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:التدریب المھني المزدوج

القواعد والشروط اإلطاریة



القواعد

لمحة عن التدریب المھني المزدوج في نظام التدریب المھني األلماني

سوق العمل

التعلیم المدرسي العام

تدریب مھنيالتعلیم العالي
مزدوج

التدریب المھني

مدرسة مھنیة
بدوام كامل



القواعد

المتدربون: المشاركون

 ملیون متدرب1.32سنویًا
 مھنة تدریبیة معتمدة325في

:یعنيوھذا 
5 %من جمیع العاملین الحالیین

ھم متدربون

.منھم یتخرجون في تدریبھم بنجاح% 93حوالي 



القواعد

أرباب العمل: المشاركون

 من جمیع الشركات ذات % 20یقدم سنویًا حوالي
بًا مھنیًاالموظفین الخاضعین للتأمین االجتماعي تدری

)ملیون2.2من 430,000حوالي (
 متدرب جدید كل عام500,000یوجد حوالي
74 % ًمنھم یتم تعیینھم بعد التدریب مباشرة



القواعد

لمزدوجاالقتصاد والشركاء المجتمعیون والدولة ھم الضمان لتطبیق الشروط اإلطاریة للتدریب المھني ا

الغرف
 اتحادات الموظفین وأرباب األعمال(الشركاء المجتمعیون(
الدولة

عمليیحددون محتویات التدریب المھني ویفحصونھا على المستوى ال: الغرف والشركاء المجتمعیون
تضع الشروط اإلطاریة القانونیة وتوفر الموارد للتدریب المھني في المدرسة: الدولة



القواعد

الجھة المختصة-الغرف : األطراف الفاعلة

تتفقد شركات التدریب المھني وتسجلھا
تراقب وتفحص التدریب المھني في الشركات
تؤھل طاقم عمل التدریب
تنظم االمتحانات
تنظم الفعالیات اإلرشادیة وتقدم االستشارات



القواعد

الشركاء المجتمعیون: األطراف الفاعلة
اص بالشركات المعاییر ذات الصلة للجزء الخالنقابات واتحادات أرباب العمل یتناقشون فیما بینھم ومع الدولة بشأن

من التدریب

 التدریبمحتویات
مكافأة التدریب
اإلشراف على التدریب في الشركة
المشاركة في لجنة االمتحانات



القواعد

محدد اإلطار-الدولة : األطراف الفاعلة

 التدریب لدى الشركات(تناقش الئحة التدریب مع الشركاء المجتمعیین(
الخطة التعلیمیة اإلطاریة: تضع أطر التدریب المھني في المدارس المھنیة
تمول نظام التعلیم المھني العام وتنظمھ وتتحقق منھ
المعھد االتحادي للتعلیم المھني(ترعى البحث العلمي في التعلیم المھنيBIBB(
 تعثرینمثًال للشباب والعاطلین عن العمل واألشخاص الم(تدعم البحث عن فرصة تدریب مھني(



القواعد

المعاییر: اإلطار

تحدد طریقة تطبیق التدریب المھني المزدوج في الشركات والمدارس المھنیة
تضمن الرقابة على الجودة ودعم التدریب المھني المزدوج
تسري في جمیع أنحاء ألمانیا وتكون إلزامیة



القواعد

النشأة-المعاییر : اإلطار

1 .في شركاتھم مجاالت مھام ومؤھالت جدیدةأرباب العملیحدد
2 .ركات بشأن معاییر التدریب الجدیدة في الشالشركاء المجتمعیون والدولةیتناقش

)  BIBB(والمقدمة من قِبل المعھد االتحادي للتعلیم المھني
3 .دیثًاالخطط التعلیمیة اإلطاریة على لوائح التدریب المھني المحددة حالدولةتنّسق

ة اإلطاریة وفي الخطط التعیلمی) الشركات(یتم تثبیت المعاییر المعتمدة في لوائح التدریب المھني 
).المدارس المھنیة(



القواعد

لوائح التدریب المھني-المعاییر : اإلطار

:ب المھنيلوائح التدریفيیتم تثبیتھا بالتدریب المھني في الشركاتمعاییر التدریب الخاصة

