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مشروع تغیر المسار

مهاجرون من 
الجامعة الى المهنة                                                                                         

نظرة
شروط المشاركة
المشروع مفتوح لكل من

ألي شخص تسرب من التعلم, 	

أو بدأ دراسته في الخارج ولكن ال یمكنه استمرار  	
دراسته في المانیا,

 أو أكمل شهادته في الخارج ولكن ال یمكنه العثور  	
على اتصال مباشر في المانیا.

المھارات اللغویة
.B2 من المستحسن معرفة اللغة األلمانیة

التكالیف
العرض مجاني.

الوقت المطلوب
اسبوعیا بمتوسط ثالث ساعات في األسبوع وتكون خارج 

الوقت المطلوب للتدریب.

التسجیل
سیكون التسجیل ممكنا اعتباراٌ من 15 أكتوبر 2020.

هل لدیك أي أسئلة؟
اتصل بنا مباشرة لمعرفة المزید عن المشاركة!

الوضع الحالي: 2020



في مشروع تغییر المسار
یتم مرافقة األشخاص ذوو الخلفیة المهاجرة بعد تركهم تعلیمهم. 

الهدف هو دخول مهنة ذاتیة ومستدامة في المانیا.
من خالل الجمع بین ملف الكفاءات, ووحدات التعلم األلكترونیة 

والدعم الفردي, یقدم المشروع مجموعة شاملة من الخیارات 
للتحضیر لبدایة مهنیة ناجحة في المانیا.

المدة والنطاق
اذا تمت معالجة كل المحتوى, فأن مدة المشاركة من ستة الى 

ثمانیة اشهر. شهرین الى ثالثة أشهر من هذه المدة تقضي بدوام 
كامل أو بدوام جزئي في التدریب. تعقد ورش العمل  وجها 

لوجه في عطالت نهایة األسبوع, ویتم ترتیب مواعید األستشارة 
بشكل فردي.

شھادة حضور
عند األنتهاء بنجاح, سیحصل المشاركین على شهادة اتصال 

وخطاب توصیة من فریق المشروع.

نظرة عامة على محتوى 
المشروع

یعمل المشروع  بخمسة مقاییس:
ملف الكفاءات وهو عبارة عن مجلد یحتوي على جمیع  	

الوثائق ذات الصله من السیرة الذاتیة للمشاركة وتوثیق 
التطویر أثناء المشاركة.

المرافقة الفردیة  تدعم المشاركین طوال فترة المشروع. 	

ورشات العمل تساعد على تعمیق المحتوى الذي تم تعلمه و  	
توفر الفرصة لعودة المشاركین والتواصل معهم. 

 التدریب یعطي نظرة ثاقبة  في عالم العمل.  	
یتم دعم المشاركین في طلباتهم ویتلقون أیضا دعما فردیا 

خالل مرحلة التدریب.

منصة التعلم الرقمیة تحتوي على مواد تعلیمیة )مقاطع  	
فیدیو و ألعاب تعلیمیة( حول مواضیع مختلفة, مثل التوجیه 

الى التدریب و سوق العمل وتمارین عملیة التقدم.

مرحلة التوجیه مرحلة تقدیم الطلب مرحلة التدریب مرحلة المتابعة

ملف الكفاءات

منصة التعلم الرقمیة

ورشات العمل

التدریب

المشورة الفردیة


