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 مقدمةمقدمةمقدمةالال
 .الحالية المجتمعات في األساسية االحتياجات و الخصائص من واحد الدائم التعلم يعتبر

 ًالماش الشخصية، أبعاده مختلف في العامل النشيط طناولما يةقرتل جهمو أنه ماب لدائمة،ا التربية مبدأ يفوق الحياة آل أثناء التعلم إن
 .العمل و المشارآة ءة،افكال مجاالت

 أي بدون مواطنة، و مواطن آل إمكانية على الحصول هي التكوينية و التربوية هاتآنشم خالل من العمومية، السلطات مهمة إن
 متنوع أداء ضمن الدائم التعلم على ترآز التي تربوية عمليات طريق عن ذلك و التكنولوجية، و فةاقثلا مات،المعلو إلى الوصول من إقصاء،
 .نكون أن و نتعايش أن نتعلم يفآ نفعل، أن نتعلم آيف ف،نعر أن نتعلم آيف يعلم الذي و آامل، إطار و

 أهداف من هدف الثقافية و االجتماعية االقتصادية، لحياةا ميادين يعمج في المواطنات و المواطنين آةرامش دعم و الكفاءة إن
 .للتربية العمومي النظام

 تطوير في برأآ أهمية ذات وظيفة تمارس أن الديمقراطية، نةمواطال و الحياة جودة تحسين ترقية على إضافة التربية، من البد
 االستعالم، عمليات لها، فرةوالمت الوسائل بكل ستدعم لهذا و .اإلقصاء و التمييز من الوقاية و قاتاقشان اديفت أجل من اعياالجتم االنسجام
 .ارآةالمش و التكوين

 رتتغي لقد .الحكومي و الذاتي القطاع مستوى على المجتمع شاهدها التي التغييرات عن تستبعد لم قسطة،رس هي التي مدينتا إن
 يةمهأ األآثر التغيير أن الشك .الشرقية أوروبا و المغرب ،ةالالتيني أمريكا سكان ًاأساس تمس التي الهجرية آةللحر راجع هذا و ا،سكانه هيئة
 .فةتلخم رىأخ اتثقاف من أشخاص اندماج و لجوء هو سيظل الذي و ألخيرةا السنوات لهذه

 فةبص الثقافات دةمتعد برامج تعد التي للمؤسسات و عامة بصفة المهاجرة للفئة يمنح أن الحالي الملف يحاول النطاق، هذا ضمن
أن تستطيع التي و ًالاجعتسا أآثر المشاآل حل في ةللمساند و التكوين، فترة اءأثن الستعماله ًارضحم ردللموا ًاليلد عنوانه، يريش ماآ خاصة،
 .سهلة و فعالة بطريقة تحدث،

 نحو موجهة مدينتنا، في جديدة حياة دايةب عند مفيدة وسيلة يكون أن هو الجميع متناول في الملف هذا وضع عند براألآ رضانا إن
 األساسية واردالم إلى الوصول آيفية حول اتتعليم و مجتمعنا على للتعرف أساسية معلومات يمنح محتواه .اةللحي جودة أفضل و أآبر نيل

 .البلدية اتخدم بمختلف التمتع و ...) الخ التربية، الصحة، النقل، المسكن،(

 اتدحولا آل رفتص حتت بقىنس لهذا، و.ثراءاإل و للتغيير قابلة مفتوحة بل مغلقة بأداة ليس إنه.لخدمةا هي الدليل هذا مهنة إن
 و ًالهس ثر،أآ ًالماآ ًاليلد على سنحصل وهكذا ).ًاحديث( العصر يواآب علهج و توسيعه ايمكننن مساعدتهنب و الهجرة ميدان في تعمل التي
 .للكل ونللتعا ًامدقم ًاليزج ًاركش .ًالاعف


2008 برايرف سرقسطة، 


المانا ألكوبر بيالر 

قسطةرس بلدية في التربية و الثقافة مستشارة 


المكتبات و ةبالتربي الخاص البلدي المجلس رئيس نائبة 



 

 

 ا
راغونآ   قليمكإ    

 
 
 

  
 

                      
                      

  
 

               
 
 

          
           

    
          

          
 

   
       

    
     

     
              

        
 

 
 

                    
                 

           
 
 

 
                  

     
 
 

                 
     

 
 

 آتشفآتشفآتشفاا
 راغونراغونآآ :::إإقليمكقليمك

 الموقع

 الموانئ أهم إلى الوصول سهولة و الجغرافي موقعه بسبب استراتيجي بموقع األقليم يتمتع لهذا .اسبانيا رقش شمال في ونأراغ إقليم يقع
 الحدود تشارك دلك الى باالضافة و غوناأر آزمر من آلم 300 قدرها مسافة على نثيابالي و بيلباو لونة،ش،بر مدريد تقع .اإلسبانية المدن و

 .سارنف مع الشمالية

 :عدة مناطق إلى ًاإداري محافظة آل سمتنق و .تاروال و ويسكا سطة،سرق :محافظات ثالثة من اإلقليم َنيتكو

Estatuto de Autonomía في آراغون في الذاتي القانون
 :الذاتي آراغون اقليم في هيئات هي فظاتالمحا هذه أن يقرر االول عنوانه

las Cortes de Aragón : اغونآر برلمان
 القوانين، انشاء هي االولى مهماته و االراغوني الشعب يمثل
 .الداتي االقليم عروض على الموافقة و الحكومة اعمال مراقبة و دفع

 .الرئيس-
Diputación General : العامة بةالنيا

 تقوم و المستشارين و الرئيس من تتكون
 .آراغون اقليم في التنفيذية بالمهمة

Justicia de Aragón : غونارآ في العدل نيابة
 فاعالد و ةيحما هي مهمتها
 االراغوني، القانوني التشريع القانون، في المعروفة ، الجماعات و االفراد حريات و وقحق عن

 .القانون عن الدفاع و القانون تطبيق و الدفاع لمراقبة

 نفس في الشخصية حاسية معها مدمجين متطور لمجتمع االولية اتاالحتياج يعين الذاتي آراغون القليم المؤسسي التشكيل الطريقة هذه في
 الخافرية قصر في يقع غونارآ برلمان Edificio Pignatelli. اتيليبيغن مبنى في بقع ونآرغ في العامة النيابة مرآز .الوقت

Palacio de la Aljafería خوآرمي قصر في تقع العدل نيابة و Palacio de Armijo. 

 هناك آما الكاتاالن، لغة ستعملت آاتالونيا، مع الحدود على تواجدةالم المناطق بعض في ).الكاستيانو( اإلسبانية اللغة ونغاأر سكان يتكلم
 .األراغونية اللغة ستعملت أين قرى آذلك

 الماآنات، و اتالمعلوم تكنولوجيا الكيمياء، نيات،وااللكتر و رباءالكه السيارات، اعةنص :هم الذالتي االقليم في شعبية االآثر المهن حاليا
 .التعذبة و البضاعة تنقل ق،الور صناعة
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http://www.aragob.es/pre/cido/estatut1.htm
http://www.aragob.es/pre/cido/cortes.htm
http://www.aragob.es/pre/cido/dga.htm
http://www.aragob.es/pre/cido/justicia.htm
http://www.aragob.es/pre/cido/pignata.htm
http://www.aragob.es/pre/cido/armijo.htm
http://www.aragob.es/pre/cido/aljaf.htm
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 تاروال و ويسكا سطة،قرس : ونآراغ

 سرقسطة : العاصمة

 نسمة1.277.471:غوناآر سكان

 نسمة 917.288: سرقسطة محافظة سكان

 نسمة 218.230: يسكاو محافظة سكان

 نسمة 142.160: ترويل محافظة سكان

 آم 47.669:اإلقليم مساحة

 التاريخ من قليل

 ملوك .الرومانية ماقبل بةالحق منذ مختلفة شعوب عاشت يهاضارا في َنأ من بالرغم عشر، ديالحا القرن في يةسياس آهيئة غونراآ مملكة نشأت
 .اقليمنا في ًاارهداز االآثر يعتبر صرالع هذا لكن و .متعددة عصورل ونآراغ مملكة حكموا ونآراغ

 الحق و دلالع صورة وجود-فيمابعد تغير هذا ان من بالرغم-لكذ على الدليل .محقوقه و مبحريته االستمتاع :امتيازات شعوبهم نحوام غوناآر ملوك
 .االراغوني

 لكةالمم توسع ، Compromiso de Caspe آاسبيه اتفاقية :االن الى ثامنال القرن في آمقاطعة اصوله منذ ، مهمة بأحداث يزيتم اغونآر تاريخ
 اللقتسالا حرب ،Ilustración española االسبانية االيضاحات مساهمات ،mudéjarالموديخر الحضارة ، المتوسط البحر الى االراغونية

Guerra de la Independencia، االسبانية االهلية الحرب و Guerra Civil Española الخ. 

 مارثيال، عرالشا :ًايملاع عرضها و حضارتنا تمثيل في ساهمت سرقسطة تاريخ خالل في ثريةال الفلسفية و لميةالع الفنية، سياسية،ال المدنية، الحياة
 نوبل، جائزة Goya وياغ الرسام ،Gracián غراثيان الكاتب ،Miguel Servet سيرفيت ميغيل الجيوغرافي و الطبيب افيمباثيه، الفيلسوف

 اللغة استخدامات معجم " آاتبة ،Pilar Bayona بايونا بيالر البيانو عازفة ،Ramón y Cajal آاخال و رامون الطب في
 Pilar Lorengar رينغارلو بيالر العالمية .السوبرانو ،Buñuel بونويل السينمائي ،María Moliner نيريمول ماريا المشهور "االسبانية

 Pablo Gargallo غارغايو بابلو و Pablo Serrano سيرانو بابلو النحاتين ،Antonio Saura ساورا انتونيو و ارلوسآ السينمائين ،
 Conchita Martínez مارتينث آونشيتا التنس العبة و ،Soledad Puértolas بورتوليس سوليداد الكاتبة و ،
 !لالآتشاف لك المتبقين لالك و


 :األراغوني اإلقليم إحتفالت

.الذاتي الحكم ذات ُاراغون إقليم بيوم فيه يحتفل .اغون ُار قديس .خورخي سان القديس :نسيان/ ُافريل 23- 

.بيالر راءذللع ذآارت سرقسطة مدينة في تفاليةإح بمظاهرة ّزيتمي و بيالر القديسة عيد هو و وطني، عيد :ُولالا تشرين/ ُاآتوبر 12- 

 .web del Gobierno de Aragón ةااللكتروني اراغون حكومة صفحة ُرز الىالوسطى العصورالقديمة منذ ن،اغورا تاريخ لمعرفة

 الثقافات متعددة آراغون


االوروبية القارة من دمونقا معظمهم اجنبي، 75.000 من اآثر الى وصل آراغون في االجنبية السكان عدد 2006 عام من الثاني ونآان شهر في 

%).29( االمريكية و%)25(االفريقية ،%)42(


.سرقسطة االراغونية العاصمة في يقيمون وناراغ في االجانب صفن من أآثر .نبلالجا بةا جذ مدينة تعتبر سرقسطة 

%.15 عن يزيد المحصون االجانب عدد أن حيث .االلمونيا و ريكال، التايود،اآ مستمر، تزايد في التالية القرى في االجانب عدد

http://www.aragob.es/pre/cido/caspe.htm
http://www.aragob.es/pre/cido/aranda.htm#ilustracion
http://www.aragob.es/pre/cido/mudejar.htm
http://www.aragob.es/pre/cido/guerra.htm
http://www.aragob.es/pre/cido/sitios.htm
http://www.aragonesasi.com/goyaini.php
http://www.aragob.es/pre/cido/gracian.htm
http://www.aragob.es/pre/cido/servet.htm
http://www.redaragon.com/sociedad/asiglo/pbayona.asp
http://www.redaragon.com/sociedad/asiglo/rcajal.asp
http://www.redaragon.com/sociedad/asiglo/plorengar.asp
http://www.aragob.es/pre/cido/bunuel.htm
http://www.redaragon.com/sociedad/asiglo/mmoliner.asp
http://www.aragonesasi.com/personajes/gargallo.php
http://www.masdearte.com/item_artistas.cfm?noticiaid=3338
http://www.redaragon.com/sociedad/asiglo/asaura.asp
http://www.redaragon.com/sociedad/asiglo/cmartinez.asp
http://www.escritores.org/puertolas.htm
http://www.aragob.es/pre/cido/historia.htm
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 آتشفآتشفاا
 رقسطةرقسطةرقسطةسس :::دينتكدينتكدينتكمم
 الموقع


.السكان عدد حيث من اسبانيا في الخامسة المدينة هي و أراغون الذاتي قليماإل عاصمة هي سرقسطة 

.ةاإلسباني الرئيسية المدن معظم مع جيدة اتصال بشبكة تعمتت و برو،اإل وادي في اسبانيا، شرق المش في تقع 


 .المدينة بهذه االخير مجراهم في ّنيمرو الوربا و الغايغو نهرا و اإلبرو نهر

البوشورنو ريح و ّيةوق عاصفة رياح عن عبارة هو الثيرثو .الصيف فصل في ّراح و الشتاء فصل في بارد ّ،قاري تبرعُي اإلقليم 

.ظممنت غير بشكل و المدينة هذه في ًاليلق تمطر .الصيف فصل في ًادج مزعج و افج بأنه يتميز 


الصناعية المناطق في مرآزيت ًايعانص ًاجاتنا األآثر النشاط .الخدمات مجال في تعمل النشيطة السكان عدد نصف من أآثر

.المدينة محيط حول 


تكوين الى أدى سرقسطة لمدينة القوي ّومنلا .الرئيسية التجارية المجمعات و المسارح حف،المتا ا،السينم ، المعالم تجد المدينة مرآز في 

.يهفرتلا مراآز و الكبيرة التجارية المجمعاتنشاءا تجذب ًاضيأ بدورها التي عديدة سكنية مناطق 


مرآزتت الكليات .العالي التعليم قطاع في ًابلاط ألف نخمسي من أآثر على تحتوي سنة، خمسون من أآثر مند ةجامعي مدينة يرتعت سرقسطة 

.الجديد اإلنشاء ذا "األآتور " جيالتكنولو الحرم و فرانثيسكو سان ميدان في الجامعي الحرم في 

 ...سرقسطة

 : km2 1061اإلقليم مساحة

 ѧ 667.000مةنسѧѧѧ :السكان عدد

 ѧ 6,5ºCيفصѧ ѧѧѧѧѧѧتاءالشѧ ѧѧѧѧѧѧيفѧ 25ºC ѧѧѧѧيفالصѧ ѧѧѧѧѧѧلفصѧ ѧѧѧѧѧѧيفѧѧѧѧѧѧ الحرارة درجات متوسط

 التاريخ من قليل

 اإليبيريون قبل من تأسست .ًالبق فيها عاشت التي الشعوب ترآتها التي للبصمات ًةنتيج ،"عةبرألا الحضارات ةمدين " آـ معروفة سرقسطة
 عاصمة ّمث من و ،)الوربا و الغايغو اإلبرو أنهر بين واقعة اغوستو، ثيسر ( رومانية ةمدين ًاقحال أصبحت التي "سالدويه" اسم تحت
 .آراغون لمملكة حيةيالمس العاصمة َاريخأ أصبحت حتى )سرقسطة( العربية المملكة

 .ليونناب جيوش حصار قاومت سرقسطة ،)1814 ـ 1808( اللإلستقا حرب خالل



 

                   
  

 
 

               
                   

               
 

                   
            

 
                      

                   

 
                     

                   
 

                  
                         

               
 

                     
       

 
                  

                   
                   

         
 
 

                     
        

    
 

                     

 

9
 

 و المدينة شهدته الذي الحديث عيانصلا للتطور ًةنتيج الريفية، للهجرة قبلة إلى سرقسطة تحولت عاشر، التاسع القرن ُاواخر في
 .الحديد سكة قدوم

 القرون خالل هاحدود على أآيد بشكل تتفوق .يعرس ّومن تشهد سرقسطة ، العشرون القرن في
 َ،أيضا الشمالي الجانب من ّومنت سرقسطة .العمل أماآن قربب وضعها بتثبيت ترغب سكانها ألن بالنشوء، تبدأ جديدة احياء و الوسطى
 .جديدة شوارع إلنشاء الحديد سكك و نهاراأل بمناطق متالئتس ء،فاباإلخت تبدأ البائرة األراضي البساتين،

 ، االمونتانيان ( المدينة في تنشأ جديدة شرآات .المدينة في اإلجتماعية و صاديةاإلقت الحياة في العميقة حوالتبالت ميزتت شرونالع القرن بداية
 ).آراغون بنك و الثراغوثانو بنك ( مهم مالي تحرك يرافقها و ،...)الثاراغوثانا،

 بعض تمدد و بزراعة متميزة المهم، العمالي التحرك أصل ُعتبرت المبتدئة الصناعة العشرون القرن أوائل في اإلجتماعيةو النظر وجهة من
 منشوارات و)1895عام آراغون إيرالدو ( متعددة جرائد هاظهور شكل أخذت بحيث الفكارا من متتالي لفوران َاقفارم ، العمالية النقابات
 .أخرى

 الصناعات و البنوك ، التجارة انطالقة طريق عن سرقسطة في ضحوا بشكل ينعكس وهذا الثالثون سنوات في تبدأ إلقتصاديا الرخاء فترة
 .الجامعية المدينة انشاء ابتداء و المدينة هيئة جوهري بشكل ستحسن بدورها التي تنفذ عامة يعرامش عدة .المعدنية و الغذائية

 النظر غضب .اإلقتصادي القحط و القلة اتبسنو و السياسي بالردع شيء آل قبل اتصفت)1936-1939(األهلية للحرب الالحقة الفترة
 أمام الحياة ظروف تحسين عن تبحث يثح الريف، في اساسي بشكل ، الفترة هذه في للشعوب الجذب قبلة قىتب سرقسطة هذا آل عن
 .الخمسين نواتس في نشأي "المحمي السكن " السكاني ّومنلا بسبب ّلدةالمتو السكن مشاآل يفلتخف محاولة في .العامة االزمة

 ال "الـ م البيالر آنيسة بين جديدةلا البلدية افتتاح مثل المدينة، في مهمة تحسنات قهفاري تصاديقاإل للوضع البطيء التحسن ين،تالس سنوات في
 .سانتياغو جسر اءبن و اإلنديبندينثيا شارع تعديل ،"لونخا

 نحو اساسي بشكل ّجهةمتو المدينة، في الثقافية و اإلجتماعية الحياة بفوران تتصف ،)70-80 سنوات ( الفرانكية الديكتاتورية سنوات آواخر
 هذه في المحقق النجاح ضمن من.1979امع في احتفلت االولى الديموقراطية االنتخابات 1931 عام منذ .السياسي التحرير تحصيل
 اجل من الصراع و االستقالل الحالية، األمور الوقت نفس في .الشعب لخدمة العمارات و األماآن مختلف تأهيل نجد الديموقراطية الفترة
 .سرقسطة في تبرز بالعمر التقدم و الهجرة الشبابي، اإلغتراب الماء،

 و 1808-1809"سيتيوس لوس" سنة 200 احتفال همين،م يحديثين مشروط اريمعم ّرتطو و ّلتحو بعملية يبتدأ عشرون و الواحد قرن
 موضوعه الذي 2008) عام من ايلول 14 الى حزيران 14 من (2008Exposición internacional 2008 الدولي المعرض
 .المدعوم ّرالتطو و الماء

 و الوطني ي،قليماإل لسلما على الكبيرة آالعاصمة سرقسطة دور توطيد الى تسعى لتطورا مشاريع تنفيذ ، جوهرية لحظات تعيش المدينة
 .الدولي

http://www.expozaragoza2008.es/


 

       
            
               

   
             
                   

 
 

             
 
 

    
 

                
      

 
           

 
                

                   
 

 
                 

                     
           

          
 
 

   
 

                 
                 

     
     

       
    

   
      

      
    

 
                   

 

10
 


 :التالية فاالتباإلحت سنة آل في يتمتعون سرقسطة سكان

.التقليدي "ونوسكرلا "نسىن أن نستطيغ ال .سرقسطة مدينة يعفش عيد .باليرو القديس : الثاني آانون 29- 

السكان قبل من المدينة من "آارليستاس " السياسية األحزاب جيوش بطرد ُحتفلي اليوم هذا في ".مارثادا ثينكو : "آذار 5- 


 .1838 عام في المحليين

الحكم ذات ُاراغون يمإقل بيوم يهف فلتحي . ُاراغون قديس .خورخي سان القديس :نسيان/ ُافريل 23- 

للعذراء ذآارت سرقسطة مدينة في إحتفالية بمظاهرة ّزييتم و بيالر القديسة عيد هو و وطني، عيد :ُولالا تشرين / ُاآتوبر 12- 


.الذاتي .بيالر 

 .web del Centro de Historia التاريخ مرآز اإلنترنت صفحة على اطلع المدينة، تاريخ ولح أآثر معلومات لمعرفة

 الثقافات متعددة المدينة سرقسطة


مساهمات هانحتت خاتاري المفتوحة، المدينة .المتنوعة الحضارات التقاء مكان لتكون الفرصة على حازت سطةقسر ي،الجغراف موقعها بسبب 

.األراضي هذه في عاشت التي الشعوب 


 .اسبانيا يمأقال مختلف من القادمة سرقسطة سكان نسمة العشرون،تزايدت القرن خالل


:المتكاثرة األجنبية الشعوب إلستضافة درتهاق بسبب الثقافات، متعددة ينةمد أصبحت عشرونلا و حدالوا القرن في سرقسطة 

الوالدة نسبة الذي الزمن في منعشة إلهام خةفن برتعت ، الشباب بقطاع المتمثلة الزيادة هذه .أجنبي اصلهم سكانها من %2 ًاتقريب 

 .متناقص معدله


و رجال%53و نساء %47. شخص 75.000 حوالي ثلونيم سرقسطة في ينميقمال األجانب السكان عدد 2006 امع في 

ياكيرما من هو للهجرة الرئيسي ألقليما .العالم من دولة 130 حوالي من سكان هنالك سرقسطة في.سنة 30 العمر متوسط 

 .اإليكوادورية و الرومانية هما تمثيل االعلى اإلثنتان الجنسيات لكن، و .الجنوبية و الوسطى

 .العالم من أخرى مدن مع مؤسسي بشكل متآخة اآلن سرقسطة مدينة

 األساسية البلدية الهيئات

 استقالل بدرجة تعمتت البلديات الحاضر، الوقت في .لبلدياتا الى طريقها تشق الديموقراطية الحكومات ،1979 عام البلدية االنتخابات يعد
 .المدينة في السياسية و الثقافية ، إلجتماعيةا الحياة في وجودها الى أدى مما لإلدارة واسعة قدرة و عالية
 :التالية النواحي في تنقسم سرقسطة بلدية

 اإلجتماعي النشاط و الرئاسة-
 ةالبيئ و عمريةمال الهندسة السكن، العمران،-
 الرياضة و الدعم-
 العامة الخدمات-
 الوطنية المشارآة و الهياآل-
 ليالداخ النظام و اإلقتصاد الملكية،-
 التربية و فةاقثلا-

 .ةيمرآز غير ديةللبا اإلدارة ألن ذلك و الجيران مجالس و بقطاعك الخاص البلدية مجلس في عملها تستطيع اتاإلجراء بعض

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria
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 الخرائط و سياحية معلومات


:المدينة في المتواجدة السياحة مكاتب في استعلم سطة،سرق إلآتشاف 
http://turismo.zaragoza.es 


:لسرفسطة السياحة مكتب في مجاني بشكل للمدينة خرائط على الحصول تستطيع 
Plaza Nuestra Señora del Pilar s/n – 50003 Zaragoza 


Tel. 902 20 12 12 / 976 20 12 00 

E-mail: Hturismo@zaragoza.es 


مدينةلا عشوار دليل فهارس مساعدة

 المدينة عن ساسيةأ معلومات

 الطوارئ حالة في المهاتفة أين

 لياتلا العنوان في سرقسطة ريطةخ الى الوصول تستطيع ًاضيأ
Hhttp://idezar.unizar.es/callejero/index2.jsp 

 مع المدينة خارطة تجد قد ًأحيانا خليةالدا اتالصفح في الهاتف دليل في نهأ تذآر ذلك مع 
.المدينة لشوارع متفاعل 
. ستجد
.
 


091:الهاتف .الوطنية الشرطة 

092:الهاتف .حليةالم الشرطة 


080:الهاتف .المطافئ رجال 


112 الرقم .بأراغون النجدة 


061:الهاتف .بأراغون الصحية اإلستعجالت و المساعدات 


902170196:الهاتف .بةالمناو الصيدلية 

976224880:تفالها 
.سرقسطة األحمر الصليب

902111280:لهاتفا
 .سرقسطة بلدية إستعالمات
 976714000:الهاتف .أراغون حكومة

 المدينة في التنقل


900504405:الهاتف .المنزلي العنف ضحيات نساء 


976232828:الهاتف . سرقسطة األمل هاتف 

900202010,:الهاتف .مراهقينال و طفالاأل مساعدة 976556565
 


.الشاب هاتف 

: 010 تفالها 

 .ًايشم تذهب ان تستطيع المدينة مرآز في للتنقل
 :باألخص

 طةسقرس بلدية

 .المدينة في اقامتك خالل مفيدة ستجدها التي المؤسسات من العديد تجد المنطقة هذه في

Plaza del Pilar, 18 
Tel. 976 72 11 00 / 976 72 12 34 / 010 


010 الهاتفية الرعاية خدمة 

http://turismo.zaragoza.es/
mailto:Hturismo@zaragoza.es
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(DGA) راغونأ حكومة 
Paseo María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) 

Tel. 976 71 40 00 

 الوطنية الشرطة
C/ General Mayandía, 3 

Tel. 976 46 99 97 / 976 46 99 00 

 الحكومة نيابة

 يةعامتجإلا لشؤونا و العمل وزارة
Paseo Fernando El Católico, 63-65 

Tel. 976 999164 

 غونارآ في الصحة خدمة ـ الصحية العناية
Paseo María Agustín, 16 

Tel. 976 76 58 00 

 المكتبات و التعليم مجلس
C/ Cortesías, 1 

Tel. 976 20 32 99 

 الثقافات دار
C/ José Palafox, 29 

Tel. 976 29 61 74 / 976 29 64 86 

 البيالر ميدان السياحة مكتب
Plaza Ntra. Sra. del Pilar, s/n 

Tel. 976 39 35 37 

 يةإلدارا اتالمنازع محكمة

 الحافالت استعمل ، الطويلة للمسارات

 TUZSA ةالمدين حافلة

 .المدينة في األحمر اللون ذات

Centro Comercial “El Caracol”, Paseo Independencia, 24-26, 1ª - 50001 Zaragoza 
Tel. 976 59 27 27 

www.tuzsa.es 

 :2007 التعرفة
 يورو 0.90:يطةسالب التذآرة
 مجانية ):البوم خط 
( الليلية للخدمة يطةالبس التذآرة

5
  و آفالة يورو 2( يورو 7:الحافلة بطاقة

 .هانع استفسر

 ضمن خطوط عدة في التنقل تستطيع .يورو 0.507 تستهلك سفرة آلاولية آدفعة يورو
 .األولى لسفرةل اليةالت الساعة
 .قسيماتلل أخرى أنواع هنالك

Plaza del Pilar s/n 
Tel. 976 99 90 00 / 976 28 85 00 - Fax 976 99 94 57 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 (planta 5ª), 2 (planta 4ª), 3 (planta 3ª) 4 (planta 2ª) 
C/ Coso, 34 

Tel. 976 20 84 78 / 976 20 84 92 / 976 20 86 41 / 976 20 87 35 

.(
 

http://www.tuzsa.es/
http:���:0.90


 

 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                      
                    

                   
            

 
              

         
 
 

   
 

               
             

 
                      

                    
             

 
 

     
 

    
       

       
    

      

 

mapa:التالية يطةالخر على نظرة ألق المدينة في األحياء مختلف ةفلمعر

 ةياألساس األنظمة

 .الذاتية او يةالدول القوانين في عليه نصوصم هو لما ًاقفو صالحياتها، مجال ضمن لتنفيذ قدرة لها أن أي تنظيمية، بسلطة تعمتت البلديات
 .المدينة في الحياة لتنظيم القانون من أقل مجال في و العامة الصفة ذات اماألحك ّنس تستطيع البلديات القدرة لهذه آنتيجة
 نشير مراسيمال عن نتكلم عندما .البلدي التفويض قبل من عليها الموافق ظمةاالن و المراسيم طريق عن تتحقق للبلديات التنظيمية السلطة
 .الذاتي التنظيم ، الخاصة للقواعد االنظمة و المواطنين على أثيرالت ذات يةالبلد عدإلىالقوا

 normativa municipal البلدية القواعد آل و Reglamento orgánico municipal البلدي العضوي النظام تجد أن طيعتتس
 .طةسرقس في البلدية صغحة في فةالمختل المواضيع حسب مفصلة

 بيتك في البلدية

 .البلدية تبمكا في المتكررة ألمورل المعامالت إلجراء تساعدك Ayuntamiento en Casa بيتك في بلديةلا خدمة
 .ًامخصوص البلدية الى الذهاب تضطر ال حتى المعامالت اجراء تستطيع كبيت من

 حثبت الذي اإلجراء اسم بةاتآ طريق عن مباشر بشكل حثب اجراء طريق عن أو الموضوع حسب تهمك تيلا الخدمة عن البحث تستطيع
 عن هل ، ءهاراجا آيفية من تأآد النتائج على تحصل دماعن ".المعامالت دليل " قسم في ....) ف،فاالز البلدية، في التسجيل " ًالثم ( عنه
 .البريد أو الهاتف طريق عن اإلنترنت، طريق عن أو ً،شخصيا هنالك الذهاب طريق

 سرقسطة حول مهمة انترنت صفحات

- y Turismo de Zaragozawww.zaragoza.es سطةقرس بلدية
-y www.zaragoza-ciudad.comwww.infozaragoza.com سطةقرس عن وضوعيم باب

-www.dpz.es سرقسطة في مياإلقلي المجلس
- www.aragob.es أراغون حكومة
- www.aragonesasi.com , www.redaragon.comwww.aragon.net , ونغاآر في موضوعية أبواب

13
 

http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/maparuido/mapa.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/normativa/ordyreg.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/normativa/enlace/organizacion/reg_org.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/default.htm
http://www.zaragoza.es/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/turismo/
http://www.infozaragoza.com/
http://www.zaragoza-ciudad.com/
http://www.dpz.es/
http://www.aragob.es/
http://www.aragon.net/
http://www.redaragon.com/
http://www.aragonesasi.com/
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جددجددجددالال لللسكانلسكان ساسيةساسيةساسيةاا واردواردواردمم 
 بالهجرة متعلقة اجراءات و معلومات

 لألجانب وحيد اراغون مكتب
C/ Obispo Covarrubias s/n - 50005 Zaragoza 

Tel. 976 98 00 20 – Fax 976 98 00 20 
 .العائلي التجمع طلب ، البطاقة يرتغي التصريحات، تجديد العمل، و اإلقامة تصريحات

 طةشرلا آزمر


: 976 99 90 30 ُسبقم موعد 

C/ General Mayandía 3 - 50004 Zaragoza 
Tel. 976 46 99 97 

البطافات إستخراج .البصمات

 نيلمدا التسجيل مكتب

.
 

Edificio Plaza 14, C/ Alfonso I, 19 
Tel. 976 20 84 20 

 .األزواج تسجيل.الجنسيات

 غونارا حكومة نيابة


.الوالدات تسجيل 

Plaza del Pilar, s/n - 50003 Zaragoza 
 .قبل من موعد لديك يكن لم إذا اإلستعجال الةح في تجديد، التغييرات، تقديم

 جانباال قسم – الحكومة نيابة
Paseo Fernando El Católico, 63-65 – 50006 Zaragoza 

Tel. 976 55 00 48 

.العمل و اإلقامة تصريحات 

 الهجرة عن و المهني 
– االجتماعي اتاالستعالم آزمر
Paseo Fernando El Católico, 63-65 – 50006 Zaragoza 

(SOASI) نبلألجا اإلجتماعية اإلستعالمات و اإلستشارات 
Tel. 976 79 10 18 

 الخدمات من المساعدات على للحصول الشروط و اتاإلجراء اجتماعية، مواردنبلألجا اإلجتماعية اإلستعالمات و اإلستشارات

)المتوفرة اإلجتماعية المساعدات برامج ، اإلجتماعية للخدمات الصحيح اإلستعمال اإلجتماعية، 

) 

 ).االجتماعية للمشاريع مهمة عناصر للمهاجرين، التواسط اساليب و االنظمة

 .مجانية خدمة

 موارد ) نلمهنيي اجتماعية معلومات و
 ، الهجرة حول خدمات و أدوات عية،اجتما

 .طةسرقس في االجتماعيين العمال

 آلية مع باالتفاق

 .19.30 الى 16.30 من و 14 الى 9 الساعة من
 و

 المهني – االجتماعي القسم
Tel. 976 79 10 19 

 االتفاقيات حول إستعالمات ،العمل كاويش ، يبمكاتال تقديم أين و آيف حول اتإستعالم ، عياإلجتما ـ العملي القانون حول آاملة معلومات

 .األجانب ونقان حول اساسية قانونية إستعالمات المشترآة،


.األحمر الصليب في إلراديةا العودة برنامج الملجأ، بطالب العناية برنامج 
C/ Sancho y Gil, 8 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 22 48 83 
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.
 الداخلية وزارة
Tel. 900 15 00 00 

www.mir.es 

 قسطةرس في القنصليات

 األماني قنصلية
C/ Cinco de Marzo, 7, 1º Izda. - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 30 26 66 - Fax 976 21 47 83 
E-mail: consulado@grupoilssa.com 

 الشيلي قنصلية
Avenida Anselmo Clavé 37-45, bloque 5 escalera Izquierda, 8º B - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 28 33 09 
E-mail: pevalper@terra.es 

 نسارف قنصلية
C/ Josefa Amar y Borbón, 5, principal B – 50001 Zaragoza 

Tel. 976 21 69 17 - Fax 976 22 31 88 
E-mail: mireille@ledesmaaguirre.com 

 الدومنيك يةجمهور قنصلية
C/ Santa Teresa de Jesús, 8, 2º B - 50006 Zaragoza 

Tel. 976 55 00 17 

 آوستاريكا قنصلية
C/ Costa, 3 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 23 85 67 
E-mail: barbozagrasa@ya.com 

 إيطاليا قنصل نائب
C/ San Miguel, 2, 9º A - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 22 86 59 - Fax 976 22 32 94 

ريوخا و أراغون(
C/ Fray Luis Amigo, 4 – 50006 Zaragoza 

Tel. 976 25 31 92 – Fax 976 37 75 68 
E-mail: consulado@eslovaquia.es – www.eslovaquia.es 

.(
  إسلوباآا يةجمهور قنصلية

www.maec.es  الخارجية لوزارة التابعة رنتنتاإل صفحة على اطلع ، لدولتك التابعة السفارة او القنصلية موقع لمعرفة
 www.embajada-online.com او للمواطن خدمات

القانونية ستشارةاإل
 (SAOJI)
 للمهاجرين القانونية التوجيهات و العناية :الهجرة و اإلجتماعية و المهنية اتاإلستعالم آزمر

Paseo Fernando El Católico, 63-65 – 50006 Zaragoza 
Tel. 976 79 10 18 

 مع اإلتفاق
َاءاسم النصف و السابعة تىح النصف و الرابعة من لجمعةا إلى األثنين ومي من

 .
 للمهاجرين القانونية للعناية رىأخ مجاب و انبجباال تعلقةالم المواضيع في ونيةالقان العناية القانونية، التوجيهات و اإلستعالمات
.
 .
 ترويل و ويسكا سرقسطة، في المهنية المحاميين مدرسة

 ) .الصباح فترة في(
 .مجانية خدمة
 َاهاتفي ُسبقم موعد اخذ يجب

http://www.mir.es/
mailto:consulado@grupoilssa.com
mailto:pevalper@terra.es
mailto:mireille@ledesmaaguirre.com
mailto:barbozagrasa@ya.com
mailto:consulado@eslovaquia.es
http://www.eslovaquia.es/
http://www.maec.es/
http://www.embajada-online.com/
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 سرقسطة في المحاميين ابةنق
C/ Don Jaime I, 18 - 50001 Zaragoza 
Tel. 976 20 42 20 - Fax 976 39 61 55 

UGT 
C/ Costa 1, entresuelo - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 70 01 00 - Fax 976 70 01 03 
E-mail: migraciones@aragon.ugt.org - http://aragon.ugt.org/migraciones 


.اإلجتماعية و المهنية القانونية، العناية


 (CITE) المهاجرين الللعم اإلستعالمات مرآز
Paseo de la Constitución, 12, 1 - 50008 Zaragoza 

Tel. 976 48 32 08 / 976 48 32 10 - Fax 976 21 25 23 
E-mail: citearagon1@aragon.ccoo.es - CITE, www.aragon.ccoo.es 

 .للمهاجرين القانونية اإلستعالمات و اإلستشارات
 .َاءاسم الثامنة الى النصف و

 الخامسة من عاءاألرب يوم و َاحابص الواحدة حتى العاشرة من الجمعة إلى األثنين يوم من

 SOS العنصرية
C/ Espoz y Mina 6 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 29 02 14 
E-mail: sosracismozgza@telefonica.net 

 .التمييز حالة ضد اوىكللش كتبم .القانونية التوجيهات و اإلستشارات

 األحمر الصليب
C/ Sancho y Gil, 8 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 22 48 80 / 976 21 84 01 
E-mail: zaragoza@cruzroja.es - www.cruzroja.es 

التمييز حالة ضد اوىكللش كتبم 
.القانونية التوجيهات و اإلستشارات 

.إلراديةا العودة برنامج الملجأ، بطالب العناية امجنبر 

 آانفراك جمعية

.
 

C/ Madre Vedruna 1, principal - 50008 Zaragoza 
Tel. 976 30 28 66 - Fax 976 30 28 67 

E-mail: info@fundacioncanfranc.org - www.fundacioncanfranc.org 
 .العمل و لإلقامة القانونية التسوية أجل من التوجيه

 البلدي اإلحصاء

 تصريح يمتلكون اذا و يةالجنس عن النظر بغض اإلدارية، الحقوق لكل ما مكان في األشخاص سكن و إقامة يثبت الذي سجللا هو اإلحصاء
 .اآثر فيه يعيشون الذي المكان في التسجيل عليهم نأماآ عدة في يقيمون الذين 
.ال أو إقامة

.ّةسري تعتبر اإلحصاء لسجل  المقدمة المعلومات ـ
لخا 
..السكن، المهنية، المساغدات ، التعليم مقل عيةاإلجتما الحماية برامج من تفادةلإلس الحق يعطيك فيه التسجيل ـ 


البطاقة طلب يستطيع األجنبي أن نيعي مما ، الصحية المساعدة على للحصول حقال يعطيك آذلك البلدي إلحصاءا في التسجيل ـ 
.
 


