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 بيان وضع  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 

ي تخص 
ة البحث عن عملجميع المعلومات الت  ي ألمانيا  تأشير

 
 ف

 

 خري    ج الجامعي ... عزيزنا ال 

ة البحث عن عملنقدم لك هذا الملف الشامل حول كل ما يتعلق ب من األلف إىل الياء،   تأشير

ي هذا 
جى التدقيق ف  ي حال عدم وجود جواب الملف فير

 وف 
ً
واختيار ما ينطبق عىل وضعك تحديدا

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

ي ألمانيا وهو:  
كة حداثة الدولية ف  التلغرام أو البوتيم أو الالين عىل الرقم الرئيسي لشر

  germany@hadatha.net :يق اإليميل التاىلي أو مراسلتنا عن طر  00491794297725

 

:  إمكانية القبول -1
ً
 محصورة بالحاالت التالية تحديدا

 

.  دناهيرجى قراءة هذا الجدول بدقة ومقارنته بالحاالت الموجودة أ
ً
 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 
ي والبحث عن عمل 

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

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

ي يملكها المتقدم الشهادة 
 إمكانية القبول  الت 

 الشهادة الثانوية 

 

ة البحث عن عمل   العلمية منها  تأشير
ً
تخص فقط الخريجير  الجامعيير  بكافة التخصصات وخاصة

 التقديم عىل مثل هذا 
ً
ات. فلذلك من ال يحمل شهادة جامعية ال يمكنه قانونيا  النوع من التأشير

 

 شهادة البكالوريوس 

 

ة البحث عن عمل لكون المتقدم لديه شهادة بكالوريوس  ي هذه الحالة يمكننا تأمير  متطلبات تأشير
 
ف

ي ألمانيا. 
 
ف بها ف ي تخرج منها معي 

 لقبوله أن تكون الجامعة الت 
ً
ط أيضا  ولكن يشي 

 

 شهادة الماجستير والدكتوراه

 

ي هذه الحالة 
 
ة البحث عن عمل لكون المتقدم لديه شهادة بكالوريوس أو  ف يمكننا تأمير  متطلبات تأشير

ي ألمانيا. 
 
ف بها ف ي تخرج منها معي 

 لقبوله أن تكون الجامعة الت 
ً
ط أيضا  ماجستير أو دكتوراه ولكن يشي 

 

معلومات كورس 
المجتهد لتعلم اللغة  

 
ً
%  100األلمانية مجانا

ي آخر أرب  ع صفحات 
 
ف

 من هذا الملف 

mailto:germany@hadatha.net
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 آلية القبول 
 

ي 
ة البحث عن عمل ف  ط التقديم لتأشير ي الملف أعاله بأن شر

ألمانيا هو أن يملك المتقدم شهادة جامعية )بكالوريوس أو كما ذكرنا ف 

 فقط. 
ً
ي الجامعة فالمهم أن يكون ناجحا

ي ألمانيا وال يهم كم كان معدله ف 
ف بها ف   ماجستير أو دكتوراه( من جامعة معير

ي التاىلي  
ي الحكومي األلمان 

ون  ي ألمانيا ال بد أن يتم زيارة الموقع اإللكير
ف بها ف  ي تخرج منها المتقدم معير

ولمعرفة أن الجامعة النر

ف بها.  +Hوالتأكد من وجود الجامعة فيه والتأكد كذلك من تصنيفها فإذا كان التصنيف  ف بها وإال فهي غير معير  فالجامعة معير

ي 
ون   https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/institutionen.htmlهو:  الموقع اإللكير

 

 اللغة األلمانية:  وشهادات مستويات -2
ها من لغات العالم ينبثق عن هذه المستويات شهادات لغة  ي تم دراستها  للغة األلمانية عدة مستويات كغير

متعلقة بالمستويات النر

ي فهم التفاصيل ال أشهر تلك المستوياتوهنا سنعرض عليك جدول ب
 هذا الملف: الحقة بلتستفيد منه ف 

 تفاصيل هامة  المستوى 

A1 

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

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

 
اوح ما بير   800إىل  500أسابيع وتكلفته ف

ي خارج ألمانيا تير
 
  200يورو وف

ي  400إىل 
  A1يمكن التقدم إليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال   يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة النر

وهي شهادة ال تقبلها الجامعات وهي إثبات عىل أن من حصل عليها يثبت أنه يملك معلومات أولية عن اللغة األلمانية بينما  

ة لم الشمل لألزواج أو الزوجات الراغبير  بإحضار أزواجهم وزوجاتهم إىل ألمانيا  ي تأشير
 بعض السفارات   تفيد ف 

ً
وتطلبها أحيانا

ة.  ط للحصول عىل التأشير  األلمانية من الطلبة كشر

A2 

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

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

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

  200يورو وف 

ي  400إىل 
  A2يمكن التقدم إليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال   يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة النر

وهي شهادة ال تقبلها الجامعات وهي إثبات عىل أن من حصل عليها يثبت أنه يملك معلومات متوسطة عن اللغة األلمانية بينما  

ة لم الشمل لألزواج أو الزوجات الراغبير  بإحضار أزواجهم وزوجاتهم إىل ألماني ي تأشير
 بعض السفارات تفيد ف 

