
التعلیم والتكوین المھني
في والیة بادن فورتمبیرغ

معلومات لالجئین الشباب

RiedingeH
Textfeld
arabisch



معلومات لالجئين الشباب

ھناك نوعان من التكوین المھني: 

    مدة التعلیم أو التكوین المھني

تتراوح مدة التكوین المھني 3 سنوات تقریبا.

التكوین في المنشأة: ھنا تتعلمون مھنتكم في إحدى 
الشركات. وتذھبون مرة  مرتین في األسبوع تقریبا إلى 

المدرسة. تسمى ھذه المدرسة بالمدرسة المھنیة.

أمثلة على التكوین المھني في المنشأة:

حالق/ـة	 
بائع/بائعة	 
مدبر/مدبرة منزل	 
عامل متخصص في مجال الضیافة	 
میكانیكي/ة صناعي/ـة	 
میكانیكي	 
بناء/بناءه	 
نجار/نجارة	 
بستاني/ـة	 
خباز/ة	 
فني/ـة تصنیع معادن	 
دھان وطالء/ة	 
تاجر/ة للتسویق عبر الحوار	 
موظف مختص/موظفة مختصة للمسابح	 

„التعلیم والتكوین المھني ھما الطریق 
نحو مستقبل آمن – لي ولعائلتي!“

 التكوین المدرسي ھنا تتعلمون مھنتكم في إحدى 
المدارس. المدرسة ھذه عبارة عن مدرسة مھنیة خاصة. 

أنتم لتعملون في شركة.

أمثلة على التكوین المدرسي:

أخصائي/ـة مساعد/ة للحمیات	 
مربي/ـة	 
ممرض/ـة مساعد/ة لكبار السن	 
ممرض/ـة لكبار السن	 
ممرض/ة رعایة صحیة وممرض/ة رعایة للمرضى	 
مولدة/ممرض تولید	 
مترجم/ـة شفوي/ـة	 
سكرتیر/ة لغات أجنبیة	 
معلم/ـة ریاضة ولیاقة بدنیة	 
أخصائي/ـة فني/ـة في شئون البیئة	 

التعلیم والتكوین المھني

 التعلیم أو التكوین المھني یعني: 
أنكم تتعلمون مھنة معینة.

كیف یتم ذلك؟ أنتم تعملون في إحدى الشركات. مثال أحد 
 النجارین. النجار یعمل بالخشب.

النجار یطلعكم على: كیفیة العمل بالخشب.

 لكن التعلیم أو التكوین المھني یعني أیضا:
أنتم تزورون المدرسة. وتتعلمون في المدرسة أمورا 

ھامة. كالریاضیات، الفیزیاء واللغة األلمانیة مثال.

بل وتتعلمون أیضا أمورا ھامة متعلقة بمھنتكم.أنواع 
ومنھا مثال أنواع األخشاب المتوفرة.
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 ماذا یعني „التأمین االجتماعي اإللزامي“؟ 
یتمثل غرض التأمینات اإلجتماعیة في مساعدة األشخاص كي ال یقعوا في ضائقة مالیة.

من ضمن ھذه التأمینات التأمینات الخمسة التالیة: تأمین الشیخوخة، التأمین ضد الحوادث، التأمین الصحي، التأمین 
ضد البطالة وتأمین العنایة الصحیة.

العاملون الخاضعون للتأمین اإلجتماعي اإللزامي )SvB( بالنسبة المئویة

المتخصصوناألكادیمیونالعاملون بدون تكوین مھني  العاملون 
)بعد اختتام تكوین مھني(
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معلومات لالجئين الشباب

ما ھي فوائد التكوین المھني بالنسبة لكم؟

أنتم تحسنون من فرصكم في الحصول على مكان عمل. 	 

بإمكانكم اعتالء السلم الوظیفي.	 

أنتم تتقاضون راتبا أعلى مما لو كنتم بدون تكوین مھني.	 

