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اعداد األوراق والمستندات المطلوبة للتقدم  بداية ذمن هل تعلم أنه يمضي وقت أطول مما تظن الدراسة في ألمانيا؟ هل تود
 ول على التأشيرة وحتي النظر والبت فيها؟بطلب الحص

 

التالي في أثناء االعداد للدراسة، حيث يصب ذلك في  مراعاة الجدول الزمني نهيب بك بدء الدراسة موعد يفوتكال  وحتي
 مصلحتك.

 
 

   B1المستوي  الحصول علىينصح  -  اللغة األلمانية تعلم           
 

 مجال الدراسة  إن كنت حددت - ةبطلب الحصول على التأشير التقدم  

    

   من كل عام ٧/  ١٥أو  ١/  ١٥تقبل طلبات الدراسة في ألمانيا في العادة حتي موعد أقصاه   
 

 بالدراسة به قلاللتحا على موافقة )مشروطة( من الجامعة الحصول            
 

 

 أي وسيلة تمويل أخرىفي تقريباً جميع الحاالت  ال تقبل حيث – فتح حساب بنكي مجمد  
 أسابيع( ٤يؤدي إلى تأخير في باقي اإلجراءات )قد يمتد التأخير إلى مجمد التأخير في فتح الحساب إن   

 

 اعداد األوراق والمستندات الضرورية  
إحضار المستندات التالي بيانها في  طلب الحصول على التأشيرة نهيب بكلإلسراع من إجراءات النظر في 

 المحدد لكم للتقدم بطلب التأشيرة الموعد
 

 السيرة الذاتية الخاصة بكم 
  طلب التقدم للدراسة مبيناً الدافع للتقدم للدراسة في هذا الجال 
 شهادة بالمستوي اللغوي الحالي 

  باإلضافة إلى ومعتمدة موثقةشهادة الثانوية العامة 
 الشهادة النهائية ومعتمدة موثقة شهادة بالدرجات / 

   

 كافة المستندات المطلوبة ومعك لتقديم طلب التأشيرة لك ر إلى الموعد المحدداحض

 آخر عند النظر في طلبكم. تأخيريؤدي عدم استيفاء األوراق عند تقديم الطلب وإعادة استكمالها إلى               

  

 تقوم السفارة بالنظر في طلب طلبكم كما تطلع مصلحة شئون األجانب به             

    

    ،من تقديم الطلب عدة أسابيع/ شهوريصل قرار مصلحة شئون األجانب إلى السفارة بعد مرور   

 .دون حاجة إلى سؤالها به السفارة القرار في طلبك وتخطرك وبناء عليه تتخذ  

 . منذ تقديمك للطلبعن الموقف من الطلب المقدم منك قبل مرور ثالثة أشهر  االستفسارعدم ونهيب بك   

 الخاصة بك. إجراءات التأشيرةإذ يؤدي ذلك إلى تأخير في 
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