


أبدء رحلة نجاحك
إنجازاتك تهم. نحن هنا لدعم تجربتك الدراسية من خالل بيئات تعليمية

داعمة، وجلسات دعم تعليمي أسبوعية وتدريس تفاعيل 

نحن يف مالفرين انرتناشيونال 
نقدم املرونة يف برامجنا حتى 

نتمكن من التكيف بشكل أفضل 
مع احتياجاتك املتغرية لتحسني 

معرفتك وقدرتك 

مهام كانت تطلعاتك، نحن هنا
ملساعدتك يف الوصول إىل 

إمكاناتك الكاملة من خالل 
الدعم املخصص الذي يقدمه 

مدرسونا يف األوقات التي 
تناسبك وتناسب جدول فصلك 

الدرايس 

هل حلمت بزيارة برايتون؟
بزيارة مانشسرت؟ رمبا تريد 

التعلم يف واحدة من أكرث مدن 
العامل حداثًة - لندن؟ 

 تقع مدارس اللغات لدينا ومراكز
الدراسة الدولية داخل الحرم

الجامعي وخارجه يف بعض األماكن 
األكرث إثارة يف اململكة املتحدة 

سنساعدك عىلماذا نقدم
تحقيق أهدافك 

خطوات للنجاح 

رشاكات، واعتامدات وعضويات

حقائق أساسية

طالب كحد أقىص للصفكليات معتمدة من املجلس الربيطاين

تعلم تفاعيل

15

مدرسني أكفاء

برامج لغة إنجليزية
بواقع 15، 20 و 25 ساعة

لقد طورت مهارايت اللغوية ومتكنت من رؤية كل ما ميكن رؤيته
يف لندن , ساعدتني مامرسة اللغة عىل التغيري و تكوين صداقات 

والتحدث إىل السكان املحليني وتحسني لغتي اإلنجليزية حقاً 

آريانا – من إيطاليا



مدرسينا املؤهلني مستعدون و متحمسون لدعم الطالب لتحسني لغتهمالتعليم والدعم
وحب التعلم لديهم وتحقيق طموحاتهم األكادميية 

أكرث من

تأسست يف طالبأكرث من

دولة مختلفة

تشمل الدورات :
الربامج الجامعية :

سنة  التحضري الدولية/برنامج السنة التحضريية الدولية
السنة الدولية األوىل

دبلوم الدراسات العليا الدولية
ما قبل املاجستري

رسالتنا هي تزويد الطالب الدوليني باملهارات األكادميية
واللغة اإلنجليزية األساسية والتجارب الثقافية والدعم الذي 

يحتاجون إليه لالزدهار يف دراساتهم األكادميية وحياتهم 
اليومية وتطورهم الوظيفي 

دورات اللغة اإلنجليزية :
دورات التحضري الختبار أيليتس واختبار كامربدج

لغة إنجليزية عامة
مهارات االتصال والنطق

برامج لغة إنجليزية متخصصة

التميز يف
جميع نواحي 

عملنا 

املرونة
املساءلة 
والنزاهة 

يف عملنا 

االلتزام بفهم
طالبنا,زمالئنا 

ورشكائنا 

برامج املدرسني/ املعلمني املتقدمة
(CLIL) كورسات متقدمة لتدريب املدرسني/ املعلمني

فريق مالفرين

تأكد من حصولك عىل تعليم عايل الجودة وتجربة تعليمية قيمة
ومواصلة رحلتك نحو النجاح 

يوظف مالفرين ما يقارب

موظف



مالفرين هاوس
برايتون

تقع ماليفرن هاوس برايتون يف قلب برايتون.

تقع عىل بعد 5 دقائق سرياً عىل األقدام
من محطة القطار  و10 دقائق سرياً عىل األقدام 

من الواجهة البحرية مام يجعلها مكاناً مثالياً لتجربة 
كل ما تقدمه برايتون. 

مدرسونا املتمرسون موجودون ملساعدتك
عىل تحسني مهاراتك اللغوية  وبناء الثقة وتكوين صداقات. 

مركز دراسة بوصول ذايت

أجهزة كمبيوتر للطالب وخدمة واي فاي مجانية

فصول دراسية مرشقة مع ضوء طبيعي

مرافق تعليمية حديثة

سبورة تفاعلية

صالة طالب اجتامعية

أقل عمر
(للمجموعات الخاصة مع مرافق/مدرب للمجموعة 12)

حقائق رئيسية

السكن

عدد الصفوف

سعة الكلية التقديرية

إقامة مع عائلة

إقامة طالب

أقىص عدد طالب لكل صف



 مالفرين هاوس
 برايتون



الكورسات املقدمة

التحضري لالمتحان

أيليتس أكادميي
كامربيدج فريست

كامربيدج متقدمة

اللغة اإلنجليزية األساسية
القياسية / املكثفة /

اللغة اإلنجليزية بالثقافة الربيطانية

اللغة اإلنجليزية للمحادثة

مجموعات الكلية
اللغة اإلنجليزية لألعامل

تنفيذي واحد لواحد

اللغة اإلنجليزية لكبار الشخصيات
دورة املعلمني الدوليني

اللغة اإلنجليزية للسفر والسياحة

اللغة اإلنجليزية لإلعالم

مجموعات مهنية

مجموعات بيسبوك

تدريب املعلمني

لغة إنجليزية عامة

اللغة اإلنجليزية لألعامل

اللغة اإلنجليزية املهنية

 منوذج الجدول االسبوعي

هناك برامج مكملة مدرجة يف كل دورة مبا يف ذلك :
أنشطة اجتامعية أسبوعية

نادي محادثة
تقام جميع الدورات عىل مدار السنة وتبدأ كل يوم اثنني

          ساعة باألسبوع

االثنني 9:00 – 11:30

الثالثاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

األربعاء 9:00 – 11:30

الخميس 9:00 – 11:30

الجمعة 9:00 – 11:30

    ساعة باألسبوع

االثنني 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

 الثالثاء 9:00 – 11:30

األربعاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الخميس 9:00 – 11:30

الجمعة 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

20        ساعة باألسبوع15

االثنني 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الثالثاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

األربعاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الخميس 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الجمعة 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

25 





bookings@malvernplc.com www.malvernhousebrighton.com

£215 £265 £315 £460

£430 £530 £630 £920

£645 £795 £945 £1,380

£860 £1,060 £1,260 £1,840

£1,025 £1,275 £1,550   £2,250

£1,230 £1,530 £1,860 £2,700

£1,435 £1,785 £2,170 £3,150

£1,640 £2,040 £2,480 £3,600

£1,845 £2,295 £2,790 £4,050

£2,050 £2,550 £3,100 £4,500

£2,255 £2,805 £3,410 £4,950

£2,460 £3,060 £3,720 £5,400

£2,470 £3,120 £3,575 £5,720

£2,660 £3,360 £3,850 £6,160

£2,850 £3,600 £4,125 £6,600

£3,040 £3,840 £4,400 £7,040

£3,230 £4,080 £4,675 £7,480

£3,420 £4,320 £4,950 £7,920

£3,610 £4,560 £5,225 £8,360

£3,800 £4,800 £5,500 £8,800

£3,990 £5,040 £5,775 £9,240

£4,180 £5,280 £6,050 £9,680

£4,370 £5,520 £6,325 £10,120

£4,320 £5,520 £6,360 £10,200

£4,500 £5,750 £6,625 £10,625

£4,680 £5,980 £6,890 £11,050

£4,860 £6,210 £7,155 £11,475

£5,040 £6,440 £7,420 £11,900

£5,220 £6,670 £7,685 £12,325

£5,400 £6,900 £7,950 £12,750

£5,580 £7,130 £8,215 £13,175

£5,760 £7,360 £8,480 £13,600

£5,940 £7,590 £8,745 £14,025

£6,120 £7,820 £9,010 £14,450

£6,300 £8,050 £9,275 £14,875

£6,480 £8,280 £9,540 £15,300

£6,660 £8,510 £9,805 £15,725

£6,840 £8,740 £10,070 £16,150

£7,020 £8,970 £10,335 £16,575

£7,200 £9,200 £10,600 £17,000

£7,380 £9,430 £10,865 £17,425

£7,560 £9,660 £11,130 £17,850

£7,740 £9,890 £11,395 £18,275

£7,920 £10,120 £11,660 £18,700

£8,100 £10,350 £11,925 £19,125

£8,280 £10,580 £12,190 £19,550

£8,460 £10,810 £12,455 £19,975

£8,640 £11,040 £12,720 £20,400

أسبوع

أسبوع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

دورات لغة إنجليزية عامة أو محادثة

لغة إنجليزية عامة
لغة إنجليزية لألعامل

لغة إنجليزية بلس
التحضري المتحان إيليتس

التحضري المتحان كامربيدج

عدد الساعات باألسبوع

ساعة15ساعة20ساعة25ساعة30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

VIPالكورساملدة



bookings@malvernplc.com
 

www.malvernhousebrighton.com

 

 

كورسات لغة إنجليزية خاصة

اإلقامة
**األسعار أغراض إرشادية فقط وتخضع 

للتوافر وقت الدفع 

إقامة مع عائلة
ال ميكن حجز الغرف املزدوجة بشكل فردي

مكمل غذايئ خاص (يف األسبوع) 25 جنيه إسرتليني
حامم خاص 45 جنيه إسرتليني يف األسبوع (متوفر فقط للغرف الفردية) 

مكمل ليلة إضافية ( السعر لكل ليلة ملدة تصل إىل 3 ليايل  - حسب التوافر ) 45 جنيًه إسرتلني

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£450 £900

املدة

أسبوع واحدأسبوعني
الكورس

إنجليزية عامة ( مع تجربة برايتون)

إنجليزية عامة (مع ورش عمل تدريسية)

منهجيات إبداعية

ثقافة بريطانية

دورة للمجموعات (دورة املعلمني الدوليني)

املدخل التكاميل يف اكتساب اللغة واملحتوى 

استعامل التكنولوجيا يف الصف

£75

£110

£110

£50

£35

السعرمالحظات

رسوم إلزامية
غري مسرتدة 

رسوم التسجيل
 (SVV االتحاد األورويب أو )

رسوم إلزامية
غري مسرتدة 

 اتجاه واحد
لندن هيرثو

رسوم إلزامية
غري مسرتدة 

سعر الكتاب

الطالب مسؤول
عن جميع األجور 

 تختلف بناًء
عىل البنك

رسوم التسجيل
(الرشيحة 4) 

استقبال املطار

 رسوم حجز السكن

 الكتب

رسوم التحويل املرصفية

رسوم أخرى

كورسات املدرسني

£70 £70

£595 £59.50

£1,120 £56.00

£1,575 £52.50

£2,044 £51.10

الساعةالسعرسعر الدرس

دروس خاصة
الدرس 1:1

ساعة واحدة

       ساعات 

    ساعة

    ساعة

    ساعة

10

20

30

40

رسير وفطورنصف إقامة مفردإقامة كاملةمتوين ذايت  إقامة مع عائلة

إقامة مع عائلة عامة

إقامة مع عائلة فاخرة 

إقامة قصرية (السعر لكل ليلة)

 إقامة مع عائلة

إقامة مع عائلة عامة

إقامة مع عائلة فاخرة 

إقامة قصرية (السعر لكل ليلة)

إشغال اثنني / مزدوج
متوين ذايت

إشغال اثنني / مزدوج
إقامة كاملة

إشغال اثنني / مزدوج
نصف إقامة

إشغال اثنني / مزدوج
رسير وفطور

 السعر لكل اسبوع

غرفة نوم مفردة بحامم داخيل (أساس الخدمة الذاتية)

اإلقامة

أسبوع34-26 أسبوع35-52أسبوع25-1

£310 £290 £270

£130 £160 £175 £135

£150 £180 £195 £155

£25 £30 £35 £25

£140 £170 £185 £145

£160 £190 £205 £165

£25 £30 £35 £25

السكن



مدرسة كوميونيكيت

كوميونيكيت هي كلية لغة إنجليزية راسخة يف
مانشسرت وأصبحت جزءاً من  مجموعة مالفرين 

إنرتناشيونال يف 2018 

تقع الكلية يف مبنى حديث بوسط املدينة، مقابل
حدائق بيكاديليل. 

