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 تقديم المشورة والمعلومات الخاصة
لالعتراف بالمؤهالت الدراسية – الجامعية

و المهنية في هامبورغ

 )ZAA( المركز االستشاري الرئيسي لالعتراف
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جميع االشخاص الحاصلين على مؤهالت أجنبية و الذین 
یقيمون في هامبورغ او یوّدون العمل هنا، یستطيعون 

التواصل مع وسنقدم لكم المشورة .)ZAA( المركز االستشاري 
الرئيسيلالعتراف والمساعدة بكل سرور في المواضيع التالية:

• من هو المسؤول عن االعتراف؟
• كيف یتم االعتراف؟

• ما هي المستندات الالزمة لالعتراف؟
• ما هي تكلفة االعتراف وكيف یمكن دفعها؟
• هل تحتاج إلى االعتراف لتتمكن من العمل؟

•  هل یتوّجب عليك حضور دورات إضافية او تقدیم امتحانات، 
للحصول على االعتراف بمؤهلك؟

اذا نت قد تلقيت قرار اعتراٍف بالفعل فسوف نرد و بکل سرور 
علی استفسارات حول هذا القرار، و سنوضح لك ما اذا كنت 

بحاجٍة لدورة تأهيلية / تدریبيةللحصول على اعتراٍف نهائي 
بشهادتك.

أسئلة حول االعتراف

أنت لست من هامبورغ و / أو ال تريد العمل في هامبورغ؟
توجد عروض استشاریة لالعتراف بها في العدید من المدن 

في ألمانيا. المعلومات متاحة على اإلنترنت: 
www.anerkennung-in-deutschland.de

أو یمكنك االتصال بالخط الساخن الوطني  
  “Arbeiten und Leben in Deutschland„

 »العمل والمعيشة في ألمانيا«:    

 نحن نقدم لك االستشارة حول
إجراءات االعتراف بمؤهالتك و 

 نساعدك في العثورعلى
المكتب المسؤول عن ذلك 

+49 )0(30 1815-1111



محادثة استشارية شخصية
ال یمكن تقدیم محادثة استشاریة شخصية إال بعد الحصول 

على موعد مسبق. ولكي نتمكن من االستعداد جيداً للمحادثة 
االستشاریة الشخصية فإننا بحاجة إلى المعلومات التالية منكم 

عند إعطاء الموعد: 

• االسم ورقم الهاتف و العمر
• الجنسية

• ما هي الشهادة/المؤهل الخاص بك؟ 
• من أي بلد تم الحصول على الشهادة/المؤهل؟ 

• هل هناك ترجمة ألمانية لهذه المستندات؟
• اي اسئلة توّد توجيهها إلينا؟

االستشارة الكتابية
یمكنك الحصول على استشارة أیضا بالبرید اإلليكتروني أو

البرید. نرجو القيام بملء استمارة االستشارة المخصصة لذلك.
یمكنك الحصول على االستمارة من موقعنا على اإلنترنت أو منا

مباشرة حسب الطلب.
بيانات االتصال بنا لتحدید موعد أو لتلقي استشارة كتابية

موجودة على الصفحة الخلفية!
www.anlaufstelle-anerkennung.de

لغات تقديم االستشارة: 
نقدم االستشارة باللغة العربية، البلغاریة، األلمانية، اإلنجليزیة،

الفارسية، الفرنسية، اإلیطالية، الباشتو، البولندیة، الروسية،
اإلسبانية، التركية و األوردیة.

عند الضرورة و فی حال احتجت إلى استشارة بأّي لغٍة أخرى،
فإن هذا ممكن أیضاً. ولکن یرجی أخبارنا بهذا عند طلب

الموعد وسوف نوفّر لك مترجماً أو مترجمة.

