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تأسست شركة سان جيلس انترناشونال على يد بول وديانا ليندساي 
وال تزال تؤول ملكيتها لألسرة وتحت إدارتها حتى اليوم. ففي عام 

1955، افتتحت أول مدرسة في شارع خلفي صغير في وسط لندن. 
ومنذ ذلك الحين نمت الشركة وأصبحت مؤسسة دولية يعمل لديها 

ما يقرب من 440 موظًفا وتمتلك 7 مراكز تعمل على مدار العام، 
وذلك باإلضافة إلى العديد من المراكز الصيفية لتعليم الصغار في 

المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وكندا.

في كل عام يقع اختيار ما يقرب من 14000 طالًبا من أكثر من 
100 دولة مختلفة على سان جيلس لتلبية احتياجاتهم التعليمية 

المتعلقة باللغات. وتمتع سان جيلس بخبرات على مدى أكثر من 60 
عاًما في تحقيق التمّيز في تدريب األشخاص من كافة األعمار ومن 

كافة أنحاء العالم على اختالف احتياجاتهم.

دورات اللغة اإلنجليزية العامة 
دورات التحضير لالختبارات 

دورات اللغة اإلنجليزية طويلة المدى 
اإلنجليزية لألغراض الخاصة

تدريب المستوى البالتيني 
 TEFL دورات

الدورات الصيفية لتعليم الصغار 
الدورات العائلية 

اإلقامة والخدمات اإلضافية 
خطوتك التالية
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سان جيلس انترناشونال

لماذاتختار
سان جيلس

مع سان جيلس يمكنك تعلم اللغة اإلنجليزية بسرعة وفعالية، مع إمكانية التمتع أيًضا بتجربة عيش بالخارج عظيمة وعمل صداقات 
جديدة مع أجانب. 

وفيما يلي بعض األسباب التي تدفعك الختيار الدراسة معنا:

لدينا تقاليد قوية وقيم عائلية راسخة  ·

·   خبرة على مدى 60 عاًما في التدريس عالي  
الجودة  

دروس شيقة وسريعة وموجهة   · 
نحو المتعلم  

قيمة متميزة مقابل المال  ·

ُتعتبر سان جيلس انترناشونال شركة معتمدة بشكل كامل ويتم تقييمها بشكل دوري فيما يتعلق بتدريس اللغة اإلنجليزية من قبل المجلس الثقافي البريطاني في المملكة المتحدة، وCEA في الواليات المتحدة، وLanguages Canada في كندا. 
ُتعد هذه كبرى الهيئات المستقلة التي تمارس الرقابة على معايير الجودة في مراكز تعليم اللغات في المملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، وكندا. كما أن مراكزنا في الواليات المتحدة هي أعضاء أيضاً في AAIEP. والجدير بالذكر، أن 
مراكز سان جيلس في المملكة المتحدة هي أيًضا أعضاء في مؤسسة English UK. وخضعت كل من مدرستي لندن سنترال وبرايتون التابعة لنا إلجراءات الفحص التي أجرتها مؤسسة Independent Schools Inspectorate (ISI) في 
عام 2016 وتم إدراجها من قبل UKVI كجهات راعية من المستوى الرابع. وقد حصلت كل من سان جيلس انترناشونال إيستبورن (التي خضغت إلجراءات الفحص في أبريل عام 2013) وسان جيلس انترناشونال لندن سنترال (التي خضعت 
إلجراءات الفحص في ديسمبر عام 2014) على اعتماد EAQUALS لتلبية المعايير العالية المطلوبة. تم تقييم التدريس وبرامج الدورات باإلضافة إلى تنظيم الدورات، وموارد التعلم، وإجراءات االختبار والتقييم على أنها تتمتع بمستوى عال 
من الجودة. وحصل مركز سان جيلس فانكوفر على اعتماد ضمان جودة التعليم (EQA) واعترفت حكومة كولومبيا البريطانية بأن المركز قد استوفى معايير ضمان الجودة. ويتم حماية حالة اعتماد EQA هذا من خالل اعتماد PCTIA الذي 

يضع معايير التعليم األساسية لمؤسسات التدريب المهني الخاصة الُمسجلة في كولومبيا البريطانية ويضع معايير الجودة.

في المتوسط، قال 97% من 
الطالب أنهم يودوا 

توصية غيرهم من األشخاص 
بااللتحاق بسان جيلس.
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مواقعنا
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سان جيلس انترناشونال

تستند األرقام إلى عدد الطالب في عام 2016 وستختلف باختالف األوقات خالل العام وأثناء الدورات المختلفة.

