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قاط القو

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر
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طلس نق

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

طأ    



  

 

جود فرص 
 أن الھجرة 

، وفي تلك 
طوعية إلى 
لھروب في 
ن في ألمانيا 
ون الدولي، 
ز وإمكانية 

Deutsche
  

ي. يتم تنفيذ 
ا أن العودة 

 األداة تمنح 

 تنفيذ جميع 

ن بخلفيات 
ة. م األصلي

يًا في حالة 

  ت

ألھلية أو عدم وج
ھم. وبالرغم من

  ة وللبلديات.

ثير من الحاالت
طلبات للعودة الط
مكافحة أسباب ال
ي إعداد الالجئين
سة األلمانية للتعاو
ئدين نقطة ارتكاز

   والتنمية.

er Volkshochs
لكبار في ألمانيا.

ى أساس أسبوعي
افقي التعلم. وبما

  يم التكميلي.

استشارية. فھذه 

د األصلي. ويتم

شاركون يتمتعون
ختلفة في بالدھم
ة" موجود حاليً

/العائدات

نة أو الحروب األ
 لمغادرة أوطانھ
ا للدولة االتحادية

تم تحقيقھا في كث
شخص بتقديم ط ٣

ة االتحادية في م
ھذا اإلطار ينبغي

التابع للمؤسس ية
صلية، توفر للعائ
عاون االقتصادي

chul-Verband 
ة مراكز لتعليم ال

يمكنك البدء على
ضرين ومرلمحا

طوال فترة التعليم

ذلك خالل جلسة

ق العمل في البلد
  

 خاصة: فالمشا
ل اجتماعية مخ
طلس نقاط القوة

  رات األولى.

عائدين/

معيشية غير اآلمن
سباب تدفع الناس
مثل تحديًا خاًصا

ه التوقعات لم يت
٣٠٫٠٠٠قام  ٢٠

 ترغب الحكومة
 األصلية. وفي ھ

الھجرة والتنميي
ل في البالد األص
رة االتحادية للتع

  لتعليم الكبار (
تكميلي في عشرة

تقدم المنخفض، ي
ة، بالتتابع بين ال
سية االجتماعية ط

 لكل مشارك، وذ

واحتياجات سوق
 بشھادة مطابقة.

الكفاءة تحديات
ات عمل وھياكل
رد كل فرد. "أط
جرد توفر الخبر
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ميلي للع

قَدم: الظروف الم
ية، كل ھذه األس
سنوات األخيرة يم

لمانيا. إال أن ھذ
٠١٧ية. في عام

شخص. ٤٠٫٠
اص في بالدھم 
لمشروع العالمي
ة، وإنشاء ھياكل
عن طريق الوزار

لرابطة األلمانية
ليم التم تقديم التع

اري. وبسبب التق
واألعمال اليدوية
بين للرعاية النفس

وة" المتاح ھنا،

ج تقييم الكفاءة و
 التعليم التكميلي

ستشارات تقييم ا
عودون إلى بيئا
ھتمام على موار
مستشارات، بمج

  ليم التكميلي
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ليم التكم

ت أخرى منذ القِد
لتغيرات المناخي
ق المتزايد في الس

قبل أفضل في أل
 أوطانھم األصلي

٠٠إلى  ٢٠١٨
ية جديدة لألشخا

تم في إطار اك ي
اعمة قبل العودة

لتدابير عيل ھذه ا

عائدات" التابع لل
عداد للعودة. ويتم

ستوى بشكل معيا
اطة والتفصيل، و
ن، يتم توفير مدرب

 "أطلس نقاط القو
 توثيق كفاءاتھم.

