نشر وتوزيع الكتاب
وكالة أكدم لحقوق التأليف والترجمة

الخدمات الجامع ّية

مركز اللغات

مركز االمتحانات

تعليم المؤسسات

التعليمي
من مستشارنا
ّ
أ.د .أحمد أغيرأقجة
ا ُ
َّ
ؤسس واملستشار التعليمي
مل ِّ

َّ
إن أكثر شيء كان يحتاج إليه اإلنسان على مدى تاريخ البشرية
هو العلم والمعرفةَّ ،
وإن أولى ُخطوات الوصول إلى العلم
ٌ
ُ
مهمة َّ
التربية والتعليمَّ .
لمسؤولية تقع على األفراد
التعليم
وإن
ّ
َّ
لكن َّ
سواءَّ ،
يتطلب
التعليم المؤسساتي
حد
على
سات
ؤس
والم َّ
ٍّ َ
ُ
جهداً وعناء أكبر للوصول إلى َّ
النجاح ،وهل لنا أن ننجح و ُنفيد
ّ
مشقة؟!
اآلخرين من دون

ؤسسة قد يكون له غايات َ
َّ
ش ّتى ،وخي ُر تلك الغايات
أي ُم ّ
إن ُظهوَر ِّ
ّ
نقص موجود
سد
إلى
أو
د،
حد
م
هدف
إلى
تسعى
قضية
ي
ن
تب
ّ
ِّ
ُ
ٍ

التركية واإلنكليزية داخل األكاديمية وفي المشاريع الخارجية.
وقد أثبتت هذه البرامج نجاحها في مدة وجيزة ،فكان اإلقبال
عليها منقطع َّ
النظير.
امتد
ولم ينحصر عمل األكاديمية في مجال التعليم فحسب ،بل
ّ

تصب في خدمة نشر
ليشمل مجاالت أخرى ،إال أنها جميعها
ُّ
اللغة العرب ّية .ومن هذه المشروعات دار نشر أكدم ،المتخصصة

في نشر وتوزيع كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،

في المجتمع ،والتواجد ألجل هذه القضيةّ .
وإن “أكاديمية
عملت على تأسيسها وتولَّ ُ
ُ
يت فيما بعد منصب
إسطنبول” ،التي

القارئ العربي في جميع المجاالت.

ْ
ضعت “أكاديمية إسطنبول” منذ تأسيسها حجر األساس
لقد َو
لكثير من األنشطة في مجال تعليم اللغات األجنبية ،وعلى رأسها

وأنشطتها تكبر يوماً
َ
ّ
أعمال مؤسسة أكاديمية إسطنبول
إن
ِ
زيل ُّ
ألوجه َج َ
الشكر
الفرصة
هذه
أنتهز
أن
لي
واسمحوا
يوم،
بعد
ِّ
وعظيم االم ِتنان لجميع العاملين في مؤسستنا؛ من أساتذة
َ
ّ
وموظفين ،على جهودهم المبذولة في سبيل نجاح
وإداريين

اللغة العربية ،إلى جانب متابعتها برامج التعليم الجامعي خارج
ّ
تشكل عقب النجاح في برامج تعليم
البالد .ونتيجة للطلب الّذي

العمل .وإني على ثقة كاملة َّ
بأن األ ّيام القادمة ستكون أفضل،
وأننا سنستمر في أداء رسالتنا السامية في سبيل رفع جودة

اللغة العربية في المستوى الجامعي ،فقد ازدادت الشريحة
المستهدفة في برامج تعليم اللغة العربية ازدياداً كبيراً ،فبدأت

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
التعليم في بلدناّ ،

ٌ
أسست لتحقيق هدف
مستشارها التعليمي،
مؤسسة تعليمية ِّ
سام ،أال وهو تعليم ُّ
اللغة العرب ّية.
ٍ

األكاديمية ببرامج دورات تعليم العربية لجميع الشرائح ،كما
مهمة في سبيل توسيع انتشار تعليم اللغة
أنها خطت خطوة
ّ
َّ
وتمثل ذلك في تأسيس قسم تعليم المؤسسات ،الذي
العربية؛
ُيشرف على برامج تعليم العرب ّية في المؤسسات الخارج ّية،
وعلى رأسها مدارس األئمة والخطباء والمدارس الخاصة واألوقاف
والخاصة ،كالمستشفيات والبنوك .وقد
والمؤسسات الحكومية
ّ
َّ
نظمت األكاديمية منذ تأسيسها كثيراً من األنشطة والفعاليات

التعليمية ،لدعم وتطوير تعليم اللغة العربيةَ ،
وكذلك ُّ
التركية،
وقد كانت هذه األنشطة والفعاليات تحت رعاية “جمعية
األكاديمية لألبحاث اللغوية والعلمية”.
وسعت أكاديمية إسطنبول نشاطها ليشمل ك ً
ال من اللغتين
وقد َّ
َ
ً
َ
جر َبتها في
ت
من
اإلطار
هذا
في
ة
فيد
ت
س
م
ة،
ي
واإلنكليز
التركية
ّ ُ
ِ
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تعليم اللغة العربية
َبدأت أكاديمية إسطنبول – مركز تعليم اللغات ،ممارسة أنشطتها
المؤسسات
في إسطنبول في شهر مايو/أيار عام 2009م .وهي من
ّ

ال ّرائدة في مجال تعليم العرب ّية للناطقين بغيرها في تركيا .وتحت
شعار «ُل ٌ
ٌ
إنسان آخر» تنشر أكاديمية إسطنبول تعليم اللغة
غة َجديدة،
العربية بين األتراك ،سواء في مركزها الرئيسي في منطقة الفاتح
في إسطنبول ،أو من خالل إشرافها على برامج تعليم العربية في
المختلفة خارج األكاديمية ،التي ُت ّ
نفذها بالتعاون مع
المشاريع ُ

ً
إضافة
المؤسسات ال ّتعليمية المختلفة من مدارس خاصة وحكوم ّية،
إلى األوقاف ّ
الخاصة.
والشركات
ّ

وتتب ّنى األكاديمية في تعليم اللغة العرب ّية شعار «كاللغة األم» ،بهدف
المتع ّلمين إلى مستوى شبيه بمستوى ال ّناطقين األصليين،
إيصال ُ

وذلك من خالل اعتماد المنهج ّية ال ّتواصلية في تعليم اللغات ،التي
ُّ
ُت ِّ
ركز على َّ
لتعلم اللغات .كذلك فهي
واصل بوصفه الهدف األسمى
الت ُ

ِّ
ويركز ال ّتعليم
تنظر إلى المتع ّلم على أ ّنه محور العمل ّية التعليمية.
على تدريس المهارات اللغو ّية األربع ،إضافة إلى االهتمام بالنحو
الوظيفي .و ُيراعى في أثناء ال ّتدريس عدم استخدام اللغة الوسيطة

(ال ّترجمة) ،واالستفادة القصوى من ِّ
التكنولوجيا ،إضافة إلى ربط
الصفي بالعالم الحقيقي ،وذلك من خالل ال ّزيارات التي ُيجريها
ال ّتعليم َّ

المتعلمون ِبرفقة ُم ِّ
ِّ
علميهم إلى أماكن تساعدهم على ممارسة اللغة
كالمطاعم ،واألماكن ال ّتاريخ ّية ...إلخ.
العربية مع ال ّناطقين األصليينَ ،
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“ تعليم اللغة العربية كاللغة األم”...

مركز تعليم اللغات

المستويات َّ
التعليمية جميعها بطريقة
الم ّ
واد ال ّتعليم ّية في ُ
ُتس َت ُ
خدم َ
ُ
بشكل كا ِمل  ،100%بدءاً من اليوم
ة
ي
العرب
باللغة
س
در
ت
و
ة،
تفاعل ّي
ّ
َّ ُ
ٍ
ؤهل من األساتذة
األ ّول من ّ
الدراسة ،وذلك من خالل فريق تدريسي ُم ّ
يتحدثون العرب ّية ِبطالقة.
العرب واألتراك الذين
َّ

ِّ
وتوفر األكاديم ّية للطالب ال ّراغبين في االشتراك في الدورات التعليمية
ّ
الم َّتبعة في
ودة
الج
عايير
وم
دريس
ت
ال
في
تجربتنا
على
االطالع
إمكانية
َ
ُ
َ
قت ُيريدونه ،وحضور
ؤسستنا ،وذلك من خالل زيارة ُم َّ
ُم ّ
ؤسستنا في ِّ
أي َو ٍ
رس َتجريبي ،ليكونوا قادرين على اتخاذ قرارهم براحة وطمأنينة.
َد ٍ

الدورات العامة للغة العربية
ص
ص َ
تتكون الدورات العامة للغة العربية من  12مستوى فرعياً ،وقد ُخ ِّ
اإلجمالي لبرنامج
الساعات
لكل مستوى  72ساعة ،وبهذا فإن عدد ّ
ّ
المستهدفة في
الدورات
َّ
المهارات ُ
العامة هو  864ساعة تدريس ّيةّ .
ّ
أما َ
ُك ِّل ُمستوى فهي:
ʌالمحادثة
ʌفهم المسموع
المقروء
ʌفهم َ
ʌالكتابة
ʌقواعد اللغة العربية

امت ُ
المستوى
ِحان َتحديد ُ
خضع ُّ
الطالب الذين يرغبون في َّ
َي َ
العامة المتحان
الدورات
التسجيل في َّ
ّ

بالدراسة ،ويكون هذا
المالئم لهم للبدء ّ
َمجاني لتحديد المستوى ُ
المؤتمت،
االمتحان على َمرحلتين ،األولى مرحلة االمتحان الكتابي ُ
والثانية مرحلة المقابلة َّ
ّ
قاس من خاللها مهارات فهم
الشفو ّية التي ُت ُ
المقروء والمسموع واإلنتاج َّ
فوي.
الش ّ

دورات البرامج التعليمية الصيفية والشتوية
قدم األكاديم ّية ُك ّل سنة َدور ّياً َبرامج تعليم ّية ُم ّ
كثفة لتعليم
ُت ِّ
ّ
وجهة لعموم المتعلمين من طالب المدارس
اللغة العرب ّية ،وهي ُم َّ
ُّ
بتعلم اللغة العرب ّية .هذه البرامج
والجامعات والفئات األخرى المهتمة
هي برامج دورات اإلجازة ّ
الصيف ّية.
الشتوية ،وبرامج دورات اإلجازة َّ

الدورات التي ُت َق َّدم لفئات مختلفة من
ميز هذه البرامج بت َن ُّوع َّ
وت َت َّ
ّ
س فيها (المحادثة،
الدورات التعليمية
المتعلمين ،مثل َّ
العامة التي ُي َّ
در ُ
ّ
ُ

فهم المقروء ،فهم المسموع ،الكتابة ،قواعد اللغة العربية) ،إضافة إلى
مواد أخرى ،كتقنيات ال ّترجمة ،والعربية ُّ
التراثية .وفوق هذا كله هناك
ّ
للدخول إلى االمتحان ال ّنهائي ُ
لط ّلب الجامعات الذين
دورات التأهيل ّ

أول مرة في االمتحان العام للغة العرب ّية ،أو ألولئك الذين
لم ينجحوا من َّ
يرغبون في اجتياز السنة َّ
التحضيرية في الجامعات.

