إصدار مايو ٢٠٢١
دليل حول كيفية التقدم للحصول على تدريب في ألمانيا
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•
-

التحضير
يجب أن تكون متحمسا للحياة والعمل في ألمانيا وأن تكون على كامل االستعداد لبذل الوقت والجهد
إلتمام اإلجراءات القانونية.
ننصحك بأن تفكر في االتجاه الذي تريد أن تتجه إليه حياتك المهنية.
تقدم العديد من الجامعات فرص تدريب على موقعها الخاص لطالبها.

• الخطوة األولى:
مهارات اللغة األلمانية
أهمية تعلم اللغة األلمانية والمستوى المطلوب من أجل الحصول على تدريب:
على تدريب مهني:
 تُعد مهارات اللغة األلمانية من الشروط المسبقة األساسية للعمل والحياة في ألمانيا .وبناء علىمتطلبات التدريب الذي تتقدم إليه ،هناك حاجة إلى مستوى معين من اللغة األلمانية ،عادة ما يكون
مستوى .B2
 هناك مراكز عديدة في مصر تُدرس اللغة األلمانية مثل معهد جوته.وسائل مختلفة لتعلم اللغة األلمانية
هناك أيضا دورات لغة مختلفة مجانية عبر االنترنت يمكنك حضورها ،على سبيل المثال:
· موقع Deutsche Welle
· موقع Ankommen
· موقع VHS
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مالحظة هامة:
• يجب أن تعترف السلطات األلمانية بالجهات التي يتم إصدار الشهادات منها على سبيل المثال:
 امتحانات اللغة األلمانية التابعة لمعهد جوته دبلوم اللغة األلمانية النمساوي ÖSD➢ لمزيد من المعلومات حول دورات اللغة ومتطلباتها ،يرجى زيارة موقع Make it in
Germany

• الخطوة الثانية:
البحث عن فرصة تدريب
يُمكن العثور على فرص التدريب على المواقع التالية:
· MeinPraktikum
· Stepstone
· Indeed
· Berufsstart
· Praktikumsstellen
· UNICUM
 بدال من ذلك ،من الممكن ايضا ان تبحث عن الشركات المثيرةلالهتمام بالنسبة لك ثم تقدم بطلب عبر موقعها على االنترنت،
وعادة ما تحتوي مواقع الشركات على قسم الوظائف
الذي يمكنك من خالله البحث عن فرصة تدريب مناسبة.
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ما هو التدريب في ألمانيا؟
هناك نوعان من التدريب في ألمانيا،
التدريب التطوعي والتدريب اإلجباري
وذلك خالل درجة البكالوريوس أو درجة
الماجستير أو بين درجة البكالوريوس
ودرجة الماجستير .يمكن إكمال التدريب
الطوعي بدافع الرغبة الشخصية ،حيث
تنطبق أحكام قانون العمل بنفس الطريقة
المطبقة على وظائف الطالب بدوام جزئي
بحد أدنى لألجور يبلغ  9.35يورو في
الساعة ،ويتم ايضا فرض ضريبة الدخل.
اما التدريب اإلجباري هو جزء إلزامي في
العديد من البرامج األكاديمية ،يمكن أن
يكون غير مدفوع األجر أو براتب أقل من
الحد األدنى لألجور ،وال ويتم فرض
ضريبة الدخل.

وايضًا هناك عدد قليل من المؤسسات التي يمكن أن تساعد في
العثور على تدريب مناسب في ألمانيا ،مثل:
- AIESEC
- IAESTE (International Association for
the Exchange of Students for Technical
)Exprience
- International Parliament Scholarship
)(IPS

• الخطوة الثالثة:
طلب التدريب
إذا كانت فرصة التدريب تناسبك ،يجب أن تبدأ في إعداد طلبك ،فبشكل عام ،يجب أن يتضمن طلبك ما يلي:
-

-

خطابا تحفيزيا شخصيا باللغة األلمانية
سيرة ذاتية واضحة ومقنعة (ننصحك بكتابة سيرتك الذاتية باللغة األلمانية ،هناك نماذج مختلفة على
اإلنترنت ،وعادة ما يكون نموذج السيرة الذاتية  Europassمن النماذج المفضلة في السوق
األلمانية.
ما يثبت مؤهل التعليم او الدراسة الحالية.
شهادة معتمدة تُثبت إتقانك للغة األلمانية.

ينبغي أن تصبح على دراية وعلم كاف بالشركة قبل التقديم ،راجع موقع الشركة على اإلنترنت
لتعرف متطلباتهم وموقعهم وأهدافهم.