ي من خالل نتائج
من  بعد االنتھاء

 مستشارو ومس
لفة للغاية، وسيع
افيًا، تركز االھ
لمستشارين والم
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   القوة
التعلي -  

و حتى إلى قارات
عواقب احية أو

ديد، إال أّن التدفق

ون أنفسھم بمستق
عادوا بالفعل إلى
لربع األول من
فتح آفاق مستقبلي
جل العودة. ولذلك
تقديم عروض د
ألصلية. ويتم تموي

ميلي للعائدين/الع
عمة لتحسين اإلع

ت منخفضة المس
نوعة، مثل الخيا
ة لمعظم العائدين

راء تقييم الكفاءة
ف نقاط قوتھم، وت

ة للتعليم التكميلي
زئية، واعتمادھا

 العامة، يواجه
رات لغوية مختل
مواد حساسة ثقا
قًا الحتياجات ال

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

س نقاط
 الكفاءة

لى بالد أخرى أو
ص الرعاية الصح
يست باألمر الجد

من الالجئين يُمنّو
بعض الالجئين ع

العدد في الصل 
صلي مباشرة، وف
قة ممكنة، من أج
ع في ألمانيا، وت

لي في الدولة األص

وع "التعليم التكم
 من التدابير الداع

عروض الدورات
ليم التكميلي المتن
ار السھل بالنسبة

 التكميلي يتم إجر
مكانية استكشاف

الوحدات الفردية
وحدات تأھيل جز

روف اإلطارية
ة التنوع ومھار
األداة الحالية م
سيتم تكييفه وفقً

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

أطلس
تقييم

  مقدمة

تتم الھجرة إل
عمل أو نقص
إلى ألمانيا لي

كان الكثر م
األثناء فإن بع
بالدھم، ووص
موطنھا األص
بأفضل طريق
تنفيذ مشاريع
للتوجيه األول

يُعتبر مشرو 
e.Vجزًءا (.

تم تصميم ع 
وحدات التعل
لم تكن بالقرا

لبدء التعليم 
المشاركين إم

يتم تطوير 
العروض كو

نظًرا للظر 
ثقافية شديدة
لذلك توفر 
تجريبية، وس



ن مجموعة 
 الرسمية. 
ظام مجتمع 
ات أسواق 
ور تختلف 
ندماج في 
متخصص 

 ھو تحديد 
ييم الكفاءة 
ة الشخص 
ك بحكايته 

تعاونة في 
الحتياجات 
ركيز على 
ي خدمات 
ن الواضح 
 في األمر 
ر خريجي 
 اآلن غالبًا 

ص األشخا
اء الفردية 
نطبق على 
ون التمديد 

 
 
 
 
 

ة لھم عبارة عن
لرسمية وغير
الندماج في نظ
دث عن متطلبا
ضيف، فھي أمو
رة لتحسين اال
ي بدوره أن الم

لھدف األساسي
غي أن يقوم تقي
دي إلى معرفة
 يأتي كل مشارك

يم التكميلي المت
قق منه وفقًا لال
 بالفعل مع التر
لمدني، وموفري
 وقد أصبح من
أن المشاركين
 يتم فيھا اختبار
تطويرھا حتى
ول إلى جميع ا
 معالجة األجز

واألمر نفسه ينط
. ودائًما ما يكو

ب تقديم المشورة
تھم (المھنية) ا
ھنا ال يتعلق با
وسواء كنا نتحد
ي المجتمع المض
السنوات األخير
شورة. مما يعني

وا حو الموارد.
ينبغ نس.لقة بالج

ة له، وأن يؤد
ة ذاتيه أفضل.

مؤسسات التعلي
والتحقتواصل،

فاءة الموجودة
مات المجتمع ال
مستخدمة ھناك.
ورة له. حتى أ
ة التنوع، التي
ألدوات التي تم ت
خفض، للوصو
شورة له، يمكن
ة بالنسبة له. و
مشورة الفردية.

  مرغوبًا. 

عقدة. فالمطلوب
ليمية، ومؤھالت
 إال أّن األمر 
لبلد األصلي. و

ن فيقعه العائدو
 تطويرھا في ا
ة ھنا عند المش

د والموجھة نح
ألفضليات المتعل
 تقديم المشور
لى توفير صور

  و المھنية.

ثلي وممثالت م
كييفه بشكل متو
دوات تقييم الكف
ع مختلف منظم
ق المجربة والم
وب تقديم المشو
الظروف شديدة
رسية. إال أن األ
على مستوى منخ
وب تقديم المش
 لم تكن منطقية
ة في سياق الم
ة أمًرا ممكنًا وم
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 المتطلبات المع
مستوياتھم التعلي
ندماج التقليدية،
لموجودة في ال
ي يجب أن يتوق
وات، التي تم

 المذكورة مھمة
  ن االعتبار.

