نؤهلك لسوق العمل
في الفترة من  1يوليو  2017إلى  03يونيو 2018
مرحبًا بك في معهد كيزرسالوتن العالي .لقد وصلت إلى ألمانيا وأتممت دراستك العليا في أحد المجاالت
التالية ،الهندسة أو الفيزياء أو تكنولوجيا المعلومات ،وتبحث عن مدخلٍ يؤهلك لسوق العمل األلماني؟
أنت هنا إذًا في المكان الصحيح .في إطار برنامج التدعيم "االندماج من خالل التأهيل( ")IQسوف تدعمك
شبكة التعليم والتدريب االرتقائي  pro-mstبمعهد كايزرسالوتن العالي إليجاد فرصة عمل في ألمانيا تكون
متوافقة وقدراتك.
سوف تحصل على دورةٍ تدريبيةٍ مكثفةٍ مدتها اثني عشر شهرًا :من بينها ستة أشهر في المعهد العالي و ستة
أشهر في شركةٍ ما .في المشروعات الهندسية المثيرة لالهتمام سوف تتعرف على ثقافة العمل في ألمانيا،
وبالتالي سوف تُحسِّن من معارفك اللغوية.
أثناء فترة التأهيل سوف يكون يإمكانك أيضًا اإلقامة في المعهد العالي في الحرم التابع للمعهد في
تسفايبروكن .سوف تحصل على مبلغ مالي إضافي لنفقاتك المعيشيةمن وكالة العمل أو مركز التوظيف.
بانتهاء دورة التأهيل سوف تحصل على شهادة تخرج من معهد كايزرسالوتن العالي.
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المجموعة المستهدفة




األفراد ذوو خلفية الهجرة أو
األفراد طالبو اللجوء أو
معترَف بهم
الالجئون ال ُ

ممَّن أتموا دراستهم بأيٍّ من المعاهد العليا في مجال الهندسة أو الفيزياء أو تكنولوجيا المعلومات ومعارفهم
باأللمانية تطابق مستوى  B1بتقدير جيد.

التقدم
يمكنك التقدم للدورة التدريبية على اإلنترنت في موعد أقصاه  15ابريل  2017لاللتحاق بدورة التأهيل األولى
في الفترة من  1يوليو  2017إلى  03يونيو  2018بمعهد كايزرسالوتن العالي.
للقيام بذلك يُرجَى ملء استمارة األسئلة وإرسالها مع
صورة من سيرتك الذاتية (إن وُجِدَت) ونسخة من شهادة إتمامك الدراسة العليا وصورة مترجمة منها على
عنوان البريد اإللكتروني .info@pro-mst.de
بعد وصول استمارة تقدمك سوف تحصل على دعوة لحضور محادثة انتقائية الختيار المتقدمين .في إطار هذه
المحادثة يمكنك أنت ونحن أن نعرفإذا كانت الدورة التأهيلية هي الخيار الصحيح بالنسبة لك.
إذا لم تتمكن _إلى أن يتم البدء ألول مرة في  1يوليو _ 2017من إحضار ما يثبت وصولك إلى مستوى
المعارف اللغوية الضرورية مستوى ) ،)B1يمكنك تحسين لغتك األلمانية وإعادة التقديم مرة أخرى في عام
 .2018في الفترة من  1يوليو  2018سوف تقام دورة تأهيلية أخرى.

التأهيل للمعاهد العليا
أثناء مرحلتك الدراسية في المعهد العالي سوف نقوم بإعدادك بشكل مكثف لسوق العمل األلماني ،وسنقوم
أيضًا بالتحضير لفترة المشروعومدتها ستة أشهر في أية شركة.
البرنامج:
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إثباتالمهارات
ما الذي يمكنك إنجازه ،وفي أي نطاقات العمل سوف تكون األفضل فعالية ونشاطًا؟
حصة اللغة
األلمانية هي المفتاح لالندماج .ولتحقيق هذا الغرض سوف تحصل أيضًا على تدريب بين ثقافي
التأهيل االرتقائي في مجال الهندسة
بحسب التعليم األ َوَّلي سوف تتعلم بنفسك المشروعات في مجاالت هندسة الماكينات ،والهندسة
الكهربائية ،وتقنية القياس ،أو التقنية الدقيقة ،أو المجاالت األخرى.
المهارات الشخصية
مهارات ،مثل إدارة المشروعات ،أو توثيق المحاضر ،أو التقديم ،وأيضًامهارة العمل بروح الفريق ،أو

مهارة التواصل

للقيام بذلك فإنه يتم تقديم دورات تدريب شخصية  -على حدة لكل مشترك من الجنسين  -مع تدريب على
التقديم .نقوم بتنظيم زيارة للمعارض المتخصصة للتواصل مع أرباب العمل الممكن االتصال بهم.

