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 بيان وضع  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 

ي تخص 
ن بالدراسة أو التخصص أو العملجميع المعلومات الت  ي ألمانيا   األطباء الراغبي 

ن
 ف

 

 .... ببيعزيزنا الط

ي ألمانيا   نقدم لك هذا الملف الشامل حول كل ما يتعلق
من األلف إىل   بوضع األطباء ف 

جى ا ي هذا الياء، فير
ي حال  واختيار ما الملف لتدقيق ف 

 وف 
ً
ينطبق عىل وضعك تحديدا

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

كة  الوتساب أو الفاييى أو اإليمو أو التلغرام أو البوتيم أو الالين عىل الرقم الرئ يسي لشر

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

 germany@hadatha.net :التاىلي 

 

:  تمحصورة بالحال  إمكانية القبول -1
ً
 التالية تحديدا

 يمكنك  •
ً
ي إحدى المستشفيات ال  التخصصقانونيا

طلماناأل جامعيةف  ي اللغة األلمانية عىل األقل    B2حيازة شهادة ال  ية بشر
ف 

ي معظم الواليات األلمانية 
ي ألمانيا يكون واجتياز امتحان المعادلة الخاص باألطباء مع العلم أن التخصف 

 حص ص ف 
ً
باللغة  يا

ية،يكون باللغة  األلمانية وال يمكن بحال من األحوال أن ي حال أن هدف ال أما  اإلنكلير 
ي إحدى  قدوم إىل ألمانيا ف 

هو التدريب ف 

يةبال  ا يمكن أن يكون هذا التدريب عندهلمدة محدودة  المستشفيات األلمانية  . احدةالسنة الو  ال تتجاوز   لمدة   لغة اإلنكلير 

 سف لن تستولكن لل 
ً
ة كطبيب يريد االختصاص وذلك لو طيع حاليا ، جود مشكلتير   التقدم للحصول عىل التأشير   ىلو ألا أساسيتير 

ي امتحان التعادلامتالكك لشهادة اللغة المطلوبة والثانية واألهم هي عدم قدرتك عىل بعدم ثل تتم
اك ف  وأنت خارج ألمانيا   االشير

ة هلحصول ل وبالتاىلي فالحل األمث  : و ك عىل التأشير

ة تسىم إما التقدم لت .1  )البحث عن عمل( أشير

ة الستاج  .2 ي أو تأشير ة التدريبية( )الطبى  الفير

ي الجامعات األلمانية  دم لدراتقالأو  .3
 سة الماجستير ف 

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

 Weiterstadt 64331 قبوالت لغة –قبوالت تخصص للطباء 
 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: 

 سمعلومات كور 
المجتهد لتعلم اللغة  

 األلمانية مجا
ً
%  100نا

ي آخر أرب  ع صفحات 
ن
ف

الملف   من هذا   
 

mailto:germany@hadatha.net
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ي كل
ة طويلة لا  يحصل الحاالت وف  إىل سنتير    ا ألمانياألمد من السفارة األلمانية يمكن تمديدها عند وصوله إىل طبيب عىل تأشير

ي الحالتير    خصصهمعادلة الشهادة ومن ثم يتابع ت امتحان   بعدها ينىهي يكون الطبيب خاللهما قد أنىه اللغة المطلوبة منه و 
ف 

،خول األوليتير  أو قد أنىه لغته المطلوبة منه لد ة الخاص بك لتقديمه للسفارةجهير  وبالتاىلي يمكننا ت الماجستير  ملف التأشير

ة طويلة والحصول لمانية ألا  . دراسة الماجستير والدكتوراه وال يحتاج الطبيب عندها لمعادلة شهادتهوبالنسبة ل  األمد،عىل التأشير

  لطباء أين ليمك •
ً
ي الجامعات األلمانية ولكن لن يتم اعتبار شهادة الماجستير كبديل  التقدم لدراكما ذكرنا ضا

سة الماجستير ف 

ي المتحان التعا ي حالة   دل الطبى
 أراد الطبف 

ً
ي   يب التخصص الحقا

ي المشاف 
وذلك لكونها أكاديمية وليست عملية وتخصصية ف 

ط  األلمانية ي الماجستير   لبو للقويشير
 . % 70وريوس بمعدل يزيد عن  شهادة بكال ف 

 

 : نيةلماللغة األستويات ام -2

ها من لغات العالم ينبثق عن هذه المستويات شها ي تم در لعلقة باغة مت دات لللغة األلمانية عدة مستويات كغير
ا  ستهامستويات البر

ي فهم التفاصيل منه  لتستفيد  وياتك المستأشهر تل جدول ب يكسنعرض عل هنا و 
ي  يةتالالف 

 الملف:  هذا  ف 

 

 تفاصيل هامة  المستوى 

A1 

  5فإذا كان كورس مكثف فمدته ستكون   الكورس،ومدة دراسته تختلف بحسب نوع  (A1.2 و  A1.1ينقسم لمستويير  )

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

ي خارج  800إىل   500أسابيع وتكلفته ف 
اوح   يورو وف  ألمانيا تير

ي يمكن التقدم   400إىل  200بير   ا م
مستوى  ا بعد إنجاز هذا الإليه يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة البر

إثبات عىل أن من حصل عليها يثبت أنه يملك معلومات أولية عن  شهادة ال تقبلها الجامعات وهي  وهي  A1 ـهي شهادة ال 

ة لم ا اللغة األلمانية بينما تف ي تأشير
وتطلبها   نيا لزوجات الراغبير  بإحضار أزواجهم وزوجاتهم إىل ألمالشمل للزواج أو ايد ف 

 بعض السفارات األلم
ً
ة. أحيانا ط للحصول عىل التأشير  انية من الطلبة كشر

A2 

  5كون  فإذا كان كورس مكثف فمدته ست الكورس،ومدة دراسته تختلف بحسب نوع  (A2.2 و  A2.1ينقسم لمستويير  )

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

يورو وف 

ي يمكن التقدم   400إىل  200ما بير  
مستوى  ا بعد إنجاز هذا الإليه يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة البر

إثبات عىل أن من حصل عليها يثبت أنه يملك معلومات متوسطة   امعات وهي ال تقبلها الج ادةشه وهي  A2 ـهي شهادة ال 

