
 

 دورات اللغة اإلنجليزية

 اإلنجليزية ألمديست اللغة دورات

 وتطوير مهارتي المفردات بناءعلى  تساعدكالتي  اإلنجليزية اللغة دورات أمديست تقدم

اتنا تكملة لدور هذه الدوراتتعد . في حياتك اليومية استخدامها يمكنك التي والكتابة المحادثة

محادثة العمل. هذه الدورات تشمل الفائدة والمتعة في آن واحد.  لبيئة المصممةالسابقة 

 متوفر للمستويات الُدنيا.  للمبتدئين

  2302يناير،  22 –نوفمبر  03األولى:  الفترة

 2302أبريل،  8 –فبراير  02الثانية:  الفترة
 

 الدورات القادمة 

 المستوى األول

قبل المتوسط 

 الثاني
الكتابة 

  التجارية

للمستوى  محادثة

متقدمال  

المحادثة  مهارات

  الهاتفية

للمستوى محادثة 

  المتقدم
  الخطابات

قبل المتوسط 

 األول 

والعروض التواصل 

 التقديمة
الثاني  مبتدئ  

واصل تال

 األداري
كتابة 

 المراسالت 

 أمديست؟ لماذا

 
 مجاني مستوى تحديد اختبار •
 متخصصة  مواد •
 مهنية دراسية صولف •
 مدرسون ناطقين باللغة اإلنجليزية •
 مطارال من فقط دقائق 5 مسافة •
  والقطاع الخاصدورات للجهات الحكومية  •
 والمتعةتجمع بين الفائدة  دورات •

 لبيئة اإلنجليزية اللغة دورات

 :العمل

 
  لاير 091: جديد طالب •

لاير  071: سابق الطالب •

 ساعة 46/  أسابيع

 

 :تالمهارا دورات
 عماني لاير150  •

 ساعة 64/  أسابيع 4 •

لبيئة  اإلنجليزية

 العمل

)لجميع الفترات(    

 المهارات  

مستوىال  
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الثانية  الفترة األولى  الفترة   



 

  لبيئة العمل المستخدمة  اإلنجليزيةاللغة  -
 من المستويات  صمم للعديد -
  بالعمل مرتبطةالمواضيع الووالقواعد  المفرداتدراسة  -

 اإلنجليزيةفي اللغة  أساسيات المحادثةتعلم  -
  اإلنجليزيةممارسة التحدث باللغة  -
 والمفردات المبسطةقواعد الأستخدام  -
-  

 ولعملكأصنع عالقات مهنية مفيدة لك  -
 مهنية وعملك بطريقةتعلم كيفية تمثيل نفسك  -
    تطبيق مهارات التواصل ألكتساب المعارف  -
- - 

-   

-       

-  
  للتواصل  الشفويهطور مهاراتك  -
 عندما تقدم عروض أو تقارير  ارتياحاأصبح أكثر  -
 عندما تقدم عروضاً  االرتياحأدرس طرق فعالة التي تساعدك على  -

 تعلم مواضيع جديدة من خالل قراءة مقاالت قصيرة باإلنجليزية  -
 كلمات جديدة  باستخداممارس المحادثة  -
  اإلنجليزيةللغة امحادثات  ومفيدة فيإثري فهمك مع مواضيع مهمة  -

 أجعل مراسالتك أكثر فعالية  -
  اإلنجليزيةغة لاألمثلة الصحيحة للمراسالت بالصيغ وأدرس ال -

 عن طريق الهاتف زبائن لل خدمة ممتازةقدم  -
 التعامل مع كل المواقف  وسريعة فيأستخدم طرق عملية  -

 أبهر جمهورك بتقديمك الشفهي  -
 متعة وعرضك أكثرتعلم طرق تجعل خطابك  -

 أعمل مع أفضل األمثلة لكتابة التقارير المهنية  -
  لكتابتك  بتدريب وتقيم مهمأحظى  -

 وصف لدورات أمديست 

 اللغة اإلنجليزية لبيئة العمل

 للعديد من المستويات  صمم  -

-  

 ة للمبتدئينالمحادث

 األداري التواصل

 التقديمة والعروض التواصل

 المتقدم للمستوى محادثة

 المراسالت كتابة

 الهاتفية المحادثة مهارات

 الخطابات

 التجارية الكتابة


