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ماهو التدريب المهني؟ 

التدريب المهني: هو نوع من أنواع التعليم الذي يوفر للشباب 
فرصة أن يكملوا من خالله  تعليمهم اإللزامي بعد مر حلة 

اإلعدادية.  

المتدرب هو ليس عامل،  بل هو طالب. الطالب المتدربين للمهنة 
هم تحت إشراف الدولة وحمايتها. 

يتمتعون بجميع الحقوق الممنوحة للطالب. 

يقوم التدريب المهني بإعداد الشباب للعمل والحياة من خالل 
أقصر الطرق.

 يساعد التدريب المهني الشاب على تعلم مهنة ما، لكي يصبح 
مكتفياً ذاتياً ومنتجاً وقوياً. 



https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/egitim/mesleki-egitim 

ماهي شروط التسجيل في التدريب المهني؟

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة اإلعدادية كحد   •
أدنى )*(   

أن يكون المتقدم يتمتع بحالة صحية تمكنه من القيام   •
باألعمال الالزمة للمهنة.  

)*( فيما يتعلق بالتخرج من مرحلة الدراسة االعدادية للسوريين الخاضعين  
للحماية المؤقتة: 

يمكن االلتحاق بالبرنامج ألولئك الذين يمكنهم أن يتقدموا بوثائق   •
تثبت انتهائهم من الدراسة االعدادية. 

أما الذين يصرحون أنهم انتهوا من الدراسة االعدادية ولكن ال   •
يستطيعون اثبات تخرجهم من الدراسة االعدادية ، فيستطيعون 

االنضمام لبرنامج دورة المعلمين.
مع التعليمات الجديدة، سيتمكن السوريون الخاضعون للحماية   •

المؤقتة والذين ال يجيدون اللغة التركية التسجيل في مراكز التدريب 
المهني.

ويمكن لهم مواصلة تعليمهم في مراكز التدريب المهني من خالل   •
تلقي تعليم اللغة التركية بشكل مكثف وذلك فقط في الفصل الدراسي 

األول في الصف التاسع.

أين يمكن التسجيل في التدريب المهني؟ 

يمكنكم الحصول على معلومات عن البرامج المطبقة من خالل 
المراجعة بالطلب إلى مركز التدريب المهني. 

يمكنكم الحصول من مراكز التدريب المهني على المعلومات حول 
مكان التدريب العملي واجراءات التسجيل المتعلقة بالمهنة التي تم 

اختيارها. 

من أجل الحصول على معلومات االتصال الخاصة بأقرب مركز 
تدريب مهني، يمكنكم تصفح المواقع التالية:  

ماهي فوائد التدريب المهني؟ 
في حال اختيار التدريب المهني من قبل أطفال األسر   •
السورية الخاضعة الحماية المؤقتة، سوف لن تنقطع   

مساعدة اإلندماج االجتماعي )بطاقة الهالل   
األحمر( والمساعدات األخرى التي يستفيدون منها   

حالياً.  
في الوقت الذي سيتعلم فيه الشباب المهن خالل   •

التدريب المهني، سيحصلون أيضاً على مصروفهم   
الشخصي وبهذا الشكل يمكنهم المسهامة في ميزانية   

أسرهم.  
سيحصل الطالب األجراء على أجور شهرية   •

بنسبة 30% على األقل من صافي الحد األدنى لألجور في   
الصفوف 9-10-11. و 50% على األقل من صافي الحد 

األدنى لألجور في الصف 12.
سيتم توفير التأمين الصحي والتأمين ضد األمراض   •

المهنية وإصابات العمل من قبل الدولة للمتدربين   
المسجلين في التدريب المهني وذلك اعتبارا من اليوم   

األول للتسجيل.   
سيتمكنون من خالل شهادة احتراف معلم التي   •

سيحصلون عليها من فتح الورش الخاصة بهم أو   
العمل في مكان ما بصفة معلم محترف.   

سيتمكنون من خالل إنضمامهم  لدورات التهيئة   •
العملية من الحصول على شهادة مدرب محترف.   
عند رغبتهم بفتح مكان للعمل أو ورشة،  يمكنهم   •

اإلستفادة من برنامج دعم رواد األعمال الجدد المقدم   
من رئاسة مديرية دعم وتطوير المنشئات الصناعية   

الصغيرة والمتوسطة )كوسغيب(.  
من خالل إكمالهم للمواد األخرى في مراكزالتعليم   •

والتدريب المهني يمكنهم الحصول على شهادة تعليم   
الثانوية المهنية.  

أكثر من 90 في المائة من الذين يكملون تعليمهم المهني ويحصلون 
على شهادة احتراف معلم، يقومون بتأسيس ورشهم المهنية الخاصة 

أو يعملون بصفة معلم محترف. 

في أي الفروع المهنية يتم التدريب؟ 

يوجد هناك 184 خياراً مختلفاً للتدريب المهني في المجاالت   •
المتعلقة باهتمامات األطفال وقدراتهم.  

في التدريب المهني: ال يواجه الطالب في المهنة التي   •
اختارها مشكلة الحصص النسبية والمشاكل المماثلة   

األخرى.   

كم يستغرق التدريب المهني،  وكيف يتم توثيقه؟ 

مدة التدريب المهني هي أربع سنوات. و يكون الطالب قد أكملوا التعليم 
اإللزامي الذي يستغرق 12 عاماً في نهاية هذه المـدة.  وسيكون 

الطالب خالل التدريب: 

يحصلون على التدريب النظري في مراكز التدريب   •
المهني لمدة يوم أو يومين في األسبوع.   

يتلقون التدريب العملي في أماكن أو ورش العمل لمدة   •
أربعة أو خمسة أيام في األسبوع.   

وسيحصل الطالب في حال نجاحهم على “شهادة صانع” في نهاية 
السنة الثالثة وعلى “شهادة احتراف معلم” في نهاية السنة الرابعة. 

حيث تمكنهم شهادة احتراف معلم من افتتاح مكان أو ورشة عمل 
خاصة أو العثور بسهولة على عمل في الورش والمصانع التي تبحث 

عن العمال. 

لن تتعلموا مهنة دون تعليم، ولن تحصلوا على عمل دون مهنة. 

االهتمام والمهارة همـا مفتاح النجاح.

طالب المهنة لهذا اليوم، هم معلمو الغـد


