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  سنة؟ 18هل يبلغ عمرك 

  مما يعني أنك لم تعد ملزما بالذهاب إلى المدرسة. اآلن * بعدإجبارية التعليم تنطبق عليك ال

   schoolplicht‐en‐https://www.vlaanderen.be/leerplicht*لمعرفة المزيد عن إجبارية التعليم: 

  سنة. 25بإمكانك الذهاب إلى المرحلة الثانوية إلى غاية آخر السنة الدراسية التي يصل فيها عمرك لكن 

تحصل على شهادة أو  وأمهنة للبالغين  التعليمية والمهنية. تتعلم من خالل هذه الدورات ينمسار تعليم البالغكما يمكنك أن تنتقل إلى 
  تدريبا مهنيا كهواية.تتابع 

  هناك خيارات متعددة.
  بإمكانك الجمع بين معظم الدورات التعليمية والمهنية.

، ما هي التكاليف ومدة التدريب، ما يمكنك المهنيةهذه الدورات التعليمية أو هو محتوى ما المعلومات حول  على هذا الكتيب يحتوي
  القيام به بعد التدريب وأي شهادة تحصل عليها. تجد فيه معلومات عامة.

   

  .4في الصفحة ‘ من يستطيع مساعدتي‘هل تحتاج إلى معلومات أكثر؟ راجع السؤال 

  

بر هذه النسخة الرقمية بنقرة واحدة ع. تم ترجمته إلى عدة لغات لمساعدتك. بإمكانك  .wwwتجد هذا الكتيب في موقعنا اإللكتروني 
  الدخول إلى الموقع اإللكتروني للمزيد من المعلومات.

  

  !بالتوفيق
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 ما هي أهم األسئلة؟ .1

ةهناك  ار دراسة أو مهنةساعدك  أدوات مجان  الصفحة معينة  اخت  ). 10(انظر المعلومات   

ار المدرسة أو مركز التدرب.  اخت أو دراسة معينة؟ قم إذا  ت مهنة و  هل اخ  

ارات المتوفرة ضمن مسارحتوي   معلومات حول الخ ب ع ت الغ  هذا ال م ال  . تعل  

ة.  ة والمهن م  معظم الدورات التعل انك الجمع ب م  ب
 

جب أن   ؟ أختارماذا         
         
         
         
       

   ع ة. هناك دورات تدرب تعتمد أ م الحصص الدراس ف يتم تنظ  معلومات حول ما تدرسه وك   التطبيقتحصل ع دروس وأخرى ع
ة  المساء. نظ عة الدروس  انا متا ستطيع أح ما   .   

ح  ستطيع ط ح أو حدد موعدا.   أو اليوم المفت  اليوم التع د من المعلومات، اذهب إ  للمدرسة للم و حة: راجع الموقع اإلل جميع نص
 أسئلتك خالل جلسة مع المدرسة أو مركز التدرب. 

ة؟ توىمحما هو  م التعل ة  الدورة المهن  
         
         
         
       

عها،  ت م عدد الوحدات ال  :  مسارك الشخ ...  هل تدرسيتوقف هذا ع امل أو مسا  دوام   
ة:   عن درجات دراس م العا  التعل ة تعادل  60نتحدث   درجة دراس  لسنة واحدة.  نموذج مسار تعل  

ز ا  مختلف مرا  لتدرب والمدارس. قارن مدة الدورة ب

   الدورة؟ مدةما   
         
         
          

عة دراسات أخرى أو للعمل. ل لمتا ة تأه مثا  قد تكون الدورة  ام  ما هو هدف هذە الدورة؟ ماذا أستطيع الق
عد الدورة؟  ه   
          

تب.   س العمل، ال ل، أدوات الدراسة، أدوات العمل، مال سج رامج ما توجد دورات  الغالب تدفع رسوم ال ل المثال و  س ة ع مجان
Parkoer  لدىIN‐Gent vzw دورات لدى 6 (الصفحة ،(VDAB  الصفحة)و7 (CBE  الصفحة)9و 8 .(   
 نصائح:   
ض ‐  تخف حق له الحصول ع  عن من   استف
ح أسئلة حول  ‐  تقل أعمارهم عن   groeipakketاط اب ال  للش  ما إذا كنت  25(حزمة النمو). إنها دعم ما سنة. استف

ها.   حزمة النمو أو أنك ستخ حقك     Groeipakket.beستحتفظ 

لفة؟ ة أم م  مجان  هل   
  لفةما   ؟الت  

          

وط، العمر:  طة وثائق اإلقامة، مستوى اللغة،   الشهادة. مرت وط القبول؟    ما   
           

  قةتحصل ع ج وث ة)، تخ لوم.شهادة تقدير أو ، شهادة (جزئ  د    سأحصل عليها؟ الشهادةما   ال  
           

ة؟ هل حصلت  ك تجارب مهن  المدرسة؟ ماذا تعلمت؟ هل قمت بتدرب أو هل لد ت فيها إ م سنة ذه تك ودراساتك دورا مهما.  تلعب خ
  شهادات التقدير وشهاداتك ال لدك؟ احتفظ    م الثانوي  شهادة التعل لوم  د ا. ع لج   لدك أو     حصلت عليها   

 نصائح:   
انا  ‐ انك أح م ة. بهذە  شهادتك طلب معادلةب قة معادلة شهادتك مع شهادة فالمنك  وث لدك. تحصل ع    حصلت عليها  ال

حوزتك. تقدم الطلب لدى    ة الشهادة ال عرف رب العمل ما نوع قة س : Naric Vlaanderenالط

instantie#onderwijsinstelling‐andere‐of‐naric‐bij‐aanvragen‐https://www.naricvlaanderen.be/erkenning .

قوم مكتب   خنت؟ س سكن    IN‐Gent vzwهل   ذلك. مساعدتك 

     ودراسا لدي هل ستؤخذ تجار
ار؟ األص   االعت  ع  

          

 الصفحات عة الدراسة. تجد   متا عة دراساتك  10‐5و 15‐11هناك دورات تهدف إ م الثانوي يؤهلك لمتا ما أن التعل معلومات مهمة. 
عة دورة  ق متا ة عن ط ة. تحسن من مستوى لغتك الهولند ل ة تأه ا. تتابع حينها شع   ). 8(الصفحة  NT2العل

 الدراسة؟  ا م فأين ب   ك سأحصل ع
 ؟شهادة  

          

ة (الصفحة  الهولند د  ك مستوى لغة ج ان لد فة ثابتة إذا   وظ  العثور ع د فرصك   (الصفحة 8 ت ما قد 7) وشهادة تدرب مه  .(
د من برنامج االندماج (الصفحة   الصفحات 6(الصفحة  Parkoer) أو 5ستف  . 10‐9). ستجد معلومات مهمة   

