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إجراءات االعتراف
باملهن الطبية األكادميية
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إجراء االعتراف
علي احلصول على اعتراف مبؤهالتي املهنية؟
هل ينبغي ّ
إذا أردت العمل في أملانيا كطبيب بشري ،أو طبيب أسنان ،أو طبيب بيطري،
أو صيدلي ،أو طبيب نفسي ،أو طبيب لألمراض النفسية لألطفال أو البالغني
دون أي قيود ،فإنك بحاجة إلى احلصول على اعتراف من احلكومة أو ما
ُيس ّمى تصديق .وميكنك التقدم بطلب للحصول على هذا التصريح بغض النظر
عن جنسيتك أو وضع إقامتك.
في حالة حصولك على املؤهل من مكان خارج االحتاد األوروبي ( ،)EUأو
خارج املنطقة االقتصادية األوروبية ( ،)EEAأو خارج سويسرا ،فيمكنك تقدمي
ً
عوضا عن احلصول على اعتراف
طلب للحصول على تصريح عمل مؤقت
مبؤهالتك ،إال أن هذا التصريح عاد ًة يكون ساري املفعول ملدة عامني فقط بحد
أقصى وال ميكن متديده إال في حاالت فردية خاصة .و ُيشترط للحصول على
هذا التصريح أن تتمكن من أن تثبت إمتامك احلصول على تدريب طبي .وال
يحمل تصريح العمل هذا في طياته أي اعتراف مبؤهالتك املهنية التي حصلت
عليها في اخلارج.
وإذا لم ترغب في ممارسة الطب ،وأردت على سبيل املثال العمل في مجال
االقتصاد ،فلن حتتاج إلى تصديق أو تصريح عمل.

ما هي خطوات عملية االعتراف؟
بادئ ذي بدء ،ق ّدم طل ًبا للحصول على التصديق لدى جهة التصديق املخ ّولة لك.
وتتحدد جهة التصديق اخلاصة بك وف ًقا ملكان العمل الفعلي أو الذي تسعى إليه
في أملانيا .وإذا كنت ال تزال في اخلارج ،فيمكنك ً
أيضا تقدمي طلبك هناك.
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أما اخلطوة التالية ،فتعتمد في املقام األول على البلد الذي حصلت فيه على
مؤهلك .ووف ًقا ملؤهالتك املهنية ،ميكنك اخلضوع إما إلجراء االعتراف التلقائي
أو إجراء االعتراف الفردي:

ويتم التصديق على مؤهلك في حالة عدم العثور على أي اختالفات جوهرية
عند مقارنة املؤهل وكذلك في حالة استيفاءك لبقية الشروط (كاملهارات
اللغوية على سبيل املثال).

¢وفي إجراء االعتراف التلقائي ،يتم االعتراف مبؤهالت األطباء البشريني،
وأطباء األسنان ،واألطباء البيطريني ،والصيادلة ،الذين حصلوا على
مؤهالتهم في منطقة االحتاد األوروبي ( )EUأو املنطقة االقتصادية
األوروبية ( )EEAأو سويسرا ،بدون إجراء اختبار املعادلة الفردي.
و ُيشترط لذلك أن تكون حصلت على مؤهلك املهني وفق ملحق املبدأ
التوجيهي لالعتراف املهني  .EG/36/2005وال تهم ما هي جنسيتك.
وستجد في ملحق املبدأ التوجيهي املوعد األخير للتقدمي لكل مؤهل مهني.
وإذا كنت بدأت تدريبك قبل هذا املوعد ،فيتعني عليك ً
أيضا إثبات أنك
مارست مهنتك بفعالية وبصورة قانونية ملدة ثالث سنوات على األقل ودون
انقطاع خالل السنوات اخلمس املاضية.

وفي حالة وجود اختالفات جوهرية عند املقارنة ،فيتعني عليك اجتياز اختبار
املعرفة والكفاءة للحصول على التصديق .وفي تلك األثناء ،ميكنك ممارسة
عملك بتصريح عمل مؤقت إذا لزم األمر .ويحق لك بهذا التصريح ممارسة
مهنتك ولكن في نطاق محدود (كأن تكون طبي ًبا مساع ًدا على سبيل املثال).