تركز عىل تحسني اللغة من خالل التواصل، وتركز عىل
التدريس باملامرسة. 

مركز دراسة بوصول ذايت

أجهزة كمبيوتر للطالب وخدمة واي فاي مجانية

مكتبة ومحل لبيع الكتب

صالة ألعاب

مدخل حديث ومرشق

منطقتني استجامم للطالب

حقائق رئيسية

السكن

عدد الصفوف

سعة الكلية التقديرية

إقامة مع عائلة

إقامة طالب

أقىص عدد طالب لكل صف

أقل عمر
 لصفوف البالغني7(     فام فوق للكورسات العائلية)

12

200

15

16



________________مدرسة كوميونيكيت
جزء من مالفرين انرتناشونال



الكورسات املقدمة

اإلنجليزية للعائالت
لغة إنجليزية عامة للعائالت

كورسات مبتدئني

لغة إنجليزية عامة
ساعة باألسبوع 25 , 20 ،15

اللغة اإلنجليزية للمحادثة

مجموعات الكلية
اللغة اإلنجليزية لألعامل

تنفيذي واحد لواحد

اللغة اإلنجليزية لكبار الشخصيات
منهجية إبداعية

املدخل التكاميل يف اكتساب
(CLIL)اللغة واملحتوى 

استعامل التكنولوجيا يف الصف

الثقافة الربيطانية

أيليتس أكادميي

كامربيدج فريست

كامربيدج متقدمة

مجموعات مهنية

مجموعات بيسبوك

تدريب املعلمني

لغة إنجليزية عامة

اللغة اإلنجليزية لألعامل

اللغة اإلنجليزية املهنية

 منوذج الجدول االسبوعي

هناك برامج مكملة مدرجة يف كل دورة مبا يف ذلك :
أنشطة اجتامعية أسبوعية

نادي محادثة
تقام جميع الدورات عىل مدار السنة وتبدأ كل يوم اثنني

          ساعة باألسبوع

االثنني 9:00 – 11:30

الثالثاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

األربعاء 9:00 – 11:30

الخميس 9:00 – 11:30

الجمعة 9:00 – 11:30

    ساعة باألسبوع

االثنني 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

 الثالثاء 9:00 – 11:30

األربعاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الخميس 9:00 – 11:30

الجمعة 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

20        ساعة باألسبوع15

االثنني 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الثالثاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

األربعاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الخميس 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الجمعة 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

25 





bookings@malvernplc.com www.malvernhousebrighton.com

£215 £265 £315 £460

£430 £530 £630 £920

£645 £795 £945 £1,380

£860 £1,060 £1,260 £1,840

£1,025 £1,275 £1,550   £2,250

£1,230 £1,530 £1,860 £2,700

£1,435 £1,785 £2,170 £3,150

£1,640 £2,040 £2,480 £3,600

£1,845 £2,295 £2,790 £4,050

£2,050 £2,550 £3,100 £4,500

£2,255 £2,805 £3,410 £4,950

£2,460 £3,060 £3,720 £5,400

£2,470 £3,120 £3,575 £5,720

£2,660 £3,360 £3,850 £6,160

£2,850 £3,600 £4,125 £6,600

£3,040 £3,840 £4,400 £7,040

£3,230 £4,080 £4,675 £7,480

£3,420 £4,320 £4,950 £7,920

£3,610 £4,560 £5,225 £8,360

£3,800 £4,800 £5,500 £8,800

£3,990 £5,040 £5,775 £9,240

£4,180 £5,280 £6,050 £9,680

£4,370 £5,520 £6,325 £10,120

£4,320 £5,520 £6,360 £10,200

£4,500 £5,750 £6,625 £10,625

£4,680 £5,980 £6,890 £11,050

£4,860 £6,210 £7,155 £11,475

£5,040 £6,440 £7,420 £11,900

£5,220 £6,670 £7,685 £12,325

£5,400 £6,900 £7,950 £12,750

£5,580 £7,130 £8,215 £13,175

£5,760 £7,360 £8,480 £13,600

£5,940 £7,590 £8,745 £14,025

£6,120 £7,820 £9,010 £14,450

£6,300 £8,050 £9,275 £14,875

£6,480 £8,280 £9,540 £15,300

£6,660 £8,510 £9,805 £15,725

£6,840 £8,740 £10,070 £16,150

£7,020 £8,970 £10,335 £16,575

£7,200 £9,200 £10,600 £17,000

£7,380 £9,430 £10,865 £17,425

£7,560 £9,660 £11,130 £17,850

£7,740 £9,890 £11,395 £18,275

£7,920 £10,120 £11,660 £18,700

£8,100 £10,350 £11,925 £19,125

£8,280 £10,580 £12,190 £19,550

£8,460 £10,810 £12,455 £19,975

£8,640 £11,040 £12,720 £20,400

أسبوع

أسبوع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

دورات لغة إنجليزية عامة أو محادثة

لغة إنجليزية عامة
لغة إنجليزية لألعامل

لغة إنجليزية بلس
التحضري المتحان إيليتس

التحضري المتحان كامربيدج

عدد الساعات باألسبوع

ساعة15ساعة20ساعة25ساعة30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

VIPالكورساملدة



bookings@malvernplc.com
 

www.malvernhousebrighton.com

 

كورسات لغة إنجليزية خاصة

كورسات املدرسني  رسوم أخرى

سعر الدرس

املدةالسعرمالحظات

أسبوع واحدأسبوعني

الكورس

الساعةالسعر

رسوم التسجيل
 (SVV االتحاد األورويب أو )

إنجليزية عامة (مع تجربة مانشسرت)

إنجليزية عامة (مع ورش عمل تدريسية)

منهجيات إبداعية

ثقافة بريطانية

دورة للمجموعات (دورة املعلمني الدوليني)

املدخل التكاميل يف اكتساب اللغة واملحتوى 

استعامل التكنولوجيا يف الصف

دروس خاصة
الدرس 1:1

رسوم حجز السكن

الكتب

استقبال املطار مانشسرت

 

توديع املطار مانشسرت

رسوم التحويل املرصيف

مكمل ليلة إضافية (السعر لكل ليلة ملدة تصل إىل 3 ليايل - حسب التوافر) 45 جنيه إسرتليني

رسوم إضافية ملن هم أقل من 18 (يف األسبوع) 25 جنيه إسرتليني
رسوم الصيف اإلضافية (من 1 حزيران إىل 31 آب) 25 جنيه إسرتليني

مكمل حامم خاص (يف األسبوع) 60 جنيه إسرتليني
مكمل إقامة مع عائلة يف وسط املدينة (لألسبوع) 100 جنيه إسرتليني

الوصول املتأخر (11:00 مساًء إىل 7:30 صباحاً) 40 جنيه إسرتليني

 ال ميكن حجز الغرف املزدوجة بشكل فردي.
رسوم الحجز 50 جنيه إسرتليني (إلزامية وغري مسرتدة)

مكمل ليلة إضافية (السعر لكل ليلة ملدة تصل إىل 3 ليايل) 30 جنيًه إسرتليني
رسوم تغيري السكن 50 جنيه إسرتليني

مكمل غذايئ خاص (يف األسبوع) 25 جنيه إسرتليني

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£450 £900

املدة

أسبوع واحدأسبوعني
الكورس

إنجليزية عامة (مع تجربة مانشسرت)

إنجليزية عامة (مع ورش عمل تدريسية)

منهجيات إبداعية

ثقافة بريطانية

دورة للمجموعات (دورة املعلمني الدوليني)

املدخل التكاميل يف اكتساب اللغة واملحتوى 

استعامل التكنولوجيا يف الصف

£50

£50

£65

£110

£35

مالحظات السعر

رسوم التسجيل
 (SVV االتحاد األورويب أو )

رسوم إلزامية
غري مسرتدة 

رسوم إلزامية
غري مسرتدة 

اتجاه واحد

عودة

سعر الكتاب

الطالب مسؤول
عن جميع األجور 

 تختلف بناًء
عىل البنك

رسوم حجز السكن

استقبال املطار مانشسرت

 توديع املطار مانشسرت

 الكتب

رسوم التحويل املرصفية

£70 £70

£595 £59.50

£1,120 £56.00

£1,575 £52.50

£2,044 £51.10

الساعةالسعرسعر الدرس

دروس خاصة
الدرس 1:1

ساعة واحدة

       ساعات 

    ساعة

    ساعة

    ساعة

10

20

30

40

نوع الغرفة السعر لكل اسبوع

غرفة بحامم داخيلإقامة برمييوم يف مركز املدينة (متوين ذايت)

إقامة الطالب

أسبوع5أسبوع4-1

£210 £235

نصف إقامة مفردرسير وفطور مفردمتوين ذايت مفردنصف إقامة اثنني إقامة مع عائلة

£165 £155 £145 £150 قيايس



مالفرين هاوس لندن

 منذ عام 2000، درس أكرث من 40.000 طالب من جميع
أنحاء العامل اللغة اإلنجليزية يف مالفرين هاوس لندن

 
 يقدم مركزنا الحديث اليوم، الواقع يف منطقة كينغز

كروس باملدينة، للطالب واحة للتعلم  يف قلب عاصمة
اململكة املتحدة 

موطناً ملركز الدراسة الدويل
تساعد هذه الكلية الطالب عىل الوصول إىل بعض أفضل

الجامعات يف العامل، بشكل مضمون 

NCUK

مركز دراسة بوصول ذايت

أجهزة كمبيوتر للطالب وخدمة واي فاي مجانية

مكتبة ومحل لبيع الكتب

صالة ألعاب

مدخل حديث ومرشق

منطقتني استجامم للطالب

مدخل لذوي االحتياجات الخاصة

حقائق رئيسية

السكن

عدد الصفوف

سعة الكلية التقديرية

إقامة مع عائلة

إقامة طالب

أقىص عدد طالب لكل صف

أقل عمر
 لصفوف البالغني 7(     فام فوق للكورسات العائلية)



مالفرين هاوس
لندن



الكورسات املقدمة

          ساعة باألسبوع

االثنني 9:00 – 11:30

الثالثاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

األربعاء 9:00 – 11:30

الخميس 9:00 – 11:30

الجمعة 9:00 – 11:30

    ساعة باألسبوع

االثنني 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

 الثالثاء 9:00 – 11:30

األربعاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الخميس 9:00 – 11:30

الجمعة 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

20        ساعة باألسبوع15

االثنني 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الثالثاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

األربعاء 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الخميس 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

الجمعة 9:00 – 11:30 و 12:00 – 14:30

25 

دورة املعلمني الدوليني

سنة التحضري الدولية يف األعامل واإلدارة

سنة التحضري الدولية يف العلوم االجتامعية

سنة التحضري الدولية يف املحاسبة واملالية

مجموعات الكلية

مجموعات مهنية

اللغة اإلنجليزية للمحادثة

اللغة اإلنجليزية األساسية / القياسية / املكثفة

تنفيذية

اللغة اإلنجليزية لكبار الشخصيات

دروس التواصل

اللغة اإلنجليزية األساسية / القياسية / املكثفة

اللغة اإلنجليزية لألعامل

أيليتس أكادميي

كامربيدج فريست

كامربيدج متقدمة

اللغة اإلنجليزية لألزياء

اللغة اإلنجليزية مع درس أيليتس

اللغة اإلنجليزية مع درس أعامل

اللغة اإلنجليزية للطب

فصل مهارات – قراءة، كتابة، استامع، تحدث

اللغة اإلنجليزية للقانون / السياسة العامة

اللغة اإلنجليزية لإلعالم / الفنون

املدخل التكاميل يف اكتساب اللغة واملحتوى

لغة إنجليزية عامة الحرم الجامعي الصيفي للمبتدئني
(تعرض من خالل اللغة يف العمل)

