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 المقدمة

 
 اآلباء األعزاء،

 
تًظھر العدید من الدراسات أن اآلباء ھم أھم جھة تواصل لألطفال عندما یتعلق األمر بالتوجیھ المھني. ومن 
خالل سلوكك ومرجعتك المعرفیة، سیكون تأثیرك على أطفالك أكبر من اآلخرین المشاركین في التوجیھ 

 المھني. 
واء كان ذلك من خالل مرافقتك إلى الفعالیات، ھناك العدید من الطرق التي یمكنك بھا تقدیم الدعم ألطفالك. س

 أو من خالل تقدیم معلومات محددة حول الوظائف أو من خالل تقدیم مالحظات بنّاءة. 
 

 مھنة تدریبیة والعدید من الدورات؟ 300ولكن كیف تجد طریقك ضمن مسار یضم 
 

المشورة والمعلومات المختلفة حول نود أن نوفر لكم في ھذا الكتیب، أیھا اآلباء األعزاء، لمحة عن عروض 
التوجیھ المھني. فھناك العدید من العروض: المشورة المھنیة العامة واالنضمام إلى التدریب ونصائح الدراسة 

 والدعم من وسطاء اللغة. ونود أن نشجعكم على االستفادة من ھذه العروض ودعم أطفالكم. 
 

لمعلومات األساسیة المناسبة. ألنكم عندما تكونون على درایة نأمل أن یساعدكم ھذا الكتیب في الحصول على ا
 جیدة بذلك، ستكونون ناصحین جیدین ألطفالكم.

 
 مع أطیب تحیاتنا،

 
 فریق جھاز التنسیق المحلي

 
 

 نیابةً عن أنتیا كیسالو یوتا روھوف شادن
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 المعلومات متاحة لكم أیًضا للتحمیل عبر الموقع اإللكتروني التالي
www.kreis-warendorf.de/kommunale-koordinierung   
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 ال تخرج بدون التحاق بالمؤسسات التعلیمیة""– KAoAحول 
 

(منّسقوا  "STUBOS"یتّم إجراء توجیھ مھنّي شامل في المدرسة بمساعدة المشرف على الفصل و 
كاین أبشلوس أون KAoA " –ومنّسقات الدراسات واإلختیارات الوظیفیة). یعّد برنامج والیة شمال الراین 

 أنشلوس" ھو حجر األساس لذلك. 
. فلیوم واحد، یتعامل الطلبة مع نقاط قوتھم وقدراتھم بتحلیالت القدرة الكامنة 8یتم البدء في الصف 

 وتطلعاتھم. وتتم مناقشة النتائج في مقابالت التقییم ویتم اقتراح المجاالت المھنیة المناسبة.
بنشاطات شھر فرصة التعرف على الممارسة المھنیة العملیة فیما یسّمى وتتاح للشباب إثر مضّي بضعة أ

. إذ یمكنكم تشّمم األنشطة المھنیة المختلفة واختبارھا ومعرفة المجاالت المھنیة إستكشاف المجال المھنيّ 
 التي تناسبكم. ویمكن أن یتّم القیام بذلك سواء في الشركات أو في المؤّسسات التعلیمیة. 

إذا لزم األمر ذلك.  وتدریبات طویل األجلإجراء فترات تدریب تدوم عّدة أسابیع  9قا من الفصل یتّم إنطال
لمّدة ثالثة أیام لدى  دورات تطبیقیّةوباإلضافة إلى ذلك فإّنھ یتاح لجمیع التالمیذ والتلمیذات فرصة حضور 

المھارات التخّصصیّة  مؤّسسة تعلیمیة وذلك من أجل إكتساب المزید من الخبرات العملیة وتعمیق
 واإلجتماعیة. 

لتحدید الموقع ولتعزیز مھارات صنع القرار. باإلضافة  ورش عملویتّم في المرحلة الثانویة المتقّدمة عقد 
 .للتوجیھ الوظیفّي والدراسةالمختلفة, فإّنھ یتّم تقدیم فرص  العناصر العملیةإلى 

للشباب الصغار  KAoA-STAR الثامن یتّم تقدیمھا مع ھناك عروض ُمأَْقلمة ودعم خاّص إبتداء من الصفّ 
یمكن للتالمیذ والتلمیذات الوافدین الجدد اإلستفادة في الفصل العاشر أو  من ذوي أولویات الدعم الخاّص.

