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تشكل حلول النقل والخدمات اللوجستي�ة أساًسا للمدن واألحياء 
تشكيل  في  مهًما  دوًرا  تلعب  وهي  جيد.  بشكل  العاملة  الريفية 
لاللتقاء  فرًصا  توفر  كما  المجتمعات.  وصورة  الحياة  نوعية 
في  الوظائف  تعتبر  ثم،  ومن  التوريد.  أمن  وتضمن  والوظائف 
بانسيابي�ة  الصلة  وثيقة  اللوجستي�ة  والخدمات  النقل  قطاع 

العمليات المركزية في المجتمع ككل.

ا وظيفية ممتازة، 
ً

يقدم قطاع التنقل والخدمات اللوجستي�ة آفاق
حيث يشكل جزًءا ال غىن عنه من الحياة الحديث�ة وواحًدا من أهم 
صناعات النمو بشكل عام. وال يتعلق األمر فقط بنقل األشخاص 
تعقيًدا  أقل  التنقل  سيكون  المستقبل،  في  البضائع.  وتوصيل 
وأسرع وأكثر مرونة باإلضافة إلى تصميمه خصيًصا تقريًب�ا لمعظم 
البعض  بعضها  مع  ا 

ً
تزامن أكثر  النقل  وسائل  وستكون  الحاالت. 

العمل  في  المرونة  من  المزيد  تتيح  ثم  ومن  احتي�اجاتن�ا،  ومع 
والحياة الخاصة.

ويجري اآلن اختب�ار ما يسىم "الطرق الذكية" فعلًيا، حيث "يطبق 
الموجودة  المادية  األساسية  البني�ة  على  رقمية"  طبقة  الخبراء 
بالفعل لشبكة الطرق لتيسير التب�ادل السلس للبي�انات الضخمة. 
فعلى الطرق الذكية، تعمل الطائرات من دون طيار على مراقبة 
من  الطائرات  "الذكية"  الصواري  تشحن  بينما  المرور.  حركة 
أجهزة  عبر  المحيطة  والبي�انات  المعلومات  وتجميع  طيار  دون 
لألنظمة  الذكية  الهواتف  إلى  ذلك  بعد  إرسالها  ليتم  استشعار، 
المالحية في المركبات. أما الخطوة التالية نحو سين�اريو "إنترنت 
جمعتها  اليت  المعلومات  مع  البي�انات  هذه  دمج  فهي  الطرق" 
 WiFi نظام  وسيضمن  الصواري.  إلى  وأرسلتها  نفسها  المركبات 

المدمج في الصاري بقاء كل العابرين على اتصال باإلنترنت.

واالبتكار  بالتخطيط  اللوجستي�ة  والخدمات  النقل  مديرو  يقوم 
الحديث�ة.  اللوجستي�ة  واألنظمة  النقل  مفاهيم  وتحسين 
والمزيد  استدامة  األكثر  التنقل  نماذج  في  التوسع  وسيلعب 
في  رئيسًيا  دوًرا  للبيئ�ة  الصديقة  الصغيرة  التنقل  وسائل  من 
المناسب  المكان  المستقبل. وسيكون الهدف هو أن تكون في 
باإلضافة  الطاقة بقدر اإلمكان.  المناسب مع توفير  الوقت  في 
إلى ذلك، ستحدث المركبات ذاتي�ة القيادة ثورة في التنقل ضمن 

المدن.

تمهــــيد
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المرور  حركة  تنظيم  في  رواد  بأنهم  األلمان  المصنعون  وُيعرف 
ألماني�ا  حققته  الذي  االقتصادي  النجاح  ويتعزز  للبيئ�ة.  الصديقة 
ونظامها   )VET( المهنيي�ن  والتدريب  التعليم  في  خبرتها  بفضل 
المعرفة  ألماني�ا"  "التدريب - صنع في  المزدوج. يوفر  التعلييم 
للشركاء  المضافة  القيمة  زيادة  أجل  من  الالزمة  والجودة 
وتتمتع  المجال  هذا  في  عريقة  بتقاليد  ألماني�ا  تتميز  الدوليي�ن. 
بسمعة طيب�ة فيما يتصل بالتوجه العملي الذي تحركه متطلبات 
برامج التأهيل اليت تنفذها. وغالًبا ما تتكلل برامج التدريب بالنجاح 
بوجه خاص نظًرا لتكّيف هذه التجربة األلماني�ة  مراًرا وتكراًرا مع 
االحتي�اجات المحددة لكل حالة على حدة. وُيعد تكامل الكفاءات 
للشركاء  يمكن  ما  طليعة  في  والمنهجية  واالجتماعية  المهني�ة 

األلمان توفيره لك.

الفيدرالية  والبحث  التعليم  وزارة  من  كمبادرة   iMOVE تت�أسست 
القطاع  تعاون  تعزيز  أجل  من   2001 عام  في   )BMBF( األلماني�ة 
التدريب  مجال  في  العاملة  االلماني�ة  الجهات  جانب  من  الخاص 
خدمات  وتتضمن  والخاصة،  العامة  الدولية  المنظمات  مع 
عن  معلومات  تتضمن  اللغات  متعددة  بي�انات  قاعدة   iMOVE
الجهات االلماني�ة العاملة في مجال التدريب والندوات والدورات 
 ،B2B التدريبي�ة والمعارض التجارية في الخارج باإلضافة إلى سوق
.iMOVE حيث يمكن نشر طلبات دولية محددة إلى شبكة موفري

قطاع  من  نجاح  قصص  ثماني  على  الضوء  الكتيب  هذا  يسلط 
جهود  إطار  في  تحققت  واليت  اللوجستي�ة،  والخدمات  التنقل 
مشتركة بي�ن شركاء ألمان ودوليي�ن. وبفضل المجموعة الواسعة 
من البرامج التدريبي�ة وتركيزه القوي على إمكاني�ة التوظيف، فمن 
عملية  في  بنجاح  يساهم  أن  ألماني�ا"  في  صنع   – شأن"التدريب 
البلدان من خالل مشاريع  تصميم أنظمة التدريب في العديد من 

التعاون عبر الحدود الوطني�ة.

ألم تقتنع بعد؟ ألِق نظرة لالطالع على أمثلة عن أفضل الممارسات 
التالية واستكشف اإللهام.

 دكتور أندرياس ويرنر 
)جامعة ساو باولو، البرازيل(

رئيس قسم iMOVE في المعهد الفيدرالي للتعليم والتدريب 
)BIBB( المهين
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التعليم المهين الخاص بالسكك الحديدية 
لإلماراتيي�ن الشباب

www.deutschebahn.com

مشروع مشترك بي�ن شبكة السكك الحديدية الوطني�ة لدولة 
)Deutsche Bahn AG( اإلمارات العربي�ة المتحدة  و دويتشه بان

الشرق  منطقة  في  كلًيا  جديدة  الحديدية  السكك  صناعة  تعد 
األوسط بشكل عام وتحديًدا في دولة اإلمارات العربي�ة المتحدة. 
سكك  نظام  إنشاء  في  المتحدة  العربي�ة  اإلمارات  رؤية  تتمثل 
حديدية وطين يربط بي�ن المراكز التجارية والسكني�ة الرئيسية في 

اإلمارات العربي�ة المتحدة.

