
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيالس لخدمات اللغة
 ترجمة �

 تقييم و تدريب �
 اللغة تطوير �
 المناهج تصميم �

الفـارق

 

الفـارقاللغة تصنع     

اللغة تصنع الفـارق
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  .نوفر لمتعلمي اللغة طرق و مواد و تقييمات و مساعدين لغويين و نصائح عالوة على التشجيع

هل تدرّس لغة؟ هل تحتاج الى طرق اكثر فعالية لتدريس طالبك؟  نحن مستعدون لمساعدتك على تطوير منهج و 
  .فعاليةخلق اسلوب بيداغوجي يجعل تدريسك اكثر 

 فرانسوا غروجان    ."تختفي قطعة من هذا الفسيفساء, مع كل لغة تختفي. العالم فسيفساء من الرؤى

  ." اللغة هي فن مبهم، جماعي و الواعي، ناتج عن إبداع أالف األجيال
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نوفر لمتعلمي اللغة طرق و مواد و تقييمات و مساعدين لغويين و نصائح عالوة على التشجيع

  
  تصميم المناهج

هل تدرّس لغة؟ هل تحتاج الى طرق اكثر فعالية لتدريس طالبك؟  نحن مستعدون لمساعدتك على تطوير منهج و 
خلق اسلوب بيداغوجي يجعل تدريسك اكثر 

  

العالم فسيفساء من الرؤى"

 
التواصل االنسانية 
  .المختلفة و الفريدة و نريد االحتفال بهذا االختالف

نحن نعتقد ان كل لغة مهمة و لذلك نقوم بدور 
البحث و جمع المعلومات و تحليل و تطوير اللغات 

و نعتقد كذلك ان اللغة اما 
بين ا يقرق بين الناس او جسرا يربط 

نتوق الى رفع الحاجز و ازالة الهوة و 
ذلك بتشجيع متعلمي اللغات و بتوفير ترجمة بجودة 

  �ن �
ن؟
نتعامل مع أخصائيي لغة المهتمين بدرجة أولى 

  .طوير لغات األقليات

مختصين في اللهجات المختلفة للغة العربية 
 الدارجةاضافة الى اللغات ) الفصحى و الدارجة

لدينا تجربة غنية في البحث  إفريقيافي شمال 
  .توثيق و  تطوير  اللغة 

 اتغار كيريت

اللغة هي فن مبهم، جماعي و الواعي، ناتج عن إبداع أالف األجيال"

�� �و��� ا�دا
التواصل االنسانية نحن نعشق الغوص في طرق 

المختلفة و الفريدة و نريد االحتفال بهذا االختالف

نحن نعتقد ان كل لغة مهمة و لذلك نقوم بدور 
البحث و جمع المعلومات و تحليل و تطوير اللغات 

و نعتقد كذلك ان اللغة اما . في الحوض المتوسطي
ا يقرق بين الناس او جسرا يربط ان تكون عائق

  لقلوبا, الحيوات
نتوق الى رفع الحاجز و ازالة الهوة و . و العقول

ذلك بتشجيع متعلمي اللغات و بتوفير ترجمة بجودة 
  .عالية

نتعامل مع أخصائيي لغة المهتمين بدرجة أولى  
طوير لغات األقلياتببحث و ت

مختصين في اللهجات المختلفة للغة العربية 
الفصحى و الدارجة(

في شمال 
 و اللغوي

  اذا انتبهت اليهم, المترجمين مثل النينجا"

  ."فذلك يعني أنهم ليسوا محترفين 

اتغار كيريت                                                  


