
 

للمستقبل االستعداد

لالستعالم واالستشارات من نحن
تعملَّألكثرَّمنَّستينDAAََّّةَّاأللمانيَّأكاديميةَّالموظفينَّإن َّ

دَّتدريبَّغيرَّهادفَّللربحَّفيَّقطاعَّا ِّ لتدريبَّعاماًَّكمزو 
053َّممثلونَّبحواليَّالمستمر.َّولديناَّوكالءََّّعليمالمهنيَّوالت

 .البالدأنحاءَّفيَّكلََّّمركزَّللعمالء

 مانيةالموظفين األلأكاديمية 
8-81األول، الغرفة الطابق  –شتوتغارت 

للتواصل
َّكاترينَّنويبرَّ/َّنيزيلَّإسيكوي

َّهاتف
DAAََّّتمتعَّكلَّالعاملينَّفيَّأكاديميةَّالموظفينَّاأللمانيةي

ديثَّتحالويضمنونَّسنوات.َّدةَّمهنيةَّوتربويةَّتمتدَّلعبخبرةَّ
نَّخاللَّبرامجَّمالتقنيةََّّهممعارفوَّالمهنيةَّتهمرالمهاَّالمستمر

 التعليمَّالمستمرَّالدورية.

فاكس
  َّبريدَّالكتروني

تجدوننا هنا
َّحتىَّاآلنَّباالنضمامَّإليناَّماليينَّشخص4َّأكثرَّمنََّّقام

وطورواَّلديناَّالمتطلباتَّاألساسيةَّلتحسينَّمستقبلهمَّالمهني.

الجودةضمان 
منَّومرخصةَّمعتمدةDAAََّّإنَّأكاديميةَّالموظفينَّاأللمانيةَّ

لتعزيزَّ )مرسومَّاالعتمادَّوالترخيص AZAV قبل
لتنفيذَّبرامجَّتعزيزَّالعمالة.َّوهيَّمؤسسةَّتعليميةَّ التوظيف(

َّفيَّهامبورغ.الرئيسيَّمقرهاََّّ،غيرَّربحية للمستقبل االستعداد
الالزمةَّللعملالمهارات الرقمية األساسية 

َََّّّالحصولَّعلىَّشهادة
َّ(ياآللالدوليةَّلقيادةَّالحاسبََّّالرخصة)

الجودةضمان 

daa-stuttgart.de

Stand: 04/2022  
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للمستقبل االستعداد

 لالستعالم واالستشارات من نحن

تعملَّألكثرَّمنَّستينََّّةَّاأللمانيَّأكاديميةَّالموظفينَّإن َّ
دَّتدريبَّغيرَّهادفَّللربحَّفيَّقطاعَّا ِّ لتدريبَّعاماًَّكمزو 

053َّممثلونَّبحواليَّالمستمر.َّولديناَّوكالءََّّعليمالمهنيَّوالت
.البالدأنحاءَّفيَّكلََّّمركزَّللعمالء

 DAA  مانيةالموظفين األلأكاديمية 

 8-81األول، الغرفة الطابق  –شتوتغارت 

Nordbahnhofstraße 147 
70191 Stuttgart 

 للتواصل

َّكاترينَّنويبرَّ/َّنيزيلَّإسيكوي
 86-/51-675932 0711َّ هاتف

ََّّتمتعَّكلَّالعاملينَّفيَّأكاديميةَّالموظفينَّاأللمانيةي
ديثَّتحالويضمنونَّسنوات.َّدةَّمهنيةَّوتربويةَّتمتدَّلعبخبرةَّ

نَّخاللَّبرامجَّمالتقنيةََّّهممعارفوَّالمهنيةَّتهمرالمهاَّالمستمر
التعليمَّالمستمرَّالدورية.

 56-675932 0711 فاكس

  fff.stuttgart@daa.deَّبريدَّالكتروني

 تجدوننا هنا

َّحتىَّاآلنَّباالنضمامَّإليناَّماليينَّشخص4َّأكثرَّمنََّّقام
وطورواَّلديناَّالمتطلباتَّاألساسيةَّلتحسينَّمستقبلهمَّالمهني.

