ٌ
طرق كثيرة تفتح أمامك آفاقا ً جديدة
المدرسة
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التأهيل
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الوظيفة

ٌ
طرق كثيرة تفتح أمامك آفاقا ً جديدة
يشبه نظا ُم التعليم المدرسي والمهني والتأهيلي في والية راينالند
ً
ً
كثيفة من الطرق .حيث تتيح العديد
شبكة
بفالتز في نسقه وشكله
من األهداف التي يمكن للمتعلم السعي لتحقيقها .ويمكن بلوغ هذه
ٌ
طرق عديدة .أغلبُ هذه الطرق ترتبط معًا .وليس
األهداف عبر
ٌ
طرق مسدودة.
هناك

ٌ
"طرق كثيرة تفتح أمامك آفاقا ً جديدة" هي مبادرة انبثقت عن شركاء المائدة المستديرة في والية
مبادرة
راينالند بفالتز للتأهيل وتوفير العمالة المدربة.

فمن يضع نفسه على الطريق مر ًة ،يظل بإمكانه تغيير المسار
الذي كان مرسومًا في البداية .حيث يمكن للمرء تغير االتجاه،
أو البحث عن أهدا ٍ
ف جديدة ،أو الوصول إلى الهدف األصلي
طرق أخرى .إن ميزة مثل هذه الشبكة الكثيفة تتمثل في
عبر
ٍ
عدم وجود طريق مثالي محدد يجب على الجميع اتباعه.

للتواصلvielewege@mwvlw.rlp.de :
هيئة التحرير:
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz
Stiftsstraße 9
55116 Mainz
المسؤول من منظور قانون الصحافة:
Susanne Keeding, Cornelia Holtmann
قسم التحرير:
قسم " 8201التعليم المهنيّ  ،تساوي الفرص ،القوى العاملة"
التصميمformart culture, 66482 Zweibrücken :
الطباعة Druckerei Wolf GmbH, 55218 Ingelheim :
حقوق الصور:
صورة العنوانgettyimages, Leon :؛ الصور األخرىArtbund, Saarbrücken :
تتوفر باللغة التركية والعربية واأللمانية والروسية
يمكن تنزيلها من موقع اإلنترنت www.vielewege.rlp.de
الطبعة الثانية المنقحة2015 ،

المائدة المستديرة
ً
متميزا للتأهيل
تعتبر المائدة المستديرة في والية راينالند بفالتز مكا ًنا
وتوفير العمالة المدربة .حيث تضم:
مستشارية الدولة ،ووزارة االقتصاد والتعلم والعمل في الحكومة
المحلية ،واإلدارة اإلقليمية في راينالند بفالتز وزارالند للمؤسسة
االتحادية للعمل ،وغرف الصناعة والتجارة ،وغرف الحرف
اليدوية ،وغرفة الزراعة ،والجمعية الوطنية لروابط رجال األعمال،
ورابطة األعمال الحرة ،ورابطة تجارة التجزئة ،ورابطة الفنادق
والمطاعم إلى جانب اتحاد النقابات األلمانية ونقابة صناعات المناجم
والكيمياء والطاقة  IG BCEواالتحاد الصناعي لعمال المعادن IG
 Metallواتحاد التجارة ver.di .وتحت إشراف رئيسة الوزراء
مالو دراير يتشاور المشاركون بانتظام حول الوضع في سوق تأهيل
للعمل وكيفية توفير العمالة المدربة الالزمة.

هناك طرقٌ عديدة:
ٌ
طريق يمكن من البداية اعتباره أفضل أو أسوأ من
ليس هناك
غيره .فالمسارات المختلفة تقو ُد إلى محطا ٍ
ت بينية مختلفة.
والمهم هو وضع تخطيطٍ جيد للوصول إلى المحطة التالية
والهدف المنشود.