وأحيانًا ،تطلب هيئة التصديق ً
أيضا شهادة مطابقة من البلد الذي تدربت
فيه .وتؤكد هذه الشهادة أن التدريب الذي حصلت عليه يستوفي متطلبات
احلد األدنى للمبدأ التوجيهي لالعتراف املهني.
وستتلقى التصديق إذا كنت تستوفي بقية شروط التصديق (كاملهارات
اللغوية على سبيل املثال).
¢أما إجراء االعتراف الفردي ف ُيطبق عندما ال يكون إجراء االعتراف التلقائي
مطروحا .وهذا يتعلق بـ:
للمؤهل األجنبي خيا ًرا
ً

علي إجادة اللغة األملانية للحصول على التصديق؟
هل يتوجب ّ
ً
شرطا للحصول على التصديق ،ويتوجب عليك
إن اإلملام باللغة األملانية ُيعد
أن تقدم ما يفيد إجادتك للغة األملانية حتى مستوى  B2وفق اإلطار األوروبي
املرجعي العام للغات ( .)CEFRوبالنسبة لألطباء البشريني وأطباء األسنان
وكذلك الصيادلة ،فيتوجب عليهم ً
أيضا تقدمي ما يفيد امتالكهم للمهارات اللغوية
املتخصصة اخلاصة مبستوى  .C1أما األطباء النفسيني وكذلك أطباء األمراض
النفسية لألطفال والبالغني ،فيحتاجون للمهارات اللغوية املتخصصة ملستوى
 .C2وتُعد هذه املهارات اللغوية اخلاصة بكل مهنة ضرورية حتى تكون قاد ًرا
على التواصل مع زمالئك ومرضاك دون أي مشاكل.
ال يتوجب عليك إثبات املهارات اللغوية الالزمة عند تقدمي الطلب ،بل يكفي تقدمي
الوثائق التي تفيد إجادتك للغة خالل سريان اإلجراءات .وملزيد من املعلومات،
ُيرجى التواصل مع هيئة التصديق املعنية بك.

 األشخاص احلاصلني على مؤهالت من الدول غير األعضاء

تكلفة اإلجراء
 األطباء البشريني ،أطباء األسنان ،األطباء البيطريني ،الصيادلة الذين ال
يسري إجراء االعتراف التلقائي على مؤهالتهم
 األطباء النفسيني
 أطباء األمراض النفسية لألطفال والبالغني
وعند إجراء االعتراف الفردي ،تقارن هيئة التصديق مؤهلك باملؤهل
األملاني ،وتنطوي هذه املقارنة على معايير رسمية كاحملتوى ومدة التدريب
وكذلك اخلبرة املهنية.

حتدد هيئة التصديق الرسوم املطلوبة .ولذلكُ ،يرجى االستعالم عن التكاليف
احملتملة قبل تقدمي الطلب .وإذا قمت بالتسجيل في أملانيا كباحث عن عمل
أو كنت تتلقى إعانات اجتماعية ،فيمكن حتت ظروف خاصة أن تتولى بعض
الوكاالت احلكومية ،كوكالة التوظيف االحتادية أو مركز الوظائف ،تغطية
التكاليف .و ُيرجى مراعاة أنه يجب دائ ًما طلب سداد الرسوم ُمقد ًما.
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املستندات املطلوبة
عند تقدمي طلب التصديق ،يجب تقدمي املستندات التالية:
¢منوذج الطلب (ميكن العثور عليه على صفحة اإلنترنت اخلاصة بهيئة
التصديق املّخ ّولة لك)
¢مستند إثبات الهوية (بطاقة شخصية أو جواز سفر)
¢حملة عامة بتنسيق جدولي عن التدريب والنشاط املهني السابق
¢وثائق مؤهالت التدريب وكذلك املزيد من املؤهالت األخرى إن وجدت
¢وثائق تفيد اخلبرة املهنية ذات الصلة وكذلك التطورات األخرى في مجال
التعليم
¢شهادة ترخيص مزاولة املهنة في املوطن األصلي
¢بيان يفيد رغبتك في ممارسة املهنة في أملانيا (يسقط هذا الشرط في
حالة احلصول على املؤهالت من منطقة االحتاد األوروبي (/)EUاملنطقة
االقتصادية األوروبية (/)EEAسويسرا)
وأثناء اإلجراء ،ال تزال حتتاج إلى تقدمي هذه الوثائق إلثبات أنك تستوفي
الشروط األخرى للتصديق:
¢شهادة طبية حديثة تثبت لياقتك من الناحية الطبية
بحسن السير والسلوك
¢شهادة رسمية ُ
¢بيان ما إذا كنت على ذمة قضية جنائية
¢وثيقة تفيد إجادتك للغة
يجب إعادة تقدمي املستندات مترجمة إلى األملانية .وستبلغك هيئة التصديق
عما إذا كان يتعني عليك إجراء الترجمات لدى مترجم ُمعتمد رسم ًيا وكذلك
التصديق على صور املستندات .وعالوة على ذلك ،ميكنك االستفسار هناك عن
الوثائق األخرى املطلوبة ً
أيضا .ولن يتم البت في الطلب حتى يتم تقدمي جميع
املستندات املطلوبة.

