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 بيان وضع  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 
ي تخص 

ي المانيا جميع المعلومات الت 
 
ي ف

 التدريب المهت 

 

 عزيزنا الطالب .... 

ي والذي يعرف  أو التكوين بالتدريب المتعلقةجميع المعلومات والتفاصيل نقدم لك هذا الملف الشامل 
المهن 

جى  ،Ausbildung باسم ي حال عدم وجود قراءة هذا الملف بدقة فير
 وف 
ً
واختيار ما ينطبق عىل وضعك تحديدا

أو التلغرام أو  جواب عىل سؤال محدد لديك يرجى التواصل معنا من خالل برنامج الوتساب أو الفاييى أو اإليمو 

ي ألمانيا وهو:  البوتيم أو الالين
كة حداثة الدولية ف  أو مراسلتنا عن  00491794297725عىل الرقم الرئيسي لشر

 :  . germany@hadatha.netطريق اإليميل التالي
 

:  إمكانية القبول -1
ً
 محصورة بالحاالت التالية تحديدا

. يرجى قراءة هذا الجدول بدقة ومقارنته 
ً
 بالحاالت الموجودة أسفله وذلك لمعرفة ما ينطبق عليك تحديدا

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

 Weiterstadt 64331 قبوالت لغة –قبوالت تخصص لألطباء 
 Germany خدمات سياحية واستثمارية وتجارية وعالجية 

 Phone: +491794297725 491794297725+هاتف: 
 info@hadatha.net E-Mail: info@hadatha.netإيميل: 

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

ي الشهادة  
 
المعدل ف

 الثانوية
وط   الشر

ي  ال يمكن دراسة أي فرع % 60أقل من 
 من فروع التدريب المهت 

 % 60أكثر من 

ةل كتقديم عام لحظة  30أن يكون عمرك أقل من  .1  . طلب التأشير

 .عىل األقل B1تكون حاصل عىل شهادة اللغة األلمانية أن  .2

ية باللغةيجب أن تكون أيضا عىل معرفة  .3 ي  اإلنكلير 
وال لبعض تخصصات التدريب المهن 

ي هذه  يطلب وجود شهادة
ي حال التخصصات المتعلقة بمجال المعلوماتية فف 

إال ف 

وط التالية:  ية مطلوبة بشكل رسمي ضمن الشر  الحالة تكون شهادة اللغة اإلنكلير 

ي    ج  B2إما شهادة  •  كاميى

ية  •  أو إثبات الدراسة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات متواصلة باللغة اإلنكلير 

ي تخرج منها بأن •
ية  أو إثبات من الجامعة الن   دراسته كاملة كانت باللغة اإلنكلير 

 أو لدى الطالب شهادة نجاح بالتوفل أو اآليلتس بغض النظر عن العالمة •
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ي مزايا االلتحاق ب -2
 
ي ف

 لمانيا: أالتدريب المهت 

 ة. قصير  ةخالل في  ة تعليم وخيى  .1

اوح ما بير   شهري راتب .2
 . يورو  1150و 700يي 

ي من  .3
ي سوق العمل األلمان 

 . اليوم األولالدخول ف 

ي المانيا  .4
وط العمل والحياة ف   . التعرف عىل شر

ي الكثير من دول العالم .5
 ويمكنك العمل بها ف 

ً
ف بها دوليا  . اكتساب شهادة معي 

ي كل  .6
ي أ يمكنك التنقل ف 

ه التدريب المهن   . نحاء أوروبا خالل في 

  وال تشمل يوم، 31يوم وال تزيد عن  26عن  لال تقمدفوعة  سنوية إجازةيمكنك الحصول عىل أيام  .7

 (. السبت واألحد) هذه األيام عطلة نهاية األسبوع 

 . األلمانية باللغة التحدث اليومي من خالل  الكافيةاكتساب المهارات والمعرفة  .8

 

ي ألمانيا:   بالتدريأنواع  -3
 
ي ف

 المهت 

ي 
 : )Duale Berufsausbildung: (المزدوجالتدريب المهت 

 

ي مدرسة مهني تتم 
ي تجذب وهو من أكير  Berufsschule)ة ) دراسة هذا التدريب عادة ف 

 الطلبة،األنواع الن 

ي المزدوج 
ي   باإلضافة ،شهرييمنح للطالب راتب فالتدريب المهن 

ال احتوائه عىل أكير الوظائف الشاغرة ف 

 سوق العمل.  

اوح مدة هذا التدريب من   ل ثالث سنوات ونصف. إ سنتانتي 

 

و  ي المزدوج : شر
 ط الحصول عىل التدريب المهت 

ي  أشهر مع ما ال يقل عن ستة  العامةالحصول عىل شهادة الثانوية  •
ة ف    نفس المجال. تدريب أو خيى

ي   B2لكل التخصصات و   B1الحصول عىل شهادة اللغة األلمانية • ي لها عالقة بالمجال الطنى
   . للتخصصات الن 

ي  •
 . لمانيا أالحصول عىل قرار التعديل من الجهات المعنية ف 

 
ي 
  ): (Schulische Ausbildungالمدرسي التدريب المهت 

ي مدرسة مهنية )  التدريب المدرسي المنظم يتم تقديمه
 ( Berufskolleg أو Berufsfachschuleف 

 .دفعه للطالب باستثناء دورات التمريضهذا النموذج يتم اعتماده عىل أساس تكميىلي كما أن الراتب ال يتم 
ة التدريب أثناء العمل  .حيث يتم دفع الراتب فقط لفي 

اوح مدة هذا التدريب  ي  5ال  3بير  ما  تي 
ة التدريب أثناء العملذلك سنوات بما ف   .في 

