معهد اللغات
معهد اللغات فى الماليزيا اسست فى عام  .1990و فى  12ينايرعام  ,2015مركز اللغات
اصبحت وحدة العمل لمجموعة التآزر المتقدمة المحدودة ,احدى الشركات العامات
المدرجات على المجلس الرئيسي لبورصة ماليزية لألوراق المالية المحدودة.
ان سياسة الجودة األكاديمية لنا رفع التقويات و الممارسات الجيدة ,باالاضافة الى اضمان
جودة فرصة التعلم .نحن نتعين و نعتصم بالمعايير األكاديمية ,باالاضافة الى إدارة البيانات
عن إنجاز الطالب من خالل مجموعة متنوعة من اإلجراءات والعملية .و فى نفس الوقت,
نحن واضعنا معايين السلوك اللعاملين و الطالب لاضمان البيئة التدريسية و البيئة التعلمة
اإليجابية.
ان جودة المادة األكاديمية تكلفها باستخدام المنهج الدراسي الشامل ,وتنفيذ أساليب التدريس
الفعالة ,و تنفيذ مالحظة المعلمين ,وتقديم التطوير المستمر المهني ,وتوجيه وتدريب
المعلمين بشكل فردي ,و دعم المتعلمين ,وأخيرا وليس آخرا ,تقييم كميا ونوعيا لجميع
دوراتنا.
يطبق مدربونا النهج التواصلي القائم على قواعد اللغة ,لتمكين المتعلمين أن يتواصلو بفعالية
وذات مغزى .الدروس مصممة لتحقيق أقصى قدر من فرصة التعلم والتفاعل ,باالاضافة
الى تعزيز الوعي اللغوي وتعزيز استقاللية المتعلمين .منهجنا الذى يقوم على المهارات
يشجع المدربين على اندماج المواد األصيلة في تعليمهم .و يتم رصد تعلم الطالب من خالل
مزيج من التقييم التكويني واالجتماعي.
خططت برنامج اللغة اإلنجليزية المكثفة لمساعدة غير الناطقين باللغة اإلنجليزية ألجل
تحسين مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية .حين بدأت فى  ,1990برنامج اللغة اإلنجليزية
المكثفة عندنا هى األولى من نوعها في ماليزيا ,و كانت مثيرة وجذابة .و مناهجنا أياضا
تصمم للمتعلمين في جميع مستويات مهارات اللغة اإلنجليزية .ونحن نؤكد على ممارسة
المهارات الشفوية والمكتوبة لغرض الدراسات األكاديمية وكذلك األعمال التجارية أو
المهنية واالتصاالت االجتماعية.
نقدم تسعة برامج مختلفة ,التى تحتوى باللغة األلمانية ,و األسبانية ,و الصينية (الماندرية),
والكورية ,و اليابانية ,والفرنسية ,و الكاتونية (واحدة اللهجات الصينية) ,والماليوية
والعربية .الفوائد لتعلم لغة جديدة امتدت من تعزيز تجاربك السفر ,وتحسين قابليتك
لالستخدام ,مقابلة أناس جدد ,الى أن تصبح أكثر انفتاحا.

ان برامجنا التعليمية األخرى هي تدريب الموظفين اللشركات ,و تحاضير المتحانات
اإلنجليزية كامبردج ,و إعداد إيلتس ,و التوفل ,باالاضافة الى اللغة اإلنجليزية لألعمال,
والتفكير النقدي والكتابة اإلبداعية.
كجزء من خطات التوسعة لنا ,نحن نقلنا الى مركز المسرح (سانتوستيج) ,الدائرة  13فى
باتالين جايا .المعهد احتل الى حد  21,000قدم مكعب .تشمل مرافقنا الحديثة غرفة
من فئة الفن ,و المكتبة ,و قاعة المحااضرات ,و مختبر الحاسوب ,و منطقة للعبة.
لمزيد من المعلومات حول دوراتنا ,يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت ,أو مراسلتنا
عبر البريد اإللكتروني.
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