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 ورقة معلومات بشأن دورة االندماج

لألجانب المقيمين منذ فترة طويلة في ألمانيا، ولمواطني االتحاد، ولحاملي جنسية إحدى دول المنطقة االقتصادية األوروبية 

 بقدرات كافية في اللغة األلمانيةوحاملي الجنسية األلمانية غير المتمتعين 

 المواطنون األعزاء،

إذا كنتم تعيشون بصفتكم أجانبا منذ فترة طويلة في ألمانيا أو كنتم من مواطني االتحاد أو من حاملي جنسية إحدى دول المنطقة 

أللمانية، فإن بإمكانكم لدى المكتب االقتصادية األوروبية أو من حاملي الجنسية األلمانية غير المتمتعين بقدرات كافية في اللغة ا

 االتحادي لشؤون الهجرة والالجئين تقديم طلب من أجل القبول للمشاركة في إحدى دورات االندماج.

 ليس بإمكان األطفال، واليافعين والبالغين الصغار الذين ال يزورون المدرسة بعد أن يشاركوا في دورة اإلندماج.

 ما هي دورة االندماج؟

 رة اإلندماج العامة من جزئين، الدورة اللغوية والدورة التوجيهية.تتألف دو

في الدورة اللغوية تتعلمون الثروة اللغوية التي تحتاجونها من أجل التحدث والكتابة في حياتكم اليومية. ويتضمن ذلك االتصال  

 بالدوائر الرسمية، إجراء المحادثات مع الجيران وفي مكان العمل، وكتابة الرسائل وتعبئة االستمارات.

الحياة في ألمانيا. إذ تتعلمون هنا بعض الشيء حول النظام القانوني، والثقافة أما الدورة التوجيهية فتزودكم بمعلومات حول  

 والتاريخ الحديث للبلد.

 دقيقة( ومن دورة توجيهية تتضمن  حصة )مدة الحصة  تتكون دورة االندماج العامة من دورة لغوية تشتمل على 

األولى بالدورة األساسية، فيما  حصة. تسمى الحصص الـ  حصة. تتألف الدورة اللغوية من ستة مقاطع يشمل كل منها 

 حصة التالية لذلك دورة لغوية بنائية. تدعى الـ 

كما أن هناك أيضا دورات اندماج معدة مثال للنساء، للوالدين، للشباب ولألشخاص غير المتمكنين جيدا من القراءة والكتابة. 

 حصة. تستغرق هذه الدورات 

 إذا كنتم قادرين على التعلم بسرعة، فإن بإمكانكم عندها زيارة دورة مكثفة. 
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ستقوم المؤسسة التي تجري دورة االندماج، ما يسمى بـ "جهة تقديم الدورة" بإجراء اختبار لتحديد مستواكم عند بداية الدورة.  

 بهما. اختبار تحديد المستوى مجاني.يتم هنا التحقق من الدورة ومقطع الدورة الذين من المفضل أن تبدأوا 

 المشاركة باالختبار الختامي 

يتكون االختبار الختامي من اختبار لغوي واختبار يجرى عند آخر الدورة التوجيهية، التي يطلق عليها اسم "الحياة في ألمانيا".  

( ونجحتم في اختبار "الحياة في ألمانيا"، غوي إذا أثبتم في االختبار الختامي بأنكم تتمتعون بقدرات لغوية كافية )المستوى الل

 فإنكم تكونون بهذا قد اختتمتم دورة االندماج بنجاح. عندئذ ستحصلون على "شهادة دورة االندماج".

 إن لم تنجحوا في أحد االختبارين أو كليهما، فإنكم تحصلون عندها على شهادة بالنتيجة.

 المشاركة باالمتحان الختامي مجانية. 

