
مركز جامعة غرب 
أستراليا لتعليم 
اللغة اإلنجليزية 

نجليزية في واحدة من أفضل 100 جامعة  تعلم الإ



إن الحرم الجامعي الواسع لجامعة غرب أستراليا 

وأبنيتها المبنية من الحجر الرملي وحدائقها 

النباتية الرائعة تجعل من الجامعة واحدة من 

ماكن في أستراليا.  أجمل الأ

إنها توفر مجموعة شاماًل من البرامج الخاصة 

بالخريجين والدراسات العليا في عدد كبير من 

عمال والطب  المجالت التي تشمل إدارة الأ

والقانون والتعليم والعمارة والهندسة والعلوم 

والفنون. 

وبوصفها واحدة من مجموعة الجامعات الثمانية 

الكبار في أستراليا، ُتَعد جامعة غرب أستراليا 

واحدة من أهم الجامعات في أستراليا وتتمتع 

بشهرة عالمية لتفوقها في مجال التعليم 

بحاث.  والأ

حصدت الجامعة العديد من الجوائز الدولية، 

على سبيل المثال، في أكتوبر 2005، حصل كل 

ستاذ الدكتور باري مارشال وأستاذ الشرف  من الأ

روبين وارين من جامعة غرب أستراليا على جائزة 

نوبل في الفسيولوجيا أو الطب. وهذا يبرز 

جودة النشاط البحثي في منطقة غرب أستراليا 

وتحديًدا في جامعة غرب أستراليا. 

الجامعة 

رسالة ترحيب 
من المدير 
عزيزي طالب المستقبل، 

يسرنا أنكم قد اخترتم دراسة اللغة 

نجليزية في مركز جامعة غرب أستراليا  الإ

 .)CELT( نجليزية لتعليم اللغة الإ

نجليزية قد  مما ل شك فيه أن اللغة الإ

أصبحت اللغة التي تربط العالم ببعضه 

نجليزية  البعض؛ ومن ثم، تساعدنا اللغة الإ

نشطة  في إقامة عالقات صداقة ومزاولة الأ

التجارية مع مختلف بلدان العالم. ونحن 

 )CELT( نجليزية في مركز تعليم اللغة الإ

نرغب في تزويدك بالمهارات اللغوية 

التي تحتاجها في التواصل الفعال مع َمْن 

م وأيًضا  نجليزية كلغتهم الأ يتحدثون الإ

مع الناس من مختلف بلدان العالم الذين 

نجليزية وسيلة يعبرون بها  يتخذون من الإ

عن أنفسهم بطريقتهم الخاصة. 

سوف تجد في هذا الكتيب معلومات عن 

بيرث وبرامج وخدمات مركز تعليم اللغة 

نجليزية )CELT( التي تساعدك في  الإ

التوصل إلى أفضل اختيار لك. 

نتطلع بشوق لستقبال في جامعة غرب 

أستراليا لنساعدك في تطوير قدراتك في 

نجليزية ومعرفتك الثقافية حتى  اللغة الإ

تتمكن الستمتاع بمدينة بيرث وتكوين 

صداقات جديدة والنجاح في المستقبل. 

 كالوم كويل – المدير

 UWA CELT وفريق عمل
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 حرم جامعة غرب أستراليا 
في كرولي 

 جامعة ذات شهرة عالمية يعمل 

بها أشخاص متميزون. 

حرم جامعي ساحر فيه حديقة 

رائعة في واحدة من أكثر مدن 

العالم نبًضا بالحياة... 

يمكن الوصول منها إلى محطة 

قطارات كالريمونت سيًرا على 

الأقدام. 

مكان رائع لتتعلم فيه اللغة 

نجليزية.  الإ

 حرم جامعة غرب أستراليا 
في كليرمونت 

ر مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم  ُيعبِّ

نجليزية )CELT( عن تقاليد  اللغة الإ

نجليزية  الجامعة من خالل تدريس اللغة الإ

بجودة عالية وسط بيئة ودودة وداعمة. 

جميع المعلمين التابعين لنا حاصلون على 

درجات ومؤهالت متخصصة في تعليم 

نجليزية. كما أن النهج الخاص بنا  اللغة الإ

في التعليم والتعلُّم يوفر للطالب الكثير 

نجليزية  من الفرص لممارسة استخدام الإ

والتعرُّف على الحياة في أستراليا من خالل 

نشطة والمشاريع.  المهام والأ

توفر جامعة غرب أستراليا لطالب اللغة 

نجليزية مميزات التعلم في واحدة من  الإ

سترالية الرائدة داخل حرم  الجامعات الأ

جامعي جميل. كذلك فإن برامجنا الفريدة 

جيدة التنظيم تجمع بين المنهج الصارم 

في التعليم والتعلم والخبرات الواقعية 

والعملية في اللغة، مما يساعد الطالب على 

اكتشاف إستراتيجياٍت تجعل منهم متعلمين 

نجليزية.  دائمين للغة الإ

نجليزية  مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم اللغة الإ
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َهة للدارسين  نجليزية العامة ُموجَّ فصول الإ

الذين يرغبون في تحسين قدرتهم على التواصل 

نجليزية. وهذه الفصول الدراسية تعد أيًضا  بالإ

أحد المسارات المؤدية إلى جميع برامج اللغة 

نجليزية الأخرى في جامعة غرب أستراليا. حيث  الإ

يتدرَّب الطالب في وحدات مدتها خمسة أسابيع 

على القراءة والستماع في الوقت الذي يصقلون 

فيه مهارات الكتابة والتحدث الواضح المترابط لنقل 

رسالتهم بكل ثقة. 

نجليزية العامة  الإ

مدة الدورة: من 5 أسابيع إلى 45 أسبوًعا 

مدة الدروس التحضيرية: 9 دروس تحضيرية في السنة 

سبوع  أسلوب الدراسة: 20 ساعة في الأ

المستويات المقدمة: المستوى المبتدئ إلى المتقدم 

عمال  نجليزية لالأ اللغة الإ

مدة الدورة: من 5 أسابيع إلى 45 أسبوًعا 

مدة الدروس التحضيرية: 4 دروس تحضيرية في السنة 

سبوع  أسلوب الدراسة: 20 ساعة في الأ

 المستويات المقدمة: المستوى فوق المتوسط 
إلى المتقدم 

عمال مخصصة  نجليزية لالأ فصول اللغة الإ

غراض  نجليزية لأ للدارسين المهتمين بتعلم اللغة الإ

عمال والتوظيف. تركز كل وحدة مدتها خمسة  الأ

أسابيع على موضوعات تجارية مهمة للطالب مثل 

عمال التجارية الدولية.  السياحة والتسويق والأ

عمال الدارسين على استخدام  نجليزية لالأ تساعد الإ

عمال والستماع والقراءة في  المفردات الخاصة بالأ

عمال وكتابة التقارير والخطابات وغيرها  مواقف الأ

عمال الأخرى. يستطيع  من أشكال مراسالت الأ

عمال  نجليزية لالأ الطالب من خالل برنامج اللغة الإ

أن ينموا قدرتهم على التصال الفعال في المواقف 

الجتماعية والتجارية ويصقلوا معارفهم بممارسات 

عمال عبر الثقافات.  الأ

كاديمية  غراض الأ نجليزية لالأ الإ

مدة الدورة: من 5 أسابيع إلى 45 أسبوًعا 

مدة الدروس التحضيرية: 9 دروس تحضيرية في السنة 

سبوع  أسلوب الدراسة: 20 ساعة في الأ

 المستويات المقدمة: المستوى فوق المتوسط 
إلى المتقدم 

كاديمية معدة  غراض الأ نجليزية لالأ فصول الإ

للدارسين الذين يرغبون في تنمية قدراتهم في 

نجليزية استعداًدا لاللتحاق بالدراسة  اللغة الإ

نجليزية.  الجامعية في إحدى الدول الناطقة بالإ

يقوم الدارسون من خالل الوحدات الدراسية 

التي تستغرق خمسة أسابيع بتطوير مهاراتهم في 

الستماع وتدوين المالحظات، ومهارات الندوات 

والعروض التقديمية بالإضافة إلى مهارات القراءة 

كاديمية. كما يتعلم الطالب مهارات  والكتابة الأ

البحث في المكتبات وتطوير كفاءتهم في مجال 

تقنية المعلومات. ويتعلمون أيًضا كيفية التكيف مع 

سترالية.  كاديمية للمؤسسات الجامعية الأ الثقافة الأ

نجليزية برامج معتمدة لتعليم اللغة  يقدم مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم اللغة الإ

عداد  كاديمية، فضاًل عن الإ غراض الأ نجليزية لالأ عمال والإ نجليزية لالأ نجليزية العامة والإ الإ

لجتياز اختبارات ُمعَترَف بها دولًيا مثل اختبارات كمبريدج و IELTS و TOEFL و

 TOEIC. يتوقف اختيار أفضل دورة مناسبة لك على أهدافك ومستوى قدراتك في 
نجليزية. كما يقدم المركز دورات مختلفة تتنوع بين مستوى المبتدئين   اللغة الإ

 والمستوى المتقدم لمساعدتك في تطوير إجادتك للغة. ولذلك فإن اختيار البرنامج 

يكون متعلًقا بما تأمل أن تحققه أثناء الدراسة في المركز. 

 الدورات و
البرامج 
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يستضيف مركز جامعة 
غرب أستراليا لتعليم اللغة 

اإلنجليزية مراكز اختبار 
 TOEFL و IELTS المتحانات

المعترف بها دوليًا. 

عداد لمتحان النظام الدولي لالختبار  الإ
 )IELTS( نجليزية في اللغة الإ

مدة الدورة: 5 أسابيع 

مدة الدروس التحضيرية: 5 دروس تحضيرية في السنة 

سبوع  أسلوب الدراسة: 20 ساعة في الأ

المستويات المقدمة: المستوى فوق المتوسط 

يقدم مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم اللغة 

عداد لمتحان النظام الدولي  نجليزية دورات لالإ الإ

نجليزية )IELTS( المعترف به  لالختبار في اللغة الإ

دولًيا. توجد خمسة فصول دراسية في السنة للدورة 

سبوع. بالإضافة إلى  المكثفة بواقع 20 ساعة في الأ

نجليزية ورش  ذلك، يقدم مركز تعليم اللغة الإ

عمل IELTS بدوام جزئي على مدار السنة. يستطيع 

 IELTS الطالب الذين يرغبون في أداء اختبار

 IELTS التسجيل وأداء المتحان في مركز اختبارات

في جامعة غرب أستراليا. 

