
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 التدريب المهني في أمستردام
 كيف تعمل 
 متطلبات 
 مصاريف 
 يتقدم 

؟ ثم ندعوك للحصول أمستردام-أشهر في واحدة من أروع مدن العالم  3هل ترغب في الحصول على خبرة دولية وقضاء 
ستعمل في مجالك المهني وستكتسب خبرة  الفترة،أشهر داخل الشركة في أمستردام! خالل هذه  3على تدريب مهني لمدة 

 .جديدة

 نا،هيعد التدريب المهني في أمستردام بمثابة دفعة كبيرة لحياتك المهنية! سوف تتعلم كيف تسير عمليات مجالك المهني 
 .وستكتسب معرفة ومهارات جديدة واكتساب خبرة دولية ضرورية في سوق العمل الحديث

من الوظائف في هولندا يتم العثور عليها عبر  ٪70ستصل إلى شبكة متعددة الجنسيات! هل تعلم أن أكثر من  وبالطبع،
ئيلة فإن فرصك في العثور على وظيفة ض الشاغرة،الشبكات؟ هذا يعني أنك إذا أرسلت سيرتك الذاتية فقط لفتح الوظائف 

رصك ف ستزداد-بإنشاء جهات اتصال مفيدة  توقم عمل،ي بيئة وقضيت فترة من الوقت ف هنا،للغاية. ولكن إذا أتيت إلى 
فرصة جيدة للحصول على  فلديك-أشهر وعملت في مشروع داخل الشركة  3إذا أتيت إلى هولندا لمدة  لذلك،بشكل كبير. 

 .لديك فرص كافية إلنشاء شبكة والبحث عن وظيفة بعد التدريب حال،بعد ذلك. على أي  للحصول على التدريب

 :ي في أمستردام هو فرصة فريدة لـالتدريب المهن

 احصل على خبرة دولية -
 بناء شبكة مهنية داخل االتحاد األوروبي -
 عزز سيرتك الذاتية لجعلها أكثر جاذبية -
 تحسين مهارات االتصال الدولي -
 احصل على المعرفة والمهارات المتخصصة في مجالك المهني -

  كيف تعمل

1الخطوة   

 لذاتية،اتقدم مع سيرتك الذاتية وتعلمنا أنك ترغب في الحصول على تدريب داخلي في هولندا. جنبًا إلى جنب مع سيرتك 
  .تزودنا بمعلومات حول خلفيتك المهنية وتوقعاتك بشأن التدريب

 



 
 

 

  2الخطوة 

  .نبدأ في البحث عن موضع لك. في الغالب نبحث عن شركات في أمستردام طلبك،بناًء على 

  3 خطوةال

نجد شركة قادرة على استضافتك. يمكن أن تكون شركة دولية كبيرة أو منظمة غير حكومية صغيرة أو هيئة عامة أو كيانًا 
  .خاًصا. تختلف أنواع الشركات اختالفًا كبيًرا وتعتمد كثيًرا على خلفيتك

  الرابعة الخطوة

يديو لمناقشة الفرص. عندما يتم االتفاق على كل شيء نبدأ فإنك في الغالب تحضر مكالمة ف الشركة،عندما يتم العثور على 
  .اإلجراءات القانونية

  الخامسةالخطوة 

قي بك نلت وصولك،نرسل لك دعوة للحصول على تأشيرة (إذا لزم األمر) وبعد ذلك يمكنك ترتيب رحلتك إلى هولندا. عند 
  .وتسوية اإلجراءات األخرى والتسجيل، اإلقامة،ونوفر لك  الوجهة،في مدينة 

  متطلبات
ذا فمن الصحيح أنه إ ذلك،ال توجد قيود حسب العمر أو الجنسية أو معايير أخرى. الجميع هو موضع ترحيب لتطبيق! ومع 

المزيد من الشركات مهتمة بدعوتك للتدريب. إذا كان  فستكون-كان لديك ملف شخصي قوي مع تعليم عاٍل وخبرة جيدة 
ه نحن على يقين من أن أي مرشح لدي ذلك،جدًا. رغم  كبيًرالك  ال يكون اختيار الشركات فقد-أكثر تواضعًا ملفك الشخصي 

  العثور على تدريب داخلي مثير لالهتمام في هولندا! يمكنه مسار او أي خلفية

  مصاريف  وصف الرسوم
  يورو 1500  (مجموعة التعليم الهولندية) *. Stichting Libertas International: تدريب في 1الخيار 

(مجموعة التعليم  Stichting Libertas Internationalالخيار الثاني: تدريب في 
  الهولندية) + اإلقامة. حزمة "الكل في السعر"!

