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 الوطنية التأشيرات طلبات قائمة

 الالجئين غير مع األسرة شمل لم

 على االطالع يرجى رفرعية حماية أو الالجئ وضع ممن لديهم رفراداأل أحد مع األسرة شمل للم التأشيرة طلبات: مالحظةال يرجى

 .منفصلة مرجعية قائمة

 ة:حد على طلب مقدم لكل التالية الوثائق إعداد يرجى األسرة، شمل لم تأشيرة على للحصول بطلب التقدم رفي ترغب كنت إذا
 
 2عدد  (موقعنا على متاح) الوطنية لتأشيراتبا وتوقيعها خاصة تعبئة استمارة -

: هنا المعلومات من مزيدل الموقع على االطالع يرجى) )بيضاء( خفيفة خلفية مع السفر لجواز شخصيتان صورتان -

https://tinyurl.com/y7lcjv5k)  2عدد 

 نسختين+  سفر جواز -

 ألمانيا رفي العائلة أرفراد ألحد اإلقامة وتصريح السفر جواز من نسختان -
 

 نسختان+  ألمانيا رفي المقيمين األسرة أرفراد بأحد العالقة إثبات 

 (اليمن رفي المتعاقد للزواج) الزواج تسجيل وشهادة الزواج عقد الميالد، شهادة: لألزواج 

 رفيطلب ألمانيا رفي الزواج إجراء كان إذا "(Eheschließungsvisum )"األلماني السجل مكتب عن صادرة شهادة 

 (الشهادة صحة ،المحدد التاريخ) بالزواج اإلخطار بشأن المختص

 (.اليمن رفي عليها المتعاقد للزيجات) الزواج تسجيل/  وشهادة الوالدين زواج وعقد الطفل ميالد شهادة: ألطفالا 

 

 الزوج كان إذا إال نسختان،+  A1 األلمانية اللغة شهادة يطلب منهم ألمانيا رفي الزوجة/  الزوجب االلتحاقيرغبون  الذين المتقدمون

شهادات  قبول يمكن ال. ألمانيا غير األوروبي االتحاد رفي عضو دولة رفي مواطنا   كان إذا أو الزرقاء األوروبي االتحاد بطاقة يحمل

 TestDaF أو ÖSD أو telc أو Goethe معهد عن الصادرة الشهادات باستثناءلغة 

ا 16 عن أعمارهم تزيد الذين األطفال • +  األلمانية للغة C1 شهادة يطلب منهم ألمانيا رفي الوالدين أحدب ويرغبون بااللتحاق عام 

 الشهادات باستثناءشهادات لغة  قبول يمكن ال. ألمانيا غير األوروبي االتحاد رفي عضو دولة رفي مواطنا   الوالد يكن لم ما ، نسختان

 TestDaF أو ÖSD أو telc أو Goethe معهد عن الصادرة

 

ا درفعها يجب. للقاصرين يورو 35 و ، للبالغين يورو 75) التأشيرة رسوم  (الحالي الصرف لسعر ورفق ا العماني باللاير نقد 

 
 أو األلمانية إلى معتمد مترجم قبل من ترجمة إلى تحتاج اإلنجليزية أو األلمانية باللغة ليست التي الوثائق جميع أن مالحظة يرجى

 .اإلنجليزية
 

 وثائقأية  السفارة تطلب قد و ممكن وقت أقرب رفي العملية بدء للغاية المهم من لذلك أسابيع عدة التأشيرة طلب إجراءات تستغرق

 .إضارفية

: على الرابط التالي لدينا اتالتأشير ديعامو حجز نظام رفي وطنية تأشيرة على للحصول موعد حجز إلى تحتاج
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 الطلب تقديم بعد األولى الثالثة لألشهر الصحي التأمين شهادة تقديم يجب

 .المناسب الوقت رفي بإبالغكم السفارة ستقوم ألمانيا رفي المختصة اتسلطال قبل من الموارفقة وعندما تتم

 .إضارفية وثائق أية السفارة تطلب قدو  


