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 2019-03-17التاريخ :

 

لسعادتكم عرضاً مرفقاً بشرح مبسط عن األسلوب المتميز، المتطور والوحيد المتبع في المملكة لتعليم اللغة يسرنا أن نقدم                

 فرعاً حول العالم:    450عاما من الخبرة عبر أكثر من  40والذي أثبت فعاليته منذ  اإلنجليزية،
 

  الـتـمـيـز  -أوالً  
 

 :ال غياب من خالل وقت مفتوح على مدار األسبوع 
م على مدار ستة أيام أسبوعياً،  10 –ص  9بإستطاعة الطالب إختيار اليوم والوقت الذي يناسب جدوله الشخصي من الساعة 

 الفائتة بإستمرار.  ةوتعويض الحصص الدراسي
 

 :األسلوب المتطور المبني على أحدث أساليب التعليم العالمية 
تعتمد على تنمية قدرات الطالب اللغوية وكسر حاجز الخجلل لديله خلال المحاد لة تتبع معاهد وول ستريت منهجية تعليمية متطورة 

 العملية وتقوية قدرته على تكلم وفهم اللغة اإلنجليزية باللهجة األمريكية والبريطانية والتميز بين اللهجات المتعددة.
 

 :بيئة من اللغة اإلنجليزية 

الب يعيش بيئة من اللغة اإلنجليزيلة علن طريلر بلرامم الملتلي ميلديا مع المدرس فإن الط ةباإلضافة إلى الحصص الدراسي
والتي تعرض للطالب مشاهد من الحياة اليوميلة فلي مختللل المجلاات باإلضلافة إللى الملل رات الصلوتية المحيطلة وتتلي  

 للطالب التفاعل صوتيا مع المشاهد المعروضة.  

 

 :دورات حسب حاجة كل فرد 
اللغة اإلنجليزية عند الطالب مع التركيز على تنمية نقاط القوة لديه،  حتى يصب  متمكنا ًمن اللغة بشكل  يتم تدارك نقاط الضعل في

 متميز.
 

   تقارير المتابعة الدورية 
 بواسطة برنامم تنفرد به معاهدنا ، يتم عند الطلب، تقديم تقرير عن أداء الطاب يتضمن سجلهم الدراسي و أوقات حضورهم.

 

 التوفير: -ثانياً 
 

 :إعادة تحضير الدرس 

 يتي  معهد وول ستريت للطالب إمكانية إعادة تحضير الدرس في حال كان تفاعله

 المادة أقل من المتوسط وذلك دون دفع رسوم إضافية. مع 
 

 االسم محمد طارق الحميري: المهندس

 فريد فرحات
 استشاري التدريب

 معاهد وول ستريت انجلش

 المملكة العربية السعودية

 إدارة العالقات العامة
 أمانة العاصمة المقدسة

 العنوان
مكة  –حى الخالدية  – شارع حسن المشاط

 المكرمة 

 هاتف 1412 922 053
012-05382711 
059 744 4626 

 0714 538 012 فاكس 

 الموضوع مقدمة وعرض أسعار
                    E-Mail   

f.farahat@wse.edu.sa 

        



 

 

 

 
 

 شهادة دولية:  – ثالثاً 
 يحصل الطالب على شهادة عن كل مستوى يتم إجتيازه بنجاح ضمن الفترة 

 الدراسية المقررة وتعتبر شهادة الوول ستريت شهادة معترل بها من قبل وزارة التعليم.  
 يسرنا أن نقدم لسعادتكم العرض التالي : قوبنائاً على ما سب

 

 العرض                                                
 

 الدورة   في المعهد . 

 تقارير المتابعة    أسبوعية ، نصف شهرية أو شهرية.

 النتائج    مضمونة.

 الشروط    ( ساعات أسبوعيا كحد أدنى.  8حضور الطالب لعدد ) 

 

 %15السعر بعد الخصم  قبل الخصم السعر نوع الدورة المدة

 لاير 5015  لاير Months 5900 3 اشهر 3

 لاير 5865 لاير Months 6900 6 اشهر 6

 لاير 6715 لاير Months 7900 9 اشهر 9

 لاير 7565 لاير Months 8900 12 شهر 12

 لاير 8415 لاير Months 9900 19 شهر 18

  بإسم شركة أفانين الحديثة لتعليم الغات والتدريب. ) نقدا او شيك ( 

 الفرنسيالبنك السعودي 

 فرع البلد –جده 

Account No. 96865000153 

 

SA5655000000096865000153 

 

  طريقة الدفع 

 صالحية العرض    شهر من تاريخ العرض

 
 

                     ------------------------------------------------------------- 
 التردد، واإلتصال بنا في حال وجود أي استفسار،  ودمتم. نأمل أن تنال عروضنا رضاء سعادتكم، كما نرجوا عدم

 وتقبلوا منا فائق اإلحترام والتقدير                                                           
 

Mr. Farid Farahat 
Training Consultant – Makkah Branch 
Wall Street English - Saudi Arabia 

Tel- +966 (012)538 2711 
Fax- +966 (012)538 2714 

M-    +966 59 744 4626 
E-      f.farahat@wse.edu.sa 
W-    wse.edu.sa 


