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� *+ *��ى ا��؟�آ��ب در� ر	�������� د���  

 

�1	7 ��6 ر . در ا	��� را	���� ���� ه�	�+ �4 اد3 ه� �1اى �02+ آ���01ى در�� /.�ان ��, د
�9اران در ��ل  در آ��ر ����� :�ض .  :�<� را را3 ا�ازى آ�د�� ����� آ��ب در�٢٠١٠:�

��دا�4 �.�@ �*��ى آ� A1�B� اد3 ه� در :�ض . ( ��01 را 1$ رت :�<� در	��� �����Cآ�د� آ+ �4
�� �، ����� :�<� را	�9ن ه� و/ د دارد آ+ ا	7 ا��Cن را 1+ �4 اد3 ه�	G آ+ درا�� آF� )آ�دن 

 �آ��ب در� ����� در	���(دار� را ���ه� آ+ ��F2� آ���01ى در�� � رد ��ز را را	�9ن در	��� آ��� 
����.( 

 

 

� �Iآ� آ��؟� آ��ب در�ر	��� د*+ آ�� ��� ا� در ��������  

 

.��I، �1اى هF+ داJ ا� زان دوران ا��1ا	�  ��,�1 ���K� و ��ز �L اد3 از در M ر2� آ+ درا�� �4
 ،Nم، آ�� 	ز��F�O ،س �� +� I ل�Qر ،+� I ل�Qر ،+� I ���� �Oو� I �+، ه�و�� +R� �� و

7� I ل�Q7 در ر� I �17، ��خ ا� I ا���O 72�	�9��	�1و���,7 ا ���� س و ��ارس ��L+ اى �� 
��F�Oز	 م، �1وف ��خ  7� I	U 	� دو، �1وف ��خ I �7 �+ ���+، �1وف ��خ I �7 "��� و �1وف ا�1 

 . 7� I	U 	� دو �Iآ� در ا	7 ����� آ��ب درس ���� �7CF ا��

 

 

�6  آ+ در � رد ��M 7ق ����C *+ ���ان ��.��I؟ A1�:+/ 2  و �VR درا�� � رد 

 

 +�4 اد3 ��1 '+ و و<��K ���� و ز�O� در�4 ��K>درا�� در ه� � رد �4ص 9��1� 1+ و VR�
1+ ه�Fا3 ا	7 �] ال آ+ ا	� داJ ا� ز د��4 و 	� ��� �1 . �,��ك ا"�Yى �4 اد3 داJ ا� زان دارد

د	�9 در �4+ ه� دو ز���C�� �O، ا	7 ه� �&ك ا�� آ+ *�� ��ز�  	C� از وا��	7 	� �1 ��در و ��ر 
���C�� �O� .�,��ك � رد �6 ز

 

  

 

� و ز���� ����ك �� ��ر و ��در �� ��� از ر��اآ�� 
	� درا�� در ����� �د دا�� ا��زا�� آ
�
 :وا"��!  دار�� از ا�!  �ار ا

��ر و ��در 	C� از وا��	7    
 ٢٦.٥٠٠         € ٢٢.٧٥٠  €   � 	U ��ز

 ٣٠.٢٥٠        € ٢٦.٥٠٠  €  � دو ��ز

 ٣٤.٠٠٠       € ٣٠.٢٥٠  €  � �+ ��ز

 ٣٧.٧٥٠   € ٣٤.٠٠٠  €  � *�0ر ��ز



 

� �Iآ� آ��؟�*9 + ��� ا� در ����� در	��� آ��ب در����  

 

 ��رس ه� ��ل 	U ١٥ ���+ و d�1 +1 �1	� �1اى ه� ��ل c2$��� �2 �2ر	b ١٨وا��	7 و داJ ا� زان 
��ورش ��1 ط 1+ ان ��ر�+ ��م �B2<�ى در	��� آ��ب ���� را �� آ�د3 و 1+ ادار3 ا� زش و 

�����f1 ) �O�2 ات 	��� آ�ا	� 	� d ،دت��I ،3��	�FO اى�� ��1�� ،3��	�FO �'&"�ت � رد��ز ا). ���1
�����3 و���1  را در � رد ��] dن ��1 ط 1+ ا	7 آ�ر را ��� ا�� از ��2�C ه�ى د���2 ��ارس 

 در4 ا�� و ا'&"�ت ��1 ط 1+ ان در د��� ��ر�+ � / د و :�A1 در	���  *�پ 3�I ��م. ��1ور	�
���ا آ�دwww.LMF-online.rlp.de   3ه7��hF ا	7 اوراق را ��� ا�� در ا	���� در ادرس . ا��

ا� زش و  ��م را ��، A�FC2 و ا��Yء آ�د3 1+ ه�Fا3 ��ارك درا��ى 1+ ادار3 ��1 '+. و *�پ آ���
 . �������f1ر�+ ان ��ورش

 

 

��: ا"� و ��Bرات در	��� آ��ب در����  

 

� � رد 2 /+ :�ار ده��� در�: ا"� و ��Bرات ز	� را �1اى در	��� آ��ب��� : 

 

 .آ���01 1+ داJ ا� زان 	� وا��	7 ا�0 داد3 ��, د و ���� و  c2	A آ���01 �2	�� و k.� ��, د

�3 آ���ل ��O A	 c2 l� 2 ���	از در �K1 �	�1 �01آ�� ��I�1 +�Iا�� آ+ ��4رت و ا��.�  I. در
 . ��1 '+ ا'&ع دادI 3 دM رت دا7�I ��4رت �1	� ��	d [�� +1 mKن ادار3

� و �1ون ا��o د	�O� در و:� I 3د�f�09ارى و ا�� o2�� و ��F2 �	�1 �01ن  آ+ �آ��d [�� از '�ف
+' 1�� 3�I 7��K2 � I 3داد p�  )�I�.�� ع �F� �01ارى در آ��qO ��&" 7 و�I .( 

 7��K2 ر و�B� �:آ���01 در و +C�	ا �	ن آ���01 و �	رت ��4رت د M در ،� ,�p داد3  3�I  7	وا��  �	
���دا�4 ��4رت ��,  +1 rs � ا� زان J .دا

 

 

 � 1+ *+ آ�� ��� ا�  ر/ ع آ��؟در M رت دا7�I �] ال در � رد در	��� آ��ب در�� ���

 

� دار	� 	� �1اى �� آ�دن ��م �در M ر2� آ+ �FI �] ا�� در � رد در	��� آ��ب در���� 
    �1 و ه�CFران ��] ل در ادار3 ا� زش و ��ورش دا��I�1 +�I، آ�ر���اندر4 ا�� 1+ آUF ا���Lج

Fآ����C�� UFآ �FI +1 A�� ل . ��در � رد ا��اد ��1 '+ �����3 و ا'&ع  در د��� ��ر�+ ه� ��� ا
 .آ�o آ���


