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   كل  یوم األربعاء
 األستشارات مفتوحة بدون موعد مسبق

:حول الموضوع   
   الشھادات الجامعیة والمؤھالت المھنیة األجنبیةباألعتراف 

 
 

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 مع متطلبات ھذه المھنة في المانیا؟ 
 

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

   في مقاطعة  نوردغاین فیستفالین.                                                                   ۲۰۱۳ یونیو ۱٤دخل حیذ تنفیذ في 
                                                                                                                       

        جعنوان/ موزایك مكتب األستشارات لتقدیم المعلومات حول الموضوع  األجراءات األعتراف بالشھادات في نطاق البرنام        
  بیلیفیلد، مقابل الصالة في المدینة

  بیلیفیلد                                                                                             33602 ، 46شارع ھیرفورد رقم.
       Die IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle MOZAIK in Bielefeld 
          c/o MOZAIK gGmbH, Herforder Str. 46, 33602 Bielefeld  

نحن نقدم معلومات أولیة عن األجراءات األعتراف بالمؤھالت مجاناً، منذ األن كل یوم األربعاء األوقات األستشارات           
    بدون موعد مسبق.   ۱۲:۰۰صباحاً حتى الساعة ۹:۰۰مابین الساعة 

   الوضع القانوني إقامة، و المستوى اللغة الأللمانیة التؤخذ بنظر األعتبار، كل الراغبین مدعوین إلینا لعمل بما یرغبون 
باألعتراف الشھادة و المعلومات، تقدم لھم أستشارتنا الشخصیة و المعلومات في ضمن البرنامج            لألعتراف 

 بالشھادات  والمؤھالت األجنبیة
ـ على الشخص الباحث على األستشارات أو األعتراف بمؤھالتھ تأمین كل الوثائق التي تثبت تأھیلھ المھني او دراستھ    

. التي حصل علیھا في بلده) الخ... الشھادات الجامعیة، بكالوریوس، دبلوم( الجامعیة على سبیل المثال   
                               

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

                                                                                       
                                              .  في جمیع األیام األخرى في األسبوع، یرجو حجز الموعد مسبقاً 

IQ NRW - Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle im nördlichen Ostwestfalen 
  لحصول على  الموعد، السؤال واألستفسار إتصل بنا و كما یلي :                                                                                        

  
                                                   Makbule Çevik: Tel.: 0521-329 709-0; E-Mail: cevik@mozaik.de; 
                                                   Kani Karim:         Tel.: 0521-329 709-0; E-Mail: kani@mozaik.de; 
                                       MOZAIK gGmbH, Herforder Str.46, 33602 Bielefeld, Fax-Nr.: 0521-329709-19 
 

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