
لتخدم االھداف التالیة ١٩٩١ھي مؤسسة انشأت سنة  GAWمؤسسة ال  : 

 

جد بھا طاقم تدریس علي اعلي وحیث یالمساعدة علي مواصلة التعلیم 
اسالیب التعلیم  GAWمستوي من الخبرة .تستخدم مؤسسة ال 

الحدیثة.تقدم المؤسسة مساعدة الصحاب االعمال والشركات عن طریق 
صالح متقدیم المساعدة والمشورة في مختلف النواخي الخاصة بال

  الحكومیة وتنفیذ االعمال
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 للتسجیل واالستعالم
 

Gesellschaft für angewandte 

Wissenschaften mbH 

 

الھاتف رقم : 10 09 97 /41 26 0   

الفاكس رقم : 20 09 97 /41 26 0   

االلكتروني البرید  

gaw-ahrweiler@gaw-online.com 

  

  مواعید العمل

  من االثنین الي الجمعة

اة صباحا وحتي الرابعة عصرمن الساعة الثامن  

 

 

Öffnungszeiten 

 

Montag bis Freitag 

von 08:00 – 16:00 

   والتوجیھ دورة االندماج

للمھاجرات والمھاجرین 
  الجدد

دورات لغة للمبتدءین (
)ودورات اندماج للشباب  

 

 

 

für Zuwanderinnen 

und Zuwanderer 
 

 

in Zusammenarbeit mit: 

 

Integrationskurs 



 

 ما ھي دورة االندماج؟

 

 الذین الجدد للمھاجرین اساسي بشكل تقدم االندماج دورة ان

 تتكون حیث البعید المدي علي المانیا في والتأقلم العیش یودون

 وحدة ٦٠٠ عن عبارة االلمانیة للغة مكثف كورس من الدورة

 من المشترك تمكن) دقیقة ٤٥ الدراسیة الوحدة مدة(  دراسیة

مستوي مع یتناسب بما االلمانیة اللغة اتقان B1. ایضا ھناك 

 واالباء للنساء المثال سبیل علي وھي الخاصة االندماج دورات

 والكتابة القراءة الیستطیعون الذین واالشخاص وااللشباب

 كوكذل.تدریس وحدة ٩٦٠ من الدورة ھذه تتكون صحیح بشكل

 والتارخیة السكانیة الطبیعة حیث من بألمانیة للتعریف س ٦٠

 .والسیاسیة

 

ماھي المواضیع التي سوف تدرس في دورة 
 االندماج فیما یتعلق باللغة؟

 

ان دورة االندماج تھتم بشكل اساسي بالموضوعات الحیاتیة 

الیومیة التي یمارسھا الفرد في خالل الیوم العادي مثل الكلمات 

التي تعین الفرد في الموضوعات الخاصة بالتسوق  االساسیة

واستخدام المواصالت العامة والتعامل مع المصالح الحكومیة 

والبحث عن سكن وكذلك كیفیة التعامل مع الجیران في 

المواقف المختلفة.كذلك ایضا سیتعلم الفرد في خالل الدورة 

 كیفیة كتابة الخطابات وملئ االستمارات والصیغ المستخدمة

عند البحث عن عمل جدید وكیفیة التواصل مع االشخاص 

 المحیطین بشكل لغوي سلیم

ماھي االشیاء التي سیتعلمھا الفرد من خالل دورة 
 التوجیھ واالرشاد؟

 

ان دورة التوجیھ واالرشاد تخبرك عن الحیاة في المانیا وھنا 

والثقافة والتاریخ  سوف یتم التركیز علي النظام القانوني

أللمانیاالحدیث   

 

 
 
 
 
 
 

 ماھي المصاریف الخاصة بدورة االندماج؟

 

یعفي بشكل اساسي من دفع المصاریف الخاصة بدورة 
 .االندماج كال من

 .االشخاص الذین یحصلون علي راتب بدل البطالة
 .االشخاص الذین یحصلون علي راتب المساعدة االجتماعیة

 .االشخاص الذین یحصلون علي راتب بدل السكن
خاص طالبي اللجؤ في المانیااال ش . 

 

االشخاص الذین الیتبعون ھذه الحاالت سیقومون بدفع مبلغ 
)واحد یورو وعشرون سنتا مقابل كل وحدة تدریس ١،٢٠(

علي ان یحصل المشترك الذي قام بتسدید ھذا المبلغ علي نسبة 
ة اجتیاز االمتحان النھاءي للدورة من مكتب شؤن ل٪ في حا٥٠

 .الھجرة واالجانب مرة اخري

 

من ھم االشخاص الذین یجب علیھم االشتراك في 
 الدورة؟

 
 یجب االشتراك في ھذه الدورة لكل من

 
دون اللغة االلمانیة وال یمكنھم یالمھاجرین الجدد الذین الیج

 التحدث بھا
ك في الدورة عن طریق االجانب الذین طلب منھم االشتر

 مكتب شؤن االجانب والسلطات المختصة

٣.  ٢االشخاص الذین ینطبق قانون االحوال االجتماعیة رقم 
(Jobcenterل) 

 

 

 

 

 

 


