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ا�انيا؟ � العمل سوق عن انطباعاتنا مع ا�ندماج دورات انتظار وقت تجاوز
ا�انيا؟ � مناسب عمل ع� الحصول هدفكم

الهدف؟ ذلك لتحقيق مكثف بشكل للعمل مستعد

العمل. سوق � ا�ندماج � مستدامة بصورة لكم ورعايه مهنيه ولغه فرديه بارشادات ا�مد طويلة فعاليات
ا�خرى. ¢واعيدكم و ال¤وره عنده ومرافقتكم لدينا الحضور � وضعكم تناسب مواعيد

العمل. أصحاب ع� والتعرف لكم ا�ناسبه الوظائف عن والبحث ا�كثف ا�هني   التوجيه
عالية. كفاءة ذو اجت³عي² ومرشدين ́اء خ خµل من الشخصية ا·زمات � رعايتكم

ا�ست³رات. ملئ � وا�ساعدة فردي بشكل مرافقتكم

ºألعا انحاء كل � الناس لجميع ا�نسانية الح³ية عن بحثا النصائح، خµلها من منظمه ونقدم منهجيه وعروضنا الشخصية ا�زمات بكل مختص عملنا فريق

وال¤ورية. الرسميه والتطبيقات بالقضايا
وا�هنيه. الدراسيه بشهاداتكم ا�عÀاف طلبات   بتقديم

لوضعكم. مناسبه أندماج دورات عن لكم البحث

ا�انيا. � هنا مؤهµت ع� والحصول اخرى بها  مره والحاقه ا�م الوطن � الدراسة ترك �ن التعويض   امكانية
وظيفة. او تدريب او مهنيه دراسه ع� للحصول وا�تاحة ا�توفره ال¤ورية بالÆوط وقت باقرب    البحث

ا�طفال رياض � لµطفال مكان او مناسب سكن عن البحث �    ا�ساعدة
ا�طباء. مراجعه � ال¤وره عنده مرافقتكم

عن والبحث وÉوطها والوظائف با�هن يتعلق في³ معني ذو بشكل ا�ندماج لدورات انتظاركم فÀه استغلوا
لكم. س ا�ناسبة الوظيفة بايجاد له تطمحون وما الشأن بهذا اهدافكم لتحقيق توفر ذلك جهات اتصال

� لغــوي وتدريب دراسية ووحدات بحصص ا��انية اللغه اساسيات ع� وا�نفتاح الوظائف ºعا ع� لتتعرفوا
تبلغ  240 فÀه

ثقافتــــــــكم     ونفــــــهم لغتكم نتــــكلم نــــــحن

اÑع؟ بشكل هدفك تحقيق لغرض معنى له بشكل ا�ندماج لدوره انتظارك وقت أستغµل � ترغب
عليك بالتعرف يÔنا  ذلك عندها

اندماج دوره ع� حصولك قبل معنا نوعها من فريده امكانيه لديك
تصفق � الواحدة اليد

التدريب مواضيع � التدريب � Õخب عمل فريق لدينا اهدافكم، وتحقيق حلمك وتحقيق ا�انيا � العمل سوق اقتحام من Öكنك مهنية لغه لك نقدم
ولدينا ا�م يÙ: ییبلغه ك³ ا�خرى ا�واضيع وبجميع وحياتية تربويه ومعرفه طويلة ́ات ا�انيه بخ كوادر

يÙ: س ك³ ونرعاكم نرافقكم نحن

واحµمـــــــــكم     اهدافــــــكم لتحقيق مخصصه أسبوًعا 28 تÀاوح لفÀه دراسية    وحـــده
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