التحقق من المهارات
بزيادة معرفتك برب العمل في ألمانيا وبما يمكنك تحقيقه ،سوف تتضاعف فرصك للحصول على عمل؛ ولذلك
فسوف نقوم معك على مدار دورة التأهيل على تنقيح قدراتك بدقة متناهية وتوثيقها.
عندئذٍ ال تقتصر األهمية على مجرد توفر المعرفة المتخصصة ،بل أيضًا ما يُعرَف باسم "المهارات المفتاحية"،
مثل "مهارات التواصل" أو "الوعي بالمسئولية" أو "التنظيم الذاتي" .تلك المهارات بالضبط هي التي تلعب دورًا
كبيرًا في سوق العمل األلماني.
األفراد ذوو خلفية الهجرة في أحوالٍ كثيرةٍ يأتون ومعهم مهارات مفتاحية هامة  -في أغلب األحوال دون أن
يكونوا على دراية بذلك .وكثيرًا ما يتمتعون بالمرونة والحركية الفائقة وكفاءة استغالل الثقافة البينية .هذه هي
المزايا التي من الضروري تطبيقها في سوق العمل األلماني .وسوف نساعدك على اكتشاف بواطن القوى
هذه واستغاللها بوعي عند قيامك بالتقديم لدورة أو لعمل ما.
الطريقة التي يتم فيها رصد المهارات التي يتمتع بها أي إنسان تسمى "التحقق من الكفاءات" .وهي تلعب
دورًا هامًا في دورتنا التأهيلية التي تُجرَى في المعهد العالي.
هذا ما نقوم به عند قيامنا برصد مهاراتك:




التسجيل المنتظم لِمَا لديك من مهارات وكفاءات
تدعيمك على أن تكتشف بنفسك مهاراتك الشخصية ورغباتك
الوظيفية
التخطيط معك لدورة تأهيل ارتقائي بما يتواءم مع ما لديك من مخزون مهارات

سوف ندعمك على التقديم لشغل وظائف في ألمانيا تتوافق مع ما لديك من قدرات وسمات شخصية.

الرعاية
مرحبًا بك في تسفايبروكن! هنا ستجد بانتظارك فريقًا متمكنًا يقوم على تأهيلك ورعايتك.
إلى جانب فريق األساتذة والمدرسين فسوف تجد أيضًا طالبًا في المعهد العالي .وهؤالء سوف يعنون بأن
تتعايش معنا بشكل جيد .سوف يقومون بتنظيم نزهات خلوية وأنشطة أخرى لقضاء أوقات الفراغ  -ويسرهم
دائمًا االستماع إليك إذا كانت لديك أسئلة .شأنهم في ذلك شأن كل مسؤولي الرعاية في المشروع.
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الحياة في حرم المعهد
يوفر لك حرم المعهد تسفايبروكن كل ما تحتاج إليه للحياة والدراسة.
إذا تعذر عليك الذهاب إلى تسفايبروكن يوميًا فسوف يمكنك السكن في حرم المعهد في تسفايبروكن طوال
فترة دورة تأهيلك في المعهد العالي .يمكنك تناول طعامك في مطعم الطالب (مينزا) وأيضًا طبخ طعامك
في مطبخك في السكن الطالبي.
يمكنك االشتراك في الحياة الطالبية في حرم المعهد .سوف تقابل أفرادًا كثيرة وسوف يعمل تبادل الخبرات
مثال ملعب الكرة
على تحسين لغتك األلمانية بشكلٍ ملحوظ .كل العروض الثقافية والرياضية مفتوحة أمامكً ،
الطائرة الشاطئية أو قاعة اللياقة البدنية .يمكنك االستفادة من مكتبة المعهد واستخدام أجهزة الكمبيوتر العامة
المتاحة للطالب.
تقام عروض سينمائية كثيرة طوال العام في حرم المعهد .وتقام أيضًا بانتظام احتفاالت نهاية الدراسة .حرم
المعهد يقع على جبل .يوجد مرصد هناك لمتابعة حركة النجوم ،وهناك يقوم اتحاد علوم الفيزياء في
تسفايبروكن بانتظام بعقد محاضرات ممتعة في موضوعات تتعلق بالطبيعة والفيزياء.

