
لماذا يجب أن يختار مركز التعليم 
 الدولي الفارسية لغير الناطقين بها

 في جامعة فردوسي؟

 جامعة فردوسي مشهد  -مشهد -ايران :العنوان

4405-85-35340383: التليفون  

ctpl@um.ac.ir الموقع:  

ctpl.um.ac.ir البريد اإلکتروني:  

 طرق االتصال

 مركز التعليم الدولي

 الفارسية لغير الناطقين بها

 جامعة فردوسي في مشهد

 يرافقک في تعليم اللغة الفارسية

اسسسسا السجسامسعسة .  مدينة مشهد، واحدة من المدن الرئيسسسيسة فسي نيسران

ش، وهي جامعة شاملة وفريسدة مسن نسوعسهسا 5335فردوسي مشهد عام 

 .في النصف الشرقي من البالد، ولها  قطب العلمية المتميزة 

 هل لديك أسئلة؟ 

للحصول على مزيد من المعلوماا فيما يتعلق بطريقة السقسبسول 

 . وتقديم االقتراحاا يرجي الرجوع نلى موقع المركز

 التسجيل

ومسل    ctpl.um.ac.irعلى الطلبة زيارة المسوقسع اإللسكستسرونسي 

استمارة التسجيل و نرسالها مع النسخة االولی من جسواز السسفسر 

  ctpl@um.ac.ir: نلی العنوان التالي 
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عاماً خبرة بارقة في مجال التسعسلسيسم، و االسستسفسادة فسي  84
 استاتذة  متخصصين

 االستفادة من الوسائل التعليمية الحديثة 

دوراا تعليميه مضفوطسه، و دوراا تسعسلسيسمسيسة قصسيسرة  
المدة، دوراا طويلة المدة علی اساس اعاجة لتعسلسم السلس سة 

 الفارسية

 عملية التسجيل سهولة و الکلفة متناسبة 

يمکاننا تعليم الل ة الفارسية عن طريق المراسلة باالنترنسا 
 او عن طريق مراکز تابعة لمرکزنا في الدول المختلفة

  تقديم الشهاداا في نهاية فترة التدريب

تعلم الل ة الفارسية في المركز الدولي لتعليم الل ة الفارسسيسة لسيسس فسقسط 

فرصة لتعلم الل ة لكنها هي توفّر فرصة لمتعلّمي الل ة حسّتسي يستسعسرفسوا 

  .علی روح الشعب، والثقافة والعاداا لإليرانيين بشکل مباشر
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 مركز التعليم الدولي الفارسية لغير الناطقين بها جامعة فردوسي في مشهد

 المعدات واألجهزة

مرکز تعليم اللغة الفارسية لغير ناطقين بهاها مهس اسهتهاهمام الهمه ارم 

التمريبية  العصرية تت فّر اإلمکانيات المتناسبة لمتعلّمي اللغة حهّته  

يجتاز ا الم رات التمريبية  أن يتعلّم ا اللغة الفارسية بأفضل طريق 

 لمی هذا المرکز التجاهيهزات  يلهيهات  زمهة سه ا  کهانهت .  ممکن

اإلستماعية أ البصرية مناا عرض عن طريق الفيمي ،  الماتبرات، 

 . کذلک إمكانية ال ص ل إل  شبکة اإلنترنت

 دورات تدريبية للغة الفارسية

تم تصميم م رات تمريب اللغة الهفهارسهيهة عهله  طهريهقهة حهّته  

يتمکّن لمتعلّمي اللغة أن يتعلّم ا اللغة الفارسية في مهمی صصهيهر 

 الم رات المکثفة لتعليم اللغة .  أ  ط يل في إطار برنامج منّسق

. الفارسية هي مبرمجاً  فقاً للح ائج أ  أههما  مهتهعهلهمهي الهلهغهة

من أن اع الهاهبهرات اسسهاسهيهة  4 تستنم المراسات عل  أساس 

تبهمأ الهمراسهات .   مناا اإلستماع،  المحامثة،  القرا ة،  الکتابة

للغة الفارسية من مست ی اإلبتمائ  إل  مست ی المهتهقهّممهة  ههي 

 کذلک في نااية المرحهلهة الهمهتهقهّممهة، .  من االل الستة مراحل

سيتم تم ين الم رات المتاصصة  هي التي ترتبط بالمهتهعهلهمهيهن 

الذين من أهمافام اإلشتغال أ  التمريس في إيران  کذلک الهذيهن 

. يقصم ن أن يشارک ا في مرحلة التعليم العليا في اللغة الفارسية

 .  في نااية کّل من المراحل ُيقّمم لمتعلمي اللغة الشاامات الم لية

يت فر مرکز تعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين باا الفرصة الهمهنهاسهبهة  