هذا الكتيب يستعرض أهم المحطات على طرق التعليم
ً
وسيلة مساعدة على
المختلفة .فالهدف منه أن يكون
تخطيط المسارات الفردية الخاصة بكل شخص .في هذا
الكتيب يتحدث أشخاص من والية راينالند بفالتز عن
الطرق التي سلكوها .وقد تم تصويرهم في أماكن أعمالهم
ٌ
معلومات أكثر حول مختلف المحطات وكل
الحالية.
الطرق تجدونها على موقعنا اإللكتروني
www.vielewege.rlp.de

ً
رحلة موفقة في مختلف الطرق
نتمنى لكم
نحو الوظيفة!

لقد وضع شركا ُء المائدة البيضاوية للتأهيل وتوفير األيدي
العاملة ألنفسهم هد ًفا يكمن في تمثيل التنوع الحادث في إمكانيات
التعليم في والية راينالند بفالتز
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المحطة 1
اختيار المدرسة الثانوية
في نهاية مرحلة المدرسة االبتدائية يتعين على المرء اتخاذ أول
قرارته حيال مساره التعليمي الالحق :هل يدرس في مدرسة
ٍ
ثانوية متخصصة في العلوم ،أم مدرسة شاملة ،أم في المدرسة
ثانوية متقدمة؟
هل الشهادة الدراسية المأمولة هي شهادة القبول الجامعي (كانت
ُتسمى ساب ًقا شهادة المدرسة األساسية) ،أم شهادة المرحلة
الثانوية المؤهلة (كانت ُتسمى ساب ًقا شهادة المدرسة األساسية)
أم شهادة الجامعة (شهادة القبول في مجال العلوم التطبيقية أم
شهادة الثانوية العامة)؟

وأيا ما كان هذا القرار األول ،تبقى كل الشهادات الدراسية في
المتناول.

ومن أجل الدراسة ليس مطلوبًا دائمًا الحصول على شهادة
الثانوية العامة .Abitur

ٌ
طرق عديدة
بعد االنتهاء من المرحلة الدراسية تنفتح أمام المرء
لشغل وظيف ٍة ما.

يمكن المزج بين فرصة التأهيل المهني والدراسة بالتزامن أو
بالتتابع.

مع االجتياز الناجح لتأهيل مهني يحقق المرء في الوقت نفسه
شهادا ٍ
ت دراسية محددة.

لكن كيف تسير األمور في كل ما سبق من إمكانيات تجدونه
نحو أكثر تفصيالً في
مشروحً ا في الصفحات التالية وعلى ٍ
الموقع اإللكتروني

تجد المزيد من المعلومات األكثر تفصيالً عن أنواع الدراسة
ومختلف الشهادات الدراسية على الموقع اإللكتروني
		
www.vielewege.rlp.de/station1

المدرسة
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www.vielewege.rlp.de/station6