تدريب املعلمني

مسارات الجامعة
السنة التحضريية الدولية

اللغة اإلنجليزية بلس

اللغة اإلنجليزية لألعامل

التحضري لالمتحان

(CLIL)



الخطوة 2الخطوة 1
لتسجيل الحجز الفردي او الجامعي

الذي تفضله. يرجى ارسال بريد 
الكرتوين اىل 

bookings@malvernplc.com

سيقوم فريق الحجز بالرد
بإرسال عرض سعر للربنامج 

عن طريق الربيد االلكرتوين 

الخطوة 3
ميكنك قبول الربنامج وايداع

املبلغ املناسب 

مع ذكر املعلومات التالية :
أ. اسم الطالب

ب. تاريخ امليالد
ج. عنوان الطالب

د. عدد اسابيع الدراسة
هـ. عدد ساعات الدراسية اسبوعيا

و. موقع الدراسة مانشسرت برايتون لندن
ز. تفاصيل الوكيل (ان وجد)

احجز اآلن



bookings@malvernplc.com www.malvernhouse.com

£255 £275 £305 £180 £200 £225
£510 £550 £610 £360 £400 £450
£765 £825 £915 £540 £600 £675

£1,020 £1,100 £1,220 £720 £800 £900
£1,125 £1,225 £1,350   £800 £900 £1,025
£1,350 £1,470 £1,620 £960 £1,080 £1,230
£1,575 £1,715 £1,890 £1,120 £1,260 £1,435
£1,800 £1,960 £2,160 £1,280 £1,440 £1,640
£2,025 £2,205 £2,430 £1,440 £1,620 £1,845
£2,250 £2,450 £2,700 £1,600 £1,800 £2,050
£2,475 £2,695 £2,970 £1,760 £1,980 £2,225
£2,700 £2,940 £3,240 £1,920 £2,160 £2,460
£2,795 £3,055 £3,380 £1,950 £2,210 £2,535
£3,010 £3,290 £3,640 £2,100 £2,380 £2,730
£3,225 £3,525 £3,900 £2,250 £2,550 £2,925
£3,440 £3,760 £4,160 £2,400 £2,720 £3,120
£3,655 £3,995 £4,420 £2,550 £2,890 £3,315
£3,870 £4,230 £4,680 £2,700 £3,060 £3,510
£4,085 £4,465 £4,940 £2,850 £3,230 £3,705
£4,300 £4,700 £5,200 £3,000 £3,400 £3,900
£4,515 £4,935 £5,460 £3,150 £3,570 £4,095
£4,730 £5,170 £5,720 £3,300 £3,740 £4,290
£4,945 £5,405 £5,980 £3,450 £3,910 £4,485
£4,800 £5,280 £5,880 £3,360 £3,840 £4,440
£5,000 £5,500 £6,125 £3,500 £4,000 £4,625
£5,200 £5,720 £6,370 £3,640 £4,160 £4,810
£5,400 £5,940 £6,615 £3,780 £4,320 £4,995
£5,600 £6,160 £6,860 £3,920 £4,480 £5,180
£5,800 £6,380 £7,105 £4,060 £4,640 £5,365
£6,000 £6,600 £7,350 £4,200 £4,800 £5,550
£6,200 £6,820 £7,595 £4,340 £4,960 £5,735
£6,400 £7,040 £7,840 £4,480 £5,120 £5,920
£6,600 £7,260 £8,085 £4,620 £5,280 £6,105
£6,800 £7,480 £8,330 £4,760 £5,440 £6,290
£7,000 £7,700 £8,575 £4,900 £5,600 £6,475
£7,200 £7,920 £8,820 £5,040 £5,760 £6,660
£7,400 £8,140 £9,065 £5,180 £5,920 £6,845
£7,600 £8,360 £9,310 £5,320 £6,080 £7,030
£7,800 £8,580 £9,555 £5,460 £6,240 £7,215
£8,000 £8,800 £9,800 £5,600 £6,400 £7,400
£8,200 £9,020 £10,045 £5,740 £6,560 £7,585
£8,400 £9,240 £10,290 £5,880 £6,720 £7,770
£8,600 £9,460 £10,535 £6,020 £6,880 £7,955
£8,800 £9,680 £10,780 £6,160 £7,040 £8,140
£9,000 £9,900 £11,025 £6,300 £7,200 £8,325
£9,200 £10,120 £11,270 £6,440 £7,360 £8,510
£9,400 £10,340 £11,515 £6,580 £7,520 £8,695
£9,600 £10,560 £11,760 £6,720 £7,680 £8,880

20 £295 £280 £270 £255

30 £510 £480 £470 £455

أسبوع

أسبوع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ساعة25

أسبوع24أسبوع13-23أسبوع12-5 أسبوع4-1

ساعة25 ساعة20ساعة20 ساعة15ساعة15

دورات لغة إنجليزية عامة أو محادثة

لغة إنجليزية عامة
لغة إنجليزية لألعامل

لغة إنجليزية بلس
التحضري المتحان إيليتس

التحضري المتحان كامربيدج

الساعات باألسبوع – دوام كامل صباحي

كورسمسايئ  صباحي  املدة             الساعات باألسبوع

 إنجليزية مهنية
إنجليزية يف آي يب

الكورساملدةالساعات باألسبوع – دوام كامل مسايئ
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كورسات لغة إنجليزية خاصة

*ال ميكن حجز الغرف املزدوجة بشكل فردي
**هناك تكلفة إضافية بقيمة 45 جنيه إسرتليني

يف األسبوع للحامم الخاص 

السكن

£15,950 

£150

£240

£60

NCUK برنامج

 رسوم إضافية متعلقة بالربامج : 

برنامج من 3 فصول

رسوم الطلب
رسوم إلزامية

وغري قابلة 
لإلسرتداد 

إختياري الربنامج االجتامعي

كتاب مدريس (3 فصول)

