
  .ELP BUDDY كان جويلف خياري األول للجامعة بسبب برنامج

إنه يساعد الطالب الدوليني مثيل عىل مقابلة طالب جويلف اآلخرين 
والتعرف عىل الحرم الجامع.

ساعدتني برامج اللغة اإلنجليزية عىل تحسني مهارايت يف اللغة 
اإلنجليزية والتكيف مع الذهاب إىل الجامعة، وكانت تجربة مجزية.

سيويو جيون

طالبة من جامعة جويلف

مسار  
القبول

مضمون.
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كيف تشتغل الربنامج

1.  إكامل املستوى املتقدم ELCP )املستويات 9 و10(

2.  أكمل أربع دورات جامعية مبعدل سبعني يف املائة

3.  أدخل برنامج شهادتك بأربع نقاط دراسية للحصول عىل شهادتك

إذا حققت معدل إجاميل قدره مثانني يف املائة أو أعىل يف املستويني السابعة والثامنة أو يف املستويني الثامن والتاسع،

أنت مؤهل لبدء دورات االئتامن الخاصة بشهادة التعليم املفتوح أثناء إكامل املستوى املتقدم لربنامج اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية.

متطلبات أكادميية

مستوى عال من التحصيل الدرايس يف املدارس الثانوية �

�  ELCP االنتهاء بنجاح من املستويات املتقدمة لـ

متاح للطالب الذين ليس لديهم تعليم بعد املرحلة الثانوية �

تواريخ البدء

 ست نقاط دخول كل عام: يناير، وفرباير، ومايو، ويونيو،  �
وأغسطس، وأكتوبر

الرسوم الكلية

سبعة أسابيع من الدراسة * 3,413 دوالر �

أربعة عرش أسابيع من الدراسة * 6,060 دوالر, �

مجموع الرسوم تشمل: الرسوم الدراسية، رسم االستامرة، رسوم خدمة 

الطالب والتأمني الطبي

**التكاليف قابلة للتغيري**

توفريا للوقت

أكمل الدورات الدراسية نحو شهادتك مع االنتهاء من دورات اللغة 

اإلنجليزية املتقدمة.

برامج الشهادة 

هذا املسار هو خيار مرن للقبول املضمون يف برامج الدرجات 

التالية: 

بكالوريوس تجارة �

بكالوريوس فنون �

الدعم املتوفر

سيقوم مدربون اللغة اإلنجليزية من ذوي الخربة بتوجيه تعلمك. 

باإلضافة إىل ذلك، يتوفر مدرسو املحادثة ورفاقا اللغة اإلنجليزية 

لدعم نجاحك األكادميي.

GUARANTEED 
ADMISSION 
PATHWAY
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English Language Certificate Program
Levels

Open Learning program:
Four credit courses towards your degree

80%

70%

GUARANTEED ADMISSION PATHWAY

Bachelor of
Arts

Bachelor of
Commerce

OR

بكالوريوس فنون

 بكالوريوس تجارة

.مسار القبول مضمون

.برنامج التعليم املفتوح: أربع دورات دراسية معتمدة لشهادتك

.مستويات برنامج شهادة اللغة اإلنجليزية


