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آفاق للبحث في الفرص
واألهداف المهنية المحتملة

برنامج منظورات العودة للوطن

تحريًرا في: أغسطس 2019

القائم على المشروع:

موعد الحوار األولي

مدة المشروع:
العرض التأهيلي يبتدأ إعتباراً من اسبوعين وحتى ستة أسابيع

كحد أقصى ، متضمناً اإلستضافة من قبل الشركات
والمؤسسات

في الموعد األول الخاص بك، ُيرجى إحضار: 
مستندات التقدم السابقة للوظيفة

(الخطاب التقديمي، السيرة الذاتية، الشهادات)

بالتعاون مع الشركاء:

مركز كولبنغ التعليمي ش.ذ.م.م. في بامبرغ

بالتوكيل من: بالتوكيل من:

مكان المشروع 

مركز كولبنغ التعليمي في نورنبيرغ
Am Plärrer 6

Nürnberg 90429

وصف الطريق
محطة „Am Plärrer”، في نورنبيرغ

احضر إلينا! 

حدد موعد  للتعارف.
الموظفة المختصة بك في كولبنغ:

Brigitte Simsek, MBA
هاتف رقم 25-277765 - 0911

info@myfuturehome.eu
www.myfuturehome.eu
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مع مشروعنا ُنقدم لك: 

• التأهيل المهني  مع الشهادة

• التدريب لبدء األعمال التجارية

• اإلستضافة من قبل الشركات والمؤسسات مع شهادة من قبلهم 

• إحتمالية الدعم المالي واإلقتصادي من قبل الداعميين 

•  اإلستشارة اإلجتماعية والنفسية لمن يرغب بالعودة الطوعية 
إلى  بلده األم

• البحث في  الفرص المهنية الممكنة في البلد األم

نتطلع لزيارتكم في مقرنا.
”myfuturehome„ فريقك في مشروع

الدعم والمحتويات المتاحة: 

تقوية المهارات اللغوية المهنية باللغتين األلمانية واإلنجليزية  •

تدريب فردي لزيادة وتحسين كفائتك  •

العمل على معالجة المواضيع المهنية  •

إمكانية الدخول إلى أسواق العمل المحتملة  •

الدعم والمحتويات المتاحة: 

السياحة والفندقة وفن الضيافة  •

الفنون والحرف المهنية: الطالء / الخشب / التصميم  •

•  الصناعة: اإلنتاج / المستودعات / الخدمات اللوجستية

التجارة: المبيعات / التوزيع بشقيها المحلي والعالمي   •

المهن الزراعية: البستنة / الزراعة / الحراجة  •

مهن التجميل والعناية: الحالقة / المكياج / اإلستجمام    •

خدمات الصيانة  واإلصالح: الدراجات الهوائية  •

الفئة المستهدفة:

يستهدف المشروع الالجئين والمهاجرين الذين ليس لهم حق 
البقاء في ألمانيا والمنحدرين  من الدول التالية:

مصر ، أفغانستان ، ألبانيا ، غامبيا ، غانا ، العراق ، كوسوفو ، 
المغرب ، نيجيريا ، باكستان ، السنغال ، صربيا ، تونس

:MYFUTUREHOME الهدف من مشروع

هدف المشروع هو زيادة فرص عملك وتحسين سبل العيش 
الخاصة بك، كما أننا نعمل معاً على إيجاد وخلق فرص عمل 
محتملة، كما نسعى لدعمك عن طريق برنامج مميز ممول من

 قبل الداعمين والرعاة .

الميزات والفوائد: 

 جميع المحتويات نقدمها مع الكثير من التعاطف والتقدير

 عرض بدوام جزئي 

 يتم توفيرالرعاية والدعم من قبل المعلمين ومدربينا المؤهلين

 مساعدة مجزية من قبل الداعميين والرعاة 

 نعمل علي نقاط القوه الخاصة بك

 سيتم تدريسك باللغتين العربية واإلنجليزية

  اإلستشارة الفردية بخصوص إعادة اإلندماج متوفرة في ألمانيا 
وكذلك في البلد األم 

 الحرية في إتخاذ القرار


