
 التتلُمذ المھنيّ دلیل 
 
 

 ما ھو التتلُمذ المھنّي؟ 
 ) ھو وظیفة مدفوعة األجر یتعلَّم ویكتسب خاللھا الُموّظف خبرات قیِّمة.  apprenticeshipالتتلُمذ المھنّي (

% على األقل من أوقات العمل في تحصیل دراسة داخل فُصول  20 بجانب التدریب الذي یتم تلقیھ خالل أداء الوظیفة، یقضي الُمتتلمذون
  تُقّدمھا مدارس ُعلیا أو جامعات أو معاھد تدریبیّة تُعطیھم مؤھل ُمعترف بھ على المستوى الوطنّي. 

 َمن یُمكنھ التقّدم بالطلبات؟
 الذین ھُم:  عاًما أو أكثر ممن یعیشون بإنجلترا 16بعُمر   للحصول على عمل مدفوع األجر لألشخاصالتتلُمذ المھنّي ھو فُرصة عظیمة  

  یسلكون أول طریقھم الِمھنيّ  •
  یحاولون تحسین كفاءتھم في أداء وظیفتھم الحالیة •
 ینوون تغییر مسارھم المھنّي الحاليّ  •
 ن في التعلیم بدوام كاملغیر منخرطی •

 
  مھنّي":تتلُمذ  وظیفةالعثور على المعروضة على موقع " كافة األماكن الشاغرةسیتحدّد بشكل واضح في 

apprenticeship-https://www.gov.uk/apply ستختلف ُمتطلبات القبول اعتمادًا  . ما ھي ُمتطلبات القبول في الوظیفة الُمعلن عنھا
  . الوظیفة وُمستوى التتلُمذعلى قطاع العمل وطبیعة 

لذین یتعایشون مع  بناء على التغییرات التي أُدِخلت مؤخًرا على الُمتطلبات الدُنیا الُمتعلِّقة باللُغة اإلنجلیزیة والریاضیات، یُمكن اآلن لألشخاص ا
ط الثاني من التتلُمذ المھنيّ  )  level 2 intermediate apprenticeship( الصعوبات التعلُّمیّة أو اإلعاقات االلتحاق بالمستوى المتوّسِ

 . خالل فترة تتلُمذھم المھنيّ ) entry level 3 qualification(طالما كان بمقدورھم الحصول على مؤّھل یسمح بدخول المستوى الثالث 
 

 ما ھي المستویات الموجودة؟
 المؤّھالت.تُعاِدل ُمستویات التتلُمذ المھنّي الُمختلفة مستویات ُمختلفة من 

 فیُمكن أن یبدأ التتلُمذ بأي مستوى، ولكن بعض فُرص التتلُمذ قد تتطلَّب:

  )GCSEمؤھالت ُمسبقة مثل إجتیاز امتحان اإلنجلیزیة أو الریاضیات الخاص بالشھادة العامة للتعلیم الثانوي ( •
  المطلوبتدریبًا إضافّي في اإلنجلیزیّة والریاضیات لضمان تمتُع الُمتتلِمذ بالمستوى  •

 
ب المھني ھو فُرصة عظیمة للشباب الذین لیسوا ُمستعدین للحصول على وظیفة ُمتتلِمذ   traineeshipوھو معروف باإلنجلیزیة باسم  التََدرُّ

د الشخص بالمھارات والخبرات الالزمة للحصول على وظیفة ُمتتلِمذ ( مھني ألن فُرص ب المھني تُزّوِ ) وتُجھزه  apprenticeshipالتدرُّ
 للعمل.

 سیتم تحقیق مؤِھل بالمستویات التالیة اعتماًدا على ُمستوى التتلُمذ:

 االسم 
 

 الُمستوى التعلیمي الُمعاِدل  الُمستوى

 GCSEمن شھادة  4-9أو  A*-Cنجاحات في درجات  5 2 الُمتوّسط 
م  البكالوریا الدولیة/ 3دبلومة من المستوى  / Aنجاحات في المستوى  2 3 الُمتقدِّ
 أو أعلى ) Foundation degree(شھادة تأسیسیّة  7و  6و  5و  4 األعلى 
 بكالوریوس أو ماجستیر 7و  6 شھادة

 
 

https://www.gov.uk/apply-apprenticeship
https://www.apprenticeships.gov.uk/influencers/alternatives-to-apprenticeships
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 ُمرتب الُمتتلِمذ المھنيّ 

   یعتمد ما یتقاضاه الُمتتلِمذ المھنّي على القطاع والمكان ومستوى التتلُمذ الذي یختاره الشخص.

