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                               للعمل التأهٌل فٌزا
 

 ؟  A17ن قانو هو ما
 

 العمل سوق لتلبٌة لمانٌةاأل االراضً ضمن للعمل جانباأل لتأهٌل 2015 سنة صدر قانون هو

 . ورفده بالعمالة المؤهلة



 

 

    Bescheid ؟ 
 فً للعمل مؤهل هو الطلب صاحب ان فٌه ٌقول الطلب دراسة بعد التعدٌل مركز من رد هو

 .ألمانٌا فً بها معترف هً علٌها الحاصل وأن الشهادة ألمانٌا

 

  :التأشٌرة مٌزات* 
 ، ما عدا الرفض لدواعً أمنٌه.تأشٌرة ضمان <

 .للتمدٌد قابلة شهر 18 مدتها <

 لٌس العمل هذا لألطباء بالنسبة(  سنوٌا ساعة 1000 حتى العمل الفٌزا هذه صاحب ٌستطٌع <

 .المهنة مزاولة ذنإ على ٌحصل ان الى  )الطبٌة المهن ضمن ٌكون ان شرطا

 ودورات اختصاصه حسب اللغة لدورات تموٌل على للحصول العمل بمركز ٌقدم ان ٌستطٌع <

 .90%  لىإ التموٌل نسبة تصل دوق  Approbation التحضٌر

 كل فً بالعمل للطبٌب ٌُسمح للشهادة نهائً تعدٌل وهو Approbation على الحصول بعد <

 ، كما ٌحق له فتح عٌادة خاصة.تماما المانٌة اصبح شهادته كأن و اوروبا انحاء

 .عوامأ 8 مرور بعد الجنسٌة على الحصول مكانٌةإ <

من  جٌد براتب مأجور عمل عن عبارة هو وإنما أكادٌمٌا   او دراسٌا لٌس المانٌا فً التخصص <

 .وأكثر مصارٌفك لجمٌع ٌكفً ٌورو 0011 -0111

 : ةالتأشٌر على للحصول التقدم شروط* 
 .عام 18 عن عمره ٌقل أال <

 .B1 عن تقل ال ألمانٌة لغة شهادة على حاصل   الطلب مقدم ٌكون أن <

 .ٌورو 10400 بقٌمة ألمانٌا فً مغلق بنكً حساب للمتقدم ٌكون أن <

 مزاولة إذن( األم بلده فً بعمله الخاصة للنقابة انتسابه تثبت ورقة ٌقدم أن <

 .)مهنة

 سنتٌن عن صلحٌته تقل ال سفر جواز ٌحمل أن <

 : ة للسفار المطلوبة المستندات* 

- « ( Bescheid ) بالمؤهلت. االعتراف وثٌقة 

 المركزٌة. النقابة من مصدقة النقابة من وسلوك سٌرة وحسن ذمة براءة -

 سنتٌن. عن تقل ال لمدة صالح سفر جواز -

 وجد(. إن(  خبرة شهادات وأ خدمة بٌان -

 شخصٌتٌن بخلفٌة بٌضاء. صورتٌن -

 عدم محكومٌة. -

 الشخصٌة. المعلومات وفق السفارة ستمارةا -

 .والدة بٌان -

 لغة. معهد تسجٌل -

 .ذاتٌة سٌرة -

 .Goethe معهد من األلمانٌة اللغة مستوى شهادة من مصدقة نسخة -

 / حافز.دافع رسالة -



 

 

 .€ 10400   بقٌمة بنكٌة كفالة -

 وجد(. إن(  توصٌة رسالتا -

 دائم. أو مؤقت ترخٌص -

 ونظري. عملً ساعات -

 .ج تخر مشروع بٌان -

 عدٌة.والم السارٌة مراضاأل من خلو طبً تقرٌر -

- ج تخر وثٌقة – الجامعٌة للدراسة اتدرج كشف  -العامة الثانوٌة) علٌها حاصل شهادات -

 .)علٌها حاصل اخرى شهادات وأي...الكرتونٌة الشهادة

 

 المسار الطالبً: شركة تؤمنها التً دمات* الخ -
 جمٌع ومناقشة الطبٌب بها سٌمر التً للمراحل زمنً جدول ضمن متكاملة عمل خطة وضع <

 .ممكنة مدة بأقصر االفضل الخدمة على للحصول المتاحة الخٌارات

> (( Bescheid  بالمؤهلت االعتراف وثٌقة تأمٌن. 

