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جنين وغزة ,رام هللا دورات اللغة األلمانية في  

 

2018نيسان/ ابريل18حتى  كانون ثاني / يناير 14من : الخريففصل   

 التسجيل: من 10.12.2018 وحتى 11.01.2018 من األحد الى الخميس من الساعة 10 صباحا  حتى 5 عصرا  

01.01.2018وحتى  24.12.2017الرجاء المالحظة: المعهد مغلق من   

 

 رام هللا

 دورة مكثفة جدا  ) دورة كاملة(

 وحدة دراسية( 136جلسات اسبوعياً )  5

 صباحية

A1  1:30حتى  10 28.02.2018 -14.01.2018  من األحد الى الخميس  

 

  A1 دوراة مكثفة ) نصف مستوى(

وحدة دراسية( 68جلسات اسبوعية )  3  

  مسائية

A1.1  7:30حتى  5 05.03.2018 -15.01.2018  والخميساالثنين, الثالثاء 

 

 A2 )دورة مكثفة جدا  ) دورة كاملة 

 وحدة دراسية( 136جلسات اسبوعياً )  5

 صباحية

A2  1:30حتى  10     28.02.2018 -14.01.2018   من األحد الى الخميس  

    

  A2 دورة مكثفة ) نصف مستوى(

وحدة دراسية( 68جلسات اسبوعية )  3  

  مسائية 

A2.1  7:30حتى  5    04.03.2018 -14.01.2018  االحد, الثالثاء واالربعاء  

 

 B1 دورة مكثفة ) نصف مستوى(

وحدة دراسية( 68جلسات اسبوعية )  3  
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    مسائية  

B1.1 7:30حتى  5  04.03.2018 -14.01.2018  االثنين واالربعاء , االحد  

 مسائية +B1دورة  

 وحدة دراسية( 48)  جلستين اسبوعيا

    مسائية

B1+ 7:30حتى  5  07.03.2018 -15.01.2018  ربعاءاألثنين واال  

 

 

 B2 دورة مكثفة ) نصف مستوى(

وحدة دراسية( 76)  تين اسبوعياجلسات  

    مسائية  

B2.1 7:30حتى  5  12.03.2018 -15.01.2018  االثنين, الثالثاء والخميس  

 

 دورات خاصة

 مسائية A1لليافعين 

 وحدة دراسية( 60)  جلستين اسبوعيا

   مسائية

A1.2 مساءا 6.30حتى  4  23.04.2018 -18.01.2018  الخميس والسبت 

 

 مسائية B2/+1Bدورات محادثة لمرحلتي 

 وحدة دراسية( 30جلسة اسبوعية ) 

B2/ B1 مساءا 7:30حتى  4  18.03.2018 -14.01.2018   االحد  

 

  جنين

  A1 دورة مكثفة كاملة

وحدة دراسية( 136جلسات اسبوعية ) 3  

 صباحية

A1 1:30حتى  10  07.04.2018 -15.01.2018  السبت, االثنين واالربعاء  

 

 بيت جاال

الرجاء التواصل مع مكتب اللغة في معهد غوتة رام هللا الدورات حسب الطلب  
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 غزة

اللغة لمعهدنا في غزةلدورات اللغة األلمانية في غزة الرجاء االتصال بمنسقة   

رقم الهاتف:  140 230 597 (0) 00972  

من بعد الظهر 5صباحا و  10من االحد الى الخميس ما بين   

 
language-gaza@ramallah.goethe.org: او ارسال ايميل الى 

 معلومات عامة

رام هللا, بيت جاال و جنين الرجاء التواصل:لالستفسار عن دورات  -1  

 1922 298-2 (0) 00972هاتف: 

language@ramallah.goethe.orgEmail:   

 ة الرجاء التواصل:لالسفسار عن دورات غز 2

 140 230 597 (0) 00972هاتف: 

Email: language-gaza@ramallah.goethe.org 

 

 التسجيل:

:لدورات رام هللا و بيت جاال  

عصرا   5صباحا  حتى  10من األحد الى الخميس من الساعة  11.01.2018وحتى  10.12.2018من   

 دورات غزة :

Mobile: 00972 (0) 597 230 140 

Email: language-gaza@ramallah.goethe.org 

 

  امتحانات تقييم مستوى اللغة: ) لمن لديهم معرفة مسبقة باللغة االلمانية(
 تحديد موعد في رام هللا

Tel.: 00972 (0) 2-298 1922 
Email: language@ramallah.goethe.org 

 
 تحديد موعد في غزة  

Cell Phone: 00972 (0) 597 230 140 
              Email: language-gaza@ramallah.goethe.org 

 

 

9ن: على االقل والمشترك  

 رسوم الدورات

 شيقل 1,850: ( وحدة دراسية 136)  الدورة المكثفة جدأ

 شيقل( 900 (: وحدة دراسية 68: شيقل ) نصف مستوى 1,800 (: وحدة دراسية 136)   A1- B1 الدورة المكثفة الكاملة

 B1+ (48 وحدة دراسية :)شيقل 650 

B2  ( :152 وحدة دراسية :)شيقل(  1,000:  وحدة دراسية 76 شيقل )نصف مستوى 2,000 
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 شيقل 800: (وحدة دراسية 60)  دورة اليافعين

 شيقل B1/B2400 : دورات المحادثة:  

 السعر ال يشمل الكتاب المقرر

 الرجاء االنتباه: كل الدورات معرضة للتغيير

الطلب(تتوفر الكتب المقررة لجميع المراحل لدى مكتب اللغة ) االسعار متوفرة على استمارة   

دقيقة دراسية 45الوحدة الدراسية: عبارة عن   