 .KAoA-Kompakt باألحرى في المدرسة المھنیة من شكل مدمج من أشكال التوجیھ المھنّي مع برنامج
شباب لتوضیح إھتماماتھم ومواطن القّوة لدیھم في مرحلة مبّكرة ومراجعة بدعم جمیع ال KAoAتقوم 

أداة التوثیق -قراراتھم من خالل الخبرات العملیة . یتّم توثیق جمیع النتائج والشھادات في مجلّد جماعي 
وقبل مغادرة المدرسة یتّم ضبط NRW. ، على سبیل المثال ما یسّمى جواز الخیارات المھنیة المحفظة

 .إتّفاق متابعةلخطوات التالیة لممارسة المھنة ضمن ا
ھذه الفترة من عملیة التوجیھ المھني، یكون أبنائكم في حاجة ماسة إلیكم، إذ أن الشباب یحتاجون إلى وطوال 

الدعم مراراً وتكراراً لینعكس على تجاربھم. وكما ترون في الشكل التوضیحي، فإن المشاركة المستمرة من 
 ال تخرج بدون التحاق".  - KAoAن تعد جزًءا ھاًما من برنامج "قبل الوالدی
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 للمزید من المعلومات، یرجى الدخول على الموقع اإللكتروني التالي 
www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite 
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 المسارات الوظیفیة
 
 

 بدء الحیاة المھنیة من خالل التدریب المھني یتیح العدید من الفرص
 

  عاًما الجمع  13أو  10ربّما یكون طفلك أیًضا أحد الشباب الصغار الذین یوّدون بكّل سرور بعد
بین التعلّم والممارسة ضمن برنامج "المدرسة فقط". ویعّد التدریب المھنّي في ھذا الصدد خیارا 

معھد تقنّي  جیّدا. وفي واقع األمر فإّن عددا متزایدا من الشبّان الحاصلین على مؤّھل القبول في
 عالي أو على الشھادة الثانوّیة العاّمة یستفیدون من ھذا الخیار. 

 
  حتّى إن كانت الدراسة الجامعیة ال تزال محبّذة بشكل كبیر لدى الكثیر من الشبّان الصغار: فإنّھ

یمكن لطفلكم أن یحظى أیًضا بمستوى تعلیمّي عاٍل للغایة من خالل التدریبات المھنیة التأھیلیة 
(على سبیل المثال حرفي(ة) معلّم(ة) ومدیر(ة) عمل). فالعدید من الشركات تبحث فعال على وجھ 

 الدقّة عن مثل ھؤالء األشخاص وتعرض علیھم وظائف مثیرة براتب جیّد.
 

  بغّض النظر عن مؤھالت التخّرج من المدرسة التي تّم الحصول علیھا، فإّن الباب یظّل مفتوحا
ناجحین إّما للقیام بتدریب مزدوج أو كذلك لسلوك الطریق األكادیمي: من لجمیع المتخّرجین ال

خالل اإللتحاق بمدرسھ مھنیة علیا أو في واقع األمر من خالل ممارسة النشاط المھنّي لمّدة ثالث 
 سنوات.

 
  إذا كانت لدیكم أیّة أسئلة بخصوص اآلفاق المھنیة المحتملة، فیرجى منكم اإلتّصال بالغرفة

التجاریة) غرفة الصناعات الحرفیة وغرفة التجارة والصناعة) أو بوكالة التوظیف. یمكن لكم 
 العثور على الموّظفین المكلّفین بالتواصل ضمن ھذا الكتیّب.
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 الخدمات المعلوماتیة واإلرشادیة الدائمة
 

 اإلرشاد الوظیفي لوكالة التوظیف  

أھلین، تتاح الفرصة للطالب  /Ahlen-Münsterمن خالل اإلرشاد الوظیفي لوكالة التوظیف 
والمھتمین بالتدریب للحصول على المشورة الشخصیة بشأن جمیع المسائل المتعلقة باالختیار الوظیفي. 

 ھذه الجلسات االستشاریة، یمكنك على سبیل المثال: ففي مثل

أن تستمد وتتحقق من األفكار المھنیة من خالل االھتمامات المھنیة الخاصة والمتطلبات  •
 الشخصیة

 الحصول على معلومات شاملة وحدیثة عن فرص العمل والتدریب •
 مقارنة وموازنة مزایا وعیوب المسارات الوظیفیة المؤھلة مع استشاري •
 حصول على مساعدة في العثور على وكالة التدریب المھني المناسبةال •
 الحصول على معلومات حول الدعم المالي للتدریب المھني •

 
 للمزید من المعلومات: 

www.arbeitsagentur.de  

 

 متى:
 یلزم تحدید موعد

 المنظم: 
 أھلین /Ahlen-Münsterوكالة التوظیف 

 أین:
 وكالة التوظیف أھلین/

 Ahlen 
 

Bismarckstr. 10 
59229 Ahlen/ أھلین 

 للتواصل معنا:
یمكنك التسجیل عن طریق الھاتف أو البرید اإللكتروني إلجراء 

 محادثة.
0251 / 698 111 

ahlen-Muenster.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

 یلزم التسجیل
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 )BiZمركز االستعالم المھني (

لمعرفة كل ما یتعلق بالتعلیم والعمل وسوق العمل. كما نتیح لكم امكانیة نقدم لكم ھنا طرق عدیدة 
وكل ذلك بدون تسجیل ومجانًا، طالما أنكم  -البحث عبر اإلنترنت عن أماكن التدریب والعمل المناسبة 

 ترغبون بذلك، وبغض النظر عن موعد الجلسات االستشاریة أو محادثات الوساطة.
 

