
تعالى إلينا!
العمل في ولاية Schleswig-Holstein )شليزفيغ-هولشتاين(

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
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وطننا - مستقبلك

هل تريد أن تفعل شيئا له معنى مباشرة بعد انتهاء المدرسة وأن تعمل بشكل قوي 

للمجتمع؟ أم أنك مستغرق في حياتك المهنية وتبحث عن اآفاق جديدة؟ إذا تعالى 

إلى البلد!

نحن أكبر رب عمل في الشمال الحقيقي ونبحث باستمرار عن مواهب جديدة. 

نحن ندرب في أكثر من 30 مهنة. من فلنسبورغ حتى فيديل، راتسبورغ حتى 

سانت بيتر أوردينغ – في كل مكان بين بحر الشمال وبحر البلطيق، نحن نبقي البلد 

مستمر بحالة شغل. 

نحن نحمي على سبيل المثال السواحل والطبيعة، نحن الصديق والمساعد، ندرس في 

المدارس ونعمل على مساحة بلدنا. نحن نضمن طرقا اآمنة، حماية المستهلك والكثير 

من غير ذلك في شليزفيغ-هولشتاين. باختصار - نحن نعمل في كل البلد، في الماء 

وفي الهواء. 

إذا كنت متدرب، طالب أو داخل عارض- اغتنم الفرصة المتاحة لك واصبح جزءا من 

إدارة الدولة. يمكنك معرفة فروع المهن المتاحة لك لدينا في هذا الكتيب.
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 هذا ما نقدمه لك:  
تعليمنا المهني والدورات الدراسية

الشمال الحقيقي    7

8   ماذا تعمل الحكومة المحلية في الواقع؟

10   في المكتب

   إدارة عامة 
إدارة الطرائب     

   المساحة ومعلومات جغرافية
   إنشاء طرق وحركة مرور

   الشرطة المحلية
   في كلمة مع فابيان، المفتش الحكومي المبتدئ

في كلمة مع كارولا، الجيوماتريكية المبتدئة   

في الأرشيف   15

16   على الماء
   حماية السواحل

البيئة   

18    في المحكمة 
   القضاء 

كلمة مع )Phelina فيلينا( مأمورة ضبط قضائية مبتدئة   

       

في البحث عن الوظيفة التي تحلم بها؟

قم بإجراء اختبار التوجيه وانظر معرفة 
الوظيفة المناسبة لك لدى البلد! 

Carola )كارولا 
)تعمل في مكتب 

الدولة للمساحة 
والمعلومات 

الجغرافية. 

يدرسFabian )فابيان( في الإدارة العامة.

https://schleswig-holstein.de/orientierungstest
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3 أسباب رئيسية لبلد شليزفيغ-هولشتاين، كصاحب عمل     20

22    في التنفيذ
ا لحبس     

سجن الاحتجاز للترحيل    

24   في كل البلد
   إنشاء طرقات وحركة مرور

المساحة ومعلومات جغرافية   

26    في مكان الجريمة وفي دورية
   الشرطة المحلية 

في كلمة مع غريتا، شرطية حماية مبتدئة   

28   في المختبر
   المختبر الوطني

إنشاء طرقات وحركة مرور    

29    في ورشة العمل
إنشاءات معدنية وتركيب   

أهلا وسهلا بالداخل عرضا!    30

طلب التقدم إلى الوظيفة – وبعد ذلك؟   32 

      

  خلف الكواليس

على @moin_karriere يقوم متدربونا وطلابنا 
بأخذك إلى عملهم اليومي – تعال وانظر!

Greta )غريتا( تعمل التدريب المهني لتصبح 
شرطية حماية فيEutin )أويتين(

قم بالتدريب!

هذه هي فرصتك للتعرف على 
مهنة أفضل. سوف تجد هنا كل 
إمكانيات التدريب المتاحة لك 
لدى بلد شليزفيغ-هولشتاين – 

بما في ذلك الموظف المسؤول!

https://schleswig-holstein.de/praktikum
https://www.instagram.com/moin_karriere/
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الشمال الحقيقي

يعيش معا في )شلزفيغ-هولشتاين( منذ مئات السنين مجموعات عرقية مختلفة 

من الناس ومن الجنسيات. عندما تسأل الناس في )شليزفيغ-هولشتاين( ما هي 

لغتهم الأم، فإن الجواب ليس دائما “اللغة الألمانية” ولكن ربما “الدنماركية”، 

“الفريزية”، “التركية”، “الرومانية” أو “بلات دويتش”. هذا التنوع يثري بلدنا. 

تتميز أيضا إدارة البلد من خلال هذا التنوع. نحن الموظفات والموظفون لدينا أصول 

مختلفة، خبرات ومواهب. مهامنا على نطاق واسع والمخاطبون لدينا يتغيرون 

حسب العمل. لهذا السبب سوف تجد وظائف مختلفة جدا في إدارة الدولة.  
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ماذا تفعل الحكومة 
المحلية في الواقع؟

هل لديك أسئلة حول التعليم 
المهني والدراسة؟

لدينا في بوابة التعليم المهني 
معلومات لك حول جميع أنواع 

التعليم المهني والدراسية الجاهزة لك.

يمكنك أيضا الوصول إلينا تحت 
karriere@stk.landsh.de

http://schleswig-holstein.de/ausbildung
mailto:karriere%40stk.landsh.de?subject=
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إن إدارة الدولة هي واحدة من ثلاث ما يسمى “السلطات”. بصفتها سلطة تنفيذية، فهي ركيزة 

مهمة من ركائز سيادة القانون مع البرلمان )السلطة التشريعية( والمحاكم )السلطة القضائية(. 

يعمل لدينا أكثر من 58.000 رجل وامرأة. هم يساهمون يوميا بتطوير الشمال الحقيقي بشكل جيد. 

لحوالي2,9 مليون مواطن ومواطنة، نعمل في المدارس، لدى الشرطة، في القضاء، في قطاع البيئة، 

في مكاتب الضرائب، في الوزارات وفي مرافق أخرى كثيرة. تشمل مهامنا أيضا على سبيل المثال، 

إنشاء الطرق، حماية السواحل، الرعاية الصحية وسياسة الطاقة. 

طريق قصير للعمل؟ هذه ليست مشكلة في إدارة الدولة! من بحر الشمال إلى بحر البلطيق، من 

الحدود الدانماركية إلى حدود مدينة هامبورغ – تنتشر مراكز خدماتنا في كل البلد. 

تتكون إدارة بلد شليزفيغ-هولشتاين من عدة وزارات وسلطات عديدة. ولكن من هو المسؤول 

بالفعل عن ذلك؟ وما هي السلطات الفعلية الموجودة في شليزفيغ-هولشتاين؟ هذا وأكثر بكثير 

 من ذلك سوف تحصل عليه هي هذه النظرة العامة. 

www.schleswig-holstein.de/organigramm  

نحن نتطلع بكل سرور إلى طلبك، إذا كنت تبحث عن مكان للتعليم المهني أو ترغب في البدء 

بدراسة مزدوجة لدينا. 

http://www.schleswig-holstein.de/organigramm
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في المكتب

يعمل موريتس، يوهنا وميريام في الإدارة العامة. 

