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البرازيــل والبرتغــال

 أمريــكا الالتينيــة وأســبانيا

 تركيــا وأوروبا

تايالندا

دول الشــرق األوســط والــدول العربيــة

اليابان

روسيا

روسيا

 إي إس دبــي
لكتيب  ا

 الدراسي



 مرحبــًا بكــم في

ESدبي
ــن ــة م ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــار تعل ــة إي إس د� خي ــك مدرس ــر ل  توف

 خــالل دورات عــىل أعــىل مســتوى أكاد�ــي وجــودة عامليــة عــىل أعــىل

 مســتوى يف قلــب د�، املدينــة التــي �ــزج بــ� ســحر تــراث الجزيــرة

. العربية وحداثة القرن الحادي والعرشي

 سواء كنت تبحث عن االرتقاء يف عملك، أو تطوير مهاراتك

 اللغوية يف التعليم أو العيش يف د�، فإن لدينا الربامج

 املال°ة بالنسبة لك وكذلك فإننا نخصص فريقاً ملساعدتك يف

.تحقيق أهدافك

نحن نتطلع إىل الرتحيب بك يف د�

حيث سيتاح لك تعلم اللغة اإلنجليزية 

يف تجربة مختلفة وفريدة من نوعها 

...احزم حقيبتك واستعد لخوض هذه التجربة املميزة

،
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رحلتــك تبــدأ مــن هنا مدرســتنا فــي دبيES Dubai؟ لمــاذا تختار !مرحبــًا بــك فــي إي إس دبيلمــاذا دراســة اللغــة اإلنجليزيــة فــي دبي؟

جــودة التدريس مــاذا يقــول طالبنا؟أنــت هنــا في وطنــك الثانيمعلمونــا دراساتكمســتويات الدورة

IELTS األكاديمــي اللغــة اإلنجليزيــة العامــةاللغــة اإلنجليزيــة لألعمــالإعــداد جامعــي متخصص تأهيــل الطــالب والتقــدم األكاديميمســتوى تقــدم الطالب

عمليــة التقديــم معلومــات عمليــةشركاؤناالعيــش في دبي أنشــطة خارجيــة مذهلةالعــام الدراســي في الصور



من هنا
رحلتــك تبدأ

 وبفضل املناخ الشتوي املثايل، والفنادق واملطاعم ذات املستوى العاملي، واملرافق

 املذهلة ملجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية والرتفيهية باإلضافة إىل مراكز

 التسوق املتميزة، فإن د� لديها ما يناسب جميع احتياجات الناس. وباإلضافة إىل

Åيف أي مكان بالعا Çباألمن واألمان اللذين ال شبيه له �ذلك، تتمتع د

،

.

كل هذا وأكÊ يجعل املدينة الوجهة األمثل للدراسة

!

 دا°ًا ما تكون د� يف طليعة االبتكار

حيث أنها اآلن وجهة دولية رائدة للتعليم

 وتضم عدداً كبÎاً من الجامعات واملدارس الدولية من أكÊ من 10 دول مختلفة -

Åوهو األكرب عدداً يف أي موقع يف العا

،

،

.

تعد د� إحدى اإلمارات السبع التي تشكل دولة اإلمارات العربية املتحدة

وهي عاصمة التطور والرقي عاملياً؛

حيث تتميز بنظرتها املستقبلية، وتعد د� املحور التجاري والثقايف للرشق األوسط

Åالوجهات السياحية رواجاً يف العا Êباإلضافة إىل كونها واحدة من أك.

.

،

.
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الطالب دراسة 
لمــاذا يفضل

في دبــي تحديدًا؟

8 9

 تتم معالجة طلب التأشÎة مبارشة من
 قبل موظفي مدرستنا يف اإلمارات وال

 يُطلب منك سوى ملء استÇرة
 التسجيل ونسخة عن جواز السفر

وصورة شخصية

 إجــراءات ســهلة للحصول
 على التأشــيرة

 اإلنجليزيــة هــي لغة
التواصل األساســية

Êاللغة اإلنجليزية هي اللغة األك 
 استخداًما يف مجاالت األعÇل والتعليم
 والتجارة والسياحة يف د�، ما يعني

 أنك ستحصل دا°اً عىل فرصة ملÇرسة
 مهاراتك يف اللغة اإلنجليزية خارج

!الفصل الدرايس

فــرص العمل

 يسمح للطالب بالعمل بدوام جزÙ أو
Çوظائف مؤقتة أثناء دراستهم ، ك 

 �كنهم التحول إىل تأشÎة عمل بدوام
كامل بعد إنهاء دراستهم

 يشكل الوافدون أكÊ من ٪85  من
Êواحدة من أك �وتعترب د �سكان د 

Åاملدن تنوعاً وعاملية يف العا
 

األمن واالســتقرارالعالم في دبي

 تم تصنيف د� واحدة من أكÊ املدن
 أمانًا يف العاÅ.  وينعكس هذا يف مؤرش

 الجر�ة املنخفض للغاية ومستوى
املعيشة املرتفع

رائع طقس 
 تتمتع د� âناخ شبه استواÙ جاف، مع

 سÇء زرقاء وبحار دافئة وشمس
مرشقة طوال العام



مدرستنا
 ابدأ مغامرتك بتعلم اللغة اإلنجليزية يف إي إس د� وتجربة

Åالوجهات تقدماً ورقياً يف العا Êالعيش والتعلم يف واحدة من أك! 

 نحن يف إي إس د� نتفهم أن هناك العديد من األسباب التي
 تجعل الناس يختارون دراسة اللغة اإلنجليزية ومن ثّم سنوفر
 لك بيئة محفزة تساعدك عىل تحقيق أهدافك.. تقدم إي إس

 مجموعة واسعة من الربامج التي يتم تدريسها من قبل
 مدرس� ذوي خربة، سوع يساعدونك يف تحقيق أهدافك

.التعليمية ووضعك يف الدورة التدريبية التي تناسب مستواك

 تقع مدرستنا يف منطقة أبراج بحÎات الجمÎا التي تتصدر
 قلب د� الجديدة.. تقع أبراج بحÎات جمÎا يف أكÊ املناطق

 حيوية يف د�، حيث تضم مجموعة كبÎة ومتنوعة من
 املطاعم العاملية، ومتاجر البيع بالتجزئة، واألماكن املخصصة

 ملÇرسة الرياضة، والعديد خيارات الرتفيه املتنوعة، فضالً عن
 توفر وسائل النقل العام (محطتا مرتو) وهي عىل بعد دقائق

 .فقط عن د� مارينا مول والشاطئ

 مع بيئة آمنة ومواصالت مجانية من وإىل سكن الطالب... إنه
.مكان مثايل للطالب القادم� إىل د�

معلمونــا
متخصصون ولغتهم األم هي اإلنجليزية

الصفوف الدراســية
 الحد األقىص لعدد طالب الصف: 16 طالباً 

متوسط   حجم الصف: 10 طالب

 اللغة اإلنجليزية العامة 
 اللغة اإلنجليزية لألعÇل
 تحضÎ الختبار األيلتس

 دورة املحادثة
اللغة اإلنجليزية األكاد�ية

دروس خصوصية

المرافق
شبكة واي فاي مجانية داخل املدرسة

مكتبة توفر بيئة مهيأة للدراسة
صالة كافيرتيا

 ..دوراتنا تشــمل

العالــم في دبي
Åمن 65 جنسية حول العا Êطالب من أك 

ألواح كتابة عىل أعىل مستوى من التقدم

مفعمــة بالحيــاة
جو درايس ممتع وحيوي

10 11

نتسم بالعصرية والحداثة
ي

اع
تم

اج



124 3
تدريــس محترف  خدمــات متميزة تجربــة التعلــم فــي إي إس

 إي إس دبي؟
لماذا تختار

12 13

التوجيــه والدعم

 متابعــة تقدمك
 سيتم تقييم تقدمك من خالل االختبار املنتظم كل

 أسبوع�، وكذلك من خالل اختبارات املستوى املتوسط

   ونهاية املستوى حيث  يتم تسجيل جميع نتائجك يف ملف

 التعلم الشخيص الخاص بك ويف نهاية الدورة التدريبية

 ستتلقى شهادة إنجاز، باإلضافة إىل خيار طلب تقرير

مرحيل مفصل

الخطــوات التاليــة 
 سواء كنت ترغب يف إجراء اختبار للتحقق من مستواك يف

 اللغة أو التقدم إىل الجامعة أو التخطيط ألي دراسات

 أخرى، نحن هنا ملساعدتك فنقدم لك خدمة استشارية

 مجانية للتعليم العايل إذا رغبت يف إكÇل دراستك

الجامعية يف د�

..

.

.

 مدرســين على أعلى مســتوى
 لدينا معلم� لغة عىل أعىل مستوى من الحرفية والخربة يف

تدريس اللغة االنجليزية للغÎ الناطق� بها

مكتبــة ومرافــق مخصصة للدراســة 
 مكتبتنا ومنطقة الدراسة املخصصة توفر لك مساحة هادئة

 للقراءة ، ادرس و�كن من الوصول إىل مجموعة من الكتب

واملجالت التي ستساعدك عىل تحس� لغتك اإلنجليزية

نحــن ال نقولهــا، طالبنــا يفعلون
 نحن نحرص دا°اً عىل تقييم معلمينا، طالبنا يقومون عىل

 .الدوم بتقييم دروسهم ومعلميهم âعدل 4.5 من 5 وأعىل

! 

.

.

.

 ســكن الطالب
ً  يقدم رشيكنا مÎياد خيار إقامة رائعاً للطالب، مصمÇً خصيصا

 لتلبية احتياجاتك مع غرف للدراسة  وصالة لأللعاب الرياضية،

 وحوض سباحة، ومرافق غسل املالبس، فضالً عن منطقة اجتÇعية

رائعة، ما يضمن للطالب االستمتاع بتجربة ال تُنىس يف مÎياد

سياســة البــاب المفتوح
 إذا كانت لديك مخاوف أو أسئلة حول أي جانب من جوانب

تجربتك فسيكون أحد أفراد طاقمنا متاحاً دا°اً ملساعدتك

 خــط المســاعدة فــي حاالت الطوارئ
 عىل مدار 24 ساعة خدمة مطمئنة لك ولعائلتك، يقدم خط

 املساعدة يف حاالت الطوارئ الذي يعمل عىل مدار الساعة

املساعدة يف أي وقت من النهار أو الليل

.

.

.

مدرســون بإمكانيــات مميزة
 جميع مدرسينا متحدثون أصليون باللغة اإلنجليزية، وهم

Îمؤهلون وذوو خربة يف التدريس وفقاً ألعىل املعاي 
 باستخدام تقنية الفصول الدراسية الرقمية.  نحن نستثمر يف
 أدواتنا حتى نتمكن من تزويدك بأحدث التقنيات الحديثة

التي تجعل الدروس ممتعة ومحققة للهدف

اللغــة والبرامــج االجتماعية
 أسلوبنا هو إخراج اللغة اإلنجليزية من الفصل الدرايس، 
 وما يقدمه فريقنا أكÊ من مجرد برنامج اجتÇعي، حيث

 يخطط ألنشطة تساعدك عىل تطوير مهاراتك يف اللغة
اإلنجليزية بينÇ تستمتع بوقتك

طــالب مــن جميع أنحــاء العالم
 مع طالب من أكÊ من 68 جنسية كل عام، سيتع� عليك

استخدام مهاراتك يف اللغة اإلنجليزية للتواصل االجتÇعي 
وتكوين صداقات طويلة األمد

.

.

.
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Facebook

من 5
Google

من 5
ياجيــز أونلو

تركيا

““

طالبنا
 ما يقوله

14 15

 مدرسون محرتفون ومهنيون ومؤسسة

تعليمية مميزة

 كل درهم دفعته مقابل تعلمي حصلت عىل

 أعىل مردود له أنصح الجميع بااللتحاق بهذه

 املدرسة. عندما تسجل يف هذه املدرسة

 أنصحك باالنضÇم إىل صف كاثرين ألنها �لك

لغة أصلية متميزة وإملام كبÎ بعملها

مونيكا ســيرانو
تركيا

 يف إي إس ال تشعر بأنك جالس يف غرفة

 للدراسة بل كأنك تجلس يف بيتك كنت أعتقد

 دا°اً أن دراسة لغة ثانية أمر صعب ومعقد

 لكن هذه املدرسة أولتني اهتÇماً خاصاً أثناء

 دراستي األمر الذي جعل فرتة دراستي ليست

سهلة فحسب بل محببة إىل نفيس

إنها مدرسة عظيمة ومعلمون محبوبون

 متوســط التقييم متوســط التقييم
 إن تعلم اللغة اإلنجليزية يف أي إس د� هو أكÊ بكثÎ من

مجرد حصص دراسية

 إننا نفخر âا يتوفر يف مدرستنا من روح مفعمة بالصداقة

 الحميمة والجو العائيل.. ونعدك بأن إي إس د� لن تكون

óمجرد مكان للتعلم بل هي منزلك الثا

نعدك بأن نقدم لك تجربة تعتز بها إىل األبد

..

!

.



مريحة
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منطقــة األلعاب

سينما

بيتك الثاني
أنت هنا في
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 يف إي إس د�، نتفهم مدى أهمية مكان إقامتك ونسعى

 جاهدين ملساعدتك يف العثور عىل الخيار األنسب

مليزانيتك وظروفك الشخصية

 نحن نتعاقد مع موفّري إقامات طالبية محرتف� لنقدم

 لك مجموعة من الخيارات للتأكد من أنك ستجد ما

تبحث عنه

ذا ميرياد
 مÎياد د� هو مجتمع طال� متكامل عىل الطراز

 العرصي يقع يف قلب مدينة د� األكاد�ية العاملية. تم

 تصميم العقار لتلبية رغبات واحتياجات الطالب

 املغرتب� واملبتعث�، مع مراعاة العوامل الحيوية مثل

 .السالمة واألمن والراحة واالستمتاع

 السكن واسع وحديث ويوفر للطالب أحدث املرافق âا

 يف ذلك حÇم السباحة وصالة األلعاب الرياضية وغرفة

السينÇ وكذلك غرف الدراسة

تشمل املرافق املجتمعية ما ييل

دخول املجاó إىل الصالة الرياضية (الجيم
غرفة دراسة، مقهى وتراس عىل السطح

حراسة عىل مدار 24 ساعة وفريق طال� جاهز للمساعدة
حÇم سباحة
غرفة الغسيل

 فصل الذكور عن اإلناث

شقق مشتركة
 يوجد يف د� مجموعة كبÎة من خيارات اإلقامة ، وتعتمد

 األسعار بشكل كبÎ عىل املوقع. تعد مشاركة شقة مع طالب
آخرين طريقة مثالية لتأم� إقامة طويلة األجل بأسعار معقولة