 شهادة د الحصول ع   . 15‐11؟ راجع الصفحات هل ت

ت؟ جاد عمل ثا ف أستطيع إ  ك  
          

ساعدك موجهك المتابع من  ارك. OKANس د اخت  تحد  ع  
  انك اللجوء إ م ة.،  De Stapب م ة والتعل ل أسئلتك حول الدورات المهن ق فالندرز  م لمحافظة  ،  info@destapgent.beمتجر التعل
ة 09 233 75 15 ة العموم ، De Krook، المكت ه. Miriam Makebaplein 1 ،9000 Gent، الطابق الثا  توج ضا ع  . تحصل هناك أ  

  
 مكتب  انك اللجوء إ م ة،  IN‐Gent vzwب  ومعادلة الشهادات، Parkoerأسئلتك حول االندماج، دروس اللغة الهولند الغ ة لل ، دورات مهن

gent.be‐info@in  ،40 78 265 09 ،Kongostraat 42 ،Gent 9000 .ه  توج ضا ع  . تحصل هناك أ  

 
 لالندماج:  و  خنت؟ راجع الموقع اإلل سكن   أنت ال   

inburgering‐inburgering.be/nl/landingspagina‐https://www.integratie 

ستطيع  ؟مساعدمن 
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  ندماج؟. ما هو برنامج اال2

الة االندماجتتابع برنامج االندماج لدى  ‐ ات فالندرز).  Het Vlaamse agentschap مدينة أنتورن و Atlas مدينة خنت، IN‐Gent. (و لد  مدن و ا     
   
‐   نامج. نحاول من خالل هذا العقد رسم مسار مناسب لك.  االندماجعقد توقع ع  ال دء  ستطيع ال    ح
   
ارا من أجزاء  4يتكون برنامج االندماج من أجزاء مختلفة وستصبح  ‐  . 1/01/2022اعت

 

ةدروس  ‐  ). A2و A1المستوى  – NT2( اللغة الهولند

ه االجتما دورة  ‐ دا.  لغتك األم (MO) التوج  أو لغة أخرى تفهمها ج

 مكتب ال  ‐ حولك ع ل أسئلتك و نامج  لة مدة ال ساعدك موجه المسار ط )  ه شخ انك . VDABتوج م ضا ب عة دراستكأ  )أو إعادة الدراسة أن تختار متا

) أو  شاطاتختار  ‐ ط اجتما ن (مح  أشخاص آخ ه ع ةما تتعرف ف  مساهمتك الفعل ة ما (راضة،  المجتم لتحف شطة أوقات ع (المشاركة): تختار هوا أ

شطة أوقات الفراغ، حول العمل)، ... الفراغ  ذلك (حول أ   ستطيع مع الرفيق الس ، تدرب للتعارف،   )، عمل تطو

انك  ‐ م  ب انك الحصول ع م ما أنه ب  آن واحد.  نامج   مختلف أجزاء ال ما ب ق  إعفاءأن توفق ف  وذلك عن ط ار اإلعفاءمن جزء مع ) أو ألنك NT2أو  MO( اخت

ط ومشاركة).  امل (مح دوام   تعمل أو تدرس 

ت.  ‐  يوم  الس  المساء أو  النهار،   تكون الدروس 

  

 المحتوى

‐    مسارك الشخ  عتمد ع

المدة  ‐ ارك  ةسوف يتم إخ عه.  التقدي ت ة الذي س  مدة مسار اللغة الهولند د المدة ع عتمد تحد ك.  ة العقد الخاص  دا   

 المدة

 فالاندرز.ت ‐ ة أو  لد  توفرها ال  والخدمات ال ا.  أخذ معلومات عن المجتمع الفلمن لج   ع  ل أ ش ندمج  قة س  بهذە الط

ل  ‐ ش ك للمشاركة   المجتمع. يتم تحض ط   ش

عد انتهاء مسار االندماج ب ‐ انك  عةم ة متا  اللغة الهولند عة الدراسة (رادروسك  ، متا عة دورة تدرب مه ب)، متا ت  هذە ال د من المعلومات   جع الم

 

 الهدف

ة  االندماج مجا برنامجزال يال  ‐  غا انون األول  31إ سم  . 2021د

نامج ( ستدفع 2022ابتداء من  ‐ عة ال ) 360رسوما لمتا و  الموقع اإلل مله. تجد جميع المعلومات المهمة بهذا الخصوص ع أ  يورو للمسار 

لفة  الت

لغ عمرك  ‐  سنة 18ي

ة سجل األجانب أو   ل جمس ‐  ). 2022(ابتداء من سجل الحالة المدن

 من الفئة المستهدفة لالندماج ‐

عة برنامجمن المحتمل أن تكون  ‐ ة لكإلزا  أمر االندماج متا س  ال حث معا  ستلمها حول االندماج. س  أي رسالة  ك أن ترد ع  عل ستلم رسالة. يتع ارات.   المتوفرة.  الخ

 وط القبول

  عدما تكون قد نجحت  شهادة االندماجتحصل ع  عقدك. وذلك   تم ذكرها   جميع وحدات المسار ال  

ات   إث ة).  لالندماج االجتما شهادة االندماج  ك لج ة ال س  الج  (تحتاجها للحصول ع

 الشهادة

اب: للهناك مسار خاص   الصفحة Parkoerش  ).6(راجع المعلومات   
د من المعلومات حول االندماج:   للم  

   
ديوهات لشهادات:   MdFodbQ7‐https://youtube.com/watch?v=BBف

 
 inburgering‐inburgering.be/nl/landingspagina‐https://www.integratieاالندماج: 

 
لغات مختلفة):  ديو  ف  خنت (  jou/inburgeren‐gent.be/voor‐https://www.inمكتب االندماج 

   

:  IN‐Gent vzwقوم مكتب  ضا  ان مدينة خنت أ  مساعدة س  

ة  ‐  دروس اللغة الهولند ل  سج  خنت). (NT2)ال سكن   ولو لم تكن   خنت ح عة دورة  انك متا م  ، (ب

ة لدى  المنح ‐  معينة.  UTCالدراس  وفق معاي

ة.  ‐  اللغة الهولند  التمرن ع

ة).  ‐ ات لتمكنك من اللغة الهولند  إث  (احصل ع ار المد  االخت

 معادلة الشهادة.  ‐

ا.  ‐ لج   حث عن مدرسة لألطفال الذين وصلوا لتوهم إ  ال

دء الدورة.  ‐ حث عن حضانة لألطفال عند   ال  المساعدة 

‐   ه إ . التوج م العا  التعل

شطة أوقات الفراغ...  ‐  اللقاءات وأ  

 

ة  معلومات إضاف

مكتب ‐  خنت؟ اتصل  سكن   Gent vzw‐IN ،/gent.be‐https://www.in ،gent.be‐info@in ،40 78 265 09 ،Kongostraat 42 ،Gent 9000هل 

 لالندماج:  ‐ و  مدينة أخرى ضمن فالندرز؟ راجع الموقع اإلل سكن   inburgering‐inburgering.be/nl/landingspagina‐https://www.integratieهل 

 

 المساعدة
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  Parkoer. ما هو 3

  المحتوى

 
  

للشباب. تتعلم الكثير عن بلجيكا وعن فالندرز. تقوم بنزهات وتتعرف  التوجيه االجتماعيتتابع دورة  - 
 على أصدقاء جدد.

