البرنامج األلماني لحملة شهادة الثانوية العامة
وصف مراحل الدراسة ومخرجاتها

المراحل

نوع الدورة و محتوياتها

مدة الدراسة /ساعات
الدراسة

مخرجات المرحلة

المرحلة A

المرحلة التحضيرية
لغة التدريس :العربية
نظرية اآلالت ،األدوات الهندسية ،رسومات هندسية أساسيات
الفيزياء ،أساسيات الكيمياء ،أساسيات الرياضيات
أخالقيات العمل ،إدارة الوقت ،التفكير والفلسفة واالستدالل
(األلفية الجديدة) ،علمي  -تراث تكنولوجي
مادة اللغة اإلنجليزية

 6شهور /
 40ساعة  /أسبوع =  960ساعة.

شهادة مشاركة
صادرة عن MAA

المرحلة B1
السنة األولى

المرحلة ( B1مساعد فني ) Smi-Skilled
السنة األولى ( الفصل الدراسي األول والثاني)
لغة التدريس لمواد المرحلة :اللغة اإلنجليزية

 8أشهر  40( ،ساعة  /أسبوع)  +امتحان  IHKفي األردن
وفي اللغة اإلنجليزية
أسبوعان لإلعادة والتحضير.
للحصول على شهادة
مساعد فني

يدرس الطالب جميع أساسيات التخصصات الهندسية في
البرامج التالية:
 )1هندسة المعادن :الميكانيكية/الهيدروليكية
 )2هندسة الكهرباء :الكهربائيات/الكترونيات
 )3الهندسة الصناعية :نقل الحرارة :التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء/التبريد
 )4هندسة الميكاترونكس وغيرها.
إضافة الى تعلم اللغة األلمانية.
المرحلة B2
السنة الثانية

المرحلة  ( B2فني ماهر ) Skilled
السنة الثانية ( الفصل الدراسي الثالث والرابع)

 8أشهر  40( ،ساعة  /أسبوع) +
أسبوعان لإلعادة والتحضير.

امتحان  IHKفي األردن
وفي اللغة اإلنجليزية
للحصول على شهادة
فني ماهر
شهادة امتحان اللغة
األلمانية

 8أشهر  40( ،ساعة  /أسبوع) +
أسبوعان لإلعادة والتحضير.

امتحان  IHKفي
ألمانيا وفي اللغة
األلمانية للحصول
على شهادة الدبلوم
األلماني كمساعد
مهندس وشهادة
امتحان اللغة األلمانية

لغة التدريس لمواد المرحلة :اللغة اإلنجليزية
يختار الطالب أحد التخصصات الهندسية بكافة فروعه
إضافة الى تعلم اللغة األلمانية.
المرحلة B3
السنة الثالثة

المرحلة ( B3مساعد مهندس)Associated Engineer
السنة الثالثة ( الفصل الدراسي الخامس والسادس)
لغة التدريس لمواد المرحلة :اللغة األلمانية
يختار الطالب أحد فروع التخصص الهندسي الذي درسه في
السنة الثانية .

مالحظة:
خالل المرحلة  ، B3يتلقى المشارك شهر ًيا ما مجمله  € 1000يورو.
 - IHKشهادة أكاديمية كمهندس مشارك (تم فحصه في ألمانيا) وعند تحقيق مهارات اللغة األلمانية في المستوى  ، B2يحصل المشارك على عقد
عمل لمدة  3-5سنوات في المؤسسات األلمانية.
 .يبدأ متوسط راتب الفني  2500 - .2200يورو.
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