غرفة الصناعات الحرفية !
التابعة ملدينة دوسلدورف!

!

إذا كنت ترغب في وضع طلب معادلة الشهادة املهنية التي حصلت عليها خارج أملانيا ،رجا ًء إرسل لنا
الوثائق املذكورة أدناه! :

!

يُSمكن كSذلSك و بSكل سSرور أن نُحSدد لSك مSوعSدا ً شSخصيا ً مSعنا .املSرجSو ً
أوال تSقديSم الوث;ائق امل;ذكورة ف;يما
املSتخصصني في األنSظمة الSتعليمية لSكل بSلد .إذا كSنت
يلي ،حتى نSتمكن مSن طSلب تSقييم أولي مSن خSبرائSنا ُ S
ب SSحاج SSة إلى اس SSتشارة ،يُ SSمكن أن نُح SSدد ل SSك م SSوع SSدا ً .في غ SSال SSب األح SSيان و حس SSب تج SSرب SSتنا تكفي وث SSائ SSقك
للحصول على تقييم من خبرائنا املتخصصني في األنظمة التعليمية لكل بلد!.

!
!
املرجو أن تُقدم لنا الوثائق اآلتية كامل ًة!:
!

!
!

!

☐ إستمارة الطلب معبأة بالكامل )رجا ًء اإلنتباه إلى التوقيعني(!
☐ التصريح باملهنة املرجعية )بمعنى املهنة األملانية التي ترغب في الحصول على معادلتها(!
☐ صورة مصدقة عن بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر!
☐ سيرة ذاتية مجدولة !
☐ ص SSورة م SSصدق SSة ع SSن ش SSهادة التخ SSرج امل SSهنية التي ح SSصلت ع SSليها خ SSارج أمل SSان SSيا)م ً S
Sثال ال SSدب SSلوم املهني،
شهادة األهلية إلخ!(.
☐ صورة مصدقة عن ترجمة الشهادة املهنية التي حصلت عليها خارج أملانيا !
☐ صور مصدقة عن شواهد التعليم املهني مع الترجمات !
☐ صورة مصدقة عن شواهد تثبت الخبرة املهنية !
ً
)مثال نظام التأهيل املهني /منهج التدرسي إلخ!(.
☐ بيانات ُموضحة ملضمون مقررات التأهيل املهني
عالوة على الوثائق اآلتية في حالة طلب معادلة شهادة ُ
املشرف أو شهادة تدريب إرتقائي!
☐ صورة مصدقة عن شهادة ُ
املشرف  /شهادة التدريب اإلرتقائي التي حصلت عليها خارج أملانيا !
☐ صورة ُمصدقة عن ترجمة شهادة ُ
املشرف  /شهادة التدريب اإلرتقائي !
☐ وثائق مقرر التحضير للحصول على شهادة ُ
املشرف  /مقرر التدريب اإلرتقائي!
☐ صور مصدقة عن مضمون امتحان الحصول على شهادة ُ
املشرف  /امتحان التدريب اإلرتقائي!

سSS Sنتصل بSS SالSS Sخبير املSS Sكلف بSS SالSS Sبلد الSS Sذي تنحSS Sدرون مSS Sنه لSS Sغرض الSS Sحصول على تSS Sقييم أولي و ذلSS Sك بمجSS Sرد
حSSصولSSنا على وثSSائSSقكم كSSامSSل ًة ،بSSعدهSSا سSSنتصل بSSكم .و حتى نSSتمكن مSSن اإلتSSصال بSSكم بسSSرعSSة ،نSSرجSSو مSSنكم
تسجيل رقم هاتفكم و/أو بريدكم اإللكتروني على استمارة الطلب.
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