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 2022 انيتشرين الث  

                                                               

 اإلقامة البحثيّة تأشيرة طلب
 المقيمين في لبنان(للمتقد مين )

 
 

 ةمعلومات عام  
 

 تأشيرة بهدف إجراء األبحاث، إذا:كم الت قديم على بإمكان

 

 إضافةً إلى      ،دكتوراهامج نبرب االلتحاقلة المخو   الجامعي ة العليا هاداتكتوراه أو الش  الد  شهادات حملة  كنتم من .1

 .مكة بهدف توسيع وتطوير خبراتة أو مخبري  ة أو تطبيقي  أبحاث في ألمانيا إلجراء بحوث نظري  تم  اختياركم من قبل مركز  .2

 

 

 

 

 

 

اً لبات الحضور شخصي  على جميع مقدمي الط  . ة في بيروتللسفارة األلماني   على الموقع اإللكتروني البحثي ةاإلقامة تقديم طلبات  مواعيدتُحَجز 

 . ال تُقبل الّطلبات غير المكتملة. كما لبموعد تقديم الط   إلى

 

 المستندات التّالية مطلوبة لتقديم طلب التّأشيرة
 

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

  ّة" معبأتين وموقّعتين من قبل صاحب الّطلباستمارتي "طلب الحصول على تأشيرة وطني 

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

  كبوليصة( نسختان عن بوليصة تأمين صحي في ألمانيا„incoming“  ًعند استلم الت  ، تُقد م مثل)أشيرة 

  فاصيل مع ذكر جميع الت   ،لبم الط  ومقد   ، موقعتان من المركزلمانياأفي  مركز األبحاث باالستضافة لدى ياإلتفاق الخطّ نسختان عن

 أمين.قة بالراتب واإلجازات وأوقات العمل والت  المتعل  

  لقاء راتب يُصَرف أو  أو فتح حساب مغلقمنحة  عند تقديم الطلب )من خلل كافيإثبات القدرة على تمويل اإلقامة في ألمانيا بشكل

 (.اً كحد أدنىشهرييورو  1027,40 وذلك بما قيمته اإلجمالي ة، من المركز يالبحث العمل

   المعلومات الخاصة بالتصديق  أنظرفارة )الس   تصديق من قبل ةلشهادة األصلي  ، حيث يرفق مع اةاألجنبي  ة هادة الجامعي  نسختان عن الش

 (www.beirut.diplo.deعلى موقع السفارة 

   زيارة موقع ' يمكنكمة في ألمانيا )نسختان عن اإلعتراف بالشهادة الجامعيAnabin ة ة األجنبي  الجامعي   تكمشهاد' لمعرفة ما إذا كانت

ً معترف  (/http://anabin.kmk.org ،للشهادات األلماني ة بها أو مساوية/موازية ا

 

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

حضير ألطروحة شهادة كتوراه أو ضمن التّ ضمن إطار العمل على شهادة الدّ العمل البحثي المزمع يندرج كان  إذا: مالحظة

 . راسة(ة بطلبات الدّ )أنظر قائمة المعلومات الخاصّ  جب تقديم طلب تأشيرة للدراسة في ألمانياتوي، كتوراهالدّ 
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 نية على أساسها.تستند المعلومات المذكورة في هذا المستند إلى معطيات وخبرات السفارة عند صدوره، وال يمكن ضمان اكتمالها ودقتها أو بناء مطالب قانو
 

 قديمالتّ  إجراءات

أسابيع وفي بعض الحاالت الفرديّة فترة أطول، حيث يُدرس كل طلب بدقّة، وما من حق  6إلى  4تتراوح فترة دراسة الّطلب مابين 

 .البّت بالملفقانوني في الحصول على التّأشيرة. ستبلغكم الّسفارة  بالنتيجة فور 

ب  األزواج واألطفال في حالة اغبين بمرافقة مقد م الط لب إلى ألمانيا، يتوج  ة بهم حجز مواعيد تقديم القص ر الر  مل ضمن فئة "لم الش  طلبات خاص 

ة بلم الش مل العائلي الموجودةالمعلومات  االط لع علىجاء فارة. الر  العائلي" على موقع الس    فارة.على موقع الس   الخاص 

 سومالرّ 

تُرد تلك الّرسوم إلى المتقّدم في حال  ال. لبمريكي عند تقديم الطّ دفع بالدوالر األيورو، يُ  75يبلغ الّرسم المتوجب للتأشيرة الوطنيّة 

 ُرفِض الطلب.

 

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

واجب امتلك  من لإلعفاء" حادي ةاإلت   الد اخلية وزارة إلى بطلب إضافي التقد م يجب لذلك. إن الوثيقة المذكورة أعله غير صالحة للحصول على تأشيرة سفر

ضافي ة إيورو  94تبلغ 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)تُسدد عند تقديم الط لب بالدوالر األميركي حسب سعر الص رف حينها(، وتتطل ب وقتاً إضافي اً للعمل يبلغ حوالي 

 .الط لب تقديم عند( نسخ + األصلي ة) الهوي ة وبطاقة الت موين


