
 
 

في ألمانيا الدراسة    
 

الطالب اللذين يريدون الحضور إلى ألمانيا للدراسة، يجب عليهم قبل التقدم لطلب الفيزا للسفر إلى ألمانيا 
 بتقديم فحص اللغة عند معهد غوتي للحصول على شهادة بالدهم اللغة األلمانية وأن يقومواأن يتعلموا في 

للحصول على الفيزا أن يسجل الطالب نفسه في ألمانيا لمتابعة على األقل ومن الشروط األخرى  ) 1ب ( 
 وبما أن الطالب ال يستطيع أن يقوم بهذا دراسة اللغة وكذلك أن يقوم بفتح حساب في أحد البنوك األلمانية

العمل ألنه موجود خارج ألمانيا، لذلك أعرض على الطالب أن أقوم بهذا العمل نيابة عنهم ويتم األمر كما 
                                                                                                         :يلي

                          
أقوم بتسجيل الطالب لمدة شهر واحد أو ثالثة أشهر في أحد معاهد اللغة وبعدها أقوم بفتح حساب في أحد 

لمعلومات إلى الطالب حتى يستطيع تحويل المبلغ المفروض من قبل البنوك على إسمه وأقوم بإرسال ا
يورو ويحق له أن يصرف مبلغ / 7908/المبلغ المفروض يكون . السفارة األلمانية على حسابه مباشرة

يورو مع المبلغ األصلي / 75/شهرياً فقط إلحتياجاته الشخصية ويجب عليه أيضاً تحويل مبلغ يورو / 659/
المصدقة التي أحصل عليها من البنك . وفي هذا المبلغ كرسوم إفتتاح الحساب ولمرة واحدة يستألن البنك

إلى الطالب حتى يقوم  بأنه تم إفتتاح الحساب وتم تحويل المبلغ وكذلك المصدقة من معهد اللغة يتم إرسالهم
                                                                  .بتقديمهم إلى السفارة للحصول على الفيزا

 
األسابيع األولى من إقامته هنا من األمور البديهية أن يحتاج الطالب بعد وصوله إلى ألمانيا للمساعدة أثناء 

، شراء تذكرة المواصالت، التواصل )من األفضل قبل الحضور(البحث عن غرفة سكن : ألمور مختلفة مثل
وم بها فقط في مدينة أخن للتحضير لقدهذه الخدمات أقوم . مع الجامعة أو معهد الدراسة وأشياء أخرى

آخرى للدراسة وال نة آخن، يستطيع السفر إلى أي مدينة الطالب وإذا كان الطالب ال يريد البقاء في مدي
من خالل إقامتي الطويلة في ألمانيا والتعامل مع المحاكم والمحاميين هنا، إكتسبت خبرة . يوجد أي عائق

كبيرة في هذا المجال وأستطيع تقديم نصائح في أكثر المجاالت وخاصة في موضوع آجار البيوت ألنه يحق 
ة يإليجار خالل أربع أسابيع بدون التقيد بمدة العقد ألنه يوجد قرارات من المحكمة سارللطالب فسخ عقد ا

                      .    المفعول وتسمح بهذا األمر فقط في حالة إنتقال الطالب إلى مدينة آخرى للدراسة
                                                                         

                                                                                           
.  وما هو نوع الخدمات التي يريدهاجميع الخدمات واألعمال التي ذكرتها لها سعر حسب ما يطلبه الطالب

.        ن هذا الموضوعالطالب اللذين يريدون معرفة ذلك، يستطيعون إرسال رسالة باإليميل لإلستفسار ع
                 
 

.       أرجو بناءاً على هذه التعليمات أن أقدم بعض هذه الخدمات للطالب ومساعدتهم بما يريدون تحقيقه  
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