برامج التعليم للمستويات المتقدمة في اللغة العربية
تستهدف هذه الدورات الطالب الذين أتموا عشرة مستويات أساسية من المستويات العامة لدورات ُّ
اللغة العربية ،وهذه المستويات
قدم
تناسب طالب كليات العلوم اإلسالمية وأقسام اللغة العربية في كليات اآلداب ،وطالب الدراسات العليا (ماجستير ،دكتوراه) .و ُت َّ
مجموعة من البرامج في هذه الدورات ،مثل دورات الـ  YDSو YÖKDİLفي اللغة العربية ،وتقنيات الترجمة في اللغة العربية ،والعربية

اإلعالمية ،والترجمة الفورية والتعاقبية ،واالستماع والترجمة ،إضافة إلى برنامج تأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.

 .1برامج تعليم العربية  YDSو YÖKDIL

 .2تقنيات الترجمة في اللغة العربية

تهدف هذه الدورات إلى تأهيل ُّ
الطالب الذين يودون تقديم هذه
للتقدم للمؤسسات ُّ
الترك ّية التي تشترط
االمتحانات والنجاح فيها
ُّ

تستهدف دورات تقنيات الترجمة في اللغة العربية الطالب الذين
وصلوا إلى المستويات المتوسطة والمتقدمة ،و ُيشترط على الطالب

مجموعة من األمور األساس ّية ،كتقنيات حل أسئلة االمتحانات،
والنقاط الجوهرية في أسئلة االمتحانات ،والحلول النموذجية

السهل إلى األصعب؛ واالنتقال من الجمل البسيطة إلى الجمل
من َّ
المركبةَّ ،
والترجمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية ،ومن العربية

درس في هذه الدورات التعليمية نخبة
في هذين االمتحانين .و ُي ِّ
الدورات ُي َّ
ركز على تدريس
من
المتخصصين .وفي هذه َّ
ّ
المدرسين ُ
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لألسئلة ،والكلمات والمصطلحات والتعابير االصطالحية ،وأبنية
قد ُم هذه
الجملة العربية المستخدمة دائماً في االمتحانات .و ُت َّ

الدورات مرتين في السنة؛ األولى في فترة البرنامج الصيفي المكثف،
الدراسي الجديد في أيام
خالل أيام األسبوع ،والثانية مع ِبداية
العام ِّ
ِ
بمعدل  120ساعة تدريسية لكل دورة.
عطلة األسبوع (السبت) ،وذلك
ّ

أكبر َمركز لتعليم اللغة العرب ّية
في تركيا

الدورات أن يكونوا ُمِل ّمين بالقواعد
الذين يرغبون في االلتحاق بهذه ّ
ِّ
المتدرجة
رجمة
العامة للغة العرب ّية.
وتركز ُّ
ِّ
ماذج ال ّت َ
الدروس على َن ِ

إلى ُّ
التركية بمستوى أبسط .والهدف من هذا إدراك الطالب منطق
اللغتين .كما ِّ
تركز هذه الدروس على كيفية نقل المعنى المقصود

دون االعتماد على الترجمة الحرفية المباشرة .وعاد ًة ما ُيشارِك
يتقدمون المتحانات الـ  YDSو
الدروس الطالب الذي
ّ
في هذه ّ

 YÖKDILفي اللغة العربية ،بهدف الحصول على درجات متم ّيزة

الساعات فهناك مستويان
أما عن َّ
الدورات وعدد ّ
في االمتحاناتّ .
أساس ّيان لدورات تقنيات الترجمة ،كل مستوى  60ساعة بمجموع
المستويين.
 120ساعة لكال ُ

تعليم اللغة العربية
 .3دورات العربية اإلعالمية

 .4دورات االستماع والترجمة في اللغة العربية

تستهدف دورات العربية اإلعالمية الطالب الذين وصلوا إلى المستوى

وتأهلك لتكون مترجماً على
يعتمد تطوير الترجمة الفورية والتعاقبية
ُّ
تعلم أي لغة بمجرد ُّ
تطوير مهارة االستماع لديك؛ إذ ال يمكن ُّ
تعلم مهارتي

المتوسط والمتقدم .و ُيشترط على الطالب الراغبين في االلتحاق بهذه

الدورات أن يمتلكوا مهارات الفهم القرائي والكتابة بمستوى معين.

أهم الموضوعات األساس ّية في
يستهدف المحتوى
َّ
المقدم في الدورة ّ
َّ
السياس ّية واالقتصادية والثقافية واالجتماع ّية،
العربية اإلعالميةّ ،

وذلك على مستوى المصطلحات اإلعالمية واألخبار السريعة والمقاالت
الدروس ُّ
عامة ،في حين ُتشرح
األكاديمية .و ُتشرح ُّ
باللغة العربية بصورة ّ

المصطلحات اإلعالمية ومقابالتها باللغتين التركية واإلنكليزية .وتهدف
الدورة إلى تنمية مهارات الفهم القرائي للنصوص اإلعالمية وفق
هذه ّ
عددة ،بدءاً من فهم العنوان ،مروراً باألخبار القصيرة ،وانتها ًء
مستويات ُم َت ّ

نهدف إلى إكساب الطالب ِتقنيات الكتابة
بالمقاالت
َّ
المطولة ،كما أننا ِ
الساعات فهناك مستويان
أما عن َّ
الدورات وعدد ّ
بالعرب ّية اإلعالميةّ .

أساس ّيان لدورات العرب ّية اإلعالمية ،كل مستوى  60ساعة ،بمجموع 120

عرض ُّ
القراءة والكتابة فقط ،بل ال بد من َّ
ً
كاملة ،واالستماع للحوارات
للغة
الت ُّ
باللغة نفسها ،لهذا السبب يجري العمل على تطوير المهارات اللغوية

تقدم دورات مكثفة في
األربع بشكل
متساو في أكاديمية إسطنبول ،إذ َّ
ٍ
االستماع والترجمة في اللغة العربية لمن يرغب في أن يصبح مترجماً،
قد ُم في
أو يفكر في العمل في مجال الترجمة الفورية والتعاقبية .و ُي َّ
هذه الدورات المواد السمعية والبصرية المتعلقة بكل جانب من جوانب
المواد اإلخبارية المنتقاة بعناية ،مع الحرص على
الحياة ،إضافة إلى
ّ
تقديم العديد من َّ
تدربين ،لتعتاد
للم ِّ
التدريبات حول هذه الموضوعات ُ

مترجمين مؤهلين بجودة عالية
آذانهم على سماع اللغة ،وبهذا يكونون
ِ
الساعات التدريسية
أما عدد ّ
للدخول في العمل مباشرة في الميدانّ .

لدورة االستماع والترجمة فهو  60ساعة.

المستويين.
ساعة لكال ُ

 .٥دورات الترجمة الفورية َّ
تبع ّية في اللغة العربية
والت ُّ
الس ّياح الذين يأتون من البالد العرب ّية
ازداد في السنوات األخيرة عدد ُّ

إلى تركيا ،وترافق هذا مع زيادة في األنشطة والفعاليات الثقافية؛
من مؤتمرات وندوات وورشات عمل دولية ُتقام على األراضي التركية.
ّ
سمى بالترجمة الفورية
كل هذه األمور خلقت الحاجة إلى وجود ما ُي ّ

َّ
سيما القطاع
والتعاقبية لتل ّبي احتياجات القطاعات المختلفة ،ال َّ

السياحي .وعليه فقد أطلقت أكاديمية إسطنبول دورات الترجمة
ّ
تبع ّية في اللغة العرب ّية .و ُيشترط على ُّ
الطالب الذين
الفورية وال ّت ُّ
الدورات أن ُيكملوا المستويات الرئيسية
يرغبون في االلتحاق بهذه َّ
الساعات التدريسية لدورة
للدورات
ّ
أما عدد ّ
العامة في اللغة العربيةّ .
ّ
َّ
تبع ّية فهو  60ساعة.
والت
الفورية
الترجمة
ُّ

 .٦دورات العربية التراثية
ُّ
العربية ُ
راث عميق ،وهي كال َبحر في سعتها وام ِتدادها .وعب َر
اللغة َ
ذات ُت ٍ
ُ
ّ
امتد من الجاهل ّية إلى ما بعد اإلسالم أن ِت َج تراث
تاريخها الطويل الذي
َّ
ثقافي ضخمَ ،
ونثر ،إضافة إلى
شعر
من
جميعها
ة
ي
األدب
الفنون
شمل
ّ
ٍ
ٍ
ُ
قد ُم
العلوم األساس ّية األخرى في العربية .وفي درس العربية التراثية ت َّ
مواد َتعليم ّية من الكتب التراثية القديمة التي تعرض لمصادر اإلسالم
الرئيسية ،مثل التفسير والحديث والفقه وعلم الكالم ...إلخ .و ُتعالَج

