
 

        ورة اللغة األلمانية الخاصةد

                 A2  لمستوى  

ي إطار دعم تعلم اللغة األلمانية 
 
ف

 المهنية
                § 45a  حسب قانون اإلقامة  

 

 

 المؤسسة التعليمية                                                          
ي  GFUمؤسسة 

 
ي و تقديم اإلستشارة موجودة ف

  للتعليم والتدريب المهن 
كة تم إعتمادها و  . والية زارالند والراينالند بفالز، هيسن و برلي    الشر

اف بها من قبل   AZAVترخيصها بشهادة  وعالوة عىل ذلك تم اإلعتر
كمؤسسة تعليمية تقدم دورات اللغة   للهجرة والالجئي    المكتب اإلتحادي

 . األلمانية
                           

A2  لمستوى ةدورة اللغة األلمانية الخاص  
ي 
 
ي  دورة اإلندماج ف

 
كت   عىل اكتساب اللغة العامة ودورة الحياة ف

 يكون التر
 A2 ي المقام االول  

 
ي دورة اللغة األلمانية . ألمانيا ف

 
الخاصة لمستوى أما ف  

ي وأيضا للبعض 
كت   بالدروس حول التحضت  لإلمتحان النهائ 

فيكون التر
  . إمكانية الحصول عىل وظائف بسيطة توفر هذه الدورة 

 
ي إطار هذه الدورة عرض تقديم الدعم 

 
عالوة عىل ذلك سيتم ف

بوي ، ي الدورة  اإلجتماعي والتر
 
بحيث يتم إتاحة الفرصة للمشاركي   ف

دون أن يضطر من الدعم والمشورة  الطلبعند  بسهولة من اإلستفادة
.أن يذهب لجهة أخرى  للبحث عن مساعدة إىل   

 
                                             من هو المؤهل للمشاركة؟       

ي عمر قادر   
 
األشخاص المتكلمي   باللغة األلمانية كلغة ثانية وف  I 

. عىل العمل      
I ي دورة اإلندماج ولم يتجاوزوا  ا شاركو  األشخاص الذين

 
       الفحصف

ي لدورة اللغ 
 .ةالنهائ 

ف بها    معتر A2 األشخاص الذين يمتلكون شهادة دورة اللغة مستوى    I  
وفحص تحديد شهور  6، وهذه الشهادة أقدم من GERمن قبل 
 . A2أقل من مستوى كان المستوى  

 
 المدة                                                                   

ساعة دراسية                           044  
ساعة دراسية تدريب عىل اللغة األلمانية ذات  044يتوزعون كالتاىلي )

ي و 
ي  044الصلة بالمجال المهن 

(ساعة دراسية تحضت  لإلمتحان النهائ   
 

 الدروس ؟تى هي مواعيد م
.حسب الترتيب  ، ييوم نصف  

 

بداية الدورة                                                                
 .الموعد يتم اإلتفاق عليها بعد التواصل معنا  

 

 هل تريد المشاركة بدورة اللغة األلمانية ؟
ي الجوب سنتر  يرجى التواصل

 
ي مكتب العمل أو ف

 
 ،مع الموظف المسؤول ف

 يمكنم الحصول عىل منحة للمشاركة بالدورة عن طريق الجوب سنتر كما 

 

ضمون دورات اللغةم  
 كيفية ال  تعلم

 
متعل  

    . التعامل مع المفردات الجديدة - تيجيات التعلماتر اس
                                      

من أجل المهنة ةالمفيدالوسائط  معالتعامل والتعلم   
نت –م الرقمي يفرص التعل نت   . قواعد البيانات عىل اإلنتر ي اإلنتر

 
  -البحث ف

 
ي وإستكمال التدريب                                                             

 التدريب المهن 
ي 
ي نظام التعليم   -نظام التعليم األلمائ 

ي وإستكمال التدريب التدريب  - الثنائ 
المهن 

ي 
  .فرص التدريب  –المهن 

 
كعاملالحقوق والواجبات    

ة التجريبية  –عقد العمل  أشكال  –الضمان اإلجتماعي  –حماية من اإلقالة ال –الفتر
.        اإلستقالة  –بيان الراتب  –العمالة   

                                                             
 المجاالت المهنية ، أماكن العمل و األنشطة                                                               

ة المهنية  –معلومات عن المهن  األمان والحماية الصحية  أيضا وصف العمل و الختى
ي مكان العمل 

 
ي إطار  رحلال – العمل و خطط  العملمدة   -ف

 
. العمل ف  

 
   المنتجات  ،اآلالت  ،المعدات  ،األدوات  ،المواد 

وط الدفع  -التوصيل  –مفاوضات البيع  –وصف المنتج  وسائل  األدوات و -شر
. المساعدة   

 
ي مكان العمل                                                                        

 
 التواصل ف

    . مشاركة المعلومات  والمراسالت  –تعليمات العمل  –قود العمل ع
  

 البحث عن عمل والتقديم لوظيفة 
ي سوق العمل المحلية و

 
 –وظيفة طلب التقدم إىل  –عروض العمل  –اإلقليميلة  ف

ي 
اف المهن  .جلسات استشارية  –اإلعتر  

 
مكان الدورة / أوقات الدروس / بداية الدورة     

هذه المعلومات نشاركها معكم بكل شور عند إستفساركم           
 

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 

 

 
 

 

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

http://www.gfu.com/

