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 المقدمة

 

 اآلباء األعزاء،

ي ألطفال�م هذا؟ أظهرت العد�د من هل تدركون  .أنتم من أهم المستشار�ن ف�ما يتعلق بالتوج�ه المهيف
و�اعتباركم آباؤهم فإنكم تؤثرون فيهم، من  .الدراسات أن الشباب يثقون برأي آبائهم عند اخت�ار المهنة

ي العمل�ة المهن�ة
 .خالل خلفيتكم المعرف�ة ووجهات نظركم، أ��� من أي شخص آخر �شارك �ف

ا هذا التن�ع ُيتيح ل�م الفرصة للعثور ع� و  .نظام التدر�ب والدراسة يتغ�ي باستمرار و�صبح أ��� تعق�د�
ي الوقت نفسه، �مكن أن �كون هذا العرض الشامل ". وظ�فة األحالم"المكانة المهن�ة المناسبة و�التا�ي 

و�ف
ء ي

ا بعض ال�ش ا أ�ض�
�
وط  .م��ك ف �ش ف مهارات ورغبات الشباب و�ني من األهم�ة بمكان هنا التوفيق بني

امج ال  .دراس�ةومتطلبات مختلف المهن وال�ب

ي دعم أطفال�م بأفضل ط��قة ممكنة، إال أنكم تجدون أنفسكم أمام 
بالتأ��د ترغبون باعتباركم آباء �ف

ا عندما كنتم  ي لم �كن بعضها موجود� امج الدراس�ة، اليت مجموعة واسعة من المهن التدر�ب�ة المزدوجة وال�ب
ي نفس أعمارهم؛ و�التا�ي قد ال تعرفونها

 .�ف

ي هذا ال�ت�ب، لمحة عن عروض المشورة والمعلومات المختلفة حول اآلباء األعزاء، نو 
د أن نوفر ل�م، �ف

ي  ا إ� أن العد�د من مرافق تقد�م المشورة �ستبدل عروضها الشخص�ة  .التوج�ه المهيف وتجدر اإلشارة حال��
اض�ة �سبب ظروف كورونا ا لوجه وتحل محلها بمحادثات هاتف�ة أو اف�ت ا لقد اتضح أن الشبا .وجه� ب غالب�

ي االستفادة من هذە العروض وأن دافعكم كآباء أ��� أهم�ة وأ��� فائدة لهم من أي وقٍت 
ما �جدون صع��ة �ف

 .م�ف 

ي الحصول ع� المعلومات األساس�ة المناسبة
ألنكم كآباء عندما تكونون  .نأمل أن �ساعدكم هذا ال�ت�ب �ف

ف ج�دين ألطفال�م ع� درا�ة  .ج�دة بذلك ستكونون ناصحني

 

 مع أط�ب تح�اتنا،
 ف��ق جهاز التنسيق المح�ي 

 
 يوتا روهوف شادن وأنت�ا ك�سالو
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 "ال تخرج بدون التحاق بالمؤسسات التعلیمیة"– KAoA حول
 

ّ  توج�ه إجراء يتّم  ي ي  شامل مهيف
ف بمساعدة المدرسة �ف  منّسقوا) ”STUBOS“ و الفصل ع� الم�ش

 أون أ�شلوس كاينKAoA " – الراين شمال وال�ة برنامج �عّد  .(الوظ�ف�ة واإلخت�ارات الدراسات ومنّسقات
  .لذلك األساس حجر هو "أ�شلوس

ي  البدء يتّم 
 يوم ط�لة باإل�شغال والتلم�ذات التالم�ذ �قوم .ال�امنة القدرة بتحل�الت بالق�ام 8 الفصل �ف

 خالل النتائج مباحثة و�تّم  .الوظ�ف�ة الصور مختلف مع و�التعامل وقدراتهم قّوتهم نقاط مع واحد
اح التقي�م�ة المحادثات  .مناسبة مهن�ة مجاالت  واق�ت