بل وتكسبون المال غالبا حتى خالل التكوین المھني.	 

ما الذي تحتاجونه من أجل االلتحاق بتكوین 
مھني؟

أنتم بحاجة إلى مؤھل مدرسي. المؤهل المدرسي 	 
یعني: أن لدیكم شھادة من إحدى المدارس. 

علیكم أن تكونوا قادرین على فھم اللغة األلمانیة 	 

كما أن علیكم أن تكونوا قادرین على التحدث والكتابة 	 
باللغة األلمانیة.

أنتم بحاجة إلى مكان للتكوین المھني.	 

“للمؤھل المدرسي دورفي تقریر 

الطریق الذي یمكنكم سلوكه.”

كیف أحصل على مكان للتكوین المھني؟

مكان التكوین المھني یعني: مكانا في إحدى الشركات. 
أنتم تتعلمون مھنتكم لدى ھذه الشركة.

 هل تودون الحصول على مكان للتكوین المھني. 
إذن فإن علیكم التقدم بطلب للحصول علیه.

 التقدم بطلب یعني: أنتم تحررون رسالة إلى الشركة. 
توضحون فیھا أسباب رغبتكم بالعمل في ھذه الشركة. 

كما أنكم تكتبون أیضا ما الذي تتقنونه.

ماذا بعد إنھاء التعلیم أو التكوین المھني؟

بعد إنھاء التعلیم أو التكوین المھني تصبحون عامال/ـة مختصا/ـة. العامل المختص أو 
العاملة المختصة اسم یطلق على األشخاص الذین اختمموا تعلیمھم أو تكوینھم المھني. 

تتوفر إمامكم بعد إنھاء تعلیمكم أو تكوینكم المھني ثالث إمكانیات:

أنتم تعملون في إحدى الشركات كعامل مختص أو عاملة مختصة. ویقال أیضا: أن . 1
لدیكم وظیفة.

أنتم تقومون بتأسیس شركة. ویقال أیضا: أنتم تمارسون مھنة حرة ومستقلة أي أنكم . 2
تعملون لحسابكم الخاص.

أنتم تصبحون معلما محترفا أو معلمة محترفة. یتمتع المعلم المحترف أو المعلمة . 3
المحترفة بمعارف أكثر من العامل المختص أو العاملة المختصة.

العمل التعلیمالمھن الحرة والمستقلة  استكمال 
مثال معلم محترف، أخصائي فني، 

دراسة جامعیة، مواصلة التعلیم

التعلیم والتكوین المھني
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معلومات لالجئين الشباب

المصطلح التوضیح

التعلیم المدرسي العام
 أنتم تقومون أول األمر بزیارة مدرسة عامة.

 تتعلمون في مدرسة التعلیم العام مواد مختلفة كثیرة.
مثال اللغة األلمانیة، الریاضیات أو البیولوجیا.

المدارس المھنیة بدوام كامل

مدرسة الدوام الكامل تعني: أنتم تزورون المدرسة طیلة ساعات 
 النھار.

المدرسة المھنیة بدوام كامل تعني: أنتم تتعلمون األمور التي 
تحتاجونھا من أجل االلتحاق بتكوین مھني في شركة. أو للتعلیم في 

إحدى المدارس التعلیمیة.

المصطلح التوضیح

شھادة إنھاء المدرسة األساسیة
أنتم تزورون المدرسة األساسیة، المدرسة الحرفیة المتوسطة أو 
المدرسة المشتركة. تقوم ھذه المدرسة بتھیئتكم لاللتحاق بتكوین 

مھني. أو بمدرسة مھنیة خاصة.

الشھادة المدرسیة المتوسطة
أنتم تزورون المدرسة المتوسطة، المدرسة الحرفیة المتوسطة أو 
المدرسة المشتركة. تقوم ھذه المدرسة بتھیئتكم لاللتحاق بتكوین 

مھني. أو بمدرسة مھنیة خاصة. أو بمدرسة ثانویة خاصة.