 نحن نعمل لحوالي

 2,9 مليون 
الشمال الحقيقي.

الأدارة العامة

A السكرتيرة الرئيسية للحكومة 

والسكرتير الرئيسي للحكومة

هل لديك اهتمام بالعمل المكتبي والعمل ضمن فريق؟ 
بالتالي فإن التعليم المهني لمدة عامين مع أوقات التدريب 

النظري في أكاديمية بوردلسهورم الإدارية والمراحل العملية 
في مختلق دوائر الدولة هو المناسب لك. تعمل السكرتيرة 

الرئيسية للحكومة والسكرتير الرئيسي للحكومة في كل 
مكان في إدارة بلد شليزفيغ-هولشتاين، على سبيل المثال 

في وزارات الدولة، دوائر الدولة مثل مكتب شرطة الولاية.  
  التدريب ممكن 

DS مفتشة حكومية ومفتش حكومي 

إذا كانت لديك موهبة في التنظيم أو كنت ترغب في 
التعامل مع القضايا القانونية ويمكنك التعرف بسرعة على 

مجالات أنشاط مختلفة، فإن الإدارة العامة هي المكان 
المناسب لك. بعد ثلاث سنوات من الدراسة المزدوجة 

لدى الدولة ستتولى كمفتش حكومي أو مفتشة حكومية 
مهام مهمة، على سبيل المثال حماية البيئة، الإشراف البلدي 

والمدرسي، في شؤون الأجانب، في الإدارة الاجتماعية وغيرها 
من المجالات. بحسب مجال المهمة، ستتولى أيضا تنفيذ 

جزءا من بعض المهام الإدارية.   التدريب ممكن 
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في مستشارية الدولة، أكملُت 
الدراسة المزدوجة لمدة ثلاث 

سنوات في “الإدارة العامة” في 
المدرسة الإدارية المتخصصة العليا 
في ألتنهولتز )Altenholz(. بعد 

عام من الدراسات الأساسية تسير 
الدراسة التطبيقية والعملية جنبا 

إلى جنب: كل أربعة أشهر أنتقل 
بين مكان العمل وبين قاعة 

المحاضرات. خمسة فروع دراسية 
موضوعة على جدول الدراسة، منها “الموازنة” و “طاقم 

العمل”. بالتالي يمكننا وضع معرفتنا عن طريق التدريب 
العملي الذي قمنا به لمدة ثلاثة أشهر موضع التنفيذ، ونكون 

في الدراسة منذ اليوم الأول كمبتدئات ومبتدئين- موظفين، 
نتقاضى رواتب جيدة طوال مدة دراستنا. 

منذ البداية كنت متحمسا لعدد مجالات العمل المختلفة 
التي يمكنني التعرف عليها. لقد عملت مؤخرا في قسم 

المراسم في مستشارية الدولة. هناك قمت مؤخرا مع 
زميلاتي وزملائي بتنظيم اجتماعات لرئيس الوزراء مع ضيوف 

 رفيعي المستوى من ألمانيا وخارجها. 
لقد وجدت في البلد كل ما أحتاجه لبيئة عمل صحية: 

ساعات عمل مرة، عمل متنقل وفريق،  تضامن. 

في المكتب

“لقد وجدت في 
البلد كل ما أحتاجه 

لبيئة عمل صحية”

كلمة مع 
فابيان، 

المفتش 
الحكومي 

المبتدئ

  التعليم المنهي؟
الدراسة؟  

وجه نفسك بحسب الحروف!   

= التعليم المهني    A

= الدراسة المزدوجة جامعة مع عمل     DS

= دراسات جامعية     IBS

=  دعم الدراسة    SF

=  الجمع بين الدراسة والتلمذة المهنية  StudiLe
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في المكتب

تتدرب شانيا، لوتا، سعيد، فيليب وديلارا ليصبحوا موظفين ماليين. 

الشرطة المحلية

IBS تكنولوجية 

المعلومات

كمتخصصات ومتخصصين في 
تكنولوجيا المعلومات، نقوم بدعم 

زميلاتنا وزملائنا في المكتب الإقليمي 
للتحقيقات الجنائية في الكشف عن 

الجرائم الإلكترونية وجمع الأدلة الرقمية. 
لذلك يجب أن يكون لديك اهتمام 

بتكنولوجيا المعلومات،حدس للإجرام، 
الفضول والرغبة في مزيد من التطوير، 

إذا كنت تريد إكمال الدراسة لمدة 
ثلاث سنوات. 

A جيوماتيكية 

وجيوماتيكي

هل أنت مهتم بالتقنيات الجديدة 
ولديك حس مكاني جيد وترغب في 

التصميم؟ هذا هو بالضبط ما تحتاجه 
لوظيفة جيوماتيكية أو جيوماتيكي. 

ستتعرف في هذا التعليم المهني عن 
كيفية تسجيل ومعالجة البيانات، على 

سبيل المثال حول مسارات الطرق 
ومرتفعات الجبال. يمكنك للقيام 

بذلك استخدام مصادر بيانات مختلفة 
أو تقييم صور الأقمار الصناعية والصور 

الجوية. يمكنك بعد ذلك استخدام ذلك 
لانشاء خرائط )أونلاين عبر الانترنت( أو 

نماذج ثلاثية الأبعاد
  التدريب ممكن 

SF جيوديسيا 

والمعلوماتية الجغرافية

هل أنت مهتم بدراسة علم المساحة 
وترغب في اختيار المواضيع التركيز 

الرئيسية في الدراسة؟ إذن فإن مساعدة 
الطالب هي المناسبة لك. بالفعل 

أثناء دراستك ستعمل في أحد الأقسام 
المختلفة إدارة المساحة والمسح العقاري 

بمواضيع مختلفة. على سبيل المثال 
سجل مسح الممتلكات أو المساحة. 

من خلال الدراسة المزدوجة للجيوديسيا 
والمعلوماتية الجغرافية ستحصل في 
الوقت نفسه على التأهيل الدراسي 

كمشرف على المعلومات الجغرافية أو 
كمشرفة على المعلومات الجغرافية. 

خلال فترة عدم الدراسة، ستمر عبر 
محطات تدريبية مهمة ويمكنك بعد 

ذلك بدء حياتك المهنية في الخدمة 
المدنية معنا.    التدريب ممكن 

 A أخصائية المعلوماتية 

وأخصائي المعلوماتية 
تخصص تكامل الأنظمة

هذا التعليم المهني هو الصحيح 
المناسب لك، إذا كنت تحب 

التقنيات الجديدة ولديك اهتمام 
بالعمل على جهاز كمبيوتر ولديك فهم 
جيد للرياضيات وكذلك للتكنولوجيا. 
ستتعلم في فترة التعليم المهني التي 

تبلغ مدتها ثلاث سنوات إنشاء أنظمة 
وشبكات تكنولوجيا المعلومات في 

الدوائر الرسمية، تهتم بأنظمة الاتصال 
وأنظمة خدمة الزبون، وبالتالي تضمن 

التطبيقات بشكل سلس والاتصال 
 الخالي من التشويش.  
  التدريب ممكن

المساحة والمعلومات الجغرافية
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في المكتب

يبدأ العمل الجماعي أثناء التعليم المهني: تدرس جوليا ونينا معا للامتحان. 