ّ  إثر للشباب وتتاح ي
 بنشاطات �سّ�  ف�ما العمل�ة المهن�ة الممارسة ع� التعرف فرصة أشهر بضعة م�ف

ّ  المجال إستكشاف ي
 المجاالت  ومعرفة واختبارها المختلفة المهن�ة األ�شطة �شّمم �مكنكم إذ .المهين

ي  المهن�ة ي  سواء بذلك الق�ام يتّم  أن و�مكن .تناسبكم اليت
كات �ف ي  أو ال�ش

  .التعل�م�ة المؤّسسات �ف

ات إجراء 9 الفصل من إنطالقا يتّم   .ذلك األمر لزم إذا األجل ط��ل وتدر�بات أسابيع عّدة تدوم تدر�ب ف�ت
ه ذلك إ� و�اإلضافة

ّ
 أ�ام ثالثة لمّدة تطب�قّ�ة دورات حضور فرصة والتلم�ذات التالم�ذ لجميع يتاح فإن

ات من الم��د إ�تساب أجل من وذلك تعل�م�ة مؤّسسة لدى  التخّصصّ�ة المهارات وتعميق العمل�ة الخ�ب
  .واإلجتماع�ة

ي  و�تّم 
 باإلضافة .القرار صنع مهارات ولتع��ز الموقع لتحد�د عمل ورش عقد المتقّدمة الثان��ة المرحلة �ف

ه ,المختلفة العمل�ة العنا� إ�
ّ
ّ  للتوج�ه فرص تقد�م يتّم  فإن ي

 .والدراسة الوظ��ن

لمة عروض هناك
ْ
ق
�
 الصغار للشبابKAoA-STAR  مع تقد�مها يتّم  الثامن الصّف  من إبتداء خاّص  ودعم ُمأ

ي  اإلستفادة الجدد الوافدين والتلم�ذات للتالم�ذ �مكن .الخاّص  الدعم أول��ات ذوي من
 العا�ش  الفصل �ف

ي  باألحرى أو
ّ  التوج�ه أشكال من مدمج شكل من المهن�ة المدرسة �ف ي  . KAoA-Kompaktبرنامج مع المهيف

ي  لديهم القّوة ومواطن إهتماماتهم لتوضيح الشباب جميع بدعم KAoA تقوم
رة مرحلة �ف

�
 ومراجعة مبك

ات خالل من قراراتهم ي  والشهادات النتائج جميع توثيق يتّم  . العمل�ة الخ�ب
د �ف

�
 التوثيق أداة- جما�ي  مجل

 ضبط يتّم  المدرسة مغادرة وقبلNRW.  المهن�ة الخ�ارات جواز �سّ�  ما المثال سب�ل ع� ،المحفظة
فاق ضمن المهنة لممارسة التال�ة الخطوات

ّ
 .متابعة إت

 
ھذه الفترة من عملیة التوجیھ المھني، یكون أبنائكم في حاجة ماسة إلیكم، إذ أن الشباب یحتاجون إلى وطوال 

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

 

ي  التدر�ب خالل من المهن�ة الح�اة بدء
 الفرص من العد�د يتيح المهين

 

 ا طفلك �كون رّ�ما ا 13 أو 10 بعد �ور بكلّ  يوّدون الذين الصغار الشباب أحد أ�ض�  الجمع عام�
ف  م بني

�
ّ  التدر�ب و�عّد  ."فقط المدرسة" برنامج ضمن والممارسة التعل ي ي  المهيف

 الصدد هذا �ف
ي  .جّ�دا خ�ارا

ا�دا عددا فإّن  األمر واقع و�ف ف ف  الشّبان من م�ت ي  القبول مؤّهل ع� الحاصلني
 معهد �ف

 ّ ي   .الخ�ار هذا من �ستف�دون العاّمة الثان�ّ�ة الشهادة ع� أو عا�ي  تقيف

 

