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  2022 الثاني كانون

 

ةامعي  للدراسة الج  تأشيرة   
مين المقيمين في لبنان()للمتقد    

 

ةمعلومات عام    
 

 

 ةطبيقي  الت   للعلوم عال   معهد من أو ةألماني   جامعة من قبول فادةرت إتوف   إذا ألمانيا في ةالجامعي   للدراسة تأشيرة على للحصول تقديم طلب يمكن

 .ألمانيا في اإلقامة تمويلة الكافية لي  غطية الماد  الت   رتوف  ، باإلضافة الى ةحضيري  ت  ال لدراسةل كلية من أو

 للحصول قدمالت   ميمكنك ة،تحضيري   لغة دورة مع سار  الجامعي  ذا كان القبولإ أوالبدء بالدراسة  قبل ألمانية لغة في حال المشاركة في دورة

 .الغرض لهذا تأشيرة على

 ةاأللماني   لسفارةل االلكتروني موقعال على تسجيل اسمكم على قائمة المواعيد يرجى ة،للدراسة الجامعي   أشيرةالت   على للحصول موعد حجزل

 .المستندات مكتمل ال  ، وال يُقبل الطلب إلبالط   لتقديم شخصيًا عليكم الحضور. ملك قرب موعد ممكنحديد أت سيتم. بيروت في

 
 

 أشيرةالية لتقديم طلب الت  كم بحاجة الى المستندات الت  إن  

 ف(ة من قبل مترجم محل  لماني  غة األلى الل  مرفقة بترجمة إ ةغة العربي  ادرة بالل  الص  م كل المستندات )تُقد  

 

 جواز سفر صالح مع نسختين عنه 

 لبعتين من قبل صاحب الط  ن وموق  ية" معبأتالحصول على تأشيرة وطني   استمارتي "طلب 

   بيومتري  تين صورتين شمسي( 3,5تين x 4,5 cm   ة فاتحة الل  بخلفي)ون 

  يرة(أشصدار الت  يُقد م عند إ) أشيرة حتى البدء بالدراسةالفترة الممتدة من بداية صالحية الت  يغطي  للسفر صحينسختين عن تأمين 

 ةلماني  نسختين عن إفادة القبول من الجامعة األ 

 وأ

 أو بالدورة للمشاركة ةحضيري  ت  ال راسةالد   ةي  كل   من قبولعند االقتضاء إفادة و ة،األلماني   الجامعة منلبرنامج دراسي  مالتقد   تؤكدفادة إ 

 قييمالت   اختبارإلجراء 

   ستوى بمراسة وذلك غة التي ستتم فيها الد  بالل  ليل باإللمام الكافي نسختين عن الدB1 وروبي.بحسب المعيار األ 

 أو

  اراسة الجامعي  لد  ة قبل احضيري  الت  غة سجيل لدورة الل  الت  إفادة( متحانة DSH) 

   لتم شهادة جامعي ةكنتم قد  ذاإ وأ حاليًا جامعية تحصيلكم لدرجةفي حال المكتسبة.  ةة او الجامعي  هادة المدرسي  نسختين عن الش  :حص 

 أن يجبو .إضافة إلى أصل تلك الشهادات / كشوف العالمات – و المنجزةة أة الحالي  للعالمات للدراسة الجامعي  )كشف( تقديم بيان 

 .بيروت في ةاأللماني   فارةالس   من قبلمصد قة ة هادات األصلي  الش  تلك   تكون

  ة للتمويل، مثاًل:ة الكافي  ي  غطية الماد  الت   بخصوصنسختين عن دليل 
 

 حسب الحد األقصى المذكور في القانون الفيدرالي لدعم الت عليم )المهني(  يورو  11.208 تبلغ قيمته حاليًا مبلغ إيداع

ى بال  . شهريًاه الوديعة هذ من 12/1 سحب يمكن. ألمانيا في دمجم   حساب في ،(BaFöG-Höchstsatz)األلماني أي مايسم 

يرجى مراجعة ورقة . ةالمصرفي   المعامالتب القيام لها مسموح ةمالي   مؤسسة أي في فتح الحساب يمكن المبدأ، حيث من

 .دبفتح حساب مجم  ة رشادات الخاص  اإل
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ن أكما ال يمكن  ،تهاّ  صدارها. ال يمكن ضمان اكتمالها ودق  فارة وقت إات ترتكز على معطيات وخبرات الس  رشادجميع المعلومات المذكورة ضمن هذه اإل نإ

 .لب قانونيبنى عليها اي مطيُ 

 

 وأ

   يجب أن  .من قانون اإلقامة 68-66 §§اعي حسب المواد الد   بصفته من قبل شخص لدى دائرة األجانب في ألمانيا دتعه

