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. ير�ج أيًضا إرسال  ، والعنوان، وتاريــــخ الن�ش �ج تقديم تفاصيل دقيقة عن النا�ش ي االقتباس من هذا المنشور، ف�ي
إذا كنت ترغب �ن

 . نسخة عينة إىل النا�ش

النا�ش هو المسؤول عن محتوى هذا المنشور.

تغلق  أن  يجب  المثال،  سبيل  فعىل  . الطبيعي العالج  ي
ِّ أخصائ�ي ي

�ن ايد ن م�ت نقص  من  ألمانيا ي
تعا�ن

سبب  هو وهذا ا. الموجودة هناك حاليًّ العمالة  يخلفون  ن عامل�ي إيجاد لتعذر العالجية،  المنشآت 
ن الذين أتموا دراستهم خارج البالد.  تزايد الطلب عىل العامل�ي

ذكرت وكالة العمل االتحادية  وقد .1
العالج الطبيعي ي

ِّ أخصائ�ي ي
�ن ايد ن من نقص م�ت ي

تعا�ن وألمانيا من عقد أك�ث ومنذ
من ستة أشهر  ألك�ث العالج الطبيعي ي

ِّ يمكن شغل الوظائف الشاغرة ألخصائ�ي عىل سبيل المثال لعام 2020، أنه ال
وقد  ا. بشخص عاطل عن العمل حاليًّ يمكن شغل سوى نصف الوظائف تقريًبا وباإلضافة إىل ذلك، ال يوًما(. 191(
أخرى مؤثرة،  أمور ن وبسبب الهيكل العمري، من ب�ي عالية2. عىل وظيفة مناسبة عىل أنها تم تصنيف فرص العثور

ي السنوات القادمة.
ي العالج الطبيعي �ن

ِّ من المتوقع أن يكون احتياج أعىل ألخصائ�ي
ألمانيا،  ي

�ن ا مهنيًّ تدريًبا أكملوا أو الذين درسوا ن يمكن شغل الوظائف الشاغرة بالكامل من ِقَبل المعالج�ي ألنه ال ونظًرا
ي عالج طبيعي خارج البالد. 

ِّ فهناك طلب كب�ي عىل األشخاص الذين حصلوا عىل مؤهالتهم المهنية كأخصائ�ي
اف بمؤهالتك المهنية.  لالع�ت تحتاجها ي لك البيانات ال�ت للمعلومات، يوفر ا مهمًّ اف مصدًرا االع�ت برنامج إيجاد يعد
وكذلك إىل المكتب المسؤول عن تقديم الطلبات.  استشاري نامج -عىل سبيل المثال- إىل مركز وسوف يوجهك ال�ج
ألمانيا ي

الخط الساخن للعمل والحياة �ن الخارج أن يجدوا ي
يزالون يعيشون �ن يستطيع األشخاص المهتمون الذين ال

هناك، حيث يمكنهم الحصول عىل المشورة ع�ج التليفون. 
مراكز  إىل  التوجه  ألمانيا،  ي

�ن بالفعل  يعيشون  والذين  أجنبية  مهنية  مؤهالت  عىل  ن الحاصل�ي لألشخاص  يمكن 
يحملونه من شهادات. اف بما حول إمكانيات االع�ت اإلقليمية لمعرفة المزيد استشارات التكامل من خالل التأهيل

. ي االجتماعي برنامج الدعم "االندماج من خالل التأهيل" مدعوم من الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية، وأيضا الصندوق األورو�ج
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. ير�ج أيًضا إرسال  ، والعنوان، وتاريــــخ الن�ش �ج تقديم تفاصيل دقيقة عن النا�ش ي االقتباس من هذا المنشور، ف�ي
إذا كنت ترغب �ن

 . نسخة عينة إىل النا�ش

النا�ش هو المسؤول عن محتوى هذا المنشور.

تغلق  أن  يجب  المثال،  سبيل  فعىل   . الطبيعي العالج  ي 
ِّ أخصائ�ي ي 

�ن ايد  ن م�ت نقص  من  ألمانيا  ي 
تعا�ن

ا. وهذا هو سبب  الموجودة هناك حاليًّ العمالة  ن يخلفون  إيجاد عامل�ي لتعذر  العالجية،  المنشآت 
ن الذين أتموا دراستهم خارج البالد.  تزايد الطلب عىل العامل�ي

1. وقد ذكرت وكالة العمل االتحادية 
ي العالج الطبيعي

ِّ ي أخصائ�ي
ايد �ن ن ي من نقص م�ت

ومنذ أك�ث من عقد وألمانيا تعا�ن
ي العالج الطبيعي ألك�ث من ستة أشهر 

ِّ عىل سبيل المثال لعام 2020، أنه ال يمكن شغل الوظائف الشاغرة ألخصائ�ي
ا. وقد  )191 يوًما(. وباإلضافة إىل ذلك، ال يمكن شغل سوى نصف الوظائف تقريًبا بشخص عاطل عن العمل حاليًّ
ن أمور أخرى مؤثرة،  تم تصنيف فرص العثور عىل وظيفة مناسبة عىل أنها عالية2.  وبسبب الهيكل العمري، من ب�ي

ي السنوات القادمة.
ي العالج الطبيعي �ن

ِّ من المتوقع أن يكون احتياج أعىل ألخصائ�ي
ي ألمانيا، 

ا �ن ن الذين درسوا أو أكملوا تدريًبا مهنيًّ ونظًرا ألنه ال يمكن شغل الوظائف الشاغرة بالكامل من ِقَبل المعالج�ي
ي عالج طبيعي خارج البالد. 

ِّ فهناك طلب كب�ي عىل األشخاص الذين حصلوا عىل مؤهالتهم المهنية كأخصائ�ي
اف بمؤهالتك المهنية.  ي تحتاجها لالع�ت ا للمعلومات، يوفر لك البيانات ال�ت اف مصدًرا مهمًّ يعد برنامج إيجاد االع�ت
نامج -عىل سبيل المثال- إىل مركز استشاري وكذلك إىل المكتب المسؤول عن تقديم الطلبات.  وسوف يوجهك ال�ج
ي ألمانيا 

ي الخارج أن يجدوا الخط الساخن للعمل والحياة �ن
يستطيع األشخاص المهتمون الذين ال يزالون يعيشون �ن

هناك، حيث يمكنهم الحصول عىل المشورة ع�ج التليفون. 
مراكز  إىل  التوجه  ألمانيا،  ي 

�ن بالفعل  يعيشون  والذين  أجنبية  مهنية  مؤهالت  عىل  ن  الحاصل�ي لألشخاص  يمكن 
اف بما يحملونه من شهادات. استشارات التكامل من خالل التأهيل اإلقليمية لمعرفة المزيد حول إمكانيات االع�ت

. ي االجتماعي برنامج الدعم "االندماج من خالل التأهيل" مدعوم من الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية، وأيضا الصندوق األورو�ج
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ي العالج الطبيعي - الطريق إىل أن تصبح متخصًصا
ِّ ي ألخصائ�ي اف المه�ن شبكة 4IQ االع�ت

ي ألمانيا؟
اف بشهادتهم �ن ي العالج الطبيعي واالع�ت

ِّ ي ألخصائ�ي
ي التدريب المه�ن

كيف يتم تنظيم عملي�تَ

ي أن ترصيــــح  ا. وهذا يع�ن
ً
ي المحمي قانون

ي العالج الطبيعي إحدى المهن ذات المسم الوظي�ن
ي ألمانيا، ُيَعّد أخصا�ئ

•  �ن
ي ألمانيا، ومزاولة العمل عىل 

ي العالج الطبيعي �ن
ي ألخصا�ئ الدولة مطلوب من أجل السماح باستخدام اللقب المه�ن

هذا النحو. إذا كنت قد حصلت عىل مؤهالتك المهنية خارج البالد، فيمكنك التقدم إىل الجهة المختصة بطلب 
ط األساسي لذلك هو الحصول  ي ألمانيا. وال�ش

اف بشهاداتك من أجل الحصول عىل ترخيص مزاولة المهنة �ن لالع�ت
ي عالج 

. يجب أن يؤهلك المؤهل للعمل كأخصا�ئ ي العالج الطبيعي
ي أو إتمام دراسة متخصصة �ن عىل تدريب مه�ن

 ، ي
ي األلما�ن ي الذي حصلت عليه والتدريب المه�ن ن تدريبك المه�ن ة ب�ي ي بلدك. إذا كانت هناك اختالفات كب�ي

طبيعي �ن
فيجب عليك معادلة هذه الفروقات بشكل مناسب. يمكنك االطالع عىل مزيد من المعلومات حول هذا الشأن 

ي صفحة 7، أسفل "خمسة فروقات أساسية".  
 �ن

المحتوى والوقت قانون  ، يحددها من حيث  ي عالج طبيعي
المؤهل لممارسة مهنة أخصا�ئ التدريب  محتويات 

. يركز الجزء النظري من  مة إىل جزء نظري وآخر عمىلي . وهي مقسَّ ي العالج الطبيعي
ِّ ن وأخصائ�ي تنظيم عمل المدلك�ي

ي مختلف 
ي للعالج الطبيعي �ن التدريب عىل علم األمراض العام والخاص، وتقنيات العالج الطبيعي والتطبيق المنه�ج

ي المستشفيات أو 
ن يعملون بشكل مستقل �ن ي الجزء العمىلي من التدريب، فإن المتدرب�ي

التخصصات الطبية. أما �ن
ي العالج الطبيعي المرصح لهم بمزاولة 

ِّ اف أخصائ�ي مصحات إعادة التأهيل أو عيادات العالج الطبيعي تحت إ�ش
ي مختلف التخصصات الطبية.

المهنة. يجب إكمال ما مجموعه 1600 ساعة عمل �ن

ي العديد من المدن األلمانية. يمكن أن 
ي العالج الطبيعي األجانب �ن

ِّ •  يقدم برنامج التعزيز IQ دورات تأهيلية ألخصائ�ي
. ي اف بمؤهلك المه�ن ي العثور عىل العرض المناسب لالع�ت

يساعدك مركز استشارات IQ الخاص بك �ن

للمتطلبات  أنك مستوٍف  ، وثبت  ي
األلما�ن ي  المه�ن التدريب  أنه معادل لشهادة  والتحقق من  تقييم مؤهلك  •  عند 

األخرى )مثل اللياقة الصحية، والسالمة الشخصية، وشهادة الوصول إىل مستوى اللغة B2(، سيتم منح ترصيــــح 
مزاولة المهنة.

ي ألمانيا؟ 
ي �ن

اف بمؤهىلي المه�ن ما فرص االع�ت

. إذا كنت قد حصلت  ي اف بمؤهلك األجن�ج  االع�ت
ً

ي ألمانيا، يجب أول
ي عالج طبيعي �ن

ح�ت تتمكن من العمل كأخصا�ئ
ي هذا اإلطار، سيتم التحقق مما إذا كان تدريبك 

اف الفردية. و�ن ي بلد ثالث، فستخضع إلجراءات االع�ت
عىل شهادتك �ن

اف  ي أو ما إذا كانت هناك فروقات جوهرية. يمكنك معرفة كيفية س�ي إجراءات االع�ت
 للتدريب األلما�ن

ً
ي معادل المه�ن

اف والبدء فيها. وسوف يوفرون  ي تحض�ي إجراءات االع�ت
ي مركز استشارات IQ. سيساعدك المستشارون �ن

بالضبط �ن
ي قد  ية الختبار المعرفة، ال�ت لك أيًضا كل ما يلزم من معلومات عن دورات المواءمة الدراسية أو الدورات التحض�ي
. تستمر  ي

ن مؤهلك ومؤهل التدريب األلما�ن تكون مناسبة لك إذا كانت إفادتك تش�ي إىل وجود اختالفات جوهرية ب�ي
دورة المواءمة لمدة أقصاها ثالث سنوات وتنتهي بمناقشة متخصصة حول المحتوى الذي تم تعلمه. يتعلق اختبار 

ي للدولة.
المعرفة بمحتوى االمتحان النها�ئ

ي مستش�ن أو مصحة إعادة 
2، عىل سبيل المثال �ن ي القطاع الص�ي

ي العالج الطبيعي �ن
ِّ يعمل أك�ث من 85% من أخصائ�ي

ي منشآت الخدمة 
ن أو �ن ي دور المسن�ي

. هناك فرص عمل أخرى، عىل سبيل المثال، �ن تأهيل أو عيادة عالج طبيعي
ن  ا عن عامل�ي ي ألمانيا حاليًّ

االجتماعية. قد يكون العمل الحر خياًرا لك. يبحث العديد من عيادات العالج الطبيعي �ن
ي لديهم. يخلفون العمالة ال�ت

لك  تتيح  ي  ال�ت البديلة  باإلمكانيات  أيًضا  وإخبارك  والتأهيل،  بالمؤهل  اف  االع�ت استشارات  مكتب  ي 
لموظ�ن يمكن 

ي يمكنها  ي مهن مماثلة. أو أنهم سيعطونك أسماء مراكز االستشارة المناسبة ال�ت
ي عالج طبيعي �ن

إمكانية العمل كأخصا�ئ
ي هذا الشأن. 