  ّالصغار الشّبان من ال�ث�ي  لدى كب�ي  �شكل محّبذة تزال ال الجامع�ة الدراسة كانت إن وحيت: 
ه

ّ
ا �ح�ف  أن لطفل�م �مكن فإن ّ  بمستوى أ�ض�  المهن�ة التدر�بات خالل من للغا�ة عاٍل  تعل��ي

ي  المثال سب�ل ع�) التأه�ل�ة
م (ة)حر�ف

�
كات من فالعد�د .(عمل (ة)ومدير (ة)معل  تبحث ال�ش

ة وجه ع� فعال
ّ
ة وظائف عليهم وتعرض األشخاص هؤالء مثل عن الدق  .جّ�د براتب مث�ي

 

  ي  المدرسة من التخّ�ج مؤهالت عن النظر بغّض  مفتوحا �ظلّ  الباب فإّن  عليها، الحصول تّم  اليت
ف  لجميع ف  المتخّرجني  من :األ�اد��ي  الط��ق لسلوك كذلك أو مزدوج بتدر�ب للق�ام إّما الناجحني
ي  أو عل�ا مهن�ة بمدرسه اإللتحاق خالل

ّ  النشاط ممارسة خالل من األمر واقع �ف ي  لمّدة المهيف
 .سنوات ثالث

 

 ب  المحتملة، المهن�ة اآلفاق بخصوص أسئلة أّ�ة لد�كم كانت إذا� صال منكم ف�ي
ّ
 بالغرفة اإلت

 ل�م �مكن .التوظ�ف بوكالة أو (والصناعة التجارة وغرفة الحرف�ة الصناعات غرفة (التجار�ة
ف  ع� العثور فني ف  الموظ� فني

�
 .ال�تّ�ب هذا ضمن بالتواصل المكل
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 الدائمة واإلرشادیة المعلوماتیة الخدمات

   التوظیف لوكالة الوظیفي اإلرشاد

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

 :ففي مثل ھذه الجلسات االستشاریة، یمكنك على سبیل المثال

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

 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 •

  :للمزید من المعلومات

www.arbeitsagentur.de  

 

 :متى
 یلزم تحدید موعد

  :المنظم
 أھلین /Ahlen-Münster وكالة 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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 (BiZ) المھني االستعالم مركز

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

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

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

ما ھي المھام التي  .العملیة الیومیة ألصحاب العمل المتغیریننظرة ثاقبة على الحیاة   "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 

 .وظیف للرد على أسئلتھمالخبراء من استشاري الت
 

في ھذه المناسبات الدعویة  .ویوجد عرض آخر بمركز االستعالم المھني یسمى بأمسیة اإلدراج لآلباء
 .(التدریب)المنتظمة، تناقش القضایا المتعلقة باإلدراج في عتبة الحیاة المھنیة 

 للمزید من المعلومات، 
 
 
 
 
 

 عن مواعید الفعالیات المحددة
  :، یرجى الدخول على الرابط اإللكتروني التاليBiZفي جدول الفعالیات بمركز االستعالم المھني  

www.arbeitsagentur.de  

 :متى
 العرض الحالي للموعد

  :المنظم
 أھلین /Ahlen-Münster التوظیف وكالة

  :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

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

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

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

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

"Abi und Auto" 
 

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

www.hwk-muenster.de/lehrstellenboerse 

  :متى
 یلزم تحدید موعد

  :المنظم
 Münster /غرفة الصناعات الحرفیة بمونستر

 :أین
في مونستر، في المدارس أو في أماكن 

 أخرى
 

 /غرفة الصناعات الحرفیة بمونستر
Münster 

Echelmeyerstr. 1-2 
48163 Münster/ مونستر 

 :الموظف المختص
 كاتیا لوتربیرج ومصطفى شات

 1791 - 705 / 0251و 1175 - 705 
katja.lutterberg@hwk-muenster.de  

 mustafa.schat@hwk-muenster.deو 
 

 یلزم التسجیل
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 والصناعة التجارة بغرفة التدریبیة الوساطة

