إصدار مايو ٢٠٢١

دليل حول كيفية التقدم الى وظائف تتطلب مؤهالت فنية

• التحضير
يجب أن تكون متحمسا ً للحياة والعمل في ألمانيا وأن تكون على كامل اإلستعداد لبذل الوقت
والجهد إلتمام اإلجراءات القانونية للهجرة.

تعليم فني في المانيا
• الخطوة األولى:
إجراء فحص الهجرة السريع

ما هو التعليم فني؟
التعليم الفني هو تعليم يعد الطالب للعمل
في وظائف مختلفة ،مثل الحرفيين أو
الفنيين ،ويشار إليه أحيانًا بالتعليم
المهني.

· يمكنك القيام بهذا اإلجراء من خالل موقع Make it in Germany
ضا النظر إلى موقع وكالة التوظيف الفيدرالية بشكل متكرر لمعرفة الوظائف الشاغرة
· ويمكنك اي ً
للراغبين في الهجرة والعمل أللمانيا.
· عالوة على ذلك ،ينشر موقع  Make it in Germanyبشكل متكرر الوظائف الشاغرة للراغبين في
الهجرة والعمل أللمانيا.

• الخطوة الثانية:
مهارات اللغة األلمانية
-

تعد مهارات اللغة األلمانية من الشروط المسبقة األساسية للعمل والحياة في ألمانيا.
وبنا ًء على متطلبات الوظيفة التي تتقدم إليها ،هناك حاجة إلى مستوى معين من اللغة األلمانية،
عادة ً ما يكون مستوى .B2
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 -هناك مراكز عديدة في مصر تُدرس اللغة األلمانية مثل معهد جوته.

وسائل مختلفة لتعلم اللغة األلمانية
هناك أيضا ً دورات لغة مختلفة مجانية عبر االنترنت يمكنك حضورها ،على سبيل المثال:
 موقع Deutsche Welle موقع Ankommen -موقع VHS

مالحظة هامة
يجب أن تعترف السلطات األلمانية بالجهات التي يتم إصدار الشهادات منها على سبيل المثال:
-

امتحانات اللغة األلمانية التابعة لمعهد جوته
دبلوم اللغة األلمانية النمساوي ÖSD
➢ لمزيد من المعلومات حول دورات اللغة ومتطلباتها ،يرجى زيارة موقع Make it in
Germany

• الخطوة الثالثة:
اإلعتراف بالمؤهالت الفنية
❖ ما هو اإلعتراف بالمؤهالت الفنية؟
 من المتطلبات األساسية للقدرة على العمل في ألمانيا هي االعتراف بمؤهالتك الفنية. وهذا يعني أن الكيانات األلمانية تتحقق مما إذا كان تدريبك الفني في مهنة معينة يفي بالمعايير األلمانية. إذا لم يكن هذا هو الحال وحصلت على ما يسمى بالمعادلة الجزئية فقط ،هذا يعني ان تم معادلة أجزاءمعينة من التدريب الفني الخاص بك ،ولكن ال يزال هناك شيء ناقص مقارنة بالمعايير األلمانية ،فمن
الممكن السفر إلى ألمانيا للحصول على الجزء الناقص من تدريبك من أجل الحصول على معادلة كاملة.
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❖ خطوات الحصول على اإلعتراف:
-

يجب أن تبدأ باكتشاف السلطة/الهيئة أو النقابة المهنية التي يجب أن تتقدم إليها للحصول على طلب
االعتراف.
يعتمد ذلك أوالً وقبل كل شيء على نوع المهنة وأين ترغب في العمل.
فعلى سبيل المثال ،بالنسبة لبعض المهن ،تكون غرف التجارة والصناعة ) (IHKأو غرف الحرف
والصناعات ) (HWKهي المسؤولة.
إن أسرع طريقة لمعرفة من يجب االتصال به هي استخدام "باحث االعتراف"
➢ ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول خطوات اإلعتراف في قسم منفصل على موقع
Make it in Germany

