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اللغة اإلنجليزية العامة/األكاديمية ألغراض معينة

(السعر في األسبوع)

24+  23-16  15-12  11-4  3-1 عدد األسابيع:   

   140   145 دورة بعد الظهر 10^  
215   235   255   265   275 الدورة العامة 20  
245   270   290   305   320 الدورة المكثفة 24  
260   295   315   335  365 الدورة المكثفة 30  
260   295  315 التأهيل    
260   295   315   335 اإلنجليزية لألغراض األكاديمية   

 295   315   335   365 اإلنجليزية لألعمال   
 295    315    335    365    TOEFL/TOEIC/IELTS

12  11  10  4  2 سعر الدورة (عدد األسابيع)  

3055  2915   1060 كامبريدج 20   
3730  3640   1325 كامبريدج 30   
الدورات المسائية:  

 485  205  115 طالقة اللغة اإلنجليزية من أجل العمل  
 485  205  115 اإلنجليزية لالمتحانات  

580/290 الدورات اإلضافية   تكملة: 10/5 دروس 
58 درس فردي )طالب واحد ومدرس( 
2650 اإلنجليزية لألغراض الطبية: (8 أسابيع)     
2650 اإلنجليزية لألغراض القانونية: (8 أسابيع)     

^ غير متوفر في تأشيرة الدراسة لمدة قصيرة 

الدورات المتميزة
الدورة الفردية )طالب واحد ومدرس( 

50  40  30  20  10  5 عدد الدروس في األسبوع: 

 2900   2320   1740   1160   580  290 (سعر الدورة) 

مجموعة صغيرة (اإلنجليزية لألعمال/اإلنجليزية العامة/اإلعداد لالمتحان)
40  30  20 عدد الدروس في األسبوع:     

 1125  895  645 أسبوع واحد  (السعر في األسبوع):     

1105  865  625 أسبوعان       

1080  840  605 3 أسابيع       

1060  820  585 +4 أسابيع       

92  82 دورة مضغوطة مدتها 9 أيام  عدد الدروس:    
5336  4756 (سعر الدورة)     

 المهارات 
(السعر في األسبوع)

475 نادي ما بعد األربعين +40 

تكاليف إضافية 

رسوم االمتحان  
160 B2 األول / C1 متقدم / C2 إجادة 

رسوم أخرى  
80 رسوم التسجيل 
585 غير  مدفوعة   رسوم تحديد المستوى - خبرة العمل: 
75 رسوم إرسال الطرود 
اتصل بنا التأمين الصحي (في األسبوع) 
من وإلى المطار (ذهاب فقط) رسوم النقل من وإلى المطار:   
170/95 هيثرو/مدينة لندن  
200/115 جاتويك/ستانستيد/لوتون  

اإلنجليزية في إنجلترا2

اإلقامة والسكن

نصف إقامة مبيت وإفطار  اإلقامة المنزلية (1-11 أسبوًعا)# للفرد في األسبوع     
170  130 غرفة زوجية*    
205  155 غرفة فردية    

التكمالت
30/50 المنطقة 2/المنطقة 3      
75 غرفة فردية تنفيذية 
45 عيد الميالد المجيد      
30 الدورة الصيفية (21 يونيو - 30 أغسطس)     
30/15 وجبات خاصة مبيت وإفطار/نصف إقامة   

 مواعيد الوصول والمغادرة لإلقامة المنزلية: السبت إلى السبت أو األحد إلى األحد.
#  خصم على اإلقامة التي تزيد عن 12 أسبوًعا والتي يتم حجزها ودفع قيمتها مقدًما: الغرفة الفردية 20 جنيًها إسترلينًيا لألسبوع الواحد، 

الغرفة الزوجية 10 جنيهات إسترلينية لألسبوع الواحد.

المنزل
AXO كامدن - منطقة 2  في األسبوع 

من 355 ستوديو فردي 
مشترك أول أوك  - منطقة 2 (خدمة ذاتية) في األسبوع 

310 غرفة فردية، حمام خاص 
ذا كرف - مناطق 2/1 (خدمة ذاتية) في األسبوع 

340 ستوديو فردي  
370 ستوديو زوجي* 

ستوديوهات فولهام باالس - منطقة 2  في األسبوع 
330 ستوديو فردي  
398 ستوديو زوجي* 

* فقط عندما يقوم طالبان بالحجز لنفس موعد البدء واالنتهاء

www.lsi.edu/accommodation تتوفر خيارات اإلقامة األخرى على

معلومات إضافية عن الدورات
 حجم الفصل: 15 طالًبا بحد أقصى

مدة الدرس: 50 دقيقة (45 دقيقة للدورات المتميزة) 
 الدورات العامة، اإلنجليزية لألعمال

 مواعيد البدء للمستويات من االبتدائي إلى المتقدم: االثنين من كل أسبوع 
مواعيد البدء للطالب في مستوى المبتدئين: االثنين األول من كل شهر

 IELTS, TOEFL iBT & TOEIC اإلنجليزية لألغراض األكاديمية/ اإلعداد الختبارات 
تاريخ البدء: االثنين من كل أسبوع. كل اثنين.

