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 المقدمة
 

 اآلباء األعزاء،
ھل تدركون حقیقًة، أنكم تعدون من أھم الناصحین ألطفالكم بشأن ما یتعلق بالتوجیھ المھني؟ ُتظھر العدید من 
الدراسات أن المراھقین یكتسبون معرفتھم بالمھن المختلفة من والدیھم. فضالً عن أنكم باعتباركم آبائھم تؤثرون 

 شخص آخر یشارك في العملیة المھنیة. فیھم، من خالل خلفیتكم المعرفیة وسلوككم، أكثر من أي 
نظام التدریب والدراسة یتغیر باستمرار ویصبح أكثر تعقیًدا. وھذا التنوع ُیتیح لكم الفرصة للعثور على المكانة 
المھنیة المناسبة وبالتالي "وظیفة األحالم". وفي الوقت نفسھ، یمكن أن یكون ھذا العرض الشامل مربًكا أیًضا 

 بعض الشيء. 
لعدید من الشباب یتركون دراستھم أو تدریبھم من جدید. وھذا "المنعطف" في العثور على الوظیفة یمكن أن فا

یكون محبًطا للغایة لجمیع المعنیین. لذلك، من الھام للغایة التوفیق بین میل الشباب وشروط ومتطلبات مختلف 
 المھن والدورات الدراسیة.

فضل طریقة ممكنة، إال أنھم یجدوا أنفسھم أمام مجموعة واسعة من المھن یرغب جمیع اآلباء في دعم أطفالھم بأ
التدریبیة المزدوجة وبرامج الدراسة، باإلضافة إلى أن بعضھا لم یكن موجوًدا في صغرھم؛ وبالتالي قد یكونوا ال 

 یعرفونھا. 
 

لومات المختلفة حول التوجیھ اآلباء األعزاء، نود أن نوفر لكم، في ھذا الكتیب، لمحة عن عروض المشورة والمع
المھني وأن نجعل من السھل علیكم الحصول على المعلومات األساسیة المناسبة. ألنكم كآباء ینبغي أن تكونوا 

 على درایة جیدة بذلك لتكونوا ناصحین جیدین ألطفالكم.
 

 خالص االحترام والتقدیر
 فریق جھاز التنسیق المحلي
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 المحتوى 

 
 6 ال تخرج بدون التحاق - KAoAحول 

 8 الخدمات المعلوماتیة واإلرشادیة الدائمة
 8 اإلرشاد الوظیفي لوكالة التوظیف

 BiZ( 9مركز االستعالم المھني (
 Münster 10المشورة والوساطة التدریبیة بغرفة الصناعات الحرفیة بمونستر/ 

 11 الوساطة التدریبیة بغرفة التجارة والصناعة
ZSB - 12 مركز اإلرشاد الطالبي 

 13 المزدوجة) بشأن الدراسة HoKoإرشاد المركز االختصاصي الجامعي (
والمكتب  Lsverband (LWLandschaft(دعم الشباب ذوي اإلعاقة من قبل جمعیة 

 Integrationsfachdienst (IFD 14(الخاص للتكامل 
 -/ شتاینفورت  Steinfurt-Warendorfاالستشارة والوساطة من خالل رابطة الحرفیین في

 Willkommenslotse" 15فارندورف/ وبرنامج "
 16 نظرة عامة على المعارض

 16 معارض التعلیم
CAMPUSdual – 18 عرض الدراسة المزدوجة في إقلیم فارندورفم 

Azubi-Speed-Dating 19 غرفة التجارة والصناعة 
 20 أمور أُخَرى

 20 ي االنتقال من المدرسة إلى العملمرشدي الوالدین ف
 21 نظرة عامة على الموظفین المسئولین عن االنتقال من المدرسة إلى العمل

 
 
 
 

 المعلومات متاحة لكم أیًضا للتحمیل عبر الموقع اإللكتروني التالي
 www.kreis-warendorf.de/kommunale-koordinierung   
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ال تخرج بدون التحاق - KAoAحول   
 

یتم التوجیھ المھني والدراسي الشامل في المدرسة بمساعدة من إدارة الصف وُمنسق االختیار المھني 
، استفادت المدارس في مقاطعة فارندورف من برنامج الوالیة 2013/2014والدراسي. فمنذ العام الدراسي 

"KAoA - " ال تخرج بدون التحاق". حیث یقدم برنامجKAoA - ق" لجمیع الطالب ال تخرج بدون التحا
 توجیًھا مھنًیا قائًما على أسس جیدة ومنھجیة. 