• الخطوة الرابعة:
التقدم لوظيفة
 يمكن العثور على الوظائف المتاحة على المواقع اإللكترونية المذكورة أدناه:1- Make it in Germany
2- Arbeitsagentur
- Planet-Beruf
3- EURES – European Job Network
4- Stepstone
5- Monster
6- Jobrapido
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 إذا كانت الوظيفة المتاحة تناسبك ،يجب أن تبدأ في إعداد طلبك .بشكل عام ،يجب أنيتضمن طلبك ما يلي:
 .1خطابا تحفيزيا شخصيا باللغة األلمانية
 .2سيرة ذاتية واضحة ومقنعة (ننصحك بكتابة سيرتك الذاتية باللغة األلمانية ،هناك نماذج مختلفة على
اإلنترنت .ومع ذلك ،عادة يكون نموذج السيرة الذاتية  Europassمن النماذج المفضلة في سوق العمل
األلماني).
 .3مؤهل التعليم (معترف به في ألمانيا)
 .4شهادة معتمدة تٌثبت إتقانك للغة األلمانية

• شاهد مقاطع الفيديو التالية لمزيد من النصائح حول عملية التقدم لوظيفة في ألمانيا:
البحث عن وظيفة

طلب وظيفي

ننصحك بالمشاركة في برنامج تدريب التأهيل الوظيفي الذي يقدمه EGC.
لمزيد من المعلومات ،برجاء متابعة صفحتنا على الفيسبوك:
المركز المصري األلماني للوظائف والهجرة وإعادة اإلدماج.
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• الخطوة الخامسة:
عرض العمل
 لكي تكون مؤهالً للحصول على تصريح عمل في ألمانيا ،يجب أن يكون لديكعرض عمل ملزم من صاحب عمل في ألمانيا وأن تستوفي جميع معايير الحصول على تأشيرة.
ضع في اعتبارك أنه:
-

يجب أن يحتوي العقد على :اسم صاحب العمل ،الموظف ،الشركة ،العنوان ،الشخص
الذي يمكن االتصال به ،التاريخ الذي يصبح فيه العقد ساري المفعول،
صى بشدة أن يكون العقد في ثالث نسخ أصلية.
الراتب اإلجمالي ،ساعات العمل ،فترة العطلة ،ويو َ
➢ لمزيد من المعلومات حول كيف يجب أن يبدو العقد ،يرجى زيارة موقع
)Work contract (make-it-in-germany.com

• يمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة تفاصيل عن اإلقرار الضريبي في ألمانيا:

• الخطوة السادسة:
طلب التأشيرة
 الخطوة التالية هي الحصول على التأشيرة األلمانية ،والتي تحتاج إلى تحديد موعد لها. جميع المعلومات المتعلقة بأنواع التأشيرات واإلجراءات والمتطلبات متوفرة علىموقع سفارة ألمانيا في القاهرة .كما يمكنك ايضا ً استخدام متصفح التأشيرات
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 بعد جدولة موعد التأشيرة ،يجب عليك إعداد جميع الوثائق الالزمة لطلب التأشيرة؛ ننصحك بإعداد نفسكلإلجابة على األسئلة المتعلقة بالغرض من إقامتك في ألمانيا.
 عليك أن تعرف أين ستعيش وتعمل في ألمانيا وأن تكون قادرا ً على تقديم المزيد من المعلومات المتعلقةبإقامتك ،إلخ

مالحظة هامة
 وفقا لشهر مارس  ٢٠٢١في حال إن كان سنك أكبر من  ٤٥سنة ،فيجب أن تكون قيمة الراتب السنوياإلجمالي على األقل هو  ٤٦,٨٦٠يورو

لمزيد من المعلومات
 قم بزيارة موقع Make it in Germany مركز دعم الهجرة يساعدك في الخدمات المتنوعة في بحثك عن العمل+493018151111 :zav@arbeitsagentur.de
 لمعرفة معلومات تفصيلية حول الفرص المتاحة في كل والية في ألمانيا قم بزيارة موقع Make it inGermany

• يمكنك الدخول على موقع وكالة التوظيف الفيدرالية األلمانية ومشاهدة فيديوهات أكثر
لمعرفة متطلبات وظيفتك وطبيعة عملها في ألمانيا:
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