ة لم الشمل للزواج أو الزوجات الراغبير  بإحضار أزواجهم وزوجاتهم إىل ألمانيا   عن اللغة األلمانية ي تأشير
  بينما تفيد ف 

ط للحصول   بعض السفارات األلمانية من الطلبة كشر
ً
ة. 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 تير

ي خارج ألمانيا    800إىل  500بير  أسابيع وتكلفته ف 
يورو وف 

اوح ما بير  
ي يمكن التقدم ب. والشهادة الالذي يختاره الطاليورو بحسب المعهد   400إىل  200تير

ا بعد إنجاز هذا  إليهبر

ط أس وهي  B1المستوى هي شهادة ال  ية لجميع التخصصات ماعدا التخصصات الطبية  شر اسي لدخول السنة التحضير

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

ط أساسي عند معظم الجامعات األلمانية للراغج بير  بالحصول  يد مع الناس وفهم الكثير من الناطقير  بها وكذلك هي شر

ة عند   ط عند الكثير من السفارات األلمانية للحصول عىل التأشير طي أوىلي من الجامعة وكذلك هي شر
عىل قبول جامعي شر

 . C1أو  B2ىل امتحان الــ ل الطالب للتقدم إوهذه الشهادة تؤه التقدم بطلبها للسفارة. 
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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 تير

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

بحسب  يورو  400إىل   200يورو وف 

ي يمكن التقدم يخالمعهد الذي  
ط   وهي  B2ليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال إتاره الطالب. والشهادة البر شر

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

 
ً
ي جدا
 دث بشكل  فس الوقت عىل التحاللغة األلمانية وقادر بن ف 

ً
الناطقير  بها وكذلك هي   معظم مع الناس وفهم  جيد جدا

طي أوىلي من الجامعةشر 
ي   ط أساسي عند معظم الجامعات األلمانية للراغبير  بالحصول عىل قبول جامعي شر

ف 

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

همال امتحان الــ  وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إىل  . بحث عن عمل أو التخصص للطباء أو العمل للممرضير  وغير

C1  أوDSH  أو TestDaF . 

C1 

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

ي ألمأساب
اوح ما بير  يع وتكلفته ف 

اوح ما بير    550إىل  350 انيا تير
ي خارج ألمانيا تير

  يورو بحسب 400إىل  200يورو وف 

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

مع الناس   ممتاز قت عىل التحدث بشكل ادر بنفس الو األلمانية وق للغة عن ا ممتازةأن من حصل عليها يملك معلومات 

 الصادرة منوفهم  
ً
   TestDaF أو  DSH  ـــالان وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إىل امتحبها  الناطقير   كل الكلمات تقريبا

ي ألمانيا أو للطلبة
الماجستير أو الراغبير  بدراسة  وهي شهادة مطلوبة من أغلب األطباء الراغبير  بالتخصص أو العمل ف 

ي أغلب الجامعات األلمانية. الدك
 توراه ف 

DSH 

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

ف 

ية مدتها حواىلي    والنجا   350أسابيع وتكلف حواىلي  6كورسات تحضير
ً
مد عىل الدرجات  عتي االمتحانح بهذا يورو وسطيا

ي 
ي حصل عليها المتقدم, فمن حصل ف 

من  و  DSH1% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة الــ 57عىل درجة  االمتحانالبر

ي 
ي  DSH2% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة الــ 67عىل درجة  االمتحانحصل ف 

عىل درجة   االمتحانو من حصل ف 

  ملم  شهادة فيه وبالطبع فالحاصل عىل هذه الشهادة يكون أعىل وهي  DSH3ادة الــ % عىل األقل فسيحصل عىل شه82

 
ً
ية عليه    بكل تقريبا  بدون السنة التحضير

ً
ة  وكل من يريد دراسة البكالوريوس مباشر

ً
 ومحادثة

ً
تفاصيل اللغة األلمانية كتابة

ة بالدراسة.  DSH2الحصول عىل مستوى    عىل األقل لدخول الجامعة والمباشر

TestDaF 

ي اللغة استوى بل ش وهو ليس م
 شهادة الــ  هادة لغة ألمانية تشبه التوفل أو اآليلتس ف 

ً
ية ويشابه تماما باللغة   DSHإلنكلير 

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

ً
يورو وسطيا

هو أدن  مستوى وتقبل   TDN3يه المتقدم, إذ يعتيى مستوى ذي حصل عللمستوى الاىل مد ع يعت االمتحانوالنجاح بهذا 

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

 بينما يعتيى المستوى  
ً
لطبع مقبول  كل المستويات وبا  هو األعىل من بير   TDN5السابق وتقبل به جميع الجامعات تقريبا

ي كل الجامعات. 
   ف 

ً
 وكل بكوبالطبع فالحاصل عىل هذه الشهادة يكون عارف تقريبا

ً
 ومحادثة

ً
ل تفاصيل اللغة األلمانية كتابة

ية عليه الحصول عىل مستوى  من يريد دراسة الب  بدون السنة التحضير
ً
ة عىل األقل لدخول   TDN4كالوريوس مباشر

ة  بالدراسة.   الجامعة والمباشر

 

ي ألم من الطبيبمطلوبة ة الاللغ -3
ن
 : انيا ف

 ما تطلب ال
ً
ي األلمانية ومديرية تعادل الشهادات والسفارات مؤسسات الحكوميةعادة

لسفر إىل  با من األطباء الراغبير   والمشاف 
ي اللغة عىل األقل  B2 مستوى   -ومعادلة الشهادة أو البحث عن عمل صصبغرض التخ -نيا ألما

لتدريب أو وأما بالنسبة ل ،األلمانيةف 
ي فالست   اج الطبى

ً
 ي مستوى لغوي. أللن يحتاج الطبيب غالبا

 

ة البحث عن عمل:  -4  مدة التخصص أو التدريب أو الماجستي  أو تأشي 
ا ي تير  . ملةوح ما بير  شهر وسنة كامدة الستاج الطبى

ي مدة التخصص ا  . سنتير  إىل خمس سنوات ما بير  لطبى
 .  مدة دراسة الماجستير سنتير 
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ي  -5
ن
 ألمانيا  دخل الطبيب ف

ي ال يتم رصف أي راتب للطبيب الذي معه قبول تدريب أو ستاج من 
لشهادة والبدء  بينما بعد معادلته ل األلمانية،أحد المشاف 