 
. فلیوم واحد، سیتعامل الشباب مع نقاط قوتھم وقدراتھم بتحلیالت القدرة الكامنة 8یتم البدء في الصف 

وتطلعاتھم المھنیة، وسوف یطورون معلومات أولیة حول مختلف المھن. في المقابالت التقییمیة، تتم مناقشة 
 اطن القوة لدى الشباب واقتراح المجاالت المھنیة الممكنة.مو

، یمكنھم تجربة باستكشاف المجال المھنيبعد ذلك، تتاح للشباب فرصة التعرف على العمل. وفیما یسمى 
األعمال المختلفة والتعرف على المجاالت المھنیة التي یرغبون بھا. ویمكن أن یحدث ھذا في الشركات أو في 

 تعلیمیة. المؤسسات ال
"بوابة االختیار  Berufswahlpass NRW، مثل أداة حفظوسیتم توثیق جمیع النتائج واالعتبارات في 

المھني التابعة لشمال الراین وستفالیا". حیث یحتوي ھذا المجلد على معلومات أساسیة ومساحة كبیرة لتسجیل 
 النتائج الخاصة بكم. 

التدریب العملي طویل لعملي لعدة أسابیع، أو إذا لزم األمر یكون بدًءا من الصف التاسع، ُیجرى التدریب ا
لمدة ثالثة أیام في  دورات تدریبیة عملیة. باإلضافة إلى ذلك، تتاح لجمیع الطالب الفرصة لحضور األجل

مؤسسة تعلیمیة، الكتساب المزید من الخبرة العملیة وتعمیق المھارات المھنیة واالجتماعیة. وفي المستوى 
 تقدم، یتم إجراء توجیھ دراسي ومھني شامل. الم

ال تخرج بدون التحاق" جمیع الشباب على فھم اھتماماتھم ونقاط قوتھم في مرحلة  - KAoAیساعد برنامج "
عندما یغادرون  اتفاقیة المتابعةمبكرة، وأن یخططوا للخطوات األولى في المھنة، والتي یتم تسجیلھا في 

 المدرسة. 
 

وطوال ھذه الفترة من عملیة التوجیھ المھني، یكون أبنائكم في حاجة ماسة إلیكم، إذ أن الشباب یحتاجون إلى 
الدعم مراراً وتكراراً لینعكس على تجاربھم. وكما ترون في الشكل التوضیحي، فإن المشاركة المستمرة من 

 التحاق". ال تخرج بدون  - KAoAقبل الوالدین تعد جزًءا ھاًما من برنامج "
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للمزید من المعلومات، یرجى الدخول على الموقع اإللكتروني التالي 
https://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite   
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للمزید من المعلومات، یرجى الدخول على الموقع اإللكتروني التالي 
https://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite   
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 الخدمات المعلوماتیة واإلرشادیة الدائمة
 

0B  اإلرشاد الوظیفي لوكالة التوظیف 

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

 الجلسات االستشاریة، یمكنك على سبیل المثال:

 والمتطلبات الشخصیة أن تستمد وتتحقق من األفكار المھنیة من خالل االھتمامات المھنیة الخاصة •
 الحصول على معلومات شاملة وحدیثة عن فرص العمل والتدریب •
 مقارنة وموازنة مزایا وعیوب المسارات الوظیفیة المؤھلة مع استشاري •
 الحصول على مساعدة في العثور على وكالة التدریب المھني المناسبة •
 الحصول على معلومات حول الدعم المالي للتدریب المھني •

