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 2022اني تشرين الث  

 

 من قانون اإلقامة 16dة بحسب المادة هادة المهني  طلب تأشيرة بهدف تعديل الش  
 المقيمين في لبنان(للمتقد مين )

 
 ةمعلومات عام  

 
االلتحاق  لب فرصةمن قانون اإلقامة األلماني لمقد م الط   16dر المادة ة توف  ة األجنبي  المهني  الشهادة كتمال االعتراف بفي حاالت عدم إ

عند إتمام اإلجراءات . إذن بممارسة المهنةبإجراءات مؤهلة في ألمانيا للحصول على اعتراف كامل بمساواة )موازاة( الش هادة، أي  

له مؤهالت   عملقامة لمدة اثنَي عشر شهراً في ألمانيا بهدف البحث عن أشيرة لحاملها باإلتسمح هذه الت  المؤهلة بنجاح،  تدريبه تخو 

  من مزاولته. المهني

 

 :اليةاالحتماالت الت  من قانون اإلقامة  16dالمادة  تيحت

 

o  التطبيقي العملإتمام اإلجراءات المؤه  لة التي تشمل فترات، 

 

o   إعالن نتائج اإلمتحاناتفترة بما فيها  ،هاحضورة بكل مادة بعد إجراء االمتحانات الخاص، 

 

o  خصص عن مجال الت   بغض الن ظرعشر ساعات أسبوعياً بحد أقصى مقداره ) بالتوازي مع اإلجراءات المؤه  لة عملممارسة

 (مستقبالً  ت خصصفي مجال ال مزاولة عملة في حال دون قيود زمني   يأ

 

اإلجراءات المستوى المطلوب الت باع ة بحال عدم إتقان اللغة األلماني   في المؤه  لة:إحتمال حضور دورات لغة قبل إت باع اإلجراءات 

أللماني )مع انتقال تلقائي إلى من قانون اإلقامة ا 16f ، باإلمكان تقديم طلب المشاركة في دورة لغة بحسب البند األول من المادةالمؤه  لة

حضير المتحان المعادلة واالستيضاح عن غة الت  كان أيضاً بموازاة المشاركة بدورة الل  (. باإلمورةهاء الد  عند إن16dإقامة بحسب المادة 

في بلد  أشيرةالمستوى المطلوب قبل تقديم طلب الت  بة غة األلماني  عدم إتقان الل   اإلجراءات المؤه  لة المناسبة. يجب في هذه الحاالت تبرير

 الطلب بإعطاء تبريرات غير مقنعة. أشيرة عند قيام مقد م. قد يتم رفض طلب الت  األم

 

 المستندات التّالية مطلوبة لتقديم طلب التّأشيرة

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

 

 نسخ عن جميع الّصفحات، عدا الفارغة منها(. 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“  ًتُقد م عند استالم الت  مثال ،)أشيرة 

  ة(ة او اإلنجليزي  لغة األلماني  لب )بال  م الط  ح المسار المهني لمقد  ، توض  جدولةة المالذاتي  نسختان عن السيرة 

 نسختان عن بيان باألوراق الناقصة والخطوات الالزمة الستكمال ملف التعديل (Defizitbescheid)  أو بيان

ة في ألمانيا )يرجى زيارة موقع ( صادر عن الدائرة المعنيّ Teilanerkennungsbescheidبالتعديل الجزئي )

www.anerkennung-in-deutschland.de  )لمعرفة المزيد 

  يورو شهرياً بالحد األدنى من خالل حساب  1027) كافيدرة تمويل اإلقامة في ألمانيا بشكل ق تثباإنسختان عن

ّلة للعمل في ألمانيا. اً تقديم عقد عمل في حال العمل بالتوازي مع إتمام إجراءات التّ باإلمكان أيض .مغلق(  عديل المؤه 

  في حال توفّره( لحاالت العمل بالتوازيعمل بعد عرض النسختان عن عقد العمل أوعن( 
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فارة عند صدوره، وال يمكن ضمان اكتمالها ودقتها أو بناء مطالب معطيات وخبرات السّ تستند المعلومات المذكورة في هذا المستند إلى 

 ة على أساسها.قانونيّ 

  للغات بحسب متطلبات غة تبعاً لإلطار المرجعي األوروبي المشترك باللّ الكافي  اإللمام  علىنسختان عن اإلثبات

ّلة للعمل في ألمانيا إجراءات التّ   الّطبيّةبالحد األدنى إلزامي في حال إجراء امتحان اللغة  B2مستوى )عديل المؤه 

 .(لألطبّاء

 شهادة  الّطبيّة التّخصصي غة إلجراء امتحان اللّ يّةً نسختان عن إفادة تسجيل في دورة لغة تحضير(Deutsch B2-

C1 TELC ،في حال توفّرها(األلمانيّة لألطباء  لألطباء 

  تصديقها*نسختان عن الّشهادة الجامعيّة األلمانيّة أو الّشهادة األجنبيّة الُمعتََرف بها مع. 

 

الخاص ة ة األجنبي  ة هادة الجامعي  لمعرفة ما إذا كانت الش   Anabin '/http://anabin.kmk.orgيرجى زيارة موقع '

ة شهادات جامعي  المجازين بغيرمن ة فارة حملة المؤهالت المهني  تنصح الس   .ةمعترف بها أو مساوية/موازيبكم 

جاء )الر   ةحادي  ابع لوكالة العمل اإلت  الت  ( ZSBA)ة واصل مع مركز الخدمات المركزي الخاص بالمعادالت المهني  بالت  

 (.حول االعتراف بالمؤهالت لمعرفة المزيد deutschland.de-in-www.anerkennung زيارة  

 

 

 

 

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

 قديمالتّ  إجراءات

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

 .البّت بالملفبدقّة، وما من حق قانوني في الحصول على التّأشيرة. ستبلغكم الّسفارة  بالنتيجة فور 

 

 سومالرّ        

تُرد تلك الّرسوم إلى  ال. لبمريكي عند تقديم الطّ دفع بالدوالر األيُ يورو،  75يبلغ الّرسم المتوجب للتأشيرة الوطنيّة 

 المتقّدم في حال ُرف ض الطلب.

 

 

 

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

 اإلت حادي ة الد اخلية وزارة إلى بطلب إضافي التقد م يجب لذلك. إن الوثيقة المذكورة أعاله غير صالحة للحصول على تأشيرة سفر

. الطلب لتقديم ذلك بعد بيروت تأشيرات مكتب بكم سيتصل طلبكم. على الموافقة تمت في حال ،"سفر واجب امتالك جواز من لإلعفاء"

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

 .الط لب تقديم عند( نسخ + األصلي ة) الهوي ة وبطاقة الت موين بطاقة إبراز كما يرجى. أسابيع 3إلى 2للعمل يبلغ حوالي 

 

 

ً  لمانيا، يجب ان تكونلطات داخل ألى السّ إ التي تُقدم )الّشهادات األصليّة( ةجنبيّ األالمستندات : صديقالتّ *  مصّدقة دوما

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

 فارة االلكتروني. على موقع السّ 
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