
ِمران ) تدريب عملي( لدى 
إدارة المدينة



طلباتكم
للتقدم بطلب الحصول على الِمران أرسلوا الوثائق التالية:

طلب الحصول على الِمران الذين تعرفون من خالله بأنفسكم  n
ً سيرتكم الذاتية المّعدة جدوليا  n

ُنسخ عن الشهادات في حال توفرها  n
التقييمات و مؤهالت الكفاءة في حال توفرها  n

وثيقة ُتثبت أن  الحصول على الِمران يندرج ضمن الِمران اإللزامي أو  n
كتاب إثبات تصدره الجامعة مفادهُ أن الشخص المتقدم يدرس في الجامعة   n

والِمران مكوٌن أساسي لتحصيله العلمي

الرجاء إدراج المعلومات التالية ضمن الطلب )كتابًة(

متى ترغبون بإجراء هذا الِمران  n
ما الذي ترغبون أن تتعلموه من خالل هذا الِمران  n

في أي قسم من إدارة المدينة أو في أية ُمنشأة ترغبون العمل  n

بإمكانكم التعّرف على أقسام إدارة المدينة و المنشآت التابعة لها عبر الرابط 
www.dresden.de/aemter  :اإللكتروني التالي

تبعاً الهتماماتكم بإمكانكم إرسال الطلبات  إلى القسم أو الُمنشأة التي ترغبون بإجراء 
الِمران لديها أو مباشرًة على البريد اإللكتروني: 

praktikum@dresden.de

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتلقى طلباتكم!



ِمران ) تدريب عملي( لدى إدارة المدينة
إن مدينة دريسدن -عاصمة الوالية  واحدةٌ من المدن التي تتميز بالنوعية والمستوى 

العالي للحياة وبكونها من المدن الكبرى التي تتطبُع بالتعددية الثقافية. يقطُن في 
المدينة ما يزيد على 550000 نسمة.  تجتمع في المدينة المباني األثرية التي تعود 

للعصر الباروكي إضافًة  للكنوز الفنية العمالقة مع العلوم واألبحاث. المروج الواسعة 
على ضفتي نهر اإللبا، القصوُر وكروم األعناب كل هذا ُيدهُش الكثيرين من زّوار 

المدينة سواء القادمين منهم من داخل ألمانيا أو من خارجها. إننا ندعوكم لكي تقوموا 
و بالتنسيق مع مجتمع المدينة  لتشكيل هذه المدينة لكي تبقى مدينًة قادرًة على أداء 

وظيفها في تـامين العيش العالي المستوى للقاطنين فيها.

أنتم تبحثون عن ِمران )تدريب عملي( مشّوق؟ تتوفر لدى إدارة المدينة الكثير من 
المواقع والشواغر الوظيفية التي تتيح الفرصة ألوالئك األشخاص الراغبين بالحصول 

خبراٍت مهنية.

إنه من الُمتاح  لكافة أوالئَك األشخاص الملزمون بأداء تدريب عملي سواء في إطار: 
التعليم المدرسي، التأهيل المهني، الدراسة الجامعية أو إعادة التأهيل، أن يتقدموا 

بطلباتهم إلنجاز المران لدى إدارة المدينة.
هذا األمر ينطبق كذلك األمر على األشخاص الذين يّتبعون دورات اللغة األلمانية. 

إضافًة إلى ذلك يمكن التقّدم بطلب إجراء تدريب عملي مهني.

إن األشخاص المتقدمون بطلب إجراء تدريب عملي  لدى إدارة  المدينة ممن يحملون 
وثائق شخصية أجنبية محل الترحيب القلبي.

مالحظة هاّمة: نظراً لمحدودية القدرة اإلستيعابية فإنه من غير الممكن إجراء 
التدريبات العملية التطّوعية. يتّم تخصيص أمكنة التدريب العملي وفقاً للطاقة 
اإلستيعابية من جهة  واستناداً للطلبات الواردة من حيث إستكمالها وتحقيقها 

للمتطلبات.
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