
يمكن استخدام هذه المواد بشكل مصاحب للدورة اللغوية، كما يمكن أيضا استخدامها 
بشكل مستقل في التعليم الذاتي. كما توجد كتب تدريب للتحضير الختبارات العديد من 

الشهادات اللغوية أو الختبار التقدم للحصول على الجنسية األلمانية.  

حاسوب لتعلم اللغة 
يمكنك لدينا استخدام حاسوب مجانا في برامج تعلم اللغة األلمانية للمبتدئين. باإلضافة 
لذلك فإننا نوفر مشغل أقراص CD للدورات التي تحتوي على أقراص CD صوتية 

 بلغات مصدر متعددة مثل العربية أو الروسية أو التركية أو اليونانية باإلضافة 
للغات الوسيطة مثل اإلنجليزية والفرنسية. 

استمتع مع اللغة األلمانية 
 تُعقد بصفة دورية دورات تواصل تطوعية مجانية في مكتبة المدينة. 

 هناك مجموعات للمبتدئين وأخرى للمتقدمين في اللغة األلمانية. يمكنك 
 هنا ليس فقط ممارسة اللغة األلمانية، بل ستتعرف على معلومات كثيرة 

  حول الحياة في مدينة أوزنابروك كما ستلتقي بالعديد من األشخاص الودودين.  

 جولة عبر المكتبة 
حتى لو لم تكن أتقنت اللغة األلمانية بعد، يسعدنا أن نصحبك في جولة عبر المكتبة 

لتتعرف على ما تقدمه المكتبة لروادها. قام أمين المكتبة مانفريد مولر بالتعاون 
مع خبراء االندماج بمدينة أوزنابروك بإعداد جولة عبر المكتبة لتقوم بإرشادك 

إلى المواد التي تهمك. الموضوعات الرئيسية هي: تعلم األلمانية والبحث عن عمل 
 والحياة في ألمانيا أو أوزنابروك وقضاء أوقات الفراغ والمساعدات في اإلنترنت. 

                      عالوة على ذلك يتم شرح قواعد كيفية استخدام عروض مكتبة 
                          المدينة. يمكن حجز الجولة اإلرشادية للمجموعات مجانا. 

                              ترتيب الموعد والتسجيل:  
                                هاتف  2007- 0541/323.  

                      إذا لم تكن قد حصلت بعد على رخصة اإلقامة 
                                 المؤقتة يرجى أن تتوجه إلينا. فهناك عروض من 

                              أجلك يمكنك من خاللها استخدام مكتبة المدينة. 

                          فعاليات للكبار والصغار  
                       كل شهر تجد لدينا في مكتبة المدينة برنامًجا جديًدا. باإلضافة 
إلى حفالت األطفال مثل "Kamishi- bai-3 2 1" أو مسرح صندوق الدنيا أو 

سينما الكتب المصورة أو جلسات القراءة، هناك أيضا فعاليات للبالغين مثل أمسيات 
اإلبداع "كل إثنين الساعة الرابعة" وبرامج التدريب والمعلومات مثل "جلسة 

التدريب على جهاز التابليت" أو لقاءات المؤلفين التي تضم ضيوفًا من مختلف 
أنحاء العالم. تفضل بإلقاء نظرة هناك بصفة دورية.  

تنوع اللغات، تعلم األلمانية 
تنوع اللغات 

ستجد لدينا باإلضافة إلى التشكيلة الواسعة من الوسائط المختلفة باللغة األلمانية، 
وسائط بلغات أخرى أيضا، غالبا ما تخص روايات وقصص باللغات التالية: العربية 

واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية والهولندية )كتب أطفال فقط( والبولندية )مواد 
للبالغين فقط( والروسية واإلسبانية والتركية.  

كما يوجد لدينا أيضا في قسم األطفال والشباب تشكيلة كبيرة من الكتب المصورة وأدب 
األطفال والشباب، باإلضافة إلى المواد الصوتية على أقراص CD ومجالت األطفال 
المصورة باللغات المذكورة أعاله. باألخص نريد أن نوجه انتباهك إلى تشكيلة الكتب 
المصورة ثنائية اللغة أو متعددة اللغات الموجودة في قسم األطفال والشباب بالمكتبة. 
عالوة على ذلك تجد لدينا كتيبات متعددة اللغات خاصة بالوزارات المختلفة حيث 

تحتوي على معلومات هامة عن الحياة في ألمانيا، ويمكنك أخذها مجانا. تتوافر أيضا 
 أدلة طبية متعددة اللغات، والتي يمكنك استعارتها. عالوة على ذلك 

 تجد لدينا أيضا صحف حديثة باللغة األلمانية، 
 والتي من خاللها يمكنك البحث عن 

عروض الوظائف. 

تعلم األلمانية 
 لكل من يريد تعلم اللغة األلمانية لدينا 

 تشكيلة واسعة من دورات اللغة المتنوعة 
 لكافة المستويات. تحتوي العديد من الدورات 

اللغوية على كتب تعليم وكتب تدريبات وأقراص CD صوتية 
 .CD وأقراص DVD وأقراص
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Bienvenue 
Welcome 

 Hartelijk welkom
Witamy

Добро пожаловать

أهال وسهال
Hoş geldiniz 

Herzlich willkommen

عروض للمتطوعين 

لكل من يريد دعم المهاجرين خاصة في تعلم اللغة األلمانية نقدم مواد متنوعة 
لالستعارة. 

باإلضافة لكتب تعلم القراءة والكتابة لألطفال والبالغين تجد لدينا دورات تعليم األلمانية 
 Easy-Reader لمختلف المستويات، عالوة على النصوص المبسطة المسماة

والمعتمدة على الدرجات المختلفة لتحصيل الثروة اللغوية ونصوص "بلغة بسيطة". 
وهناك أيضا مجلة "Deutsch perfekt" التي يمكنها مساعدتك في تطوير مستواك 
في اللغة األلمانية. بالنسبة للمربيات في رياض األطفال ولألخصائيين التربويين نقدم 
صناديق الميديا خصوصا في مجال تعزيز القدرات اللغوية. باإلضافة إلى الصناديق 

ذات الكتب المصورة متعددة اللغات هناك كتب مصورة دون نصوص تشجع 
بالخصوص على التحدث الذاتي والقدرة على الحكي، فضاًل عن صناديق المشروعات 

 التي تحتوي على أكثر من 40 فكرة 
 مشروع لرياض األطفال.  

 االستعالمات والطلبات: 
هاتف  2299- 0541/323 

 يمكنك أيضا الوصول 
 إلى تشكيلة متنوعة من 
 أقراص CD الصوتية 

 واألفالم. حيث تقدم هذه 
 الوسائل مدخالً آخر مختلف 

 تماما لتعلم اللغة، يتميز
 باإلثارة والتشويق.  
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مكتبة مدينة أوزنابروك 
Die Anschrift sollte in Deutsch bleiben:

 Stadtbibliothek am Markt, Markt 1
االستعالمات واالستشارات: هاتف  2007- 0541/323 

قسم األطفال والشباب: هاتف  2299- 0541/323 
حافلة الكتب: هاتف 01525/323-2275 

 info-stadtbibliothek@osnabrueck.de :بريد إلكتروني
 katalog.stadtbibliothek.osnabrueck.de :الكاتالوج اإللكتروني

 osnabrueck.de/stadtbibliothek :موقع اإلنترنت

أوقات العمل: من االثنين حتى الجمعة: الساعة 10 حتى الساعة 18 
السبت من الساعة 10 حتى الساعة 15  
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