 
وط الحصول عىل  ي شر

 :المدرسي التدريب المهت 

 . الحصول عىل شهادة ثانوية  •

  . لكل التخصصاتB2 الحصول عىل شهادة اللغة األلمانية  •

ي  •
 . مانيا ألالحصول عىل قرار التعديل من الجهات المعنية ف 

ي يكون   التمويل الشخصي القدرة عىل  •
ة الن  ي المدرسة عدا تخصص فيخالل الفي 

ها التدريس والحضور ف 

 . التمريض
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  Ausbildungsorientiertes duales Studium)( :شهادة مهنية مزدوجة
 

حصل  وي (Berufsakademie) ب   يتم تدريس هذه الدرجة المزدوجة من قبل الجامعات أو كما يطلق عليها 
ي التدر الب بموجبها الط

ة التدريب يبعىل شهادة معتمدة وشهادة ف   .ويتم دفع راتب المتدرب خالل في 
اوح ي ا سنوات بم 5ال  3بير  ما مدة هذا التدريب  وتي 

ة التدريب المهن  ي ذلك في 
 .ف 

 
وط الحصول عىل   :لشهادة المهنية المزدوجةاشر

ي جامعة خارج ألمانيا والنجاح بهذه السنة.  •
 شهادة ثانوية مع دراسة سنة جامعية واحدة عىل األقل ف 

ي هذا  •
ي التخصصات الطبية والصحية ف 

ي ال يمكن التسجيل ف 
  . النوع من التدريب المهن 

 . التخصصاتلكل  C1األلمانية الحصول عىل شهادة اللغة  •

ي  •
 ألمانيا. الحصول عىل قرار التعديل من الجهات المعنية ف 

 

 اختيار الحالة المناسبة لوضعك من ضمن الحاالت التالية:  يرجى اآلن

 

 : ي
 لم أحصل عىل الشهادة الثانوية بعد وأريد  التقديم للتدريب المهت 

 

ي 
ي هذه الحالة التقديم للتدريب المهن 

 ،شهادة الثانويةثبات حصولك عىل نتائج امتحانات الإال عند إال يمكن ف 

ي بعض مواد الثانوية المتعلقة بالتخصص المراد و 
ة ف  ي من األفضل حصول الطالب عىل درجات ممير 

دراسته ف 

ي 
ي الثانوية  ألمر اويمكنك تعويض هذا  التدريب المهن 

. العامةمن خالل العالمات الجيدة ف   

 

 :
ً
ي الجامعة أبدا

 
 حصلت عىل الشهادة الثانوية فقط ولم أدرس ف

 

ي هذه الحالة التقديم للحصول عىل عقد التدريب 
،يمكن ف  ي

ي نفس  ويفضل أن يكون لديك المهن 
ة ف  خيى

ة تخصص التدريب الم ي وذلك خالل في 
 . االنقطاع ما بير  الثانوية والجامعة هن 

 

ي الجامعة: 
 
 حصلت عىل الشهادة الثانوية و نجحت بسنة واحدة عىل األقل ف

 

ي نفس 
ة ف  ، ويفضل أن يكون لديك خيى ي

ي هذه الحالة التقديم للحصول عىل عقد التدريب المهن 
يمكن ف 

ة  ي وذلك خالل في 
ي هذه الحالة إمكانية   االنقطاع ما بير  الثانوية والجامعةتخصص التدريب المهن 

ولديك ف 

 التقديم إل الشهادة المهنية المزدوجة. 

 

ي الجامعية: 
 حصلت عىل الشهادة الثانوية وأنهيت دراست 

 

ط العمر وهو  ط عدم تخطي شر ي بشر
ي هذه الحالة يمكنك االنضمام لجميع برامج التدريب المهن 

سنة عىل  27ف 

 .  األكير

 

 



 TEL: 00491794297725                      WWW.HADATHA.NET                                                  4          للدراسة والتخصص في ألمانيا                شركة حداثة الدولية

 

 مستويات اللغة األلمانية:  -4

 

ها من لغات العالم ينبثق عن هذه المستويات شهادات لغة متعلقة   للغة األلمانية عدة مستويات كغير

ي فهم التفاصيل  
ي تم دراستها وهنا سنعرض عليك جدول بأشهر تلك المستويات لتستفيد منه ف 

بالمستويات الن 

 الالحقة بهذا الملف: 
 

 تفاصيل هامة  المستوى 

A1 

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

اوح ما بير   8أسابيع أما إذا كان كورس عادي فمدته   5ستكون 
ي ألمانيا تي 

ي   600إل  400أسابيع وتكلفته ف 
يورو وف 

اوح ما بير  
ي يمكن التقدم  400إل  200خارج ألمانيا تي 

ا  إليهيورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة الن 

إثبات عىل أن من حصل عليها يثبت   شهادة ال تقبلها الجامعات وهي  وهي  A1  مستوى هي شهادة ال بعد إنجاز هذا ال

ة لم الشمل لألزواج أو الزوجات الراغبير  بإحضار   ي تأشير
أنه يملك معلومات أولية عن اللغة األلمانية بينما تفيد ف 

ة.  أزواجهم وزوجاتهم إل ألمانيا  ط للحصول عىل التأشير  بعض السفارات األلمانية من الطلبة كشر
ً
 وتطلبها أحيانا

A2 

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

اوح ما بير   8أسابيع أما إذا كان كورس عادي فمدته   5ستكون 
ي ألمانيا تي 

ي   600إل  400أسابيع وتكلفته ف 
يورو وف 

اوح ما بير  
ي يمكن التقدم  400إل  200خارج ألمانيا تي 

ا  إليهيورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة الن 

إثبات عىل أن من حصل عليها يثبت   شهادة ال تقبلها الجامعات وهي  وهي  A2  بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال 

ة لم الشمل لألزواج أو الزوجات الراغبير  بإحضار   للغة األلمانيةأنه يملك معلومات متوسطة عن ا ي تأشير
بينما تفيد ف 

ة.  أزواجهم وزوجاتهم إل ألمانيا  ط للحصول عىل التأشير  بعض السفارات األلمانية من الطلبة كشر
ً
 وتطلبها أحيانا