خليط من الجنسيات

650
القدرة االستيعابية

45
فصل دراسي

16
الحد األدنى للعمر

(21 بالنسبة للدورات من المستوى البالتيني)

25
متوسط العمر

10
متوسط عدد الطالب في الفصل

(12، 5 بحد أقصى بالنسبة للدورات من 
المستوى البالتيني، 8 بالنسبة لدورات 

المبتدئين)

مدد االنتقال
لندن: 50 دقيقة بالقطار

هيثرو: 145 دقيقة بالحافلة
جاتويك: 25-30 دقيقة بالقطار
مكان اإلقامة: 40 دقيقة بالحافلة

المسكن: 4 دقائق سيًرا على األقدام
الفنادق/بيوت الضيافة: 4-20 دقيقة سيًرا على األقدام

المرافق
مركز دراسة للتعلم الذاتي

أجهزة كمبيوتر للطالب وشبكة واي فاي مجانية
كافيه للطالب

ألواح بيضاء تفاعلية أو أجهزة عرض 
في جميع الفصول الدراسية

مكتبة لبيع الكتب للطالب
مركز لدورات المستوى البالتيني للموظفين التنفيذين

·    مدرسة كبيرة في وسط المدينة 
     تتميز بجو ُمفعم بالنشاط والحيوية

·    تقع في قلب واحدة من أكبر المدن الساحلية البريطانية

·    يمكنك اإلقامة في سكن يقع في شارع سان جيلس جورج 
     على بعد 4 دقائق فقط سيًرا على األقدام من المدرسة

سان جيلس
برايتون

سويسرا %18 إيطاليا %9 كوريا الجنوبية %6 الكويت %5 جمهورية التشيك %4 اليابان %3

المملكة العربية السعودية %14 تركيا %7 فرنسا %5 إسبانيا %5  باقي دول العالم (62 دولة مختلفة) %24



سان جيلس انترناشونال

تستند األرقام إلى عدد الطالب في عام 2016 وستختلف باختالف األوقات خالل العام وأثناء الدورات المختلفة.

خليط من الجنسيات

مدد االنتقال
لندن: 90 دقيقة بالقطار

برايتون: 30 دقيقة بالقطار
جاتويك: 60 دقيقة بالتاكسي
هيثرو: 120 دقيقة بالتاكسي

الفنادق/بيوت الضيافة: 5-20 دقيقة سيًرا على األقدام
مكان اإلقامة: 10-40 دقيقة سيًرا على األقدام

المرافق
مركز دراسة للتعلم الذاتي ومكتبة

أجهزة كمبيوتر للطالب وشبكة واي فاي مجانية
كافيه للطالب

ألواح بيضاء تفاعلية في جميع الفصول الدراسية
مكتبة لبيع الكتب للطالب

شرفة على حديقة

·    مدرسة صغيرة تشعر فيها بالود تقدم مستويات عالية 
     من االهتمام الشخصي

 ·    توجد على بعد مسافة قصيرة سيًرا على األقدام 
     من وسط هذه المدينة الساحلية التقليدية

·    يمكنك اختيار اإلقامة في أماكن قريبة 
     يمكن الوصول إليها سيًرا على األقدام

سان جيلس
إيستبورن

300
القدرة االستيعابية

18
فصل دراسي

14
الحد األدنى للعمر

21
متوسط العمر

10
متوسط عدد الطالب في الفصل*

(12، 8 بحد أقصى بالنسبة لدورات المبتدئين)

*يتم التدريس للطالب الذين يقل عمرهم عن 
18 عام في فصول منفصلة عن الطالب الذين 
يزيد عمرهم عن 18 عام ويكون الحد األقصى 

لعدد الطالب في الفصل هو 10.

سويسرا %24 تركيا %8 البرازيل %4 ألمانيا %4 إسبانيا %13 روسيا %3

إيطاليا %16 المملكة العربية السعودية %5 فرنسا %4 كوريا الجنوبية %4  باقي دول العالم (46 دولة مختلفة) %25



سان جيلس انترناشونال

تستند األرقام إلى عدد الطالب في عام 2016 وستختلف باختالف األوقات خالل العام وأثناء الدورات المختلفة.

خليط من الجنسيات

المرافق
مركز دراسة للتعلم الذاتي

أجهزة كمبيوتر للطالب وشبكة واي فاي مجانية
كافيه للطالب

مكتبة ومتجر لبيع الكتب للطالب
ألواح بيضاء تفاعلية

حديقة على السطح
مركز لدورات المستوى البالتيني للموظفين التنفيذين

سكن للطالب داخل الموقع
مدخل لذوي االحتياجات الخاصة

مدد االنتقال
هيثرو: 60 دقيقة بالمترو

جاتويك: 60 دقيقة بالقطار والمترو
مكان اإلقامة: 40-60 دقيقة بالحافلة أو المترو

المسكن: داخل الموقع أو 10-15 دقيقة سيًرا على 
األقدام

الفنادق: 3-10 دقائق سيًرا على األقدام

720
القدرة االستيعابية

56
فصل دراسي

16
الحد األدنى للعمر

(21 بالنسبة للدورات من المستوى البالتيني)

27
متوسط العمر

10
متوسط عدد الطالب في الفصل

(12، 5 بحد أقصى بالنسبة للدورات من 
المستوى البالتيني، 8 بالنسبة لدورات 

المبتدئين)

·    مدرسة ُمفعمة بالحيوية والنشاط ومنفتحة وتشعر فيها بالود 
     تقع في قلب المدينة على بعد لحظات فقط 

     من أهم مناطق الجذب السياحي
·    تعلّم في مبنى على الطراز اإلنجليزي التقليدي 

     ُمجهز بمرافق حديثة وحديقة على السطح 
·    برنامج اجتماعي شامل لمساعدتك 

     في تكوين صداقات والتمتع بإقامتك في لندن

سان جيلس
لندن سنترال

إيطاليا %14 سويسرا %9 اليابان %8 البرازيل %5 تايوان %4 األرجنتين %3

فرنسا %10 تركيا %8 كوريا الجنوبية %6 روسيا %5  باقي دول العالم (86 دولة مختلفة) %28



سان جيلس انترناشونال

تستند األرقام إلى عدد الطالب في عام 2016 وستختلف باختالف األوقات خالل العام وأثناء الدورات المختلفة.

