Need English?
C

ome to the English Language Institute (ELI) of
Prince Mohammad bin Fahd University (PMU). The ELI is
located in the Prince Mohammad bin Fahd Program for Youth
Development (PMPYD) building in Dammam.

ELI Offers
•
•
•
•

حتتاج اإلجنليزية؟
تفضل إلى معهد اللغة االجنليزية التابع جلامعة
ّ
. األمير محمد بن فهد
يقع املعهد في مبنى برنامج األمير محمد بن فهد
. لتنمية الشباب في الدمام
يقدم معهد اللغة االجنليزية

General English Courses for Kids & Adults.
Professional English for Business & Other Special Purposes (ESP).
Preparation for English Teacher Certification.
Preparation for Standardized Tests (TOEFL, IELTS etc..).

	•دورات اللغة اإلجنليزية العامة لالطفال والراشدين
.	•الدورات املهنية اإلجنليزية لألعمال وأغراض خاصة أخرى
.	•دورات التحضير للشهادات الرسمية اإلجنليزية
.)TOEFL, IELTS etc...( 	•دورات حتضير لالختبارات القياسية

A

re you a company who needs to develop the skills of your برامجنا مصممة سواء كانت للشركات الراغبة في تطوير
staff, or are you an individual with the dream of speaking . أو لألفراد الراغبني في تعليم اللغة اإلجنليزية، مهارات موظفيها
English? Either way, come see what we have to offer, and find  والتعرف الى برامجنا، أنت مدعو لزيارة معهد اللغة االجنليزية
.وكيفية تطبيقها ملساعدتك في أسرع فرصة ممكنة
out how we can help you learn English - Fast.

Contact Us:
Tel. : 03 841 8530 (Male)
Tel. : 03 841 5435 (Female)
Mobile: 0569195432
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PMU’s ELI Launches
English Language Program for KIDS

LEARNING CAN BE FUN !!!
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Give them a Headstart
in English...

Enroll your 6-10 year old
Kids in ELI’s new
“ESL for Kids”
Program
 إلى10 - 6 تسجيل أطفالكم من سن
معهد اللغة االجنليزية
برنامج جديد
“”اللغة اإلجنليزية لألطفال

Contact Us:
Tel. : 03 841 8530 (Male)
Tel. : 03 841 5435 (Female)
Mobile: 0569195432
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