
:                                                                                                         یرجى التواصل على .. الكورسات أحدث و اقوى للحصول على
Library4you@yahoo.com1

بسم اهللا الرحمن الرحیم

السالم علیكم ورحمة اهللا و بركاتھ

االنجلیزىتعلیم لللكورسات العربیةالمكتبة المتكاملة 
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اقتناعى التام بأن افضل طریقة تنمى بیھا لغتك األجنبیة انك تسمع شرح لیھا على الرغم من 
بمعنى انك لو عاوز تحسن االنجلیزى بتاعك فأحسن طریقة انك تتعلم ... بنفس اللغة 

و علشان كده بدأت المكتبة بعرض كورسات تعلیم ... االنجلیزى بشرح انجلیزى مبسط 
ھ تفضل مشكلة و ھى ان اغلبنا عاوز یتعلم انجلیزى و لكن برض... االنجلیزى باالنجلیزى 

و ده بالظبط اللى بتوفره الشركات العربیة فى ... من األول خالص و بطریقة علمیة مدروسة 
ولكن بشرح عربى مبسط حتى یسھل الدخول ا ألنتاج كورسات تعلیم االنجلیزيمحاولة منھ

یبدأ بحاجة سھلة و بعدین ممكن كمان شویة و بالتالى ده بیحفز الدارس انھ... للغة دون تعقید 
.یتحول لكورسات تعلیم االنجلیزى باالنجلیزى 

!!!طیب ایھ ممیزات الكورسات دى ؟؟؟

:بصراحة انا القیت انھا بتتمیز كلھا بعدة ممیزات و ھى كالتالى 

و.. مستویات 4الكورس عبارة عن عدة مستویات حیث ان اقل كورس عدد مستویاتھ –1
..مستویات8اعالھا الكورس ذو ال 

یعنى مش كلما زاد عدد ... عدد الكورسات غیر مرتبط بجودة الكورس : مالحظة
الفكرة بس ان كل ... ده ملھوش عالقة خالص ... المستویات یكون الكورس افضل او اسوأ 

قل اللغة و بالتالى كل كورس لھ اسلوب معین فى ن... كورس بیعبر عن الشركة المنتجة لھ 
لك

وھو مستوى المرحلة ( من المستوى المبتدئ ... یتمیز الكورس بالتدرج فى مستویاتھ –2
حتى یصل بك الى المستوى االحترافى النھائى) ... االبتدائیة 

–مصطلحات –محادثات –من مفردات ... الكورس یقوم بتعلیمك كل مھارات اللغة –3
–العاب تختص بتقویة اللغة لدیك –كارتون فیدیوھات و –استماع –قراءة 
كمان الكورسات دى بیكون الشرح فیھا ... وغیره .... تدریبات –)الجرامر ( النحو 

..بالصوت و الصورة

سھولة واجھة المستخدم و بالتالى یكون البرنامج سھل االستخدام مھما كان مستواك فى –4
الكمبیوتر

بعرض محتویات مكتبة الكورسات العربیة لتعلیم و دلوقتى نبدأ
:اللغة االنجلیزیة
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اسطوانات كاملة7و ھو یتكون من 
متدرجة فى المستوى بدایة بالمستوى المبتدئ و .. أسطوانات سبعة عبارة عنالكورس

لتوفلاتتمثل في امتحاناألسطوانة السابعة التيالىباالظافة..حتى المستوى االحترافى 

:وھذه االسطوانات ھى كالتالى 

االسطوانھ االولي تحتوي علي اختبار المستوي واالساسیات
االسطوانھ الثانیة تحتوي علي المستوي المبتدئ

االسطوانھ الثالثھ تحتوي علي المستوي المتوسط
االسطوانھ الرابعھ تحتوي علي المستوي فوق المتوسط

لمستوي المتقدماالسطوانھ الخامسھ تحتوي علي ا
االسطوانھ السادسھ تحتوي علي مستوي المحترفین

االسطوانھ السابعھ تحتوي علي اختبارات تویفل

:ومن ممیزات البرنامج

امتحان تحدید مستوى المتعلم قبل البدء في البرنامج
ات عدم السماح للمتعلم االنتقال الى مستویات اعلى قبل اتقان المستوى السابق وفق اختبار

و ده بیكون حافز كبیر فى عملیة التعلم... یجب تجاوزھا والنجاح بھا

1
اسطوانات الشامل الذھبي

)تعلم اللغة اإلنجلیزیة من الصـــــفر حتى اإلحتــــراف(
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فى الصعوبھ بدایة من تعلم یمكنك فى ھذا الكورس ان تتعرض للعدید من المستویات والتى تتدرج
فى اللغةمتقدمةالحروف وحتى مراحل 

ختیارات فیھ مثلوھذا مثال الحد المستویات والذى یتم عرض العدید من اال

استخدام الحروف وحروف الجر واالرقام
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یحتوى الكورس على قاموس مترجم بحیث یسھل علیك قراءة نص معین وفھمھ بسھولة

