
 
 

 

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“                                     MOZAIK  Anerkennungs‐ und Qualifizierungsberatung in Minden 
 
 

Stand: Januar  2018 
 كل أول و ثالث يوم األثنين في الشھر في ھذا الوقت

   مابين الساعة
بعد الظھر  ٣بعد الظھر حتى الساعة  ١  

 األستشارات مفتوحة بدون موعد مسبق
ميندن وكالة التوظيف و العمل في في    

:حول الموضوع   
الشھادات الجامعية والمؤھالت المھنية األجنبيةباألعتراف   
   بعدة لغات  المھارات أو تقييم الخبرات و 

وانت بحاجة لألنخراط بسوق العمل األلماني؟ لديك المؤھالت أو الشھادات األجنبية،ـ   
انت بحاجة لألعتراف بمؤھالتك و شھادتك المھنية، و إمكانيات معادلة مؤھلك المھني الذي حصلت اليه في بلدك مع  متطلبات   

إختصاصك في المانيا؟   ھذه المھنة في المانيا، لكي تعمل في مجال   
أو في حالة عدم إمكانية توفير الشھادات أو المستندات التي أثبت دراستك أو خبرتك المھنية السابقة لكي تستطيع ان تعمل بھا  في  

                                                    مھنتك؟
برة التي أكتسبتھا في العمل من أجل تحسين فرصة العمل  التي تتناسب مع ـ  أو لديك الخبرة المھنية ، وأنت بحاجة للتقييم ھذه الخ

  ! مھنتك
العملية و  هنود أن ندعمكم في ھذ الالزمة،  من أجل تقديم معلومات فيما يتعلق بموضوع األعتراف و القيام باألجراءات إذاً، 

بالمؤھالت األجنبيةعتراف إمكانيات معادلة مؤھلك المھني الذي حصلت علية في بلدك ضمن قانون األ  
في مقاطعة  نوردغاين فيستفالين  ٢٠١٣ يونيو ١٤تنفيذ في  و دخل حيز ٢٠١٢الذي أبرم     
عندما ال تكون الشھادة الرسمية المعترفة، لكن ھناك إمكانية ألثبات الخبرة المھنية التي حصلت عليھا منذ سنوات طويلة؟   

                                                                                        .  الكفاءات لديك نحن نرحب بمساعدتك على تقييم و  تحديد

                                               
 حول نقدم معلومات أولية ،  نحنيستطيع الحصول شخصياً على المشورة، ـ لذلك من يريد الشروع باألجراءات و األعتراف بشھادته  او مؤھالته

في إطار برامج الدعم للفحص الشھادات في البحث عن الجھة المختصة  األشخاص و نساعد بالشھادات األجنبيةاألجراءات األعتراف   
.ة للبرنامج المذكور أعالهو ذلك من خالل مراجعة نقاط األتصال التابع, )األندماج من خالل التأھيل(    

منذ األن كل ثالث يوم األثنين في الشھر& أوقات األستشارات مابين الساعة ١ بعد الظھر  حتى الساعة ٣ بعد الظھر، نحن نقدم األستشارات 
 مجاناً بدون موعد مسبق. و أنتم تحضرون في المواعد المدرجة أدناه: 

15.01.2018, 05.02.2018, 19.02.2018, 05.03.2018, 19.03.2018  
سيتم تقديم الدعم و األرشادات الالزمة و المجانية  ،مه للحصول على األعتراف بمؤھالتك العلمية من خالل ھذا المشروعـ بناءاً على طلبك الذي تقد

 في وكالة التوظيف و العمل في المؤھلين و اإلكاديمين   لألسئلة المتعلقة بشأن كيفية األجراءات الألعتراف بالمؤھالت و الشھادات العلمية لكل 
                                 ميندن        

في ميندن و العمل وكالة التوظيف :للوصول إلينا   

  ١  شارع ھيرمان رقم
    ١٠٢. ميندن، رقم الغرفة / ٣٢٤٢٣.  رمز البريد

جامعية ال   المھني او دراسته هـ على الشخص الباحث على األستشارات أو األعتراف بمؤھالته تأمين كل الوثائق التي تثبت تأھيل
.التي حصل عليھا في بلده) الخ... دبلوم الشھادات الجامعية، بكالوريوس،( سبيل المثال على   

يات التقييم و واألعتراف يشمل ھذا البرنامج من خالل العملية األرشادية شرح و إيضاح إمكان ،اللغة األلمانيةباألضافة الى ـ   
)رتغالية و التركيةالب األنجليزية، األسبانية، الفارسية،  ية، الكردية،العرب(تكم المھنية  بعدة لغات ومؤھال بشھادتك،  

       يجب الحصول على الموعد ,  في جميع أيام األخرى من األسبوع                                                        
  ه ، ھناك األشخاص الذين يقدمون  أيلمزيد من المعلومات، او ألي أسئلة التي تتعلق بھذا الموضوع المذكور اعال  

:   إتصل بنا كما يلي .   المعلومات الالزمة التي تتناسب لتحقيق أھدافك  
                                                                                               Makbule Çevik  Tel.: 05221‐3828579; E‐Mail: cevik@mozaik.de; 
                                                                                               Kani Karim         Tel.: 052213828579ـ; E‐Mail: karim@mozaik.de 

            للوصول إلينا:                                                                                                                               
 ميندن  في الوكالة التوظيف و العمل في ميندن

 شارع ھيرمان رقم. ١رمز البريد:  ٣٢٤٢٣، ميندن/ رقم الغرفة. ١٠٢

                                                                     )  األندماج من خالل التأھيل(            إستشارتنا مجانية للمراجعين، ُممول في إطار ھذا البرنامج األتحادي المشتركة  
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