
 

 
 
 
 
 

 

  ورات اللغة  األلمانية أون اليند

 اللدراسة ، للبحث العلمى، للعمل

 

:للحجز و اإلستعالم  

 
 

 أساسيات اللغة األلمانية

 

 :أنواع الدورات

 A1 أساسيات اللغة األلمانية  

  
 A2 أساسيات اللغة األلمانية  

  

أساسيات اللغة األلمانية للمبتدئين و كل من 

 يودون إنعاش معلوماتهم فى اللغة األلمانية.   

 القواعد و الثروة اللغوية

تنمية المهارات التالية: اإلستماع و القراءة و 

تابة و التحدثالك  

 معلومات عن الثقافة و الحياة اليومية

 لكل مئة ساعة عمل

 A1 مستويات البداية من الصفر وحتى 

 

تقدم لك برنامج تعليم اللغة األلمانية  يتميز بالمرونة عن  (OUD) الجامعة األلمانية األلكترونية

معلومات ( OUD) طريق اإلنترنت. وفى نفس الوقت تعلمك الجامعة األلمانية األلكترونية

تك الدراسية أو البحثية فى قائق علمية وعملية وفيرة.  وبذلك تستعد أقصى إستعداد إلقاموح

قيم عالقات قيمة فى الفصل المانيا. وتستفيد من اإلشراف المتخصص للمرشد األكاديمى و ت

.        التخيلي  

      :دورات الجامعة األلمانية أون الين متاحة فى المجاالت التالية

  الجامعة األلمانية أون الين 

 :أنواع الدورات

 أللمانية فى الجامعة األلمانية أون اليندورة اللغة ا 

 

 نظام الدراسة فى الجامعات األلمانية 

 عملية للدراسة فى جامعات المانياالممارسة ال 

التدريب على إمتحان اللغة األلمانية للجامعات  

  ةاأللماني

التدريب على المهارات التالية: اإلستماع و القراءة و 

أساسيات الكتابة و التحدث   

 القواعد و الثروة اللغوية

جيات التعلمتياسترا  

 معلومات عن الحضارة األلمانية

 اإلستعداد للدراسة

 اإلعداد إلمتحان اللغة األلمانية للجامعات األلمانية

ساعة عمل ئتيحتى م  

2B1/Bمستويات البداية من   
 

  اللغة األلمانية المتخصصة

 :أنواع الدورات

  لمصطلحات اإلقتصادية باللغة األلمانيةا 

  المصطلحات القانونية باأللمانية 
  المصطلحات الطبية باأللمانية 

  )العلوم الطبيعية( المصطلحات العلمية باأللمانية 

 المصطلحات البيولوجية باللغة  األلمانية 

  )علوم الغابات و العلوم الزراعية و علوم التغذية(

 لم نفس اللغة باأللمانيةالمصطلحات التخصصية لع 

 المصطلحات التقنية األلمانية )العلوم الهندسية( 

 المصطلحات الثقافية األلمانية 

التعليم المزدوج للحقائق العلمية و المصطلحات 

 الغوية

 و اإلستعداد للحياة العملية اإلرشاد األكاديمي

 أكثر من مئة ساعة عمل لكل مقرر تخصصى

 C1مستويات البداية من 

 

   :مميزات الجامعة األلمانية أون الين

 مقررات موجهة  للدارس  

 الترتبط بزمان أو مكان محددين 

 محتوى معاصر 

 تدريبات بإستخدام الوسائط المتعددة 

 مناهج حديثة 

:طرق التعلم المتاحة    

 التعلُم الذاتى المرن 

 بخطة دراسية و توجيه 

 إشراف متخصص شخصي 

 دراسة تتطلب الحضور 

   :الخدمات

المعاون اإللكتروني للتدريبات بإستخدام الوسائط  

 المتعددة

 القاموس اإللكتروني 

التواصل عن طريق الدردشة و المنتديات و البريد  

 اإللكترونى

 كراتذالسبورة البيضاء و الم 

:وسائل مساعدة  
 خدمات التحميل 

 دليل اإلستخدام 

 إسطوانات مدمجة 

الجامعة األلمانية أون الين تناسب على وجه 

   :الخصوص

الدارسين الذين يخططون  للدراسة  باللغة  

 األلمانية.

 العلماء و المهنين 

ماتهم فى كل من يودون تنمية و إنعاش معلو 

 اللغة األلمانية

 