  يورو  3500ويورو   1800بير    ناء التخصص ما بالتخصص يكون راتبه أث
ً
تص بحسب التخصص والمدينة والمشف  الذي يخ شهريا

اوح د به الطبيب وبالنسبة لراتبه بع   يورو  7000إىل  0035 ما بير  انهاء التخصص فيير
ً
ي حال أراد الطبيب فتح عيادة خاصة . شهريا

 
  وف

ي بداية تخرجه بسبب عدم معر به 
 
 ف
ً
 فالدخل سيكون منخفضا

ً
ة سيكون دخله ممتاز جدا   5000ــ ويتجاوز الفة الناس به ولكن بعد فير

  يورو 
ً
 عىل أقل تقدير.  شهريا

 

 ما يخصه ل وك ن سكال -6
ي ألمانياير  لسكن الطبييسالك نوعير  أسانه

 
 :ب ف

ي المشف  الذي يختص  
 
ي  الطبيب أو سكن به األول وهو السكن الداخىلي ف ي ألمانيا وهذا النوع من السكن  لمشف  ل تابع  خارجى

 
 ف
ً
قليل جدا

ي كثير 
 
ي ف

 . من الحاالت ويعتيى مجان 

: وهو السكن الخاص المأخوذ من أناس عاديير  وأجرة هذ ي
 للغرفة الوا 500 إىل 250اوح ما بير   كن تير ا الس الثان 

ً
حدة وذلك يورو شهريا

 يتضمن سعر التدفئة وسعر الماء الساخن والبارد 
ً
ي أغلب األحوا المبلغ عادة

موال يتضمن ف  اك المستأجر باالش ل تكلفة الكهرباء إذ يلير  ير

ي يصفها بمبل
كة كهرباء يدفع لها رسوم شهرية ثمن الكهرباء البر  للشخص الواحد  يورو   30قدر بحواىلي يري يغ تقدمع شر

ً
 .وسطيا

 

ىلي وكذلك 
نت المي   اك الشهري يقد   DSLاألمر نفسه لتكلفة االنير  ي 20ر بحواىلي  إذ أن االشير

ً
كة  يورو وسطيا دفعها المستأجر لشر

ىلي 
نت المي    .االتصاالت المقدمة لخدمة االنير

 

ي بعض أنواع السكن الداخىلي للمستشفيات
ىلي وذلك ببر ن متضمن تكلفة الكهالسك  يكون  مالحظة: ف 

نت المي   حسب قوانير  كل اء واإلنير

 مشف  عىل حدة. 

 

 المواصالت  -7

ي الجامع  بيبيل الطعند تسج
(  ة ف 

ً
 بحواىلي ل التسجي مو سعد دفعه لر وب )ماجستير أو دكتوراه مثال

ً
ي تقدر سنويا

يورو    0001إىل   050 البر

،تدفع عىل فصلير   ي مت والقطارات العااماخوله ركوب الحافالت والير واصالت خاصة تبطاقة م  (الطبيب) يستلم الطالب دراسيير 
ة ف 

ي  ل الية االو 
ي  قطالمقصود بالوالية هو ليس فسكن بها مع التذكير بأن يبر

ة هي عدة مدن كبير  بل  بيبطال امعةفيها ج د اجتتو المدينة البر

ي يمتلكها الط س تلك البطاقةي نفيشير أن   لجدير بالذكر لو أن المواطن العادي أراد وا لوالية. تشكل هذه ا
عرها بضعة  لكان س بيبالبر

ي ألمانيا م تاىلي ت وبالاليوروها نآالف م
 تعتيى الدراسة ف 

ً
الطبيب   ما كونبين  . ت هذهصال واعد مراعاة بطاقة المجانية بالكامل بعمليا

 ض. وال يوجد له تخفي ا حملهالمواصالت هو من يتل أو يتدرب فتكاليف يختص أو يعم

 

ن الصحي والعالج متأ لا -8  ي 
ي ألمانيا: حي  مير  الصهنالك نوعير  للتأ

 ف 

كات أشهرههذا التأمير  الحكومي وتندرج تحت اسم التأمير   األول:  ي عدة شر
كبر  بيب لطلالتأمير   هذا  تكلفة   وتقدر   TKو الـ    AOKالـ   ن شر

 بحواىلي جاوز سن الذي لم يت
 وحواىلي  يورو ش 100الثالثير 

ً
ات أو  معظم الجامعه الثالثير  و وز عمر اتج يلذا بيب لطل  رو يو   200هريا

ي 
ي التأ  بأن يسجل  بيبزم الطتل المشاف 

, إذ  ف   الحكومي
 مختص  رته يذهب بموجبها ألي طبيب خاصة عليها صو بطاقة  بيبيأخذ الطمير 

 . جه مهما كان نوع المرض الذي يعالجهال ء عفع أي تكلفة لقا دن أن يو مشف  بدو أ

 : ي
ي كات ا ير  الخاص والشر التأم الثانن

ي هذ لبر
 وأسعارها متفاوتة عىلير ع كثنو لا  ا تعمل ف 

ً
ي الخوع  حسب ن ة جدا

 سوف تقدمها  دمات البر

اكات كوت ضمن حاالت محددة ان إال عالج األسنة وغالبيتها ال تغطي تكاليف ف عمليات معينللعميل فمنها ال تغطي تكالي اليف واشير

كات بأ إضافية, وتتمير  معظم  ط عىل تلك الشر  ا ها عمالئنها تشير
ً
كة  تور لفاإرسال االمشف  وبعدها يقوم العميل ب ب أو بيطلل لدفع أول ة لشر

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

والخاص   كومي بير  التأمير  الح  مقارنةالمجال لل لتكاليف البر

 ة. فالحكومي يفوقه بأشواط كثير 
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 المعيشة والمرصوف الشهري -9
ي سيحتاجها الطقن

ي المحال التجارية   بيبصد بالمعيشة هنا التكلفة الشهرية البر
ابه واتصاالته، إذ تعتيى أسعار الطعام ف  لطعامه وشر

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

ً
يورو كتكلفة طعام  200إىل   100شهريا

اب إضافة إىل ح  التكلفة السابقة هي للط  01ىلي  او وشر
ً
يحة الهاتف المحمول. وطبعا  لشر