ً
ا وتطلبها أحيانا

ة.  ط للحصول عىل التأشير  األلمانية من الطلبة كشر

B1 

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

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

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

يورو وف 

ي يمكن التقدم   400إىل  200
ا بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة  إليهيورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة النر

ة البحث عن عملط أساسي شر  وهي  B1ال  إثبات عىل   وهي لجميع التخصصات ماعدا التخصصات الطبية    للتقديم عىل تأشير

وقادر بنفس الوقت عىل التحدث بشكل جيد مع الناس وفهم  عن اللغة األلمانية   جيدةمعلومات   عليها يملكأن من حصل  

طي  
ط أساسي عند معظم الجامعات األلمانية للراغبير  بالحصول عىل قبول جامعي شر الكثير من الناطقير  بها وكذلك هي شر

ة عند التقدم بطلبه ط عند الكثير من السفارات األلمانية للحصول عىل التأشير ا للسفارة. وهذه  أوىلي من الجامعة وكذلك هي شر

 . C1أو  B2الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إىل امتحان ال   

B2 

أسابيع   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   وتكلفته ف 
ي خارج ألمانيا تير

يورو بحسب المعهد الذي    400إىل  200يورو وف 

ي يمكن التقدم 
ط أساسي ل وهي  B2ليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال إ يختاره الطالب. والشهادة النر لتقدم عىل  شر

ة البحث عن عمل ي معلومات  لجميع التخصصات الطبية وهي إثبات عىل أن من حصل عليها يملك    تأشير
 ف 
ً
اللغة   جيدة جدا

 األلمانية وقادر بنفس الوقت عىل التحدث بشكل 
ً
ط أساسي عند   معظم مع الناس وفهم    جيد جدا الناطقير  بها وكذلك هي شر

طي أوىلي من الجامعة
 بالحصول عىل قبول جامعي شر

 وكذلك  معظم الجامعات األلمانية للراغبير 
ً
ي التخصصات الطبية حرصا

  ف 

ة عند التقدم  ط عند الكثير من السفارات األلمانية للحصول عىل التأشير ة البحث عن عمل أو التخصص لألطباء  هي شر لتأشير

هم  .TestDaF  أو  DSHأو   C1امتحان ال   وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إىل  . أو العمل للممرضير  وغير

https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/institutionen.html
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C1 

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

اوح ما بير  
ي ألمانيا تير

 
اوح ما بير     550إىل  350وتكلفته ف

ي خارج ألمانيا تير
 
يورو بحسب المعهد الذي   400إىل  200يورو وف

ي يمكن
وهي إثبات عىل أن من حصل   C1ليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال إ التقدم  يختاره الطالب. والشهادة النر

كل الكلمات  مع الناس وفهم    ممتاز عن اللغة األلمانية وقادر بنفس الوقت عىل التحدث بشكل  ممتازة عليها يملك معلومات 

 الصادرة من
ً
وهي شهادة مطلوبة     TestDaFأو  DSH ان ال    بها وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إىل امتحالناطقير   تقريبا

ي أغلب الجامعات  
 
ي ألمانيا أو للطلبة الراغبير  بدراسة الماجستير أو الدكتوراه ف

 
من أغلب األطباء الراغبير  بالتخصص أو العمل ف

 األلمانية. 

DSH 

 ما تكون  
ً
ية والكورسات المؤهلة له عادة ي اللغة اإلنكلير 

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

ية مدتها حواىلي  ي   350أسابيع وتكلف حواىلي  6كورسات تحضير
 والنجاح بهذا االمتحان يعتمد عىل الدرجات النر

ً
يورو وسطيا

ي االم
 
ي   DSH1% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة ال   57تحان عىل درجة  حصل عليها المتقدم, فمن حصل ف

 
و من حصل ف

ي االمتحان عىل درجة  DSH2% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة ال   67االمتحان عىل درجة 
 
% عىل األقل  82و من حصل ف

 بكل تفاصيل    وهي أعىل شهادة فيه وبالطبع فالحاصل عىل هذه الشهادة يكون ملم DSH3فسيحصل عىل شهادة ال   
ً
تقريبا

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

ً
 ومحادثة

ً
اللغة األلمانية كتابة

DSH2   .ة بالدراسة  عىل األقل لدخول الجامعة والمباشر

TestDaF 

ي 
 
 شهادة ال   اللغة ا 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
ً
    350أسابيع وتكلف حواىلي  6والكورسات المؤهلة له عادة

ً
يورو وسطيا

هو أدن  مستوى وتقبل به   TDN3المستوى الذي حصل عليه المتقدم, إذ يعتيى مستوى يعتمد عىل  االمتحانوالنجاح بهذا 

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

 بينما يعتيى المستوى 
ً
ي كل   TDN5وتقبل به جميع الجامعات تقريبا

هو األعىل من بير  كل المستويات وبالطبع مقبول ف 

   الجامعات. 
ً
 ومحبك وبالطبع فالحاصل عىل هذه الشهادة يكون عارف تقريبا

ً
 وكل من يريد  ل تفاصيل اللغة األلمانية كتابة

ً
ادثة

ية عليه الحصول عىل مستوى   بدون السنة التحضير
ً
ة ة    TDN4دراسة البكالوريوس مباشر عىل األقل لدخول الجامعة والمباشر

 بالدراسة. 