السكك  شبكة  بي�ن  مشترك  مشروع  تأسيس  تم  بدء،  ذي  بادئ 
وشركة  المتحدة  العربي�ة  اإلمارات  دولة  في  الوطني�ة  الحديدية 
دويتشه بان، المنظمة األلماني�ة الرائدة للسكك الحديدية والشركة 
 .2013 عام  في  واالستشارات،  للهندسة  بي  دي  لشركة  القابضة 
بي  دي  للقطارات  االتحاد  اسم  المشترك  المشروع  على  طلق 

ُ
وأ

)ERDB(. وهو مسؤول عن تشغيل وصيانة شبكة سكك حديدية 
يبلغ طولها 264 كيلومتًرا، مما يسّهل نقل الكبريت من مدينيت شاه 

وحبشان إلى الرويس في المنطقة الغربي�ة من أبوظبي. 

يتمثل أحد األهداف اإلستراتيجية لشركة  االتحاد للقطارات دي 
بي في تطوير المعرفة والخبرة الالزمتي�ن لتشغيل نظام السكك 
قررت  أخرى،  تدابير  بي�ن  ومن  لذلك،  مستقل.  بشكل  الحديدية 
بالسكك  خاص  مهين  تدريب  تنفيذ  للقطارات  االتحاد  شركة 
تم  ممكن.  تأهيل  أفضل  على  موظفيها  حصول  لضمان  الحديدية 
تكليف الشركة األلماني�ة دي بي للهندسة واالستشارات بتصميم 

عملية التنفيذ وتنظيمها.

السكك  لمهن  خاص  مهين  تدريب   - الحديدية  السكك  دبلوم 
الحديدية - هو مؤهل أسايس للشباب اإلماراتي والخطوة األولى 
لدخول السلك الوظيفي في االتحاد للقطارات دي بي. والبرنامج 
ثم  ومن  المتحدة،  العربي�ة  اإلمارات  دولة  لمواطين  حصًرا  متاح 

فهو بمثابة أداة استراتيجية للوصول إلى حصة التوطين.

التحديات 

اتفاق  إلى  التوصل  الضروري  من  كان  منظم،  مفهوم  لتصميم 
ظبي  أبو  معهد   .)ADVETI( المهين  للتدريب  ظبي  أبو  معهد  مع 
إمارة  قبل  من  مرخص  تقين  تدريب  معهد  هو  المهين  للتدريب 
أبوظبي. تشمل عروض خدمات معهد أبو ظبي للتدريب المهين 
في  للتدريب  التقني�ة  المعدات  ذلك  في  بما  مهني�ة  عمل  ورش 
الموضوعات الميكانيكية والكهربائي�ة باإلضافة إلى طاقم تدريب 
يتمتع  والمدربي�ن،  الفني�ة  المرافق  عن  النظر  وبصرف  مؤهل. 

معهد أبو ظبي للتدريب المهين بخبرة واسعة في ثقافة التعلم 
الوقت  إدارة  في  الرئيسية  تحدياتهم  تتمثل  حيث  لإلماراتيي�ن، 
ا مسؤولية 

ً
أيض المهين  للتدريب  أبو ظبي  والتعب. تحمل معهد 

الحديدية".  السكك  "دبلوم  الجديدة  التدريبي�ة  الدورة  اعتماد 
وزارة  قبل  من  معتمدين  والمدربي�ن  التدريبي�ة  والمواد  البرنامج 

التربي�ة والتعليم في دولة اإلمارات العربي�ة المتحدة.

ل التحدي الثاني في جذب الشباب اإلماراتيي�ن، الذين ال يملكون 
ّ
وتمث

عادة أي فكرة واضحة عن وسائل النقل بالسكك الحديدية، للحصول 
القطارات،  مراقبي  مثل  الحديدية  بالسكك  خاصة  مؤهالت  على 
وفنيي  ومعداتها،  القطارات  صيانة  وفنيي  القطار،  وسائقي 

األنظمة، ومشغلي معدات السكك الحديدية.

تطوير المفاهيم والمناهج

يب�دأون السنة األولى من  الذين  المدارس  يجب أن يخضع خريجو 
التدريب )السنة األساسية في معهد أبو ظبي للتدريب المهين( 
اللغة  في  وكفاءتهم  بالرياضيات  معرفتهم  إلثب�ات  الختب�ارات 
دّرس 

ُ
اإلنجليزية ولياقتهم البدني�ة والنفسية. في السنة األولى، ت

األساسيات الميكانيكية والكهربائي�ة لجميع المتدربي�ن في االتحاد 
للقطارات دي بي. في نهاية السنة الثاني�ة، يقرر المتدربون إحدى 
المهن الخمس ويواصلون تدريبهم الوظيفي لوظيفة فردية في 

السنة الثالثة.

المفاهيم  دمج  تم  بي،  دي  للقطارات  االتحاد  متطلبات  لتلبي�ة 
المهين لشركة دويتشه  للتدريب  التعليمية  والمعايير والعناصر 
األلماني�ة  للمهن  المهين  التدريب  محتويات  إلى  باإلضافة  بان 
اإللكتروني�ات  و"فين  الصناعية"  "الميكانيكا  المهين  للتدريب 

لتقني�ة التشغيل".

الخاص  للتدريب  تعلييم  مخطط  تجميع  تم  الثالثة،  وللسنة 
المعنيي�ن  المديرين  مع  الوثيق  بالتعاون  الحديدية  بالسكك 
دمت توصيات بشأن مواد التدريب.

ُ
ووقعه مدير السالمة. كما ق

ورسالتها  الشركة  برؤية  للتعريف  تعريفي  بأسبوع  التدريب  يب�دأ 
التاليان  العامان  يضم  العمل.  أخالقيات  إلى  باإلضافة  وقيمها 
عدة وحدات تدريبي�ة، مثل الهندسة وعلم المثلثات واألساسيات 
الكهربائي�ة وتكنولوجيا المعلومات والرسومات الفني�ة والمعدات 
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دي بي للهندسة واالستشارات

الكهربائي�ة وتقني�ات اللحام وتفكيك األجزاء وتجميعها.
الحديدية  السكك  عمليات  األخرى  التدريبي�ة  الوحدات  وتشمل 
والتدريب العملي لمختلف المهن في مقر االتحاد للقطارات دي 
بي. كما تم التخطيط للعديد من مراحل التوظيف. باإلضافة إلى 
كميزة  واحد  أسبوع  لمدة  ميداني�ة  زيارة  برنامج  تنظيم  تم  ذلك، 
لتوقيع عقد العمل. وقد رافق المتدربي�ن المدرب األلماني الذي 

أجرى األسبوع التعريفي.

رفع  واالستشارات  للهندسة  بي  دي  استشاريي  مهام  وتشمل 
المختلفة  التدريبي�ة  الدورة  وثائق  بتطوير  المتعلقة  التوصيات 
االلمان  الخبراء  وقدم  للمتدربي�ن.  التدريس/التوجيه  ومفهوم 
وظيفة  سيتولون  الذين  الموظفين  تدريب  بشأن  ا 

ً
أيض المشورة 

التعليم للمتدربي�ن. تلقى المديرون المشاركون في عملية التدريب 
 عن البرنامج؛ لذلك، لم تكن إجراءات تدريب 

ً
تدريًب�ا تعليمًيا مستقال

المدربي�ن ضرورية.

