
بدء حياة مهنية ناجحة في ألمانيا
فصل جديد في الحياة مع بيرلتز وفيزابي

نمهد لك الطريق لالنتقال إلى ألمانيا 
بالتعاون مع بيرلتز ألمانيا فإن بيرلتز األردن سوف تقوم بمساعدة عمالئها 

على التواصل مع شركة متخصصة )شركة فيزابي( والتي تقدم خدمة 
متكاملة لخريجي الجامعات والمعاهد الفنية وكذلك الراغبين بااللتحاق 

بالتدريب المهني في ألمانيا، علماً أن بيرلتز تقوم بتقديم خدمات تعليم اللغة 
األلمانية للمستويات المطلوبة لكل مهنة.

استمتع بتوفير 

 %10 
على خدمات فيزابي إذا 
كنت عميال لدى بيرلتز 

األردن



ألمانيا بلد جذاب للغاية للهجرة للعمل والعيش فيه، وخاصة لخريجي الجامعات وكذلك الفنيين أو األشخاص المهتمين 
بالتدريب - في جميع المجاالت. يوجد حالًيا أكثر من مليون وظيفة شاغرة في ألمانيا. انتهز الفرصة اآلن وال تفّوت 

فرصة التعّرف على اتجاه جديد في الحياة. سنساعدك!

يسهل بيرلتز ألمانيا  وفيزابي العثور على وظيفتك المثالية في شركة ألمانية، إما كأخصائي مؤهل أو كمتدرب. ال حاجة إلى البحث المستمر في السوق عن الوظائف 

الشاغرة المناسبة وكتابة العشرات من طلبات التوظيف. سنقوم بتوصيلك بالخبراء الذين بامكانهم توصيلك بالشركات والعثور على عمل يناسب احتياجاتك بفضل نظام 

التوظيف المبتكر عبر اإلنترنت.

تتضمن حزمة الخدمة الشاملة الخاصة بنا إشراًفا دقيًقا من لحظة إرسالك الستعالم حتى يومك األول في العمل. لضمان سير إجراءات الهجرة واالعتمادات الرسمية 

بسالسة، نشرك أيًضا محاميي الهجرة ذوي الخبرة لدينا كشركاء مستقلين. تكمن أهمية ذلك في كون الجانب اإلداري لطلبات التوظيف في ألمانيا يمكن أن يكون 

مجرد مطاردة ورقية دون دعم احترافي.

سجل مع بيرلتز اليوم وتلقى نصائح قيمة من فيزابي.

دعنا نوصلك بخبراء متخصصين إليجاد وظيفة مثالية لك تساعدك لإلنتقال إلى ألمانيا

خدماتنا مثالية للحاالت التالية:

الراغبون في تلقي تدريب مهني في ألمانيا

خريجي الجامعات من خارج ألمانيا

الفنيين وخريجي التدريب المهني من خارج ألمانيا

تخضع بعض المهن في ألمانيا لرقابة صارمة )مثل األطباء والصيادلة(، لذا فإن شهادتك الجامعية 
تتطلب الحصول على اعتمادات رسمية لالعتراف بها في ألمانيا. إذا كنت تعمل في مهنة غير منظمة 
بقوانين، فقد ال تكون هذه االعتمادات إلزامية، ولكن االعتراف بمؤهالتك سيحسن بالتأكيد فرصك في 

العثور على عمل. سنساعدك!

ستحتاج إلى تقديم دليل على أنك تلقّيت تدريًبا لمدة عامين على األقل. يسمح لك تصريح اإلقامة مع 
التدريب المهني المعترف به والمكتمل خارج ألمانيا بممارسة مهنة تتوافق مع مؤهالتك. سنساعدك 

في الحصول على اعتراف بالشراكة مع خبرائنا القانونيين.

تتوفر برامج تدريب مهني رسمية لحوالي 350 مهنة في ألمانيا. تستمر معظم البرامج ما بين سنتين 
وثالث سنوات ونصف وتستند إلى نظام التعليم المهني. وهذا يشمل مرحلتي النظرية في الكلية المهنية 

والتدريب العملي داخل الشركة. يتمتع األشخاص الذين أكملوا التدريب الرسمي في ألمانيا بإمكانيات 
ممتازة للعثور على عمل دائم.



