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إرشادات لتقديم طلب الحصول على تأشيرة وطنية
إعتماد المؤهالت المهنية األجنبية في المجال الصحي
(األطباء و الممرضين) حسب فقرة  16dأو فقرة  16fمن قانون اإلقامة
معلومات عامة
منذ  1أغسطس  2015أصبح من الممكن وفقًا لـمادة  16dأو مادة  16fمن قانون اإلقامة التقدم للحصول على تأشيرة دخول
إلى األراضي األلمانية إلجراء تدابير تعليمية (مثل دورة لتعلم اللغة و مواصلة التأهيل كطبيب متخصص) وذلك بهدف اعتماد
المؤهالت المهنية المكتسبة من خارج ألمانيا (مثل التمريض  ،ورعاية المسنين أو الطب).
يشترط هنا أن يكون المتقدم لطلب التأشيرة قد تقدم مسبقا ً بطلب تصريح لمزاولة المهنة أو لمعادلة الشهادة إلى الجهة المسؤولة
عن االعتراف المهني (غرفة المهن الحرفية أو نقابة األطباء  ،حكومة المنطقة  ،إدارة شؤون المنطقة أو وزارة الوالية)
صا في المعرفة النظرية أو المهارات العملية أو الخبرات أو قصور لغوي.
وأظهرت دراسة أو تقييم طلبه أن لديه نق ً
تتيح لك القائمة الموجودة في خلف الصفحة التحقق فيما إذا كانت األوراق المقدمة الخاصة بك كاملة من خالل التأشير على البنود
المبينة في الجدول أدناه .يجب تقديم جميع المستندات المدرجة في القائمة بالشكل والترتيب المطلوبين.
إرشادات أساسية









يجب تقديم ترجمة ألمانية أو إنجليزية معتمدة للمستندات غير الصادرة باللغة األلمانية أو اإلنجليزية ،باستثناء صفحة جواز
السفر التي يوجد عليها معلومات حامل الجواز.
يجب تقديم األصل المصدق أو الذي يحمل طابع األبوستيل من الشهادات وشهادات الدبلوم وما عدى ذلك من شهادات.
سوف تقوم السفارة باعادة الشهادات األصلية مرة أخرى بعد دراسة طلبك .ال يمكن حاليًا تصديق الشهادات المدرسية
والجامعية السورية .يجب أن تكون الوثائق العراقية مصدقة مسبقا من قبل وزارة الخارجية العراقية.
كمبدأ عام ،يتطلب الحصول على التأشيرة موافقة سلطات الهجرة المسؤولة في ألمانيا .ال يمكن منح التأشيرة إال بعد استالم
هذه الموافقة.
الوقت المطلوب لدراسة الطلب في العادة هو تقري ًبا [ 10إلى  12أسابيع] ،في بعض الحاالت قد تستغرق دراسة الطلب
مدة أطول.
ال يلزم إجراء حجوزات طيران للتقدم للحصول على تأشيرة  -يرجى عدم الحجز حتى تحصل على التأشيرة.
تحتفظ السفارة بحق طلب المزيد من المستندات.
تقديم أوراق غير مكتملة يؤدي إلى تأخير عملية دراسة الطلب وقد يؤدي إلى الرفض.

يرجى عدم توجيه االستفسارات المتعلقة بطلبكم خالل فترة دراسة الطلب حيث أنها تشكل عبء إضافي على موظفي قسم التأشيرات
ولذلك لن يتم الرد عليها.
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قائمة مطابقة األوراق المطلوبة لتقديم الطلب
بجب تقديم جميع األوراق التالية عند تقديم أي طلب
لم يقدم
(عدد  ) 2نموذج طلب التأشيرة الوطنية معبأ بالكامل وموقع من مقدم الطلب شخصيا و(عدد  )2نموذج التصريح األمني )حسب مادة  54من قانون
اإلقامة( معبأ بالكامل وموقع من مقدم الطلب شخصيا.
إذا لزم األمر تعبئة (عدد  )2نموذج إقرار وتخويل بطريقة التواصل بالكامل وتوقيعه
Erklärungen zur Erreichbarkeit und Bevollmächtigung