المدرسة الثانوية

المدرسة اإلبتدائية

إرينا ( 23سنة)
ُ
رحلت مع عائلتي من كازاخستان
«بعد إتمامي للصف الخامس
علم بالنظام الدراسي هنا ،لذلك
على
إلى ألمانيا .لم يكن والداي
ٍ
لم يكن قرا ُر الدخول إلى المدرسة األساسية عن وعيٍ مسبق أو
تدبير .بعد إتمام شهادة المدرسة األساسية كان عليَّ اإلجابة على
سؤال مفاده ،هل أنتقل إلى الصف العاشر وأغادر المدرسة بشهادة
ٍ
المدرسة الثانوية المتخصصة في العلوم أم أنصا ُع لتحفيز مدرسي
ُ
كنت أريد
وأبدء تأهيالً ألكون بائعة حلويات متخصصة .في الحقيقة
أن أعمل مُدرسة مثل والدتي .كان التأهي ُل ممتعًا ح ًقا وتفجأت أيما
ُ
استطعت اجتيازه كأفضل طالبة على مستوى الشعبة.
مفاجأة أنني
ً
أعطاني هذا دفعة تشجيعية نحو اجتياز تأهيل أخر ألكون مشرفة
تسويق وطالبة إدارة واقتصاد (غرفة الصناعات الحرفية) .واليوم
أعمل على تأهيل البائعات المتخصصات في حرفة المخبوزات
ً
مدرسة نوعًا ما .هدفي التالي هو اجتياز تأهيل
وأصبحت أيضًا
الحق ألكون مستشارة تغذية.
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المحطة 2
ٌ
طرق بديلة نحو شهادات دراسية (أخرى)
مع إنهاء تأهيل مهنيّ يتم أيضًا منح شهادا ٍ
ت دراسية .ويبدو
األمر من ثم وكأنه تم تحقيقها في مدارس تعليم عامة.
وهكذا تحتوي شهادة إتمام الدراسة في المدرسة المهنية شهادة
القبول الجامعي (كانت ُتسمى ساب ًقا شهادة المدرسة األساسية).
ووفقا الشتراطا ٍ
ت محددة يتم أيضًا الحصول على شهادة
ُ
المرحلة الثانوية المؤهلة (كانت تسمى سابقة شهادة المدرسة
األساسية).
ُ
واشتراطات ذلك تتلخص في الحصول على متوسط درجات
محدد في شهادة المدرسة المهنية وإجادة كافية للغة أجنبية.
تعد المدرسة المهنية مكون أساسيا لكثير من اإلمكانيات
ٌ
معلومات أدق حول هذه النقطة تطالعونها في
التأهيلية.
المحطة  4وبشكل أكثر إسهابًا في الموقع اإللكتروني

		

www.vielewege.rlp.de/station4

بطرق مختلفة أيضًا اكتساب
عند اجتياز تأهيل مهني يمكن
ٍ
حق االنتظام في دراسة ما .من جه ِة عبر إتمام الدراسة
والحصول على شهادة القبول في تخصص العلوم التطبيقية
(Fachhochschulreife) .من يُرد الحصول عليها يجب
عليه أثناء التأهيل المهنيّ االنتظام في محاضرات شهادة القبول
في جامعة العلوم التطبيقية في المدرسة المهنية وإجتيازها
بنجاح .وتكون هذه المحاضرات إما إضافية أو مدمجة داخل
محاضرات المدرسة المهنية.
كما يمكن أيضًا االلتحاق بدراسة في جامع ٍة للعلوم التطبيقية دون
دراسة الحصول على شهادة القبول في جامعة العلوم التطبيقية
باشتراطا ٍ
تأهيل مهنيّ  .ومن
ت محددة وبعد النجاح في اجتياز
ٍ
الممكن أيضًا االلتحاق بدراسة جامعية ،ولكن فقط في المواد
التي لها صلة بالمهنة المراد تعلمها .إال أنه من الضروريّ
في الحالتين الحصول على متوسط درجات محدد في المراحل
الدراسية وتوفر خبرة مهنية تبلغ عامين.

المدرسة الثانوية
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ٌ
طرق بديلة نحو التخرج

كما يمكن أيضًا الحصول على كافة الشهادات الدراسية في
تأهيل مهنيّ أو أثناءه أو بعده).
مدارس تأهيل مهني (من دون
ٍ
ولهذا فهناك أشكا ٌل دراسية مختلفة داخل مدرسة التأهيل المهني.
بشكل خاص ،ومنها على
وتستهدف الفرص المتاحة للبالغين
ٍ
سبيل المثال استدراك الشهادات الدراسية بالتزامن مع مزاولة
المهنة .كما أن العديد من المؤسسات تتيح الفرصة للتحضير
الستدراك شهادة دراسية ما.
ٌ
معلومات تفصيلية حول الطرق المختلفة نحو الشهادات
تجد
الدراسية بعد مغادرة مدارس التعليم العامة من خالل هذا الرابط
اإللكترونيّ

