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مدرسة دیسكونتر للقیادة
وسط وجنوب لیبزغ

٠٣٤١٦٠١٦٥٦٧:التلیفون
٠١٧٢٩٠٤٢٠٠٧:المحمول

:البرید اإللكترونى
discounter-fahrschule@t-online.de

:الموقع اإللكترونى
www.DISCOUNTER-fahrschule.de

*عرض خاص

سیداتى وسادتى،

ھو اشارة الى تجنب التكالیف غیر )والذى یعني باللغة اإلنجلیزیة تخفیض(برامج التأھیل المھني لتعلم القیادة لدینا فى مدرسة القیادة دیسكونتر، إسمنا یشرفنا ویسعدنا اھتمام حضراتكم ب
لذلك قمنا بإستأجر القاعات الدراسیة لدى مدرسة اللغة لنجویتش .ل المثال  بسسب إستأجر أماكن تجاریة غالیة ودعایة إعالنیة باھظة التكالیفتلك التي تنشأ على سبی!الضروریة

 جمیع دروس القیادة تبدأ وتنتھى لدینا فى یرجى مالحظة ایضا ان!ھذه التكالیف المتوفره تعود على متعلمي قیادة السیارات لدینا فى شكل ساعات دراسیة بإسعار زھیده الثمن.كوتیش
.مدرسة القیادة

!!! نضمن لكم جودة تعلیم عالیة والتي یشھد لھا نسبة الرسوب الضئیلة لدینا
:یمكن اإلطالع على جمیع المعلومات االزمة على موقعنا باإلنترنت

www.DISCOUNTER-fahrschule.de

:ألطالع على موعد بدء الدورة المقبلة برجاء زیارة الرابط ادناه
http://www.fahrschule-seydler.de/web2014/wp-content/uploads/INFO-ZS-TH.pdf

وتعتمد ساعات القیادة المطلوبھ  على قدرات االستیعاب والتحمل و القدرة على التركیز لدى الطالب وكذلك اذا . ونوجھ عنایتكم بإمكانیة بدء الجزء العملى بعد بدء الدرس األول مباشرة
 ومن األفضل لك توقع عدد اكثرمن ساعات القیادة المطلوبة ، وبشكل أبسط یمكنك سؤال نظیرك من الفئة العمریھ كم .ما كان الطالب لدیھ معرفة مسبقھ بالقیادة،فھناك إختالفات كثیرة
.عدد ساعات القیادة التى احتاجھا للحصول على رخصة القیاده

فى وضح النھار )األوتوستراد(ادة على الطرق الریفیة والطرق السریعة وتشمل تعلیم القی)دقیقة٤٥كل ساعة تستمرلمده( ساعة دراسیة ١٢دروس القیادة الخاصة والمعقدة تتكون من 
وباإلضافة الى ذلك تشمل الدورة التأھیلیھ على رحلة طویلة مثل السفر الى مدینة دریسدن أو مدینة فیتنبرغ أو الى مدینة ینا، فى مثل ھذه الرحالت نتحمل تكالیف .وفى الظالم

.دز ألن الرحلة قد تستمر من ساعتین الى ثالث ساعات متواصلةالمشروبات الغازیة لدى ماكدونال
:ال یتم اكتمال الدورة إال بعد التدریب العملي على عناصر القیادة األساسیة والتي یمكن اإلطالع علیھا على الرابط ادناه

http://www.fahrschule-seydler.de/?page_id=39

       ویشمل التدریب النظري للحصول على رخصة القیاده للمرة األولى تناول سبع موضوعات بینما یشمل التدریب العملى على الكثیر من تمارین القیاده التى تؤھلك إلجتیاز اإلمتحان 
قانونیا البد أن یصل ).دقیقة٤٥كل ساعة تستمرلمده( ساعة تدریبیة عادیة ١٥ود خبرة مناسبة سابقھ بالمركبات قد یصل عدد ساعات تمارین القیاده الى ما یقرب من فى حالة وج.بنجاح 