 

ة البحث عن عملاللغة المطلوبة ل -3 ي ألمانيا:   لتقديم عىل تأشير
 
 ف

 

 : وبعض التخصصات األخرى بالنسبة لألطباء والصيادلة والممرضير  

 

ط أن يكون لديه شهادة ال  ة البحث عن عمل لمن يحمل شهادة جامعية طبية يشير ي اللغة   B2للتقديم عىل تأشير
 ف 
ً
مسبقا

ة إىل السفارة األلمانية.   األلمانية قبل التقدم بطلب التأشير

 

ها:   التخصصات الباقية كالهندسات وغير

 

ي المتقدم أن يكون لديه شهادة ال 
ط ف  ي هذه الحالة يشير

ة إىل السفارة  B2ف  ي اللغة األلمانية قبل التقدم بطلب التأشير
 ف 
ً
مسبقا

 األلمانية. 

 

ة البحث عن عمل اللغة المطلوبة من -4 كة حداثة الدولية لتأمير  متطلبات تأشير  : شر
كة حداثة الدولية ال نطلب أي مستوى لغوي لتأم  ي شر

ي ألمانيا وذلك لمعظم نحن ف 
ة البحث عن عمل ف   ير  األوراق المطلوبة لتأشير

ي تطلب ذلك هي السفارة األلمانية عند التقدم بطلب 
ة، التخصصات والجهة النر متقدم اللغة  معن  هذا أننا وأثناء تعلم ال  التأشير

ة البحث عن عمل  وذلك لكسب لتوفير الوقت والجهد والمال عىل نقوم بالتوازي مع ذلك بالبدء بإجراءات تأمير  متطلبات تأشير

ة البحث عن عمل ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن ستة.   ما تكون مدة تأمير  المتطلبات لتأشير
ً
 المتقدم، حيث عادة
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ة الممنوحة من قبل السفارة األلمانية:  -5  مدة التأشير
ة البحث عن عمل يح صل المتقد عىل إقامة رسمية مدتها ستة أشهر تلصق عىل جواز بعد موافقة السفارة األلمانية عىل منح تأشير

ي للمتقدم أن يبحث عن عمل من  
 خالل تلك المدة ينبع 

ً
ي حال وافقت شؤون األجانب عىل ذلك, وطبعا

ي ألمانيا ف 
السفر وتمدد ف 

 متناسب مع تخصص المتقدم. 
ً
ي تقدم عمال

كات والمؤسسات النر  خالل مراسلة ومقابلة الشر

 هنالك
ً
ي ألمانيا للبحث عن عروض العمل  طبعا

ة ف  ونية كثير
منها مواقع حكومية كموقع مكتب العمل أو مواقع خاصة مواقع إلكير

 مشهورة. 

كات   ي تأخذ عمولتها من الشر
ي ألمانيا والنر

ة ف  بينما هنالك طرق أخرى إليجاد عمل من خالل مكاتب تأمير  العمل المنتشر

ِغلة وليس من 
َ
 المتقدم. والمؤسسات الُمش

 

 ما بعد الحصول عىل عقد عمل:  -6
ي  
ي مدينته النر

كات أو المؤسسات األلمانية يقوم بالذهاب إىل شؤون األجانب ف  ي إحدى الشر
بعد حصول المتقدم عىل عقد عمل ف 

 معه نسخة عن عقد العمل, عندها سيتم تغيير إقامته من إقامة بحث عن عمل إىل إقامة عمل مدتها لن 
ً
تزيد  يقيم بها مصطحبا

ي وظيفته 
 ف 
ً
ي ليلتحق فورا

عن ثالثة أعوام )تمدد عند االنتهاء( وال داعي عندها لمغادرة المتقدم ألمانيا بل يمكنه البقاء بشكل قانون 

كة أو المؤسسة األلمانية.   أو يقوم بتعلم اللغة األلمانية إىل أن يبدأ عمله بناًء عىل عقد العمل الموقع مع الشر

 

 السكن وكل ما يخصه -7
اوح السكن الخاص المأخوذ من أناس عاديير  وأجرة هذا السكن السكن المالئم هو     450إىل  250ما بير   تير

ً
للغرفة  يورو شهريا

 السكن. ومكان بحسب نوع الواحدة وذلك  

 

كة كهرباء يدفع لها ر  اك مع شر م المستأجر باالشير ي أغلب األحوال تكلفة الكهرباء إذ يلير 
سوم شهرية  وبالطبع السكن ال يتضمن ف 

ي يرصفها بمبلغ تقديري يقدر بحواىلي  
 للشخص الواحد.   30ثمن الكهرباء النر

ً
 يورو وسطيا

ىلي 
نت المي   اك الشهري يقدر بحواىلي    DSLوكذلك األمر نفسه لتكلفة االنير

كة   20إذ أن االشير  يدفعها المستأجر لشر
ً
يورو وسطيا

 . ىلي
نت المي    االتصاالت المقدمة لخدمة االنير

 

 المواصالت   -8

اء بطاقة مواصالت شهرية تخول   ما يتم شر
ً
ي يعمل بها المتقدم هي عىل حسابه الشخصي وعادة

