
 

Sprache. Kultur. Deutschland.

2015
األملانية تعلم 

أملانيا في 



3 2
GOETHE.DE/ALMANIA GOETHE.DE/ALMANIA

 معهد جوتهمطار

جوتنجن

هامبورغ

برمين

دوسلدورف

بون

فرانكفورت/ ماين

مانهامي ـ هايدلبيرغ

شفيـبيش هال

فرايبورغ ميونخ

برلني

دريسدن

بازل/مولهاوس

شتوتغارت

زيوريخ

هانوفر

خدماتنا لكم

 حصص لغوية، نظام دورات لغوية، مكتبة إعالمية، امتحانات، 
4 سكن، برنامج للثقافة وأوقات الفراغ 

معاهد جوته في أملانيا

12 مواقع انعقاد دوراتنا الـ 12 تقدم نفسها 

عروض الدورات الدراسية

38 املكثفة  الدورات 

TestDaF، DSH، C2 دورات مكثفة، دورات حتضيرية المتحانات

50 برمييوم  دورات 

 دورات مكثفة ومكثفة جدا، حصص خصوصية، 
حصص للمجموعات الصغيرة، دورات للشركات

58 املهنية  للحياة  خاصة  دورات 

األملانية للحياة املهنية اليومية

62 الشباب   برنامج 

دورات لألطفال والشباب، رحالت لغوية للتالميذ

التسجيل

66 معلومات حول احلجز للدورات 

املواعيد واألسعار لعام 2015
الغالف األمامي  يناير حتى سبتمبر 
الغالف اخللفي أكتوبر حتى ديسمبر 

احملتويات

 من املمكن أيضا حجز كافة الدورات 
على عنوان اإلنترنت التالي:

gOeThe.de/anMeldUng-deUTSchland

على اإلنترنت

http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/anmeldung-deutschland
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يعمل معهد جوته بصفته املعهد الثقافي جلمهورية أملانيا االحتادية في شتى أنحاء العالم. 

نحن نشجع املعارف في اللغة األملانية ونهتم مبسائل التعاون الثقافي العاملي. كما أننا نوفر 

مبا نقدمه من معلومات حول احلياة الثقافية واالجتماعية والسياسية في أملانيا صورة 

شاملة عن أملانيا.

كفاءات في اللغة األملانية

يتمتع معهد جوته بخبرة يزيد عمرها عن 60 عاما في تعليم اللغة األملانية كلغة أجنبية، 

 وفي إكمال تعليم املدرسني، وتطوير املناهج الدراسية، وإعداد االمتحانات 
وتوفير املواد التعليمية.

شبكة عاملية

هناك 149 معهدا في 94 دولة من دول العالم، 12 معهدا في أملانيا وقرابة 800 شريك 

تعاوني في شتى أنحاء العالم. الدورات اللغوية في الداخل واخلارج معدة على نحو تكمل 

 الواحدة فيه لألخرى. ومن شأن ما نقدمه من دورات لتعلم اللغة عن بعد وامتحانات 
أن جتعل من عروضنا اللغوية كال متكامال.

 املزيد من املعلومات حول معهد جوته على
goethe.de

معهد جوته.
شريككم لتعلم األملانية

أهال وسهال بكم.

في معهد جوته في أملانيا 

تعلم األملانية في معاهد جوته في أملانيا، إن هذا أكثر من مجرد دورة لغوية: إنها فرصتكم 

الكتشاف بلد وثقافته، وللتعرف عن كثب على الناس وحياتهم اليومية وخوض جتارب 

جديدة. باختصار: إنها فكرة جيدة فعال.

األملانية للمجال املهني، والدراسة اجلامعية وأوقات الفراغ

أنتم في معهد جوته دوما في أيد أمينة – سواء كنتم بحاجة إلى اللغة األملانية حلياتكم 

املهنية، أو كنتم تريدون االستعداد للدراسة اجلامعية أو كنتم تودون ببساطة التحدث 

باألملانية في أوقات فراغكم. طواقم معاهدنا تقدم لكم الرعاية في شتى املسائل.

إضافات كثيرة لدورتكم اللغوية

نحن نود أن تكون إقامتكم اللغوية لدينا مكللة بأكبر قدر ممكن من النجاح. وأن تشعروا 

كضيوف لدينا بكل راحة وطمأنينة. ولهذا السبب فإننا نقدم لكم في إطار كل دورة لغوية: 

حتديد فردي للمستوى اللغوي ومشورة متواصلة مصاحبة ملشواركم الدراسي. الدعم في 

حتضيركم لالمتحانات. فرصة التقدم المتحان معني وإمكانية احلصول على إحدى شهادات 

معهد جوته. إمكانيات للتعلم الفردي متعدد الوسائط في املكتبة اإلعالمية. وبرنامج 

جذاب للثقافة وأوقات الفراغ. كل هذا كي تتمكنوا من التعرف فعال على أملانيا.

جتهيزات مثالية

معاهدنا مجهزة بأحدث التقنيات اإلعالمية. فهي تتمتع بشبكة WLAN، وحواسيب، 

وأجهزة إسقاط فضال عن األلواح البيضاء التبادلية. 

http://www.goethe.de
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
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نظام دوراتنا اللغوية.
نظامي ومرن

نظام دوراتنا اللغوية معد على شكل وحدات دراسية. وبفضل اختالف مدد دوراتنا اللغوية 

املتراوحة أسبوعني، 4 و 8 أسابيع فإن لكم أنتم حرية اختيار الطريقة التي تودون فيها 

تعلم األملانية، فإما أن تختاروا تعلم األملانية لفترة قصيرة – أو أن تلتحقوا بدورات لغوية 

حتددون أنتم عددها حسب رغبتم لتجعلوا منها دراسة لغوية متكاملة ذات بنية نظامية.

عروض لغوية على مدار السنة لكافة املستويات

تقدم عروض الدورات اللغوية املكثفة 4، املكثفة 8 واملكثفة جدا 2 على مدار السنة 

ولكافة املستويات وهي معدة على نحو تكمل فيه الواحدة األخرى. يقوم برنامج هذه 

الدورات على مناهج تعليمية مفصلة كما أنه متوافق مع درجات املستوى اللغوي اخلاصة 

باإلطار املرجعي األوروبي املشترك (أنظر الغالف اخللفي).

تعلم األملانية – في أي وقت وفي شتى أنحاء العالم

لقد مت إعداد دوراتنا اللغوية وامتحاناتنا على نحو تتناسق فيه متام التناسق مع بعضها 

البعض، ما يتيح لكم بدوره في أي وقت كان فرصة مواصلة تعلم األملانية في أي معهد آخر 

من معاهد جوته سواء كان ذلك في أملانيا نفسها أو في بلدكم، ناهيك عن الفرصة املتاحة 

أمامكم أيضا في توسيع نطاق قدراتكم اللغوية عن طريق االشتراك بدورة عن بعد.

أنتم تتعلمون اللغة األملانية لدينا وبصفة مبدئية في مجموعات مؤلفة من مشاركني من 

شتى أنحاء العالم. ستتحدثون األملانية لدينا ابتداء من أول حصة. فيما أن لديكم إمكانية 

تطبيق ما تتعلمونه مباشرة في حياتكم اليومية وفي أوقات فراغكم. هكذا تتعلمون اللغة 

بشكل فعال – ومبتعة كبيرة 

حصص ثرية بالتغيير 

من شأن املدرسني امللتزمني واحملترفني لدينا أن يقدموا لكم حصصا دراسية مثيرة ال تخلو 

من التمارين املتنوعة. في الصف، في جوالت التعرف على املدينة، في املشاريع الدراسية. 

أنتم تطورون هنا قدراتكم التواصلية سوية مع مشاركني من شتى أنحاء العالم. وتتعرفون 

أكثر على أملانيا: سياسة، مجتمعا، ثقافة وحياة يومية. نحن نقدم لكم الدعم في حتقيق 

أهدافكم في تعلم اللغة. فبهذا جنعل من دورتكم اللغوية إقامة ناجحة ومكثفة لتعلم 

اللغة.

امتحانات وشهادات معترف بها

ستحصلون في آخر الدورة على شهادة اشتراك. كما أن مبقدروكم طبعا أن تتقدموا لدينا 

ألحد امتحانات معهد جوته. سيكون من دواعي سرورنا طبعا أن نقدم لكم بصفة فردية 

يد العون واملساعدة في حتضيركم لالمتحان. بحصولكم على شهادة جوته تكون بأيديكم 

شهادة معترف بها دوليا ميكنكم تقدميها كاثبات من أجل مزاولة مهنة معينة أو ألغراض 

الدراسة اجلامعية (أنظر الغالف اخللفي).

 جتدون مواعيد االمتحانات في معاهد جوته في أملانيا على 
 goethe.de/pruefungen-deutschland

حصصنا الدراسية.
التعلم مبتعة

دارسو اللغة األملانية على فيس بوك

يتبادل ما يزيد عن 200.000 شخص من شتى أنحاء العالم املعلومات والتجارب على 

صفحة دارسي اللغة األملانية اخلاصة بنا على فيس بوك. هنا حتصلون على معلومات 

ونصائح قيمة كثيرة حول أملانيا واللغة األملانية.

 goethe.de/facebook-deutschlernen  

http://www.goethe.de/pruefungen-deutschland
http://www.goethe.de/facebook-deutschlernen
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
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اإلمتحانات والشهادات.
استعرضوا قدراتكم اللغوية

سواء كنتم بحاجة إلى اللغة األملانية ألغراض التأهيل املهني، أو ألنكم تودون االلتحاق 

بالدراسة اجلامعية في أملانيا أو كنتم تودون احلصول ألنفسكم إلى إثبات جدي ملستواكم 

اللغوي – نحن نقدم لكم نظام شهادات متنوع بإمتحانات لكافة املستويات.

مبعايير أوروبية

دورات اللغة األملانية التي يقدمها معهد جوته مطابقة متاما للمستويات املرجعية اخلاصة 

باملجلس األوروبي. تصف هذه املستويات قدراتكم اللغوية عند نهاية مرحلة معينة. أنتم 

تثبتون بلوغكم ملستوى معني عن طريق التقدم لالمتحان املعني. 

شهادات وامتحانات معترف بها عامليا

 .(ALTE) امتحانات وشهادات معهد جوته مطابقة ملعايير جمعية فاحصي اللغة في أوروبا

إذ يتم تطوير واختبار ومراجعة هذه االمتحانات والشهادات من قبل خبراء معتمدين، كما 

يتم إجراؤها وتقييمها بشكل موحد في شتى أنحاء العالم. وهذا هو السبب في أن 

امتحاناتنا وشهاداتنا معروفة وحتظى باحترام وتقدير لدى مؤسسات تعليمية وشركات 

اقتصادية في شتى أنحاء العالم. 

يرجى التوجه باألسئلة واالستفسارات املتعلقة باالمتحانات ودورات التحضير لها مباشرة 

 إلى معهد جوته املعني أو مراجعة املعلومات املوجودة على املوقع 
 goethe.de/pruefungen-deutschland

أهال وسهال بكم في مكتباتنا اإلعالمية – مراكز التعلم الذاتي التابعة ملعهد جوته*. 

ميكنكم هنا التعلم بشكل مستقل وبوسائط متعددة – قدر ما شئتم وبالسرعة التي 

تريدونها

تعلم بكافة الوسائط

املكتبة اإلعالمية مزودة بوصلة لإلنترنت من أجل أبحاثكم. وهي تتمتع فضال عن ذلك مبا 

يلي:

كتب تعليمية ومواد تدريبية  

مناذج لالمتحانات ومواد حتضيرية لالمتحانات   

برامج كمبيوتر لتعلم اللغة   
مراجع وقواميس  

معلومات حول موقع دورتكم وحول أملانيا  
جرائد، مجالت ومراجع أدبية  

أفالم  

خدمات استشارية مؤهلة

مدرسوكم1 والعاملون في املكتبة اإلعالمية يقدمون لكم مشورة مؤهلة في كافة املسائل. 

سيسرنا أن نقدم لكم يد العون واملساعدة في اختيار واستخدام املواد والوسائط املالئمة. 

املكتبة اإلعالمية.
تعلموا كيفما شئتم

*  املكتبة اإلعالمية غير متوفرة لألسف حاليا في الدورة الصيفية هايدلبيرغ.
1  لقد قمنا من أجل احلفاظ على سالسة النص وتسهيل قراءته باستخدام صيغة املذكر التي 

نخاطب بها هنا كال اجلنسني على حد سواء.

http://www.goethe.de/ins/de/prf/deindex.htm?wt_sc=pruefungen-deutschland
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
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السكن والطعام  والشراب.
اشعروا وكأنكم في منزلكم

نحن ندرك مدى أهمية أن يشعر اإلنسان بارتياح وكأنه في منزله إذا كان بصدد تعلم لغة 

جديدة في محيط جديد. ولهذا فإننا نوفر لكم إمكانية أن حتجزوا سكنا لدى كافة املعاهد 

في أملانيا.

السكن حسب االختيار

نحن نقدم لكم غرف فردية وغرف مزدوجة في دور الضيافة التابعة لنا، في بيوت الطلبة أو 

في غرف خاصة لدى مضيفني أو عائالت مضيفة.

دور الضيافة التابعة ملعهد جوتة مجهزة بتجهيزات عملية:

غرف بحمام/مرحاض أو   
غرف بحمامات/ مراحيض على نفس الطابق  

مطابخ مشتركة للتزويد الذاتي بالطعام والشراب  
غرفة ملشاهدة التلفاز  

غساالت  

WLAN/إنترنت  
سيتم تزويدكم باملناشف وشراشف السرير  

التجهيزات في بيوت الطلبة ولدى العائالت املضيفة مختلفة من مكان آلخر. يرجى النظر 

إلى املعلومات املعنية بهذا اخلصوص على صفحات اإلنترنت اخلاصة باملعاهد. 

ميكننا في معظم مواقع انعقاد الدورات أن نحجز لكم أيضا شققا أو غرفا في مساكن 

جماعية. سيسرنا طبعا أن ننصحكم بفندق معني إن كنتم ترغبون ذلك (السعر عند 

الطلب). الرجاء أن تخبرونا عن رغباتكم عند حجزكم للدورة. كلما حجزمت في وقت مبكر 

أكثر، كلما كانت فرصتكم أكبر في أن نعثر لكم على السكن الذي تختارونه.

 جتدون العروض اخلاصة بالسكن وأسعار السكن على املوقع
goethe.de/unterkunft

الطعام والشراب

ميكنكم حجز وجبة اإلفطار في كل من دريسدن، جوتنجن وشفيبش هال. أما وجبة الغداء 

فيمكن حجزها في كل من جوتنجن وشفيبش هال.  

ستحصلون عند انطالق دورتكم فضال عن ذلك على معلومات مفصلة حول املقاصف 

واملطاعم ذات األسعار املناسبة وحول إمكانيات التسوق املتوفرة في جوار املعهد.

إنه ملن النافع أن ال تكتفوا بتعلم لغة جديدة فقط. بل وأن تتعرفوا أيضا على البلد نفسه. 

ولهذا فإننا نقدم لكم أكثر من مجرد دورة لغوية: برنامج الثقافة وأوقات الفراغ املثير. 

ستكتشفون هنا في إطار الفعاليات املشتركة التي ستقومون بها املدينة التي تدرسون 

بها بكل ما فيها من تنوع. كما ستشهدون سوية مع زمالئكم جوانبا ثقافية ورياضية 

ونشاطات مختلفة في أوقات الفراغ. 

جتارب ال تنسى

نزهات ليوم واحد ورحالت في نهاية األسبوع   

جوالت في املدينة   

زيارات ملتاحف ومعارض   

زيارات للمسرح واحلفالت املوسيقية واألوبرا   

زيارات لشركات، زيارات للتعرف على مرافق جامعية   
أمسيات أفالم في املعهد  

برامج رياضية   

حفالت، أمسيات تعارف ولقاءات   

بعض الرحالت االستطالعية والفعاليات منوطة برسوم معينة ونقدمها لكم بسعر 

التكلفة. 

برنامج الثقافة وأوقات الفراغ.
اكتشفوا أملانيا

http://www.goethe.de/unterkunft
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/ins/de/ler/unt/arindex.htm
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 معهد جوتهمطار

شريككم الكفء.

في 12 موقعا جذابا 
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http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
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الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في برلني 

40 ابتداء من –,1.070  الدورة املكثفة 4 بعد الظهر 

41 ابتداء من –,2.140  الدورة املكثفة 8 

45  790,– الدورة املكثفة 2 – اللغة والثقافة 

49 عند الطلب  الدورات املسائية 

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

60  1.485,– األملانية للمدرسني 

61 عند الطلب  التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

عند الطلب  حلقات دراسية حول أملانيا ملدة أسبوع واحد 

65 ابتداء من –,210  رحالت لغوية للتالميذ 

برلني هي عاصمة جمهورية أملانيا االحتادية وأكبر حاضرة على يابسة القارة األوروبية ما بني باريس 

وموسكو. قال األديب جان بول ذات مرة في برلني "إنها جزء من العالم أكثر من كونها مدينه". وما 

كان حقيقة في ذلك احلني قد بات اليوم منطبقا أكثر على هذه املدينة: فدور برلني ال يقتصر على 

كونها املركز السياسي ألملانيا فحسب، بل إنها أيضا مغناطيس للطالئعيني الثقافيني، وفضاء 

لتجارب مختلفة من أشكال احلياة املدنية وموطن لثقافات فرعية مثيرة. 

فكل ضاحية من ضواحي برلني تفنت الناظر بشخصيتها الفريدة وبتاريخها املثير. احلياة الليلية في 

برلني ال تعرف ساعة إقفال. األفكار اجلديدة لألوساط الفنية والثقافية واالحتفالية ال نهاية لها. لقد 

اتخذت من برلني أربع جامعات وأربعة معاهد عليا للفنون مقرا لها. ناهيك عن املؤسسات اإلعالمية 

وشركات التكنولوجيا املستقبلية التي تفد منذ احتاد األملانيتني إلى العاصمة لتجعل منها مركزا 

لها.

 يقع معهد جوته برلني في وسط املدينة – على مقربة من أفنية هاكه 
(Hackesche Höfe). هنا تتشابك الفنون مع الثقافة واألحياء السكنية والصناعة واملطاعم 

والفنادق. وتتواجد أمام املعهد مباشرة محطة مترو األنفاق فاينمايسترشتراسه، هذا وال تبعد 

محطة املترو "سوق هاكه" عن املعهد سوى دقائق قليلة مشيا على األقدام. 

 االمتحانات
معهد جوته برلينمركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان اللغة األملانية 

لألعمال).

 إمكانيات السكن
غرف خصوصية، شقق، فندف

 لالتصال
Goethe-Institut

Neue Schönhauser Str. 20
10178 Berlin

املطار

برلني

+49 30 25906-3 هاتف: 

+49 30 25906-400 فاكس: 

berlin@goethe.de

http://www.goethe.de/berlin
mailto:berlin@goethe.de
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
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goetHe.De/Bonn Bonn

GOETHE.DE/ALMANIA GOETHE.DE/ALMANIA

الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في بون 

40 ابتداء من –,1.070  الدورة املكثفة 4  

43  610,– الدورة املكثفة 2  

49 عند الطلب  الدورات املسائية 

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

60  1.450,– األملانية لرجال القانون 

61  540,– التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

65 ابتداء من –,210  رحالت لغوية للتالميذ 

 االمتحانات
معهد جوته بومنركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان اللغة األملانية 

للمجال املهني).

 إمكانيات السكن 
دور ضيافة تابعة للمعهد، مساكن جماعية، غرف خصوصية، شقق، فندف

تقع العاصمة األملانية السابقة بون في جنوب والية نوردراين فستفاليا. أما اليوم فتعتبر بون مدينة 

األمم املتحدة على نهر الراين. إذ تعمل اليوم في املبنى السابق ألعضاء البرملان لوحده فقط 11 

منظمة تابعة لألمم املتحدة. 

