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 بيان وضع  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 

ي تخص 
ي ألمانيا   دكتوراهدراسة الجميع المعلومات الت 

 
 ف

 

 .... عزيزنا الطالب

الياء،  من األلف إىل  لدكتوراه نقدم لك هذا الملف الشامل حول كل ما يتعلق بمرحلة ا 

جى ا  ي هذا فير
ي حال عدم  واختيار ما الملف لتدقيق ف 

 وف 
ً
ينطبق عىل وضعك تحديدا

وجود جواب عىل سؤال محدد لديك يرجى التواصل معنا من خالل برنامج الوتساب  

كة حداثة   أو الفاييى أو اإليمو أو التلغرام أو البوتيم أو الالين عىل الرقم الرئيسي لشر

ي ألمانيا وهو 
يق اإليميل  أو مراسلتنا عن طر  00491794297725: الدولية ف 

 germany@hadatha.net :التاىلي 

 

:  تمحصورة بالحال  إمكانية القبول -1
ً
 التالية تحديدا

 

 لم تحصل عل  شهادة ال ماجستي   بعد : 

ي بشكل مبد لك  التسجيل نا كنيم
ي الجامعات األلمانية  ئ 

ط و بف   أو جود كشر
ً
ي درستها مسبقا

وثيقة من  شف عالمات للمواد الت 

ي تانك سامعة تفيد بأالج
 ري    خ معروف تتخرج ف 

ً
وذلك لتوفير الوقت    ماجستير مسبقة من شهادة النسخة   بدون وجود  وذلك  الحقا

 ,
ً
ي هذه الحاوعليك وبعد حصولك عليها يجب تزويدنا بها فورا

ي ألمانيا   دكتوراه اسة اليمكنك در  لةف 
ط حصولك عىل معدل بف  ال  شر

ي شهادة الما% 70عن  ليق
ي ألمانيا  دكتوراه ال لدراسة لك ضار قبول إح ننا يمك ستير جف 

ي حال   ف 
ي الكان وف 

أقل من  ماجستير معدلك ف 

ي ألمانيا   ماجستير دراسة ال% فالحل هو إما إعادة 70
. ف   

 

ر :   حصلت عل شهادة الماجستي 

ي ألمانيا  دكتوراه ال لدراسة  لك  ضار قبوليمكننا إح
ي هذه و ف 

ي ألما لدكتوراهاسة ايمكنك در  لةحا لاف 
ط حصولك عىل معدل بنيا ف  شر

ي % 70عن  لال يق
ي حال   الماجستير  شهادة  ف 

ي الكان وف 
ي    ماجستير دراسة ال% فالحل هو إما إعادة 70أقل من  ماجستير معدلك ف 

ف 

. ألمانيا   

 

 

كة حداثة الدولية   Hadatha International شر
 Birkenweg.18 قبوالت للدراسات العليا  -قبوالت جامعية 

 Weiterstadt 64331 قبوالت لغة –قبوالت تخصص لألطباء 
ي والبحث عن عمل 

ات التدريب المهت   Germany تأشير
 Phone: +491794297725 491794297725+هاتف: 
 info@hadatha.net E-mail: info@hadatha.netإيميل: 

 www.hadatha.net Web: www.hadatha.netويب: 

 سمعلومات كور 
المجتهد لتعلم اللغة  

 األلمانية مجا
ً
%  100نا

ي آخر أرب  ع صفحات 
 
ف

 من هذا الملف 
 

mailto:germany@hadatha.net
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 : توراهمدة دراسة الدك  -2
ي عىل إتمام البحث ال مد عىل األقل ويعت سنتير  عبارة عن ام ل عبشكمدرة دراسة برنامج الدكتوراه 

الدكتوراه مع ذي تنوي دراسته ف 

ي ألمانيا معظمها بحثية وال يوجد مواد أو اختبارات يمتحن بها الطالب سوى مناقش ا
ي نهاية لعلم أن دراسة الدكتوراه ف 

ة الرسالة ف 

ي مواد معينة موجودةبرامج دولية لدراسة الدكتوراه تعتم  كذلك توجد و  بحثه
امج  د عىل النجاح ف  ي هذه اليى

امولكن هذ  ف  ج  ه اليى

ي ألمانيا. قليلة جد
 ف 
ً
 ا

 

 مستويات اللغة األلمانية:  -3

ها من لغات العالم ينبثق عن هذه المستويات ش ي يات مستو دات لغة متعلقة بالهاللغة األلمانية عدة مستويات كغير
 ا  ستها تم در الت 

ي فهم التفاصيل المنه  لتستفيد  وياتك المستهر تل ش أجدول ب يكسنعرض عل هنا و 
ي تالف 

 الملف: هذا   ية ف 

 

 تفاصيل هامة  المستوى 

A1 

فإذا كان كورس مكثف فمدته ستكون   الكورس،ومدة دراسته تختلف بحسب نوع  (A1.2 و  A1.1ينقسم لمستويير  )

ي ألمانيا تي   8أسابيع أما إذا كان كورس عادي فمدته   5
ي خارج  800إىل  500اوح ما بير  أسابيع وتكلفته ف 

ألمانيا   يورو وف 

اوح  ي يمكن التقدم   400إىل  200ما بير  تي 
ا بعد إنجاز هذا  إليهيورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة الت 

إثبات عىل أن من حصل عليها يثبت أنه يملك   شهادة ال تقبلها الجامعات وهي   وهي  A1  مستوى هي شهادة ال ال

ة لم الشمل لألزواج أو الزوجات الراغبير  بإحضار أزواجهم  ات أولية عن اللغة األلمانية بينما تفمعلوم ي تأشير
يد ف 

 بعض السفارات األلم نيا وزوجاتهم إىل ألما
ً
ة. وتطلبها أحيانا ط للحصول عىل التأشير  انية من الطلبة كشر

A2 

كون  فإذا كان كورس مكثف فمدته ست الكورس، ومدة دراسته تختلف بحسب نوع  (A2.2 و  A2.1ينقسم لمستويير  )

اوح ما  8س عادي فمدته  أسابيع أما إذا كان كور  5 ي ألمانيا تي 
ي خارج ألمانيا   800إىل  500بير  أسابيع وتكلفته ف 

يورو وف 

اوح ما بير  
ي يمكن التقدم   400إىل  200تي 

ز هذا  ا بعد إنجاإليهيورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة الت 

إثبات عىل أن من حصل عليها يثبت أنه يملك   ال تقبلها الجامعات وهي  ادةشه  وهي  A2  مستوى هي شهادة ال ال

ة لم الشمل لألزواج أو الزوجات الراغبير  بإحضار أزواجهم   معلومات متوسطة عن اللغة األلمانية ي تأشير
بينما تفيد ف 

 بعض السفا وزوجاتهم إىل ألمانيا 
ً
ة. ط للحصول رات األلمانية من الطلبة كشر وتطلبها أحيانا  عىل التأشير

B1 

  5  ستكونفإذا كان كورس مكثف فمدته  الكورس،( ومدة دراسته تختلف بحسب نوع B1.2 و  B1.1ينقسم لمستويير  )

اوح ما بير    8أسابيع أما إذا كان كورس عادي فمدته 
ي ألمانيا تي 

ي خار   800إىل  500بير  أسابيع وتكلفته ف 
ج  يورو وف 

ي يمكن التقدم يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة ال  400إىل  200اوح ما بير  ألمانيا تي  
ا بعد  إليه ت 

ط أس وهي  B1إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال  ية لجميع التخصصات ماعدا شر اسي لدخول السنة التحضير

الوقت   وقادر بنفسعن اللغة األلمانية  جيدةت معلوما عليها يملك إثبات عىل أن من حصل  وهي التخصصات الطبية 

ط أساسي عند معظم الجامعات  عىل التحدث بشكل جيد مع الناس وفهم الكثير من الناطقير  بها وكذلك هي شر

ط عند الكثير من السفارات األلمانية للراغ طي أوىلي من الجامعة وكذلك هي شر
بير  بالحصول عىل قبول جامعي شر

ة عند التقدم بطلبها للسفارة.  األلمانية للحصول عىل  أو   B2وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إىل امتحان ال    التأشير

C1. 

