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وكالة العمل االتحادية
مكتب العمل & االستشارة المهنية

مركز االعتراف بالشهادات المدرسية
وزارة الثقافة والتعليم

المعهد العالي للتقنية واالقتصاد في اقليم الزارالند
سكرتارية الطلبة & االستشارة غرفة المهن الحرفية في اقليم الزارالند 

جمعية المهن االكاديمية المدونة في
سجالت المحكمة في اقليم الزارالند

جامعة اقليم الزارالند
المركز االساسي لالستشارة الجامعية

مؤوسسة الدياكوني الكنسية في اقليم الزارالند
خدمات الهجرة

المؤوسسة الخيرية االجتماعية
خدمة الهجرة واالندماج االجتماعي

الصليب االحمر االلماني
مركز اعادة التاهيل الطبي واالستشارة لالجئين

مؤوسسة الكاريتاس الكنسية
خدمة الهجرة لليافعين

Nauwieserstraße 52
66111 Saarbrücken

www.ankommen-saarland.de

مكتب شبكة الوصل

مركز الخدمات لتقييم المؤهالت العلمية االجنبية

غرفة التجارة والصناعة في اقليم الزارالند

ن مهمة المراكز االستشارية المختصة وعنوان�ي
تقدم بعض العناوين المختارة الواردة ادناه  خدمات استشارية اخصائية  نوعية ومجانية حول نظام التعليم المهني 

والدراسة وكذلك االعتراف بالشهادات المدرسية والجامعية واختيار المهنة المناسبة       

  
 

www.netzwerk-iq.saarland

توجد مراكز استشارة اخرى لدى
شبكة دمج المؤهلين في اقليم الزارالند

لدى مركز البحوث والتنظيم

شبكة زاربروكن للمعلومات االستشارية المسماة »الوصول« هي مبادرة مشتركة بين دائرة الوافدين 
ودائرة االندماج االجتماعي في مدينة زاربروكن وكذلك ادارة مدينة زاربروكن ومجموعة عمل من 

المتطوعين

شبكة معلومات لالجئين

Nauwieserstraße 52, 66111 Saarbrücken

          +49 681 3799264 • kontakt@ankommen-saarland.de

www.ankommen-saarland.de

مساعدة توجيهية

لالجئني يف اقليم الزارالند

دليل

ني ن
مه

ال  
التدريب

ي
ن المهن  

ب
دري الت

 بعد مرحلة القدوم االولية الى المانيا يبدىء اغلب الالجئون بطرح السؤال حول 
مستقبلهم المهني. اليهم هنا فيما اذا مارستم في بلدكم مهنة ما  ام ال او  فيما اذا كنتم 

تدرسون واضطررتم ترك الدراسة بسبب ظروف الحرب.

على الالجىء في المانيا ان يتاقلم مع نظام التعليم المهني 
والدراسي الذي هو جديدا ومختلفا له.

وصوال الى االندماج الكلي – اي عمل دائم يلبي متطلبات كل شخص –
 توجد سلسلة من العوائق يجب التغلب عليها مثال:

امتحانات اللغة, االعتراف بالشهادات العلمية والمدرسية, تعليم مهني ودراسة جامعية 
اخرى بشروط مختلفة وكذلك تامين مصدر الرزق عبر )المساعدات االجتماعية 

بموجب الكتاب الثاني والثالث من قاانون المساعدات االجتماعية, المنح الدراسية ومنح 
المؤوسسات(. تقدم بعض الدوائر لهذا الغرض خدمات استشارية مجانية  قيمة  )انظر 

الى العناوين الواردة في الجانب(.

يساعد الخط البياني الوارد في خلف الصفحة في عملية البحث 
عن مهنة مع كافة المراحل المهمة المتعلقة بذلك, وكذلك في فهم 

والتعرف على بنى و خيارات اخرى تتعلق بالمهنة.

