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  البيشايد من ألمانيا وأعلى اآلينغانغ  والحصولهيئة التعديل  لمراسلةاألوراق المطلوبة 

  )ومن حالة ألخرى تختلف من والية ألخرىقد والقائمة عامة (

 الوثائق الشخصية

o ) صورة عن جواز السفرReisepass( مع تصديقها من الهيئة المسؤولة عن إصدار الجوازات في بالدك 

o والدة (شهادة ميالد أو بيان قيد شخصي أو  إخراجGeburtsurkunde(  دتكتاريخ والمكان ووواسم والديك  اسمكإلثبات 

o ) (أحدث من ثالثة أشهر) وثيقة غير محكوم من الناحية الجنائيةpolizeiliche Führungszeugnis( 

o ) (أحدث من ثالثة أشهر) تقرير طبي يثبت سالمتك من األمراضärztliche Bescheinigung( 

o  السيرة الذاتية المجدولة والمختصرة)Lebenslauf( وال تحتاج إلى تصديقات ،على أن توقع في أسفلها 

 الوثائق من كلية الطب

o ) إثبات إنهاء دراسة الطبAusbildungnachweis( ) كلية الطب الكرتونية األصلية)عادة شهادة  

o ) بيان العالمات أو الدرجات في كلية الطبNotenaufstellung( 

o ) بيان بالساعات الدراسية والمواد الدراسيةStundenübersicht( 

o ) إثبات إتمام السنة السريرية السادسة أو االمتيازpraktisches Jahr( 

 الوثائق من الهيئات الطبية في بلدك

o ) ترخيص بمزاولة مهنة الطب في بلدكBerufserlaubnis( هل لممارسة الطب في بلدكثيقة تثبت أنك مؤأو أي و 

o إثبات حسن سيرة وسلوك )Unbedenklichkeitsbescheinigung(  في بلدكأو وزارة الصحة من نقابة األطباء 

o ) ًأي شهادات خبرة أو عمل أو تخصص حصلت عليها سابقاArbeitszeugnis( (في حال توفرها) 

 للحصول على البيشايد قد يضاف إلى السابق

o  إثبات بالمستوى اللغويB2 

o  أحياناً تسجيل كورسات لغة طبية في ألمانيا حتىC1 

 أوراق أخرى

o ) طلب التعديل أو األنتراغ من الموقع اإللكتروني لهيئة التعديلAntrag( بعد ملئه وتوقيعه 

o  نيابة عنكوالتوقيع في ألمانيا باستكمال اإلجراءات توكيل رسمي منك ألحد معارفك )Vollmacht( 
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  أللمانيةالسفارة ا من ات طويلة األمداألوراق المطلوبة للتقدم للتأشير

 )ومن حالة ألخرى ألخرى سفارةتختلف من قد والقائمة عامة (

 طلب التقدم

o ) استمارة الحصول على التأشيرة من الموقع اإللكتروني للسفارةAntragsformular( 

o ) رسالة الدوافع تشرح فيها سبب رغبتك بالسفر إلى ألمانياMotivationsschreiben( 

o  مع التوقيع (والمجدولة السيرة الذاتية المختصرةLebenslauf( 

 إثباتاتك الشخصية

o ) جواز السفرReisepass( 

o ) صور شخصيةPassbild( 

o ) (أحدث من ثالثة أشهر) وثيقة غير محكومpolizeiliche Führungszeugnis( 

o  شهادة ميالد أو بيان والدة (إخراج قيد شخصي أوGeburtsurkunde( 

o  وثيقة زواج للمتزوجين (ج أو عقد زوابيان عائلي أوHeiratsurkunde( 

o (في بعض البلدان) إثبات الحصول على لقاحات معينة 

 شهاداتك العلمية

o ) الشهادة الثانوية العامةAbitur( 

o ) شهادة الطبAusbildungsnachweis( 

o ) شهادة حسن سلوك من نقابة األطباءUnbedenklichkeitsbescheinigung( 

o ) أي خبرات عمل سابقةArbeitszeugnis( 

o ) شهادة دراسة اللغة األلمانية حتى اآلنSprachzertifikat( 

 األوراق المطلوبة من ألمانيا

o ) إثبات مراسلة هيئات التعديل في ألمانيا: اآلينغانغEingang( ) أو البيشايدBescheid( 

o  الالزمة في ألمانيا مع إثبات الدفع (كورس لغة، كورس لغة طبية، كورس التعديل)الكورسات تسجيل 

o ) كشف الحساب البنكي المغلق في ألمانياSperrkonto(أو ،: 

o ) الكفالة المالية من قبل شخص مقيم في ألمانياVerpflichtungserklärung( 

o ) إثبات تأمين السكن في ألمانياAufenthaltsort( 

o أوأي قبول من ألمانيا (هوسبيتاتسيون، براكتيكوم، وعد بالعمل) في حال توفره ،: 

o إثبات بالمراسلة مع إرفاق الردود حتى ولو كانت بالرفض 

o  :في ألمانيا التأمين الصحيإثبات التسجيل في بعد الحصول على التأشيرة )Krankenversicherung( 
 


