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 لماذا تختار سان جیلس ؟؟
 

مع سان جیلس یمكنك تعلم االنجلیزیة بسرعة و فعالیة، مع امكانیة التمتع 
 ایضا بتجربة عیش عظیمة بالخارج و عمل صداقات جدیدة مع اجانب.

 
 الختیار الدراسة معنا:و في ما یلي بعض االسباب التي تدفعك 

 عالي الجودة عاما من التدریس  60خبرة على مدى  •
 لدینا تقالید قویة و قیم عائلیة راسخة  •
 دروس شیقة، سریعة و موجھة نحو المتعلم  •
 قیمة متمیزة مقابل المال •

من الطالب انھم یودوا توصیة غیرھم من  %97و في المتوسط، قال 
 االشخاص بااللتحاق بسان جیلس 

 
 ھذه افرعنا في المملكة المتحدة:

 برایتون •
 ایستبورن  •
 لندن سنترال  •
 لندن ھاي جیت  •

 
 



و نرى في جمیع افرعنا في المملكة المتحدة ان لدینا مزیج مختلف من 
 الجنسیات من مختلف نحاء العالم مثل: 

االرجنتین // تایوان // البرازیل // الیابان // الكویت // المملكة العربیة 
 ة  السعودی

 اما بالنسبة الى افرعنا في كندا و الوالیات المتحدة فھي كالتالي:

 نیویورك سیتي (الوالیات المتحدة االمریكیة) •
 سان فرانسیسكو (الوالیات المتحدة المریكیة) •
 فانكوفر (كندا) •

 
طالب، الحد االدنى  720طالب الى  170القدرة االستیعابیة تبدا من 

ختالف المدرسة و متوسط عدد الطالب مع ا 16-14العمار الطالب ھو 
طالب، و جمیع المدارس تحتوي على اغلب  10في الصف الواحد ھو 

المرافق التي یحتاجھا الطالب. و اذا نظرنا الى مدد التنقل من المطارات، 
دقائق  4السكن الداخلي، السكن الخارجي، الفنادق و بیوت الضیافة تبدا من 

 اطق و طرق التنقل.دقیقة مع اختالف المن 120الى 
 

 یوجد لدینا دورات محتلفة للغة االنجلیزیة و منھا:
 

 دورات اللغة االنجلیزیة العامة
بثقة  تم تصمیم دورات اللغة اإلنجلیزیة العامة لمساعدتك في التواصل

أسبوع،  23 -1وفعالیة أكثر في مواقف الحیاة الیومیة، یمكنك الدراسة لمدة 
فترة  وھذا األمر مثالي إذا كنت ترغب في تحسین لغتك اإلنجلیزیة خالل



ة العامة یقصیرة نسبیًا من الوقت. وبعد حصولك على دورة اللغة اإلنجلیز
 في سان جیلس، ینبغي علیك ان تكون

 
قادرا على التحدث بمزید من الثقة و الطالقة مع استخدام مزید من  •

 المفردات 
 ستماع و الكتابة لدیكقد طورت مھارات القراءة و اال •
 لدیك فكرة فكرة افضل للھیكل النحوي و قواعد اللغة االنجلیزیة  •

 
التدریبیة الجماعیة و الدروس الفردیة یمكنك االختیار بین الدورات 

لمساعدتك في تحقیق اقصى قدر ممكن من التقدم و تجربة كل من البرامج 
 المصممة لغرض خاص و التفاعل في الدروس الجماعیة.

 
 

 دورات التحضیر لالختبارات
فسك ستساعدك دورات التحضیر لالختبارات التي نقدمھا على تجھیز ن
نحن نقدم لالختیار من مجموعة االختبارات االنجلیزیة المعترف بھا دولیا. ف

رى و اختبارات اخدورات التحضر الختبارات كامبردج للغة االنجلیزیة 
 للغة االنجلیزیة

بذاتھا او قائمة و یمكن الحصول على ھذه الدورات اما كدورة مستقلة 
جیات كجزء من دراسیة دولیة. و سیشمل البرنامج التقنیات و االستراتی
سین الالزمة لالختبار الذي ستقوم باختیاره و سیساعدك ایضا في تح

 مھارات االستماع و التحدث و الكتابة لدیك.
 

ي علیك ان و في نھایة اي دورة تحضیریة لالختبارات في سان جیلس، ینبغ
 تكون:

 
 قد خضت او جاھزا لخوض اختبار معترف بھ دولیا •



 قد طورت مھارات الدراسة المستقلة و االختبار لدیك •
 قد حسنت مستواك في اللغة االنجلیزیة و ثقتك في نفسك •

 
 الدورة الدراسیة الدولیة

المتوفرة لدینا للطالب الذین یرغبون في  لقد ُصممت الدورة الدراسیة الدولیة
أشھر في الخارج لدراسة اللغة اإلنجلیزیة وتجربة الحیاة  6قضاء ما یزید عن 

في بریطانیا أو أمریكا أو كندا. وتمنحك الدورة الدراسیة الدولیة الفرصة 
لتصمیم برنامجك الخاص واالستفادة من األسعار المخفضة على المدى الطویل 