تكلفة التنقالت داخل المدينة لنر

 ما فلذلك البطاقة الشهرية هي  
ً
ي ألمانيا غالية نوعا

صاحبها للتحرك مابير  سكنه ومكان العمل حيث أن تكلفة المواصالت العامة ف 

 الطرق المتاحة, بينما بالطبع أفضل وأوفر طريقة هي أن يكون لدى الشخص سيارة خاصة. أوفر 

 

 المعيشة والمرصوف الشهري -9

ي سيحتاجها ال
ي المحال التجارية   مقيمنقصد بالمعيشة هنا التكلفة الشهرية النر

ابه واتصاالته، إذ تعتيى أسعار الطعام ف  لطعامه وشر

ي ألمانيا رخيصة إىل حد كبير بالمقارنة مع دخل الفرد إذ يحتاج ال 
ى ف   ما بير   مقيمالكيى

ً
يورو كتكلفة طعام   200إىل  100شهريا

اب إضافة إىل حواىلي  
 التك  01وشر

ً
يحة الهاتف المحمول. وطبعا  لشر

ً
ي   مقيملفة السابقة هي لل يورو شهريا

ب ف  م باألكل والشر الملير 

يد تلك التكلفة لو اعتمد ال  فيهية العامة.  مقيمالبيت وسير  ها من األماكن الير ي طعامه عىل المطاعم الجاهزة وزيارة المقاهي وغير
 ف 

اوح مرصوف ال ي ألمانيا إذ يير
 من   مقيمولن ننس هنا بأن نذكر بأن التدخير  مكلف ف 

ً
يورو بحسب المدخن   250ىل إ  100شهريا

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

 للطالب  
ً
شهريا

الغير مدخن 

والمعتمد عىل  

ل  ي المي  
 
 الطبخ ف

متضمن السكن  

والطعام والتأمير  

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف   واإلني 

  700حوالي 
ً
 يورو شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

 يورو 9000

متضمنة الرسوم  

 الجامعية 

 للطالب  
ً
شهريا

الغير مدخن 

والمعتمد عىل  

ي المطاعم 
 
 األكل ف

متضمن السكن  

والطعام والتأمير  

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف   واإلني 

يورو   950إل  800من 

 
ً
 شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

يورو متضمنة   11000

 الرسوم الجامعية 

 للطالب  
ً
شهريا

المدخن والمعتمد  

ي  
 
عىل الطبخ ف

ل   المي  

متضمن السكن  

والطعام والتأمير  

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف  واإلني 

 والتدخير  

يورو   950إل  800من 

 
ً
 شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

يورو متضمنة   11000

 سوم الجامعية الر 

 للطالب  
ً
شهريا

المدخن والمعتمد  

ي  
 
عىل األكل ف

 المطاعم 

متضمن السكن  

والطعام والتأمير  

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف  واإلني 

 والتدخير  

يورو   1200إل  900من 

 
ً
 شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

يورو متضمنة   14000

 الرسوم الجامعية 

 التكاليف اإلضافية 

 رسوم تسجيل الجامعة تدفع عىل فصلير  كل منهما   500حوالي 
ً
يورو سنويا

 يورو 250

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

 

 التأمير  الصحي والعالج  -10
ي  
ي فهو الخاص هنالك نوعير  للتأمير  الصحي ف 

 كل تكاليف العالج وأما الثان 
ً
ويغطي  ألمانيا, فالنوع األول هو الحكومي ويغطي عادة

 . كة التأمير   معظم التكاليف بحسب نوع التأمير  المقدم من شر

كة المشغلة والموظف نفسه.   تكلفة التأمير  الصحي تدفعها الشر
ً
 طبعا

 

ة األوراق المطلوبة لتأمير   -11  البحث عن عمل: متطلبات تأشير
 )صالح لمدة ستة أشهر عىل األقل(.  صورة عن جواز السفر  ❖

( عن الشهادة الثانوية مع كشف الدرجات لجميع المواد نسخة طبق األصل  ❖ ي
ي أو ألمان  جمة )إنجلير 

ومصدقة من وزارة   مير

 . ا خارجية البلد الصادرة منه
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( عن نسخة طبق األصل  ❖ ي
ي أو ألمان  جمة )إنجلير 

ومصدقة من    مع كشف الدرجات لجميع المواد  شهادة البكالوريوس مير

 . ا وزارة خارجية البلد الصادرة منه

( عن كشف أو بيان درجات ن ❖ ي
ي أو ألمان  جمة )إنجلير 

والماجستير )إن وجدت(   شهادة البكالوريوسسخة طبق األصل مير

 . مصدقة من وزارة خارجية البلد الصادرة منه والدكتوراه )إن وجدت(

ة ذاتية  ❖  متقدمموقعة من ال CVسير

 أرب  ع صور شخصية ملونة  ❖

ية أو األلمانية )إن وجدت( ❖ ي توصية عىل األقل باللغة اإلنكلير 
 رسالنر

ية أو األلمانية )إن وجدت( ❖  شهادات اللغة اإلنكلير 

ية أو األلمانية وتتضمن جمل توضيحية عن سبب  motivation letterرسالة تحفير  أو تدعيم للطلب )  ❖ ( باللغة اإلنكلير 