A المختصة المالية 

والمختص المالي

أنت جيد في التعبير والتفكير 
المنطقي؟ هل تحب التواصل مع 

الاآخرين والعمل الدؤوب في إطار 
فريق؟ بالنهاية وبعد التعليم المهني 

لمدة سنتين، سوف تهتم على يكون 
عمل إدارة الضرائب في بلد شليزفيغ-

هولشتاين سلس، تقوم أيضا بأمور أخرى 
من بينها بيانات الضرائب والاهتمام 

بالدخل العام للدولة لضمان بقائها 
قائمة.   التدريب ممكن 

DS دبلوم مختصة مالية أو 

دبلوم مختص مالي

هل تتميز بقدرة جدية على التواصل؟ 
هل أنت مستعد للأداء والدقة؟ بعد 
ثلاث سنوات من الدراسة المزدوجة 
لدى الدولة، يمكنك العمل بشكل 

مستقل وتتحمل جزئيا بعض مسؤولية 
فريق. مجال عملك متنوع جدا: تعالج 

في الخدمة الداخلية أمور من بينها 
الطالبات الضريبية وتضمن حساب 
الضرائب المفروضة على الشركات 
والأفراد بشكل صحيح. أما الخدمة 

الخارجية فتعمل على عدة أمور من 
بينها مراجعة الحسابات أو التحقيقات 

الضريبية.    التدريب ممكن 

إدارة الضرائب

A مصصمة مباني 

ومصصم مباني 

هل تستمتع بالرسم والعمل على 
الكوبيوتر؟ بصفتك مصممة أو مصمم، 

يعد التنوع جزءا من حياتك المهنية 
اليومية: بعد التعليم المهني لمدة ثلاث 

سنوات ستقوم بالإشراف على مواقع 
البناء في المكان وإجراء أعمال مسح 

بسيطة وإنشاء بناء على مواصفات 
المهندسات والمهندسين المدنيين 
بعد وضع مخطط دقيق بحيث تقف 

 المباني على أسس اآمنة. 
  التدريب ممكن 

إنشاء الطرق وحركة المرور

IBS تكنولوجية 

المعلومات في المدرسة 
المهنية التخصصة العليا  

كيل

مع دراسة الصناعة المرافقة ستتعلم أيضا 
دراسات تكنولوجيا المعلومات العامة 

في المدرسة المهنية التخصصة العليا 
كيل، في مراحل منتظمة لدى مكتب 
الدولة لإنشاء الطرق والمرور، إضافة إلى 

ذلك ستكتسب العلم التطبيقي في 
مجالات عملية تقنية منتظمة في إدارة 

إنشاء الطرق. 
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عملت في البريد لمدة عشر 
سنوات تقريبا. لكن في مرحلة 
ما أردت تجربة شيء جديد تماما 
مرة أخرى. صديق قديم لي كان 
قد سرد لي لسنوات معلومات 

عن عمله في مصلحة السجل 
العقاري. هذا ما جعلني فضولية 

وبدأت أبحث على صفحة 
إنترنت البلد. وعندما استطعت التقدم بطلبي للحصول على 

التعليم المهني كجيوماتيكية، انتهزت هذه الفرصة. 

معظم أصدقائي ليس لديهم فكرة ملموسة واضحة عما أقوم 
به في الواقع. هم يعلمون فقط بأن العمل له علاقة بالخرائط 

.

في تعليمي المهني أحصل على نظرة واسعة لعمل دائرتي. 
في السنة الأولى من التعليم المهني يتم التركيز على 

الأساسيات التي تكون في الواجهة: من أين تأتي البيانات 
فعليا، التي يعمل فيها في السنة الثانية والثالثة من 

التعليم المهني؟ كيف يتم جمعها؟ بعد ذلك أتعرف على 
مختلف التخصصات – من معالجة الصور الجوية لإنشاء 

الخرائط الطوبوغرافية الرقيمية إلى توزيع المنتجات الرقمية 
والتماثلية. 

ميزة التعليم المهني المزدوج هي أنني منذ البداية أغوص في 
منتصف العمل اليومي. لذا يمكنني تطبيق كل ما فعلته. 
بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع مع المتدربين الاآخرين رائع، 
وهنا في مكتب الدولة للمساحة والمعلومات الجغرافية 

كل واحد ودود ومستعد للمساعدة حقا. اليوم، على 
العموم أذهب بنفسي إلى المعارض التجارية في جميع أنحاء 

البلد للإعلان عن وظيفتي. 

كلمة 
لكارولا، 

جيوماتيكية 
مبتدئة

 لقد قمنا بتجميع نشرة إعلانية من أجلك 
تحتوي على معلومات حول جميع 

جوانب تمويل الدراسة في مجالات 
الجيوديسيا، المساحة، المعلوماتية الجغرافية 

والمعلومات الجغرافية. 

“بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع 
مع المتدربين الاآخرين رائع، وهنا 

في مكتب الدولة للمساحة 
والمعلومات الجغرافية كل واحد 
لطيف ودود ومستعد للمساعدة 

حقا.”

في المكتب

https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LVERMGEOSH/LVermGeoShBilderPdf/pdfFlyer/lvermGeoStudienfoerderung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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دانياله هي أمينة أرشيف 
في أرشيف البلد. 

قطعة من التاريخ المعاصر من أرشيف البلد: وثيقة ريبينير  
Ripener Urkunde من عام 1460، والتي اتحدت فيها 

شليزفيغ مع هولشتاين وأصبحت في الوقت الحالي 
شليزفيغ-هولشتاين. 

DS دبلوم أمينة أرشيف أو دبلوم أمين 

أرشيف

هل لديك رغبة في التحليل والتصنيف والتمتع في الحفاظ 
والاحتفاظ بالمعلومات الهامة؟ إذا فإن مهنة أمينة أرشيف أو 

أمين أرشيف هي المهنة الصحيحة لك: أنت تعمل من بين 
أمور أخرى في أرشيفات البلد. من خلال عملك هذا تضمن 

بأن تذكار بلدنا لن يتلاشى. دراستك مزدوجة لدى البلد وتمتد 
لمدة ثلاث سنوات. 

 في الأرشيف
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على الماء

دانيال هو السكرتير الأول لمصايد الأسماك الحكومية المتدرب  

ستيفان يخضع للتعليم المهني ليصبح مهندس هيدرولوكي. 