  
 سيساعدك موجه المسار لإلجابة على كل أسئلتك. - 

  !يتوقف التوجيه الشخصي بعد انتهاء الدورة بل بإمكانك االستمرار في التواصل مع الموجهال 
  
االلتحاق ببرنامج االندماج (راجع المعلومات حول برنامج االندماج على  ’Parkoer‘بإمكانك عبر  - 

  ).5الصفحة 

  أسبوعين في فترة العطلة (عطلة عيد الفصح أو عطلة الصيف) -   المدة

 مما سيساعدك في حياتك في بلجيكا. الخدماتومختلف  المجتمعتتعرف مع شباب آخرين أكثر على  -   تهدف إلى
  

  بالمجان  التكلفة

 االتحاد األوروبي. خارجسنة وتنحدر من بلد  19و 17يتراوح عمرك ما بين  -   شروط القبول
  
ال تستطيع في بلجيكا والزلت تنتظر الرد؟ يتم إذا تسجيلك في سجل االنتظار. هل قدمت طلب لجوء  - 

 .Parkoerزالت ليست أكيدة لكن بإمكانك متابعة ن إقامتك في بلجيكا الألحاليا متابعة برنامج االندماج 
  

  تحصل على:  الشهادة 
 الخاص بك.. بها تكون أتممت جزءا من برنامج االندماج التوجيه االجتماعي شهادة - 

شهادة االندماج على فإنك تحصل على شهادة االندماج. تحصل  في اللغة الهولندية A2إذا أتممت المستوى 
  سنة. 18فقط ابتداء من 

  
Parkoer  المزيد من المعلومات

gent.be/parkoer‐https://www.in 
 

 8qGfsCR1https://www.youtube.com/watch?v=xSdالفيديو: 
 

Parkoer  المساعدة
gent.be‐parkoer@in 

0483 41 30 62 
IN‐Gent vzw, Kongostraat 42, 9000 Gent 
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  المهني والتعليم التكميلي؟التدريب هي . ما 4

 في أسرع وقت ممكن. عملمعينة أو تخصص بهدف إيجاد  مهنةتتعلم  -  المحتوى
 لدى: دورة تدريبيةتتابع  -
- Centrum voor Basiseducatie  (مركز التعليم األساسي)(CBE) 
- CVO  (مركز لتعليم البالغين) 
- VDAB (المكتب الفلمنكي للتشغيل والتكوين المهني) للباحثين عن عمل 
- Syntra... ، 
  
 بعد.طريق تعليم عن بالنهار و/أو بالمساء و/أو عن  تأخذ دروسا -
  

  ستجد معلومات في كتيب، القوات الجوية؟ الدفاع( هل لديك اهتمام في المهن ذات زي موحد: رجال اإلطفاء، الشرطة، 
 ‘de wijze stap ‘ (الخطوة الحكيمة)stap.php‐wijze‐https://www.destapgent.be/materialen/brochure_de 
 

  نوات.أشهر إلى عدة س الدورة التدريبية من بضعةستغرق تقد   المدة
بعد الدورة التدريبية. عمل ثابتستزيد من فرصك في إيجاد  -  الهدف

هي مهن يصعب فيها على رب العمل  المهن األكثر طلباتعتمد سرعة إيجاد عمل على القطاع والمهنة (األكثر طلبا). للمعلومة:  -
  إيجاد اليد العاملة المؤهلة لها.

 بالنسبة للباحثين عن عمل. مجانيةتكون  VDABدورات التكوين لدى  جميع -  التكلفة
. إذا تابعت دورة VDAB)) عن طريق ال 14(مثال التمريض (راجع الصفحة  العالي التعليمبإمكانك أيضا متابعة دورة تكوين في 

  فسيقوم هذا األخير بدفع تكاليف الدورة. VDABلدى  اتكوين معترف به
  
 مثال إذا كان دخلك محدود. CVOلدى  تخفيضبإمكانك الحصول على  -
  
  .تخفيضيمكنك طلب  المن دورة ألخرى.  Syntraتختلف تكلفة دورات التكوين لدى  -

وثائق إقامة -  شروط القبول
 

كباحث . تسجل نفسك تكويناللغة الهولندية لمتابعة دورة  منمستوى أساسي لديك سنة و 18أال يقل عمرك عن  VDABيشترط ال  -
 عن عمل.

 
سنة إذا كنت قد درست سنتين في التعليم  15عاما أو ابتداء من  16المهني ابتداء من سن  التدريبالبدء في  CVOفي يمكنك  -

 الثانوي.
لن تبقى ملزما سنة  18.... ألنك الزلت ملزما بالذهاب إلى المدرسة الثانوي (إجبارية التعليم). ابتداء من سيكون الدوام مسائيلكن 

 تتحدث وتفهم اللغة الهولندية بشكل جيد. روسك بالنهار. يجب أن ع بالتالي متابعة دبالذهاب إلى المدرسة وتستطي
 

لى شهادة تعليم ثانوي لاللتحاق بدورات تكوين معينة أو أن إسنة. تحتاج  18فإنك تستطيع أن تبدأ ابتداء من  Syntraبالنسبة ل  -
  (االعتراف بالكفاءات المكتسبة/المؤهالت المكتسبة سابقا) EVC/EVKتجتاز اختبار القبول أو عن طريق إجراءات 

  تحصل على  الشهادة
  تخرج، شهادة (جزئية)، أو دبلوم وثيقة -

  أيضا تعلم: VDABالمهني تستطيع لدى  التدريبإلى جانب   للمزيد من المعلومات
 اللغة الهولندية (تمهيدا للعمل) -
 مهنة معينة.ية اختيار كيف -
 عمل.ية إيجاد كيف -

الحصول على شهادة التعليم الثانوي أو شهادة التعليم العالي (دورات تكوين من  VDABلدى ال  OKOTبإمكانك عن طريق مسار 
  eidingenwww.vdab.be/opl(الثانوي بعد الثانوي). راجع الموقع  se‐n‐se) أو شهادة مهنيالتعليم العالي أو بكالوريوس 

  في خانة البحث. OKOTاكتب 
  

https://www.vdab.be/anderstaligVDAB:  
https://www.vdab.be/opleidingen 

 
VDAB  :باللغة اإلنجليزيةhttps://www.vdab.be/english 

 
aanleren‐vaardigheden‐ict‐of‐taal‐een‐beroep‐https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/eenCVO:  

 
/mvl.be‐https://www.syntraVlaanderen: ‐Midden Syntra 
 

  بشكل عام:
 ap.phpst‐wijze‐https://www.destapgent.be/materialen_de(الخطوة الحكيمة):  De Wijze stapالكتيب 

 
 )6و 5(راجع الصفحة  IN‐Gent vzwفسيساعدك مكتب  Parkoerأو  برنامج االندماجإذا كنت تتابع  -  المساعدة

- De Stap –  متجر التعليم بمحافظة فالندرز الشرقيةwww.destapgent.be 
- CVO ، VDAB ،Syntra  
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  اللغة الهولندية المتوفرة؟ دورات تعليم. ما هي مختلف 5

 ).لألجانب(اللغة الهولندية  NT2اللغة الهولندية ليست لغتك األم بل لغة ثانية. لذلك نتحدث هنا عن دورة  -  المحتوى
 

(الوحدة  A1، على سبيل المثال تعلم الحروف األبجدية (الكتابة الالتينية)، مستوياتتتعلم اللغة الهولندية في مراحل. هناك عدة  -
1.1 ،(A2  الوحدة)1.2 ،(B1  يتكون من)4  ،(وحداتB2  الوحدة)3.2 ،(C1  الوحدة)4.2 ،(C2. 
 

