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إرشادات لتقديم طلب الحصول على تأشيرة وطنية
تأشيرة بهدف البحث عن عمل أو عن شاغر للتأهيل المهني
معلومات عامة
هذه التأشيرة تتيح لألكاديميين من الكوادر المتخصصة من خارج ألمانيا واالتحاد األوروبي اإلقامة في ألمانيا لمدة أقصاها ستة
أشهر وذلك بهدف البحث عن عمل .وذلك إلتاحة الفرصة لهم أن يجدوا و على أرض الواقع عمل يتناسب مع مؤهالتهم.
لغير األكاديميين الخيار في التقدم للحصول على تأشيرة للبحث عن عمل أو للبحث عن شاغر للتأهيل المهني.
إذا نجحت في العثور على عرض عمل في غضون  6أشهر  ،فتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وتصريح إقامة مباشرة
في ألمانيا في مكتب الهجرة المسؤول محليًا.
يمكن الحصول على معلومات عامة بخصوص هجرة الكوادر المتخصصة من خالل بوابة الكوادر المتخصصة www.make-
it-in-germany.com
وعمّا إذا كانت شهادتك الجامعية معترف بها أو مماثلة للشهادة الجامعية األلمانية أم ال ،يمكنكم التحقق من ذلك ،بالبحث في قاعدة
بيانات موقع  ANABINعلى الرابطhttp://anabin.kmk.org :
أما إذا كانت شهادتك الجامعية غير مدرجة في بنك المعلومات  ANABINفقد تكون بحاجة إلى اقرار بمعادلة الشهادة.
يمكنك أن تجد على الموقع التالي فيما إذا كانت شهادتك تؤهلك للعمل في المانيا و ماهي الخطوات التي يجب اتخاذها لذلك
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de
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 معتمدة للمستندات غير الصادرة باللغة األلمانية ،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.
الوقت المطلوب لدراسة الطلب في العادة هو تقري ًبا [ 6إلى  8أسابيع] ،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.
ال تتعامل السفارة مع مكاتب الخدمات ،وتنصح بدراسة عروض خدماتهم بدقة وتمعّن
السفارة األلمانية في عمَّـان هي الجهة المختصة باستالم طلباتكم ،عند رغبتكم بالبحث عن عمل في ألمانيا

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 كل 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
https://amman.diplo.de/blob/1785322/298da20369ab900cc8ed00d4377f4d48/belehrungsbogen -data.pdf

(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
تقديم األصل المصدق و (عدد  )2نسخة من الشهادات الجامعية األلمانية  /شهادة التأهيل المهني األلمانية أو الشهادات األجنبية المعادلة للشهادة
الجامعية األلمانية  /لشهادة التأهيل المهني األجنبية .في حالة المهن الخاضعة للتنظيم (مثل طبيب ،مهندس ،مهندس معماري ) فيجب تقديم إقرار
االعتراف أو تأكيد االعتراف الصادر من الجهة المختصة في الوالية المعنية
(عدد )2نسخة مطبوعة من معادلة شهادتك حسب بنك المعلومات الخاص بمعادلة الشهادات األجنبية ( ANABINيرجى مالحظة اإلرشادات على
الصفحة الخلفية)
للباحثين عن شاغر للتأهيل المهني:
تقديم أصل و (عدد  )2نسخة من شهادات اللغة األلمانية.
يجب أن يكون الحد األقصى لعمر مقدم الطلب عتد تقديم الطلب  25سنة.
كما و يجب على مقدم الطلب اثبات مقدرة اللغة األلمانية على مستوى B2
الشهادات المعترف بها هي شهادة  ، telc GmbHشهادة  ، ÖSDشهادة معهد غوته و شهادة TestDaF Institut e.V.
تقديم أصل و عدد  2نسخة من إثباتات وجود مصادر تمويل كافية
التمويل:
لإلقامة في ألمانيا يجب أن يتوفر لديك مبلغ شهري مقداره  947,-يورو
يجب عند تقديم الطلب ،تقديم إثباتات تمويل تغطي تكاليف المعيشة لمدة ستة أشهر  ،أي مبلغ  5.682,-يورو على األقل
التمويل عن طريق فتح حساب بنكي مغلق:
قم بفتح الحساب المغلق مبكراً 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:
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 (" البحث عن عمل أو عن شاغر للتأهيل المهني ") و مدة التعهد كما و يجب أن يؤشرعلى إمكانية التمويل
"مثبتة"
(عدد  )2نسخة موقعة من رسالة التحفيز الشخصية مكتوبة باللغة األلمانية أو اإلنجليزية.
(عدد  )2نسخة موقعة من السيرة الذاتية مكتوبة باللغة األلمانية أو اإلنجليزية.
في حال توفر تقديم (عدد )2نسخة من اثباتات التحضير لعملية البحث عن عمل (على سبيل المثال طلبات التقدم لوظيفة)
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
□ نعم
هل قدمت جميع األوراق
اإلقرار بعدم اكتمال األوراق المقدمة:

□ ال ،الوثائق أو المعلومات المشار إليها أعاله غير موجودة

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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