ي ألمانيا واإليحاء  المتقدم للعملاختيار 
 كألمانيا. ف 

ً
 وحضاريا

ً
 واقتصاديا

ً
ي بلد متقدم علميا

 بأنه يطمح لتطوير نفسه ف 

 

 . عىل كل الشهادات األلمانيةنحتاج إىل تصديق السفارة  مالحظة: 

 

 متطلبات السفارة األلمانية  -12

ة وطنية عدد  ❖  . 2طلب تأشير

 جواز سفر صالح ستة أشهر عىل األقل ونسختير  عنه.  ❖

ية عدد  ❖  أمام خلفية فاتحة اللون.  4صور شمسية بيومير

 إثبات معادلة الشهادات من ألمانيا ❖

ي هذا المعهد ويبير  تاري    خ االلتحاق بدورة اللغة المراد اتباعها  لغة قبول   ❖
ي ألمانيا يثبت التسجيل ف 

من أحد معاهد اللغات ف 

ي هذه الدورة  
ي سيتم دراستها ف 

 وماهي المستويات النر

ةطلب  استالموبدونها لن يتم  عىل األقل  B1شهادة إتمام اللغة األلمانية  ❖ السفارة وننصح باالطالع عىل موقع  ، التأشير

ي البلد الذي سيقدم منه ال
ة وذلك للحصول عىل اإلجابة الدقيقة والوافية.  متقدماأللمانية ف   طلب التأشير

 ولها ثالثة طرق:  كفالة مالية:  ❖

ي ألمانيا   الطريقة األول -
ي أحد البنوك األلمانية ف 

يورو   6000ووضع مبلغ   متقدمال  باسم هي فتح حساب بنكي مقيد ف 

ي هذا الحساب بحيث أن ال
وبمجرد وصوله إىل ألمانيا يستطيع رد هذا المبلغ من خالل سحب   متقدمعىل األقل ف 

 عىل األكير عىل مدار  1000 مبلغ
ً
لن يسمح له   متقدمكلمة حساب مقيد إذ أن الومن هنا جاءت  أشهر  6يورو شهريا

 عند الوصول إىل ألمانيا وذلك لتضمن الحكومة األلمانية وجود مورد مؤكد   6000بسحب مبلغ ال   
ً
يورو كامال

ي   أثناء وجوده لمتقدمل
 .ألمانيا ف 

وري أن يحمل الجنسية  الطريقة الثانية - ي ألمانيا )ليس من الرص 
يث يقوم هذا  ح (،األلمانيةفهي كفالة شخص ف 

هم بأنه يريد أن يتكفل بال  ي يعيش فيها ويخيى
ي المدينة النر

  متقدمالشخص بالذهاب إىل البلدية أو شؤون األجانب ف 

ي 
ي أثناء تواجده ف 

ي الكفيل أن يكون دخله يزيد عن مرصوفه ويتم ذلك من خالل   ألمانيا،الفالن 
ط ف   ويشير

حسبة بسيطة تتبعها الحكومة األلمانية للمقارنة بير  الدخل والمرصوف الشهري واسمها باللغة األلمانية:  

Verpflichtungserklärung 
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 يسمح القانون بكفالة
ً
كة تدر عليه ما يزيد  ي  2500وراتبه أعىل من  الكفيل يعملإذا كان  شخص وعادة ورو أو لديه شر

 ويبقر معه من هذا المبلغ ما يزيد عن   2500عن 
ً
 بعد خصم كامل مصاريفه   1000يورو شهريا

ً
يورو شهريا

 . الشخصية

كات أو المؤسسات األلمانية فت  الطريقة الثالثة - وعندها  خص من حصل عىل عقد عمل أوىلي مسبق من إحدى الشر

 أعاله بل ببساطة يحتاج إىل عقد العمل األوىلي الذي لديه. 
 لن يحتاج للطريقتير 

ي يملكها ال ❖
ي الشهادات الجامعية وبالطبع يجب أن  متقدمجميع الشهادات النر

تكون  ابتداًء من شهادة الثانوية العامة وبافر

ي أصدرت تلك الشهادات
ي صدرت منها   تلك الشهادات مصدقة من الجهات الحكومية النر

ومن وزارة الخارجية للبد النر

جمير  معتمدين من السفارة األلمانية  ويجب
ية من مير جمة إلحدى اللغتير  األلمانية أو اإلنكلير 

 أن تكون مير
ً
 أيضا

ان أو  ❖  ما يتم ذلك كأوراق إثبات السكن أو حجز طير
ً
قد تطلب السفارة األلمانية أوراق أخرى بحسب كل حالة ولكن نادرا

ها ي أو وثيقة أحوال مدنية وغير
 حجز فندفر

ة  57مبلغ  ❖  يورو كتكلفة لدراسة طلب التأشير

 

ي الزوج أو الزوجة واألوالد  لم شمل -13
 
 : ألمانيا  ف

 
وج أو ال متقدميمكن لل  وجة ا  متقدمةالمير  وهي أن يصطحبهم معه بعد وصوله   بطريقة واحدةزوجته أو زوجها واألوالد  حضار المير 

ي شؤون األجانب 
ة لم الشمل إىل ألمانيا من خالل تقديم طلب لم شمل لهم ف  وقيام زوجته بمقابلة السفارة األلمانية إلعطائها تأشير

