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 لحصول على تأشيرة وطنيةاطلب تقديم إرشادات 

 في ألمانيا  المقيم حد الوالدينلعائلي ألشمل اال لم  

 (األطفالل ــشم م  ـ)ل

 

 :في ألمانيا، يرجى تقديم المستندات التالية إلى السفارة مقيمحد الوالدين الاألطقال ألشمل  لم  طلب للحصول على تأشيرة تقديم إذا كنت ترغب في 

  ويحتوي على صفحتين فارغتين على األقلمن حامله جواز سفر ساري المفعول وُموق ع 

  عن صفحة البيانات لجواز السفرنسختين 

 يمكن الحصول عليه  نتوموقع تنالوطنية معبأ ةطلب التأشير نينموذج(موقع اإلنترنت  منnational.diplo.de-https://videx)  

  راجع نموذج مواصفات الصور الشخصية وفق شروط السفارة( 2صور شخصية بيومترية حديثة عدد( 

 

 :مع نسختين عنهمالتالية  األصليرجى تقديم المستندات الشخصية 

 )القيد العائلي )مصدق من السفارة بعد التصديقات الالزمة 

 (من السفارة بعد التصديقات الالزمة ةمصدق)الزواج  شهادةعقد الزواج و 

 وكالة خاصة بالزواج :إذا لزم األمر 

  مصدقة من السفارة بعد التصديقات الالزمة( والدةشهادة( 

  مصدق من السفارة بعد التصديقات الالزمة(من السجل المدني القيد الفردي( 

 من السفارة بعد التصديقات الالزمة( ةمر: شهادة الطالق/ شهادة الوفاة لزوج سابق )مصدقإن اقتضى األ 

  والعيش مع ولي األمر أو الوصي الشرعي  ألمانيا لىاالنتقال إينوون الذين و ،عاًما 18و  16بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين

من اإلطار  C1ساسية )المستوى إثبات إجادة اللغة األلمانية األما يلي: تقديم  عليهم ينطبقالحاصل على حق الوصاية المطلقة، ف

 telcالتالية: معهد غوته ويتم االعتراف بالشهادات  .ن تكون شهادة اللغة معترف بهاأبي المرجعي المشترك للغات. ويجب األورو

GmbH, ÖSD, Goethe Institut و ،TestDaF. 

 ألمانيا:في المقيم المستندات التالية المتعلقة بالشخص المرجعي نسختين من تقديم و 

 صفحة بيانات جواز السفر ساري المفعول 

  لكترونيقامة اإلقامة أو تصريح اإلتصريح اإلبطاقة مر: األإذا لزم 

 إثبات حديث بتسجيل مكان السكن 

  الوصايةإثبات حق 

 )إثبات بمالءمة السكن )مثل عقد اإليجار 

  (الراتبشهادات ، العيش )مثل إثبات الدخل مصاريفتأمين القدرة على إثبات 

 

 ن السفارة تحتاج إلى:إإذا لم تكن أردني الجنسية، ف

 ردن )مثل تصريح اإلقامة(في األقامة إثبات اإل 

 

 :أيًضامن المواطنين السوريين يُطلب 

 لمانيةلى اللغة األإترجمة نسختين م لىإضافة باإل ،ألصلدفتر العائلة ا 

 

 

 

  التأشيرة جراءاتإحول  هامةمعلومات 

 

 لهم بموجب تفويض/وكالة أو قرار الحضانة. بالغشخص  بمرافقة ال، إر التقدم بمفردهم للحصول على تأشيرةص  ال يمكن للق  

https://videx-national.diplo.de/
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 .وأن يكون أعزبًا ،سنة 18 المتقد  م بلوغ قبل فقطممكن ، المقيم في ألمانيا ولديه حق الوصاية حد الوالدينأل ن لم الشملإلى أيرجى االنتباه 

 

 

 

 .تدفع نقًدا بالدينار األردنييورو،  75 تقديم الطلب رسوم تبلغ

 

 جراءات التأشيرة.إحق طلب مستندات إضافية خالل فترة بتحتفظ السفارة لنفسها 

 

استفسارات  ة، لن يتم الرد على أيه الفترة. خالل هذمن اكتمال الطلب اءً بد ا،أسبوع 12إنجاز معاملة هذه الفئة من التاشيرات يحتاج في العادة 

 حول ما وصلت اليه المعاملة، وسيتم حذف اية استفسارات واردة بهذا الخصوص دون الرد عليها.

 

 


