© Ahmad Amro Almouazen

حالٌا ٌعمل مرة فً االسبوع كتدرٌب عمل فً
ورشة ,Hendrixوإحدى واجباته فً العمل
هً لصق األخشاب ببعضها و نشر قطع خشبٌة
بآلة خاصة وقد حصل على عرض عمل
جزئً من صاحب الشركة.

بهزاد جهوالمً 13,سنة,من اٌران (طهران)
وٌعٌش فً كٌفٌالر منذ  5132الشهر .33
كان ٌعمل فً طهران لعدة سنوات فً مهنة
الحدادة كما انه اجرى تدرٌب عمل لمدة ثالثة
اشهر مرة واحدة فً االسبوع فً شركة
 Porathفً .Winnekendonk
طبٌعة عمله كانت صنع صفائح حدٌدٌة.
بهزاد اعجب بالعمل وٌود ان ٌحصل على مكان
فً التدرٌب المهنً)(Ausbuilding
هادي داداش علً  13سنة من اٌران (طهران)
ٌعٌش فً كٌفٌالر منذ نهاٌة . 5132
فً بلده عمل كنجار فً ورشة تعود البٌه.
حالٌا ٌعمل مرة فً االسبوع كتدرٌب عمل فً
ورشة ,Hendrixوإحدى واجباته فً العمل
هً لصق األخشاب ببعضها و نشر قطع خشبٌة
بآلة خاصة وقد حصل على عرض عمل
جزئً من صاحب الشركة.
دمحم األحمد  52سنة من حلب ٌعٌش من الشهر
ال 31لسنة 5132فً كٌفٌالر.
كان ٌعمل فً حلب فً ورشة خٌاطة لسنوات
عدٌدة واآلن فً كٌفٌالر ٌعمل فً محل لبٌع
مستلزمات الخٌاطة وٌملك عمل جزئً .طبٌعة
عمله خٌاطة مالبس لالطفال ووسائد وحقائب.
اٌاد بابنسً  11سنة من حلب ٌعٌش فً
كٌفٌالر من اٌار .5132
فً سورٌة عمل لمدة  2سنوات فً محل لبٌع
مالبس األطفال واآلن لدٌه عمل جزئً فً
محل  Modehaus kendersو طبٌعة
عمله مختلفة تسجٌل البضاعة الواردة واٌضا
فً القسم الرجالً وكان أٌضا عارض ازٌاء
للشركة .
صاحب الشركة معجب بعمله ٌود تقدٌم طلب
له للعمل.
ٌولٌا والً  11عام من أوكرانٌا تعٌش فً
كٌفٌالر منذ ال 5132مع زوجها السوري.
لقد درست فً أوكرانٌا ماستر فً علم
االقتصاد وعملت فً مجالها فً أماكن عدة
وفً البنك اٌضا لفترة .
فً الفترة السابقة عملت جولٌا تدرٌب مهنً
فً شركة  Brocksلبٌع المطابخ ومستلزماتها
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دمحم األحمد  52سنة من حلب ٌعٌش من الشهر
ال 31لسنة 5132فً كٌفٌالر.
كان ٌعمل فً حلب فً ورشة خٌاطة لسنوات
عدٌدة واآلن فً كٌفٌالر ٌعمل فً محل لبٌع
مستلزمات الخٌاطة وٌملك عمل جزئً .طبٌعة
عمله خٌاطة مالبس لالطفال ووسائد وحقائب.
اٌاد بابنسً  11سنة من حلب ٌعٌش فً
كٌفٌالر من اٌار .5132
فً سورٌة عمل لمدة  2سنوات فً محل لبٌع
مالبس األطفال واآلن لدٌه عمل جزئً فً
محل  Modehaus kendersو طبٌعة
عمله مختلفة تسجٌل البضاعة الواردة واٌضا
فً القسم الرجالً وكان أٌضا عارض ازٌاء
للشركة .
صاحب الشركة معجب بعمله ٌود تقدٌم طلب
له للعمل.
ٌولٌا والً  11عام من أوكرانٌا تعٌش فً
كٌفٌالر منذ ال 5132مع زوجها السوري.
لقد درست فً أوكرانٌا ماستر فً علم
االقتصاد وعملت فً مجالها فً أماكن عدة
وفً البنك اٌضا لفترة .
فً الفترة السابقة عملت جولٌا تدرٌب مهنً
فً شركة  Brocksلبٌع المطابخ ومستلزماتها
اٌضا ماكٌنات الخٌاطة وأشٌاء عدٌدة أخرى
كبائعة و فً قسم استقطاب الزبائن الجدد
وتقدٌم عروض لهم.