 .UCT ،VDAB، جامعة CVO ،CBEثل هناك مدارس/ مؤسسات تعليم مختلفة تنظم دورات تعليمية م -
 

 ساعات في اليوم. 4إلى  3النهار، في المساء وأحيانا في عطلة نهاية األسبوع، خالل تكون الدروس  -
 

 اختبار الولوجومن المحتمل أيضا  باختبار يعتمد على المنطقفي إيجاد الدورة المناسبة لك. تقوم  IN‐Gent vzwيساعدك مكتب  -
 للغة الهولندية.

 لى المدرسة.إنقوم أيضا بتسجيلك في دورة معينة أو بإحالتك 
  

قد تختلف مدة الدورة من واحدة ألخرى. تكون الدورة التي دوامها أربع إلى خمس مرات في األسبوع أسرع من الدورة التي  -  المدة
 دوامها حصة واحدة في األسبوع.

 الحروف األبجدية. إذا كنت تحتاج تعلم CBEوسنة واحدة لدى  CVOأشهر لدى  UCT ،3شهرا واحدا لدى  A1المستوى يدوم  -
  .(A1)أوال فستحتاج إلى سنتين ونصف إلتمام المستوى األول 

حياتك اليوميةتتعلم اللغة الهولندية ألنك تحتاجها في  -  الهدف
ممارسة مهنة معينة. لاللتحاق بهذه الدورة يجب أن  بهدففإنك تتعلم اللغة  VDABدورة لغة هولندية لدى  أخذتللمعلومة: إذا  -

  )7في الصفحة  VDABفي اللغة الهولندية (راجع المزيد من المعلومات حول  معرفة أساسيةتكون لديك 

 تختلف تكلفة الدورات حسب المدرسة وحسب الدورة. -  التكلفة

 الجامعي لتعليم اللغة)(المركز  UCTإذا كانت لديك منحة دراسية فإنك تدفع رسوما أقل لدى  -

  استفسر لدى الموظف ما إذا كان يحق لك التسجيل بتكلفة أقل.

 . تستطيع حينها التوفيق ما بين دروس اللغة والذهاب إلى المدرسة.سنة 16ابتداء من  NT2بإمكانك التسجيل في دورة  -  شروط القبول
 وثائق إقامة -

  في خنت:  Wegwijsالمتوفرة لتعلم اللغة الهولندية عبر  الخياراتال تملك وثائق إقامة قانونية؟ راجع 
https://www.wegwijsingent.be/taa 

 

  لكل وحدة. (جزئية)شهادةتحصل على   الشهادة

  قائمة للمستويات:  المزيد من المعلومات
‐%20nieuwe%20ERK‐gent.be/sites/default/files/overzicht%20niveaus%20NT2%20‐https://www.in

berg.php 
 

  :IN‐Gent vzwمعلومات عن 
leren‐nederlands‐je‐jou/nederlands/wil‐gent.be/voor‐https://www.in 

 
  بإمكانك أيضا أن تتمرن على اللغة الهولندية أو تعلمها في وقت فراغك 

jou/nederlands/oefenen‐gent.be/voor‐https://www.in:  
 (تبادل الرسائل اإللكترونية باللغة الهولندية) أصدقاء مراسلة -

 شخص يتحدث اللغة الهولندية) تحت إشراف(تتمرن على اللغة الهولندية في مجموعة عبر اإلنترنت  عبر اإلنترنتدردشات  -

 (نصائح متعددة بتطبيقات ومواقع إلكترونية تتمرن عبرها على اللغة الهولندية) البيتللغة الهولندية في التمرن على ا -

(مجموعات دردشة تستطيع التمرن فيها على اللغة الهولندية). تجد المزيد من  حانة مفتوحة، دردشات حول طاولة القهوة -
  tijd‐vrije‐en‐jou/ontmoeting‐gent.be/voor‐https://www.inالمعلومات على الموقع 

- Samen Gentenaar  للتنزه مع أحد سكان خنت، تتعرف على خنت وعلى بعضكما البعض وتتمرن (معا سكان خنت) (تذهب
    gentenaar‐gent.be/samen‐https://in. تجد هنا المزيد من المعلوماتبالمرة على اللغة الهولندية)

  
 Gent vzw‐IN ،gent.be‐info@in ،40 78 265 09 ،Kongostraat 42 ،Gent 9000  المساعدة
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  . ما الذي يمكنني أن أتابعه لتطوير نفسي؟6

(مركز  CVOمن باب االهتمام، من أجل العمل، استعدادا لدورة تكوين عند للمدرسة وتريد التعلم  كثيرالم تذهب  -   المحتوى
لتعليم البالغين) أو استعدادا المتحان السياقة النظري؟ تستطيع في هذه الحالة متابعة دروس لدى مركز التعليم 

 (CBE)األساسي 
 /https://www.ligo.be 
 

  السياقة النظري...، اللغة، المجتمع، المعلوماتيات، امتحان الرياضيات: أن تدرس حولبإمكانك 
  

 (مركز لتعليم البالغين)  CVO لدى - 
‐https://data

onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst?n=4&hz=true&hs=317+417&f=gent 
 

(مثال اللغة الفرنسية، اإلنجليزية، البولونية، اإلسبانية، الروسية،  لغة أجنبية، تعلم المعلومياتتستطيع: تعلم 
  خباز...مثال الخياطة، النجارة،  دورةالعربية، التركية...) متابعة 

  
(مثال دورة للرسم بالصباغة، التصوير، المسرح، لعب الكمان، ...) فيمكنك  هل تريد أن تنمي مهاراتك الفنية - 

 ).(DKO)(التعليم الفني بدوام جزئي  أكاديمية الفنمتابعة دروس لدى 
 /https://www.academiegent.be 
 

ة الرياضية أو المخيمات، بإمكانك في هذه الحالة أن تأطير األنشط أو تريد هل تريد أن تصبح مدرب رياضة - 
 (المدرسة الفلمنكية للمدربين)  Vlaamse Trainersschoolتتابع الدراسة في 

‐en‐sportbegeleiders/opleiden‐en‐n/trainershttps://www.sport.vlaandere
bijscholen/opleidingenط  

  
هل تريد متابعة نشاط تدريبي قصير (على سبيل المثال، دورة اليقظة، الخزف، التنزه في الطبيعة، ...)، بإمكانك  - 

 للبالغين. العمل االجتماعي والثقافيالذهاب إلى العديد من مبادرات 
  
 .في القطاع الخاصمبادرات هناك دورات متعددة متوفرة وحتى  - 
  

  حسب الدورة نفسها -   المدة
  التطوير الذاتي -   الهدف

). لكن تدفع رسوم تسجيل ألغلب الدورات وأحيانا تحصل على CBEأحيانا تكون الدورات مجانية (مثال لدى  -   التكلفة
  تخفيض.

