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Deutsche Botschaft                                                     لمانيةألالسفارة ا  

Kairo                                                                                                القاهرة 

Visastelle                                                                                  قسم التأشيرات 

                                                                                                                        ٢٠٢٠Stand: November 2020 نوفمبرإصدار  

                                    

 ن ارشادات بشأ

  ت الررايية المموحةة اار  للمانياالمؤهالمعادلة 

 من قانحن اإلقامة األلمانيد(  ١٦)مادة للوفقاً 

 

االعتراف العمل بألمانيا بهدف  االبدء في ممارسته قبل تكميلية القيام بإجراءات اعليهالتي يتعين للكحادر الفوية المؤهلة  التأشيرةتنمح هذه 

 .خارج ألمانيا الممنوحة يةالوظيفية والمهن مؤهالتالب

 

 تتجتوزأما في حالة القيام بعمل غير مرتبط بإجراءات االعتراف بالمؤهل فيتيعن أال  يجوز العمل في أثناء فترة المشاركة في اإلجراءات التكميلية.

 مدته عن عشر ساعات عمل في األسبوع.

 

، حيث TLScontactفيمكن تقديم الطلبات لدى شركة  ١٩-ظل جائحة كوفيد جدير بالذكر أنه لكي نضمن  سير اإلجراءات دون اتصال مباشر في

 أن طاقة العمل بالسفارة محدودة في ظل استمرار الجائحة، وعليه نرجو من حضراتكم مراعاة االرشادات التالية بشكل دقيق جداً.

 

. وسوف تضطر السفارة آسفة لعدم قبول طلبات التأشيرة إذا لم طلبات التأشيرة إال إذا كانت مشفحعة بكامل المستورات المطلحبة يتم الوظر فيال 

التحقق  القائمة التاليةتكن مستوفاة بكامل البيانات. وفى هذه الحالة سوف يتعين على طالب التأشيرة الحصول على موعد جديد. ويمكنكم من خالل 

تقريم  عور الحضحر في المحعر المخصص لكم نرجح من ييادتكموعليه من إستيفاء كافة المستندات التي يتعين إرفاقها بطلب التأشيرة،  

 المستورات بوفس الترتيب التالي.

 

  المستندات المطلوبة

 

 لوال: مستورات عامة:

قل بعد انتهاء صالحية ألال يرجع تاريخ إصداره إلى أكثر من عشر سنوات ويكون صالح لمدة ثالثة أشهر على اساري ) جواز سفر □

  ؛ضوئية من جميع صفحات جوازي السفر )باستثناء الصفحات الخالية(وصور  وجحاز السفر السابق ؛(بةالتأشيرة المطلو

 ٥٣و  ٥٤مرفق به التعريف القانوني )وفقاً لنص المادة  مستوفي البيانات وموقع عليه من صاحب الطلب شخصيا نمحذ  طلب( ٢عدد ) □

كما نرجو ملء نموذج الطلب من خالل النموذج اإللكتروني تحت الرابط ، (كل منفصلبرجاء التوقيع عليه بشمن قانون اإلقامة األلماني )

videx-national.diplo.de .ربية تحت ه. وتجدون نموذج الطلب باللغة العبرجاء طباعة النموذج بعد ملئwww.kairo.diplo.de  إال أنه يتعين

 به باللغة األلمانية أو اإلنجليزية. استيفاء كافة البيانات

الخاصة  اإلرشاداتالرجوع إلي  برجاء). )بحيث تكون الصور متطابقة( المعايير البيومتريةمستوفاة حديثة  فتحغرافيةصحر  (٣)عدد   □

 على صفحة اإلنترنت الخاصة بالسفارة( بالصور الشخصية

أو ما يثبت ابرام  ،)تقدم عند منح التأشيرة( تبدأ منذ تارسخ سريان التأشيرة حتى تاريخ بدء العمل في ألمانياسارية  تأمين صحىوثيقة  □

 (ألغراض السفر )برجاء مراجعة االرشادات الخاصة بوثائق التأمين الصحي وثيقة التأمين الصحي في ألمانيا.