 فادي عنجاري 51،عاما ،من مدٌنة حماةالسورٌةٌ ،عٌش فً كٌفٌالر منذ
أكتوبر ،5133عمل فً سورٌا كبائع لدى
متجر والده ،سٌبدأ فً أغسطس القادم بدورة
تؤهٌل مهنً فً تخصص
التدفئة والسباكة لدى شركة "Hendriks,
Heizungbau und Sanitär".

لقاء لتعلم اللغة /اللغة األلمانية
Petrus-Canisus-Haus
كل يوم أربعاء من الساعة  01:11إلى 00:11
)محو األمية وٱكتساب اللغة(
كل يوم أربعاء من الساعة من الساعة  00:11إلى 00:11
)التدرب على المحادثة(

كلٌندربٌك كارٌمً  36سنة من افغانستان
حالٌا ٌزور مدرسة مهنٌة و وجب علٌه القٌام
بتدرٌب مهنً لمدة شهر فً شركة لتنظٌم
الشوارع و تقسٌمها لبناء شًء جدٌد مع
Dipl.lng:Ulrich Hünerbein-Ahlers
هناك قام بمساعدة المهندسٌن والقائمٌن فً
العمل فً أخذ مساحة األراضً التً ٌجب
تنظٌمها وٌرغب فً عمل تدرٌب مهنً.
فرهاد الحافظ  52سنة من مدٌنة دمشق
وٌعٌش فً كٌفٌالر منذ عام . 5132
فً سورٌة درس فرهاد فً معهد تدرٌب
والتاهٌل الفندقً وعمل لمدة  2سنوات فً هذا
المجال ك رئٌس قسم.
وقد عمل فً كٌفٌالر فً شركة Mercedes
 Herbrandلبٌع السٌارات وتسوٌقها فً
قسمً المحاسبة والبٌع وفً نهاٌة التدرٌب
حصل على فرصة التدرٌب فً
الشركة Ausbildung
مٌسرت ابراهام 52 ،سنة ولدت فً ارٌترٌا.
عاشت  32سنة فً الخرطوم (السودان) قبل
مجٌئها ل كٌڤٌالٌر
إشتغلت فً السودان مع منظمة غٌر حكومٌة
فً مجال الخدمات ،المطبخ ،والمقصف .فً
كٌڤٌالٌر حصلت على وظٌفة صغٌرة (مٌنً
جوب) كمساعدة فً منزل
ساموٌل ٱنٌا 52 ،سنة أصله من أولو ـ
نٌجٌرٌا .عاش مند شهر سپتمبر  5102فً
إٌسوم .فً شهر غشت المقبل سٌبتدء تكوٌن
مهنً كمٌكانٌكً السٌارات فً شركة
"اوتوهاوس سورجر اوتوموبٌل" .حالٌا ٌشتغل
ساموٌل كمتدرب أولً وٌساعد فً كل ما
ٌدور حول السٌارات ،كتغٌر العجالت
للنساء واألطفال
وعملٌاتالخبز
التفتٌش

St.Antonius Pfarrgemeinde, Gelderner Straße 15a
كل يوم أربعاء من الساعة  01إلى 01:01