ة الشاملة للفرد
نب الثقافية، واأل
خص المطلوب
ه، مما يؤدي إلى
لبيئة الخاصة أو

ن من قِبل ممثل
ند عمل، يتم تك
ة" تم تحليل أد
شات للخبراء مع
ف على الطرق
 شخص مطلو
اي يتم مراعاة

م أي خبرة مدر
لقوة" فيعمل عل
الشخص المطلو
 أي أجزاء إذا
ه لتحديد الكفاء
لمشورة الفردية

  ليم التكميلي
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عودة إلى بعض
م، ولغاتھم، وم

ورة االن على د
مكنة للظروف ا
مدى القبول الذي
للعديد من األدو
ن ھذه األبعاد
، ويأخذھا بعين

سي على النظرة
مع مراعاة الجوا
ب والبعيد للشخ
لقوة الخاصة به
 المكتسبة في ال

ء عملية التكوين
عبارة عن مستن
طلس نقاط القوة
قد تم عقد مناقش
لمشورة، للتعرف
خدامھا مع أي
 المتنوعة، لكي
الذين ليس لديھم
"أطلس نقاط الق
على متطلبات ا
مستشار حذف
لمحددة كتوجيه
ت وكذلك عند ال
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  نقاط القوة

سياق مشورة الع
ولھم، وثقافاتھم
ر ينطبق أيًضا
ضل طريقة مم
االجتماعية، وم
خرى. وخالفًا ل
عيًا ومھنيًا)، فإن
 البالد األصلية،

ة" بشكل أساس
كانات الفردية، م
لمستقبل القريب
 انعكاس نقاط ا
ت الخاصة به،

فية لألداة أثناء
ن ھذه األداة ع
عند إنشاء "أط
ة على ذلك، فق
ات، ومراكز ال
ادة، يمكن استخ
عة من األدوات
مع األشخاص ا
حددة فقط. أما "
لھم. واعتماًدا ع
ة. كما يحق للم

ات اخدام التوقيت
 مع المجموعات

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

ھجيات أطلس ن

م الكفاءة في سي
وع بسبب أصو
ن أن ھذا األمر
ل باإلعداد بأفض
لية أو الھياكل ا
 من حالة ألخ
أللماني (اجتماع
رف احتياجات

طلس نقاط القوة
لمھارات واإلمكا
ظور وتوجيه لل
اتية، من خالل

لتالي بالكفاءاتبا

 الحساسية الثقاف
إلضافة إلى أن
لبلد وبالثقافة. ع
ھروب. وعالوة
ميلي، والجمعيا
د مفھوم أو ما
ستخدام مجموعة
جنبًا إلى جنب م
ف مجموعة محد
قديم المشورة ل
من تقييم الكفاء
مواد. يتم استخد
د معالجة األداة

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

  

أھداف ومنھ

تقييميخضع 
شديدة التنو
وبالرغم من
األغلبية، بل
العمل المحل
بشكل كبير
المجتمع األ

درَّب يعرالم

يركز "أط 
الكفاءات وال
بتوفير منظ
بموارده الذ
الخاصة، وب

تم فحص 
الخارج. باإل
الخاصة بال
الھجرة والھ
تكمالتعليم ال

أنه ال يوجد
يفضلون اس
الجامعات ج
ما تستھدف
المطلوب تق
والمختلفة م
استخدام الم
الزمني عند



 

 

 

  
 

 

  

  صوصية

 

 والمواقف 

  

 

ص المطلوب 

لمشورة له. 
  ءة.

ينبغي على 

 

تطابق مع 

ص، بشكل 

ع المجموعات.

        

الخص      

  

ه ثقافات التعلم،

ئة آمنة ومحمية.

 كات من البداية.

مى توقع الشخص

لمطلوب تقديم الم
نھاية تقييم الكفاء

شورة له. ولذا ي

.  
المستشار ال تت

ية لدوره الخاص
  له بالذكاء.

حسب الرغبة مع

 

 الشفافية  

ھمة بشكل خاص

ن الھجرة، وتجاه
  ض.  

