
فرص وآفاق جديدة يف العراق
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هل تبحث عن وظيفة او 
تبحث عن تدريب قد يزيد 

من فرص العمل التي تبحث 
عنها؟

هل انت من العائدون 
اىل ارض الوطن من 

الخارج؟
نستطيع ان ندعمك يف ايجاد 

آفاق جديدة يف العراق

نقدم النصيحة، االرشاد 
والتدريب للمساعدة يف زيادة 

فرص توظيفك

املركزان األملانية للتشغيل، الهجرة وإعادة األندماج يف العراق
يقدمان املركزان األملانية للتشغيل، الهجرة وإعادة االندماج يف العراق 

 معلومات ونصائح عن فرص التوظيف والتدريب، وبدء املشاريع التجارية 
 والتنمية التجارية والتشغيلية يف العراق حيث الدعم قائم للعائدين 

 الذين يحتاجون اىل املساعدة يف برنامج إعادة اندماجهم بالنسبة للسكان 
 املحليني وباالضافة اىل نازحي الداخل والالجئني ويعمل املركزان األملانية

 للتشغيل، الهجرة وإعادة االندماج يف العراق مع رشكائه عىل دعم 
 هؤالء الذين يسعون لتحسني فرص عملهم وتطوير مهاراتهم باالضافة عىل 

ذلك، لدعم العائدون يف عملية إندماجهم يقدم املركزان النصيحة حول 
نظام التعليم والصحة يف العراق.

 حيث ان املركزان األملانية ورشكائه يقدمون الدعم القانوين، الصحة 
 العقلية والدعم النفيس االجتامعي يعمل املركزان بلرشاكة مع العديد 

 من املنظامت املحلية والدولية وبتعاون وثيق مع املؤسسات الحكومية 
املعنية.



 املركزان األملانية للتشغيل والهجرة وإعادة االندماج يف 
العراق مستعدان لتقديم الدعم لك يف مجاالت مختلفة

اذا كنت عائد اىل العراق فنحن نقدم لك:

اذا كنت تبحث عن النصائح واملعلومات حول آفاق العمل يف 
العراق، فنحن نقدم هذه الحزمة:

جميع العروض التي يقدمها

املركزان مجانية 

   النصيحة والدعم بخصوص التوظيف

   التدريب املهني وإكتساب املهارات الشخصية 

   تقديم الدعم للمشاريع الناشئة أو تنمية املشاريع

   تقديم النصيحة واملعلومة عن الصحة، التعليم و القانون يف العراق

   إرشادات ومعلومات حول العروض املتاحة يف العراق للعائدين طوعاً وبرامج إعادة االندماج يف العراق

   النصيحة والدعم عن التوظيف، من ضمنها برامج تدريبية عن كيفية تطوير مهاراتك التوظيفية، كيفية التقديم 
للوظيفة، كتابة السرية الذاتية واالستعداد للمقابلة الوظيفية

   النصيحة والدعم عن الربامج التدريبية املتاحة حول املهارات املهنية والشخصية يف العراق

   إجراء برامج تدريبة حول املهارات الشخصية داخل املنازل لتطوير فرصة الباحث عن العمل يف سوق العمل

   الدعم والنصيحة يف كيفية وضع خطط خاصة عن برامج االعامل واملشاريع التجارية الناشئة 

   تقديم النصيحة حول كيفية تطوير االعامل التجارية 

   إقامة معارض خاصة بالوظائف لخلق اوارص التواصل بني الباحثني عن العمل وأصحاب االعامل

   خلق قنوات التواصل بني املؤسسات واالشخاص أولئك الذين يبدون رغبتهم يف القيام باألعامل الطوعية 
والتدريب اثناء الخدمة 

   عقد دورات تدريبية لطلبة الجامعات وبناء القدرات ملراكز تطوير الوظائف يف الجامعات



أهالً بك يف مركزينا يف بغداد وأربيل أو يرجى االتصال بنا هاتفياً

أو من خالل الربيد االلكرتوين أو من خالل مواقع التواصل االجتامعي 

ساعات العمل 
للمزيد من املعلومات يرجى زيارة 
www.startfinder.de/gmac

مكتب املركز االملاين يف أربيل: 

املركز االملاين للتشغيل، الهجرة وإعادة االندماج
يف أقليم كردستان العراق

مكتب املركز العراقي االملاين يف بغداد: 

 املركز العراقي االملاين للتشغيل، 
الهجرة وإعادة االندماج

 
(GMAC)(GMAC)

+964(0)7517411655+964(0)7706685626
gmac-erbil@giz.degmac-baghdad@giz.de

Facebook.com/GMACErbilFacebook.com/GMACBaghdad

املركز العراقي االملاين للتشغيل والهجرة
وإعادة االندماج

هو جزء من برامج الوكالة االملانية
للتعاون الدويل

»العودة اىل فرص جديدة «
نيابة عن الوزارة االتحادية للتعاون

(BMZ) االقتصادي والتنمية

بالنظر إىل التغيريات املحتملة وغري املتوقعة بسبب 
www. أزمة كوفيد 19، يرجى االتصال بنا أو زيارة

startfinder.de ملعرفة ساعات عمل املركز. وننوه هنا 
إىل أن خدماتنا قد تكون محدودة بسبب األزمة، لذا 

نرجو منكم االتصال بنا هاتفيًا أو إرسالة رسالة إلكرتونية 
للتأكد مام إذا كانت الخدمات متاحة كاملعتاد أم أنها 

خاضعة لبعض القيود.

تم النرش من قبل 
 Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

مقر املؤسسة 
بون وإشبورن 

الربنامج العاملي الهجرة من اجل التنمية 
داغ همرشولد-فيغ       ،

إشبورن ، أملانيا 
تلفون: 
فاكس: 

الربيد االلكرتوين:
املوقع االلكرتوين: 

1-5

65760

+49619679-0

+49619679-1115

info@giz.de

www.giz.de
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بالنيابة عنجهة التنفيذ


