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 األشخاص ممن لديهم 

 درجة مهنية

معادلة المؤهالت الدراسية •
 األجنبية

 التدريب التكييفي•

 األشخاص ممن لديهم 

خبرة مهنّية        

•EQ/ EQ+ 

 التدريب•

•PerjuF, BoF 

 األشخاص ممن ليس لديهم 

 خبرة مهنّية

إثبات / تحليل القدرات •
 الخبرات

 التأهيل•

 

 
FIT FOR WORK – Bewerbung, Ausbildung, Beruf   21.04.2018 
 
Vortrag:  Die Kümmerer von HWK & IHK  –  
                                Unterstützungsmöglichkeiten & Ansprechpersonen 
Referent/in:  Frau Kemper, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar -  
                                Odenwald 
                                Herr Floß, Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar 

 

 
 :Handwerkskammerمعونات 

 
 خدمات المشورة المجانية لالجئين والمؤسسات -

 التنسيق بين المؤسسات، والالجئين، والهيئات -
 تصميم إجراءات التأهيل  -
 الوساطة بين خدمات الدعم -
 المساعدات التنظيمية المختلفة -
 العالقات العامة وشبكة الرعاية -
 

 فرص التأهيل:

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 الشروط األولية:

 

 اللغة: -

- EQ/EQ بدًءا من +A2يكون ممكًنا 

 B2، ويفضل B1التدريب بحد أدنى  -

 

 التوظيف: -

  االهتمام بالوظيفةوالحماس  -
 الموثوقيةواالنضباط  -

 المثابرةوالجد  -

 

 التدريب المزدوج:

  
 نظام التدريب فريد من نوعه على مستوى العالم -

 األجر )بدل تدريب( -

 أعوام وفًقا لنوع الوظيفة 3.5يستغرق من عامين حتى  -

 نظري(وينتهي باختبار كفاءة )عملي  -

  



 

2  hcehpSrA :ehcarpS  

 

 

   الُمحتملة في مجالمهن التدريب الوظيفي 
 (:130الحرف اليدوية )إجماًلا 

 

 المصطلح الشامل "السلع الغذائية" 

 الخباز -

 صانع الحلويات -

 الجزار -

 بائع متخصص في صناعة المواد الغذائية -

 

 المصطلح الشامل "البناء والتطوير" 

 عامل الزجاج -

 عامل البالط، والصفائح، والفسيفساء -

 وعامل الدهانالرسام  -

 البّناء -

 عامل في مجال التعدين -

 النجار -

 صانع الغرف -

- … 

 

 المصطلح الشامل "الميكانيكي" 

 SHKميكانيكي مؤسسات  -

 فني ميكاترونيك المناخ البارد -

 فني إلكتروني لطاقة وتكنولوجيا المباني -

 ميكانيكي سيارات -

 

 المصطلح الشامل "الصحة" 

 أخصائي العيون -

 أخصائي السمع -

 فني العظام -

 فني األسنان -

 
 

 

 
 

Geflüchtete unter 25 Jahre 

Frau Lioba Kemper 

Projekt „Integration durch Ausbildung , 

Perspektive für junge Flüchtlinge“ 

 

Tel.:   0621 18002-170 

E-Mail: kemper@hwk-mannheim.de 

 

Geflüchtete über 25 Jahre 

Frau Simone Rolko 

Projekt „Anpassungsqualifizierung“ 

Projekt „Arbeitsmarktintegration von 

Geflüchteten über 25 Jahre“ 

Tel.:  0621- 18002-160 

E-Mail: rolko@hwk-mannheim.de 

 

mailto:kemper@hwk-mannheim.de
mailto:rolko@hwk-mannheim.de
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 :Industrie und Handelskammerنات معو

 

 خدمات المشورة المجانية لالجئين والمؤسسات، والُمساعدين المتطوعين -

 التنسيق بين المؤسسات، والالجئين، والهيئات -

 الوساطة بين خدمات الدعم -

 المساعدات التنظيمية المختلفة -

 وشبكة الرعايةالعالقات العامة  -

 وفي دورات االندماج حول التدريب المزدوجVABO/VABالمعلومات في فصول  -

 

 

 فرص التأهيل:

 

 معادلة المؤهالت الدراسية األجنبية -

 المرافقة حتى في االختبارات الخارجية -
 تنظيم التدريبات العملية -
 +EQ/EQالتنظيم من قبل  -

 التدريب -

 

 الشروط األولية:

 

 اللغة: -

- EQ/EQ بدًءا من +A2يكون ممكًنا 

  B2، ويفضل B1التدريب بحد أدنى  -
 

 

 التوظيف: -

 االهتمام بالوظيفةوالحماس  -

 الموثوقيةواالنضباط  -

 المثابرةوالجد  -

 المرونة فيما يتعلق بالوظيفة المرغوبة -

 قبول المعايير الثقافية في الحياة العملية في ألمانيا -

 

 

 

 خبرات وظيفية )العمل، التدريب العملي(ُيفضل الحصول على  -

 

 

 التدريب المزدوج:

 

 نظام التدريب فريد من نوعه على مستوى العالم -

 األجر )بدل تدريب( -

 أعوام وفًقا لنوع الوظيفة 3.5يستغرق من عامين حتى  -

 نظري(وينتهي باالختبار الختامي )عملي  -
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 (:200والغرفة التجارية )إجماًلا  مهن التدريب الوظيفي المحتملة في الصناعة

 

 المصطلح الشامل " الضيافة/الفندقة"

 طباخ -

 موظف بفندق -

 موظف بمطعم -

 موظف في مجال خدمات الضيافة -

 

 المصطلح الشامل "التجارة"

 بائع -

 تاجر تجزئة -

 بائع سيارات -

 ُمصمم للتسويق البصري -

 

 المصطلح الشامل "مهن تجارية أخرى" 

 إدارة مكاتبتاجر  -

 تاجر في مجال الصحة -

 تاجر جملة وتاجر خارجي -

 ُمدير فعاليات -

 

 المصطلح الشامل "البناء، والتخطيط للبناء، واألحجار، واألعمال األرضية" 

 عامل هندسة مدنية -

 بناء الطرق -

 فني ميكانيكا إجرائية -

 ُمشغل مرافق -

 مبان  ُمصمم  -

 

 كهرباء"المصطلح الشامل "المعادن + ال

 ميكانيكي صناعي -

 ُمشغل مرافق + ماكينات -

 بناء ميكانيكي -

 فني قطع -

 فني ميكانيكي -

 فني إلكترونيات للهندسة الصناعية -

 فني إلكترونيات لألجهزة واألنظمة -

 

 مهن تدريب وظيفية أخرى محتملة:

 

 عامل نظافة األبنية -
 النظاممتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات لتكامل  -
 عامل بالسكة الحديد في الخدمات التشغيلية -
 لمستودع اإلمدادن ومتخصص -

 وغير ذلك الكثير....... -

 

 

 

 

 


