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 مركز التدريب و االندماج
 ألمانيا  –عالم العمل 

 من أجل طالبي اللجوء

 

 حضرة السيدات و السادة الكرام،
 

نرغب  .برنامجنا التدريبي حول عالم العمل في ألمانيا و أنه من دواعي سرورنا أن نلتقي بكم قريبايسعدنا أن نرحب بكم في 

و الفرص  ضمن برنامجنا التدريبي بإلقاء الضوء في أجواء مريحة على العديد من المواضيع المتعلقة بسوق العمل الحالي

( اجتماعات فردية ) قوم بتنفيذ المشروع ضمن مجموعات صغيرة باإلضافة لذلك سن. الوظيفية المتاحة لكم أو البدائل الممكنة

 ة فياإليجابي"و هذا بالمجمل سيكون تحت شعار. بهدف مناقشة المواضيع و التعمق بها بشيء من االستقاللية و الخصوصية 

لونسوف . ةب المهني و تعزيز الفرص الوظيفيمن أجل االندماج و إمكانيات التدري" المستقبل المهني في ألمانيا ص ح على  ت

إجابات لكافة األسئلة الهامة و الضرورية حول عالم العمل و التدريب المهني و الوظائف التي سيكون عليكم و على الكثير من 

 .كما أننا سنقوم معا بإيجاد المقترحات و الحلول الملموسة في هذا الشأن . طالبي اللجوء أن يشغلها في ألمانيا 
 

يل  التدريبية تاريخ بداية الدورة سج ت ند ال ما  - ع رة دائ توف  م

 die Jobmeisterei , Oehleckerring 40 , 22419 Hamburg-Langenhorn    المكان

 أسابيع 8/ ساعة دراسية  042   مدة الدورة 

 ظهرا 31حتى صباحا  8يوميا من , الجمعة  –اإلثنين     أوقات الدوام

 38ظهرا حتى الساعة  31يوميا من , الجمعة  –اإلثنين   أو
  
 :سنقوم خالل برنامجنا التدريبي بالتركيز على المواضيع التالية  
 

  ( شهادات – خبرة –دراسة  )معلومات عن المشترك. 

  ( قدرات المشترك على القيام بعمل ما )تحليل المهارات و الخبرات المهنية للمشترك. 

 دعم المشترك عن طريق تبادل اآلراء و وجهات النظر. 

 بالشهاداتآلية اإلعتراف ح شر. 

 التعريف بالنظام المدرسي و آلية تمويله. 

 المهن المطلوبة حاليا في سوق العمل و احتياجات القوى العاملة و فرص الدخول في سوق العمل. 

 طرق التدريب المهني و اإلختبارات المتعلقة به. 

  ( لتحسين الخبرات المكتسبة )التأهيل العلمي ، متابعة التعليم. 

  ، العمل عنتقنيات البحث ، البحث الفعال بورصة العمل. 

 شبكة المهن ، عرض أفالم عن المهن ، التعريف بأسماء المهن. 

 طاعات الخدمية في مختلف المجاالتزيارات ميدانية للق. 

 البحث الفعال عن أماكن عمل الدورات التدريبية أو التدريب المهني. 

 عمل السيرة الذاتية و الوثائق المتعلقة بها. 

 يب على مقابلة العمل الشخصيةالتدر. 

 اإلتصاالت الهاتفية في مجال التقدم لعمل ما. 

 العمل ضمن مجموعات و تفعيل ورشات عمل. 

  ةاجتماعات ردي  .حسب ما تقتضيه الحاجة ف

 .يتم تمويل البرنامج التدريبي من قبل وكالة العمل و بالتالي يكون بالنسبة لكم بدون أي تكاليف ، أي بالمجان
 

 242 - 31234334كليزية يرجى اإلتصال على الرقم  لالستفسار باللغة العربية أو اإلن:  مالحظة

 ( 31صباحا حتى الساعة  9 )الجمعة  –ساعات الدوام من اإلثنين 

 سنكون سعداء بمشاركتكم 
 

  die Jobmeistereiفريق عمل 

Anke von Bargen-Rathjen 

Oehleckerring 40  
22419 Hamburg  

Tel: 040 538899-16 
Fax:  040 538899-17 

 office40@jobmeisterei.de 
 www.jobmeisterei.de 

 