خليط من الجنسيات

المرافق
مركز دراسة للتعلم الذاتي ومكتبة

أجهزة كمبيوتر للطالب وأجهزة لوحية وشبكة واي فاي مجانية
كافيه للطالب ومعهد لتعليم الموسيقى

ألواح بيضاء تفاعلية في 90% من
الفصول الدراسية

مكتبة لبيع الكتب للطالب
حديقة كبيرة على الطراز اإلنجليزي

منطقة للتنزه في الخارج

مدد االنتقال
هيثرو: 50 دقيقة بالمترو

جاتويك: 60 دقيقة بالقطار والمترو
مكان اإلقامة: 15-45 دقيقة بالحافلة أو المترو

المسكن: 15-20 دقيقة بالحافلة أو المترو
الفنادق: 15-30 دقيقة بالحافلة أو المترو

·    مدرسة متوسطة الحجم تشعر فيها بالود 
     تقدم مستويات عالية من االهتمام الشخصي

·    توجد في مبنى جميل 
     ُمجهز بحديقة كبيرة على الطراز اإلنجليزي
·    ضاحية عّصرية شمال لندن، على ُبعد 20 

     دقيقة فقط من وسط لندن

سان جيلس
لندن هاي جيت

340
القدرة االستيعابية

24
فصل دراسي

14
الحد األدنى للعمر

25
متوسط العمر

10
متوسط عدد الطالب في الفصل*

(12، 8 بحد أقصى بالنسبة لدورات المبتدئين)

*يتم التدريس للطالب الذين يقل عمرهم عن 
18 عام في فصول منفصلة عن الطالب الذين 
يزيد عمرهم عن 18 عام ويكون الحد األقصى 

لعدد الطالب في الفصل هو 10.

0 20 40 60 80 100

سويسرا %18 إيطاليا %9 اليابان %8 تايوان %5 إسبانيا %4 ألمانيا %4

األرجنتين %10 فرنسا %8 تركيا %6 البرازيل %5  باقي دول العالم (86 دولة مختلفة) %23



سان جيلس انترناشونال

تستند األرقام إلى عدد الطالب في عام 2016 وستختلف باختالف األوقات خالل العام وأثناء الدورات المختلفة.

خليط من الجنسيات

سان جيلس
نيويورك سيتي

المرافق
مركز دراسة للتعلم الذاتي

أجهزة كمبيوتر للطالب وشبكة واي فاي مجانية
كافيه للطالب

مركز لدورات المستوى البالتيني للموظفين التنفيذين
ألواح بيضاء تفاعلية في جميع

الفصول الدراسية

مدد االنتقال
مطار جون إف كينيدي الدولي: 60 دقيقة بالتاكسي

مطار نيوآرك ليبرتي: 60 دقيقة بالتاكسي
أقرب محطة مترو أنفاق: 5 دقائق سيًرا على األقدام

مكان اإلقامة: 35-60 دقيقة بمترو األنفاق
المسكن: 25-30 دقيقة بمترو األنفاق

الفنادق: 15-30 دقيقة سيًرا على األقدام أو بمترو األنفاق

400
القدرة االستيعابية

32
فصل دراسي

16
الحد األدنى للعمر

(21 بالنسبة للدورات من المستوى البالتيني)

27
متوسط العمر

10
متوسط عدد الطالب في الفصل

(12، 5 بحد أقصى بالنسبة للدورات من 
المستوى البالتيني، 8 بالنسبة لدورات 

المبتدئين)

·    موقع مركزي في شارع فيفث أفينو الشهير، 
     بجوار مبنى إمباير ستيت

·    مرافق عصرية على أحدث طراز 
     لتدريس اللغة اإلنجليزية وتعليمها

·    عش وتعلّم في قلب مدينة مانهاتن 
     الصاخبة

0 20 40 60 80 100

اليابان %18 سويسرا %10 البرازيل %7 كولومبيا %6 تايوان %4 ألمانيا %3

كوريا الجنوبية %14 تركيا %8 فرنسا %6 إيطاليا %4  باقي دول العالم (86 دولة مختلفة) %20



سان جيلس انترناشونال

تستند األرقام إلى عدد الطالب في عام 2016 وستختلف باختالف األوقات خالل العام وأثناء الدورات المختلفة.

