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التعلم من أجل الحياة 

مدرسة تعليم البالغني يف أوفنباخ

Volkshochschule
Offenbach am Main



vhs يف أوفنباخ هي جهة تابعة ملدينة أوفنباخ. وتقدم العديد من 

العروض للتدريب املستمر، خاصة للبالغني. دورات ومحارضات 

مدرسة تعليم البالغني تتيح تعلم أشياء جديدة طوال حياتك. 

ا ما  يتعامل هنا األشخاص مع بعضهم بعًضا عىل قدم املساواة. غالبً

يوجد أشخاص لن يجرؤوا عىل التعرف عىل بعضهم البعض - وهذا 

يساهم يف تبادل اآلراء، ويحفز االنفتاح عىل العامل يف املدينة. توجد 

محارضات ودورات عرب اإلنرتنت، بحيث ُيكنك التعلم من املنزل.

يساعدك التعلم عىل إتقان التغيريات التي تطرأ عىل حياتك 

ويف عملك. ويساعدك عىل البقاء بصحة جيدة، وتشكيل الحياة 

بسعادة، والتبادل مع اآلخرين يف الشؤون املختلفة. التعلم يقوي 

الثقة بالنفس. 

عملية التعلم يف مدرسة تعليم البالغني من شأنها أن تُدخل عليك 

الفرح، وتثري اهتاممك وفضولك، وتبعث بداخلك املرح، وتستثري 

الرغبة يف التعلم. تكاليف عروضنا مناسبة؛ ألننا نريد أن يتمكن 

الجميع من املشاركة يف عروضنا. 

توجد مدارس تعليم البالغني يف العديد من املدن يف أملانيا منذ أكرث 

من مائة عام. وهي مخصصة لتكون أماكن تعليمية ينتفع منها 

الجميع - وخاصة البالغني. ال يهم يف ذلك الصدد بلد منشئهم، أو 

الذي يحفزهم عىل التعلم، أو ما يدفعهم لذلك. التعليم يدعم كل 

فرد، وبالتايل يقوي الرتابط يف مجتمعنا. مدارس تعليم البالغني هي 

الدعامة األساسية لحياتنا الديقراطية.

 مدرسة تعليم البالغني –

مقر للتعليم

تاريخ إصدار املعلومات: أكتوبر 2020. الحق محفوظ يف إجراء تعديالت. 

PixelPEC :صورة الغالف

Gefördert aus den Mitteln des Landes Hessen 
im Rahmen des Weiterbildungspakts



عروض مدرسة تعليم البالغني

التدريب املهني املستمر، وكذلك استخدام الحاسب اآليل

 توجد العديد من املتطلبات واألسئلة

حول موضوع "الوظيفة". ويف ذلك الصدد، نقدم العديد من 

العروض. فهناك، عىل سبيل املثال، تُعقد دورات تدريبية 

حول املحاسبة املالية، والربمجة، ونصائح بشأن التقدم 

لوظائف، وكذلك حول تعلم اللغة املهنية.

 املحاسبة املالية، والربامج املكتبية، ونصائح التقدم

لوظائف، واالتصاالت

املجتمع والحياة

تقدم مدرسة تعليم البالغني أيًضا عروًضا حول موضوعات 

مهمة أخرى، عىل سبيل املثال حول الجوانب السياسية، 

والبيئية، والقانونية.

الشؤون املالية، واملعرفة املتخصصة يف العمل التطوعي، 

والسياسة، وعلم النفس، والتعامل مع وسائل اإلعالم، 

والتاريخ، والثقافة يف أملانيا وغريها من الدول

الصحة

يكنك دعم صحتك من خالل عروض مدرسة تعليم 

البالغني. يتم عرض طرق مختلفة للحد من التوتر، والحفاظ 

عىل املرونة واللياقة البدنية. ولكن أيًضا لالستمتاع بنظام 

غذايئ متوازن. 

