والهندسة الطبية وتقنيات تأهيل املرىض ووسائل اإلعالم والحرف الدقيقة
وصناعة املعدات ومجال الخدمات وصوالً إىل الفندقة وعلوم اإلدارة ،يندرج كل
هذا ضمن الوظائف.

يفتح التأهيل املهني املزدوج آفاق

للحصول عىل معلومات مفصلة حول كل وظائف التأهيل املهني
ادخل عىل الرابط

التأهيل املهني
املزدوج

D
D
D

www.berufenet.de

مقابل مادي مغ ٍر

يحصل املتدرب أثناء فرتة التأهيل عىل مقابل مادي بشكل منتظم .ويرتاوح
الراتب املادي للتأهيل ،تب ًعا للمهنة الجاري التأهيل لها يف والية شامل الراين –
ويستفاليا ،بني  400و 700يورو شهريًا يف السنة التعليمية األوىل.
ويف ظل اشرت ٍ
اطات محددة ،ميكن للمتدرب أن يحصل عىل دعم مايل بشكل إضايف
من مؤسسة العمل :إذ تدفع املؤسسة ما تعرف باسم إعانة التدريب املهني.
للحصول عىل معلومات أدق حول املقابل املادي أثناء التأهيل ميكن الدخول إىل
املوقع
www.tarifregister.nrw.de

ظروف عمل جيدة

أوقات عمل منظمة ،ومقابل مادي عن الساعات اإلضافية
وفرتات راحة منتظمة ،وإجازة كافية
وتحويل األجور يف املوعد :يرسي هذا أيضً ا عىل املتدربني!
وبالنسبة للمتدربني القارصين يتدخل عالوة عىل ذلك
قانون حامية عمل الشباب وأيضً ا بالنسبة للمتدربني
البالغني هناك حامية واسعة!
عالوة عىل ذلك سيتم تحديد
محتويات التدريب فيام ميكن تسميته بخطة إطارية للتدريب
حتى يتعلم املتدرب أثناء التدريب تحديدًا
ما هو رضوري للتدريب .وتقدم الغرف التجارية
والنقابات العاملية داخل اتحاد النقابات األملاين
املعونة والدعم للمتدربني
من أجل املشكالت التي يصادفونها يف تدريبهم! إذا ما تهدد اإلمتام الناجح لعملية
التدريب ،فإن الهيئة االتحادية للعمل تقدم ما يُعرف باسم مساعدات مصاحبة
للتأهيل أو «تدريب معاون».

ما املقصود بذلك وأين يتم التأهيل؟

متتلك الكفاءات العاملة املتخصصة واملؤهلة آفاقًا متميزة من التوظيف .ما يزيد
عن  60باملائة من املوظفني يف أملانيا هم كفاءات متخصصة حصلت عىل تأهيل
مهني سابق.
يستطيع كل الراغبني يف الحصول عىل التأهيل الحصولتأهيل مهني مزدوج بعد
االنتهاء من وقت الدراسة .ويعدهذا التأهيل مزي ًجامن التدريب العميل يف مصنع
والتعليم النظري يف كلية مهنية .يعمل الحاصلون عىل التدريب يف املعتاد يف ثالثة
أو أربعة أيام من األسبوع يف املصنع ،يك يتعلموا الجوانب العملية من املهنة
املرادة .ويف األيام األخرى يتوجهون إىل الكلية املهنية ،حيث يتعلمون إىل جانب
املواد املدرسية ،النظرية التخصصية الرضورية للمهنة.
يستغرق التأهيل املزدوج ما بني عامني إىل ثالثة أعوام ونصف حسب الوظيفة.
وينتهي باختبار ختامي كبري.
بالنسبة لبعض الوظائف ،تكون هناك حاجة إىل تأهيل ملدة عامني ،ميكن بعدهام
للمتدرب أن يواصل تأهيله .وبالنسبة لألشخاص ذوي االلتزامات العائلية ميكن
إجراء التأهيل املهني بدوام جزيئ.
وتب ًعاللمجال تضع الرشكات اشرتاطات أو تطلب شهادات دراسية خاصة .ويف
بعض الوظائف ميكن للمرء أن يجري تدريبًا خارج البالد أثناء فرتة التأهيل.
يحظى التأهيل املهني املزدوج يف أملانيا باالعرتاف الدويل أيضً ا.
وللحصول عىل معلومات حول الزمالء املهنيني (املدارس املهنية) يف منطقة آخن
يرجى زيارة الرابط:
www.berufskolleg-aachen.de

معلومات ونصائح
ٌ
للتالميذ والتلميذات
وأولياء أمورهم

التنوع

يحتاج املرء ملزاولة  350مهنة يف  18مجاالً وظيف ًيا إىل تأهيل مهني
مزدوج ،حتى ميكنه العمل يف أملانيا .وخيارات
العمل كثرية ومتعددة ،وكل عام تضاف مجموعة جديدة من الوظائف!
من التعمري والهندسة املدنية العامة ،مرو ًرا بإدارة املعارض والفعاليات،

Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

ال شهادة من دون اجتياز التأهيل

االنتقال بني املدرسة – الوظيفة يف والية شامل
الراين  -ويستفاليا

يف مركز مرشوع الوالية „ال شهادة من
دون اجتياز التأهيل“ يتمحور الهدف ،حول تقديم
أفق اتصال منفتح عىل السوق الوظيفية للخريجني والخريجات،
وهذا االنتقال املنهجي
من املدرسة إىل التدريب أو الدراسة الجامعية يجب أن يبدأ
من الصف الثامن طبقًا ملعايري تغطي جميع النواحي.
وتكمن مهمة منطقة مدن آخن يف تنسيق
اللوائح الرضورية
بني الالعبني األساسيني يف التوجيه الوظيفي والتوجيه الدرايس
والتحضري الوظيفي والتدريب املهني
عىل مستوى إقليمي .وهي تدير التواصل
بني الرشكاء املشاركني ،وتربم صفقات املجلس االستشاري
„املدرسة-الوظيفة-الدراسة الجامعية“ ،واملجموعة الرائدة
ومجموعات العمل التخصصية الثالثة ،وتجمع الفاعلني عىل طاولة
واحدة،
وتجري مشاورات متينة وتدعم
التعاون املشرتك.

ملزيد من املعلومات

www.hwk-aachen.de

الطريق إىل التأهيل املزدوج

ميكن الوصول إىل املعلومات الالزمة حول أماكن التأهيل
عن بعديف كل البورصات الشائعة لألماكن الدراسية
يف منطقتنا .ميكن أن تتباين مدد التقديم
بشكل كبري للغاية .بعض املصانع تختار متدربيها الجدد
قبيل بدء التدريب بعامٍ كامل.
تجدون عىل مواقع اإلنرتنت التالية عىل سبيل املثال بورصات لألماكن
الدراسية،
وأطلس لألماكن الدراسية وبيانات اتصال
ملوظفني مختصني وموظفات:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.ihk-lehrstellenboerse.de
www.ihk-aachen.de
www.hwk-aachen.de
www.handwerk.de

تجدون نصائح حول التقديم الصحيح وإمكانية
ٍ
خدمات أخرى تحت الرابط:
فحص أوراق التقدم ضمن
http://nrw-jugend.dgb.de/themen/schule/
bewerbungscheck

هل لديكم أي أسئلة؟

منطقة مدن آخن
 A 43مكتب التعليم
أدا صوفيا لويت
هاتف0241/5198-4306 :

kommunalekoordinierung@staedteregion-aachen.de
www.staedteregion-aachen.de/bildungsbuero

وبهذا يتواءم املستقبل.

www.staedteregion-aachen.de

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة:

nrw-jugend.dgb.de/themen/ausbildung/
deine-rechte-in-der-ausbildung
www.handwerk.de
www.ihk-aachen.de
www.arbeitsagentur.de

(البحث بالكلمة األساسية :املساعدات املساعدة للتأهيل أو التدريب
املعاون)

اآلفاق

يؤسس الشباب من خالل التدريب املؤسسيقاعدة أساسية لالرتقاء والنهوض
يف الحياة العملية داخل الرشكة وميكنهم مثالً أثناء التدريب الحصول عىل
مؤهالت إضافية،
عىل سبيل املثال يف شكل شهادة دراسية أعىل .وبهذا ميكن للمتدرب املواصلة
يف دراسة تخصصية يف إحدى الكليات
بعد انقضاء فرتة التدريب .وفضالً عن ذلك
هناك إمكانيات عديدة ملواصلة التأهيل بعد انتهاء التدريب
يف وظائف محددة ليشغل املرء مه ًنا مثل مدير تسويق،
أو معلم ،أو مدير إداري ،أو مدير قطاع متخصص،
أو خبري إدارة .وميكن أيضً ا للمتدرب أن يتقدم الجتياز
اختبار التأهيل لوظيفة مدرب ،إذا كان لدى املتدرب
ميول ذاتية يك يصبح مدربًا.
ويعدالتأهيل املهني مفيدًا أيضً ا
يف حالة الدراسة الجامعية .وتؤثر الخربات العملية السابقة
إيجاب ًيا عىل التقدم للحصول عىل فرصة دراسية
وميكن أن تغني ،باالرتباط مع الخربة املهنية،
حتى عن الشهادة السنوية ،أي أن تتيح
إمكانية الحقة للدراسة.
وعن إمكانية الدخول إىل الكلية دون اجتياز املرحلة الثانوية
فهناك مزيد من املعلومات هنا:
www.wissenschaft.nrw.de/studium/
bewerben/studieren-ohne-abitur/

وعن الدراسة املزدوجة:

www.wegweiser-duales-studium.de/nrw/