 زات المشاركة بدورة االندماجمي

على األجانب القادمين من دولة غير منتمية إلى االتحاد األوروبي أن يفوا ببعض الشروط، إن كانوا يريدون الحصول على حق 

غير محدد زمنيا باإلقامة في ألمانيا. إذ أن عليكم ضمن أمور أخرى أن تتمتعوا بقدرات كافية في اللغة األلمانية إلى جانب 

ارف أساسية في مجال النظام القانوني والمجتمعي وظروف الحياة في ألمانيا. تعد هذه الشروط موفى بها باختتام دورة االندماج مع

بنجاح. أضف إلى ذلك أن باإلمكان عندها أن تحصلوا في وقت مبكر أكثر على الجنسية األلمانية. هذا ناهيك عن أن من شأن 

 من خالل دورات االندماج تسّهل الحياة اليومية في ألمانيا وتزيد من فرصكم في سوق العمل. قدرات اللغة األلمانية المكتسبة

 القبول لدورة اإلندماج من قبل المكتب االتحادي والتسجيل لدى جهة تقديم الدورات

حتما تعبئة الحقل يرجى تعبئة طلب القبول بشكل كامل ومقروء. إذا كان العنوان الذي ذكرتوه تابعا السم آخر، يرجى عندها 

( وإال فلن يكون باإلمكان تبليغ البريد. يرجى عندها إرفاق المستندات المبينة بالطلب وارسالها إلى العنوان "مقيم لدى" )

 المذكور فيه.

إذا تم قبولكم للمشاركة في إحدى دورات االندماج، فإنكم ستحصلون عندها من المكتب االتحادي على تأكيد بشأن أحقيتكم 

بالمشاركة في دورة االندماج، ما يسمى بـ "شهادة األحقية". تجدون جهات تقديم الدورات القريبة منكم، وأماكن انعقادها شأنها 

 شأن المكاتب اإلقليمية المسؤولة التابعة للمكتب االتحادى على اإلنترنت تحت:

  

يسرى قبولكم للدورة لمدة سنة واحدة. تتضمن شهادة التأكيد تحت عبارة "األحقية بالمشاركة سارية حتى ..." تاريخا معينا. 

عليكم تسجيل أنفسكم لدورة االندماج لدى إحدى جهات تقديم الدورات حتى موعد أقصاه هذا التاريخ. يرجى التسجيل لدورة 

اج لدى الجهة التي تذكر لكم إن وجدت وتقديم شهادة األحقية لهذه الجهة. يرجى، إن لم يتم ذكر جهة معينة لكم، أن تقوموا اندم

 في أسرع وقت ممكن بتسجيل أنفسكم لدى إحدى جهات تقديم الدورات التي تختارونها.
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 سلكم إلى جهة معينة من جهات تقديم الدورات.يجوز للمكتب االتحادي لغرض ضمان مشاركتكم بالدورة في وقت قريب أن ير

على جهة تقديم الدورات عندها أن تبلغكم بالتاريخ المتوقع النطالق الدورة. من شأن الدورة أن تنطلق في غضون ستة أسابيع 

 ذلك.اعتبارا من تاريخ التسجيل. إن لم يتم ضمن هذه الفترة عقد أي دورة، فإن على جهة تقديم الدورات أن تبلغكم ب

يرجى األخذ بعين االعتبار أن شهادة األحقية بالمشاركة تسقط إن لم تبدأوا بدورة االندماج ألسباب عائدة لكم أنتم في موعد أقصاه 

 سنة واحدة اعتبارا من تاريخ التسجيل أو انقطعتم عن المشاركة بالدورة لمدة تزيد عن سنة.

 المشاركة بالدورة حسب األصول

بدورة االندماج حسب األصول من أجل تحقيق هدف الدورة. وهذا يعني بدوره أن تقوموا بزيارة الحصص عليكم المشاركة 

الدراسية بانتظام حتى نهاية الدورة وأن تتقدموا لالختبار الختامي. أضف إلى ذلك أن للمشاركة بالدورة حسب األصول أهمية 

ا من حصص الدورة اللغوية. ستقوم جهة تقديم الدورات بإصدار لكم أنتم أيضا، إن كنتم تريدون في وقت الحق إعادة حصص م

 تأكيد خطي لكم على المشاركة حسب األصول إن كنتم ترغبون بذلك.

