
Sensitivity/empathy

Empatía

Sensibilité/empathie

Отзывчивость/
сопереживание

Einfühlungsvermögen

دلسوزی/همدلی

Duyarlılık becerisi

ርህራሀ/ቡቕባቐ

أستطيع وضع نفيس موضع اآلخرين بشكل جيد.

1_01التعاطف مع اآلخرين



01_1 التعاطف مع اآلخرين

ميكنك تفهم مشاعر اآلخرين.

أميكنك مواساة اآلخرين؟ 

اذكر مثاًل! وكيف كان شعورك أثناء قيامك بذلك؟ أتعرف ما يشعر به شخص آخر يف الحال؟

3_01 الستعداد ملساعدة اآلخرين
10_03 مهارات الرعاية



Leadership skills

Capacidad de liderazgo

Capacités de conduite

Лидерские качества

Führungsfähigkeit

مهارت های رهبری

Liderlik becerisi

ናይ ምምራሕ ክእለት

ميكنني قيادة مجموعة من الناس.

2_01القدرة عىل القيادة



01_2 القدرة عىل القيادة

ميكنك تويل زمام القيادة يف مجموعة ما. ميكنك تنفيذ مهام مثل التخطيط، والتنظيم، والسيطرة 

بنجاح.

أتخرب اآلخرين يف مجموعة ما مبا بتعني عليهم فعله، أم تفضل فعل ما يخربك به اآلخرون؟

18_02 القدرة عىل الوصول إىل الهدف
وتحقيق النتائج املرجوة
8_03 القدرة التنظيمية

14_03 القدرة عىل العمل بشكل مستقل

9_01 اللتزام الجتامعي
6_02 روح املبادرة

7_02 القدرة عىل إتخاذ القرار



Helpfulness

Buena disposición

Obligeance

Готовность помочь

Hilfsbereitschaft

آمادگی برای یاری رسانی

Yardımseverlik

ሓጋዝነት

ميكنني دعم اآلخرين. كام ميكنني مساعدة اآلخرين وتحمل مسؤوليتهم.

3_01االستعداد ملساعدة اآلخرين



01_3 االستعداد ملساعدة اآلخرين

ميكنك التعرف عىل هموم اآلخرين ومشكالتهم. ترغب يف دعم الناس وتحسني حالتهم.

هل صادفت يوًما أناًسا محتاجني؟ وكيف تعاملت مع هذا األمر؟ 

هل ساعدت أناًسا كانوا بحاجة إىل مساعدة من قبل؟ اذكر مثاًل! وكيف كان شعورك أثناء قيامك 

بذلك؟

1_01 التعاطف مع اآلخرين



Intercultural competence

Competencia intercultural

Compétences 
interculturelles

Навыки межкультурного 
взаимодействия

Interkulturelle Kompetenz

توانایی های میان فرهنگی

Kültürlerarası yetkinlik

ብቕዓት ምርድዳእ ምስ ዝተፈላለየ 
ባህሊ

ميكنني التعامل جيًدا مع األشخاص املنحدرين من ثقافات/بلدان مختلفة.

4_01مهارات التواصل مع الثقافات املختلفة



01_4 مهارات التواصل مع الثقافات املختلفة

تتعامل بفضول مع األشخاص املنحدرين من بلدان أخرى. وتهتم بالثقافات األخرى ول تعاين من 

الخوف من الحتكاك باآلخرين.

هل أنت عىل اتصال بأشخاص من بلدان أخرى؟

اذكر مثاًل! وكيف كان شعورك أثناء قيامك بذلك؟

5_01 القدرة عىل التواصل مع اآلخرين 
15_03 املهارات اللغوية



Communication skills

Capacidad de 
comunicación

Capacité de communication

Навыки общения

Kommunikationsfähigkeit

مهارت های ارتباطی

İletişim becerisi

ክእለት ዝርርብ

ميكنني التحدث مع اآلخرين جيًدا. ميكنني التعبري عن نفيس بشكل واضح. 

ميكنني إقناع الناس بالحجج.

5_01القدرة عىل التواصل مع اآلخرين



01_5 القدرة عىل التواصل مع اآلخرين

ميكنك التقرب إىل اآلخرين. كام ميكنك التعبري عن نفسك بشكل واضح. وتبحث عن محادثات. 

وميكنك الدفاع عن رأيك مبوضوعية. وميكنك اإلصغاء بانتباه والتعبري عن مشاعرك.

كيف تشعر عندما تتحدث مع غرباء؟ هل سبق لك رشح أي يشء آلخرين؟ 

اذكر أمثلة!

 12_03 القدرة عىل مواجهة الجمهور
وإلقاء املحارضات

15_03 املهارات اللغوية
17_03 املهارة التفاوضية

7_01 مهارات بناء العالقات مع اآلخرين
 6_03 القدرة عىل فهم رغبات العمالء

والتعامل معهم



Conflict-solving abilities

Capacidad para resolver 
conflictos

Compétence de résolution 
de conflits

Способность к урегулирова- 
нию конфликтных ситуаций

Konfliktlösefähigkeit

مهار تهای درگیری زدایی

Anlaşmazlıkları çözme 
becerisi

ግጭት ናይ ምፍታሕ ክእለት

ميكنني حل النزاعات بشكل جيد.

6_01القدرة عىل حل النزاعات



01_6 القدرة عىل حل النزاعات

ميكنك فض نزاع ما بحيث ل يشعر أي من املعنيني بسوء معاملة. كام تستطيع أيًضا تفادي نشوب 

النزاعات يف مهدها.

هل سبق لك فض نزاع من قبل؟ اذكر مثاًل! وكيف كان شعورك أثناء قيامك بذلك؟

5_01 القدرة عىل التواصل مع اآلخرين
10_01 القدرة عىل العمل ضمن فريق

12_02 القدرة عىل تقبُل النقد



Interpersonal/
networking skills

Sociabilidad

Facilité à établir des 
contacts

Коммуникабельность

Kontaktfähigkeit

مهارت های برقراری ارتباط

İlişki kurma becerisi

ክእለት ርክባት

ميكنني التقرب إىل اآلخرين بشكل جيد. 

ميكنني التواصل مع الناس عىل نحو جيد.

7_01مهارات بناء العالقات مع اآلخرين



01_7 مهارات بناء العالقات مع اآلخرين

لديك شبكة تواصل. وميكنك التواصل مع أشخاص معروفني وغري معروفني، كام ميكنك بناء عالقات 

والحفاظ عليها.

كيف تترصف إذا كنت بحاجة إىل مساعدة؟ اذكر مثاًل! وكيف كان شعورك أثناء قيامك بذلك؟

5_01 القدرة عىل التواصل مع اآلخرين
10_01 القدرة عىل العمل ضمن فريق



Motivational skills

Capacidad de motivación

Capacité à motiver les 
autres

Способность заражать 
энтузиазмом

Motivationsfähigkeit

توانایی پر شور و حرارت بودن

Başkalarını motive etme 
becerisi

መተባብዒ ብቕዓት

ميكنني تحفيز اآلخرين عىل القيام بيشء ما.

ميكنني بث الحامسة يف نفوس اآلخرين.