إستراتيجية التوظيف

االتحاد  في  المطبق  ذلك  مثل  المنظم  المهين  التدريب  مفهوم 
العربي�ة  اإلمارات  في  نسبًي�ا  معروف  غير  بي  دي  للقطارات 

إما  أسايس  بشكل  المدارس  خريجي  اهتمام  ينصب  المتحدة. 
العام.  القطاع  في  وظيفة  على  العثور  أو  بالجامعة  لاللتحاق 
الموظفين  لتعيي�ن  مفصلة  خطة  وضع  الضروري  من  ولذلك، 
الزيارات  ذلك  في  بما  مفتوحة،  التدريبي�ة  الوظائف  لشغل 
المدرسية. وبما أن القرارات عادة ما تتخذها األسرة وليس الفرد، 

ا.
ً

فقد تمت دعوة أفراد األسرة أيض

باإلضافة إلى المعلومات حول الشركة والمهن المختلفة، ركزت 
بما  المتدربون،  بها  يتمتع  اليت  المزايا  على  التقديمية  العروض 
لمدة  ورحلة  المثيرة  والوظائف  الممتازة،  العمل  فرص  ذلك  في 

أسبوع إلى ألماني�ا للتعرف على نظام السكك الحديدية األلماني.

في  التدريبي  برنامجهم  وبدأوا  متقدًما  عشر  اثين  تعيي�ن  تم 
1 سبتمبر 2017. وقد سبق برنامج التدريب التعريفي والتوجيهي 
من  العديد  زيارة  خاللها  تمت  ميونيخ،  إلى  أسبوعا  دامت  زيارة 
ثاني�ة من 16  إيه جي. بدأت مجموعة  بان  مرافق شركة دويتشه 

متدرًبا ومتدربة تدريبهم في سبتمبر 2019.
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)CDC( مركز كارل دويسبيرغ
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قيام خبراُء اللوجستي�ات الصينيون باستكشاف 
شمال الراين- ويستفاليا

تدريب  في  تشونغتشينغ  من  صينيي�ن  خبراء  عشرة  شارك 
إضافي قدمه مركز كارل دوسبرغ )CDC( في ألماني�ا للتعرف على 
والتحديات  الحالية  والتطورات  واإلمداد  للنقل  التحتي�ة  البني�ة 

المستقبلية في قطاع الخدمات اللوجستي�ة المزدهر.

الخدمات  وأساتذة  المعلمين  من  المشاركين  غالبي�ة  كان 
منهم  ثالثة  عمل  حين  في  الجامعات،  مختلف  في  اللوجستي�ة 
البرنامج  يت�ألف  اللوجستي�ة.  الخدمات  شركات  في  كمديرين 
مع  للشركات،  وزيارات  دراسية  حلقات  من  اإلضافي  التدريبي 
والممرات  الحديدية  والسكك  البرية  بالطرق  النقل  على  التركيز 

المائي�ة، وكذلك اللوجيستي�ات الداخلية.

وكان المشاركون مهتمين للغاية بالحوار مع الخبراء األلمان، على 
سبي�ل المثال، فيما يتعلق بت�أثير الحد األدنى لألجور على شركات 
خاص  بشكل  مهتمين  كانوا  كما  الموانئ.  في  والعاملين  الشحن 
مع  وباالشتراك  ألماني�ا.  في  المستمر  التعليم  ونظام  بالتدريب 
ممثلين من الجامعات والمدارس المهني�ة، درسوا السبل اليت قد 

يصبح بها التدريب في الصين أكثر عملية في طبيعته.

االستشارات المتعلقة بالتدريب والتدريب 
المتقدم للمديرين

يقدمها  اليت  االستشارية  الخدمات  من  المستفيدين  العمالء  أما 
مركز كارل دويسبير )CDC( مزود التعليم والتدريب األلماني فهم 
الشركات والمؤسسات العامة والمكاتب الحكومية، اليت تتلقى 
المشورة فيما يتصل باحتي�اجاتها التعليمية والتدريبي�ة المستمرة. 
يوفر مركز كارل دويسبير )CDC( للعمال المهرة والمديرين خطط 
التعليم  برامج  وتصميم  خصيًصا،  مصممة  تدريب  ووثائق  تدريس 
وعمالئها  الشركة  تقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة  المستمر.  والتدريب 

بتطوير أفكار للتعليم المستمر للمدربي�ن والمعلمين. 

يقّدم مركز كارل دويسبير )CDC( في برامجه التدريبي�ة المتقدمة 
ويضعهم  اإلدارية  المهارات  على  للمشاركين  التدريب  للمديرين، 
في  بعناية  المختارين  المحتملين  األعمال  شركاء  مع  اتصال  على 
ألماني�ا. خالل هذه العملية يتلقون الدعم من المدربي�ن والمدربي�ن 

.)CDC( في مركز كارل دويسبير

رابط مباشر بي�ن الصين وألماني�ا

تم تنفيذ البرنامج الذي استمر ثماني�ة أسابيع لخبراء اللوجستي�ات 
ويستفاليا  الراين  شمال  والية  في  أسايس  بشكل  الصينيي�ن 
أخرى،  مجموعات  بي�ن  من  المجموعة،  زارت   .)NRW( األلماني�ة 
ريل،  شينكر  بي  دبي  واإلمداد   النقل  وشركة  دويسبورغ،  مين�اء 
اللوجستي�ة. كما  الشحن والخدمات  األلماني�ة لشركات  والرابطة 
مين�اء  إدارة  على  للتعرف  بريمن  في  أسبوًعا  المشاركون  أمىض 

المدين�ة.

تشونغتشينغ،  مدين�ة  بعقد   )CDC( دويسبير  كارل  مركز  فاز 
واليت من المقرر تطويرها لتصبح موقًعا لوجستًي�ا هاًما في وسط 
الصين. ال يمكن مقارنة تشونغتشينغ اليت تضم 30 مليون نسمة 
إمكاني�ة  الرغم من  ألماني�ة واحدة، على  بأي مدين�ة  بشكل مباشر 
والية  في  الكثيفة  السريعة  الطرق  شبكة  مع  مقارنات  إجراء 
داخل  المهمة  النقل  وطرق  األلماني�ة  ويستفاليا  الراين  شمال 
توسيع  المستقبل  في  يتم  أن  والصين  ألماني�ا  وتتوقع  أوروبا. 
خط قطار الشحن المباشر بي�ن تشونغتشينغ ودويسبورغ، الذي 
بي�ن  االقتصادي  التعاون  تعزيز  يتم  وأن   ،2013 عام  في  نئش 

ُ
أ

البلدين بشكل أكبر.

www.carl-duisberg-professional-training.de
تعزيز التعاون االقتصادي بي�ن ألماني�ا والصين
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الضرورات تبيح المحظورات
أرباب  اتحادات  تعد  الدولية،  الخبرة  من  عاًما   20 من  أكثر  مع 
في  األلمان.  التدريب  مزودي  أكبر  من  واحدة  البافارية  العمل 
الماهرة، تستخدم الشركات  العمالة  الهائل في  النقص  مواجهة 
الهندية الخبرة األلماني�ة في إطار نظام التدريب المزدوج لتحديث 

مؤسساتها التدريبي�ة وزيادة مستويات مهارات موظفيها.

