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2222تشرين الثّاني   

  

 

البحث عن عمل فر بهدفطلب الس    
 (المقيمين في لبنانللمتقدّمين )

 

 ةمعلومات عامّ 
 

 أو( أدنى كحد بكالوريوس مستوى) ةالجامعيّ  هاداتالشّ  للمهتمين من الكفاءات األجنبيّة والحاصلين على عمل عن البحث تأشيرة تسمح

 خالل ومؤهالتهم تتناسب وظيفةعن  هناك والبحث إليها فربالسّ  ،ألمانيا في ابه ُمعتَرف شهادة مهنيّة على الحاصلين األجانب لمتخصصينل

 .أشهر ةستّ  مهلة

 

 

األكثر  تصدر الّسفارة األلمانيّة في بيروت لهذا الغرض فيزا وطنيّة مدّتها كحد أقصى ستة أشهر، تسمح لحاملها باإلقامة لمدّة ثالثة أشهر على

 على الحصول فور. أسبوعيا   ساعات عشرة إلى يصل بدوامكما وتجيز لحاملها خالل تلك الفترة بالعمل بشكل تجريبي  ،شنغنالضمن منطقة 

 .المختّصة األجانب دائرة لدى إقامة طلب تقديم، يتوّجب وظيفة

 . germany.de-in-it-http://www.make المزيد من المعلومات حول هجرة الكفاءات موجودة على الّرابط

 

 .أشيرةتّ الم طلب بالحصول على ألي مقدّ  قانونيما من حق  و، ة في ألمانيافارة والدوائر المعنيّ من قبل السّ  يخضع كل طلب لدراسة معّمقة 

 

 التّأشيرةالمستندات التّالية مطلوبة لتقديم طلب 

ادرة بالل غة العربي ةتُقد م كل المستندات )  (مرفقة بترجمة إلى الل غة األلماني ة من قبل مترجم محل ف الص 

 

 (.منها فارغةنسخ عن جميع الّصفحات، عدا ال) جواز سفر صالح مع نسختين عنه 

  الّطلبمعبأتين وموقّعتين من قبل صاحب " ةطلب الحصول على تأشيرة وطنيّ "استمارتي 

  صورتين شمسيّتين بيومترّيتين(3,5 x 4,5 cm بخلفيّة فاتحة اللّون) 

  ؤخىةكبوليصة )نسختان عن بوليصة تأمين صحي تغطي كامل فترة اإلقامة في ألمانيا”consecutive“   تُقدّم عند استالم مثال ،

 .(أشيرةالتّ 

  ّ(ةة او اإلنجليزيّ لغة األلمانيّ بالّ )لب م الطّ لمقدّ ح المسار المهني ، توضّ جدولةة المنسختان عن السيرة الذاتي 

 المجال، المقاطعة، مكان اإلقامة )المبحوث عنه  العمل عن معلومات تتضمن ةاإلنجليزيّ  أو ةباأللمانيّ  الحافزا رسالة عن نسختان

 (.الخ...الّسكن/ المزمع

  (توفرها حال في)حضير للبحث عن العمل تّ ال على تإثباتانسختان عن 

  تصريح أو مغلق حساب فتح خالل من( شهريا   يورو 7201) كافي بشكل ألمانيا في اإلقامة تمويل قدرة  على إثباتنسختان عن 

 .بالكفالة

 يطلب نسختان من مهنيالعليم تّ ال اتشهاد ة حملةفي حال: 

 ةلمانيّ ألاغة اإللمام باللّ  على إثبات -

 :المزيد من المعلوماتمتوفرة من خالل. لمانياأفي  المهني عليمالتّ  شهادةعتراف بإلا على إتمام إثبات -

7. deutschland.de-in-http://www.anerkennung 

 1111-1815-30-49+ في ألمانيا على الخط الساخن حياةخدمة العمل وال .0

  ةحاديّ ابع لوكالة العمل اإلتّ التّ ( ZSBA)ة المهنيّ مركز الخدمات المركزي الخاص بالمعادالت  .3

