
 

 

 دورات اللغة األلمانية للكبار  •

ٌقدم مركز اللغة األلمانٌة بالجامعة األلمانٌة بالقاهرة مجموعة كبٌرة من دورات اللغة للمتعلمٌن 

 الكبار لكافة المستوٌات.

 .(A1- C1)تتبع مستوٌات دوراتنا مبادئ اإلطار األوروبً المرجعً للغات 

وٌعد أحد مبادئنا األساسٌة هو ضمان الحد األقصى من التواصل التفاعلً من خالل المحادثات فً 

 المواقف المختلفة.

 (١٦ -١۳دورات اللغة األلمانية للشباب ) من سن  •

كبٌرة من دورات اللغة مصممة خصٌصاً طبقاً الحتٌاجات تقدم الجامعة األلمانٌة بالقاهرة مجموعة 

 واهتمامات الشباب. 

 .(A1- B2)تتبع مستوٌات دوراتنا مبادئ اإلطار األوروبً المرجعً للغات 

وتركز هذه الدورات على التعلم  ٌتم تشجٌع الدارسٌن على ممارسة اللغة مع المعلم والزمالء.

 .لذاتٌة للدارسٌنالمشترك وعلى تعزٌز مهارات الدراسة ا

 التسجيل 

سٌتم عرض جمٌع الدورات فً أربع جوالت. وٌبٌن الجدول التالً توارٌخ البدء واالنتهاء من كل جولة 

 فضال عن فترة التسجٌل.

  مواعيد الدورات مواعيد التسجيل

01.02. 2016 -15.02. 2016 
 الجولة األول 2016 .19.05 - 2016 .20.02

15.06.2016 - 29.06. 2016 09.07. 2016 - 30.09. 2016 
 الجولة الثانية

17.09. 2016 - 29.09. 2016 15.10. 2016 - 15.12. 2016 
 الجولة الثالثة

17.12. 2016 - 29.12. 2016 21.01. 2017 - 06.04. 2017 
 الجولة الرابعة

 

 



 

 

 خطوات التسجيل 

o ٌهنابالضغط اإللكترونً  استمارة التسجٌل ءرجى التكرم بمل 

o .سوف تتلقى رداً تلقائٌاً مصحوباً بالخطوات التالٌة للتسجٌل وإجراءات الدفع 

 

 اختبار تحديد المستوى 

 

o  تلقائٌاً بدورات  -من الذٌن لٌست لدٌهم معرفة سابقة باللغة األلمانٌة-ٌتم إلحاق المتقدمٌن

 المبتدئٌن.

o  الذٌن لدٌهم معرفة سابقة باأللمانٌة والغٌر حاصلٌن على شهادة معتمدة فٌها أو أما المتقدمٌن

الذٌن مرت أربعة أشهر على تارٌخ آخر شهادة حاصلٌن علٌها، فٌتعٌن علٌهم اجتٌاز اختبار 

تحدٌد المستوى. وٌتكون االختبار من ثالثة أجزاء: جزء شفهً، جزء كتابً )كتابة فقرة(، 

 وجزء بالكمبٌوتر.

o جنٌه مصري. ١۰۰وم اختبار تحدٌد المستوى رس 

o  عند ملء االستمارة االلكترونٌة سوف ٌتم الرد علٌك عن طرٌق البرٌد االلكترونً تحتوي

 على رابط الختٌار الموعد المناسب لك ألداء االختبار.

 

 رسوم الدورات 

 ةنوع الدور الساعات عدد رسوم الدورة

 ممتدةدورة لغة  -مستوى واحد ساعة ٥۰ ١٧٢۰

 دورة لغة مكثفة -مستوٌٌن ساعة ١۰۰ ٧۰۰۰

 دورة لغة مكثفة -ثالث مستوٌات ساعة ١٥۰ ٧٨٧۰

 ( سنة١٢ -١۱) األلمانٌة للمتعلمٌن الشباب  ساعة ٥۰ ١١٦۰

 ٧+ ١األلمانٌة فً االقتصاد  ساعة ٥۰ ١٥٥۰
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 أنواع الدورات 

o المكثفة والممتدة وٌمكنك اختٌار  -تقدم الجامعة األلمانٌة مجموعة متنوعة من الدورات

 الدورة التً تتماشى مع احتٌاجاتك.

o  وتختلف عدد ساعات التدرٌس وعدد أٌام الدراسة طبقاً أسبوع١٧تستمر كل دورة لمدة .

 دقٌقة. ٥٥للجدول التالً. وتحتسب مدة كل ساعة تدرٌس ب 

إجمالي  المستويات المقدمة الجدول

 الساعات

الساعات/ 

 المحاضرة

 نوع الدورة أسبوع ساعة/

٦ – 5.١٥ 

 مساءاً 

A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, 

A2.2, A2.3, B1.1, B1.2, 

B1.3 

ساعات/  ٥ ساعة ٥۰

 المحاضرة

 دورة لغة ممتدة -مستوى واحد / أسبوعواحد ٌوم

٦ – 5.١٥ 

 مساءاً 

ساعات/  ٥ ساعة ١۰۰ جمٌع المستوٌات

 المحاضرة

 دورة لغة مكثفة -مستوٌٌن ٌومان/ أسبوع

٦ – 5.١٥ 

 مساءاً 

A1, A2, B1 ١٥۰ ساعات/  ٥ ساعة

 المحاضرة

دورة لغة  -ثالث مستوٌات ثالثة أٌام/ أسبوع

 مكثفة

٦ – 5.١٥ 

 مساءاً 

A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, 

A2.2, A2.3, B1.1, B1.2, 

B1.3 

ساعات/  ٥ ساعة ٥۰

 المحاضرة

( ١٢ -١۱األلمانٌة للشباب ) / أسبوعواحد ٌوم

 سنة

٦ – 5.١٥ 

 مساءاً 

ساعات/  ٥ ساعة ٥۰ 

 المحاضرة

 ٧+ ١األلمانٌة فً االقتصاد  / أسبوعواحد ٌوم

 

