
نحن نستقبل
 “Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine ”

الصادرة من مكتب العمل والتوظيف
aspirieren

enterale  
Ernährung Lipide

Embolie
? ??

?

For other language options please have a look 
here:

Mehrsprachige Infos über den Sprachkurs 
findest du hier:

Malteser Hilfsdienst e.V. 
Landes-/Regionalgeschäftsstelle NRW 

Abteilung Flüchtlingshilfe
 Kaltenbornweg 3, 50679 Köln

Hannah Reyle 
Kompetenzteam Integration 

 0170 2842499 
 hannah.reyle@malteser.org

Dr. Arnd Hoffmann 
Kompetenzteam Integration 

 0151 25683568 
 arnd.hoffmann@malteser.orgbit.ly/3WFZpnH

للمزيد من المعلومات باللغة العربية اضغط على الموقع 
اإللكتروني ادناه:

لغة الرعاية – رعاية اللغة 
كورس اللغة األلمانية للوظائف 

و التخصصات في مجال الرعاية 
الصحية

للتسجيل في دورتك للغة األلمانية في مجال الوظائف الصحية

مواعيد الكورس:
17.04.2023-16.06.2023

من يوم االثنين الى الخميس من الساعة
9:00-13:15

العنوان:
Malteser Schulungszentrum Köln

Stolberger Straße 364, 50933 Köln

للتسجيل:

مزيد من المعلومات اضغط على الموقع االلكتروني:

العنوان البريدي:

للتواصل و المعلومات يرجى االتصال: 
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 “Sprache der Pflege – Pflege der Sprache„ اذن لدينا لك الكورس المناسب! كورس لغة مكثف لمدة ثمانية اسابيع
للراغبين من المهاجرين و الالجئين للعمل في مجال الرعاية الصحية. ميزة هذا الكورس بانه تطبيقي و ومحتواه يركز على مختلف 

التدريبات في مجال الرعاية الصحية ويعزز من فرص الحصول على عمل في هذا المجال. والجدير بالذكر ان منظمة المالتيزر تعد من 
كبار المنظمات اإلنسانية وخاصة في مجال مهن الرعاية الصحية مما يعزز فرص الحصول على عمل في هذا المجال.

لتعلم اللغة األلمانية في التخصص الوظيفي في مجال الرعاية الصحية
هل تود العمل في مجال الرعاية الصحية؟

و تود تحسين مستوى لغتك األلمانية لدخول مجال العمل هذا؟
هل تتحدث اللغة األلمانية على مستوىA2؟

و تبلغ من العمر ١٦ عاماً كحد ادنى؟

محتوى الكورس باختصار

      
Flyer Innenseite  
rechte Spalte  

 
 محتوى الكورس باختصار 

 
ساعة حصة   ٢٠يعادل  أسابيع من الدروس النظرية ما ٧

 دراسية في األسبوع الواحد 
ساعة للتدريب العملي في   ٤٠األسبوع الثامن يتضمن 

العناية بالمسنين او المرضى دوراحدى   
B1 الى A2  تعلم الكلمات والمصطلحات وتطوير

ىورفعها من مستو  االختصاصإمكانيات لغة    
و الكتابة  القراءة تطوير قدرات   

 التعلم و التدريب على طرق التواصل بصورة عملية 
ي و تحريريمع امتحان نهائي شفه  

 
 
 
Flyer Außenseite linke Spalte 

 
للغة األلمانية في مجال الوظائف الصحية في دورتك للتسجيل   

 
  

 مواعيد الكورس: 
 17.04.2023-16.06.2023  
  13:15-9:00 الساعةمن يوم االثنين الى الخميس من 

 
  العنوان:


