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 التوظيف بعدالة

يف قطاع الرعاية الصحية يف أملانيا

هل أكملت تدريبًا مهنيًا أو حصلت عىل درجة علمية يف التمريض وتفكر يف مواصلة الحياة املهنية يف مجال التمريض يف أملانيا؟ رمبا تواصلت 
معك وكالة لخدمات شؤون املوظفني أو مدرسة لغات بشأن خيار العمل يف مجال التمريض يف أملانيا  

شهدت السنوات األخرية زيادة يف فرص واحتامالت هجرة العاملني يف مجال التمريض من البلدان األخرى إىل أملانيا للعمل فيها  والنقص العاملي 
يف العاملني املهرة ملحوظ أيًضا يف أملانيا  وستوجد حوايل 50,000 وظيفة شاغرة يف هذا املجال مستقبالً  والطلب املتزايد عىل العاملني يف مجال 

التمريض يتطلب إيجاد حلول جديدة ملرافق الرعاية الصحية والتمريض  ونتيجة لذلك، تشهد أملانيا فرًصا متزايدة يف هجرة العاملة الدولية 
للعاملني يف مجال التمريض 

ماذا يعني هذا للعاملني يف مجال التمريض الذي يريدون العمل يف أملانيا؟
سيؤدي النقص املتزايد يف العاملني املهرة إىل تشجيع املزيد من أصحاب األعامل يف املجال املهني الواسع للرعاية الصحية والتمريض عىل توظيف ممرضني من الخارج  لضامن 

استمرار املستشفيات ومرافق الرعاية يف تقديم الرعاية يف املستقبل، فإنه مثة أهمية كربى ملهارات العاملني يف مجال التمريض املنتقلني للعمل يف أملانيا  وميكن أن تكون هجرة 
العاملة خياًرا واعًدأ للعاملني يف مجال التمريض وتوفر فرًصا للتطور الوظيفي  ومع ذلك، فإنها أيًضا عملية طويلة تستلزم التخطيط الواعي والتفكريفيها بدقة 

بعد بحث دقيق، ميكن للشخص أن يقرر بنفسه ما إذا كنت يرغب يف العمل يف مجال التمريض يف أملانيا يف املستقبل  إن االطالع الجيد عىل األوضاع قبل السفر إىل أملانيا من 
شأنه منع أي معوقات أو تأخريات  فعدة عوامل لها دور مهم يف اختيار مكان العمل يف املستقبل  ويشمل ذلك مثالً حالة سوق العمل وفرص التطور املهني للعاملني يف مجال 

التمريض يف املنطقة املعنية 

يضم هذا الكتيب معلومات مفصلة عن ظروف العمل يف مجال التمريض يف أملانيا  وتعرض الصفحات التالية نظرة عامة أولية للخيارات املطروحة للعاملني يف مجال التمريض 
الراغبني يف العمل يف أملانيا  كذلك يجري مناقشة السامت الخاصة للعاملني يف مجال التمريض يف أملانيا، باإلضافة إىل إجراءات وعمليات هجرة العاملة التي سيتعني عليك التعامل 

معها  كذلك يوفر الكتيُب معلومات عن الوصول إىل أملانيا والعيش فيها ونصائح مفيدة وروابط إضافية 

وميكنك اعتبار هذا الكتيب مقدمة لعمليات البحث اإلضافية التي يجب عليك إجرائها  يُرجى عدم االعتامد عىل أوصاف أو وعود مبسطة أو عامة  كلام زادت املعلومات التي 
يتم الحصول عليها من مصادر أخرى موثوقة، زاد استعدادك بشكل أفضل للعيش والعمل يف أملانيا 

استمتع كثريًا باستكشاف اإلمكانيات املتاحة لك للعمل يف مجال التمريض يف أملانيا!

1   هل ستنتقل إىل أملانيا؟

- 3 -

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

:)“Bundesagentur für Arbeit„( ميكنك معرفة حالة سوق العمل يف مجال التمريض يف أملانيا من املوقع اإللكرتوين لوكالة التوظيف الفيدرالية
statistik.arbeitsagentur.de/ 
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1.1
2  معلومات عن املجال الوظيفي: قطاع الرعاية الصحية يف أملانيا

1 2    أوضاع اختصاصيي الرعاية الصحية يف أملانيا

تختلف طريقة مامرسة مهنة التمريض يف جميع أنحاء العامل  تختلف مجاالت نشاط وأوضاع العاملني يف مجال التمريض من مكان آلخر يف شتى 
أنحاء العامل  عىل سبيل املثال، توجد أيًضا بعض العنارص املميزة يف أملانيا  ومينحك هذا الفصل فكرة أولية عام ميكن لذلك أن يعنيه بالنسبة لك  

كذلك سيجري التعرف أيًضا عىل أساسيات العمل يف مجال التمريض يف أملانيا 

يف ما ييل ما يجب معرفته:

يف البداية، يجب معرفة أن العاملني يف مجال التمريض يف أملانيا ميكنهم العمل يف أماكن مختلفة:
الرعاية املكثفة للمرىض يف القسم الداخيل )عىل سبيل املثال، يف املستشفيات(  •

الرعاية طويلة األجل للمرىض يف القسم الداخيل )عىل سبيل املثال، يف مرافق الرعاية طويلة األجل(  •
رعاية مرىض العيادات الخارجية )عىل سبيل املثال، الرعاية الخاصة للمرىض يف املنزل(  •

إعادة التأهيل الطبي )للمرىض يف القسم الداخيل/ مرىض العيادات الخارجية(  •
الرعاية التلطيفية )للمرىض يف القسم الداخيل/مرىض العيادات الخارجية(  •

ال توجد يف أملانيا مرافق للرعاية األولية يجري فيها التعاون الوثيق بني العاملني يف مجال التمريض واألطباء وغريهم من اختصاصيي الرعاية الصحية باعتبارهم نقطة 
تواصل أوىل  بل عادة ما يكون املامرس العام هو نقطة التواصل األوىل  ومن ناحية أخرى، ال يجري توظيف العاملني يف مجال التمريض يف الرعاية األولية إال يف حاالت 

استثنائية  أما املجاالت الرئيسية لعمل العاملني يف مجال التمريض اآلخرين فهي باألساس العمل يف املستشفيات ومرافق الرعاية طويلة األجل للمرىض يف القسم الداخيل 
أو خدمات رعاية مرىض العيادات الخارجية  

ومثة عنرص مميز آخر يف أملانيا يف الفصل بني الرعاية املكثفة للمصابني باألمراض والرضوح والرعاية طويلة األجل لألشخاص الذين يحتاجون إىل رعاية دامئة  وهذه 
العنارص املميزة تؤدي إىل اختالفات يف مجال النشاط املستقبيل للشخص وروتني التمريض اليومي لديه والتعاون مع اختصاصيي الرعاية الصحية اآلخرين  تناول الفصل 

4 1 هذه االختالفات بالتفصيل 

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

Make it in Germany :ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات عن مهن الرعاية الصحية يف أملانيا يف بوابة املعلومات التابعة للحكومة الفيدرالية

عالوة عىل ما سبق، أعدت شبكة Integration by Qualification Network )شبكة IQ Network( ملًفا مواضيعًيا عن الرعاية الصحية يف أملانيا 
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2  معلومات عن املجال الوظيفي: قطاع الرعاية الصحية يف أملانيا

2 2     مهن التمريض يف أملانيا – املؤهالت املهنية واملسارات التعليمية

يف ما ييل ما يجب معرفته:

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

  )2022( Meng, Peters & Dorin: تحليالت أولية للجنة التمريض التابعة للمعهد الفيدرايل للتعليم املهني )BIBB(: نظرة عامة محدثة عىل برامج درجة التمريض املؤدية إىل املؤهالت املهنية  املعهد 
https://res.bibb.de/vet-repository_780291 :بون  تم االطالع يف ،)BIBB( الفيدرايل للتعليم املهني

ميكن االطالع عىل املزيد من املعلومات عن التدريب عىل التمريض يف أملانيا هنا، عىل سبيل املثال:
www.pflegeausbildung.net

ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عن الدورات التأهيلية األولية للعمل يف مجال التمريض )„Pflegefachmann“/“Pflegefachfrau“( يف أملانيا: 
https://www.pflegeausbildung.net/alles-zur-ausbildung/pflegestudium/uebersicht-der-studiengaenge.html

لفرتة طويلة، كانت مهن التمريض يف أملانيا تنطوي عىل تدريب مهني بحت  وال يزال التأهيل املهني هو الشكل الغالب للتدريب حتى اليوم  ما يقرب 
من واحد إىل اثنني باملائة فقط من جميع العاملني يف مجال التمريض يف أملانيا حاصلني عىل شهادة يف التمريض   منذ عام 2020، كان هناك مؤهل مهني 

موحد مطلوب للحصول عىل لقب ممرض أو ممرضة „Pflegefachmann“/“Pflegefachfrau“  وينظم قانون مهن التمريض )PflBG( هذه املهنة  
هذا التأهيل املهني يوفر مهارات شاملة يف مجال التمريض  تهدف الكفاءات املكتسبة هنا إىل متكني العاملني يف مجال التمريض من رعاية األشخاص من 

مختلف الفئات العمرية يف مجاالت الرعاية الصحية املختلفة  

ومن ثّم، فإن مصطلح „Pflegefachmann“/“Pflegefachfrau“ يحل محل األلقاب املهنية الثالثة السابقة مع الرتكيز عىل الفئات العمرية املختلفة: 

