دورة اللغة األلمانية مستوى B2
حسب GER

هـل ترغب بالمشاركة ف دورة اللغة ؟
يرج التوجه إىل الموظف المختص ف مكتب العمل أو ف الجوب ر
سنت
ي
ي

التوزي ــع الزمن

المؤسسة التعليمية
المهن واإلستشارة الموجودة يف والية زارالند
مؤسسة  GFUللتدريب
ي
الراينالند بفالز هيسن وبرلي  .ر
الشكة تم إعتمادها و ترخيصها بشهادة
ر
اإلعتاف بها من قبل المكتب اإلتحادي
 AZAVوعالوة عىل ذلك تم
للهجرة و الالجئي كمؤسسة تعليمية تقدم دورات اللغة األلمانية .

الموديل 1
 100ساعة دراسية

الموديل 2
 100ساعة دراسية

GER

ر
المشتك للغات .وظيفته جعل جميع
المرجع
األوروب
تعن اإلطار
GER
ي
ي
ي
شهادات اللغات األوروبية المختلفة قابلة للمقارنة مع بعضها البعض ،
وإنشاء معايت لتقييم المهارات اللغوية .

الموديل 3
 100ساعة دراسية

الموديل 4
 100ساعة دراسية

النهاب حسب )(GER
اإلمتحان
ي

بداية الدورات  /أوقات الدروس  /مكان الدورات
هذه المعلومات نشاركها معكم بكل رسور عند إستفساركم
Saarland: Telefon 06831 953-0
أماكن الدورات المتوفرة Saarlouis, Saarbrücken :
Riegelsberg, St. Ingbert, Heusweiler, Eppelborn, Bliesgau

Kaiserslautern: Telefon 0631 361908-0
Bebra: Telefon 06622 420637
Berlin: Telefon 030 33773980-0

مستويات اللغة حسب GER
 .1إستخدام اللغة يف المستوى المبتدئ )(A1 , A2
 .2استخدام اللغة بشكل مستقل ) ( B1, B2
إختصاص )( C1 , C2
 .3استخدام اللغة بشكل
ي

المحتوى
يف دورة  B2تتعلمون حضتكم كيفية فهم النصوص المعقدة ذات
المستوى اللغوي المتقدم  ،وكيفية إجراء حوارات متخصصة .
ً
وسوف تستطيعون أيضا و بشكل عفوي محاورة المتحدثي
باللغة األلمانية بكل طالقة  .وسوف تتعلمون كيف تعتون عن
ً
تفصيىل  ،وأيضا كيفية التعبت عن وجهة
أنفسكم بشكل واضح و
ي
نظركم فيما يخص القضايا الراهنة والتعامل مع المواقف
المختلفة كما أنها تمكنكم من التعبت عن مواقفكم من المسائل
ً
المختلفة .هذا المستوى المتقدم من اللغة تحتاجونه الحقا
المهن
المهن آوسبيلدونغ أو إلاستكمال التدريب
للقيام بالتدريب
ي
ي
.

متطلبات االلتحاق بالدورة
 Iحضور دورة اللغة األلمانية مستوى B1
تخط إمتحان اللغة األلمانية لمستوى B1
 Iشهادة
ي

منحة اإللتحاق بالدورة

إمكانية الحصول عىل منحة من الجوب ر
سنت ممكنة

GFU
الرئيس www.gfu. com  Güterbahnhofstraße 17a-19  66740 Saarlouis
المكان
ي

