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مقدمة
البرامج  تأسست أكاديمية الشرق األوسط لعلوم الطيران والصيانة والتدريب عام 2000 م كمؤسسة رائدة تعنى بتقديم 
باحتياجاته  والعالمي  واالقليمي  المحلي  السوق  رفد  لغايات  المجال  في هذا  العالمية  المعايير  وفق  المعتمدة  التدريبية 
من الطيارين التجاريين ومهندسي وفنيي صيانة الطائرات وإدارة المطارات ، حيث غدت األكاديمية مركزًا عالميًا معتمدًا 

للتدريب واإلمتحانات في مجال هندسة الطائرات والكترونياتها تؤهل حاملي شهاداتها للعمل في جميع أنحاء العالم، 
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الطائرات    وصيانة  الفني   )MAA( التدريب  مجال  في  مثبت  سجل  للطيران  األوسط  الشرق  أكاديمية  تمتلك 
متطلبات  جميع  للطيران  األوسط  الشرق  أكاديمية  وتستوفي  الصناعية.  الهندسة  قطاعات  مختلف  وفي 
ومنظمة   )EASA( األوروبية  الطيران  سالمة  ووكالة   )JCARC( األردنية  المدني  الطيران  تنظيم   هيئة 

 )IATA( و االتحاد الدولي للنقل الجوي )ICAO( الطيران المدني الدولي

إن التميز الذي نسعى إليه في أكاديمية الشرق األوسط للطيران تطلب منا تسخير رأس المال المادي والفكري  لتطوير   
المعرفة، حيث أن المعرفة هي القدرة على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق األهداف، وتمثل القدرة على االستمرار 

والتطور والتقدم.

وقد وفرت األكاديمية بيئة خاصة وجذبت صفوة المدربين المؤهلين والمميزين. كما قدمت خطط تعليمية معدة بعناية   
توفر كل ما يحتاجه المتعلم من التخصصات في مختلف المجاالت من قبل خبراء مختصين، ونهج مدروس يربط بين 
الدراسة النظرية والواقع، وقادرة على احتواء الطالب الطموحين، وإعدادهم وتأهيلهم وفق أعلى المعاييرللمنافسة 

وإثبات الذات وطنيًا وعالميًا.

كما تلتزم األكاديمية بدورها المركزي في التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع المحلي واإلنسانية عمومًا   
في إيجاد حلول للمشاكل التي تعيق تقدم وتطور األمة.

الرؤية والرسالة واألهداف
 

الرؤية
ريادة في التعليم المهني المميز لخدمة المجتمع وايجاد الحلول لمشاكله في مجال علوم الصيانة.

الرسالة
تقديم برامج مهنية نوعية متقدمة في مجاالت الصيانة والتطبيقات.

األهداف
إعداد وتأهيل المشاركين بمتطلبات الجدارة المطلوبة من خالل إكسابهم المعارف النظرية والمهارات العملية واإلتجاهات 

السلوكية والخبرات التي يحتاجونها للمباشرة فورا في ممارسة العمل واإلنتاج.
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 التطلعات المستقبلية ألكاديمية الشرق األوسط
للطيران

مخرجات    مابين  المواءمة  فجوة  ومعالجة  والتدريب  التأهيل  مجال  في  العالمي  التكنولوجي  التطور  ركب  مواكبة 
المختلفة  الصناعي  اإلنتاج  قطاعات  في  الوظيفية  المهارات  من  العمل  ومتطلبات سوق  والتقني  المهني  التعليم 
فقد تم مؤخرًا اعتماد    أكاديمية الشرق األوسط لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المنتهية بالتشغيل وفق المعايير 
الصناعة  المعتمد من غرف  األلماني  الجانب  مع  وبالشراكة  العالم  األول على مستوى  يعتبر  الذي  األلماني  والنموذج 

والتجارة األلمانية.
 
 تم استحداث كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية بالتعاون مع أكاديمية الشرق األوسط للطيران وهي الكلية   

األولى على مستوى الوطن العربي التي تمنح شهادة البكالوريوس في أربعة تخصصات إثنان منها في مجال صيانة 
الطائرات والكترونياتها وآخران في مجال تأهيل الطيارين وإدارة المطارات.

