
األهداف

ن الذين: ي جامعة بوتسدام موجه للمعلم�ي
التأهيل �ف

قد جاؤوا أللمانيا بسبب اللجوء أو ألسباب أخرى،   .1
ي والية براندنبورغ و

ي المدارس العامة �ن
يريدون العمل كمدرس �ن  .2

بوي للعمل كمعلم ف عىل المؤهل ال�ت ي بلد آخر، وحاصل�ي
قد أكملوا بنجاح الشهادة الجامعية �ف  .3

ي من التعليم  
ف االول والثا�ف ي المدارس الثانوية )المستوي�ي

قاموا بالفعل بالتدريس كمدرس �ن  .4
. ي بلدهم األصلي

الثانوي( �ف  

ف المهاجرين حديثا إىل ألمانيا مواصلة التأهيل لغويا ومهنيا وتربويا ومتعدد ثقافيا  ف والمعلم�ي يمكن لالجئ�ي
اف بمؤهل مهنة التدريس األجنبية كمؤهل  ي الطريق إىل االع�ت

ي مدارس براندنبورغ، ويتم دعمهم �ف
للعمل �ن

ي والية براندنبورغ.
ي المدارس �ف

لمهنة التدريس �ف

مراحل التأهيل متعدد السنوات
ي جامعة بوتسدام

المحطة األوىل: مؤهل تكميلي ومتخصص �ن
 

April 2022                   :البداية   
4 فصول دراسية المدة:     

النطاق:     بدوام كامل   
سعة الدورة:    20 مقعدا   

نامج ي ال�ب
المشاركون �ف الحالة:     

)ال يوجد تسجيل كصفة طالب(     
نامج; ي ال�ب

شهادة المشاركة �ف النهاية:      
ي تم الحصول   إثبات فردي لنتيجة الفحص ونقاط او درجات ال�ت     

ي مادة التدريس الثانية.
عليها �ف     

C1 شهادة اللغة     

اف بمؤهالت مهنة  ي إجراءات تقديم الطلبات لالع�ت
ي االعتبار �ف

ويمكن أن تؤخذ نتائج االمتحانات والدراسة �ف
ي والية براندنبورغ. 

ف المناظر �ف التدريس األجنبية باعتبارها مؤهل تدريب المعلم�ي

بية والتعليم،  المحطة الثانية:  التأهيل العمىلي للمدارس من قبل وزارة ال�ت
ي المدرسة )عادة 1 سنة; التدريب مأجور(

الشباب والرياضة �ف   

6 و   ف بية والتعليم والشباب والرياضة )ب�ي المحطة الثالثة:  دورة التكيف أو اختبار الكفاءة من قبل وزارة ال�ت
6 و 36 شهرا، بشكل فردي واعتمادا عىل االختالفات المؤهل( ف )ب�ي   

بعد االنتهاء بنجاح من الدورة التكميلية

تقدم بطلب 
اآلن ل 

أبريل2022

ف ذوي المؤهالت المهنية األجنبية المؤهل التكميىلي للمعلم�ي

ن ن الالجئ�ي برنامج المعلم�ي
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اف بمؤهل مهنة التدريس األجنبية كمؤهل تعليمي )معادلة مع مؤهالت التدريسية األلمانية المقابلة( االع�ت   ◆

ي مدارس والية براندنبورغ
إمكانية العمل كمدرس منتظم او مثبت �ف   ◆



المطلوبة وط  ال�ش من  التحقق   .1
يمكن تقديم الطلبات من قبل األشخاص الذين يستوفون المتطلبات التالية:

ي جامعة أو مؤسسة تدريبية بمستوى معادل للشهادة الجامعية المؤهلة للعمل  	 
شهادة تخرج جامعية �ف

كمدرس للتعليم الثانوي.  
ي مدارس  	 

، لذي يدرس �ف ف ويجب أن تكون مادة االختصاص موافقة لقانون برنامج تدريب المعلم�ي
براندنبورغ   

ف عىل األقل كمدرس ثانوي او معلم اختصاص	  ة مهنية لمدة سنت�ي خ�ب
ياء واالقتصاد والعمل  	  ف االستعداد الستكمال الدراسات واالمتحانات لمادة اضافية )الرياضيات والف�ي

