معلّمونّبلس
ﺗﻘوم ً
ﻛﻼ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟرور ﺑوﺧوم وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﯾرﻛﺎﺗور ﺑﺈﻋداد اﻟﻣﻌ ﻠّﻣﯾن اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻟﻠﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑدﯾﻠﯾن.
ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ (ﻣﻌ ﻠّﻣون ﺑﻠس) ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣدارس اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ وﯾﻘوﻣون ﺗﺣت اﻹﺷراف ﺑﺈﻋطﺎء ﺑﻌض اﻟدروس وزﯾﺎدة
ﺗﺣﺻﯾﻠﮭم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم .ﯾﺑدأ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ  2019/04/01وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺣﺗﻰ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎه
.2018/11/16
ّ
متطلبات التسجيل
يجبّعلىّالمتقدمينّإلىّبرنامجّالتدريبّالذيّمدتهّسنةّواحدةّإستيفاءّمتطلباتّالتسجيلّالتالية:
•
•
•
•
•

ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أﺣد اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت (رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﻟﻐﺔ إﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ ،ﻟﻐﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ،رﯾﺎﺿﺔ ،ﻓﯾزﯾﺎء ،ﻛﯾﻣﯾﺎء)
ﺷﮭﺎدة ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  B1ﻛﺣد أدﻧﻰ
إﻗﺎﻣﺔ ﻻﺟﺊ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻘﺎء ﺟﯾدة
إﺛﺑﺎت ﺧﺑرة ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟوطن ﻻﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺗﯾن ﻓﻲ ﻣدارس اﻹطﻔﺎل ﺑﯾن ﻋﻣر  10و 16ﺳﻧﺔ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟدﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺣﺿور ﯾوﻣﯾ ﺎ ً  8ﺳﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟرور ﺑوﺧوم ﻣن ﺷﮭر ﻧﯾﺳﺎن/
أﺑرﯾل  2019وﺣﺗﻰ ﺷﮭر آذار/ﻣﺎرس  2020وﺑذﻟك ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭم ﺑﺣﺿور اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ( )Maßnahmenاﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن
ﻣرﻛز اﻟﻌﻣل ()Jobcenter

ّّ
اﻟﺗﺳﺟﯾل ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﯾل ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎه
 2018/11/16إﻟﻰ
Ruhr-Universität Bochum
Studierendensekrektariat
– – Zulassungsstelle
Stichwort: Lehrkräfte Plus
44780 Bochum
ّ
يجبّعلىّالمتقدمينّإرسالّاألوراقّالتالية:
•
•
•
•
•
•

صورةّعنّجوازّالسفر
صورةّعنّاإلقامة
صورّمترجمةّومصدقةّعنّالشهاداتّالجامعية
شهادةّنجاحّفيّمستوىّاللغةّاأللمانيةّّB1أوّأعلى
إثباتّخبرةّالعمل
رسالةّدوافعّفيّحواليّصفحةّواحدةّباللغةّاأللمانيةّأوّاإلنكليزيةّتتحدثّفيهاّعنّسببّرغبتكّفيّالمشاركةّفيّالبرنامج

ّ
ﺧطوات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺑول
اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ :ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺣﺗﻰ 2018/11/16
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﺗدﻗﯾﻖ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺳﺟﯾل
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :إﻣﺗﺣﺎن ﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ (ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر ﺷﺑﺎط/ﻓﺑراﯾر
 )2019اﻟﺧطوة اﻟراﺑﻌﺔ :ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ (آذار/ﻣﺎرس )2019

اﻟﺧطوة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :إرﺳﺎل اﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض (ﻧﮭﺎﯾﺔ آذار/ﻣﺎرس
 )2019اﻟﺧطوة اﻟﺳﺎدﺳﺔ :ﺑداﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ (ﻓﻲ ﻧﺳﯾﺎن/أﺑرﯾل )2019
ّ
هيكلية البرنامج التدريبي
يبدأّالبرنامجّالتدريبيّفيّشهرّنيسان/أبريلّّ2018ويستمرّلمدةّسنةّ،ويحتويّالبرنامجّعلىّالعناصرّالرئيسيةّالتالية:
دروسّاللغة
•
•