 

 :الغرض من الزيارةب ثانيا: مستورات ااصة

بمعادلة المؤهالت الدراسية  هيئة المختصةالمن  تمنح لشهادة باالعتراف الجزئي بالمؤهلو  شهادة بعرم االنتهاء من ايتيفاء اإلجراءات □

أو تشير إلى وجود نقص هل مؤالوالية المختصة. وتفيد هذه الشهادة بشكل صريح إما أنه تم االعتراف بالكامل بال في الممنوحة بالخارج

االشتراك في دورة للمعادلة أو إجراء اختبار )على سبيل المثال ضرورة إجراءات تتعلق بالمعادلة ب من الناحية الفنية يحتاج إلى القيام

  .)أصل وصورتين(( للوقوف على المستوى المعرفي

Anerkennung-معادالت في ألمانيا بال االنترنت الخاصة باالعتراف بالمؤهل الوظيفي من خالل صفحةلهيئة المختصة ا يمكن تحديد  

Deutschland-in  صفحة أو من خالل binanA. تغرق النظر في هذه الطلبات عدة أشهر!وفي العادة يس 

 

من أيضاً  منح تصريح مزاولة المهنة  أو  الذي تم الحصول عليه خارج ألمانيا التقدم بطلب االعتراف بالمؤهل لصاحب الطلب يمكن  

 اار  المانيا.

   
   

من أجل رفع النقص الذي باالختبارات الخاصة بها(  )باإلضافة إلى القيام لتأهيلا بإجراءاتالصلة ذات  دورات مناسبة بحجزالتقدم اثبات  □

يتعين تقديم البيانات الخاصة بنوع ومدة هذا اإلجراء التأهيلي لرفع أوجه النقص  . هنا(دورات معادلةعلى سبيل المثال: تم اثبات وجوده )
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ة رفع أوجه النقص وكذلك تحديد المختص كما يتعين أن يتضح من البرنامج التأهيلي الخاص بالشركة المؤهلة كيفي الذي ثبت وجودها.

  باإلشراف على مقدم الطلب في تلك الفترة.

 

 خاصة يتعين تقديمها:ومستندات جدير بالذكر أنه لكل نوع من التخصصات المختلفة أوراق 

 

  (أصل وصورتينمصدق عليها ) مؤهل مهوي/ جامعيمؤهل الحصول على تفيد تم الحصول عليها في الخارج  شهادة □

 .يمكن معادلتهاأو التي  المعترف بهاالتعرف على المؤهالت  nabinAقاعدة بيانات  يمكن من خالل :مؤهالت جامعيةتقديم فيما يتعلق ب □
anabin.kmk.org              

 م:بطلبك وارفاقهما نتيجة بحث األمرين التالي بيانهمامن خالل العنوان المذكور أعاله ثم طباعة  مراجعة ذلكبرجاء  

 مجال الدراسي الخاص بكمتقييم المؤهل أو ال -٢تقييم الجامعة و كذلك  -١ 

 (أصل وصورتين) مصدق عليه مزاولة المهنة الصادر في مصر،تصريح  □

د ويتحد ، المحدد له اإلجراء: يتعين أن يستوفي مقدم الطلب المستوى اللغوي المطلوب لالشتراك في األلمانيةلغة الإجادة شهادة تفيد  □

 وفقاً لالطار المرجعي األوروبي  A2المستحى ة وفي العادة يتيعن استيفاء  المستوى اللغوي المطلوب وفقاً لإلجراء المطلوب منه عمله.

)تقدم على سبيل المثال شهادات من  .ALTEالمعروفة باسم    أوروبا   المعترف بهم لدي جمعية مختبري اللغة في مختبري اللغة لدى أحد

. أما بالنسبة للوظائف المنظمة فيتعين تقديم (TestDaF، شهادة دبلوم اللغة األلمانية النمساوي أو شهادة  telc Gmbhأو  همعهد جوت

 للممرضين(. B2مستويات أعلى من إجادة اللغة األلمانية )على سبيل المثال مستوى 

 ر شهراً عور تقريم الطلب.ويتعين لال يرجع تاريخ شهادة اللغة األلمانية إلى ما يزير عن اثوى عش 

 في شكل جدول. السيرة الذاتية □

 (motivation letter)  يكتبه مقرم الطلب بوفسه اطاب يفير ليباب التقرم للحظيفة □

 في حالة منح تصريح اإلقامة ألول مرة وفقاً ) من قانون اإلقامة األلماني ٥البند  ٢الفقرة  ١٨المادة شروط الخاص ب التعريف القانوني □

