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المهت يف المانيا
الت تخص التدريب
ي
جميع المعلومات ي

عزيزنا الطالب ....
المهن والذي يعرف
نقدم لك هذا الملف الشامل جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالتدريب أو التكوين ً ي
وف حال عدم وجود
باسم  ،Ausbildungرفي ىج قراءة هذا الملف بدقة واختيار ما ينطبق عىل وضعك تحديدا ي
جواب عىل سؤال محدد لديك ى
الفايي أو اإليمو أو التلغرام أو
يرج التواصل معنا من خالل برنامج الوتساب أو
ى
البوتيم أو الالين عىل الرقم الرئيس ر
لشكة حداثة الدولية يف ألمانيا وهو 00491794297725 :أو مراسلتنا عن
ي
التال.germany@hadatha.net :
طريق اإليميل ي

ً
 -1إمكانية القبول محصورة بالحاالت التالية تحديدا:

ً
يرج قراءة هذا الجدول بدقة ومقارنته بالحاالت الموجودة أسفله وذلك لمعرفة ما ينطبق عليك تحديدا.
ى
المعدل يف الشهادة
الثانوية

ر
الشوط

أقل من %70

المهت
ال يمكن دراسة أي فرع من فروع التدريب
ي

ر
أكث من %70

 .1أن يكون عمرك أقل من  27سنة.
 .2أن تكون حاصل عىل شهادة اللغة األلمانية  B1عىل األقل.
المهن وال
اإلنكليية لبعض تخصصات التدريب
 .3يجب أن تكون أيضا عىل معرفة باللغة
ر
ي
فف هذه
يطلب وجود شهادة إال يف حال التخصصات المتعلقة بمجال المعلوماتية ي
اإلنكليية مطلوبة بشكل رسم ضمن ر
الشوط التالية:
الحالة تكون شهادة اللغة
ر
ي
كاميي ج
• إما شهادة  B2ى
اإلنكليية
• أو إثبات الدراسة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات متواصلة باللغة
ر
اإلنكليية
الن تخرج منها بأن دراسته كاملة كانت باللغة
ر
• أو إثبات من الجامعة ي
• أو لدى الطالب شهادة نجاح بالتوفل أو اآليلتس بغض النظر عن العالمة
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المهت يف ألمانيا:
 -2مزايا االلتحاق بالتدريب
ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

قصية.
وخية خالل فية ر
تعليم ى
راتب شهري يياوح ما ربي  700و 1150يورو.
األلمان من اليوم األول.
الدخول يف سوق العمل
ي
التعرف عىل رشوط العمل والحياة يف المانيا.
ً
الكثي من دول العالم.
اكتساب شهادة معيف بها دوليا ويمكنك العمل بها يف
ر
المهن.
يمكنك التنقل يف كل أنحاء أوروبا خالل فيه التدريب
ي
يمكنك الحصول عىل أيام إجازة سنوية ال تقل عن  26يوم وال تزيد عن  31يوم ،وال تشمل هذه األيام
عطلة نهاية األسبوع (السبت واألحد).
اليوم باللغة األلمانية.
اكتساب المهارات والمعرفة الكافية من خالل التحدث
ي

المهت يف ألمانيا:
 -3أنواع التدريب
ي
المهت المزدوج: (Duale Berufsausbildung) :
التدريب
ي
ر
الن تجذب الطلبة،
تتم دراسة هذا التدريب عادة يف مدرسة مهنية ( (Berufsschuleوهو من أكي األنواع ي
فالتدريب المهن المزدوج يمنح للطالب راتب شهري ،باإلضافة ال احتوائه عىل ر
أكي الوظائف الشاغرة يف سوق
ي
العمل.
تياوح مدة هذا التدريب من سنتان إل ثالث سنوات ونصف.
المهت المزدوج :
رشوط الحصول عىل التدريب
ي

خية يف نفس المجال.
• الحصول عىل شهادة الثانوية العامة مع ما ال يقل عن ستة أشهر تدريب أو ى
الطن.
الن لها عالقة بالمجال ى ي
• الحصول عىل شهادة اللغة األلمانية  B1لكل التخصصات و  B2للتخصصات ي
• الحصول عىل قرار التعديل من الجهات المعنية يف ألمانيا.
المدرس(Schulische Ausbildung) :
المهت
التدريب
ي
ي
المدرس المنظم يتم تقديمه يف مدرسة مهنية ( Berufsfachschuleأو )Berufskolleg
التدريب
ي
تكميىل كما أن الراتب ال يتم دفعه للطالب باستثناء دورات التمريض.
هذا النموذج يتم اعتماده عىل أساس
ي
حيث يتم دفع الراتب فقط لفية التدريب أثناء العمل.
تياوح مدة هذا التدريب ما ربي  3ال  5سنوات بما يف ذلك فية التدريب أثناء العمل.
المدرس:
المهت
رشوط الحصول عىل التدريب
ي
ي
• الحصول عىل شهادة ثانوية.
• الحصول عىل شهادة اللغة األلمانية  B2لكل التخصصات.
• الحصول عىل قرار التعديل من الجهات المعنية يف ألمانيا.
الن يكون فيها التدريس والحضور يف المدرسة عدا تخصص
• القدرة عىل التمويل
الشخص خالل الفية ي
ي
التمريض.
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شهادة مهنية مزدوجة(Ausbildungsorientiertes duales Studium) :
يتم تدريس هذه الدرجة المزدوجة من قبل الجامعات أو كما يطلق عليها ب ) (Berufsakademieويحصل
الطالب بموجبها عىل شهادة معتمدة وشهادة يف التدريب ويتم دفع راتب المتدرب خالل فية التدريب.
المهن.
وتياوح مدة هذا التدريب ما ربي  3ال  5سنوات بما يف ذلك فية التدريب
ي
رشوط الحصول عىل الشهادة المهنية المزدوجة:
• شهادة ثانوية مع دراسة سنة جامعية واحدة عىل األقل يف جامعة خارج ألمانيا والنجاح بهذه السنة.
المهن.
• ال يمكن التسجيل يف التخصصات الطبية والصحية يف هذا النوع من التدريب
ي
• الحصول عىل شهادة اللغة األلمانية  C1لكل التخصصات.
• الحصول عىل قرار التعديل من الجهات المعنية يف ألمانيا.

