
 
 

 Berufsbildungswerk Waiblingen (BBW) gGmbH 
تدريب وتعليم الشباب الذين لديهم األربعة إلى يهدف هذا المرآز من خالل عمله في فروعه . هو مرآز للتدريب  المهني

سبًا  منامكانًا لنفسه يجد، ولكي على عمل آل متدرب من الحصولليتمكن  األآاديمي التعليم أوصعوبات في التدريب المهني 
 .في المجتمع

من  % 80في السنوات الماضية حوالي .  مهنة30، يتدربون على حوالي ًاطالب 1000المرآز أآثر من  يبلغ عدد طالب
 .على عملتمكنوا من الحصول نهوا تدربهم و تعليمهم المهني الذين أ

 
 النوعية واالستمرار في التطور

 .صون للتعامل مع الشباب الذين هم بحاجة لمساعدة خاصة يعمل أشخاص ذوو خبرة ومتخص gGmbH في آل مراآز
 النتائج الجيدة للشباب، فعلى سبيل المثال، يتم العمل على اء  بمشاريع األبحاث المختلفة، وتشجع على إعط BBWتشارك 

 .تخطي الوقوع في المشاآل الصحية والمرضية
 
 

 ف الجيدالعمل والتعلم في مشاغل حديثة متخصصة والتمرن على التصر
إضافة الدراسة في مدرسة مهنية :  هذا يعني بأن النظام يتالف من قسمين، على نظام مزدوج دائمًاألمانياالتعليم في يعتمد 

 .  في مهنةأوالعمل في المشاغل إلى 
 Johannes Landenberger-Schule:  الخاصة ومشاغلها مدرستها المهنيةBBWلدى 

ها، القرب منب في المعامل الموجودة أو يشتغل المتدربون داخل مشاغلها ،سة المهنيةفي المدربعد االنتهاء من الدروس 
 . المصانع المحيطة بالمنطقةإلىإضافة 

 ويقوم المتدربون بالعمل الفعلي ، المشاغلإلىطلبات العمل من الزبائن رد  حيث ت،التدريب الفعليبالتعليم المهني يتم 
 .لزبونالتعامل المباشر مع او
  اجتماعيين، ذلك يحصل المتدربون على الدعم من مرشدين إلىضافة إ
 . صحة عامةأطباء و،ينيطباء نفسوأ

ومناسبة للسكن متنوعة ماآن أ Waiblingen  مدينةوجد فيتنه أعند الضرورة تعطى دروس إضافية للمساعدة آما 
 . للجميع

 
 

 حيط عروض مهنية آبيرة عبر المراآز االقليمية في مأوتقديمات 
Stuttgart und Ostalbkreis  
  Esslingen في  RBZ اإلقليمي والمرآز التعليمي Waiblingen  (BBW)من خالل تواجد المراآز االربعة في 

تتوفر الدراسة ، )BAWمشاغل مهنية ( Schwäbisch Gmünd und Aalenفي و) BAZمرآز تعليم مهني (
 .من المراآز المجهزة تجهيزًا آامًال االستفادة  الكلعة ، وباستطا الطالبأماآن سكنالمهنية بالقرب من 

 
 التي يتم التدريب عليها  المهن أنواع

 االهتمام بالعجزة  •
 الفرن  •
 عمال الورقية الطباعة و األ •
 تجميع دراجات هوائية •
 ن وسائل النقل اده •
 ملحمة  •
 حدائق وجنائن •
  فندقية أعمال •
 بناياتتنظيف  •
 تدبير منزلي •
 عمال خشبية أ •
 ء الهياآلبنا •
 المطبخ •
 تدبير المخازن  •
 الدهان •
 عمال المعدنية األ •
 عمال حديديةأ •
 حياآة الديكور •
 بيعال •

  
 


