
بشكل أقرب إلى الكيفية التي يلفظ المحليون بها الكلمات.  
احببت الدرس كثيرًا. ذهبت لتناول الطعام مع زمالئي وتناولنا 

الغداء بجانب البحر الجميل. الناس هنا رائعون ومبتهجون.

بعد  أيضًا  تكون  أحيانًا  لكن  اليوم،  صباحية  دروسي  كانت 
األخرى  الجزيرة  باستكشاف  الظهيرة  فترة  قضيت  الظهر. 
القريبة من مالطا واسمها كومينو. أخذنا القارب واستغرقت 
الرحلة ساعتين حتى وصلت مع زمالئي. كومينو مذهلة وقد 

استمتعنا بوقتنا فيما تدّربنا على اللغة اإلنجليزية.

ذهبت إلى درس مجاني آخر هذا الصباح، أسئلة وأجوبة في 
النحو ثم هناك صفي درس آخر بعد الظهر. أفضل طريقة لتعّلم 
اللغة هي االنغماس فيها على مدار الساعة وهذا ما نفعله 

هنا. أشعر بالفعل أنني أصبح أفهم اللغة أكثر.

لقد رأيت بعض الطالب سعداء جدًا أثناء تخّرجهم من مساقهم 
اليوم. أتطلع إلى أن أكون في مكانهم قريبًا.

أنا أعشق EC مالطا.

اإلثنين 15.15

الثالثاء 17.15

األربعاء 18.18

الخميس 16.27

الجمعة 20.45

الفهرس
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تجربة السجادة البرتقالية
قبل وصولك

عند وصولك

رحلتك التعليمية

قبل مغادرتك

عند مغادرتك

منصة MyEC هي المكان الذي تقوم فيه باختبار تحديد المستوى وتستكمل استطالع ما قبل الوصول. يمكنك أيضًا البدء 
في تعلم اللغة اإلنجليزية قبل مغادرة المنزل بفضل مجموعة كبيرة من المواد التعليمية عبر اإلنترنت المتاحة حصريًا على 

 MyEC المنصة. هناك موارد لألنشطة اللغوية وهي مثالية الستهداف مهارات القراءة والكتابة والتحدث واالستماع. منصة
هي المكان المناسب لتنظيم االجتماعات مع معلميك وتنظيم حياتك االجتماعية.

قم بالدخول إلى حسابك على منصة MyEC من منزلك واحصل على جميع المعلومات عن مدرستك وموقعها. قم بإجراء 
اختبار تحديد المستوى أو تصّفح مكتبة أنشطة الدراسة الذاتية أو احضر دروسًا مجانية عبر اإلنترنت قبل وصولك. تمّكنك 
المنصة أيضًا من التخطيط لرحلتك مسبقًا بعد التحدث مع طالب آخرين وموظفي EC لتبقى على اطالع بما يحدث خارج 

الفصول الدراسية.

سنحرص على أن تكون على علم بتفاصيل تجربتك من لحظة وصولك إلى الدولة التي فيها مدرسة EC التي اخترتها. سنوفر 
لك اإلرشادات الالزمة للوصول إلى مكان إقامتك. سيتم الترحيب بك في منزلك الجديد وإعطاؤك معلومات عن المنطقة حولك 

ومنحك بعض الوقت لالستراحة. كل يوم أحد، هناك فرصة لجميع الطالب الجدد للتعرف على زمالئهم قبل بدء الصفوف.

يومك األول في مدرستنا سيكون في يوم إثنين وسنتابع تقدمك عن كثب ونقدم المالحظات بشكل مستمر. رحلة تعلم كل 
طالب لدينا هي رحلة فريدة ومصممة خصيصًا وفقًا لمتطلباته الشخصية، وهذا لضمان حصولك على جميع األدوات التي 

.MyEC تحتاجها للتركيز على الوصول إلى أهدافك اللغوية. يمكنك متابعة تقدمك ومعرفة المهام والتقارير على منصة

نحن نعلم بأن االحتياجات والتوقعات تختلف من طالب آلخر ولذلك فإن كل ما نقوم به نقوم به ألجلك أنت واضعين في عين 
االعتبار احتياجاتك الشخصية. سنتابعك بانتظام ونسألك عن مدى رضاك لالستجابة ألي متطلبات قد تحتاجها. نحن ندرك أنه 

في بعض األحيان ال تسير األمور كما هو مخطط لها ولكننا ملتزمون بإيجاد الحلول بسرعة.

نحن نؤمن بأن تعلم اللغة تجربة تمتد مدى الحياة ويهّمنا أن نكون بجانبك بينما تواصل رحلتك. في األسبوع األخير، سنحتفل 
بتقدمك ونمنحك الكثير من الفرص لتودع الجميع. سنقدم لك نصائح للتغلب على "منحنى النسيان" لنساعدك على الحفاظ 

على ما ستتعلمه والتأكد من أنه يمكنك مواصلة التعلم والبقاء على تواصل معنا. سنشجعك أيضًا على االنضمام إلى 
.Facebook و LinkedIn على EC مجموعات خريجي

?

1

2

3

4

5

MyEC
استعد للتعلم

MyEC
EC

سّجل دخولك 
لحساب

TEAMS

انزل في

التحضير

ابَق على

هل تشعر

تجربة

انتهاء التجربةتغّلب علىاستعد

كل لحظة 
هي لحظة

أخبرنا، فنحن 
نسمعك

كيف نستطيع 
جعل تجربتك

تفاعل 
مع الطالب 

اآلخرين

ترحيب 
دافئ في 

مكان إقامتك

تجربة      
في عطلة 

نهاية األسبوع المطار

للتعلم

تواصل

بالراحة؟

الفصل
الدراسي

ألسبوعك
األخير

منحنى
 النسيان

والوداع

أفضل؟ونلّبيرائعة

حّضر نفسك 
للوصول إلى 

مدرستك

انتقل إلى 
مكان إقامتك 

الذي اخترت

التقدم في
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منزلك اختيارك
تتنّوع الخيارات المتاحة من مدينة إلى أخرى 
بال  بينها  من  المثالي  بيتك  ستجد  ولكنك 
أدنى شك. للتعرف على التفاصيل المتعّلقة 
بأنواع السكن لكل مدينة، انتقل إلى قسم 
الوجهات  قسم  من  يبدأ  الذي  الوجهات 

من هذا الكتّيب . 

اعثر على منزلك
بيتك هو المكان الذي تشعر به بالراحة، فأي من مساكننا ستختار 

لإلقامة خالل دراستك مع EC؟ نوّفر لك مجموعة واسعة من 
خيارات السكن التي تم انتقاؤها بعناية لترضي جميع األذواق 

والميزانيات.
سيحّب ذوو الشخصية المستقّلة مجموعة البيوت التي نقّدمها من 
المساكن والمنازل والشقق العادية والفندقية. يقدم كل واحد من 

هذه الخيارات مستويات راحة تتراوح بين القياسي للذين يبحثون 
عن خيار اقتصادي، والفاخر ألولئك الذين يرغبون بالحصول على 
عناصر إضافية، كصالة رياضية أو سينما منزلية أو حوض سباحة 
وغير ذلك. وبإمكانك أيضًا تجربة أسلوب الحياة المحلية من خالل 
اإلقامة لدى مضيف لتعيش حياته اليومية وتبني روابط طويلة 

األمد أثناء تعّرفك على الثقافة المحلية بشكل مباشر. مهما كان 
اختيارك، ستكّون صداقات رائعة وستتاح لك الكثير من الفرص 

لتدريب لغتك اإلنجليزية في نفس الوقت الذي ستشعر فيه بأنك 
تملك مكانًا خاصًا بك بمثابة بيتك.
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اإلنجليزية العامة

التحضير لالختبارات24 أسبوعًا أو أكثر

دروس ذات تركيز خاص
صفحة 26

صفحة 34صفحة 32

صفحة 30

اختر مساقك
مهما كانت أهدافك أو نوع شخصيتك أو عمرك، ستجد ضالتك 
في مدارس EC. نحن نرغب في رؤيتك خالل رحلتك الكتشاف 
قدراتك بثقة وصعود السلم الوظيفي ودخول جامعة أحالمك 
والنجاح في اختباراتك. ولكن األهم من ذلك هو أن تجد ذاتك 

ومكانك في هذا العالم وأن تضع بصمتك الخاصة.

ادرس الفرنسية فيبرنامج باثويز الدولي
EC مونتريال 

المميزين اليافعين في
EC مونتريال 

تجربة العمل
والتطوع

صفحة 36
صفحة 38

صفحة 40صفحة 39

المسار السريعبرنامج يونيبريدج
صفحة 44صفحة 42
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مهما كان ما تريد تحقيقه في حياتك، وسواًء كنت ترغب بالدراسة 
في جامعة تّدرس باللغة اإلنجليزية أو السفر حول العالم أو بناء 
مسيرتك المهنية، ستجد في مساق اإلنجليزية العامة ما تحتاجه.
تم تصميم مساق اإلنجليزية العامة لتطوير جميع جوانب قدراتك المتعلقة بالتواصل 

أينما كنت. وهذا يشمل مجاالت عديدة كبناء شبكة معارف وإقامة االجتماعات، 
والتفاوض على ما تريد الحصول عليه في سوق العمل والتعرف على أناس جدد.

نحن نساعدك على تطوير لغتك اإلنجليزية في كل جوانبها )النحو والمفردات والنطق( 
وتحسين مهاراتك اللغوية )القراءة والكتابة والتحدث واالستماع(، وكل هذا بينما نبني 
معك مهارات تعليمّية تساعدك على تطوير وزيادة ثقتك بنفسك أثناء استخدام لغتك 

اإلنجليزية في مختلف المواقف الحياتية.

تساعدك برامج اإلنجليزية العامة أيضًا على مناقشة وتطوير حس الوعي بمجريات 
العالم )التعاون الدولي والوعي بالثقافات المختلفة وطرق التواصل بينها والتفكير 

النقدي( مما سيساعدك بالتأكيد في النجاح بالتواصل مع المجتمع العالمي.

اإلنجليزية العامة
متوفر لجميع المستويات

هذا المساق مناسب للذين: 

 يرغبون في بناء معلوماتهم اللغوية على جميع األصعدة 
 يرغبون بتحسين مهارات اللغة اإلنجليزية لديهم
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اإلنجليزية العامة
20 و 24 و 30 درسًا أسبوعيًا

اإلنجليزية العامة 30اإلنجليزية العامة 24اإلنجليزية العامة 20

جميع المدارسأمريكا وكنداجميع المدارسيتوفر المساق في

متطلبات دخول المساق
جميع المستوياتجميع المستوياتجميع المستويات

تواريخ البداية
كل إثنينكل إثنينكل إثنين

أسبوع واحدأسبوع واحدأسبوع واحدالحد األدنى للمدة

8 أسابيع )لكل مستوى(8 أسابيع )لكل مستوى(8 أسابيع )لكل مستوى(مدة المساق

202430الدروس أسبوعيًا

151822.5الساعات أسبوعيًا

التقييم

- اختبار دخول عند الوصول
- تقييم مستمر عبر الواجبات واألنشطة الصفية

- 4 اختبارات أسبوعية لقياس مدى التقدم

- 4 دروس توجيهية وتقارير تقييمية أسبوعية

- اختبار نهائي

- اختبار دخول عند الوصول
- تقييم مستمر عبر الواجبات واألنشطة الصفية

- 4 اختبارات أسبوعية لقياس مدى التقدم

- 4 دروس توجيهية وتقارير تقييمية أسبوعية

- اختبار نهائي

- اختبار دخول عند الوصول
- تقييم مستمر عبر الواجبات واألنشطة الصفية

- 4 اختبارات أسبوعية لقياس مدى التقدم

- 4 دروس توجيهية وتقارير تقييمية أسبوعية

- اختبار نهائي

التعليم وجهًا لوجهالتعليم وجهًا لوجهالتعليم وجهًا لوجهنهج الدراسة

عند اإلكمال، سيتم إصدار شهادة إنجازعند اإلكمال، سيتم إصدار شهادة إنجازعند اإلكمال، سيتم إصدار شهادة إنجازالتقدير

اختر اللغة اإلنجليزية العامة )20( أو 
أضف إلى الوقت الذي ستستغرقه 

معنا حيث تتوفر 4 أو 10 دروس ذات 
تركيز خاص أسبوعيًا. ستكون لك 

حرية اختيار أي منها، وهذا سيسمح 
لك بتخصيص تعّلمك والتركيز على 

المهارات التي توّد بناءها. بإمكانك 
تغيير الدروس بشكل منتظم وبناء 

برنامج يخصك ويناسب أهدافك 
المستقبلية.
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دروس ذات تركيز خاص
إن كنت ترغب في أخذ دروس إضافية من شأنها أن تساعدك في 
أخذ  يمكنك  أدناه.  برامجنا  أحد  إلى  انضم  معينة،  مجاالت  تطوير 
هذه الدروس من أسبوع إلى 10 أسابيع )5 أسابيع للغة اإلنجليزية 
مع  يتناسب  بما  والتكيف  االختالط  من  تتمكن  حتى  المدينة(  في 

احتياجاتك.

