أين أجد املزيد من املعلومات؟
ملعرفة ما إذا كانت مهنتك في أملانيا مصنّفة رسمي ًا أم ال ،والقوانني املُ ّ
نظمة لها،
واجلهة التي يتوجب عليك التوجه إليها لفحص مؤهالتك ،ميكنك ذلك عبر
موقع اإلنترنت التالي.www.anerkennung-in-deutschland.de :

ما هي األوراق الثبوتية التي أحتاجها؟
¢¢حملة عامة عن تعليمك وخبراتك املهنية السابقة
على شكل نقاط (باللغة األملانية).

االعتراف باملؤهالت
املهنية األجنبية

ميكنكم احلصول على معلومات أولية عن طريق االتصال باخلط الساخن
والذي هو حتت عنوان «العمل والعيش في أملانيا» ورقم اخلط الساخن هو
كاآلتي+49 (0)30 1815 - 1111 :
سيقوم موظفو اخلط الساخن باعطاء النصائح ليس فقط حول االعتراف
باملؤهالت املهنية األجنبية ولكن أيضا حول كيفية احلصول على عمل وكيفية
الدخول إلى البالد واالقامة فيه وتعلم اللغة.

¢¢إثبات هوية (بطاقة شخصية أو جواز سفر)
¢¢إثبات عن املؤهل التعليمي الذي حصلت عليه باخلارج (بلدك).
¢¢إثبات عن خبراتك الوظيفية السابقة والتدريبات التكميلية.
¢¢توضيح بأنه لم يسبق لك تقدمي طلب معادلة لشهادتك املهنية من قبل.
¢¢إثبات أنك ترغب في العمل في أملانيا (غير مطلوب من مواطني دول
اإلحتاد األوربي ومنطقة السوق االقتصادية األوربية وسويسرا
واألشخاص املقيمني في هذه الدول).

الناشر وحقوق الطبع والنشر

هام :عادة ما تٌق ّدم األوراق الثبوتية مترجمة باللغة األملانية .لذا نرجو االستعالم
مسبق ًا عما إذا كان يلزم تقدمي أوراقك مترجمة من ِقبل مترجم محلّف أو
بحاجة ملساعدة مترجم فوري معتمد.
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أنت حتتاج إلى بعض األوراق الثبوتية األخرى عند رغبتك في العمل في
املهن املصنّفة رسمي ًا .نرجو االستعالم مسبق ًا لدى اجلهة املسؤولة عن
ماهية هذه األوراق.

الناشر:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration durch Sport,
Informationsmanagement
Frankenstraße 210
Nürnberg 90461

علي تقييم شهادتي املهنية التي حصلت عليها في
ملاذا
ّ
يتعي ّ
اخلارج (بلدي)؟
بدءا من األول من أبريل  2012ميكنك معادلة مؤهلك املهني ،الذي حصلت
عليه في اخلارج (بلدك) ،مع متطلبات هذه املهنة في أملانيا ،مع العلم أن
أهمية هذا األمر تزداد بصورة خاصة عند رغبتك في ممارسة مهنة مصنّفة
رسمي ًا في أملانيا.
واملهن املصنّفة رسمي ًا هي تلك املهن التي ال يحق لك مزاولتها في أملانيا دون
ترخيص من الدولة ودون االعتراف مبؤهالتك املهنية .فمن الوظائف املصنّفة
رسمي ًا في أملانيا ،على سبيل املثال ال احلصر ،الوظائف اخلاصة بالقطاع
الصحي والتعلمي (مثل مهنة الطبيب ،واملمرض واملربي) .كما حتتاج بعض
املهن إلى ضوابط من نوع خاص إن كنت تسعى إلى مزاولة إحدى املهن احلرة
(مثل مهنة اخل ّباز واحلالق).

