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 www.welcomecenterhessen.de   Welcomecenter Hessen in Frankfurt 

: كیف یتم مثل ، Hessen في والعمل العیش حول األسئلة تدور. الدولیین المتخصصین أیضا وینصح Hessen في جدد ھم من لجمیع مؤسسة ھي
إحتجت إذن البحث عن وظیفة في ألمانیا ؟ كیف أنظم طلب التقدم للوظیفة؟ كیف یمكن اإلعتراف وتقییم الشھادة الدراسیة في المانیا؟ أین أتوجھ إذا 

 عمل أو معلومات عن إقامتي؟ 

 

 /beratungszentrum.de-https://fraprkt Programms (FRAP)  Beratungszentrum des Frankfurter Arbeitsma 

ویتم تحویلكم إلى  لمزاولة المھنة ھذه المؤسسة تقدم المعلومات حول عروض التعلیم في فرانكفورت حیث یتم العمل معكم فردیا على وضع مخطط 
مراكز إستشارات أخرى عدیدة تابعة لمؤسسات تعلیمیة ومھنیة. ھذه المؤسسة تساعدكم على صیاغة تقدیم الطلب والبحث عن وظائف شاغرة أو 

 أماكن شاغرة إلكمال التدریب المھني. 

 سنة. 25اإلستشارات مجانیة وتخّص مواطني فرانكفورت التي تزید أعمارھم عن ال 

 

  /frankfurt.de-work-www.refugees r Arbeit)üro (FRAP und Bundesagentur fünsames ArbeitsmarktbGemei 

 العملنھ یعلمھم بفرص والتدریب المھني في ألمانیا. فإ العملمكتب سوق العمل لالجئین ھو نقطة إتصال لالجئین في جمیع المسائل المتعلقة ب
 ھل لدیكم تساؤالت مثل : في ألمانیا وكیفیة الوصول إلیھا , والتدریب

 في البحث عن عمل؟  مساعدةھل یمكنني بدء العمل في ألمانیا؟ ما ھي الوظائف ھناك؟ أین یمكنني الحصول على 

  تلك االجوبةعلى  في الحصولمكتب سوق العمل یدعمك ویساعدك 

 

 www.berami.de/?page_id=2857 erk HessensnetzweIQ Land 

بخصوص   ) Tel:  0800 1301040عبر الھاتف ( اإلستشارات األولیة  beramí e.VمنIQ Landesnetzwerk Hessen تقدم مؤسسة 
ستشارات اإلعتراف بالمؤھالت المھنیة والتعلیمیة المكتسبة في الخارج باإلضافة إلى اإلستشارات الشخصیة لوكالة التوظیف في فرانكفورت وكذلك اإل

 في مجال اإلعتراف بشھادة األشخاص الذین تم اإلعتراف فقط بجزء من شھادتھم التعلیمیة أو المھنیة. 

الحاصلین على شھادات تعلیمیة ومھنیة في الخارج ویریدون التأكد من فعالیتھا وإذا ما كانت كافیة لمتابعة التعلیم أو  وتخص اإلستشارة األشخاص
 .العمل في ألمانیا

من یورو. لإلّطالع على مزید  600یرجى المالحظة : حتى إذا كان لیدك تصریح إقامة، فعند تقدیم الطلب للحصول على اإلعتراف تصل التكلفة إلى 
 .المعلومات حول الدعم المالي لإلعتراف بالشھادات یرجى زیارة ھذا الموقع

 

frankfurt.de-www.jcJobcenter Frankfurt  

. مركز العمل مصاریف معیشتھمیساعد مركز العمل الالجئین الذین لدیھم تصریح إقامة إذا كانوا یبحثون عن عمل أو إذا كان دخلھم غیر كافي لتأمین 
 . شتى المساعدات ومنھا المادیة للمساعدة في االندماج في العملساعدك في العثور على وظیفة ومن خالل یمكن أن ی

 

/www.kompassfrankfurt.de Kompass 

ل التقّدم ھذه المؤسسة اإلستشارة الخاصة بالمجال المھني وخاصة العمل الحر . حیث تقدم من خالل خبرتھا، المساعدة في البدء بعمل حر. من خ
 شبكتھا المحلیة فھي تعتبر جزء ال یتجزأ من العمل النشط والسیاسة اإلقتصادیة للمدینة الرئیسیة.
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Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V www.vbff-ffm.de/startseite.html 

جمیع المسائل المھنیة من التعلیم الى المسار الوظیفي الى التخطیط یدعم ھذا البرنامج النساء في تطویرھن المھني. یمكن اإلستناد الى ھذا البرنامج في 
 الوظیفي بھدف النجاح في المناصب القیادیة . ھناك أیضا عروض لالجئین والمھاجرین.

 

projekt-projekt/das-www.yourpush.de/de/das kskammer Frankfurt Rhein MainrHandwe 

شكوك حول متابعة الدراسة أو أوقفوا فعلیا الدراسة ویریدون متابعة مسار وظیفي جدید. لذلك فإن ھذا  الطالب الذین لدیھم لبرنامجیخص ھذا ا
 البرنامج یناشد الشباب القادرین والمتحمسین، حیث یشّكلون من خالل شھادتھم المدرسیة إثراء للصناعة والید العاملة في المانیا.

الب حول إمكانیة التدریب المھني أو متابعة التدریب في ھذا البرنامج. من جھة ثانیة یمكن للشركات المستشارین في ھذا البرنامج ھدفھم إعالم الط
 الحرفیة اإلتصال بفریق ...یو بوش ... التابع للبرنامج إذا كانوا یبحثون عن المرشحین المناسبین للحصول على أماكن للتعلیم الصناعي. 

 ركات والموظفین المبتدئین المحتملین ویدعم كال الجانبین في التدریب والتخطیط الوظیفي. إذا ھذا البرنامج یتوسط بالتالي بین الش

 

-www.frankfurt Industrie und Handelskammer Frankfurt am Main
main.ihk.de/standortpolitik/fachkraefte_demografie_arbeitsmarkt/zuwanderung_und_integration/initiativkreis_

grosse_unternehmen/index.html 

مھني لقد وضعت الشركات بالتعاون مع مدینة فرانكفورت ووكالة التوظیف في فرانكفورت وغرفة التجارة والصناعة في فرنكفورت برنامج التكامل ال
 .لالجئین في فرنكفورت

ب المھني.  ویمكن أن یشارك الشباب المھاجرون الذي تزید واللغوي) فضال عن التدری التأھیل المھنيویقدم البرنامج التوجیھ المھني والتاھیل ( 
 احدة أو تصریح إقامة.و Duldungسنة والحاصلون على إقامة دائمة في فرانكفورت وعلى األقل موافقة  16أعمارھم عن ال 

 

bund.de/standort/211216-www.internationaler International Bund 

فرانكفورت في التدریب المھني ( اإلعداد المھني، التأھیل المھني، العمل، التعلیم اللغوي والسیاسي) وفي مجال یشارك اإلتحاد الدولي في منطقة 
 الھجرة ومساعدة الالجئین.

في التعلیم العالي والتاھیل الالزم الذي یتناسب مع (فرص انتقالیة) ، فھو یوفّر أماكن دراسیة “InAquA„ باإلضافة الى ذلك، وبالتعاون مع برنامج 
  Darmstadt, Wetzlar, Kassel فيیقدم البرنامج . االكادیمیینسوق العمل وذلك 

 

 

 https://berufenet.arbeitsagentur.de/ :لمزید من المعلومات
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