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التاريخ: 

I. البيانات الشخصية

االسم الكامل: 

الجنس:         مذكر □            مؤنث □

 العمر:

 بلد المنشأ:

تاريخ الدخول: 

II. الخبرة المدرسية السابقة

معرفة القراءة والكتابة:

باللغات الالتينية:

□ال□نعم

□ال□نعم

بلغات إضافية/أخرى:

تعليق عن النموذج الخطي للطالبة / للطالب

)انظرالملحق، صفحة 7):

مدة االلتحاق بالمدارس

السابقة في الداخل

والخارج:

المدرسة / نوع المدرسةالبلدالفترة
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 المدارس السابقة:المواد التعليمية في 

 سنة                             حصة في األسبوع    األلمانية              اللغة□ 

 سنة                             حصة في األسبوعالرياضيات                    □ 

 األسبوعسنة                             حصة في   اللغة اإلنجليزية             □ 

 الفن□ 

 التاريخ□ 

 علم األحياء□ 

 الفيزياء□ 

 الرياضة□ 

 الكيمياء□ 

 السياسة□ 

 الدين□ 

 علوم التربية□ 

 

 مواد أخرى بداخل البالد أو خارجها )ربما قبل وأثناء تجربة النزوح(:

            

 تفضيالت المواد الفردية / مجاالت االهتمام:

            

            

 ال□  نعم             □  هل تم االعتراف بشهادات حتى اآلن؟            

 

           نقاط أخرى:

III. الممارسة اللغوية في بلد المنشأ 

      مع العائلة

 مع األصدقاء

 في جهات رسمية

 في مؤسسات تعليمية

 المزيد من المهارات اللغوية
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IV. اإللمام باللغة األلمانية 

 أين اكتسبت مهارات اللغة األلمانية؟

 مدة ونطاق الحصة األلمانية

 

 الدعم اإلضافي خارج المدرسة

      

      

      

      

      

   اامسؤول االتصال

      

      

      

V. االهتمامات الترفيهية 

 الرياضة

 الموسيقى

 الفن

 العمل اليدوي

 مع األندية المحلية االهتمام بالتواصل

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

            نقاط أخرى

VI. )خبرات العمل بداخل البالد أو خارجها )ربما قبل وأثناء تجربة النزوح 

 التدريب السابق

            

            

 خبرة العمل السابقة
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VII.  والمهنيالتمنيات المراد تحقيقها في المستقبل التعليمي 

            

            

            

VIII. مسؤول االتصال 

     الهاتف:      االسم:

    

      العنوان:

     

البريد 

 اإللكتروني:

   

    

IX. وسائل المساعدة المتاحة 

 هاتف ذكي به خدمة إنترنت

 كمبيوتر بوصلة إنترنت

 قواميس باللغة األولى

 نقاط أخرى

 

□ 

□ 

□ 
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X. مكان التعلم 

 هل لديك اإلمكانيات المناسبة في المنزل للقيام بواجبك المنزلي؟

            

            

            

 هل تفضل القيام بواجبك المنزلي مع اآلخرين

 في المدرسة؟

            

            

            

XI. الخبرات المدرسية في الخارج 

 الذهاب إلى المدرسة؟هل كنت ترغب في 

            

            

 ما الذي أعجبك في المدرسة؟

            

            

 ما الذي لم يعجبك في المدرسة؟

            

            

XII. مالحظات حول المحادثة 
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 ملحق

 خطي للطالبة / للطالب نموذج -الخبرة الدراسية السابقة 

 

 تحدث عن نفسك بإيجاز.

            

            

            

           

            

 

 


	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button6b: 
	Button7: 
	Button8: 
	Button9: 
	Button10: 
	Button11: 
	Button13: 
	Button12: 
	Button12b: 
	Button15: 
	Button16: 
	Button17: 
	Button18: 
	Button19: 
	Button20: 
	Button21: 
	Button22: 
	Button23: 
	Button24: 
	Button25: 
	Button26: 
	Button27: 
	Button28: 
	Button29: 
	Button30: 
	Button31: 
	Button32: 
	Button33: 
	Button34: 
	Button35: 
	Button36: 
	Button37: 
	Button38: 
	Button39: 
	Button40: 
	Button41: 
	Button42b: 
	Button42c: 
	Button42a: 
	Button43: 
	Button45: 
	Button44: 
	Button46: 
	Button47: 
	Button48: 
	Button49: 
	Button50: 
	Button51: 
	Button52: 
	Button53: 
	Button54: 
	Button55: 
	Button56: 
	Button57: 
	Button58: 
	Button59: 
	Button60: 
	Button61: 
	Button62: 
	Button63: 
	Button64: 
	Button65: 
	Button66: 
	Button67: 
	Button68: 
	Button69: 
	Button70: 
	Button72: 
	Button73: 
	Button74: 
	Button75: 
	Button76: 
	Button77: 
	Button78: 
	Button79: 
	Button80: 
	Button81: 
	Button82: 
	Button83: 
	Button84: 
	Button85: 
	Button86: 
	Button87: 