سنة 18ابتداء من  -   شروط القبول
  تستطيع االلتحاق بالدورة بشكل مبكر. CVOوفي  (DKO)بالنسبة للتعليم الفني بدوام جزئي  - 

  تحصل على  الشهادة
  
  مساهمة، ... شهادة، شهادة جزئيةإفادة، شهادة،  - 

 (De Stap – Leerwinkel Oost‐Vlaanderen) محافظة فالندرز الشرقيةبمتجر التعليم  – De Stap  للمزيد من المعلومات
  

ontplooiing.php‐https://www.destapgent.be/vol/persoonlijke 

،  (De Stap – Leerwinkel Oost‐Vlaanderen) محافظة فالندرز الشرقيةبمتجر التعليم  – De Stap  المساعدة
info@destapgent.be ،15 75 233 09 في المكتبة العمومية ،De Krook ،الطابق الثاني ،Miriam 

Makebaplein 1 ،9000 Gent 
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  مفيدة. معلومات 7

 

  المساعدةلكسب خبرة ولتقديم  عمل تطوعي ‐

  عروض العمل: العمل التطوعي

https:///eportfolio.vrijwilligerspunt.stad.gent/home 

 لكسب مال إضافي عمل الطالبأو  العمل في العطلة ‐

tenstudies/jobstuden‐je‐tijdens‐werle,‐gent‐https://stad.gent/nl/student 

 

  onderwijskiezer.beهناك أدوات مجانية لمساعدتك في اختيار دراسة أو مهنة على موقع  ‐
https:///www.onderwijskiezer.be/v2/index.php 

 

 VDAB.be https://www.vdab.beأو على موقع 

 

  و
me‐bij‐past‐job‐https://www.vdab.be/welk 

 

تجدها على الموقع اإللكتروني الخاص  عمل الطالب، رخصة السياقة، التعليم ومواضيع أخرىمعلومات حول  ‐
 www.watwat.be شبابلل

  

  اللقاءات، الموسيقى، الرياضة وأنشطة ترفيهية في أوقات فراغك تجدها هنا: 

gent.be‐participatiemarkt.in//  

 



Vertaling Nederlands‐Arabisch Modern Standaard . 
Dit is de vertaling Arabisch Modern Standaard van “Keuzewijzer voor Okan leerlingen” en bevat identiek dezelfde informatie 
als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Keuzewijzer voor Okan 
leerlingen”. 

 

11 

  (CVO). الحصول على شهادة التعليم الثانوي عبر مركز تعليم البالغين 8

 (CVO)التعليم الثانوي لدى مركز تعليم البالغين  تدرس -  المحتوى
 تم تنظيم الدروس في وحدات.ي -
المساء أو في عطلة نهاية األسبوع. بإمكانك في بعض األحيان التوفيق بين الدروس الحضورية النهار أو خالل قد يكون الدوام  -

 والدراسة الذاتية.
  
 هناك مساران محتمالن: -
1( ASO – فقط مواد نظرية عامة تأخذ 
(تكوين تكميلي عام)  Aanvullende Algemene Vormingتوجيه مهني (مواد تركز على التطبيق حيث تتعلم مهنة معينة) +  )2

(AAV)  عامة مثال اللغة الهولندية، الرياضيات إلخ)نظرية (مواد 
 لست ملزما بمتابعة الدورتين في آن واحد -
 CVO نفس لست ملزما بمتابعة الدورتين في -

  
 الدورات التعليمية للحصول على شهادة التوجيه المهني:بإمكانك تحديد اختيارك من بين الئحة طويلة من  -

https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_studiegebieden2.php 
 

يعتمد على مسارك الشخصي -  المدة
  ونصفسنة بدون (إعفاءات) فستدوم الدورة سنتين. هناك مسارات تدوم سنة واحدة أو  تدرس بدوام كامل خالل النهارإذا كنت 

  التأهيل لمتابعة دراسات عليا أو للعمل -  الهدف

 ASOو AAVرسوم التسجيل لدى  توجدال  -  لفةالتك
 تكاليف األدوات المدرسية بل -
 تدفع رسوم التسجيل بالنسبة للتوجيه المهني -
 تخفيض أو تعفى من الدفع. استفسر عن الشروطتحصل في بعض األحيان على  -
 ساعة في األسبوع. 17ل عن تقال  كنت تحضر الدروسإذا  )www.groeipakket.be( الخاص بكاألطفال  معونة راتببتحتفظ  -
  من الحكومة الفلمنكية تعوض بها رسوم التسجيل. منحةبعد الحصول على شهادة التعليم الثانوي تستطيع طلب  -

 ديسمبر/كانون األول من السنة الدراسية. 31سنة قبل  18سنة أو إذا كنت ستبلغ  18ابتداء من  AAVو ASOبالنسبة ل -  شروط القبول
 ة.ستضطر إلى إثبات ذلك عن طريق اختبار اللغ تتحدث اللغة الهولندية بشكل كاف يمكنك من متابعة الدروس. -
 تحمل الجنسية البلجيكية أو لديك إقامة قانونية في بلجيكا. -
 . سوف تتاح لك فرصة القيام باختبارات االعفاء.وجلسة تعارف محاضرة تعريفيةتشارك في  -

  
  تحصل على:  الشهادة

 إذا نجحت في وحدةجزئية شهادة  -
 ASOشهادة التعليم الثانوي إذا نجحت في جميع وحدات  -
  تشكل معا شهادة التعليم الثانويوالتوجيه المهني  AAVالتخرج التي تحصل عليها في دورات  وثائق -

للمزيد من 
  المعلومات

   de SOCIALE SCHAKEL plusKLASبإمكانك االستعداد لهذه الدراسة عبر 
)OKAN  بعدOKAN استفسر لدى موجهك لدى .(OKAN.  
  

كيف أحصل على شهادة التعليم الثانوي عبر التعليم للبالغين) على ‘راجع السؤال  للحصول على معلومات حول محافظة شرق فالندرز:
محافظة شرق فالندرز: بمتجر التعليم  -De Stapالموقع اإللكتروني ل

https://www.destapgent.be/faq/faq_list.php?categorieid=5 
 

https://www.destapgent.be/files/kcfinder/files/2019‐2020/1911DiplomagerichteTrajectenSchema.pdf 
 

 www.destapgent.beمحافظة شرق فالندرز بمتجر التعليم  -De Stap-  المساعدة
 
 أو تعمل في مدينة خنت؟ تدرسأو  تسكنسنة؟ هل  25و 17هل يتراوح عمرك ما بين  -

(اصبح ذكيا) للحصول على توجيه في االختيار، الدراسة وتحصيل مؤهالت أو شهادة التعليم الثانوي. هذه  Word Wijsاتصل بمكتب 
  الخدمة مجانية وطواعية.

