
تعلموا اللغة األلمانیة!
دورة االندماج للمھاجرین والمھاجرات

تنتھي الدورة اللغویة المقدمة بعد مرور 600 ساعة (أو 900 ساعة بحد أقصى في 
حالة االشتراك في دورات خاصة).

في نھایة الدورة اللغویة األساسیة یتم إجراء اختبار. ولكن في الدورة اللغویة المتقدمة 
التي تلیھا یتم توسیع مستوى المعرفة باللغة األلمانیة باإلضافة إلى تناول مواضیع 

جدیدة. ومن أجل االستعداد الختبار اللغة النھائي، یتم إجراء اختبار قبل نھایة الدورة 
اللغویة المتقدمة. سوف تساعدكم نتیجة ھذا االختبار على تقییم مستوى معرفتكم باللغة 

األلمانیة. 

یعقب انتھاء الدورة اللغویة دورة توجیھ مدتھا 100 ساعة. في حالة توفر المعرفة 
الكافیة باللغة األلمانیة لدیكم، فانھ یمكنكم االشتراك في دورة التوجیھ مباشرة دون 

االشتراك في أیة دورة لغویة قبل ذلك. 
ً

وفي نھایة الدورة اللغویة، یتم إجراء امتحان اللغة األلمانیة للمھاجرین (DTZ). حیث 
یتم التحقق من خاللھ عما إذا كان یتوفر لدیكم معرفة كافیة باللغة األلمانیة تحدثا وكتابة 
أم ال.  أما في نھایة دورة التوجیھ فیتم إجراء امتحان «الحیاة في ألمانیا» (LiD). حیث 
یتم التحقق من األشیاء التي تعلمتموھا في دورة التوجیھ. یمكنكم االشتراك في االختبار 

النھائي مجانا. وفي حالة اجتیازكم االمتحانین بنجاح سوف تحصلون على «شھادة إتمام 
دورة االندماج».

یمكنكم إعادة الدورة المتقدمة (300 حصة دراسیة) مرة واحدة إذا ثبت من خالل امتحان 
اللغة األلمانیة  DTZ أنھ ال یتوفر لدیكم المعرفة الكافیة باللغة األلمانیة (المستوى ب 1). 

ولھذا الغرض یتعین علیكم تقدیم طلب لدى الجھة اإلقلیمیة المختصة والتابعة للمكتب 
االتحادي للھجرة والالجئین. وفي ھذه الحالة سیكون االشتراك في االمتحان مجانا أیضا.

كم تبلغ رسوم االشتراك في دورة االندماج؟ 

تتحمل جمھوریة ألمانیا االتحادیة جزءا كبیرا من رسوم االشتراك في دورة 
االندماج. إال أنكم تلتزمون باالشتراك في دفع الرسوم (المساھمة في دفع الرسوم). 
وبالتالي فإنكم ستدفعون لكل قسم بالدورة مدتھ 100 ساعة ھذه الرسوم لجھة تقدیم 

الدورة مباشرة، وذلك قبل بدء الدورة. 

ً ً

ً

بید أنھ یمكن إعفاؤكم من المساھمة في دفع الرسوم تحت ظروف محددة، وذلك في 
حالة حصولكم على إعانة بطالة 2 أو مساعدات للمعیشة أو إذا كنتم في ضیقة مادیة 
ألسباب أخرى. وفي ھذه الحالة، یتعین علیكم تقدیم طلب لدى أیة جھة إقلیمیة تابعة 

للمكتب االتحادي للھجرة والالجئین. 

ال یجوز دفع الرسوم للعائدین من أصل ألماني.

وفیما یتعلق بطالبي وطالبات اللجوء مع منظور جید للبقاء وبالحاصلین على وثیقة 
التساھل عمال بالجملة 3 من الفقرة 2 من المادة 60a من قانون اإلقامة وبالحاملین 

إجازة اإلقامة وفقا للفقرة 5 من المادة 25 من قانون اإلقامة فیتم إعفاؤھم من المساھمة 
في دفع الرسوم.  

وإذا اجتزتم اإلمتحان النھائي بنجاح في خالل سنتین بعد اإلصدار األول للشھادة التي 
تثبت أحقیتكم بالمشاركة – ھذا یعني إثبات اإللمام باأللمانیة لدرجة المستوى ب1 – 
تستطیعون عن طریق تقدیم طلب استرجاع نصف المبلغ الذي دفعتموه كحصة من 

نصیبكم. یرجى تقدیم الطلب إلى جھة محلیة تابعة لمكتب اإلتحاد للھجرة والالجئین. 
ًإلیھم سلفا، فإنھ ال یتعین علیھم المساھمة في دفع الرسوم. 