خليط من الجنسيات

·    مدينة من أكثر المدن العالمية التي تضم جميع الجنسيات  
     في الواليات المتحدة األمريكية 

·    موقع ممتاز في وسط المدينة، بالقرب من 
     العديد من المعالم السياحية الشهيرة

·    مدرسة عصرية حديثة تتميز بجو من الترحيب 
     الدافئ

سان جيلس
سان فرانسيسكو

المرافق
مركز دراسة للتعلم الذاتي

أجهزة كمبيوتر للطالب وشبكة واي فاي مجانية
مكتبة

كافيه للطالب
مركز لدورات المستوى البالتيني للموظفين التنفيذين

ألواح بيضاء تفاعلية في جميع
الفصول الدراسية

مدد االنتقال
مطار سان فرانسيسكو: 35 دقيقة بواسطة نظام 

BART المترو
مكان اإلقامة: 35-50 دقيقة بالحافلة أو بواسطة نظام 

BART المترو
المسكن: 10-30 دقيقة بالحافلة أو سيًرا على األقدام

الفنادق: 5-30 دقيقة بالحافلة أو سيًرا على األقدام

390
القدرة االستيعابية

37
فصل دراسي

16
الحد األدنى للعمر

(21 بالنسبة للدورات من المستوى البالتيني)

27
متوسط العمر

10
متوسط عدد الطالب في الفصل

(12، 5 بحد أقصى بالنسبة للدورات من 
المستوى البالتيني، 8 بالنسبة لدورات 

المبتدئين)

اليابان %15 كوريا الجنوبية %9 تركيا %7 إيطاليا %6 تايوان %3 ألمانيا %3

الحدود السويسرية األلمانية %13 فرنسا %8 البرازيل %6 الحدود السويسرية الفرنسية %4  باقي دول العالم (86 دولة مختلفة) %26



سان جيلس انترناشونال

تستند األرقام إلى عدد الطالب في عام 2016 وستختلف باختالف األوقات خالل العام وأثناء الدورات المختلفة.

خليط من الجنسيات

المرافق
مركز دراسة للتعلم الذاتي

أجهزة كمبيوتر للطالب وشبكة واي فاي مجانية
كافيه للطالب

مركز لدورات المستوى البالتيني للموظفين التنفيذين
16 لوح أبيض تفاعلي

170
القدرة االستيعابية

17
فصل دراسي

16
الحد األدنى العمر

(21 بالنسبة للدورات من المستوى البالتيني)

30
متوسط العمر

10
متوسط عدد الطالب في الفصل

(12، 5 بحد أقصى بالنسبة للدورات من 
المستوى البالتيني، 8 بالنسبة لدورات 

المبتدئين)

مدد االنتقال
 مطار فانكوفر الدولي: 

30 دقيقة بالتاكسي أو 25 دقيقة بواسطة
Skytrain شبكة النقل

مكان اإلقامة: 45-75 دقيقة بالحافلة
أماكن السكن والفنادق: 15-30 دقيقة سيًرا على 

األقدام

سان جيلس
فانكوفر

·    إدرس في مدرستنا الحديثة الواقعة في قلب 
     المنطقة التجارية بفانكوفر

·    مدينة من أجمل المدن في العالم النابضة بالحياة 
     حيث توجد بها حدائق وشواطئ 

     وجبال في كل مكان قريب

·     مدرسة صغيرة تشعر فيها بالود والترحاب، 
     تقدم مستويات عالية من االهتمام الشخصي

البرازيل %32 اليابان %10 ألمانيا %4 كولومبيا %3 فرنسا %2 إيطاليا %1

سويسرا %26 كوريا الجنوبية %5 المكسيك %4 إسبانيا %2  باقي دول العالم (46 دولة مختلفة) %11



BNEBLCLHNYCSFVN مدة الدورةمستويات المبتدئينالخيارات

سان جيلس انترناشونال

تم تصميم دورات اللغة اإلنجليزية العامة لمساعدتك في التواصل بثقة وفعالية أكثر في مواقف الحياة اليومية.
يمكنك الدراسة لمدة 1-23 أسبوع، وهذا األمر مثالي إذا كنت ترغب في تحسين لغتك اإلنجليزية 

 خالل فترة قصيرة نسبًيا من الوقت. وبعد حصولك على دورة اللغة اإلنجليزية العامة في سان جيلس، ينبغي 
عليك أن تكون:

·    قادًرا على التحدث بمزيد من الثقة والطالقة مع استخدام مزيد من المفردات  
·    قمت بتطوير مهارات االستماع والقراءة والكتابة لديك  

·    لديك فهم أفضل للهيكل النحوي وقواعد اللغة اإلنجليزية  

يمكنك اختيار الجمع بين دورة تدريبية جماعية والدروس الفردية لمساعدتك في تحقيق أقصى قدر ُممكن من التقدم 
وتجربة كل من البرامج الُمصممة لغرض خاص والتفاعل في الدروس الجماعية.

*عرض 22 درس في األسبوع ال يتم تقديمه سوى في الواليات المتحدة 
** اإلطار األوروبي المرجعي الموحد للغات

دورات اللغة
اإلنجليزية العامة

1 أسبوع فأكثر

1 أسبوع فأكثر

1 أسبوع فأكثر

1 أسبوع فأكثر

2-4 أسابيع

A1** (إبتدائي) +

مبتدئ +

مبتدئ +

A1 (ابتدائي) +

A1 (ابتدائي) +

جماعية، 28 درس في األسبوع

جماعية، 20 درس في األسبوع 
(صباًحا أو مساًء)

 جماعية، 22 درس في األسبوع 
(صباًحا أو مساًء)

فردية

 المبتدئون، 20 درس (صباًحا) أو 22*
(صباًحا) أو 28 في األسبوع



BNEBLCLHNYCSFVN المدةمستويات المبتدئينالخيارات

سان جيلس انترناشونال

ستساعدك دورات التحضير لالختبارات التي نقدمها على تجهيز نفسك الختيار من االختبارات اإلنجليزية الُمعترف 
بها دوليا. فنحن نقدم دورات التحضير الختبارات كامبردج للغة اإلنجليزية (FCE وCAE وCPE) وIELTS و

.TOEICو TOEFL

ويمكن الحصول على هذه الدورات إما كدورة مستقلة قائمة بذاتها أو كجزء من دورة دراسية دولية. وسيشمل البرنامج 
تقنيات واستراتيجيات االختبار لالختبار الذي ستقوم باختياره وسيساعدك أيًضا في تحسين مهارات االستماع والتحدث 

والكتابة لديك.

