
                       
 

ُالعلياُالدراساتُ ُلطلبةُ ُُبحثيةُ ُاوُتأشيرةُ ُدراسيةُ الحصولُعلىُتأشيرةُُعليماتُ ت
لز مةنُالمقابلةُالشخصيةُمنُاجلُالتقديمُعلىُالتأشيرةُفا رابطُ)حجزُحجزُموعدُمسبقُعبرُُوتقديمُالطلبُيتمُبعدُم 

ُعلىُموقعُالسفارةُااللكترونيُ.ُالموجودالمواعيد(ُ

ُ

 :عندُالتقديمُعلىُالتأشيرةُيجبُتوفيرُالتاليُ

 تانبالكامل و موقع تانمملوئ ( اثنين2)ح تأشيرة عدد ن  م   طلب.  

  ستة  اكثر من  امعليهقد مضى  ا( على االا يكون4,5×   3,5)االبعاداثنين  (2) صور جواز ملونة عدد

على  الصور مواصفاتب الخاصحسب المقاييس النوعية المطلوبة )انظر الرابط  اوان تكون اشهر  (6)

 .(موقع السفارة

  من الجواز   الثانية صفحةلل مع نسخة  ( اشهر على األقل  بعد العودة( 3فذا لثالثة ))على ان يكون نا سفرالجواز

 . السابقة إن ُوِجدت (Shengen)  عن تأشيرات الشينغن وُنسخ  

 ( عند تقديم الطلب يورو تدفع نقداً بالدوالر االمريكي  75أجور التأشيرة). 

ُحسبُنوعُطلبُالتأشيرةُُيجبُباإلضافةُلذلكُتقديمُالمستمسكاتُالتالية

  ل لخطة البحث  الدراسة مع ذكر عناوينها وتبيان ان كانت نظريًة ام مقترح   بحث.او وصف مفصا

 لجامعة األلمانيةللدراسة من ا او القبول المبدئي قبولال. 

  الرسالة / االطروحة ستكتبلغة  يبأمفصالً فيها في المانيا موافقة المشرف. 

 .شهادة اللغة او قبول معهد اللغة 

 المنحة الدراسية او اثبات طريقة تمويل الدراسة في المانيا 

 ابراز اثبات فتح حساب مغلق بإما  ←

. مزودال اختيار لديكم الحرية في. مغلق حساب إنشاء طريق عن التأشيرة إجراءات في المعيشة مصدر إثبات يمكن

 الخارجية وزارة موقع على العالم أنحاء جميع في الخدمة هذه يقدمون الذين الخدمة مزودي على العثور يمكن

 :األلمانية

 www.auswaertiges-amt.de/de/einreiseundaufenthalt/02-lernen-und-
arbeiten/02_Lernen_und_Arbeiten   (باأللمانية) 

 https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/02-lernen-und-
arbeiten/sperrkonto-seite                (باالنجليزية) 

 

  أو

اكثر من ستة  ال يكون قد مضى عليهاقامة األلماني ، من قانون اإل 68ـ66كفالة لغرض االقامة  حسب الفقرة  تقديم ←

 .  ثبتة  ( اشهر ــ االستطاعة المالية للكفيل يجب ان تكون م  6)

 

 .للممنوحين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : كتاب االنفكاك من الجامعة أو خطاب وزاري 

 حين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : مذكرة من وزارة الخارجية العراقية.ممنولل 

 2019 كانون الثاني
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https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/02-lernen-und-arbeiten/sperrkonto-seite


 شهادات و وثائق التخرج المستَحصلة حتى الساعة. 

  ها مفصال  سبب اختيار المانيا بالذات فييوضح  ،ويوقعها بنفسهباللغة االنجليزية او االلمانية الطالب ورقة يكتبها

، يجب شرح السبب آلخر شهادة يحملها مماثلة ستكون الشهادة التي سيحصل عليها في  المانيااذا خصوصا . للدراسة

 .بالتفصيل

  ذاتية مع سيرة  أثبات الوضع المهني والعمل في العراق. 

 هوية االحوال المدنية 

 لزوجة / الزوج واألطفال ل )إن وجد(ز سفروجوا هوية االحوال المدنية 

 آخر موعد لتسليمه هو عند استالم التأشيرة( اثبات ضمان صحي(. 

ُقدُت طلبُمستمسكاتُاخرىُعندُالتقديم.

ُ

ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!
ُ

يرجىُ.ُأعالهتسلسلُالحسبُالوثائقُبالنسخةُاألصليةُمعُنسختينُمصورتينُلكلُوثيقةُوترتبُجميعُُعندُتقديمُالطلب،ُتقدمُ

ُُ.اوُاالنكليزيةُةاأللمانيالىُُيجبُأنُترفقُمعهاُترجمةُُالعربيةاالنتباهُالىُأنُكلُالوثائقُ
ُ

ُُغيرُالكاملة.ت قبلُطلباتُالتقديمُالُ

  ًلَّم المتقدم بالطلب وصال  جميع إجراءات منح التأشيرة في قسم التأشيرات مجانية ما عدا اجور التأشيرة التي ُيس 

 ازاءها.

 التأشيرةفي حالة رفض طلب التقديم على  اجور التأشيرة ال يمكن استرداده . 

 الحالة حسب أوأكثر أشهر 3 التأشيرة إجراءات تستغرق قد 

 )فقط اإلنكليزية او األلمانية ةيمكنكم مراسلتنا باللغ (info@bagdad.diplo.deُُُُالبريدُااللكتروني

  www.bagd.diplo.deُُُالموقعُااللكتروني
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