في مدينة بون ولد لودفيع فان بيتهوفن عام 1770. وليس املنزل الذي ولد فيه بيتهوفن سوى 

متحفا واحد من متاحف كثيرة في املدينة. حتى املهرجان املوسيقي الذي يقام هنا سنويا يحمل 

اسم بيتهوفن. تعتبر جامعة بون واحدة من أكبر وأشهر اجلامعات في أملانيا. هنا يهنأ الطلبة 

والسائحون الكثيرون الذين يفدون إلى املدينة من داخل أملانيا وخارجها بعروض مسرحية كثيرة، 

وبصيف مدينة بون باحتفاالته التي تقام في الهواء الطلق، وال ننسى طبعا موسم الكرنفال الذي 

يتميز باملرح واملتعة. كما ميكن للزائر أيضا القيام برحلة على نهر الراين واكتشاف امليراث العاملي في 

وادي راينتال بقالعه وتالل نبيذه التي ال آخر لها، منها إلى صخرة لوريالي املشهورة. 

يقع معهد جوته بون في وسط املدينة في البناية العصرية ملركز تعليم اللغات التابع جلامعة 

فريدريش فيلهيلم. ميكن للطلبة هنا التعرف على احلياة اجلامعية في أملانيا بصفة مباشرة.  

معهدنا مجهز بشكل مناسب للمعاقني. 

 لالتصال
Goethe-Institut

Lennéstr. 6
53113 Bonn

املطارات

كولونيا/بون، دوسلدورف، فرانكفورت/ماين

+49 228 95756-0 هاتف: 

+49 228 95756-23 فاكس: 

bonn@goethe.de

http://www.goethe.de/bonn
mailto:bonn@goethe.de
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
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goetHe.De/Bremen Bremen

GOETHE.DE/ALMANIA GOETHE.DE/ALMANIA

الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في برمين 

40 ابتداء من –,1.070  الدورة املكثفة 4 

42  1.070,–  TestDaf دورة حتضيرية المتحان

49 عند الطلب  الدورات املسائية 

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

60  1.485,– األملانية للمدرسني 

61  540,– التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

 االمتحانات
معهد جوته برمينمركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان اللغة األملانية 

للمجال املهني).

 إمكانيات السكن
مساكن جماعية، غرف خصوصية، شقق، فندف

 لالتصال
Goethe-Institut

An der Universität Bremen
Bibliothekstr. 3
28359 Bremen

تعتبر املدينة الهنزية احلرة برمين أصغر والية أملانية وعاشر أكبر املدن األملانية. هناك قول مأثور في 

برمين مفاده: "هامبورغ هي البوابة إلى العالم، ولكن مفتاح هذه البوابة بحوزة برمين." على ساحة 

السوق في برمين جند أقدم متثال للحرية في العالم – متثال روالند الذي بني عام 1404. لقد حتولت 

برمين بتقاليدها العريقة في التجارة البحرية وبناء السفن في العقود األخيرة من الزمن إلى موقع 

هام لتكنولوجيا الطيران والفضاء والعلوم. وما يحظى باهتمام الكثيرين في املدينة هو املتنزه 

التكنولوجي الواقع على مقربة من جامعة برمين. 

غير أن برمين مشهورة أيضا مبدينتها القدمية العائدة إلى القرون الوسطى، ومنازلها املبنية بالفن 

املعماري الهنزي من الطوب احملروق، ومبوسيقيي برمين ناهيك عن اجلعة املرة التي تصنع هنا.  لقد مت 

عام 2004 إدراج مبنى بلدية برمين الهائل ومتثال روالند إلى قائمة اليونسكو للميراث العاملي. 

يقع معهد جوته برمين في احلرم اجلامعي. موقع يشكل بالنسبة للمشاركني بالدورات اللغوية 

فرصة مواتية للربط بني تعلم اللغة األملانية واملشاركة باحلياة اجلامعية. خط امليترو رقم 6 ينقلكم 

من محطة القطار الرئيسية مباشرة إلى اجلامعة في غضون 14 دقيقة.

املطارات

برمين، هامبورغ

+49 421 36081-0  هاتف: 
+49 421 325242  فاكس: 

bremen@goethe.de

http://www.goethe.de/bremen
mailto:bremen@goethe.de
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
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goetHe.De/DreSDen DreSDen

GOETHE.DE/ALMANIA GOETHE.DE/ALMANIA

الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في دريسدن 

40 ابتداء من –,1.070  الدورة املكثفة 4 

43  610,– الدورة املكثفة 2  

45  790,– الدورة املكثفة 2 – اللغة والثقافة 

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

60  1.485,– األملانية للمدرسني 

61  540,– التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

65 ابتداء من –,210  رحالت لغوية للتالميذ 

لالتصال

Goethe-Institut
Königsbrücker Str. 84

01099 Dresden

+49 351 80011-0 هاتف: 

+49 351 80011-10 فاكس: 

dresden@goethe.de

 املطارات
دريسدن، برلني

يطلق على عاصمة والية سكسونيا أيضا اسم فلورنس نهر إلبه وذلك بفضل فن عمارتها الباروكي 

الفخم وكنوزها الفنية وال سيما بفضل موقعها اجلغرافي الساحر. تتمتع املدينة اجلامعية دريسدن 

بواحدة من أكبر املكتبات في أملانيا قاطبة، ناهيك عن امتيازها بحركة أدبية معاصرة مفعمة 

باحليوية. هنا كتب فريدريش شيلر عام 1785 قصيدتهأنشودة إلى الفرح. غير أن دريسدن تعتبر 

في الوقت ذاته مركزا ألقوى املناطق االقتصادية في شرق أملانيا. وهذا هو سبب تسميتها أيضا بـ 

سيليكون ساكسوني. توفر مدينة دريسدن كما وافرا من عروض أوقات الفراغ النهارية والليلية التي 

تضفي على املدينة فتنة مدنية تكاد تتسم بالكمال. 

يقع معهد جوته دريسدنفي اجلزء التاريخي احلديث للمدينة بقرب نهر إلبه ومركز املدينة الباروكي. 

تضم أرض املعهد الواسعة متنزها صغيرا يحتوي على مجموعة من األشجار املعمرة. ميكن الوصول 

إلى كل من املعهد ودار الضيافة التابعة له بكل سهولة باستخدام وسائل النقل العامة.

 االمتحانات
معهد جوته دريسدمنركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان اللغة األملانية 

للمجال املهني).

 إمكانيات السكن
 دور ضيافة تابعة للمعهد، مساكن جماعية، غرف خصوصية، شقق، فندف

http://www.goethe.de/dresden
mailto:dresden@goethe.de
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
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goetHe.De/DueSSelDorf DüSSelDorf

GOETHE.DE/ALMANIA GOETHE.DE/ALMANIA

الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في دوسلدورف 

40 ابتداء من –,1.070  الدورة املكثفة 4 

43  610,– الدورة املكثفة 2 

49 عند الطلب  الدورات املسائية 

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

61  540,– التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

65 ابتداء من –,210  رحالت لغوية للتالميذ 

 االمتحانات
معهد جوته دوسلدورفمركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان اللغة 

األملانية للمجال املهني).

 إمكانيات السكن
غرف خصوصية، شقق، فندف

لالتصال

Goethe-Institut
Immermannstr. 65 B

40210 Düsseldorf 

+49 211 99299-0 هاتف: 

+49 211 771084 فاكس: 

duesseldorf@goethe.de

 املطار
دوسلدورف

املدينة احلاضرة على نهر الراين دوسلدورف هي عاصمة أكبر والية أملانية من حيث عدد سكانها والية 

نوردراين ـ فستفالن. تتميز مدينة دوسلدورف، املوقع العاملي لالقتصاد واملعارض، باسترخائها وانفتاحها 

على العالم. جند في مدينة دوسلدورف مراكزا لنحو 5000 شركة من شتى أنحاء العالم، تضفي 

على الصورة السكانية في املدينة طابعا عامليا. هنا حتقق قطاعات الدعاية والتصميم واألزياء 

أكبر حجم من املبيعات التي يتم حتقيقها في أملانيا قاطبة. تعتبر مجموعة بنايات ما بعد احلداثة 

Neuer Zollhof التي هندسها وصممها فرانك جيري جتسيدا إلبداع املدينة وصيتها. 

ال شك في أشهر ابن ملدينة دوسلدورف هو هاينرش هاينه، الذي سميت جامعة املدينة التي حتظى 

باحترام وتقدير الكثيرين على اسمه. ناهيك عن السمعة العاملية التي اكتسبتها أكادميية الفنون 

بفضل يوزف بويز. لقد أعدت مدرسة دوسلدورف للتصوير حتت إدارة بيرند وهيال بيشر منذ العام 

1976 أشهر املصورين األملان مثل أندرياس غورسكي وتوماس روف وكانديدا هوفر. 

يتواجد معهد جوته دوسلدورف في بناية عصرية تقع مباشرة بجانب محطة القطار الرئيسية، 

مخرج ميدان كونراد آديناور. ميكن للمشاركني في دوراتنا انطالقا من هنا الوصول بكل سهولة إلى 

كافة الوجهات في منطقة نهري الراين والرور.

http://www.goethe.de/DUEsseldorf
mailto:duesseldorf@goethe.de
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
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goetHe.De/franKfurt franKfurt am main

GOETHE.DE/ALMANIA GOETHE.DE/ALMANIA

الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في فرانكفورت 

45  790,– الدورة املكثفة 2 – اللغة والثقافة 

عند الطلب  األملانية قبل الظهر  

49 عند الطلب  الدورات املسائية  

52 ابتداء من –,1.600  دورة برمييوم مكثفـة جدا 2 

54 ابتداء من –,880  دورة برمييوم مكثفـة جدا 1 

55 ابتداء من –,1.700  دورة برمييوم مكثفة 4 بلوس 

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

60  1.485,– األملانية للمدرسني 

61 عند الطلب  التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

65 ابتداء من –,210  رحالت لغوية للتالميذ 

 االمتحانات
معهد جوته فرانكفورمتركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان اللغة 

األملانية لألعمال).

 إمكانيات السكن
غرف خصوصية، شقق، فندف

لالتصال

Goethe-Institut
Diesterwegplatz 72

60594 Frankfurt / Main

+49 69 961227-0 هاتف: 

+49 69 9620395 فاكس: 

frankfurt@goethe.de

 املطار
فرانكفورت / ماين

لضرب اجلسور ما بني الثقافة ورأس املال تقاليد عريقة في مدينة معرض الكتاب الدولي. لقد اتخذت 

190 دار نشر من املدينة مقرا لها. إلى معالم املدينة الهائلة ينتمي وال شك ثاني أكبر مطار دولي 
في العالم وبورصة األسهم وال ننسى ناطحات السحاب ماينهاتن الفريدة من نوعها في أملانيا.

يعتبر يوهان فولفغانغ فون جوته أشهر أبناء مدينة فرانكفورت بال منازع. وهو يصادف زائر مدينة 

فرانكفورت في كل صوب وجانب. يتواجد املنزل الذي ولد فيه جوته والذي مت ترميميه مبنتهى 

العناية على شارع غروسر هيرشغرابن. سواء تعلق األمر بحفالت موسيقية، دور سينما، مسارح أو 

معارض: احلياة الثقافية في فرانكفورت تتسم بوفرة فريدة من نوعها. فهنا جند في منطقة املتاحف 

مثال، كل من متحف األفالم والفن املعماري، متحف الفنون التطبيقية، املتحف اليهودي وجاليري 

اللوحات الفنية املشهور عامليا شتيدل. بإمكان الزائر ربط زيارته لهذه املتاحف بجولة على نهر املاين 

واستراحة في إحدى حانات نبيذ التفاح الهادئة واملريحة.

يقع معهد جوته فرانكفورت في جوار شارع املتاحف، في حي السكن والسهر اجلذاب زاكسينهاوزن، 

مقابل محطة القطار اجلنوبية مباشرة. ميكن انطالقا من املعهد الوصول بكل سهولة إلى مركز 

املدينة بوسائل النقل العامة.

http://www.goethe.de/Frankfurt
mailto:frankfurt@goethe.de
http://www.goethe.de/de
http://www.goethe.de/de
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goetHe.De/freiBurg freiBurg

GOETHE.DE/ALMANIA GOETHE.DE/ALMANIA

الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في فرايبورغ 

40 ابتداء من –,1.070  الدورة املكثفة 4 

41  2.140,– الدورة املكثفة 8 

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

60  1.485,– األملانية للمدرسني 

61  1.090,– تدريب مكثف على التواصل باللغة األملانية في احلياة املهنية  

61 عند الطلب  التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

65 ابتداء من –,210  رحالت لغوية للتالميذ 

 االمتحانات
معهد جوته فرايبورغمركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان اللغة 

األملانية للمجال املهني).

 إمكانيات السكن
 دور ضيافة تابعة للمعهد، غرف خصوصية، شقق، فندف

لالتصال

Goethe-Institut
Wilhelmstr. 17

 79098 Freiburg

+49 761 38671-0 هاتف: 

+49 761 38671-15 فاكس: 

freiburg@goethe.de

 املطارات
بازل / مولهاوس، شتوتغارت، فرانكفورت / ماين، زيوريخ

يبدو وكأن في املدينة الواقعة في أقصى جنوب أملانيا وفرة ال نهاية لها من سبل السعادة والهناء: 

موقع ساحر ما بني الغابة السوداء ونهر الراين، قرب املدينة من فرنسا وسويسرا، مناخ يحسد عليه 

فعال. املدينة القدمية التاريخية بزواياها الهادئة، الثقافة املوسيقية، كروم العنب وصناعة النبيذ في 

املنطقة اجلبلية كايزرشتول، كل هذا يعود على أهل فرايبورغ بجودة حياتية ال مثيل لها. جتذب هذه 

املدينة الكبيرة والصغيرة في آن واحد الزائرين إلى أحضانها بعرض ثقافي غاية في التنوع: ثمانية 

مسارح بلدية، دور سينما، مكتبات، متاحف ومعارض كثيرة تدعو الزائر جميعها إلى احللول عليها 

والتمتع بعروضها. فيما تهز مدرسة املوسيقى املشهورة، واحتفال املوسيقى البلدي في األفنية 

الداخلية، واحتفال موسيقى اخليام أركان املدينة داعية أهلها للمشاركة والرقص.

ولكن مدينة فرايبورغ أكثر بكثير من مجرد مدينة رومانسية. إذ يبلغ عدد طلبة اجلامعة املمتازة هنا 

28.000 طالب. ناهيك عن أن العاصمة اخلضراء تعتبر أيضا قدوة يحتذى بها من حيث حفاظها 
على البيئة ومن حيث الطاقات اجلديدة واملتجددة. 

يقع معهد جوته فرايبورغ في وسط حديقة جميلة. ميكن في غضون خمس دقائق فقط الوصول 

من هنا إلى محطة القطار وإلى وسط املدينة الذي تتواجد به اجلامعة ومطعمها وال سيما إلى 

احلي الطالبي شتولنغر، الذي تقع فيه دار الضيافة التابعة للمعهد.
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 االمتحانات
معهد جوته جوتنجنمركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان اللغة 

األملانية للمجال املهني).

 إمكانيات السكن
 دور ضيافة تابعة للمعهد، مساكن جماعية، شقق، فندف

لالتصال

Goethe-Institut
Merkelstr. 4

37085 Göttingen

+49 551 54744-0 هاتف: 

+49 551 54744-44 فاكس: 

goettingen@goethe.de

 املطارات
هانوفر، فرانكفورت / ماين

تقع جوتنجن البالغة من العمر 1000 سنة في قلب أملانيا وهي تسحر القلوب مبدينتها القدمية 

الذي يعادل جمالها جمال اللوحة الفنية: تصطف املنازل التاريخية ذات الهياكل اخلشبية هنا 

حول ميادين وكنائس وأسوار املدينة القدمية. لقد مت عام 2007 منح جامعة جيورج آوغوست التي 

تأسست عام 1737 لقب اجلامعة املمتازة. تشكل نسبة الطلبة في جوتنجن ربع عدد سكان 

ة واالسترخاء وال سيما  املدينة. ولهؤالء الطلبة يعود الفضل في أجواء جوتنجن التي تتسم بالفتوّ

باحلانات الطالبية الكثيرة وباألوساط الثقافية املثيرة. 

لقد عاش وعمل في جوتنجن في األعوام املئة األخيرة ما يزيد عن 40 حامال جلائزة نوبل. وما زالت 

فروع عديدة ملعهد ماكس بالنك واجلمعية األملانية للطيران والفضاء موجودة في جوتنجن لتحافظ 

على التقاليد العريقة لألبحاث في املدينة. كما جند في جوتنجن فضال عن ذلك واحدة من أكبر 

املكتبات العلمية في أملانيا وعددا من الشركات الكبيرة التي تتسم بتوجهها املستقبلي وسمعتها 

العاملية.

لقد أنزل كل من معهد جوته جوتنجن ودار الضيافة التابعة له في فيال تاريخية فخمة بحديقة 

رحبة. ال يبعد املعهد عن املدينة القدمية وعن احلرم اجلامعي سوى عشر دقائق مشي فقط.

الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في جوتنجن 

40 ابتداء من –,1.070  الدورة املكثفة 4 

43  610,– الدورة املكثفة 2 

42  1.070,–  TestDaf دورة حتضيرية المتحان

42  1.070,–  C2 الدورة التحضيرية المتحان

45  790,– الدورة املكثفة 2 – اللغة والثقافة 

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

60  1.485,– األملانية للمدرسني 

60  1.485,– األملانية ملدرسي املرحلة االبتدائية 

61  540,– التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

65 ابتداء من –,210  رحالت لغوية للتالميذ 
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الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في هامبورغ 

40 ابتداء من –,1.070  الدورة املكثفة 4 

43  610,– الدورة املكثفة 2  

49 عند الطلب  الدورات املسائية 

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

61 عند الطلب  التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

65 ابتداء من –,210  رحالت لغوية للتالميذ 

 االمتحانات
معهد جوته هامبورغمركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان اللغة 

األملانية للمجال املهني).

 إمكانيات السكن
غرف خصوصية، شقق، فندف، دور ضيافة تابعة للمعهد

لالتصال

Goethe-Institut
Hühnerposten 1
20097 Hamburg

+49 40 238543-0 هاتف: 

+49 40 238543-99 فاكس: 

hamburg@goethe.de

 املطار
هامبورغ

هامبورغ هي ثاني أكبر مدينة أملانية ووالية قوية اقتصاديا في الوقت ذاته. تقع هامبورغ على املجرى 

السفلي لنهر إلبه، وعلى بعد يتراوح 100 كم تقريبا من بحر الشمال. تتسم مدينة هامبورغ 

بخصال أسطورية كانفتاحها على العالم، وحب العمل للمصلحة العامة وروح الدعابة اجلافة 

املعروفة عن أهلها. يعتبر ميناء هامبورغ ثاني أكبر ميناء في أوروبا وإليه يعود الفضل في لقب 

املدينة البوابة إلى العالم.

تعمل في هذه املدينة الهنزية أكثر من 1.800 شركة جتارة خارجية. فيما ميثل املشروع اإلنشائي 

الضخم HafenCity (مدينة امليناء) تأكيدا آخرا على دور مدينة هامبورغ الريادي. هذا وتعد 

هامبورغ في الوقت ذاته مدينة اإلعالم والصحافة الرائدة في جمهورية أملانيا االحتادية. غير أن قطاع 

اإلعالم ليس القطاع الوحيد الذي يلعب دورا رياديا في املدينة، بل وبإمكان قطاع املوسيقى والتسلية 

هو اآلخر أن يعتمد هنا على بنية حتتية متينة وصلدة:  وهكذا فإننا جند في هامبورغ قرابة 600 ناد 

موسيقي مختلف، دور نشر للموسيقى وشركات لالنتاج املوسيقي؛ وفرة فريدة كانت تقدرها حتى 

فرقة الروك البريطانية بيتلز في الستينات من القرن املنصرم. 

يقع معهد جوته هامبورغ في قلب املدينة على مقربة من نهر ألستر الداخلي ومن شارع الفنون. 

وهو موجود في الطابقني العلويني من بناية مثيرة يعود بناؤها إلى فترة تأسيس جمهورية أملانيا 

االحتادية. يتواجد املعهد في موقع مركزي بجانب محطة القطار الرئيسية، ما يوفر بدوره إمكانيات 

تنقل مثالية بوسائل النقل العامة. 
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لالتصال

Goethe-Institut
Steubenstr. 44

68163 Mannheim

+49 621 83385-0 هاتف: 

+49 621 83385-55 فاكس: 

mannheim@goethe.de

 املطار
فرانكفورت / ماين

 االمتحانات
معهد جوته مانهامي ـ هايلدلبيرغمركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان 

اللغة األملانية للمجال املهني).

