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  وطنيةتأشيرة إرشادات لتقديم طلب الحصول على 

 دراسـةااللتحاق بدورة لغة تمهيدية، تليها سنة تحضيرية، ثم ال بهـدف

 (30.06.2023تطب ق حتى تاريخ )
 

 معلومات عامة

دورة لغة تحضيرية( أو الذين  اجتيازهم بعدقبولهم  تم قبولهم في إحدى الجامعات األلمانية )أو ربمايمكن للطالب األجانب الذين تم 
 أن يهتم مقدم الطلب تم قبولهم لدراسة السنة التحضيرية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للدراسة في ألمانيا. من المستحسن

 .األلمانيةشهادة اللغة و يقبول الجامعحصول على الالب مبكًرا

 

التأشير على البنود  خالل منكاملة  بك الخاصة األوراق المقدمة كانت إذا مافي التحقق الصفحة خلف في الموجودة القائمة لك تتيح
 .المطلوبين الترتيبو بالشكل في القائمة المدرجة المستندات جميع تقديم يجب. المبينة في الجدول أدناه

 

 إرشادات أساسية

 

 جواز صفحة باستثناء ،أو اإلنجليزية األلمانية باللغة الصادرة غير مستنداتلل مدةمعتأو إنجليزية  ألمانية ترجمة تقديم يجب 

 .التي يوجد عليها معلومات حامل الجواز السفر

 عدى ذلك من شهادات وما الدبلومشهادات و الشهادات من المصدق أو الذي يحمل طابع األبوستيل صلاأل ميتقد يجب .

  .طلبك دراسة بعد أخرى مرة األصلية الشهادات ستستلم

 أن يجبأنه إال  .من السفارة األلمانية العراقيةواليمنية و ،السورية الجامعيةو المدرسية الشهادات تصديق حاليًا يمكن ال

 .عند تقديم الطلب العراقيةاليمنية /  / السورية الخارجية وزارة قبل من مسبقا مصدقة الوثائق تكون

 استالم بعد إال التأشيرة منح يمكن ال. ألمانيا في المسؤولة الهجرة سلطات موافقة التأشيرة الحصول على تطلبي ،كمبدأ عام 

 .الموافقة هذه

 أطول قد تستغرق دراسة الطلب مدة الحاالت بعض في ،أسابيع 8 تقريبًا هو لدراسة الطلب االعتيادي المطلوب الوقت. 

 التأشيرة تحصل على حتى الحجز عدم يرجى - تأشيرة على للحصول للتقدم طيران حجوزات إجراء يلزم ال. 

  المستندات من المزيد طلب السفارة بحقتحتفظ. 

 الرفض إلى ؤديي وقد دراسة الطلب عملية تأخير إلى يؤدي مكتملة غير أوراق تقديم. 

 في اإلقامة بعد تسجيل إال غير ممكن هذا أن مالحظة يرجىف ،عام صحي تأمين على كطالب الحصول في ترغب كنت إذا 

 إلى حين عليك فيجب ،بالفعلالبلد  دخلت قد كنتهذه الشروط ال تنطبق عليك و كانتإذا . في الجامعة التسجيل وبعد ألمانيا

بعض لقد تتضمن شروط تغطية تأمين السفر . خاص صحي تأمين على الحصول العام الصحي التأمين في وقبولك تسجيلك

 مثل على" رحالت العمل تأمينب" يسمى ما قد يتضمن حتىو. دائمة أو األجل طويلة إلقامة التخطيطعدم  التأمين شركات

 .الشرط هذا

 

إضافي على موظفي قسم التأشيرات  حيث أنها تشكل عبءيرجى عدم توجيه االستفسارات المتعلقة بطلبكم خالل فترة دراسة الطلب 

 لذلك لن يتم الرد عليها.و
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 قائمة مطابقة األوراق المطلوبة لتقديم الطلب

 أي طلببجب تقديم جميع األوراق التالية عند تقديم 

 
 )اإلقامة قانون من 54 مادة حسب (األمني ( نموذج التصريح2)عدد و من مقدم الطلب شخصيا شيرة الوطنية معبأ بالكامل وموقع( نموذج طلب التأ2)عدد 

