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 مونتلاير، كندا

 
 تحالف استراتيجي لتطوير منهج رقمي لتعليم اللغة العربية 

 
رائدة في تطوير المناهج الرقمية لتعليم اللغات  الو  SmartClassمنصة تدريس  لمطورة  الشركة ال،  Robotelتفخر    - مونتلاير، كندا  

اللغة ذو معايير عالمية لتعليم    منهجتعمل على تطوير  شركة ناشئة مقرها المملكة المتحدة  و هي    -  Nexus Learn Arabic والمختلفة،  

دف تطوير منهج رقمي عربي واسع وعالي الجودة يتم باإلعالن عن شراكة به  -  م اإللكتروني للغة العربيةي أدوات التعلتطوير  العربية و
 تقديمه لمؤسسات التدريس في جميع أنحاء العالم. 

 
  تجسير الفجوة بين ثقافة رى أنه من المهم المساعدة في  وت   تطوير منهج رقمي متين لتعليم اللغات،خبرة واسعة في    الى  Robotelتستند  

. '' يقول السيد يانك ديمرز الرئيس  مركباً غنياً ومهماً في الثقافة العربيةوالتي تعتبر اللغة    الواسعة،  أمريكا الشمالية وأوروبا والثقافة العربية
 .Robotelالتنفيذي 

 
لرقمية العربية عالية  لمساعدتنا في تطوير المناهج ا Nexus Learn Arabic"نحن نثق تماما في تجربة وقدرات وأضاف السيد ديمرز:

  والمبني بشكل معياري من مدارس عمالئنا في جميع أنحاء العالم.  سيكمل المنهج العربي الشامل    بشكل متزايد الكثيرالجودة التي يطلبها  
 .'' اإلنجليزية واأللمانية واإلسبانية اتباللغ المتوفر جيد المحتوى الرقمي الحالي

 

واها ونحن على ثقة من أن مكانتهم الرائدة في سوق المدارس ألفضل مناهج اللغات ستساعدنا على  ومحت  Robotelلقد استخدمنا منصة “
:' يقول  للمدارس في أوروبا والشرق األوسط وآسيا وأمريكا الشماليةكالمنهج األكثر اعتمادية  وضع المحتوى العربي الذي سيتم تطويره  

 .  Nexus Learn Arabicلشركة  الرئيس التنفيذي ، التميمي السيد جمال  

 
''  عن فرص التمويل الستكمال المناهج الرقمية العربية الكاملة.     بشكل نشط وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية التالية للشركاء في البحث  

تقديم أفضل المناهج  الشراكات االستراتيجية لمساعدتنا على تحقيق الهدف المتمثل في  نسعى لبناء  والتمويل المتاحة    فرص   ندرس  نحن حاليا
 .  2022.  ويهدف الشركاء إلى استكمال المناهج الدراسية في عام التميمي .' يضيف السيدالعربية في فئتها إلى المدارس 
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