بتجربة  األمر  يتعلق  عندما  للغاية  واعًدا  المجموعات  نهج  يعتبر 
منطقة  داخل  قصيرة  زمني�ة  فترة  مدى  على  والعمليات  الهياكل 
المشروع  نت�ائج  تؤدي  أن  يجب  النجاح،  عند  بوضوح.  محددة 
أكثر  إلى مجموعات أخرى. وتوجد حالًيا  الخبرة  إلى نقل  وخبراته 

من 1000 مجموعة صناعية من هذا القبي�ل في الهند.

دورات تدريبي�ة قصيرة وبرامج إرشادية

الموجهة الصناعية  األساليب  )تعزيز   SINADE مشروع  من   كجزء 
والبحث  التعليم  وزارة  تموله  الذي  المزدوج(،  والتدريب  للتعليم 
كل  من  ممثلين  عشرة  سيتلقى   ،)BMBF( األلماني�ة  الفيدرالية 
مجموعة تدريًب�ا في ألماني�ا خالل إقامة لمدة ستة أسابيع. يجب 
على هؤالء الخبراء من الشركات والمؤسسات التعليمية العامة 
األساسية  المجموعة  تشكيل  ذلك  بعد  العنقودية  والمنظمات 
الخصوص  وجه  وعلى  المجموعات  في  جديدة  تدابير  تنفذ  اليت 
يات المشتركة )CFC(. وفي هذه المراكز، يمكن 

ّ
إنشاء مراكز الكل

موظفيها  تدريب  إلى  تصل  أن  والعامة  الخاصة  للمؤسسات 
يكون  أن  لضمان  بأفكارهم  يسهموا  وأن  المستمر،  وتعليمهم 
ألصحاب  المحددة  لالحتي�اجات  ا 

ً
وفق مصمًما  التدريب  محتوى 

المصلحة المعنيي�ن. الهدف اآلخر هو عمليات الفحص والمعايير 
التوجيه  وبرامج  القصيرة  التدريبي�ة  الدورات  تهدف  المشتركة. 
لمديري المجموعات إلى ضمان إدارة التدريب الناجحة للمجموعة 

على المدى الطويل.

بي�ن  التعاون  بها  يعمل  اليت  الطريقة  تكون  ما  غالًبا  الهند،  في 
هذا  وينطبق  كافية.  غير  الخاص  والقطاع  العامة  المؤسسات 
ا على التعليم والتدريب المهنيي�ن. لهذا السبب، يتمثل الهدف 

ً
أيض

وتعليم  مشتركة  تدريب  هياكل  إنشاء  في   SINADE لـ  الرئييس 
المنظمات  مختلف  من  الممثلين  من  شبكات  وإنشاء  مستمر 

بحيث يمكن أخذ مصالح جميع الشركاء المعنيي�ن ومتطلباتهم في 
االعتب�ار بشكل مناسب. 

الدورات التدريبي�ة عبر اإلنترنت تكمل التدريب 
وجًها لوجه

يب�دأ  أن  المرجح  غير  من  كورونا،  فيروس  جائحة  أزمة  وبسبب 
التدريب في ألماني�ا هذا العام. ومع ذلك، فإن الجمعيات الهندية 
الشريكة والمنظمات المجموعات في مشروع SINADE تدير اآلن 
موضوع  حول  المشاركين  من  أكبر  لمجموعة  أونالين  دورات 
عن  ا 

ً
مسبق المشاركون  ُسئل  وقد  المهين.  والتدريب  التعليم 

الموضوعات المناسبة وما الذي يرغبون في تغطيت�ه. وسرعان ما 
بات من الواضح أن المتطلبات الفني�ة الالزمة لتوفير التعليم ذي 
بمنصات  اإللمام  من  عالًيا  وأن مستوًى  بالفعل،  الصلة موجودة 

التعلم أونالين موجود بالفعل في الهند.

العمل  أرباب  اتحادات  الهنود، وضعت  الشركاء  وبن�اًء على طلب 
البافارية اآلن ست دورات فني�ة مهني�ة مدة كل منها 90 دقيقة. 
وتقييم  الموظفين  إدارة  المثال،  سبي�ل  على  دورة،  كل  تغطي 
وتقني�ات  الفني�ة  والصيانة  الشركات  في  التدريب  متطلبات 
أونالين  إضافي  تدريب  وضع  كما  الشركات.  في  والبن�اء  الطاقة 
 .SINADE مشروع  في  الطموحين  المجموعات  لمديري  خصيًصا 
المشاركون  أكمل  إذا   .2020 يوليو  نهاية  من  هذا  وسيستمر 
التدريب عبر اإلنترنت بنجاح، فستقّدم هذه الدورات التدريبي�ة، 
اليت نشأت في البداية بدافع الضرورة، في المستقبل كجزء من 

المشروع.

ثمارها.  تؤتي  البافارية  العمل  أرباب  اتحادات  مشاركة  أن  كما 
 ،SINADE نتيجة لعمل اتحادات أرباب العمل البافارية في مشروع
أصبحت مجموعة تكنولوجية هندية كبرى مؤخًرا على دراية بمزود 

التدريب األلماني وتسعى اآلن للتعاون في قطاع السيارات.

www.bfz.de

دعم مجموعات الصناعة اإلقليمية 
لقطاع السيارات في الهند
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مراكز التدريب والتطوير
التحادات أرباب العمل 

)bfz( البافارية
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METOP GmbH
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www.metop.de

ا لمعايير غرفة التجارة والصناعة
ً

 دورة معتمدة وفق
)IHK( األلماني�ة 

التدريب اللوجيسيت للتالميذ الصينيي�ن
الخدمات  في  المتخصصون  الطالب  أكمل   ،2019 عام  في 
جيانغسو  مقاطعة  في  احترافية  تدريب  كلية  من  اللوجستي�ة 
اللوجستي�ة  والخدمات  النقل  مجال  في  معتمدة  دورة  الصيني�ة 
وقد   .)IHK( األلماني�ة  والصناعة  التجارة  غرفة  لمعايير  ا 

ً
وفق

في  شحن  مركز  أكبر  لتصبح  الشعبي�ة  الصين  جمهورية  تطورت 
للمعايير  االمتث�ال  يلعب  اللوجستي�ة.  للخدمات  ا 

ً
وسوق العالم 

الدولية دوًرا متزايًدا أكثر مما مىض في الوقت الذي يسعى فيه 
البلد جاهًدا للحفاظ على هذه المكانة.

النقل  قطاع  اتساع  يزال  ال  العامة،  الناحية  من  ذلك،  ومع 
التنمية.  إمكاني�ة  الصين ينطوي على  اللوجستي�ة في  والخدمات 
في  االحتراف  درجة  أن  حقيقة  هو  هنا  المرتبطة  العوامل  أحد 
التدريب اللوجسيت األولي والمستمر ال تزال منخفضة، خاصة في 

المجال غير األكادييم.

التدريب اللوجيسيت للعمال المهرة من دون مؤهل 
أكادييم

ويجري تنفيذ الدورة التدريبي�ة المعتمدة في النقل واللوجستي�ات 
في الصين ني�ابة عن كلية تشين شيونغ للتكنولوجيا في تايكانغ، 

ا هذا التدبير بالكامل.
ً

اليت تمول أيض

أكاديمية  من  محاضرون  قام   ،2019 إلى   2017 من  الفترة  خالل 
ما  بت�دريس   )BAV( النقل  على  للتدريب  أنهالت  ساكسوني�ا- 
مجموعه ست وحدات إلى 17 طالًبا من الكلية. تشمل الموضوعات 
تم  التوزيع.  ولوجستي�ات  المستودعات  إدارة  تن�اولها  يتم  اليت 
تخصيص أكثر من 90 من أصل 280 ساعة تدريس للتعليم العملي.

