
 
2020يونيو  16المرأة ،                                                                             فوبرتال ،  تيعزيز  

 

وضع النساء المهاجرات حديثًا في ألمانيا ليس جيدًا بعد. لم يتم التحقيق في أسباب ذلك بشكل كافٍ. 

.والعملينطبق هذا بشكل خاص على فرص التأهيل والتدريب   

الذي ساعدك ،  هو الشيءالمفقود و أيضًا ما  الشيء من أجل الحصول على نظرة عامة على ما هو

  وضعكعن نحن نسألك نقوم بشيء بسيط للغاية: 

 

االستبيانالمشاركة في هذا  لذلك يرجى  

 

ن مع مكتب للعالقات االقتصادية الدولية بالتعاو هذا االستبيان يتم تنفيذه من قبل المعهد االوروبي

العمل ومدينة فوبرتال. المعهد االوروبي للعالقات االقتصادية الدولية هو معهد أبحاث مستقل في 

.جامعة فوبرتال وهو ملتزم بالحماية الصارمة للبيانات  

 

لتجد االستبيان  يفانتقل إلى موقع الويب التالة ،لقد أرسلنا لك االستبيان بلغتين. إذا لم تكن لغتك مدرج

ىغات أخربعدة ل  

Studie.wuppertal.de 

 

ونشرها مع عدم اظهار  كاستبياناتتم تقييم ي بريدي المرفق.االستبيان المكتمل في الظرف ال أرسل

 هوية المشترك.

.نلمشاركة شخصيا في تعبئة االستبيارجى الذلك ي  

 

 لسحبيورو. استخدم ورقة ا 300قيمة كل منها  شارك في السحب على ثالث قسائم تسوق ، تبلغ

إذا تم كامل  استبيانارسال  في حالاألصغر لهذا الغرض. يمكنك المشاركة  البريدي فلمرفقة والظرا

واالستبيان في ورقة السحب . ضع الظرف األصغر مع 2020يوليو \تموز  9استالم االستبيان بحلول

.. سيتم السحب تحت إشراف كاتب العدلوقم بإرساله الظرف المختوم األكبر   

 

 

جزيال لتعاونكمشكرا   

 

تصادية الدولية في جامعة االستاذ الدكتور باول ج. فيلفينز. رئيس المعهد االوروبي للعالقات االق

والدكتور جان مونيه للتكامل االقتصادي االوروبي في جامعة فوبرتال.االقتصاد الكلي  قسم فوبرتال.  

Rainer- Gruenter-Str. 21, D-42119 Wuppertal; 

0202 439 1371 welfens@eiiw.uni-wuppertal.de , www.eiiw.eu 

 

mailto:welfens@eiiw.uni-wuppertal.de
http://www.eiiw.eu/


 

 لالشتراك في السحب نحتاج الى:

 

 

 االسم الكامل : ______________________________________

 

 

 ______________________________الــعـــنــــوان: ________

 

                       ______________________________________ 

 

            ______________________________________ 

 

          ______________________________________ 

 

 

 على أبعد تقدير. 2020 العاشر من شهر ابسيتم اإلعالن عن الفائزين بالبريد بحلول 

 

 

 

 

 

 



 جميع األسئلة سوف تستخدم فقط من أجل الدراسة اإلحصائية معلومات عامة (1)

 العمر: ___________• 

 بلد الميالد: ___________• 

 سنة الميالد: ___________• 

 الدين المتبع: ___________• 

 

 منذ متى تعيش في ألمانيا؟(2)

 سنة: _________منذ 

 

 مع الوالدين(لوحدك /؟ )إلى ألمانيا  ت مهاجر( هل أن(3

 سنة: _________منذ ,  نعم□ 

 ال□ 

الموجودة في المكان التالي وفقًا للمعلومات الحالية الرجاء إخبارنا بحالة إقامتك  (4) 

 

 

 □  اإلقامة تصريح  (Aufenthaltserlaubnis )____ § (يرجى تحديد رقم القانون(

(يرجى تحديد رقم القانون  □  إقامة استثنائية (دولدونغ) ____ § (

يرجى تحديد رقم القانون(   إقامة مؤقتة ____ § (

□ 

 □ أخرى     ________________

 



