وزارة الدولة البافارية للتغذية
والزراعة والغابات

BERUFSAUSBILDUNG
LANDWIRT/IN

.أيضا
الزراعة حتيا وتتغير – نحن نفعل ذلك
ً
!على املدى البعيد وبشكل مستدام
»!«أرضنا هي أساسنا

ٍ
!بحاجة إليها
هذه القدرات والصفات أنتم

.إنه طريقكم

:مسار عملية التأهيل

املهني
التأهيل
ّ

مزارعة/مزارع

»
 السنة األولى هي سنة دراسة.	يستمر التأهيل ملدة ثالث سنوات
 بعد ذلك تقضون سنتني مهمتني في شركة.مهنية بدوام كامل
التأهيل اخلاصة بكم! وفي أحد أيام األسبوع ترفعون من مستوى
مقررات دراسية
 وتندرج ضمن ذلك.معرفتكم في املدرسة املهنية
ٌ
.وتدريبات ميدانية في مشاتل ماكينات الزراعة وتربية احليوانات
ٌ
»
	شهادة الثانوية العامة واملتخصصة وشهادة مهنية خارج مجال
.الزراعة من شأنها أن تختزل فترة الدراسة

إمكانيات مواصلة التأهيل

.	الصحة اجليدة والكفاءة اجلسدية وقوة التحمل
»

	اجلاهزية الذهنية وموهبة التنظيم وقدر ٌ عا ٍل من املهارة احلرفية
»
.التقني
والفهم
ّ
»
.	الوعي بالبيئة واالهتمام بالطبيعة والنباتات واحليوانات

.	الوعي باملسؤولية واحلماس
»

أيضا ضروريان مثل
	التعامل املستقل والتفكير
»
ً املؤسساتي هما
ّ
.االنفتاح والقدرة على التواصل

.والسعادة بتعاقب فصول السنة

	اختبار مزاولة املهنة في املدارس الزراعية أو الكلية التخصصية
»
.للزراعة البيئية
.مدارس زراعة أو مدارس فنيني أعلى

»

استعلموا

 الذين يرغبون،تهدف هذه النشرة إلى إتاحة املعلومات األولية لالجئني
 ونريد أن نحفزكم.في احلصول على تأهيل مهني في مجال الزراعة
مهني هو
 وشرط احلصول على تأهيل.لتعلم هذه املهنة التأهيلية
ّ
.إجادة اللغة األملانية بصورة كافية
مفصلة حول التأهيل في مهنة املزارع وحول شركات
معلومات
وجتدون
ٌ
َّ
اإللكتروني
املوقع
على
األملانية
باللغة
املمكنة
التأهيل
ّ
www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/berufe/000856/

.أيضا مستشار التأهيل اخملتص بكم
ً في هذه الصفحة جتدون
مزيد من املعلومات باللغة األملانية حول التأهيل في مهن زراعية أخرى
حتصلون عليها عبر الرابط اإللكتروني
ّ
www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/berufe
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Hinweis
Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von 5 Monaten vor
einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und
Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an
Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen
oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien
ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
BAYERN DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter Telefon 089 12 22
20 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und Broschüren,
Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen
Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.
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التأهيل املهني
ّ

مزارع/مزارعة

حقائق.

نعول على االستدامة!
في عصر محدودية املوارد
ِّ

أنتم

وتسمدونها وحتصدونها.
	تزرعون محاصيل وتعتنون بها
»
ّ

	تصلحون األجهزة واملاكينات الزراعية وجترون الصيانة لها وتبقون
»
جاهزة لالستخدام.
على محطات العمل
ً
»
	ترعون احليوانات املنتجة ،كاألبقار واخلنازير والدواجن ،وتعتنون بها
ومتدونها بالغذاء.
»
	تخططون إلنتاج املنتجات وتنظمون عمليات تسويقها.

	تشرفون على مواد التشغيل الزراعية وتسجلونها وتشترونها
»
وتخزنونها.
أنتم

ص َّناع ومخططون ومنتجون!
ُ

أين وكيف؟

تعملون ككوادر متخصصة وقيادية!
باستقالل – ومسؤولية.

الحقا التشغيل من موقع املسؤولية وتقودون الشركة بصور ٍة
تتولون
ً
مستقلة.

ماذا؟

نظرة عامة على األنشطة األهم للتأهيل!

ٍ
مجاالت تخصصية مختلفة .كل شي ٍء حول:
تكتسبون معارف من

»
	إنتاج املواد الغذائية والتسويق لها.

	استصالح األسطح ومتابعة منو النباتات وأعمال احلصاد.
»

تقدم
ولكن ً
أيضا في الشركات الزراعية الكبرى وفي الشركات ،التي ِّ
للمزارعني مواد تشغيل وخدمات ،تُطلبون كموظفني!

	إنتاج املواد اخلام والطاقة.
»

هناك العديد من اإلمكانيات كي تستخدموا معرفتكم وقدراتكم
وتطبقوها بصورة جالبة لألرباح.

	تنظيم العمل املؤسساتي والسياقات االقتصادية.
»
ّ
	املاكينات ومواد التشغيل الزراعية.
»

دائما في إطار ٍ مؤسساتي!
ٌ
سواء كنتم مستقلني أو موظفني – كونوا ً
ّ

	احلفاظ على األرض الزراعية والعناية بها.
»

أنتم

رجال أعمال وتقنيون ومسوقون!

	تربية احليوانات املنتجة في الزراعة.
»

والنظري بنجاح جترون
بعد ثالث سنوات وبعد اجتياز االختبار العملي
ّ
ّ
عملية احلصاد ،ألنكم
أنتم

مزارعون
مزارعات!
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