
 

اللغة  دورات / اإلندماج اتدور 
مستوى ألفا لألشخاص ذوي 

 األصول المهاجرة

     التعليمية       المؤسسة              

ي والية للتدري GFUمؤسسة 
 
ي واإلستشارة الموجودة ف

ب المهن 

كة تم إعتمادها و . هيسن وبرلي    الراينالند بفالز  زارالند الشر

اف بها من قبل  AZAVترخيصها بشهادة  وعالوة عىل ذلك تم اإلعتر

كمؤسسة تعليمية تقدم دورات   الالجئي   و  المكتب اإلتحادي للهجرة

  .اللغة األلمانية 

م 
ّ
غة األلمانية كمؤّسسة تعليمّية تقد

ّ
.دورات الل  

               
 
     األساس القانون

ي   1تاري    خ ب
دخل قانون الهجرة حت   التنفيذ ترافق مع هذا  0225كانون الثان 

ي ألمانودورة وألول مرة تقديم دورات اللغة األلمانية  القانون
 
يا عن الحياة ف

واألشخاص الدورات تستهدف المهاجرين . و الالجئي   طريق دائرة الهجرة 

ة طويلة ي ألمانيا منذ فتر
 
. الذين يعيشون ف  

 

              التكلفة                  

 مر بدورات اإلندماج تنص الئحة دورات اإلندماج األ عندما يتعلق 

نوضح مع نحن . والتكلفة لمشاركةفيما يخص ا  مختلفة  قواعد

اتكم من حيث المبدأ إمكانية مشاركتكم بدورات اللغة حسب  حض 

                                                     .عند التواصل معنا القواني   

   المضمون             
  دورة اللغة                                                                           

:  مواضيع مهمة من الحياة اليومية   
ي  –العمل والمهن 

ي التدريب المهن 
رعاية األطفال  – ومتابعة التدريب المهن 

أوقات الفراغ والتواصل  –اإلستهالك / التجارة / التسوق  –وتربيتهم 
وسائط استخدام / اإلعالم وسائط  –الصحة و النظافة  –اإلجتماعي 

السكن  – اإلعالم  
ي ، تعبئة النماذج 

ون  يد اإللكتر يد والتر سوف تتعلمون كيف تكتبون التر
.تقديم عىل الوظائف وكيفية ال  

   

  

 

 دورات اللغة مستوى ألفا
ية مضمون ا لدورة مماثل لدورة اإلندماج ، مع إضافة الدورة التحضت 

  لمستوى األلفا

ي ألمانيا
 
            دورة توجيهية عن الحياة ف

ي  -التاري    خ والثقافة األلمانية            
ي ألمان  -القانون األلمان 

 
يا الحقوق والواجبات ف  

ك  ي ألمانيا   -أشكال التعايش المشتر
 
  -حرية اإلعتقاد ) القيم المهمة ف

                                                                   (. المساواة إلخ –التسامح 
  

 

 دورات اإلندماج     

 الدورة األساسية
ساعة    022   

 دورة اللغة مستوى ألفا      

  سيةالدورة األسا
    ساعة 022        

  الدورة المتقدمة
 300ساعة     

 الدورة الخاصة 
      ساعة 022

ي ألمانيا
 
 دورة الحياة ف

ي ألمانيا      ساعة   122
 
 دورة الحياة ف

          ساعة 122

 الدورة المتقدمة
ساعة    022  

ي 
 اإلمتحان النهان 

ي حال عدم تجاوز 
 
ي      ف

اإلمتحان النهان   

عادة المستوى المتقدم    دورة إ   
ساعة    022  

دورة إعادة المستوى المتقدم        
ساعة    022  

ي 
 اإلمتحان النهان 

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

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

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

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


