
ورقة بيانات - التدريب ا�هني ا�زدوج � أ�انيا

الت�ميذ والتلميذات � مدارس التعليم العام
2016/2017، ا�رحلة الثانوية 1

أرباب العمل/ا�ؤسسات

525100 عقد تدريب جديد � عام 2019

� الفروع ا�ِهنية التالية

النمو الُسكا�

حجم العمل ا�طلوب بحسب ا�ؤه�ت مستقب�ً

ا�تدربون لعام 2020الدولة

التمويل ا�ش�ك لنظام التدريب ا�هني 
ا�زدوج 

شهادات تخرج مدرسية للمتدرب� بعقود ُم�مة 
جديدة

ا�بتدئون � فعاليات التدريب لعام 2020

مشاركة ا�رحلة العمرية من 25-40 عاًما � الحياة العملية 
حسب الشهادات ا�هنية لعام 2019

سوق التدريب ا�عني بنظام التدريب ا�هني ا�زدوج:طرق التدريب � العمل
جª ب� التعليم والعمل

تحديات التدريب ا�هني ا�زدوج

مرحلة التوجيه الثانوية 2
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ادارس الثانوية اتخصصة21%
يوجد 4,1 مليون تلميذ أو 

%49 من الت�ميذ � ارحلة 

الثانوية 1 (%34 � ارحلة 
ا�بتدائية و%12 � ارحلة 

الثانوية 2)

التوجيه
التدريب اهني

مؤهل استحقاق القبول � الجامعة 
(HZB)

مكتب ا�حصاء ا�تحادي: ادارس � حة 2017

تقرير بيانات اعهد ا�تحادي للتدريب اهني (BIBB) اعني بتقرير التدريب اهني لعام 2019

45,3 مليون عامل 

1,37 مليون عاطل عن العمل

2 مليون شخص دون نشاط مهني

ادارس ا�ساسية

مدارس أخرى

ادارس الثانوية العليا

التدريب اهني

مرحلة التعليم الثانوي
2 - HZB

الدراسة الجامعية

ارحلة ا�نتقالية

التعليم/التدريب اهني � النظام ازدوج (¤ا � ذلك شهادة مدرسية 
معادلة)

شهادة جامعية/تخصصية، الدكتوراه

مكتب ا�حصاء ا�تحادي 2020: التعداد الصغ¯ للسكان والتوظيف واهن والتدريب 
وظروف العمل للسكان العامل± � أانيا

تقرير بيانات اعهد ا�تحادي للتدريب اهني (BIBB) اعني بتقرير التدريب اهني لعام 2019.
www.bibb.de، 2015 ،تكاليف ومزايا و³ويل التدريب

دون شهادة تخّرج مهنية
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شهادة مدرسية تخصصية: ماجست¯/تدريب تقني
 

أنواع ادارس اتضمنة مؤه�ت 
دراسية متعددة (مثل ادارس 

الشاملة)

32,6 %
التدريب ا�هني � ا�درسة بدوام كامل

67,4 %
التدريب ا�هني � النظام ا�زدوج وفًقا التدريب ا�هني 

(HwO) ئحة الحرف اليدوية¬/(BBiG)
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ا²ساسية 

  25%
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الثانوية 
التخصصية
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 µحاصل� ع

شهادة ا¬لتحاق 
بالجامعة

2,5 %
ِمهن زراعية

فجوة ُمهِددة � القوى العاملة ا�اهرة ا�ُتخصصة
عµ مستوى ا�ؤه�ت ا�توسطة

9 %
ِمهن ُحّرة
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ِمهن ِحرفية

الدولة

ا¬قتصاد

2,9%
توظيف حكومي
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مهن صناعية وتجارية

تتضمن % 25,5
مهن صحية وتربوية واجت«عية
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- % 19,7 من اؤسسات توفر التدريب
- % 71 من ِخريجي التعليم والتدريب جرى تعيينهم �حًقا

� نفس منشآتهم التدريبية (18/2017)
- نحو 20.855 يورو كاستثÁر لكل متدرب/سنة

- % 61 من هذه التكاليف هي تكاليف العامل±
- 578.200 مكان للتدريب � عام 2020

- يتم سداد % 69 من إجÃÁ التكاليف من خ�ل ا�نجازات ا�نتاجية 
للمتدرب±

- 8,4 مليار يورو التكاليف الصافية للمؤسسات (2017/2018)
(ا�جÃÁ 27,2 مليار يورو)

- 4,15 مليار يورو حجم ا�نفاق العام عÅ التدريب اهني 
ازدوج (2019)

- 3,2 مليار يورو منها لنحو 1.500 مدرسة مهنية (الجانب 
ادرÆ � نظام التدريب اهني ازدوج)

- 0,713 مليار يورو منها �جراءات التوجيه واُراقبة والدعم

- 1,33 مليون متدرب � 324 ِمهنة ُمعÈف بها
- 19,9 عاًما: متوسط الُعمر لكافة ُمبتدÉ التدريب

- % 54,5 من الُسكان يبدأون التدريب اهني ازدوج
- % 4,9 من كافة العامل± بأجر من اتدرب±

- 939 يورو/الشهر، متوسط بدل التدريب
- % 71,3راضون عن تعليمهم وتدريبهم

- % 92,7 يُتمون التعليم والتدريب بنجاح
- % 29,2 من مبتدÉ التدريب حاصل± عÅ شهادة ا�لتحاق بالجامعة

- 598.800 : الطلب عÅ مكان � التدريب � عام 
- % 5,6 معدل بطالة الشباب � عام 2019 (7,2% :2017)

- % 94,7 من كافة خريجي التدريب اهني Ïُارسون عم�ً بأجر
- % 82,6 من غ¯ الحاصل± عÅ التدريب اهني Ïُارسون عم�ً بأجر

- 1,33 مليون تلميذ متدرب 2020/2019 (دخول سوق العمل بعد سنت± إÑ 3 سنوات ونصف) - باتجاه: هابط
- 2,89 مليون دارس جامعي 2020/2019 (دخول سوق العمل بعد 3 سنوات ونصف إÑ 6 سنوات) - باتجاه: صاعد

- % 5,9 شباب � يعلمون و� يخضعون لتدريب و� Ïتلكون وظيفة (مرحلة عمرية من 18 حتى 24 عاًما � يخضعون لتدريب و� Ïلكون عم�ً)
- 53.100 مكان تدريب غ¯ مشغول � عام 2020 (9,4%)

- 151.664 عقد عمل تم فسخه � وقت مبكر
- 73.700 متقدم دون وجود مكان محجوز لهم � التدريب لعام (2019)

- % 63,4 من اتدرب± ذكور
- % 36,6 من اتدرب± إناث

- انخفاض القوى العاملة

مكتب ا�حصاء ا�تحادي لعام 2016، عدد السكان � أانيا حتى 2060
BIBB 23/14 هني لعام 2017، تقريرتقرير بيانات اعهد ا�تحادي للتدريب اهني (BIBB) اعني بتقرير التدريب ا
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بدون شهادة تخّرج ِمهنية

بتلمذة تدريبية � ُمنشأة

ااجست¯/التدريب التقني

بشهادة تخّرج من مدرسة تخصصية ُعليا/شهادة تخّرج جامعية

� مدرسة/تعليم وتدريب/دراسةجامعية

31%