تزويدك بالمعلومات الصحيحة �ن
من  أك�ث   IQ بالمؤهالت  اف  االع�ت مستشارو  أجرى   ،2021 يونيو/حزيران  إىل   2019 ي 

الثا�ن يناير/كانون  من  بدًءا 
ي العالج الطبيعي الذين حصلوا عىل مؤهالتهم المهنية خارج البالد. تجدر 

ِّ اف بأخصائ�ي 1550 استشارة بشأن االع�ت
اف  اإلشارة إىل أن 168 شخًصا باحًثا عن المشورة، قد قبلوا ح�ت اآلن عرض IQ للتأهيل. ومنذ إدخال قانون االع�ت
ي 

ِّ اف بالمؤهالت من ِقَبل أخصائ�ي ي عام 2012، وقد تم ح�ت نهاية عام 2020 تقديم 8262 طلًبا لالع�ت
بالمؤهالت �ن

العالج الطبيعي األجانب. وهم بذلك يحتلون، وفًقا لإلحصاءات، المرتبة الثالثة بعد الممرضات واألطباء. كما تم 
ي نهاية عام 2020، من بينها نسبة %97 تقريًبا كانت نتيجتها إيجابية4.

اف بالمؤهل �ن االنتهاء من 5610 إجراء اع�ت

ي العالج الطبيعي 
ِّ اف بمؤهالت أخصائ�ي ما يستحق المعرفة: إجراءات االع�ت

ي ذلك أنك بحاجة إىل رخصة مزاولة مهنة من  . يع�ن ي عالج طبيعي
العمل كأخصا�ئ ألمانيا هو ما ينظم  ي 

القانون االتحادي �ن

ي يمكنك تقديم  ي ألمانيا. لكل والية اتحادية سلطتها المختصة ال�ت
ي عالج طبيعي �ن

ي العمل كأخصا�ئ
الدولة إذا كنت ترغب �ن

ي تعيش فيها،  ي الوالية االتحادية ال�ت
ي أنك تقدم الطلب �ن ف به من ِقَبل الدولة. هذا يع�ن اف بمؤهلك المع�ت طلب إليها لالع�ت

ي 
ة غ�ي محدودة و�ن ، يمكنك العمل لف�ت ي ي تريد العيش فيها بعد دخولك البالد. بمجرد االنتهاء من معادلة تدريبك المه�ن أو ال�ت

جميع أنحاء ألمانيا.
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ي ألمانيا؟
اف بشهادتهم �ن ي العالج الطبيعي واالع�ت

ِّ ي ألخصائ�ي
ي التدريب المه�ن

كيف يتم تنظيم عملي�تَ

ي أن ترصيــــح  ا. وهذا يع�ن
ً
ي المحمي قانون

ي العالج الطبيعي إحدى المهن ذات المسم الوظي�ن
ي ألمانيا، ُيَعّد أخصا�ئ

•  �ن
ي ألمانيا، ومزاولة العمل عىل 

ي العالج الطبيعي �ن
ي ألخصا�ئ الدولة مطلوب من أجل السماح باستخدام اللقب المه�ن

هذا النحو. إذا كنت قد حصلت عىل مؤهالتك المهنية خارج البالد، فيمكنك التقدم إىل الجهة المختصة بطلب 
ط األساسي لذلك هو الحصول  ي ألمانيا. وال�ش

اف بشهاداتك من أجل الحصول عىل ترخيص مزاولة المهنة �ن لالع�ت
ي عالج 

. يجب أن يؤهلك المؤهل للعمل كأخصا�ئ ي العالج الطبيعي
ي أو إتمام دراسة متخصصة �ن عىل تدريب مه�ن

 ، ي
ي األلما�ن ي الذي حصلت عليه والتدريب المه�ن ن تدريبك المه�ن ة ب�ي ي بلدك. إذا كانت هناك اختالفات كب�ي

طبيعي �ن
فيجب عليك معادلة هذه الفروقات بشكل مناسب. يمكنك االطالع عىل مزيد من المعلومات حول هذا الشأن 

ي صفحة 7، أسفل "خمسة فروقات أساسية".  
 �ن

المحتوى والوقت قانون  ، يحددها من حيث  ي عالج طبيعي
المؤهل لممارسة مهنة أخصا�ئ التدريب  محتويات 

. يركز الجزء النظري من  مة إىل جزء نظري وآخر عمىلي . وهي مقسَّ ي العالج الطبيعي
ِّ ن وأخصائ�ي تنظيم عمل المدلك�ي

ي مختلف 
ي للعالج الطبيعي �ن التدريب عىل علم األمراض العام والخاص، وتقنيات العالج الطبيعي والتطبيق المنه�ج

ي المستشفيات أو 
ن يعملون بشكل مستقل �ن ي الجزء العمىلي من التدريب، فإن المتدرب�ي

التخصصات الطبية. أما �ن
ي العالج الطبيعي المرصح لهم بمزاولة 

ِّ اف أخصائ�ي مصحات إعادة التأهيل أو عيادات العالج الطبيعي تحت إ�ش
ي مختلف التخصصات الطبية.

المهنة. يجب إكمال ما مجموعه 1600 ساعة عمل �ن

ي العديد من المدن األلمانية. يمكن أن 
ي العالج الطبيعي األجانب �ن

ِّ •  يقدم برنامج التعزيز IQ دورات تأهيلية ألخصائ�ي
. ي اف بمؤهلك المه�ن ي العثور عىل العرض المناسب لالع�ت

يساعدك مركز استشارات IQ الخاص بك �ن

للمتطلبات  أنك مستوٍف  ، وثبت  ي
األلما�ن ي  المه�ن التدريب  أنه معادل لشهادة  والتحقق من  تقييم مؤهلك  •  عند 

األخرى )مثل اللياقة الصحية، والسالمة الشخصية، وشهادة الوصول إىل مستوى اللغة B2(، سيتم منح ترصيــــح 
مزاولة المهنة.

ي ألمانيا؟ 
ي �ن

اف بمؤهىلي المه�ن ما فرص االع�ت

. إذا كنت قد حصلت  ي اف بمؤهلك األجن�ج  االع�ت
ً

ي ألمانيا، يجب أول
ي عالج طبيعي �ن

ح�ت تتمكن من العمل كأخصا�ئ
ي هذا اإلطار، سيتم التحقق مما إذا كان تدريبك 

اف الفردية. و�ن ي بلد ثالث، فستخضع إلجراءات االع�ت
عىل شهادتك �ن

اف  ي أو ما إذا كانت هناك فروقات جوهرية. يمكنك معرفة كيفية س�ي إجراءات االع�ت
 للتدريب األلما�ن

ً
ي معادل المه�ن

اف والبدء فيها. وسوف يوفرون  ي تحض�ي إجراءات االع�ت
ي مركز استشارات IQ. سيساعدك المستشارون �ن

بالضبط �ن
ي قد  ية الختبار المعرفة، ال�ت لك أيًضا كل ما يلزم من معلومات عن دورات المواءمة الدراسية أو الدورات التحض�ي
. تستمر  ي

ن مؤهلك ومؤهل التدريب األلما�ن تكون مناسبة لك إذا كانت إفادتك تش�ي إىل وجود اختالفات جوهرية ب�ي
دورة المواءمة لمدة أقصاها ثالث سنوات وتنتهي بمناقشة متخصصة حول المحتوى الذي تم تعلمه. يتعلق اختبار 

ي للدولة.
المعرفة بمحتوى االمتحان النها�ئ

ي مستش�ن أو مصحة إعادة 
2، عىل سبيل المثال �ن ي القطاع الص�ي

ي العالج الطبيعي �ن
ِّ يعمل أك�ث من 85% من أخصائ�ي

ي منشآت الخدمة 
ن أو �ن ي دور المسن�ي

. هناك فرص عمل أخرى، عىل سبيل المثال، �ن تأهيل أو عيادة عالج طبيعي
ن  ا عن عامل�ي ي ألمانيا حاليًّ

االجتماعية. قد يكون العمل الحر خياًرا لك. يبحث العديد من عيادات العالج الطبيعي �ن
ي لديهم. يخلفون العمالة ال�ت

لك  تتيح  ي  ال�ت البديلة  باإلمكانيات  أيًضا  وإخبارك  والتأهيل،  بالمؤهل  اف  االع�ت استشارات  مكتب  ي 
لموظ�ن يمكن 

ي يمكنها  ي مهن مماثلة. أو أنهم سيعطونك أسماء مراكز االستشارة المناسبة ال�ت
ي عالج طبيعي �ن

إمكانية العمل كأخصا�ئ
ي هذا الشأن. 

تزويدك بالمعلومات الصحيحة �ن
من  أك�ث   IQ بالمؤهالت  اف  االع�ت مستشارو  أجرى   ،2021 يونيو/حزيران  إىل   2019 ي 

الثا�ن يناير/كانون  من  بدًءا 
ي العالج الطبيعي الذين حصلوا عىل مؤهالتهم المهنية خارج البالد. تجدر 

ِّ اف بأخصائ�ي 1550 استشارة بشأن االع�ت
اف  اإلشارة إىل أن 168 شخًصا باحًثا عن المشورة، قد قبلوا ح�ت اآلن عرض IQ للتأهيل. ومنذ إدخال قانون االع�ت
ي 

ِّ اف بالمؤهالت من ِقَبل أخصائ�ي ي عام 2012، وقد تم ح�ت نهاية عام 2020 تقديم 8262 طلًبا لالع�ت
بالمؤهالت �ن

العالج الطبيعي األجانب. وهم بذلك يحتلون، وفًقا لإلحصاءات، المرتبة الثالثة بعد الممرضات واألطباء. كما تم 
ي نهاية عام 2020، من بينها نسبة %97 تقريًبا كانت نتيجتها إيجابية4.

اف بالمؤهل �ن االنتهاء من 5610 إجراء اع�ت

ي العالج الطبيعي 
ِّ اف بمؤهالت أخصائ�ي ما يستحق المعرفة: إجراءات االع�ت

ي ذلك أنك بحاجة إىل رخصة مزاولة مهنة من  . يع�ن ي عالج طبيعي
العمل كأخصا�ئ ألمانيا هو ما ينظم  ي 

القانون االتحادي �ن

ي يمكنك تقديم  ي ألمانيا. لكل والية اتحادية سلطتها المختصة ال�ت
ي عالج طبيعي �ن

ي العمل كأخصا�ئ
الدولة إذا كنت ترغب �ن

ي تعيش فيها،  ي الوالية االتحادية ال�ت
ي أنك تقدم الطلب �ن ف به من ِقَبل الدولة. هذا يع�ن اف بمؤهلك المع�ت طلب إليها لالع�ت

ي 
ة غ�ي محدودة و�ن ، يمكنك العمل لف�ت ي ي تريد العيش فيها بعد دخولك البالد. بمجرد االنتهاء من معادلة تدريبك المه�ن أو ال�ت

جميع أنحاء ألمانيا.



ي العالج الطبيعي - الطريق إىل أن تصبح متخصًصا
ِّ ي ألخصائ�ي اف المه�ن شبكة 6IQ االع�ت

الحصول عىل المشورة
ي 

. سيتحدث معك المستشارون �ن ي اف بمؤهلك المه�ن ، فأنت بحاجة إىل االع�ت ي عالج طبيعي
ح�ت تتمكن من العمل كأخصا�ئ

اف المختصة بمكان  ي العثور عىل جهة االع�ت
 �ن

ً
اف. وسوف يساعدونك مثل شبكة IQ حول كيفية حصولك عىل هذا االع�ت

إقامتك ومهنتك.

1

تقديم الطلب

. يجب عليك  ي عالج طبيعي
اف بمؤهلك كأخصا�ئ ي تجميع المستندات الداعمة لطلب االع�ت

يمكن أن تساعدك شبكة IQ �ن
اف بالمؤهالت لتقديم عدة مستندات، من بينها شهادات العمل والتخرج الخاصة بك  ي المعتاد التوجه إىل مكتب االع�ت

�ن
ي بعض الحاالت، يكون هناك دعم من الدولة 

ف المال. لكن �ن
ّ
تك الذاتية. اإلجراءات تكل َجمة باأللمانية، باإلضافة إىل س�ي م�ت

األلمانية. يمكن أن تقدم لك شبكة IQ أيًضا معلومات حول إمكانيات الدعم الماىلي هذه.