بالمائة من  ٥٥أن تمثل قيمة الراتب على األقل  :غ األجنبي عامه الخامس واألربعينوذلك بعد بلو ١ب الفقرة ١٨أ أو ١٨لنص المادة 

 (.، إال إذا استطاع األجنبي تقديم ما يثبت أن لديه تأمين معاش مناسباالجتماعيةقيمة االشتراك السنوي في التأمينات 

 
 

 قامة:إلشهادة تفير مصرر تمحيل ا: ثالثا

 
 االعتراف بالمؤهل المهني الذي تم الحصول عليه خارج ألمانيا. قبلتقديم عقد العمل والتوصيف الوظيفي وذلك فيما يتعلق بالوقت  □

  
ك في الدورات االشترا يمكنحتى مع دفع الراتب بالكامل )كما يتعين تقديم موافقة ملزمة من صاحب العمل على االعفاء من العمل 

 (المؤهلة
 

 وكذلك

 

 االعتراف بالمؤهل المهني الذي تم الحصول عليه خارج ألمانيا. بعدتقديم عقد العمل والتوصيف الوظيفي وذلك فيما يتعلق بالوقت  □
 

تبرم في فترة ما قبل وما بعد  على العقود التي الموافقة المبدئية الخاصة بمكتب العمل األلمانيبتقديم يوصى  عند تقديم الطلبجدير بالذكر أنه 
يمكن لرب العمل في ألمانيا التقدم بطلب الحصول على الموافقة المبدئية من االعتراف بالمؤهل المهني الذي تم الحصول عليه خارج ألمانيا. 

 مكتب العمل المختص.
 

 يورو ١٠٣٣الرسوم: على األقل إجمالي مبلغ 
 

 أو

 
 بتحمل فيه يتعهدأحد األشخاص المقيمين بصفة دائمة في ألمانيا  من من قانون اإلقامة األلماني ٦٨ -٦٦رسمي وفقاً للمواد   اقرار □

 .بالكاملفي أثناء مدة الدراسة  الدراسة نفقات

 

  أو

 
فترة اإلقامة المزمعة االل عن كل شهر في على األقل  يورو ٩٤٧, -بقيمة  لمانيةألا المؤسسات المصرفية ىحداحساب مجمد لدى  □

 .يحرو( ١١٣٦٤)بإجمالي قيمة  كاملبال
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، فيرجى من الخاص بكم والذي تم الحصول عليه خارج ألمانيا معترف به بالفعل من الجهة المختصة في ألمانيا المؤهلإذا كان 

لغة مع ارفاق شهادة االعتراف بالمؤهل والشهادة التي تفيد إجادة ال تأشيرة ألغراض العملحضراتكم التقدم بطلب الحصول على 

 األلمانية.

 

 

 ارشادات عامة فيما يتعلق بالمستورات المقرمة

  .أصل وصورتينتقدم كافة المستندات من  □

على أن يقوم بالترجمة الى االلمانية أحد ،  االلمانية ةاللغ إلىمترجمة  أو اإلنجليزيةأو  األلمانيةباللغة المستندات  يتعين تقديم كافة □

 داع لترجمتها. ات المحررة باللغة اإلنجليزية فليس هناكأما بالنسبة للشهاد فارة.المترجمين المعتمدين من الس

من ويمكن الحصول على معلومات فيما يتعلق بعملية التوثيق عن  .ترجمة واعتماد و توثيق كافة الشهادات العامة المصرية المقدمة يتعين □

 http://www.kairo.diplo.de/Vertretung/kairo/de/04/Konsularhilfe/seite__legalisation.html :التالىالرابط  خالل

 حوال على تقديم مستندات أخرى.ألتحتفظ السفارة بحقها في أن تعلق موافقتها على منح التأشيرة فى بعض ا □

 

 

 عن إجراءات موح التأشيرة: مهمةمعلحمات 

  واليمن وليبيا ويحريا شخاص المقيمين فى مصرألاالسفارة األلمانية بالقاهرة مختصة فقط بالنظر في طلبات. 

  أمراً ضرورياً عند تقديم طلب التأشيرة  ةضحر طالب التأشيرة شخصيايعتبر. 

 من خارج ألمانيا.ةساب بوكي مجمر  يمكن فتح 

   مصرح لها بممارية األعمال المصرفيةى لي مؤيسة مصرفية في للمانيا ةيث المبرل فتح ةساب بوكي مجمر لريمكن من. 