 .اإلسبانيين المواطنين يةقب عليها يحصلون التي الخدمات من اإلستقادة و الصحية

 أو Junta municipal لحييك التابع البلدي المجلس من أو بلديتك من تطلب أن يجب الخاص سكنك لك يكون عندما
 ).المسكن أعضاء لكل ( الجماعية الفردية اإلجصاء طلب استمارة Junta Vecinal  الجيران مجلس
 التابعة plano de las Juntas المجالس خارطة في ابحث له تنتمي مجلس أي ةفلمعر
 .للبلدية

mailto:migraciones@aragon.ugt.org
http://aragon.ugt.org/migraciones
mailto:citearagon1@aragon.ccoo.es
mailto:sosracismozgza@telefonica.net
mailto:zaragoza@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/
mailto:info@fundacioncanfranc.org
http://www.fundacioncanfranc.org/
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/participacion/listado_Centro?id=90
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/participacion/listado_Centro?id=91
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/participacion/plano_junta.htm
http:www.aragon.ccoo.es
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 :التالية األوراق قديمت يجب


:اإلحصاء يطلب الذي للشخص رسمية ريفتع وثيقة ـ 
 ب،األجان سجل في التسجيل شهادة األوروبي، اإلتحاد بلدان من أنت إذا قة،االسي رخصة أو السفر جواز ف،التعري بطاقة إسباني، تأن إذا

 .السفر جواز أو اإلقامة تصريح أجنبي أنت إذا األصلي، ببلدك لخاصةا التعريف بطاقة أو السفر جواز
 الغاز، لماء،ا 
( فاتورة صل و اخر أو وات،سن خمسة عن تقل ال أقدمية مع اراآلج عقد ء،الشرا عقد سند السكن، انكم ثبتت التي الوثيقة ـ

اإلحصاء يطلب الذي للشخص السكن عنوان و الغسم على تحتوي بحيث 
)الخ الكهرباء، 

سكنه وانآعن يظهر ان يريد لكن و اإلحصاء طالب ملك ليس السكن مكان أن حالة في ـ 

.

.أصلية تكون أن يجب الوثائق هذه  


:يلي ما احدى عن نسخة و السكن مالك قبل من ّقعوم وآيلت احضار يجب 

 .رسمية

العائلة دفتر عن نسخة أو اصلية الوثيقة األبناء، سفر جوازات عن نسخة و االصلية الوثيقة ـ

 يفتعر وثيقة اية أو السفر جواز ، الشخصية التعريف قةاطب

. 



 :يلي ما اإلعتبار نعين تأخذ أن يجب


).اقامتك فترة 
( حصوله سببت التي الفترة خالل المفعول ساري يصبح البلدي إلحصاءا في تسجيلك ـ 

التسجيل خسرتس إال و التسجيل تاريخ منذ المعدودة المهلة اءانته قبل البلدية تبمكا الى تذهب أن يجب التجديد بهذا للقيام ـ
 .اسبانيا في الدائميين سكانال أو األوروبية الرابطة من ليسوا الذين ألجانبا عن نتكلم دماعن عاميين آل تجديده يجب األحوال آل في ـ

. 


:في اجراءات و استعالمات 

 المواطنين مع العالقات مكتب 
. قسطةسر بلدية
- Plaza del Pilar, 18 - 50003 Zaragoza الهاتفية يةالرعا خدمة 010 

Actur Rey يدالبل المجلس Fernando Avenida María Zambrano 56 - 50018 Zaragoza 
Tel. 976 73 37 84 / 976 73 38 62 - Fax 976 73 69 33 - E-mail: junta-actur@zaragoza.es 

 AlmozaraAvenida Puerta Sancho, 30 - 50003 Zaragoza يدالبل المجلس
Tel. 976 40 46 94 - Fax 976 40 57 44 - E-mail: junta-almozara@zaragoza.es 

 Casco HistóricoC/ San Pablo, 37 - 50003 Zaragoza البلدي جلسمال
Tel. 976 39 74 05 - Fax 976 20 12 43 - E-mail: junta-historico@zaragoza.es 

  - Centro50005 Zaragoza C/ Hernán Cortés 33, 1º planta يدالبل المجلس
Tel. 976 22 39 22 - Fax 976 22 45 00 - E-mail: junta-centro@zaragoza.es 

 Miralbueno Camino del Pilón, 147 – 50011 Zaragoza يدالبل المجلس
Tel. 976 32 82 41 - Fax 976 32 03 54 - E-mail: junta-sanjose@zaragoza.es 

 DeliciasC/ Mompeón Motos, 12-14 - 50017 Zaragoza يدالبل المجلس
Tel. 976 32 30 69 - Fax 976 31 83 08 - E-mail: junta-delicias@zaragoza.es 

C/ Perdiguera, 7 - 50014 Zaragoza El Rabal يدالبل المجلس
Tel. 976 79 87 50 - Fax 976 52 68 14 - E-mail: junta-rabal@zaragoza.es 

 Las FuentesC/ Florentino Ballesteros, s/n - 50013 Zaragoza يدالبل المجلس
Tel. 976 72 40 60 - Fax. 976 42 84 98 - E-mail: junta-lasfuentes@zaragoza.es 

mailto:junta-actur@zaragoza.es
mailto:junta-almozara@zaragoza.es
mailto:junta-historico@zaragoza.es
mailto:junta-centro@zaragoza.es
mailto:junta-sanjose@zaragoza.es
mailto:junta-delicias@zaragoza.es
mailto:junta-rabal@zaragoza.es
mailto:junta-lasfuentes@zaragoza.es
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 Oliver-Valdefierro C/ Muniesa, 5 - 50011 Zaragoza البلدي المجلس
Tel. 976 33 29 88 - Fax 976 32 59 04 - E-mail: junta-oliver@zaragoza.es 

 San JoséPlaza Mayor, 2 - 50008 Zaragoza البلدي المجلس
Tel. 976 49 68 68 - Fax 976 49 61 80 - -mail: junta-sanjose@zaragoza.es 

 Santa IsabelAvenida Santa Isabel, 100 - 50058 Zaragoza يدالبل المجلس
Tel. 976 57 18 81 - Fax 976 57 18 81 - E-mail: junta-santaisabel@zaragoza.es 

 TorreroC/ Monzón, 3 - 50007 Zaragozaالبلدي المجلس
Tel. 976 25 91 63 - Fax 976 25 91 78 - E-mail: junta-torrero@zaragoza.es 

C/ Domingo Miral, 5 - 50009 Zaragoza Universidad  البلدي المجلس
Tel. 976 72 17 90 - Fax 976 55 18 00 - E-mail: junta-universidad@zaragoza.es 

 CasablancaC/ Viñedo Viejo, 1 - 50009 Zaragoza البلدي المجلس
Tel. 976 55 28 26 - Fax 976 55 28 26 - E-mail: junta-casablanca@zaragoza.es 

 AlfoceaC/ Castelar, 23 - 50120 Zaragoza الجيران مجلس
Tel. 976 78 50 44 – Fax 976 78 40 34 

 CasetasPlaza del Castillo, 7 – 50620 Zaragoza الجيران مجلس
Tel. 976 77 14 34 - Fax 976 78 65 24 

 Torrecilla de ValmadridC/ La Iglesia, 1 – 50139 Zaragoza الجيران مجلس
Tel. 976 13 18 22 

C/ Aragón, 4 – 50190 Zaragoza Garrapinillos رانيجلا مجلس 
Tel. 976 30 32 43 - Fax 976 78 02 20 

 JuslibolC/ Zaragoza, s/n – 50191 Zaragoza لجيرانا مجلس
Tel. 976 51 74 21 - Fax 976 51 74 21 

C/ Autonomía de Aragón, 21 – 50720 Zaragoza La Cartuja Baja  الجيران جلسم
Tel. 976 50 13 04 / 976 50 12 49 - Fax 976 50 09 06 

 MontañanaC/ Mayor, 115 – 50059 Zaragoza الجيران مجلس
Tel. 976 57 68 28 - Fax 976 57 68 28 

 MonzalbarbaC/ Santa Ana, 34 – 50120 Zaragoza الجيران مجلس
Tel. 976 46 23 15 - Fax 976 77 14 58 

 MoveraPlaza Mayor, 1 – 50194 Zaragoza الجيران مجلس
Tel. 976 58 64 54 - Fax 976 58 69 19 

Avenida Peñaflor, 71 – 50193 Zaragoza Peñaflor  يرانالج سمجل
Tel. 976 15 41 69 - Fax 976 15 43 97 

Avenida San Gregorio, 14 – 50015 Zaragoza San Gregorio  يرانالج جلسم
Tel. 976 51 91 87 - Fax 976 51 91 87 - E-mail: junta-sangregorio@zaragoza.es 

Plaza España, 9 - 50820 Zaragoza San Juan de Mozarrifar  انالجير مجلس
Tel. 976 15 02 66 / 976 15 04 81 - Fax 976 15 02 66 

mailto:junta-oliver@zaragoza.es
mailto:junta-sanjose@zaragoza.es
mailto:junta-santaisabel@zaragoza.es
mailto:junta-torrero@zaragoza.es
mailto:junta-universidad@zaragoza.es
mailto:junta-casablanca@zaragoza.es
mailto:junta-sangregorio@zaragoza.es
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Camino Tomillar, 1 - 50011 Zaragoza Venta del Olivar الجيران مجلس
Tel. 976 53 29 06 - Fax 976 53 29 06 

 Villarrapa Barrio Villarrapa s/n - 50692 Zaragoza الجيران مجلس
Tel. 976 77 37 78 - Fax 976 50 09 06 

 الصحية؟ البطاقة طلب آيف

:مع سكنك لمكان التابعة ]الصحة مراآز /الصحة قسم على اطلع [centro de salud الصحي مرآزك إلى ّجهوتت أن يجب ـ
 *
 
*
 

]األحصاء /الحدثيين للمقيمين االساسية المصادر قسم على اطلع 
[ اإلحصاء شهادة

 .الشخصية التعريف وثيقة أو السفر جواز عن نسخة و االصلية الوثيقة

*
 العمل قسم في الخزائن اوينعن على اطلع 
) [ سكنك لمكان التابعة اإلجتماعي الضمان خزينة من تطلب 
( اإلجتماعي الضمان في راكتشالا رقم 

]اإلجتماعي الضمان 


 .الصحي الوطني لجهازا من زءج تصبح هكذا و الصحية البطاقة تصدر ـ

 .الصحي مرآزك في موعد تطلب آلما بك سيهتم الذي ،معالج طبيب لك ُخصصسي ـ
 ).األدوية ( اإلجتماعي نالضما من الصيدلية المساعدة على الحصول من تمكنك الصحية البطاقة ـ


 .آاراغون في الصحة لخدمة الصحية البطاقة معامالت وحدة
C/ Condes de Aragón 30 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 76 95 40 / 976 75 07 50 

 الطعام وجبات خدمة

 تماعيجا أآلم
/ ـ البلدية ملجأ
C/ Alonso V, 30 - 50002 Zaragoza 

Tel. 976 39 27 09 / 976 39 27 68 / 976 39 27 09 

 .العشاء و الفطور،الغذاء اتوجب توفير أيام، 
6 لمدة االقامة

 الكارمين سيدتنا رعية اجتماعي مأآل
Paseo María Agustín 8, 50004 Zaragoza 

Tel. 976 40 45 50 - Fax 976 40 45 51 

 يوريفوخ سانتو ّةخوأ اجتماعي مأآل
C/ Crespo Agüero 1 - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 22 18 37 

 الشابات النساء مةدخل الدولية كيةيالكاثول جمعيةال
C/ San Vicente de Paúl, 30 Pral. Dcha. - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 39 84 10 - Fax 976 20 79 03 
E-mail: zaracisjf@terra.es -ACISJF, www.acisjf-int.org 

للعمل الطالبين للمستخدميين الطعام توزيع

 ADRA جمعية

. 


C/ Oliver Pascual, 4, Local izda. - 50007 Zaragoza 
Tel: 976 59 14 91 

 .أخرى مؤسسات قبل من مكتوبة توصية تحت الطعام توزيع

/
 

http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/idezar/centros_salud.htm
http://www.acisjf-int.org/
mailto:zaracisjf@terra.es
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 اإلستحمام خدمة

 يدالبل الملجأ
C/ Alonso V, 30 - 50002 Zaragoza 


Tel. 976 39 27 68 / 976 39 27 09 

 .اإلستحمام

CAFA 
C/ San Blas 37, local 50003 Zaragoza 

Tel. 976 445676 
.
 المالبس غسل و اإلستحمام خدمة

 المالبس خدمة

 يدالبل الملجأ
C/ Alonso V, 30 - 50002 Zaragoza.  


Tel. 976 39 27 68 ó 976 39 27 09 

.
 الملجأ لمستخدمي خدمة

Cáritas 
C/ Paseo Echegaray y Caballero, 100 -  50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 47 30 

 الشابات النساء مةدخل الدولية كيةيالكاثول الجمعية
C/ San Vicente de Paúl, 30 Pral. Dcha. - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 39 84 10 -Fax 976 20 79 03 
E-mail: zaracisjf@terra.es - ACISJF, www.acisjf-int.org 

.
 للعمل الطالبين للمستخدميين الطعام توزيع .
 

 الثقافات مابين الوساطة و الدبلجة الترجمة، خدمة

 لثقافاتا دار في الدبلجة الترجمة، خدمة
C/ Palafox, 29 – 50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 64 86 / 976 29 45 36 – Fax 976 29 61 74 
E-mail: serviciosinmigrantes@zaragoza.es 

 .فاتاقثال مابين الوساطة و جةالدبل الترجمة،

 سرقسطة في المحاميين نقابة ـ الدبلجة خدمة
C/ Don Jaime I, 18 – 50003 Zaragoza 

Tel. 976 20 42 20 – Fax 976 39 61 55 


 .SAMI اتفاثقلا مابين الوساطة المساندة خدمة
C/ Barrio Verde, 8-10 – 50002 Zaragoza 

Tel. 976 20 38 75 
E-mail: sami@adunare.org 


..المهاجريين للسكان خدماتها بتحسين ترغب التي للمنظمات ستشاراتاإل خدمة .
 ّيتقص و أبحاث دراساتفاتاقثال ةالمتعدد الوساطة

http://usuarios.lycos.es/acisjfzgz/aboutus.htm
http://www.acisjf-int.org/
mailto:serviciosinmigrantes@ayto-zaragoza.es
mailto:sami@adunare.org
mailto:zaracisjf@terra.es
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 ياقةالس رخصة


 .المفعول سارية السياقة رخصتك أن من تأآد سيارة اراستئج تريد و آسائح ااسباني في متواجد آنت اذا

يكون أن بشرط إسبانيا، يف المفعول سارية ستظل اإلتحاد، نوناق تعديل بعد األوروبي، اإلتحاد أعضاء دول في المنجزة السياقة رخص إن 

 .لها.المساوية اإلسبانية الرخصة على للحصول فروضالم لعمرا يناسب للسياقة المطلوب العمر

.اإلقامة تصريح على حصولك منذ األولى الستة االشهر خالل األصلي بلدك السياقةمن رخصتك استخدام تستطيع ناه يمتق أنك حالة في 

.السياقة رخص لمعادلة اإلتفاق ذوو الدول ألحد تنتمي نتآ إذا إال اإلسبانية السياقة رخصة امالتمع ءبد يعتطتس الفترة، هذه مرور بعد 


 :في السياقة رخص معادلة حول المعلومات آل
www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/conductores/canje_permisos/ 

 : في المعامالت و استعالمات

 المرور لحرآة المحلية و المحافظة رئاسة
C/ Vía Univérsitas 4-6 – 50071 Zaragoza 

Tel. 976 35 89 00 – Fax 976 35 39 04 
 solicitud de canje de permiso de conducciónwww.dgt.es . السياقة صةرخ المعادلة طلب تحميل تستطيع
 .13.30 الى 8.30 عةالسا ون الخميس أيام و 14 الى 9 الساعة من الخميس الي ناالثني يوم من

 ، تشيلي، أورغواي، البيرو، المغرب، إيكوادور، آولومبيا، بلغاريا، األرجنتين، ( الدول ذهه احدى من السياقة لرخصة امتالآك حالة في
 ،sistema de cita previa سبقمال الموعد جهاز استخدام ستطيعت ، )الجزائر و بنيثوال، رومانيا،
 ًاكلام لكونك المرور، لحرآة لعامةا الدائرة في المرآبات و السائقين سجل في موجودة معلوماتك تكون عندما ذلك لكن و ترنتاإلن طريق عن

 .لذلك سجلت أو سياقة لرخصة ما، لمرآبة

 دالبري و النقود إرسال خدمات


 .كحيي في جودةوالم التلغراف و يدلبرا تبمكا في بذلك القيام ستطيعت رسائل ارسال تريد آنت اذا

الى االثنين يوم من 20.30 ـ 8.30 من التوقيت .976236868 هاتف 33انديبندينثيه، باسيو . المدينة مرآز في موجودة الرئيسية المكتبة 

.هاتف مخدع هنالك و للخارج األموال ارسال طيعتتس ًاضيأ المكتب هذا في .14 الى 9 من السبت أيام و الجمعة 

 االئتمان / التسليف / األعتماد


ال المحدود دخلهم اعي،اإلجتم وضعهم بسبب الذين اصلألشخ ُعطىت ، النقود من قليلة ةلكمي رضق عن عبارة هو الصغير اإلعتماد 

 .احتياطي ضمان أو لةلكفا مافتقاره بببس قليديت رضق على حصولال يستطيعون


 : خاص بشكل ُعطىي الصغير اإلعتماد

).الخ الصحية، العناية السياقة، رخصة الشمل، لجمع الرحالت ، األثاث شراء المسكن، ( األساسية اإلحتياجات لضمان ـ 

 .الصغيرة الشرآات تأسيس أو الذاتي للتوظيف المبادرة ـ


ةاالجتماعي المؤسسات مع بالتعاون و ,CAI, IBERCAJA o la CAIXA ثلم البنكية المؤسسات

 .التسليف من النوع هذا يديرون ، األراغونيزية الشرآات و

http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/conductores/canje_permisos/
http://www.dgt.es/
http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/oficina_virtual/conductores/hojas_informativas/2.40-Castellano.pdf
https://canjes.dgt.es/CANJES-DGT/canjes/index_canjes.jsp?formulario=si
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سكنسكنسكنالال 

.الشراء حالة في آما األجار حالة في ُادج صعب سرقسطة مدينة في السكن سوق 
 الى الذهاب تستطيع آذلك 
).لخا الجرائد، الشوارع، في اإلعالنات 
( ّرحلا السوق في دكيمفر تبحث أن ًادج امهم من التالية،

 المؤسسات مع اإلتصال إلى باإلضافة

 .ّجلالس في التسجيل


 .ثمن لها خدماتهم ولكن العقارية الوآاالت

شيء اي تضمن ال التي و المساآن ئحلوا مثل المدفوعة الخدمات لبعض ًاديج انتبه

 تااإلستشار خدمة

 وناغآر في المساآن عن ماتالاإلستع مكتب

. 


Tel. 976 29 76 38 
E-mail: info@aragonvivienda.com – www.aragonvivienda.com 

 (UCA) وناغآر في المستهلكين ةجمعي
C/ Espoz y Mina 6, 4º - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 39 76 02 – Fax 976 39 86 30 
E-mail: info@ucaragon.com – www.ucaragon.com 


.التكوين برامج .عام كلشب اإلستهالك و مسكن على الحصول آيفية حول معلومات 

 .UGT ينللمهاجر المساآن الئحة
C/ Costa 1 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 70 01 19 
E-mail: migraciones@aragon.ugt.org - http://aragon.ugt.org/migraciones 

 ).العقود اغةيص في خاص ليشك ( المعامالت و لإلستشارة مجانية خدمة

 المحمية المساآن

 ونغاآر في المحمية المساآن سجل
C/ Carlos Marx 2, local - 50015 Zaragoza y San Pablo, 48 - 50003 Zaragoza 

Tel. 900 12 21 32 (Cita previa) 
www.viviendaragon.org 

آراغون في المحمية ساآنالم احدى على الحصول في لراغبةا األشخاص
 ).سحبة ( القرعة طريق

)
 عن تتم المنح عليها يجب )استئجار او شراء 


 :هي آراغون في المحمية للمساآن الطالبين جلس في التسجيل تستطيع لكي الالزمة الشروط

 .ًانونياق متحرر قاصر أو )سنة 18( العمر من بالغ تكون أن ـ
-
 .Tener necesidad de vivienda لمسك تحتاج أن

 .آراغون في البلدي اإلحصاء في مسجل مسكنك افراد أحد أو أنت تكون أن ـ
ingresos máximos y mínimos.حالة آل في المقررة األدنى و األعلى الدخل حدود تطبيق ـ

mailto:info@aragonvivienda.com
http://www.aragonvivienda.com/
mailto:info@ucaragon.com
http://www.ucaragon.com/
mailto:migraciones@aragon.ugt.org
http://aragon.ugt.org/migraciones
http://www.viviendaragon.org/
http://www.viviendaragon.org/contenido/popup.aspx?pag=232#NECESIDAD
http://www.viviendaragon.org/contenido/popup.aspx?pag=231#IMAXMIN
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 المساآن الئحة

 للشباب يةالبلد الخدمة

18
 

. 


 .للشباب مسكن عن الباحثين الئحة
Plaza de San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 72 18 00 
www.zaragoza.es/juventud 

 من و الثانية الى العاشرة الساعة من .سنة 35 و سنة بين ما العمر من البالغ للشباب مساعدات و لإلستئجار مسكن عن الباحثين الئحة

).ًارهظ الجمعة يوم غير 
( ادسةالس الى الرابعة 

 المساآن لتأهيل البلدي المجتمع
C/ San Pablo, 61 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 28 26 59 / 976 28 48 61 - Fax 976 28 10 62 

.يلالضئ الدخل ذي للعائالت منخفضة بأسعار لإلستئجار مساآن 

المدنية المساآن لتأهيل يدالبل المجتمع( ًأجرت سرقسطة
San Pablo, 48 - 50003 Zaragoza 

Tel. 901 10 11 20 - Fax 976 40 58 99 
www.zaragozalquila.com – www.smruz.es 

(
 

 اإلجتماعية للخدمات البلدية المراآز في

.ُسيقم موعد اطلب 
.المستعجلة جةللحا مساعدات 


 .UGT اجرينللمه المساآن الئحة
C/ Costa 1 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 70 01 19 
E-mail: migraciones@aragon.ugt.org - http://aragon.ugt.org/migraciones 


.المالك بين وساطة .اجرينللمه مسكن عن بحثلل مجانية خدمة 

آناسم حةئال  .أوثانام فيديريكو مؤسسة
C/ Ramón y Cajal 24 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 44 33 66 - Fax 976 43 26 56 
E-mail: accionsocial@ozanam.com 

إجتماعية صعوبات ديهال التي للفئات مسكن عن بحثلل مجانية خدمة

 سرقسطة امعةج في انكسإلا الئحة

.
 

C/ Pedro Cerbuna, 12 Campus Universitario - 50009 Zaragoza. 
Tel. 976 76 10 01 / 976 76 23 18 - Fax 976 76 10 03 

E-mail: alojami@posta.unizar.es - http://wzar.unizar.es/servicios/ciur 

 للمهاجرين المساآن مشاريع

 الترانبيا مؤسسة
C/ Fray Luis Urbano, 11 - 50002 Zaragoza 

Tel. 976 49 89 04 - Fax. 976 49 88 91 
E-mail: ftranvia@ftranvia.org 

( جاريلإل مساآن ،
"الشمس ارعش: " مشروع
 من اآثر الحصاء في مسجل تكون أن :الشروط

المحمية المساآن
3 

للنساء األفضلية .( 
 غن يقل ال 
( السابقة السنة في المالي الدخل سنة، 34 و 18 بين العمر سنوات،

 .أفراد 3 ـ 2 عن يزيد ال األسرة أفراد عدد ،)يورو 15000 عن يزيد ال و يورو

 ومورين إثيكيل انس مؤسسة
C/ Alvira Lasierra, 12 local - 50002 Zaragoza - Tel. 976 15 82 19 – Fax 976 20 46 78 

E-mail: infoaragon@fundacionsanezequiel.org – www.fundacionsanezequiel.org 

.العاملين للمهاجرين الوصاية مع )أشهر 3( المؤقت المأوى 

6000 

http://www.zaragoza.es/juventud
http://www.zaragozalquila.com/
http://www.smruz.es/
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/listado_Centro?id=105
mailto:migraciones@aragon.ugt.org
http://aragon.ugt.org/migraciones
mailto:accionsocial@ozanam.com
mailto:alojami@posta.unizar.es
http://wzar.unizar.es/servicios/ciur
mailto:ftranvia@ftranvia.org
mailto:infoaragon@fundacionsanezequiel.org
http://www.fundacionsanezequiel.org/
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 ACISJF الشبابية النسائية للخدمات الكاثوليكية الجمعية
C/ San Vicente de Paúl 30, Principal Derecha - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 39 84 10 - Fax 976 20 79 03 
E-mail: zaracisjf@terra.es - www.acisjf-int.org 

C/ Alonso V, 30 - 50002 Zaragoza 
Tel/fax 976 39 27 68 / 976 39 27 09 

.
 

.
 6
 من محددة اإلقامة مدة 
.المستعجل المأوى 

موارد أية بدون للعائالت اإلدماج وحدة


فوخيوير السانتو ّةأخو 

. 


C/ Crespo Agüero, 1 - 50004 Zaragoza 
Tel. 976 22 18 37 

.
 15
  عن تزيد ال ددةحم اإلقامة مدة للعابرين، خدمة

AINKAREN 
C/ Amanecer, 16 - 50012 Zaragoza 

Tel. 976 53 82 32  
www.embarazoinesperado.es 


..عائليةال ندةاالمس بدون الحوامل النساء 18
  لـ المسكن يرتوف

 سآاريتا
Paseo Echegaray y Caballero, 100 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 47 30 
E-mail: secretaria.general@caritas-zaragoza.es - www.caritas-zaragoza.org 


..عائلية و إجتماعية عالقات دونب ألبناء أمهات نةس 60
 و سنة 18
  بين ما نساء

مالية موارد أية وبدون ائليع دعم أي بدون أطفال، بدون اءنس سنة، 45 ـ 18 من العمر :الشروط ).حالتم 10.(للنساء المؤقت المأوى

 المجانية المالجئ

 سرقسطة لبلدية البلدي الملجأ

العقلية و الجسدية درةالق ون،نمدم الغير ول،عالمف سارية األوراق : الشروط .أشهر 3 الى ايام

 لوصولا تاريخ حسب يتم الدخول .أشهر 3 آل يوم

السنتان الطفل يبلغ أن حتى مسكن في حامل امرأة

مسكن ّفروت عدم و أمراض ب،صع صيالشخ وضع

mailto:zaracisjf@terra.es
http://www.acisjf-int.org/
http://www.embarazoinesperado.es/
mailto:secretaria.general@caritas-zaragoza.es
http:www.caritas-zaragoza.org
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مواصالتمواصالتمواصالتالال 
 السيارة


 .السيارات طرق و السريعة رقالط شبكة
 األستأجار وطشر 
.السيارات لتأجير المتخصصة الشرآات أحد في او ارالمط في إستئجار يإمكانك 
,سيارة لديك يكن لم إذ
 سنة 25 من أآبر تكون أن-
-

.سنة من رأآث مند السياقو رخصة تمتلك أن 
-

.اعتماد بطاقة تمتلك أن 

 المنتظمة الحافالت خطوط

 طةقسرس في حافالتلل يةالمرآز المحطة
Avda. de Navarra, 80 - 50011 Zaragoza. 

)
) Tel. 902 49 06 90الوآاالت و إلتجهاتا آل حول استعالمات
www.estacion-zaragoza.es 

 .التذاآر اعتب أين شبابيك ةيالمرآز المحطة في لديها فالتاالح خطوط إن
. 

 من لهذا و متنوعة، جد اتاتجاه و مختلفة أوقات الشبابيك لهذه
ًالوأ تسأل أن األفضل

Cinco Villas / Colibrí Tour / Autocares Leza حافالت
 713333976:الهاتف –1:الشباك
.لبيي ,اسن ,فاراسودوس ,ريباس ,لويسيا ,آاستيو إون ,بيوتا ,وسآاباير لوس دي اإيخيئ ,تاوستي ,غايور ,سدابا .
 

AUTOMÓVILES ZARAGOZA
 
 755522976:الهاتف –2:الشباك

.المويال و بيدرا دي مونستيريو ,آودوس ,توبيد ,مونيغرييو ,فارليتي ,ياستريث ,بيياميبور ,موبيرا ,إلفرانسو ,آاالتايود 

Therpasa / Autobuses Magallón حافالت
 235722976:الهاتف-4 و 3:الشبابيك
 ,ارينيناس ,دويرو دي جاالن ,أوسما دي بورغو ,سوريا
 أغون ,فريسكانو ,سآورتي ,يانما ,بيسيمبرى ,خاالنا ,الكوبيرى

 ,ليثينيينا ,اكتابوين ,أينثون ,ماتاليبريراس ,أولبيغا ,أغريدا ,بورخا ,نوبيياس ,ناثوراتا

Linebus / Alsa Internacional 
 921728976:الهاتف –5:الشباك
 سانتياغو ,تورو ,تورديسيا ,كانمالاس ,خيخون ,أوبييدو ,إوردياليس ,آاسترو ,الريدو ,استورياس ,ثامورا ,ليون ,سانتاندير ,بيلباو ,فيتوريا

 االماني ,المغرب ,سويسرا ,إيطاليا ,بولونيا ,براغا ,البورتوغال ,فرنسا ,ورادان 
:دومية وطخط .يأورينس ,لوغو ,الآورونيا ,آومبوستيال

Jiménez حافالت
 444627976 و 796127976:الهاتف-8 و 7 ،6:الشبابيك

.دومينجو سنتو ,المانجا ,اآارتاخين 
,بوال نتاس ,بييخا تورة ,امورثي ,اليكانتى ,بينيدورم ,ياندغا ,بالينثيا ,بورغوس ,لوغرونيو ,تيرويل 

http://www.estacion-zaragoza.es/
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Vibasa / Eurolines 

.
 

014467933 و 405040902 ،768348976:الهاتف-9:الشباك
 Tel. 976 30 68 58 بالهاتف للحجز Tel. 902 40 50 40. 

سويسرا و ,رومانيا,البورتوغال ,بولونيا ,المغرب ,إيطاليا ,نسارف ,الشيك ,بولغاريا ,هولندا لجيكياـي ,اندورا ,المانيا :دولية رحالت

Conda (
 حافالتلل نافارا وآالة )

 723333976:الهاتف-10:الشباك
 .إستييا ,نابلومبا ,توديال ,سيباستيان سان

Ágreda Automóvil 
ABASA, ALOSA, ALSA, ALARSA, Autocares Pedro Vera, Automóviles Río Aranda, CERSA, : تذاآر بيع

HIFE, LINECAR, RENFE Iñigo, Suroeste BUS. 
419322976:الهاتف-16 و 11:الشبابيك  AGREDA
 


,تورتوسا آامبريلسو ,سالو ,تاراغونا,بايادوليد ,سوريا ,يناسكيب ,انيغوابينيس ,خاآا ,سكاوي ,الآورونيا ,إآستريمادورا ,برشلونا ,مدريد 
اراغون قرى و لوغوو ,ميريدا ,آاثيريس ,تروخييو, جواداالخارا ,ثافرا ,باداخوث ,بيناروث ALOSA
 

بيناسكيز ,بانتيكوسا ,اكسييّّب ,مونثون ,اربينيف ,يارياسترو ,كايسو ,شابينيانيغو ,بياير 
,نتساي 

,إبرو دي إلبورغو ,

,فورميغال ,اتين وادي ,خاآا ,غاييغو مورييو
اندورا ,اثويرى ,ليثيرى,بيلشيتي ,بيليال ,إبرو دي آينتو  ,إيرو دي فوينتسبيآاس

خائين دي أوريا ,أيوثا ,مدينة ,آودو ,ارثوأوبيسبو دي الياالتة ,اثاليا ,خيلسا ,الكوريسا

 ABASA ,إسكارتون ,الكانيث ,إخار

اتميثكي ,لوسكوس ,الغاتة ,السييرة دي ألموناثيد ,
 
.
 مويويال دي مونفرتة ,
 

Autotransportes Saiz – Tour 
637:الهاتف-13 للرصيف مقابل ،1 محل 407 936 

Tabita Tour Filadelfia 
976:الهاتف-8 للرصيف مقابل ،3 محل 34 35 627 و 92 57 50 87 

 Samar Buil حافالت
976:الهاتف-7 للرصيف مقابل ،4 محل 43 43 91 

.
 طرودال و اإلرسال خدمة توجد آذلك
 .596700976:الهاتف


9 .سا 13 إلى سا من السبت يوم .
 إنقطاع بدون سا 19
  إلى سا 9 من :الجمعة إلى ناإلثني يوم من

 القطار

RENFE, Estación Delicias 
Acceso por la Avenida de Navarra, 80 - 50011 Zaragoza 

Tel. Información y reservas 902 24 02 02 
Tel. 902 24 34 02:   دولية رحالت 

www.renfe.es 

 الطائرة

. (
 ةالمدين رآزم من آم 10
 بعد على يقع  (المطار
Carretera del Aeropuerto, s/n. - 50190 Zaragoza 

Tel. 976 71 23 00 / 902 40 47 04 - Fax 976 78 06 24 - www.zaragoza-airport.com 
 .األروبية و اإلسبانية المدن مختلف إلى ةممنتظ رحالت

 العاملة الوآاالت
Air Europa: Tel. 902 40 15 01, Iberia: Tel. 902 40 05 00, Ryanair: Tel. 807 22 02 20, Air Nostrum: Tel. 961 
96 02 00, Swiftair: Tel. 976 12 02 03 

976:الهاتف – يورو 1,80 تكلف و ,دقيقة 30 إلى 20 من تتأخر ًةداع 32 40 09. :
 المطار حافلة

http://www.renfe.es/
http://www.zaragoza-airport.com/
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 صحةصحةصحةالال
 عامة معلومات


 .عالمي حق هي الصحية العناية

على تعتمد المساغدة طبيعة .خدماته على الحصول في الحق لهم حدوده ضمن المتواجدين االشخاص آل مجاني، و عمومي صحي، بجهاز تتمتع اسبانيا 

:ضعكو 


لك سكنك، مكان في ]البلدية احصاء / االساسية رداوملا بطاقة في انظر [ البلدية اءاحص سجل في مسجل غير و نونياق غير وضع في تتواجد آنت ادا- 

.] الموضوع اهد في الصحة راآزم انظر [ صحة مرآز في العناية تتلقى الصحية الطوارئ حالة في .فقط لضرورةا حالة في الصحية للمساعدة الحق

 .112 أو 061 الطوارئ رقم هاتف هنالك، الى الوصول تستطيع ال ادا

 :تشمل المساعدة هده

 رةيطخلا لالمراض العناية-
 رةيطخ حوادث-


احصاء / سيةاالسا الموارد بطاقة في انظر [ قانوني غير أو )اقامة تصريح مع ( قانوني وضع في تتواجد و البلدية احصاء سجل في مسجل آنت ادا- 

 .االسبان المواطنين مثلب الصحية العناية على الحصول في الحق لك لحالتينا آال في ،]البلدية

 :تشمل المساعدة هده

 رةيطخلا لالمراض العناية-
 رةيطخ حوادث-
 المتخصصة و االولية العناية-
 .الوالدة بعد ما و الوالدة للحوامل، العناية-


.الوالدة بعد ما و الوالدة مل،لحواا للنساء العناية-.االسبان المواطنين بمثل الصحية بالعناية الحق لك سنة، 18 من اصغر آنت ادا- 


.الوالدة بعد ما و الوالدة الحمل فترة خالل الصحية العناية في الحق لك حامل آنت ادا- 


رئاوطلا 

خدمات مهمة ).الخ مسبق، بموعد طبية استشارة االولية، العناية ( اخرى يقةرطب حلها تستطيع مشكلتك ادا فكر ارئ،لطوا مرآز الى الدهاب قبل 


هده توفير من تقلل مستعجلة الغير أو البسيطة الحاالت في الخدمة هده امدختسا .الصعبة و الخطيرة الحاالت في المساعدة تقديم هي الطوارئ 

 .موت أو حياة بمسألة تتعلق أو خطرة حاالت في المتواجدين للمرضى الخدمة

.061لي،االت الرقم هاتف رئاوط حالة الي


غونارآ مةوكح من للصحة آراغون خدمة 
Paseo María Agustín, 16 - 50004 Zaragoza 

 و
C/ Ramón y Cajal, 68 - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 76 40 01 - Fax. 976 76 58 45 
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 وثائق بدون شخاصباأل العناية

 االحمر الصليب
C/ Sancho y Gil, 8 - 50001 Zaragoza. 

Tel. 976 22 48 80 / 976 21 84 01 
E-mail: zaragoza@cruzroja.es - www.cruzroja.es 

 العالم اطباء
C/ San Blas, 60-62 local - 50003 Zaragoza. 

Tel/fax 976 40 49 40 

CASSIM. 
 للمهاجرين الصحية –
  االجتماعية العناية رآزم
C/ San Blas, 60-62 - 50003 Zaragoza 

Tel/fax 976 40 49 40 

.
  االجتماعيون المرشدون و ينمرضالم االطفال، اطباء العائالت، اطباء من َنيتكو
. 