الجودةضمان 
منَّومرخصةَّمعتمدةََّّإنَّأكاديميةَّالموظفينَّاأللمانيةَّ

لتعزيزَّ)مرسومَّاالعتمادَّوالترخيصقبل
لتنفيذَّبرامجَّتعزيزَّالعمالة.َّوهيَّمؤسسةَّتعليميةَّالتوظيف(

َّفيَّهامبورغ.الرئيسيَّمقرهاََّّ،غيرَّربحية

 

للمستقبل االستعداد
الالزمةَّللعملالمهارات الرقمية األساسية 

َََّّّالحصولَّعلىَّشهادة
َّ(ياآللالدوليةَّلقيادةَّالحاسبََّّالرخصة)

الجودةضمان 

للمستقبل االستعداد

لالستعالم واالستشارات من نحن
تعملَّألكثرَّمنَّستينََّّةَّاأللمانيَّأكاديميةَّالموظفينَّإن َّ

دَّتدريبَّغيرَّهادفَّللربحَّفيَّقطاعَّا ِّ لتدريبَّعاماًَّكمزو 
053َّممثلونَّبحواليَّالمستمر.َّولديناَّوكالءََّّعليمالمهنيَّوالت

.البالدأنحاءَّفيَّكلََّّمركزَّللعمالء

 مانيةالموظفين األلأكاديمية 
8-81األول، الغرفة الطابق  –شتوتغارت 

للتواصل
َّكاترينَّنويبرَّ/َّنيزيلَّإسيكوي

َّهاتف
ََّّتمتعَّكلَّالعاملينَّفيَّأكاديميةَّالموظفينَّاأللمانيةي

ديثَّتحالويضمنونَّسنوات.َّدةَّمهنيةَّوتربويةَّتمتدَّلعبخبرةَّ
نَّخاللَّبرامجَّمالتقنيةََّّهممعارفوَّالمهنيةَّتهمرالمهاَّالمستمر

التعليمَّالمستمرَّالدورية.
فاكس

  َّبريدَّالكتروني

تجدوننا هنا
َّحتىَّاآلنَّباالنضمامَّإليناَّماليينَّشخص4َّأكثرَّمنََّّقام

وطورواَّلديناَّالمتطلباتَّاألساسيةَّلتحسينَّمستقبلهمَّالمهني.

الجودةضمان 
منَّومرخصةَّمعتمدةََّّإنَّأكاديميةَّالموظفينَّاأللمانيةَّ

لتعزيزَّ)مرسومَّاالعتمادَّوالترخيصقبل
لتنفيذَّبرامجَّتعزيزَّالعمالة.َّوهيَّمؤسسةَّتعليميةَّالتوظيف(

َّفيَّهامبورغ.الرئيسيَّمقرهاََّّ،غيرَّربحية   Fit for Futureللمستقبل االستعداد

  الالزمةَّللعملالمهارات الرقمية األساسية 

ICDLَََّّّالحصولَّعلىَّشهادة
َّ(ياآللالدوليةَّلقيادةَّالحاسبََّّالرخصة)

الجودةضمان 

0711 672359-51/-86

0711 672359-56



تحديد الهدف  مسار العمل الفردي

 فيَّبرنامجَّاالستعدادَّللمستقبلََّّ
َّالمهاراتَّالرقميةَّاألساسيةَّللعمل.َّ تتعلمون

مكنكمَّالحصولَّعلىَّالرخصةَّالدوليةَّلقيادةَّالحاسبَّكماَّي
 اآللي

 الموديل األول

 ساعةَّفيَّاألسبوع55ََّّ •

 أسابيعمدةَّاالشتراكَّأربعةََّّ •

 يومَّثالثاءَّالساعةَّالواحدةَّوالنصففيَّدائماًَّتبدأَّالدورةََّّ •

َّأوقاتَّالدروس:َّمنَّالثالثاءَّحتىَّالجمعةَّ •
 54.65-50.03َّالساعة

 الموديل الثاني

َّعشرَّساعاتَّفيَّاألسبوعماَّالَّيقلَّعنََّّ •
َّمدةَّاالشتراكَّحتىَّستةَّأشهرَّ•ََّّ
َّيمكنَّالبدءَّبناءَّعلىَّاالتفاقَّبشكلَّفرديَّ•ََّّ
َّأوقاتَّالدروس:َّمنَّاالثنينَّحتىَّالجمعةَّ•ََّّ
َّوقتَّالمشارك()بناءَّعلى54.03ََّّ-30.33الساعةَّبينََََّّّّ

