
          

 فصل التأهيل الدولي

 
 الهدف

 ( معادل للشهادة الدراسية األولى.9في فصل التأهيل الدولي، يمكنك الحصول على مؤهل دراسي )شهادة المدرسة األساسية حسب الفصل 
  

 التعليم دورة مدة
 سنة واحدة

 شروط القبول
 يتم قبول الشباب من أصول مهاجرة والمطلوب منهم االلتحاق بمدرسة مهنية والذين يلتحقون بمدرسة ناطقة باأللمانية ألول مرة وليس لديهم

لة قد التحقوا فقط بالمرح واأيًضا إذا كانالشباب المهارات اللغوية المطلوبة للمشاركة بنجاح في الحصص الدراسية في الفصل العادي. يمكن قبول 
 المشاركة في فصل دراسي عادي في الكلية المهنية بسبب نقص المهارات اللغوية. مع عدم إمكانيةالثانوية الثانية لفترة قصيرة 

 

 فصل التأهيل الدولي
راسية ( معادل للشهادة الد9بفضل االلتحاق بفصل التأهيل الدولي، يمكنك الحصول على مؤهل دراسي )شهادة المدرسة األساسية حسب الفصل 

ول في األولى. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تزويدك بالمعرفة والمهارات والقدرات المهنية باإلضافة إلى التوجيه المهني والذي يتضمن مهارات القب
 تدريب مهني أولي أو عمل مربح. ومن الممكن أيًضا حضور دورات تعليم إضافية.

 

 تحسين المهارات اللغوية
( باإلضافة إلى خيارات الدعم المصممة خصيًصا من جانب دراسيةساعة  12في األسبوع باللغة األلمانية ) يضمن عدد كبير من الساعات

ودورات دعم اللغة، اكتساب المعرفة باللغة األلمانية أو تعميقها، بما في ذلك اللغة التقنية. وبهذه الطريقة، نؤهلك للتدريب  اللغويين نمساعديال
 ات التدريبية الالحقة للحصول على المؤهالت الدراسية العليا.المهني الالحق وحضور الدور

 

 اكتساب المعرفة التوجيهية الخاصة بالحياة في ألمانيا
ن يمّكنك دمج مشروع "الديمقراطية بالنسبة لي" وموضوع "الدراسات اإلقليمية" في مجال التمايز، من توسيع مهاراتك متعددة الثقافات وتحسي

 معارفك العامة.
 

 التوجه الوظيفي
إعداد ب يبدأيتم تناول موضوعات التوجيه الوظيفي باستمرار في مختلف المواد الدراسية )اللغة األلمانية، السياسة، االقتصاد(. مجال الموضوعات 

االجتماعي في الحياة العملية  اكتساب المعرفة بنظام التدريب األلماني وصواًل إلى توضيح األشكال الوظيفية وقضايا النوعمروًرا بمستندات التقديم 
)التحليالت المهنية المحتملة  KAoA-kompaktاليومية. عالوة على ذلك، يتم دمج التدريب المصاحب للمدرسة )أسبوعان( والمشاركة في 

 واالستكشاف الميداني المهني واأليام العملية( في الحياة المدرسية اليومية.
 

 عروض الدعم
، سيعتني بك (IFKالتحاقك بفصل التأهيل الدولي )لي طالب يتمتعون بمهارات لغوية وخبرات تعليمية مختلفة. أثناء يلتحق بفصل التأهيل الدو

 األخصائيون االجتماعيون بالمدرسة بشدة وستتلقى المساعدة في جميع األمور اليومية.
 

 اختبار تقييم األداء
( معادل للشهادة الدراسية األولى، يمكنك التقدم بطلب لتحديد 9حسب الفصل  في حالة الحصول على مؤهل دراسي )شهادة المدرسة األساسية

ة استحقاقك لحضور دورة تدريبية أخرى في الكلية المهنية في فصل التأهيل الدولي. يتطلب هذا االستحقاق امتحانًا في مواد اللغة األلماني
 والرياضيات واإلنجليزية وموضوعات خاصة بمنطقة محددة.

 



          

 الدراسية / الجدول الزمنيالمواد 

ساعات  مجاالت التعلم / المواد
 1الدراسة

 المهني التعلم مجال
 التخصصية المواد

(480 – 
560) 

مواد مجال االختصاص )اإلجراءات التجارية في الشركات، اإلجراءات المتعلقة بالموظفين، إجراءات 
 400 – 320 االقتصاد الكلي(

 160 – 80 الرياضيات

 160 – 80 اإلنجليزيةاللغة 

 – 600) العام المهني التعلم مجال
720) 

 480 اللغة األلمانية / التواصل

 40 2التعليم الديني

 160 - 40 الرياضة / تعزيز الصحة

 160 - 40 السياسة / الدراسات االجتماعية

 (240 - 40) التمايز مجال

 240 - 40 والدراسات اإلقليمية ولغة المنشأعلى سبيل المثال دورات الدعم ودورات التأهيل 

 - 1240 الساعات مجموع
1440 

يمكن تقديم الدروس بمرونة على مدار العام الدراسي في مجاالت / مواد التعلم وفقًا للمتطلبات، على سبيل المثال من خالل عدد كبير من  1

 الدروس في بداية العام الدراسي في مادة اللغة األلمانية.

 خصية والمادية.بالنسبة إلى التالميذ الذين ال يشاركون في التعليم الديني المذهبي، يتم تقديم موضوع الفلسفة العملية إذا تم استيفاء المتطلبات الش 2

 

 

ة في الفصول الدراسية يمكنك تكرار فصل التأهيل الدولي مرة واحدة إذا لم تكن لديك في نهاية العام الدراسي المهارات اللغوية المطلوبة للمشارك

 في فصل دراسي عادي وال يمكن تعويض هذه النواقص بدورات الدعم والتأهيل.
 