تختلف الدروس ذات التركيز الخاص بحسب الموقع. هذه عينة من الدروس المتاحة:

الدروس ذات التركيز الخاص
رةالمستويات المتوفرة المهارات المطوَّ

النحوالنطقاالستماعالتحدثالكتابةالقراءةالعاليالمتوسطالمنخفض

eeeeeeالتحدث بثقة

eeeeeeالوعي بمجريات العالم

eeeeeeeالنحو في التواصل الواقعي

eeeeeeاالستماع في الحياة الواقعية

eeeeeeeإثراء مفرداتك

eeeeالكتابة بثقة

eeeالقراءة والكتابة األساسية

eeeeeاإلنجليزية لمهارات القيادة

eeeeeeeeمهارات أخذ االختبارات

eeeeاإلنجليزية للتواصل عبر اإلنترنت

eeeeeالنحو اإلضافي )لمساق +30 فقط(

التحدث بثقة                                                 
امتلك المزيد من الثقة أثناء تدّربك على إجراء المحادثات. اقترب من مرحلة الطالقة 

اللغوية. حّسن  مهارات التحدث واالستماع والنطق للتفاعل بشكل أفضل مع المحليين 
الذين يتحدثون اإلنجليزية كلغتهم األم.

االستماع للحياة اليومية                                    
ستقوم باختبار وتطوير قدرتك على فهم اللغة اإلنجليزية في سياقات الحياة اليومية 

والتجاوب معها. ستوّسع نطاق مفرداتك من خالل االستماع للمحادثات والموسيقى 
ومقاطع الفيديو وتسجيالت البودكاست.

إثراء مفرداتك                                                       
إن كنت مهتمًا بتوسيع نطاق مفرادتك، فهذا هو المساق المناسب لك. خالل 

الدروس، سترّكز على تطوير مفرداتك الخاصة ضمن الدروس المتمحورة حول مواضيع 
معينة.

الوعي بمجريات العالم                                          
طور تفكيرك النقدي لتتمكن من فهم مستجدات األحداث الجارية والقضايا العالمية 
بشكل أفضل. ارفع وعيك بالثقافات المختلفة وكيف تختلف طرق التواصل فيها عن 

غيرها.

اإلنجليزية للعمل
استعد لبدء حياتك المهنية التي كنت تحلم بها عبر بناء ثقتك ومراسالتك 

المهنية مع مساق اإلنجليزية لألعمال.

ستعمل على لغتك المستخدمة خالل االجتماعات وكتابة رسائل البريد اإللكتروني 
والتواصل بثقة. تضم موضوعات الدروس التفاوض واإلدارة والموارد البشرية 

واستراتيجيات العالمات التجارية والترويج وإدارة المشاريع وأخالقيات العمل وبيئة العمل 
وإعداد العروض التقديمية والتحضير للمقابالت.

إمكانية الحجز مسبقًا

المتوسط Intermediate,  المتقدم Highالمستوى المتاح

كل إثنينتواريخ البداية

أسبوع واحدالحد األدنى للمدة

12 أسابيع كحد أقصىمدة المساق

20 درس في اإلنجليزية العامة + 4 دروس في اإلنجليزية للعملالدروس أسبوعيًا
أو 20 درس في اإلنجليزية العامة + 10 دروس في اإلنجليزية للعمل 

18 )24 درس في األسبوع(  أو 22.5 )30 درس في األسبوع(الساعات أسبوعيًا

التقييم

- اختبار دخول عند الوصول
- تقييم مستمر من خالل الواجبات واألنشطة الصفية

- 4 اختبارات أسبوعية لقياس مدى التقدم

- 4 دروس توجيهية وتقارير تقييمية أسبوعية

- اختبار نهائي

التعليم وجهًا لوجهنهج الدراسة

عند اإلكمال، سيتم إصدار شهادة إنجازالتقدير

اإلنجليزية في المدينة
حّول مدينة أجنبية إلى مدينة تألفها وتعيش فيها!

تعّرف عليها وتفاعل مع السكان المحليين واستمع إلى لهجاتهم 
واستكشف تاريخهم.

خذ دروسًا ذات تركيز خاص مستوحاة من المدينة التي اخترتها. سيتم اصطحابك 
وزمالئك أسبوعيًا لزيارة المعالم واألنشطة المحلية. وعند عودتك إلى الصف، ستكون 

دروسك من وحي تفاصيل المدينة، بدءًا من درس "وصف الفن والثقافة - جوالت 
المتاحف" وصواًل إلى درس "التحدث مثل المحليين - زيارات لألحياء المجاورة".

موسمي | إمكانية الحجز مسبقًا

المتوسط Intermediate,  المتقدم Highالمستوى المتاح

كل إثنين )حسب توفر المساق(تواريخ البداية

أسبوع واحدالحد األدنى للمدة

4 أسابيع كحد أقصىمدة المساق

20 درس في اإلنجليزية العامة + 4 دروس في اإلنجليزية في المدينة الدروس أسبوعيًا
أو 20 درس في اإلنجليزية العامة + 10 دروس في اإلنجليزية في المدينة 

18 )24 درس في األسبوع(  أو 22.5 )30 درس في األسبوع(الساعات أسبوعيًا

التقييم

- اختبار دخول عند الوصول
- تقييم مستمر من خالل الواجبات واألنشطة الصفية

- 4 اختبارات أسبوعية لقياس مدى التقدم

- 4 دروس توجيهية وتقارير تقييمية أسبوعية

- اختبار نهائي

التعليم وجهًا لوجهنهج الدراسة

عند اإلكمال، سيتم إصدار شهادة إنجازالتقدير

انظر قائمة األسعار لمعرفة مدن تواجد المساقين وتوافرهما
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WELCOME 

EC Online

ادرس لمدة سنة أكاديمية

24 أسبوعًا أو أكثر

أجد هذه الدروس قّيمة للغاية، وهذا يرجع بشكل أساسي إلى مستوى االلتزام 
والحماس الذي يظهره الطالب. معرفتي للهدف النهائي الذي يطمح الطاّلب 

لبلوغه )سواًء في المجال الدراسي والعملي أو الشخصي( يساعدني على خلق 
حوافز تشجّعهم على مواصلة التقّدم.

EC توماس روبنسون، معلم في

خطواتك نحو النجاحخطواتك نحو النجاح
من لحظة الحجز، سيكون بإمكانك دخول منصة 

MyEC لبدء رحلتك واختبار مستواك األولي 

واالستعداد للتعّلم.

خالل األسبوع األول، سيكون لديك اجتماع 
لالطمئنان عليك ومساعدتك في تحقيق أقصى 

استفادة من إقامتك.

عند وصولك، ستستقر في منزلك الجديد وتلتقي 
بالمعلمين وموظفي الدعم وزمالء الدراسة الجدد 

 .EC في

ستتبع دروسك منهج EC المصمم لمنحك نتائج 
حقيقية عبر جميع مهارات اللغة اإلنجليزية.

سوف تأخذ تقييمات التقدم لرصد نقاط القوة 
والضعف لديك، مما سيسمح لك بتخصيص 

رحلتك التعليمية الخاصة.

في حال لم تبدأ بالتقدم بشكل فاعل ألي سبب 
من األسباب، سيوفر لك معلمك خطة تعليمية 

مخصصة تضعك على المسار الصحيح.

سيكون لديك مجموعة متنوعة من الدروس واألنشطة 
المجانية أسبوعيًا لالختالط مع زمالء صفك وملء وقت 

فراغك بالكامل.

بعد تقييمك، ستتلقى معلومات مفصلة حول 
أدائك وسيتم إرشادك حول كيفية المتابعة.

سيتم أيضًا توجيهك باستمرار ومراقبة تطورك ودعمك 
أكاديميًا، وهذا يشمل برامج إرشادية مسجلة خصيصًا 

لك كل 4-6 أسابيع.

عند انتهاء مساقك، ستأخذ تقييمًا نهائيُا لمستواك 
وتحصل على شهادة تؤكد نجاحك!

منهج يحاكي احتياجاتك 
ستبدأ رحلتك نحو الطالقة اللغوية منذ اليوم األول. تم تنسيق كل شيء 

بحيث ستحقق أقصى نفع ممكن، فدراستك معنا ستضم أنشطة صفية وبعض 
الواجبات وتقييمات منتظمة وتحليالت مفصلة لمواطن الضعف في معرفتك.

سيتوّفر لك أيضًا كل الدعم والموارد التي ستحتاج إليها للتحسين والنجاح. 
وسيرافقك معلمك ومنصة MyEC في كل خطوة على الطريق.

شاهد بلدان العالم
مع مساق EC ذي الوجهات المتعددة، سيكون بإمكانك الدراسة في العديد 

من الوجهات التي توجد فيها مدارس EC دون أي تعطيل لمنهاجك الدراسي. 

سنقوم بنقل سجالتك من مدرسة إلى أخرى بحيث ال يكون هناك أي انقطاع 
في مسيرة تعّلمك، وهذا سيتيح لك فرصة مواصلة تعلمك مع القدرة على 

السفر لبلدان رائعة.

احصل على التأهيل!
استثمر وقتك وإنجازاتك بأفضل طريقة عبر التحضير الختبار معترف به دوليًا 
وأخذه، ثم الحصول على التصديق على مستوى لغتك. نريدك أن تحوز على 

التأهيل المطلوب والوظيفة المرغوبة وجامعة أحالمك!

اختبار كامبريدج - معترف به من قبل المدراء والجامعات والكليات في جميع 	 
أنحاء العالم

اختبار IELTS - متطلب أكاديمي من قبل العديد من الجامعات والكليات في 	 
جميع أنحاء العالم

اختبار TOEFL - معترف به من قبل أكثر من 8,000 مؤسسة أكاديمية ومهنية	 
اختبار TOEIC - تستخدمه أكثر من 10,000 شركة ومؤسسة في 120 دولة 	 

حول العالم

تتاح فرصة أخذ االختبارات بحسب المركز وتتطلب الحد األدنى المقبول من مستوى اللغة لكل اختبار

رسوم أخذ االختبار ليست جزءًا من رسوم الدراسة

سنة أكاديمية بـ 30 درسًا أسبوعيًاسنة أكاديمية بـ 24 درس أسبوعيًاسنة أكاديمية بـ 20 درسًا في األسبوع

جميع المدارسالواليات المتحدة وكنداكندا والمملكة المتحدة ودبلن ومالطا وكيب تاونيتوفر المساق في

متطلبات دخول 
المساق

جميع المتسوياتجميع المتسوياتجميع المتسويات

كل إثنينكل إثنينكل إثنينتواريخ البداية

24 أسبوعًا24 أسبوعًا24 أسبوعًاالحد األدنى للمدة

24 أسبوعًا أو أكثر 24 أسبوعًا أو أكثر24 أسبوعًا أو أكثرمدة المساق

202430الدروس أسبوعيًا

1822.5 15الساعات أسبوعيًا

- اختبار دخول عند الوصولالتقييم
- تقييم مستمر من خالل الواجبات واألنشطة الصفية

- 4 اختبارات أسبوعية لقياس مدى التقدم

- 4 دروس توجيهية وتقارير تقييمية أسبوعية

- اختبار نهائي

- اختبار دخول عند الوصول
- تقييم مستمر من خالل الواجبات واألنشطة الصفية

- 4 اختبارات أسبوعية لقياس مدى التقدم

- 4 دروس توجيهية وتقارير تقييمية أسبوعية

- اختبار نهائي

- اختبار دخول عند الوصول
- تقييم مستمر من خالل الواجبات واألنشطة الصفية

- 4 اختبارات أسبوعية لقياس مدى التقدم

- 4 دروس توجيهية وتقارير تقييمية أسبوعية

- اختبار نهائي

التعليم وجهًا لوجهالتعليم وجهًا لوجهالتعليم وجهًا لوجهنهج الدراسة

عند اإلكمال، سيتم إصدار شهادة إنجازعند اإلكمال، سيتم إصدار شهادة إنجازعند اإلكمال، سيتم إصدار شهادة إنجازالتقدير

هذا المساق مناسب للذين:

يرغبون في اختبار الحياة في الخارج أثناء الدراسة لمدة طويلة )ألكثر 	 
من 24 أسبوع( في دولة ناطقة باللغة اإلنجليزية. 

يتطّلعون للحصول على فهم كامل وعملي للغة اإلنجليزية ضمن بيئة 	 
تحّفزهم على استخدامها كل يوم.

متوفر لجميع المستويات
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التحضير لالختبارات
هذه اختبارات متعارف عليها ولها قيمتها لدى أصحاب المؤسسات 
والجامعات والكليات في جميع أنحاء العالم. سواء أكنت تجري اختبارًا 
للعمل أو الدراسة أو ببساطة كمقياس إلنجازاتك، سنساعدك في 

الحصول على النتائج التي تريدها وتلك التي تحتاج إليها.

IELTS / TOEFL / TOEIC/اختبارات كامبريدج

جميع األدوات التي تحتاجها لتحسين لغتك اإلنجليزية

ارفع مستواك  
بحلول نهاية المساق، ستعكس نتائج االختبار تقّدمًا حقيقيًا في جميع جوانب التحدث 

واالستماع والقراءة والكتابة، وهذا سيكون بفضل التأسيس الصحيح الذي ستحصل 
عليه والتدريب الذي سيمنحك البراعة في المهارات المختلفة للغة اإلنجليزية.

حّسن تقنياتك
في هذه المساقات المستهدفة، ستتعلم مهارات ضرورية وقّيمة تساعدك على أخذ 
االختبار والحصول على النتيجة التي كنت تتوقعها أو أفضل منها. باستخدام اختبارات 

نموذجية وممارسة مهام محددة بشكل مستمر، ستصبح على دراية باالختبار الذي 
ستجريه وستشعر أنك جاهز وواثق ومستعد للنجاح.

