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تأشيرة سفر وطنية بهدف البحث عن عمل
مواعيد تقديم الطلبات في قسم التأشيرات :األثنين ،الثالثاء ،الخميس ،الجمعة من  8.30الى 11.30
يجري استقبال مقدم الطلب فقط بعد تحديد موعد
الوثائق المطلوبة:

الرجاء احضار ورقة المتطلبات هذه مطبوعة عند قدومكم لتقديم التأشيرة وترتيب جميع الوثائق وفق التسلسل المعطى
أمامكم في هذه الورقة ووضع عالمة ( √ ) في المربع المخصص لذلك مشي اًر الى المستندات المرفقة بطلب التأشيرة .علماً
بأنه يتوجب إحضار جميع الوثائق المطلوبة بالنسخة األصلية مع احضار صورتين واضحتين عن األصل ،إضافة الى
تقديم الوثائق العربية إما بترجمة الى اللغة اإلنجليزية او الى اللغة األلمانية.
الوثائق المطلوبة عند تقدبم الطلب:
.1

جواز السفر (ال يزيد عمره عن عشرة سنوات وتتوفر فيه صفحتان فارغتان على األقل)

.2

نسختين من طلب التأشيرة الوطنية

الهوية الشخصية

معبأة وموقعة

مرفقة مع ورقة التعليمات

معبأة ايضاً وموقعة

.3

صورتان شخصيتان

.4

إثباتات حول هدف الزيارة

متطابقتان وفق القياسات البيومترية ،على أن ال تكون أقدم من ثالثة أشهر على خلفية فاتحة اللون

متوفرة

إثباتات حول مواعيد مؤكدة لمقابالت العمل (ان وجدت) ،اعالنات حول الوظيفة

إثباتات حول الكفاءة

.5



شهادات مدرسية وجامعية (مصدقة) بما يشمل على معادلة الشهادة االجنبية (طباعة مقارنة ببنك المعلومات

 ANABINو/أو شهادة من الدائرة المختصة بمعادلة الشهادات ،لبعض الوظائف الخاضعة لتنظيم معين :إثبات
اضافي حول إذن مزاولة المهنة)
و


شهادة حول العمل حتى اآلن في مهنة معينة (ان وجدت)

.6

شهادة حول المعرفة المسبقة باللغة األلمانية

.7

السيرة الذاتية بشكل مفصل

.8

إثباتات حول التمويل

تقبل فقط شهادات اللغة الصادرة عن معهد غوته
ورسالة توضح دوافع اختيار المانيا للدراسة


إثبات حول امتالك حساب بنكي مغلق ( Sperrkontoللمزيد حول هذا الموضوع يمكنك تصفح ورقة التعليمات
المتواجدة على موقعنا االلكتروني)

أو



كفالة بالمصاريف من قبل شخص داعي يسكن في المانيا ويسمى ()Verpflichtungserklärung
على أن ال يكون مضى عليها أكثر من سته أشهر ،تقدم في دائر االجانب في المانيا وتصدر عنها،

ويتعهد فيها الموقع بتغطية كافة التكاليف وفقاً للمواد  68 - 66من قانون االقامة

.9

شهادة حسن سيرة وسلوك

.10

إثبات حول محل اإلقامة

وثائق اضافية تقدم عند استالم تأشيرة السفر
إثبات حول التأمين الصحي الخاص بالسفر

.11

الرجاء االنتباه:
 تبلغ قيمة الرسوم في العادة  75يورو وتدفع بالشيكل االسرائيلي-

تبلغ فترة معالجة الطلب  12- 6اسبوع على اقل تقدير

 -تحتفظ الممثلية األلمانية لنفسها بالحق في حاالت فردية طلب مزيد من الوثائق

 يجب احضار جميع الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب .لن يجري طلب الوثائق الناقصة بأثر رجعي .سيتخذ القرار فيما يتعلقبالطلبات المعبئة بشكل غير مكتمل وأيضا في حال نقصت بعض الوثائق وذلك وفقا لما هو متوفر من وثائق
 -الرجاء احضار وصل دفع الرسوم عن الحضور الستالم التأشيرة

 اخالء المسؤولية :حررت كافة البيانات الواردة في هذه االرشادات وفقاً ألحدث المعلومات المتوفرة وقت صياغة النص .لذا ال يجري هنا ضمان اكتمال
وصحة هذه البيانات خاصة بسبب احتمال حدوث تغييرات بين الحين واآلخر

