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IELTS Intensive Academic English Training Course
IELTS (International English Language Testing System) is the world’s
most popular high-stakes English language test. ... Official Cambridge
IELTS preparation is the most comprehensive range of courses, exam
practice materials, apps, and supplementary grammar, vocabulary,
and exam advice.
We conduct IELTS Intensive Academic English Training Course.
Student Assessment for registration conducted 1 day prior to the
course.

Examination Fees
RO. 82 - Per Person

Course Fees
RO. 100 - Per Person

Duration of the course:
40 Hrs

Mondays/Tuesdays /Wednesdays
Evenings 5 until 9 pm

STARTING:
Sept. 10th / Oct.9th
Nov 6th / Dec. 4th

Lindsay Syed

A highly experienced English Teacher from UK

For registration to the IELTS preparation course please Contact:
Samiha.alattas@wjtowell.com
Suher.ibrahem@wjtowell.com

Tel: 26895453, 26895465, E-Mail: tki.info@wjtowell.com, Web Site: www.atitowell.com

دورة التحضير المتحان اآليلتس IELTS
يعد اختبار اآليلتس ( )IELTSأحد أكرث االمتحانات اعتامدا ً يف العامل ومعرتف بنتائجه يف
أكرث من  130دولة وخصوصاً يف بريطانيا وأسرتاليا لفحص مقدرة الشخص ومتكنه من اللغة
اإلنجليزية .اختبار اآليلتس مدار من قبل جامعة كامربيدج بالتعاون مع املركز الثقايف الربيطاين.
إن نتيجة اآليلتس الجيدة متكنك من التقديم للجامعات األكرث صعوبة يف متطلبات القبول وهي التي تشرتط اآليلتس.
وتعتمد بعض جهات التوظيف نتائج اختبار اآليلتس كمعيار كفاءة لشغل الوظائف القيادية لديها مع الرشوط األخرى.
يقدم معهد تاول للمعرفة ،وهو من مراكز األيلتس املعتمدة ،دورة تدريبية شاملة للتحضري المتحان ( )IELTSوقد ُصممت هذه الدورة ملساعدة املتقدمني
يف االستعداد لالمتحان ،وتقديم النصح واملشورة حول مستوى تقدمهم والخطوات التي يحتاجونها ملساعدتهم يف الحصول عىل النتيجة التي يسعون اليها.

مدة الدورة:

 ٤٠ساعة (أيام :االثنني  -الثالثاء – األربعاء)

 ٩ – ٥مساء

رسوم الدورة:
 ١٠٠ريال عامين للشخص الواحد

رسوم االختبار:
 ٨٢ريال عامين للشخص الواحد

تبدأ الدورة يف:
 ١٠سبتمرب  ٩ -أكتوبر
 ٦نوفمرب  ٤ -ديسمرب ٢٠١٧

ليندساي سيد

مدرسة متخصصة يف اللغة اإلنجليزية من اململكة املتحدة

للتسجيل والتقدم الختبار تحديد املستوى يرجى التكرم بالتواصل عىل العنوان اآليت:
Samiha.alattas@wjtowell.com
Suher.ibrahem@wjtowell.com

