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Dear Applicant, 
 

From our experience, we collected for you the most important requirements for Student, 
Apprenticeship, Internship/Medical Residency, Work visas in one general checklist to 
facilitate the visa preparation process as well as make the process clearer.  
 
You can modify the checklist according to your visa. 
 

Good luck with your career in Germany!  
BCS Team 

 عزيزي الطالب،
 

، والعمل في قائمة مراجعة عامة لتسهيل عملية َجمع الوثائق اإلقامة الطبيةمن واقع خبرتنا، قمنا بتجميع أهم المتطلبات لتأشيرة الطالب، التدريب المهني، 
 المطلوبة، باإلضافة إلى جعل العملية أكثر وضوًحا و سهولة.

 
.تستطيع تعديل القائمة بحسب التأشيرة الخاصة بك  

 
!كل التوفيق في ألمانيا نرجو لكم   

دمات    لخ 
ل
ي  
ت  ن  سي  ي  هوف 

ت  ي  ق  عمل ب   ف ري 
********************************************** 

  

Important Notes:  

 In most cases, all documents need to be submitted in 3 sets (1x Original and 2x copies). 
Original documents will be returned to the applicant after the application process has 
been finalized.  
 Incomplete application sets cannot be accepted 
 In some cases, the German embassy or consulate requires additional documents that 
must be submitted for the application to be completed 
 
 مالحظات هامة 

وصورتين عنها(. ستتم إعادة المستندات األصلية إلى مقدم الطلب بعد  صليةأ نسخة) تعاومجم 3 في قثائولا جميع ميدتق بيج ت،لحاالا ظممع فيـ 
 االنتهاء من عملية تقديم الطلب

ال يمكن قبول مجموعات الطلبات الغير كاملة ـ  
في بعض الحاالت تطلب السفارة أو القنصلية األلمانية وثائق إضافية يجب تقديمها ليتم إنجاز الطلبـ    

 

No 
 رقم

Requirement/Document 
 المتطلبات

Status/Comments 
 الحالة / مالحظات

Done 
 مكتمل

1 

Two Application forms “long term visa/Student-visa” 
(available online free of charge) 
Fully completed and personally signed and dated by the applicant 

2 عدد - طالب تأشيرة - طويلة لمدة تأشيرة طلب نموذج   
التاريخ كتابة و وتوقيعها اإلنجليزية، أو األلمانية باللغة كامل بشكل الطلبات تعبئة يجب  

 

⃝ 

2 
Security acknowledgment 

األمني اإلقرار  
 

⃝ 
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3 
Statement of consent to communicate by e-mail 

 بيان الموافقة على التواصل باإليميل

 
⃝ 

4 
Curriculum Vitae (CV) 

 السيرة الذاتية
 

⃝ 

5 

Motivation Letter 
Aim of motivation letter: to demonstrate and describe your competence 
and personal motivation about choosing to study a particular study field 
(e.g. Biomedical Engineering) at a particular university (e.g. University 
of Heidelberg) in a certain country (e.g. Germany) 

 رسالة الدافع أو الحافز
هدفها هو توضيح ووصف الكفاءة الخاصة بك والدافع الشخصي حول اختيار دراسة مجال معين على سبيل المثال 

  الهندسة الطبية الحيوية في جامعة معينة على سبيل 
في بلد معين مثل ألمانيا    ,University of Heidelberg  المثال   

 

⃝ 

6 

Recent biometric passport sized photographs (3.5x4.5cm) 

To learn more about the Visa Photo Requirements please, open the 
links below. 
https://www.germany-visa.org/visa-photo-requirements/  
https://www.bundesdruckerei.de/de/system/files/dokumente/pdf/Fotomu
stertafel-72dpi.pdf  

صيةالشخ الصور  

 أشهر 6 من أكثر عليها يمض   لم حديثة تكون أن على الطلب لصاحب صورشخصية تقديم يجب

أعاله الرابط إفتح المعلومات من لمزيد. موقعها على الموّضحة السفارة شروط وفق بيضاء، وبخلفية  

 

⃝ 

7 

Passport 

 Signed by applicant/bearer 

 Not older than 10 years  

 Minimum of six months validity 

 Minimum of two blank “visa pages” 

 Undamaged photograph securely affixed to passport 

 Copies of previous visas - if applicable 

 Previous passport if applicable 
السفر جواز  

الجواز صاحب ق بَل من موقعًا  
سنوات 01 من أقل الجواز عمر  

األقل على أشهر 6 لمدة المفعول ساري  

األقل على فارغتين صفحتين فيه  

بالجواز تماما ملصقة الصورة و تالف غير  

ُوجدت إن - السابقة التأشيرات عن نسخ  
 جواز السفر السابق إن وجد

 

⃝ 

8 

Proof of language skills: 

 if  your study program is being  held  in  the German  language,  the  
level  should  be  at  least  B1 or B2 (preferred). 

