
 بكم أهالً وسهالً 
 في دورات اللغة األلمانية في مركز اللغات التابع لجامعة فيينا

 

معلومات مختصرة ... كل المعلومات التوجيهية األخرى والمواقع اإللكترونية متاحة باللغتين 

 اإلنجليزية/ األلمانية.

إن التسجيل في عاماً.  16سن  ة فيينا متاحة لجميع المهتمين منورات اللغة األلمانية في جامعد

 البكالوريا أو شهادة رسمية مثل )شهادةأوراق  اللغات ال يتطلب ات في مركزدورات اللغ إحدى

 .(جامعية

قبل إلتحاقهم في دراساتهم بإعداد أنفسهم من المشاركين في دورات تعلم اللغة األلمانية  الكثير قومي

 .بيئة مهنية خدام المهارات اللغوية الجديدة ضمنستالجامعات النمساوية أو إإحدى في 

ومرفق في هذا اإلقرار عمل إمتحان  جامعات فيينا ة إستالمك لموافقة للدراسة في إحدىفي حال

أو اإلمتحان التكميلي( يمكنك اإللتحاق  Ergänzungsprüfungاللغة األلمانية الذي يسمى )

  نظاميين.الغير لطالب في مرحلة ما قبل الدراسة أي لوذلك للطالب بدورات خاصة للغة األلمانية 

(VWU - Deutschkurse für den Vorstudienlehrgang)  

 الجدول الدراسي العام

 .عامالعلى مدار والكثافة ومختلفة المواعيد لكم دورات مكثفة يقدمات المتنوعة برنامج الدور

 النظامية( دورات الفصل الدراسي( 

 مثال:  دورات مكثفة ومدمجة(A1/ph 1  وA1/ph 2 )في دورة تدريسية واحدة 

 شباطدورات مكثفة في فبراير / 

 دورات الصيف المكثفة 

 دورات الصيف المسائية 

وذلك وفق ( C2  حتى  A1من ) مستوى 11 المتاحة تتكون منجميع الدورات  في الوقت الحالي،

 ( وبهذا هو معترف به دولياً.GERSاألوروبي للمراجع اللغوية )اإلطار العام 

معي أيضا دورات خاصة مثل الحرم الجا م الكالسيكية، يوجد في مقرالتعل وباالضافة الى طرق

 .الدروس الفردية الخاصةعد اللغة وقوا على أو التدريب دورات اللفظ

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/vwu-deutschkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/semesterkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/trimesterkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/trimesterkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/februar-intensivkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/sommer-intensivkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/sommer-intensivkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/sommer-abendkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/sommer-abendkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/sprachniveaus/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/sonderkurse-deutsch/


 األلمانيةللحصول على دبلوم اللغة اللغة. مركز إمتحان فحص لأيضا مركز  اللغة هو مركز

 . ÖSDالنمساوية 

 التعليم

دوراتنا التدريبية تتميز بجودة تعليمية عالية من أجل ضمان نجاح تعلم اللغة: وتشمل طرق تعلم 

 اللغة الحديثة والذي يرتكز على أحدث المعايير العلمية.

 يتمتعمنهم من و اإلختصاص العلميودرجة عالية من الكفاءة  ومدرسة ذوي مدرس 80حوالي 

طرق  في عملية تدريسهم. لطلبةمرافقة ابيقومون  ة لسنوات طويلة في مجال التدريسخبرب

الدراسي  جوالأقصى درجات التقدم. كما يوفر بتوفير  تَِعد ة الموجهة للمشاركالتواصليالتدريس 

 بناء صداقات جديدة من كل أنحاء العالم. انب دراسة اللغةالمتعدد الثقافات إلى ج

 والتسجيل تحديد المستوى اللغوي

 .جدول المواعيد السنوية اللغة األلمانية يرجى الرجوع إلىمواعيد التسجيل دورات لمعرفة 

أن يجب على الملتحقين الجدد بالدورات اللغوية عمل امتحان تحديد مستوى وذلك من أجل التأكد ب

 التدريسي المناسب لكل مشارك. المشاركين قد إلتحقوا بالمستوى

يتم معرفة مباشرة يتبعه جزء آخر شفهي.  دقيقة ويشتمل على جزء تحريري 30ار مدة اإلختب

 للتسجيل في الدورة المناسبة. وتحديد المستوى اللغوي نتيجة اإلختبار

 كنت أنت غير ملزم بعمل إختبار إن إستثناءات:

 وتسجل بالمرحلة األولىئين من المبتد A1/1 

  حضرقد ً  دورة لغة ألمانية في مركز اللغات ت مسبقا

  حامل شهادةÖSD   أو شهادة من معهد غوته 

 الرسوم والخصومات

 .جدول المواعيد السنوية يرجى الرجوع إلىتكاليف الدورات  لمعرفة

 (Facultas) فاكلتاس مكتبةا متوفرة لدى الدراسية. كما أنهالكتب  تكاليف الدورات ال تشمل

 الموجودة في الحرم الجامعي. 

 .هنا ات الماليةتخفيضالمعلومات حول ال يمكن العثور على المزيد من

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/sprache-und-universitaet/oesd-pruefungen/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/#collapse-274
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/jahresueberblick/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/#collapse-804
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/#collapse-804
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/jahresueberblick/
http://www.facultas.at/standorte/wien/campus
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/foerderungen-ermaessigungen/

