دورات االيلتس لتعليم اللغه االنجليزية للطلبة األجانب
أرجوا االنتباه للمالحظات أسفل تفاصيل الدورات:
معهد ايلتس لسمبويسيس لتدريس اللغة االنجليزية معروف بإعطائه تدريب لمهارات اللغة االنكليزية للطلبة األجانب .بدء من ،1972
المعهد كان وال يزال من أفضل المعاهد شهرة بنوعية الدورات ،خبراء التدريس والتسهيالت الممتازة .لدينا طالب في المعهد من 53
دولة :أفغانستان ،البرازيل ،البحرين ،بروندي ،جمهورية الجيك ،الصين ،الكونكو ،الكامرون ،الجاد ،جيبوتي ،دبي ،مصر ،اريتيريا،
اثيوبيا ،فرنسا ،بريطانيا العضمى ،ايطاليا ،ايران ،العراق ،ساحل العاج ،اليابان ،األردن ،كوريا ،ليبيا ،منغوليا ،موزنبيق ،مانيمار،
نيجيريا ،النيبال ،النيجر ،عمان ،بيرو ،فلسطين ،قطر ،روسيا ،اسبانيا ،السعودية العربية ،السودان ،سوريا ،تايلند ،تنزانيا ،اوزبكستان،
فيتنام واليمن .يتعلم الطالب االنجليزية معنا بوقت كامل لهدا الدورات .يتكون كادرنا التدريسي من خبراء متدربين يراعون االنتباه
الشخصي للطالب.
لدينا دورات لي-
 دبلوم  -سنة كاملة
 شهادة الدورة  -ستة اشهر ونصف ( 3دفعات)
 شهادة الدورة  -أربعة اشهر ونصف

( )1دورات ايلتس:
الرقم
التسلسلي

1

2

3

4

اسم الدورة

المدة

الوقت

دبلوم البراعة االنجليزية ومهنة المهارات
يولیو2018/2
العالمیة(
)ممنوحة من جامعة سمبويسس
الی
سنة واحدة
يونیو2019/29
الدفعة األولى من
اغسطس 2018/16
الی
ستة اشهر ونصف
فبراير2019/28
...............................
الدفعة الثانیة من
اکتوبر2018/03
شهادة الدورة في االنجليزية
الی
(طويل األمد)( مستقل)
ابريل 2019/15
................................
من الدفعة الثالثة
يناير2019/02
الی
يولیو 2019/15
مارس 2018/01
أربعة اشهر
شهادةالدورة في االنجليزية
الی
ونصف
(قصیر األمد) (مستقل)
يولیو 2018/14
سیعلن عن قريب
ثالثة اشهر
كورس تحضيري المتحان ايلتس

الرسوم

المؤهالت

US$ 2175

شهادة اإلعدادية/
شهادة الثانوية/
دبلوم

US$ 1400

US$1025

US$ 800

شهادة اإلعدادية/
شهادة الثانوية/
دبلوم

شهادة اإلعدادية/
شهادة الثانوية/
دبلوم
خريج إي مجال دراسي

 )1.2الرسوم تشمل األتي:
أ .رسوم الدراسیة
ب .كلفة األحداث وفعالیات
ج .رسوم االمتحان
د .ضمان من الحوادث طیلة فترة الدورة (يطبق من األسبوع الثاني)
ه .ضمان صحي ( يطبق من الشهر الثاني)
ي .فحص طبي مجاني
و .استخدام مختبر اللغة الحاسوبي
ر .استخدام التسهیالت المكتبیة و مقهى االنترنیت
 )1.3الرجاء زيارة موقعنا  www.eltis-symbiosis.orgلتفاصیل اخراى.
 )1.4الرسوم ال تتضمن األتي:
دبلوم  -سنة واحدة
كتب وأدوات الدورة  3500 :روبية هندية
كلفة دليل الطالب  500 :روبية هندية

شهادة الدورات باللغة االنكليزية
( ستة اشهر ونصف و أربعة اشهر ونصف)
كتب وأدوات ألدوره  2500 :روبیة هندية
كلفة دلیل الطالب  500:روبة هندية

( )2دفع الرسوم:
 )2.1على الطالب دفع على اقل تقدير  %50من الرسوم مقدما .تستطیعون أن ترسلوا مبلغ الدورة بالدفع النقدي /بواسطة االنترنت /بواسطة
الكارد كما موضح كاألتي:

اسم المعهد

معهد سمبويسس لتدريس اللغة االنكلیزية

البنك المستلم

Plot No. 419, Model Colony, Gokhale Cross Road,
Next to Atur Centre, Pune –411016, Maharashtra,
India.
Axis Bank Ltd.

شفرة البنك

AXISINBB037

رمز IFS

UTIB0000315
Lohia and Jain Building, Ambika Society, CTS
2840/A, Plot No. 20, Senapati Bapat Marg, Near
Chaturshringi Temple, Pune – 16.