B1 

فإذا 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   5 ستكون
ي ألمانيا تي 

ي   550إل  350أسابيع وتكلفته ف 
يورو وف 

اوح ما بير  
ي  400إل  200خارج ألمانيا تي 

ا  إليه يمكن التقدم يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة الن 

ط أساسي  وهي  B1بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال  ي لكافة  شر
ي التدريب المهن 

للحصول عىل مقعد ف 

ية لجميع التخصصات ماعدا التخصصات الطبية  التخصصات ماعدا التخصصات الطبية أو  لدخول السنة التحضير

وقادر بنفس الوقت عىل التحدث  عن اللغة األلمانية  جيدةمعلومات  عليها يملكإثبات عىل أن من حصل  وهي 

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

ط عند الكثير من السفارات األلمانية للحصول   طي أولي من الجامعة وكذلك هي شر
بالحصول عىل قبول جامعي شر

ة عند التقدم بطلبها للسفارة. وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إل امتحان ال   عىل التأش  .C1أو   B2ير

B2 

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

اوح ما بير   6فمدته 
ي ألمانيا تي 

اوح ما بير   550إل  350أسابيع وتكلفته ف 
ي خارج ألمانيا تي 

  400إل   200يورو وف 

ي يمكن التقدم 
ليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال  إيورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة الن 

B2  ط أساسي  وهي ي شر
ي التدريب المهن 

لدخول السنة   لتخصصات الطبية أو بخاصة لو للحصول عىل مقعد ف 

ية لجميع التخصصات الطبية وهي إثبات عىل أن من حصل عليها يملك معلومات   التحضير
ً
ي جيدة جدا
اللغة    ف 

 األلمانية وقادر بنفس الوقت عىل التحدث بشكل 
ً
ط  معظممع الناس وفهم   جيد جدا الناطقير  بها وكذلك هي شر

طي أولي من الجامعة
ي   أساسي عند معظم الجامعات األلمانية للراغبير  بالحصول عىل قبول جامعي شر

ف 

 وكذلك
ً
ة عند التقدم   التخصصات الطبية حرصا ط عند الكثير من السفارات األلمانية للحصول عىل التأشير هي شر

ة البحث عن عمل أو التخصص لألطباء أ هملتأشير وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إل   . و العمل للممرضير  وغير

 .TestDaF أو  DSHأو  C1امتحان ال   
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C1 

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

اوح ما بير   6فمدته 
ي ألمانيا تي 

اوح ما بير   550إل  350أسابيع وتكلفته ف 
ي خارج ألمانيا تي 

  400إل   200يورو وف 

ي يمكن
ليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال  إالتقدم  يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة الن 

C1  عن اللغة األلمانية وقادر بنفس الوقت عىل التحدث    ممتازة وهي إثبات عىل أن من حصل عليها يملك معلومات

 الصادرة منمع الناس وفهم   ممتاز بشكل 
ً
وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إل  بها الناطقير   كل الكلمات تقريبا

ي ألمانيا أو     TestDaF أو  DSH     الان امتح
وهي شهادة مطلوبة من أغلب األطباء الراغبير  بالتخصص أو العمل ف 

ي أغلب الجامعات األلمانية. 
 للطلبة الراغبير  بدراسة الماجستير أو الدكتوراه ف 

DSH 

 ما  
ً
ية والكورسات المؤهلة له عادة ي اللغة اإلنكلير 

وهو ليس مستوى بل شهادة لغة ألمانية تشبه التوفل أو اآليلتس ف 

ية مدتها حوالي    والنجاح بهذا   350أسابيع وتكلف حوالي   6تكون كورسات تحضير
ً
يعتمد عىل   االمتحانيورو وسطيا

ي 
ي حصل عليها المتقدم, فمن حصل ف 

% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة ال    57عىل درجة  تحاناالمالدرجات الن 

DSH1  ي
ي   DSH2% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة ال    67عىل درجة  االمتحانو من حصل ف 

و من حصل ف 

وهي أعىل شهادة فيه وبالطبع فالحاصل عىل   DSH3% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة ال    82عىل درجة  االمتحان

  ملم هذه الشهادة يكون 
ً
   بكل  تقريبا

ً
ة  وكل من يريد دراسة البكالوريوس مباشر

ً
 ومحادثة

ً
تفاصيل اللغة األلمانية كتابة

ية عليه الحصول عىل مستوى  ة بالدراسة.  DSH2بدون السنة التحضير  عىل األقل لدخول الجامعة والمباشر

TestDaF 

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

ً
ية ويشابه تماما   DSHإلنكلير 

ية مدتها حوالي   باللغة األلمانية  ما تكون كورسات تحضير
ً
  350أسابيع وتكلف حوالي  6والكورسات المؤهلة له عادة

 والنجاح بهذا 
ً
هو   TDN3المستوى الذي حصل عليه المتقدم, إذ يعتيى مستوى يعتمد عىل  االمتحانيورو وسطيا

وأما المستوى    أو الفنون,  ا أدن  مستوى وتقبل به القليل من الجامعات بتخصصات معينة كتخصص الموسيق

TDN4   بينما يعتيى المستوى 
ً
هو األعىل من   TDN5فهو مستوى أعىل من السابق وتقبل به جميع الجامعات تقريبا

ي كل الجامعات. 
   بير  كل المستويات وبالطبع مقبول ف 

ً
ل  بكوبالطبع فالحاصل عىل هذه الشهادة يكون عارف تقريبا

ية عليه    بدون السنة التحضير
ً
ة  وكل من يريد دراسة البكالوريوس مباشر

ً
 ومحادثة

ً
تفاصيل اللغة األلمانية كتابة

ة بالدراسة. عىل األقل لدخول  TDN4الحصول عىل مستوى    الجامعة والمباشر

 