Word Wijs ،Kleine Raamhof 8 ،Gent 9000 ،wordwijs@destapgent.be  03 76 44 0485، 65 45 93 0494، أو 
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  . شهادة التعليم الثانوي عن طريق لجنة االمتحانات للتعليم الثانوي9

 مستقلدروسا لكن تدرس بشكل  تحضرال  -   المحتوى

  الالزمةوالمعلومات  المدرسيةبنفسك الكتب تُجمع  - 
 في بروكسيل. االمتحاناتتؤدي  - 

 .طيلة السنةيتم تنظيم االمتحانات  - 
 بشكل أساسي.كتابيا االمتحانات وتتم العرض محدود  - 

 اعتمادا على التواريخ المتوفرة. بنفسكلالمتحانات  تخطط - 

 بالنسبة للمرحلة الثالثة من التوجيه المهني في التعليم الثانوي ستثبت أيضا خبرة تطبيقية - 

(عبر اإلنترنت) حيث تتعرف على كل التفاصيل  إلزامية محاضرة تعريفيةإذا كنت تريد المشاركة فإنك تحضر أوال  - 
  . البرنامجالذي تخص هذا 

تعتمد على مسارك الشخصي -   المدة
  

الحصول على شهادة أو دبلوم التعليم الثانوي -   الهدف
  

يورو لكل توجه دراسي (شعبة) 33 -   التكلفة
 بنفسكاألدوات المدرسية (الكتب المدرسية،...) تشتري  - 

  
ال يهم عمرك وال الدراسة التي درستها من قبل -   شروط القبول

  
  تحتاج إلى بطاقة هويتك للتسجيل (أو أي وثيقة هوية رسمية أخرى) - 

  تحصل على:  الشهادة
 إنهاء المرحلة األولى من التعليم الثانوي أو إفادة - 
 ) أوTSOأو  ASO، BSO ،KSOإفادة إنهاء المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (في  - 
  ).TSOأو  ASO ،BSO ،KSOشهادة التعليم الثانوي (في  - 

للمزيد من 
  المعلومات

  لجنة االمتحانات:
/https://examencommissiesecundaironderwijs.be 
 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_examencommissie.php 
 

 ؟خنتأو تعمل في مدينة  تدرسأو  تسكنسنة؟ هل  25و 17ما بين  يبلغ عمركهل  -   المساعدة
مؤهالت أو شهادة التعليم الثانوي.  تحصيلللحصول على توجيه في االختيار، الدراسة و Word Wijsاتصل بمكتب 

  .الخدمة مجانية وطواعية
Word Wijs ،Kleine Raamhof 8 ،Gent 9000 ،wordwijs@destapgent.be أو ،H;  65 45 93 0494

0485 44 67 03 
 ليم في فالندرزمتاجر التع - 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerwinkels 
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  . التعليم العالي: دورات التعليم العالي10

 دورات التعليم العالي ما بين التعليم الثانوي والبكالوريوس المحترفةتتواجد  -   المحتوى
  
 (تقريبا ثلث الدورة) أكثر على التطبيقيتم التركيز فيها  - 

 
 بين الدروس في المدرسة والعمل المستقل.تجمع  - 

 
 النهار، في المساء أو في عطلة نهاية األسبوع.خلل قد يتم تنظيم الدوام  - 

 
 في دورة معينة ضمن أحد التوجهات الدراسية التالية: التعليم العاليبإمكانك تحصيل شهادة  - 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_graduaatsopleidingen.php 
 

دراسة درجة 120إلى  90تدوم الدورات ما بين  -   المدة
 سنتين أنه سيدومالنهار فذلك يعني خالل إذا كان دوامك  - 
 سنوات. 3غالبا  سيدومإذا كان دوامك مسائي فهذا  - 

  
 .مهنيةعلى مستوى بكالوريوس  لمتابعة الدراسةأو  عملتأهيلك إليجاد  -   الهدف

  
دراسية تم  درجةرسوم ثابتة + مبلغ لكل هذه الرسوم  تشمل رسوم التسجيل.في مدرسة عليا فإنك ستدفع  تسجلتإذا  -   التكلفة

 تحصيلها.
  
. تصبح حينها طالبا بمنحة أو شبه منحة دراسيةإذا كان دخلك منخفض فيحق لك وفق شروط معينة الحصول على  - 

 طالب بمنحة.
 https://studietoelagen.be/تجد المزيد من المعلومات على 

 
مزيد من المعلومات حول وضعك الشخصي فيما حصول على الللا بإمكانك اللجوء إلى قسم شؤون الطالب بالمدرسة العلي

 https://centenvoorstudenten.be/partners/يتعلق بالمنحة الدراسية: 
 

 سنوات) 3لها  الوثيقةمن التعليم الثانوي ( 6تخرج من السنة  وثيقةأو على  على شهادة التعليم الثانويأنت حائز  -   شروط القبول
 .امتحان قبولتخرج؟ بإمكانك اجتياز  وثيقةماذا إذا لم يكن لديك شهادة أو  - 

  أجزاء: 4ويتكون من كحد أقصى دقيقة  100يدوم االمتحان 
 مصطلحات لغوية - 
 فهم النص - 
 الحساب (بآلة حاسبة) - 
 المنطق الرقمي (بآلة حاسبة) - 

  بالمائة على األقل للنجاح في االمتحان. 50يجب أن تحصل على 

  تحصل على:   الشهادة
 (درجة دبلوم جامعي)  )’Associate degree‘شهادة تعليم عالي ( - 
تتابع التكوين  تحقيق ذلكتستطيع أيضا في نفس الوقت الحصول على شهادة التعليم الثانوي إذا اقتضى األمر. من أجل  - 

  .9المعلومات حول التعليم الثانوي للبالغين في الصفحة  ، راجعCVOلدى  (AAV)التكميلي العام 

المزيد من 
  المعلومات

  Onderwijskiezerلعلى الموقع اإللكتروني في فالندرز  دورات التعليم العاليالمعلومات حول تجد 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger_graduaatsopleidingen.php 

  تجد قائمة دورات التكوين في التعليم العالي في محافظة فالندرز الشرقية على المواقع اإللكترونية للمدارس العليا الثالثة
 Arteveldehogeschool 

 Hogeschool Gent 

 Odisee  

، في المكتبة info@destapgent.be ،15 75233 09محافظة فالندرز الشرقية، بمتجر التعليم  -De Stap -   المساعدة
 Miriam Makebaplein 1 ،9000 Gent، الطابق الثاني، De Krookالعمومية 

www.destapgent.be 
 
 - IN‐Gent vzw ،Kongostraat 42 ،9000 Gent ،092657840 الموقع اإللكتروني / 

jezelf‐school/voor‐een‐je‐jou/onderwijs/zoek‐gent.be/voor‐https://www.in 
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  التمريض.شعبة (التعليم العالي للتأهيل المهني)  HBO5. التعليم العالي: 11