 �كن لطالب إي إس د� تأم� غرف فردية أو مشرتكة يف
 شقق مشرتكة يف أبراج بحÎة الجمÎا ، وكذلك يف منطقة د�

 مارينا الشهÎة ، والتي تقع عىل بعد مسافة قصÎة من املدرسة
وقريبة من الشاطئ

 نحن لدينا مجتمع متÇسك من الطالب الذين يشاركون أيًضا
Çعي فيÇمنشورات عىل مجموعات وسائل التواصل االجت 

 يتعلق بالشقق املشرتكة ومساحات الغرف القادمة. �كن أن
 يساعدك ذلك يف العثور عىل املكان املناسب وتكوين صداقات

جديدة عىل طول الطريق

.

.

.

.

.

.

.

.

:
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 ذو جودة عالية
تعليم

“

18 19

 في عام 2019، قّيم معظم
 الطالب التدريس في إي إس

دبي بأنه ُمتميز

متوســط التقييم

 معلمو إي إس دبي

توم
أستاذنا من لندن

 النصيحة التي أقدمها لطال� هي العمل دا°ًا عىل تطوير أنفسهم وأن

 يكونوا واثق� بلغتهم اإلنجليزية، حتى عندما يشعرون أنهم يرتكبون

أخطاء من املهم أن تتحىل دا°اً بالثقة وأن تحاول تقديم

 أفضل ما عندك.. الطالب الذين يتحسنون حقاً هم أولئك الذين ينمون

أنفسهم وال يخافون

 نحن يف إي إس نركز عىل أهداف واحتياجات طالبنا يف تخطيط

 دراساتهم. إن محور تدريس اللغة اإلنجليزية لدينا هو "املتعلم“

 حيث يتم تشجيع املتعلم� لدينا عىل املشاركة بحيوية وفاعلية

 يف الصف واالستÇع إىل اقرتاحاتهم حول املواضيع التي تحقق

 لهم ما يصبون إليه نحن نهدف إىل تعزيز استقاللية املتعلم وأخذ

 مالحظاته يف االعتبار عند التخطيط لعملية الدراسة يعد جميع

 مدرسينا دروساً تفاعلية تالئم مستويات جميع الدارس� حتى

يتم تحفيز الطالب للتعلم

المؤهالت
 جميع مدرسينا مؤهلون وذوو خربة طويلة يف اللغة اإلنجليزية

 وهم متحدثون أصليون باإلنجليزية وهم حاصلون عىل شهادات

Îعالية من درجات الدبلوم واملاجست

التقييمات
 كجزء من جهودنا لتحس� رضا الطالب نحن نقوم âتابعة

وتقييÇت منتظمة ملعلمينا.. فهذه العملية تساعد

 يف الحفاظ عىل معايÎ ثابتة للتدريس عايل الجودة. مالحظات

الطالب مهمة جًدا وحيوية من أجل نجاح عملن

.

.

.
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الســيد توم هاد
  توم هو بريطاó متعدد الثقافات

 الكفاءات ويحمل شهادة
CELTAرس لغة إنجليزية مؤهل 
 مع خربة يف التدريس يف إيطاليا
ودولة اإلمارات العربية املتحدة

الســيد تريستان بالمر
 خريج البكالوريوس وهو حاصل

 وهوTEFL / TESOL عىل
 بريطاó األصل وهو يقوم

 CAE و IELTS و EFL  بتدريس
 منذ 7 سنوات، ولديه خربة سابقة

 يف التدريس اململكة املتحدة
وتايالند وجنوب إفريقيا اإلمارات

الســيدة كاثرين الثام
 Trinityو CELTA حاصلة عىل
 وهيTESOL ومؤهل دبلوم
 مدربة من اململكة املتحدة مع

 أكÊ 20 عاماً من الخربة يف
 التدريس تخصص إدارة وتدريب
 للشباب املتعلم� وتعطي دورات
 تدريبية ملعلمي اللغة اإلنجليزية

الســيد هاري ناش
 وهوCELTA يحمل شهادة
 مدرس لغة من    ور÷وث،

 إنجلرتا، وقد أمىض آخر 5 سنوات
 يف معاهد EFLيف التدريس يف

كابالن الدولية اإلنجليزية

الســيد توم جينينغز
ùتوم مؤهل بشهادTEFL / 
TESOL  مدرس من اململكة 

 املتحدة من ذوي الخربة ي التدريس
 العام واألعÇل والتحضÎ المتحان
 كامربيدج للغة اإلنجليزية للصغار

واملتعلم� البالغ� يف إسبانيا

السيدة جاسمين نافارو
ùتحمل شهاد CELTA و 

DELTAمدرسة لغة انجليزية 
 مؤهلة من اململكة املتحدة، مع
 خربة 12 عاماً  يف املجلس الثقايف

óالربيطا

الســيد كالوم أتوود
ùيحمل شهاد TEFL / TESOL
 مدرس من لندن، إنجلرتا انتقل

 مؤخًرا إىل اإلمارات العربية
 املتحدة لتعزيز مسÎته التعليمية

مدرساً للغة اإلنجليزية

الســيد ماك غالي
 ماك هو مدرس أمريú مؤهل من
 ، CELTA بوسطن يحمل شهادة

 ولديه خربة يف التدريس يف
 الواليات املتحدة األمريكية
واإلمارات العربية املتحدة

الســيد جين وير
 ج� هو مدرس مؤهل يف تدريس

 اللغة اإلنجليزية للكبار
(CELTA) من إيرلندا، ولديه 
 خربة يف التدريس تزيد عىل 12

عاماً

الســيد توم باركس
 ، CELTA حاصل عىل شهادة
 وهو من إنجلرتا وبدأ حياته

 املهنية يف التدريس يف د� منذ
عدة سنوات

الســيدة كاتي بوكان
  معلمة أمريكية تحمل شهادة

TEFL، 9 من Êمؤهلة بخربة أك 
 سنوات يف تدريس  إلنجليزية

Åحول العا.

