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Goals 
We aim to spread the Arabic language, improve teaching methodology, 
and fight illiteracy using the modern education principles. 

 األهداف

ن و  اللغة العربية نهدف لنش    استخدامومحو االمية ب التعليممنهجية تحسي 
 مبادئ التعليم الحديث. 

Targeted Audience 
We target the native and non-native speakers, residing in the Arab or 
foreign countries, in different age groups and competency levels, school 
or individual students who wish to master the Arabic language. 

 المستهدفون

ن  ن باللغة العربيةنستهدف المتحدثي  ي الدول  وغي  المتحدثي 
ن
ن ف ، المقيمي 

ي المراحل السنية ومستويات اإلتقان المختلفة، ، واألجنبيةالعربية 
ن
طلبة ف

ي إتقان  نأو المنفرديالمدارس 
ن
ن ف  . اللغة العربيةالراغبي 

Problems 
We strive to resolve multiple problems facing the Arabic language 

education, such as the scarcity of an integrated modern curriculum in 

high standard schools, randomness in education the curricula for non-

Arabic speakers, the difficulty of maintaining the identity of young 

migrants abroad, poor educational infrastructure in regular public 

schools, high rates of illiteracy among the young and the elderly in the 

Arab countries, stumbled basic educational services in the war zones 

in the Arab areas, without any political or religious bias. 

 المشاكل

اللغة العربية مثل ندرة المنهج التعليمي نسىع لحل مشاكل تواجه تعليم 

 ، ن ي مدارس المتفوقي 
ن
عشوائية مناهج التعليم لغي  العرصي المتكامل ف

ن باللغة العربية، صعوبة المحافظة عىل الهوية للمهاجر  ين الشباب الناطقي 

ي الخارج، 
ن
ي ال فقر البنية التعليميةف

ن
 ارتفاع، العادية مدارس الحكوميةف

ي الدول العربية، تعير  األميةمعدالت 
ن الشباب وكبار السن فن خدمات البي 

ي األ تعليمية ال
ي الدول العربية مناطق الحروبساسية فن

، وذلك دون أي فن

 . ي
ن سياسي أو دينن  تحي 

Challenges 
Our goals face multiple problems such as poor educational content, 
inadequate educational methodology, and the lack of a 
comprehensive framework of the educational process, the site works 
to solve these problems by enriching the educational content, 
modernizing the educational methodology, and providing a 
comprehensive educational framework . 

 التحديات

قصور  ،محتوى التعليمي المشاكل متعددة مثل ضعف أهدافنا تواجه 
عىل حل نعمل شامل للعملية التعليمية،  إطار  افتقاد المنهجية التعليمية، 

الطرق  تحديث ،التعليمي  لمحتوىاهذه المشاكل عن طريق إثراء 
 . شاملتعليمي وتوفي  إطار التعليمية، 

Comprehensive Solution 
We provide a comprehensive framework to manage the educational 

process, where we provide the Arabic language topics for the student, 

give instructional guidance for the teacher, link between the students 

in the same classroom, prepare a report on each student to his family, 

prepare reports on each classroom in the school, offer comparison 

services between teachers and schools for the district to provide a 

central guidance. In addition, we facilitate the learning process for 

individual students in full details as well. 

 شامل حلتوفير 

 مادة اللغة العربيةحيث نوفر  ،شامل إلدارة العملية التعليمية حل نوفر

ي الفصل نعطي للطالب، 
ن الطالب فن  التوجيهات التدريسية للمعلم، نربط بي 

، نعد تقرير عن كل طالب ألرسته، نعد تقارير عن كل فصل الواحد 

ن والمدارس لإلدارات  ن المعلمي  للمدرسة، كما نقدم خدمات المقارنة بي 

ي، كما نسهل عملية التعليم للطالب المنفردين جيه المركز لتو لالمتخصصة 

 ايضا. بشكل تفصيىلي 

Enriching Educational Content 
We offer modern content which beats the traditional education 

curriculum and parallel curriculums in the Arab world and beyond, 

featuring in-depth detailed lessons with many varying difficulty 

examples and supporting audio, images, and video, providing a larger 

picture dictionary for the lesson vocabulary, using the natural 

language processing technology as part of the educational content, 

offering a large number of questions and answers for training on each 

lesson, providing stories and poems and dialogues meaningful and 

entertainment for all levels. 

 إثراء المحتوى التعليم  

والمناهج  التقليديةمناهج التعليم عىل حديث يتفوق  ىنقدم محتو 

 متعمقة لكلالدول العربية وخارجها، حيث تغطي تفاصيل  داخلالموازية 

 مدعمة بالصوت والصورةو  لكل المستوياتصعوبة بأمثلة متدرجة الدرس 

لكل الكلمات التعليمية، نستخدم  قاموس مصور والمقاطع المرئية، نوفر 

، نقدم  عدد تقنيات معالجة اللغة الطبيعية كجزء من المحتوى التعليمي

وحوارات قصص للتدريب عىل كل درس، نوفر كبي  من األسئلة واإلجابات 

 لكل المستويات. وأشعار هادفة وترفيهية 

Modern Education Methodology 
We use the modern education principles and the unified-learning cycle 

to reach to our vision. We use modern technologies such as 

multimedia, e-mail, social networking, games to build educational 

products as an advance harmonious educational system. 

 

 التعليم الحديث طريقة

، للوصول للرؤية دورة التعليم الموحدةو  قواعد التعليم الحديثنستخدم 

، الوسائط  مثل الحديثة اتلتقنيانستخدم  ي
ونن يد االلكير المتعددة، الير

منتجات تعليمية كمنظومة لبناء  ، األلعاباالجتماعي  شبكات االتصال

 متناغمة. متقدمة تعليمية 

 