المطلوبة    الخبرة  الممنوحة لألكاديمية والتي تخفض سنوات  الوطنية والعالمية  اإلعتمادات  الكلية هو  تميز  وسبب 
للحصول على الرخصة من 5 سنوات الى 2 سنتين عن أول صنف و1 سنة واحدة عن الصنف اآلخر من الرخص بعد 
إنهاء متطلبات أول برنامج معتمد مما يعني توفير أربع سنوات، علما بأن هذا اإلمتياز يمنح فقط لخريجو األكاديميات 

المعتمدة في هذا المجال 

لماذا ألمانيا ومن هو الشريك األلماني؟
منذ سنوات ، كانت هناك حاجة كبيرة في ألمانيا للمهنيين والمتخصصين المدربين جيًدا. السبب الرئيسي لذلك   

هو الشيخوخة القوية لسكانها. يبلغ متوسط   العمر في جمهورية ألمانيا االتحادية حالًيا 44.5 سنوات )األردن 23.1 عاًما(.
تشجيع    )قانون  قانون  في  المهرة  العمال  دخول  شروط  تنظيم  االتحادية  ألمانيا  جمهورية  أعادت   ،  2020  .03  .01 منذ 

الهجرة(.
Bencinic & Sons International )BSI( هي هيئة معتمدة من غرف التجارة والصناعة األلمانية والمشرفة على ● 

هو  العام  الجودة.مديرها  ومراقب  الشاملة  المناهج  على  والمشرفة  ألمانيا  في  الوظائف  إيجاد  ومنسقة  االمتحانات 
السيد هارالد بنسينيتش 

رقم التسجيل: مكتب الضرائب في ريغنسبورغ 244/152/0603  
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The dual system of vocational training in Germany

النظام المزدوج للتدريب المهني في ألمانيا
يلعب التدريب المهني دوًرا بارًزا في نظام التعليم األلماني. تقريبيا٪60 من طالب كل عام يختارون التعليم المهني. ما 
يصل إلى 70 ٪ منهم يقعون مرة أخرى في النظام المزدوج بينما يكمل الجزء المتبقي من الطالب تعليًما مدرسًيا بدوام 
كامل في مدرسة مهنية. ُيطلق على النظام اسم مزدوج ألن التدريب يتم في مكانين تعليميين: في مؤسسة ومدرسة 
مهنية. في الوقت الحالي ، التدريب ممكن في 349 من المهن المؤهلة المعترف بها في ألمانيا لمدة تتراوح بين 2 و 3 ، 5 

سنوات. 

التخصصات الهندسية المقترحة
الميكاترونيكس - السيارات.  
الكهرباء والكهرباء واإللكترونيات.  
  .)IT( تكنولوجيا المعلومات
البناء والهندسة المدنية.  
األشغال المعدنية-  القطاع الصناعي/ الميكانيك.  
خدمة فن الطهو - )سياحة- فندق- مطعم(.  
الرعاية الصحية.  
  سيتم إضافة التخصصات األخرى عند بروز الحاجة لها.  

الوثائق المطلوبة من المتدرب لاللتحاق بالبرنامج
إثبات الشهادة وكشف العالمات للمواد والدرجات المقابلة   
إثبات الخبرة المهنية ان وجدت.. النشاط العملي الكافي متعدد السنوات )نموذج شهادة العمل(  
إثبات المهارات اللغوية الكافية:متطلبات اللغة األلمانية للمرشحين -  
المستوى CEFR األلماني B1 / B2 (75٪ كحد أدنى( - مصّدق عليه من معهد جوته أو مؤسسات أخرى معتمدة  
    CEFR B2  للمهن الطبية
  )CEFR B1 )75%+ للمهن الصناعية 
  CV السيرة الذاتية
صور حديثة لمقدم الطلب  
صورة عن جواز السفر  
  Application Letter رسالة تحفيزية

وصف المهارات المطلوبة
المهارات اللغوية

)CEFR B1 (75%+ الحد أو المتوسط - B1
يمكنه فهم النقاط الرئيسية للمدخالت القياسية الواضحة حول األمور المألوفة التي تتم مواجهتها بانتظام في العمل 
والمدرسة والترفيه ، وما إلى ذلك. يمكنه التعامل مع معظم المواقف التي يحتمل أن تنشأ أثناء السفر في منطقة يتم 
ينتج  أن  يمكن  اللغة.  السفر في منطقة  عند  تواجهها  التي  المواقف  التعامل مع معظم  يمكنه  باللغة.  فيها  التحدث 
التجارب واألحداث واألحالم واآلمال  أن يصف  الشخصي. يمكن  االهتمام  أو ذات  المألوفة  بالموضوعات  نًصا بسيًطا متصًلا 