فضال عن ذلك، فثمة إمكانیة الحصول على كافة أو بعض مصروفات التنقل إلى دورة 
االندماج في حالة إعفائكم من دفع بعض الرسوم أو إذا كان یتعین علیكم االشتراك 

في أیة دورة اندماج. من أجل ذلك  یرجى تقدیم الطلب إلى جھة إقلیمیة تابعة لمكتب 
اإلتحاد للھجرة والالجئین، جھة كھذه موجودة في كل مقاطعة. 

ً

كیف یمكنكم الحصول على المزید من المعلومات؟ 

بالنسبة لألجنبیات واألجانب:
لدى ھیئة شؤون األجانب اإلقلیمیة التي تجدونھا في مجلس المدینة أو البلدیة أو إدارة 

المقاطعة، ولدى الجھات االستشاریة التابعة لدائرة استشارة المغتربین وكذلك لدى 
دائرات خدمات ھجرة الشباب. 

بالنسبة لمواطني ومواطنات االتحاد األوروبي:
لدى مكتب االتحاد للھجرة والالجئین ولدى الجھات اإلستشاریة التابعة لدائرة استشارة 

المغتربین وكذلك لدى دائرات خدمات ھجرة الشباب.

طالبو وطالبات اللجوء مع منظور جید للبقاء والحاصلون على وثیقة التساھل عمال 
بالجملة 3 من الفقرة 2 من المادة 60a من قانون اإلقامة والحاملون إجازة اإلقامة وفقا 

للفقرة 5 من المادة 25 من قانون اإلقامة: 
ستحصلون على منشور واستمارة طاب عند تقدیم طلب اللجوء. فیما عدا ذلك یمكنكم 

الحصول على معلومات من نفس الجھات التي یحصل علیھا األجانب واألجنبیات 
ومواطنو ومواطنات االتحاد األوروبي.

بالنسبة للمھاجرین والمھاجرات من أصل ألماني:
لدى جھة االستقبال األولى للمھاجرین التابعة لمكتب االتحاد اإلداري أو لدى فرع 

فریدالند أو المساكن المؤقتة أو لدى الجھة االستشاریة المختصة  التابعة لدائرة 
استشارة المغتربین وكذلك لدى دائرات خدمات ھجرة الشباب. 

وباإلضافة إلى شھادة األحقیة، ستحصلون أیضا على نشرة بحقوقكم وواجباتكم عند 
االشتراك في دورة االندماج عالوة على قائمة بمراكز تقدیم دورات االندماج المتواجدة 

بالقرب من مسكنكم. 

ً

ببإمكانكم الحصول على المعلومات أیضا في اإلنترنت تحت عنوان الموقع  ً
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دورة االندماج للمھاجرین والمھاجرات

ما المقصود بدورة االندماج؟

تعد دورة االندماج عبارة عن عرض مقدم للمھاجرین والمھاجرات المقیمین في 
ألمانیا بصفة دائمة وال یتوفر لدیھم إال معرفة بسیطة باللغة األلمانیة أو یفتقرون تماما 

إلى المعرفة بھا. ویتم تقدیم ھذه الدورة لألطفال والشباب الذین ال یزالون ملتحقین 
بالمدرسة. 

ً

وتتكون دورة االندماج من دورة لغویة مدتھا 600 ساعة ودورة توجیھ مدتھا 100 
ساعة. باإلضافة إلى دورة االندماج العامة یتم عرض دورات اندماج خاصة للنساء 
واآلباء والشباب والمھاجرین والمھاجرات الذین ال یتوفر لدیھم القدرة الكافیة على 

القراءة والكتابة. فإذا كنتم تعیشون في ألمانیا منذ فترة طویلة ولكنكم ال تزالون 
غیر قادرین على التحدث باللغة األلمانیة بصورة صحیحة، فانھ یتم خصیصا ولھذا 
الغرض بالتحدید تقدیم دورة خاصة. ھذا وقد تستمر دورات االندماج الخاصة حتى 
1000 ساعة. أما إذا كنتم تتعلمون بسرعة، ربما ألنكم قد تعلمتم على سبیل المثال 
لغة أجنبیة أخرى من قبل، فیمكنكم في ھذه الحالة االشتراك في دورة مكثفة مدتھا 

430 ساعة.

