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كورس الوافي لتعلم اللغة ا��لمانية

هل تسعى لتطوير لغتك  ا��لمانية يا صديقي؟ هل تواجه الكثير من العقبات والمطّبات، التي ُتعيق تقّدم مستواك في اللغة  ا��لمانية ؟  ��اااا تقلق. سنضع بين يديك  الوافي الذهبي لتعّلم اللغة 
ا��لمانية  لجميع المستويات .  حيث أنه كورس يأخذ بيد المتعلمين خطوة بخطوة إلى ا��حتراف إن شاء هللا.

يمكنك اختيار الكورس المناسب لمستواك في ا��سفل 

 

كورس تعلم اللغة ا��لمانية للمبتدئين رقم 1
��كورس تعلم اللغة ا��لمانية للمبتدئين�� ��مرحبًا أيها ا��صدقاء�� إلى كل َمن يعانق طموحهم عنان السماء��،

وللذين ُتطاول آمالهم زح��، إّن…

كورس تعلم اللغة ا��لمانية للمبتدئين رقم 2
�� 2 كورس تعلم اللغة ا��لمانية للمبتدئين رقم��  ��مرحبًا أيها ا��صدقاء�� إلى كل من يحلم بتعّلم اللغة ا��لمانية

واحترافها��، أبحر…

كورس تعلم اللغة ا��لمانية للمبتدئين رقم 3
❣ 3 كورس تعلم اللغة ا��لمانية للمبتدئين رقم❣  مرحبًا يا أصدقاء�� إلى كل من كان تعلم اللغة ا��لمانية وإتقانها

أسمى…

mariam

كورس تعلم اللغة ا��لمانية للمستوى المتوسط رقم 1
كورس تعلم اللغة ا��لمانية للمستوى المتوسط مرحبًا أصدقائي�� إّن تعّلم اللغة ا��لمانية ليس أمرًا صعبًا، أو

��بًا من الخيال. وإّنما…

كورس تعلم اللغة ا��لمانية مستوى متوسط رقم 2
كورس تعلم اللغة ا��لمانية مستوى متوسط مرحبًا أصدقائي الرائعين�� هل ترغب بتعّلم اللغة ا��لمانية من الصفر

إلى ا��حتراف؟. إّن هذا…

كورس تعلم اللغة ا��لمانية مستوى متوسط رقم 3
كورس تعلم اللغة ا��لمانية مستوى متوسط مرحبًا أصدقائي الرائعين�� هل ترغب بتعّلم اللغة ا��لمانية من الصفر

إلى ا��حتراف؟. إّن هذا…

كورس تعلم اللغة ا��لمانية مستوى متقدم رقم 1
كورس تعلم اللغة ا��لمانية مستوى متقدم مرحبًا با��صدقاء الرائعين�� إّن تعّلم اللغة ا��لمانية ليس أمرًا مستحي�ً�، أو

��بًا من الخيال.…

كورس تعلم اللغة ا��لمانية للمستوى المتقدم رقم 3
كورس تعلم اللغة ا��لمانية مستوى متقدم مرحبًا با��صدقاء الرائعين�� إّن تعّلم اللغة ا��لمانية ليس أمرًا مستحي�ً�، أو

��بًا من الخيال.…

كورس تعلم اللغة ا��لمانية مستوى متقدم رقم 2
كورس تعلم اللغة ا��لمانية مستوى متقدم مرحبًا با��صدقاء الرائعين�� إّن تعّلم اللغة ا��لمانية ليس أمرًا مستحي�ً�، أو

��بًا من الخيال.…
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تعلم اللغة ا��لمانية
اختبارات ألمانيةمفردات في اللغة ا��لمانيةقواعد اللغة ا��لمانيةدروس في اللغة ا��لمانيةكورسات تعلم اللغة ا��لمانيةتعلم اللغة ا��لمانية

تعلم ا��لمانية مع ضياء العبدهللاتعلم ا��لمانية مع دجلةمواضيع في اللغة ا����مانيةتعلم اللغة ا��لمانية بالفيديو
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