اللغة األملانية

اللغة األملانية

Basel يف إقليم

Basel يف إقليم

Weitere Informationen
:المعلومات
للمزيد من
(مع البحث عن دورات تعلم اللغة
www.integration-bsbl.ch )األلمانية
(mit Deutschkurssuche)
www.entwicklung.bs.ch/integration

Sprachschulen der Region Basel
GGG Ausländerberatung Basel
Job Factory Basel

:النشر
:التخطيط
:التصميم والطباعة

Basel-Stadt
كانتون
الحصول عليه في
يمكن
Zu bestellen
im Kanton
Basel-Stadt

Basel-Landschaftكانتون
عليه في
يمكن الحصول
Zu bestellen im Kanton
Basel-Landschaft
Ausländerdienst

Eulerstrasse 26
4051 Basel

Bahnhofstrasse 16
4133 Pratteln

integration@ggg-ab.ch
www.ggg-ab.ch

info@ald-bl.ch
www.ald-bl.ch

Tel. 061 206 92 22

Tel. 061 827 99 00

م2014 الطبعة الجديدة سنة

كت ّيب املعلومات عن مدارس اللغة

هيئة التحريرحقوق الطبع
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Allgemeine Gewerbeschule

x

Arcadia Sprachschule Basel GmbH

x

Ausländerdienst Baselland ald
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Bénédict-Schule Basel
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Berlitz Schools of Languages AG
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ECAP Basel
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Gemeinde Riehen mit K5 Basel
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inlingua Sprachschule
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K5 Basler Kurszentrum
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Klubschule Migros
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NSH Bildungszentrum
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Sprachstudio Severin
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 االلكترونيMail
 البريد،الهاتف
Telefon,

اإلنترنت
Internet

061 361 85 88
info@absm.ch

www.absm.ch

x

حصص تمارين ودورات الكتابة
االشراف على
، لالمتحانات- telc  مركزSchifflände 3
telc-Prüfungszentrum,
betreute
Übungsstunden,
 رعاية األطفال، والنطق4051 Basel
Schreib- und Aussprachekurse, Kinderbetreuung

058 440 90 90
info@academia-schweiz.ch

www.academia-schweiz.ch

x

x

اللغة األلمانية من
،ينايرMathematikkurse
الدورات في أغسطس وفي
Deutschkurse
vonتعلم
A1دورات
bis C1,
mit  بدءVogelsangstrasse 15
telcKursstart
على شهاداتjeweils
 للحصولim
دورات
،C2 إلى
 مستوى4058 Basel
Sprachfokus,
August
undA1Januar

061 695 61 11
ags@bs.ch

www.agsbs.ch

x

دوراتIntensivkurse,
، إمالء،دورات مكثفة
،C2  إلىA1  المستوىات منWeisse Gasse 6
Niveauلغرض
A1–C2,
Rechtschreibung,
صلة بالمهنةKurse
 دورات ذات، التوظيف4001 Basel
Bewerbungskurse, berufsbezogene

061 263 10 15
info@arcadia-schule.ch

www.arcadia-schule.ch

061 827 99 00
info@ald-bl.ch

www.ald-bl.ch

061 202 12 12
info@benedict-basel.ch

www.benedict-basel.ch

061 226 90 40
basel@berlitz.ch

www.berlitz.ch

061 690 96 26
infobs@ecap.ch

www.ecap.ch/Basel

061 646 82 51
gabrielle.pluess@riehen.ch

www.riehen.ch

061 261 80 63
info@ggg-kurse.ch

www.ggg-kurse.ch

، دورات في موضوع التواصل بين الثقافات، دروس في التربية المدنيةBahnhofstrasse 16
 حلقات تدريب على الكتابة، تدريب على النطق4133 Pratteln

x

x

x

x

 دورات خاصة، دورات خاصة باألعمال التجارية، دورات مكثفةElisabethenanlage 9
 ساعات تمارين تحت االشراف، أنشطة ثقافية، باألطفال4051 Basel

x

x

،TELC ، يوميا صباحا ومساء،B2  إلىA1  المجموعاتGerbergasse 4
 حلقات دراسية بينثقافية،e-Learning 4051 Basel

