Shenyang Normal University

Shenyang Normal University (SYNU) lies in Shenyang city, Liaoning province. The University was
established in 1951, one of the first two accredited teaching universities in China’s Northeast
Region. It is a multi-discipline university consisting of eight main fields of study: philosophy,
economics, law, education, literature, physical science, technology, and administrative science.

TAG-Confucius is an official testing center for China’s Hanyu Shuiping Kaoshi
or the Chinese Proficiency Test (HSK). The new HSK test was launched by Han ban in an effort
to better serve Chinese language learners. The test is the result of coordinated efforts by the
experts from different disciplines including Chinese language teaching, linguistics, psychology
and educational measurement. The new exam combines the advantages of the original HSK while
taking into consideration the recent trends in Chinese language training by conducting surveys
and making use of the latest findings in international language testing.
For more information:
TAG-Confucius Institute, TAG-KS Building
Mecca Str. Um Uthainah, building 19, Amman Jordan
P.O. Box: 3966 Amman 11953, Jordan
Tel: 00962 6 5100600, Fax: 00962 6 5100606
info@tagconfucius.com
www.tagconfucius.com

TAG-Confucius Institute

The Talal Abu-Ghazaleh Confucius Institute,
the official testing center for China’s HSK
examinations (Hanyu Shuiping Kaoshi), was
established in September 2008 to promote the
Chinese language and culture, in order to reach
a better mutual understanding between Arab
and Chinese cultures.
This is one-of-a-kind initiative based on the
cooperation agreement between Talal AbuGhazaleh Organization (TAG-Org) and the
Confucius Institute in China.
The Institute was named after Confucius, the
world-renowned great thinker, educator and
philosopher in Chinese history. His thoughts
have influenced China and other areas in the
world for nearly 2000 years.

Why Study Chinese?

Mandarin Chinese is the most widely-spoken
language in the world and stretched beyond
the borders of China to South East Asia, North
America and Europe.
In addition, the Chinese economy has enjoyed
an incredible growth, making it potentially the
biggest global market in the 21st Century.
More people around the world are fascinated
by China’s rapid technological development
and economic growth and are recognizing the
potential benefits by learning about Chinese
culture and language.

TAG-Confucius Institute

TAG-Confucius Institute is the official Chinese
language teaching center in Jordan where
Chinese lessons are conducted by professional
teachers from the Shenyang Normal University
in Beijing. The instructors are highly experienced
in teaching Chinese for foreigners and are
recommended by the Confucius headquarters
in China.
TAG-Confucius enjoys comfortable training
rooms and language labs equipped with the
latest technological tools in education, to
assure that our students get the most of their
classes, and make learning Chinese an exciting
experience.
The Institute also contains a library rich with
Chinese language books and multimedia
resources in all fields; business, entertainment,
education, economy, science and housekeeping
in addition to novels and kids books.

TAG-Confucius Activities and
Services:

Besides the educational services, we organize
many events and activities related to the
Chinese culture that are conducted by TAGConfucius.
Such activities include:
•
Teaching Chinese language and providing
students with necessary resources.
•
Teaching “Chinese for kids” and introducing
the language in an interesting way and in
an appealing atmosphere, making learning
an exciting experience.
•
Training Chinese language instructors.
•
Conducting Chinese assessment tests to
determine the level of Chinese knowledge
for students who have a Chinese
background.
•
Conducting Chinese proficiency test (HSK).
•
Providing
consultation
services
in
education.
•
Facilitating scholarships to China for
students from different levels.
•
Holding
Chinese
movie
evenings,
accompanied by discussion sessions
between the audience and our Chinese
teachers for a better understanding of the
culture and language expressions.
•
Inviting our students to attend Chinese
activities held in Amman, to give them the
opportunity to interact with the Chinese
community in Jordan and practice their
knowledge in the Chinese language.
•
Organizing workshops in respect of
business in China and the Chinese economy.
•
Conducting cultural exchange activities.