معٌوف رمضان الحمد 31 ،عاما ،من مدٌنةالرقة السورٌة ،أتى إلى كٌفٌالر عام ،5132
عمل فً سورٌا كشرطً ،كما عمل كمٌكانٌكً
سٌارات وطباخٌ ،قوم حالٌا بتدرٌب عملً
غٌر مدفوع األجر لثالثة أشهر لدى مطبخ

كلٌندربٌك كارٌمً  36سنة من افغانستان
حالٌا ٌزور مدرسة مهنٌة و وجب علٌه القٌام
بتدرٌب مهنً لمدة شهر فً شركة لتنظٌم
الشوارع و تقسٌمها لبناء شًء جدٌد مع
Dipl.lng:Ulrich Hünerbein-Ahlers
هناك قام بمساعدة المهندسٌن والقائمٌن فً
العمل فً أخذ مساحة األراضً التً ٌجب
تنظٌمها وٌرغب فً عمل تدرٌب مهنً.
فرهاد الحافظ  52سنة من مدٌنة دمشق
وٌعٌش فً كٌفٌالر منذ عام . 5132
فً سورٌة درس فرهاد فً معهد تدرٌب
والتاهٌل الفندقً وعمل لمدة  2سنوات فً هذا
المجال ك رئٌس قسم.
وقد عمل فً كٌفٌالر فً شركة Mercedes
 Herbrandلبٌع السٌارات وتسوٌقها فً
قسمً المحاسبة والبٌع وفً نهاٌة التدرٌب
حصل على فرصة التدرٌب فً
الشركة Ausbildung
مٌسرت ابراهام 52 ،سنة ولدت فً ارٌترٌا.
عاشت  32سنة فً الخرطوم (السودان) قبل
مجٌئها ل كٌڤٌالٌر
إشتغلت فً السودان مع منظمة غٌر حكومٌة
فً مجال الخدمات ،المطبخ ،والمقصف .فً
كٌڤٌالٌر حصلت على وظٌفة صغٌرة (مٌنً
جوب) كمساعدة فً منزل
ساموٌل ٱنٌا 52 ،سنة أصله من أولو ـ
نٌجٌرٌا .عاش مند شهر سپتمبر  5102فً
إٌسوم .فً شهر غشت المقبل سٌبتدء تكوٌن
مهنً كمٌكانٌكً السٌارات فً شركة
"اوتوهاوس سورجر اوتوموبٌل" .حالٌا ٌشتغل
ساموٌل كمتدرب أولً وٌساعد فً كل ما
ٌدور حول السٌارات ،كتغٌر العجالت

األرابيسك
الزخرفة العربية
دار الصناعة

أرضي شوكي

Arabeske
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بهزاد جهوالمً 13,سنة,من اٌران (طهران)
وٌعٌش فً كٌفٌالر منذ  5132الشهر .33
كان ٌعمل فً طهران لعدة سنوات فً مهنة
الحدادة كما انه اجرى تدرٌب عمل لمدة ثالثة
اشهر مرة واحدة فً االسبوع فً شركة
 Porathفً .Winnekendonk
طبٌعة عمله كانت صنع صفائح حدٌدٌة.
بهزاد اعجب بالعمل وٌود ان ٌحصل على مكان
فً التدرٌب المهنً)(Ausbuilding
هادي داداش علً  13سنة من اٌران (طهران)
ٌعٌش فً كٌفٌالر منذ نهاٌة . 5132
فً بلده عمل كنجار فً ورشة تعود البٌه.
حالٌا ٌعمل مرة فً االسبوع كتدرٌب عمل فً
ورشة ,Hendrixوإحدى واجباته فً العمل
هً لصق األخشاب ببعضها و نشر قطع خشبٌة
بآلة خاصة وقد حصل على عرض عمل
جزئً من صاحب الشركة.
دمحم األحمد  52سنة من حلب ٌعٌش من الشهر
ال 31لسنة 5132فً كٌفٌالر.
كان ٌعمل فً حلب فً ورشة خٌاطة لسنوات
عدٌدة واآلن فً كٌفٌالر ٌعمل فً محل لبٌع
مستلزمات الخٌاطة وٌملك عمل جزئً .طبٌعة
عمله خٌاطة مالبس لالطفال ووسائد وحقائب.
اٌاد بابنسً  11سنة من حلب ٌعٌش فً
كٌفٌالر من اٌار .5132
فً سورٌة عمل لمدة  2سنوات فً محل لبٌع
مالبس األطفال واآلن لدٌه عمل جزئً فً
محل  Modehaus kendersو طبٌعة
عمله مختلفة تسجٌل البضاعة الواردة واٌضا
فً القسم الرجالً وكان أٌضا عارض ازٌاء
للشركة .
صاحب الشركة معجب بعمله ٌود تقدٌم طلب
له للعمل.
ٌولٌا والً  11عام من أوكرانٌا تعٌش فً
كٌفٌالر منذ ال 5132مع زوجها السوري.
لقد درست فً أوكرانٌا ماستر فً علم
االقتصاد وعملت فً مجالها فً أماكن عدة
وفً البنك اٌضا لفترة .
فً الفترة السابقة عملت جولٌا تدرٌب مهنً

