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مراكز قلوبال ڤيلج اإلنجليزية: 

تتميز مدارسنا بخصائصها المميزة ، ولكنها تشترك في 
 فلسفة تعليم اللغة اإلنجليزية الشائعة ، "التعلم الجاد ،

الجاد المرح!". نشجع الطالب على المشاركة بمجموعة متنوعة 
من األنشطة مع تحسين مستواهم في اللغة اإلنجليزية 

اليومية واألكاديمية.

اللغة اإلنجليزية العامة:

 سواء كنت مبتدئ أو متقدم باللغة اإلنجليزية ، ستمنحك
دورة اللغة اإلنجليزية العامة المهارات والثقة الالزمة للوصول 

إلى المستوى التالي من الكفاءة.

اللغة اإلنجليزية العامة سوف:

‹   تزيد قدرتك على التحدث واالستماع والمحادثة
‹   تحسين معرفتك بهياكل القواعد العملية
‹   توسيع مفرداتك وتحسين مهارات النطق

‹   بناء ثقتك في استخدام اللغة اإلنجليزية بظروف متنوعه

 :GV تَحضير إلمتحان

هذه الدورات المكثفة تجهز الطالب لالمتحانات المختلفة 
المعترف بها في جميع أنحاء العالم. موظفونا المدربون تدريبًا 
عاليًا ملتزمون بمساعدتك في تحقيق النتيجة التي تحتاج إليها 

للحصول على الشهادة أو التقدم.ب

 :)EAP( اللغة اإلنجليزية لألكاديميات

برنامج GV EAP يساعد الطالب على إعداد مهارات لدخول الكلية 
أو الجامعة ، والتخرج من برامج التعليم العالي الخاصة بهم. ُتجرى 

تقييمات االحتياجات المتعمقة في كل مركز من مراكز GV للتأكد 
من أن الطالب يدرسون فقط ما يحتاجون إليه.

جّوالت جماعية:

ُتقدم مدارس Global Village جوالت جماعية للشباب أو 
 ، GV البالغين أو للفئات العمرية المختلطة في جميع مواقع

في أي وقت من السنة. يمكن تنظيم  الجوالت حول 
طلبات ومتطلبات المجموعة.

2
 مواقع في أمريكا

الشمالية

+٥٠ 
بلدان لديها طالب 

GV في

١٠٠٠
 من الطالب

الراضين

برامج إضافية:

برامج للصغار + المراهقين:

مراكز قلوبال ڤيلج اإلنجليزية

English for Academic Pathways (EAP) 

Cambridge Preparation (FCE/CAE) 

IELTS Preparation 
TOEFL Preparation 

TOEIC Preparation 

TESOL 
CELTA

50 + Summer/Winter Programs

Business English / 
 English for Business

Power Speaking 
English + (Activities)

English Pro

Global Competence Certificate (GCC) 
Gap Year / Gap Semester

Private & Semi-Private Lessons

Teen Activity Program (TAP)

Summer Teen Activity 
Winter Teen Activity 

Parent and Child 
Parent and Teen 

High School Preparation

Cambridge Young Learners 
 of English (YLE)

Cambridge Teen Learners 
 of English (TLE) 
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كنداهاواي

ُعطلة
١٦ 

درس في األسبوع
االثنين - الخميس

أساسي
٢٠ 

درس في األسبوع
االثنين - الجمعه

أساسي
٢٠ 

درس في األسبوع
منهج أساسي

ُمكثف
٢٥ 

درس في األسبوع
االثنين - الجمعه

يشمل 1 درس إختياري
يتطلب تأشيرة طالب

ُمكثف
٢٥ 

درس في األسبوع
يشمل ١ درس إختياري

ُمكثف جدًا
٣٠ 

درس في األسبوع
يشمل درسين إختياريين

إبدأ معنا في أي أسبوع لمعظم البرامج العادية ، مثل
اإلنجليزية العامة ، اإلنجليزية للمتطلبات األكاديمية ، إلخ