هل حصلت على تخصص خارج أملانيا ،وتود العمل في أملانيا كطبيب
بشري متخصص أو طبيب أسنان متخصص أو صيدلي متخصص؟
إذن فإنك حتتاج بجانب التصديق ً
أيضا إلى اعتراف ملمارسة تخصصك.
ويتعني عليك أن تُق ّدم طل ًبا لرابطة األطباء األملان املعنية أو اجلمعية األملانية
ألطباء األسنان أو اجلمعية األملانية لألطباء البيطريني أو غرفة الصيادلة في
الوالية التي ترغب في مزاولة النشاط بها .وميكنك تقدمي هذا الطلب اآلن في
بعض الواليات للحصول على التصريح ،إذا كنت متتلك تصريح عمل مؤقت.

9

8

من أين أعثر على املعلومات؟
ميكنك معرفة اجلهة اخلاصة بإجراء االعتراف مبؤهلك وكذلك مزيد من
املعلومات عن اإلجراء عبر صفحتنا على اإلنترنت بلغات متعددة عبر املوقع
 .www.anerkennung-in-deutschland.deوميكنك احلصول على
املعلومات األولية عبر الهاتف باللغتني األملانية واإلجنليزية من الساعة  9وحتى
الساعة  15بالتوقيت األوروبي املركزي من خالل «اخلط الساخن للعمل
واحلياة في أملانيا» عبر الرقم .+49 30 1815-1111

إرشادات الدخول
ما الذي ينبغي مراعاته عند دخول األراضي األملانية؟
شروط الدخول التي تسري عليك ،والتي تتوقف على جنسيتك:
¢إذا كنت من مواطني إحدى الدول التابعة لالحتاد األوروبي ( )EUأو
املنطقة االقتصادية األوروبية ( )EEAأو سويسرا ،فيمكنك دخول أملانيا
بدون تأشيرة .ويتوجب على املواطنني السويسريني بعد دخولهم تقدمي
طلب لدى مصلحة شؤون األجانب للحصول على تصريح إقامة.

وميكنك ً
أيضا معرفة بعض األمور التي يجب معرفتها ملمارسة مهنتك في أملانيا
من خالل صفحات اإلنترنت التالية:
¢رابطة األطباء األملان (باألملانية واإلجنليزية):
www.bundesaerztekammer.de