B2 

  6أسابيع أما إذا كان كورس عادي فمدته   4فإذا كان كورس مكثف فمدته هي  الكورس، مدة دراسته تختلف بحسب نوع 

اوح ما بير   
ي ألمانيا تي 

اوح ما بير   800إىل   500بير   أسابيع وتكلفته ف 
ي خارج ألمانيا تي 

يورو   400إىل   200يورو وف 

ي يمكن التقدم بحسب المعهد الذي يخ
  وهي  B2ليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال إتاره الطالب. والشهادة الت 

ية لجميع التخصصات الطبية وهي إثبات عىل أن من حصل عليها يملك معلومات   ط أساسي لدخول السنة التحضير شر

 يج
ً
ي دة جدا
 فس الوقت عىل التحدث بشكل اللغة األلمانية وقادر بن ف 

ً
الناطقير  بها   معظممع الناس وفهم    جيد جدا

طي أوىلي من الجامعةوكذلك هي شر 
  ط أساسي عند معظم الجامعات األلمانية للراغبير  بالحصول عىل قبول جامعي شر

 وكذلك
ً
ي التخصصات الطبية حرصا

ط عند الكثير من ال   ف  ةسفارات األلمانية للحصول هي شر عند التقدم   عىل التأشير

هم ة البحث عن عمل أو التخصص لألطباء أو العمل للممرضير  وغير وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إىل   . لتأشير

 .TestDaF أو  DSHأو  C1امتحان ال   
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C1 

  6ع أما إذا كان كورس عادي فمدته  أسابي 4مدة دراسته تختلف بحسب نوع الكورس، فإذا كان كورس مكثف فمدته هي 

اوح ما بير  أساب
ي ألمانيا تي 

اوح ما بير    550إىل  350يع وتكلفته ف 
ي خارج ألمانيا تي 

  يورو بحسب 400إىل  200يورو وف 

ي يمكن
وهي إثبات   C1ليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال إالتقدم  المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة الت 

مع   ممتاز األلمانية وقادر بنفس الوقت عىل التحدث بشكل للغة عن ا ممتازة لومات ن حصل عليها يملك مععىل أن م

 الصادرة منالناس وفهم  
ً
  أو  DSH      الان وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إىل امتحبها الناطقير   كل الكلمات تقريبا

TestDaF   ي ألمانيا أو للطلبةوهي شهادة مطلوبة من أغلب األطباء الراغبير  ب
الراغبير  بدراسة   التخصص أو العمل ف 

ي أغلب الجامعات األلمانية. 
 الماجستير أو الدكتوراه ف 

DSH 

 ما   وهو ليس مستوى بل شهادة لغة ألمانية تشبه التوفل أو اآليلتس
ً
ية والكورسات المؤهلة له عادة ي اللغة اإلنكلير 

ف 

ية مدتها حواىلي    والنجا   350ع وتكلف حواىلي  أسابي 6تكون كورسات تحضير
ً
يعتمد عىل   االمتحانح بهذا يورو وسطيا

ي 
ي حصل عليها المتقدم, فمن حصل ف 

% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة ال    57عىل درجة  االمتحانالدرجات الت 

DSH1  ي و
ي  DSH2% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة ال    67عىل درجة  االمتحانمن حصل ف 

 االمتحانو من حصل ف 

وهي أعىل شهادة فيه وبالطبع فالحاصل عىل هذه   DSH3ادة ال    % عىل األقل فسيحصل عىل شه82عىل درجة 

  ملم الشهادة يكون 
ً
 بدون    بكل تقريبا

ً
ة  وكل من يريد دراسة البكالوريوس مباشر

ً
 ومحادثة

ً
تفاصيل اللغة األلمانية كتابة

ية عليه الحصول عىل مستوى   ة بالدراسة. لدخول الج  عىل األقل DSH2السنة التحضير  امعة والمباشر

TestDaF 

ي اللغة ا
 شهادة ال    وهو ليس مستوى بل شهادة لغة ألمانية تشبه التوفل أو اآليلتس ف 

ً
ية ويشابه تماما باللغة   DSHإلنكلير 

ية مدتها حواىلي  األلمانية  ما تكون كورسات تحضير
ً
ورو  ي 350أسابيع وتكلف حواىلي   6والكورسات المؤهلة له عادة

 والنجاح بهذا 
ً
هو أدئ     TDN3لمستوى الذي حصل عليه المتقدم, إذ يعتيى مستوى اىل مد عيعت االمتحانوسطيا

فهو   TDN4وأما المستوى   أو الفنون,  ا مستوى وتقبل به القليل من الجامعات بتخصصات معينة كتخصص الموسيق

 بينما 
ً
كل    هو األعىل من بير   TDN5يعتيى المستوى   مستوى أعىل من السابق وتقبل به جميع الجامعات تقريبا

ي كل الجامعات. المستويات وبا
  لطبع مقبول ف 

ً
ل تفاصيل بكوبالطبع فالحاصل عىل هذه الشهادة يكون عارف تقريبا

 وكل من يريد دراسة الب
ً
 ومحادثة

ً
ية عليه الحصول عىل  اللغة األلمانية كتابة  بدون السنة التحضير

ً
ة كالوريوس مباشر

ة TDN4مستوى   بالدراسة.   عىل األقل لدخول الجامعة والمباشر

 

ي ألمانيا  الدكتوراهاللغة المطلوبة لدراسة  -4
 
 : ف

 

 : مانيةباللغة األل دكتوراهإذا كان قبول ال

ط ال    -دكتوراه لء الفعىلي بدراسة اللبد -عىل الطالب األلمانية  معظم الجامعاتتشي 
ً
ي اللغة  أي شهادة  عىل أن يكون حاصل

ف 

ط الجامع من لالبعض القليولكن هنالك ية األلمان  .  B1   ال أو  B2ادة ال   هشات تشي 

وف ط األساسي هو قدرة الطالب عىل التحدث مع اليى  الشر
ً
ف وفهمه وفهم وطبعا  واإلداريير  فحسب. الطلبة يسور المشر

 

ية دكتوراهإذا كان قبول ال  : باللغة اإلنكلي  

ي أغلب األحوال 
ط لغوي إذا  طلبة الدكت لمانية عىلاأل الجامعاتمعظم  طال تشي  ف  كانوا يريدون دراسة الدكتوراه باللغة وراه أي شر

