
 

  

 
 

 

 للتواصل مع المشرفين 
 من اليوم األثنين الى اليوم الجمعة

 ظهرا  1صباحا إلى  8من الساعة 
  )غان او ران(مدرسة 

 :Hansastraße 7, 31582 Nieburgعنوان المدرسة
Frau Christina Rumann 

 0502117350:التليفون
 05021173530:الفاكس

e-mail:info@rahn-ausbildung.de 
  :www.rahn-ausbildung.deموقع المدرسة على االنترنت

015225251812 

Galhat Darwish 

 ب اللغلة الكردية و العربية 

 

Lehrgangsorte 
 
Ausbildungsstätten Rahn 
Hansastraße 7 
31582 Nienburg 
Tel.: 05021 9736-0 
E-Mail: info@rahn-ausbildung.de 
 
DEULA-Nienburg 
Max-Eyth-Straße 2 
31582 Nienburg 
Tel.: 05021 9728-0 
E-Mail: info@deula-nienburg.de 
 
CJD Nienburg 
Zeisigweg 2 
31582 Nienburg 
Tel.: 05021 9711-0 
E-Mail: cjd.nienburg@cjd.de 
 
ESTA-Bildungswerk gGmbH 
Ziegelkampstraße 22 
31582 Nienburg 
Tel.: 05021 88777-10 
E-Mail: silke.rahlfs@esta-bw.de 
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 فاكت  :اسم الدورة

 

Potenziale erkennen>  

 أن تعرف قدرتك 

Perspektiven entwickeln>  

 تنمية الرؤية المستقبلية



  المحتويات

ساعة تدريب فردي الختبار أكتشاف  5 :لوحدة أالول  ا

 .المتفوقين

ساعة تقيم المهارات اللمهني  300 :الوحدة الثاني  

العملي و  التعليم كيفية التكلم باحترام مع  المهنة في 

 .المانيا

 ورشة العمل /خيارات الوظيفية 

, أقتصاد , نقل عامة , الخدمات للوجستية , المستودع 

أقصاد , تكنولوجيا المعلومات , إدارة أو وظيفة 

, تدفئة , معدن , رعاية , الفنادق و المطاعم , المنزلي 

/الوان, الخشب /النجار, إنشاءات , صحية , مناخ 

 الحدائق و لتزين الخارجي, بستان , الزراعة , عامة 

  .ساعة تدريب على التقديم الوظيفة 50 :لوحدة الثالث ا

 أسبوعين أختبار عمليا أو بروفى عمليا  :الوحدة الربع 

ساعة تدريب فردي العملية  5 :الوحد الخامس  

 التشخيص للمستقبل 

 
 
 
 
 

 :موعد البدء

1/5/2015 

 :االوقات الحصص الدراسية

 . من األثنين إلى الجمعة

 .و ربع ظهرا 5صباحا إلى ساعة  7بين الساعة 

ساعات حصص  5كل يوم ...... ساعة في االسبوع  25

 .دراسية

 :تأهيل

 األشتراك من دون دفع 

او من  Jobcenterيجب على المشترك ان يطلب من  

Agentur für Arbeit  )بعد ان تستلم المنحة ) المنحة

يجب ان تقدم االوراق الى المدرسة سوف تقوم المدرسة 

با اخذ معلومات عنك وبعده  سوف يتم دفع مصاريف 

 Agentur fürاو  Jobcenterالدورة عن طريق 

Arbeit  . 
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