
نمشروع “ بوصلة النذماج عبر النترنت ـ بوابة  النترنت بمدينة بون”
 

دراسةوالالعمل، الوظيفة قائمة:  من ال2النقطة رقم  

  الرئيسية الصفحة2.0ل

 يشكل العمل جزءا مهما من حياة النسان. تضمن الحياة العملية تكاليف عيش الفراد وتأمن عائلتهم. بل يعتبر العمل أكثر إلى 
 جانب ما سلف ذكره: دعما للعتراف الجتماعي، وسندا للتقييم الذاتي للفرد وكذا للحفاظ على هويته. وقد يكون العمل سببا في

 نسعادة المرء بإبرازه و تطويره لقدرات هذا الخير.    
 

 عالم العمل من خلل التعليم والتكوين المهنيولوج 

يعد. التعليم الشرط  الول للوصول إلى عالم العمل
إتمامبفقط  لنه ، المرحلة البتدائيةوجب عليه في هذا الحال على القل إنهاء تالدراسةرغب في يشخص ل الحتى لو كان   

عاوالرجال معا.ينطبق هذا على النساء و .لئم متكوين مهنيعرض الحصول على لشباب ل يمكنالدراسة 

المساواة في العمل

  المالتشجع الدولة على المساواة والتوفيق بين العمل والحياة السرية من خلل مجموعة متنوعة من العروض، مثل
  أو الجازة الوالدية مرة أخرىالولدةعودة المهات والباء بعد إجازة ضمان يجب . )Elterngeldلوالدين(المخصZص ل

.هم دون مشاكلإلى عمل

التعلم مدى الحياة

أ و ذلك التعلم مدى الحياةالقاعدة الساسية، لهذا يعتبر"اليوم مزاولة نفس العمل مدى الحياة لم يعد يشكل  Zمن خلل" عامل مهم 
  حول التطورات في مجالالمستمرةوالمعلومات الدراسة الذاتية الفردية  في الجامعات والكليات، من خلل الدراسةالتدريب المهني، 

.عملال

الطريق للحصول على التصريح  بحق العمل

  في حريةومبالحقتمتعيصريح بذلك. كما حاجة إلى أي تبدون وظيفة في ألمانيا بحق مزاولة أي  التحاد الوروبي وا مواطنتمتعي
.التنقل

ة الدول الجديدة وا مواطنويشكل Zعملبحق التصريح ، إذ يتوجب عليهم تقديم طلب المجموعة خاصة لتحاد الوروبيل إلى المنضم 
  بلغاريا ورومانياكلZ منوتشمل هذه البلدان ). سبع سنوات من تاريخ النضمام( التي تبلغنتقالية اللفترة لدى مصلحة الشغل خلل ا

.2007التي انضمت إلى التحاد الوروبي في عام 

 ، ولكن أيضاقامةال تصريحل ليس فقط )لتحاد الوروبيل الغير منتمينأي جميع المواطنين (حتاج جميع الرعايا الجانب الخرين ي
باشرةx عملال تصريحل zتتضمنلالشغ التصريح في القانون "ترخيص اهذ. ويطلق على  العمل أو لتسجيل العمال التجاريةل}م ." 

 علىفي معظم الحالت،   ذلك بالرغم منيجب. إل أنه لالشغ وطن) مسبقا ترخيصتالتصريح ل مث(تصاريح القامة بعض 
(الرابط: مصلحة الجانبتقديم طلب لدى تحاد الوروبي لل الغير منتمينالجانب 

www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/buergerdienste_online/buergerservice_a_z/00152/ind
ex.html?lang=de(

 بعقد العمل أوبشهادة من طرف رب العمل الذي سيتم العمل عنده في المستقبل.لالشغ ترخيصيجب الدلء إلى جانب طلب 
)www.bonn.de/online_formulare/termin_auslaenderamt/يمكن حجز المواعيد لدى مصلحة الجانب (الرابط:

 (رابط داخلي للصفحةبالقامة و التجن6س عبر الهاتف أو النترنت. تجدون المزيد من المعلومات في نقطة القائمة المتعلقة  
).1.0الرئيسية
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معلومات
بون  