التدريب  مفهوم  أن  ماغدبورغ  وصناعة  تجارة  غرفة  أكدت 
وبمجرد  معتمدة.  لدورة  عليها  المنصوص  الجودة  معايير  يلبي 
الشباب  الصينيون  الطالب  الوحدات، حصل  اجتي�ازهم امتحانات 
في  األلماني�ة  والتجارة  الصناعة  غرفة  من  النهائي�ة  الشهادة  على 
والعملية  النظرية  المعرفة  نقل  في  التدريب  ساهم  شنغهاي. 
األساسية في مجال النقل والخدمات اللوجستي�ة. وُدمج موضوع 

"اللوجيستي�ات الخضراء" كجانب شامل عبر جميع الوحدات.

توسيع  إلى  التدريب  أثن�اء  المكتسبة  المهني�ة  المعرفة  أدت 
تركيز  ا 

ً
أيض هناك  كان  الصينيي�ن.  للمتدربي�ن  المهني�ة  المهارات 

خاص على جوانب مثل الصحة والسالمة في العمل وكذلك على 
تأمين البضائع. بعد إجراء وحدة التدريس النظري، أجرى الطلبة 

�ا عملية لتطبيق ما تعلموه. 
ً
على الفور تمارين

مشروع ممول من وزارة التعليم والبحث الفيدرالية 
األلماني�ة كان يفتح األبواب

التدريب  مفاهيم  تطوير  تم  التعاوني،  المشروع  هذا  نطاق  في 
المهرة والمعلمين في  للعمال  الموجهة عمليا  األولي والمستمر 
المجال المهين للوجستي�ات وتجريبها وتقييمها من قبل الشركاء 
ساكسوني�ا-أنهالت  وأكاديمية   METOP GmbH ماغدبورغ   في 
للتدريب على النقل )BAV( وجامعة أوتو فون كريكه. كانت كلية 
صينيي�ن  شركاء  أربعة  من  واحدة  تايتسانغ  في  المهين  التدريب 

للتعليم والتدريب المهين.

للتكنولوجيا شيونغ  تشين  كلية  مع  التعاون  عن   نتج 
 LoBiEx - Logistics" طلق عليه اسم

ُ
مشروع تعاوني ناجح للغاية أ

التعليم والبحث الفيدرالية  VET Export"، وقامت بتمويله وزارة 
األلماني�ة )BMBF( واستمر من عام 2012 إلى عام 2015.

تنفيذه  فترة  خالل  جرى  الذي  والتعاون  المشروع  أتاح  وقد 
إحساسا بالثقة الطويلة األجل، مما فتح الباب أمام أحكام تدريبي�ة 

مثل الدورة المعتمدة وأنشطة المشاريع المشتركة األخرى. 

عام  منذ  الثالثة  األلمان  الشركاء  يعمل  الخلفية،  هذه  ضوء  في 
2017 لتطوير مفهوم تدريب آخر في شكل مشروع وزارة التعليم 
ذلك  وسيشمل   ."transPORT" األلماني�ة  الفيدرالية  والبحث 
برنامجا مدته ثالث سنوات للتعليم والتدريب المهنيي�ن في مجال 
إدارة الموانئ، الذي سيجري تجريب�ه في كلية تكنولوجيا تشيي�ن 

- شيونغ حىت عام 2021.
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تدريب هندسة الطيران في باكستان

وتركز أكاديمية هاينز على التعليم والتدريب المستمرين للعمال 
المهرة الصناعيي�ن والتقنيي�ن في مجال هندسة اآلالت وهندسة 
الطيران والهندسة الكهربائي�ة والبن�اء. ولدعم هذا، يتولى مقدم 
مدارس  بتشغيل   ،1937 عام  في  تأسس  الذي  األلماني،  التدريب 
هندسية وفني�ة معترف بها من الدولة في التخصصات المحددة. 
ويطور  الصناعية  والتجارة  الصناعة  غرفة  دورات  يقدم  أنه  كما 
تدريًب�ا متخصًصا، وخاصة في مجال الصناعة 4.0. كما أن األكاديمية 
معتمدة من مكتب الطيران االتحادي األلماني كمؤسسة للتدريب 
والفحص لموظفي الطيران وفقا للجزء 147 من الوكالة األوروبي�ة 
لسالمة الطيران )EASA ( )األحكام المتعلقة بمتطلبات منظمات 
حصرًيا  متقدًما  تدريًب�ا  هاينز  أكاديمية  تقدم  وأخيًرا،  التدريب(. 
فيما  التعليم  جوانب  جميع  يغطي  الدوليي�ن  للعمالء  للمدرسين 
يتعلق بالممارسة والكفاءة، والنظام المزدوج والرقمنة وتصميم 
شبكة  في  عضًوا  هاينز  أكاديمية  أصبحت  الدراسية.  المناهج 
iMOVE فيما يتعلق بعقد الحكومة الصيني�ة اعتب�اًرا من عام 2019 

بشأن تدريب المعلمين.

فيما يتعلق بالتدريب على هندسة الطيران، تم اتخاذ الخطوة األولى 
في الخارج في عام 2017 في تركيا - وهي مركز مهم للغاية لصناعة 
مدرسة  مع  اتصال  بتطوير  هاينز  أكاديمية  قامت  وقد  الطيران. 
التدريب- قدمت  واليت  اسطنبول  في  التركية  الطيران   هندسة 

ا تمكين 
ً

على الترخيص الذي تعترف به الدولة. أرادت المدرسة أيض
لسالمة  األوروبي�ة  الوكالة  مؤهالت  على  الحصول  من  عمالئها 
الطيران )EASA ( من مؤسسة تعليمية ألماني�ة راسخة، وبالتالي 

تزويدهم بقيمة مضافة إضافية.

يوفر تأهيل الوكالة األوروبي�ة لسالمة الطيران 
قيمة مضافة واضحة

المعتمدة  التدريبي�ة  المواد  بتوفير  هاينز  أكاديمية  قامت  كما 
في مجال التكنولوجيا الرقمية وباللغة اإلنجليزية- للمدرسة، كما 
قامت بت�دريب محاضرين محلًيا كجزء من نشاط تدريب المدربي�ن.. 
على  اختب�ارات  األلماني  التدريب  مقدم  يجري  الحين،  ذلك  ومنذ 

الوحدات المحلية مرة أو مرتي�ن في الشهر في ستة مواقع. 

باكستان،  في  مماثل  شريك  على  هاينز  أكاديمية  حصلت  واآلن 
سكان  وأغلبي�ة  نسمة،  مليون   220 سكانه  عدد  يبلغ  الذي  البلد 
هذا البلدا من الشباب اليافعين. يلعب القرب من دولة اإلمارات 
في  مهًما  دوًرا  للطيران،  مهًما  ا 

ً
مركز تعد  اليت  المتحدة،  العربي�ة 

الباكستانيي�ن الشباب الذين يتقدمون للحصول على مؤهل إضافي 
المؤهل  هذا  مع  فقط  الطيران.  لسالمة  األوروبي�ة  الوكالة  من 
يمكن الحصول على وظيفة في اإلمارات العربي�ة المتحدة وبالتالي 
تحقيق دخل أعلى بشكل ملحوظ. وُيعد الشريك الباكستاني أكبر 
الهور  في  مواقع  ثالثة  ولديه  البالد،  في  طيران  لهندسة  كلية 
وإسالم أباد وكراتيش. كما قامت أكاديمية هاينز بتوفير المواد 
وإجراء  الموظفين،  وتدريب  الباكستانيي�ن،  لشركائها  التدريبي�ة 
االختب�ارات في كل حالة خالل ثالث فترات محددة مدتها أسبوع 

واحد في السنة في المدن الثالث جميعها.

