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 عن الدورة 

ورشة عمل مدة كالً منها ساعة   12تتكون الدورة من   •

 واحدة. 

طور لغتك اإلنجليزية والمهارات الحقيقية المطلوبة في   •
 عملك.

مما يتيح لك  SMARTتم التنظيم تبعاً ألهداف   •

 مراجعة تقدمك بكل وضوح. 

مراجعة تفصيلية للتقدم وشهادة وخطة عمل في نهاية    •
 الدورة. 

ت  خطوا  10تتبع كل دورة خطة الجودة المكونة من  •

 والتي تهدف إلى منحك تجربة تعليمية ممتازة. 

+ أو أعلى )قوي، ما    A2 -مستوى اللغة اإلنجليزية   •

 قبل المتوسط(. 
 وسائل الراحة 

أو   Microsoft Teamsأو   Zoomالتسليم عبر  •

Cisco Webex . 

 في الوقت المناسب لك في يوم العمل.  •
 عرض خاص 

لألعمال  ساعات من تدريب اللغة اإلنجليزية  10 •

وستحصل على ورشتي عمل إضافيتين لإلتصاالت  
 التجارية )ساعتان إضافيتان من التدريب مجاناً(. 

 

 األهداف الذكية 
ورشة العمل األولي: يمكنني وصف المهارات والمسؤوليات  

 المطلوبة في عملي بمزيد من الوضوح. 
يمكنني وصف مؤسستي من حيث األهداف والهيكل والقيم  

 قة أكثر. والثقافة بطال
ورشتا العمل الثانية و الثالثة: يمكنني التحدث عبر الهاتف بمزيد   

 من اإلحتراف والراحة. 
ورشتا العمل الرابعة و الخامسة: يمكنني وصف التغيير /   

التطورات بمرور الوقت مع تعبيرات مجازية أفضل. يمكنني 
 اإلبالغ عن تقدمي بمزيد من الدقة. 

 ورشة عمل  
اهمة في اإلجتماعات اإلفتراضية بمزيد من  ( يمكنني المس6 

 الطالقة والثقة. 
( يمكنني كتابة رسائل البريد اإللكتروني بإحترافية وبدقة أكثر  7 

 مستخدماً تعبيرات مجازية ووعي ثقافي. 
( يمكنني وصف المالحظات وتوصيل الرسائل الصعبة بمزيد 8 

 من اللباقة والدقة. 
مجموعة أوسع من  ( يمكنني إظهار مخاطر وظيفتي ب 9 

 التعبيرات.
( يمكنني إجراء محادثة قصيرة و "الرقص في المحادثة"  10 

 بسهولة أكبر. 
( يمكنني إدارة المشاريع واألشخاص بإستخدام مجموعة  11 

 متنوعة وأكثر ثراًء من التعبيرات. 
( يمكنني التفاوض باللغة اإلنجليزية بإستخدام لغة أكثر  12 

 انسجاًما مع السياق. 
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