
 
 

Arbeit & mehr 
 

 العمل

 
 

 جمعية مسجلة -أوروبا  اكسيس 
 

Exis Europa e. V.  
 

Weißeritzstraße 3 (Yenidze) 
 درسدن 01067

 
 0351 43707040الهاتف: 
 0351 43707070الفاكس: 

 (دورا  تعليمية) post@exis.de(، ستاارا مركز اال) anerkennung@exis.deالبريد اإللكتروني: 
 www.netzwerk-iq-sachsen.de( ستاارا )مركز اال www.anerkennung-sachsen.deاإلنترن : 

 
 ساعا  العمل: بعد االتفاق عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف، والمواعيد تتطلب بالضرورة االتفاق المسبق.

 
 (، Mitte  Bahnhof)موقف  10، 6، 2، 1(، وخطوط الترام Haltestelle Kongresszentrum) 11الترام 

  S-Bahn (ة القطارمحطBahnhof Mitte) 
 

 جمعية مسجلة -أوروبا  اكسيس 
 

 من نحن:
البالغين من  مركز المعلوما  والماورة هو جزء من "ابكة لتحقيق التكامل من خالل التأهيل". وهدف البرنامج هو تحسين إدماج

لهدف، وتتلقى الدعم من هيئا  اصول مهاجرة في سوق العمل. على الصعيد الوطني تعمل ابكا  إقليمية من أجل تحقيق هذا ا
 ".IQ أوروبا  تنسق مع " ابكة ساكسونيا Exisمتخصصة في مختلف قضايا لهجرة. 

 
 عروضنا:

تقديم المشورة في مسائل االعتراف بالشهادات االجنبية وشهادات الحصول على تأهيل / مركز معلومات واالستشارات الخاصة 
 (IBASبسوق العمل في والية ساكسونيا )

ينصح الناس حاملي اهادا  أجنبية ويبحث معهم الخيارا  المهنية وفرص الدخول الي سوق العمل. وتدور  IBASتب الماورة مك
هذه الماورة حول ماكال  االعتراف بالاهادا  وتوضيح اإلجراءا  المطلوب اتخاذها، ودورا  اللغة الضرورية، ومسألة اإلقامة 

. االستاارا  حول قضايا التأهيل تدور أساسا حول تدابير تمكن من التكيف مع اروط سوق وغيرها من القضايا المتعلقة بالهجرة
العمل وايجاد حلول انتقالية. مركز اإلرااد مفتوح لجميع المهتمين، والمحتاجين إلى المعلوما  في هذا المجال، ومن يريدون مساعدة 

 ية والاركا .المهاجرين. وتامل هذه الخدمة السلطا ، واالهيئا  االستاار
 

 التدريب الثقافي التعددي في عالم العمل
" تنظم دورا  تدريبية في موضوعا  مختلفة خاصة بسوق العمل  من منطلق العالقة المتبادلة بين الثقافا .  IQ" ابكة ساكسونيا 

الطريق إلى سوق العمل.  وتامل هذه الموضوعا  مسائل االعتراف، واللغة المستخدمة في جلسا  الماورة، أو وضع عالما  على
وتعالج الموضوعا  في ندوا  ليوم واحد، أو باكل مختصر يقتصر على التعرف السريع على الموضوع. و هذه االناطة تستهدف 

 مستاارين من جميع الوكاال  العاملة مع المهاجرين وكذلك للاركا  ومنظما  المهاجرين أو غيرها من األطراف المعنية.
 

 انية واإلنجليزية واألسبانية.نحن نتكلم األلم
___________________________________________________________________ 

 
 جمعية مسجلة –مؤسسة دعم النساء 

Strehlener Straße 12-14 
 Dresden 01069 

 
 0351-2026919أو  0351 -2026910الهاتف: 
  0351-2026916فاكس: 

 post@frauenfoerderwerk.deالبريد اإللكتروني: 

https://www.dresden.de/en/02/05/initiatives/work.php


 www.frauenfoerderwerk.deاإلنترن : 
 

 ساعة 16إلى  13، ومن  12إلى  9أوقا  العمل: من االثنين إلى الخميس من 
 

 11و  10و  9(، وخطوط الترام Hauptbahnhof)محطة القطار الرئيسية في درسدن  S2و  S1خطوط السكك الحديدية 
 75(، وباص  Uhlandstraße)موقف  66(، باص Lennéplatz)موقف  13(، والترام Gret-Palucca-Straßeوقف م)

 (Lennéplatz)موقف 
 

 من نحن:
نحن جمعية تهدف للمساهمة في تحسين االحوال االجتماعية وخصوصا االوضاع الوظيفية للنساء. ودافعنا هو تحقيق المساواة للنساء 

 والفتيا  في مجتمعنا.
 