كريستيان ( 24سنة)
		

www.vielewege.rlp.de/station2

"بعد الصف التاسع كان بوسعي اجتياز الصف العاشر والشهادة
المتوسطة في المدرسة.
وبينما سار كثي ٌر من الزمالء في صفي الدراسي في هذا الطريق،
ُ
اتخذت أنا قرارً ا مغايرً ا .في ذلك الوقت كان التعامل مع هيئات
التأهيل أصعب مما هو عليه اليوم.
ُ
ُ
وقبلت
عرض في جهة تأهيل لمهنة عامل طباعة،
حصلت على
ٍ
ُ
كنت أريد اجتياز الشهادة المتوسطة على أية حال ،وقد
بها .لكنني
ُ
نجحت في اجتيازها مع الشهادة المهنية أيضًا ،من خالل شهادة
تخرج متميزة.
واآلن أعتمد عليها للحصول على تأهيل آخر ألكون رئيس عمال
في مجال الطباعة".

الوظيفة
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المحطة 3
المهني
التوجيه
ّ
ليس من السهل العثور على الوظيفة ،التي تناسب شخصًا
ما ويستطيع منها كسب قوت يومه .المساعدة في هذه النقطة
من اختصاص التوجيه المهنيّ  .يجري هذا التوجيه في أماكن
مختلفة :في المدرسة وفي مكتب االستشارات المهنية في مؤسسة
العمل ،وأحيا ًنا أيضًا في الهيئات التأهيلية للشركات والمصانع.
ٌ
خطة حول
كل مدرسة ثانوية في والية راينالند بفالتز لديها
كيفية تقديم الدعم لطالبها فيما يتعلق بالتوجيه المهنيّ و/
أو الدراسي .وفي كثير من األحيان تتعاون المدارس في هذا
الصدد مع مؤسسا ٍ
ت أخرى :مثل مؤسسة العمل المحلية ،وغرفة
الصناعة والتجارة أو غرفة الصناعات الحرفية أو غرفة
الزراعة أو النقابات العمالية.

بشكل إضافي متخصصون في التوجيه
في بعض المدارس يوجد
ٍ
المهنيّ  :مرافقو دخول عالم الوظيفة أو المدربون المهنيون.

وحتى في السنوات التالية يلعب أولياء األمور دورً ا مهمًا
كناصحين ألطفالهم فيما يتعلق بالتعليم واختيار الوظيفة.

وتقدم الهيئات المتخصصة في االندماج داخل الوالية عند الطلب
الدعم للشباب ذوي االحتياجات الخاصة عند االنتقال إلى سوق
العمل.

بفضل مؤسسات وعروض معلوماتية مختلفة يحصل كل
من الشباب وأولياء األمور على دعم عند االختيار من بين
اإلمكانيات العديدة المتوفرة .يمثل التدريب المهنيّ طريقا لجمع
خبرات وظيفية أولية ومن ثم يمكن اختيار المسار المهنيّ بثقة
أكبر .في كثير من األحيان تساعد المدارس في البحث عن
تدريب عملي.

يكون ألولياء األمور تأثير كبير على التوجيه الوظيفيّ لألطفال
والشباب.
فهم من يتخذ القرارات التعليمية ألطفالهم في السنوات المبكرة،
مثالً عند اختيار المدرسة التي تلي المدرسة االبتدائية.

للحصول معلومات تفصيلية حول كامل موضع المحطة رقم ،3
يمكنكم زيارة الرابط اإللكتروني
www.vielewege.rlp.de/station3

كريستينا ( 20سنة)

تأهيل مزدوج؟

تأهيل مدرسي؟

المدرسة الثانوية

مدرسة تأهيل مهنية؟

الوظيفة

ُ
ُ
عملت في النهاية مُصففة
أردت أن أعمل مربية .لكنني
"في الحقيقة
ُ
شعر ،ألنني وجدت المهنة ممتعة للغاية .لم أعرف ذلك إال بعد إتمام
ُ
ظللت أرتاد المدرسة
الدراسة في المدرسة األساسية .في البداية
المهنية لمدة عام ،ثم انتقلت بعد ذلك إلى سوق العمل .وهناك وجدت
أن مهنة تصفيف الشعر قد تكون مهنتي المفضلة .وقد ساعدتني
غرفة الصناعات الحرفية على إيجاد جهة تدريب.
ُ
اجتزت االختبار الختاميّ بكل نجاح وبات قرار قبولي في
الشركة التي تدربت فيها مضمو ًنا.
أتمنى أن أصبح المديرة في وق ٍ
ت ما ،وربما أنشئ صالو ًنا
صا بي".
خا ًّ

الدراسة؟
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المحطة 4
شيء ممك ًنا
التأهيل المزدوج في شركة ومدرسة مهنية – بهذا يكاد يكون كل
ٍ
التأهيل المهنيّ المزدوج هو نموذج نجاح ألماني تحسدنا عليه
كثي ٌر من البلدان األخرى .مؤخرً ا أشاد رئيس الواليات المتحدة
األمريكية إشاد ًة بالغة بهذا النوع من التأهيل نظرً ا لقربه من
التطبيق وسوق العمل.
ً
وظيفة .وسيجد كل شخص ما
وهو يشمل حاليًا حوالي 340
يناسبه من بينها .ويُسمى هذا التأهيل مزدوجً ا ،ألنه يجري في
آن واحد :الجزء األكبر في الشركة أو المصنع
مكانين اثنين في ٍ
والجزء األصغر في المدرسة المهنية.
يربط التأهيل المهنيّ بين الحياة العملية في شركة التأهيل وبين
التعلم النظريّ في المدرسة المهنية .وبحسب الوظيفة فإنه
يستغرق غالبا ما بين ثالث سنوات إلى ثالث سنوا ٍ
ت ونصف،
لكن هناك أيضًا أنوا ٌع من التأهيل تستمر لعامين.

باختبار موحَّ د على مستوى ألمانيا بكاملها (يسمى
ينتهي التأهيل
ٍ
بدوام جزئيّ .
اختبار التخرج) .ويُمكن أيضًا عمل تأهيل
ٍ
وبحسب المهنة فإن تنوع المعارف المكتسبة خالل مرحلة
المدرسة تكون ذات أهمية وفائدة كبيرة في أجل الحصول على
فرصة تأهيل واجتيازه بنجاح.
وبينما ال تتطلب المدارس أكثر من التسجيل فيها ،فإن الحصول
على فرصة تأهيل يستلزم أن يقوم المرء بالتقديم له ،تمامًا كما
هو يحدث عند التقدم لوظيفة .يتلقى المتدربون شهريًا مبل ًغا من
المال كبدل تدريب .ويختلف مقدار هذا المقابل بحسب الوظيفة
وعقد العمل.

المدرسة الثانوية
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وفي كل الحاالت يكون الحصول قبلها على تدريب عملي أمرً ا
مفي ًدا .وبهذا يمكن التعرف جي ًدا على المهنة وجهة التدريب
المحتمل العمل بهما الح ًقا.
ً
فرصة للتأهيل عقب المدرسة
وبالنسبة للشباب الذين لم يجدوا
مباشر ًة ألسبا ٍ
ب مختلفة ،فإن التدريب العملي طويل األمد (يسمى
التأهيل المهنيّ لدخول عالم العمل) من شأنه أن يسهل الدخول
إلى العالم المهنيّ .

هوسنو ميهمت ( 39سنة)
منذ أن كنت في المدرسة األساسية لم أرد إال شي ًئا واح ًدا :أن أعمل
ُ
رسبت لمرتين وفي نهاية
مهند ًسا لميكانيكا إلكترونيات السيارات.
ُ
األمر تركت المدرسة بعد الصف السابع .ثم قضيت عامًا من
ُ
أعوام
ثالثة
واجتزت تأهيالً مختصرً ا ألنجح خالل
التحضير للوظيفة
ٍ
ونصف في الوصول للعمل في المهنة التي كنت أحلم بها .وبعد عدة
ُ
افتتحت في العام  1997شركتي الخاصة وفي النهاية
محطات بينية
ُ
ُ
أصبحت أنا مديرها .لقد تعلمت هناك الكثير ،لكي أصبح رجل
أعمال ناجح .الصبر والمثابرة هما ما أوصلني ألكون ما أنا عليه
ٍ
اآلن .وبصفتي مدربًا ومُختبرً ا أحاول منح الشباب صغير السن شي ًئا
من خبراتي ومن ثم أحفزهم للحصول على الوظيفة.