والتاهٌل الفندقً وعمل لمدة  2سنوات فً هذا
المجال ك رئٌس قسم.
وقد عمل فً كٌفٌالر فً شركة Mercedes
 Herbrandلبٌع السٌارات وتسوٌقها فً
قسمً المحاسبة والبٌع وفً نهاٌة التدرٌب
حصل على فرصة التدرٌب فً
الشركة Ausbildung
مٌسرت ابراهام 52 ،سنة ولدت فً ارٌترٌا.
عاشت  32سنة فً الخرطوم (السودان) قبل
مجٌئها ل كٌڤٌالٌر
إشتغلت فً السودان مع منظمة غٌر حكومٌة
فً مجال الخدمات ،المطبخ ،والمقصف .فً
كٌڤٌالٌر حصلت على وظٌفة صغٌرة (مٌنً
جوب) كمساعدة فً منزل
ساموٌل ٱنٌا 52 ،سنة أصله من أولو ـ
نٌجٌرٌا .عاش مند شهر سپتمبر  5102فً
إٌسوم .فً شهر غشت المقبل سٌبتدء تكوٌن
مهنً كمٌكانٌكً السٌارات فً شركة
"اوتوهاوس سورجر اوتوموبٌل" .حالٌا ٌشتغل
ساموٌل كمتدرب أولً وٌساعد فً كل ما
ٌدور حول السٌارات ،كتغٌر العجالت
وعملٌات التفتٌش
معٌوف رمضان الحمد 31 ،عاما ،من مدٌنةالرقة السورٌة ،أتى إلى كٌفٌالر عام ،5132
عمل فً سورٌا كشرطً ،كما عمل كمٌكانٌكً
سٌارات وطباخٌ ،قوم حالٌا بتدرٌب عملً
غٌر مدفوع األجر لثالثة أشهر لدى مطبخ
" ،"Zum Einhornوٌؤمل المسإول عنه أن
ٌستمر بالعمل معهم بشكل دائم.

بهزاد جهوالمً 13,سنة,من اٌران (طهران)
وٌعٌش فً كٌفٌالر منذ  5132الشهر .33
كان ٌعمل فً طهران لعدة سنوات فً مهنة
الحدادة كما انه اجرى تدرٌب عمل لمدة ثالثة
اشهر مرة واحدة فً االسبوع فً شركة
 Porathفً .Winnekendonk
طبٌعة عمله كانت صنع صفائح حدٌدٌة.
بهزاد اعجب بالعمل وٌود ان ٌحصل على مكان
فً التدرٌب المهنً)(Ausbuilding
هادي داداش علً  13سنة من اٌران (طهران)
ٌعٌش فً كٌفٌالر منذ نهاٌة . 5132
فً بلده عمل كنجار فً ورشة تعود البٌه.
حالٌا ٌعمل مرة فً االسبوع كتدرٌب عمل فً
ورشة ,Hendrixوإحدى واجباته فً العمل
هً لصق األخشاب ببعضها و نشر قطع خشبٌة
بآلة خاصة وقد حصل على عرض عمل
جزئً من صاحب الشركة.