„ممرض شؤون صحية وطب أطفال“ و“ممرض شؤون صحية ومتريض“ و“ممرض طب الشيخوخة“  

يف الوقت نفسه، تم توفري إمكانية الحصول عىل دورة دراسية للعمل يف مجال التمريض )„Pflegefachmann“/“Pflegefachfrau“( يف جميع أنحاء أملانيا  
يف السابق، كان هذا األمر ممكًنا فقط من خالل مواقع منوذجية فردية  منذ عام 2020، ميكن للعاملني يف مجال التمريض الحصول عىل درجة البكالوريوس 

يف التمريض )„Pflegefachfrau„ / “Pflegefachmann“(( من خالل ما يسمى بالدورة الدراسية التأهيلية األولية  من املتوقع أن يتم تخريج أول دفعة 
خريجني يف عام 2023  

أما املشتغلني مبهن التمريض مثل املمرض املامرس املتقدم الحاصلني عىل درجة املاجستري )عىل سبيل املثال: ممرض الصحة املجتمعية واختصاصيي 
التمريض الرسيريني واملمرضني املامرسني( فليسوا سوى قلة قليلة موزعني توزيًعا عشوائيًا  واألمثلة القليلة عىل ذلك موجودة يف الرعاية املكثفة للمرىض 

يف األقسام الداخلية – خصوًصا يف املستشفيات الجامعية  أما عىل مستوى الرعاية األولية، ينشط العاملون يف مجال التمريض فقط يف إطار املشاريع 
النموذجية )راجع الفصل 1 2( 
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2  معلومات عن املجال الوظيفي: قطاع الرعاية الصحية يف أملانيا

3 2     مهام العاملني يف مجال التمريض

يف ما ييل ما يجب معرفته:

يتوىل العاملون يف مجال التمريض االهتامم باألشخاص واالعتناء بهم يف كل مرحلة من مراحل الحياة  وتشمل املهام املنوطة بهم مجموعة كبرية من أنشطة 
وتتضمن: التمريض  

املالحظة املستقلة وتقديم املشورة والرعاية وخدمات التمريض للمرىض،  •
التمريضية وتقييمها، توثيق اإلجراءات   •

تنفيذ األوامر الطبية،  •
املساعدة يف اإلجراءات الطبية   •

ومع ذلك، قد ال يُسمح للممرض مبامرسة أنشطة يف أملانيا سبق له مامرستها بشكل مستقل  عىل سبيل املثال، يُحظر يف أملانيا إعطاء األدوية الوريدية بشكل 
مستقل دون أمر من الطبيب 

تحظى أنشطة التمريض األساسية بأولوية عالية يف املستشفيات ومرافق الرعاية األملانية وكذلك فهم الرعاية التمريضية  لذلك، ال يقترص تنفيذ األنشطة التالية 
حرًصا عىل مساعدي التمريض أو األقارب، ولكنها تنتمي أيًضا إىل حد كبري إىل مجال مسؤولية اختصايص التمريض:

الشخصية النظافة   •
التغذية  •

الحركة إمكانية   •
الوقائية )الوقاية( التدابري   •

االستقاللية تعزيز   •
التواصل وتقويته تعزيز   •

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

ميكنك العثور عىل معلومات إضافية عن هذا املوضوع هنا، عىل سبيل املثال:

)“Bundesagentur für Arbeit„( وصف موجز لواجبات العاملني يف مجال التمريض من وكالة التوظيف الفيدرالية
berufenet.arbeitsagentur.de

)“Bundesagentur für Arbeit„( وصف موجز للعاملني يف مجال متريض األطفال من وكالة التوظيف الفيدرالية
berufenet.arbeitsagentur.de

Berlin IQ نظرة عامة عىل املهن األكادميية يف قطاع الرعاية الصحية من شبكة
www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de

تختلف مجاالت نشاط ومسؤولية العاملني يف مجال التمريض يف ما يخص الرعاية عىل املستوى  الدويل  يف ما يتعلق بتعليم التمريض املهني السائد يف 
أملانيا، فإنه يختلف اختالفًا كبريًا عن األنظمة الصحية األخرى التي حصل فيها اختصاصيو التمريض عىل درجة البكالوريوس أو املاجستري 
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2  معلومات عن املجال الوظيفي: قطاع الرعاية الصحية يف أملانيا

4 2     التمريض اليومي يف مؤسسات الرعاية الصحية والتمريض يف أملانيا

مهارات ومهام التمريض ال تختلف فحسب، بل إن روتني التمريض اليومي للعاملني يف مجال التمريض يختلف أيًضا من مكان آلخر عىل مستوى العامل  ميكن للهيكليات 
والعمليات األخرى يف الجناح ومعايري وبروتوكوالت التمريض أو تصميم التعاون بني املتخصصني خلق حالة من عدم اليقني واالنزعاج يف البداية  

يوفر القسم التايل رؤى بشأن امليزات الخاصة املحتملة 

يف ما ييل ما يجب معرفته:

ملجال „الرعاية“ مكانة فريدة يف أملانيا  ولقد وضعت كل منشأة هياكلها وإجراءاتها العامة والروتينية الخاصة لضامن تقديم أفضل رعاية ممكنة وفًقا لظروفها 
الخاصة  يختلف روتني التمريض اليومي بشكل رئييس بني األقسام واملؤسسات واألوضاع املتخصصة  باإلضافة إىل ذلك، توجد اختالفات إقليمية متنوعة ولوائح 

خاصة بكل والية  ومع ذلك، ميكن تحديد الهياكل املتداخلة التي غالبًا ما تختلف عن روتني التمريض اليومي يف الدول األخرى  

االختالفات بني الرعاية طويلة األجل يف املستشفى وتلك املقدمة للمرىض يف األقسام الداخلية من منظور التمريض:
يجري توجيه التمريض اليومي يف املستشفيات نحو الرعاية املكثفة لألمراض أو الوعكات الصحية أو اإلصابات التي يتعرض لها األشخاص من جميع األعامر  يعمل 

العاملون يف مجال التمريض يف رعاية املرىض مبارشة يف األجنحة أو يف األماكن الوظيفية، مثل غرفة العمليات أو غرفة الطوارئ  لعالج املرىض، يعمل العاملون يف 
مجال التمريض يوميًا مع األطباء وأحيانًا مع املتخصصني الصحيني اآلخرين  

ويف املقابل، توفر الرعاية طويلة األجل للمرىض يف األقسام الداخلية الرعاية لألشخاص الذين مل يعودوا قادرين عىل تسيري حياتهم اليومية بأنفسهم  يتعلق ذلك 
باألشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو معرفية طويلة األجل، مثل املصابني بأمراض مرتبطة بالخرف أو أمراض متعددة  وعادة ما يجري حجزهم يف هذه 

املؤسسات لفرتة زمنية طويلة للعالج  لذلك يُشار إىل األشخاص الذين تتم رعايتهم أيًضا باسم „املقيمني“  تهدف الرعاية اليومية إىل الحفاظ عىل استقاللية املعيشة 
ودعمها  ويجري التعاون مع األطباء يف حاالت الرضورة الطبية فقط  وهؤالء يف األساس مامرسون عموميون ومتخصصون يف العيادات الخارجية  هذه املؤسسات 

عادة ال توظف أطباء خاصني بها  يذهب املرىض املقيمني بهذه املؤسسات إىل املستشفى للخضوع لتدخالت طبية أكرث تعقيًدا 

ويف كال الوضعني، يتوىل مساعدو التمريض واملتدربون والزمالء يف مهن الرعاية واملهن املساعدة، فضالً عن املتطوعني، تقديم الرعاية  ومن ناحية أخرى، يكون 
الدعم من األقارب أقل شيوًعا  عادة ما يقوم األقارب بزيارات منتظمة لهذه املنشآت وأحيانًا ميارسون أنشطة التمريض يف أثناء مكوثهم 

تقسيم العمل يف رعاية املرىض
قد يختلف تقسيم العمل عن تجربتك يف مجال التمريض: كقاعدة عامة، يتوىل كل ممرض مهام الرعاية نفسها  والرعاية الوظيفية مع التقسيم الثابت للمهام أمر 

نادر الحدوث  يتحمل كل ممرض املسؤولية نفسها عن الرعاية  وعىل خالف املمرض الخبري، ال يشارك مدير الجناح دامئًا يف رعاية املرىض  بل لديه دور تنسيقي، 
عىل سبيل املثال، يتوىل الجدولة  

ساعات العمل
لكل مؤسسة مناذج مختلفة ألوقات العمل  ويعمل غالبية العاملني يف مجال التمريض يف أملانيا بدوام جزيئ بحلول فردية جزئية ألوقات العمل  ومع ذلك، يجري 

التمريض يف أملانيا غالبًا ضمن منوذج ثاليث املناوبات: يف معظم الحاالت، توجد مناوبات مبكرة ومتأخرة وليلية، باإلضافة إىل مناوبات وسيطة إضافية  
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2  معلومات عن املجال الوظيفي: قطاع الرعاية الصحية يف أملانيا

5 2     فرص التطور املهني يف مجال التمريض يف أملانيا

الهجرة إىل أملانيا للعمل يف مجال التمريض توفر فرًصا وظيفية مختلفة  وتوجد العديد من الفرص للتعليم والتدريب املستمرين يف مجال التمريض يف أملانيا 

يف ما ييل ما يجب معرفته:

مزيد من فرص التدريب والتعليم املستمر
إذا عملت يف مجال التمريض يف أملانيا )راجع الفصل 4 3(، فستتوفر لك مجموعة كبرية من دورات التدريب والتعليم املستمر لزيادة مهاراتك يف مجال التمريض 

إذا كنت ترغب يف العمل يف العناية املركزة أو يف غرفة العمليات مثالً، فيمكنك مواصلة التدريب املتخصص يف مجاالت العناية املركزة والتخدير أو طب األورام  

تشمل الفرص اإلضافية للتطور املهني املزيد من التدريب والتعليم املستمر يف علم الحركة أو العناية بالجروح  أفصح عن رغباتك إىل صاحب العمل )املستقبيل( 
يك تستوضح فرص التدريب الحالية يف مرحلة مبكرة 

Gesund� „تشيع الدورات التدريبية اإلدارية جًدا يف أملانيا مقارنة بالدورات الدراسية للتأهيل للعمل يف مجال التمريض  وعادة ما تعتمد عىل التدريب املهني كـ 
 “Pflegefachmann“/ „Pflegefachfrau„ أو “heits� und Krankenpfleger/ �in

إذا كنت مهتاًم مبواصلة دراستك يف أملانيا، فعليك االستفسار مسبًقا عام إذا كنت مستوفيًا لكل املتطلبات األساسية ألخذ دورة دراسية  قد تكون مؤهالتك املهنية 
)مبا فيها بكالوريوس العلوم يف التمريض( ال تؤهلك للتسجيل يف برنامج درجة املاجستري  يرتبط ذلك باالعرتاف مبؤهالتك املهنية يف أملانيا  ميكنك العثور عىل 

معلومات إضافية يف الفصل 4 3 

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

www.pflegestudium.de :ميكنك العثور عىل نظرة عامة عن الخيارات املتاحة لك هنا، عىل سبيل املثال

ميكنك العثور عىل معلومات إضافية عن هذا املوضوع هنا، عىل سبيل املثال: نصائح تعليمية إضافية من الوزارة الفيدرالية األملانية للتعليم واألبحاث 
)www.der-weiterbildungsratgeber.de : )BMBF  // هاتف املعلومات الستشارات التعليم املستمر  800/2017909 49+ 

berufenet.arbeitsagentur.de  :)“Bundesagentur für Arbeit„( فرص ملزيد من التدريب والتعليم املستمر من وكالة التوظيف الفيدرالية

www  :نظرة عامة عىل اقتصاد الرعاية الصحية األكادميية Berlin IQ يوفر لك موقع الويب „منظورات بشأن قطاع الرعاية الصحية“ التابع لشبكة
kompetenzen-gesundheitsberufe.de
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2  معلومات عن املجال الوظيفي: قطاع الرعاية الصحية يف أملانيا

6 2     الروابط املهنية والتجارية

يف ما ييل ما يجب معرفته:

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

يوجد يف أملانيا عدد كبري من الروابط املهنية لقطاع التمريض  ميكن العثور عىل بعض الروابط املهنية املختارة ملهن التمريض هنا:

deutscher-pflegerat.de مجلس التمريض األملاين

www.dbfk.de الرابطة املهنية األملانية ملهن التمريض

 www.dgf-online.de الجمعية األملانية للتمريض التخصيص والخدمات الوظيفية

www.dbva.de الرابطة املهنية األملانية لتمريض الشيخوخة

www.rotkreuzschwestern.de رابطة التمريض التابعة للصليب األحمر األملاين

الرابطة املهنية هي متثيل حر ومستقل للمصالح  وأعضاء الرابطة املهنية يشغلون املهنة نفسها أو مهنة ذات صلة  مبساعدة الرابطة، ميكن الجمع بني 
مصالح مجموعة مهنية ومن السهل التأكيد عىل مطالب األعضاء أمام أصحاب العمل أو الجمهور 

يتميز قطاع الرعاية الصحية عىل وجه الخصوص بالتعاون املهني مع متخصيص الرعاية الصحية اآلخرين  التمثيل اإللزامي ملصالح العاملني يف مجال 
التمريض ميكن أن يساعد يف تأكيد مصالحهم ضد متخصيص الرعاية الصحية اآلخرين ويسهم يف زيادة احرتافية الرعاية 

مصالح العاملني يف مجال التمريض املعينني دوليًا ترتبط أيًضا بهذه الرابطة املهنية  من أجل توحيد هؤالء العاملني والدفاع عن حقوقهم، يتحد بعض 
العاملني يف مجال التمريض املعينني دوليًا يف أملانيا 

ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد إلزام يف أملانيا بعضوية رابطة مهنية  نتيجة لذلك، ال يتم تنظيم جميع العاملني يف مجال التمريض يف أملانيا 
ألغراض السياسة املهنية  وال يوجد سجل مهني للعاملني يف مجال التمريض املسجلني يف أملانيا أيًضا 
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1.3
3  عملية الهجرة االقتصادية: اإلجراءات والعملية

مسارات الهجرة االقتصادية: التعيني والتوظيف  3 1

هجرة العاملة إىل أملانيا عملية تتطلب التخطيط الجيد وتنطوي عىل عقبات بريوقراطية  يوفر لك الفصل التايل نظرة عامة عىل الخطوات 
واإلجراءات املطلوب اتباعها  ويبدأ بالخطوات األوىل يف بلدك األصيل وميتد إىل ترصيح العمل يف مجال التمريض يف أملانيا 

يف ما ييل ما يجب معرفته:

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

Bundes� „ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات عن الخيارات املتاحة لك للهجرة االقتصادية عىل املوقع اإللكرتوين للمكتب الفيدرايل للهجرة والالجئني )
https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/migrationau- : )amt für Migration und Flüchtlinge“ )BAMF( 

fenthalt-node.html

عىل إثر النقص املتزايد يف العاملني املهرة، يسعى عدد متزايد من رشكات الرعاية الصحية والتمريض األملانية إىل توظيف ممرضني من جميع أنحاء العامل  
تتوفر خيارات مختلفة للرشكات: يجري التمييز بني التوظيف الذي تنظمه الدولة والتوظيف يف القطاع الخاص   

التوظيف الذي تنظمه الدولة
ميكن للوكالة املركزية الدولية والتوظيف التخصيص )„ZAV(  “Zentrale Auslands� und Fachvermittlung(( التابعة لوكالة التوظيف الفيدرالية 

التواصل مع العاملني يف مجال التمريض ذوي املؤهالت املهنية املكتسبة يف الخارج، حتى قبل حصولهم عىل معادلة املؤهل املهني املكتسب يف الخارج مع 
إنشاء مهنة مرجعية  هذه اتفاقيات ثنائية محددة بني الدول تهدف إىل تكثيف التعاون الحكومي الدويل 

Ge�„( منذ عام 2013، قامت الجمعية األملانية للتعاون الدويل  Triple Win  كام تم استخدام ترتيبات الوساطة هذه، عىل سبيل املثال، يف سياق مرشوع
 )sellschaft für Internationale Zusammenarbeit“ )GIZ ( ووكالة ZAV بتنظيم عملية توظيف وتقدير ودمج اختصاصيي التمريض املعينني دوليًا 

يف عملية شاملة  مذمل  يوجد مرشوع Triple Win يف البوسنة والهرسك والفلبني وتونس وإندونيسيا وكرياال )الهند( ومواقع أخرى 

التوظيف يف القطاع الخاص
باإلضافة إىل التوظيف الذي تنظمه الدولة، فإن رشكات الرعاية الصحية والتمريض األملانية لديها أيًضا خيار تعيني ممرضني بشكل مستقل من دول أخرى 

وجذبهم للهجرة للعمل يف أملانيا  وميكن لهذه الرشكات إما تنظيم عملية التوظيف هذه بنفسها أو االستعانة بوكالة وكالة توظيف لتويل عملية التوظيف، 
جزئيًا أو كليًا 

لذلك بدأت رشكات العناية والرعاية الصحية أو وكاالت التوظيف يف االهتامم باملؤهلني أمثالك عىل نحو متزايد  ورمبا تواصلت هذه الجهات تواصلت معك 
بالفعل أو تكون قد سمعت عن تقارير أخرى عن تجارب األشخاص يف مجالك  

باإلضافة إىل ذلك، لديك أيًضا فرصة تنفيذ إجراءات الهجرة واالعرتاف مبؤهالتك املهنية والبدء يف البحث عن صاحب عمل مستقبيل يف أملانيا بنفسك  
يقدم لك املكتب الفيدرايل للهجرة والالجئني )„ )Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“ )BAMF( الدعم يف العثور عىل رشكة رعاية صحية 

ومتريض مناسبة يف أملانيا عرب خط املساعدة يف العمل والعيش يف أملانيا 

يوضح القسم التايل )الفصول 2 3 إىل 4 3( مبزيد من التفصيل الخطوات اإلجرائية التي عليك اتباعها لدخول أملانيا والحصول عىل االعرتاف باملؤهالت 
املهنية 



����������������
������������������

����������������
�����������������

 التوظيف بعدالة

يف قطاع الرعاية الصحية يف أملانيا

- 11 -

1.3
3  عملية الهجرة االقتصادية: اإلجراءات والعملية

2 3     إجراءات وعملية الهجرة للعمل الخاصة بك: احتامالت دخول أملانيا

يف ما ييل ما يجب معرفته:

منذ مارس 2020، فتح قانون هجرة العاملني املهرة )„Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ )FEG(( إمكانية ترسيع إجراءات دخول العاملني يف مجال التمريض 
املعينني دوليًا إىل أملانيا  ويجري تنظيم هذا األمر مبوجب املادة 81أ من قانون اإلقامة )AufenthG(  ألديك عرض عمل محدد؟ يف هذه الحالة، ميكن ألصحاب 

العمل التقدم بطلب „إجراء ُمعجل للعاملني املهرة“ مقابل دفع رسوم 

اإلجراء املُعجل للعاملني املهرة
تؤدي سلطة الهجرة دوًرا رئيسيًا يف اإلجراء املُعجل للعاملني املهرة  وهي مسؤولة عن تنسيق وتجميع كل إجراءات التقديم ومتثل نقطة االتصال املركزية يف 

اإلجراء  باإلضافة إىل ذلك، تتوىل سلطة الهجرة فحص جميع املتطلبات السارية وبدء إجراءات االعرتاف باملؤهالت املهنية املعنية وإصدار ترصيح العمل والتأشرية  
تكون السلطات املعنية مقيدة بفرتات زمنية قصرية نسبيًا طوال اإلجراء  بشكل عام، ال تستغرق اإلجراءات املُعجلة للعاملني املهرة عادة أكرث من أربعة أشهر  ومع 

ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن السلطات لن تكون ملتزمة بهذه املواعيد النهائية إال يف حالة توفر جميع املستندات الالزمة  

  Make it in Germany عىل سبيل املثال، يجري توضيح املواعيد النهائية املحددة يف اإلجراء بشكل تفصييل يف صفحات
يوجد خياران آخران لدخول أملانيا بديلني عن اإلجراء املُعجل للعاملني املهرة: 

 )AufenthG( إجراء الدخول العادي“ وفًقا للامدة 18 أو 16د من قانون اإلقامة„  )1(
أو الدخول عىل أساس اتفاقية وساطة لوكالة التوظيف الفيدرالية وفًقا للامدة 16د الفقرة 4 من قانون اإلقامة )AufenthG( يف إطار التوظيف الذي   )2(

تنظمه الدولة )راجع الفصل 1 3( 

إجراء الدخول العادي  وفًقا للامدة 18 أو 16د من قانون اإلقامة )1(
عىل عكس اإلجراء املُعجل للعاملني املهرة، ال يجري تقديم الطلبات يف إجراء الدخول العادي إىل سلطة الهجرة املركزية يف شكل مجمع   املواعيد النهائية املفروضة 

عىل السلطات املعنية أطول بكثري  لذلك يجب الرشوع يف إجراءات االعرتاف باملؤهالت املهنية واإلقامة بشكل منفصل عن بعضهام لدى السلطة املعنية ذات 
الصلة 

بصفتك عامالً مؤهالً يف مجال التمريض بالخارج، ميكنك تقديم طلب االعرتاف باملؤهالت املهنية إىل هيئة االعرتاف باملؤهالت املهنية املحلية لديك قبل دخول 
أملانيا )للمزيد من املعلومات، راجع الفصل 4 3(  نتيجة إجراء االعرتاف باملؤهالت املهنية هي ما يحدد إصدار ترصيح اإلقامة والتأشرية:

دخول أملانيا لغرض االعرتاف باملؤهالت املهنية وفًقا للامدة 16د من قانون اإلقامة  )A
يف حالة الحصول عىل اعرتاف جزيئ مبؤهالتك املهنية كجزء من إجراء االعرتاف باملؤهالت املهنية، يجب التقدم بطلب للحصول عىل تأشرية دخول وفًقا للامدة 16د 

من قانون اإلقامة )AufenthG( لدى هيئة التمثيل األجنبي األملانية يف بلدك األصيل )السفارة األملانية أو القنصلية األملانية العامة( 
مبجرد وصولك إىل أملانيا، يجب تقديم طلب للحصول عىل ترصيح إقامة وفًقا للامدة 16د )3( من قانون اإلقامة )AufenthG( إىل سلطة الهجرة املحلية يف أملانيا 

بناء عىل تأشرية الدخول لديك  

دخول أملانيا لغرض العمل املربح االعرتاف املهني وفًقا للامدة 18 من قانون اإلقامة  )B
يف حالة الحصول عىل اعرتاف كامل مبؤهالتك املهنية كجزء من إجراء االعرتاف باملؤهالت املهنية وكنت تستويف املتطلبات اللغوية )راجع الفصل 5 3(، ميكنك 
التقدم بطلب للحصول عىل تأشرية دخول وفًقا للامدة 18 من قانون اإلقامة )AufenthG( لدى هيئة التمثيل األجنبي األملانية يف بلدك )السفارة األملانية أو 

العامة(   األملانية  القنصلية 
مبجرد وصولك إىل أملانيا، يجب تقديم طلب للحصول عىل ترصيح إقامة وفًقا للامدة 18 )3( من قانون اإلقامة )AufenthG( إىل سلطة الهجرة املحلية يف أملانيا 

بناء عىل تأشرية الدخول لديك 

ليك يدخل العاملون يف مجال التمريض املعينني دوليًا من دولة أخرى إىل أملانيا، يجب عليهم الحصول عىل تأشرية قامئة عىل ترصيح إقامة  لذا يجري 
منحك هذا الترصيح لغرض إقامتك  عند الرغبة يف مواصلة النشاط املهني بالعمل يف مجال التمريض يف أملانيا، فعادة ما يكون ذلك مبثابة „اإلقامة لغرض 

  )AufenthG( العمل املربح“ وفًقا للامدة 18 من قانون اإلقامة

ومع ذلك، قبل التمكن من العمل يف مجال التمريض يف أملانيا، من الرضوري الخضوع إلجراء االعرتاف باملؤهالت املهنية )راجع الفصل 4 3(  إذا مل يجر 
االعرتاف مبؤهالت التمريض لديك عىل الفور، فستدخل أوالً للمشاركة يف إجراء االعرتاف باملؤهالت املهنية  لهذا الغرض، سيجري إصدار ترصيح إقامة 

  )AufenthG( مؤقتة لك لغرض االعرتاف باملؤهالت املهنية وفًقا للامدة 16د من قانون اإلقامة
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وتجدر اإلشارة أيًضا أنه يف أثناء إجراءات الدخول العادية يجب أن يكون لديك بالفعل عرض عمل قائم من صاحب العمل املحتمل يف أملانيا قبل دخول الدولة  كقاعدة 
عامة، ال يشرتط توفري عقد عمل ثابت  

 .Make it in Germany ميكنك أيًضا العثور عىل معلومات أكرث تفصيالً واملتطلبات األساسية واملواعيد النهائية األخرى يف اإلجراء العادي عىل صفحات

الدخول عىل أساس اتفاقيات وساطة مع وكالة التوظيف الفيدرالية )2(
منذ مارس 2020، كانت هناك أيًضا إمكانية لدخول أملانيا يف إطار اتفاقيات وساطة لوكالة التوظيف الفيدرالية مع خدمات التوظيف يف دول معينة  هذا الخيار 

منصوص عليه قانونيًا يف املادة 16د الفقرة 4 من قانون اإلقامة )AufenthG(  ال تتطلب التأشرية الصادرة لدخول أملانيا إكامل إجراءات االعرتاف باملؤهالت املهنية 
الفردية  وهذا يختلف عن اإلجراءات املذكورة أعاله 

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

.Make it in Germany للمزيد من املعلومات عن اإلجراء املُعجل للعاملني املهرة، يُرجى زيارة الصفحة الرئيسية لـ

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“„( خط املساعدة يف العمل والعيش يف أملاينا} يساعد أيًضا املكتب الفيدرايل للهجرة والالجئني
 )BAMF(( يف إجراءات الدخول العادية 

ميكن العثور عىل معلومات مفصلة عن شبكة IQ لدخول أملانيا يف إطار اتفاقيات الوساطة هنا: اإلصدار األملاين أو اإلصدار اإلنجليزي 

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات عن الهجرة الالحقة ألفراد األرسة يف
.)Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“ )BAMF) „) املكتب الفيدرايل للهجرة والالجئني
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1.3

1.4

3  عملية الهجرة االقتصادية: اإلجراءات والعملية

3 3     الهجرة الالحقة ألفراد األرسة

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

4 3     إجراء االعرتاف باملؤهالت املهنية

يف ما ييل ما يجب معرفته:

مراحل الحصول عىل رخصة مهنية 
طلب الحصول عىل االعرتاف مبعادلة مؤهل التمريض الذي حصلت عليه يف الخارج

كام هو موضح يف الفصل 2 3، يُنصح بالتقدم بطلب االعرتاف مبعادلة مؤهل التمريض الذي حصلت عليه يف الخارج قبل دخولك إىل أملانيا  يتم تقديم الطلب إىل 
السلطة املعنية املحلية لالعرتاف باملؤهالت املهنية يف مكان إقامتك املستقبيل يف أملانيا  يف اإلجراء املُعجل، يتم بدء إجراء االعرتاف باملؤهالت املهنية تلقائيًا 

وإرساله من قبل سلطة الهجرة إىل السلطة املعنية  
عندما تُقدم طلبًا، عليك توخي الحذر عند تحديد مهنة مرجعية  يتعلق ذلك باملعادلة األملانية ملؤهالت التمريض التي حصلت عليها يف الخارج: كقاعدة عامة، 

 )PflBG( وفًقا لقانون مهن التمريض “Pflegefachmann“/“Pflegefachfrau„ هذا هو التدريب املهني األملاين للحصول عىل لقب ممرض أو ممرضة
حتى عام 2024، قد تكون املهنة املرجعية للملف املهني القديم لـ „Gesundheits� und Krankenpfleger/ in“ ممكنة أيًضا 