  يورو 2500

  يورو 2500  : تدريب في شركة هولندية أخرى **.3الخيار 
، واالتصاالت ، والضيافة ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتنمية الدولية ، والموارد أي من المجاالت التالية: التسويق  *

البشرية ، والمنظمات غير الحكومية ، وما إلى ذلك ، ال يتم تضمين تكاليف اإلقامة في هذه الرسوم ويمكن توفيرها عند 
  .يورو شهريًا (اإلقامة المشتركة) 800الطلب. تبلغ رسوم اإلقامة 

الت خاصة أخرى (هندسة ، كيمياء ، طب ، إلخ). يعتمد اختيار المؤسسة على خلفيتك وتفضيالتك وقدرات أي مجا **
  .الشركة الخاصة. يمكن أن يكون مقر الشركة في أمستردام أو في مدينة أخرى

  :تشمل كل رسوم ما يلي المنظمة،باإلضافة إلى التنسيب في 

 لنديةالتدريب عند الوصول على ثقافة األعمال الهو  
 اإلرشاد خالل فترة التدريب  
 مشاورات وتوجيهات منتظمة حول التقدم المحرز في التدريب  
 برنامج تعليمي احترافي يساعدك على اكتساب مهارات ومعارف جديدة مطلوبة لسوق العمل  
 المساعدة في إنشاء شبكة مهنية  
 التدريب على العثور على عمل في هولندا  
 (إذا لزم األمر) دعوة تأشيرة  
 الدعم اإلداري 



 
 

 

  

  في    ما هو الفرق بين التدريب المهني

  ومنظمة أخرى؟

Stichting Libertas International  هي منظمتنا. إنها مؤسسة تعليمية ومنظمة غير حكومية. ننظم برامج دراسية
ومشاريع أخرى ألشخاص من مختلف البلدان. لدينا اتجاهات عمل مختلفة ويمكننا تقديم فرص تدريب مختلفة. يمكنك القيام 

خرى. يمكننا أيًضا تقديم تدريب داخلي في المجاالت التي ال تتعلق بتدريب داخلي معنا في التسويق والتواصل ومجاالت أ
االستشارات ، والقانون ، وما إلى ذلك. يمكنك التحقق من صفحة الدورات  المثال،على سبيل  الدراسة،مباشرة ببرامج 

نك العمل في أي من التدريبية الخاصة بنا لمعرفة ما نقوم به والحصول على فكرة عما يمكن أن نقدمه للتدريب. يمك
إذا كنت مهتًما بالتدريب في مجال آخر محدد  ذلك،المجاالت التي نعمل فيها أو المجاالت متعددة الوظائف ذات الصلة. ومع 

فيمكننا أن نقدم لك تدريبًا داخليًا في  -سبيل المثال ، الهندسة أو الموضة أو البناء أو أي مجال آخر ال نعمل فيه  على-
إذا كنت ترغب في إجراء تدريب داخلي في المنطقة التي نعمل فيها ولكن لسبب ما تفضل منظمة  أيًضا،. مؤسسة أخرى

 نجدوس-وما هي توقعاتك  التدريب،فيمكننا تنظيمها لك. يمكنك إخبارنا في أي مجال ترغب في إجراء  للتدريب،أخرى 
  المنظمة المناسبة.

البرنامج الذي نقدمه ليس مجرد تدريب مهني داخل المنظمة. هذا برنامج دراسة معقد حيث ستطور مهاراتك المهنية 
  .معين أثناء العمل في مشروع داخل الشركةومعرفتك في مجال 

  !"حزمة "الكل في السعر

أمستردام هي واحدة من أغلى المدن في أوروبا ولألسف يكاد يكون من  الواقع،اإلقامة في أمستردام باهظة الثمن بالفعل. في 
  .المستحيل العثور على سكن رخيص هنا

 اقة "السعربفيمكننا أن نقدم لك  أمستردام،وليس بالضرورة البقاء في إذا كنت ترغب في االلتحاق ببرنامج التدريب المهني 
  :. وتشمل الرسوميورو 2500الشامل" مقابل 

  أشهر من التدريب داخل مجموعة التعليم الهولندية 3 -
  استشارة حول التطوير الوظيفي واإلرشاد أثناء إقامتك -
  تحليل سيرتك الذاتية وتوصيات بشأن إيجاد وظيفة مناسبة -
  التوافر وقت وصولك) حسب-أشهر (قد يتم توفيرها في مدينة أخرى أو في أمستردام  3اإلقامة لمدة  -
  االنتقال من المطار إلى اإلقامة عند الوصول -

ضمن هذا الخيار ال يمكننا أن نضمن لك اإلقامة في أمستردام (يمكن أن تكون مدينة أخرى). لكن ال تنس أن هولندا بلد 
  .فلن تقضي أكثر من ساعة إلى ساعتين على الطريق إلى وجهتك المرجوة كنت،صغير جدًا وأينما 

  .٪100فيجب تقديم دفعة مسبقة بنسبة  الخيار،إذا كنت مهتًما بهذا 

 ك،ذليرجى مالحظة أن التدريب سيكون غير مدفوع األجر. هذا يعني أنك لن تحصل على أي مزايا مالية مقابل عملك. ومع 
  .فهناك فرصة كبيرة ألن تجد وظيفة جيدة األجر مباشرة بعد فترة التدريب ا،جيدً إذا أظهرت أداًء 

  كيفية التقديم
وبيان "تدريب احترافي في أمستردام" في  netherlandsinstitute@gmail.comيرجى إرسال سيرتك الذاتية إلى 

  الموضوع. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن توقعاتك حول التدريب.

Stichting Libertas International (The Netherlands Education Group)  