Tel. 976 52 15 62 

Tel. 976 73 24 43 

Tel. 976 73 15 00 

C/ Ramiro I, s/n - 50017 Zaragoza حةصلا آزمر Bombarda 
Tel. 976 31 80 60 

Tel. 976 25 83 33 

 C/ Viñedo Viejo, 10 - 50009 Zaragoza الصحة آزمر Casablanca 
Tel. 976 56 92 00 

 C/ Baleares, 2 - 50620 Zaragoza (Casetas) حةصلا رآزم Casetas 
Tel. 976 77 13 47 

C/ Santa Orosia, 46 - 50010 Zaragoza الصحة آزمر Delicias Norte 
Tel. 976 34 28 28 

C/ Manuel Dronda, 1 - 50009 Zaragoza حةصلا آزمر Delicias Sur 
Tel. 976 55 60 00 

 الصحة مراآز

 .للمواطنين التطورية و التأهلية العالجية، الوقائية، المساعدات لتقديم ميومع مرآز هوcentro de salud حةصلا مرآز

شخصيا هناك الى بالدهاب او الهاتف طريق عن مسبق موعد طلب عليك طبيبك، يستقبلك لكي

C/ José Luis Borau, s/n - 50015 Zaragoza الصحة آزمر Actur Norte 

Avenida Gómez de Avellaneda, 3 - 50018 Zaragoza الصحة مرآز Actur Sur 

 C/ Andador Aragüés del Puerto s/n - 50015 Zaragoza الصحة رآزم Arrabal 

 Paseo de Colón, 4 - 50007 Zaragoza الصحة مرآز Canal Imperial - Venecia-San José Sur 

C/ Domingo Miral, s/n - 50009 Zaragoza الصحة مرآز Fernando El Católico 
Tel. 976 56 59 94 

mailto:zaragoza@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/
http://portal.aragob.es/isspmuser/indice.jsp
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Tel. 976 22 65 63 
Hermanos Ibarra, 1-3 - 50001 Zaragoza العيادةѧѧѧѧѧѧحيةالصѧ Hermanos Ibarra 

C/ Batalla de Almansa, 17 - 50003 Zaragoza الصحة آزمر La Almozara 

 Avenida de la Jota, 42 - 50014 Zaragoza الصحة آزمر La Jota 

 C/ Dr. Iranzo, 69 - 50002 Zaragoza الصحة رآزم Las Fuentes Norte 

 C/ Ibón de Plan, s/n - 50011 Zaragoza الصحة آزمر Miralbueno 

 C/ San Alberto Magno, s/n - 50011 Zaragoza الصحة مرآز Oliver 

 Urb. Parque Roma, C/ Escoriaza y Fabro, bloque A - 50010 Zaragoza الصحة آزمر Parque Roma 

 Avenida San Juan de la Peña, 113 - 50015 Zaragoza الصحة آزمر Picarral 

 Plaza Rebolería, 2 - 50002 Zaragoza الصحة مرآز Rebolería 

Paseo de Sagasta, 52 - 50006 Zaragoza الصحة مرآز Sagasta: Miraflores y Ruiseñores 

C/ Santuario de Cabañas, 16 - 50013 Zaragoza الصحة آزمر Norte و San José: Centro 

C/ Aguadores, 7 - 50003 Zaragoza حةصلا آزمر San Pablo 

 C/ Alameda, s/n - 50058 Zaragoza الصحة مرآز Santa Isabel 

C/ Condes de Aragón, 30 - 50009 Zaragoza حةصلا آزمر Seminario 

  C/ Petunia, 2 - 50013 Zaragoza الصحة آزمر Torre Ramona 

C/ Solimán, 11 - 50007 Zaragoza الصحة مرآز )Torrero Este (La Paz 

 C/ Andrés Vicente, 42 - 50010 Zaragoza الصحة آزمر Universitas 

C/ Orión, 1 - 50012 Zaragoza الصحة آزمر Valdefierro 

Tel. 976 43 15 33 

Tel. 976 47 42 10 

Tel. 976 29 03 30 

Tel. 976 30 09 94 

Tel. 976 34 63 59 

Tel. 976 40 36 00 

Tel. 976 79 86 80 

Tel. 976 39 84 15 

Tel. 976 25 80 61 

Tel. 976 59 41 57 

Tel. 976 46 91 06 

Tel. 976 57 21 02 

Tel. 976 45 82 22 

Tel. 976 59 11 28 

Tel. 976 25 31 00 

Tel. 976 32 41 95 

Tel. 976 33 40 91 
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.
 

 العمومية المستشفيات

قطف الطوارئ حاالت في تستقبلك العامة المستشفيات

 Universitario Lozano Blesa العيادي المستشفى
C/ San Juan Bosco, 15 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 55 64 00 - Fax 976 56 59 95 - www.hcu-lblesa.es 

 Nuestra Señora de Gracia المحافظي المستشفى
C/ Ramón y Cajal, 60 - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 44 00 22 - Fax 976 44 58 69 

 Royo Villanova المستشفى
Avenida San Gregorio, 30 - 50015 Zaragoza 

Tel. 976 46 69 10 - Fax 976 46 69 17 

 Universitario Miguel Servet ىفالمستش
Paseo Isabel La Católica, 1-3 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 76 55 00 - Fax 976 56 62 34 

 Nuestra Señora del Pilar يةلقعلا االمراض المستشفى
Calle Duquesa Villahermosa, 66-68 – 50010 Zaragoza 

Tel. 976 33 15 00 - Fax 976 33 15 32 

San Jorge  زةجعلا المستشفى
Calle Padre Manjón, 1 – 50010 Zaragoza 

Tel. 976 30 05 00 - Fax 976 34 83 10 

 الخاصة المستشفيات و العيادات

يةالعموم الصحة آزامر من َلمحو نهآو حالة في اال يةمجان ايست المراآز هده في العناية

 Montpellier عيادة

.
 

Vía Hispanidad, 37 – 50012 Zaragoza 

Tel. 976 76 53 00 - Fax 976 75 23 89 


 Nuestra Señora del Pilar عيادة
Paseo Ruiseñores, 20 – 50006 Zaragoza 

Tel. 976 27 57 00 - Fax 976 37 40 87 

 Quirón, S.A عيادة
Paseo Mariano Renovales, s/n – 50006 Zaragoza 

Tel. 976 72 00 00 - Fax 976 72 00 09 

 San Juan de Dios فىمستش
Paseo de Colón, 14 – 50006 Zaragoza 


Tel. 976 37 00 08 - Fax 976 25 20 17 


 MAZ طةسفرس في الحوادث جمعيات
Avenida de la Academia General Militar, 74 – 50015 Zaragoza 

Tel. 976 74 80 00 

http://www.hcu-lblesa.es/
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/idezar/planoLug_Centro?dataType=hospitales&dataID=hospital11
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/idezar/planoLug_Centro?dataType=hospitales&dataID=hospital5
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 سرقسطة في العسكري المستشفى
Vía Ibérica, 1 – 50071 Zaragoza 

Tel. 976 56 41 42 - Fax 976 56 77 10 
.
  الجامعة و بالنكاآاسا لجيران العمومية خدماته يفدم

 Almozara عيادة
C/ Ámsterdam, 10 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 28 05 68 
.
 التكاثرية و الجنسية الصحة االسري التخطيط

 Actur عيادة
C/ Adolfo Aznar, 26 - 50015 Zaragoza 

Tel. 976 73 57 67 

 المتخصصة الطبية المراآز


.المختص الطبيب الى سيبعتك هو و له التابع الصحة آزمر في طبيبك مع موعد اطلب مختص طبيب خدمات تحتاج نكا تعتقد آنت ادا 

 .مجانية الخدمة

االدوية آما آدلك آاملة االستشارة خدمة دفع عليك خاص، مختص طبيب الة الدهاب يدتر انك حالة في


 Amparo Poch (CMPS) حةصلا لتطوير البلدي آزالمر

.
 

Plaza Añón, 3-5 – 50002 Zaragoza 
Tel. 976 20 08 50 / 976 39 70 60 / 976 39 70 61 

E-mail: promocionsalud@zaragoza.es. 
قةلعتم مواضيع في سنة، 29 الى 15 عمر من سرقسطة من للشباب العناية و لالستعالمات صحي مصدر هو CMPSال

للشباب شخصي بسيكولوجي توجيه الذهنية، الصحة ، (
 االسري التخطيط )
 
. التكاثرية و الجنسية الصحة 
.
  مسبق موعد طلب يجب

Grande Covián ختصاصياال الطبي المرآز 
C/ Alcalde Caballero, 19 - 50014 Zaragoza 

Tel. 976 47 23 70 - Fax 976 47 29 46 

.
  الخ لهضمي،ا الجهاز التأهيل، االفرازات، علم

 Inocencio Jiménez االختصاصي الطبي آزالمر
C/ Monsén José Bosqued, 1 - 50012 Zaragoza 

Tel. 976 34 40 00 - Fax 976 53 48 20 

.
 البولية المجاري ّبط اناالسن طب ازات،راالف علم القلب،

 Ramón y Cajal تصاصيخالا الطبي المرآز
Paseo María Agustín, 12-14 - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 43 76 22 - Fax. 976 44 60 55 
.
 الذهنية الصحة عدا ما التخصصات آل

 San José االختصاصي الطبي المرآز
C/ Luis Aula, s/n - 50009 Zaragoza. 

Tel. 976 39 70 60 / 976 39 70 61 / 976 20 08 50 - Fax 976 20 08 72 

.الخ الحنجرة، و األذن طب الرئتين، علم االعصاب، علم التوليد، النساء، طب القلب، علم ،الصدمة وحدة 

 الحال، هده في

 15 الى 8 الساعة من الجمعة الى االثنين يوم من

 االعصاب، علم التوليد، النساء، طب ،الجلدية اضاألمر طب الرئتين، علم القلب، علم العظام، علم ،البولية المجاري ّبط ،الصدمة وحدة ،العيون ّبط

 علم االعصاب، علم التوليد، ،ونالعي ّبط جراحة،ال ، الحنجرة و األذن طب االعصاب، علم الرئتين، علم الهضمي، الجهاز النساء، طب ،الصدمة وحدة

mailto:promocionsalud@zaragoza.es
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:
 الى الدهاب يعتستط الذهنية الصحة حول المعينة لالستشارة

 Romareda يرالنها آزالمر
C/ Asín y Palacios, 4 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 35 67 61 - Fax 976 35 63 51 

 Actur Sur الدهني الصحة مرآز
Avenida Gómez de Avellaneda, 3 - 50018 Zaragoza 

Tel. 976 52 48 45 - Fax 976 52 78 00 

 Delicias الدهني الصحة آزمر
C/ Escultor Palao, 36 - 50017 Zaragoza 

Tel. 976 32 01 03 - Fax 976 32 03 95 

 المخدرات متعاطي

العمومية للصحة العمة االدارة –
  المخدرات حول استعالمات
Tel. 976 71 50 00 

 ملاأل هاتف
C/ Lagasca, 13 1º - 50008 Zaragoza 

Tel. 976 23 28 28 (las 24 horas del día) 
Email: telesar@teleline.es 

.
  جماعي عالج شخصية، مقابالت بالهاتف، توجيه

 اتردخملا لمتعاطي العناية آزمر
C/ Ruiz Picasso, 59 - 50018 Zaragoza 

Tel. 976 29 17 27 / 976 72 49 16 - Fax 976 72 49 17 

 “Proyecto Hombre”  طةقسرس يف التضامن رآزم
C/ Manuela Sancho, 3-9 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 20 02 16 - Fax 976 20 02 18 

 طةقسرس في المحافظي مستشفى في المخدرات لمتعاطي قسم
C/ Ramón y Cajal, 68 - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 71 52 61 - 976 71 50 00 

 سرقسطة في المحافظي مستشفى االدمان ازالة وحدة
C/ Ramón y Cajal, 60 - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 44 00 22 

 UGT نقابة
C/ Costa 1, Entresuelo - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 70 01 96 
E-mail: drogodependencias@aragon.ugt.org - http://aragon.ugt.org 

 :الكحول على االدمان

 Alcohólicos Anónimos المجهول الكحول مدمني
Plaza Añón, 1 Local C - 50002 Zaragoza 

Tel. 976 29 38 35 / 627 22 25 00 
E-mail: aa@alcoholicos-anonimos.org - www.alcoholicos-anonimos.org 

 13 الى 11 الساعة من االحد ايام و 19 الى 17 الساعة من الجمعة الى االثنين يوم من شخصية عناية

mailto:telesar@teleline.es
mailto:drogodependencias@aragon.ugt.org
http://aragon.ugt.org/
mailto:aa@alcoholicos-anonimos.org
http://www.alcoholicos-anonimos.org/
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 "ALBADA"هلينامتأ المدمنين جمعية
Avenida Valencia, 1 Principal Izquierda - 50005 Zaragoza 

Tel. 976 35 25 26 
E-mail: farazgz@terra.es 

 (CMAPA) االدمان من الوقاية و للعناية البلدي آزالمر
C/ Pablo Ruiz Picasso, 59 – Zaragoza 

Tel. 976 29 17 27 / 976 72 49 16 

(AZAJER) 


:القمار على االدمان

 التأهيل في الحظ لالعبي سطةسرق جمعية
C/ Arias, 30, local - 50010 Zaragoza 

Tel. 976 20 04 02 – Fax 976 20 10 42 
E-mail: azajer@azajer.com - www.azajer.com 

 Hombre مشروع في الشباب برنامج Tarabidán التضامن مرآز مؤسسة
C/ Lucero del Alba, 2 (Valdefierro) - 50012 Zaragoza 

Tel. 976 33 17 75 
E-mail: csz@pangea.org 

 االيدز

 االيدز حول اتاالستعالم هاتف 66 52 71 976 :

: 900 11 10 00(FASE) اسبانيا في االيدز ضد مؤسسة 

 OMSIDA ةمؤسس
C/ Dr. Palomar, 10, Escalera 2ª 1º - 50002 Zaragoza 
Tel. 976 20 16 42 / 627 42 58 26 - Fax 976 20 56 39 

E-mail: omsida@terra.es - www.omsida.org 

 غونارا في االيدز ضد لوطنيةا الهيئة
C/ Ramón Pignatelli, 53, bajos - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 43 81 35 / 976 43 21 89 

 االسباني االحمر الصليب في االيدز حول برنامج
C/ Sancho y Gil, 8 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 15 87 05 

 سرقسطة في للصحة المحافظية مةالخد االيدز – االجتماعية – نيةهالد العناية وحدة
C/ Ramón y Cajal, 68 - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 71 52 66 / 976 43 99 88 

 Amparo Poch الصحة لتطوير البادية العناية وحدة
Plaza Añón, 5 - 50002 Zaragoza 

Tel. 976 20 08 50 
.
 لشبابل تحليل و توجيه


( )حدةالو العزل، و مشاآل  العاطفية الصحة

 C/ Lagasca, 13 1º - 50008 Zaragoza األمل هاتف
Tel. 976 23 28 28 ( اليوم في ساعة 24
 الـ خالل ) - E-mail: telesar@teleline.es 

.
  جماعي عالج شخصية، مقابالت بالهاتف، توجيه

mailto:farazgz@terra.es
mailto:azajer@azajer.com
http://www.azajer.com/
mailto:csz@pangea.org
mailto:omsida@terra.es
http://www.omsida.org/
mailto:telesar@teleline.es
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جتماعيةجتماعيةجتماعيةاإلاإل عنايةعنايةعنايةالال
(CMSS) اإلجتماعية دماتللخ ديةالبل المراآز

 الوساطة و الموارد ، الحقوق بخصوص للسكان توجيه و تشخيص م،قييت ، معلومات تقدم CMSS ال
 اإلجتماعية، الطوارئ التحا في المالية المساعدات ان،كاإلس موارد ة،المنزلي المساعدة خدمات مثل ا،توفيره تستطيع التي اإلجتماعية
.السكان آل من المجموعة اإلجتماعية الحاجة و الخطر حاالت في الوقائية جراءاتباإل قيامال و اإلجتماعي الدمج لتحقيق ّلونيتدخ

 ]يةالبلد في اإلجتماعية الخدمات بطاقة في ًاضيا انظر [ 

 المرأة

ا  لطوارئ حاالت


في قبُتعات و ُتالحقت التي جنحات برُعتت نوغ أي من جنسيةلا اإلعتداءات و البيت حدود نطاق في السيئة النفسية و الجسدية المعاملة حاالت 

 .لهايتحم أن دشخص أي على يجب ال التي و اسبانيا

.ِكتدعاسمل ردموا عدة هنالك آراغون في .ِكدحو ِتلس ِكنأ تعرفي أن عليك يجب اتهامعان خطر تحت ِتنأ أو االشياء هذه تعانين إذا 

SOS ARAGON الطوارئ بهاتف اإلتصال تستطعين الوضع هذا في جدينتتوا إذا 112
 

فيها تتواجدين التي السوء درجة حسب و ريفو بشكل الشرطة يةامح على ينحصلتس . السنة أيام آل خالل و اليوم في اعةس 24 الـ خالل 

ِكدالوال و لك النفسية و اإلجتماعية المساعدة المجاني، المأوى على تحصلين هنالك ساعة، 24 الطوارئ آزمر الى ىال دخولك يتحدد 


 .العمر عن القاصرون


 .061)وارئالط( بهاتف اعةس 24 الـ خالل اإلتصال تستطعين الصحية، الطوارئ حالة في

405ـ ساعة 24 الـ هاتف تصرفك تحت يضع لمرأةل آراغون معهد 504 
و القانونية اإلستشارة و المعلومات لك ّفروتت خالله من .900 

أو / و ئمةاالد القانونية العناية خدمات قبل من الحاضرة، الشخصية العناية الضرورة حالة في و العنف اتضحي للنساء اإلجتماعية العناية 

 .المناوبون اإلجتماعيين المساعدين قبل من اإلجتماعية العناية


قعمو اي خالل من اليهم صلالتو تستطعين و السنة أيام آل خالل و اليوم في ساعة 24 الـ خالل تعمل و جانيةم هي ثالثةال الهواتف ذهه 

 .آراغون حدود في

 للنساء أهمية ذات الهيئات

 :التالية اتالهيئ إلى اللجوء طعينتست لومات،لمع أو لمساعدة احتياجك حالة في

 النساء دار
 ]النساء دار بطاقة في ًاضيا انظري[

C/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza 
Tel. 976 39 11 16 - Fax 976 39 15 92 

E-mail: casamujer@zaragoza.es - Casa de la Mujer 

و العناية :المدينة في النساء لجميع الموجهة اإلجراءات انجاز يتم هنالك من .سرقسطة بلدية في للمراة البلدي امجنالبر قرم عن عبارة هو المرأة دار 


.الخ معارض، أحاديث، ية،هتوجي زياراتت اآلخر، الجنس ضد العنف القانونية، رةاشتساإل التكوين، للنساء، التوجيه 

.هناك مقر لها الجمعيات بعض 

http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/listado_Centro?id=105
mailto:casamujer@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/
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 .IAM للمرأة آراغون معهد
C/ Santa Teresa de Jesús, 30-32 - 50008 Zaragoza 

Tel. 976 71 67 20 - Fax 976 71 67 21 
E-mail: iam@aragon.es - www.aragob.es 

 .قانونية و اجتماعية بسيكولوجية، عملية، مهنية، استشارة

 وشب اروبأم الصحية للترقية البلدي المرآز
Plaza Añón, 3-5 – 50002 Zaragoza 

Tel. 976 20 08 50 / 976 39 70 60 / 61 
E-mail: promocionsalud@zaragoza.es 

 النفسي العالج و التوجيه العقلية، الصحة و التكاثرية ـ الجنسية بالصحة المتصلة األمور حول اإلستعالمات و العناية العائلية، جةمربلل مرآز

 .مسبق موعد طلب يجب ،3 الى 8 الساعة من الجمعة الى ناإلثني يوم من 
.للشباب الفردية

 لعائليا التوجيه مراآز

:الحبل ضد و الجنسية المواضيع في الصحية العناية و اإلستشارة خدمات يقدمون العائلي التوجيه آزمرا 

-
Alcalde Caballero, 19ـالكبير آوفيان ئلياالع التوجيه آزمر
Tel. 976 47 29 24 

 Carretera de Madrid, 46 خيمينيث ثيواينوثين لعائليا التوجيه مرآز-
 بورقة تدهب أن يجب(

Tel. 976 29 03 39 

 ) Tel. 976 53 0573العائلي التخطيط يخص فيما لطبيبا
 Doctor Iranzo, 69 فوينتس الس العائلي التوجيه مرآز

 Plaza Rebolería, 1 يهيرلوبير ليالعائ التوجيه مرآز
Tel. 976 29 74 55 

 للنساء العملية ـ لجتماعيةا للترقية البلدي المرآز :تراملينيا
C/ Doctor Palomar, 4 bajos - 50002 Zaragoza 

Tel/fax. 976 39 05 64 
E-mail: tramalena@ftranvia.org - Tramalena 


.مشاغل و دروس ء،للنسا اجتماعية عناية و توجيه 

النشاطات هده خالل تاسنو 3 و 0 بين من لألطفال خاص سمق .6 الى 4

 الساعة من الثالثاء و اإلثنين يوم من . الى 9.30 الساعة من الجمعة الى اإلثنين يوم من
.
 


 CIPAJ الجنسية ستشارةاال
Casa de los Morlanes. Plaza San Carlos, 4 

Tel. 976 72 18 18 
E-mail: sexologicacipaj@zaragoza.es 


.مسبق موعد طلب جبي .7 الى 4 من الخميس يوم و 2 الى 11 الساعة من ، االثنين 

AINKAREN 
C/ Amanecer, 16 - 50012 Zaragoza 

Tel. 976 53 82 32  
www.embarazoinesperado.es 


.مرالع من سنتان الفطألا بلوغ تىح ملجأ، بيت في حوامل نساء 
18 لـ كنسم .عائلي دعم اي دونب حوامل نساء 


ACISJF الشبابية النسائية للخدمات الكاثوليكية الجمعية
C/ San Vicente de Paúl, 30, principal dcha - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 39 84 10 – Fax 976 20 79 03 
E-mail: zaracis@terra.es – www.acisjf-int.org 

 .ةاألساسي للتكوين دروس العمل، عن للبحث مهني توجيه ،)اإلجتماعية الخدمات من ّلةومح 
( للنساء المؤقت المأوى

mailto:iam@aragon.es
http://www.aragob.es/
mailto:promocionsalud@zaragoza.es
mailto:tramalena@ftranvia.org
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=2943
mailto:sexologicacipaj@zaragoza.es
http://www.embarazoinesperado.es/
mailto:zaracis@terra.es
http://www.acisjf-int.org/
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 عةالجام في الجنس عن استشارة
Edificio Residencia de Profesores. Pedro Cerbuna, s/n, planta 4ª, derecha 

Tel. 976 76 13 56 
E-mail: sexolo@posta.unizar.es 

مسبق موعد طلب يجب .2 الى 11 اعةالس من األربعاء و 7 الى 4 الساعة من الثالثاء يوم

 االآتي بيا األمهات جمعية

.
 

C/ Terminillo, 60-64, 2º Izquierda – 50017 Zaragoza 
Tel. 976 34 99 20 / 606 23 87 90 – Fax 976 34 99 20 

E-mail: vialactea@able.es 
الرضاعة موضوع ، اصخ بشكل ( هاتلألم ملتقى و يةردف عناية

 الفوغر اإلسكان مرآز

.(
 

C/ Ramón y Cajal, 21, bajos - 50004 Zaragoza 
Tel. 976 44 02 00 

E-mail: fogaral@caritas-zaragoza.es - www.caritas-zaragoza.org/fogaral.php 
الخطر حالة في النساء و الدعارة مهنة واولزا أو يزاولن اللواتي للنساء

 . 
. 

ًاءامس .1.30 الى 11 من : ًاحابص
 اجراء استشارة، و مرافقة شخصية، يةانع مسكن، يقدمون

الساعة من الجمعة و الخميس األثنين، 
. الجمعة الى االثنين يوم منالخ مشاغل، للموارد، المعامالت .
 
مغلق الثالثاء يوم ،8 الى 5 من بعاءاألر ،7 الى 5

 العائلة

.
 

 ،Guía de Recursos para Familias للعائالت الموارد دليل تصرفك تحت تضع آراغون حكومة
 االقتطاع للعائالت، مساعدات الكبيرة، للعائالت اعداتمس األمومة، بسبب المدفوعة العمل من الخروج إذن حول معلومات تجد هنالك


.الخ المسكن، العائلة، لكل اجتماعية خدمات الصحة، العمل، قطاع في النساء لترقية مساعدات المدارس، في ألبناءك مساعدات الضرائبي، 

900.للعائالت المساعدة هاتف 38 39 40. 

C/ Hernán Cortés, 33 - 50005 Zaragoza 
Tel. 607 93 87 99 

E-mail: adcara@adcara.org – www.adcara.org 
 .الثقافي و تماعيجاال المحيط في فهميتكي لدعم الخطر، وضع في المهاجرة العائالت بين وساطة


 .ADCARA آراغون منطقة في االجتماعي للتطور آراغون شبكة

 وناغار في العائالت جمعية

 للعائالت الوساطة و العائلي للتوجيه ديوان

C/ Doctor Casas 12, 2ª Derecha – 50008 Zaragoza 
Tel. 976 23 37 55 – Fax 976 21 63 17 

E-mail: afaaragonesa@accionfamilia.org - www.aragonvoluntario.net/Afa.php 

 ).اإلدمان أخطار من الوقاية و العائلة في اآلداب(
 .ُاءاسم

)
 ).محاميين و أطباء نفسيين، أطباء أطباء مع
 7 الى 4 من الثالثاء أيام .12.30 الى 9.30 الساعة من االوالد و لآلباء تكويني برنامج


.آراغون في
 LGTB ال أباء و أمهات وعةممج 
:طواندا جماعة 
C/ Liñan 8, local Treziclo – 50001 Zaragoza 

Tel. 625 69 90 84 
E-mail: colectivotowanda@yahoo.es – www.towanda.es 


.ًجنسيا المتحولون و اللوطيين أباء و أمهات مجموعة 

mailto:sexolo@posta.unizar.es
mailto:vialactea@able.es
mailto:fogaral@caritas-zaragoza.es
http://www.caritas-zaragoza.org/fogaral.php
http://portal.aragob.es/pls/portal30/docs/FOLDER/SSOCIAL/DIRECCION_GENERAL_DE_FAMILIA/GUIA+COMPLETA+FAMILIA
mailto:adcara@adcara.org
http://www.adcara.org/
mailto:afaaragonesa@accionfamilia.org
http://www.aragonvoluntario.net/Afa.php
mailto:colectivotowanda@yahoo.es
http://www.towanda.es/
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 الشباب

 ابلشبا ديار


.سرقسطة اءأحي في للشباب إلتقاء نقاط تعتبر الشباب مراآز 

بينهم الترابط تشجيع آما آذلك اب،بالش لهؤالء الثقافي اإلنتاج و الصتإلا اإلستعالمات، التكوين،

 تشجيع الوقت فسن في و فراغ،لا وقت إلمضاء النشاطات يمتنظ يتم هنالك
. 


 و العروض ت،قتراحااإل آل على تشتمل يثحب سيقيمها التي المختلفة ألنشطةل سنوي برنامج ّريحض شبابي مرآز آل األهداف، هذه لتنفيذ

 .الحي اببش آل مشارآة

متنوعة هي تشملها التي الحقول
 . 

: 
المشاغل فترة آل خالل المعألا عرض و تقديمل بمعرض ينتهون الذين لمشاغلا و الدروس طريق عن هذا آل تنفيذ يتم

 الرسم، المجالت، اعداد الكوميك، الرياضة، الصورة، الراديو، الموسيقى، الرقص، المسرح، التصوير،

.الخ االيضاح، 

 .يهمك قد actividad نشاط هنالك أآيد !لك Casa de Juventud بيشبا مرآز قربأ عن ابحث

 ابلشبل أخرى موارد

 CIPAJ - OMIJ ةالشبابي لإلستعالمات البلدي المكتب
Casa de los Morlanes - Plaza de San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 72 18 18 
E-mail: cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org 

 قانونية، استشارة السفر، تكوينية، دروس الحر، الهواء في نشاطات ّع،والتط الشرآات، في التدريب العمل، السكن، لوائح حول معلومات
 .انيةمج الخدمات هذه آل .نيالمه التوجيه الجنسي، و البسيكولوجي التوجيه

 Instituto Aragonés de la Juventud للشباب آراغون معهد
C/ Franco y López, 4 - 50005 Zaragoza 

Tel. 976 30 66 90 – Fax 976 71 49 86 
E-mail: iaj@aragon.es - Instituto Aragonés de la Juventud 

 حول استعالمات توثيق، مرآز المهني، يهجوت ،
)المالجأ طالبي قةاطب األجانب، الطالب بطاقة الشاب، طاقةب ( التالية اتالبطاق تصريف
الخ جنسية، استشارة بسيكولوجية، استشارة للشباب، النشاطات

 الشكاوي و الجامعية اإلستعالمات مراآز

.
 

C/ Pedro Cerbuna, 12 - Campus Universitario - 50009 Zaragoza.  
Tel. 976 76 10 01 - Fax 976 76 10 03  

E-mail: ciu@unizar.es - http://wzar.unizar.es/servicios/ciur 
y C/ María de Luna, 3 (Edificio Ada Byron, Conserjería) – 50018 Zaragoza 

Tel. 976 76 76 10 02 – Fax 976 76 28 70 
E-mail: ciurebro@unizar.es - http://wzar.unizar.es/servicios/ciur 

 .للشباب الشكاوي،معلومات إدارة السكن، لوائح الجامعات، حول للجامعيين استعالمات
15 

.الثالثاء الى اإلثنين يوم من 2 الى 9الساعة من 

 من و حزيران شهر من 
30 يوم الى أيار هرش من يوم من الفترة في، الخميس الى األثنين أيام 18.30 الى 16.30 الساعة من مفتوح

.االول تشرين 
15 الى أيلول 

 سرقسطة جامعة في الجنسية ارةشاإلست خدمة
C/ Pedro Cerbuna,, 12, Residencia de profesores 4º Derecha - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 76 13 56 
E-mail: asesoria@unizar.es - Asesoría Sexológica 


.سنة 30 و 14 بين للشباب 


Agenda Juvenil Zaragoza سرقسطة في الشبابية األجندة على نظرة إلق ك،مدينت في يحدث ماذا لمعرفة 

1 

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/ficha_Tramite?id=77
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/intervencion/listado_Centro?id=43&inc=30
mailto:cipaj@zaragoza.es
http://www.cipaj.org/
mailto:iaj@aragon.es
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4703&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=1187&_fid=1&_fnavbarid=1492392&_fnavbarsiteid=1187&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
mailto:ciu@unizar.es
http://wzar.unizar.es/servicios/ciur
mailto:ciurebro@unizar.es
http://wzar.unizar.es/servicios/ciur
mailto:asesoria@unizar.es
http://wzar.unizar.es/servicios/asesorias/asesoriaszgz.htm
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/agenda/general_agendajuv.html
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 المعاقون األشخاص


.تطورها و ينةدالم حياة مراحل آل في بالمساواة، و حقوقه آامل في مواطن أي مثل بالمشارآة الحق لهم المعاقون األشخاص 


DFA آراغون في ًايدسج المعاقون 
C/ José Luis Pomarón, 9 - 50008 Zaragoza 

Tel. 976 59 59 59 / 976 590 322 (sordos)- Fax 976 59 91 26 
y C/ Andrés Gurpide 8-10-12 - 50008 Zaragoza 

Tel. 976 59 59 59 – Fax 976 41 77 69 
E-mail: dfa@dfa-org.com - www.dfa-org.com 

 .ONCE يناالسبان لبصر قديالف الوطنية المنظمة
Paseo Echegaray y Caballero, 76 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 28 24 77 
E-mail: macc@once.es - www.once.es 


(ASZA)آراغون و رقسطةس في الصم االشخاص جماعة 
C/ San Voto, 9 Dupl., entresuelo - 50003 Zaragoza - Tel. 976 20 03 62 

y C/ Dr. Palomar, 10 - 50002 Zaragoza 
Tel. 976 20 17 43 - E-mail: asza@asza.net – www.asza.net 

 FEAPS اراغون
 اراغون في ُايلقع المعاقة االشخاص هيئات اتحاد

C/ Joaquina Zamora, 4 bajos - 50018 Zaragoza 
Tel. 976 73 85 81 - Fax 976 74 23 06 

E-mail: feapsaragon@feapsaragon.com - www.feapsaragon.org 


Otras Asociaciones de Ayuda سرقسطة في ًايسح و ًايسفن ً،جسديا المعاقين لمساعدة أخرى اتجمعي 


:tarjeta de estacionamiento الخاصة المرآبات ايقاف بطاقة طلب فرصة تعطيك البلدية بها، معترف اعاقة لديك ّنا ةحال في 
 هاب رفُعتم اإلعاقة هذه تكون أن يجب 
.المدينة في العامة النقل وسائل تعمالإلس فادحة أو جسيمة صعوبات لها التي األشخاص لتلك ُعطىت
 طالب يكون أن و Instituto Aragonés de Servicios Sociales االجتماعية للخدمات آراغون معهد بلق من
 .]األحصاء /األساسية الموارد بطاقة على اطلع 
[ البلدي الحصاءا سجل في ُسجلم البطاقة هذه


:في تقدم ان يمكن الطلبات 

 نالمواطني مع العالقات مكتب
Plaza del Pilar 18, Planta B – 50003 Zaragoza 

Tel. 976 72 12 47 - Fax 976 72 12 47 

ا  :لصيفي التوقيت
 .13.50 الى 9.10 من السبت يامأ .18.50 الى 16.10 الساعة من و 14.30 الى 8.30 ااسلعة من الجمعة الى ناألثني يوم من

 .آب و تموز في فقط الصباح فترة


( الموضوع حسب تهمك تيلا الخدمة عن البحث تستطيع 
 Ayuntamiento en Casa كبيت في البلدية االجراءات عضب تنفيذ تستطيع أنك تذآر

 ").البلدي االحصاء
 اسم اآتب شر،مبا حثبب قم أو )االلكترونية صفحةال في ّرالصو على على انقر

 "مثل ( فعله المراد االجراء

mailto:dfa@dfa-org.com
http://www.dfa-org.com/
mailto:macc@once.es
http://www.once.es/
mailto:asza@asza.net
http://www.asza.net/
mailto:feapsaragon@feapsaragon.com
http://www.feapsaragon.org/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sinbarreras/asociaciones/colaboradores.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=217
http://portal.aragob.es/iass/Discapacitados/DiscapReconMinusvalia.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/default.htm
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 أخرى تماعيةاج خدمات

 قافاتثال دار
C/ Palafox, 29 - 50001 Zaragoza 

Tel: 976 29 64 86 - Fax 976 29 61 74 
 .ةمجاني خدمة .سرقسطة مدينة في للمهاجرين اجتماعية يةانع و توجيه

 :الهجرة و العملي ـ االجتماعي ماتاالستعال مرآز
Paseo Fernando El Católico, 63-65 – 50006 Zaragoza 

Tel. 976 79 10 18 

الهجرة حول االجتماعية العناية و التوجيه (SOASI) 


 استخدام آيفية العامة، للخدمات مساعداتال على للحصول الشروط مغامالت، اجتماعية، مولرد 
( للمهاجرين اجتماعيوجيهت و استعالمات
 يةاعمتجالا االستعالمات و يةاعمتجالا العناية برنامج االجتماعية، الخدمات

.مجانية خدمة .7.30 الى 4.30 منو منو 2 الى 9 الساعة من 
.آراغون في االجتماعيين المرشدين نقابة اتفاق .للمهنين 


) ADASطواندا جماعة( نسيجال عبالتنو العناية 
C/ Liñan 8, local Treziclo – 50001 Zaragoza 

Tel. 625 69 90 84 
E-mail: colectivotowanda@yahoo.es – www.towanda.es 


.سرقسطة بلدية مع بالتعاون 
.ًجنسيا المتحولون و يين،طلللو القانوني و الجنسي ، البسيكولوجي التوجيه. 

mailto:colectivotowanda@yahoo.es
http://www.towanda.es/
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لتربيةلتربيةاا 
لتكوين
اا 
لتكوينلتكوين وو 
 آراغون في التربوي النظام

www.educaragon.org:ونآراغ في التعليمي التنظيم على للتعرف

بين وقالفر تجد )  للتعليم الثقافية العناية آزمر CREADE ( االلكترونية الصفحة في

 .االخرى الدول من االنظمة و االسباني التعليمي النظام

(
 إجباري غير تعليم )
  الطفولي التعليم
[
 المكتبات و يمالتعل مجلس بطاقة في أيضا انظر ]
 

االهل مدرسة و المبكرة العناية ريقف مأآل، :
 التالية الخدمات َفروت المدارس آل .
 
.االنسانية و الديموقراطية القيم مشجعين 
7.30
 لساعةا مند "
 بيرانيا ال "
 مدرسة في خاص فتح .
 ًاءاسم 5
 الى ًاحابص 9
 
. الساعة من :المواعيد 


– اجتماعية حالة في يتدواجدون الدين االشخاص لهؤالء موجهة المكتبات، و التعليم مجلس من المقدمة المعدودة منحال من عدد هنالك 
.
  العطاءها اصخ معيار تطبيق

:
 في أو المدارس في االآيدة المواعيد على اطلع .
 المختارة المدرسة في تقدم الجديدة الطلبات

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas  مكتباتال و للتعليم البلدي المجلس
C/ Cortesías, 1 - Zaragoza 50071 

Tel. 976 20 32 99 – Fax 976 39 90 71 
E-mail de Coordinación de Escuelas Infantiles: einfantil@zaragoza.es 

 العامة االطفال حضانات

."
 العامة االطفال حضانات "
 اسم حتت معروفة ولية،لطفا المدارس من مجموعة تدير راغونآ حكومة -
.
 