اللتحاق بالبرنامجا
عنَّطريقَّإرسالَّإشعارَّخطيَّللموظفَّالمسؤولَّعنكَّيتمَّ

فيَّشتوتغارتََّّفيَّمكتبَّالتوظيف
البريدَّااللكتروني:َّإنشاءَّعنوانَّبريدَّالكتروني،ََّّ•

َّالبريدَّااللكترونيَّفيَّالتواصل.َّأهمية
َّالمخاطرَّالمحتملةَّفيَّشبكةَّاالنترنتَّوحمايةَّاألطفالَّ
َّالتعاملَّمعَّبرامجَّالبريدَّااللكترونيَّ
قَّالهاتفَّالجوالَّإجراءَّمسحَّالملفاتَّعنَّطريَّ

َّعبرَّالبريدَّااللكترونيَّوإرسالها
لمعلوماتَّاألساسيةَّفيَّبرامجَّالوورد،َّاآلوتَّلوك،َّاَّ

َّ.اإلكسلَّوالبورَّبوينت
َّإنشاءَّطلباتَّعملَّوالبحثَّعنَّعملَّعنَّطريقَّ

َّاالنترنت

المشاركةَّفيَّهذاَّالبرنامجَّتتمَّحصراًَّعنَّطريقَّمكتبَّ
البرنامجأثناء  Jobcenter Stuttgartَّالتوظيف

عنَّمسارَََّّّيتمَّإعالمَّمسؤوليَّمكتبَّالتوظيف
َّالبرنامجَّ)كتحقيقَّاألهدافَّوأوقاتَّالغيابَّمثالَ(.

يرَّربعَّسنة(َّوتقركلَّ)َّيفصلكماَّيتمَّإرسالَّتقريرَّمرحليَّ
.ختاميَّفيَّنهايةَّالبرنامج

قمَّمنَّفضلكَّبالتنسيقَّمعَّالمسؤولَّالخاصَّبكَّفيَّمكتبَّ
المشاركةَّوالبدءََّّأوقاتالتوظيفَّفيَّشتوتغارتَّلتحديدَّ

 بالموديلَّالثاني

 مواعيد بدء الموديل األول
خصة الدولية لقيادة لموديل الثاني: الحصول على الرا

 تكاليف المواصالت (ضعَّإشارةَّجانبَّالموعدَّالمناسبَّمنَّفضلك) ةفردي تموديال إثباتوأ اآللي الحاسب 
يتمَّمراجعتهاَّوتغطيتهاَّبشكلَّدوريَّمنَّقبلَّأكاديميةَّ

اصالتَّتذاكرَّالموَّلموظفينَّاأللمانيةَّبناًءَّعلىَّتسليما
أرخصَّبديلَّمتوفر(َّويتمَّدفعهاَّعنَّطريقَّتحويلَّ)األصليةَّ

.بنكي

َّقدمةَّحولَّالتعليمَّالذاتيَّعبرَّاالنترنتمَّ•
عبرَّمناهجَّالكمبيوترَّوأساسياتَّنقلَّالمعارفََّّ
والعروضَّالتقديميةَّوامنَّتحريرَّالنصوصَّوَّنترنتاإل

َّلوجياَّالمعلوماتَّوحمايةَّالبياناتتكنو
وأداءَّاالختباراتَّفيََّّالتحضيرَّالمتحانََّّ

موديلَّأوَّأكثر

___ 05.04.2022 

___ 31.05.2022 

___ 02.08.2022 

___ 04.10.2022 

___ 03.05.2022 

___ 05.07.2022 

___ 06.09.2022 

___ 02.11.2022 

___ 03.01.2023 

___ 07.03.2023 

_ __ 29.11.2022 

__ 31.01.2023 _ 

 البرنامج محتوى
 

األساسية الرقميةل: اكتساب المهارات والموديل األ

تحديد الهدف مسار العمل الفردي
 فيَّبرنامجَّاالستعدادَّللمستقبلََّّ

َّالمهاراتَّالرقميةَّاألساسيةَّللعمل.َّ تتعلمون
مكنكمَّالحصولَّعلىَّالرخصةَّالدوليةَّلقيادةَّالحاسبَّكماَّي
 اآللي

الموديل األول
ساعةَّفيَّاألسبوع55ََّّ
أسابيعمدةَّاالشتراكَّأربعةََّّ
يومَّثالثاءَّالساعةَّالواحدةَّوالنصففيَّدائماًَّتبدأَّالدورةََّّ
َّأوقاتَّالدروس:َّمنَّالثالثاءَّحتىَّالجمعةَّ