نه يتعامل في بيئ

اركين والمشارك

يتناملمشورة أن
   بأمان.

صة بالشخص الم
جية للمستقبل في ن

طلوب تقديم المش

  ت.
م بشكل صحيح
ت واستيعاب 

لصورة العكسي
مانية ال عالقة ل

 يمكن تمديده ح

   

 النحياز

 من األمور المھ

تية التي تتضمن
من تحمل الغموض

شارك الشعور بأن

كفاءة شفافة للمشا

  ھا.

نبغي في سياق ال
د عودته إلى بلده

نقاط القوة الخاص
تطوير إستراتيج

ة للشخص المط

واختيار الكلمات
 ومن أنه مفھوم
ك أن تصورات

رة بالتأمل في ا
لمام باللغة األلم
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ورة (الفردية) /

   التالية:

عدم االلحيادية)

لى قدم المساواة،

 تجاه السير الذات
تمتع بقدر كبير م

جب أن يمنح المش

ستغالل تقييم الك

حيزة لنتائج بعينھ

عم الفرد. وال ين
 بلده األصلي بعد

موارد وإظھار ن
أجل التمكن من ت

ي الكفاءة اللغوية

 سرعة اللغة و
 بشكل صحيح
ة حساسية إدرا

   المشورة له.
شار / المستشار
ه المشارك. فاإلل

 

  ليم التكميلي

eutscher Volk

  جماعي.

دقيقة / المشو ١

  ط القوة

لمبادئ األساسية

   

(ا 

فية، والتعامل عل

ستشارة حساًسا
لمھاجرة، وأن يت

رية والوالء، ويج

ءات وإمكانيات ا

ة دائًما وغير متح

اط القوة وعلى د
فرصة عمل في

 عملية توجيه الم
أ ة المركزية، من

شورة ناجحة في
 

دة يجب تكييف
ئًما من أنه يفھم
ر / المستشارة
لمطلوب تقديم
دة بقيام المستش
 التحقيري تجاه

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

اءة الفردي والج

٢٠بلغ حوالي

شارة أطلس نقاط

ت من االلتزام بال

 العدالة 

 من الناحية الثقاف

المستشار / المس
الخلفية ال ص ذوي

 المستشارة بالسر

ألھداف واإلجراء

يم الكفاءة طوعية

ءة على إبراز نقا
 بالحصول على ف

ينبغي البدء في
جب إبراز الفكرة

خاصة لتحقيق مش
عاة النقاط التالية.

المحدو اللغوية
ستشار التأكد دائ
 لدى المستشار
يعاب الشخص ا
ك، يوصى بشد

لسلوك تجنب ا

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

  

  ط القوة:

صص لتقييم الكفا

 بمدى زمني يب

مستشار / مستش

في جميع األوقات

   

لسلوك الحساس

يجب أن يكون ا
حياتية لألشخاص

لتزم المستشار /

يجب أن تكون األ

لمشاركة في تقيي

يعمل تقييم الكفاء
قديم المشورة له ب

خالل المشورة ي
يج أثناء المشورة

ى التحديات الخا
المستشارة مراعا

ي حالة الكفاءة
ينبغي على المس
يجب أن يكون
صورات واستيع
عالوة على ذلك
وري، من أجل

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

األساسيات:

أطلس نقاط 

مخص

يتمتع

متطلبات م 

يجب التأكد ف

 السرية

  ا

  ي
الح

 يل

  ي

  ا

  ي
تق

  خ
و

تتمثل إحدى 
المستشار / ا

  اللغة 

 في
  ي
  ي

تص
  ع

دو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جذووري / طة بي 
عليمي
البيئة المحيط
أماكن تع
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كاري

  ليم التكميلي
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أفك/ أھدافي 
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ي

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر
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  س نقاط القوة

إستراتيجيتي

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

ھيكل أطلس 
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  قوة الخاص بي

___________

__________ 

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر
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أطلس نقاط القو

االسم: _____

تاريخ الميالد:

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

  

  



 
شجرة) 

 
 
 
 
 
 
 
 

صف 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

جاالت 

 

 
 
 
 
 

/حديقة زھور/ش

ص. وفي المنتص

خاص وكذلك مجا

"سوسيوجرام"/
  تشارية.