   الوكالة وعند الضرورة أيضاً موافقة االجانب المختصة مصلحة شئون  موافقة يتعين حصول طالب التأشيرة علىتأشيرة الللموافقة على منح

 .قامة بهااال البلدية المزمع في االتحادية للعمل

  موافقة   وال يحق للسفارة منح التأشيرة المطلوبة إال بعد الحصول على  .عادة بضعة أسابيع أو شهورفي ال في الطلب يستغرق البتقر

لمانية الجهات األوالسفارة ال يتسنى لها التأثير على مدة اإلجراءات أو على قرار  .الوكالة االتحادية للعمل/  االجانب المختصةمصلحة شئون 

 كما يتم االتصال بطالب التأشيرة فور اإلنتهاء من البت فى الطلب. .(الوكالة االتحادية للعمل/  االجانب المختصةمصلحة شئون ) المعنية

 يمكوكم الحصحل على مزير من المعلحمات من على المحقع اإللكتروني الخاص بالسفارة األلمانية (diplo.dewww.kairo.). 

 

 

 لسفر لفراد األيرة يتم طلب مستورات إضافية:

 

 لكل فرد من أفراد األسرة. ١تقدم كافة المستندات الوارد ذكرها تحت البند رقم  □

 قسيمة الزواج □

 اره إلى أكثر من ثالثة أشهر.قيد عائلي مصري ال يرجع تاريخ إصد □

 قسيمة الطالق إن وجد. □

 ات ميالد األبناءشهاد □

 والحضانةأو شهادة بالحالة القانونية الخاصة بحقوق الوصاية شهادة االعتراف بالنسب و/  □

المعترف بهم لدي  مختبري اللغة لدى أحد وفقاً لالطار المرجعي األوروبي  A1المستوى لزوج/ الزوجة لشهادة إجادة اللغة األلمانية  □

يما يتعلق بمصر تقدم على سبيل المثال شهادات من ، واللذين لهم فرع في مصر )فALTEالمعروفة باسم    أوروبا   جمعية مختبري اللغة في

 (.“Start Deutsch 1„اللغة  شهادة www.goethe.deمعهد جوته 

 

)لمقدم الطلب(. إضافة إلى ذلك فإنه يتعين ضمان توافر  مدة سنة إقامة متوقعةبرجاء مراعاة أن سفر شريك الحياة  يتطلب في العادة 

 . في تلك الفترةمصاريف كافة أفراد األسرة 
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 :توصيات

 

 .بشكل إجماليتكاليف ال تقلسوف حصولكم على التأشيرة المطلوبة، كما  فرص ترجحإذا اتبعتم هذه التوصيات سوف 

    

 

 متطلبات كل ةالة()وفقاً ل في مصر تعلم اللغة األلمانية 

 

 لالعتراف بمؤهلك الحظيفيالمطلحبة  شهادة بعرم االنتهاء من ايتيفاء اإلجراءاتقرم 

      

  

 مكن لن يستغرق البت في الطلب عرة ليابيع/ شهحري ،TLSلرى شركة  ةجز محعر لتقريم طلب التأشيرةا

 

 بعر ايتيفاء كافة المستورات المطلحبة.، وال تقحمحا بتقريم الطلب إال اعراد كافة المستورات المطلحبة

 

 .في المحعر المحرد لك لتقريم طلب التأشيرة ومعك كافة األوراق والمستورات المطلحبة اذهب

 البت في طلب التأشيرة الخاص بك. يؤاراستكمال تقديم المستندات المطلوبة في وقت الحق لتقديم الطلب قد 

 

  .اقتضى األمر قر تشرك هيئات للمانية لارى معها نوإ ، توظر السفارة في طلب التأشيرة

 

دون حاجة إلى  ، وتقوم بأخطارك بالنتيجة  في طلب التأشيرة فورا  تبت السفارةلتقديم الطلب  تحافر كافة المستورات المطلحبةفي حالة 

 .بالسؤال عنه مقدم الطلبقيام     سؤال 

  

ةيث يؤدي ذلك إلى تعطيل يير ثالثة أشهر على تقديم الطلب،  قبل مرور لتأشيرةعرم االيتفسار عن المحقف من موحك ا منرجو منك

 .اإلجراءات
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