54.65-50.03َّالساعة
الموديل الثاني

َّعشرَّساعاتَّفيَّاألسبوعماَّالَّيقلَّعنََّّ •
َّمدةَّاالشتراكَّحتىَّستةَّأشهرَّ•ََّّ
َّيمكنَّالبدءَّبناءَّعلىَّاالتفاقَّبشكلَّفرديَََّّّ
َّأوقاتَّالدروس:َّمنَّاالثنينَّحتىَّالجمعةَََّّّ
َّوقتَّالمشارك()بناءَّعلى54.03ََّّ-30.33الساعةَّبينََََّّّّ

 اللتحاق بالبرنامجا

عنَّطريقَّإرسالَّإشعارَّخطيَّللموظفَّالمسؤولَّعنكَّيتمَّ
 فيَّشتوتغارتJobcenterََّّفيَّمكتبَّالتوظيف

البريدَّااللكتروني:َّإنشاءَّعنوانَّبريدَّالكتروني،ََّّ•
َّالبريدَّااللكترونيَّفيَّالتواصل.َّأهمية

َّالمخاطرَّالمحتملةَّفيَّشبكةَّاالنترنتَّوحمايةَّاألطفالَّ
َّالتعاملَّمعَّبرامجَّالبريدَّااللكترونيَّ
قَّالهاتفَّالجوالَّإجراءَّمسحَّالملفاتَّعنَّطريَّ

َّعبرَّالبريدَّااللكترونيَّوإرسالها
لمعلوماتَّاألساسيةَّفيَّبرامجَّالوورد،َّاآلوتَّلوك،َّاَّ

َّ.اإلكسلَّوالبورَّبوينت
َّإنشاءَّطلباتَّعملَّوالبحثَّعنَّعملَّعنَّطريقَّ

َّاالنترنت

المشاركةَّفيَّهذاَّالبرنامجَّتتمَّحصراًَّعنَّطريقَّمكتبَّ
َّالتوظيف  البرنامجأثناء 

عنَّمسارJobcenterَََّّّيتمَّإعالمَّمسؤوليَّمكتبَّالتوظيف
َّالبرنامجَّ)كتحقيقَّاألهدافَّوأوقاتَّالغيابَّمثالَ(.

يرَّربعَّسنة(َّوتقركلَّ)َّيفصلكماَّيتمَّإرسالَّتقريرَّمرحليَّ
 .ختاميَّفيَّنهايةَّالبرنامج

قمَّمنَّفضلكَّبالتنسيقَّمعَّالمسؤولَّالخاصَّبكَّفيَّمكتبَّ
المشاركةَّوالبدءََّّأوقاتالتوظيفَّفيَّشتوتغارتَّلتحديدَّ

بالموديلَّالثاني

 مواعيد بدء الموديل األول
خصة الدولية لقيادة لموديل الثاني: الحصول على الرا

(ضعَّإشارةَّجانبَّالموعدَّالمناسبَّمنَّفضلك) ةفردي تموديال إثباتوأ اآللي الحاسب   تكاليف المواصالت
يتمَّمراجعتهاَّوتغطيتهاَّبشكلَّدوريَّمنَّقبلَّأكاديميةَّ

اصالتَّتذاكرَّالموَّلموظفينَّاأللمانيةَّبناًءَّعلىَّتسليما
أرخصَّبديلَّمتوفر(َّويتمَّدفعهاَّعنَّطريقَّتحويلَّ)األصليةَّ

 .بنكي

َّقدمةَّحولَّالتعليمَّالذاتيَّعبرَّاالنترنتمَّ•
عبرَّمناهجَّالكمبيوترَّوأساسياتَّنقلَّالمعارفََّّ
والعروضَّالتقديميةَّوامنَّتحريرَّالنصوصَّوَّنترنتاإل

َّلوجياَّالمعلوماتَّوحمايةَّالبياناتتكنو
وأداءَّاالختباراتَّفيََّّالتحضيرَّالمتحانََّّ

موديلَّأوَّأكثر
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مسار العمل الفردي تحديد الهدف
 Fit for Future فيَّبرنامجَّاالستعدادَّللمستقبلََّّ

َّالمهاراتَّالرقميةَّاألساسيةَّللعمل.َّ تتعلمون
مكنكمَّالحصولَّعلىَّالرخصةَّالدوليةَّلقيادةَّالحاسبَّكماَّي
 ICDL اآللي