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

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

 
  :للمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي

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

والصناعة، ال یقتصر الباحثین عن وظائف  غرفة التجارة -ومن خالل منصة وظائف التدریب المھني 
التدریب المھني فقط على البحث الیومي الراھن عن عروض أماكن التدریب، ولكن لدیھم الفرصة 
أیًضا ألن یقوموا بإیداع ملفھم الشخصي الخاص بالتقدم المھني واطالعھم أوتوماتیكیًا عن طریق 

حیث یمكن القیام ببحث ھادف عن المھن  .لتدریبالبرید اإللكتروني إذا ما توافرت أماكن مناسبة ل
  .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 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
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ZSB - الطالبي اإلرشاد مركز  

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

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

 .بشكل افتراضي أو عبر البرید اإللكتروني
 :وتتضمن الموضوعات المحتملة للطالب الراغبین في الدراسة

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

  www.zsb-in-nrw.de :رابط الموقع اإللكتروني لمركز اإلرشاد الطالبي

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

 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   

 Gelsenkirchenجامعة ویستفالیا في 
Bocholt Recklinghausen 

Str. 43 Neidenburger  
45877 Gelsenkirchen/ غلزنكیرشن 

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

www.w-hs.de/zsb 

 Westfälische "جامعة مونستر"
Wilhelms-Universität Münster 

Botanicum - بیت الدراسة 
Schlossgarten 3 
48149 Münster/ مونستر 

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

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

 
المعلومات  "والبحث العلمي، جمعیة مسجلة المركز االختصاصي الجامعي للدراسات الجامعیة"یقدم 

حیث سیتلقى الطالب المحتملین معلومات عن  .بشأن فرص الدراسة المزدوجة في إقلیم فارندورف
البرامج الدراسیة التي تقدمھا جامعات بیلیفیلد وھام لیبشتادت ومونستر ووستفالیا الجنوبیة؛ باإلضافة 

  .لتي توفر أماكن تدریب مناسبةإلى معلومات عن شركات إقلیم فارندورف ا
 

عن عروض حالیة  PORTALDUALیمكن للطالب المحتملین البحث رقمیًا في محرك البحث 
توفر البوابة إمكانیة التصفیة  .ومثیرة لالھتمام لألقسام الدراسیة والجامعات والشركات في أي وقت

وبالتالي العثور على التطابق المناسب  وفقًا الھتماماتك الخاصة مثل القسم والجامعة والشركة والموقع،
  !لك

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

  :المنظم
، جمع�ة مسجلة  .المركز االختصا�ي الجام�ي للدراسات الجامع�ة والبحث العل�ي

 :أین
www.hoko-waf.de 

 
 
 
 
 

 :الموظفة المختصة
 سامیت كیبار

team@hoko-waf.de 
www.hoko-waf.de 

02521 / 8505 - 0 
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  “Kreis Warendorf“الشباب توظیف وكالة

 التوظیف ووكالة العمل لمكتب المعقّدة الوظیفّیة اإلختصاصات إستیعاب بمكان السھولة من دائًما لیس
 قانون من الثاني الجزء حسب المساعدات بمنح المختصّ  ھو العمل فمكتب .الشباب رعایة ومكتب
 التوجیھ تقدیم عن المسؤولة فھي التوظیف وكالة أّما المھنیّة، بالوساطة وكذلك االجتماعیة الشؤون
 وضعیّات أثناء مثال بالرعایة المكلّف فھو الشباب رعایة مكتب أّما المھنّي، التدریب ودعم المھنيّ 

