
 
 
 

 قسم إجراءات االعتراف بالمؤھالت التعلیمیة األجنبیة
 االعتراف بالمؤھالت المھنیة األجنبیة (باستثناء المعلمین/ المعلمات)

 

Stand: 11.2022 
 

 
 كیف یمكنني التواصل مع مكتب االعتراف بالشھادات؟

 
 lg.niedersachsen.de-zeugnisanerkennung@rlsb من خالل البرید االلكتروني: .1
 RLSB Lüneburg من خالل البرید: .2

Dez. Z, Fachbereich Anerkennungsverfahren 
Postfach 21 20 

21311 Lüneburg 
 2626-15 04131 من خالل الھ .3

صباًحا وحتى  09:00أیام االثنین والثالثاء والخمیس من الساعة  
 عصًرا. 4ظھًرا وحتى الساعة  02:00ومن الساعة ظھًرا  12:00الساعة 

 ظھًرا. 12:00صباًحا وحتى الساعة  09:00یوم الجمعة من الساعة 
 

  
 كیف یمكن تقدیم طلب؟

 على العنوان المحدد. من خالل البریدیُرجى ملء نموذج الطلب وإرسالھ مع المستندات المذكورة ھناك 
https://anerkennung.bip-nds.de: یمكنك العثور على نماذج الطلب من ھنا    

یمكنك أیًضا تقدیم الطلب عبر اإلنترنت. یمكنك العثور على رابط بوابة التطبیق على موقعنا  :
 على اإلنترنت.

 
 من یمكنھ تقدیم طلب؟

 كان لدیك مؤھل مھني ُحصل علیھ في الخارج، على سبیل المثال:یمكنك التقدیم إذا 
 مساعد اجتماعي تربوي/ مساعدة اجتماعیة تربویة 
 ُمربي/ ُمربیة 
 اختصاصي/ اختصاصیة توعیة عالجیة 
 اختصاصي/ اختصاصیة تربیة عالجیة 

 وترید العمل في والیة ساكسونیا السفلى.
 

 ما متطلبات االعتراف؟

 بالمؤھالت المھنیة، التي ُحصل علیھا في الخارج، یجب استیفاء المتطلبات التالیة:من أجل االعتراف 
 ویؤھلك تدریبك المھني إلى ممارسة إحدى المھن المذكورة أعاله في بلد التدریب  .1
 السفلى.لیست ھناك اختالفات كبیرة بین المؤھل، الذي ُحصل علیھ في بلد التدریب، ومؤھل التدریب في والیة ساكسونیا  .2

 

 یمكنني تقدیم طلب؟ المتى 
 مسؤولین إذا كنتلسنا 
 .ترغب في إكمال تدریب مھني في إحدى المھن المذكورة أعاله في والیة ساكسونیا السفلى. یُرجى التواصل مباشرة مع المدرسة المھنیة 
  ح مدرًسا فیما یتعلق المھن المذكورة أعاله، . ال یمكن مساواة مسار التدریب المھني لتصبمعلم/ معلمةترغب في الحصول على مؤھل مثل

 ألن ھذه مجاالت مھنیة مختلفة. 
 ھناك إجراءات اعتراف خاصة لالعتراف بمؤھل معلم، الذي ُحصل علیھ في الخارج.

 ما الذي یجب مراعاتھ عند تقدیم المستندات؟
 م من خالل مترجم/ مترجمة محلف رسمیًا في ألمانیا أو تُصدق (باستثناء المستندات باللغة اإلنجلیزیة) یجب أن تُترج مستندات بلغة أجنبیة

 رسیًما في ألمانیا. یمكنك االطالع على قائمة المترجمین المعتمدین/ المترجمات المعتمدات في ألمانیا من ھنا:
 dolmetscher.de-www.justiz 
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 معالجة الطلب؟كم ستستغرق 
 تقریبًا ثالثة أشھر

 
 كم تبلغ تكلفة إجراءات االعتراف؟

 یورو. 150یورو إلى  100تتراوح تكلفة تقییم مؤھالتك وتحدید إجراءات المعادلة الممكنة من 
 یورو. 100یورو إلى  50تتراوح تكلفة االعتراف بالمعادلة نفسھا مرة أخرى من 

.www.anerkennungszuschuss.de :قد تتمكن من الحصول على دعم مالي من خالل إعانة االعتراف 
 

http://www.anerkennungszuschuss.de/