ال ّنصوص َّ
تتضمنه ،إضافة
التعليم ّية من ناحية المحتوى المعرفي الذي
َّ
إلى الجوانب البالغية التي تحملها لغة تلك النصوص .و ُينصح بالمشاركة
في دورات العربية التراثية ُّ
للطالب الذين يرغبون في َ
التذ ُّوق واالستمتاع
عرف ثراء اللغة
زين تلك ال ّنصوص ،إضافة إلى َت ُّ
بالفنون األدبية التي ُت ِّ

الساعات فهناك مستويان أساس ّيان
أما عن َّ
الدورات وعدد ّ
العربية وغناهاّ .
ُّ
لدورات العرب ّية التراث ّية ،كل مستوى  60ساعة بمجموع  120ساعة لكال
المستويين.
ُ

 .٧دورات المحادثة العرب ّية
تستهدف دورات المحادثة العربية ُّ
الطالب الذين أنهوا خمسة مستويات أساسية في الدورات العامة في األكاديمية .و ُت ِّ
ركز هذه

الدورات على تطوير المهارات الشفو ّية فقط (المحادثة واالستماع)ُ .م ّدة كل دورة  60ساعة ٍّ
لكل من المستويين المتوسط والمتقدم.
وتجدر اإلشارة إلى َّ
أنه يجب االنتهاء من ثمانية مستويات أساسية للوصول إلى المستوى المتقدم في المحادثة العرب ّية.

www.arabictrainingcenter.com
 .٨دورات تأهيل معّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها
يعقد مركز التأهيل َّ
والتدريب في األكاديمية دورات تدريبية للمع ّلمين القائمين على رأس عملهم في المؤسسات التعليمية
الجدد في كليات العلوم اإلسالمية وكليات اآلداب في أقسام اللغة العرب ّية .وتهدف
المختلفة من مدارس وجامعات ،أو المتخرجين ُ
هذه الدورات إلى تعريف المتدّربين بالمبادئ األساس ّية النظرية ،واألساليب واالستراتيجيات العملية التطبيقية لتعليم ال ّلغة

دورات ُّ
اللغة
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الدورات التدريبية المتدرجة ،مثل (مبادئ وأساليب تعليم العربية
العرب ّية للناطقين بغيرها .كل ذلك يكون من خالل مجموعة من َّ

للناطقين بغيرها ،مهارات متقدمة في تدريس العربية ،أسس تصميم االختبارات اللغو ّية ،أسس إعداد المواد التعليمية ،الكفاءة
الدورات ضمن برنامج ُمتكامل مدته  150ساعة تدريسية.
قدم هذه َّ
التقنية للمدرس ...إلخ) .و ُت َّ

تعليم اللغة العربية

دورات اإلعداد المتحان الـ  YKSفي العربية
يمكن ُّ
للط ّلب ال ّراغبين في َّ
التسجيل في أحد أقسام الجامعات التي
تقبل الطالب الحاصلين على شهادة امتحان الـ  YKSباللغة العربية،
تؤهلهم لالستعداد لهذا
االنضمام إلى هذه الدورات التعليمية ،التي ّ
االمتحان ّ
مساهمة
إلى
YKS
الـ
بالطريقة المثلى .وتعود أهمية َدورات
َ
اختبار ُّ
اللغة األجنبية في الحصول على درجة القبول لدخول الجامعات،

قدرة بـ 60بالمئةّ .
إن أكاديمية إسطنبول هي العنوان األمثل
الم َّ
ُ
للمرشحين الذين يرغبون في دخول الجامعة بدرجة لغوية جيدة.
ُ

برامج تعليم المؤسسات
للمؤسسات الراغبة في تعليم
ِّ
تقدم ُم ّ
ؤسستنا خدماتها ال ّتعليم ّية ُ
حدده تلك
اللغة العربية ألفرادها ،وذلك في المكان وال ّزمان الذي ُت ِّ
والخاصة ،والشركات،
الحكومية
تنوع بين المدارس ُ
المؤسسات ،التي َت َّ
ّ
ً
إضافة إلى
والمؤسسات التعليمية األخرى التي ُتدّرس العلوم الشرعية،
الجمعيات واألوقاف.
َ

التعليم ّية إلى نقل الخبرة َّ
الدورات َّ
والتجربة الطويلة لدى
وتهدف هذه َّ

أكاديمية إسطنبول في مجال تعليم اللغة العرب ّية إلى المؤسسات
األخرى ،وهي تحظى بإقبال متزايد يوماً بعد يوم .و ُت ِّ
الدورات
ركز هذه َّ
واصل ّية َّ
الشفو ّية (المحادثة) في ُّ
على المهارات َّ
اللغة العرب ّية ،إضافة
الت ُ

إلى تركيزها على استخدام القواعد ِب َ
طريقة َوظيف ّية .كل ذلك يكون
التعلم الممتع ُّ
ُّ
ُّ
للطالب ،القائم على األنشطة واأللعاب اللغو ّية،
من خالل
ودون استخدام لغة وسيطة.

ُت ِّ
وفر أكاديمية إسطنبول جميع االحتياجات المطلوبة لعقد البرامج
التعليم ّية في المؤسسات المختلفة ،وذلك من خالل تأمين فريق

تدريسي متخصص في تعليم العربية للناطقين بغيرها للفئات العمر ّية
جميعها ولألغراض التعليمية المختلفة .وتشمل هذه االحتياجات أيضاً
قررات
الم َّ
تجهيز الخطة األكاديمية السنوية لجميع البرامج ،واختيار ُ
التعليمية المالئمة للفئات العمرية المختلفة ،وكذلك بناء أسئلة

االمتحانات المكتوبة ،وإجراء االمتحانات والمقابالت الشفوية للطالب
بشكل مباشر .ولضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه ُيجري
ٍ
المنسقون األكاديم ّيون في قسم تعليم المؤسسات زيارات ميدانية
ِّ
ألماكن عقد تلك الدورات ،بهدف متابعة سير الدروس ،وتسجيل
سد الثغرات إن كانت موجودة.
المالحظات ،والعمل على ّ
المؤسسات خدماته ألكثر من ثالثين مؤسسة في
قسم تعليم
قدم
و ُي ّ
َّ
ُ

عموم إسطنبول ،ويستفيد منها أكثر من ألفي طالب ،وبهذا نستطيع
إيصال َخدما ِتنا ُّ
للطالب الذين لم ي َت َّ
سن لهم االنضمام إلى دوراتنا في
َمق ّرنا األساسي.

تعليم اللغة العربية

ورات تعليم ُّ
َد ُ
العرب ّية عن ُبعد (عبر اإلنترنت)
اللغة َ
تقدم األكاديمية دورات تعليم العربية عن ُبعد (عبر اإلنترنت) ،وهي مالئمة لألشخاص البعيدين عن المركز أو الذين ال يجدون
ّ
وقتاً مناسباً في الدورات المباشرة ،وبذلك فاألكاديمية تل ّبي رغبتهم في االستفادة من َتجربتها وخبرتها في مجال تعليم العربية.
للمستويات إضافة إلى
قدم َّ
الدورات خالل أيام األسبوع وفي ساعات المساء من عطلة نهاية األسبوع .و ُت َّ
وتتوفر هذه َّ
َّ
الدورات العامة ُ
الخاصة ،مثل دورات امتحان الـ  YDSو YÖKDILفي اللغة العربية ،وكذلك العربية ُّ
الدورات َّ
التراث ّية
التعليمية المرتبطة بالبرامج
َّ
ّ
والعرب ّية اإلعالمية.

الدورات طالب من داخل تركيا وخارجها ،إذ إنها
ويشارك في هذه َّ
لجميع ال ّراغبين في َت ُّ
علم العرب ّية .وتتيح األكاديمية للمتع ّلمين
ُم َّ
وجهة َ
زامنية ،وذلك بتسجيلها
الدروس
فرصة إمكانية ُمراجعة ُّ
بطريقة ال َت ُ
ٍ
ورفعها إلى المنصة االفتراضية ،فيستطيع أن يراجعها الطالب الذي
الدرس مباشر ًة.
الدرس أو الذي لم يستطع حضور َّ
يريد مراجعة َّ
وبالنسبة المتحانات دورات التعليم عبر اإلنترنت ،فتكون أسئلة
نصة
مؤتمتة ،يجيب عنها الطالب خالل مدة محددة عبر ِم ّ
االمتحانات اإللكترون ّية.

تعليم اللغة التركية للناطقين بغيرها
تميزها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،فقد أثبتت
إلى جانب ُّ
أكاديم ّية إسطنبول نجاحها في تعليم اللغة الترك ّية لل ّناطقين بغيرها.
تعلم ُّ
األكاديمية في دوراتها مبدأ التطبيق العملي في ُّ
اللغة،
وتتخذ
ّ
وذلك من خالل إجراء أنشطة محادثة شفوية في موضوعات ش ّتى .كما
ُي ِّ
درس القواعد
ركز األساتذة على الجانب الوظيفي في قواعد اللغة ،إذ ال ُت َّ
بطريقة وصفية تقليدية ،بل ُتر َبط القاعدة بالوظيفة اللغوية.

دورات ُّ
اللغة
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تعليم اللغة التركية للناطقين بغيرها

العامة في تعليم اللغة الترك ّية
الدورات
َّ
ّ
الموجهة لجميع المتع ّلمين ال ّراغبين
العامة
الدورات
يعتمد تعليم اللغة ال ّتركية على َّ
َّ
ّ
في ُّ
العامة من خمسة
وتتكون دورات تعليم اللغة التركية
عامة،
ّ
ّ
تعلمها ألغراض ّ

مستويات أساس ّيةُّ ،
أما السلسلة المختارة
كل ُمستوى
ّ
يتكون من  100ساعة َتدريس ّيةّ .
ُّ
في ال ّتعليم فهي سلسلة “إسطنبول لتعليم اللغة التركية للناطقين بغيرها” ذائعة

والمتخصصين في جامعة إسطنبول.
الصيت ،والتي ألِّفت على يد مجموعة من الخبراء
ّ
وفي حال رغبة أي شخص في ُّ
تعلم اللغة التركية في األكاديمية فإنه يخضع المتحان

تحديد مستوى مجاني ،يقيس مدى معرفة المتع ّلم بمهارات ُّ
اللغة ُّ
التركية وقواعدها.

