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 لحصول على تأشيرة وطنيةلطلب ل ارشادات

  

 B 16لقانون االقامة أغراض الدراسة وفقًا      

 (يوًما 90إقامة طويلة األمد تزيد عن )     

  
  
يمكن للطالب األجانب الذين تم قبولهم في إحدى الجامعات األلمانية ) مع دورة لغة تحضيرية( أو الذين تم قبولهم من قبل  

من  موافقة أوعلى قبول  بالحصول تحضيرية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للدراسة في ألمانيا.  يُنصح باالهتمامكلية 

 .الجامعة في أقرب وقت ممكن
لديك الفرصة للبحث  دراستك،، يمكنك كسب عيشك عن طريق العمل بدوام جزئي كطالب.  بعد االنتهاء من أثناء دراستك 

 عن وظيفة
  
 بذلك،لتقديم طلب تأشيرة في السفارة بالخرطوم نطلب منك حجز موعد في نظام المواعيد بالسفارة بالخرطوم.  للقيام  

يرجى التسجيل في نظام المواعيد بالسفارة في الفئة ذات الصلة.  يمكنك تسجيل نفسك مجانا.  يرجى إنشاء تسجيل واحد 
 .لكل متقدمومنفصل 

 .دقة عروض هذه الوكاالتمن التحقق لحجز المواعيد وتنصحك ب االت خدميةأي وكال تعمل السفارة مع  
  
 من فقط أن سفارة الخرطوم تقبل الطلبات يرجى مالحظة  

 (المتقدمون المقيمون بشكل اعتيادي في السودان )بغض النظر عن الجنسية - 
 و 

 السودانفي  مفوضية شئون الالجئين المسجلين لدى  اإليريتريينالمتقدمين  - 
 .المقابلة بذلك عند .  يجب تقديم األدلة

  
 (.األوصياء / اآلباء بصحبة)في حالة األطفال دون السن القانونية  مقابلةشخصيًا لل جميع المتقدمينيجب أن يحضر  
  
  

 
 :تصديق الوثائق األجنبية

للوثائق السودانية.   فحص.  إذا كان من الضروري توضيح األمر ، يمكن إجراء موقوف حاليا الوثائق السودانيةتصديق  
من قبل السفارة إذا لزم األمر.  يمكن االطالع على معلومات  كعلى الحالة الفردية وسيتم إبالغ ، فإن هذا يعتمدومع ذلك

أن تكون الوثائق السودانية مصدقة  حول التصديق والتحقق من الوثائق السودانية على موقع السفارة في الخرطوم.  يجب
 .مسبقًا من وزارة الخارجية السودانية

  
.  يجب أن يكون التصديق متاًحا بالفعل عند اإليريتريةمن قبل وزارة الخارجية  اإليريتريةالوثائق يجب المصادقة على  

 .تقديم الطلب
  
 .في شكل مصدق سجل األسرة، يجب تقديم الوثائق السوريةفي حالة  
  
إذا كنت ال تتحدث األلمانية أو العربية أو اإلنجليزية أو التغرينية ، فستحتاج إلى إحضار مترجم مؤهل معك عند تقديم  

 .الطلب
القانونية في إجراءات  كا بتكليف شخص ثالث لتمثيل مصالحإذا قمت أنت أو الشخص المرجعي الذي يعيش في ألماني 
 .ا الشخصلهذ توكيل اللتأشيرة ، فيجب تقديم ا
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 :ستحتاج إلى المستندات التالية لطلب التأشيرة 
 
 (جواز السفر )أصل + نسختان  1 .
  
 ()بمجرد أن يبلغ حامل جواز السفر سن العاشرة موقع باليدجواز سفر  

 سنوات 10ال يزيد عمره عن  - 
 شهور 6صالحية ال تقل عن  - 
 على األقل فارغتانصفحتان  - 
 ال اضرار - 

  
 (نسختان أصليتان استمارة الطلب وورقة التعليمات ) 2 .
، مملوءة بالكامل باللغة اإلنجليزية أو األلمانية وموقعة باليد.  يجب أن يتم ارة طلب للحصول على تأشيرة وطنيةاستم 

 .التوقيع على ورقة المعلومات شخصيًا من قبل كل مقدم طلب
  

 صورة جواز السفر 3 .
 أشهر( ، صورة جواز سفر بيومترية بخلفية بيضاء 6ن )ال يزيد عمرهما عن صورتان شخصيتان حاليتا 
  

 تقديمرسوم ال 4 .
تدفع  ، 2022سبتمبر  18اعتباًرا من ) 18يورو للمتقدمين حتى سن  37.50و  18يورو للمتقدمين من سن  75.00رسوم  

 (.نقدًا عند تقديم الطلب باليرو
  

 ألمانيا إثبات الدراسات في 5 .
  