 من مقدم الطلب شخصيا. معبأ بالكامل وموقع
 

 
 توقيعهبالكامل و  تخويل بطريقة التواصلقرار و( نموذج إ2تعبئة )عدد  األمر لزم إذا
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  (السفارة شروط حسب الشخصية الصورة مواصفات)انظر  يبيومترال للقياس قابلة حديثة شخصية صور(  2 عدد) 

  (فارغتين صفحتين األقل على يتضمنو  )موقع من قبل صاحب الجواز شخصيا جواز سفر صالح 

  الجواز حامل معلومات عليها يوجد التي السفر جواز صفحة( نسخة من 2)عدد  

  بحيث يتضمن معلومات عن اللغة التي ستتم فيها الدراسة التحضيرية السنة لدراسةأو القبول  يالجامعتقديم أصل و نسختين من إثبات القبول  

  نسختين من الشهادات األكاديمية التي تم الحصول عليهاإن وجد تقديم أصل و 

  ( نسخة من السيرة الذاتية 2)عدد  

  ألمانيا / الجامعة في للدراسة اختيارك بدوافع توضيحية رسالة( 2 عدد) 

 

 ،telc GmbHالمعترف بها  دى الشهادات، بتقديم إحاإلطار األوروبي المرجعي المشترك للغات وفقإثبات إجادة اللغة األلمانية تقديم أصل ونسختين من 

ÖSD ،Goethe Institut ، وTestDaFوحسب المستويات التالية ،: 
o  مستوى تقديم شهادة لغة ألمانية  ، يجبدورة لغة تمهيديةل التسجيلللدراسة دونB2 على األقل 
o  لدراسة درجة الماجستير بعد دورة لغة تمهيدية، يجب تقديم شهادة لغة ألمانية مستوىB1 
o  لدراسة درجة البكالوريوس بعد دورة لغة تمهيدية، يجب تقديم شهادة لغة ألمانية مستوىA2 جي د 

 
 فقط. TOEFL و IELTS كانت لغة التدريس هي اللغة اإلنجليزية. يتم االعتراف بشهادة  ، إذاB2إثبات إجادة اللغة اإلنجليزية مستوى 

 

 

 

 تقديم أصل ونسختين من إثباتات وجود مصادر تمويل كافية
 التمويل:

 يورو على األقل  -,934مبلغ شهري مقداره ة في ألمانيا يجب أن يتوفر لديك لإلقام 
 يورو على األقل -,11.208  ، أي مبلغي تكاليف المعيشة لمدة سنة كاملةتمويل تغطيجب عند تقديم الطلب، تقديم إثباتات 

 
   :مغلق بنكي حساب فتحعن طريق  تمويلال

تأكيد رسمي بفتح الحساب البنكي دراسة الطلبات التي تتضمن  فقطب الحصول على التأشيرة. سوف يتم تقديم طل مبكراً و قبلقم بفتح الحساب المغلق 
 عن المبلغ الشهري المتاح للسحبوإجمالي المبلغ المودع والذي يحتوي على معلومات عن  المغلق

 
   :كفالة ماليةعن طريق تقديم  تمويلال

الكفالة في  طريقة التمويل هذه يجب أن يقدم ممول مقيم في ألمانيا تعهد ملزم إلى دائرة األجانب المعنية في المنطقة التي يسكن فيها. يجب أن يذكرالعتماد 
 ." nachgewiesenمثبت"اختيار  )ال تقل عن سنة(، وتحديدو مدة التعهد  ،("دراسةدورة لغة تمهيدية و"مثالً ن التعهد )المالية الغاية م

 

 

  مهنيفي حالة التقدم بطلب لغرض دراسة دورة لغة تحضيرية للدراسة الجامعية أو للمشاركة في تدريب 

  المهني، تقديم قبول المشاركة في التدريب المهنيأو في حالة التدريب . التحضيرية للدراسة الجامعيةللغة يجب تقديم قبول دورة ا 

 مقدمي الطلبات من غير األردنيين

  اإلقامة تصريحتقديم إثبات اإلقامة عن طريق ختم الدخول أو  

 الرسوم

  (ردنياأل بالدينار فقط   الطلب تقديم عند نقدا وتدفع) يورو 75 بقيمةدراسة الطلب  رسوم 

 اكتمال األوراق

 موجودةلمعلومات المشار إليها أعاله غير ، الوثائق أو اال □نعم           □هل قدمت جميع األوراق      

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