
r

r

r

r

İstihdam için Mesleki Eğitim Programı

İstihdam için Mesleki Eğitim Programı

İstihdam için Mesleki Eğitim Programı

İstihdam için Mesleki Eğitim Programı

ماهو التدريب المهني ؟ 

يعتمد التدريب المهني على تقاليد عمرها أكثر من 800 عام يتبعها 
المهنيين والحرفيين. في هذا النظام يتعلم خريجوا المدارس االعدادية 

مهنة ما تحت إشراف معلمين محترفين وخبراء. 

إن الطالب المتدربين ليسوا عمال أو موظفين في مؤسسات العمل، 
إنهم طالب  موجودين هناك ألجل تعلم مهنة ما. ولهذا السبب ال يتم 

إدراج المتدربين في جداول الموظفين. 

إن الدولة والعوائل يضعون المتدربين أمانة عندكم أنتم أصحاب 
العمل والممارسين ألجل حصولهم على تدريب عملي.

الطالب األجير هو أمانة على عاتقكم من الجانب الحرفي والوجداني



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.

في أي الفروع المهنية يتم التدريب ؟ 

يوجد 184 مجاالً مختلفاً حيث يمكن تعليم طالب التدريب المهني وذلك 
بالتعاون مع مراكز التدريب المهني. وفي نهاية فترة التعليم والتي تمتد 

ألربع سنوات، يكتسب الطالب األجير المعلومات التقنية الشاملة 
باإلضافة إلى التجربة المطلوبة في المجال. 

المعلم المهني الحقيقي هو الذي يجتاز معلمه وهو الذي يقوم بتدريب 
طالب مهنيين جدد يتفوقون عليه! 

ماهي فوائد التدريب المهني ؟

يوجد هناك مزايا إضافية من حيث مؤسسات العمل، تزيد عن مزايا 
األنواع األخرى من التعليم المهني. وبعض هذه المزايا هي: 

إن بناء قدرات المتدربين هو أمر حيوي لمستقبل   •
األعمال وذلك ألن المهن التي ال تمتلك قوى عاملة مدربة   

ومؤهلة يحكم عليها بالزوال.  
إن استمرارية المهنة في ظل الظروف التنافسية الصعبة   •
يمكن حصراً مع وجود القوى العاملة المؤهلة والمدربة.   

حيث يعتبر العمال والمعلمين الحرفيين الذين تقوم   
بتدريبهم بنفسك أكبر رأس مال تمتلكه.   

إن زيادة عدد المتدربين يزيد من فرصة العثور على   •
المعلمين الحرفيين المؤهلين وبأسعار معقولة للعمل في   

مجال ما. وبخالف ذلك، يجب أن ال ننسى أن تكلفة   
العمالة سوف تزداد.   

إن الدولة تقوم بتغطية أقساط التأمين ضد حوادث العمل   •
واألمراض المهنية والتأمين ضد األمراض األخرى التي 

تتعلق بالمتدربين الذين سوف تقوم بتدريبهم في 
مؤسستك.   

يجب دفع نسبة ال تقل عن  30% من صافي الحد األدنى   •
لألجور للطالب األجير في الصفوف 9-10-11، وال تقل عن 
50% من صافي الحد األدنى للطالب في الصف 12. وسيتم 
اعادة هذه األجور لكم كدعم مقدم من قبل الدولة. إن األجور 

المدفوعة للطالب األجراء والمرشحين والمتدربين، معفية من 
جميع أنواع الضرائب. 

إن مهمة تدريب الطالب الذين سوف تدربهم مهنياً، سوف لن تكون 
على عاتقك وحدك. ألن مراكز التدريب المهني سوف توفر 

للمتدربين يوماً واحداً في االسبوع التدريب النظري. ومن ناحية أخرى 
تقوم بالتعاون معك وارشادك في عملية التدريب العملي. 

إن جودة المنتج والخدمة التي تقدمها، تتناسب بشكل مباشر مع المعرفة 
والمهارة المهنية للعاملين الذين يعملون في مؤسستكم.

ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر في أماكن العمل ألجل تدريب الطالب 
مهنياً ؟

إن الشروط التالية مطلوبة في المتدربين الذين يرغبون في إجراء تدريب 
عملي في أماكن العمل:

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  
تحت الحماية 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 الالئحة أو التعليمات الجديدة، سيتمكن السوريون الخاضعون تحت   •

الحماية المؤقتة والذين ال يجيدون اللغة التركية التسجيل في مراكز 
التدريب المهني. ويمكنهم مواصلة تعليمهم في مراكز التدريب المهني 
من خالل تلقي تعليم اللغة التركية بشكل مكثف وذلك فقط في الفصل 

الدراسي األول في الصف التاسع.

إنه لشرف أن تكون ممارساً في مهنة ما. إن تأهيل الممارسين الجدد 
هو دين يقع على عاتق المهنة. 

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

لكي تقبل الشركات الطالب األجراء:  
يجب وجود  مدرب رئيسي في مكان العمل و  •

بالنسبة للشباب دون سن ال 19، يجب على أولياء أمورهم أن يقوموا بتوقيع   •
عقد تدريب مهني.


