وزارة الدولة البافارية للتغذية
والزراعة والغابات

BERUFSAUSBILDUNG
GÄRTNER/IN

«النباتات حتتاج إلى عقول ذكية – النمو
هو شغلنا الشاغل»
ٍ
بحاجة إليها!
هذه القدرات والصفات أنتم

	لصحة اجليدة والكفاءة اجلسدية وقوة التحمل.
»
	اإلبداع واجلاهزية الذهنية وموهبة التنظيم.
»

	الوعي بالبيئة احمليطة واالرتباط بالطبيعة واالهتمام بالنباتات.
»

	املهارة احلرفية والفهم التقني.
»
ّ
أيضا ضروريان مثل
	التعامل املستقل والتفكير
»
املؤسساتي هما ً
ّ
القدرة على التواصل أثناء التعامل مع العمالء وزمالء الفريق.

»
	يستمر التأهيل ملدة ثالث سنوات .احلصول على تدريب مسبق أو
شهادة ثانوية عامة أو متخصصة أو احلصول على تقديرات جيدة
في التدريب ميكن أن يقلل من فترة التعليم.

»
	إلى جانب التدريب العملي في شركة التأهيل اخلاصة بكم واجلزء
ّ
تعمقون قدراتكم ومعرفتكم في
املهنية
املدرسة
في
النظري
ّ
ّ
مقررات دراسية داخل مؤسسات.

لديكم حس جتاه النباتات واحلدائق واملقدرة التقنية
وأنتم مبدعون – إ ًذا كونوا بستانيني!

املوظف اخملتص

شمال بافاريا –
مكتب التغذية والزراعة والغابات كيتسنغن

مختص بالدوائر الحكومية أوبرفرانكن وأونترفرانكن
ٌ
هاتف09321 3009-192 :
بريد إلكترونيausbildung.gartenbau@aelf-kt.bayern.de :

وسط بافاريا – مكتب التغذية والزراعة والغابات فورث
مختص بالدوائر الحكومية ميتل فرانكن وأوبربفالتز
ٌ
هاتف0911 99715-0 :
بريد إلكترونيausbildung.gartenbau@aelf-fu.bayern.de :

جنوب شرق بافاريا –
مكتب التغذية والزراعة والغابات الندسهوت

تهدف هذه النشرة إلى إتاحة املعلومات األولية لالجئني ،الذين
يرغبون في احلصول على تأهيل مهني في مجال البستنة .ونريد
أن نحفزكم لتعلم واحد ٍة من هذه املهن التأهيلية .وشرط احلصول
على تأهيل مهني هو إجادة اللغة األملانية بصورة كافية .وجتدون
ّ
مفصلة حول التأهيل في مهنة البستاني وحول شركات
معلومات
ٌ
َّ
ّ
التأهيل املمكنة باللغة األملانية على املوقع اإللكتروني
ّ

جنوب غرب بافاريا –
مكتب التغذية والزراعة والغابات أوجسبورغ

التأهيل املهني
ّ

بستاني/بستانية
ّ

www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/berufe/001321/

مزيد من املعلومات باللغة األملانية حول التأهيل في مهن زراعية أخرى
حتصلون عليها عبر الرابط اإللكتروني
ّ
www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/berufe

مختص بالدائرة الحكومية بافاريا السفلى ومقاطعات بافاريا العليا
ٌ
والمدن غير المنضمة إلى مقاطعات مثل ألتوتنج ،وبيرشتسجادينر الند،
وإبرزبيرج ،وإردنج ،وفرازينج ،ومولدورف على نهر إن ،وروزنهايم ،وتراونشتاين..
هاتف0871 975189-550 :
بريد إلكترونيausbildung.gartenbau@aelf-la.bayern.de :
مختص بالدائرة الحكومية شفابن ومقاطعات بافاريا العليا والمدن
ٌ
غير المنضمة إلى مقاطعات مثل باد تولتز فولف راتس هاوزن ،وداخاو،
وأيششتت ،وفورستن فيلد بروك ،وجارمش بارتنكيشرن ،وإنجولشتادت،
والندسبيرج على نهر ليش ،وميسباخ ،وميونيخ ،ونويبورج شروبنهاوزن،
وبفافنهوفن على نهر إلم ،وشتاربيرج ،وفايلهايم شونجاو..
هاتف0821 26091-211 :
بريد إلكترونيausbildung.gartenbau@aelf-au.bayern.de :
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املهني
التأهيل
ّ

بستاني/بستانية
ّ

حقائق!