مهنة التمريض للعاملني يف مجال التمريض )„Pflegefachfrau„ / “Pflegefachmann“( هي „مهنة منظمة“، مام يعني أن التعليم والتدريب تحدده 
Pflegefach� „الدولة  ليك تتمكن من العمل يف مجال التمريض يف أملانيا، يجب الحصول عىل ترصيح حكومي الستخدام اللقب املهني األملاين للممرضني )

Pflegefachfrau“/ “mann“(  للحصول عىل هذا الترصيح، يجب عىل العاملني يف مجال التمريض املعينني دوليًا استيفاء رشطني: 
)1( معادلة مؤهل التمريض مع مؤهل التمريض األملاين )= االعرتاف باملؤهالت املهنية(

)2( املهارات اللغوية املطلوبة ملامرسة املهنة )راجع الفصل 5 3( 

Pflege�“/ “Pflegefachmann„(  يتم منح العاملني يف مجال التمريض املعينني دوليًا ترصيًحا باستخدام اللقب املهني )1 و2 )عند استيفاء كال الرشطني 
fachfrau“( )املعروف اختصاًرا بترصيح املامرسة املهنية( 

يقدم Make�it�in�Germany للعاملني يف مجال التمريض املعينني دوليًا معلومات عن مل شمل األرسة ، باإلضافة إىل دليل تفصييل 

يقدم لك املكتب الفيدرايل للهجرة والالجئني )„ )Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“ )BAMF( أيًضا نظرة عامة عىل احتامالت مل شمل األرسة 

االنتقال إىل أملانيا قد يعني أن عليك ترك أفراد أرستك يف بلدك األصيل يف الوقت الحايل يف أثناء إجراءات االعرتاف باملؤهالت املهنية يف أملانيا  تحدث إىل صاحب 
العمل املستقبيل بشأن الفرص املتاحة لدعم مل شمل األرسة لتنظيم الهجرة الالحقة ألفراد األرسة يف أرسع وقت ممكن  ميكن ألصحاب العمل، عىل سبيل املثال، 

مساعدتك يف البحث عن املتطلبات الفعلية للّم شمل األرسة أو تقديم املستندات الرسمية إىل السلطات املعنية 

يجري تنظيم األساس القانوين للًم شمل األرسة يف املادة 27 وما يليها من قانون اإلقامة  مييز القانون بني هجرة مواطني االتحاد األورويب وهجرة رعايا الدول األخرى  
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املعادلة تحديد 
للحصول عىل االعرتاف باملؤهالت املهنية، يتم فحص مستنداتك )الشهادات والدبلومات ونسخ السجالت وما إىل ذلك( أوالً من قبل السلطات املعنية يف „اختبار 
املعادلة“ )„Gleichwertigkeitsprüfung“(  تتم مقارنة املحتوى النظري والعميل للمواد التعليمية التي درستها والتدريب الذي تلقيته مبحتوى املواد العلمية 

والتدريب يف مجال التمريض يف أملانيا 

تختلف طريقة مامرسة مهنة التمريض من دولة ألخرى  كام يختلف التعليم والتدريب يف هذا املجال أيًضا  لذلك رمبا ال تزال تفتقر إىل محتوى تدريبي معني ميثل 
رشطًا أساسيًا للعمل يف مجال التمريض يف أملانيا 

ومع ذلك، إذا استوفيت جميع املتطلبات، فسيجري االعرتاف مبؤهالتك املهنية  إذا كانت لديك أيًضا مهارات يف اللغة األملانية )راجع الفصل 5 3(، فستحصل عىل 
رخصة مهنية ملامرسة مهنة التمريض يف أملانيا 

ومع ذلك، يف كثري من الحاالت، ال يزال لديك نقص يف املحتوى التدريبي وميكنك تعويضه يف بداية إقامتك يف أملانيا  يجري تسجيل هذا األمر كتابيًا عن طريق 
إشعار التقييم )يشار إليه أيًضا باسم „إشعار النقص“(  وعند الرضورة، يحدد ذلك أيًضا املحتوى الذي ال يزال يتعني عليك تعويضه مبساعدة تدابري تعويضية 

تدابري التعويض عن االختالفات الجوهرية للحصول عىل املعادلة
يوجد طريقتان لتعويض النقص يف املحتوى التدريبي )„النقص“( عن طريق تدابري تعويضية  وينظم هذا األمر املادة 40 الفقرة 3 الجملة 2 من قانون مهن 
التمريض )PflBG(  بصفتك عامالً يف مجال التمريض حاصالً عىل مؤهل مهني يف الخارج، يحق لك االختيار بني الدورة التدريبية للتكيف أو اختبار املعرفة:

التدريبية للتكيف الدورة 
وفًقا للامدة 44 من قانون التدريب واالختبار ملهن التمريض )PflAPrV(، يجري  تعويض االختالفات املوجودة يف شهادتك الدراسية بشكل فردي يف دورة تدريبية 

للتكيف  تحدد السلطة املعنية مدة ومحتوى الدورة التدريبية للتكيف  يف الدورة التدريبية للتكيف، يجري تعويض االختالفات التي تم تحديدها بطريقة 
مستهدفة  تتكون الدورات التدريبية للتكيف عادة من دروس متخصصة ومهام عملية  وتنتهي مبناقشة نهائية حول محتوى الدورة التدريبية   

املعرفة اختبار 
اختبار املعرفة هو اختبار حكومي وفًقا للامدة 45 من قانون التدريب واالختبار ملهن التمريض )PflAPrV(  ويتكون من جزء عميل وجزء شفهي  يتحقق اختبار 

املعرفة مام إذا كنت تتمتع باملهارات الالزمة ملامرسة املهنة  ويشري إىل املحتويات األساسية للتعليم األملاين  ميكنك التحضري الختبار املعرفة يف دورات تدريبية 
خاصة  ميكن إعادة اختبار املعرفة مرة واحدة  

ويجري تقديم الدورات التدريبية للتحضري الختبار املعرفة يف أملانيا من قبل مؤسسات تعليمية مختلفة  وهذه الدورات التدريبية ال يحكمها القانون ألنها ليست 
إلزامية  يجب املوافقة عىل الدورات التدريبية التكيف من قبل السلطة املعنية وال يجوز تقدميها إال من قبل مدارس التمريض واملؤسسات التعليمية املعرتف بها 

من الدولة  

تتضمن مفاهيم الدورة التدريبية املبتكرة بالفعل التدريب اللغوي يف أثناء التدابري التعويضية )عىل سبيل املثال من خالل التعاون مع املتخصصني واملُحارضين 
اللغويني؛ من خالل املوجهني اللغويني يف أثناء املهام العملية أو من خالل دورات اللغة املصاحبة(  يوفر لك ذلك فرصة البدء مبكرًا يف مكان العمل الجديد 

والتعرف عليه مبكًرا )عىل سبيل املثال من خالل املهام العملية يف أثناء التدابري التعويضية( 

منح ترصيح استخدام املسمى الوظيفي – الرخصة املهنية
إذا تم إكامل التدابري التعويضية الذي سيتم اتخاذها يف أملانيا بنجاح )= االعرتاف باملؤهالت املهنية )1(( وتم اكتساب مهارات اللغة األملانية الالزمة باملستوى 
املناسب )راجع الفصل 5 3( )2(، فسيجري منحك ترصيًحا باستخدام املسمى الوظيفي „Pflegefachmann“/“Pflegefachfrau“  متّكنك هذه الرخصة املهنية 

من مامرسة نشاط مؤهل بصفتك عامالً يف مجال التمريض يف أملانيا  ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن مؤهالتك املهنية )مثل بكالوريوس العلوم يف التمريض( تعادل 
فعليًا التدريب املهني األملاين – فهي تعادل املسمى „Pflegefachmann“/“Pflegefachfrau“  نظرًا ألن مؤهل التمريض األملاين يعادل يف الغالب التدريب املهني، 

فقد ال يحق لك الحصول عىل درجة ماجستري مع االعرتاف بشهادتك يف أملانيا  
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 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

1.5

5 3     اللغة يف سياق عملية االعرتاف باملؤهالت املهنية

كام هو موضح يف الفصل 4 3، يجب إثبات االعرتاف مبؤهالت التمريض املكتسبة يف الخارج وكذلك إثبات إجادة مستوى معني من اللغة األملانية للحصول عىل الرخصة 
املهنية  وال يحق لك مامرسة أنشطة التمريض يف أملانيا إال بعد هذه اإلثباتات 

يف ما ييل ما يجب معرفته:

إلصدار تأشرية للمشاركة يف تدابري تعويضية يف أملانيا وفًقا للامدة 16د من قانون اإلقامة )AufenthG(، غالبًا ما تكون مهارات اللغة األملانية باملستوى B1 كافية  ميكن 
اكتساب املزيد من املهارات اللغوية يف أملانيا  

يجري حاليًا إعادة تصميم أحكام املتطلبات اللغوية الالزمة ملنح رخصة مهنية  يف بعض الواليات الفيدرالية، يجب إجراء اختبار لغوي B2 بشأن التمريض  يف البداية، سيجري 
تقديم اختبار اللغة املتخصص هذا يف هامبورغ وبرمين وشليسفيغ هولشتاين وساكسونيا السفىل وبافاريا  يف الواليات الفيدرالية األخرى، مهارات اللغة األملانية العامة من 

