
 

 

 

2022تشرين الثّاني   

 

 تدريب مهني مزدوجلاللتحاق بفرصة فر طلب الس  

 من قانون اإلقامة 16aبحسب المادة 
 المقيمين في لبنان(للمتقدّمين )

 

 ةمعلومات عامّ 
 

 مزدوجالمهني الدريب تعريف بالت

في المدرسة  ظرية لمجال عملكات النّ ستتعلم األساسيّ  العملي، حيث طبيقة والتّ ظريّ النّ المعرفة  التدريب المزدوج بين زاوج هذا النّوع من ي

. ةالعمليّ  الخبرةالكثير من  علىدريب المزدوج التّ وبذلك تحصل في  ،في الشركة نفيذموضع التّ المكتسبة تلك تضع معرفتك  ، وبالتوازيةالمهنيّ 

كل أسبوع تقضي يوًما أو يومين أو . 1ن: يمرحلت يتكون منو ،أعوام ونصفما بين عامين وثالثة هذا  التّدريب لفترة تتراوح عادة ما يستمر 

 ق المعرفةاأليام األخرى في شركة وتطبّ  . ستمضي2ة إليك. ظريّ مون بنقل المعرفة النّ سيقوم المعلّ  ، حيثةمهنيّ المدرسة الفي  حتى مجموعة أيام

عمل الشركة،  كما سيمنحك ذلك الفرصة للتعّرف على كيفيّة. لى آلة مثالً مع عامل/موظف آخر ععلى سبيل المثال من خالل العمل  المكتسبة؛

ً هناك الحق نفسك تعملل تخيّ ت تنما إذا كفيو ،وماذا تفعل  .ا

 

 ال ينطبق ؛ األمر الذيمعه الشركات منهتتوقّ بشكل جيّدعلى متطلّبات سوق العمل أي ما بينوالتطبيق المتدرّ  يّةظرالنّ المعرفة ئ الجمع بين يهيّ 

  ة في تطبيق هذه المعرفة.الخبرة العمليّ  بل يتعدّاه أيضاً إلى، فحسب المعرفة المتخصصة على

 

على جميع مقدمي . ة في بيروتلسفارة األلمانيّ ل لكترونيإلا موقعالعلى تدريب مهني مزدوج لاللتحاق بفرصة فر تقديم طلبات السّ  ديعاموز حج  ت  

 . ال تُقبل الط لبات غير المكتملة. كما لبموعد تقديم الطّ  إلى ا  الحضور شخصي  لبات الطّ 

 

 المستندات التّالية مطلوبة لتقديم طلب التّأشيرة

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

 

 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 

  في ألمانيا صحي نسختان عن بوليصة تأمين( كبوليصة„incoming“  ًأشالتّ  ستالمعند اقدّم ت  ، مثال)يرة 

  ،مع إثباتات عن الّشهادات  (ةليزيّ جنإلة او المانيّ األلغة لب )بالّ م الطّ لمقدّ المهني  المسارح ، توضّ جدولةالمة ن عن السيرة الذاتيّ نسختاإن توفّر

  ..الخالتّعليميّة )مدرسة، معهد، جامعة( وشهادات خبرة من األماكن التي عمل فيها.

 االنكليزيّة أورسالة الدّافع باللّغة األلمانيّة  ن عننسختا 

   نسختان عن عقد التّدريب المهني 

 نسختان عن خّطة التّدريب المهني 

  ،ةحاديّ اإلتّ  عملوكالة الموافقة نسختان عن إن توفّر ür ArbeitBundesagentur f          

  إن لزم األمر )الّرجاء التّواصل مع الشركة مقر التّدريب للحصول  –نسختان عن سجل الشركة مقر  التّدريب لدى غرفة الّصناعة والتّجارة

 على المزيد من المعلومات(. 

 ( مع نسخة أصليّة عن شهادة إتمام التّحصيل المدرسي ،)صورتينمصدّقة من الّسفارة األلمانيّة، انظر في األسفل معلومات التّصديق 

 عنها.

  مستوى بها  معترفنسختان عن شهادة لغة ألمانيّةB1  من المركز الثقافي األلماني غوته(Goethe أو شهادة ،Telc GmbH أو ،

 (.TestDaF- Institut، أو ÖSDشهادة 



 

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

 

ي عفى من شرط تقديم شهاد اللّغة من لديه إثبات على أنّه يشارك في برنامج خاص مدعوم من الحكومة األلمانيّة يتضّمن  :علومة هاّمةم

 دريب. يتوجب حينها تقديم إثبات على المشاركة بدورة اللّغة. اكتساب اللّغة في التّدريب، أو إذا كنت ستشارك بدورة لغة في بداية التّ 

 

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

 

 

 

 

 

 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 

                                                                                                                                                                                                    ملضمن فئة "لم الشّ بهم  طلبات خاّصةحجز مواعيد تقديم  الّراغبين بمرافقة مقّدم الّطلب إلى ألمانيا يجب على األزواج واألطفال     

 فارة.على موقع السّ  الخاّصة بلم الّشمل العائلي الموجودةالمعلومات  االّطالع علىجاء فارة. الرّ على موقع السّ لعائلي"ا

 الّرسوم

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

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

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

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

 فارة االلكتروني. موقع السّ 