يرج اآلن اختيار الحالة المناسبة لوضعك من ضمن الحاالت التالية:
ى
المهت:
لم أحصل عىل الشهادة الثانوية بعد وأريد التقديم للتدريب
ي
المهن إال عند إثبات حصولك عىل نتائج امتحانات الشهادة الثانوية،
ال يمكن يف هذه الحالة التقديم للتدريب
ي
ممية يف بعض مواد الثانوية المتعلقة بالتخصص المراد دراسته يف
ومن األفضل حصول الطالب عىل درجات ر
المهن ويمكنك تعويض هذا األمر من خالل العالمات الجيدة يف الثانوية العامة.
التدريب
ي
ً
حصلت عىل الشهادة الثانوية فقط ولم أدرس يف الجامعة أبدا:
خية يف نفس
يمكن يف هذه الحالة التقديم للحصول عىل عقد التدريب
المهن ،ويفضل أن يكون لديك ى
ي
هن وذلك خالل فية االنقطاع ما ربي الثانوية والجامعة.
تخصص التدريب الم ي
حصلت عىل الشهادة الثانوية ونجحت بسنة واحدة عىل األقل يف الجامعة:
خية يف نفس
يمكن يف هذه الحالة التقديم للحصول عىل عقد التدريب
المهن ،ويفضل أن يكون لديك ى
ي
المهن وذلك خالل فية االنقطاع ما ربي الثانوية والجامعة ولديك يف هذه الحالة إمكانية
تخصص التدريب
ي
التقديم إل الشهادة المهنية المزدوجة.
است الجامعية:
حصلت عىل الشهادة الثانوية وأنهيت در ي
ف هذه الحالة يمكنك االنضمام لجميع برامج التدريب المهن ر
تخط رشط العمر وهو  27سنة عىل
بشط عدم
ي
ي
ي
ر
األكي.
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 -4مستويات اللغة األلمانية:
كغيها من لغات العالم ينبثق عن هذه المستويات شهادات لغة متعلقة
للغة األلمانية عدة مستويات ر
الن تم دراستها وهنا سنعرض عليك جدول بأشهر تلك المستويات لتستفيد منه يف فهم التفاصيل
بالمستويات ي
الالحقة بهذا الملف:
تفاصيل هامة

المستوى

A1

A2

B1

B2

4

لمستويي ( A1.1و  )A1.2ومدة دراسته تختلف بحسب نوع الكورس ،فإذا كان كورس مكثف فمدته
ينقسم
ر
وف
ستكون  5أسابيع أما إذا كان كورس عادي فمدته  8أسابيع وتكلفته يف ألمانيا تياوح ما ربي  400إل  600يورو ي
الن يمكن التقدم إليها
خارج ألمانيا تياوح ما ربي  200إل  400يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب .والشهادة ي
وه إثبات عىل أن من حصل عليها يثبت
وه شهادة ال تقبلها الجامعات ي
ه شهادة ال  A1ي
بعد إنجاز هذا المستوى ي
اغبي بإحضار
أنه يملك معلومات أولية عن اللغة األلمانية بينما تفيد يف ر
تأشية لم الشمل لألزواج أو الزوجات الر ر
ً
ر
التأشية.
أزواجهم وزوجاتهم إل ألمانيا وتطلبها أحيانا بعض السفارات األلمانية من الطلبة كشط للحصول عىل
ر
لمستويي ( A2.1و  )A2.2ومدة دراسته تختلف بحسب نوع الكورس ،فإذا كان كورس مكثف فمدته
ينقسم
ر
وف
ستكون  5أسابيع أما إذا كان كورس عادي فمدته  8أسابيع وتكلفته يف ألمانيا تياوح ما ربي  400إل  600يورو ي
الن يمكن التقدم إليها
خارج ألمانيا تياوح ما ربي  200إل  400يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب .والشهادة ي
وه إثبات عىل أن من حصل عليها يثبت
وه شهادة ال تقبلها الجامعات ي
ه شهادة ال  A2ي
بعد إنجاز هذا المستوى ي
اغبي بإحضار
أنه يملك معلومات متوسطة عن اللغة األلمانية بينما تفيد يف ر
تأشية لم الشمل لألزواج أو الزوجات الر ر
ً
أحيانا بعض السفارات األلمانية من الطلبة ر
التأشية.
كشط للحصول عىل
أزواجهم وزوجاتهم إل ألمانيا وتطلبها
ر
لمستويي ( B1.1و  )B1.2ومدة دراسته تختلف بحسب نوع الكورس ،فإذا كان كورس مكثف فمدته
ينقسم
ر
وف
ستكون  5أسابيع أما إذا كان كورس عادي فمدته  8أسابيع وتكلفته يف ألمانيا تياوح ما ربي  350إل  550يورو ي
الن يمكن التقدم إليها
خارج ألمانيا تياوح ما ربي  200إل  400يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب .والشهادة ي
المهن لكافة
أساس للحصول عىل مقعد يف التدريب
وه رشط
ي
ي
ه شهادة ال  B1ي
بعد إنجاز هذا المستوى ي
التحضيية لجميع التخصصات ماعدا التخصصات الطبية
التخصصات ماعدا التخصصات الطبية أو لدخول السنة
ر
وه إثبات عىل أن من حصل عليها يملك معلومات جيدة عن اللغة األلمانية وقادر بنفس الوقت عىل التحدث
ي
ر
اغبي
ر
لل
األلمانية
الجامعات
معظم
عند
أساس
ط
ش
ه
وكذلك
بها
الناطقي
من
الكثي
وفهم
الناس
مع
جيد
بشكل
ر
ر
ر
ي
ي
ر
ر
الكثي من السفارات األلمانية للحصول
ه شط عند
بالحصول عىل قبول
ر
ط ي
أول من الجامعة وكذلك ي
جامع ش ي
ي
عىل التأش رية عند التقدم بطلبها للسفارة .وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إل امتحان ال  B2أو .C1
ه  4أسابيع أما إذا كان كورس عادي
مدة دراسته تختلف بحسب نوع الكورس ،فإذا كان كورس مكثف فمدته ي
وف خارج ألمانيا تياوح ما ربي  200إل 400
فمدته  6أسابيع وتكلفته يف ألمانيا تياوح ما ربي  350إل  550يورو ي
ه شهادة ال
الن يمكن التقدم إليها بعد إنجاز هذا المستوى ي
يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب .والشهادة ي
المهن وبخاصة للتخصصات الطبية أو لدخول السنة
أساس للحصول عىل مقعد يف التدريب
وه رشط
ي
ي
 B2ي
ً
وه إثبات عىل أن من حصل عليها يملك معلومات جيدة جدا يف اللغة
ر
التحضيية لجميع التخصصات الطبية ي
ً
ر
ه شط
األلمانية وقادر بنفس الوقت عىل التحدث بشكل جيد جدا مع الناس وفهم معظم
ر
الناطقي بها وكذلك ي
ر
أول من الجامعة يف
اغبي بالحصول عىل قبول
أساس عند معظم الجامعات األلمانية للر ر
ط ي
جامع ش ي
ي
ي
ً
ر
التأشية عند التقدم
الكثي من السفارات األلمانية للحصول عىل
ه شط عند
ر
ر
التخصصات الطبية حرصا وكذلك ي
وغيهم .وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إل
لتأشية البحث عن عمل أو التخصص لألطباء أو العمل
للممرضي ر
ر
ر
امتحان ال  C1أو  DSHأو .TestDaF
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C1