 اللغة المطلوبة من قبل السفارات األلمانية -5

 ما تطلب السفارة األلمانية من الطلبة الراغبير  بالسفر إل ألمانيا 
ً
ي عادة

 مستوى بغرض دراسة التدريب المهن 

B1    ي
ي الحصول  اللغة األلمانية ف 

 التخصصات الطبية ينبع 
ً
ي بعض التخصصات وخاصة

ألغلب التخصصات وف 

  B2عىل مستوى 
ً
ي البلد الذي يريد التقدم مسبقا

ي عىل الطالب االتصال بالسفارة األلمانية ف 
وعىل كل حال ينبع 

ة منه واالستفسار عن ذلك بنفسه  عىل متطلبات السفارة الموجودة عىل موقع السفارة  االطالعأو بطلب التأشير

ي 
ون   . اإللكي 

 

ي  العمل -6
 الحر اثناء التدريب المهت 

ي ستعمل 
ي بشكل حر ال الجهة الن 

ة التدريب المهن  ط العمل أثناء في  فان رخصت لك بالعمل  لديها،يعود شر

ي ال يزيد عن   Mini Jobسم يفيمكنك ممارسة عمل صغير 
. يورو  505براتب إضاف 

ً
 شهريا

ي ألمانيا لمدة  
 البقاء ف 

ً
من تاري    خ التخرج    تة أشهر س سنة و أما عند انتهاء الطالب من الدراسة فيسمح له قانونيا

ويعط وثيقة إقامة مؤقتة تسم إقامة البحث عن العمل وعند انقضاء تلك المدة بدون أن يجد الطالب  

ا من إحدى  فرصة عمل فهو ملزمالمتخرج   بمغادرة ألمانيا والتقدم من جديد بطلب للحصول عىل الفير 
ً
قانونيا

ي العالم. 
 السفارات األلمانية ف 
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 السكن وكل ما يخصه -7

ي هو ا 
اوح إيجار الغرفة ما بير  السكن الرئيسي لطلبة التدريب المهن 

لسكن الخاص المأخوذ من أناس عاديير  ويي 

 بحسب  450إل  250
ً
ك ويدفع اإليجار من الطالب نفسه وال عالقة    نوع السكنيورو شهريا مفرد أو مشي 

ي بهذا اإليجار 
 . لصاحب العمل أو مؤسسة التدريب المهن 

مو  ي يرصفها بمبلغ تقديري يقدر  يلي  
كة كهرباء يدفع لها رسوم شهرية ثمن الكهرباء الن  اك مع شر المستأجر باالشي 

 للشخص الواحد.  30بحوالي 
ً
 يورو وسطيا

لي 
نت المي   اك الشهري يقدر بحوالي    DSLوكذلك األمر نفسه لتكلفة االني 

 يدفعها   20إذ أن االشي 
ً
يورو وسطيا

 . لي
نت المي   كة االتصاالت المقدمة لخدمة االني   المستأجر لشر

 

 المعيشة والمرصوف الشهري -8

ابه وا ي سيحتاجها الطالب لطعامه وشر
تصاالته، إذ تعتيى أسعار الطعام نقصد بالمعيشة هنا التكلفة الشهرية الن 

 ما بير  
ً
ي ألمانيا رخيصة إل حد كبير بالمقارنة مع دخل الفرد إذ يحتاج الطالب شهريا

ى ف  ي المحال التجارية الكيى
ف 

اب إضافة إل حوالي  200إل  100   01يورو كتكلفة طعام وشر
ً
يحة الهاتف المحمول. وطبعا  لشر

ً
يورو شهريا

ي مطعم الجامعة  
ي البيت أو ف 

ب ف  م باألكل والشر أو مطعم المدرسة المهنية التكلفة السابقة هي للطالب الملي  

ها من األماكن  ي طعامه عىل المطاعم الجاهزة وزيارة المقاهي وغير
يد تلك التكلفة لو اعتمد الطالب ف  وسي  

فيهية العام  من  ة. الي 
ً
اوح مرصوف الطالب شهريا ي ألمانيا إذ يي 

ولن ننس هنا بأن نذكر بأن التدخير  مكلف ف 

يورو بحسب عدد   9إل  6ما بير  سعر علبة سجائر المالبورو  إنيورو بحسب المدخن حيث  250إل  100

ي العلبة. 
 السجائر الموجودة ف 

 

ي ألمانيا
 
 متوسط المرصوف السنوي الذي يحتاجه الطالب ف

 للطالب  
ً
شهريا

الغثر مدخن 

والمعتمد عىل  

ل  ي المث  
 
 الطبخ ف

متضمن السكن  

والطعام والتأمير  

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف   واإلنث 

  700حوالي 
ً
 يورو شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

 يورو 9000

متضمنة الرسوم  

 الجامعية 

 للطالب  
ً
شهريا

الغثر مدخن 

والمعتمد عىل  

ي 
 
 المطاعم األكل ف

متضمن السكن  

والطعام والتأمير  

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف   واإلنث 

يورو   950إل  800من 

 
ً
 شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

يورو متضمنة   11000

 الرسوم الجامعية 
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 للطالب  
ً
شهريا

المدخن والمعتمد  

ي  
 
عىل الطبخ ف

ل   المث  

متضمن السكن  

والطعام والتأمير  

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف واإلنث  

 والتدخير  

يورو   950إل  800من 

 
ً
 شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

يورو متضمنة   11000

 الرسوم الجامعية 

 للطالب  
ً
شهريا

المدخن والمعتمد  

ي  
 
عىل األكل ف

 المطاعم 

متضمن السكن  

والطعام والتأمير  

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف  واإلنث 

 والتدخير  

يورو   1200إل  900من 

 
ً
 شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

يورو متضمنة   14000

 الرسوم الجامعية 

 

