يتم تنظيم شبكة الوالية من قبل:

مشورة االعتماد
جهة االعتماد

لدينا المزيد من العروض
نقدم أيضًا خدمتنا االستشارية للشركات ووكاالت التوظيف ومكاتب العمل.

نعم

معتمد

مشورة التأهيل

هدفنا هو:
أن نساعدك حتى تتمكن من العمل بوظيفتك في ألمانيا.
سوف نرد على أسئلتكم:
ما هي الوظائف األلمانية المناسبة للمؤهل األجنبي؟
كيف تحصل على االعتماد؟
ما هي المستندات التي تحتاج إليها؟
أين يمكنك اعتماد مؤهالتك؟
كم تبلغ تكلفة هذا؟

االتصال:
شبكة  IQبوالية هيسن  -مكتب التنسيق
معهد للتدريب المهني ولسياسة سوق العمل

مشورة االعتماد

وللسياسة االجتماعية (شركة )INBAS GmbH
Herrnstraße 53
63065 Offenbach

ونجيب على السؤال التالي:
هل يجب عليك اعتماد مؤهلك في ألمانيا؟

اﻟﮭﺎت 49 (0) 69/27224-0 :
+
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲiq-hessen@inbas.com :
www.hessen.netzwerk-iq.de
www.netzwerk-iq.de
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الخطوات الثالثة العتماد المؤهل
األجنبي في والية هيسن

نقوم بمرافقتك ونقدم لك المشورة
والمساعدة .حتى يتم اعتماد مؤهالتك في ألمانيا.

هل ترغب في العمل بألمانيا؟
هل تعلمت أية مهنة في بلدك؟
هل مؤهلك (مهنتك) معترف به هنا؟
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يتم دعم برنامج "االندماج من خالل التأهيل  "IQمن خالل الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية والصندوق االجتماعي األوروبي.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم تمويل خدمات تقديم مشورة االعتماد في هيسن من قبل وزارة العلوم والفنون بوالية هيسن.

نحن نساعدك في  3خطوات:
مشورة االعتماد
مشورة التأهيل
مشاريع التأهيل

بالتعاون مع:

www.hessen.netzwerk-iq.de

االعتماد الرسمي
في بعض األحيان قد يلزم أوالً اعتماد مؤهلك الذي حصلت عليه في
الخارج في ألمانيا.
وهذا ما يسمى باالعتماد الرسمي .وهو يختلف من وظيفة ألخرى
ومن مؤهل دراسي آلخر.
وأيا ً كان مؤهلك الدراسي سوف نرشرك إلى الطريق الصحيح.
اعمل مباشرةً
إذا كان مؤهلك معترف به في ألمانيا ،يمكنك
التقدم بطلب للحصول على وظيفة في مجال
تخصصك.
في طريقك لالعتماد
سندلك على الطريق الصحيح.

مشورة التأهيل

ندعمك بصفة شخصية

مشاريع التأهيل
جهة االعتماد

نعم

مشورة التأهيل

مشاريع التأهيل

مرحبًا بك في الوظيفة

االعتماد

مشورة التأهيل

عروض التأهيل

الدعم الشخصي يوفر السالمة.

نحن نجيب معك على السؤال التالي:
ما هو التأهيل الذي تحتاجه حتى يتم اعتماد مهنتك بشكل كامل؟

نحن نساعدك....
 ...بتقديم عروض تأهيل محددة.
 ...لتحسين فرصك في الحصول على عمل في مجالك.

نقوم بالرد على األسئلة المطروحة حول اعتماد مؤهلك.

في بعض األحيان يختلف المؤهل الذي حصلت عليه في الخارج
عما في ألمانيا .عندئذ البد من أن تتعلم بعض األشياء .يجب أن
تؤهل نفسك وفي أثناء ذلك نساعدك حتى يتم اعتماد مؤهلك في
ألمانيا.
سنقدم لك:
المؤهل الذي تحتاجه.
	كيف وأين يمكنك أن تتعلم ما كان ينقصك للحصول على
االعتماد.
على سبيل المثال اللغة األلمانية.
طرق التمويل عن طريق مكاتب عمل أو وكاالت توظيف.
ألن التأهيل يتكلف أمواالً.
	سنساعدك بالرد على االستفسارات بخصوص النفقات الخاصة
بك في حالة حصولك على التأهيل.

يمكنك معنا التأهل في مهن مختلفة .وبالتالي يتم اعتماد مؤهلك الذي
حصلت عليه في الخارج .على سبيل المثال مهنة
التمريض .عالوة على ذلك نقدم المشورة لألشخاص الذين درسوا في
الخارج لتحسين فرص عملهم.
نحن ندعمك .وفقا ً الحتياجاتك الشخصية.
نساعدك لكي يتم االعتراف بمؤهلك رسميًا في ألمانيا.
عروض التأهيل لدينا مجانية.
في عروضنا ال توجد رسوم لالمتحانات.
أحيانًا قد تتحمل بعض النفقات الخاصة أثناء قيامك بالتأهيل.

يمكننا تقديم المشورة لك من البداية.
ولكن ال بد أن تأتي إلينا إذا كنت قد اتخذت بالفعل خطوات في هذا
الصدد .يمكننا تقديم المساعدة لك في أي وقت .وكذلك الدعم المالي.
نحن نقوم بمرافقتك بصفة شخصية في كل خطوة.

التدريب المهني يفتح األبواب أمامك
االعتماد يأخذ وقت ًا:
خطوات المشورة الثالثة التي نتقدمها مهمة للغاية ،حتى تحصل
على فرص جيدة في مجالك بألمانيا .ونحن نقدم لك المساعدة
والمشورة الالزمة وفرص التأهيل.
هل ترغب في اعتماد مؤهلك في ألمانيا؟
نحن تساعدك على تحقيق هدفك.
تحدث إلينا!
يمكنك االطالع على كافة المعلومات وبيانات االتصال على موقعنا
اإللكتروني:
مرحبًا بك في
www.hessen.netzwerk-iq.de

