
االعرتاف بالشهادات املهنية االجنبية
االستشارة حول مهن غرفة الصناعة والتجارة وفق قانون االعرتاف

التدريب والتدريب التكمييل التدريب والتدريب التكمييل

:طريق الوصول

IHK Berlin

Ludwig Erhard Haus

Fasanenstraße 85

10623 Berlin

املوظفون املسؤولون

    غرفة الصناعة والتجارة يف برلني

                                االستشارة حول االعرتاف

(Kathrin Tews)كاترين تيفس  /(Gunda Schnock)غوندا ٍشنوك 

تلفون: 358 / 424 – 31510 30 49+

 anerkennung@berlin.ihk.de  عنوان املراسلة االلكرتوين:

:العنوان االلكرتوين لالتفاق عىل موعد للحصول عىل االستشارة االوىل

www.ihk-berlin.de/anerkennungsberatung Bi
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هل االعرتاف رضوري؟

 ميكن تبليغك يف املكتب املركزي للمراجعة االوىل لالعرتاف فيام اذا كان 

:االعرتاف مبهنتك رضوري واية جهة مسؤولة عن ذلك

www.berlin.netzwerk-iq.de

من هو املسؤول عنك؟

 هذا الباحث االلكرتوين عن االعرتاف يساعدك عىل ايجاد الجهة املسؤولة عن

:االعرتاف بشهادتك املهنية

www.anerkennung-in-deutschland.de

 العنوان االلكرتوين لالتفاق عىل موعد للحصول عىل االستشارة االوىل لدى

:غرفة الصناعة والتجارة يف برلني

www.ihk-berlin.de/anerkennungsberatung

 الجهة املسؤولة عن النظر يف طلبات االعرتاف يف مجال غرفة الصناعة

:والتجارة

IHK FOSA

Ulmenstrasse 52g

90443 Nürnberg

تلفون: 815060 911 49+

www.ihk-fosa.de
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يوم الباب املفتوح

 ميكنك العثورعىل املوعد القادم ل „يوم الباب املفتوح

 „ يف غرفة الصناعة والتجارة يف برلني عىل العنوان

:االلكرتوين التايل

www.ihk-berlin.de/anerkennung



االعرتاف بالشهادات املهنية االجنبية

من يستطيع تقديم الطلب؟

 لكافة االختصاصيني الذين حصلوا يف الخارج عىل تأهيل مهني معرتف به

 رسميا ويرغبون يف العمل يف املانيا الحق يف التقييم وفق قانون تحديد

.املؤهالت املهنية. وال تلعب هنا الجنسية أو صفة االقامة أي دور

ما هي فوائد االعرتاف؟

بالنسبة لالختصاصيني

 بصفتك صاحب الطلب تستلم مبوجب القرار وثيقة رسمية مضمونة قانونيا

.وتحصل عىل فرص افضل يف العثور عىل اشغال كفوءة

بالنسبة للرشكات

 بصفتك رشكة ميكنك تقدير قدرة االختصاصيني الكفوئني الذين حصلوا عىل

.شهادات مهنية اجنبية واالستفادة منها

كيف يتم التقييم؟

• تجري مقارنة الشهادة املهنية االجنبية ب „مهنة مقارنة“ املانية مناظرة.

 من يقرر بشأن املعادلة؟

 تعترب (IHK-FOSA) يف نورنبريغ الجهة املركزية املسؤولة عن املهن الواقعة

 غرفة الصناعة والتجارة فوزا

 ضمن مسؤولية غرف الصناعة والتجارة (الصناعة والتجارة والخدمات). تقوم

.غرفة الصناعة والتجارة فوزا  باملقارنة وتصدر قرارات بالنتيجة

ما هي النتائج املمكنة؟

املعادلة الكاملة

اعتبار شهادتك معادلة بنفس مستوى الشهادة االملانية املناظرة.

املعادلة الجزئية 

 توجد اختالفات جوهرية مع املهنة االملانية املقارنة غري قابلة للتسوية. يجري

 وصف وتوثيق املؤهالت املكتسبة بالتفصيل. يساعد ذلك يف البحث عن عمل.

 يف حالة حصولك عىل معادلة جزئية تساعدك غرفة الصناعة والتجارة يف برلني

 .بكل رسور يف دخول دورة تعادلية للحصول بعدها عىل املعادلة الكاملة

اىل من تستطيع التوجه؟

 اذا مل تكن متأكدا فيام اذا كانت غرفة الصناعة والتجارة فوزا الجهة املعنية

 لتقديم الطلب لها أو اية مهنة مقارنة هي الصحيحة أو لديك اية اسئلة اخرى

 ميكنك الحصول لدى غرفة الصناعة والتجارة يف برلني عىل االستشارة االنفرادية

 املجانية  أو  الحصول عىل استشارة اولية يف احد „ ايام الباب املفتوح „. ميكنك

 االعرتاف“ www.ihk-berlin.de/anerkennung معرفة املوعد املقبل „ليوم

يف غرفة الصناعة والتجارة يف برلني عىل الصفحة االلكرتونية

 www.ihk-fosa.de وميكنك الحصول ايضا عىل الوثائق الخاصة باالعرتاف 

تحت العنوان االلكرتوين

.او يف استشاراتنا  الخاصة باالعرتاف

ما هي الوثائق املطلوبة؟

• استامرة طلب جرى امالؤها

• صورة لجواز السفر أو الهوية

• صورة مصدقة للدليل عىل التعليم (دبلوم / شهادة تأييد / شهادة)

• صورة للدليل عىل العمل (شهادة / دفرت العمل / ورقة تأييد)

• عند الرضورة صور وثائق تأييد اكامل التدريب التكمييل

 يجب ان تكون كافة الوثائق مرتجمة ايضا اىل اللغة االملانية (من قبل مرتجم 

 .محلف). واالستثناءات ممكنة برشط االستفسار عنها

ما هي كلفة هذا االجراء؟

 ان اجراءات الطلب خاضعة للرسوم. وميكن للرسوم ان ترتاوح ما بني 100 و

 600 يورو، وذلك حسب الجهد املبذول  يف دراسة كل حالة من الحاالت

 املعنية. اعتياديا تبلغ كلفة دراسة املهنة التدريبية 420 يورو وكلفة املهنة

 التدريبية التكميلية (االسطة مثال) 550 يورو. (مالحظة: ميكنك ان تستوضح

 مقدما من وكالة العمل املسؤولة عنك عن امكانية تحمل الوكالة هذه

 النفقات). وميكنك الحصول عىل صور مصدقة لشهاداتك االصلية مجانا اثناء

.االستشارة بصدد االعرتاف

www.ihk-berlin.de/anerkennung

التدريب والتدريب التكمييل

 ميكن هنا مراعاة املامرسة املهنية املكتسبة والتدريب التكمييل واالخذ بها

.عند الرضورة لتسوية االختالفات الجوهرية
•

  • ال يجب عىل صاحب الطلب تقديم اية امتحانات.


