
 

اللغة المهنية  اتدور   

، فـن الـطـبخ ،الصحية الرعاية : للمجاالت التالية   

.مجال الفنادق و   

A2-B1/B2 
§ 45a  بموجب قانون اإلقامة 

 
 
 

 
 التعليمية المؤسسة
ي   GFUمؤسسة

 
ي و تقديم اإلستشارة موجودة ف

والية   للتعليم والتدريب المهن 

كة تم إعتمادها و  ترخيصها بشهادة. زارالند والراينالند بفالز هيسن وبرلي     الشر

 AZAV  اف بها من قبل المكتب اإلتحادي للهجرة و  وعالوة عىل ذلك تم اإلعتر

 .الالجئي   كمؤسسة تعليمية تقدم دورات اللغة األلمانية

  

 ماهي دورات اللغة المهنية ؟
 لقانون اإلقامة رقم  45a § هي عروض لتعلم   

ً
 دورات اللغة المهنية وفقا

ي  
 
اللغة لألشخاص ذوي األصول المهاجرة ، الذين يريدون تحسي   فرصهم ف

ي ألمانيا وتتكون  .الحصول عىل عمل 
 
ي أي مكان ف

 
يمكن زيارة هذه الدورات ف

 . ساعة دراسية  044هذه الدورات من 
ً
أي أن الدورة بدوام كامل وتستمر عادة

.لمدة أرب  ع شهور   

  
 ما هو الهدف من دورات اللغة المهنية ؟

بعد الدورة المهنية تكون اللغة األلمانية لديكم قد أصبحت جيدة أو باألحرى 

جيدة جدا و أكتر من ذلك تكون قد تحسنت المفردات الخاصة بكم حول 

موضوع العمل و أصبحت أكتر و تستطيعون بعدها التواصل بشكل أفضل مع 

ي .  لعمل سوق ا
سوف تلمون بكافة المصطلحات المهمة حول المهنة ، النر

ي مجال . ترغبون بالعمل فيها 
 
باإلضافة إىل ذلك يكون لديكم المعرفة األساسية ف

ي 
 
ات الخاصة لسوق العمل ف العمل و المهن الشائعة  و أن نتعرف عىل المت  

تم بشكل جيد للحياة المه نية ، ويصبح من ألمانيا ، وبالتاىلي تكونوا قد تحض 

ي ألمانيا 
 
.السهل إيجاد عمل أو ممارسة مهنتكم السابقة بشكل أيش ف  

 
 من يستطيع المشاركة ؟

دورة اللغة المهنية موجهة لألشخاص من ذوي األصول المهاجرة ويشمل ذلك 

ي اللجوء من البلدان ذات معدل الحماية المرتفع ) المهاجرين  ( بما فيه طالن 

ي اإلتحاد األ
ي والمواطني   األلمان من أصول مهاجرة الذين ومواطن  وروي 

يحتاجون إىل مستوى محدد من اللغة المهنية ليسهل عليهم الدخول إىل سوق 

العمل وأيضا هذا الكورس مناسب للعاطلي   عن العمل والذين يحصلون عىل 

.إعانة البطالة   

 

ي يجب تحقيقها ؟
وط الت   ما هي الشر

    للراغبي   بالمشاركة بدورة اللغة المهنية يجب أن يكونوا مسبقا قد أنهوا         

 دورة اإلندماج أو يكونوا قد حصلوا عىل األقل عىل مستوى A2 المحدد 

. (GER) ي المرجعي الموحد لتعلم اللغات  من قبل اإلطار األوروي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ي هذه الدورة ؟
 
 ماذا تتعلم ف

وا وحدات  ي دورة اللغة المهنية أن تحض 
 
 إلحتياجاتكم يمكنكم ف

ً
وفقا

عند إجتياز . تنتهي بإمتحان لغة دراسية خاصة ، هذه المناهج 

اتكم شهادة بإجتياز اإلمتحان ،  ي تستلمون حض 
اإلمتحان النهاي 

ي هذه الشهادة     
 
.  متضمنة ف (B1/B2)  إثبات بأنكم قد حققتم 

 مستوى عاىلي من اللغة األلمانية 

 
ً
ي بعض المهن المعينة ، وأيضا

 
هذه الشهادة تحتاجونها  للعمل ف

ي متابعة طريقكم  تساعدكم هذه الشهادة
 
ي البحث عن العمل أو ف

 
ف

ي 
ألنه مع هذه الشهادة تستطيعون إثبات مدى إلمامكم باللغة . المهن 

.األلمانية   

 

ي سوف نقدمها ؟
 ما هي المناهج الخاصة الت 

  I اللغة األلمانية بإختصاص مهن الرعاية الصحية 

ي اإلختصاصات فن الطبخ و الفنادق  
 
اللغة األلمانية ف I  

 

هذه الوحدات الدراسية تعمق المعرفة اإلختصاصية وهي بصورة 

ي 
اف المهن  خاصة موجهة لألشخاص الذين يتابعون إجراءات اإلعتر

 
ً
ي بعض المجاالت المهنية المعينة وأيضا

 
وللذين يريدون العمل ف

ي 
ي المجال المهن 

 
.للذين يحتاجون لغة ألمانية متخصصة ف  

 
المهنية ؟ماهي تكلفة المشاركة بدورة اللغة   

تكم مجانية  ي دورة اللغة المهنية بالنسبة لحض 
 
.المشاركة ف  

أقض طريق ) تكون المسافة سوف يتم رصف تكاليف النقل عندما 

 عىل األقدام 
ً
ا بي   مكان دورة اللغة ومكان السكن أكتر من ثالثة  ( ست 

ورة
ّ
 عندما يكون المشارك بالد

ً
ات و أيضا مستفيد من  كيلومتر

ي  SGBII ،SGBXII ب قواني    المساعدات حس المقدمة لطالن 

ي رقم
  SGB II 56§ اللجوء ، أو الحاصلي   عىل إعانة التدريب المهن 

 

لغة ؟
ّ
ي دورة ال

 
 هل ترغب بالمشاركة ف

ي الجوب 
 
ي وكالة العمل أو ف

 
يرج  التوجه إىل الموظف المسؤول ف

.، منح موافقة للمشاركة بالدورة ممكنةسنتر   

 

مكان الدورة / أوقات الدروس / بداية الدورات   
 هذه المعلومات نشاركها معكم بكل رسور عند استفساركم 

 
Saarland: Telefon 06831 953-0 
Saarlouis, Saarbrücken الدورات المتوفرة  أماكن:  
Riegelsberg, St. Ingbert, Heusweiler, Eppelborn, Bliesgau 
 

Kaiserslautern: Telefon 0631 361908-0 
Bebra: Telefon 06622 420637 
Berlin: Telefon 030 3377390-0 

 
 

Saarland:Telefon 06831 953-0 
Saarlouis, Saarbrücken,  ( أماكن الدورات المتوفرة:  

(Riegelsberg, St. Ingbert, Heusweiler, Eppelborn, Bliesgau 

Kaiserslautern: Telefon 0631 361908-0 

Bebra: 

Berlin: 

Telefon 06621 9196-45 

Telefon 030 3377390-0 

GFU 
www.gfu.com  Güterbahnhofstraße 17a-19 66740 Saarlouis    المقر الرئيسي   

 
 
 