 ید من المعلومات: للمز

www.arbeitsagentur.de  

 

 متى:
 یلزم تحدید موعد

 المنظم: 
 / أھلینAhlen-Münsterوكالة التوظیف 

 أین:
وكالة التوظیف أھلین/ 

Ahlen 
str. 10Bismarck  
59229 Ahlen  /

 أھلین

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

00 5555 4 0800 
berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de  

 یلزم التسجیل
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1B) مركز االستعالم المھنيBiZ( 

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

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

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

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

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

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

 المنتظمة، تناقش القضایا المتعلقة باإلدراج في عتبة الحیاة المھنیة (التدریب).
للمزید من  المعلومات، 

مواعید الفعالیات المحددة في جدول الفعالیات بمركز االستعالم المھني  عن 
، BiZ یرجى الدخول على الرابط اإللكتروني التالي: 

www.arbeitsagentur.de  

 متى:
 العرض الحالي للموعد

 المنظم: 
 / أھلینenAhl-Münsterوكالة التوظیف 

) وكالة BiZمركز االستعالم المھني (أین: 
 Ahlenالتوظیف بأھلین/ 

Bismarckstr. 10  
59229 Ahlen أھلین / 
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2B /المشورة والوساطة التدریبیة بغرفة الصناعات الحرفیة بمونسترMünster 

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

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

 ینقلون أیًضا الشباب المھتمین مباشرًة إلى شركات التدریب.
 

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

"Abi und Auto" 
 

 للمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي: 
https://www.lehre-statt-leere.de/de  

  
 

 متى:
 یلزم تحدید موعد

 المنظم: 
 Münsterغرفة الصناعات الحرفیة بمونستر/ 

 أین:
مونستر، في المدارس أو في أماكن في 

 أخرى
 

غرفة الصناعات الحرفیة بمونستر/ 
Münster 

Echelmeyerstr. 1-2 
48163 Münsterمونستر / 

 الموظف المختص:
 جولیا برمان ومصطفى شات

 705 - 1175و  0251/  705 - 1744
julia.boermann@hwk-muenster.de  

 mustafa.schat@hwk-muenster.deو 
 

 التسجیل یلزم
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 الوساطة التدریبیة بغرفة التجارة والصناعة 

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

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

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 أیًضا ألن 

ملفھم الشخصي الخاص بالتقدم المھني واطالعھم أوتوماتیكًیا عن طریق البرید اإللكتروني إذا  یقوموا بإیداع
 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: 
 غرفة التجارة والصناعة في شمال وستفالیا

 أین:
 غرفة التجارة والصناعة 

Sentmaringer Weg 61 
48151 Münsterمونستر /  

 

 الموظفة المختصة:
 أنكى سولتیمیر

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

 
 المھني:لمنصة وظائف التدریب 

 كارین لوكى 
  0251/  707 - 327رقم الھاتف 

kluecke@ihk-nordwestfalen.de  

 یلزم التسجیل
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4BZSB -  مركز اإلرشاد الطالبي 

) في الجامعات بتقدیم المشورة والمعلومات للطالب والطالب ZSBیقوم مركز اإلرشاد الطالبي (
للتوجیھ العام للدراسة ودعم الطالب الراغبین في المرتقبین. حیث یعد المركز نقطة االتصال األولى 

الدراسة فیما یتعلق باختیار الدراسة والقرارات واألسئلة األخرى الخاصة بالدراسة. وتكون المشاورات 
غیر متحیزة وسریة، كما یمكن إجرائھا في محادثة شخصیة وجًھا لوجھ أو عبر الھاتف أو عن طریق 

 البرید اإللكتروني.
 وضوعات المحتملة للطالب الراغبین في الدراسة:وتتضمن الم

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

  www.zsb-in-nrw.deي: رابط الموقع اإللكتروني لمركز اإلرشاد الطالب

 في أوقات االستشارة المفتوحة وبعد تحدید موعد. متي: 
 نكون ھناك أیًضا من أجلكم خالل العطل المدرسیة!

 جامعة مونستر
 عنوان الزیارة:

Weg 25-Krane-Johann 
48149 Münsterمونستر / 

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

www.fh-muenster.de/zsb 

 Hamm-Lippstadtجامعة 
Marker Allee 76-78 

59063 Hammھام / 

130 - 8789  /02381 
studienberatung@hshl.de  

www.hshl.de/studienberatung   

 Gelsenkirchenجامعة ویستفالیا في 
Bocholt Recklinghausen 

Str. 43 Neidenburger  
45877 Gelsenkirchen /غلزنكیرشن 

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

www.w-hs.de/zsb 

 Westfälische"جامعة مونستر" 
Wilhelms-Universität Münster 

Schlossplatz 5 
48149 Münsterمونستر / 

22357 - 83  /0251 
zsb@uni-muenster.de  

www.uni-muenster.de/ZSB 

  

 

13 

5B الجامعي (إرشاد المركز االختصاصيHoKoبشأن الدراسة المزدوجة ( 

 
یسدي المركز االختصاصي الجامعي للدراسات الجامعیة والبحث العلمي، المشورة بشأن فرص الدراسة 

المزدوجة في مقاطعة فارندورف. حیث سیتلقى الطالب الراغبین في الدراسة معلومات عن البرامج 
ضافة إلى معلومات الدراسیة التي تقدمھا جامعات بیلیفیلد وھام لیبشتادت ومونستر ووستفالیا الجنوبیة؛ باإل

 عن شركات مقاطعة فارندورف التي توفر أماكن تدریب مناسبة. 
ویمكن للطالب حضور ساعات االستشارة یوم الخمیس بدون تسجیل مسبق. كما یمكن االتفاق على مواعید 

 إضافیة عبر الھاتف.
 

 متى: 
 ظھًرا 02.00 -صباًحا  11.00الخمیس، 

 المنظم: 
 امعي للدراسات الجامعیة والبحث العلميالمركز االختصاصي الج

 أین:
المكتب االستشاري للمركز االختصاصي 

الجامعي للدراسات الجامعیة والبحث 
 العلمي 

 في 
Berufskolleg Beckum  

Hansaring 11  
59269 Beckum  بكوم / 

 الموظفة المختصة: 
المركز االختصاصي الجامعي للدراسات الجامعیة والبحث 

 العلمي
 

 بیتینا دیتمار
dittmar@hoko-waf.de  

www.hoko-waf.de  
55 - 8505  /02521  

 ال یلزم التسجیل
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والمكتب الخاص للتكامل  Landschaftsverband (LWL(دعم الشباب ذوي اإلعاقة من قبل جمعیة 
)rationsfachdienst (IFDInteg 

= تلتقي المدرسة بعالم العمل) التوجیھ  KAoA-STAR (STARیدعم برنامج "ال تخرج بدون التحاق" 
المھني للتالمیذ ذوي اإلعاقة، من أجل تحقیق أفضل انتقال ممكن من مدرسة ذوي االحتیاجات الخاصة أو من 

، الشباب الذین KAoA-STARمدرسة التعلم المشترك إلى العمل. وتشمل المجموعة المستھدفة لبرنامج 
یحتاجون إلى دعم تربوي خاص في مجاالت النمو العقلي والسمع والتواصل والتنمیة البدنیة والحركیة 

والرؤیة واللغة؛ وكذلك الطالب الذین یعانون من اضطراب طیف التوحد و / أو الذین یعانون من إعاقة 
ة في التوجیھ المھني الخاص باإلعاقة في شدیدة. ویتاح لجمیع تالمیذ المجموعة المستھدفة فرصة المشارك

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

مساًء في  05.30في تمام الساعة  11.04.2019وكجزء من الحفل االفتتاحي للوالدین بتاریخ 
Kreishaus Warendorf فارندورف، القاعة /C 4.01 ، سیتم اطالعھم على العرض الشامل لبرنامج

