
االعتراف بشهادات إمتام الدراسة

 جتدون معلومات حول إجراءات االعرتاف بهشادات
 إمتام الدراسة عرب املوقع اإللكرتوين

  
www.anabin.kmk.org. وكذلك عرب املوقع اإللكرتوين 

www.anerkennung-in-deutschland.de

 حتدد لك رشكة املؤهالت اليت تنتظرها منك للحصول عىل مقعد للتدريب املهين لدهيا. عادًة تكون هشادة إمتام الدراسة واملستوى اجليد واملعرفة اجليدة باللغة األملانية أموًرا رئيسية. حيتاج الخشص
.عىل األقل إىل امتالك هشادة إمتام املرحلة اإلعدادية للحصول عىل تدريب. ومن دون هذه الهشادة يصعب احلصول عىل فرصة للتدريب

كيف يجري التدريب املهني في أملانيا؟

 
www.berufe.tv التابع لواكلة التوظيف • مقاطع فيديو حول املهن التدريبية التعلميية، من األلف إىل الياء عرب املوقع اإللكرتوين Berufe TV عرب املوقع اإللكرتوين 

www.berufenet.arbeitsagentur.de (واكلة توظيف) • معلومات حول وظائف التدريب املهين والدراسة عىل املوقع اإللكرتوين Berufenet واكلة 

 www.arbeitsagentur.de الواكلة االحتادية للتوظيف • املركز التايل لالستشارة امليدانية عىل املوقع اإللكرتوين

كيف أجُد املهنة التدريبية التعليمية املناسبة؟

 www.arbeitsagentur.de الواكلة االحتادية للتوظيف • نصاحئ خشصية للتقدم والوساطة للوظائف الشاغرة، املركز التايل لالستشارة عرب املوقع اإللكرتوين

 www.ausbildung.net وكذلك www.arbeitsagentur.de و www.planet-beruf.de معلومات وخطوط إرشادية للتقدم لوظيفة من خالل الروابط 

 www.jobboerse.arbeitsagentur.de بورصة وظائف واكلة التوظيف • جتدون أماكن للتدريب من خالل املوقع اإللكرتوين

 www.jugendmigrationsdienste.de ماكتب جهرة الشباب • نصاحئ خشصية ميدانية ومن خالل الدردشة عرب املوقع اإللكرتوين

إيجاد مكان للتدريب املهني والتقدم له

التدريب املهني املدرسي احملض

 بعض املهن التعلميية التدريبية ُتدَرّس عىل وجه اخلصوص
 يف املدارس التخصصية أو املعاهد العليا، حيث يقام اجلزء

النظري أيًضا يف املدرسة

شهادة إثبات املؤهل املهني

 يمت احلصول علهيا بعد أداء اختبار خالل عامني إىل 3
 أعوام. ميكن يف املهن احلرفية بعد أداء اختبار الكفاءة

 استمكال التدريب حىت يصبح ُمعًملا. وتعد هذه مزية، يف
 حال رغب خشٌص أن يتوىل التعلمي بنفسه فميا بعد يف

رشكته اخلاصة

العودة إلى املدرسة

 حىت بعد انهتاء التدريب املهين هناك إماكنية للتقدم للحصول
 عىل هشادة التعلمي العايل العامة أو املتعلقة باختصاص معني
 (من خالل مدرسة مهنية عليا عىل سبيل املثال) وللدراسة. حيث

ن حصولك عىل هشادة جامعية  أن ذلك من املمكن أن ُحيِسّ
فرصك يف احلصول عىل أجًرا أعىل

بداية احلياة املهنية

 ميكنك التوجه إىل املراكز السابق ذكرها ملساعدتك يف
 البحث عن وظيفة، اكلواكلة االحتادية للتوظيف عىل سبيل
v املثال أو االستعالم عن وظائف شاغرة من خالل مواقع

سوق العمل أو مبارشة من خالل الرشاكت

NEIN

 مواصلة

التعليم التخصصي

 من البدهيي يف الكثري من املجاالت مواصلة
 التعلمي جبانب العمل. وبذلك تطور نفسك مهنًيا

 أكرث وتزيد فرصك يف سوق العمل. جتدون قاعدة
 بيانات شاملة ملقديم فرص اسمترار التعلمي يف

 أملانيا من خالل املوقع اإللكرتوين
 kursnet-finden.arbeitsagentur.de

 هل تريد تعمل حرفٍة ما يف أملانيا؟ جتد هنا بعض املعلومات
.املهمة عن التدريب املهين يف أملانيا
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ال  أملك على األقل

 شهادة إمتام املرحلة

اإلعدادية األملانية

 أملك شهادة أجنبية

إلمتام الدراسة

 ال أملك شهادة إمتام

دراسة على اإلطالق

 هل اخترُت وظيفًة

بالفعل؟

ل هذا املرشوع بدٍمع مشرتك  ميَوّ
 من خالل صندوق اللجوء وصندوق

اهلجرة وكذلك صندوق االندماج

هل أستطيع احلصول على تدريب مهني في أملانيا؟ ما املؤهالت التي أحتاجها؟

 استعمل من خالل إدارة املدينة عن املدرسة
 اليت ميكنك االلتحاق هبا بالقرب منك. وختتص
 إدارة املدرسة املعنية باالندماج بعد التشاور مع

 السلطات التعلميية. وجيري حتديد املستوى غالًبا
من خالل حصة جتريبية

.

 املزيد من املعلومات حول

االلتحاق باملدرسة

 .

 تدريب قصير

األجل

 خالل التدريب قصري األجل يعمل الخشص بضعة
 أيام يف إحدى الرشاكت ويتعمل طريقة العمل. استعمل

 عن هذا األمر من خالل مكتب جهرة الشباب عىل
سبيل املثال

(www.jugendmigrationsdienste.de)  
.أو مبارشًة من خالل الرشكة اليت تود التدريب معها

 مزايا اللغة

األملانية & اللغة األم

 لكام حتسنت اللغة األملانية لديك، أصبح تدريبك
 املهين أكرث جناًحا. يمت التدريس يف املدارس

 املهنية فقط باللغة األملانية ويكون االختبار بالاكمل
باللغة األملانية كذلك

 ميكن أن توفر لك لغتك األم كذلك مزايا يف
 سوق العمل، فلغتك األم تستحق أيًضا

تمنيهتا يف جماالت متخصصة

.

.

التدريب املهني املزدوج

 يمت تدريس معظم املهن التعلميية التدريبية يف نظام مزدوج.
 يعين هذا أن التدريس ينعقد يف الرشكة (اجلزء العميل) ومن

..(جهة ثانية يف مدرسة مهنية (اجلزء النظري
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