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

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

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

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

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

 أھلین العمل مكتب:أین
 11 آیزن رایف شارع

 إھلین 59229
 

 بیكوم العمل مكتب
 74-72 ألیھ شارع

 بیكوم 59269
 أولده العمل مكتب

 8 ماركت أم
 أولده 59302 

 فارندورف العمل مكتب
  10a زود شارع

 وندورف 48231

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

  5690 – 53 / 02581 المكالمات توجیھ رقم
 :اإللكتروني البرید

jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de 

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

لمیذات من أصحاب بدعم التوجیھ المھنّي للتالمیذ والت (LWL)الرابطة اإلقلیمیة فیستفالن لیبھ تقوم 
من أجل جعل اإلنتقال من مدرسة ذوي  )لتقاء المدرسة بسوق العملا KAoA-STAR( اإلعاقة بمساعدة

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

تواصل والتنمیة البدنیة والحركیة والرؤیة واللغة؛ وكذلك خاص في مجاالت النمو العقلي والسمع وال
ویتاح لجمیع  .أو الذین یعانون من إعاقة شدیدة /الطالب الذین یعانون من اضطراب طیف التوحد و 

تالمیذ المجموعة المستھدفة فرصة المشاركة في التوجیھ المھني الخاص باإلعاقة في السنة الدراسیة 
وھذا یشكل حلقة وصل  (IFD)یتم التنفیذ من خالل المكتب الخاص للتكامل المحلي و .الثالثة قبل األخیرة

  .بین المدرسة والشركة وأولیاء األمور

 

 :متى
 یلزم تحدید موعد

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

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

 الخاص بالتكامل
  : 0 – 500 853 / 02382 زابینھ أولبرش

sabine.olbrich@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 LWL - جمعیة 
 STAR-KAoAمكتب التنسیق 
 كریستینا ستیفن

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

 LWLجمعیة 
  Von-Vincke-Str. 23 - 25  

48143 Münster/ مونستر 
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 / Willkommenslotsen للحرفیین المحلّیة النقابة قبل من والوساطة اإلستشارة

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

 .التابع للوزارة االتحادیة للشؤون االقتصادیة والطاقة "Willkommenslotsen"برنامج الدعم 
 

شركات في جمیع المسائل في دعم ال "Willkommenslotsen"وتتمثل المھمة الرئیسیة لبرنامج 
وھذا یشمل أیًضا تقدیم  .العملیة المتعلقة بالتكامل التشغیلي لالجئین وطالبي اللجوء من منظور دائم

المشورة للتالمیذ وأولیاء األمور الذین لدیھم خلفیة لجوء باإلضافة إلى الوضع المباشر للمتقدمین في 
 .ریب أو العملوالتد (EQ plusو  EQ)التدریب، والتأھیل األولي 

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

 

 :متى
 یلزم تحدید موعد

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

 :الموظف المختص
 فیلھلم واغنر

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

 

 :أین
 رابطة الحرفیین في المقاطعة

Schlenkhoffs Weg 57  
59269 Beckum/ بكوم 

 

 یلزم التسجیل
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 المعارض على عامة نظرة
 

CAMPUSdual – فارندورف إقلیم في المزدوجة الدراسة معرض 

كات  ة لدى ال�ش ي الدراسة ع� حٍد تح�ف دورات الدراسة المزدوجة �شعب�ة كب�ي
ف �ف والطالب الراغبني

ا�د عدد الطالب �شدة ف بین المشاركین ویقدم باإلضافة  CAMPUSdual�جمع  .السواء، ح�ث ي�ت
ات المكثف "Rund-um-Paket"إلى ذلك برنامج    .للدراسة المزدوجة من خالل برنامج المحا�ف

 
الجن���ة للعلوم التطب�ق�ة برامج كما تعرض جامعات ب�ل�ف�لد وهام ليبشتات ومو�س�ت ووستفال�ا 

، باإلضافة إ� ق�امها ب�جراء المقابالت اإلرشاد�ة حول التوج�ه  الدراسة المزدوجة �شكل تفص��ي
كات ب�قل�م فارندورف عروضها للشباب وتتطلع إ� التواصل  .الدرا�ي  ي الوقت نفسه، تقدم ال�ش

و�ف
  .األول لهم

 

  .الحالي، لیس من الممكن بعد تحدید موعد دقیق یرجى مالحظة أنھ بسبب الوضع الوبائي
 

 یمكن الحصول على المعلومات الحالیة والمواعید في أي وقت على الموقع 
waf.de-www.hoko 

 

  :المنظم
، جمع�ة مسجلة  .المركز االختصا�ي الجام�ي للدراسات الجامع�ة والبحث العل�ي

 :أین
 

N.N.  
 
