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التدریب املهين، هامبورج التعلمي الفين و مبادرة  

 

املهين حول العامللول التعلمي الفين والتدریب حلرشیك   

نظام التدریب  �متتع هبام الیومية هام مزي�ن �متان ةاحلیاة العملی �اللالتعمل فضٔ� عن ٕان التعاون الوثیق بني املؤسسات العامة والرشاكت اخلاصة 
ٔأساس�ًیا للتنافس�یة �قتصادیة  ركنًاللعاملني املهرة يف مجمو�ة واسعة من الوظائف  املس�متر ل والتعمل�املهين املزدوج أ�ملاين. و�شلك التدریب املؤه

 �ركز �شلكنظام تدریب �ين ونقا�ت العامل العامة والرشاكت والغرف وممثيل الهیئات املالیة أ�ملانیة. وقد ٔأقام التعاون املؤسيس بني املؤسسات 
فعالیة نظام التدریب املهين  -وفق املعایري ا�ولیة  -یؤكد اخنفاض معدل بطا� الش�باب  حيث-قوي �ىل �حتیا�ات احلالیة لسوق العمل. 

أ�ملاين. املزدوج . 

النظام  �ىل املزید من املعلومات عن �یفية معلاحلكومات واملؤسسات للحصول  قبل اه�ًما مزتایًدا مندریب املهين املزدج یلقى النظام �ملاين للت
القطا�ات العدید من  مجلیع ٔأحصاب املصل�ة. �متتع هامبورغ مبوقع فرید يف ٔأملانیا يف التدریب املس�مترلز�دة الطلب �ىل  كنتي�ةيف ٔأملانیا 

يف ز�دة تعز�ز التعاون بني مجیع اجلهات الفا�� يف نظام التدریب  اكنت ا�ٔوىل من بني الوال�ت �حتادیة أ�ملانیة  والعلمیة ، وقد�قتصادیة 
يف  املهين املزدوج. �الوة �ىل ذ� یعمل املعلمون،واملدربون ومد�رو الرشاكت �شلك وثیق يف هامبورج من ٔأ�ل تعز�ز معلیات التعاون والتعمل

 ٔأما�ن العمل.

خصیصأٔ لتقدمي �ستشارات  ويه معهد هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين وا�ي ُمصم وكذ� اكنت هامبورج ٔأول من ٔأ�شأٔ مؤسسة �امة
اليت ين يف الوالیة و معهد هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين بتنس�یق مجیع مدارس التدریب املهیقوم �الًیا والتطو�ر املس�متر للمدارس املهنیة. 

   مدرسة. 32�ددها یبلغ 

بقا�دة اقتصادیة واسعة  يف نطاق الوالیةیقميون  مالیني �سمة 5فضال عن حوايل ملیون �سمة  1.8هامبورغ اليت یبلغ �دد ساكهنا  مدینة حتظى
 ملتطلباتالت�لیل ا�قيق �ىل  مما ميكهنا مننظام التدریب املهين املزدوج  خبصوصأ�فاكر اخلربات و الكتساب مزید من  عد موقًعا مثالًیاتُ حيث ، 

  مدريب ومدققي الرشاكت. املعلمني و

 رشاكء مبادرة هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين 

هبدف توفري �رباهتا يف تنظمي وتنفيذ  ،مبادرة هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهينتضافرت �ود ثالث مؤسسات ذات �ربة واسعة لتشكيل 
هبامبورج وا�مو�ة �ستشاریة "�  نظام التدریب املهين أ�ملاين للرشاكء ا�ولیني: معهد هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين، غرفة الت�ارة

 ٕاف ٕایه" ذات املس�ئولیة احملدودة، هامبورج، ٔأملانیا.

ویبلغ �دد موظیفها  50.000مدرسة �نیة واليت یقدر �دد طالهبا حبوايل  32والتدریب املهين �الرشاف �ىل یقوم معهد هامبورج للتعلمي الفين 
� عن . ویُعد املعهد أٔكرب مؤسسة �امة مملوكة ل�و� يف والیة هامبورج، ويف ٕاطار نظام التدریب املهين املزدوج تُعد املدارس املهنیة مس�ئو3000

كفاءات املهنیة ویمت ذ� من �الل ٕاس�ت�دام طرق التدر�س والتعمل احلدیثة واليت �سههم اسهاًما �برية يف تيسري ٕانتقال نقل املعارف النظریة وال
 املتدربني لسوق العمل واحلیاة املهنیة.