شجرة) لألشخاص

ب األماكن واألشخ

خطط اجتماعي "
ناء الجلسة االست

"/حديقة زھور/ش

فردية ھنا. اكتب

D.(.  

ريطة ذھنية (مخ
يطة العالقات أثن

"سوسيوجرام"
  صية.

  فالي؟

سجل المحطات الف
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: يُرجى رسم خر
 الشخصية وخري

مخطط اجتماعي
ة العالقات الشخص

جي؟ كم عدد أطفا

الزھور" وسقة
  ر)

صغيرة، مدينة)

 لفراغ)

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

  قاط القوة

  دقيقة) ٣

اقتراحات للتنفيذ
 وملء الخريطة

خريطة ذھنية (م
زي على خريطة

 زوجتي/ھو زوج

  

رقة العمل "حديق
ارك، في الزھور

ص ؟ (قرية، مدينة

، العمل، أوقات ا

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

رئيسية ألطلس نق

٣٠وري (حوالي 

ا ت، وأين ولدت؟
ك في المنتصف،

يُرجى رسم خصة 
رك. اعمل بالتواز

عائلتي؟ من ھي ز

  ت أھتم؟

 دقائي؟ أين ھم؟

(استخدم وراتي 
 يرتبط بھا المشا

يش طيلة الوقت؟

ھناك؟ (المدرسة،

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

المجاالت الر

جذو
  من أنا؟

من أين أتيت
مع المشارك

العائلة الخاص
يوجد المشار

من ينتمي لع

بمن ما زلت 

من ھم أصد 

محطات حيا 
العمل، التي

أين كنت أعي

ماذا فعلت ھ



 
شاركة؛ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

صفات الشخصية لققدوة المشارك/المش
  ى/تسعى إليه؟)

(حدد أھم الص تي؟
لھا؟ ما الذي يسعى

  صية)

D.(.  

 مھمين في حياتي
مھمة بالنسبة له/لھ

ضافية القيم الشخص

  ليم التكميلي

eutscher Volk

اء مھمين/كانوا
ما ھي الصفات الم

(الورقة اإلض ة؟

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

من دائرة األصدقا
ت لدى المشارك؟ م

سبة لي في الحياة

  النسبة للعمل؟

   بشكل خاص؟

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

ص من العائلة ومن
ل العليا/الطموحات

ور المھمة بالنس

مع األصدقاء، با

فع عنه وأدعمه

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

  القدوة

أي أشخاص 
وما ھي الُمثل

  لماذا؟

  القيم 

ما ھي األمو 

في العائلة، م

ما الذي أداف 



 
ا كانت 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

رقة عمل "مذكررة تعلم اللغة" إذ

 جيدة

 جيدة

 جيدة

 جيدة

 جيدة

(استخدم ھنا ور

  مھا وكتابتھا؟

D.(.  

غتي/لغاتي األم؟

ھذه اللغات وفھم

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

  ليم التكميلي

eutscher Volk

راءة والكتابة بلغ

جادتي للحديث بھ

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

مدى إجادتي للقر

أيًضا؟ ما مدى إج

معرفة حدودة

معرفة حدودة

معرفة حدودة

معرفة حدودة

معرفة حدودة

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

/لغاتي األم؟ ما م

ت التي أتحدثھا أ

:  

 محد

 محد

 محد

 مح

 محد

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

  اللغة

ما ھي لغتي/
  مناسبة)

ما ھي اللغات

  اللغة األم 

لغات أخرى 

  اللغة: 

  اللغة:

  اللغة:

  اللغة:



 
ريد 

 
 
 
 

 
 
 

دي األصلي؟ كيفف تتم ھذه االتصصاالت (ھاتف، بر

D.(.  

و غيرھم في بلد

  

  ليم التكميلي

eutscher Volk

قاء أو األقارب أو

الت بعد العودة؟

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

  صة بي

صاالت مع األصدق

Skype)؟  

خدام ھذه االتصا

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

لشخصية الخاص

حافظ على االتص

(رسائل، برنامج 

ھل سأقوم باستخ

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

االتصاالت ا

ھل مازلت أح

إلكتروني، ر

ھل يمكنني/ھ



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
  ، التعلم؟

  ي؟

في الھواء الطلق

في بلدي األصلي

قص، الخروج في

D.(.  