8_01الحامسة



01_8 القدرة عىل التحفيز

وميكنك تحفيز اآلخرين للعمل من أجل تحقيق ذلك األمر.

األشخاص اآلخرون يرغبون يف املشاركة معك.

 أميكنك إقناع اآلخرين باملشاركة؟ هل سبق لك ذات مرة أن أقنعت أشخاصاً آخرين بفكرتك؟

اذكر مثاًل! وكيف كان شعورك أثناء قيامك بذلك؟

2_01 القدرة عىل القيادة



Commitment to social 
welfare

Compromiso social

Engagement social

Социальная активность

Soziales Engagement

تعهد اجتماعی

Sosyal angajman

ማሕበራዊ ተወፋይነት

ميكنني التعامل بشكل جيد مع من يحتاجون مساعدة.

9_01االلتزام االجتامعي



01_9 االلتزام االجتامعي

تعمل من أجل اآلخرين. وتسهم بوقتك، وقدرتك، ومعرفتك طوًعا وبال مقابل. ول تفعل ذلك لذاتك 

بل ملصلحة اآلخرين.

هل تعمل عماًل تطوعيًا؟ اذكر مثاًل! ملاذا تساهم يف هذا الجانب؟

1_01 التعاطف مع اآلخرين
3_01 الستعداد ملساعدة اآلخرين

10_03 مهارات الرعاية



Teamwork skills

Capacidad de trabajo en 
equipo

Esprit d’équipe

Умение работать в 
команде

Teamfähigkeit

مهارت های کار گروهی

Takım çalışması becerisi

ክእለት ሓቢርካ ምስራሕ

ميكنني العمل مع اآلخرين وإنجاز املهام بشكل جيد.

10_01القدرة عىل العمل ضمن فريق



01_10 القدرة عىل العمل ضمن فريق

ميكنك التأقلم يف مجموعة. ميكنك تحقيق نتيجة إجاملية أفضل إذا كان العمل جامعيًا.

هل سبق لك العمل عىل مهمة مع آخرين؟

اذكر مثاًل! كيف شعرت يف أثناء ذلك؟

7_01 مهارات بناء العالقات مع اآلخرين
12_02 القدرة عىل تقبُل النقد



Adaptability

Capacidad de adaptación

Capacité d’adaptation

Способность к адаптации

Anpassungsfähigkeit

هماهنگی پذیری

Uyum becerisi

ክእለት ምውህሃድ

1_02القدرة عىل التكيف

أستطيع التعود رسيًعا عىل مواقف جديدة.



02_1 القدرة عىل التكيف

ميكنك التكيف مع التغيريات التي تطرأ يف البيئة املحيطة بك. تتعامل بشكل جيد مع املتطلبات أو 

املهام الجديدة. تتقبل أي وضع جديد رسيًعا.

كيف تتعامل مع التغريات التي تطرأ يف البيئة املحيطة بك؟

اذكر مثاًل! كيف تشعر بشأن هذه التغريات؟

8_02 املرونة



Perceptive faculties/
comprehension skills

Facultad de comprensión

Capacité de compréhension/ 
vivacité d’esprit

Сообразительность/ 
способность к восприятию

Auffassungsfähigkeit/
-gabe

توانایی و استعداد دریافت

Algı becerisi/kavrama 
becerisi

ቀልጢፍካ ናይ ምቑላብ ተኽእሎ/ 
ተውህቦ

البديهة/الفطنة 2_02رسعة 

أستطيع فهم األشياء الجديدة برسعة.



02_2 البديهة/الفطنة رسعة 

ميكنك فهم األشياء الجديدة رسيًعا. وتتمتع بالعقلية والقدرة اللَّذين يتيحان لك استيعاب األمور 

الجديدة.

 هل ميكنك مالحظة األشياء الجديدة برسعة؟

هل ميكنك أن تدرك ما يدور حول يشء ما رسيًعا؟

اذكر مثاًل!

 11_03 القدرة عىل تخيل املساحات
واملسافات واألحجام

18_03 العمل األكادميي

9_02 التفكري الشامل 
13_02 الستعداد للتعلم

1_03 القدرة عىل التحليل وحل املشكالت 



Endurance

Aguante

Endurance

Выносливость

Ausdauerfähigkeit

پایداری

Dayanıklılık

ተጻዋርነት

املثابرة

ميكنني النشغال باملوضوع نفسه لفرتة طويلة.

02_3



02_3 املثابرة

ميكنك العمل عىل انجاز مهمة ما لفرتة طويلة. تحظى بالقوة الداخلية التي متكنك من الستمرار 

لفرتة طويلة يف يشء/ موضوع ما.

إذا استمر عمل ما لفرتة أطول، فكيف تتعامل معه؟ اذكر مثاًل!

وكيف كان شعورك أثناء قيامك بذلك؟

5_02 القدرة عىل التحمل



Enthusiasm

Capacidad de entusiasmo

Aptitude à s’enthousiasmer

Способность проявлять 
энтузиазм

Begeisterungsfähigkeit

مهارت های انگیزشی

Heyecan duyma

መተባብዒ ብቕዓት

الذات واآلخرين القدرة عىل تحفيز 

أنا مهتم بأشياء جديدة ومتحمس عىل الفور.

02_4



02_4 الذات واآلخرين القدرة عىل تحفيز 

ميكنك أن تتحمس ليشء ما. كام تحظى بالطاقة والحافز للعمل من أجل القيام بهذا األمر.

 متى تم إقناعك بالنخراط يف أمر ما يف اآلونة األخرية؟

 اذكر مثاًل!

وكيف كان شعورك أثناء قيامك بذلك؟

14_02 الحامسة/الستعداد للعمل



Resilience

Resiliencia

Résistance à la pression

Психологическая 
устойчивость

Belastbarkeit

شکیبایی

Direnç

ህርኩትነት

5_02القدرة عىل تحمل أعباء العمل

ميكنني التعامل جيًدا مع الكثري من األعامل.



02_5 القدرة عىل تحمل أعباء العمل

لديك احتياطي كاٍف، ملواجهة أي ضغط نفيس. وأنت عىل استعداد للقيام بالكثري من األعامل. ل 

تتهرب من العمل.

ميكنك القيام بالكثري من األعامل ولوقت طويل؟ 

اذكر مثاًل! كيف شعرت يف أثناء ذلك؟

3_02 املثابرة
10_02 القدرة عىل تحمل األعباء البدنية



Showing initiative

Iniciativa propia

Sens de l’initiative

Проявление инициативы

Eigeninitiative

نوآوری

İnisiyatif gösterme

ውልቃዊ ተበግሶ

روح املبادرة

ميكنني الترصف مبنأى عن اآلخرين.

02_6



02_6 روح املبادرة

ل تنتظر ما يقوله أو يفعله اآلخرون أوًل. فأنت عىل استعداد ألخذ زمام املبادرة يف العمل بنفسك.

هل تنتظر أن يقول لك أحدهم ما يتوجب عليك فعله أم أنك تبدأ العمل من تلقاء نفسك؟ اذكر 

مثاًل!

