السنة 2022
دورة مكثفة للغة االيطالية يف البندقية
ً
ً
ً
صباحا  3 ،ساعات يف اليوم .يوجد  10طالب كحد أقىص لكل فصل
صباحا إىل 12:30
صباحا ومن 11:00
الفصول اليومية من االثني إىل الجمعة من  9:00إىل 10:30
أكب من الطالب يف المستوى الواحد مما هو مسموح به  ،ستقوم المدرسة بتقسيم المجموعة إىل قسمي وقد يتم عقد بعض
(حسب حجم الفصل) .يف حالة وجود عدد ر
ر
 16:30الدروس ف هذه الحالة ف ر
فبة ما بعد الظهر  ،يف الفبة الزمنية من  13إىل
ي
ي
وه متاحة لكل مستوى من المستويات الخمسة
.تستغرق الدورة  4أسابيع  60 /ساعة  -مدة كل درس  45دقيقة -
ي
ً
يمكن للمبتدئي التسجيل فقط ً
الثقاف
والبنامج
بدءا من األسبوع األول من كل دورة .يمكن للطالب التسجيل أيضا لمدة  1أو  2أو  3أسابيع .يتم تضمي المواد التعليمية ر
ي
.اليوم يف الرسوم الدراسية
ي
أسبوع واحد  290يورو
أسبوعي  450يورو
 3أسابيع  600يورو
 4أسابيع  740يورو

 12أسابيع  1620يورو
 16أسابيع  2160يورو
 20أسابيع  2700يورو
 24أسابيع  3240يورو

عش يكلف  160يورو  ،من الثان ر
كل أسبوع بعد الرابع إىل الحادي ر
عش يكلف  135يورو.
ي

دورة مكثفة للغة االيطالية يف تريست

لها نفس مستوى الدورة المكثفة ف البندقية  ،وه متوفرة ف  4مستويات (مبتدئ ومتوسط وفوق متوسط ومتقدم) من بداية أبريل ر
يرج الرجوع إىل
نوفمب  -ر
حت نهاية
ر
ي
ي
ي
اليوم يف الرسوم الدراسية.
الثقاف
والبنامج
جدول المواعيد .يتم تضمي المواد التعليمية ر
ي
ي
أسبوع واحد  220يورو
أسبوعي  360يورو
 3أسابيع  480يورو
 4أسابيع  600يورو
عش يكلف  120يورو  ،من الثان ر
األسبوع اإلضاف من الرابع إىل الحادي ر
عش يكلف  100يورو.
ي
ي

 12أسابيع  1200يورو
 16أسابيع  1600يورو
 20أسابيع  2000يورو
 24أسابيع  2400يورو

ر
المشبكة رقم 1
الدورة

إنه مصمم للطالب الراغبي ف تكثيف تعلم اللغة اإليطالية .تتكون هذه الدورة من الجمع بي الدورة المكثفة ف الصباح والدورة الفردية ف ر
فبة ما بعد الظهر .تجمع الدورة
ي
ي
ي
التدريبية  1المدمجة بي الدورة المكثفة  +درس خاص لمدة ساعة بعد ظهر كل يوم.
يف البندقية
 4أسابيع  1440يورو
 3أسابيع  1150يورو
أسبوعي  800يورو
أسبوع واحد  465يورو

يف تريست
أسبوعي  720يورو
أسبوع واحد  400يورو
ر
ترييست.
ف
يورو
290
و
البندقية
ف
يورو
اإلضاف 310
يكلف األسبوع
ي
ي
ي
ي

 3أسابيع  1020يورو

 4أسابيع  1320يورو

ر
المشبكة رقم 2
الدورة

ر
المشبكة  2تجمع بي الدورة المكثفة  +ساعتي من الدروس الخصوصية كل ظهر.
لها نفس مبات الدورة المذكورة أعاله  ،ولكن الدورة
يف البندقية
 3أسابيع  1650يورو
أسبوعي  1170يورو
أسبوع واحد  640يورو
يف تريست
أسبوعي  1080يورو
أسبوع واحد  580يورو
اإلضاف يكلف  500يورو يف البندقية و  460يف تريست.
األسبوع
ي

 3أسابيع  1560يورو

 4أسابيع  2140يورو

 4أسابيع  2040يورو

دورة فردية يف البندقية وتريست

الزمت والمدة من قبل الطالب .سيتم االتفاق عىل برنامج الدورة مع الطالب بحيث يتناسب
يمكن أن يبدأ هذا النوع من الدورات يف أي وقت خالل العام .يتم اختيار الجدول
ي
مع احتياجاتهم واهتماماتهم ( 5دروس عىل األقل  60 /دقيقة).
 4/3طالب  56يورو  /ساعة

 2/1طالب  40يورو  /ساعة

دورة الفن ف البندقية

ي
ً
مع مدرسينا لتاري خ الفن  ،سوف تستكشف أعمال الرسامي والمهندسي المعماريي الفينيسيي المشهورين .الدورة مدتها  3ساعات يف اليوم  ،من االثني إىل الجمعة  ،عادة
ً
ً
من الساعة  09:30إىل  ، 12:30ولكن قد يتغب الجدول وفقا لمواعيد فتح الكنائس والقصور والمتاحف .تذاكر الدخول متضمنة .يمكن أيضا حجز دروس خاصة باللغتي
اإليطالية واإلنجلبية.
دورة جماعية
أسبوع واحد  290يورو
تاري خ الفن  ،بشكل فردي  ،باللغة اإليطالية

