إصدار مايو ٢٠٢١

دليل حول كيفية التقدم للحصول على تدريب مهني في ألمانيا

• الخطوة األولى:
تأكد من اهتمامك بالتدريب المهني
هناك ثالثة أنواع من التدريب المهني في ألمانيا:
· نظام التدريب المهني المزدوج
· نظام التدريب المهني القائم علي المدارس
· نظام الشهادات المهنية المزدوجة

ما هو التدريب المهني؟
هنالك العديد من المجاالت في ألمانيا التي يتم
توفير تدريبات مهنية بها ،والتدريبات المهنية هي
تدريبات تجمع بين التعليم النظري والتطبيق
العملي.

نظام التدريب المهني المزدوج
التعريف :هو نوع من التدريبات األكثر شيوعا ً في ألمانيا.
المدة :عادة ما تستمر برامج التدريب المهني بين سنتين وثالث سنوات ونصف ،وتجمع بين العناصر
النظرية والعملية.
يتم الجزء العملي في الشركة من ثالثة إلى أربعة أيام في األسبوع ،وفي اليوم أو اليومين المتبقيين يلتحق
المتدرب بالمدرسة المهنية.
فائدة التدريب :هذه األنواع من التدريب المهني تسهل إمكانية الوصول وااللتحاق بسوق العمل األلماني.
الراتب الشهري :يحصل المتدرب على راتب إجمالي شهري من الشركة التي يعمل بها بمتوسط ٩ ٠ ٨
يورو ،وعلي حسب المهنة والمنطقة ،قد يكون الراتب أعلى أو أقل.
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المؤهالت المطلوبة للتقديم :التقديم بشهادة التخرج المدرسي يُفضل على األقل ما يعادل المدرسة
الثانوية.
موعد التقديم :تأكد من التقدم بطلب للحصول على تدريب في أقرب وقت ممكن ،حيث تقوم العديد من
الشركات باإلعالن عن الوظائف الشاغرة للحصول على التدريب بسنة قبل بدء التدريب ،ويبدأ التدريب عادة
في أغسطس أو سبتمبر.

• يرجى مشاهدة الفيديو التالي للمعرفة عن التدريب المهني المزدوج:

 لمزيد من المعلومات حول برامج تدريبات المهن المزدوجة يرجي زيارة موقعMake it in Germany
 ولمزيد من المعلومات عن نظام التدريب المهني القائم على المدارس وتدريب الدرجات المهنيةالمزدوجة يرجي زيارة الموقع التالي:
)Further training (make-it-in-germany.com

• الخطوة الثانية:
مهارات اللغة األلمانية
أهمية تعلم اللغة األلمانية والمستوى المطلوب الوصول اليه من أجل الحصول على تدريب مهني:
تعد مهارات اللغة األلمانية من الشروط المسبقة األساسية للعمل والحياة في ألمانيا .وبنا ًء على ُمتطلبات
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التدريب المهني الذي تتقدم إليه ،هناك حاجة إلى مستوى معين من اللغة األلمانية ،عادة ً ما يكون مستوى
B1/B2هناك مراكز عديدة في مصر تُدرس اللغة األلمانية مثل معهد جوته
هناك أيضا ً دورات لغة مختلفة مجانية عبر االنترنت يمكنك حضورها ،على سبيل المثال:
 يقدم موقع  Deutsche Welleدورات لغة ألمانية مجانية عبر اإلنترنت. موقع Ankommen -موقع VHS

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 الثالثة:
ترجمة واالعتراف بشهادات التخرج من المدرسة  /مؤهالت القبول الجامعي
 لمعرفة إذا كنت مستوفيا متطلبات دورة تدريبية مهنية محددة ،يجب أن يكون لديك شهادة تخرجمدرسي مترجمة وموثقة من قبل السفارة األلمانية بالقاهرة ومعترف بها في المانيا.
-

تسهل عملية االعتراف على الشركات األلمانية تقيم مؤهالتك في ألمانيا.

