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

معلومات مختصرة  ...كل المعلومات التوجيهية األخرى والمواقع اإللكترونية متاحة باللغتين
اإلنجليزية /األلمانية.
دورات اللغة األلمانية في جامعة فيينا متاحة لجميع المهتمين من سن  16عاماً .إن التسجيل في
إحدى دورات اللغات في مركز اللغات ال يتطلب أوراق رسمية مثل (شهادة البكالوريا أو شهادة
جامعية).
يقوم الكثير من المشاركين في دورات تعلم اللغة األلمانية بإعداد أنفسهم قبل إلتحاقهم في دراساتهم
في إحدى الجامعات النمساوية أو إستخدام المهارات اللغوية الجديدة ضمن بيئة مهنية.
في حالة إستالمك لموافقة للدراسة في إحدى جامعات فيينا ومرفق في هذا اإلقرار عمل إمتحان
اللغة األلمانية الذي يسمى ( Ergänzungsprüfungأو اإلمتحان التكميلي) يمكنك اإللتحاق
بدورات خاصة للغة األلمانية وذلك للطالب في مرحلة ما قبل الدراسة أي للطالب الغير نظاميين.
()Deutschkurse für den Vorstudienlehrgang - VWU
الجدول الدراسي العام
برنامج الدورات المتنوعة يقدم لكم دورات مكثفة ومختلفة المواعيد والكثافة على مدارالعام.






دورات الفصل الدراسي (النظامية)
دورات مكثفة ومدمجة (مثال A1/ph 1 :و  A1/ph 2في دورة تدريسية واحدة)
دورات مكثفة في فبراير /شباط
دورات الصيف المكثفة
دورات الصيف المسائية

في الوقت الحالي ،جميع الدورات المتاحة تتكون من  11مستوى من ( A1حتى  )C2وذلك وفق
اإلطار العام األوروبي للمراجع اللغوية ( )GERSوبهذا هو معترف به دولياً.
وباالضافة الى طرق التعلم الكالسيكية ،يوجد في مقر الحرم الجامعي أيضا دورات خاصة مثل
دورات اللفظ أو التدريب على قواعد اللغة والدروس الفردية الخاصة.

مركز اللغة هو أيضا مركز لفحص اللغة .مركز إمتحان للحصول على دبلوم اللغة األلمانية
النمساوية .ÖSD

التعليم
دوراتنا التدريبية تتميز بجودة تعليمية عالية من أجل ضمان نجاح تعلم اللغة :وتشمل طرق تعلم
اللغة الحديثة والذي يرتكز على أحدث المعايير العلمية.
حوالي  80مدرس ومدرسة ذوي درجة عالية من الكفاءة واإلختصاص العلمي ومنهم من يتمتع
بخبرة لسنوات طويلة في مجال التدريس يقومون بمرافقة الطلبة في عملية تدريسهم .طرق
التدريس التواصلية الموجهة للمشارك تَ ِعد بتوفير أقصى درجات التقدم .كما يوفر الجو الدراسي
المتعدد الثقافات إلى جانب دراسة اللغة بناء صداقات جديدة من كل أنحاء العالم.

تحديد المستوى اللغوي والتسجيل
لمعرفة مواعيد التسجيل دورات اللغة األلمانية يرجى الرجوع إلى جدول المواعيد السنوية.
يجب على الملتحقين الجدد بالدورات اللغوية عمل امتحان تحديد مستوى وذلك من أجل التأكد بأن
المشاركين قد إلتحقوا بالمستوى التدريسي المناسب لكل مشارك.
مدة اإلختبار  30دقيقة ويشتمل على جزء تحريري يتبعه جزء آخر شفهي .مباشرة يتم معرفة
نتيجة اإلختبار وتحديد المستوى اللغوي للتسجيل في الدورة المناسبة.
إستثناءات :أنت غير ملزم بعمل إختبار إن كنت
 من المبتدئين وتسجل بالمرحلة األولى A1/1
 قد حضرت مسبقا ً دورة لغة ألمانية في مركز اللغات
 حامل شهادة  ÖSDأو شهادة من معهد غوته

الرسوم والخصومات
لمعرفة تكاليف الدورات يرجى الرجوع إلى جدول المواعيد السنوية.
تكاليف الدورات ال تشمل الكتب الدراسية .كما أنها متوفرة لدى مكتبة فاكلتاس ()Facultas
الموجودة في الحرم الجامعي.
يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول التخفيضات المالية هنا.

