
؟  من هم المؤهلون لألشتراك  

الي من يحق لهم بالمشاركة، هم من المهاجرون الجدد 

و أذا  وكذلك األجانب و األجنبيات ممن يعشون فى ألمانيا .

عن العمل،كنتم تحصلون علي مبلغ بطالة   

.عندها تعتبرون معفون تلقائيآ من تكاليف الدورة  

 

 

 
 

 متي ستبدأ الدورات ؟
  

معلومات عن موعد بدء الدورات  يمكنكم الحصول علي

www.zib-online.net  :صفحة األنترنت  التالية    

Fon : 0212 / 645  748-19 

 

 

 

 

؟ كم من الوقت تحتاج هذه الدورات  
 

 الدورة اللغوية )600 ساعة(

  الدورة التوجيهية  )100ساعة(  

 5-4ايام ا سبوعيآ ، من  5رات وسوف تعقد هذه الدو

 ساعات دراسة يومية.

 

 

 

 

 من سيعطيك المعلومات االزمة عن هذه الدورات؟
   

Elke Rick 

ZIB – Zentrum für Integration und Bildung  
fon 0212 / 645 748-19  
 

                       ZZIIBB  GGmmbbHH   اين تجد  
 

ZIB – Standort Solingen-Innenstadt  
Goerdelerstr. 47, 42651 Solingen 

 

 
 

ZIB – Standort Solingen-Merscheid  
Merscheider Busch 7, 42699 Solingen 
 

 
 

Stand: 05/15

 
 

 

 

 

 

 

 

 الدورات

 االندماجية
 

 دورات لغوية و توجيهية
 

 

 

 
 

ZIB  - Zentrum für Integration und Bildung 

Goerdelerstr. 47, 42651 Solingen 

fon 0212/645 748 19 

www.zib-online.net 

http://www.zib-online.net/
http://www.zib-online.net/
http://www.zib-online.net/


 

 

 
 

 

 

 المحتوى
 

تقدم لكم الدورة التوجيهية معلومات عن الحياة األجتماعية 

 واألقتصادية في المجتمع األلمانى.

كما تساعد هذه الدورات المشتركين علي التأقلم واألختالط 

اني بسهولة.في المجتمع األلم  

 

 

 المواضيع التي تحتويها الدورة التوجيهية:

 
  النظام القانوني 

  التاريخ القديم و الحديث للجمهورية الفدرالية

 األلمانية

 الحياة الثقافية في ألمانيا 

 

  

  

 المحتوى
 

تقدم دورة اللغة للمشتركين اساسيات اللغة األلمانية بالتدريب 

 اليومي علي اصول اللغة.

  

 المواضيع التى تحتويها دورة اللغة:
 

 العلقات الشخصية والتواصل مع األخرين 

 التسوق 

 المعيشة 

 األموال 

 الصحة ـ المرض 

 المدرسة ـ الوظيفة ـ العمل 

 أوقات الفراغ 

 كل ما هو حديث في الحياة العصرية 

 

 

 كيف تتعلم اللغة األلمانية ؟
 

سوف يكون التعليم مع مجموعات من الدارسين الذين 

،المستوى اللغوى الذى تتمتع به انت يتمتعون بنفس  

كما تتوفر الدراسة الفردية من خالل حجرات كمبيوتر 

 مجهزة للتعليم.
 

 

  

  

  تالدورا

  
الي من يحق لهم المشاركة هم المهاجرون، وكذلك الألجانب 

 و األجنبيات الذين يعشون في ألمانيا.

اللغة األلمانية في  تتعلمون في هذه الدورات الثروة اللغوية

تحتاجونها فى حياتكم اليومية. التي   

الهدف الرئيسى من هذه الدورات، هو مساعدة المهاجرون 

المعيشية في ألمانيا. واألجانب على تدبير وتحسين أحوالهم  

 

 

 

اضافة الي ذلك فان ما سوف تحصلون عليه من معرفة 

 لغوية عن طريق دورة األندماج، سيسهل

ومية، كما سيزيد الفرص المتاحة لكم في عليكم الحياة الي

 سوق العمل.

تتضمن دورة األندماج بشكل عام علي دورة لغة ودورة 

ساعة دراسية. 700توجيهية تعادل   

                                                                          

              

 

 

 لدورة التوجيهية                             دورة اللغة                                   الهدف
              

             