ية ف بأن  اإلنكلير  وفيسور المشر  عىل محادثته و إال إذا أدرك اليى
ً
فهمه فعندها البد للطالب من الخضوع  الطالب غير قادر فعليا

ي اللغة اإلنكل
ية. لدورات تقوية ف   ير 

 

 ارات األلمانية: لسفاللغة المطلوبة من قبل ا -5

 

 
ً
ط السفارة عىلال ت عادة ط لغو  شي  ط ما ي إال إذا نص القبول عىل طلبة الدكتوراه أي شر ة    شر ولكن ولضمان الحصول عىل التأشير

ة لدور ذلك  نحن ننصح  ي اللغة األلمانية قبل تقديم طلب التأشير
ة من قبل السفارة  بتقديم شهادة ف  ي الموافقة عىل إعطاء التأشير

ف 

ي بلد الطالب. األ
 لمانية ف 
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 ة ء وبعد الدراسأثنا  العمل -6
ي ألمانيا لمدة  يسمح للطالب 

 العمل ف 
ً
ي اليوم 8أي   يوم )كامل 120قانونيا

ي السنة أو  ساعات ف 
ي السنة أي    240( ف 

نصف يوم ف 

 ساعة أ 20بمعدل 
ً
ي اليوم(  4)أي سبوعيا

اوح ساعات ف  ي ألمانيا تي 
يورو    16إىل   9بير  ومتوسط أجرة ساعة العمل للطالب ف 

كة المانحة للعمل. وبالطبع % من المرصوف السنوي للطالب وتصل  90  – 80يغطي عمل الطالب حواىلي  بحسب الجهة أو الشر

ي كثير من األحيان.  وعادة ما يسمح لجم100النسبة إىل 
ي كافة أ% ف 

 . السنةوقات يع الطالب العمل ف 

ي األسبوع بدقاعدة أساسية: من يعمل 
 
ي يومي   ف

 وام كامل فإنه يكف 
ر
 نفسه األسبوع كامل

ي يمكن أن يعمل بها الطالب فهي مختلفة وك
كات  وبالنسبة ألنواع المهن الت  ة وتعتمد بشكل أساسي عىل ما تحتاجه الشر ثير

كات التغليف والتعبئة والحراسة والمحالت الت ،العملوأصحاب  ي المطاعم وشر
ي يعمل بها الطالب تكون ف 

جارية ومعظم المهن الت 

كات والمخازن و  ها شر ة.  الشحن وغير ي ال تحتاج لخيى
 من المهن الت 

ي ألمانيا لمدة سن أما عند انتهاء الطالب من الدراسة فيسمح
 البقاء ف 

ً
رج ويعط وثيقة إقامة ة ونصف من تاري    خ التخله قانونيا

 بمغادرة ألمانيا  مؤقتة تسىم إقامة البحث عن العمل وعند انقضاء تلك المدة بدون أن يجد الطالب ف
ً
رصة عمل فهو ملزم قانونيا

ا من إحدى السفار  ي العالم. ات األلموالتقدم من جديد بطلب للحصول عىل الفير 
 انية ف 

 

 ما يخصه ن وكل سكال -7
ي ألمانيا: الهن

 ك نوعير  أساسيير  لسكن الطالب ف 

ي الجامعة بحسب توفبة الم لطع الجميح لتا م  جامعي وهو سكن الوهو ال األول
  شاغر األماكن السجلير  ف 

ً
رة لدى الجامعة ويكلف شهريا

ي شقة جامعة وبحسب نوع السكن، فإذا كان سب كل جامبح  يورو   350 إىل 200بلغ م
كة أو جنالسكن ف  ك فسعر  اح عية مشي  غرف مشي 

 ما وأما لو الغرفة يكون رخيص نوع
ً
ي شلطالب كان ا  ا

تفع. لوحده فا ةصغير ية  امعج قةيسكن ف   لتكلفة بالطبع سي 

: لا ي
ي حالتيه تزيد عن ع طبل وأجرة هذا السكن باالمأخوذ من أناس عاديير  ن الخاص لسكوهو ا ثان 

كة   أجرة السكن الجامعي ف  الشقق المشي 

   450إىل  250 ما بير  اوح إيجار الغرفة يي  والشقق المفردة و 
ً
 كن. وع السبحسب نيورو شهريا

ي اكن الس ع طبوبال
 سعر التدوعير  أعالنلف 

ً
ي   الساخن والبارد وال  ماء فئة وسعر اله يتضمن غالبا

رباء إذ لكهوال تكلفة ا أغلب األحيتضمن ف 

اك مع شر ي م المستأجر باالشي  ي يرصفها بمبلغ تقديري يقن اها رسوم شهرية ثم كة كهرباء يدفع للي  
  يورو و   30ىلي در بحوالكهرباء الت 

ً
سطيا

 د. احللشخص الو 

ىلي نفسه ل ر مك األ ذلوك
نت المي   اكشال اإذ أن   L DSتكلفة االني   يدفعها الم يو   20الشهري يقدر بحواىلي  ي 

ً
كة    جر ستأرو وسطيا لشر

. االتصاالت المقدمة لخدمة االني   ىلي
 نت المي  

ي بعض أنواع  ظة: حمل 
ن كهرباء لفة اليكون اإليجار الشهري للسكن متضمن تك السكن الجامعي ف  ير   حسب قوانب وذلك ىلي مي   الت واإلني 

 كل جامعة عىل حدة. 

 

 لت  واصالم -8
ي يل الطعند تسج

 بحواىلي ل التسجيم و سعد دفعه لر وبة  الجامع الب ف 
ً
ي تقدر سنويا

،يورو تدفع عىل فصلير   0001إىل  500الت    دراسيير 

اما مح لهسصالت خاصة تاو يستلم الطالب بطاقة م ي الوالية ال  مةت والقطارات العاركوب الحافالت والي 
ي ف 

 يسكن بها مع التذكير بأن ت 

ي الم قطف هو ليس  بالواليةالمقصود 
ة تشكل هذه الوالية.   الب بلالط فيها جامعة  د اجتتو دينة الت  لجدير بالذكر لو وا هي عدة مدن كبير

ي ن أن المواطن العادي أراد  ي يمتلكها الطالب لكان س س تلك البطاقةفأن يشي 
 تعتيى  تاىلي ن اليوروهات وبالعرها بضعة آالف مالت 

ً
 عمليا

ي ألمانيا 
 ت هذه. صال وامراعاة بطاقة الم عد ب جانية بالكاملم الدراسة ف 

 

 الشهري وفالمعيشة والمص  -9
ي المحال التجارية  

ابه واتصاالته، إذ تعتيى أسعار الطعام ف  ي سيحتاجها الطالب لطعامه وشر
نقصد بالمعيشة هنا التكلفة الشهرية الت 

ي ألمانيا رخيصة إىل حد كبير ب
ى ف   ما بير  المقارنة مع دخل الفرد إذ  الكيى

ً
اب   200إىل  100 يحتاج الطالب شهريا يورو كتكلفة طعام وشر

ي    01واىلي إضافة إىل ح
ي البيت أو ف 

ب ف  م باألكل والشر  التكلفة السابقة هي للطالب الملي  
ً
يحة الهاتف المحمول. وطبعا  لشر

ً
يورو شهريا

ي طعامه عىل المطاعم ا
يد تلك التكلفة لو اعتمد الطالب ف  فيهية  مطعم الجامعة وسي   ها من األماكن الي  لجاهزة وزيارة المقاهي وغير

 العامة. 