2

اف من مستنداتك تتحقق جهة االع�ت

ي يتوافق مع جميع  ي واليتك االتحادية من طلبك ويحدد ما إذا كانت مؤهلك األجن�ج
اف المختص �ن سيتحقق مكتب االع�ت

ن تدريبك  ي هذا اإلطار، سيتم التحقق من وجود أي اختالفات جوهرية ب�ي
ي ألمانيا. و�ن

أجزاء برنامج الدراسة/التدريب العمىلي �ن
ي غضون أربعة أشهر 

. يجب إنهاء هذا الفحص �ن ي عالج طبيعي
ي المؤهل للعمل كأخصا�ئ

ي األلما�ن الذي أنهيته والتدريب المه�ن
ي 

اف بالمؤهل �ن ي بعض الحاالت، يمكن تمديد المهلة. يتم تنظيم إجراءات االع�ت
بمجرد تقديم جميع المستندات الالزمة. �ن

ي 
ِّ ن وأخصائ�ي ي قانون تنظيم عمل المدلك�ي

، وأيًضا �ن ي العالج الطبيعي
ِّ ي واالمتحانات ألخصائ�ي المرسوم العام للتدريب المه�ن

. العالج الطبيعي

3

ي ألمانيا؟
ي عالج طبيعي �ن

ما الخطوات والطرق الالزمة للعمل كأخصا�ئ

الفروقات األساسية

، فيجب عليك معادلتها  ي
ي األلما�ن ي الذي حصلت عليه والتدريب المه�ن ن تدريبك المه�ن ة ب�ي إذا كانت هناك اختالفات كب�ي

ي العالج 
ِّ ي واالمتحانات ألخصائ�ي اف بمؤهلك.  ويستند أساس ذلك أيًضا إىل المرسوم العاّم للتدريب المه�ن ح�ت يمكن االع�ت

ي تم تحديدها، إما من خالل االلتحاق بدورة مواءمة مدتها ثالث سنوات مع عقد  . يمكنك معادلة االختالفات ال�ت الطبيعي
ي للدولة. لدى اجتيازك دورة المواءمة أو 

، أو عن طريق إجراء اختبار المعرفة الخاص بمحتوى االختبار النها�ئ ي
اختبار نها�ئ

إذن  تحصل عىل  المهنة، سوف  مزاولة  للحصول عىل ترصيــــح  ورية  الرصن األخرى  اطات  االش�ت واستيفائك  المعرفة  اختبار 
ي إيجاد مؤهل 

IQ الخاص بك �ن ". يمكن أن يساعدك مركز استشارات  ي العالج الطبيعي
ي "أخصا�ئ باستخدام اللقب المه�ن

ي تم التحقق من وجودها. مناسب لمعادلة االختالفات ال�ت

5

ابحث عن وظيفة!

6

تتل�ت اإلخطار الخاص بك

اطات  إذا لم يتم العثور عىل فروق جوهرية، فإن السلطة المختصة سوف تصادق عىل التكافؤ. إذا كنت مستوفًيا لكل االش�ت
األلمانية B2 واللياقة الصحية،  اللغة  الوصول إىل مستوى  المهنية، مثل  ورية للحصول عىل ترصيــــح مزاولة  األخرى الرصن
ي أن تكون من الناحية القانونية  "، وهو ما يع�ن ي العالج الطبيعي

ي "أخصا�ئ فسوف تحصل عىل إذن استخدام اللقب المه�ن
 . ي عالج طبيعي

ي كأخصا�ئ
ي األلما�ن  لألشخاص الذين أكملوا تأهيلهم المه�ن

ً
معادل

4
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الحصول عىل المشورة
ي 

. سيتحدث معك المستشارون �ن ي اف بمؤهلك المه�ن ، فأنت بحاجة إىل االع�ت ي عالج طبيعي
ح�ت تتمكن من العمل كأخصا�ئ

اف المختصة بمكان  ي العثور عىل جهة االع�ت
 �ن

ً
اف. وسوف يساعدونك مثل شبكة IQ حول كيفية حصولك عىل هذا االع�ت

إقامتك ومهنتك.

1

تقديم الطلب

. يجب عليك  ي عالج طبيعي
اف بمؤهلك كأخصا�ئ ي تجميع المستندات الداعمة لطلب االع�ت

يمكن أن تساعدك شبكة IQ �ن
اف بالمؤهالت لتقديم عدة مستندات، من بينها شهادات العمل والتخرج الخاصة بك  ي المعتاد التوجه إىل مكتب االع�ت

�ن
ي بعض الحاالت، يكون هناك دعم من الدولة 

ف المال. لكن �ن
ّ
تك الذاتية. اإلجراءات تكل َجمة باأللمانية، باإلضافة إىل س�ي م�ت

األلمانية. يمكن أن تقدم لك شبكة IQ أيًضا معلومات حول إمكانيات الدعم الماىلي هذه.

2

اف من مستنداتك تتحقق جهة االع�ت

ي يتوافق مع جميع  ي واليتك االتحادية من طلبك ويحدد ما إذا كانت مؤهلك األجن�ج
اف المختص �ن سيتحقق مكتب االع�ت

ن تدريبك  ي هذا اإلطار، سيتم التحقق من وجود أي اختالفات جوهرية ب�ي
ي ألمانيا. و�ن

أجزاء برنامج الدراسة/التدريب العمىلي �ن
ي غضون أربعة أشهر 

. يجب إنهاء هذا الفحص �ن ي عالج طبيعي
ي المؤهل للعمل كأخصا�ئ

ي األلما�ن الذي أنهيته والتدريب المه�ن
ي 

اف بالمؤهل �ن ي بعض الحاالت، يمكن تمديد المهلة. يتم تنظيم إجراءات االع�ت
بمجرد تقديم جميع المستندات الالزمة. �ن

ي 
ِّ ن وأخصائ�ي ي قانون تنظيم عمل المدلك�ي

، وأيًضا �ن ي العالج الطبيعي
ِّ ي واالمتحانات ألخصائ�ي المرسوم العام للتدريب المه�ن

. العالج الطبيعي

3

ي ألمانيا؟
ي عالج طبيعي �ن

ما الخطوات والطرق الالزمة للعمل كأخصا�ئ

الفروقات األساسية

، فيجب عليك معادلتها  ي
ي األلما�ن ي الذي حصلت عليه والتدريب المه�ن ن تدريبك المه�ن ة ب�ي إذا كانت هناك اختالفات كب�ي

ي العالج 
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ي للدولة. لدى اجتيازك دورة المواءمة أو 

، أو عن طريق إجراء اختبار المعرفة الخاص بمحتوى االختبار النها�ئ ي
اختبار نها�ئ

إذن  تحصل عىل  المهنة، سوف  مزاولة  للحصول عىل ترصيــــح  ورية  الرصن األخرى  اطات  االش�ت واستيفائك  المعرفة  اختبار 
ي إيجاد مؤهل 

IQ الخاص بك �ن ". يمكن أن يساعدك مركز استشارات  ي العالج الطبيعي
ي "أخصا�ئ باستخدام اللقب المه�ن

ي تم التحقق من وجودها. مناسب لمعادلة االختالفات ال�ت

5

ابحث عن وظيفة!

6
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معادل

4



ي العالج الطبيعي - الطريق إىل أن تصبح متخصًصا
ِّ ي ألخصائ�ي اف المه�ن شبكة 8IQ االع�ت

ي أحلم بها".
اف بالمؤهل السماح بممارسة الوظيفة ال�ت ي االع�ت

ّ يع�ن : "بالنسبة إىلي أنديلينا بوديم�ي

عملها:  تحب  وهي  هامبورج،  ي 
�ن الجامعي  إيبندورف  مستش�ن  ي 

�ن طبيعي  عالج  أخصائية  بوديم�ي  أنديلينا  تعمل 
 ." ي ألمانيا. لقد وجدت وظيفة أحالمي

ي أن أحصل عىل ترصيــــح يسمح ىلي بالعمل كأخصائية عالج طبيعي �ن
"يسعد�ن

ا لمدة 4 سنوات كأخصائية  ومع ذلك، لم يكن من السهل الوصول إىل هناك. أكملت أنديلينا بوديم�ي تدريًبا مهنيًّ
ي وطنها. وخالل 

،  لكنها لم تَر أي آفاق مهنية �ن ي المستش�ن
ي كرواتيا. وبعد ذلك، قضت سنة اختبار �ن

عالج طبيعي �ن
لهيئة  التابع  بالمؤهالت  اف  لالع�ت المركزي  االستقبال  مكتب  إىل  توجهت   ،2013 عام  ي 

�ن هامبورج  إىل  لها  زيارة 
. وبعد عام، انتقلت  ي ي األجن�ج اف بمؤهلها المه�ن Diakonischen Werk Hamburg لالستعالم عن إمكانية االع�ت

.B1 ي بداية األمر دورة لغة بمستوى
ت �ن إىل هامبورج لتكون بالقرب من عمتها/خالتها، وحرصن

اف بالمؤهالت، تقدمت بطلب لدى برنامج المنح الدراسية  وبعد ذلك، وبمساعدة مكتب االستقبال المركزي لالع�ت
نامج يغطي تكاليف دورة اللغة B2. وكانت أنديلينا بوديم�ي بحاجة إىل رخصة  ض أن هذا ال�ج ي مدينة هامبورج. ويف�ت

�ن
وحماية  الصحة  هيئة  لدى  بمؤهلها  اف  لالع�ت بطلب  تقدمت   ،2014 تموز  يوليو/  ي 

ف�ن ولذلك  مهنتها.  لمزاولة 
ي 

ي الكروا�ت ن برنامج التدريب المه�ن المستهلك. ومن واقع مراجعة الوثائق، تم التحقق من وجود اختالفات جوهرية ب�ي
ي إطار ما ُيعَرف باسم تقييم الكفاءة، اكتشفت أنديلينا بوديم�ي بالضبط ما كان ينقص تدريبها 

. و�ن ي
ه األلما�ن ونظ�ي

ي شهر أبريل/نيسان 2015. وتضمنت هذه اإلفادة أيًضا 
ي إفادة صدرت �ن

. وحصلت عىل نتائج هذا التقييم �ن ي المه�ن
ي 

المهن الصحية، وذلك �ن ي قطاع 
المؤهالت �ن ن  بالتأهيل لمدة 6 أشهر لمواءمة االختالفات ب�ي الخاصة  التوصية 

ي هامبورج.
ي �ن

أكاديمية مستش�ن إيبندورف الجامعي للتعليم والمسار الوظي�ن

ن المؤهالت، هي إجراء ُيتخذ لمعادلة مؤهالت المهن المنظمة.  عملية التأهيل الخاصة هذه لمواءمة االختالفات ب�ي
، باإلضافة إىل الدروس العملية  إيبندورف الجامعي ي مستش�ن 

ي المجاالت ال�يرية �ن
وهذا يشمل مهام مختلفة �ن

ي 
ِقَيت الدعم الالزم �ن

َ
. وقد ل ال�يرية وورش العمل ذات الصلة. أتقنت أنديلينا بوديم�ي إجراء المعادلة بنجاح كب�ي

، ومدرسي اللغة، والزمالء: "خالل هذا الوقت، تعلمت الكث�ي  ن ه�ي ، والموجِّ ن ين المتخصص�ي ذلك عىل يد المحا�ن
ا". ً ي ذلك كث�ي

. لقد ساعد�ن من المصطلحات األلمانية المتخصصة. وكيفية التحدث والتعامل مع األطباء والمر�ن
. وبعد شهر،  اف معتَمد لمؤهلها كأخصائية عالج طبيعي ي 2016 وأنديلينا بوديم�ي تتمتع باع�ت

منذ يناير/كانون الثا�ن
: "لقد 

ً
. وتحكي قصتها بارتياح قائلة ي المستش�ن الجامعي

ي عيادة العالج الطبيعي ثم �ن
 �ن

ً
ت عىل وظيفة ثابتة، أول

َ
حصل

فوجئُت بالوقت الطويل الذي استغرقه كل هذا، لكن ثمرة المجهود كانت تستحق كل هذا العناء".

