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هل أنت ذاهب إىل أملانيا؟
هل لديك تعليم وتدريب مهني يف مجال التمريض وتفكر يف القدوم إىل أملانيا؟ وهل تريد أن تعمل هنا كأخصايئ متريض؟ من
املحتمل أن تكون إحدى وكاالت التوظيف أو إحدى مدارس اللغات قد اتصلت بك بالفعل بشأن إمكاناتك يف سوق العمل األملاين.
تبدو هجرة العاملة الدولية واعدة بوجه خاص يف ضوء تزايد الطلب عىل املمرضني واملمرضات يف املهن الصحية والتمريضية يف
أملانيا ،إال أن الهجرة بغرض العمل هي أيضً ا حدث عظيم ينبغي التخطيط له وتنظيمه بشكل جيد.
ولذلك ستجد هنا يف الكتيب معلومات محددة عن األوضاع يف أملانيا .يف الصفحات التالية ،ستجد أولً ملحة عامة عن خياراتك
مبسطة أو تعميمية .فكلام حصلت عىل مزيد من
أساسا ملزيد من البحث ،ولكن ال تعتمد عىل أي أوصاف أو وعود ِّ
كأخصايئ متريض دويل .استخدم الكتيب ً
املعلومات من خالل وسائل إعالم أخرى ،كنت مستعدًّا بشكل أفضل ملرشوعك املثري كممرض دويل.
بعد إجراء بحث مكثف ،ميكنك أن تقرر بنفسك ما إذا كنت ترغب يف العمل كممرض يف أملانيا يف املستقبل .إذا دخلت مرحلة تقديم طلب التوظيف وأنت عىل
وتحل بالشجاعة الستكشاف خياراتك يف الخارج.
اطالع جيد ،فهذا يج ّنبك التعقيدات والتأخريات .استمتع كث ًريا أثناء البحث َّ

 .1معلومات حول مجال املهنة
ال ُيا َرس التمريض كمهنة بنفس الطريقة يف جميع أنحاء العامل؛ لذلك هناك أيضً ا بعض الخصائص املميزة يف أملانيا .ستتعلم يف هذا
الكتيب ما يعنيه هذا بالضبط بالنسبة إىل عملية توظيفك وإجراءات االعرتاف بك .سوف تتعرف أيضً ا عىل أساسيات نشاطك املهني
كممرض/ممرضة يف أملانيا.
يجب أن تعرف مسبقًا أنه ميكن للممرضني واملمرضات يف أملانيا أن يعملوا يف مؤسسات منظَّمة بشكل مختلف .وهذا يعني أن ملكية
هذه املؤسسات مختلفة .توجد:
•
•
•
•
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مؤسسات منظَّمة بشكل خاص (أي رشكات القطاع الخاص)
املؤسسات التي ترعاها الكنيسة (عىل سبيل املثال كاريتاس ودياكوين)
مؤسسات الجمعيات الخريية غري الكنسية (عىل سبيل املثال جمعية  AWOوالصليب األحمر)
مؤسسات الدولة (مثل املستشفيات الجامعية)




 

 .1معلومات حول مجال املهنة
تُعرف مهن التمريض يف أملانيا باسم „املهن املنظَّمة“ .ماذا يعني هذا؟

 1.1مهن التمريض مهن منظَّمة
ما ينبغي عليك معرفته:
املهن املنظَّمة هي مهن تحدد الدولة التدريب املهني فيها .يف دولة أملانيا االتحادية ،تُنظَّم املهن املنظَّمة إما من ِق َبل الحكومة االتحادية أو من ِق َبل
الواليات االتحادية .يتكون االتحاد األملاين من جميع الواليات االتحادية الـ  .16ومن ث َّم ،فإن اللوائح عىل مستوى االتحاد تخص جميع الواليات االتحادية.
ويف املقابل ،ال تنطبق اللوائح عىل مستوى الواليات إال عىل الوالية االتحادية املعنية.
إذا كنت ترغب يف العمل يف مهنة منظَّمة يف أملانيا ،فيجب أن تتقدم بطلب للرتخيص املهني .بهذه الطريقة ،ميكنك إثبات تدريبك املهني ،ومن ث َّم أيضً ا
مؤهالتك للمهنة املعنية .ال يُسمح لك بالعمل كأخصايئ متريض يف أملانيا إال بعد حصولك عىل الرتخيص املهني .إذا كنت قد أكملت تدريبك املهني يف
أول أن يتم االعرتاف بشهادتك يف أملانيا .مبجرد أن يتم ذلك ،ميكن منحك الرتخيص املهني يف أملانيا .وبعد ذلك ،ميكنك العمل رسميًّا يف
الخارج ،فيجب ً
مهنة منظَّمة.

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول هذا املوضوع هنا عىل سبيل املثال:

www.pflegeausbildung.net

يعطيك موقع الويب „( “Perspektive Gesundheitswirtschaftآفاق اقتصاد الصحة) الخاص بشبكة  IQالربلينية نظرة عامة عىل قطاع الصحة .ميكنك
هنا االطالع عىل متطلبات التأهيل ومجاالت العمل بشكل متعمق:

www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de

 1.2فرص التدريب املهني والتدريب التكمييل والتدريب املهني املتقدم يف مهن التمريض يف أملانيا
ما ينبغي عليك معرفته:

إن الهجرة املتعلقة بالعمل إىل أملانيا يف قطاع التمريض تفتح لك العديد من الفرص الوظيفية .لذلك هناك مجموعة واسعة من العروض الخاصة بتدريبك املهني،
أو تدريبك التكمييل ،أو تدريبك املهني املتقدم يف مجال مهنة التمريض.
فرص التدريب املهني:
مهن التمريض يف أملانيا هي مهن تستلزم التدريب املهني .منذ عام  ،2020يوجد مؤهل مهني مو َّحد يحمل لقب „أخصايئ متريض“ أو „أخصائية متريض“ .مينح
هذا املؤهل املهني مهارات التمريض الشاملة .الهدف من املهارات املكتسبة هنا هو متكني أخصائ ِّيي التمريض من رعاية األشخاص من مختلف الفئات العمرية يف
مجاالت الرعاية املختلفة .وبذلك يحل املسمى „أخصايئ متريض“ أو „أخصائية متريض“ محل املسميات املهنية السابقة التالية:
•مقدِّم/مقدِّمة رعاية لكبار السن
•مقدِّم/مقدِّمة رعاية صحية ورعاية متريضية لألطفال
فرص التعليم التكمييل والتدريب املهني املتقدم:
هل تعمل بالفعل يف التمريض ولكنك ترغب يف تويل مهام جديدة أو املزيد من املسؤولية؟ إذن ميكنك االختيار من بني مجموعة واسعة جدًّا من دورات التدريب
املتقدم ،ومن ث َّم تحقيق أهدافك الجديدة .ميكنك أن تعرث عىل نظرة عامة حول خياراتك هنا عىل سبيل املثال:

www.pflegestudium.de
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 .1معلومات حول مجال املهنة
ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:
املشورة بشأن التدريب املهني املتقدم من الوزارة االتحادية للتعليم والبحث العلمي ( :)BMBFwww.der-weiterbildungsratgeber.de

رقم الهاتف+49 800/2017909 :

فرص التدريب املهني املتقدم/التعليم التكمييل من الوكالة االتحادية للعملberufenet.arbeitsagentur.de :

 1.3املعلومات الحالية عن سوق العمل ملهن التمريض يف أملانيا
ما ينبغي عليك معرفته:
تؤدي عوامل مختلفة دو ًرا ها ًّما يف اختيار صاحب عملك ومكان عملك يف املستقبل .عىل سبيل املثال ،حالة سوق العمل وكذلك الفرص املتوقَّعة ملجموعتك املهنية
يف املنطقة املعنية .عليك أيضً ا أن تسأل نفسك أين ترى أعظم إمكانياتك :كممرض يف مستشفى ،أو يف منشأة للرعاية الطويلة األجل ،أو يف منشأة إلعادة التأهيل،
وغري ذلك.
مجال الصحة والتمريض منذ عدة سنوات .ويف املستقبل أيضً ا ،ستظل هنا حوايل  50000وظيفة شاغرة .ماذا يعني هذا
يف أملانيا ،هناك نقص يف العامل املهرة يف َ
بالنسبة إليك كأخصايئ متريض دويل؟ — سيشجع النقص يف العامل املهرة بشكل متزايد املزيد من أصحاب العامل من القطاع العريض ملهنة الصحة والتمريض
عىل توظيف أخصائيي متريض من الخارج .ليك تستطيع املستشفيات ومؤسسات الرعاية والتمريض االستمرار يف تقديم خدمات الرعاية يف املستقبل ،فإن
أخصائ ِّيي التمريض من الخارج يحظون بأهمية كبرية.

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:
ميكنك معرفة املزيد عن وضع سوق العمل يف قطاع التمريض يف أملانيا عىل الصفحة الرئيسية للوكالة االتحادية للعمل:
statistik.arbeitsagentur.de
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 .1معلومات حول مجال املهنة
 1.4مهام ومجاالت عمل أخصائيي التمريض
ما ينبغي عليك معرفته:

توجد مجاالت عمل مختلفة ألخصائيي التمريض .عىل سبيل املثال:
•
•
•
•
•

الرعاية التمريضية للمرىض
الرعاية التمريضية لألطفال
الرعاية التمريضية لكبار السن
الرعاية التمريضية املركَّزة
التمريض يف غرفة العمليات

تنقسم املجاالت املذكورة أعاله بدورها إىل مجاالت رعاية متريضية مختلفة .وهذه هي:
•
• الرعاية التمريضية للحاالت الحرجة للمرىض الداخليني (مثل املستشفى)
• الرعاية التمريضية الطويلة األجل للمرىض الداخليني (مثل دار رعاية املسنني)
الرعاية التمريضية للمرىض الخارجيني (مثل الرعاية التمريضية لألفراد يف املنزل)
•
أترى؟ بصفتك أخصايئ متريض ،فإنك تعتني بالناس يف كل مرحلة من مراحل الحياة .ويف هذا الصدد ،تشمل مهامك مجموعة واسعة من األنشطة املثرية.
وتشمل هذه:
•
املراقبة املستقلة وتقديم املشورة والرعاية ورعاية املرىض ومتريضهم
•
• توثيق اإلجراءات التمريضية وتقييمها
تنفيذ أوامر األطباء
•
املساعدة يف التدابري الطبية
•
تتمتع أنشطة التمريض األساسية بأولوية عالية يف مؤسسات الرعاية التمريضية األملانية .لذلك ،ال يتم تنفيذ األنشطة التالية حرصيًّا بواسطة مساعدي
التمريض ،ولكنها تنتمي أيضً ا إىل مجال مسؤوليتك:
•
•
•
•
•
•

العناية بالجسم
التغذية
التنقل
التدابري الوقائية (الوقاية)
تعزيز االعتامد عىل الذات
تعزيز االتصاالت واملحافظة عليها