 
 
 

  :المختصةالموظفة 
 سامیت كیبار

team@hoko-waf.de 
www.hoko-waf.de 

02521 / 8505 - 0 
 

ي أ�ع وقٍت ممكن *من المستحسن �سج�ل التالم�ذ
 �ف
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 التعلیم معارض

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

 على المھنة المناسبة
التعلیم یعني المستقبل، والتعلیم الجید ھو حجر الزاویة لتأمین المستقبل  :المجتمع بأكملھالتعلیم ھو مھمة 

إن االختیار الصحیح لشھادة التخرج من المدرسة والقرار الالحق بشأن التدریب أو الدراسة  .الشخصي
ھذا  :وف أنفمن المعر .تعد قرارات حاسمة ومصیریة لمستقبل آمن -دراسة مزدوجة  -أو الجمع بینھما 

لذا فمن الھام اغتنام الفرص للحصول على  .القرار یشكل تحدیات كبیرة للشباب، وآلبائھم ومعلمیھم أیًضا
  .المعلومات في أقرب وقت ممكن

 
لیستفید منھا    ,ومرةً أخرى في ھذا العام أیًضا، من المقرر إقامة عروض مثیرة في المدن والبلدیات

واألشخاص المھتمین بموضوعات التدریب والدراسة والعمل ومتابعة التدریب التالمیذ والشباب واآلباء 
وتقدم الشركات والمنظمات والمؤسسات في المنطقة معلومات حول التدریب الوظیفي وبرامج  ..الوظیفي

فھي تكمل  .الدراسة، كما تقوم بشرح المتطلبات األساسیة، وتوضیح المتطلبات المھنیة وفرص التطویر
المتنوعة من العروض، مثل وكالة التوظیف والغرف، التي تعد بمثابة معاییر قیاسیة في  المجموعة

 .مقاطعة فارندورف لالنتقال من المدرسة إلى العمل في المدارس الثانویة والمھنیة
وإبالغ  .وعادة ما یتم تمویل المعارض وتنفیذھا وتنظیمھا من قبل مختلف الشركاء والمساھمات

نظًرا لظروف  .ون عن العارضین المشاركین على اإلنترنت في الوقت المناسبالمنظمون المعنی
 .یرجى االتصال بالمنظم لالستعالم .كورونا، تقام جمیع الفعالیات مع عدم اإلخالل بالجدوى
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Ahlen / TAHLENT )(معرض أھلین للتدریب .أھلین كل عام 
  302 - 964 / 02382 لالستعالم /، .م.م.ذ.شركة التنمیة االقتصادیة بأھلین ش

www.wfg-ahlen.de/wirtschaftsfoerderung/ausbildungsmesse/  

 Beckum / BEAM معرض بكوم للتدریب-(في السنوات الفردیة) 
 161-29 / 02521 لالستعالم /مدینة بكوم 

www.beckum.de/wirtschaft/arbeit-und-ausbildung  

 .كل عامین "افعل معنا"یقام معرض  - "افعل معنا " Oelde / Ennigerloh  انیغرلوه /أولده
 Wirtschaft Oelde  Initiativkreisشركة

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

 كل "المھنیة المعلومات معرض" یقام - بزندنھورست المھنیة المعلومات معرض / زندنھورست
 (في السنوات الفردیة) .عامین