DSH

TestDaF

ه  4أسابيع أما إذا كان كورس عادي
مدة دراسته تختلف بحسب نوع الكورس ،فإذا كان كورس مكثف فمدته ي
وف خارج ألمانيا تياوح ما ربي  200إل 400
فمدته  6أسابيع وتكلفته يف ألمانيا تياوح ما ربي  350إل  550يورو ي
ه شهادة ال
الن يمكن التقدم إليها بعد إنجاز هذا المستوى ي
يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب .والشهادة ي
وه إثبات عىل أن من حصل عليها يملك معلومات ممتازة عن اللغة األلمانية وقادر بنفس الوقت عىل التحدث
 C1ي
ً
الناطقي بها وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إل
بشكل ممتاز مع الناس وفهم كل الكلمات تقريبا الصادرة من
ر
اغبي بالتخصص أو العمل يف ألمانيا أو
وه شهادة مطلوبة من أغلب األطباء الر ر
امتحان ال  DSHأو  TestDaFي
الماجستي أو الدكتوراه يف أغلب الجامعات األلمانية.
اغبي بدراسة
ر
للطلبة الر ر
ً
اإلنكليية والكورسات المؤهلة له عادة ما
وهو ليس مستوى بل شهادة لغة ألمانية تشبه التوفل أو اآليلتس يف اللغة
ر
ً
حوال  350يورو وسطيا والنجاح بهذا االمتحان يعتمد عىل
حوال  6أسابيع وتكلف
تحضيية مدتها
تكون كورسات
ر
ي
ي
الن حصل عليها المتقدم ,فمن حصل يف االمتحان عىل درجة  %57عىل األقل فسيحصل عىل شهادة ال
الدرجات ي
 DSH1و من حصل يف االمتحان عىل درجة  %67عىل األقل فسيحصل عىل شهادة ال  DSH2و من حصل يف
وه أعىل شهادة فيه وبالطبع فالحاصل عىل
االمتحان عىل درجة %82
عىل األقل فسيحصل عىل شهادة ال ً  ً DSH3ي
ً
ر ً
هذه الشهادة يكون ملم تقريبا بكل تفاصيل اللغة األلمانية كتابة ومحادثة وكل من يريد دراسة البكالوريوس مباشة
ر
والمباشة بالدراسة.
التحضيية عليه الحصول عىل مستوى  DSH2عىل األقل لدخول الجامعة
بدون السنة
ر
ً
إلنكليية ويشابه تماما شهادة ال DSH
وهو ليس مستوى بل شهادة لغة ألمانية تشبه التوفل أو اآليلتس يف اللغة ا
ر
ً
حوال 350
حوال  6أسابيع وتكلف
تحضيية مدتها
باللغة األلمانية والكورسات المؤهلة له عادة ما تكون كورسات
ر
ي
ي
ً
يعتي مستوى  TDN3هو
يورو وسطيا والنجاح بهذا االمتحان يعتمد عىل المستوى الذي حصل عليه المتقدم ,إذ ى
أدن مستوى وتقبل به القليل من الجامعات بتخصصات معينة كتخصص الموسيقا أو الفنون ,وأما المستوى
ً
يعتي المستوى  TDN5هو األعىل من
 TDN4فهو مستوى أعىل من السابق وتقبل به جميع الجامعات تقريبا بينما ى
ً
ربي كل المستويات وبالطبع مقبول يف كل الجامعات .وبالطبع فالحاصل عىل هذه الشهادة يكون عارف تقريبا بكل
ً
ً
ر ً
التحضيية عليه
مباشة بدون السنة
تفاصيل اللغة األلمانية كتابة ومحادثة وكل من يريد دراسة البكالوريوس
ر
ر
والمباشة بالدراسة.
الحصول عىل مستوى  TDN4عىل األقل لدخول الجامعة

 -5اللغة المطلوبة من قبل السفارات األلمانية

ً
المهن مستوى
اغبي بالسفر إل ألمانيا بغرض دراسة التدريب
عادة ما تطلب السفارة األلمانية من الطلبة الر ر
ي
ً
ينبع الحصول
وف بعض التخصصات وخاصة التخصصات الطبية
 B1يف اللغة األلمانية ًألغلب التخصصات ي
ي
ينبع عىل الطالب االتصال بالسفارة األلمانية يف البلد الذي يريد التقدم
عىل مستوى  B2مسبقا وعىل كل حال
ي
التأشية منه واالستفسار عن ذلك بنفسه أو االطالع عىل متطلبات السفارة الموجودة عىل موقع السفارة
بطلب
ر
ون.
اإللكي ي