ي ألمانيا  مع األوالد إن وجدوا 
 عىل عقد عمل رسمي ف 

ً
ي حالة أن المتقدم قد حصل فعال

 . وذلك ف 

ة لم الشمل.  ي ألمانيا بدون عقد عمل ال يتم الموافقة عىل منح بقية العائلة تأشير
 وبالطبع أثناء وجود المتقدم ف 

 

ة: لية التقديم للسفارة األلمانية والحصول عىل الآ -14  تأشير
 

ة.  -1  حجز موعد لتقديم طلب التأشير

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

ة  الذهاب إىل 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  إىل ست أسابيع لوصول التير  تأشير

ة  إلخباره بموعد حضوره الستالم ال  لمتقدمقيام السفارة باالتصال با -6  تأشير

ة وضع ال -7  للسفر إىل ألمانيا  متقدمعىل جواز سفر ال تأشير
ً
 . ليكون وقتها جاهزا
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كة حداثة الدولية وأسعار الخدمات:  -15  عروض شر
 

 العرض المتقدم العرض األساسي 
 

ي ألمانيا  معادلة الشهادات ألجل العمل -1
 
 ف

 تأمير  قبول لغة  -2

 فتح حساب بنكي  -3

 تعبئة طلب السفارة -4

ي عىل مقابلة السفارة -5
 
اف  التدريب االحي 

 التأمير  الصحي تأمير  وثيقة  -6

ة  -7  االتصال بشؤون األجانب لمتابعة طلب التأشير

 
ي ألمانيا، حيث تكلفة   خري    جيتحمل ال مالحظة: 

تكاليف معادلة شهاداته ف 

  100يورو وتكلفة معادلة أي شهادة إضافية يكون  200معادلة أول شهادة 

كة حداثة الدولية وصل بهذه المبالغ من  خري    جيورو ويستلم ال من شر

ي قامت بالمعادلة
 .الجهة النر

 

ي ألمانيا  معادلة الشهادات ألجل العمل -1
 
 ف

 تأمير  قبول لغة  -2

 فتح حساب بنكي  -3

 تعبئة طلب السفارة -4

ي عىل مقابلة السفارة -5
 
اف  التدريب االحي 

 تأمير  وثيقة التأمير  الصحي  -6

ة  -7  االتصال بشؤون األجانب لمتابعة طلب التأشير

ي المطار والتوصيل إل سكن الطالب  -8
 
 االستقبال ف

ك أو فردي مؤقت فور الوصول  -9  تأمير  سكن مشي 

يحة هاتف فور الوصول -10  تأمير  شر

ي المدينة لمرة واحدة  -11
 
 جولة تعريفية ف

 الذهاب مع الطالب لمعهد اللغة والتسجيل فيه -12

 

يتم دفع مبلغ   يورو  2000السعر الكىلي لهذا العرض هو 

 عند توقيع العقد  يورو  1000
ً
  1000وال    منه مقدما

 الباقية تدفع عند استالم الخدمات يورو 

 

يتم دفع مبلغ   يورو  3000السعر الكىلي لهذا العرض هو 

 عند توقيع العقد وال  يورو   0020
ً
  1000منه مقدما

 الباقية تدفع عند استالم الخدماتيورو 

 
 جدأ((((((

ً
ي كورس لغة    ))))))هام جدا

 %100ألمانية مجان 

ي 
ي مجان 

 
اف كة حداثة الدولية بافتتاح كورس أونالين احي  ي شر

 
كل شهر نقوم ف

 وأطلقنا  A1, A2, B1, B2% لتدريس مستويات اللغة األلمانية التالية 100

 (  كورس اجملتهد عليه إسم )
ً
ة للطلبة المتعاقدين معنا مسبقا أو وذلك كمير 

 
ً
لوصول إل المستوى اللغوي المطلوب من  لالراغبير  بالتعاقد معنا مستقبال

ة وتفاصيل هذا الكورس   قبل السفارة األلمانية عند التقدم بطلب التأشير

ي نهاية هذا الملف. 
 
وط االنضمام له مذكورة بالتفصيل ف  وشر
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ي العروض: 
 
 تفاصيل هامة حول الخدمات المقدمة ف

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

ي ألمانيا، حيث تكلفة معادلة أول شهادة  خري    جيتحمل ال -2
يورو وتكلفة معادلة  200تكاليف معادلة شهاداته ف 

كة حداثة الدولية وصل بهذه المبالغ من الجهة  خري    جيورو ويستلم ال 100أي شهادة إضافية يكون  من شر

ي قامت بالمعادلة. 
 النر

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

 . خري    ج واحد هو نفسه لمئة   خري    جأي خصم للمجموعات فسعر العرض ل 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 

 ما عدا رسوم معادلة الشهادات.  خري    جفسيتم إرجاع كامل المبلغ لل 

ي المطار أن يتم استقبال ال -6
ي ألمانيا   متقدميقصد بخدمة االستقبال ف 

كة حداثة الدولية ف  من قبل مندوب لشر

بعدها إىل سكنه المؤقت أو الدائم مع مالحظة أن تكاليف المواصالت من المطار   هوقيام المندوب بإيصال

الت المتاحة هي إما المواصالت العامة كالحافالت والقطارات أو والمواص متقدمإىل السكن عىل حساب ال

 تكسي خاص. 

