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 وصف العمل

وقد اكتسب شھرة عالمیة في االحتراف والتمیز األكادیمي. معتمدة من قبل الجودة  1986الثقافي في عام  ایمیرالدمعھد  تتأسس
المھني ، ونحن نقدم برامج اللغة اإلنجلیزیة والتطویر  عمیقةال EAQUALS والمؤھالت ایرلندا لتدریس اللغة اإلنجلیزیة و

        دولة مختلفة في جمیع أنحاء العالم. تقع مراكزنا الممتدة على مدار العام   50من أكثر من  للمجموعات والطالب
Palmerston Park و Milltown Park أیضا ندیر سھل الوصول إلیھا من وسط مدینة دبلن. نحن في مناطق سكنیة رئیسیة  

.مراكز صیفیة في دبلن ، واثنان في المملكة المتحدة 6  

 منتجات وخدمات
نحن نوفر مجموعة كاملة من برامج اللغة اإلنجلیزیة والتطویر المھني بما في ذلك: دورات اللغة اإلنجلیزیة العامة ودورات األعمال 

) االحترافیة ، التحضیر لالمتحانات كامبردج ،   IELTS و TOEFL)  اللغة اإلنجلیزیة لألغراض األكادیمیة ، برامج السنة ،
للغة اإلنجلیزیة ، برامج المرحلة الثانویة ، برامج  المدرسون -، دورات لغیر األكادیمیة ، اللغة اإلنجلیزیة للتنفیذیین والمحترفین 

للرجبي ، برنامج صیفیة شاملة للجمیع ، معسكرات ریاضیة بما في ذلك معسكر إیھ سي میالن ومعسكر لینستر  Trinity .Walton 
STEM 

.كما نقدم مجموعة واسعة من خیارات اإلقامة لطالبنا بما في ذلك العائلة المضیفة واإلقامة السكنیة وذاتیة الخدمة  

 موقع ذو قیمة
إلى مجموعات وأفراد من جمیع األعمار  1986الثقافي برامج جیدة في اللغة اإلنجلیزیة والتطویر المھني منذ عام  ایمیرالدیقدم معھد 

.دولة في جمیع أنحاء العالم 50ومن أكثر من   

كل جانب من االھتمام الشخصي باالحتیاجات الفردیة والخلفیات الثقافیة لجمیع الطالب یقع في مركز تجربة معھد الزمرد الثقافي. إن 
جوانب برنامج الدراسة بالخارج مھم بالنسبة لنا ، وجمیع موظفینا ملتزمون بتقدیم خدمة عالیة الجودة في بیئة ودیة وشخصیة 

ومھنیة. مع تغیر احتیاجات المتعلمین ، قمنا بتطویر مجموعة متطورة من الدورات لتلبیة ھذه االحتیاجات ؛ برامج السنة األكادیمیة ، 
الجامعي ودورات التحضیر لالمتحانات ، والبرامج المتخصصة المصممة خصیًصا للمجموعات واألفراد ، ودورات التعلم والمسار 

.المختلطة والدورات التدریبیة أثناء الخدمة للمدرسین ، والتدریب من خالل اللغة اإلنجلیزیة  

الدولي الیوم وتطویر البرامج المناسبة عبر نطاق واسع. كما نقوم نجلب الطاقة والحماس في االستجابة للواقع الجدید الذي ھو التعلیم 
بتوفیر تدریب الخبراء في مجموعة متنوعة من المواقع المختلفة بحیث یمكن للعمالء اختیار نوع البرنامج والموقع الذي یلبي 

تعلیم الدولي المتطور باستمرار ، دون أن نغفل احتیاجاتھم الفریدة. نحن ال نزال ملتزمین بتقییم مستمر لما نقوم بھ استجابة لعالم ال
 عن حقیقة أن المتعلم الفردي ھو الذي یمثل مركز ما نقدمھ.

 المعاییر والشھادات
ACELS 

EAQUALS 

IALC 

 جودة اللغة اإلنجلیزیة

 القطاع (القطاعات) خدم

صناعة السفر• التعلیم   

 
 العمالء الرئیسیین

األسواق غیر الناطقة باللغة اإلنجلیزیةالوكاالت التعلیمیة الرئیسیة في    



 عنوان

 بالمرستون بارك 10

Rathgar 

6دبلن   

 أیرلندا

 بیانات المتصل

+353 1 4973361 

http://www.eci.ie	

	البرید اإللكتروني الشركة

	ملف المدرسة
الثقافي) حول معھدنا الھتمامكم یمیرالدمعلومات المرفقة (ملف معھد یرجى االطالع على ال 	

	معلومات الموقع

یرجى االطالع على الوصف المرفق لمركزي جولتي السنة في دبلن والمناطق المحیطة بھا. لقد تضمنت أیًضا روابط لمعلومات مھمة عن 
 الحیاة في دبلن

https://dublin.ie/living/essential-information/	

https://www.visitdublin.com/	

	

	الجوائز الحدیثة
مدارس في العالم من قبل الوكالة الیابانیة  10الثقافي قد تم التصویت علیھ مرة أخرى كواحدة من أفضل  یمیرالدیسعدنا أن نعلن أن معھد ا

" وقد اختارت2018ریوجاكو جورنال في "جائزة أفضل مدرسة یابانیة عام  	RJ	 من طالبھم  500أفضل المدارس على أساس ردود فعل من 
:الیةفي الخارج. تم تقییم المدارس على المعاییر الت 	

	التدریس والدعم اإلداري

	الدروس

	اإلقامة

	مرافق

	بیئة

	وقد أسعدت	(UED)	بمدارسھا الشریكة المفضلة في حفل توزیع جوائز الوكالة السنویة الخامسة	(UED)	اعترفت رابطة الوكاالت التركیة
Emerald	 یزیة في أیرلندا. تھدف جوائزللفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي في أفضل فئة في مدرسة اللغة اإلنجل 	UED	 إلى مكافأة
	المؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات الشاملة للطالب األتراك ، ولذلك نحن فخورون بشكل خاص بالفوز بالجائزة خالل العامین الماضیین

	الجنسیات
:الثقافي. أعلى اثني عشر جنسیات ھي كما یلي یمیرالدلة مختلفة للدراسة في معھد ادو 50یأتي الطالب من أكثر من  	

	برازیلي ، تایواني ، تركي ، كوري ، یاباني ، مكسیكي ، إیطالي ، عماني ، سعودي ، إسباني ، فرنسي ، ألماني



	