ي ألمانيا إذ يولن ننس هنا بأ
  كلف ن نذكر بأن التدخير  مكلف ف 

ً
سعر   إنيورو بحسب المدخن حيث  250إىل  100  ير  ا بمالطالب شهريا

ي العلبة.   9إىل  6ما بير  علبة سجائر المالبورو 
 يورو بحسب عدد السجائر الموجودة ف 
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ي ألمانيا
 
 متوسط المصوف السنوي الذي يحتاجه الطالب ف

 للطالب 
ً
الغي  شهريا

مدخن والمعتمد 

ل  ي المي  
 
 عل الطبخ ف

متضمن السكن والطعام 

والتأمي   الصحي  

نت   والكهرباء واإلني 

 والهاتف 

  700حوالي 
ً
 يورو شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

 يورو 9000

 متضمنة الرسوم الجامعية 

 للطالب الغي  
ً
شهريا

مدخن والمعتمد 

ي  
 
عل األكل ف

 المطاعم 

والطعام متضمن السكن 

والتأمي   الصحي  

نت   والكهرباء واإلني 

 والهاتف 

يورو   950إل  800من 

 
ً
 شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

يورو متضمنة   11000

 الرسوم الجامعية 

 للطالب  
ً
شهريا

المدخن والمعتمد  

ل  ي المي  
 
 عل الطبخ ف

متضمن السكن والطعام 

والتأمي   الصحي  

نت   والكهرباء واإلني 

 والهاتف والتدخي   

يورو   950إل  800من 

 
ً
 شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

يورو متضمنة   11000

 الرسوم الجامعية 

 للطالب  
ً
شهريا

المدخن والمعتمد  

ي  
 
عل األكل ف

 المطاعم 

متضمن السكن والطعام 

والتأمي   الصحي  

نت   والكهرباء واإلني 

 والهاتف والتدخي   

يورو   1200إل  900من 

 
ً
 شهريا

السنوية حوالي  التكلفة 

يورو متضمنة   14000

 الرسوم الجامعية 

 التكاليف اإلضافية 

 رسوم تسجيل الجامعة تدفع عل فصلي   كل منهما  500حوالي 
ً
 250يورو سنويا

 يورو 

 فيما لو احتاج الطالب ذلك  300حوالي 
ً
 يورو تكلفة كورس اللغة شهريا

 

 ي   الصحي والعلج تأملا -10
ي ألمانيا: حي  هنالك نوعير  للتأمير  الص

 ف 

: وتندرج تحت اس األول:   الحكومي
كات منها االتأمير  ب الذي لم  وتقدر تكلفة هذا التأمير  للطال  TKو ال    AOKل  م هذا التأمير  عدة شر

 بحواىلي  
 وحواىلي    100يتجاوز سن الثالثير 

ً
ز عمره الثالثير  ومعظم الجامعات تلزم الطالب بأن  يورو للطالب الذي تجاو   200يورو شهريا

, إذ يأخذ الطا  الحكومي
ي التأمير 

صة عليها صورته يذهب بموجبها ألي طبيب أو مشف  أو صيدلية بدون أن يدفع لب بطاقة خايسجل ف 

 لقاء عالجه مهما كان نوع المرض الذي يعالجه. أي تكلفة  

 : ي
كات ا  ير  أمالت الثان  ي الخاص والشر

ي هذتعمل   لت 
 وأسعارها متفاوتة عىل حسب ن ير نوع كثال ا ف 

ً
ي سوف تقدمها  وع ة جدا

الخدمات الت 

اكات وت ضمن حاالت محددة عالج األسنان إال ة وغالبيتها ال تغطي تكاليف ف عمليات معينطي تكاليللعميل فمنها ال تغ  كاليف واشي 

كات  إضافية, وتتمير  معظم  ط عىل عمالئنهبأتلك الشر  لدفع ا ها ا تشي 
ً
كة  لفاالمشف  وبعدها يقوم العميل بإرسال ا بيب أو للط أول تورة لشر

د إما كامل الت  نسبة من اف أو غالكاليالتأمير  ليسي 
ً
ي دفعها, وبالطبعبا

 والخاص  كومي بير  التأمير  الح  المجال للمقارنة لتكاليف الت 

 ة. فالحكومي يفوقه بأشواط كثير 
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 كتوراه د قبول الوبة لتأمير  طللمق األوراا -11

 صورة عن جواز السفر  •

( عن الشهادة الثانوية  نسخة • ي
ي أو ألمائ  جمة )إنجلير 

 مصدقة ومي 

ج نسخة • ي مصدقة ومي  ( عن الشهادة الجامعمة )إنجلير  ي
 أو ألمائ 

ً
 ية “البكالوريوس” موضحا

ً
 فيها المعدل العام رصاحة

( عن   نسخة • ي
ي أو ألمائ  جمة )إنجلير 

 كالوريوس”عية “البدة الجامأو بيان درجات الشهاكشف  مصدقة ومي 

  نسخة •
ً
” موضحا ( عن الشهادة الجامعية “الماجستير ي

ي أو ألمائ  جمة )إنجلير 
 مصدقة ومي 

ً
  فيها المعدل العام رصاحة

ي مصدقة وم نسخة •
ي أو ألمائ  جمة )إنجلير 

” ي   ( عن كشف أو بيان درجات الشهادة الجامعية “الماجستير

ة ذاتية  •  من الطالب  وقعة م CVسير

 لونة شخصية م أرب  ع صور  •

ية أو األلمانية )إن وجدت( • ي توصية عىل األقل باللغة اإلنكلير 
 رسالت 

ية  motivation letterب ) رسالة تحفير  أو تدعيم للطل  • توضيحية عن سبب اختيار  أو األلمانية وتتضمن جمل ( باللغة اإلنكلير 

ي ألمانيا واإليحاء بأن الطالب 
 
ي الجر عىل متابعة الدراسقاد الطالب للدراسة ف

 
لمانية بدون مشاكل عىل األغلب  امعات األة ف

ي الذي وصلت إ
ي االستفادة من التطور العلىمي والتقت 

 ليه ألمانيا عىل كافة األصعدة. ورغبته ف 

 التخصص الدقيق الراغب بدراسته والتعمق فيه )إن وجد(.  الطالب ه( يظهر فيproposalمخطط بحث ) •

ية أو األلمانية )نكإل شهادات اللغة ا •  (إن وجدتلير 

ط أن تكون وزارة خارجية البلد الذي صدرت منه من جميع الشهادات يجب أن تكون مصدقة  ملحظة:  مصدقة من   وليس شر

 األلمانية  السفارة

 

 ة األلمانية متطلبات السفار  -12

ي األلمانية يذ  أو قبول من إحدى الجامعات  •
ي الدراسة المر  وع كر به تاري    خ االلتحاق ونالمعاهد أو المشاف 

 ألمانيا اد اتباعها ف 

ي د من أحة غلقبول   •
ي هذا المعه  ألمانيا يثبتمعاهد اللغات ف 

ها  باعورة اللغة المراد اتحاق بدد ويبير  تاري    خ االلتالتسجيل ف 

ي هذه الدورةوماهي المستو 
ي سيتم دراستها ف 

 . يات الت 

ي يحت •
  B1اجونها ولكن عىل األغلب هي شهادة إتمام اللغة األلمانية وهنا يتم سؤال السفارة األلمانية عن نوع الشهادة الت 