إلتحاق إسبوعي جديد

 TOEFL 
)iBT(

TOEIC

CAMBRIDGE

العامة اإلنجليزية 
أكاديمي
)IELTS(

 أعمال 
)BEC(

ما يعادل CEFR* مستويات
GV

١١٠-١٢٠ 99٠-9٠٠ )CPE( مهارة C ٢ 7 تفوق ٢ C 8 GV
١٠9-98 899-8٠٠ )CAE( متقدم C ١ ٦.٥ عالي متقدم ١ C 7 GV
97-87 799-7٠٠ )FCE( أول B ٢ ٦ أفضلية متوسط أعلى + ٢ B ٦ GV
8٥-٦7 ٦99-٦٠٠ )FCE( أول B ٢ ٥.٥ متوسط ٢ B ٥ GV

٥99-٥٠٠ ٥ متوسط منخفض + ١ B 4 GV
499-4٠٠ )PET( أولي B ١ 4 المتوسط قبل  ١ B ٣ GV
٣99-٢٥٠ )KET( أساسي A ٢ ٣ مبتدئ أعلى ٢ A ٢ GV
٢49-١٠٠ ١-٢ مبتدئ ١ A ١ GV

مالحظة: هذا المخطط مصمم ليتم استخدامه فقط كدليل تقريبي. يختلف توافر الدورات ومستويات االلتحاق بها وطولها من مدرسة إلى أخرى.
تحتفظ كل مدرسة بحقها في وضع الطالب في مستوى بناًء على إتمام اختبار شفهي وكتابي شامل في اليوم األول من الفصل.

مستويات GV تختلف في الطول إلكمال.

IELTS اإلطار األوروبي المرجعي الموحد للغات 1 مستوى دخول *

برنامج اللغة اإلنجليزية العامة
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جداول البرامج

ساعات في 
اإلسبوع

VISA TYPE STATUS إيام االسبوع
دروس في 

اإلسبوع

١٣ س 
٢٠ د

TV أو VW دوام جزئى الثالثاء - الجمعه ١٦

١٦ س
4٠ د

TV أو VW دوام جزئى االثنين - الجمعه ٢٠

٢٠ س
٥٠ د

F1 تأشيرة طالب دوام كامل االثنين - الجمعه + خيار ٢٥

درس واحد = 50 دقيقة

حالة الدوام الجزئي = أقل من 18 ساعة في األسبوع

حالة الدوام الكامل = 18 ساعة أو أكثر في األسبوع

Visa Waiver = VW

TV = تأشيرة سياحة

يجب أال يقل عدد الطالب عن 6 طالب لفتح فصل تخصص

جدول كندا اليومي

معلومات إضافية للدورة )هاواي(

جدول هاواي األسبوعي

أساسي مكثف مكثف جداً الوقت الدورات اليوم

٢٠ 
درس في األسبوع ٢٥ 

 درس في
األسبوع

٣٠ 
 درس في
األسبوع

١٠:٢٥ – 8:4٥ دورة الصباح 1
 اإلثنين 

 إلى 
الجمعه

١٠:4١٠:٢٥ – ٠ استراحة

١٠ – ١٢:٢٠:4٠ دورة الصباح 2

١٢:٢٠ – ١٣:٠٥ الغداء استراحة 

١4:١٣:٠٥ – ١٠ درس اختياري 1 )5 دروس(  اإلثنين 
 إلى 

الخميس
١4:١ – ٢٥4:١٠ استراحة

١ – ١٥:٣٠4:٢٥ درس اختياري 2 )5 دروس(

* لجداول بديلة ، راجع الموقع.

دورة الظهر خيارات دورة الصباح

١:٢٠ - ٣:٠٠  •  استراحة  •  ٣:٢٠ - ٥  ١٢:٢٠ - ١:١٠ 8:٣٠ - ١٠:١٠  •  استراحة  •  ١٠:٣٠ - ١٢:١٠

 مبتدئ إلى متوسط
مستويات 1 - 5 قواعد

محادثة
النطق
كلمات

TOEFL التحضير لـ 
TOEIC التحضير لـ 

قواعد متقدمة
Cambridge داعم

IELTS
...و اكثر

 متوسط إلى متقدم
مستويات 5 - 8

)GEP( برنامج اللغة اإلنجليزية العامة
برو اإلنجليزية 

 
 
