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 الطالب وطالب الدكتوراه في ألمانيا 

يمكن للطالب وطالب الدكتوراه أيًضا العمل لحسابهم الخاص أثناء دراستهم أو أثناء تحضير الدكتوراه، ولكن فقط باعتبار هذا العمل  

من    6الفقرة    21رخصة إقامة بموجب المادة  يجب عليك تقديم طلب إلى دائرة شؤون األجانب للحصول على   عمال ثانويا بدوام جزئي. 

 يجب تقديم المستندات التالية إلى دائرة شؤون األجانب. قانون اإلقامة، حيث ستقوم هذه األخيرة بالبت في هذا الطلب.

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

طلب رخصة إقامة  و    الدراسة„   ، قم بإدخال  مهورية ألمانيا االتحادية""الغرض من اإلقامة في ج  في خانة •

 .“كحد أقصى ساعة في األسبوع 15لمزاولة عمل حر كنشاط جانبي لـ 

عمل حر كـ ]أدخل هنا المهنة التي تريد أن تعمل فيها  مزاولة„  قم بإدخال،  “„العمل المراد مزاولته   في خانة •

  ."لحسابك الخاص[

 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.  بيومتريةصورة 

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

(polizeiliches Führungszeugnis .) 

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

يجب أن توضح من خالل هذا الوصف أنك ترغب في  صفحات(.  5إلى    3وصف فكرة المشروع باللغة األلمانية )حوالي  

 ساعة في األسبوع وأنك لن تهمل دراستك بسبب هذا العمل.  15العمل لحسابك الخاص لمدة أقصاها 

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

 مهنة حرة.

إن هذه اإلثباتات مهمة للغاية إذا كان عملك الحر  للمتطلبات الرسمية.  استيفائكإثبات  تنطبق الشروط التالية على بعض المهن: 

 يتطلب مؤهالت معينة.

 

 

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

 المختصة اقليميا للتحقق مما إذا كنت في حاجة إلى مستندات أخرى. األجانب يرجى مراجعة دائرة شؤون  على المتطلبات الحالية.

 

  

https://europa.eu/europass/en
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  طلب الحصول على تصريح إقامة
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