درس اللغة األلمانية للمتقدمين
)(A1, A2
St.Antonius Pfarrgemeinde, Gelderner Straße 15a
Ulrich Schwarz
كل يوم إثنين و خميس من الساعة  01:11إلى 00:11

دمحم األحمد  52سنة من حلب ٌعٌش من الشهر
ال 31لسنة 5132فً كٌفٌالر.
كان ٌعمل فً حلب فً ورشة خٌاطة لسنوات
عدٌدة واآلن فً كٌفٌالر ٌعمل فً محل لبٌع
مستلزمات الخٌاطة وٌملك عمل جزئً .طبٌعة
عمله خٌاطة مالبس لالطفال ووسائد وحقائب.
اٌاد بابنسً  11سنة من حلب ٌعٌش فً
كٌفٌالر من اٌار .5132
فً سورٌة عمل لمدة  2سنوات فً محل لبٌع
مالبس األطفال واآلن لدٌه عمل جزئً فً
محل  Modehaus kendersو طبٌعة
عمله مختلفة تسجٌل البضاعة الواردة واٌضا

الجبر

Algebra

الخوارزميات

Algorithmus

البرقوق :وتشمل كل
فصيلة الورديات و منها
المشمش

Aprikose

الكحول

Alkohol

كلٌندربٌك كارٌمً  36سنة من افغانستان
القبةالقٌام
حالٌا ٌزور مدرسة مهنٌة و وجب علٌه
بتدرٌب مهنً لمدة شهر فً شركة لتنظٌم
الشوارع و تقسٌمها لبناء شًء جدٌد مع
األرابيسك
Dipl.lng:Ulrich
Hünerbein-Ahlers
العربية
الزخرفة
هناك قام بمساعدة المهندسٌن والقائمٌن فً
العمل فً أخذ مساحة األراضً التً ٌجب
مهنً.الصناعة
تنظٌمها وٌرغب فً عمل تدرٌب دار
فرهاد الحافظ  52سنة من مدٌنة دمشق
وٌعٌش فً كٌفٌالر منذ عام . 5132
فً سورٌة درس فرهاد فً معهد تدرٌب
والتاهٌل الفندقً وعمل لمدة  2سنوات فً هذا
المجال ك رئٌس قسم.
وقد عمل فً كٌفٌالر فً شركة Mercedes
 Herbrandلبٌع السٌارات وتسوٌقها فً
قسمً المحاسبة والبٌع وفً نهاٌة التدرٌب
حصل على فرصة التدرٌب فً
الشركة Ausbildung

أرضي شوكي

Deutsch-arabische Gemeinsamkeiten
mit Fayez:

Alkoven
)(Bettnische

Ein Synonym ist
Wandbett.

Arabeske

Arsenal

Artischocke

مٌسرت ابراهام 52 ،سنة ولدت فً ارٌترٌا.
عاشت  32سنة فً الخرطوم (السودان) قبل
مجٌئها ل كٌڤٌالٌر
إشتغلت فً السودان مع منظمة غٌر حكومٌة
فً مجال الخدمات ،المطبخ ،والمقصف .فً
كٌڤٌالٌر حصلت على وظٌفة صغٌرة (مٌنً
جوب) كمساعدة فً منزل
ساموٌل ٱنٌا 52 ،سنة أصله من أولو ـ
نٌجٌرٌا .عاش مند شهر سپتمبر  5102فً
إٌسوم .فً شهر غشت المقبل سٌبتدء تكوٌن
مهنً كمٌكانٌكً السٌارات فً شركة
"اوتوهاوس سورجر اوتوموبٌل" .حالٌا ٌشتغل
ساموٌل كمتدرب أولً وٌساعد فً كل ما
ٌدور حول السٌارات ،كتغٌر العجالت
وعملٌات التفتٌش
معٌوف رمضان الحمد 31 ،عاما ،من مدٌنةالرقة السورٌة ،أتى إلى كٌفٌالر عام ،5132
عمل فً سورٌا كشرطً ،كما عمل كمٌكانٌكً
سٌارات وطباخٌ ،قوم حالٌا بتدرٌب عملً
غٌر مدفوع األجر لثالثة أشهر لدى مطبخ
" ،"Zum Einhornوٌؤمل المسإول عنه أن
لقاء الخياطة
ٌستمر بالعمل معهم بشكل دائم.

