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نامج  التوجيه عبر البر
 

ات توجيه  ز نامج ممب  عبر عده أسئلة عند بداية استخدام الطالب يمتلك البر
نامج نامج ثم  ،البر للخطوات التالية عن ويوجه انشطة الطالب يتابع البر

ي تعلم اللطريق ارسال رسائل توجيهية عن 
ز
ة غالخطوات التالية للتقدم ف

نامج نفسه. العربية ي البر
ز
اك ف  ، هذه الخاصية مجانية مع االشبر

 

Tutoring through the program 
The program has the feature of guiding the student 
through several questions at the beginning of using the 
program. The program then follows the activities of the 
student and guide to the following steps by sending 
guidance messages on the next steps to progress in 
learning the Arabic language. This is a free feature in the 
program itself. 

 معتمد التوجيه مع مدرس
 

لمتابعة نشاط الطالب واالستماع  معتمد  بمدرسيمكن االستعانة 
ي الذي  أكب  الحتياجاته وتوجيه الطالب بشكل  دقة مع التفاعل البشر

النقاش والتحاور مع شخص آخر متقن للغة عىل  أكبر يعطي الطالب فرصة 
نامج وتوفب  أدوات التواصل  العربية، يمكن التعاقد مع مدرس عن طريق البر

 . جدول الطالب والمدرسومواعيد الدروس حسب 

Guidance with a certified instructor 
An accredited instructor can be used to follow up on the 
student activities, listen to his / her needs, and guide the 
student more accurately with a human interaction, which 
gives the student a greater opportunity to discuss and 
converse with someone else who is proficient in the Arabic 
language. An instructor can be hired through the program. 

 كيفية التعاون والتواصل مع المدرس
 

ز المعتمدين عن طريق  نامج عن طريق اختيار اليتم التعاقد مع المدرسي  بر
ز الحتياجات الطالب من  المدرس والميعاد وطريقة التواصل المناسبي 
ز والمواعيد وطرق التواصل المتاحة  من خالل استعراض قائمة المدرسي 

نامج.  خالل  البر
 

طرق التواصل تشمل عىل الهواتف وبرامج التواصل مثل سكيب 
ها مما  +وجوجلومسينجب   لب والمدرس، يتشارك الطايسهل تواصل وغب 
كة المدرس و  صفحات تعلم وتدريب لعرض الطالب استعراض شاشة مشبر

ي وقت الحصة، يوجه المدرس الطالب عن نقاط القوة والضعف 
نامج فز البر

نامج  ي اللغة العربية وعن افضل الدروس للتعلم من خالل منصة البر
فز

لي 
ز ل دروس من خالوتعليمه هذه الدروس ومتابعة نتائج الواجب المبز

نامج  ي تعلم اللغة العربية من خالل الحصص المقررة لالبر
لتأكد من التقدم فز

ام المدرس والطالب للطالب،  ز نامج عىل البر ز عىل يؤكد البر كب 
عىل البر

موضوعات التعليم والتدريب فقط، يمكنك اإلبالغ عن أي واقعة تخالف 
 . حسبها  األعراف والتوجيهات للموقع للتعامل معها 

How to collaborate and communicate with the teacher 
Accredited teachers are hired through the program by 
selecting the teacher, schedule and method of 
communication appropriate to the needs of the student 
by reviewing the list of available teachers, dates and 
communication methods through the program. 
Methods of communication include phones, networking 
programs such as Skype, Messenger, Google+, and others 
which facilitate connecting the student and teacher. The 
teacher and student share a common screen to display 
the learning and training pages of the program at the 
time of the session. The teacher directs the student about 
strengths and weaknesses in Arabic and the best lessons 
to learn through the program platform and teach these 
lessons and follow-up on the results of homework 
through the lessons of the program to ensure progress in 
learning Arabic through the lessons assessed for the 
student. The program emphasizes on the commitment of 
the teacher and student to focus on the topics of learning 
and practicing in the program only.  You can report any 
incident that violates the norms and guidelines of the 
program to deal with accordingly. 

 كيفية دفع مصاريف المدرس
 

نامج  نامج، يقوم البر يتم دفع مصاريف المدرس المعتمد من خالل البر
ات وتقارير عن كل حصة مجدولة للطالب والمدرس، يستطيع  بإرسال تذكب 

نامجالمدرس والطالب تقييم الكفاءة من خالل   . البر
 

اء   حصص )متوسط وقت الحصةحزمة يقوم الطالب وأولياء األمور بشر
ي الحزمة 10دقيقة وعدد الحصص  45

ي تسمح للطالب  (حصص فز
والتر

How to pay the instructor fees? 
Instructor fees are paid through the program. The 
program sends reminders and reports on each scheduled 
course for the student and teacher. The teacher and 
student can evaluate the competency through the 
program. 
The student and parents purchase a package (45 minutes 
average time and 10 classes per package) that allows the 
student to progress in one full step of Arabic language 
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ي خطوات تعلم اللغة 
ز
عىل سبيل المثال  العربيةبالتقدم مستوى كامل ف

 . تعلم مجموعة دروس تشكيل الحروف
 
 moc.kooltuo@ssalCnnarooN لا ةلاسر  لاسر ا نكمي
 . ةيبر علا ةغللا ملعت ءد بو  فير اصملا عفدو  سر دم عم د قاعتلل

learning, for example learning the letter formation lesson 
group. 
 
You can send a message to NoorannClass@outlook.com  
To hire a teacher, pay tuition and start learning Arabic. 
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