
Ausbildung im 
Unternehmen
Berufl iche Perspektiven in Deutschland



Industrie- und Handelskammern (IHKs)
Die IHKs sind Einrichtungen der Wirtschaft. Sie beraten Unter-
nehmen und erfüllen eine Vielzahl an Aufgaben, die ihnen der  
Staat übertragen hat, z. B. in der Beruflichen Bildung:

 
Ausbildungsberuf sie ausbilden können.

 
 

möglichkeiten.

 
und stellen die Prüfungszeugnisse aus.
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Berufliche Bildung

-

Nach der Ausbildung gibt es gute Weiterbildungsmöglichkeiten auf 
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Praxisnah

nach Abschluss der Ausbildung sehr gut.

-
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Spannende Berufe
Derzeit gibt es ca. 330 anerkannte Ausbildungsberufe in Deutsch-

allen Branchen der Wirtschaft. 

-
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Wie läuft eine Ausbildung ab?

dauert eine Ausbildung rund 3 Jahre, es gibt aber auch Berufe mit  

den Unternehmen direkt.
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Beratung nutzen

Interessenten für eine Ausbildung können sich bei der IHK beraten 

Chancen bieten. 

-



Praktikums- und Ausbildungsplätze
www.ihk-lehrstellenboerse.de 

Beratung vor Ort
 

http://www.ihk.de/ihk-finder
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Deine Vorteile einer Ausbildung
 praxisnahe Ausbildung
 Ausbildungsvergütung
 langfristige Beschäftigungsperspektiven

Ausbildung –  
eine kluge Investition  
in die Zukunft











ا�يجابيات للتعليم المهني لك
تعليم مهنة والعمل التطبيقي في آن واحد  

راتب التعليم المهني  
ة طويل فرص العمل لُمد!  

تعليم المهنة ـ
استثمار جيد

المستقبل في 



بتاريخ أيار ٢٠١٦ الكاتبة: أولريكة فريدريش

الرسوم التخطيطية: ثينكستوك لدی غيتي  الصور: غرفة الصناعة والتجارة-كولن / آهرينس+شتاينباخ
أيماجس

كل الحقوق محفوظة لدی الناشر. أي طبع أو نشر – كذلك جزء منها – فقط بالموافقة الخطية بهذا الصدد من 
الناشر.

الناشر: منظمة غرفة الصناعة والتجارة اRلمانية 
العنوان البريدي ١١٠٥٢ برلين في برلين متتة برايتر شتراسة ٢٩

الفاكس: ١٠٠٠-٣٠٨ ٢٠-٠٣٠ الهاتف: ٠-٣٠٨ ٢٠-٠٣٠
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المهني التطبيق والتعليم  أماكن 
www.ihk-lehrstellenboserse.de على صفحة البورصة لدی غرفة الصناعة والتجارة

وايضا كـ أب  / لكن فقط باRلماني

ا�ستشارة المباشرة في المنطقة
شخص مسؤول في المنطقة

تجدها على صفحة غرفة الصناعة والتجارة للبحث
http://www.ihk.de/ihk-finder
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استخدام ا�ستشارة
معرفة اللغة اRلمانية مهمة. تقوم غرفة الصناعة والتجارة بتقديم عروض دعم متعددة.

بامكان الراغبين في تعليم المهنة اRستشارة لدی غرفة الصناعة والتجارة لمعرفة المجاRت 
المتوفرة في المنطقة والفرص المتوفرة للتعليم. 

 من الممكن وفي حاRت معينة احتساب التعليم والدراسة المتعلمة و التجارب المهنية 
في الخارج.



كيف يتم تعليم المهنة؟
 يتم تعليم المهنة في ٣-٤ أيام في اRسبوع لدی الشركة وفي يوم – يومين لدی 

المهنية. المدرسة 
يتم انهاء التعليم المهني بامتحان لدی غرفة الصناعة والتجارة. عادة تستمر التعليم 

المهني ٣ سنوات، لكن هناك مهن تحتاج الى سنتين أو ٣،٥ من السنوات.
لكي تبدأ بالتعليم المهني، يجب أن يقدم الراغبون طلبا لدی الشركات مباشرة.
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مهن مثيرة
يوجد حاليا في ألمانيا ما يقارب ٣٣٠ تعليم مهني معترف به. منها تقوم غرف الصناعة 

والتجارة بادارة ورعاية ٢٧٠ منها – وهذا يتم في جميع الفروع والتخصصات اRقتصادية.
امكانيات التعليم المهني اRخری متوفرة لدي الصناعة اليدوية، وفي مجال الفqحة أو لدی 

المهن الحرة. الدورة التطبيقية هي افضل الطرق للتعرف على هذه المهن.
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القرب من التطبيق
الشركات تقوم بمنح مقاعد للتعليم المهني للهمن التي لديها في المستقبل أماكن عمل. 

ولهذا فأن فرص الحصول على عمل بعد التخرج جيدة جدا.
تقع نسبة البطالة في ألمانيا لvqيدي العاملة المتعلمة بكثير تحت أvRيدي العاملة الغير 

متعلمة، vRن الشركات التي تقوم بالتأهيل لديها المصلحة في التشغيل والعمل المشترك 
لفترة زمنية طويلة.
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المهني التعليم 
توجد في ألمانيا بجانب التعليم المهني في الجامعات إمكانية اخری: وهي التعليم المهني 

لدي الشركات. حيث يتم وصفها بالتعليـم العملي أو التعليم المهني المزدوج.
كل واحد من شخصين شابين في ألمانيا يقوم بإكمال تعليم مهنة واحدة، vRنها تجلب 

الكثير من اRيجابيات، منها على سبيل المثال راتب التعليم المهني.
بعد اكمال التعليم المهني توجد امكانيات جيدة Rستمرار في التعليم لحد مستوی 

الماجستير. أو  البكالوريا 
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(IHKs) غرف الصناعة والتجارة
غرف الصناعة والتجارة هي مؤسسات اقتصادية. تقوم باستشارة الشركات وواجبات اخری 

متعددة، من التي سلمتها الدولة للقيام بها، مثل التعليم المهني:
تقوم غرف الصناعة والتجارة باستشارة الشركات، وفي أي مجال مهني بامكانها التعليم   

المهني. والتأهيل 
تقوم غرف الصناعة والتجارة باستشارة الناس لدی المهن   

المفظلة لديها وسبل التأهل لمزاولة المهنة وامكانياتها.
تقوم غرف الصناعة والتجارة بتنظيم وادارة امتحانات   

التخرج ومنح نتائج اRمتحانات والشهادات لها.



ة  ن ه م ال م  ي ل ع ت
ات ك 9: ال دی  ل

فرص العمل في ألمانيا