 ( من فضلك قل لنا هوايتك المفضلة:(5

 اضةيالر□ 

 الثقافة□ 

 الطبخ□ 

 تجربة الطبيعة / التنزه□ 

 يقية / الحرف اليدويةاإلبداعية ، على سبيل المثال: العزف على اآلالت الموس□ 

 (؟Wuppertal Pass( هل تستخدم بطاقة فوبرتال )(6

 نعم□ 

 ال□ 

 ؟ لديك أحد األجهزة التالية مع استخدام اإلنترنت لالستخدام الشخصي ((7

 

 ال□ نعم □ هاتف محمول 

 ال□ نعم □    جهاز لوحي 

 ال□ نعم □  جهاز كمبيوتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوضع المنزلي والعائلي

 

 لحالة االجتماعية:( ا(8

 ةعازب□ 

 متزوجة□ 

 ة ) تعيشا معا(في عالق□ 

 تعيشان بشكل منفصل □ 

 )مطلقة ( منفصلة□ 

  أرملة□ 

 ( فقط إذا كانت "متزوجة" أو " في عالقة "ما نوع الوظيفة التي يعمل بها شريك حياتك؟ (9

 بدون وظيفة□ 

 عمل محدود ) ميني جوب(□ 

 بدوام جزئي□ 

 م كاملبدوا□           

 عمل حر )مستقل (□ 

 أشارك حاليًا في دورة االندماج □

 أطفال في منزلك؟هل يعيش (10) 

 نعم□ 

 (16إذا لم يكن لديك أطفال انتقل إلى السؤال ) ال□ 

 

 ( عدد األطفال: _______(11

 

 



 ( سن األطفال:(12

             □0-3  

             □4-5  

 □6-10 

□11-15 

□16-17 

 

 : االختيار المناسبتحديد  يرجى سنوات ، 10و  0كان لديك أطفال تتراوح أعمارهم بين ( إذا (13

 باألطفال فيه أشارك في إجراء ، يتم االعتناء □

 

 ،و تتم رعاية األطفال (  )األوسبلدنغالمهني أشارك في دورة التدريب إنني  □

 

 أقوم حاليًا بإكمال المدرسة ، ويتم رعاية األطفال □

 

 رعاية األطفال خالل هذا الوقتإجراء لتخرج من المدرسة ، وإكمال التدريب المهني واستخدام أود ا □

 

 أود الذهاب إلى العمل واستخدام مرافق رعاية األطفال خالل هذه الفترة □

 

 بنفسي وأال أعمل في هذه المرحلة باألطفال أود أن أعتني □

 

 الجد والجدة(فال من قبل األسرة )مثل أود أن أذهب إلى العمل ، حيث توفر رعاية األط □

 

 بدوام جزئي ، تتم رعاية األطفال□   بدوام كامل□ أعمل حاليًا  □ 

 



( فقط إذا كانت تعيشين " بشكل منفصل" أو " مطلقة " وكان لديك أطفال: هل تتلقى إعالة (14

 أطفال؟

 نعم□ 

 ال□ 

 

 من العروض لرعاية الطفل؟اليوم ( هل تستفيد (15

 نعم□ 

 ال□ 

 أ( إذا كان الجواب نعم : ما هي؟

 ساعة 25روضة أطفال لمدة □ 

 ساعة 35روضة أطفال لمدة □ 

 ساعة 45روضة أطفال لمدة □ 

 رعاية من خالل مربي/ مربية□ 

 المدرسة□ 

 المدرسة بدوام يومي كامل□ 

 المدرسة مع رعاية بعد الظهر□ 

 

 ب ( إذا كان الجواب ال: لماذا؟

 ال اريد □

 على مقعدلم أحصل □ 

 أخرى : ___________□ 

 

 

 



 الكفاءة اللغوية

 

 (هل تتحدثين في المنزل مع العائلة باللغة األلمانية ؟(16

 نعم□ 

 ال□ 

 

 ( هل تتحدثين اللغة األلمانية في الحياة اليومية؟(17

 نعم□ 

 ال□ 

 

 ( هل حضرت دورة اإلندماج؟(18

 نعم□ 

 ال□ 

 ندماجأشارك حاليًا في دورة اال □            

 

 ؟( اللغة االلمانية للعمل)  المهنية( هل درست دورة اللغة األلمانية (19

 نعم□ 

 ي هذه الدورة ) اللغة االلمانية للعمل (أشارك حاليًا ف □

 ال□ 

 أ( إذا كانت اإلجابة بنعم ، هل لديك شهادة؟

 □A2 

 □B1 



 □B2 

 □C1 

 □C2 

 

 هل تعلمت األلمانية بطرق أخرى؟( (20

 ترنتعلى االن□ 

 دورات اللغة األلمانية مع المتطوعين□ 

 من خالل الحضور المدرسي□ 

 __________________أخرى: _________________□ 

 