السيد سكوت ماكجوان
 سكوت مدرس مؤهل من قبل
PGDE و TEFL من إسكتلندا 
 وله خربة يف التدريس يف كليات

اململكة املتحدة

الســيدة نيكي ادفاني
 نيú مدرسة لغة إنجليزية

 األمريكية CELTA مؤهلة يف
 ولديها أكÊ من 18 عاًما من

الخربة

الســيدة إيفانا هاريس
  هي معلمة مؤهلة يف تدريس اللغة
 من (TEFL)اإلنجليزية كلغة أجنبية

 لندن، إنجلرتا ولديها أكÊ من 8
 سنوات من الخربة يف التدريس يف
 كل من اململكة املتحدة واإلمارات

العربية املتحدة

 TEFLو CELTA حاصل عىل
  هو مدرس مؤهل من

 يوزيلندا  لديه خربة يف إسبانيا
ونيوزيلندا

الســيد سايمون كاتز
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منهجنا الدراسي
 مجموعة كتينج إيدج للكتب مبنية عىل

 التواصل والتفاعل ب� الطالب مع الزامهم âهام
 تساعدهم عىل تحقيق أهداف التعلم الخاصة

بهم بأفضل طريقة ممكنة

CUTTING EDGE مرافق دراسية مميزة
 تلتزم مدرسة إي إس د� بتزويدك بأحدث التسهيالت
 التعليمية ملساعدتك عىل االستمتاع بالدروس وتحقيق
 أقىص استفادة من تقدمك. يوجد يف مدرستنا لوحات

 بيضاء تفاعلية يف كل فصل درايس توفر لك غرفة
 الدراسة وهي عبارة عن مكتبة ذاتية، كÇ أن لدينا

 فرصة إلجراء مزيد من الدراسة خارج الفصل الدرايس ،
 بناًء عىل توصيات معلميك كÇ تتوفر خدمة الواي فاي

املجانية يف جميع أنحاء املدرسة

خدمات مجانية
 لتحقيق أقىص استفادة من وقتك معنا، نقدم لك أيًضا

 خيارات مثل دروس التحدث، والجلسات الفردية، وورش

 عمل املهارات الوظيفية، والتوجيه املهني املجاó باإلضافة

إىل ذلك �كن لجميع الطالب الوصول إىل لوحة الوظائف

.

.

فصول تركز على المتعلم
 يبلغ متوسط   كثافة الصف 10 طالب، ما يعني أنك

 ستنال اهتÇماً شخصياً من معلميك، ما يساعدك عىل
تحقيق تقدم أرسع

اختبارات منتظمة
 سيكون لديك اختبار تقدم داخل الفصل كل أسبوع�،
باإلضافة إىل اختبار متوسط   املستوى ونهاية املستوى. 
 وتسمح هذه االختبارات ملعلمك بإعطائك مالحظات

 ومساعدتك عىل تحس� دراستك وتخطيطها وفًقا
 ألهدافك التعليمية.  نحن نتتبع نتائجك ما يسمح لنا

 âتابعة تقدمك خالل الدورة التدريبية الخاصة بك
 Çوتزويدك ببطاقات تقرير الطالب يف نهاية الربنامج ك

 نراقب حضورك الذي يجب أن يكون عىل األقل 80٪
يف فصولك الدراسية

.

.

.

لماذا نفضل استخدام مجموعة كتب
ًÇرسة السياقية للقواعد واملفردات تجعل  ملية التعلم أسهل فهÇامل 

حيث أنها مبنية عىل املشاركة والتطبيق العميل للمنهاج التعليمي

 تحتوي عىل مجموعة واسعة من املوضوعات املعارصة ومقاطع الصوت
Êوالفيديو ساعد املواد الطالب عىل اكتشاف اللغة اإلنجليزية يف سياق أك 

شمولية وعاملية

 استخدام أكتيف تاتش (نسخة رقمية من كتاب الطالب) أيًضا يسمح
 للمعلم� باستخدام اللوحات الذكية التفاعلية بشكل أكÊ فعالية وذلك

لتوفÎ املزيد من الدروس التعليمية والتفاعلية للطالب

.

.

.
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12إلى 14 أسبوع 10إلى 12 أسبوع 10إلى 12 أسبوع 12إلى 14 أسبوع 12إلى 14 أسبوع

 يف إي إيس د�، نستخدم اإلطار

 األورو� املرجعي املوحد للغات

(CEFR) لتحديد مستوى اللغة 

 اإلنجليزية لدى طالبنا. هناك ستة

 مستويات ترتاوح من (ابتداÙ) إىل

 (متقدم) ونقدم مستوى مبتدئًا إضافيًا

 للطالب الذين Å يدرسوا اللغة

 اإلنجليزية من قبل.  وعالوة عىل ذلك

 تم تصميم الساعات لكل مستوى وفًقا

 إلرشادات كامربيدج للغة اإلنجليزية،

 من حيث ساعات التعلم املوجهة

 املوىص بها. وعىل الرغم من أنه يُنصح

 بإكÇل املستوى بأكمله، إال أنه �كنك

أيًضا اختيار أن تأخذ أسابيع فردية أو 

 برامج أقرص حيث تم تقسيم جميع

 املستويات إىل 12 وحدة تعليمية

 متناوبة وهي ليست رشطاً أساسياً

للوحدات السابقة أو الالحقة

.

 �كنك فهم اللغة املستخدمة يف

 املواقف اليومية إذا كان املتحدث

 يتحدث ببطء ووضوح. سوف تتعلم

 استخدام العبارات األساسية، وكذلك

 كيفية تقديم نفسك وطرح األسئلة

 واإلجابة عنها حول التفاصيل

 الشخصية،   وسوف تتحسن أيضاً من

 خالل تطوير االستÇع واملفردات

..الخاصة بك

 سيكون لديك قدرة أساسية عامة عىل

 التواصل يف عدد محدود من املواقف

 املألوفة التي تُستخدم فيها اللغة يف

 الحياة اليومية. يف هذا املستوى ستتعلم

 فهم النقاط الرئيسية للنصوص

 البسيطة، وتعلم القواعد األساسية

..وتحس� االستÇع واملفردات

 ستكون قادر عىل التأقلم لغوياً يف

 مجموعة من املواقف اليومية التي

 تتطلب استخداماً متوقعاً للغة يف هذا

 املستوى سوف تكتسب فهÇً أفضل

 للغة، وتقدم اآلراء وتصف املواقف

Çوالحاالت املزاجية والرغبات، بين 

.توسع مفرداتك

 ستكون قادر عىل التعامل مع الهياكل

 األساسية للغة ببعض الثقة، وإثبات معرفة

 مجموعة واسعة من املفردات واستخدام

 اسرتاتيجيات االتصال املناسبة يف مجموعة

 متنوعة من املواقف االجتÇعية..  يف هذا

 املستوى ستطور قدراً أكرب من املرونة

 والقدرة عىل التعامل مع ما هو غÎ متوقع،

 واالعتÇد بشكل أقل عىل أ÷اط اللغة

 الثابتة وتحس� استخدامك للقواعد

.واملفردات

.

 أنت قادر عىل استخدام مصطلحات

 ،اللغة بسهولة وطالقة

 ستكون عىل دراية بالعالقة ب� اللغة

 والثقافة التي توجد فيها، يف هذا

 املستوى ستتعلم استخدام اللغة

 بطريقة إبداعية ومرنة، مع القدرة عىل

Îاالستجابة بشكل مناسب للمواقف غ 

املتوقعة وكذلك املواقف املتوقعة
..