 5000�نة خمتلفة يف حوايل  002متدرب یمت تدر�هبم �ىل ٔأكرث من  23000 املقدم لـــتضمن غرفة الت�ارة يف هامبورج جودة التدریب املهين 
تقوم الغرفة بتسجیل الرشاكت واملدربني املؤهلني للقيام �جلزء العميل من التدریب املهين املزودج دا�ل الرشاكت، حيث تتوىل  رشكة هبامبورج.
دات الن�اح للخرجيني. كام تقوم الغرفة حبامیة مصاحل الرشاكت أ�عضاء هبا والبالغ ٕامت�ان يف الس�نة وكذ� تقوم مبنح شها 20.000تنظمي ٔأكرث من  

رشكة من  خمتلف قطا�ات الصنا�ة والت�ارة واخلدمات، واليت �شجع و�س�تفيد من نظام التدریب ا�ي یدمج املتعلمني �شلك  160.000�ددمه 
 معيل يف احلیاة الیومية.
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هبامبورج وا�مو�ة �ستشاریة "�  نظام التدریب املهين أ�ملاين للرشاكء ا�ولیني: معهد هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين، غرفة الت�ارة

 ٕاف ٕایه" ذات املس�ئولیة احملدودة، هامبورج، ٔأملانیا.

ویبلغ �دد موظیفها  50.000مدرسة �نیة واليت یقدر �دد طالهبا حبوايل  32والتدریب املهين �الرشاف �ىل یقوم معهد هامبورج للتعلمي الفين 
� عن . ویُعد املعهد أٔكرب مؤسسة �امة مملوكة ل�و� يف والیة هامبورج، ويف ٕاطار نظام التدریب املهين املزدوج تُعد املدارس املهنیة مس�ئو3000

كفاءات املهنیة ویمت ذ� من �الل ٕاس�ت�دام طرق التدر�س والتعمل احلدیثة واليت �سههم اسهاًما �برية يف تيسري ٕانتقال نقل املعارف النظریة وال
 املتدربني لسوق العمل واحلیاة املهنیة.

 5000�نة خمتلفة يف حوايل  002متدرب یمت تدر�هبم �ىل ٔأكرث من  23000 املقدم لـــتضمن غرفة الت�ارة يف هامبورج جودة التدریب املهين 
تقوم الغرفة بتسجیل الرشاكت واملدربني املؤهلني للقيام �جلزء العميل من التدریب املهين املزودج دا�ل الرشاكت، حيث تتوىل  رشكة هبامبورج.
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فعالیة نظام التدریب املهين  -وفق املعایري ا�ولیة  -یؤكد اخنفاض معدل بطا� الش�باب  حيث-قوي �ىل �حتیا�ات احلالیة لسوق العمل. 

أ�ملاين. املزدوج . 

النظام  �ىل املزید من املعلومات عن �یفية معلاحلكومات واملؤسسات للحصول  قبل اه�ًما مزتایًدا مندریب املهين املزدج یلقى النظام �ملاين للت
القطا�ات العدید من  مجلیع ٔأحصاب املصل�ة. �متتع هامبورغ مبوقع فرید يف ٔأملانیا يف التدریب املس�مترلز�دة الطلب �ىل  كنتي�ةيف ٔأملانیا 

يف ز�دة تعز�ز التعاون بني مجیع اجلهات الفا�� يف نظام التدریب  اكنت ا�ٔوىل من بني الوال�ت �حتادیة أ�ملانیة  والعلمیة ، وقد�قتصادیة 
يف  املهين املزدوج. �الوة �ىل ذ� یعمل املعلمون،واملدربون ومد�رو الرشاكت �شلك وثیق يف هامبورج من ٔأ�ل تعز�ز معلیات التعاون والتعمل

 ٔأما�ن العمل.

خصیصأٔ لتقدمي �ستشارات  ويه معهد هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين وا�ي ُمصم وكذ� اكنت هامبورج ٔأول من ٔأ�شأٔ مؤسسة �امة
اليت ين يف الوالیة و معهد هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين بتنس�یق مجیع مدارس التدریب املهیقوم �الًیا والتطو�ر املس�متر للمدارس املهنیة. 

   مدرسة. 32�ددها یبلغ 

بقا�دة اقتصادیة واسعة  يف نطاق الوالیةیقميون  مالیني �سمة 5فضال عن حوايل ملیون �سمة  1.8هامبورغ اليت یبلغ �دد ساكهنا  مدینة حتظى
 ملتطلباتالت�لیل ا�قيق �ىل  مما ميكهنا مننظام التدریب املهين املزدوج  خبصوصأ�فاكر اخلربات و الكتساب مزید من  عد موقًعا مثالًیاتُ حيث ، 

  مدريب ومدققي الرشاكت. املعلمني و

 رشاكء مبادرة هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين 

هبدف توفري �رباهتا يف تنظمي وتنفيذ  ،مبادرة هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهينتضافرت �ود ثالث مؤسسات ذات �ربة واسعة لتشكيل 
هبامبورج وا�مو�ة �ستشاریة "�  نظام التدریب املهين أ�ملاين للرشاكء ا�ولیني: معهد هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين، غرفة الت�ارة

 ٕاف ٕایه" ذات املس�ئولیة احملدودة، هامبورج، ٔأملانیا.