 مهنيالتدريب وال المدرسة والتعليم

 ( الحضور في المدرسة _____ سنوات(21

 ؟ المؤهل األكاديمي في الوطن االممماثلة لدرجة  هل لديك شهادة مدرسية(22)

 ال يوجد□ 

 مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة□ 

 المدرسة اإلعدادية ) هاوبت شوليه(□ 

 المدرسة اإلعدادية ) ريال شوليه(□ 

 المدرسة الثانوية□ 

 أخرى: __________________________□             

 أنا طالب حالًيا □            

 

 

 

https://www.arabdict.com/de/deutsch-arabisch/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8+%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A


 ؟ألمانيا في مدرسية ةعلى شهاد حصلتيهل ( (23

  نعم□ 

 ال□ 

 أ( عند اإلجابة ب ال هل شهادتك المدرسية معترف بها في ألمانيا؟

 نعم□ 

 ال□ 

 ( هل لديك شهادة مهنية ؟(24

 نعم□ 

 ال□ 

 دريبًا مهنًياأتلقى حاليًا ت □

 

 ( هل أكملت الشهادة الجامعية ؟(25

 نعم□ 

 ال□ 

 أنا أدرس حاليا□ 

 أ( عند اإلجابة ب نعم هل شهادتك المدرسية معترف بها في ألمانيا؟

 نعم□ 

 ال□ 

 

 

 

 

 



 المهني النشاط 

 هل كان لديك خبرة مهنية قبل مجيئك إلى ألمانيا؟( (26

 ال □

 أقل من سنة □

 سنة 2-1من  □

 سنة 3-4من  □

  سنوات ____أكثر من   □

 ( يرجى وضع عالمة حسب االقتضاء )إجابات متعددة ممكنة(: أنا أعمل(27 

 بدوام كامل□ 

 بدوام جزئي□ 

 عمل محدود ) ميني جوب(□ 

 بدون وظيفة في الوقت الحالي□             

 )عمل حر (عمل بشكل مستقل □            

 ة في الوقت الحالي": ما هي األسباب؟أ( فقط عند اإلجابة " بدون وظيف

 أرغب في العمل بدوام جزئي / بدوام كامل إذا كان أطفالي قد تلقوا رعاية جيدة خالل اليوم.□

 أود االعتناء بأطفالي أوالً.□ 

                        ال أستطيع العثور على عمل □ 

 المهني )األوسبلدنغ( تدريبدورة الأبحث عن  □

 بدأ الدراسةأريد أن أ □

 أعتني باألقارب الذين يحتاجون إلى الرعاية□ 

 أخرى: _____________________________________________□ 

 ب( فقط إذا اإلجابة " بدون وظيفة في الوقت الحالي ": ال يوجد عمل منذ ____ سنوات.

 في غضون ____ سنة.ج( فقط إذا اإلجابة " بدون وظيفة في الوقت الحالي ": آمل أن أجد وظيفة 



باللغة األلمانية  معرفة أفضلد( فقط إذا اإلجابة " بدون وظيفة في الوقت الحالي ": هل تحتاج إلى 

 ؟ لتتمكن من العثور على عمل

 نعم□ 

 ال□ 

 د( فقط إذا عند اإلجابة " بدون وظيفة في الوقت الحالي ": هل تحتاج إلى دورة تأهيل مهني ؟

 نعم□ 

 ال□ 

 

 نت قد عملت من قبل، فكم كانت المدة اليومية التي كنت تعمل بها ؟( إذا ك(28

 عمل حتى اآلنأ مل □           

 بدوام جزئي□ 

 بدوام كامل□ 

 عمل محدود ) ميني جوب(□

 بشكل مستقل □

 

 

 في مجال العمل في ألمانيا ؟ لديك  خبرة ( كم سنة(29

 ال يوجد□ 

 أقل من سنة□ 

 سنوات 1-2□ 

 سنوات 2-3□ 

 سنوات 3-4□ 

 سنوات 4أكثر من □ 

 



 هل تتلقى إعانات نقدية من مركز العمل؟( 30(

 

 ____________________________ :ال ، أعيش من □

 

 سنوات 6-5□ سنوات  4-3□ سنة  2-1□ أقل من سنة واحدة □ نعم ، منذ ،  □

 

 .أعطي رأيك هنا

    جيد جدًا( 6سيء جدًا إلى  1( ما الذي ساعدك بشكل خاص في الوصول إلى سوق العمل؟ )(31

                                                                                                                                     

