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REFUGEE TEACHERS PROGRAM

ي التأهيل 
ي هو الخطوة األوىل �ف

ن الالج�ئ ان برنامج المعلم�ي
المكون من ثالث مراحل. 

ي جامعة بوتسدام وتستمر 
تجري المرحلة األوىل �ف   

بالعادة أربعة فصول دراسية.

ويلي ذلك مراحل تدريب مدرسية عملية أخرى.   

ف بحيث تحصل عل  الهدف هو تدريب المعلم�ي   
ي مجال التعليم والذي 

بوي �ف اف كامل بمؤهلك ال�ت اع�ت
. ي بلدك األصلي

حصلت عليه �ف
 باإلضافة إىل ذلك، يتم الحصول عل المهارات والثقة 

ي المدرسة.
الالزمة من اجل العمل �ف

نامج؟ لمن هذا ال�ب
ف الذين لجأوا وهاجروا إىل ألمانيا  نامج يستهدف المعلم�ي ال�ب

ي خارج المانيا، 
ولديهم شهادة تخرج بمحال التعليم �ف

ي مدارس المرحلة 
ي مهنتهم �ف

الذين يهدفون إىل العمل �ف
ي والية براندنبورغ.

المتوسطة �ف
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نيت للتاهيل: لقاءات عن طريق االن�ت
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تواصلوا معنا للحصول عل رابط الدخول

المطلوب:

شهادة بكالوريوس جامعية واحدة عل األقل تؤهلك   
ي بلدك األصلي

ي المرحلة المتوسطة �ف
للعمل كمدرس �ف

يجب أن تكون المادة الذي سبق دراستها من المواد   
. ي

ي يتم تدريسها �ف براندنبورغ. ال�ت

ي مدرسة متوسطة عل األقل 
ة المهنية كمدرس �ف الخ�ب  

ف االستعداد لدراسة مادة ثانية سنت�ي

االستعداد لدراسة مادة ثانية  

 MBJS Potsdam oder( اف خطي من الوزارة اع�ت  
اف بالمؤهل  Senatsverwaltung Berlin( باالع�ت

التدريسي

)GER من B2 اإللمام باللغة األلمانية )عل األقل  

: ن ن الالجئ�ي محتويات برنامج المعلم�ي

 C1 دورة لغة ألمانية مكثفة بهدف الحصول عل  
ي تح�ف المشارك لغوًيا من اجل  )حسب GER( وال�ت

ي المدرسة
العمل �ف

بية المدرسية، النظام التعليمي  بوية: ال�ت العلوم ال�ت  
ي ألمانيا، الرحالت المدرسية 

ف �ف ومهام المعلم�ي
والتدريب العملي

الكفاءات الرئيسية، عل سبيل المثال، دراسة وسائل   
ياء،  ف بوية لمادة ثانية: الرياضيات، الف�ي اإلعالم ال�ت

الرياضة أو اقتصاد ـ عمل ـ تقنية

ي المادة الثانية 
سُتضاف نتائج االمتحانات والدرجات �ف  

بوي  اف بالمؤهل ال�ت ي عملية التقديم من اجل االع�ت
�ف

. ي
ي مجال التعليم الغ�ي الما�ف

�ف

İlkim Kilinc )refteachwel@uni-potsdam.de(
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