 

http://www.make-it-in-germany.de/
http://www.make-it-in-germany.de/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/


 

 .ة على أساسهاأو بناء مطالب قانوني  ال يمكن ضمان اكتمالها ودقتها عند صدوره، و فارةلى معطيات وخبرات الس  في هذا المستند إالمعلومات المذكورة تستند 

 

 :ةهادات الجامعيّ في حالة حملة الشّ 

 .*تصديقهاة الُمعتََرف بها مع هادة األجنبيّ ة أو الشّ ة األلمانيّ هادة الجامعيّ نسختان عن الشّ  -

  يرجى زيارة موقع'Anabin 'http://anabin.kmk.org/  ّمعترف بها الخاّصة بكم ة ة األجنبيّ هادة الجامعيّ لمعرفة ما إذا كانت الش

واصل مع مركز الخدمات ة بالتّ شهادات جامعيّ المجازين بغيرمن ة فارة حملة المؤهالت المهنيّ تنصح السّ  .ةموازي/أو مساوية

in-www.anerkennung-جاء زيارة  الرّ ) ةحاديّ لوكالة العمل اإلتّ ابع التّ ( ZSBA)ة المركزي الخاص بالمعادالت المهنيّ 

 deutschland.de حول االعتراف بالمؤهالت لمعرفة المزيد.) 

 

 . تجدر اإلشارة إلى أن ه قد يُطلب تقديم المزيد من المستندات في بعض الحاالت

 

 

 

 

 

 قديمالتّ  إجراءات

أسابيع وفي بعض الحاالت الفرديّة فترة أطول، حيث يُدرس كل طلب بدقّة، وما من حق  4إلى  3تتراوح فترة دراسة الّطلب مابين 

 .البّت بالملفستبلغكم الّسفارة  بالنتيجة فور . قانوني في الحصول على التّأشيرة

 سومالرّ        

تُرد تلك الّرسوم إلى المتقّدم في حال  ال. لبمريكي عند تقديم الط  دفع بالدوالر األيورو، يُ  57يبلغ الّرسم المتوجب للتأشيرة الوطنيّة 

 .ُرفِض الطلب

 

 :صادرة عن الحكومة اللّبنانّية" وثيقة سفر للالجئين"تعليمات إضافيّة للفلسطينيين الذين يحملون 

واجب امتالك  من لإلعفاء" اإلتّحاديّة الدّاخلية وزارة إلى بطلب إضافي التقدّم يجب لذلك. أعاله غير صالحة للحصول على تأشيرة سفرإن الوثيقة المذكورة 

ضافيّة إيورو  49تبلغ رسوم هذه المعاملة . الطلب لتقديم ذلك بعد بيروت تأشيرات مكتب بكم سيتصل .طلبكم على الموافقة تمت في حال ،"سفر جواز

 بطاقة إبراز كما يرجى. أسابيع 3إلى 2، وتتطلّب وقتا  إضافيّا  للعمل يبلغ حوالي (تُسدد عند تقديم الّطلب بالدوالر األميركي حسب سعر الّصرف حينها)

 .الّطلب تقديم عند( نسخ + األصليّة) الهويّة وبطاقة التّموين

ال يُرد هذا الرسم في حال رفض إصدار . يورو عند تقديم الطلب في السفارة 57يعادل  رسم البت بالطلب نقدا  بالدوالر األمريكي بمايُدفع 

 .قد تطلب السفارة من مقدم الطلب في بعض الحاالت تقديم المزيد من المستندات .التأشيرة

 

 

 

 

 مصد قة دوما   لمانيا، يجب ان تكونلطات داخل ألى السّ إ التي تُقدم (الش هادات األصلي ة) ةجنبي  األالمستندات : صديقالت  *

ة، الموجودة بنانيّ صديق على المستندات اللّ تّ ة حول اللمانيّ فارة األادرة عن السّ يرجى مراجعة المعلومات الصّ  .حسب األصول

 . فارة االلكترونيعلى موقع السّ 
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