KAoA-STAR.وذلك ألن األبوة واألمومة تلعب دوًرا ھاًما خالل العملیة برمتھا ، 

 متى:
 یلزم تحدید موعد

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

 أین:
 المكتب الخاص للتكامل بإقلیم فارندورف

Warendorfer Str. 81 
59227 Ahlenأھلین / 

 
 

 LWLجمعیة 
        Von-Vincke-Str. 23 - 25  

48143 Münsterمونستر / 

 الموظفون المختصون:
) المكتب IFDالمتخصصون في االنتقال من المدرسة إلى العمل (

 الخاص بالتكامل
 02382/  855 639 - 3ساندرا جرینزر، 
 02382/  855 639 - 4سابین كلیكامب، 

 02382/  855 639 - 5یوت المرسكیتن، 
 

 مكتب إدراج العمل - LWLجمعیة 
 KAoA-STARمكتب التنسیق 
 كریستینا ستیفن

4750 - 591  /0251 
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7B فياالستشارة والوساطة من خالل رابطة الحرفیینSteinfurt-Warendorf  شتاینفورت /- 
 "Willkommenslotseفارندورف/ وبرنامج "

 
في دائرة  Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorfتشارك "رابطة الحرفیین" 

 " التابع لوزارة االقتصاد األلمانیة.Willkommenslotsenفارندورف في برنامج الدعم "
 

" في دعم الشركات في جمیع المسائل العملیة Willkommenslotsenلبرنامج "وتتمثل المھمة الرئیسیة 
المتعلقة بالتكامل التشغیلي لالجئین وطالبي اللجوء من منظور دائم. وھذا یشمل أیًضا تقدیم المشورة للتالمیذ 

والتأھیل األولي  وأولیاء األمور الذین لدیھم خلفیة لجوء باإلضافة إلى الوضع المباشر للمتقدمین في التدریب،
)EQ  وEQ plus.والتدریب أو العمل ( 
 

 ولتعزیز التكامل المھني، نعمل بشكل وثیق مع المؤسسات والمنظمات اإلقلیمیة.
 

 متى:
 یلزم تحدید موعد

 المنظم: 
 فارندورف -/ شتاینفورت  Steinfurt-Warendorf رابطة الحرفیین في

 أین:
 رابطة الحرفیین في المقاطعة

Schlenkhoffs Weg 57  
59269 Beckumبكوم / 

 أو
Von-Ketteler-Straße 42 

48231 Warendorfفارندورف / 

 الموظف المختص:
 فیلھلم واغنر

6080 4003  /05971 
wilhelm.wagener@kh-st-waf.de  

 

 یلزم التسجیل
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 نظرة عامة على المعارض
 

8Bمعارض التعلیم 

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

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

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

 في أقرب وقت ممكن. 
ذا العام، سیكون ھناك عروض مثیرة في المدن والبلدیات لیستفید منھا التالمیذ والشباب ومرة أخرى خالل ھ

واآلباء واألشخاص المھتمین بموضوعات التدریب والدراسة والعمل ومتابعة التدریب الوظیفي. كما تركز 
نب العملي ھذه الفعالیات، التي ُتجمع عادة في یوم واحد ویكون لھا طابع المعارض، دائًما على الجا

والمحادثة على حد السواء. وتقدم الشركات والمنظمات والمؤسسات في المنطقة معلومات حول التدریب 
الوظیفي وبرامج الدراسة، كما تقوم بشرح المتطلبات األساسیة، وتوضیح المتطلبات المھنیة وفرص 

غرف، التي تعد بمثابة معاییر التطویر. فھي تكمل المجموعة المتنوعة من العروض، مثل وكالة التوظیف وال
 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 
 لوقت المناسب. المعنیون عن العارضین المشاركین على اإلنترنت في ا

Ahlen  /7أھلین. معرض أھلین للتدریب / 
 ظھًرا 02:00 -صباًحا  10.00/  9.03.2019السبت / 