 التأمير  الصحي والعالج  -9

ي 
 وأسعارها متفاوتة عىل حسب نوع الخدمات الن 

ً
ة جدا ي هذا النوع كثير

ي تعمل ف 
كات الن  التأمير  الخاص والشر

سوف تقدمها للعميل فمنها ال تغطي تكاليف عمليات معينة وغالبيتها ال تغطي تكاليف عالج األسنان إال ضمن 

اكات  ك إضافية،حاالت محددة وتكاليف واشي    وتتمير  معظم تلك الشر
ً
ط عىل عمالئها الدفع أوال ات بأنها تشي 

 نسبة  
ً
د إما كامل التكاليف أو غالبا كة التأمير  ليسي  للطبيب أو المشف  وبعدها يقوم العميل بإرسال الفاتورة لشر

ي 
.  29ويبدأ سعر التأمير  ب    ،دفعها من التكاليف الن 

ً
 يورو شهريا

 

ي  د عق األوراق المطلوبة لتأمير   -10
 : التدريب المهت 

 صورة عن جواز السفر  ❖

ي نسخة طبق األصل  ❖
جمة )ألمان    مي 

ً
 ( عن الشهادة الثانوية مع كشف الدرجات لجميع المواد حرصا

ي بلده  ومصدقة من وزارة خارجية البلد الصادرة منه
 . ومن السفارة األلمانية ف 

ي ن ❖
جمة )ألمان    سخة طبق األصل مي 

ً
ي عن كشف أو بيان درجات ( حرصا

ي درسها الطالب ف 
المواد الن 

هذا الطلب خاص  ) )  وتصديقه من وزارة الخارجية والسفارة األلمانية الجامعة لحد تقديم الطلب 

 مرحلة البكالوريوس
ً
ويريدون  بعد ولم ينتهوا من دراستها  خارج ألمانيا   بالطلبة الذين يدرسون حاليا

ي 
 
ي ف

 . ( ( ألمانيا  دراسة التدريب المهت 

ة ذاتية  ❖  . باللغة األلمانية موقعة من الطالب CVسير

ي  اللغة األلمانيةشهادات  ❖
 . ÖSDالمعهد النمساوي أو  Goethe Institut من معهد جوته األلمان 

. إمكانية من أجل  Skypeحساب  ❖ ي
ي التدريب المهن 

 إجراء المقابالت المؤهلة لقبول الطالب ف 

 

 متطلبات السفارة األلمانية  -11

ة وطنية عدد طلب  ❖  . 2تأشير

 جواز سفر صالح ستة أشهر عىل األقل ونسختير  عنه.  ❖

يصور شمسية  ❖  خلفية فاتحة اللون.  مع 2عدد  ةبيو مي 

ي الصادر من ألمانيا.  ❖
 عقد التدريب المهن 
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ي يحتاجونها ولكن عىل  ❖
شهادة إتمام اللغة األلمانية وهنا يتم سؤال السفارة األلمانية عن نوع الشهادة الن 

ي دول والختصاصات أخرى يتم طلب شهادة ال   B1األغلب هي 
 لمعظم الدول واالختصاصات ولكن ف 

B2   ا يسمح التقدم لطلب  حن ي البلد الذي سيقدم  االطالع عىل موقع السفارة األلمانية بوننصح  ،الفير 
ف 

ة وذلك  همن  . والوافية  للحصول عىل اإلجابة الدقيقةالطالب طلب التأشير

ي الشهادات الجامعية إن  جميع  ❖
ي يملكها الطالب ابتداًء من شهادة الثانوية العامة وباف 

الشهادات الن 

ي أصدرت تلك 
وجدت وبالطبع يجب أن تكون تلك الشهادات مصدقة من الجهات الحكومية الن 

ي صدرت منها ويجب الشهادات
جمة  ومن وزارة الخارجية للبد الن   أن تكون مي 

ً
نية إل اللغة األلماأيضا

جمير  معتمدين من السفارة األلمانية
 من السفارة األلمانية قبل تقديم طلب   من مي 

ً
وتصديقها أيضا

ة   . التأشير

 ما يتم ذلك كأوراق إثبات  ،حالةقد تطلب السفارة األلمانية أوراق أخرى بحسب كل  ❖
ً
 ،السكنولكن نادرا

ان، أو حجز أو  ، أو حجز  طير ي
ها فندف   . وثيقة أحوال مدنية وغير

ة الذي   وثيقة ❖  بعد إخطار السفارة الطالب بالموافقة عىل طلب التأشير
ً
التأمير  الصحي وتطلب عادة

 قدمه لها. 

ة  57مبلغ  ❖  . يورو كتكلفة لدراسة طلب التأشير

 نسخة أصلية ملونة عن جميع ما ذكر أعاله ونسختير  أسود  : مهمةمالحظة 
ً
تطلب السفارة األلمانية عادة

.  وأبيض عن نفس األوراق وبعدها تقوم السفارة بإرجاع النسخة األصلية  للطالب وتحتفظ بالنسختير  الباقيتير 

 

كة حداثة الدولية لتأمير  الخدمات للطالب -12  : خطوات التعاقد مع شر

ونية المرسلة لنا سيتم فحصها وإخبارك بقبولنا أو رفضنا لطلبك. بعد  -1  دراسة استمارتك اإللكي 

ي حال تم قبول طلبك سيتم التواصل معك من أجل تحديد موعد مقابلة عن طريق السكايب أو الزوم.  -2
 ف 

ي والسفارة األلمانية يتم توجيهك -3
وط ومتطلبات التدريب المهن  إل  بعد إتمام المقابلة وتحقيقك لشر

ي بلدك. 
كة حداثة الدولية ف   الوكيل أو المندوب المعتمد لشر

ي بلدك  -4
ي حال عدم وجود مندوب أو  بعده تقوم بتوقيع عقد تأمير  الخدمات مع وكيلنا أو مندوبنا ف 