ي دول والختصاصات أخرى يتم طلب شهادلمعظم الدول واالختصاصات و 
يسمح   حت   B2أو  A2أو  A1 ة ال لكن ف 

ي أو تركيا  ي دول الخليج العرئى
ا ولكن لمعظم القادمير  والمقيمير  ف   التقدم لطلب الفير 

ر
 عادة

ً
ال يطلب منهم    وليس دائمأ

ي اللغة B1ال   شهادة 
دراسة  إتمام حيث يمكنهم القدوم إىل ألمانيا و   A2أو  A1بل يتم االكتفاء بشهادة ال  ةاأللماني ف 

ي البلدان العربية فشهادة فيها, يات المتبقية تو مس ال
ةطلب ال استالممطلوبة وأساسية وبدونها لن يتم  B1ال    أما باف  ,  تأشير

ي البلد االطالع عىل موقع السفارة األلمانية  بوننصح  
ة وذلك   هسيقدم منالذي   ف  للحصول عىل  الطالب طلب التأشير

 . والوافية اإلجابة الدقيقة

ية ف  غةهم باللاتسيدرسون اختصاصالماجستير والدكتوراه والذين وس و ريالبكالو لبة بالنسبة لبعض ط  • لن يطلب  االنكلير 

ط  ي شهادة   حيازة  يطلب منهم   ولكن قد  ،األلمانيةاللغة  حيازة شهادة منهم شر
ية ) ة اإل لغال ف  تس(  التوفل أو اآليلكنكلير 

ية عند التاسته الجامعية بوذلك لمن لم تكن در  افاقدم إىل الس اللغة اإلنكلير   رة لطلب الفير 

 : ثالثة طرق  ولها  كفالة مالية:  •

ي أحد البنوك األبنكي  فتح حساب هي   ولالطريقة األ -
ي ل مقيد ف 

يورو   10500لطالب ووضع مبلغ  ألمانيا بإسم امانية ف 

ي هذا الحساب بحيث أن ال لعىل األق
حب  رد هذا المبلغ من خالل سألمانيا يستطيع طالب وبمجرد وصوله إىل ف 

 عىل األكير عىل مدار يو  875 مبلغ
ً
 ومن هنا جاءت كل 12رو شهريا

ً
أن الطالب لن يسمح له  حساب مقيد إذ مة شهرا

  10500غ ال   لببسحب م
ً
د مؤكد  لحكومة األلمانية وجود مور نيا وذلك لتضمن اعند الوصول إىل ألمايورو كامل

ي السنة
 يا ه إىل ألماناألوىل من وصول للطالب ف 
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ي فافهي ك الثانيةالطريقة  -
ور ألمانيا )  لة شخص ف  هذا   حيث يقوم ,( األلمانية ي أن يحمل الجنسية ليس من الص 

ي ال  أو شؤونة ديلالشخص بالذهاب إىل الب 
ي يعيش فياألجانب ف 

هم   ها مدينة الت  كفل بالطالب  ريد أن يتبأنه يويخيى

ي أثناء تواجده للدراالفال
ي ألمانيا, ئ 

ي الكسة ف 
ط ف  مرصوفه ويتم ذلك من خالل   عنكون دخله يزيد فيل أن يويشي 

غة األلمانية:  بالل  سمها وا بير  الدخل والمرصوف الشهري  انية للمقارنةلمسيطة تتبعها الحكومة األحسبة ب

rungVerpflichtungserklä 

 يسمح القانون بكفالة الطالب إذا كان 
ً
كة تدر يورو أو لديه  2500وراتبه أعىل من  الكفيل يعملوعادة عليه ما يزيد   شر

 ويبف  معه من هذا المبلغ ما يزيد عن   2500عن 
ً
 بعد خصم كامل مصاريفه الشخصية 855يورو شهريا

ً
 . يورو شهريا

 

ي هذه  ت حكومية أو خاص منح دراسية من جهاعىل  فتخص الطلبة الحاصلير    الثةالطريقة الث -
ة وتكون الكفالة ف 

جمةع الحالة عبارة   سيأخذه الطالبذي هة موضح فيها الراتب الالج من تلك  ن وثيقة مصدقة ومي 
ً
 شهريا

ة زمنية ال تقلأن يكون صال ضلومن المف  ولعجواز سفر ساري المف •  لفي 
ً
تاري    خ تقديم طلب الحصول   أشهر من  6عن  حا

ا ىل ع  الفير 

 أشهر  ثالثةمدة ال تقل عن  مير  صحي مع تأ •

ي يملكها  •
ي الشهاداتوية ادة الثانمن شها ابتداءً طالب الجميع الشهادات الت 

وبالطبع يجب  معية إن وجدت الجا لعامة وباف 

ي أصدرت تلك الشهادات ويجب من الجهات الح  دات مصدقة هاش أن تكون تلك ال
جمة  كومية الت   أن تكون مي 

ً
أيضا

ية اللغتير  األلمانية أو  ىإلحد جمير  معتمدين من السفارة األلمانيمن  اإلنكلير 
 ة مي 

 كن ناأخرى بحسب كل حالة ول وراق لمانية أقد تطلب السفارة األ •
ً
ان أو ز جأو ح لك كأوراق إثبات السكنما يتم ذ درا طير

ي أو و 
هاثيقة أحوال مدنية حجز فندف   وغير

 ة ير و كتكلفة لدراسة طلب التأشيور  75مبلغ  •

 : لزوجة واألوالد إىل ألمانيا زوج أو ااصطحاب ال -13
وج أكن لليم وجة اصطالب المي   : زوجها واألوالد بطري ته أو طحاب زوجو الطالبة المي    قتير  مختلفتير 

، عه م موهي أن يصطحبه الطريقة األول: 
ً
ة لهم مرتبطة أي يحصل لهم ع فورا ة مباشر ته،ىل تأشير ط  بتأشير ي هذه الحالة ستشي 

وف 

طير  أساسيير   ه السفارة األلمانية علي ال   مساحةلكل شخص بحيث أن يكون مناسبة  لشقةعقد سكن مسبق من ألمانيا  أولهما  شر

 مي    12عن  لتق
ا
  ثانيهما, و ي  مرب  عم 48ن ع لال تقالمطلوبة يجب أن ة قمساحة الش طالب وزوجته ولديه طفلير  ف مرب  ع فمثل

ح ال لها عدة أشكل ت, و كفالة مالية خاصة بهم  الشر
ً
ي الفقرة شابه تماما

 (. 12)رقم   السابقةمكتوب ف 

ي شؤون األجانب وقيام  ألمانيا من خالل تقله إىل بعد وصو  وهي أن يصطحبهم معه الطريقة الثانية: 
ديم طلب لم شمل لهم ف 

ة لم الشمل مع األوالد إن  إلعطائها   ة السفارة األلمانيةقابلمب  زوجته ي هذه الحالة  وجدوا،تأشير
طير   قق الزوج االبد أن يحوف  لشر

ي الطريقة األوىل. 
 األساسيير  المكتوبير  ف 

معهم أن يؤجلوا  معائلته فر سبالراغبي    ةأو الطالبلب نصح الطاتنا نخي  خلل  نم نصيحة: 

