
 أهم احلقائق حول التأهيل

«  مدة التأهيل: 3 سنوات

«  شكل التأهيل: التأهيل املزدوج في الشركة وفي املدرسة املهنية

«  مكان التأهيل: في شركة التأهيل وفي املدرسة املهنية )بلوك 
شوله في كمبنت(

«  االلتحاق: ال يُشترط تعليم مدرسي أو مهني محدد مسبق.

«  املالءمة: فهم السياقات التقنية واملهارة احلرفية والنظافة 
الشخصية واإلحساس اجليد بالروائح وحسن التذوق، والعناية، 

والشغف بالتعامل مع املواد الغذائية.
«  اآلفاق الوظيفية: قطاع تصنيع األلبان يبحث عن النشء. في 

املعتاد يُستعان باملتدربني من الشركات. ومع هذا التأهيل تتوفر 
أيًضا فرص توظيف جيدة في قطاع املواد الغذائية بشكٍل عام. 

بشكٍل خاص في بافاريا توجد آفاق مهنية طيبة للغاية.
 «  املهنة ليست منهكة جسديًا للغاية وتناسب أيًضا املتقدمني 

من اإلناث.

إنه طريقكم.
مسار عملية التأهيل:

«  يستمر التأهيل ملدة ثالث سنوات. احلصول على تأهيل مهني 
مسبق أو شهادة ثانوية عامة أو متخصصة أو احلصول على 

تقديرات جيدة في االختبار االنتقالّي ميكن أن يختزل فترة التعليم.
«  إلى جانب التدريب العملّي في شركة التدريب اخلاصة بكم 

واحملاضرات في املدرسة املهنية تعمّقون قدراتكم ومعرفتكم في 
مقررات دراسية داخل مؤسسات.

مسؤول االتصال

 (LfL)  املعهد الوطنّي البافارّي للزراعة
مركز تعليمي وجتارب ومركز متخصص لصناعة األلبان

Auf dem Bühl 84, 87437 Kempten
Tel.: 0831 57125-0

E-Mail: lvfz-kempten@lfl.bayern.de
www.lfl.bayern.de/lvfz/kempten

استعلموا

تهدف هذه النشرة إلى إتاحة املعلومات األولية لالجئني، الذين يرغبون 
في احلصول على تأهيل مهني ملزاولة مهنة فني ألبان. ونريد أن 

نحفزكم لتعلم هذه املهنة التأهيلية. وشرط احلصول على تأهيل 
لة  مهنّي هو إجادة اللغة األملانية بصورة كافية. جتدون معلوماٌت مفصَّ

حول التأهيل وحول شركات التأهيل املمكنة باللغة األملانية على املوقع 
اإللكترونّي

www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/berufe/001291/

مقاطع فيديو شيقة باللغة األملانية حول احلياة اليومية املهنية لفنيّي 
األلبان جتدونها على الرابط اإللكترونّي

www.lfl.bayern.de/berufsbildung/milchtechnologe

مزيد من املعلومات باللغة األملانية حول التأهيل في مهن زراعية أخرى 
حتصلون عليها عبر الرابط اإللكترونّي

www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/berufe
www.stmelf.bayern.de

 »اجلودة، التي يتذوقها املرء –  
نحن نعرف مصدرها!«
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التأهيل املهنّي
فني ألبان
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حقائق.

مادة اللنب اخلام لها أهميٌة خاصة.
واحلذر مطلوب!

أنتم
«  تتولون تعيني األلبان واستالمها.

 «  تعاجلون اللنب وتنتجون لبنًا لالستهالك وزبد وزبادي 
وجنب وغير ذلك الكثير.

«  تتابعون عملية إنتاج منتجات األلبان.

«  تنّفذون فحوصات اجلودة على املنتج.

«  تشّغلون احملطات التقنية.

 «  تعتنون بالتنظيف والتعقيم املتخصص ملواقع 
ومحطات اإلنتاج.

سوف تُنقل إليكم املعرفة والقدرات في مجال قانون املواد الغذائية 
ولوائح النظافة الشخصية واحلماية أثناء العمل وحماية البيئة.

أنتم
متخصصون!

أين وكيف؟

في املنتج – النظافة الشخصية أمام ناظريكم!

التأهيل متعدد الجوانب ويفتح إمكانات توظيف في:
صناعة األلبان،  »

مجاالت أخرى من صناعة املواد الغذائية،  »

ماكينات صناعة األلبان وتوريدها.  »

تتواصلون مع كوادر متخصصة وزمالء وموردين ومزارعني ومستهلكني.

وتندرج محطات إنتاج وماكينات حديثة وأجهزة قياس واختبار في 
وسائل العمل اليومية اخلاصة بكم.

أنتم
كوادر متخصصة متعددة اجلوانب!

ماذا؟

نظرة عامة على األنشطة األهم أثناء التأهيل!
استالم األلبان وفحصها.  »

الفحص الكيميائّي وامليكروبيولوجي.  »

املعاجلة الالحقة للنب.  »

إنتاج أنواع اجلنب ومتابعة عملية النضوج.  »

تعبئة منتجات األلبان وتغليفها.  »

أعمال التنظيف والتعقيم.  »

بعد ثالث سنوات وبعد اجتياز االختبار بنجاح تكونون قد بلغتم هدفكم، 
ألنكم

أنتم
فنيو ألبان!

التأهيل املهنّي
فني ألبان
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