 )AYA( السنة األكاديمية في الخارج/)ATA( مدة التأهيل/المدة األكاديمية في الخارج 
تاريخ البدء: االثنين من كل أسبوع. كل اثنين.

اإلعداد المتحانات اللغة اإلنجليزية بكامبريدج 
C1 متقدم 4 أسابيع: 22 يونيو، 27 يوليو  B2 األول 4 أسابيع: 15 يونيو    تواريخ البدء: 

B2 أول 12 أسبوع: 23 مارس، 7 سبتمبر  B2 أول و C1 متقدم 11 أسبوع: 6 يونيو    
C2 اإلجادة 12 أسبوع: 1 سبتمبر  C1 متقدم 12 أسبوع: 23 مارس، 14 سبتمبر    

مواعيد االمتحانات:  B2 األول: 21 مارس، 13 يونيو، 11 يوليو، 28 نوفمبر 
C1 متقدم: 20 مارس، 13 يونيو، 18 يوليو، 22 أغسطس، 3 ديسمبر   

C2 اإلجادة: 21 نوفمبر   
 اللغة اإلنجليزية الطبية، اإلنجليزية للقانون

تواريخ البدء: 6 يوليو، 7 سبتمبر
 الدورات المتميزة

تواريخ البدء (طالب واحد ومدرس، مجموعة صغيرة): االثنين من كل أسبوع. بالنسبة إلعداد امتحان المجموعة الصغيرة، 
 فإننا ننصح بالتحقق من المعهد بخصوص مواعيد االمتحان المتوفرة.

مواعيد البدء (دورة مضغوطة مدتها 9 أيام): السبت من كل أسبوع.
 الدورات المسائية: طالقة اللغة اإلنجليزية لألعمال، اإلنجليزية لالمتحانات 

 مواعيد البدء لـ10 مباٍن في األسبوع: 2 مارس، 11 مايو، 20 يوليو، 28 سبتمبر. 
ُتقدم هذه الدورات للمقيمين المحليين فقط.

 نادي ما بعد األربعين +40
تواريخ البدء: االثنين من كل أسبوع 

 اإلجازات العامة
 ال توجد تعليمات بشأن التواريخ التالية: 1 يناير، 10 و13 ابريل، 8 و25 مايو، 31 أغسطس. 

يغلق المعهد أبوابه من 25 ديسمبر 2020 ويعيد فتحها في 3 يناير 2021 إجماالً.

  )UK£( لندن إيلينغ

دورات المبتدئين
80 رسوم التسجيل 
(في األسبوع) برنامج للفئة العمرية من 12-17 سنة 
290 دروس اللغة اإلنجليزية فقط      
490 دروس، غداء + أنشطة  
(في األسبوع)  البرنامج مع إقامة منزلية (في منزل عائلي) كاملة في غرفة زوجية (للفئة العمرية من 12-17 سنة): 
735 في الصيف 

رسوم النقل من وإلى المطار مطلوبة
170/95 هيثرو /مدينة لندن (عند الوصول/رحلة كاملة ذهاًبا وإياًبا)            
جاتويك/ستانستيد/لوتون (عند الوصول/رحلة كاملة ذهاًبا وإياًبا)             200/115
35 خدمة تسجيل الحضور1 
اتصل بنا التأمين، في األسبوع 

 تكاليف السفر غير مضمنة في سعر الدورة.  
 1 رسوم إجبارية للقصر غير المرافقين دون 16 سنة، اختيارية للشباب من الفئة العمرية 16 - 17 سنة.  

مواعيد البدء
االثنين من كل أسبوع من 29 يونيو إلى 27 يوليو (تنتهي الدورة يوم 31 يوليو). 

معلومات إضافية عن الدورات
جدول المواعيد النموذجي: الوصول يوم األحد والمغادرة يوم السبت.

الحد األقصى لمدة حجز اإلقامة هو 4 أسابيع (27 ليلة) للفئة التي تقل أعمارهم عن 16 سنة.

دورات المبتدئين للمجموعات
وباإلضافة إلى مواعيد البدء المنشورة، يمكن للمعهد قبول المجموعات من أعمار متنوعة في مختلف األوقات طوال العام 

في مركزن الشقيق، وسط لندن. يخضع الحد األقصى ألحجام فصول المجموعات المغلقة للتفاوض. يمكن أن يقوم قائد 
المجموعة بمرافقة كل مجموعة مكونة من 10 - 15 طالًبا مجاًنا (ويشمل ذلك النقل والسكن واألنشطة). 

السنة األكاديمية في الخارجالمدة األكاديمية في الخارج