 02382/  964 - 302شركة التنمیة االقتصادیة بأھلین ش.ذ.م.م.، / لالستعالم: 
https://www.wfg-ahlen.de/wirtschaftsfoerderung/ausbildungsmesse/  

 / أھلینAm Vatheuershof 3 / 59229 Ahlenدورف / أوتو ھاوس أوستن 
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Beckum  /2 .BeAM - معرض بكوم للتدریب 
 ظھًرا 02:00 -صباًحا  10:00/  30.03.2019السبت 

 02521/  29 - 161مدینة بكوم / لالستعالم: 
https://www.beckum.de/wirtschaft/arbeit-und-ausbildung  

 / بكومSchlenkhoffs Weg 57/59269 Beckumرابطة الحرفیین بالمقاطعة / 

Oelde / Ennigerloh یقام معرض "افعل معنا" كل عامین. -"افعل معنا "  أولده/ انیغرلوه 
/  .2020.05.05عصًرا، السبت،  04:30 -صباًحا  8.00/ في تمام الساعة  .2020.04.05الجمعة، 

 ظھًرا 01:00 -صباًحا  09.00في تمام الساعة 
 02522/  5908 - 933/ لالستعالم:  iativkreis Wirtschaft OeldeInitشركة 

https://www.mach-mit-ennigerloh.de/  
Vier-Jahreszeiten-Park / Konrad-Adenauer-Allee 20 / 59302 Oelde أولده/ 

 یقام "معرض المعلومات المھنیة" كل عامین. -/ معرض المعلومات المھنیة بزندنھورست  زندنھورست
 عصًرا  04:00 –صباًحا  10.00/ في تمام الساعة  19.09.2019الخمیس، 

 02526/  303 - 326مدینة زندنھورست / لالستعالم: 
http://www.sendenhorst.de/wirtschaftbauen/wirtschaft/berufsinformationsm

esse.html  
Westtorhalle / Westtor 31 a / 48324 Sendenhorst زندنھورست/ 

 یقام "معرض المعلومات المھنیة" كل عامین. -/ معرض المعلومات المھنیة بفادرسلوه  مدینة فادرسلوه
 ظھًرا 01:30 -صباًحا  09.30/ في تمام الساعة  23.02.2019السبت 

Kolpingsfamilie Wadersloh  :0171/  5493895/ لالستعالم 
https://www.wadersloh.de  

 / فادرسلوهWinkelstraße 13 / 59329 Waderslohالمدرسة الثانویة بفادرسلوه / 

 )BOM/ معرض التوجیھ المھني ( فارندورف
 مساًء؛  08:00 -عصًرا  04:00/ في تمام الساعة  02.07.2019الثالثاء، 

 ظھًرا 01:00 -صباًحا  08.00تمام الساعة  / في 03.07.2019األربعاء، 
 02581/  54 - 5440و  02581/  54 - 5420مدینة فارندورف / لالستعالم: 

https://www.warendorf.de/wirtschaft-arbeit/berufsorientierungsmesse.html  
Paul-Spiegel-Berufskolleg / Von-Ketteler-Str. 40 / 48231 Warendorf فارندورف/ 
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9BCAMPUSdual – معرض الدراسة المزدوجة في إقلیم فارندورف 

تحظى دورات الدراسة المزدوجة بشعبیة كبیرة لدى الشركات والطالب الراغبین في الدراسة على حد 
 السواء، حیث یتزاید عدد الطالب بقوة.

للدراسة " Rund-um-Paketبین المشاركین ویقدم باإلضافة إلى ذلك " CAMPUSdualیجمع 
 المزدوجة من خالل برنامج المحاضرات المكثف.

محاضرات  Südwestfalenو  Münsterو  Hamm-Lippstadtو  Bielefeldكما تقدم جامعات 
تفصیلیة عن برامج الدراسة المزدوجة، باإلضافة إلى قیامھا بإجراء المقابالت اإلرشادیة حول التوجیھ 

ت بإقلیم فارندورف عروضھا للشباب وتتطلع إلى التواصل األول الدراسي. وفي الوقت نفسھ، تقدم الشركا
 لھم.

