كانون الثاني 2019

تعليماتُُالحصولُعلىُتأشيرةُدراسيةُُاوُتأشيرةُُبحثيةُُُلطلبةُُالدراساتُُالعليا ُ
منُاجلُالتقديمُعلىُالتأشيرةُفانُالمقابلةُالشخصيةُملزمةُوتقديمُالطلبُيتمُبعدُحجزُموعدُمسبقُعبرُرابطُ(حجزُ
المواعيد)ُالموجودُعلىُموقعُالسفارةُااللكترونيُُ .
ُ
عندُالتقديمُعلىُالتأشيرةُيجبُتوفيرُالتاليُ:
 طلب منح تأشيرة عدد ( )2اثنين مملوئتان بالكامل و موقعتان.
 صور جواز ملونة عدد ( )2اثنين (االبعاد  )4,5 × 3,5على ااال يكونا قد مضى عليهما اكثر من ستة
( )6اشهر وان تكونا حسب المقاييس النوعية المطلوبة (انظر الرابط الخاص بمواصفات الصور على
موقع السفارة).
 جواز السفر (على ان يكون نافذا لثالثة ( )3اشهر على األقل بعد العودة) مع نسخة للصفحة الثانية من الجواز
و ُنسخ عن تأشيرات الشينغن ) (Shengenالسابقة إن ُو ِجدت.
 أجور التأشيرة ( 75يورو تدفع نقداً بالدوالر االمريكي عند تقديم الطلب).
يجبُباإلضافةُلذلكُتقديمُالمستمسكاتُالتاليةُحسبُنوعُطلبُالتأشيرةُ ُ
ً
 وصف مفصال لخطة البحث او الدراسة مع ذكر عناوينها وتبيان ان كانت نظرية ام مقترح بحث.
 القبول او القبول المبدئي للدراسة من الجامعة األلمانية.
 موافقة المشرف في المانيا مفصالً فيها بأي لغة ستكتب الرسالة  /االطروحة.
 شهادة اللغة او قبول معهد اللغة.
 المنحة الدراسية او اثبات طريقة تمويل الدراسة في المانيا
← إما بابراز اثبات فتح حساب مغلق
يمكن إثبات مصدر المعيشة في إجراءات التأشيرة عن طريق إنشاء حساب مغلق .لديكم الحرية في اختيار المزود.
يمكن العثور على مزودي الخدمة الذين يقدمون هذه الخدمة في جميع أنحاء العالم على موقع وزارة الخارجية
األلمانية:
www.auswaertiges-amt.de/de/einreiseundaufenthalt/02-lernen-und)باأللمانية( arbeiten/02_Lernen_und_Arbeiten



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



أو
←تقديم كفالة لغرض االقامة حسب الفقرة 66ـ 68من قانون اإلقامة األلماني  ،ال يكون قد مضى عليها اكثر من ستة
( )6اشهر ــ االستطاعة المالية للكفيل يجب ان تكون مثبتة.
 للممنوحين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  :كتاب االنفكاك من الجامعة أو خطاب وزاري.
 للممنوحين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  :مذكرة من وزارة الخارجية العراقية.









شهادات و وثائق التخرج المستَحصلة حتى الساعة.
ورقة يكتبها الطالب باللغة االنجليزية او االلمانية بنفسه ويوقعها ،يوضح فيها مفصال سبب اختيار المانيا بالذات
للدراسة .خصوصا اذا الشهادة التي سيحصل عليها في المانيا ستكون مماثلة آلخر شهادة يحملها ،يجب شرح السبب
بالتفصيل.
أثبات الوضع المهني والعمل في العراق مع سيرة ذاتية.
هوية االحوال المدنية
هوية االحوال المدنية وجواز سفر(إن وجد) للزوجة  /الزوج واألطفال
اثبات ضمان صحي (آخر موعد لتسليمه هو عند استالم التأشيرة).

قدُتطلبُمستمسكاتُاخرىُعندُالتقديمُ .
ُ

إنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه!ُإنتباه! ُ
ُ
عندُتقديمُالطلبُ،تقدمُُجميعُالوثائقُبالنسخةُاألصليةُمعُنسختينُمصورتينُلكلُوثيقةُوترتبُحسبُالتسلسلُأعالهُ.يرجىُ
االنتباهُالىُأنُكلُالوثائقُالعربيةُيجبُأنُترفقُمعهاُترجمةُُالىُاأللمانيةُاوُاالنكليزيةُ ُ.
ُ
الُتقبلُطلباتُالتقديمُغيرُالكاملةُ ُ.
 جميع إجراءات منح التأشيرة في قسم التأشيرات مجانية ما عدا اجور التأشيرة التي يُسلَّم المتقدم بالطلب وصالً
ازاءها.
 ال يمكن استرداده اجور التأشيرة في حالة رفض طلب التقديم على التأشيرة.
 قد تستغرق إجراءات التأشيرة  3أشهر أوأكثر حسب الحالة

البريدُااللكترونيُُُُ) info@bagdad.diplo.deيمكنكم مراسلتنا باللغة اإلنكليزية او األلمانية فقط(
الموقعُااللكترونيُُُwww.bagd.diplo.de