المهت
 -6العمل الحر اثناء التدريب
ي
الن ستعمل لديها ،فان رخصت لك بالعمل
المهن بشكل حر ال الجهة
يعود رشط العمل أثناء فية التدريب
ي
ي
ً
إضاف ال يزيد عن  450يورو شهريا.
صغي يسم  Mini Jobبراتب
فيمكنك ممارسة عمل
ر
ي
ً
أما عند انتهاء الطالب من الدراسة فيسمح له قانونيا البقاء يف ألمانيا لمدة ستة أشهر من تاري خ التخرج ويعط
وثيقة إقامة مؤقتة تسم إقامة البحث عن العمل وعند انقضاء تلك المدة بدون أن يجد الطالب المتخرج
ً
الفيا من إحدى السفارات
فرصة عمل فهو ملزم قانونيا بمغادرة ألمانيا والتقدم من جديد بطلب للحصول عىل ر
األلمانية يف العالم.
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 -7السكن وكل ما يخصه
عاديي ويياوح إيجار الغرفة ما ربي
المهن هو السكن الخاص المأخوذ من أناس
الرئيس لطلبة التدريب
السكن
ر
ي
ي
ً
 250إل  450يورو شهريا بحسب نوع السكن مفرد أو مشيك ويدفع اإليجار من الطالب نفسه وال عالقة
المهن بهذا اإليجار.
لصاحب العمل أو مؤسسة التدريب
ي
ر
الن يرصفها بمبلغ تقديري يقدر
ويليم المستأجر باالشياك مع شكة كهرباء يدفع لها رسوم شهرية ثمن الكهرباء ي
ً
بحوال  30يورو وسطيا للشخص الواحد.
ي
ً
بحوال  20يورو وسطيا يدفعها
وكذلك األمر نفسه لتكلفة االنينت المي يل  DSLإذ أن االشياك الشهري يقدر
ي
المستأجر ر
لشكة االتصاالت المقدمة لخدمة االنينت المي يل.

 -8المعيشة والمرصوف الشهري
نقصد بالمعيشة هنا التكلفة الشهرية الن سيحتاجها الطالب لطعامه ر
تعتي أسعار الطعام
وشابه واتصاالته ،إذ ى
ي
ً
كبي بالمقارنة مع دخل الفرد إذ يحتاج الطالب شهريا ما ربي
الكيى يف ألمانيا رخيصة إل حد ر
يف المحال التجارية ى
ً
ً
 100إل  200يورو كتكلفة طعام ر
شهريا ر
لشيحة الهاتف المحمول .وطبعا
حوال  10يورو
وشاب إضافة إل
ي
التكلفة السابقة ه للطالب المليم باألكل ر
والشب يف البيت أو يف مطعم الجامعة أو مطعم المدرسة المهنية
ي
وغيها من األماكن
وسييد تلك التكلفة لو اعتمد الطالب يف طعامه عىل المطاعم الجاهزة وزيارة
المقاه ر
ي
ً
التدخي مكلف يف ألمانيا إذ يياوح مرصوف الطالب شهريا من
اليفيهية العامة .ولن ننس هنا بأن نذكر بأن
ر
 100إل  250يورو بحسب المدخن حيث إن سعر علبة سجائر المالبورو ما ربي  6إل  9يورو بحسب عدد
السجائر الموجودة يف العلبة.

متوسط المرصوف السنوي الذي يحتاجه الطالب يف ألمانيا
ً
الغث
شهريا للطالب ر
مدخن والمعتمد عىل
الطبخ يف المثل
ً
الغث
شهريا للطالب ر
مدخن والمعتمد عىل
األكل يف المطاعم

متضمن السكن والطعام
الصح والكهرباء
والتأمي
ر
ي
واإلنثنت والهاتف

ً
حوال  600يورو شهريا
ي

التكلفة السنوية
حوال  8000يورو
ي

متضمن السكن والطعام
الصح والكهرباء
والتأمي
ر
ي
واإلنثنت والهاتف

ً
من  700إل  850يورو شهريا

التكلفة السنوية
حوال  10000يورو
ي

ً
شهريا للطالب
المدخن والمعتمد
عىل الطبخ يف المثل

متضمن السكن والطعام
الصح والكهرباء
والتأمي
ر
ي
واإلنثنت والهاتف
والتدخي
ر

ً
من  700إل  850يورو شهريا
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ً
شهريا للطالب
المدخن والمعتمد
عىل األكل يف المطاعم

متضمن السكن والطعام
الصح والكهرباء
والتأمي
ر
ي
واإلنثنت والهاتف
والتدخي
ر

التكاليف اإلضافية

ً
من  800إل  1000يورو شهريا

التكلفة السنوية
حوال  12000يورو
ي

ً
حوال  300يورو تكلفة كورس اللغة شهريا فيما لو احتاج الطالب ذلك
ي

الصح والعالج
التأمي
-9
ر
ي

ً
ر
الن
الن تعمل يف هذا النوع ر
ر
كثية جدا وأسعارها متفاوتة عىل حسب نوع الخدمات ي
التأمي الخاص والشكات ي
تغط تكاليف عالج األسنان إال ضمن
تغط تكاليف عمليات معينة وغالبيتها ال
سوف تقدمها للعميل فمنها ال
ي
ي
ً
وتتمي معظم تلك ر
الشكات بأنها تشيط عىل عمالئها الدفع أوال
حاالت محددة وتكاليف واشياكات إضافية،
ر
ً
للطبيب أو المشف وبعدها يقوم العميل بإرسال الفاتورة ر
التأمي ليسيد إما كامل التكاليف أو غالبا نسبة
لشكة
ر
ً
التأمي ب  29يورو شهريا.
الن دفعها ،ويبدأ سعر
ر
من التكاليف ي