اللياقة البدنية، وتقوية الظهر، والحياة الصحية، وتناول 

الطعام، والحد من التوتر، والطهي، والصحة البدنية

 ستجد كافة العروض عىل الرابط 

www.vhs-offenbach.de



والتعليم األسايس، والشهادات املدرسية

لدينا، يكنك تعلم أشياء أساسية؛ مثل القراءة، والكتابة، 

والحساب. كام يكنك أيًضا الحصول عىل شهادتك الثانوية أو 

اإلعدادية.

تعلم القراءة والكتابة والحساب، واستخدام أجهزة الحاسب 

اآليل والهواتف الذكية، واالستعداد الختبار شهادة املدرسة 

الثانوية

األطفال واألرسة

تريد مدرسة تعليم البالغني دعم األطفال واألرس، ولهذا السبب 

فإننا ندعم األمهات واآلباء واألجداد بتقديم األنشطة الرتبوية.

الرتبية، وتقنيات التعلم، وتنظيم التوتر يف عمر الطفولة، 

والدورات الحركية لألطفال

الثقافة واإلبداع

لكل من يريد العمل بشكل إبداعي ويف مهن حرفية، فإننا 

نقدم اليشء املناسب متاًما. ستتعلم األساسيات، وكذلك 

التقنيات املتقدمة؛ بدًءا من مجال التصوير الفوتوغرايف، مرورًا 

بالحياكة، وحتى الفخار والرسم. باإلضافة إىل املوضوعات 

املتعلقة باملرسح واألدب، واألفالم واملوسيقى.

التصوير الفوتوغرايف، والتصميم اإلبداعي، واألدب، والكتابة، 

والرقص، واملرسح

اللغات والفهم

يكنك تعلم العديد من اللغات يف مدرسة تعليم البالغني، مبا 

يف ذلك اللغة األملانية بالطبع. 

األملانية، واإلنجليزية، والفرنسية، ولغة اإلشارة، واإلسبانية، 

والكرواتية، والرتكية، والروسية، ولغات أخرى



)SLZ( مركز التعلم الذايت

يف مركز التعلم الذايت، ستتعلم التعامل املستقل مع برامج الحاسب 

اآليل. يدعمك مستشارو التعلم لدينا، ويساعدونك يف التعامل مع 

التقنيات والربامج. باستخدام الربامج، ُيكنك تعلم املواضيع التالية:

اللغة، كذلك اللغة األملانية	 

القراءة والكتابة والحساب للبالغني	 

التعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس	 

محتويات املواد الدراسية املختلفة	 

069 8065 3988

slz@offenbach.de

www.offenbach.de/slz

،vhs الطابق العلوي الثاين من 

الغرف أرقام 209، 212 

)GBZ( مركز التعليم األسايس

مركز التعليم األسايس يقدم دورات ومشورة للبالغني ممن يريدون 

تعلم الكتابة والقراءة والحساب. كام توجد كذلك عروض للتعامل 

مع الحاسب اآليل، والهاتف الذيك واإلنرتنت.

069 8065 3632

of-gbz@offenbach.de

www.of-gbz.de

الطابق العلوي الثاين من vhs، غرفة رقم 216



مرشوع البدء "Start"، مدرسة اإلنتاج

 يف مرشوع البدء "Start"، ُيكن للشباب جمع الخربات املهنية

األولية يف مجال الضيافة. يكنك تعويض شهادة املدرسة الثانوية، 

واالستعداد للتدريب وسوق العمل. يدير املشاركون "حانة للطعام 

- وجبة غذاء مع إطاللة عىل األفق" وكافيرتيا مدرسة تعليم 

البالغني تحت إرشاف من متخصصني. يتضمن املرشوع مطبًخا 

يتم فيه تحضري جميع الوجبات الطازجة من قبل الشباب. يف 

الكافيرتيااملتواجدة يف الطابق العلوي األول، توجد ساندوتشات 

ا، ومرشوبات باردة وساخنة.  وكعك مصنع محليًّ

االثنني - الخميس، من الساعة 08:00 – 13:00

ويف حانة الطعام يف الطابق العلوي الخامس ُيكنك الحصول عىل 

وجبة غذاء ساخنة مع وجبات من جميع أنحاء العامل. يرجى 

ا حتى الساعة 10:30 بحدٍّ أقىص. التسجيل هاتفيًّ

االثنني - الخميس، من الساعة 12:00 - 13:00

069 8065 4363

produktionsschule@offenbach.de

vhs الطابق الخامس العلوي

تنسيق التعليم واملشورة

مدرسة تعليم البالغني ليس بها عروض تعليم خاصة فحسب، 

بل إنها تهتم أيًضا بعملية "إدارة التعليم املحيلّ". يتم تنفيذ هذه 

املهمة من قبل "الهيئة املختصة للتنسيق التعليمي واملشورة". 