 إمكانيات السكن
في بيت الطلبة، غرف خصوصية، شقق، في الفندف

مانهامي مدينة جامعية حيوية ذات جودة حياتية عالية. وهي في نفس الوقت مركز املنطقة الكبرى 

لنهري الراين والنيكر. يعيش ويعمل ويبحث في هذه املنطقة 2 مليون إنسان، منهم 320.000 في 

مانهامي وحدها. إن لتحفيز التجارة والصناعة والعلوم والثقافة تقاليد عريقة في مدينة مانهامي التي 

كانت مقرا لألمراء الناخبني في منطقة بفالتس. 

أما اليوم فتتمتع املدينة بسمعتها كـ مركز اللغة األملانية. إذ جند في مدينة مانهامي مثال مقر كل 

من معهد التصنيف اللغوي (Dudenverlag) ومعهد اللغة األملانية. فيما يعتبر قصر مانهامي 

ثاني أكبر قصر باروكي في أوروبا بعد قصر فرساي. أما ما مييز مدينة مانهامي فعال فهي بنية 

الشوارع فيها: فهي تنقسم وفقا ملبادئ تنظيمية كالسيكية إلى مخططات مربعة ومرقمة. أما 

من كان يتوق إلى أن يشهد فتنة أزقة القرون الوسطى بزواياها الكثيرة، فليس عليه إال السفر مبترو 

الشوارع إلى مدينة هايلدلبيرغ املجاورة. 

يقع معهد جوته مانهامي ـ هايدلبيرغ مبا في ذلك دور الضيافة التابعة له في الضاحية اخلضراء 

نيكراو القريبة من نهر الراين. ميكن الوصول إلى محطة القطار الرئيسية وإلى حي التسوق في 

مركز املدينة في غضون 10 دقائق باستخدام وسائل النقل العامة. 

الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في مانهامي ـ هايدلبيرغ 

40 ابتداء من –,1.070  الدورة املكثفة 4 

43  610,– الدورة املكثفة 2 

42  1.070,–  DSH دورة حتضيرية المتحان

46  1.560,–  الدورة الصيفية هايدلبيرغ 

49 عند الطلب   الدورات املسائية  

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

61 عند الطلب  التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

65 ابتداء من –,210  رحالت لغوية للتالميذ 
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الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في ميونخ 

40 ابتداء من –,1.070  الدورة املكثفة 4  

45  790,– الدورة املكثفة 2 – اللغة والثقافة 

42  1.070,–  TestDaf دورة حتضيرية المتحان

49 عند الطلب  الدورات املسائية 

52 ابتداء من –,1.600  دورة برمييوم مكثفـة جدا 2 

54 ابتداء من –,880  دورة برمييوم مكثفـة جدا 1 

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

60  1.485,– األملانية للمدرسني 

61 عند الطلب  التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

65 ابتداء من –,210  رحالت لغوية للتالميذ 

 االمتحانات
معهد جوته ميونخمركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان اللغة األملانية 

للمجال املهني).

 إمكانيات السكن
 في دور الضيافة التابعة للمعهد، في غرف خصوصية، في الفندف

لالتصال

Goethe-Institut
Sonnenstr. 25

80331 München

+49 89 551903-0 هاتف: 

+49 89 551903-35 فاكس: 

muenchen@goethe.de

 املطار
ميونخ

تعتبر عاصمة والية بافاريا ميونخ ثالث أكبر مدينة في جمهورية أملانيا االحتادية، وأكثر مدن املاليني 

في العالم فتنة وهدوءا وأمانا دون شك. بإمكان الزائر هنا أن يجتاز املدينة على طول نهر إيزار دون أن 

يكون مضطرا إلى مغادرة املساحات اخلضراء. جتذب املعالم السياحية الواقعة ما بني املتحف األملاني 

وقصر نومفينبيرغ سنويا املاليني من السائحني إلى مدينة ميونخ. ومن األماكن األخرى املثيرة بال 

شك محيط املدينة نفسه واملناطق التي تتقدم جبال األلب بقالعها وبحيراتها وقصورها الكثيرة. 

جند في مدينة ميونخ جامعتني ممتازتني يعود الفضل وال شك لهما أيضا في السمعة الرائعة التي 

تتمتع بها املدينة في العالم األكادميي. كما أن هناك عدد من القطاعات املفتاحية التي صقلت 

الشخصية املعاصرة مليونخ: صناعة السيارات، مؤسسات التأمني، تكنولوجيا املعلومات واإلعالم، 

املعارض والسياحة. هذا ناهيك عن دور النشر املوجودة في املدينة والتي يبلغ عددها 250 دارا والتي 

جتعل من ميونخ أكبر مدينة لدور النشر في العالم إلى جانب نيويورك. كما أن ميونخ تضع أيضا 

ومنذ التسعينات من القرن املنصرم معاييرا جديدة في قطاعي التصميم واإلعالن. 

يقع معهد جوته ميونخ في مركز املدينة. جند في جوار املعهد عددا من املقاهي واملطاعم 

ومجموعة كبيرة من املعالم السياحية. ميكن الوصول إلى دار الضيافة العصرية في نومفينبيرغ 

بوسائل النقل العامة بسرعة وسهولة. 
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 املطار
فرانكفورت / ماين، شتوتغارت

 االمتحانات
معهد جوته شفيبش هاملركز لالمتحاناتبما فيها امتحان TestDaF وامتحان BULATS (امتحان اللغة 

األملانية للمجال املهني).

 إمكانيات السكن
 دور ضيافة تابعة للمعهد، مساكن جماعية، غرف خصوصية، شقق، فندف

لالتصال

Goethe-Institut
Am Spitalbach 8

74523 Schwäbisch Hall

+49 791 97887-0 هاتف: 

+49 791 97887-77 فاكس: 

schwaebisch-hall@goethe.de

شفيبش هال تبعث احلياة في التاريخ: يتميز املركز التاريخي ملدينة الرايخ السابقة والبالغة من 

العمر قرابة 1000 سنة بوفرة املنازل ذات الهياكل اخلشبية فيه والتي يعود تاريخ بنائها إلى 

العصور الوسطى املتأخرة. كما أن املدينة توفر فضال عن ذلك وبفضل منطقة املشاة الواسعة فيها 

ومطاعمها وحاناتها اجلميلة للزائر جوا فريدا يتميز باخلصوصية واالسترخاء. مبقدور املرء هنا أن يدرس 

ويعمل ويعيش مبنتهى الراحة والهدوء.

تعتبر مدينة شفيبش هال نقطة تقاطع إقليمية هامة ما بني شتوتغارت ونورنبيرغ. ولعل ما 

يصقل شخصية اقتصاد هذه املدينة التي يبلغ عدد سكانها 37.000 نسمة هي قطاعات التأمني، 

والهندسة امليكانيكية والتجارة. تتمتع قاعة الفنون فورت التي صممها املهندس الدمناركي هينينغ 

الرسن بهيبة بلغت أرجاء الدولة كلها. جامعتا املدينة ترحبان دوما باملشاركني في دورات معهد 

جوته حلضور محاضراتها كمستمعني ضيوف.

يقع معهد جوته شفيبش هال في وسط املدينة الشاعري. لقد أنزل املعهد في بناية أوقاف 

تاريخية رحبة وجهز جتهيزا عصريا. أما دور الضيافة فهي موجودة هي األخرى في اجلوار املباشر 

للمعهد. 

الصفحة السعر باليورو  عروض الدورات في شفيبش هال 

40 ابتداء من –,1.070  الدورة املكثفة 4 

43  610,– الدورة املكثفة 2  

45  790,– الدورة املكثفة 2 – اللغة والثقافة 

48  750,– األملانية 50 بلوس  

49 عند الطلب  الدورات املسائية 

56 عند الطلب  حصص خصوصية وحصص للمجموعات الصغيرة 

57 عند الطلب  دورات الشركات 

60  1.485,– األملانية للمدرسني 

60  1.485,– األملانية ملدرسي املرحلة االبتدائية 

60  1.650,– األملانية للتدريب املهني 

61 عند الطلب  التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

65 ابتداء من –,210  رحالت لغوية للتالميذ 

http://www.goethe.de/SchwAEbisch-Hall
mailto:schwaebisch-hall@goethe.de
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دوراتنا املكثفة.
تعلم أكثر في وقت أقصر

يصب برنامج الدورات املكثفة جل تركيزه على جناحكم في تعلم اللغة. تعتبر هذه 

الدورات مثالية إن كنتم بحاجة إلى اللغة األملانية لدراستكم اجلامعية، حياتكم 

املهنية أو ملستقبلكم الشخصي. بل وأكثر من ذلك: إذ أنكم ال تتعلمون هنا اللغة 

األملانية بشكل مكثف فحسب، بل وتتعرفون أيضا على أملانيا وأهلها في احلياة 

اليومية وأوقات الفراغ. 

  سيتم ابتداء من أول حصة تقدمي احلصص الدراسية لكم باللغة األملانية فقط 
وذلك في مجموعة صغيرة مكونة من 16 مشاركا على أقصى حد. 

   تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة. 

  تقام في الدورات املكثفة 8، واملكثفة 4 واملكثفة 2 عادة 25 وحدة دراسية مدة 
كل منها 45 دقيقة في كل أسبوع. 

  أنتم تتعلمون األملانية هنا من اإلثنني حتى اجلمعة، إما في ساعات قبل أو بعد 
الظهر. 

  تنعقد الدورات املكثفة 8 والدورات املكثفة 4 على مدار السنة، فيما تنعقد 
الدورات املكثفة جدا 2 في مواعيد مختلفة من العام. 

  بإمكانكم أن تصلوا الدورتني املكثفة 8 واملكثفة 4 مع بعضهما البعض وأن 
جتعلوا منها إقامة ملدة طويلة. 

يرجى مراعاة ما يلي: ال تقام أية حصص دراسية في يومي القووم واملغادرة وفي 

عطلة أعياد امليالد وأيام األعياد الرسمية. 

بإمكانكم في كافة الدورات* استخدام املكتبة اإلعالمية ألغراض التعلم الفردي. 

بإمكانكم في أوقات الفراغ املشاركة ببرنامج الثقافة وأوقات الفراغ املثير الذي 

نقدمه لكم. 

بإمكانكم بعد اختتام دورتكم اللغوية بنجاح أن تواصلوا تعلم األملانية عن طريق 

االلتحاق بدروة تالية – إما لدينا أو في أحد معاهد جوته في وطنكم. كما ميكنكم 

فضال عن ذلك التقدم ألحد االمتحانات املعترف بها في شتى أنحاء العالم.

*  املكتبة اإلعالمية غير متوفرة لألسف حاليا في الدورة الصيفية هايدلبيرغ.

الدورات املكثفة 
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الوحدة الدراسية= حصة مدتها 45 دقيقة

1تنعقد الدورات اللغوية في ساعات بعد الظهر.

2تنعقد الدورات ابتداء من املرحلة B1 أو B2 جزئيا في ساعات بعد الظهر.

7 جترى االمتحانات في أيام العمل

8 ال تقام دورات املستوى C2 إال في األشهر 1، 5، 9 و 11.

 4 أسابيع تقريبا 
17 يوما دراسيا

برلني 1 
بون 2

برمين 2
دريسدن 2

دوسلدورف 2
فرايبورغ 2

جوتنجن 2
هامبورغ 2، 7، 8

مانهامي 2
ميونخ 2

شفيـبيش هال

85 وحدة دراسية، 25 وحدة في األسبوع تقريبا

16 مشاركا كحد أقصى

ابتداء من –,1.070 يورو

الدورة املكثفة 4

هناك 4 مواعيد النطالق الدورات في فرايبورغ، و 6 مواعيد النطالقها في برلني كل سنة. 

للمزيد من املعلومات حول الدورات املكثفة 4، أنظر الصفحة 40.
تتعلمون هنا في مجموعة ملدة 4 أسابيع تقريبا، إما قبل الظهر أو بعد الظهر بحسب املعهد 

ودرجة الدورة املعنية. هناك 12 موعدا موزعا بالتساوي على مدار السنة النطالق الدورات. 

بإمكانكم هنا توسيع نطاق قدراتكم اللغوية واختيار تركيبة من الدورات جتعلون منها دراسة لغوية 

نظامية حسب رغبتكم. سنقوم عند انطالق الدورة باالستفسار منكم عن أهدافكم التعليمية 

الفردية كما سنقوم برعاية مشوار تعلمكم بشكل مستمر. فبهذا يتم توفير تشابك وثيق بني 

احلصص الدراسية والتعلم الذاتي واملجال التطبيقي.

ميكنكم في كافة درجات املستوى التقدم ألحد االمتحانات املعترف بها في شتى أنحاء العالم. 

اخلدمات

  تدريب لغوي مكثف من اإلثنني حتى اجلمعة 

كافة املستويات   

اختبار لتحديد املستوى قبل انطالق الدورة   

  تقييم متواصل للتقدم التعلميي واستشارات نظامية حول املسار التعليمي 
  شهادة اشتراك

إمكانية التقدم لالمتحانات عند نهاية الدورة   
كافة املواد التعليمية مضمنة في سعر الدورة  

تعلم فردي في املكتبة اإلعالمية   
برنامج شامل للثقافة وأوقات الفراغ  

برلني 8 أسابيع تقريبا، على األقل  34 يوما دراسيا

فرايبورغ 
170 وحدة دراسية، 25 وحدة في األسبوع تقريبا

16 مشاركا كحد أقصى

ابتداء من –,2.140 يورو

الدورة املكثفة 8 

الدورات املكثفة  الدورات املكثفة 
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 أسبوعان تقريبا 
9 أيام دراسية

بون 2
دريسدن 2

دوسلدورف 2

جوتنجن 2 
هامبورغ 2، 8

مانهامي 2

شفيـبيش هال

45 وحدة دراسية، 25 وحدة في األسبوع تقريبا

16 مشاركا كحد أقصى

610,– €

الدورة املكثفة 2

دورة معدة لكافة املشاركني الذين ليس لديهم سوى أسبوعني من الوقت ويودون تنشيط قدراتهم 

في اللغة األملانية. أنتم تشاركون هنا ملدة أسبوعني بدورة مكثفة 4. سنقوم عند انطالق الدورة 

باالستفسار منكم عن أهدافكم التعليمية الفردية كما سنقوم برعاية مشوار تعلمكم بشكل 

مستمر. فبهذا يتم توفير تشابك وثيق بني احلصص الدراسية والتعلم الذاتي واملجال التطبيقي.

إذا كنتم ترغبون بااللتحاق في وقت الحق بدورة أخرى من أجل متابعة املستوى اللغوي الذي 

أكتسبتمونه في الدورة، فما عليكم سوى االتصال بنا. سيكون من دواعي سرورونا أن نقدم لكم 

املشورة بهذا الشأن.

اخلدمات

تدريب لغوي مكثف من اإلثنني حتى اجلمعة  

كافة املستويات   
اختبار لتحديد املستوى قبل انطالق الدورة  

شهادة اشتراك بالدورة  
إمكانية التقدم لالمتحانات عند الطلب  

كافة املواد التعليمية مضمنة في سعر الدورة  

تعلم فردي في املكتبة اإلعالمية   
برنامج شامل للثقافة وأوقات الفراغ  

إن لم يكن لديكم ما يكفي من الوقت من أجل االلتحاق بدورة كاملة، فإن بإمكانكم عندها 

املشاركة بدورة جارية بحسب قدراتكم اللغوية إما مكثفة 8 أو 4. 

تتراوح مدة املشاركة بالدورة 5 أيام دراسية على األقل، إمكانية االلتحاق بالدورة متاحة كل أسبوع، 

ميكن للمبتدئني االلتحاق بالدورة عند بدايتها فقط. يرجى االستفسار عن ذلك في املعهد.

برلني ميكن حجزها ابتداء من 5 أيام دراسية

بون 
برمين 

دريسدن 

دوسلدورف 

 فرايبورغ
جوتنجن

هامبورغ 
مانهامي 

ميونخ 

شفيـبيش هال

 25 وحدة دراسية في األسبوع تقريبا 
5 وحدات في اليوم

16 مشاركا كحد أقصى

–,76 يورو لقاء اليوم الدراسي الواحد

الدورات املتنوعة

الدورات املكثفة  الدورات املكثفة 

testDaf دورة حتضيرية المتحان

برمين 43 أسابيع تقريبا، 17 يوما دراسيا
جوتنجن 3

ميونخ 3 85 وحدة دراسية، 25 وحدة في األسبوع تقريبا

16 مشاركا كحد أقصى

1.070,– €

DSH دورة حتضيرية المتحان

c2 الدورة التحضيرية المتحان

مانهامي 43 أسابيع تقريبا، 17 يوما دراسيا

85 وحدة دراسية، 25 وحدة في األسبوع تقريبا

16 مشاركا كحد أقصى

1.070,– €

جوتنجن 43 أسابيع تقريبا، 17 يوما دراسيا

85 وحدة دراسية، 25 وحدة في األسبوع تقريبا

16 مشاركا كحد أقصى

1.070,– €

الوحدة الدراسية= حصة مدتها 45 دقيقة

2تنعقد الدورات ابتداء من املرحلة B1 أو B2 جزئيا في ساعات بعد الظهر.

3السعر ال يتضمن رسوم االمتحان

8 ال تقام دورات املستوى C2 إال في األشهر 1، 5، 9 و 11.

http://www.goethe.de/de
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الدورات املكثفة 

الوحدة الدراسية= حصة مدتها 45 دقيقة

قوموا بتنشيط قدراتكم في اللغة األملانية. ميكننا وبفضل البرنامج املفتوح لدوراتنا اللغوية أن 

نراعي اهتماماتكم الشخصية. يتيح لكم برنامج الثقافة وأوقات الفراغ اجلذاب فرصة تعلم األملانية 

والتعرف فعال على أملانيا. تتضمن الدورة نزهة ملدة يوم واحد تقام في نهاية األسبوع.

لديكم أنتم حرية االختيار بني: اكتشاف املدن العاملية العصرية برلني وفرانكفورت وميونخ مبفاتنها 

السياحية والتاريخية والثقافية. اكتشاف سحر شفيبش هال املدينة األملانية الصغيرة مبعاملها 

الكثيرة ووجهات النزهات اخلالبة فيها. أو التعرف على احلياة املتنوعة املتميزة بطابعها الطالبي في 

املدن اجلامعية دريسدن وجوتنجن. 

اخلدمات

تدريب لغوي مكثف من اإلثنني حتى اجلمعة  
  برلني: كافة املراحل

A2 ميونخ، شفيبش هال: دورات ابتداء من املستوى 
B1 دريسدن، فرانكفورت/ماين، جوتنجن: دورات ابتداء من املستوى

اختبار لتحديد املستوى قبل انطالق الدورة  
إمكانية التقدم لالمتحانات عند الطلب  

شهادة اشتراك بالدورة  
كافة املواد التعليمية مضمنة في سعر الدورة  

تعلم فردي في املكتبة اإلعالمية   

برنامج خاص للثقافة وأوقات الفراع معد فيما يتوافق مع الدورة   
تتضمن الدورة رحلة استطالعية ملدة يوم واحد  

برلني  أسبوعان، 10 أيام دراسية

دريسدن

فرانكفورت/ماين

جوتنجن

ميونخ

شفيـبيش هال

50 وحدة دراسية، 25 وحدة دراسية في األسبوع

16 مشاركا كحد أقصى

790,– €

الدورة املكثفة 2 – اللغة والثقافة

الدورات املكثفة 
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الدورات املكثفة  الدورات املكثفة 

الوحدة الدراسية= حصة مدتها 45 دقيقة

الدورة الصيفية هايدلبيرغ   

ستختطفكم الدورة الصيفية هايدلبيرغ إلى واحدة من أجمل املدن في أملانيا. ستقومون في هذه 

الدورة بربط تعلمكم للغة األملانية بشكل مكثف في ساعات قبل الظهر ببرنامج يتسم بالتغيير 

ألوقات الفراغ والرياضة. تنعقد الدورة في مركز املؤمترات العصري التابع للمعهد العالي في 

هايلدلبيرغ. ميكنكم هنا استخدام املالعب الرياضية وأجهزة اللياقة البدنية مجانا.