(
 غوناآر حكومة )
  ونآراغ العامة لاالطفا حضانة
C/ Pablo Parellada, 47 – 50007 Zaragoza - Tel. 976 38 50 33 

غوناآر حكومة(
C/ Jarque de Moncayo, 5 – 500012 Zaragoza - Tel. 976 33 2 0 78 

(
  Inmaculada Concepción مةاعلا االطفال حضانة

(
 راغونآ حكومة )
 Monsalud  عامةال االطفال حضانة
C/ Ramiro I de Aragón, s/n – 50017 Zaragoza - Tel. 976 32 62 91 

(
  Santa María del Pilar العامة االطفال حضانة

الطفولية البلدية مدارس

 Escuelas Infantiles Municipales الطفولية البلدية مدارس مهمة- 
 و الخاصة االحتياجات فات،االختال مراعيين التعلم، عملية خالل االمهات و اآلباء مشارآة مع شهرا 36 الى 4 مرع من لألطفال الكامل التطوير هي

 الطلب حسب ًاحابص
 يتم صعبة، عائلية

مآآل َفروت جميعها

غوناآر حكومة(
C/ José Pellicer, 2 – 50007 Zaragoza - Tel. 976 27 42 87 

http://www.educaragon.org/
http://apliweb.mec.es/creade/index.do
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/centros.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/
mailto:E-mail
mailto:einfantil@zaragoza.es


 

      
 

             
 

    
 

                      
                       

 
     

 
              

               
       

 
                          

                  
 

                     
 .مدة آل دورة متنوعة.  ممارسة المهن  المؤهلة الموجودة ضمن النظام التعليمي

 
                     

شهادة التقني العالي تمكنك من التوصل الى و بدون امتحان الى التعليم ) .  البكالوريا(شهادة التقني تمكنك من التوصل الى التوجيهي . تقني عالي
.   الجامعي في اتخصصات المتعلقة بتكوينك المهني و تخضع الى القواعد المتعلقة بها  
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 االجباري بعد ما و االجباري التعليم


 .اسبانيا في مجاني و اجباري سنة 16 الى 6 مرع من الصغار االطفال تعليم


 :التعليمية آزالمرا من نوعان هنالك


.مجانية آزالمرا هده 
.غوناآر حكومة في التعليم قسم قبل من تدار و يةاالراغون العامة دارةاال على تعتمد التي هي و العامة- 

.ونآراغ حكومة في التعليم قسم بلق من مساعدة اتفاق هنالك بحيث صةالخا الهيئات و الدينية المؤسسات على تعتمد التي هي و الوسيطة- 


 :المقدمة التعليمية الدورات حسب تقسيمهم نستطيع

-
 .سنة 12 الى 3 مرع من االطفال يدهبون هنالك ، ائياالبتد و يالطفول التعليم
-

-


 .سنة 16 الى 12 مرع من تالميدلا يدهبون هنالك 
(ESO) اريبجالا الثانوي التعليم

 .نيالمه التكوين و )ياالبكالور( التوجيهي :االجباري غير انويالث التعليم

 .سنة 18 ال 16 من التالميد أعمار بالعادة ن،فصلي من يتألف و اختياري يعتبر ، الثانوي التعليممن االخيرة المرحلة هو 
)لورياالبكا
( هيالتوجي

)العليا أو المتوسطة الدرجة من تكوينيال الدور المهني التكوين دراسات

العمل سوق في االندماج أو بعد فيما تعليمهم لماصلة خاص بشكل التالميد اعداد تمكن التي مختلفة نمادج هنالك

) 

. 

 على تساعدك التي الدراسات من مجموعة من تتألف و ، اختيارية تعتبر ،

 و تقني شهادة على تتاليبال يحصلون ياالعل أو المتوسطة الدرجة من التكويني الدور آال المهني التكوين دراسات مرحلة يتجاوزون الدين التالميد


 :المنظم التكوين حول تومالالمع من لمزيد

 الرياضة و الثقافة ، للتعليم المحافظة خدمة
C/ Juan Pablo II, 20 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 71 64 00 - Fax 976 71 64 03 


 الرياضة و الثقافة ، التعليم قسم
Paseo María Agustín, 36 - 50061 Zaragoza  

Tel 976 71 40 00 – Fax 976 71 41 15 
E-mail: portal@aragon.es – www.aragob.es 


) .CAREI اغونآر حكومة
( افاتالثق المتعدد التعليم لموارد آراغون رآزم 
C/ San Antonio Abad, 38 – 50010 Zaragoza 

Tel. 976 71 30 25 – Fax 54 12 89 
E-mail: carei@aragon.es – www.carei.es 


.المدارس في ثقافي سطتوا 
).لمدارسا في لالستفسار 
( المهاجرين لثانويةا لتالميد االسبانية اللغة في دروس 

mailto:portal@arag%C3%B3n.es
http://www.aragob.es/
mailto:carei@aragon.es
http://www.carei.es/


 

      
 

    
 

  

 
 

     

 
 
 

    
 

   

 
 

       

 
 

       
 

 
 

          
 

   
 

                           
              

 
       

  
        

 

 

42
 

 امعيةالج الدراسات معادلة و العالي التعليم

 العامة العالي التعليم مراآز

 طةسقرس جامعة
, C/ Pedro Cerbuna, 12, planta baja - 50009 Zaragoza مبنى Interfacultades  

Tel. 976 76 10 42 - Fax 976 76 26 45 
www.unizar.es 

 .UNED بعد عن للدراسات المحلية الجامعة
C/ Bravo Murillo 38 - 28015 Madrid 

Tel. 91 39 86 000 / 91 39 86 600 - Fax 91 39 86 036 
www.uned.es 

 الخاصة العالي التعليم مراآز

 خورخيه سان جامعة
Avenida Alcalde Sainz de Varanda 1-3 - 50009 Zaragoza 

Tel. 902 50 26 22 
E-mail: info@usj.es –www.usj.es 

 باليرو سان جمعية في العالي التعليم آزمر
C/ Violeta Parra 9 - 50015 Zaragoza 

Tel. 976 46 65 99  - Fax 976 072 981 
E-mail: info@seas.es – www.seas.es 

 CESTE لشرآة التقنية و العليا الدراسات رآزم
Paseo Infantes de España, 3 - 50012 Zaragoza 

Tel. 976 56 85 86 - Fax 976 56 85 99 
E-mail: info@ceste.com - www.ceste.es 

 enseñanza superior en Aragón www.educaragon.org: سرقسطة في لعاليا التعليم تنظيم حول المعلومات من لمزيد

 الجامعية الدراسات معادلة

 القطاع في سواء 
– لعملا سوق في االندماج أو 
/ و اسبانيا في تعليمك مواصلة من للتمكن ادلتهامع تحتاج و اجنبي، بلد من جامعية شهادة تمتلك أدا

 .ًادج يلةطو عملية ألنها ممكن قت و أسرع في بهدا تبتدأ أن ننصحك 
.العام أو الخاص


 :هي سرقسطة في المعادلة اجراءات تدير التي الجهة

غوناأر حكومة ممثلية .ةللتربي العالية التفتيشات قسم مكتب
Plaza del Pilar, s/n - 50071 Zaragoza 

Tel. 976 99 90 00 - Fax 976 99 90 26 / 976 99 94 56 

http://www.unizar.es/
http://www.uned.es/
mailto:info@usj.es
http://www.usj.es/
mailto:info@seas.es
http://www.seas.es/
mailto:info@ceste.com
http://www.ceste.es/
http://www.educaragon.org/
http://www.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa_superiores.asp
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 في االستفسار تستطيع أيضا

 ةالشرآ و الثقافة جمعية

: 


Plaza de Roma, F-1 Oficinas, 2º planta – 50010 Zaragoza 
Tel. 976 76 60 60 – Fax 976 53 24 93 

E-mail: orientacionsocioeducativa@cepymearagon.es - www.cepymearagon.es 
 .االجنبية ولدلا من الشهادات و الدراسات لمعادلة استشارة

 كامتالآ حالة في

 :في الجامعية دةالشها لمعادلة الضرورية المعلومات آل ستجد

 العلوم و التعليم لوزارة االلكترونية الصفحة رابط- و الجامعية الشهادات أو العالي التعليم في الجامعية الشهادات معادلة حول-
 .Homologación يةاالسبان االآاديمية الدرجاات

.Convalidación parcial Estudios Univ الجامعية للدراسات الجزئية المعادلة حول معلومات (MEC) االلكترونية الصفحة رابط-
 Homologación títulos extranjeros enseñanza sup ةاالجنبي ليالعا التعليم شهادات معادلة وطشر ينظم الدي المرسوم حسب- 

 :جامعية غير لشهادة


غير للدراسات االسباني لهمبلمقا االجنبي التعليم انظمة في الجزئية او الكاملة ةالمعادل حول MEC من المقدمة المعلومات استشر 

.homologación y convalidación educación no universitaria الجامعية 

.الرياضة و الثقافة م،التعلي وزارة يبترت حسب اجحةن دولة 52 مع tabla de equivalencias المساواة جدول هنالك 

 :المستمر التعليم
 للكبار التكوين و التعليم

 الخبرات تبادل و الصف غرفة في المشارآة الكبار، تعليم مراآز الى ياتون ينالد التالميد دلك على الدليل و بالتعليم للبدء محدد عمر يوعد ال
الشخصي التطور و النمو في جدا يساعد االعمار تلفمخ من الزميالت و الزمالء بين

 الكبار األشخاص تكوين و تعليم مراآز

الشعبية جامعةال

.
 

]

] المكتبات و التعليم مجلس بطاقة لىع ايضا اطلع  

اآمال، فرصة للمواطنين تقدم .سنة 16 من أآبر اشدة،رال لالشخاص مقدمة يةبلد تعليمية خدمة هيUniversidad Popular الشعبية الجامعة

.متغير و ل فعا مجتمع في للمشارآة المهني تكوينهم تغنية و تحديث 


 .المدينة مراآز و آحياء عدة في و مرآزي غير كلشب تعد النشاطات و المواد برامج

 :التالية الحقول في سنة صفن آل و أشهر أربعة آل سنوية، acciones formativas تكوينية اجراءات باعداد تقوم الشعبية الجامعة

-
 :االساسي التعليم
 المطلوبة االحتياجات

 سبح المدينة احياء احياء في 
).الخ الطبيعي، 
– الجتماعي المحيط عن فةالمعر ، الحساب الكتابة، و القراءة 
( اساسي تكوين
. 


mailto:orientacionsocioeducativa@cepymearagon.es
http://www.cepymearagon.es/
http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=3&area=titulos
http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=5&area=titulos
http://www.mec.es/mecd/titulos/files/rd86_1987.pdf
http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=6&area=titulos
http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=122&area=titulos
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/otroscursos.htm
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و اآلداب و الفنون البالستيكي، الفن في االبداع طريق عن التسلية و الفراغ اوقات من الكلي االستمتاع لتحقيق موجهة برامج 
:الشخصي التطوير 

سرقسطة و وناراغ اريخت على التعرف 

-

. 


 هاجرينللم االسبانية اللغة و اللغات تعليم .رةوطتملا التكنولوجيا وسائل الراشدة االشخاص تعليم لتسهيل التكوين :المهني التكوين-
.
 الفرنسية و االنجليزية اللغتان آما آذلك español para inmigrantes 

 و مؤتمرات ت،محاضرا ريقط عن تقدم اعي،اإلجتم المحيط و الصحة الشخصية، العالقات النفسي، المجال قفي التقديم برامج
: 

:
 تماعيةاالج المشارآة -

المسمى االمهات و لآلباء التكوين برنامج إبراز األجدر

 " 

.
  تكويتية دورات


"االساسي التعليم برنامج 


ض،ارمع زيارات، االجتماعات، المحادثات، مثل

 "
 لـ التابعة البرامج ايضا و .مجانية "للمهاجرين االسباني برنامج لـ التابعة الحصص

actividades complementarias مكملة نشاطات تجهز الشعبية الجامعة

 .الجامعة مشاغل من ناتجة معارض و الرسم مسابقات ثقافبة، او فنية اماآن الى سفريات

 طلب تقديم يجب المشاغل و الحصص ذهه في للمشارآة

 الشعبية الجامعة مقر

. 


C/ Cortesías, 1 – 50071 Zaragoza 
Tel. 976 20 32 99 - Fax 976 39 90 71 

E-mail: upz@zaragoza.es 

 (CPEPA) الكبار األشخاص تعليمل عمومية مراآز

امةعال للنيابة التابعة centros públicos de Educación de Personas Adultas آزبالمرا الخاص نيالتكوي العرض َيلي ما في ستجد
.الثقافي التكوين و االساسي التعليم في حصص تعطى مرآز آل في سرقسطة نةمدي في ألراغون

 .ايلول
.
 

CPEPA Gómez Lafuente 
C/ Pedro XII, 22-26 (Esquina calle Las Armas) - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 46 91 46 – Fax 976 46 94 47 - E-mail: cpaglazaragoza@educa.aragon.es 
.
 ةاالسبانية اللغة في دروس .
 ثانوي تعليم

CPEPA Concepción Arenal 
C/ Santo Dominguito de Val, s/n. - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 64 91 – Fax 976 29 17 11 - E-mail: cpeacarzaragoza@educa.aragon.es 

. االساسي الرابع حتى دراسات ، للكبار )األلفبة( االساسي الثانوي التعليم آزمر .
 

CPEPA Casa Canal 
Paseo de Cuellar, 6 - 50006 Zaragoza 
Tel. 976 27 88 86 - Fax 976 25 35 56  
الحاسوب علم .
 االجتماعي الضمان .
 
. ائياالبتد التعليم النهاء تجهيز 

CPEPA Juan José Lorente 
C/ Castellote, 3.- 50017 Zaragoza 

Tel. 976 31 31 99 
للمهاجرين االسبانية اللغة .سنة 25 فوق للكبار الجامعات خولد .
 
 .ثانوي تعليم

.
 بعد عن ارشاد برنامج .
 االعمال ادارة في تكوين

Ciudadan@s para el siglo XXI عمل يدعم الذي و .AMPAS 

 شهر في اتمامه يجب لعادة با و مجاني التسجيل

الحاسوب علم و الفرنسية االسبانية، اللغة في وسودر

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/extranjeros.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/padr_madr.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/listado_Agenda?nombre_contacto=universidadpopular
mailto:upz@zaragoza.es
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/educa05.htm
mailto:cpaglazaragoza@educa.aragon.es
mailto:cpeacarzaragoza@educa.aragon.es
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CPEPA Margen Izquierda 
C/ Lourdes, 23 - 50014 Zaragoza 

Tel. 976 39 26 57- Fax 976 39 26 57 - E-mail: marcemiz@centros6.pnitc.mec.es 
.
 الحاسوب علم .
 بعد عن تعليم .
 للمهاجرين سبانيةاال اللغة .األلفبة

CPEPA Miguel Hernández 
C/ San Miguel, 20 - 50620 Casetas 

Tel. 976 78 54 76 – Fax 976 78 54 76 - E-mail: a5@olmo.pntic.mec.es 
الصحة مجال في المتوسط التكوين المتحانات تجهيز .
 
 . ائياالبتد ليمالتع النهاء تجهيز

 للكبار تكوينلل أخرى مراآز

IES José Manuel Blecua (público) 
C/ Cuarta Avenida, s/n. - 50007 Zaragoza 

Tel. 976 25 86 20 
 نوياث تعليم

المرأة دار
[
 أةالمر دار بطافة في انظر ]
 

C/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza 
Tel. 976 39 11 16 - Fax 976 39 15 92 

E-mail: casamujer@zaragoza.es - Casa de la Mujer 

.اخرى مشاغل و تكوين دروس .سنة 25 قفو للنساء الجامعات دخول امتحانات 

CODEF 
C/ Eloy Martínez, 13 - 50017 Zaragoza 

Tel. 976 33 26 38 - Fax 976 33 26 38 
E-mail: codefadultos@adunare.org – www.adunare.org 

.(
 لالطفال حضانة خدمة )
 للمهاجرين سبانيةاال اللغة .
 ثانوي يملعت .
 بةاأللف .
 مجانية ينتكو دروس

11.30 .مساءا 7 الى 5 الساعة من و ًاحابص الساعة الى 9.30
 الساعة من 

OSCUS 
C/ Boggiero, 166 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 28 19 96 - Fax 976 28 19 96 
E-mail: zaragoza-es@oscus.org - www.oscus.org 

 .الطبخ .الخياطة .الحاسوب علم ).مجانية ( األلفبة .االسبانية اللغة

 الليل أثناء أو بعد عن تعليم دراسات

 بعد عن هنيمال التكوين

IES Avempace 
C/ Islas Canarias, 5 - 50015 Zaragoza 
Tel. 976 51 86 66 - Fax 976 73 01 69  

E-mail: avempace@avempace.com - www.avempace.com 
.
 بعد عن العليا الدرجة من التكونيي الدور

IES Tiempos Modernos 
C/ Segundo de Chomón, s/n - 50018 Zaragoza 

Tel. 976 52 53 02 – Fax 976 52 56 92 
E-mail: centro@iestiemposmodernos.com – www.iestiemposmodernos.com 

.
 بعد عن العليا الدرجة من التكويني الدور و المتوسطة الدرجة من التكونيي الدور

mailto:marcemiz@centros6.pnitc.mec.es
mailto:a5@olmo.pntic.mec.es
mailto:casamujer@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/
mailto:codefadultos@adunare.org
http://www.adunare.org/
mailto:zaragoza-es@oscus.org
http://www.oscus.org/
mailto:avempace@avempace.m
http://www.avempace.com/
mailto:centro@iestiemposmodernos.com
http://www.iestiemposmodernos.com/
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 الليل أثناء أو بعد عن الثانوي التعليم ساتراد

IES José Manuel Blecua 
C/ Cuarta Avenida, 13 - 50007 Zaragoza 

Tel. 976 25 86 20 - Fax 976 25 86 21 
E-mail: iesjmbzaragoza@educa.argob.es 

.
 بعد عن ثانوي و بكالوريا تعليم

IES Pedro De Luna 
C/ Universidad, 2 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 02 - Fax 976 20 36 35 
E-mail: iespluzaragoza@educaragon.es 

.
 الليل أثناء بكالوريا

IES Corona De Aragón 
C/ Corona de Aragón, 35 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 46 70 00 - Fax 976 46 70 61 
المهني االبتداء برنامج و تكوينية دورة الثانوي، :
 
 .التعليمي العرض
–
 رباءآه :
 
. مهنية عائالت 


.المهني التوجيه و سكعالملتاال رآزم هنالك 

IES Felix De Azara 
C/ Ramiro I de Aragón, s/n – 50017 Zaragoza 

Tel. 976 34 76 90 - Fax 976 53 38 48 
E-mail: iesfazzraorza@educa.aragon.es 

.
 الليل أثناء بكالوريا

IES Goya 
Avenida Goya, 45 - 50006 Zaragoza 

Tel. 976 35 82 22 - Fax 976 56 36 03 
E-mail: iesgoyzaragoza@educa.aragon.es 

 .الليل أثناء ثانويا و بكالوري

 بعد عن أخرى تكوينية دروس

 بعد عن للدراسات الوطنية الجامعة
C/ Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid 

Tel. 91 39 86 000 / 91 39 86 600 - Fax 91 39 86 036 
E-mail: infouned@adm.uned.es - www.uned.es 

AulAragon .االنترنت في التكويني العرض حول اغونآر حكومة من  باب في يضاا استفسر

 اللغات

(EOI) 
  الرسمية غاتالل مدارس الى ابهدلا ستطيعت ، اللغات لتعلم

الميكانكية الصناعة و المدينية االعمال و المباني كيمياء،ال االعمال، ادارة االلكترونيات،

 .الخاصة المراآز و االآاديميات الى أو
 .مجانية ليست المصادر هده

E.O.I. Zaragoza Nº1 
C/ Domingo Miral, 23 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 35 74 00 - Fax 976 56 80 34 
E-mail: secretaria.eoi1z@educaragon.org - www.eoi1zaragoza.org 

.
 للمهاجرين االسبانية اللغة و االيطالية و االلمانية الفرنسية، االنجليزية، اللغة

mailto:iesjmbzaragoza@educa.argob.es
mailto:iespluzaragoza@educaragon.es
mailto:iesfazzraorza@educa.aragon.es
mailto:iesgoyzaragoza@educa.aragon.es
mailto:infouned@adm.uned.es
http://www.uned.es/
http://www.aularagon.org/arboles/arbol.asp?strseccion=padre
mailto:secretaria.eoi1z@educaragon.org
http://www.eoi1zaragoza.org/
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 ”EOI Nº1 “María Molinerرىخأ
C/ S. Vicente Ferrer, s/n - 50011 Zaragoza 

Tel. 976 33 18 03 – Fax 976 31 28 88 
E-mail: iesmmozaragoza@educa.aragon.es – www.educa.aragob.es/iesmmoza 

.
  الفرنسية االنجليزية، اللغة

E.O.I Zaragoza Nº2 
C/ Segundo de Chomón, s/n. - 50018 Zaragoza  

Tel. 976 52 68 88 - Fax 976 52 71 33 
E-mail: eoizaragoza2@educaragon.es – www.eoi2zaragoza.org 

.
 االيطالية و االلمانية الفرنسية، االنجليزية، اللغة

 ةاجنبي آلغة اإلسبانية اللغة فيها تدرس التي الوحدات

سرقسطة في الشعبية الجامعة
[
 المكتبات و التعليم ةفبطا في انظر ]
 

C/ Cortesías, 1 - 50071 Zaragoza 
Tel. 976 20 32 99 - Fax 976 39 90 71 

E-mail: upz@zaragoza.es - Universidad Popular 
.مجاني La Magdalena/Casco Histórico, Arrabal, Actur, La Almozara و Oliver احياء

الثقافات دار
 ]الثقافات بيت بطافة في انظر

C/ Palafox, 29 - 50001 Zaragoza 
Tel. 976 29 64 86 / 976 29 45 36 - Fax 976 29 61 74 

E-mail: serviciosinmigrantes@zaragoza.es  - Casa de las Culturas 

]
 

.مجاني la Magdalena/Casco Histórico احياء

CODEF 
C/ Eloy Martínez, 13 - 50017 Zaragoza 

Tel. 976 33 26 38 - Fax 976 33 26 38 
E-mail: codefadultos@adunare.org – www.adunare.org 

.الحضانة خدمة

OSCUS 
C/ Boggiero, 166 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 28 19 96 - Fax 976 28 19 96 
E-mail: zaragoza-es@oscus.org - www.oscus.org

 Delicias حي

. مجاني .El Portillo حي

CODIA 
Instituto Pablo Serrano, C/ Batalla de Lepanto, s/n - 50002 Zaragoza 

Tel. 976 49 10 15 
E-mail: andando@wanadoo.es

.
 أخرى نشاطات .
 الدراسية السنة من فترة أي في روسبالد اقاإللتح إمكانية مجاني .
  Las Fuentes حي

 El Tranvía جمعية
C/ Fray Luis Urbano, 11 - 50002 Zaragoza 

Tel. 976 49 89 04 - Fax 976 49 88 91 
E-mail: ftranvia@ftranvia.org 
السنة من فترة أي في روسبالد اإللتحاق إمكانية .21 إلى 19 من السبت يوم و 22 إلى 20 من الجمعة يوم .
 المستويات آل جانب،لأل اإلسبانية

.
 الصباح في الحضانة .الدراسية . 


mailto:iesmmozaragoza@educa.aragon.es
http://www.educa.aragob.es/iesmmoza
mailto:eoizaragoza2@educaragon.es
http://www.eoi2zaragoza.org/
mailto:upz@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
mailto:serviciosinmigrantes@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
mailto:codefadultos@adunare.org
http://www.adunare.org/
mailto:zaragoza-es@oscus.org
http://www.oscus.org/
mailto:andando@wanadoo.es
mailto:ftranvia@ftranvia.org
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 االحمر الصليب
Oficina Provincial, C/ Sancho y Gil, 8 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 22 48 80 / 976 22 48 83 - Fax 976 21 69 60 
www.cruzroja.es 

.
 نيمجا .
 آزالمر حي

YMCA 
C/ Lorente 56, local - 50005 Zaragoza 
Tel. 976 56 81 30 - Fax 976 56 81 30 

www.ymca-aragon.com y www.ymca.es 

. .مجاني .الحضانة خدمة الجامعة حي

IES Miguel Servet 
Paseo Ruiseñores, 49 - 50006 Zaragoza 

Tel. 976 25 93 83 - Fax 976 25 40 85 
IES Miguel Servet 

.
 لألجانب اإلسبانية

ADRA Aragón 
C/ Dr. Oliver Pascual, 4 local – 50007 Zaragoza 

E-mail: adra@adra-es.org – www.adra-es.org 
 .Colegio Rigel situado en C/ Alicante 3-9سةدرملا صفوف في تعطى الحصص

OZANAM 
  المهني – االجتماعي مرآزال
C/ Boggiero, 53 – 50003 Zaragoza 

Tel. 976 28 29 18 
.مجاني .المستويات آل  .
  El Portilloحي

نساءلل المهني –
  االجتماعي للتطوير البلدي المرآز
Tramalena 

C/ Doctor Palomar, 4 bajos - 50002 Zaragoza 
Tel/fax 976 39 05 64 

E-mail tramalena@ftranvia.org
 .
 السنة مدار على التسجيل .
  La Magdalenaحي في باالخص للنساء، موجهة مجانية خدمة

 .سنوات 3 الى 0 بين لالطفال حضانة خدمة َفروت االنشطة هده آل .18 الى 16 الساعة من لثالثاءا و االثنين يومي

.
 االسبانية اللغة قسم .سرقسطة E.O.I. 
  
C/ Domingo Miral, 23 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 35 74 00 - Fax 976 56 80 34 
E-mail: estaex.eoi1z@educaragon.org ó espaex@eoifzar.org - www.eoi1zaragoza.org 

.
 الجامعة حي

 سرقسطة جامعة
Edificio Interfacultades 6ª planta, C/ Pedro Cerbuna, 12 – 50009 Zaragoza 

Tel. 976 76 10 47 / 976 76 20 50 
Universidad de Zaragoza 

.
 مجانية ليست .
 الصيف خالل خاآا في و الفصل خالل سرقسطة في مكثفة وسدر .
 الجامعة حي

.13 الى 9.30 الساعة من معةالج الى االثنين يوم من

http://www.cruzroja.es/
http://www.ymca-aragon.com/
http://www.ymca.es/
http://www.educa.aragob.es/iesmseza
mailto:adra@adra-es.org
http://www.adra-es.org/
mailto:tramalena@ftranvia.org
mailto:estaex.eoi1z@educaragon.org
mailto:espaex@eoifzar.org
http://www.eoi1zaragoza.org/
http://wzar.unizar.es/uz/difusion/zaragoza/intensivos.html
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(FAPAR) 
. (CPEPA)
 الكبار، لتعليم العمومية آزالمرا في ايضا استفسر

 (FAPAR)
  غونارا في الميدالت االمهات و االباء جمعيات اتحاد

وناراغ في التالميد امهات و اباء جمعيات اتحاد في و

C/ San Antonio Abad, 38 - 50010 Zaragoza. 
Tel. 976 32 14 30 - Fax 976 46 04 16 

E-mail: fapar@fapar.org - www.fapar.org 

 للعمل التكوين


]موض في انظر[ العمل وع

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/educa05.htm#centros
mailto:fapar@fapar.org
http://www.fapar.org/
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 عملعملعملالال
 اإلجتماعي الضمان صندوق


المعايير من سلسلة طريق عن ءه،ألعضا المجتمع قبل من المقدمة يةالحما :هو للعمل العالمية المنظمة حسب االجتماعي انالضم تعريف 

حوادث األمومة، ض،المر حالة في المقدم الدخل تقليل أو اختفاء يسبب آس،االمع الوضع في الذي االجتماعي و االقتصادي الحرمان ضد العامة، 

.للعائالت المقدمة المساعدات و الصحية العناية طريق عن الحماية ًاضيا و الموت، أو الشيخوخة جز،الع البطالة، ملي،ع مرض العمل، 


 :ةالخاص األنظمة و العام النظام :اإلسباني تماعيجاال الضمان طارا ضمن األنظمة من نوعان هنالك

).شرآة ( خرينآ لحساب وظفونالم العمال على يشتمل فيه و ًاعسوت االآثر النظام هو العام النظام ـ 

، الميناء عمال المزارعين، العمال أو ال العمال أو الخاص للحساب العمل :الخاصة المهنية نشلطاتال على تشتمل الخاصة األنظمة ـ 


 .الخ ازل،المن في العاملون

 العمل مبدأ

 قبل اإلجتماعي الضمان صندوق في بتسجيلك قومتس شرآتك ،" )الخاص لحسابك" أو "الداتي " عكس ( اآلخرين لحساب تعمل آنت إدا ـ
 الدي قمالر فسن هو ( عياالجتما الضمان في االشتراك رقم ستعطى اياسبان في بها تعمل التي األولى ّةالمر آانت ادا .لالعم عالقة بدء
 ).الصحية قتكبطا على يظهر

 من و .لها عامل آل عن الشهري القسط تدفع الشرآة جهة من .االجتماعي للضمان العام نظامال أقساط دفع لىع مجبرون الموظف و اشرآة
 المساعدات على الحصول من العامل ُمكنت االجتماعي للضمان المقدمة النقود هده .رىاخ آمية الموظف راتب من طعيقت اخرى جهة
 األدويةـ لشراء لمساعداتا المؤقت، العجز حالة في المالية المساعدة العمل، عن العطل لةحا في المالية المساعدة الصحية، العناية :التالية
 .الخ

 .العقد مدة اءانته حتى تمتد و )التجربة فترة خالل آدلك و ( العمل في يوم اول مند اإلحتماعي الضمان في اإلشتراك لك تدفع الشرآة

 اةالحي تقرير اطلب و )11 الى 9 الساعة من ( الداتي التعريف بطاقة مع االجتماعي الضمان ةخزين الى ادهب العملي وضعك على طالعلأل
 .المختلفة الشرآات من لك المدفوعة األيام عدد و االجتماعي الضمان بصندوق التحاقك مرات عدد تجد التقرير هدا في .المهنية

901التالي قمبالر صالاالت تستطيع آدلك 50 20  في 1 الرقم على اضغط "المهنية الحياة " الثاني الخيار اختر اآللي، الرد جهاز (50
 الضمان ةخزين الى ادهب مختلف، عنوانك ّنأ حالة في .االحصاء ّلجس في الموجود المنزلي لعنوانك التقرير سيصلك ).جهازك

 .االجتماعي

 .مقدمةلا الخدمات حول معلومات تجد web de la Seguridad Social االجتماعي لـلضمان االلكترونية لصفحةا في
 .الفرنسية و االنجليزية، االسبانية، التالية؛ ّغاتالل اختيار تستطيع

 ً،سابقا رةالمدآو regímenes especiales الخاصة االنظمة سبح تدفع أن عليك أو الخاص، لحسابك تعمل آنت إدا ـ
 .االجتماعي للضمان االآترونية الصفحة في الضرورية المعلومات آل ستجد

http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=10721
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. 


 اإلجتماعي الضمان خزائن

يدالتسد و لكفالةا اإلشتراك، دفع ك،اإلشترا تسيير
 .
 سرقسطة في نككس لمكان البريدي الرمز حسب لك التابع آزالمر عن ابحث

 العامة اإلجتماعي الضمان خزينة
Avenida de las Torres, 22 - 50005 Zaragoza 

Tel. 976 72 20 00 ó 901 50 20 50 - Fax 976 72 20 04 

1
  رقم اإلجتماعي ضمانال خزينة
Avenida Madrid, 24 - 50010 Zaragoza 

Tel. 976 48 90 10 – Fax 976 48 90 16 


.50017
  أو ،50011 ،50010 ،50004 ،50003:هو سكنك لمكان البريدي الرمز آان اذا

2
  رقم اإلجتماعي الضمان خزينة
C/ Fray Luis Amigo, 6 - 50006 Zaragoza 

Tel. 976 25 92 02 – Fax 976 25 92 08 
.50012
  أو ،50007 ،50006 ،50005:هو سكنك لمكان البريدي الرمز آان اذا

3
  رقم اإلجتماعي الضمان خزينة
C/ San Juan de la Peña, 2 - 50015 Zaragoza 

Tel. 976 29 71 92 – Fax 976 29 82 57 
 .50058 وأ 50016 ،50015 ،50014:هو سكنك لمكان البريدي الرمز آان اذا

4
  رقم اإلجتماعي الضمان خزينة
C/ Gran Vía, 22 - 50005 Zaragoza 

Tel. 976 21 88 99 – Fax 976 15 85 01 
.50018
  أو ،50017:هو سكنك لمكان البريدي الرمز آان اذا

6
  رقم اإلجتماعي الضمان خزينة
C/ Monasterio de Samos, 27 - 50013 Zaragoza 

Tel. 976 59 68 58 - Fax 976 59 69 84 

.centros de atención 
 65 65 16 900:لالستعالمات نياالمج الهاتف

www.seg-social.es 

 العامة األمالك

 .اسبانيا في الضرائب

 ال .الدخل بتصريح القيام همعلي اسبانيا في يقيمون الدين االشخاص عام، آل

 تجميع عملية تدير التي الهيئة هي العامة االمالك

(
 ) IRPF


 .50013 أو 50008 ،50002 ،50001:هو سكنك لمكان البريدي الرمز آان اذا

 INSS اإلجتماعي للضمان الوطني المعهد

 الماتاإلستع و لعنايةا مراآز في إسأل المعلومات من لمزيد .اإلجتماعي الضمان لنظام المالية المنح إدارة و تسيير

االشخاص دخل تزيد لالشخاص الدخل بةريض
س،اردملا لتحسين تستخدم المجمعة االموال  .العائلية و الشخصية االوضاع االعتبار ينعب آخدين ام،ع بشكل اسبانيا في اقاموا الدين


.الخ العامة، االعمال و المستشفيات 

http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_lanzadera&LANG=1&URL=2
http://www.seg-social.es/inicio/
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 ال لدفع يقتطع الراتب من زءج تب،االر آشف في
 %.16 و %2 بين تتراوح بالعادة الشخصية،

IRPF.الحالة سبح و شخص لكل السنوي المدخول حسب تلفيخ الجزء هدا

 .الشخصي ضعك و حسب دفعتها التي بة .التصريح مسودة طلب تستطيع عام آل من أدار هرش في

حزيران شهر نهاية هوبالعادة التصريح لتقديم النهائي الحد

 أن حالة فيالنس من تتأآد سوف لةدولا

.حالة آل حسب تسترده أو دفعه عليك فرق، هنالك 

.
 

الوطنية الشخصية الوثيقة يمتلكون الدين 
( اصلألشخ اسبانيا في المستخدمة الضريبية عريفالت طريقة هو
 NIF الضريبي التعريف قمر
DNI االجنبي التعريف قمر أو NIE،الداخلية وزارة قبل من المعين الحالة.( 

55 33 901 التالي الرقم مهاتفة أو االدارية، أو النيابية تعالماتاالس تبمكا في الستفسارا تستطيع ، سؤال أي لديك ادا 33
 المواعيد في 
 و ايار شهري خالل ،14 الى 9 الساعة من السبت أيام و 21الى 9 الساعة من . (19 الى 9 الساعة من الجمعة الى االثنين يوم من التالية
 ).حزيران

 Arrabal Puente Santiago رةادا
C/ Perdiguera, 5 - 50014 Zaragoza 

Tel. 976 39 01 10 – Fax 976 29 23 42 

 Delicias ادارة
Conde de la Viñaza, 12 – 50010 Zaragoza 

Tel. 976 33 92 58 – Fax 976 53 41 17 

 Las Fuentes رةادا
Plaza Reina Sofía, 3-4 - 50013Zaragoza 

Tel. 976 49 13 12 – Fax 976 59 40 97 

 اراغون في اصةخال النيابة مكتب
C/ Albareda, 16 – 50004 Zaragoza 

Tel. 976 76 52 20 – Fax 976 44 69 83 

 سطةقرس في النيابة مكتب
C/ Albareda, 16 – 50004 Zaragoza 

Tel. 976 76 52 20 – Fax 976 44 69 83 

 IRPF901 12 12 24ال حول التلقائية االستعالمات خدمة
www.aeat.es 


المهني التوجيه 


 (INAEM) آراغون في التشغيل مكاتب
 المهني التكوين العمل، عقود حول اتاستعالم المهني، التوجيه خدمة العمل، عن الباحثين االشخاص تسجيل العاملين، اختيار و بحث

العمل تطوير اعانات اجراءات و ماتاستعال عمل عروض العمل، عن غيرالعاطلين و للعاطلين ، . 


16 من أآثر العمر من تبلغ اذا و بذلك للقيام 
.عمل عن احثبآ نفسك تسجيل عليك التشغيل، مكاتب تديرها التي على لالطالع 

الوطنية، التعريف بطاقة احضر و oficina más cercana a tu domicilio  البريدي الرقم حسب يناسبك الذي التشغيل مكتب إلى

اذهب نة،س


 .هاتزنجأ التي المهنية الخبرة أو 
/ و الدراسات شهادة أو مبرر مع السياقة رخصة أو السفر جواز

http://es.wikipedia.org/wiki/NIE
http://es.wikipedia.org/wiki/DNI
http://www.aeat.es/
http://inaem.aragon.es/portal/page/portal/INA/Directorio/OficinasEmpleoZaragoza
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 .للعمل آراغون لمعهد االلكترونية الصفحة في أو المكتب نفس في االعالنات لوحة في العمل عروض على لالطالع
.web del Instituto Aragonés de Empleo 

 من الجمعة الى ناالثني يوم من التالية اعيدالمو في 
000 501 901 الهاتفية يةانعلا خدمة مهاتفة يعتطتس اامعلومات من لمزيد
 www.aragob.es ونآراغ حكومة باب في للعمل آراغون لمعهد االلكترونية الصفحة رةايز أو 19 الى 9 الساعة
 .الصفحة في البريدي الرمز رقم اآتب qué oficina del INAEM te corresponde له التابع التوظيف مكتب لمعرفة

 الخميس يوم آذلك و الجمعة الى االثنين يوم من 14 الى 9 الساعة من هو المستقل آراغون اقليم في التوظيف مكاتب في االستقبال مواعيد
 شهر من 
15 يوم الى تموز شهر من 
1 يوم ومن 
.االول آانون شهر من 13 و 24 الرسمية العطل أيام يرغ َ،اءاسم 7 الى 5 الساعة من

.فقط الصباح في المكاتب تفتح ايلول 

 INAEM التشغيل مكتب مع المتعاونة الوحدات

 التوجيه عمليات إنجاز
 . مجانية خدمة

)

)الخاص لحسابك العمل و للعمل التوجيهOPEA 


 (Zaragoza Dinámica) سرقسطة في األعمال بأرباب الخاص يفوظتلا نادي
C/ Monasterio de Samos, 34 Local - 50013 Zaragoza 

Tel. 976 41 33 20 / 976 41 33 34 
E-mail: cempleo@zaragozadinamica.es – www.zaragozadinamica.es 

 عروض ،)الخ ف،الهات اجهزة الحاسوب، اجهزة 
( التقنية سائطالو العمل، توفير مهني، توجيه 
. سرقسطة في يعيشون الدين سنة 
25 من أصغر للشباب

 INAEM ةقبطا ة،الداتي السيرة ثيقة و شخصيتين، تينروص 
:عضوا تصبح لكي 
.العمل سوق في االندماج في المساعدة مل،عال

العمل تصريح و محدثة

 لشبابل اراعون معهد

)

).االوروبي االتحاد من انك حالة في  

C/ Franco y López 4 - 50005 Zaragoza 
Tel. 976 30 66 90 – Fax 976 71 49 86 

E-mail: iaj@aragon.es - Instituto Aragonés de la Juventud 
 .سنة 30 و 16 بين للشباب مهني توجيه

 مورينو ايثيكيل سان جمعية
C/ Alvira Lasierra, 12 local - 50002 Zaragoza 

Tel./fax 976 15 82 19 
E-mail: infoaragon@fundacionsanezequiel.org – www.fundacionsanezequiel.org 


.تصمخ جماعي أو فردي مهني توجيه 

 .FACTA المشترك العمل لدوائر اراغون حادتا
C/ Don Jaime I, 6, 2 - 50001 Zaragoza 


Tel. 976 29 04 29 - Fax 976 29 07 56 

E-mail: facta@facta.es – www.facta.es
 


.الشرآات انشاء في مساعدة و مهني توجيه 


 ASES ةالعمالي للمجتمعات اراغون جمعية
C/ Pintor Martín Bagüés, 2 local - 50007 Zaragoza 

Tel./fax 976 27 99 66 
E-mail: ases@asesaragon.org – www.asesaragon.org 


.كوينت دروس و مهني توجيه 

http://inaem.aragon.es/portal/page/portal/INA
http://www.aragob.es/
http://www2.inem.es/general/dirinte/asp/dirinte.asp
mailto:cempleo@zaragozadinamica.es
http://www.zaragozadinamica.es/
mailto:iaj@aragon.es
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4703&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=1187&_fid=1&_fnavbarid=1492392&_fnavbarsiteid=1187&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
mailto:infoaragon@fundacionsanezequiel.org
http://www.fundacionsanezequiel.org/
mailto:facta@facta.es
http://www.facta.es/
mailto:ases@asesaragon.org
http://www.asesaragon.org/
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San Valero  جمعية
C/ Violeta Parra, 9 - 50015 Zaragoza 
Tel. 976 51 03 14 - Fax 976 5150 37 

E-mail: agenciac@svalero.es 
.
  مهني توجيه و عمل توفير وآالة

El Tranvía  جمعية
C/ Fray Luis Urbano, 11 – 50002 Zaragoza 

Tel. 976 59 86 12 / 976 49 89 04 - Fax 976 13 34 90 / 976 49 88 91 
E-mail: empleo@ftranvia.org - ftranvia@ftranvia.org 

40
 من آثرأ مرالع من بالغات نساء لإلدماج، األراغوني الدخل من مستفيديين( 
للعمل يحصرت معهم جرينمها واحد، دبوال عائالت طويلة، لفترة العمل عن عاطالت و سنة
 .مسبق

 اإلجتماعي اإلقصاء خطر حالة في المتواجدة و المحرومة بالفئات خاص
(
.
 