عداد لمتحان كمبريدج  الإ

مدة الدورة: 10 أسابيع 

مدة الدروس التحضيرية: 3 دروس تحضيرية في السنة 

سبوع  أسلوب الدراسة: 20 ساعة في الأ

 المستويات المقدمة: المستوى فوق المتوسط 
إلى المتقدم 

يقدم مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم اللغة 

عداد لمتحانات اللغة  نجليزية دورات لالإ الإ

نجليزية لجامعة كمبريدج المعترف بها دولًيا.  الإ

توجد ثالثة فصول دراسية لمنهج جامعة كمبريدج 

كل عام ُتعَقد قبل المتحانات في مارس ويونيو 

نجليزية  وديسمبر. وُيعد مركز تعليم اللغة الإ

نجليزية  الطالب للحصول على شهادة في الإ

المتقدمة )CAE( لطالب المستوى ما قبل المتقدم، 

نجليزية )FCE( لطالب  ولى في الإ والشهادة الأ

المستوى فوق المتوسط، والختبار التمهيدي في 

نجليزية )PET( لطالب المستوى المتوسط.  الإ

نجليزية )CELT( نوعين  ينظم مركز تعليم اللغة الإ

رئيسيين من الدورات لمجموعات المشاركين. في 

ولى يقوم بتصميم دورات مخصصة حسب  الفئة الأ

احتياجات كل مجموعة محددة. وفي هذا النوع من 

الدورات، يميل المشاركون إلى البقاء مع بعضهم 

البعض في فصل دراسي واحد، ويفضل أن يكون 

الطالب لديهم قدرات لغوية متشابهة. ويمكن 

للمشاركين أيًضا أن ينضموا إلى أنشطة للتبادل 

الثقافي مع طالب دوليين آخرين في المركز. أما 

َمة فيمنح الفرصة  النوع الثاني من الدورات الُمقدَّ

نجليزية  للمشاركين على اختالف مستوياتهم في الإ

لمشاركة طالب دوليين آخرين في دوراٍت مثل 

نجليزية  عمال والإ نجليزية لالأ نجليزية العامة والإ الإ

عداد لختبارات.  كاديمية والإ الأ

 الجولت الدراسية والدورات 
بحسب الطلب 

 )UWA CELT( نجليزية يمتلك مركز تعليم اللغة الإ

خبرة كبيرة في تخطيط وتنفيذ دورات مكثفة في 

نجليزية. وهذه البرامج المصممة بحسب  اللغة الإ

الطلب موجهة لمجموعات المشاركين من المدارس 

الثانوية وكليات الجامعات والشركات والهيئات 

الحكومية والثقافية. تتفاوت مدة البرامج وتتراوح 

بين أربعة أيام و12 أسبوًعا وتنقسم بشكل عام 

سترالية،  نجليزية + الثقافة الأ إلى ثالثة أنواع: الإ

غراٍض خاصة، والتطوير المهني  نجليزية لأ والإ

نجليزية لمتحدثي اللغات الأخرى  لمعلمي اللغة الإ

)TESOL(. وقد قام المركز بتصميم وتنفيذ دورات 
غراض خاصة مع التركيز على جوانب  نجليزية لأ الإ

دارة وغيرها  متخصصة مثل الهندسة والطب والإ

من المجالت الأخرى. كذلك يستطيع المركز أن 

يقدم برامج معدة بحسب الطلب على مدار السنة 

الجامعية وتنفيذها في جميع مستويات إتقان اللغة 

نجليزية.  الإ

لمزيٍد من المعلومات حول الجولت الدراسية 

والدورات بحسب الطلب: 

studytours@uwa.edu.au :بريد إلكتروني
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عينة من جداول المواعيد 

برنامج صباحي 

الجمعة الخميس الأربعاء الثالثاء الثنين الوقت 

المفردات اللغوية 8:45 ص – 10:45 ص 

التطوير من خالل استكشاف 

موضوع أسبوعي 

 النحو والستخدامات 

التطوير والدقة

مهارات القراءة 

 إستراتيجيات تطوير مهارات 

القراءة الفعالة 

المهارات المتكاملة 

تدريب مع التركيز على التصال 

الشفهي والسمعي 

 مهارات متكاملة 

مع التركيز على تطوير القواعد 

والستخدام ومهارات الكتابة

مهارات الستماع 11 ص – 1 م 

 مهارات متكاملة مع التركيز 

 على استراتيجيات تطوير 

فهم الستماع 

مهارات التحدث 

 إستراتيجيات تطوير 

الوضوح والطالقة 

مهارات الكتابة 

 تطوير المهارات في 

عملية الكتابة 

 مهارات متكاملة 

 مع التركيز على تطوير 

المفردات ومهارات القراءة

المهارات المتكاملة 

تدريب مع التركيز على التصال 

الشفهي والسمعي 

 الدخول الذاتي المراقب/فترة مسائية حرة أو الدخول الذاتي المراقب 2:00 م – 5:00 م 

نزهة/فترة مسائية حرة

الجمعة الخميس الأربعاء الثالثاء الثنين الوقت 

 الدخول الذاتي المراقب/فترة صباحية حرة أو الدخول الذاتي المراقب 8:45 ص – 1:00 م 

نزهة/فترة مسائية حرة

المفردات اللغوية 1:15 م – 3:15 م 

التطوير من خالل استكشاف 

موضوع أسبوعي 

النحو والستخدامات التطوير 

والدقة

مهارات القراءة 

إستراتيجيات تطوير مهارات القراءة 

الفعالة 

المهارات المتكاملة 

تدريب مع التركيز على التصال 

الشفهي والسمعي 

 مهارات متكاملة 

مع التركيز على تطوير القواعد 

والستخدام ومهارات الكتابة

مهارات الستماع 3:30 م – 5:30 م 

 مهارات متكاملة مع التركيز 

على استراتيجيات تطوير فهم 

الستماع 

مهارات التحدث 

إستراتيجيات تطوير الوضوح 

والطالقة 

مهارات الكتابة 

 تطوير المهارات في عملية 

الكتابة 

 مهارات متكاملة 

مع التركيز على تطوير المفردات 

ومهارات القراءة

المهارات المتكاملة 

تدريب مع التركيز على التصال 

الشفهي والسمعي 

البرنامج المسائي 

نجليزية في جامعة غرب  تركز برامج اللغة الإ

أستراليا علىتقديم تجربة تعليم وتعلم على 

أعلى مستوى من الجودة مع درجة عالية من 

العمل والتفاعل... إنها متعة جادة جًدا! 

عمال  نجليزية لالأ نجليزية العامة والإ نجليزية جدولين زمنيين لغالبية البرامج بما في ذلك برامج الإ يقدم مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم اللغة الإ

عداد لختبارات كمبريدج وIELTS. حيث يدرس الطالب إما برنامًجا صباحًيا من الساعة 8:45 ص إلى 1:00 م  كاديمية والإ غراض الأ نجليزية لالأ والإ

أو برنامج مسائي من 1:15 م إلى 5:30 م. ل يحتاج الطالب إلى تحديد الجدول الزمني )ضمن الخيار البديل الممتد إلىـ 20 ساعة( الذي يرغبون 

نجليزية والطلب العام.  في اللتحاق به؛ فالمركز سوف يحدد لطالب أنسب جدول زمني بناًء على مستوى إجادته لالإ
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اللغة اإلنجليزية كطريق إلى شهادات التخرج من 
جامعة غرب أستراليا

كثر شيوًعا يكون من خالل اللتحاق  المسار الأ

كاديمية ومهارات  نجليزية الأ بالدورة النتقالية لالإ

الدراسة التي تتيح إمكانية اللتحاق مباشرة بالدراسة 

الجامعية في الجامعة. تعتبر هذه الدورة أفضل 

بديل للطالب الذين تنطبق عليهم شروط اللتحاق 

بالدورة النتقالية والذين يمكنهم النخراط في 

دراسة مكثفة لمدة 10 أسابيع أو 20 أسبوًعا. 