ً

ما الذي تتعلمونه في الدورة اللغویة؟ 

سوف تتعلمون مفردات كافة المجاالت الھامة للحیاة الیومیة والحیاة المھنیة. حیث تتناول 
ھذه الدورة على سبیل المثال مواضیع مثل التسوق ووسائل المواصالت العامة واالتصال 
بالمدیریات والبحث عن مسكن وتنظیم وقت الفراغ مع األصدقاء والجیران باإلضافة إلى 
مواقف خاصة بالحیاة الیومیة. فضال عن ذلك سوف تتعلمون كیفیة كتابة الخطابات باللغة 
األلمانیة أو ملء االستمارات أو التحدث على الھاتف أو التقدم لوظیفة. كما أنكم ستتدربون 

على كیفیة التعامل مع الكلمات التي تعرفونھا أو الكلمات الجدیدة بالنسبة لكم بصورة 
صحیحة. وبالتالي سوف تتمكنون من التعامل باللغة األلمانیة بكل ثقة.  

ً

ما الذي تتعلمونه في دورة التوجیه؟ 

سوف تتعرفون من خالل ھذه الدورة على ألمانیا كما أنكم ستحصلون على كافة 
المعلومات الھامة فیما یتعلق بالقوانین والسیاسة والحضارة والتاریخ الحدیث لوطنكم 

الجدید. وعالوة على ذلك سوف تحصلون على كافة المعلومات المتعلقة بحقوقكم 
وواجباتكم باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة بالحیاة الیومیة في ألمانیا والعادات والتقالید 
والتعلیمات والحریات. وفي ھذا الصدد تعتبر القیم التي ینطوي علیھا النظام الدیمقراطي 
في ألمانیا ھي إحدى المواضیع الھامة التي تتناولھا ھذه الدورة. فتتحدث الدورة مثال عن 

حریة األدیان والتسامح والمساواة في الحقوق بین شرائح المجتمع المختلفة. 
ً

من یمكنه االشتراك في هذه الدورات؟ 

األجنبیات واألجانب ذوي التصریح باإلقامة ابتداء من 2005 فما بعد
إذا كنتم قد حصلتم على تصریح إقامة ألول مرة بعد 1 ینایر (كانون الثاني) 

2005 وتعیشون في ألمانیا بصفة دائمة، فیحق لكم من الناحیة القانونیة االشتراك 
في أیة دورة اندماج. أما إذا كنتم ال تجیدون التواصل باللغة األلمانیة أو تفتقرون 
تماما إلى معرفة كیفیة التواصل باللغة األلمانیة فیتعین علیكم االشتراك في ھذه 
الدورة. وسوف تصدر لكم ھیئة شئون األجانب شھادة تثبت حقكم في االشتراك 

في الدورة. 

ً

األجنبیات واألجانب ذوي التصریح باإلقامة ابتداء من 2005 فما بعد باإلضافة إلى 
مواطنات ومواطني االتحاد األوروبي  

إذا كنتم تعیشون في ألمانیا منذ فترة طویلة وبصفة منتظمة – بصفتكم أجنبیات أو 
أجانب – أو إذا كنتم مواطنات أو مواطنین تابعین لالتحاد األوروبي، یمكنكم أیضا 

االشتراك في أیة دورة اندماج. یتعین علیكم لھذا الغرض تقدیم طلب كتابي للحصول 
على تصریح باالشتراك في دورة االندماج. 

ً

ویمكنكم الحصول على ھذا التصریح من أیة جھة إقلیمیة تابعة للمكتب االتحادي للھجرة 
والالجئین حیث توجد ھذه الجھات في كل مقاطعة اتحادیة. كما یمكنكم أیضا التوجھ ألیة 

جھة تقدیم دورات بالقرب منكم حیث ستساعدكم ھذه الجھة في تقدیم الطلب. 
ً

یمكنكم الحصول على نماذج الطلب من ھیئة شئون األجانب أو جھات تقدیم 
الدورات أو من موقع اإلنترنت الخاص بالمكتب االتحادي للھجرة والالجئین 

(www.bamf.de/integrationskurs). على صفحة اإلنترنت ھذه تجدون آلة 
بحث یمكنكم بواسطتھا أن تستدلون على الجھات اإلقلیمیة المختصة أو ممولي نفقات 
الدورات الموجودة بالقرب منكم. كما یمكنكم أیضا اإللتجاء إلى جھة استشاریة للھجرة 

الخاصة بالمھاجرین البالغین أو إلى دائرة خدمات ھجرة الشباب. 
ً

إذا قرر المكتب االتحادي أنھ یحق لكم االشتراك في أیة دورة اندماج، سوف تحصلون 
على تصریح باالشتراك في الدورة. ولكن ستفقدون التصریح بالمشاركة إذا لم تقوموا 
ببدء دورة االندماج خالل سنة على أبعد تقدیر بعد التسجیل عند الجھة المقدمة للدورة 

وتكونون مسؤولین عن ذلك بأنفسكم.

في حالة حصولكم على إعانة البطالة 2 وإذا كنتم ال تستطیعون إیجاد وظیفة أیضا نتیجة 
لضعف معرفتكم اللغویة فإنكم ملزمون باالشتراك في أیة دورة اندماج. 