 .أسبوعیًا
 
 

 برنامج االلتحاق بالجامعة من سان جیلس/إنتو
ان جیلس التقدیم لاللتحاق بمجموعة من دورات اإلعداد للجامعة یمكن لطالب س

وسیحصل الطالب على دورة دراسیة دولیة لمدة تزید  .عن طریق شریكنا إنتو
أسبوًعا، بما في ذلك وحدة التحضیر الختبارات وسیحصل الطالب  24عن 

أسبوًعا، بما في ذلك وحدة  24على دورة دراسیة دولیة لمدة تزید عن 
، للوصول إلى المستوى المطلوب TOFEL/IELTSیر الختبارات التحض

للتقدم إلى دورة مؤسسة إنتو. وبعد إتمام دورة المؤسسة ھذه بنجاح، سیضمن 
الطالب االلتحاق بدورة تدریبیة لدى شریك من شركاء الجامعة التابعین 

  لمؤسسة إنتو في المملكة المتحدة أو الوالیات المتحدة
 
 
 
 

 )االلتحاق السریع بالجامعة (سان فرانسیسكوبرنامج 
عاًما فما فوق الذین حصلوا على  18یمكن للطالب الذین تتراوح أعمارھم بین 

دورة دراسیة دولیة في سان فرانسیسكو االستفادة من برنامج االلتحاق السریع 
 .بالجامعة في التقدیم مباشرة إلى إحدى الكلیات الشریكة التابعة لنا



 
 

 اللغة االنجلیزیة لالغراض الخاصةدورات 
لقد ُصممت دورات اللغة اإلنجلیزیة لألغراض الخاصة لتزویدك 

بمھارات وخبرات اللغة اإلنجلیزیة التي ستحتاج إلیھا في دراساتك 
المستقبلیة وحیاتك المھنیة. ویمكن الحصول علیھا على أنھا دورات قائمة 

 التي ستحصل علیھابذاتھا أو كوحدة في دورة الدراسة الدولیة 
 
 )اللغة اإلنجلیزیة الخاصة باألعمال التجاریة (مركز فانكوفر فقط •
 اللغة اإلنجلیزیة لألغراض األكادیمیة •
 اللغة اإلنجلیزیة للدراسات الجامعیة •
اللغة اإلنجلیزیة العامة باإلضافة إلى اللغة اإلنجلیزیة الخاصة بالنشاط  •

 السیاحي
باإلضافة إلى اللغة اإلنجلیزیة الخاصة اللغة اإلنجلیزیة العامة  •

 باألعمال التجاریة
اللغة اإلنجلیزیة العامة باإلضافة إلى اللغة اإلنجلیزیة الخاصة بالفن  •

 والتصمیم
 المنح التدریبیة التطوعیة بالمملكة المتحدة •
 المنح التدریبیة المجانیة بسان فرانسیسكو •
 برنامج تجربة الحیاة في لندن •

 



 البالتینيدورات المستوى 
لقد ُصممت دورات المستوى البالتیني للمتخصصین والموظفین التنفیذیین 

وكبار المتعلمین الذین یتطلعون إلى تعزیز قدراتھم ومھاراتھم اللغویة خالل 
فترة زمنیة قصیرة. وُصممت جمیع الدورات خصیًصا لتلبیة احتیاجات 

نا الُمخصصة لھا في العمالء. وتتوافر دورات المستوى البالتیني في مراكز
عند  .برایتون ولندن سنترال ونیویورك سیتي وسان فرانسیسكو وفانكوفر

حجزك لدورة من المستوى البالتیني، سنرسل لك استبیان لمعرفة ما تحتاجھ 
وتریده من وقتك معنا. ثم نقوم بعد ذلك بتجھیز دورات جماعیة لتلبیة 

حین سیتم تصمیم الدروس  احتیاجات جمیع العمالء في الفصل الدراسي، في
 .الفردیة خصیًصا لك

 
 TEFLدورات 

(تدریس اللغة اإلنجلیزیة كلغة  TEFL سیتیح لك التأھیل األولي في دورة
المتحدة وفي  الفرصة للعیش والعمل في المملكة المتحدة والوالیات )أجنبیة

 .الخارج ومقابلة أشخاص بخلفیات ثقافیة مختلفة
 
 

 CELTA: دورة كامبردج
للناطقین أو شبھ الناطقین باللغة  CELTA لقد ُصممت دورة كامبردج

اإلنجلیزیة وھي دورة ُمعترف بھا على نطاق واسع من قبل مدارس اللغة 
اإلنجلیزیة في جمیع أنحاء العالم. یمكن للطالب المتواجدین في منطقة سان 

 المتاحة لدینا على اإلنترنت، مما CELTA فرانسیسكو االنضمام لدورة
سیسھل على األشخاص الذین یعملون بدوام كامل المشاركة والحصول على 

 الشھادة
 
 



 Delta: دورة كامبردج
متقدمة من ثالث وحدات لتدریب  TEFL ھي دورة Delta دورة كامبردج

ُمعلمي اللغة اإلنجلیزیة. وقد ُصممت خصیًصا للمعلمین الذین لدیھم خبرة 
ویرغبون في  ELT" إلنجلیزیة "كبیرة بالفعل في مھنة تدریس اللغة ا