 
 

فصول GEP: استخدام اللغة ،
التواصل ، المهارات المشتركة

)GEP( برنامج اللغة اإلنجليزية العامة
برو اإلنجليزية 

Cambridge برامج التحضير لـ
Cambridge للمراهقين للغة اإلنجليزية * برنامج 

Cambridge للطالب الصغار للغة اإلنجليزية *  برنامج 

فصول GEP: استخدام اللغة ،
التواصل ، المهارات المشتركة

مالحظة: قد تتغير أوقات الحصص
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مسارات وشركاء

مساراتشركاء

مع إضافة شركاء جدد باستمرار ، تخضع هذه القائمة للتغيير.
يرجى التحدث إلى GV مستشار المسارات أو تواصل معنا خالل

info@gvenglish.com للحصول على معلومات.

المدارس المهنية

المدارس الثانوية

الجامعات والكليات INTO برامج المسارات
المؤسسات

Alliant International University

Berkeley College, Manhattan

Bow Valley College

Camosun College

Canadian Institute of Mgmt. & Technology

Canadian Tourism College

Chicago School of Professional Psychology

Corpus Christie College

Coquitlam College

Cypress College

Douglas College

Emily Carr University of Art and Design

Fairleigh Dickinson University

Foothill and De Anza Colleges

Georgian College

Hawaii Community College

Hawaii Pacific University

Humber College 

Kapi’olani Community College

Kauai Community College

Lakehead University

Lambton College of Appl. Arts & Tech

Laurentian University 

Leeward Community College

Niagara College

North Island College

Pacific Oaks College

Royal Roads University 

Saint Mary's University 

SAIT Polytechnic 

Saybrook University

Sheridan College 

St. Clair College 

The King’s University

Thompson Rivers University

University of California, Riverside

University Canada West

University of Regina 

University of Victoria (Cont. Studies)

Vancouver Institute of Media Arts (VANARTS)

Yorkville University

Brock University 

Trent University 

University of Lethbridge 

University of PEI 

المؤسسات
INTO - Colorado State University

INTO - Drew University

INTO - George Mason University

INTO - Hofstra University

INTO - Illinois State University

INTO - Marshall University

INTO - Oregon State University

INTO - Saint Louis University

INTO - Suffolk University

INTO - The University of Alabama

INTO - University of South Florida 

INTO - Washington State University

المؤسسات
Art Institute of Vancouver

Acsenda School of Management

John Casablancas Institute

La Salle College Vancouver

Pacific Institute of Culinary Arts

Sprott Shaw Community College

Toronto Film School

Vancouver Film School

المؤسسات
Glenlyon Norfolk School

Calgary Board of Education

Greater Victoria School District

Queen Margaret’s School

Saanich School District

Shawnigan Lake School

Sooke School District
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التعلم الجاد ، الجاد المرح!
كجزء من خدمة GV 360 ° للعناية الشخصية ، 

نقدم للطالب ما ال يقل عن 20 نشاًطا مثيًرا وال 
ُينسى كل شهر.

يفتخر منسقو النشاطات لدينا بتنظيم تجارب غنية ثقافًيا 
تٌثبت تفرد موقع كل مدرسة.

 ، GV سيتم نشر تقويم إبداعي جديد كل شهر في كل مدرسة من مدارس
حتى تتمكن من رؤية النطاق والتنوع الكاملين اللذين توفرهما كل مدرسة.

 هل تريد اإلقامة مع أسرة تتحدث اإلنجليزية؟ 
 تضمن أقسام اإلقامة في GV خدمة فعالة في الوقت المناسب.

يوفر GV Homestay بيئة آمنة وودية وآمنة للطالب ، مع منحهم الفرصة 
لتجربة الثقافة المحلية واالستمتاع بها.

 ٣٦٠º GV  
العناية  الشخصيه

  
 الثقافة  المحلية

في بيئة آمنة

متوفر أيضا: شقق ، فنادق ، مساكن ، مهاجع ، نزل للطالب والشباب!

أماكن اإلقامة

فعاليات  -  حضارة. رياضة. راحة.