يحة هاتف عند الوصول أي تسليم ال -7   متقدميقصد بتأمير  شر
ً
يحة هاتف برقم جديد تماما فور وصوله شر

 .
ً
نت من خاللها واجراء اتصاالته فورا  استعمالها والدخول لألنير

ً
 يستطيع فورا

ك أو غرفة   متقدمك أو فردي مؤقت فور الوصول هو إسكان اليقصد بخدمة تأمير  سكن مشير  -8 ي سكن مشير
ف 

كة مع شخص أو أشخاص آخرين أو سكن خاص فردي لمدة محددة ال تتجاوز الشهر يدفع بموجبها  مشير

قد وجد واستقر عىل سكن  متقدموخالل هذه المدة يكون ال أجار تلك المدة من حسابه الخاص متقدمال

ي له
 . مناسب ونهان 

ي حال أراد ال -9
كة حداثة الدولية لتأمير   متقدمف  خدمة تأمير  سكن دائم بعد الوصول يقوم بالتعاقد مع شر

ي تقدر تكلفتها تكلف 
 . يورو  0010هذه الخدمة والنر

كة حداثة  -10 ي المدينة لمرة واحدة هو مرافقة مندوب شر
 متقدمالدولية لليقصد بخدمة الجولة التعريفية ف 

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

ي هذه الجولة عىل حساب ال
 . متقدم وتعريفه بمعهد اللغة الذي سيدرس فيه مع العلم أن تكاليف التنقل ف 

كة حداثة الدولية بالتواصل  ةبمديرية األجانب لمتابعة طلب التأشير يقصد بخدمة االتصال  -11 هو قيام شر

ة لل  مع المؤسسات األلمانية المسؤولة عن اصدار التأشير
ً
 أو شخصيا

ً
كوزارة الخارجية وشؤون    متقدمهاتفيا

ي تقدم إليها ال
 . متقدماألجانب من أجل حثهم عىل اإلشاع بإرسال ردهم إىل السفارة األلمانية النر

 الصحي وهي استخراج وثيقة التأمير  الصحي لمدة ثالثة أشهر يقصد بخدمة تأمير  وثيقة التأمير   -12

ة وأما مدفوعاتها الشهرية فيدفعها ال كة  متقدموالمطلوبة من السفارة األلمانية بعد الحصول عىل التأشير لشر

 التأمير  عند القدوم إىل ألمانيا. 
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كة حداثة  إىل معهد اللغة وتسجيله فيه أي ذهاب م متقدمبالنسبة لخدمة الذهاب مع ال -13 ندوب شر

ي وتدريب متقدمالدولية مع ال
عىل كيفية الوصول للمعهد من  هإىل معهد اللغة والتسجيل فيه بشكل نهان 

 خالل المواصالت العامة. 

كة حداثة الدولية أن يكون ال يسعدنا -14 ي شر
ي ألمانيا ونحن  متقدمف 

عىل تواصل دائم معنا أثناء وجوده 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 االستفسار عنه. 
كة حداثة الدولية ف   الرئيسي لشر

 
كة حداثة الدولية:  ي يوجد فيها وكالء ومندوبير  لشر

 جدول بالدول والمدن الحالية الت 

 

 معلومات عامة وهامة: 
 

كة حداثة الدولية   -1 ي شر
ة البحث عن عملنحن ف  ي كافة أوقات السنة.  نؤمن متطلبات تأشير

 ف 

ة تأمير   -2
ة البحث عن عملفير   متطلبات تأشير

ً
 . بشهرين وال تزيد عن ستة أشهر تقدر وسطيا

ي تلك الدولة وذل  متقدمالتعاقد معنا من أي دولة فيها وكيل لنا وحنر لو أن ال متقدميمكن لل  -3
ك من خالل  غير مقيم ف 

 توكيل أحد معارفه ليحل محله أثناء توقيع العقد. 

ف بالمعاهد أو الدبلومات ما بعد الثانوية بل تعامل حملتها معاملة الطالب الجديد الذي لديه فقط شهادة   -4 ألمانيا ال تعير

ة بحث عن عمل ثانوية  ف فقط بمن لديه شهادة وبالتاىلي ليس مسموح له التقدم لتأشير رسمية من   معيةجابينما تعير

ة بحث   إحدى الجامعات الدولية خارج ألمانيا  ي ألمانيا وبالتاىلي يمكن لحامل تلك الشهادة التقدم لتأشير
ف بها ف  والمعير

ط  ي أعىل هذا الملفعن عمل بشر
ي تم ذكرها ف 

 . حصول المتقدم عىل شهادة اللغة األلمانية المطلوبة من السفارة والنر

ط أساسي لل -5 ة البحث عن عمل تقدمالعمر ليس شر ي ألمانيا  عىل تأشير
 . ف 

ط  الشهادة الجامعيةتاري    خ الحصول عىل  -6 ي ألمانيا. ليس شر
ة البحث عن عمل ف   للتقدم عىل تأشير

ي   -7
ي خارج ألمانيا أن تدرس كورس اللغة ف 

ي ف 
وري للحصول عىل شهادة لغة معتمدة من معهد جوته األلمان  ليس من الرص 

ي معهد جوته  معهد جوته نفسه، بل يمكنك دراسة 
ي أي معهد خاص ولكن االمتحان تقدمه ف 

الكورس أونالين أو ف 

 للحصول عىل شهادة لغة معتمدة منه. 