اسم التدریب المھني
تعریف المھنة
المحتویات
المدة والتقسیم الزمني
متطلبات االمتحان



القواعد

الخطة التعلیمیة اإلطاریة-المعاییر : اإلطار

. التعلیم العامیقدم المعارف الضروریة النظریة عن المھنة، ویُكسب زیادةً فيالمدرسة المھنیةالتدریب في
:الخطة التعلیمیة اإلطاریةمعاییر التدریب المھني ھذه محددة في

الھدف التعلیمي
المحتویات
المجاالت التعلیمیة



اإلطار القانوني
.من القانون األساسي12تسري الحریة المھنیة وفقًا للمادة 

القواعد

تشریعات خاصة بالشركات

قانون التدریب المھني
قانون حمایة عمل الشباب
لوائح المھن الحرفیة
قانون عقد التعریفة
جارةقانون التنظیم المؤقت لقانون غرفة الصناعة والت
القانون الدستوري للشركات

تشریعات خاصة بالمدارس

التعلیم اإللزامي العام
قوانین المدارس اإلقلیمیة



:التدریب المھني المزدوج

المحفزات واالھتمامات والمسار



دخول السوق

الدولة-المحفزات واإلجراءات 

.تحتاج ألمانیا إلى قوى عاملة مؤھلة لتأمین النمو والتطور:المحفزات
.یجب علینا تعزیز نظام التعلیم المھني المزدوج وتشغیلھ: المعارف

:  اإلجراءات
خلق إطار قانوني وتحدیثھ
تكلیف األطراف الفاعلة األخرى
من قِبل المعھد االتحادي للتعلیم المھني(فحص النظام وتطویرهBIBB(



دخول السوق

الشباب-المحفزات ودخول السوق 

...!"  أرید أن أكون"": المحفزات
:دخول السوق
البحث عن الشركات المحتملة

والنظر في البرامج المقدمة
كتابة طلبات التقدم
أسالیب االختیار عند الحاجة
اختیار شركة التدریب المھني
إبرام عقد التدریب المھني



دخول السوق

الشركات-المحفزات ودخول السوق 

"  أرغب في تأمین تعیینات في األماكن الشاغرة": المحفزات
:دخول السوق
االعتماد كشركة تدریب
تقدیم فرص تدریب مھني
تقییم طلبات التقدم
اختیار المتدربین
إبرام عقد التدریب المھني



المسار

عقد التدریب المھني

.متدربیبدأ التدریب المھني بإبرام عقد تدریب مھني بین رب العمل وال
:ینظم عقد التدریب المھني ما یلي

المدة
المحتویات
الفترة التجریبیة
التقسیم الموضوعي والزمني
المكافآت
الحقوق والواجبات للطرفین



الشركةتدریب مھني في% 70 المدرسة المھنیةدراسة في% 30

المسار

التدریب المھني المنظم في ظل ظروف عمل حقیقیة
یشارك المتدربون في عملیات تشغیل محددة
یحصل المتدربون على مكافأة

الدراسة في الفصل
 2/3(مواد خاصة بالمھنة(
 1/3(مواد تعلیم عام(

التعلم المزدوج في مقرین للتدریب المھني

.التدریب المھني المزدوج یستغرق من عامین إلى ثالثة أعوام ونصف



المسار

امتحان التخرج

امتحان التخرج
تنظمھ الغرف
یحتوي على جزء نظري وآخر عملي
لجنة االمتحان تضم

أرباب عمل
 ممثلون عن النقابة(موظفون(
 یمثلون الدولة(مدرسون في المدارس المھنیة(



المسار

امتحان التخرج

شھادة التدریب المھني
صادرة من الغرفة
شھادة معترف بھا حكومیًا

.التخرج بنجاح ھو ختام التدریب المھني
.تبدأ السیرة المھنیة



المسار

الفرص: بدایة السیرة المھنیة

في سوق العمل
عقد عمل مباشر مع شركة التدریب المھني
عقد عمل في شركة أخرى
توظیف في مجال مھني آخر

مواصلة التدریب المھني
إجراءات مواصلة التدریب والتعلیم المستمر
 التعلیم العالي("الدراسة("



:التدریب المھني المزدوج

نموذج النجاح



كیف یعمل التدریب المھني المزدوج؟

الخالصة

المسار
 مزدوج%): "30(والمدرسة المھنیة%) 70(التدریب المھني بالتوازي في الشركة"
 عقد تدریب مھني(التدریب المھني مع محتویات محددة ومدة محددة(
التدریب المھني ضمن إجراءات عمل محددة
امتحان التخرج أمام لجنة مستقلة



كیف یعمل التدریب المھني المزدوج؟

الخالصة

طاراإل
تضمن الدولة توفیر اإلطار القانوني
تنظم الدولة الجزء المدرسي من التدریب المھني
تحدد الغرف والشركاء المجتمعیون حجم التدریب المھني ومحتویاتھ
تراقب الغرف التدریب المھني في الشركة بوصفھا الجھة المختصة



األركان األساسیة الخمسة للتدریب المھني

األركان األساسیة

التعاون بین الدولة واالقتصاد والشركاء المجتمعیین1.