والتكنولوجيا أو الرياضة(.  
 	GER من B2 ي المستوى

مهارات اللغة األلمانية عىل األقل �ف
ترصيــــح إقامة ساري المفعول	 
 	. ف ي والية براندنبورغ أو برل�ي

اإلقامة �ف

نت اإلن�ت ع�ب  بطلب  تقدم   .2
من 01.11.2021 إىل 31.01.2022

شح  ي جامعة بوتسدام قبل التقدم بطلب ال�ت
ف والبحوث التعليمية �ف ي مركز تعليم المعلم�ي

ويلزم إجراء استشارة �ف
نت الخاصة ب :  للدورة التأهيلية.    يمكنك بعد ذلك التقدم بطلب ع�ب بوابة My-assist ع�ب اإلن�ت

www.uni-assist.de

المطلوبة: الوثائق 
جمة إىل األلمانية( 	  شهادة التعليم الثانوي )البكالوريا( )اللغة األصلية وال�ت
جمة إىل األلمانية(	  شهادة التخرج الجامعية )اللغة األصلية وال�ت
جمة إىل األلمانية(	   كشف عالمات للسنوات الدراسية )اللغة األصلية وال�ت
ف	  ي برل�ي

ي براندنبورغ / مجلس الشيوخ �ف
بية والتعليم والشباب والرياضة �ف   تأكيد طلب أو رد وزارة ال�ت

. ي اف بتأهيلك كمعلم أجن�ب للتعليم والشباب واألرسة عىل طلب االع�ت  
شهادة الكفاءة اللغوية )عىل األقل B2 األلمانية(	 
ترصيــــح اإلقامة أو بطاقة الهوية	 
ي شكل جدوىلي 	 

ة الذاتية �ن الس�ي
ة المهنية كمدرس )وثيقة عمل(	  إثبات الخ�ب
ي )سبب التقدم للدورة(	  ن خطاب تحف�ي

03.03.2022 أو   2022  .28.02  – اللغة  اختبار   .3

 11.03.2022 اىل   02.03.2022 من  الشخصية  االختيار  مقابالت   .4

2022 مارس  نهاية   – الرفض  أو  القبول   .5

2022 أبريل  بداية   – الحدث  انطالق   .6

04.04.2022  – التأهيلية  الدورة  بداية   .7

شح للدورة طلب التقدم او ال�ت

ZELB  – التصال 

 İlkim Kilinc
refteachwel@uni-potsdam.de : ي

و�ن يد اإللك�ت ال�ب
مواعيد المراجعة: الخميس من 14 - 15:30 أوعن طريق تحديد 

موعد
الهاتف: + 49 )0( 331 977 256026

المحتويات

لمزيد من المعلومات
نامج عن ال�ب

نت! قم بزيارة موقعنا عىل االن�ت

 بتمويل من وزارة العلوم والبحوث والثقافة
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عروض لتعلم اللغة

مؤهل متخصص

تعليم

الرئيسية االختصاصات 

ي تعلم اللغة( 
ي ذلك تدريب النطق والمشورة �ف

ي اللغة األلمانية مع الهدف C1 )بما �ف
دورة مكثفة �ف

دعم لغة االختصاص

ندوة حول الوسائل اإلعالمية

التدريب عىل تكنولوجيا المعلومات

التدريب عىل كتابة طلب التقدم للوظيفة 

ي ذلك رحلة مدرسية وورشة عمل للكتابة(
ندوة حول أساسيات تخطيط الدروس وتنفيذها )بما �ف

ي مدرسة
ف �ف تدريب لمدة أسبوع�ي

: الرياضيات  ف من أجل مادة ثانية المواد المتاحة لالختيار هي نامج العادي لتدريب المعلم�ي ي ال�ب
دورات �ف

ياء واالقتصاد والعمل والتكنولوجيا أو الرياضة ف والف�ي

ي ذلك رحلة مدرسية 
حلقة دراسية عن مهنة المعلم ونظام براندنبورغ التعليمي )بما �ف

وورشة عمل للكتابة( 

ف حلقة دراسية عن زيادة الوعي بالتنوع ومكافحة التمي�ي
ي ذلك رحلة للمدرسة وورشة عمل الكتابة(  

)بما �ف