حّت  يتمکن متعلّم ا اللغة الفارسية تحقيق أهمافام الهمهاهنهيهة   اكهمهال 

 .التعليم في إيران

يمکن لمتعلّمي اللغة في المركز الهمهشهارکهة فهي صهفه   سه ا  کهان 

يتمکّن لام بمجّرم بم  المر س أن يجعل ا کلّما تعلم ا .منفرماً أ جماعياً 

 .في ب تقة ااتبار لکنه في  صت غير رسمي

طريقة التعلّم في البيئة  التفاعل مس المتعلمين الناطقين بالفارسهيهة يهمل 

لمينا م رات تمريبية مناسبة لجميس الناس من جميهس .  على التعلم الفعال

 .اسمم في جميس أنحا  العالم

ة، ت جه صف   منظ ره لتهعهلهيهم ال  جانب م رات تعليم اللغه الفارسي

 .ةييرانا ا الاط، الرسم   الم سيق  

 

 األساتذة

سهةهة  06قسم اللغة الفارسية و آدابها للجامعة فردوسي مشهد لديه  كثه هر مه   

خبرة و جميع األساتذة الذي  يشتغلون في مرثز تعليهم الهلهغهة الهفهارسهيهة ته ه  

تهعهلهيهم الهلهغهة فه  مهجهال   إشراف و تدريب هذا القسم و هم مهتهصهنهنهون

 يسع  جميس أسهاتهذة مهس اسهتهاهمام أفضهل .  الفارسية لغير ناطقين باا

 . طرق التعليم إل  متعلّمي اللغة  ه  عن طريق أحمث الطرق

 اإلمکانيات

يت فّر المرکز للمتعلّمين عّمة من اإلمکانيات مناا اسمکهنهة الهاهاّصهة 

لإلسکان،  المجمعات السکنية في مهحهيهط الهجهامهعهة حهّته  يهتهمهکّهن 

المتعلّم ن أن يعيش ا فرحين   اصل التالي  في مجال العلمية البهحهتهة 

 المتعلّم ن في کّل ههذه .   مس التنا ل البسيط إل  اسجازة  المعّمات

المجّمعات  اسمکنة المعّمة لإلسکان يت فّر لهاهم إمهکهانهيهة اله صه ل 

بسا لة إل  شبکة اإلنتهرنهت  کهذلهک يهتهمهکّهن لهاهم اإلسهتهفهامة مهن 

 .المعمات الرياضية   الثقافية   الترفياية

لإلطالع عن معل مات التکالي   الرس مات الهمهتهعهلهقهة بهاإلسهکهان  

  ctpl.um.ac.ir:راجع ا إل  العن ان التالي

  الدکتوراة بعد ما مرحلة فی الطلبة قبول

تت فّر م رات ما بعم المکت راه  کذلک فرصهة الهمراسهيهة فهي فهرع 

اللغة الفارسية هذه الفرصة للمحققين حّت  يتمکّن ا أن يق م ا بإجهرا  

الهعهالهمک  کهذلهک مهس  آدابههها فرع اللهغهة الهفهارسهيهة ومراساتام في 

يتّم مرحلهة مها بهعهم الهمکهته راه اهالل .  اإلستفامة من أغن  المکتبات

أشهاهر إله   3 السنة أ  سنتين   ستتّم فرصة المراسة کهذلهک اهالل

 .السنة

للتسجيل   الحص ل عل  المعل مات اساری يهرجه  الهرجه ع إله  
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في هذه المرحلة يتعلّم المتعلّم بهنها  الهجهمهل 
 .البسيطة للتعبير عن ح ائجه اسساسية

المرحلة 

 اإلبتدائية األولی

  
  
  
  

612 
 ساعة

يتمکّن المتعلّم التعبير عن البيئة المحيطة به 
 .عبر الجمالت البسيطة

المرحلة 

 اإلبتدائية الثانية

يک ن المتعلّم صامراً عل  فام الهلهغهة إجهمها ً 
في بيئة اسسرة  محيط الجامعة  کذلک لهه 

 .القمرة عل  التفاعل مس اآلارين

مرحلة 

 المتوسطة األولی

يتمکّن المهتهعهلّهم أن يهتهفهاعهل مهس اآلاهريهن 
بالطرق البسيطة  بسا لة  فهي الهمهسهته ی 

 .المت ّسط

المرحلة 

 المتوسطة الثانية

  
  
  

612 
يت ّفر للمتعلّم أن يفام الهنهصه ل الهمهعهّقهمة  ساعة

 . کذلک فام المسائل ا نتزاعية
المرحلة المتقّدمة 

 األولی

للمتعلّمين المقمرة للتهعهّر  عهله  الهمهعهانهي 
 .الم لية بسا لة

المرحلة المتقّدمة 

 الثانية

يتعلّم الطالب في هذه المرحلة المصطلحات 
المتاصصهيهة  ههي الهتهي تهتهعهلّهق بهفهرعهه 

 .المتاصل فية

الدورات 

 المتخصصة

  
612 
 ساعة