ي 2018. وقد نصَحتها وقدَمت لها يد العون هيئة هامبورج 
ي يناير/كانون الثا�ن

جرت المحادثة مع أنديلينا بوديم�ي �ن
اف  ي إجراءات االع�ت

ي شبكة IQ هامبورج، ودعمتها �ن
ن �ن �ي ن فرعيَّ وَع�ي للصحة وحماية المستهلك، باإلضافة إىل م�ش

 Diakonie-Hilfswerkes Hamburg لهيئة  التابع  بالمؤهالت  اف  لالع�ت المركزي  االستقبال  مكتب  بالمؤهل: 
إجراءات  أثناء  هامبورج،  ي 

�ن ي 
الوظي�ن والمسار  للتعليم  الجامعي  إيبندورف  مستش�ن  وأكاديمية  ية،  الخ�ي لألعمال 

التأهيل الخاصة بالمواءمة.

التجربة  تقرير  العثور عىل  يمكنك  ألمانيا".  ي 
بالمؤهالت �ن اف  النص األصىلي "االع�ت حة من  النص هو نسخة منقَّ

ل عىل: المفصَّ

-https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/erfahrungsberichte
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ي العالج الطبيعي - الطريق إىل أن تصبح متخصًصا
ِّ ي ألخصائ�ي اف المه�ن شبكة 8IQ االع�ت

ي أحلم بها".
اف بالمؤهل السماح بممارسة الوظيفة ال�ت ي االع�ت

ّ يع�ن : "بالنسبة إىلي أنديلينا بوديم�ي

عملها:  تحب  وهي  هامبورج،  ي 
�ن الجامعي  إيبندورف  مستش�ن  ي 

�ن طبيعي  عالج  أخصائية  بوديم�ي  أنديلينا  تعمل 
 ." ي ألمانيا. لقد وجدت وظيفة أحالمي

ي أن أحصل عىل ترصيــــح يسمح ىلي بالعمل كأخصائية عالج طبيعي �ن
"يسعد�ن

ا لمدة 4 سنوات كأخصائية  ومع ذلك، لم يكن من السهل الوصول إىل هناك. أكملت أنديلينا بوديم�ي تدريًبا مهنيًّ
ي وطنها. وخالل 

،  لكنها لم تَر أي آفاق مهنية �ن ي المستش�ن
ي كرواتيا. وبعد ذلك، قضت سنة اختبار �ن

عالج طبيعي �ن
لهيئة  التابع  بالمؤهالت  اف  لالع�ت المركزي  االستقبال  مكتب  إىل  توجهت   ،2013 عام  ي 

�ن هامبورج  إىل  لها  زيارة 
. وبعد عام، انتقلت  ي ي األجن�ج اف بمؤهلها المه�ن Diakonischen Werk Hamburg لالستعالم عن إمكانية االع�ت

.B1 ي بداية األمر دورة لغة بمستوى
ت �ن إىل هامبورج لتكون بالقرب من عمتها/خالتها، وحرصن

اف بالمؤهالت، تقدمت بطلب لدى برنامج المنح الدراسية  وبعد ذلك، وبمساعدة مكتب االستقبال المركزي لالع�ت
نامج يغطي تكاليف دورة اللغة B2. وكانت أنديلينا بوديم�ي بحاجة إىل رخصة  ض أن هذا ال�ج ي مدينة هامبورج. ويف�ت

�ن
وحماية  الصحة  هيئة  لدى  بمؤهلها  اف  لالع�ت بطلب  تقدمت   ،2014 تموز  يوليو/  ي 

ف�ن ولذلك  مهنتها.  لمزاولة 
ي 

ي الكروا�ت ن برنامج التدريب المه�ن المستهلك. ومن واقع مراجعة الوثائق، تم التحقق من وجود اختالفات جوهرية ب�ي
ي إطار ما ُيعَرف باسم تقييم الكفاءة، اكتشفت أنديلينا بوديم�ي بالضبط ما كان ينقص تدريبها 

. و�ن ي
ه األلما�ن ونظ�ي

ي شهر أبريل/نيسان 2015. وتضمنت هذه اإلفادة أيًضا 
ي إفادة صدرت �ن

. وحصلت عىل نتائج هذا التقييم �ن ي المه�ن
ي 

المهن الصحية، وذلك �ن ي قطاع 
المؤهالت �ن ن  بالتأهيل لمدة 6 أشهر لمواءمة االختالفات ب�ي الخاصة  التوصية 

ي هامبورج.
ي �ن

أكاديمية مستش�ن إيبندورف الجامعي للتعليم والمسار الوظي�ن

ن المؤهالت، هي إجراء ُيتخذ لمعادلة مؤهالت المهن المنظمة.  عملية التأهيل الخاصة هذه لمواءمة االختالفات ب�ي
، باإلضافة إىل الدروس العملية  إيبندورف الجامعي ي مستش�ن 

ي المجاالت ال�يرية �ن
وهذا يشمل مهام مختلفة �ن

ي 
ِقَيت الدعم الالزم �ن

َ
. وقد ل ال�يرية وورش العمل ذات الصلة. أتقنت أنديلينا بوديم�ي إجراء المعادلة بنجاح كب�ي

، ومدرسي اللغة، والزمالء: "خالل هذا الوقت، تعلمت الكث�ي  ن ه�ي ، والموجِّ ن ين المتخصص�ي ذلك عىل يد المحا�ن
ا". ً ي ذلك كث�ي

. لقد ساعد�ن من المصطلحات األلمانية المتخصصة. وكيفية التحدث والتعامل مع األطباء والمر�ن
. وبعد شهر،  اف معتَمد لمؤهلها كأخصائية عالج طبيعي ي 2016 وأنديلينا بوديم�ي تتمتع باع�ت

منذ يناير/كانون الثا�ن
: "لقد 

ً
. وتحكي قصتها بارتياح قائلة ي المستش�ن الجامعي

ي عيادة العالج الطبيعي ثم �ن
 �ن

ً
ت عىل وظيفة ثابتة، أول

َ
حصل

فوجئُت بالوقت الطويل الذي استغرقه كل هذا، لكن ثمرة المجهود كانت تستحق كل هذا العناء".

ي 2018. وقد نصَحتها وقدَمت لها يد العون هيئة هامبورج 
ي يناير/كانون الثا�ن

جرت المحادثة مع أنديلينا بوديم�ي �ن
اف  ي إجراءات االع�ت

ي شبكة IQ هامبورج، ودعمتها �ن
ن �ن �ي ن فرعيَّ وَع�ي للصحة وحماية المستهلك، باإلضافة إىل م�ش

 Diakonie-Hilfswerkes Hamburg لهيئة  التابع  بالمؤهالت  اف  لالع�ت المركزي  االستقبال  مكتب  بالمؤهل: 
إجراءات  أثناء  هامبورج،  ي 

�ن ي 
الوظي�ن والمسار  للتعليم  الجامعي  إيبندورف  مستش�ن  وأكاديمية  ية،  الخ�ي لألعمال 

التأهيل الخاصة بالمواءمة.

التجربة  تقرير  العثور عىل  يمكنك  ألمانيا".  ي 
بالمؤهالت �ن اف  النص األصىلي "االع�ت حة من  النص هو نسخة منقَّ

ل عىل: المفصَّ

-https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/erfahrungsberichte
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ِّي العالج الطبيعي - الطريق إىل أن تصبح متخصًصا اف المه�ني ألخصائ�ي شبكة 10IQ االع�ت

ي سوريا، وأنه دراسته بحصوله عىل شهادة الدبلوم. ثم عمل 
ي جامعة حلب �ن

درس فيصل حمدو العالج الطبيعي �ن
ي يونيو/حزيران 2014، اضطر 

. و�ن ن ي جمعية لألطفال المعاق�ي
ي عيادة، ثم �ن

ي عالج طبيعي �ن
ن كأخصا�ئ لمدة عاَم�ي

ي 
ة: "كنت آمل �ن إىل الفرار إىل ألمانيا؛ ألن الوضع أصبح أك�ث خطورة بالنسبة إليه. وكانت تحذوه رغبة واحدة كب�ي

ي تعلمتها." ي ال�ت ي ألمانيا. وأردُت أن أمارس هناك مهن�ت
مستقبل آمن �ن

 دورة لغة ووصل إىل المستوى B1. وكان يفكر أيًضا 
ً

ي اللغة. ولذلك حرصن فيصل حمدو أول
إال أن العقبة كانت �ن

اف بالمؤهالت التابع  . وبناًء عىل نصيحة معارف له، لجأ إىل مكتب االستقبال المركزي لالع�ت ي ي مستقبله المه�ن
�ن

ية. يتبع مركز االستشارات شبكة IQ هامبورج. وقد أراد  لهيئة Diakonie-Hilfswerk Hamburg لألعمال الخ�ي
اف بمؤهله لدى هيئة هامبورج للصحة وحماية  هذا المواطن السوري بعد ذلك التقدم بطلب للحصول عىل االع�ت
لم تكن  الدبلوم،  ورية مثل شهادة  الرصن المستندات  بالفشل؛  وذلك ألن  باءت  األوىل  المحاولة  لكن  المستهلك، 
ما.  الوثائق من جامعة حلب بطريقة  المعادلة. كان فيصل محظوًظا وحصل عىل  اختبار  إجراء  أجل  متوفرة من 
ا. وقد قام والد هذه الفتاة 

ً
ي مركز العالج مجان

ن إىل آخر يعالج فتاة �ن وقبل اندالع الحرب، كان فيصل حمدو من ح�ي
ي نفس الشهر.

اف بالمؤهل �ن بتدب�ي الوثائق المهمة. هذه المرة نجحت عملية التقدم بالطلب. وجاءت إفادة االع�ت

ي الذي حصل عليه والتدريب  ن التدريب المه�ن وبعد ذلك، اضطر فيصل حمدو إىل معادلة االختالفات الرئيسية ب�ي
ي من خالل اجتياز دورة مواءمة. وللقيام بذلك، كان عليه الوصول إىل المستوى اللغوي الالزم، وهو 

ي األلما�ن المه�ن
ي شبكة IQ، كما حصل عىل 

ي مؤسسة Passage gGmbH �ن
 عىل دورة لغة للمهن الصحية �ن

ً
B2. ولذلك حصل أول

ن العنا� العملية والنظرية.  مكان للتأهيل لمواءمة مؤهالت للمهن الصحية، مدته 6 أشهر. ويجمع هذا العرض ب�ي
. وباإلضافة إىل ذلك، فقد كانت ُتعَقد الجلسات  ي المستش�ن الجامعي

ي األسبوع �ن
كان فيصل حمدو يعمل 4 أيام �ن

ي نهاية عام 2015، 
ج �ن التوجيهية والدروس ال�يرية. وعادة ما يتم تخصيص يوم واحد لورش العمل. عندما تَخرَّ

. حصل فيصل حمدو عىل  ي عالج طبيعي
اف الكامل كأخصا�ئ أثبت بنجاح معرفته المتخصصة، ثم حصل عىل االع�ت

تكاليف اإلجراء ودورة  أيًضا  الدراسية لمدينة هامبوج  المنح  المواءمة. غط برنامج  تأهيل  ة  منحة شهرية عن ف�ت
اللغة، باإلضافة إىل نفقات السفر.