 رعاية األطفال

يرجى التوجه إلى جهة تقديم الدورات إن كنتم بحاجة إلى رعاية لألطفال كي تتمكنوا من زيارة دورة االندماج. ستقوم هذه الجهة 

 بإمكانيات الرعاية المتوفرة.بإخباركم 

 تغيير جهة تقديم الدورات

ال يجوز مبدئيا تغيير جهة تقديم الدورات إال بعد اختتام المقطع المعني من الدورة. ليس من الممكن تغيير جهة تقديم الدورات 

بين دوام جزئي ودوام إال عند توفر ظروف خاصة، وخصوصا في حالة االنتقال للسكن في مكان آخر، تغيير نمط الدورة ما 

 كامل، أو لتوفير إمكانية رعاية األطفال أو لاللتحاق بتدريب مهني أو عمل وذلك بعد اختتام المقطع المعني من الدورة.

 في حالة تغيير جهة تقديم الدورات ألسباب أخرى ستفقدون الحصص الدراسية التي لم تزورونها من المقطع المعني للدورة.

 دورات أن تعيد لكم شهادة األحقية في حالة تغييركم بشكل جائز لجهة تقديم الدورات.على جهة تقديم ال 

 تكاليف دورة االندماج

يورو لقاء كل حصة دراسية لجهة تقديم الدورة. يجب دفع هذا المبلغ قبل بدء كل  عليكم دفع مبلغ مساهمة بالتكاليف يعادل 

حصة وقبل الدورة التوجيهية. إذا تغيبتم عن حضور الحصص الدراسية،  لى مقطع من مقاطع الدورة التي يشتمل كل منها ع

فإنه لن يكون باإلمكان عندها إعادة مبلغ المساهمة بالتكاليف للحصص التي تفوتكم. إن لم يكن لديكم دخل خاص، فإن الشخص 

 الملزم بتحمل نفقات معيشتكم هو من عليه عندها دفع مبلغ المساهمة.
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أن يتم إعفاءكم من مبلغ المساهمة بالتكاليف، إن كنتم تحصلون على مخصصات البطالة من الفئة الثانية أو على معونة باإلمكان 

لتغطية النفقات المعيشية )معونة اجتماعية( أو إن كنتم ألسباب أخرى في عوز مالي. عليكم تقديم طلب اإلعفاء من مبلغ المساهمة 

 يمي المسؤول عنكم والتابع للمكتب االتحادي.بالتكاليف خطيا لدى المكتب اإلقل

يرجى إرفاق إثبات للعوز المالي )صورة عن الشهادة المعنية، مثال القرار بشأن مخصصات البطالة من الفئة األولى أو الثانية،  

ات بموجب معونة اجتماعية، مخصصات سكن، إعانة دعم التعليم الجامعي بموجب القانون االتحادي، عالوة األطفال، مخصص

قانون خدمات طالبي اللجوء، اإلعفاء من رسوم الحضانة، اإلعفاء من رسوم البث اإلذاعي والتلفزيوني، البطاقة االجتماعية 

المحلية إلخ(. يرجى إن إمكن تقديم الطلب قبل بدء المشاركة بالدورة. إذا تقدمتم بالطلب خالل الدورة، فإنه ال يمكن عندها مبدئيا 

 ن التكاليف بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ انطالق الدورة.منح اإلعفاء م

 تكاليف السفر

إذا كان قد تم إعفاءكم من قبل المكتب االتحادي من دفع مبلغ المساهمة بتكاليف الدورة، فإن بإمكانكم عندها الحصول على مبلغ 

إضافي لتغطية تكاليف السفر إلى دورة االندماج. يتم منح المبلغ اإلضافي على شكل مبلغ إجمالي. إال أنه يشترط في ذلك دوما 

كم من شقتكم. عليكم من أجل الحصول على هذا المبلغ اإلضافي تقديم  رة واقعا على بعد ال يقل عن أن يكون مكان انعقاد الدو

طلب بذلك للمكتب اإلقليمي المسؤول عنكم والتابع للمكتب االتحادي. تجدون هذا المكتب اإلقليمي على اإلنترنت تحت 

 

 حصة على أقصى حد من حصص الدورة اللغوية إعادة 

حصة دراسية من حصص الدورة اللغوية. يشترط في ذلك أن  يمكنكم في ظل ظروف معينة ولمرة واحدة فقط إعادة حتى 

لالختبار اللغوي دون أن تثبتوا توفر تكونوا قد شاركتكم بالدورة اللغوية بشكل كامل وبانتظام، وأن تكونوا قد تقدمتم آخر الدورة 

  (.قدرات لغوية كافية لديكم )المستوى اللغوي 

تتطلب المشاركة بالحصص المعادة تقديم طلب بهذا الخصوص. يرجى تقديم هذا الطلب لدى فرع المكتب االتحادي اإلقليمي 

 المسؤول عن مكان سكناكم.