بون مصلحة/الجانب: تصريح حق القامة وحق العمل
www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/buergerdienste_online/buergerservice_a_z/00152/ind

ex.html?lang=de

استمارة “خاصة بتشغيل العمال الجانب في ألمانيا”المكتب التحادي للشغل 
www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB7-

Beschaeftigung-ausl-AN.pdf

وزارة الشغل والشؤون الجتماعية / النذماج عن طريق التأهيل
www.intqua.de

 بوثائق و مؤهلت العملالرقرار. 2.1

ا في بلد آخر،لمانيا، أو يجب غالبا على كل من يرغب في العمل في أ ه    أن يحصل على إقرار بمؤهلتهمزاولة مهنة معينة  ت ع ل¡م 
المهنية.

 ، بحيث يسهل هذا القانون إجراءآت القرار بشهادات2012 أبريل 01وقد دخل قانون تقييم المؤهلت المهنية حيZز التطبيق بتاريخ
 العمل و التكوين المهني التي تم الحصول عليها في الخارج. ومن المور الجديدة التي يجب الشارة إليها، هو حق أي أجنبي أو

لوا عليها في الخارج وذلك في ظرف ثلثة أشهر. ل يتم هذا الفحص Zأجنبية في فحص شهادة عملهم أو تكوينهم المهني التي حص 
تلقائيا بل يتوجب تقديم طلب من أجل الحصول على ذلك.

 ببعض اعترفمعلى القل  أو إذا ما كان- شهادة اللمانية  و الشهادة الجنبية ال وجوه التقارب بين لتحديد الفحصويستخدم هذا 
.لمانيا  في أهته الشهاداتجزاء من ال

. هذا الجراءتكاليف تحمل نه عليهم أيجب على المعنيين بالمرأن يعلموا. المعادلة تحديد إجراءآتب هنا عما يسمىو نتحدث 
 شخص.300.000وسيبلغ عدد المستفيدين من هذا القانون الجديد،  حسب تقديرات وزارة التعليم حوالي 

ةx من طرف، فإنه ل ينطبق إل على المهن في طبعهقانون اتحادي ال ذانظرا لن ه ن ظ¡م  zوينطبق هذا مثل على الحكومة الفدراليةالم . 
والحرف التجارية.أ الطباء والمحامين والمهن المهن التالية، مثل

وفستفالياشمال الراين القانون المتعلق بالرقرار في منطقة 

 بالقرار، وذلك بهذف تسهيل إجراءات القرارتكميل لقانون الحلف المتعلق بإعداد القوانين الملئمة ك  التحادية تقوم الوليات
قون ن ةبالمهن  zشمال الراين. ويعتبر  والمعماريين والمعلمين أو المربين من طرف الولية. وتشمل هذه الخيرة مثل المهندسينالم 

  هذا. ويشمل2012يتم مناقشته في البرلمان عام س والذي، القرارالخاص بها ا لقانون مشروعت قدموفستفاليا الولية الولى التي
ة.مهن 165القانون  

 هذه القوانين؟عليها التي ل تنطبق ما هي الشهادات

 ة، بحيث تبقى الشهادات الغير منتمية لمهن جميع المهنشملل تبالقرار قوانين الوليات المتعلقةتحديد المؤهلت المهنية و قانون 
  أخرىإجراءاتوتنطبق عليها الشهادات المدرسية الجنبية.  على نفس الشيء يسري، و  خارجة عن هذا النطاق) معينةمنظمة(

متعلقة بالقرار.

؟المتوفرة الستشارة إمكانياتما هي 

LerNet Bonn/Rhein- Sieg  وBildungswerk für Friedensarbeit :وهي الولية الستشارةجهتين تقدمان في بون توجد 
 طلبال المسؤولة عن تقديم المصلحةلى إ وصول العلىساعد ت القراركماإمكانيات كلZ من هتين الجمعيتين المعلومات حول وتقدIم 

 وبالضافة إلى ،الستشارة الوليةب خاصة" نشرة إعلنية Flyer Erstberatungsstellen"التالية: المعلومات ورقة و توفZر. التطبيق
 لهذا العنوان الصحيح زيغراين / بون ) IHK(والتجارة الصناعة وتعتبر غرفة نفسها.ب الستشارة المختصة الجهاتذلك، تقدم 

 النترنتب اعلى موقعه) IHK(والتجارة الصناعة وتقدم غرفة . ي لقطاع التجاري والصناعبالنسبة للمهن التابعة ل الغرض
www.ihk-bonn.de   الجنبيةالمهنية بالمؤهلت والقرار المعادلةعن .