حيث توفر هذه الجهة املعلومات والنصائح حول العروض 

التعليمية، وتقدم تقارير عن اإلحصاءات التعليمية بانتظام. كام 

تنظم فعاليات للمتخصصني، وتدعم التبادل بني مقدمي التدريب؛ 

وبالتايل فهي تدعم التعاون. وتندرج ضمن الجهات املتخصصة 

 webb كذلك، املركز املحيل ملشورة التدريب املستمر، وهيئة

.OF ومكتب التعليم



من املمكن إجراء تخفيضات. ستجد املزيد من 

املعلومات عىل الرابط

www.vhs-offenbach.de 

املركز املحيل ملشورة التدريب املستمر واملشورة 

بشأن التعليم يف حرم جامعة هسن

ستساعدك نصائح التدريب اإلضافية يف مدرسة تعليم البالغني 

عىل التخطيط ملستقبلك املهني. وهناك ستجد معلومات حول 

إمكانيات التدريب املستمر، ومتويل التدريب املستمر، واالعرتاف 

باملؤهالت األجنبية. الخدمة االستشارية مجانية ورسية ومستقلة 

- حتى تلك التي تتخطى عروض مدرسة تعليم البالغني. املشورة 

متاحة مبوجب الحصول عىل موعد.

 069 8065 3133

 webb@offenbach.de

www.offenbach.de/webb

E-36 غرفة رقم .vhs ،الطابق األريض

OF مكتب التعليم

 OF عروض املشورة يف أوفنباخ متعددة. يوفر لك مكتب التعليم

نظرة عامة، ويوفر لك املعلومات، ويحيلك إىل الجهات املختصة. 

املشورة متاحة مبوجب الحصول عىل موعد.

069 8065 3838

bildung@offenbach.de

www.offenbach.de/bildungsbuero

E-32 الغرفة ،vhs ،الطابق األريض



االتصال & التسجيل

التسجيل يف دورات اللغة األملانية

للتسجيل، يجب عليك تحديد موعد للمشورة، مع اختبار 

 للغة األملانية: 069 8065 3142. 

ُيكن الوصول إلينا يف هذه األوقات:

االثنني واألربعاء من الساعة 12-9

االثنني والخميس من الساعة 16-14

رقم الدورة 	•

عنوان الدورة	•

رقم الهاتف	•

عنوان الربيد اإللكرتوين	•

069 8065 3142
vhs@offenbach.de

www.vhs-offenbach.de
 ،Berliner Straße 77 ،مدرسة تعليم البالغني يف أوفنباخ

63065 أوفنباخ عىل نهر املاين

E-34 مكتب الخدمة يف الطابق األريض، غرفة رقم

 االثنني من الساعة 13:00 – 17:00، 
 الجمعة من الساعة 09:00 – 12:00

للتسجيل، سنحتاج إىل البيانات التالية:

االسم	 

االسم األول	 

العنوان	 

تاريخ امليالد 	 

 	SEPA (IBAN، BIC( توكيل الخصم املبارش

 االنتقال بالحافلة والقطار
OF Marktplatz، OF Rathaus 

 الحافلة: 101، 102، 103، 104، 105، 106، 120،
OF 30، F-41، 551، 661 

S9و ،S8و ،S2و ،S1 :قطار الضواحي

يكن الوصول إىل مباين مدرسة تعليم البالغني دون 
عوائق. كام ستجد موقًفا مخصًصا لذوي االحتياجات 

 الخاصة عند مدخل 
 ."Französisches Gässchen" الحارة الفرنسية