وفي نهاية أي دورة تحضير لالختبارات في سان جيلس، ينبغي عليك أن تكون:

·    قد خضت أو جاهًزا لخوض اختبار ُمعترف به دولًيا  

·    قد طورت مهارات الدراسة المستقلة واالختبار لديك  

·    قد حسنت مستواك في اللغة اإلنجليزية وثقتك في نفسك  

*عرض 22 درس في األسبوع ال يتم تقديمه سوى في الواليات المتحدة

دورات التحضير
لالختبارات

كامبردج FCE، 20 أو 22* أو 28 
درس في األسبوع

كامبردج CAE، 20 أو 22* أو 28 
درس في األسبوع

كامبردج CPE، 20 أو 22* أو 28 
درس في األسبوع

IELTS، 20 (صباًحا) أو 28 درس 
في األسبوع

TOEFL، 20 (صباًحا) أو 22* 
(صباًحا) أو 28 درس في األسبوع

TOEIC، 20 أو 22* أو 28 درس 
في األسبوع

C1/C2 (متقدم/ بارع)

B1 (متوسط) +

B1 (متوسط) +

B1 (متوسط) +

B1/B2 (متوسط / فوق المتوسط)

B2/C1 (فوق المتوسط /متقدم)

6-13 أسبوع

4-13 أسبوع

8-13 أسبوع

4 أسابيع

4-6 أسابيع

4 أسابيع



BNEBLCLHNYCSFVN مدة الدورةمستويات المبتدئينالخيارات

سان جيلس انترناشونال

الدورة الدراسية الدولية
لقد ُصممت الدورة الدراسية الدولية (ISC) المتوفرة لدينا للطالب الذين يرغبون في قضاء ما يزيد عن 6 أشهر 

في الخارج لدراسة اللغة اإلنجليزية وتجربة الحياة في بريطانيا أو أمريكا أو كندا. وتمنحك الدورة الدراسية 
الدولية الفرصة لتصميم برنامجك الخاص واالستفادة من األسعار المخفضة على المدى الطويل أسبوعًيا.

برنامج االلتحاق بالجامعة من سان جيلس/إنتو
يمكن لطالب سان جيلس التقديم لاللتحاق بمجموعة من دورات اإلعداد للجامعة عن طريق شريكنا إنتو. 

وسيحصل الطالب على دورة دراسية دولية لمدة تزيد عن 24 أسبوًعا، بما في ذلك وحدة التحضير الختبارات 
IELTS/TOEFL، للوصول إلى المستوى المطلوب للتقدم إلى دورة مؤسسة إنتو. وبعد إتمام دورة المؤسسة 
هذه بنجاح، سيضمن الطالب االلتحاق بدورة تدريبية لدى شريك من شركاء الجامعة التابعين لمؤسسة إنتو في 

المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة.

برنامج االلتحاث السريع بالجامعة )سان فرانسيسكو(
يمكن للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاًما فما فوق الذين حصلوا على دورة دراسية دولية في سان 

 فرانسيسكو االستفادة من برنامج االلتحاق السريع بالجامعة في التقديم مباشرة إلى إحدى الكليات الشريكة 
التابعة لنا. 

*عرض 22 درس في األسبوع ال يتم تقديمه سوى في الواليات المتحدة

الدورات
طويلة المدى

ما يزيد عن 24 أسبوع

ما يزيد عن 24 أسبوع

24-36 أسبوع

A1 (ابتدائي)+

IELTS 4.0 (دورة دراسية دولية ISC لمدة 24 أسبوع)
IELTS 4.5 (دورة دراسية دولية ISC لمدة 36 أسبوع)

أو في الواليات المتحدة
TOEFL 40 (دورة دراسية دولية ISC لمدة 24 أسبوع)
TOEFL 45 (دورة دراسية دولية ISC لمدة 24 أسبوع)

يتطلب المستوى C1 (متقدم) مدة 6 أسابيع 
قبل القبول في الجامعة

الدورة الدراسية الدولية، 20 أو 
22 أو 28 درس في األسبوع

سان جيلس/إنتو 
برنامج االلتحاق بالجامعة

برنامج االتحاق السريع بالجامعة



BNEBLCLHNYCSFVN المدةمستويات المبتدئينالخيارات

سان جيلس انترناشونال

لقد ُصممت دورات اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة لتزويدك بمهارات وخبرات اللغة اإلنجليزية التي ستحتاج إليها في دراساتك المستقبلية وحياتك 
المهنية. ويمكن الحصول عليها على أنها دورات قائمة بذاتها أو كوحدة في دورة الدراسة الدولية التي ستحصل عليها.

