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 معلمون بلس 
  

بإعداد المعلمين الالجئين للتدريس في المدارس األلمانية. يتعرف   DAADتقوم كل من جامعة الرور بوخوم ومنظمة 

المشتركون بالبرنامج على نظام التدريس في المدارس األلمانية ويقومون تحت إشراف مختصين بإعطاء بعض الدروس 

دأ فترة التسجيل في . تب2021يبدأ البرنامج مع بداية شهر نيسان عام  وزيادة تحصيلهم العلمي في مجال التربية والتعليم.

  .2020.11.08لغاية  2020.09.21من  ابتداءالبرنامج 

  
 متطلبات المشاركة في البرنامج

  يجب على المتقدمين إلى برنامج التدريب الذي مدته سنة واحدة استيفاء الشروط التالية:

 فيزياء،  ، رياضة،ة، لغة فرنسيةيإنكليز شهادة جامعية معترف بها في إحدى االختصاصات ( رياضيات، لغة

 كيمياء، علم أحياء)

 شهادة لغة ألمانية مستوىB1  كحد أدنى 

  معترف بها مع إمكانية بقاء جيدة  الجئإقامة 

  سنة  16و  10إثبات خبرة عمل في الوطن ال تقل عن سنتين في مدارس األطفال بين عمر 

  ًجامعة الرور بوخوم اعتباراً من شهر نيسان  ساعات في  8يجب على جميع المشتركين في البرنامج الدوام يوميا

) المقدمة من Maßnahmen. بذلك يتم إعفائهم من حضور للتدريبات المهنية (2021وحتى شهر آذار  2020

 مركز العمل.

  

  التسجيل

  إلى العنوان التالي  2020.11.08يجب على جميع المهتمين تقديم طلبات التسجيل كتابياً حتى موعد أقصاه 

Ruhr-Universität Bochum  

Studierendensekretariat  

- Zulassungstelle-    

Stichwort: Lehrkräfte Plus  

 44780 Bochum 

  
  :يجب على المتقدمين إرسال األوراق المطلوبة التالية

 صورة عن جواز السفر 

  صورة عن اإلقامة 

 صورة مترجمة ومصدقة عن الشهادات الجامعية 

 نية مستوىصورة مصدقة عن شهادة اللغة األلما B1  أو أعلى 

  ورقة إثبات خبرة العمل 

   رسالة دوافع حوالي صفحة واحدة باللغة األلمانية أو اإلنكليزية تتحدث فيها عن سبب رغبتك بالمشاركة في

 البرنامج
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 السيرة الذاتية(CV) 

 في الرابط التالي تجد الطلب. طلب التقديم للبرنامج استمارة  

http://www.pse.rub.de/LKplus/sites/bewerbung.php 

 

  خطوات عملية القبول 

 2020.11.08الخطوة األولى: تقديم طلب كتابي حتى 

 الخطوة الثانية: تدقيق مستندات التسجيل 

 2020في شهر كانون األول  DaFلغة ألمانية في قسم اللغة األلمانية كلغة أجنبية  امتحانالخطوة الثالثة: 

 2021الخطوة الرابعة: المقابلة الشخصية في نهاية شهر كانون الثاني 

 2021الخطوة الخامسة: إرسال طلب القبول أو الرفض في شهر شباط 

 2021الخطوة السادسة: بداية البرنامج في نيسان 

 

 امج التدريبي هيكلية البرن
 

ويستمر لمدة سنة ويحتوي البرنامج على العناصر   2021سان  يبدأ البرنامج التدريبي في بداية شهر ني

 الرئيسية التالية: 

 دروس اللغة 

  دورة لغة ألمانية مكثفة: شهادةC1/ TestDaF 

 (لغة اختصاصية تبعاً للقسم )دورة لغة ألمانية مكثفة 

  
 تعليم وتربية

 كيف يعمل المعلمون سوية مع الطالب في ألمانيا؟ 

  كيف يتم تنظيم واعطاء الدرس في المدارس األلمانية؟ 

  انيا و وطني؟ما هي االختالفات الثقافية بين ألم 

  الدرس االختصاصي 

  كيف أقوم بإعداد حصة في اختصاصي؟  

 كيف أقوم باختبار التجارب المخبرية المناسبة (فقط للفروع العلمية)؟  

 رية؟ كيف أختار مواضيع من اختصاصي مناسبة لكل فئة عم  

  تبادل خبرات مع طالب جامعة آخرين من نفس االختصاص 

  

 الحصة المدرسية

 زيارة المدارس في الصفوف بين الصف الخامس والعاشر 

 (مشرفين) تبادل الخبرات مع معلمين 
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 التحضير لبعض الحصص الدراسية 

 إعداد بعض الحص تحت اإلشراف 

  
  العمل في ألمانيا كمعلم 

  تقديم االستشارة بخصوص إمكانيات العمل المستقبلية 

  العمل في ألمانيا كمعلم؟كيف يمكنني 

 كيف أتقدم بطلب التسجيل للعمل كمعلم؟ 

  

  التمويل 

ودفع    2021/2022 يجب على المشتركين في البرنامج التسجيل في جامعة الرور بوخوم وذلك كطالب لغة للعام الدراسي

مواصالت عامة تتيح لهم يورو تقريباً وبهذا يحصل المشتركون على بطاقة  335رسوم التسجيل لكل فصل مبلغ وقدره 

  .NRWالتنقل في كامل مقاطعة شمال الراين

 المشاركة في البرنامج مجانية.

  

  شركاء التعاون 

  في كل سنة. مقعداً في برنامج( معلمون بلس) 25تقدم جامعة الرور بوخوم 

تعليم هي المسؤولة عن  لل االحترافيةوتكون المدرسة  2023حتى 2018سيقام البرنامج لخمس سنوات متتالية اعتبارا من

  البرنامج في جامعة الرور بوخوم.

  و وزارة العلم والثقافة و وزارة التربية والتعليم في مقاطعة شمال الراين.   DAADةيقدم الدعم كل من منظم

 إيسن، و سيغن برنامج شبيهاً بهذا البرنامج.  -تقدم كل من جامعات بيليفلد، كولن، دويسبورغ

  
  معلومات التواصل

  ة التواصلموظف

  مدرسة اإلحترافية للتعليم

Christina Siebert-Husmann  

02343211992   

 lkplus@rub.de-pse :عنوان البريد االلكتروني

   e/LKpluswww.pse.rub.d :صفحة اإلنترنت

 