¢اجلمعية األملانية لطب األسنان (باألملانية واإلجنليزية والفرنسية):
www.bzaek.de

¢اجلمعية األملانية لألطباء البيطريني (باألملانية):
www.bundestierärztekammer.de

¢احتاد اجلمعيات األملانية للصيادلة (باألملانية اإلجنليزية):
www.abda.de

¢الغرفة األملانية لألطباء النفسيني (باألملانية):
www.bptk.de

¢وإذا كنت مواطنًا أسترال ًيا أو إسرائيل ًيا أو يابان ًيا أو كند ًيا أو كور ًيا أو
نيوزيالند ًيا أو أمريك ًيا ،فيمكنك الدخول ً
أيضا بدون تأشيرة .وبعد دخولك،
يتوجب عليك تقدمي طلب لدى مصلحة شؤون األجانب في أملانيا مباشرة
خالل ثالثة أشهر من دخولك للحصول على تصريح اإلقامة الالزم إلقامتك
الطويلة .وميكنك ً
أيضا تقدمي طلب احلصول على تأشيرة في موطنك
األصلي .وتتميز التأشيرة بأنها ُمتكنك من العمل في أملانيا مبجرد أن تطأ
قدماك أرضها.
 ¢وإذا كنت تنتمي لدولة أخرى وتريد العمل في أملانيا ،فيتحتم عليك احلصول
على تأشيرة لدخول أملانيا .وميكنك أن تتقدم بطلب للحصول على هذه
التأشيرة لدى السفارة أو القنصلية األملانية الكائنة في البلد الذي تقيم فيه.
وألنك تريد السفر ألملانيا بغرض مواصلة حياتك املهنية ،فيتعني عليك لدخول
أملانيا تقدمي طلب للحصول على تأشيرة بغرض التوظيف  /البطاقة
الزرقاء لالحتاد األوروبي.
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طريقك إلى أملانيا  -خطوة بخطوة

للحصول على تأشيرة أو تصريح إقامة ،يجب توفير الوثائق التالية:

مرح ًبا بك في
أملانيا!

¢وثيقة تفيد حصولك على شهادة من جامعة أملانية ،أو شهادة من جامعة
عترف بها في أملانيا ،أو شهادة من جامعة أجنبية ميكن معادلتها
أجنبية ُم َ
ً
وأيضا
بدرجة اجلامعات األملانية
¢وثيقة تفيد وجود عرض عمل أو عقد عمل فعلي
إذا أردت ممارسة الطب ،فإنك في حاجة إلى التصديق على مؤهلك أو
حصولك على تصريح عمل من أجل احلصول على التأشيرة أو تصريح اإلقامة.
عترف بها في
وبهذا ،ميكنك في الوقت نفسه إثبات أن شهادتك اجلامعية ُم َ
أملانيا أو على األقل ميكن معادلتها بدرجة اجلامعات األملانية.
وإذا لم يتم االعتراف بشهادتك اجلامعية بشكل كامل في إطار إجراء
التصديق ،فلديك خياران:

طلب احلصول على
تأشيرة

¢أن تقدم طل ًبا للحصول على التأشيرة أو تصريح اإلقامة باستخدام
تصريح عمل.
¢أن تُكمل أو ًال في أملانيا دورة حتضيرية الختبار املعرفة على سبيل
املثال .ولكي تدخل أملانيا ،تق ّدم بطلب للحصول على تأشيرة لهذا
البرنامج التدريبي.

البحث عن
وظيفة

بداية إجراء
االعتراف

تعلم اللغة األملانية

وإذا لم ترغب في ممارسة الطب وأردت العمل في شركة على سبيل املثال،
فإنك لست في حاجة إلى تصديق أو تصريح عمل من أجل احلصول على
التأشيرة/تصريح اإلقامة .وفي هذه احلالة ،ميكنك أن تبحث في قاعدة البيانات
« »ANABINوتعرف عما إذا كانت شهادتك اجلامعية ميكن معادلتها بدرجة
اجلامعات األملانية .وإذا لم جتد شهادتك اجلامعية في قاعدة البيانات ،فقد
حتتاج إلى تقدمي طلب لتقييم شهادتك لدى املكتب املركزي لشؤون التعليم
اخلارجية.
وجتد مزي ًدا من املعلومات عبر املوقع اإللكتروني http://anabin.kmk.org/
وكذلك عبر .www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen
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نصيحة :البطاقة الزرقاء لالحتاد األوروبي

هل تود املجيء إلى أملانيا لتعلم اللغة األملانية أو ًال؟

إذا متكنت من استيفاء املتطلبات املذكورة أعاله وكذلك تقدمي ما يفيد احلد
األدنى لألجر ،فتكون لديك الفرصة أن تقدم طل ًبا للحصول على البطاقة
الزرقاء لالحتاد األوروبي .وتعتبر البطاقة الزرقاء االحتاد األوروبي مبثابة
تصريح إقامة للمؤهلني تأهي ً
ال عال ًيا وتُس ّهل على سبيل املثال لم شمل شريك
حياتك.