التأهيل المزدوج

الوظيفة
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المحطة 4
شيء ممك ًنا تقري ًبا
التأهيل المزدوج في شركة ومدرسة مهنية – بهذا يكون كل
ٍ
يُعتبر التأهيل المزدوج أيضًا للشباب ذوي الشهادة الجامعية
(شهادة القبول في جامعة العلوم التطبيقية أو شهادة الثانوية
العامة) إمكانية لالنطالق إلى الحياة العملية من خالل وظيفة
واعدة ومبشرة بالنجاح .وانطال ًقا من ذلك يمكن أن يتطور
موقع قياديّ أو حتى إلى
تأهيل مستمر والحق إلى
الطريق عبر
ٍ
ٍ
االعتماد على الذات كرجل أعمال مستقل.
كما يمكن أيضًا االنتظام في دراسة بالتزامن مع التأهيل
ٌ
الدراسة المزدوجة.
المزدوج :أي
وبهذا يمكن تحقيق الشهادة المهنية والشهادة الجامعية في أقصر
وقت ممكن.

بشكل
أثناء التأهيل المزدوج تتوفر أيضًا إمكانية تعلم المزيد
ٍ
مجال ما مبكرً ا .من أجل ذلك يمكن
طوعيّ والتخصص في
ٍ
اكتساب مؤهال ٍ
ت إضافية من خالل دورات تعليم إضافية .ومن
يريد يمكنه الحصول على جزء من تأهيله في الخارج .وللقيام
بهذا يجب أن يحصل على موافقة جهة التدريب.
وحتى دون تأهيل مزدوج يمكن الحصول على شهادة مهنية.
حيث يمكن لمن عمل لفتر ٍة طويلة في مهن ٍة ما (في الغالب ال
تقل المدة عن  4,5أعوام) أن يُسجِّ ل لخوض االختبار الختاميّ .
وهذا النوع الخاص من االختبار الختاميّ يُسمَّى اختبار الوافدين.
للحصول على معلوما ٍ
ت مفصلة حول كامل موضوع المحطة 4
يُرجى زيارة الرابط اإللكتروني

باسكال ( 26سنة)

www.vielewege.rlp.de/station4

المدرسة الثانوية
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التأهيل المزدوج

الوظيفة

"لطالما كانت التكنولوجيا تجذب انتباهي .ومن أجل
الحصول على شهادة القبول في تخصص العلوم التطبيقية
( ،)Fachhochschulreifeتحوَّ لت بعد المدرسة الثانوية
المتخصصة في العلوم  Realschuleإلى الجامعة المهنية
العليا (فرع تكنولوجيا المعلومات مع إدارة األعمال التطبيقية).
ُ
اجتزت تأهيالً للعمل كتاجر في مجال تكنولوجيا المعلومات
الح ًقا
ُ
بدأت منذ السنة التعليمية الثالثة من التأهيل في
وبالتوازي مع ذلك
دراسة اإلدارة في مجال تكنولوجيا معلومات االقتصاد .في الوقت
ً
مرحلة دراسية تحضيرية للحصول على ليسانس
الحالي أجتا ُز
آداب – وذلك بالتوازي أيضا مع العمل في وظيفة منسق تكنولوجيا
المعلومات .صحي ٌح أن التأهيل الالحق إلى جانب الوظيفة يستهلك
الكثير من الوقت ،لكن بهذه الطريقة وحدها يظل ممكنا البقاء على
الطريق الصحيحة نحو التطبيق والممارسة العملية".
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المحطة 5
المدرسي
التأهيل
ّ
يمكن تعلم العديد من الوظائف االجتماعية والتمريضية في
مدارس حكومية أو خاصة (غالبًا بمصروفات مالية) .حيث
تكمل التدريبات العملية للمحاضرات الدراسية.
من ضمن هذه الوظائف المساعد االجتماعيّ وممرض كبار
السن وكل المهن المتعلقة بالصحة ،والتي ال يجب على اإلنسان
أن يدرس في الجامعة من أجلها.

