■ ■ويحق ملواطني أستراليا وإسرائيل واليابان وكندا وكوريا ونيوزالندا والواليات
املتحدة األمريكية دخول أملانيا دون تأشيرة دخول ،حتى إذا كانوا ينوون العمل
أو اإلقامة لفترة طويلة .ويجب عليهم تقدمي طلب اإلقامة لغرض العمل لدى
مصلحة شؤون األجانب التابعة حملل السكن ،وذلك خالل األشهر الثالثة األولى
من تاريخ دخولهم أملانيا وقبل مزاولة العمل.

كيف أحصل على عمل؟

أين ميكنني احلصول على معلومات؟

ميكن البحث عن عروض الوظائف في أملانيا في املواقع التالية:

ميكن احلصول على جميع املعلومات الهامة حول االعتراف باملؤهالت من اخلارج عن
طريق اإلنترنت على املوقع www.anerkennung-in-deutschland.de :وذلك
بعدة لغات مختلفة .وميكن أيضا احلصول على املعلومات هاتفيا باللغتني األملانية
واإلجنليزية عن طريق اخلط الساخن «العمل والعيش في أملانيا» على رقم الهاتف
التالي .+49 (0)30 1815 - 1111 :وينصحك موظفو اخلط الساخن أيضا بكل سرور
حول الدخول إلى أملانيا واالقامة وتعلم اللغة األملانية والبحث عن العمل.

■ ■www.jobboerse.arbeitsagentur.de
■ ■www.make-it-in-germany.com

■ ■أما بالنسبة للجنسيات األخرى غير تلك املذكورة سالف ًا فينبغي تقدمي طلب لدى
اجلهات األملانية في اخلارج كالسفارة مث ً
ال قبل السفر للحصول على تأشيرة
دخول ،ويجب ذكر نية العمل كغرض للسفر واإلقامة في أملانيا في تعليل طلب
التأشيرة.

هناك شبكات التوظيف التي قد تكون مفيدة في البحث عن عمل ،مثل موقع .xing

■ ■ومن الضروري مسبق ًا إبرام عقد عمل مع إحدى الشركات في أملانيا أو على
األقل احلصول على موافقة للعمل بها.

يقدم مكتب الوساطة املتخصصة واألجنبية ( )ZAVمزيد ًا من املعلومات عن العمل
في أملانيا على صفحته اإللكترونية:

■ ■وميكن أيض ًا ألصحاب املؤهالت اجلامعية الذين لم يرتبطوا بعالقة عمل في
أملانيا تقدمي طلب للحصول على تأشيرة سارية لستة أشهر بغرض البحث عن
عمل .وملزيد من التفاصيل عن إجراءات تقدمي طلبات التأشيرة والشروط الالزم
توافرها للحصول على التأشيرة وبيانات االتصال باجلهات األملانية املختصة في
اخلارج كالسفارات يرجى زيارة املوقع التاليwww.diplo.de :
■ ■ينبغي بعد السفر إلى أملانيا وقبل انتهاء صالحية التأشيرة التوجه إلى مصلحة
شؤون األجانب التابعة حملل السكن لطلب تصريح إقامة يسمح بالعمل صراحة.
ومينح تصريح اإلقامة عادة في البداية كتصريح مؤقت ،وميكن خلريجي
اجلامعات احلصول على البطاقة الزرقاء لالحتاد األوروبي أو تصريح اإلقامة
الدائم عند استيفاء شروط معينة.

■ ■ملزيد من املعلومات عن السفر واإلقامة وسوق العمل يرجى زيارة املوقع التالي:
■ ■www.bamf.de/Aufenthalt-in-Deutschland
■ ■www.bamf.de/Arbeiten-in-Deutschland
■ ■www.make-it-in-germany.com