والطموحات ويقدم بإيجاز أسباب وتفسيرات لآلراء والخطط.\

B2 - األفضلية أو فوق المتوسط
يمكن فهم المحتوى الرئيسي للنصوص المعقدة حول مواضيع محددة ومجردة ؛ يفهم أيًضا المناقشات المتخصصة في 
تخصصه. يمكنه التواصل بشكل عفوي وبطالقة بحيث يمكن إجراء محادثة عادية مع متحدثين أصليين بسهولة دون بذل 
الكثير من الجهد من كال الجانبين. يمكن أن يعبر عن نفسه بوضوح وبالتفصيل في مجموعة واسعة من الموضوعات ، 

ويشرح وجهة نظر حول قضية حالية ويشير إلى مزايا وعيوب الخيارات المختلفة.
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 الندوات واللقاءات التدريبية
توفر BSI وثائق الدورة والندوات  الالزمة لتنفيذ اللقاءات التالية على مدى أشهر إلعداد المرشح لتوظيفه 

: IHK-A في ألمانيا - سيتم إصدار شهادة مشاركة

التواصل في الشركة  
البالغة والتصرف في المهنة   
ادارة الرعاية الصحية والمهنية   
كيفية التعامل مع المتدربين  
كهربائي مؤهل لعمليات محددة  
أشكال انتاج الطاقة البديلة    
ادارة الوقت  
التعامل مع النزاعات  
النظام االجتماعي في المانيا  
عقود العمل األلمانية  
العمل بروح الفريق الواحد   
لغة الجسد تتحدث بصوت اعلى من الكلمات  
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إجراءات العمل في ألمانيا
تنشر وكالة التوظيف الفيدرالية )BA( ما يسمى بـ “القائمة اإليجابية” كل ستة أشهر. تسرد هذه القائمة المهن التي   

يوجد فيها نقص في العمال المهرة .
اإلجراء )نسخة مختصرة(:  
يتقدم المشارك إلى أكاديمية الشرق األوسط للقبول في البرنامج )مرحلة التقييم(.  

  .A2 و A1 يبدأ المشارك بدورة اللغة
  BSI ترسل أكاديمية الشرق األوسط مستندات المشارك المذكورة أعاله إلى

تقوم BSI بفحص المستندات للتأكد من اكتمالها وتبدأ في البحث عن ملف صاحب العمل.  
يجري مدير شؤون الموظفين أول مقابلة عبر Skype مع المشارك. إذا نجحت هذه المناقشة ، فقد يتم منح العامل   

عقد التوظيف مؤقًت.  
BSI تحصل على موافقة وكالة التوظيف الفيدرالية.● 
ترسل BSI المستندات األصلية إلى األكاديمية  لنقلها الى المشارك.  
يتقدم المشارك الى السفارة األلمانية في عمان إلجراء مقابلة معه للحصول على التأشيره.  
إصدار التأشيرات.   
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دور الشريك األلماني
مراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج لضمان تنفيذه وفق معايير وجودة األكاديمية IHK-A األلمانية.  
 يضمن منح المتدربين الذين يستوفون المتطلبات القياسية األلمانية )نهاية الندوة التي مدتها 4 أشهر( شهادات   

مصدقة من  األكاديمية IHK-A األلمانية.
يقدم للمتدربين الذين يستوفون متطلبات المعايير األلمانية عروض العمل المطلوبة.   
 يقدم جميع المستندات اإلدارية الالزمة لطلب تأشيرة العمل في ألمانيا الى السفارة في عمان.  

 الواجبات قبل و أثناء الدورة
BENCINIC & SONS - INTERNATIONAL (BSI) 

توفير برامج الندوات وأدلة االختبار - المعلومات األساسية عبر االتصال اإللكتروني.  
تخصيص معلم ماستيرألماني في أكاديمية MAA لمدة ال تقل عن 4 أشهر لكل 20 متدرب.  
 تقديم تقرير إل   ىى (   IHK-Academy و BOT مرتين في كل فصل دراسي( ومتابعة مراقبة توكيد الجودة       من   