ك  ‐ ةتكون لد ة كث ق  دروس تطب  

 تحتاجها من أجل  ‐ ة ال  الدروس النظ فتك ممارسةتحصل ع  أحسن وجه.  وظ  ع  

  هذە المرحلةتتواجد  ‐ م الثانويب   (SO) التعل وس و الور ةال  . المهن  

ا)  تدرس ‐ ل دوامك إذا كنت تعمل. اخالل (غال انك تعد م  لنهار، ب  

م عا إنها  ‐ نك  شهادة تعل امل مدرسة  تدرسل دوام  م الثانوي  ا. للتعل  هذا اإلطار مع المدرسة العل  . تتعاون المدرسة   

وس ما هو  ‐ الور ةالفرق مع شهادة ال ض (PBa) المهن  الصفحة  تم د ع  )؟15(راجع الم  

 HBO5  ة ضشع م الثانوي.  تدرس. سنوات 3ل: تدوم مدة الدراسة تم   مدرسة للتعل

  دورةPBa ض ا  تدرس. سنوات 4ل  ا نموذجا عادل مسار  ما  دراسة، درجة 240تدوم المدة  تم  . مدرسة عل

  لال تدفع سج ض HBO5من أجل  أي رسوم لل  تم

  تركز دورةHBO5 ات أ ع التطبيق ان   الطالب.  وحسب إم

 المحتوى

‐ 3    وحدات 5سنوات وتنقسم ع
  1  الدورة ستطيع االلتحاق ‐ لول و  أ تم اط 1س ش اير  ف

 المدة

ضمهنة  ‐  صفة  التم ة (تحصل ع ة)عد االنتهاء من الدورات مقدم رعا  األساس
 ستعمل لديها.  ‐ الوروس وذلك حسب المؤسسة ال ل(ة) حامل(ة) لشهادة ال عض التخصصات أو قد تمارس نفس مهمة زم ة ل س ال ن   ناصب مل سي فستحتاج أن تكون  ال

الوروس.   حوزة 
عة  ‐ انك متا م م ب الوروس.  مسار ت  شهادة ال ا من أجل الحصول ع  لدى مدرسة عل

 الهدف

ل ‐ سج  ال تدفع رسوم 
 إلخ.  ‐ ش  استعارة زي المس اء ة،  ارات الدراس ف ال ال  تدفع فقط رسوم الدورة مثال ت

لفة  الت

م الثانوي ‐  شهادة التعل
ج من  شهادةأو  ‐ م الثانويالثالث المرحلةتخ ة  ة من التعل هشع لغ(المه  التوج س من الالزم أن ي  سنة) 18عمرك  ل
قةأو  ‐ ج وث  األقل  تخ  (ع الغ م الثانوي لل  حصة درس) 900من التعل
   
م الثانوي؟ إذا تجاوز عمرك  ‐ مل مرحلة التعل ق سنة ف 18لم ت ة عن ط م الدورة التعل ار القبولمكنك االلتحاق  م الثانوي. ستقوم ذال اخت ل مدارس التعل مه من ق ي يتم تنظ

ار مستوى اللغة  اخت ي. المدرسة  ر نص تحف  تح ك. قد تحتاج إ ات لد اض ة وال  الهولند

 وط القبول

‐   لوم تحصل ع م العا د ض. التعل   التم
   

ك شهادة من  ‐ م الثانوي من ال ةالثان المرحلةهل لد  (4SO)تعل ة ع ا  هذە الحالة تحصل م م الثانوي؟   مسار  شهادة التعل امل.  HBO5عد النجاح  ال ض   تم
 

ج من  ‐ ك شهادة تخ  جانب  4ولم تتجاوز  6BSOهل لد م شهادة سنوات إ م تعل  ل مركز عليها لدى  حصلت (AAV)عام  ت الغ م ال (راجع المعلومات حول  CVO  تعل
AAV  عد 11 الصفحة م الثانوي   شهادة التعل  )؟ تحصل ع عد سنة واحدة  وحدت )  ت  ). HBO5أساس

https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_gndploma_plus18.php?age=2&var=verpleegkunde 
 
كون  ‐ لدك فقد      مسارك الدرا انك استعمالها. راجع الوثائق المتعلقة  م  ب

كشف النتائج.   فالندرز؟ احتفظ  م الثانوي   التعل عت دروسا   هل تا  
  انك الحصول ع م قةب م الثانوي  وث  للتعل ج من المرحلة الثا  الصفحة  (4SO)تخ ق لجنة االمتحانات (راجع المعلومات    ). 12عن ط

 الشهادة

انك  م )De SOCIALE SCHAKEL plusKLASللدراسة ع االستعدادب ة الصف اإلضا ة االجتماع  (المرحلة االنتقال  
)OKAN  عدOKAN  ك  ف عل د من المعلومات من الم  . OKAN). اطلب الم  
   

انك  م ة  االستعدادب ل ق دورة تأه ة) social profitعن ط ة لدى مكتب  (المصلحة االجتماع  اللغة الهولند غ     VDAB( راجع  المعلومات حول ال  VDABللناطق
 7الصفحة  و  /staligenVooropleiding_social_profit_voor_ander/904306https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod): الموقع اإلل

 
ض  ا مهنة التم  ال  . األ طل انك ع م  شهادة   VDABب ض  HBO5الحصول ع    https://www.vdab.be/zorg التم

 الحصص.  VDABال  يتكفل ف التنقل إ ال ض ت ضات مثال تع  تع ان تحصل ع عض األح   ة.  ف األدوات المدرس ال احث عن العملنفسك  سجلبت  . ك  
   

ض HBO5 عن معلومات  :  التم  
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_hbo_detail.php?richting=70 

 

ة معلومات إضاف

 ‐ De Stap –  م ة،متجر التعل ق ة  ،info@destapgent.be ،15 75 233 09محافظة فالندرز ال ة العموم ، De Krook المكت  Miriam، الطابق الثا
Makebaplein 1 ،9000 Gent .   

www.destapgent.be 
 
‐ IN‐Gent vzw ،Kongostraat 42 ،9000 Gent ،092657840   : و  الموقع اإلل
‐  jezelf‐school/voor‐een‐je‐jou/onderwijs/zoek‐gent.be/voor‐https://www.in 

 

 المساعدة
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الوروس12 : ال م العا  . التعل  

‐   ار ب انك االخت م ةالوروس ب ة أو  (PBa) مهن م اد  .(ABa)الوروس أ  
   
الوروس تتابع دراسة  ‐ ةال   (PBa) المهن  مجموعة واسعة من التخصصات، تدرب مه م العام  شمل: دورات التعل   . و م العا  مدرسة للتعل

