كتيب للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة وطنية ل
االعتراف بالمؤهالت المهنية األجنبية في المهن الطبية (األطباء والممرضات) §§ d 16و f AufenthG 16
(إقامة طويلة األمد تزيد عن  90يو ًما)
منذ  1أغسطس  ،2015يمكن التقديم للتأشيرة من أجل االعتراف بالمؤهالت المهنية المكتسبة في الخارج (مثل التمريض
أو رعاية المسنين أو األطباء) ،وف ًقا لـ §§ d 16و f 16من قانون اإلقامة( ،مثل دورة لغة و مواصلة الدراسة كطبيب
متخصص)
الشرط األساسي هو أنه في ألمانيا تم تقديم طلب للحصول على ترخيص لممارسة الطب أو ما يعادلها بالفعل إلى الهيئة
المسؤولة عن االعتراف المهني (غرفة األطباء  ،حكومة المقاطعة  ،مكتب المنطقة  ،إدارة مجلس الشيوخ) وأظهر
الفحص أو التقييم أن كان هناك نقص في المعرفة النظرية أو المهارات العملية أو الخبرة أو القصور اللغوي.
لتقديم طلب تأشيرة في السفارة بالخرطوم نطلب منك حجز موعد في نظام المواعيد بالسفارة بالخرطوم  .للقيام بذلك،
يرجى التسجيل في نظام المواعيد بالسفارة في الفئة ذات الصلة .يمكنك تسجيل نفسك مجانا .يرجى إنشاء تسجيل واحد و
منفصل لكل متقدم.
ال تعمل السفارة مع الوكاالت لحجز المواعيد وتنصحك بالتحقق بدقة من عروض هذه الوكاالت.
يرجى مالحظة أن سفارة الخرطوم تقبل الطلبات من فقط
 المتقدمون المقيمون بشكل اعتيادي في السودان (بغض النظر عن الجنسية)و
 -المتقدمين اإليريتريين المسجلين لدى مفوضية شؤون الالجئين في السودان .يجب تقديم األدلة عند التقديم.

يجب أن يحضر جميع المتقدمين شخصيًا للموعد.

تصديق الوثائق األجنبية:
تم توقيف تصديق الوثائق السودانية .إذا كان من الضروري توضيح األمر ،يمكن إجراء مراجعة للوثائق السودانية .ومع
ذلك ،هذا يعتمد على الحالة الفردية وسيتم إبالغ مقدم الطلب من قبل السفارة إذا لزم األمر .يمكن االطالع على معلومات
حول التصديق والتحقق من الوثائق السودانية على الموقع اإللكتروني للسفارة في الخرطوم .يجب أن تكون الوثائق
السودانية مصدقة مسب ًقا من وزارة الخارجية السودانية.
يجب تصديق الوثائق اإلرتيرية من قبل وزارة الخارجية اإلرتيرية .يجب أن تكون المصادقة متاحة بالفعل عند تقديم
الطلب.
في حالة الوثائق السورية ،يجب تقديم سجل األسرة مصدقا.
إذا كنت ال تتحدث األلمانية أو العربية أو اإلنجليزية أو التغرينية  ،فيجب عليك إحضار مترجم مؤهل معك لتقديم الطلب.
إذا قمت أنت أو الشخص المرجعي الذي يعيش في ألمانيا بتكليف شخص ثالث لتمثيل مصالحكم القانونية في إجراءات
التأشيرة  ،فيجب تقديم توكيل مماثل لهذا الشخص.
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ستحتاج إلى المستندات التالية لطلب التأشيرة:
 1.جواز السفر (أصل +نسختان)
جواز سفر موقع باليد (بمجرد أن يبلغ حامل جواز السفر سن العاشرة)
 ال يزيد عمره عن  10سنوات صالحية ال تقل عن  6شهور صفحتان فارغتان على األقل ال اضرار 2.استمارة الطلب وورقة التعليمات (نسختان أصليتان)
استمارة طلب للحصول على تأشيرة وطنية ،مملوءة بالكامل باللغة اإلنجليزية أو األلمانية وموقعة باليد .يجب أن يتم
التوقيع على ورقة المعلومات شخصيًا من قبل كل مقدم طلب.
 3.صورة جواز السفر
صورتان شخصيتان حاليتان (ال يزيد عمرهما عن  6أشهر)  ،صورة جواز سفر بيومترية بخلفية بيضاء
 4.رسوم المعالجة
رسوم  75.00يورو للمتقدمين من سن  18و  37.50يورو للمتقدمين حتى سن ( 18تدفع ً
نقدا عند تقديم الطلب بالجنيه
السوداني بالسعر الحالي في سفارة الخرطوم).
 5.تقييم المعادلة من قبل الهيئة المسؤولة
يجب تقديم طلب االعتراف المهني بالدرجة المكتسبة في الخارج إلى الهيئة المسؤولة عن إجراءات االعتراف في
ألمانيا .الجهة المسئولة هي التي تحدد الوالية الفيدرالية التي يتم فيها ممارسة النشاط المهني .من حيث المبدأ  ،يكفي
كدليل على أنه يمكنك إثبات نيتك في ممارسة نشاط ما في والية اتحادية معينة  ،على سبيل المثال من خالل تقديم دليل
على الطلبات أو إثبات المشاركة في إجراءات التأهيل .ستصدر لك السلطة المختصة إخطارً ا بطلبك .تأكد من تقديم
الطلب في الوقت المناسب قبل التقدم للحصول على تأشيرة ،حيث يمكن أن تستغرق عملية االعتراف وق ًتا طويالً.
 6.إثبات المهارات اللغوية أو التسجيل في دورة اللغة
يرجى إرفاق دليل على مهاراتك اللغوية الحالية (عاد ًة على األقل مستوى  ) A2في شكل شهادات لغة معترف بها مع
طلبك.
إذا كان هذا ينطبق على طلبك ،فيرجى تقديم دليل على التسجيل في دورة لغة في ألمانيا.