-10
❖
❖
❖

❖
❖
❖

المهت:
لتأمي عقد التدريب
األوراق المطلوبة
ر
ي
صورة عن جواز السفر
ً
(ألمان حرصا) عن الشهادة الثانوية مع كشف الدرجات لجميع المواد
نسخة طبق األصل ميجمة
ي
ومصدقة من وزارة خارجية البلد الصادرة منه ومن السفارة األلمانية يف بلده.
ً
الن درسها الطالب يف
نسخة طبق األصل ميجمة
ي
(ألمان حرصا) عن كشف أو بيان درجات المواد ي
الجامعة لحد تقديم الطلب وتصديقه من وزارة الخارجية والسفارة األلمانية ((هذا الطلب خاص
ً
بالطلبة الذين يدرسون حاليا مرحلة البكالوريوس خارج ألمانيا ولم ينتهوا من دراستها بعد ويريدون
المهت يف ألمانيا)).
دراسة التدريب
ي
سية ذاتية  CVموقعة من الطالب باللغة األلمانية.
ر
األلمان  Goethe Institutأو المعهد النمساوي .ÖSD
شهادات اللغة األلمانية من معهد جوته
ي
المهن.
حساب  Skypeمن أجل إمكانية إجراء المقابالت المؤهلة لقبول الطالب يف التدريب
ي

 -11متطلبات السفارة األلمانية
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❖

7

تأشية وطنية عدد .2
طلب ر
ونسختي عنه.
جواز سفر صالح ستة أشهر عىل األقل
ر
صور شمسية بيو ميية عدد  2مع خلفية فاتحة اللون.
المهن الصادر من ألمانيا.
عقد التدريب
ي
الن يحتاجونها ولكن عىل
شهادة إتمام اللغة األلمانية وهنا يتم سؤال السفارة األلمانية عن نوع الشهادة ي
ه  B1لمعظم الدول واالختصاصات ولكن يف دول والختصاصات أخرى يتم طلب شهادة ال
األغلب ي
الفيا ،وننصح باالطالع عىل موقع السفارة األلمانية يف البلد الذي سيقدم
 B2حن يسمح التقدم لطلب ر
التأشية وذلك للحصول عىل اإلجابة الدقيقة والوافية.
منه الطالب طلب
ر
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ً
وباف الشهادات الجامعية إن
الن يملكها الطالب ابتداء من شهادة الثانوية العامة ي
❖ جميع الشهادات ي
الن أصدرت تلك
وجدت وبالطبع يجب أن تكون تلك الشهادات مصدقة من
الجهات الحكومية ي
ً
الن صدرت منها ويجب أيضا أن تكون ميجمة إل اللغة األلمانية
الشهادات ومن وزارة الخارجية للبد ي
ً
جمي معتمدين من السفارة األلمانية وتصديقها أيضا من السفارة األلمانية قبل تقديم طلب
من مي ر
التأشية.
ر
ً
❖ قد تطلب السفارة األلمانية أوراق أخرى بحسب كل حالة ولكن نادرا ما يتم ذلك كأوراق إثبات السكن أو
وغيها.
طيان أو حجز
فندف أو وثيقة أحوال مدنية ر
حجز ر
ي
ً
التأشية الذي
الصح وتطلب عادة بعد إخطار السفارة الطالب بالموافقة عىل طلب
التأمي
❖ وثيقة
ر
ر
ي
قدمه لها.
التأشية.
❖ مبلغ  75يورو كتكلفة لدراسة طلب
ر
ً
ونسختي أسود
مالحظة مهمة :تطلب السفارة األلمانية عادة نسخة أصلية ملونة عن جميع ما ذكر أعاله
ر
بالنسختي
وأبيض عن نفس األوراق وبعدها تقوم السفارة بإرجاع النسخة األصلية الملونة للطالب وتحتفظ
ر
الباقيتي.
ر
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لتأمي الخدمات للطالب:
خطوات التعاقد مع رشكة حداثة الدولية
ر
بعد دراسة استمارتك اإللكيونية المرسلة لنا سيتم فحصها وإخبارك بقبولنا أو رفضنا لطلبك.
يف حال تم قبول طلبك سيتم التواصل معك من أجل تحديد موعد مقابلة عن طريق السكايب أو الزوم.
بعد إتمام المقابلة وتحقيقك ر
المهن والسفارة األلمانية يتم توجيهك إل
لشوط ومتطلبات التدريب
ي
الوكيل أو المندوب المعتمد ر
لشكة حداثة الدولية يف بلدك.
وف حال عدم وجود مندوب أو
بعده تقوم بتوقيع عقد ر
تأمي الخدمات مع وكيلنا أو مندوبنا يف بلدك ي
ر ً
وكيل يف بلدك فيمكنك التعاقد مع الوكيل الموجود يف أقرب بلد مجاور لبلدك أو التعاقد مباشة مع
الفرع الرئيس ر
لشكة حداثة الدولية يف ألمانيا.
ي
وتجهي ملفك الخاص
تأمي الخدمات المنصوص عليها يف العقد
ر
بعد ذلك نقوم بالبدء بإجراءات ر
التأشية من إحدى السفارات األلمانية.
بطلب
ر
الفيا.
بعدها نحجز لك موعد يف السفارة األلمانية من أجل التقدم بطلب ر

تأشثة:
آلية التقديم للسفارة األلمانية والحصول عىل ال ر
التأشية.
حجز موعد لتقديم طلب
ر
ً
تأشية
الذهاب إل السفارة األلمانية يف الموعد المحدد الذي تم حجزه مسبقا لتقديم طلب ال ر
تسليم السفارة كافة األوراق المطلوبة.
أشية
دفع مبلغ  75يورو رسوم دراسة طلب الت ر
ً
تأشية
انتظار مدة تياوح تقريبا ما ربي
أسبوعي إل ست أسابيع لوصول ال ر
ر
تأشية يف حالة الموافقة عىل طلب
قيام السفارة باالتصال بالطالب إلخباره بموعد حضوره الستالم ال ر
التأشية.
ر
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عروض رشكة حداثة الدولية وأسعار الخدمات:

-14

األساس
العرض
ي
مهت
-1
ر
تأمي عقد تدريب ي
 -2تعبئة طلب السفارة
اف عىل مقابلة السفارة
 -3التدريب االحث ي
 -4حجز موعد يف السفارة األلمانية
سثة ذاتية احثافية
 -5كتابة ر
تحفث (موتيفيشن) احثافية
 -6كتابة رسالة
ر
الصح
التأمي
تأمي وثيقة
-7
ر
ر
ي
التأشثة
 -8االتصال بشؤون األجانب لمتابعة طلب
ر

ً
الكىل لهذا العرض هو  2000يورو يتم دفع مبلغ  1500يورو منه مقدما عند توقيع العقد والـ  500يورو
السعر ي
الباقية تدفع عند استالم الخدمات.