الدورات التي نقدمها:

·    اللغة اإلنجليزية العامة باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية    
       الخاصة بالفن والتصميم

·    المنح التدريبية التطوعية بالمملكة المتحدة  
·    المنح التدريبية المجانية بسان فرانسيسكو  

·    برنامج تجربة الحياة في لندن  

دورات اللغة اإلنجليزية
لألغراض الخاصة

·    اللغة اإلنجليزية العامة باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية الخاصة باألعمال    
       التجارية

·    اللغة اإلنجليزية الخاصة باألعمال التجارية (مركز فانكوفر فقط)  
·    اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية   

·    اللغة اإلنجليزية للدراسات الجامعية  
·      اللغة اإلنجليزية العامة باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية الخاصة بالنشاط السياحي  

اللغة اإلنجليزية العامة باإلضافة إلى اللغة 
اإلنجليزية الخاصة باألعمال التجارية

اللغة اإلنجليزية الخاصة باألعمال التجارية

اللغة اإلنجليزية للدراسات الجامعية

اللغة اإلنجليزية العامة باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية 
الخاصة بالنشاط السياحي

اللغة اإلنجليزية العامة باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية 
الخاصة بالفن والتصميم

2-12 أسبوع

4 أسابيع

4-12 أسبوع

4 أسابيع

1-4 أسبوع

B1 (متوسط) +

A1 (ابتدائي) +

اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية 

المنح التدريبية التطوعية بالمملكة المتحدة
المنح التدريبية المجانية بسان فرانسيسكو

برنامج تجربة الحياة في لندن

4-24 أسبوع

4 أسابيع

8 أسابيع

B1 (متوسط) +

B1 (متوسط) +

B1 (متوسط) +

B1 (متوسط) +

B1 (متوسط) +

B1 (متوسط) +
(في بداية تحديد المستوى)



BNEBLCLHNYCSFVN مدة الدورةمستويات المبتدئينالخيارات

سان جيلس انترناشونال

لقد ُصممت دورات المستوى البالتيني للمتخصصين والموظفين 
التنفيذيين وكبار المتعلمين الذين يتطلعون إلى تعزيز قدراتهم 
ومهاراتهم اللغوية خالل فترة زمنية قصيرة. وُصممت جميع 
الدورات خصيًصا لتلبية احتياجات العمالء. وتتوافر دورات 
المستوى البالتيني في مراكزنا الُمخصصة لها في برايتون 
ولندن سنترال ونيويورك سيتي وسان فرانسيسكو وفانكوفر.

عند حجزك لدورة من المستوى البالتيني، سنرسل لك استبيان 
لمعرفة ما تحتاجه وتريده من وقتك معنا. ثم نقوم بعد ذلك 
بتجهيز دورات جماعية لتلبية احتياجات جميع العمالء في 

الفصل الدراسي، في حين سيتم تصميم الدروس الفردية 
خصيًصا لك.

دورات
المستوى البالتيني

الدورات الجماعية

الدروس الفردية

1 أسبوع فأكثر

1 أسبوع فأكثر

A1 (ابتدائي) +

مبتدئ +

في عام 2016، قال 97% من عمالئنا 
من المستوى البالتيني أنهم يودوا في 

توصية غيرهم بااللتحاق بالدورات 
التدريبية لدينا. 



BNEBLCLHNYCSF

سان جيلس انترناشونال

CELTA دورة كامبردج

الوحدة األولى والثانية من دورة 
Delta كامبردج

(TEC) دورة معلمي اللغة اإلنجليزية

 ICELT كامبردج 
(مجموعات ُمحددة فقط)

4 أسابيع

دوام جزئي

2 أسبوع

متغيرة

C2 (بارع)

C2 (بارع)

B1 (متوسط) +

سيتيح لك التأهيل األولي في دورة TEFL (تدريس اللغة اإلنجليزية 
كلغة أجنبية) الفرصة للعيش والعمل في المملكة المتحدة والواليات 

المتحدة وفي الخارج ومقابلة أشخاص بخلفيات ثقافية مختلفة.

:CELTA دورة كامبردج
لقد ُصممت دورة كامبردج CELTA للناطقين أو شبه الناطقين باللغة 

اإلنجليزية وهي دورة ُمعترف بها على نطاق واسع من قبل مدارس اللغة 
اإلنجليزية في جميع أنحاء العالم. يمكن للطالب المتواجدين في منطقة 

سان فرانسيسكو االنضمام لدورة CELTA المتاحة لدينا على اإلنترنت، 
مما سيسهل على األشخاص الذين يعملون بدوام كامل المشاركة 

والحصول على الشهادة.

:Delta دورة كامبردج
دورة كامبردج Delta هي دورة TEFL متقدمة من ثالث وحدات 

لتدريب ُمعلمي اللغة اإلنجليزية. وقد ُصممت خصيًصا للمعلمين الذين 
 "ELT" لديهم خبرة كبيرة بالفعل في مهنة تدريس اللغة اإلنجليزية

ويرغبون في تطوير مهاراتهم إلى ما هو أكثر من ذلك.

