
اعتراف كامل

 التعديل الاكمل: مبعىن توافق معرفتك
 وقدراتك األجنبية مع املؤهل الوظييف

األملاين
 ستتعرف من خالل القرار عىل املؤهالت

 اجلزئية اليت متلكها بالفعل، واملؤهالت اليت
 تنقصك وما التدابري املتاحة لك. تواصل مع

.مركز مشورتك

اعتراف جزئي

 التعديل اجلزيئ: مبعىن توافق مؤهلك
 الوظييف األجنيب مع املؤهل األملاين يف

بعض النقاط وعدم توافقه يف أخرى

عدم االعتراف

 عدم التعديل: هناك اختالفات جوهرية بني
 مؤهلك األجنيب واملؤهل األملاين. مت رفض

طلبك

 IQ تعرف عىل ما ميكنك معله من خالل شبكة
(www.netzwerk-iq.de) عىل املوقع

طلب اجراء التعديل

 www.make-it-in-germany.com اختبار رسيع ملعرفة إذا كنت تستطيع العيش والعمل يف أملانيا عرب املوقع اإللكرتوين • Quick-Check موقع

 www.make-it-in-germany.com املشورة عرب اإلنرتنت، للتواصل عرب املوقع اإللكرتوين • ZAV مراكز الرتحيب االفرتاضية ملركز

 www.goethe.de/mwnd مصلحة إدارة شؤون األجانب • املركز التايل لالستشارة امليدانية من خالل "طرييق حنو أملانيا" عىل املوقع اإللكرتوين

 www.arbeitsagentur.de الواكلة االحتادية للتوظيف • املركز التايل لالستشارة امليدانية عىل املوقع اإللكرتوين 

www.netzwerk-iq.de املشورة والتواصل بالقرب منك من خالل املوقع اإللكرتوين • IQ شبكة
 

   www.handwerkskammer.de املشورة عرب املوقع اإللكرتوين • (HWK) الُغرف احلرفية

 www.anerkennung-in-deutschland.de االعرتاف يف أملانيا • االختبار الذايت واملشورة (كذلك عن طريق اهلاتف/ خشصًيا) عرب املوقع اإللكرتوين 

www.berufenet.arbeitsagentur.de خدمة املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين •B(واكلة توظيف) Berufenet واكلة 

www.make-it-in-germany.com املشورة عرب اإلنرتنت أو هاتفًيا عىل املوقع اإللكرتوين • Make it in Germany بوابة   

www.ihk.de مشورة خشصية، املواعيد عرب املوقع اإللكرتوين • (IHK FOSA) غرفة الصناعة والتجارة واملوافقة عىل املهارات األجنبية

معرفة املهنة املرجعية

كيف يجري االعتراف باملؤهالت املهنية؟

 طلب احلصول على تصريح العمل من خالل مركز وساطة الوظائف اخلارجية والفنية التابع

للوكالة االحتادية للتوظيف أو من خالل مصلحة شؤون األجانب

هل مهنتي املرجعية

أ. مهنة ُمنظمة

ب. مهنة غير منظمة؟

 هل أملك

تصريح عمل؟

 هل أعرف مهنتي

املرجعية؟

نعم

نعم

ال

ال
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معونة االعتراف

 ميكنك تقدمي طلب للحصول عىل دمع
 مايل لتغطية تاكليف إجراءات االعرتاف.
 جتد مجيع املعلومات واسمتارة الطلب عرب

 املوقع اإللكرتوين
.www.anerkennungszuschuss.de

 معونة

          التوثيق

 ميكنك االستعالم عن
 إماكنيات الدمع املايل من

 خالل موقع الواكلة
.االحتادية للتوظيف

    إجراءات االعتراف من قبل IHK FOSA، غرف الصناعة والتجارة

(HWK) والغرف احلرفية (IHK)

ترجمة املستندات وتوثيقها

 قامئة بالوثائق الالزمة، مثل إثبات اهلوية، وهشادة إثبات مؤهلك املهين وهشادة إثبات خربتك
 املهنية. جتد هذه القامئة حتت عنوان باحث االعرتاف عرب املوقع

 www.anerkennung-in-deutschland.de. ميكنك معرفة الوثائق اليت حتتاجها من خالل 
غرفة الصناعة والتجارة

 للتواصل مع مرتمجني شفهيني ومرتمجني حتريريني معمتدين من قبل احلكومة عرب املوقع  ومن
اإللكرتوين www.justiz-dolmetscher.de خالل الواكلة االحتادية للتوظيف

.

.

حتليل املؤهالت

 يف صورة إجناز عينة معل أو اجراء
 مناقشة متخصصة عىل سبيل املثال.
 وُتطبق هذه اإلجراءات يف حالة عدم

.توافر املستندات اكملًة دومنا قصٍد منك

 داًمئا تكون إجراءات االعرتاف فردية وأحياًنا تكون معقدة. وهذا يعين أيًضا أن هناك قوانني ومسؤولون خمتلفون
 للحاالت املتنوعة. األمر الذي يعمتد عىل الوالية االحتادية اليت يرغب الخشص يف العمل والعيش هبا. وتستغرق

.اإلجراءات وفًقا ملدى تعقيد احلالة حىت ثالثة أهشر وُتِلكف ما بني 100 وحىت 600 يورو

 إجراءات

االعتراف الطوعية

 متنحك فرًصا أفضل يف سوق
 العمل األملاين، ومتنحك كذلك اماكنية

 استمكال التعلمي وحىت احمتالية
.احلصول عىل مقابل مادي أفضل

ب

ل هذا املرشوع بدٍمع مشرتك  ميَوّ
 من خالل صندوق اللجوء وصندوق

اهلجرة وكذلك صندوق االندماج

ميكنك تقدمي طلب ترشح لوظيفة

 ميكنك اآلن البحث عن وظيفة شاغرة يف أملانيا والبدء يف العمل. وجتد معلومات يف هذا
 الشأن عىل سبيل املثال لدى الواكلة االحتادية للتوظيف. يرىج مالحظة أنه يف بعض املهن

يلزم اجتياز اختبار املعرفة واختبار اللغة
 

!

 هل تريد العمل يف أملانيا يف ختصصك املهين؟ يلزم يف بعض احلاالت االعرتاف
 مبؤهلك املهين ويف البعض اآلخر ال ُيشرتط. غري أن إجراءات االعرتاف التطوعية

:هلا أيضًا العديد من املزايا. الحظ اخلطوات واملعلومات التالية

قائمة إيجابية

 حتقق من قامئة الوظائف هذه، واليت يبحث
 أرباب العمل حال ًيا عن كوادر متخصصة

   بصورة ُملحة لشغلها عرب املوقع اإللكرتوين
.www.arbeitsagentur.de/positivliste  

 إذا وجدت مهنتك املرجعية يف هذه القامئة، فأنت
.متلك فرصًة حقيقية يف سوق العمل األملاين

 ولكن يتحمت عليك أوًال احلصول عىل اعرتاف
 مبهنتك. إذا اكن لديك مؤهل جاميع معرتف

 به يف أملانيا، فستظهر لك إماكنيات
.أخرى للحصول عىل معل

.
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 مستوى إجادة

اللغة األملانية

 تساعد إجادة اللغة األملانية عىل االرتقاء
 يف احلياة املهنية. ويشرتط غال ًبا

 احلصول عىل مستوى       وجتد دوات
 تعمل اللغة األملانية يف بلدك عرب املوقع
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