 BiZالمھني فعالیات مركز االستعالم 
، تقدم سلسلة المعلومات "المھن في مركز االستعالم BiZكجزء من عرض مركز االستعالم المھني 

نظرة ثاقبة على الحیاة العملیة الیومیة ألصحاب العمل المتغیرین. ما ھي المھام التي  " BiZالمھني
من أجل توضیح مثل تنطوي علیھا الوظیفة؟ ماذا عن متطلبات التوظیف والتدریب وفرص الترقیة؟ 

ھذه األسئلة وغیرھا من األسئلة الفردیة، یوجھ الزوار المھتمون إلى الموظفین ذوي الخبرة أو إلى 
 الخبراء من استشاري التوظیف للرد على أسئلتھم.

 
ویوجد عرض آخر بمركز االستعالم المھني یسمى بأمسیة اإلدراج لآلباء. في ھذه المناسبات الدعویة 

 ناقش القضایا المتعلقة باإلدراج في عتبة الحیاة المھنیة (التدریب).المنتظمة، ت
 
 
 
 
 

 للمزید من المعلومات، 
 عن مواعید الفعالیات المحددة

 ، یرجى الدخول على الرابط اإللكتروني التالي: BiZفي جدول الفعالیات بمركز االستعالم المھني 
www.arbeitsagentur.de  

 متى:
 للموعدالعرض الحالي 

 المنظم: 
 أھلین /Ahlen-Münsterوكالة التوظیف 

  :أین
Berufsinformationszentrum (BiZ) 

der Agentur für Arbeit مونستر 
Martin-Luther-King-Weg 22 

 مونستر 48155
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 Münster /بمونستر الحرفیة الصناعات بغرفة التدریبیة والوساطة المشورة تقدیم

وأولیاء األمور الذین یرغبون في التعرف على المھن الحرفیة والفرص الوظیفیة یمكن للتالمیذ 
 الالحقة، بما في ذلك الدراسة، مخاطبة مقدمي التدریب حول ذلك.

 
وباإلضافة إلى التوجیھ المھني، یساعد الوسطاء في اإلجابة على جمیع األسئلة المتعلقة بالتقدم 

 المھتمین مباشرةً إلى شركات التدریب.للوظائف، كما ینقلون أیًضا الشباب 
 

كما یسعدھم كثیًرا إبالغھم بالمؤھالت اإلضافیة أثناء التدریب، مثل "المدیر المساعد"، أو "المساعد 
 "Abi und Auto" األوروبي" أو عروض التدریب الخاصة مثل

 
 للمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي: 

www.lehre-statt-leere.de/de  
www.hwk-muenster.de/lehrstellenboerse 

 متى:
 یلزم تحدید موعد

 المنظم: 
 Münsterغرفة الصناعات الحرفیة بمونستر/ 

 أین:
في مونستر، في المدارس أو في أماكن 

 أخرى
 

غرفة الصناعات الحرفیة بمونستر/ 
Münster 

Echelmeyerstr. 1-2 

48163 Münster/ مونستر 

 الموظفة المختصة:
 كاتیا لوتربیرج 

0251 / 705 - 1791 
katja.lutterberg@hwk-muenster.de  

 

 یلزم التسجیل

  

http://www.hwk-muenster.de/lehrstellenboerse
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 الوساطة التدریبیة بغرفة التجارة والصناعة

" الشباب في اختیار مھنتھم وفي البحث عن مكان Passgenaue Besetzungیدعم مشروع "
 مناسب للتدریب. 

 عرضنا: 
 اإلرشاد في محادثة شخصیة •
 الدعم في تحسین المستندات الوظیفیة •
 تسجیل المرشحین للوظیفة بغرفة التجارة والصناعة في شمال وستفالیا •
 المعلومات عن شركات التدریب المناسبة •

 
 للمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي: 

https://www.ihk-nordwestfalen.de/Passgenaue-Besetzung 
 

غرفة التجارة والصناعة، ال یقتصر الباحثین عن وظائف  -ومن خالل منصة وظائف التدریب المھني 
التدریب المھني فقط على البحث الیومي الراھن عن عروض أماكن التدریب، ولكن لدیھم الفرصة 

یق أیًضا ألن یقوموا بإیداع ملفھم الشخصي الخاص بالتقدم المھني واطالعھم أوتوماتیكیًا عن طر
البرید اإللكتروني إذا ما توافرت أماكن مناسبة للتدریب. حیث یمكن القیام ببحث ھادف عن المھن 

 والمناطق. 
 

 للمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي: 
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de  

 متى:
 یلزم تحدید موعد

 المنظم: 
 في شمال وستفالیاغرفة التجارة والصناعة 

 أین:
 غرفة التجارة والصناعة 

Sentmaringer Weg 61 
48151 Münster/ مونستر 

 

 الموظفة المختصة:
 أنكى سولتیمیر

0251 / 707 - 442 
asueltemeyer@ihk-nordwestfalen.de  

 
 لمنصة وظائف التدریب المھني:

 كارین لوكى 
 327 - 707 / 0251رقم الھاتف 

kluecke@ihk-nordwestfalen.de  

 یلزم التسجیل

  

https://www.ihk-nordwestfalen.de/Passgenaue-Besetzung
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ZSB -  مركز اإلرشاد الطالبي 

) في الجامعات بتقدیم المشورة والمعلومات للطالب ZSBتقوم مكاتب اإلرشاد الطالبي المركزیة (
المحتملین المحتملین والطالب الحالیین. أنتم جھات االتصال األولى للتوجیھ الدراسي العام ودعم الطالب 

في اختیار الدراسة واتخاذ القرار وطرح المزید من األسئلة حول الدراسة. تقدیم االستشارات یتم بشكل 
مفتوح غیر محدد النتیجة بشكل مسبق وبشكل سري وفي محادثة شخصیة وجًھا لوجھ أو عبر الھاتف أو 

 بشكل افتراضي أو عبر البرید اإللكتروني.

 للطالب الراغبین في الدراسة: وتتضمن الموضوعات المحتملة

 اختیار الدراسة وقرار الدراسة •
 العرض الدراسي وفرص الدراسة •
 ھیكل الدراسة والمحتویات والمتطلبات •
 شروط القبول والتقدیم •
 تمویل الدراسة والسكن •
 المشورة بشأن دراسة ذوي اإلعاقة •

 الراین وستفالیا:رابط إلى الخدمات االستشاریة المركزیة المقدمة للطلبة في شمال 
www.studienorientierung-nrw.de 

 أیًضا خالل اإلجازات المدرسیة. -خالل ساعات ومواعید تقدیم االستشارات متي: 

 جامعة مونستر
Hüfferstr. 27 

48149 Münster/ مونستر 

0251 / 83 - 64150 
studienberatung@fh-muenster.de 

www.fh-muenster.de/zsb 

 Hamm-Lippstadtجامعة 
Marker Allee 76-78 

59063 Hamm/ ھام 

02381 / 8789 - 130 
studienberatung@hshl.de  

www.hshl.de/studienberatung   

 Gelsenkirchen في ویستفالیا جامعة
Bocholt Recklinghausen 

Str. 43 Neidenburger  
45877 Gelsenkirchen/ غلزنكیرشن 

0209 / 9596 - 960 
studienberatung@w-hs.de  

www.w-hs.de/zsb 

 Westfälische" مونستر جامعة"
Wilhelms-Universität Münster 

Botanicum - الدراسة بیت 
Schlossgarten 3 
48149 Münster/ مونستر 

0251 / 83 - 20002 
zsb@uni-muenster.de  

www.uni-muenster.de/ZSB 
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 )HOKO( الجامعي االختصاصي للمركز المزدوجة البوابة

 المعلومات" مسجلة جمعیة العلمي، والبحث الجامعیة للدراسات الجامعي االختصاصي المركز" یقدم
 عن معلومات المحتملین الطالب سیتلقى حیث. فارندورف إقلیم في المزدوجة الدراسة فرص بشأن

 باإلضافة الجنوبیة؛ ووستفالیا ومونستر لیبشتادت وھام بیلیفیلد جامعات تقدمھا التي الدراسیة البرامج
 . مناسبة تدریب أماكن توفر التي فارندورف إقلیم شركات عن معلومات إلى

 
 ومثیرة حالیة عروض عن PortalDual البحث محرك في رقمیًا البحث المحتملین للطالب یمكن

 وفقًا التصفیة إمكانیة البوابة توفر. وقت أي في والشركات والجامعات الدراسیة لألقسام لالھتمام
 ! لك المناسب التطابق على العثور وبالتالي والموقع، والشركة والجامعة القسم مثل الخاصة الھتماماتك

 :التالیة المحددات ربط یمكن
 . الدراسة نوع الشركة، موقع الشركة، الدراسة، مكان الدراسة، مقرر الجامعة،

 
 . ترحاب بكل لدیكم تكون قد أسئلة أي على شخصیًا باإلجابة HOKO فریق یقوم

 

 متى:
 یلزم تحدید موعد

 المنظم: 
 المركز االختصاصي الجامعي للدراسات الجامعیة والبحث العلمي، جمعیة مسجلة.

 أین:
www.hoko-waf.de 

 
 
 
 
 

 الموظفة المختصة:
 HOKOفریق 

02521 / 8505 - 0 

team@hoko-waf.de 

www.hoko-waf.de 
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  "Kreis Warendorf"الشباب وكالة توظیف

لیس دائًما من السھولة بمكان إستیعاب اإلختصاصات الوظیفّیة المعقّدة لمكتب العمل ووكالة التوظیف 
ومكتب رعایة الشباب. فمكتب العمل ھو المختّص بمنح المساعدات حسب الجزء الثاني من قانون 

ة التوظیف فھي المسؤولة عن تقدیم التوجیھ الشؤون االجتماعیة وكذلك بالوساطة المھنیّة، أّما وكال
المھنّي ودعم التدریب المھنّي، أّما مكتب رعایة الشباب فھو المكلّف بالرعایة مثال أثناء وضعیّات 