  .أجر الُمتتلِمذ المھنيّ  ما یتلقاه فسیبلُغفي السنة األولى من التتلُمذ، أو إذا كان  عاًما  18إلى   16 منفإذا كان ُعمر الُمتتلِمذ 

  .الحد األدنى الوطني لألُجورالسنة األولى من التتلُمذ، فسیبلُغ ما یستحقھ  وأكملعاًما أو أكثر   19أما إذا كان ُعمر الُمتتلِمذ 

  ھذا ھو الحد األدنى لما یُمكن للُمتتلِمذ أن یتقاضاه؛ لكن الكثیر من أرباب العمل یُعطون الُمتتلمذین ُمرتبات تنافُسیّة.

 ھا األشخاص لیحصلوا على وظیفة تتلُمذ ألن الحكومة ورب العمل یمولون التعلیم.لیست ھُناك قروض أو رسوم تعلیمیة یتحمل

تنافُسیّة  ولكن الُمتتلِمذ یحتاج لتغطیة مصروفاتھ الیومیة مثل ما یُنفقھ على الغذاء واالنتقال، إال أن الكثیر من أرباب العمل یعرضون ُمرتبات
 للُمساعدة في مواجھة ھذه المصاریف.

  1000، فسیتلقى منحة مقدارھا (care leaverسنة وكان ُمستوفیًا لتعریف "تارك الرعایة" (أو  24و  16الُمتتلِمذ ما بین  إذا كان ُعمر
  جنیھ لدعمھ خالل العام األول من التتلُمذ.

 مزایا االلتحاق بوظیفة تتلُمذ 
یُرید تغییر مساره المھنّي ألنھا تمنحھ فُرصة لكسب المال أثناء تُعتبر وظائف التتلُمذ خیاًرا شیّقًا ألي شخص یود اكتساب خبرة أو مھارة أو 

   العمل والدراسة.

 ھناك العدید من المزایا التي یجنیھا الشخص من خالل التتلُمذ ومنھا، على سبیل المثال ال الحصر: 

   تطویر الخبرات والمھارات •
 یتحملھا) الحصول على مؤھل ُمعترف بھ على المستوى الوطنّي (دون رسوم  •
 الحصول على المزایا واألجور التي تأتي مع الوظیفة  •
  ُمخالطة الُمحترفین الذین یعملون في القطاع •

 
 مھنيّ  طریقة العثور على وظیفة تتلُمذ

 
لی�ا في یعِرض اآلالف من أرباب األعمال التي یتراوح حجمھا من شركات عمالقة إلى صغیرة، فُرص للتتلُمذ وبالتالي فمن الُمھم التفكیر م

 كافة المسارات المھنیة للتأكُّد من اختیار القرار السلیم والُمستنیر بشأن مجال التتلُمذ. 

 Find an" (مھنيّ  تتلُمذالشاغرة من خالل الخدمة الُحكومیة: "العثور على وظیفة الُمعتمدة یُمكنك العثور على كافة وظائف التتلُمذ المھنّي  
apprenticeship(  ؛ .https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch 

  ، یُمكنك االشتراك في خدمة تلقي تنبیھات بظھور فُرص في مجال االھتمام والمنطقة الُجغرافیة المرغوب فیھا. اء حسابإنش من خالل  

 . استعراض أنواع عروض التتلُمذ الُمتاحة عبر القطاعات الُمختلفة كذلك یُمكنك استعمال ھذا الموقع اإللكترونّي من أجل

 www.apprenticeships.gov.uk. للمزید من المعلومات والدعم، یُمكنك زیارة موقعنا اإللكترونّي: 

 
 طریقة تقدیم الطلب 

) ھو من الموارد Find an apprenticeship" ( مھنيّ  العثور على وظیفة تتلُمذلتختار منھا. " المھنيّ  التتلُمذھُناك المئات من وظائف 
كذلك من الُممكن استعمال ھذه الخدمة لحفظ وظائف التتلُمذ الشاغرة وتقدیم طلبات االلتحاق بھا وإنشاء   الُممتازة لرؤیة األماكن الشاغرة حالیًا.