وف 

 مع  
ً
ة ي أقرب بلد مجاور لبلدك أو التعاقد مباشر

ي بلدك فيمكنك التعاقد مع الوكيل الموجود ف 
وكيل ف 

ي ألمانيا. الفرع 
كة حداثة الدولية ف   الرئيسي لشر

ي العقد وتجهير  ملفك الخاص   -5
بعد ذلك نقوم بالبدء بإجراءات تأمير  الخدمات المنصوص عليها ف 

ة من إحدى السفارات األلمانية.   بطلب التأشير

ا.  -6 ي السفارة األلمانية من أجل التقدم بطلب الفير 
 بعدها نحجز لك موعد ف 

 

ة: للسفارة األلمانية والحصول عىل الآلية التقديم  -13  تأشثر

ة -1  . حجز موعد لتقديم طلب التأشير

 لتقديم طلب ال -2
ً
ي الموعد المحدد الذي تم حجزه مسبقا

ة  الذهاب إل السفارة األلمانية ف   تأشير

 . األوراق المطلوبةكافة تسليم السفارة   -3

ة الت يورو رسوم دراسة طلب 75دفع مبلغ  -4  أشير

 انتظار مدة  -5
ً
اوح تقريبا ة ما بير  أسبوعير  إل ست أسابيع لوصول التي   تأشير

ي حال  -6
ة السفارة باالتصال بالطالب إلخباره بموعد حضوره الستالم ال الموافقة تقوموصول ف   . تأشير



 TEL: 00491794297725                      WWW.HADATHA.NET                                                  9          للدراسة والتخصص في ألمانيا                شركة حداثة الدولية

 

كة حداثة الدولية وأسعار الخدمات:  -14  عروض شر
 

 
 العرض األساسي 

  
 

ي  -1
 تأمير  عقد تدريب مهت 

 تعبئة طلب السفارة -2

ي عىل مقابلة السفارة -3
 
اف  التدريب االحث 

افية -4 ة ذاتية احث   كتابة سثر

افية  -5  كتابة رسالة تحفثر  )موتيفيشن( احث 

 تأمير  وثيقة التأمير  الصحي  -6

االتصال بشؤون األجانب لمتابعة طلب   -7

ة   التأشثر

 

 

يتحمل الطالب تكاليف معادلة   : مالحظة هامة

ي ألمانيا، حيث تكلفة معادلة أول شهادة 
 
  200شهاداته ف

يورو   100ادلة أي شهادة إضافية يكون  يورو وتكلفة مع

كة حداثة الدولية وصل بهذه   ويستلم الطالب من شر

 المبالغ من الج 

ي قامت بالمعادلة. 
 هة الت 

 

 عند توقيع العقد والـ  يورو  0051يتم دفع مبلغ يورو  3000السعر الكىلي لهذا العرض هو 
ً
  يورو  0051منه مقدما

 . الباقية تدفع عند استالم الخدمات

 
 جدأ((((((

ً
ي   ))))))هام جدا

 % 100كورس لغة ألمانية مجان 
ي 
ي مجان 

 
اف كة حداثة الدولية بافتتاح كورس أونالين احث  ي شر

 
% لتدريس  100كل شهر نقوم ف

( وذلك كورس اجملتهدوأطلقنا عليه إسم )  A1, A2, B1, B2مستويات اللغة األلمانية التالية 

 للوصول إل المستوى  
ً
 أو الراغبير  بالتعاقد معنا مستقبال

ً
ة للطلبة المتعاقدين معنا مسبقا كمثر 

ة وتفاصيل هذا الكورس ا للغوي المطلوب من قبل السفارة األلمانية عند التقدم بطلب التأشثر
ي نهاية هذا الملف. 

 
وط االنضمام له مذكورة بالتفصيل ف  وشر

 

 خدمات إضافية اختيارية: 
 

ي المطار والتوصيل إل سكن الطالب المؤقت  -1
 
 االستقبال ف

ك أو فردي مؤقت -2  فور الوصول أو دائم تأمير  سكن مشث 

ي المدينة لمرة واحدة  -3
 
 جولة تعريفية ف

 فتح حساب بنكي للطالب بعد الوصول إل ألمانيا  -4

ي شؤون األجانب -5
 
ي البلدية والتقديم عىل اإلقامة ف

 
 تسجيل السكن ف

ي وإنهاء إجراءات التسجيل  -6
 الذهاب مع الطالب لمقر التدريب المهت 

ي المدينة لمرة واحدة  -7
 
 جولة تعريفية ف
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   مالحظة هامة: 
ة يمكن للطالب أن يختار إحدى أو كل الخدمات اإلضافية االختيارية أعاله ولكل   بعد الحصول عىل التأشير

ي حال اختيار كل الخدمات سيكون هنالك سعر. 
 خدمة منها سعر محدد وف 

 

ي العروض: 
 
 تفاصيل هامة حول الخدمات المقدمة ف

 حصول الطالب عليه. هذا العرض صالح لمدة شهر من تاري    خ  -1

ي ألمانيا، حيث تكلفة معادلة أول شهادة  البيتحمل الط -2
يورو وتكلفة معادلة  200تكاليف معادلة شهاداته ف 

كة حداثة الدولية وصل بهذه المبالغ من الجهة  البيورو ويستلم الط 100أي شهادة إضافية يكون  من شر

ي قامت بالمعادلة. 
 الن 

 ة العرض الواحد، بل سعر كل عرض ثابت ال يتغير بإنقاص أي خدمة منه. ال يمكن بحال من األحوال تجزئ -3

 . الب واحد هو نفسه لمئة ط البأي خصم للمجموعات فسعر العرض لط د ال يوج  -4

كة حداثة الدولية عىل تأمير  القبول الخدمات ضمن -5 ي حال عدم قدرة شر
ي العقد   ف 

المدة المنصوص عليها ف 

 عدا رسوم معادلة الشهادات.  ما  البفسيتم إرجاع كامل المبلغ للط

يقصد بخدمة تأمير  وثيقة التأمير  الصحي وهي استخراج وثيقة التأمير  الصحي لمدة ثالثة أشهر والمطلوبة  -6

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

 عند القدوم إل ألمانيا. 

