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تعلم اللغة الرتكية لألجانب عن بعد
!إزالة الحدود بإستخدام التكنولوجيا

Avail of technology and remove the borders!
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Based on 12 years of experience and the
collaborations established with the educational
institutes in Turkey, we are among the leading
institutions frequently mentioned in innovative
and entrepreneur projects in the field of education.
Removing many outdated and classic clichés in the
field of education, HIRMIZY GROUP has become an
institution feeling the pulse of education in line with
the needs of modern times.
While continuing with Interactive Online Turkish
Education to teach Turkish in Turkey and the Middle
east, it has also realized the Distance Turkish
Education to create an opportunity to allow everyone
easy access to Turkish.

مجموعة الهرمزي

 عاما من الخربة والتعاون املشرتك12  إستنادا إىل،إن مجموعة الهرمزي
 تعترب من بني املؤسسات الرائدة يف،مع املؤسسات التعليمية يف تركيا
 حيث قامت املجموعة.كثري من املشاريع املبتكرة يف مجال التعليم
بإزالة العديد من الطرق القدمية والكالسيكية التي عفا عليها الزمن يف
. لتصبح مؤسسة نابضة ومواملة ملتطلبات العرص الحديث،مجال التعليم
 إىل جانب تنفيذ مرشوعها يف تعليم اللغة الرتكية،ويف هذا اإلطار
 قامت املجموعة،التفاعيل عرب اإلنرتنت عىل سياق الرشق األوسط
بإطالق مرشوع تعليم اللغة الرتكية عن بعد من أجل خلق إمكانية تعلم
.اللغة الرتكية بطريقة أكرث سهولة لألشخاص الراغبني فيها

التعليم األونالين (عرب اإلنرتنت) هو نظام ميكنك من التعلم بطريقة
سهلة ،مفيدة ،رسيعة و ممتعة من دون التقيد بالزمان أو املكان.
حيث يوفر النظام منصة تعليم فعالة و عرصية باإلمكان إستخدامها
من أي مكان سواء من املنزل أو من محل العمل أو من املدرسة ،كام
ميكن اإلتصال بهذه املنصة عىل مدار  24ساعة و يف كل أيام األسبوع
عىل عكس طريقة التعليم التقليدية القدمية.
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EDUCATION

ما هو التعليم عرب
اإلنرتنت عن بعد؟
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Online Education is a system you can receive easily
without being limited to time or space from your
home, office or wherever you may be, provided in
a platform offering all the modern and technologic
opportunities, unlike classical education, letting
you learn in an easy and entertaining manner; with
a 24 /7 from anywhere.

إن اليشء األسايس الذي يحتاجه املرء للمعيشة
أو الحصول عىل التعليم األكادميي يف تركيا هو
إتقان اللغة الرتكية .وعن طريق هذا النظام،
ميكن تعلم اللغة الرتكية براحة يف منزلك من
دون القدوم إىل تركيا أو التقيد بحدود الصف
املدريس و إمكاناته ،وبذلك بطريقة أسهل وأكرث
متعة وأقرص مدة .كام ميكن الحصول عىل
شهادة كفاءة اللغة الرتكية (التومر) ()TÖMER
املعرتفة بها عامليا يف نهاية الدورة.
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تعلم اللغة الرتكية
عن بعد عرب االنرتنت

To receive academic education
or to live in Turkey, the most
basic thing you require is to
know Turkish. Without having
to come to Turkey; you can
learn Turkish in the comfort of
your home, easier than in-class
lecturers, and get your TÖMER
certificate.
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WHOATTO COMMENCE EDUCATION
TURKISH

ماهي األمور التي يتوجب القيام
بها للبدء بتعلم اللغة الرتكية؟

بداية ،سيقوم متخصيص النظام بتسجيل معلوماتكم و من
ثم تزويدكم بــ"إسم املستخدم" و "كلمة الرس" الخاصة بكم
لغرض الدخول إىل النظام .بعد ذلك ،سيتم دخولكم إىل إمتحان
تحديد املستوى ،املعد من قبل مدريس مركز تعليم اللغة
الرتكية (التومر) ،لغرض تحديد مستواكم اللغوي .و وفقاً لنتيجة
اإلمتحان ،سيتم البدء بدراستكم للغة الرتكية يف املستوى الذي
يتم تحديده لكم بعد إجراء اإلختبار.