 If your study program is being held in English, you have to have a 
confirmation from the university and have proof of the English language 
knowledge (e.g. TOEFL / IELTS) 

 Confirmed intensive language course registration in Germany 

 

⃝ 
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 إثبات المهارات اللغوية

المستوى على حاصال تكون أن يجب األلمانية، باللغة دراستك برنامج كان إذا ـ  
B2 يُفضل  األقل على أو   B1  

 لديك يكون وأن الجامعة من إثبات لديك يكون أن يجب اإلنجليزية، باللغة دراستك برنامج كان إذا ـ
اإلنجليزية اللغة معرفة على دليل  

 (TOEFL / IELTS مثال)                                
ألمانيا في للغة مكثفة دورة في تسجيلك تأكيد ـ  

9 

Confirmation from the German University: 
a) Acceptance letter from the German university without any 

condition. 
b) Acceptance letter from the German university under following 

conditions:  
 

1) By submitting your Bachelor degree if you intend to pursue a 
master program. 

2) If you intend to enroll into a preparatory course (Studienkolleg) 
3) If you complete a German language course. In  this  case you 

have to prove that  you  have  registered  in  a  full time course 
(intensive German language course)  

 

c) Admission letter for a preparatory course (Studienkolleg) 
d) Invitation letter for admission test for preparatory course 

(Studienkolleg). In this case you need to prove your German 
language  skills of min. level B1 (e.g. certificate of Goethe 
Institute) 

e) Admission to an internship 
1) letter of the university with details about the internship: it has to 

be mandatory in order to beadmitted to university 
2) proof of German language skills of level B1 according to the 

European Framework for Languages is mandatory 
 

 

⃝ 

األلمانية الجامعة من إثبات  

شرط أي دون األلمانية الجامعة من قبول ـ  

التالية الشروط تحت األلمانية الجامعة من قبول ـ  
 

الماجستير برنامج متابعة تنوي كنت إذا البكالوريوس درجة تقديم خالل من  . 

    (Studienkolleg) تحضيرية السنة في التسجيل تنوي كنت إذا .  

إذا قمت بإكمال دورة اللغة األلمانية. في هذه الحالة عليك أن تثبت أنك قمت بالتسجيل في دورة لغة 
)دورة لغة مكثفة( ألمانية بدوام كامل  

        (Studienkolleg) التحضيرية للسنة قبول ـ  

ـ دعوة إلختبار القبول للسنة التحضيرية في هذه الحالة تحتاج إلى إثبات مهاراتك في اللغة األلمانية أي 
١شهادة لغة ال تقل عن مستوى بي   

 

القبول في التدريب ـ       

 خطاب من الجامعة مع تفاصيل حول التدريب

وفقا لإلطار األوروبي للغات ١بي إثبات مهارات اللغة األلمانية من المستوى   

10 

Graduation certificates (original + 2 copies) 

 High school diploma 

 Bachelor or Master degree if available 

 

⃝ 
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 ( ونسختان األصلية التخرج شهادات (  

البكالوريا أو التوجيهي شهادة مثال الثانوية الدراسة شهادة ـ   

  البكالوريوس أو درجة الماجستير إذا كانت متوفرةدرجة  ـ

11 
Health insurance 

 التأمين الصحي
 

⃝ 

12 

Proof one of the following financial resources: 

 Proof of scholarship award notification from a German  recognized 
institution (e.g. DAAD) 

 Blocked account at a German bank demonstrating a minimum of 
10,236 Euro. (Student can withdrawal 853 Euro per month) 

 Financial guarantee (Sponsor) from a resident in Germany who is 
legally responsible for the costs of studying for the student 

 Statement of financial circumstances of the parents also a statement 
of assurance of their financial support 

 

⃝ 

المالي الدعم على اإلثباتات أحد  

المثال سبيل على ألمانية مؤسسة من دراسية منحة على الحصول إثبات ـ   
.DAAD  

في يورو 636.01 عن يقل ال ما يوضح األلمانية البنوك أحد في مغلق حسابفتح ـ                                                                                                                                                                    

( شهريًا يورومنها 353 سحب للطالب يمكن الطالب حساب (   

الطالب دراسة بتكاليف قانونيا يلتزم ألمانيا في مقيم شخص من مالية كفالة ـ  

المالي دعمهم تأكيد بيان أيضا للوالدين المالية الظروف بيان ـ              

13 
Certificates of past academic work, achievements, and 
experiences. 

والخبرات السابقةشهادات العمل األكاديمي واإلنجازات   

 

⃝ 

14 
Proof of vocational training place with a German company 
(Training position) 

(إثبات مكان التدريب المهني في شركة أو ُمؤسسة ألمانية )مكان تدريب  

 

⃝ 

15 
Proof of medical training place, or initial acceptance letter from a 
German hospital or clinic 

، أو قبول مبدئيإثبات مكان للتدريب الطبي من مستشفى أو عيادة ألمانية  

 

⃝ 

16 

Recognition or comparability of your university degree or your 
vocational qualification to a German one. 

الِمهنية أو الحصول على وثيقة ُمعادلة لهذه الشهادات وثيقة إعتراف بشهادتك الجامعية أو ُمؤهالتُك 

 و المؤهالت من ألمانيا

 

⃝ 

17 
Job offer (A binding job offer from a German company that 
corresponds to your professional qualification) 

(عرض َعمل )عرض عمل ُملِزم من شركة ألمانية يتوافق مع مؤهالتك المهنية  

 

⃝ 

18 
 
 

 
 

19 
 
 

 
 

20 
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