بعض المهن التقنية والوظائف الخدمية يتم التأهيل لها عن
طريق دراسة بالمدارس المهنية العليا .ومن يُنه المدرسة بعد
عامين بنجاح ،يحصل على مسمَّى وظيفيّ كمساعد معتمد
حكوم ًّيا.
يُستكمل هذا المُسمَّى الوظيفيّ من خالل الفرع التخصصي الذي
درس به المرء.

هناك وظائف يدوية مختلفة يتم تدريسها في الشكل الدراسيّ
مدرسة مهنية لمدة  3سنوات.
ويُشترط لالنتظام في فرص التأهيل المدرسيّ هذه الحصول
بشكل جزئيّ .
على شهادات دراسية معينة وتحقيق نجاح مهنيّ
ٍ
ويمكن الحصول على معلوما ٍ
ت تفصيلية حول فرص التأهيل
المدرسية عبر الرابط اإلكتروني
www.vielewege.rlp.de/station5

أكسل ( 24سنة)
"هدفي الوظيفيّ هو الوصول إلى مكانة رائدة في مجال إدارة
ُ
أنهيت دراسة البكالوريوس .في الوقت الحالي
التمريض .لذلك
أجري تأهيالً ألكون ممرضًا لكبار السن.
أرى أن هذا التأهيل مه ٌم للغاية ألن هذه "النظرة خلف الكواليس"
تعتبر أساسًا جي ًدا لهذا المهنة الرائدة.
بعد الحصول على الشهادة المهنية أود أيضًا االنتظام في دراسة
الماجستير".

المدرسة الثانوية
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التأهيل المدرسي

الوظيفة
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المحطة 6
المهني المستمر والالحق
التأهيل
ّ
فرص ال نهاية لها
والدراسة –
ٌ
هناك العديد من إمكانيات التأهيل الالحق والتي تنبني على
تأهيل مهنيّ  .وهي تقود إلى شهادا ٍ
ت بإتمام التأهيل المستمر مع
مسميا ٍ
ت وظيفية مثل المُشرف أو التقنيّ أو البائع المتخصص أو
إداري األعمال أو المربي المعترف به رسم ًّيا.

بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو شهادات التأهيل
ٌ
طرق أخرى.
المستمر تنفتح أمام المرء
في مجال الدراسة تصبح الشهادة التالية (شهادة الماجستير)
ممكنة.

ويمكن مقارنة هذه الشهادات مع المستوى األكاديمي األول:
البكالوريوس.

في مجال التأهيل المستمر يمكن الوصول إلى شهادات مثل
إداري أعمال معتمد أو محترف تكنولوجيا معلومات استراتيجي
معتمد.

يرتبط مع هذه الشهادات للتأهيل المستمر إمكانية االلتحاق
مباشرة بكل الجامعات/المدارس العليا التخصصية والجامعات
( ُتعرف باسم الشهادة الجامعية).

تأهيل مهنيّ مزدوج أو تدري ٍ
ب
تربط الدراسة المزدوجة بين
ٍ
عمليّ لعدة سنوات مع مرحلة دراسية مناسبة للبكالوريوس.
بشكل أسرع من
من خالل ذلك يمكن بلوغ كل الشهادتين
ٍ
المراحل الدراسية المتتابعة.

كما يمكن البدء في االنتظام في دراسة أو دراسة مزدوجة
مباشرة عقب الشهادة المدرسية .ويُشترط من أجل االنتظام في
دراسة في جامعة/مدرسة عليا تخصصية إتمام دراسة شهادة
جامعة/مدرسة تخصصية عليا  .ومن يرد الدراسة في جامعة،
فإنه يحتاج إلى شهادة دراسية عامة أو شهادة مدرسة تخصصية
عليا مرتبطة بتخصص معين.