 . كافة المتطلبات المعيشيةإل ألمانيا وذلك لتجهي     مه وصول  ذلك إل ما بعد 

كة حداثة الدولال -14 ي تقدمها شر
 للطالب:  يةخدمات الت 

 تأمير  قبول جامعي  -1

  قبول لغة تأمير   -2

 فتح حساب بنكي  -3

 تأمير  وثيقة التأمير  الصحي  -4

ة ذسة كتاب -5 افية اتية احير  ي 
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افية كتابة رس -6  الة تحفير  احي 

  السكن المؤقت والدائم تأمير   -7

ي المطار التقبسال ا -8
 
 ف

ي السفارة األلمانية حجز مو  -9
 
 عد ف

جمة الشخصية وترجمة األوراق وادمة الخ -10  ندات تلمسي 

 

كة  أسعار -15  حداثة الدولية وعروض الخدمات لشر

 

 العرض المتقدم العرض األساسي 
 

 دكتوراهتأمي   قبول  -1

 تأمي   قبول لغة  -2

 فتح حساب بنكي  -3

 تعبئة طلب السفارة -4

ي عل مقابلة السفارة -5
 
اف  التدريب الحي 

افية -6 ة ذاتية احي   كتابة سي 

افية كتابة رسالة تحفي   )م -7  وتيفيشن( احي 

 تأمي   وثيقة التأمي   الصحي  -8

ة  -9  التصال بشؤون األجانب لمتابعة طلب التأشي 

 

 بول دكتوراهتأمي   ق -1

 تأمي   قبول لغة  -2

 فتح حساب بنكي  -3

 تعبئة طلب السفارة -4

ي عل مقابلة السفارةالتدريب  -5
 
اف  الحي 

افية -6 ة ذاتية احي   كتابة سي 

افية كتابة رس -7  الة تحفي   )موتيفيشن( احي 

 تأمي   وثيقة التأمي   الصحي  -8

ة لب التأشالتصال بشؤون األجانب لمتابعة ط -9  ي 

ي المطار والتوصيل إل سكن الطالب  -10
 
 الستقبال ف

ك أو  -11  فردي مؤقت فور الوصول تأمي   سكن مشي 

يحة هاتف فور الوصول -12  تأمي   شر

ي المدينة لمرة واحدة  -13
 
 جولة تعريفية ف

 الطالب لمعهد اللغة والتسجيل فيه الذهاب مع -14

 

يتم دفع مبلغ   يورو  0053السعر الكلي لهذا العرض هو 

 عند توقيع العقدمن  يورو  0025
ً
  يورو  0010وال    ه مقدما

 . الباقية تدفع عند استلم الخدمات

 

يتم دفع مبلغ   يورو  5004السعر الكلي لهذا العرض هو 

 عند توقيع العقد يورو   5003
ً
  يورو  1000وال  منه مقدما

 . الباقية تدفع عند استلم الخدمات

 
 جدأ((((((

ً
ي كورس لغة ألمان   ))))))هام جدا

 %100 ية مجان 
ي 
ي مجان 

 
اف كة حداثة الدولية بافتتاح كورس أونلين احي  ي شر

 
مستويات اللغة % لتدريس 100كل شهر نقوم ف

ة للطلبة المتعاقدين معنا  وذلك كمي   ( تهد كورس امل عليه إسم ) وأطلقنا  2A1, A2, B1, Bاأللمانية التالية 

 
ً
   الراغبي   بالتعاقد معنا أو مسبقا

ر
ستوى اللغوي المطلوب من قبل السفارة األلمانية إل الم للوصول مستقبل

ة  وط النضمام له ا وتفاصيل هذعند التقدم بطلب التأشي  ي نهاية هذا    الكورس وشر
 
مذكورة بالتفصيل ف

 الملف. 
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ي تفاصيل هامة حول 
 
ك الخدمات المقدمة ف  : ة حداثة الدوليةعرض شر

 

 عليه.  صالح لمدة شهر من تاري    خ حصول الطالب ضه العر هذ -1

  يمكن بحال من األحوال تجزئة العرض الواحد، بل سعر كل عرض ثابت ال يتغير بإنقاص أي خدمة منه. ال  -2

 أي خصم للمجموعات فسعر العرض لطالب واحد هو نفسه لمئة طالب.  د ال يوج  -3

ي  -4
كة حداثة الف  ي العق ضمن قبول الدكتوراهدولية عىل تأمير  حال عدم قدرة شر

د  المدة المنصوص عليها ف 

 . يورو وهي رسوم مراسالت وتواصل 300ما عدا مبلغ  إرجاع كامل المبلغ للطالبفسيتم 

كة ح -5 ي المطار أن يتم استقبال الطالب من قبل مندوب شر
ي أيقصد بخدمة االستقبال ف 

لمانيا داثة الدولية ف 

من  لمواصالتل الطالب بعدها إىل سكنه المؤقت أو الدائم مع مالحظة أن تكاليف اوقيام المندوب بإيصا

المطار إىل السكن عىل حساب الطالب والمواصالت المتاحة هي إما المواصالت العامة كالحافالت  

 والقطارات أو تكسي خاص. 

يحة هاتف عند الو  -6 يحة هاتف بر صول أي تسليم الطايقصد بتأمير  شر  لب فور وصوله شر
ً
قم جديد تماما

نت    استعمالها والدخول لألني 
ً
. من خاللهيستطيع الطالب فورا

ً
 ا واجراء اتصاالته فورا

ك أو غرفة  -7 ي سكن مشي 
ك أو فردي مؤقت فور الوصول هو إسكان الطالب ف  يقصد بخدمة تأمير  سكن مشي 

كة مع شخص أو أشخاص آخرين أ دفع بموجبها دة محددة ال تتجاوز الشهر يو سكن خاص فردي لممشي 

الطالب قد وجد واستقر عىل سكن دة يكون وخالل هذه الم الطالب أجار تلك المدة من حسابه الخاص

ي له
 . مناسب ونهائ 

كة حداثة الدولية لتأمير  هذه   -8 ي حال أراد الطالب خدمة تأمير  سكن دائم بعد الوصول يقوم بالتعاقد مع شر
ف 

ي تقدر 
 . يورو  500تكلفتها تكلف  الخدمة والت 

ي المدينة لمرة واحدة هو مرافقة مندو يق -9
كة ح صد بخدمة الجولة التعريفية ف  ي ب شر

داثة الدولية للطالب ف 

مدينة الطالب وتعريفه بالمراكز التجارية المعروفة وتعليمه عىل كيفية استخدام المواصالت العامة وتعريفه 

ي هس فيه الطالب مع ابمعهد اللغة الذي سيدر 
 ذه الجولة عىل حساب الطالب. لعلم أن تكاليف التنقل ف 

ةلمتابعة بمديرية األجانب االتصال يقصد بخدمة  -10 كة حداثة الدولية بالتواصل  هو قيام طلب التأشير شر

ة للطالب كوزارة الخارجية وشؤون   مع المؤسسات األلمانية المسؤولة عن اصدار التأشير
ً
 أو شخصيا

ً
هاتفيا

ي تقدم إليها الطالب. حثهم عىل اإلشاع بإرسال رداألجانب من أجل 
 هم إىل السفارة األلمانية الت 

استخراج وثيقة التأمير  الصحي لمدة ثالثة أشهر ة التأمير  الصحي وهي مير  وثيقيقصد بخدمة تأ -11

ة وأما مدفوعاتها الشهرية فيدفعها الطالب لشر  كة والمطلوبة من السفارة األلمانية بعد الحصول عىل التأشير

 ألمانيا. التأمير  عند القدوم إىل 

كة حداثفيه أي  بالنسبة لخدمة الذهاب مع الطالب إىل معهد اللغة وتسجيله -12 ة  ذهاب مندوب شر

ي وتدريب الطالب عىل كيفية الوصول للمعهد 
الدولية مع الطالب إىل معهد اللغة والتسجيل فيه بشكل نهائ 

 من خالل المواصالت العامة. 