أما المسار الآخر للدراسة الجامعية في الجامعة 

كاديمية  غراض الأ نجليزية لالأ يكون منخالل دورة الإ

بالإضافة إلى امتحان IELTS أو TOEFL. هذا 

لين للدورة  المسار خاص بالطالب غير الُمؤهَّ

 النتقالية أو الطالب الذين ل يحتاجون للدراسة 

إل لخمسة أسابيع فقط، وليس 20 أسبوًعا أو حتى 

10 أسابيع. 

نجليزية إلى المستوى الذي تشترطه  نجليزية طريقتين أو مسارين لتحسين إتقان اللغة الإ يقدم مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم اللغة الإ
الجامعة لاللتحاق ببرامج الدراسة الجامعية والدراسات العليا. 

حصلت الدورة االنتقالية 
التي يعقدها المركز على 

ختم اعتماد الهيئة الوطنية 
العتماد برامج تدريس 

 )NEAS( اللغة االإنجليزية
بوصفها منتًجا متميًزا. 

البرنامج مناسب أيًضا للطالب الذين يتمتعون بالحق 

في اللتحاق غير المشروط بجامعة غرب أستراليا 

الذين يرغبون في زيادة قدراتهم اللغوية وثقتهم 

في أنفسهم قبل اللتحاق بالتعليم الجامعي. 

النجاح في الدورة النتقالية بنسبة %70 يحقق اشتراط 

نجليزية لغالبية الدورات  الجامعة المتعلق باللغة الإ

قبل التخرج أو بعده. ومع ذلك فإن بعض الدورات 

في جامعة غرب أستراليا تكون لها متطلبات أعلى، 

على سبيل المثال: 

عمال الحصول على 	  يتطلب ماجستير إدارة الأ

نسبة تقدير عام %75 وتقدير مهارات ل يقل 

عن 70%. 

تتطلب كل دورات كلية الحقوق تقدير عام 	 

 .85%

تي:  سوف تساعد الدورة النتقالية الطالب في الآ

نجليزية للوصول 	  تحسين مهاراتهم في اللغة الإ

إلى المستوى المطلوب من قبل جامعة غرب 

أستراليا. 

كاديمية  نجليزية الأ الدورة النتقالية لالإ
ومهارات الدراسة 

  إذا كانت متطلبات اللتحاق بالدورات الجامعية 

 أعلى من 6.5 وليست أقل من 6.0، فإن اللتحاق 

 بالدورة النتقالية ومدتها 10 أسابيع يتم بعد 

 الحصول على درجات ل تقل عن 0.5 درجة لكل 

 نطاق )band( على حدة وللدرجة الكلية. للحصول 

 على مزيٍد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى 

لكتروني لمركز الجامعة:  الموقع الإ

celt.uwa.edu.au/courses/pathways

برنامج مدته 10 أسبوًعا برنامج مدته 20 أسبوًعا المطلب 

نجليزية  نظام اختبار اللغة الإ

 )IELTS( الدولي

5.5 درجات بمجموع كلي ل يقل عن 
5 درجات 

 6 درجات بمجموع كلي ل يقل عن
5.5 درجات 

 TOEFL iBT
58 )بحد أدنى 18 في التحريري و 16 

في الشفوي و12 في الستماع والقراءة(. 
70 )بحد أدنى 20 في التحريري و 19 في 

الشفوي و17 في الستماع و14 في القراءة(. 

نجليزية  الشهادة الأولى في الإ
)FCE( من كمبريدج 

حد أدنى 60 درجة وفارق طفيف 
لكل مهارة 

حد أدنى 75 درجة وجيد لكل مهارة 

نجليزية  اختبار بيرسون للغة الإ
)أكاديمي( 

49 درجة كلية على أل يقل تقييم كل 
عنصر عن 42 

54 درجة كلية على أل يقل تقييم كل 
عنصر عن 54 

نجليزية العامة لمركز جامعة  الإ
غرب أستراليا لتعليم اللغة 

نجليزية  الإ

فوق المتوسط بحد أدنى 70% 
)بحيث ل تقل درجة أي مهارة على 

حدة عن 60%( 

أقل من المتقدم بحد أدنى 69% 
)بحيث ل تقل درجة أي مهارة على 

حدة عن 65%( 

نجليزية  دورة المركز الإ
كاديمية  غراض الأ لالأ

بحد أدنى %65 )بحيث ل تقل درجة 
أي مهارة على حدة عن 60%( 

بحد أدنى %69 )بحيث ل تقل درجة 
أي مهارة على حدة عن 65%( 

الحد الأدنى لمتطلبات اللتحاق 

 

التعرف على تنظيم مختلف أنواع 	 

كاديمية ولغتها  النصوص الأ

تنمية معرفتهم بلغة التخصص الذي 	 

اختاروه. 

سترالية بصورة 	  كاديمية الأ فهم الثقافة الأ

أفضل. 

تطوير مستوى عاٍل من المهارات التحليلية 	 

والتعبيرية في سياق أكاديمي أسترالي. 

إعداد إستراتيجيات للمساهمة في 	 

دبية بالشكل المالئم.  المصادر الأ

تطوير القدرة على أن يكونوا دارسين 	 

مستقلين في واحدة من الجامعات 

سترالية مع الثقة في المشاركة بحرية  الأ

كاديمية.  وبالشكل المالئم في المواقف الأ

َمة لتالئم الطالب الأجانب  الدورة النتقالية ُمصمَّ

الذين يرغبون في الدراسة في جامعة غرب أستراليا 

ولكن ليس لديهم المستوى المطلوب من إجادة اللغة 

نجليزية.  الإ

8 جامعة غرب أستراليا 



نجليزية عن طريق   وبالنسبة للطالب الذين ل تنطبق عليهم شروط اللتحاق بالدورة النتقالية، يبقى أمامهم خيار تحسين إجادتهم لالإ
كاديمية في مركز الجامعة.  غراض الأ نجليزية لالأ نجليزية العامة أو الإ البدء بدورة الإ

يوجد مسار بديل لاللتحاق بالجامعة متاح أيًضا 

كاديمية  غراض الأ نجليزية لالأ من خالل برنامج الإ

 IELTS عداد لمتحان الخاص بنا، بالإضافة إلى الإ

 .TOEFL أو

كاديمية  غراض الأ نجليزية لالأ رغم أن دورة الإ

عبارة عن برنامج منظم له منهج أساسي يشمل 

وحدات تعليمية تقدم على مدار خمسة أسابيع، 

إل أنه يخضع في كل فصل دراسي لتعديالٍت تلبي 

احتياجات المجموعة المشاركة في الفصل الدراسي. 