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

umwelt/wirtschaft/berufsinformationsmesse.html 

 Wadersloh / BIMمعرض معلومات العمل والدراسة 
Wadersloh-Langenberg (في السنوات الزوجیة) 

 0171/5493895كولبینغ وادرسلو / المعلومات: عائلة 
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wadersloh/bim/   

 (BOM)معرض التوجیھ المھني  / فارندورف (كل عام)
 5420 - 54 / 02581و   5440 - 54 :لالستعالم /مدینة فارندورف 

www.warendorf.de/wirtschaft-arbeit/berufsorientierungsmesse.html  

 
  

https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wadersloh/bim/
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  أخرى مسائل
 

 عروض محلیة إضافیة

 
 أقویاء محلیًا –أھلن تعزیز الشباب في 

 
 

بصفتك أحد الوالدین، ھل تبحث عن دعم لطفلك في إعداد طلب التقدیم أو في البحث عن تدریب أو 
تدریب مھني أو وظیفة؟ ھل یحتاج طفلك إلى مرافقة السلطات أو مراكز المشورة أو المواعید 

أقویاء محلیًا" یستھدف الشباب وأولیاء األمور من  -المھمة؟ مشروع "تعزیز الشباب في أھلن 
 أھلن.

 
 :مزید من المعلومات على الموقع اإللكتروني لمدینة أھلن

www.ahlen.de/start/themen/jugend-familie/jugendfoerderung/6-
jugendsozialarbeit-jugendberufshilfe/61-projekt-jugend-staerken-im-

quartier 
 
 

 
 انضم إلینا - Oeldeو  Ennigerlohكتیب التدریب 

 
 

یقدم الكتیب الرقمي، الذي یتم تحدیثھ سنویًا، إرشادات قّیمة وأدوات مساعدة في عملیة اتخاذ القرار. 
باإلضافة إلى المعلومات العامة حول التوجیھ المھني والنصائح الخاصة ألطفال المدارس وأولیاء 

 وحولھا. Oeldeأمورھم، وھناك الكثیر من المعلومات حول شركات التدریب في 
 

 .2022سیكون ھناك إصدار جدید في أبریل 
 

 :بر الرابطیمكن العثور على الكتیب الحالي ع
www.mach-mit-ennigerloh.de/wp-content/uploads/2021/03/machmit-

2021.pdf 
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 المحلي االندماج بمركز المترجمین تجمع

والجمعیات الخیریة في إقلیم یقدم للسلطات والمدارس والمؤسسات  تجمع المترجمین اللغوي 
والھدف من ھذا ھو إزالة  .إلجراء مناقشات مع المھاجرین *فارندورف الفرصة الستخدام المترجمین

العقبات في االتصال وتحسین الوصول إلى المعلومات لألشخاص الذین لدیھم معرفة محدودة أو 
كلیف أي نفقات عند اللجوء إلى وال یتحمل ھذا الشخص الذي قام بالت .معدومة باللغة األلمانیة

  .المترجم
یمكنك العثور على ھذه  .یجب ملء نموذج االستفسار عبر اإلنترنت مسبقًا من أجل طلب مترجم

  .www.sprachmittlerpool.kreis-waf.deالمعلومات وغیرھا على موقع 
اآلباء لالنتقال مرشدات ومرشدي "إذا كان لدیك أي استفسارات حول موضوع التوجیھ المھني، فإن 

متعددي اللغات، الذین تم تدریبھم خصیًصا لھذا الغرض، یرحبون باإلجابة  "من المدرسة إلى العمل
وھم یقدمون الدعم في اجتماع أولیاء األمور وأیام المشروعات ومعارض التدریب المھني  .علیھا

وال سیما اآلباء  –المشورة وكذلك یدعمونھم في مقاھي أولیاء األمور، وفي االتصال بمؤسسات تقدیم 
یمكن الحصول على مزید من المعلومات حول  .الذین لدیھم عوائق لغویة في التواصل باللغة األلمانیة

