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 رسوم الدورة أعلى درجة نجاح أقل درجة نجاح الدورة

A1 65 100 1,500 TL 

A2 65 100 1,500 TL 

B1 65 100 1,500 TL 

B2 65 100 1,500 TL 

C1 70 100 1,500 TL 

 TL 1,000 100 85 امتحان معافاة اللغة التركية

 

 ايام االجازات

الجمهوريةعيد   2022 أكتوبر 29  يوم 1 

 يوم 1 رأس السنة الميالدي   2023 يناير 01

 يوم 14 عطلة منتصف السنة   2023 فبراير 17-2023  فبراير 06

 يوم 3 عيد الفطر 2023 أبريل 23-2023  أبريل 21

 يوم 1 عيد السيادة ويوم الطفل  2023  أبريل 23

 يوم 1 يوم العمل والتضامن  2023 مايو 01

 يوم 1 ذكرى اتاتورك ويوم الشباب والرياضة 2023 مايو 19

     أستاذة الدورة. دكتور ملكة أرديل

 

 

13.1-12.10, أيام وساعات المقابلة:يوم الثالثاء   
29 15 605( 262) الهاتف األرضي:   

                                merdil@gtu.edu.tr  :بريد األلكتروني

 

 

 

 
T.C. 

 جامعة جبزي التقنية

 مركز التعليم المستمر واألبحاث

 دبلوم تعليم اللغة التركية للطالب األجانب

 السنة الدراسية 2021-2022

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين

 كتاب اسطنبول كتاب اسطنبول كتاب اسطنبول 09.00-09.40

 

 امتحان اللغة تركية
 

 امتحان القراءة
09.00-10.00 
 

 امتحان االستماع
10.15-11.00 
 

 امتحان الكتابة
11.15-12.15 
 

 استراحة
12.15-14.00 
 

   امتحان المحادثة     
14.00-17.00 

 قواعد قواعد قواعد 09.50-10.30

 قواعد قواعد قواعد 10.40-11.20

 درس الكتابة درس االستماع تعليم المفردات 11.30-12.10

 استراحة                     

 درس الكتابة تمارين االستماع تمارين تعلم المفردات 13.10-13.50

 
 تمارين الكتابة درس المحادثة درس القراءة 14.00-14.40

 مراجعة الوحدة درس المحادثة درس القراءة 14.50-15.30

 تقييم تمارين المحادثة تمارين القراءة 15.40-16.20

 درس االستماع 16.30-17.10

  دورة لغة تركية للطالب االرسموس

 

 مستويات دبلوم تعليم اللغة التركية للطالب األجانب

 تاريخ االمتحان تاريخ األنتهاء تاريخ االبتداء األجمالي عدد األسابيع (عدد الساعات )أسبوعيا الدورة

A1 25 6  150  07.11.2022 14.12.2022 16.12.2022 

A2 25 6  150  19.12.2022 25.01.2023 27.01.2023 

B1 25 6  150  30.01.2023 22.03.2023 24.03.2023 

B2 25 6  150  27.03.2023 03.05.2023 05.05.2023 

C1 25 6  150  08.05.2023 14.06.2023 16.06.2023 

  ساعة 750 أسبوع 30 األجمالي                         

دبلوم تعليم اللغة التركية لطالب األراسوس مستويات  

  الفترة المستوى

 (الفصل)

 تاريخ األمتحان تاريخ األنتهاء تاريخ االبتداء األجمالي األسبوع ساعات الدرس باألسبوع

A1 الخريف  

 (فصل أول)

2 14  28  04.10.2022 04.01.2023 12.01.2023 

A1 الربيع 

 (فصل ثاني)

2 14 28 21.02.2023 31.05.2023 08.06.2023 

mailto:merdil@gtu.edu.tr


                                                                                                            
 

      T.C. 

 جامعة جبزي التقنية

 مركز التعليم المستمر واألبحاث

 دورة خاصة للغة التركية للطالب األجانب

 2023-2022العام األكاديمي 

 

 .2022تشرين الثاني  07في  2023-2022لعام الدراسي بصفتنا مركز التعليم المستمر بجامعة جبزي التقنية، والذي يعد من أفضل الجامعات في مجال التعليم التركي لألجانب، فإننا نخطط لبدء ا

 

 . التسجيل :1

 

 الخارج؛ يجب عليهم إظهار وثائقهم تأشيرة الطالب، تأشيرة العمل، وما إلى ذلك!المتدربون الذين يرغبون في التقديم من 

 ،لمع جواز سفر وصورة واحدة.  بعد دفع رسوم الدورة، يمكنك إكمال عملية التسجيل عن طريق ملء نموذج التسجي GTU SEMمركز التعليم المستمر واألبحاث(  -لتسجيلك، يجب أن تأتي إلى)جامعة جبزي التقنية 

 للتسجيل. ال يتم التسجيل عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني! GTU SEMمركز التعليم المستمر واألبحاث( -يجب أن يأتي الطالب شخصيا الى )جامعة جبزي التقنية - 

 

 بالوثيقة! إذا كان الطالب الذي يأتي للتسجيل يشير إلى أنه درس اللغة التركية من قبل ، فيجب عليه إثبات هذا التدريب

 

 . التدريس:2

 

 (CEFRتم تصميم دورتنا التدريبية وفقا لمستويات اللغة المحددة في إطار التوصيات األوروبية المشتركة للغات )

 ويتم تطبيق التدريب الموجه نحو التواصل والتعلم المتوقع. وبناء على ذلك، يتم تنظيم دورتنا وشهادتنا على أنها 

A1-A2 المستوى األساسي(.) 