تتطلب في هذه الحالة أن تكونوا قد تقدمتم قبل  الإعادة الدورة اللغوية البنائية إذا كنتم تزورون إحدى دورات محو األمية، فإن  

 حصة دراسية. ذلك الختبار لغوي، من أجل إعادة الـ 

 إعادة مبلغ المساهمة بالتكاليف

 االتحادي لكم  بنجاح لالمتحان الختامي، فإن من الممكن عندها أن يعيد المكتب //إذا كنتم قد تقدمتم بعد تاريخ 

% من مبلغ المساهمة المدفوع. ولكن هذا ال يسري إال عند عدم مضّي أكثر من عامين ما بين أول إصدار لشهادة األحقية 

بالمشاركة وبين االمتحان الختامي. عليكم من أجل إعادة المبلغ لكم تقديم طلب لدى المكتب اإلقليمي المسؤول عنكم والتابع 

 للمكتب االتحادي.

 

 

 

https://bamf-navi.bamf.de/de/


 المكتب االتحادي لشؤون الهجرة والالجئين  ورقة معلومات بشأن دورة االندماج

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 

 

 5/  5الصفحة   

 

 أمور أخرى يتعين عليكم معرفتها

 

تحصلون على كافة استمارات الطلبات المذكورة في ورقة المعلومات هذه أيضا لدى جهة تقديم الدورات، أو دائرة األجانب أو 

 لدى الفرع اإلقليمي المسؤول عن مكان سكناكم.والتابع للمكتب االتحادي. كما تجدون االستمارات أيضا على صفحة اإلنترنت

  تحت:

 تتوفر إمامكم أيضا إمكانية إرسال طلباتكم بصيغة رقمية عبر البوابة االتحادية إلى المكتب االتحادي.

 الطلبات التالية موجودة قيد تصرفكم بصيغة رقمية: 

 طلب قبول للمشاركة بدورة االندماج -

 حصة على أقصى حد من حصص الدورة اللغوية قبول إلعادة طلب  -

 طلب لإلعفاء من مبلغ المساهمة بتكاليف دورة االندماج -

 طلب لمنح مبلغ إضافي لتكاليف السفر بما في ذلك منح مبلغ إجمالي أعلى -

 %( طلب إلعادة مبلغ المساهمة بالتكاليف ) -

 المتوفرة على البوابة االتحادية عبر عنوان اإلنترنت هذا:يمكنكم الوصول إلى الطلبات اإللكترونية 

 

 تجدون كافة المعلومات األخرى المتعلقة بتقديم الطلبات على اإلنترنت تحت:

 

 

لشباب. يرجى فضال عن ذلك مراعاة عروض مكاتب الخدمات االستشارية لشؤون الهجرة ومكاتب خدمات الهجرة الخاصة با

تساعدكم هذه الجهات في المسائل المتعلقة بالطلبات، وتجيب عن أسئلتكم وتهتم بمشاكلكم، كما يمكنها أن تبحث لكم عن دورة 

يمكنكم معرفة أماكن تواجد مكاتب الخدمات االستشارية لشؤون الهجرة ومكاتب خدمات الهجرة الخاصة  االندماج المناسبة.

ى مكتب األجانب المسؤول عنكم، أو لدى الفرع اإلقليمي للمكتب االتحادي أو على اإلنترنت تحت بالشباب القريبة منكم إما لد

. 

أن تساعدكم إن كان لديكم  تتضمن ورقة المعلومات أهم المعلومات المتعلقة بمشاركتم بدورة االندماج. يمكن لجهة تقديم الدورات

 المزيد من األسئلة.

 مؤمنين بتأمين حكومي ضد الحوادث خالل زيارتكم لدورة االندماج. غيرأنتم 

 نتمنى لكم كامل التوفيق والنجاج في زيارة دورة االندماج!
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