2_01 القدرة عىل القيادة
17_02 القدرة عىل تحُمل املسؤولية

14_03 القدرة عىل العمل بشكل مستقل



Decision-making abilities

Capacidad de decisión

Capacité de décision

Способность принимать 
решения

Entscheidungsfähigkeit

توانایی تصمیم گیری

Karar verme becerisi

ውሳኔ ናይ ምውሳድ ክእለት

القدرة عىل إتخاذ القرار

ميكنني دامئًا إيجاد مخرج.

02_7



02_7 القدرة عىل إتخاذ القرار

تواِزن بني الحتاملت املختلفة ومن ثم تتخذ قراًرا. وذلك ليس صعبًا عليك حًقا.

إذا كان أمامك احتاملت عديدة، فكيف تترصف؟ وكيف كان شعورك أثناء قيامك بذلك؟ اذكر مثاًل!

2_01 القدرة عىل القيادة
 18_02 القدرة عىل الوصول إىل الهدف

وتحقيق النتائج املرجوة



Flexibility

Flexibilidad

Flexibilité

Гибкость

Flexibilität

انعطاف پذیری

Esneklik

ተዓጻጻፍነት

8_02املرونة

أدبر أمري جيًدا يف املواقف الجديدة.



02_8 املرونة

ميكنك التكيف بشكل جيد، إذا تغريت الظروف فجأة. وميكنك البقاء هادئًا وثابتًا يف مختلف 

املواقف.

أميكنك التعامل مع التغريات التي تطرأ بشكل مفاجئ عىل املواقف؟ اذكر مثاًل! كيف شعرت يف 

أثناء ذلك؟

1_02 القدرة عىل التكيف



Holistic thinking/
circumspection

Pensamiento integral

Réflexion globale

Целостное мышление

Ganzheitliches Denken

اندیشه ی جهان شمولی

Bütüncül düşünme

ኩለንተናዊ ኣተሓሳስባ

التفكري الشامل

أفكر يف املشكالت التي يحتمل أن تواجه اآلخرين والبيئة، عندما أخطط ليشء ما أو عندما 

أتخذ قرارات.

02_9



02_9 التفكري الشامل

عند التخطيط أو اتخاذ القرارات تراعي أيًضا التبعات غري املبارشة وطويلة األمد. تفكر يف التداعيات 

التي قد تطال اآلخرين واألعامل والبيئة، وتُدرِج ذلك يف تخطيطك.

كيف تقرر، من أين تشرتي الطعام وما هو؟

ما املعايري التي تقرر وفًقا لها وأي طرف تختار إذا اقتضت الرضورة؟

1_01 التعاطف مع اآلخرين
2_02 رسعة البديهة/الفطنة

17_02 القدرة عىل تحُمل املسؤولية
8_03 القدرة التنظيمية



Physical stamina

Resistencia física

Résistance physique

Физическая выносливость

Körperliche Belastbarkeit

توانایی بدنی

Bedensel direnç

ኣካላዊ ተጸማምነት

ميكنني القيام باألعامل الطويلة والشاقة جيًدا.

02_10 القدرة عىل تحمل األعباء البدنية



02_10 القدرة عىل تحمل األعباء البدنية

ميكنك الركوع أو الوقوف أو امليش طوياًل. 

ميكنك العمل يف أي طقس )الحر، الربد، املطر(.

هل تتمتع بصحة جسدية جيدة؟ 

هل تجرؤ عىل العمل نحو 6-8 ساعات يوميًا )واقًفا/ راكًعا/ بالخارج/ منحٍن(؟ · 

هل سبق لك العمل يف عطلة نهاية األسبوع أو يف مناوبات؟ اذكر مثاًل.

5_02 القدرة عىل تحمل أعباء العمل
16_03 املهارات التقنية والحرفية



Creativity

Creatividad

Créativité

Креативность

Kreativität

خالقیت

Yaratıcılık

መሃዝነት

اإلبداع

لدي الكثري من األفكار الجيدة.

02_11



02_11 اإلبداع

ميكنك ابتكار يشء جديد مل يكن موجوًدا من قبل. وتتمتع مبوهبة فنية ولديك خواطر حول كيفية 

العمل عىل يشء ما. فأنت »مبدع«.

هل سبق لك القيام بعمل فني باملعنى األوسع للكلمة؟ اذكر مثاًل. كيف شعرت يف أثناء ذلك؟

هل تستمتع بابتكار يشء ما أو تصميمه؟ اذكر مثاًل!

I_07 املوهبة املوسيقية
I_10 املرسح 

 4_03 القدرة عىل التعامل مع املواقف
غري املألوفة

I_02 اإلبداع الفني يف الرسم والتلوين
I_05 العمل اليدوي، التصميم



Ability to accept criticism

Capacidad de aceptar 
críticas

Ouverture à la critique

Умение воспринимать 
критику

Kritikfähigkeit

توانایی های انتقادپذیری

Eleştiriye açık olma

ተቐባልነት ነቐፌታ

القدرة عىل تقُبل النقد

أستطيع تقبل النقد.

02_12



02_12 القدرة عىل تقُبل النقد

ميكنك التعامل مع الردود السلبية من جانب اآلخرين. تتفاعل مع النقد بأفق متسع وتحاول 

التعرف عىل مواضع التقويم فيه.

إذا أخربك آخرون بأنك ارتكبت خطأً، فكيف تتعامل مع هذا األمر؟

اذكر مثاًل!

6_01 القدرة عىل حل النزاعات
10_01 القدرة عىل العمل ضمن فريق



Willingness to learn

Disposición para aprender

Disposition à apprendre 

Готовность учиться

Lernbereitschaft

گرایش به یادگیری

Öğrenme arzusu

ድሉውነት ንምህሮ

االستعداد للتعلم

ميكنني كسب معرفة جديدة.

02_13



02_13 االستعداد للتعلم

تود تعلم يشء ما. وتشعر أنه من الرائع استيعاب يشء جديد.

متى كانت آخر مرة اضطررت فيها إىل تعلم يشء ما؟ كيف شعرت يف أثناء ذلك؟

2_02 رسعة البديهة/الفطنة
18_03 العمل األكادميي



Motivation/commitment

Motivación/disposición para 
el rendimiento

Motivation/volonté de 
rendement

Мотивация/
приверженность делу

Motivation/
Leistungsbereitschaft

انگیزه/آمادگی برای اجنام وظیفه

Motivasyon/kararlılık

ምትብባዓዊ ድርኺት/ተወፋይነት

الحامسة/االستعداد للعمل

ميكنني القيام بالكثري من األعامل.

02_14



02_14 الحامسة/االستعداد للعمل

لديك أسباب وجيهة، للعمل من أجل تحقيق أهدافك. تستمتع ببذل أفضل ما يف وسعك.

أتحب العمل؟ ما الذي مُيتعك؟

4_02 القدرة عىل تحفيز الذات واآلخرين



Diligence/precision

Rigueur/précision

Soin/exactitude

Старательность/Точность

Sorgfalt/Genauigkeit

پشتکار/دقت

Titizlik/özenlilik

ትግሃት/ልክዕነት

الحرص/الدقة

ميكنني العمل بدقة وحرص.

02_15



02_15 الحرص/الدقة

ميكنك الترصف بإتقان يف عملك. ويف عملك تنتبه إىل املعلومات املهمة كلها وتراعي أحدث ما 

توصل إليه العلم.