النزاعات العائلیّة. وھنا یأتي دور وكالة توظیف الشباب كرایس فارندورف فمن خالل مواعید 
 في العثور على عرض الدعم المالئم لطفلكم.االستشارة المشتركة، سوف نقوم بمساعدتكم 

 متى: 
 مساًء) 12:00صباًحا حتى  09:00آلن (كل رابع أربعاء في الشھر: 

 مساًء) 4:00مساًء حتى  1:30بیكوم (كل أول خمیس في الشھر: 
 مساًء) 4:00مساًء حتى  1:30أولده (كل أول أربعاء في األشھر الفردیة: 

 مساًء) 4:00مساًء حتى  1:30الشھر: فارندورف (كل ثاني خمیس في 

 المنّظم: 
 مكتب العمل كرایس فارندورف، وكالة التوظیف آلن مونستر، دائرة رعایة الشباب بكرایس فارندورف

 أین:
 أھلینمكتب العمل 

 11شارع رایف آیزن 
 إھلین 59229

 
 بیكوممكتب العمل 

 74-72شارع ألیھ 
 بیكوم 59269

 أولدهمكتب العمل 
 8ماركت أم 

 أولده 59302

 فارندورفمكتب العمل 
  10aشارع زود 

 وندورف 48231

 الموّظف(ة) المعني(ة) بتلقّي المخاطبات:
 مكتب العمل كرایس فارندورف

  5690 – 53 / 02581رقم توجیھ المكالمات 
 البرید اإللكتروني:

jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de 

 الھاتف لتجّنب أوقات اإلنتظار.یرجى التسجیل عن طریق 
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 دعم التالمیذ والتلمیذات من أصحاب اإلعاقة

بدعم التوجیھ المھنّي للتالمیذ والتلمیذات من أصحاب  )LWLالرابطة اإلقلیمیة فیستفالن لیبھ (تقوم 
التقاء المدرسة بسوق العمل) من أجل جعل اإلنتقال من مدرسة ذوي  KAoA-STARاإلعاقة بمساعدة (

 اإلحتیاجات الخاّصة أو مدرسة التعلّم المشترك إلى العمل یتّم بأفضل صورة ممكنة. 
، الشباب الذین یحتاجون إلى دعم تربوي  KAoA- STARوتشمل المجموعة المستھدفة لبرنامج 

لتواصل والتنمیة البدنیة والحركیة والرؤیة واللغة؛ وكذلك خاص في مجاالت النمو العقلي والسمع وا
الطالب الذین یعانون من اضطراب طیف التوحد و / أو الذین یعانون من إعاقة شدیدة. ویتاح لجمیع 
تالمیذ المجموعة المستھدفة فرصة المشاركة في التوجیھ المھني الخاص باإلعاقة في السنة الدراسیة 

وھذا یشكل حلقة وصل  )IFDالمكتب الخاص للتكامل المحلي (ویتم التنفیذ من خالل الثالثة قبل األخیرة. 
 بین المدرسة والشركة وأولیاء األمور. 

 

 متى:
 یلزم تحدید موعد

 المنظم: 
 ، مونسترLWLجمعیة  -) ومكتب إدراج العمل IFDالمكتب الخاص للتكامل (

 الموظفون المختصون:
) المكتب IFDالمدرسة إلى العمل (المتخصصون في االنتقال من 

 الخاص بالتكامل
  : 0 – 500 853 / 02382كرستین كامھولز 

kerstin.kammholz@ifd-westfalen.de 
  5 – 639 855 / 02382یوت المرسكیتن، 

ute.lammerskitten@ifd-westfalen.de 

 أین:
المكتب الخاص للتكامل بإقلیم 

 فارندورف
Warendorfer Str. 81 

59227 Ahlen/ أھلین 
 

 مكتب إدراج العمل  - LWLجمعیة 
 KAoA-STARمكتب التنسیق 
 كریستینا ستیفن

0251 / 591 - 4750 
kristina.steffen@lwl.org 

 LWLجمعیة 
  Von-Vincke-Str. 23 - 25 

48143 Münster/ مونستر 
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 / Willkommenslotsenاإلستشارة والوساطة من قبل النقابة المحلّیة للحرفیین 

 
في إقلیم فارندورف في  Steinfurt-Warendorf (KH)تشارك رابطة الحرفیین في المنطقة 

 " التابع للوزارة االتحادیة للشؤون االقتصادیة والطاقة.Willkommenslotsenبرنامج الدعم "
 

جمیع المسائل " في دعم الشركات في Willkommenslotsenوتتمثل المھمة الرئیسیة لبرنامج "
العملیة المتعلقة بالتكامل التشغیلي لالجئین وطالبي اللجوء من منظور دائم. وھذا یشمل أیًضا تقدیم 

المشورة للتالمیذ وأولیاء األمور الذین لدیھم خلفیة لجوء باإلضافة إلى الوضع المباشر للمتقدمین في 
 عمل.) والتدریب أو الEQ plusو  EQالتدریب، والتأھیل األولي (

 
 ولتعزیز التكامل المھني، نقوم بالعمل بشكل وثیق مع المؤسسات والمنظمات اإلقلیمیة.