26 27

 سواء كان هدفك هو صقل مهاراتك اللغوية، أو تحس�

 قدرتك يف اللغة اإلنجليزية للحصول عىل درجة عالية يف

 األيلتس أو مجرد دراسة اللغة اإلنجليزية من أجل متعة

 التعلم، فإن دورات اللغة اإلنجليزية العامة لدينا ستساعدك

عىل تحقيق هدفك الشخيص

 يف دورة إي إس العامة للغة اإلنجليزية، ستقوم بتطوير

 مهاراتك اللغوية والتواصلية، وتحس� القراءة والكتابة

 واالستÇع والتحدث أثناء دراسة مجموعة من املوضوعات،

 اعتÇداً عىل قدرتك. سوف تتعلم أيضاً قواعد ومفردات

 ونطًقا جديًدا.  تتكون دوراتنا بدوام كامل من 15 درساً يف

 األسبوع لفصول اللغة اإلنجليزية العادية، و30 درساً يف

األسبوع للفصول املكثفة

 كيف يمكننا قياس تقدمك الدراسي؟ 
 هناك اختبار تقدم كل أسبوع�، يتبعه مالحظات من

 معلمك لتحديد أهدافك التعليمية للشهر التايل. ثم يتم

 تسجيل تقدمك يف ملف الطالب الخاص بك ويتم إصدار

 تقرير مرحيل يف نهاية كل فصل درايس أو يف نهاية الدورة

التدريبية الخاصة بك
 

الدورات تبدأ
 عىل مدار العام

المستويات
 متوفرة لجميع املستويات من املبتدأ إىل املتقدم

المدة
من أسبوع� إىل 52 أسبوع

الدروس األسبوعية
 15حصة للدراسة العادية و 30 حصة للدراسة املكثفة

 تدوم مستوياتنا ملدة 12 أسبوعاً عند أخذ دروس
 عادية و6 أسابيع عند اتخاذ الخيار املكثف عىل

 الرغم من أننا نبدأ كل 6 أسابيع، �كنك االنضÇم
 لربنامجنا أي يوم أحد من أي أسبوع كÇ أن
تسليم الوحدات بالطبع عىل أساس التناوب

التواريخ

جدول الحصص
ً من الساعة 9 صباحاً حتى 11:45 صباحا

من الساعة 12 ظهراً حتى 2:45 عرصاً
 من الساعة 3 عرصاً حتى 5:45 مساءاً

.

.

.

 دورات اللغة اإلنجليزية لألعÇل الخاصة بنا تساعد

 املتعلم� عىل تطوير القراءة والكتابة واالستÇع ومهارات

 التحدث. هذه الدورات مناسبة ألولئك الذين يرغبون يف

 فهم اللغة اإلنجليزية يف سياق األعÇل وتطوير القدرة عىل

 استخدام اللغة بطريقة عملية. �كن أخذ املستويات بشكل

فردي أو �كن للطالب أيًضا التقدم من مستوى إىل آخر

نظــرة عامة
 تعترب اللغة اإلنجليزية التي يتعلمها الطالب عملية سواء

  للعمل يف مجال االقتصاد واألعÇل أو ملزيد من الدراسة

 الجامعية. املقابالت ودراسات الحالة ومحتويات املجالت

Åاملالية والعاملية تأخذك من الفصل الدرايس إىل العا 

 الحقيقي لألعÇل وتحفز الطالب املهتم� باألعÇل التجارية

 عىل فهم النصوص واملقاالت املالية والتجارية. تعمل

 النصوص األصلية من مجموعة متنوعة من املصادر عىل

تطوير مهارات القراءة وتوفÎ مفردات األعÇل األساسية. 

 تؤدي املقابالت مع متخصيص وخرباء األعÇل إىل تطوير

 مهارات االستÇع، مثل الفهم واالستÇع إىل معلومات

 محددة وتدوين املالحظات. يعمل تطوير اللغة عىل زيادة

 وعي الطالب âجاالت املشكالت الشائعة ويقدم املفاهيم

.النحوية الرائجة يف عاÅ األعÇل

 الــدورات المقدمة
 عىل مدار العام

المســتويات المطلوبــة
 متاح للمستويات فوق املتوسط   واملتقدم

مــدة الكورس
.اسبوع� ل24 أسبوع، 15 حصة يف األسبوع

الجدول الدراســي
ً صباحاً، منتصف النهار ومساءا

الكتــب المســتخدمة
Market Leader by Pearson

 تدوم مستوياتنا 12 أسبوًعا عند أخذ دروس شبه
 مكثفة. عىل الرغم من أن نبدأ كل 12 أسابيع،
 �كنك االنضÇم لدينا برنامج أي االحد كÇ أن

.تسليم الوحدات بالطبع عىل أساس التناوب

التواريخ
.

.

 للغــة اإلنجليزية
 الــدروس العامة

لألعمال
اإلنجليزيــة
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دورة اللغة االنجليزية األكاد�ية يف إي أس د�
 تتميز بنهج متعدد املناهج لتعليم الطالب املهارات التي يحتاجون

 إليها يف سياق أكاد�ي واقعي حيث تساعدهم يف تطوير
 مفرداتهم األكاد�ية يف مجموعة من التخصصات وتطبيق

مهارات التفكÎ النقدي عىل مجموعة متنوعة من  القضايا العاملية

لمن ُتعطى هذه الدورة؟
تم تصميم دورة اللغة اإلنجليزية األكاد�ية للطالب

 الذين يستعدون للدراسة الجامعية يف اإلمارات العربية املتحدة
 واململكة املتحدة، وغÎها من البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية ،

وألولئك الذين يسعون للحصول عىل درجة أيلتس ب� 4.0 و 5.5
إنه مناسب بشكل عام للطالب املتحمس� الذين

 يريدون تحقيق تقدم رسيع ويعتزمون تحس� لغتهم االكاد�ية
والوصول إىل أعىل درجات يف اختبار أيلتس

ُيدرس عن طريق معلمين محترفين
 لقد قمنا بتصميم برنامج اإلعداد األكاد�ي الخاص بنا خصيًصا

 للطالب املبتعث� من الخارج، لتمكينهم من اكتساب الثقة
 واملهارات التي يحتاجونها للتقدم والتميز يف مجاالت التعليم
 املختلفة. عن طريق معلمينا الخرباء فقد �كننا من مساعدة

 مئات الطالب الذين يحتاجون إىل دعم إضايف فيÇ يتعلق
 بلغتهم اإلنجليزية املكتوبة واملنطوقة، معلمونا الذين يقومون

 بتدريس األيلتس جميعهم مختصون وذوي الخربة يف تقييÇت
 CEFR تقدم الطالب يف مستوىات

أهداف الدورة
سوف تساعد دورة اللغة اإلنجليزية األكاد�ية

الطالب يف

التكيف والتأقلم مع أسلوب التدريس الجامعي

تَعلّم مهارات البحث الالزمة للدراسة الجامعية

 تحس� لغتهم اإلنجليزية بشكل عام القدرة
والعرض األكاد�ي التقنيات

تعلم التقنيات الفعالة للدراسة

تنمية استقاللية املتعلم

 تحس� مهارات االستÇع األكاد�ي لدى الطالب
مثل االستÇع النشط وتدوين املالحظات

 تحس� مهارات القراءة األكاد�ية لديهم مثل
 التلخيص وإعادة الصياغة ،  باإلضافة إىل العثور

عىل املعلومات برسعة يف النصوص

تحس� مهارات الكتابة األكاد�ية لدى الطالب
 مثل التخطيط وربط األفكار، بناء املقالة، تقديم

العروض الدراسية و تنمية اساليب النقاش

 العمل الجÇعي ب� الطالب يف الفريق الواحد

 لعمل مرشوع درايس أو مقال
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الــدورات تبدأ
 عىل مدار العام

