
 

للنساءالرياضة     

 في مكان مغلق
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 دورات الدراجات
 للنساء

 

 

تعلم قيادة الدراجات خطوة بخطوة من 

الل  خ
 الدورات المدمجة:  

ًنر عاس  ععنسسرادسعىلعسًايمسي نيسعاس

 عئعسمسدوعةسنظنععم
 يتم عرض الدورات التالية في 7102:

 
ى 6/4 و من 01/4 من 3/4 حت  :ةرود .1

 حتى 21/4/7102
 12لا ىتح 10لارياا من الساعة ال            
---------------------------------------------- 
من 3/4 حتى 6/4 و من 01/4 حتى   :ةرود .2

2017/4/12 
 18لا ىتح 16عارياا من الساعة ال            
---------------------------------------------- 
من 8/5 حتى 11/5 و من 51/5   :ةرود .3

 حتى 71/5/7102
 12لا ىتح 10لارياا من الساعة ال            
---------------------------------------------- 
من 8/5 حتى 11/5 و من 51/5   :ةرود .4

 حتى 71/5/7102
 18لا ىتح 16عارياا من الساعة ال            
---------------------------------------------- 
من 81/9 حتى 12/9 و من   :ةرود .5

 2017/9/27ىتح 9/25
 12لا ىتح 10لارياا من الساعة ال            
---------------------------------------------- 
من 81/9 حتى 12/9 و من 52/9 حتى   :ةرود .6

2017/9/27 
 ال81 ىتح 16عارياا من الساعة ال            

 

إلشتراك  إلشتراك الكامل و53 يورو ل التكاليف: 94 يورو ل

المخفض )مع تقديم بيان استقبال المساعدات 

 1 GLAال والحكومية حسب الALG 2  بيان أو 

 .(المعاش
 Sportplatz Habichtstraße عكننسللىوعة:س

Habichtstr. 14; 22305 Hamburg 
ستحتسwww.scurania.de  فيس  لل سجعل:سعاسلآلن

(Abteilungen–Frauensport–

Fahrradkurse) 
 9605196 – 040لامز ىسعاسللميا عنتسس

vorstand@scurania.de أو 
عرض جديد: سياقة الدراجات للذين ساقوا 

 من قبل و يريدون تعلم السياقة مجدداا 
–Frauensport–negnulietbAينظرستحتس

) www.scurania.deFahrradkurse)   

 المكان أنواع الريضة التوقيت 

   
   

 

ن
ني
إلث

  ا
  9:45-10:30  
10:30-11:00  
11.00-11:45  

 
Steppaerobic  

 تقوية الظهر
 مؤخرة -ساق  -بطن 

 
Schule  
Wittenkamp 
Wittenkamp 15  
22307 Hamburg 

  

اء
الث

الث
   

20:00-21:30  
 
 

 

 لياقة بدنية 
 و

 العاب الكرة 

 
Schule  
Lämmersieth  
Lämmersieth72  
22305 Hamburg  

 

س
مي

خ
 ال

 

 
  9:45-11:20 
  

 
Steppaerobic  

 تقوية الظهر
 مؤخرة -ساق  -بطن 

 )مع االتفاق(

 
Schule  
Wittenkamp 
Wittenkamp 15  
22307 Hamburg  

 

  طاإلشتراك فق

   €6ب    
 

Sport Club Urania e. V. von 1931 

Habichtstr. 14 

22305 Hamburg 

Telefon:  040 - 691 50 69 

E-Mail:  vorstand@scurania.de 

Internet: www.scurania.de 
 

 أوقات التواصل الشخصي في المكتب
 الثالثاء        19:30 – 17:30
18:00 – 20:00 األربعاء                 
 

ب الجمعيةحسا  

SC Urania e. V.   اسم صاحب الحساب 
Hamburger Sparkasse         اسم البنك   

DE60 2005 0550 1233 1220 25     IBAN ال 
HASPDEHHXXX        BIC ال 

 

  دورة السباحة للنساء )للمبتدئين(
 Hamburger Sportbundمدعوم من  –في مكان مغلق 

 

  تعلم السباحة مع مدرسة ذو خبرة

 9:30 – 11:30 الوقت: الخميس الساعة 

 اثنا عشر مرة بساعة في كل مرةالمدة : 

  يورو للمشترك المشترك العادي 54التكاليف: الدورة الكاملة 

  :يورو )مع تقديم بيان الدخل من وكالة العمل( 42السعر المخفض  

  www.scurania.de:االشتراك فقط مع التسجيل

     (Abteilungen-Frauensport-Anmeldung Schwimmkurse) 

 

 ( 11)إبتداء من عمر ال   دورة السباحة للنساء و البنات

  )مبتدئين مع معارف ابتدائية(   في مكان مغلق
 

 : إمكانية التحرك في الماء بدون خوفالشروط
 السباحة بالتوازي الى السباحة الحرة

 ! September 2017سباحة تجريبية مجانية للدورة يوم 
  التوقيت: السبت مساءاً إبتداء من يومSeptember 2017 
  دقيقة في كل مرة 45المدة: اثنا عشر مرة بمعدل 
  :20.00وثاني مجموعة:  20.00حتى  19.15أول مجموعة 

 20.45تى ح
  :يورو االشتراك  60يورو االشتراك العادي,  90التكاليف

 المخف
 )فقط مع تقديم بيانات مساندات مالية من جهات حكومية(

 شارة السباحة: سباحة حرة/برونز ممكن 
  :فقط مع التسجيلduelger-scurania@web.de 

 

 في مكان مغلق
 لمشتركين وبناتهنل 

  21.00حتى  19.00السبت مساءاً من 

 خمسة يورو تكلفة الساعة. يرجى الدفع مكان السباحة 

  يورو في المساء 2,50لألوالد ال اشتراك ضروري. فقط دفع 

 ليتك. النساء مسؤولين عن بناتهنويوجد إشراف. السباحة على مسؤ 
 

 .يمكن تجربة عرض السباحة لمرة مجاني,
 . فقط تعالى واشترك.بدون تسجيل

 

 جميع عروض السباحة ستتم هنا:
BFW-Berufsförderungswerk Hamburg – Haus A/B 
August-Kroogmann-Str. 52/ 22159 Hamburg/ U-Bahn Farmsen  

 . يرجى المتابعة على صفحتنا اإللكترونية.2016هذه المعلومات صالحة حتى أكتوبر 

 

نا: وجد ه باحة ت س يع غروض ال  جم

BFW-Berufsförderungswerk Hamburg – Haus A/B 
August-Kroogmann-Str. 52/ 22159 Hamburg/ U-Bahn Farmsen  
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