إن تعديل الدورة بهذه الطريقة لتتوائم مع معرفة 

وقدرات الطالب المشاركين يجعل منها وسيلة 

كاديمية والقدرات  داعمة للغاية لتطوير المهارات الأ

نجليزية. هذا التركيز على احتياجات  في اللغة الإ

نجازات وفًقا لمكونات كل  الطالب يدمج تقييم الإ

فصل. ولذلك، يجب على الطالب الذين يختارون 

كاديمية  غراض الأ نجليزية لالأ اللتحاق بدورة الإ

اجتياز امتحان IELTS أو امتحان TOEFL عبر 

نترنت أيًضا.  الإ

كاديمية +  غراض الأ نجليزية لالأ  الإ
 IELTS/TOEFL امتحان

دورة انتقالية 

الجمعة الخميس الأربعاء الثالثاء الثنين الوقت 

8:45 ص – 10:45 
ص 

في مجموعات دورة انتقالية 
ندوة 1 للطالب 

8:45 ص – 9:15 ص 

لمحة على الوحدة الثانية 
محادثة 

الحديث عن مشاكل عالمية 

في مجموعات دورة انتقالية 
ندوة 2 للطالب 

8:45 ص – 9:15 ص 

قراءة 
قراءة فصول من كتاب دراسي 

في مجموعات دورة انتقالية 
ندوة 3 للطالب 

8:45 ص – 9:15 ص 

محادثة 
 عرض تقديمي قصير عن 

مشاكل مهمة 

في مجموعات بحثية 
ورقة بحثية 
كتابة فرضية 

في مجموعات دورة انتقالية 
إعادة صياغة 

التدريب على كتابة المراجع وإعادة 
الصياغة والتلخيص 

في مجموعات دورة انتقالية 11 ص – 1 م 
تدريب على الستماع 

المرأة والعمل 

في مجموعات دورة انتقالية 
كتابة 

كتابة ملخص 

في مجموعات دورة انتقالية 
المهارات المتكاملة 

أدوار الرجل والمرأة في العمل 

في مجموعات بحثية 
ورقة بحثية 
كتابة فرضية 

في مجموعات مناظرة 
محادثة 

مناظرة رسمية حول مشاكل عالمية 
ونوع الجنس 

في مجموعات دورة انتقالية 2:00 م – 3:15 م 
قراءة 

أنواع النصوص والأنماط البالغية 

في مجموعات دورة انتقالية 
مهارات القراءة 

 مهارات القراءة – الموضوع 
والغرض والجمهور والنبرة 

في مجموعات دورة انتقالية 
نحو/كتابة 

بناء الأفعال 

في مجموعات دورة انتقالية 
تدريب قراءة 
نساء العالم 

دراسة مستقلة 

 الدخول الذاتي المراقب/فترة مسائية حرة أو الدخول الذاتي المراقب 2:00 م – 5:00 م 
نزهة/فترة مسائية حرة

نموذج جدول مواعيد 

يستطيع الطالب الذين يرغبون في تأدية اختبار 

IELTS أن يؤدونه في مركز اختبارات IELTS في 
جامعة غرب أستراليا. 

 تفضل بزيارة 
 www.celt.uwa.edu.au/test-centers/ielts

9 celt.uawa.edu.au



  "ساعدني مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم 

نجليزية في توسيع مداركي والتفكير   اللغة الإ

 خارج الصندوق. أصبحت أثق الآن في مهاراتي 

نجليزية بحيث أستطيع أن أشرع   في اللغة الإ

في برنامج البكالوريوس في الجامعة". 

طار  تي دورات المركز ومستوياتها ومتوسط عدد أسابيع الدراسة المطلوبة. كذلك يوضح الرسم عالقة تقريبية بين الإ يوضح الرسم البياني الآ
وروبي المرجعي العام للغات )CEFR( ومستوى الدراسة في المركز. من المهم أن تالحظ أن التقدم في المستوى في المركز معروض  الأ

نجليزية.  بصورة تقريبية على أساس الدارس المتوسط للغة الإ

التقدم في الدورة 

مستوى 
المركز 

دليل استرشادي 
لإلطار األوروبي 

المرجعي 

دورات وبرامج المركز 

نجليزية ↓ ↓   الإ
العامة 

عداد لمتحان  الإ
كمبريدج 

نظام اختبار اللغة 
نجليزية الدولي  الإ

 )IELTS(

نجليزية  اللغة الإ
لالأعمال 

نجليزية   الإ
 لالأغراض 
الأكاديمية 

 الدورة
النتقالية 

10 أسابيع A1 مبتدئ 

10 أسابيع A2 أساسي 

10 أسابيع +A2 قبل المتوسط 

PET 10 أسابيع B1 متوسط 1 
10 أسابيع 

10 أسابيع B1 متوسط 2 

10 أسابيع B2 فوق المتوسط 
أول شهادة في 

 )FCE( نجليزية الإ
10 أسابيع 

5 أسابيع 
10 أسابيع 10 أسابيع 10 أسابيع 

10 أسابيع +B2 قبل المتقدم 

10 أسابيع 10 أسابيع 10 أسابيع 
نجليزية  شهادة في الإ

 )CAE( المتقدمة
10 أسابيع  5 أسابيع C1 متقدم 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
نجليزية للحياة  الإ

 وطريق لجميع 

 CELT برامج

 امتحانات ُمعترف بها عالمًيا 

نجليزية  في اللغة الإ

نجليزية في مجال  الإ

الأعمال والتجارة 

الجمع مع امتحان 

 TOEFL أو IELTS
لأغراض اللتحاق 

بالدراسة الجامعية 

اللتحاق المباشر 

بالدورات الجامعية 

ودورات الدراسات 

العليا 

رامون رينان زانو سيلفا )من البرازيل( 
نجليزية لالأعمال والدورة النتقالية 2014  خريج دورة الإ

10 جامعة غرب أستراليا 



العثور 
على وطن بعيدًا 

عن الوطن

نجليزية أن يوفر لك إقامة تشمل إقامة منزلية وdemi-pair )العمل لبعض الوقت   يستطيع مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم اللغة الإ
لدى أسرة أثناء الدراسة(. 

