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خطوط الحافالت:
ي محطة القطارات الرئيسية.

ي تتوقف �ف جميع خطوط الحافالت ال�ت
من محطة القطار الرئيسية يمكنك الوصول إىل

ي حواىلي 5 دقائق مشًيا عىل األقدام.
Ernst-Giller-Straße 20 A �ف

 أين تجدون معهد dasJOB-KONZEPT؟
Ernst-Giller-Straße 20 A, 35039 Marburg

من يزودكم بالمعلومات؟
Petra Diegel-Manz 

 Daniela Seim-Brestel 
 Rita Neidhardt

dasJOBKONZEPT معهد
06421 / 590 72 55 هاتف: 
06421 / 590 72 56 هاتف: 

info@dasjobkonzept.de : ي
و�ف يد اإلليك�ت ال�ب

من يمكنه المشاركة؟ 
يمكن لألجانب، والمهاجرين األلمان العائدين إىل ألمانيا، 

ي دورات 
ف المشاركة �ف ف عىل حق اللجوء والالجئ�ي والحاصل�ي

االندماج. 
تحصل المشاركات والمشاركون عادًة عىل إعفاٍء من التكاليف 

. ف من خالل الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئ�ي

م�ت تبدأ الدورات؟
ونية كورس نت  تجدون مواعيد البدء عىل البوابة اإلليك�ت

)Kursnet( أو ع�ب االتصال بالرقم 
.06421 / 590 72 56

كم تبلغ مدة الدورات؟
عقد دورة اللغة )600 ساعة( والدورة التوجيهية )100 ساعة( 

ُ
ت

عىل مدار خمسة أياٍم كل أسبوع بمعّدل
4 ساعاٍت دراسيٍة لكل يوم.
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الدورات
تستهدف دوراُت اللغة 

ف األلمان العائدين إىل ألمانيا،  األجانب، والمواطن�ي
. يتعلم المشاركون  ف ف عىل حق اللجوء والالجئ�ي والحاصل�ي

اٍت حول   ويكتسبون خ�ب
َ
 األلمانية

َ
ي الدوراِت اللغة

�ف
ي ألمانيا.

الظروف المعيشية �ف

ن المهاجرون من إدارة حياتهم 
ّ
الهدف من هذا أن يتمك

اليومية دون مساعدٍة من أحد. وهذا من شأنه أن يفتح 
ف وأن يحّسن فرصهم  ي ألمانيا أمام المشارك�ي

آفاق الحياة �ف
ي سوق العمل.

�ف

تتكّون دورة االندماج من دورة لغة ودورة توجيهية وتحوي 
 700 ساعة دراسية.

ً
إجمال

 

المحتوى
ي دورة اللغة ع�ب 

غة األلمانية �ف
ّ
دّرُس المعارف األساسية لل

ُ
ت

تناول قضايا يومية.

مواضيع دورِة اللغة
•  العالقات واالتصاالت الشخصية

• التسّوق
• السكن

• المال
• الصحة – المرض

• المدرسة – الوظيفة – عالم العمل
• وقُت الفراغ

• قضايا معارصة

كيف تتعلم؟
ي مجموعات ذات معارف سابقة متشابهة

• دروس �ف

المحتوى
 لمواضيع ذات 

ً
 تكميلية

ً
 معرفة

ُ
توفر الدورُة التوجيهية

أهميٍة مجتمعية.

ف  ف قدرة المشارك�ي كما تهدف الدورة التوجيهية إىل تحس�ي
ي الدولة األلمانية والمجتمع 

عىل تحديد وجهاتهم �ف
. ي

األلما�ف

مواضيع الدورة التوجيهية
ّ ي
• النظام القانو�ف

•  التاريــــخ – نشأة وتطور جمهورية ألمانيا االتحادية 

ي ألمانيا
• الحياة الثقافية �ف

الدورة التوجيهية دورة اللغة  الهدف 