 .تطویر مھاراتھم إلى ما ھو أكثر من ذلك
 
 

 TKT: وكامبردج TEC دورة سان جیلس
ھي دورة تطویر وتنمیة  TEC دورة سان جیلس لمعلمي اللغة اإلنجلیزیة

 لمدة أسبوعین لمعلمي اللغة اإلنجلیزیة غیر الناطقین بھا. وباإلضافة
برایتون التابعة لنا دورة إعداد ُمكثفة  إلى ذلك، تقدم مدرسة سان جیلس

 من كامبردج خالل فصل TKT بخصوص اختبار مھارات التدریس
 .الصیف

 
 ICELT: كامبردج
ICELT  (شھادة في تدریس اللغة اإلنجلیزیة أثناء الخدمة) ھي منحة

 متقدمة من كامبردج لمعلمي اللغة اإلنجلیزیة من ذوي الخبرة غیر الناطقین
إلى تعزیز وتطویر معرفة المرشحین وخبراتھم ومھارات  بھا وھي تھدف

العملیة في التدریس. وتقدم ھذه الدورة في سان جیلس برایتون لمجموعات 
 .ُمحددة من المعلمین

 
 دورات سان جیلس لتعلیم الصغار

تقدم مراكز سان جیلس الصیفیة لتعلیم الصغار برامج تعلیمیة وترفیھیة 
عام في بیئة آمنة.  19 -8تتراوح أعمارھم بین لصغار المتعلمین الذین 

ونقدم برنامج شامل متكامل لطالبنا في األماكن التي یختارونھا في المملكة 
المتحدة والوالیات المتحدة وكندا. ویشمل ذلك دروس اللغة اإلنجلیزیة 

 .واإلقامة والوجبات واألنشطة والرحالت والتأمین واإلشراف



 
 

 الدورات العائلیة 
 

توفر ھذه الدورات للعائالت الفرصة لتجربة العیش والدراسة معًا في مدینة 
جدیدة. حیث یمكن للوالدین دراسة اللغة اإلنجلیزیة في الصباح في مدارس 
تعلیم الكبار التي تعمل على مدار العام، سان جیلس برایتون أو سان جیلس 

فرانسیسكو،  سنترال لندن أو سان جیلس نیویورك سیتي أو سان جیلس سان
في حین ذھاب أطفالھم لحضور دروسھم في الفصول الدراسیة الحدیثة إما 

وبعد االنتھاء من  .داخل الموقع أو على بُعد دقائق قلیلة سیًرا على األقدام
أنشطة مختلفة لفترة ما بعد الظھر والقیام برحلة  3دروسك، یمكنك التمتع 

یر اإلقامة إما في غرف إقامة عائلیة لمدة یوم كامل كل أسبوع. ویمكن توف
مشتركة أو في شقق وفنادق. ونقدم أیًضا العدید من البرامج المختلفة، مما 

یتیح للعائالت المرونة في االختیار من بین مجموعة متنوعة من أماكن 
 .اإلقامة والوجبات والخیارات الدراسیة

 
 
 



 اإلقامة و الخدمات
  

 االقامة
سان جیلس مجموعة متنوعة من أماكن یقدم لك كل مركز من مراكز 

اإلقامة لتناسب احتیاجاتك. ویتم فحص جمیع أماكن اإلقامة لدینا بعنایة من 
قبل مسؤولي اإلقامة واإلسكان لدینا المتواجدین دائًما طوال فترة إقامتك 

 .لضمان سالمتك وأمانك وراحتك وسعادتك
 
 

 :ونحن نوفر لك
 

 أماكن لإلقامة •
 مباني سكنیة •
 ضیافة وفنادقبیوت  •
منازل خاصة (متوفرة في مراكز ُمحددة للطالب الذین یزید عددھم  •

 ).عن أربعة ویقیمون في نفس العنوان
 

 النقل والتأمین
توفر جمیع مراكز سان جیلس خدمة التوصیل من المطار وعند المغادرة 

في جمیع المطارات المحلیة. وبإضافة خدمة النقل إلى مكان حجزك، یمكنك 
الحصول على بدایة سلسة إلقامتك. وبالمثل، یمكنك إضافة خدمة ضمان 

التأمین لرحلتك عند الحجز وذلك لضمان جعل األمور أكثر سھولة بالنسبة 
لك. وبالمثل، یمكنك إضافة خدمة التأمین لرحلتك عند الحجز وذلك لضمان 

 .جعل األمور أكثر سھولة بالنسبة لك
 
 
 



 البرنامج االجتماعي
بجمیع مراكز سان جیلس برامج اجتماعیة أسبوعیة تتكون من العدید من یتوافر 

األنشطة المختلفة والرحالت المحلیة. وتمثل تلك البرامج االجتماعیة وسیلة 
 رائعة الستكشاف مدینتك الجدیدة وتكوین صداقات جدیدة من جمیع انحاء العالم

 
 

 
  

 

 
 