التوصيل والتشغيل

ا مع 
ً

وباإلضافة إلى تركيا وباكستان، تتعاون أكاديمية هاينز أيض
تستكشف  أو  أخرى  وبلدان  وغانا  وتنزاني�ا  إسباني�ا  في  الشركاء 
حالًيا فرص العمل لديهم. يوضح ما يلي أهمية السوق الخارجية. 
دورة   1000 من  يقرب  ما  هاينز  أكاديمية  نظمت   ،2019 عام  في 
وامتحانات في منطقة الوكالة األوروبي�ة لسالمة الطيران القسم 
مواقع  من  الدورات  هذه  من   90% حوالي  حساب  وتم   -  -147

خارج ألماني�ا.

ومن العوامل الرئيسية في نجاح المشاريع الموضحة هو برنامج 
تم   .147 بالجزء  المتعلقة  لالمتحانات  خصيًصا  االمتحانات  إعداد 
اللغات.  ومتعدد  السحابة  إلى  مستن�د  وهو  داخلًيا،  هذا  تطوير 
من  المكتسبة  الواسعة  للخبرة  نتيجة  المنتج  هذا  إنشاء  جاء 
التعاون مع المدارس. وتساعد البرمجيات المؤسسات التعليمية 
األجنبي�ة،  البرامج  في  هاينز  أكاديمية  برنامج  دمج  على  الدولية 
يضمن  هذا  والتشغيل".  "التوصيل  نهج  طريق  عن  فعال  بشكل 

أقىص قدر من سهولة االستخدام ورضا العمالء.

www.heinze-akademie.de

 شهادة معترف بها دولًيا تفتح 
فرص توظيف على المجال العاليم
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هاينز أكادييم كي جي

www.heinze-akademie.de
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أكاديمية اليبزيغ جي 
بي إس للتكنولوجيا 

واالقتصاد واإلدارة
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تدريب معليم المدارس المهني�ة الصيني�ة

 www.gbsleipzig.de

استمرار التعليم المهين والتدريب في مجال الخدمات 
اللوجستي�ة في "برنامج 1000 معلم"

وزارة  اشتركت  معلم"،   1000 "برنامج  من  وكجزء   2019 عام  في 
للتكنولوجيا  إس  بي  جي  اليبزيغ  أكاديمية  الصيني�ة  التعليم 
المدارس  في  العاملين  المعلمين  لتدريب  واإلدارة  واالقتصاد 
ما  تدريب  الصين  تريد  المستمر.  وتعليمهم  الصين  في  المهني�ة 
يصل إلى 1000 معلم ومحاضر وقادة جامعيي�ن كل عام في ألماني�ا 
على مدى عدة أسابيع. نظمت iMOVE عملية التعبير عن االهتمام 

لمقديم التدريب المهين والتعليم المستمر في ألماني�ا.

مجال  في  للمعلمين  التدريب  إس  بي  جي  أكاديمية  قدمت 
 25 حضر   ،2019 ديسمبر  إلى  نوفمبر  من  اللوجستي�ة.  الخدمات 
جي  أكاديمية  قدمت  أسابيع.  أربعة  مدتها  تدريبي�ة  دورة  معلًما 
المهين  والتدريب  التعليم  نظام  على  للمشاركين  تدريًب�ا  إس  بي 
التعلم  مجاالت  وعلى  المهني�ة،  المدرسة  إطار  ومنهج  األلماني، 
المتقدمة ونظام االمتحانات. كما تمت تغطية التعليم المهين، 
ا 

ً
 عن التخطيط وتقديم الدروس. وتم أيض

ً
وطرق التدريس، فضال

نقل المعرفة المتخصصة فيما يتعلق بمحتوى المهن اللوجستي�ة 
من  ا 

ً
محصن ليس  اللوجستي�ة  الخدمات  قطاع  أن  كما  الحديث�ة. 

الرقمنة واألتمتة. كجزء من التحول الرقيم، يواجه العمال المهرة 
إلى  تهدف  واليت  اللوجستي�ة،  العمليات  شبكات  خاص  بشكل 

توفير قدر أكبر من الشفافية في سالسل التوريد والتوزيع.

شفافية أكبر

الصين،  عبر  مقاطعات  من  قدموا  الذين  المشاركون،  شارك  كما 
في رحالت استكشافية إلى شركة الخدمات اللوجستي�ة األلماني�ة 
دي إتش إل، ومصنع "بي إم دبليو" والمكتب�ة الوطني�ة األلماني�ة 
في اليبزيغ. في التقييم النهائي للتدريب أظهروا أنهم قد فهموا 
تقديم  لدعم  العملية  الخبرة  من  الكثير  واكتسبوا  جيًدا  المحتوى 

التدريس الخاص بهم في الصين.

واالقتصاد  للتكنولوجيا  إس  بي  جي  اليبزغ  أكاديمية  تأسست 
واإلدارة في ميونيخ منذ أكثر من 40 عاًما. بدأت أكاديمية جي بي 
إس أنشطتها التدريبي�ة الدولية في تشونغتشينغ وتشنغدو منذ 
الهيئ�ات  بالتعاون مع  عام 1998. هنا، تم تنظيم دورات تدريبي�ة 
منذ  والصيني�ة.  األلماني�ة  الشركات  وكذلك  الصيني�ة  والمعاهد 
المشاركين  بت�دريب  إس  بي  جي  أكاديمية  تقوم  الحين،  ذلك 
على  الخارج،  في  ا 

ً
وأيض اليبزيغ  في  موقعهم  في  الدوليي�ن 

المستوى المحلي.

التدريب في الموقع

اعتب�اًرا من عام 2001، بدأ الطالب الصينيون الدراسة في أكاديمية 
جي بي إس ليصبحوا "فنيي�ن معتمدين من الدولة" متخصصين في 
 الهندسة الكهربائي�ة أو تكنولوجيا المعلومات و "خبراء اقتصاد-

أعمال معتمدين من ِقَبل الدولة. وقبل ذلك، أكملوا دورة اللغة 
األلماني�ة لمدة عام واحد في جي بي إس في الصين.

تدريب  مركز  أول  إس  بي  جي  أكاديمية  أنشأت   ،2003 عام  في 
صناعة  على  أسايس  بشكل  التركيز  مع  الصين  في  لها  مهين 
السيارات. تم إنشاء هذا في حرم جامعة شني�انغ باسم "أكاديمية 
جامعة شني�انغ جي بي إس )SGA(". المركز الثاني من هذا النوع 
تبعه بعد عام واحد فقط في حرم مدرسة لياونينغ لالتصاالت في 

شني�انغ. 