ً
مجان %100
ألمانية
لغة
كورس
جدأ))))))
جدا
((((((هام
ي
كل شهر نقوم ف ر
مجان
اف
احث
أونالين
كورس
بافتتاح
الدولية
حداثة
كة
ش
ي
ي
ي
 %100لتدريس مستويات اللغة األلمانية التالية  A1, A2, B1, B2وأطلقنا
ً
كمثة للطلبة المتعاقدين معنا مسبقا أو
عليه إسم (كورس اجملتهد) وذلك ر
ً
اغبي بالتعاقد معنا مستقبال للوصول إل المستوى اللغوي المطلوب من
الر ر
التأشثة وتفاصيل هذا الكورس
قبل السفارة األلمانية عند التقدم بطلب
ر
ر
وشوط االنضمام له مذكورة بالتفصيل يف نهاية هذا الملف.
خدمات إضافية اختيارية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

9

االستقبال يف المطار والتوصيل إل سكن الطالب المؤقت
تأمي سكن مشثك أو فردي مؤقت أو دائم فور الوصول
ر
جولة تعريفية يف المدينة لمرة واحدة
بنك للطالب بعد الوصول إل ألمانيا
فتح حساب ي
تسجيل السكن يف البلدية والتقديم عىل اإلقامة يف شؤون األجانب
المهت وإنهاء إجراءات التسجيل
الذهاب مع الطالب لمقر التدريب
ي
جولة تعريفية يف المدينة لمرة واحدة
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مالحظة هامة:
التأشية يمكن للطالب أن يختار إحدى أو كل الخدمات اإلضافية االختيارية أعاله ولكل
بعد الحصول عىل
ر
وف حال اختيار كل الخدمات سيكون هنالك سعر.
خدمة منها سعر محدد ي

تفاصيل هامة حول الخدمات المقدمة يف العروض:
-1
-2
-3
-4
-5

-6

هذا العرض صالح لمدة شهر من تاري خ حصول الطالب عليه.
يتغي بإنقاص أي خدمة منه.
ال يمكن بحال من األحوال تجزئة العرض الواحد ،بل سعر العرض ثابت ال ر
ال يوجد أي خصم للمجموعات فسعر العرض لطالب واحد هو نفسه لمئة طالب.
المهن ضمن المدة المنصوص عليها يف
تأمي عقد التدريب
يف حال عدم قدرة رشكة حداثة الدولية عىل ر
ي
العقد فسيتم إرجاع كامل المبلغ للطالب والذي تم تسليمه أثناء توقيع العقد.
الصح لمدة ثالثة أشهر والمطلوبة
التأمي
وه استخراج وثيقة
تأمي وثيقة
ر
ر
يقصد بخدمة ر
ي
التأمي الص ي
ح ي
ر
التأمي
التأشية وأما مدفوعاتها الشهرية فيدفعها الطالب لشكة
من السفارة األلمانية بعد الحصول عىل
ر
ر
عند القدوم إل ألمانيا.
يسعدنا يف رشكة حداثة الدولية أن يكون الطالب عىل تواصل دائم معنا أثناء وجوده يف ألمانيا ونحن
ر
المباش عىل الفرع
جاهزون لتقديم أي استشارة مجانية له عىل مدار إقامته يف ألمانيا من خالل اتصاله
الرئيس ر
لشكة حداثة الدولية يف ألمانيا وسؤاله لنا عن أي موضوع يواجهه ويريد االستفسار عنه.
ي

ومندوبي ر
لشكة حداثة الدولية:
الت يوجد فيها وكالء
ر
جدول بالدول والمدن الحالية ي
مرص

الكويت

العراق

اإلمارات

قطر

األردن

سوريا

لبنان

السودان

السعودية

المغرب

ليبيا

البحرين

رومانيا

مالثيا
ر

أوكرانيا

تركيا

اليمن

الجزائر

تونس

معلومات عامة وهامة:
-1
-2

-3

-4
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ً
ر
مهن للطلبة يف كافة أوقات السنة ولكن تبدا
نحن يف شكة حداثة الدولية نؤمن عقود التدريب ال ي
الدراسة الفعلية يف أول الشهر التاسع من كل عام لكافة التخصصات.
ً
المهن تقدر وسطيا بثالثة أشهر وال تزيد عن ستة أشهر وذلك بعد الحصول
تأمي عقد التدريب
فية ر
ي
وه  B1لكافة التخصصات ما عدا التخصصات الطبية و  B2لكل
عىل شهادة اللغة األلمانية المطلوبة ي
التخصصات ومن ضمنها التخصصات الطبية.
غي مقيم يف تلك الدولة
يمكن للطالب التعاقد معنا من أي دولة فيها وكيل لنا وحن لو أن الطالب ر
وذلك من خالل توكيل أحد معارفه ليحل محله أثناء توقيع العقد أو من خالل توقيع العقد مع الفرع
الرئيس ر
للشكة يف ألمانيا عن طريق اإليميل.
ي
مهن لجميع أنواع الشهادات الثانوية كالصناعية والتجارية والفنية واألزهرية
نحن نؤمن عقود تدريب ي
ر
وغيها إذا كانت معيف بها يف ألمانيا.
والشعية ر
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المهن.
تحضيية لطلبة التدريب
 -5ال يوجد سنة
ر
ي
األلمان يف خارج ألمانيا أن تدرس
 -6ليس من الرصوري للحصول عىل شهادة لغة معتمدة من معهد جوته
ي
كورس اللغة يف معهد جوته نفسه ،بل يمكنك دراسة الكورس أونالين أو يف أي معهد خاص ولكن
االمتحان يقدمه الطالب يف معهد جوته للحصول عىل شهادة لغة معتمدة منه أو يقدمه يف المعهد
النمساوي .ÖSD
 -7ال قيود لسفر الطالب خارج ألمانيا من يشاء ،فما دام جواز سفره معه وإقامته معه يمكنه السفر بحرية
وف
مطلقة بدون أي قيد أو رشط وذلك ضمن أيام اإلجازة المنصوص عليها يف عقد التدريب
المهن ي
ي
العطل الرسمية.