 للدورة المختارة دراسةامعة( مع اإلشارة إلى لغة المن جامعة ألمانية )كلية تقنية أو ج خطاب قبول 
 أو /و  
 تأكيد القبول أو الدعوة إلى اختبار القبول في الكلية اإلعدادية بتاريخ محدد 
  
 أو /و  
 تحضيريةغة لتأكيد التسجيل في دورة  
  

 وية المطلوبةإثبات المهارات اللغ 6 .
  
يجب  التحضيرية،ما لم يتم التأكيد بالفعل في خطاب القبول على توفر المهارات اللغوية الالزمة لبدء الدراسات أو للتدابير  

 .على مقدم الطلب تقديم دليل على المهارات اللغوية الحالية في شكل شهادة لغة معترف بها
 :دراسةمسبقة بلغة ال المتقدمون دون معرفة 

 إثبات التسجيل لدورات اللغة اإلعدادية - 
 دليل على جهود تعلم اللغة التي بذلت بالفعل في الخارج - 

  
 خطاب الدافع 7 .

 
 .خطاب تحفيز هادف مكتوب من قبل مقدم الطلب بشأن رغبته في الدراسة في ألمانيا 

 
  السيرة الذاتية 8 .

 
 مهنية.دولة بخصوص الدراسات والخبرات السيرة ذاتية مج 
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 الدرجات العلمية 9 .

 
 مع نظرة عامة مفصلة على الدرجات أمكن،إن  الجامعة،وشهادات التخرج من  المدرسة،شهادة التخرج من  

 إثبات التمويل  10 .
  
طلب ، يجب تقديم دليل يورو شهريًا لزيارتك الدراسية إلى ألمانيا.  عند تقديم  861يجب أن يكون لديك ما ال يقل عن  

 (يورو 10.332المالية لمدة عام واحد على األقل ) قدرةعلى ال
  
 :يمكن تقديم األدلة على النحو التالي 

 
 أو في السنةيورو  10.332إثبات فتح حساب مغلق مع مؤسسة مالية ألمانية برصيد مغلق يبلغ إجماليه  (أ

 
 إقامة دائمة في ألمانيا طوال مدة اإلقامة أومن قانون اإلقامة لشخص لديه  68-66إعالن رسمي بااللتزام وفقًا للمادة  (ب

 
 

 ج( المنحة  
  

 :يرجى المالحظة

 .شاملة ليستهذه القائمة  

ستتم إعادة جوازات السفر وبطاقات الهوية إليك بعد أن يتم فحصها من قبل السفارة.  ستبقى جميع المستندات األصلية  

 .حتى اكتمال عملية التأشيرة السفارةحيازة في األخرى المقدمة 

نطلب منك إرسال جميع المستندات بالكامل وفرزها عند تقديم طلبك.  نطلب منك أيًضا التأكد  السريعة،لضمان المعالجة  

 .من إكمال الطلبات بصدق بخط التيني مقروء وتقديم نسخ مقروءة

  

آخر.  يرجى مالحظة أن  مقابلة و استدعاءك لموعدالت فردية أتحتفظ السفارة بالحق في طلب مستندات إضافية في حا 

ألنها لن  إرسال أي مستندات إلى السفارة تقديم طلب غير مكتمل قد يؤدي إلى إطالة أوقات المعالجة والرفض.  يرجى عدم

 تضاف الى ملف التقديم الخاص بك.

  

يرجى مالحظة أن هذا ينطبق فقط  ،القانونيإذا كنت ترغب في الحصول على تأمين صحي كطالب في التأمين الصحي  

فيجب عليك الحصول على تأمين  بالفعل،البلد  أردت دخول ا وبعد التسجيل.  إذاعندما تحصل على اإلقامة في ألماني

صحي خاص حتى يتم تسجيلك وقبولك في التأمين الصحي القانوني.  يمكن لشركات التأمين الصحي أثناء السفر استبعاد 

يمكن أن يحتوي ما يسمى ط إلقامة طويلة األجل أو دائمة. التغطية التأمينية في شروط التأمين الخاصة بهم إذا تم التخطي

 .رد" أيًضا على مثل هذا االستبعاد"التأمين الوا

  

 .إذا كنت ال تعيش في منطقة مسؤولية السفارة ، فلن يتم قبول الطلب 

ل إخالء المسؤولية: تستند جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى المعرفة في وقت كتابة النص.  ال يمكن تقديم أي ضمان على االكتما  

 .التي قد تكون حدثت في هذه األثناء والصحة ، خاصة بسبب التغييرات

  2022سبتمبر  
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 بغرض الدراسة لحصول على تأشيرةتطلبات اقائمة م

 

 (جواز السفر )اصل + نسختين 

 

 (استمارة الطلب وكراسة التعليمات )نسختان أصليتان 

 

  صورة شخصية 2عدد 

 

 رسوم المعالجة 

 

 إثبات الدراسات 

 

 إثبات للمهارات اللغوية المطلوبة 

 

 تحفيزي خطاب 

 

 ةالسيرة الذاتي 

 

 الشهادات 

 

 إثبات التمويل 

 