أسبوعي  450يورو
تاري خ الفن  ،بشكل فردي  ،باللغة
اإلنجلبية

 2/1طالب  46يورو  /ساعة

 2/1طالب  54يورو  /ساعة

تواري خ 2022
ر
ومشبكة يف البندقية
دورة مكثفة
األسبوع الرابع

االسبوع الثالث

الثان
األسبوع ي

األسبوع األول

31.01 – 04.02

24.01 – 28.01

17.01 - 21.01

10.01 – 14.01

28.02 – 04.03

21.02 - 25.02

14.02 – 18.02

07.02 – 11.02

28.03 – 01.04

21.03 – 25.03

14.03 – 18.03

07.03 – 11.03

*25.04 – 29.04

*18.04 – 22.04

11.04 – 15.04

04.04 – 08.04

23.05 – 27.05

16.05 – 20.05

09.05 – 13.05

02.05 – 06.05

20.06 – 24.06

13.06 – 17.06

06.06 – 10.06

*30.05 – 03.06

18.07 – 22.07

11.07 – 15.07

04.07 – 08.07

27.06 – 01.07

*15.08 – 19.08

08.08 – 12.08

01.08 – 05.08

25.07 – 29.07

12.09 – 16.09

05.09 – 09.09

29.08 – 02.09

22.08 – 26.08

10.10 – 14.10

03.10 – 07.10

26.09 – 30.09

19.09 – 23.09

07.11 – 11.11

*31.10 – 04.11

24.10 – 28.10

17.10 – 21.10

05.11 – 09.12

28.11 – 02.12

21.11 – 25.11

14.11 – 18.11

19.12 - 23.12

12.12 – 16.12

ر
ر
ترييست
ومشبكة يف
دورة مكثفة
ي
األسبوع الرابع

االسبوع الثالث

23.05 – 27.05

16.05 – 20.05

09.05 – 13.05

02.05 – 06.05

20.06 – 24.06

13.06 – 17.06

06.06 – 10.06

*30.05 – 03.06

18.07 – 22.07

11.07 – 15.07

04.07 – 08.07

27.06 – 01.07

*15.08 – 19.08

08.08 – 12.08

01.08 – 05.08

25.07 – 29.07

12.09 – 16.09

05.09 – 09.09

29.08 – 02.09

22.08 – 26.08

10.10 – 14.10

03.10 – 07.10

26.09 – 30.09

19.09 – 23.09

*31.10 – 04.11

24.10 – 28.10

17.10 – 21.10

21.11 – 25.11

14.11 – 18.11

07.11 – 11.11

الفن يف البندقية

الثان
األسبوع ي

األسبوع األول

.األعياد الوطنية  18:أبريل و  25أبريل و  2يونيو و  15أغسطس و  1نوفمبر .في هذه األيام هناك رحلة أو نشاط بديل سيحل محل الدروس الجماعية

اإلقامة يف البندقية
غرفة مفردة مع حمام خاص يف اإلقامة
سانتا مارتا

غرفة مزدوجة مع حمام خاص يف إقامة
سانتا مارتا

محىل
غرفة مفردة مع مضيف
ي

محىل
غرفة مزدوجة مع مضيف
ي

أسبوع واحد  270يورو
أسبوعي  520يورو
أسابيع  690يورو 3
أسابيع  920يورو 4
ليلة إضافية  40يورو
إضاف  230يورو
أسبوع
ي

أسبوع واحد  400يورو
أسبوعي 770 :يورو
أسابيع  1150يورو 3
أسابيع  1530يورو 4
ليلة إضافية  60يورو
إضاف  380يورو
أسبوع
ي

أسبوع واحد  200يورو
أسبوعي  340يورو
أسابيع  460يورو 3
أسابيع  580يورو 4
ليلة إضافية  30يورو
إضاف  130يورو
أسبوع
ي

أسبوع واحد  290يورو
أسبوعي  490يورو
أسابيع  660يورو 3
أسابيع  820يورو 4
ليلة إضافية  50يورو
إضاف  200يورو
أسبوع
ي

اإلقامة يف تريست
محىل
غرفة مفردة مع مضيف
ي

محىل
غرفة مزدوجة مع مضيف
ي

أسبوع واحد  150يورو
أسبوعي 290 :يورو
أسابيع  420يورو 3
أسابيع  540يورو 4
ليلة إضافية  30يورو
إضاف  130يورو
أسبوع
ي

أسبوع واحد  220يورو
أسبوعي  410يورو
أسابيع  570يورو 3
أسابيع  730يورو 4
ليلة إضافية  40يورو
إضاف  190يورو
أسبوع
ي

جميع الحلول متاحة من األحد قبل أن تبدأ الدورة إىل السبت بعد انتهاء الدورة .تتوفر غرف مزدوجة للطالب الذين يجتمعون ً
معا .تقع جميع أماكن اإلقامة يف المركز
التاريخ لمدينة البندقية وتريست .نتحقق من كل غرفة ويمكننا ضمان الجودة القياسية األساسية .جميع الحلول لها مطبخ وحمام للمشاركة  ،غسالة .الغرف بسيطة
ي
أكب لإلقامة مع حمام خاص  -السعر أعىل قليال
ً.ونظيفة وآمنة .عند الطلب  ،يمكننا توفب غرف ر
.يمكن للمدرسة مساعدتك يف العثور عىل خيار سكن مختلف مثل المساكن أو البل واألسعار عند الطلب

جهات االتصال
مكتب السكرتارية مفتوح من االثني إىل الجمعة  ،من الساعة  8.45إىل الساعة .17:00
الهاتف390415224331+ :
www.istitutovenezia.com
info@istitutovenezia.com

معهد البندقية يف تريست
عب ديل كوليجيو
 6ر
ر
ترييست 34121
ي
إيطاليا

معهد البندقية
دورسودورو  / 3116أ
البندقية 30123
إيطاليا