التعلم ضمن إجراءات عمل2.

المعاییر الوطنیة المعترف بھا بوجھ عام3.

طاقم التدریب المھني المؤھل4.

البحث العلمي والمشورة المبنیان على المؤسسات5.



الممیزات

:ممیزات للمتدربین
التدریب المھني المزدوج ھو التحضیر المثالي لدخول

:الحیاة المھنیة

مھارات تخصصیة ومؤھالت للمھنة
 ماكینات وإجراءات ومناخ عمل(ظروف عمل حقیقیة(
مكافأة التدریب



الممیزات

:ممیزات للشركات
:التدریب المھني المزدوج یؤمن الحصول على طاقم عمل ذي درجة عالیة من التأھل

 خارج بخالف المتقدمین للعمل من(عمالة متخصصة محترفة، وفقًا لمتطلبات الشركة
)الشركة

 عودة أرباح سریعة(مستوى عاٍل من اإلنتاجیة(
المشاركة الفعالة لالقتصاد في تطویر معاییر التدریب المھني
المساھمة في تلبیة المسؤولیة المجتمعیة للشركة)CSR(



الممیزات

:ممیزات للدولة والمجتمع
:منافع متبادلة، ورخاء، وسالم مجتمعي

ارتفاع مستوى األداء االقتصادي واإلنتاجیة
 الطلب/العرض(سوق عمل متناغم(
دمج اجتماعي واقتصادي للشباب
تأثیر جمیع المشاركین على عملیة التدریب المھني



التحدیات

تحدیات من منظور المتدربین

التفاوت بین فرص التدریب المھني المطلوبة والمتوفرة
)نقص األماكن(
الدخول إلى التدریب المھني المزدوج
ارتفاع المتطلبات المھنیة
التعلم طوال العمر



التحدیات

التحدیات من منظور الشركات

التفاوت بین فرص التدریب المھني المطلوبة والمتوفرة
)نقص المتقدمین(
"التأھل للتدریب المھني"
احتواء األشخاص ذوي اإلعاقة
احتواء المھاجرین والمھاجرات



التحدیات

التحدیات من منظور الدولة والمجتمع

التحول الدیموغرافي
نقص متوقع في العمالة المتخصصة
المیل نحو التحول األكادیمي
فروق إقلیمیة
االحتواء



مزید من المعلومات

أرقام وحقائق
رابط(تقریر بیانات المعھد االتحادي للتدریب المھني(
رابط(المكتب االتحادي اإلحصائي(
يبوابة بیانات الوزارة االتحادیة للتعلیم والبحث العلم)link(
 رابط(تقریر عن التدریب المھني(

معاییر التدریب المھني
ح لوائ: منشور الوزارة االتحادیة للتعلیم والبحث العلمي

)رابط(التدریب المھني وطریقة نشأتھا
طاریةأمثلة على لوائح التدریب المھني والخطط التعلیمیة اإل

)رابط) (BIBBالمعھد االتحادي للتدریب المھني(

الوثائق القانونیة
رابط(قانون التدریب المھني(
رابط(قانون توظیف الشباب(
رابط(قانون الغرف(
رابط(قانون التفاوض على التعریفة(
رابط(القانون الدستوري للشركات(

مواقع اإلنترنت
GOVET
BMBF
BIBB

لالتصال عند أي استفسارات أخرى
govet@govet.international

https://www.bibb.de/datenreport/de/index.php
https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/index.html
https://www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/de/publication/show/8269
https://www.govet.international/de/54899.php
https://www.govet.international/de/54887.php
http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ihkg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/
https://www.govet.international/de/54887.php
https://www.bmbf.de/
https://www.bibb.de/
mailto:govet@govet.international


Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn, ألمانیا

govet@govet.international

+49 228 107 1818

www.govet.international

mailto:govet@govet.international
http://www.govet.international/
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