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:
وصف مخترص أخصايئ/أخصائية متريض berufenet.arbeitsagentur.de
وصف مخترص مقدِّم/مقدِّمة رعاية صحية ورعاية متريضية لألطفالberufenet.arbeitsagentur.de :
نظرة عامة عىل قطاع الرعاية الصحيةwww.kompetenzen-gesundheitsberufe.de :
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 .1معلومات حول مجال املهنة
 1.5الروابط املهنية واالتحادات املتخصصة
ما ينبغي عليك معرفته:
الرابطة املهنية هي جهة حرة ومستقلة لتمثيل املصالح .ميارس أعضاء الرابطة املهنية نفس املهنة أو مه ًنا متصلة بها .وهنا تجتمع مصالح العديد من
العامل .يس ِّهل هذا التجميع للمصالح تنفيذ املطالب تجاه أصحاب العمل أو الجمهور.
ومن ث َّم ،فإن الروابط املهنية متثل مصالح ورغبات أعضائها فيام يتعلق بطريقة مامرسة مهنة التمريض .وهنا ميكن أن تكون مصالح األعضاء ،يف جملة
مثل عن مشورة يف أمور قانونية؟ هنا ميكن أن تساعدك رابطتك املهنية.
أمور ،ذات طبيعة اقتصادية ،أو قانونية ،أو اجتامعية ،أو مجتمعية — .هل تبحث ً

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:
يوجد يف أملانيا عدد كبري من الروابط املهنية واالتحادات املتخصصة يف مجال مهنة
التمريض .ميكنك أن تعرث هنا عىل بعض الروابط املهنية واالتحادات املتخصصة املختارة ملهن التمريض:
Deutscher Pflegerat e.V.
deutscher-pflegerat.de/

(مجلس التمريض األملاين „ج.م.)“.
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe
www.dbfk.de

(الرابطة املهنية األملانية ملهن التمريض)
Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e. V.
www.dgf-online.de

(الجمعية األملانية للتمريض املتخصص والخدمات الوظيفية „ج.م.)“.
Deutscher Berufsverband für Altenpflege e.V.
www.dbva.de

( Vالرابطة املهنية األملانية لتمريض كبار السن „ج.م.)“.
Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V.
www.rotkreuzschwestern.de/

(اتحاد ممرضات الصليب األحمر األملاين „ج.م.)“.
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 .2معلومات حول العمل
يوجد قانون عمل متميز يف أملانيا .وهذا يعني أنه :يتم تنظيم ساعات العمل واستحقاقات اإلجازات وفرتات الراحة وحقوق الفسخ والعديد
من النقاط األخرى بدقة يف عقود العمل.

 2.1حقوق وواجبات العامل يف أملانيا
ما ينبغي عليك معرفته:
عقد العمل هو األساس القانوين لعالقة العمل داخل أملانيا؛ فهو يحدد حقوق والتزامات املوظفني وأصحاب العمل .وفيام يتعلق باملحتوى ،ينبغي أن
حتم املعلومات التالية قبل إبرام العقد أو أثناءه:
تتلقى ً
•
• أسامء أطراف العقد (اسمك واسم الرشكة)
بداية العقد ومدته
•
أي بيانات بخصوص فرتة االختبار ،إن ُوجدت
•
مكان العمل
•
• وصف الوظيفة (مهامك يف املوقع)
بيانات حول الراتب
•
بيانات حول وقت العمل بالساعات يف األسبوع
•
بيانات عن استحقاق اإلجازة باأليام يف السنة
•
بيانات حول فرتات اإلخطار بالفسخ املتبادلة
•
•
غري أنه ميكن أن يتم وظيفك من خالل اتفاق أجور جامعي .وعندئذ ال تكون هذه املعلومات موجودة يف عقد العمل الفردي ،بل يف اتفاق األجور
مثل يف مؤسسة كاريتاس يف املستقبل ،فإنه يتم تدوين النقاط املذكورة أعاله يف مجموعة املبادئ التوجيهية لعقد العمل .واألمر هنا
الجامعي .إذا عملت ً
يتعلق „باملبادئ التوجيهية لعقود العمل يف مؤسسات جمعية كاريتاس األملانية“ .يجب أن تكون هذه املبادئ التوجيهية وكذلك اتفاقات األجور الجامعية
املعمول بها بشكل عام متاحة للموظفني.
مهالت اإلخطار باإلنهاء:
تعطيك فرتات اإلخطار باإلنهاء معلومات حول املدة التي يتعني عليك فيها إبالغ صاحب العمل مسبقًا بإنهاء عالقة العمل .وينطبق نفس اليشء عىل
الرشكة تجاهك .من حيث املبدأ ،هناك فرتة إخطار باإلنهاء ملزِمة قانونًا مدتها أربعة أسابيع عىل األقل يف أملانيا .ولكن انتبه :تنطبق فرتة اإلخطار باإلنهاء
القانونية هذه فقط إذا كنت يف عالقة عمل دامئة ألكرث من ستة أشهر.
ميكنك العثور عىل جميع املعلومات املتعلقة بفرتات اإلخطار باإلنهاء ،حتى أثناء فرتة االختبار ،إما يف عقد عملك أو يف اتفاق األجور الجامعي الخاص بك.
ميكن الحصول عىل اتفاقات األجور الجامعية من مؤسسات جمعية كاريتاس األملانية ،عىل سبيل املثال .إذا مل تجد أي معلومات عن فرتة اإلخطار باإلنهاء
يف عقد العمل أو اتفاق األجور الجامعي الخاص بك ،فيجب عليك أيضً ا تنظيم هذه املعلومات كتاب ًّيا.
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 .2معلومات حول العمل
الرشوط امللزِمة و/أو رشوط إعادة املال:
احرص عىل إيالء اهتامم خاص ملا يسمى الرشوط امللزِمة و/أو رشوط إعادة املال .ميكن العثور عليها يف عقد عملك أو يف وثائق تكميلية — .ما هي
الرشوط امللزِمة و/أو رشوط إعادة املال؟ هي رشوط تصف بعض االلتزامات التي تقع عىل عاتقك تجاه الرشكة بصفتك موظفًا .عىل وجه التحديد،
غيت وظيفتك عىل الرغم من اللوائح ذات الصلة ،فعليك أن تتوقع
تنص هذه اللوائح عىل أنه ال يجوز لك تغيري وظيفتك لفرتة معينة من الوقت .إذا ّ
سداد مدفوعات نقدية لصاحب العمل .لذلك عليك أن تراجع البيانات املالية الواردة يف عقدك للتأكد من مالءمتها .إذا مل تكن متأكدًا ،فيمكن للمحامني
املستقلني املتخصصني يف قانون العمل األملاين مساعدتك.
ميكنك أيضً ا االستفادة من عرض „الدمج العادل“ الذي تقدمه شبكة  .IQإنها تقدم لك املشورة حول بعض املواضيع مثل الرشوط امللزِمة و/أو رشوط
إعادة املال .ستجد يف هذا الكتيب معلومات إضافية حول هذا الشأن يف النقطة „( 6املشورة املحايدة وغريها من أشكال الدعم).
مشاركة املوظفني يف اإلدارة وصنع القرار يف الرشكة:
بصفتك موظفًا ،لديك الحق يف املشاركة يف اإلدارة واملشاركة يف عمليات صنع القرار يف الرشكة التي تعمل بها .بالنسبة إىل أصحاب العمل يف القطا َعني
العام أو الخاص ،ميكنك االتصال مبجلس العامل أو هيئة متثيل العامل .هذه الجهات عبارة عن هيئات منتخبة لتمثيل العامل ،وذات طابع مؤسيس يف
املصانع والرشكات ومجموعات الرشكات .وهي متثل مصالح املوظفني ووجهات نظرهم.
يف املؤسسات الكنسية أو الخريية ،يُطلق عىل هيئة املشاركة يف اإلدارة اسم هيئة متثيل املوظفني ( .)MAVميثل األعضاء املنتخبون يف هذه الهيئة مصالح
املوظفني تجاه أصحاب العمل .وتعترب مهامهم مامثلة ملهام مجالس العامل.