Begegnungsstätte, Kommunikationsraum
كل يوم أربعاء من الساعة  00:11إلى 00:11

كلٌندربٌك كارٌمً  36سنة من افغانستان
الصحيفة مهنٌة و وجب علٌه القٌام
ٌزور مدرسة
حالٌا
مشروع
لتنظٌم
شركة
فً
شهر
لمدة
مهنً
بتدرٌب
Begegnungsstätte, Kommunikationsraum
جدٌد مع
لبناء شًء
الشوارع
00:11
 00:11إلى
تقسٌمهاالساعة
يوم وخميس من
كل
Dipl.lng:Ulrich Hünerbein-Ahlers
هناك قام بمساعدة المهندسٌن والقائمٌن فً
العمل فً أخذ مساحة األراضً التً ٌجب
تنظٌمها وٌرغب فً عمل تدرٌب مهنً.
فرهاد الحافظ  52سنة من مدٌنة دمشق
وٌعٌش فً كٌفٌالر منذ عام . 5132
فً سورٌة درس فرهاد فً معهد تدرٌب
والتاهٌل الفندقً وعمل لمدة  2سنوات فً هذا
المجال ك رئٌس قسم.
وقد عمل فً كٌفٌالر فً شركة Mercedes
 Herbrandلبٌع السٌارات وتسوٌقها فً
قسمً المحاسبة والبٌع وفً نهاٌة التدرٌب
حصل على فرصة التدرٌب فً
الشركة Ausbildung
مٌسرت ابراهام 52 ،سنة ولدت فً ارٌترٌا.
عاشت  32سنة فً الخرطوم (السودان) قبل
مجٌئها ل كٌڤٌالٌر
إشتغلت فً السودان مع منظمة غٌر حكومٌة
فً مجال الخدمات ،المطبخ ،والمقصف .فً
كٌڤٌالٌر حصلت على وظٌفة صغٌرة (مٌنً
جوب) كمساعدة فً منزل
ساموٌل ٱنٌا 52 ،سنة أصله من أولو ـ
نٌجٌرٌا .عاش مند شهر سپتمبر  5102فً
إٌسوم .فً شهر غشت المقبل سٌبتدء تكوٌن
مهنً كمٌكانٌكً السٌارات فً شركة
"اوتوهاوس سورجر اوتوموبٌل" .حالٌا ٌشتغل
ساموٌل كمتدرب أولً وٌساعد فً كل ما
ٌدور حول السٌارات ،كتغٌر العجالت
وعملٌات التفتٌش
معٌوف رمضان الحمد 31 ،عاما ،من مدٌنةالرقة السورٌة ،أتى إلى كٌفٌالر عام ،5132
عمل فً سورٌا كشرطً ،كما عمل كمٌكانٌكً
سٌارات وطباخٌ ،قوم حالٌا بتدرٌب عملً
غٌر مدفوع األجر لثالثة أشهر لدى مطبخ
" ،"Zum Einhornوٌؤمل المسإول عنه أن
ٌستمر بالعمل معهم بشكل دائم.