هل ميكنك العمل بإتقان ودقة؟ اذكر مثاًل! وكيف كان شعورك أثناء قيامك بذلك؟



Money handling

Savoir gérer son argent

Rapport à l’argent

Умение обращаться с 
деньгами

Umgang mit Geld

مدیریت مالی

Para yönetimi

ኣተሓሕዛ ገንዘብ

التعامل مع املال

أنا مقتصد. ميكنني التعامل بشكل جيد مع املال.

02_16



02_16 التعامل مع املال

تتعامل مع املال مبسؤولية. كام تدير أموالك بشكل جيد وميكنك الدخار أيًضا. ول تُنفق أمواًل ل 

متلكها.

هل ميكنك إدارة األموال عىل نحو جيد؟ وهل ميكنك الدخار؟

7_03 مهارات الرياضيات/القدرة الحسابية



Sense of responsibility

Sentido de la 
responsabilidad

Sens des responsabilités

Чувство ответственности

Verantwortungsbewusstsein

احساس مسئولیت

Sorumluluk anlayışı

ሓላፍነታዊነት

القدرة عىل تحُمل املسؤولية

ميكنني العتناء باآلخرين.

02_17



02_17 القدرة عىل تحُمل املسؤولية

تعرف بالضبط املهام املوكلة إليك وتنفذها بشكل مستقل. تعرف أن ترصفاتك لها عواقب معينة 

وتشعر باملسؤولية تجاهها.

مبن يتعني عليك العتناء؟

ما الذي تتحمل مسؤوليته؟ وكيف كان شعورك أثناء قيامك بذلك؟

6_02 روح املبادرة



Determination/result 
orientation

Determinación/orientación 
hacia los resultados

Détermination/Orientation 
vers le résultat

Целеустремлeнность/
ориентация на результат

Zielstrebigkeit/
Ergebnisorientierung

هدف گرایی / نتیجه گرایی

Hedef odaklılık/sonuç 
odaklılık

ዕላማ ምውቃዕ/ 
ኣንፈት ዘይምስሓት

القدرة عىل الوصول إىل الهدف وتحقيق النتائج املرجوة

ميكنني تحقيق هدف.

02_18



02_18 القدرة عىل الوصول إىل الهدف وتحقيق النتائج املرجوة

تضع هدفًا نصب عينيك وترغب يف تحقيقه. وتعمل عىل ذلك دون التعرض إللهاء كبري.

متى كانت آخر مرة شعرت فيها بأنك قد حققت هدفًا؟ 

كيف نجحت يف ذلك؟

هل يحدث ذلك معك كثريًا؟

2_01 القدرة عىل القيادة
7_02 القدرة عىل إتخاذ القرار



Reliability

Fiabilidad

Fiabilité

Надежность

Zuverlässigkeit

قابلیت اعتماد

Güvenilirlik

ተኣማንነት

محل ثقة لآلخرين

. ميكنني اللتزام باملواعيد. ميكن لآلخرين العتامد عيلَّ

02_19



02_19 محل ثقة لآلخرين

ميكن لآلخرين الوثوق بك. وتلتزم باتفاقاتك. وتفعل ما تقول.

هل ميكن لآلخرين العتامد عليك؟ اذكر مثاًل!



Analytical and  
problem-solving skills

Capacidad de análisis y de 
resolución de problemas

Capacité d’analyse et de 
résolution de problèmes

Аналитический склад ума/
способность решать проблемы

Analyse- und 
Problemlösefähigkeit

مهارت های حتلیلی و حل مشکل

Analitik beceri ve problem 
çözme becerisi

ክእለት ትንተናን ኣፈታትሓ 
ጸገምን

القدرة عىل التحليل وحل املشكالت

ميكنني اكتشاف املشكالت وحلها بسهولة.

03_1



x_x

XXX

XXX03_1 املشكالت التحليل وحل  القدرة عىل 

تعرف كيف يتم فحص يشء ما من حيث الخصائص الفردية. تحلل شيئًا ما ومن خالل ذلك ميكنك 

توضيح ما يتعني فعله.

هل سبق لك حل مشكلة معقدة؟ وكيف فعلت ذلك؟ هل سبق لك فحص حالة غري واضحة؟ كيف 

ترصفت حيال ذلك؟ اذكر مثاًل.

2_02 رسعة البديهة/الفطنة
7_03 مهارات الرياضيات/القدرة الحسابية



Computer skills

Trabajo con ordenador

Travail sur PC

Работа на ПК

Arbeiten am PC

کار با رایانه ی شخصی

Bilgisayarda çalışma

ብኮምፕዩተር ምስራሕ

العمل عىل الحاسوب

ميكنني التعامل جيًدا مع حاسوب شخيص.

03_2



x_x

XXX

XXX03_2 العمل عىل الحاسوب

تعرف كيف يعمل الحاسوب. وميكنك العمل عىل الحاسوب دون مساعدة وتتقن مختلف الربامج. 

وميكنك الستقصاء عرب اإلنرتنت بشكل مستقل.

هل متتلك حاسوبًا شخصيًا / محموًل؟ ماذا تفعل عىل الحاسوب الشخيص/ املحمول؟ هل سبق لك الستقصاء 

عرب اإلنرتنت؟ اذكر مثاًل! هل ميكنك كتابة خطاب عىل الحاسوب الشخيص/ إنشاء جدول إكسل/ إنشاء عرض 

تقدميي عىل باوربوينت، أو إنشاء قاعدة بيانات أو استخدامها؟ هل لديك دراية بربنامج SAP؟

19_03 إدارة جمع املعلومات والبحث

 W_01 العمل عىل الحاسوب



Work planning

Planificación del trabajo

Planification du travail

Планирование рaботы

Arbeitsplanung

برنامه ریزی کاری

İş planlama

ውጥን ስራሕ

وضع خطط العمل

ميكنني تنظيم عميل جيًدا.

03_3



x_x

XXX

XXX03_3 وضع خطط العمل

تخطط مسبًقا للمهام التي ستقوم بها أوًل واملهام التي ستقوم بها تاليًا.

كيف تخطط عملك؟

إذا كان لديك الكثري لتنجزه، فكيف تترصف؟

كيف تنظم مواعيدك؟

8_03 القدرة التنظيمية



Ability to improvise

Capacidad de improvisación

Capacité d’improvisation

Умение импровизировать

Improvisationsfähigkeit

توانایی ابتکار

Doğaçlama becerisi

ክእለት ምጥባብ

القدرة عىل التعامل مع املواقف غري املألوفة

ميكنني التعامل مع املواقف غري املألوفة.

03_4



x_x

XXX

XXX03_4 القدرة عىل التعامل مع املواقف غري املألوفة

ميكنك ارتجال يشء ما دون إعداد. وميكنك الرد فوًرا دون أن تخطط مسبقاً بفرتة طويلة.

ويف أثناء ذلك تتعامل مع موقف جديد مل تعلم به من قبل.

هل اضطررت يوًما إىل إصالح يشء ما ومل يكن لديك األدوات واملواد املناسبة؟ وكيف ترصَّفت؟ 

هل ميكنك التعامل مع تغري موقف ما؟ اذكر مثاًل!