عملية التدريب المهني.
دعم التحضير المتحان أكاديمية. IHK وتنظيم االمتحانات وتحويل االختبارات الداخلية إلى IHK -  األكاديمية وتقييمها.   
    IHK - Academy يقترح المحاضرون مهام ونطاق االختبارات داخل الفصل ويجب مراجعتها والموافقة عليها من قبل
توفير رقابة دائمة للجودة فيما يتعلق بمراقبة أهداف التعلم وتقييم النتائج.  
 ضمان وتنسيق وتشغيل الدورة / الندوات.  
تقديم المشورة بشأن التنفيذ المتعلق بالمحتوى للوحدات اإلضافية ، والمشاركة في المؤتمر الشهري للمحاضرين.  
ممارسة الوظيفة كشريك التعاون الحصري مع أكاديمية IHK فيما يتعلق بالبرامج المنصوص عليها في هذه االتفاقية  
ضمان وتنفيذ متطلبات قانون التدريب المهني األلماني ، وفًقا لقواعد وأنظمة األكاديمية.   
المشاركة في  تنظيم وإصدار  شهادات أكاديمية IHK ذات الصلة  
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 عند إصدار التأشيرة وسافر المشارك إلى ألمانيا
BSI فسيظل تحت إشراف   

ويتلقى الخدمات التالية
االستقبال من محطة الوجهة ومرافقة إلى مكان اإلقامة.  
 المساعدة في فتح حساب مصرفي  
التسجيل لدى هيئة اإلسكان  
 التسجيل في التأمين الصحي القانوني  
 التسجيل في تأمين المعاش القانوني  
وثيقة تأمين المسؤولية  
تمديد تصريح اإلقامة في مكتب األجانب  
إلخ  

مميزات البرنامج
أول برنامج معتمد في منطقة الشرق األوسط من غرفة الصناعة والتجارة األلمانية  
كادرتدريبي ألماني مؤهل   
كادر إداري وإشراف من ألمانيا واألردن خالل فترة البرنامج  
الحصول على شهادة معتمدة عالميا من غرفة الصناعة والتجارة األلمانية  
عقد عمل )3 - 5 ( سنوات لمن يستوفي المتطلبات القياسية االلمانية   
دعم المرشح وتقديم كافة الخدمات اللوجستية )االستقبال من المطار ،تنظيم االقامة ، المساعدة على حل المشاكل   

المحتملة خالل االقامة في المانيا( 
امكانية العمل في كبرى الشركات العالمية حسب تخصص المتقدم  
   للبرنامج    
الحصول على التأمين الصحي ،تأمين التقاعد ،تأمين المسؤولية  
   الخاصة ادارات األجانب المحلية   
تنظيم دورات اللغة واالختبارات االضافية وورش العمل   
   والمشاركة في المؤتمرات   
امكانية اكمال الدراسات العليا والدكتوراة   

تتراوح الرواتب ٢٧٠٠ - ٣٥٠٠ يورو  
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 مخرجات البرامج والخدمات والفرص المتاحة من قبل
الجانب األلماني

رواتب شهرية   
عقد عمل من 3 – 5 سنوات  
إمكانية متابعة الدراسات األكاديمية العليا  

تتميز برامج التدريب والتأهيل الفني عن غيرها بما يلي

مالئمة المناهج وطرائق تقديمها كونها مصممة إلكساب المشاركين المعارف النظرية والمهارات العملية واإلتجاهات   
العملية  الممارسة  مع  النظرية  المادة  ربط  خالل  من  المطلوبة  الوظيفة  ممارسة  في  يحتاجونها  التي  السلوكية 
ودمجهما معًا عن طريق إشراكهم بالعمل في الوحدات اإلنتاجية كل حسب تخصصه وهذا هو النموذج األلماني الذي 
يطلق عليه بالنظام المزدوج أو الثنائي كونه يجمع التأهيل والتدريب وإكتساب الخبرة خالل مدة البرنامج حيث يمتلك 

الخريج كل مهارات الجدارة في ممارسة العمل واإلنتاج.
طريقة إعداد وتأهيل المدربين لتقديم التدريب وفق النموذج والمعيار األلماني.  
توفير المرافق الفنية من مشاغل ومختبرات مناسبة.  
توكيد الجودة العالمية للتدريب من خالل الرقابة والمتابعة والتقييم المستمر خالل البرنامج.  
لغة التدريس واإلمتحانات ) عربي ، إنجليزي ولغة ألمانية (  
اإلعتمادية العالمية للمناهج والشهادات الممنوحة التي تؤهل حاملها للعمل في الشركات العالمية حول العالم.   

الضمانات
 اإلتفاقيات الثنائية والثالثية والشهادات   
 اإلعتمادية العالمية للبرامج التي جعلت من ألمانيا   
 الوجهة األولى في العالم  
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