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             Stand: Januar 2019 
   والمؤھالت المھنیة األجنبیة في :األرشادات حول الموضوع األعتراف بالشھادات

„Welcome Center “  (Stadtteilbüro Bünde) 
 كل األثنین الثاني من الشھر ، األوقات األستشارات مابین:  

  بعد الظھر4 حتي الساعة 12الساعة 
 معلومات حول موضوع : 

  تقییم الشھادات األكادیمیة/ المھنیة او الحرفیة و الشھادات المدرسیة •
 تقییم الخبرات المھنیة بعدة لغات •

 
 

 لدیك المؤھالت أو الشھادات األجنبیة، وانت بحاجة لألنخراط بسوق العمل أأللماني؟ 
انت بحاجة لألعتراف بشھادة تخرجك او  بمؤھالتك و شھادتك المھنیة ، و إمكانیات معادلة مؤھلك المھني الذي حصلت الیھ في 

 بلدك ألیجاد الفرص العمل في ھذا المجال التي درست؟ 
 

إذاً، من أجل تقدیم معلومات فیما یتعلق بموضوع األعتراف و القیام باألجراءات  الالزمة، فإننا نود أن ندعمكم في ھذة العملیة و 
 و دخل حیذ ۲۰۱۲إمكانیات معادلة مؤھلك المھني الذي حصلت علیة في بلدك ضمن قانون األعتراف بالمؤھالت األجنبیة  الذي أبرم 

   في مقاطعة  نوردغاین فیستفالین.۲۰۱۳ یونیو ۱٤تنفیذ في 
 بكل سرور، تقدم لك األستشارة حول إمكانیات تقییم الخبرة المھنیة.

 
 

 الموضوع  األجراءات و التقییم  بشھادتك التي حصلت علیھا في الخارج و  في إطار المشروع األندماج من خالل للحصول المعلومات حول 
التأھیل ، ھذا المكتب یقدم المشاورة لكل الباحث األستشارات مجاناً، بغض النظر للوضع األقامة و المستوى اللغة الأللمانیة، منذ اآلن كل الیوم 

 األثنین الثاني من الشھر في األوقات التالیة یسرنا ان نرحب بكم !   
                              

 المواعید:08.06.2020 ,11.05.2020 ,06.04.2020 ,09.03.2020 ,10.02.2020 ,13.01.2020
„Welcome Center“ (Stadtteilbüro Bünde) المكان:    

Behringstraße 4, 32257 Bünde 
 

 
 

ـ على الشخص الباحث على األستشارات أو األعتراف بمؤھالتھ تأمین كل الوثائق التي تثبت تأھیلھ المھني او دراستھ   الجامعیة 
.) الخ... الشھادات الجامعیة، بكالوریوس، دبلوم( على سبیل المثال   

، یشمل ھذا البرنامج من خالل العملیة األرشادیة شرح و إیضاح إمكانیات التقییم و واألعتراف اللغة األلمانیةـ باألضافة الى 
(العربیة، الكردیة، األنجلیزیة، األسبانیة، البرتغالیة و التركیة)                      بشھادتك، ومؤھالتكم المھنیة  بعدة لغات   

 
 

                             
 

  لحصول على  الموعد، السؤال واألستفسار إتصل بالموظف المختص السید محمد سلیم خلیل  :                                                                  
 

                        
 

Mohamed Selim Khalil  Tel.:   05223 – 161 478/471  
E-Mail:   M.Khalil@buende.de  

                 Adresse:  Behringstraße 4, 32257 Bünde  
 
 

       ولكن استشارتنا مجانیة للمراجعین . (IQ) أن ھذا األستشارات و الخدمات المقدمة ممول من قبل         
 


