
لتخدم االهداف التالية ١٩٩١هي مؤسسة انشأت سنة  GAWمؤسسة ال  : 

 

جد بها طاقم تدريس علي اعلي والمساعدة علي مواصلة التعليم حيث ي

ي من الخبرة .تستخدم مؤسسة ال مستو GAW  اساليب التعليم

الحديثة.تقدم المؤسسة مساعدة الصحاب االعمال والشركات عن طريق 

صالح متقديم المساعدة والمشورة في مختلف النواخي الخاصة بال

  الحكومية وتنفيذ االعمال

Gesellschaft für angewandte 

Wissenschaften 

Am Spich 1b 

53424 Remagen 

Telefon: 02641 - 97 09 10 

www.gaw-online.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 للتسجيل واالستعالم

 

Gesellschaft für angewandte 

Wissenschaften mbH 

 

الهاتف رقم : 970910 02641   

االلكتروني البريد  

gaw-ahrweiler@gaw-online.com 

  

  مواعيد العمل

  من االثنين الي الجمعة

امن الساعة الثامنة صباحا وحتي الرابعة عصر  

 

 

Öffnungszeiten 

 

Montag bis Freitag 

von 08:00 – 16:00 

   والتوجيه دورة االندماج

للمهاجرات والمهاجرين 

  الجدد

دورات لغة للمبتدءين )

(ودورات اندماج للشباب  

 

 

 

für Zuwanderinnen 
und Zuwanderer 

 

 

in Zusammenarbeit mit: 

 

 

Integrationskurs 

mailto:bae-mayen@gaw-online.com


 

 ما هي دورة االندماج؟
 

 الذين الجدد للمهاجرين اساسي بشكل تقدم االندماج دورة ان

 تتكون حيث البعيد المدي علي المانيا في والتأقلم العيش يودون

 وحدة ٦٠٠ عن عبارة االلمانية للغة مكثف كورس من الدورة

 من المشترك تمكن( دقيقة ٤٥ الدراسية الوحدة مدة)  دراسية

مستوي مع يتناسب بما االلمانية اللغة اتقان B1. ايضا هناك 

 واالباء للنساء المثال سبيل علي وهي الخاصة االندماج دورات

 والكتابة القراءة اليستطيعون الذين واالشخاص وااللشباب

 كوكذل.تدريس وحدة ٩٦٠ من الدورة هذه تتكون صحيح بشكل

 للتعريف (دقيقة ٤٥ الدراسية الوحدة مدة)   دراسية  وحدة ٦٠

والسياسية والتارخية السكانية الطبيعة حيث من بألمانية . 

 

ماهي المواضيع التي سوف تدرس في دورة 

 االندماج فيما يتعلق باللغة؟
 

ان دورة االندماج تهتم بشكل اساسي بالموضوعات الحياتية 

رد في خالل اليوم العادي مثل الكلمات اليومية التي يمارسها الف

االساسية التي تعين الفرد في الموضوعات الخاصة بالتسوق 

واستخدام المواصالت العامة والتعامل مع المصالح الحكومية 

والبحث عن سكن وكذلك كيفية التعامل مع الجيران في 

المواقف المختلفة.كذلك ايضا سيتعلم الفرد في خالل الدورة 

بة الخطابات وملئ االستمارات والصيغ المستخدمة كيفية كتا

عند البحث عن عمل جديد وكيفية التواصل مع االشخاص 

 المحيطين بشكل لغوي سليم

ماهي االشياء التي سيتعلمها الفرد من خالل دورة 

 التوجيه واالرشاد؟
 

ان دورة التوجيه واالرشاد تخبرك عن الحياة في المانيا وهنا 

والثقافة والتاريخ  لي النظام القانونيسوف يتم التركيز ع

 الحديث أللمانيا

 

 

 
 
 
 

االندماج؟ دورة في االشتراك يكف كم  
 

يعفي بشكل اساسي من دفع المصاريف الخاصة بدورة 

 .االندماج كال من

 .االشخاص الذين يحصلون علي راتب بدل البطالة

 .االشخاص الذين يحصلون علي راتب المساعدة االجتماعية

ص الذين يحصلون علي راتب بدل السكناالشخا . 

 .اال شخاص طالبي اللجؤ في المانيا

 

االشخاص الذين اليتبعون هذه الحاالت سيقومون بدفع مبلغ 

(واحد يورو وعشرون سنتا مقابل كل وحدة تدريس ١،٢٠)

علي ان يحصل المشترك الذي قام بتسديد هذا المبلغ علي نسبة 

ة اجتياز االمتحان النهاءي للدورة من مكتب شؤن ل٪ في حا٥٠

 .الهجرة واالجانب مرة اخري

 

من هم االشخاص الذين يجب عليهم االشتراك في 
 الدورة؟

 
 يجب االشتراك في هذه الدورة لكل من

 
دون اللغة االلمانية وال يمكنهم يالمهاجرين الجدد الذين اليج

 التحدث بها
ك في الدورة عن طريق االجانب الذين طلب منهم االشتر

 مكتب شؤن االجانب والسلطات المختصة
٣.  ٢االشخاص الذين ينطبق قانون االحوال االجتماعية رقم 

)Jobcenterل) 
 
 
 
 
 

 