المســتويات المطلوبــة
متاح للمستوى املتوسط حتى املتقدم

برجاء مراجعة ممثلينا ملعرفة املواعيد املحددة
التواريخ

 بعد منتصف النهار
األوقات

SUP
برنامــج التحضيــر الجامعــي

IELTS
 الكــورس األكاديمــي الختبار

 يعد اختبار أيلتس (نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدويل)
Îاختباًرا مثاليًا للطالب الذين يخططون للدراسة معنا للتحض 

لدورة جامعية.  امتحان أيلتس األكاد�ي املعرتف به يعد 
 رشط لاللتحاق بالجامعات الربيطانية، واألسرتالية والكندية

 ونيوزيلندا فضالً عن الثانوي واملهني والتدريب عىل برامج يف
 جميع أنحاء العاÅ. يسمح لك هذا االختبار بالحصول عىل

 مؤهل دويل يف اللغة اإلنجليزية األكاد�ية، باإلضافة إىل
 إعطائك دليًال عىل قدراتك يف اللغة اإلنجليزية ألصحاب

 العمل وألغراض التأشÎة. تقوم دورة أيلتس لدينا بإعداد
 الطالب لوحدات التدريب األكاد�ية التي يتم تقييمها يف

أربع كفاءات: الكتابة والتحدث واالستÇع والقراءة

ماذا سأدرس؟
 سيقوم مدرسونا يف أيلتس بإعدادك للمكونات األربعة

المتحان أيلتس - الكتابة والقراءة والتحدث واالستÇع. 
 كجزء من الدورة، سيكون لديك جدول زمني ألنشطة التعلم
 املختلفة مثل املناقشات الصفية وكتابة التقارير واملحارضات

 واالمتحانات الوهمية الستكÇل واجباتك الصفية. ستقوم
 أيًضا Çâرسة االختبار بانتظام يف ظل ظروف االختبار

 ملساعدتك عىل اكتساب تقنيات االمتحان الجيدة. طوال
 الدورة، ستتلقى ردود فعل وتصحيحاً ونصائح باإلضافة إىل

 واجبات منزلية تم تطويرها خصيًصا ملساعدتك عىل تحس�
القراءة والكتابة والتي تعترب أكÊ األقسام صعوبة

.
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.
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 تصنيــف الطالب
وتقدمهم

تحديد المستوى
 يتم التنسيب والتقييم قبل االلتحاق بأٍي من الربامج الدراسية
 لدينا، حيث يُطلب من الطالب إجراء اختبار تحديد املستوى

 عىل االنرتنت الذي يقيّم كتاباتهم وقدرتهم عىل القراءة.
 يستخدم هذا لتحديد الخطة الدراسية لكل طالب عىل حدة.

 عند الوصول يتم تقييم املحادثة الشامل بوضع اللمسات
 األخÎة عىل الفصل الذي سيحرضه الطالب وما إذا كانت هناك

أي متطلبات لدروس إضافية

تقييم المحادثة والمراقبة
 يضمن الرصد والتقييم األسبوعي ملحادثات طالبنا كفاءتهم

 وإجادتهم للغة اإلنجليزية . حيث تقِدم تقارير الطالب الفردية
 الخاصة بنا نظرة عامة حول تقييم نطقهم، والقواعد واملفردات

 املستخدمة باإلضافة إىل طالقة الحديث بشكل عام. ال �كن
 للطالب التقدم إىل املستوى التايل دون االلتزام بنجاح بهذه

املعايÎ األساسية

 (ISRs) تقارير الطالب الفردية
 توفر هذه التقارير مالحظات فردية للطالب يف منتصف الدورة
 التدريبية ويف نهاية مستواهم. فهي تشÎ إىل ما إذا كان الطالب

 مستعًدا لالرتقاء âستواه أم ال ، كÇ أنها توفر معلومات حول
 نتائج اختبار الطالب طوال الدورة التدريبية بأكملها. تقدم

 التقارير أيًضا مالحظات حول مستوى التحدث ومدى استفادة
 الطالب من دروسه والحضور واملشاركة يف الفصل. كÇ تسمح

التقارير للمدرس بتقديم أفضل النصائح حول تقدم الطالب

.

.

.

 التقدم الطالبي
يقيس إي إس د� تقدم الطالب بثالث طرق

اختبارات التقدم الثنائية األسبوعية (الحد األد_ ملعدل النجاح: 80٪
 تستخدم اختبارات التقدم هذه ملراقبة تقدم الطالب وتتكون من

 الجزء اللغوي والوظيفي واملفردات والنطق بناًء عىل وحدات
 نصف أسبوعية. يتم تسجيل نتائج اختبار الطالب وتقديم

املالحظات املناسبة للطالب

اختبار منتصف املدة (الحد األد_ ملعدل النجاح: 80٪
 تستخدم اختبارات منتصف الفصل الدرايس لتحديد تقدم الطالب

 يف الدورة التدريبية يف منتصف الدورة. هذا االختبار يتكون من
 الرتكيز النحوي واللغة الوظيفية واملفردات والنطق والقراءة

 والكتابة بناًء عىل النصف األول من محتوى كتاب الدورة. يسجل
 مدرسونا النتائج ويقدمون تقارير الطالب الفردية قبل نهاية

أسبوع االختبار، ليتم تقد�ها للطالب

(اختبار نهاية الدورة (الحد األد_ ملعدل النجاح: 80٪
 تستخدم اختبارات نهاية الدورة لتحديد ما إذا كان الطالب قد

 أتقن املهارات والطالقة يف مستواهم الحايل. إنه يوجه قرار املعلم
 يف ما يتعلق âا إذا كان الطالب مستعًدا للتقدم إىل املستوى التايل

 أم ال. يقيس االختبار الرتكيز النحوي، اللغة الوظيفية، املفردات،
 النطق، القراءة والكتابة بناًء عىل محتوى كتاب الدورة بالكامل.
 يتم االنتهاء من تقرير الطالب الفردي ويتم تقديم املالحظات

لتقديم املشورة للطالب بشأن مستوى نقلهم واجتيازهم للمرحلة

:

(

(

(

.

.
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 تصنيف
 الطالب

وتقدمهم

 اللغة اإلنجليزية األكاديمية
(IELTS 6-7 CEFR C1) 

 يستطيع الطالب تحليل وتفسÎ النصوص الخاصة باملوضوع

 وتجميع املعلومات املعقدة.  حيث اكتسب الطالب قدًرا أكرب من

 االستقاللية وطوروا تفكÎهم النقدي، باإلضافة إىل بناء املفردات

األكاد�ية األساسية

المستوى المتوسط المرتفع
  (IELTS 5-6 CEFR B2)

 يستطيع الطالب تحليل وتفسÎ النصوص الخاصة باملوضوع

 وتجميع املعلومات املعقدة.  حيث اكتسب الطالب قدًرا أكرب من

 االستقاللية وطوروا تفكÎهم النقدي، باإلضافة إىل بناء املفردات

األكاد�ية األساسية

المستوى المتوسط
  (IELTS 4-5 CEFR B1) 

 يستطيع الطالب فهم النقاط الرئيسية للمدخالت القياسية

 الواضحة حول األمور املألوفة التي تتم مواجهتها بانتظام يف

 العمل واملدرسة وأوقات الفراغ، باإلضافة إىل إنتاج نص بسيط

 متصل باملوضوعات املألوفة أو الشخصيات الرائدة. �كن للطالب

 أيًضا وصف التجارب واألحداث وتقديم أسباب وتفسÎات

موجزة لآلراء والخطط

  ما قبل المتوسط
(IELTS 3-4 CEFR A2) 