يتضمن سعر الدورة تكاليف السكن في غرفة فردية مبا في ذلك وجبة اإلفطار. تتمتع الغرف 

املجهزة خير جتهيز بدوش/مرحاض، وتلفاز وهاتف. يتم احلجز للدورة عبر معهد جوته مانهامي ـ 

هايلدلبيرغ.

اخلدمات

  تدريب لغوي مكثف من اإلثنني حتى اجلمعة
  كافة املراحل

  اختبار لتحديد املستوى قبل بداية الدورة
  شهادة اشتراك

  تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة

  برنامج خاص للثقافة والرياضة وأوقات الفراغ معد خصيصا للدورة (حتت إشراف مدربني أيضا) 
  تتضمن الدورة رحلتني استطالعيتني مدة كل منها يوم واحد

السكن في غرفة فردية (مبا في ذلك وجبة اإلفطار)   
  السعر يتضمن التأمني الصحي والتأمني ضد احلوادث

هايلدلبيرغأسبوعان، 10 أيام دراسية 

40 وحدة دراسية، 20 وحدة دراسية في األسبوع

16 مشاركا كحد أقصى

1.560,– €

http://www.goethe.de/de
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الوحدة الدراسية= حصة مدتها 45 دقيقة

الدورات املسائية

أنتم تعيشون في أملانيا وتودون حتسني قدراتكم في اللغة األملانية. أو ترغبون في تعلم األملانية 

بصفة مرافقة ملهنتكم. ستتلقون في دوراتنا املسائية تدريبا لغويا يتسم بالفعالية والتغيير. 

تنتظركم في كل معهد من معاهدنا خدمة استشارية مؤهلة وعملية تصنيف ملستويات املشاركني 

اللغوية، مواد تعليمية وتعلمية آنية، غرف دراسية بتجهيزات حديثة وحصص دراسية تواصلية 

موجهة نحو قدرات وأهداف املشاركني بالدورة في شتى املستويات اللغوية. 

تختلف مدة وكثافة كل دورة من مكان آلخر. ولهذا السبب فإننا نرجوا منكم أن تزودوا أنفسكم 

باملعلومات الالزمة حول عروض الدورات واملواعيد واألسعار مباشرة لدى معاهد جوته املتواجدة في 

goethe.de/abendkurse جواركم. أو على اإلنترنت

الدورات املكثفة  الدورات املكثفة 

عند الطلب

قوموا بربط إجازتكم اللغوية بزيارة ألجمل مناطق أملانيا. ستتعرفون سوية مع أناس من شتى أنحاء 

العالم على ألبلد وأهله وعلى اجلوانب املختلفة ألملانيا. نحن ننزل عند رغباتكم في تشكيل الدورات 

اللغوية وحتديد مواضيعها كما نراعي أيضا األهداف التعليمية التي تتوخون حتقيقها من االشتراك 

في دوراتنا. 

 إن هذه الدورة مصممة ملجموعة من دارسي اللغة ابتداء من سن 50 سنة.
تقام احلصص الدراسية في ساعات قبل الظهر. فيما تلتقون في ساعات بعد الظهر مع املشاركني 

اآلخرين من أجل القيام بفعاليات مختلفة:  كالتمشي بشكل مشترك، والتجول، وزيارة األماكن 

األثرية واملتاحف. الدورة تترك لكم طبعا ما يكفي من الوقت من أجل القيام بفعالياتكم اخلاصة. 

نهيء لكم في ساعات املساء نشاطات أخرى كزيارة املسارح واألمسيات الغنائية ودور السينما وتذوق 

النبيذ واللقاء مبواطنني أملان. كما أننا نخرج معكم في نهاية األسبوع في نزهة ملدة يوم واحد. 

 goethe.de/50plus املزيد من املعلومات على

اخلدمات

  تدريب لغوي مكثف من اإلثنني حتى اجلمعة

B1 دورة ابتداء من املستوى  
  اختبار لتحديد املستوى قبل بداية الدورة

  شهادة اشتراك
  تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة

تعلم فردي في املكتبة اإلعالمية   

  برنامج خاص للثقافة وأوقات الفراع معد فيما يتوافق مع الدورة 
  تتضمن الدورة رحلة استطالعية ملدة يوم واحد

األملانية 50 بلوس

شفيـبيش هالأسبوعان، 10 أيام دراسية 

40 وحدة دراسية، 20 وحدة في األسبوع

12 مشاركا كحد أقصى

750,– €

http://www.goethe.de/abendkurse
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دورات برمييوم.

دورات مفصلة خصيصا لنجاحكم 

لقد قمتم بتحديد هدفكم وتتوقعون من دورة اللغة األملانية في املقام األول حتقيق 

تقدم كبير في أقصر وقت ممكن كما تتوقعون احلصول على رعاية فردية للغاية. إذن 

فإن دوراتنا املكثفة جدا واملكثفة للمجموعات الصغيرة، ودوراتنا اخلصوصية ودورات 

الشركات هي الدورات املناسبة بالنسبة لكم. 

في دوراتنا املكثفة جدا واملكثفة التي تقام في مجموعات صغيرة جتدون برامجا 

فعالة متكنكم من حتقيق أكبر قدر ممكن من النجاح في غضون أسبوع واحد، أو 

أسبوعني أو أربعة أسابيع. لقد مت إعداد التدريب اللغوي على نحو يتجه فيه نحو 

اهتماماتكم وأهدافكم بشكل مرن.

  سيتم ابتداء من أول حصة تقدمي احلصص الدراسية لكم باللغة األملانية فقط 
في مجموعة صغيرة يتراوح متوسط عدد املشاركني فيها 5 مشاركني ويبلغ 

احلد األقصى لهم 8 مشاركني. 

  تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة. 

  ستقام احلصص الدراسية في ساعات قبل الظهر وساعات بعد الظهر، 
وستتلقون خالل الدورات املكثفة جدا في كل أسبوع 40 وحدة دراسية مدة كل 

منها 45 دقيقة.

  تنعقد الدورة املكثفة جدا 2 بشكل متواصل على مدار السنة، فيما تنعقد 
الدورة املكثفة جدا 1 في مواعيد مختلفة من العام.

  ميكنكم بعد اختتام دورتكم بنجاح التقدم إلى أحد االمتحانات املعترف بها 
عامليا.

يرجى مراعاة ما يلي: ال تقام أية حصص دراسية في يومي القووم واملغادرة وفي 

عطلة أعياد امليالد وأيام األعياد الرسمية. 

بإمكانكم في كافة الدورات استخدام املكتبة اإلعالمية ألغراض التعلم الفردي. 

كما أن بإمكانكم في أوقات الفراغ املشاركة ببرنامج الثقافة وأوقات الفراغ املتنوع 

واملثير الذي نقدمه لكم. 

 املزيد من املعلومات على 
goethe.de/premium

  للحصص اخلصوصية، حصص املجموعات الصغيرة ودورات الشركات أنظر 
الصفحة 56/57

دورات برمييوم
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دورات برمييوم

تقدم لكم دوراتنا املكثفة جدا 2 للمجموعات الصغيرة تدريبا لغويا يدوم طيلة اليوم ويتسم 

بالكثافة والفعالية التعليمية. متكنكم الدورات املكثفة جدا من حتقيق أهدافكم التعليمية 

الشخصية بسرعة خاصة كما أن مبقدروكم في وقت قصير حتسني قدراتكم التعبيرية عن طريق 

تطبيق ما تتعلمونه يوميا.

ستحصلون هنا على تدريب لغوي ضمن مجموعة صغيرة متحمسة يتراوح متوسط عدد املشاركني 

فيها 5، ويبلغ احلد األقصى لهم 8 مشاركني. حصصكم الدراسية قريبة من املجال التطبيقي 

وتتقيد بالتطرق إلى أهم جوانب التواصل بني الثقافات.

لقد قمنا في برنامج الدورة بدمج مراحل تعليمية وتدريبية فردية، تتيح لطاقم املدرسني املتمتع 

بخبرة واسعة فرصة دعم عملية تعلمكم للغة األملانية بشكل متواصل. 

اخلدمات

  تدريب لغوي مكثف جدا من اإلثنني حتى اجلمعة، 
قبل الظهر وبعد الظهر

  كافة املستويات
  اختبار لتحديد املستوى قبل بداية الدورة

  استشارة نظامية حول املسار التعلميي 

  شهادة اشتراك 
  إمكانية التقدم لالمتحان في نهاية الدورة

  تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة

تعلم فردي في املكتبة اإلعالمية   

  برنامج شامل للثقافة وأوقات الفراغ 

فرانكفورت / ماينأسبوعان، 10 أيام دراسية 

ميونخ 
80 وحدة دراسية، 40 وحدة في األسبوع

8 مشاركني كحد أقصى

ابتداء من –,1.600 يورو

دورة برمييوم املكثفة جدا 2 

الوحدة الدراسية= حصة مدتها 45 دقيقة

دورات برمييوم
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لكافة املشاركني الذين ليس لديهم من الوقت سوى أسبوعا واحدا فقط: ميكنكم حتقيق أهدافكم 

اللغوية الشخصية بشكل سريع للغاية في تدريب لغوي يدوم طيلة اليوم ويتميز بكثافة وفعالية 

عاليتني. 

إذ تشتركون ملدة أسبوع واحد فقط في الدورة املكثفة جدا 2 وتتدربون في مجموعة صغيرة تتميز 

بنشاط وحماس عاليني. يتراوح متوسط عدد املشاركني في هذه الدورة 5 مشاركني، فيما يتراوح احلد 

األقصى لعددهم 8 مشاركني. حصصكم الدراسية قريبة من املجال التطبيقي وتتقيد بالتطرق إلى 

أهم جوانب التواصل بني الثقافات.

إذا كنتم ترغبون بااللتحاق في وقت الحق بدورة أخرى من أجل متابعة املستوى اللغوي الذي 

أكتسبتمونه في الدورة، فما عليكم سوى االتصال بنا.  سيكون من دواعي سرورونا أ، نقدم لكم 

املشورة بهذا الشأن. 

اخلدمات

  تدريب لغوي مكثف جدا من اإلثنني حتى اجلمعة، قبل الظهر وبعد الظهر
  كافة املستويات

  اختبار لتحديد املستوى قبل بداية الدورة
  شهادة اشتراك

  إمكانية التقدم لالمتحانات عند الطلب
  تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة

تعلم فردي في املكتبة اإلعالمية   
برنامج شامل للثقافة وأوقات الفراغ  

دورات برمييوم املكثفة 4 بلوس 

تتلقون في إطار دورات اللغة األملانية املكثفة 4 بلوس تدريبا لغويا مكثفا داخل املجموعة في 

ساعات قبل الظهر. وستقومون في ساعات بعد الظهر بتمرين ما تعلمتونه مجددا ضمن برنامج 

تدريبي معد من قبل مدرسكم. إذ ستقومون هنا بتدريب ثروتكم اللغوية، والبنى واملضامني التي 

تتعلمونها قبل الظهر، كما ستشلغون أنفسكم بعروض مختلفة كبرنامج الوسائط املتعددة، 

نشاطات إبداعية، أبحاث ميدانية في املدينة أو بكل بساطة بأهدافكم التعليمية اخلاصة. سيقف 

إلى جانبكم هنا أحد املدرسني ذوي اخلبرة، الذي سيزودكم بنصائح تعليمية عملية كما سيقدم 

لكم خدمة التصليح والتدقيق اللغوي. 

اخلدمات

  تدريب لغوي مكثف من اإلثنني حتى اجلمعة، حصص دراسية في املجموعة قبل الظهر، برنامج 
متريني (متجاوز للصفوف) في ساعات بعد الظهر

  كافة املستويات
  اختبار لتحديد املستوى قبل بداية الدورة

  استشارة نظامية حول املسار التعلميي 
  شهادة اشتراك

  إمكانية التقدم لالمتحان في نهاية الدورة
  تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة

تعلم فردي في املكتبة اإلعالمية   

  برنامج شامل للثقافة وأوقات الفراغ 

  مشاريع للتعرف على أملانيا 

فرانكفورت / ماينأسبوع واحد، 5 أيام دراسية 

ميونخ 
40 وحدة دراسية

8 مشاركني كحد أقصى

ابتداء من –,880 يورو

دورة برمييوم املكثفة جدا 1 

فرانكفورت / ماين4 أسابيع، 20 يوما دراسيا

80 وحدة دراسية مع املجموعة، 20 وحدة في األسبوع

باإلضافة إلى 32 وحدة في البرنامج التمريني، 8 وحدات في 

األسبوع

8 مشاركني كحد أقصى

ابتداء من –,1.700 يورو

الوحدة الدراسية= حصة مدتها 45 دقيقة

دورات برمييومدورات برمييوم
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دورات برمييومدورات برمييوم

–,60 يورو لقاء الوحدة الدراسيةمشارك واحد

–,40 يورو لقاء الوحدة الدراسية لكل مشارك2 ـ 3 مشاركني

–,30 يورو لقاء الوحدة الدراسية لكل مشارك4 ـ 8 مشاركني

احلصص اخلصوصية وحصص املجموعات الصغيرة

أنتم بحاجة إلى تدريب خاص وإلى إحراز أكبر تقدم لغوي ممكن في أقصر وقت ممكن. احلصص 

اخلصوصية أو حصص املجموعات الصغيرة تشكل إذن حال فرديا لكم في طريقكم نحو حتقيق 

أهدافكم اللغوية الشخصية.

يتم حتديد طبيعة احلصص الدراسية وفقا ملا تتمتعون به من قدرات لغوية وما تودون حتقيقه من 

أهداف تعليمية.  سيقوم مدرسكم بإعداد الدورة على نحو مطابق للمضامني التي ترغبون بها 

وميكنه أن ينزل عند احتياجاتكم ومتطلباتكم. فبهذا الشكل يكون لكم أن تتعلموا اللغة األملانية 

بسرعة وفعالية. 

هنا يكون لكم أنتم اخليار، إن كنتم تودون اكتساب القدرات األساسية في اللغة األملانية (القراءة، 

فهم املسموع، التكلم، التحرير الكتابي، البنى النحوية) أو كنتم ترغبون بتعلم اللغة التخصصية 

حلقول معينة كاالقتصاد، السياسة، القانون، الطب أو ألي حقل تخصصي آخر ترغبون به. سيكون 

من دواعي سرورنا أيضا أن نعدكم من أجل تقدمي عروض معينة أو التقدم المتحانات ما وأن نعزز من 

قدراتكم التواصلية.

اخلدمات

   حتديد فردي ملواعيد الدورة
  كافة املستويات

  اختبار لتحديد املستوى قبل بداية الدورة
  مشورة فردية بشأن املسار التعليمي وتشكيل البرنامج الدراسي

  شهادة اشتراك
  امكانية التقدم لالمتحانات

  تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة

تعلم فردي في املكتبة اإلعالمية   
  إمكانية االشتراك في برنامج واسع النطاق من الفعاليات الثقافية ونشاطات أوقات الفراغ

مكان تعلم اللغة

نحن نقدم لكم احلصص الدراسية في الغرف الدراسية العصرية التابعة ملعهد جوته أو في املكان* 

الذي ترغبون به بعد االتفاق معنا.

*  سيكون ذلك منوطا بدفع رسوم إضافية إذا كان املكان املعني على بعد كبير.
الوحدة الدراسية= حصة مدتها 45 دقيقة

دورات الشركات 

نحن نقدم ملوظيفكم حصصا لغوية يقدمها لهم مدرسون يتمتعون بكفاءة 

عالية. سنقوم في نطاق محادثة استشارية جنريها بصفة شخصية معكم بإعداد 

عرض الدورات اللغوية املالئم ملتطلباتكم. اختاروا الدورة املناسبة لكم من برنامج 

درواتنا املتضمن دورات مكثفة، دورات مسائية ودورات اللغة األملانية للمجال املهني. 

أو اسمحوا لنا بأن نعد لكم عرضا مالئما مكونا من حصص خصوصية وحصص 

ملجموعات صغيرة. 

فهكذا يكون للعاملني لديكم تعلم اللغة األملانية بشكل سريع وفعال. ستقومون 

في احلصص الدراسية التي نقدمها لكم بتعزيز كفاءتكم بني الثقافية كما 

ستكتسبون ظهورا يتسم بثقة ذاتية أقوى في احلياة اليومية لألعمال في البلدان 

الناطقة باألملانية.

اخلدمات

  كافة املستويات
  اختبار لتحديد املستوى قبل بداية الدورة

   شهادة اشتراك 
امكانية التقدم لالمتحانات  

  تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة

تعلم فردي في املكتبة اإلعالمية   
إرسال رد لشركتكم بخصوص املستوى اللغوي للمشاركني  

مكان تعلم اللغة

نحن نقدم لكم احلصص الدراسية في الغرف الدراسية العصرية التابعة ملعهد 

جوته أو في املكان* الذي ترغبون به بعد االتفاق معنا. 

 املزيد من املعلومات على 
goethe.de/premium
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الدورات اخلاصة للمجال املهني.
األملانية ملكان عملكم

أنتم بحاجة إلى اللغة األملانية في حياتكم املهنية اليومية من أجل القيام مبهام 

آنية أو مستقبلية. دوراتنا اللغوية اخلاصة متكنكم من توسيع نطاق قدراتكم 

اللغوية التي حتتاجونها حلياتكم املهنية بسرعة وفعالية. كما أنكم تتعرفون هنا 

فضال عن ذلك على اخلواص الثقافية وسبل التعامل املتبعة في أملانيا. 

بإمكانكم في كافة الدورات استخدام املكتبة اإلعالمية ألغراض التعلم الفردي. 

تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة. 

نحن نقوم أيضا وفي نطاق برنامج الثقافة وأوقات الفراغ الذي نقدمه لكم بتنظيم 

زيارات ملعاينة منشآت من حقلكم املهني ومحادثات مع ممثلني من هذا احلقل. فمن 

شأن هذا أن يتيح لكم الفرصة في إلقاء نظرة على احلياة اليومية املهنية في أملانيا 

وفرصة تطبيق معرفتكم بصفة مباشرة في إطار تبادل شخصي للخبرات.

جتدون املعلومات املفصلة حول كل دورة على حدة على صفحات اإلنترنت في 

 موقعنا اإللكتروني 
 goethe.de/spezial

سيكون من دواعي سرور املعهد املعني أن يجيب عن أية أسئلة أو استفسارات 

أخرى.

 الدورات اخلاصة 
للمجال املهني
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الدورات اخلاصة للمجال املهني الدورات اخلاصة للمجال املهني

الوحدة الدراسية= حصة مدتها 45 دقيقة

*  مبا في ذلك التأمني الصحي، السكن في غرفة فردية، ووجبتي اإلفطار والغداء خالل أيام الدورة.

األملانية والتدريب املهني

جوتنجنأسبوعان بشكل مكثف، 10 أيام دراسية 

شفيـبيش هال 
60 وحدة دراسية، 30 وحدة في األسبوع

16 مشاركا كحد أقصى

 1.485,– €*

األملانية ملدرسي املرحلة االبتدائية

بون أسبوعان بشكل مكثف، 10 أيام دراسية 

60 وحدة دراسية، 30 وحدة في األسبوع

16 مشاركا كحد أقصى

1.450,– €

األملانية لرجال القانون 

 يرجى أيضا النظر إلى عروض احللقات الدراسية وعروض الدراسة عن بعد للمدرسني، 
goethe.de/fortbildungen وإلى الرحالت اللغوية للتالميذ (أنظر الصفحة 65).