يتم َّ
التركيز في التعليم على األنشطة الصف ّية والالصف ّية ،من خالل الزيارات الميدانية

وال ّرحالت التعليمية التي يقوم بها الطالب مع أساتذتهم .أما نظام التقويم فيتضمن
أتم
مجموعة من االختبارات القصيرة ،إضافة إلى االمتحان النهائي .ويمكن لمن َّ
ُّ
للدخول
المستويات الستة أن يجتاز امتحان الكفاءة في اللغة التركية TÖMER
للترشح ُّ
إلى إحدى الجامعات التركية.

الدورات التعليمية للتأهل لدخول امتحان الـ YÖS
يشترط على الطالب األجانب الذين يرغبون في االلتحاق بإحدى الجامعات التركية أن ينجحوا في امتحان الـ  ،YÖSوهو امتحان خاص بالطالب
ً
ورغبة منا في خدمة الطالب األجانب الراغبين في االلتحاق بالجامعات التركية
ويتكون من علوم الرياضيات والمنطق وأسئلة الذكاء أيضاً.
األجانب،
َّ
فإ ّننا بدأنا بعقد دورات تعليمية تأهيلية َّ
وتتكون من  400ساعة؛ وذلك من خالل فريق من األساتذة
مكثفة للدخول المتحان الـ  YÖSمنذ عام ،2013
َّ

ُ
والدخول إلى الجامعات.
سجلوا في دوراتنا اجتياز االمتحان ُّ
الخبراء في تدريس هذه المواد .وقد استطاع كثير من الطالب الذين َّ

كما يمكن للطالب الراغبين بااللتحاق في هذه الدورات عن ُبعدَّ ،
الدراسة عن ُبعد.
التسجيل في المنصة التعليم ّية اإللكترون ّية التي تتيح لهم ّ

األنشطة التعليمية الموجهة لألطفال
ُ
الد َول العرب ّية إلى اللجوء إلى تركيا بسبب الظروف
اضط ّر كثي ٌر من أبناء ُّ
الصعبة في بالدهم ،وقد وجدت هذه الفئة من ال ّناس الفرصة لتدريس
َّ
أوالدهم في المدارس الرسمية الحكوم ّية ،وهم يدرسون جنباً إلى جنب

مع أقرانهم األتراك ،وتكون لغة َّ
التدريس المعتمدة في التدريس هي
اللغة التركية ،وهو ما يؤثر سلباً في أدائهم ودرجاتهم االمتحان ّية .ولحل
هذه المشكلة يبحث األهالي عن وسائل لتقوية أداء أوالدهم ضمن
ً
الرغبة تعقد أكاديم ّية إسطنبول
هذه البيئة التعليمية.
وتلبية لهذه َّ
دورات تقوية لدعم هؤالء ُّ
الط ّلب ،وعلى رأسها دروس اللغة التركية.

www.turkceyemerhaba.com

الدورات التعليمية للمؤسسات والشركات
للمؤسسات الراغبة في تعليم
ِّ
تقدم ُم ّ
ؤسستنا خدماتها ال ّتعليم ّية ُ
َّ
ب عملهم ُّ
َّ
تعلم
للموظفين األجانب لديها ،الذين
اللغة التركية
يتطل ُ

اللغة ُّ
حدده تلك المؤسسات،
الترك ّية ،وذلك في المكان وال ّزمان الذي ُت ِّ
الخاصة ،والشركات ،واألوقاف والمؤسسات
تنوع بين المدارس
التي َت َّ
ّ
َّ
التعليم ّية األخرى.

و ُت ِّ
الدورات على المهارات التواصلية الشفو ّية (المحادثة) في
ركز هذه َّ
الترك ّية ،إضافة إلى تركيزها على استخدام القواعد ِب َ
اللغة ُّ
طريقة
علم الممتع ُّ
الت ُّ
َوظيف ّية .كل ذلك عن طريق َّ
للطالب ،ودون استخدام
لغة وسيطة.

ِّ
توفر أكاديمية إسطنبول جميع االحتياجات المطلوبة لعقد البرامج
َّ
التعليم ّية في المؤسسات المختلفة ،وذلك من خالل تأمين فريق
خصص في َتعليم ُّ
اللغة ُّ
الترك ّية لل ّناطقين بغيرها للفئات
تدريسي ُم َت ِّ

العمر ّية جميعها ولألغراض التعليمية المختلفة .وتشمل هذه
االحتياجات أيضاً تجهيز الخطة األكاديمية السنوية للبرامج المختلفة،
المق ّررات التعليمية المالئمة للفئات العمرية المختلفة ،وكذلك
واختيار ُ
بناء أسئلة االمتحانات المكتوبة وإجراء االمتحانات َّ
الشفو ّية ُّ
للطالب

ولضمان سير العملية َّ
بشكل مباشرَ .
التعليمية على أكمل َوجهُ ،يجري
ٍ
األكاديمي للغة ُّ
الترك ّية زيارات ميدانية ألماكن عقد تلك
المنسق
ّ
ِّ

الدورات ،بهدف متابعة سير الدروس وتسجيل المالحظات ،والعمل

س ّد الثغرات إن كانت موجودة.
على َ

دورات ُّ
اللغة
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أُلِّ َفت سلسلة مرحباً بالتركية على يد نخبة من الخبراء
الصغار.
وهي ّ
موجهة للمتع ّلمين ّ

تعليم اللغة التركية للناطقين بغيرها
للس ّياح
دورات تعليم اللغة التركية ُّ
السياحي بين دول الشرق األوسط في السنوات األخيرة فإنها أصبحت تحظى -وال سيما إسطنبول -بعناية وإقبال كبيرين.
مع تزايد شهرة تركيا على المستوى ّ
ُّ
ُ
ُّ
للس ّياح القادمين إليها في فترات
التركية
اللغة
تعليم
في
خاصة
ج
م
برا
م
قد
ت
ؤسستنا
م
فإن
وعليه
ة.
ي
رك
الت
اللغة
م
بتعل
امتد إلى زيادة االهتمام
هذا األمر
َّ
ِّ
ُّ
ّ
َِ
ُ
موجهة ألولئك الراغبين في تعلم اللغة التركية إلى جانب قيامهم بجوالت سياحية في إسطنبول.
مختلفة من السنة ،وهي َّ

دورات ُّ
اللغة التركية عن بعد (عبر اإلنترنت)
تقدم األكاديمية دورات تعليم ُّ
اللغة التركية عبر اإلنترنت ،وهي مالئمة لألشخاص البعيدين عن المركز أو الذين ال يجدون وقتاً مناسباً في
ّ
الدورات المباشرة ،وبذلك فاألكاديمية تل ّبي رغبتهم في االستفادة من َتجربتها وخبرتها في مجال تعليم ال ّتركية.
الدورات العامة في ُّ
َّ
اللغة ُّ
الترك ّية .وهذه
قدم َّ
الدورات خالل أيام األسبوع وفي ساعات المساء من عطلة نهاية األسبوع .و ُت َّ
وتتوفر هذه َّ
وفرة بأسعار َمعقولة ومناسبة لجميع َّ
ّ
َ
الشرائح.
ت
م
ورات
الد
َّ
ُ
ٍ
ُّ
بتعلم التركية .وتتيح األكاديمية للمتع ّلمين فرصة
وجهة لجميع الراغبين
ويشارك في هذه َّ
الدورات طالب من داخل تركيا وخارجها ،إذ إنها ُم َّ
َ
زامنية ،وذلك بتسجيلها ورفعها إلى المنصة االفتراضية ،ليستطيع مراجعتها الطالب الذي يريد مراجعة
ت
ال
بطريقة
الدروس
إمكانية مراجعة
ُ
ٍ
الدروس أو الذي لم يستطع حضور الدرس مباشر ًة.
ُّ
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قسم الخدمات
الجامعية

قسم الخدمات الجامع ّية
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قبلين على ِدراسة ُّ
ّ
اللغة ال ّتركية ودراسة برامج دورات “اليوس”
نظراً لإلقبال الكبير
للطلب األجانب على الدراسة في تركيا ،و َتزا ُيد عدد ُ
الم ِ
بهدف متابعة دراستهم في الجامعات الحكومية التركية ،أُنشئ قسم الخدمات الجامعية واليوس في أكاديمية إسطنبول بهدف استقطاب
الطالب األجانب ،وتقديم التسهيالت لهم للحصول على ُ
القبوالت الجامعية في أسرع وقت وبأقل تكلفة.

َ
قد ُمها المركز:
الخدمات التي ُي ِّ
.

إما مباشر ًة أو عبر شركائنا االستراتيجيين أو عبر وسائل التواصل االجتماعي.
1التواصل مع الطالب وهو في بلدهّ ،

.

2مساعدة الطالب في اختيار الجامعة التي تتالءم مع التخصص الذي يريد االلتحاق به.

.

3تأمين القبوالت الجامعية.

4 .إصدار خطاب القبول لتسريع الحصول على تأشيرة الطالب.
.

5إرسال المعلومات التفصيلية عن األشياء التي يحتاجها الطالب.

.

6متابعة الملف الجامعي للطالب.

.

7ترجمة األوراق الالزمة.

.

8تأمين فرص استكمال الدراسة في تركيا.

.

9تحضير ّ
الطالب لخوض امتحان “التومر” الحكومي.

01.تحضير ّ
أراد َّ
الحكو ِم ّية.
الت ُّ
الطالب المتحان اليوس في حال َ
قدم للجا ِمعات ُ

مركز امتحانات
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الخدمات الجامعية
لماذا َّ
التسجيل عبر أكاديمية إسطنبول؟
.

الدولة.
ؤسسة تعليمية ُتركية ُم َر َّخصة من َّ
1كونها ُم َّ

.

