
مسار السريع للقادمين الجدد من المدرسين/المدرسات لجميع المراحل التدريسية بما فيها المشروع 

 في جامعة استوكهولم المرحلة التمهيدية
 

في ست جامعات في السويد وجامعة استوكهولم هي المنسق  مسار السريع للقادمين الجدد من المدرسين/المدرساتيوجد مشروع ال

 الوطني لهذا المشروع.

 

 

 

 

 

 في جامعة استوكهولم مسار السريع للقادمين الجدد من المدرسين/المدرساتال

في المسار السريع في دراسة ثالثة مجموعات من المدرسين والمدرسات القادمين حديثا الى السويد البدأ  2016خالل عام 

 جامعة استوكهولم.

ستبدأ ثالث  2017جيدة وحافز بدرجة عالية. خالل سنة خبراتنا من المشاركين في هذه المجموعات تبين مشاركة 

 ديسمبر/كانون األول. 4أغسطس/آب و  14أبريل/نيسان،  18مجموعات واحدة تبدأ في 

عليم في السويد مع فترة التدريب )التعلم الميداني( أسبوعا تتبادل دراسة نظام المدرسة والت 26خالل  الدراسة والتي مدتها 

 ودراسة اللغة السويدية كلغة ثانية.

 لغتهم األم العربية وأساتذة في اللغة السويدية كلغة ثانية.سار السريع أساتذة ثنائيي اللغة األساتذة العاملون في الم

 تتشارك جامعة استوكهولم مع جامعة دالرنا

جامعة مع ( بالتعاون Borlängeمقرها في بورلينج ) بدأت مجموعة  بالدراسة في جامعة استوكهولم نيسان/أبريل 18في 

 مناطق دالرنا.ن في مدارس ومدارس تمهيدية في دالرنا. فترة التدريب )الدراسة الميدانية( تكو

وجامعة . ضمن سوق العمل على هذا النموذج  المسار السريع للمدرسين ومدرسي المدرسة التمهيدية دراسة ألول مرة تبدأ

 تتطلع لهذا التعاون. استوكهولم

 هل تريد الدراسة ضمن المسار السريع؟



يتوجه المشروع لك كمدرس أو كمدرس مدرسة تمهيدية قدمت حديثا الى السويد ومسجل ضمن فترة ترسيخ في مكتب 

 العمل.

يسجل الذين لديهم إن كنت مهتما بالدراسة ضمن المسار السريع اتصل بالمسؤول عنك في مكتب العمل.، فمكتب العمل 

 األهلية للقبول في جامعة استوكهولم.

ثائق المطلوبة، اسأل مسؤولك في مكتب العمل عن الوثائق ذات األهمية الخاصة. عند قُرب تهيئ جميع الومن المهم أن 

الُمحتملين بالتعاون مع مكتب العمل. مقابالت هذا الربيع  للمشاركينبداية دراسة الدورة تُعقد مقابلة إلعطاء معلومات 

 مايو/أيار. 10ابريل/نيسان و  19مارس/آذار،  8ستكون في 

 رة عن المسار السريع في جامعة استوكهولممعلومات قصي

 تنسيق للمسار السريع.القسم تنسيق المهمات بجامعة استوكهولم بيقوم  •

 ، نظريا وعمليا.نظام المدرسة والتعليم في السويدتحصل في هذه الدورة على معلومات عن  •

 في المدرسة التمهيدية خالل الدراسة لديك امكانية أن تقرر : إن أردت أن تعمل كمدرس في المدرسة أو  •

 السويدية؟

تعد جامعة استوكهولم أماكن التدريب )الدراسة الميدانية(. وستحصل كذلك على مدرس مدرب في المدرسة أو  •

 المدرسة التمهيدية التي تتدرب فيها.

الدراسي ستحصل أيضا على مسح لدراساتك السابقة وخطة دراسية فردية لدراساتك التكميلية. من قبل الموجه  •

 خالل الدراسة في المسار السريع.

 

 إلتصالل

 snabbsparlarare@su.se عن طريق العنوان اإللكتروني:  تستطيع التواصل معنا
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