دانييال ( 30سنة)

المهني
التأهيل
ّ
الالحق؟

الوظيفة

"مع شهادة الثانوية العامة وجدت نفسي أمام االختيار التالي :الدراسة
أم الوظيفة؟ ووقع اختياري على القرار األخير وبدأت تأهيالً في
وظيفتي المنشودة كموظفة بنك .كان هذا قرارً ا صائبًا ،كما تبين
الح ًقا .ألن صابح العمل شجّ عني أكثر أي ً
ضا بعد إتمامي للتأهيل
بدعم من صاحب العمل أن أنجز بالتوازي
بنجاح .وهكذا استطعت
ٍ
مع وظيفتي بعض اإلجراءات التأهيلية .ويندرج ضمن هذا اجتياز
المراحل الدراسية الخاصة بمسؤولة إدارة األعمال البنكية وخبيرة
إدارة بنكية وخبيرة إدارة بنكية بدرجة دبلوم وبكالوريوس العلوم .لقد
كان التأهيل المستمر المُصاحب بالنسبة لي الخيار الصائب للوصول
إلى دراسة بدوام كامل في الجامعة .ألنه بهذا أمكن لي مواصلة
االشتغال في الحياة العملية التي تمتعني بدرجة فائقة ،واستطعت
تدعيم شبكتي المهنية بالعديد من المعارف والكفاءات".

الدراسة؟
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المحطة 6
التأهيل المهني المستمر
ٌ
إمكانيات ال نهاية لها
والالحق –
ً
دراسة
يمكن لذلك الشخص الذي أنهى من قبل تأهيالً ،أن يبدأ
في جامع ٍة للعلوم التطبيقية أيضًا – حتى من دون شهادة الجامعة
المتخصصة.
وبهذا يكون من الممكن أيضًا خوض دراسة في جامعة ،فقط في
المواد التي لها صلة بالمهنة المراد تعلمها.

وفي كلتا الحالتين يجب الوفاء باالشتراطات التالية :متوسط
محدد من الدرجات في شهادة المدرسة المهنية وفي اختبار
اإلتمام الوظيفيّ  ،إلى جانب خبرة مهنية الحقة لمدة سنتين في
غالب األحيان.

ٌ
معلومات تفصيلية عن الدراسة والتأهيل المهنيّ المستمر
والالحق تجدونها
عبر الرابط اإللكترونيّ
www.vielewege.rlp.de/station6

جان روبرت ( 22سنة)
ُ
أردت في بداية األمر تعلم
"بعد إتمام المدرسة الثانوية المتخصصة
ً
ُ
ُ
اجتزت تأهيالً ألكون مهندسًا ميكانيكيا في
كنت قد
شي ٍء عمليّ .
مجال الصناعة والتحقت في الوقت نفسه لمدة تسعة أشهر بمدرسة
المشرفين .أثناء انتظامي في مدرسة المشرفين لم أكن أعمل ،وإنما
ُ
كنت أتقاضى دخالً مما يُعرف باسم القرض الطالبيّ للمشرفين.
مع حصولي على لقب مشرف بات لديّ حق االلتحاق بالجامعة،
وأدرس اآلن هندسة الماكينات  -كواح ٍد من القالئل غير الحاصلين
على الثانوية العامة األلمانية .في الرياضيات والفيزياء كان لزامًا
عليّ تحصيل بعض المقررات بنفسي ،ولذلك بدا األمر لي عند
التطبيق العمليّ أسهل من رفاقي الحاصلين على الثانوية العامة".

التأهيل المهني
الالحق؟

الوظيفة
الدراسة؟
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ٌ
"طرق كثيرة تفتح أمامك آفاقا ً جديدة" ينفذها
مبادرة
شركا ُء الطاولة البيضاوية للتأهيل وتوفير العمالة المدربة:

Arbeitsgemeinschaft
Rheinland-Pfalz

Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern Rheinland-Pfalz