A مهندسة هيدرولوكية 

أو مهندس هيدرولوكي

إذا كنت تحب أن تكون في الخارج 
في ظل الرياح والطقس وتحب البحر 

والطبيعة، فإن التعليم المهني لكسب 
مهنة مهندسة هيدرولوكية أو مهندس 
هيدرولوكي لمدة ثلاث سنوات هي 

المناسبة لك تماما. على السواحل 
وكذلك على الجزر وهاليغن، تقوم 

على سبيل بصيانة بوابات ضبط التدفق 
والحفاظ على السدود وإصلاح الأضرار 

 التي لحقت بالضفاف.
  التدريب ممكن 

يبلع طول سواحل شليزفيغ-هولشتاين 

1.105 كم.

A السكرتيرة الأولى لمصايد الأسماك 

الحكومية و السكرتير الأول لمصايد 
الأسماك الحكومية

هل تهمك الطبيعة والبيئة وخاصة البحر وصيد الأسماك؟ 
بعد التعليم المهني لمدة سنتين، ستكون مسؤولا عن 

صيد الأسماك في جميع أنحاء شليزفيغ-هولشتاين: تراقب 
قوارب صيد الأسماك وتقدم المشورة للصيادات المحترفات 

والصيادين المحترفين خاصة فيما يتعلق بالمسائل القانونية أو 
القضايا المتعلقة بدعم صيد الأسماك.
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على الماء

Multimar Wattforumتحت الماء: تنظف مربية الحيوانات نيقول حوض سمك كبير في

A مربية الحيوانات ومربي الحيوانات 

تخصص حديقة الحيوان، أحواض

هل لديك انجذاب بالعالم تحت الماء في الأحواض وهل 
أنت مهتم بسلوك الحيوانات؟ هل تعمل بضمير وعناية 

وتريد تحمل مسؤولية الكائنات الحية الأخرى؟ بصفتك مربية 
 Multimar أو مربي للحيوانات في مركز الحديقة الوطنية

Wattforum ، فإنك تعتني بالحيوانات المائية المختلفة. في 
فترة التعليم المهني التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، ستتعلم 
كل ما هو ناجح لكي تكون الحيوانات التي ترعاها في حالة 
جيده. بهذه الطريقة سوف تتعرف على الترابط التخصصي من 

أجل إعداد العلف بشكل صحيح والعناية المناسبة في حالة 
المرض.

DS هندسة مدنية نقطة الارتكاز 

هندسة مائية وحماية السواحل

لديك فهم تقني قوي ومهتم بإدارة المياه وكذلك حماية 
السواحل والفيضانات؟ إذا كنت قادرا على التعاون 

والتفاوض بالإضافة إلى الشعور وإدراك المسؤولية، فإن هذه 
الدراسة التي تبلغ مدتها أربع سنوات هي المناسبة لك. يتراوح 

عملك كمهندسة مدنية أو كمهندس مدني بدءا من العمل 
على تطوير الأسس العلمية والتقنية إلى تقديم الدعم الشامل 

لمشاريع البناء. 

280 نوعا من الأسماك، سرطان البحر، 
المحار والقواقع يتم في مركز المنتزه الوطني 

Multimar Wattforum تغذيتها والعناية بها من 
قبل مربيات الحيوانات ومربي الحيوانات. 
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 في المحكمة

تحضر إيفا-ماريا، يانا ويوناس جلسة المحاكمة 
في محكمة العمل في كيل. 

أليس لديك رغبة في أكوام الملفات؟ 
تعد الملفات الإلكترونية وجلسات 

المحاكمات بواسطة المحادثة عبر 
الفيديو المرئي جزءا من الحياة في 

محاكمنا. 

سمارت حقيقي!

A خبيرة قضائية وخبير قضائي / 

السكرتيرة العدلية الرئيسية والسكرتير 
العدلي الرئيسي

هل لديك فهم للإشياء بالإضافة إلى المهارات التنظيمية وهل 
أنت جدير بالثقة ويمكن الاعتماد عليك؟ إذا كن جزءا من 

فريق كبير! سويا وجنبا إلى جنب مع القضاة عامة وموظفي 
المحكمة الاآخرين، فإنك تضمن سير العمل لدى المحكمة 

بسلاسة. مهامك المتعلقة بتنظيم المكتب وإدارته لدى 
المحكمة هي متنوعة. بعد التعليم المهني لمدة عامين 
ستعمل على سبيل المثال على إنجاز فواتير المحكمة أو 

 الاتصال بالمواطنين بشأن مسائل قانونية حساسة. 
  التدريب ممكن 

A كبيرة المراقبين العدليين وكبير 

المراقبين العدليين 

هل أنت صاحب لياقة بدنية وتريد وظيفة ذات مسؤولية 
يمكنك فيها استخدام مهاراتك في التعامل مع الناس؟ يستمر 

التعليم المهني لمدة ستة أشهر، فيها يتم تعيينك قبل البدء 
بالتعليم المهني لتقوم بانتظام لبعض الوقت كمساعد 
قضائي أو كمساعدة قضائية. أنت تضمن يوميات اآمنة 

وسلسة في المحكمة وتقوم بتقديم المتهمين أمام القضاة. 
يمكنك أيضا مراقبة دخول الجمهور إلى جلسات المحكمة. 
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لقد تدربت في مكتب 
محاماة أثناء المرحلة الثانوية، 

وسرعان ما أدركت أنني مهتم 
بالقوانين والقضايا القانونية. 

ونتيجة لذلك قمت بالاستعلام 
عن الوظائف المتعلقة بشكل 

أساسي بهذه المواضيع وهكذا 
لفت انتباهي إلى مهنة مأمور 

 ضابط قضائي. 
يتألف برنامج الدراسة المزدوجة الذي يمتد لمدة ثلاث 

سنوات في بلد شليزفيغ-هولشتاين من أقسام نظرية 
وعملية. يتم تعلم النظري في المدرسة العليا نورد دويتش 

للقضاء في هيلديسهايم. هناك سوف تحصل على نظرة في 
العديد من مجالات القانون، خاصة في قانون الإرث، قانون 

الإسرة، قانون السجل العقاري، حق المزاد، قانون التنفيذ، 
قانون الإفلاس وقانون السجل. أكملت فترة تدريبي في 
 محكمة بداية كيل وفي مكتب الإدعاء العام في كيل. 
 الميزة العظيمة لبرنامج الدراسة المزدوجة بالنسبة لي هي 

أنني استطيع وضع ما تعلمته مباشرة في التطبيق العملي – 
 وهذا ما يساعد على فهم العلاقات واستيعابها بشكل أفضل.  

لقد عملت أثناء دراستي في جميع أقسام “محكمتي” 
تقريبا. هذا بالحقيقة جعل دخولي في الحياة المهنية أسهل 

بكثير. اليوم أنا مسؤول في محكمة أيتسهو عن شؤون 
تسجيل الأراضي، وشؤون الأسرة، وتكاليف المحكمة وأنا 

سعيد جدا.

 في المحكمة

في كلمة مع 
فيلينا، مأمور 
ضابط قضائي 

مبتدئة

“الميزة الكبيرة لبرنامج الدراسة 
المزدوجة بالنسبة لي، هي أنني 
أستطيع وضع ما تعلمته مباشرة 

موضع التنفيذ.”

