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سوف تتلقى ترحي ًب ا داف ًئ ا في مركز تعليم اللغة
اإلنجليزية بجامعة نونتجهام ( .)CELEنحن فخورون
بسمعتنا العالمية بفضل دورات اللغة اإلنجليزية
ومهارات الدراسة المتميزة التي نقدمها .يأتي إلينا
الطالب من جميع أنحاء العالم للدراسة كجزء من
مجتمعنا الطالبي العالمي المثير والمتنامي.

الدراسة لدينا هي طريقة رائعة لبدء رحلتك في الجامعة.
مركز تعليم اللغة اإلنجليزية ( )CELEمعتمد من المجلس الثقافي البريطاني
لتدريس اإلنجليزية في المملكة المتحدة ،ويقدم دورات عالية الجودة يدرسها
معلمون خبراء.
جامعة نوتنجهام هي واحدة من أفضل جامعات العالم ،وأنت كخريج جامعة
نوتنجهام سوف تكتسب المهارات والمعرفة المتخصصة الالزمة التي تساعدك في
تحقيق أهدافك المهنية.
يقع مقرنا في الحرم الجامعي "يوبيل" الحائز على جوائز والذي يوفر واحدة من
أفضل بيئات الدراسة وأكثرها إلهامًا في المملكة المتحدة .يقع هذا الحرم الجامعي
بالقرب من وسط مدينة نوتنجهام ،ويضم مجموعة كبيرة من المتاجر و المقاهي
والمرافق الرياضية باإلضافة إلى دعم مخصص للطالب األجانب.
وأيًا كانت خططك ،فبإمكاننا مساعدتك في مهارات اللغة والدراسة التي تحتاجها
للمضي قدمًا في تحقيق أهدافك.
لويس هاريسون
رئيس مركز تعليم اللغة اإلنجليزية التابع لكلية التربية

معتمدة من

المجلس
الثقافي
البريطاني

لتعليم اإلنجليزية في المملكة المتحدة

نوتنجهام هي إحدى
أفضل 100
جامعة في العالم

"المعلمون رائعون .إنهم طيبون وودودون ج دًا ويجعلون
ً
الدرس سه الً
ومبسط ا لك .شعرت بأنني طورت ثقتي
ومهاراتي في الق راءة النقدية والكتابة األكاديمية".
زينب عباس ،طالبة ف ي مركز تعليم اللغة اإلنجليزية
(دورة لمدة  5أسابيع)

تصنيف  QSلجامعات العالم

السادس في
المملكة
المتحدة

ال رابع

المملكة
قوة البحث
فيفي
المحدة في التعليم

دعم مجاني

للغة اإلنجليزية خالل
دراستك األكاديمية

إطار التميز البحثي2014 ،
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الدورات المتخصصة

دوراتنا التعليمية

دورات ما قبل الجلسات:
أفضل طريقة لالستعداد للجامعة
نحن نقدم دورات ما قبل الجلسات عالية الجودة
في اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية ،وهي
ُم عدة لتطوير قدراتك األكاديمية واللغوية.
إذا كنت تريد الدراسة بجامعة نوتنجهام ،فسوف تم ّكنك دوراتنا من:
تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية والمهارات اللغوية التي تحتاجها
تعلم المهارات األكاديمية الالزمة لمنحك أفضل فرصة للنجاح
االلتحاق بالدورة المناسبة لمستواك مع تواريخ تسجيل مرنة
بحسب متطلبات اللغة اإلنجليزية لدورتك األكاديمية ،يمكنك الدراسة في مركز
تعليم اللغة اإلنجليزية إذا كان مستواك في اختبار  IELTSهو  4درجات أو
أعلى ،أو ما يعادله .لالطالع على قائمة كاملة بشروط اللغة اإلنجليزية التي نقبلها،
انظر nottingham.ac.uk/go/alternativerequirements
نحن نقدم مجموعة من الدورات على حسب مهاراتك الحالية في اللغة
اإلنجليزية .في بعض المواد ،نقدم عروضًا مشتركة تدمج بين دورة ما قبل
الجلسات التي اخترتها ودرجة الماجستير التي اخترتها ،حتى تتقدم بطلب
الحصول على التأشيرة مرة واحدة فقط .تعرف على المزيد في صفحة .7
عندما ُتكمل دورة مركز تعليم اللغة اإلنجليزية بنجاح ،يمكنك عادة البدء مباشرة في
دورتك األكاديمية دون إعادة اختبار  IELTSأو ما يعادله .يُرجى االتصال بمركز
تعليم اللغة اإلنجليزية لمعرفة تفاصيل الدورات التي لديها شروط التحاق إضافية.
إذا كنت ترغب في دراسة دورة  PEAPهنا من أجل بدء الدراسة في جامعة أخرى،
فسوف تحتاج إلى التأكد من أن الدورة (الدورات) التي نقدمها سيتم قبولها في المؤسسة
التي ستدرس بها قبل أن تبدأ.