كة حد يسعدنا -13 ي شر
ي ألمانيا ونحن   اثة الدولية أن يكون الطالبف 

عىل تواصل دائم معنا أثناء وجوده ف 

ي ألمانيا من خالل اتصاله المباشر عىل   مجانيةأو مساعدة  ارة أي استش جاهزون لتقديم
له عىل مدار إقامته ف 

ي ألمانيا وسؤاله لنا عن أي موضوع يواجهه ويريد ا
كة حداثة الدولية ف   الستفسار عنه. الفرع الرئيسي لشر
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كة حداثة الدولية:  ي يوجد فيها وكلء ومندوبي   لشر
 جدول بالد ول الت 

 

 

ةوالحصول عل الآلية التقديم للسفارة األلمانية  -16  تأشي 

ة من خالل موقع السفارة األلمانية اإللكي  حجز م -1 ي وعد لتقديم طلب التأشير
 وئ 

 لتقديم طلب ال  السفارة األلمانيةاب إىل الذه -2
ً
ي الموعد المحدد الذي تم حجزه مسبقا

ة  ف   تأشير

 تسليم السفارة األوراق المطلوبة من قبوالت وحساب بنكي وأوراق أخرى -3

ة الت ورو رسوم دراسة طلبي 75دفع مبلغ  -4  أشير

 انتظار مدة  -5
ً
اوح تقريبا ة توصول الما بير  أسبوعير  إىل ست أسابيع لتي   أشير

ة  صال بالطالب إلخباره بموعد حضوره الستالم القيام السفارة باالت -6  تأشير

ة وضع ال -7  للسفر إىل ألمانياتأشير
ً
 عىل جواز سفر الطالب ليكون وقتها جاهزا

 

 امة: معلومات عامة وه 
 

ها للطالب تكون من جامعات حكومية ألمانية. جميع القبوالت الجامع -1 ي نحرص 
 ية الت 

 ألمانية خاصة إذا طلب منا الطالب ذلك. ت جامعية من جامعات ضار قبوال يمكننا إح -2
كة حداثة الدولية نحرص  قبوالت جامعية -3 ي شر

وطة نحن ف  ي كافة أوقات السنة.  مشر
 ف 

ة تأمير   -4
افي   . وح ما بير  شهرين وستة أشهر قبول الدكتوراه تي 

ي تلك الدولة وذلك من خالل توكيل  ير مقالطالب غيمكن للطالب التعاقد معنا من أي دولة فيها وكيل لنا وحت  لو أن  -5
يم ف 

 أحد معارفه ليحل محله أثناء توقيع العقد. 
ية لطلبة الدكتوراه.  ال  -6  يوجد سنة تحضير
ي ألمانيا، إذ  -7

ط أساسي للدراسة ف    100يمكن لمن عمره   العمر ليس شر
ً
ي    هالدكتورا دراسة عام مثل

ي الجامعات األلمانية ف 
ف 

و حال كان   ط. يحقق الشر
 م تاري    خ الحصول عىل شهادة الماجستير أو البكالوريوس للحصول عىل قبول دكتوراه. ال يه  -8

ي خارج ألمانيا أن ت -9
ي ف 
وري للحصول عىل شهادة لغة معتمدة من معهد جوته األلمائ  ي  ليس من الرص 

درس كورس اللغة ف 

ي أي معهد معهد جوت
ي معهد جوته  المتحان ولكن ا ،خاصه نفسه، بل يمكنك دراسة الكورس أونالين أو ف 

تقدمه ف 

 للحصول عىل شهادة لغة معتمدة منه. 

ي ويبدأ بالشهر  م الدراسي العا -10
، األول صيف  ي ألمانيا عبارة عن فصلير  دراسيير 

ي  من كل عامالرابع ف 
هو    بينما الفصل الثائ 

 العاشر من كل عام. شهر الفصل الشتوي ويبدأ بال

 كل فصل وفصل تقدر بحواىلي ش هنال -11
 ن للطالب السفر أو العمل خاللها. هرين يمكك عطلة بير 

لسفر الطالب خارج ألمانيا مت  يشاء، فما دام جواز سفره معه وإقامته معه يمكنه السفر بحرية مطلقة بدون أي    د ال قيو  -12

ط.   قيد أو شر

ي حال كان دخله يكفيل الواحد كفالة أكير من يمكن لل  -13
 سمح بذلك. شخص وذلك ف 

ةالسعودي ن السودا   مص  الكويت  العراق  اإلمارات  قطر األردن  سوريا  لبنان 

يا  أوكرانيا  تركيا اليمن  الجزائر تونس  مالي  
سلطنة 
 عمان 

 المغرب ليبيا البحرين
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 تفاصيل
 ة لتعلم اللغ كورس املتهد   

ً
   A1, A2, B1% لمستويات 100األلمانية مجانا

 

 

 

ي إمكانية ال ❖
 
:  تهدكورس امل  قبول ف

ً
 محصورة بالحالت التالية تحديدا

 

اك ب    ❖  لتعلم اللغة األلمانية:   كورس املتهدمزايا الشي 

 أسابيع.  6هي  A1, A2, B1كورس مكثف وشي    ع حيث إن مدة كل مستوى من مستويات  .1

ي اليوم   .2
ي األسبوع وثالث ساعات درسية ف 

 دقيقة(.  45حيث إن كل ساعة درسية هي ) خمسة أيام ف 

 هي  .3
ً
 من المستويات يورو  200تكلفة المستوى الواحد كامل

ً
يورو  200يكلف  A1, A2, B1, أي أن كل

 بينما 
ً
% لكل من يتعاقد معنا لتأمير  خدمات الدراسة أو التخصص أو  100سيكون الكورس كله مجانا

ي ألمانيا. 
ي ف 
 البحث عن عمل أو التدريب المهت 

ي ألمانيا ويتحدثون اللغة العربية لتسهيل عملية التعلم عىل   .4
فير  يعيشون ف 

مدرسير  أكاديميير  محي 

 الطالب. 