 4 أسابيع تقريبا، األملانية بشكل مكثف
17 يوما دراسيا و 

4 أسابيع تدريب مهني، 20 يوما 

شفيـبيش هال 

85 وحدة دراسية، 25 وحدة في األسبوع

 15 وحدة حتضير /مناقشة الحقة للتدريب املهني/
3 أيام دراسية

16 مشاركا كحد أقصى

1.650,– €

 تدريب تواصلي
األملانية للحياة املهنية، مكثف

فرايبورغأسبوعان بشكل مكثف، 10 أيام دراسية

60 وحدة دراسية، 30 وحدة في األسبوع

12 مشاركا كحد أقصى

1.090,– €

بونأسبوعان، 8 أيام دراسية

برمين

دريسدن

دوسلدورف

جوتنجن

40 وحدة دراسية

16 مشاركا كحد أقصى

540,– €

دورات أخرى1، 2 أو 4 أسابيع

عند الطلب
20، 40 أو 80 وحدة دراسية

التدريب التواصلي األملانية لألطباء 

goethe.de/spezial املزيد من املعلومات على

 أسبوعان بشكل مكثف 
10 أيام دراسية

برلني

برمين

دريسدن

فرانكفورت/ماين

فرايبورغ

جوتنجن

ميونخ 

شفيـبيش هال

60 وحدة دراسية، 30 وحدة في األسبوع

16 مشاركا كحد أقصى

 1.485,– €*

األملانية للمدرسني

http://www.goethe.de/fortbildungen
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 دورات للشباب، دورات لألطفال، 
رحالت لغوية للتالميذ.

تعلم األملانية لعبا.

يلتقي في أملانيا في إطار برنامجنا اخلاص بالشباب أطفال وشباب من شتى أنحاء 

العالم. هنا يتعرفون على أصدقاء جدد يقضون معهم عطالت مثيرة مليئة 

بالفعاليات الرياضية واإلبداعية وبنشاطات أوقات الفراغ. كما أنهم يشهدون 

بأنفسهم ذلك القدر من اللهو واملرح الذي ميكن به تعلم األملانية بشكل مكثف. 

يقيم األطفال والشباب لدينا في مساكن منتقاة بكل عناية كاملدارس الداخلية، 

واملدارس الرياضية وأماكن انعقاد املؤمترات املوجودة في أجمل مناطق أملانيا، كما 

أننا نقدم لهم كل ما يحتاجونه من الطعام والشراب. يدير الدورات اللغوية اخلاصة 

باألطفال والشباب لكافة الفئات العمرية ما بني 9 و 21 سنة ولكافة املستويات 

مدرسون يتمتعون بخبرة كبيرة. نحن نترك لكم حرية االختيار ما بني الدورات 

املختلفة التي تدوم أسبوعني، 3 أو 4 أسابيع. 

  سيتم ابتداء من أول حصة تقدمي احلصص الدراسية للمشاركني باللغة األملانية 
فقط وذلك في مجموعات صغيرة مكونة من 16 مشاركا على أقصى حد.

  تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة. 

  تقام احلصص الدراسية عادة في ساعات قبل الظهر. 

  نحن نقدم في بعض األماكن دورات مكثفة للشباب تتضمن حصصا دراسية 
في ساعات قبل وبعد الظهر. 

  كما أننا نقدم للمشاركني عند اختتام الدورة إمكانية التقدم ألحد االمتحانات 
املعترف بها دوليا. االمتحانات معدة طبعا فيما يتوافق مع الفئة العمرية 

املعنية.

مشرفونا يهتمون باملشاركني الصغار على مدار الساعة. وهم ينظمون ويشكلون 

برنامج الرياضة وأوقات الفراغ وميثلون جهة اتصال ميكن للمشاركني التوجه إليها 

في كافة املسائل وفي أي وقت كان. لقد مت اختيار هؤالء املشرفني من قبل معهد 

جوته خصيصا لهذه الدورات وهم يتمتعون بخبرة واسعة في التعامل مع األطفال 

والشباب.

جتدون املعلومات املفصلة حول كل دورة على حدة على صفحات اإلنترنت في 

 موقعنا اإللكتروني 
goethe.de/youth

برنامج الشباب

http://www.goethe.de/jugend
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الوحدة الدراسية= حصة مدتها 45 دقيقة

ابتداء من أسبوع واحد

ابتداء من 20 وحدة دراسية في األسبوع

ـ 23 تلميذا/مجموعة –,210 يورو للتلميذ الواحد17 

ـ 16 تلميذا/مجموعة –,290 يورو للتلميذ الواحد6 

رحالت لغوية للتالميذ

أنت مدرس للغة األملانية وتعمل على تخطيط رحلة لغوية للتالميذ إلى أملانيا! دوراتنا اللغوية 

للتالميذ املعدة خصيصا للصفوف املدرسية تضمن جناحا مباشرا في تعلم اللغة وتترك آثرا 

مشجعا للتالميذ من أجل مواصلة التعلم في املنزل. 

نحن نقوم بتخطيط املضامني الدراسية للدورة سوية معكم وعلى نحو متوافق مع حصص اللغة 

األملانية التي تقدمونها أنتم لتالميذكم. كما أننا نقوم هنا بتقدمي احلصص الدراسية لتالميذكم في 

مجموعات بحسب مستواهم التعليمي. سيكون من دواعي سرورنا أيضا أن نقدم لكم يد العون 

واملساعدة في تنظيم املسائل املتعلقة بالسكن وتنظيم فعاليات مثيرة ألوقات الفراغ. 

اخلدمات

تدريب لغوي من اإلثنني حتى اجلمعة  
تخطيط الدورة باالتفاق مع املدرسة  

كافة املستويات  
اختبار حتديد املستوى قبل انطالق الدورة عند الطلب  

شهادة اشتراك بالدورة  
إمكانية التقدم لالمتحانات عند الطلب  

كافة املواد التعليمية مضمنة في سعر الدورة  

تعلم فردي في املكتبة اإلعالمية   
تنظيم برنامج الثقافة والرياضة وأوقات الفراغ  

  إمكانية استخدام مكتبتنا اإلعالمية العصرية واستخدام وصلة اإلنترنت مجانا 

اخلدمات اإلضافية

  وساطة للحصول على سكن في فندق للشباب (مع طعام وشراب)
  مشاريع للتعرف على أملانيا

سيسرنا أن نقدم لكم املشورة بشأن تخطيط الرحلة اللغوية للتالميذ وأن نعد لكم الدورة بحسب 

رغباتكم. 

 لتحميل الكتيب واملزيد من املعلومات 
 goethe.de/sprachreisen-fuer-schueler

 أو راسلونا على العنوان
sprachreisen-fuer-schueler@goethe.de

األملانية لألطفال، 9 ـ 12 سنة

€ –,1.630أسبوعان 40 وحدة دراسية، 20 وحدات دراسية في األسبوع

€ –,32.440 أسابيع، 60 وحدة دراسية، 20 وحدات دراسية في األسبوع

األملانية للشباب، 12–15 سنة و 14–17 سنة

€ –,32.440 أسابيع، 72 وحدة دراسية، 24 وحدات دراسية في األسبوع

األملانية للشباب دورة مكثفة، 14 ـ 17 سنة

€ –,32.570 أسابيع، 90 وحدة دراسية، 30 وحدات دراسية في األسبوع

األملانية للشباب، 14 ـ 17 سنة

€ –,43.200 أسابيع، 96 وحدة دراسية، 24 وحدة في األسبوع

األملانية باإلضافة إلى كرة القدم، 14 ـ 17 سنة

€ –,32.440 أسابيع، 72 وحدة دراسية، 24 وحدة في األسبوع

األملانية للبالغني الصغار، 18 ـ 21 سنة

€ –,32.440 أسابيع، 72 وحدة دراسية، 24 وحدة في األسبوع

دورات الشباب، دورات األطفال

هنا يقضي أطفال وشباب من شتى أنحاء العالم في مجموعات عاملية عطلتهم كما يحسنون في 

نفس الوقت قدراتهم في اللغة األملانية على نحو ال يخلو من اللعب واملرح. يتضمن برنامج أوقات 

الفراغ املتنوع الذي يجرى حتت رعاية مشرفني مؤهلني نشاطات رياضية وجماعية كثيرة.

اخلدمات

  تدريب لغوي من اإلثنني حتى اجلمعة، قبل الظهر وبعد الظهر أحيانا
  كافة املستويات

  اختبار حتديد املستوى عند بداية الدورة
  إمكانية التقدم لالمتحانات عند الطلب

  تتضمن الرسوم كافة املواد التعليمية الالزمة للدورة
  شهادة اشتراك

برنامج واسع النطاق للثقافة والرياضة وأوقات الفراغ  

  استخدام مجاني لإلنترنت 
  السعر يتضمن التأمني الصحي والتأمني ضد احلوادث

  رعاية على مدار الساعة 
  مبا في ذلك السكن في مدرسة داخلية، أو في فندق للشباب

  إقامة كاملة، متضمنة كافة الوجبات

http://www.goethe.de/sprachreisen-fuer-schueler
mailto:sprachreisen-fuer-schueler@goethe.de
http://www.goethe.de/de
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التسجيل على اإلنترنت

 سجلوا أنفسكم على اإلنترنت على
goethe.de/anmeldung-deutschland

ميكنكم هنا أيضا التحقق من توفر أماكن شاغرة في الدورة املطلوبة. 

التسجيل عبر الفاكس أو البريد

قوموا مبلء استمارة التسجيل املرفقة بهذا الكتيب. ارسلوا استمارة التسجيل املعبئة عبر 

البريد أو الفاكس إلى قسم إدارة العمالء املركزية التابع لنا (أنظر أدناه)، أو إلى معهد جوته 

املعني في أملانيا أو بكل بساطة إلى معهد جوته املوجود في جواركم. 

لالتصال

Goethe-Institute in Deutschland 
Kundenmanagement 

Goethestr. 20 
80336 München, Deutschland

 أوقات الدوام:
 (كلها بتوقيت وسط أوروبا) 

 اإلثنني حتى اخلميس من الساعة 8:00 – 17:00 
اجلمعة من الساعة 8:00 – 15:00 

التأشيرة

إذا كان بلدكم خاضعا للحصول على تأشيرة ألملانيا، فإننا نرجوا منكم في هذه احلالة أن 

تقوموا بتسجيل أنفسكم قبل انطالق الدورة بأربعة أشهر على األقل. جتدون املعلومات 

الالزمة حول وجوب احلصول على تأشيرة، والسفر إلى أملانيا واإلقامة بها على اإلنترنت. 

 التسجيل على اإلنترنت للحصول على تأشيرة على العنوان: 
auswaertiges-amt.de/visum

شروط الدفع

جتدون املعلومات حول شروط الدفع اخلاصة بنا في استمارة التسجيل 

 حتت البند 2، 
 شروط االشتراك. 

  الدفع ببطاقة االئتمان: من املمكن الدفع على اإلنترنت باستخدام 
بطاقة االئتمان بعد استالم  الفاتورة.

البيانات البنكية 

Commerzbank 
 الرمز البنكي: 00 800 700، رقم احلساب: 300 006 316

(BIC): DRES DE FF 700 رقم السويفت/ الكود الدولي للبنك

 (IBAN): DE 79 7008 0000 0316 0063 00 رقم احلساب الدولي

 العنوان البريدي: 
Commerzbank, Promenadeplatz, 80273 München

معلومات حول احلجز للدورات اللغوية.
كل شيء سهل جدا

السكن

سيكون من دواعي سرورنا أن نوفر لكم سكنا في إحدى دور الضيافة التابعة لنا، في أحد 

الفنادق أو لدى مضيفني في منازل خاصة. جتدون أسعار السكن واملعلومات املتعلقة بذلك 

 في النظرة العامة على دوراتنا وعلى صفحات اإلنترنت اخلاصة مبعاهد جوته في أملانيا: 
goethe.de/unterkunft

 يرجى مراعاة ما يلي:
  ال ميكن الدخول إلى الغرفة التي يوفرها معهد جوته لكم قبل اليوم احملدد لقدومكم. 

  يتعني في العادة إيداع ضمان للغرفة في يوم القدوم.

التأمني الصحي 

نحن نولي اهتماما كبيرا لصحتكم. ولهذا فإننا ننصحكمبإبرام عقد تأمني صحي لفترة 

إقامتكم اللغويةفي أملانيا. يرجى في كل حال من األحوال التأكد من أن تأمينكم الصحي 

يوفر لكم حماية تأمينية كافية. 

باملناسبة: ميكنكم فور حجزكم لدورتكم اللغوية إبرام عقد تأمني صحي خاص على 

اإلنترنت مباشرة مع شريكنا Klemmer-Assekuranz (يتراوح السعر احلالي 1.40 يورو 

 لقاء اليوم الواحد): 
goethe-travelinsurance.de

تطابق الوقاية الصحية املقدمة هنا األحكام القانونية السارية في أملانيا، لغرض التقدم 

مثال بطلب للحصول على تأشيرة من أجل السفر إلى أملانيا.

التخفيضات

تتمتع الدورات اللغوية التي يقدمها معهد جوته بأسعار ممتازة من حيث نسبة السعر 

إلى اخلدمات املقدمة. ولكن املسألة ال تتوقف عند هذا احلد، بل أن هناك فضال عن ذلك 

إمكانيات من أجل تخفيض التكاليف أكثر من ذلك. نصيحتنا: استفسروا لدى مصلحة 

الضرائب املسؤولة عنكم عن التخفيضات الضريبية املتوفرة، عن املنح املمكنة من صاحب 

العمل، عن إمكانيات اإلعفاء من العمل لغرض االشتراك بدورة لغوية في معهد جوته، 

عن إمكانية اإلعتراف بالدورة اللغوية في معهد جوته من قبل مكان تكوينهم املهني/

جامعتكم.

هل لديكم أية أسئلة، اقتراحات، تعليقات؟

نحن نبذل دوما قصارى جهدنا في تقدمي أفضل جودة ممكنة لكم، كي نوفر لكم إقامة 

ناجحة لدينا. أما إذا طرأت خالل دروتكم اللغوية مشكلة معينة فسيكون من دواعي سرور 

العاملني في معهدنا تقدمي يد العون واملساعدة لكم من أجل حل هذه املشكلة. 

قسم إدارة العمالء املركزي التابع لنا موجود قيد تصرفكم إن كانت لديكم أية اسئلة أو 

 اقتراحات: Goethe-Institut, Goethestr. 20, 80336 München، أملانيا
deutsch@goethe.de :البريد اإللكتروني

 هاتف: 200–15921 89 49+
 فاكس: 202–15921 89 49+

 deutsch@goethe.de :البريد االلكتروني 
goethe.de/almania

http://www.goethe.de/anmeldung-deutschland
http://www.auswaertiges-amt.de/visum
http://www.goethe.de/unterkunftspreise
http://www.goethe-travelinsurance.de
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الشروط العامة لالشتراك  .1
على املشارك بالدورة أن يكون قد بلغ سن ألـ 18 على األقل.  

االشتراك بالدورة وشهادة التسجيل   .2
يتم بعد عملية التسجيل التأكيد للمشارك على تسجيله للحصص الدراسية احملجوزة، والسكن املجوز والطعام   .2.1

والشراب (بعبارة واحدة: الدورة) من قبل معهد جوته جمعية مسجلة (يشار إليه فيما يلي بـ "املعهد")، (يشار إلى 

هذا التأكيد فيما يلي بـ "شهادة التسجيل"). يعتبر العقد قائما بوصول شهادة التسجيل للمشارك. 
يتم إرسال شهادة التسجيل مرفقة بفاتورة بالرسوم املستحقة، التي تتضمن كافة اخلدمات املنصوص عليها في   .2.2

البند 2.1 (احلصص الدراسية، السكن، الطعام والشراب)، ويذكر فيها كل من موعد استحقاق املبلغ ورقم املشارك.
األسعار وشروط الدفع   .3

األسعار التي تسري على العقد هي األسعار السارية وقت التسجيل واملدرجة في قائمة األسعار اخلاصة باحلصص   .3.1
 الدراسية واإلقامة والطعام والشراب، قارن على 

 .www.goethe.de/anmeldung-deutschland
يستحق دفع مبلغ رسوم الدورة بالكامل للمعهد في موعد الدفع احملدد في الفاتورة. وتكون العبرة في دفع املبلغ   .3.2

في املوعد احملدد لذلك وصوله إلى حساب املعهد املذكور في الفاتورة. يجب عند دفع املبلغ بتحويل بنكي ذكر رقم 

املشارك دوما.

يتحمل املشترك كافة الرسوم البنكية املستحقة عند دفع رسوم الدورة.  .3.3
يسقط حق املشارك في احلصول على اخلدمات احملجوزة، إن لم يصل املبلغ الكامل لرسوم الدورة في الوقت احملدد إلى   .3.4

حساب املعهد. ويجوز للمعهد في هذه احلالة أن مينح اخلدمات احملجوزة آلخرين. 

ال يجوز للمشارك املطالبة بإعادة رسوم الدورة في حالة عدم االشتراك، أو الوصول في وقت متأخر إلى مكان انعقاد   .3.5
الدورة أو التوقف عن املشاركة فيها وغير ذلك من أسباب التغيب عن حضور الدورة (في حالة املرض مثال).

تغيير احلجز    .4
يجوز في حاالت استثنائية تغيير حجز اخلدمات (كتغيير موعد الدورة مثال)، على أن يتم ذلك باالتفاق أوال مع   

املعهد. يتم إجراء التغيير األول للحجز مجانا، فيما يستحق عن كل تغيير آخر دفع مبلغ يعادل 60 يورو. 

الرجوع عن احلجز   .5
يجوز للمشارك الرجوع عن حجز احلصص الدراسية وفقا للشروط التالية.  .5.1

   يحتفظ املعهد برسوم إدارية مقدارها 160 يورو عند رجوع املشارك عن احلجز حتى موعد أقصاة أربعة (4) 
أسابيع قبل انطالق الدورة؛ 

   يحتفظ املعهد مبا يعادل 30 % من رسوم احلصص الدراسية، أو على األقل بالرسوم اإلدراية التي تعادل 160 
يورو، عند رجوع املشارك عن احلجز حتى موعد أقصاه أسبوع واحد (1) قبل انطالق الدورة.

   يحتفظ املعهد مبا يعادل 50 % من رسوم احلصص الدراسية، أو على األقل بالرسوم اإلدراية التي تعادل 160 
يورو، عند رجوع املشارك عن احلجز حتى موعد أقصاه يوم واحد (1) قبل انطالق الدورة. 

   يحتفظ املعهد مبا يعادل 100 % من رسوم احلصص الدراسية عند رجوع املشارك عن احلجز بعد انطالق الدورة.
يجوز للمشارك اثبات أن املبلغ املناسب في حاالت معينة هو املبلغ األقل.   

يجوز للمشارك الرجوع عن حجز خدمات اإلقامة مجانا، على أن يتم هذا الرجوع قبل انطالق الدورة بأربعة (4)   .5.2
أسابيع. ال يجوز للمشارك الرجوع عن حجز هذه اخلدمات في وقت الحق. 

يجب التصريح بالرجوع عن احلجز جتاه املعهد بصفة خطية، بالبريد اإللكتروني أيضا، وإرسال هذا التصريح إلى   .5.3
العنوان املذكور في شهادة التسجيل. ويكون املوعد احلاسم لتصريح الرجوع هو تاريخ وصوله إلى العنوان املذكور 

في شهادة التسجيل. 

تقسيم الدورة/حجم الصفوف  .6
يتم تصنيف املشاركني في مراحل الدورات املختلفة وفقا لنتائج اختبار حتديد املستوى الذي يقدم في املعهد املعني.   .6.1

يتراوح عدد املشاركني الذين يتلقون احلصص الدراسية في كل صف 16 مشاركا على أقصى حد.  .6.2
السكن   .7

يقدم املعهد إن رغب املشاركون بذلك إمكانيات للسكن باألجرة. يجب ذكر حجز املسكن في استمارة التسجيل.    .7.1
إمكانية معاينة املسكن في وقت سابق غير متوفرة.  

شروط االشتراك
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ال يتم تأجير املساكن إال لفترة الدورة فقط. يوم النزول في املسكن    .7.2 
هو يوم الوصول املعلن عنه، ويوم اخلروج من املسكن هو يوم املغادرة املذكور. 

تقع مسؤولية العناية باملسكن واحملافظة على نظافته على عاتق املشاركني طيلة فترة سريان عقد    .7.3
اإليجار. يلتزم املشارك بتسليم املسكن بعد انتهاء عالقة اإليجار املضمنة في العقد مرتبا ونظيفا. 