Federico Ozanam  ةيجمع
C/ Ramón y Cajal, 24 - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 44 33 66 - Fax 976 43 26 56 
E-mail: accionsocial@ozanam.com 

.
  كوينت دروس و مهني توجيه

 .خاصة صعوبات لديها التي الفئات باألخص و العمل بميدان اإلهتمام يريد شخص أي

UGT 
C/ Costa, 1, Entresuelo - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 70 01 96 (empleo) y 976 70 01 19 (inserción) 
E-mail: empleo@aragon.ugt.org e insercion@aragon.ugt.org - http://aragon.ugt.org 

.
 القروض ادارة .
 عمل عن البحث مشاغل ، (
 عمل تصريح لحاملي )
 مهنيلا التوجيه خدمة

CC.OO. 
C/ Santa Lucía, 9 (La Salina, 5) - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 29 13 81 – Fax 976 39 35 23 
CC.OO., www.aragon.ccoo.es 


. العمل في للترقية العمل، عن آباحثين التشغيل مكاتب في ينسجلالم و العمل عن للعاطلين مهنيال التوجيه خدمة .


14 .14 الى 9 الساعة من الجمعة يوم .19 الى 16 الساعة من و  لىا 9 الساعة من

CEPYME 
Plaza de Roma, F-1 Oficinas, 2º planta – 50010 Zaragoza 

Tel. 976 76 60 60 – Fax 976 53 24 93 
E-mail: opea@cepymearagon.es - www.cepymearagon.es 


.الخاص لحسابهم بالعمل مهتمين أو لعملا في للترقية العمل، عن آباحثين التشغيل مكاتب في ينالمسجل و العمل عن للعاطلين مهنيال التوجيه خدمة 
.
 جماعية جلسات او فردية مقابالت

CREA 
Avenida Ranillas, 20 - 50018 Zaragoza 

Tel. 976 46 00 66 – Fax 976 46 01 36 
www.crea.es/empleo 

العمل في للترقية العمل، عن آباحثين التشغيل مكاتب في ينلالمسج و العمل عن للعاطلين مهنيال التوجيه خدمة
 .15 الى 8.30 الساعة من الجمعة يوم 18 الى 8.30 الساعة من الخميس

.
 .
 

 موعد اطلبالعمل عن العاطلين األشخاص عامة بصفة و ،

 الخميس الى ناالثني يوم منالعمل الئحة

 الى االثنين يوم منمسبق موعد اطلب

mailto:agenciac@svalero.es
mailto:empleo@ftranvia.org
mailto:ftranvia@ftranvia.org
mailto:accionsocial@ozanam.com
mailto:empleo@aragon.ugt.org
mailto:empleo@aragon.ugt.org
http://aragon.ugt.org/
http://www.aragon.ccoo.es/serempleo.php
http://www.aragon.ccoo.es/
mailto:opea@cepymearagon.es
http://www.cepymearagon.es/
http://www.crea.es/empleo
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 العملي بتوجيه تقوم رىأخ وحدات

مع تعاونبال 
]المرأة ردا  (Zaragoza Dinámica] ة المرأ داربطاقة في ايضا انظر )
 
C/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 39 11 16 - Fax 976 39 15 92 
E-mail: casamujer@zaragoza.es - Casa de la Mujer 

.
 للنساء مهني توجيه

Antena +25 مع بالتعاون ( (Zaragoza Dinámica 
C/ Santa Lucía, 9 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 39 35 23- Antena +25 
 و
Centro de Empleo Oliver مع بالتعاون ( (Zaragoza Dinámica 

(para vecinos de los barrios Oliver, Valdefierro y norte de Delicias) 
C/ Pilar Miró, s/n – 50 Zaragoza 

Tel. 976 33 61 41 – Fax 976 34 30 93 
E-mail: antena.empleo.25@aragon.ccoo.es 

.
 25
  من ثرأآ العمر من البالغين العمل عن لينللعاط مهنيلا التوجيه خدمة
.
 (
 اقامة تصريح مع االشخاص )
 العمل التكوين، العمل، موارد حول معلومات و نيةهم معلومات يقدم

[


 14 لىا 9 الساعة من الجمعة يوم .14 الى 9 من الخميس الى االثنين يوم من

 ة المرأ بيت بطاقة في ايضا انظر [Casa de las Culturas الثقافات دار
C/ Palafox, 29 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 64 86 / 976 29 45 36 - Fax 976 29 61 74 
E-mail: serviciosinmigrantes@zaragoza.es - Casa de las Culturas 

.
  للمهاجرين مهني توجيه

CIPAJ 
Casa de los Morlanes - Plaza San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 72 18 00 / 976 72 18 18 - Fax 976 72 8 47 
E-mail: cipaj@zaragoza.es - CIPAJ 

IAM.
  للنساء اراغون معهد
C/ Santa Teresa de Jesús, 30-32 - 50008 Zaragoza 

Tel. 976 71 67 20 - Fax 976 71 67 21 
E-mail: iam@aragon.es - www.aragob.es 

.
 للنساء قانونية و اجتماعية االعمال، اداراة نفسية، ، مهنية استشارة

 الدائم مهنيال التوجيه مرآز – CPOP) آةرشلا و الثقافة جمعية(
Plaza de Roma, F-1 Oficinas, 2º planta – 50010 Zaragoza 

Tel. 976 76 60 60 – Fax 976 53 24 93 
E-mail: cpop@cepymearagon.es - www.cepymearagon.es 

.
 لالعم سوق في المهنية و االآاديمية صالفر حول االستعالمات خدمة

 (APIP) نيهمال ماجداال و التطوير جمعية
C/ Armas, 102-108 – 50003 Zaragoza 
Tel. 976 28 27 45 – fax 976 28 42 92 

E-mail: apipz@apip.org - www.apip.org 
De 9 a 18:30 horas (lunes a jueves) y de 9 a 15 horas (viernes). 

 و

سرقسطة في يعيشون الدين و سنة
العمل عن للبحث االستشارة خدمة و

C/ Jorge Guillén, 21 – 50015 Zaragoza 
Tel. 976 74 29 29 

 15 الى 9 الساعة من الجمعة يوم .18.30 الى 9 من الخميس الى االثنين يوم من

mailto:casamujer@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/
http://www.aragon.ccoo.es/serempleo.php
mailto:antena.empleo.25@aragon.ccoo.es
mailto:serviciosinmigrantes@zaragoza.es
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/presentacion.htm
mailto:cipaj@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/
mailto:iam@aragon.es
http://www.aragob.es/
mailto:cpop@cepymearagon.es
http://www.cepymearagon.es/
mailto:apipz@apip.org
http://www.apip.org/
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العمومية اإلدارة في العمل

التالية الهيئات في اراالستفس تستطيع

 سرقسطة بلدية

:
 

Plaza del Pilar, 18 - 50071 Zaragoza 
Tel. 010 

www.zaragoza.es 
/http://cmisapp.zaragoza.es/ofertaفي البلدية العمل فرص آل  : 

 العمومي العمل فرص لمعرفة.”oposición“ يسمى عمومي امتحان تجتاز أن يجب العمومية االدارة في للعمل عام بشكل

المحلية، االدارة في العمل فرص لىع تحتوي التيbase de datos المعلومات سجل تصرفك تحت تضع غوناار حكومة

 يةاراد ئقوثا و استعالمات 
.سرقسطة في العامة النيابة
Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, 36 - 50071 Zaragoza 

Tel. 976 71 41 11 

 وناغار حكومة نيابة
Plaza del Pilar, s/n - 50071 Zaragoza 

Tel. 976 99 90 00 


 .للدولة العامة االدارة و المستقلة االقاليم


:اسبانيا في العمومي العمل حول المعلومات من لمزيد 
91 27 31 400 y www.boe.es ó www.map.es 

 الشخصي لحسابك العمل


.المهني مشروعك بدء و لتحضير مساعدتك تستطيع التي الهيئات في االستفسار في تتردد ال 
.صةلخاا شرآتك تنشأ أن تريد أدا 


.االولية المصاريف تغطية في تساعدك التي لصغيرة،ا القروض و االئتمان فرص تقدم البنوك هذه ايامنا في 

Zaragoza Dinámica:
 سطةقرس في اريلتجا العمل نادي

C/ Monasterio de Samos, 34 - 50013 Zaragoza 
Tel. 976 41 33 20 / 976 41 33 34 – Fax 976 42 22 88 

E-mail: cempleo@zaragozadinamica.es – www.zaragozadinamica.es 
 و

 في اطلبه
Paseo Isabel La Católica, 2 – 50009 Zaragoza 

Tel. 976 35 52 73 / 976 35 54 74 
E-mail: acalonso@imefez.org ó rosam@imefez.org ó ruben@imefez.org 

 اداعدللمهاجرين متخصصة خدمة 
).مالي تمويل و مساعدات ادارية، اجراءات قانونية، استشارة 
( المبتدئين العمل الصحاب مساعدة

.التجاري المشروع 

 (SACE-INAEM) المساندة خدمات
C/ Santander, 3-5 - 50010 Zaragoza 

Tel. 976 35 38 34 / 901 501 000 
 .14 الى 9 اعةالس من الجمعة الى االثنين من 
.النشاءها مطلوبةال االجراءات و الشرآات أنواع حول معلومات

:
 

http://www.zaragoza.es/
http://cmisapp.zaragoza.es/oferta/
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4238&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=569&_fid=1216617&_fnavbarid=1&_fnavbarsiteid=569&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
http://www.boe.es/
http://www.map.es/
mailto:cempleo@zaragozadinamica.es
http://www.zaragozadinamica.es/
mailto:acalonso@imefez.org
mailto:rosam@imefez.org
mailto:ruben@imefez.org


 

       

 
          

 
      

 
          

 
     

 
 

     

 
          

 
     

 
                     

                
 

    

 
       

 
      

 
         
 

      

  
        

 
     

 
                  

 

57
 

(
 للترقية غوناآر معهد )
 غوناآر في لمبادراتل اقعيالو النادي
C/ Teniente Coronel Valenzuela, 9 - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 70 21 00 - Fax 976 70 21 03 
www.iaf.es - www.emprender-en-aragon.es 

.
 تكوين برامج .
 وناغآر في لشرآاتا ءالنشا االستعالمات و لالستشارة شخصية خدمات

 .CEEI آراغون .التطوير و للشرآات االوروبي المرآز
C/ María de Luna, 11 (Polígono Actur) - 50018 Zaragoza 

Tel. 976 73 35 00 - Fax 976 73 37 19 
E-mail: ceei.z@ceeiaragon.es - www.ceeiaragon.es 

.
 آراغون في الحديثة التكنولوجيات ذوي أو /
 و الجديدة اريعللمش فقط

 Instituto Aragonés de la Juventud للشباب نيوغاراال المعهد
C/ Franco y López, 4 - 50005 Zaragoza 

Tel. 976 71 49 30 
E-mail: emprender.iaj@aragon.es - Instituto Aragonés de la Juventud 

 .IAM للنساء الراغونيا المعهد
C/ Santa Teresa de Jesús, 30-32 - 50008 Zaragoza 

Tel. 976 71 67 20 - Fax 976 71 67 21 
E-mail: iam@aragon.es - www.aragob.es 

.
 مالية مساعدات .
 قانونية و اجتماعية تجارية، ، نفسية ، مهنية استشارة

SECOT.
  التقني للتعاون اسبانيين تشارينسم
Edificio Cámara de Comercio - Paseo Isabel La Católica, 2 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 30 61 61 - Fax 976 35 79 45 
E-mail: zazdel@secot.org - www.secot.org 

 ممؤسساته تطور و إنشاء يريدون يرةصغ أقراض عبر أو الخاصة بوسائلهم الذين مقاولون وصايات، و اراتإستش كوين،ت متوسطة، و يرةصغ شرآات
.
 لخإ المحاضرات، و المؤتمرات عبر المؤسساتي كوينللت مراآز .
 ما مشروع لديهم العمل عن عاطلين .
 اتللمؤسس ميل لديهن نساء .الخاصة

 الوحيد التجاري الشباك
Paseo Isabel La Católica, 2 – 50009 Zaragoza 

Tel. 976 79 11 60 / 902 10 00 96 - Fax 976 79 12 74 
E-mail: zaragoza@ventanillaempresarial.org - www.ventanillaempresarial.org - www.vue.es 

 .قبل من موعد طلب من بد ال

SACME الشرآات النشاء الدعم برامج (CEZ) 
Plaza de Roma F-1, 1º, oficina 15 - 50010 Zaragoza 

Tel. 976 46 00 64 
E-mail: sacme@cez.es - www.sacme.net 

 .جديدةال الشرآات انشاء عمليات في مساندة و تحفيز

 .FACTA المشترآة التعاونية للمؤسسات ةاالراغوني الفيديرالية
C/ Don Jaime I, 6, 2º - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 04 29 - Fax 976 29 07 56 
E-mail: facta@facta.es – www.facta.es 

 .الجديدة الشرآات انشاء عمليات في مساندة و مهني توجيه

ASES.  المهنية مجتمعاتلل االراغونية الجمعية
C/ Pintor Martín Bagüés 2 local - 50007 Zaragoza 

Tel./fax 976 27 99 66 
E-mail: ases@asesaragon.org – www.asesaragon.org 

 .المشروع مراقبة و إتباع المالية، المساعدات إتباعها، يجب التي الخطوات المؤسسات، إنشاء في المؤسساتية باإلستشارات المتعلقة الخدمات آل

http://www.iaf.es/
http://www.emprender-en-aragon.es/
mailto:ceei.z@ceeiaragon.es
http://www.ceeiaragon.es/
mailto:emprender.iaj@aragon.es
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4703&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=1187&_fid=1&_fnavbarid=1492392&_fnavbarsiteid=1187&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
mailto:iam@aragon.es
http://www.aragob.es/
mailto:zazdel@secot.org
http://www.secot.org/
mailto:zaragoza@ventanillaempresarial.org
http://www.ventanillaempresarial.org/
http://www.vue.es/
mailto:sacme@cez.es
http://www.sacme.net/
mailto:facta@facta.es
http://www.facta.es/
mailto:ases@asesaragon.org
http://www.asesaragon.org/
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CREA 
Avenida Ranillas, 20 - 50018 Zaragoza 

Tel. 976 46 00 66 – Fax 976 46 01 36 
www.crea.es/empleo 

نيالمه ضعهم و تحسين يطلبون الذين و العاملة لالشخاص أو ما عمل ايجاد في الراغبين و العمل عن لعاطلينل َجهوم برنامج
.15 الى 8.30 من الجمعة ومل و 18 الى 8.30 الساعة من الثالثاء الى االثنين يوم من 
.سبقم موعد اطلب 
.INAEM ال في المسجلون

 البحث عملية

 اإلنترنت

 بالنسبة المفضلة الطريقة لىإ اإلنترنت شبكة تحولت األخيرة، السنوات في 
.ًاتطور أآثرها و البحث وسائل أهم اإلنترنت شبكة تعتبر
 وثيقة ارسال طيعتتس 
.منها العديد هنالك َنا يدالوح العائق كنل و .،.النشاط أو الجغرافي المكان حسب العمال على ورللعث للشرآات
 في انظر 
. [ انترنت شببكة و حاسوب هازج امتالآك هو يدالوح الشرط 
.التكلفة و الوقت يوفر ذلك عملز لوائح لعدة الذاتية السيرة

 .الكتروني بريدي عنوان و ، ]االنترنت نقاط 
/ االتصال وسائل موضوع

-
www.emplea2.netروبالي سان و أسانان فيديريكو 
.ونأراغ في للعمل بوابة
www.aragonempleo.com غونارأ آل في عمل عروض- 
 www.aragob.es و Ofertas de empleo ملع عروض ،(INAEM) لل لرسميةا اإللكترونية الصفحة- 

www.imefez.org -و التكوين خدمات حول معلومات تجد لكهنا  .المهني االدماج و للعمل البلدي للمعهد االآترونية الصفحة
 التوجيه حول شاراتتاالس اماتم ً،انيامج االنترنت في العمل عروض الئحات على االطالع و سرقسطة بلدية قبل من المقدمة العمل
 التكوين دروس عن البحث خدمة و المهني

www.iaf.es للتطوير االراغوني للمعهد االآترونية الصفحة:
مجانرب و العمل لعروض الكترونية روابط 
 الشرآات انشاء حول لالستعالمات

www.5campus.com/empleo سرقسطة لجامعة االآترونية صفحةال:
اختيار و سرقسطة في العمل عن للبحث ئحاصن 
 االلكترونية العمل صفحات

Anuncios de empleo del CIPAJ الخاصة اعالناتك تعليق و الشرآات في التدريب و العمل لعروض المجانية االستشارة
Portal de empleo del Instituto Nacional de Empleo (INEM) االجنبية الدول و انيااسب في العمل حول معلومات

)

)شوراتنم مالية، عداتمسا و تكوين عمل، عروض 
Trabaja en el Ayuntamiento de Zaragoza -الحالية العروض استشارة تستطيع سرقسطة ديةلب في بالعمل الرغبة لديك إذا

 يالعموم العمل عرض آما آذلك مؤقتةلا العقود االختيار، وضع في جدةاالمتو و

 زيونالتلف و الراديو ، المكتوبة الصحافة

 الصحافة / االتصال وسائل موضوع في انظر 
. [التلفزيون و اديوالر الجرائد، في المعلومات و العمل ايجاد تستطيع االنترنت الى باالضافة
 موضوع في انظر 
. [ سرقسطة في العامة المكتبات في عمللا عروض حول المنشورات ريةاآث ستجد ايضا 
]. التلفزيون و يوادالر المكتوبة،

]الفراغ وقت و الثقافة 

 .دائما مجانيا ليس االعالنات نشر ان تنسى ال


 .العمل عن للبحث مخصصة امجرب رضتع التلفاز محطات بعض


). اعالنك وضع قبل دائما اسأل 
( التجارية المحالت لوائح في االعالنات نشر تستطيع آذلك 

http://www.crea.es/empleo
http://www.emplea2.net/
http://www.aragonempleo.com/
http://www.aragob.es/
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4330&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=727&_fid=1770657&_fnavbarid=1710549&_fnavbarsiteid=727&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
http://www.imefez.org/
http://www.iaf.es/
http://www.5campus.com/empleo
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/anuncios.htm
http://www.inem.es/
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لعم عن للبحث أماآن

المهني التوجيه الموضوع هذا من االول القسم في انظر 
.] التوظيف مكاتب شبكة في ] .INAEM

 .الصفحة هذه في يديرالب الرمز ادخل qué oficina del INAEM te corresponde له تنتمي توظيف مكتب أي لمعرفة

 CIPAJ في
Casa de los Morlanes - Plaza San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 72 18 00 / 0976 72 18 18 - Fax 976 72 8 47 
E-mail: cipaj@zaragoza.es - CIPAJ 

:
 التشغيل وآاالت في
 باليرو انس مؤسسة

C/ Violeta Parra, 9 - 50015 Zaragoza 
Tel. 976 51 03 14 - Fax 976 51 50 37 

E-mail: agenciac@svalero.es - www.svalero.es 

.له عمل أول عن يبحث ذيال سنة :األولوية الفئة 

ت،للترشيحا سريع تسيير شخصية،ال وماتالمعل حفظ في سرية مهني، توجيه إمكانياته، و السوق حسب على عملي توجيه شخصية، عناية 

35
 و سنة 16
  بين ما العمل من البالغ شبابال

.
 للعمل الفعال البحث تقنيات في إستشارة الطلبات، وطشر حول إستعالمات

 ماأوثان فيديريكو مؤسسة
C/ Ramón y Cajal, 24 - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 44 33 66 - Fax 976 43 26 56 
E-mail: accionsocial@ozanam.com - www.ozanam.com 

المسنين األشخاص و ارالصغ صعوبات، لديها التي لفئاتل المهني -
 
.اإلجتماعي اإلدماج محيط في نشاطها تنظم 

UGT 
C/ Costa, 1, Entlo - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 70 01 96 (empleo) y 976 70 01 19 (inserción) 
E-mail: empleo@aragon.ugt.org e insercion@aragon.ugt.org – http://aragon.ugt.org 

العمل إلى بالدخول تسمح التي اآلدات و الوسائل .
 
. بتوفير العمل سوق لتجاه أفضل وفظر في لعملا عن لعاطلا ضعو :الغرض 

.العملي اإلدماج لتحقيق الشرآات و ستعملمال بين ما بالوساطة يقوم أخرى، 

.
 المهني اإلدماج خدمة و العمل


 :التكوين آزمرا في العمل لوائح في
،)آراغون في المهني االدماج و التكوين برنامج )
  FIPA ببرنامج شارآت أو المهني التوجيه نشاطات في آتراش اذا

:
 التالية تالمؤسسا في العمل لوائح في التسجيل تستطيع شخصية مقابلة بعد و

Zaragoza Dinámica 
C/ Santa Lucía, 9 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 39 35 23 - www.zaraempleo.org 
ليالعم وضعها تحسين تريد أو العمل عن الباحثة اصلالشخ َجهوم عملي و مهني توجيه
 .14 الى 9 الساعة من الجمعة يوم .19 الى

Arsenio Jimeno de UGT التكوين مرآز 

.
 

C/ Eduardo Jimeno Correas, s/n. – 50018 Zaragoza 
Tel. 976 70 05 00 - Fax 976 70 05 01 

E-mail: uil@aragon.ugt.org - http://aragon.ugt.org/empleo 

 جهة من

 من و .14 الى 9 الساعة من الخميس الى يناالثن يوم من

 المميزة اتاإلحتياج عايةر البيئي، المحيط و العمل في األمان و لصحةبا قةعلتم تكويتية عمليات ي،مهن وإدماج توجيه تكويتية، دروس
.
 أروبية مراآز مع تبادل االفواج، بمختلف الخاصة

16 

http://www2.inem.es/general/dirinte/asp/dirinte.asp
mailto:cipaj@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/
mailto:agenciac@svalero.es
http://www.svalero.es/
mailto:accionsocial@ozanam.com
http://www.ozanam.com/
mailto:empleo@aragon.ugt.org
mailto:insercion@aragon.ugt.org
http://aragon.ugt.org/
http://www.zaraempleo.org/
mailto:uil@aragon.ugt.org
http://aragon.ugt.org/empleo
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CC.OO.
  في العمل خدمات
C/ Santa Lucía, 9 (La Salina, 5) - 50003 Zaragoza 

Tel.976 29 13 81 - 976 39 35 23 
E-mail: uniser.laboral.ar@aragon.ccoo.es - www.aragon.ccoo.es, Servicios para el empleo de CC.OO. 

من و .14 الى 9 الساعة من الخميس الى يناالثن يوم من .
 ليالعم وضعها تحسين تريد أو العمل عن الباحثة اصلالشخ َجهوم عملي و مهني توجيه
 .14 الى 9 الساعة من الجمعة يوم .19 الى

CEPYME:
 
 العملي االدماج

Plaza Roma, F-1 2ª planta - 50010 Zaragoza 
Tel. 976 76 60 60 - Fax 976 53 24 93 

E-mail: uil@cepymearagon.es - www.conectapyme.es 
OPEA
 نشاطات في أو(FIPA)غونارآ في االدماج و المهني التوجيه شاطاتن في شارآوا الذين و العمل عن الباحثة لالشخاص َجهوم خدمة

 و
 العملي االدماج برامج

Plaza Roma, F-1 2ª planta - 50010 Zaragoza 
Tel. 976 76 60 60 - Fax 976 53 24 93 

E-mail: pburgues@cepymearagon.es - www.conectapyme.es 
االراغونية المساعدات يتلقون الذين و طويلة لفترات العمل عن المتوقفين :
 العمل على للحصول صعوبات يجدون الذين العمل عن للعاطلين موجه

.(RAI)
 

 .CREA العمل و التكوين التحديث، قسم
Avenida Ranillas, 20 - 50018 Zaragoza 

Tel. 976 46 00 66 – Fax 976 46 01 36 
E-mail: ail@crea.es - www.crea.es/empleo 

(ETT)
  المؤقت العمل شرآات في
 الئق منصب العمل لطالبينل آذلك تبحث و لإلحتياجاتهم، ثرأآ مناسبين مرشحين أخرى لشرآات تسهل خاصة شرآات هي

 قد التي و الشرآات الى الوصول و مصاريفك لدفع النقود على الحصول عملية، خبرة على صولحلل تفيدك .نيةالمه بإمكانياتهم

.االآترونية عنوانبها و سرقسطة في العاملة الشرآات هذه عناوين ئحلوا على حصوللل يساعدونكCIPAJ.مباشرة توظفك

 للعمل ينوالتك

 مهني تدريب

 ةيالجامع الشهادات مليلحا

FEUZ -
  عةالجام- الشرآة جمعية
Paseo Fernando El Católico 2, Entresuelo Izquierda - 50005 Zaragoza 

Tel. 976 35 15 08 - Fax 976 55 85 49 
E-mail: feuz@globalmail.net - www.feuz.es 

 المهني التكوين

 العمل سوق في اندماجهم لتسهيل العمل، عن العاطاين للعاملين المهني التدآير اعادة و التقدير التأهيل، على الحصول هدفه المهني التكوين
.
  الشروط بأحسن

.INAEM 
:
 التوظيف مكتب و المستخدم بين يتوزع المكالمة ثمن (
 
( 19 الى 9 الساعة من 
INAEM 000501901 الهاتف 

mailto:uniser.laboral.ar@aragon.ccoo.es
http://www.aragon.ccoo.es/
http://www.aragon.ccoo.es/web%20empleo/servicios1.htm
mailto:uil@cepymearagon.es
http://www.conectapyme.es/
mailto:pburgues@cepymearagon.es
http://www.conectapyme.es/
mailto:ail@crea.es
http://www.crea.es/empleo
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/
mailto:feuz@globalmail.net
http://www.feuz.es/
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[
 ة المرأ داربطاقة في ايضا انظر ]
  أةالمر دار
C/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 39 11 16 - Fax 976 39 15 92 
E-mail: casamujer@zaragoza.es - Casa de la Mujer 

.
 أيلول و باطش :ويانس عرضين  .النساء بها تعمل ال الي المهن في و عادة النساء بها تقوم التي المهن في تكوين عروض

(APIP)  المهني االدماج و التطوير جمعية
C/ Armas, 102-108 – 50003 Zaragoza 
Tel. 976 28 27 45 – fax 976 28 42 92 

E-mail: apipz@apip.org - www.apip.org 
).الجمعة (15 الى 9 من و  )الخميس و يناالثن

C/ Jorge Guillén, 21 – 50015 Zaragoza 
Tel. 976 74 29 29 

) 18.30
 لىا 9 الساعة من
 و

).الجمعة (15 الى 9 من و  )الخميس و يناالثن

- CTA سطةقرس في المتطورة التكنولوجيا مرآز

) 18.30
 لىا 9 الساعة من

Avenida Sainz de Varanda, 15 - 50009 Zaragoza 
Tel. 976 71 42 00 

E-mail: ct@aragon.es 
 سرقسطة في المسجلين لالشخاص مهني تكوين

UGT 
C/ Costa 1, Entlo - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 70 01 00 – Fax 976 70 01 01 
E-mail: formacion@aragon.ugt.org - http://aragon.ugt.org/formacion 

ARAFOREM (CC.OO.) 
Andador Rafaela Aparicio, 15 – 50018 Zaragoza 

Tel. 976 51 02 56 – Fax 976 52 08 03 
E-mail: aaraforem@araforem.com - www.aragon.ccoo.es - www.araforem.net - ARAFOREM (CC.OO.) 

CREA.
  العمل و لتكوينا التحديث، قسم
Avenida Ranillas, 20 - 50018 Zaragoza 

Tel. 976 46 00 66 – Fax 976 46 01 36 
www.crea.es/formacion 

CEPYME 
  وناغآر
Plaza de Roma, F-1 Oficinas, 2º planta – 50010 Zaragoza 

Tel. 976 76 60 60 – Fax 976 33 00 78 
E-mail: formacion@cepymearagon.es - www.cepymearagon.es 

.
  العمل عن العاطلين و للعاملين موجه تكوين
 و

 ةمحظوظال غير للمجموعات ليالعم و االجتماعي االندماج برنامج
Plaza de Roma, F-1 Oficinas, 2º planta – 50010 Zaragoza 

Tel. 976 76 60 60 – Fax 976 53 24 93 
E-mail: insercion@cepymearagon.es – www.cepymearagon.es 

خالل من االقصاء، خطر في أخرى مجموعات و جروناالمه ، IAI
 المدرآة لالشخاص االجتماعي االندماج لزيادة تواسط

 .العملي اجاالدم و التكوين التوجيه، المختلفة، االستشارة خدمات

mailto:casamujer@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/
mailto:apipz@apip.org
http://www.apip.org/
mailto:ct@aragon.es
mailto:formacion@aragon.ugt.org
http://aragon.ugt.org/formacion
mailto:%20aaraforem@araforem.com
http://www.aragon.ccoo.es/
http://www.araforem.net/
http://www.aragon.ccoo.es/formacion.php
http://www.crea.es/formacion
mailto:formacion@cepymearagon.es
http://www.cepymearagon.es/
mailto:insercion@cepymearagon.es
http://www.cepymearagon.es/
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 المحمي العمل

.
بالطريقة أو العادية لطريقةبا عمل عقد يرتوف هدفه  العادية بالطرق العمل على الحصول يستطعون ال ينالد العمال يضم المحمي العمل
 .المحمية


(CSL) المهني – االجتماعي آزالمر

 و التكوين برامج طريق عن الشباب العمل عن للغاطلين المهني و اعياالجتم االندماج تشجيع هو هدفها المهنية و االجتماعية المراآز
 أو مدرسية شهادة اي بدون 25 الى 16 عمر من الشباب و المدرسي التوجيه خدمات من قادمون 15 بعمر للشباب موجهة .االندماج

.مهني تكوين 

.سكنك لمكان CSL أقرب عن ابحث


FIJA اراغون في العملي لالندماج فيخا مخطط

 و 16 نمابي العمر من البالغين للشباب الشرآات في عمل على بالحصول يسمح أراغون في المهني اإلدماج و التكوين مخطط
20

 .الدراسة مواصلة يريدوا ال و اإلجباري التعليم يكملوا لم ذينلا و سنة 

)سابقة خبرة لديك تكون أن الضروري من ليس 
( دربآمت لديهم العمل و الشرآات مع االتصال يسهل 
contrato para la formación للتكوين عقد خالل من
 )العمل ساعات من 
(75% شرآة في
التكوين يةملع آل اءأثن يصاحبهم نالتكوي وصي لهم

العمل من الشباب نيتمك واحدة، سنة األقصى و اشهر ستة األدنى مدته
).العمل اتساع من  يرتوف إلى إضافة 
(25% بةاسنم تكوينية وحدة في شغله بمنصب يتعلق تكوين مع

. 


المعلومات من لمزيد

 خافي ططمخ

:
 

Avenida Ranillas, 20 1ª planta (Edificio CREA) – 50018 Zaragoza 
Tel. 976 79 44 35 - Fax 976 79 44 36 

E-mail: fija@crea.es - www.planfija.es 

 العمل مشاغل و المهن، ديار ، (ET) لمشاغلا مدارس


(INAEM). مع بالتعاون للربح هادفة الغير الخاصة و العامة الهيئات تطورها المهن ديار و المشاغل مدارس مشاريع إن
 مع تشغيلي مهني تكوين يتلقى العمل عن طلالعا الشباب أين التكوين و للعمل مراآز هي المهن ديار و اغلالمش مدارس إن


 .عمللا ميدان إلى الدخول في التسهيل و ما مهنة في التحكم أجل من ة،مهني تطبيقات


:مرحلتين على تحتوي )سنة( المهن اردي و
( اغلالمش مدارس إن 
)سنتين لىإ ستة من 

أثناء .العمل في المهنية اراالخط تفاذي أجل من مةزال اتمعلوم و نظري مهني تكوين التالميذ قىيتل األولى، المرحلة في 

 .للتكوين حةنمآ مالية مساعدة لهم تعطى مدةال هذه
 األدنى المبلغ من 
75% لهم يدفع هكذا و المكلفة، الوحدة مع عمل عقد يمضون العاملون التالميذ نية،الثا المرحلة في

 المرحلة في بدأوا الذي ينالتكو يكملون و إجتماعية و امةع مصلحة ذات ًالمع ينجزون سنة، آل المفعول الساري لألجرة
 .األولى
 الخدمات مكاتب غي مسجل و عمل عن باحث و العمل عن عاطل تكون أن سنة، 25 و 16 بين ما العمر من تبلغ أن :الشروط
 .INAEM العامة


INAEM.ال كتبم الى تذهب أن يجب للتسيل و يدةدالج المشاغل ةفلمعر لكن و البلديات، في المعلومات ايجاد طيعتتس 

مختلط برنامج من يتكون و العمل النشاء المقدم الدعم مقاييس نطاق في تدخل العمل مشاغل إن
 .INAEM ال مكاتب

.
 في المعلومات من مزيد 

http://www.crea.es/planfija/legislacion.htm
mailto:fija@crea.es
http://www.planfija.es/
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.
 سنة إلى أشهر ستة من تترواح العمل مشاغل مدة إن
INAEM
 العامة الخدمات في مسجل و طويلة، لفترة العمل عن عاطل ونتك نأ أآثر، او سنة 25
  العمر من تبلغ أن :الشروط

 يفظوتلل
.
 االولوية لهم المعاقون االشخاص و النساء سنة، 45
  من الكبار طويلة، لفترة العمل عن العاطلون

حةفص في las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo المهن ديار و المشاغل مدارس عن لمعلوماتا من مزيد
.INAEM 


 العملي اإلدماج شرآات

 اإلقصاء وضعية في ينالمتواجد شخاصاأل لهؤالء عمليال و اإلجتماعي إدماج على العمل األساسي هدفها شرآات هي

. 