 

 متى:
 یلزم تحدید موعد

 المنظم: 
 فارندورف -/ شتاینفورت  Steinfurt-Warendorfرابطة الحرفیین في 

 أین:
 رابطة الحرفیین في المقاطعة

Schlenkhoffs Weg 57 
59269 Beckum/ بكوم 

 

 الموظف المختص:
 فرانك آدم

05971 / 4003 6080 
frank.adam@kh-st-waf.de  

 

 یلزم التسجیل
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 مسائل أخرى 

 )HOKOفعالیات وورش عمل المركز االختصاصي الجامعي (

یقوم "المركز االختصاصي الجامعي للدراسات والفعالیة" باعتباره وسیًطا وواجھة بین الشباب 
بتعلیم الشباب المھارات الرقمیة في مرحلة مبكرة بحیث تساعدھم على خلق والشركات والجامعات 

 عالقات مع الشركات والجامعات.
(بدعم من  Ahlenو  HOKO.LABsوفي الفعالیات وورش العمل المثیرة التي تقام في مختبرات 

wfg Ahlen و (Telgte-Westbevern  بدعم من)Münstermann وكذلك في مختبرات (
PopUp LABs  في الشركات، یتم تقدیم التقنیات الحالیة بشكل جذاب للشباب الذین تتراوح أعمارھم

 عاًما. 18عاًما و  12بین 
، یمكنك تجربة أشیاء جدیدة وإلقاء نظرة خلف كوالیس العالم الرقمي. لقد تم HOKOوفي فعالیات 

، Cue، و Dash، و mBotsتجھیز المختبر بطابعات ثالثیة األبعاد، ونظارات الواقع االفتراضي، و 
ومجموعات الروبوت، وأشیاء أخرى، لتوفیر مساحة كبیرة للتجارب الرقمیة والتعرف على لغات 

في شركات في مواقع مدھشة عدة مرات في العام. وبالتالي،  PopUpsمختبرات البرمجة. نقدم 
یمكنك، على سبیل المثال، تشغیل الروبوتات وتطبیقات البرامج وتصویر مقاطع الوسائط االجتماعیة 

 والحصول على نظرة ثاقبة للشركات وتقنیاتھا الرقمیة.
لعلوم والشركات لمنح الشباب الفرصة الدعم من قبل البلدیات ونوادي ا HOKOویتلقى المنظم 

 للتطویر واستغالل إمكاناتھم في منطقة وارندورف.
 /www.hoko-waf.de/workshopsیمكن العثور على الفعالیات الجاریة من ھنا: 

 بكل ترحاب. باإلجابة شخصیًا عن أي أسئلة قد تكون لدیكم  HOKOیقوم فریق 

 الزمان: 
 یتم تحدیث بیانات الفعالیات بشكل مستمر

 المنظم: 
 المركز االختصاصي الجامعي للدراسات الجامعیة والبحث العلمي، جمعیة مسجلة.

 المكان:
https://www.hoko-

waf.de/workshops/  

 الموظف المختص:
 HOKOفریق 

02521 / 8505 - 0 
team@hoko-waf.de 

www.hoko-waf.de 

 
  

http://www.hoko-waf.de/workshops/


20 

 
 

 معارض التعلیم

 
توفر المعارض فرًصا إضافیة وتساعد في اإلجابة على جمیع األسئلة المتعلقة باختیار الوظیفة والعثور 

 على المھنة المناسبة
 

التعلیم ھو مھمة المجتمع بأكملھ: التعلیم یعني المستقبل، والتعلیم الجید ھو حجر الزاویة لتأمین المستقبل 
الشخصي. إن االختیار الصحیح لشھادة التخرج من المدرسة والقرار الالحق بشأن التدریب أو الدراسة 

ل آمن. فمن المعروف أن: ھذا تعد قرارات حاسمة ومصیریة لمستقب -دراسة مزدوجة  -أو الجمع بینھما 
القرار یشكل تحدیات كبیرة للشباب، وآلبائھم ومعلمیھم أیًضا. لذا فمن الھام اغتنام الفرص للحصول على 

 المعلومات في أقرب وقت ممكن. 
 

ومرةً أخرى في ھذا العام أیًضا، من المقرر إقامة عروض مثیرة في المدن والبلدیات,   لیستفید منھا 
الشباب واآلباء واألشخاص المھتمین بموضوعات التدریب والدراسة والعمل ومتابعة التدریب التالمیذ و

الوظیفي.. وتقدم الشركات والمنظمات والمؤسسات في المنطقة معلومات حول التدریب الوظیفي وبرامج 
ي تكمل الدراسة، كما تقوم بشرح المتطلبات األساسیة، وتوضیح المتطلبات المھنیة وفرص التطویر. فھ

المجموعة المتنوعة من العروض، مثل وكالة التوظیف والغرف، التي تعد بمثابة معاییر قیاسیة في 
 مقاطعة فارندورف لالنتقال من المدرسة إلى العمل في المدارس الثانویة والمھنیة.