یمكنك ان تتمرن على التحدث عن طریق عرض العدید من الفیدیوھات والمشاركة
ى نفس الوقت تعلمفیھا بجانب وجود ما تقوم بقراءتھ ومترجم الى العربیة ف

القراءة من خالل ھذا الكورس عن طریق اسلوب غایة فى الروعة یتیح لك
كافة الوسائل للوصول الى القراءة الصحیحة
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DVD 1و یتم تسلیم الكورس على 

: برجاء التواصل على .. للحصول على الكورسات 

Library4you@yahoo.com

جنیھ40: سعر الكورس
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اسطوانات كاملة8و ھو یتكون من 
اللغة یساعد على تعلمCDs 8ـالكامل في تعلم اللغة اإلنجلیزیة برنامج متكامل ب

اتقان اللغة وذلك من البدایة وحتى..ویتوجھ للمسافرین والطالب العرب.. اإلنجلیزیة 
شروحات مستفیضة الفعالة، وبالتالي سیجد فیھ الطالبوبأحدث األسالیب المتطورة و

واستیعابھ، كما سیجد تمارین خاصة ومبسطة لقواعد اللغة اإلنجلیزیة، وأمثلة لتعزیز فھمھ
ومع اختبار ابكل قسم من الدروس مع حلول وشروح مفصلة،

*ثمانى سیدیھات كاملة*

مستویات8تحتوى على

من الصفر وحتى مرحلة االتقان ، یحتوى على شرح متكامل جدا یبدأ معك منھج
لجمیع قواعد اللغة االنجلیزیة وشرحھا باللغة العربیة بأسھل الطرق الممكنةمبسط

، كما یحتوى ایضا على فیدیو وصور لجعل الشرح اكثر متعة ، باإلضافة الى
اختبار شامل بعد كل مستوى للوقوف على مدى استفادتك من المستوى

لإلحتراف ان شاء اهللابكنحن نصل

كاملة من البدایة وحتى یقوم مقام دورة تدریبیة" الكامل فى تعلم اللغة اإلنجلیزیة " برنامج 
،، البرنامج یحقق لك أسرع وأفضل (وھنا جاءت تسمیة البرنامج(إتقان اللغة بشكل كامل 

)المرفقة فى االسطواناتوسیلة من خالل العدید والعدید من الخدمات

وركززززز ، االسطوانات عشان تشتغل الزم تغیر دقة : ملحوظة تانیة فى السریع
بسیطة خالص ، ھتیجى على سطح ؟؟ھتقولى منین600*800عرض الشاشة ل

2
الكامل فى تعلم اللغة االنجلیزیة
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المكتب برة خالص وتعمل كلیكة یمین لطیفة خالص وتختار اخر اختیار وبعدھا 
اعمل زى الصورة كده

بس دة فى النھایة قبل ما تضغط على االیقونة بتاعت التشغیل اللى ھتظھرلك على 
سطح المكتب

دلوقتى اسیبكم مع صور من داخل الكورسو
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DVDs 2و یتم تسلیم الكورس على 

: برجاء التواصل على .. للحصول على الكورسات 
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نات كاملةاسطوا7و ھو یتكون من 
لمستوى حقق حلمك وتحدث اإلنجلیزیة بطـــالقة، وشارك اآلالف مع ھذا البرنامج لتصل

ومصصم بتقنیة االحتراف فى جمیع مھارات اللغة خالل فترة وجیزة، فھو سھل االستخدام
ویشمل تعلیم ) األسرة لجمیع أفراد( عالیة، ویمكنك التعلم في أي مكان وفي أي وقت 

قواعد اللغةالمحادثة لجمیع المواقف مع ترجمة عربیة وشرح لجمیع

مع شرح تفصیلي لتحقق Toeflكما أنھ الوحـــید الذي یحتوي علي تدریبات واختبارات الـ
.باإلضافة إلى قاموس مصور ناطق... النتائج واختبارات لقیاس مدي التقدم فى التعلمأفضل

.عة لتعلیم االنجلیزیة من البدایة وحتى االحترافسلسلة رائ
. الشرح صوت وصورة

.یغطى كافة المھارات استماع وقراءة وكلمات وقواعد

اسطوانات كاملة7و ھو یتكون من 

3
االنجلیزیةسلسلة دلیل

ENGLISH GUIDE SERIES
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:وفر لك ھذه المجموعة ما یلىت
شرح للمبتدئین·
شرح وافى لقواعد اللغة·
كیفیة النطق الصحیح·
قاموس مصور ناطق·
التویفلاختبارات·
جمیع المستویات·

وھذه صور من داخل الكورس
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DVD 1و یتم تسلیم الكورس على 

: برجاء التواصل على .. للحصول على الكورسات 

Library4you@yahoo.com

جنیھ40: سعر الكورس
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اسطوانات كاملة8و ھو یتكون من 

4
مجموعة اسطوانات جادو سوفت 

)لتعلیم اللغة االنجلیزیة (
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و ھة المجموعة ..حیث تبدأ من المستوى المبتدئ حتى تصل بك لطریق االحترافیة ·
الكاملة مدعمة بالصور و الشرح الصوتى 

