
 

 

 

 خدمة الخبراء المحترفين
 

 VerA فيرا
 المهني نيالتسرب المدرسي في اطار التکو الحد عن

 

 

 
 

 بنا لالتصال

 SESخدمة الخبراء المحترفين 

 VerAالتدريب المهني  ةمبادر

Buschstraße 2, 53113 Bonn  

0228 26090-40 ,vera@ses-bonn.de 

    vera.ses-bonn.de  

 

 

 للتعليم والتدريب المهني نيعن مواكبنحن نبحُث 

 SESبالتسجيل لدى خدمة الخبراء المحترفين  ذنإ قم؟ VerAهل تريد أنت أيضا االنضمام الى 

 يسعدنا انضمامك لنا!

 

 قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت: ،للحصول على معلومات أكثر

www.ses-bonn.de                                        

 
 

أو شركة تتبنى تدريبهم. لذلك قررت جديدا للتأهيل  المهني في ألمانيا بينما ال يجد االا نصفهم مقعدا نهميتکو نيبالمئة من المتدرب۲۵ نهييال 

عن التسرب المدرسي في اطار مبادرة للحد  وهيVerA  بفيرا یسميما  إطالق ۲۰۰۸نهاية عام ( في SESخدمة الخبراء المحترفين )

المرحلة األولى نحو سوق  لجميع األشخاص الذين يواجهون صعوبات خاللمتاحا   عرضار يخهذا اٲل عتبريفي هذا الصدد،  .المهني نيالتکو

 .العمل

 

 التدريب الفردي 

السمة المميزة لبرنامج  .ليهٲو الت بيالتدر في اإلطارات المختصاة الشاابة نيتمک ويهدف الى  ةاالتحادي ايلمانٲعلى صعيد  فيرا برنامج طبَّقي 

العمل  محتوياتإطار و ،مدة ن الطرفينكل م حيث يحدد ،شخصيالمرافقة الفردية من خالل مدرب  في تمثاليالذي  هي نموذج الترادف رايف

 !حققوا هدفهمقد  في نطاق  فيرا مجموعات الترادفمن   بالمئة ۸۰ نا ٲل خطة ناجحة تعتبر المشترك.

 

 عند فيرا برنامج ساندي

 حدوث النزاعات في شركة التدريب■  

 حدوث المشاكل في المدرسة المهنية■  

 التحضير لالمتحانات■  

  مقعد للتأهيل المهني البحث عن■  

 األهداف

  الكفاءة االجتماعيةتعزيز ■  

  استدراك العجزالمهني■  

 تحسين التنظيم الذاتي■  

 جاحبن المهني نيالتکو إنهاء■  

 

 الفئة المستهدفة

. مجال االختصاصأو  صلالعمر، اٲل بغض النظر عن ،في البرامج التحضيرية لسوق العمل وکلُّ مشتركالمتدربين  بدعم فيرايقوم برنامج 

 .أية تكاليف بدون كتروني أو الهاتفالبريد اإلل، بهاعن طريق صفحة اإلنترنت الخاصة  فيراويمكن طلب مرافقة برنامج 

 

 مواكبة التعليم والتدريب المهني

 صاليايرغبون  ،لةيطو ذوي خبرة مهنية المتقاعدون هؤالء .SES من قبل خبراء متطوعين في خدمةخضم البرنامج  یفتتم عملية المرافقة 

خدمة الخبرات کذلك بالدعم من طرف  حضوني. دورة تحضيرية لمدة يومين المرور من خالليتوجب على الجميع . خبراتهم الى اآلخرين

 لتبادل الخبرات.  ةيدور لقاءات حضرونيو أجورا شهرية  تقاضوني ثيح المحترفين

 

 التكاليف والدعم 

  .لسوق العمل  في البرامج التحضيرية  مشترك لکلا   و شركات التدريب و المهنية ، للمدارسللمتدربين  مجانية مرافقة VerAبرنامج  قدمي 

الحرفيين األلماني  رابطة ،(DIHK)الصناعة والتجارة األلمانية غرفة   :هم VerAفي برنامج  SESخدمة الخبراء المحترفين  شرکاء

(ZDHو ) للمهن الرابطة االتحادية ( الحرةBFB كما يتم دعم .)للتعليم األلمانيةالوزارة  من قبلبرنامج ال ( والبحث العلميBMBF)  عن

 .التعليمية مبادراتها سلسلة قيطر

 

 SESحول خدمة الخبراء المحترفين 

عن ممارسة  وقفة خذٲب قومواي نيالذهي من أكبر المنظمات األلمانية للمختصين واإلداريين المتقاعدين أو SESترفين إن خدمة الخبراء المح

على المستوى الداخلي  نشر الخبرات و تجارب العمل جلٲمن  ۱۹۸۳ سنةمنذ  SES ُمنظَّمة تعمل +(. ۳۰)الخدمة العالمية  المهنة

من  ۱۲۰۰۰أكثر من  SESتَعدُّ ُمنظَّمة  .الوطني یالمستو یعل ةيبيالتدرو ةيالمرحلة المدرس خالل في دعم الشاباب تساهمو والخارجي

 في ألمانيا. الکوادر المتخصصة الشابة ليهٲتيرغب الكثير منهم في العمل خاصة على  ثيح اداالتحعلى صعيد  الخبراء
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