الحياة مع عائلة 
قامة المنزلية  الإ

فضل بالنسبة للطالب  قامة هي الأ هذه الإ

سترالية  سرة الأ الذين يرغبون في تجربة حياة الأ

والحصول على دعم عائلة تتحدث اللغة 

سر التي توفر إقامة منزلية في  نجليزية. تقع الأ الإ

جميع أنحاء منطقة العاصمة وقد يحتاج الطالب 

إلى استخدام وسائل النقل العامة للوصول إلى 

جامعة غرب أستراليا. يشارك الطالب الوجبات 

سرة المضيفة لكن توجد غرف  والمرافق مع الأ

نوم خاصة بهم. 

العمل لبعض الوقت لدى أسرة أثناء 
الدراسة 

 Demi-pair برنامج

يسمح برنامج demi-pair للطالب بالجمع 

بين الدراسة لدوام كامل والعمل كمساعد في 

عمال المنزلية. يعمل الطالب عادًة لمدة   الأ

ثالث ساعات كل مساء من الثنين إلى الجمعة 

قامة المنزلية الكاملة. يجب أل   في مقابل الإ

قامة بنظام demi-pair عن  يقل عمر طالب الإ

عمار 18 و 19  20 سنة )هناك استثناءات لالأ
 سنة إذا كانوا يحملون مؤهل مربية معترف به(، 

نجليزية أقل من  وأن يكون مستوى إتقانهم لالإ

قل. هذا الوضع متاح لمدة  المتوسط على الأ

ل تقل عن 3 أشهر، وهو متاح للطالب الذين 

يحملون تأشيرة دراسة أو تأشيرة دخول العمل 

أثناء العطالت. 

قامة  الإ

مكتب تسكين جامعة غرب أستراليا 

يقدم مكتب تسكين جامعة غرب أستراليا 

نواع المختلفة المتوافرة  معلومات مفيدة عن الأ

قامة ويقدم النصائح للطالب الأجانب.  من الإ

 www.housing.uwa.edu.au
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المرافق 
زَة بلوح أبيض 	  فصول دراسية حديثة مجهَّ

)سبورة( تفاعلي وجهاز عرض وأجهزة كمبيوتر 
لكتروني.  للتعليم الإ

مكتبة عامرة بالمصادر يعمل بها أمين مكتبة 	 
بدوام كامل )مفتوحة أيام الثنين إلى الخميس 

من 8:15 ص إلى 5:00 م، ويوم الجمعة من 
8:15 ص إلى 3:45 م( 

معمالن كمبيوتر متصالن بشبكة كاملة مع اتصال 	 
نترنت وإمكانية الوصول إلى البريد  مجاني بالإ

لكتروني )مفتوحان أيام الثنين إلى الخميس  الإ
من 8:15 ص إلى 5:00 م، ويوم الجمعة من 

8:15 ص إلى 4:00 م(. 
مقهى الحرم الجامعي 	 
خدمة استشارية للطالب 	 
اتصال بالشبكة الالسلكية في مختلف أنحاء 	 

الحرم الجامعي 
 	 TOEFL و IELTS مركز اختبار لمتحانات

دعم الطالب 
نجليزية فريق  يوجد لدى معهد تعليم اللغة الإ

عمل تسره مساعدتك في حل المشاكل بجميع 

أنواعها من الشخصية إلى العملية، بما في ذلك 

المسائل المتعلقة بالدراسة والتأشيرة. ستحصل 

دارة وفريق العمل  على دعم مستشار الطالب والإ

داري وهيئة التدريس.  الإ

التخرج 
يتم تقييم مستوى تقدمك من خالل مشاركتك في 
مهام الفصل الدراسي والواجب المنزلي واختبارات 

نهاية الفصل الدراسي. وعند التخرج، ستحصل على 
شهادة تبين الدورة التي أتممتها ومستواك ودرجاتك 

ومدة الدراسة. 

نجليزية  الدورات التأهيلية في اللغة الإ
يستطيع مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم اللغة 

نجليزية أن يمزج برامج تعلُّم اللغة بالتأهيل  الإ

المهني داخل هذا المجال من خالل شراكته مع 

شركة Australian Internships. إن مزج دراسات 

نجليزية بالتأهيل المهني يتيح فرصة ممتازة  اللغة الإ

لكتساب خبرة مهنية وثقافية ثمينة وإضفاء الصبغة 

العالمية على سيرتك الذاتية. 

مركز اختبار IELTS في جامعة غرب أستراليا 

المرافق 
والخدمات 

أحد الفصول الدراسية في مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم 

نجليزية  نجليزية اللغة الإ مكتبة مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم اللغة الإ