شھادة الثانویة العامة المؤھلة لاللتحاق بالجامعات
أنتم تزورون المدرسة الثانویة أو المدرسة المشتركة. تقوم ھذه 

المدرسة بتھیئتكم لشھادة الثانویة العامة المؤھلة لاللتحاق 
بالجامعات. أو لاللتحاق بتكوین مھني.

التكوین في المنشأة تتعلمون مھنتكم في إحدى الشركات. وتذھبون مرتین ـ 3 مرات في 
األسبوع تقریبا إلى المدرسة. تسمى ھذه المدرسة بالمدرسة المھنیة.

التكوین المدرسي تتعلمون مھنتكم في إحدى المدارس. المدرسة ھذه عبارة عن 
مدرسة مھنیة خاصة. أنتم ال تعملون في شركة.

الدراسة الجامعیة

أنتم تدرسون في إحدى الجامعات.

وتشغلون أنفسكم في إطار الدراسة الجامعیة بصفة مكثفة بموضوع 
معین.

استكمال التعلیم
أنتم تواصلون تعلیمكم من أجل االلتحاق بمھنتكم.

أو أنكم تتعلمون شیئا جدیدا.

سوق العمل تقومون في سوق العمل بالبحث عن وإیجاد مكان عملكم.

طریقكم إلى الحیاة المھنیة

التعلیم المدرسي العام والمدارس المھنیة بدوام كامل.

التعلیم استكمال  سوق العمل

الدراسة الجامعیة

 شھادة الثانویة العامة
المؤھلة لاللتحاق

 الشھادة المدرسیة المتوسطة
10 سنوات مدرسیة

 شھادة إنھاء المدرسة األساسیة
9 سنوات مدرسیة

التكوین المھني في المنشأة أو المدرسة
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معلومات لالجئين الشباب

ھذا ما یمكنكم كسبه مع وبدون تعلیم أو تكوین مھني على مدار حیاتكم المھنیة بأكملھا

إیضاح المصطلحین “إجمالي“ و “صافي“ إذا كنتم تعملون فإنكم تحصلون على حساب راتبكم عبر البرید. ھذا 
عبارة عن مستند یتضمن ما یلي: المبلغ الذي تكسبونھ في الشھر. ھناك راتب إجمالي وراتب صافي.

الراتب اإلجمالي: المبلغ الذي یدفعھ صاحب العمل من أجلكم. الراتب الصافي: المبلغ الذي تحصلون علیھ فعلیا عن 
طریق تحویلھ إلى حسابكم البنكي. الفارق، أي االختالف، ما بین اإلجمالي والصافي یتحصل من الرسوم واجبة 

الدفع.

ومن ھذه الرسوم مثال:
اشتراككم بالتأمینات اإلجتماعیة	 
الضرائب المدفوعة للدولة	 

 لماذ یتعین علیكم دفع ھذه الرسوم؟
الدولة تدفع مثال تكالیف المدارس والشوارع من الضرائب المحصلة. ونحن جمیعا نستفید من ذلك.
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مقارنة: راتبكم مع تعلیم أو تكوین مھني وبدون تعلیم أو تكوین مھني

كعامل/ـة مساعد/ة بدون تعلیم أو تكوین مھني

تتقاضون أجرا أقل من العامل المتخصص بنسبة تصل حتى %25.	 
وعند تردي وضع الشركة ستكونون أول من یفصل من العمل.	 
ال تتمتعون بأیة فرص العتالء السلم المھني.	 