 تحت الوطني على الصعيدهناك خط ساخن بحيث أن هاتف، ال  عبرباللغة النجليزية أو اللمانيةعلومات  ميمكن الحصول على هذه
 .15 ىحت 9من حتى الجمعة الثنين يمكن استعماله من يوم. 1111 1815 – 030:التاليالرقم 

http://www.integration-in-bonn.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/Flyer_Bonner_Organisationen/Flyer_Erstberatung_Anerkennung_auslaendischer_Abschluesse.pdf
http://www.intqua.de/
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http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/buergerdienste_online/buergerservice_a_z/00152/index.html?lang=de


 المعلومات الخاصة بالجهةعلى  شخصياالحصول  ،  في ألمانيا""إجراءات القراربوابة النترنت ، عبرشخص يمكن أيضا لكل 
عنيةحيث يمكن الالتي يمكن فيها تسوية إجراءات القرار بالشهادات. ب  الباحث عن" عن طريق حصول على عنوان الجهة الم 

  نصائح عمليةكما تقدم بالجراءات المتعلقةالبوابة أيضا على جميع السئلة الهامة وتجيب هذه .  في ثلث خطواتو ذلك" القرار
بخصوص تقديم الطلب.

: من المعلوماتللمزيد
www.anerkennung-in-deutschland.de 

. ةالدوليوالجنبية ومؤهلت التعليم بالشهادات القرارب خاصةوضع معلومات مهمة بمدينة بون لالتربية والتعليم مصلحة  امتوق
.في العمود اليسر من هذه الصفحةمعلومات المتواجدة  اله هذكلتنزيل يمكنكم 

لة مسبقاوهناك مجموعة متنوعة من الطرق لتطوير المعارف والمهارات المهنية  Zتجدون. ة الحكوممن طرفدعم ت والتي-  المحص 
. "التعليممواصلة مزيد من المعلومات في هذا الموقع تحت عنوان "ال

معلومات

)anabin( بالمؤهلت الجنبية الخاص بالقرارمعلومات النظام : المكتب المركزي للتعليم الخارجي
www.anabin.de

مؤهلت التعليمو بالشهادات الجنبية والدولية  الخاص بالقرارPDFيمكن الطلع على ملف 
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/online_bildungsberater/02871/in

dex.html?lang=de( 

التعليم واختيار المهنة 2.2

.كبيربشكل  من فرص العمل إكمال التكوين المهنييزيد بحيث . ية العملالحياة وجولل مسلكالتعليم الجيد أفضل يعتبر
؟إختيارها ينبغي التيالمهنة هي ما  
 باستمرار مهن، وتنضاف إلى ذلك به معترف تكوين مهني 350هناك نحو .  متنوع من المهنوكبير عدد في ألمانيا، وجد ي 
 مما يحد من فرصهم منذ  من المهن المعروفةمحدودركز الكثير من الشباب على عدد يمع ذلك، إل أنه  جديدة. تكوينات مهنيةو

الذين يحلمون به؟عمل ل يعرفون بعد ال لنهمربما . البداية

العملي التدريب ربط العلرقات الولية عن طريق

 تدريبا تعليميا هي إطار قد يكون هذا التدريب و. لمهنة معينة ة اليوميية العملالحياةمعرفة ل مثالية يعتبر التدريب العملي وسيلة
 لتلميذ الغير بالنسبة لجيدة خاصةفرصة وتعتبر هذه التدريبات العملية . عطلةالتطوعي خلل عملي  أو تدريب مؤسسة معينة

  والذين تركواالذين تعرفهم شخصياالمرشحين، فضل العديد من شركات التدريب المتوسطة والصغيرة ت. متفوقين هي الدراسة
.العملي التدريب خلل فترةنطباعا جيدا إ