ً
ي  بيبيورو شهريا

ب ف  م باألكل والشر الملير 

ي مطعم الجا
يد تلك التكلفة لو اعتمد الط معة أو المشف  البيت أو ف  ي طعامه عىل المطاعم الجاهزة وزيارة المقاهي   بيبوسير 

ف 

فيهية العامة.  ها من األماكن الير  وغير

ي ألمانيا إذ يبأ  س هنا ولن نن 
  بيبالط كلفن نذكر بأن التدخير  مكلف ف 

ً
 إنيورو بحسب المدخن حيث    250إىل  100 ير  ا بمشهريا

ي العلبة.  9إىل   6ما بير  سعر علبة سجائر المالبورو 
 يورو بحسب عدد السجائر الموجودة ف 

 

ي أ بيب لطا  جهوف السنوي الذي يحتامتوسط المرص 
ن
 ياناملف

 للط
ً
الغي    ببيشهريا

  تمد عىلمدخن والمع

ن  طبخال ي المين
ن
 ل ف

متضمن السكن والطعام  

ن الصحي و  الكهرباء  والتأمي 

نت والهاتف وال   ني 

 يور  007حوالي 
ً
 و شهريا

 ة حوالي السنوي لتكلفةا

 يورو  0009 

 للط
ً
الغي    بيبشهريا

مدخن والمعتمد عىل  

ي المطاع كل أل ا
ن
 م ف

ضمن السكن والطعام  تم

ن الصحي و والتأم ء  ربا الكهي 

نت والهاتف و   الني 

 ي 509ل  إ 008من 
ً
 ورو شهريا

 لي ة السنوية حواالتكلف

 يورو  00011

 
ً
المدخن   طبيبلل  شهريا

ي  موال
ن
عتمد عىل الطبخ ف

ن   ل المين

م  متضمن السكن والطعا

ن الصحي والكهرباء  والت أمي 

نت والها ن توالني   ف والتدخي 

 يورو شهر  509إل   008من 
ً
 يا

 وية حوالي السنة التكلف

 يورو   00011 

 للط
ً
دخن  الم بيبشهريا

ي  والم
ن
عتمد عىل األكل ف

 المطاعم 

سكن والطعام  ال متضمن

ن الصحي والكهرباء  والت أمي 

نت والهاتف ال و  ن ني   والتدخي 

  0021إل   009ن م
ً
 يورو شهريا

 سنوية حوالي لالتكلفة ا

 يورو   00041 

 التكاليف الضافية
 ر  005حوالي 

ً
( ةلا ح) الجامعةسوم يورو سنويا ن  ت الماجستي   يورو 502 كل منهما دفع عىل فصلي 

 فيما لو احتاج يورو تكلفة كورس الل 300 حوالي 
ً
 ذلك  الطبيبغة شهريا

 

 مل المؤقتخراج اذن مزاولة العمعادلة الشهادة واستطلوبة لق المألوراا -10

 جواز السفر  صورة عن •

جمة )صورة  • ي مير
 لمانية. من السفارة األ جية و الخار  ةمن وزار صدقة وم عن الشهادة الثانوية( ألمان 

جمة )صورة  •  فألمير
ً
( عن الشهادة الجامعية “البكالوريوس” موضحا ي

 يها المعدل العام رص مان 
ً
من وزارة الخارجية  صدقة وم  احة

 لمانية. األ  سفارةمن الو 

جم صورة  • ( ة )مير ي
من السفارة  جية و الخار  ة من وزار صدقة وم  بكالوريوس”عن كشف أو بيان درجات الشهادة الجامعية “الألمان 

 لمانية. األ

ة ذاتية  •  بيب طموقعة من ال CVسير

 خصية ملونة صور ش أربــع •

ي توصية عىل األقل  •
 األلمانية )إن وجدت( باللغة رسالبر
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لمانيا  بيب ألتوضيحية عن سبب اختيار الطاأللمانية وتتضمن جمل   (motivation letter)  عيم للطلبرسالة تحفير  أو تد •

ي   تدريبه أو تخصصهمتابعة  قادر عىل  بيبطواإليحاء بأن ال
 
ي والجامعاتال ف

 
ي  ور ألغلب األلمانية بدون مشاكل عىل ا مشاف

 
غبته ف

ي الذي وصلت إل
 األصعدة  عىل كافة مانيا يه أل االستفادة من التطور العلىمي والتقب 

 ة )إن وجدت(األلماني اللغة  شهادات •

جم ومصدق د قي وإخراج شهادة الميالد  •  مير

ي تحتوي عصلية واأللمانية اسية باللغة األ الخطة الدر  شهادة إثبات •
من  صدقة وم والمدة الزمنية توصيف المواد : ىل التاىلي البر

 لمانية. من السفارة األوزارة الخارجية و 

من السفارة  من وزارة الخارجية و صدقة وم د وعدد الساعات النظرية والعملية لكل مادةجميع الموا كشف مفصل عن •

ي  بل ))يط . لمانيةاأل
 
 فقط((  ة حاالت معين ف

( باللغة األصلية ومير  •
ً
 وزمانا

ً
ة مفصلة )مكانا من السفارة  من وزارة الخارجية و صدقة وم ةاأللماني  باللغة ةجم جميع شهادات الخيى

 . لمانيةاأل

ف به من الس  • ي بلدك االم. فارة األشهادة خلو من األمراض من طبيب معير
 
 لمانية ف

 . يجب أال تكون أقدم من ثالثة أشهر   األم وسلوك من البلد  ةشهادة حسن سير  •

 عليه  مال حك •

ي بلدك االم نقابةثبات مزاولة المهنة من  ا •
 لمانية. من السفارة األمن وزارة الخارجية و صدقة وم االطباء ف 

ي بلدك اال  نقابة)من   وسلوكه سير  حسن •
 لمانية. من السفارة األمن وزارة الخارجية و صدقة وم ماالطباء( ف 

 . من داخل المانيا  وسلوك ةتصيــــح حسن سير  •

 . الطبية الكلية من عميد  ةالتوصي شهادات •

 عقود العمل )ان وجدت( من البلد االم.  •

ي و تكون   يجب أن  جميع الشهادات مالحظة: 
جمة لللمان   سفارة األلمانية. ومن ال  صدرت منهوزارة خارجية البلد الذي من دقة صممير

 

