
0202الرسوم الدولية 
WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

 اللغة اإلنجليزية العامة
 دوام جزئي  دوام كامل

 صباحا  
دوام جزئي       

بعد الظهر     ( متقدم—مبتدئ ) 

 أسبوعيا  /410$ أسابيع 2-10          

 أسبوعيا  /200$ أسبوعيا  /$300
 أسبوعيا  /400$ أسابيع 11-23          

 أسبوعيا  /390$ أسابيع 24-34          

 أسبوعيا  /370$ أسابيع +35          

 ( المسنوى الخامس -التأسيس   1)المستوى   NZCEL   دوام كامل 
أسبوع(  17فصل الدراسي  )   $6,550  

أسبوع(  34فصلين دراسيين  ) 2   $12,480  
  17,390$  أسبوع (  12فصول دراسية  )  3

  NZCEL 120$*رسوم التسجيل. 

  التحضير لإلختبار  
دوام جزئي          دوام كامل

بعد الظهر     (B2 & C1كامبرج/PTE/OET/TOEIC/آيلتس) 

 أسبوعيا/410$ أسابيع 2-10

 أسبوعيا/$200
 أسبوعيا/400$ أسابيع 11-23 

 أسبوعيا/390$ أسابيع 24-34 

 أسبوعيا/370$ أسابيع +35 

 دوام كامل اإلعداد للمدرسة الثانوية  

أسبوع (  12)  1فصل دراسي   $4,920  

 9,360$  أسبوع ( 02فصلين دراسيين )    

 13,320$  أسبوع ( 33فصول دراسية )  3 

  أسبوع ( 24فصول دراسية )     4    $17,760 

 اللغة اإلنجليزية ألغراض محددة
 دوام كامل

 األعمال التجارية ، التمريض ، الطيران والدورات األخرى

  6,550$ أسبوع ( 21فصل دراسي ) 

أسبوع ( 34فصلين دراسيين )     $12,480  

  17,390$   أسبوع ( 12دراسية ) فصول   3

 السعر  في األسبوع دورة اللغة اإلنجليزية اإلضافية

  455$ الفن          

  470$ الرقص          

 465$ تجربة الزراعة          

  515$ جولف          

 485$ ركوب الخيل          

 485$ الرجبي          

 515$ تصفح          

 ساعات على األقل  10 دروس خصوصية

 الساعة/70$ اللغة اإلنجليزية العامة

 الساعة/90$ التحضير لإلختبار

 الساعة/90$ اللغة اإلنجليزية ألغراض محددة

    NZCLT 
 TESOLاللغة واختبار تدريب المعلمين ، 

أسبوع ( 15)  4المستوى       $6,200  
أسبوع ( 20)  5المستوى       $8,200  

 $ رسوم ترتيب النشاط.222*  

ساعة من اللغة اإلنجليزية العامة وأنشطة بعد الظهر مرتين  02* يشمل السعر األسبوعي 
 في األسبوع.

 .يعتمد السعر  بالساعة على رسوم الدروس الفردية 

 .يرجى االستفسار عن أسعار المجموعة صغيرة 

  3 –صباحاُ  9الخميس من  –دراسة دوام كامل من األثنين  ُ  عصرا

  :0229جوالي  03&   0202فبراير  00تاريخ الدخول  

 مالحظة:

   :عصرا   3 –صباحا   9ساعة في األسبوع، من دوام كامل 

  :عصرا   3 –صباحا   9ساعة في األسبوع، من  21دوام جزئي في الصباح 

  :عصراً  3 –ظهراً  0ساعات في األسبوع ،  01دوام جزئي بعد الظهر 

 للمزيد ....

 .دورات اللغة اإلنجليزية يمكن أن تبدأ يوم االثنين 

 .المنح الدراسية المتاحة 

 .دورات اللغة المسائية متاحة 
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         رسوم اإلقامة

 رسوم اإلقامة

 سنة 24طالب أقل من 
 أسبوعيا/280$ أيام 1وجبات،  3يشمل 

 سنة وما فوق 24طالب 
يشمل الفطور والعشاء أيام األسبوع،        

 وجبات في اجازة األسبوع 3
 أضافية خالل عطلة عيد الميالد * $50 

 أسبوعيا/$240

  200$       رسوم اإلقامة مع العائلة

0202الرسوم الدولية 
WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

 األنشطة بعد اليوم الدراسي

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثنين
نشاط دراسي                      

تعلم ثقافة جديدة                   
تجارب جديدة       ركن اإلنجليزية مجانا ..  النشاط اإلجتماعي  النطق / دروس..  مجانا   النادي اإلجتماعي  

التمتع بالهواء النقي والشمس مع  تجارب جديدة
 أصدقاءك

تحسن حديثك من خالل لعب األلعاب 
 الترفيهية

 تكوين صداقات جديدة
 تحسين مهارات اإلتصال 

  اختبار كامبرج
آيلتس   Mock اختبار 

 السياسات والمالحظات:

 الحد األدنى لمدة الدراسة أسبوعان ، ما لم ينص على خالف ذلك. - :الدورة

 يمكن للطالب بدء دورات اللغة اإلنجليزية أي يوم االثنين )باستثناء المدرسة والعطالت الرسمية(. -

 األسعار:

 .0202ديسمبر  24تطبق األسعار على جميع التسجيالت المستلمة بعد  -

 ومع إشعار ال يقل عن أسبوعين. WIE يمكن تأكيد اإلقامة مع العائالت فقط بعد استالم الرسوم من قبل  -

 الرسوم ال تشمل تكاليف األنشطة خارج المعهد أو الرحالت. -

 بالحق في تعديل الرسوم في أي وقت.  WIEتحتفظ  -

٪ باستثناء رسوم اإلقامة التي ال تتضمن 21يتم تحديد جميع الرسوم بالدوالر النيوزيلندي وتشمل ضريبة السلع والخدمات بنسبة  -
 ضريبة السلع والخدمات.

 www.wie.ac.nzبالنسبة للوائح االنسحاب وأسترجاع األموال ، يرجى الرجوع إلى  -
 0202ديسمبر  21األسعار صالحة حتى  -

 .0202ديسمبر  02يتم إغالق المعهد لمدة أسبوعين خالل فترة عيد الميالد ورأس السنة. آخر يوم دراسي في السنة هو  - العطل:

ا في أيام العطل الرسمية ، وال يتم منح أي تعويض عن أيام العطل الرسمية. -  يتم إغالق المعهد أيض 

 التامين:
 يجب أن يكون لدى جميع الطالب تأمين طبي وتأمين سفر -

The policy must meet the Code of Practice. 

         الرسوم األخرى

 ) لمرة واحدة (رسوم التسجيل 
  180$ دروس تقوية -

  40$   دروس خصوصية -

 الموارد رسوم

 يشمل الكتب المدرسية، األقراص المدمجة، ألخ ..

  120$ دوام كامل  -

 دوام جزئي-  $60 

 120$ اتجاه واحد - أوكالند—أستقبال المطار

 600$  التأمين ) إلزامي (
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