!في أرقرب ورقت ممكن-  والمعلومات لستشارةا

 للجهة المختصةتوجه يمكن ال السئلة، للجابة عن هته واهتماماتي؟ ي المتاح؟ الوظيفة التي تناسب قدراتالعمليما هو التدريب 
شغلال التابعة لمصلحةبالستشارة المهنية 

-www.arbeitsagentur.de/nn_9832/Navigation/Dienststellen/RDالرابط : ( 
NRW/Bonn/Agentur/Buerger/Ausbildung/Ausbildung-Nav.html(

ويمكن هنا الحصول على الستشارة بالمجان، بالنسبة لمن يرغب في المزيد من المعلومات الضافية الدقيقة، يمكن التصال 
-www.arbeitsagentur.de/nn_9834/Navigation/Dienststellen/RD:الرابط () BIZ( بمركز المعلومات المهنية

NRW/Bonn/Agentur/Buerger/BIZ/BIZ-Nav.html (

 الشغلة مصلح وتنظم .وظائف وفرص الدراسةال و كذا حولمسارات التعليمية، الوذلك من أجل الحصول على المعلومات حول 
.في قاعة بيتهوفنالعمل سوق ب خاصةسنة دورة تدريبية  كل بون ربيع ب
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  مهنالاختيار الخاصة بالمجلت سمى كذلك بالتي ت، وwww.planet-beruf.deينصح بمنصة النترنت التالية:  
"Planet Beruf" ،للباء والمهات الذينمكن . يالشغل مصلحة شكل دفاتر في في الحصول عليهاو أ ك هناتحميلها و يمكن 

-www.planet :الرابط( خاص كتيZب الحصول على،كوين المهنييرغبون في دعم أطفالهم في بداية الت
beruf.de/Heftuebersicht.918.0.html( ،اللمانية و التركية.تينباللغالمتوفر 

 تأخر في التسجيل يعني فقدان فرصة تعلZم. القبل الجل المحدد لذلكسنة فرص التكوين المهني العديد من شركات التدريب تمنح 
 الخاصة والشركاتوظائف المعلومات حول البحث عن الفي إنهاء الدراسة عامين قبل تلميذ و التلميذات بالبدء  ال. ننصحالمهنة 

.في بداية السنة النهائية ننصحهم بتسجيل أنفسهم مباشرةكما  بالتكوين المهني

؟في حيرة تمل زل

وا تعليمهم أو اللذين لم يحصلوا على Zوا عن أهدافهم،مكان للتكوين المهني يتوجب على الشخاص اللذين لم يتمZأل يحبطوا أو يتخل. 
:رابط(  في مجال العملشباب المعني بمساعدة الالمجلس البلدي 

www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/kind_jugend_familie/angebote_hilfen/jugendb
erufshilfe/index.html?lang=de ( ية.لعملا لولوج الحياةيدعم هؤلء الشباب في طريقهم اللذي

 :رابط(ال،  "Werkstattjahr" السنة الخاصة بورشة العمل مثليمكن لبعض العروض 
www.regionalagentur.net/62.html#c150 (وا تعليمهم، أو Zالغير  القامة أوضاع يوذلشباب ا أن تساعد الشباب الغير اللذين لم يتم 

واضحة. 

 " بدل من الترحيلكوينالتجمعية "و تعمل . مجال التكوين المهني من الصعوبات في بشكل خاص اللجئون الشباب يعاني 
"Ausbildung statt Abschiebung) "الرابط: www.asa-bonn.org ( وضعيةالرغم من ب مساعدة هؤلء الشبابعلى 

. فرص العملليجادغيرمستقرة الإقامتهم 

معلومات

المساعدةالعمل، كيف تحصلون على  ون المدرسة بي : مدينة بون
www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/kind_jugend_familie/verbundsystem_jugendb

erufshilfe/index.html?lang=de

 المهنيكوينالشباب والت-: زيغراين / وكالة القليمية بون ال
www.regionalagentur.net/60.html

المكتب القليمي للتعليم: مدينة بون
www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/bildungsbuero/index.html?lang=de 

يالحرفالمجال  المهني في كوينمعلومات عن الت: كولونياب يةغرفة الحرفال
www.hwk-koeln.de/Aus_und_Weiterbildung/02_Berufsausbildung

زيغراين / بون والتجارة  غرفة الصناعة
www.ihk-bonn.de

مدينةالمؤسسات التابعة للالتعليم في : إمكانية مدينة بون
www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/stadtverwaltung_im_ueberblick/ausbildung_bei_der_

stadt/index.html?lang=de

مقاطعة ن ر ففي الصحة والشؤون الجتماعية الشغل، وزارة 
 والتكوين المهني الشباب،التشغيلبخاصة بوابة 

www.jaau.nrw.de

Mixopolis: الشباب على النترنتب الخاصة الثقافات تبادل بوابة 
www.mixopolis.de

http://www.mixopolis.de/
http://www.jaau.nrw.de/
http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/stadtverwaltung_im_ueberblick/ausbildung_bei_der_stadt/index.html?lang=de
http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/stadtverwaltung_im_ueberblick/ausbildung_bei_der_stadt/index.html?lang=de
http://www.ihk-bonn.de/
http://www.hwk-koeln.de/Aus_und_Weiterbildung/02_Berufsausbildung
http://www.hwk-koeln.de/Aus_und_Weiterbildung/02_Berufsausbildung
http://www.hwk-koeln.de/Aus_und_Weiterbildung/02_Berufsausbildung
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/schulen/bildungsbuero/index.html?lang=de
http://www.regionalagentur.net/60.html
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/kind_jugend_familie/verbundsystem_jugendberufshilfe/index.html?lang=de
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/kind_jugend_familie/verbundsystem_jugendberufshilfe/index.html?lang=de
http://www.asa-bonn.org/
http://www.regionalagentur.net/62.html#c150
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/kind_jugend_familie/angebote_hilfen/jugendberufshilfe/index.html?lang=de
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/kind_jugend_familie/angebote_hilfen/jugendberufshilfe/index.html?lang=de
http://www.planet-beruf.de/


 المشاريع الوليدة2.3

 . إل أنه يجب بالرغم من ذلك توخي الخاصحاولة ولوج القطاعم والتزام قوي تجارية بأفكارجيدة، مهارات تمتعمن ييمكن لكل 
  فيحال أسوأ أو إلى الوقوع فيفشل الخطة المالية  إلى بسرعةقد يؤدي  عمل تخطيط مشروع تجاري دون الدخول فيلن  حذر.ال

فخ الديون.

 مكتب البلدية للتنمية القتصاديةالمشورة والدعم فيوليدة رجال العمال والمشاريع اليجد 
www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/wirtschaftsfoerderung/gewerbe

und_gruendungszentrum_schlachthof/index.html?lang=de

ب متخصص،القطاعلعمل في طريق االمساعدة اللزمة لكل من يريد أن يسلك مدينة بون تقدم  Zنصحب يقوم  الخاص عن طريق مدر 
 خدماتب حيث تتمتعب ، المشاريعجالمالمبتدئة في اهتماما خاصا للمرأة  التنمية القتصادية وتعير . منهم على حدةكل واحد 

 من الحصول علىالتنمية القتصادية ب مصلحة المعنيةتمكZن ال.  شهرالتجارب خلل كلتبادل إضافة إلى إمكانية استشارية خاصة، 
“.Alter Schlachthof التجاري „مركز التأسيس الميزانية في  بأثمنة مناسبةمساحات تجاريةمكاتب و

تجاريالنشاط تسجيل ال

 تجاريالنشاط بتسجيل ال، تجدون المعلومات الخاصة تجاريال هنشاطتسجيل  الخاص يتوجب على كل من إختار العمل في القطاع
الرابط التالي:(تحت 

www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/buergerdienste_online/buergerservice_a_z/00367/ind
ex.html?lang=de .(

معلومات

 المشاريعجالمالمبتدئين في بة الخاصالمشورة : مدينة بون
www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/wirtschaftsfoerderung/gewerbe_und_gruend
ungszentrum_schlachthof/index.html?lang=de 

 المهاجرين.طرفمن   منشآت أسZستة بالمشاريع الوليدة.الخاص النترتت والتكنولوجيا: بوابة للقتصادالوزارة التحادية 

www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/entscheidung/branchen_zielgruppen/migranten/index.ph
p

التوظيففي مجال المساواة  2.4

 يجب أن ل يكون. والجورفرص العمل ب ان فيما يتعلقالمرأة والرجل متساوي:  واضحالخاص بهذا المجال جدقانوني ال يعتبر النص
 ل شيئانساء والرجاالمزدوج لل يعتبر العمل. لم يتحقق بعد في أي مكانهذا الهدف إل أن  ة، الوظيف أي تأثير علىالجنسلنوعية 

.للسرة المالي في ضمان الجانبوبالتالي -  الشريكين في دخل السرة كل  ساهمحيث يبالنسبة لمعظم السرا بديهي

!التوازن تحقيق: يجب السرة والعمل

 في السنوات الولى بعد. ، دون الحاجة إلى التخلي عن مهنتهمهمأطفالالتواجد بالقرب من  كل الوالدين يرغبفي كثير من الحيان 
 لتوفيق بين هذينوذلك من أجل ا الجازة الوالديةالحق القانوني في إضافة إلى  لوالدينلاستحقاقات دفع بولدة تدعم الدولة الباء ال

.الهدفين

 د و نموذج العمل بشكل مرن اصبحت التصال في العالم المهني أكثر وأكثر. ويمكن أيضا أن، العمل عن بعالعمل بنصف الدوام
تستخدم لخلق توازن بين العمل والسرة. 

ل العممن طرف رب هم المطالبة بتطبيقه يمكنحيث، الدوامبنصف  حق العمل اقانونييعلموا ان لهم لباء والمهات  أن لوينبغي 
 أما بالنسبة للمعيلين الوحيدين فيمكن لهؤلء تحقيق أهذافهم في مجال العمل مثل التكوين المهني الجزئي. تجدون المزيد من

 المعلومات عند الوكالة الجهوية بون راين زيغ
(www.regionalagentur.net :الرابط)

http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/entscheidung/branchen_zielgruppen/migranten/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/entscheidung/branchen_zielgruppen/migranten/index.php
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/wirtschaftsfoerderung/gewerbe_und_gruendungszentrum_schlachthof/index.html?lang=de
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/wirtschaftsfoerderung/gewerbe_und_gruendungszentrum_schlachthof/index.html?lang=de
http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/buergerdienste_online/buergerservice_a_z/00367/index.html?lang=de
http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/buergerdienste_online/buergerservice_a_z/00367/index.html?lang=de
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/wirtschaftsfoerderung/gewerbe_und_gruendungszentrum_schlachthof/index.html?lang=de
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/wirtschaftsfoerderung/gewerbe


مكان في روضتقدم مصلحة الشباب المسعادة للباء الشباب الموظفين اللذين يرغبون في إيجاد رعاية لطفالهم وذلك بإيجاد   
 ( 3.1الرابط الداخلي:   Kindergarten) أو بإيجاد بدائل أخرى للعناية بالطفال تناسب الوالدينأالطفال 

لمرأةمميزة خاصة باعروض 

 www.migra-info.de العمل التربوي للمهاجرين Bildungswerk für Friedensarbeit يدعم
في تحقيق خطط حياتهم المهنية

لرابطعائلية (االزة الجا العمل بعد أوراشفكار حول مثل ال ،لنساءبا الخاصة مجموعة متنوعة من المعلومات مصلحة الشغلقدم ت  
www.arbeitsagentur.de/nn_9836/Navigation/Dienststellen/RD-

NRW/Bonn/Agentur/Buerger/Chancengleichheit/Chancengleichheit-Nav.html).