معلومات هامة
استفد من تجربة تعلم عالية الجودة في واحدة من أفضل  100جامعة عالمية
استعد للدراسة في مؤسسات التعليم العالي البريطانية
كوِّ ن شبكة أصدقاء وكن جزءًا من مجتمع الطالب
تمتع بالمرافق الكثيرة وخدمات الدعم
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قبل أن تبدأ

ً
رابطا لمعلوماتنا اإللكترونية
بمجرد قبولك لعرض ما قبل الجلسات ،سوف نرسل لك
قبل الوصول حتى تبدأ التعلم قبل أن تبدأ دورتك.

أثناء وجودك هنا
يتم تدريس دورات ما قبل الجلسات في مجموعات صغيرة ،وسوف
تعمل عن قرب مع مدرسك (مدرسيك) .على حسب مستوى الدورة
التي تدرسها ،سوف تتعلم العديد من األنشطة ،منها:
المشاركة في نقاش جماعي

بناء معرفتك بالمادة
ُت عد دوراتنا االحترافية المتخصصة بمثابة
إعداد للطالب الذين ينوون الدراسة للحصول
على شهادة أكاديمية في مواد معينة.
الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا
الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا في
الهندسة

تقديم المعلومات إلى جمهور
كتابة وقراءة النصوص األكاديمية
تحليل وتقييم الحوارات األكاديمية
حضور المحاضرات

تقييم مستوى معرفتك
على حسب مستوى الدورة التي تدرسها ،سوف يتم تقييمك من خالل طرق عديدة منها:
البحث وكتابة المقاالت والمشروعات األكاديمية
تقديم عروض أكاديمية
المشاركة في المقابالت الفردية والمناقشات الجماعية
كتابة مقال ناجح عن تجربتك مع التعلم

الدراسات العليا في القانون

دورات ما قبل الجلسات لمهارات الدراسة األكاديمية
تم إعداد دورة مهارات الدراسة األكاديمية االحترافية التي مدتها  4أسابيع
للطالب الذين لديهم عروض غير مشروطة في نوتنجهام ،ويشمل ذلك
الطالب الذين يدرسون بالخارج ،وسوف تقوم هذه الدورة بما يلي:
إعدادك لدراساتك األكاديمية المستقبلية
تحسين مهاراتك في اإلنجليزية في كل المجاالت
تعريفك بالدراسة داخل مؤسسات التعليم العالي البريطانية
تنمية ثقتك ومهاراتك
ضمان مكان لك في دورتك األكاديمية المختارة ،مع فرصة التقدم التلقائي عندما
ُتكمل دورة مهارات الدراسة
ضمان أنك ستحتاج فقط إلى تأشيرة من الفئة  4وتأكيد قبول دراسة ()CAS

يتم تدريس هذه الدورات بالتعاون مع القسم األكاديمي المعنيّ،
وذلك لتحضيرك للدراسة وتعريفك بطرق التدريس.

العروضالمشتركة
إذا كان لديك عرض للدراسة في دورة دراسات عليا متخصصة بجامعة
نوتنجهام ،فقد تكون مؤهالً لدراسة دورة متخصصة بعرض مشترك.
تعرف على ما إذا كان هذا الخيار متاحً ا في الدورة التي اخترتها عن
طريق موقع nottingham.ac.uk/cele/joint-cas
العروض المشتركة تجمع بين دورة ما قبل الجلسات
خاصتك ودرجة الماجستير التي اخترتها بحيث:
تحتاج فقط إلى تأشيرة من الفئة  4وتأكيد قبول دراسة ()CAS
يكون لديك مكان مضمون في دورة الدراسات العليا التي اخترتها
يمكنك االنتقال تلقائيًا إلى دورة الدراسات العليا التي اخترتها،
شريطة أال يقل حضورك عن  %80وأن ُتكمل كل الدورات
سوف تدرس لمدة  10-5أسابيع خالل الصيف
يُرجى مالحظة أن دورات ما قبل الجلسات المتخصصة/أو دورات العروض المشتركة
الخاصة بمادة معينة متاحة فقط للطالب الذين يريدون دراسة برنامج دراسات عليا
في نوتنجهام .يجب عليك استيفاء شروط االلتحاق األكاديمي لدورة الدراسات العليا
التي اخترتها اعرف المزيد على nottingham.ac.uk/pgstudy
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ما هي الدورة المناسبة لك؟

