مزيد من المعلومات ...

 ...حول إمكانيات الدراسة للمؤهلين مهنيًا ،يمكنك أن
تجدها على صفحة اإلنترنت لهيئة  WHKTعلى العنوان
 www.whkt.de/studienzugangأو على صفحات اإلنترنت للغرف
الصناعية والتجارية .NRW
وباإلضافة إلى ذلك فإن كل الجامعات والمعاهد العليا في مقاطعة  NRWتقدم
للمهتمين بالدراسة ذوي التأهيل المهني المشورة الدراسية الالزمة .في المعهد العالي
الذي يقع اختيارك عليه سوف تحصل على معلومات تفصيلية بشأن المادة الدراسية
المعنية واختبارات الدخول والدراسة التجريبية.
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Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

التقديمات في الدراسة للمؤهلين مهن ًيا

Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

من الوظيفة إلى الدراسة

أي تدريب مهني في المصنع يمكن أن يقود إلى منح صالحية التقديم في المعاهد العليا.
من خالل التدريب والتطبيق المهني سوف تتاح لك إمكانية تحسين فرص مسارك
المهني من خالل تسجيلك في دراسة مناسبة!
توجد عدة مسارات مختلفة تقود بك إلى الدراسة التي ترغب بها  -على حسب
التأهيل والتطبيق المهني الذي يكون معك:

عرض عام للدراسة في الغرف NRW

بدون إتمام
دراسة التعليم
األساسي

دراسة التعليم
األساسي

التدريب ( 3.5-2عامًا) مع
اجتياز االختبار التأهيلي/
اختبار التدريب المهني

الوصول من خالل الخبرة المهنية
الطريق أمامك مفتوحً ا للتقديم في المعاهد العليا والجامعات إذا كنت تتمتع بتدريب
عملي مدته عامين على األقل وخبرة عمل ثالث سنوات في الوظيفة التأهيلية .تتاح
إمكانية الوصول إلى المراحل الدراسية المطابقة للتدريب والتدريب المهني من الناحية
المتخصصة .يمكن أن تبدأ الدراسة مباشرة وبدون اختبار للتقديم .على سبيل المثال
يمكن أن يبدأ أي ميكانيكي/ة سيارات دراسته في فن صناعة الماكينات أو ً
مثل مصمم
إعالمي دراسته في مجال تصميم الجرافيك.

الوصول عبر الدراسة التجريبية أو االختبار
إذا كنت تتمتع بتدريب مدته عامين على األقل وخبرة عمل ثالث سنوات فيمكنك
أيضًا دراسة المواد غير المطابقة لمسارك المهني الذي أنت فيه حتى اآلن .في هذه
الحالة سوف يقودك المسار إلى الدراسة من خالل تسجيلك في الدراسة التجريبية
أو أداء اختبار تأهيلي في أي معهد عال مماثل .الدراسة التجريبية التي تستمر على
األقل فصلين دراسين وأربعة فصول بحد أقصى ال تختلف من حيث المضمون عن
الدراسة العادية تمامًا.

شهادة التعليم
المتوسط

شهادة الثانوية
العامة

شهادة األبيتور
(الثانوية األلمانية)

التأهيل للمعهد العالي
ألية
دراسة مرتبطة
بالتخصص

الدراسة
في المعهد العالي

التدريب االرتقائي
ً
(مثل مالحظ/ة ،مشرف/ة مهني،
بائع/ة)

خبرة عملية ثالث سنوات في المهنة المعنية

التأهيل للمعهد العالي
في كل مادة دراسية
من خالل االختبار التأهيلي
أول الدراسة التجريبية

الدراسة
ثنائية المسار

بكالريوس

الوصول إلى كل المراحل الدراسية من خالل التدريب االرتقائي

الماجستير

(جامعة أو معهد عال)

الدراسة
ثالثية المسار

التدريب والدراسة في
المعاهد العليا والتدريب
التدريب
االرتقائي
والدراسة في المعاهد
العليا

التأهيل للمعهد العالي
لكل مادة دراسية

(جامعة أو معهد عال)

ً
(مثل مالحظي العمال ومشرفي
خريجي برامج التدريب االرتقائي من الجنسين
األعمال والتجار البائعين) تنفتح أمامهم كل األبواب :بدون المزيد من المعوقات
سيكون هناك المدخل التأهيلي المباشر لكل المراحل الدراسية في المعاهد العليا
المتخصصة والجامعات في شمال الراين وستفاليا.

شهادة الثانوية العامة /شهادة األبيتور (الثانوية األلمانية)

مالحظ/ة عمال

بكالريوس

(جامعة أو
معهد عال متخصص)

الماجستير

(جامعة أو معهد عال)

المراحل الدراسية مقيدة عدد القبول
نظرً ا ألنه في بعض المراحل الدراسية يكون عدد المتقدمين من الجنسين أعلى من
أماكن الدراسة ،فقد تم تقييد القبول بها وف ًقا لنظام محلي لتحديد األعداد .أي معهد
عال يحجز في هذه الحاالت عدد معين من أماكن الدراسة لخريجي برامج التدريب
االرتقائي وذوي الخبرة المهنية من الجنسين الراغبين في بدء دراسة قريبة من

التخصص .وفي المقابل فإن المؤهلين في مجال مهني آخر مغاير يجب عليهم في
المراحل الدراسية محددة عدد القبول بها بصفة أساسية اجتياز االختبار التأهيلي،
غير أن الدراسة التجريبية لن تكون متاحة .بعد ذلك يتقدمون بنتيجة االختبار
التأهيلي للحصول على مكان للدراسة في المعهد العالي.