تدريب مصمم بدقة
ستركز على ثالثة مجاالت رئيسية: استراتيجيات االمتحانات المفيدة، والتفكير الفعال 

في االمتحانات، ودراسة اللغة اإلنجليزية التي تحتاجها فقط. نحن نجمع بين أفضل 
الكتب الدراسية المتاحة مع المواد المصممة خصيصًا لدعم المنهج. جميع معلميك 

لديهم معرفة باالختبار وهم ومدربون خصيصًا لضمان حصولك على المستوى الذي 
تتوقعه.

مساق التحضير لالختبارات

يرجى االطالع على جدول االختبارات المتاحةيتوفر المساق في

يرجى االطالع على معلومات االختبارات أعالهمتطلبات دخول المساق

يرجى االطالع على قائمة األسعارتواريخ البداية

يرجى االطالع على قائمة األسعارالحد األدنى للمدة

يرجى االطالع على قائمة األسعارمدة المساق

10 أو 20 أو 24 أو 30الدروس أسبوعيًا

7.5 أو 15 أو 18 أو 22.5الساعات أسبوعيًا

التقييم

- اختبار دخول عند الوصول
- تقييم مستمر عبر الواجبات واألنشطة الصفية

- 4 اختبارات أسبوعية لقياس مدى التقدم

- 4 دروس توجيهية وتقارير تقييمية أسبوعية

- اختبار نهائي

التعليم وجهًا لوجهنهج الدراسة

عند اإلكمال، سيتم إصدار شهادة إنجازالتقدير

ر )عدد الدروس أسبوعيًا( التوفُّ

B2C1C2IELTSTOEFLTOEIC

بوسطن

eeسان دييغو

لوس أنجلوس

eنيويورك

سان فرانسيسكو

مونتريال

eeeتورونتو

eeeفانكوفر

eeeلندن

كامبريدج

eeeبرايتون

eبريستول

eمانشستر

eeeدبلن

eeeeمالطا

eeeكيب تاون

IELTS
نظام الفحص العالمي للغة االنجليزي

يمكنك استخدام شهادة IELTS لدخول معظم 
الجامعات في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ومالطا 

وبعض الجامعات في الواليات المتحدة. غالبًا ما يكون 
هذا االختبار مطلوبًا من ِقبل الهيئات المهنية، وهو 

أحد االختبارات المعترف بها ألغراض الهجرة.

أدنى مستوى للقبول:
 	Intermediate المتوسط

TOEFL
اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

أظهر للعالم قدرتك على استخدام اللغة اإلنجليزية 
على مستوى الجامعة وفتح عالم من االحتماالت. 

تم االعتراف باختبار TOEFL من قبل أكثر من 8000 
مؤسسة في أكثر من 130 دولة، بما في ذلك معظم 

جامعات أمريكا الشمالية.

أدنى مستوى للقبول:
 	Intermediate المتوسط

TOEIC
اختبار اللغة اإلنجليزية للتواصل الدولي

وّسع إمكاناتك للحصول على مهنة دولية. يتم استخدام 
نتائج اختبار TOEIC من قبل أكثر من 10000 شركة 

ووكالة حكومية وبرنامج لتعلم اللغة اإلنجليزية في 
120 دولة.

أدنى مستوى للقبول:
 	Intermediate المتوسط

B2 FIRST
]FCE[

أثبت أن لديك المهارات اللغوية للعيش أو العمل بشكل 
مستقل في بيئة تتحدث اإلنجليزية.

أدنى مستوى للقبول:
 	Intermediate المتوسط 
المتوسط العالي Upper-Intermediate لمساق  	 

مدته 8 أسابيع 
ماقبل المتقّدم Pre-Advanced لمساق مدته         	 

4 أسابيع

C1 ADVANCED
]CAE[

أظهر أن لديك المهارات اللغوية لتحقيق أقصى 
استفادة من الدراسة والعمل والمعيشة في البلدان 

الناطقة باللغة اإلنجليزية.

أدنى مستوى للقبول:
 	Pre-Advanced ماقبل المتقّدم
المتقّدم Advanced لمساق مدته 8 أسابيع 	 
المتقّدم Advanced لمساق مدته 4 أسابيع	 

C2 Proficiency
]CPE[

أثبت أنه يمكنك التواصل بطالقة ودقة في أي سياق 
باإلنجليزية.

أدنى مستوى للقبول:
 	Advanced المتقّدم
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برنامج باثويز الدولي
حلمك بالدراسة في جامعة أجنبية أمر ممكن مع EC. لدينا برامج مصممة لبناء 
أو  الجامعات  إحدى  لدخول  اإلنجليزية  اللغة  في  ومستواك  ومعرفتك  مهاراتك 
الكليات الشريكة لنا في جميع أنحاء العالم. إن كنت مستعدًا ألخذ الخطوة التالية 

في تعليمك سنكون بجانبك في رحلتك نحو التميز األكاديمي.

خريطة رحلتك

 EC اختر مدرسة
التي تريدها

اختر جامعتك

حّقق المستوى 
اللغوي المرغوب

ادخل الجامعة

استمتع بمستقبلك 
الجديد

كندا
برنامج باثويز الكندي

ِعش حياة الجامعة الكندية 
يوفر لك برنامج EC في تورنتو وفانكوفر إمكانية الوصول إلى 

مجموعة واسعة من الجامعات والكليات لالختيار من بينها في كندا، 
بما في ذلك تلك التي تتربع على عرش األعلى تصنيفًا. بمجرد تخّرجك 
من جامعة كندية، تصبح مؤهاًل للحصول على تصريح عمل لمدة تصل 
إلى ثالث سنوات. مع هذا التصريح، يمكنك حتى التفكير في تقديم 

طلب الهجرة لتصبح مقيمًا دائمًا في كندا.

فريق متخصص
يمّثل وصولك إلى الجامعة التي تختارها أولوية لفريقنا. سنقدم لك 

التوجيه والدعم الشخصيين عند اختيارك لجامعة أو كلية، والمساعدة 
في استكمال عملية التقديم، وتحديد مستواك الحالي في اللغة 

اإلنجليزية، وإتاحة الفرصة لك للوصول إلى المستوى المطلوب في 
اللغة اإلنجليزية بهدف االنضمام إلى الجامعة التي اخترتها. وفي 

حال قمت باختيار إحدى الجامعات الشريكة لنا سنحتفي بك على 
طريقتنا الخاصة بإعفائك من رسوم طلب االلتحاق.

IELTS أو TOEFL بدون
إن تقّدمت لالنضمام إلى أحد الجامعات الشريكة، فلن يتعين عليك 
اجتياز اختبار TOEFL أو IELTS. بداًل من ذلك، ستتلقى خطاب قبول 
مشروط للجامعة التي اخترتها، وسيتم قبولك بمجرد وصولك إلى 

مستوى اللغة اإلنجليزية المطلوب في الجامعة.

الواليات المتحدة
خدمة التسجيل في الجامعة

يمكننا مساعدتك من خالل عملية تقديم طلب االنضمام إلى جامعة 
في الواليات المتحدة األمريكية. سنوجهك في كل خطوة، بدءًا من 
اختيار أفضل جامعة لك إلى التعامل مع خطابات القبول ومتطلبات 
التسجيل، وهذا بينما تقوم بتحسين مستواك في اللغة اإلنجليزية 
واكتساب الثقة ومهارات االتصال التي تحتاجها لدخول جامعة أو 

كلية أمريكية.

أوروبا
من خالل االتفاقيات القائمة مع الجامعات في دبلن ومالطا، يمكن 

تحقيق حلمك بالدراسة في جامعة أوروبية.
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برنامج ثنائي اللغةفصل أو سنة )فرنسي(الفرنسية العامة )30(الفرنسية العامة )24(الفرنسية العامة )20(المساقات

جميع المستوياتجميع المستوياتجميع المستوياتجميع المستوياتجميع المستوياتالمستوى

كل إثنينكل إثنينكل إثنينكل إثنينكل إثنيناليوم األول

أسبوع واحدمدة المساق
على األقل

أسبوع واحد
على األقل

أسبوع واحد
على األقل

24 أسبوع

على األقل
أسبوع واحد
على األقل

24 أو 2030 أو 24 أو 30    202430عدد الدروس أسبوعيًا

18 أو 1522.5 أو 18 أو 151822.522.5عدد الساعات أسبوعيًا

برنامج ثنائي اللغة
إن كنت تتوق لتجربة تعليمية عالمية بحّق، فيجب أن تكون في EC مونتريال. انغمس 

في الثقافة المحلية أثناء تعلم اللغة اإلنجليزية و/أو الفرنسية. يمكنك أخذ دروس 
لكال اللغتين أو البدء بواحدة واالنتهاء باألخرى. وعبر التركيز على طرق التعبير الخاصة 

بمنطقة كويبيك، ستكون جزءًا من نسيج المدينة في وقت قصير.

تشمل اإلضافات األكاديمية دروس النطق والمحاضرات األكاديمية وورش عمل لكتابة 
السيرة الذاتية. تتوفر جلسات فن الطبخ باللغتين الفرنسية واإلنجليزية أيضًا، وهي 
بذلك تمّثل دروسًا عملية رائعة لجميع المستويات.مع وجود العديد من الخيارات قد 

يكون من الصعب االختيار، ولكن أّيًا كان ما تختاره، فمن المؤكد أنك ستحظى بتجربة 
العمر. ستجد مونتريال بانتظارك بحيويتها وألوانها وتشويقها، وEC ترغب في 

مساعدتك للوصول إلى هناك.

الفرنسية العامة
سواء كنت مبتدئًا أو في مستوى أكثر تقدمًا، فهذا المساق سيعمل على تحسين 

قدرتك على القراءة والكتابة واالستماع والتحدث باللغة الفرنسية. يمكنك اختيار 
الحصول على 20 أو 24 أو 30 درسًا في األسبوع. يتضمن برنامج الـ 30 درسًا أيضًا 

مجموعة واسعة من المواد االختيارية ذات التركيز الخاص.

فصل أكاديمي/ سنة أكاديمية في تعّلم الفرنسية
هذا مساق مدته 24 أسبوعًا ٔاو ٔاكثر وهو طريقة سريعة للوصول ٕالى الطالقة 

اللغوية. يتيح لك هذا الخيار ٔايضًا اختيار بعض الدروس ذات التركيز الخاص، والتي 
ستمنحك فرصة ٕاضافية لتكوين صداقات مع زمالئك الدوليين.

إذا اخترت المكوث في بيت مضيف في مونتريال، سيكون بإمكانك االختيار بين السكن 
مع متحدثي اللغتين اإلنجليزية والفرنسية أو مع من يتحدث إحداهما.

ادرس الفرنسية
تتيح مونتريال لك فرصة تعّلم لغتين في مدينة تجمع بين البوهيمية والجمال!

المميزون اليافعون
تم تصميم البرنامج خصيصًا للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا 

ويهدف إلى إعداد الطالب لدراسات ما بعد المرحلة الثانوية باللغة اإلنجليزية أو 
الفرنسية أو كليهما.

سوف نعّرف طالبنا على العديد من شركائنا. سنعقد ندوات عبر اإلنترنت 
منتظمة ليحضرها طالبنا، وسيتحدث مدير البرنامج إلى طالبنا حول العديد 

من الخيارات المختلفة والمتاحة في حال أرادوا متابعة دراستهم في كندا.
يتضمن برنامج المميزين اليافعين 4 دروس ذات تركيز خاصة أسبوعية.           

قد تشمل الدروس:

1. مساق للتحضير لالختبار
2. نزهة تعليمية

3. مساق للكتابة األكاديمية
4. أية دروس أخرى قائمة على المشاريع

جميع المستوياتالمستوى

كل إثنينالبداية

أسبوع واحد على األقلالمدة

24 درس للغة اإلنجليزية و/أو الفرنسيةالدروس أسبوعيًا

18 الساعات أسبوعيًا

البرنامج مثالي للطالب بين 15 و 18 عامًا ممن يستعدون لدراسات ما بعد 
الثانوية. يركز البرنامج على المهارات اللغوية األربع )التحدث واالستماع 

والقراءة والكتابة( ضمن درسين في األسبوع )يومي الثالثاء والخميس(. 
يتم تعريف الطالب بتخصصات مختلفة من خالل التعلم القائم على 

المشاريع. قد تتضمن فصول التركيز الخاص نزهات تعليمية باإلضافة إلى 
المتحدثين الضيوف من شركاء برنامج باثويز الجامعي لدينا.

  حصريًا لدى EC مونتريال حصريًا لدى EC مونتريال
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التدريبالتطوعالمعلومات

فوق المتوسطمتوسطالحد األدنى للمستوى

كل إثنينيختلف من مشروع آلخراليوم األول

بين 8 أسابيع و 6 شهور2-8 أسابيع للكثير من المشاريعمدة الخبرة العملية

4 أسابيع كحد أدنىأسبوعين كحد أدنىمدة المساق اللغوي المطلوب

1818الحد األدنى للعمر

الخبرة العملية
والتطوع

التطوع
متوفر في كيب تاون و مقاطعتي كيب الشرقية والغربية

العمل التطوعي هو وسيلة رائعة لنموك الشخصي أثناء قيامك بمهام ذات قيمة 
إنسانية للمجتمعات والبيئة. مع EC كيب تاون، يمكنك التطوع بالعمل مع الحيوانات 
أو األطفال، وإن اخترت اتباع شغفك ستجد مشروعًا يناسبك ويناسب قدراتك. وفي 
غضون كل هذا، ستحّسن مستوى لغتك اإلنجليزية من خالل ممارستها في سياقات 

حقيقية تخلق تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع.

