
IT-STARTER online

powered by

  

 

Gesellschaft für Projektierungs- und Dienstleistungsmanagement mbH | Ludwig-Erhard-Straße 8 | 34131 Kassel

Telefon: 0561-81646 0  E-Mail: rvo@gpdm.de  Web: www.gpdm.de

IT-Starter تهتم الدورة التدريبة عن طريق شبكة اإلنرتنت

مبوضوع اإلرشاد والتوجية يف سوق التدريب املهني لتكنلوجيا املعلومات وسوق العمل يف أملانيا

املدة
16 أسبوع – عىل اإلقل يومني كل أسبوع

املحتوى
ستعملون حرضتكم عىل أحد مشاريع تكنلوجيا املعلومات وكذلك ستشاركون بدوره التدريب IT-Essentials 7.0 .و 

ستحصلون بعد إنتهاء الدورة عىل شهادة تخرج من Cisco® Networking-Academy  تستطيعون أن تضيفونها إىل 

ملف العمل الخاص بكم عند التقديم عىل وظيفة.

 IT-Starter سنقوم من جهتنا بالتواصل مع الرشكات و سنتدرب مع حرضتكم عىل تقديم طلبات الوظائف. ميكن ل

أن يساعد حرضتكم عىل البدء بتدريب مهني أو عمل يف مجال تكنلوجيا املعلومات.

ستُنجز الدورة التدريبية عن طريق شبكة اإلنرتنت من املنزل عرب منصة Cloud التعليمة و املحارضات عن طريق 

الفيديو. ستكون بعد ذلك مستعداً لدخول سوق العمل الحديثة و سيكون مبقدورك يف نفس الوقت املواءمة بني 

عائلتك, عملك اإلضايف و دخولك إىل عامل تكنلوجيا املعلومات

التعلم عن طريق منصة لشبكة اإلنرتنت – ثقافة العمل – التدريب اللغوي – التواصل مع الرشكات



IT-STARTER online

powered by Gesellschaft für Projektierungs- und Dienstleistungsmanagement mbH | Ludwig-Erhard-Straße 8 | 34131 Kassel

Telefon: 0561-81646 0  E-Mail: rvo@gpdm.de  Web: www.gpdm.de

تأهيل مبجال تكنلوجيا املعلومات مشتمال املرشوع
تتعرف من خالل منصة التعليم عرب اإلنرتنت Cisco® Networking-Academy القواعد األساسية لنظام الكمبيوتر. إضافة إىل 

ذلك تحصل عىل شهادة IT-Computer-Competence-Paper لتضيفها مللف طلب الوظيفة الخاص بحرضتك

اللغة األملانية يف حياة العمل
تحصل عىل دورة يف اللغة األملانية تلبي إحتياجات سوق العمل

نظام التدريب املهني املزدوج
تحصل عىل نظرة عامة عن التدريب املهني املزدوج, الدخول إليه و فرص اإلرتقاء الوظيفي

أسس و قواعد األعامل – التقدم إىل وظيفة – تسويق الذات
تتعرف عىل سوق العمل األملانية, تتعرف عىل النقاط األهم لطلب العمل الناجح و تتعلم إلقاء محارضات أمام الجمهور

زيارة الرشكات
تقوم بزيارات متعددة لرشكات متوسطة الحجم يف مجاالت مختلفة

مقابلة حية مع أمثلة يقتدى بها
إن املحادثات مع الالجئني الذين حققوا نجاحات يف سوق العمل تعطي لحرضتكم توجيها إيجابيا باإلتجاه الصحيح
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مهاراتك اللغوية املطلوبة باألملانية و اإلنجليزية
مستوى B1 باللغة األملانية و معرفة مبدئية باللغة اإلنجليزية

املهارات املطلوبة مبجال تكنلوجيا املعلومات
غري رضورية لكن مرغوبة

كيف تستطيع املشاركة
)AVGS 435 37 19( إن التسجيل بالنسبة لحرضتك مجاين حيث يتكفل مركز العمل بالتكاليف من خالل قسيمة

تحدث مع املوظف املسؤول عنك يف مركز العمل أو إعرض عليه هذا املنشور )النسخة األملانية(

موعد البداية: يف كل وقت


