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نظرة عامة على برنامج معلم لغة األعمال اإلدارية 
Executive Language Tutors

 Executive Language Tutors إن برنامج معلم لغة األعمال اإلدارية
هو مصدرك الكامل لتعلم اللغة العامة ولغة الشركات حيث يقدم:

• تدريب متخصص على اللغة

• معلمين متخصصين ومؤهلين من متحدثي 

اللغة األم ومترجمين ومترجمين فوريين

• طرق تدريب مخصصة ومبتكرة

• التدريب المتخصص على اللغة اإلنجليزية 

عبر اإلنترنت باستخدام كاميرا الويب

• اإللمام باللغة التجارية والتكامل الثقافي

• خدمات الدعم التالية لتلقي التدريب

• خدمات الترجمة والترجمة الفورية التقنية

• خدمات التعليق الصوتي

• تطوير األداء الصوتي واألسلوب

• تنمية مهارات اإللقاء والتقديم

• أسعار تنافسية

إن القدرة على التواصل بثقة ووضوح في العالم التجاري اليوم 
هي أمر ال غنى عنه.

يتطلب تعلم آداب وسلوكيات األعمال وأسلوب التعبير الخبرة 
التي يتم اكتسابها فقط عبر تعلم اللغة بشكل حي.

تالئم دورات تعليم اللغة اإلنجليزية التي نقدمها جميع المستويات وبأسعار تناسب الجميع.

وإذا لم يكن بوسعك الحضور إلى لندن لتعلم اإلنجليزية بصحبتنا، فال يزال بإمكانك 
االستفادة من دروس اللغة اإلنجليزية المتخصصة من خالل دورات تعليم اإلنجليزية 

عبر اإلنترنت أو فصول تعليم اإلنجليزية بشكل مباشر على سكايب باستخدام 
الهاتف والكاميرا.



دورات تعليم اللغة اإلنجليزية الخاصة
بأغراض معينة

• الطيران
• الشؤون القانونية
• المالية والتأمين

• التدريس
• الطب والرعاية الصحية

• وسائل اإلعالم والتسويق والترفيه
• االستجمام والسياحة

• الصناعة وتجارة التجزئة
• التصميم والبناء

• اإلنشاء ومسح األراضي
• إدارة العقارات والمرافق

نوفر الدورات التعليمية المخصصة 
في المجاالت التالية:

نقدم برامج فريدة لتعليم اللغة اإلنجليزية العامة والخاصة 
بالشركات والتي يتم تقديمها من شخص لشخص أو من 

شخص لستة أشخاص.
بالنسبة للدورات التدريبية الداخلية، يتم تقديم الدورات من 

شخص إلى أربعة أشخاص.

يمكنك تعلم اللغة اإلنجليزية المتخصصة وفًقا لمهنتك في مجموعة دعم صغيرة.
ودروس اللغة اإلنجليزية خاصتنا مصممة لمنحك االهتمام والرعاية بشكل خاص 

حتى تتعلم اللغة اإلنجليزية المتخصصة بسرعة وكفاءة وتكلفة مجدية.



تعليم اإلنجليزية عبر اإلنترنت
باستخدام برنامج سكايب وكاميرا الويب

لمزيد من المعلومات حول خدمات تعليم اللغة العامة والخاصة 
بالشركات، ُيرجى االتصال برقم ٠٤٤١ ٧٨٨٤ ٢٠(٠) ٤٤+، 

أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى 
 janette.sedgebeer@executivelanguagetutors.com

أو زيارة موقعنا على اإلنترنت وعنوانه 
www.eltti.comو www.executivelanguagetutors.com

تعلم اإلنجليزية عبر هاتف يستخدم برنامج سكايب 
وكاميرا ويب في أي مكان وأي وقت ومن أي دولة!

إذا لم يتسن لك االنضمام إلينا في الدورات التدريبية الموجهة من شخص إلى 
شخص أو من شخص إلى ستة أشخاص، فلم ال تتعلم اإلنجليزية عبر هاتف 

يستخدم برنامج سكايب وكاميرا ويب؟

سوف تتعلم اإلنجليزية بصورة مباشرة على يد معلم يتحدث اإلنجليزية كلغة أم 
من خالل دروس التواصل عبر اإلنترنت وجًها لوجه،

إنك بتعلم اللغة اإلنجليزية عبر هاتف يستخدم برنامج سكايب وكاميرا ويب على 
يد معلم اإلنجليزية الشخصي خاصتك تتعرف على كيفية التحدث باإلنجليزية 

وتعمل على تعزيز معرفتك بقواعد اللغة اإلنجليزية والتواصل المباشر مع 
متحدث لإلنجليزية كاللغة األم وتطوير مهارات االستماع بسرعة.
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