
او  عمل عن تبحث  هل    

؟ المانيا  في  مهني  مستقبل    
 

 AVGSالفردي  واالجتماعي يالمهنرشاد واإل المساعدةبرنامج في  اآلن اشترك
 

  العمل حيث والمدعوم من قبل مكتب واللغات االخرى  باللغة العربية   ومخصص للمساعدةمجاني  برنامج 

من اجل تحقيق اهدافكم  ساعة 60إلى  48بين  فردي لمدةبشكل   محترف لدعمكممستشار  يخصص لكم  

 . المانيا بمواعيد مرنة تحدد بينكم وبين المدرب بشكل فردي والتعليمة فيالمهنية واالجتماعية 

 

:العربية باللغة  الفردي والتدريب االستشارات  برنامج  من  دة لفائا  

 وكل العمل معارض  او مقابالت  في المرافقة و عمل لىع والتقديم البحث  و عمل مجال أفضل تحديد  في المساعدة 
 .عمل عن باحث  و نجاح قصة 1000 من اكثر دعم  في اآلن حتى نجحنا ماك ,بها المتعلقة المهنية االمور

  مهني تدريب  مقاعد  وايجاد  المهني  التوجيه خدمات (Ausbildung )االضافي التدريب  او 
(Weiterbildung )االختصاص  تغيير في حتى او (Umschulung) 

 االماني في بها واالعتراف الشهادات معادلة في الدعم. 

 لكم المناسبة التوصية مينوتأ الشركاء من بنا الخاصة والشركات  العمل ارباب شبكة  مع التواصل  

 العلمية المعاهد  في او جامعية دراسية مقاعد ايجاد في المساعدة. 

 مشترك او خاص  سكن في ولألفراد  للعائالت  برلين في سكن ايجاد في  الدعم. 

 االلمانية اللغة ومقاهي االلمانية اللغة ودروات  االندماج  دورات  في التسجيل. 

 واللغات  والثقافات  والفئات  األعمار لجميع االستشاري الدعم تامين  

  وحاجتكم راحتكم ضمن بينهما مزيج او افالين او اونالين مرنة مواعيد  تحديد   
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او  عمل عن تبحث  هل    

؟ المانيا  في  مهني  مستقبل    
 

 : AVGS  ضمن برنامج الكوتشينغ اخرى اضافية جتماعيةا خدمات

 وغيرها والقانونية الطبية المواعيد  او االلمانية الرسمية يةالحكوم الدوائر زيارة عند  والترجمة المرافقة. 

 وغيرها الحكومية للدوائر  والعقود  والطلبات  االستمارات  تعبئة في المساعدة. 

 االجانب  دائرة في االقامة تمديد  في المساعدة . 

 تمويل  مصادر لتامين المالية المشاكل بعض  مواجه عند  د رشااإل 

 وغيرها  المالية ود العق في المساعدة و مواصالت  بدل تامين 

 بها التحدث  من الخوف حاجز وكسر االلمانية اللغة وتحسين تطوير  

 قانونية  مشاكل أي مواجهة حال في االلمانية المحاكم من المجاني القانوني الدعم على الحصول في المساعدة 

 المانيا في ونجاحكم  استقراركم وتحقيق نيالمه مستقبلكم يخص  ما كل  في الخدمات  من وغيرها. 

 

 المانيا؟ في  االفضل خيارك  نحن  لماذا 

  ...وغيرها والفارسية وااليطالية واالنكليزية وااللمانية  العربية باللغة دعم •

  وحاجتكم ظروفكم حسب  بينها مزيج او اونالين او مرنة جلسات  •

  الشخصي الحضور اثناء برلين وضمن المانيا انحاء جميع ضمن اونالين الجلسات  إمكانية •

  البرنامج نفس  ضمن متعددة اختصاصات  من الخبراء من مزيج او خبير على حصولك إمكانية •

 تعارض  دون الكوتشينغ  مع عمل أي او دورات  ومتابعة بسهولة البرنامج من والخروج الدخول امكانية •
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