لماذا تعد ألمانيا المكان المثالي للعمل:

أمثلة قليلة لبعض المهن التي يمكنك العمل فيها:

الطب

الهندسة

الحرف اليدوية

الطب البيطري

تكنولوجيا المعلومات

اللوجستيات

التمريض 

الصناعة الكيميائية

الفنادق والمطاعم 
وتقديم الوجبات

الصيدلة 

التكنولوجيا الحيوية 

وأكثر من ذلك بكثير…

…

 دعم الدولة والصناعة للمتخصصين المهرة والمتدربين المهنيين من خارج ألمانيا 	

تم تمرير تشريع جديد في مارس 2020 يساعد في تسهيل هجرة العمال المهرة 	

رواتب ممتازة وشبكة رعاية اجتماعية قوية  	

بنية تحتية رسمية ممتازة ومستويات معيشة عالية 	

نظام رعاية صحية متميز  	

ريف جميل وثقافة جذابة 	

مناخ معتدل وبيئة نظيفة 	

موقع مركزي داخل أوروبا، مثالي للسفر إلى بلدان أخرى 	



تواصل مع مركز خدمة عمالء بيرلتز. 

 لمعرفة من يجب االتصال به وقراءة المزيد حول الخدمات المشتركة التي تقدمها بيرلتز وفيزابي، 
 www.berlitz-jo.com انتقل إلى

سيساعدك أحد موظفي خدمة العمالء لدى بيرلتز في التسجيل لدى فزابي مجانا وإنشاء حساب عميل. 

التسجيل مجاني وبدون التزام وال يستغرق سوى دقيقتين. سيتم بعد ذلك إرسال رابط إلى فيزابي عبر البريد 
اإللكتروني، عادًة في غضون 48 ساعة.

خطوات تتضمن بيرلتز

 بادر بالتسجيل من خالل بيرلتز واحصل على خصم %10 
على جميع خدمات فيزابي!

خمس خطوات سهلة للعثور على عمل في ألمانيا: كيفية التقدم بطلب للحصول 
على عمل في ألمانيا من خالل بيرلتز األردن وبيرلتز ألمانيا وفيزابي

1
االتصال بمركز خدمة 

عمالء بيرلتز

2
التسجيل مع فيزابي 

من الجيد معرفة ذلك:
 عمليات واضحة: يمنحك حساب عميل فيزابي الخاص بك عبر اإلنترنت إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات األساسية على مدار الساعة طوال  	

 أيام األسبوع. 
سيتم إرشادك أيًضا خالل عملية تقديم الطلب.

التواصل السلس: يتحدث خبراء فيزابي اإلنجليزية واأللمانية والفارسية ولغات أخرى.  	

    اختبارات اللغة: ستتطلب منك معظم المهن إثبات إجادتك للغة األلمانية )المستوى B1 على األقل( يمكن أن تساعدك بيرليتز مصر بالفعل في االستعداد  	
الختبارات اللغة المطلوبة قبل السفر إلى ألمانيا. 

 حماية البيانات: يجب مشاركة المعلومات الشخصية المطلوبة لعملية تقديم الطلب مع الشركات والهيئات الشريكة مع فيزابي. سيتم تخزين معلوماتك  	
طالما أنك عضو في مجموعة المرشحين المحتملين، أو حتى تحذف ملفك الشخصي بنفسك أو تلتحق بنجاح بوظيفة.



سيتم االتصال بك من جانب فيزابي وسيساعدك أحد المستشارين على استكمال ملفك الشخصي. سيتم دعمك شخصًيا 
طوال العملية بأكملها.

بعد توضيح أي نقاط مفتوحة، سيتم إرسال عرض مفصل لخدمات فيزابي إليك، والتي ال تحتاج بعد ذلك إال إلى تأكيدها 
إذا كنت ترغب في المتابعة.

ستضمن فيزابي أن يتم التعرف عليك في أقرب وقت ممكن من جانب الشركات الشريكة وهيئات الموارد البشرية التابعة 
لها بما يتماشى مع مؤهالتك. 

إذا كنت بحاجة إلى مقابلة موظف محتمل، فيمكن ترتيب ذلك عبر اإلنترنت )مثل Skype(. ستضمن فيزابي استعدادك 
بشكل مناسب.  

تتضمن حزمة دعم فيزابي طلبات التأشيرة. 

يتم تنفيذ هذه الخدمات وغيرها - مثل التقدم بطلب للحصول على تصاريح رسمية وعمليات االعتماد المهني - 
من جانب محامي الهجرة الذين يعملون في شراكة مع فيزابي.

خطوات تتضمن فيزابي 

3
 أكمل ملفك الشخصي

واحصل على المشورة  

4
 حزمة دعم 
 شخصية 

كاملة الخدمة

5
 تلقي عروض عمل 

 من مجموعة المرشحين 
المحتملين

يعمل بيرلتز وفيزابي مًعا لضمان حصولك على كل الدعم الذي تحتاجه لعملك الجديد 
في ألمانيا - مع توفر كل شيء من مصدر واحد.