ة في ألمانيا أو ف

  ؟

  زل؟

ضة، الغناء، الرق

  ليم التكميلي

eutscher Volk

  دقيقة) ٤٥(

خل نطاق األسرة

عند الطبخ/الَخبز؟

 بالفعل في المنز

، القراءة، الرياض

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

 وأماكن تعليمي 

كنت أقوم بھا داخ

ا في المنزل، وع

  

ي كنت أمارسھا

  فال؟

  فال؟

فال؟ (مثالً اللعب

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

يئة المحيطة بي و
  ماعية

ام الخاصة التي ك

 

  الثقافية)؟

   الدينية؟

رات التي أمتلكھا

ن أطبخ، ولمن؟

شطة األخرى التي

  سنين واألطفال

 االعتناء باألطفا

ي االعتناء باألطف

ن أفعل مع األطف

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

البيئ 
الحياة االجتم

المھاما ھي 

 في الحي؟ 

في األندية (

في الطائفة 

  المنزل 

ما ھي الخبر

ماذا أحب أن 

ما ھي األنش 

رعاية المس 

ھل سبق لي

ھل يسعدني 

ماذا أحب أن 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
، إصالح 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 معالجة الخشب،
  ء)
فصيل/الخياطة،
رة، أعمال البناء

يء بالضبط؟ (التف
ج، اللحام، النجار

D.(.  

لك، ففي أي شي
الراديو)، النسيج

  وتلميعھا؟

  ليم التكميلي

eutscher Volk

  ؟

إذا كان األمر كذل
ربائية (التلفاز، ا

وصقل األبواب و

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

سن أو المرضى؟

  المرضى؟ أون 

  ي أمتلكھا؟

ألعمال اليدوية؟ إ
ح األجھزة الكھر

دھان الحوائط، و

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

ي رعاية كبار الس

ي رعاية المسنين

  طبية

رف الطبية التي

  دوية

برة في مجال األ
لدراجات، إصالح

تجديد مسكني؟ د

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

ھل سبق لي 

ھل يسعدني 

المعارف الط

ما ھي المعار

األعمال اليد 

ھل أمتلك خب
السيارات وا

تھل يمكنني 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
عد، وطرق 

 
 

  ه بالضبط؟

  ياضة؟

لفة؟ مثل القواع

لذي كنت أقوم به

  طة

 أو ممارسة الري

ت الثقافية المختل

الحيوانات؟ ما ال

األنشط

 

 

 

 

لتمثيل المسرحي

ص ذوي الخلفيات

D.(.  

 في التعامل مع ا

 الموسيقية أو الت

امل مع األشخاص

  ليم التكميلي

eutscher Volk

؟ ھل لدي خبرة

  ن

  لصندوق؟

لعزف باألدوات

  ج؟

ختلفة وعند التعا
  اة؟

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

ل أو في الحديقة

أين

 

والتفكير خارج ا

ص أو الغناء أو ا

 الشعر والمكياج

  

ه) في البالد المخ
د، وأساليب الحيا

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

 العمل في الحقل

  نات

 

  ة

  ؟

 بصنع الجديد، و

 الرسم أو الرقص

 تنفيذ تسريحات

عل بين الثقافات

ت انتباھي (تعلمته
عادات، والتقاليد

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

  الزراعة 
ھل سبق لي

  الزراعة
مع الحيوان

 في الحقل

في الحديقة

  اإلبداع

أنا مبدعھل 

ھل أستمتع 

ھل يمكنني 

ھل يمكنني 

كفاءة التفاع 

لفتما الذي 
التعامل، والع



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

               
ات أسواق ذ

 

  مدرسية

                      
ن من بالد أصلية ذ

دات/التقارير الم

   بھا؟
  دات/اإلثباتات

                       
شورة لھم، القادمين

 

الشھاد 

 
 
 
 

نشطة التي قمت
الشھاد 

 

 

 

لمطلوب تقديم المش

D.(.  