جميع االستشارات مجانية، سّرية 
و بغّض النظر عن وضع االقامة

عروضنا االستشارية
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للحصول على استشارة ، يرجى تحميل المستندات التالية 
باستخدام وظيفة التحميل في نموذجنا عبر اإلنترنت:

• السيرة الذاتية
•  الشهادات/مؤهالت الدراسات العليا / كشف العالمات، و في 

حال توفّر نسخة مترجمة من الشهادات باللغة األلمانية ) 
یرجى إرسالها

• المراسالت او الرسائل او القرارات التي تم الحصول عليها من 
المؤسسات المختصة باالعتراف )حال توافرها(

فيما يخص االستشارة ال يتوجب عليكم ترجمة او تصديق اي
مستندات )اضافية(

یرجى مالحظة التعليمات الخاصة بتحدید موعد في الخلف!

الموقع   )المكتب الرئيسي(

وثائق ضرورية 

Schauenburgerstr. 49, 20095 Hamburg



منذ عام 2012 یوجد في المانيا قانون االعتراف. و الذي یمنح 
جميع االشخاص الحاصلين على مؤهالت أجنبية الفرصة للتقدم 

بطلب االعتراف بمؤهالتهم اوتقييمها.
و مع ذلك ليس من السهل دائماً معرفة :

من یمكنه فعلياً التقدم بطلب االعتراف، من هو المسؤول عن
ذلك، و اي مستنداٍت یحتاجها الشخص.

لذلك في مدینة هامبورغ یتمتع جميع االشخاص الحاصلين
على مؤهالٍت أجنبية بالحق القانوني لالستشارة وفقاً لقانون

االعتراف. و في هامبورغ یقدم هذه االستشارة المركز
االستشاري الرئيسي لالعتراف )التابع لدیاكوني(. حيث انه
منذ األول من أكتوبر/تشرین األول من عام 2010 تّم تقدیم

االستشارة ألكثر من 18.000 شخص. حسب احصائية شهر
أبریل/نيسان 2021

 المركز االستشاري الرئيسي
)ZAA( لالعتراف

یهدف برنامج الدعم "االندماج من خالل التاهيل )IQ(" إلی التحسين 
المستدام الندماج البالغين من ذوي اآلصول المهاجرة في سوق 

العمل. و فی سبيل ذلک، تعمل الشبکات االقليمية في جمعيع أنحاء 
البالد التی تتلقی الدعم من المرکز المخصصة المعنی بقضایا 
الهجرة.  یُمول البرامج من أموال الوزارة االتحادیة اللعمل و 

الشوون االجتماعية )BMAS( و الصندوق االجتماعی االوروبی 
)ESF( الشرکاء في التنفيذ هم الوزارة االتحادیة للتعليم و البحث 

.)BA( و الکالة االتحادیة اللعمل )BMBF( اللعلمي



 شبكة „االندماج من خالل التاهی )IQ( املمولة من وزارة املالية االتحادية ل العمل والشئون االجتامعية و الصندوق 
 )ESF( االجتامعي األورويب

bmaIM8007_ESF_Logo_2eg.pdf   12.03.2008   16:04:44 Uhr

بالتعاون مع:

یتم تنسیق الشبکة الوطنیة من خالل:

المواعيد:
 لتحدید موعد الستشارة شخصية أو هاتفية أو لعقد مؤتمر عبر 
الفيدیو ، یرجى ملء نموذجنا عبر اإلنترنت وتحميل شهاداتك. 

لألسئلة یمكنك االتصال بنا:
 االثنين , الثالثاء والخميس: 

من الساعة 9:00 حتى الساعة 11:30 صباحا
 االثنين , الثالثاء واألربعاء: 

من الساعة 14:00 حتى الساعة 15:30
او يمكنك إرسال رسالة بالبريد اإلليكتروني: 

zaa@diakonie-hamburg.de

الموقع 1 )المكتب الرئيسي(  
Diakonie-Hilfswerk Hamburg
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung
Schauenburgerstraße 49
20095 Hamburg 
Tel.: +49 )0(40/30 620-396
Fax: +49 )0(40/30 620-340

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Hamburg Welcome Center
Süderstraße 32b 
20097 Hamburg

مزيد من المعلومات عبر اإلنترنت على:
www.anlaufstelle-anerkennung.de
www.hamburg.netzwerk-iq.de

الموقع 2