Talal Abu-Ghazaleh Organization
(TAG-Org)

TAG-Org is a global organization with 80 offices
in addition to 14 offices under establishment
worldwide, for all your business needs:
auditing, valuation, management consulting,
ICT development, business advisory, training,
educational consultancy, capital services,
human resources development, real estate
consulting,
translation,
legal
services,
Intellectual Property Rights protection and
domain name registration.

nese Courses

الدورات العاديــــ

امل�ستويات الفرعية عدد ال�ساعات
Duration

امل�ستويات

Sub-Levels

اختبار الكفاءة باللغة ال�صينية
Chinese Proficiency
)Test (HSK Exam

)(in hours

)HSK (Threshold

امل�ستوى
التمهيدي

T1
T2
T3
T4

30
30
30
30

امل�ستوى
الأ�سا�سي

B1
B2
B3
B4

30
30
30
30

امل�ستوى
املبتدئ

P1
P2
P3

36
36
36

امل�ستوى
املتو�سط

I1
I2
I3

36
36
36

اختبار الكفاءة باللغة ال�صينية (امل�ستوى التمهيدي)

)HSK (Basic

دورات الأطفــال
Intermediate

)HSK (Primary and Intermediate

اختبار الكفاءة باللغة ال�صينية (امل�ستوى املبتدئ
واملتو�سط)

KIDS’ CHINESE
Primary

24 Hours

24 Hours KI 1

KP 1

24 Hours

24 Hours KI 2

KP 2

24 Hours

24 Hours KI 3

KP 3

مالحظة:

اختبار الكفاءة باللغة ال�صينية (امل�ستوى لأ�سا�سي)

Basic
KB 1
24 Hours

Threshold
KT 1 24 Hours

24 Hours

KB 2

24 Hours

KT 2

24 Hours

KB 3

24 Hours

KT 3

24 Hours

KB 4

24 Hours

KT 4

امل�ستويات� 24 ) T1-B4 ( :ساعة �6 +ساعات حمادثة تعطى كل �سبت �أو كتابة تعطى كل خمي�س.
امل�ستويات� 30 ) P1-I3 ( :ساعة � 6 +ساعات حمادثة تعطى كل �سبت �أو كتابة تعطى كل خمي�س.
امل�ستويات� 18 ) KT1-KI3 ( :ساعة �6 +ساعات حمادثة تعطى كل �سبت �أو كتابة تعطى كل خمي�س.

Regular Chin

ــة للغة الصينية

املكت�سبات بعد �إمتام كل م�ستوى

LEVELS

Threshold

Acquiring new vocabulary
that consists of 350 Chinese
characters used in everyday
contexts

Contents of Course
Phonetics of Chinese, simple
characters writing, situational
dialogues, simple listening,& grammar

 حرف ًا350 اكت�ساب مفردات جديدة تت�ألف من
�صيني ًا ت�ستخدم يف املحادثات اليومية

Basic

حمتويات الربنامج

Outcomes on Successful
Completion of Each Level

Acquiring new vocabulary that
consists of 300 Chinese words
and using them with a degree of
proficiency

، كتابة الأحرف الب�سيطة،�صوتيات اللغة ال�صينية
 متارين ا�ستماع ب�سيطة وبع�ض،حمادثات ب�سيطة
لقواعد
Conversations, making sentences and
simple composition, reading, listening
comprehension and grammar

.حمادثات مبنا�سبات خا�صة
.تركيب اجلمل وكتابة ب�سيطة
.القراءة واال�ستماع واال�ستيعاب والقواعد

 كلمة300 اكت�ساب مفردات جديدة تت�ألف من
وا�ستخدامها بدرجة من الكفاءة

Primary

Reading newspapers and
communicating effectively in
everyday situations

Conversation in different fields, simple
literature reading and writing, simple
translation