مفردات و –جرامر –استماع –و تھتم بتنمیة مختلف مھارات اللغة لدیك من قراءة ·
ترون فى الصورة السلبقةو غیره كما... تركیبات الجمل  –مصطلحات لغویة 

DVD 1و یتم تسلیم الكورس على 

و سیتم توفیر الكورس قریبا

: برجاء التواصل على .. للحصول على الكورسات 

Library4you@yahoo.com

جنیھ40: سعر الكورس
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تعلیم اللغة الفرنسیة الذي یبحث عنھ المئات نعم إنھ كورس الكافي في

إسطوانات شاملة للكثیر من الجوانب الخاصة بتعلیم اللغة الفرنسیة من 4الكورس عبارة عن 
األلف إلي مستوي متقدم

اإلسطوانة األولي تحتوي علي البرنامج التشغیلي للكورس وبدونھا لن یمكنك : ملحوظة 
تشغیل الكورس

.تعلیم اللغة الفرنسیةمنھج متكامل ل
.أعد خصیصًا للناطقین باللغة العربیة

.شرح مفصل للقواعد باالغة العربیة
.مستویات واختبارات متعددة4

تم تألیف جمیع أقسام البرنامج من قبل متخصصین في مجال التعلیم وباعتماد المنھج الفرنسي 
.واللكنة الفرنسیة

.والقراءة والمفردات باللغتینشرح بالصوت لقواعد اللغة والمحادثة 
.مستویات من البدایة وحتى اتقان اللغة4

.اختبار شامل بعد كل مرحلة

: برجاء التواصل على .. للحصول على الكورسات 

Library4you@yahoo.com

5
مجموعة اسطوانات الكافى         

)لتعلیم اللغة الفرنسیة (

mailto:Library4you:@yahoo.com
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و دلوقتى اسیبكم مع صور من داخل الكورس
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DVD 1و یتم تسلیم الكورس على 
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!!!ازاى هتاخد الكورسات اللى انت عاوزها من المكتبة ؟؟؟

المكتبة التعليمية دىبعد عرض كل 

يفضل سؤال هااااااام

و هو

لو انت عاوز حاجة من المواد التعليمية دى

او حتى مش معروضة .. سواء كانت معروضة 

!!!هتوصلك ازاى ؟؟؟
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حضرتك بتتفضل و تشرفنى و تكلمنى على االيميل ده

Library4you@yahoo.com
عادى جدا... سواء ماسنجر أو ايميل 

و حتى لو سجلتنى على الماسنجر و ملقتنيش موجود و عاوزنى

بتتفضل تبعتلى ايميل او اوفالين

و برد عليها فى نفس اليوم ان شاء اهللا

و بنتفق على معاد نتقابل فيه و بتاخد ما طلبت

و بيكون ليك الحق انك تجرب األسطوانات دى

لو حضرتك من داخل مصرو ده طبعا 

اما لو حضرتك من خارج مصر

فبتراسلنى و بنتفق على طريقة وصول ما تريد لك

مهمة جدااا... شوف الملحوظات اللى فى الصفحة الجاية 

mailto:Library4you:@yahoo.com
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ملحوظات مهمة :

بخصوص األسعار المكتوبة فى مربع أصفر تحت كل –1
... ده سعر الكورس لما حضرتك بتطلبه لوحده ... كورس 

...   اما لو طلبت أكتر من كورس فبيكون فيه تخفيض أكيد 
و طبعا كلما أخدت كورسات أكتر بيكون فيه تخفيض أكبر

لو حضرتك عاوز كورس او برنامج معين و مش القيه –2
زى مثال انك بتكون بتدور على ... معروض فى المكتبة 

فبتشرفنى و تسألنى عنها ... كورسات شرح باللغة العربية 
.. ى االيميل او الماسنجرعل

.. لو عندك مجموعة قيمة و شايف انها ممكن تفيد الناس –3
ممكن تقولى على تفاصيلها و نتبادل بما يقابلها من مواد 

طالما حاجة تستاهل و هتوفر على ... ال مانع ... تعليمية 
الناس البحث و المجهود الضائع

كورس بيكون طبعا األحجام اللى انا حاططها تحت كل–4
بال 

DVDs
ألنها أحدث .. بسبب األحجام الكبيرة نسبيا للكنوز المعروضة 

فلو انت عاوزها على ... المواد التعليمية على مستوى العالم 
أسطوانات عادية 
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CDs
و لكن يجب أن تخبرنى بذلك... فال مانع عندى 

و فى النهاية أتمنى من اهللا ان أكون قد وفقت فى عرض هذه 
التى أرجو بها ان تعم فائدتها على الجميع .. لمكتبة ا

تحياتى العطرة لكم جميعا

و لو فيه أى استفسار 

يرجى التواصل على 

Library4you@yahoo.com

بالتوفيق للجميع

GOOD LUCK

mailto:Library4you:@yahoo.com
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