11_02 اإلبداع



Organising childcare

Organizar el cuidado 
de los niños

Organisation de la garde 
des enfants

Умение организовать 
присмотр за детьми

Kinderbetreuung 
organisieren

سازماندهی نگاهداری از کودکان

Çocuk bakımını organize 
edebilme

ውደባ ክንክን ህጻናት

تنظيم رعاية األطفال

ميكنني العثور عىل شخص مريب يعتني بأطفايل.

03_5



x_x

XXX

XXX03_5 تنظيم رعاية األطفال

ميكنك التأكد من أن أطفالك يتلقون الرعاية يف أثناء عملك. وميكنك الوصول إىل األشخاص أو 

املؤسسات التي ميكنها مساعدتك يف رعاية أطفالك عندما ل تكون يف املنزل.

إذا كانت لديك وظيفة حاليًا، فأين يتم اإلرشاف والرعاية عىل أطفالك؟

هل لديك اإلمكانية، لوضع أطفالك قيد الرعاية، إذا كنت مضطرًا للقيام بيشء ما مبفردك؟

8_03 القدرة التنظيمية



Customer orientation

Orientación al cliente

Orientation vers le client

Ориентированность на 
потребности клиентов

Kundenorientierung

مشتری مداری

Müşteri odaklılık

ኣድህቦ ናብ ዓማዊል

6_03القدرة عىل فهم رغبات العمالء والتعامل معهم

ميكنني التعامل جيًدا مع رغبات العمالء. 

ميكنني التعامل جيًدا مع العمالء.



x_x

XXX

XXX03_6 القدرة عىل فهم رغبات العمالء والتعامل معهم

تفهم ما يريده العمالء ويرسك إجراء مناقشات معهم. وميكنك تقديم املشورة والبيع والنظر يف 

الشكاوى.

هل سبق لك بيع أي يشء آلخرين؟ اذكر مثاًل! كيف شعرت يف أثناء ذلك؟

5_01 القدرة عىل التواصل مع اآلخرين



Mathematics/numeracy

Habilidades matemáticas/
de cálculo

Compétences en 
mathématiques/calcul

Склонность к математике/
вычислениям

Mathematik-/
Rechenfähigkeit

ریاضیات/توانایی محاسبه

Matematik/hesaplama 
becerisi

ቁጽሪ/ ሒሳብ

ميكنني الحساب بشكل جيد. ميكنني التعامل جيًدا مع األرقام.

03_7 مهارات الرياضيات/القدرة الحسابية



x_x

XXX

XXX03_7 مهارات الرياضيات/القدرة الحسابية

ميكنك تحويل الوحدات )األوزان، العمالت، األطوال( بسهولة.

وميكنك الحساب بعقلك برسعة.

كم يبلغ مقدار 10% من 120؟

هل ساعدت آخرين يف الحساب؟ كيف تستفيد من الرياضيات يف مهنتك؟

16_02 التعامل مع املال
1_03 القدرة عىل التحليل وحل املشكالت

W_06 متارين لتحديد مستوى الرياضيات/القدرة الحسابية
  



القدرة التنظيمية

أستطيع توجيه اإلجراءات وقيادة العمليات.

03_8

Organisational skills

Capacidad de organización

Capacité d’organisation

Организаторские 
способности

Organisationsfähigkeit

مهارت های سازماندهی

Organizasyon becerisi

ክእለት ውደባ



x_x

XXX

XXX03_8 القدرة التنظيمية

ميكنك التنظيم بشكل جيد. وتفهم مهامتك واإلجراءات التي تخصها. وميكنك تنظيم هذه املهام 

والتأكد )رمبا مع آخرين( من إنجاز املهام.

هل اضطررت يوًما إىل إنجاز مهام مختلفة يف آٍن واحد؟ وكيف ترصَّفت؟ 

هل سبق لك املساعدة يف إنجاز مهمة معقدة؟ كيف ترصفت حيال ذلك؟ 

هل تستطيع تنظيم اإلجراءات جيًدا؟ اذكر مثاًل!

2_01 القدرة عىل القيادة
3_03 وضع خطط العمل

5_03 تنظيم رعاية األطفال 
20_03 إدارة الوقت



Pedagogical skills

Competencia pedagógica

Compétences 
pédagogiques

Педагогические навыки

Pädagogische Kompetenz

مهارت های آموزشی

Pedagojik yetkinlik

ብቕዓት ኣመሃህራ

مهارة تعليم األطفال

ميكنني تعليم األطفال شيئًا ما.

03_9



x_x

XXX

XXX03_9 مهارة تعليم األطفال

ميكنك التأكد من أن األطفال يتعلمون شيئًا ما. وميكنك مساعدتهم يف واجباتهم املنزلية، أو ميكنك 

إعطاؤهم دروًسا خصوصية، أو تعليمهم شيئًا يف الفصل الدرايس.

هل سبق لك اإلرشاف عىل أطفال؟ اذكر مثاًل! كم كان عمر األطفال، وكم تبلغ املدة التي أرشفت 

عليهم فيها؟ هل أنجزت الواجبات املنزلية مع األطفال أيًضا؟ كيف شعرت يف أثناء ذلك؟



Caring skills

Competencia en cuidados

Compétences en soins

Навыки оказания помощи

Pflegekompetenz

مهارت های پرستاری

Bakım yetkinliği

ብቕዓት ኣተኣላልያ ሰብ

10_03مهارات الرعاية

ميكنني التعامل جيًدا مع األشخاص املحتاجني للمساعدة.



x_x

XXX

XXX03_10 مهارات الرعاية

ميكنك إعالة أشخاص آخرين ورعايتهم. ول تعاين من الخوف من الحتكاك باملرىض أو املسنني. 

وتعرف ما هو مهم عند رعايتهم.

هل سبق لك العتناء مبريض أو بشخص َهرِم؟ اذكر مثاًل! هل بذلت كل ما يف وسعك يف أثناء ذلك؟ 

كيف شعرت يف أثناء ذلك؟

1_01 التعاطف مع اآلخرين
9_01 اللتزام الجتامعي



Spatial thinking/sense

Percepción y razonamiento 
espacial

Intelligence et capacité de 
représentation spatiales

Пространственное и 
образное мышление

Räumliches Denk-/
Vorstellungsvermögen

توانایی تفکر و تخیل مکان مند

Mekansal düşünme ve 
algılama

ናይ ስፍሓት ግመታ / 
ክእለት ዕቅን

أستطيع تخيل املساحات واملسافات واألحجام جيًدا.

03_11 القدرة عىل تخيل املساحات واملسافات واألحجام



x_x

XXX

XXX03_11 القدرة عىل تخيل املساحات واملسافات واألحجام

ميكنك توجيه نفسك جيًدا. 

وميكنك قراءة الرسومات التقنية.

هل ميكنك وصف الطريق ألشخاص آخرين؟ يرجى وصف طريقك إىل هنا. 

كم عدد األسطح التي يتكون منها هذا الجسم؟

كم عدد كراتني نقل العفش التي تعتقد أنها تتسع يف هذا املكتب؟

2_02 رسعة البديهة/الفطنة
9_02 التفكري الشامل



Presentation/public 
speaking skills 

Capacidad de dar discursos

Capacité à faire des 
exposés, des présentations

Умение подавать материал/
навыки преподавания

Referieren, 
Vortragstätigkeit

مهارت های ارائه/سخنرانی

Sunum/konu anlatım 
becerisi

መግለጺ ምሃብ/ 
ብቕዓት ኣስተምህሮ

القدرة عىل مواجهة الجمهور وإلقاء املحارضات

ميكنني التحدث جيًدا أمام الكثري من الناس.