العنوان

عنوان البنك

رقم) )A/Cلبنك المعهد

315010100023339

 )2.2يستطیعون الطالب الدفع مباشر بالروبیة الهندية على االنترنت إذا كان لديهم فیزا أو ماستر كارد .الرجاء النقر على الموقع أدناه
http://eltis-symbiosis.org/online-payment.php
إذا اخترت الدفع على االنترنت الرجاء ادفع المبلغ بالروبیة الهندية .وأيضا أرسل تفاصیل الدفع على العنوان البريدي التالي
director@eltis-symbiosis.org
 )2.3مبلغ الدفع على االنترنت  :دبلوما (  30,000روبیة هندية) شهادة الدورة لستة اشهر ونصف ( 20,000روبیة هندية) و أربعة اشهر ونصف
( 15.000روبیة هندية).
 )2.4الطالب أيضا يستطيعون الدفع بواسطة  )demand draft (DDفي صالح االيلتس سمبويسس قابلة للدفع في بونة.

 )2.5ما تبقى من الرسوم يجب أن تدفع بالدوالر ولیس بالروبیة الهندية من قبل الطالب مباشرا عند وصوله السمبويسس.
 )2.6الرجاء االنتباه بان الرسوم غير قابلة لالسترجاع.

( )3القبول والفيزا:
 )3.1عند استالمنا  %50من الرسوم سنحرر ورقة قبول أولیة .الطالب أو من يخوله يستطیع استالمها شخصیا أو نستطیع أن نرسلها إما بالفاكس أو
نصورها ونرسلها نسخة له باالمیل .نستطیع أن نرسل النسخة األصلیة عن طريق البريد .كلفة إرسال الورقة القبول ستدفع من قبل الطالب عند وصوله
معهد االيلتس.
 )3.2تستطیع أن تحصل على فیزه الطالب بمساعدة هده الورقة.

( )4استمارة التقديم:
الرجاء الضغط على " "Admission Processفي الموقع االلكتروني .ثم الضغط على " ."download formتستطیع طباعة هده االستمارة
وإمالءها .الرجاء جلب االستمارة الملونه مع المستندات المطلوبة .رسوم االستمارة مع دلیل الدورة هو  500روبیة هندية أو  15دوالر عند الوصول إلى
االيلتس في بونة.

( )5المستندات المطلوبة:
* على الطالب إرسال المستندات المطلوبة الستكمال القبول األولي
 -1جواز سفر الطالب نسختین
 -2ست صور شخصیة (حجم ) I-Card
 -3ملئ األستمار التقديم

 -4آخر ورقة االمتحان /شهادة
على الطالب إرسال المستندات المطلوبة بعد الحصول على القبول النهائي
 1نسخة من فیزه الطالب عدد 2
 2تسجیل الطالب واإلقامة عدد 2

 3اثبات عنوان (الوطنی)

( )6اصطحاب الطالب من المطار:
نستطیع أن نرتب الصطحاب الطالب من مطار بومباي الدولي .سیستلم ممثلنا الطالب من المطار والدي سیحمل قطعة ورقیة دالة على
المعهد .كلفة النقل الصطحاب الطالب من المطار إلى معهد االيلتس ستكون  110دوالر أمريكي .أن احتجت لهده الخدمة لطفا أعلمنا
برقم الرحلة ،تاريخها ،وقتها و مكانها.

( )7السكن:
 )7.1مقاعد األقسام الداخلیة محدودة والتي تحجز عادتا في الشهر الرابع والخامس من كل سنة .هده المقاعد تعطى لكل أيام السنة .على
الطالب التقديم عاجال للسیدة روبالي جودهاري بواسطة االيمیل التالي rupali@symbiosis.ac.in

 )7.2التكلفة الكاملة لغرفة مكونة من ثالث مقاعد هي  1,71,500روبیة هندية ولغرفة بمقعدين  1,43,500روبیة هندية
وهي قابلة للدفع بما يعادلها بالدوالر األمريكي  .هده التكلفة متضمنة السكن مع طعام نباتي لكل أيام السنة.
 )7.3من الشائع لدى الطالب األجانب السكن بشقق لالتجار أو مجمعات سكنه خارج القسم الداخلي.

( (8المرافق في التيس:









لدی التيس حرم جديد يتکون من اکثر من  2500متر مربع۔
 17الفصول الدراسية الواسعة۔
 100مقعد قاعة المکيفة۔
 3مختبرات اللغة الرقمية۔
مکتبة مجهزة تجهيزا جيدا۔
 2من قاعات الموتمرات السمحية والبصرية۔
مقهی انترنت۔
ماکينة الصراف االلي۔




کشك للصورة۔
مرکز الرعاية الصحية االولية۔

( )9تفاصيل االتصال:
تستطیع االتصال على المحاسب المالي مستر نلش بهوبال في حالة مواجهة أي صعوبات بخصوص إجراء القبول.
رقم تلفونه هو  00919021530007وايمیله االلكتروني هو  accounts@eltis-symbiosis.orgوتفاصیل االتصال
األخرى هي كما موضحة أدناه:

معهد السمبويسس(ايلتس) لتدريس اللغة االنكليزية موضح أدناه في اللغة االنكليزية
Department of Symbiosis International University . Re-Accreditated by NAAC with “A” grade

Plot No. 419, Model Colony, Gokhale Cross Road, Next to Atur Centre,
Pune – 411 016. MAHARASHTRA (INDIA).
: +91-20- 25677431/32 or 25662822 Telefax : +91-20- 25673400

Telephone

: director@eltis-symbiosis.org
info@eltis-symbiosis.org

Email

: www.eltis-symbiosis.org

ارسل لنا لطفا بواسطة االيميل رقم تلفونك (اسم البلد ورمز بلدتك) لالتصال بك بصورة سهلة

Website