:GV HOMESTAY  تشمل تجربتك مع

 ‹   غرفتك الخاصة مع سرير ، مكتب +
    ضوء القراءة

‹   وجبات مطبوخة في المنزل مع محادثة  
     وقت العشاء

‹   فرص للرحالت العائلية في نهاية األسبوع
‹   مواصالت من المطار اختياريه
‹   24 ساعة رقم هاتف للطوارئ
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تّوصيات

"الجو العام في GV هاواي لطيف للغاية وسهل. لدينا طاولة اجتماعات كبيرة لنتمكن من 
التواصل بسهولة مع بعضنا البعض والتوصل إلى أفكار جيدة. األنشطة المدرسية هي 

األفضل. ال سيما رحالت الجزيرة والغطس مع الدالفين. لقد أتيحت لي الكثير من الفرص 
للتحدث وأن أكون صديقة للطالب اآلخرين أثناء األنشطة! "

- داهيون ، كوريا

"الفصول هي األكثر ديناميكية ومسلية بحيث تتعلم دون أن تدرك ذلك. أعني أن هناك لحظة 
في الفصل الدراسي بدون أن تدرك ، أنت تتحدث اإلنجليزية بالفعل دون أي مشكلة. هاواي 

هي أفضل مكان للدراسة! الثقافة ، الحياة ، المدرسة ، الناس - كل شيء مثالي. إذا أتيحت لي 
الفرصة للعودة للمرة الثالثة للدراسة في GV هاواي ، سوف أفعل ذلك دون التفكير! "

- خورخي ، المكسيك

"أفتقد حياتي عندما كنت أدرس في GV فكتوريا ألنني أحببت اإلقامة مع عائلتي المضيفة. 
المعلمون جيدون بالفعل والطالب اآلخرون ودودون للغاية. كانوا دائما يدعمونني.إلى اآلن أنا 

على اتصال معهم. آمل أن ألتقي بهم مرة أخرى! لن أنسى أبدا الوقت الذي قضيته هناك."

- تشيهو ، اليابان

لقد كانت GV فانكوفر مدهشة ، خاصًة فرصة التعرف على الثقافات األخرى. لقد 
كنت أتعلم بشكل أسرع مما أتخيل. األنشطة متنوعة للغاية ، كل يوم هو يوم 

مختلف. فانكوفر رائعة! المدينة نظيفة وآمنة وجميلة "

- روبنسون ، البرازيل

"كان لدي ثالثة فصول مختلفة وكان كل فصل رائًعا! أنا أحب مزيج األعمار
. معلمو GV  فانكوفر رائعون أيًضا. منفتحين وذكيين ومفيدين. من الرائع أن 
 المدرسة تخطط الكثير من األنشطة. والدتي المضيفة ودية للغاية ومفيدة.

أنا أحب فانكوفر. أنا حًقا أحب مزيج الحياة في المدينة والطبيعة ".

- سارة ، سويسرا

"لقد فوجئت تماًما بما يمكنك رؤيته والقيام به في كالقري وحولها - ألكون صادقة، 
لقد وقعت في حب هذه المدينة. يمكنني أن أوصي بـ GV كالقري ألن المنظمة جيدة ، 

والمعلمون يحاولون تحفيز الطالب، والجميع هناك متعاونون وودودون للغاية."

- جيردا ، النمسا
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لماذا تعتبر GV مكانًا أفضل للدراسة؟

مرافق رائعة في مواقع مثالية

معلمين متميزين

طالب متنوعون

 سياسة اإلنجليزية فقط: بيئة إنجليزية 100%

دعم الطالب الشخصي والودي

اختيار الدروس االختيارية 

مجموعة من الخيارات إلقامة عالية الجودة

إنترنت مجاني وواي فاي

أحجام الفصول الصغيرة

ڤكتوريا
1290 Broad Street

Suite 200, Victoria, BC
V8W 2A5 Canada

 
E: victoria@gvenglish.com 

T: +1 250 384 2199
F: +1 250 384 2123

هاواي
1440 Kapiolani Blvd
Suite 1100, Honolulu

HI 96814 USA
 

E: hawaii@gvenglish.com 
T: +1 808 943 6800
F: +1 808 943 6400
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