03_12



x_x

XXX

XXX03_12 القدرة عىل مواجهة الجمهور وإلقاء املحارضات

ميكنك التحدث بسهولة أمام مجموعة أكرب من الناس. وميكنك إلقاء محارضات وكلامت. ويحب 

الناس اإلنصات إليك يف أثناء ذلك.

هل اضطررت يوًما للتحدث أمام عدد كبري من الناس؟ كيف شعرت يف أثناء ذلك؟ 

هل يحب الناس اإلنصات إليك؟ اذكر مثاًل!

5_01 القدرة عىل التواصل مع اآلخرين



Writing skills

Capacidad de redacción

Compétences 
rédactionnelles

Навыки написания 
текстов

Schreibkompetenz

مهارت های نوشتاری

Yazma becerisi

ጽሕፈታዊ ክእለት

مهارات الكتابة

ميكنني كتابة نصوص طويلة نسبيًا.

03_13



x_x

XXX

XXX03_13 مهارات الكتابة

تعرف كيف يُنظَّم نٌص بحيث يكون مقروًءا وواضًحا. وتستمتع بالكتابة.

هل سبق لك كتابة نص طويل؟ اذكر مثاًل!

هل تستمتع بكتابة النصوص؟

2_03 العمل عىل الحاسوب
15_03 املهارات اللغوية



Independent work

Trabajo independiente

Autonomie dans le travail

Самостоятельное 
выполнение задач

Selbstständiges Arbeiten

استقالل در کار

Bireysel çalışma

ኣብ ካልኦት ዘይምርኮስ ዕዮ

القدرة عىل العمل بشكل مستقل

ميكنني أن أقرر وحدي ما يجب عيلَّ فعله.

03_14



x_x

XXX

XXX03_14 القدرة عىل العمل بشكل مستقل

وتعرف املهام املوكلة إليك والخطوات التي يجب أن تتخذها من أجلها. وتنجز العمل دون 

مساعدة.

هل ميكنك أن تعرف من تلقاء نفسك ما الذي يتوجب عليك فعله ومن ثم تقوم باألنشطة الالزمة 

كلها بنفسك؟ اذكر مثاًل!

هل اضطررت يوًما إىل إنجاز مهمة مبفردك؟ وكيف ترصَّفت؟

2_01 القدرة عىل القيادة
6_02 روح املبادرة



Foreign language skills

Conocimientos de idiomas

Connaissances de langues 
étrangères

Знание иностранных 
языков

Sprachkenntnisse

آشنایی با زبان های بیگانه

Yabancı dil bilgisi

ቋንቋ ወጻኢ ናይ ምምላኽ ክእለት

املهارات اللغوية

ميكنني التحدث يف العديد من اللغات.

03_15



x_x

XXX

XXX03_15 املهارات اللغوية

ل تتحدث لغتك األم فحسب، بل تتقن لغة واحدة أخرى عىل األقل. تتمتع مبهارات لغوية شفهية 

وكتابية.

ما اللغات التي تتحدثها؟

ما مدى ُحسن تحدثك للغة ...؟ هل ميكنك قراءة جريدة باللغة ...؟ هل ميكنك توضيح يشء ما 

باللغة ...؟

4_01 مهارات التواصل مع الثقافات املختلفة
5_01 القدرة عىل التواصل مع اآلخرين

W_04 اختبارات اللغة 



Technical and manual skills

Habilidades técnicas y 
manuales

Aptitudes techniques et 
manuelles

Технические и 
ремесленные навыки

Technische und 
handwerkliche Fertigkeiten

مهارت های فنی و دستی

Teknik beceri ve el becerisi

ተክኒካውን ኢደ-ጥበባውን 
ብቕዓት

16_03املهارات التقنية والحرفية

ميكنني العمل باستخدام اليدين جيًدا.

ميكنني التعامل جيًدا مع التكنولوجيا.



x_x

XXX

XXX03_16 املهارات التقنية والحرفية

أنت موهوب تقنيًا وِحرَفيًا. وتفهم كيفية تشغيل املاكينات وكيفية إجراء إصالحات بسيطة. وميكنك 

صنع يشء ما بيديك.

هل سبق لك إصالح يشء ما؟ اذكر مثاًل!

هل ميكنك تشغيل ماكينة؟ اذكر مثاًل!

هل تفضل العمل بيديك؟ هل سبق لك صنع يشء بيديك.

10_02 القدرة عىل تحمل األعباء البدنية

W_02 املواد 



Negotiation skills

Capacidad de negociación

Capacités de négociation

Умение вести переговоры

Verhandlungsgeschick

مهارت های مذاکره

Müzakere becerisi

ክእለት ምርድዳእ

املهارة التفاوضية

أستطيع فرض رأيي يف املناقشات، ولكن أستطيع التوصل إىل حلول وسط أيًضا.

03_17



x_x

XXX

XXX03_17 املهارة التفاوضية

ميكنك التفاوض )تجاريًا أو شخصيًا( بشكل جيد. وتعرف إىل أي مدى ميكنك امليض، لتحقق أفضل 

نتيجة. ميكنك الدفاع عن رأيك وفرضه، ولكن ميكنك أيًضا التوافق مع اآلخرين والتوصل لحلول 

وسط.

هل اضطررت يوًما إىل التفاوض مع رشكاء تجاريني يف املجال املهني؟ اذكر مثاًل! كيف شعرت يف 

أثناء ذلك؟

5_01 القدرة عىل التواصل مع اآلخرين



Academic work

Trabajo científico

Travail scientifique

Научная работа

Wissenschaftliches 
Arbeiten

کار علمی

Bilimsel çalışma

ስነፍልጠታዊ ዕዮ

العمل األكادميي

أستطيع الستقصاء واكتشاف العالقات بشكل جيد.

03_18



x_x

XXX

XXX03_18 العمل األكادميي

تعرف كيفية التخطيط لعمل أكادميي، وكيفية تنفيذه، وإمتامه. وميكنك الستقصاء والبحث والكتابة 

والقتباس بشكل علمي.

هل درست يف جامعة؟ وما التخصص الذي درسته؟ 

هل ميكنك اكتساب املعرفة يف اختصاص ما بشكل منهجي؟

هل سبق لك التعامل مع موضوع علمي؟ اذكر مثاًل! هل سبق لك العمل يف البحث العلمي؟

2_02 رسعة البديهة/الفطنة
13_02 الستعداد للتعلم

19_03 إدارة جمع املعلومات والبحث



Knowledge management

Gestión del conocimiento

Gestion des connaissances

Управление знаниями

Wissensmanagement

مدیریت دانش

Bilgi yönetimi

ምሕደራ ፍልጠት

إدارة جمع املعلومات والبحث

ميكنني العثور عىل املعلومات بشكل جيد. ميكنني الستقصاء.