ً

المھاجرون والمھاجرات من أصل ألماني  
یحق لكم االشتراك في دورة االندماج مجانا في حالة دخولكم للبالد . كما یمكنكم 

الحصول على ھذا الحق أیضا كزوجات أو أزواج أو أشخاص منحدرین من األصل 
األلماني، وذلك إذا كانت أسماؤكم مدرجة في البیان الخاص بدخول البالد. سوف یصدر 

لكم المكتب اإلداري االتحادي في ھذه الحالة شھادة تثبت أحقیتكم في االشتراك. 

ً
ً

ُ

األشخاص المتمتعین بالجنسیة األلمانیة 
یمكنكم االشتراك في أیة دورة اندماج إذا لم یتوفر لدیكم المعرفة الكافیة باللغة 

األلمانیة وتفتقرون إلى القدرة على االندماج على وجھ الخصوص. یتعین علیكم لھذا 
الغرض تقدیم طلب كتابي للحصول على تصریح لالشتراك في أیة دورة اندماج لدى 
أیة جھة إقلیمیة تابعة للمكتب االتحادي للھجرة والالجئین، حیث تتواجد ھذه الجھات 

في كل مقاطعة اتحادیة. 

طالبو وطالبات اللجوء مع منظور جید للبقاء والحاصلون على وثیقة التساھل عمال 
بالجملة 3 من الفقرة 2 من المادة 60a من قانون اإلقامة والحاملون إجازة اإلقامة 

وفقا للفقرة 5 من المادة 25 من قانون اإلقامة  
یمكنكم تقدیم طلب القبول إلى دورة االندماج في المكتب االتحادي للھجرة والالجئین. 

وإضافة إلى القبول من قبل المكتب االتحادي یمكن أیضا الزام طالبات وطالبي اللجوء 
بالمشاركة في دورة االندماج. وھذه الحالة تنطبق على الذین لھم منظور جید للبقاء 1 

ویستحقون الحصول على المساعدات عمال بقانون إعانة طالبي اللجوء. فالجھة المختصة 
بتقدیم المساعدات لكم یحق لھا مطالبتكم بالمشاركة في دورة االندماج. 

ما هي اإلجراءات المتبعة بعد ذلك؟ 

مبدئیا بإمكانكم إختیار إحدى الجھات المقدمة لدورات االندماج والمقبولة من قبل 
المكتب االتحادي وتسجیل أنفسكم ھناك بواسطة شھادة االستحقاق التي معكم. ولكن 
بالنسبة لألشخاص الذین تم الزامھم بالمشاركة فمن حق المكتب االتحادي توزیعھم 

على جھات معینة ذات عرض دورات مناسبة للتمكن من مشاركتھم في الدورة بشكل 
عاجل. وفي كال الحالتین یأخذ المكتب االتحادي بنظر االعتبار بأن الدورات تبدأ 

عاجال وتكون في أماكن من السھل الوصول إلیھا لكم.

تتكون الدورة اللغویة الخاصة بدورة االندماج من عدة أجزاء تمثل أقسام الدورة، 
حیث تتكون الدورة اللغویة األساسیة من ثالثة أقسام تستغرق مجموعة الدروس في 

كل منھا 100 ساعة. 

كما تتكون أیضا الدورة اللغویة المتقدمة من ثالثة أقسام تستغرق مجموعة الدروس 
في كل منھا 100 ساعة. ومن خالل اختبار تحدید المستوى، یتم تحدید أي قسم یالئم 

معرفتك اللغویة. وبالتالي سوف تشتركون دائما في القسم الذي یتفق مع معرفتكم 
وقدراتكم الشخصیة وسرعتكم في التعلم. 

ً

ً

أثناء فترة دورة الدمج بإمكانكم اإلنتقال في مراحل الدورة من مرحلة إلى أخرى أو 
اجتیاز المرحلة أو إعادتھا. إذا كنتم تحضرون الدرس بصفة منتظمة، فسوف تقوم 

جھة تقدیم الدورة بإصدار شھادة تفید بذلك بناء ًعلى طلبكم. 

وأیا من طالبي اللجوء لھ منظور جید للبقاء یمكنكم إیجاد المعلومات على موقع اإلنترنت الخاص   1
بالمكتب االتحادي للھجرة والالجئین تحت الباب التالي: 

Integrationskurse für Asylbewerber ← Fragen und Antworten ← Infothek
 Was heißt gute Bleibeperspektive  ? ←

وحالیا ینطبق ذلك على األشخاص القادمین من إریتریا والعراق وإیران وسوریا والصومال  
(حالة الوضع في 2017). 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html
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