التدرب
متوفر في كيب تاون

اختر من قائمة واسعة من الشركات التي دخلت في شراكة معنا لتوفر لك فرصة 
تجربة الحياة المهنية والعملية من خالل اللغة اإلنجليزية. وهذا األمر سيشّكل ترقية 
ممتازة لسيرتك الذاتية. هذه الوظائف غير مدفوعة األجر وهي متاحة للطالب ذوي 

المستوى فوق المتوسط Upper Intermediate  على األقل.

هذا المساق مناسب لك إن كنت ممن:
يريدون ممارسة مهاراتهم اللغوية في مكان العمل	 

يطمحون للتميز في حياتهم المهنية	 

يريدون إحداث فرق حيث يتطوعون أو عالم األعمال	 
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الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنينالتوقيت

البرنامج الصباحي

الوحدة األولىاإلنجيليزية العامة09.00 - 10.30
الوحدة الثانية اإلنجيليزية العامةالحياة في الجامعة

اإلنجيليزية العامةمهارات تلخيص العروض والبحوث

استراحة 15 دقيقة10.30 - 10.45

الوحدة األولىاإلنجيليزية العامة10.45 - 12.15
الوحدة الثانية اإلنجيليزية العامةالحياة في الجامعة

اإلنجيليزية العامةمهارات تلخيص العروض والبحوث

استراحة 45 دقيقة12.15 - 13.00

برنامج وقت الظهيرة
مهارات االختبارمهارات االختبارمهارات االختبارمهارات االختبارمهارات االختبار13.00 - 14.30

استراحة 15 دقيقة14.30 - 14.45

الوحدة الثالثة )اختياري(14.45 - 16.15
الكتابة المتقّدمة للمقاالت

الوحدة الرابعة )اختياري(
القراءة والبحث

محاضرة مدتها ساعة
)في األسبوع الثالث(

استراحة 15 دقيقة16.15 - 16.30

الوحدة الثالثة )اختياري(16.30 - 18.00
الكتابة المتقّدمة للمقاالت

الوحدة الرابعة )اختياري(
القراءة والبحث

برنامج يونيبريدج

إن كنت ترغب بالدراسة في الجامعة أو التركيز على اللغة اإلنجليزية 
األكاديمية، فسيمنحك هذا المساق المهارات واللغة التي تحتاجها 

لتكون ناجحًا في بيئة الجامعة. إلى جانب مهارات اللغة اإلنجليزية 
العامة األساسية، يمكنك تخصيص مساقك ليناسب احتياجاتك عن 
طريق االختيار من بين وحداتنا األكاديمية. في المجموعات األصغر، 

يمكن أن تركز على البحث وكتابة المقاالت أو مهارات العرض أو 
المهارات الجامعية العامة أو غيرها الكثير. من خالل المحاضرات 

التي يتضمنها المساق والبرامج التعليمية والدعم المستمر، 
ستتمكن من التعرف على الحياة الجامعية.

الخيارات المتوفرة للبرنامج
اختر دراسة 20 أو 30 درسًا في األسبوع ضمن برامجنا القياسية والمكثفة. يمكنك أيضًا 

اختيار زيادة سرعة دراستك باختيارك لوحدة أو وحدتين إضافيتين.

أضف دروسًا إضافية
حقق أقصى استفادة من وقتك في كامبريدج عن طريق إضافة دروس إضافية 

من اختيارك حتى 4 دروس في األسبوع كحد أقصى.

20 درسًا في األسبوع

12 درسًا من اإلنجليزية العامة

وحدتان دراسيتان )8 دروس( 

30 درسًا في األسبوع

12 درسًا من اإلنجليزية العامة

10 دروس في مهارات االختبار

وحدتان دراسيتان )8 دروس(  

أو

ePortfolio المحفظة اإللكترونية

Microsoft Teamsوهي  خالل  من  إليها  الوصول  يمكن  بك  خاصة  محفظة 
انعكاس ملموس لرحلة تعلمك، حيث يضم الوسائط المتعددة وكتابتك ونماذج 
محادثاتك وعروضك التقديمية ومشاريعك وجهودك التعاونية. يمكن استخدام 

هذه المحفظة لـ:

تحقيق 	  باتجاه  تقدمك  لكيفية  أهدافك، واالحتفاظ بسجل  تحديد ومراقبة 
أهدافك، وتطوير مهارات التقييم الذاتي، وتقديم دليل على مهاراتك في 

استخدام اللغة

تلقي ردود الفعل على عملك من معلمك	 

راقب تطورك وشارك عملك مع زمالئك في الفصل لمزيد من المالحظات	 

تتبع تقدمك وأنت تتنقل بين دروس كل وحدة	 

اصنع إما عروضًا تقديمية أو مقاالت أو مقاطع فيديو يمكنك مشاركتها مع 	 
الجامعات المرتقبة

دروس ذات تركيز خاص*
اختر وحدتان )قياسي( أو 4 وحدات )مكثف(

كجزء من مساق يمتد لـ 4 أسابيع.

مهارات متقدمة للعروض التقديمية
 تعلم كيفية:

التقديم وتحدي اآلراء السائدة 	 
تعديل عرضك التقديمي ليخاطب جمهورك	 
التعامل مع األسئلة الصعبة	 

كتابة المواضيع بمستوى متقدم
 تعلم كيفية:

هيكلة الموضوع الكتابي	 
تجنب التكرار	 
تقديم وتقييم اآلراء بشكل فعال	 
االقتباس من المصادر	 

مهارات االستماع
 تعلم كيفية:

متابعة المحاضرات	 
مهارات تدوين المالحظات	 

القراءة والبحث
 تعلم كيفية:

تقييم المادة المكتوبة بأسلوب نقدي	 
تطبيق مهارات القراءة على النصوص الطويلة	 
االقتباس من المصادر	 
تقديم وتلخيص النتائج	 

التحضير للجامعة
 تعلم كيفية:

أسلوب البحث الصحيح عن الجامعات والمساقات 	 
الجامعية

كتابة رسالة للجامعة توضح أهدافك من الدراسة	 
تقديم نفسك في مقطع فيديو	 

* تتوفر المزيد من الوحدات بما في ذلك “الحياة في الجامعة” و “المهارات األساسية 

للعروض التقديمية” و “المهارات األساسية لكتابة المقاالت”
و “مهارات تلخيص العروض والبحوث”.

الوحدات قابلة للتغيير.

حقائق
مدة الدورة 4 أو 8 أو 12 أو 16 أو 20 أو 24 أسبوعًا	 
 تبدأ الدورة كل 4 أسابيع )يرجى االطالع على قائمة 	 

األسعار(
مدة كل وحدة 4 أسابيع	 
تبدأ المحاضرات في األسبوع الثالث من كل برنامج يتكون 	 

من 4 أسابيع
اإلنجليزية العامة: 15 طالبًا لكل فصل كحد أقصى	 
8 طالب لكل وحدة كحد أقصى	 
30 طالبًا في المحاضرة كحد أقصى	 

 	Elementary الحد األدنى من مستوى الدخول: ابتدائي

خدمة االلتحاق بالجامعة
احصل على مشورة الخبراء بما في ذلك:

إرشادات شخصية معمقة لمساعدتك في اختيار المساق 	 
الجامعي المناسب لتطلعاتك

المساعدة في عملية التقديم من خالل تسليط الضوء 	 
على المجاالت التي تعتبر ضرورية للتطبيق الناجح وكذلك 

Statement of Purpose في المراجع و رسائل
التوجيه فيما يخص معالجة طلبات التأشيرة	 

 حصريًا لدى EC كامبريدج

ُمّد الجسور واستعد للجامعة

الفهرس
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الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنينالتوقيت

البرنامج الصباحي

10.30 - 9.00
اإلنجليزية العامة

)3 ساعات(

درس خصوصي
اإلنجليزية العامة)90 دقيقة(

)3 ساعات(

درس خصوصي
اإلنجليزية العامة)90 دقيقة(

)3 ساعات(
مساحة للعمل في ساعات الدواممساحة للعمل في ساعات الدوام10.45 - 12.15

استراحة 45 دقيقة12.15 - 13.00

برنامج وقت الظهيرة

دروس ذات تركيز خاص: اإلنجليزية للعمل13.00 - 14.30

مساحة للعمل في ساعات الدوام 14.30 - 18.00
متاحة*

مساحة للعمل في ساعات الدوام 
متضمنة

مساحة للعمل في ساعات الدوام 
متاحة*

مساحة للعمل في ساعات الدوام 
متضمنة

مساحة مجانية للعمل
متاحة*

المسار السريع
جديد

 حصريًا لدى EC كامبريدج

برامج تعلم اإلنجليزية المرنة والقابلة للتخصيص للذين يزاولون أعمااًل مختلفة

يتضمن البرنامج
e إكمال تحليل االحتياجات في اليوم األول لوصولك لتحديد المجاالت التي 

تريد تقويتها وتعيين مدرسك الخاص
e  دروس اللغة اإلنجليزية العامة في فصول متعددة الجنسيات أيام اإلثنين 

واألربعاء والجمعة
e  دروس فردية يومي الثالثاء والخميس للتركيز على ما تحتاجه بالضبط

e مساحة مكتبية مجانية يومي الثالثاء والخميس للبقاء على اتصال بعملك

e  القدرة على استخدام غرفة االستراحة لالسترخاء، وهي في مكان منفصل 
عن أجزاء المدرسة األساسية

e  نشاط مجاني واحد أسبوعيًا في كامبردج

اإلنجليزية للعمل 
صفوف ذات تركيز خاص

تعلم لغة ومفردات جديدة مفيدة في مكان العمل الناطق باللغة 
اإلنجليزية. اختر البرنامج المكثف لعشرة دروس في اللغة اإلنجليزية للعمل 

أسبوعيًا واشعر بثقة أكبر باستخدام اللغة اإلنجليزية للقيام باألعمال.

خيارات لترقية تجربتك
إليك بعض التسهيالت والخدمات التي تستطيع االستفادة منها

شاي وقهوة مجانًا في االستراحة	 
جلسة توجيهية قبل وصولك مع عضو من الفريق األكاديمي	 
جلسة تدريبية أسبوعية مع الفريق األكاديمي	 
دروس فردية إضافية برسوم مخفضة	 

* احجز مساحة مكتبية إضافية للعمل أيام اإلثنين واألربعاء والجمعة مقابل رسوم رمزية.

البرنامج التنفيذي في EC في كامبريدج

خياران لرحلتك التعليمية

12 دروس االنجليزية العامة                                            

+10 دروس االنجليزية المكثفة

+4 دروس فردية اسبوعيًا

)26 درس اسبوعيًا(        

12 دروس االنجليزية العامة                                            

+4 دروس فردية اسبوعيًا

)16 درس اسبوعيًا(    

أو

إلى جميع أصحاب العمل الحر الذين يهوون العمل من أي مكان!

خذ 12 درسًا من اإلنجليزية العامة في األسبوع إلى جانب 4 دروس فردية 
للتركيز على احتياجاتك اللغوية الخاصة، باإلضافة إلى الدروس ذات التركيز 

الخاص )اختيارية( لزيادة استفادتك. ستتمتع أيضًا بإمكانية الوصول إلى 
مساحات مكتبية بحيث يمكنك العمل في نفس الوقت الذي تدرس فيه.

مناسب للذين: 
ال يتمتعون بالمرونة ألخذ إجازة للدراسة، ولكن ال يزالون بحاجة 	 

لتحسين لغتهم اإلنجليزية 
يرغبون في التواصل مع الطالب اآلخرين ذوي التفكير المماثل	 
لديهم احتياجات تعليمية محددة للغاية حيث يمكن تخصيص 	 

التجربة وفقًا لمتطلباتهم الخاصة ضمن دروس فردية 

متوفر لجميع المستويات
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تجربة

ادرس في استراحة مميزة للطالب

مالطا +30دبلن +30لندن +30فانكوفر +30تورونتو +30نيويورك +30

معلومات المدرسة
885847عدد الفصول

111414111010متوسط عدد الطالب لكل فصل

151818101512أقصى عدد طاّلب لكل فصل

120120150964878سعة الصفوف الكلية

21223644كومبيوترات الطاّلب

303030303030الحد األدنى للعمر

المساقات

eeeeeeاإلنجليزية العامة )20(

eeeeeeاإلنجليزية العامة )24(

eeeeeاإلنجليزية العامة )26(

eeeeeeاإلنجليزية العامة )30(

eاإلنجليزية لمجال األعمال )20(

eاإلنجليزية للعمل )20 + 4(

eeeeeاإلنجليزية للعمل )20 + 10(

eاإلنجليزية في المدينة )20 + 10(

eeeeeeالدروس الخصوصية الفردية

eeeتدريب تنفيذي فردي

eمجموعة األعمال المصّغرة )30 , 20(

eنادي +50: مجموعة مصّغرة 20

الرقصإضافي: نشاطات باإلنجليزية

كل مساق +30 يضم:

 	MyEC إمكانية الدخول إلى منصة

تجربة السجادة البرتقالية	 

 	MyEC على منصة  PLACEMENT TEST اختبار تحديد المستوى

شبكة واي فاي مجانية	 

سبورات تفاعلية/ شاشات تعمل باللمس	 

ورش عمل لغوية وأنشطة إضافية	 

غرف للدراسة المنفردة أو استراحة للطاّلب	 

التنّقل بين المطار والمدرسة - مالطا +30                      	 

)عند حجز الدورة واإلقامة طوال مدة إقامتك(   

مدارس فريدةكتب خاصة ببرنامج +30	 
تم تصميم هذه المدارس الفاخرة لتناسب نمط حياتك. 

