
 
 لكسیسحول 

Lexis تدریبیة  دورات لكسیسھي مجموعة تعلیمیة مقرھا في أسترالیا والیابان وكوریا. في أسترالیا تقدم ل
 .طالب أجنبي كل عام 10000في اللغة اإلنجلیزیة والتدریب المھني ألكثر من 

 والترحیب ، فضال عنفي بعض المواقع األسترالیة "األكثر سریة" ؛ البلدات اآلمنة لكسیس  تقع مدارس
 !تقدیم أفضل أسالیب الحیاة الطالبیة في البالد

 

 نوسا لكسیس
نوسا ھي واحدة من أرقى مواقع العطالت المرموقة والشھیرة في أسترالیا ، وتعرض أفضل أسلوب حیاة 

 .أسترالي مع شواطئ مذھلة تقع في منتجع فخم

والحاجز المرجاني العظیم ، تفتخر نوسا بأفضل  رسبوابة سیاحیة إلى المعالم السیاحیة مثل جزیرة فری
مع مجموعة متنوعة من الحیاة اللیلیة التي تحیط بشارع ھاستینغز الراقي والشواطئ  -أسلوب حیاة أسترالي 

 قدم. تعلى مدار العام دافئالطقس الالرملیة الذھبیة والمیاه الصافیة النقیة والمتنزھات الوطنیة المذھلة و
في  فیھ في أسترالیا ، حیث یمكنك ، حتىللدراسة  ةقع المرغوباكثر الموامیز األكادیمي في التلكسیس نوسا 

ھي أكثر من مجرد لیكسیس نوسا فصل الشتاء ، دمج دراستك مع األماكن الخارجیة الرائعة. الدراسة في
 !تجربة ، وأسلوب حیاة

  

 صن شاین كوست كسیسل
أسترالیا. أشعة الشمس ، والتسوق ، والترفیھ ، والشواطئ الرائعة یبرز صن شاین كوست جوھر ما تقدمھ 

 .والبیئة الطبیعیة ذات المستوى العالمي

الجمیل ، وھو واحد من بیئات  Maroochy على بعد لحظات من شاطئ لكسیس صن شاین كوست یقع
م الجامعي الحر موجودة فيالتعلیم األكثر جاذبیة في أسترالیا ، ویوفر موارد دراسیة رائعة ومرافق ترفیھیة 

ذ في مناف مؤقتةھي مدرسة حدیثة توفر فرص عمل . لكسیس صن شاین كوست, المكون من ثالثة طوابق
، ووسائل نقل عام رائعة والعدید من خیارات اإلقامة عالیة صن شاین بالزا البیع بالتجزئة والضیافة في

 .سیًرا على األقدام أو بالدراجةالجودة بأسعار معقولة ، وكل ذلك على بعد مسافة قصیرة 

  

 
 



 بریسبان كسیسلی

ھي مدینة مثیرة في العالم الجدید ولھا مفاجآت استثنائیة تنتظر اكتشافھا في كل مركز تجاري ،  یسبانبر
 !إنھا مدینة طالبیة حقیقیة -على سطح المبنى وعلى طول الطریق 

 للطالب ، فھي تتمتع بمناخ دافئ شبھ استوائي علىن واحدة من أكثر مدن أسترالیا الصدیقة ابیستعتبر بر
مع بریسبان  في قلب مركز مدینة لكسیس بریسبان مدار العام وحدائق مذھلة وشعب محلي ودود. یقع

 .من التراس الموجود على السطح بریسبان وأفق City Hall إطالالت شاملة على

من خالل وسائل النقل الموجودة خارج الحرم  لكسیس بریسبان یمكنك حقًا االستفادة القصوى من وقتك في
 الجامعي ، وأماكن اإلقامة في المدینة وضواحیھا ، ویقع على بعد شارع فقط من منطقة التسوق الشھیرة

وعلى بعد دقیقتین سیًرا على األقدام من ضفاف نھر بریسبان الجمیلة  مركز شارع االمیرة التجاري
 .وساوثبنك باركالندز

  

 ون بايبایر لكسیسلی
مع الشواطئ المذھلة وفواصل ركوب األمواج والمقاھي غیر التقلیدیة والحیاة اللیلیة على مدار العام 