الموديل األول
ساعةَّفيَّاألسبوع55ََّّ
أسابيعمدةَّاالشتراكَّأربعةََّّ
يومَّثالثاءَّالساعةَّالواحدةَّوالنصففيَّدائماًَّتبدأَّالدورةََّّ
َّأوقاتَّالدروس:َّمنَّالثالثاءَّحتىَّالجمعةَّ

54.65-50.03َّالساعة
الموديل الثاني

َّعشرَّساعاتَّفيَّاألسبوعماَّالَّيقلَّعنََّّ
َّمدةَّاالشتراكَّحتىَّستةَّأشهرَََّّّ
َّيمكنَّالبدءَّبناءَّعلىَّاالتفاقَّبشكلَّفرديَََّّّ
َّأوقاتَّالدروس:َّمنَّاالثنينَّحتىَّالجمعةَََّّّ
َّوقتَّالمشارك()بناءَّعلى54.03ََّّ-30.33الساعةَّبينََََّّّّ

اللتحاق بالبرنامجا
عنَّطريقَّإرسالَّإشعارَّخطيَّللموظفَّالمسؤولَّعنكَّيتمَّ

فيَّشتوتغارتََّّفيَّمكتبَّالتوظيف
البريدَّااللكتروني:َّإنشاءَّعنوانَّبريدَّالكتروني،ََّّ•

َّ البريدَّااللكترونيَّفيَّالتواصل.َّأهمية
َّالمخاطرَّالمحتملةَّفيَّشبكةَّاالنترنتَّوحمايةَّاألطفالَّ•
َّالتعاملَّمعَّبرامجَّالبريدَّااللكترونيَّ•
قَّالهاتفَّالجوالَّإجراءَّمسحَّالملفاتَّعنَّطريَّ•

َّعبرَّالبريدَّااللكترونيَّوإرسالها
لمعلوماتَّاألساسيةَّفيَّبرامجَّالوورد،َّاآلوتَّلوك،َّاَّ•

َّ.اإلكسلَّوالبورَّبوينت
َّإنشاءَّطلباتَّعملَّوالبحثَّعنَّعملَّعنَّطريقَّ•

 َّاالنترنت

المشاركةَّفيَّهذاَّالبرنامجَّتتمَّحصراًَّعنَّطريقَّمكتبَّ
َّالتوظيف البرنامجأثناء 

عنَّمسارَََّّّيتمَّإعالمَّمسؤوليَّمكتبَّالتوظيف
َّالبرنامجَّ)كتحقيقَّاألهدافَّوأوقاتَّالغيابَّمثالَ(.

يرَّربعَّسنة(َّوتقركلَّ)َّيفصلكماَّيتمَّإرسالَّتقريرَّمرحليَّ
.ختاميَّفيَّنهايةَّالبرنامج

قمَّمنَّفضلكَّبالتنسيقَّمعَّالمسؤولَّالخاصَّبكَّفيَّمكتبَّ
المشاركةَّوالبدءََّّأوقاتالتوظيفَّفيَّشتوتغارتَّلتحديدَّ

بالموديلَّالثاني

مواعيد بدء الموديل األول
خصة الدولية لقيادة لموديل الثاني: الحصول على الرا

(ضعَّإشارةَّجانبَّالموعدَّالمناسبَّمنَّفضلك) ةفردي تموديال إثبات وأ ICDLاآللي الحاسب   تكاليف المواصالت
يتمَّمراجعتهاَّوتغطيتهاَّبشكلَّدوريَّمنَّقبلَّأكاديميةَّ

اصالتَّتذاكرَّالموَّلموظفينَّاأللمانيةَّبناًءَّعلىَّتسليما
أرخصَّبديلَّمتوفر(َّويتمَّدفعهاَّعنَّطريقَّتحويلَّ)األصليةَّ

.بنكي

َّقدمةَّحولَّالتعليمَّالذاتيَّعبرَّاالنترنتمَّ•
عبرَّمناهجَّالكمبيوترَّوأساسياتَّنقلَّالمعارفََّّ•

والعروضَّالتقديميةَّوامنَّتحريرَّالنصوصَّوَّنترنتاإل
َّلوجياَّالمعلوماتَّوحمايةَّالبياناتتكنو
وأداءَّاالختباراتَّفيICDLََّّالتحضيرَّالمتحانََّّ•

 موديلَّأوَّأكثر
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