 ما نقدمه:
 عاما " 45رة واإلرشاد وتوفير التأهيل المهني خاصة للنساء بعد سن المشو –"تغيير المسار 

نريد تحسين االحوال االجتماعية وخصوصا االوضاع الوظيفية للنساء من خالل الماورة واالرااد والتدريب المهني خاصة بالنسبة 
 عاما. نحن نقدم العروض التالية: 45للمرأة التي تعد  سن 

العروض المتوفرة على مستوى المدينة للبحث عن امكانيا  وظائف جديدة ، وامكانيا  تأهيل مهني،  مكتبة معلوما  )استخدام -
 ومكاتب ماورة متخصصة ، وامكانيا  للدعم من اجل االندماج في الحياة االجتماعية وأكثر(

 ملتقى مفتوح الستخدام اإلنترن  وتبادل الخبرا  -
 ورش عمل ودورا  وبرامج تأهيلية -
)االثنين من  الواحدة الى الثانية بعد الظهروحسب  لكذفي  او الراغبا تغيير المهنة لللسيدا  المضطرا  م ماورة أولية تقدي -

 االتفاق(
 

 نحن نتكلم األلمانية.

 
 KIWجمعية 
 HH 20  Bautzner Straße 

 Dresden01099 
 

 )المكتب( 0351-2797662، 0351-5633169الهاتف: 
 0351- 5633169فاكس: 
 kiw_dd@arcor.deاإللكتروني:  البريد

 www.kiw-dresden.deاإلنترن : 
 

  14الى 12، الجمعة من   12إلى  10ساعا  العمل: األربعاء من 
 

 (Straße  Bautzner Straße/Rothenburger )موقف 13و  11و  6خطوط الترام 
 

 جمعية مسجلة – KIWجمعية 
 

 من نحن:
 جمعية مسجلة غير ربحية.هي  -جمعية الثقافة والهندسة والعلوم 

 
 ما نقدمه:

مكن  جمعيتنا الكفاءا  المهنية والمعرفة المهنية من الباحثين عن العمل ذا  المهارا  العالية من أصول مهاجرة من أجل زيادة 
. اإلدماج المهني واالجتماعي والثقافي إلى يلخص "تسجيل ضياء فتح" 1على في سوق العمل  INTEGRATIفرصهم في 

 ريع االجتماعية والثقافية الراهنة التي وضع  تح  اعار ماترك.الماا
 

 نحن نتكلم األلمانية والروسية.

 
 انشتادتهكة يوبش

Netzwerk Johannstadt 
 

 Stadthalle Johannبواسطة قاعة 
Holbeinstraße 68 

 Dresden 01307  



 
 0351-4886001/  0351-50193173الهاتف: 
 0351-4886005  -0351 4400968فاكس: 

  altstadt@dresden.de-ortsamt , verein@johannstadthalle.de  ، روني: البريد اإللكت
 www.dresden.de  ,www.johannstadthalle.deاإلنترن : 

     
 (Gabelsbergerstraßeوقف م) 64 وباص ،12الترام  خط
 
 انشتادتهكة يوبش

Netzwerk Johannstadt 
 

 من نحن:
 . Johannstadtألخرى تأسس  ابكة يوهاناتاد  بمااركة ادارة حي المدينة القديمة وبالتعاون مع عديد من الجها  المعنية ا

من  . وفي احياء يوهاناتاد  تعيش نسبة عاليةالتعاون داخل الابكة يهدف للعمل الماترك لصالح سكان األحياء التابعة ليوهاناتاد 
التحقق التدريجي لهذا الهدف  السكان من أصول مهاجرة، وتعمل الابكة على تحقيق تدابير تاجع وتدعم االندماج. وياهد على

 المااركة الحية للمهاجرا  والمهاجرين ومبادراتهم الخاصة من اجل صياغة حياة ثقاقية تعددية في أحياء المدينة.
 