:TKT وكامبردج TEC دورة سان جيلس
دورة سان جيلس لمعلمي اللغة اإلنجليزية (TEC) هي دورة تطوير وتنمية لمدة أسبوعين لمعلمي اللغة اإلنجليزية غير الناطقين بها. وباإلضافة 

إلى ذلك، تقدم مدرسة سان جيلس برايتون التابعة لنا دورة إعداد ُمكثفة بخصوص اختبار مهارات التدريس (TKT) من كامبردج خالل فصل 
الصيف.

:ICELT كامبردج
ICELT (شهادة في تدريس اللغة اإلنجليزية أثناء الخدمة) هي منحة متقدمة من كامبردج لمعلمي اللغة اإلنجليزية من ذوي الخبرة غير الناطقين 

بها وهي تهدف إلى تعزيز وتطوير معرفة المرشحين وخبراتهم ومهارات العملية في التدريس. وتقدم هذه الدورة في سان جيلس برايتون 
لمجموعات ُمحددة من المعلمين.

B1 (متوسط) +

دورات
TEFL

مدة الدورةمستويات المبتدئينالخيارات



سان جيلس انترناشونال

تقدم مراكز سان جيلس الصيفية لتعليم الصغار برامج تعليمية وترفيهية لصغار المتعلمين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 8-19 عام في بيئة آمنة. ونقدم برنامج شامل متكامل لطالبنا في األماكن التي يختارونها في 

المملكة المتحدة والواليات المتحدة وكندا. ويشمل ذلك دروس اللغة اإلنجليزية واإلقامة والوجبات واألنشطة 
والرحالت والتأمين واإلشراف.

بورنموث 
كامبردج 

كانتربري 
لندن 

نوتنغهام 
أكسفورد

بوسطن 
لوس أنجلوس 

نيويورك
أورالندو 

سان فرانسيسكو

تورنتو 
فانكوفر

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة 
األمريكية

كندا

المراكزالدولة

دورات سان جيلس
لتعليم الصغار



سان جيلس انترناشونال

توفر هذه الدورات للعائالت الفرصة لتجربة العيش والدراسة مًعا في مدينة جديدة. حيث يمكن للوالدين دراسة 
اللغة اإلنجليزية في الصباح في مدارس تعليم الكبار التي تعمل على مدار العام، سان جيلس برايتون أو سان 

جيلس سنترال لندن أو سان جيلس نيويورك سيتي أو سان جيلس سان فرانسيسكو، في حين ذهاب أطفالهم 
لحضور دروسهم في الفصول الدراسية الحديثة إما داخل الموقع أو على ُبعد دقائق قليلة سيًرا على األقدام. 

وبعد االنتهاء من دروسك، يمكنك التمتع 3 أنشطة مختلفة لفترة ما بعد الظهر والقيام برحلة عائلية لمدة يوم 
كامل كل أسبوع. ويمكن توفير اإلقامة إما في غرف إقامة مشتركة أو في شقق وفنادق. ونقدم أيًضا العديد 
من البرامج المختلفة، مما يتيح للعائالت المرونة في االختيار من بين مجموعة متنوعة من أماكن اإلقامة 

والوجبات والخيارات الدراسية.

ブライトン
)ロンドン )セントラル校

ニューヨーク・シティー
サンフランシスコ

ロケーション

イギリス

アメリカ

الدورات
العائلية



سان جيلس انترناشونال

اإلقامة 
والخدمات

النقل والتأمين
 توفر جميع مراكز سان جيلس خدمة التوصيل من المطار وعند 

 المغادرة في جميع المطارات المحلية. وبإضافة خدمة النقل إلى مكان 
 حجزك، يمكنك ضمان الحصول على بداية سلسة إلقامتك. وبالمثل، 
 يمكنك إضافة خدمة التأمين لرحلتك عند الحجز وذلك لضمان جعل 

 األمور أكثر سهولة بالنسبة لك. وبالمثل، يمكنك إضافة خدمة التأمين 
لرحلتك عند الحجز وذلك لضمان جعل األمور أكثر سهولة بالنسبة لك.

البرنامج االجتماعي
يتوافر بجميع مراكز سان جيلس برامج اجتماعية أسبوعية تتكون من العديد 

من األنشطة المختلفة والرحالت المحلية. وتمثل تلك البرامج االجتماعية 
وسيلة رائعة الستكشاف مدينتك الجديدة وتكوين صداقات جديدة من جميع 

أنحاء العالم.

اإلقامة
يقدم لك كل مركز من مراكز سان جيلس مجموعة متنوعة من أماكن اإلقامة لتناسب احتياجاتك. ويتم فحص جميع أماكن 

اإلقامة لدينا بعناية من قبل مسؤولي اإلقامة واإلسكان لدينا المتواجدين دائًما طوال فترة إقامتك لضمان سالمتك وأمانك وراحتك 
وسعادتك.

ونحن نوفر لك:

·    أماكن لإلقامة   
·    مباني سكنية  

·    بيوت ضيافة وفنادق  
·    منازل خاصة (متوفرة في مراكز ُمحددة للطالب الذين يزيد عددهم عن أربعة ويقيمون في نفس العنوان.    



سان جيلس انترناشونال

تعّرف على المزيد
يرجى زيارة موقعنا على الويب www.stgiles-international.com لمعرفة المزيد عن مدارسنا والدورات التدريبية لدينا.