اليمكن للخط البياني ان يعكس كل التفاصيل الضرورية المطلوبة حيث اليستطيع 
تعويض االستشارات االخصائية النوعية وانما هي عملية تسهيل فقط. ولكن عند متابعة 

الهيكل االساسي وبشكل خاص الخط االحمر يمكن ان يحصل الالجىء على دليل معرفي 
يمكنه من معرفة وضعه المهني او الدراسي ضمن هذه العملية الكاملة.    
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und Samir Ladou (Übersetzung)

c/o LAG Pro Ehrenamt e.V.

 )تصميم( مارتين تسفيك, )تنفيذ( كريستيان بارت, )ترجمة( سمير لحدو ©
صادر: ايار 2016

ي
دليل المهن والتعليم المهنن

الهاتف 

www.ankommen-saarland.de
https://www.google.de/maps/place/Goebenstra%C3%9Fe%2B40%2C%2B66117%2BSaarbr%C3%BCcken/%4049.2358721%2C6.9736966%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x4795b3fdf7329fc9:0xfa116083e1b4d508%218m2%213d49.2358686%214d6.9758906
https://www.google.de/maps/place/Zur%2BMalstatt%2B4%2C%2B66115%2BSaarbr%C3%BCcken/%4049.2399635%2C6.973116%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x4795b156e79f1593:0x2a4acdf8b1585a2e%218m2%213d49.23996%214d6.97531
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https://www.google.de/maps/place/Trierer%2BStr.%2B33%2C%2B66111%2BSaarbr%C3%BCcken/%4049.24114%2C6.9839426%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x4795b6ac99a7690b:0x43551b036905f3ed%218m2%213d49.2411365%214d6.9861366
https://www.google.de/maps/place/Franz-Josef-R%C3%B6der-Stra%C3%9Fe%2B9%2C%2B66119%2BSaarbr%C3%BCcken/%4049.2287665%2C6.9928377%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x4795b41b40c436a3:0xaa07a37e7ec78f23%218m2%213d49.228763%214d6.9950317
https://www.google.de/maps/place/Johannisstra%C3%9Fe%2B2%2C%2B66111%2BSaarbr%C3%BCcken/%4049.2362842%2C6.9951636%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x4795b6a7bfa465db:0xf9eb8144237270db%218m2%213d49.2362842%214d6.9973523
https://www.google.de/maps/place/Lebacher%2BStr.%2B161%2C%2B66113%2BSaarbr%C3%BCcken/%4049.2495019%2C6.9618439%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x4795b142f8e53faf:0xb279374feb27eec8%218m2%213d49.2494984%214d6.9640379
https://www.google.de/maps/place/Vollweidstra%C3%9Fe%2B2%2C%2B66115%2BSaarbr%C3%BCcken/%4049.2524365%2C6.9347993%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x4795b19d8ae1c409:0x154c9a15e45d6c55%218m2%213d49.252433%214d6.9369933
https://www.google.de/maps/search/Zum%2BEisenwerk%2B2%2B66538%2BNeunkirchen/%4049.350421%2C7.1670415%2C17z/data%3D%213m1%214b1
https://www.google.de/maps/place/Universit%C3%A4t%2Bdes%2BSaarlandes/%4049.2550319%2C7.038781%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x4795b65faad2ce4f:0xdf77444e039a71b1%218m2%213d49.2550284%214d7.040975
http://www.awo-saarland.de/index.php%3Fid%3Dstartseite
http://www.kv-saarbruecken.drk.de/startseite.html
http://www.diakonisches-werk-saar.de
https://www.htwsaar.de
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يدورات لغةالوصول اىل المانيا
ي / الدراسة الجامعيةالدليل المهنن

التدريب المهنن

تامين المؤى وطلب اللجوء

مساعدة عبر موظفون اداريون او 
متطوعون 

الضمان االجتماعي

؟ واضحة  المهنية  االهداف  هل 

المهني؟ التعليم  شهادة  على  الحصول  تم  هل 

تنمية الكفاءات المهنية 
و سد العجز

 تدريب عمليتدريب عملي 

التوجه الى سوق 
العمل دون شهادة 

تقنية

االعتراف بالشهادات
كشف فيما اذا توفرت شهادة مهنية, فحص الشهادات ومقارنتها مع الشهادات االلمانية, االعتراف بالشهادات 