 لحسابه المبلغ وتحوٌل حساب كشف وإصدار مباشرة العلقة صاحب باسم بنكً حساب فتح <

 .أللمانٌا وصوله عند

 .االختصاص لغة مرحلة حتى لغة معهد تسجٌل <

 .سكن عقد تأمٌن <

 .المانٌا فً والتعدٌل للتعلم المتقدم وقابلٌة قدرات ٌنتب ذاتٌة سٌرة <

 فً والعملً العلمً مشوار فً وخطته وأهدافه الطلب مدم امكانٌات تبرز حافز رسالة <

 .المانٌا

 .االلمانٌة باللغة السفارة استمارة <

 .لمانٌةاأل السفارات حدىإ فً سرٌع موعد <

 النصائح وبعض عنها اإلجابة وآلٌة بالسفارة علٌه ستطرح التً لألسئلة تحضٌرٌة مقابلة <

 .الهامة

 

 : التأشٌرة بعد ما خدمات*  -
 :الممٌزة الخدمات بكامل الفٌزاالحصول على  بعد ما إلى اإلضافٌة خدماتنا تستمر

 .الجواز على الفٌزا ختمالمساعدة حتى  <

 .الطٌران تذكرة تأمٌن <

 .صحً تأمٌن حجز <

 .سكن تأمٌن <

 .المطار فً االستقبال <

  Approbationالنهائً للتعدٌل الوصول حتى الشهادة وتعدٌل اإلقامة إجراءات فً المتابعة <

 .ألمانٌا فً بالعمل والبدء

 بطلب تكون األولى الخطوة للعمل التأهٌل فٌزا على للحصول بالتقدم مهتما   الطبٌب كان بحال

 .شركتنا من المقدمة المجانٌة الملف دراسة خدمة على الحصول

 



 

 

 الملف: لدراسة المطلوبة األوراق*  

 الثانوٌة العامة. شهادة -

 .األقل على أشهر 6 لمدة صالح سفر جواز -

 التخرج. وثٌقة -

 .اتالدرج شفك -

 شهادات علمٌة، شهادات ، CV عملٌة، خبرة شهادات(: مثل إضافٌة مستندات وجود بحال -

 .إرفاقها ٌرجى  )لغة

 العمل خطوات : 

 .الملف لدراسة المذكورة األوراق وتقدٌم الشركة مركز زٌارة -

 :للطالب ٌحدد ثلثة أٌام وخلل الملف بدراسة المختص الفرٌق ٌقوم

 .األفضل األكادٌمٌة >

 .اللغة معهد أقساط >

 .اللغة لدراسة المطلوبة المدة >

 .الخدمات لتأمٌن التكلفة و المدة >

 : والمدة التكلفة*  -
 : التسجٌل مواعٌد <

 .العام مدار على مفتوح التسجٌل

 أشهر  4 : الخدمة لتأمٌن التعاقد مدة. 

 .المستحق المبلغ وسداد االتفاق عقد توقٌع ٌتم الطلب تثبٌت فً العمٌل رغب بحال >

 الخدمة لتأمٌن التنفٌذٌة بالخطوات البدء ٌتم والمالٌة القانونٌة اإلجراءات من نتهاءاال بعد >

 .العقد علٌها ٌنص التً المدة خلل

 الملف. دراسة بعد حصرا   والمدة التكلفة تحدد عمٌل كل ملف حسب البٌانات الختلف نظرا   >

 ، وفرٌق شركة المسار الطالبًفوزي أبو عوده دكتور/  :مع أطٌب التحاٌا والمنى من المدٌر التنفٌذي
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