 .لدیھ شيء یناسب الجمیعبایرون باي  المشھور عالمیاً ، فإن Blues Fest ومھرجان

 إذا لم تكنسمعت عن خلیج بایرون. فانك بالتاكید إذا كنت من محبي ركوب األمواج أو عشاق الموسیقى 
في انتظار أن یتم  -یقع في أروع وأشھر بقعة على الساحل الشرقي  لكسیس بایرون باي كذلك ، فإن

عبارة عن حرم على جانب الشاطئ یقع في وسط كل األحداث. بدال من  لكسیس بایرون باي اكتشافھا! یعد
 .لمدرسةالقلق بشأن وسائل النقل العام ، اشتر لنفسك دراجة ھوائیة وركوب إلى ا

یمكن الوصول بسھولة إلى المدرسة والشواطئ والمدینة واختیار أماكن اإلقامة. سیبذل فریق الموظفین 
الشاب والمتحمسین قصارى جھدھم لضمان تحقیق أھدافك األكادیمیة ، مع مساعدتك في االستفادة القصوى 

 	.من وقتك في خلیج بایرون

  

 بیرث لكسیس
 . لیالي الصیفیاتي الیھ جمیع سكان مدینة بیرث لالستمتاع و اللھوشاطئ سكاربورو ھو المكان الذي 

الطویلة تنبض بالحیاة في المقاھي والحانات والنوادي على شاطئ البحر ، أما عطالت نھایة األسبوع 
 .ط الھنديفتتمحور حول ریاضة ركوب األمواج والسباحة في المیاه الزرقاء الصافیة في المحی

سة اللغة اإلنجلیزیة لالختیار من بینھا في أسترالیا ، لیس من السھل تحدید درا مع وجود العدید من خیارات
 المدن الدینامیكیة أو مواقع المنتجعات الشاطئیة المذھلة. اآلن یمكنك االستمتاع بأفضل ما في العالمین في

میل! الجسكاربورو  خطوات من الرمال الذھبیة لشاطئعلى بعد دقائق من المدینة وعلى بعد لكسیس بیرث 
فرة المتو المریحة بالقرب من جمیع وسائل الراحة التي قد تحتاجھا ، مع وسائل النقل العام لكسیس بیرث یقع



مزیًجا مثالیًا من الدراسة األكادیمیة الجادة  لكسیس بیرث الجزء األمامي من الحرم الجامعي. تقدم في
 .ألسترالي المثاليوأسلوب الحیاة ا

لمساعدتك في الوصول إلى أھدافك األكادیمیة،  كل جھدھم لیكسیس بیرث یكرس المعلمون والموظفون في
ي ف لدیك مزید من الوقت الذي ترید ان تقضیھ وتوفیر بیئة دراسة مثالیة للغة اإلنجلیزیة. نحن نفھم أن

یمكنك الخروج من الفصل مع لوح لكسیس بیرث  لدراسة، على الرغم من ذلك ، وفيل لیس فقطأسترالیا 
التزلج الخاص بك تحت ذراعك والتقاط بعض األمواج مع أصدقائك بعد المدرسة ... سوف تفھم بسرعة 

 !عدم الرحیل ونیقرر من الناس لماذا الكثیر

 

 

  

 الدورات 
ورون بشكل خاص بأن تقدم لكسیس مجموعة واسعة من دورات اللغة اإلنجلیزیة والدورات المھنیة. نحن فخ

، وھذا یعني أن الطالب یمكنھم إجراء االمتحانات معنا في  OETنكون مركز اختبار كامبریدج و 
 المدارس.

 و ھذه بعض الدورا تالتي نقدمھا لطالبنا: 

 اللغة اإلنجلیزیة العامةدورات  - 

 )FCE  ،CAE  ،CPE( دورات تحضیریة الختبارات كامبردج -

 IELTSالتحضیر الختبار دورات  -

 )OET(إعداد لالطباء اللغة اإلنجلیزیة دورات  -

 برامج اللغة اإلنجلیزیة للناشئین -

 الشھادة الثانیة للضیافة - 

 الشھادة الثالثة لألعمال - 

 دبلوم األعمال - 

 دبلوم القیادة واإلدارة - 

  

 اإلقامة
احد افضل اجزاء الدراسة یوفر لكسیس خیارات اإلقامة المنزلیة وخیارات سكن الطالب في جمیع المواقع. 

 تحتوي الطالب بكل حب و حنان.في جمیع مواقع لكسیس ھي نوعیة العائالت الممتازة التي 


