
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

WELCOME-Treff 
Geiststraße 58 

06108 Halle (Saale) 

 

Telefon: +49 345 135 348 61, Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77, www.welcometreff.de 

Email: welcometreff@willkommen-in-halle.de, facebook.com/welcometreff  

 * المناسبات واالنشطة الخاصة ليست كل اسبوع

 

1202  /07/ 05 ةغايل 03 / 05لبرنامج االسبوعي ابتداء ا        ARABISCH |  عربي 

  

  

 

 

عالمكم أنه في الفترة الحالية هناك بعض أعمال البناء. رغم ذلك نحن لدينا العديد من  إ نود   ، األعزاء   ضيوفنا

يق الهاتف. العروض عبر االنترنت, أيضا يمكننا مساعدتكم عن طر   

 .   موعد تحديد  عليكيجب : هام

 halle.de-in-welcomeetreff@willkommen: اإللكتروني  البريد   017622007177 :أو الهاتف ب أالواتس 

    facebook.com/welcometreff & halle.de-in-willkommen    :ى الفيس بوكعلحتنا  ف ص  و الرسمي   وقعنام 

 

05/03     ثنين يوم اال  

حصول  التسجيل من أجل ال   يرجى  )كتابة و  قراءة(  األلمانية   اللغةكورس للتدرب على      :أونالين   جديد  /اآلن 

   017622007177 بأطريق الواتس   عن    إلنضمامل على رابط المشاركة
 

11:00 -12:00 

05/04              الجمعة إلى  االثنين من األسبوع خالل  أيضا  يوم الثالثاء   

 و البريد المرسل لكم مساعدة بتعبئة االستمارات 

   أي مشكلة أخرى لديكم   حتى فيأو    أو في فهم وملىء البريدلكم المساعدة في ملىء أي استثمارة    نحن نقدم 

 017622007177:عن طريق الواتس أب  أو االتصال على الرقم  أونالينأيضا يمكننا مساعدتكم في ذلك   واآلن 

 !يرجى حجز موعد مسبقا 

 

 

05/05                    يوم األربعاء   

 دعم؟  إلى وتحتاج فقط تدريب او مهني  تدريب  أو عمل عن  تبحث هل

 !الصحيح المكان في هنا أنت إذن

الرابط    ,المهن   موضوع  أجل  من  استشارية   ساعة  يقضي  علي   طارق  الرائع   زميلنا  ادخال  الرجاء 

https://Kurzelinks.de/zdau  ادخال الكود و: job. 

 

14:00  –   15 :00 

  طريق   عن ,  اإلنضمام  أجل   من   الرابط   يأتيكم  ثم,   فضلكم  من   سجلو,   جميعال   أجل   من   المانية   الغة  تعليم:  ونالينأ

   017622007177  الواتس اب

 
21:00-20:00  

05/06               الخميس    يوم  

 : تعليم الغة المانية من أجل النساء : تدريب ومحادثة. ونالينأ

 017622007177سجلي من فضلك ,ثم يأتيكي رابط من أجل اإلنضمام ,عن طريق  :  مالحظة

 
11:00-10:00  

05/07             لجمعة ا   يوم  

  أجل  من   الرابط  يأتيكم  ثم,  فضلكم   من   سجلو,   المتقدم  المستوى  أجل   من   المانية   الغة   تعليم :  ونالين أ 

 017622007177 بأ الواتس   طريق عن , اإلنضمام

 

:0011 -10:00  
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