د على عبارةيحتوي   راسة".غة والد  راسة" أو "دورة الل  حقق من الجدارة االئتمانية" والغرض من اإلقامة "الد  الت   "تم   الت عه 

 ة.جانب المعني  مزيد من المعلومات لدى دائرة األالتحصلون على 

 :في حالة الحصول على منحة 

  مذكور فيها بدق ة مد ة و مبلغ المنحةمنحة الد الحصول على فادة تؤك  إ%: 100حالة المنحة الكاملة 

  مذكور فيها بدق ة مد ة و منحة الإفادة تؤك د الحصول على دون منحة: في حالة المنحة الجزئي ة أو برنامج إيراسموس من

دليل بخصوص الت غطية الماد ي ة الكافي ة للمبلغ المتبقي، أي الفرق بين مبلغ المنحة/ راتب الت دريب الش هري  مبلغ المنحة، و

ى بال  الحد األقصى المذكور في و المبلغ المطلوب حسب القانون الفيدرالي لدعم الت عليم )المهني( األلماني أي مايسم 

(BaFöG-Höchstsatz) .وذلك عن كامل مد ة اإلقامة ، 

   ة )فقط الختصاصات الماجستير( ة او االنكليزي  لماني  غة األة بالل  ة الجدولي  اتي  يرة الذ  نسختين عن الس 

   ة )لماذا تم اختيار ة او االنكليزي  لماني  غة األة المزمعة، بالل  لدراسة الجامعي  ل عوافح المؤهالت والد  ل يوض  نسختين عن كتاب مفص

 الخ(...المستقبلية؟ المهنية فاهداالالمانيا كمكان للدراسة؟ لماذا تم اختيار هذا االختصاص؟ 

 البي(كن الط  س  في ال مكانلب المقد م للحصول على جار، الط  آعقد  :لمانيا )مثاًل كن خالل اإلقامة في أالس   نسختين عن إفادة 

 

 

 

 

 

 قديمطريقة الت  

ة بي  ت الط  )في الحاال لبأشيرات لتقديم الط  لى قسم الت  إ ة/مبدخول المتقد  فقط يُسمح  ة،قة بالقدرة االستيعابي  متعل   ألسبابه ن  نرجو تفهمكم أ

 (.ة/مخول مع المتقد  الد  بشخص مرافق ليُسمح  ،المرافقةالتي تستوجب 

ة، وما من حق يُدرس كل طلب بدق  أطول، حيث فترة  ةفي بعض الحاالت الفردي  و سابيعأ ٦ إلى ٥ حواليلب الط  دراسة  تتراوح فترة

 فور صدور القرار.بالنتيجة  فارة أشيرة. ستبلغكم الس  ت  اللحصول على في اني قانو

 

 سومالر  

م في حال لى المتقد  سوم إالر  تُرد تلك  ال. لبمريكي عند تقديم الط  دفع بالدوالر األيُ يورو،  75ة سم المتوجب للتأشيرة الوطني  بلغ الر  ي

 ُرفِض الطلب.

 ه قد يُطلب تقديم المزيد من المستندات في بعض الحاالت. ن  ألى إشارة تجدر اإل

 

 

 

. يرجى مراجعة المعلومات مصد قة ان تكون لمانيا، يجبلطات داخل أالى الس   التي تُقدم ةجنبي  األالمستندات : صديقالت  

فارة االلكتروني. تُعطى وقع الس  موجودة على مة، البناني  يق على المستندات الل  صدت  ة حول اللماني  فارة األادرة عن الس  الص  

 في بيروت.  VFS globalحاليًا من قبل مركز الخدمات  صديقالت    مواعيد
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 :ةبناني  صادرة عن الحكومة الل  " وثيقة سفر للالجئين"ة للفلسطينيين الذين يحملون تعليمات إضافي  

 ،"سفر واجب امتالك جواز من لإلعفاء" ةحاديّ تّ اإل اخليةالدّ  وزارة إلى ضافيبطلب إ التقدّم يجب لذلك. إن الوثيقة المذكورة أعاله غير صالحة للحصول على تأشيرة سفر

)تُسدد عند تقديم الّطلب بالدوالر  ةضافيّ إ يورو 94تبلغ رسوم هذه المعاملة . الطلب لتقديم ذلك بعد بيروت تأشيرات مكتب بكم سيتصل .طلبكم على الموافقة تمت في حال

 تقديم عند( نسخ + ةاألصليّ ) ةلهويّ ا وبطاقة موينالتّ  بطاقة تقديم كما يرجى. أسابيع 2إلى  1يبلغ حوالي عمل اً إضافيّاً للوقتاألميركي حسب سعر الّصرف حينها(، وتتطّلب 

 .لبالطّ 
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