
 

 الطريق إلينا

GEBA mbH  

Bremer Str. 54 

48155 Münster 

 

 

 

 

 

    GEBA الشخص المختص عند 

 

Insa Korte-Hackenspiel 

 0251 609 060 45 

 korte@geba-muenster.de 
  www.geba-muenster.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizont 

 لألشخاص ذوي األصول المهاجرة

 
 التدريب

 ورشة تعليمية
الوظيفةبدء مرحلة    

 

 
01.06.2022 – 31.05.2023 

 

 

GEBA mbH تقوم 
بإجراء دورات اللغة والتأهيل المهني والتدريب / إعادة 

1991التدريب والمشاريع الموجهة للتوظيف منذ عام   
 

دون في مدن مونستر وأوسنابروك ، وكذلك نحن ممثلون/متواج

.في مناطق بوركين وكويسفيلد وشتاينفورت  
 

 وفقًا ونعتمدوم AZAV نحن مؤسسة تعليمية معترف بها وفقًا لـ

 .ISO 9001 (ضمان نظام إدارة الجودة) 
 

بفضل سنوات الخبرة العديدة في التدريب المهني والتعاون الوثيق 

مع الشركات المتواجد في المنطقة ، لدينا دراية بالمتطلبات 

.المفروضة على الموظفين في مجاالت العمل المختلفة  
 

GEBA mbH 

Gesellschaft für Berufsförderung  

und Ausbildung mbH 

 

Ludgeriplatz 12 

48151 Münster 

 

Telefon  0251 981128-0 

Fax 0251 981128-10 

E-Mail kontakt@geba-muenster.de 

Internet www.geba-muenster.de 

 

 
 موقع الدورة

 

 من نحن

 

 

لن تتحمل أي تكاليف من خالل المشاركة في المشروع. 

  .يرجى التحدث إلى مدرب العمل الخاص بك في مركز

mailto:kontakt@geba-muenster.de
http://www.geba-muenster.de/


 

 

 

1المرحلة    

 التدريب الفردي وتقييم الكفاءة

 
ماذا يمكنك؟ ماذا تريد؟ أين تحتاج إلى دعم؟ طور منظوًر 

لية في ألمانياطويل المدى في هذه الدورة وخطط  حياتك بفعا  
مدربك/مدربتك في األسابيع القليلة األولى ، ستتعرف على  

  GEBAوستعمل على تحقيق أهدافك الفردية لدى 

 
سبوع حسب ساعة في األ 30المشاركة بدوام جزئي تصل إلى 

.الشخصي الوضع الحاجة و  
 

2المرحلة   
 

 تدريب شامل
اعيد اليومية ونرافقك إلى الموفي ننصحك وندعمك المواقف 

المهمة باإلضافة إلى ذلك ، نحن ندعمك في بحثك عن تدريب 

.أو وظيفة  
 

 وسيط اللغة والثقافة

يتم تنفيذ عروضنا باللغة األلمانية. يضم فريقنا أيًضا وسطاء 

لغويين وثقافيين يدعمونك في تحقيق مطالبك ورغباتك باللغات 

.العربية والكردية والفارسية والروسية واالكرانية  

 

 ورشة التعلم )اختياري(

ورشة العمل التعليمية يمكنك ممارسة إجراءات العمل في  في

مشاريع مختلفة وتجربة مجاالت العمل الممكنة في الممارسة 

العملية. سوف تتعلم كيفية استخدام األدوات والمواد أثناء ممارسة 

 :اللغة األلمانية. نقدم المشاريع التالية كأمثلة
 التدبير المنزلي

 التخزين
 األعمال الخشبية 

 الخياطة / التفصيل 
 مجموعة إبداعية )عروض متغيرة باستمرار( 

  وسائل اإلعالم / الكمبيوتر 
 ميكانيك دراجات / إلكترونيات 

 

 
 

 عروض المجموعات الصغيرة  )اختياري(

وض جماعية. تتم هنا في نفس الوقت ، يمكنك المشاركة في عر

ا )مثل التحضير المواضيع المتعلقة بالحياة والعمل في ألمانيمناقشة 

لمقابالت العمل ، والتدريب اللغوي المتعلق بالوظيفة ، وخدمات 

.االستشارة في مونستر(  

 

  

 
1الوحدة    

 

2لوحدة ا   

 

الوظيفةبدء مرحلة    
 

 التدريب الفردي في الوظيفة الجديدة

هل وجدت عمل؟ يسعدنا دعمك في األشهر القليلة األولى من 

عملك ، وإذا كنت ترغب في ذلك ، فسنقوم بالتدريب مرتين 

.أشهر 6في األسبوع على مدار فترة تصل إلى   
 

 
 

 هل تريد معرفة المزيد عن Horizont ؟
ي موقعنا االلكترونيزرنا عل    

  

www.geba-muenster.de/horizont 

 

 

 

 


