
 إجراءات

االعتراف الطوعية

 متنحك فرًصا أفضل يف سوق
 العمل األملاين، ومتنحك كذلك اماكنية

 استمكال التعلمي وحىت احمتالية
.احلصول عىل مقابل مادي أفضل

 هل حصلَت توًا عىل مؤهلك الدرايس ومن مث تريد العمل يف أملانيا؟ تزتايد فرصك
 يف احلصول عىل وظيفة عندما حتصل عىل اعرتاف هبذا املؤهل. ُيعد االعرتاف

 رشًطا أساسًيا للعديد من املهن املُنمظة، حيهنا فقط ميكنك العمل يف وظيفة حمددة
بصورة رمسية يف أملانيا

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

            تعرف عىل ما ميكنك معله من خالل شبكة

هل مهنتي املرجعية

أ. مهنة ُمنظمة

ب. مهنة غير منظمة؟

  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 املوقعا إللكرتوين • 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.anerkennung-in-deutschland.de االعرتاف يف أملانيا • االختبار الذايت عرب اإلنرتنت من خالل املوقع اإللكرتوين  

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

www.anerkennung-in-deutschland.de االعرتاف يف أملانيا • املشورة عرب اإلنرتنت أو هاتفًيا أو خشصًيا من خالل املوقع اإللكرتوين 

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

معرفة املهنة املرجعية

طلب إجراء التعديل

إجراءات االعتراف

 جترى إجراءات االعرتاف داًمئا بصورة فردية، وذلك لوجود قوانني ومسؤولني متعددين. وتستغرق
اإلجراءات حىت ثالثة هشور وُتِلكف ما بني 100 وحىت 600 يورو.

.www.anerkennung-in-deutschland.de معلوماٌت أكرث تفصيًال تتوفر عرب املوقع اإللكرتوين

ما هيئات االعتراف التي تختُص بوظيفتي؟

ميكنك من خالل باحث االعرتاف عرب املوقع اإللكرتوين
 معرفة ما هيائت االعرتاف املسؤولة عن حالتك وما الوثائق اليت حتتا ُج إلهيا

معونة االعتراف

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

 املوقع اإللكرتوين
.www.anerkennungszuschuss.de

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

االحتادية للتوظيف أو من خالل مصلحة شؤون األجانب

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 واللغوية

 

كيف يجري االعتراف باملؤهالت الدراسية؟

 هل أملك

تصريح عمل؟

 هل أعرف مهنتي

املرجعية؟

نعم

نعم

ال

ال

قائمة إيجابية

 حتقق من قامئة الوظائف هذه، واليت يبحث
 أرباب العمل حالًيا 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 اهناء إجراءات االعرتاف
مبؤهلك الدراّيس

ب

أ

.

ترجمة املستندات وتوثيقها

 استعمل عن املستندات الرضورية اليت حتتاج إىل ترمجة وتوثيق، ومثال ذلك هشادات
العمل أو هشادات امتام الدراسة

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

.

.
 معونة

          التوثيق

 ميكنك من خالل الواكلة
 االحتادية للتوظيف طلب
 احلصول عىل املساعدة

.املالية

ل هذا املرشوع بدٍمع مشرتك  ميَوّ
 من خالل صندوق اللجوء وصندوق

اهلجرة وكذلك صندوق االندماج

.

.

www.anerkennung-in-deutschland.de

.

.

.

.

IQ .(www.netzwerk-iq.de) عىل املوقع

!

.

 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

.B1

.www.goethe.de

وتجد دورات تعلم اللغة ا��انية � بلدك ع� .B1 تساعد إجادة اللغة ا��انية ع� ا�رتقاء � الحياة ا�هنية. ويش�ط غال ًبا الحصول ع� مستوى
ا�وقع