ادرس في مكان حديث واستخدم شبكة الواي فاي 
بكل سهولة، إضافًة للمرافق المتوفرة في استراحة 

خاصة للطالب، مما يجعلها مثالية للعمل والتواصل مع 
الطالب اآلخرين الذين يشاركونك الخبرة. هذه التجربة 
تهدف إلغناء حياتك المهنية والشخصية ال إلهاءك 

عنها.

تعّلم مصمم خصيصًا لك
أثناء تواجدك في الصفوف مع محترفين آخرين من 
الشباب، سوف تتعلم التحدث واالستماع والقراءة 
والكتابة باإلنجليزية في سياقات تحفزك وتتعّلق 

بحياتك. سيكون لديك أيضًا إمكانية االنضمام لبرنامج 
لألنشطة االجتماعية المشّوقة والتي تتيح لك فرصة 

اكتشاف مميزات وجهتك.

افتح آفاق عالمك
محاطًا بطالب من جميع أنحاء العالم، لديك فرصة 

للتعرف على خلفياتهم الثقافية والشخصية والمهنية. 
وبحلول نهاية هذه التجربة، ستكون شبكتك الشخصية 

والمهنية أكبر وأكثر تنوعًا، وستوّسع آفاقك وتثري 
فرصك الشخصية والمهنية.

جلسات تدريبية لطالب +30
سواء كنت تطمح لفرص جديدة في العمل أو تحقيق 
توازن أفضل بين العمل والحياة، أو ترغب ببعض الدعم 

في المواقف الجديدة أو تود فقط أن تصل إلى مرحلة 
أعلى من الوعي بالذات، فإن مدربينا الخبراء على 

أتم استعداد لمساعدتك في تطوير المهارات التي 
تحتاجها للوصول إلى أهدافك واتخاذ القرارات الالزمة 

وتكوين عادات جديدة تضمن نموك بنجاح.

تقدم لك مدارس EC فرصة التعلم إليصالك إلى أهدافك الخاصة 
وفق الوتيرة التي تناسبك من خالل مواد وجداول زمنية وفصول 

دراسية واستراحات صممت خصيصًا لطالب برنامج +30. بإمكانك 
اختيار مساق ترفيهي لتقضي وقتًا ممتعًا في المدينة التي 

تكون فيها أو مساق مصمم لتسريع تطورك المهني. الفصول 
تضم عددًا قلياًل من الطالب باإلضافة إلى وجود األنشطة للقيام 

بها قبل الدرس وبعده، مما يسمح بالكثير من التفاعل بين 
الطالب والمدّرسين.

هذا المساق مناسب لك إن كنت: 

تريد أن تتعلم اللغة اإلنجليزية بصحبة ذوي الخبرة من الطالب األكبر سّنًا.	 

تتوق لتجربة مميزة تتيح لك مواصلة عملك.	 

متوفر لجميع المستويات
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EC 30+ وجهات
الفهرس

برنامج نادي +50 مخصص لمن يبلغون سن الخمسين فما فوق والذين يرغبون 
في تعلم اللغة اإلنجليزية للعمل أو التواصل العائلي أو ممارسة الهوايات أو 

ضمن أوقات الترفيه. تركز الفصول على تنمية مهارة التحدث بثقة في المواقف 
اليومية فيما يستمتع الطالب بالمناخ المعتدل في مالطا وتاريخها وثقافتها. 

نيويورك +30
عش في التفاحة الكبيرة وتعلم تحت أضواء المدينة الساطعة! ُيقدم 
برنامج +30 في قلب نيويورك النابضة بالحياة، ونحن بانتظارك لنكتب 
معك تفاصيل رحلتك فيها. ادخل عالمنا الغني بقصص األفالم وأعد 

اكتشاف ذاتك في المدينة التي ال تنام.

فانكوفر +30
أدرس في الوسط الصاخب للمدينة، واستمتع بأفضل ما فيها. ستجد 
العديد من األشياء التي بإمكانك القيام بها في المدينة المزدحمة، 

باإلضافة إلى مقابلة السكان المحليين الودودين، ولكن عليك أال 
تنسى القيام باألنشطة الخارجية التي ستأسر قلبك.

دبلن +30
منذ القرن التاسع وحتى قبل ذلك، توافد الشعراء والفنانون 

والمؤرخون إلى دبلن ليتركوا بصمتهم فيها. واآلن سترافقك كلمات 
.W.B و Yeats و James Joyce و Bram Stoker في برنامج +30 لتكتب 

قصتك على ضفاف القناة.

تورونتو +30
غالبًا ما يشار إليها كواحدة من أفضل مدن العالم للمعيشة، ولتعرف 

السبب عليك القدوم لنعّرفك به! ستجد مدرستنا الحديثة بانتظارك 
لترحب بك على الطريقة الكندية الشهيرة، بينما تتمتع بديكور داخلي 
من وحي هندسة منتصف القرن وتقابل في الخارج الشوارع الصاخبة 

المزدحمة في وسط المدينة.

لندن +30
ستجد مستقبلك اللغوي بين جدراٍن إنجليزية مستوحاة من أدباء 

وفنانّي بلومزبري. ستحتضنك صور لكّتاب كفيرجينيا وولف وفالسفة 
ورسامين وفي صفوفك ستبدأ أحالمك بالتبلور في وسط لندن.

مالطا +30
من أشعة الشمس في الخارج إلى النقوش المالطية في جميع 
أنحاء المدرسة، ستكون كل خطوة على هذه الجزيرة بمثابة حلم 

متوسطي. دفء السكان المحليين واأليام المشمسة والموظفون 
الودودون سيجعلون من مغامرتك تجربة ال تنسى.

يمتد البرنامج على مدى أسبوعين من 8 إلى 19 مايو ومن 25 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 
2023. سيكون فريقنا سعيدًا في مساعدتك للعثور على سكن، كما سيكون هناك 

العديد من األنشطة الجاهزة وهي مثالية جدًا لمن يسافرون بمفردهم.

في مالطا وجهات
الفهرس
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تعتبر EC Live مثالية ألولئك الذين 
يتطلعون إلى تعلم اللغة اإلنجليزية 

في المنزل قبل أو بعد حضور مساق 
بشكل شخصي شخصية ويمكن 
تخصيصها لتحقيق هدف محدد.

لذلك، سواء كنت تدرس بدوام جزئي أو كامل وسواء كنت ترغب في التعلم 
للجامعة أو للعمل أو للمتعة يمكنك القيام بذلك من راحة منزلك. انضم إلى 

دروسك مع زمالء من جميع أنحاء العالم وابدأ التعلم اليوم.

تقدم لك EC Live نفس المنهج الذي تقّدمه EC في مدارسها مع تكييفه 
ليناسب طبيعة التعليم عبر اإلنترنت. ستتلقى دروسك على يد معلمينا 
المحترفين من ذوي الخبرة الطويلة وستتعلم خالل الوقت الفعلي مع 

زمالئك. الفصول في هذه الدروس أصغر من الفصول الدراسية الفعلية 
مما يسمح بحصولك على تجربة تعليمية أكثر تركيزًا وتفاعلية بين المعلم 

والطاّلب.

تتم دروسنا من خالل منصة Microsoft Teams وفيها مساحة افتراضية 
عبر اإلنترنت تتيح التعاون في المشاريع والتواصل مع معلمك وزمالئك في 

الصف.

المرونة هي جوهر EC Live حيث نقّدم الدروس بتوقيتات تتناسب 
مع مناطق زمنية متعددة وبدرجات مختلفة من الشدة )عدد 

الدروس أسبوعيًا( لتختار منها. يمكنك أيضًا إضافة دروس فردية 
مع معلمك وحضور دروس إضافية مجانية والتواصل مع زمالئك.                                        

يمكنك أن تتعلم أينما وكيفما ووقتما تريد.

بدعم منمعترف به من قبل

هل لديك جدول مزدحم ولكنك ال تزال ترغب بأخذ إحدى مساقاتنا؟

هل ترغب في أن تكون جزءًا من تجربة متعددة الجنسيات والثقافات؟

تتيح لك صفوفنا المباشرة عبر اإلنترنت اختيار جدول يناسب روتينك.

MyEC

EC Live نقّدم لك
الفهرس
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تقدم مساقاتنا الحائزة على الجوائز خيارات تناسب جميع المستويات من 
المبتدئين وحتى المتقدمين، ومن أولئك الذين لديهم وقت محدود ألولئك 

الذين لديهم الكثير من وقت الفراغ. ستحظى بتجربة تعليمية مرنة على 
منصة EC Virtual مما يتيح لك اختيار الوتيرة التي تناسب أسلوب حياتك 

والتزاماتك.

EC Live مساقات

مهارات العروض التقديمية 
تقسيم وترتيب عرضك التقديمي	 
كتابة محتوى فعال	 
تقنيات النطق ومخارج الحروف 	 
الحفاظ على انتباه جمهورك سواء وجها لوجه أو عبر اإلنترنت	 

مهارات االجتماعات
إدارة االجتماعات 	 
التعبير عن آرائك بوضوح	 
تقديم وجهة نظر معاكسة	 
إنشاء االجتماعات ومتابعتها	 

التطور الوظيفي
تحديث سيرتك الذاتية وصفحتك االحترافية على اللينكدإن	 
التقديم للوظيفة وكيفية دراسة سوق العمل	 
التحضير للترقية الوظيفية	 
التدرب على التقنيات الالزمة للمقابلة الوظيفية	 

مهارات التواصل في بيئة العمل
التواصل مع الثقافات المختلفة	 
بناء عالقات العمل وتلك المدعمة للعمل مع اآلخرين عبر اإلنترنت	 
كتابة الرسائل اإللكترونية لزمالء العمل والعمالء	 
التشبيك )بناء شبكة عالقات العمل(	 

برنامج “باثويز الجامعي”
مساق باثويز الجامعي عبر اإلنترنت

يومان أو 3 أيام أسبوعيًا	 
 	TOEFL/IELTS ال حاجة للقيام باختبارات
مساق مدته 10 أسابيع بتواريخ محددة	 
منطقتان زمنيتان متوفرتان	 
للمستوى فوق المتوسط كحد أدنى	 

 EC Live اإلنجليزية العامة مع

 EC Live اإلنجليزية العامة مع
يومان في االسبوع | مساقات مدتها 4 أسابيع

للمستوى المتوسط فما فوق

البرنامج الممتاز
5 أيام أسبوعيًا	 
ارفع مستوي لغتك بسرعة	 
مساق مدته أسبوع واحد 	 

كحد أدنى
4 مناطق زمنية متوفرة	 
لجميع المستويات	 

البرنامج القياسي
يومان أسبوعيًا	 
مثالي للطالب العاملين	 
مساق مدته أربعة أسابيع 	 

كحد أدنى
منطقتان زمنيتان متوفرتان	 
مناسب لجميع المستويات	 
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استمع لتجربة
إميلي الفال
EC Live مع

EC Live هيكلية الدروس علىEC Live توصيات
سيكون حافاًل بالفرص لتدريب لغتك اإلنجليزية من خالل مزيج من 

الدروس واألنشطة, بينما توّفر لك الدروس فرصة تلّقي تعليم 
مباشر، ستساعدك ورش العمل المجانية واألنشطة على إثراء 

مفرداتك اللغوية وتقوية استخدامك للغة، وبذلك ستحظى بجدول 
متوازن يجمع بين طرق تعليم مختلفة. ستساعدك ورش العمل 

المجانية واألنشطة على إثراء مفرداتك اللغوية وتقوية استخدامك 
للغة، وبذلك ستحظى بجدول متوازن يجمع بين طرق تعليم 

مختلفة. 

يضم كل مساق التالي:

الطالب.  يختاره  الذي  الوقت  في  مسّجلة(  )غير  حية  دروس    e
تتوفر العديد التوقيتات وفق المناطق الزمنية المختلفة

e  يدّرس الدروس مؤهلون وذوو خبرة من المعلمين الناطقين 
باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية

e  دروس اللغة اإلنجليزية وجهًا لوجه عبر اإلنترنت

e   نصف ساعة في اليوم من التعاون المنظم مع زمالء الدراسة

e  القدرة على القيام بالدراسة ذاتيًا دون قيود من خالل المواد 
MyEC الكثيرة على منصة

e  تقييم المتعلم بناًء على مستوى تقّدمه

e  وصول مجاني إلى Microsoft Office بما في ذلك Word و 
PowerPoint والكثير من التطبيقات غير ذلك!

e  القدرة على ترقية التجربة وإضافة دروس فردية

كيف سيسير مجرى الدرس؟
1. قبل الدرس                                                        

15 دقيقة
سيقوم المعلم بإعداد مهمة ما قبل الدرس من خالل أسئلة تتعلق 

بمهارات محددة لمساعدتك على التحضير. وقد يكون هذا أي شيء من 
قراءة أو االستماع إلى جزء من كتاب المساق أو مقطع فيديو. وبذلك 

تتمّكن  من حضور الدرس مستعدًا للمشاركة بشكل كامل والحصول على 
أقصى استفادة.

2. خالل الدرس                                                                 
90 دقيقة

تتعاون مجموعات صغيرة من 8-10 طالب من جميع أنحاء العالم عبر مكالمة 
فيديو مع المعّلم. خالل ذلك يتم تحديد األهداف والغايات، ومناقشة 

األسئلة والمهام التي تم إعطاؤها قبل بداية الدرس ومراجعة أية أسئلة، 
ثم يتم وضع نشاط تعاوني لما بعد انتهاء الدرس باإلضافة إلى مهمة ما 

قبل الدرس لليوم التالي.

