
 

 

 

 الوطنية التأشيرات طلبات قائمة

 فرعية حماية حالة لديه شخص مع األسرة شمل لم

 لألطفال واألمهات واآلباء القاصرون العازبون األطفال ، األزواج) المقربين األسرة ألفراد يحق ، 2018( أغسطس) آب 1 منذ

. األسرة شمل لم تأشيرة على للحصول بطلب التقدم ألمانيا في يعيشون الذين الفرعية الحماية وضع ذوي أشخاصمن  (القاصرين

 اإللكتروني الموقع عبر طلباتهم تفاصيل مع التسجيل إلى االنضمام في الراغبين( اليمن أو ُعمان في المقيمين) األسرة ألفراد يمكن

:التالي الخاص  

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do؟request_locale=de&locationCo 

de=subs 

 

. مسقط في األلمانية السفارة في طلبهم لتقديم دعوتهم ويتم اإللكتروني البريد عبر منفصل موعد منحهم سيتم المتقدمين، تسجيل بمجرد

 .أشهر عدة األمر هذا يستغرق فقد المتقدمين، من الكبير للعدد نظًرا

 :التالية المستندات تقديم يجب

 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 -

 اإلقامة تصريح/  ألمانيا في األسرة ألفراد الفرعية الحماية حالة إثبات -

 عند الزواج تسجيل/  وشهادة الزواج عقد ، الميالد شهادة: لألزواج) نسختان+  ألمانيا في العائلة من فرد مع العالقة إثبات -

 إلى) معتمدة ترجمة مع(  الطفل ميالد شهادة+  االقتضاء عند الزواج تسجيل/  وشهادة الوالدين زواج عقد: لألطفال ، االقتضاء

 .(األلمانية أو اإلنجليزية

 (نسختان)+  البكالوريوس.... أو العلمية الدرجات/  األلمانية اللغة دوراتقيامه ب الطلب مقدممن  إثبات: متاًحا ذلك كان إذا -

 في بلده األم/  معيشته وظروف الطلب لمقدم الحالية الشخصية الظروف عن( نسختان)+  الترجمة مع إضافية وثائقأية : وجدت إن -

 اإلقامة بلد أو

 لكل نسختان"( )+ Mietvertrag)" اإليجار عقد العمل، عقد ،في ألمانيا ألحد أفراد األسرة األلمانية اللغة شهادات: توجد إن -

 (منهما

 (الحالي الصرف لسعر وفًقا العماني باللاير نقًدا دفعها يتم للقاصرين يورو 35 و ، للبالغين يورو 75) التأشيرة رسوم -

 

 تقديمب السفارة تقوم سوف. الطلب على ألمانيا في المسؤولة السلطات موافقة بعد األولى الثالثة لألشهر صحي تأمين شهادة تقديم يجب

 .المناسب الوقت في المشورة

 طلب لتقديم موعد منح بمجرد مكتملة المستندات أن من التأكد للغاية المهم من لذلك. أسابيع عدة التأشيرة طلب إجراءات تستغرق

 .إضافية وثائقأية  السفارة تطلب قد و التأشيرة

https://tinyurl.com/y7lcjv5k
https://tinyurl.com/y7lcjv5k