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:
karrierebibel.de
www.make-it-in-germany.com
www.faire-integration.de
www.bundesgesundheitsministerium.de
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 .2معلومات حول العمل
 2.2قانون التأمني االجتامعي يف أملانيا
ما ينبغي عليك معرفته:
أثناء عملك كأخصايئ متريض يف أملانيا ،أنت خاضع للتأمني االجتامعي .وهذا يعني أنك عضو مشارك تلقائ ًّيا يف التأمينات املختلفة .وفقًا لذلك ،سيتم خصم
نسبة مئوية ثابتة من راتبك مبارش ًة كاشرتاكات يف التأمني االجتامعي .تتدفق هذه االشرتاكات إىل صندوق رشكات التأمني االجتامعي .يف املقابل ،بفضل
التأمينات ،سوف يتم دعمك ماليًّا إذا مرضت أو فقدت عملك.
تشمل اشرتاكات التأمني االجتامعي جميع أنواع التأمني اإلجباري .وتشمل هذه:
•
•
•
•

تأمني املعاش التقاعدي
التأمني الصحي
تأمني الرعاية التمريضية
التأمني ضد البطالة

التأمني التضامني
يتم تنظيم التأمني الصحي وتأمني الرعاية التمريضية بشكل تضامني .وهذا يعني أن االشرتاكات التي تدفعها لن ت ُدفع مبارش ًة وبنفس املبلغ إىل
وبدل من ذلك ،تتدفق مدفوعات الدعم هذه حسب الحاجة إىل أعضاء رشكة التأمني الذين يدفعون االشرتاكات ،ومن ث َّم أيضً ا مببالغ متفاوتة.
املستفيدينً .
االستحقاقات النقدية القامئة عىل االشرتاكات:
تأمني املعاش التقاعدي هو استحقاق نقدي قائم عىل االشرتاكات .ومن ث َّم ،فإن مبلغ مدفوعات التأمني يتكون من مبلغ االشرتاكات التي دفعتها .هذا
عاطل عن
يعني باختصار :أنك ستحصل عىل ما دفعته مسبقًا يف تأمني املعاش التقاعدي الخاص بك .يتم أيضً ا دفع تأمني البطالة إليك مبارش ًة إذا أصبحت ً
العمل ،غري أنه يتم هنا احتساب مبلغ االستحقاق النقدي عىل أساس راتبك يف آخر  12شه ًرا.
تفاصيل حول تأمني املعاش التقاعدي:
أنت تدفع اشرتاكات يف تأمني املعاش التقاعدي من أجل الحصول عىل معاش بعد أن تتقاعد عن العمل .يُطلق عىل هذه الفرتة اسم التقاعد .يُحدَّد مبلغ
املعاش عىل أساس دخلك يف وقت عملك .ت ُحسب هنا سنوات االشرتاك يف أملانيا .من حيث املبدأ ،تُدفع معاشات التأمني التقاعدي القانوين يف خارج البالد
أيضً ا .هذا هو الحال إذا هاجرت مرة أخرى بعد تقاعدك عن العمل يف أملانيا ،إال أنه يف بعض الحاالت الفردية ،قد تكون هناك قيود .لذلك من املهم أن
تستعلم عن ظروفك الفردية يف الوقت املناسب لدى هيئة التأمني التقاعدي األملانية.
تفاصيل حول التأمني الصحي وتأمني الرعاية التمريضية:
بصفتك موظفًا ،لديك دامئًا تأمني صحي .وهنا ستكون إما عض ًوا يف التأمني الصحي القانوين أو تأمني صحي خاص .إذا مرضت يف أي وقت ،فستغطي رشكة
التأمني الصحي تكاليف عالجك الطبي .عندما تربم تأمي ًنا صحيًّا ،ستتم تغطيتك تلقائيًّا بتأمني الرعاية التمريضية .يدخل تأمني الرعاية التمريضية حيز
التنفيذ عندما ال تستطيع أن تعتني بنفسك بسبب مرض خطري أو الشيخوخة .ومن ث َ َّم ،ميكنك استخدام تأمني الرعاية التمريضية -عىل سبيل املثال-
لتمويل املساعدة املقدَّمة من املمرض أو املمرضة.
التأمني ضد البطالة:
منتظم للعاطلني عن العمل لفرتة مع ّينة من الزمن .من حيث املبدأ ،يجب لهذا الغرض أن يكون قد تم التأمني عليك ملدة
دخل
يدفع التأمني ضد البطالة ً
ً
عام واحد خالل العا َمني املاضيَني أثناء عملك ،ويجب أن تبحث عن عمل مرة أخرى.

