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كيف يعمل التعرف على املؤهالت املهنية؟
 هل تعيش يف أملانيا وقد أمكلت دراستك أو تدريبك املهين خارج االحتاد

األورويب وترغب اآلن يف العمل يف أملانيا؟

اتبع اخلطوات واملعلومات أدناه  خبصوص االعرتاف مبؤهالتك:

إجراءات االعتراف

 

هل مهنتك املرجعية:

أ- مسجلة

ب- غير مسجلة

 هل تعرف

 مهنتك

املرجعية؟

أ

 مكتب اهلجرة • املكتب التايل لتقدمي املشورة يف موقع "طرييق إىل أملانيا"

طلب تصريح عمل بعد ابرام عقد عمل

 ميكنك معرفة واكلة االعرتاف املسؤولة عن حالتك و عن
املستندات اليت حتتاجها باستخدام أداة التعرف عىل

ed.dnalhcstued-ni-orppana.www

 ما هي وكالة االعتراف

املسؤولة عن مهنتي؟

 التوظيفات

املمكنة
 ميكن لألاكدمييني اآلن العمل يف التدريب
 املهين. ميكنك العثور عىل معلومات حول

 خمتلف املهن اليت ميكنك ممارسهتا يف أملانيا
 بهشادتك ، عىل

.www.berufenet.arbeitsagentur.de

ايجابي جزئيًا

 يوجد اختالفات كبرية او مهمة:
 ميكن مقارنة مؤهالتك املهنية

 األجنبية والتأهيل املهين األملاين
 جيًدا يف بعض النقاط ، ولكن ليس

يف نقاط أخرى.

 للحصول عىل املشورة بشأن
 التدابري اليت حتتاجها للتعويض عن
 االعرتاف ، اتصل بشبكة (IQ) عرب

.(www.netzwerk-iq.de)

معادلة اكملة: مؤهالتك معرتف هبا.

ايجابي

سلبي
ال معادلة عىل اإلطالق: ال ميكنك

 مقارنة املؤهالت األجنبية اخلاصة
 بك واملعاشات األملانية. سيمت رفض

طلبك.

 لميكنك معرفة ما ميكنك فعله يف هذا
احلال يف شبكة IQ عرب

.(www.netzwerk-iq.de)

 معلية االعرتاف و املوافقة دامئًا ما تكون فردية. هناك قوانني خمتلفة وعدة أخشاص ميكن التواصل
معهم. تستغرق العملية ما يصل إىل أربعة أهشر وترتاوح تلكفهتا عادًة بني 100 يورو و 600 يورو.

www.anerkennung-in-deutschland.deلملزيد من املعلومات عرب

 تقدمي طلب معادلة

التقدم بطلب وظيفة
 ميكنك التقدم بطلب وظيفة مجليع املهن اليت أنت مؤهل هلا. ميكنك العثور عىل
d.rutnegastiebra.www) معلومات حول ذلك يف واكلة التوظيف الفيدرالية

moc.ynamreg-ni-ti-ekam.www) "ynmreG ni ti ekaM أو يف
يرىج مالحظة أن بعض املهن تتطلب اختبار املعرفة واللغة الفنية.

(www.arbeitsagentur.de)

"Make it in Germany" (www.make-it-in-germany.com)

www.anerkennung-in-deutschland.de

 تعرف عىل املستندات الالزمة اليت حتتاج إىل الرتمجة واملصادقة. هذه ، عىل
سبيل املثال ، هشادات العمل أو هشادات التخرج.

 ميكنك العثور عىل واكلة لملرتمجني التحريريني واملرتمجني املعمتدين من الدولة
 عىل d.rehcstemlod-zitsuj.www. و يف واكلة التوظيف الفيدرالية عرب

ed.rutnegastiebra.www
www.justiz-dolmetscher.de

.(www.arbeitsagentur.de)

ترجمة و مصادقة الوثائق

ال

نعم

منح االعتراف
ميكنك التقدم بطلب للحصول

 عىل الدمع املايل لتاكليف التطبيق.
 اطلب أوال من واكلة التوظيف االحتادية

.(       ed.rutnegastiebra.w) عرب 
 لملزيد من املعلومات والمناذج عىل

ed.ssuhcsuzrennekrena.wwwwww.anerkennerzuschuss.de

www.arbeitsagentur.de

 املعرفة باللغة

األملانية
 ستساعدك املعرفة اجليدة باللغة األملانية عىل
 البدء يف حياتك املهنية. غالًبا ما يكون مستوى

 B1 هو الرشط األسايس هنا. ميكنك العثور عىل
ed.ehteog.www دورات اللغة األملانية عىل

 بعض املهن تتطلب هشادات لغة معينة. ميكنك
 معرفة مستوى اللغة والهشادة اليت حتتاجها

IQ لعملك يف مركز استشارات شبكة 
.(ed.qi-krewzten.www)

.www.goethe.de

  .(www.netzwerk-iq.de)

www.goethe.de/mwnd

االنفوجرافيك السابق يه متثيل مبسط لعملية االعرتاف و مبثابة دليل ال حتتوي عىل أي بيانات ملزمة قانونا.

Europäische Union

 إجراءات

االعتراف احلر
 يوفر فرًصا أفضل يف سوق العمل األملاين ،

 وفرًصا ملزيد من التدريب وحىت أجوًرا أفضل.
 ومع ذلك ، فإن االعرتاف ليس خياًرا مجليع املهن

 املرجعية غري املجسلة. ميكن لألاكدمييني الذين
 لدهيم مهنة مرجعية غري مجسلة إجراء تقيمي
 الهشادة. ميكنك العثور عىل معلومات يف

 gro.kmk.nibana.www nibanA  أو
.( baz/gro.kmk.www) BAZ يف

              (www.anabin.kmk.org))Anabin

ZAB (www.kmk.org/zab)

ب

Anabin www.anabin.kmk.org

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://www.make-it-in-germany.com/en/about-the-portal/contact/hotline/
https://www.bq-portal.de/en/db/laender-und-berufsprofile
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
www.berufenet.arbeitsagentur.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/getting-recognition.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession
http://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/en/Suchen/
https://www.arbeitsagentur.de/en/recognition-of-qualifications
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/en/menschen-aus-dem-ausland?scope=concern
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/pro/pro-recognition-grant.php
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-qualifications.html
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.arbeitsagentur.de/en/job-board
https://www.make-it-in-germany.com/en/jobs/looking-for-a-job/
https://www.goethe.de/ins/de/en/kur.html
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.goethe.de/prj/mwd/ar/ber/adr.html