3. بعد الدرس
30 دقيقة

ُيطلب من الطالب العمل على نشاط تعاوني يضم الكتابة أو التحدث بعد 
انتهاء الدرس، ثم يقومون بتحميله على Teams. كل مهمة لها مقاييس 
موّضحة للنجاح لمساعدة الطالب على التقييم الذاتي، وتحديد أهدافهم 

الخاصة ومراقبة تقدمهم. خالل النشاط يتناقش الطالب ضمن مجموعاتهم 
ويقوم المعلم بمراقبة المناقشة.

حصلت منصة EC Live* على جائزة أفضل مدرسة 
من قبل مجلة ريوغوكو في اليابان عام 2021

بناء على تقييم الطالب
حصلت EC Live  على المرتبة األولى

في الفئات التالية

جودة الدروس
القدرة على التحدث

مدة الدروس
الرغبة في التوصية لآلخرين

المراحل المتوفرة

اضغط هنا

دّرسني أفضل معلم على اإلطالق :( كان الصف صغيرًا 
وزمالئي اللطيفون كانوا من جميع أنحاء العالم، وكان هناك 

مزيج جيد بين جلسات المفردات والنحو وجلسات المحادثة.
أليس دانييال كانيفا - سويسرا

لقد أحببت EC Live حقًا، فالمعلمون كانوا يصغون إلينا 
ويساعدوننا. كانت أجواء الدروس رائعة. باعتقادي أني تقدمت 

!EC English في اللغة اإلنجليزية وأوصي بـ
ريان - فرنسا

المعلمون رائعون والمساقات مسلية دون رتابة. أجد جميع 
الموضوعات التي تعلمناها ممتعة جدًا حتى تلك التي تتمحور 
حول السياسة. لم أكن مهتمًا بها ولكن في النهاية وجدتها 

ممتعة.
أنجانينا أندريمانانتينا- الغابون

ال يمكنني العثور على الكلمات لوصف تجربتي، لقد استمتعت 
كثيرًا، فأنا ال أتحدث عن الصف فقط ولكني أتحدث أيضًا عن 

معلمنا اللطيف. ال أعرف كيف أصف مدى امتناني ولكن كل ما 
بوسعي قوله هو شكرًا لك.

غسان- لبنان

لقد استمتعت بوقتي مع EC ألنني اكتسبت الثقة في التحدث 
باللغة اإلنجليزية مع اآلخرين والتواصل مع طالب من دول 

أخرى. لم يقتصر تعلمي على المفردات في المجاالت والقواعد 
المختلفة في الدرس ولكن شمل أيضًا مهارات المحادثة 

حتى أتمكن من تطوير مهاراتي في اللغة اإلنجليزية. تمّكنت 
أيضًا من التحدث مع زمالئي الذين يعيشون في دول أخرى. 

يسعدني أن أحظى بتجربة حضور هذا الدرس عبر اإلنترنت.
كوتون كاتو- اليابان

EC Virtual المعروفة سابقًا بـ *

الفهرس
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45k+ 
طالب سنويًا

3
قارات

6 

دول

22 

مدرسة

6

مواقع لبرنامج +30

140+ 

جنسية

EC دبلن

EC كيب تاون

EC مالطا

EC لندن
EC برايتون

EC مونتريال
EC تورونتو

EC سان فرانسيسكو

EC لوس أنجلوس

EC سان دييغو

EC فانكوفر

EC بوسطن

EC نيويورك

EC بريستول 
EC كامبريدج

EC مانشستر

EC مدارس

ثبات دولي في

مدارس EC باألرقام

مواقع EC المختلفة
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المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/24/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة +       
4 اإلنجليزية للعمل(

 فصل أكاديمي/سنة أكاديمية )30/24(

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f برنامج شركاء المحادثة )مساق 8 أسابيع فأكثر(

f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f خدمة التسجيل في الجامعة

f  سبورات تفاعلية

f  مكتبة

f  استراحة الطالب

الجنسيات واألعمار
8% 17-16 من البرازيل 19%

26% 20-18 من السعودية 15%

30% 25-21 من كوريا 12%

12% 30-26 من كولومبيا 12%

18% 40-31 من اليابان 8%

2% 50-41 من تايوان 6%

3% +51 من إسبانيا 4%

من بلدان أخرى )31( 24%

اإلقامة
 مسكن قياسي 

 السكن في بيت مضيف قياسي 

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام

59

تتمتع بوسطن بطابع أوروبي وأجواء مفعمة بالحيوية، وذلك بفضل العدد الهائل من 
الطالب فيها. يتعلم العديد من طالب EC بوسطن اللغة اإلنجليزية ضمن رحلتهم إلى كلية 
أو جامعة أمريكية. هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتافتس وجامعة بوسطن 

وبنكر هيل كلها على مقربة منا، لذا سيكون بإمكانك االستفادة من فريقنا القائم على 
إدارة شراكات الجامعات )مثل تلك المبنية مع كلية كالرك( لمواصلة دراستك الجامعية.

بوسطن

105

سعة الصفوف
الكلية

16

الحد األدنى
للعمر

7

صفوف

11

متوسط عدد الطالب
)15 كأقصى حد(

تعلم اإلنجليزية في

الواليات المتحدة األمريكية
من الساحل الشرقي إلى الغربي، ستغمر مدارسنا األمريكية الممتازة طالبنا 

بالسعادة مهما كانت أعمارهم.

تكلفة المعيشةخريطة EC بوسطن

الفهرس
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المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/24/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة +        
4 اإلنجليزية للعمل(

 فصل أكاديمي/سنة أكاديمية )30/24(

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  خدمة التسجيل في الجامعة

f  سبورات تفاعلية

f  مكتبة

f  مناطق للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب
f  مقهى

الجنسيات واألعمار
4% 17-16 من البرازيل 20%

20% 20-18 من السعودية 17%

36% 25-21 من كوريا 15%

16% 30-26 من كولومبيا 7%

17% 40-31 من اليابان 6%

5% 50-41 من تايوان 6%

3% +51 من إسبانيا 6%

من بلدان أخرى )34( 23%

اإلقامة
 مسكن قياسي 

 شقة سكنية مريحة 
 شقة فندقية مشتركة قياسية 

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/24/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة +       
4 اإلنجليزية للعمل(

 فصل أكاديمي/سنة أكاديمية )30/24(
 اإلعداد الختبار TOEFL التوفل )30/20(

 دروس فردية
 اإلنجليزية العامة لطالب برنامج +30  

)30/24/20(
 اإلنجليزية للعمل لطالب برنامج +30           

)20 اإلنجليزية العامة + 4 اإلنجليزية للعمل(
 اإلنجليزية في المدينة )20 اإلنجليزية العامة + 

10 اإلنجليزية في المدينة( موسمي

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

 الرقص
 تدريب تنفيذي فردي لطالب برنامج +30 

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  تعلم اإلنجليزية أثناء تعلم الرقص

f  خدمة التسجيل في الجامعة

f  شاشات تلفزيون تفاعلية تعمل باللمس

f  مناطق للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب
f  مقهى ومطعم في المبنى

الجنسيات واألعمار
5% 17-16 من كوريا 19%

14% 20-18 من اليابان 19%

27% 25-21 من البرازيل 17%

17% 30-26 من تايوان 6%

22% 40-31 من كولومبيا 5%

9% 50-41 من فرنسا 4%

6% +51 من تركيا 4%

من بلدان أخرى )31( 26%

اإلقامة
 مسكن قياسي 

 شقة سكنية في منهاتن قياسية 
 شقة سكنية فاخرة 

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام
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سان فرانسيسكونيويورك
هناك الكثير لفعله في هذه المدينة المذهلة، من الفنون إلى الهندسة المعمارية، ومن 
النشاطات الرياضية إلى السهرات الليلية. تقع EC نيويورك في مبنى باراماونت التاريخي 

في وسط تايمز سكوير. تطل الفصول الدراسية ذات المواصفات العالية على معالم 
المدينة التي ال تنام. يمكن الوصول إلى المدرسة بسهولة للطالب الذين يعيشون في 

جميع أحياء مدينة نيويورك، وكذلك لونغ آيالند وويستشيستر ونيوجيرسي.

في سان فرانسيسكو، ستجد مزيجًا متنوعًا من الهندسة المعمارية والكثير من المشاهد 
الرائعة التي ستلهمك. تقع EC سان فرانسيسكو على خط التلفريك لشارع كاليفورنيا في 

قلب وسط المدينة. ستجدها في مبنى تاريخي في قلب المدينة في وسط طرق النقل 
العام على الرغم من سهولة المشي في المدينة وسط التالل واألحياء المتنوعة.
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الفهرس

تكلفة المعيشةخريطة EC سان فرانسيسكو تكلفة المعيشةخريطة EC نيويورك

61 60

https://www.google.com/maps?ll=37.792808,-122.401724&z=16&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&q=433+California+St+%23+210+San+Francisco,+CA+94104+USA
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/San-Francisco
https://www.google.com/maps?ll=40.757056,-73.986484&z=15&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&cid=10286524138247027550
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/New-York


المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/24/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة +          
4 اإلنجليزية للعمل(

 اإلنجليزية في المدينة )20 اإلنجليزية العامة + 
4 اإلنجليزية في المدينة(

 فصل أكاديمي/سنة أكاديمية )30/24(
 اإلعداد الختبار Cambridge كامبريدج )30( 

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

 دروس ركوب األمواج

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
م اإلنجليزية من خالل ركوب األمواج f  تعلُّ

f  خدمة التسجيل في الجامعة

f  شاشات تلفزيون تفاعلية تعمل باللمس

f  مناطق للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب
f  غرفة للكومبيوترات

الجنسيات واألعمار
4% 17-16 من السعودية 22%

26% 20-18 من البرازيل 19%

36% 25-21 من سويسرا 15%

16% 30-26 من اليابان 12%

13% 40-31 من كوريا 10%

3% 50-41 من إيطاليا 4%

1% +51 من فرنسا 2%

من بلدان أخرى )31( 16%

اإلقامة
 مسكن قياسي 

 شقة فندقية فاخرة 
 بيت مشترك قياسي 

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام

تكلفة المعيشةخريطة EC سان دييغو

سان دييغو
تقع EC سان دييغو على بعد أقل من 5 دقائق من La Jolla Cove، وهي مدرسة رائعة 

ومريحة حيث يتعلم طّلالبنا اللغة اإلنجليزية وركوب األمواج في الوقت ذاته. إن كنت ترغب 
في تعلم ركوب األمواج، انضم إلى مساق English Plus Surfing الخاص بنا. سان دييغو 

هي المكان المثالي لمشاهدة راكبي األمواج المحترفين، واستخدام مهاراتك اللغوية 
الجديدة للتحدث معهم عن يومك الشاطئي بثقة.

لوس أنجلوس
تفتح "مدينة المالئكة" ذراعيها للجميع سواء كنت ترغب في رؤية المشاهير أو االستمتاع 

بالشاطئ تحت أشعة الشمس الهادئة. في EC لوس أنجلوس، سيحيط بك فريقنا المشرق 
كالطقس الذي ستختبره، مع موقع رائع في سانتا مونيكا على بعد بضع دقائق فقط سيرًا 

على األقدام من الشاطئ.
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المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/24/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة +             
4 اإلنجليزية للعمل(

 فصل أكاديمي/سنة أكاديمية )30/24(

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  خدمة التسجيل في الجامعة

f  سبورات تفاعلية

f  غرفة للكومبيوترات

f  مناطق للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب
f  غرفة للصالة

الجنسيات واألعمار
5% 17-16 من اليابان 21%

28% 20-18 من البرازيل 19%

37% 25-21 من السعودية 13%

13% 30-26 من سويسرا 10%

13% 40-31 من كوريا 5%

2% 50-41 من تايوان 4%

1% +51 من تركيا 4%

من بلدان أخرى )38( 24%

اإلقامة
 مسكن قياسي 

 شقة مشتركة قياسية 

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام
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الفهرس

تكلفة المعيشةخريطة EC لوس أنجلوس
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https://www.google.com/maps?ll=32.848553,-117.272171&z=16&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&cid=16431686777411708277
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/San-Diego
https://www.google.com/maps?ll=34.019812,-118.498597&z=16&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&cid=17344636755188005239
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Los-Angeles


مونتريال
مونتريال هي المكان الذي يلتقي فيه التاريخ بالحداثة، حيث ستشهد على معالم السحر 

األوروبي واالبتكار في أمريكا الشمالية. هذا المزيج من العراقة القديمة والترفيه الحديث 
ألهم برنامجنا الفريد من نوعه! في مونتريال، ستجد مدرسة EC الوحيدة التي يمكنك فيها 
دراسة إحدى اللغتين اإلنجليزية أو الفرنسية، أو كليهما. وبما أن مونتريال تعتبر عاصمة فن 
الطهو في أمريكا الشمالية، فنحن نقدم الفرصة لطّلالبنا لممارسة مهاراتهم اللغوية خارج 

الفصل الدراسي ضمن إحدى جوالت الطعام العديدة في األحياء المختلفة. 
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تعلم اإلنجليزية في

كندا
مدارسنا الكندية الرائعة بانتظارك لتبدأ رحلتك لتعّلم اللغة اإلنجليزية!