 �كن للطالب فهم الجمل والتعبÎات املستخدمة بشكل متكرر

 ذات الصلة باملجاالت ذات الصلة املبارشة و�كن للطالب أيًضا أن

 يصف بعبارات بسيطة جوانب من خلفيته / بيئته املبارشة

واألمور يف مجاالت الحياة اليومية

المستوى االبتدائي
(IELTS 2-3 CEFR A1) 

 يفهم الطالب ويستخدم التعبÎات اليومية املألوفة والعبارات

 األساسية للغاية التي تهدف إىل تلبية االحتياجات من نوع

 ملموس، باإلضافة إىل القدرة عىل تقديم نفسه واآلخرين وطرح

 األسئلة واإلجابة عنها بالتفاصيل الشخصية مثل املكان الذي

يعيش فيه واألشخاص الذين يعرفهم واألشياء التي �تلكها

 

 يف إي إس د� ، نستخدم اإلطار األورو�
 املرجعي املوحد للغات لتحديد مستوى اللغة

 اإلنجليزية لطالبنا. هناك ستة مستويات ترتاوح
 من (ابتداÙ) إىل (متقدم) ونقدم مستوى مبتدئًا
 إضافيًا للطالب الذين Å يدرسوا اللغة اإلنجليزية

من قبل

 يتم تصميم الساعات لكل مستوى وفًقا
 إلرشادات كامربيدج للغة اإلنجليزية ، من حيث

 ساعات التعلم املوجهة املوىص بها. يتكون كل
 مستوى يف إي إس د� من 180 درًسا مدة كل
منها 45 دقيقة، باإلضافة إىل الوقت املوىص به 

 للدراسة الذاتية ملدة 45 ساعة إضافية عىل مدار
 12 أسبوًعا إذا كانت الدراسة شبه مكثفة، و6

أسابيع يف حالة اتباع الربنامج املكثف

.

.
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ومعلومات
حقائق

اللغة
 عىل الرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، إال أن زوار
 د� سيجدون أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة األكÊ انتشاًرا يف مجاالت األعÇل والتعليم والتجارة

 والسياحة. جميع الفتات الطرق واملتاجر وقوائم املطاعم ومنشورات املعلومات السياحية باللغت�
العربية واإلنجليزية. تقوم جميع الجامعات أيًضا بتدريس برامجها باللغة اإلنجليزية

المالبس
 تعترب املالبس الصيفية الخفيفة مثالية مع غالف أو سرتة ليايل الشتاء الباردة واملباó املكيفة. نظًرا 

 ألنك تزور بلًدا إسالميًا، واحرتاًما للثقافة، يجب أن تالحظ أن مالبس السباحة واملالبس الكاشفة
يجب أن تقترص عىل الشاطئ أو حÇم السباحة

الدين
 عىل الرغم من كون اإلمارات دولة إسالمية، إال أنها تحرتم األديان األخرى ويسمح ألتباعها Çâرسة

معتقداتهم. توجد يف د� معابد هندوسية وكنائس كاثوليكية وأنغليكانية وبروتستانتية

 العملة
 ال توجد لوائح خاصة بالعملة ويتم تبادل العمالت األجنبية من أي فئة تقريبًا يف دولة اإلمارات

 العربية املتحدة. الدرهم هو العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. العمالت الورقية هي
 فئة 5 و 10 و 20 و 50 و 100 و 200 و 500 و 1000 فئة.  الدرهم ينقسم إىل 100 فلس  . تشمل

 العمالت املعدنية 1 درهم ، 50 ، 25 ، 10 و 5 فلس .  يرتبط الدرهم بالدوالر األمريú وسعر
úالرصف املعتاد هو 3.671 درهم = 1.00 دوالر أمري

مناخ دبي
 تتمتع âناخ شبه استواÙ جاف، مع سÇء زرقاء وضوء الشمس عىل مدار السنة. ترتاوح درجات

 الحرارة من 10 درجات مئوية إىل أعىل مستوياتها يف الصيف عند 45 درجة مئوية. متوسط   درجة
 الحرارة اليومية القصوى يف يناير هو 24 درجة مئوية ومتوسط   درجة الحرارة اليومية العظمى يف

 يوليو هو 41 درجة مئوية. جعل مناخ د� املدينة جيدة التجهيز ملواكبة الحرارة، وجميع املساحات
الداخلية ومراكز التسوق واملرافق العامة ووسائل النقل مكيفة الهواء

 األمن والسالمة
 مع مؤرش الجر�ة املنخفض للغاية وجودة املعيشة العالية، يتم تصنيف د� باستمرار كواحدة من

 أكÊ املدن أمانًا يف العاÅ. يشعر سكان د� باألمان عندما يتجولون أو يستقلون وسائل النقل
 âفردهم يف الليل - وهذا سبب مهم يجعل طالبنا يحبون العيش هنا! يجب أن يحرتم الطالب

 القانون، حيث إن الدولة لديها سياسة عدم التساهل تجاه االستخدام غÎ القانوó للمواد املحظورة
وكذلك مع أشكال أخرى من الجرائم الصغÎة التي يعاقب عليها بشدة

النقل
 تنقسم وسائل النقل العام يف د� إىل النقل الربي، الذي يتكون من حافالت ومرتو وسيارات أجرة

 ونظام ترام، باإلضافة إىل النقل البحري الذي يشمل سيارات األجرة املائية والحافالت املائية
 والعبّارة. سيجد الطالب أن التجول يف د� غÎ مكلف حيث تبلغ تكلفة ركوب الحافلة 4 دراهم

 إماراتية وأجرة التاكيس تبدأ من 6 دراهم إماراتية. كÇ يعترب املرتو وسيلة ممتازة للتنقل حيث إنه
اقتصادي وحديث وآمن ونظيف ومريح

Lorem 
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 فرص االلتحاق
1. Middlesex University Dubai

www.mdx.ac.ae
2. Emirates Academy of Hospitality Management

www.emiratesacademy.edu
3. Birmingham University

www.birmingham.ac.uk
4. Heriot-Watt University Dubai

www.hw.ac.uk
5. Amity University Dubai

www.amityuniversity.ae

Îلتوف �نحن نعمل مع املؤسسات األكاد�ية الدولية يف د 
 خيارات املسار والتعليم العايل للطالب املسجل� يف برامج

 إي إس. نريد مساعدة طالبنا عىل تحقيق حلمهم بالدراسة
 يف الخارج يف الجامعات ود� هي املكان املثايل للقيام بذلك

 مع جامعات مشهورة من اململكة املتحدة والواليات
 املتحدة األمريكية وأسرتاليا وكندا، يتوفر للطالب الكثÎ من

.!الخيارات وسنساعدهم يف كل خطوة عىل الطريق



مدة استخراج التأشيرة قد تأخد

 وهي صالحة لفترة تصل
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االلتحاق بنا
إجراءات

-1
-2

-3
-4

 ال توجد إجراءات أسهل من هذه! فلدينا نظام تسجيل

 تفاعيل عرب اإلنرتنت باإلضافة إىل شبكة واسعة من

 الوكالء الدولي�، الذين �كنهم مساعدتك يف كل خطوة

 عىل الطريق. من أجل إ�ام تسجيلك يتع� عليك إجراء

اختبار تحديد املستوى عرب اإلنرتنت قبل الوصول

سيسمح لنا هذا االختبار بوضعك يف املستوى املناسب 

 وتنظيم خطتك الدراسية وفًقا ألهدافك التعليمية. âجرد

 اكتÇل تقييمك، سنؤكد مكانك و�كنك متابعة عملية

طلب التأشÎة

.

