
  
مختصر  شرح    

  

  “Fokus„ الهدف  “
التدريب   اوي نهو اندماج الفرد في السوق العمل األلما

( اوسبيلدونغ)المهني  
 

ودروس بل تدريب المهني وتجارب العملية  تتركز الدورة
   تيةذاوبل االضافة الى تدريب على كتابة السيرة ال الغة

 ومراعة الصحة الشخصية  .
ه  ذه ىمنقسمين على شعبتين احدالطالب سوفى يكونون 

التي  لتحدث عن مواضيع  ففط شعبة لنساء ن الشعب تكو
نساء ل تكو بشكل حاض مهمة  

 
او دعم  ه الدورة يحصل الطالب على مرافقة  ذفي ه

صعوبات ايجاد العمل   من لتقليصسخصي   

 
طمن  الذات لطالب لحين تطوير يساعد مرافق الدندماج 

   .مدة الدورة  
  
 

  الدعم 
 

ية  ممالت الحكوافي تعبئة المع مساعدة الطالب  يتلقىسوفى 
صل معهم اتوالو  

 مسعدة الطالب بايجاد منزل او البحث عن منزل جديد 
 مساعدة الطالب اليجاد دورة عملية في مجال عمل يرغبه  

 
 
 
 
 
 
 

 
 التدريب المهني  

معلومات عن المهن وشروط االزمة اليجاد عمل او  
 اوسبيلدونغ  

 
 المتطلبات الغوية  

 
   التحدث النشط والغة  التركيز على تحسين 

  .أهداف الدعم اللغوي / التدريب اللغوي المتخصص
  

  
 المجموعة المستهدفة  
ين يحتاجون مساعدة اليجاد عمل او ذمخصص الجانب ال  

سين لغتك الخاصة  حسيكون لك فرصة لتا ذله اوسبيلدونغ  

   

 شروط التسجيل  
مدينة   العمل في مركز الخاص بك في مسئولالتواصل مع 
   فلينسبورغ 

   

 تنظيم 
  ونفي كل يوم جمعة جاهزين فالمواظالستفسار ستجد 

   كافة االسئلةالجابة عن 
  

   االوقات  
ساعة في االسبوع   25ت الدوام اوقا   

013.3الى ساعة   8.00االثنين الى الجمعة من   

اشهر  6دورة لمدة ا  

 
 

 

 

 

 

 شكل مستقبلك 

 
دعم اليجاد اوسبيلدونغ اوعمل  تحتاج او تريد تحسين لغتك  

مانية او تبحث عن تحدي جديد  للى الثقافة االعاو تريد التعرف 
  في مجال عمل اخر  

  

Die agp Weiterbildung & Beruf (agp)  
1980 ذل منعممنظمة تاهلية ت  

 تتمركز بماقطعة شلزفيك هول شتاين و هامبورغ  

  

Die agp او مساعدة   تأهيلسنة عل  30 ذتعمل من
اجون دعم اليجاد عمل تين يحذشخاص الاال  

ندماج في سوق العمل  الاحد اهم نقاط تركيزنا هي االدعم في ا  
  

  
  التأهيلشخاص المختصون في مجال  نحن نقدم لكم اال

 وتدريب  
التأهيلمنظمة معتمدة في مجال نحن   

  
 
.  

 
 

 
 

 



           Unterschrift  

Kontakt   

  
 

 

agp Weiterbildung & Beruf GmbH 

& Co. KG  

Liebigstraße 21  

24941 Flensburg  

  

Tel. +49(0) 461. 146 98 4 0  

Fax +49(0) 461. 146 98 4 14  

  

info@agp-weiterbildung.de 
www.agp-weiterbildung.de  
 

 

 

  

  
   هنا تجدنا 

   سوق العمل  ندماج في ية ولغوية لتقليص صعوبات االلمتطلبات عم
 

هي مهمتنا نجاحك   