المتاحة لهمفرص ال المزيد من الستفادة منلفتيات ليمكن 

مجموعة صغيرة من المهنبالفتيات كتفي ومع ذلك، غالبا ما ت.  أفضل من الفتيانعلى نتائج مدرسية في المتوسط الفتياتتحصل   
مبدئ علىتعرف ت على المرأة أن يجبمن أجل ايجاد فرص العمل، و  في هذه الحالة . محدودةذات الدخل المنخفض مع فرص   

www.girls-day.de  وصلة Girl’s Day بناتالمخصص لل اليوم  خلللفتياتويمكن ل نوعالت
مختلفة المهنية الو التكويناتوظائف ال إمكانيات علىبريل شهر أ في سنويا تعرفال  

2.2وصلة الداخلية ( الخيارات الوظيفية والتدريب ةراجعالمرجو م من المعلومات، للمزيد
: ن أجل الحصول على العمل المناسب، معلومات خاصة بالمهاجرينمم Bildungswerk für Friedensarbeit

www.migra-info.de

بالتنمية القتصادية صلحة المعنيةالممدينة بون: 
 في مجال المشاريعالخاصة بالنساء المبتدئاتالمشورة 

www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/wirtschaftsfoerderung/gewerbe_und_gruend
ungszentrum_schlachthof/index.html?lang=de 

مصلحة الشغل، بمدينة بون تكافؤ فرص العمل
www.arbeitsagentur.de/nn_9836/Navigation/Dienststellen/RD-

NRW/Bonn/Agentur/Buerger/Chancengleichheit/Chancengleichheit-Nav.html

/ المساواةمدينة بون
www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/frauen/gleichstellungsstelle/index.html

2.5 الضمان التجتماعي

في ألمانيايوجد  السببهذا ل.  غنيا أو فقيراان هذا الخيرسواء ك- و الحوادث أمرض ان يتعرض لليمكن لي شخص   
نون  يدفع الشخاص. الساسيةمخاطر الحياة ال يحمي الناس من اللذي لضمان الجتماعيبا مايسمى Zؤم zمساهمةالم  

ناقوتنا تكمن في تضامننا.: هذا هو مبدأ التضامن. ل واحد منهمالدخل الخاص بكب مرتبطةمالية 

خمسة أنواع من التأمينات التجتماعية

 صحية علىتأمين الرعاية ال، تأمين المعاشات التقاعدية، التأمين ضد البطالة: أسس اللماني على خمسة الجتماعي التأمينويستند 
 . نظام الضمان الجتماعيفي تلقائيا يشارك كل شخص يتوفر على عملو. التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي، المدى البعيد

 مل هذه البناء، حمجال في يشتغلون اللذين للشخاصينبغي بل . الحفاظ عليهابطاقة الضمان الجتماعي وثيقة هامة يجب  تعتبر
  صاحبويقوم. الغيرالمشروع العمل محاربة بهذف هناك في حال تواجدهمسلطات الجمارك اللمانية للدلء بها أمام لالوثيقة 
 ينطبقو .  التقاعد والتمريضالصحي و معاشات تأمين اليعنيمؤسسات الضمان الجتماعي لجمالي ال دخلهدفع جزء من بالعمل 

 بمبلغ ماليفي الضمان الجتماعي كذلك  العمل ويساهم ربZ. يورو -400الوظائف بأو ما يسمى صغيرة الوظائف  أيضا على ذلك
يا.قانونمحدد 

http://www.girls-day.de/


معلومات

الضمان الجتماعي في ألمانيا: في ألمانياالجتماعي الضمان وروبي لتأمين الالممثل 
www.deutsche-sozialversicherung.de

ة الدراس2.6

 كثير منهم فرصة جيدة في الجامعات والكلياتلل الدراسة، رغم أن ا سلك طريق في ألمانيا نادر خلفية الهجرةذووا يقررالشباب
  يمكن لمن يتمتع بمهاراة معينة، سواء كان ينتمي لوسطأنهم يعرفون في كثير من الحيان عدة لغات وثقافات.خاصة والمعاهد – 

     التعليم  لدعم      التحادي  قانون   ال   غني أو فقير الحصول على الدعم المادي اللزم للتIكوين من طرف مؤسسات تابعة للدولة مثل
)BAföGالرابط ( :/ www.das-neue-bafoeg.de( الرابطالمنح الدراسية  أو): 

www.innovation.nrw.de/studieren_in_nrw/studienstarter/finanzierung/nrw-
stipendienprogramm/index.php .(

يوجد إضافة إلى ما أنف ذكره برامج خاصة بدعم مجموعات معينة من المهاجرين اللذين يرغبون في متابعة دراستهم بألمانيا. 

