
 نعم         ال           متوسط

أشكركم على تعاونكم معنا،
المستشار األكاديمي الذي سيستقبلك في الدقائق القليلة المقبلة هو: 

Wall Street  الزبون العزيز* أهال وسهال بك في

قبل مشاركتك في جلسة االستشارة يسرنا أن تجيب على بعض األسئلة مسبقا:
رقم الهوية:االسم الشخصي + اسم العائلة: 

الجنس:          ذكر        أنثى                تاريخ الميالد:

الهاتف:                                                الهاتف المحمول:                                                             هاتف العمل:

عنوان السكن:                                                          البلدة:                                      البريد اإللكتروني:

السبب الذي دفعني لتحسين مستوى اإلنجليزية عندي هو )يمكن تحديد أكثر من إجابة واحدة(:

العمل
التعليم

اإلثراء الشخصي
السفر إلى الخارج

آخر: 

كيف تقيم مستواك الحالي في اإلنجليزية:
مبتدئ                     متوسط            مرتفع             متقدم

هل لديك تجربة سابقة في تعلم اإلنجليزية؟       نعم         ال

فــي أي إطـار:

هل شاركت سابقا بجلسة استشارية في الـ Wall Street:          نعم         ال

 كيف سمعت عن الــ Wall Street ؟ 

هل ترغب بدمج اإلنجليزية المخصصة لرجال األعمال أثناء تعلمك ؟         نعم           ال

 أمامك بعض الجمل، حدد من فضلك اإلجابة المنطقية بالنسبة لك

1. أتدبر أموري بشكل جيد في إي بلد أجنبي يتحدث اإلنجليزية 
2. أستطيع إجراء مكالمة هاتفية باإلنجليزية بدون صعوبات  

3. يمكنني قراءة صحيفة باللغة اإلنجليزية بدون صعوبات                                
4. أشعر براحة في المشاركة بنقاش جماعي باإلنجليزية                                  

5. مستوى اإلنجليزية عندي يكفي الحتياجات عملي  
6. يمكنني فهم فيلم باإلنجليزية من دون ترجمة                                            

7. أستطيع الحصول على عالمة نجاح في أي لقاء عمل يجرى باإلنجليزية             
8. يمكنني تقديم عرض أو معروضات باللغة اإلنجليزية                                  

ستستخدم مجموعة كيدوم المعلومات الواردة في هذا النموذج إلرسال التحديثات، اإلعالنات ومختلف االقتراحات التي تتعلق بالدورات 
الخاصة بالشركة ونشاطاتها إليك بواسطة البريد اإللكتروني والرسائل النصية SMS. يمكنك إبالغنا في كل وقت ما إذا كنت ال ترغب 

بتلقي هذه اإلعالنات واالقتراحات. 

التوقيع                                                                                                                                  التاريخ

*هذه االستمارة ليست بديال عن فاحص المستوى المحوسب الذي ستمأله قبل بداية فترة التعليم. 

 نعم         ال           متوسط

 نعم         ال           متوسط

 نعم         ال           متوسط

 نعم         ال           متوسط

 نعم         ال           متوسط

 نعم         ال           متوسط

 نعم         ال           متوسط

اهال وسهال بك في WALL STREET  المدرسة العالمية الرائدة في تعليم االنجليزية!
نحن مختصون في طريقة خاصة لتعليم االنجليزية والمؤسسة على طريقة طبيعية لتعليم لغة جديدة وتمنح تجربة تعليم بمعايير عالية جدا، بواسطة طريقة تعليم واقعية، مرنة وممتعة.
أن تعليم  ، تكتشف    WALL STREET برنامج تعليمي حسب حاجتك مع  أمامك  اللغة، ونوافق  التالي. تفحص مستوى  التعليم عندنا، يجب تعبئة االستمارة  الجلسة مع مستشاري  قبل 

االنجليزية يدمج حياتك بطريقة طبيعية وتحصل على تجربة تعليم اخرى، كما لو كنت خارج البالد.