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول التأمينات االجتامعية عىل موقع Make it in Germanyعىل اإلنرتنت.
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 .3عملية الهجرة وتعزيز االندماج
إذا كنت ترغب يف دخول أملانيا من بلد ثالث ،فأنت تحتاج إىل ترصيح إقامة .يتم منحك هذا الترصيح عىل أساس الغرض من إقامتك.
توجد يف أملانيا مجموعة واسعة من عروض املشورة املتعلقة بالهجرة واالندماج.

 3.1إمكانيات الهجرة
ما ينبغي عليك معرفته:
مينحك قانون هجرة العامل املهرة ( )FEGالفرصة لترسيع إجراءات دخولك البالد .وهذا األمر تنظِّمه املادة 81أ من قانون اإلقامة ( .)AufenthGهل
لديك عرض عمل محدَّد؟ إذن ميكن لصاحب العمل أن يقدم لك طلبًا ملا يُعرف باسم „إجراءات العامل املهرة املع َّجلة“ مقابل دفع رسوم.
إجراءات العامل املهرة املع َّجلة:
تلعب دائرة شؤون األجانب دو ًرا رئيس ًّيا يف إجراءات العامل املهرة املع َّجلة .إنها مسؤولة عن تقديم املشورة ألصحاب العمل بشأن متطلبات دخول البالد
بالنسبة إليك .وباإلضافة إىل ذلك ،سرتاجع دائرة شؤون األجانب جميع الرشوط املعمول بها وسترشع يف إجراءات االعرتاف .تلتزم السلطات املعنية مبواعيد
نهائية قصرية نسب ًّيا طوال فرتة اإلجراءات .بصفة عامة ،ال تستغرق إجراءات العامل املهرة املع َّجلة أكرث من أربعة أشهر .ومن ناحية الوقت ،ميكن تقسيم
املواعيد عىل النحو التايل:
•
•
•

حوايل ستة أسابيع إلصدار التأشرية
حوايل مثانية أسابيع إلجراءات االعرتاف
حوايل أسبوع إلجراءات املوافقة

إجراءات الدخول العادية:
وبدل من ذلك ،ميكنك االستمرار يف استخدام ما يسمى بـ „إجراءات الدخول العادية“ ،وإذا لزم األمر„ ،إجراءات الحصول عىل موافقة مسبقة من الوكالة
ً
االتحادية للعمل“ .هذا األمر منظَّم قانونًا يف املادة  36الفقرة  3من الئحة التوظيف ( .)BeschVإذا كانت إجراءات العامل املهرة املع َّجلة املوضَّ حة أعاله
غري ممكنة ،فناقش مع صاحب العمل اإلجراء الذي يجب عليك اختياره بدلً من ذلك:
•
•

إجراءات الدخول العادية أو
إجراءات الحصول عىل موافقة مسبقة من الوكالة االتحادية للعمل

ميكن تطبيق هذه اإلجراءات أيضً ا عىل جمع شمل أرسة الزو َجني ،وكذلك عىل األطفال .من املهم هنا أن ت ُقدَّم الطلبات بشكل متسق زمنيًّا .وهذا يعني
أنه :يجب أن يتم دخول أفراد األرسة إىل البالد يف غضون ستة أشهر من تاريخ دخول العامل املتخصص البالد.