مالحظات السعر

السعر

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£430 £860

£450 £900

املدة

أسبوع واحدأسبوعني
الكورس

إنجليزية عامة (مع تجربة لندن)

إنجليزية عامة (مع ورش عمل تدريسية)

منهجيات إبداعية

ثقافة بريطانية

دورة للمجموعات (دورة املعلمني الدوليني)

املدخل التكاميل يف اكتساب اللغة واملحتوى 

استعامل التكنولوجيا يف الصف

£70 £70

£595 £59.50

£1,120 £56.00

£1,575 £52.50

£2,044 £51.10

الساعةالسعرسعر الدرس

دروس خاصة
الدرس 1:1

ساعة واحدة

       ساعات 

    ساعة

    ساعة

    ساعة

10

20

30

40

مالحظات السعر

رسوم التسجيل
 (SVV االتحاد األورويب أو )

رسوم التسجيل
(الرشيحة 4) 

رسوم حجز السكن

 الكتب

مواصالت مطار هيرثو لندن

مواصالت املطار
(مطارات لندن األخرى) 

تحويل سانت بانكراس

 رسوم التحويل املرصيف

£75

£110

£50

£35

£100

£135

£70

رسوم إلزامية
غري مسرتدة 

رسوم إلزامية
غري مسرتدة 

رسوم إلزامية
غري مسرتدة 

سعر الكتاب

اتجاه واحد

اتجاه واحد

 تختلف بناًء
عىل البنك

الطالب مسؤول
عن كل األجور 

 مبيت وافطار
SC  ثنايئ

نصف سكن ثنايئ
 مبيت وافطار

SC  مفرد
نصف سكن فردي اقامة مع عائلة

£235 £215 £225 £205

£205 £185 £195

£190 £160 £180 £150

£275 £250 £260 £245

قيايس – املنطقة  2

 قيايس – املنطقة 3

قيايس – املنطقة  5-4

فاخرة – املنطقة  2-1

£175

السعر باالسبوع نوع الغرفة اقامة طالب

£330

£390

£385

غرفة بحامم داخيل

استوديو كالسييك

استوديو كالسييك
 استوديو برونزي
(مستوى متوسط)

AXO Islington  2 املنطقة

AXO  Camden 2 املنطقة 

Chapters Portobello  - 2 املنطقة 

Old Street –1 املنطقة 

Chapter Kings Cross  - 1 غرفة مفردة بحامم داخيلاملنطقة

غرفة مفردة بحامم داخيل

1-4 5-12 13-24 
 

25+ 

£460 £450 £440 £440

£390 £380 £370 £360



NCUK
NCUK

www.malverninternational.com | bookings@malvernplc.com

تقدم مضمون اىل برامج البكالوريوس  
يف احدى جامعات               لجميع الطالب 

الذين اكملوا مؤهل السنة التحضريية بنجاح 
 

سكن خالل دقائق من مركز الدراسة الدويل
مقابل 173 جنيه إسرتليني يف األسبوع 

ملاذا                 ؟
يضم برنامج               كل عام طالباً جدد من اكرث

من 100 جنسية حول العامل 

ادرس السنة التحضريية الدولية واحصل عىل تقدم * مضمون
إىل جامعات                 مع خيارات التقدم يف اململكة املتحدة 

مبا يف ذلك ما ييل : 
NCUK 

NCUK

نسبة قبول الفيزا لطالب برنامج

من طالب برنامج

يحققون الشهادةمن طالب
مع الدرجة األوىل أو الثانية يف الجامعة

يتم قبولهم يف اختيارهم الجامعي األول

NCUK

NCUK

NCUK
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برامج املسار الجامعي
تم تصميم برامج املسار ملنح الطالب إمكانية الوصول
إىل جامعات اململكة املتحدة يتم أخذ كورس املسار 

قبل التسجيل يف الجامعة. وهي مصممة لتعزيز 
مؤهالتك الحالية، مام يسمح لك بالتسجيل يف إحدى

الجامعات، وإلعدادك لدراسات الدرجات العلمية 
مبعنى آخر، ميكن أن ميّكنك كورس املسار 

مواصلة طريقك نحو النجاح

نوعان مختلفان من مراكز الدراسة، كالهام
تجارب طالبية ممتازة

داخل الحرم الجامعي أو خارج الحرم
الجامعي، أنت تختار ما يناسبك 

مرتبط بعدة جامعات
 

 حجم فصول دراسية صغرية تعزز الدعم

يسمح بالوصول إىل خدمات ومرافق مالفرين

تتم الدراسة يف مركز الدراسة الدويل يف قلب لندن

ميكن التقدم بطلب يف اململكة املتحدة للحصول عىل
ملسار للمؤسسة الدولية بتأشرية متابعة  

مقدمة من الجامعة 

داخل الحرم الجامعي

مرتبط بجامعات محددة  
 

يوفر الوصول إىل جميع مرافق الطالب

يسمح بالوصول إىل خدمات دعم الجامعة

يتم التدريس يف مركز الدراسة الدويل يف قلب
الحرم الجامعي 

يقدم        واحداً (مسار + درجة) و              للمسار 
للمؤسسة الدولية فقط بناًء عىل برنامج الطالب 

CAS

CASCAS

دراسة مركز مالفرين هاوس
لندن الدويل للدراسات 
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معادلة للسنة األوىل من
شهادتك التقدم إىل السنة

الثانية عند االنتهاء بنجاح 

كجزء من السنة الدولية األوىل، ستدرس يف فصول
جامعية وتتعلم من خالل مزيج من التدريس يف 

الفصول الدراسية، ودروس مجموعة صغرية، وجلسات 
تعليمية شخصية مع فصول بأسلوب املحارضة 

السنة الدولية األوىل

معلومات أساسية :

تواريخ البدء :

املدة :

رسوم التعليم :

منح دراسية متوفرة :

الحد األدىن من مستوى اللغة اإلنجليزية :

متطلبات الدخول األكادميية :