2عندها خبرة في مجال التعليم ألكثر من  10سنوات.

.

3لها سمعتها الخاصة في تركيا ،وهي األكثر كفاءة في سوق الخدمات التعليمية.

4 .ال تقدم أكاديمية إسطنبول خدمات الحصول على القبول للدراسة في إحدى الجامعات التركية فحسب ،بل ُت ِّ
وفر أيضاً دورات تعليم
اللغة التركية و  YÖSعند الحاجة ،فيلتزم الطالب بمكان واحد فقط.
.

5الدقة في العمل والمتابعة.

.

الفعال في َتلبية َرغبا ِتكم.
الكادر َّ
ِ 6

.

7الشفافية المصداقية.

.

8العمل االحترافي الدقيق والبيئة اآلمنة.

18

مركز

امتحانات أكدم

مركز امتحانات أكدم
لماذا مركز امتحانات أكدم؟
كيف يجري مركز امتحانات أكدم ام ِتحانات َ
الكفاءة

20
20
20

ُّ
اللغو ّية؟

أنواع االم ِتحانات في َمركز امتحانات أكدم
امتحان  YDS-YÖKDILالتجريبي عبر اإلنترنت
امتحانات  YKSالتجريبية في اللغة العربية

akdemtestcenter.com
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مركز امتحانات أكدم
َّ
حققت أكاديمية إسطنبول ،التي تأسست في عام  ،2009نجاحات

َملحوظة في مجال تعليم العربية وال ّترك ّية للناطقين بغيرها ،سواء

نموذج لوثيقة اجتياز امتحان الكفاءة في
اللغة العربية الممنوحة من المركز

المؤسسات األخرى التي تتلقى الخدمات
على مستوى األكاديم ّية أو
ّ
التعليمية من األكاديم ّية.

ً
تح َمركز امتحانات أكدم عام ،2018
وتلبية للحاجة المتزايدة فقد اف ُت َ
الذي َيهدف بصورة أساس ّية إلى اختبار الكفاءة اللغو ّية للمتع ّلمين.

لماذا مركز امتحانات أكدم؟
َّ
والشركات عن ُموظفين ُمتقنين ُّ
للغة
تبحث كثير من المؤسسات
َّ
العرب ّية ،ألداء مهام وظيفية تتطلب منهم َّ
عامل مع زبائن من
الت ُ
َّ
َّ
يتعلق باختبار
المرشحين
الدول العرب ّية ،فيكون جز ٌء من اختبار
ّ
كفاءتهم في مدى معرفتهم باللغة العرب ّيةّ ،
لكن هذه المؤسسات

تعاني صعوبة في هذا الجانب ،ومن هنا تأتي أهم ّية الخدمات التي

قدمها َمركز امتحانات أكدم ،بهدف دعم إدارات الموارد البشرية
ُي ّ
في تلك المؤسسات ،من خالل إجراء اختبارات الكفاءة اللغوية
المتقدمين ،وفقاً للمعايير العالمية المبينة على
وتحديد مستوى
ّ

اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات ( .)CEFRوعليه فإننا
نستطيع تحديد أهداف المركز باآلتي:
.

1إنشاء رابط َوظيفي بين قطاعي َّ
التعليم واألعمال ،من خالل

.

ِّ
يتقدمون إليها.
المترشحين للوظائف التي
2دعم ملف
ّ

.

3تلبية حاجة األفراد ال ّراغبين في معرفة مستواهم باللغة

ؤسسات في مجال اختبار
الم ّ
الموارد البشرية في تلك ُ
َدعم َ
الم َّ
رشحين في ُّ
اللغة العربية.
كفاءة ُ

العرب ّية.

4 .تلبية حاجة المؤسسات التعليمية الراغبة في قياس مدى
ّ
مستقل.
تقدم متع ّلميها من طرف
ُّ

كيف يجري مركز امتحانات أكدم امتِحانات َ
الكفاءة
ُّ
اللغو ّية؟
يقوم مركز امتحانات أكدم بإجراء القياس والتقويم على مستوى
المؤسسات التعليمية والشركات والمنظمات غير الحكومية وحتى
األفراد ،وذلك من خالل إجراء األفراد امتحاناً كتابياً يشمل مهارات

الفهم والقواعد ،وكذلك امتحاناً يقيس المهارات الكتابية عند
المتقدمين ،ثم المقابلة الشفو ّية التي تستهدف بصورة أساسية

حدد
مهارات المحادثة واالستماع .وبعد االنتهاء من هذه المراحل ُي َّ

مركز امتحانات
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المتقدم بناء على معايير موضوعية تفصيلية موجودة
مستوى
ِّ
مسبقاً ،و ُت َّ
وتقدم
وثق هذه المعلومات في وثيقة أداء االمتحان،
َّ

التقدم للحصول على وظيفة ما ،وبذلك فإنه يحصل على ميزة
ُّ
إضافية في أثناء َّ
التقديم.
يعد مركز امتحانات أكدم أكبر مركز في تركيا في مجال اختبار
ُّ

الكفاءة اللغوية في اللغة العرب ّية ،من خالل االمتحانات التي

للجهات التي طلبت االمتحان.

يقدمها ،والتي تقيس المهارات اللغوية األربع :القراءة والكتابة

َّ
المرشحين من خالل مجموعة من الخبراء
يقيم مركز امتحانات أكدم
ِّ

والمحادثة واالستماع.

العرب واألتراك في مجال تقييم اللغات األجنبية ،وفق معايير اإلطار

المرجعي األوروبي المشترك للغات ( )CEFRمع االعتماد على
ّ
للمرشحين.
تقدم
معايير تقييم تفصيلية وموضوعية َّ
يمنح مركز امتحانات أكدم وثيقة إجراء امتحان (ُ ،)SBSتب ّين النتيجة

المتقدم لالمتحان ،وكذلك مستوى المعرفة
التي حصل عليها
ِّ

والمهارات اللغوية التي يمتلكها ،وذلك إلثبات مستواه اللغوي عند

ً
إضافة إلى ميزة أخرى وهي َّ
أن اختبار الكفاءة معتمد من قبل
مؤسسة ( )ALTEمؤسسة االختبارات اللغوية في أوربا.

مركز امتحانات أكدم
أنواع االمتِحانات في َمركز امتحانات أكدم
امتحان الكفاءة العام ()APT
ويهدف هذا االمتحان إلى قياس قدرة المتعلم اللغوية العامة في المهارات اللغو ّية

معين.
لغوي أو منهج
وقواعد اللغة العرب ّية ،وال يرتبط هذا االمتحان بمستوى
دراسي َّ
ّ
ٍّ

امتحان المستويات الرئيسة ()ALT
معين (A1- A2
ويهدف هذا االمتحان إلى قياس قدرة المتعلم اللغوية في مستوى َّ

 )B1 – B2 – C1 – C2من المستويات الرئيس ّية وفق اإلطار المرجعي األوربي للغات
(.)CEFR

امتحان  YDS -YÖKDILالتجريبي عبر اإلنترنت
طبق في تركيا امتحانات تجريبية عبر اإلنترنت المتحانات YDS-YÖKDİL
ألول مرة ُت َّ
َّ
ً
للمرشحين أن يختبروا أنفسهم ويعرفوا مستواهم
فرصة قوية
قدم
النوعية ،وهو ما ُي ِّ
الدخول لالمتحان ال ّرسمي.
قبل ُّ

ويجهز أسئلة هذه االمتحانات فريق الخبراء في إعداد أسئلة االمتحانات في األكاديمية،
ِّ
وذلك حسب معايير  YDSو  YÖKDILالتي ُيطبقها المركز الوطني للقياس َّ
والتقويم
 .ÖSYMويكون محتوى ومستوى االمتحانات التجريبية مطابقاً لمحتوى ومستوى
طبقها المركز الوطني للقياس َّ
والتقويم .ÖSYM
االمتحانات التي ُي ِّ

َّ
إن الهدف من االمتحانات التي ُتجرى هو قياس الكفاءة اللغوية لألفراد الذين يتع ّلمون
ً
إضافة إلى تعريف الطالب الذين سيدخلون االمتحان
العربية بوصفها لغة أجنبية،
بأنماط األسئلة وفقاً لمعايير المركز الوطني للقياس َّ
والتقويم ( ،)ÖSYMوإلكسابهم
الخبرة في ذلك.

امتحانات  YKSالتجريبية في اللغة العربية
ُيجري مركز امتحانات أكدم امتحانات تجريبية المتحان  YKSعبر اإلنترنت ،هذه
االمتحانات ُت ِّ
مكن الطالب من المفاضلة على األقسام الجامعية في الجامعات مع
درجة  YKS-DILباللغة العربية ،وهذا االمتحان َّ
للتدرب عن
التجريبي يمنحهم فرصة
ُّ
طريق امتحانات تجريبية عبر اإلنترنت وفق معايير المركز الوطني للقياس َّ
والتقويم
للمدارس خدمة االمتحان الورقي الكتابي
( ،)ÖSYMوباإلضافة إلى ذلك فإن المركز يقدم َ
المتحان  YKSداخل مبناها إذا رغبت في ذلك.
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برامج
البكالوريوس

برامج البكالوريوس
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برامج البكالوريوس
بدأت أكاديمية إسطنبول العمل بوصفها مركزاً معتمداً لبرامج البكالوريوس في مجال اللغة العربية في الجامعات التي تعاقدت معها في
الخارج .باإلضافة إلى ذلك فإنها تقدم أيضاً باقات لتعليم اللغة العربية لطالب البكالوريوس في المستوى الجامعي.

