
تكوين مهني بمجاس المدينة



تكوين مهني بمجاس المدينة
يعد مجلس مدينة دريسدن عاصمة الوالية اكبر مكون بالمدينة ب 240 

متدرب. يعد هذا التكوين، باالضافة الى فرصة الحصول على دبلوم مهني 
مؤهل وجذاب و الحقا فرصة عمل جيدة بأجر جيد، متعدد الجوانب.

انكم تكتسبون نظرة ثاقبة و شاملة في العديد من المجاالت و تواجهون دائما 
تحديات جديدة نظرا لتنوع المهام في هكذا ادارة وتغير المهام العملية، خاصة 

في مجال الوظائف االدارية.

يقدم مجلس المدينة التكوينات التالية حاليا:

موظف/موظفة في االدارة   n
موظف متخصص باالدارة  n

اخصائي خدمات االعالم و المعلوميات تخصص المكتبة  n
تقني المسح  n

نجار  n
بستاني  n

تقني متخصص  في إقامة  االحداث)المهرجانات و الندوات الخ....(  n
خياط  n

مسعف  n



باالضافة  الى 

الدراسة بالجامعة و مركز التدريب ›مايسن‹ ) تخصص االدارة و ادارة   n
المؤسسات االجتماعية(

الدراسة باالكادمية المهنية  ساكسونيا )تخصص ادارة االحداث و   n
الرياضة اضافة الى العمل االجتماعي ـ الخدمة االجتماعية(

ماذا نقدم لكم؟ 
إجراء تدريب مضمون و مؤكد  n
حدث تمهيدي لجميع المتدربين  n

خريجين اكفاء و ذو طموح  n
مهمات تطبيقية في مختلف مرافق و مكاتب مجلس المدينة  n

المشاركة في مشاريع مع تحمل الكثير من المسؤولية والعمل الميداني و   n
التعامل مباشرة مع المواطنين و المعارض

دورات تكوينية في الخارج للمتدربين بمجلس مدينة دريسدن  n
اجرعلى التدريب و حق االجازة حسب اتفاقية التكوين المهني في   n

االداراة العمومية 
فرصة جيدة للحصول على عمل عندنا مباشرة بعد التخرج  n

بطاقة التنقل لشركة النقل بمدينة دريسدن  n
الرعاية الصحية ونادي رياضي للموظفين  n



ماذا ننتظر منكم؟
إظهار االلتزام في العمل لدر االدارة العمومية، إن العمل لدى و من أجل   n

مدينتنا ليس الشهادة فقط و انما الهدف من وراء تكوينك
التنظيم الجيد لعملك، التأكد من التعبير كتابيا و شفاهيا   n 

)اولويات المهن االدارية(
ان يكون لك طموح للتطور في العمل لتسلق المراكز  n

ان تكون انسانا اجتماعي و لديك مهارات التواصل و تريد ابراز ذلك   n
خالل التواصل المباشر مع المواطنين

استخدام المهارات و المعرفة المكتسبة و استعمالها ايضا باستقاللية  n



معك ـ من اجل المدينة!

طلبكم
ستجدون جميع النصائح حول طريقة الترشح و اآلجال المحددة باالضافة 

الى المعلومات االخرى حول التكوينات المهنية و برامج الدراسة المزدوجة 
www.dresden.de/ausbildung :على موقعنا اإللكتروني التالي

يجب ان يكون التقدم على جميع التكوينات المهنية عبر البوابة االلكترونية 
الخاصة بنا، و ال تأخذ الطلبات المرسلة عن طريق البريد االلكتروني بعين 

االعتبار.
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Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer 
Signatur können über ein Formular eingereicht werden. Darüber 
hinaus gibt es die Möglichkeit, E-Mails an die Landeshauptstadt 
Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln oder 
mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere Informationen 
hierzu stehen unter www.dresden.de/kontakt.
Dieses Informationsmaterial ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der 
Landeshauptstadt Dresden. Es darf nicht zur Wahlwerbung benutzt 
werden. Parteien können es jedoch zur Unterrichtung ihrer 
Mitglieder verwenden.
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