احجز اآلن

لحجز دورتك التدريبية، يمكنك:
االتصال بشريك سان جيلس المحلي لديك  •

الحجز على اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني   • 
www.stgiles-international.com  

تنزيل نموذج تسجيل من موقعنا على الويب وإرساله مرة أخرى عن   • 
طريق البريد اإللكتروني أو البريد  

إذا قمت بالحجز من خالل شريك خارجي، يمكنك أيًضا السداد من خالله 
وسنرسل لك وثائق التأكيد الخاصة بك لهم. وسوف يساعدونك على تنظيم 

 وقتك في الخارج ويمكنهم كذلك مساعدتك في عمل تأشيرتك إذا كنت 
بحاجة لها.

أما إذا قمت بالحجز مباشرة، فيمكنك السداد عن طريق بطاقة الخصم،
أو بطاقة االئتمان أو عن طريق التحويل المصرفي الدولي. وبعدما نستلم 
دفعة اإليداع الخاصة بدورتك التدريبية، سترسل فرق التسجيل لدينا لك 

وثائق التأكيد الخاصة بك ومعلومات ما قبل الوصول.

التأشيرات

إذا كنت بحاجة إلى استخراج تأشيرة، سنقدم لك الوثائق الالزمة لدعم طلبك. 
ويتوافر لدينا أيًضا ُمسجلين لمساعدتك إذا كانت لديك أية أسئلة. 

•  تم إدراج مركزي برايتون ولندن سنترال 
   من قبل UKVI كجهات راعية مع المستوى الرابع، 

 CAS أيًضا ترخيص إصدار وثائق UKVI كما ُمنحتها   
   للمساعدة في طلب تأشيرتك

 •  تم منح مركزي سان فرانسيسكو ونيويورك سيتي تخويل بموجب القانون 
الفيدرالي لتسجيل الطالب األجانب غير المهاجرين. سيلزم توفير البيانات     

المالية عند الطلب.  
 ،Languages Canada بصفته عضًوا في هيئة  • 

يمكن لمركز سان جيلس فانكوفر تقديم وثائق لدعم طلب الحصول على    
تأشيرتك  

خطوتك التالية



سان جيلس نيويورك سيتي، الواليات المتحدة األمريكية
330 Fifth Avenue, 8th Floor,

New York City, NY 10001
الهاتف: +1 212 967 9900
الفاكس: +1 212 967 9915

newyork@stgiles-usa.com

سان جيلس سان فرانسيسكو، الواليات المتحدة
 785 Market Street (Suite 300),

San Francisco, CA
94103-2024

الهاتف: +1 415 788 3552
الفاكس: +1 415 788 1923

sanfrancisco@stgiles-usa.com

سان جيلس فانكوفر، كندا
1130 West Pender Street (Suite 400),

Vancouver, BC, V6E 4A4
الهاتف: +1 604 685 0291
الفاكس: +1 604 685 0294

english@stgiles-canada.com

المقر الرئيسي لسان جيلس
154 Southampton Row, London, WC1B 5JX, UK

الهاتف: +44 (0) 20 7837 0404
hq@stgiles.co.uk

جميع المعلومات كانت صحيحة في وقت إرسالها
E&OE .2017 للطباعة، أبريل عام

اتصل بنا

إذا كانت لديك أية أسئلة قبل الحجز، يرجى عدم التردد في االتصال بمراكزنا باستخدام التفاصيل الواردة أدناه:

سجلوا إعجابكم بصفحتنا على الفيس بوك
/www.facebook.com

stgilesinternational

تابعونا على تويتر
www.twitter.com/St_Giles

تفضلوا بزيارة صفحتنا على اليوتوب
/www.youtube.com/user

StGilesHeadOffice

تفضلوا بزيارة صفحة فليكر الخاصة بنا
/www.flickr.com/photos

StGilesInternational

تابعوا مدونتنا
www.stgiles-international.com/blog

تابعونا على اإلنستجرام! ابحثوا عن
#tellstgiles للعثور على حسابات مدارسنا

سان جيلس برايتون، المملكة المتحدة
1-3 Marlborough Place, Brighton, BN1 1UB

الهاتف: +44 (0) 1273 682747
الفاكس: +44 (0) 1273 689808

brighton@stgiles.co.uk

سان جيلس لندن سنترال، المملكة المتحدة
154 Southampton Row, London, WC1B 5JX

الهاتف: +44 (0) 20 7837 0404
الفاكس: +44 (0) 20 7837 4099

londoncentral@stgiles.co.uk

مراكز سان جيلس الصيفية لتعليم الصغار، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، كندا
1-3 Marlborough Place, Brighton, BN1 1UB

الهاتف: +44 (0) 1273 573760
الفاكس: +44 (0) 1273 689808

juniors@stgiles.co.uk

سان جيلس إيستبورن، المملكة المتحدة
13 Silverdale Road, Eastbourne, BN20 7AJ

الهاتف: +44 (0) 1323 729167
الفاكس: +44 (0) 1323 721332
eastbourne@stgiles.co.uk

سان جيلس لندن هاي جيت، المملكة المتحدة
51 Shepherds Hill, Highgate, London, N6 5QP

الهاتف: +44 (0) 20 8340 0828
الفاكس: +44 (0) 20 8348 9389

londonhighgate@stgiles.co.uk