مرحلة المشروع في أية شركة
هل أنت عالي التأهيل  -وعلى الرغم من ذلك من الصعب عليك اقتحام سوق العمل األلماني؟ ال تزال اللغة
عبئًا عليك وربما تبدو ثقافة العمل في ألمانيا غريبة عليك؟
سوف تفيدك مرحلة المشروع في أية شركة ألمانية على تقريبك من ثقافة العمل والتغلب على العوائق
اللغوية ،وبذلك سوف تزيد فرصك في إيجاد عمل في السوق األلماني يتوافق مع قدراتك.
في إطار دورتنا ا لتأهيلية سوف تعمل مدة ستة أشهر في مرحلة المشروع في أية شركة .بعد ذلك سوف
تتمكن من اللغة األلمانية بشكلٍ أفضل بكثير ،وسوف تجد طريقك إلى سوق العمل لدينا بشكلٍ أحسن.
مهارة الثقافة البينية
مثال :في العديد من الثقافات االفريقية والعربية يعد النظر في عين األفراد األكبر سنًا قلة احترام لهم .أيضًا
التواصل بالعين في أغلب األحوال يكون لفترة أقصر من المطلوب.
على النقيض من ذلك في ألمانيا تكون ثقة اإلنسان باألحرى في األفراد الذين ينظرون إليه في العين عند
إجراء محادثة ما .هذه الفروقات الدقيقة هامة للغاية عند العمل مع أفراد .في مرحلة المشروع الخاصة بك
سوف تتعرف على هذه األمور وسوف تكتسب مهارة التعامل البين ثقافي.
وربما تكون مرحلة المشروع هذه هي بداية مسارك الوظيفي والمهني في ألمانيا؛ ألنه يمكنك في هذا الوقت
أيضًا إظهار معارفك ومهاراتك في حياة العمل اليومية  -وربما إقناع اآلخرين بقدراتك.
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الشهادة
بحصولك على شهادة معهد كيزرسالوتن العالي تكون بذلك قد أتممت دورتك التأهيلية ومدتها عام واحد.
سيتم توضيح القدرات التي تمتلكها في الشهادة .ولن يقتصر األمر بها على توضيح معارفك المتخصصة لديك أو
تدريبك المهني ،بل أيضًا مهارات أخرى ،مثل إدراك المسئولية أو القدرة على التواصل .أيضًا ما يُعرَف باسم
"المهارات المفتاحية" تمثل أهمية خاصة في ألمانيا.
وفقًا لخبرتنا الواسعة في هذا المجال فإن الشركات ترغب في الحصول على معلومات دقيقة بقدر اإلمكان
عن المهارات التي تتوفر لدى المهندسين الذين أتموا دراستهم في الخارج.
الشهادة من شأنها أن تزيد من فرص حصولك على عملٍ في سوق العمل األلماني.

الدعم والنفقات المعيشية
"دورة التأهيل الموجهة لخريجي القطاع الهندسي" التي يقدمها معهد كيزرسالوتن العالي يتم تدعيمها في
إطار برنامج "االندماج من خالل التأهيل (.")IQ
لن تتحمل نفقات تدريب أو إقامة.
يمكن أن يتم تأمين الحصول على النفقات المعيشية من خالل وكالة العمل التابع لها أو مركز التوظيف.
يمكنك التصرف على النحوالتالي:
قَدِّم أوراقك لدينا وسوف نقوم في إطار برنامج التدعيم  IQبالبحث الالزم للتحقق مما إذا كان التأهيل مفيدًا
بالنسبة لك والندماجك في سوق العمل.
إذا كانت اإلجابة بنعم فسوف تحصل على التوصية المناسبة منَّا .ويمكنك الذهاب بهذه التوصية إلى وكالة
العمل التابع لها أو مركز التوظيف ،وهنا سيتم البت في طلبك .برنامجنا هو دورة تأهيلية مُعترَف بها في إطار
االندماج في سوق العمل.