 ة األلمانية متطلبات السفار  -11

ي ألمانيا  تدريب أو العمل أو االختصاصال وعاق ونلتحيذكر به تاريــــخ اال دل للشهادةوثيقة تعا تدريب أو بول  ق •
 ف 

ي ألمانيا يثبتد أح منلغة قبول   •
ي هذا الم معاهد اللغات ف 

ها  باعراد اتورة اللغة المويبير  تاريــــخ االلتحاق بدد عهالتسجيل ف 

ي هذه وماهي المستو 
ي سيتم دراستها ف 

 . الدورة يات البر

ي يحتاجونها ولكن عىل األغ هادة ية عن نوع الش ان سفارة األلمل التمام اللغة األلمانية وهنا يتم سؤا إ ة دشها •
  B1لب هي البر

ي دول والختصا
ب  طلبلتقدم حبر يسمح ا  B2أخرى يتم طلب شهادة الـت صالمعظم الدول واالختصاصات ولكن ف 

ة إىل السفارة األلمانية. ال  تأشير

ية ف  غةهم باللاتاصاختصالماجستير والدكتوراه والذين سيدرسون وس و ريالو كبالبالنسبة لبعض طلبة   • طلب  لن ياالنكلير 

ط  ي شهادة   حيازة  يطلب منهم ولكن قد   ،األلمانيةة حيازة شهادة اللغمنهم شر
ية ) نكاللغة اإل ف  تس(  التوفل أو اآليلكلير 

ية عند التقدم  استه الجامعية بلم تكن در وذلك لمن  افاالس  إىلاللغة اإلنكلير   رة لطلب الفير 

 : رقولها ثالثة ط كفالة مالية:  •

ي أحد البنوك األلماني  بنكي  فتح حساب هي   ولالطريقة األ -
ي مقيد ف 

ووضع مبلغ   بيب الط باسم ألمانيا ة ف 

ي  عىل األقلورو ي  10500
هذا المبلغ من  رد   ألمانيا يستطيعصوله إىل وبمجرد و   بيبطبحيث أن الالحساب  هذا ف 

 مكاسحبه  خالل 
ً
 ومن هنا جا  12عىل مدار  ال

ً
لن يسمح له بسحب مبلغ    بيبلطأن احساب مقيد إذ ة  ءت كلمشهرا

 عند الوصول إىل ألمانيا وذل  الكفالة
ً
ي   بيبد مؤكد للطوجود مور كومة األلمانية لح ك لتضمن اكامال

األوىل من   السنةف 

 . ياه إىل ألمانوصول
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ي فا كفىهي  ةالطريقة الثاني -
وري أن يحمل الجنسية   سليألمانيا )  لة شخص ف    هذا  حيث يقوم ,( األلمانية من الرصن

ي يعيش فيها  أو شؤونالشخص بالذهاب إىل البلدية 
ي المدينة البر

  بيبلطكفل باد أن يتريبأنه يهم  ويخيى  األجانب ف 

ي أثناء توا الفال
ي ألمانيا,  جدهن 

ي الكفيل أن يكون دخله يزيد ف 
ط ف   وفه ويتم ذلك من خالل  مص  نعويشير

غة األلمانية:  بالل  واسمها  الدخل والمصوف الشهري  بير   للمقارنةانية  لمة بسيطة تتبعها الحكومة األبحس 

Verpflichtungserklärung 

ي هذه  حكومية أو خاص تية من جهاعىل منح دراس لير  الحاص طباء فتخص األ   ثةاللطريقة الثا -
ة وتكون الكفالة ف 

جمة من ن ع الحالة عبارة  شهر  بيبذه الطسيأخي الجهة موضح فيها الراتب الذ ك تلوثيقة مصدقة ومير
ً
 يا

ة زمنية ال تقل ضلجواز سفر ساري المفعول ومن المف •  لفير
ً
ل  اريــــخ تقديم طلب الحصو ت أشهر من  6 عن أن يكون صالحا

ة. تىل الع  أشير

 أشهر  ستةمدة ال تقل عن  ير  صحي مع متأ •

ي يملكها  •
ي الشهادات الثالمن شهادة   ابتداءً  يببط الجميع الشهادات البر

طبع  وبالإن وجدت  معيةجاانوية العامة وبافر

ي أصدرت تلك الشه يجب أن تكون تلك الشهادات مصدقة
جمأيادات ويجب من الجهات الحكومية البر  أن تكون مير

ً
ة  ضا

جمير  معتمدين من السفارة األلمانيمن لمانية األ للغة
 ة مير

 ناة ولكن  لحا تطلب السفارة األلمانية أوراق أخرى بحسب كل  قد  •
ً
ان أو  أوراق إثبات السكنلك كما يتم ذ  درا أو حجز طير

ي أو وثيقة أحوال مدنية 
هاحجز فندفر  وغير

ةكتكلفة لدراسة طلب التأشو  يور  75بلغ م •  . ير

 

 : وجة واألوالد إىل ألمانيا لز ج أو ازو لاصطحاب ا -12

وج أ بيب طكن لليم وجة اصطحاب زوجته بيبةالطو المير  :  مختلواألوالد بطريقتير   ها معأو زوجها  معه المير   فتير 

،معه  يصحبهموهي أن  األول:  الطريقة
ً
ة لهم مرتبط فورا ة مباشر ته،ة  أي يحصل لهم عىل تأشير ط  بتأشير ي هذه الحالة ستشير

وف 

ط أللمانية فارة اعليه الس    بحيث أن يكون لكل شخص مساحة ال  اسبةمن لشقةعقد سكن مسبق من ألمانيا  أولهما  ير  أساسيير  شر

 مير   12عن  قلت
ا
  ثانيهماو  مربــع، ير  م 48عن  لال تقمساحة الشقة المطلوبة يجب أن ولديه طفلير  فوزوجته   بيبط مربــع فمثال

 لها عدة أشكل تشابه و  بهم، خاصة كفالة مالية 
ً
ح ال تماما ي الفقرة مك الشر

 (. 11)رقم   السابقةتوب ف 

ي شؤ  لب لم من خالل تقديم ط  ا نيأن يصطحبهم معه بعد وصوله إىل ألماوهي  الطريقة الثانية: 
ون األجانب وقيام  شمل لهم ف 