دورة شهادة تتطلب  6.5في اختيار ( IELTSمع  6في كل فرع) أو ما يعادلها

ابحث عن الدورة المناسبة

الدرجة الحالية في IELTS
اإلجمالي

في كل فرغ

4.0

4.0

يعتمد طول مدة دورة ما قبل الجلسات التي تحتاجها على شروط االلتحاق
في دورة الشهادة ،ومهاراتك الحالية في اللغة اإلنجليزية.

4.5

زر  nottingham.ac.uk/studywithusلمعرفة شروط االلتحاق في دورة الدرجة التي اخترتها .يمكنك
بعد ذلك استخدام الجداول الموجودة أدناه لتحديد دورة ما قبل الجلسات التي ستحتاجها.

5.0

دورة تأسيسية تتطلب  5.5في اختيار ( IELTSمع  5.0في كل فرع) أو ما يعادلها

5.5

الدرجة الحالية في IELTS
اإلجمالي
4.0

4.0

4.5

5.0

4.0
 4.5( 4.0في الكتابة)
4.5
5.0

المدة

المستوى

 30أسبوع

 1 PEAPو 2و3

 20أسبوع

 2 PEAPو3

 10أسابيع

3 PEAP

اإلجمالي
4.0

4.0

4.5

5.0

4.0
 4.5( 4.0في الكتابة)
4.5
5.0

4.5

6.0

المدة

5.0

 6( 5.5في الكتابة)

 20أسبوع

 3 PEAPو4

 10أسابيع
 5أسابيع

4 PEAP

6.0
6.5

 6.5( 6.0في القراءة والكتابة)
6.5

7.0

دورة مهارات دراسية مدتها  4أسابيع (انظر صفحة )7

6.5

الدرجة الحالية في IELTS
المستوى

 40أسبوع

 1 PEAPو 2و 3و4

 30أسبوع

 2 PEAPو 3و4

 20أسبوع

 3 PEAPو4

الدورة التي تحتاجها

اإلجمالي

في كل فرغ

4.5

 4.5( 4.0في الكتابة)

5.0

5.5

4.5

المدة

المستوى

 40أسبوع

5.0
5.0
5.5

5.5

 10 - 5أسابيع

6.0

 5.5( 5.0في الكتابة)

 5أسابيع

6.0

 6.0أو أكثر

 5.5أو أكثر

دورة مهارات دراسية مدتها  4أسابيع (انظر صفحة )7

6.0

 30أسبوع

اتصل بنا لمزيد من المعلومات (انظر
الغالف الخلفي)

 5.5( 5.0في الكتابة)
4 PEAP

6.0

6.5

5.5

 6.5( 6.0في القراءة والكتابة)
6.5

7.0

6

 30أسبوع

 2 PEAPو 3و4

5.5

5.0
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 40أسبوع

 1 PEAPو 2و 3و4

5.0

 10أسابيع

5.5

المدة

دورة شهادة تتطلب  7في اختيار ( IELTSمع  6في كل فرع) أو ما يعادلها

الدورة التي تحتاجها
في كل فرغ

 4.5( 4.0في الكتابة)

6.0

دورة شهادة تتطلب  6في اختيار ( IELTSمع  5.5في كل فرع) أو ما يعادلها
الدرجة الحالية في IELTS

4.0

 5.5( 5.0في الكتابة)

الدورة التي تحتاجها
في كل فرع

الدورة التي تحتاجها
المستوى

6.5

لمزيد من المعلومات عن دوراتنا قم بزيارة
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 20أسبوع

دورة متخصصة لمدة  10أسابيع أو 4 PEAP
 5أسابيع

4 PEAP

دورة مهارات دراسية مدتها  4أسابيع (انظر صفحة )7
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دعم اللغة اإلنجليزية

الدعم

شبكة دعم مصممة لتلبية احتياجاتك
بصفتك طال ًب ا في مركز تعليم اللغة اإلنجليزية ،سوف شبكة دعمك
ُي تاح لك الوصول الكامل إلى خدمات الدعم بالجامعة،
بما في ذلك اللغة اإلنجليزية ومهارات الدراسة.
ض ا خدمة الوظائف والتوظيف ومراكز
وهذا يشمل أي ً
الخدمات الطالبية والرعاية الصحية والدعم الديني.

