
البرنامج التدريبي في
 اللغة اإلنجليزية

 الـعـامـة 



عن األاكديمية

عن البرنامج التدريبي في اللغة اإلنجليزية العامة

أاكديمية إعمل بيزنس هي أول أاكديمية عربية متخصصة في تدريس علوم اإلدارة 

وريادة األعمال أونالين، تأسست عام 2017 على يد رائد األعمال المهندس محمد الباز،

وتهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع ورواد األعمال على بدء أو استكمال مسيرتهم

 في عالم البيزنس وريادة األعمال والتغلب على مشالك مشاريعهم، وكذلك مساعدة 

جميع الكوادر المهنية واإلدارية من موظفين ومديرين ومتدربين على تطوير مهاراتهم

، وبناء مسيرة مهنية ناجحة.

ــات ــراكت وتخصص ــب الش ــي أغل ــي ف ــب رئيس ــح مطل ــة أصب ــة اإلنجليزي ــان اللغ  ألن إتق
ــين ــاملة لتحس ــة ش ــي رحل ــة ف ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــي ف ــج التدريب ــذك البرنام ــل، يأخ  العم
 لغتــك اإلنجليزيــة الشــفوية وتعزيــز مهاراتــك اللغويــة، بداًيــة مــن تعلــم القواعــد اللغويــة
ــة ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــاء ف ــارات اإللق ــان مه ــروًرا بإتق ــح، م ــل صحي ــق بش ــد النط  وقواع
ــل ــة الجم ــى كتاب ــوًل إل ــوار، وص ــاء الح ــبة أثن ــات المناس ــرات والمصطلح ــتخدام التعبي  واس
 اإلنجليزيــة بــل احترافيــة وإتقــان، لتصــل فــي نهايــة الرحلــة إلــى احتــراف اللغــة اإلنجليزيــة
 علــى صعيــد القــراءة، والكتابــة، والســتماع، والتحــدث، لك ذلــك عبــر دراســة مجموعــة مــن
ــة ــة اإلنجليزي ــراء اللغ ــل خب ــن أفض ــة م ــرحها نخب ــة يش ــات العملي ــة والتدريب ــواد العلمي  الم

ــي. ــم العرب فــي مصــر والعال



مزايا دراسة البرنامج

“أون لين” وامتلك الحرية التامة في تحديد  موعد وماكن الدراسة الخاص بك.ادرس

تعلم

قواعد اللغة اإلنجليزية Grammar ، وكيفية تكوين جملة صحيحة باألزمنة األساسية المستخدمة في حياتنا اليومية.

التمييز بين األصوات المختلفة للحروف وكذلك مواضع نطقها.

 القواعــد األساســية فــي النطــق والتحــدث بشــل صحيــح واحترافــي لاكفــة اللكمــات والحــروف،

وكيفيــة النطــق الســليم باللكنــة األمريكيــة.

على كيفية إجراء المحادثات باللغة اإلنجليزية بطريقة سلسة وسليمة.

على الطريقة الصحيحة لبناء معجم لكمات خاص بك يسهل عليك عملية التعلم وتكوين الجمل الحوارية والكتابية.
تعرف

آليات كتابة السيرة الذاتية وخطاب التوصية الخاص بك باللغة اإلنجليزية بطريقة احترافية.

اكتسب
المعرفة الالزمة بأهم التعبيرات المستخدمة في الحوار باللغة اإلنجليزية.

 نجاحــك فــي التواصــل الجيــد باللغــة اإلنجليزيــة وظهــورك بصــورة جيــدة أمــام المتعامليــن معــك ســواء كنــت

صاحــب شــركة أو مديــر أو موظــف.

أتقن

اضمن

فرصك في الترقي والحصول على عروض عمل أفضل وبناء مسيرة مهنية أكثر نجاًحا. زود



البرنامج التدريبي في اللغة اإلنجليزية لـلك ..

البرنامج لمن؟ 

الشهادة

الــدورات  لك  إتمام حضــوره  فــور  الــدارس  يحصــل 
ــة  ــي اللغ ــي ف ــج التدريب ــة بالبرنام ــة الخاص التدريبي
اإلنجليزيــة علــى شــهادة مجانيــة معتمــدة مــن 
أاكديميــة إعمــل بيزنــس، باإلضافــة إلــى إماكنيــة 
ــام لك  ــة بإتم ــة خاص ــهادة منفصل ــى ش ــه عل حصول

دورة تدريبيــة داخــل البرنامــج.