منذ مارس/آذار  ،2020أصبح من املمكن أيضً ا دخول أملانيا يف إطار اتفاقات التوظيف بني الوكالة االتحادية للعمل وإدارات العمل يف بلدان منشأ مختارة.
هذا الخيار منصوص عليه قانونًا يف املادة 16د الفقرة  4من قانون اإلقامة .ال تتطلب تأشرية الدخول التي يتم إعطاؤها هنا عملية اعرتاف فردية مكتملة.
وهذا يختلف عن اإلجراءات املذكورة سابقًا،
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 .3عملية الهجرة وتعزيز االندماج
إال أن هناك رشطًا واحدًا مهمًّ لدخول البالد يف إطار اإلجراءات املذكورة يف املادة 16د الفقرة  4من قانون اإلقامة :وهو أنه ال ميكن دخول البالد إال إذا
كان من املمكن ،وفقًا لتقدير الوكالة االتحادية للعمل ،تحقيق االعرتاف الكامل باملؤهالت املهنية األجنبية .لذلك ،فإن الوكالة االتحادية للعمل ال تربم أي
اتفاقات إال ملؤهالت مهنية مختارة يف بلد املنشأ .تتمثل العوامل الحاسمة هنا يف املقام األول يف هذه النقاط الثالث:
•
•
•

أن تعترب الوكالة االتحادية للعمل املؤهالت املهنية ذات الصلة مناسبة
أن تعترب االتحادات املهنية والهيئات املعنية واملختصة باالعرتاف املهني املؤهالت املهنية ذات الصلة مناسبة
أن تكون هناك -وفقًا للوكالة االتحادية للعمل -هياكل تدريب مهني مناسبة للمؤهالت املهنية ذات الصلة

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:
ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول إجراءات العامل املهرة املع َّجلة عىل الصفحة الرئيسية ل „.”Make it in Germany

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول جمع شمل األرسة لدى املكتب االتحادي للهجرة والالجئني

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF

مفصلة من شبكة  IQعند دخول البالد يف إطار اتفاقات التوظيف
معلومات َّ
ستجد هنا :إصدا ًرا باللغة األملانية وإصدا ًرا باللغة اإلنجليزية.

 3.2البنية التحتية الستشارات الهجرة واالندماج
ما ينبغي عليك معرفته:
توجد يف أملانيا مجموعة واسعة من عروض املشورة املتعلقة بالهجرة واالندماج .ميكن العثور عىل بعض أهم جهات االتصال يف القامئة التالية:
خصيصا
• منذ عام  ،2005تقدم الحكومة االتحاديةاملشورة يف مجال الهجرة إىل املهاجرين البالغني .واألمر يتعلق هنا بعرض تم إعداده
ً
للمهاجرين الجددMigrationsberatung für erwachsene Zugewanderte .
خدمة مشورة الهجرة  mbeon-Appهي خدمة رقمية .وهي تتيح للباحثني عن املشورة إمكانية االستفادة من املشورة عن طريق
•
الدردشة عرب تطبيق .mbeonميكن هنا توضيح األسئلة املتعلقة بالوصول إىل أملانيا ،والعمل واملهنة ،وتعلُّم اللغة األملانية ،والصحة ،واملعيشة.
فضل عن أنه آمن البيانات .يف الوقت نفسه ،يتم توفري معلومات
استخدام خدمة املشورة عرب الدردشة هو أمر مجاين ،وال يتم فيه تحديد الهوية ً
شاملة حول الهجرة كأداة مساعدة توجيهية أولية يف التطبيق وعىل موقع الويب للمكتب االتحادي للهجرة والالجئني .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك
فرصة للحصول عىل مشورة شخصية من أي مركز من مراكز استشارات الهجرة للبالغني.
• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF
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 .3عملية الهجرة وتعزيز االندماج
• Faire Integrationالدمج العادل هو خدمة مشورة عىل مستوى االتحاد األملاين ،والتي تُقدَّم لالجئني وغريهم من املهاجرين الذين ال
يأتون من االتحاد األورويب .تشمل الخدمة املسائل املتعلقة بالقانون االجتامعي وقانون العمل .من خالل مجموعة عملية من املواضيع ،ستتعلم هنا
الكثري من الحقائق املثرية لالهتامم حول جوانب مثل األجور ،وساعات العمل ،واإلجازة ،وإنهاء التعاقد ،والتأمني الصحي .ستجد يف مراكز املشورة
أيضً ا نصائح حول أسئلة محددة حول مجموعة مواضيع تتعلق بظروف العمل يف الوظيفة ،ويف التدريب املهني ،والتدريب الداخيل .ال يهم هنا ما
إذا كنت تعمل بالفعل أو ترغب فقط يف االطالع مسبقًا عىل الظروف املعنية .تقدم مراكز املشورة أيضً ا ورش عمل مثل دورات االندماج أو دورات
اللغة .إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول مواضيع مثل البحث عن وظيفة أو حالة اإلقامة ،فستتم إحالتك إىل مراكز املشورة املتخصصة واملؤسسات
االستشارية.

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:
معلومات عامة حول املشورة يف مجال الهجرة:
www.netzwerk-iq.de
www.bmi.bund.de

 3.3فرص املشاركة السياسية ،واالجتامعية ،والدينية ،والثقافية
ما ينبغي عليك معرفته:
ميكنك يف أملانيا أن تصبح ناشطًا سياس ًّيا ،واجتامع ًّيا ،ودين ًّيا و/أو ثقاف ًّيا بطرق مختلفة .يوفر املوقع اإللكرتوين ملفويض الحكومة االتحادية لشؤون الهجرة
والالجئني واالندماج خطوة أوىل نحو إيجاد فرص املشاركة والدعم.
تتيح لك املنظامت ،التي يديرها املهاجرون بأنفسهم ،أيضً ا إمكانية املشاركة االجتامعية والثقافية .وتشمل هذه املنظامت ،عىل سبيل املثال ،رابطة
أخصائيي التمريض املعيَّنني دوليًّا يف أملانيا .هناك خيار آخر ،وهو أن تتواصل مع البلدية/دائرة الكنيسة التي تتبعها أو الجمعيات يف مكان إقامتك.
www.integrationsbeauftragte.de