التوا�صل بكفاءة يف الظروف اليومية

القواعد واال�ستماع والقراءة واملحادثة يف املجاالت
املتعددة

دورات رجــال الأعمــال

BUSINESS CHINESE (BC)
Basic

Level 1

24 Hours

Level 2

24 Hours

Primary
Level 3

24 Hours

Level 4

24 Hours

Level 5

24 Hours

Intermediate
Level 6

24 Hours

Level 7

24 Hours

Level 8

24 Hours

Level 9

24 Hours

مركز طالل �أبو غزاله كونفو�شيو�س

(تاج-كونفو�شيو�س)
ت�أ�س�س مركز تاج-كونفو�شيو�س يف �أيلول من العام ,2008
بهدف التعريف باللغة و الثقافة ال�صينية لإبراز العنا�صر و
القيم امل�شرتكة بني الثقافتني العربية و ال�صينية .و هو نتاج
تعاون مميز و فريد من نوعه بني جمموعة طالل �أبو غزاله و
مركز كونفو�شيو�س يف ال�صني.
�سمي املركز تيمنا بـ “كونفو�شيو�س” ,املفكر و الفيل�سوف
ال�صيني ,املعروف عامليا ب�أفكاره التي �أثرت يف ال�صني و �أجزاء
�أخرى من العامل لأكرث من �ألفي �سنة.

تعلم اللغة ال�صينية:

تعترب املندرين -وهي اللغة الرئي�سية يف ال�صني� -أكرث اللغات
ا�ستعماال و انت�شارا يف العامل ,حيث يتحدث بها1000 مليون
�إن�سان ,وهي بذلك تتفوق على االجنليزية والإ�سبانية.
فال�صينية تنت�شر �أي�ضا يف العديد من مناطق جنوب �شرق
�أ�سيا ,و يتحدث بها الكثريون يف �أمريكا ال�شمالية و �أوروبا.
و ي�شهد االقت�صاد ال�صيني منوا مت�سارعا ,مما يجعل الكثريين
ينظرون الى ال�صني على �أنها ال�سوق الأكرب عامليا يف القرن
احلادي و الع�شرين .كل هذه الأ�سباب بالإ�ضافة �إلى التقدم
التكنولوجي الكبري املبهر ,و انت�شار املنتجات ال�صينية ,كانت
حافزا للكثريين لتعلم هذه اللغة العريقة ,و لإدراكهم مدى
الفائدة املتوقعة من تعلم مهارات االت�صال والثقافة ال�صينية.

مركز تاج-كونفو�شيو�س

مركز تاج-كونفو�شيو�س هو اجلهة الر�سمية املعتمدة لتدري�س
اللغة ال�صينية يف الأردن .و تد ّر�س اللغة علي �أيدي �أ�ساتذة
متخ�ص�صني يف تعليم اللفة ال�صينية لغري الناطقني بها ,و هم
مبتعثون من جامعة ال�شني يانغ يف ال�صني و معتمدون من مركز
كونفو�شيو�س الرئي�سي يف بكني.
يوفر املركز قاعات درا�سية مريحة ,و خمترب لغات مزود
ب�أحدث ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا التعليم ,ل�ضمان ح�صول
الطلبة على كل الفائدة ,و جعل تعلم اللغة ال�صينية جتريه
فريدة و ممتعة.
كما ي�ضم املركز مكتبة للغة ال�صينية ,غنية بالكتب و �أدوات
الو�سائط املتعددة للمتعلمني من كافة امل�ستويات و الأعمار
يف �شتى املجاالت و املوا�ضيع ,من روايات ,و كتب يف العلوم
واالقت�صاد و الأعمال والرتفيه والتعليم و كتب الأطفال.

