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مسبق موعد بدون  األجنبیة المھنیة  المؤھالت و الجامعیة بالشھادات المتعلقة األستشارات  

میندن  في العمل و التوظیف وكالة في   
   الساعة مابین الوقت ھذا في الشھر في األثنین یوم ثالث و أول كل

الظھر بعد ۳ الساعة حتى الظھر بعد ۱  
  : الموضوع حول  

  األجنبیة المدرسیة و الجامعیة / المھنیة  الشھاداتب األعتراف
لغات بعدة المھارات و الخبرات تقییم أو  

  وانت بحاجة لألنخراط بسوق العمل األلماني؟لدیك المؤھالت أو الشھادات األجنبیة،ـ 
  انت بحاجة لألعتراف بمؤھالتك و شھادتك المھنیة، و إمكانیات معادلة مؤھلك المھني الذي حصلت الیھ في بلدك مع  متطلبات 

 ھذه المھنة في المانیا، لكي تعمل في مجال إختصاصك في المانیا؟   
 أو في حالة عدم إمكانیة توفیر الشھادات أو المستندات التي أثبت دراستك أو خبرتك المھنیة السابقة لكي تستطیع ان تعمل بھا  في 

 مھنتك؟                                                   
ـ  أو لدیك الخبرة المھنیة ، وأنت بحاجة للتقییم ھذه الخبرة التي أكتسبتھا في العمل من أجل تحسین فرصة العمل  التي تتناسب مع 

 مھنتك!  
 إذاً، من أجل تقدیم معلومات فیما یتعلق بموضوع األعتراف و القیام باألجراءات  الالزمة، نود أن ندعمكم في ھذه العملیة و 

 إمكانیات معادلة مؤھلك المھني الذي حصلت علیة في بلدك ضمن قانون األعتراف بالمؤھالت األجنبیة
   في مقاطعة  نوردغاین فیستفالین۲۰۱۳ یونیو ۱٤ و دخل حیز تنفیذ في ۲۰۱۲  الذي أبرم 

  عندما ال تكون الشھادة الرسمیة المعترفة، لكن ھناك إمكانیة ألثبات الخبرة المھنیة التي حصلت علیھا منذ سنوات طویلة؟
 نحن نرحب بمساعدتك على تقییم و  تحدید الكفاءات لدیك.                                                                                         

                                        

ـ لذلك من یرید الشروع باألجراءات و األعتراف بشھادتھ  او مؤھالتھ، یستطیع الحصول شخصیاً على المشورة،  نحن نقدم معلومات أولیة حول 
 األجراءات األعتراف بالشھادات األجنبیة و نساعد األشخاص في البحث عن الجھة المختصة للفحص الشھادات في إطار برامج الدعم 

   (األندماج من خالل التأھیل), و ذلك من خالل مراجعة نقاط األتصال التابعة للبرنامج المذكور أعاله.
 بعد الظھر، نحن نقدم األستشارات ۳ بعد الظھر  حتى الساعة ۱منذ األن كل ثالث یوم األثنین في الشھر& أوقات األستشارات مابین الساعة 

 مجاناً بدون موعد مسبق. و أنتم تحضرون في المواعد المدرجة أدناه:
06.01.2020, 20.01.2020, 03.02.2020, 28.02.2020, 02.03.2020, 16.03.2020  

ـ بناءاً على طلبك الذي تقدمھ للحصول على األعتراف بمؤھالتك العلمیة من خالل ھذا المشروع،  سیتم تقدیم الدعم و األرشادات الالزمة و 
المجانیة  لألسئلة المتعلقة بشأن كیفیة األجراءات الألعتراف بالمؤھالت و الشھادات العلمیة لكل  المؤھلین و اإلكادیمین في وكالة التوظیف و 

.                         التؤخذ بنظر األعتبارالعمل في  میندن  . من خالل األستشارة،  الوضع القانوني إقامة و المستوى اللغة الأللمانیة األشخاص 
  وكالة التوظیف و العمل في میندن:للوصول إلینا 

۱شارع ھیرمان رقم    
۱۰۲ / میندن، رقم الغرفة. ۳۲٤۲۳رمز البرید.    

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

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

في جمیع أیام األخرى من األسبوع,  یجب الحصول على الموعد                                                                
 لمزید من المعلومات، او ألي أسئلة التي تتعلق بھذا الموضوع المذكور اعاله ، ھناك األشخاص الذین یقدمون  أي 

 المعلومات الالزمة التي تتناسب لتحقیق أھدافك.   إتصل بنا كما یلي :   
                                                                                               Makbule Çevik  Tel.: 05221-3828579; E-Mail: cevik@mozaik.de; 
                                                                                               Kani Karim         Tel.: 05221 3828579ـ ; E-Mail: karim@mozaik.de 

               للوصول إلینا:                                                                                                                            
 میندن  في الوكالة التوظیف و العمل في میندن

۱۰۲، میندن/ رقم الغرفة. ۳۲٤۲۳رمز البرید:  ۱ شارع ھیرمان رقم.  

 IQ www.netzwerk-iq.de                                                                      (األندماج من خالل التأھیل)             إستشارتنا مجانیة للمراجعین، ُممول في إطار ھذا البرنامج األتحادي المشتركة  
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