ة لم الشم إلعطائها ة السفارة األلمانية  مقابلزوجته ب  ي هذه الحالة البد  وجدوا،إن ل مع األوالد تأشير
طير   لشر قق الزوج اأن يحوف 

ي الطريقة األوىل
 . األساسيير  المكتوبير  ف 

ن  بةبيب أو الطبيتنا ننصح الطخي  خالل  نم : نصيحة معهم أن يؤجلوا  معائالته سفر بالراغبي 

ن   هموصول  ذلك إل ما بعد   . كافة المتطلبات المعيشيةإل ألمانيا وذلك لتجهي 
 

ن ل بالدو و جد ي يوجد لدينا فيها وكالء ومندوبي 
 ل الت 

 

لسودان ا السعودية بنانل   مرص  الكويت  العراق  المارات  قطر األردن  سوريا  

يا  أوكرانيا  تركيا اليمن  الجزائر تونس ن  مالي 
سلطنة 
 عمان 

 المغرب ليبيا البحرين
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كة حداثة الدولي -13  وأسعار الخدمات:  ةعروض شر

 
 

 العرض المتقدم العرض األساسي 
 

ن البيشايد -1  أو تجهي 
ي مشفن

ن
ن تدريب ف  تأمي 

ن قبول لغة تأ -2  مي 

 فتح حساب بنكي  -3

 تعبئة طلب السفارة -4

ي عىل مقابلة السفارة -5
ن
اف  التدريب الحي 

ن وثيقة الت -6 ن الصحي أتأمي   مي 

ة  -7  التصال بشؤون األجانب لمتابعة طلب التأشي 

 

ي ألمانيا،   مالحظة: 
يتحمل الخريــــج تكاليف معادلة شهاداته ف 

يورو وتكلفة معادلة أي   200حيث تكلفة معادلة أول شهادة 

كة حداثة   100شهادة إضافية يكون  يورو ويستلم الخريــــج من شر

ي قامت بالمعادلةالدولية وصل بهذه المبالغ من 
 . الجهة البر

 

ن البيشايد -1  أو تجهي 
ي مشفن

ن
ن تدريب ف  تأمي 

ن قبول لغة  -2  تأمي 

 فتح حساب بنكي  -3

 فارةتعبئة طلب الس -4

ي عىل مقابلة السفارةالتدريب  -5
ن
اف  الحي 

ن الصحي  -6 ن وثيقة التأمي   تأمي 

ة تصال  -7  ال بشؤون األجانب لمتابعة طلب التأشي 

ي الستقبال  -8
ن
 طبيب  المطار والتوصيل إل سكن الف

ك أو  -9 ن سكن مشي   فردي مؤقت فور الوصول تأمي 

يحة هاتف فور الوصول -10 ن شر  تأمي 

ي المدينة لمرة واحدة جول -11
ن
 ة تعريفية ف

 لمعهد اللغة والتسجيل فيه  بيبالذهاب مع الط -12

 

يتم دفع مبلغ   يورو  0052 السعر الكىلي لهذا العرض هو 

 عند ت  يورو  0051
ً
  يورو  0010وال    قيع العقدو منه مقدما

 . الباقية تدفع عند استالم الخدمات

 

لغ  يتم دفع مب يورو  0035السعر الكىلي لهذا العرض هو 

 عند توقيع العقد وال  يورو   0020
ً
  يورو  0015منه مقدما

 . الباقية تدفع عند استالم الخدمات

 

 ))))))هام ج 
ً
ي    جدأ((((((دا

 %100كورس لغة ألمانية مجانن
 

ي   كل شهر 
ي مجانن

ن
اف كة حداثة الدولية بافتتاح كورس أونالين احي  ي شر

ن
نقوم ف

عليه   وأطلقنا  A1, A2, B1مستويات اللغة األلمانية التالية % لتدريس 100

ة للطلبة(  كورس اجملتهدإسم ) ن المتعاقدين معنا   أو األطباء  وذلك كمي 

 
ً
 را أو المسبقا

ً
ن بالتعاقد معنا مستقبال للغوي  ا إل المستوى  للوصولغبي 

ة وتفاصيل  المطلوب من قبل السفارة األلمانية عند التقدم بطلب التأشي 
وط النضمام له م ا هذ ي نهاية هذا الملف. الكورس وشر

ن
 ذكورة بالتفصيل ف
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ي 
ن
كة حداثة تفاصيل هامة حول الخدمات المقدمة ف  : الدوليةعرض شر

 
 عليه.  الطبيبصالح لمدة شهر من تاريــــخ حصول  ضه العر هذ -1
ي  شهاداتهلطبيب تكاليف معادلة ايتحمل  -2

يورو وتكلفة معادلة أي شهادة   200حيث تكلفة معادلة أول شهادة   ألمانيا، ف 
كة حداثة الدولية وصل بهذه المبالغ من ال  100إضافية يكون  ي قامت بال يورو ويستلم الطبيب من شر

 معادلة. جهة البر
 عرض ثابت ال يتغير بإنقاص أي خدمة منه.  لال يمكن بحال من األحوال تجزئة العرض الواحد، بل سعر ك -3
 . بيبواحد هو نفسه لمئة ط بيبمجموعات فسعر العرض لطأي خصم لل  د ال يوج -4
كة حداثة الدولية عىل تأمير  القبول ا -5 ي حال عدم قدرة شر

ي العقد فسيتم إرجاع كامل   ضمن اتدملخف 
المدة المنصوص عليها ف 

 . تما عدا رسوم معادلة الشهادا بيبالمبلغ للط
ي المطار أن يتم استقبال الط -6

كة ح  بيبيقصد بخدمة االستقبال ف  ي ألمانيا وقيام المندوب  داثة الدولمن قبل مندوب شر
ية ف 

المطار إىل السكن عىل حساب  منبعدها إىل سكنه المؤقت أو الدائم مع مالحظة أن تكاليف المواصالت   ببيبإيصال الط
 الت العامة كالحافالت والقطارات أو تكسي خاص. صوالمواصالت المتاحة هي إما الموا ببيالط

يحة هاتف عند الو  -7  يستطيع  ب بيالطيم صول أي تسليقصد بتأمير  شر
ً
يحة هاتف برقم جديد تماما   ببيالطفور وصوله شر