املستوى B2 كافية حاليًا  يجب تقديم إثبات بإجادة املهارات اللغوية املطلوبة للحصول عىل الرخصة املهنية بصفتك عامالً يف مجال التمريض معرتفًا به  تحقق مع السلطة 
املعنية باالعرتاف باملؤهالت املهنية للتعرف عىل اللوائح الدقيقة  

Verord� „ميكن متويل املشاركة يف دورات اللغة املهنية كجزء من عملية االعرتاف باملؤهالت املهنية يف أملانيا، عند الرضورة، من خالل „الئحة تعزيز اللغة األملانية املهنية“ � )
 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“„( املكتب الفيدرايل للهجرة والالجئني  )nung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung“ )DeuFöV( 

 )BAMF(( مسؤول عن هذا األمر  ميكن ألصحاب العمل دعمك يف الحصول عىل معلومات من املكتب الفيدرايل للهجرة والالجئني عن فرص التمويل املمكنة  

كيف ميكنني العثور عىل مدرسة لغات تقدم دروًسا جيدة يف اللغة األملانية خارج أملانيا؟
يؤثر دافعك الشخيص ومعارفك السابقة وتجربتك يف تعلم اللغة عىل نجاحك يف التعلم  كام أن جودة طريقة ومواد التدريس وبيئة التعلم ومؤهالت املعلم تؤثر بالقدر نفسه 
عىل نجاحك يف التعلم  ميكن أن تساعدك معايري مختلفة يف العثور عىل مدرسة لغات تقدم دروًسا جيدة يف اللغة األملانية  جمع معهد جوته توصيات تفصيلية ميكن أن توفر 

لك التوجيه عند اختيار مدرسة اللغات 

العروض الرقمية
باإلضافة إىل دورات اللغة التقليدية، توجد أيًضا خدمات دعم رقمية لتحسني املهارات يف اللغة األملانية  عىل سبيل املثال، تم توفري الخدمات املجانية التالية خصيًصا للعاملني 

يف مجال التمريض املعينني دوليًا:

لعبة One day German – يف مجال التمريض
لعبة One day German – يف مجال التمريض )„Ein Tag Deutsch in der Pflege“( هي لعبة تعليمية مجانية من املستوى B1 للغة األملانية يف مهنة التمريض تتضمن 

تدريبات عىل التواصل واملفردات والرتاكيب والتي يجري استخدامها مع حاالت متريض حقيقية  متاحة يف شكل إصدار عىل اإلنرتنت ويف شكل تطبيق 

األلعاب التعليمية من معهد جوته
يحاول معهد جوته دعم اكتساب اللغة بألعاب تعلم اللغة، مثل لعبة مهمة رسية يف املستشفى 

نرشت شبكة IQ ملًفا ملوضوع التمريض يتضمن معلومات عامة عن االعرتاف باملؤهالت املهنية للعاملني يف مجال التمريض 
املعهد الفيدرايل للتعليم املهني )„ )Bundesinstitut für Berufsbildung“ )BIBB(: معلومات عن االعرتاف باملؤهالت املهنية األجنبية يف أملانيا

االعرتاف باملؤهالت املهنية: بوابة معلومات الحكومة الفيدرالية حول االعرتاف  باملؤهالت املهنية األجنبية
  )Recognition Finder( ميكنك معرفة كيفية االعرتاف مبؤهالتك املهنية ومن املسؤول عن ذلك باستخدام أداة البحث عن االعرتاف باملؤهالت املهنية

ميكنك هنا العثور عىل مراكز االستشارات املجانية 

مركز الخدمة املركزية لالعرتاف باملؤهالت املهنية )„ )Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung“ )ZSBA(: استشارات ودعم مجانًا يف عملية 
االعرتاف باملؤهالت املهنية 

كجزء من مرشوع ProRecognition، من املستحسن للعاملني املؤهلني يف مجال التمريض يف 10 دول أجنبية الحصول عىل االعرتاف باملؤهالت املهنية )مبا 
فيها فيتنام والربازيل وكولومبيا والبوسنة والهرسك والهند وأوكرانيا( 
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3  عملية الهجرة االقتصادية: اإلجراءات والعملية

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

1.2

6 3     االستعداد للتوظيف: حقوق املوظفني والتزاماتهم

يف ما ييل ما يجب معرفته:

يُشكل عقد العمل األساس القانوين لعالقة العمل يف أملانيا  وهو يحدد حقوق املوظفني والتزاماتهم  من املهم أن تحصل عىل املعلومات التالية قبل إبرام العقد أو يف أثناءه:
أسامء الطرفني املتعاقدين )اسمك واسم الرشكة(  •

بداية هذا العقد ومدته  •
معلومات عن فرتة االختبار، إن وجدت  •

مكان العمل  •
التوصيف الوظيفي )مهامك يف املوقع(  •

معلومات عن الراتب  •
معلومات عن ساعات العمل )بالساعات( يف األسبوع  •
معلومات عن اإلجازات املستحقة )باأليام( يف السنة  •

معلومات عن فرتات اإلشعار برتك العمل املتفق عليها  •

ولكن يف قطاع التمريض، غالبًا ال تحصل عىل عقد عمل فردي، ولكن يجري تعيينك باتفاقية جامعية  تنظم االتفاقية الجامعية حقوق املوظفني وأصحاب العمل والتزاماتهم  
ويشمل ذلك ظروف العمل، مثل األجور والرواتب وساعات العمل واإلجازات املستحقة 

يف حالة وجود اتفاقية جامعية، فإن األحكام الواردة فيها يُعتد بها أكرث من األحكام القانونية  أحكام االتفاقية الجامعية موحدة لكل املوظفني  لذلك، فإن املعلومات املدرجة 
غري واردة يف عقد العمل الفردي لكن يف االتفاقية الجامعية  يف حالة وجود اتفاقية جامعية، يجري تصنيفك إىل مجموعة رواتب ومستوى خربة حسب مؤهالتك املهنية 

وخرباتك وتتلقى راتبك وفًقا للتعريفة املحددة للتصنيف املحدد  أحكام االتفاقية الجامعية التي يعتمد عليها راتبك متاحة للجمهور وميكن عرضها عىل اإلنرتنت وأماكن أخرى 

الحد األقىص لساعات العمل والحد األدىن لفرتات الراحة – الصحة والسالمة املهنية
متثل الصحة والسالمة املهنية أولوية يف أملانيا لحامية جميع املوظفني  ويشمل ذلك، من بني أمور أخرى، االلتزام مبراعاة الحد األقىص لساعات العمل والحد األدىن لفرتات 

الراحة  أصحاب العمل مسؤولون عن االمتثال لذلك  وفًقا لقانون ساعات العمل )ArbZG(، ال يجوز أن يتجاوز يوم العمل مثاين ساعات يف املتوسط  ومع ذلك، يوجد استثناء 
ينطبق عىل العاملني يف مجال التمريض: ميكن أن يكون الحد األقىص لساعات العمل اليومية أكرث من مثاين ساعات وميكن متديدها إىل اثنتي عرشة ساعة  بعد العمل طوال 

هذه الفرتة التي تتجاوز املتوسط، يجب أن يحصل املوظفون عىل فرتة راحة ال تقل عن 11 ساعة 

خالل وقت العمل هذا، توجد أيًضا لوائح قانونية تخص الراحة )فرتات راحة(  خالل وقت العمل البالغ من ست إىل تسع ساعات، يجب أخذ 30 دقيقة راحة عىل األقل بعد 
العمل ألكرث من تسع ساعات و45 دقيقة  وتجدر اإلشارة إىل أن فرتة الراحة يجب أن تكون بعد ست ساعات عىل األكرث من العمل 

يجب أيًضا مراعاة فرتات الراحة بني مناوبتي العمل  عادة ما تكون فرتات الراحة هذه إحدى عرشة ساعة عىل األقل؛ ميكن تقليل فرتة الراحة إىل عرش ساعات يف مجال 
التمريض  يف هذه الحالة، يجب منح فرتات راحة أطول الحًقا للعاملني يف مجال التمريض لتعويضهم 

عند العمل يف أيام األحد والعطالت الرسمية، يجب منح أيام إجازة بديلة يف غضون األربعة عرش يوًما التالية  عىل وجه التحديد، يعني ذلك أن باإلمكان إلزام العاملني يف 
مجال التمريض بالعمل ملدة 19 يوًما عىل التوايل  

لدى العاملني يف مجال التمريض املعينني دوليًا حقوق وعليهم التزامات عندما يتعلق األمر بالتوظيف االقتصادي يف مجال الرعاية الصحية يف أملانيا  يقدم 
القسم التايل نظرة عامة عليها  يؤدي عقد العمل املستقبيل دوًرا رئيسيًا يف هذا األمر، إذ يجب مراعاة العديد من الجوانب فيه  يجب دامئًا قراءة عقد 

العمل بعناية والتعرف عىل حقوقك والتزاماتك بصفتك موظًفا يف أملانيا قبل التوقيع عليه 

عىل املوقع اإللكرتوين ملركز كفاءة معدل الذكاء للغة األملانية املهنية )IQ Competence Centre for Work�Related German Language(، توجد 
ستجد مجموعة من املواد الخاصة مبجال التمريض ميكن أن تساعدك يف اكتساب اللغة  

www.deutsch-am-arbeitsplatz.de
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3  عملية الهجرة االقتصادية: اإلجراءات والعملية