نجليزية  مركز تعليم اللغة الإ

12 جامعة غرب أستراليا 



منشآت وخدمات جامعة غرب أستراليا 
متاحة لجميع الطالب 

مكتبات موضوعية توفر الصحف العالمية 	 

ومصادر بحثية واسعة وأجهزة كمبيوتر كاملة 

التوصيل الشبكي 

مركز رياضي يحتوي على صالة ألعاب مجهزة 	 

بالكامل وصالت اسكواش ومالعب كرة السلة 

وتنس الريشة والتنس وتنس الطاولة ومالعب 

للكريكيت وكرة القدم 

مركز فنون قتالية به مدربين للجودو بخبرات 	 

دولية 

حمامات سباحة مدفأة في الحرم الجامعي 	 

اتحاد للطالب يشمل أندية ترفيهية واجتماعية 	 

خاصة 

دورات ترفيهية في مواضيع مثل التصوير 	 

الفوتوغرافي والغيتار واليوغا والبيالتس والشراع 

والزمبا والهبوط من قمم الجبال والكثير من 

www.sport.uwa.edu.( نشطة الأخرى الأ

)au/recreate
مركز طبي يعمل فيه أطباء وممرضون يتمتعون 	 

بالخبرة في مساعدة الطالب المحليين والأجانب 

منشآت مصرفية واتحاد ائتماني تعاوني 	 

متاجر وكشك صحف ومكتب بريد يقدم جميع 	 

الخدمات 

وكالة سفر تقدم مجموعة متكاملة من 	 

الخدمات والمعلومات للطالب 

خدمة الستشارات الطالبية 	 

مهرجانات وفعاليات موسمية 	 

معرض للفنون ومتاحف داخل الحرم 	 

الجامعي 

حفالت موسيقية مجانية وقت الغداء 	 

UniAccess لتقديم الدعم للطالب من 	 
ذوي الحتياجات الخاصة 

 توفر جامعة غرب أستراليا مرافق خاصة وخدمات دعم ممتازة للطالب. ٌتقدر الجامعة التنوع الذي ُيضيفه الطالب الأجانب على الحياة 
في الحرم الجامعي والمدينة. 

مكتبة ريد مبنى وينتروب كلية إدارة الأعمال بجامعة غرب أستراليا 

 جامعة غرب أستراليا 

نترنت  المعلومات من خالل الإ

 facebook.com/UWACELTStudents

اسأل جامعة غرب أستراليا 

بوابة إلكترونية تشمل أسئلة وإجابات 

يستطيع الطالب المرتقبون أن يبحثوا عن إجابات 
عن أسئلة ُطِرَحت من قبل أو أن يبعثوا إلينا 

نترنت.  باستفساراتهم من خالل الإ

 www.askuwa.edu.au
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المكان: محطة قطارات بيرث 
صورة مقدمة من مكتب السياحة لغرب أستراليا 

مدينة بيرث
حقائق سريعة 

بيرث: عاصمة غرب أستراليا 

تعداد السكان: 2.02 مليون نسمة

مساحة غرب أستراليا: 2.5 مليون كيلومتر مربع

الحكومة: ديمقراطية

منطقة التوقيت: توقيت جرينتش + 8 ساعات 

الديانة: حرية دينية تامة 

14 جامعة غرب أستراليا 



 بيرث
سترالية، وتقع المدينة  هي رابع أكبر المدن الأ

على الساحل الجنوبي الغربي من ولية غرب 

أستراليا على ضفاف نهر سوان وتحدها من 

الجهة الغربية شواطئ المحيط الهندي برمالها 

البيضاء. 

تمتلك بيرث البيئة المثالية لحياة مريحة 

وصحية، رغم احتفاظها بوضعها كمدينة 

يكونومست  حديثة وعصرية. اختارت وحدة الإ

لالستخبارات مدينة بيرث كواحدة من أفضل 

 .قامة فيها على مستوى العالم 10 مدن لالإ

يحتوي وسط مدينة بيرث والضواحي القريبة 

منه على مجموعة متنوعة من المطاعم 

ماكن الترفيهية والثقافية،  والمقاهي، والأ

بالإضافة إلى أماكن رائعة للتسوق. يمكن 

الوصول إلى الكثير من أهم معالم بيرث 

ومبانيها التاريخية ومتنزهاتها الخالبة ومراكز 

التسوق العصرية فيها وشواطئها بسهولة 

عن طريق منظومة النقل العام المتكاملة 

في بيرث. كما أن السير وركوب الدراجات من 

مور السهلة والممتعة في جميع أنحاء بيرث  الأ

مع وجود ممرات للمشاة والدراجات بجوار 

النهر والساحل. 

"ملخص إمكانات المعيشة ونظرة عامة"، 
يكونومست   أغسطس 2014، وحدة الإ

لالستخبارات 

متوسط درجات الحرارة 

32-20 درجة مئوية ديسمبر إلى فبراير الصيف 
25-12 درجة مئوية مارس إلى مايو الخريف 

18-8 درجة مئوية يونيو إلى أغسطس الشتاء 
22-10 درجة مئوية سبتمبر إلى نوفمبر الربيع 

 المناخ في بيرث معتدل ورائع مع طقس دافئ 

جاف في الصيف وبارد رطب في الشتاء. 

الطقس في بيرث 

المكان: برج بيرث بل 

الأنشطة المتاحة 

استمتع بالسباحة على شاطئ كوتيسول 

اركب دراجة حول وادي سوان 

شاهد فيلًما تحت النجوم – تفضل بزيارة قاعة 
سومرفيل الموجودة في الجامعة. 

استمتع بيوم تقضيه في مدينة فريمانتل وزر في 
ثناء متاحف وشاهد أبنية تاريخية وتسوق في   الأ

 متاجر وأسواق فريدة واذهب في نزهة أو تتناول 
عشاء في أحد المطاعم التي تقدم مأكولت من 

ثقافاٍت مختلفة. 

استمتع برحلة على متن عبارة إلى جزيرة روتنست. 

مهرجان بيرث الفني الدولي 

www.perthfestival.com.au

ُيَعد هذا المهرجان أقدم عرض فني ُيقام 

خالل أشهر الصيف. ويعرض المهرجان 

مجموعة من أفضل عروض الدراما والمسرح 

دب  فالم والفنون والأ والموسيقى والأ

والكوميديا العالمية والمعاصرة. 
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غرب أستراليا

منطقة تصنيع النبيذ في نهر مارغريت 

البروزات الصخرية 

الموقع: رأس أغسطا 

كوجي 

16 جامعة غرب أستراليا 



سترالية،  تغطي ولية غرب أستراليا ثلث القارة الأ

وتمتد على مساحة تزيد عن 2.5 مليون كيلومتر 

مربع )مليون ميل مربع( عبر منطقتين مناخيتين 

مختلفتين. عندما يكون الطقس دافئ وجاف في 

شمال الولية، فإنه يكون بارد ورطب في جنوبها. 