شني�انغ،  بلدية  وسلطة  لياونينغ  مقاطعة  حكومة  مع  بالتعاون 
في  الصينيي�ن  للمتدربي�ن  تدريًب�ا  إس  بي  جي  أكاديمية  قدمت 
تنظيم  جرى  كما  والميكاترونيك.  الكهربائي�ة  الهندسة  مجاالت 
الشركات  في  الصينيي�ن  للموظفين  إداري  وتدريب  دورات 
وفورث.  شنغهاي  وباسف  ميونيخ  دبليو  إم  بي  مثل  األلماني�ة 
المعهد  آنذاك  إم دبليو ميونيخ وما كان يسىم  بالتعاون مع بي 
جي  وضعت  برلين،  في  المهين  والتدريب  للتعليم  الفيدرالي 
للتعليم  الصيني�ة  باللغة  األولى  المدرسية  الكتب  أحد  إس  بي 
بالتعاون  ذلك،  تبع  الميكاترونيك.  في  المهين   والتدريب 
تشونغتشينغ  وجامعة  التقني�ة  سوجو  كلية  مثل  شركاء  مع 
من  المزيد  خالل  من  التقني�ة،  التخصصات  المتعددة  الصناعية 
التدريب المهين القائم على الممارسة والعملية المنحى وأنشطة 

التعليم المستمر.
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تدريب مزدوج لموظفي الخدمات اللوجستي�ة 
في إسباني�ا

وزارة  من  معتمدة  بالخارج  ألماني�ة  مدرسة  هي  مدريد   FEDA
الثقافية  والشؤون  التعليم  لوزراء  الدائم  والمؤتمر  الخارجية 
تضم  شبكة  من  جزء  وهي  االتحادية  ألماني�ا  جمهورية  في 
 FEDA تقوم   ،1980 منذ  الخارج.  في  ألماني�ة  مدرسة   140 
مدريد بت�دريب الشباب في إسباني�ا في المجاالت التجارية، وفي 
المزدوج.  األلماني  للمبدأ  ا 

ً
وفق والتجارة  واللوجستي�ات  الصناعة 

 )AHK Spain( األلماني�ة  الخارجية  التجارة  غرف  مع  تتعاون  وهي 
ا. يعتمد 

ً
وعدد من شركات التدريب األلماني�ة، ولكن اإلسباني�ة أيض

اإلطاري  الدرايس  المنهج  على  المهني�ة  المدارس  في  التدريس 
الخاص بالمؤتمر األلماني الدائم لوزراء التعليم والشؤون الثقافية 
المتوسطة  االختب�ارات  إجراء  يتم  األلماني�ة.  باللغة  تقديمه  ويتم 
أسباني�ا  في  األلماني�ة  الخارجية  التجارة  غرف  بواسطة  والنهائي�ة 

بالتعاون مع FEDA مدريد.

األلماني�ة  القنصلية  خالل  من  مدريد   FEDA مع  بريمافريو  اتصلت 
وخدمات  نقل  شركة  هي  بريمافريو  مجموعة  برشلونة.  في 
لوجستي�ة إسباني�ة. وتتخصص، بفضل أسطولها المكّون من 2200 
أكثر  إلى  إسباني�ا  من  والخضروات  الفواكه  تصدير  في  شاحنة، 
من 25 دولة أوروبي�ة. ويقع المقر الرئييس للشركة العائلية في 
أالما دي مورسيا. تمثل ألماني�ا أكبر أسواقها، حيث تمثل حوالي 
بالنسبة  بمكان  األهمية  فمن  ولهذا  المبيعات.  من  بالمائة   52
يجيدون  الذين  المؤهلين  المتخصصين  تدريب  بريمافيريو  لشركة 
اللغة األلماني�ة من أجل ضمان جودة عالية وكفاءة االتصاالت مع 

العمالء.

يدعم إتقان اللغة الجودة العالية 
التواصل مع العمالء

تقدم بريمافيريو تدريًب�ا لمدة عامين كموظف شحن ولوجستي�ات 
منذ عام 2018. وتتعاون الشركة اإلسباني�ة مع FEDA مدريد لدعم 
ذلك. وفي هذه الحالة، وعلى عكس ما حدث في ألماني�ا، ال يتقدم 
المتدربون إلى الشركة بل إلى المدرسة اليت تقوم بعد ذلك بإحالة 
ا بتنفيذ الجزء 

ً
الطلبات إلى شركات مناسبة. وتقوم المدرسة أيض

المتدربون  يقيض  عام،  وبشكل  المزدوج.  التدريب  من  النظري 
الشركة  في  أسابيع  تسعة  وحوالي  المدرسة  في  أسابيع  ستة 
بالتن�اوب موزعة على عامين. وهذا يعين أن عنصر التدريب القائم 

على الممارسة يتكّون من حوالي 65 بالمائة.

ويتلقى المتدربون تدريًب�ا كجزء من العمل التشغيلي في الشركة. 
إنهم يساعدون المرسلين المسؤولين عن البلدان الناطقة باللغة 
األلماني�ة، ويهتمون باستفسارات العمالء، ويضعون في النهاية 
المبيعات،  التدريب على  المنتظمين. وكجزء من  قاعدة عمالئهم 
يشاركون بنشاط في العثور على عمالء جدد وإجراء المفاوضات 
االجتماعية  كفاءاتهم  يطورون  الطريقة  وبهذه  األولية. 

والمنهجية.

على  للتعرف  كمحاولة  واحد  متدرب  تعيي�ن  تم  بدء،  ذي  بادئ 
نظًرا  أسباني�ة.  شركة  في  المزدوج  التدريب  مفاهيم  دمج  كيفية 
ألن هذا التكامل أثبت أنه سلس، تم تعيي�ن متدربي�ن جدد كل عام 

منذ عام 2019.

أساس الحصول على درجة مزدوجة

في صيف عام 2020، حصلت أول متدربة في بريمافيريو - األفضل 
الخارجية  التجارة  غرف  من  التأهيل  شهادة  على   - عامها  في 
 .)DIHK( األلماني�ة في إسباني�ا والغرفة األلماني�ة للصناعة والتجارة
بعد حصولها على شهادة التعليم والتدريب المهنيي�ن، فإنها تكمل 
ا درجة مزدوجة في إدارة األعمال والخدمات اللوجستي�ة 

ً
اآلن أيض

في جامعة لودفيغسهافن لألعمال والمجتمع، ولهذا فهي قادرة 
على مواصلة العمل لشركتها في مورسيا خالل مراحل التوظيف 

العملي العملية.

ا لمارين�ا فورش، المدير التجاري لمجموعة بريمافيريو، فإن 
ً

ووفق
نعتبر  بريمافريو،  "في  للغاية.  واعدة  التعاون  من  المزيد  آفاق 
يعزز  ناجح  تدريب  كنموذج  المزدوج  األلماني  المهين  التدريب 
المواهب واالبتكار. كشركة ملتزمة بتحسين التدريب والمؤهالت 
من  مدريد   FEDA مع  العمل  يسّرنا  المهين،  للتدريب  السابقة 
النقل  المتخصص في  التدريب  الفرصة إلكمال  أجل منح الشباب 
اللوجستي�ة، وكجزء من هذا، لمساعدتهم على تطوير  والخدمات 
المهين.  لمستقبلهم  المحددة  والكفاءات  األساسية  المهارات 
القطاعات  من  مجموعة  في  مؤهالت  اآلن  العمل  سوق  يتطلب 
في  األلماني  المهين  والتدريب  التعليم  ويساعد  اإلستراتيجية 
تعزيز القدرة التن�افسية لقطاعنا وتحسين التواصل المباشر مع 
األعضاء المستقبليي�ن في صناعة النقل والخدمات اللوجستي�ة".