ن�شاطات و فعاليات املركز:

	•يقوم املركز ـ بالإ�ضافة �إلى تعليم اللغة ال�صينية ـ بتقدمي
العديد من اخلدمات و الن�شاطات املرتبطة باللغة و
الثقافة ال�صينيتني ,من هذه الن�شاطات:
	•تعليم اللغة ال�صينية و توفري كل ما يلزم لت�سهيل تعلمها.
	•تعليم “ اللغة ال�صينية للأطفال” و تقدمي اللغة لل�صغار
يف جو من املرح.
	•تدريب معلمي اللغة ال�صينية.
	•توفري امتحانات امل�ستوى لتحديد درجة املتدربني الذين
ميتلكون معرفة م�سبقة باللغة ال�صينية.
	•تقدمي االمتحان الر�سمي لإتقان اللغة ال�صينية ()HSK
	•تقدمي خدمات ا�ست�شارات التعليم.
	•تقدمي الت�سهيالت املتعلقة باملنح الدرا�سية يف ال�صني
للطلبة من خمتلف امل�ستويات الدرا�سية.
	•�إقامة “�أم�سيات الأفالم ال�صينية” و التي تكون
م�صحوبة بحلقات نقا�ش بني املتفرجني و معلمي اللغة
ال�صينية للو�صول �إلى فهم �أعمق للغة املحكية و التعبريات
اللغوية امل�ستخدمة.
	•دعوة طالبنا حل�ضور الن�شاطات املتعلقة بال�صني و
التي تعقد يف عمان ,لإتاحة الفر�صة للطلبة للتفاعل مع
املجتمع ال�صيني و ا�ستخدام معرفتهم يف اللغة ال�صينية.
	•تنظيم ور�ش العمل حول الأعمال يف ال�صني و االقت�صاد
ال�صيني.
	•تنظيم ن�شاطات التبادل الثقايف املختلفة.

جمموعة طالل �أبو غزالة:

جمموعة طالل �أبو غزالة هي �أكرب جمموعة عربية مهنية تقدم
خدمات متنوعة ومرتابطة يف جمال التدقيق واال�ست�شارات و�إدارة
امل�شاريع والتدريب وتقنية املعلومات وت�أكيد اجلودة وامللكية
الفكرية واخلدمات القانونية والرتجمة” ،انطلقت عام 1972
ت�ضم ما يزيد عن �ألفي مهني ،وفروعها  80مكتب ًا يف الوطن
العربي بالإ�ضافة �إلى  14مكتب ًا حتت الت�أ�سي�س حول العامل.

جامعة ال�شانغ يانغ:

ت�أ�س�ست جامعة ال�شني يانغ يف مقاطعة لياونينغ يف عام 1951
كجامعة متخ�ص�صة يف تدريب املعلمني ,وكواحدة من �أوائل
اجلامعات االخت�صا�صية يف �شمال ال�صني.
تدر�س اجلامعة عددا من التخ�ص�صات كالعلوم و الآداب
والتعليم و علوم الإدارة.
و تقوم جامعة ال�شني يانغ بابتعاث مدر�سي اللغة ال�صينية ملركز
تاج -كونفو�شيو�س وفق �أعلى معايري الكفاءة واملهنية.

مركز �أبو غزالة املركز الر�سمي لإمتحانات الكفاءة للغة ال�صينية ()HSK

الإمتحانات اجلديدة والتي �أطلقتها ( )Hanbanهي من �ضمن تطوير اخلدمات املقدمة للطالب الذين يتعلمون اللغة ال�صينية.
الإمتحان هو نتاج م�شرتك و�ضع من قبل جمموعة من اخلرباء يف اللغة والتعليم وعلم النف�س.
الإمتحان اجلديد يجمع بني ح�سنات الإمتحان الأ�صلي ( )HSKمع الأخذ بعني الإعتبار التغيريات الأخرية لتعليم اللغة ال�صينية
والإ�ستبيانات والبحوث التي �إتخذت من الإمتحانات املقامة دولي ًا.
ملزيــد مــن املعلومـــات:

معهد تاج -كونفو�شيو�س
� 19شارع مكة  ,مبنى جمتمع طالل �أبو غزالة للإدارة واملعرفة
�ص.ب 3966 :عمان 11953
هاتف  )962-6( 5100600فاك�س )962-6(5100606
info@tagconfucius.com
www.tagconfucius.com

www.tagconfucius.com