تحد الولية من جهة الشرق الصحراء، بينما 

يحدها من جهة الغرب شريٌط ساحلي بكر بطول 

12500 كيلومتر )7813 مياًل(. حبى هللا ولية غرب 

أستراليا بمجموعة من الظواهر الطبيعية الفريدة 

دوًنا عن باقي العالم من بينها دلفين مونكي ميا 

وسالسل جبال بنجل بنجل وأشجار الكاري الطويلة 

في الجنوب الغربي. خض مغامرة خارج بيرث 

لمشاهدة المدينة الواسعة التي تزخر بتجارب 

رائعة. استمتع بمنظر المسطحات الخالبة 

التي نحتتها الطبيعة على مدار ماليين السنين. 

ع بثقافة أهل البالد الأصليين، واقترب من  تشبَّ

الحيوانات والنباتات التي تشتهر بها أستراليا. تقع 

منطقة كمبرلي في أقصى شمال الولية، وُتَعد 

رضية القديمة  هذه المنطقة من التكوينات الأ

التي تشتهر بوجود جبال شاهقة وخلجان عميقة 

وساحرة وشواطئ بكر. أما منطقة بيلبرا فتقع في 

قلب ولية غرب أستراليا، وتمنح فرصة المغامرات 

المثيرة والسياحة البيئية. لكن هذه الصورة تنقلب 

إلى النقيض في الشمال مع الغابات الطبيعية 

والكروم في الركن الجنوبي الغربي. أينما اتجهت 

بد.  ستجد ذكريات تدوم إلى الأ

شياء التي يمكنك   لمزيٍد من المعلومات حول الأ

أن تشاهدها أو تفعلها في مدينة بيرث وولية 

 غرب أستراليا، تفضل بزيارة:

 www.westernaustralia.com

كالباري 

وادي العمالقة 

الأماكن المتطرفة في أستراليا 

الصورة الكبيرة 
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18 جامعة غرب أستراليا 



كيفية تقديم الطلب 

يمكنك الستعانة بهذا الكتيب وزيارة موقع مركز جامعة غرب أستراليا لتعليم 

نجليزية – www.celt.uwa.edu.au/courses لختيار البرنامج  اللغة الإ

الذي يناسب أهدافك.

حدد الدورة التي ترغب في اللتحاق بها  1

  www.celt.uwa.edu.au/courses/apply – لكتروني تفضل بزيارة موقعنا الإ

لتنزيل نموذج الطلب. يرجى استكمال جميع أقسام النموذج بما في ذلك البيانات 

الشخصية وخطة الدراسة وبيانات التأشيرة. يرجى الطالع على شروط وأحكام 

التسجيل قبل استكمال بيانات النموذج والتوقيع عليه. 

استكمل نموذج الطلب  3

a . من خالل ممثل الجامعة. ننصحك بإرسال الطلب من خالل  
 أحد الممثلين الرسميين للمركز. لالطالع على قائمة شاملة، 

www.celt.uwa.edu.au/courses/apply يرجى زيارة 

قامة وطلب استخراج  سوف يساعدك ممثلونا في شؤون الإ

 التأشيرة، وسوف يقدمون لك أيًضا مجموعة متنوعة من 

الخدمات الأخرى؛ 

أو 

إرسال طلبك إلى المركز.   4

م من جانبك، وسوف  سوف يتخذ المركز ما يلزم من إجراءات بشأن الطلب الُمقدَّ

يرسل لك خطاب عرٍض ووثائق القبول. يشتمل خطاب العرض على فاتورة بقيمة 

قامة إذا كانت مطلوبة،  الدورة وغيرها من الرسوم المفروضة )تشمل رسوم الإ

وتغطية تأمين صحي لطالب إذا كنَت قد تقدمت بطلب تأشيرة طالب(. 

خطاب العرض  5

 سوف ُيطلب منك اتخاذ ترتيبات السفر والحصول على تأشيرة طالب 

 بنفسك. كذلك يستطيع ممثل المركز في الخارج مساعدتك في هذه 

الترتيبات إذا احتجت أي نصيحة أو مساعدة. نصيحتنا للطالب الوافدين 

بتأشيرة سياحة أو تأشيرة دخول العمل أثناء العطالت أن يتخذوا الترتيبات 

المتعلقة بتغطية التأمين الصحي الخاصة بهم قبل السفر. نصيحتنا لكل 

 الطالب أن يحصلوا على تأمين سفر خاص لتغطية متعلقاتهم الشخصية 

طوال مدة دراستهم وأي مدة إضافية يقضونها في أستراليا. 

ترتيبات السفر والتأشيرة  7

 فور أن تتلقى خطاب العرض، يجب أن توقع على وثائق القبول وتعيدها 

مرفًقا بها المبلغ المسدد إلينا مباشرة أو عن طريق ممثل المركز في الخارج. 

وبمجرد أن يتلقى المركز هذه الوثائق، سوف نرسل لك معلومات تتعلق 

لكتروني إلى جانب نموذج تأكيد القيد )CoE( الذي  بالتوجيه إلى بريدك الإ

 ستحتاجه للبدء اتخاذ إجراءات استخراج التأشيرة )إذا كنَت تستخرج 

تأشيرة طالب(. 

القبول  6

ابدأ هنا 

 إذا كنَت تريد الدراسة في مركز جامعة غرب أستراليا 

نجليزية، فإليك بعض الخطوات للتيسير من   لتعليم اللغة الإ

عملية تقديم الطلب. 

b . تسليم الطلب إلى المركز مباشرة. ارسل الطلب بعد استكماله 
والتوقيع عليه إلى: 

نجليزية  مركز تعليم اللغة الإ
The University of Western Australia

 M429, 35 Stirling Highway
 Crawley Perth WA 6009

أستراليا 
enrolments-celt@uwa.edu.au :بريد إلكتروني

 يمكنك الدراسة بدوام كامل أو بدوام جزئي لمدة تصل إلى 12 أسبوًعا 

 إذا كانت لديك تأشيرة زائر أو لمدة 17 أسبوًعا باستخدام تأشيرة الدخول 

لإجازة عمل. إذا أردت الدراسة مدة أطول، ينبغي لك أن تدرس بدوام كامل 

لكتروني لدائرة الهجرة وحماية   بتأشيرة طالب. يرجى الرجوع للموقع الإ

الحدود – www.border.gov.au – للوقوف على متطلبات التأشيرة. 

اختر تأشيرة تناسب الدورة ومدة الدراسة.  2
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