65

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 مساق ثنائي اللغة )30/24(

 اإلنجليزية/الفرنسية العامة )30/24/20(
 المميزون اليافعون )اإلنجليزية/الفرنسية العامة 

20 + 4 ذات تركيز خاص(
 فصل أكاديمي/سنة أكاديمية للغة اإلنجليزية/

الفرنسية )30/24/20(

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية للغة اإلنجليزية/الفرنسية

 تعّلم اإلنجليزية/الفرنسية من خالل فن الطهي 

التقليدي

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  اإلنجليزية/الفرنسية مع فن الطهي

f  خدمة التسجيل في الجامعة

f  سبورات تفاعلية

f  مناطق للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب
f  مطبخ

f  مقهى/مطعم في المبنى

الجنسيات واألعمار
10% 17-16 من البرازيل 22%

28% 20-18 من كولومبيا 18%

27% 25-21 من المكسيك 13%

13% 30-26 من كوريا 9%

11% 40-31 من اليابان 9%

9% 50-41 من سويسرا 6%

3% +51 من فرنسا 3%

من بلدان أخرى )51( 20%

اإلقامة
 مريح  مسكن قياسي 
 شقة مشتركة قياسية 

 سكن في غرفة قياسية 

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام
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الفهرس

تكلفة المعيشةخريطة EC مونتريال
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https://www.ecenglish.com/en/school-locations/canada/learn-english-in-montreal
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Montreal


 

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/24/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة +               
4 اإلنجليزية للعمل(

 اإلنجليزية في المدينة )20 اإلنجليزية العامة +     
4 اإلنجليزية في المدينة(

 اإلعداد الختبار IELTS/TOEFL/TOEIC الجامعية )20(
 برنامج باثويز الجامعي

 اإلنجليزية العامة لطالب برنامج +30 
)30/26/24/20(

 اإلنجليزية للعمل لطالب برنامج +30               
)20 اإلنجليزية العامة + 10 اإلنجليزية للعمل(

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
  دروس فردية

  تدريب تنفيذي فردي لطالب برنامج +30 

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  خدمة التسجيل في الجامعة

IELTS/TOEFL/TOEIC/مركز اختبارات كامبريدج  f

f  شاشات تلفزيون تفاعلية تعمل باللمس

f  مكتبة

f  غرفة للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب
f  أجهزة مايكروويف
f  مقهى في المبنى

الجنسيات واألعمار
10% 17-16 من البرازيل 21%

22% 20-18 من اليابان 21%

30% 25-21 من كولومبيا 14%

9% 30-26 من فرنسا 12%

17% 40-31 من كوريا 11%

8% 50-41 من المكسيك 7%

4% +51 من إيطاليا 6%

من بلدان أخرى )45( 8%

اإلقامة
 مريح  مسكن قياسي 
 شقة مشتركة قياسية 

 شقة سكنية فاخرة 

تكلفة المعيشةخريطة EC تورونتو

 

تورونتو
واحدة من أكثر المدن تنوعًا ثقافيًا على األرض، وأكثر من نصف أهلها ولدوا خارج كندا. 
ستجد في تورونتو مزيجًا من الثقافات النابضة بالحياة، حيث يمكنك العثور على مطاعم 

مذهلة والشواطئ. تقع EC تورونتو قبالة شارع Yonge الشهير، وتقدم مجموعة كاملة من 
المساقات بما في ذلك المسارات الكندية حيث خصصنا موظفين لمساعدة الطالب في كل 

خطوة يقومون بها ضمن مسيرة تعليمهم العالي.

فانكوفر
مدينة ساحلية مذهلة وودودة، تقدم الكثير من المعالم الثقافية ومغامرات الهواء الطلق 

والتسوق والترفيه، كل ذلك في محيط جميل يطل على المحيط الهادئ وسلسلة جبال 
الساحل. اختر فانكوفر لتعّلم اإلنجليزية إن كنت من محبي الطبيعة ونمط الحياة النشط 

والفنون والحرف اليدوية، وادرس في وسط المدينة بالقرب من جاستاون حيث توجد المتاجر 
العصرية والمواقع الترفيهية.
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الفهرس

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/24/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة +          
4 اإلنجليزية للعمل(

  Cambridge / أيليتس IELTS اإلعداد الختبار 
كامبريدج )30(

 مساق باثويز الجامعي
 اإلنجليزية العامة لطالب برنامج +30 )26(

 اإلنجليزية في المدينة لطالب برنامج +30    
)20 اإلنجليزية العامة + 10 اإلنجليزية في المدينة( 

أو )20 اإلنجليزية العامة + 4 اإلنجليزية في 
المدينة( موسمي

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

 تدريب تنفيذي فردي لطالب برنامج  +30 

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  خدمة التسجيل في الجامعة

f  مركز اختبارات كامبريدج

f  سبورات تفاعلية

f  مكتبة

f  غرفة للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب
f  مطبخ

الجنسيات واألعمار
7% 17-16 من كوريا 22%

28% 20-18 من البرازيل 20%

38% 25-21 من اليابان 15%

14% 30-26 من سويسرا 11%

9% 40-31 من المكسيك 7%

3% 50-41 من كولومبيا 4%

1% +51 من تايوان 3%

من بلدان أخرى )34( 16%

اإلقامة
 مريح  مسكن قياسي 

 شقة مشتركة مريحة 

 سكن طالبي قياسي 

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام

تكلفة المعيشةخريطة EC فانكوفر
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https://www.google.com/maps?ll=43.706041,-79.402518&z=16&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&cid=10880748931778291101
https://www.google.com/maps?ll=43.706041,-79.402518&z=16&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&cid=10880748931778291101
https://www.google.com/maps/place/EC+Vancouver+English+Language+School/@49.282737,-123.115591,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1a8a519bb56adb4a!8m2!3d49.2827361!4d-123.1155875?hl=en
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Vancouver


تعلم اإلنجليزية في

المملكة المتحدة
من لندن النابضة بالحياة إلى مدينة برايتون الشاطئية، تقدم مدارسنا في 

المملكة المتحدة ما يناسب كل طالب.

لندن
هذه المدينة ال تحتاج إلى تعريف، فهي واحدة من األماكن التي تستقبل أكبر عدد 

من الزوار في العالم. هناك دائمًا شيء مميز في لندن لجميع األعمار، من المسرحيات 
الموسيقية والمتاحف إلى الحياة الليلية النابضة بالحياة والسكان المحليين المفعمين 

بالحيوية. موقع EC لندن يجعل من وصولك إلى جميع أنحاء لندن أمرًا سهاًل. هذا المبنى 
الذي تم تجديده حديثًا مخصص لمدرسة EC بشكل حصري وله طابق مخصص لطالبها 

الذين يزيد عددهم عن 30 طالبًا. تقع المدرسة مباشرة مقابل محطة مترو Angel في قلب 
منطقة نامية ومليئة بالمطاعم وأماكن الترفيه.
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سعة الصفوف
الكلية

16

الحد األدنى
للعمر

15

صف

12

متوسط عدد الطالب
)15 كأقصى حد(

لندن
هذه المدينة ال تحتاج إلى تعريف، فهي واحدة من األماكن التي تستقبل أكبر عدد 

من الزوار في العالم. هناك دائمًا شيء مميز في لندن لجميع األعمار، من المسرحيات 
الموسيقية والمتاحف إلى الحياة الليلية النابضة بالحياة والسكان المحليين المفعمين 

بالحيوية. موقع EC لندن يجعل من وصولك إلى جميع أنحاء لندن أمرًا سهاًل. هذا المبنى 
الذي تم تجديده حديثًا مخصص لمدرسة EC بشكل حصري وله طابق مخصص لطالبها 

الذين يزيد عددهم عن 30 طالبًا. تقع المدرسة مباشرة مقابل محطة مترو Angel في قلب 
منطقة نامية ومليئة بالمطاعم وأماكن الترفيه.

موقع
الفهرسجديد

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة + 10 اإلنجليزية 
للعمل(

  اإلنجليزية في المدينة )20 اإلنجليزية العامة + 10 
اإلنجليزية في المدينة(

 فصل أكاديمي )30/20(
 اإلعداد الختبار IELTS أيليتس )20(

 اإلعداد الختبار Cambridge كامبريدج )30(
 اإلنجليزية العامة لطالب برنامج +30 )30/26/24/20(

 اإلنجليزية إلدارة األعمال فقط لطالب +30 )20(
 اإلنجليزية للعمل لطالب برنامج +30 )20 اإلنجليزية 

العامة + 10 اإلنجليزية للعمل(

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

 تدريب تنفيذي فردي لطالب برنامج  +30 

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس  )خالل 
فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  شاشات تلفزيون تفاعلية تعمل باللمس

f  مكتبة وغرفة للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب

الجنسيات واألعمار
3% 17-16 من كوريا 12%

14% 20-18 من البرازيل 12%

31% 25-21 من تركيا 12%

16% 30-26 من اليابان 10%

19% 40-31 من السعودية 7%

10% 50-41 من سويسرا 7%

6% +51 من تايوان 6%

من بلدان أخرى )50( 34%

اإلقامة
 مريح  مسكن قياسي 

 مريحة  شقة سكنية فاخرة 

تكلفة المعيشةخريطة EC لندن

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام

مركزنا الجديد
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https://www.google.com/maps/place/Angel+Corner+House,+1+Islington+High+St,+London+N1+9LQ,+UK/@51.532087,-0.106515,17z/data=!4m5!3m4!1s0x48761b433804cb91:0x8b6087dd056ea6dc!8m2!3d51.5320867!4d-0.1065154?hl=en
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/London


  

كامبريدج
كامبريدج هي مدينة طالبية غنية بالتقاليد مع تاريخ طويل يعود إلى القرن الثالث عشر 
وهندسة معمارية عريقة. تقع EC كامبريدج في موقع إستراتيجي بامتياز ضمن المركز 
 Silicone Fen الرائع. كامبردج هي أيضًا مقر River Cam التاريخي للمدينة محاطًا بنهر

والتي تعتبر النسخة البريطانية من وادي السيليكون لرواد األعمال الناشئين.

برايتون
تشّكل برايتون بوتقة تنصهر فيها معالم الفنون والموسيقى والثقافة البديلة واإلبداعية 
 Kemptown برايتون في حي EC دون التفريط بتقاليدها البحرية البريطانية الشهيرة. تقع

 Brighton Pier المميز وعلى بعد دقيقتين فقط سيرًا على األقدام من الشاطئ ورصيف
الشهير. تجسد برايتون روح التنوع وهي مدينة فريدة من نوعها تضم   عددًا هائاًل من 

الطالب وحياة ليلية رائعة وحبي الفن ذوي العقلية المنفتحة.
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سعة الصفوف
الكلية

16

الحد األدنى
للعمر

14

صف

10

متوسط عدد الطالب
)15 كأقصى حد(

الفهرس

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/20( موسمي

 يونيبريدج القياسي
)12 اإلنجليزية العامة + 8 أكاديمية(

 يونيبريدج المكثف
)12 اإلنجليزية العامة + 8 أكاديمية + 10 اإلعداد 

لالختبار(
 المسار السريع القياسي

)12 اإلنجليزية العامة + 4 دروس فردية(
 المسار السريع المكثف

)12 اإلنجليزية العامة + 10 اإلنجليزية للعمل +      
4  دروس فردية(

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
  دروس فردية

  دروس فردية للمسار السريع الممتاز

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

e سيرة ذاتية إلكترونية )فقط مع برنامج 
يونيبريدج(

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  سبورات تفاعلية

f  مكتبة

f  غرفة للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب

الجنسيات واألعمار
10% 17-16 من كوريا 17%

31% 20-18 من البرازيل 10%

26% 25-21 من اليابان 9%

17% 30-26 من تركيا 7%

10% 40-31 من المكسيك 7%

5% 50-41 من كولومبيا 6%

1% +51 من سويسرا 6%

من بلدان أخرى )48( 38%

اإلقامة
 مريح  مسكن قياسي 

 مريحة  شقة سكنية فاخرة 

تكلفة المعيشةخريطة EC كامبريدج

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة +           
10 اإلنجليزية للعمل(

 اإلنجليزية في المدينة )20 اإلنجليزية العامة + 
10 اإلنجليزية في المدينة(

  فصل أكاديمي/سنة أكاديمية )30/20(
 اإلعداد الختبار IELTS أيليتس )20(

 اإلعداد الختبار Cambridge كامبريدج )30(

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  شاشات تلفزيون تفاعلية تعمل باللمس

f  سبورات تفاعلية

f  مكتبة

f  غرفة للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب
f  غرفة للصالة

الجنسيات واألعمار
8% 17-16 من السعودية 22%

37% 20-18 من كوريا 13%

29% 25-21 من تركيا 11%

14% 30-26 من سويسرا 9%

9% 40-31 من البرازيل 6%

2% 50-41 من الكويت 5%

1% +51 من إيطاليا 5%

من بلدان أخرى )43( 29%

اإلقامة
 مريح  مسكن قياسي 
  شقة سكنية فاخرة 

تكلفة المعيشةخريطة EC برايتون

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام
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https://www.google.com/maps/place/EC+Cambridge+English+Language+School/@52.205965,0.132615,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb215616f962bfe52!8m2!3d52.2059645!4d0.132615?hl=en
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Cambridge
https://www.google.com/maps?ll=50.820547,-0.135683&z=16&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&cid=12677288418443416844
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Brighton


  

بريستول
على بعد أقل من ساعتين من لندن وفي موقع جميل على ضفاف النهر، 

ُتصنف بريستول كواحدة من أروع المدن في المملكة المتحدة، خاصة 
لمحبي الطعام وهواة الهندسة المعمارية وعشاق الموسيقى. تتميز 

هذه المدينة باحتضان الكثير من الطاّلب الحيويين وتواجد التالل الخضراء 
والمساحات الطبيعية الخالبة. طالبنا يعشقون المكان وهذه المدينة واحدة 

من أفضل الخيارات التي تقدمها المملكة المتحدة.