يمكــن أن يحصــل الــدارس أيًضــا علــى شــهادة معتمدة 
مــن أكبــر الهيئــات والمؤسســات العربية.. 

ــا. ــول عليه ــب الحص ــن طل ــوم م ــى 90 ي ــد أقص * بح
ــل عــن الشــهادة والعتمــادات  ــد مــن التفاصي لمزي

اضغط هنا

الراغبين بشل عام في تحسين وإتقان اللغة اإلنجليزية.	 

المديرين وأصحاب الشراكت، والمتعاملين منهم بشل خاص مع أطراف أجنبية.	 

الموظفين في مختلف القطاعات الباحثين عن تحسين مهارات اللغة اإلنجليزية.	 

المترجمين الراغبين في تحقيق مستوى احترافي في اللغة اإلنجليزية. 	 

الخريجين الجدد الراغبين في رفع مستوى مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية	 

          وزيادة فرص العمل أمامهم.

https://www.e3melbusiness.com/Accreditation_and_Alignments
https://www.e3melbusiness.com/Accreditation_and_Alignments


طريقة الدراسة
مدة الدراسة 9 شهور ويمكن أن تقل وفقا لرغبة الدارس في دراسة مواد أكثر في

 فترة زمنية أقل.

يتكون البرنامج من 9 دورات تدريبية، ومع نهاية لك دورة يخضع الدارس لختبار نسبة النجاح

 فيه 50 %.

 في حالة عدم اجتياز الختبار يتم إعادته بعد أسبوع من المحاولة األولى.

الدراسة أونالين على موقع األاكديمية، وبنجاح الدارس في جميع المواد يحصل على

شهادة معتمدة من أاكديمية إعمل بيزنس.

البرنامج
في أرقام 

عدد
المحاضرين 

 3 

عدد
الدورات
التدريبية

9 

عدد ساعات
الدراسة 

 30

مدة الدراسة
 9 أشهر 
أو أقل 



الدورات التدريبية للبرنامج التدريبي في اللغة اإلنجليزية العامة ومدة دراسة لك دورة

المدة الدورة التدريبية
مبادئ اللغة اإلنجليزية 1:36

اللغة اإلنجليزية -المستوى األول 4:35

اللغة اإلنجليزية -المستوى الثاني 4:58

اللغة اإلنجليزية -المستوى الثالث 4:33

اللغة اإلنجليزية -المستوى الرابع 5:33

اللغة اإلنجليزية -المستوى الخامس 4:17

اللغة اإلنجليزية -المستوى السادس 1:22

أساسيات المحادثة اإلنجليزية -الجزء األول 2:00

2:09 أساسيات المحادثة اإلنجليزية -الجزء الثاني

* ملحوظة: توقيت كل دورة تدريبية بالجدول موضح بالساعات والدقائق.



محاضري البرنامج
- أحمــد حســني: خبــرة أكثــر مــن 12 ســنة فــي أاكديميــات تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة، وقــام 

ــر مــن 5000 متــدرب. بتدريــب أكث

ــس  ــة بالمجل ــة، ومدرب ــة األمريكي ــة -الدبلوم ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــس قس ــي: رئي ــة هان - هب

ــي. ــي البريطان الثقاف

- أســيل المصــري: 7 ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال التدريــب علــى اللغــة اإلنجليزيــة لجميــع 

ــة  ــس اللغ ــى تدري ــين عل ــب المدرس ــي تدري ــرة ف ــن الخب ــنوات م ــتويات، 5 س ــار والمس األعم

ــة  ــس اللغ ــى تدري ــل عل ــذي يعم ــنتر Common Talk ال ــة س ــة، وصاحب ــة ثاني ــة لكغ اإلنجليزي

.TOEFL والـــ IELTS اإلنجليزيــة لكغــة ثانيــة والتدريــب علــى اللتحــاق بامتحانــات الـــ

https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.e3melbusiness.com/instractor/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A


الرسوم واألسعار

األسئلة الشائعة

للتعرف على إجابات أكثر األسئلة شيوعًا ..اضغط هنا

ــة  ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــي ف ــج التدريب ــي البرنام ــتراك ف ــة الش ــة قيم لمعرف
ــا العامــة  اضغــط هن

https://www.e3melbusiness.com/faq
https://www.e3melbusiness.com/faq
https://www.e3melbusiness.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B3
https://www.e3melbusiness.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B3


لالتصال بنا
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https://www.e3melbusiness.com/