 
 سیتم نشر دلیل المعرض مع قائمة العارضین وخطة العرض في المعرض.

 
 كل عامین. CAMPUSdualیقام معرض 

 

 متى: 
 عصًرا 03:00 -صباًحا  09.30، في تمام الساعة 11.04.2019

 المنظم: 
 للدراسات الجامعیة والبحث العلميالمركز االختصاصي الجامعي 

 أین:
قاعة بكوم اإلعدادیة 

 المھنیة
Hansaring 11 

59269 Beckum /
 بكوم

 الموظفة المختصة:
 المركز االختصاصي الجامعي للدراسات الجامعیة والبحث العلمي

 بیتینا دیتمار
dittmar@hoko-waf.de  

www.hoko-waf.de  
55 - 8505  /02521 

 الطالبیستحب تسجیل 
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10BAzubi-Speed-Dating غرفة التجارة والصناعة 

 Azubi-Speed-Datingعشر دقائق فقط للتدرب. وبال شك من الممكن للطالب، المنضمین لمعرض 
لغرفة التجارة والصناعة بشمال وستفالیا في مونستر، أال یتعرفون على رئیسھم المستقبلي فقط، بل أیًضا 

عشر دقائق تمنح الشباب الوقت لمناقشة اھتماماتھم مع رواد األعمال ومدیري یقتنعون بھ. المفھوم بسیط: 
 والعكس صحیح. ثم یتم التحویل إلى الموعد القادم مع الشركة التالیة. -الموارد البشریة أو المدربین 

 
 

www.ik-nordwestfalen.de/bildung/Ausbildung/schueler/Azubi-Speed-
Dating/3605886  

 متى:
 ظھًرا 02:00 -صباًحا  09:00، في تمام الساعة 06.06.2019

 المنظم: 
 غرفة التجارة والصناعة في شمال وستفالیا

 أین:
غرفة التجارة والصناعة في 

 شمال وستفالیا 
 مركز التعلیم

Sentmaringer Weg 
61 

48151 Münster /
 مونستر

 الموظفة المختصة 
 میالني فینمان

304 - 707  /0251  
 0251/  707 - 8304(الفاكس) 

vennemann@ihk-nordwestfalen.de  

 یستحب التسجیل 
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 أمور أُخَرى 
 

11Bمرشدي الوالدین في االنتقال من المدرسة إلى العمل 

یعد الموظفین المختصین باآلباء في جمیع األمور المتعلقة بالمدرسة والتوجیھ الوظیفي والتدریب والدراسة، 
بمثابة مرشدین للوالدین متعددي اللغات. فبكونھم وسطاء لغویین، یقدمون الدعم على سبیل المثل، في 

اھي أولیاء األمو، وفي أمسیات اآلباء وأیام المشروعات ومعارض التدریب وكذلك یدعمونھم في مق
 وال سیما اآلباء الذین لدیھم عوائق لغویة في اللغة األلمانیة.  -االتصال بمؤسسات المشورة 

وقد تم تدریب مرشدي الوالدین من قبل مركز التكامل المحلي بالتعاون مع التنسیق التعلیمي للمھاجرین 
 عمل.الجدد ومركز التنسیق المحلي لالنتقال من المدرسة إلى ال

ویمكن للمدارس الثانویة في إقلیم فارندورف أن تطلب مرشدین لآلباء متعددي اللغات مجاًنا عبر مركز 
 التكامل المحلي. وینبغي للوالدین معالجة ھذا األمر مع المتخصصین في المدارس. 