من المدرسة إلى الجامعة

 السؤال الذي يطرح مباشرة هو: كيف أصل إلى الجامعة؟ تقدم العديد من الجامعات و المدارس العليا كل المعلومات اللزمة عبر
ابات التنرنت الخاصة بها، إضافة إلى إمكانية الحصول على الستشارة المباشرة من طرف Iالخدمات الستشارية الطلبيةبو  

-http://www3.uni-bonn.de/studium/beratung/zentrale الرابط في جامعة بونةالمركزي
studienberatung.( وتقدم مصلحة الشغل لمحة عامة حول الدراسةالجامعية بألمانيا )الرابط

www.arbeitsagentur.de/nn_26256/Navigation/zentral/Buerger/Studium/Studium-Nav.html (
-www.studentenwerk الرابط:الخاصة بالدراسة الجامعية (يقدم مركز الخدمات الطلبية المساعدة الولى 

bonn.de/internationales/index.php?
)option=com_content&task=view&id=60&Itemid=97&lang=de

)ZVSالجامعية ( المعني بمنح فرص الدراسةلمكتب المركزي التسجيل في الجامعة بشكل مباشر أو عن طريق 

  عدة طرق تؤدي إلى الدراسة في الجامعة، بحيث يمكن للراغب في الدراسة تسجيل نفسه في جامعة معينة حسب إختيارههناك
  المركزيللمكتب اللجوء ل في الجامعة إل بعد فترة متأخرة. كبديل لذلك يمكنمباشرة، إل أن المعني بالمر ل يتلقى قرار القبو

 أماكن الدراسة رغم التسجيل المباشر ويتم توزيع العديد من)/ZVS)  (www2.zvs.de(الجامعية  المعني بمنح فرص الدراسة
عن طريق هذا الوسيط.

 يجب على كل شخص غير متيقن من المادة التي يرغب في دراستها، الستعانة بالمساعدة التي تقدمها الجهات المختصة بذلك
 جد مهمين للوصول إلى المعلومات اللزمة. السؤالعلما أن البحث و

http://www2.zvs.de/
http://www2.zvs.de/
http://www.studentenwerk-bonn.de/internationales/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=97&lang=de
http://www.studentenwerk-bonn.de/internationales/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=97&lang=de
http://www.studentenwerk-bonn.de/internationales/index.php
http://www.studentenwerk-bonn.de/internationales/index.php
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26256/Navigation/zentral/Buerger/Studium/Studium-Nav.html
http://www3.uni-bonn.de/studium/beratung/zentrale-studienberatung
http://www3.uni-bonn.de/studium/beratung/zentrale-studienberatung
http://www.innovation.nrw.de/studieren_in_nrw/studienstarter/finanzierung/nrw-stipendienprogramm/index.php
http://www.innovation.nrw.de/studieren_in_nrw/studienstarter/finanzierung/nrw-stipendienprogramm/index.php
http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/


معلومات

للطلب الجانببالنسبة دراسات : الجامعة بون
www3.uni-bonn.de/studium/internationale-studierende

 تمهيدية للمرحلة الجامعية الطرقشبكة
www.wege-ins-studium.de

دراسة واختيار المهنةال
www.studienwahl.de

: التعليم العاليفي مجالالضمان / مؤسسة صندوق  Otto Benecke بينكهأوتو 
 والعتراف بالشهادات الجنبيةةالدراس

 /www.obs-ev.de/migration-integration-zukunft

  )  BAföG  (  التعليم   لدعم      جديد  التحادي ال  قانون   ال   الوزارة التحادية للتعليم والبحث العلمي: و

   www.das-neue-bafoeg.de/e

http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.obs-ev.de/migration-integration-zukunft
http://www.studienwahl.de/
http://www.wege-ins-studium.de/
http://www3.uni-bonn.de/studium/internationale-studierende