خطوة في طريق العمل في أملانيا

www.zav.de/arbeiten-in-deutschland

هل ميكن ألسرتي السفر معي؟
ميكن أيض ًا اإلقامة والعمل في أملانيا دون قيود في حالة كون الزوج أو الزوجة
أو األطفال من مواطني دول االحتاد األوروبي أو املنطقة اإلقتصادية األوروبية أو
سويسرا ،أما بقية األقرباء من الدول األخرى فيحتاجون عادة إلى تأشيرة لدخول
أملانيا .وملزيد من االستفسارات ميكن التوجه إلى اجلهات األملانية في اخلارج أو
مصلحة شؤون األجانب التابع حملل السكن أو جهات تقدمي استشارات الهجرة –
حالة اإلقامة بالفعل في أملانيا.
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■ ■يجب االنتباه إلى أن الهجرة لغرض العمل بالنسبة للعمالة الفنية (من غير ذوي
املؤهالت العالية) من الذين درسوا في غير دول االحتاد األوروبي ،ليس ممكنا
ً إذا لم تكن هذه املهن مدرجة في القائمة اإليجابية مبكتب العمل االحتادي
( ،)www.zav.de/positivlisteأو إذا مت نقلها إلى أملانيا ملزاولة عمل
بإجراءات خاضعة التفاق بني مكتب العمل االحتادي وإدارة العمل املوجودة
في بلد املنشأ .كما يشترط أيض ًا اعتراف جهة التقييم املختصة بتكافؤ املؤهل
األجنبي مع التعليم املهني األملاني (انظر تقدمي طلب االعتراف من اخلارج).

العديد من الشركات تنشر إعالنات الوظائف في مواقع توظيف أخرى على اإلنترنت.

االعتراف باملؤهل الدراسي

تقدمي طلب االعتراف باملؤهالت من اخلارج

كيف تتم هذه العملية؟

ما هي تكاليف االعتراف باملؤهل؟

هل يتوجب علي إجادة اللغة األملانية؟

هل ترغب في العمل في أملانيا باملهنة التي تعلمتها في بلدك؟ مرحب ًا بك في أملانيا!
حتتاج أملانيا إلى العمالة املتخصصة من ذوي الكفاءة ،ولذلك فهي ترحب بالذين
يرغبون في ممارسة مهنهم الذين تعلموها في اخلارج في أملانيا .وميكن في بعض
احلاالت مقارنة املؤهل األجنبي مبتطلبات املهنة في أملانيا ،ألن بعض املهن حتتاج
إلى هذا التقييم من أجل السماح مبزاولتها أص ً
ال .كما أن االعتراف باملؤهل يزيد
أيض ًا من فرص صاحبها في سوق العمل .وميكن تقدمي طلب لعملية االعتراف
باملؤهل قبل السفر إلى أملانيا بغض النظر عن اجلنسية أو تصريح اإلقامة.

لتقدمي الطلبات يجب التوجه إلى اجلهة املختصة بنوعية املهنة .وميكن احلصول على
مزيد من املعلومات من شبكة اإلنترنت من املوقع التالي:
ً
 www.anerkennung-in-deutschland.deأوهاتفيا على رقم

حتدد كل جهة مختصة رسوم عملية االعتراف باملؤهل .لذلك يرجي االستفسار
لدى اجلهة املعنية عن التكاليف املقررة قبل تقدمي الطلب.

قد يشترط إجادة اللغة األملانية إذا كان ذلك ضروري َا ملزاولة املهنة .ويسري ذلك
عادة على املهن التنظيمية ،مثل األطباء واملدرسني والعاملني في قطاع الصحة.
وال يحصل مقدموا الطلبات على تصريح مزاولة هذه املهن والوظائف إال إذا كانوا
يجيدون اللغة األملانية بالقدر املطلوب.

يجب قبل الشروع في عملية االعتراف من اخلارج االستعالم عن إمكانية السماح
بالسفر والعمل في أملانيا .وميكن احلصول على اإلرشادات األولية فيما يلي.

ملاذا يتعني علي تقييم املؤهل األجنبي اخلاص بي؟

.+49 (0)30 1815 - 1111

يتم بعد تقدمي املستندات فحص وجود فروق بني املؤهل األجنبي واملؤهل األملاني .وفي حالة
وجود فارق بني املؤهلني ميكن تعويضه إما مبؤهالت أخرى أو باخلبرة العملية .وإذا كانت
املستندات املقدمة غير كافية لتقييم املؤهل الدراسي فيمكن في بعض املهن إجراء حتليل
للمؤهل ،مثل جتارب العمل أو محادثات تخصصية.

ما هي النتائج املمكنة؟

تعتبر مقارنة املؤهالت األجنبية مبتطلبات املهن في أملانيا أمر ًا ضروري ًا في حالة
الرغبة في ممارسة إحدى املهن في أملانيا بشكل تنظيمي.

إذا لم تكن هناك فروق جوهرية بني املؤهل املقدم واملؤهل األملاني يتم االعتراف
بالتكافؤ الكامل للمؤهل ،أو منح تصريح مزاولة املهنة  -في حالة استيفاء الشروط
األخرى .وبهذا ميكن مزاولة املهنة بشكل طبيعي على غرار املؤهل األملاني.