 1 2 3 4 5 6 

 □ □ □ □ □ □ مؤسسة حكومية

 □ □ □ □ □ □ مؤسسة خاصة

 □ □ □ □ □ □ جمعية

 □ □ □ □ □ □ يةجمعية دين

 (أعالهالمذكورة  المؤسساتأو  اتجمعيال) ليس من خاص شخص 

  بشكل غير رسمي

□ □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ( (: تنطبق بالكامل 6ال ينطبق على اإلطالق إلى  1( معدل العبارات التالية )من (32

                                          

 1 2 3 4 5 6 

 □ □ □ □ □ □ مهاراتي في اللغة األلمانية جيدة جدًا

 □ □ □ □ □ □ جيدة جدًا مهاراتي في الكمبيوتر

 □ □ □ □ □ □ مهاراتي في اإلنترنت جيدة جدًا

 □ □ □ □ □ □ أنا مهتم بدورات اللغة األلمانية مع رعاية ألطفال

 □ □ □ □ □ □ أمر مهم بالنسبة لي يةالمدرسشهادة الالحصول على 

 □ □ □ □ □ □ أحتاج إلى توجيه مهني

 □ □ □ □ □ □ )األوسبلدنغ( ب المهنيمن المهم بالنسبة لي أن أكمل التدري

 □ □ □ □ □ □ أنهي الدراسة الجامعيةمن المهم بالنسبة لي أن 

 □ □ □ □ □ □ من المهم بالنسبة لي أن أتقاضى عمالً مدفوع األجر

 □ □ □ □ □ □ األجر الكافي في العمل هو مهم بالنسبة لي

 □ □ □ □ □ □ بة ليأن أكون قادرًا على العمل بدوام جزئي أمر مهم بالنس

 □ □ □ □ □ □ تعتبر ساعات العمل المرنة مهمة بالنسبة لي

 □ □ □ □ □ □ القرب من مكان اإلقامة أمر مهم بالنسبة لي

 □ □ □ □ □ □ نوع العمل مهم بالنسبة لي

 □ □ □ □ □ □ تولي وظيفة أمر مهم بالنسبة لي

 □ □ □ □ □ □ يامن الصعب علي أن أجد وظيفة جديدة في ألمان

من الصعب بالنسبة لي أن أجد وظيفة جديدة في منطقة سكني 

 المحلية

□ □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ □ .الدوافع الدينية و / أو الثقافية لها تأثير كبير على اختياري للمهنة / المهنة

 □ □ □ □ □ □ يتعرض مرتدي الحجاب للتمييز في الحياة اليومية في ألمانيا

 □ □ □ □ □ □ مل أن أبدأ مشروعًا تجاريًا في المستقبلمن المحت

 □ □ □ □ □ □ سوف أتخلى عن العمل لصالح عائلتي



 

 ( هل تعتقد أن النساء يتعرضن للتمييز في عالم العمل في ألمانيا ؟(33

 نعم□ 

 ال□ 

 ( هل تعتقد أن األجانب يتعرضون للتمييز في عالم العمل في ألمانيا؟(34

 نعم□ 

 ال□ 

 ( هل سبق أن تعرضت للتمييز في عالم العمل األلماني كامرأة / أجنبية؟(35

 نعم□ 

 ال□ 

 

 نساء أخريات فقدن وظائفهم في األشهر الثالثة الماضية؟ ين( هل تعرف(36

 نعم□ 

 ال□ 

 

 نساء أخريات وجدن وظيفة جديدة في األشهر الثالثة الماضية؟ ين( هل تعرف(37

 نعم□ 

 ال□ 

 

 

 

 

 



 م الذي تلقيته حتى اآلن؟ )النص حر(( ما هو الدع(38

 

 أ( في مجال العمل

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 )بشكل غير رسمي( بشكل خاصب( 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 ( ما هو النشاط الدعمي الذي ساعدك أكثر؟ (39

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 ( ما هو الدعم الذي سيكون له أهمية خاصة بالنسبة لك؟ وماذا فاتك حتى اآلن؟ (40

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 



 

 ( ما هي أهم ثالثة شروط لتكون راضي في العمل ؟(41

 

            (1_____________________________________________      

(2_____________________________________________ 

(3_____________________________________________ 

 

 ( هل لديك مهنة محددة ترغب بممارستها ؟(42

______________________________________________ 

 شكرا جزيال على مشاركتكم!

 

 

 