ت مع ھذا األمر؟

  انيا؟

عليه؟ ما ھي األنش
.…  

سب لألشخاص الم
  ھني تقليدي.

  ليم التكميلي

eutscher Volk

اذا؟ كيف تعاملت

ألصلي وفي ألما
  ….إلى … ن

ب الذي حصلت ع
…إلى … من 

ا. وھو األمر المناس
جد لديھم تدريب مھ

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

لم يعجبني؟ ولما

  ١ العمل
ت بھا في بلدي ا
من

 
 
 
 

؟/ ما ھو التدريب
  ط

 

 

 

عليم المحددة مسبقًا
 نوًعا ما، وال يوج

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

جبني وما الذي ل

المھنة / خبرات
رس التي التحقت

 

نة التي تعلمتھا؟/
لتدريب / النشاط

ربط مع أماكن التع
بشكل غير رسمي

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

ما الذي أعج 

المدرسة /  
ما ھي المدار

 المدرسة 

ما ھي المھن
المھنة / ا 

ھنا يمكن الر ١
عمل منظمة ب



 

  ان

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ة بدقة قدر اإلمكا

  ل حرفية)

  ي؟

  لى يديه؟

ى تحديد األنشطة

  طة

يادة، دورة أعمال
  طة

ي مثّل صعوبة لي

 الذي تعلمت على

يُرجى - المنزل) 

األنشط 

 
 
 
 
 
 
 
 
رخصة قيسوب،

األنشط 

 
 
 
 
 
 
 
 

؟ ما الشيء الذي

D.(.  

ي أي مكان؟ من

في الزراعة، في

ة لغة، دورة حاس

ار اھتمامي أكثر؟

  ليم التكميلي

eutscher Volk

سبق لي العمل في

 (في التجارة، في

  ….إلى … ن

صلت عليھا (دورة
  ….إلى … ن

بات؟ ما الذي أثا

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

  لعمل
ي أمتلكھا؟ أين س

ئلة أو األصدقاء؟

من

 
 
 
 
 
 
 
 

دورات التي حص
من

 
 
 
 
 
 
 
 

 األنشطة/التدريب

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

ھنية وخبرات الع
رات المھنية التي

ت مساعدة العائل

  ل

أيًضا؟ ما ھي الد
  م تكميلي

ء أعجبني خالل

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

الخبرات المھ
ما ھي الخبر

كيف واصلت 

مكان العمل

ماذا تعلمت أ
دورة/تعليم

ما أكثر شيء



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.(.  

  ليم التكميلي

eutscher Volk

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

  دقيقة) ١٥(
 

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

ھدافي وأفكاري (
 باتي وأھدافي؟

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

أھ 
ما ھي رغب



الذي يجب علّي   العمل عليه؟

D.(.  

لّي تطويره؟ ما ا

  ليم التكميلي

eutscher Volk

  ؟

 ما الذي يجب عل

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

  دقيقة) ٣٠ي 
قدراتي وخبراتي

   عودتي؟

يتي المستقبلية؟

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

راتيجيتي (حوالي
ي االستفادة من ق

SW؟  

ل أريد العمل بعد

كفاءاتي مع رؤيت

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

إستر
كيف يمكنني

OTتحليل  

في أي مجال

ھل تتوافق ك



ولة، 

 

 

 

لة للقياس، مقبو S محددة، قابل) MARTتظھر؟

D.(.  

  ف؟)

 التي يمكن أن تظ

 

  ليم التكميلي

eutscher Volk

  عليم التكميلي؟

ألصدقاء، المعارف

ا ھي الصعوبات

  

ار مشروع "التعل
 رابطة األلمانية

kshochschul-V

لي لمواصلة التع

لي؟ (األسرة، األ

حقيق أھدافي؟ ما

ذا المنتَج في إطار
عائدات" التابع للر

Verband e.Vر (

كانيات المتاحة ل

تقديم المساعدة ل

ب علّي فعله لتح
  يدة بالوقت)

تم تصميم ھذ
للعائدين/الع 
لتعليم الكبار 

ما ھي اإلمك 

من يمكنه ت 

ما الذي يجب 
معقولة، مقي