ٍ
واحد من االجتاهات
أثناء تأهيلكم تتخصصون في
التخصصية التالية:

»

 املشتل.
تزرعون الورود والشجيرات والنباتات املتسلقة والنباتات التي
تغطي األرضيات والبساتني وتكثرون منها وتعتنون بها حتى
وصولها للنمو املناسب لبيعها .تعرفون متطلبات وميول النباتات
وتبيعونها وتشيرون على العمالء بخصوص الزراعة واالعتناء بها.

	بستنة املقابر.
»
أنتم مقدمو خدمات أكفاء وموظفون مختصون خبراء في مجال
النباتات وكل اخلدمات املتعلقة ببستنة املقابر .تخططون للمقابر
وتعتنون بها.
»
	زراعة احلدائق وتنسيقها.
تزرعون احلدائق واملتنزهات وساحات اللعب والرياضة وتعتنون
تنفذون بحيرات السباحة والتراكيب املائية وترصفون الطرق
بهاّ .
وترون األعمال الترابية الضرورية.
ُ
»
	زراعة اخلضروات.
تزرعون اخلضروات وتكثرون منها في األراضي املفتوحة والصوبات
وأيضا
الزجاجية .تهتمون بوضع البذور والعناية واحلصاد والنقل
ً
التخزين املتخصص والتسويق.
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أين وكيف؟

	زراعة الفواكه.
»
تنتجون فواكه صديقة للبيئة للبيع ومواصلة التصنيع .تعرفون
خواص األنواع واملواقع اخملتلفة وتراعونها عند احلصاد والتخزين
والتعبئة والنقل إلى العميل.
املعمرة.
	بستنة النباتات
»
ِّ
املعمرة وتكثرون منها
النباتات
من
شامل
بنوع
تشتغلون
ِّ
املعمرة وتبيعونها
وتزرعونها .تعرفون متطلبات وميول النباتات
ِّ
وتشيرون على العمالء.

	زراعة نباتات الزينة.
»
تزرعون وتكثرون نباتات األواني الزهرية ونباتات القطف ومتيزونها
وتسوقون لها في أسواق الزهور الكبرى ولدى
وتقسمون أنواعها.
ّ
جتار اجلملة والعمالء النهائيني وتبيعونها لهم .وتقدمون املشورة
حول االستخدام والتربية.
أنتم

منتجون ومخططون ومستشارون!

في األراضي املفتوحة وفي الصوبة الزجاجية.
مبدعون ،في التعامل مع األشخاص والتكنولوجيا –
دائما في عيونكم.
النباتات
ً

السعادة في التعامل مع النباتات واالرتباط بالطبيعة خصالٌ ال تكفي
للبستاني .الميكنة
وحدها ،كي يمكنكم الوفاء بالواجبات المتنوعة
ّ
اليدوي
تسهل األعمال الصعبة ،ولكن العمل
الحديثة والتكنولوجيا
ِّ
ّ
مهما.
أيضا يلعب دورًا
ً
ً
يعمل البستاني في الغالب في األراضي المفتوحة وفي الصوبة
ّ
الزجاجية .وفضال ً عن ذلك حسب االتجاه التخصصي في::
ّ
»

»
»
»
»

شركات زراعة البساتني اخلاصة والعمومية.
محطات الصوبات الزجاجية احلديثة.

الساحات الرياضية وساحات قضاء العطالت وساحات احلدائق.

احلدائق اخلاصة وحدائق األطفال واملتنزهات واملقابر.
املشاتل وحقول اخلضروات ومزارع الفاكهة.

في بعض مجاالت زراعة احلدائق تقفون على تواص ٍ
ل مباشر مع
العمالء .وتندرج االستشارات ومحادثات البيع وتسويق منتجات احلدائق
وخدماتها ضمن مهامكم.

ماذا؟

املهنة متعددة اجلوانب – النباتات واحلدائق تقف في
صلب املوضوع!

ٍ
شيء حول:
أنتم متلكون معارف بستانية أساسية .كل

»
	زراعة النباتات وأصلها واستخدامها.

	حماية الطبيعة والبيئة واستهالك الطاقة واملواد بعقالنية.
»
املؤسساتي والسياقات االقتصادية.
	تنظيم العمل
»
ّ
	األراضي الزراعية والتربات والطبقات السفلية.
»

	املاكينات البستانية واألجهزة وجتهيزات العمل واملواد واملعدات.
»
التخصصي اخملتار
إضافة إلى ذلك متتلكون معارف خاصة في االجتاه
ً
ّ
من جانبكم.
بعد اجتياز اختبار عملي وحتريري بنجاح تفهمون لغة النباتات
احلي» ،ألنكم
و«األخضر
ّ

أنتم

بستانيون!

أنتم

هناك – حيث توجد نباتات!
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