نت من خاللها   استعمالها والدخول للنير
ً
. و  فورا

ً
 اجراء اتصاالته فورا

ك أو فردي مؤقت فور  -8 كة مع    ببيالطالوصول هو إسكان  يقصد بخدمة تأمير  سكن مشير ك أو غرفة مشير ي سكن مشير
ف 

أجار تلك المدة من   ببيالطفردي لمدة محددة ال تتجاوز الشهر يدفع بموجبها و سكن خاص شخص أو أشخاص آخرين أ
ي له  ببيلطا وخالل هذه المدة يكون  حسابه الخاص

 . قد وجد واستقر عىل سكن مناسب ونهان 
ي حال أراد  -9

كة حداثة الدولية لتأمير  هذه   ةخدم ب بيالطف  ي  الخدمة وال تأمير  سكن دائم بعد الوصول يقوم بالتعاقد مع شر
بر

 . يورو   0010تقدر تكلفتها تكلف 
كة حد -10 ي المدينة لمرة واحدة هو مرافقة مندوب شر

ي مدينة  ببيلطلة الدولية  اثيقصد بخدمة الجولة التعريفية ف 
  ببيالطف 

س فيه  ة وتعليمه عىل كيفية استخدام المواصالت العامة وتعريفه بمعهد اللغة الذي سيدر فوتعريفه بالمراكز التجارية المعرو 
ي هذه الجولة عىل حساب بيبالط

 . همع العلم أن تكاليف التنقل ف 
ةأشبمديرية األجانب لمتابعة طلب التاالتصال يقصد بخدمة  -11  مع   هو قيام  ير

ً
 أو شخصيا

ً
كة حداثة الدولية بالتواصل هاتفيا شر

ة سالمؤ  حثهم عىل اإلشاع   كوزارة الخارجية وشؤون األجانب من أجل  ببيلطلسات األلمانية المسؤولة عن اصدار التأشير
ي تقدم إليها 

 .ببيالطبإرسال ردهم إىل السفارة األلمانية البر
ن السفارة  ماستخراج وثيقة التأمير  الصحي لمدة ثالثة أشهر والمطلوبة الصحي وهي  ير  يقصد بخدمة تأمير  وثيقة التأم  -12

ة وأما مدفوعاتها الشهرية فيدفعها   كة التأمير  عند القدوم إىل ألمانيا. لشر  ب بيالطاأللمانية بعد الحصول عىل التأشير
كة حداث دو إىل معهد اللغة وتسجيله فيه أي ذهاب من ببيالطبالنسبة لخدمة الذهاب مع  -13 إىل   الطبيب ة الدولية مع ب شر

ي وتدريب همعهد اللغة والتسجيل فيه بشكل ن
 عىل كيفية الوصول للمعهد من خالل المواصالت العامة.  الطبيب ان 

كة ح يسعدنا  -14 ي شر
ي ألمانيا ونحن جاهزون لتقديم   الطبيبداثة الدولية أن يكون ف 

عىل تواصل دائم معنا أثناء وجوده ف 

ي ألمانيا من خالل اتصاله المباشر   مجانيةاعدة مس أو أي استشارة 
كة حداثة  عله عىل مدار إقامته ف  ىل الفرع الرئيسي لشر

ي ألمانيا وسؤاله لنا عن أي موضوع يواجهه ويريد 
 االستفسار عنه. الدولية ف 

 

كة حداثة الدولية:  ن لشر ي يوجد فيها وكالء ومندوبي 
 جدول بالدول الت 

 

 معلومات عامة وهامة: 
ي شر  -1

ي كل أكة حداثة الدولية نحص  نحن ف 
 وقات السنة. قبوالت وخدمات للطباء ف 

ة تأمير   -2
اوح فير  هر. أش شهرين وستة ما بير  الخدمات تير

ي تلك الدولة وذلك من خالل  غير مق طبيبلاالتعاقد معنا من أي دولة فيها وكيل لنا وحبر لو أن  للطبيب يمكن   -3
يم ف 

 لعقد. توكيل أحد معارفه ليحل محله أثناء توقيع ا 
ط أساسي للدراسة -4 ي ألمانيا، إذ يمكن لمن عمره   أو التخصص أو التدريب العمر ليس شر

  100ف 
ً
ي  الدراسةعام مثال

  ف 
ي األلمانيةأو التخصص  الجامعات األلمانية

ي المشاف 
ي ح  أو التدريب ف 

وط المطلو ل كان اف   بة. يحقق الشر

يا ور س لبنان السودان  السعودية  مرص  الكويت  العراق  المارات  قطر األردن  

يا  أوكرانيا  تركيا اليمن  الجزائر تونس ن  مالي 
سلطنة 
 عمان 

 المغرب ليبيا البحرين
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ي الجامعات  اتتاريــــخ الحصول عىل الشهاد -5
ط للتسجيل ف  ي  ليس شر

قبل  ة يالثانو األلمانية، فمن كانت شهادته أو المشاف 
ط  ف  مئة عام عىل سبيل المثال فهو مقبول بشر ي ألمانيا.  بها أن يكون معير

 ف 
وري  -6 ي خارج ألمانياو للحصول عىل شهادة لغة معتمدة من معهد ج-ليس من الص 

ي ف 
ي   -ته األلمان 

أن تدرس كورس اللغة ف 
ي أي معهد معهد جوته نفسه، بل يمكنك دراسة ا

ي معهد جوته   ،خاصلكورس أونالين أو ف 
ولكن االمتحان تقدمه ف 

 للحصول عىل شهادة لغة معتمدة منه. 
عه يمكنه السفر بحرية مطلقة بدون أي  مخارج ألمانيا مبر يشاء، فما دام جواز سفره معه وإقامته  الطبيبلسفر   د و ال قي -7

ط.   قيد أو شر
ي حال كان دخله ييمكن للكفيل الواحد كفالة أكير من شخص  -8

 سمح بذلك. وذلك ف 

 
 تفاصيل

 لتعلم اللغة  كورس اجملتهد   
ً
   B1, AA1 ,2% لمستويات 100األلمانية مجانا

 
 

ي إمكانية ال ❖
ن
: دمحصورة بالحالت التالية تح تهدكورس اجمل  قبول ف

ً
 يدا

 

 

 

وط  المرحلة   الشر

البكالوريوس أو السنة  

ية   التحضير

 

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

 

 الماجستير 

 

