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ENGLISH IMPROVEMENT PROGRAMME FOR COMMUNICATIVE SKILLS

Month 1.

Basic English Vocabulary and 
Grammar with Monologue Practice

مفردات اللغة اإلجنليزية األساسية والقواعد مع 

ممارسة املونولوج
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Month 2.

Essential Lexis, Sentence Structure 
Types and Composition with Dialogue 
Practice

املعجم األساسي ، أنواع بنية اجلملة والتكوين مع ممارسة 

احلوار
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Month 3.

Business Communication with 
Speaking skills, strategies and practice.

التواصل التجاري مع مهارات التحدث 

.واالسرتاتيجيات واملمارسة
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برنامج حتسني اللغة اإلجنليزية ملهارات التواصل

www.ieltscounsellor.com
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Skills Taught in 3 Months

We will cover these skills:

 The basic skills: Building the foundations of English language.

 Grammar: backbone of all communications.

 English listening skills: Training your ears for native accent.

 Confidence building to speak English fluently.

 Professional drafting in English in offices.

 Preparing your language for all occasions.

 Structural Errors in English and how to avoid them.

 Business communication in daily life.

 Planning, preparing, and delivering speech and writings.

 Synchronizing body language with verbal communication.

 Errors in writings that downsize your personality.

 Your ‘word’ is your power: practical vocabulary. 

 Understanding the terminology at your workplace.

 Using English in your profession: vocational English.

 Speech making, note taking, reporting, and essay writing skills

Nextعربى

www.ieltscounsellor.com



4

املهارات اليت تدرس يف ثالثة شهور
الكفاءات اللغوية للتعلم

.بناء أسس اللغة اإلجنليزية: املهارات األساسية
.العمود الفقري جلميع االتصاالت: القواعد

.تدريب أذنيك على اللهجة األم: مهارات االستماع باللغة اإلجنليزية
.بناء الثقة يف التحدث باللغة اإلجنليزية بطالقة
.صياغة احرتافية باللغة اإلجنليزية يف املكاتب

.اعداد لغتك جلميع املناسبات
.االخطاء اهليكلية يف اللغة االجنليزية وكيفية جتنبها

.التواصل التجاري يف احلياة اليومية
.التخطيط واإلعداد وإلقاء اخلطاب والكتابات

.مزامنة لغة اجلسد مع التواصل اللفظي
.أخطاء يف الكتابات تصغر من شخصيتك

.مفردات عملية: هي قوتك" كلمتك"
.فهم املصطلحات يف مكان عملك

.اإلجنليزية املهنية: استخدام اللغة اإلجنليزية يف مهنتك
.مهارات صنع الكالم وتدوين املالحظات وإعداد التقارير وكتابة املقاالت
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COURSE FEATURES

Course duration: Fast Track or Self-Paced Learning:  
From 1 to 3 months.

Frequency: Study Session of 60 minutes each –
Online Classroom

Days: Weekly 4 days (You can choose as 
convenient)

Timings: As agreed on phone 
(morning/afternoon/evening)

Study materials: Provided by teacher, through the 
online library

Course content: Interactive, practice-based, and 
face-to-face 

Learn English, through English (Arabic will be used 
only if needed)

Teachers: Infomedia & Cambridge Certified 
Regional IELTS Counsellor

Course Fee: Contact to know the applicable fee 
(Daily admissions)
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مميزات الدورة
و التعلم الذاتي: مدة الدورة

 
شهر3إلى 1من : المسار السريع ا

 
ا .

الفصل الدراسي عبر اإلنترنت-دقيقة لكل منها 60جلسة دراسية مدتها : التكرار

يام
 
ا : ال سبوعًي

 
يام 4ا

 
(يمكنك اختيار ما يناسبك)ا

ا/ ظهًرا / صباًحا )كما هو متفق عليه عبر الهاتف : المواعيد (مساًء

مقدمة من المعلم ، من خالل المك تبة اإللك ترونية: المواد الدراسية

تفاعلي ، قائم على الممارسة ، وجهًا لوجه: محتوى الدورة

تعلم اللغة اإلنجليزية من خالل اللغة اإلنجليزية 

(سيتم استخدام اللغة العربية فقط عند الحاجة)

مستشار إنفوميديا وكامبريدج اإلقليمي المعتمد في: المعلمون IELTS

(القبول اليومي)اتصل لمعرفة الرسوم المطبقة : رسوم الدورة

6

www.ieltscounsellor.comالتالى



ADDITIONAL SUPPORT

77

Nextعربى

Includes the following (without 
additional charges)*

1. TOEFL, PTE or IELTS preparation – for 
adults (Based on their English level)

2. On-demand e-mail writing support – for 
enrolled employees and professionals

3. School homework support – for 
enrolled children

4. Online certification by 
www.ieltscounsellor.com (on successful 
completion of the course)

* TOEFL, PTE and IELTS certification or examination 
fees are not included.

www.ieltscounsellor.com



دعم إضايف

( *بدون رسوم إضافية)يشمل ما يلي 

- IELTSأو  PTEأو  TOEFLالتحضري الختبار  (بناءً على مستواهم يف اللغة اإلجنليزية)للبالغني 

للموظفني واملهنيني املسجلني-بناء على الطلب الربيد اإللكرتوني دعم الكتابة 

لألطفال املسجلني-دعم الواجبات املدرسية 

) www.ieltscounsellor.comشهادة على االنرتنت عن طريق  (على االنتهاء بنجاح من هذه الدورة

* ال يتم تضمني  TOEFL ،PTE و، IELTS شهادة أو رسوم االمتحانات.

88
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(بغض النظر عن العمر أو الدرجة)مدة الدورة والرسوم 
Course Duration and Fee (Irrespective of Age or Grade)

2 Months 1881 *

3 Months 2438 *

* The course fee is in SAR, and to be paid in advance (online or in person)
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COURSE OUTCOMES نتائج الدورة

English fluency will be achieved to an extent that the student can read, write, speak and listen English language for general purposes.

.امةوسيتم حتقيق الطالقة اإلجنليزية إىل درجة أن الطالب يستطيعون القراءة، الكتابة، التحدث واالستماع يف اللغة اإلجنليزية لألغراض الع
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THANK YOU! !شكرا لك 
.We would like to hear from you soon in this regard.نود أن نسمع منك قريًبا في هذا الصدد
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