برامج البكالوريوس في اللغة العربية
برنامج البكالوريوس في اللغة العربية هو برنامج درجة البكالوريوس الذي يمكن للطالب الدخول فيه بعد عام دراسي تحضيري مكثف مدته
عام واحد في اللغة العربية لمدة  864ساعة ،من الممكن كذلك للطالب الذين لم يدرسوا السنة التحضيرية االنتساب لهذا البرنامج إذا كانوا
قد بلغوا المستوى المتوسط األعلى من حيث المهارات اللغوية .يتكون هذا البرنامج من ثالث سنوات تعليمية ،ومن المتوقع أن يصل طالب
السنة األولى إلى مستوى متقدم في اللغة العربية ،أما في العامين الثاني والثالث فإنه من المتوقع أن يصلوا إلى مستوى متقدم في مجال
االختصاص الذي اختاروه ،وإلى المستوى المتقدم ( )C1والمستوى المتقدم األعلى ( )C2من حيث مستوى اللغة.
درس فيها المهارات األساسية
في قسم الترجمة ال ّتحريرية والترجمة الفورية باللغة العربية ،هناك دورات في جميع السنوات الدراسية ُت َّ

األربع :االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة ،وبمستوى تعليمي متقدم ،باإلضافة إلى ذلك هناك دراسة شاملة لقواعد اللغة العربية من نحو
قدمنا لطالبنا الجانب األكاديمي للغة العربية باإلضافة إلى البعد الثقافي.
وصرف وبالغة ،وبهذا نكون قد َّ
َّ
يمكن لخريجي برامج بكالوريوس ُّ
تتطلب َّ
الترجمة العربية ،ويمكنهم العثور على فرص عمل
اللغة العربية العمل في جميع المجاالت التي
في كتابة األخبار العرب ّية وتقديمها.
بعد االنتهاء من البرنامج التحضيري المتضمن  2016حصة درسية خالل ثالثة أعوام ،يحصل الطالب الذين أكملوا تعليمهم على إجازة في
اللغة العربية.

24

برامج البكالوريوس

akademidernegi.org.tr

26

جمعية األكاديمية لألبحاث
اللغوية والعلمية

مشاريع تطوير تعليم اللغة العربية

28

المسابقة الدولية في اللغة العربية
َبرامج َّ
التدريب المهني للمعلمين

29
29

العرب ّية” اإلذاعي
برنامج “ه ّيا إلى َ
والدورات التدريبية في أساليب
العمل ّ
ورشات َ
تدريس اللغة العربية
مؤتمرات تطوير تعليم اللغة العربية
الخدمات االستشارية في تعليم اللغة العربية
لمدارس المشاريع
الخدمات االستشارية لتعليم اللغة العربية في
المؤسسات العامة
الخطاب
مجلة اللسانيات وتحليل ِ
اليوم العالمي للغة العربية

29
30
30
31
31
31

مشاريع تطوير تعليم اللغة العربية

الم

جمعية األكاديمية لألبحاث الّلغوية والعلمية

تج

الجمع ّية ،التي ُتعرف اختصاراً بـــ”جمعية
تأسست هذه َ

األكاديمية لألبحاث اللغوية والعلمية” ،في عام  2009في
إسطنبول ،وذلك تحت رئاسة األستاذ الدكتور أحمد أغير أقجة.
تهتم باألعمال والفعاليات ال ّتعليمية .ومن
وهي جمع ّي ٌة
ُّ
أهدافها الرئيسية المساهمة في تطوير تعليم اللغات ،وال سيما
العربية ،ودعم الدراسات األكاديمية في هذا المجال ،وال تزال
واصل أنشطتها في مجال تعليم اللغة منذ عام .2009
ُت ِ
وقد َّ
وقدمت
العديد من الفعاليات واألنشطةَّ ،
نف َذت الجمعية َ
كثيراً من الخدمات في مجال تعليم اللغة ،مثل تنظيم المسابقة
الدولية في اللغة العربية بين مدارس األئمة والخطباء ،ودورات
للم ِّ
علمين
تعليم اللغة العربية داخل المؤسسات الموجهة ُ

الذين ُيع ّلمون العرب ّية ،لك ّنهم يحتاجون في الوقت ذاته إلى
صقل مهاراتهم ُّ
اللغو ّية ،إضافة إلى َّ
الندوات وورشات العمل
ِّ
الدولية التي تركز على مجال تطوير تعليم العربية
والمؤتمرات ّ

الجمع ّية كذلك بتقديم الخدمات
لل ّناطقين بغيرها.
وتهتم َ
ُّ
االستشارية لمدارس مشاريع اللغة العربية ،وللمؤسسات العامة
والخاصة .إضافة إلى َّ
أن الجمع ّية ُتصدر مجلة اللسانيات وتحليل
ّ

الخطاب .ومن خالل هذه الفعاليات واألنشطة المستمرة فإنها
تتواصل مع عشرات اآلالف من األكاديميين والمعلمين ُّ
والطالب.
واألعمال التي ُت ِّ
نفذها جمعية األكاديمية لألبحاث اللغوية
لتطوير تعليم اللغة العربية على النحو اآلتي:
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المسابقة الدولية في اللغة العربية
تجري المسابقة الدولية في اللغة العربية بين مدارس األئمة والخطباء،
تحت رعاية وتنظيم المديرية العامة للتعليم الديني بوزارة التعليم التركية،
وبمساهمة مباشرة من جمعية األكاديمية لألبحاث اللغوية والعلمية ،إذ ُت َع ُّد
المسابقة أكب َر فعالية ُت َّ
نظم
الجمع ّية شريكاً أساس ّياً في هذا المشروع ،و ُت ُّ
عد ُ
ً
خدمة للغة العربية.
في تركيا

ّ
إن الهدف من هذه المسابقات التي تقام في تركيا سنوياً منذ عام  2009إظهار
مدى أهمية اللغة العربية ،وتحبيب الطالب فيها من خالل الحوافز المادية
قدم لهم .ويشترك في المسابقة عشرات اآلالف من طالب
والمعنو ّية التي ُت َّ

مدارس األئمة والخطباء بمرحلتيها :اإلعدادية والثانوية .وتقام المسابقة بين
طالب المرحلة الثانوية في المعلومات العامة ،وقراءة الشعر العربي ،والتمثيل
بالنسبة ُ
المسرحي ،والمناظرات ،وفنون الخط .أما ِّ
المرحلة اإلعدادية
لط ّلب َ
ف ُتجرى المسابقة في مجاالت قراءة الشعر العربي ،والتمثيل المسرحي

للقصص ،وأناشيد األطفال .وبإمكانكم متابعة المسابقات عبر هذا ال ّرابط
www.arapcayarismalari.org.tr
ومن خالل مسابقة المناظرات في المرحلة ّ
الثانو ّية تختار جمعية األكاديمية
فريق المناظرات الوطني الذي سيمثل بلدنا (تركيا) في مسابقات المناظرة
الدول ّية ُّ
سنو ّياً في َقطر.
ّ
باللغة العرب ّية التي ُتقام َ

َبرامج َّ
التدريب المهني للمعلمين
المحادثة العربية
قل َم
قدم َجمع ّي ُة األكاديم ّية
ُت ِّ
هارات ُ
ِ
ٍ
دورات َتدريب ّية َ
لص ِ
لمعلمي اللغة العرب ّية العاملين في مدارس األئمة والخطباء اإلعدادية أو
ُ

الثانوية في عموم مدينة إسطنبول ،وال تزال هذه الدورات مستمرة دون توقف
منذ عام  .2009وهي تهدف إلى تطوير قدراتهم اللغوية في مهارات اللغة
العربية .وقد شارك المئات من مدرسي اللغة العربية في هذه الدورات المجانية
التي تقام في أماكن مختلفة من إسطنبول لمدة  90ساعة كل عام.

العرب ّية” اإلذاعي
برنامج “ه ّيا إلى َ
َّ
قدم
عاون مع إذاعة “مسك إف إم” – وهي أ ّول إذاعة عربية في إسطنبولُ -ت ِّ
بالت ُ
جمعية األكاديم ّية برنامجاً أسبوع ّياً بعنوان “هيا إلى العرب ّية” ،وهو برنامج من

إعداد وتقديم األستاذ محمد فيصل موسى .ويهدف هذا البرنامج إلى تعليم
قدم خالل البرنامج
اللغة العرب ّية للمهتمين بها داخل مدينة إسطنبول ،و ُي َّ
موضوع من الموضوعات َّ
التواصل ّية ،أو قاعدة لغوية أساس ّية ،كما يستضيف
البرنامج المع ّلمين والطالب ،ويستقبل االتصاالت لإلجابة عن أسئلة المسابقة
قدم لهم بعض الهدايا،
الدورية ،وفي نهاية المسابقة ُتعلن أسماء الفائزين ،و ُت َّ

وهي عبارة عن كتب تعليمية صادرة عن دار نشر أكدم ،أو دورة تعليمية مجانية
في أكاديمية إسطنبول – مركز تعليم اللغات .بإمكان المتابعين في مدينة
إسطنبول االستماع إلى البرنامج كل يوم سبت عبر الموجة (.)FM 94.6

والدورات التدريبية في أساليب
العمل
ّ
ورشات َ
تدريس اللغة العربية

الخدمات االستشارية في تعليم اللغة العربية
لمدارس المشاريع

ُتنظم جمع ّية األكاديم ّية دورات وورشات عمل في أساليب تعليم

قدم جمع ّية األكاديم ّية لألبحاث اللغوية والعلمية خدماتها
ُت ِّ
درس اللغة العربية
االستشارية لمدارس المشاريع التي ُت ِّ

اللغة العربية ،بهدف صقل المهارات التدريسية لمعلمي العربية
للناطقين بغيرها ،سواء المبتدئين أو من هم على رأس عملهم.
وتعقد هذه الورشات والدورات خالل فترات معينة من السنة ،إذ
ُيلقي فيها أساتذة متخصصون وخبراء في هذا المجال محاضرات
أكاديمية وورشات عمل تطبيقية.

التركية.

