
اللمانية       اللغة تعليم ومراكز العمل عناوين : قائمة

العمل  هال   ،(AA) وكالة شفيبش فرع  ، Bahnhofstraße 18
التصال  :بيانات  SchwaebischHall-

Tauberbischofsheim.192@arbeitsagentur.de
08004555500الهاتف:                                                     Agentur für Arbeit

العمل  :أوقات
الساعة -     من الربعاء 12:00إلى  08:00الثنين

الساعة    من الساعة   12:00إلى  08:00الخميس 16:00إلى  14:00ومن
الساعة    من 12:00إلى  08:00الجمعة

يي   الهاتف التصال :مواعيد
الساعة      من الخميس إلى 18:00إلى  08:00الثنين

الهجرة  :مكاتب
هال     شفيبش بمدينة الهجرة هال         مكتب شفيبش مدينة مناطق كل في المقيمين بجميع مختص

التصال  :بيانات
هال     شفيبش بمدينة الهجرة Ausländerbehörde SHA                                    مكتب

Gymnasiumstraße 2
اللكتروني  auslaenderbehoerde@schwaebischhall.de :البريد

العمل  :مواعيد
الثنين الساعة    12:00إلى  08:00من
الثلثاء الساعة    الساعة   12:00إلى  08:00من 16:00إلى  14:00ومن

الساعة    من 12:00إلى  08:00الربعاء
الساعة    من الساعة   12:00إلى  08:00الخميس 17:00إلى  14:00ومن

الجمعة الساعة    12:00إلى  08:00من
السبت مغلق 
الحد مغلق 

-   -( الهجرة   (   شؤون مكتب الولية مجلس مكتب بالمديرية الهجرة المقيمين   مكتب بجميع مختص
باستثناء        هال، شفيبش في المديرية مناطق كل Ausländerbehörde Landkreis                      في

هال    وشفيبش غرايلسهايم .مدن
التصال  :بيانات

والجانب   الهجرة مكتب
هال   شفيبش مديرية

Münzgasse 1
اللكتروني  amt-fuer-migration@lrasha.de :البريد

العمل  :أوقات
الساعة    من الساعة   12:00إلى  08:00الثنين 15:30إلى  13:00ومن
الساعة    من الساعة   12:00إلى  08:00الثنين 15:30إلى  13:00ومن
الساعة    من الساعة   12:00إلى  08:00الثنين 15:30إلى  13:00ومن
الساعة:    من الساعة   12:00إلى  08:00الخميس 17:00إلى  13:00ومن

الساعة   الجمعة 12:00إلى  08:00من

التوظيف  :  مكتب هال   شفيبش العنوان بالمديرية،  ، Bahnhofstr. 18             Jobcenter
اللكتروني  :البريد  Jobcenter-LK-SchwaebischHall.SHA-Vermittlung@jobcenter-

ge.de
0791 / 9758 581الهاتف: 

العمل  :أوقات
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الساعة -     من الجمعة 12:00إلى  08:00الثنين
الساعة    من 16:00إلى  14:00الثنين

الساعة    من فقط  16:00الخميس للعاملين
الساعة   -     من الجمعة الثنين التصال 18:00إلى  08:00مواعيد

      – تصريح    لديهم لشخاص استشارية خدمات مراكز الجتماعية الرعاية جمعيات
Wohlfahrtsverbände                                                                       إقامة

هال      شفيبش في للعاملين الجتماعية – الرعاية
: التصال  للمهاجرين       بيانات الستشارية الخدمات مركز للعاملين، الجتماعية الرعاية

Mohrenstraße 9                                                                ،  Arbeiterwohlfahrt AWO
فولكارت    وبيربيل إكستر أولغا

migrationsberatung@awo-sha.de :البريد
07919700433هاتف: 

www.awo-sha.de
    : التصال   عبر موعد تحديد الستشارية الخدمات مواعيد

هال كاريتاس  شفيبش
التصال   Caritas                                                                  :بيانات

كاريتاس
Kurzer Graben 7

غلوبتس  يواخيم
glaubitz@caritas-heilbronn-hohenlohe.de :البريد

07951943113 الهاتف:
www.caritas-heilbronn-hohenlohe.de

    : التصال   عبر موعد تحديد الستشارية الخدمات مواعيد

Diakonie                                                                         دياكونية
هال   شفيبش دياكونية

التصال  :بيانات
(Brenzhaus) برنتسهاوس
Mauerstrasse 5
74523 Schwäbisch Hall

- بولتس  كنوبلوخ سوزانه
اللكتروني  s.knobloch-boeltz@diakonie-schwaebish-hall.de :البريد

)0791(94674224الهاتف:   
    : التصال   عبر موعد تحديد الستشارية الخدمات مواعيد

اللمانية    اللغة تعليم Sprachkursanbieter                                                                       مراكز
 أوفباوجيلده فرانكن ش.ذ.م.م
Aufbaugilde                                                                      :بيانات التصال
Im Breitloh 12
أنيتا كريست
anita.christ@aufbaugilde.de :البريد
www.aufbaugilde.de

DAA                                  (DAA) أكاديمية الموظفين اللمان، شفيبش هال
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Leonhard Kern Weg 40
Freddy Sitter
info.schwäbisch-hall@daa.de
www.daa-sha.de

Kolping Bildungszentrum                                                    بيانات التصال
Ripperg 13
رافائيل بيكل
raphaela.pikl@kolping-bildungswerk.de :البريد
www.kolping-bildungswerk.de/bildungszentren/schwaebisch-hall

 Schule für Deutsch und Integration     (SDI) مدرسة اللغة اللمانية والندماج
بيانات التصال
Im Rohr 24, SHA-Sulzdorf
باربارا زايفرت
deutsch-kurse@online.de :البريد

Volkshochschule VHS            ( VHS) أكاديمية التعليم المستمر، شفيبش هال
:بيانات التصال
،Salinenstraße 6-10 ،بيت التعليم (هاوس دير بيلدونغ)
شتيفاني فوغلباخر ومارسيل ميارا
s.vogelbacher@vhs-sha.de :البريد
m.miara@vhs-sha.de

www.vhs-sha.de

اللمانية      اللغة تعليم مراكز من المزيد
للجئين           اللمانية اللغة لتعليم مجانية تطوعية دورات أسيل الصدقاء دائرة .تقدم

Freundeskreis Asyl                                دائرة الصأدقاء أسيل، شفيبش هال
:بيانات التصال
Salinenstraße 6-10 ،بيت التعليم
هنا هالد
hanna.hald@freundeskreis-asyl-sha.de :البريد
www.freundeskreis-asyl-sha.de

مستوياتها            بجميع اللمانية اللغة تعليم دورات هال شفيبش في غوته معهد .يقدم
معهد غوته، شفيبش هال

Goethe Institut                                                          بيانات التصال
Im Spitalbach 8
فرع
:أوقات العمل

16:00 إلى 08:00الثنين - الجمعة: من الساعة 
schwaebisch-hall@goethe.de :البريد
www.goethe.de

Mehrgenerationen Tref                                ملتقى الجيال في بيت التعليم
:بيانات التصال
Salinenstrasse 6-10
مارتن فايس

martin.weis@schwaebischhall.de :البريد

mailto:martin.weis@schwaebischhall.de
http://www.goethe.de/
mailto:schwaebisch-hall@goethe.de
http://www.freundeskreis-asyl-sha.de/
mailto:hanna.hald@freundeskreis-asyl-sha.de
http://www.vhs-sha.de/
mailto:m.miara@vhs-sha.de
mailto:s.vogelbacher@vhs-sha.de
mailto:deutsch-kurse@online.de
http://www.kolping-bildungswerk.de/bildungszentren/schwaebisch-hall
mailto:raphaela.pikl@kolping-bildungswerk.de


www.schwaebischhall.de/bildungsstadt/mehrgenerationentreff/

فورتمبيرغ      بادن في استشارية خدمات Beratungsangebote Bd Wttbg     مراكز

شتوتغارت     في للعاملين الجتماعية الكاديمية،     الرعاية بالمؤهلت العتراف لجراءات وبخاصة
ألمانيا         في الدراسة عن أسئلة وأي الدبلومة شهادات مثل

الشخصية     الستشارية الخدمات العمل مراكز هال   وكالة شفيبش في
شهر           كل من الثالث الخميس يوم في مسبق موعد بل دخول

الساعة   12:00إلى  10:00من
الساعة   15:00إلى  13:00من

migrationsdienste@awo-stuttgart.de :البريد

www.awo-stuttgart.de

الدارية   شتوتغارت Regierungspräsidium Stuttgart                                       منطقة
        ( ) في    المدرسية والشهادات الصحة قطاع في الدبلومة شهادات معادلة التكافؤ من التحقق

الدارية-     شتوتغارت منطقة عبر فورتمبيرغ بادن
المهنة          مزاولة تراخيص وقطاع والصيدلة بالطب الخاصة بالولية المتحانات إدارة

70191 Stuttgart, Nordbahnhofstr. 135,
90439217-0711الهاتف:  ,

www.rp.baden-wuerttemberg.de
–    – المدرسية       الشهادات المدرسية المراحل إتمام بشهادات العتراف لجراءات

الدبلومة  شهادات
الدارية   العنوان: شتوتغارت منطقة

Nordbahnhofstr. 135
70191 Stuttgart
www.rp.baden-wuerttemberg.de

المدرسية:        بالشهادات بالعتراف الدارية شتوتغارت منطقة تختص إرشادات
بالتأهيل            اللتحاق أو عمل على للحصول تقديمها يتم والتي الخارج من ممتحصلة ال

.المهني
الجامعية      بالدراسة لللتحاق بالتقديم تختص !ول

هايلبرون    اليدوية، الحرف Handwerkskammer Heilbronn                                 غرفة
   ( من      (  عليها المتحصل والمؤهلت الشهادات المستندات معادلة إجراءات حول استشارية خدمات

اليدوية       الحرف في المهني التأهيل بمهن الخارج
    : هايلبرون  اليدوية، الحرف غرفة التصال بيانات

لودفيغ  بيتينا
Allee 76, 74072 Heilbronn
bettina.ludwig@hwk-heilbronn.de :البريد
www.hwk-heilbronn.de

اليدوية           الحرف وظائف في المهني التأهيل بمسائل المتعلقة الستشارية الخدمات مراكز
التصال  :بيانات

زيلين  فيغن
اليدوية   الحرف غرفة

اللكتروني  Figen.Sueluen@hwk-heilbronn.de :البريد
123-791) 07131الهاتف (

- فرانكن    هايلبرون والصناعية، التجارية -Industrie  الغرفة  und  Handelskammer
Heilbronn-Franken

الشباب     للجئين المهني التأهيل وسطاء
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: التصال  شاوب  بيانات بيرند
 74074 Heilbronn; Ferdinand-Braun-Straße 20

bernd.schaupp@heilbronn.ihk.de :البريد
 www.heilbronn.ihk.de

http://www.heilbronn.ihk.de/

