 ما الهدف من امتحان الحصول على الجنسية؟
هذا االمتحان هو من احد الشروط تقديم طلب الحصول على الجنسية االلمانية .للحصول على المعلومات الكاملة حول شروط تقديم
الطلب ،الرجاء اإلستفسار بدائرة الحدود و األجانب.
 ما هو امتحان الحصول على الجنسية؟
يتكون امتحان الحصول على الجنسية لالجانب المقيمين في المانيا من اسئلة متنوعة عن التاريخ و الحضارة و السياسة في المانيا
 اين و كيف اقوم بالتسجيل لالمتحان؟
يمكنك القيام باالمتحان في المدارس الشعبية للبالغين ) (vhsو عدد من المؤسسات التعليمية االخرى .تحت هذا الرابط
( )https://vhs.link/tgFBj5ستجد قائمة باسماء و عناوين هذه المؤسسات .يمكنك التسجيل لالمتحان مباشرة في المؤسسة
المنظمة لإلمتحان.
اذا اردت التسجيل مباشرة في االتحاد االقليمي للمدارس الشعبية للبالغين ،الرجاء الحضور شخصيا إلدارة االمتحانات خالل اوقات
الدوام الرسمية و احضار اثبات الهوية الشخصية .يمكن دفع رسوم التسجيل المتكونة من  25يورو نقدا فقظ مباشرة خالل عملية
التسجيل .الدفع ببطاقة الصراف األلي غير متوفر.
 كيف استعد لالمتحان؟ اين يمكنني ايجاد االسئلة المقترحة؟ كم نقطة احتاج إلجتياز االمتحان بنجاح؟
هنالك كتيب يتكون من ثالثمائة سؤال مقترح عامة و عشرة اسئلة عن الوالية التي تقيم فيها خاصة.
يمكنك ايجاد هذه األسئلة تحت الرابط  :www.bmi.bund.deاضغط اوال على » «Themenو من ثم على » «Verfassungو
ثم على » «Staatsangehörigkeitو ثم على » .«Einbürgerungاذهب بعدها الى اسفل الصفحة حتى تجد الموضوع
».«Online-Testcenter des BAMF
يوم االمتحان ستستلم ورقة مكونة من ثالثين سؤاال عاما و ثالث اسئلة خاصة بالوالية المقيم فيها .هذه اإلسئلة وردت في كتيب األسلة
و مدة االمتحان ستون دقيقة .لكل سؤال اربع خيارات متعددة و اجابة واحدة فقط صحيحة .لتجاوز االمتحان بنجاح عليك الحصول
على األقل على سبع عشرة اجابة صحيحة.
 متى يمكنني الحصول على موعد؟
اقرب وقت ممكن للحصول على موعد هو بعد ست اسابيع من تاريج التسجيل .يمكنك ايجاد المواعيد النهائية للتسجيل تحت هذا
الرابط https://vhs.link/tgFBj5
المقاعد محدودة .لهذا من الممكن ان يتم اغالق التسجيل قبل الموعد النهائي.
 متي و كيف احصل على نتيجة االمتحان؟
يمكنك الحصول على نتيجة االمتحان عن طريق البريد بعد حوالي تمانية اسابيع مباشرة من ادارة شؤون المهاجرين و الالجئين.
 كيف يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟
للحصول على المزيد من المعلومات الرجاء مراجعة االتحاد اإلقليمي للمدارس الشعبية للبالغين في والية شليسفش هولشتاين:
العنوان
Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein e.V.
Holstenbrücke 7
24103 Kiel
الشخص المسؤول
Claudia Denker
هاتف0431 / 97984-13:
البريد االليكترونيde(at)vhs-sh(dot)den :
مواعيد الدوام:
الثالثاء من الساعة التاسعة صباحا و حتى الثانية عشرظهرا و من الساعة الثانية ظهرا و حتى الساعة الخامسة مساءا
األربعاء و الخميس من الساعة التاسعة صباحا و حتى الثانية عشرظهرا