طوال رحلتك الجامعية سيكون هناك أشخاص كثر يقدمون لك الدعم والمشورة،
منهم معلمون وموظفون مخصصون لذلك .لديك مراكز للخدمات الطالبية في
المقرات الجامعية الثالثة التابعة لنا في المملكة المتحدة ،وجميعها تقدم مجموعة
متعددة من أشكال الدعم والمعلومات والخدمات المتخصصة .لمزيد من
المعلومات ،قم بزيارة nottingham.ac.uk/studentservices

في جامعة نوتنجهام نقدم المشورة والتوجيه قبل وصولك فيما يخص كل
شيء ،من اإلقامة إلى التأشيرة إلى الوصول هنا .نحن أيضًا ملتزمون
بدعمك طوال دراستك لضمان أن تشعر كأنك في بيتك هنا ،ونقدم
كل المعلومات التي تحتاجها للعيش والدراسة في نوتنجهام.

مفع م بالحيوية
مجتمع طالبي ّ

بمجرد أن تبدأ دراستك في نوتنجهام ،يتم تسجيلك تلقائيًا كعضو في اتحاد الطالب.
هناك المئات من األنشطة التي تتيح لك فرصة ممتازة لممارسة هواية جديدة أو
ممارسة اهتماماتك الحالية ،ويمكنك االختيار من بين مجموعة كبيرة من الجمعيات
التي يديرها الطالب .تعرف على المزيد على su.nottingham.ac.uk

اإلرشاد الوظيفي
خدمة الحياة المهنية والتوظيف لدينا ستكون متوفرة لتقدم لك الدعم واإلرشاد
المتخصصين طوال دورتك في مركز تعليم اللغة اإلنجليزية أو خالل دراستك
الجامعية وخالل حياتك بعد التخرج .سواء كنت تحتاج للمساعدة في كتابة
سيرتك الذاتية أو التحضير لمقابلة عمل أو استكشاف أفكار حول الحياة
المهنية ،فيمكنك حجز مواعيد فردية مخصصة لك أو الحضور إلى ورشة
عمل .في كل فصل دراسي هناك أيضًا جدول مثير للفعاليات يمكنك من خالله
أن تلتقي وجهًا لوجه مع أصحاب العمل الذين يقدمون معلومات واقعية عن
مهنهم .اعرف المزيد على nottingham.ac.uk/careers

دعم اللغة اإلنجليزية:
مجاني أثناء دراستك
أثناء دراستك األكاديمية لدينا ،يمكنك مواصلة
تطوير مهاراتك في اللغة اإلنجليزية عن طريق
التسجيل في دورة مجانية إلى جانب الدراسة.
وهذه وحدات تعطى في الفصول الدراسية تدوم لمدة ثالثة إلى تسعة
أسابيع .و ُتعقد عادة وقت الغداء أو بعد الظهيرة أو في نهاية يوم التدريس
العادي ( 5مساءً) للسماح ألكبر عدد ممكن من الطالب الحصول على
الدعم اللغوي إلى جانب دراساتهم األكاديمية .عادة ما تكون مدة الحصص
الدراسية من  60إلى  90دقيقة ،و ُتعقد في مواقع متعددة حول الجامعة.

االستشارات الفردية وج ًه ا لوجه

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فردية في أي جانب من المهارات اللغوية أو الدراسية،
فيمكنك مناقشة هذا وجهًا لوجه مع أحد معلمي مركز تعليم اللغة اإلنجليزية .نحن
نقدم استشارات فردية مجانية طوال الفصل الدراسي وخالل عطلة الصيف،
ويمكنك الحصول على ما يصل إلى ثالث استشارات في كل فصل دراسي.
يسر المعلمين الرد على استفساراتك ومساعدتك في أية صعوباتك قد تجدها .على
سبيل المثال ،يمكنهم قراءة ومناقشة أي قسم من كتابتك معك (حتى  1000كلمة).