ي ألمانيا ونحن   يسعدنا -7
كة حداثة الدولية أن يكون الطالب عىل تواصل دائم معنا أثناء وجوده ف  ي شر

ف 

ي ألمانيا من خالل اتصاله المباشر عىل الفرع 
جاهزون لتقديم أي استشارة مجانية له عىل مدار إقامته ف 

ي ألمانيا وسؤاله لنا عن أي موضوع يواجهه ويريد 
كة حداثة الدولية ف   االستفسار عنه. الرئيسي لشر

 

كة حداثة الدولية:  ي يوجد فيها وكالء ومندوبير  لشر
 جدول بالدول والمدن الحالية الت 

 

 
 وهامة: معلومات عامة 

كة حداثة الدولية  -1 ي شر
ي التدريب النؤمن عقود نحن ف 

ي كافة أوقات  مهن 
  ،السنةللطلبة ف 

ً
ولكن تبدا

 
ً
ي أول الشهر ال(( ))تقريبا

ي الدراسة الفعلية ف 
 . التخصصات معظممن كل عام ل ثامن أو الثان 

ي ألمانيا، حيث تكلفة معادلة أول شهادة  البيتحمل الط -2
يورو وتكلفة  200تكاليف معادلة شهاداته ف 

كة حداثة الدولية وصل بهذه المبالغ  100معادلة أي شهادة إضافية تكون  يورو ويستلم الطالب من شر

ي قامت بالمعادلة. 
 من الجهة الن 

كة حداثة الدولية عىل تأمير  القبول ضمن -3 ي حال عدم قدرة شر
ي العقد فسيتم ال ف 

مدة المنصوص عليها ف 

 . واللغة إرجاع كامل المبلغ للطالب ما عدا رسوم معادلة الشهادات

 مرص  الكويت  العراق  اإلمارات  قطر األردن  سوريا  لبنان السودان  السعودية

يا  أوكرانيا  تركيا اليمن  الجزائر تونس  المغرب ليبيا البحرين رومانيا  مالثر 
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ة تأمير   -4
ي في 

 بعقد التدريب المهن 
ً
وذلك بعد الحصول   أشهر  ستةوال تزيد عن   ثالثة أشهر تقدر وسطيا

لكل   B2ة و لكافة التخصصات ما عدا التخصصات الطبي B1عىل شهادة اللغة األلمانية المطلوبة وهي 

 . التخصصات ومن ضمنها التخصصات الطبية 

ي تلك الدولة   -5
يمكن للطالب التعاقد معنا من أي دولة فيها وكيل لنا وحن  لو أن الطالب غير مقيم ف 

أو من خالل توقيع العقد مع الفرع   وذلك من خالل توكيل أحد معارفه ليحل محله أثناء توقيع العقد 

ي ألمانيا عن طريق اإليميل
كة ف   . الرئيسي للشر

ي نحن  -6
عية   لجميع أنواع الشهادات الثانوية كالصناعية والتجارية والفنية نؤمن عقود تدريب مهن  والشر

ها  ف  وغير ي ألمانيا  بها إذا كانت معي 
 . ف 

ية لطلبة التدريب ال  -7 . يوجد سنة تحضير ي
 المهن 

ي خارج ألمانيا أن تدرس  -8
ي ف 
وري للحصول عىل شهادة لغة معتمدة من معهد جوته األلمان  ليس من الرص 

ي أي معهد 
ي معهد جوته نفسه، بل يمكنك دراسة الكورس أونالين أو ف 

ولكن  ،خاصكورس اللغة ف 

ي معهد جوته للحصول عىل شهادة لغة معتمدة منه يقدمه الطالباالمتحان 
ي المعهد أو يقدمه  ف 

ف 

 . ÖSDالنمساوي 

لسفر الطالب خارج ألمانيا من  يشاء، فما دام جواز سفره معه وإقامته معه يمكنه السفر بحرية   د ال قيو  -9

ط ي  مطلقة بدون أي قيد أو شر
ي وف 

ي عقد التدريب المهن 
وذلك ضمن أيام اإلجازة المنصوص عليها ف 

 . العطل الرسمية

 

 حقائق البد من معرفتها قبل السفر: 

ة تجريبية مدتها ستة  بع • ي ستكون هنالك في 
د وصول الطالب إل ألمانيا والبدء بدراسة التدريب المهن 

كة  ي ألمانيا حيث تقوم الشر
بتقييم  -بعد مرور ستة أشهر بالعمل لديها-أشهر وهذا األمر متعارف عليه ف 

ي تؤدي إل  وضع الطالب أو المتدرب وبناًء عىل هذا التقييم تمدد له العقد أم ال وبالطب
ع األسباب الن 

ي العقد. 
ام الطالب أو المتدرب بالقوانير  واألنظمة الموجودة ف  كة سببها عدم الي    إلغاء العقد من الشر

كة  • كة أن يختار أو يلتحق بشر ي حالة فسخ العقد مع الشر
بل عليه   ،جديدةال يحق للطالب أو المتدرب ف 

ي مع عقد عمل جديد. مغادرة ألمانيا والتقديم من جديد عىل 
ة تدريب مهن   تأشير

ط علينا الطالب أو المتدرب  • بعض التخصصات  , بل يقوم باختيار  تخصص ماالحصول عىلال يشي 

لديه وبعدها نعمل عىل إحضار عقد يوافق أحد تلك التخصصات ولكن إن لم نستطع ذلك المفضلة 

 .
ً
 فنقوم بإحضار أي تخصص آخر حرصا
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 تفاصيل
 كورس المجتهد 

ً
   A1, A2, B1% لمستويات 100لتعلم اللغة األلمانية مجانا

 
 

ي   ❖
 
: كورس المجتهد إمكانية القبول ف

ً
 محصورة بالحاالت التالية تحديدا

 