ورشة صيانة الدراجات
Gelderner Str. 199
كل يوم ثالثاء من الساعة  0099إلى 00099

كان ٌعمل فً طهران لعدة سنوات فً مهنة
الحدادة كما انه اجرى تدرٌب عمل لمدة ثالثة
اشهر مرة واحدة فً االسبوع فً شركة
 Porathفً .Winnekendonk
طبٌعة عمله كانت صنع صفائح حدٌدٌة.
بهزاد اعجب بالعمل وٌود ان ٌحصل على مكان
فً التدرٌب المهنً)(Ausbuilding
هادي داداش علً  13سنة من اٌران (طهران)
ٌعٌش فً كٌفٌالر منذ نهاٌة . 5132
فً بلده عمل كنجار فً ورشة تعود البٌه.
حالٌا ٌعمل مرة فً االسبوع كتدرٌب عمل فً
ورشة ,Hendrixوإحدى واجباته فً العمل
هً لصق األخشاب ببعضها و نشر قطع خشبٌة
بآلة خاصة وقد حصل على عرض عمل
جزئً من صاحب الشركة.
دمحم األحمد  52سنة من حلب ٌعٌش من الشهر
ال 31لسنة 5132فً كٌفٌالر.
كان ٌعمل فً حلب فً ورشة خٌاطة لسنوات
عدٌدة واآلن فً كٌفٌالر ٌعمل فً محل لبٌع
مستلزمات الخٌاطة وٌملك عمل جزئً .طبٌعة
عمله خٌاطة مالبس لالطفال ووسائد وحقائب.
اٌاد بابنسً  11سنة من حلب ٌعٌش فً
كٌفٌالر من اٌار .5132
فً سورٌة عمل لمدة  2سنوات فً محل لبٌع
مالبس األطفال واآلن لدٌه عمل جزئً فً
 Modehaus Kaendersو طبٌعة
محل kenders
عمله مختلفة تسجٌل البضاعة الواردة واٌضا
فً القسم الرجالً وكان أٌضا عارض ازٌاء
للشركة .
صاحب الشركة معجب بعمله ٌود تقدٌم طلب
له للعمل.
ٌولٌا والً  11عام من أوكرانٌا تعٌش فً
كٌفٌالر منذ ال 5132مع زوجها السوري.
لقد درست فً أوكرانٌا ماستر فً علم
االقتصاد وعملت فً مجالها فً أماكن عدة
وفً البنك اٌضا لفترة .
فً الفترة السابقة عملت جولٌا تدرٌب مهنً
فً شركة  Brocksلبٌع المطابخ ومستلزماتها
اٌضا ماكٌنات الخٌاطة وأشٌاء عدٌدة أخرى
كبائعة و فً قسم استقطاب الزبائن الجدد
وتقدٌم عروض لهم.

Admiral

Alchemie
Deutsch-arabische Gemeinsamkeiten
mit Fayez:

)أدميرال ( أمير البحر

الكيمياء

Algebra

الجبر

Algorithmus

الخوارزميات

Aprikose

 وتشمل كل:البرقوق
فصيلة الورديات و منها
المشمش

Alkohol

الكحول

Alkoven
(Bettnische)

القبة

Ein Synonym ist
Wandbett.

Arabeske

Arsenal

Artischocke

األرابيسك
الزخرفة العربية
دار الصناعة

أرضي شوكي

لقاء مفتوح
Begegnungsstätte, Kommunikationsraum
00:11  إلى00:11 كل يوم إثنين من الساعة

Algorithmus

الخوارزميات

Aprikose

 وتشمل كل:البرقوق
فصيلة الورديات و منها
المشمش

Alkohol

الكحول

Alkoven
(Bettnische)

القبة

Deutsch-arabische Gemeinsamkeiten
mit Fayez:

Ein Synonym ist
Wandbett.

Arabeske

Arsenal

Artischocke

األرابيسك
الزخرفة العربية
دار الصناعة

أرضي شوكي

لقاء مفتوح
للنساء واألطفال
 ف00:11  إىل00:11 كل يوم ثالثاء من الساعة
Kommunikationsraum Begegnungsstätte
Pia Wältermann

Besuchen Sie uns:
Zusammenlebeninkevelaer

Fahrrad-Werkstatt
bike garage
Gelderner Str. 199
Dienstags: 9.00 - 12.00 Uhr