 .اإلجتماعي اإلقصاء

العمل ميدان لى الدخول أجل من الالزم اإلصطحاب و تكوين و يةقافتالا سبح بأجر فأكام عمل تمنح

 العملي االدماج لشرآات االراغونيزية الجمعية

ب مهددين أو اإلجتماعي

C/ Monasterio de las Huelgas, 23 -  Polígono Industrial Alcalde Caballero 50014 Zaragoza 
Tel. 976 47 08 76 

E-mail: arei@fedei.org - www.areinet.org/eil.php 

 النقابات

.
 المهنية و االقتصادية و االجتماعية حقوقال تشجيع و للدفاع العاملين قبل من مكونة سسةمؤ هي النقابة
.( 

 بشكل استشارتهم، و معهم االشتراك في تتردد ال
الخ االدنى، الدخل اليومي، الدوام العطل،

 .( 
)
 العمل لصحاب و العمال بين لعالقاتا تنظم التي الجماعية اتاالتفاقي هاب المشترآين

الخ التكوين، االستشارة، )
 المتخصصة الخدمات و المعلومات هايكيمشترل فرتو النقابات
.
 العمل بشروط المتغلقة المواضيع عن خاص

Comisiones Obreras (CC.OO.) 
Paseo de la Constitución, 12 - 50008 Zaragoza 

Tel. 976 23 91 85 - Fax 976 21 25 23 
www.ccoo.es/csccoo y www.aragon.ccoo.es 

 (UGT) للعمال العام حادتاال
C/ Costa, 1-3ª planta – 50001 Zaragoza 

Tel. 976 70 01 00 / 976 70 01 10 - Fax 976 70 01 01 
E-mail: ugt@aragon.ugt.org – www.ugt.es y http://aragon.ugt.org

 (CGT)
  الريوخا و راغونا في للعمل العام االتحاد
C/ Coso 157, local izquierda - 50.001 Zaragoza 

Tel. 976 29 16 75 - Fax 976 39 23 06 
E-mail: cgtaragon@cgt.es – www.cgt.es/aragon 

(OSTA)
  أراغون لعمال النقابية المؤسسة
C/ Pablo Remacha, 9 – 50.008 Zaragoza 

Tel. 976 59 58 85 – Fax 976 13 34 98 
E-mail: osta@osta.es - www.osta.es 

 باسم اوضفت امع بشكل اتالنقاب

http://inaem.aragon.es/portal/page/portal/INA/Formacion/EscuelasTallerCasasOficio
mailto:arei@fedei.org
http://www.areinet.org/eil.php
http://www.ccoo.es/csccoo
http://www.aragon.ccoo.es/
mailto:ugt@aragon.ugt.org
http://www.ugt.es/
http://aragon.ugt.org/
mailto:cgtaragon@cgt.es
http://www.cgt.es/aragon/
mailto:osta@osta.es
http://www.osta.es/


 

 

 

و      رث    
    القتو

 
 
 

    
 

         

   
                 

                   
 
 

  
 

              
                     

                     
 

              
 
 

   
 

            
 

                
            

                  
 

                     
           

 
 
 
 
 
 

64
 

 وو ياضةياضةياضةرر ،،،قافةقافةقافةثث
 فراغفراغفراغالال ووقتقت

 الثقافات متعددة بلدية مصادر

]الثقافات دار يطاقة إلى ًاضيا أنظر[ قافاتثال دار
C/ Palafox, 29 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 64 86 ó 976 29 45 36 - Fax 976 29 61 74 
E-mail: serviciosinmigrantes@zaragoza.es - Casa de las Culturas 

 نماذج لتحسين ,الصغرى الشعوب و اجرينللمه األجتماعي اإلندماج تشجيع هو هدفة ,لديب إجتماعي مرآز التضامن و اتالثقاف منزل إن
 .الهجرية الظاهرة عن يةاإلجتماع التوعية إلى المتوجهة اطاتنش في التطور و التنظيم تشجيع و فعد و الثقافات بين المعايشة

 المدينة مراآز

 المعلومات إستبدال و للعير ,المدينة المواجهات شبكة اساسي بشكل Centros Cívicos ةالمدين مراآز شبكة إن
 الذين ,الترابط من العقد هانإ .سرقسطة من سكان و اتجمعي و موعاتمج بين الدائم و الثابت للحوار مكان إنة و )اتالثقاف و التعهد(

 .الجيدة الحكومية الخدامات تقديم هو هدفهم و المدينة جوار و المختلفة المناطق في يتواجدون و سرقسطة تبني التي المدينة شبكة يدعمون

 .هناك المتمارسه النشاطات عن للسؤال ,به سكنت الذي الحي في المرآز بزيارة تتردد ال

 الفراغ وقت مراآز

 رسةامم نهمامكبإ ,سنة 14 إلى 3 عمر بين الصغار األوالد ،Centros Municipales de Tiempo Libre الفراغ لوقت البلدية مراآز في


.جماعية اطاتنش فعاله، اطاتنش ألعاب، و تبآ قرض القراءة، على حفيزت ,مكتبة لودوتيكا، :المرآز في النشاطات و الخدمات-

.تسلية بالمدينة، زيارات حيوية، نشاطات تخييم، رحل، :المرآز خارج النشاطات و الخدمات- 

.ّيحلا إلى موجهة نشاطات و المدرسة مجتمع إلى موجهة نشاطات العائالت، إلى موجهة نشاطات :للمجتمع اطاتنش و خدمات- 


ابآت لبتج أن يجب .فيه تسكن الذي الحي في المرآز في الفراغ وقت قةاطب تطلب أن يجب ,الفراغ وقت مراآز اطاتبنش لإلستمتاع 

.التسجيل بطاقة شخصيةو صورة 2 و الصحي الكشف بطاقة و العائلة 

mailto:serviciosinmigrantes@zaragoza.es
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/presentacion.htm
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/listado_Centro?id=93
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=114
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 السن لكبار المعايشة مراآز

انهمبإمك ,الفراغ وقت لقضاء اإلحتيماالت من العديد وجود بإمكانهم السن آبار ،Centros de Convivencia يشةلمعاا مراآز في
 :الخدمات .ثقافيه أو فنيه نشاطات ممارسة في اإلبتداء أو اضةير ممارسة و جديدة، اصأشخ على تعرفال و التلفاز دةمشاه القراءة،

-
إجتماعي إرشاد و فسارإست
ملع ورشات و دروس- 
 يةفقاث نشاطات- 

للتسجيل الضروريه األجراءات
 :الشروط

,
 .بالطل ورقة تعبأة و به يشعت الذي السكني الحي في يشةاالمع مرآز إلى تذهب أن يجب 

معاش صاحب أو متقاعد تكون أن -
يهم ال عمرك,ألعضاءأ أحد قرين أو زوج تكون أن-
 السن لكبار للمعايشة واحد آزمر في فقط عضو ونتك أن بإمكانك- 
 .مجاني المعايشة مرآز في آعضو ألتسجيل أن

,

.ألعمل عن عاطلي يكونو أن يجب و 

 مكتبات

 ]المكتبات و يمتعللا و للتربية الخيرية معياتجال بطاقة إلى أنظر[ العمومية البلدية مكتبات


.سرقسطة آل في وزعةمت ةقريب حكومية مكتبة 
23 و منظم مرآز على مبني تبيمك نظام يؤسسن البلدية و الحكومية طةسرقس مكتبات 
 تشجيع و فيزحت مثل 
,الثقافة و نشاطال و التكوين و أألستعالم لتسهيل خدمات و لوازم السكان إعطاء هو سرقسطة مكتبات هدف إن
 المتعلقة يةفاقثال النشاطات منظمة بواسطة و القروض و اللوازم عن الصالة في األستفسار بواسطة أساسي بشكل
,السكان قبل من جوداتوإالم

.عام بشكل 

 ياتتللمك منظم آزمر
Centro Cívico Salvador Allende - Avenida Miguel Servet, 57 - 50013 Zaragoza 

Tel. 976 72 40 35 - Fax 976 59 78 50 

 المشارآة و المكتبات، في )الخ ف،صح الت،جم تب،آ(اللوازم عن إلستفسارا ًاضيا إمكانكب المكتبات، خدمات إستخدام نهمابإمك األعضاء

 .عضو تكون أن الضروري من ليس 
.يةفاقثال النشاطات في

!بيتك من ربأقب حكوميةbiblioteca مكتبة يوجد بأنه شك ال 

 اإلسباني :لغات عدة في المتواجد المستخدم دليل إستعمال كبإمكان
ruso rumano ، الروسي ،

español، الفرنسيfrancés، اإلنجيليزيinglés، البولوني
polaco، العربي و الروماني

 "المسافرة ئب الحقا" اإلقتراح بواسطة

.árabe

 يشاعتت التي الثقافات عن متعددة لوازمالتعليمية لمراآزها الحصول إمكانهاب سرقسطة في ارسدلما

 .مدينتنا في

الكاستيانو في الكتب من سلسلة على ويتحت الحقائب تلك من واحدة آل)

)ئيسيةرال اللغة 

, 


.دول عدة من مؤلفين و العالم آل من صصق مع 
 .الحقائب هذه على الحصول اانهبإمك سرقسطة مدارس الدراسية، السنة خالل

البار مانويل العمومية يةبلدلا المكتبة
 الثقافات متعدد قسم لديها

 نطرة إلقي[

Parque Delicias - 50017 Zaragoza ( 


]مكتباتلا و التعليم و للتربية ةالخيري الجمعيات بطاقة على ًاضيأ 

) 
البيالر ساحة ,ديليثياس
Tel. 976 48 84 33 

E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es 
 ).موسيقى ,صحف ,تبآ( قافاتثال متعدد موارد

http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Tramite?id=3324
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/listado_Centro?id=168&inc=50
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/guiaen.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/guiafr.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/guiausuario.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/cont/paginas/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/pdf/guia_ar.pdf
http://cmisapp.zaragoza.es/cont/paginas/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/pdf/guia_rus.pdf
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/guiaru.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/cont/paginas/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/pdf/guia_pl.pdf
mailto:bibliotecas-malvar@zaragoza.es
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 رىأخ مكتبات

biblioteca multicultural. فاتاقثال متعددة ةمكتب خدمة ًاضيأ ستجدأراغون لحكومة التابعة لسرقسطة العمومية ةالمكتب في

C/ Domingo Miral, s/n - Ciudad Universitaria - 50009 Zaragoza 
Tel. 976 55 17 50 

E-mail: cerbuna@unizar.es - www.unizar.es/cerbuna 

La Lonja, Juana Francés, Palacio de Montemuzo, Torreón Fortea, Pablo Gargallo y Palacio de los 
Morlanes. 

,
 

Biblioteca Pública de Zaragoza لسرقسطة العمومية المكتبة
C/ Doctor Cerrada, 22 - 50005 Zaragoza 

Tel. 976 71 40 00 - Fax 976 71 50 07 

 السينما

ديمةالق السينماء صاالت إلى ياإلضافة

 فاتاقثال دار

,

:في الفن بهذه اإلستمتاع بإمكانك  

( 
 اتفاقثلا دار بطاقة إلى ًاضيأ أنظر(
C/ Palafox, 29 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 64 86 / 976 29 45 36 - Fax 976 29 61 74 - Casa de las Culturas 
 .موضيعية ائيهسينم حلقات

 سرقسطة فيلموتيكا
 المورالنيس ارد

Plaza San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza 
Tel. 976 72 18 53 / 18 54 - Fax 976 39 87 40 

E-mail: filmotecazgz@telefonica.net 

,السينمائي التصوير فنب متعلقة مواضيع عن لألستفسار لوازم يوجد 


مترجمة و أصلية بصورة سينيمائية القاتح مستمر بشكل تنظم سطةقسر فيلموتيكا

.المواضيع بتلك اإلبتداء لىع الدعم يسهل بالتالي و 

.
 إلى األربعاء من
.رخيص رٍِِعسب الثقافات متعددة برامج

.العطل اءبإستثن ,ألسبت 

 ثيربونا السينمائي النادي

 رخيص ٍرعسب االفالم متعددة برامج

 الفني التعبير

الخاصة و لعموميةا منها ض،المعار
لمعارضا ص،الرق ح،مسرلا الموسيقى، بنشاطات تملئ السينما قاعات و ارحسالم العام، طوال

 . 
قاعات عدة توجد سرقسطة فينتمتع أن أجل من .
 


.جهامبرنا عن بإبالغنا تتكلف آزالمرا بمختلف الخاصة اإلشهار و تصالاال وسائل إن 
ارحسالم و وضللمعا سرقسطة يةبلد صاالت

 ...
 

Salas de exposiciones y teatros del Ayuntamiento de Zaragoza.  :
 

http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4518&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=867&_fid=1780350&_fnavbarid=1326823&_fnavbarsiteid=867&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/presentacion.htm
mailto:filmotecazgz@telefonica.net
mailto:cerbuna@unizar.es
http://www.unizar.es/cerbuna
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/listado_Centro?id=37
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 متاحف

 .العائالت و يةمدرس ألفواج نشاطات تنظم دمات،الخ هذه من .سرقسطة متاحف ُرز ,هاب يشعت التي رضاأل ثقافة و تاريخ على التعرف تريد إذا
 في و نفسك بتسجيل عليك النشاطات هذه في للمشارآة 
.بها التمتع و المدينة على للتعرف جوالت و اراتتحضرزي رونها،زائ و سرقسطة لسكان آذلك

 .ينمع مبلغ دفع األحيان بعض


)نهري ميناء و ندوات حمامات، ح،مسرلسرقسطة البلدية المتاحف 
Pablo Gargallo ريخاالت آزمر و.


 :أخرى متاحف

 رقص و موسيقى

 المؤتمر قصر قاعةـ

 سرقسطة في قصالر و يقىللموس البلدية المدرسة
C/ Domingo Miral, 5 (Antiguo Cuartel Palafox) - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 72 49 50 - Fax 976 56 72 19 
E-mail: escuelamusica@zaragoza.es 

 و

 التمثيل لدار البلدية مدرسة
C/ Domingo Miral, 5 (Antiguo Cuartel Palafox) -50009 Zaragoza 

Tel. 976 72 49 50 
E-mail: escuelateatro@zaragoza.es 

 للموسيقى تدائياإلب البلدي المعهد
C/ Domingo Miral, 3 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 72 49 60 - Fax 976 56 10 36 
E-mail: conservatoriomusica@zaragoza.es 

 المهني للرقص معهد
C/ Domingo Miral, 3 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 72 49 60 - Fax 976 56 10 36 
E-mail: conservatoriodanza@zaragoza.es 

 الرياضة

السكان لجميع مجاني بشكل تزار البلدية الرياضية المباني
 Campos de fútbol القدم آرة ملعب
 Centros deportivos رياضي رآزم

 Pabellones deportivos رياضية قاعة

,
الرياضية المباني من اإلستمتاع و لإلستعمال الالزم الحكومي السعر فقط دفع يجب

)Caesaraugusta Museos Municipales de Zaragoza  : 

Museo Paleontológico, Museo Pablo Serrano, Espacio Goya, Otros Museos
Museo de Zaragoza, Museo Camón Aznar, Museo Diocesano, Museo-exposición Capitular de La Seo, 

Museo-exposición Pilarista, Museo-exposición de la Academia General Militar. 

C/ Eduardo Ibarra, 3 Planta B - 50009 Zaragoza 
Tel. 976 72 13 00 - Fax 976 35 05 14 

E-mail: informacion@auditoriozaragoza.com - www.auditoriozaragoza.com 

C/ Armas, 32 – 50003 Zaragoza 
Tel. 976 45 69 79 - Fax 976 45 69 81 

E-mail: escuelamusicarmas@zaragoza.es - Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza 

.
 

 Canchas de baloncesto, balonmano y campos de fútbol القدم آرة مالعب و ,يدال آرة,السلة آرة ملعب
 Piscinas municipales بلدية برك

 www.zaragoza.es/deporte:في سرقسطة مدينة في الرياضة عن المعلومات آل ستجد

http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/listado_Centro?id=53
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/museos/otrosm.htm
mailto:informacion@auditoriozaragoza.com
http://www.auditoriozaragoza.com/
mailto:escuelamusica@ayto-zaragoza.es
mailto:escuelamusicarmas@ayto-zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacion/emmd/escuela.htm
mailto:escuelateatro@zaragoza.es
mailto:conservatoriomusica@ayto-zaragoza.es
mailto:conservatoriodanza@ayto-zaragoza.es
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/listado_Centro?id=55
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/listado_Centro?id=56
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/listado_Centro?id=57
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/listado_Centro?id=76
http://www.zaragoza.es/deporte/
http://www.zaragoza.es/deporte
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 للوقت سرقسطة بنك

 قبل من منسقة و سرقسطة بلدية تتطور على المساهمه و عياإلجتما تحريكلالبلديةل مجلس بلق من ُحفزم مشروع
,للوقت طةسرقس بنك إن

.المواطنين بين الخدمات و الوقت تبادل شبكة خلق هدفها و سرقسطة في المتحدة األحياء جمعيات 

 التي خدماتلا
.دفعها ستعدم التي القيمة مقابل اخرى خدمات طلب و 
,الخدمة لتنفيذ الالزم الوقت مقابل معينة مةخد عرض من يتألف لتبادل
 عبر أو يتترناإلن في إستشارته بإمكانه و للوقت حساب رقم لديه عضو آل.البنك في المتسجلة األشخاص على تعتمد رضتع أن ممكن

 و كالمستهل الوقت عن السكريتارية إخبار و اخر وٍِِضعل مةالخد ’دفع’وقت عند لألستعمال شخصي شيكات دفتر لديه سيكون .السكريتيرى

.مطلوبةال أو المعروضة الخدمة على اإلعتماد غير من 
,لإلستبدال القياس وحدة هي الساعة 
.متحققلا التبادل جودة 
 ,المال الى ءواللج غير من اليومية الحياه اتإحتياج ُلح ,حياءاأل تحريك هدفه المشروع هذا

األحياء جيران بين ذاتيةال دةللمساع شبكات

 للوقت سرقسطة بنك

 تكوين سمح الوقت فسن وفي الحياه جودة تحسين
.
 

C/ San Vicente de Paúl, 26 – Zaragoza 
Tel. 976 39 33 05 

www.bancodeltiempozaragoza.org 

http://www.bancodeltiempozaragoza.org/
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ثقافاتثقافاتثقافاتالال تعددةتعددةتعددةمم رقسطةرقسطةرقسطةسس 
 رينجاهمال جمعيات

.
 رسالة تترك أن تطيعست حيث بريد هناك يوجد .
 الثقافات دار من ربإقت  ,الجمعييات دبإح اإلتصال تستطع لم إذ


(ALA) ةينياالت األمريكية األمريكية الجمعية
C/ Miguel Servet 61, entresuelo 4 - 50013 Zaragoza 

Tel. 620 73 24 57 / 976 59 85 04 
E-mail: asoclatinaragon@yahoo.es - Soledad Villanueva Cabrera, Marina Herrera. 

.
 العمل نفسيه،سوق مساعده انونيه،ق ثقافية،إستشارة نشاطات , (
 رىأخ هيئات عن معلومات )
 لجددا للواصلين لالشخاص توجيه
 17 الساعة

 ASEOGUIA Ecuatoguinenos المهاجرين جمعيه
Plaza Burgo de Ebro, 2, 4º dcha – 500145 Zaragoza 

Tel. 696 78 17 00 - E-mail: lauraondo@hotmail.com - Laura Ondo. 
(
 سرقسطة لديةب مع مهاهمس ).
 يةاعمتجإ و ثقافية نشاطات ,
  ,عامه معلومات

 AL-BUGHAZ المغربين جمعيه

مشخصة إستشارة

C/ Reconquista, 6, pral - 50002 Zaragoza 
Tel/fax 976 29 62 28 / 654 41 26 74 - E-mail: amrabughaz@yahoo.es - Mohamed Tamer. 


. .21 إلى 17 ساعةال من و 14 إلى 9 الساعة من ثقافية و رياضية اطاتنش  ,إجتماعية و قانونية إستشارة

 دةعاسملا أطلب Zaireña جمعيه
C/ Escultor Lobato, 38-40, 4º A - 50007 Zaragoza 

Tel. 976 38 75 64 / 625 08 53 90 
E-mail: andrembangulakallada@hotmail.com - André Kallada. 

.
 رياضية و إجتماعية نشاطات ,
 اإلفريقية للدول عدةللمسا مشروع

 راغونا في عائشون Ghaneses جمعيه
C/ Torres de Quevedo 5, local - 50010 Zaragoza 

Tel. 976 30 01 82 - Fax 976 32 41 27 
E-mail: asociacionghanesesaragon@yahoo.es – Janet. 

.
 مشخصة إستشارة و رياضية و يةفقاث نشاطات

 RAÍCES ANDINAS ةاألروغوني الثقافية الجمعيه
C/ Cereros 30, local H - 50003 Zaragoza 

Tel. 654 22 74 45 / 976 29 52 08 
E-mail: jrivas-39@hotmail.com - José Rivas Moscosos, Isabel Nava. 

.
 مشخصة إستشارة و لوماتعم  ,إجتماعية و يةفقاث نشاطات

 LAS GALÁPAGOS رينواألآوات جمعية
C/ Antonio Adrados, 11 bajo – 50007 Zaragoza 

Tel. 610 35 52 48 - Florencio Deidan. 
.
 للمستخدمين عامه علوماتم و فية،قاث و رياضية نشاطات

غونارا في الصحراوي الشعب قاءأصد UMDRAIGA جمعية

 من ًاإبتداء

C/ Fraga, 1 - 50003 Zaragoza 
Tel. 976 28 42 04 / 676 31 91 99 - Fax 976 40 59 35 

www.umdraiga.com – Merche, Rafa. 

17:30.المستضيفة التالعائ دعم و الساعة من ًاإبتداء  يالصحراو للشعب اإلنسانية للمساعدة إجتماعية و يةفاقث أعمال

mailto:asoclatinaragon@yahoo.es
mailto:lauraondo@hotmail.com
mailto:amrabughaz@yahoo.es
mailto:andrembangulakallada@hotmail.com
mailto:asociacionghanesesaragon@yahoo.es
mailto:jrivas-39@hotmail.com
http://www.umdraiga.com/
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 BENGADY سرقسطة في Malinesesالمهاجرين جمعيه
C/ Fillas 23 - 50013 Zaragoza 

Tel. 658 59 92 24 – Mamadou Siribe, Ablay Sissoko. 

 اإسباني في الغربية للصحراىء يةاإلفريق المؤسسة


.ثقافية و إجتماعية نشاطات 

Avenida Gertrudis Gómez de Avellaneda, 67, 5º A - 50018 Zaragoza 
Tel. 976 51 00 71 / 630 11 72 29 

E-mail: informacion@fasub.org, fasub_f@hotmail.com - www.fasub.org - Medou Mvondo Emile. 
 ,مشخصة إستشارة

 NUEVO ECUADOR غوناار في الساآينين اإلآوادورين جمعية
Avenida de Santa Isabel 18, 6º 2ª - 50016 Zaragoza 

Tel. 659 72 29 65 
E-mail: asociacionecuatorianos@yahoo.es - Carlos Gómez. 

.معلومات و  العمل سوق رياضية و إجتماعية و يةفقاث نشاطات

 KWANZA غونارا في Angoleños جمعية
C/ Fray Juan Regla, 9, 4º C - 50017 Zaragoza 

Tel. 976 51 62 10 / 695 08 75 74 - Eduardo Paca. 
رياضية و اعيةإجتم و يةفقاث نشاطات

 ةياإلسبان و الصينية الصداقة جمعية

,

.قةيقد معلومات و مساعدات  

رياضية و إجتماعية و يةفقاث نشاطات

C/ La Concepción, 12 - 50008 Zaragoza 
Tel. 976 59 17 78 / 645 98 44 94 - Yang Xiaoping. 


, .الصينية اللغة في دروس و 


 AMA SALAM اتالعربي النساء جمعية

اإلسبانية اللغة في دروس و يةفقاث نشاطات ,اتالعربي لنساءل للقاء مكان 
,توجيه و معلومات

 غونارا في موريتانيا جمعية
C/ Jordania 27, 3ºD - 50017 Zaragoza 


Tel. 646 38 80 67 - Fax 976 47 90 17 – Cheikhou Dicko. 

E-mail: arcorcue@tiscali.es - Grazyna Opiñska. 


 .انونيةق إجراءات و سكن عملية، إستشارة

 ةاألراغوني و لبولونيةا الثقافية يةالجمع
C/ Torrelapaja, 11, casa 1 Urbanización El Sisallete - 50420 Cadrete (Zaragoza) 


Tel. 976 45 25 30 / 629 41 79 47 - Fax 976 12 50 97 

E-mail: arcorcue@tiscali.es - Grazyna Opiñska. 


,عملية إستشارة 
.إجتماعية و ثقافية اطاتنش و ,معلومات 

Aculco الالتنية أمريكا و آولومبيا ورتط أجل من التعاونية و ثقافيةال اإلجتماعية، الجمعية
C/ General Ricardos, 9-11 Local - 50017 Zaragoza 

Tel. 976 59 89 45 / 679 50 82 22 – Luz Marina Rendón. 
E-mail: zaragoza@aculco.org 

 .رياضية و إجتماعية فية،قاث خدمات

C/ Don Juan de Aragón, 2, bajo - 50001 Zaragoza 
Tel. 976 39 11 16 / 618 77 13 14 

E-mail: ama_salam@yahoo.es – Fatima Mohammadi, Abbassia Semrouni, Hakima (605 808 655). 
.
 

mailto:informacion@fasub.org
mailto:fasub_f@hotmail.com
http://www.fasub.org/
mailto:asociacionecuatorianos@yahoo.es
mailto:ama_salam@yahoo.es
mailto:arcorcue@tiscali.es
mailto:zaragoza@aculco.org
mailto:arcorcue@tiscali.es
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 ASNIGON األروغونية النيجيرين جمعية
C/ Ramón Pignatelli, 60 local - 50004 Zaragoza 

Tel. 676 21 21 53 / 652 96 66 31 - Fax 976 40 48 96 
E-mail: asnigon@yahoo.ie - Prince Chigozie Offor. 

 .َامشخصةمساء إستشارة

 غونارا في إسبانية إفريقية


,رياضية و إجتماعية و يةفقاث نشاطات 

,
  إجتماعية ثقافية جمعية
Avenida Cataluña, 227, 4º 2ª - 50014 Zaragoza 

Tel: 976 57 01 85 / 652 60 89 90  
E-mail: komarc@teleline.es - Komlan Marc Djadou. 

.
 ثقافية يةاعمتجإ نشاطات و إستشارة

 CLAVE Y BONGO وناراغ في آوبانية ثقافية جمعية
C/ Sobrarbe 3-5, 4º Derecha - 50015 Zaragoza 

Tel/Fax: 976 73 12 21 / 687 69 43 03 / 617 84 75 31 - Jorge Luís Gil Coello y Luzmila Mercaron. 
E-mail: lindito_2004@yahoo.es 

.
 إجتماعية و ثقافية و رياضية نشاطات

 سرقسطة في Marfileños المهاجرين جمعيه
C/ Italia, 53, 2ºC - 50010 Zaragoza
 
Tel. 630 48 04 16 - Bamba Siaka. 


E-mail: siakabamba@yahoo.es - Bamba Siaka. 

.
 للتو سرقسطة إلى لووص للذين معلومات و إستشارة

 غوناار في للعائشين الكونغو الديموقراطية للجمهورية المهاجرين جمعيه
C/ Hilarión Eslava, 20-22 local - 50010 Zaragoza 

Tel. 630 42 94 67 – Alpha Mbandu. 
.
 رياضية و إجتماعية و يةفقاث نشاطات

 (ARAMIP) Midi-Pyrénées راغونا في الحدود عبور على للمساهمة جمعيه 
Centro de formación Arsenio Jimeno - C/ Eduardo Jimeno Correas, s/n – 50018 Zaragoza 

Tel. 976 70 05 05 – Fax 976 70 05 06 
E-mail: aramip.es@aramip.com - www.aramip.com 

.
 سالباراني جهتي ينب العالقات تنمية تقوية هو الجمعيه هدف إن

 ZARABENE جمعيه
Tel. 653 53 74 05 / 617 77 97 33 / 620 75 28 59 - María, Armara, Lamine. 

E-mail: zarabene@yahoo.com 

 ANCAِبـ ًاضيأ فهورعم ( أخرى األروغونية النيجيرين يةجمع
C/ Inglaterra, 31 - 50010 Zaragoza 

Tel. 619 62 01 03 / 976 34 29 28 - Fax 976 25 13 36 
E-mail: albgodson@hotmail.com - Alberth Godson Ogbmudia. 

.للنيجيرين إستشارة و رياضية و إجتماعية و يةفقاث نشاطات

 YAGARU الغامبياناس النساء جمعية 
C/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 39 11 16 / 649 59 77 45 - Maite Sanz. 
.
 غامبيا من مجموعات عن معلومات و مساعدات ,إستشارة

 روبي دار
Camino de las Torres, 19 – 50008 Zaragoza 

Tel. 666 24 61 71 / 622 04 62 88 
E-mail: casa-peru-aragon@hotmail.com - Betty Gaffo. 

.يةاضير و يةفاقث و إجتماعية اتنشاط و للمهاجرين مساعدات 
, قانونية إستشارة 

mailto:asnigon@yahoo.ie
mailto:komarc@teleline.es
mailto:lindito_2004@yahoo.es
mailto:siakabamba@yahoo.es
mailto:aramip.es@aramip.com
http://www.aramip.com/
mailto:zarabene@yahoo.com
mailto:albgodson@hotmail.com
mailto:casa-peru-aragon@hotmail.com
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 EL KARNAK المصرية الدار الثقافية الجمعية
C/ Madre Genoveva Torres Morales, 5 - 50006 Zaragoza 

Tel. 620 54 70 09 / 627 57 54 62 - Mati y Tarek Ocaza. 
.
 يةفقاث نشاطات

 (ACA) غونارا في الكاميرون جمعيه
C/ Río Alcanadre, 3, 4º D – 50003 Zaragoza 

Tel. 619 45 40 78 / 600 22 91 43 / 646 90 47 91 
E-mail: miafrica2001@hotmail.com - Henriette Tchuente y Tomás. 

 .جتماعيةإ و يةفقاث نشاطات

 راغونا في األرجينتين أصدقاء جمعيه
C/ Francisco Victoria, 19 - 50008 Zaragoza 

Tel: 976 21 49 29 / 661 83 94 00 
E-mail: argentinaenaragon@el-mangrullo.com - www.argentinaenaragon.org 

Rogelio Ayala Zarantonelli. 
.
 لألرجنتينين إستشارة و رياضية و إجتماعية و يةفقاث نشاطات

 ) SOYUZ يمةدالق U.R.S.Sِل المهاجرين جمعيه (
C/ Valle de Pineta, 15, bajo Izda - 50015 Zaragoza 

Tel. 976 51 65 20 / 660 61 35 76 / 685 89 49 47 
E-mail: asociacion_soyuz@mail.ru - Daría Gavrilova, José Peña. 

.القديمة U.R.S.S  من القادمين المهاجرين دعم

 الغربية الصحرائ من اراغون في FULBE جمعيه
Plaza Burgo de Ebro, 5, 3ºD - 50015 Zaragoza 

Tel. 649 56 37 81 / 627 67 81 68 
E-mail: fulbaragon@yahoo.es - Djigo Biady, Abou Abdoulaye Ba. 

.
 أساسية إستضافة و توجيه ,
 إجتماعية و يةفقاث نشاطات

.
 سرقسطة في النور مسجد لمةسلما الجمعية
Abdelkader Aarab 

Tel. 976 32 89 56  


 ”AISA“أراغون في السنغاليين المهاجرين ةجمعي
C/. Mayoral, 25-31 - 50003 Zaragoza 

Tel. 651 98 77 04  
E-mail: asociación_aisa2006@yahoo.es – Mussa Fall, Babacar Câmara. 

 .الغامبيين المهاجرين تضامن
Tel. 669 46 12 39 - Mohamed Sissoko. 

 .االراغونية – اإلفريقية فيقاالث الفلكلور جمعية
C/ Emilio Castelar, 20, 4ºA -  50013 Zaragoza 

Tel. 976 59 94 33 

 سطةقسر أصدقاء و الغنيين جمعية
Tel. 667 62 38 46 / 976 25 15 76 - Abdoulrahim Bah, Sanoussy Feita. 

 سرقسطة في اإلسالمي فيقاالث المرآز
C/ Armas, 30, local – 50001 Zaragoza 


Tel. 647 22 67 12 - Lahousine Aouane. 


mailto:miafrica2001@hotmail.com
mailto:argentinaenaragon@el-mangrullo.com
http://www.argentinaenaragon.org/
mailto:asociacion_soyuz@mail.ru
mailto:fulbaragon@yahoo.es
mailto:asociaci%C3%B3n%1F_aisa2006@yahoo.es
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.
 االتصال جسور جمعية
C/ Pedro Porter,  32, Bajo Dcha - 50011 Zaragoza 

Tel. 695 85 06 07 – Abderrahim Sfali. 

.
 سرقسطة في اإلفريقية الجمعية
Avda. San José, 34 duplicado, 2º Dcha - 50008 Zaragoza 

Tel. 976 07 93 34 / 617 94 98 36  
E-mail: EBZ364@hotmail.com – Henri Tiemoko. 

“Mahdiyou Laye”  جمعية
C/ Doctor Palomar nº 29, 2º Dcha - 50002 Zaragoza 

Tel. 638 85 90 57 – Bara Niang. 

“Clave de Soul”  جمعية
Vía Universitas 48, 4º h, 2ª escalera - 50017 Zaragoza 

Tel. 685 58 03 53 
E-mail: margaridazen@hotmail.com – Marga Monteiro. 

 Asanteman جمعية
C/ Emilio Laguna Azorín, 30, 1º F – 50011 Zaragoza  

Tel. 976 53 12 19 / 635 92 59 08 – Ben Farmers. 

 Kaolak الثقافية االجتماعية يةقرتلا أجل من جمعية
C/ Río Cinca, 40, 5º 2ª - 50003 Zaragoza 

Tel. 609 47 84 79 / 605 54 87 50 
E-mail: zarakao1@hotmail.com – María, Mustapha. 

 عمران المسلمات النساء جمعية
Paseo de la Constitución, 11, 10º C – 50008 Zaragoza 

Tel. 660 67 95 92 
E-mail: maribelgomezz@hotmail.com – María Isabel Gómez. 

 Ndieo لشعب الموريتانية الجمعية
C/ Eugenia Bueso, 3º, puerta C. - 50002 Zaragoza 


Tel. 660 09 52 97 / 627 07 24 97 – Camara Paladio. 


.
 اإسباني في  Sebikotane وطنيين جمعية
Avenida de San José, 190 – 50007 Zaragoza  

Tel. 692 55 84 84 
E-mail: seenou999@yahoo.com – Moustapha Sow. 

 وناغأر في اإلفريقيات النساء جمعية
C/ Río Alcanadre, 3, 4º D - 50003 Zaragoza 

Tel. 647 05 40 70 / 696 41 36 72 
E-mail: missafrica2001@hotmail.com – Henriette Tchuente. 

 فةاقثلا و الحوار جمعية
C/ Grupo General Urrutia, bloque F, nº 2, 2º  Izq. - 50011 Zaragoza 

  Burkinabe التضامن جمعية
C/ Eugenia Bueso, 7, 1º E - 50002 Zaragoza 

Tel. 646 14 51 13  
E-mail: ouisse_k@hotmail.com – Ouisse Kientega. 

mailto:EBZ364@hotmail.com
mailto:margaridazen@hotmail.com
mailto:zarakao1@hotmail.com
mailto:maribelgomezz@hotmail.com
mailto:seenou999@yahoo.com
mailto:missafrica2001@hotmail.com
mailto:ouisse_k@hotmail.com
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(UNIGON)
  أراغون في اإلفريقيين وحدة
C/ Ramón Pignatelli, 60, local - 50004 Zaragoza 

Tel.652 96 66 31 
E-mail: unigon@yahoo.es – Prince. 

Ndiambour  ةطقلمن سنغاليين مناضت جمعية
C/ Tomás Higuera, 14, 3º D - 50003 Zaragoza 

Tel. 667 86 50 58 
E-mail: thiernoladiane@hotmail.com – Thierno. 

.
 أراغون في Kayes    ينرجاهم جمعية 
Camino Puente Virrey, 37, 3º centro - 50008 Zaragoza 

Tel. 690 35 72 57 – Bakary Bathily. 

 انولاأل خليط الثقافية االجتماعية الجمعية
C/ Cañón de Añisclo, 13, 1º Izq - 50015 Zaragoza 

Tel. 649 72 04 41 / 686 12 11 99 
E-mail: mariweler@hotmail.com – Maribel Castillo, Yolanda Arizcuren. 

.
 أراغون في جمعية Igbo 
C/ Ramón Pignatelli, 60, Local - 50004 Zaragoza 

Tel. 652 96 66 31 
E-mail: igboaragon@yahoo.com – Charles Oriuwa. 

 Monseñor Leonidas Proaño التضامن لجنة ةجمعي
C/ Caselar,54, 1º D - 50013 Zaragoza 

Tel. 639 23 98 28 
E-mail: comite_proa@yahoo.es – Elsa Tinoco. 

La Latina.org  جمعية
C/ Asín y Palacios, 8, A - 50009 Zaragoza 

Tel. 635 60 58 89 / 692 36 92 29  
E-mail: palatina.org@hotmail.com – Francho, Antoanette. 

 اإلآوادوريين الرياضيين جمعية
C/ Heroísmo, 31, 2º D - 50002 Zaragoza 

Tel. 650 51 53 35 / 606 56 43 49 - Nora Balseca, Hugo Ayala. 

.
 إلسبانيا المساعدة مؤسسة
C/ Ciudad Real, 4 - 50014 Zaragoza 

Tel. 666 24 61 71 / 622 04 62 88 / 653 40 70 93 
E-mail: carrascoadrianzen@hotmail.com, beth_lima_03@hotmail.com – Betty Caffo, Ana Carrasco. 

.
 آوادوريإب النموذجية التالمأآو جمعية
C/ Predicadores, 99, principal Izq. - 50003 Zaragoza 

Tel. 617 95 11 52 / 976 43 39 12 – Gloria Sarco. 

.
 سرقسطة في البوليفيانية الجمعية
C/ Río Matarraña, 10, 5º A - 50014 Zaragoza 

Tel. 675 35 28 48 / 976 57 74 83 

“El Condor”  اإلآوادورية الثقافية الجمعية
C/ Luis Braille, 7, 4º Izq. Escalera A - 50013 Zaragoza 

Tel. 676 23 60 62 / 665 21 90 76  
E-mail: asociacionelcondor@hotmail.com – Celia Garzón, Olga Pineda. 

mailto:unigon@yahoo.es
mailto:thiernoladiane@hotmail.com%20-
mailto:mariweler@hotmail.com
mailto:igboaragon@yahoo.com
mailto:comite_proa@yahoo.es
mailto:palatina.org@hotmail.com
mailto:carrascoadrianzen@hotmail.com
mailto:beth_lima_03@hotmail.com
mailto:asociacionelcondor@hotmail.com
http:Latina.org
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.
 للمهاجرين النيكاراغوانية الجمعية
C/ Rosas, 13, 1º B - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 15 93 72 
E-mail: e.vallemiranda@terra.es – Edgar Valle Miranda. 

.
 أراغون في للتعاون البيرونية الجمعية
C/ Federico García Lorca, 13, local - 50007 Zaragoza 

Tel. 676 97 51 54  
E-mail: asociacionperuanaaragon@hotmail.com – Hugo Rosales. 

(AMANTI)
  لبيرو اإلنسانية تطوير أجل من جمعية
C/ San Juan Bosco, 5, 4º C - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 40 17 07 / 653 46 58 19 
E-mail: amantan_adahp@hotmail.com – Martha Sierra. 

.
 الصين أصدقاء الثقافية الجمعية
Paseo de Teruel, 37, 4º A 

Tel. 976 22 90 22 
E-mail: amigosdechina@telefonica.net – Miguel Ángel Urbez. 

(ASACHI)
  الصين أراغون يةفاقثال عيةاالجتما الجمعية
Tel. 629 44 62 05 / 976 59 07 51 

E-mail: asachisecretari@terra.es – asachi@tesia.es 

“AJA”
  الراغونيةا اليهودية الصداقة و أراغون درا سيفا
Apdo. de Correos nº 7013 - 50080 Zaragoza 

Tel. 657 50 86 04 
E-mail: sefarad.aragon@gmail.com – Timna Freire. 

 .ناليابا أراغون الثقافية الجمعية
Avenida Ramón Sainz de Varanda, 26, 6º A -  50009 Zaragoza 

Tel. 976 75 13 26 / 620 46 40 89 
E-mail: aragonjapon@hotmail.com – Kumiko Fujimura 

.
 الروسية فةاقثلا جمعية
C/ Enrique Val, 4, piso 9º bajo A – 50011 Zaragoza  

Tel. 661 97 44 16 / 607 69 35 19 
E-mail: baira68@mail.ru – Irina, Olga. 

.
 الثقافات المتعددة رومانيا جمعية
C/ Utrillas, 16, 1º C / Madre Vedruna nº 31, 1º dcha. 50008 Zaragoza 

Tel. 650 91 61 27 / 659 71 62 80  
E-mail: rumaniaintercultural@yahoo.es – Irina Nae, Angela Otea. 