الوحدات النموذجية
مهارات النقاش األكاديمي
مهارات المفردات األكاديمية
الكتابة األكاديمية :تحقيق الوضوح
الكتابة األكاديمية :الدقة النحوية
الكتابة األكاديمية :التخطيط لمهمة دراسية
الكتابة األكاديمية :تجميع المصادر
العروض التقديمية األكاديمي الفعالة
القراءة األكاديمية الفعالة
المراجعةالنحوية
تحسين النطق
التعريف بالكتابة األكاديمية
االستماع :التركيز األكاديمي
االستماع :التركيز االجتماعي
كتابة األبحاث
المحادثاتاالجتماعية
الوحدات قد تتغير ،بسبب تطويرات المنهج الدراسي مثالً .القائمة المذكورة أعاله
هي نموذج للوحدات النموذجية التي نقدمها ،وليست قائمة نهائية .يمكن العثور
على أحدث المعلومات على موقعنا nottingham.ac.uk/cele
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الرسوم والتأشيرات والتقديم

لماذا تدرس معنا؟

كيفية تقديم طلب

من عالمك إلى عالمنا
عنصرا مه ًم ا وحيو ًي ا مدينة ذات تاريخ ثري
في نوتنجهامُ ،ي عد طالبنا الدوليون
ً
في مجتمعنا الطالبي.
عند اختيارك الدراسة في مركز تعليم اللغة اإلنجليزية ،سوف تنضم إلى مؤسسة معروفة
عالميًا .مركز تعليم اللغة اإلنجليزية تابع لكلية التربية ،وله تاريخ طويل يمتد ألكثر من
 200عام.
تحتل الكلية المرتبة الثالثة بين كليات التربية على مستوى المملكة المتحدة في أحدث
إطار للتميز البحثي ،والمرتبة الرابعة في المملكة المتحدة حسب تصنيف  QSلجامعات
العالم حسب المادة لعام  .2017كما أن الكثير من أعضاء هيئة التدريس لدينا معروفين
بتميزهم في التدريس.

وقت السفر
الوصول إلى هنا سهل .تقع نوتنجهام على بُعد أقل من ساعتين من لندن ،وهناك شبكات
مواصالت ممتازة إلى العاصمة وبقية المملكة المتحدة .يقع مطار إيست ميدالندز ،أحد
أسرع المطارات البريطانية ً
نموا ،على بُعد  40دقيقة فقط من وسط المدينة عبر خدمة
حافالت تسير على مدار  24ساعة.

ُتعد مدينة نوتنجهام مكا ًنا رائعًا للدراسة والمعيشة .يمكن لعشاق الموسيقى أن يختاروا
من بين مدينة الروك الشهيرة عالميًا ،أو ساحة موتوربوينت ،أو أحد األماكن الصغيرة
من أجل عرض حيّ أكثر دف ًئا .إذا كنت تستمتع بالتسوق ،فهناك بوتيكات ومحالت
عتيقة منفصلة باإلضافة إلى ماركات شهيرة في مراكز التسوق الكبيرة لدينا.

كما تعج المدينة بأماكن تناول الطعام ،مع مزيد من سلسلة مقاهي منفصلة ومطاعم
ومتاجر وجبات جاهزة ورياضة وملعب كريكيت جسر ترينت والمركز الوطني
للرياضاتالمائية.
يمكنك استكشاف الكهوف العتيقة أسفل قلعة نوتنجهام ،أو الذهاب في جولة مشي في
حديقة ووالتون وزيارة قاعة إليزابيث الرائعة .ومن األماكن السياحية األكثر شهرة في
نوتنجهام مشاير غابة شيروود التي تعود لروبين هود ،ومعرض األوز التاريخي الذي
يُقام في شهر أكتوبر من كل عام.

رسوم الدراسة

معلوماتالتأشيرة

لالطالع على أحدث المعلومات المجانية ،قم بزيارة
nottingham.ac.uk/cele

تقدم الجامعة الدعم والمشورة بخصوص التأشيرات .إذا كنت من خارج االتحاد
األوروبي ،فهناك ثالث خيارات أساسية للتأشيرة ،على حسب طول مدة الدورة
التي سوف تدرسها في مركز تعليم اللغة اإلنجليزية ومؤهالتك في اللغة اإلنجليزية.

يمكنك سداد الرسوم عبر اإلنترنت وسوف تحتاج إلى أن تقدم ما يثبت قدرتك على
سداد تكلفة دراستك ،لكي تتقدم بطلب التأشيرة.

ما هي الدورة المناسبة لك؟
سوف تؤثر شروط االلتحاق الخاصة بدورتك األكاديمية المختارة ومهاراتك
الحالية في اللغة اإلنجليزية على مدة دورة ما قبل الجلسات التي تحتاجها .انظر
صفحة  8لمزيد من المعلومات.
إذا كنت أتممت اختبار لغة إنجليزية غير  ،IELTSمثل  TOEFLأو
 ،PTEفيُرجى االطالع على موقعنا اإللكتروني لمعرفة التوجيهات على
nottingham.ac.uk/cele/presessional

تأشيرة الطالب من الفئة 4
هذه التأشيرة مخصصة للمتقدمين الذين يريدون أخذ دورة ما قبل
الجلسات ثم الدراسة في مستوى الدراسات العليا أو المستوى الجامعي أو
التأسيسي في جامعة بريطانية .ستحتاج إلى اختبار  IELTSمعتمد من
 ،UKVIويُعرف أيضًا باختبار اللغة اإلنجليزية اآلمنة (.)SELT
إذا كان لديك عرض مشترك (متوفر في دورات الدراسات العليا،
انظر صفحة  ،)5فسوف تحتاج فقط إلى تأشيرة من الفئة  .4لن
تحتاج إلى إتمام اختبار  UKVI SELTويمكنك التقدم للحصول على
تأشيرة بأي اختبار لغة إنجليزية آمن معتمد من جامعة نوتنجهام.

دعم المتقدمين من االتحاد األوروبي وبقية العالم

تأشيرة الدراسة قصيرة األمد

في نوتنجهام ،يضم مجتمعنا العالمي أعضاء هيئة تدريس
وطالب ينتمون ألكثر من  150دولة.

هذه التأشيرة مخصصة للمتقدمين الذين يريدون أخذ دورة ما قبل الجلسات
ثم الدراسة في مستوى الدراسات العليا أو المستوى الجامعي أو التأسيسي
في جامعة بريطانية ،لكن ليست لديهم حاليًا درجة .UKVI SELT
لالستمرار في دورة ما قبل الجلسات أو دورة أكاديمية ،يجب أن يكون لديك
وقت كا ٍ
ف للعودة إلى بلدك للحصول على تأشيرة طالب من الفئة .4

لالطالع على المعلومات الخاصة بدولة معينة بما في ذلك بيانات االتصال
والمندوبين ،انظر nottingham.ac.uk/go/yourcountry

بيتك حين تكون بعي دًا عن بيتك
لدينا مجموعة من خيارات السكن .اعرف المزيد على
nottingham.ac.uk/accommodation

سياسة تكافؤ الفرص
تهدف الجامعة إلى توفير ظروف يُعامَل فيها الطالب والموظفون على أساس
جدارتهم وقدراتهم وإمكاناتهم فحسب ،بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون
أو الجنسية أو األصل العرقي أو القومي أو السن أو الخلفية االجتماعية االقتصادية
أو اإلعاقة أو المعتقدات الدينية أو التوجهات السياسية أو عضوية النقابات العمالية
أو الظروف األسرية أو التوجه الجنسي أو أي تمييز آخر غير ذي صلة.

تأشيرةالتابعين
مخصصة لمرافقي حامل التأشيرة الرئيسي مثل الزوج/الزوجة أو
الشريك/الشريكة و/أو األطفال الذين يقل عمرهم عن  18سنة.
لمزيد من المعلومات التفصيلية ،يُرجى زيارة
nottingham.ac.uk/cele/visas

يقع مركز تعليم اللغة اإلنجليزية في حرم يوبيل
الجامعي المبتكر  -خذ جولة افت راضية في
nottingham.ac.uk/virtualnottingham
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لالستعالمات عن مركز تعليم اللغة اإلنجليزية يرجى االتصال بـ:
مركز استفسارات ض ّم الطالب
+44 )0( 115 951 5559
nottingham.ac.uk/enquire
UoNSoE
@UoNSoE

لطلب هذا المنشور بتنسيق بديل،
يُرجى االتصال بنا:
+44 )0( 115 951 5559

nottingham.ac.uk/cele

صيغ هذا الكتيب قبل بداية السنة الدراسية التي ينطبق عليها ما ورد به .بُذلت كافة الجهود الالزمة لضمان دقة المعلومات الواردة في هذا الكتيب وقت نشره ،لكن من المحتمل أن ُتجرى بعض التغييرات (مثالً في محتوى الدورة) بسبب الفاصل
الزمني بين موعد النشر وبين بدء الدورة .لذا فمن المهم جدًا مراجعة موقعنا اإللكتروني لالطالع على التحديثات قبل التقديم للدورة عن طريق  .nottingham.ac.uk/celeإذا كان هناك اختالف بين محتوى هذا الكتيب وموقعنا اإللكتروني،
فإن محتوى الموقع اإللكتروني تكون له األولوية.

