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المستقبل يحتاج إلى الخبرات

استفيد من المعرفة الفنية األلمانية

استفيد من المعرفة الفنية ا�لمانية :

- ٥٠٫٠٠٠ مهمة في ١٦٠ دولة
- ١٢٠٠٠ خبير

ا - خبراء في ٥٠ قطاعً
- ممثلين في جميع أنحاء العالم

الدعم المؤسسى
اتحاد الصناعات األلمانية (BDI – بي دي أي)

اتحاد جمعيات أرباب العمل األلمان (BDA – بي دي أ)
الرابطة األلمانية لغرف الصناعة والتجارة ( DIHK – دي أي اتش كا)

االتحاد األلماني للحرف اليدوية الماهرة ( ZDH – زد دي اتش)
احرص على االستفادة من الخبرات الواسعة التي يتمتع

بها خبراؤنا وضع ثقتك في حكمهم.

نرحب باالتصال بنا!

مؤسسة الصناعة األلمانية للتعاون الدولى

Representative in Egypt
Mob.: +20 10 96028000
ses.housam.fathi@gmail.com

سينيور إكسبرت سيرفيسس ( اس إى اس)



 

 

استفيد من المعرفة الفنية االلمانية 
هل تبحث عن مساعدة عملية ورؤى جديدة ؟ 

خبراء سينيور إكسبرت سيرفيسس (SES – اس إي اس) 
يقوموا بتقديم المساعدة لك ولموظفيك في مواقع العمل.

الخبرة المكتسبة في جميع المجاالت التالية:
- الحرف والتكنولوجيا

- التجارة والمبيعات
- التعليم والتدريب

- الرعاية الصحية والرفاهية
- اإلدارة والعلوم

توفير المعرفة التأسيسة لكل مما يلى:
- الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- اإلدارات العامة.
- الغرف والجمعيات التجارية.

- المؤسسات االجتماعية والطبية.
- المدارس ومعاهد التدريب المهني.

- ... ولك أنت كذلك.

يستحق ا�مر معرفة المزيد من المعلومات عنه:
صممت انتدابات منظمة سينيور إكسبرت سيرفيسس

(SES – اس إي اس) لتالئم احتياجاتك وتمكن أكثر من ٩٠٪ 
من االنتدابات من النجاح!

االنتدابات في جميع أنحاء العالم
منظمة تضم متطوعيين خبراء ومديرين تنفيذيين 

وصلوا إلى سن التقاعد أو مازالوا في سوق العمل
 .(Weltdienst 30+) 

منذ عام ١٩٨٣، كانت المنظمة غير الربحية تدعم نقل 
ا في جميع أنحاء العالم. المعرفة والخبرة تطوعً

يعمل كبار الخبراء بشكل رئيسي في أفريقيا وآسيا
 وأمريكا الالتينية وشرق أوروبا وجنوب شرقها،

 ويعملون أيضا في ألمانيا.

تحسين المستقبل
- توفر منظمة سينيور إكسبرت سيرفيسس 

(SES – اس إي اس) المعرفة التخصصية لتعزيز التنمية
 االقتصادية واالجتماعية المستدامة

- تعزز انتدابات سينيور إكسبرت سيرفيسس 
(SES – اس إي اس) المهارات المحلية عبر القطاعات والصناعات.

تتراوح المدة الزمنية لالنتداب ما بين أربعة وستة أسابيع.
 وتتولى سينيور إكسبرت سيرفيسس (SES – اس إي اس) 

مرحلة اإلعداد، وتتحملوا تكاليف هذا االنتداب. ولكن في بعض
 الحاالت الخاصة، تتلقى سينيور إكسبرت سيرفيسس

 (SES – اس إي اس) أموالًا من الحكومة الفيدرالية األلمانية 
لدعم هذه التكلفة.