سيتم النظر يف كل طلب عىل حدة وتقييم قدرته
عىل النجاح يف سنة التحضري الدولية 

املستوى املؤهل للسنة التحضريية الدولية :
RQF املتسوى 3  

معتمدة من جامعة رشق لندن

متطلبات أقل عمر : 18 سنة

يجب أن يبلغ جميع الطالب 18 سنة
بحلول 31 ديسمرب 2022 

سبتمرب 2022
يناير 2023

فصول (سبتمري) مستعجل فصلني (يناير)

 £ 13.740

£ حتى 2.000

آيليتس أكادميي 5.5 (مع عدم وجود اختبار فرعي أقل
من 5.5) أو ما يعادله 

إكامل 3 مستويات (أ) (أو ما يعادلها) أو إكامل برنامج
تحضريي معرتف به أو السنة األوىل لشهادة خارجية 

مع درجات جيدة (أو ما يعادلها) 

3

3

معلومات أساسية :

تواريخ البدء :

املدة :

رسوم التعليم :

منح دراسية متوفرة :

متطلبات الدخول األكادميية :

سيتم النظر يف كل طلب عىل حدة وتقييم قدرته
عىل النجاح يف سنة التحضري الدولية 

املستوى املؤهل للسنة التحضريية الدولية :
RQF املتسوى 3  

معتمدة من جامعة رشق لندن

بدء سبتمرب : 16 سنة  , يجب أن يبلغ جميع
الطالب 17 سنة بحلول 31 ديسمرب2021 

بدء سبتمرب : يجب أن يبلغ جميع الطالب 17 سنة

سيكون لديك خيار الدراسة :
سنة تحضري دولية مستقلة

تحضريمشرتك + درجة جامعية مع برنامج تحضريي دويل

سبتمرب 2022
يناير 2023

فصول (سبتمري) مستعجل فصلني (يناير)

 £ 13.740

£ حتى 2.000

آيليتس أكادميي 5.5 (مع عدم وجود
اختبار فرعي أقل من 5.5) أو ما يعادله 

GCSE/IGCSE
مع أقل درجة 4444 (أو ما يعادلها)

3

الحد األدىن من مستوى اللغة :
: IFP اإلنجليزية لـ

آيليتس أكادميي 4.5 (مع عدم وجود
اختبار فرعي أقل من 4.0) أو ما يعادله 

الحد األدىن من مستوى اللغة :
: IFY اإلنجليزية لـ

برامج السنة التحضريية الدولية

املجاالت املتاحة يف :
العامرة | األعامل واإلدارة | الحوسبة الهندسية والعلوم | 

العلوم اإلنسانية واالجتامعية 

تسمح لك برامج التحضري الدولية بفرصة دراسة الوحدات
األساسية (املشرتكة يف جميع برامج التحضري الدولية 

لدينا) ثم تركيز التعلم الخاص بك من خالل دراسة احد
املجاالت املتعلقة بدرجةالرنامج املطلوب يف السنة 

التالية : 



مركز الدراسة الدويل بجامعة رشق لندن

أفضل 200 جامعة حديثة يف العامل
وأعىل 750 جامعة عاملياً 

مركز الدراسة الدويل
نجاح الطالب هو جوهر كل ما نقوم به

نتائج أيلول 2019/20 :

التقدم من
الفرع العلمي 

نحن نساعد الطالب عىل تحقيق
تطلعاتهم األكادميية ألننا نضعهم

يف صميم كل ما نقوم به 

ساميون فيتش
مدير املركز

جامعة رشق لندن
مركز الدراسة الدويل

90%93%91%
التقدم من

فرع األعامل 
اجتازوا

برامجهم

 UEL

 (QS, 2019 تصنيف)

أدرس يف إحدى أفضل الجامعات الحديثة
يف لندن مع أكرث من %85 من رضا الطالب 

 (NSS، 2019)

املدة :



اكتشف واستكشف وادرس

يف اململكة املتحدة 



قد تكون الدراسة للحصول عىل درجة املاجستري يف
اململكة املتحدة أمراً شاقاً. يحتاج العديد من الطالب 

إىل دعم إضايف قبل بدء دراستهم عىل مستوى 
الدراسات العليا 

تواريخ البدء:          ابريل 2022
                                    سبتمرب2022                      

املدة:                        فصلني

نوع التأشرية:         تأشرية مجمعة (برنامج قبل
                                    املاجستري + شهادة املاجستري                      

رسوم التعليم:       9.450 جنيه اسرتليني

منح دراسية متوفرة:    حتى 1.000 جنيه اسرتليني

التقدم للدرجات التالية:  التقدم يف جميع
برامج الدراسات العليا  التي تدرس يف الجامعة 

مام يوفر للطالب استيفاء جميع املتطلبات
األساسية األخرى                       

 الحد األدىن من مستوى:  آيليتس أكادميي 5.5
اللغة اإلنجليزية:   (مع عدم وجود اختبار فرعي أقل

من 5.5 أو ما يعادله 

متطلبات الدخول األكادميية: شهادة 3 سنوات يف
مجال متصل بشهادة املاجستري أو ما يعادلها

سيتم النظر يف كل متقدم عىل حدة
وتقييم قدرته عىل النجاح يف هذا املستوى 

مستوى مؤهل ما قبل املاجستري: دبلوما جامعية
(FHEQ 6 مستوى)

معتمدة من جامعة رشق لندن
 

متطلبات أقل عمر: 18 سنة

برنامج ما قبل املاجستري

معلومات أساسية :

ادرس دبلوم الدراسات العليا املتخصص الذي يؤدي
إىل الحصول عىل درجات الدراسات العليا يف 

األعامل والعلوم اإلنسانية 

تواريخ البدء:            سبتمرب 2022
                                      يناير 2023                          

 
 املدة:                        3 – فصول

 
نوع التأشرية:         تأشرية مجمعة

(دبلوم الدراسات العليا الدولية + ماجستري) 
 

رسوم التعليم:       14.760  جنيه اسرتليني
 

منح دراسية متوفرة:      حتى 2.000 جنيه اسرتليني
 

 التقدم للدرجات التالية:   يسمح مبسارات التقدم لجميع برامج
األعامل والعلوم اإلنسانية للدراسات العليا                          