أما إذا كان املشارك مقيما في إحدى دور الضيافة، فيتم عندها إجراء عمليتي تسليم انتظامتني    .7.4
للمسكن، األولى عند ابتداء عالقة اإليجار والثانية عند انتهائها، (لفحص حالة الغرف، وتوثيق األثاث 

املوجود وفحص حالته إلخ) ما بني املشارك وبني شخص مفوض من قبل املعهد.

ال يجوز مبيت الضيوف في مسكن املشارك إال مبوافقة صريحة من املعهد.    .7.5
يعتبر إخالل املستأجر ببنود اللوائح واألنظمة اخلاصة باملسكن سببا إللغاء عالقة اإليجار إلغاءا فوريا دون    .7.6

أن يكون للمستأجر احلق في املطالبة بإعادة األجرة أو بتلقي أي تعويض عنها.
إذا نصح املعهد مبسكن ما، عند وجود رابط بهذا اخلصوص على صفحة املعهد على اإلنترنت مثال، فال    .7.7

يعتبر املعهد هنا أيضا مؤجرا للمسكن.
واجبات املشارك   .8

على املشارك االهتمام بنفسه وعلى حسابه اخلاص أن تكون إقامته في أملانيا إقامة قانونية وأن يكون    .8.1
بحوزة كافة تصريحات السفر واإلقامة الالزمة/التأشيرة.

يتحمل املشارك مسئولية إبرام عقد التأمني الصحي والتأمني ضد احلوادث وتأمني املسؤولية جتاه الغير    .8.2
والتأمني على محتويات املنزل. ال يتحمل املعهد أية مسئولية في هذا الصدد.

يتعهد املشارك بااللتزام باللوائح واألنظمة السارية في املعاهد بشأن الدورة واملسكن.   .8.3
مسؤولية املعهد   .9

ال يتحمل املعهد مسؤولية أي خسارة ـ مهما كان السبب القانوني ـ إال إن كانت هذه ناجمة عن تعمد    .9.1
أو إهمال جسيم. 

ويتحمل املعهد في غير هذه احلاالت أيضا املسؤولية عن اخلسائر العائد سببها إلى إهمال بسيط والتي    .9.2
تنجم عن إحلاق األذى باحلياة، أو البدن أو الصحة، كما يتحمل مسؤولية األضرار الناجمة عن اإلخالل بأحد 

اإللتزامات الهامة املضمنة في العقد، إن كان للمخل ذنب في ذلك.

ال يجوز للمشارك املطالبة باحلقوق املتعدية لذلك واملتعلقة باملسؤولية العقدية واجلنائية.   .9.3
القوة القاهرة   .10

ال يتحمل املعهد املسؤولية ال عن نفسه وال عن العاملني لديه لعدم اإليفاء بالتزاماته العقدية أو ألية أضرار،   
إن كانت هذه عائدة إلى قوة قاهرة، وخصوصا الناجمة منها عن حريق، ماء، عواصف أو غير ذلك من 

أحداث طبيعية، أو انفجار، أو إضراب، أو حرب، أو اضطرابات أو أية أسباب أخرى ال حول للمعهد فيها وال 

قوة. 
حماية البيانات  .11

يقوم املعهد بطلب ومعاجلة واستخدام البيانات الشخصية للمشاركني بالدورات الدراسية وذلك لإليفاء   
ببنود العقود املبرمة معهم، وفي إطار ما يجيزه القانون وكذلك وفقا لتصريح باملوافقة بهذا الشأن مينحه 

املشارك للمعهد عند االقتضاء. تستمد التفاصيل األخرى بهذا الشأن من تصريح حماية البيانات املنفرد، 

الذي نشير إليه مبوجب هذا بشكل صريح. 
القانون الواجب التطبيق  .12

يسرى على شروط االشتراك هذه وعلى كافة العالقات القانونية القائمة بني املعهد واملشارك في الدورة   
قانون جمهورية أملانيا االحتادية. محل التقاضي هو مدينة ميونخ.

بند وقائي   .13
إذا كانت هناك أجزاء أو صيغ منفردة غير نافذة في شروط االشتراك هذه، فإن ذلك ال ميس بسريان   

ومضمون سائر األجزاء األخرى. يتم استبدال احلكم غير الساري بحكم آخر جائز قانونيا، على أن يكون 

ل من حيث مضمونه وأثره االقتصادي.  األخير أقرب األحكام إلى احلكم املستبدَ

*  لقد قمنا من أجل احلفاظ على سالسة النص وتسهيل قراءته باستخدام صيغة املذكر التي نخاطب بها هنا كال 
اجلنسني على حد سواء.
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األعياد الرسمية املوحدة في أملانيا  

األعياد الرسمية في بعض الواليات األملانية  
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–,BulatS55,–65 امتحان اللغة األملانية للمجال املهني

c2.بإمكان املشارك هنا دون بذل أي مجهود فهم كل ما يقرأ أو يسمع 
  بإمكان املشارك التعبير عن نفسه بتلقائية وطالقة ودقة 

 وكذلك توضيح الفروق الدقيقة في املعنى عند التحدث 
ال سيما عن املوضوعات املعقدة.

 c2 شهادة معهد جوته

دبلوم اللغة األملانية الكبير 
220,–295,–– 160 

 170 
وحدة 
دراسية
و أكثر

c1 بإمكان املشارك فهم نطاق واسع وصعب من النصوص الطويلة وإدراك املعاني

الضمنية لهذه النصوص. بإمكان املشارك استعمال اللغة املتداولة في احلياة 
 االجتماعية واملهنية أو

 في إطار التكوين املهني والدراسة اجلامعية بشكل فعال ومرن. 
 بإمكانه التعبير عن نفسه في مواضيع معقدة 

بشكل منسق ومفصل.

 c1 160 ––,250–,170شهادة معهد جوته 
 170 
وحدة 
دراسية

testDaf175,–175,–

B2ميكنه فهم املضمونات الرئيسية لنصوص معقدة 
 تدور حول مواضيع محددة ومجردة؛ كما ميكنه في مجال تخصصه أيضا فهم 

النقاشات التخصصية. بإمكانه التواصل مع آخرين بقدر من التلقائية والطالقة يتيح 

إمكانية التحدث مع ناطقني باللغة األملانية دون أن يكون أحد الطرفني مضطرا إلى 

بذل مجهود كبير. بإمكانه التعبير عن نفسه في نطاق واسع من املواضيع بشكل 
واضح ومفصل.

 B2 240 ––,200–,150شهادة معهد جوته 
 255 
وحدة 
دراسية

 testDaf175,–175,–

B1 بإمكانه فهم النقاط الرئيسية حلديث ما إذا مت التحدث بلغة قياسية 
وإذا كان احلديث يدور حول أمور معروفة بالنسبة له متعلقة بالعمل، املدرسة، أوقات 

الفراغ إلخ. مبقدره التغلب على معظم املواقف التي تواجهه أثناء سفره في املنطقة 

اللغوية املعنية. بإمكانه التعبير عن نفسه بسهولة وسالسة حول مواضيع ومجاالت 
اهتمام معروفة بالنسبة له.

 B1 160 ––,180–,120شهادة معهد جوته 
 170 
وحدة 
دراسية

a2 بإمكانه فهم جمل وتعابير متكررة، متصلة مبجاالت ذات أهمية مباشرة بالنسبة

له. بإمكانه التواصل في مواقف بسيطة وروتينية حول أمور معروفة بالنسبة له. 
بإمكانه بأساليب بسيطة وصف بلده األصل ودراسته، وجواره املباشر وال سيما وصف 

أمور متت بصلة مباشرة الحتياجاته ورغباته.

a2 شهادة معهد جوته

أساسيات اللغة األملانية 2
80,–115,–– 160 

 170 
وحدة 
دراسية

a2 شهادة معهد جوته

 شهادة اإلملام باللغة األملانية 2 2 
80,–

a1 .بإمكانه فهم واستعمال تعابير يومية معروفة وفهم واستعمال جمل بسيطة جدا

بإمكانه التعريف بنفسه وبغيره وطرح أسئلة شخصية على آخرين كما أن بإمكانه 

أيضا اإلجابه على مثل هذه األسئلة.

a1 شهادة معهد جوته

أساسيات اللغة األملانية 1
70,–95,–– 80 

 85 وحدة 
دراسية

a1 شهادة معهد جوته

 شهادة اإلملام باللغة األملانية 1 2 
70,–

درجات املستوى واالمتحانات

الوحدة الدراسية = حصة مدتها 45 دقيقة

 1   عدد احلصص الدراسية في كل مرحلة، التي يحتاجها املشارك عادة في إحدى الدورات املكثفة أو املكثفة جدا في أحد معاهد جوته في أملانيا، 
من أجل الوصول إلى درجة املستوى املعنية والتقدم المتحان الشهادة املعنية. هناك عوامل أخرى تلعب دورا هنا هي األخرى كتمتع املشارك مثال بخبرة في تعلم اللغة ولغة األم نفسها.

2   ال ميكن تقدمي هذه االمتحان إال للمشاركني في دروات األطفال والشباب.
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Familienname (wie im Pass) 


Vorname (wie im Pass) 


c/o 


Straße/Nr. 


PLZ  


Ort 


Land 


Telefon (mit Vorwahl) 


E-Mail 


Geburtsland 


Geburtsort 


Staatsangehörigkeit 


Geburtsdatum  
 
 Tag Monat Jahr


Beruf 


Infos: Ich bin damit einverstanden, dass ich vom Goethe-Institut 
weiterhin Informationen per E-Mail erhalte.  Ja  Nein  
 
    


In welcher Sprache sollen wir Ihnen schreiben? 
 
 


ANMELDUNG DE
DEUTScH LERNEN IN DEUTScHLAND


Please fill in this form in black ink and CApITAl lETTErs and return it to Munich.


male female


last name (as shown in passport)


First name (as shown in passport)


c/o


street /no.


postal Code


City


Country


Telephone (with area code)


E-mail


Country of birth


place of birth


Citizenship


Date of birth


Occupation


Information: I would like the Goethe-Institut to continue sending  Yes  No 
me information by e-mail.


  Deutsch  English  Français  Italiano  Español
What language should we use to corresponding with you?


I would like to book (a) course(s): please enter the desired number of courses in the 
field before the course typee: 1, 2, 3 ...


Intensiv 8


Intensiv 4


Intensiv 2


Intensiv 2 – language and Culture


Course dates: From: until:


day month year day month year


1st choice 2nd choice


Desired course location:


premium superIntensiv 1


premium superIntensiv 2 premium Intensiv 4 plus


Course dates: From: until:


1st choice 2nd choice


Desired course location:


Course dates: From: until:


Desired course location:


PREMIUMKURSE


INTENSIVKURSE


ANDERE KURSE


In addition to the course I am booking the following accommodation 
(see available choices in the course calendar):


Double room


Non-smoker


Breakfast (only available in Dresden, Göttingen, Schwäbisch Hall) 


Lunch (only available in Göttingen and Schwäbisch Hall)


The Goethe-Institut hereby notifies the course participant that he is responsible 
for any damage of whatever nature that he causes.


I hereby recognize as binding the Terms and Conditions of Enrollment  
provided to me.


If a third party is covering the costs, please enclose a declaration to that effect.


received from (institute stamp)


Date/signature


Guesthouse Homestay


single room


smoker


Apartment


day month year day month year


day month year day month year


day month year



mailto: deutsch@goethe.de

http://www.goethe.de/ins/de/deindex.htm
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Damit wir Sie in den für Sie geeigneten Kurs einschreiben können, bitten wir Sie, 
die folgenden Fragen vollständig zu beantworten: 


Haben Sie Vorkenntnisse?  Ja  Nein 


Fahren Sie bitte fort, wenn Sie „Ja” angekreuzt haben. 


 
Wie lange haben Sie Deutsch gelernt? 
 
  Monate Jahre Stunde/n pro Woche 
    durchschnittlich


Haben Sie eine der folgenden Prüfungen abgelegt?


 Goethe-Zertifikat A1:  Goethe-Zertifikat B1  Goethe-Zertifikat C1 
 start Deutsch 1


 Goethe-Zertifikat A2:   Goethe-Zertifikat B2  Goethe-Zertifikat C2: 
 start Deutsch 2    Großes Deutsches 
       sprachdiplom  


 Andere prüfung  TestDaF


Mit welchem Lehrbuch haben Sie zuletzt gelernt? 


Auf welcher Niveaustufe war Ihr letzter Kurs?


Wenn sie an einem Goethe-Institut im In- oder Ausland Deutsch lernen oder  
gelernt haben, werden Ihnen unsere dortigen Kolleginnen und Kollegen gern eine 
Einstufungsempfehlung geben: 


Frau / Herr


 
hat vom  bis


 
im GI   die Kursstufe


 
mit  UE besucht. Wir empfehlen einen Folgekurs im Niveaubereich: 


A1 A2 B1 B2 c1 c2


Stempel (Institut) 


SENDEN


To ensure that we can enroll you in a suitable course for you, we request that you 
answer all of the following questions:


Do you have prior knowledge of German?  Yes  No


If you selected „Yes“, please continue.


stamp (Institute)







TEIlNaHMEbEDINgUNgEN


1. allgemeine Teilnahmevoraussetzung
 Der Kursteilnehmer* muss mindestens 18 Jahre alt sein.
2.  kursteilnahme und anmeldebestätigung
2.1. Nach der Anmeldung wird dem Kursteilnehmer die Anmeldung zum gebuchten 


Unterricht, zur gebuchten Unterkunft sowie die gebuchte Verpflegung (insgesamt: 
Kurs) vom Goethe-Institut e.V. (im Folgenden kurz „GI“) bestätigt (im Folgenden 
„Anmeldebestätigung“). Mit Zugang der Anmeldebestätigung bei dem Kursteil-
nehmer kommt der Vertrag zustande. 


2.2. Mit der Anmeldebestätigung wird eine Rechnung übersandt, in der die anfallende 
Kursgebühr, die sämtliche Leistungen gem. Ziff. 2.1 (Unterricht, Unterkunft,  
Verpflegung) enthält, der Zahlungstermin und die Kursteilnehmernummer mit
geteilt wird.


3.  preise und zahlungsbedingungen
3.1. Vertragsbestandteil ist die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültige Preisliste für 


Unterricht, Unterkunft und Verpflegung, vgl. unter www.goethe.de/anmeldung
deutschland. 


3.2. Die Kursgebühr ist in voller Höhe zu dem in der Rechnung angegebenen Zahlungs-
termin zur Zahlung an das GI fällig. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung 
ist der Eingang auf dem in der Rechnung angegebenen Konto des GI. Bei der 
Überweisung ist die Kursteilnehmernummer anzugeben.


3.3. Sämtliche mit der Zahlung der Kursgebühr anfallenden Bankgebühren gehen zu 
Lasten des Kursteilnehmers.


3.4. Geht die Zahlung der vollen Kursgebühr nicht rechtzeitig beim GI ein, verliert der 
Teilnehmer seinen Anspruch auf die gebuchten Leistungen. In diesem Fall ist das 
GI berechtigt, die gebuchten Leistungen anderweitig zu vergeben. 


3.5. Bei Nichtteilnahme am gebuchten Kurs, verspäteter Ankunft, vorzeitiger Abreise 
oder Abbruch eines Kurses sowie bei sonstigen Fehlzeiten (z.B. Krankheit) besteht 
kein Anspruch auf Erstattung der Kursgebühr.


4.  Umbuchung 
 Eine Umbuchung der gebuchten Leistungen (z.B. Änderung des Kurstermins)  


ist in Ausnahmefällen zulässig und erfolgt in Absprache mit dem GI. Die erste 
Umbuchung ist kostenfrei, für jede weitere Umbuchung wird ein Kostenbeitrag  
in Höhe von € 60,– fällig. 


5.  rücktritt
5.1. Der Kursteilnehmer kann von der Buchung des Unterrichts gemäß nachfolgenden 


Bedingungen zurücktreten.
   Bei Rücktritt bis vier (4) Wochen vor Kursbeginn behält das GI eine Verwal-


tungsgebühr von € 160,– ein; 
   Bei Rücktritt bis eine (1) Woche vor Kursbeginn behält das GI 30 % der Unter-


richtsgebühr ein, mindestens jedoch die Verwaltungsgebühr von € 160,–;
   Bei Rücktritt bis einen (1) Tag vor Kursbeginn behält das GI 50 % der Unter-


richtsgebühr ein, mindestens jedoch die Verwaltungsgebühr von € 160,–; 
   Nach Kursbeginn behält das GI 100% der Unterrichtsgebühr ein.
 Dem Kursteilnehmer ist der Nachweis gestattet, dass der im konkreten Fall ange-


messene Betrag niedriger ist. 
5.2. Von gebuchten Unterkunftsleistungen kann der Kursteilnehmer bis vier (4) 


Wochen vor Kursbeginn kostenlos zurücktreten. Ein späterer Rücktritt ist ausge-
schlossen. 


5.3. Der Rücktritt ist schriftlich, auch per E-Mail, gegenüber dem Goethe-Institut an die 
in der Anmeldebestätigung genannten Kontaktadressen zu erklären. Maßgeblich 
für den Zeitpunkt der Rücktrittserklärung ist der Eingang der Rücktrittserklärung 
bei der in der Anmeldebestätigung genannten Kontaktadresse. 


6. kurseinteilung/klassengröße
6.1. Die Zuweisung zu einer Kursstufe erfolgt aufgrund eines Einstufungstests vor Ort. 
6.2. Bei allen Kursen werden maximal 16 Kursteilnehmer pro Klasse unterrichtet.
7.  Unterkunft
7.1.  Das GI bietet auf Wunsch Unterkünfte zur Miete an. Die Buchung von Unterkünften 


ist in der Anmeldung anzugeben. Eine vorherige Besichtigung der Unterkünfte ist 
nicht möglich. 


7.2.  Die Unterkünfte werden nur kursweise vermietet. Der Tag des Einzugs  
ist der publizierte Anreisetag, der Tag des Auszugs ist der publizierte 
Abreisetag. 


7.3.  Für die pflegliche Behandlung und Sauberkeit der Unterkunft ist für die 
Dauer des Mietverhältnisses der Kursteilnehmer zuständig. Nach Beendi-
gung des Mietverhältnisses ist die Unterkunft aufgeräumt und sauber zu 
hinterlassen. 


7.4.  Erfolgt die Unterkunft in einem Gästehaus, so findet zu Beginn und Ende 
des Mietverhältnisses jeweils eine ordentliche Übergabe zwischen dem 
Kursteilnehmer und einer vom GI autorisierten Person statt (Zustand der 
Räumlichkeiten, Inventarprüfung etc.).


7.5.  Die Übernachtung von Gästen des Kursteilnehmers bedarf der ausdrück-
lichen Zustimmung des GI. 


7.6.  Ein Verstoß gegen die Hausordnung des Vermieters führt zu einer fristlosen 
Kündigung des Mietverhältnisses ohne Anspruch auf Ersatz oder Erstattung 
der Miete.


7.7.  Wird eine Unterkunft durch das GI empfohlen, z.B. durch einen Link auf der 
Homepage des GI, dann tritt das GI nicht als Vermieter der Unterkunft auf.


8.  Pflichten des Kursteilnehmers
8.1.  Der Kursteilnehmer hat selbst und auf eigene Kosten Sorge zu tragen, 


dass sein Aufenthalt in Deutschland rechtmäßig ist und er die/das etwaig 
erforderliche Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung/Visum besitzt.


8.2.  Der Kursteilnehmer ist für den Abschluss einer Kranken-, Unfall-, Haft-
pflicht und Hausratsversicherung selbst verantwortlich. Das GI übernimmt 
keine Haftung in diesem Bereich.


8.3.  Der Kursteilnehmer ist verpflichtet, die in den Instituten geltende Kurs und 
Hausordnung einzuhalten.


9.  Haftung des gI
9.1.  Auf Schadensersatz haftet das GI – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur 


bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
9.2.  Darüber hinaus haftet das GI auch bei einfacher Fahrlässigkeit für Schäden 


aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für 
Schäden aus der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht.


9.3.  Weitergehende vertragliche und deliktische Ansprüche des Kursteilnehmers 
sind ausgeschlossen.


10.  Höhere gewalt
 Das GI haftet weder für sich noch für seine Mitarbeiter für die Nichterfüllung 


seiner Vertragsverpflichtungen oder Schäden, soweit diese auf höhere Ge-
walt, insbesondere Feuer, Wasser, Unwetter oder sonstige Naturereignisse, 
Explosion, Streik, Krieg, Aufruhr oder sonstige außerhalb des Verantwor-
tungs/Einflussbereiches des GI liegende Gründe zurückzuführen sind. 