 7.عقد الفترة التدريبية (فترة التخصص في الطب)
إذا كان ينطبق على طلبك ،يرجى تقديم اتفاقية التدريب /عقد التدريب (التخصص) الخاص بك.
 8.خطاب الدافع
خطاب تحفيزي مكتوب من قبل مقدم الطلب بنفسه.
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 9.السيرة الذاتية
سيرة ذاتية مجدولة للمدرسة السابقة ،وإذا أمكن ،مهنة مهنية.
 10.الدرجات العلمية
شهادة المدرسة وشهادات التخرج من الجامعة مع نبذة مفصلة عن الدرجات
 11.إثبات التمويل
يجب أن يكون لديك ما ال يقل عن  947.10يورو شهريًا للبقاء في ألمانيا .عند تقديم طلب  ،يلزم إثبات المقدرة المالية
لمدة عام واحد على األقل ( 11365.20يورو).
يمكن تقديم األدلة على النحو التالي:
أ) إثبات فتح حساب مغلق مع مؤسسة مالية ألمانية برصيد مغلق يبلغ إجماليه 11.365;20يورو سنويًا أو
ب) إعالن االلتزام الرسمي وف ًقا للمادة  68-66من قانون اإلقامة لشخص لديه إقامة دائمة في ألمانيا طوال مدة اإلقامة

يرجى المالحظة:
هذه القائمة ليست شاملة.
سيتم استالم جوازات السفر وبطاقات الهوية بعد أن يتم فحصها من قبل السفارة .ستبقى جميع المستندات األصلية األخرى
المقدمة في السفارة حتى اكتمال إجراءات التأشيرة.
لضمان المعالجة السريعة ،نطلب منك إرسال جميع المستندات بالكامل وفرزها عند تقديم طلبك .نطلب منك أيضً ا التأكد
من إكمال الطلبات بصدق بخط التيني مقروء وتقديم نسخ مقروءة.
تحتفظ السفارة بالحق في طلب مستندات إضافية في حاالت فردية أو استدعاءك لموعد مقابلة آخر .يرجى مالحظة أن
تقديم طلب غير مكتمل قد يؤدي إلى إطالة أوقات المعالجة وأيضا للرفض .من فضلك ال ترسل أي وثائق إلى السفارة دون
أن يطلب منك ذلك  ،فلن يتم تخصيصها في طلب التقديم.
إذا كنت ال تعيش في منطقة مسؤولية السفارة  ،فلن يتم قبول الطلب.

إخالء المسؤولية :تستند جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى المعرفة في وقت كتابة النص .ال يمكن تقديم أي ضمان على االكتمال
والصحة  ،خاصة بسبب التغييرات التي قد تكون حدثت في هذه األثناء.

الحالة :يونيو 2021

Seite 3 von 4

قائمة متطلبات الحصول على تأشيرة ألغراض الدراسة



جواز السفر (اصل +نسختين



استمارة الطلب وكراسة التعليمات (نسختان أصليتان)



عدد  2صورة شخصية



رسوم التقديم



معادلة التقييم



إثبات للمهارات اللغوية المطلوبة  /التسجيل لدورة اللغة



عقد الفترة التدريبية ( فترة التخصص في الطب)



خطاب تحفيزي



السيرة الذاتية



الشهادات



إثبات التمويل
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