03_19



x_x

XXX

XXX03_19 إدارة جمع املعلومات والبحث

ميكنك إدارة كم كبري من املعلومات. وميكنك العثور عىل الحقائق، والبيانات، واملعلومات، وتعديلها، 

وحفظها، واستعادتها. كام ميكنك التعامل مع أنظمة املعلومات املعقدة.

إذا كنت ل تعرف شيئًا ما، فامذا تفعل عندئذ؟ وكيف تحصل عىل املعلومات؟

كيف تدير معلوماتك؟ كيف تحفظ املعلومات؟

2_03 العمل عىل الحاسوب
18_03 العمل األكادميي



Time management

Gestión del tiempo

Gestion du temps

Организация рабочего 
времени

Zeitmanagement

مدیریت زمان

Zaman yönetimi

ምሕደራ ግዜ

إدارة الوقت

ميكنني تنظيم وقتي جيًدا. أنا أحافظ عىل مواعيدي.

03_20



x_x

XXX

XXX03_20 إدارة الوقت

ميكنك تنظيم وقتك. وتقسم عملك )ووقت فراغك( بحيث ل تقع تحت ضغط الوقت. وتعرف 

مقدار الوقت الذي تستغرقه كل مهمة. فأنت محافظ عىل مواعيدك. ول تواجه أية مشكالت يف 

تنظيم املواعيد.

عندما يكون لديك موعد، فهل تحافظ عليه؟ 

وهل تنجز مهامك يف املوعد املقرر؟ اذكر مثاًل!

8_03 القدرة التنظيمية



General knowledge

Conocimientos generales

Connaissances générales

Эрудированность

Allgemeinwissen

دانش عمومی

Genel kültür

ሓፈሻዊ ፍልጠት

املعرفة العامة

أهتم بكل يشء وميكنني حفظ الكثري من األشياء.

I_01



Nr. x_x

XXX

XXXI_01 املعرفة العامة

تتمتع مبعرفة عامة واسعة. وتعرف عدة أمور بشأن الكثري من املوضوعات. وتهتم باألخبار 

واألحداث الجارية. وميكنك حفظ الكثري من األشياء.

ما الذي تهتم به جًدا؟

هل تشاهد التلفاز أو تقرأ أو تتصفح اإلنرتنت كثريًا؟ هل تهتم بالعديد من املوضوعات؟ هل 

تستطيع حفظ كل يشء وتريد ذلك؟

I_06 الهوايات
13_02 االستعداد للتعلم



Visual arts

Artes plásticas

Arts visuels

Изобразительное 
искусство

Bildende Kunst

هنرهای جتسمی

Görsel sanatlar

ስእላዊ ስነ-ጥበብ

اإلبداع الفني يف الرسم والتلوين

ميكنني التلوين والرسم جيًدا. أنا مبدع.

I_02



Nr. x_x

XXX

XXXI_02 اإلبداع الفني يف الرسم والتلوين

تحب الرسم والتلوين. 

وتعمل مبواد مختلفة.

هل تحب الرسم والتلوين؟ ماذا؟

هل تحب العمل باملواد األخرى بشكل إبداعي؟

I_06 الهوايات
11_02 اإلبداع

W_03 يف أي املجاالت ميكنني العمل بهذه االهتاممات؟



Family

Familia

Famille

Семья

Familie

خانواده

Aile

ስድራ-ቤት

القدرة عىل دعم األرسة

ميكنني دعم أرسيت.

I_03



Nr. x_x

XXX

XXXI_03 القدرة عىل دعم األرسة

تدعم أفراد أرستك يف األوقات السعيدة واألوقات العصيبة. وتساعد أرستك، وتكون بجوار كل فرد 

فيها.

ألديك أرسة؟ أو هل تدعم أرستك؟ اذكر مثااًل! وكيف كان شعورك أثناء قيامك بذلك؟

1_01 التعاطف مع اآلخرين



Gardening, farming

Jardinería, agricultura

Jardin, agriculture

Садоводство, земледелие

Garten, Landwirtschaft

باغبانی، کشاورزی

Bahçıvanlık, çiftçilik

ስራሕ ጀርዲን፡ ሕርሻ

البستنة، الزراعة

أحب العمل يف الحديقة أو يف الحقل.

I_04



Nr. x_x

XXX

XXXI_04 البستنة، الزراعة

تُحب الزهور والنباتات والخرضاوات واملزروعات. وتعرف كيف ميكن زراعة مختلف النباتات.

هل سبق لك العمل يف حديقة؟ هل سبق لك أن زرعت نباتات بنفسك؟

16_03 املهارات التقنية والحرفية

W_03 يف أي املجاالت ميكنني العمل بهذه االهتاممات؟



Handicrafts, design

Trabajo manual, diseño

Travail manuel, mise en 
forme

Рукоделие, дизайнерские 
навыки

Handarbeit, Gestalten

صنایع دستی، طراحی

El işi, tasarım

ኢደ-ስራሓት፡ ንድፊ

العمل اليدوي، التصميم

أحب القيام بأعامل يدوية.

I_05



Nr. x_x

XXX

XXXI_05 العمل اليدوي، التصميم

تفضل العمل بيديك. وتحب أن تصنع شيئًا ما بنفسك.

هل تفضل القيام بأعامل يدوية؟ فام نوعها؟

I_06 الهوايات
11_02 اإلبداع

16_03 املهارات التقنية والحرفية

W_03 يف أي املجاالت ميكنني العمل بهذه االهتاممات؟



Hobbies

Aficiones

Hobbys

Хобби

Hobbys

سرگرمی ها

Hobiler

ተውህቦኣዊ ዝንባለታት

الهوايات

يف وقت فراغي أستمتع بـ. ...

I_06



Nr. x_x

XXX

XXXI_06 الهوايات

لديك أمور معينة تفضل القيام بها يف وقت فراغك. وتخصص جزًءا من وقتك ملامرسة هواياتك.

ألديك هوايات؟ فام هي؟

انظر
I_05 ،I_04 ،I_03 ،I_02 ،I_01



Musicality

Habilidades musicales

Musicalité

Музыкальность

Musikalität

ذوق موسیقی

Müzikalite

ሙዚቃዊ ወኒ

املوهبة املوسيقية

أحب العزف. 

أستطيع العزف عىل آلة موسيقية.

I_07



Nr. x_x

XXX

XXXI_07 املوهبة املوسيقية

تحب أن تسمع وتعزف املوسيقى. وميكنك العزف بآلة موسيقية أو أكرث. ميكنك الغناء بشكل جيد.

هل تحب االستامع إىل املوسيقى؟ هل تحب عزف املوسيقى؟ هل تعزف عىل آلة موسيقية؟ فام 

هي؟

I_06 الهوايات
11_02 اإلبداع

W_03 يف أي املجاالت ميكنني العمل بهذه االهتاممات؟ 
W_05 اآلالت املوسيقية



Politics

Política

Politique

Политика

Politik

سیاست 

Siyaset

ፖለቲካ

السياسة

أنا مهتم بالسياسة. 

أنا/كنت ناشطًا سياسيًا.

I_08



Nr. x_x

XXX

XXXI_08 السياسة

أنت عىل علم بالقضايا السياسية الراهنة. وتدافع بنفسك عن قضايا سياسية.