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:
تقدم لك شبكات  IQخدمات متعددة .ميكنك أن تعرث هنا عىل خدمات
بالقرب منكwww.netzwerk-iq.de :
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 .4عملية االعرتاف
ليك تستطيع العمل يف أملانيا ،يجب االعرتاف مبؤهلك األجنبي .ويتطلب ذلك ما يسمى بإجراءات االعرتاف .من أجل الحصول عىل
االعرتاف ،يجب إثبات امتالك كفاءات ومهارات معينة يف أملانيا .تختلف مهنة التمريض من بلد إىل آخر .لذلك ،من املمكن أن تكون ال
تزال تفتقر إىل بعض الكفاءات واملهارات ذات األهمية الخاصة يف أملانيا.
غري أنه إذا كنت تفي بجميع املتطلبات ،فسيتم االعرتاف مبؤهالتك املهنية ،حتى إنه ميكن أن يتم االعرتاف مبؤهالتك املهنية قبل
دخولك أملانيا .وبذلك ستحصل عىل ترخيص مزاولة املهنة كأخصايئ متريض يف أملانيا .ومع ذلك ،ال يزال هناك -يف كثري من األحيان-
نقص يف الكفاءات واملهارات التي ميكن أن تع َّوض يف بداية إقامتك يف أملانيا .تس َّجل هذه املهارات التي تنقصك كتابيًّا فيام يسمى
بإشعار املهارات الناقصة ( )Defizitbescheidويتم إبالغك بها.

ما ينبغي عليك معرفته:

هناك طريقتان لتعويض املهارات الناقصة:

من خالل اختبار معرفة:
•
•يف اختبار املعرفة هذا ،يتم التحقق من مدى توافق مؤهلك املهني املكتسب يف الخارج مع النظري األملاين .ولهذا الغرض ،سوف تجتاز امتحانًا شفهيًّا
وامتحانًا تحريريًّا .بنا ًء عىل نتائجك ،سيتم تحديد ما إذا كانت املحتويات التي تعلَّمتها يف الخارج تعادل محتويات التدريب املهني األملاين .ولكن ال
تقلق ،فهناك دورات خاصة ألخصائيِّي التمريض سوف تُ ِعدّك عىل النحو األمثل الجتياز اختبار املعرفة هذا بنجاح.
من خالل مواءمة املؤهالت:
•
•مواءمة املؤهالت هي دورة تع ّوض الحاجة الحالية إىل مؤهالت إضافية .معظم هذه الدورات لها هيكل معياري .إذا كانت مواءمة املؤهالت جز ًءا
من رشط قرار االعرتاف الخاص بك ،فسوف تتبعها اإلجراءات التالية:
•
•
•

دورات اللغة يف املستوى B2
دورات تدريبية مهنية متخصصة
تدريب داخيل يف املستشفيات

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:
نرشت شبكة  IQملفًا حول املواضيع يف مجال التمريض .يز ّودك هذا امللف مبعلومات حول االعرتاف املهني بأخصايئ التمريض/أخصائية التمريض.
Informationen zur Berufsanerkennung Pflegefachfrau/Pflegefachmann
املكتب االتحادي للهجرة والالجئني :الخط الساخن لالعرتاف باملؤهالت املهنية األجنبية „العمل والحياة يف أملانيا“
Hotline zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse Arbeiten und Leben in Deutschland
االعرتاف يف أملانيا :بوابة معلومات الحكومة االتحادية لالعرتاف باملؤهالت املهنية األجنبية
Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen
ميكنك معرفة كيفية االعرتاف مبؤهالتك املهنية والجهة املختصة بذلك باستخدام أداة البحث عن االعرتاف „ .“Anerkennungs-Finderهنا ميكنك العثور عىل مراكز مشورة
مجانية.
 :Make it in Germanyبوابة الحكومة االتحادية للعامل املهرة من الخارج
بوابة  :BQمعلومات عن املؤهالت املهنية األجنبية وملحات عن الواليات واملهن
املعهد االتحادي للتعليم والتدريب املهني ( :)BIBBمعلومات عن االعرتاف باملؤهالت املهنية األجنبية يف أملانيا
مكتب الخدمة املركزي لالعرتاف املهني ( :)ZSBAتقديم املشورة والدعم مجانًا يف إجراءات االعرتاف | برنامج الدعم „الدمج من خالل التأهيل ( “)IQيدعمك فيالبحث عن
إجراء مناسب يف منطقتك .وهنا يقفون إىل جانبك من خالل تقديم املشورة لك بشأن املواضيع التالية :تقديم الطلب ،وفرص التأهيل ،وآفاق سوق العمل ،والدخول إىل أملانيا.
ميكنك يف هذا الصدد االستفادة من شبكات  IQالخاصة بالربنامج.
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 .5معلومات حول اكتساب اللغة
من أجل الحصول عىل ترخيص مهني يف أملانيا ،يجب أن تكون قاد ًرا عىل إثبات امتالكك مستوى لغويًّا معي ًنا.

