ورقة بيانات  -التدريب املهني املزدوج يف أملانيا
سوق التدريب املعني بنظام التدريب املهني املزدوج:
جرس بني التعليم والعمل

طرق التدريب يف العمل

أرباب العمل/املؤسسات

التالميذ والتلميذات يف مدارس التعليم العام
 ،2016/2017املرحلة الثانوية 1
يوجد  4,1مليون تلميذ أو
 49%من التالميذ يف املرحلة
الثانوية  34%) 1يف املرحلة
االبتدائية و 12%يف املرحلة
الثانوية (2

21%

املدارس الثانوية املتخصصة

10%

املدارس األساسية

4%

التوجيه
التدريب املهني

31%

مرحلة التوجيه الثانوية 2
مؤهل استحقاق القبول يف الجامعة
)(HZB

34%

مدارس أخرى
أنواع املدارس املتضمنة مؤهالت
دراسية متعددة )مثل املدارس
الشاملة(
املدارس الثانوية العليا

  19,7 %من املؤسسات توفر التدريب  71 %من ِخريجي التعليم والتدريب جرى تعيينهم الحقًايف نفس منشآتهم التدريبية )(18/2017
 نحو  20.855يورو كاستثامر لكل متدرب/سنة  61 %من هذه التكاليف هي تكاليف العاملني  578.200مكان للتدريب يف عام 2020 يتم سداد  69 %من إجاميل التكاليف من خالل اإلنجازات اإلنتاجيةللمتدربني
  8,4مليار يورو التكاليف الصافية للمؤسسات )(2017/2018)اإلجاميل  27,2مليار يورو(

 525100عقد تدريب جديد يف عام
يف الفروع املِهنية التالية

مكتب اإلحصاء االتحادي :املدارس يف ملحة 2017

املبتدئون يف فعاليات التدريب لعام

الدولة

2020
2,9%

تتضمن 25,5 %
مهن صحية وتربوية واجتامعية

32,6 %

شهادات تخرج مدرسية للمتدربني بعقود ُمربمة
جديدة
3,5 %

دون إمتام املرحلة املدرسية
األساسية

مِهن زراعية
9%

توظيف حكومي

مِهن ُح ّرة

67,4 %

التدريب املهني يف املدرسة بدوام كامل

  94,7 %من كافة خريجي التدريب املهني ُميارسون عمالً بأجر 82,6 % -من غري الحاصلني عىل التدريب املهني ُميارسون عمالً بأجر

2,5 %

مهن أخرى

التدريب املهني يف النظام املزدوج وفقًا التدريب املهني
)/(BBiGالئحة الحرف اليدوية )(HwO

  4,15مليار يورو حجم اإلنفاق العام عىل التدريب املهنياملزدوج )(2019
  3,2مليار يورو منها لنحو  1.500مدرسة مهنية )الجانباملدريس يف نظام التدريب املهني املزدوج(
 0,713 -مليار يورو منها إلجراءات التوجيه واملُراقبة والدعم

  1,33مليون متدرب يف ِ 324مهنة ُمعرتف بها  19,9عا ًما :متوسط ال ُعمر لكافة ُمبتديئ التدريبالسكان يبدأون التدريب املهني املزدوج
  54,5 %من ُ  4,9 %من كافة العاملني بأجر من املتدربني  939يورو/الشهر ،متوسط بدل التدريب 71,3 %راضون عن تعليمهم وتدريبهم  92,7 %يُتمون التعليم والتدريب بنجاح  29,2 %من مبتديئ التدريب حاصلني عىل شهادة االلتحاق بالجامعة  : 598.800الطلب عىل مكان يف التدريب يف عام 5,6 % -معدل بطالة الشباب يف عام (2017: 7,2%) 2019

