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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

 األكاديميون والباحثون في ألمانيا 

 21يمكن لطالب الجامعات بعد إنهاء دراستهم والباحثين بعد االنتهاء من عملهم تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة بموجب المادة  

تحتاج دائًما إلى تقديم .  تصريح اإلقامة المناسب لعملك الحرلمعرفة تصريح اإلقامة المناسب لك، يرجى زيارة صفحة  من قانون اإلقامة.

 الوثائق التالية. 

 

  مهمة فيما يتعلق بتقديم طلبك: توجيهاتستجد أدناه . طلب الحصول على تصريح إقامة

طلب تصريح  „و  „ مزاولة عمل حر"    ، قم بإدخال االتحادية""الغرض من اإلقامة في جمهورية ألمانيا  في خانة   •

 )إذا كنت تريد العمل لحسابك الخاص في إحدى المجاالت التجارية( أو بموجب  1المادة    21إقامة بموجب المادة  

)إذا كنت    5الفقرة    21المادة    )إذا كان عملك الحر قريب من تخصصك الدراسي( أو بموجب   2a الفقرة  21المادة  

 . "العمل لحسابك الخاص في أحد المهن الحرة( تريد

مزاولة عمل حر كـ ]يرجى إدخال المهنة التي تريد مزاولتها  "    قم بإدخال،  "„العمل المراد مزاولتهفي خانة   •

 ". [كعمل حر

 من أجل ضمان فهم أفضل، قمنا بتصوير مقاطع النصوص المعنية المأخوذة من االستمارة في نهاية المستند. •

 جواز سفر ساري المفعول صادر في البلد األصلي.

 حديثة. بيومترية صورة 

الشرطة  مصالح  من  صادرة  والسلوك  السيرة  حسن  شهادة  بتقديم  ذلك  يكون  أن  ويفضل  لإلبعاد،  سبب  وجود  عدم  إثبات 

(polizeiliches Führungszeugnis .) 

 إثبات امتالك تأمين صحي. 

 األلمانية.إعداد خطة العمل باللغة 

يجب عليك أن توضح في خطتك المالية أنك قادر على التكفل باحتياجاتك المعيشية   مالحظة: إعداد الخطة المالية باللغة األلمانية.

 ألف يورو سنويًا. 18إذا كنت تعول نفسك فقط، فال يجب أن يقل دخلك الصافي عن   (.تلك الخاصة بأسرتك)وكذلك 

 الخاصة بالسير الذاتية من موقع االتحاد األوروبي.  النماذج يمكنك تحميل إحدى لغة األلمانية.كتابة سيرة ذاتية كاملة بال

إذا كان لديك عمالء بالفعل، فيرجى تقديم الطلبيات التي حصلت عليها بصفتك صاحب مهنة  ينطبق فقط على أصحاب المهن الحرة:

 حرة.

إن هذه اإلثباتات مهمة للغاية إذا كان عملك الحر يتطلب مؤهالت   بالنسبة لبعض المهن: إثبات أنك تستوفي المتطلبات الرسمية.

 معينة.

  

https://europa.eu/europass/en
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 طلب مستندات أخرى، مثل: األجانب يمكن لدائرة شؤون 

 إثباتات حول مداخيل أخرى )على سبيل المثال بالنسبة للفنانين ومدرسي اللغات( •

 ا" )على سبيل المثال بالنسبة للعمل مقابل أتعاب("خطاب نواي •

 مراجع أخرى بالنسبة ألصحاب المهن الحرة.  •

 

 

أم أنك غير متأكد إن كنت تريد العمل لحسابك الخاص   هل ترغب في البقاء في ألمانيا والعمل لحسابك الخاص في كل األحوال؟نصيحة:  

لكن عليك    من قانون اإلقامة األلماني.  3الفقرة    20تصريح إقامة بموجب المادة  فإنه يمكنك طلب الحصول على   أو الحصول على وظيفة؟

في حال حصولك على تصريح اإلقامة، يمكنك التفكير في   إثبات امتالكك لما يكفي من المال أثناء إقامتك لتتمكن من العيش في ألمانيا. 

شهًرا، يحصل الباحثون على تصريح    18لى تصريح إقامة لمدة  بينما يحصل األكاديميون ع  األمر ورسم خططك المستقبلية بكل هدوء. 

لكن عليك   لكن خالل هذه المدة يسمح لهم بإنشاء عملهم الخاص دون طلب تصريح من دائرة شؤون األجانب.  أشهر فقط.  9صالح لمدة  

يح اإلقامة الخاص بك، حتى لو كنت  من قانون اإلقامة قبل شهرين على األقل من انتهاء صالحية تصر  21أن تقدم طلبًا بموجب المادة  

 قد باشرت العمل لحسابك الخاص. 

 

 

 

ومع ذلك، ال يمكننا ضمان صحة كل المعلومات واكتمالها نظًرا للتغيرات التي قد تطرأ   لقد قمنا بإعداد هذه القائمة بكل عناية وصدق.

 للتحقق مما إذا كنت في حاجة إلى مستندات أخرى.  المختصة اقليميااألجانب يرجى مراجعة دائرة شؤون  على المتطلبات الحالية.
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 طلب الحصول على تصريح إقامة
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