فرتات اإلشعار:
ميكن ألي من الطرفني تقديم إشعارًا بإنهاء العمل: يجوز لكل من املوظفني وأصحاب العمل إنهاء عالقة العمل  يجب االلتزام باملواعيد النهائية يف هذا الشأن  ال يجري إنهاء 
عالقة العمل إىل حني انقضاء املوعد النهايئ  تختلف فرتات اإلشعار برتك العمل بناًء عىل فرتة عالقة العمل  يف األساس، ترسي يف أملانيا فرتة إشعار قانونية برتك العمل ال تقل 

عن أربعة أسابيع، إما يف الخامس عرش من الشهر أو من نهاية الشهر التقوميي  لكن يجب الحرص: ترسي فرتة اإلشعار القانوين هذه فقط يف حالة العمل ألكرث من ستة أشهر  

ميكن العثور عىل جميع املعلومات عن فرتات اإلشعار برتك العمل، مبا يف ذلك خالل فرتة االختبار، إما يف عقد العمل أو يف االتفاقية الجامعية لديك  ميكن الحصول عىل 
االتفاقيات الجامعية، عىل سبيل املثال، من املؤسسات التابعة ملؤسسة التعاون املشرتك )„Paritätischer Wohlfahrtsverband“(  يف حالة خلو عقد العمل أو يف االتفاقية 

الجامعية لديك من أي معلومات عن فرتات اإلشعار برتك العمل، فمن الرضوري أن تقوم بتنظيم هذه التفاصيل كتابيًا  وإال سيجري تطبيق األحكام القانونية 

بنود االلتزام و/أو السداد
تصف بنود االلتزام والسداد بعض االلتزامات التي يتحملها املوظفون تجاه الرشكة  يف األساس، يُسمح مبثل هذه البنود يف عقد العمل لديك  تنص هذه القواعد تحديًدا عىل 

أنه ال يُسمح لك بتغيري الوظائف لفرتة زمنية معينة  أنت „ملزم“ مبكان عملك يف الفرتة املحددة )= بند االلتزام(  إذا غريت الوظيفة عىل الرغم من اللوائح ذات الصلة، فيجب 
توقع أن يطالبك أصحاب العمل بسداد مبلغ معني )= بند السداد(  ومع ذلك، يجب تأكيد هذا االدعاء أمام محكمة العمل  

لذلك، يجب االنتباه بشكل خاص إىل بند االلتزام و/أو السداد والتحقق من املعلومات للتأكد من مالءمته  ويوجد ذلك عقد العمل لديك أو يف املستندات التكميلية  أظهرت 
السوابق القضائية أن بنود االلتزام والسداد نادًرا ما تكون فعالة  صالحية عقد العمل بأكمله ال تعتمد عليها  عادة، تقع مخاطر الخسارة عىل صاحب العمل ويجري التعامل 

معها عىل أنها مرصوفات تشغيلية  يف حالة عدم اليقني، ميكن للمحامني املستقلني يف قانون العمل األملاين مساعدتك  من املمكن التقدم بطلب للحصول عىل مساعدة قانونية  

وهذا يقلل املخاطر املالية عليك 
ميكنك أيًضا استخدام عرض „Fair Integration“ لشبكة IQ  ويقدم ذلك نصائح حول مواضيع مثل بنود االلتزام و/أو السداد  راجع الفصل 4 6 للحصول عىل معلومات 

إضافية 

املشاركة يف تقرير الشؤون واملشاركة الفعالة يف الرشكة:
يحق للموظفني يف أملانيا املشاركة يف تقرير الشؤون واملشاركة الفعالة يف عمليات اتخاذ القرارات يف الرشكة  

بالنسبة ألصحاب العمل يف القطاعني العام أو الخاص، ميكنك التواصل مع مجلس العمل أو مجلس املوظفني  يُشكل ذلك متثيالً للموظف بشكل مؤسيس ومنتخب يف الرشكات 
واملؤسسات  وميثل اهتاممات ووجهات نظر جميع املوظفني تجاه مستوى اإلدارة 

يف الكنيسة أو املؤسسات الخريية، يُطلق عىل هيئة املشاركة يف تقرير الشؤون اسم هيئة متثيل املوظفني )MAV(  وميثل أعضاؤها املنتخبون أيًضا مصالح املوظفني مقابل 
أصحاب العمل  ومهام هؤالء األعضاء مامثلة ملهام مجالس العمل  يجري تنظيم هيئة متثيل املوظفني )MAV( قانونًا يف قوانني متثيل املوظفني: يف قانون الكنيسة بشأن متثيل 

املوظفني يف الكنيسة الربوتستانتية يف أملانيا )MVG�EKD( التابع للكنيسة الربوتستانتية ويف لوائح متثيل املوظفني )MAVO( التابعة للكنيسة الكاثوليكية 

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

www.make-it-in-germany.com

www.faire-integration.de

/https://www.bundesgesundheitsministerium.de

minor-kontor.de
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1.2
4  الوصول إىل أملانيا والعيش فيها

 1 4     الضامن االجتامعي يف أملانيا –
          التأمني الصحي

يف ما ييل ما يجب معرفته:

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

.Make it in Germany للمزيد من املعلومات عن التأمني االجتامعي، يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين لـ

يجري توفري تأمني اجتامعي عىل املوظف إجباريًا يف أثناء العمل يف مجال التمريض يف أملانيا  يشمل التأمني االجتامعي يف أملانيا خمسة تأمينات قانونية 
تغطيك يف حاالت مختلفة من الحوادث هي املرض والحاجة إىل رعاية طويلة األجل والبطالة والحوادث والتقاعد   يف املقابل، تتلقى دعاًم ماليًا من رشكات 

التأمني إذا تعرضت، عىل سبيل املثال، لحادث أو خرست وظيفتك  يُغطي التأمني التكاليف الكاملة للكثري من حاالت املرض 

يغطي التأمني االجتامعي تأمني التقاعد القانوين والتأمني الصحي القانوين وتأمني الرعاية التمريضية والتأمني القانوين ضد الحوادث والتأمني القانوين ضد 
البطالة 

يعني االلتزام بالحصول عىل تأمني أنك ستكون ملزًما بدفع اشرتاكات الضامن االجتامعي عند مامرسة نشاط ما بصفتك موظًفا  وعادة ما يجري خصم هذه 
االشرتاكات تلقائيًا من راتبك، مثل الرضائب  ويكون مبلغ االشرتاك نسبة مئوية يحددها القانون  أي إنه يعتمد عىل راتبك  تُدفع االشرتاكات يف ميزانية فرع 

التأمني املعني  يف حالة التأمني الصحي القانوين، عىل سبيل املثال، تُدفع يف صندوق الشؤون الصحية  

من أجل االمتثال اللتزام التأمني، عليك من بني أمور أخرى، التسجيل يف رشكة تأمني صحي قانوين  يوجد حاليًا 97 رشكة تأمني صحي يف أملانيا )اعتباًرا من 
1 يناير 2022(  يجري تنظيم مزايا التأمني الصحي املعني عىل أساس فيدرايل وتشمل جميع الخدمات الرضورية طبيًا  تتكون الفوارق بني التأمينات من 

خدمات إضافية فحسب  وباالشرتاك يف التأمني الصحي، يجري التأمني عليك تلقائيًا أيًضا للحصول عىل الرعاية التمريضية 

بعض امليزات الخاصة لفروع التأمني املعنية موضحة هنا بالتفصيل:

التأمني التكافيل:
يجري تنظيم التأمني الصحي والتمرييض بشكل تكافيل  هذا يعني أن االشرتاكات التي تدفعها لن يتم دفعها مبارشة ومببالغ متساوية للمستفيدين  بل 

تُدفع هذه املزايا ألعضاء رشكة التأمني الذين يدفعون االشرتاكات حسب احتياجاتهم وبالتايل تكون مببالغ متفاوتة 

املزايا النقدية القامئة عىل االشرتاك:
تأمني التقاعد ميثل ميزة نقدية قامئة عىل االشرتاك  ومن ثّم، فإن مدفوعات التأمني تتكون من مبلغ االشرتاكات التي دفعتها  باختصار، يعني ذلك: ستحصل 

عىل ما دفعته مسبًقا يف تأمني التقاعد الخاص بك  تأمني البطالة يُدفع أيًضا إليك مبارشًة إذا أصبحت عاطالً عن العمل  ومع ذلك، يجري حساب مبلغ 
االستحقاق النقدي هنا عىل أساس راتبك يف األشهر االثني عرش املاضية 

تفاصيل تأمني التقاعد:
أنت تدفع يف تأمني التقاعد من أجل الحصول عىل معاش تقاعدي بعد فرتة عملك  وفرتة العمل هذه تُسمى التقاعد  يجري تحديد مبلغ املعاش التقاعدي 

عىل أساس دخلك يف أثناء عملك  ويجري هنا حساب سنوات االشرتاك يف أملانيا  يف األساس، تُدفع معاشات تأمني التقاعد القانوين يف الخارج أيًضا  ويدري 
ذلك إذا هاجرت مرة أخرى من أملانيا بعد انتهاء عملك بها  ومع ذلك، قد توجد قيود يف بعض الحاالت الفردية  لذلك من املهم أن تُخطر تأمني املعاشات 

التقاعدية األملاين بظروفك الفردية يف الوقت املناسب بنفسك 

تأمني البطالة:
يدفع تأمني البطالة للعاطلني عن العمل دخالً منتظاًم لفرتة زمنية معينة  يف األساس، يجب أن تكون قد اشرتك يف التأمني ملدة عام واحد خالل آخر عامني 