TO D

First, our system officers will enrol
”you. You will be given a “user name
and “password” to login to the
system. Then you will enter the
placement test prepared by our
TÖMER lecturers and determine your
level. You will then start your Turkish
education according to the level
indicated by your test result.
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Your classes have been designed to teach you
Turkish in the most practical way. You can receive
your classes from anywhere anytime. You will
progress in your chapters and units accompanied
by the instructions of our TÖMER lecturers. After
completing each unit, you will meet with our
lecturers in a virtual class giving live lectures and
do a recap of the unit you have completed.

متى وكيف ميكنكم
الحصول عىل الدروس؟
لقد تم إعداد الدروس لغرض تعليمكم للغة الرتكية بأفضل طريقة
 حيث ميكنكم الحصول عىل الدروس الخاصة بكم يف أي.عملية
 كام يتم ضامن تقدمكم يف املواضيع.وقت أو أي مكان ترغبون به
والفصول والوحدات الدراسية عن طريق توجيهات مدريس مركز
.)تعلم اللغة الرتكية (التومر
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وبعد االنتهاء من كل وحدة ،سيتم لقائكم مع املدرسني
بصورة حية وتفاعلية يف صف إفرتايض ،يكون فيه الغاية هو
تكرار املقررات الدراسية التي متت دراستها و اإلجابة عىل
إستفساراتكم و أسئلتكم بخصوص املواضيع التي درستموها،
إضافة إىل تواصلكم ورؤيتكم لبقية األصدقاء املشاركني يف
التعليم و تبادل الحديث معهم.
كام ميكنكم خالل مدة التعليم ومتاشيا مع حاجتكم الخاصة
القيام بطلب مواعيد أو دروس إضافية أو دروس خاصة من
املدرسني.
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Here you can ask any questions you may
have to the lecturers, contact with other
students, see and talk with each other.
In line with your needs, you can get an
appointment from our lecturers online,
request additional classes or ask for
private classes.

إن اإلحتياجات األساسية هو توفر االنرتنت والكامريا والسامعات
واملايكروفون يف حاسبتكم الشخصية ،إضافة إىل تثبيت نسخ
محدثة من برامج الجافا والفالش بالير يف نظام تشغيل الحاسبة.
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What

مالذي تحتاجه
لغرض املشاركة؟
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NEED

All you need is internet, camera, headset and
a microphone. Also, installing an updated JAVA
and FlashPlayer system in your PC will ensure
efficient running of the system.

ملاذا اللغة الرتكية عرب
االنرتنت؟
إن  %90من الجامعات الرتكية تتطلب شهادة
كفاءة اللغة الرتكية (التومر) لغرض بدء الطلبة
بدراساتهم األكادميية يف برامج البكالوريوس
واملاجستري والدكتوراه .وإذا أخذنا العامل
اإلقتصادي يف نظر اإلعتبار ،فإن القدوم إىل
تركيا والسكن فيها ملدة ليست بالقصرية لغرض
تعلم اللغة الرتكية ،يشكل عبئا ماليا غري هيناً.
وبسبب متطلبات الدراسة وإعتامدها عىل مكان
وزمان معني ،فإن مدة دروس تعلم اللغة الرتكية
يف الصفوف اإلعتيادية ال تقل عن  7أشهر يف
الحاالت الطبيعية .وإذا أضفنا إىل أجور الدراسة
يف هذه املدة تكاليف اإلقامة يف تركيا ملدة 7
أشهر والتي تتطلبها الدورة الدراسية ،فستكون
التكلفة النهائية مبلغاً عاليا ال يستهان به.
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%90 of the universities in Turkey
require TÖMER certificate to study
graduate, post graduate and
doctorate degrees. Considering
the economic conditions in Turkey,
coming to Turkey and learning
Turkish requires a significant sum.
As in-class Turkish classes take place
at a certain place at a certain time,
depending on time and place, you will
need a minimum of -7 month period.
Adding the subsistence costs for
those 7 months on top of the Turkish
language education course in Turkey,
you will be faced with a significant
amount of cost.
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At this point, Distance Turkish Education offers you
great benefits. You will receive your education in
your country, in your house, in your room, in your
office, save the money you would otherwise spend
for travel, food and accommodation for the 7 months
and you will learn Turkish more rapidly and enjoy
your course. At the end of your education, you will
receive the TÖMER certificate required for your
academic education in Turkey. This is a great ease and
opportunity.