      المھن التكوینیة

 في ألمانیا قرابة 350 مھنة یمكن تعلمھا في إطار تعلیم أو تكوین مھني.
 بإمكانكم أنتم اتخاذ القرار بشأن ما یلي:

ما الذي یعجبكم؟	 
ما الذي تتقنونه جیدا؟	 
ما الذي یھمكم؟	 

راتبكم الشھري بالیوریو المھنة
بدون تعلیم أو 

تكوین مھني
بعد التعلیم أو 
التكوین المھني السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى

–2,113  
2,302

–2,479  
2,733

1,138 1,037 976  العامل المختص
ممرض/ـة لكبار السن

1,820 2,610 –1,005  
1,374

–769  
1,088

–609  
708

 العامل المختص
بناء/بناءه

1,809 –2,798  
3,074

–493  
905

–454  
853

–415  
785

–375 
744

 العامل المختص
 بالمیكانیكات الصناعیة

في مجال الحرف الیدویة

1,809 –2,798  
3,074

–1,008  
1,155

–977  
1,096

–918  
1,007

–860  
957

 العامل المختص
 بالمیكانیكات الصناعیة

في القطاع الصناعي

متوسط الدخل بدون تكوین مھني
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متوسط الدخل مع تكوین مھني

 متوسط الراتب اإلجمالي السنوي بدون تكوین 
 اإلجمالي حتى سن 65 بدون تكوین مھني

 اإلجمالي حتى سن 65 مع تكوین مھني
الفارق بین بدون ومع تكوین مھني حتى سن 65 عام

 17,962.00 یورو
 909,628.00 یورو 

 1,156,234.00 یورو 
246,606.00 یورو

السن
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معلومات لالجئين الشباب

تحصلون لدینا على الدعم واإلجابات عن أسئلتكم:

تجدون على اإلنترنت المزید من المعلومات:

 www.planet-beruf.de
أدخلوا اھتماماتكم واعثروا على المھنة المناسبة لكم.

www.berufenet.arbeitsagentur.de
نظرة عامة على كافة المھن، والشروط، والرواتب، وإمكانیات استكمال التعلیم.

www.berufe.tv
أفالم ولقطات فیدیو حول المھن المختلفة في ألمانیا.

االتصال بوكالة العمل عبر مكالمة ھاتفیة مجانیة 

على الرقم 00 5555 4 0800

 أو على اإلنترنت عبر الموقع 
www.arbeitsagentur.de

أسئلة وإجابات

“نعم، ھذا ممكن. “نحن نساعدكم. سنطلع مرة أخرى على 
اھتماماتكم. سنعثر على منشأة أخرى ““من أجلكم.”

 “نحن نساعدكم. أنتم تحصلون
على حصص دراسیة إضافیة .

بإمكانكم تحقیق ذلك!”

“ نحن نساعدكم. بإمكان الدولة
 تقدیم الدعم لكم. ال بد لكم من أجل الحصول

 على مساعدة من الدولة من تعبئة أوراق كثیرة.
 یسرنا أن نساعدكم بھذا الخصوص.”
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“ ھذا لیس الحل المناسب بالنسبة
 لي. أود االلتحاق بتكوین

مھني آخر. ھل ھذا ممكن؟”

 التكوین المھني رائع حقا، ولكن
„

 الحصص الدراسیة صعبة جدا.
ما الذي یمكنني القیام به؟”

 التكوین المھني رائع حقا، ولكن
“

 النقود ال تكفي. ما الذي
یمكنني عمله؟”

ما ھي المھن المتوفرة؟	 

ھل یجرى التكوین المھني في المنشأة أو في المدرسة؟	 

ما الذي احتاجه قبل االلتحاق بتعلیم أو بتكوین مھني؟	 

كیف وأین أتقدم بطلب للحصول على مكان للتكوین 	 
المھني؟

ما ھو مدى اللیاقة الصحیة الذي احتاجه؟	 

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de


جھة اإلصدار
 Regionaldirektion Baden-Württemberg

 der Bundesagentur für Arbeit
Hölderlinstraße 36

70174 Stuttgart 
مایو 2016

www.arbeitsagentur.de

 الطباعة: المطبعة
Graf-Zeppelin-Ring 52, 48346 Ostbevern

لیس علیكم سوى مسح رمز االستجابة السریعة 
)كیو آر كود( باستعمال الھاتف الذكي.