حقائق البد من معرفتها قبل السفر:
المهن ستكون هنالك فية تجريبية مدتها ستة
• بعد وصول الطالب إل ألمانيا والبدء بدراسة التدريب
ي
ر
أشهر وهذا األمر متعارف عليه يف ألمانيا حيث تقوم الشكة -بعد مرور ستة أشهر بالعمل لديها -بتقييم
ً
الن تؤدي إل
وضع الطالب أو المتدرب وبناء عىل هذا التقييم تمدد له العقد أم ال وبالطبع األسباب ي
إلغاء العقد من ر
بالقواني واألنظمة الموجودة يف العقد.
الشكة سببها عدم اليام الطالب أو المتدرب
ر
الشكة أن يختار أو يلتحق ر
• ال يحق للطالب أو المتدرب ف حالة فسخ العقد مع ر
بشكة جديدة بل عليه
ي
مهن مع عقد عمل جديد.
تدريب
ة
تأشي
عىل
جديد
مغادرة ألمانيا والتقديم من
ر
ي
• ال يشيط علينا الطالب أو المتدرب التعاقد مع رشكة معينة بذاتها بل نقوم نحن بإحضار العقد من أي
رشكة فيها شاغر لمهنة معينة توافق المهنة المحددة من الطالب.

تفاصيل

ً
كورس اجملتهد لتعلم اللغة األلمانية مجانا  %100لمستويات A1, A2, B1
ً
❖ إمكانية القبول يف كورس اجملتهد محصورة بالحاالت التالية تحديدا:

المرحلة

ر
الشوط

البكالوريوس أو السنة
التحضثية
ر

يشثط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة ثانوية بمعدل ال يقل عن %60

الماجستث
ر

يشثط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة بكالوريوس بمعدل ال يقل عن %70

الدكتوراه

ماجستث بمعدل ال يقل عن %70
يشثط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة
ر

المهت
التدريب
ي

يشثط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة ثانوية بمعدل ال يقل عن %70
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البحث عن عمل

يشثط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة بكالوريوس بمعدل ال يقل عن %60

تأشثة العمل
ر

يشثط أن يكون الطالب حاصل عىل شهادة بكالوريوس بمعدل ال يقل عن %60

المجان  %100لتعلم اللغة األلمانية:
❖ مزايا االشثاك ب ـ كورس اجملتهد
ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ً
تعلم اللغة األلمانية مجانا  %100لكل من يجتهد ويليم بهذا الكورس.
في من ألمانيا ويتحدثون اللغة العربية لتسهيل عملية التعليم عىل الطالب.
مدرسي
أكاديميي محي ر
ر
ر
ر
اس
كورس أونالين مكثف لتحقيق الشط اللغوي بشعة وكفاءة بنفس الوقت من خالل برنامج در ي
متمي ومدروس.
ر
التأشية.
تحقيق المستوى اللغوي المطلوب من السفارة األلمانية لقبول طلب
ر
األلمان مع مناهج أخرى متخصصة لتدعيم الكورس.
دول معتمد من معهد جوته
ي
منهاج ي
ر
اليامج المساعدة.
وغيه من ى
كينامج  Zoomر
منصات تفاعلية عالمية تعتمد خاصية البث المباش ى
ً
ً
ً
األلمان والحصول عىل المستوى
تجهي الطالب علميا ونفسيا وعمليا الجتياز امتحانات معهد جوته
ر
ي
التأشية.
المطلوب من السفارة األلمانية والذي يخوله لتقديم طلب
ر

الت يعتمدها كورس اجملتهد:
❖ اآللية ي
ه  6أسابيع.
• كورس مكثف وشي ع حيث أن مدة كل مستوى من مستويات  A1, A2, B1ي
• سيكون الكورس لكل مستوى خمسة أيام يف األسبوع وثالث ساعات درسية يف اليوم.
• يدفع الطالب عند التسجيل  200يورو ولكن بعد انتهاء الكورس واليام الطالب بحضور جميع
َ
المحاضات وكتابة جميع الوظائف يعاد له كامل المبلغ أي أن أخذنا للمبلغ يكون كضمان الليام
فعىل مما يساهم يف تحقيق حلمه من جهة يف السفر إل ألمانيا ومن جهة أخرى
الطالب بالكورس بشكل ي
توفي المال والجهد الناتج عن عملية االليام المطلوبة.
ر
• يف حال غياب أو تأخر الطالب عن أحد الدروس يتم خصم مبلغ  10يورو منه كمخالفة عن ذلك الغياب
ً
وبالمثل يف حال تخلفه أو تأخره عن كتابة وظيفة ما سيتم أيضا خصم مبلغ  10يورو كمخالفة عن ذلك.
األلمان للتقدم إل امتحان اللغة الموافق ل
• عند انتهاء الكورس يقوم الطالب بالذهاب إل معهد جوته
ي
(كورس المجتهد) الذي درسه لدينا وعند النجاح يف امتحان معهد جوته سيحصل عىل شهادة اللغة
التأشية.
األلمانية الرسمية المطلوبة من السفارة األلمانية للتقدم عىل
ر

❖ مثال عىل طالب مشثك ب ـ كورس اجملتهد:

ً
الطالب يعقوب تعاقد معنا للحصول عىل خدمات الدراسة يف ألمانيا أو أنه أراد التعاقد معنا مستقبال وبعدها
ً
مية أن يشيك يف كورس المجتهد لتعليم اللغة األلمانية مجانا  %100للوصول إل مستوى B1
عرضنا عليه ر
الذي تطلبه السفارة األلمانية يف بلده ،فوافق عىل ذلك أي أنه سيدرس عندنا كورسات  A1, A2, B1المجانية
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ً
ر
ه  200يورو  ,وبالفعل
 %100بشط اليامه بحضور هذه الكورسات ,حيث أن تكلفة الكورس الواحد عادة ي
وه  200يورو ولكن يف حال أن يعقوب اليم وحرص كل
عىل الطالب يعقوب دفع رسوم الكورس األول  A1ي
الن يعطيها المدرس له ,عندها نقوم يف نهاية الكورس بإرجاع مبلغ ال  200يورو
الدروس وكتب كل الوظائف
ي ً
ً
كامال له بدون نقصان ويدفع مجددا نفس المبلغ للكورس الذي يليه وهو  A2وهكذا.
بينما لو أن يعقوب غاب أثناء كورس ال  A1عن بعض الدروس فيتم خصم مبلغ  10يورو عن كل درس يغيبه
وكذلك يتم خصم  10يورو عن كل وظيفة ال يسلمها يف ميعادها وكمثال عىل ذلك لو أن يعقوب غاب بالمجمل
فبالتال قد أخطأ  8أخطاء ،أي يتم خصم مبلغ  80يورو منه
عن خمسة دروس ولم يكتب ثالث وظائف
ي
ً
وبالتال يف نهاية الكورس بدل أن يتم إرجاع مبلغ ال  200يورو كامال له يتم
كعقوبة وغرامة بسبب هذه األخطاء
ي
إرجاع مبلغ  120يورو فقط وهكذا األمر لبقية المستويات.
مجان  %100للطالب المليم والمجتهد والمهتم والمتعاقد معنا
بالمحصلة فإن كورس المجتهد هو كورس
ي
ً
ً
ً
ً
الغي مهتم أو
مسبقا أو الراغب بالتعاقد معنا مستقبال وإال فهو مدفوع الثمن كليا أو جزئيا للطالب المستهي أو ر
ً
مستقبال.
الغي راغب بالتعاقد معنا
ر

❖ مالحظات هامة تخص كورس اجملتهد:
 .1هذا الكورس ليس خدمة أساسية من خدمات ر
مية
الشكة المكتوبة يف جدول العروض والخدمات ولكنه ر
ً
ً
مستقبال.
اختيارية لكل من تعاقد معنا مسبقا أو سيتعاقد معنا
ً
اغبي بالتعاقد معنا مستقبال وليس اآلن – يمكنهم بالطبع
 .2بالنسبة للطلبة  -ر
الغث متعاقدين معنا والر ر
مجان
التسجيل لدينا يف هذا الكورس بعد دفع رسوم الكورس ( 200يورو لكل مستوى) وسيكون الكورس
ي
ً
لتأمي خدمات معينة ,فعندها نقوم
وه أن يقرروا التعاقد معنا مستقبال
ر
لهم  %100يف حالة واحدة فقط ي
ً
الن تم التعاقد عليها معنا حديثا,
الكىل للخدمات ي
بخصم كامل تكاليف الكورس المدفوعة من السعر ي
ومثال ذلك لو أن الطالب يعقوب أراد االشياك يف هذا الكورس ولكنه ال يريد توقيع عقد خدمات معنا
ً
ً
مسبقا فيقوم يف هذه الحالة بدفع رسوم الكورس مسبقا بحسب عدد المستويات الراغب بدراستها لدينا
ً
( 200يورو لكل مستوى) ولو افيضنا جدال أن يعقوب درس لدينا لغاية مستوى  B1أي أنه قد دفع ثمن
ثالث مستويات وهم  A1و  A2و  B1أي ما مجموعه  600يورو لكامل الكورس وبعد انتهاء الكورس قرر
ً
ً
يعقوب التعاقد معنا مثال للحصول عىل خدمات معينة قيمتها فرضا  1500يورو فسنقوم بخصم مبلغ 600
وبالتال أصبح بالفعل
يورو من تلك الخدمات ليصبح المطلوب منه فقط  900يورو لقاء التعاقد الجديد
ي
جان .%100
الكورس م ي
ً
 .3يتم تزويد الطالب بالكتب اإللكيونية مجانا ولن يحتاج الطالب ر
يكتف
لشاء أي كتب أثناء هذا الكورس بل
ي
بالكتب المعطاة له من قبلنا.
 .4الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن عدم إثارة الشغب والمتاعب أثناء الكورس تحت طائلة المحاسبة
النهان من الكورس.
والفصل
ي
 .5يتم تحديد األيام والساعات المحددة للكورس من قبل المدرس المختص قبل بداية الكورس.
 .6يتم تزويد الطالب بالكتب اإللكيونية قبل بداية الكورس.
الن لديه.
 .7هنالك امتحانات أسبوعية الختبار الطالب ومتابعته وذلك لسد الثغرات اللغوية ي
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 .8عىل الطالب االليام الكامل بكل ما يمليه عليه المدرس وذلك لتحقيق مصلحته بالدرجة األول ومصلحة
الكورس والطلبة اآلخرين بالدرجة الثانية.
 .9سيكون هنالك لكل كورس مجموعة خاصة عىل الوتساب وذلك لبقاء المدرس والطالب عىل تواصل دائم
وسيكون هنالك رإشاف ر
مباش من رشكة حداثة الدولية عىل مثل هكذا مجموعات.

❖ مواعيد بدء كورس اجملتهد المكثف لعام  2020و :2021
(((خمسة أيام يف األسبوع  /ثالث ساعات درسية يف اليوم)))
بداية الكورس
10.08.2020
01.09.2020
01.10.2020
01.11.2020
01.12.2020
01.01.2021
01.02.2021
01.03.2021
01.04.2021
01.05.2021
01.06.2021
01.07.2021
01.08.2021
01.09.2021
01.10.2021
01.11.2021
01.12.2021

A2
/
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

A1
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

B1
/
/
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

B2
/
/
/
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

للتسجيل يف الكورس والسؤال عن خدماتنا:
ى
الرئيس
الفايث أو اإليمو أو البوتيم أو التلغرام أو الالين عىل الرقم
عث أحد برامج االتصال كالوتساب أو
ى
يرج االتصال بنا ى
ي
ر
لشكة حداثة الدولية يف ألمانيا00491794297725 :
مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح
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