مانشستر
أصول مانشستر الصناعية وروحها اإلبداعية تجعلها واحدة من أهم محطات إنجلترا 

للموسيقى واألطعمة والترفيه. يشتهر الناس بلطفهم وشغفهم بكرة القدم، وعلى 
جدران مدرسة EC مانشستر الواقعة في قلب المدينة ستجد بعضًا من أشهر شخصياتها. 

إنه أيضًا نقطة انطالق رائعة الستكشاف بقية المملكة المتحدة، حيث تتمتع مانشستر 
بخطوط تنقل استثنائية.
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سعة الصفوف
الكلية
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سعة الصفوف
الكلية

16

الحد األدنى
للعمر

16

الحد األدنى
للعمر

9

صف

9

صف

10

متوسط عدد الطالب
)15 كأقصى حد(

10

متوسط عدد الطالب
)15 كأقصى حد(

الفهرس

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/20(

 فصل أكاديمي/سنة أكاديمية )30/20(
 اإلعداد الختبار IELTS أيليتس )30/20(

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت 
أوفيس )خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  سبورات تفاعلية

f  مكتبة

f  غرفة للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب

الجنسيات واألعمار
5% 17-16 من السعودية 30%

36% 20-18 من إسبانيا 12%

24% 25-21 من البرازيل 10%

15% 30-26 من الكويت 9%

16% 40-31 من عمان 6%

3% 50-41 من سويسرا 6%

1% +51 من كولومبيا 5%

من بلدان أخرى )30( 22%

اإلقامة
 مريح  مسكن قياسي 
 شقة سكنية قياسية 

تكلفة المعيشةخريطة EC مانشتر

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
  اإلنجليزية العامة )30/20(

  اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة +      
10 اإلنجليزية للعمل(

  فصل أكاديمي/سنة أكاديمية )30/20(
 اإلعداد الختبار IELTS أيليتس )20(  

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
  دروس فردية

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
e  سبورات تفاعلية

e  مكتبة

e  غرفة للدراسة الذاتية

e  استراحة الطالب

الجنسيات واألعمار
7% 17-16 من السعودية 24%

30% 20-18 من إسبانيا 9%

31% 25-21 من إيطاليا 9%

16% 30-26 من كوريا 8%

12% 40-31 من سويسرا 8%

3% 50-41 من الكويت 6%

1% +51 من عمان 5%

من بلدان أخرى )35( 31%

اإلقامة
 مريح  مسكن قياسي 

 شقة سكنية قياسية 

تكلفة المعيشةخريطة EC بريستول

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام
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https://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk/learn-english-in-manchester
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Manchester
https://www.google.com/maps/place/EC+Bristol+English+Language+School/@51.4512725,-2.5959483,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa1ea824730f71857?sa=X&ved=2ahUKEwjFh83mzan7AhXuR_EDHej2BRIQ_BJ6BAhwEAU
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Bristol


 

دبلن
تزخر دبلن بالطاقة اإلبداعية والحياة الليلية الفريدة والسكان المحليين الرائعين، وذلك 

بفضل تاريخها الطويل كمدينة أدبية. تقع EC دبلن على الجانب الجنوبي من المدينة، وهي 
 Dublin Castle و Trinity College قريبة من العديد من المواقع التاريخية بما في ذلك

و Temple Bar. كما تتميز المدرسة بفصولها الدراسية المعززة بتقنيات متقّدمة مع 
أعمال فنية مخصصة تحتفي بعظماء األدب في دبلن، وكل هذا في موقع رائع في قلب 

Portobello مما يجعل هذه المدرسة اختيارًا رائعًا.
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تعلم اإلنجليزية في

أيرلندا
تشتهر أرض القديسين والعلماء بشعبها الودود كما تشتهر بأدبها المشهور عالميًا. 

تعلم اللغة اإلنجليزية في أيرلندا اليوم!

الفهرس

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة +           
10 اإلنجليزية للعمل(

 اإلنجليزية في المدينة )20 اإلنجليزية العامة + 
10 اإلنجليزية في المدينة(
 فصل أكاديمي )30/20(

 اإلعداد الختبار Cambridge كامبريدج )30(
 اإلعداد الختبار IELTS أيليتس )20(

 اإلنجليزية العامة لطالب برنامج +30 
)30/26/24/20(

 اإلنجليزية للعمل لطالب برنامج +30 )20 
اإلنجليزية العامة + 10 اإلنجليزية للعمل(

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

 تدريب تنفيذي فردي لطالب برنامج  +30 

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  خدمة التسجيل في الجامعة

f  شاشات تلفزيون تفاعلية تعمل باللمس

f  غرفة للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب
f  مقهى قريب

الجنسيات واألعمار
3% 17-16 من تركيا 18%

18% 20-18 من البرازيل 12%

33% 25-21 من كوريا 10%

14% 30-26 من تايوان 10%

16% 40-31 من اليابان 8%

9% 50-41 من سويسرا 7%

7% +51 من السعودية 7%

من بلدان أخرى )23( 28%

اإلقامة
 مريح  مسكن قياسي 

 شقة سكنية مريحة 

تكلفة المعيشةخريطة EC دبلن

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام
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https://www.google.com/maps/place/EC+Dublin+English+Language+School/@53.329851,-6.264691,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x501ec664e71c231b!8m2!3d53.329833!4d-6.2646886?hl=en
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Dublin
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مالطا
مالطا جزيرة محاطة بمياه البحر األبيض المتوسط المتأللئة، حيث يمكنك العثور على 

بعض من أقدم معابد العالم وإطاللة رائعة على الشاطئ. تقع EC مالطا في منطقة 
entertainment district حيث توجد خطوط الحافالت التي تصل حتى جميع أنحاء الجزيرة 

كما تتوفر جميع المستلزمات على مقربة منها. مدرستنا هي مدرسة اللغة اإلنجليزية 
الوحيدة في مالطا التي لديها دروس منفصلة مخصصة للطالب الذين تزيد أعمارهم      

عن 30 عامًا على مدار العام ولديها برنامج 50+ مرتين سنويًا أيضًا.

16 عامًا )18 عامًا - خالل مساق Young Learners ضمن برامج الربيع والصيف والخريف(

498

سعة الصفوف
الكلية

16

الحد األدنى
للعمر*

6

سعة
الصفوف المصّغرة

44

صف

10

متوسط عدد الطالب
)14 كأقصى حد(

تعلم اإلنجليزية في

مالطا
جوهرة البحر األبيض المتوسط، والتي تعدك برحلة تعلم مليئة بالتاريخ والثقافة   

وسط البحر وأشعة الشمس الذهبية.

الفهرس

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة + 10 
اإلنجليزية للعمل(

 مجموعة مصّغرة )30/20(
 فصل أكاديمي/سنة أكاديمية )30/20(

  Cambridge / أيليتس IELTS اإلعداد الختبار 
كامبريدج )30(

 اإلنجليزية العامة لطالب برنامج +30 )30/26/24/20(
 اإلنجليزية للعمل لطالب برنامج +30 )20 اإلنجليزية 

العامة + 10 اإلنجليزية للعمل(
 مجموعة مصّغرة لألعمال لطالب برنامج +30 )30/20(

  Club50+20( برنامج نشاط( 

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

 تدريب تنفيذي فردي لطالب برنامج +30 

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f النقل إلى المطار في اليوم الذي يبدأ فيه حجز   
السكن )عند حجز مساق وسكن(

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس )خالل 
فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  شاشات تلفزيون تفاعلية تعمل باللمس

f  مكتبة

f  غرفة كومبيوترات

f  استراحة الطالب/مكتبة

الجنسيات واألعمار
3% 17-16 من البرلزيل 15%

19% 20-18 من كولومبيا 14%

27% 25-21 من اليابان 13%

15% 30-26 من فرنسا 8%

20% 40-31 من تركيا 7%

9% 50-41 من سويسرا 6%

7% +51 من كوريا 5%

من بلدان أخرى )77( 32%

اإلقامة
 مريح  مسكن قياسي 

 مريحة  شقة مشتركة قياسية 

تكلفة المعيشةخريطة EC مالطا

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام

77 76

https://www.google.com/maps/place/EC+Malta+English+School+and+EC+Malta+30%2B+(Adult+English+Centre)/@35.922651,14.488176,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbaf39d46f26d5899!8m2!3d35.922651!4d14.4881755?hl=en
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Sliema


 

تعلم اإلنجليزية في

جنوب أفريقيا
سيكون تعلم اللغة اإلنجليزية في كيب تاون تجربة من العمر 

مع مناظر طبيعية خالبة وأسلوب حياة ال مثيل له. 

79

كيب تاون
كيب تاون مدينة متنوعة تحتضن العديد من النشاطات في الطبيعة وثقافة غنية وتاريخ 
بتأثيرات متعددة. يمكن للطالب في EC كيب تاون الذهاب إلى سفاري Big 5 أو الغوص 

في قفص مع أسماك القرش البيضاء الرائعة أو السباحة مع الفقمات والبطاريق، والقفز 
من على أعلى بانجي في العالم وتذوق النبيذ المحلي الرائع والمشي لمسافات طويلة 

في سلسلة جبال تيبل وزيارة بلدة أفريقية محلية لتجربة ثقافية تفتح العين وتتناسب مع 
دروسك اللغوية.

180

سعة الصفوف
الكلية

16

الحد األدنى
للعمر

12

صف

11

متوسط عدد الطالب
)15 كأقصى حد(

الفهرس

المساقات )عدد الصفوف بين أقواس(
 اإلنجليزية العامة )30/20(

 اإلنجليزية للعمل )20 اإلنجليزية العامة +         
10 اإلنجليزية للعمل(

 اإلنجليزية في المدينة )20 اإلنجليزية العامة + 
10 اإلنجليزية في المدينة( 

 فصل أكاديمي )30/20(
 اإلعداد الختبار Cambridge كامبريدج )30/20(

 اإلعداد الختبار IELTS أيليتس )20(

إضافات )دّعم مساقك من خالل(
 دروس فردية

 سفاري )1 أو 3 أو 4 أيام(
 برنامج تطوعي

Internship برنامج تدريبي 

يضم مساقك
f الوصول إلى منصة MyEC فور إنهاء الحجز

f اختبار تحديد المستوى عبر اإلنترنت
f النقل إلى المطار في اليوم الذي يبدأ فيه حجز 

السكن 
f تجربة السجادة البرتقالية

f ورش عمل وأنشطة لغة إضافية
f البرنامج االجتماعي والثقافي

f نشاط ترحيبي
f شبكة واي فاي مجانية وكومبيوترات

f استخدام مجاني لحساب مايكروسوفت أوفيس 
)خالل فترة أخذ المساق(

خدمات أخرى
f  شاشات تلفزيون تفاعلية تعمل باللمس

f  مكتبة

f  غرفة للدراسة الذاتية

f  استراحة الطالب

الجنسيات واألعمار
7% 17-16 من السعودية 25%

31% 20-18 من البرازيل 17%

29% 25-21 من اليمن 10%

14% 30-26 من سويسرا 9%

13% 40-31 من تركيا 3%

4% 50-41 من فرنسا 3%

2% +51 من ليبيا 2%

من بلدان أخرى )39( 31%

اإلقامة
 مريح  مسكن قياسي 

 مريحة  شقة مشتركة قياسية 

تكلفة المعيشةخريطة EC كيب تاون

بناًء على متوسط عدد الطالب خالل ثالثة أعوام

79 78

https://www.google.com/maps?ll=-33.916281,18.423277&z=16&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&cid=15647034933247245672
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Cape-Town


تأمين الطاّلب
بالتعاون مع مزودي تأمين موثوقين، قمنا بتصميم بوليصات تأمين خاصة لضمان شعورك بالحماية واألمان عند سفرك 

للدراسة معنا.

تتناسب هذه البوليصات الخاصة مع االحتياجات المحددة لطالبنا الذين يسافرون إلى الخارج لحضور مساقات لغوية 
للبالغين، حيث تتوّفر مستويات مناسبة من التغطية لجميع الوجهات.

التسجيل سهل للغاية ويمكن القيام به في نفس الوقت الذي تقوم فيه بحجز مساقك من خالل EC. ستتلّقى معلومات 
تساعدك على اختيار البوليصة المناسبة لك، كما سيتم إرسال جميع التفاصيل الالزمة قبل سفرك في حال احتجت للتقديم 

على طلب التأشيرة.

www.ecenglish.com أو زيارة موقعنا EC للحصول على معلومات بشأن باقات التغطية المتاحة، يرجى التحدث إلى ممثل

وفقًا للوجهة التي تختارها، قد يكون هناك متطلبات معينة للتغطية التأمينية بشكل ملِزم قانونيًا، وحتى إن اخترت عدم 
شراء تأمينك من EC سيكون من الالزم امتالك تأمين صحي خاص بهدف الحصول على التأشيرة والدراسة في الوجهة 

التي تختارها.

www.guard.me :للمزيد من التفاصيل، إضافًة إلى الشروط واألحكام يرجى زيارة

الفهرس

81 80



احجز مساقك
واعثر على صوتك الخاص

فيما تتعلم اإلنجليزية!

وجهًا لوجه في إحدى مدارسنا حول العالم 

a
EC Live عبر اإلنترنت من راحة منزلك عبر

a
أو من خالل فصول الواقع االفتراضي
Simmula في الميتافيرس عن طريق

فريقنا على أتم االستعداد لتعريفك بجميع برامجنا 
لمساعدتك على إيجاد أفضل خيار لك!

ال تتردد بالتواصل معنا عبر القنوات التالية

نتطلع لرؤيتك
في 2023...

الفهرس

83 82
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