 يمكنك معرفة ما هي الجهة المسؤولة عن االعتراف بشهاداتك المدرسية او مؤهلك في ألمانيا منخالل موقع Anabin
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➢ لمزيد من المعلومات حول النظام المدرسي في ألمانيا ،يرجى زيارة موقع
Make it in Germany

• الخطوة الرابعة:
اختيار المهنة
يُمكنك االختيار من بين حوالي  350مهنة تتطلب تدريبًا مهنيًا في ألمانيا.
-

تم تصميم المواقع التالية ولمساعدتك في اتخاذ قرارك:
· Planet-Beruf portal
· Beroobi

➢ يمكنك ايجاد معلومات عن التدريبات االكثر طلبا ً في سوق العمل األلماني من خالل زيارة موقع
Make it in Germany

• الخطوة الخامسة:
التقديم على تدريب مهني
التدريب المهني مرتبط تماما بالشركات ،وفيما يلي مواقع مفيدة للعثور على فرص التدريب المهني:
· Ausbildung
· Arbeitsagentur
· Lehrstellen-radar
· IHK
· Ausbildungsstellen
· AZUBIYO
· Ausbildung Plus
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وايضًا من الوسائل المختلفة إليجاد تدريب مهني مناسب لك هي:
 من خالل زيارة معارض محددة للتدريب المهني. -يوفر لك الموقع  planet-beruf.deنظرة عامة على المعارض القادمة.

إعداد طلبك:
· إذا كان برنامج التدريب يناسبك ،فيجب عليك البدء في إعداد طلبك.
كل عمل يتطلب مستندات محددة لذلك ،تأكد من أن يتم تقديم طلبك وف ًقا لمواصفات كل عمل تتقدم له.

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.
مؤهال دراسيا (معترفا به في ألمانيا)
دليالً على الخبرة السابقة (إن وجدت)
شهادة معتمدة تُثبت إتقانك للغة األلمانية
ننصح بالمشاركة في برنامج التدريب على
التأهيل الوظيفي الذي يقدمه  .EGCلمزيد من
المعلومات ،يرجى متابعة
صفحتنا على الفيسبوك:
المركز المصري األلماني للوظائف والهجرة
وإعادة اإلدماج.

مالحظة هامة
إذا اتصل بك صاحب العمل ال ُمستقبلي ،فستحتاج إلى إعداد نفسك ل ُمقابلة عبر اإلنترنت أو مقابلة شخصيًا.
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وال يمكنهم السفر إلى ألمانيا في خالل مهلة قصيرة.
يقدم موقع  Planet-Berufوموقع ً Ausbildung
دليال خطوة بخطوة لكتابة طلب التدريب (باللغة األلمانية) ،كما ستجد
ايضا ً كيفية التحضير للمقابلة الشخصية.

• الخطوة السادسة:
الحصول على عقد تدريب مهني
لكي ينجح طلبك ،يجب استيفاء المتطلبات التالية:
 أن تجد بالفعل تدريبًا مهنيًا مع شركة في ألمانيا -أن توافق وكالة التوظيف الفيدرالية على تدريبك (هذا يتم من خالل الشركة)

• الخطوة السابعة:
طلب التأشيرة
الخطوة التالية هي الحصول على التأشيرة األلمانية ،والتي تحتاج إلى تحديد موعد لها
 جميع المعلومات المتعلقة بأنواع التأشيرات واإلجراءات والمتطلبات متوفرة علىموقع سفارة ألمانيا في القاهرة
من أجل الحصول على التأشيرة ،تحتاج إلى تحضير/استيفاء ال ُمتطلبات األخرى مثل:
 مهارات اللغة األلمانية وغيرها من الوثائق المطلوبة.عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة:
يجب عليك إثبات أنه يُمكنك االعتماد على نفسك ماديا خالل فترة سفرك ،بغض النظر عما إذا كنت ترغب
في نظام التدريب المهني المزدوج أو النظام التدريب المهني القائم على المدارس ،وهذا تزداد أهميته إذا كنت
ترغب في االلتحاق بالتدريب المهني القائم على المدارس  -ألنك في معظم المهن ال تكسب دخال خالل فترة
التدريب.
ويمكنك ايضا ً استخدام متصفح التأشيرات
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لمزيد 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
 التدريب المهني في ألمانيا-

دليل التقدم للتدريب المهني – Ausbildung

 يمكنك الدخول على موقع وكالة التوظيف الفيدرالية األلمانية ومشاهدة فيديوهات أكثر تتعلق بطبيعةالتدريبات المهنية في ألمانياBerufe.TV (arbeitsagentur.de) :
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