ن العمل. متخصص  أما التعلم   : معرفة، تدرب
 

ة دراسات  ‐ م اد الوروس األ   (ABa)ال ست   (Ma)تليها درجة الماج لةوتدرس  مدرسة الفنون الجم  . الجامعة
 أساس   (نظري) واسع قائم ع  برنامج تعل  فيها ع ك ستهدفيتم ال  الفنون.  و  أو التدرب  حث العل  ال

  

 المحتوى

امل. 3:نموذ درجة دراسة، مسار  180 ‐  سنوات دوام 
ض:  ‐ ثناء: التم  مسار  =درجة دراسة  240اس امل.  4 نموذ  سنوات دوام 

 المدة

  PBaتهدف دراسات  ‐ سوق العمل أو إ ة  ا عد إتمام الدراسة االلتحاق م ستطيع  ة لمهنة معينة.  ا انك ممارسة م م  ب  ع   برنامج انتقا االنتقال إ
 . ست ة للماج  دورة دراس

 :  ABaتهدف دراسات  ‐

  من أجل دراسة   التحض ست  الماج

  .الفنون   تدرب     حث عل

 الهدف

لتدفع  ‐ سج ا أو الجامعة. رسوم ال  المدرسة العل ل نفسك  سج  عند 
‐   حق لك الحصول ع ان دخلك منخفض فس ةإذا  ه منحة.  منحة دراس منحة أو ش وط معينة. تكون حينها طالب   وفق 

 الموقع  د من المعلومات ع   https://studietoelagen.be تجد الم
 قسم شؤون الطالب  مكنك اللجوء إ ة  د من المعلومات حول وضعيتك الشخص  الجامعة أو المدرسة (STUVO)للم  

 /https://centenvoorstudenten.be/partners 

لفة  الت

ك  ‐ ان لد دأ إذا  انك أن ت م م الثانب   تحقيق للقبول (ابتداء من 12و 11(راجع الصفحة   ويشهادة التعل شارك  ). أما إذا لم تكن تملك هذە الشهادة فس
 سنة).  21

   
م الثانوي  ‐  شهادة التعل  هل حصلت ع لدك األص مكنك إذا   ؟  لدك األص   الجامعة   االلتحاق   فالندرز أن ؟ هل تمنحك هذە الشهادة الحق 

   إجراءات القبول. تحتاج إ دأ   من شهادتك أو  سخة مصدقةت د من المعلومات: (Apostille) موثقة بتصديق دو  . تجد هنا الم
https://www.ugent.be/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/toelating/diploma.htm 

 
 (راجع الصفحة  ‐ م عا حوزة شهادة تعل  إذا كنت  م العا التعل ضا االلتحاق  انك أ م  )14و 13ب

 
ة الطب وطب األسنان فهناك ‐ ة لشع س   ال  . امتحان قبول إلزا

 
ة لمدرسة الفنون فهناك  ‐ س ارات قبول ال ة اخت ةفن  . إلزام

 
ارات االلتحاق ‐ ة ، واخت ة هناك معايرة إلزام ة شع م طري والهندسة المعمارة والدورات التعل ة والطب الب نت قد لمعرفة ما إذا كوذلك ...  العلوم الهندس

ت  س ة ا اف قة  م الثانوي   معرفة مس ارات المتوقع. هذە اال  االلتحاقمستوى ل يؤهلكالتعل ةخت ست  إلزام نها ل  هذە . قاطعةول دء  ستطيع ال إذ 
 ولو لم تنجح ك.  الدراسة ح ا عل كون صع ن اعلم أنه س  ل

 
‐   ع

ُ
ة. جميع ت اللغة الهولند ا   تق م العا  دورات التعل

 شهادة  جب أن تكون حاصال ع م الثانوي ف ة) من التعل املة (نهائ ملت سنة  ار القبول  B2إذا لم تكن قد أ از اخت  األقل أو اجت ة ع  اللغة الهولند
ة الطب (طب األسنان).  ة لشع س  ال  

   
د  ‐ ن كنت ت  و ات معرفتك للغة اإلنجلأن تدرس ح ك إث  عل ة فيتع ازة شهادة المستوى  جبة. اللغة اإلنجل ح  األقل أو  B2أن تكون  أن ع

ة.  اللغة اإلنجل ة  م املة بنجاح دورة تعل  األقل سنة  عت ع  تكون تا
ة المطلوب لديها ضا لدى المؤسسة نفسها من مستوى اللغة اإلنجل د أ  !تأ  

 

 وط القبول

وس شهادة  ‐ الور ةال ج سوق العمل) المهن  ول  (تهدف إ
ةأو شهادة  ‐ م اد وس األ الور  (تهدف  ال ج دراسات إ ستول  ). الماج

 الشهادة

  م العا لة التعل  ه  
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_structuur.php 

 
م الثانوي  التعل ة  ل عة سنة تأه  من خالل متا م العا انك االستعداد للتعل م  ب  

cundair/hoger_sturctuur.phphttps://www.onderwijskiezer.be/v2/se 
 

ة لغة أجن   ة للناطق س ال   م العا  للتعل  مسار تأه  و م العا ة أخرى لالستعداد لمرحلة التعل ان ار إم  هناك خ  
onderwijs‐hoger‐derwijs/voortrajectjou/on‐gent.be/voor‐https://in 

 

ة  معلومات إضاف
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ا: ‐  مكتب شؤون الطالب للمدرسة العل
ا و الجامعات  المدارس العل  

/https://centenvoorstudenten.be/partners 
 
‐ De Stap –  م ة، متجر التعل ق ة العامة info@destapgent.be ،15 75 235 09محافظة فالندرز ال  المكت  ،De Krook ، ، الطابق الثا

Miriam Makehaplein 1 ،9000 Gent . 
www.destapgent.be 

 
‐ IN‐Gent vzw, Kongostraat 42, 9000 Gent, 092657840   و  الموقع اإلل

jezelf‐school/voor‐een‐je‐jou/onderwijs/zoek‐gent.be/voor‐https://www.in 
 

 المساعدة
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COLOFON (كولوفون)  

  

  سنة 18الذين تبلغ أعمارهم  OKANمؤشر االختيار لطالب ال 
 De Stap – Leerwinkel Oost) متجر التعليم بمحافظة شرق فالندرز De Stapبتعاون مع  IN‐Gent vzwمنظمة 

Vlaanderen)  

  

IN‐Gent v.z.w. 

Kongostraat 42 
9000 Gent 

  

  09 265 78 40الهاتف 
 gent.be‐info@inالبريد اإللكتروني 

 gent.be‐www.inالموقع اإللكتروني 

 

  أسئلة/مالحظات
Ludmila Vysotskaya سكايا)ت(لودميال فيسو  

  توجيه القاصرين إلى التعليم قسم في موظف
  قسم التوجيه الشخصي

gent.be‐Ludmila.vysotskaya@in 

 

  تصميم
IN‐Gent vzw 

 

  نسخة
  2021ماي/أيار 

  

  المسؤول عن النشر
Astrid De Bruycker  (ة)(أستريد دو برويكر)، رئيسIN‐Gent vzw ،Kongostraat 42 ،9000 Gent  
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