ما ينبغي عليك معرفته:
يف الوقت الحايل ،يتطلب الرتخيص املهني أن تكون لديك شهادة مستوى اللغة  B2وفقًا لإلطار املرجعي األورويب املو َّحد للغات ،غري أن املستوى - B1وفقًا
لإلطار املرجعي األورويب املو َّحد للغات -يكفي مبدئيًّا للدخول إىل أملانيا .وميكن بعد ذلك أن يتم التأهيل للمستوى  B2يف أملانيا .يف املستقبل ،سيتم
إثبات املستوى اللغوي عىل أساس اختبار اللغة التخصيص  B2لتخصص التمريض .تستعد بعض الواليات االتحادية بالفعل لعملية التغيري .تُعترب الواليات
االتحادية شليسڤيج-هولشتاين ،وهامبورج ،وبرمين ،وساكسونيا السفىل ،وميكلنبورج-فوربومرن أول من أدخل التوجيهات اللغوية التخصصية للمستوى
خصيصا للمامرسة املهنية يف التمريض.
فضل عن دورات ت ُ ِعدّك
 .B2وهناك ت ُقدَّم دورات لغوية عامة ً
ً
إن األساس القانوين لدورات اللغة املهنية يف اللغة األملانية هو „الئحة تعزيز اللغة األملانية للمجال املهني“ ( .)DeuFöVاملكتب االتحادي للهجرة
والالجئني ( )BAMFهو املسؤول عن دورات تعزيز اللغة األملانية للمجال املهني .يسمح املكتب االتحادي للهجرة والالجئني ملقدمي الخدمات من
القطا َعني العام والخاص بتقديم هذه الدورات .وبالنسبة إىل األشخاص ،الذين هم يف مرحلة االعرتاف مبؤهالتهم املهنية األجنبية ،ميكن أن ُينحوا أذونات
من ِق َبل املكتب االتحادي للهجرة والالجئني.

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:
هناك عرض آخر لتعليم اللغة األملانية يف مجال التمريض يقدمه قسم „ IQاللغة األملانية للمجال املهني“ مع لعبة التعلّم التفاعلية „يوم واحد يف اللغة
األملانية  -يف التمريض“ .ستجد يف اللعبة متارين عىل التواصل واملفردات والرتاكيب والنطق ملتعلمي اللغة األملانية من املستوى  .B1تتوفر لعبة التعلّم
مفصلة لدروس اللغة األملانية .ميكنك الوصول إىل اللعبة هنا:
كتطبيق وكنسخة ويب .وباإلضافة إىل ذلك ،تتوفر مواد إضافية َّ
www.ein-tag-deutsch.de

ستجد مجموعة من املواد ملجال التمريض عىل موقع قسم „ IQاألملانية للمجال املهني“ عىل شبكة اإلنرتنت .ميكن أن تساعدك مجموعة املواد هذه يف
تعلّم اللغة األملانية .ستجد املواد املذكورة هنا:

www.deutsch-am-arbeitsplatz.de

مفصلة حول مهارات اللغة األملانية املطلوبة:
ستجد عىل مواقع „ “Make it in Germanyمعلومات َّ

www.make-it-in-germany.com

ميكنك هنا االطالع عىل املستويات املختلفة لإلطار املرجعي األورويب املو َّحد للغات:
www.europaeischer-referenzrahmen.de
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 .6املشورة املحايدة وغريها من أشكال الدعم
توجد يف أملانيا مجموعة كبرية وواسعة النطاق من عروض املشورة والدعم .تشمل هذه العروض أيضً ا العديد من املشورات
واملساعدات املحايدة واملجانية لك.

ما ينبغي عليك معرفته:
بغض النظر عن املعلومات التي تتلقاها من صاحب العمل أو وكالتك ،يجب أن تكون عىل دراية مبراكز املشورة املحايدة .هناك العديد
ّ
من العروض ،بعضها مد َرج يف هذه الصفحة .ال تخجل من االستفادة من العروض .فمن املمكن أن تكون مفيدة للغاية يف مواقف
مختلفة.

ميكنك االطالع هنا بشكل متعمق:
عرض „الدمج العادل“ هو أحد محاور املشورة الرئيسية لربنامج الدعم  .IQيشمل عرض املشورة قضايا قانون العمل والقانون
رشا بعالقة العمل ،مثل األجور ،وساعات العمل ،واإلجازة ،وفسخ التعاقد،
االجتامعي .يتعلق األمر هنا باألسئلة التي ترتبط ارتباطًا مبا ً
والتأمني الصحي.
تأسست شبكة „العمل والحياة“ لتقديم املشورة للموظفني األجانب من أجل التبادل املهني والتأهيل والعمل املشرتك يف العالقات
العامة .ميكن تقديم املشورة بلغات مختلفة (يف األغلب األملانية ،أو اإلنجليزية ،أو الفرنسية ،أو اإلسبانية ،أو البولندية ،أو األوكرانية ،أو
الكرواتية ،أو الروسية ،أو الرتكية ،أو العربية).
تقدم منصة „ “Handbook Germanyإجابات من األلف إىل الياء عن الحياة يف أملانيا يف شكل مقاطع فيديو ونصوص .وفيها ميكنك
االختيار من بني هذه اللغات السبع :األملانية ،والعربية ،واإلنجليزية ،والفارسية ،والرتكية ،والفرنسية ،والبشتونية ،والروسية .ستجد
يف منصة  Handbook Germanyنصائح مهمة حول مواضيع ،مثل اللجوء ،والسكن ،والصحة ،والعمل ،والتدريب املهني ،والرعاية
النهارية ،والدراسة الجامعية .ستجد أيضً ا جهات اتصال مناسبة يف منطقتك عىل الصفحات املحلية .هنا بعض األمثلة:
التأمني الصحي يف أملانيا
كيف يعمل نظام التمريض األملاين؟

•
•
•
يوص باستخدام عرض يوتيوب املقدَّم من اتحاد النقابات األملاين بشأن مواضيع قانون العمل ،غري أنه ال توجد إشارة
أخ ًريا وليس آخ ًراَ ،
مبارشة إىل مهن التمريض.
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