القرار الصحيح: المزايا التي تقدمها فيزابي

الهجرة مع فيزابي 
  حزمة خدمة كاملة: تقديم الطلبات وعمليات التنقل 

تحت سقف واحد

   معايير الخدمة األلمانية 

   تولي جميع العمليات اإلدارية التي تشمل الشركاء 
والهيئات الحكومية 

   تقديم الطلبات من خالل قناة واحدة على اإلنترنت

   المطابقة التلقائية مع الشركات الشريكة لدى فيزابي

   خيارات الدعم لجميع الخدمات مقدًما، بدون تكاليف خفية

الهجرة بدون فيزابي 
  تحتاج إلى إدارة جهات االتصال والتنسيق مع العديد من مقدمي 

الخدمات المختلفة 

مكاتب الهجرة المحلية   

   اإلجراءات البيروقراطية واإلدارية المعقدة 

   تحتاج إلى كتابة وإرسال طلبات متعددة بنفسك

   تحتاج إلى إيجاد أصحاب عمل مناسبين في ألمانيا دون دعم 

   تكاليف غير متوقعة ويمكن تجنبها



نعمل مًعا بشكل جيد حتى تتمكن من االستفادة من كل شيء

معلومات حول فيزابي

 فيزابي هي هيئة متكاملة الخدمات تساعد األشخاص من الخارج على القدوم

 للعمل في ألمانيا. نظامها المبتكر لتقديم الطلبات عبر اإلنترنت يتيح إمكانية مقابلة المهنيين المهرة 

واألشخاص المتقدمين لشغل وظائف التدريب المهني - خاصة من خارج االتحاد األوروبي - 

مع أصحاب العمل المحتملين في ألمانيا. يتراوح الدعم المقدم من فيزابي من عملية تقديم الطلبات 

األصلية عبر اإلنترنت إلى الدعم بنقل األفراد. يتم تنظيم ذلك جزئًيا بدعم من الشركاء القانونيين 

والشركاء التربويين ومدارس اللغات في بيرليتز.

يقدم خبراء فيزابي الدعم خالل عملية التقديم والتكامل بأكملها، بداية من اللحظة التي تصل فيها 

من الخارج وحتى اليوم الذي تبدأ فيه وظيفتك الجديدة في ألمانيا. الهدف هو تحقيق نتائج ناجحة 

للمتقدمين وضمان تكامل الخدمات على المدى الطويل.  

معلومات حول بيرلتز 

بيرلتز مركز متخصص في التدريب اللغوي العملي والتطوير المهني المستهدف في مجال المهارات 

 الثقافية واإلدارية ألكثر من 140 عاًما. يوجد اليوم أكثر من 450 مركز من مراكز بيرلتز في

 أكثر من 70 دولة حول العالم. 

على مر السنين، أصبح إعداد العمال المهرة القادمين إلى ألمانيا لالنضمام إلى القوى العاملة أمًرا ذا 

أهمية كبيرة ومتزايدة ومحل اهتمام لدى بيرلتز. لضمان تقديم الخدمات بشكل احترافي تحت سقف 

واحد، يعمل بيرلتز بالشراكة مع مجموعة متنوعة من الجمعيات التجارية والمؤسسات التجارية. 

يتم إعداد المتقدمين لوجودهم في ألمانيا من خالل التدريب اللغوي أثناء وجودهم في وطنهم. تستمر 

عملية التعلم هذه عند وصولهم إلى ألمانيا، والعمل مًعا عن كثب لضمان عمليات النقل السلسة من 

خالل شبكة عالمية شاملة من مراكز بيرلتز. يتم تقديم التدريب اللغوي مباشرة في مراكز بيرلتز 

المحلية أو عبر اإلنترنت دولًيا على أنه تدريب مباشر افتراضي. يساعد بيرلتز الطالب أيًضا في 

االستعداد الختبارات اللغة المهمة مثل شهادة telc أو Goethe. في العديد من البلدان، يعمل 
أيًضا كمركز معتمد المتحانات telc. تتضمن خدمات بيرلتز أيًضا تعليمات حول العيش والعمل 

في ألمانيا.

visabee_germany VisaBee_GuidedImmigration



بيرلتز عّمان  
األردن

لالستفسار:
 +962 6 5665393

 +962 78 001 0012
german@berlitz-jo.com

www.berlitz-jo.com
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