
 04.2023إصدار: 
 

 

 

 ةـرة وطنيـى تأشيـول علـلحصاطلب  ميدـقتادات لــإرش

 اـللزواج في ألماني

 

 :، فيرجى تقديم المستندات التالية إلى السفارةلزواج في ألمانيابهدف الحصول على تأشيرة اطلب تقديم إذا كنت ترغب في 

  األقلويحتوي على صفحتين فارغتين على من حامله جواز سفر ساري المفعول وُموقّع 

 عن صفحة البيانات لجواز السفر نسختين 

 يمكن الحصول عليها عبر  يموموقع ينمعبأ الوطنية ةطلب التأشير يننموذج( اإلنترنت موقعhttps://videx-national.diplo.de)  

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

 

 :مع نسختين عنهمالتالية  األصليرجى تقديم المستندات الشخصية 

 ( مصدق من السفارة بعد التصديقات الالزمةالقيد العائلي) 

  األ المدنية حوالالتسجيل للزواج من مكتب األموعد( لمانيStandesamt) 

  الالزمة(القيد الفردي )مصدق من السفارة بعد التصديقات 

 من السفارة بعد التصديقات الالزمة( ة)مصدقمر: شهادة الطالق/ شهادة الوفاة لزوج سابق إن اقتضى األ 

 .ن تكون شهادة اللغة معترف بهاأمن اإلطار األوروبي المرجعي المشترك للغات. ويجب  A1ساسية )المستوى إثبات إجادة اللغة األلمانية األ

 . TestDaF، و telc GmbH, ÖSD, Goethe Institutالتالية: معهد غوته ويتم االعتراف بالشهادات 

 .Blaue Karte EU زرقاء لالتحاد األوروبيالبطاقة ال يحملألمانيا  لمقيم فيإذا كان الشخص المرجعي االلغة األلمانية  شهادة ال يلزم تقديم 

 

 :في ألمانيا المقيمبالشخص المرجعي  المتعلقةالمستندات التالية نسختين من تقديم  و

  جواز السفر ساري المفعولفي بيانات الصفحة 

 لكترونيقامة اإلقامة أو تصريح اإلتصريح اإلبطاقة  مر:إذا لزم األ 

 إثبات حديث بتسجيل مكان السكن 

  السكن )مثل عقد اإليجار(بمالءمة إثبات 

 الكفالة المالية (Verpflichtungserklärung)  مثبتة  مين المصاريف المعيشيةأالقدرة على ت على أن تكونجانب، دائرة األالصادرة من

 .nachgewiesenبتحديد الخيار: 

 

 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 تين عنها مسخنلى إضافة باإل ،األصلدفتر العائلة 

 

 

 .تدفع نقًدا بالدينار األردني، يورو 75 تقديم الطلب رسوم تبلغ

 

 التأشيرة. إجراءاتطلب مستندات إضافية خالل فترة بحق تحتفظ السفارة لنفسها 

 

خالل هذا الوقت ، لن يتم الرد على أي استفسارات  .من اكتمال الطلب ءابد 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.

 

 

https://videx-national.diplo.de/