German 
Business School

Formación
Empresarial
Dual Alemana

www.feda-madrid.com
كادر متخصص مؤهل مع مهارات اللغة األلماني�ة
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مدرسة ألماني�ة بالخارج تقدم تعليًما وتدريًب�ا 
مهنًي�ا مزدوًجا )FEDA مدريد(
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غرفة التجارة والصناعة 
 األلماني�ة التايالندية 

)AHK Thailand(
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www.thailand.ahk.de
االندماج في هيكل التعليم والتدريب المهين في تايالند

 المعيار األلماني للتدريب في قطاع 
السيارات

على  السيارات  إنت�اج  في  عشرة  الثاني�ة  المرتب�ة  تايالند  تحتل 
مستوى العالم. تقوم شركات ألماني�ة مثل مرسيدس بنزوبي إم 
ا بالتصنيع في تايالند لسنوات عديدة. ولدى تايالند اآلن 

ً
دبليو أيض

األسواق  في  بنجاح  المنافسة  على  قادرة  لتكون  طموحة  خطط 
للتكنولوجيا  ا 

ً
مركز لتصبح  التطور  إلى  الدولة  وتسعى  الدولية. 

إال  ذلك  تحقيق  يمكن  ال  ذلك،  ومع  الكهربائي.  والتنقل  الخضراء 
من خالل موظفين مؤهلين بشكل مناسب. وقد أنشأت عمليات 
مجموعات السيارات األلماني�ة اليت تتخذ من تايالند مقًرا لها مراكز 
تدريب خاصة بها لهذا الغرض وتتعاون بشكل وثيق مع الكليات 
التقني�ة التايالندية. بهذه الطريقة يتم نقل الخبرة المهني�ة عالية 

الجودة إلى تايالند. 

برنامج  هو   )GTDEE( التايالندي  األلماني  المزدوج  التميز  تعليم 
تدريبي لغرفة التجارة والصناعة األلماني�ة التايالندية حيث يعمل 
في  ا 

ً
أيض ويداومون  الشركات  في  العملي  التركيز  مع  المتدربون 

المتعلقة  العملية  الموضوعات  الكلية  تتن�اول  التقني�ة.  الكلية 
التايالندية  مثل  العام  التعليم  مواد  بت�دريس  تقوم  كما  بالمهنة، 

واإلنجليزية والدراسات االجتماعية.

ومنذ البداية كان الهدف يتلخص في تنفيذ بني�ة تدريب مستدامة 
تتماىش مع النموذج األلماني. تم تكييف محتوى التعلم من خطة 
التدريب العامة األلماني�ة والمناهج الدراسية اإلطارية في سياق 
هيكل التعليم والتدريب المهين التايالندي. حددت غرفة الصناعة 
ا إلطار 

ً
ا محتوى التدريب التايالندي الذي كان مكافئ

ً
والتجارة أيض

التدريب األلماني. وقد أدى ذلك إلى تنظيم دورات دراسية لمدة 
ثالث سنوات في مجال التدريب في ألماني�ا وتتضمن مؤهالتها.

األلماني�ة  والصناعة  التجارة  غرفة  قامت  فصاعًدا،   2013 عام  من 
ألماني�ا للعديد من المهن.  الناجح من  التايالندية بتنفيذ المفهوم 
للتعاون  األلماني�ة  الوكالة  مع  البداية  في  التنفيذ  هذا  تنفيذ  تم 
 BMWو B. Grimm Group ومع الشركاء من الشركات )GIZ( الدولي
 ،Robert Bosch Limited Thailandو  Thailand Company Limited
وبدعم من وزارة التعليم التايالندية. ومنذ نهاية عام 2018، تقدم 
لتدريب  خدماتها  التايالندية  األلماني�ة  والصناعة  التجارة  غرفة 
ونتيجة  األعمال،  شراكات  من  كجزء  المهرة  التايالنديي�ن  العمال 

ا تحسين جودة التدريب بشكل كبير.
ً

لذلك، تم أيض

إصدار  فإن  تايالند،  في  والتدريبي�ة  التعليمية  للبني�ة  ونظًرا 
الجودة  كفئة  باعتب�اره  إال  البداية  في  ا 

ً
ممكن يكن  لم  الشهادات 

"C": التدريب المهين المزدوج المحلي مع عناصر النظام األلماني. 
في  المتدربي�ن  ن 

ّ
تمك يعين  �ا 

ً
حديث المعّدل  التدريب  هيكل  كان 

العام ما قبل األخير فعلًيا على تحقيق فئة الجودة "B" - وهي 
يتماىش  بما  المزدوج  المحلي  المهين  والتدريب  التعليم  فئة 
من  األخير  العام  في  المتدربون  وتمكن   - األلماني  النموذج  مع 
والتعليمية  المهني�ة  األلماني�ة  الفئة   -  ”A“ الجودة  فئة  تحقيق 
المزدوجة التدريب في الخارج بالتعاون مع مرسيدس بنز وبي إم 
ن المتدربون من فنيي 

ّ
دبليو. عالوة على ذلك، في هذا العام، تمك

لصناعة  باثومثاني  شركة  في  الصناعية  للهندسة  اإللكتروني�ات 
 A الجودة  فئة  تحقيق  من  ا 

ً
أيض مرة،  ألول  المحدودة،  الجعة 

بالتعاون مع كلية دون بوسكو التكنولوجية في بانكوك. 

تقّدم غرفة التجارة والصناعة األلماني�ة التايالندية الدعم للشركات 
والجامعات الشريكة في جميع أنحاء البرنامج بأكمله بالعديد من 
المناهج  من  منسق  مزيج  هو  التعاون  أساس  المختلفة.  الطرق 
 PAL. اختب�ارات  طريق  عن  التقييم  يتم  العامة.  التدريب  وخطة 
PAL هو مركز تطوير أسئلة االمتحانات للمهن التقني�ة في ألماني�ا. 
من سمات اختب�ارات PAL أنها ال تختبر المعرفة النظرية فحسب، 
المتدربي�ن  جميع  على  يجب  العملي.  التطبيق  ا 

ً
أيض تختبر  بل 

الحصول على المؤهالت ذات الصلة بالوظيفة من أجل الحصول 
على شهادة من غرفة التجارة والصناعة األلماني�ة التايالندية تظهر 

المستوى العالي من التدريب الذي تم تحقيقه.

بالنسبة للمتدربي�ن، يشهد هذا على أنهم قد أتموا التدريب بنجاح 
 عالًيا. وهؤالء العمال المهرة مطلوبون 

ً
كعاملين مؤهلين تأهيال

التدريب  تكاليف  تقليل  على  الشركات  تعمل  الشركات.  من 
المستمر وتحقيق مستوى أعلى من والء الموظفين. منذ تنفيذ 
GTDEE بنجاح، قامت غرفة التجارة والصناعة األلماني�ة التايالندية 

فعلًيا بإجراء أكثر من 860 اختب�ار تأهيل مهين.



22
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www.imove-germany.de

 اكتشف شبكتن�ا اليت تضم أكثر من 200 مزود 
 تدريب ألماني من ذوي الخبرة  

لتقديم خدمات مصممة خصيًصا في:

 تصميم المنهج 
 تدريب المدربي�ن 
 أدوات تعليمية 

 البني�ة التحتي�ة للتدريب 
 تحسين 
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