
  

 

 

 
 

 إبنك يهتم بالرياضيات والظواهر العلمية الطبيعية؟

هل تريد أن تساعد إبنك في اتخاذ قرارات مهمة كاختيار المهنة والوظيفة وتنظيم 
 حياته؟

" هي السبيل لذلك.Bi In/إذن، إن "بي إن  

  



 من يمكن أن يستفيد من "بي إن"؟

 
  هل ترى أن إبنكم وأنتم تنطبق عليكم هذه النقطة أو النقاط التالية؟ 

ـ إبنكم يهتم بالرياضيات والعلوم الطبيعية [الفيزياء]      

أنتم وإبنكم ال تدرون إن كان يجب الحصول على الباكالوريا أو الـ       

نين إن كانت الباكالوريا صعبة أم اليقـ أنتم وإبنكم غير مت      

ـ أنتم وإبنكم ال تعرفون إن كانت الباكالوريا مجدية أم ال      

إذن، إن "بي إن" هي الحل، ربما.         

 

 الشاملة المدمجة ابتداءا من الصفهو عرض خاص لتالميذ المدارس "بي إن" 
 التاسع.

ابتداءا من  "كايزرسالوترن"في مدينة  ـ دروس للصفين التاسع والعاشر    
2013 

في نفس السنة "لودفيكسهافن"التاسع في مدينة  س لتالميذ الصفـ درو      

من شهر ماي في كل سنة 14ـ التسجيل للموسم المقبل يكون إلى غاية       

 

" ليست ساعات إضافية، إنما هي تساعد إبنكم في اهتماماته بي إن": جدا مهم
 وتبين له أفاق مستقبلية

  



 أنشطة لآلباء

ـ تكون مساءا   

ـ تحديد مواعيد األنشطة يكون بالتشاور مع الوالدين   

 

 تتضمن األنشطة المواضيع التالية:

ـ النظام التعليمي في والية "الغاينالد بفالس"       

ـ كيف يمكنني أن أساعد إبني بنشاط؟       

ـ وظائف وشعب ذات مستقبل       
 
 

؟ماذا ينتظر أوالدكم في "بي إن"  
 

  على أكثر تقدير} 13من حيث العدد {  تكوين مجموعات صغيرةـ    

ـ كل مجموعة مشكلة تبقى معا لسنة دراسية كاملة على األقل      

، إن كنتم ترغبون رياالتاسع إلى الباكالو ـ "بي إن" ترافق أوالدكم من الصف    
 في ذلك 

    

"بي إن" تفتح أبوابها لكم مرة في األسبوع لمدة ساعتين وتقدم في هذه األنشطة 
لمنتظمة ما يلي:ا  

ـ الرياضيات والفيزياء على غرارما يقدم في المدرسة، ولكن كذلك بشكل     
 ملموس ومفهوم. 



د تقديم قصير للمواضيع يتم استيعاب المنافع اليومية وضرورة التطرق بع     
 لهذه المواضيع المطروحة ، وذلك عن طريق تمارين 

شط  فيها التالميذ أنفسهم.مهمة وتجارب مثيرة أو عروض عملية ين       

ضيات والفيزياء تكون بالتناوباـ دروس الري      

:ختياريةـ عروض إضافية إ      

ستفيد من هذه رحالت، ورشات أعمال، محاضرات، زيارات لشركات. ي     
العاشر وما فوق وتكون بعد كل  العروض تالمذة الصف  

ثالثة أشهر وهي ليست بالضروري  مرتبطة بالدروس.       

 

 ـ توسيع مجال اإلختيار المهني

بتقديمها معلومات وتعريفها. هذه  لشباب"بي إن" تعرض باستمرار وظائف على ا
ن إليها. وهكذا تتاح لهم الفرصة الوظائف تكون لها عالقة بالمواضيع التي يتطرقو

بل واعد ومضمون.لتعرف على وظائف وشعب ذات مستقل  

 

  2015ـ عرض خاص في البيت ابتداءا من سنة 

سيتم إعداد مواد إضافية للقراءة والقيام بتجارب على صفحة إلكترونية {األنترنت} 
التي تخص بعض مواضيع التدريس وستكون هذه المواضيع متاحة فقط  

 لمجموعات "بي إن"

 

13 الصف ـ دعم خاص في  

.13تظمة في الصف إن" ال تقدم دروس من"بي     



من أنشطة كل ثالثة إلى أربعة أشهر 12إال أنه سوف يستفيد تالمذة الصف  
بشكل خاص وذلك إلعداد الشباب إلمتحانات الباكالوريا، للدراسة الجامعية 

 وللوظيفة. 

 

 

هادة والكثيرالش  
 

 ـ الشهادة

الموسم كل من يشارك في "بي إن" بشكل منتظم فإنه يحصل على شهادة في نهاية 
.الدراسي  

هذه الشهادة يمكن على سبيل المثال أن ترفق مع طلبات الترشيح والتي تثبث أن 
إبنكم كان يدرس الرياضيات والعلوم الطبيعية حتى خارج إطار المدرسة وأنه 

انطباعا جيدا لدى كان يهتم بذلك لوقت طويل وبشكل اختياري. هذا سيترك 
 الجهات المعنية دون شك.

في مدينة  "Pangea/ياتعمل مع مراكز التكوين "بانقإن"  ـ "بي
" بشكل كبير وتستخدم فضاءاته التي تتواجد Kaiserslautern/"كايزرسالوترن

 في وسط المدينة ويمكن الوصول إليها دون أية مشكلة.

  ب  "IGS/" نعمل مع "إ ك سLandstuhl/في مدينة "الندشتول
ك فضاءاتها." والتي توفر لنا كذلNanstein/"نانشتاين  

 

 ـ دروس "بي إن" مجانية

ه يدفع فقط مصاريف إذا شارك إبنكم في العروض اإلضافية اإلختيارية فإن
إنجاز شيء ما أو بالنسبة للدروس التي يكون فيها الدخول أوالسفر، نفس الشيء 



يدفع له  شيء القيام بتجارب، والتي ال تكلف غالبا أو فقط تكلفة اإلقتناء. وكل
 يمكن أن يؤخذ إلى البيت.

 

المسؤولون والمشرفونـ   

.من طرف وزارة التعليم واألبحاث " هو مشروع مدعمبي إن"  

في المركز  هينجز هذا المشروع من طرف المعهد العالي كايزرسالوترن وشركائ
" والمدارس التي يشارك تالمذتها في "بي إن". كما Pangea/التعليمي "بانكيا

إن" على دعم خاص من المركز األكاديمي التعليمي في  يحصل "بي
" في Pangea/كايزرسالوترن  الذي يدير المركز التعليمي "بانكيا

 كايزرسالوترن.

 

يمكنكم الحصول على معلومات إضافية حول "بي إن" على اإلنترنت في الصفحة 
 التالية:

www.fh-kl.de/biin 

 Bianka/بيانكا موشاليك  أو عن طريق المسؤولة عن المشروع الدكتورة
Muschalek  :على الرقم التالي  

0631/3724-2716 

 أو عن طريق البريد اإللكتروني التالي:

bianka. muschalek@fh-kl.de 

  

http://www.fh-kl.de/biin