المدرسية و / او شهادات التحصيل المهني. فقط في المهن التي تحتاج الى موافقة السلطات, راجع »المعلومات 
التوجيهية حول الموافقة لدى المراكز االستشارية المختصة على مستوى االقليم«

بينهما؟ جوهرية  فروق  توجد  هل 

مركز تقييم املؤهالت االجنبية 

الهدف المرحلي: تعديل كامل

كال

كال

نعم

نعم

نعم

  A1 و  A2 مستوى الدورة
دخول و معلومات اساسية

اختبار للتقييم الغوي
يتم  حسب توفر القدرات اللغوية اختيار دورة 

االندماج المناسبة

   B2 مستوى الدورة
فهم مواضيع صعبة, امكانية التفاهم السلس مع االلمان

TestDaF
معرفة لغوية ممتازة هي اساس الدراسة في المانيا 

   B1 مستوى الدورة
فهم مواضيع بسيطة, سهولة فهم مواضيع عامة

دورة توجيهية
معلومات اساسية حول الدولة, المجتمع وتاريخ المانيا  

   C1 مستوى الدورة
فهم مواضيع دقيقة. فهم مضامين المعاني 

دائرة العمل االتحادية, كاريتاس, املؤوسسة 

الخريية دياكوين

اختياري

اختيارياختيارياختياري

الينصح كثريا بها

التدريب المهني حسب النظام 
الثنائي

 

شهادة اختصاص مهني
عادة بعد ثالثة سنوات 

المدرسة المهنية
تستغرق عادة  من سنة الى سنتين

دائرة العمل االتحادية, غرفة التجارة 
والصناعة, غرفة المهن اليدوية

مساعي لتامني فرص تدريب مهني

اختياري

الدراسة الجامعية حسب 
النظام الثنائي

دراسة جامعية بالتوازي مع تدريب 
مهني في المصنع

بكالوريوس و شهادة تقنية عادة بعد 
ستة فصول 

ماجستير
 حسب النظام الثنائي

عادة بعد اربعة فصول دراسية

اكاديمية المهن في 
اقليم الزارالند

استشارة

اختياري

تعميق الخبرة المهنية 
في المدارس المختصة

• المدارس المهنية التقانية 
• المدرسة االختصاصية العليا

• المدارس المهنية التقانية العليا
• المدارس الثانوية التقانية

الشهادات المدرسية او المهنية في 
الحاالت العادية بعد دراسة سنتين 

او ثالث سنوات 

المدارس 
االختصاصية

التاهيل المهني النوعي

المدارس المهنية 
المختصة

االستشارة

اختياري

اختياري

استشارة مهنية ودراسية وكالة العمل
دائرة العمل االتحادية, خدمات الهجرة

سوق العمل

الترشح للعمل

مواصلة الدراسة المهنية وتعميقها 
بهدف رفع مستوى الكفاءات 

المهنية

فرصة عمل

الهدف تحقيق 

البحث عن عمل والمساعدة في 
البحث عبر وكالة العمل

وكالة العمل االتحادية

الدراسة الجامعية

• جامعة اقليم الزاالند
• المعهد العالي للتقنية واالقتصاد 

   في اقليم الزاالند
• المعهد العالي للموسيقى في الزار

• المعهد العالي للفنون
لق إلى موالترات تصميع بالتي ألوسط وتجميم

الدراسة االساسية
بعد اربع فصول دراسية

المعهد الجامعي
تحضير الطالب للدراسة مدتها عادة سنة واحدة

ماجيستير
التقل عن ستة فصول دراسية

الجامعات

االستشارة الجامعية

اختياري

كاريتاس, دياكوين, الوصول واخرين

دليل مهني

الشركات المدارس المهنية كال

البحث عن منزل

دورات لغة اساسية
دورات لغة مؤقتة يمكن بها تعلم االلمانية قبل 

االعتراف بالمؤهالت

االعتراف بللجوء 

شبكة معلومات لالجئين