فك بظھور وظائف تتلُمذ شاغرة جدیدة في قطاعات أو أماكن ُمحددة.   التنبیھات التي تُعّرِ
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  خاصة بھم مما یُتیح لك التقدم بطلبك إلیھم ُمباشرةً.بعض أرباب العمل یُعلنون عن وظائف التتلُمذ الشاغرة على المواقع اإللكترونیة ال

). ھُناك الكثیر من الدعم CV) وسیرة ذاتیّة (cover letterعادة ما یطلُب أرباب العمل من طالبي الوظائف تقدیم خطاب ُغالف (
  الخدمة الوطنیة للمسارات المھنیّة. على موقع  خطابات الغُالف و طریقة كتابة السیر الذاتیّة بخصوص

ھني  بالنسبة إلى األشخاص الذین ال زالوا یُفكرون في الخیارات الُمتاحة أمامھم، قد یكون من الُمجدي تقدیم طلب لاللتحاق بوظیفة تتلُمذ م 
  لقرار. بالتزاُمن مع تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعة مما یسمح لھم بالمزید من الوقت قبل اتخاذ ا

  یُنصح بتقدیم طلبات التحاق بأكثر من وظیفة تتلُمذ واحدة لزیادة فُرص نجاحھم في الحصول على واحدة من تلك الوظائف.

من  اثلة لغیرھا إذا تكللت جھود طالب وظیفة التتلُمذ بالنجاح، سیُدعى لُمقابلة مع رب العمل. كثیًرا ما تكون ُمقابالت االلتحاق بوظائف التتلُمذ ُمم
ادة ُمقابالت التوظیف ولكن أسلوب إجرائھا یختلف من رب عمل إلى آخر. من الُمھم أن یتدّرب ویستعد طالب الوظیفة جیدًا لھذه الُمقابلة لزی

فُرص نجاحھ. ھُناك معلومات ودعم ُمتاحان على الموقع اإللكترونّي: 
.apprenticeship-an-for-https://www.apprenticeships.gov.uk/influencers/applying 

 ؟ ) off-the-job training( ما ھو التدریب خارج الوظیفة 
% من وقتھ المدفوع األجر "خارج الوظیفة". یتضمن ذلك تدریبًا ضروری�ا 20في انجلترا، ھناك مطلب قانونّي یُحتِّم أن یقضي الُمتتلِمذ 

  المھارات الالزمة إلتمام تتلُمذه. اكتسابلُمساعدة الُمتتلِمذ على  

  شمل:یقوم ُخبراء في المجال بتقدیم التدریب خارج الوظیفة الذي یُمكن أن ی

  التدریس النظرّي (على سبیل المثال، كدروس أو ُمحاضرات تُلقى في فصول أو كتعلیم من خالل شبكة اإلنترنت) •
  التدریب العملّي (على سبیل المثال، الُمحاكاة، التوجیھ، الزیارات المیدانیّة) •
  دعم تعلیمّي ووقت لكتابة الواجبات •

 
ل آخرون االستعانة بمعاھد یُمكن أن یتم التدریب داخل أو خارج  بیئة العمل. یُقّدم بعض أرباب العمل تدریبًا داخل مكان العمل ویُفّضِ

  وجامعات وغیرھا من جھات التدریب لتقدیم التدریب نیابة عنھم.

مرونة في تقدیم التدریب، % من إجمالّي الساعات الُمتعاقد علیھا محسوبًا على فترة التتلُمذ ُكلھا. یُسمح بال20یجب أن یبلُغ زمن التدریب 
 على سبیل المثال، یُمكن أن یتم كُجزء من العمل ُكل یوم أو مرة واحدة في األسبوع أو كُكتلة واحدة.

د رب العمل والجھة التي تُقدم التدریب ما ھو النموذج األمثل الذي سیتبعونھ.   سیُحّدِ

 ما عدد ساعات العمل األسبوعیّة لُكل ُمتتلِمذ مھنّي؟ 
) off-the-job(ساعة عمل أسبوعیًا أو أكثر بما في ذلك أي تدریب خارج الوظیفة  30الُمدة األدنى لُكل وظیفة تتلُمذ محسوبة على أساس 

 . تتلقاه
لوا فمثًال، یُمكن لألشخاص الذین یتحملون مسؤولیة رعایة آخرین أو الذین یعیشون مع إعاقات أن یعم. إال أن ذلك ال ینطبق في كافة الظروف

 . حیثما كان الوضع ھكذا، سیتم إطالة فترة التتلُمذ للتعویض عن ذلك .  لساعات عمل أسبوعیّة ُمخفَّضة
یجب على رب العمل إعطاء . كما یجب حسابھ ضمن ساعات العمل% 20ینبغي أال یقل الوقت الذي یُبذل في التدریب خارج الوظیفة عن 

 . مل العادیة، باإلضافة إلى أي لُغة انجلیزیّة أو ریاضیاتالوقت الكافي إلتمام التتلُمذ خالل ساعات الع

https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/cv-sections
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