
»التعليم املهني الثنايئ – إتقان الدخول يف املهنة من خالل الخربة العملية«

 اىل الوالدين الكرام،

ميكن تعلم املهن بطرق مختلفة. ففي هذه الرسالة نريد أن نُظهر لكم الفرص التي يقدمها »التعليم املهني الثنايئ«.

 التعليم املهني الثنايئ مفيد جدا، ألن الشباب يدخلون يف الحياة املهنية يف وقت مبكر. 

باإلضافة اىل ذلك يوجد إمكانيات التعليم املهني املدريس الكامل. كام إن هذا النوع من 

التعليم املهني املدريس معرتف به وله نفس القيمة. سواء كان التعليم املهني مدريس أو 

ثنايئ فينبغي عىل ابنكم إختيار املهنة التي يرغبها وتكون هذه املهنة مناسبة لقدراته 

كذلك. فسيكون من خالل ذلك فقط بإمكان ابنكم إجتياز وإنهاء التعليم املهني بشكل 

ناجح.

باإلضافة اىل ذلك نريد أن نعطيك بعض اإلرشادات التي ينبغي عليكم مراعاتها:

 «التعليم املهني الثنايئ - معلومات عامة«

ما هي املتطلبات؟

ال يفرض التعليم املهني الثنايئ الحصول عىل شهادة مدرسية معينة. إال أن يف 

بعض الفروع املرغوبة أو يف املؤسسات املطلوبة تكون األماكن قليلة للغاية. فلهذا 

األمر تلعب الشهادة املدرسية والدرجات دور مهم لدى املؤسسات عند إختيار 

املتقدمني/املتقدمات لطلب التعليم املهني.

ما هي مواعيد تقديم الطلبات؟

العديد من مهن التعليم املهني تبدأ يف األول من شهر أغسطس أو األول من شهر 

سبتمرب من كل سنة.

فالكثري من الرشكات تبدأ البحث يف أول كل سنة عىل طالب التعليم املهني، إال 

أن البنوك واملؤسسات الكبرية تبدأ بالبحث غالبا قبل البدء بالتعليم املهني بسنة 

تقريبا. فلهذا ينبغي عىل ابنكم تقديم طلب الحصول عىل مكان للتعليم املهني 

املؤسيس يف الوقت املناسب.

ملاذا إختيار التعليم املهني الثنايئ؟ فاطمة )15 سنة( تروي:

“ من أحد األسباب املهمة التي جعلتني أن أختار التعليم املهني الثنايئ، هو 

التعرف املبكر عىل حياة العمل اليومية وكذلك إكتساب الخربات العملية. من 

خالل التعليم املهني الثنايئ سأتعلم يف املؤسسة ]Betrieb [ واملدرسة املهنية 

]Berufsschule[ بنفس الوقت. ففي املؤسسة أكتسب املعارف العملية أما يف 

املدرسة املهنية أتلقى املعارف النظرية. عالوة عىل ذلك ميكنني من خالل هذا 

الطريق اكتساب مايل الخاص وميكنني تحقيق إستقاليل ماليا. كام أين أُدرك أن هذا 

يتطلب الكثري من االنضباط وخاصًة عندما يكون هناك تزامن غري مناسب ملطالب 

املدرسة واملؤسسة.

 كام أعلم أن مواد الكيمياء والعلوم الحيوية متتعني بشكل كبري، كام أريد أن 

أعمل وبكل رسور يف املخترب أيضا. كام يثري إهتاممي وبشكل خاص التعليم املهني 

Fachkraft für Lebensmit� ]ملهنة العاملة املتخصصة بتقنية املواد الغذائية 

teltechnik[. حتى أين أتصور أن مهنة مخربي/مخربية بيولوجيا تكون مثرية للغاية 

كذلك.

 فِكلتا هاتني املهنتي للتعليم املهني يتم تعلمهام عن طريق النظام الثنايئ. لذلك 

أريد أن أبحث عن مؤسسة تعليم مهني ]Ausbildungsbetrieb [ مناسبة وذلك 

قبل البدء بالتعليم املهني مبا يقارب السنة تقريبا.