B1-B2 .)المستوى المتوسط( 

C1 .)المستوى المتقدم( 

 .C1وتستمر حتى مستوى  A1مستويات تبدء من مستوى  5هيئة التدريس لدينا أكاديميين ومتخصصون في هذا المجال. وتتكون الدورة من  

 

 . معلومات الدورة التدريبية :3

 

 .16.20-09.00الثالثاء واألربعاء بين ،  17.10 - 09.00: االثنين بين الساعة أيام في األسبوع. األيام  3يتم تقديم دورة اللغة التركية 

 .(A1-A2-B1-B2-C1مستويات ) 5أسابيع، ويبلغ مجموعها  6تستمر دورة اللغة التركية 

 

 والتحدث.يتم تدريس اللغة التركية في أربع مهارات لغوية أساسية.  هذه المهارات هي ؛ االستماع والكتابة والقراءة -

 

 . المواد :4

 

 (. وباإلضافة إلى ذلك،  يتم إعطاء التدريبات واألمثلة التطبيقية وقراءة النصوص المناسبة للمستويات.A1 ،A2 ،B1 ،B2 ،C1و "مصنفات اسطنبول"  )  "كتب اسطنبول"لدينا مجموعة اللغة التركية تسمى 

 

 . االمتحان5

 

 ".التركية-C1نقطة وما فوق"  الحصول على "شهادة   70"، يحق للطالب الذي يحصل على C1في كل دورة تركية. في المستوى  أسابيع من كل مستوى ، تعقد امتحانات االستماع والقراءة والتحدث والكتابة "يوم الجمعة" 6في نهاية 

 

 . رسوم الدورة :6

 

 ليرة تركية)قد يختلف السعر وفقا لسعر الصرف السنوي(. يتم الدفع عن طريق  بطاقة االئتمان. ال نقبل بالدفع يدويا / نقدا! 1,500رسوم دورة اللغة التركية هي 

 

 . شهادة الكفاءة التركية :7

 

رسوم االمتحان هي      ".ةيويحق لهم الجصول على "شهادة الكفاءة الترك" ناجحين" نقطة وما فوق"  85" يعتبر الطالب الذين يحصلون على  ".شهادة الكفاءة التركية" الحصول على الذين يرغبون في  للطالب "امتحان الكفاءة التركيةيقام "

 ةيكرت ةريل 1,000

 

 . االمكانية :8

 

 !  "متدربين"االستفادة  من بطاقة النقل المخفضة وقاعة الطعام الطالبية حيث يعتبرون رسميا   GTU SEMليم المستمر واالبحاث( مركز التع -ال يمكن للمتدربين المسجلين في دورة اللغة التركية في مركز الجامعة )جامعة جبزي التقنية 

 

 . تصريح اإلقامة :9

 

من قبل المؤسسة  وللحصول عليها يجب ان يكونوا طالب  "أشهر"  مع  "شهادة الطالب"  الصادرة "المعتمدة 3تصريح إقامة لمدة "التركية ، يمكنهم فقط الحصول على  GTU SEMمركز التعليم المستمر واالبحاث(  -في )جامعة جبزي التقنية 

 دورة اللغة التركية في الجامعة وعليهم التسجيل في جميع المستويات

 

 . السكن :10

 

 التي ستحصل عليها من مركزنا.  ديم على السكنات الخاصة بواسطة "شهادة الطالب". ومع ذلك، يمكنك التقGTU SEMال يوجد سكن للطالب تابع لمركز التعليم المستمر واالبحاث 

 

 . إلغاء التسجيل!11

 

 شخص آخر! . ال يمكن نقل الحق في التسجيل إلى أيال يمكن إلغاء التسجيل أو استرداد األموال ما لم تكن هناك أسباب وجيهة )الوباء أو المشكلة الصحية أو الحمل أو الوفاة وما إلى ذلك(

 

 ألسباب ناشئة عن المؤسسة؛ سيتم استرداد الرسوم المودعة سابقا إلى المشارك.إذا تم إلغاء دورة اللغة التركية 

 [GTU SEM 2)7المادة:-التوجيه .]) 

 

 . قطع صلة الطالب بالمركز :12

 

 .17يتم فصل المشاركيين )الطالب( ببرنامج الشهادة التعليمية في الحاالت التالية  بقرار من مجلس إدارة المركز وفقا للمادة 

 

 ( عدم دفع رسوم تسجيل البرنامج.1

 

 ( العمل ضد لوائح انضباط الطالب لمؤسسات التعليم العالي.2

 

 البرنامج.( السلوكيات واإلجراءات التي من شأنها تعطيل عمل 3

 

 ( عدم االلتزام بالدوام االجباري.4

 

 ( ادانته بفعل سيئة خالل البرنامج.5

 ( حاالت مماثلة وأمور أخرى يقررها مجلس إدارة المركز.6

 

 

 

                                             


