
ي
التدريب المه�ن

من هو تلميذ الصنعة؟
نامج مركز ي تدريبه النظري بشكل مسجل ومقيد ب�ب

 تلميذ الصنعة هو شخص يستمر �ف
ي أحد أماكن العمل

ي الوقت نفسه يتلقى تدريًبا مهنًيا تطبيقًيا �ف
، و�ف ي

التدريب المه�ف

؟ ي
لماذا علينا الذهاب إىل مراكز التدريب المه�ن

ف وتالميذ الصنعة والمهنة، ويتم تهيئة وتنشئة  لأن هذه المراكز تقدم تدريًبا للمتدرب�ي
ي تلك المراكز.  الأشخاص الذي حصلوا عىل هذه التدريبات تكون

 كبار رجال المهن �ف

ف ومسجل أعىل بكث�ي فرص حصولهم عىل عمل مم�ي

ما هي مدة تدريب الصنعة؟
 يستمر تدريب الصنعة لمدة 4 سنوات. كل سنة دراسة 36 اسبوعا. يحصل المتدرب
ف تدريب نظري وأربعة أو خمسة  خالل أشهر التدريب النتظامي عىل  يوم أو يوم�ي

ي مكان العمل
أيام تدريب عمىلي �ف

ما الهدف من تدريب الصنعة؟

ي
 يهدف تدريب الصنعة إىل تنمية المهارات المهنية لالأفراد سواء �ف

الفصل أو مكان العمل

.

.

.

.

 بالنسبة لم ال يستطيعون إثبات أنهم حصلوا
ي المرحلة المتوسطة عىل االأقل؛

عىل تعليم �ن
 A2 ي المستوى

 يجب عليهم التسجيل �ف
كية للغة ال�ت

 بالنسبة لمن يستطيعون إثبات أنهم حصلوا
ي المرحلة المتوسطة عىل االأقل؛

 عىل تعليم �ن

ي
ف �ف  القراءة - الكتابة 1. يجب أن يكونوا ناجح�ي

ي برنامج
  اختبار تحديد المستوى أو التسجيل �ف

A1 ي المستوى
كية �ف دورة اللغة ال�ت

ن ضمن برنامج الحماية المؤقتة ن المسجل�ي :بالنسبة للسوري�ي

.

ي نظام تدريب التالميذ؟
كيف وم�ت يتم التسجيل �ن

ي عىل مدار السنة
ي مراكز التدريب المه�ف

يتم تلقي طلبات التسجيل �ف
 ويمكنكم الحصول عىل معلومات مفصلة متعلقة بعملية التسجيل، من خالل مراجعة مراكز التدريب

ي بشكل مبا�ش
.المه�ف

؟ ي
ي مراكز التدريب المه�ن

وط التسجيل �ن ما هي �ش
أن يكون متخرجا من مرحلة التعليم المتوسط عىل الأقل

أن يكون أتم 14 عاًما؛
ي سيدخل فيها

ي تتطلبها المهنة ال�ت
و أن تكون بنيته الجسدية وحالته الصحية مناسبة للقيام بالأعمال ال�ت

.

.