DS دبلوم- مأمور ضبط 

قضائية )المدرسة العليا 
التخصصية( و مأمور ضبط 

قضائي )المدرسة العليا 
التخصصية(

هل لديك سلوك واثق ومستعد للعمل 
في فريق؟ هل تجد إضافة إلى ذلك 
أسئلة قانونية مثيرة للاهتمام وهل 

تستمتع بالتعامل مع الناس؟ بعد 
الدراسة المزدوجة لمدة ثلاث سنوات 
مع المراحل النظرية في المدرسة العليا 

التخصصية نورد دويتش في هيلديسهايم 
/ نيدرزاكسن، سوف تتولى مجموعة 

متنوعة من المهام في مجالات مختلفة 
من القانون، التي كان يقوم بها 

القاضيات والقضاة سابقا. بصفتك عضو 
مستقل من القضاء، فأنت لست ملزما 

 بالتعليمات وتتخذ قرارت مستقلة. 
  التدريب ممكن 

A المساعدة القضائية 

والمساعد القضائي

إذا كنت تتميز بالتعاطف والشعور 
بالمسؤولية وكذلك الضمير، فإن 

هذه الوظيفة مناسبة لك تماما ! بعد 
ثلاث سنوات من التعليم المهني في 

محاكم البداية في شليزفيغ-هولشتاين 
وفي مركز شليزفيغ التعليم المهني، 

فإنك تصبح اليد اليمنى للقضاة، تعتني 
بجميع المسائل الهامة المتعلقة بتنظيم 

المكتب وتدعم المواطنين في 
اهتماماتهم القانونية.   التدريب 

ممكن 
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3 أسباب وجيهة لبلد شليزفيغ-هولشتاين كرب عمل 

ضمان

 صمم شليزفيغ-هولشتاين

صمم مستقبلك.

في معظم مهن التعليم المهني والدراسات المزدوجة، يتم 
تدريبك على أساس علامة موظف. المزايا: وظيفة مؤكدة 

وراتب جيد خلال تعليمك المهني. 

إذا كانت لديك إعاقة شديدة، 
يمكنك التوجه قبل تقديم 

طلب الوظيفة إلى المسؤولة أو 
إلى المسؤول في مجال التعليم 
المهني التي يهمك. يمكنكما 

معا مناقشة المساعدة التي 
تحتاجها في عملية تقديم 

الطلب. 
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التنوع 

تنوع العمل مثل تنوع الطقس

إن مهام إدارة البلد هي متنوعة كتنوع البلد نفسه. اختر وفقا لاهتماماتك 
ومواهبك مهنة لتعلم وظيفة أو فرع دراسي المناسبة لك. في النهاية لديك عدد 
من إمكانيات الاستخدام المختلفة – سوا في المختبر أو على الماء، سواء في 

المكتب أو على السد. 

جاذب

العمل حيث يذهب الاآخرون في عطلة!

عند العمل، نفعل شيئا ذا معنى لبلدنا وللناس الذين يعيشون هنا. وبعد العمل نستمتع 
الشمال الحقيقي على نطاق واسع – لدى التزلح على المياه بمظلة في بحر الشمال، في 

التجديف على بحيرة بلون أو التجول في المدينة القديمة من لوبيك. 
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في التنفيذ

فيليب، سهيل، يوله-ماري يقومون بالتعليم المهني ليصبحوا السكرتيرة 
التنفيذية الرئيسية أو السكرتير التنفيذ الرئيسي. 

A سكرتيرة التنفيذ الرئيسية و سكرتير 

التنفيذ الرئيسي 

هل ترغب في بيئة عمل متنوعة ومثيرة؟ هل التعامل مع 
الناس هو متعة بالنسبة لك والكفاءة بين الثقافات ليست 

بكلمة غريبة عنك؟ في نهاية التعليم المهني لمدة عامين 
كسكرتير ة التنفيذ أو كسكرتبر التنفيذ، ستتولى في 

غلوكشتات الإشراف والرعاية والمؤنة للأجنبيات والأجانب 
المطلوب منهم مغادرة البلاد في مرافق الاحتجاز الخاصة 

بالترحيل ومرافقتهم حتى نهاية إقامتهم. 

تنفيذ الترحيل 

  التعليم المنهي؟
الدراسة؟  

وجه نفسك بحسب الحروف!   

= التعليم المهني    A

= الدراسة المزدوجة جامعة مع عمل     DS

= دراسات جامعية     IBS

=  دعم الدراسة    SF

=  الجمع بين الدراسة والتلمذة المهنية  StudiLe
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في التنفيذ

A موظفة التنفيذ 

وموظف التنفيذ

هل أنت قادر على التحمل وصاحب 
جسد متين ولديك تفهم اجتماعي؟ 

إضافة إلى ذلك هل لديك الثقة وقدرة 
على التعامل مع المواقف الصعبة؟ بعد 
عامين من التعليم المهني في السجن 

ستعلب دورا مهما في الإشراف والعناية 
والتغذية للسجناء. ترافقهم في حياتهم 
اليومية وتحفزهم على الاستعداد لحياة 

 خالية من العقوبات. 
  التدريب ممكن 

تنفيذ العقوبات

DS المفتشة القضائية 

والمفتش القضائي

إذا كانت لديك مهارة التصميم وكفاءة 
التواصل ويمكنك إثبات نفسك جيدا، 
فأنت هنا في المكان الصحيح. سوف 

تتولى بعد الانتهاء من الدراسة المزدوجة 
لدى البلد لمدة ثلاث سنوات مهام 

مسؤولة في السجون وسجون الشباب. 
بصفتك رئيسا لقسم السجن فأنت 

رئيسة أو رئيس موظفي الخدمة العامة 
للسجون، ومن ناحية أخرى فإنك 

مسؤول عن مطالب ما يصل إلى 30 
سجينا.    التدريب ممكن 

 )moin_karriere@( يخبر ماريو ونينو عن تدريبهما اليومي على انستغرام
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في كل البلد

يضمن حارسا الشوارع المبتدئان يانيك ويواكيم طرقا سالمة. 

A حارسة الشوارع وحارس 

الشوارع

هل أنت مهتم بالمركبات والطرق 
والمرور وتحب العمل في الهواء 

الطلق؟ تقوم حارسات وحراس الشوارع 
والطرق في البلد بصيانة الطرق والتأكد 

من عدم تعرض أي شخص للخطر 
في حالة وقوع حادث أو في مواقع 

البناء. خلال فترة التعليم المهني التي 
تبلغ مدتها ثلاث سنوات، سوف 

تتعلم في الشتاء الحفاظ على الطرق 
خالية. من الربيع وحتى الخريف تعتني 

بالمساحات الخضراء والأشجار في 
الشوارع والطرق.    التدريب ممكن 

بناء الطرق وحركة المرور 

A خبيرة مواد البناء 

وخبير مواد البناء 

إذا كان لديك تقنية جيدة وفهم رياضي 
بالإضافة إلى المهرات اليدوية، فمكان 

العمل هذا هو المناسب لك. خلال 
التعليم المهني الذي يبلغ مدته ثلاث 

سنوات، ستتعلم إجراء اختبارات 
الضغط والقدرة على تحمل الأحمال في 
مواقع إنشاء الطرق أو الجسور، وفحص 

العينات المأخوذة في المختبر ثم 
 كتابة التقارير ذات الصلة. 