الشكل التنظيمي يعني عدم إمكانية مزاولة املهنة أو حمل وصف املهنة دون
احلصول على ترخيص حكومي أو االعتراف باملؤهل .واملهن التنظيمية في أملانيا
متعددة مثل الوظائف املوجودة في قطاع الصحة والتعليم (كالطبيب والتمريض
واملربيون) .كما أن هناك قوانني وقواعد خاصة ملن يرغب في العمل في أعمال حرة
(مثل اخلباز أو احلالق).

في حالة وجود فروق جوهرية بني املؤهل األجنبي واملؤهل األملاني يحصل مقدم
الطلب – في حالة املهن غير التنظيمية – على خطاب يتم فيه توضيح هذه الفروق
بدقة ،ليتمكن من خالله من التقدم مباشرة للحصول على وظيفة أو للقيام بدراسة
تكميلية .أما في حالة املهن التنظيمية فيمكن تعويض الفوارق من خالل دورة معادلة
أو اجتياز اختبار تخصصي.

أما املهن غير التنظيمية (مثل امليكانيكي أو الكهربائي) فال يحتاج ذووها إلى اعتراف
رسمي باملؤهل من أجل ممارستها ،وميكنهم مزاولة هذه املهن في أملانيا دون احلاجة
إلى تقييم املؤهل .ورغم ذلك ينصح أصحاب هذه املهن بفحص املؤهل الدراسي حتى
ميكن للشركات وأصحاب األعمال تقييم معرفتهم وقدراتهم بشكل أفضل.

ما هي املستندات الالزمة لتقييم املؤهل؟
■ ■الطلب (ميكن احلصول على االستمارات من اجلهة املختصة)
■ ■مختصر مجدول للدراسة ومسار املمارسة املهنية السابقة (باللغة األملانية)
■ ■مستند إثبات الهوية (البطاقة الشخصية أو جواز السفر)
■ ■مستند إثبات احلصول على املؤهل األجنبي ،واخلبرات الوظيفية املكتسبة أو
الدورات التكميلية (إن وجد)
■ ■إثبات الرغبة في العمل في أملانيا (ال يعتبر هذا الشرط بالنسبة حلاملي
جنسيات االحتاد األوروبي واملنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا
واألشخاص املقيمني دائما في هذه الدول) .ومثال هذا اإلثبات طلبات
احلصول على تأشيرة دخول بغرض العمل أو مستندات تثبت االتصال
بشركات يحتمل احلصول على عمل لديها.
حتتاج ملمارسة بعض املهن التنظيمية بعض املستندات اإلضافية األخرى ،يرجى
االستفسار عنها لدى اجلهة املختصة.
هام :تُقدم املستندات عادة مترجمة باللغة األملانية وكصور طبق األصل .ويجب
االستفسار مسبق ًا عن ضرورة حترير الترجمة من ِقبل مترجم معتمد.

وميكن في أملانيا تعلم اللغة األملانية في دورات االندماج املدعومة من الدولة.
للحصول على معلومات عن عروض تعلم اللغة األملانية يرجى زيارة املواقع التالية
على اإلنترنت:
■ ■املكتب االحتادي لشؤون الهجرة والالجئني
www.bamf.de/Deutschlernen

■ ■دويتشه فيله:
www.dw.de/deutschkurse

■ ■معهد غوته:
www.goethe.de/Deutschlernen

السفر واإلقامة ودخول سوق العمل في أملانيا
هل تخطط لالنتقال إلى أملانيا؟ هل ترغب في العمل بأملانيا؟
■ ■ميكن ملواطني االحتاد األوروبي ،وحاملي جنسيات بلدان املنطقة االقتصادية
األوروبية ليشتنشاين والنرويج وأيسلندا والسويد وسويسرا دخول أملانيا
سار أو بإثبات الهوية دون احلاجة إلى تأشيرة دخول نظر ًا
بجواز سفر ٍ
لصالحية حق التنقل .ويحصل مواطنو سويسرا دون غيرهم على تصريح
إقامة من مصلحة شؤون األجانب بعد سفرهم ألملانيا إلثبات أحقية اإلقامة.
ليست هناك إجراءات شكلية أخرى ملزاولة إحدى املهن في أملانيا ّ
(إل إذا
كان ذلك ضروري ًا ملزاولة مهنة بعينها ،مثل تصريح عمل الطبيب).