إذا أردت حتسني مهاراتك في اللغة األملانية أو ًال ،فلديك الفرصة لدخول أملانيا
بتأشيرة اكتساب اللغة .وإذا أردت بعد ذلك اإلقامة في أملانيا مباشرة ،فيتعني
عليك ذكر ذلك في إجراء استخراج التأشيرة .وبخالف ذلك ،يجب عليك األخذ
في احلسبان مغادرة أملانيا مرة أخرى بعد انتهاء الدورة اللغوية.

وملزيد من املعلومات عن البطاقة الزرقاء لالحتاد األوروبي ،ميكنك زيارة هذا
الرابط .www.bamf.de/blauekarte

وتُق ّدم دورات اللغة األملانية في العديد من معاهد اللغات .وجتد املزيد من
املعلومات عن دورات اللغة األملانية اخلاصة باألطباء عبر عدة وسائل منها على
سبيل املثال ال احلصر الصفحة الرئيسية ملعهد جوته.www.goethe.de :

نصيحة :البحث عن وظيفة

هل ما زالت لديك أسئلة أخرى؟

بفضل سوق العمالة « »Jobbörseلوكالة العمل االحتادية ،ميكنك البحث عن
عمل في أملانيا.www.jobboerse.arbeitsagentur.de :

ميكن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن إصدار التأشيرات من السفارة
األملانية أو القنصلية األملانية وكذلك من الصفحة الرئيسية لوزارة اخلارجية
األملانية على اإلنترنت.www.auswaertiges-amt.de :

وعالوة على ذلك ،جتد على صفحة اإلنترنت www.aerzteblatt.de

فرص عمل ،ال سيما لألطباء.

وباإلضافة إلى ذلك ،جتد عبر بوابة الترحيب www.make-it-in-germany.de
وكذلك عبر املوقع اإللكتروني  www.bamf.deالكثير من املعلومات بشأن دخول

أملانيا والعمل بها.

هل تود البحث عن وظيفة في أملانيا وأنت في أملانيا؟
بد ًال من استخدام تأشيرة أو استخدام البطاقة الزرقاء لالحتاد األوروبي
بغرض التوظيف ،ميكنك دخول أملانيا بتأشيرة صاحلة لستة أشهر من أجل
البحث عن عمل .و ُيشترط لهذا ً
أيضا حصولك على شهادة من جامعة أملانية،
عترف بها في أملانيا ،أو شهادة من جامعة
أو شهادة من جامعة أجنبية ُم َ
أجنبية ميكن معادلتها بدرجة اجلامعات األملانية .وألنه ال يجوز لك العمل
بتأشيرة البحث عن العمل ،يتوجب عليك ً
أيضا تقدمي ما يفيد استطاعتك
تغطية نفقات معيشتك بنفسك أثناء فترة إقامتك .ومبجرد عثورك على الوظيفة
املناسبة ،ميكنك تقدمي طل ًبا لدى املصلحة احمللية لشؤون األجانب من أجل
احلصول على تصريح إقامة بغرض العمل.
و ُيرجى مراعاة أن احلصول على تصديق أو تصريح عمل مؤقت لم يعد
مطلو ًبا للحصول على التأشيرة؛ حيث تكفي نسخة مطبوعة من قاعدة البيانات
« »ANABINأو تقييم الشهادة .ولكن إذا أردت العمل كطبيب ،فإنك في حاجة
إلى تصديق أو تصريح عمل مؤقت عند بدء العمل على أقصى تقدير.

وال تقتصر املعلومات التي حتصل عليها من «اخلط الساخن للعمل واحلياة
في أملانيا» على موضوع االعتراف باملؤهالت املهنية األجنبية فقط ،بل
ً
أيض ا عن دخول أملانيا ،واإلقامة بها ،وتعلم اللغة األملانية ،عالوة على العمل
والتوظيف .هذا و ُيقدم لك موظفو اخلط الساخن املشورة باللغتني األملانية
واإلجنليزية من الساعة  9وحتى الساعة  15بالتوقيت املركزي األوروبي عبر
الرقم.+49 30 1815-1111 :
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