  التدريب ممكن 

IBS هندسة مدنية في 

المدرسة المهنية 21

هل أنت على استعداد للعمل في فريق 
وهل أنت نشط؟ هل لديك أيضا إضافة 
إلى ذلك فهم تقني قوي وتريد وظيفة 

متنوعة؟ بصفتك مهندسة مدنية أو 
بصفتك مهندسا مدنيا فإنك سترافق 

مشاريع البناء من التخطيط وإدارة 
المشاريع والتنفيذ إلى قبول الخدمات 

والفواتير. ستقوم هنا بدراسة دورة 
تدريبية مزدوجة في المدرسة التقنية 
التخصصية العليا 21 في بوكستهوده 

. تقسم الثلاث سنوات والنصف 
بالتساوي إلى مراحل عملية ونظرية. 

  التدريب ممكن 



في كل البلد

DS الهندسة المدنية في المدرسة 

التقنية التخصصية العليا كيل 

تبدأ الدراسة المزدوجة في الأول من شهر أغسس/اآب من 
كل عام. حتى المرحلة النظرية الأولى في سبتمبر /أيلول 

ستكمل فترة التدريب قبل الدراسة المطلوبة بالقرب من 
منزلك في أحد مراكزنا الـ 24 لصيانة الطرق. تستمر فترة 

الدراسة 4 سنوات وتنقسم إلى مراحل نظرية وعملية. في 
يوم واحد من الأسبوع، خلال عطلة الفصل الدراسي وكذلك 

في الفصل السابع يتم النقل العملي في الوحدات التنظيمية 
المختلفة لمكتب الدولة لبناء الطرق والمرور شليزفيغ 

-هولشتاين. تبدأ المرحلة النظرية وبالتالي الفصل الدراسي 
الأول في المدرسة التقنية التخصصية العليا في منتصف 

سبتمبر / أيلول.    التدريب ممكن 

StudiLe مهندسة معمارية ومهندس 

معماري

هل تحب الأنشطة في الفلاء وهل أنت مهتم بأعمال صيانة 
وإصلاح الطرق؟ يستمر التعليم المهني لحارسة الطرق ولحارس 

الطرق ودراسة الهندسة المدنية معا لمدة أربع سنوات 
ونصف. هل أنت مهتم بتشييد المباني ولديك خيال مكاني 

جيد؟ يمكن ربط هذا بسهولة مع التعليم المهني كرسامة أو  
كرسام. سوف تتعلم هنا كيفية إنشاء رسومات تخطيطية 

ومخططات أرضية ومقاطع عرضية، وكذلك الإشراف على 
مواقع البناء وتنفيذ أعمال المسح البسيطة. بعد الانتهاء من 

كلتا الدراستين، ستكون المهام الرئيسية لك هي مرافقة 
مشاريع البناء من البداية إلى قبول الخدمات وفواتيرها، 

وهذا يشمل أيضا أعمال المكتب. بالإضافة إلى هذا التعليم 
المهني والدورات الدراسية المزدوجة، يوفر لك بلد شليزفيغ- 
هولشتاين فرص كبيرة للبدء في أية مهنة. يمكن أن تكون 

هذه موضع اهتمامك، إذا كان لديك بالفعل شهادة دراسة في 
الفرع الدراسي ذات الصلة.    التدريب ممكن 

أنور هي مهندس 
معماري. 

A أخصائية المساحة 

وأخصائي المساحة

كيف تجد هدفك أو كيف يجد 
عمال الإنقاذ مكان حدوث الحادث؟ 

كأخصائية مساحة أو كأخصائي 
مساحة، يمكنك تسجيل الأبعاد الدقيقة 
للعالم الحقيقي باستخدام أجهزة القياس 

التقنية الإلكترونية. يمكن أن يكون 
عملك في ذلك خارج المكتب أو في 
داخله: يتم أخذ القياسات في الهواء 
الطلق، ويتم تقييم البيانات وإنشاء 

الخرائط على جهاز الكمبيوتر في 
المكتب. تقوم بإنشاء قاعدة بيانات 

 لأنظمة معلومات البطاقة. 
  التدريب ممكن 

المساحة والمعلومات الجغرافية

يتم قياس 15.800 كيلو متر 
مربع من مساحة الأرض من قبل موظفي مكتب 
الدولة للمساحة والمعلومات الجغرافية. يتم على 

أساس هذه البيانات على سبيل المثال إنشاء خرائط 
لأنظمة تحديد المواقع. 
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في مكان الجريمة وفي دورية

تكمل يوهنا دراستها لتصبح شرطية 

A رقيبة شرطة أولى ورقيب شرطي 

أول

هل يمكنك التكيف بسرعة مع المواقف المختلفة؟ يميزك 
التسامح والاحترام مع الاآخرين وهل تحب العمل ضمن 

فريق؟ في التعليم المهني الذي تبلغ مدته سنتان ونصف 
في مركز شرطة الحماية، ستتعلم تجنب المخاطر وملاحقة 

الجرائم الجنائية والمخالفات الإدارية. تقوم بمعالجة التهم 
الجنائية وجرائم البيئة أو تسجيل حوادث المرور. إذا قررت 

الانضمام إلى شرطة حماية المياه، فإن المياه هي العنصر 
الأساسي لديك: هناك تقوم بالتحقيق في الحوادث البحرية 
وملاحقة الجرائم الجنائية والمخالفات التنظيمية في مجال 

الشحن البحري.    التدريب ممكن 

الشرطة الوطنية

DS الشرطية الجنائية والشرطي الجنائي

هل أنت متسامح وتحترم الاآخرين؟ بالإضافة إلى ذلك يمكنك 
التكيف بسرعة مع المواقف المختلفة، ولديك سلوك واثق 
وتحب العمل في فريق؟ يقدم لك برنامج الدراسة المزدوجة 

 لمدة ثلاث سنوات ثلاث مسارات وظيفية مختلفة.
  التدريب ممكن 

 المسارات الوظيفية 
الثلاثة المختلفة 

شرطة الحماية: كشرطية حماية أو 
كشرطي حماية فأنت دأئما أو أنت دائما 

أول من يصل إلى مكان الحادث. أثناء 
التعليم المهني، ستتعلم كيفية اتخاذ 

قرارت مهمة بطريقة اآمنة قانونا من أجل 
كشف الجرائم الجنائية وتجنب الخطر. 

ستتولى مهام خاصة، على سبيل المثال، 
في خدمة التحقيق، في حركة المرور 
الكثيفة أو في إدارة خدمة الكلاب. 