�عان ما وجد الشاب البالغ من العمر 28 عاًما وظيفة: باإلضافة إىل الدورة اللغوية لمهن التمريض، قمت بتدريب 
ي مارس/آذار 2016، انتقلت 

ي كمتخصص هناك. �ن اف بالمؤهل، تم تعيي�ن . بعد االع�ت ي عيادة للعالج الطبيعي
عمىلي �ن

العناية  ي وحدة 
ي عالج طبيعي �ن

الجامعي هامبورج". ويعمل فيصل حمدو هناك كأخصا�ئ إيبندورف  إىل مستش�ن 
ي جزء من هذا المجتمع  اف شعوًرا بأن�ن ي االع�ت المركزة. هو سعيد: "لدي اآلن عقد مفتوح وبالتاىلي حياة آمنة. يمنح�ن

ي تشكيل هذا البلد".
وأساعد �ن

ي ألمانيا". ومن خالله يقدم نظرة ثاقبة 
ي كتاب: "بعيًدا عن حلب. كيف أعيش كسوري �ن

كتب فيصل حمدو تجاربه �ن
اف بمؤهله. ي طريقه إىل االع�ت

ب عليها �ن
َّ
ي تغل ي سوريا. وهو بالدرجة األوىل يصف التحديات ال�ت

للحياة �ن

ي 2018. وقد نصَحته وقدَمت له يد العون هيئة هامبورج 
ي يناير/كانون الثا�ن

جرت المحادثة مع فيصل حمدو �ن
ي إجراءات 

ي شبكة IQ هامبورج، ودعمته �ن
للصحة وحماية المستهلك، باإلضافة إىل ثالثة مشاريــــع فرعية مختلفة �ن

 Diakonie-Hilfswerkes لهيئة  التابع  بالمؤهالت  اف  لالع�ت المركزي  االستقبال  مكتب  بالمؤهل:  اف  االع�ت
ية، ومؤسسة passage gGmbH لدورات اللغة، وأكاديمية مستش�ن إيبندورف الجامعي  Hamburg لألعمال الخ�ي

ي هامبورج، أثناء إجراءات التأهيل الخاصة بالمواءمة.
ي �ن

للتعليم والمسار الوظي�ن

التجربة  تقرير  العثور عىل  يمكنك  ألمانيا".  ي 
بالمؤهالت �ن اف  النص األصىلي "االع�ت حة من  النص هو نسخة منقَّ

ل عىل: المفصَّ

-https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/erfahrungsberichte
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أستطيع  وأن  المجتمع،  من  أصبح جزًءا  أن  بالمؤهل  اف  االع�ت ي 
يع�ن  ، ّ إىلي "بالنسبة  فيصل حمدو: 

ة". ن ي إكساب البلد سمتها المم�ي
المشاركة �ن
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ِّي العالج الطبيعي - الطريق إىل أن تصبح متخصًصا اف المه�ني ألخصائ�ي شبكة 10IQ االع�ت

ي سوريا، وأنه دراسته بحصوله عىل شهادة الدبلوم. ثم عمل 
ي جامعة حلب �ن

درس فيصل حمدو العالج الطبيعي �ن
ي يونيو/حزيران 2014، اضطر 

. و�ن ن ي جمعية لألطفال المعاق�ي
ي عيادة، ثم �ن

ي عالج طبيعي �ن
ن كأخصا�ئ لمدة عاَم�ي

ي 
ة: "كنت آمل �ن إىل الفرار إىل ألمانيا؛ ألن الوضع أصبح أك�ث خطورة بالنسبة إليه. وكانت تحذوه رغبة واحدة كب�ي

ي تعلمتها." ي ال�ت ي ألمانيا. وأردُت أن أمارس هناك مهن�ت
مستقبل آمن �ن

 دورة لغة ووصل إىل المستوى B1. وكان يفكر أيًضا 
ً

ي اللغة. ولذلك حرصن فيصل حمدو أول
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َّ
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ي يناير/كانون الثا�ن

جرت المحادثة مع فيصل حمدو �ن
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ل عىل: المفصَّ

-https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/erfahrungsberichte
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ِّي العالج الطبيعي - الطريق إىل أن تصبح متخصًصا اف المه�ني ألخصائ�ي شبكة 12IQ االع�ت

اف  ي العالج الطبيعي الذين تم االع�ت
ي شبكة IQ هامبورج موجهة بالدرجة األوىل إىل أخصا�ئ

إجراءات تأهيل المواءمة �ن
ا". وعادة ما يستمر برنامج المتدرب لمدة ستة أشهر، ويتم تنفيذه  بمؤهالتهم المهنية الدولية عىل أنها "معادلة جزئيًّ
-هامبورج. يرافق الموجهون والمعلمون  ي مستش�ن إيبندورف الجامعي

ي العيادات ومراكز العالج أو �ن
بشكل أساسي �ن

نامج من خالل عقد ورش عمل أسبوعية وتقييم إعدادات العالج  ي موقع التأهيل. ويتم إكمال ال�ج
ن �ن جميع المشارك�ي

المهنية  بالمؤهالت  الكامل  اف  االع�ت هو  والهدف  المدمج".  "التعلم  أو  الفيديو  تسجيل  طريق  عن  بك  الخاصة 
ي ح�ت 2021/12/31. 

وع IQ الجز�ئ ي يجري اكتسابها والتأهيل لشغلها. يستمر م�ش ي المهنة ال�ت
والتوظيف المؤهل �ن

، مهمة التمويل. ي وستتوىل أكاديمية مستش�ن إيبندورف الجامعي للتعليم والمسار المه�ن

يمكنك الحصول عىل مزيد من المعلومات هنا:
www.hamburg.netzwerk-iq.de/apq-physiotherapie

 www.uke.de/apq

االتصال:
ي )Kollaustr. 67-69 | )ABK | 22529 هامبورج | 

مستش�ن إيبندورف الجامعي للتعليم والمسار الوظي�ن
 apq-iq@uke.de | +49 40 741051711 :لياندرا بالكه | تليفون | www.uke.de

ي 
الطبيعي األجانب �ن العالج  ي 

ِّ الطبيعي - عرض تأهيل ألخصائ�ي العالج  ي قطاع 
المواءمة �ن مؤهالت 

هامبورج

ن عىل مؤهالت أجنبية  ي العالج الطبيعي الحاصل�ي
ِّ IQ براندنبورج عو إعداد أخصائ�ي ي شبكة 

التأهيل �ن الغرض من 
ي ألمانيا.

ي عالج طبيعي �ن
وري ح�ت تتمكن من العمل كأخصا�ئ الختبار المعرفة. اجتياز االمتحان �ن

ية جنًبا إىل جنب مع الوظيفة. وتستمر لمدة أقصاها 10 أشهر. يتم تدريس الوحدات  يمكن إكمال الدورة التحض�ي
ي أي وقت.

المتخصصة من الخميس إىل السبت. يتيح المفهوم المعياري إمكانية الدخول �ن
1. وحدة القواعد األساسية

2. وحدة الجهاز الحركي
3. وحدة األعضاء الداخلية

4. وحدة التطور الحركي والمتابعة
5. وحدة المعايشة والسلوكيات

6. وحدة التدريب
وع سارية ح�ت 2022/12/31. سيجري آخر اختبار للمعرفة  وبعد ذلك، يتبع اختبار المعرفة. الموافقة عىل الم�ش

ين األول 2022. ي أكتوبر/ت�ش
�ن

ن من جميع الواليات االتحادية. ية متاحة أمام المشارك�ي الدورة التحض�ي

ي الدورة بالمجان. يمكنك الحصول عىل مزيد من المعلومات هنا:
المشاركة �ن

https://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/angebote/qualifizierung-um-in-
 deutschland-zu-arbeiten

ي براندنبورج
ي العالج الطبيعي �ن

ِّ التحض�ي الختبار المعرفة ألخصائ�ي

 االتصال:
ي |  ن للتأهيل الط�ج  أورسوال فون رايبنيتس | أكاديمية نويروب�ي

 Neuruppin 16816 | Gildenhaller Allee 28a | تليفون: 3911130 3391 49 + | 
 u.vonreibnitz@pro-klinik-holding.de | +49 151 72732201 :جوال

http://www.hamburg.netzwerk-iq.de/apq-physiotherapie
http://www.uke.de/apq
mailto:apq-iq%40uke.de
http://www.uke.de
https://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/ar/العروض/التأهيل-للعمل-في-ألمانيا
https://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/ar/العروض/التأهيل-للعمل-في-ألمانيا
https://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/ar/العروض/التأهيل-للعمل-في-ألمانيا
mailto:u.vonreibnitz%40pro-klinik-holding.de
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Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Regierungsbezirk Freiburg
Diakonisches Werk Freiburg

 | 79104 Freiburg | Immentalstr. 16
www.diakonie-freiburg.de/index.php?anerkennungs-und-qualifizierungsberatung-1

www.anerkennungsberatung-bw.de
 | 0761 88144500 :  | 

freiburg@anerkennungsberatung-bw.de

.
.Regierungsbezirk Freiburg :

Freiburg, Emmendingen, Landkreis Breisgau- :
.Hochschwarzwald, Lörrach, Offenburg, Radolfzell, Villingen-Schwenningen

 Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Regierungsbezirk Karlsruhe
Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim gGmbH

 www.ikubiz.de/index.php?id=111 | 68161 Mannheim | N4, 1
 | 0621 43773113 :  | 

anerkennung@ikubiz.de

.Regierungsbezirk Karlsruhe :
 Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, :

.Mosbach, Pforzheim

 Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Regierungsbezirk Stuttgart
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Stuttgart e. V.

IQ Netzwerk Baden-Württemberg
www.netzwerk-iq-bw.de :

 

https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landesnetzwerke/karte

https://www.netzwerk-iq-bw.de
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 | 70182 Stuttgart | Olgastraße 63
www.awo-stuttgart.de/index.php/migrant-innen/

 
www.awo-stuttgart.de

| 
 | 0711 2106117 :

anerkennung@awo-stuttgart.de
.

.Regierungsbezirk Stuttgart :
 Aalen, Esslingen, Heilbronn, :

.Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Tauberbischofsheim

 Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Regierungsbezirk Tübingen
 IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Diözese

Rottenburg-Stuttgart e. V.
 | 89073 Ulm | Wengengasse 15

www.invia-drs.de/gemeinsam-perspektiven-entwickeln/beratung-zu-auslaendischen-
 abschluessen

 | 0731 38852213 :  | 
anerkennung@invia-drs.de

.

.Regierungsbezirk Tübingen :
 Albstadt-Ebingen, Aulendorf, Balingen, Biberach, :

 Ehingen, Friedrichshafen, Hechingen, Langenau, Ravensburg, Reutlingen, Sigmaringen,
.Tübingen, Leutkirch

IQ Faire Integration Baden-Württemberg
adis e. V. – Antidiskriminierung · Empowerment · Praxisentwicklung

 www.adis-eV.de | 72072 Tübingen | Fürststraße 3
bjoern.scherer@adis-eV.de | 07071 7955912 :  | Björn Scherer

Stuttgart

Netzwerk
Baden-Württemberg

https://www.awo-stuttgart.de/index.php/migrant-innen/anerkennungs-und-qualifizierungsberatung
https://www.awo-stuttgart.de/index.php/migrant-innen/anerkennungs-und-qualifizierungsberatung
https://www.awo-stuttgart.de/index.php/migrant-innen/anerkennungs-und-qualifizierungsberatung
https://www.awo-stuttgart.de/index.php/migrant-innen/anerkennungs-und-qualifizierungsberatung
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IQ Bayern -  Qualifizierungsberatung München
 Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration,
) ( Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen

www.migranet.org/angebote/ratsuchende/ | 81669 München | Franziskanerstraße 8
 qualifizierungsberatung/quali-kontakt#Muenchen

 | 089 23340520 :
servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de

 .
.München und S-Bahn-Einzugsbereich München :

IQ Bayern - Anerkennungsberatung Augsburg
) ( Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH

www.migranet.org/angebote/ratsuchende/ | 86153 Augsburg | Wertachstraße 29
 anerkennungsberatung/aeb-kontakt#AEB-A

 | 0821 4551090 :
anerkennungsberatung@tuerantuer.de

.

.Region Schwaben, Oberbayern und Oberpfalz :

IQ Bayern - Anerkennungsberatung München
 ,Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration

) ( Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen
 www.muenchen.de/anerkennungsberatung | 81669 München | Franziskanerstraße 8

www.migranet.org/angebote/ratsuchende/anerkennungsberatung/aeb-
kontakt#AEB-M

| 089 23340520 :
servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de

IQ Netzwerk Bayern
www.migranet.org :

https://www.migranet.org
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Netzwerk
Bayern

München

IQ Bayern - Anerkennungsberatung Passau
 Wirtschaftsforum der Region Passau e. V.

) (
 | 94032 Passau | Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 20

www.migranet.org/angebote/ratsuchende/ 
 anerkennungsberatung/aeb-kontakt#AEB-P

 | 0851 96625611 :
anerkennungsberatung@wifo-passau.de

.

.Region Niederbayern :

IQ Bayern - Qualifizierungsberatung Augsburg
)  Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH

www.migranet.org/angebote/ | 86153 Augsburg | Wertachstraße 29
 ratsuchende/qualifizierungsberatung/quali-kontakt#Schwaben

 | 0821 9079914 :
qualifizierungsberatung@tuerantuer.de

.)

