
 

 

 

2222تشرين الثّاني   

 

 عمللاللتحاق بفرصة فر طلب الس  
 (المقيمين في لبنانللمتقدّمين )

 

 ةمعلومات عامّ 
 
 

 :اليةالتّ  روطشّ ال وفقلعمل لالحصول على تأشيرة عرض توظيف في ألمانيا الحاصلين على ألجانب بإمكان ا

 

العمل في ألمانيا بما يتناسب  ةجامعيّ ال هاداتمن حملة الشّ ألكاديميين األجانب ل اتخوّ   (EU Blaue Karte)رقاءالبطاقة الزّ (أ

 .مؤهالتهمو

  إجمالي اً سنوي  دخالً العالية الكفاءات يتطلّب ذلك من أصحاب ً رائب)ا ابتداًء من ) يورو 56.800 ال يقل عن ( أي قبل احتساب الض 

 (2222 سنة

 تكنولوجيا المعلوماتفي  نمتخصصيلاألطباء ووالمهندسين اوة بيعيّ الطّ  والعلوم ياضياتالرّ ، المتخصصين بعلماءليتطلّب ذلك من ا 

(IT)اختصاصاتما يسّمى بو، وه (MINT )  ًرائب)اً إجمالي اً سنوي  دخال  .يورو 44.304ال يقل عن ( أي قبل احتساب الض 

 

خّولهم ي أن شرط العمل في ألمانيا بإمكان هؤالء: في ألمانيا اعترف بهم   شهادة مهنيّة ن علىوالحاصل المتخصصون األجانب الفنّيون (ب

  .المنشودة مهنةال  مزاولة تخصصهم

 

لبات الطّ على جميع مقدمي . ة في بيروتلسفارة األلمانيّ ل لكترونيإلا موقعالعلى  لاللتحاق بفرصة عملفر تقديم طلبات السّ  ديعاموز حج  ت  

 . كما ال ت قبل الّطلبات غير المكتملة. لبموعد تقديم الطّ  إلىاً الحضور شخصيّ 

 

المستنداتالتّاليةمطلوبةلتقديمطلبالتّأشيرة

 (مرفقة بترجمة إلى اللّغة األلمانيّة من قبل مترجم محلّف الّصادرة باللّغة العربيّةتُقّدم كل المستندات )

 

 (.منهافارغةنسخعنجميعالّصفحات،عداال)جوازسفرصالحمعنسختينعنه 

 معبأتينوموقّعتينمنقبلصاحبالّطلب"ةطلبالحصولعلىتأشيرةوطنيّ"استمارتي 

 صورتينشمسيّتينبيومترّيتين(3,5 x 4,5 cmبخلفيّةفاتحةاللّون) 

  في ألمانيا صحي نسختان عن بوليصة تأمين( كبوليصة„incoming“  ًيرةأشالتّ  ستالمقدّم عند ات  ، مثال) 

 (ةليزيّ جنإلة او المانيّ لغة األبالّ )لب م الطّ لمقدّ المهني  المسارح ، توضّ جدولةالمة السيرة الذاتيّ ن عن نسختا 

 قة بمدة المتعلّ فاصيل تّ جميع ال مذكور فيهالمانيا أ في عرض التّوظيفعن أو( في بيئة العمل دريبأو عقد التّ )ن عن عقد العمل نسختا

 .العقدطرفي  ، موقّعة من قبلهاهدفقامة وإلا

  ةحادي  اإلت   عملوكالة الموافقة نسختان عن Bundesagentur für Arbeit         أو 

 يوضح عالقة العمل بالتوظيف  إقرار(Beschäftigungsverhältnis) ( ّمتوفّرة على يمألوها رب العمل، ة من خالل إستمارة خاص

 .(www.arbeitsagentur.deموقع 

 ن عنينسخت تقديم يورو 46.860دون ال (قبل احتساب الضرائب) جماليإسنوي سن الخامسة واألربعين بمدخول  أتمّ  يٌطلب ممن 

 .مناسبة خطة تقاعدتنظيم إثبات 

  ّلب الطّ  مقدم شهاداتة على مستوى الوالية بتعديل لطة المختصّ قرار السّ  نسختان عن: بيطّ لبات العاملين في المجال اللمقدمي الط

 .رخيص بمزاولة المهنة في تلك الواليةه التّ ومنح

http://www.arbeitsagentur.de/


 

 .ة على أساسهاقانونيّ أو بناء مطالب ال يمكن ضمان اكتمالها ودقتها عند صدوره، و فارةلى معطيات وخبرات السّ في هذا المستند إالمعلومات المذكورة تستند 

 

 مهارات دبلومات، إفادات عمل، شهادات خبرة، ) الفنّيّة لب ومؤهالتهمقدم الطّ  التي تثبت قدراتجميع اإلفادات ن عن انسخت

 . ثبوتيّات االعتراف بهذه المؤهالتمع ...( لغوية

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

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

in-www.anerkennung-جاء زيارة موقع ي  الرّ ) ةحاديّ إلتّ ا عملابع لوكالة الالتّ ( ZSBA)ة المركزي الخاص بالمعادالت المهنيّ 

 deutschland.de  وgermany.de-in-it-http://www.make حول االعتراف بالمؤهالت لمعرفة المزيد.) 

 

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



 

 

 

 

قديمالتّإجراءات

أسابيعوفيبعضالحاالتالفرديّةفترةأطول،حيثيُدرسكلطلببدقّة،ومامنحق6إلى4تتراوحفترةدراسةالّطلبمابين

.البّتبالملفستبلغكمالّسفارةبالنتيجةفور.قانونيفيالحصولعلىالتّأشيرة

 لة للكوادر المتخصصة اإلجراءات المعج  ضمن إطار  موافقة مسبقة،والمتضّمنة0202طلباتالتّأشيرةالمقّدمةابتداًءمنآذار

 .لب مع المستندات كاملةً خالل مهلة ثالثة أسابيع بعد تقديم الطّ  بها البتّ يتم قامة من قانون اإل 81aبحسب المادة 

على  "مل العائليلم الشّ "ضمن فئة طلبات خاّصة بهم حجز مواعيد تقديم  الّراغبين بمرافقة مقدّم الّطلب إلى ألمانيا يجب على األزواج واألطفال

 .فارةعلى موقع السّ  الخاّصة بلم الّشمل العائلي الموجودةالمعلومات  االّطالع علىجاء الرّ . فارةموقع السّ 

سومالرّ

تُردتلكالّرسومإلىالمتقّدمفيحالال.لبمريكي عند تقديم الطّ دفع بالدوالر األيورو، يُ  57يبلغالّرسمالمتوجبللتأشيرةالوطنيّة

.ُرفِضالطلب

 

 :صادرة عن الحكومة الل بناني ة" وثيقة سفر للالجئين"تعليمات إضافي ة للفلسطينيين الذين يحملون 

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

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 وقتاً إضافيّاً للعمل يبلغ حوالي (ت سدد عند تقديم الّطلب بالدوالر األميركي حسب سعر الّصرف حينها)

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

ًلمانيا،يجبانتكونلطاتداخلألىالسّإالتيتُقدم(الّشهادات األصليّة)ةجنبيّ األالمستندات :صديقالتّ  حسب مصّدقةدوما

ة،الموجودةعلىبنانيّصديقعلىالمستنداتاللّتّةحولاللمانيّفارةاألادرةعنالسّيرجىمراجعةالمعلوماتالصّ.األصول

 .فارةااللكترونيموقعالسّ

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