وبموجب االتفاق ّية الموقعة بين المديرية العامة للتعليم

كما ُتساهم جمعية األكاديمية لألبحاث اللغوية في البرامج التعليمية

الديني وجمع ّية األكاديميةّ ،
تقدم العديد من
فإن الجمع ّية ِّ
الخدمات التعليمية التي ُتطلب منها ،مثل اختيار ُمع ّلمي ُّ
اللغة

الصيف من كل سنة.
َّ

ذلك ،وعقد االجتماعات التنسيق ّية بين المدارس النموذجية،
ً
بارات ُمشتركة في نهاية كل فصل ِدراسي،
إضافة إلى َعقد اخ ِت ٍ

التدريبية التي تنظمها وزارة التعليم التركية لمعلمي اللغة العربية
القائمين على رأس عملهم ،وهي دورات منتظمة ُتعقد في فصل
قدم َجمع ّية األكاديمية لألبحاث اللغوية سنوياً
إضافة إلى ذلك ُت ِّ
َّ
للمرشحين للعمل في تعليم العربية للناطقين بغيرها
الفرصة

َّ
مكثفة في “مبادئ وأساليب تعليم اللغة
لحضور دورة تدريبية
العربية َّ
الدورة يحصل المتدربون
هذه
خالل
ومن
بغيرها”،
للناطقين
َّ

على الفائدة النظرية والتطبيقية في الوقت نفسه.

مؤتمرات تطوير تعليم اللغة العربية
ُتنظم جمعية األكاديمية لألبحاث اللغوية ،بالمشاركة مع مؤسسات
تعليمية مختلفة ،مؤتمراً دول ّياً تحت عنوان “تطوير تعليم اللغة

تعرف آخر َّ
طورات الحاصلة في
العربية” ،ويهدف هذا المؤتمر إلى ُّ
الت ُّ

مجال تدريس اللغة العربية في تركيا وفي العالم ،ومناقشتها على
ميز هذه المؤتمرات أنها منصة تجمع بين
المستوى األكاديمي .وما ُي ِّ
األكاديميين والخبراء المتخصصين في تعليم اللغة العربية من جميع
أنحاء العالم.
األول ُع ِق َد في إسطنبول في 2
وقد ُع ِقد حتى اآلن مؤتمران؛ َّ
ديسمبر/كانون األول عام  ،2011وتناول “تعليم اللغة العربية في
عدته المديرية
ثانويات األئمة والخطباء” ،وقد صدر عنه بيان ختامي َّ

العامة للتعليم الديني بوزارة التعليم التركية خارطة طريق لتعليم
ُّ
طبقتها بشكل
وتعلم اللغة العربية ،كما اعتمدته خطة خمسية َّ

فعال في المقررات الدراسية ،وأساليب التعليم ،ومختلف األنشطة
ّ
المتعلقة باللغة على حد سواء.

أما المؤتمر الثاني فقد ُع ِق َد في إسطنبول ( )16-18ديسمبر/كانون
السنة
األول  ،2016وتناول موضوع “تدريس اللغة العربية في برامج ّ
َّ
التحضير ّية في تركيا -الواقع وآليات التطوير” .وقد نو ِقشت في

المؤتمر األبعاد المختلفة لتدريس اللغة العربية (األهداف ،والمواد

التعليمية ،وأساليب التدريس ،وأساليب التقويم) في كليات اإللهيات،
وأقسام اللغة العربية وآدابها ،وأقسام الترجمة ،وكذلك مدارس
تدرس اللغة
المشاريع التابعة لمدارس األئمة والخطباء الثانوية التي ِّ
العربية في السنة َّ
التحضير ّية.
المؤتمر:
َمو ِقع ُ
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السنة التحضير ّية ،وذلك من
بوصفها لغة أجنبية في صفوف َّ
العامة َّ
الديني ال ّتابعة لوزارة التعليم
ِقبل المديرية
للتعليم ّ
ّ

www.arapcasempozyumu.org

ب منها
العرب ّية (الناطقين األصليين) للمدارس في حال ُطِل َ
َ

وإجراء الزيارات الميدانية وأنشطة نوادي اللغة ،واإلسهام في

توفير حاجة المدارس من المواد والمستلزمات الدراسية.

مشاريع تطوير تعليم اللغة العربية
الخدمات االستشارية لتعليم اللغة العربية في المؤسسات
العامة
التنمية التركية َّ
عم من وزارة َّ
نفذت جمعية األكاديمية ،في عام ،2012
َ
بد ٍ
بنجاح باهر ،مشروع (مدينة إسطنبول َمرك ٌز لعالج الشرق األوسط ،وإعداد
موظفين لسد الحاجة في الخدمات الالزمة في السياحة العالجية) .وفي
إطار هذا المشروع فقد َّ
تعلم اللغة العرب ّية ما ُيقارب  100شخص في 480
ُ
المتقدم ،وأ ِّهلوا للعمل
ساعة ،وقد وصل هؤالء المتع ّلمون إلى المستوى
ِّ
ُمترجمين ُّ
العرب ّية في المستشفيات الخاصة والعامة التابعة لوزارة
للغة َ
الصحة .وفي إطار المشروع نفسه ُق ِّدمت دورة ُمكثفة ُمدتها  30ساعة لـ 500

عامل في مجال الرعاية الصحية ،وكان الهدف تزويدهم ببعض الموضوعات
واصل ّية في هذا المجال ،حتى يتس ّنى لهم َّ
َّ
حدث باللغة العربية مع
الت ُّ
الت ُ

www.saglikarapcasi.com

المرضى الوافدين من الدول العربية.

وإلى جانب الخدمات التي ُق ِّد َمت إلى وزارة التنمية ووزارة الصحة قدم خبراؤنا
أيضا في االجتماعات التي عقدتها ٌّ
خدماتهم االستشارية ً
كل من المديرية
العامة للتعليم الديني والمديرية العامة للتعليم األساسي ولجنة التربية
والتعليم التابعة لوزارة التعليم التركية بشأن مقررات اللغة العربية.

الخطاب
مجلة اللسانيات وتحليل ِ
تحت ِمظ ّلة جمعية األكاديمية لألبحاث اللغوية والعلمية أُنشئت مجلة
ّ
محكمة ،تهتم
اللسانيات وتحليل الخطاب ،وهي مج ّلة علم ّية نصف سنوية

بالبحوث ذات العالقة باللغويات التطبيقية ،وتنشر البحوث باللغات العربية
ضم المجلة في لجانها اإلدارية والعلمية
واإلنجليزية والفرنسية والترك ّية ،و َت ّ
واالستشارية نخبة من األكاديميين من داخل تركيا وخارجها.

اليوم العالمي للغة العربية
بمناسبة إعالن األمم المتحدة ُّ
اللغة العربية لغة رسمية لديها في
 18/12/1973فقد أُعِلن َّ
أن “ 18/12هو اليوم العالمي للغة العربية” ،وذلك بنا ًء
على قرار ُم َّ
الصادر في .18/12/2012
نظمة اليو ِنسكو ()UNESCO
ِ
وقد اضطلعت جمعية األكاديمية لألبحاث اللغوية والعلمية بدور ريادي في
االحتفال باليوم العالمي للغة العربية في تركيا ابتدا ًء من عام َّ ،2012
ونظمت

فعاليات وأنشطة حول تعليم اللغة العربية في ال َيوم الثامن عشر من
قام في عموم المناطق
ديسمبر/كانون األول ،وكذلك دعم الفعاليات التي ُت ُ
التركية فيما يتعلق بهذا الشأن.

وقد أقامت الجمع ّية هذه الفعاليات في عموم تركيا تحت شعار “العربية
لغتنا المشتركة” ،وهي صاحبة الريادة في إقامة برامج وفعاليات تدعم نشر
اللغة العربية في تركيا ،وذلك بوصفها جمعية أساسية في هذا المجال.
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دار نشر أكدم
ست دا ُر نشر أكدم سنة  ،2010وهي مؤسسة تعمل في مجال
َّ
تأس َ

نشر وتوزيع الكتب المتخصصة في تعليم اللغة العربية واللغة

التركية للناطقين بغيرها في تركيا .وتحتوي دار النشر على مئات
وصم َمها
وح َّررها
العناوين التي ألَّفها فريق أكاديمي متخصصَ ،
َّ

المتخصص في دار ،وهو ما ُيكسب
المح ّررين والمصممين ُ
فريق ُ

الكتب قيمة إضافية من ناحية المحتوى العلمي والتصميم الفني
الج ّذاب.
َ

إن ُ
َّ
صدرها دار نشر أكدم تصل إلى جميع الشرائح
الكتب التي ُت ِ
والمؤسسات التعليمية (المدارس ،والجامعات ،ومراكز َّ
التعليم العام
ُّ
والخاص ،ومراكز َّ
وتعلم اللغة
المهتمة بتعليم
المس َت ِمر)
ّ
التعليم ُ
العربية للناطقين بغيرها.

عد دا ُر نشر أكدم ِّ
موزعاً حصر ّياً لسالسل تعليم اللغة العربية
و ُت ُّ
الصادرة عن أكبر دور َّ
النشر العرب ّية ،خاصة في المملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة ولبنان واألردن.
ّ

تستهدف دار نشر أكدم الجالية العربية البالغ عددها قرابة خمسة
ماليين عربي ،وكذلك الجاليات األجنبية األخرى المهتمة بتع ّلم
اللغة التركية ،وذلك من خالل إصدار الكتب التعليمية الخاصة
بتعليم اللغة التركية للناطقين بغيرها.
ومن األعمال البارزة في دار النشر :مكتبة تعليم اللغة العربية
ومنشورات َتعليم ُّ
َّ
اللغة العربية لعدة دور
للمدارِسَ ،
النموذج ّية َ

الفعالة في تنظيم معرض الكتاب
والمشاركة ّ
نشر من خارج تركياُ ،
العربي.
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دار نشر أكدم
ؤسسات َّ
ؤسسات
ُتتيح دار َنشر أكدم ُحسومات
والم َّ
وم َّ
التعليم العام ُ
للمدارِس ُ
خاصة َ
ّ
الخاصة التي تشتري كم ّيات بالجملة.
بقوة أنشطة مكافحة القرصنة،
وهي عضو في «ا ّتحاد ال ّناشرين األتراك» التي تدعم ّ

وتساهم في تطوير قطاع النشر في بالدنا وتنمية العالقات مع العالم العربي.