 عروضنا:
 بورصة التدريب في الحي والتعليم المهني

 
هني. الدخول مجاني في هذه المناسبة. ويجد كل عام في أكتوبر تنظم في قاعة يوهاناتاد   بورصة التدريب في الحي والتعليم الم

التالميذ المهنيون والطالب المتدربون  الفرصة للتعرف على المؤسسا  التي سيعملون فيها بعد تخرجهم. وتتوفر الفرصة إلجراء 
ا المعرض. االتصاال  األولية في جو لقاءا  صغيرة غير رسمية. يعكس تزايد أعداد الزوار والعارضين استجابة ايجابية لهذ

ولتسهيل التواصل بين التلميذا  والتالميذ من االصول المهاجرة وممثلي الاركا  يساعد العاملون في مؤسسة الترجمة التي تعمل 
 نطاق المجالس البلدية  بالتغلب على الحواجز اللغوية.

 
 نحن نتكلم الفيتنامية، التركية، العربية، الروسية، األلمانية واإلنجليزية.

 

 
 جمعية مسجلة –شاد االر

Jordanstraße 5 HH 
 Dresden01099  

 
 0351-32156946الهاتف: 

 orientierung-e.V.@web.deالبريد اإللكتروني: 
 

 حسب االتفاقساعا  العمل: 
 

 (Louisenstraße)موقف  326وباص  8و  7خطوط الترام 
 

 جمعية مسجلة –االرشاد 
 

 من نحن:
النفتاح على العالم، والتسامح في كل مجاال  الثقافة، والتفاهم بين الاعوب،  كموقف فكري تدعو الجمعية عموم الناس لتبني ا

 واخالقي. 
 ما نقدمه:

 ننظم ندوا  للنساء والرجال ممن يعزمون على تأسيس أعمال. هذا العرض مخصص للمهاجرين الناطقين بالروسية.
 

 نحن نتكلم األلمانية والروسية واألوكرانية والبولندية.
 

 
 مؤسسة دعم الطالب في درسدن

STUDENTENWERK Dresden 
Fritz Löffler Straße 18 

01069 Dresden 
 

mailto:ortsamt-altstadt@dresden.de
mailto:verein@johannstadthalle.de
http://www.dresden.de/
http://www.johannstadthalle.de/
http://www.johannstadthalle.de/


 0351-4697529الهاتف: 
 0351-4697528فاكس: 

 info@studentenwerk-dresden.deالبريد اإللكتروني: 
  www.studentenwerk-dresden.deاإلنترن : 

 
 مؤسسة دعم الطالب في درسدن

STUDENTENWERK Dresden 
 

اديمية كيدرسون في سبعة مدارس عليا واالبالد  جالف طالب من داخل وخار 47خدما  لنحو  مؤسسة دعم الطالب في درسدنتقدم 
دور دارة وا ،البطمطاعم ومقاهي الادارة ه الخدما  تمويل الدراسة وذل هموتا. وتسيتاو وجيرليتز درسدن نتابعة للدولة في مد

ائون في الة ماورتوفر امكانية تقديم اللك تذاضافة الي  العالمي.  الطالبي، والتبادل ة الثقافيةط، ودعم االناالجامعيةالسكن 
كتب اتقديم ماالطفال لفترا  قصيرة ورعاية امكانية ل، وروضتان لالطفال  كما توجد، النفسيةاع ضلك االوذوكاالجتماعية والقانونية 

  .ارسيندالمن  ءلالمها  واآلباالماورة 
ة خاصة للطالب االجانب الراغبين في الدراسة في درسدن.  المتقدما  والمتقدمون للدراسة في المدينة بوسعهم مؤسستنا خدمتقدم 

األلمانية، االنجليزية والفرنسية واإلسبانية  -التعرف على المدينة من خالل موقع على االنترن  سهل االستعمال وبخمس لغا  
 .والبولندية

 
 