x

x

 دورات تعليم األلمانية لمختلف الفئات، دروس في النطق والكتابةClarastrasse 17
 استشارات مجانية، المهنية4005 Basel
 دروس مكثفة لتعليم األلمانية للنساء (المبتدئات) مع معلومات عنWettsteinstrasse 1
Bettingen وRiehen  الحياة في مدينتي4125 Riehen

x

Verein Mitenander vorwärts

خاصة
مميزات
العنوان
Spezielles
Adresse
الفرديةA1–B2,
تقديم المشورة
،B2 مستوى
 للمبتدئين والمبتدئات إلى غايةGempenstrasse 27
Niveau
Extensivund Intensivkurse
رعاية األطفال
،موقع شغلBeratung
 عند البحث عن عمل أو4053 Basel
inkl. Kinderbetreuung,
kostenlose

x

x

GGG Kurse

Volkshochschule beider Basel

telc/Goethe التأهب إلمتحانات
Prüfungsvorbereitung
telc/Goethe

x

telc/Goethe االمتحانات
مركز
Prüfungszentrum
telc/Goethe

دورات خاصة بالشركات
Firmenkurse

دورات محو األمية
Alphabetisierungskurse

x

اللهجة األلمانية السويسرية
Schweizerdeutsch

academia Sprach- und Lernzentrum

x

محادثة
Konversation

x

ABSM

دورات للنساء

Einzelunterricht
دروس خاصة

األطفال
مع رعاية
mit
Kinderbetreuung

دورات أيام السبت
Samstagskurse

شعار شهادة الجودة
Zertifizierungslabels

المعهد
Kursanbieter

x

.Basel  دورات في اللهجة األلمانية التي يتحدث بها سكان.C1  إلىA1  المستوياتEisengasse 5
 إنخفاض في رسوم الدورة للعاطلين عن العمل والطالب وجليسات األطفال4051 Basel
x

x

، دورات شبه مكثفة ومكثفة،C2  إلىA1  تحديد مستوى كل فرد منDufourstrasse 50
) أشخاص6  إلى3  مجموعات صغيرة (من، دورات الفصل الدراسي4052 Basel

x

x

 دورات في، غرفة الحاسوب، إنخفاض في السعر حسب الدخل الفرديGundeldingerstrasse 161 061 365 90 20
www.k5kurszentrum.ch
 أسعار مناسبة بالنسبة للمستوى المبتدأ، اللغة األلمانية واالندماج4053 Basel
briefkasten@k5kurszentrum.ch

x

x

x

x

x

x

 التحضير لالمتحانات بمساندة، الرسميGoethe  مركز االمتحاناتElisabethenanlage 9
C2  إلىA1  دروس مكثفة ودروس مسائية على المستويات، الخبراء4051 Basel

x

x

 حاالت/ C2  إلىA2  برامج إعدادية للمستويات: دبلومات دوليةJurastrasse 4
 تدعو لالندماج4053 Basel

061 278 99 33
www.inlingua.ch
sprachkurse@inlingua-basel.ch

058 575 87 00
klubschule@migrosbasel.ch

www.klubschule.ch

061 202 12 02
info@nsh.ch

www.nsh.ch

، بحث التخرج، مساعدة التالميذ، اللغة األلمانية في المستشفياتLeonhardsstrasse 38
Human Emotional Method 4051 Basel

061 281 85 40
info@sprachstudio-severin.ch

www.sprachstudioseverin.ch

 دورات محادثة في،B2  إلىA1  المستويات،Riehen  في مدينةKornfeldstrasse 52
 مركز االمتحانات، الصباح وفي المساء4125 Riehen

078 845 95 79
info@mvdk.ch

www.mvdk.ch

061 269 86 66
vhsbb@unibas.ch

www.vhsbb.ch

 األسلوب،C2 وC1وB1  حلقات عمل خاصة بدروس المستوياتKornhausgasse 2
 القراءة والكتابة لألطفال األجانب المولودين في سويسرا،C2  والنحو4051 Basel