 
 وعادة ما یتم تمویل المعارض وتنفیذھا وتنظیمھا من قبل مختلف الشركاء والمساھمات. وإبالغ

المنظمون المعنیون عن العارضین المشاركین على اإلنترنت في الوقت المناسب. نظًرا لظروف 
 كورونا، تقام جمیع الفعالیات مع عدم اإلخالل بالجدوى. یرجى االتصال بالمنظم لالستعالم.
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Ahlen  

 معرض أھلین التدریبي للمواھب 
 2023مارس  18كل عام؛ 

WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH 
 302 - 964 / 02382لالستعالم: 

www.tahlent.de 

  بیكوم
BEAM  -  معرض بیكوم للتدریب 

 2023مارس  25في السنوات الفردیة؛ 
 Kreishandwerkerschaftأھلین،  /Ahlen-Münsterمدینة بیكوم، وكالة التوظیف 
Steinfurt Warendorf 

 6917 - 29 / 02521لالستعالم: 
www.beam-beckum.de 

 أولده/إنیغرلوه 
 "انضموا إلینا" 

 2024في السنوات الزوجیة، من المحتمل في یونیو 
 مدینتا أولده وإنیغرلوه 

 933 - 5908 / 02522لالستعالم: 
www.mach-mit-ennigerloh.de / www.mach-mit-oelde.de 

  زندنھورست
 في زندنھورست  BIMمعرض معلومات الوظائف 

 2023سبتمبر  21في السنوات الفردیة؛ 
 مدینة زندنھورست 

 326 - 303 / 02526لالستعالم: 
www.sendenhorst.de/wirtschaft-bauen-

umwelt/wirtschaft/berufsinformationsmesse.html 

 

http://www.tahlent.de/
http://www.beam-beckum.de/
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  النغینبیرغ-وادرسوه
BIM  معرض معلومات الوظائف والدراسة 

 2024مارس  9في السنوات الزوجیة؛ 
Kolpingsfamilie Wadersloh  

 5493895 / 0171لالستعالم: 
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wadersloh/bim/ 

  وارندورف
 BOMمعرض وظائف 

 2023مایو  24و  23كل عام؛ 
 مدینة وارندورف 

 5440 - 54 / 02581لالستعالم: 
www.bom-waf.de 

 
 

 إضافیةعروض محلیة 

 
 

تتوفر المزید من المعلومات واإلرشادات وأدوات صنع القرار على العدید من مواقع الویب الخاصة 
بالمدن والمجتمعات في منطقة وارندورف. على سبیل المثال: استعراض آخر المعارض التجاریة مع 

منطقة أو قوائم العارضین، وأدلة التدریب والتمرین للتنزیل، ولمحات عامة عن شركات التدریب في ال
 كتیبات التدریب. 

 
 
 

 
  

https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wadersloh/bim/
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 تجمع المترجمین بمركز االندماج المحلي

یقدم للسلطات والمؤسسات العامة وغیر الھادفة للربح، مثل المدارس أو  تجمع المترجمین اللغوي
منظمات الرعایة االجتماعیة في مقاطعة فارندورف، الفرصة لالستفادة من خدمات المترجمین 

والوسطاء اللغویین إلجراء نقاشات مع المھاجرین. والھدف من ھذا ھو إزالة العقبات في االتصال 
 علومات لألشخاص الذین لدیھم معرفة محدودة أو معدومة باللغة األلمانیة. وتحسین الوصول إلى الم

 
لذلك یمكن نشر وسطاء اللغة في أمسیات اآلباء وأیام المشروع ومعارض التدریب وفي مقاھي اآلباء 

 وعند االتصال بمرافق االستشارة، من بین أمور أخرى.
 ند اللجوء إلى المترجم. وال یتحمل ھذا الشخص الذي قام بالتكلیف أي نفقات ع

 
یمكن الحصول على مزید من المعلومات حول المشروع على الصفحة الرئیسیة لمركز االندماج 

 تحت عنوان "المشاریع". www.ki.kreis-waf.deالمحلي 
یجب ملء نموذج االستفسار عبر اإلنترنت مسبقًا من أجل طلب مترجم. یمكنك العثور على ھذه 

 .www.sprachmittlerpool.kreis-waf.deلى موقع المعلومات وغیرھا ع

 متى:
 www.sprachmittlerpool.kreis-waf.deباالتفاق: االستفسارات عبر اإلنترنت على 

 المنظم: 
 )KIمركز االندماج المحلي في إقلیم فارندورف (

 أین:
 مركز االندماج المحلي

Von-Geismar-
Straße 12 

 آلن 59229

 الموظف* المختص:
 لطفي كاراتاس

02581 / 53 - 4507 
Luetfiye.karatas@kreis-warendorf.de 

یرجى مالحظة المعلومات الخاصة باستخدام مجموعة وسیط اللغة واستخدام نموذج االستفسار عبر 
 اإلنترنت.