اك بــ   ❖  لتعلم اللغة األلمانية:  كورس المجتهد مزايا االشث 
 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، 250تكلفة المستوى الواحد كامال

ً
بينما  يورو   250يكلف  A1, A2, B1أي أن كال

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

ي ألمانيا. 
ي ف 
 عمل أو التدريب المهن 

فون   .4  ويتحدثون اللغة العربية لتسهيل عملية التعلم عىل الطالب. مدرسون أكاديميون محي 

ي    Zoom  كورس أونالين مكثف عن طريق برنامج ال    .5
للحصول عىل شهادة اللغة األلمانية من معهد جوته األلمان 

ةوالمطلوبة   . من السفارة األلمانية لقبول طلب التأشير

ي مع مناهج أخر  .6
 ى متخصصة لتدعيم الكورس. منهاج دولي معتمد من معهد جوته األلمان 

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

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

 يورو كمخالفة عن ذلك.   10ف 

ي للتقدم إل امتحان اللغة الموافق ل   )كورس  انتهاء الكورس يقوم الطالب عند  .8
بالذهاب إل معهد جوته األلمان 

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

ة.   المطلوبة من السفارة األلمانية للتقدم عىل التأشير

كة،  س ليس خدمة أساسيةهذا الكور  .9  أو   ولكنهمن خدمات الشر
ً
ة اختيارية لكل من تعاقد معنا مسبقا مير 

 .
ً
 سيتعاقد معنا مستقبال

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

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

الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن عدم إثارة الشغب والمتاعب أثناء الكورس تحت طائلة المحاسبة والفصل   .11

ي من الكورس. 
 النهان 

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

ي لديه. هنالك امتحانات أسبوعية الختبار الطالب ومتابعته وذ .13
 لك لسد الثغرات اللغوية الن 

وط   المرحلة   الشر

البكالوريوس أو السنة 

ية  التحضثر

 

ط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة ثانوية بمعدل ال يقل عن   % 60يشث 

 

ي 
 التدريب المهت 

 

ط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة ثانوية بمعدل ال يقل عن   % 60يشث 

 



 TEL: 00491794297725                      WWW.HADATHA.NET                                                  13          للدراسة والتخصص في ألمانيا                شركة حداثة الدولية

 

ام الكامل بكل ما يمليه عليه المدرس وذلك لتحقيق مصلحته بالدرجة األول ومصلحة   .14 عىل الطالب االلي  

 الكورس والطلبة اآلخرين بالدرجة الثانية. 

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

كة حداثة الدولية عىل مثل هكذا مجموعات.  اف مباشر من شر  وسيكون هنالك إشر

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

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

ناتنا  الدروس الن 

 عل اليوتيوب هو: 

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

 

ي كورس المجتهد:  ❖
 
 خيارات التسجيل ف

ي حالة الرغبة ب (1)
 
 فقطالتسجيل ف

ي الكورس بدون التعاقد معنا 
 
 ف

ي حالة  (2)
 
ي الكورسالرغبة بف

 
 التسجيل ف

 التعاقد معنا لتأمير  الخدمات األخرى مع

 

ي هذه الحالة يدفع الطالب عن كل مستوى مبلغ 
 
  250ف

ي أحد عروض  
 
 ف
ً
يورو، وعند التعاقد معنا مستقبال

ي دفعها الطالب من  
الخدمات يتم خصم جميع المبالغ الت 

ي العرض الذي اختاره. 
 
 مبلغ التعاقد الكىلي الموجود ف

 

 

 

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

 واختار أحد عروضنا ودفع المبلغ  
ً
بالتعاقد معنا مسبقا

 عرض الخاص بال

 

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

ولكنه ال يريد    A1, A2, B1المجتهد لدراسة مستويات الـ  

ي عروض  
 
 لتأمير  الخدمات الموجودة ف

ً
التعاقد معنا حاليا

كة حداثة الدولية, فعندها يقوم يعقوب بدفع مبلغ   شر

يورو عن كل مستوى أي دفع للثالث مستويات مبلغ   250

ي حاليورو,  750
 
   وف

ً
أراد يعقوب التعاقد معنا مستقبال

ي هذا الملف  
 
 العرض األساسي الموجود ف

ً
واختار فرضا

يورو, عندها ستكون قيمة   1750وقيمته االعتيادية 

يورو   1750يورو وليس   1000العرض األساسي الكلية  

 وذلك ألن يعقوب دفع لن
ً
يورو رسوم   750ا مسبقا

 لكورس المجتهد. 

 
 

 

طالب اسمه يعقوب تعاقد معنا منذ البداية واختار   مثال: 

يورو وبالتالي دفع   1750العرض األساسي الذي قيمته 

 عند توقيع العقد وعندها يمكن ليعقوب  1000
ً
يورو مسبقا

اك بكورس المجتهد بدون الحاجة لدفع أي مبالغ   االشث 

ي كورس  أخرى، إذ أن 
 
ي لتسجيله ف

 
تعاقده معنا يعتثى كاف

 المجتهد. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwcDULPHBCM4f4RYz6TSj_g
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 : المكثف كورس المجتهد مواعيد بدء   ❖
 

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

 
 )))خمسة أيام ف

 

 

 

 

 

 

ي كورس المجتهد والسؤال عن خدماتنا: 
 
 للتسجيل ف

أو الفايثى أو اإليمو أو البوتيم أو التلغرام أو الالين أو جوجل دو عىل الرقم  يرجى االتصال بنا عثى أحد برامج االتصال كالوتساب 

ي ألمانيا: 
 
كة حداثة الدولية ف  الرئيسي لشر

 

00491794297725 

www.hadatha.net 

 

ي اليوم  A1مواعيد بدء المستوى  
 
 من كل شهر األول ف

ي اليوم الـ  A2مواعيد بدء المستوى  
 
 من كل شهر   12ف

ي اليوم الـ  B1مواعيد بدء المستوى 
 
 من كل شهر   24ف