“Carpatica”  الرومانيين ينالمهاجر جمعية
C/ Rodrigo Rebolledo, 21, entresuelo 2º - 50002 Zaragoza 

Tel. 658 22 61 67 
E-mail: dana_veter@yahoo.com – Daniela Veter. 

.
 أراغون في رومانيا دار
Apartado de correos 20.092 - 50008 Zaragoza 

Tel. 678 07 48 46 
E-mail: admuni@iberdacia.com – www.iberdacia.com - Daniel Iván. 

mailto:e.vallemiranda@terra.es
mailto:asociacionperuanaaragon@hotmail.com
mailto:amantan_adahp@hotmail.com
mailto:amigosdechina@telefonica.net
mailto:asachisecretari@terra.es
mailto:sefarad.aragon@gmail.com
mailto:aragonjapon@hotmail.com
mailto:baira68@mail.ru
mailto:rumaniaintercultural@yahoo.es
mailto:dana_veter@yahoo.com
mailto:admuni@iberdacia.com
http://www.iberdacia.com/
mailto:asachi@tesia.es
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“BG”
  أراغون في البلغاريين المهاجرين جمعية
C/ Aljafería, 8, principal derecha - 50003 Zaragaoza 

Tel. 639 48 55 20 
E-mail: zvetche@yahoo.es – Svetlana Anchova. 

“Danubio Azul”  جمعية
C/ Murcia, 1, 3º H – 50004 Zaragoza 

Tel. 645 99 10 66 / 976 25 88 79 
E-mail: vera_06@yahoo.es – Vera Ducca. 

.
 الثالثة األقواس
C/ Palafox, 29 - 50001 Zaragoza 

Tel. 649 72 96 86 
E-mail: tres_arcos_ac@hotmail.com – Concepción Gálvez. 

 وناغأر ينرجاهم جمعيات مؤسسة
C/ Francisco Victoria, 19 – 50008 Zaragoza 

Tel. 976 21 49 29 / 661 83 94 00 
E-mail: migrantesaragon@migrantesaragon.org - www.migrantesaragon.org 

 المهاجرين مع تعاملةالم الهيئات

ONG ,

.حيك في يةتماعإلجا الحياه عن معلومات ستجد و

ستكتشفهم اتالجمعي الرياضية، و الثقافية,المجاورة الجمعيات إلى الذهاب في تردد ال ,
 أدناه مدآورةال الهيئات إلى باإلضافة
مشترآة رياضية مشاريع و مسابقات 
. الخبرات تبادل,جديدة أشخاص على للتعرف قةيرط إنها ,َقريبا ,


 [
 البلدية حصاءا في التسجيل /
 يةاألساس المصادر في اإلجتمعات الئحات إلى أنظر ]
 

[
 الثقافات دار بطاقة إلى ًاضيأأنظر ]
  الثقافات ردا
C/ Palafox, 29 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 64 86 / 976 29 45 36 - Fax 976 29 61 74 
E-mail: serviciosinmigrantes@zaragoza.es - Casa de las Culturas 


,الصيف في اإلسبانية للغة دروس ,مذبلجين خدمة ,اجرينللمه اإلستضافة و التواجد نقطة 

(
 أراغون حكومة )
 هجرية و عملية إجتماعية معلومات آزمر
Avenida Fernando El Católico, 63-65 – 50006 Zaragoza 

Tel. 976 79 10 18 / 976 79 10 19 
 عملية إجتماعية معلومات.

 في اةماحملا في المتخصصة رسالمدا مع اراغون في اإلجتماعين فينظللمو المتخصصة المدرسة مع يةقاتفا
للمهاجرين ونيقان توجيه و إستشارة 
.للمتخصصين إجتماعية اتمعلوم و للمهاجرين إجتماعي توجيه و معلومات

.
 الشرآات و للمهاجرين
.19:30
 الساعة إلى 16:30
 الساعة من و 14
 الساعة إلى 9
 الساعة من .
 تيرويل و ويسكا و سرقسطة

 San Ezequiel Moreno ةمؤسس
C/ Alvira Lasierra, 12 local - 50002 Zaragoza 

Tel. 976 15 82 19 
E-mail: infoaragon@fundacionsanezequiel.org – www.fundacionsanezequiel.org 

للمهاجرين موفقة للعمل توجيهيه أعمال .الشرآات و المهاجرين للعمال خدمات
الموجودة العملية و إلجتماعيةا المصادر عن الشرآات موظفو و للمهاجرين

 , 

.مدريد و تيرويل و ويسكا في ًاصيأصاالت .
 

 يةالبلد و الجيرانية اإلجتمعات في

 .إلخ ,للجميع فاتاقثال بين برامج

 جانيام خدمة

 ملالع عن لونالعاط /الموظفين تكوين و إستشارة

mailto:zvetche@yahoo.es
mailto:vera_06@yahoo.es
mailto:tres_arcos_ac@hotmail.com
mailto:migrantesaragon@migrantesaragon.org
mailto:serviciosinmigrantes@zaragoza.es
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/presentacion.htm
mailto:infoaragon@fundacionsanezequiel.org
http://www.fundacionsanezequiel.org/
http:www.migrantesaragon.org
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 El Tranvía ةمؤسس
C/ Fray Luis Urbano, 11 - 50002 Zaragoza 

Tel. 976 59 86 12 / 976 49 89 04 - Fax 976 13 34 90 / 976 49 88 91 
E-mail: empleo@ftranvia.org / ftranvia@ftranvia.org 

 المجتمع عن اإلعتزال خطر في و محظوظة الغير للمجموعات ًاخصوص

 Federico Ozanam مؤسسة
C/ Ramón y Cajal, 24 - 50004 Zaragoza 

Tel. 976 44 33 66 - Fax 976 43 26 56 
E-mail: accionsocial@ozanam.com 

,عملي تكوين دروس عملية توجيه خدمات
 ةمعين صعوبات

,
 مع األشخاص هؤالء ًاخصوص العمل عالم غي الدخول يودون الذين لألشخاص العمل سوق 

  (CITE CC.OO) األجانب للعمال معلومات مرآز
Paseo de la Constitución, 12, 1 - 50008 Zaragoza 

Tel. 976 48 32 08 / 976 48 32 10 - Fax 976 21 25 23 
E-mail: citearagon1@aragon.ccoo.es - www.aragon.ccoo.es, CITE 

 نيللمهاجر ًاناجم قانونية معلومات و إستشارة

 UGT للمهاجرين تباهاإلن خدمة
C/ Joaquín Costa, 1 Entlo - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 70 01 00 / 976 70 01 19 
E-mail: migraciones@aragon.ugt.org - http://aragon.ugt.org/migraciones 

Canfranc ةمؤسس
C/ Madre Vedruna 1, Pral. 2ª - 50008 Zaragoza 

Tel. 976 30 28 66 - Fax 976 30 28 67 
E-mail: info@fundacioncanfranc.org - www.fundacioncanfranc.org 

 ,األساسي التكوين إلى موجهة مشاريع
. 

 المهني االدماج على الحصول و أآثرا بةالمطلو العمل مراآز إلى للوصول مةزال تقنيات و ادوات
ًنللمهاجري

)

) APIP التطوير و الترقية آزمر جمعية 
C/ Armas, 102-108 - 50003 Zaragoza 
Tel. 976 28 27 45 - Fax: 976 28 42 92 

E-mail: apipz@apip.org - www.apip.org 

 Adunare جمعية
C/ Barrioverde, 8-10 - 50002 Zaragoza 

Tel. 976 22 32 14 - Fax 976 20 38 76 
E-mail: adunare@adunare.org - www.adunare.org 


.ةبحثي مشاريع و لوزام إنتاج 
,اتالثقاف بين تدخل و إستشارة 

)

) ACISJFاليافعات للنساء دماتللخ آاثوليكية جمعية 
C/ San Vicente de Paúl 30, Principal Derecha - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 39 84 10 - Fax 976 20 79 03 
E-mail: zaracisjf@terra.es - www.acisjf-int.org 

 .جاتمحتا و محظوظات غير اتافعي موجهة مساعدات و لإلستيضافة شامل إعالم و إستشارة

 األحمر الصليب
C/ Sancho y Gil, 8 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 22 48 80 / 976 21 84 01 
E-mail: zaragoza@cruzroja.es - www.cruzroja.es 

 المشارآة و إجباري غير تكوين و عمل ,طوارئ ,صحي ,إجتماعي تتدخل

mailto:empleo@ftranvia.org
mailto:ftranvia@ftranvia.org
mailto:accionsocial@ozanam.com
mailto:citearagon1@aragon.ccoo.es
http://www.aragon.ccoo.es/
http://www.aragon.ccoo.es/portal_cite/index.html
mailto:migraciones@aragon.ugt.org
http://aragon.ugt.org/migraciones
mailto:info@fundacioncanfranc.org
http://www.fundacioncanfranc.org/
mailto:apipz@apip.org
http://www.apip.org/
mailto:adunare@adunare.org
http://www.adunare.org/
mailto:zaracisjf@terra.es
http://www.acisjf-int.org/
mailto:zaragoza@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/
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 آاريتاس
Paseo Echegaray y Caballero, 100 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 47 30 
E-mail: secretaria.general@caritas-zaragoza.es - www.caritas-zaragoza.org 

 .ثقافية نشاطات ,معلمين تكوين


.الإلعتزال و الفقر طرخ في أو وضع في أشخاص 

San Vicente de Paúl  وينيتك و إجتماعي آزمر
C/ Predicadores, 115 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 43 13 17 
E-mail: ssvpsp@terra.es 


.المتبرع دفاع و إعالم ,للربح هادقة غير منظمات إستشارة

 SOS للعنصرية 
C/ Espoz y Mina, 6 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 29 02 14 
E-mail: sosracismozgza@telefonica.net 

,أساسية إستيشرات 
,العنصرية بببس قضايا رفع 

(
 المبتدئان العمل و التكوين نمو أجل من اإلستشارة )
 ADIFE 

Avenida de San José 47, D - 50410 Cuarte de Huerva 

Tel. 976 50 31 78 
E-mail: adife@ya.com 

 .االقامة تصريح غير من أو مع للمهاجرين التكوين دروس

المصادر مون مساعدة وآالة(
C/ Doctor Oliver Pascual, 4 - 50007 Zaragoza 

Tel. 976 59 14 91 - Fax 976 25 64 06 
E-mail: aragon@adra-es.org - www.adra-es.org 

(
  ADRA  


.
 النمو و يةاإلنسان للمساعدة الشرآات شبكة
-


 اجمدلال اإلجتماعية للمؤسسات األراغونية الشبكة
C/ Mayor 47, 1º - 50001 Zaragoza 

Tel/fax 976 200 567 
E-mail: redaragonesa@redaragonesa.org 


:إجتماعي إعتزال و قرف وضع في يعيشون ذينلا ألشخاصا .

web de las entidades colaboradoras 

 .ADCARA وناراغ في مناطق في اامجتمعي لنمو األراغونية الشبكة
C/ Hernán Cortés, 33 - 50005 Zaragoza 

Tel. 607 93 87 99 
E-mail: adcara.@adcara.org – www.adcara.org 

.
 اراغون في مناطق في المحافظة لنمو نيةواألروغ الشبكة

CAREI.
  الثقافي ليمعلتا أجل من درلمصال أراغوني رآزم
C/ San Antonio Abad, 38 – 50010 Zaragoza 

Tel. 976 71 30 25 – Fax 976 54 12 89 
E-mail: carei@aragon.es – www.carei.es 

الثانوية المرحلة في المهاجرين للطالب اإلسبانية اللغة في دروس

 ,توعية ,ألجانبا اجراءات

 إحتياجات على للرد اإلقتصادية و العملية الإلجتماعية، السياسية، لألمور أفضل، بشكل المجتمع يزتحف هو الشبكة لهذه األساسي الهدف
اإلنترنت في المساهمة الوحدات إلى الدخول


.المدارس في ثقافية وساطة .


mailto:secretaria.general@caritas-zaragoza.es
http://www.caritas-zaragoza.org/
mailto:ssvpsp@terra.es
mailto:sosracismozgza@telefonica.net
mailto:adife@ya.com
mailto:aragon@adra-es.org
http://www.adra-es.org/
mailto:redaragonesa@redaragonesa.org
http://www.redaragonesa.org/listado_asoc.php?menu=2
mailto:adcara.@adcara.org
http://www.adcara.org/
mailto:carei@aragon.es
http://www.carei.es/
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 CAI-ASC مؤسسة
Centro Joaquin Roncal, C/ San Braulio, 7 - 50003 Zaragoza 

Tel. 976 29 03 01 
E-mail: social@joaquinroncal.org 


.يةفقاث نشاطات 

 التعصب ُدض حرآة
Apartado de Correos 1548 – 50080 Zaragoza 

Tel. 902 36 49 45 
E-mail: zaragoza@movimientocontralaintolerancia.com – www.movimientocontralaintolerancia.org 

 ,المدرسية التوعية أجل من نشاطات,يةفاقث ورشات
واعية غير و عنصرية

 فاتربتص قةعلتم قضايا رفع مع يتعاملون و يأخذون حيث التضامن مكتب
.لوازم اجإنت
.
 

 CONVIVE ينالسكا اإلقتراح
Apartado de Correos, 411 – 50080 Zaragoza 

Tel/fax 976 33 10 44 
E-mail: convive@convive.net – www.convive.net 


.التضامن و عنصرية الال ُمالقي أجل من يةاعد و افيثق تعليم التوعية، أجل من نشاطات 


 (ASAPA) وناراغ في للسجناء مالدع و المتابعة جمعية
C/ Barrioverde, 10 – 50002 Zaragoza 
Tel. 976 39 96 70 – Fax 976 29 83 94 

E-mail: asapa_zgz@hotmail.com 
 من .لعائالتهم اإلستشارة و الدعم ًاضيأ و
,المسجونين لألشخاص أو السجن في مرقوا قد الذين لألشخاص ليةعم ـ إجتماعية قانونيةـ إستشارة

20. الساعة إلى 
17 الساعة من و 14 إلى 9 الساعة 

mailto:social@joaquinroncal.org
mailto:zaragoza@movimientocontralaintolerancia.com
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/
mailto:convive@convive.net
http://www.convive.net/
mailto:asapa_zgz@hotmail.com
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عالمعالمعالماإلاإل ووسائلسائل 
 المحلية الصحافة

 اراغون صحيفة
C/ Hernán Cortes, 37 - 50005 Zaragoza 

Tel. 976 70 04 00 - Fax 976 70 04 58 
E-mail: aparagon@elperiodico.com - www.elperiodicodearagon.com 

 إرالدو وناراغ
Paseo de la Independencia, 29 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 75 50 00 - Fax 976 76 50 01 
E-mail: redaccion@heraldo.es - www.heraldo.es 

 Segundamano صحيفة
C/ Corona de Aragón, 34 - 50009 Zaragoza 

Tel. 976 55 45 00 

20 minutos, Metro, Qué Zaragoza, ADN Aragón.: َاصباحي سرقسطة وارعش في ًامجاني توزع التالية الجرائد إن

 الوطنية الصحافة

 El País صحيفة
Paseo de la Constitución, 21 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 71 16 00 - Fax 976 22 81 18 
www.elpais.es 

 El Mundo صحيفة
C/ San Roque, 13-15, 2ºB - 50010 Zaragoza 

Tel. 976 34 66 54 ó 976 45 11 12 
www.elmundo.com 

 La Vanguardia صحيفة
Plaza Herrera de los Navarros, 3, 5ºB - 50002 Zaragoza 

Tel. 976 39 42 96 - Fax 976 39 71 41 
www.lavanguardia.es 

 آراغون في ABC صحيفة
Plaza Aragón, 10, 7º - 1ª - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 29 13 14 - Fax 976 29 00 37 
www.abc.es 

mailto:aparagon@elperiodico.com
http://www.elperiodicodearagon.com/
mailto:redaccion@heraldo.es
http://www.heraldo.es/
http://www.elpais.es/
http://www.elmundo.com/
http://www.lavanguardia.es/
http://www.abc.es/
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 التلفزيون و الراديو

 ونغاار راديو
C/ María Zambrano, 2 - 50018 Zaragoza 

Tel. 876 25 65 00 - Fax 976 87 62 56 
E-mail: info@aragonradio.es - www.aragonradio.es 

 التردد94.9 :

 Aragón Ebro راديو
Plaza de los Sitios, 17, 1º D - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 21 07 92 / 976 23 48 71 – Fax 976 21 00 14 
E-mail: radioebro105_2@hotmail.com - www.radioebro.com 

 التردد105.2 :

 سطةقرس راديو
Paseo de la Constitución, 21 - 50001 Zaragoza 

Tel. 976 71 16 00 - Fax 976 22 81 18 
E-mail: radiozaragoza@unionradio.es - www.cadenaser.com 

: SER 873 AM, 93.5 FM, 40 PRINCIPALES 95.3 FM, Cadena Dial 97.1 FM, M80 Radio 98.6 y Radiolé التردد 
92.0 FM. 


 سرقسطة صفر اوندا
Paseo Echegaray y Caballero, 76, 5º - 50003 Zaragoza 

Tel 976 28 38 00 - Fax 976 28 52 25 
E-mail: zaragoza@ondacero.es - www.ondacero.es 

 التردد) y Europa FM 100.5 99.4 :موسيقى(

 TV سرقسطة و راديو نقطة
C/ Ramón y Cajal, 47-49, local – 50004 Zaragoza 

Tel. 976 40 47 35 - Fax 976 43 07 20 
E-mail: informativos@puntozaragoza.com, email@lageneral.tv - www.puntoradio.com, www.lageneral.tv 

 التردد6.48 :

 COPE طةسرقس
Paseo Sagasta, 50 - 50006 Zaragoza 
Tel 976 25 83 00 - Fax 976 25 83 45 

E-mail: zaragoza@cadenacope.net - www.cope.es 
: 1.053 AM, 88.5 FM. التردد 

 ونالراغ تياذال التلفزيون 
.تلفزيون اراغون
C/ María Zambrano, 2 - 50018 Zaragoza 

Tel. 876 25 65 00 – Fax 876 25 65 07 
www.aragontelevision.es 

TV المحلية 
C/ Emilia Pardo Bazán, 18 local - 50018 Zaragoza 

Tel. 976 73 48 86 - Fax 976 73 48 93 

 44 لقناةا
Avenida de Montañana, 879 - 50059 Zaragoza 

Tel. 976 20 07 22 / 976 20 07 04 – Fax 976 39 76 00 
www.canal44.tv 

المحلي المرآز  .األراغونية اإلسبانية التلفزة
Paseo de Ruiseñores, 57 – 50006 Zaragoza 

Tel. 976 72 95 00 - Fax 976 72 95 18 

mailto:info@aragonradio.es?subject=www.radioes.net
http://www.aragonradio.es/
mailto:radioebro105_2@hotmail.com
http://www.radioebro.com/
mailto:radiozaragoza@unionradio.es
http://www.cadenaser.com/
mailto:Zaragoza@ondacero.es
http://www.ondacero.es/
mailto:informativos@puntozaragoza.com
mailto:email@lageneral.tv
http://www.puntoradio.com/
http://www.lageneral.tv/
mailto:zaragoza@cadenacope.net
http://www.cope.es/
http://www.aragontelevision.es/
http://www.canal44.tv/
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TV
  طةسرقس
Paseo de Cuellar, 24 – 50006 Zaragoza  

Tel. 976 25 26 55 – Fax 976 37 54 08 

Canal 6 TV S.L. 
Emilia Pardo Bazán, 18 local - 50018 Zaragoza 

Tel. 976 10 63 73 - Fax 976 37 54 08 
www.cn6tv.es 

)سرقسطة( الشعبية  TV 
  
Polígono Argualas - C/ Argualas, nave 19 - 50012 Zaragoza 

Tel. 976 35 15 50 – Fax 976 35 15 04 
E-mail: zaragoza@populartv.net - www.populartv.net 

 اإلنترنت إستخدام نقاط

:
 في مجانا اإلنترنت إلستعمال نقاط ايجاد كانكيإم  ,اإلنترنت مقاهي و الهاتف مخادع إلى باإلضافة

Oficinas del INAEM لالعم عن للبحث (
 للعمل وناغار مؤسسة )
 اإلنيم مكاتب -

 سرقسطة بلدية-
 Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza del Pilar سرقسطة بلدية-

Patronato de Educación y Bibliotecas  C/ Cortesías, 1 في المقر المكتبات و التعليم مجلس -

Bibliotecas Municipales 

Centros Cívicos 
 يةبلدلا المكتبات
 المدنية آزالمرا

-

-


Casa los Morlanes Plaza San Carlos 4, Zaragoza 
Casa de las Culturas Palafox 29, Zaragoza 

 مورالنس بيت-
 الثقافات دار-

Instituto Aragonés de la Juventud C/ Franco y López 4 -للشباب اراغون معهد 

:
 ًةالمدين آل في مجانيا (Wi-Fi) ةالالسلكي األنترنت شبكة  ألستخدام أماآن هيأت سرقسطة بلدية
zonas de acceso gratuito inalámbrico a internet (Wi-Fi) 

http://www.cn6tv.es/
mailto:zaragoza@populartv.net
http://www.populartv.net/
http://inaem.aragon.es/portal/page/portal/INA/Directorio/OficinasEmpleoZaragoza
http://www.zaragoza.es/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/que_es.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/listado_Centro?id=168&inc=50
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/listado_Centro?id=93
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4703&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=1187&_fid=1&_fnavbarid=1492392&_fnavbarsiteid=1187&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/conocimiento/wifipuntos.htm
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C/ Cortesías, 1 
50071 Zaragoza 

Tel. 976 20 32 99 
Fax 976 39 90 71 

 45،40،36،35،30،22،21:الحافالت


االبلديلبلدي مجلسمجلسمجلسالال 

لمكتباتلمكتبات وو لتعليملتعليملتعليملل اا

 Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas المكتبات و للتعليم البلدي المجلس
 الئحة على اطلع ، الموضوع هذا في المختلفة النواحي إلآتشاف 
.التعليم احتياجات و مواد في البلدية وضالعر تجهيز هو النهائي فهده


 :الثالثة قسامهال الخدمات

Bibliotecas Públicas Municipales عامةال البلدية مكتبات-
 Escuelas Infantiles Municipales لألطفال البلدية مدارس- 
-
 Universidad Popular الشعبية الجامعة

 العمومية البلدية مكتبات

 المكتبات تنسيق آزمر
 هداين سالبادور المدني آزالمر

Avenida Miguel Servet, 57 - 50013 Zaragoza 
Tel. 976 72 40 35 - Fax 976 59 78 50 

E-mail: bibliotecas@zaragoza.es 

 هدفها .المدينة آل حول متوزعة عامة مكتبة 
23 و اداري آزمر من ّنمتكو مكتبي نظام من تتألق طةقسرس في لعامةا البلدية مكتبات

.فةالثقا و الترفيه ين،التكو المعلومات، الى الوصول يللتسه للمواطنين الخدمات و المواد توفير هو النهائي 


 .السنة مدار على تعليمية و ثقافية نشاطات تنظم العمومية البلدية المكتبات

 Hemeroteca صحفية مكتبات ،Formación de usuarios ميندللمستخ تكوين ،Acceso a Internet انترنت :دماتالخ
 La Biblioteca en Casa: Préstamo a domicilio يتالب في المكتبة ،Información Bibliográfica ذمية معلومات ،
 .ل لالطفا خدمات ،Préstamo القرض القاعة، في اإلستشارة و القراءة ، Lectura y Consulta en Sala البيتي القرض ،

Servicios para niños 
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http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/calidad/bmc/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/calidad/esi/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/calidad/up/
mailto:bibliotecas@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Tramite?id=11709
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Tramite?id=10401
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Tramite?id=11710
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Tramite?id=14101
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Tramite?id=11708
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Tramite?id=11706
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Tramite?id=11707
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Tramite?id=11711
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 مجالت، آتب،
( األدوات على الطالع يستطيع خصش أي ذلك مع و .اتالخدم هذه آل على لحصولا امكانية لهم المكتبات هذه أعضاء
 عضو يكون ان بدون الثقافية النشاطات في المشارآة و المكتبات، في 
...)إلخ جرائد،

 !بيتك بجانبbiblioteca مكتبة هنالك اآيد

polaco، العربي و الروماني
 اإلسباني :لغات عدة في المتواجد المستخدم دليل إستعمال كبإمكان

ruso rumano ، وسيالر ،
español، الفرنسيfrancés، اإلنجيليزيinglés، البولوني

.árabe

catálogo on-line. تصرفك حتت االنترنت في الكاتالوج لديك محدد، شيء عن حثتب آنت إذا


.ينتنا مد في المتعايشة بالتقافات متعلقة مواد على الحصول طيعونيست سرقسطة في يذم التال 
"رةالمساف ئب الحقا 
" رةدابملا خالل من 
 على المكتبة ستتضمن القصير المدى على 
.مختلفة دول من مؤلفينل العالم، من قصص حول اإلسبانية ّلغةال في الكتب من سلسلة على تحتوي حقيبة آل
 .الحقائب هذه إعارة طلب طيعتتس المدارس الدراسي الفصل مدة آل خالل 
).الخ الرومانية، الصينية، العربية، 
( اخرى لغات في آتب

 و لمدينةا في المختلفة المكتبات على للتعرف الدراسي الفصل خالل للمدارس اخرى نشاطات يقدم المكتبات و للتعليم البلدي المجلس الوقت نفس في
 .جدد راءق تكوين


.المحددة الخدمات هذه على للتعرف منطقتك في استعلم الثقافات، متعددة موارد لك دمتق البلدية العمومية المكتبات 


 :الثقافات متعددة لمواد خصصم قسم لديها آلبار مانويل البلدية العمومية المكتبة
(Delicias. Pabellón El Pilar) Parque Delicias - 50017 Zaragoza 

Tel. 976 48 84 33 
E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es 

-

 .اإلسبانية ّلغةال ضمنها من ّلغات،ال تعلم
-
اإلسبانية ّلغةال في خرىالا الثقافات و الدول من المتعددة الثقافات حول وعيةللت خيالية و ريةااخب تمثيليات

 : -
 .بانيةاإلس عن مختلفة لغات في تمثيلياتيةالصلا النسخة
-

: لم العا من الصحف لقراءة خاصة خدمة 

. 

 تستطيع .اليها ولصولا سهل آان اذا ًامئاد السبت الى اإلثنين يوم من متعددة لصحف ًايموي مطبوعة نشرات

 .ّفرةالمتو الصحف الئحة عن المكتبات في اإلستعالم

 .عائالتهم و المدارس لتالميذ موجه الثقافي التبادل حول نشاطات


 .جنسيات عدة من أشخاص من ّنمكو المتعددة الثقافات قسم من الموجهين من فريق ًاضيأ كهنل

 21 الى 17 من و 13.30 الى 10.45 الساعة من االثنين يوم 
:المكتبة مواعيد
 21 الى 9 الساعة من الجمعة الى الثالثاء يوم من
 14 الى 9 الساعة من السبت يوم
 21 الى 16 من و 14 الى 9 الساعة من الجمعة الى األثنين يوم من 
.الصيف توقيت


 :لسرقسطة البلدية العمومية المكتبات

)فيرناندو ري – اآتور (Benjamín Jarnésخارنيس بنجامين العامة يةبلدلا المكتبة
 Centro Cívico Río Ebro - Edificio Fernández Ordóñez 

C/ María �ambrano, 56 – 50018 Zaragoza 
Tel. 976 73 37 84 – Fax 976 73 69 33 – E-mail: bibliotecas-bjarnes@zaragoza.es 

 Casetas العامة البلدية المكتبة
C/ Coronel Reig, 15 – 50620 Zaragoza 

Tel. 976 77 03 08 - E-mail: bibliotecas-casetas@zaragoza.es 

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/listado_Centro?id=168&inc=50
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/guiaen.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/guiafr.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/guiausuario.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/cont/paginas/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/pdf/guia_ar.pdf
http://cmisapp.zaragoza.es/cont/paginas/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/pdf/guia_rus.pdf
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/guiaru.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/cont/paginas/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/pdf/guia_pl.pdf
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/catalogo.htm
mailto:bibliotecas-malvar@zaragoza.es
https://password.eds.com/pk-cgi-bin/pk_login.pl?url=http://www.infocentre.es.eds.com/
mailto:bibliotecas-bjarnes@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=929
mailto:bibliotecas-casetas@zaragoza.es
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 Miguel Labordeta (La cartuja) العامة البلدية المكتبة
Centro Cívico La Cartuja – C/ Autonomía de Aragón, 21 – 50720 Zaragoza 

Tel. 976 50 13 04 – E-mail: bibliotecas-cartujabaja@zaragoza.es 

 Montañana العامة يةبلدلا المكتبة
C/ Nuestra Señora del Rosario, 16 (Montañana) – 50059 Zaragoza 

Tel. 976 57 65 00 - E-mail: bibliotecas-montanana@zaragoza.es 

 Monzalbarba العامة يةبلدلا المكتبة
Biblioteca de Monzalbarba – C/ Mosen Miguel Marín, 1 – 50120 Zaragoza 

Tel. 976 77 28 93 - E-mail: bibliotecas-monzalbarba@zaragoza.es 

 Movera العامة البلدية المكتبة
Plaza Mayor, 1 (Movera) - 50194 Zaragoza 

Tel. 976 58 64 54 - Fax: 976 58 69 19 - E-mail: bibliotecas-movera@zaragoza.es 

 Oliver العامة البلدية المكتبة
C/ Teodora Lamadrid, 70 – 50011 Zaragoza 

Tel. 976 53 43 72 – E-mail: bibliotecas-oliver@zaragoza.es 

 Rosendo Tello (Peñaflor) العامة يةبلدلا المكتبة
Centro Cívico de Peñaflor - C/ La Tajada, s/n – 50193 Zaragoza 

Tel. 976 15 43 31 - E-mail: bibliotecas-penaflor@zaragoza.es 

 San Juan de Mozarrifar العامة البلدية المكتبة
Plaza de España, 9 (San Juan de Mozarrifar) – 50820 Zaragoza 

Tel. 976 15 01 51 - E-mail: bibliotecas-sanjuan@zaragoza.es 

Luis del Val العامة البلدية المكتبة (Valdefierro) 
Centro Cívico Valdefierro - Plaza de la Inmaculada, s/n – 50012 Zaragoza 

Tel. 976 75 38 08 - Fax 976 75 39 30 - E-mail: bibliotecas-valdefierro@zaragoza.es 

 Fernando Lázaro Carreter(Torrero) العامة البلدية المكتبة
Centro Cívico Torrero - C/ Monzón, 3 – 50007 Zaragoza 

Tel. 976 25 91 55 - E-mail: bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es 

 Inocencio Ruiz Lasala(Santa Isabel) العامة يةالبلد المكتبة
Avenida de Santa Isabel, 100 – 50058 Zaragoza 

Tel. 976 57 74 96 - E-mail: bibliotecas-santaisabel@zaragoza.es 

 Javier Tomeo(El Rabal) لعامةا يةبلدلا المكتبة
Centro Cívico Tio Jorge - Plaza San Gregorio, s/n – 50015 Zaragoza 

Tel. 976 51 64 53 - Fax 976 73 02 62 - E-mail: bibliotecas-jtomeo@zaragoza.es 

Jesús Mª Alemany (Casablanca) العامة لديةالب المكتبة Briz 
Centro Cívico Casablanca - C/ Viñedo Viejo, 1 – 50009 Zaragoza 

Tel. 976 55 28 05 - E-mail: bibliotecas-casablanca@zaragoza.es 


 José Antonio Rey del Corral (San José) العامة البلدية المكتبة
Centro Cívico Teodoro Sanchez Punter - Plaza Mayor, 2 – 50008 Zaragoza 

Tel. 976 49 68 68 - E-mail: bibliotecas-reydelcorral@zaragoza.es 

 José Ramón Arana(Garapinillos) العامة البلدية المكتبة
Centro Cívico Antonio Beltrán Martínez – C/ Aragón, 4 – 50190 Zaragoza 

Tel. 976 30 32 43 - E-mail: bibliotecas-garrapinillos@zaragoza.es 

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=917
mailto:bibliotecas-cartujabaja@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=914
mailto:bibliotecas-montanana@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=927
mailto:bibliotecas-monzalbarba@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=2088
mailto:bibliotecas-movera@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=911
mailto:bibliotecas-oliver@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=907
mailto:bibliotecas-penaflor@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=909
mailto:bibliotecas-sanjuan@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=926
mailto:bibliotecas-valdefierro@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=918
mailto:bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=910
mailto:bibliotecas-santaisabel@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=913
mailto:bibliotecas-jtomeo@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=924
mailto:bibliotecas-casablanca@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=919
mailto:bibliotecas-reydelcorral@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=920
mailto:bibliotecas-garrapinillos@zaragoza.es
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 Manuel Alvar (Delicias) لعامةا البلدية المكتبة
Parque Delicias (Pabellón El Pilar) – 50017 Zaragoza 

Tel. 976 48 84 33 - E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es 

 María Moliner (Casco Histórico) العامة يةالبلد المكتبة
Biblioteca María Moliner – Plaza San Agustín, s/n – 50002 Zaragoza 

Tel. 976 20 21 56 – E-mail: bibliotecas-mmoliner@zaragoza.es 

 Miguel de Cervantes(Universidad) العامة يةبلدلا المكتبة
C/ Santa Teresa de Jesús, 58 – 50006 Zaragoza 

Tel. 976 55 32 34 - E-mail: bibliotecas-cervantes@zaragoza.es 

 Rafael Andolz(Almozara) العامة يةبلدلا المكتبة
Centro Cívico La Almozara - Avenida Puerta Sancho, 30 – 50003 Zaragoza 

Tel. 976 40 46 96 - E-mail: bibliotecas-randolz@zaragoza.es 

 Ricardo Magdalena(Las Fuentes) العامة يةبلدلا المكتبة
Centro Cívico Salvador Allende (Antiguo Matadero) 

C/ Miguel Servet, 57 – 50013 Zaragoza 
Tel. 976 72 40 37 - Fax 976 59 78 50 - E-mail: bibliotecas-rmagdalena@zaragoza.es 

 Santa Orosia(Delicias) العامة يةبلدلا المكتبة
Biblioteca Santa Orosia – C/ Santa Orosia, 2 – 50010 Zaragoza 

Tel. 976 32 21 02 - E-mail: bibliotecas-staorosia@zaragoza.es 


 Soledad Puértolas(Miralbueno) العامة البلدية المكتبة
Centro Cívico Miralbueno - Plaza La Rosa s/n – 50011 Zaragoza 

Tel. 976 53 88 20 - Fax 976 34 75 73 - E-mail: bibliotecas-miralbueno@zaragoza.es 

 البلدية االطفال مدارس

االباء مع بالمشارآةًارهش 36 الى 4 مرع من لالطفال المتكاملة التنمية هي غايتهاEscuelas Infantiles Municipales البلدية االطفال مدارس
.
 االنسانية و الديمقراطية القيم مشجعين و الخاصة اتاالحتياج التنوع، االعتبار بعين آخذين التعليمية، العملية في االمهات و

 المدارس هذه بين مشترك يتعليم مشروع على معتمدين و متخصصة تدريسية هيئة بمساعدة لالطفال تعليمية رعاية تقدم البلدية االطفال مدارس
 .الخمسة

:
 يلي ما على تشديد هنالك آذلك
إليها للدخول السهلة و المفتوحة األماآن األطفال، احتياجات و ألعمار المتأقلمة المادية المحيطات أو المساحات -
.
 
الوقائية التريوية اإلجراءات طويرت و الخطر التحا استكشاف -
. 


.
 الخاصة حتياجاتاإل ذوي بالتالميذ العناية -

.
 االمهات و لآلباء المعلومات تقديم و العناية -


.
 المتوقعة الصحية المشاآل و الطفالا اعمار حسب مهيئة و متنوعة الطعام وجبات -


(
  غونارآ حكومة مع باالتفاق(Piraña االطفال مدرسة
C/ Florentino Ballesteros, s/n – 50002 Zaragoza 

Tel. 976 49 36 70 - E-mail: einfantil-pirana@zaragoza.es 

(
  غونارآ مةوكح مع االتفاقب) (ونآراغ حكومة مع باالتفاق (Los Vientos االطفال مدرسة
C/ Luis Cernuda, s/n – 50015 Zaragoza 

Tel. 976 51 57 50 - E-mail: einfantil-vientos@zaragoza.es 

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=2405
mailto:bibliotecas-malvar@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=2194
mailto:bibliotecas-mmoliner@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=928
mailto:bibliotecas-cervantes@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=2089
mailto:bibliotecas-randolz@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=912
mailto:bibliotecas-rmagdalena@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=921
mailto:bibliotecas-staorosia@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=925
mailto:bibliotecas-miralbueno@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/detalle_Centro?id=2187
mailto:einfantil-pirana@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/detalle_Centro?id=2192
mailto:einfantil-vientos@zaragoza.es%3E
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)غونارآ مةوكح مع االتفاقب) (ونآراغ حكومة مع باالتفاق (Pirineos االطفال مدرسة 
C/ Valle de Broto, s/n – 50015 Zaragoza 

Tel. 976 51 33 23 - E-mail: einfantil-pirineos@zaragoza.es 


)غونارآ مةوكح مع االتفاقب) (ونآراغ حكومة مع باالتفاق (Villacampa االطفال سةردم 
C/ Villacampa, 36 – 50015 Zaragoza 

Tel. 976 53 32 83 - E-mail: einfantil-villacampa@zaragoza.es 

 )ونآراغ حكومة مع باالتفاق(El Tren االطفال مدرسة
C/ Santa Orosia, s/n – 50010 Zaragoza 

Tel. 976 32 44 05 - E-mail: einfantil-tren@zaragoza.es 

 .المتوفرة الخدمات آل تشمل األطفال مدارس أسعار إن
 .البلدي المكتبات و التعليم مجلس بلق من المقدمة منحال من عدد هنالك

حالة آل حسب معيار تطبيق سيتم و )معاقين اشخاص يل،


.المردود توىسم حسب دراسي عام لكل عموميةال ارسدللم السعر البلدية تحدد 
 في يتواجدون الذين االشخاص هؤالء قبل من الطلبات تقديم يجب عليها للحصول


 .الضئ لدخلا 
( صعبة حاالت

 .الدراسي الفصل اشهر اول خالل الطلب ورقة توفر و الطلبات تقديم فترة تعلن مدرسة آل


:في أو المدارس في الدقيقة التواريخ على لعاط 
.الدراسي للعام المحدد الشهر في المختارة مدرسةال في الجديدة اتالطلب تقديم يجب 

 Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas البلدي المكتبات و التعليم مجلس
C/ Cortesías, 1 - Zaragoza 50071 

Tel. 976 20 32 99 – Fax 976 39 90 71 
E-mail Coordinación de Escuelas Infantiles: einfantil@zaragoza.es 

 الشعبية الجامعة

 المهني تكوينهم تغنية و تحديث اآمال، فرصة للمواطنين تقدم .سنة 16 من أآبر الراشدة، لالشخاص مقدمة بلدية تعليمية خدمة هي الشعبية الجامعة
 .تغيرم و ل فعا تمعجم في للمشارآة

 اجراءات يقطر عن المسنون االشخاص و اجرونالمه العمل، عن العاطلون النساء، مثل الثقافية و يةيمتعللا االحتياجات ذوي لألشخاص المساعدة تقدم
 .محددة
المدينة مراآز و آحياء عدة في و مرآزي غير كلشب تعد النشاطات و المواد برامج

Universidad Popular الشعبية الجامعة تقترح

 . 