11. Datenschutz
 Das GI erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kursteil-


nehmers sowohl zum Zwecke der Erfüllung eines mit dem Kursteilnehmer 
abgeschlossenen Vertrages als auch im Rahmen der gesetzlichen Erlaub-
nisse und einer dem GI gegebenenfalls erteilten datenschutzrechtlichen 
Einwilligungserklärung. Weitere Details ergeben sich aus der gesonderten 
Datenschutzerklärung, auf die hiermit ausdrücklich verwiesen wird. 


12. anzuwendendes recht
 Für diese Teilnahmebedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen 


dem GI und dem Kursteilnehmer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Gerichtsstand ist München.


13.  salvatorische klausel
 Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Teilnahmebedingungen 


unwirksam sein, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültig-
keit davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine rechtlich 
zulässige zu ersetzen, die der unzulässigen nach Inhalt und wirtschaftlicher 
Auswirkung am nächsten kommt. 


*  Zur besseren Lesbarkeit wird der maskuline Rollenbegriff unabhängig vom 
Geschlecht benutzt.





		Monat: 

		Jahr: 

		Monat_2: 

		Jahr_2: 

		Monat_3: 

		Jahr_3: 

		Monat_4: 

		Jahr_4: 

		Monat_5: 

		Jahr_5: 

		Monat_6: 

		Jahr_6: 

		Monat_7: 

		Jahr_7: 

		Goethe-Zertifikat A1: Off

		Goethe-Zertifikat B1: Off

		Goethe-Zertifikat C1: Off

		Goethe-Zertifikat A2: Off

		Goethe-Zertifikat B2: Off

		Goethe-Zertifikat C2: Off

		mit: 

		Geburtsort: 

		Staatsangehörigkeit: 

		Beruf: 

		Geburtsland: 

		E-Mail: 

		Senden: 

		Andere Kurse: 

		Datum: 

		1: 

		 Wahl_1: 

		 Wahl_2: 



		2: 

		 Wahl_2: 

		 Wahl_1: 



		hat vom: 

		bis: 

		im GI: 

		die Kursstufe: 

		Geschlecht: Off

		Werbung: Off

		Intensiv: Off

		Premium: Off

		Unterkunft: Off

		Zimmer: Off

		Smoke: Off

		Frühstück: Off

		Mittagessen: Off

		Vorkenntnisse: Off

		Niveau: Off

		Land: 

		Telefon: 

		Sprache: Off

		c/o: 

		Straße/Nr: 

		PLZ: 

		Familienname: 

		Vorname: 

		Ort: 

		Tag: 

		Tag_2: 

		Tag_3: 

		Tag_4: 

		Tag_5: 

		Tag_6: 

		Tag_7: 

		gewuenschter Kursort: 

		Monate: 

		Jahre: 

		Stunde/n pro Woche: 

		Andere Prüfung: Off

		TestDaF: Off

		Mit welchem Lehrbuch haben Sie zuletzt gelernt?: 

		Auf welcher Niveaustufe war Ihr letzter Kurs?: 

		Frau/Herr: 








Änderungen vorbehalten. UE = Unterrichtseinheiten à 45 Minuten TN = Teilnehmer 1 die Kurse finden am Nachmittag statt 2 die Kurse ab B1, bzw. B2 finden teilweise am Nachmittag statt 3 Prüfungsgebühr exklusiv  
4 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 03.05., 21.06., 04.10.  5 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 26.04., 24.05., 07.06., 21.06., 09.08., 04.10. 6 Unterricht am Samstag: 09.08.  
7 Unterricht an Samstagen: 12.07., 26.07., 09.08., 23.08. 8 Prüfungen finden am Abreisetag statt 9 Unterricht am Samstag: 07.06. 10 Unterricht an Samstagen: 07.06., 21.06.


DE  KursKalEnDEr 2014 


Die Termine nennen jeweils Den An- unD AbreiseTAg. 
An An- und Abreisetagen sowie an gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. Abhängig von den jeweiligen Feiertagen ist die Kursdauer geringfügig unterschiedlich.


ANmelduNg


INTENsIvkUrsE


kUrsOrTE JaNUar FEbrUar März aprIl MaI JUNI JUlI aUgUsT sEpTEMbEr OkTObEr NOvEMbEr DEzEMbEr grUNDprEIs saIsONprEIs


Intensiv 8


Berlin 06.01.–27.02. 03.03.–26.04. 05.05.–28.06. 07.07.–28.08. 01.09.–24.10. 27.10.–18.12. 2.090,– € 2.390,– €


Freiburg 04.02.–26.03. 31.03.–23.05. 06.10.–26.11. 01.12.–30.01. 2.090,– €


Intensiv 4


Berlin (1) 06.01.–01.02. 03.02.–27.02. 03.03.–29.03. 31.03.–26.04. 05.05.–01.06. 02.06.–28.06. 07.07.–02.08. 04.08.–28.08. 01.09.–27.09. 29.09.–24.10. 27.10.–22.11. 24.11.–18.12. 1.045,– € 1.195,– €


Bonn (2) 06.01.–30.01. 03.02.–27.02. 04.03.–28.03. 31.03.–26.04. 05.05.–30.05. 02.06.–28.06. 01.07.–25.07. 04.08.–28.08. 01.09.–25.09. 29.09.–24.10. 27.10.–20.11. 24.11.–18.12. 1.045,– € 1.195,– €


Bremen (2) 06.01.–31.01. 03.02.–28.02. 03.03.–28.03. 31.03.–26.04. 05.05.–31.05. 02.06.–28.06. 30.06.–25.07. 04.08.–29.08. 01.09.–26.09. 29.09.–25.10. 27.10.–21.11. 24.11.–19.12. 1.045,– € 1.195,– €


Dresden (2) 06.01.–30.01. 03.02.–27.02. 03.03.–27.03. 31.03.–26.04. 05.05.–30.05. 02.06.–27.06. 01.07.–25.07. 04.08.–28.08. 01.09.–25.09. 29.09.–24.10. 27.10.–22.11. 24.11.–18.12. 1.045,– € 1.195,– €


Düsseldorf (2) 06.01.–30.01. 03.02.–27.02. 04.03.–28.03. 31.03.–26.04. 05.05.–29.05. 02.06.–28.06. 30.06.–24.07. 04.08.–28.08. 01.09.–25.09. 29.09.–24.10. 27.10.–20.11. 24.11.–18.12. 1.045,– € 1.195,– €


Freiburg (2) 02.06.–28.06. 01.07.–25.07. 04.08.–29.08. 02.09.–26.09. 1.045,– € 1.195,– €


Göttingen (2) 06.01.–31.01. 03.02.–28.02. 03.03.–28.03. 01.04.–30.04. 05.05.–30.05. 02.06.–28.06. 01.07.–26.07. 04.08.–29.08. 01.09.–26.09. 29.09.–24.10. 27.10.–21.11. 24.11.–19.12. 1.045,– € 1.195,– €


Hamburg (2) (8) 06.01.–30.01. 03.02.–27.02. 03.03.–27.03. 31.03.–26.04. 28.04.–23.05. 02.06.–27.06. 01.07.–25.07. 04.08.–28.08. 01.09.–25.09. 29.09.–24.10. 27.10.–20.11. 24.11.–18.12. 1.045,– € 1.195,– €


Mannheim (2) 07.01.–01.02. 03.02.–27.02. 03.03.–28.03. 31.03.–26.04. 05.05.–31.05. 02.06.–28.06. 01.07.–26.07. 04.08.–28.08. 01.09.–26.09. 29.09.–24.10. 27.10.–21.11. 24.11.–18.12. 1.045,– € 1.195,– €


München (2) 07.01.–31.01. 04.02.–28.02. 05.03.–29.03. 02.04.–30.04. 05.05.–30.05. 02.06.–28.06. 07.07.–31.07. 04.08.–29.08. 01.09.–25.09. 29.09.–24.10. 28.10.–21.11. 25.11.–19.12. 1.045,– € 1.195,– €


Schwäbisch Hall 07.01.–31.01. 03.02.–27.02. 03.03.–27.03. 31.03.–26.04. 05.05.–29.05. 02.06.–28.06. 07.07.–30.07. 04.08.–28.08. 01.09.–25.09. 29.09.–24.10. 27.10.–20.11. 24.11.–18.12. 1.045,– € 1.195,– €


prüfungsvorbereitung TestDaF


Bremen (3) 31.03.–15.04. 05.05.–30.05. 29.09.–24.10. 1.045,– €


Dresden (3) 03.03.–27.03. 04.08.–28.08. 1.045,– €


Göttingen (3) 06.01.–31.01. 05.05.–30.05. 1.045,– €


München (3) 05.03.–29.03. 05.05.–30.05. 29.09.–24.10. 1.045,– €


prüfungsvorbereitung C2


Göttingen (3) 27.10.–21.11. 1.045,– €


München (3) 02.04.–30.04. 1.045,– €


1 / 6



http://www.goethe.de/cgi-bin/ktv/kurse.asp?lang=de





Änderungen vorbehalten. UE = Unterrichtseinheiten à 45 Minuten TN = Teilnehmer 1 die Kurse finden am Nachmittag statt 2 die Kurse ab B1, bzw. B2 finden teilweise am Nachmittag statt 3 Prüfungsgebühr exklusiv  
4 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 03.05., 21.06., 04.10.  5 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 26.04., 24.05., 07.06., 21.06., 09.08., 04.10. 6 Unterricht am Samstag: 09.08.  
7 Unterricht an Samstagen: 12.07., 26.07., 09.08., 23.08. 8 Prüfungen finden am Abreisetag statt 9 Unterricht am Samstag: 07.06. 10 Unterricht an Samstagen: 07.06., 21.06.


DE  KursKalEnDEr 2014 


Die Termine nennen jeweils Den An- unD AbreiseTAg. 
An An- und Abreisetagen sowie an gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. Abhängig von den jeweiligen Feiertagen ist die Kursdauer geringfügig unterschiedlich.


ANmelduNg


INTENsIvkUrsE


kUrsOrTE JaNUar FEbrUar März aprIl MaI JUNI JUlI aUgUsT sEpTEMbEr OkTObEr NOvEMbEr DEzEMbEr grUNDprEIs saIsONprEIs


prüfungsvorbereitung DsH


Mannheim (3) 03.02.–15.03. 04.08.–20.09. 2.090,– €


Intensiv 2


Bonn (2) 06.01.–18.01. 03.02.–15.02. 04.03.–18.03. 31.03.–12.04. 05.05.–17.05. 02.06.–17.06. 29.09.–14.10. 27.10.–08.11. 24.11.–06.12. 595,– €


Dresden (2) 06.01.–18.01. 03.02.–15.02. 03.03.–15.03. 31.03.–12.04. 05.05.–17.05. 02.06.–17.06. 29.09.–14.10. 27.10.–11.11. 24.11.–06.12. 595,– €


Düsseldorf (2) 06.01.–18.01. 03.02.–15.02. 04.03.–18.03. 31.03.–12.04. 05.05.–17.05. 02.06.–17.06. 29.09.–14.10. 27.10.–08.11. 24.11.–06.12. 595,– €


Göttingen (2) 06.01.–18.01. 03.02.–15.02. 03.03.–15.03. 01.04.–15.04. 05.05.–17.05. 29.09.–14.10. 27.10.–08.11. 24.11.–06.12. 595,– €


Hamburg (2) 06.01.–18.01. 03.02.–15.02. 03.03.–15.03. 31.03.–12.04. 28.04.–13.05. 02.06.–17.06. 29.09.–14.10. 27.10.–08.11. 24.11.–06.12. 595,– €


Mannheim (2) 07.01.–21.01. 03.02.–15.02. 03.03.–15.03. 31.03.–12.04. 05.05.–17.05. 02.06.–17.06. 29.09.–14.10. 27.10.–08.11. 24.11.–06.12. 595,– €


Schwäbisch Hall 07.01.–21.01. 03.02.–15.02. 03.03.–15.03. 31.03.–12.04. 05.05.–17.05. 02.06.–17.06. 29.09.–14.10. 27.10.–08.11. 24.11.–06.12. 595,– €


Intensiv 2 – sprache und kultur


Berlin (7) 07.07.–19.07. 04.08.–16.08. 785,– €


21.07.–02.08. 18.08.–30.08.


Dresden 01.07.–16.07. 03.08.–16.08. 31.08.–13.09. 785,– €


Frankfurt / M. 13.07.–26.07. 27.07.–09.08. 785,– €


10.08.–23.08.


Göttingen 01.07.–16.07. 785,– €


München (6) 06.07.–19.07. 03.08.–15.08. 31.08.–13.09. 785,– €


20.07.–02.08. 17.08.–30.08. 14.09.–27.09.


Schwäbisch Hall 06.07.–19.07. 03.08.–16.08. 31.08.–13.09. 785,– €


sommerkurs Heidelberg


Heidelberg 13.07.–26.07. 27.07.–09.08. 1.520,– €


10.08.–23.08.
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Änderungen vorbehalten. UE = Unterrichtseinheiten à 45 Minuten TN = Teilnehmer 1 die Kurse finden am Nachmittag statt 2 die Kurse ab B1, bzw. B2 finden teilweise am Nachmittag statt 3 Prüfungsgebühr exklusiv  
4 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 03.05., 21.06., 04.10.  5 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 26.04., 24.05., 07.06., 21.06., 09.08., 04.10. 6 Unterricht am Samstag: 09.08.  
7 Unterricht an Samstagen: 12.07., 26.07., 09.08., 23.08. 8 Prüfungen finden am Abreisetag statt 9 Unterricht am Samstag: 07.06. 10 Unterricht an Samstagen: 07.06., 21.06.


DE  KursKalEnDEr 2014 


Die Termine nennen jeweils Den An- unD AbreiseTAg. 
An An- und Abreisetagen sowie an gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. Abhängig von den jeweiligen Feiertagen ist die Kursdauer geringfügig unterschiedlich.


ANmelduNg


INTENsIvkUrsE


kUrsOrTE JaNUar FEbrUar März aprIl MaI JUNI JUlI aUgUsT sEpTEMbEr OkTObEr NOvEMbEr DEzEMbEr grUNDprEIs saIsONprEIs


Deutsch 50 plus


Schwäbisch Hall 01.06.–15.06. 14.09.–28.09. 750,– €


prEMIUMkUrsE


premium superintensiv 2


Frankfurt / M. 05.01.–18.01. 02.02.–15.02. 02.03.–15.03. 30.03.–12.04. 27.04.–10.05. 09.06.–21.06. 06.07.–19.07. 03.08.–16.08. 31.08.–13.09. 28.09.–11.10. 26.10.–08.11. 23.11.–06.12. 1.590,– € 1.780,– €


19.01.–01.02. 16.02.–01.03. 16.03.–29.03. 13.04.–26.04. 11.05.–24.05. 22.06.–05.07. 20.07.–02.08. 17.08.–30.08. 14.09.–27.09. 12.10.–25.10. 09.11.–22.11. 07.12.–20.12.


25.05.–07.06.
München (5) 06.01.–18.01. 02.02.–15.02. 02.03.–15.03. 30.03.–12.04. 04.05.–17.05. 01.06.–14.06. 06.07.–19.07. 03.08.–15.08. 31.08.–13.09. 28.09.–11.10. 26.10.–08.11. 23.11.–06.12. 1.590,– € 1.780,– €


19.01.–01.02. 16.02.–01.03. 16.03.–29.03. 13.04.–27.04. 18.05.–31.05. 15.06.–28.06. 20.07.–02.08. 17.08.–30.08. 14.09.–27.09. 12.10.–25.10. 09.11.–22.11. 07.12.–20.12.


premium superintensiv 1


Frankfurt / M. 05.01.–11.01. 02.02.–08.02. 02.03.–08.03. 30.03.–05.04. 11.05.–17.05. 09.06.–15.06. 06.07.–12.07. 03.08.–09.08. 31.08.–06.09. 28.09.–04.10. 09.11.–15.11. 07.12.–13.12. 875,– € 975,– €


19.01.–25.01. 16.02.–22.02. 16.03.–22.03. 13.04.–19.04. 25.05.–31.05. 22.06.–28.06. 20.07.–26.07. 17.08.–23.08. 14.09.–20.09. 12.10.–18.10. 23.11.–29.11.


27.04.–03.05. 26.10.–01.11.
München (4) 06.01.–12.01. 02.02.–08.02. 02.03.–08.03. 30.03.–05.04. 04.05.–10.05. 01.06.–07.06. 06.07.–12.07. 03.08.–09.08. 31.08.–06.09. 28.09.–05.10. 09.11.–15.11. 07.12.–13.12. 875,– € 975,– €


19.01.–25.01. 16.02.–22.02. 16.03.–22.03. 13.04.–20.04. 18.05.–24.05. 15.06.–22.06. 20.07.–26.07. 17.08.–23.08. 14.09.–20.09. 12.10.–18.10. 23.11.–29.11.


27.04.–04.05. 26.10.–01.11.
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Änderungen vorbehalten. UE = Unterrichtseinheiten à 45 Minuten TN = Teilnehmer 1 die Kurse finden am Nachmittag statt 2 die Kurse ab B1, bzw. B2 finden teilweise am Nachmittag statt 3 Prüfungsgebühr exklusiv  
4 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 03.05., 21.06., 04.10.  5 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 26.04., 24.05., 07.06., 21.06., 09.08., 04.10. 6 Unterricht am Samstag: 09.08.  
7 Unterricht an Samstagen: 12.07., 26.07., 09.08., 23.08. 8 Prüfungen finden am Abreisetag statt 9 Unterricht am Samstag: 07.06. 10 Unterricht an Samstagen: 07.06., 21.06.


DE  KursKalEnDEr 2014 


Die Termine nennen jeweils Den An- unD AbreiseTAg. 
An An- und Abreisetagen sowie an gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. Abhängig von den jeweiligen Feiertagen ist die Kursdauer geringfügig unterschiedlich.


ANmelduNg


prEMIUMkUrsE


kUrsOrTE JaNUar FEbrUar März aprIl MaI JUNI JUlI aUgUsT sEpTEMbEr OkTObEr NOvEMbEr DEzEMbEr grUNDprEIs saIsONprEIs


premium Intensiv 4 plus


Frankfurt / M. 05.01.–01.02. 02.02.–01.03. 02.03.–29.03. 30.03.–01.05. 04.05.–31.05. 01.06.–03.07. 06.07.–02.08. 03.08.–30.08. 31.08.–27.09. 28.09.–25.10. 26.10.–22.11. 23.11.–20.12. 1.690,– € 1.890,– €


Individualunterricht preis pro UE


alle Kursorte Termine auf Anfrage 59,– € 


kleingruppenunterricht preis pro UE


alle Kursorte Termine auf Anfrage
2–3 TN  
39,– €


4–8 TN  
29,– €


Firmenkurse


alle Kursorte Termine auf Anfrage
Preis


auf Anfrage
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Änderungen vorbehalten. UE = Unterrichtseinheiten à 45 Minuten TN = Teilnehmer 1 die Kurse finden am Nachmittag statt 2 die Kurse ab B1, bzw. B2 finden teilweise am Nachmittag statt 3 Prüfungsgebühr exklusiv  
4 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 03.05., 21.06., 04.10.  5 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 26.04., 24.05., 07.06., 21.06., 09.08., 04.10. 6 Unterricht am Samstag: 09.08.  
7 Unterricht an Samstagen: 12.07., 26.07., 09.08., 23.08. 8 Prüfungen finden am Abreisetag statt 9 Unterricht am Samstag: 07.06. 10 Unterricht an Samstagen: 07.06., 21.06.


DE  KursKalEnDEr 2014 


Die Termine nennen jeweils Den An- unD AbreiseTAg. 
An An- und Abreisetagen sowie an gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. Abhängig von den jeweiligen Feiertagen ist die Kursdauer geringfügig unterschiedlich.


ANmelduNg


spEzIalkUrsE bErUF


kUrsOrTE JaNUar FEbrUar März aprIl MaI JUNI JUlI aUgUsT sEpTEMbEr OkTObEr NOvEMbEr DEzEMbEr grUNDprEIs saIsONprEIs


Deutsch für lehrer 


Berlin 03.08.–16.08. 1.485,– €


Bremen 13.07.–26.07. 1.485,– €


Dresden (9) 01.06.–14.06. 1.485,– €


Frankfurt/M. 12.01.–25.01. 27.07.–09.08. 1.485,– €


Freiburg 17.08.–30.08. 1.485,– €


Göttingen 05.01.–18.01. 29.06.–12.07. 1.485,– €


13.07.–26.07.


München (10) 01.06.–14.06. 1.485,– €


15.06.–28.06.
Schwäbisch Hall 01.06.–14.06. 06.07.–19.07. 03.08.–16.08. 1.485,– €


15.06.–28.06. 20.07.–02.08.


Deutsch für primarlehrer


Göttingen 05.01.–18.01. 13.07.–26.07. 1.485,– €


Schwäbisch Hall 15.06.–28.06. 06.07.–19.07. 1.485,– €


Deutsch plus berufspraktikum


Schwäbisch Hall 07.01.–27.02. 03.02.–27.03. 03.03.–26.04. 31.03.–29.05. 05.05.–28.06. 02.06.–30.07. 04.08.–25.09. 01.09.–24.10. 29.09.–20.11. 27.10.–18.12. 1.600,– €
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Änderungen vorbehalten. UE = Unterrichtseinheiten à 45 Minuten TN = Teilnehmer 1 die Kurse finden am Nachmittag statt 2 die Kurse ab B1, bzw. B2 finden teilweise am Nachmittag statt 3 Prüfungsgebühr exklusiv  
4 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 03.05., 21.06., 04.10.  5 Unterricht an Samstagen: 11.01., 19.04., 26.04., 24.05., 07.06., 21.06., 09.08., 04.10. 6 Unterricht am Samstag: 09.08.  
7 Unterricht an Samstagen: 12.07., 26.07., 09.08., 23.08. 8 Prüfungen finden am Abreisetag statt 9 Unterricht am Samstag: 07.06. 10 Unterricht an Samstagen: 07.06., 21.06.


DE  KursKalEnDEr 2014 


Die Termine nennen jeweils Den An- unD AbreiseTAg. 
An An- und Abreisetagen sowie an gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. Abhängig von den jeweiligen Feiertagen ist die Kursdauer geringfügig unterschiedlich.


ANmelduNg


spEzIalkUrsE bErUF


kUrsOrTE JaNUar FEbrUar März aprIl MaI JUNI JUlI aUgUsT sEpTEMbEr OkTObEr NOvEMbEr DEzEMbEr grUNDprEIs saIsONprEIs


kommunikationstraining Deutsch für den beruf intensiv


Freiburg 02.03.–15.03. 03.08.–16.08. 02.11.–15.11. 1.085,– €


kommunikationstraining Deutsch für den beruf superintensiv


Berlin 09.03.–16.03. 11.05.–18.05. 05.10.–12.10. 900,– €


Deutsch für Juristen


Bonn 11.05.–24.05. 07.09.–20.09. 1.450,– €


kommunikationstraining Deutsch für ärzte


Bonn 17.02.–28.02. 14.10.–25.10. 495,– €


Düsseldorf 19.05.–31.05. 10.11.–21.11. 495,– €


Göttingen 03.03.–14.03. 29.09.–11.10. 495,– €


weitere Kursorte Termine auf Anfrage Preis auf Anfrage


Medizin. kompetenz. Deutsch. Fachsprache in der klinischen praxis


Freiburg 04.02.–29.03. 31.03.–24.05. 06.10.–29.11. 01.12.–07.02. 2.900,– €


weitere Kursorte Termine auf Anfrage 2.900,– €
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TEIlNaHMEbEDINgUNgEN


1. allgemeine Teilnahmevoraussetzung
 Der Kursteilnehmer* muss mindestens 18 Jahre alt sein.
2.  kursteilnahme und anmeldebestätigung
2.1. Nach der Anmeldung wird dem Kursteilnehmer die Anmeldung zum gebuchten 


Unterricht, zur gebuchten Unterkunft sowie die gebuchte Verpflegung (insgesamt: 
Kurs) vom Goethe-Institut e.V. (im Folgenden kurz „GI“) bestätigt (im Folgenden 
„Anmeldebestätigung“). Mit Zugang der Anmeldebestätigung bei dem Kursteil-
nehmer kommt der Vertrag zustande. 


2.2. Mit der Anmeldebestätigung wird eine Rechnung übersandt, in der die anfallende 
Kursgebühr, die sämtliche Leistungen gem. Ziff. 2.1 (Unterricht, Unterkunft,  
Verpflegung) enthält, der Zahlungstermin und die Kursteilnehmernummer mit
geteilt wird.


3.  preise und zahlungsbedingungen
3.1. Vertragsbestandteil ist die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültige Preisliste für 


Unterricht, Unterkunft und Verpflegung, vgl. unter www.goethe.de/anmeldung
deutschland. 


3.2. Die Kursgebühr ist in voller Höhe zu dem in der Rechnung angegebenen Zahlungs-
termin zur Zahlung an das GI fällig. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung 
ist der Eingang auf dem in der Rechnung angegebenen Konto des GI. Bei der 
Überweisung ist die Kursteilnehmernummer anzugeben.


3.3. Sämtliche mit der Zahlung der Kursgebühr anfallenden Bankgebühren gehen zu 
Lasten des Kursteilnehmers.


3.4. Geht die Zahlung der vollen Kursgebühr nicht rechtzeitig beim GI ein, verliert der 
Teilnehmer seinen Anspruch auf die gebuchten Leistungen. In diesem Fall ist das 
GI berechtigt, die gebuchten Leistungen anderweitig zu vergeben. 


3.5. Bei Nichtteilnahme am gebuchten Kurs, verspäteter Ankunft, vorzeitiger Abreise 
oder Abbruch eines Kurses sowie bei sonstigen Fehlzeiten (z.B. Krankheit) besteht 
kein Anspruch auf Erstattung der Kursgebühr.


4.  Umbuchung 
 Eine Umbuchung der gebuchten Leistungen (z.B. Änderung des Kurstermins)  


ist in Ausnahmefällen zulässig und erfolgt in Absprache mit dem GI. Die erste 
Umbuchung ist kostenfrei, für jede weitere Umbuchung wird ein Kostenbeitrag  
in Höhe von € 60,– fällig. 


5.  rücktritt
5.1. Der Kursteilnehmer kann von der Buchung des Unterrichts gemäß nachfolgenden 


Bedingungen zurücktreten.
   Bei Rücktritt bis vier (4) Wochen vor Kursbeginn behält das GI eine Verwal-


tungsgebühr von € 160,– ein; 
   Bei Rücktritt bis eine (1) Woche vor Kursbeginn behält das GI 30 % der Unter-


richtsgebühr ein, mindestens jedoch die Verwaltungsgebühr von € 160,–;
   Bei Rücktritt bis einen (1) Tag vor Kursbeginn behält das GI 50 % der Unter-


richtsgebühr ein, mindestens jedoch die Verwaltungsgebühr von € 160,–; 
   Nach Kursbeginn behält das GI 100% der Unterrichtsgebühr ein.
 Dem Kursteilnehmer ist der Nachweis gestattet, dass der im konkreten Fall ange-


messene Betrag niedriger ist. 
5.2. Von gebuchten Unterkunftsleistungen kann der Kursteilnehmer bis vier (4) 


Wochen vor Kursbeginn kostenlos zurücktreten. Ein späterer Rücktritt ist ausge-
schlossen. 


5.3. Der Rücktritt ist schriftlich, auch per E-Mail, gegenüber dem Goethe-Institut an die 
in der Anmeldebestätigung genannten Kontaktadressen zu erklären. Maßgeblich 
für den Zeitpunkt der Rücktrittserklärung ist der Eingang der Rücktrittserklärung 
bei der in der Anmeldebestätigung genannten Kontaktadresse. 


6. kurseinteilung/klassengröße
6.1. Die Zuweisung zu einer Kursstufe erfolgt aufgrund eines Einstufungstests vor Ort. 
6.2. Bei allen Kursen werden maximal 16 Kursteilnehmer pro Klasse unterrichtet.
7.  Unterkunft
7.1.  Das GI bietet auf Wunsch Unterkünfte zur Miete an. Die Buchung von Unterkünften 


ist in der Anmeldung anzugeben. Eine vorherige Besichtigung der Unterkünfte ist 
nicht möglich. 


7.2.  Die Unterkünfte werden nur kursweise vermietet. Der Tag des Einzugs  
ist der publizierte Anreisetag, der Tag des Auszugs ist der publizierte 
Abreisetag. 


7.3.  Für die pflegliche Behandlung und Sauberkeit der Unterkunft ist für die 
Dauer des Mietverhältnisses der Kursteilnehmer zuständig. Nach Beendi-
gung des Mietverhältnisses ist die Unterkunft aufgeräumt und sauber zu 
hinterlassen. 


7.4.  Erfolgt die Unterkunft in einem Gästehaus, so findet zu Beginn und Ende 
des Mietverhältnisses jeweils eine ordentliche Übergabe zwischen dem 
Kursteilnehmer und einer vom GI autorisierten Person statt (Zustand der 
Räumlichkeiten, Inventarprüfung etc.).


7.5.  Die Übernachtung von Gästen des Kursteilnehmers bedarf der ausdrück-
lichen Zustimmung des GI. 


7.6.  Ein Verstoß gegen die Hausordnung des Vermieters führt zu einer fristlosen 
Kündigung des Mietverhältnisses ohne Anspruch auf Ersatz oder Erstattung 
der Miete.


7.7.  Wird eine Unterkunft durch das GI empfohlen, z.B. durch einen Link auf der 
Homepage des GI, dann tritt das GI nicht als Vermieter der Unterkunft auf.


8.  Pflichten des Kursteilnehmers
8.1.  Der Kursteilnehmer hat selbst und auf eigene Kosten Sorge zu tragen, 


dass sein Aufenthalt in Deutschland rechtmäßig ist und er die/das etwaig 
erforderliche Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung/Visum besitzt.


8.2.  Der Kursteilnehmer ist für den Abschluss einer Kranken-, Unfall-, Haft-
pflicht und Hausratsversicherung selbst verantwortlich. Das GI übernimmt 
keine Haftung in diesem Bereich.


8.3.  Der Kursteilnehmer ist verpflichtet, die in den Instituten geltende Kurs und 
Hausordnung einzuhalten.


9.  Haftung des gI
9.1.  Auf Schadensersatz haftet das GI – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur 


bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
9.2.  Darüber hinaus haftet das GI auch bei einfacher Fahrlässigkeit für Schäden 


aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für 
Schäden aus der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht.


9.3.  Weitergehende vertragliche und deliktische Ansprüche des Kursteilnehmers 
sind ausgeschlossen.


10.  Höhere gewalt
 Das GI haftet weder für sich noch für seine Mitarbeiter für die Nichterfüllung 


seiner Vertragsverpflichtungen oder Schäden, soweit diese auf höhere Ge-
walt, insbesondere Feuer, Wasser, Unwetter oder sonstige Naturereignisse, 
Explosion, Streik, Krieg, Aufruhr oder sonstige außerhalb des Verantwor-
tungs/Einflussbereiches des GI liegende Gründe zurückzuführen sind. 


11. Datenschutz
 Das GI erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kursteil-


nehmers sowohl zum Zwecke der Erfüllung eines mit dem Kursteilnehmer 
abgeschlossenen Vertrages als auch im Rahmen der gesetzlichen Erlaub-
nisse und einer dem GI gegebenenfalls erteilten datenschutzrechtlichen 
Einwilligungserklärung. Weitere Details ergeben sich aus der gesonderten 
Datenschutzerklärung, auf die hiermit ausdrücklich verwiesen wird. 


12. anzuwendendes recht
 Für diese Teilnahmebedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen 


dem GI und dem Kursteilnehmer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Gerichtsstand ist München.


13.  salvatorische klausel
 Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Teilnahmebedingungen 


unwirksam sein, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültig-
keit davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine rechtlich 
zulässige zu ersetzen, die der unzulässigen nach Inhalt und wirtschaftlicher 
Auswirkung am nächsten kommt. 


*  Zur besseren Lesbarkeit wird der maskuline Rollenbegriff unabhängig vom 
Geschlecht benutzt.
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1 2 3



Ich möchte buchen: Bitte tragen Sie in das Feld vor dem Kurstyp die gewünschte 
Anzahl der Kurse ein: 1, 2, 3 ... 
 



 
 Intensiv 8  Intensiv 2



       
 



 Intensiv 4     Intensiv 2 – Sprache und Kultur 
      



 
Daten des Kurses von: bis: 
   



                20               20
Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr



Gewünschter Kursort 



1. Wahl   2. Wahl 



   



 
 Premium SuperIntensiv 1 



    
 



 Premium SuperIntensiv 2    Premium Intensiv 4 plus 
   



Daten des Kurses von: bis: 
  



                20               20
Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr



Gewünschter Kursort 



1. Wahl   2. Wahl 
   



 



Daten des Kurses von: bis: 
  



                20               20
Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr



 
Gewünschter Kursort



 
   



Zusätzlich zum Kurs buche ich folgende Unterkunft 
(siehe Angebot im Kurskalender): 
 



 Gästehaus  Privat  Apartment
    
 



 Einzelzimmer    Doppelzimmer 
    
 



 Raucher    Nichtraucher 
    
 



 Frühstück (nur Dresden, Göttingen, Schwäbisch Hall) 
  
 



 Mittagessen (nur Göttingen und Schwäbisch Hall)



Erhalten von (Stempel Institut) 



Goethe-Institut 
Kundenmanagement 
Goethestr. 20
80336 München



Das Goethe-Institut weist darauf hin, dass jeder Kursteilnehmer für Schäden 
aller Art, die er verursacht, selbst verantwortlich ist.



Die mir ausgehändigten Teilnahmebedingungen erkenne ich als verbindlich an. 



 
 
 
 
 



 Datum/Unterschrift 
 
Wenn ein Dritter die Kosten trägt, bitte eine entsprechende Erklärung beilegen.



Telefon: + 49 89 15921–200 
Faks: + 49 89 15921–202 
E-mail: deutsch@goethe.de  
goethe.de/de



Agentur-Nr. bzw. 
Institutskennung



Füllen Sie dieses Formular bitte (mit schwarzem Stift) in DRUcKBUcHSTABEN aus  
und senden Sie es nach München zurück. 



 männlich  weiblich



Familienname (wie im Pass) 



Vorname (wie im Pass) 



c/o 



Straße/Nr. 



PLZ  



Ort 



Land 



Telefon (mit Vorwahl) 



E-Mail 



Geburtsland 



Geburtsort 



Staatsangehörigkeit 



Geburtsdatum  
 
 Tag Monat Jahr



Beruf 



Infos: Ich bin damit einverstanden, dass ich vom Goethe-Institut 
weiterhin Informationen per E-Mail erhalte.  Ja  Nein  
 
    



In welcher Sprache sollen wir Ihnen schreiben? 
 
 



ANMELDUNG DE
DEUTScH LERNEN IN DEUTScHLAND



Please fill in this form in black ink and CApITAl lETTErs and return it to Munich.



male female



last name (as shown in passport)



First name (as shown in passport)



c/o



street /no.



postal Code



City



Country



Telephone (with area code)



E-mail



Country of birth



place of birth



Citizenship



Date of birth



Occupation



Information: I would like the Goethe-Institut to continue sending  Yes  No 
me information by e-mail.



  Deutsch  English  Français  Italiano  Español
What language should we use to corresponding with you?



I would like to book (a) course(s): please enter the desired number of courses in the 
field before the course typee: 1, 2, 3 ...



Intensiv 8



Intensiv 4



Intensiv 2



Intensiv 2 – language and Culture



Course dates: From: until:



day month year day month year



1st choice 2nd choice



Desired course location:



premium superIntensiv 1



premium superIntensiv 2 premium Intensiv 4 plus



Course dates: From: until:



1st choice 2nd choice



Desired course location:



Course dates: From: until:



Desired course location:



PREMIUMKURSE



INTENSIVKURSE



ANDERE KURSE



In addition to the course I am booking the following accommodation 
(see available choices in the course calendar):



Double room



Non-smoker



Breakfast (only available in Dresden, Göttingen, Schwäbisch Hall) 



Lunch (only available in Göttingen and Schwäbisch Hall)



The Goethe-Institut hereby notifies the course participant that he is responsible 
for any damage of whatever nature that he causes.



I hereby recognize as binding the Terms and Conditions of Enrollment  
provided to me.



If a third party is covering the costs, please enclose a declaration to that effect.



received from (institute stamp)



Date/signature



Guesthouse Homestay



single room



smoker



Apartment



day month year day month year



day month year day month year



day month year
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Damit wir Sie in den für Sie geeigneten Kurs einschreiben können, bitten wir Sie, 
die folgenden Fragen vollständig zu beantworten: 



Haben Sie Vorkenntnisse?  Ja  Nein 



Fahren Sie bitte fort, wenn Sie „Ja” angekreuzt haben. 



 
Wie lange haben Sie Deutsch gelernt? 
 
  Monate Jahre Stunde/n pro Woche 
    durchschnittlich



Haben Sie eine der folgenden Prüfungen abgelegt?



 Goethe-Zertifikat A1:  Goethe-Zertifikat B1  Goethe-Zertifikat C1 
 start Deutsch 1



 Goethe-Zertifikat A2:   Goethe-Zertifikat B2  Goethe-Zertifikat C2: 
 start Deutsch 2    Großes Deutsches 
       sprachdiplom  



 Andere prüfung  TestDaF



Mit welchem Lehrbuch haben Sie zuletzt gelernt? 



Auf welcher Niveaustufe war Ihr letzter Kurs?



Wenn sie an einem Goethe-Institut im In- oder Ausland Deutsch lernen oder  
gelernt haben, werden Ihnen unsere dortigen Kolleginnen und Kollegen gern eine 
Einstufungsempfehlung geben: 



Frau / Herr



 
hat vom  bis



 
im GI   die Kursstufe



 
mit  UE besucht. Wir empfehlen einen Folgekurs im Niveaubereich: 



A1 A2 B1 B2 c1 c2



Stempel (Institut) 



SENDEN



To ensure that we can enroll you in a suitable course for you, we request that you 
answer all of the following questions:



Do you have prior knowledge of German?  Yes  No



If you selected „Yes“, please continue.



stamp (Institute)








			Monat: 


			Jahr: 


			Monat_2: 


			Jahr_2: 


			Monat_3: 


			Jahr_3: 


			Monat_4: 


			Jahr_4: 


			Monat_5: 


			Jahr_5: 


			Monat_6: 


			Jahr_6: 


			Monat_7: 


			Jahr_7: 


			Goethe-Zertifikat A1: Off


			Goethe-Zertifikat B1: Off


			Goethe-Zertifikat C1: Off


			Goethe-Zertifikat A2: Off
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			Beruf: 


			Geburtsland: 


			E-Mail: 


			Senden: 


			Andere Kurse: 


			Datum: 


			1: 


			 Wahl_1: 


			 Wahl_2: 





			2: 


			 Wahl_2: 


			 Wahl_1: 





			hat vom: 


			bis: 


			im GI: 


			die Kursstufe: 


			Geschlecht: Off


			Werbung: Off


			Intensiv: Off


			Premium: Off


			Unterkunft: Off


			Zimmer: Off


			Smoke: Off


			Frühstück: Off


			Mittagessen: Off


			Vorkenntnisse: Off


			Niveau: Off


			Land: 


			Telefon: 


			Sprache: Off


			c/o: 


			Straße/Nr: 


			PLZ: 


			Familienname: 


			Vorname: 


			Ort: 


			Tag: 


			Tag_2: 


			Tag_3: 


			Tag_4: 


			Tag_5: 


			Tag_6: 


			Tag_7: 


			gewuenschter Kursort: 


			Monate: 


			Jahre: 


			Stunde/n pro Woche: 


			Andere Prüfung: Off


			TestDaF: Off


			Mit welchem Lehrbuch haben Sie zuletzt gelernt?: 


			Auf welcher Niveaustufe war Ihr letzter Kurs?: 


			Frau/Herr: 
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