 



24 

 المسئولین عن االنتقال من المدرسة إلى العمل نظرة عامة على الموظفین 
 

 اإلرشاد الوظیفي لوكالة التوظیف بأھلین
Bismarckstr. 10, 59229 Ahlen/ أھلین 

0251 698 111 
Ahlen-Muenster.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

 
 Münsterغرفة الصناعات الحرفیة بمونستر/ 

Echelmeyerstr. 1-2, 48163 Münster 
 المشورة والوساطة التدریبیة

 كاتیا لوتربیرج 
0251 / 705 - 1791 

katja.lutterberg@hwk-muenster.de 
 

 جید بال حدود -العمل الیدوي 
 التدریب في الخارج وأكثرمن ذلك للمتدربین في المھن الحرفیة

 أنیتا أورفل وأندریاس بندل
0251 / 1464 - 705 

andreas.bendel@hwk-muenster.de 
 

 المركز االختصاصي الجامعي للدراسات الجامعیة والبحث العلمي، جمعیة مسجلة.
 HOKOفریق 

02521 / 8505 - 0 
team@hoko-waf.de 

 
IFD - المكتب الخاص باالندماج، المتخصصون في االنتقال من المدرسة إلى العمل 

Warendorfer Str. 81, 59227 Ahlen/ أھلین 
 كامھولزأوتھ المیرسكیتن و كرستین 

 0 - 500 853 / 02382و - 639 855 / 02382
ute.lammerskitten@ifd-westfalen.de  وkerstin.kammholz@ifd-westfalen.de 
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 غرفة التجارة والصناعة في شمال وستفالیا
Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster  /مونستر 

 سیلك دویتشمان
0251 / 707 - 245 

deutschmann@ihk-nordwestfalen.de 
 
 

  Kreis Warendorf/  مكتب العمل كرایس فارندورف
  5690 - 53 / 02581رقم توجیھ المكالمات: 

 : jugendberufsagentur@kreis-warendorf.deالبرید اإللكتروني 
 
 

 المحلي مركز االندماج
Von-Geismar-Straße 12, 59229 Ahlen أھلین/ 

 فلوریان غونتر
02581 / 53 - 4510 

florian.guenther@kreis-warendorf.de 
 
 

 جھاز التنسیق المحلي المتخصص في االنتقال من المدرسة إلى العمل
2 Waldenburger Str. , 48231 Warendorf/  فارندورف 

 02581 / 53 - 4050جوتا روف شادن، 
 4051 - 53 / 02581إیلینا انجنھورست، 

 02581/  53 - 4052أنتیي كیسالو، 
KoKo@kreis-warendorf.de 

 
 

 رفیین في المقاطعةرابطة الح
Schlenkhoffs Weg 57, 59269 Beckum/ :بكوم 

 فرانك آدم
05971 / 4003 - 6080 

frank.adam@kh-st-waf.de 
 
 

mailto:jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de
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 KAoA-STARمكتب التنسیق  –مكتب إدراج العمل  - LWLجمعیة 
Von-Vincke-Str. 23 - 25, 48143 Münster مونستر/ 

 كریستینا ستیفن
0251 / 591 - 4750 

kristina.steffen@lwl.org 
 

 التوجیھ الدراسي
 جامعة مونستر

Hüfferstr. 27, 48149 Münster  مونستر / 
0251 / 83 - 64150 

studienberatung@fh-muenster.de 
 

 Universität Münster-Westfälische Wilhelms"جامعة مونستر" 
Botanicum - بیت الدراسة 

Schlossgarten 3, 48149 Münster  مونستر / 
0251 / 83 - 20002 

zsb@uni-muenster.de 
 

 Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausenجامعة وستفالیا في 
Neidenburger Str. 43, 45877 Gelsenkirchen/ غلزنكیرشن 

0209 / 9596 - 960 
studienberatung@w-hs.de  

www.w-hs.de/zsb  
 

 Lippstadt-Hammلیبشتادت  –جامعة ھام 
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm/ھام 

02381 / 8789 - 130 
studienberatung@hshl.de 

 
  



ریرحتلا ةئیھ

رشانلا :

فرودنراف میلقإ
يلحملا قیسنتلا زاھج

Waldenburger Str. 2
48231 Warendorf

  ةرادإلا ،نداش فور اتوج
02581فتاھلا مقر / 53 – 40 50

والسیك يیتنا
02581فتاھلا مقر / 53 – 40 52

koko@kreis-warendorf.de

на други езици (Bulgarisch)
în alte limbi (Rumänisch)
diger dillerde (Türkisch)
يف تاغل ةفلتخم (Arabisch)

на других языках (Russisch)

www.elterninfo.kreis-waf.de

www.kreis-warendorf.de/kommunale-koordinierung

 

 
  



Für die Zukunft gesattelt.

www.kreis-warendorf.de

2023

Arabisch  

 - ثّم ماذا؟
المدرسة

معلومات للوالدین
طرق التوجیھ المھني 

العربیة

Schulamt für den
Kreis Warendorf

Agentur für Arbeit
Ahlen – Münster 

Mit �nanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds
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بالتعاون مع:

Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen
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