وط  المرحلة   الشر

البكالوريوس أو السنة  

ية   التحضير

 

ط أن يكون الطالب حاصل عل شهادة ثانوية بمعدل ل يقل عن   %60يشي 

 

 الماجستير 

 

ط أن يكون الطالب حاصل عل شهادة بكالوريوس بمعدل ل يقل عن   %70يشي 

 

 الدكتوراه

 

ط أن يكون ا  %70لطالب حاصل عل شهادة ماجستي  بمعدل ل يقل عن يشي 

 

ي 
 التدريب المهت 

 

ط أن يكون الطا  %70لب حاصل عل شهادة ثانوية بمعدل ل يقل عن يشي 

 

 البحث عن عمل 

 

ط أن   %60يكون الطالب حاصل عل شهادة بكالوريوس بمعدل ل يقل عن يشي 

 

ة العمل  تأشير

 

ط أن يكون الطالب حاصل عل   %60 شهادة بكالوريوس بمعدل ل يقل عن يشي 
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للحصول عىل شهادة اللغة األلمانية من معهد جوته  Zoom  ال  كورس أونالين مكثف عن طريق برنامج  .5

ي والمطلوبة 
ة األلمائ   . من السفارة األلمانية لقبول طلب التأشير

ي مع مناهج أخرى متخصصة لتدعيم الكورس.  .6
 منهاج دوىلي معتمد من معهد جوته األلمائ 

ي حال غياب أو تأخر الطالب عن أحد الدروس يتم خصم مبلغ  .7
ه كمخالفة عن ذلك الغياب يورو من 10ف 

 خصم مبلغ 
ً
ي حال تخلفه أو تأخره عن كتابة وظيفة ما سيتم أيضا

 يورو كمخالفة عن ذلك.  10وبالمثل ف 

ي للتقدم إىل امتحان اللغة الموافق ل    انتهاء الكورس يقوم الطالب عند  .8
بالذهاب إىل معهد جوته األلمائ 

ي امتحان معهد جوته سيحصل عىل شهادة اللغة )كورس المجتهد( الذي درسه لدينا وعند النجاح 
ف 

ة.   األلمانية الرسمية المطلوبة من السفارة األلمانية للتقدم عىل التأشير

كة،  هذا الكورس ليس خدمة أساسية .9 ة اختيارية  ولكنهمن خدمات الشر   مير 
ً
لكل من تعاقد معنا مسبقا

 .
ً
 أو سيتعاقد معنا مستقبل

 قبل بداية الكورس ولن يحتاج  .10
ً
ونية والتسجيالت الصوتية مجانا يتم تزويد الطالب بالكتب اإللكي 

ي بالكتب المعطاة له من قبلنا. 
اء أي كتب أثناء هذا الكورس، بل يكتف   الطالب لشر

لشغب والمتاعب أثناء الكورس تحت طائلة المحاسبة  الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن عدم إثارة ا .11

ي من الكورس. 
 والفصل النهائ 

 يتم تحديد األيام والساعات المحددة للكورس من قبل المدرس المختص قبل بداية الكورس.  .12

ي لديه.  .13
 هنالك امتحانات أسبوعية الختبار الطالب ومتابعته وذلك لسد الثغرات اللغوية الت 

ام ا .14 لكامل بكل ما يمليه عليه المدرس وذلك لتحقيق مصلحته بالدرجة األوىل  عىل الطالب االلي  

 ومصلحة الكورس والطلبة اآلخرين بالدرجة الثانية. 

سيكون هنالك لكل كورس مجموعة خاصة عىل الواتساب وذلك لبقاء المدرس والطالب عىل تواصل  .15

كة حداثة الدولية عىل مثل هك اف مباشر من شر  ذا مجموعات. دائم وسيكون هنالك إشر

ي قناتنا عىل اليوتيوب )قناة:  .16
( وفيها  Moshebُمسِهب سيكون هنالك لكل كورس قائمة تشغيل ف 

 وليست 
ً
ي أخذها الطالب وهي فيديوهات خاصة ال يراها إال طلبة الكورس حرصا

تسجيل الدروس الت 

 عامة ورابط قناتنا عل اليوتيوب هو: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwcDULPHBCM4f4RYz6TSj_g 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwcDULPHBCM4f4RYz6TSj_g
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ي كورس المجتهد:  ❖
 
 خيارات التسجيل ف

ي حالة الرغبة ب
 
 فقطالتسجيل ف

ي الكورس بدون التعاقد معنا 
 
 ف

ي حالة الرغبة ب
 
ي الكورس ف

 
 التسجيل ف

 التعاقد معنا لتأمي   الخدمات األخرى  مع

 

ي هذه الحالة يدفع الطالب عن كل مستوى مبلغ 
 
  200ف

ي أحد عروض  
 
 ف
ر
يورو، وعند التعاقد معنا مستقبل

ي دفعها الطالب من  الخدمات يتم خصم جميع المبالغ 
الت 

ي العرض الذي اختاره. 
 
 مبلغ التعاقد الكلي الموجود ف

 

ي هذه الحالة ل يدفع الطالب أي مبلغ وذلك ألنه قام  
 
ف

 واختار أحد عروضنا ودفع المبلغ  
ً
بالتعاقد معنا مسبقا

 الخاص بالعرض 

 

ي كورس طالب   مثال: 
 
اك معنا ف اسمه يعقوب أراد الشي 

ولكنه ل يريد    A1, A2, B1المجتهد لدراسة مستويات ال   

ي عروض  
 
 لتأمي   الخدمات الموجودة ف

ً
التعاقد معنا حاليا

كة حداثة الدولية, فعندها يقوم يعقوب بدفع مبلغ   شر

يورو عن كل مستوى أي دفع للثلث مستويات مبلغ   200

ي حاليورو,  600
 
   وف

ر
أراد يعقوب التعاقد معنا مستقبل

ي هذا الملف  
 
 العرض األساسي الموجود ف

ً
واختار فرضا

يورو, عندها ستكون قيمة   3500وقيمته العتيادية 

يورو   3500يورو وليس   2900العرض األساسي الكلية  

 
ً
يورو رسوم لكورس   600وذلك ألن يعقوب دفع لنا مسبقا

 المجتهد. 

 

اسمه يعقوب تعاقد معنا منذ البداية واختار  طالب   مثال: 

  2500يورو وبالتالي دفع  3500العرض األساسي الذي قيمته 

 عند توقيع العقد وعندها يمكن ليعقوب 
ً
يورو مسبقا

اك بكورس المجتهد بدون الحاجة لدفع أي مبالغ   الشي 

ي كورس  
 
ي لتسجيله ف

 
أخرى، إذ أن تعاقده معنا يعتي  كاف

 المجتهد. 

 

 : المكثف كورس املتهدمواعيد بدء  ❖

 

ي اليوم(((
 
ي األسبوع / ثلث ساعات درسية ف

 
 )))خمسة أيام ف

 
 

 

ي اليوم األول من كل شهر  A1مواعيد بدء المستوى  
 
 ف

ي اليوم ال   A2مواعيد بدء المستوى  
 
 من كل شهر   12ف

ي اليوم ال   B1مواعيد بدء المستوى 
 
 من كل شهر   12ف



 

 TEL: 00491794297725                      WWW.HADATHA.NET                                                  14                          التخصص في ألمانيا  و للدراسة  الدولية  شركة حداثة

 

 

ي كورس المجتهد والسؤال عن خدماتنا: 
 
 للتسجيل ف

يرج  التصال بنا عي  أحد برامج التصال كالوتساب أو الفايي  أو اإليمو أو البوتيم أو التلغرام أو اللين عل الرقم الرئيسي   

ي ألمانيا: 
 
كة حداثة الدولية ف  لشر

00491794297725 

www.hadatha.net 

 لنجاحمع أطيب األمنيات بالتوفيق وا 
 