(عدد  )2صور شخصية حديثة قابلة للقياس البيومتري (انظر مواصفات الصورة الشخصية حسب شروط السفارة)
جواز سفر صالح (موقع من قبل صاحب الجواز شخصيا و يتضمن على األقل صفحتين فارغتين)
(عدد  )2نسخة من صفحة جواز السفر التي يوجد عليها معلومات حامل الجواز
إذا لزم األمر تقديم مايثبت التسجيل في دورات تعلم اللغة األلمانية
إذا لزم األمر تقديم اتفاق أو عقد "للعمل في الظل"
يجب تقديم األصل و (عدد  )2نسخة من المؤهالت األكاديمية
تقديم األصل و (عدد  )2نسخة من تقييم معادلة الشهادات التي أجرته دائرة المعادلة ) (Gleichwertigkeitوذلك بإبراز أحد المستندات التالية
.Defizit-, Feststellungs- oder Zwischenbescheid
إن تقديم تأكيد االستالم  Qualifizierte Eingangsbestätigungغير كاف.
يجب أن يتم تقديم طلب معادلة الشهادة المهنية المكتسبة في الخارج إلى الجهة المسؤولة عن إجراءات االعتراف في ألمانيا .اختيار الوالية المنوي
ممارسة النشاط المهني فيها يحدد الجهة المختصة باإلعتراف .مبدئيا ً  ،يكفي هنا تقديم ما يثبت نيتك في ممارسة نشاط ما في والية اتحادية معينة ،
على سبيل المثال من خالل اثبات التقدم لوظيفة أو إثبات المشاركة في تدابير تأهيلية .سوف تقوم السلطة المختصة بالرد على طلبك خطايا ً .احرص
على تقديم الطلب في الوقت المناسب قبل التقدم للحصول على التأشيرة  ،ألن اجراءات االعتراف قد تستغرق وقتًا طويالً.
يجب إرفاق (عدد  )2نسخة من السيرة الذاتية.
(عدد  )2نسخة من رسالة التحفيز الشخصية
تقديم أصل و (عدد  )2نسخة من اثبات مقدرة اللغة األلمانية (شهادة مستوى  )B1صادرة من معهد غوته ، TestDaF ،telc GmbH ،أو ÖSD
تقديم أصل و عدد  2نسخة من إثباتات وجود مصادر تمويل كافية
التمويل:
لإلقامة في ألمانيا يجب أن يتوفر لديك مبلغ شهري مقداره  1.027,40يورو
يجب عند تقديم الطلب ،تقديم إثباتات تمويل تغطي تكاليف المعيشة لمدة سنة كاملة ،أي مبلغ  12.328,80يورو على األقل
التمويل عن طريق فتح حساب بنكي مغلق:
قم بفتح الحساب المغلق مبكرا ً و قبل تقديم طلب الحصول على التأشيرة .سوف يتم فقط دراسة الطلبات التي تتضمن تأكيد رسمي بفتح الحساب
البنكي المغلق والذي يحتوي على معلومات عن إجمالي المبلغ المودع وعن المبلغ الشهري المتاح للسحب
التمويل عن طريق تقديم تعهد بااللتزام : Verpflichtungserklärung
العتماد طريقة التمويل هذه يجب أن يقدم ممول مقيم في ألمانيا تعهد ملزم إلى دائرة األجانب المعنية في المنطقة التي يسكن فيها .يجب أن يذكر في
التعهد الملزم الغرض من التعهد هنا (" دورة لغة  /إعتماد المؤهالت المهنية األجنبية ") و مدة التعهد كما و يجب أن يؤشرعلى إمكانية التمويل
"مثبتة"
مقدمي الطلبات من غير األردنيين
تقديم إثبات اإلقامة عن طريق ختم الدخول أو تصريح اإلقامة
الرسوم
رسوم دراسة الطلب بقيمة  75يورو وتدفع نقدا عند تقديم الطلب (فقط بالدينار األردني)
اكتمال األوراق
هل قدمت جميع األوراق

□ نعم

□ ال ،الوثائق أو المعلومات المشار إليها أعاله غير موجودة

اإلقرار بعدم اكتمال األوراق المقدمة:
لقد أبلغت بأن طلبي المقدم غير مكتمل ،كما أني على علم بأن تقديم الطلب غير المكتمل قد يؤدي إلى رفض منح التأشيرة ،مع ذلك أرغب بتقديم طلبي.
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