.Region Schwaben, Oberbayern und Oberpfalz :

IQ Bayern - Qualifizierungsberatung Passau
) ( Wirtschaftsforum der Region Passau e. V.

www.migranet.org/ | 94032 Passau | Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 20
 angebote/ratsuchende/qualifizierungsberatung/quali-kontakt#Passau

 | 0851 96625612 :
qualifizierungsberatung@wifo-passau.de
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IQ Netzwerk Bayern
www.migranet.org :

  IQ Bayern – Anerkennungsberatung Nürnberg
 Stadt Nürnberg, Bildungszentrum im Bildungscampus - Zentrale Servicestelle zur

Anerkennung ausländischer Qualifikationen in der Metropolregion Nürnberg (ZAQ)
https://bz.nuernberg.de/themen/ | 90403 Nürnberg | Gewerbemuseumsplatz 1
projekte-foerderungen/zentrale-servicestelle-zur-anerkennung-auslaendischer-

 qualifikationen-in-der-metropolregion-nuernberg-zaq
| 0911 23110552 :

anerkennungsberatung@stadt.nuernberg.de

.Region Unter- Ober- und Mittelfranken :

IQ Bayern – Faire Integration Augsburg
Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen e. V. - Augsburg

 | 86153 Augsburg | )Wertachstraße 29 (Zentrum für interkulturelle Beratung
 www.migranet.org/angebote/ratsuchende/faire-integration
mustafa.alia@emwu.org | 0175 5355867 :  | Mustafa Alia

IQ Bayern – Faire Integration Nürnberg
Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen e. V.  - Nürnberg

www.migranet.org/angebote/ratsuchende/faire- | 90402 Nürnberg | Kornmarkt 5-7
  integration www.faire-integration.de

fkreyesus@emwu.org | 0151 18742185 :  | Fkreyesus Ghebreyesus

https://www.migranet.org
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IQ Bayern – Qualifizierungsberatung Nürnberg
 Stadt Nürnberg, Bildungszentrum im Bildungscampus - Zentrale Servicestelle zur

Anerkennung ausländischer Qualifikationen in der Metropolregion Nürnberg (ZAQ)
https://bz.nuernberg.de/themen/ | 90403 Nürnberg | Gewerbemuseumsplatz 1
projekte-foerderungen/zentrale-servicestelle-zur-anerkennung-auslaendischer-

 qualifikationen-in-der-metropolregion-nuernberg-zaq
 | 0911 23110239 :

qualifizierungsberatung@stadt.nuernberg.de
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 Fahrplan Anerkennung beruflicher Abschlüsse Berlin (FAbA)
Club Dialog e. V.

 www.club-dialog.de | 10117 Berlin | 179-Friedrichstraße 176
anerkennung@club-dialog.de | 030 2044859 :  | Julia Merian

.Berlin 

IQ Faire Integration Berlin
Arbeit und Leben e. V. - Landesarbeitsgemeinschaft Berlin (DGB/VHS)

 www.berlin.arbeitundleben.de | 13405 Berlin | Kapweg 4
klus@berlin.arbeitundleben.de | 030 513019264 :  | Olga Klus

 Koordinierende Beratungsstelle (KoBe)
 .Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Die Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration
 /www.berlin.de/lb/intmig | 10785 Berlin | Potsdamer Straße 65

iqnw@intmig.berlin.de | 030 90172376  | Serpil Güner

.Berlin :

 La Red Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung (LaRA)
La Red - Vernetzung und Integration e. V.

 www.la-red.eu | 13407 Berlin | Alt-Reinickendorf 25
anerkennung@la-red.eu | 030 457989555  | Inga Kappel

.Berlin 

IQ Netzwerk Berlin
www.berlin.netzwerk-iq.de :

https://www.berlin.netzwerk-iq.de
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 TBB Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung (AnQua Berlin)
Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e. V.

 | 10969 Berlin | Oranienstraße 53
www.tbb-berlin.de https://tbb-berlin.de//projekte/iq_netzwerk_berlin_-_anqua

diploma@tbb-berlin.de | 030 23623325 :  | Lâle Yildirim

.Berlin :

Netzwerk
Berlin
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Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Nord- und Ostbrandenburg - Oranienburg
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung - Oranienburg

 www.bbw-gruppe.de | 16515 Oranienburg | Berliner Straße 119-125
svetlana.mueller@bbw-akademie.de | 03301 5772719  | Svetlana Müller

.Nord- und Ostbrandenburg :
 ,)Eberswalde, Frankfurt (Oder 

.Neuruppin

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Südbrandenburg
Handwerkskammer Cottbus

 www.hwk-cottbus.de | 03046 Cottbus | Altmarkt 17
 |  0160 99719873 :  |  0355 7835146 :  | Malwina Szmigiel

szmigiel@hwk-cottbus.de

 

.Südbrandenburg 
 ,Finsterwalde, Großräschen :

.Königs Wusterhausen, Guben

 Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle in Potsdam
 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg (MWAE)

Referat Arbeitsförderung, Fachkräfte
| 14473 Potsdam | Heinrich-Mann-Allee 107

 www.brandenburg.netzwerk-iq.de
 www.mwae.brandenburg.de

julia.lexow-kapp@mwae.brandenburg.de | 0331 8661972 :  | Julia Lexow-Kapp

.
.Potsdam und Westbrandenburg :

Faire Integration Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
 www.brandenburg.netzwerk-iq.de 

https://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/startseite
https://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/startseite
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Caritasverband der Diözese Görlitz e. V.
 | 03046 Cottbus | Straße der Jugend 23 

 www.dicvgoerlitz.caritas.de
 | 0173 3177672 :  | Susanne Riepe 

susanne.riepe@caritas-goerlitz.de

 Agentur für Arbeit Cottbus (Zimmer 4012), :
.Bahnhofstraße 10, 03046 Cottbus

Potsdam
Netzwerk

Brandenburg
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 Anerkennungsberatung und -begleitung
 Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. 

Beratung in der Arbeitnehmerkammer Bremen
 | 28195 Bremen | Bürgerstraße 1 

  /www.iq-netzwerk-bremen.de/anerkennungsberatung-und-begleitung
anerkennung@wah.bremen.de | 0421 36301 954 

 anerkennung@wah.bremen.de | 0421 36 301 954 :  | Jan Jerzewski

 

.Bremen und Bremerhaven 

IQ Netzwerk Bremen

  /www.iq-netzwerk-bremen.de/anerkennungsberatung-und-begleitung

Netzwerk
Bremen

https://iq-netzwerk-bremen.de/anerkennungsberatung-und-begleitung/
https://iq-netzwerk-bremen.de/anerkennungsberatung-und-begleitung/
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 AMinA – Arabische Migrantinnen in Anerkennung
Bildungs- und Beratungskarawane e. V.

 | 22049 Hamburg | Eulenkamp 1 
  www.bbkarawane.de/projekte-angebote/anerkennungsberatung

 info@bbkarawane.de | 040 46632726 :  | Leyla Erdogan-Karabulut

.Hamburg :

 Frauen aus Afrika erfolgreich im Anerkennungsverfahren
AGIC e. V.

 | 20097 Hamburg | Wendenstr. 29 
    /www.agic-hamburg.de/frauen-aus-afrika-erfolgreich-im-anerkennungsverfahren

 kenneth.gbandi@agic-hamburg.de | 040 88307280 :  | Kenneth Gbandi

.Hamburg 

 Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA)
Diakonisches Werk Hamburg

 www.anlaufstelle-anerkennung.de | 20095 Hamburg | Schauenburgerstraße 49
 zaa@diakonie-hamburg.de | 040 30620396 :فففف | Michael Gwosdz

 

.Hamburg 
 Anlaufstelle W.I.R - work and integration for 

refugees  Jobcenter in Bergedorf  Jobcenter in Harburg

IQ Netzwerk Hamburg
hamburg.netzwerk-iq.de :

Netzwerk
Hamburg

https://hamburg.netzwerk-iq.de
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 AQB Frankfurt & hessenweite Hotline
beramí berufliche Integration e. V.

 www.berami.de | 60318 Frankfurt am Main | Nibelungenplatz 3
ulrich@berami.de | 069 91301025 :  | Andrea  Ulrich

.Hessen :

 Erstberatungsstelle der Landeshauptstadt Wiesbaden
Landeshauptstadt Wiesbaden - Amt für Zuwanderung und Integration

 www.wiesbaden.de | 65197 Wiesbaden | Alcide-de-Gasperi-Straße 2
 | anerkennungsberatung@wiesbaden.de |  0611 312148 :  | Klaus Burgmeier

.Wiesbaden, Rheingau-Taunus-Kreis 

  Mobile Anerkennungsberatung in Hessen - MoAB
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) GmbH

 | Offenbach am Main 63065 | Herrnstraße 53 
www.hessen.netzwerk-iq.de  www.inbas.com

bettina.alesi@inbas.com | 0151 65497417 :  | Bettina Alesi (Eschwege, Korbach)
doris.buettner@inbas.com | 0151 65497346 :  | Doris Büttner (Offenbach, Rodgau)

edina.covic@inbas.com | 0151 65497414  |  )Edina Covic-Vucic (Offenbach
 | 0151 65497415 :  | Reinhard Ewald )Friedberg, Limburg( 

reinhard.ewald@inbas.com
 | 0151 65429848 :  | Ingrid Hoensch )Darmstadt, Erbach( 

ingrid.hoensch@inbas.com
kay.komkov@inbas.com | 0151 65498920 :  | Kay Komkov (Fulda, Homberg)

buelent.koyupinar@inbas.com | 0151 27191683 :  | Bülent Koyupinar  (Kassel)
gaiane.leiser@inbas.com | 0151 55572909 :  | Gaiane Leiser-Bdoian )Lauterbach(

IQ Netzwerk Hessen
www.hessen.netzwerk-iq.de  www.inbas.com 

https://www.hessen.netzwerk-iq.de
https://www.inbas.com
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 | Dr. Sarah Pfeffer (Bad Hersfeld, Kassel)
sarah.pfeffer@inbas.com | 0151 27191689 

 | 0151 27191629 :  | Cafer Sayan (Bensheim, Hanau) 
cafer.sayan@inbas.com

 | 0151 27191644 :  | Jean Shongo (Marburg) 
jean.shongo@inbas.com

 Begzada Velic (Bad Homburg, Rüsselsheim) | فففف: 55565548 0151 | 
begzada.velic@inbas.com

thorsten.viehmann@inbas.com | 0151 65497416 :  | Thorsten Viehmann (Gießen)
 petra.notz@inbas.com | 069 27224811 :  | Dr. Petra Notz

 jennifer.kraemer@inbas.com | 069 27224736 :  | Jennifer Krämer

 

.Hessen )landesweit( 
 Bad Hersfeld, Bad Homburg, Bensheim, 
 Darmstadt, Erbach, Eschwege, Friedberg, Fulda, Gießen, Hanau, Homberg, Kassel,

 Landkreis Kassel, Korbach, Lauterbach, Limburg, Marburg, Offenbach, Landkreis
.Offenbach, Rodgau, Rüsselsheim

 
Wiesbaden

Netzwerk
Hessen
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 IQ Servicestelle Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Mecklenburgische 
 Seenplatte/Vorpommern-Greifswald

genres - Gesellschaft für nachhaltige Regionalentwicklung und Strukturforschung e. V.
https://iq.genres-mV.de/de/ | 17036 Neubrandenburg | Helmut-Just-Straße 4

 iq-nb@genres-online.de | 0395 5707220 :  | Björn Marten

.

