
NZCEL (Academic English)  

 8102مايو  85 - 8102فبراير  5  الفصل الدراسي األول  

 8102سبتمبر  80 - 8102مايو  82  الفصل الدراسي الثاني

 8102فبراير  0 - 8102سبتمبر  82  الفصل الدراسي الثالث

 
تواريخ 2018 

General English Price per week (NZD) 

High School Preparation 

 رسوم اخرى

Business, Aviation, ESNR & Other Courses 

IELTS/OET/CAE/FCE Exam Preparation  
 120 $ االستقبال في مطار اوكلند 

  رسوم السكن مع عائلة 

 per week 220 $ سنة  02للطالب فوق 
 per week 240 $ سنة  02للطالب اقل من 

    120 $رسوم الموارد )بما في ذلك الكتب واألقراص المدمجة وغيرها(

 200 $ رسوم نسيق اإلقامة مع عائلة 

 رسوم التسجيل 
 180 $   -التعليم للفصول 

 40 $   -رسوم التدريس الخصوصي

 390 $ اسبوع  17 - 2 ساعة ( 85دوام كامل )
 370 $ اسبوع  34 - 18 
 35  + weeks $ 350 

 290 $  ساعة ( 05دوام جزئي صباحي )

 190 $  ساعات(  01دوام جزئي بعد الظهر )

 240 6 $ اسبوع    17 ساعة ( 85دوام كامل ) 
 840 11 $ اسبوع    34 
 450 16 $ اسبوع   50 

 390 $ اسبوع  17 - 2 ساعة( 85دوام كامل )
 370 $ اسبوع  34 - 18 
 35  + weeks $ 350 

 190 $ ساعاتIELTS   (01   )دوام جزئي بعد الظهر 

 90 $ ساعاتIELTS (2          )دوام جزئي مسائي 

 410 $  ساعةOET   (08    )تحضير مكثف  لل 

 390 $ اسبوع   17 - 2 ساعة ( 85دوام كامل )
 370 $ اسبوع 34 - 18 
 350 $ اسبوع  +  35 

 240 6 $ اسبوع  17 ساعة ( 85دوام كامل )
 840 11 $ اسبوع  34 
 450 16 $ اسبوع  50 

 * هناك متطلب للحد األدنى في اللغة اإلنجليزية للحصول على هذه الدورات

  *per hour 70 $ساعات(           01االنجليزية العامة ) الحد االدنى 

 *per hour 90 $  ساعات(       01التحضير لالمتحانات ) الحد االدنى 

 * التسعيرة لشخص واحد فقط. استفسر عن أسعار المجموعة صغيرة 

 التدريس الخصوصي 

 جولة تعريفية للمدينة والحرم الجامعي 

 اختبار تحديد مستوى  شامل 

   اختباراتIELTS     تجريبية 

 خدمة اإلنترنت الالسلكي في الحرم الجامعي 

 األنشطة االجتماعية في الحرم الجامعي 

 الرحالت إلى الوجهات السياحية الشعبية 

 مختبر الحاسوب ومكتبة الموارد 

 الدعم األكاديمي والتوجيه الفني 

  ساعة  24خدمة دعم الطالب 

 المساعدة في فتح حساب مصرفي 

 الرسوم شاملة 

 الرسوم  و التواريخ الدراسية

 مالحظات:

 أسابيع، ما لم ينص على خالف ذلك. 8* مدة الدراسة ال تقل عن 

 * ويمكن للطالب البدء في أي يوم اثنين )ما عدا أيام العطل المدرسية(.

 * التأمين إلزامي لجميع الطالب الدوليين.

 .WIE* ال يتم منح أي تعويض عن أيام العطل الرسمية عند إغالق 

 الرسوم ال تشمل تكاليف أنشطة خارج الحرم الجامعي أو الرحالت. *

 *WIE .تحتفظ لنفسها بالحق في تعديل الرسوم في أي وقت 

٪ باستثناء 05* يتم نقل كافة الرسوم بالدوالر النيوزيلندي وتشمل ضريبة السلع والخدمات بنسبة 

 رسوم اإلقامة التي ال تشمل ضريبة السلع والخدمات.

 .8102ديسمبر  05* األسعار سارية حتى 

 ~ ابداء في اي يوم اثنين ~

WAIKATO INSTITUTE 
OF EDUCATION 

Level 1 Tower Building, Centre Place, 48 Ward Street, PO Box 773, Hamilton 3204, New Zealand 
Ph: +64 7 838 2450  |   Email: info@wie.ac.nz   |   Web: www.wie.ac.nz 

NZCLT (Language Teacher Training, TESOL)

 900 5 $ اسبوع    15 ساعة ( 81دوام كامل ) 
 800 7 $ اسبوع    20 

mailto:info@wie.ac.nz
http://www.wie.ac.nz/