شرطة حماية المياه: الماء هو عنصرك. 
تقوم بالتحقيق في الحوادث البحرية 

وملاحقة الجرائم الجنائية وكذلك 
المخالفات الإدراية للشحن البحري. جنبا 

إلى جنب مع الزملاء ذوي الخبرة، ستقوم 
بإنجاز عملك بأنواع مختلفة من القوارب 
من جميع مواقع الموانئ المهمة. أنت 
مسؤول أيضا عن سلامة السفن والمرفأ 

على الأرض.
تنبيه: صاحبات الطلبات وأصحاب الطلبات، 
الذين يقدمون أيضا دليلا على شهادة الكفاءة 

وفقا لخطة تأهيل البحارة، سيتم تعيينهم 
كمفتشة شرطة أولى وكمفتش شرطة أول 

مباشرة بعد الانتهاء من دراساتهم.

الشرطة الجنائية: أنت مسؤول عن 
الكشف عن الجرائم الجنائية العامة 

والخطيرة في خدمة الشرطة الجنائية أو 
في قسم التحقيقات الجنائية. يمكنك 

أن تتخصص أيضا في محاربة أنواع الجرائم، 
مثل الاحتيال، الحرق العمد والجرائم 

الأقتصادية. 
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في مكان الجريمة وفي دورية

أقوم حاليا بالتعليم المهني لأصبح رقيبة 
شرطة أولى. أنا في الواقع من بادين 
- فورتنبرغ، لكن عندما سنحت لي 
الفرصة لأصبح رقيبة شرطة أولى هنا 

في شليزفيغ-هولشتاين لم أتردد لفترة 
 طويلة.  

ينقسم التعليم المهني إلى ثلاثة أقسام. 
في السنة الأولى والنصف تعلمت 
الأساسيات النظرية والعملية في 

مدرسة الشرطة في أويتين. على إثر 
ذلك أجريت تدريبا لمدة ستة أشهر في 

القسم المفضل لدي، حيث تعرفت 
 على مهنة الشرطة عن قرب. 

واجب الدورية هو كما تتخيله: أذهب في مهمات وأتواجد 
كثيرا في الخارج، أساعد الناس وأرى العديد من الأشياء 

المثيرة والرائعة. ولكن هذا العمل يتضمن أيضا أعمال ورقية، 
 التي قد لا تتبادر إلى الذهن على الفور. 

بعد فترة تدريبية، أحضر دورة تسمى 1S لمدة ستة أشهر. كل 
ما تعلمناه حتى تلك اللحظة يتم فحصه مرة أخرى هنا. 

كلمة من 
بريتا، شرطية 

الحماية 
المبتدئة

“عندما سنحت لي الفرصة أن 
أصبح شرطية هنا في شليزفيغ-

هولشتاين، لم أتردد طويلا.”
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في المختبر ة

ميرله تتدرب لتصبح فنية مختبر كيمياء.

A خبيرة مواد البناء 

وخبير مواد البناء

إذا كان لديك فهم تقني ورياضي جيد 
جدا، إضافة إلى المهارات اليدوية، 

فهذه الوظيفة هي المناسبة لك. في 
هذا التعليم المهني الذي تبلغ مدته 

ثلاث سنوات، ستتعلم إجراء اختبارات 
الضغط وقوة التحمل في ورش مواقع 

الطرق والجسور، وفحص العينات 
المأخوذة في المختبر وأخيرا كتابة 

 تقرير عنها. 
  التدريب ممكن 

إنشاء الطرق وحركة المرور

A مخبرية بيولوجية 

ومخبري بيولوجي

هل أنت مهتم بالموضوعات العلمية 
ولديك قوة جيدة في الملاحظة؟ إضافة 

إلى ذلك هل تعمل بشكل دقيق 
ومركز؟ بصفتك مخبرية بيولوجية 

أو مخبري بيولوجي، ستتعرف على 
العلميات التي نستخدمها لتحديد 

ما إذا كان جودة الطعام لا بأس بها 
للمستهلكين. إضافة إلى ذلك نحن 

نبحث عن مسببات العدوى والأمراض 
الحيوانية لمنعها من الانتشار. يستمر 

التعليم المهني ثلاث سنوات ونصف.  
  التدريب ممكن 

العلوم الطبيعية

A فنية مختبر كيمياء 

وفني مختبر كيمياء

أنت في المكان الصحيح، إذا كنت 
تتميز بحدس وإدراك المسؤولية. من 

أدوات المائدة والأواني إلى المواد 
الغذائية والمجوهرات – يختبر موظفو 
مختبر الدولة كل شئ من أجل حماية 

صحة المستهلكات والمستهلكين. 

في التعليم المهني الذي يبلغ مدته 
ثلاث سنوات ونصف، ستتعلم 

اكتشاف بقايا المبيدات الحشرية 
والمضادات الحيوانية والمعادن الثقيلة 
التي تشكل خطورة على البشر أو ضارة 

بالبيئة.    التدريب ممكن 

يحتاج مختبر البلد إلى حوالي 1,5 مليون قطعة 
ماصة كل عام لإجراء العديد من الفحوصات المخبرية. 
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في ورشة العمل

بالنسبة لعامل المعادن نيكلاس، يعد اللحام جزءا لا يتجزأ من العمل اليومي. 

هندسة ميكانيكية والبنية

A عاملة الحديد وعامل الحديد اختصاص 

تكنولوجيا البناء

هل تستطيع العمل بهمة وهل أنت قادر على تحمل الأعباء؟ 
مهارات يدوية وفهم تقني يميزك؟ في فترة التعليم المهني 
التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، ستتعلم بنا هياكل فولاذية 

صغيرة، مثل شبكات القيادة وأجهزة القياس وأنظمة 
المستوى. ستقوم أيضا بصيانة معدات العمل والمركبات 
والسفن والقوارب والأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم 

والفولاذ الهيكلي والألمنيوم.    التدريب ممكن 

A زراعة- ومهندسة مكيكانيكية 

ميكاترونيكسية وزراعة- ومهندس 
مكيكانيكي ميكاترونيكسي. 

هل أنت خال من الدوخة، ولديك مهارات فنية وأنت قوي 
الخيال؟ خلال فترة التدريب المهني التي تبلغ مدتها ثلاث 

سنوات، ستتعرف على مختلف الاآلات الزراعية واآلات البناء 
وتتعلم كيفية إصلاحها وصيانتها. وإذا بقي أحد جراراتنا متوقفا 

 على السد، فأنت الذي ستبحث عن الخطأ وتزيله. 
   التدريب ممكن 
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ميشائيلا )مهندسة معمارية( ويان )مهندس 
معماري( يعملان لدى مكتب التشغيل 

الحكومي لحماية الشواطئ، في المحمية 
الطبيعية وحماية البيئة البحرية شليزفيغ-

هولشتاين. 

بالإضافة إلى هذا التدريب التعليمي والدراسة المزدوجة يقدم لك بلد شليزفيغ-هولشتاين المزيد من 

الإمكانيات الأخرى للبداية. قد تكون هذه موضع اهتمامك إذا كانت لديك بالعفل شهادة في فرع 

الدراسة موضوع الصلة. 