 متى:
 بعد االتفاق

 المنظم: 
 )BIKOالتعلیمي للوافدین الجدد ()، التنسیق KIمركز التكامل المحلي إلقلیم فارندورف (

 أین:
 مركز التكامل المحلي

Von-Geismar-Straße 12  
59229 Ahlen أھلین / 

 
 

 التنسیق التعلیمي للوافدین الجدد
Waldenburger Str. 2 

48231 Warendorf /
 فارندورف

 

 الموظفة المختصة:
 مركز اإلندماج المحلي

 فیفیان مونسترمان 
4507 - 53  /02581 

vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de  
 التنسیق التربوي للمھاجرین الجدد

 ماتیاس نیمان
4049 - 53  /02581 

matthias.niemann@kreis-warendorf.de  

  

 

21 

 نظرة عامة على الموظفین المسئولین عن االنتقال من المدرسة إلى العمل 
 

 اإلرشاد الوظیفي لوكالة التوظیف بأھلین
Bismarckstr. 10, 59229 Ahlenأھلین / 

00 5555 4 0800 
Berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de  

 
 Münsterغرفة الصناعات الحرفیة بمونستر/ 

Echelmeyerstr. 1-2, 48163 Münster 
 

 المشورة والوساطة التدریبیة
 جولیا برمان ومصطفى شات

 705 - 1175و  0251/  705 - 1744
julia.boermann@hwk-muenster.de  

 mustafa.schat@hwk-muenster.deو 
 

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

 أنیتا أورفل وأندریاس بندل
 0251/  705 - 1460و  705 - 1464

 anita.urfell@hwk-muenster.de  وandreas.bendel@hwk-muenster.de 
 

 غرفة التجارة والصناعة في شمال وستفالیا
  اینا جابلر

 Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster / مونستر
305 - 707  /0251 

gabler@ihk-nordwestfalen.de 
 

 رابطة الحرفیین في المقاطعة
 فیلھلم واغنر

Schlenkhoffs Weg 57, 59269 Beckum:بكوم / 
6080 4003  /05971 

wilhelm.wagener@kh-st-waf.de  
 جامعة مونستر
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 / مونستر Münster üfferstr. 27, 4H 8149 العنوان البریدي:
 / مونسترWeg 25-Johann-Krane  ،48149 Münster عنوان الزیارة:

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

 
 Westfälische Wilhelms-Universität Münster"جامعة مونستر" 

Schlossplatz 5, 48149 Münsterمونستر / 
22357 - 83  /0251 

zsb@uni-muenster.de  
 

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

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

www.w-hs.de/zsb  
 

 Hamm-Lippstadtجامعة 
Marker Allee 76-78, 59063 Hammھام/ 

130 - 8789  /02381 
udienberatung@hshl.dets  

 
 

 المركز االختصاصي الجامعي للدراسات الجامعیة والبحث العلمي
 بیتینا دیتمار

dittmar@hoko-waf.de  
55 - 8505  /02521 

 
 KAoA-STARمكتب التنسیق  –مكتب إدراج العمل  - LWLجمعیة 

 كریستینا ستیفن
Von-Vincke-Str. 23 - 25, 48143 Münster مونستر/ 

4750 - 591  /0251 
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IFD - المكتب الخاص باالندماج، المتخصصون في االنتقال من المدرسة إلى العمل 
Warendorfer Str. 81, 59227 Ahlenأھلین / 

 02382/  855 639 - 3جرینزر، ساندرا 
 02382/  855 639 - 4سابین كلیكامب، 

 02382/  855 639 - 5یوت المرسكیتن، 
 

  مركز االندماج المحلي
 فیفیان مونسترمان

Von-Geismar-Straße 12, 59229 Ahlen أھلین/ 
4507 - 53  /02581 

ewarendorf.d-vivien.muenstermann@kreis 
 
 

 للمھاجرین الجددالتنسیق التربوي 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorfفارندورف/ 

 ماتیاس نیمان
4049 - 53  /02581 

matthias.niemann@kreis-warendorf.de  
 

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

 02581/  53 - 4044 جوتا روف شادن،
 02581/  53 - 4045ایلینا انجنھورست، 

 02581/  53 - 4050جولیانا برغامر، 
 02581/  53 - 4042أنتیي كیسالو، 

koko@kreis-warendorf.de 
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