خارج ألمانيا منر يشاء، فما دام جواز سفره معه وإقامته معه يمكنه السفر بحرية مطلقة بدون أي   متقدملسفر ال  د ال قيو  -8

ط.   قيد أو شر

ي حال كان دخله يسمح بذلك. يمكن للكفيل الواحد كفالة أكير من شخ -9
 ص وذلك ف 

 

نلبنا السودان  السعودية  مرص  الكويت  العراق  اإلمارات  قطر األردن  سوريا  

يا  أوكرانيا  تركيا اليمن  الجزائر تونس  مالير 
سلطنة 
 عمان 

 المغرب ليبيا البحرين
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 تفاصيل
  كورس اجملتهد   

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

 

 

ي إمكانية ال ❖
 
: محصورة بالحاالت التالية  كورس اجملتهد قبول ف

ً
 تحديدا

 

اك ب    ❖  لتعلم اللغة األلمانية:   كورس اجملتهدمزايا االشي 

 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    250تكلفة المستوى الواحد كامال

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

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

ي ألمانيا. 
ي ف 
 المهن 

فونمدرس .4  ويتحدثون اللغة العربية لتسهيل عملية التعلم عىل الطالب.   ون أكاديميون محير

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 أخ .6
 رى متخصصة لتدعيم الكورس. منهاج دوىلي معتمد من معهد جوته األلمان 

ي حال غياب أو تأخر الطالب عن أحد الدروس يتم خصم مبلغ   .7
ي حال    10ف 

يورو منه كمخالفة عن ذلك الغياب وبالمثل ف 

 خصم مبلغ 
ً
 يورو كمخالفة عن ذلك.  10تخلفه أو تأخره عن كتابة وظيفة ما سيتم أيضا

وط   المرحلة   الشر

البكالوريوس أو السنة  

ية   التحضير

 

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

 

 الماجستير 

 

ط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة بكالوريوس بمعدل ال يقل عن   %70يشي 

 

 الدكتوراه

 

ط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة   %70ماجستير بمعدل ال يقل عن يشي 

 

ي 
 التدريب المهت 

 

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

 

 البحث عن عمل

 

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

 

ة العمل  تأشير

 

ط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة   %60بكالوريوس بمعدل ال يقل عن يشي 
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ي للتقدم إىل امتحان اللغة الموافق ل   )كورس المجتهد(  انتهاء الكورس يقوم الطالب عند  .8
بالذهاب إىل معهد جوته األلمان 

ي امتحان معهد جوته سيحصل عىل شهادة اللغة األلمانية الرسمية المطلوبة من السفارة 
الذي درسه لدينا وعند النجاح ف 

ة.   األلمانية للتقدم عىل التأشير

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

 .
ً
 مستقبال

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

ي بالكتب المعطاة ، أثناء هذا الكورس
 له من قبلنا.   بل يكتق 

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

 من الكورس. 

 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 النر

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

 والطلبة اآلخرين بالدرجة الثانية. 

دائم وسيكون  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  هنالك إشر

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

( وفيها تسجيل الدروس النر

 وليست عامة ورابط ق
ً
ناتنا عل اليوتيوب هو:  أخذها الطالب وهي فيديوهات خاصة ال يراها إال طلبة الكورس حرصا

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

 

ي كورس المجتهد:  ❖
 
 خيارات التسجيل ف

ي حالة الرغبة ب (1)
 
 فقط التسجيل  ف

ي الكورس بدون التعاقد معنا 
 
 ف

ي حالة  (2)
 
ي الكورس الرغبة 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

 لعرض الخاص با

https://www.youtube.com/channel/UCwcDULPHBCM4f4RYz6TSj_g
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ي كورس  مثال: 
 
اك معنا ف طالب اسمه يعقوب أراد االشي 

ولكنه ال يريد    A1, A2, B1المجتهد لدراسة مستويات ال   

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 حال يورو,  750
 
  وف

ً
أراد يعقوب التعاقد معنا مستقبال

ي هذا 
 
 العرض األساسي الموجود ف

ً
الملف  واختار فرضا

يورو, عندها ستكون قيمة   1750وقيمته االعتيادية 

يورو   1750يورو وليس   1000العرض األساسي الكلية  

 
ً
يورو رسوم   750وذلك ألن يعقوب دفع لنا 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   االشي 

ي كورس  أخرى، إذ أن 
 
ي لتسجيله ف

 
تعاقده معنا يعتير كاف

 المجتهد. 

 : المكثف كورس اجملتهدمواعيد بدء  ❖

 

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

 
 )))خمسة أيام ف

 
 

 

 

 

ي  
 
 : كورس المجتهد والسؤال عن خدماتنا للتسجيل ف

عىل الرقم ن أو جوجل دو أو البوتيم أو التلغرام أو الاليكالوتساب أو الفايير أو اإليمو   االتصالبرامج  االتصال بنا عير أحد  يرجر  

ي ألمانيا 
 
كة حداثة الدولية ف  : الرئيسي لشر

00491794297725 

www.hadatha.net 

 حاألمنيات بالتوفيق والنجا مع أطيب  

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   24ف


