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كل يوم األربعاء
األستشارات مفتوحة بدون موعد مسبق
حول الموضوع :
األعتراف بالشهادات الجامعية والمؤهالت المهنية األجنبية
لديك المؤهالت أو الشهادات األجنبية ,وانت بحاجة لألنخراط بسوق العمل أأللماني؟
انت بحاجة لألعتراف بشهادة تخرجك او بمؤهالتك و شهادتك المهنية  ,و إمكانيات معادلة مؤهلك المهني الذي حصلت
اليه في بلدك مع متطلبات هذه المهنة في المانيا؟
إذا ،من أجل تقديم معلومات فيما يتعلق بموضوع األعتراف و القيام باألجراءات الألزمة ،فإننا نود أن ندعمكم في هذة العملية
و إمكانيات معادلة مؤهلك المهني الذي حصلت علية في بلدك ضمن قانون األعتراف بالمؤهالت األجنبية الذي أبرم  ٢٠١٢و
دخل حيذ تنفيذ في  ١٤يونيو  ٢٠١٣في مقاطعة نوردغاين فيستفالين.
عنوان /موزايك مكتب األستشارات لتقديم المعلومات حول الموضوع األجراءات األعتراف بالشهادات في نطاق البرنامج

IQ

مقابل الصالة في المدينة بيليفيلد،
شارع هيرفورد رقم 33602 ، 46.بيليفيلد
Die IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle MOZAIK in Bielefeld
c/o MOZAIK gGmbH, Herforder Str. 46, 33602 Bielefeld
نحن نقدم معلومات أولية عن األجراءات األعتراف بالمؤهالت مجانا ،منذ األن كل يوم األربعاء األوقات األستشارات
مابين الساعة ٩:٠٠صباحا حتى الساعة  ١٢:٠٠بدون موعد مسبق.
كل الراغبين مدعوين إلينا لعمل بما يرغبون باألعتراف الشهادة و المعلومات ،تقدم لهم أستشارتنا الشخصية و المعلومات
IQ
في ضمن البرنامج لألعتراف بالشهادات والمؤهالت األجنبية
ـ على الشخص الباحث على األستشارات أو األعتراف بمؤهالته تأمين كل الوثائق التي تثبت تأهيله المهني او دراسته
الجامعية على سبيل المثال ( الشهادات الجامعية ،بكالوريوس ،دبلوم ...الخ) التي حصل عليها في بلده.
ـ باألضافة الى اللغة األلمانية ،يشمل هذا البرنامج من خالل العملية األرشادية شرح و إيضاح إمكانيات التقييم و
واألعتراف بشهادتك ،ومؤهالتكم المهنية بعدة لغات (العربية ،الكردية ،األنجليزية ،األسبانية ،البرتغالية و التركية)
في جميع األيام األخرى في األسبوع ،يرجو حجز الموعد مسبقاً.
لحصول على الموعد ،السؤال واألستفسار إتصل بنا و كما يلي :

;Makbule Çevik Tel.: 0521-329 709-0; E-Mail: cevik@mozaik.de
Kani Karim
;Tel.: 0521-329 709-0; E-Mail: kani@mozaik.de
Linda Boly
Tel.: 0521/329 709-0; E-Mail: boly@mozaik.de
MOZAIK gGmbH, Herforder Str.46, 33602 Bielefeld, Fax-Nr.: 0521-329709-19

أن هذا األستشارات و الخدمات المقدمة ممول من قبل

IQ

ولكن استشارتنا مجانية للمراجعين .