أهلا بالداخلين على الخط !

لديك درجة البكالوريوس، نقدم لك 
العروض التالية: 

موظفة كبيرة المفتشين 	 
للمعلومات الجغرافية وموظف 

كبير المفتشين للمعلومات 
الجغرافية 

موظفة كبيرة المفتشين للاقتصاد 	 
الحكومي وموظف كبير المفتشين 

للاقتصاد الحكومي

موظفة كبيرة المفتشين 	 
الحكوميين وموظف كبير 

المفتشين الحكوميين اختصاص 
رعاية الدولة 

موظفة كبيرة المفتشين 	 
الحكوميين وموظف كبير 

المفتشين الحكوميين اختصاص 
اقتصاد

متدرب سلامة المفاعل / الإشراف 	 
النووي

موظفة كبيرة المفتشين 	 
الحكوميين للحريق وموظف كبير 

المفتشين الحكوميين للحريق

لديك درجة الماجستير ، نقدم لك 
التدريب التالي: 

متدربة زراعية حكومية و متدرب 	 
زراعة حكومي

متدربة معمارية حكومية ومتدرب 	 
معماري حكومي اختصاص طرق

متدربة معمارية حكومية ومتدرب 	 
معماري حكومي اختصاص اقتصاد 

وهندسة شواطئ 

معمارية حكومية متدربة ومعماري 	 
جكومي متدرب اختصاص رعاية 

البلد

مساحة حكومية متدربة ومساح 	 
حكومي متدرب 

تقنية متدربة وتقني متدرب )تقنية 	 
بيئية(

طالبة متدربة وطالب متدرب )دائرة 	 
التدريب(

متدربة مصايد أسماك حكومية 	 
ومتدرب مصايد أسماك حكمومي

متدربة حريق ومتدرب حريق	 

متدربة أرشيف ومتدرب أرشيف	 

مع درجة الماجيستير أو مع الامتحان 
الثاني الرسمي للحقوق نقدم لك 

الإمكانيات التالية: 

حقوقية وحقوقي في الإدارة العامة	 

حقوقية وحقوقي في إدارة الضرائب	 

قاضيات وقضاة	 

مدعية عامة ومدع عام	 

مستشارة مساحة حكمومية 	 
ومستشار مساحة حكمومي )دبلوم 
– مهندسة ودبلوم مهندس مساحة(

متدرب سلامة المفاعلات النووية / 	 
الإشراف النووي
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الطلب – وبعدئذ؟
هيا انطلق إلى مستقبلك في 5 خطوات  

1. العثور على المهنة التي تحلم بها 

2. تقديم الطلب، تلقي تأكيد الورود وبصبر التمني 

لك حظا سعيدا. 

تعامل مع الوظيفة التي تتقدم لها. لا يرغب 
صاحب العمل في التعرف عليك فحسب، بل 

قد يكون لديك أيضا أسئلة تريد طرحها.

 
سيطلب منك في معظم الأحيان تقديم نفسك 

باختصار في بداية المقابلة. تدرب على هذا 
أمام المراآة عدة مرات - بهذه الطريقة يمكنك 
تقييم تأثيرك الذي تتركه واكتساب الثقة في 
المحادثة لأنك تعرف الكلمات بالفعل ولم تعد 

مضطرا  للبحث عن الصيغ.

 
نصيحة من الداخل: ألق نظرة على الخطة 

التنظيمية للدائرة الرسمية التي تريد التقدم إليها 
بخصوص الوظيفة.
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3. تلقي دعوة والتحضير لمقابلة 

التقدم لوظيفة / مركز التقييم 

4. مقابلة التقدم لوظيفة / اجتياز 

مركز التقييم بنجاح

5. احصل على عرض عمل وابدأ مستقبلك 

في بلد شليزفيغ-هولشتاين  مركز التقييم هو عملية اختيار يمكنك من خلالها حل الواجبات مختلفة، 
جزئيا بمفردك وجزئيا في مجموعة. مراقبون يقومون بتقييم الحلول التي 

أعطيتها. هذه هي الطريقة التي يختبر بها صاحب العمل مهاراتك، ويختبر 
قبل كل شيء خصائصك الشخصية.

تعرف على نوع الواجبات حتى تتمكن مع التمارين التدرب والاستعداد 
لها.

لكن مع الاستعدادات، لا تنس: كن نفسك! 

مركز التقييم – ما هو هذا في الواقع؟
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هل تحتاج إلى المزيد من المعلومات؟
نحن هنا من أجلك – تحدث إلينا!

Instagram اتصل بنا على 

moin_karriere 

اتصل بنا عبر الهاتف:

Holger Kliewe )0431. 988-1777( هولغر كليفه 

 Marleen Schlimbach )0431. 988-8409( مارلين شليمباخ

 :E-Mail أكتب لنا رسالة إلكترونية 

karriere@stk.landsh.de

هيئة التحرير

الناشر: 

رئيس وزراء بلد شليزفيغ-هولشتاين
تقرير التسويق بين الإدارت للموظفين 

)كوادر صاعدة(
Düsternbrooker Weg 104

Kiel 24105

  الاتصال:
تلفون: 988-1777 .0431

تلفون: 988-8409 .0431

صور:

Patrick Kraft, Staatskanzlei; S. 6: reisehuhu / unsplash.com,  
 Caleb Mackenzie Gaskins / stocksy.com, 

Dangubic / stock.adobe.com

 تصميم:
وكالة التصميم أماتيك، كيل 

طباعة: 

Schmidt & Klaunig e.K.

الطبعة الأولى 2021
1.000 نسخة

البلد في الإنترنت: 
schleswig-holstein.de

facebook.com/SchleswigHolstein
 youtube.com/schleswig-holstein

twitter.com/Land_SH
instagram.com/moin_karriere

xing.com/pages/schleswigholstein

يتم إصدار هذه الطبعة في إطار الأعمال العامة التي تقوم بها حكومة بلد 
شليزفيغ-هولشتاين. لا يسمح باستخدامها من قبل الأحزاب أو الأشخاص 

لأهداف الحملات الانتخابية أو المساعدة الانتخابية أو لأغراض الدعاية 
الانتخابية. لا يجوز استخدام هذه الطبعة حتى ولو لم تكن هناك صلة 

زمنية بانتخابات مرتقبة على نحو يمكن فهمه على أنه تحيز من جانب 
حكومة البلد لصالح مجموعات معينة. يسمح للأحزاب باستخدام هذه 

الطبعة فقط بهدف إطلاع أعضائها عليها. 

schleswig-holstein.de/karriere

https://www.instagram.com/moin_karriere/
mailto:karriere%40stk.landsh.de?subject=
http://unsplash.com
http://stocksy.com
http://stock.adobe.com
http://schleswig-holstein.de
http://facebook.com/SchleswigHolstein
http://youtube.com/schleswig-holstein
https://twitter.com/Land_SH
https://www.instagram.com/moin_karriere/
http://xing.com/pages/schleswigholstein
http://schleswig-holstein.de/karriere
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