 

 :لمزيد من اإلستفسارات نرجو اإلنصال بالرقم التالي 

+202 27595566                                                                                                                     

 

 

 



 

 الشروط واألحكام 

 شروط القبول:

 .ًملء استمارة التسجٌل اإللكترون 

 شخصٌة عند التسجٌل شرٌطة للقبول فً دورات اللغة األلمانٌة. اللمقابلة ا إجتٌاز 

  عاماً. ١٨أال ٌقل سن المتقدم لدورات اللغة األلمانٌة للكبار ودورات اللغة التجارٌة األلمانٌة عن 

 .للمتقدمٌن األقل سناً ٌجب أن تقدم موافقة موقعة من ولً األمر 

 .ٌجب على المتقدم أن ٌكون ملماً بلغة أجنبٌة واحدة على األقل، مثل اإلنجلٌزٌة أو الفرنسٌة 

 رسوم الدورة:

 ٌ.بدأ تفعٌل التسجٌل بالدورات عند سداد قٌمتها بالكامل 

 .قٌمة الدورات ال تشمل رسوم الكتب الدراسٌة 

 اختبار تحديد المستوى:

  تلقائٌاً بدورات المبتدئٌن. -من الذٌن لٌست لدٌهم معرفة سابقة باللغة األلمانٌة-ٌتم إلحاق المتقدمٌن 

 لمانٌة والغٌر حاصلٌن على شهادة معتمدة فٌها أو الذٌن أما المتقدمٌن الذٌن لدٌهم معرفة سابقة باأل

مرت أربعة أشهر على تارٌخ آخر شهادة حاصلٌن علٌها، فٌتعٌن علٌهم اجتٌاز اختبار تحدٌد 

المستوى. وٌتكون االختبار من ثالثة أجزاء: جزء شفهً، جزء كتابً )كتابة فقرة(،وجزء 

 بالكمبٌوتر.

  نٌه مصري.ج ١۰۰رسوم اختبار تحدٌد المستوى 

   ٌتعٌن على المتقدمٌن الحاصلٌن على شهادات فً اللغة لم تمر علٌها أربعة أشهر تقدٌم هذه الشهادة

 لتقٌٌمها.

 سياسة االسترداد:

  على المتقدمٌن الراغبٌن فً إلغاء طلب االلتحاق بالدورة، التقدم بطلب رسمً لمركز التعلٌم

 ٌد العمل الرسمٌة.بالجامعة األلمانٌة وذلك خالل مواع -المستمر

  ١۰، على أن ٌتم استقطاع تم تقدٌم الطلب قبل بداٌة الدورةمن الممكن استرداد رسوم الدورة، إذا %

 من إجمالً رسوم الدورة كمصارٌف إدارٌة.

  ٧۰الموعد النهائً السترداد الرسوم هو أسبوع من بداٌة الدورة، على أن ٌتم استقطاع % 

 الدورة كمصارٌف إدارٌة.من إجمالً رسوم 

 .ال ٌتم رد أي جزء من رسوم الدورة عند االنسحاب بعد هذه المهلة 

 .فً حالة إلغاء الدورة من جانب الجامعة األلمانٌة ٌتم رد مبلغ الدورة بالكامل للمتقدمٌن 



 

 عدد الدارسين:

  ١٨د األقصى فهو ، أما الح١٧الحد األدنى لعدد الطلبة المشاركٌن فً دورات اللغة األلمانٌة هو. 

 .تحدد الجامعة األلمانٌة وحدها الفصول التً سٌتم تقدٌمها 

 

 استبدال األماكن بالدورات:

 .ٌحق للدارس أن ٌطلب تغٌٌر الفصل الملتحق به خالل موعد أقصاه أسبوع من بداٌة الدورة 

  إضافٌة من إجمالً رسوم الدورة.١۰عند الرغبة فً استبدال الفصل ٌتم سداد مبلغ % 

 سياسة الحضور:

  على األقل من إجمالً الدورة واجتٌاز االختبار النهائً ٢٥على المشاركٌن فً الدورات حضور %

 للحصول على شهادة مع نهاٌة الدورة.

  من إجمالً الدورة سٌسمح لهم بدخول االمتحان ولكن ٢٥ -%٦٥المشاركٌن الذٌن حضروا بٌن %

لة نجاح الدارس ٌحق له االلتحاق بالمستوى لن ٌحصلوا على شهادة بحضور الدورة. وفً حا

 األعلى.

  من إجمالً الدورة ال ٌحق لهم دخول االمتحان.٦٥الدارسٌن الذٌن تقل نسبة غٌابهم عن % 

 شهادة الدورة:

  من ٢٥ٌحق للدارس أن ٌحصل على شهادة واحدة أصلٌة فً حالة حضوره نسبة ال تقل عن %

 ائً.إجمالً الدورة واجتٌازه االختبار النه

 .وفً حالة فقد الشهادة األصلٌة ٌمكن استخراج بدل فاقد مقابل مصروفات 

 إجراءات األمن:

 .ًعلى جمٌع الدارسٌن االلتزام بالقواعد األمنٌة المعمول بها داخل الحرم الجامع 

 

 القواعد السلوكية:

  األلمانٌة.على جمٌع الدارسٌن االلتزام باللوائح الداخلٌة للجامعة والمنظمة لدورات اللغة 

   .فً حالة عدم اتباع هذه اللوائح ٌحق للجامعة إلغاء التسجٌل دون إبداء أي أسباب 