.Mecklenburgische Seenplatte/Vorpommern-Greifswald :
 Demmin, Friedland, Malchin, Neustrelitz, 

.Pasewalk, Torgelow, Ueckermünde, Waren, Wolgast

IQ Servicestelle Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Rostocker Region/
 Vorpommern-Rügen

migra e. V. - Rostock
 www.migra-mV.de | 18057 Rostock | Waldemarstraße 32

 karsten@migra-mV.de | 0381 44431162 :  | Heidi Karsten

.
.Rostocker Region/Vorpommern-Rügen 

 Bad Doberan, Güstrow, 
.Ribnitz-Damgarten, Stralsund

 IQ Servicestelle Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Westmecklenburg
Verbund für Soziale Projekte (VSP) gGmbH

 www.vsp-ggmbh.de | 19053 Schwerin | Mecklenburgstraße 9
 serviqwm@vsp-ggmbh.de | 0385 55572013 :  | Thomas Littwin

 iq.brandt@vsp-ggmbh.de | 0176 32197168 :  |  0385 55572013 :  | Imke Brandt

.Westmecklenburg 
 Grevesmühlen, Parchim, Wismar, 

.Gadebusch, Ludwigslust, Wittenburg, Hagenow, Boizenburg

.Schwerin

Netzwerk
Mecklenburg-Vorpommern

 IQ Netzwerk
Mecklenburg-Vorpommern

 :
www.iq-mV.de

https://iq.genres-mv.de/de/
https://www.iq-mv.de
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 IQ Niedersachsen, AQB Braunschweig
VHS Braunschweig GmbH

 | 38100 Braunschweig | Alte Waage 15
 www.vhs-braunschweig.de

 | 0531 2412457 :  | Elena Sabuga
 elena.sabuga@vhs-braunschweig.de

.Regionen Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter 
.Salzgitter 

 IQ Niedersachsen, AQB Celle
Volkshochschule Celle e. V.

 www.vhs-celle.de | 29221 Celle | Bahnhofstraße 22
 N.Norton-Erichsen@vhs-celle.de | 05141 90 11 298 :  | Nadine  Norton-Erichsen

.Regionen Celle und Heidekreis 
.Walsrode, Soltau 

 IQ Niedersachsen, AQB Cuxhaven
 Caritasverband für Bremen-Nord, Bremerhaven und die Landkreise Cuxhaven und

Osterholz e. V.
 www.caritas-bremerhaven.de | 27472 Cuxhaven | Kirchenpauerstraße 15

 larisa.mueller@caritas-cuxhaven.de | 04721 6902822 :  | Larisa Müller

   .Region Cuxhaven 
 Bremerhaven, Hagen, Cadenberge, :

.Otterndorf, Hemmoor

IQ Netzwerk Niedersachsen

    www.rkw-niedersachsen.de 
www.migrationsportal.de

Hannover
Netzwerk
Niedersachsen

http://www.rkw-niedersachsen.de
http://www.rkw-niedersachsen.de
https://www.migrationsportal.de
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 IQ Niedersachsen, AQB Göttingen
Bildungsgenossenschaft Südniedersachsen eG/BIGS

 www.bildungsgenossenschaft.de | 37073 Göttingen | Lange Geismar Straße 73
m.czulak@bildungsgenossenschaft.de | 0551 38421042 :  | Michaela Czulak

   .Regionen Göttingen, Goslar und Northeim :
.Goslar, Northeim, Osterode 

 IQ Niedersachsen, AQB Hannover
IHK Projekte Hannover GmbH

 www.hannover.ihk.de | 30175 Hannover | Schiffgraben 49
 anerkennungsberatung@hannover.ihk.de | 0511 3107293 :  | Maike Jakusch

 Regionen Hannover, Diepholz, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, 
   .Holzminden, Nienburg/Weser, Peine, Schaumburg

 Braunschweig (in Einzelfällen), Göttingen (in :
.Einzelfällen), Hameln, Hildesheim, Holzminden, Nienburg, Stadthagen, Syke

 IQ Niedersachsen, AQB Landkreis Emsland
Landkreis Emsland

 www.jobcenter-emsland.de | 49716 Meppen | Riedemannstraße 1
  0541 60081532 :  | AQB Landkreis Emsland

 viktoria.bethke@emsland.de | 05931 4965597 :  | Viktoria  Bethke

   .Region Emsland 
.Aschendorf, Lingen 

IQ Netzwerk Niedersachsen
www.rkw-niedersachsen.de   www.migrationsportal.de :

https://www.migrationsportal.de
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 IQ Niedersachsen, AQB Landkreis Grafschaft Bentheim
Landkreis Grafschaft Bentheim, Grafschafter Jobcenter

 www.grafschaft-bentheim.de | 48527 Nordhorn | 15-Stadtring 9
 sabine.stockhausen@grafschaft.de | 05921 966238 :  | Sabine Stockhausen

.Region Grafschaft Bentheim 

 IQ Niedersachsen, AQB Landkreis Leer
Landkreis Leer- Zentrum für Arbeit Jobcenter

 www.zfa-leer.de | 26789 Leer/Ostfriesland | Bavinkstraße 23
 ilse.varchmin@lkleer.de | 0491 99942227  | Ilse Varchmin

.Regionen Leer, Emden, Aurich 
.Aurich, Emden 

 IQ Niedersachsen, AQB Lüneburg
Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gGmbH - Standort Lüneburg

 www.bnw.de | 21337 Lüneburg | Marie-Curie-Straße 6
carolina.hempel@bnw.de | 04131 22 469 18 :  | Carolina  Hempel

 
 .Regionen Lüneburg, Uelzen, Lüchow-Dannenberg 

 Dannenberg, Lüchow-Dannenberg, 
.Neuhaus, Uelzen
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 IQ Niedersachsen, AQB Oldenburg
Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gGmbH - Standort Oldenburg

 www.bnw.de | 26122 Oldenburg | Stau 75
 sabine.wuerdemann@bnw.de | 0441 21906850 :  | Sabine Würdemann

 Regionen Oldenburg, Delmenhorst, Wilhelmshaven, 
.Ammerland, Cloppenburg, Friesland, Oldenburg, Wesermarsch, Wittmund

 ,Brake, Bad Zwischenahn :
.Cloppenburg, Delmenhorst, Friesland, Friesoythe, Varel, Wilhelmshaven, Wittmund

 IQ Niedersachsen, AQB Osnabrück
Berufsbildungs- und Servicezentrum des Osnabrücker Handwerks GmbH

 www.bus-gmbh.de | 49088 Osnabrück | 136-Bramscher Straße 134
 loose@bus-gmbh.de | 0541 6929630 :  | Katharina Loose

.Regionen Osnabrück und Vechta :
.Bersenbrück, Vechta :

 IQ Niedersachsen, AQB Stade
Volkshochschule Stade e. V.

 www.vhs-stade.de | 21680 Stade | Sachsenstraße 7
 albers@vhs-stade.de | 04141 409951 :  | Schole Albers

 
 .Regionen Stade, Rotenburg-Wümme, Harburg 

 ,Buchholz, Neu-Wulmstorf 
.Rotenburg, Winsen

IQ Netzwerk Niedersachsen
www.rkw-niedersachsen.de   www.migrationsportal.de :

https://www.migrationsportal.de
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 IQ Niedersachsen, AQB Verden
Arbeit im Landkreis Verden

 www.landkreis-verden.de | 27283 Verden (Aller) | Lindhooper Straße 67
 oe-konuralp-alv@landkreis-verden.de | 04231 15665 :  | Özden Konuralp

.Regionen Verden und Osterholz-Scharmbeck :
.Achim, Osterholz, Schwanewede :

 IQ Niedersachsen, AQB Wolfsburg
Jobcenter Wolfsburg

 www.jobcenter-wolfsburg.de | 38440 Wolfsburg | Porschestraße 2
 | 05361 4649146 :  | Iwona Lubanska 

 jobcenter-wolfsburg.anerkennungsberatung@jobcenter-ge.de

.Regionen Wolfsburg, Gifhorn, Helmstedt :
.Gifhorn, Helmstedt 

 IQ Niedersachsen, Zugewanderte Frauen im Anerkennungsverfahren
kargah e. V.

 www.kargah.de | 30451 Hannover | Zur Bettfedernfabrik 1
 monika.singh@kargah.de | 0511 12607825 :  | Monika Singh

Hannover :
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 IQ NRW - Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung in den Arbeitsverwaltungen
Gemeinnütziges Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes e. V.

 | 40476 Düsseldorf | Hans-Böckler-Straße 39 (kein Beratungsort) 
 www.dgb-bildungswerk.de

 | 0211 4301187 :
anerkennung@dgb-bildungswerk.de

 guelsah.tunali@dgb-bildungswerk.de | 0211 4301187 :  | Gülsah Tunali
 daniel.weber@dgb-bildungswerk.de | 0211 4301197 :  | Daniel Weber

.NRW :
 Aachen, Bochum, Coesfeld, Essen, Köln, 

.Mönchengladbach, Münster, Oberhausen, Recklinghausen, Remscheid

 IQ NRW - Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung, Duisburg
Gemeinnützige Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB)

 www.gfb-duisburg.de | 47051 Duisburg |  Düsseldorfer Straße 50
 jpfennig@gfb-duisburg.de | 0203 348396230 :  | Joachim Pfennig

.Duisburg :

 IQ NRW - Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle im Kontext 
 des Anerkennungsgesetzes Bonn/Rhein-Sieg

LerNet Bonn/Rhein-Sieg e. V.
 www.lernet.de | 53225 Bonn | Rathausstraße 3

kather@lernet.de | Christine Rohrer (Bonn)
 seidel@lernet.de | 0228 96968760 :  | Giesa Seidel

 wolf@lernet.de | 0228 96968761 :  | Carina Wolf
 mehring@lernet.de | 0228 97638984 :  | Janna Mehring (Troisdorf)

IQ Netzwerk Nordrhein-Westfalen
 www.iq-netzwerk-nrw.de :

https://www.iq-netzwerk-nrw.de/startseite/
https://www.iq-netzwerk-nrw.de/startseite/
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.Bonn/Rhein-Sieg :
 

.Bonn, Troisdorf

 IQ NRW - Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle im 
 nördlichen Ostwestfalen

 MOZAIK gemeinnützige Gesellschaft für interkulturelle Bildungs- und 
Beratungsangebote mbH

 www.mozaik.de | 33602 Bielefeld | Herforder Straße 46
 oezer@mozaik.de | 0521 3297090 :  | Cemalettin Özer

.Bielefeld, Kreis Herford, Kreis Minden, Kreis Gütersloh :

 IQ NRW - Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle Paderborn
SBH West GmbHSBH West GmbHSBH West GmbH

 www.sbh-west.de | 33098 Paderborn | Waldenburger Straße 19
 martin.hohaus@sbh-west.de | 05251 700297 :  | Martin Hohaus

 beate.klemm@sbh-west.de | 05251 700339 :  | Beate Klemm
 info@sbh-west.de | 05251 7000 :  | Manfred Widmer

.Paderborn :

Düsseldorf Netzwerk
Nordrhein-Westfalen
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 IQ NRW - Anerkennungsberatung
Netzwerk Lippe gGmbH

 www.netzwerk-lippe.de | 32758 Detmold (Kreis Lippe) | Braunenbrucher Weg 18
i.graeber@netzwerk-lippe.de | 05231640318 :  | Ilka  Gräber

.Kreis Lippe :

 IQ NRW - Mobile Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung
Westdeutscher Handwerkskammertag e. V.

 www.iq-netzwerk-nrw.de | 40221 Düsseldorf | Volmerswerther Straße 79
 | 0211 3007704 :

anerkennungsberatung@iq-netzwerk-nrw.de
 birgit.vantessel@iq-netzwerk-nrw.de | 0211 3007704 :  | Birgit van Tessel

.NRW :

IQ Netzwerk Nordrhein-Westfalen
 www.iq-netzwerk-nrw.de :

https://www.iq-netzwerk-nrw.de/startseite/
https://www.iq-netzwerk-nrw.de/startseite/
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 IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Koblenz
Caritasverband Koblenz e. V.

 | 56068 Koblenz | 120-Hohenzollernstraße 118 
 www.caritas-koblenz.de

 iq@caritas-koblenz.de |  0261 13906513 :  | Gregor Bell

.
 Koblenz, Kreis Mayen-Koblenz, Rhein-Lahn-Kreis, :

.Rhein-Hunsrück-Kreis, Kreis Cochem-Zell

.Agentur für Arbeit/Lotsenhaus :

 IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Koblenz/Duale Berufe
Handwerkskammer Koblenz

 www.hwk-koblenz.de | 56068 Koblenz | Friedrich-Ebert-Ring 33
michael.mueller@hwk-koblenz.de | 02635 9546721 :  | Michael Müller

.Kammerbezirk HWK-Koblenz :
 Rheinbrohl, Ahrweiler, Cochem, Herrstein, 

.Wissen und Bad Kreuznach

 IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Landau/Germersheim & Region
ProfeS GmbH - Standort Landau

 /www.profes-gmbh.eu | 76829 Landau in der Pfalz | Max von Laue Straße 3
 | 06341 1414430 :  | Martina Erzberger-Ries 

 martina.erzberger-ries@profes-gmbh.de

 Südpfalz (Landau, Germersheim, Südliche Weinstraße, 
Neustadt a. d. W., Südwestpfalz, Pirmasens)

.Pirmasens, Kandel :

IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz
www.iq-rlp.de  www.ism-mainz.de Mainz

Netzwerk
Rheinland-Pfalz

https://www.iq-rlp.de
https://ism-mainz.de
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 IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Ludwigshafen & Region
CJD Rhein-Pfalz/Nordbaden

 www.cjd-rhein-pfalz-nordbaden.de | 67059 Ludwigshafen am Rhein | Amtsstraße 6
 regine.meyer@cjd.de | 062112266910 :  | Regine Meyer

.Ludwigshafen & Region 
 

.Region Worms, Speyer, Neustadt/Weinstr

 IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Mayen-Koblenz
Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz

 www.jobcenter-myk.de | 56626 Andernach | Breite Straße 62
nadine.schubert@kvmyk.de | 02632 925490 :  | Nadine Schubert