تحت عنوان  www.ki.kreis-waf.deالمشروع على الصفحة الرئیسیة لمركز االندماج المحلي 
 ."المشاریع"

 :متى
 www.sprachmittlerpool.kreis-waf.deاالستفسارات عبر اإلنترنت على  :باالتفاق

  :المنظم
 (KI)مركز االندماج المحلي في إقلیم فارندورف 

 :أین
 مركز االندماج المحلي

Von-Geismar-
Straße 12 
 آلن 59229

 :المختص *الموظف

 لطفي كاراتاس
02581 / 53 - 4507  

Luetfiye.karatas@kreis-warendorf.de 

الخاصة باستخدام مجموعة وسیط اللغة واستخدام نموذج االستفسار عبر یرجى مالحظة المعلومات 
 اإلنترنت.
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  العمل إلى المدرسة من االنتقال عن المسئولین الموظفین على عامة نظرة
 

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

0800 4 5555 00 
Ahlen-Muenster.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

 
 Münsterغرفة الصناعات الحرفیة بمونستر/ 

Echelmeyerstr. 1-2, 48163 Münster 
 

 المشورة والوساطة التدریبیة
 كاتیا لوتربیرج ومصطفى شات

 1791 - 705 / 0251و 1175 - 705 
mustafa.schat@hwk-muenster.de  وkatja.lutterberg@hwk-muenster.de 

 
 جید بال حدود -العمل الیدوي 

 التدریب في الخارج وأكثرمن ذلك للمتدربین في المھن الحرفیة
 أنیتا أورفل وأندریاس بندل

1464 - 705  /0251 
andreas.bendel@hwk-muenster.de 

 
 .للدراسات الجامعیة والبحث العلمي، جمعیة مسجلةالجامعي المركز االختصاصي 

  سامیت كیبار
team@hoko-waf.de 

02521 / 8505 - 0 
 

IFD - المكتب الخاص باالندماج، المتخصصون في االنتقال من المدرسة إلى العمل 
Warendorfer Str. 81, 59227 Ahlen/ أھلین 

 أوتھ المیرسكیتن و زابین أولبریش
 0 - 500 853 / 02382و  5 - 639 855 / 02382

 ute.lammerskitten@ifd-westfalen.de  وsabine.olbrich@ifd-westfalen.de 
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 والصناعة في شمال وستفالیاغرفة التجارة 
 سیلك دویتشمان 
 Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster مونستر /

0251 / 707 - 245 
deutschmann@ihk-nordwestfalen.de 

 
 / Kreis Warendorfمكتب العمل كرایس فارندورف

  5690 - 53 / 02581 رقم توجیھ المكالمات:
 : jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de البرید اإللكتروني

 
 مركز االندماج المحلي

 كاراتاسلطفي 
Von-Geismar-Straße 12, 59229 Ahlen /أھلین 

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

 
 جھاز التنسیق المحلي المتخصص في االنتقال من المدرسة إلى العمل

 .2 Waldenburger Str. , 48231 Warendorf/ فارندورف 
 02581/  53 - 4044وتا روف شادن، ج
 4051 - 53 / 02581یلینا انجنھورست، إ

 02581/  53 - 4042أنتیي كیسالو، 
KoKo@kreis-warendorf.de 

 
 رفیین في المقاطعةرابطة الح

 فیلھلم واغنر
Schlenkhoffs Weg 57, 59269 Beckum/ :بكوم 

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

 
 
 
 
 
 

mailto:jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de
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 KAoA-STARمكتب التنسیق  –مكتب إدراج العمل  - LWLجمعیة 
 كریستینا ستیفن

Von-Vincke-Str. 23 - 25, 48143 Münster /مونستر 
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 - 22357 

zsb@uni-muenster.de 
 

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

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

www.w-hs.de/zsb  
 

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

130 - 8789  /02381 
studienberatung@hshl.de 
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