• الخطوة الرابعة:
عرض التدريب واإلجراءات اإلضافية
 بعد قبول صاحب العمل طلب التدريب ،تأكد من أن صاحب العمل طلب وثيقة تسمى"" Einvernehmenمن وكالة التوظيف الفيدرالية األلمانية التي سوف تحتاجها لتقديم طلب الحصول
على تأشيرة السفر.
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ننصحك بالمشاركة في برنامج تدريب التأهيل الوظيفي الذي
يقدمه  .EGCلمزيد من المعلومات ،برجاء متابعة صفحتنا على
الفيسبوك:
المركز المصري األلماني للوظائف والهجرة وإعادة اإلدماج.

للحصول على تصريح إلكمال التدريب في ألمانيا
-

يجب أن يكون التدريب ذا صلة بشهادتك الجامعية أو متعلقا بدراساتك.
يجب أن تكون قد أكملت سنتين على األقل في الدراسة.
يجب أن تكون لديك المستندات التالية جاهزة لطلب وثيقة ":"Einvernehmen
استمارة الطلب
خطة التدريب
شهادة القيد بالجامعة/الشهادة الجامعية
نسخة من جواز سفرك
إثبات أن شهادتك/دراستك الجامعية معادلة للمؤهل األلماني من ""Anabin

وذلك يمكنك طباعتها من خالل موقع  ،Anabinوفى حالة عدم العثور على
جامعتك/برنامجك الدراسي يجب التقديم للحصول على بيان المقارنة ،وذلك التقديم من خالل
موقع المكتب المركزي للتعليم األجنبي

تحتاج إلى العقد األصلي للحصول على الموافقة على تأشيرتك.
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 تختلف المتطلبات والمستندات المطلوبة وفقا لكل تدريب ،وذلك من الضروري التعرف علىاإلجراءات القانونية للتدريب التطوعي أو اإلجباري ،يمكن العثور على جميع المعلومات والوثائق
والنماذج على موقع وكالة التوظيف الفدرالية األلمانية
 عند استالم الموافقة المسماة " "Einvernehmenمن وكالة التوظيف الفدرالية األلمانية ،يجب علىصاحب العمل أن يرسل إليك العقد األصلي و " ."Einvernehmen
 ويرجي المالحظة ان بسبب التأخير في النظام البريدي ،يستغرق وصول البريد إلى مصرحوالي  14يوم عمل.
ضع في اعتبارك أنه يجب أن يحتوي العقد على:
 اسم صاحب العمل ،المتدرب ،الشركة ،العنوان ،الشخص الذي يمكن االتصال به ،التاريخ الذي يصبحفيه العقد ساري المفعول ،الراتب الكلى ،ساعات العمل ،فترة العطلة ،الخدمات الخاصة ،ويوصى بشدة
أن يكون العقد في ثالث نسخ أصلية.

• الخطوة السادسة:
طلب التأشيرة
 الخطوة التالية هي الحصول على التأشيرة األلمانية ،والتي تحتاج إلى تحديد موعد لها .جميعالمعلومات المتعلقة بأنواع التأشيرات واإلجراءات والمتطلبات متوفرة على موقع سفارة ألمانيا في
القاهرة ،كما يمكنك ايضا استخدام متصفح التأشيرات
كمتدرب ،يجب عليك أيضًا إثبات أنه يمكنك تمويل نفقات المعيشة الخاصة بك أثناء
إقامتك في ألمانيا .يمكن القيام بذلك من خالل أي مما يلي:
 راتب شهري من صاحب العمل إنشاء حساب مغلق ) (Sperrkontoفي ألمانيا لهذا الغرض بمبلغ ال يقل عن  7,908يورو(على األقل  659يورو شهريا)
 إثبات الوسائل المالية من خالل كشف حساب بنكي شخصي. شخص لديه إقامة دائمة في ألمانيا ليقدم إعالن التزام VerpflichtungserklärungPage 5|6

" "Declaration of Commitmentإلى سلطة تسجيل الرعايا األجانب
 Ausländerbehördeنيابة عنك.

مالحظة هامة
 بعد تحديد موعد التأشيرة ،يجب عليك إعداد جميع الوثائق الالزمة لطلب التأشيرة؛ ننصحك بإعدادنفسك لإلجابة على األسئلة المتعلقة بالغرض من إقامتك في ألمانيا.
 عليك أن تعرف أين ستعيش وستدرب في ألمانيا وأن تكون قادرا على تقديم المزيد من المعلوماتالمتعلقة بإقامتك ،إلخ

ولمزيد من المعلومات:
 قم بزيارة موقع Make it in Germany مركز دعم الهجرة يساعدك في الخدمات المتنوعة في بحثك عن العمل+493018151111 :zav@arbeitsagentur.de
 لمعرفة معلومات تفصيلية حول الفرص المتاحة في كل والية في ألمانيا قم بزيارة موقعMake it in Germany
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