إال أن املهنة التي أرغبها سوف تدوم ثالث سنوات إجامال. بعد ذلك يكون لدي 

إمكانية مواصلة الدراسة، فعىل سبيل املثال ميكنني إمتام دراسة جامعية مرافقة 

للعمل ]berufsbegleitend Studium[. وإذا كانت األمور تسري عىل ما يرام، 

فرمبا يكون لدي فرصة البقاء يف املؤسسة أي حصويل عىل وظيفة. فمن خالل 

الجزء العميل الكبري يف تعليمي املهني، فأنا متأكدة أن مهارايت ستكون مطلوبة يف 

سوق العمل.”



العروض املتاحة للحصول عىل املشورة واملعلومات

Migrantenorganisationen

Auskunft über die 
Elterninformations-
briefe erhalten Sie 
bei den folgenden 
Migrantenorganisa-
tionen in der jewei-
ligen Muttersprache: 

Arabische Eltern-
Union e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Tel.: 030 61625073 

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Tel.: 030 56825972 

Türkisch-
Deutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Tel.: 030 69807070 

Türkischer 
Elternverein in Berlin-
Brandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Tel.: 030 6143299 

Polnischer Schulverein
„OSWIATA“ 
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Tel.: 030 62708745

KES-Verbund 
bei Arbeit und Leben e. V., 
LAG Berlin
Keithstraße 1/3
10787 Berlin 

Kontakt
Tel.:  030 219179-16
Fax:  030 219179-20
E-Mail: office@kes-verbund.de 

V.i.S.d.P.
Michael Lüdtke
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ما هي مدة التعليم املهني الثنايئ؟

يوجد ما يقارب 350 مهنة تعليم مهني ثنايئ معرتف بها حكوميا كمهنة وتدوم هذه ما 

يقارب السنتني أو ثالث سنوات أو حتى ثالث سنوات ونصف السنة.

كيفية تقسيم التعلم يف املؤسسة واملدرسة املهنية؟

يعمل طالب التعليم املهني عادًة يف املؤسسة من ثالثة اىل أربعة أيام يف األسبوع. 

أما التعليم النظري يتم يف املدرسة املهنية ويكون ملدة يوم أو يومني. ويتضمن 

هذا التعليم 8 اىل 12 ساعة أسبوعيا إجامال. أما يف بعض مهن التعليم املهني يتم 

التعليم بشكل كتيل ]Blöcke[، أي أن التعليم يتم بدوام كامل ويشتمل عىل 

تعليم فصول منهجية موجزة.

مركز املعلومات املهنية
])Berufsinformationszentrum )BIZ[

ميكنكم أيضا استخدام العرض الشامل واملجاين 
ملركز املعلومات املهنية ]BIZ[ يف موضوع التعليم 

املهني واملهن كام ميكنكم استغالل الفرصة عند 
وجود أسئلة لديكم لطرحها عىل املوظفني املختصني 

املوجودين بدون سابق مواعيد:

للتالميذ/التلميذات والوالدين 
إستشارة عن املهن من خالل وكالة العمل االتحادية

للحصول عىل املزيد من املعلومات عن التعليم 
املهني ميكنكم أخذ مشورة اإلستشاريني/اإلستشاريات 

يف وكالة العمل. كام ميكنك الحصول عىل معلومات 
أخرى عن طريق وكالة العمل االتحادية:

www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen & Bürger > 

Zwischen Schule und Beruf > Beratung

www.planet�beruf.de > Mein Beruf

www.aubi�plus.de > Ausbildung > Berufsscout

www.arbeitsagentur.de > 

Bürgerinnen & Bürger > Ausbildung 

www.berlins�wirtschaft�braucht�dich.de

www.schule-beruf-zukunft.de

لتالميذ/التلميذات والوالدين 
معلومات عن طريق النقر باملاوس

عن طريق صفحات االنرتنت هذه ميكنكم الحصول 
عىل معلومات عن مهن التعليم املهني وإلقاء نظرة عىل 

الحياة اليومية لطالب التعليم املهني:

إقتصاد برلني بحاجة إليك! 

للحصول عىل املزيد من املعلومات عن البحث عن 
أماكن التعليم املهني تجدها يف رسائلنا الخاصة مبوضوع 
.»Bewerbungstipps«  – »نصائح لتقديم طلب عمل«

> Bürgerinnen & Bürger > 

Zwischen Schule und Beruf > 

Berufsinformationszentrum