كيف تتم هذه اإلجراءات؟
يتم معادلة مؤهلك املهني الذي حصلت عليه في بلدك باملؤهل املهني األملاني
بناء على طلب منك .ولتقدمي هذا الطلب البد لك من التوجه إلى اجلهة املسؤولة
عن قطاعك املهني .ميكنك معرفة اجلهة املسؤولة عن كل مهنة على حدة عبر
املوقع اإللكتروني التاليwww.anerkennung-in-deutschland.de :
أو االتصال برقم الهاتف التالي+49 (0)30-1815-1111 :
كخطوة أولى عليك حتديد املؤهل املهني األملاني الذي ترغب في معادلته
مبؤهلك املهني حتديد ًا واضح ًا .وستقوم اجلهة املسؤولة مبساعدتك في هذا
األمر بكل سرور.
بعد تقدمي الوثائق املطلوبة سيتم التأكد إن كانت هناك اختالفات جوهرية بني
املؤهل املهني الذي حصلت عليه في بلدك واملؤهل املهني األملاني .وفي حالة
وجود اختالفات ما سيتم النظر في إمكانية معادلتها بأوراق ثبوتية أخرى أو
بخبرات وظيفية .وفي حالة عدم كفاية أوراقك الثبوتية لتقييم مؤهلك املهني،
ميكن دراسة مؤهالتك من قبيل االطالع على مناذج من أعمالك أو إجراء
مقابالت مهنية متخصصة معك مث ً
ال.

أما فيما يخص املهن غير املصنّفة رسمي ًا فال حتتاج إلى اعتراف رسمي
باملؤهل الدراسي اخلاص بك حتى تتمكن من العمل فيها (مثل العمل
كموظف في أحد املتاجر أو كأخصائي معلومات)؛ ففي هذه احلالة ميكنك
التقدم للوظيفة دون تقييم ملؤهالتك في سوق العمل .ومع ذلك يظل
تقييم مؤهالتك املهنية أمر ًا مجدي ًا ،حيث سيتمكن رب العمل من تقدير
مؤهالتك تقدير ًا أفضل.

ما هي النتائج احملتملة؟

هام :من املهم أن تعلم أن جنسيتك ال تلعب دورا في هذه اإلجراءات،
كما أنك ال حتتاج إلى تصريح إقامة (فيزا) ،بل ميكنك تقدمي طلب للعمل
حتى وإن لم تكن مقيم ًا في أملانيا .ولكن يجب عليك امتالك مؤهل
مهني في اخلارج (بلدك) وإثبات أنك تنوي العمل في أملانيا.

إذا ثبت عدم وجود إختالفات جوهرية بني مؤهالتك واملؤهل املهني األملاني،
ستُمنح شهادة باملعادلة التامة مع املؤهل األملاني أو ستُمنح إذن ًا مبزاولة املهنة
 بعد استيفاءك للشروط الالزمة األخرى  -وهكذا ميكنك مزاولة مهنتكوكأنك حاصل على مؤهل مهني أملاني.

أما إذا ثبت وجود إختالفات جوهرية بني مؤهلك واملؤهل املهني األملاني،
سيصلك إشعار في حالة التقدم للعمل في املهن غير املصنّفة رسمي ًا فيه
توصيف لهذه االختالفات توصيف ًا دقيق ًا ،ميكنك به التقدم بطلب للعمل لدى
أرباب العمل مباشرة أو البحث عن تأهيل تكميلي مناسب لك .أما بخصوص
املهن املصنّفة رسمي ًا فيمكنك معادلة االختالفات املوجودة عبر إجراء إختبار
مهني متخصص أو املشاركة في دورات تأهيلية مناسبة تبع ًا لكل مهنة.

كم تستغرق هذه اإلجراءات؟
في حال إكتمال كافة األوراق الثبوتية الالزمة ،لن تزيد مدة إمتام
اإلجراءات عن ثالثة أشهر.

كم تكلفة هذه اإلجراءات؟
ُدحتد قيمة الرسوم املطلوبة من ِقبل اجلهة املسؤولة .لذا ُيرجى االستفسار عن
سج ً
ال كباحث عن عمل
التكاليف املطلوبة قبل تقدميك للطلب .إن كنت ُم ّ
أو تتلقى معونات اجتماعية ،عندها ميكن أن تتح ّمل جهات حكومية أملانية
أخرى تلك التكاليف بشروط محددة.