ویبلغ �دد موظیفها  50.000مدرسة �نیة واليت یقدر �دد طالهبا حبوايل  32والتدریب املهين �الرشاف �ىل یقوم معهد هامبورج للتعلمي الفين 
� عن . ویُعد املعهد أٔكرب مؤسسة �امة مملوكة ل�و� يف والیة هامبورج، ويف ٕاطار نظام التدریب املهين املزدوج تُعد املدارس املهنیة مس�ئو3000

كفاءات املهنیة ویمت ذ� من �الل ٕاس�ت�دام طرق التدر�س والتعمل احلدیثة واليت �سههم اسهاًما �برية يف تيسري ٕانتقال نقل املعارف النظریة وال
 املتدربني لسوق العمل واحلیاة املهنیة.

 5000�نة خمتلفة يف حوايل  002متدرب یمت تدر�هبم �ىل ٔأكرث من  23000 املقدم لـــتضمن غرفة الت�ارة يف هامبورج جودة التدریب املهين 
تقوم الغرفة بتسجیل الرشاكت واملدربني املؤهلني للقيام �جلزء العميل من التدریب املهين املزودج دا�ل الرشاكت، حيث تتوىل  رشكة هبامبورج.
دات الن�اح للخرجيني. كام تقوم الغرفة حبامیة مصاحل الرشاكت أ�عضاء هبا والبالغ ٕامت�ان يف الس�نة وكذ� تقوم مبنح شها 20.000تنظمي ٔأكرث من  

رشكة من  خمتلف قطا�ات الصنا�ة والت�ارة واخلدمات، واليت �شجع و�س�تفيد من نظام التدریب ا�ي یدمج املتعلمني �شلك  160.000�ددمه 
 معيل يف احلیاة الیومية.
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 300، يف جمال التعاون ا�ويل، حيث تد�ر وتنفذ ٔأكرث من ٔأملانیاامبورج، هب "� ٕاف ٕایه" ذات املس�ئولیة احملدودة تعمل ا�مو�ة �ستشاریة
بتنفيذ العدید من املرشو�ات يف الكثري من ا�ول �ىل مس�توى   "� ٕاف ٕایه"ملیون یورو، تقوم  001ویقدر جحم ٔأعاملها بـــ ٔأكرث من مرشوع 

ة وكذ� القطاع اخلاص منذ س�نوات �دیدة عن �یفية دمع ٕاصالح نظام وإالقلميی وتقدمي املشورة اىل احلكومات الوطنیة العامل، حيث تتوىل توفري
ل �هيا مجمو�ة التعلمي الفين والتدریب املهين هبدف تعز�ز املوارد البرشیة ودمع تطو�ر ٔأنظمة التعلمي الفين والتدریب املهين �الیة أ�داء، حيث یعم

 �برية من اخلرباء ا�ولیني.

منصة مثالثة للتعرف �ىل ٔأمه ممثيل نظام التدریب املهين الثة يف مبادرة هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين الرشاكت الث�شلك التعاون بني 
 املزدوج يف ماكن وا�د من ٔأ�ل نقل ومشاركة �رباهتم ل�ول الرش�كة 

اخلدمات املقدمة

وميكن كذ�  وفقًا ملعایري السوق ا�ويل،اخلدمات ا�منوذجية التالیة  الثالثة مببادرة هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين بتوفري ءیقوم الرشاك
.�ر� التواصل معنا ٕاذا كنت �متًا و�رغب يف املزید من املعلومات حول �دماتنا. للمتطلبات اخلاصةوفقًا �كيیف ت� اخلدمات   
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 300، يف جمال التعاون ا�ويل، حيث تد�ر وتنفذ ٔأكرث من امبورج، ٔأملانیاهب  ٕاف ٕایه" ذات املس�ئولیة احملدودة"� تعمل ا�مو�ة �ستشاریة
بتنفيذ العدید من املرشو�ات يف الكثري من ا�ول �ىل مس�توى   "� ٕاف ٕایه"ملیون یورو، تقوم  100مرشوع ویقدر جحم ٔأعاملها بـــ ٔأكرث من 

وإالقلميیة وكذ� القطاع اخلاص منذ س�نوات �دیدة عن �یفية دمع ٕاصالح نظام  وتقدمي املشورة اىل احلكومات الوطنیة العامل، حيث تتوىل توفري
ل �هيا مجمو�ة التعلمي الفين والتدریب املهين هبدف تعز�ز املوارد البرشیة ودمع تطو�ر ٔأنظمة التعلمي الفين والتدریب املهين �الیة أ�داء، حيث یعم

اخلرباء ا�ولیني.�برية من   

منصة مثالثة للتعرف �ىل ٔأمه ممثيل نظام التدریب املهين الرشاكت الثالثة يف مبادرة هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين �شلك التعاون بني 
 املزدوج يف ماكن وا�د من ٔأ�ل نقل ومشاركة �رباهتم ل�ول الرش�كة 

اخلدمات املقدمة

وميكن كذ�  وفقًا ملعایري السوق ا�ويل،اخلدمات ا�منوذجية التالیة  الثالثة مببادرة هامبورج للتعلمي الفين والتدریب املهين بتوفري ءیقوم الرشاك
.�ر� التواصل معنا ٕاذا كنت �متًا و�رغب يف املزید من املعلومات حول �دماتنا. للمتطلبات اخلاصةوفقًا �كيیف ت� اخلدمات   
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