 سيوفر لك تعلم اللغة الرتكية عن بعد فوائد،عند هذه النقطة
، يف غرفتك، يف منزلك، حيث سوف تتلقى تعليمك يف بلدك.كبرية
 وستوفر املال الذي كنت ستنفقه بخالف ذلك نتيجة،ويف مكتبك
 أشهر التي كنت مجربا7 ملصاريف السفر والسكن والغذاء ملدة
 وسوف تتعلم الرتكية برسعة أكرب،لدفعها إذا قدمت إىل تركيا
 ستتمكننون من، ويف نهاية تعليمكم الخاص.وبطريقة أكرث متعة
.الحصول عىل شهادة التومر املطلوبة لدراستكم األكادميية يف تركيا
. فإن هذا النظام يوفر لكم فرصة كبرية ومريحة وسهلة،ولهذا السبب
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دروس ميكن الوصول إليها عىل مدار الساعة
يف كل أيام األسبوع
إمكانية عرض الدروس املسجلة فيدوياً
والدروس الحية املبارشة وتكرارها بدون حدود.
دروس مسجلة (فيديو)
دروس ذات وسائط متعددة (ملتي ميديا)
دروس القواعد والنحو املبارشة
دروس املحادثة املبارشة (مع الطلبة األتراك)
لقطات فديوية مسجلة من الحياة اليومية
أنشطة وفعاليات القراءة
أنشطة وفعاليات اإلستامع
أنشطة وفعاليات الكتابة
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WHAT IS

مالذي يتضمنه تعلم اللغة
الرتكية أونالين؟
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• 24/7 accessible classes
• Unlimited replay of Video
classes and Live classes
• Video Classes
• Multimedia Classes
• Live Grammar Classes
• Live Conversation Classes
)(with Turkish students
• Video footage from daily life
• Reading Activities
• Listening Activities
• Writing Activities

•
•
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اإلمتحانات املرحلية واإلمتحانات
بني املراحل
قوائم الكلامت
القاموس
تقارير بخصوص الوضع الدرايس للطالب
وتقييم درجة النجاح
منتدى خاص بالدورة
دعم ومساعدة املدرسني
منصة ذات تصميم مالئم للحاسبات
املكتبية واملحمولة واللوحية
أجور دراسية واطئة
(أقل  %70من األجور اإلعتيادية)
شهادة التومر يف نهاية كل مرحلة دراسية
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مالذي يتضمنه تعلم اللغة
الرتكية أونالين؟
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• Course Exams, Intermediate
Exams
• List of Words
• Dictionary
• Reporting your class condition
and grading your success
• Forum
• Lecturer assistance
• Weekly feedback for the
assignments
• Suitable for use in tablet and PC
• Lowest education costs
)(less than %70
• TÖMER Certificate
)(at the end of each level

You will be
learning
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سوف تتعلم اللغة الرتكية
!بطريقة رسيعة وممتعة

مذا يتوجب عليكم
عمله اآلن؟

• ملئ إستامرة التسجيل الخاصة بتدريس اللغة
الرتكية األونالين
• إكامل التسجيل الخاص بكم بإرسال اإلستامرة
مرفقاً بصورة شخصية ونسخة من جواز السفر
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- Fill the Online Turkish Education enrolment form,
- Complete your enrolment with photograph and passport.