ولتعلم )دقیقة٤٥×٤( ساعات تدریبیھ   ٤الى الطرق السریعھ لىولتعلم القیادة ع)دقیقة٤٥×٥( الى خمس ساعات تدریبیھ الطرق الریفیةعدد ساعات التمارین الخاصة لتعلم القیادة على 
).دقیقة٤٥×٣( ساعات تدریبیة  ٣بالصباح الباكر الى وقت الشفق القیادة 

طالع على قائمة األسعار الخاصة ویتم التدریب على سیارة نیسان بولسار، فى حالة الرغبة للتدریب على نوع سیارات أخرى مثل فیات بونتو األوتوماتیك أو نیسان كاشكاى برجاء اإل
.بھماعلى موقعنا اإللكترونى وكال النوعان  مجھز بمكیف ھوائى ومعاییر األمان والسالمھ الحدیثة

 بحسب الحاجة باإلضافة الى  ساعھ تدریبیھ٢٥ او ٢٠ او ١٥الجدول ادناه یعرض مثاال لتكالیف الدورة التأھیلیة على سیارة نیسان بولسار للحصول على رخصة القیادة والتي تشمل 
تكالیف الواحدات اإلجباریة

مصروفات 
اإلمتحان العملى

٦٩،٩٩
یورو

مصروفات 
اإلمتحان النظرى

١٩،٠٠
یورو

ساعھ تدریبیھ 
خاصھ وقت 

الشفق
)س ت خ×٣(

٢٩،٩٩
یورو

ساعھ تدریبیھ 
خاصھ طرق 

سریعھ
)س ت خ×٤(

٢٩،٩٩
یورو

ساعھ تدریبیھ 
خاصھ طرق

ریفیھ
)س ت خ×٥(

٢٩،٩٩
یورو

ساعھ تدریبیھ 
عادیھ

)س ت ع(

٢٢,٩٩
یورو

مصاریف إلزامیة

١٥٩,٠٠
یورو

٩٥٢،٧٢
یورو

واإلمتحان ×١+مصروفات اإلمتحان النظرى×١+مصاریف إلزامیة ×١+ ساعة خاصة١٢+ ساعة عادیة ١٥فى حالة
العملى  یكون اإلجمالى

١٠٧٦،٦٧
یورو

واإلمتحان ×١+مصروفات اإلمتحان النظرى×١+مصاریف إلزامیة ×١+ ساعة خاصة١٢+ ساعة عادیة ٢٠الةفى ح
العملى  یكون اإلجمالى

١١٨٢،٦٢
یورو

واإلمتحان ×١+مصروفات اإلمتحان النظرى×١+مصاریف إلزامیة ×١+ ساعة خاصة١٢+ ساعة عادیة ٢٥فى حالة
العملى  یكون اإلجمالى

 یوما من تاریخھ ١٤التغیر والخطأ مستثناة ویسرى ھذا العرض لمدة / یعد ھذا كسعر أولى وال یضمن المبلغ النھائىال*

م القیادة قبل بدء كل ھناك إمكانیة الدفع نقدنا من أول تاریخ استحاققھ، اى یجب دفع المصاریف اإللزامیة قبل بدء أول درس نظري ، اما بالنسبھ للساعات التدریبیة فیتم الدفع لدى معل
.یستثنى من ذلك اتفاقیات التمویل عن طریق األندیة او الدفع المسبق من قبل الطالب أو األباءأو غیرھا وفى حالة استنفاذ الرصید المدفوع مسبقا یتم الدفع نقدا.درس تدریبى للقیادة

نكم التواصل بشكل شخصى على أمل أن تكون المعلومات كافیھ بشكل أولى وللمزید من اإلستفسارات یمك
:حساب األسكایب الخاص

SEYDLER.LE

مع أطیب  األمانى
مدرسة دیسكونتر للقیادة

٢٠١٥لیبزغ 
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