ضمن المواطنين لمشارآة ينتكو برامج الثقافية تالنشاطا و المشاغل صص،ح خالل من ،

 .اليومي محيطهم


:التالية الحقول في سنة صفن آل و أشهر أربعة آل سنويةacciones formativas تكوينية اجراءات باعداد تقوم الشعبية الجامعة 

-
 :االساسي التعليم
 المطلوبة االحتياجات

 سبح المدينة احياء احياء في 
).الخ الطبيعي، – تماعيلجا المحيط عن فةالمعر ، الحساب الكتابة، و القراءة 
( اساسي تكوين
. 


-
 و اآلداب و الفنون البالستيكي، الفن في االبداع طريق عن التسلية و الفراغ اوقات من الكلي االستمتاع لتحقيق موجهة برامج 
:الشخصي التطوير

 .سرقسطة و وناراغ اريخت على التعرف

-
 .رةوطتملا التكنولوجيا وسائل الراشدة االشخاص تعليم لتسهيل التكوين 
:المهني التكوين
español para inmigrantes، الفرنسية و االنجليزية تانغالل آما آذلك

 هاجرينللم االسبانية اللغة و اللغات تعليم

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/detalle_Centro?id=2189
mailto:einfantil-pirineos@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/detalle_Centro?id=2190
mailto:einfantil-villacampa@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/detalle_Centro?id=2191
mailto:einfantil-tren@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/
mailto:einfantil@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/otroscursos.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/extranjeros.htm
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-
جمعيات قبل من التعليمي الفهم تحسين و االجتماعية المشارآة لتعزيز تكوينية حصص و ندوات، محادثات، 
:تماعيةاالج المشارآة 

و و ندوات ات،رمحاض خالل من تطورات اعي،اإلجتم المحيط و الصحة لشخصية،ا العالقات النفسي، لمجالا في التقديم برامج .اآلباء 
المسمى االمهات و لآلباء التكوين برنامج رازبإ ألجدرا من .تكوينية دورات
 AMPAS. عمل

:
Ciudadan@s para el siglo XXIيدعم الذي


"االساسي التعليم برنامج 
" لـ التابعة البرامج ايضا و .مجاني "للمهاجرين االسباني برنامج 
" لـ التابعة الدروس 

للمعارض، زيارات االجتماعات، المحادثات، مثلactividades complementarias مكملة نشاطات تجهز الشعبية الجامعة

 .الجامعة مشاغل من ناتجة معارض و الرسم مسابقات ثقافبة، او فنية اماآن الى سفريات


 .طلب تقديم يجب المشاغل و الحصص ذهه في ةللمشارآ

الرسمية بالوثائق هذا آل اثبات جبي 
( الضئيل الدخل ذوي االشخاص و المتقاعدون ل،العم عن العاطلون الكبيرة، لألسر مساعدات هنالك


 :تسجيللل و البرنامج حول االستعالمات
C/ Cortesías, 1 

Tel. 976 20 32 99 - E-mail: upz@zaragoza.es 

.(
 

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/padr_madr.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/listado_Agenda?nombre_contacto=universidadpopular
mailto:upz@zaragoza.es
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C/ José Palafox, 29 

50001 Zaragoza 


Tel. 976 29 64 86 

Fax 976 29 61 74 


Hserviciosinmigrantes@zaragoza.es 


. 

اذا و .
 

. 


. 


: 


Población en general -


. 


. 

! 


 45 ,40 ,36 ,35 ,30 ,22 ,21:الحافالت

 لثقافاتلثقافاتااددارار
 لعالما دول مختلف من القادمون االشخاص يجتمعون هنالك التقاء، مكان عن عبارة هي Casa de las Culturas الثقافات دار
سطةقرس مدينتنا، في يتعايشون و
أخرى دول من قادم أنك حالة في المجتمع على للتعرف و للتكيف ستساعدك تيال الخدمات تصرفك تحت يضع البلدي المرآز هذا
 .ينةالمد هذه من انك حالة في الخارج من ادمونقال االشخاص فهم و استكشاف ريدت و هنا من آنت

 الثقافات المتعدد التعايش و لالدماج البلدية الخطة اطار ضمن ُصاغت التضامن و الثقافات بيت في المقدمة الخدمات
Plan Municipal de integración y convivencia intercultural مهسومر ضمن و ordenanza. 

مجانية قافاتثال بيت في المقدمة الخدمات جميع

 المهني التوجيه

عمل و إقامة يحصرت مع لألشخاص معني توجيه

 الثقافات متعدد برنامج
ل موجه النشاطات من مجموعة تقدم الثقافات دار السنة، خالل

Asociaciones, entidades sociales y otros colectivos أخرى أفواج و إجتماعية وحدات جمعيات،- 
 Infancia y adolescencia. المراهقة و الطفولة- 
 عامة بصفة ينلمواطنا

دقيقال النشلطات برنامج على للتعرف الثقافات بيت الى الدهاب أو تصالاال في تتردد ال

الثقافية بالنشلطات القيام يريد لمن حيزه تقدم الثقافات دار
 الموضوع عن استعلم

90 

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/presentacion.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/enlace/normativa/serviciossociales/rCasacult.htm
https://cmisapp.ayto-zaragoza.es/cont/paginas/sectores/casaculturas/Plan_integra_social.pdf
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Tramite?id=289
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Tramite?id=291
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Tramite?id=293
usuario02
Rectángulo

mailto:Hserviciosinmigrantes@zaragoza.es
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 "الجمعيات فندق " الجمعيات
 .الجمعيات لهده عام آزمر تكوين هو سيالرئي هدفه .جنبيةاأل للجمعيات البلدية من مقدمة دمةخ عن عبارة هو " الجمعيات فندق " المسمى الحيز

 :التالية وطشرال يطبقون الدين العرقية قلياتألا و األجانب اتجمعي من مكون

 .ُاقانوني مكونة-

 .الثقافات لبيت العام المجلس في العضوية-

 .بحللر هادفة غير-

 .السكانية يئاتلله البلدي حصاءاال في التسجيل-

 . الثقافات بيت دفه مع متوافقة أهدافها تكون أن-

 .البيت قرارات في المشارآة هكذا و الثقافات، لبيت العام بالمجلس راكتشالا تستطيع األجانب جمعيات

 الجماعات بمثل المبنى في العام الحيز استعمال في الحق لهم ةوباالضاف اعضائها بلق من الداخلية بالنشاطات للقيام الثقافات بيت في وزجحم حيز هنالك
 .األخرى

 :التالية الخدمات تجد افاتالثق بيت في ًاضيأ

 .المادي الدعم ايجاد و الجمعيات النشاء الدعم-

 .المهاجرين لجمعيات القانونية اإلستشارة-

 .الجمعيات ادارة حول تكونية وسلدر عروض-

 اإلسبانية غةالل في دروس

 .المتعمقة و المتوسطة االولية، هي المقدمة الدروس

 .المساء و الصباح فترتي في الشبان و لراشدينل مجموعات هنالك .أيلول و آب وز،مت :الصيف شهرأ مدار على تقدم

 .مجانية مةدخ .يرانحز هرش من الثاني النصف :للتسجيل

 المساآن تجديد حول تكوينية دروس

 التدريب خالل من العرقية االقليات و لمهاجرينل المهني و االجتماعي االندماج قيقحت هدفه مخصص مجبرنا :الغجر و للمهاجرين المهني اإلدماج خدمة
 .البلدية المساآن و المباني يدتجد و البناء، مهنة في التكوين و

+ بناء ورشة في عملي تكوين%70) +البناء في االساسية المهارات تعليم ( مشغل طريق عن البناء مادة في نظري تكوين%25:البرنامج تنظيم-
 ).المهني التكوين و الثقافات-االجتماع علم اللغة، رياضيات، ( اساسي تكوين5%

 .الفترة اقيب :ءالبنا ورشة في التدريب .شهران :البناء مادة في ينالتكو .شهران :االساسي التكوين فترة .آامل عام : التقريبية المدة-
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 التأصل طريق عن االجتماعي االدماج تقرير

 ثالثة عن التقل فترة خالل اسبانيا في المتتابعة مةاقالا هي و التأصل ابالسب المهاجرين للعاملين االقامة تصريح لطلب التقرير إصدار
 .سنوات

 :الشروط

 .صلياال الوطن في ال و اسبانيا في ةجنائي سوابق لىع حياز عدم-


 .اسبانيا الى للدخول المنع امتالك عدم-

 .األقل على عام لمدة عمل عقد لىع الحصول-


.عياإلجتما األندماج تبين البلدية من تستخرج وثيقة على اإلعتماد أو اسبانيا فب أقارب وجود على البرهنة- 

 نيالمجتمع قارباأل حالة في المسكن َفروت حول قريرت

 العائلة اعضاء لصالح األوروبيين، الغير لألجانب المؤقتة اإلقامة تصريح لطلب لضمه اسبنالم لمسكنا َفروت قريرت إصدار
 .باالجتماع القيام تريد التي

 الغجرية العائالت في التعليمي – االجتماعي التدخل


.االجتماعي طرالخ حالة في المتواجدة لغجريةا العائالت اندماج و التعديل اجراءات تعزيز هو النهائي هدفه 

.سطةقسر في غجريةلا َرالتطو ؤسسةم مع بالتعاون .اثنيين غجريين وسيطيين و اثنيين اجتماعيين عاملين خدمات على نعتمد لدلك 

 PREVIE)( نيللمهاجر التلقائي الرجوع

 ءاتااجر في المسعدة األصل،و دول الى الرجوع حول توجيه و معلومات دمتق .للهجرة الميةعال المؤسسة قبل من مبادرة هو البرنامج هدا
 .الرجوع هدا متابعة ة بلدهم في اخرى مرة ألدماجهم ليةالما المساعدات قديمت امكانية ر،فسال تداآر مثل بدلك، للقيام ريةوالضر التوثيق

 ياضحا المستفحل، الفقر و االندماج المعلومات مع االجتماعي، االنجراج حالة في يتواجدون الدين االروبيين، الغير للمهاجرين مقدمة مةخد
 .االصل لبلد وعجرلا محاولة أتناء الحوادث

 المترجمين خدمة

 ال و الغتن ونلهيج الدين المهاجرين مساعدة يضمن .رقسطةس في المحامين مدرسة و الثقافات يتب لمهمة المكملة الدائمة المترجمين خدمة
 .االقتصادية المصادر يمتلكون

 في المحامين مدرسة أو يةاالجتماع الشؤؤون حالة في اتافالثق يتب مع االتصال ،يحتاجونه الدين المهنيين قبل من تقديمه يجب الطلب
 .الشرطة عن و القانونية الشؤون حالة في سرقسطة

http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=14902
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 .سرقسطة مدينة في هو الخدمة هده عمل يطمح
 .متطلب

 مجال أي في 
... الصحة و ونلقانا و االدارة على باالعتماد المساعدة تقديم تضمن الخدمة

 .21 الى 9 من الجمعة الى ناالثني يوم من العام، آل خالل
 : serviciosinmigrantes@zaragoza.es 976 29 64 86 الثقافات بيت
976:يينمالمحا سةردم 29 64  و 86

 الثقافات المتعدد سطالتوا خدمة

serviciosinmigrantes@zaragoza.es

 المقدمة الخدمة هده 
.الحلول و الخيارات ايجاد و نازعينالمت الطرفين لمساعدة ياديح ثالث طرف تدخل عن عبارة هو الثقافات المتعدد التواسط
 أخرى أو مدارس عائالت، في يكون ان يمكن التدخل وو الهيئات و لالشخاص

 .20 الى 17 من و 14 الى 9 من الجمعة الى االثنين يوم من

. 

. 

mailto:serviciosinmigrantes@zaragoza.es
mailto:serviciosinmigrantes@zaragoza.es
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C/ Don Juan de Aragón 2 

50001 Zaragoza 


Tel. 976 39 11 16 

Fax 976 39 15 92 


Hcasamujer@zaragoza.es 


 ,4038,36,35,33,30,22:الحافالت

 مرأةمرأةمرأةالال ددارار
 .سرقسطة بلدية في للمرأة البلدي البرنامج مرآز هيCasa de la Mujer المرأة دار
 المجتمع في المرأة ندماجا تنشيطل التكوبن و لالستعالمات حيز آونه لمدينة،ا في النساء لكل

 للمرأة المقدمة المعلومات و العناية

الموجهة االنشطة ًنفذت المرآز ذاه خالل من
. 


 المهتمين للمواطنين آمرجع تفيد و آانت، مهما احتياجاتهن أمام للمرأة التوجيه و اتالمعلوم توفير هلسي ، المعلومات و العناية مكتب

 :المرأة بأمور

-
-
-
-

 المرأة حقوق
 ديرفلا التكوين
 نيالمه التكوين
 المهني التوجيه


 .الخاصة المصادر الى السيئة المعامالت حالة في – التحويل-
-

 .سرقسطة مدينة في للمرأة اساسية موارد
 .الجمعيات-
-

 .أخرى طلبات أية

 مجانية خدمة
 20 الى 16 الساعة من و 14 الى 9 الساعة من الجمعة الى االثنين يوم من

 19 الى 16 من الجمعة مساء يوم عدا ما

 التكوين

Para el Empleo للعمل
 البالغات للنساء موجهة تكوينية دروس
 .لعمليا ضعهن و

18
 تحسين في الراغبات العامالت للنساء و العاملة ةالقو عالم في االندماج يريدن اللواتي و سنة 

-
 األفراد، و الجماعات خدمة العمومية، األشغال و البناء لصحة،ا اعة،الزر 
:نوعةالمت المهنية بالميادين المتعلقة الدروس خالل من ليالتشغي التكوين

 .األلي اإلعالم الفندقة، و السياحة االتصال، و التنقل الجلد، أنسجة الصناعة،

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/pro_empleo.htm
usuario02
Rectángulo

mailto:Hcasamujer@zaragoza.es
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 .شاريعالم يرتطو خالل من للعمل المساندة-
 .العمل عن حثالب تقنيات و المهنية – االجتماعية التكوين مواد *
 .العمل و المرأة أيام *
 .العمل بسوق المتعلقة الوثائق تخليل و دراسة *
التلميذاتز تكوين أو/و المهنية المسيرة متابعة *
 .الشخصي العمل أجل من المرافقة و العمل أجل من المهني يهجوتلا برنامج * 
 .للدروس التلميذات اصطحاب و وصايةال *

 Promoción Social االجتماعية الترقية
 و المشاعر عن عبيرت آوسيلة جسمك على َفالتعر :المتخصصة النشاطات َريسي النساء بيت ، هنانفس اآتشاف تحسين في الراغبات النساء لجميع

 .العائلية و تيةالبي المسؤولية .للتسلية و ثقافي آمورد المدينة آتشافا المعارف، تحديث اليدوية، البراعات و المهارات تعلم االحساسات،

 Igualdad de Oportunidades الفرص في اةالمساو
 في الدعم .الجامعات الى سنة 25 من اآثر البالغة المرأة لدخول تعليمي نامجبر .الرجل و المرأة بين المساواة قيم حول التعليم و للتوعية نشاطات
 .المجتمع في نسائيةال الفنية و الثقافية االعتقادات نشر و تقدير استرجاع، .االنثوية و الدآرية النظر وجهة من المعمولة الدراسات و التحقيقات

 Asociacionismo طيةبارلتا
 و الجمعيات ارةاد مواد في التوجيه و التكوين َنهل مقدمين ، وعاتالمجم تحريك خالل من سائية،نال االجتماعية المشارآة آلية َثح يدري البرنامج هدا

 .التقنية المولرد و األماآن لهنض مقدمين

 Oferta Formativa التكونية العروض
.Cursos Ocupacionales تشغيلي مهني تكوين 

.Corresponsabilidad doméstica y familiar العائلية و المنزلية ليةالمسؤو 
Asociaciones de Mujeres النساء جمعيات 

Mujeres y Cultura الثقافة و النساء 
Técnicas y Habilidades مهارات و تقنيات 

Crecimiento Personal الذاتي النمو 
Acceso a la Informática y Nuevas Tecnologías الجديدة التكنولوجيات و األلي اإلعالم مجال إلى الدخول 

 .مجانية النشاطات هده آل
 .شباط و أيلول ريشه : الطلبات

 القانونية االستشاراة

 .الميراث و العمل االجتماعي، الضمان ضرائب،ال لعائلة، با تعلقةمال المواضيع حول للنساء القانونية االستشارة خدمة

 الجنسي العنف

 :التالية هي و .المرأة بيت في تتمرآز سرقسطة بلدية في الجنسي العنف حول المتكاملة الخطة ضمن الموجودة الخدمات مختلف
 .االستعالمات خدمة-
 .اجتماعية و نفسية قانونية، :متخصصة استشارة-
 .الملجأ يرتوف و العناية خدمة-
 .اوالدهم و للنساء متكاملة عناية-
 .افاالشر تحت شقق مؤقتة، مالجأ-

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/promoci.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/igual.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/asocia.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/cursosenero08.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/listado_Agenda?programa=Cursos%20Mujer%20Enero%2008%3A%20Cursos%20Ocupacionales
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/listado_Agenda?programa=Cursos%20Mujer%20Enero%2008%3A%20Corresponsabilidad%20dom%E9stica%20y%20familiar
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/listado_Agenda?programa=Cursos%20Mujer%20Enero%2008%3A%20Asociaciones%20de%20mujeres
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/listado_Agenda?programa=Cursos%20Mujer%20Enero%2008%3A%20Mujeres%20y%20cultura
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/listado_Agenda?programa=Cursos%20Mujer%20Enero%2008%3A%20T%E9cnicas%20y%20habilidades
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/listado_Agenda?programa=Cursos%20Mujer%20Enero%2008%3A%20Crecimiento%20Personal
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/listado_Agenda?programa=Cursos%20Mujer%20Enero%2008%3A%20Acceso%20a%20la%20inform%E1tica%20y%20nuevas%20tecnolog%EDas
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 .الملجأ لتوفير بيت-

 .بعد االندارعن خدمة-

 .االساسية االحتياجات في الدعم-

 .العمل عن اليحث عملية في الدعم و التكوين-

 .العالقات مجموعات-


في َومنلا من الكفأط حماية تريدين و سيئة معاملة ضحية انك تعتقدين آنت ادا متخصصة، معلومات لىا بحاجة انت ادا زوجية، مشاآل من تعانين آنت إذا

 :المتخصصة المساعدة ستجدين المرأة بيت في .... عنف محيط


 .الشخصية حالتك في توجيهك و اليك لالستماع-

 .شخصيال َركتطو الحترام-

 .َفرةالمتو الموارد حول الستعالمك-

 .القرارات اتخاد في لمساعدتك-

 .البدائل عن البحث عملية في لتوجيهك-

 النشاطات

 .بالنساء تعلقةم مواضيع حول ... أفالم سالسل اغل،مش عمل، أيام يجهز المرأة بيت
 .التضامن وcharlas اتالمحاضر إللقاء التعليم مراآز الى ًاضيأ يذهبون صينالمتخص

 ”JUANA FRANCÉS“ معرض
 .االنثوية – الدآرية لنظرا وجهة من العل يفضلون الدين لهؤالء النظرية الفنية التحف نشر و يةترق لعرض، حيز
 .النساء مالعال الفنية النوعية استرداد آدلك ة،البالستيكي الفنية النساء تحف ترقية و نشر ض،عر هو الرئيسي هدفه

 . مساءا 9 الى 6 من و ًارهظ 2 الى 12 الساعة من الجمعة الى االثنين يوم من

 " النساء حيز "

 :لك يقدم النساء حيز


.التكوين صصح و المشاغل آما آذدلك المدينة لنساء الموجهة الخدمات و االنشطة حول معلومات- 

 .الخ احتفاالت، اعية،مج العاب السمر، مقهى محادثات، :العالقات و االجتماعات أنشطة-

.الخ سي،نالج العنف المشترآة، التربية لية،العائ و تيةالبي المسؤولية :المرأة و جلرلا بين التساوي غير عالقات الزالة النشاطات يقطر عن توعية- 

) – 50002 Zaragozaالحديقة جهة من المدخلC/ Miguel Servet, 174 - 178 ( 
Tel. 976 13 46 31 - Fax 976 13 46 30 

 .مساءا 6 الى 4من وًارهظ 1 الى 9 الساعة من الخميس الى االثنين يوم من

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/ficha_Tramite?id=13603
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Casa de Los Morlanes 

Plaza San Carlos, 4 


50001 Zaragoza 

Tel. 976 72 18 00 / 976 72 18 18 


Fax 976 72 18 47 

Hjefjuventud@zaragoza.es
 

 45 ,40 ,36 ,35 ,30 ,22 ,21:الحافالت

 مورالنيسمورالنيسمورالنيسالال ددارار
 رقسطةرقسطةسس ببلديةلدية ييفف لشبابلشبابلشبابلل دمةدمةدمةخخ
 من األآبر الجزء تنفد و تشرف .سرقسطة بلدية في الشبابية اساتالسي لتطوير األساسية األداة هي Servicio de Juventud الشباب خدمة
 و الفردي النواحي، آال في ، نفسه الشبابي الواقع أفكار مع التنسيق و المشارآة مبادئ االعتبار بعين آخدين الشباب، الى الموجهة النشاطات
 .الجماعي

 الترابط

:
 الخدمات من سلسلة لك تقدم للترابط التقنية الوحدة
.Subvenciones para Iniciativas Juveniles اضافية أخرى مساعدات و الشبابية لالقتراحات مالية إعانات -

.Subvenciones para adquisición de Equipamientos زةاألجه على الحصول أجل من يةمال إعانات -


.Ayudas Extraordinarias para Iniciativas Juveniles الشبابية لالقتراحات إضافية عادية غير مالية إعانات -

:
 الشبابية النشاطات ويرلتط اتفاقيات و مساعدات االعانات، تبرير -


.Justificaciones de Subvenciones, Ayudas y Convenios para el desarrollo de Actividades Juveniles 
.Préstamo de material المواد اقراض -


.Apoyo Logístico: Centro de Servicios الخدمات مرآز :
قلالن في عمد- 
.Asesoramiento asociativo رابطالت حول االستشارة خدمة تقديم -


.Formación en el Asociacionismo اتالجمعي تأسيس و الترابط في التكوين -

.Campamento para Tod@s للجميع مخيم -


ًارهظ 3
 الى ًاحابص 8
  الساعة من
Tel. 976 72 18 29 - Fax 976 72 18 41 - E-mail: juvasociacionismo@zaragoza.es 

 للشباب شطةاألن بنوك

:
 مختلفة مواضيع حول الشباب لمجموعات ًاسنوي المنظمة actividades  األنشطة مجموعة

...ي،الشخص َرالتطو و الصحة ئة،البي و الطبيعة ية،واليد الحرف قى،يموسلا الرقص، و التعبير الرياضة، االتصاالت، اآلراغونية، العادات 

فترة زيادة احتمالية .ساعة 12 فترات مقاطع في ، ساعة 108 الى 12 من طلب تستطيع .
 الدراسي الفصل خالل مبرمجة ، الفصلية النشاطات -

.
 واردة الفصل خالل النشاط

. 
E-mail: bancoactividades@zaragoza.es 

المحددة الفترات ذات و معينة نشاطات -
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http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/ficha_Tramite?id=3605
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/detalle_Tramite?id=17501
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/ficha_Tramite?id=13201
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/ficha_Tramite?id=15801
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/ficha_Tramite?id=5501
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/ficha_Tramite?id=5502
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/ficha_Tramite?id=3622
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/ficha_Tramite?id=5503
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/ficha_Tramite?id=3625
mailto:juvasociacionismo@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/ficha_Tramite?id=77
mailto:bancoactividades@zaragoza.es
usuario02
Rectángulo

mailto:Hjefjuventud@zaragoza.es
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: 


 .CIPAJ شبابية استعالمات
 ينالمعلم من صصمتخ فريق قبل من إليها يصغى سوف طلباتك آل

 العمل ،Educación التعليم ،Deporte الرياضة ،Cultura الثقافة ،Asociacionismo الترابط ،Alojamiento السكن
Empleo، األجنبية ولدلا و اوروبا Europa y extranjero، االستعالمات خدمة Servicios de Información، 

 ،Tiempo libre اغرفلا وقت ،Sectores de población السكان قطاعات ،Salud الصحة ،Medio ambiente البيئة
 اونعالت و َعالتطو ،Turismo y transporte المواصالت و السياحة ،Trámites y documentación الوثائق و االجراءات

.Voluntariado y cooperación 

:
 CIPAJ لـا باإلضافة،  القرارات اتخاد لمساعدتك و لتوجيهك تشارةساال خدمة يقدم 
 Asesoría Psicológica النفسية االستشارة ، Asesoría Jurídica القانونية االستشارة ،Asesoría de Estudios للدراسات االستشارة

 Asesoría Sexológica الجنسية االستشارة و

تقديم تستطيع .
 االسم مجهولة و مجانية سنة، 30 الى 14 مرع من للشباب هي شارةاالست خدمات آل
.
 استشارة نوع لكل حةضوملا المواعيد فترة في َايصخش أو االلكتروني بريدال طريق عن االستشارة طلب

 !
 القدوم قبل الموعد طلب تنس ال
E-mail: cipaj@zaragoza.es 

 للشباب المساآن خدمة تنشيط


.المسكن على الحصول تسهيل و العائلي البيت يجادا و البحث ليةمع في مدينتنا في الشباب دعم الى يسعى سرقسطة ديةلب في الشبابية اآنالمس برنامج 

:
 كنالمس راءشل خاص تمويل و االيجار لدفع المالية االعانات المساآن، حول في القانونية االستشارة ايجار، سكنم عن البحث :الخدمات
Bolsa de Vivienda Joven للشباب المساآن بنك- 
 Subvenciones de Vivienda en Alquiler para Jóvenes االيجار لمساآن ليةما اعانات- 
 Hipoteca Joven للشاب سرقسطة قرض-

َارهظ 3
 الى صباحا 8
 ً الساعة من
Tel. 976 72 18 71 - Fax 976 72 18 47 

E-mail: viviendajoven@zaragoza.es 


 البلدي َعالتطو برنامج

 تجمع التي الشهرية النشرة ،Hoja del Voluntariado المتطوعين صفحة نشر / كوينالت حصص عروض / التطوع موضوع حول توعية برامج
.
  مؤسساتال لفمخت من ينالمتطوع طلبات

الجمعة الى االثنين يوم منَارهظ 2
 الى َاحابص 10
  الساعة من
Tel. 900 20 20 24 – Fax 976 72 18 41 
E-mail: volunt@zaragoza.es 

: 

 المالية االعانات و المساعدات

سرقسطة بلدية في الشباب خدمة قبل من المدارة المالية االعانات و المساعدات عن استعلم
.Ayudas Extraordinarias para Iniciativas Juveniles الشبابية للمبادرات العادية الغير يةالمال االعانات -


.Microcréditos para la Emancipación التقدم أجل من الصغيرة األقراض -

.Subvenciones a Jóvenes Emprendedores  شرآته تأسيس يود الذي المقدام للشباب مالية اعانات

 :لشبابا تمبادرا تطور التي للوحدات األجهزة على للحصول مالية اعانات
-

-


.Subvenciones para la adquisición de Equipamientos por Entidades que desarrollan Iniciativas 
juveniles 

.Viviendas de Alquiler para Jóvenes 
.Subvenciones para Iniciativas juveniles 

 للشباب األيجار مساآن
 للشباب مالية إعانات

-

-


.Campamentos para Tod@s للجميع المخيم -


http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/educacion.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/deporte.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/cultura.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/asociacionismo.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/alojamiento.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/informacion.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/europa.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/empleo.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/t_libre.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/poblacion.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/salud.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/medioam.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/turismo.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/tramites.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/voluntariado.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/fichaCipaj_Tramite?id=117
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/fichaCipaj_Tramite?id=116
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/fichaCipaj_Tramite?id=119
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/fichaCipaj_Tramite?id=118
mailto:cipaj@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/ficha_Tramite?id=97
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/ficha_Tramite?id=3508
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/ficha_Tramite?id=3509
mailto:viviendajoven@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/voluntariado/hoja_volu.htm
mailto:volunt@zaragoza.es
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/ficha_Tramite?id=13201
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/detalle_Tramite?id=17701
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/detalle_Tramite?id=15701
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/detalle_Tramite?id=17501
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/detalle_Tramite?id=17501
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/ficha_Tramite?id=3508
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/ficha_Tramite?id=3605
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/asociacionismo/ficha_Tramite?id=3625
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Plaza San Carlos, 4 
50001 Zaragoza 

Tel. 976 72 18 00 / 976 72 18 14 
Fax 976 72 18 57 

الحافالت: 45 ,40 ,39 ,36 ,35 ,32 ,30 ,22 ,21

.
 

: 


: 

. 


:
 
. 


.Infancia 
.Temas de interés general -


.Mujer -

:Inmigrantes

 (SAOJI) 
 -

-


(SOASI) 
-

-

-


:
 -
-
-
-

الغجرية للعائالت التعليمي 
– اعيماالجت التدخل -

-


 جتماعيةجتماعيةجتماعيةاالاال خدماتخدماتخدماتالال
 رقسطةرقسطةرقسطةسس لديةلديةلديةبب فيفي
معينة باجراءات للقيام المدينة في االجتماعية الخدمات مراآز الى الدهاب حتاجت سوف هكدا و سرقسطة، في تعيش انت

التالية بالمواضيع المتعلقة االجراءات في دكستساع سرقسطة بلدية في االجتماعية الخدمات

المطلوبة باالجراءات للقيام وريةالضر المعلومات الى ستصل ابطالرو على بالنقر
 الخ لمطلوبة،ا الوثائق وط،رلشا المواعيد، و ينأ ، آفوءة خدمة
 أو البريد أو الهاتف أو نتاالنتر طريق عن بدلك القيام يمكنك ادا امعرفةالجدول من االيمن القسم الى ًاديج انتبه ا،به المرغوب الخدمة اختيار قبل

 الخ َ،شخصيا
 .تكألسئل الجابات تجد قد المتكررة االسئلة قسم في َ،أحيانا

 مهمة عامة مواضيع
 الطفولة-

 ة المرأ
 ونالمهاجر

لمهاجرينل أخرى مالجأ
للمهاجرين قانونية شارةاست

 للمهاجرين مهنية استشارة
 للمهاجرين اجتماعية استشارة
 الثقافات نيت في التالصا تقديم
 الصيف فصل في للمهاجرين االسبانية ةغالل في دروس
 الغجر و للمهاجرين نبالمه الندماجاآنالمس اصالح موضوع في تكوين

 يةالعرق االقليات و للمهاجرين ةالبلدي االستعالمات
 التأصل طريق عن االجتماعي االندماج حول تقرير
 العائلية لالجتماعات المساآن فرَوت حول تقرير

.

 (PREVIE)
 -


-

-


اخرى مجموعات و الجمعيات اعية،االجتم المؤسسات عام، كلشب السكان اب،بالش ، االطفال الى موجهة الثقافات متعددة برامج
 اسبانيا من ينجرللمها التطوعية العودة برنامج
 للمهاجرين الترجمة خدمة
 الثقافية الوساطة خدمة
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http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/tramites_sociales_poblacion.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/tramites_sociales_infancia.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/tramites_sociales_mujer.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/tramites_sociales_inmigrantes.htm
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 سرقسطة الى القدمون الجانبا لتأشيرات المكتوبة الدعوات
 الصحي يرالتطو برامج

-

-


.Personas mayores ونالمسن االشخاص -

-
.Familias numerosas الكبيرة العائالت 

.Adicciones -المدمنون 
.Promoción de la salud الصحة تطوير -


.Transeúntes -الرحالون 
.Violencia doméstica المنزلي العنف -


.Otros trámites de interés مهمة أخرى اجراءات -


 لشبكة االساسية المعدات هي Los centros municipales de Servicios Sociales االجتماعية للخدمات البلدية آزمرا
.
 االوروبية للرابطة االجتماعية للخدمات البلدية

 أرضي حيز في السكان احتياجات الى لالستجابة المقدمة للخدمات الدعم كونت آي هكدا معدة المناسبين، المادي و البشري سطينالو بكال مجهزة
 .محدد

.
 سكني حي 12
 في يستقبل دوراني بشكل و السكنية، االحياء في آزمر 16
  هنالك َ،حاليا

:
 لك التايع رآزمال عن ابحث

CMSS Actur C/ Alberto Duce, 2 - 50018 Zaragoza 
Tel. 976 73 27 50 - Fax 976 73 33 09 

CMSS Arrabal Plaza de San Gregorio, s/n - 50015 Zaragoza 
Tel. 976 51 64 53 - Fax 976 73 02 62 

CMSS Casablanca C/ Viñedo Viejo, 1 - 50009 Zaragoza 
Tel. 976 56 01 80 -Fax 976 55 28 26 

CMSS Casco Histórico C/ Las Armas, 61 - 50003 Zaragoza 
Tel. 976 44 50 66 – Fax 976 43 17 82 

CMSS Casetas Plaza del Castillo, 7 - 50620 Zaragoza (Casetas) 
Tel. 976 78 61 47 - Fax 976 78 65 24 

CMSS Centro Paseo Hernán Cortés, 31-33 - 50004 Zaragoza 
Tel. 976 22 06 66 – Fax 976 22 45 00 

CMSS Delicias Edificio El Carmen - Parque Delicias, s/n - 50017 Zaragoza 
Tel. 976 31 27 80 - Fax 976 31 28 35 

CMSS Garrapinillos Centro Cívico Antonio Beltrán Martínez – C/ Aragón, 4 – 50190 Zaragoza 
Tel. 976 30 32 43 - Fax 976 78 02 20 

CMSS Juslibol C/ Zaragoza, s/n (Juslibol) – 50191 Zaragoza 
Tel. 976 51 74 21 - Fax 976 51 74 21 

CMSS La Almozara Avenida Puerta Sancho, 30 - 50003 Zaragoza 
Tel. 976 40 46 93 - Fax 976 40 57 42 

CMSS La Cartuja Centro Cívico La Cartuja – C/ Autonomía de Aragón, 21 – 50720 Zaragoza 
Tel. 976 50 12 49 - Fax 976 50 09 06 

CMSS La Jota C/ María Virto, s/n - 50014 Zaragoza 
Tel. 976 47 33 27 - Fax 976 4720 01 

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/tramites_sociales_mayores.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/tramites_sociales_familias.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/tramites_sociales_adiciones.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/tramites_sociales_salud.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/tramites_sociales_transeuntes.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/tramites_sociales_violencia.htm
http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/tramites_sociales_otros.htm
http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/centros/listado_Centro?id=105


 

 

 
 

 

 

 
  

 
  

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

                
           

 
                     

  

 

101
 

CMSS La Magdalena C/ Heroísmo, 5 - 500071 Zaragoza 
Tel. 976 29 01 39 ó 976 29 06 26 - Fax 976 29 12 02 

CMSS Las Fuentes Avenida Miguel Servet, 57 (Antiguo Matadero) - 50013 Zaragoza 
Tel. 976 72 40 17 - Fax 976 49 98 80 

CMSS Miralbueno Camino del Pilón, 147 (Miralbueno) - 50011 Zaragoza 
Tel. 976 32 82 41 - Fax 976 32 03 54 

CMSS Montañana C/ Mayor, 115 – 50059 Zaragoza 
Tel. 976 57 59 77 

CMSS Monzalbarba C/ Santa Ana, 34 (Monzalbarba) - 50120 Zaragoza 
Tel. 976 77 25 11 - Fax 976 77 28 93 

CMSS Movera Plaza Mayor, 1 (Movera) – 50194 Zaragoza 
Tel. 976 58 64 54 - Fax 976 58 69 19 

CMSS Oliver C/ Séneca, 78 - 50011 Zaragoza 
Tel. 976 34 95 63 - Fax 976 34 59 54 

CMSS Peñaflor Junta Vecinal del Barrio de Peñaflor - Avenida Peñaflor, 71 - 50193 Zaragoza 
Tel. 976 15 42 76 - Fax 976 15 41 69 

CMSS San Gregorio Junta Vecinal San Gregorio - Avenida San Gregorio, 14 - 50015 Zaragoza 
Tel. 976 51 91 87 

CMSS San José Plaza Mayor, 2 - 50008 Zaragoza 
Tel. 976 49 69 22 - Fax 976 49 61 80 

CMSS San Juan de Mozarrifar Plaza de España, 9 (San Juan de Mozarrifar) – 50820 Zaragoza 
Tel. 976 15 02 66 - Fax 976 15 02 66 

CMSS Santa Isabel Avenida Santa Isabel, 100 - 50058 Zaragoza 
Tel. 976 57 74 96 - Fax 976 57 18 81 

CMSS Torrero C/ Monzón, s/n - 50007 Zaragoza 
Tel. 976 25 91 55 - Fax 976 25 91 78 

CMSS Universidad C/ Violante de Hungría, 4 - 50009 Zaragoza 
Tel. 976 72 17 60 - Fax 976 72 17 59 

CMSS Valdefierro Colegio Jerónimo Blancas - C/ Radio Juventud, s/n- 50012 Zaragoza 
Tel. 976 32 79 65 - Fax 976 34 03 23 

 البلدية بتالمكا مع المتكررة باالجراءات للقيام تساعدك التي Ayuntamiento en Casa بيتك في البلدية خدمة هنالك أن تذدآر

 .البلدية الى َايصخش الذهاب الى الحاجة بدون ءاتاالجراب القيام تسنطيع بيتك من

 في التسجيل " مثل ( راءجاال اسم اآتب المباشر، البحث راءجبا أو 
)االنترنت صفحة في ارالخي على انقر 
( تريدها التي الخدمة عن البحث تستطيع

).البلدية احصاء 

http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/encasa/default.htm
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