 Landkreise: Mayen-Koblenz, Ahrweiler, Neuwied, Westerwald, 
.Altenkirchen

.Mayen, Bendorf, Neuwied, Betzdorf :

 IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Rheinhessen Nahe
MIP - Medici in Posterum GmbH

 www.mip.consulting | 55118 Mainz | 19-Frauenlobstraße 15
 wilka@mip.consulting | 06131 2144821 :  | Hans-Peter Wilka

.Mainz & Region, Rheinhessen, Nahe, Kaiserslautern 
.Idar-Oberstein, Kaiserslautern :

IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz
www.iq-rlp.de  www.ism-mainz.de :

https://www.iq-rlp.de
https://ism-mainz.de
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 IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Trier & Region
Palais e. V.

 www.palais-eV.de | 54290 Trier | Christophstraße 1
 iq-beratung@palais-eV.de | 0651 41061 :  | Andreas Haupenthal

ا
 Region Trier (Stadt Trier und Landkreise Bitburg-Prüm, 

.Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg)
.Bitburg, Hermeskeil, Wittlich :
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 IQ Anerkennungsberatung
AWO - Landesverband Saarland e. V. - Standort Saarbrücken

 www.awo-saarland.de | 66111 Saarbrücken | Viktoriastraße 14
 melser@lvsaarland.awo.org | 06841 960329 :  | Markus Elser

.Saarland :
 Jobcenter Homburg 

 IQ Servicestelle Anerkennung
saaris - saarland.innovation&standort e. V.

 www.saaris.de | 66119 Saarbrücken | Franz-Josef-Röder-Straße 9
 christoph-lang@saaris.de | 0681 9520475 :  | Christoph Lang

.Saarland :
 St. Wendel, Merzig, Wadern, Neunkirchen, :

.Homburg, St. Ingbert

IQ Netzwerk Saarland
 netzwerk-iq.saarland :

Netzwerk
Saarland

Saarbrücken

http://netzwerk-iq.saarland
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 IBAS Chemnitz
Sächsischer Flüchtlingsrat e. V. - Standort Chemnitz

 www.anerkennung-sachsen.de | 09112 Chemnitz | Henriettenstraße 5
 ibas-chemnitz@sfreV.de | 0371 3560218 :  | Claudia Riedel

.Region Chemnitz 
.Zwickau, Plauen, Freiberg 

 IBAS Dresden
EXIS Europa e. V. - Standort Dresden

 www.anerkennung-sachsen.de | 01067 Dresden | Weißeritzstraße 3
 anerkennung@exis.de | 0351 43707040 :  | Juliane Träbert

.
.Region Dresden :

 IBAS Leipzig
EXIS Europa e. V. - Standort Leipzig

 www.anerkennung-sachsen.de | 04159 Leipzig | Georg-Schumann Straße 173
 leipzig@exis.de | 0341 580882020  | Dorit Richter

.

.Region Leipzig :

IQ Netzwerk Sachsen
www.netzwerk-iq-sachsen.de  :

Netzwerk
Sachsen

Dresden

https://www.netzwerk-iq-sachsen.de
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Zugang zur Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung über 
 Migrantenorganisationen

Dachverband sächsischer Migrantenorganisationen e.V.
 www.dsm-sachsen.de |  01069 Dresden | Lingnerallee 3

 k.mahlberg@dsm-sachsen.de | 0351 48246093 :  | Karsten Mahlberg

.Sachsen :

IQ Netzwerk Sachsen
www.netzwerk-iq-sachsen.de :

https://www.netzwerk-iq-sachsen.de
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 IQ Sachsen-Anhalt - Anerkennungs- und 
 Qualifizierungsberatung (Nord)

 Caritasverband für das Bistum Magdeburg e. V. 
c/o Interkulturelles Beratungs- und Begegnungszentrum der Caritas

 www.caritas-magdeburg.de | 39104 Magdeburg | Karl-Schmidt-Straße 5c 
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

 duc@caritas-ikz-md.de | 0391 4080510 :  | Nguyen Tien Duc

.Region Sachsen-Anhalt Nord :
.Halberstadt, Stendal :

 IQ Sachsen-Anhalt - Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung (Süd)
 AWO SPI Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft mbHAWO SPI Soziale

 Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft mbHAWO SPI Soziale Stadt und Land
Entwicklungsgesellschaft mbH

 www.spi-ost.de | 06122 Halle | Zur Saaleaue 51a
 | 0159 04499783 :  |  0340 21727047 :  | Harold Ibanez Vaca (Dessau-Roßlau)

h.ibanez-vaca@spi-ost.de
 a.zachaeus@spi-ost.de | 0345 68694815 :  | Dr. Alf Zachäus

.Region Sachsen-Anhalt Süd 
.Dessau-Roßlau :

IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de  

Magdeburg
Netzwerk

Sachsen-Anhalt

https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/startseite/
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 Anerkennungsberatung Flensburg
Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V. - Flensburg

 www.frauennetzwerk-sh.de | 24941 Flensburg | Lilienthalstraße 45
  | 0160 8562837 :  | Edibe Oğuz (Schleswig, Husum)

edibe.oguz@frauennetzwerk-sh.de
 | majra.nissen@frauennetzwerk-sh.de | 0152 04400965 :  | Majra Nissen

.Region Flensburg und Umgebung, Nordfriesland 
.Niebüll, Tönning, Schleswig, Husum :

 Anerkennungsberatung Kiel
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen in SH (ZBBS) e. V.

 www.zbbs-sh.de | 24114 Kiel | Sophienblatt 64a
 iq@zbbs-sh.de | 0431 78028110 :  | Katrin Eichhorn

.Regionen Kiel und Rendsburg-Eckernförde 
.Rendsburg, Eckernförde :

 Anerkennungsberatung Lübeck
Türkische Gemeinde in SH e. V.

 www.tgsh.de | 23552 Lübeck | Holstenstraße 13-15
 iq-netzwerk@tgsh.de | 0451 59294331 :  | Mahir Ötün

.Regionen Lübeck, Segeberg und Herzogtum-Lauenburg 
.Mölln, Bad Segeberg :

IQ Netzwerk Schleswig-Holstein
 www.iq-netzwerk-sh.de 

https://www.iq-netzwerk-sh.de
https://www.iq-netzwerk-sh.de
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 Anerkennungsberatung Norderstedt
Diakonisches Werk HH-West/Südholstein

 www.diakonie-hhsh.de | 22848 Norderstedt | Ochsenzoller Straße 85
 |  04101 3767715 :  | Svetlana Fregin (Pinneberg, Elmshorn) 

svetlana.fregin@diakonie-hhsh.de

.Region Norderstedt, süd-westliches Stormarn, Region Pinneberg :
 Glinde, Reinbek (jeweils bei Bedarf), Region 

.Pinneberg, Elmshorn

 Qualifizierungsberatung Schleswig-Holstein
Umwelt Technik Soziales e. V. (UTS) - Eckernförde

 www.utseV.de | 24340 Eckernförde | Kieler Straße 35
rief.iqr@utseV.de | 0152 34340276 :  | Sabine Rief

rief.iqr@utseV.de | 0152 34340276 :  | Sabine Rief (Eckernförde, Kiel)
 | oguz.iqr@utseV.de | 0157 53617135  |  Edibe Oğuz

 | 0152 36928113 :  | Doris Reichhardt (Heide, Itzehoe, Rendsburg, Brunsbüttel)
 | reichhardt.iqr@utseV.de

 | )Inga Gottschalk (Lübeck, Eutin, Plön, Mölln, Ratzeburg, Bad Oldesloe 
 gottschalk.iqr@utseV.de  | 0176 47872039 :

 Hayrunisa Aktan (Norderstedt, Neumünster, Bad Segeberg, Pinneberg, Quickborn,
 aktan.iqr@utseV.de | 0176 64467944  | )Wedel

.Schleswig Holstein :
 Bad Oldesloe, Bad Segeberg, Brunsbüttel, 

  Eutin, Flensburg, Heide, Husum, Itzehoe, Kiel, Lübeck, Mölln, Norderstedt, Neumünster,
.Pinneberg, Plön, Quickborn, Ratzeburg, Rendsburg, Schleswig, Wedel

Kiel

Netzwerk
Schleswig-Holstein
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 Informations- und Beratungsstelle Anerkennung für Mittelthüringen (IBAT Mitte)
Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement (IBS) gGmbH - Erfurt

 www.ibs-thueringen.de | 99084 Erfurt | Wallstraße 18
 anerkennung@ibs-thueringen.de | 0361 51150023  | Anne Friedemann

 
.Weimar

 Informations- und Beratungsstelle Anerkennung für Nordthüringen (IBAT Nord)
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. - Mühlhausen

 www.bwtw.de | 99974 Mühlhausen | Bahnhofstraße 1
 ibat.nord@bwtw.de | 03601 403072 :  | Dr. Monika Werner

 .Region Nordthüringen (fester Standort in Mühlhausen) 
 Bad Langensalza, Artern, Sondershausen, 
  .Gotha, Heiligenstadt, Leinefelde, Nordhausen

 Informations- und Beratungsstelle Anerkennung für Ostthüringen (IBAT Ost)
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. - Jena

www.iq-thueringen.de  www.bwtw.de | 07743 Jena | Steinweg 24
 ibat.ost.jena@bwtw.de | 03641 637592  |  Cinzia  Minonne

 
 

 
.Pößneck, Schleiz

IQ Netzwerk Thüringen
www.iq-thueringen.de :

https://www.iq-thueringen.de
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 Informations- und Beratungsstelle Anerkennung für Südthüringen (IBAT Süd)
SBH Südost GmbH - Meiningen

 www.sbh-suedost.de | 98617 Meiningen | Günther-Raphael-Straße 9a
 info.meiningen@sbh-suedost.de | 03693 8923585 :  | Cornelia Schuchert

 .)  
 Hildburghausen, Schmalkalden, Sonneberg, 

.Suhl

Erfurt

Netzwerk
Thüringen



ِّي العالج الطبيعي - الطريق إىل أن تصبح متخصًصا اف المه�ني ألخصائ�ي شبكة 14IQ االع�ت

www.netzwerk-iq.de/en www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ar/index.php

IQ اف والتأهيل لدى شبكة نظرة عامة عىل مراكز استشارات  االع�ت بيانات المراجع

https://ifk.de/verband/aktuell/archiv-meldungen/einzelansicht/fachkraeftemangel-keine- ن ن المستقل�ي 1  الجمعية األلمانية للمعالج�ي
besserung-in-sicht/

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Angebote/Berufe-auf-einen-Blick/ 2  وكالة العمل االتحادية
Berufe-auf-einen-Blick-Anwendung-Nav.html

ن للمر�ن ن الرياضي�ي ي العالج الطبيعي والمدرب�ي
ِّ ي العالج الطبيعي خارج أوروبا/الجمعية المركزية ألخصائ�ي

ِّ ي ألخصائ�ي  3   التدريب المه�ن
https://www.physio-deutschland.de/fachkreise/beruf-und-bildung/anerkennung.html

ي
ي األلما�ن

4 المركز اإلحصا�ئ

دوسلدورف شبكة
شمال الراين وستفاليا

شبكة
بافاريا

ميونيخ

 
ڤيسبادن

شبكة
هيسن

شتوتجارت

شبكة
ج بادن-ڤورتم�ج

شبكة
سارالند

ساربروكن

ن ماي�ن

شبكة
راينالند بفالتس

هانوفر
شبكة
ساكسونيا السفىل

ماجديبورج

شبكة
ساكسونيا أنهالت

كيل

شبكة
شليسڤيج-هولشتاين

بوتسدام
شبكة
براندنبورج

شبكة
بريمن

ين شڤ�ي

شبكة
مكلنبورج فوربومرن

شبكة
هامبورج

شبكة
ساكسونيا

دريسدن

شبكة
ن برل�ي

إرفورت
شبكة
تورينجن

https://www.netzwerk-iq.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ar/index.php
https://ifk.de/verband/aktuell/archiv-meldungen/einzelansicht/fachkraeftemangel-keine-besserung-in-sicht/
https://ifk.de/verband/aktuell/archiv-meldungen/einzelansicht/fachkraeftemangel-keine-besserung-in-sicht/
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Angebote/Berufe-auf-einen-Blick/Berufe-auf-einen-Blick-Anwendung-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Angebote/Berufe-auf-einen-Blick/Berufe-auf-einen-Blick-Anwendung-Nav.html
https://www.physio-deutschland.de/fachkreise/beruf-und-bildung/anerkennung.html


www.netzwerk-iq.de

http://www.netzwerk-iq.de