كذلك فإن دار أكدم ،التي هي عضو في الجمعية الدول ّية لناشري الكتب العربية
اشرين األتراك ،تبذل جهداً كبيراً لتمثيل الناشرين األتراك في الساحة الدولية.
وجمعية ال ّن ِ

نستقبل زورانا يوم ّياً من  ، 20:30 - 9:00باستثناء يوم األحد

المحادثة العربية
ʌتعليم ُ

ʌمواد تعليم اللغة العربية

ʌتعليم القراءة العربية

ʌسالسل تعليم اللغة العربية

ʌتعليم الكتابة العربية

ʌمعاجم اللغة العربية

ʌتعليم َّ
الترجمة العربية

ʌكتب اختبارات اللغة العربية

ʌتعليم القواعد العربية

ʌتعليم اللغة العربية لألطفال

ʌتعليم العربية العامة

ʌأساليب تدريس اللغة العربية

ʌبطاقات تعليمية باللغة العربية

ʌاألدب العربي

عد دار َنشر أكدم أكب َر دار ُمتخصصة في نشر وتوزيع كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،وذلك بعناوين كتب تتجاوز  250كتاباً
ُت ُّ

أكدم ستور – بيت الكتاب العربي

ʌتعليم اللغة العربية

التطورات التي َ
جال َتعليم ُّ
ش ِه َدها َم ُ
إن َّ
العرب ّية في تركيا
اللغة َ
دد َكبير من العرب في تركيا،
ع
جود
وو
األخيرة،
نوات
الس
خالل َّ
ُ
َ ٍ

ʌتعليم اللغة التركية للناطقين بغيرها

َ
بشكل ملحوظ في زيادة
مسة ماليين نسمة ،قد ساهم
َتجا َوَز َخ
ٍ
االهتمام بمصادر اللغة العربية .ومن هنا جاءت فكرة َمشروع إنشاء

ليعمل تحت ِمظلة دار نشر
“أكدم ستور – بيت الكتاب العربي”،
َ
ويعد هذا
أكدم ،ويل ّبي الحاجة المتزايدة على الكتاب العربي.
ُّ
الساحة ُّ
التركية ،وتأتي أهم ّيته من
المشروع األ ّول في مجاله في ّ
َ
َكو ِنه يساهم في إيصال ُ
الق َّراء إلى أعمال مئات الناشرين العرب.
وقد القى “أكدم ستور – بيت الكتاب العربي” اهتماماً كبيراً من
والق َّراء العرب على حد سواء .و ُتع َر ُ
األتراك المح ّبين للغة العرب ّية ُ
ض
ُ
ومؤلَّ ُ
فات أبرز دور النشر في العالم
في بيت الكتاب العربي
أعمال ُ

ضم
َ
العربي ،مثل ُلبنان ،ومصر ،واألردن ،والسعودية ،والمغرب .و َي ُّ
بيت الكتاب العربي آالف الكتب واألعمال العربية ،وهي ُم َّ
صنفة
الجغرافية،
(السياسة ،األدب ،التاريخُ ،
في  19تصنيفاً ،منها ُكتب ّ

تعليم اللغة العربية ،تعليم اللغة التركية ،األطفال ،التنمية
ّ
الذاتية).

َّ
المصادر التي يحتاج إليها
إن هذا المشروع الذي بدأ بهدف تأمين َ
وس ّد اح ِتياجات
الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية في تركياَ ،

رب الموجودين في بالدنا من الكتب العربية في الوقت نفسه،
َ
الع ِ
ً
تتوافر فيه كل الكتب والمؤلفات بمختلف تصنيفاتها تقريبا .وَرغم

وجود مؤسسات تعمل منذ سنوات طويلة في سبيل الوصول إلى
المصادر ُّ
العرب ّية َ
تمي ُز بأ ّنه
المشروع َي َّ
التراث ّية َ
والقديمة فإن هذا َ
قص و ِق ّلة في ُك ُتب ُّ
العرب ّية في
اللغة َ
بدأ انطالقاً ّ
مما َر َ
ص َده من َن ٍ
ّ
والسياسة ،والفن ،والثقافة ،واألطفال
الحديث،
َم
ّ
وضوعات األدب َ
ِ

الحديث
وتعليم اللغة األجنبية ،وكذلك ُمؤلّفات األدب العالمي َ
بال ّلغة العرب ّية.
َّ
عد مشروعاً من َمشروعات
إن “أكدم ستور – بيت الكتاب العربي” ُي ُّ
ُ
َ
مؤسسات “أكاديمية إسطنبول” لتعليم اللغة التي تض ّم أكبر مركز
لتعليم اللغة العربية في تركيا .وهذا المشروع “أكدم ستور  -بيت
الكتاب العربي” يعمل بوصفه عالمة تجارية تابعة لدار نشر أكدم
التي تعد رائدة في مجال النشر في مجال تعليم اللغتين العربية
للعمالء وال ّراغبين في شراء ُ
الكتب طلبها عبر
والتركية .ويمكن ُ

والمفرد.
اإلنترنت أو مراكز البيع ُ
بالجملة ُ
36

ʌاألدب
ʌالفكر والسياسة
ʌعلم النفس
ʌالتنمية ّ
الذاتية
ّ ʌ
الطفل
ʌاألسرة وال ّتربية
ʌالتاريخ والجغرافيا
العمارة ،الهندسة والتصميم
َ ʌ
َّ ʌ
الطبيعةِّ ،
الحيوانات
الزراعة وتربية َ
ʌموسوعات الهوايات والثقافة العامة
ʌكتب السياحة والسفر

أكدم استور
البرنامج اإلذاعي (قلم وكتاب)
ُيشرف بيت الكتاب العربي في أكاديمية إسطنبول على رعاية ودعم البرنامج
الدكتور كمال بن جعفر ،المستشار
اإلذاعي “قلم وكتاب” ،الذي
يقدمه ُّ
ّ

اإلعالمي ألكاديمية إسطنبول ،وذلك عبر إذاعة مسك على الموجة .94.7FM
والم ِّ
فكرين والك ّتاب العرب
يعد فضاء ثقافياً أدبياً للقاء األدباء
البرنامج
ُّ
ُ

واألتراك واألجانب ،بهدف التعريف بكل إصداراتهم وكتبهم من مختلف
المجاالت الفكرية واألدبية وبكل اللغات.
ويسلط البرنامج الضوء على أخبار معارض الكتاب الدولية في مختلف أنحاء
العالم ،ليقدم مجموعة من األخبار حول فعالياتها ،وكذا يذكر المتابعين
والمستمعين في كل مرة بأجندة هذه المعارض الدولية.
خصصت فقرة للحديث عن حياة عمالقة
وضمن فقرات هذا البرنامج الثقافي ِّ
األدب التركي في الشعر والنثر؛ بهدف َّ
التعريف بهذه القامات األدبية،
والتعريف بإصداراتها التي ال تزال محفورة في التاريخ.
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وكالة أكدم لحماية
امللكية الفكرية والترجمة

وكالة أكدم لحماية الملكية الفكرية والترجمة
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وكالة أكدم لحقوق التأليف والترجمة
إن مؤسسات «أكاديم ّية إسطنبول لتعليم اللغات» قد أنجزت وال
ُ
سست
تزال تنجز مشاريع
مهمة .واستكماالً لهذه المشاريع فقد أ ِّ
ّ
في سنة  2018وكالة أكدم لحقوق التأليف والترجمة ،وهي وكالة
تعمل تحت ِم َ
ظ ّلة «دار َنشر أكدم» ،وقد أُنشئت هذه الوكالة لتكون
ص َ
لة َوصل بين العالم وتركيا ،وتهدف هذه الوكالة إلى تعريف
ِ

القارئ العالمي بالثقافة التركية بمختلف مستوياتها واتجاهاتها،

الرصينة إلى لغات العالم
وذلك من خالل ترجمة األعمال الترك ّية َّ
سع رقعة انتشار األدب التركي في كل العالم
تتو َّ
المختلفة ،وبذلك َ
وتصل إلى جميع ُ
الق ّراء ،وال سيما في العالم العربي .كما تهدف

الوكالة في الوقت نفسه إلى تعريف القارئ ُّ
التركي بالثقافات
وخاص ًة العربية ،وذلك إلحداث تفاعل أكبر بين الثقافات،
العالم ّية،
ّ
المؤلفات العالمية إلى ُّ
الترك ّية.
وذلك بترجمة ُ

َّ
إن َوكالة أكدم لحقوق التأليف والترجمة تسعى ألن تكون صوت
الناشرين األتراك في جميع أرجاء العالم ،وأن تكون ُم ِّ
مث ً
لة للناشرين

من جميع أرجاء العالم في تركيا ،بهدف المساهمة في ترجمة

وطباعة الكتاب المناسب في دار النشر المناسبة.
ضم الوكالة فريقاً من أكثر من أربعين ُمترجماً من المترجمين
و َت ُّ
َ
صصين في مجال ال ّترجمة من
تخ
الم
واألتراك،
العرب
من
المحترفين
ُ ّ
إضافة إلى ُّ
ً
اللغات األخرى التي تأتي
العربية أو الترك ّية وإليهما،
تلبية لرغبة شركائنا في الترجمة من َّ
التركية أو العربية إلى لغات

المترجمون في ترجمة الكتب المتخصصة
مختلفة .ويعمل هؤالء ُ
ّ
ً
َ
َّ
خصص في ترجمة نوع
ت
ي
مترجم
كل
أن
ا
في َمجاالت مختلفة ،علم
َّ

معين من الكتب وفق المهارات التي يمتلكها.
َّ

َّ
إن وكالة أكدم لحقوق التأليف والترجمة جاهزة لخدمة جميع
ال ّراغبين في العمل معنا ،سواء في تركيا أو أي مكان في العالم،
بهدف تعزيز َّ
واصل الثقافي بين شعوب العالم.
الت ُ
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وكالة أكدم لحقوق التأليف والترجمة
ّٔ
المولفات اّلتي ٔانجزنا عملية بيع حقوق ملكيتها الفكرية
بعض

مراجعنا
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