التمويل املشرتك لنظام التدريب املهني
املزدوج

2019

0,4 %

املتدربون لعام

2020

27,2%

58 %

مِهن ِحرفية

مهن صناعية وتجارية

25%

الدولة

أمتّوا املرحلة املدرسية األساسية

36,8 %
24,5 %

مرحلة التعليم الثانوي
2 - HZB

25,8 %

الدراسة الجامعية

12,9 %

املرحلة االنتقالية

تقرير بيانات املعهد االتحادي للتدريب املهني ) (BIBBاملعني بتقرير التدريب املهني لعام 2019

مشاركة املرحلة العمرية من  40-25عا ًما يف الحياة العملية
حسب الشهادات املهنية لعام 2019

تقرير بيانات املعهد االتحادي للتدريب املهني ) (BIBBاملعني بتقرير التدريب املهني لعام .2019
تكاليف ومزايا ومتويل التدريبwww.bibb.de، 2015 ،

تحديات التدريب املهني املزدوج

  1,33مليون تلميذ متدرب ) 2020/2019دخول سوق العمل بعد سنتني إىل  3سنوات ونصف(  -باتجاه :هابط  2,89مليون دارس جامعي ) 2020/2019دخول سوق العمل بعد  3سنوات ونصف إىل  6سنوات(  -باتجاه :صاعد  5,9 %شباب ال يعلمون وال يخضعون لتدريب وال ميتلكون وظيفة )مرحلة عمرية من  18حتى  24عا ًما ال يخضعون لتدريب وال ميلكون عمالً(فجوة ُمه ِددة يف القوى العاملة املاهرة امل ُتخصصة
  53.100مكان تدريب غري مشغول يف عام (9,4%) 2020عىل مستوى املؤهالت املتوسطة
  151.664عقد عمل تم فسخه يف وقت مبكر  73.700متقدم دون وجود مكان محجوز لهم يف التدريب لعام )(2019  63,4 %من املتدربني ذكور  36,6 %من املتدربني إناثحجم العمل املطلوب بحسب املؤهالت مستقبالً
 -انخفاض القوى العاملة

 45,3مليون عامل
10,8 %

48,3 %

23,1%

17,4 %

السكاين
النمو ُ

50 %

1,3 %

 2مليون شخص دون نشاط مهني
36 %

14 %

أقل من  20عا ًما

26,3 %

23 %

شهادة جامعية/تخصصية ،الدكتوراه

46 %

19 %

18,1 %

دون شهادة تخ ّرج مهنية

4%

مكتب اإلحصاء االتحادي  :2020التعداد الصغري للسكان والتوظيف واملهن والتدريب
وظروف العمل للسكان العاملني يف أملانيا

 67-20عا ًما
 67عا ًما فأكرث

2040

11 %

10 %

51 %

58 %

55,8 %

التعليم/التدريب املهني يف النظام املزدوج )مبا يف ذلك شهادة مدرسية
معادلة(
شهادة مدرسية تخصصية :ماجستري/تدريب تقني

 57,3مليار
ساعة عمل

 56,1مليار
ساعة عمل
بدون شهادة تخ ّرج ِمهنية
بتلمذة تدريبية يف ُمنشأة

 1,37مليون عاطل عن العمل
2,5 %

16 %

41,9 %

أمتوا املرحلة
الثانوية
التخصصية

االقتصاد

التدريب املهني

29,6 %

حاصلني عىل
شهادة االلتحاق
بالجامعة

2030

10 %
21 %
7%
2020

51 %

9%
23 %
7%

املاجستري/التدريب التقني
بشهادة تخ ّرج من مدرسة تخصصية ُعليا/شهادة تخ ّرج جامعية
يف مدرسة/تعليم وتدريب/دراسةجامعية

2030

مكتب اإلحصاء االتحادي لعام  ،2016عدد السكان يف أملانيا حتى 2060

تقرير بيانات املعهد االتحادي للتدريب املهني ) (BIBBاملعني بتقرير التدريب املهني لعام  ،2017تقرير BIBB 23/14