 اللغة اإلنجليزية :
 الحد األدىن من مستوى  آيليتس أكادميي 5.5 (مع عدم وجود

اختبار فرعي 5.5  أقل من) أو ما يعادله     
 

 متطلبات الدخول األكادميية: النجاح يف درجة البكالوريوس أو 
الدبلوم (5-3 سنوات) بدرجات مناسبة أو ما يعادلها                              

 
االنتهاء بنجاح من الدبلوم العايل / املتقدم يف مجال متصل

 
 يجب أن يكون لدى جميع الطالب دراسات يف مجال

متصل لالستمرار يف هذه الدرجات
 

سيتم النظر يف كل متقدم عىل حدة وتقييم قدرته
عىل النجاح يف هذا املستوى 

 
مستوى مؤهل دبلوم الدراسات العليا الدولية: دبلوم جامعي

(FHEQ 6 املستوى) 
معتمدة من جامعة رشق لندن

متطلبات أقل عمر: 18 سنة

دبلوم الدراسات العليا الدولية
يف األعامل والعلوم اإلنسانية

معلومات أساسية :
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تقدم الربنامج إىل :

بكالوريوس مع مرتبة الرشف
يف كتب األطفال 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
الرسوم املتحركة 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
الفنون التطبيقية 

 بكالوريوس مع مرتبة الرشف
يف الكاريكاتري

بكالوريوس مع مرتبة الرشف
يف الفنون الجميلة 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف
يف فن األلعاب 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
التصميم الجرافييك 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
الرسوم التوضيحية 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
التصوير واألفالم 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
املؤثرات البرصية 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف
يف املحاسبة واملالية 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف
يف األعامل 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
الضيافة والسياحة وإدارة املناسبات 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
إدارة املوارد البرشية 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف
يف التسويق 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
إدارة التكنولوجيا املالية 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
تصميم ألعاب الكمبيوتر 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
تطوير ألعاب الكمبيوتر 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
شبكات وأمن الكمبيوتر 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
علم الكمبيوتر 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
الكمبيوتر 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
األمن السيرباين

IFY  قيايس 

(أسبوع تعلم 31)

IFY املسار الرسيع

(أسبوع تعليم 24)

IFY  قيايس  

(أسبوع تعليم 31)

IFY املسار الرسيع

(أسبوع تعليم 24)

ترشين أول 2022

كانون الثاين 2022

ترشين أول 2022

كانون الثاين 2022

                  جنيه اسرتليني

                  جنيه اسرتليني

                  جنيه اسرتليني

                  جنيه اسرتليني

مبجموع 4.5 مع عدم وجود اختبار فرعي أقل من 4.5 11.750UKVI IELTS

مبجموع 5.0 مع عدم وجود اختبار فرعي أقل من 4.5 UKVI IELTS

األكادميي مبجموع إجاميل 5.5 مع عدم وجود اختبار
فرعي أقل من 5.5 

األكادميي مبجموع إجاميل 5.5 مع عدم وجود اختبار
فرعي أقل من 5.5 

UKVI IELTS

UKVI IELTS

9.550

11.750

9.550

األعاملالفنون والتصميم

الكمبيوتراألعامل

بكالوريوس مع مرتبة الرشف
يف الصوت املبارش 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
تكنولوجيا املوسيقى 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
الصوت والفيديو املهني 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
تكنولوجيا الصوت 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
التلفزيون 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
اإلنتاج والتكنولوجيا 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
إنتاج الراديو 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
تصميم الصوت

اإلعالم

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
هندسة الطريان الهندسة وامليكانيكية 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
هندسة السيارات 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
الهندسة الكهربائية واإلليكرتونية 

بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
هندسة الطاقة املتجددة واملستدامة

الهندسة

يعدك للحصول عىل شهادتك الجامعية من خالل برنامج مصمم خصيصاً لدعم تعلمك من خالل تسهيل دخولك إىل التدريس الجامعي
بناء ثقتك بنفسك ومهاراتك اللغوية من خالل وحدات قامئة عىل املوضوع وفصول تفاعلية

السنة التحضريية الدولية
والربنامج التحضريي الدويل 



+
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مركز الدراسة الدويل بجامعة
ريكسهام غليندور

ادرس يف جامعة تضعك يف قلب كل ما يفعلونه
تركز جامعة ريكسهام غليندورعىل جودة التدريس 

ودعم الطالب والتدريب العميل عىل التعلم 
املعزز بالتكنولوجيا 

جامعة ريكسهام غليندور
يقع مركز الدراسة الدويل يف قلب الحرم الجامعي

وهو بيئة ترحيبية للطالب

سيكون لديك خيار دراسة :

تحضري مشرتك + شهادة مع
برنامج تحضريي دويل 

سنة تحضريية دولية مستقلة

أو







كافة الربامج مقدمة من مالفرين انرتناشونال .

يعد هذا املنشور دليل ارشادات عامة للطالب الذين يخططون للدراسة يف 2023/2022

تحتفظ مالفرين انرتناشونال بحق عمل تغيريات عىل محتويات واساليب عرض الربامج والخدمات 

التي نقدمها او توقف الربامج كام يتطلب األمر. 

 

 تحتفظ مالفرين انرتناشونال بالحق يف دمج الربامج عند الحاجة.

كافة املعلومات صحيحة يف وقت الطباعة وكافة الربامج املبينة تفاصيلها يف هذا املنشور هي

 الربامج التي تخطط مالفرين انرتناشونال لتقدميها. 

تحتفظ مالفرين انرتناشونال بحق تعديل او اضافة او ازالة اي برنامج و/او خدمات مبينة يف هذا

الكتيب و/او الجدول الزمني، التسليم، محتويات الخطة الدراسية وتقييم برامجنا. 

تخضع كافة الطلبات املقدمة اىل مالفرين انرتناشونال

اىل الرشوط واالحكام الواردة يف الرابط التايل : 

املوقع االلكرتوين

 الربيد االلكرتوين