.

اجراءات التقديم على التأشيرة
 تبدأ عملية طلب التأشÎة âجرد قيامك بالحجز ودفع تكاليف 

 برنامج دراستك. للتقدم بطلب للحصول عىل رعاية التأشÎة،

 ستحتاج إىل تقديم ÷وذج طلب تأشÎة مكتمل إىل مسؤول القبول

لدينا، إىل جانب املستندات الداعمة املطلوبة

متطلبات التقديم
استÇرة الطلب مكتملة

 نسخة ممسوحة ضوئياً من جواز السفر -يجب أن يكون جواز
السفر صالحاً ملدة 6 أشهر عند التقدم للحصول عىل تأشÎة الطالب

 صورة جواز السفر ممسوحة ضوئياً وعالية الدقة
نسخة من اإليصال توضح سداد رسوم التأشÎة والدراسة

:

.
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.

.
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التأشيرات
 إذا كنت طالبًا دوليًا غÎ مقيم، فإن إي إس د� قادرة عىل

 تزويدك بتأشÎة طالب عىل كفالتنا، ما يتيح لك الدراسة

 واإلقامة يف اإلمارات العربية املتحدة. وتكون اإلقامة   عىل

 مركز د� للسلع املتعددة ومدة التأشÎة: 3 أشهر قابلة للتجديد

مرة واحدة يف املدرسة لنفس املدة، بإجÇيل 180 يوًما

 التأشÎات التي ترعاها إي إس د� متاحة فقط للطالب

 الذين يسجلون عىل أساس التفرغ الكامل يف الدورات التي

تزيد مدتها عىل 12 أسبوًعا. بالنسبة للطالب الذين يتلقون 

 برامج مدتها أقل من 12 أسبوًعا، ستساعد املدرسة يف تقديم

طلب الحصول عىل تأشÎات زيارة قصÎة األجل

.

.
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دبي
 العيــش في

 هناك الكثÎ لرؤيته والقيام به يف د�، وألنك تستخدم اللغة اإلنجليزية عىل نطاق

 واسع، فإنه من املستحيل أن ال �ارس مهاراتك يف اللغة اإلنجليزية خارج الفصول

 الدراسية، د� هي املكان الوحيد يف العاÅ الذي �كنك االستمتاع فيه بالتزلج عىل

 املاء والتزلج عىل الجليد ورحالت السفاري الصحراوية والغوص باملعدات وركوب

 منطاد الهواء الساخن يف يوم واحد.. العيش يف د� يوفر لك الكثÎ من الخيارات.

 إنها آمنة ومستقرة سياسياً وذات موقع مركزي ولديها نظام تعليمي جيد ومرافق

رعاية صحية وبنية تحتية حديثة وأماكن ال نهاية لها لالستكشاف

 ترشق الشمس يف د� عىل مدار السنة، ومرافق التسوق والرتفيه من الطراز

 العاملي والرواتب معفاة من الرضائب، كÇ أن العيش يف د� مثÎ دا°ًا ألن شيئًا

 جديًدا ومختلًفا يحدث باستمرار كمدينة دا°ة الحركة ، تسعى د� دا°ًا إىل

ارتفاعات أعىل ومرافق أفضل وراحة لسكانها وزوارها

 كطالب ستتاح لك الفرصة الكتشاف د� من خالل العديد من األنشطة االجتÇعية

 التي ينظمها الربنامج االجتÇعي الرائع للمدرسة.  هل تريد مشاهدة غروب

 الشمس الخالب من أعىل ناطحة سحاب يف العاÅ؟ اإلبحار يف رحلة سفاري

 صحراوية سحرية؟ استكشاف األسواق التقليدية الساحرة؟ يتمتع طالبنا بفرص ال

 حرص لها للتحدث باللغة اإلنجليزية بينÇ يصنعون ذكريات ال تُنىس ويضعون

!عالمة عىل قا°ة أمنياتهم يف د�

.

.
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 تنزه خارج مدينة د� يف املساء واستمتع بأنشطة

 متعددة يف رحلة سفاري صحراوية عىل الكثبان

 الرملية من 6 إىل 7 ساعات يف سيارة دفع رباعي.

شاهد غروب الشمس الساحر فوق رمال الصحراء

 تضم هذه املدينة الرتفيهية املذهلة أكÊ من 20 لعبة

 ووجهة ترفيهية فريدة للزوار من جميع األعÇر

 واالهتÇمات - من أرسع أفعوانية يف العاÅ إىل املحاكاة

املتقدمة حًقا ومناطق الجذب املناسبة للعائالت

 تضم هذه املدينة الرتفيهية املذهلة أكÊ من 20 لعبة

 ووجهة ترفيهية فريدة للزوار من جميع األعÇر

 واالهتÇمات - من أرسع أفعوانية يف العاÅ إىل املحاكاة

املتقدمة حًقا ومناطق الجذب املناسبة للعائالت

 �نحك حلبة د� للتزلج عىل الجليد فرصة رائعة

 لتجربة إثارة التزلج عىل الجليد ألول مرة أو إلتقان

مهاراتك

استمتع برحلة بحرية عىل طول مرىس د� وميناء 

 السياحي الجون ونخلة جمÎا. اسرتخ واستمتع

بالرسعة واملناظر الخالبة

 أول جولة بحافلة بحرية وبرية يف الرشق األوسط

 تقدم جولة مليئة باملرح ملشاهدة معاÅ املدينة يف

خور د�

 تنتظرك مغامرة ال تُنىس يف وايلد وادي، الحديقة

املائية األكÊ شهرة يف د�

 ثلوج يف الصحراء؟ فقط يف د�.. أول منتجع تزلج

 داخيل يف الرشق األوسط يوفر منحدرات تزلج

ومتنزهاً ثلجياً وتجربة لقاء البطاريق

 يعد أكواريوم د� أحد أكرب أحواض السمك

 املعلقة يف العاÅ. تعيش أكÊ من 200 سمكة

 قرش يف هذا الخزان، âا يف ذلك أكرب مجموعة

Åك قرش النمر الرميل يف العاÇمن أس

 مرفق مغامرات داخيل مخصص �كن االستمتاع به

 عىل مدار العام، يقدم مجموعة واسعة من األنشطة

الرتفيهية مثل الحديقة الهوائية وتسلق الصخور

 يُعد برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 555 مرتًا،

الوجهة األكÊ شهرة يف د�

 قم بزيارة مسجد الشيخ زايد الكبÎ املذهل واستمتع

بجÇل هندسته املعÇرية وأجوائه الساحرة

عالم فيراري

سكي دبي HQ مغامرات

برج خليفة جولة في العاصمة أبوظبي

رحالت السفاري الصحراوية جولة بطائرات الهليكوبتر

حلبة التزلج جولة بالقارب في المارينا

جولة بحافلة العجائب وايلد وادي

طة
ش

أن
لة

ذه
م



العام
في
 ألبوم صور

42 43