يف أثناء نشاطك املهني وعليك كذلك البحث عن عمل مرة أخرى 



����������������
������������������

����������������
�����������������

 التوظيف بعدالة

يف قطاع الرعاية الصحية يف أملانيا

- 19 -

يف ما ييل ما يجب معرفته:

1.3

2 4     البنية األساسية بشأن االستشارات بخصوص االندماج والهجرة

4  الوصول إىل أملانيا والعيش فيها

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

يف ما ييل ما يجب معرفته:

3 4     الفرص السياسية واالجتامعية والدينية والثقافية

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

www.netzwerk-iq.de :أيًضا العديد من العروض  ميكنك العثور عىل عروض يف منطقتك هنا IQ توفر شبكات

يجري تقديم مجموعة كبرية من االستشارات بخصوص الهجرة واالندماج يف أملانيا  توجد بعض أهم نقاط االتصال هنا:
منذ عام 2005، ثابرت الحكومة الفيدرالية عىل الرتويج لالستشارات بشأن الهجرة للمهاجرين البالغني  هذا عرض مصمم خصيًصا للمهاجرين الجدد 

mbeon Migrationsberatung هو عرض رقمي  يوفر لطالبي االستشارات فرصة الستخدام تطبيق mbeon-App لطلب املشورة عرب الدردشة  ميكن 
يف هذا التطبيق توضيح األسئلة املتعلقة بالوصول إىل أملانيا والعمل فيها واملهن وتعلم اللغة األملانية واألمور الصحية واملعيشية  استخدام االستشارات عرب 
الدردشة مجاين ويتم بشكل مجهول الهوية ويتم تأمني البيانات به  يف الوقت نفسه، يوفر التطبيق واملوقع اإللكرتوين للمكتب الفيدرايل للهجرة والالجئني 

معلومات شاملة عن الهجرة كدليل أويل  باإلضافة إىل ذلك، تتوفر إمكانية الحصول عىل مشورة شخصية يف مركز MBE لالستشارات 

Faire Integration هي خدمة استشارية وطنية لالجئني واملهاجرين من غري االتحاد األورويب  يشمل العرض دعم القضايا االجتامعية وقضايا قانون 

العمل  من خالل مجموعة عملية من املواضيع، ميكنك معرفة الكثري من الحقائق الشيقة حول جوانب مثل األجور وساعات العمل واإلجازات وإشعار 
إنهاء عالقة العمل والتأمني الصحي 

يف مراكز االستشارات، ميكنك الحصول عىل املشورة بشأن قضايا محددة تتعلق بظروف العمل يف الوظيفة والتدريب الداخيل والتدريب  تقدم لك بعض 
مراكز االستشارات نصائح مفيدة ومعلومات أخرى ستساعدك يف اإلجابة عن أسئلتك حتى قبل أن تبدأ العمل يف أملانيا  يف كثري من الحاالت، ال يتعني عليك 

العمل فعليًا يف أملانيا للمطالبة بالدعم  كام تقدم مراكز االستشارات ورش عمل مثل دورات االندماج أو اللغة  إذا كانت لديك أسئلة أخرى بخصوص 
مواضيع مثل البحث عن وظيفة أو حالة اإلقامة، فسيجري إحالتك إىل خدمات االستشارات املتخصصة واملؤسسات االستشارية 

ميكنك يف أملانيا أن تصبح ناشطًا سياسيًا أو اجتامعيًا أو دينيًا أو ثقافيًا بطرق مختلفة  يوفر املوقع اإللكرتوين ملفوض الحكومة الفيدرالية للهجرة والالجئني 
واالندماج مقدمة أولية للعثور عىل فرص للمشاركة والدعم  

غالبًا ما يوجد مسؤويل االندماج املجتمعي أيًضا عىل املستوى املحيل ويلتزمون باملشاركة االجتامعية لجميع األشخاص الذين يعيشون يف أملانيا  وميثلون جهات 
اتصال مركزية يف املنطقة املعنية وميكنهم التواصل مع أصحاب املصلحة اآلخرين عند الرضورة 

متّكن املشاركة االجتامعية والثقافية املهاجرين أيًضا من تنظيم أنفسهم  غالبًا ما تقدم التمثيالت األجنبية للمنطقة املعنية )السفارات والقنصليات( نظرة عامة 
عىل املنظامت والجمعيات القامئة  ويف السنوات األخرية، انضمت أيًضا مجموعات من األشخاص الذين قدموا إىل أملانيا للعمل يف مجال التمريض 

يتم توفري فرصة مهمة أخرى لهذا األمر من قبل املجموعات الدينية املحلية/التجمعات الكنسية واملوسيقى/الرياضة أو الجمعيات الثقافية يف مكان إقامتك  

www.netzwerk-iq.de :مكنك العثور عىل معلومات عامة عن استشارات الهجرة هنا

)“Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat„( الوزارة الفيدرالية للداخلية والبناء واملجتمع
www.bmi.bund.de
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يف ما ييل ما يجب معرفته:

بغض النظر عن املعلومات التي تحصل عليها من صاحب العمل أو الوكالة، لديك أيًضا فرصة الحصول عىل معلومات من مراكز االستشارات الحيادية 

يوجد يف أملانيا مجال كبري وواسع النطاق لتقديم االستشارات والدعم، ويجري عربه غالبًا توفري مساعدة مجانية واستشارات حيادية 
يوجد العديد من العروض، بعضها مدرج هنا  ال تخش من االستفادة من هذه العروض � فقد تكون مفيدة للغاية يف مختلف املواقف 

4 4     االستشارات الحيادية وأنواع الدعم األخرى

4  الوصول إىل أملانيا والعيش فيها

 ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات هنا:

مشورة أولية من الخارج بالفعل – خط املساعدة يف العمل والعيش يف أملانيا

تم تأسيس شبكة „العمل واملعيشة“ )Netzwerk „Arbeit und Leben“( لتقديم املشورة للموظفني األجانب بغرض التبادل املهني والتأهيل والعالقات 
العامة املشرتكة  تتوفر االستشارات بلغات مختلفة )معظمها باألملانية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والبولندية واألوكرانية والكرواتية والروسية والرتكية 

www.arbeitundleben.de  )والعربية

/https://www.ban-ying.de  :لالستشارات Ban Ying مركز

Handbook Germany يقدم إجابات مفصلة عن الحياة يف أملانيا عىل شكل مقاطع فيديو ونصوص  ميكنك االختيار من بني اللغات السبع التالية: 
األملانية والعربية واإلنجليزية والفارسية والرتكية والفرنسية والباشتو والروسية  يف Handbook Germany، ميكنك العثور عىل نصائح مهمة، مبا يف ذلك 

نصائح حول مواضيع اللجوء واإلسكان والصحة والعمل والتعليم والرعاية النهارية والدراسة  ميكنك يف الصفحات املحلية أيًضا العثور عىل جهة اتصال 
مناسبة يف منطقتك  يف ما ييل مثال:

كيف يعمل نظام الرعاية األملاين؟

أخريًا وليس آخرًا، نويص أيًضا بعرض YouTube املقدم من اتحاد نقابات العامل األملاين )„ )Deutscher Gewerkschaftsbund“ )DGB( بشأن مواضيع 
قانون العمل  ومع ذلك، ال توجد إشارة مبارشة إىل مهن التمريض  
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تقديم رابطة الجودة

 )“ Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland e V“( تلتزم رابطة الجودة “توظيف وتعيني العاملني يف مجال التمريض من الخارج
بالتوظيف والتعيني بشكل مربر أخالقيًا وعادل ومستدام للعاملني يف مجال التمريض الذين يهاجرون إىل أملانيا  

ومتنح عالمة الجودة RAL “ التوظيف بعدالة يف قطاع الرعاية الصحية يف أملانيا “  ميكن لوكاالت التوظيف الخاصة وكذلك منشآت الرعاية الصحية التي توظف عاملني 
يف مجال التمريض من الخارج يف أملانيا بشكل مستقل التقدم بطلب للحصول عىل عالمة الجودة  كل من يحمل عالمة الجودة “التوظيف بعدالة يف قطاع الرعاية 
الصحية يف أملانيا“ يلتزم مببادئ مهمة  يجري تقسيم هذه املتطلبات إىل نطاقات جودة مع مؤرشات ميكن التحقق منها بشكل فردي يف كتالوج املتطلبات  ويجري 

مراجعة كتالوج املتطلبات مرة واحدة سنويًا  

ستة مبادئ توجيهية لكتالوج املتطلبات

نعتمد أيًضا عىل مساعدتك لضامن الجودة واالستمرار يف تطوير كتالوج املتطلبات! ميكنك االطالع عىل كتالوج املتطلبات الحالية باللغتني األملانية واإلنجليزية هنا  
 .acwedeking@kda.de إذا كنت ترغب يف أن تشارك معنا تجربتك بشأن توظيفك يف أملانيا بصفتك ممرًضا من الخارج، فيمكنك إرسال بريد إلكرتوين إىل

نتطلع إىل استالم رسالة منك!
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5  ختم

معلومات عن هجرة العاملة إىل مهن الرعاية الصحية يف أملانيا
العيش والعمل يف أملانيا: التوجيه ودعم اتخاذ القرارات للممرضني املعينني دوليًا

الكاتب
مايك زويرجيل

 )DKF( املركز األملاين للتميز للمهنيني الدوليني العاملني يف مهن الرعاية الصحية والتمريض
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