القائمون على المشروع
مشروع "دورة التأهيل الموجهة لخريجي القطاع الهندسي ( ")IAQيتم تدعيمه في إطار برنامج الدعم
األلماني "االندماج من خالل التأهيل (.")IQ
يستهدف البرنامج التحسين المستديم لقدرة االندماج في سوق العمل .يتم التدعيم في أول محوري تعامل
من الموارد التي تقدمها الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية ( )BMASوالصندوق االجتماعي
األوروبي ( .)ESFويشترك في تنفيذ البرنامج الوزارة االتحادية للتعليم والبحث العلمي ( )BMBFووزارة العمل
االتحادية (.)BA
من خالل مشروع "دورة التأهيل الموجهة لخريجي القطاع الهندسي ( ")IAQفإن شبكة التعليم والتدريب
االرتقائي  pro-mstبمعهد كايزرسالوتن العالي تشترك في عمل شبكة  IQلوالية راينالند بفالس.
يقوم على تنسيق عمل شبكة الوالية معهد األبحاث التربوية االجتماعية في ماينتس ،جمعية مسجلة وتعد
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واحدة من  16شبكة مشتركة في برنامج الدعم "االندماج من خالل التأهيل (.")IQ

نظرة عامة على العرض
نؤهلك لسوق العمل!
من  1يوليو  2017إلى  03يونيو  2018بمعهد كايزرسالوتن العالي وبأية شركة ألمانية
المجموعة المستهدفة
· األفراد ذوو خلفية الهجرة أو
· األفراد طالبو اللجوء أو
· الالجئون المُعترَف بهم
ممَّن أتموا دراستهم بأيٍّ من المعاهد العليا في مجال الهندسة أو الفيزياء أو تكنولوجيا المعلومات ومعارفهم
باأللمانية تطابق مستوى  B1بتقدير جيد.
التقدم
يُرجَى التقديم على اإلنترنت على موقع معهد كايزرسالوتن العالي على الرابط  .www.pro-mst.deسوف تجد
هناك استمارة أسئلة .امألها وأرفقها بسيرتك الذاتية مع نسخة من شهادة إتمام دراستك العليا ،وأرسل
المستندات جميعها على عنوان البريد اإللكتروني .info@pro-mst.de
الفترة
تستمر دورة التأهيل اثني عشر شهرًا .الفترة الزمنية مقسمة على ستة أشهر فترة وجود في المعهد العالي
وستة أشهر أخرى تدريب في أية شركة.
المكان
فترة الوجود الثابتة تكون في معهد كايزرسالوتن العالي ،في حرم المعهد بتسفايبروكن.
أما فترة التدريب العملي فتكون في أية شركة أو مؤسسة بحثية.
موضوعات دورة التأهيل
 فترة دراسة مدتها ستة أشهر في معهد كايزرسالوتن العالي




رصد المهارات
حصة اللغة
التأهيل االرتقائي في مجال الهندسة
المهارات الشخصية

 ستة أشهر تدريب عملي

"التدريب المستهدف للوظيفة" في المجال الصناعي أو في أية مؤسسة بحثية

انتهاء الدراسة
شهادة معهد كايزرسالوتن العالي
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انتهاء التقدم  15 :ابريل 2017
االتصال للتسجيل في دورة التأهيل:
معهد كايزرسالوتن العالي
تسفايبروكن
قسم المكاتبات بشبكة pro-mst
زيلكه فيبر وريجينا فوجل
 1شارع أميركا شتراسه
 66482تسفايبروكن
تليفون5418-3724/1631 :
5417-3724/1631
بريد إلكترونيsilke.weber@hs-kl.de :
regina.voegel@hs-kl.de

االتصال
معهد كايزرسالوتن العالي
تسفايبروكن
قسم المكاتبات بشبكة pro-mst
زيلكه فيبر وريجينا فوجل
شارع أميركا شتراسه رقم 1
 66482تسفايبروكن
مهندس ،حاصل على دبلوم زيلكه فيبر
تليفون5418-3724/631)1(49+ :
فاكس5419-3724/631)1(49+ :
بريد إلكترونيsilke.weber@hs-kl.de :
صحفي ،حاصل على دبلوم /مهندس ،حاصل على دبلوم ريجينا فوجل
تليفون5417-3724/631)1(49+ :
فاكس5419-3724/631)1(49+ :
بريد إلكترونيregina.voegel@hs-kl.de :
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