
  

 وضع المواهب الخاصةبك على هذه الخطوة 
 التأهيل المهني للمبتدئين

 !مرحبًا بالالجئين



  



 مستقبل آمن àتأهيل مهني للمبتدئين  latnetitnoC  àشركة  àتدريب مهني 

 

  

 ما هو التدريب المهني المزدوج؟
بجانب . هو نظام خاص تم تنفيذه للمرة األولى في المانيا -أي الربط بين التعلم في المدرسة والعمل في المؤسسة الصناعية  -التدريب المهني المزدوج 

 .عتبر التدريب المهني فقط هو بطاقة طويلة المدى للدخول في الحياة الوظيفيةالدراسة في المانيا ي

 الجمع بين النظرية والممارسة «

 المدرسة المهنية والمؤسسة الصناعية للتدريب: أماكن التدريب «

 سنوات 3: مدة التدريب عادة «

 .في المؤسسة الصناعية يكتسب المتدربون المعارف العملية والمهارات .في المدرسة المهنية يتعلم المتدربون العلم النظري المتخصص



مستقبل آمن àتأهيل مهني للمبتدئين  latnetitnoC  àشركة  àتدريب مهني   

  

 ؟ latnetitnoCماهي شركة 
نحن نطور تقنيات ذكية لنقل البشر وبضائعهم، ويعمل لدي شركة . هي واحدة من أكبر موردي السيارات في العالم latnetitnoCشركة 

latnetitnoC  دولة، وهم بهذا يشكلون حركة النقل 33موظف في  020.222حاليًا ما يزيد على 

 .المستقبلية

 .من أجل التنقل اآلمن. المزيد من الشركات  .من أجل محركات صديقة للبيئة. المزيد من الشركات 

 .من أجل قيادة ذكية. المزيد من الشركات .من أجل تنقل على مستوى العالم. المزيد من الشركات



 مستقبل آمن àتأهيل مهني للمبتدئين  latnetitnoC  àشركة  àتدريب مهني 

  

 ؟latnetitnoCماذا ينتظرني في شركة 
 .شركة في المانيا، ولهذا فهي أيًضا تهتم كثيًرا بتدريب العمالة المتخصصة المؤهلة 32من بين أفضل  latnetitnoCتعد شركة 

 .في المانيا latnetitnoCمقر بإتمام تدريبهم لدى شركة  33من الشباب في  0.122يقوم حاليًا ما يقرب من  «

 .وظيفية تدريبية مختلفة في هذا الشأن إمكانيات متنوعة وفقًا لإلهتمامات الشخصية ونقاط القوى لكل شخص 11تتيح  «

  latnetitnoCأمثلة على الوظائف التدريبية في شركة 

 

 (إناث/ذكور)فنيو الميكاترونك  « (إناث/ذكور)مطورو برمجيات السيارات  «

 (إناث/ذكور)تقنيو وسائل اإلعالم، طباعة الشاشة الحريرية  «  ( إناث/ذكور)فنيو الكترونيات  «

ميكانيكو العمليات في مجال تقنيات البالستيك والمطاط كاوتشوك  «  (إناث/ذكور)الميكانيكيون الصناعيون  «

 (إناث/ذكور)

   (إناث/ذكور)فنيو ميكاترونك السيارات  «

  (إناث/ذكور)مشغلو اآلآلت والمحطات  «

 



 

  

 االختيار األولي& االستشارات (1

 اإلرشاد والتثقيف حول التأهيل المهني للمبتدئين «

 مصالح المشاركين المحتملين «

 R من شركة ) lDNADIlC-Rالمشاركة في اختبار القدرات المهني  «

AeottaDneiD) 

 مركز العمل/ وكالة التوظيف 

 

 فوًرا

 القرار(0

 المحادثات الشخصية «

 (عقد العمل وخطة التدريب)عملية التعاقد  «

 latnetitnoCشركة 

 

 فوًرا

 التدابير الفردية(3

على سبيل المثال إمكانيات الدعم في مجال اللغة والرياضيات والشخصية واإلندماج  «

 (الثقافي)

 مركز العمل/ وكالة التوظيف 

 

 فوًرا

 التأهيل المهني للمبتدئين(3

 اكتساب المهارات األساسية لإلعداد للتدريب المهني «

 latnetitnoCشركة 

21.21.0210 

 شهًرا 10

 القبول(3

 latnetitnoCفي حالة األداء الجيد يتم القبول في التدريب المهني في شركة  «

21.21.0210 

 سنوات 3حوالي 

  يتبع إتمام التدريب بنجاح قبول المتدرب في عالقة عمل

 



 مستقبل آمن àتأهيل مهني للمبتدئين  latnetitnoC  àشركة  àتدريب مهني 

  

 األماكن محدودة 

 !سجل نفسك اآلن في مركز العمل وتقدم للوظيفة

 التأهيل المهني للمبتدئين
 هل لديك صعوبات في الحصول على مكان للتدريب المهني؟

 !latnetitnoCنحن نعطيك الفرصة للدخول في الحياة الوظيفية لدى شركة 

 

في هذه الفترة . شهًرا على األكثر 10شهور على األقل إلى  0يمكن مقارنته بفترة تدريب مهني طويلة األجل تبلغ من (  CE)التأهيل المهني للمبتدئين 

 .latnetitnoCتتعلم أساسيات الوظيفة التدريبية وتتعرف أيًضا على شركة 

ين من الشباب من ذوي احتياجات الدعم الفردية إمكانية اكتساب يوفر التأهيل المهني للمبتدئ. وفي حالة األداء الجيد يمكن قبولك الحقًا كمتدرب مهني

 .النضج الخاص بالتدريبب المهني

 

 

  شروط المشاركة  الدفع

كمشارك في التأهيل المهني تحصل شهريًا على مرتب  «

متدرب في السنة األولى للتدريب وفقًا للمنطقة وعقد األجر 

 leimeiيورو  فى تعريفة  001122على سبيل المثال )

IaoN ) 

 21.21.0210: البداية «

 شهادة دراسية معتمدة « 

 ( لبداية التأهيل المهني)معرفة لغوية جيدة باللغة األلمانية  «

 lDNADIlC-Rتخطي مسبق إلمتحان القدرات المهني  «

 latnetitnoCفحص طبي في شركة    «

 عاًما 03العمر أقل من  «

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات وكذلك أيًضا هذه النشرة اإلعالنية بلغات أخرى من هنا