دورةّلغةّالمانيةّمكثفةّ،درجةّ:شهادةّC1/TestDaF
دروةّلغةّالمانيةّمكثفةّ(لغةّإختصاصيةّمنّأجلّالدروسّفيّالمدارس)ّ،درجةUNIcertّ:

تعليمّوتربية
•
•
•

كيفّيعملّالمعلمونّسويةًّمعّالطالبّفيّالمانيا؟
كيفّيتمّتنظيمّالدرسّفيّالمانيا؟
ماّهيّاإلختالفاتّالثقافيةّبينّالمانياّووطني؟

الدرسّاإلختصاصي
•
•
•
•

كيفّأقومّبإعدادّحصةّفيّإختصاصي؟
كيفّأقومّبإختيارّالتجاربّالمخبريةّالمناسبةّ(فقطّللفروعّالعلمية)؟
أيةّمواضيعّمنّإختصاصيّمناسبةّبالنسبةّإلىّأيةّفئةّعمرية؟
تبادلّخبراتّمعّطالبّالمانّمنّاإلختصاصّالتدريسي

الحصةّالمدرسية
•
•
•
•

زيارةّللمدارسّفيّالصفوفّبينّالخامسّوالعاشر
تبادلّخبراتّمعّمعلمينّالمانّ(مشرفين)
التحضيرّلبعضّالحصص
إعدادّبعضّالحصصّتحتّاإلشراف

العملّفيّالمانياّكمعلم
•

تقديمّاإلستشارةّبخصوصّإمكانياتّالعملّالمستقبليةّ:كيفّيمكننيّالعملّفيّالمانياّكمعلمّبديل؟ّكيفّاتقدمّبطلبّالتسجيلّ
للعملّكمعلمّبديل؟

التمويل
ﯾﻘوم ﻣﺷﺗرﻛو اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻧﻔﺳﮭم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟرور ﺑوﺧوم ﻛطﻼب ﻟﻐﺔ (ﻟﻠﻔﺻﻠﯾن اﻟدراﺳﯾﯾن اﻟﻔﺻل اﻟﺻﯾﻔﻲ  2019واﻟﺷﺗوي
 )2020/2019وﯾﻘوﻣون ﺑدﻓﻊ رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل (ﺣواﻟﻲ  316ﯾورو ﻟﻛل ﻓﺻل ﺗﺗﺿﻣن ﺑطﺎﻓﺔ اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺷﻣﺎل
ﻧﮭر اﻟراﯾن) .ﺟﯾﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻣﻌﻔﯾون ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى.
شركاء التعاون
تقدمّجامعةّالرورّبوخومّّ25مقعداًّفيّبرنامجّمعلمونّبلسّفيّكلّسنةّ.سيقامّالبرنامجّلثالثّسنواتّمتتاليةّ(منّّ2018وحتىّ
ّ.)2021وتكونّالمدرسةّاإلحترافيةّللتعليمّهيّالمسؤولةّعنّالبرنامجّفيّجامعةّالرورّبوخومّ .
كالًّمنّمؤسسةّميركاتورّومشروعّجامعةّبالّحدودّومراكزّاإلندماجّالمحليةّووزارةّالتربيةّوالتعليمّلواليةّشمالّنهرّ
يقدمّالدعمّ ّ
الراينّومؤسسةّبيرتلزمانّ .

تقدمّجامعةّبيليفلدّبرنامجاًّشبيهاًّلهذا.
ّ
معلومات التواصل
موظفةّالتواصل ّ
مدرسةّالتعليمّاإلحترافية ّ
Marie Vanderbeke
هاتف0234 32-29884ّ:
عنوانّالبريدّاإللكترونيpse-lkplus@rub.deّ:
صفحةّاإلنترنتwww.pse.rub.de/LKplus/ّ:
ساعاتّاإلستشارةّ:كلّأربعاءّبينّالساعةّّ10والساعةّّ12فيّغرفةّ)SH 1/169 (Studierendenhaus
يرجىّإجراءّموعدّعلىّالهاتفّأوّالبريدّاإللكترونيّقبلّالحضورّ .
ّ

