
 

 

 الموعد المقبل:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات:

 

 فريق عمل مركز اإلرشـاد

السكريتاريا  -  

: الهاتف             نيكول مان

10-132061 (0721)  

  mann@diakonische-suchthilfe-

mittelbaden.de            البريد
  اإللكتروني:

 

 الهاتف:    د. مارتينا راب    -

14-132061 (0721 )  

 أخصائية في المعالجة النفسـية

  rapp@diakonische-suchthilfe-

mittelbaden.de           البريد
   اإللكتروني: 

(0721) 132061-18 أندرّياس  -

الهاتف:     برنكمان  

وأخصائي  ةدبلوم تربية إجتماعي

 معالجة إجتماعية

  brenckmann@diakonische-

suchthilfe-mittelbaden.de   

  البريد اإللكتروني:

-16الهاتف:       شـتيفاني فِرتز -

132061 (0721)  

إجتماعية دبلوم تربية  

ةإجتماعي ةعاملدبلوم   

  fretz@diakonische-suchthilfe-

mittelbaden.de              : 

 البريد اإللكتروني

(0721) 132061-15 نــّس يوها -

 فولفمولر   الهاتف: 

عائلي ومنظم  معالج  

 

 الدياكونيا
عن  مساعدة اإلقالع

 اإلدمان

في منطقة وسط 

 بادن

الفارق الدقيق -  

الدقة في التعامل مع الصدمات  -

 النفسية

بحثــًا -  

Differenzensensibel 

Traumasensibel 

Aufsuchend (DITSA)                                ديتسا 
عائالت الالجئيندماج إ خدمة  

دمان بطريقة اإل الواقعات تحت وطأة

 فارقة دقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنوان:

Kriegsstraße 85 

76133 Karlsruhe 

(0721) 132061-10 هاتف:ال  

 الفاكس:132061-11 (0721)

 

 العنوان اإللكتروني:

mailto:mann@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de
mailto:mann@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de
mailto:mann@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de
mailto:rapp@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de
mailto:rapp@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de
mailto:rapp@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de
mailto:brenckmann@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de
mailto:brenckmann@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de
mailto:brenckmann@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de


  wolfmueller@diakonische-

suchthilfe-mittelbaden.de    

 البريد اإللكتروني: 
 

مجموعة قوس  132061-10 (0721)

 القزح لألطفال الهاتف:

  regenbogen@diakonische-

suchthilfe-mittelbaden.de     

 البريد اإللكتروني:
 

 إدارة مركز اإلرشـاد

شـتفان 132061-17 (0721)

ر_هونر    الهاتف: بيت  

وأخصائي  اجتماعيةدبلوم تربية 

اجتماعيةمعالجة   

  peter-hoener@diakonische-

suchthilfe-mittelbaden.de   

 البريد اإللكتروني:
 

والمترجمين االندماجمدربي    

كوهار ليلي  132061-16 (0721)

ر    الهاتف:غشـونبر  

0176-

59716801                        

الخليوي:    

العربية، للغات التالية:  

ة، التركية واإلنكليزيةاألرمني  

  schoenberger@diakonische-

suchthilfe-mittelbaden.de  

 البريد اإللكتروني:

كبريال 132061-16 (0721) 

 صليبا        الهاتف: 

01521-

1863105                      

                  الخليوي:

www.diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de 

01521-1863105 :االندماجالهاتف الخليوي لمدرب   

ي:إللكترونا البريد  

suchtberatung-ka@diakonische-suchthilfe-

mittelbaden.de 

 



العربية،  :للغات التالية

لسريانية، السـويدية واإلنكليزيةا  

  saliba@diakonische-suchhilfe-

mittelbaden.de             

 البريد اإللكتروني:

 



بعض األمور التي 

 نستطيع أن نقدمها لك:

 

النصح واإلرشـاد   -

والمعالجة اإلسـعافية 

في حالة مشـاكل 

 اإلدمان

لقاءات فرديـة   -

ومجموعات ألفـراد 

عائلـة المريض 

 باإلدمان

مجموعة وقائية   -

لألطفال القادمين من 

العائالت الواقعة تحت 

 وطأة اإلدمان

النصح والدعم في   -

البحث عن المكان 

المناسب للمعالجة من 

 الصدمة النفسية

القيـام باإلجراءات   -

الضرورية لتـأمين 

المشفى اإلقامة في 

المنـاسب في حالـة 

DITSA          ديتسا 

فارقة دقيقة طريقة    

حساسة للصدمات طريقة 

 النفسية

 بــاحثــا

 

 لقد قدمتـم الى المانيا

 لقد رحب بكم في المانيا

 وثم؟

 دولة دون حرب....

ولكن: بلد مع عروض 

كثيرة.... وأحيانا أكثر 

من اللزوم وأيضا بعضها 

 خاطئة. مثل:

الكحول  -  

القمـار  -  

المخدرات  -  

األدوية  -  

 وباإلضافة الى:

عائق اللغة  -  

العملعدم   -  

ال أحد يتفهم قصتي أو   -

 حي

عائالت الالجئين اندماجخدمة   

الواقعات تحت وطأة اإلدمان 

 بطريقة فارقة دقيقة
 

 تسبب وسائل اإلدمان بعض األمراض
 

نحن مستعدون لمساعدتك   -

أنت وعائلتك بشكل مجاني 

ومجهول الهوية في حال 

تعرضك أنت أو عائلتك 

لمشاكل ناتجة عن وسائل 

.اإلدمان  

 

 

نحن على علم جيد حول مخاطر 

وسائل اإلدمان، وسوف نعطيك 

ومات الكافية، نحن المعل

وإذا رغبت نريد أن نساعدك. 

 نستطيع زيارتك.
 

 

 

 

الهاتف  01521-1863105

 الخليوي:

الهاتف  0176-59716801

 الخليوي:
 



وجود مشـاكل نـاتجة 

 عن اإلدمان

المساعدة في   -

االندماج في الحياة 

 االجتماعية والمهنيـة
 
 

وفقا لمعايير  ةمعتمد

 االيسو العالمية

9001: 2008  
iQ cert + deQus 

 
 
 
 
 
 

  10.2017 تاريخ الشهادة

 

نستقبل مكالماتكم  

  الهاتـفـية

من الساعة العاشرة صباحا 

الظهروحتى الخامسة بعد   

ورقم  اسمكإذا تركت  أو

 نحن هاتفك سوف نقوم

 باالتصال معك.

 