ط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة بكالوريوس بمعدل ل ي  %70عن قل يشي 

 

 الدكتوراه

 

ط أن يكون ا  %70معدل ل يقل عن بلطالب حاصل عىل شهادة ماجستي  يشي 

 

ي 
 التدريب المهب 

 

ط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة ثانوية بمعدل ل يقل عن   %70يشي 

 

 البحث عن عمل 

 

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

 

 العملة تأشير 

 

ط أن يكون الطالب حاصل عىل   %60عن  ل شهادة بكالوريوس بمعدل ل يقيشي 

 

 من الجامعة فقط  األطباء 
ً
ط أن يكون الطبيب متخرجا  يشي 
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اك ب    ❖  لتعلم اللغة األلمانية:   كورس اجملتهدمزايا الشي 

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

ي اليوم .2
ي األسبوع وثالث ساعات درسية ف 

 دقيقة(.  45رسية هي دكل ساعة   حيث إن)   خمسة أيام ف 

 هي  .3
ً
 من المستويات   250تكلفة المستوى الواحد كامال

ً
يورو  250يكلف  A1, A2, B1يورو, أي أن كال

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

ي ألمانيا. 
ي ف 
 البحث عن عمل أو التدريب المهب 

ف  يونأكاديم  ونمدرس  .4  ويتحدثون اللغة العربية لتسهيل عملية التعلم عىل الطالب.  ونمحير

للحصول عىل شهادة اللغة األلمانية من معهد جوته  Zoom  الــبرنامج كورس أونالين مكثف عن طريق  .5

ي والمطلوبة 
ة األلمان   . من السفارة األلمانية لقبول طلب التأشير

ي مع مناهج أخرى متخصصة لتدعيم الكورس. ه تمد من معمنهاج دوىلي مع .6
 د جوته األلمان 

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 لــ  لطالب اورس يقوم انتهاء الكعند  .8
بالذهاب إىل معهد جوته األلمان 

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

 .
ً
 أو سيتعاقد معنا مستقبال

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

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

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

ي من الكورس. 
 والفصل النهان 

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

ي لديه. و غرات اللغهنالك امتحانات أسبوعية الختبار الطالب ومتابعته وذلك لسد الث .13
 ية البر

ام الكامل بكل ما يمليه عليه المدرس وذلك لتحقيق مصلحته بالدرجة األوىل   .14 عىل الطالب االلير 

 الكورس والطلبة اآلخرين بالدرجة الثانية. ومصلحة 

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

اف مب دائم وسيكون هنالك كة حداثة الدولية عىل مثل هكذا مجموعات. اإشر  شر من شر

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

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

تسجيل الدروس البر

هو:  عامة ورابط قناتنا عل اليوتيوب

PHBCM4f4RYz6TSj_ghttps://www.youtube.com/channel/UCwcDUL 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwcDULPHBCM4f4RYz6TSj_g
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ي كورس المجتهد: خ ❖
ن
 يارات التسجيل ف

ي حالة الرغبة ب
ن
 فقطالتسجيل ف

ي الكورس بدون التعاقد معنا 
ن
 ف

ي حالة الرغبة ب
ن
ي الف

ن
 كورس التسجيل ف

ن الخدمات األخرى لا مع  تعاقد معنا لتأمي 

 

ي هذه الحالة يدفع الط
ن
  250عن كل مستوى مبلغ  بيبف

ي أحد عروض  يورو، وعند التعاقد معنا 
ن
 ف
ً
مستقبال

ي دفعها الط
من    بيبالخدمات يتم خصم جميع المبالغ الت 

ي العرض الذي اختاره. 
ن
 مبلغ التعاقد الكىلي الموجود ف

 

ي هذه الحالة ل يد
ن
أي مبلغ وذلك ألنه قام   بيب فع الطف

 واختار أحد عروضنا ودفع المبلغ  
ً
بالتعاقد معنا مسبقا

 الخاص بالعرض 

 

ي كورس  بيبط مثال: 
ن
اك معنا ف اسمه يعقوب أراد الشي 

ولكنه ل يريد    A1, A2, B1المجتهد لدراسة مستويات ال   

ي عروض  
ن
ن الخدمات الموجودة ف  لتأمي 

ً
التعاقد معنا حاليا

كة ولية, فعندها يقوم يعقوب بدفع مبلغ  دحداثة ال شر

يورو عن كل مستوى أي دفع للثالث مستويات مبلغ   250

ي يورو,  750
ن
   حال وف

ً
أراد يعقوب التعاقد معنا مستقبال

ي هذا الملف  
ن
 العرض األساسي الموجود ف

ً
واختار فرضا

يورو, عندها ستكون قيمة   2500وقيمته العتيادية 

يورو   2500و وليس  ر يو  1750ة  العرض األساسي الكلي

 
ً
يورو رسوم   750وذلك ألن يعقوب دفع لنا مسبقا

 لكورس المجتهد. 

 

اسمه يعقوب تعاقد معنا منذ البداية واختار   بيبط مثال: 

يورو وبالتالي دفع   2500العرض األساسي الذي قيمته 

 عند توقيع العقد وعندها يمكن ليعقوب  1500
ً
يورو مسبقا

اك بكورس الم الحاجة لدفع أي مبالغ   نجتهد بدو الشي 

ي كورس  أخرى، إذ أن 
ن
ي لتسجيله ف

ن
تعاقده معنا يعتي  كاف

 المجتهد. 

 

 : المكثف كورس اجملتهدمواعيد بدء  ❖

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

ن
 )))خمسة أيام ف

 
 

 

 

ي اليوم األول من كل شهر  A1مواعيد بدء المستوى  
ن
 ف

ي الي A2مواعيد بدء المستوى  
ن
 من كل شهر   12وم ال  ف

ي اليوم ال   B1مواعيد بدء المستوى 
ن
 من كل شهر   12ف
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ي  
ن
 : كورس المجتهد والسؤال عن خدماتنا للتسجيل ف

الرئيسي  عىل الرقم أو البوتيم أو التلغرام أو الالين كالوتساب أو الفايي  أو اليمو   التصالبرامج  التصال بنا عي  أحد  يرج   

كة حداثة الدول ي أل لشر
ن
 : انيا مية ف

00491794297725 

www.hadatha.net 

 حبالتوفيق والنجا مع أطيب األمنيات 
 