هل أنت مهتم بالسياسة؟ هل أنت نشط سياسيًا؟

I_01 املعرفة العامة
5_01 القدرة عىل التواصل مع اآلخرين

7_01 مهارات بناء العالقات مع اآلخرين

W_03 يف أي املجاالت ميكنني العمل بهذه االهتاممات؟



Sport

Deporte

Sport

Спорт

Sport

ورزش

Spor

ስፖርት

الرياضة

أحب مامرسة الرياضة.

I_09



Nr. x_x

XXX

XXXI_09 الرياضة

أنت مهتم بالرياضة. متارس نوع رياضة أو أكرث.

هل أنت مهتم بالرياضة؟ هل متارس الرياضة؟

ما أنواع الرياضة التي متارسها؟

كرة القدم، الجري، ركوب الدراجات، الرقص، السباحة...؟ كم مرة؟

I_06 الهوايات

W_03 يف أي املجاالت ميكنني العمل بهذه االهتاممات؟



Theatre

Teatro

Théâtre

Театр

Theater

تئاتر

Tiyatro

ትያትር

املرسح

أنا مهتم باملرسح.

I_10



Nr. x_x

XXX

XXXI_10 املرسح

تحب الذهاب إىل املرسح. وتحب لعب األدوار املرسحية بنفسك أيًضا.

هل تحب لعب األدوار املرسحية؟

هل تحب الذهاب إىل املرسح؟

I_06 الهوايات
11_02 اإلبداع

W_03 يف أي املجاالت ميكنني العمل بهذه االهتاممات؟



Love of animals

Amor por los animales

Amour des animaux

Любовь к животным

Tierliebe

دوستی با حیوانات

Hayvan sevgisi

ፍቕሪ እንስሳታት

حب الحيوانات

ميكنني التعامل مع الحيوانات جيًدا.

I_11



Nr. x_x

XXX

XXXI_11 حب الحيوانات

تحب الحيوانات. وتقتني حيواناٍت أليفة أو تحب االعتناء بالحيوانات.

هل تحب الحيوانات؟ هل تقتني أو كنت تقتني حيواناٍت أليفة؟

W_03 يف أي املجاالت ميكنني العمل بهذه االهتاممات؟



W_01 بطاقات معلومات

العمل عىل الحاسوب

)macOS ،iOS ،Android ،MS Windows( نظام التشغيل
)Latex ,Apple Pages ,OpenWriter ,MS Word( تحرير النصوص

)Apple Numbers ,OpelCalc ,MS Excel( جداول البيانات
)Apple Keynote ,OpenImpress ,MS Powerpoint( العروض التقدميية

)OpenBase ,MS Access( إدارة قواعد البيانات
)OpenProject ,MS Project( إدارة املرشوعات

)Google Chrome ,Safari ,Mozilla Firefox ,MS Internet Explorer( متصفحات اإلنرتنت
)Apple iCal ,Mozilla Thunderbird ,MS Outlook( إدارة املعلومات الشخصية

)SAS ,r ,Stata ,SPSS( اإلحصاء والتحليل
)JabRef ,Citavi ,Zotero ,Refworks ,Endnote( إدارة املراجع

)IrfanView ,Gimp ,Adobe Photoshop( تحرير الصور
)QuarkXPress ,Adobe InDesign( النرش املكتبي

)Corel Draw ,Adobe Illustrator( برامج الجرافيك والرسم
)Ruby ,Perl ,Visual Basic.NET ,JavaScript ,PHP ,Python ,C# ,C++ ,C ,Java( لغات الربمجة



Nr. Infokarte



W_02 بطاقات معلومات

املواد

املعادن )مثل الحديد، الصلب، النحاس، األلومنيوم(

الالفلزات )مثل الجرافيت، الكربون(

املواد العضوية )مثل الخشب، البالستيك(

املواد الالفلزية غري العضوية )مثل السرياميك، والزجاج(

أشباه املوصالت )مثل السيليكون(

املواد املركبة )مثل مركبات األلياف، املركبات متعددة الطبقات، املركبات املشبعة(
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مجاالت النشاط 

)https://berufenet.arbeitsagentur.de:املصدر(

البناء، الهندسة املعامرية، املواد الخام  y  الكيمياء، الصيدلة، التحليل املختربي العلمي  y  التسوق، التخزين، 

    y  البحث، التطوير، التصميم، الرسم التقني  y  الكهرباء، الطاقة، اإلمداد، التخلص  y  اللوجستيات، حركة املرور

الضيافة، السياحة، إدارة الفعاليات، التدبري املنزيل  y  الصحة، الرياضة، العناية بالجسم  y  الخشب، الورق، البالستيك، 

األلوان والطالء، النسيج  y  تكنولوجيا املعلومات، الحاسوب، جمع البيانات، تحليل البيانات  y  الزراعة، البيئة، املواد 

الغذائية  y  وسائل اإلعالم، الثقافة، التصميم، الفن  y  املعادن، الهندسة امليكانيكية وهندسة السيارات  y  تخطيط 

  y  الحامية واألمن، والتنظيف  y  القانون، الرضائب، تدقيق الحسابات  y  اإلنتاج وتسيريه، ضامن الجودة، الصيانة

الشؤون االجتامعية، الرتبية  y  االقتصاد، اإلدارة، اللغات
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اختبارات اللغة

)TOEFL( اختبار اإلنجليزية كلغة أجنبية

 )IELTS( نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدويل

برنامج DELF-DALF )لغة فرنسية(

دبلوم DELE )لغة إسبانية(

HSK )اختبار )اللغة الصينية

)DSH( اختبار اللغة األملانية لاللتحاق بالجامعة

اختبار CELPE-Bras )اللغة الربتغالية(

شهادة UNIcert )مع معارف متخصصة(
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اآلالت املوسيقية

اآلالت الهوائية )مثل البوق، التوبا، الناي، الفلوت الغريب(

اآلالت اإليقاعية )مثل الطبول، آالت القرع(

اآلالت الوترية )مثل الكامن، تشيلو(

آالت املفاتيح )مثل البيانو، األورغ(

آالت الشد )مثل الجيتار، والبيس(
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W_06 بطاقات معلومات

الحسابية الرياضيات/القدرة  مستوى  لتحديد  متارين 

أساسيات الحساب
3 + )12-6( x 1.5 = ؟

حساب الكرس
؟ = 3/8 : 4/5

تحويل الوحدات
كم لرتًا )ل( يف 17.5 ديسيمرت مكعب؟

حساب النسبة املئوية
كم تبلغ نسبة 7 يف املئة من 25000 يورو؟

الهندسة
كم تبلغ مساحة أ لـ دائرة قطرها 3 أمتار؟



Nr. Infokarte
الحلول

3 + )12-6( x 1.5 = 12

4/5 : 3/8 = 32/15

كم لرت )ل( يف 17.5 ديسيمرت مكعب؟ لرتًا 17.5

كم تبلغ نسبة 7 يف املئة من 25000 يورو؟ 1750 يورو

كم تبلغ مساحة أ لـ دائرة قطرها 3 أمتار؟
املعادلة: املساحة = باي * نصف القطر املربع

π * 1.5² = أ
أ = 7.069 مرت مربع



تدعيم بطاقة 
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