
 

 

 

 

Stand: März 2022 

 إرشادات التأشيرة المحلية 
 2023 مايوإصدار 

 تأشيرة التدريب العملي

PRAKTIKUM 
ة ي س ا س أ ت  ا د ا رش إ  

 

برجاء قراءة ورقة االرشادات التالية بعناية للوقوف على المستندات المطلوبة من أجل اعداد  .1

 طلب التأشيرة والمستندات الخاصة بكم بعناية.

على كل  اتبنفس الترتيب التالي. مع وضع عالمة في ورقة االرشاد المستنداتترتيب يرجى  .2

  مستند يتم ارفاقه.

الذين  شخاصألاب التأشيرة الخاصة السفارة األلمانية بالقاهرة مختصة فقط بالنظر في طلبات .3

 وكذلك عن األشخاص المقيمين في سوريا واليمن وليبيا. مصرفى )سكن(  محل إقامة معتادلهم 

 وحجز الموعد طبقا لنوع التأشيرة المناسب الرابطرجاء الضغط على  .4

  VIDEX وذج طلب التأشيرة يرجى استخدام تطبيقمنل .5

 .أسابيع قبله 4المزمع وحتى  أشهر قبل تاريخ السفر 3يمكن تقديم طلب التأشيرة بـ  .6

 لتأشيرة شينجن، أشهر فإنك بحاجة 3إذا كان سفرك ألغراض التدريب العملي لمدة ال تزيد عن  .7

 هذه الحالة االرشادات الخاصة بتأشيرة الشينجن. رجاءا اتبع في

 فإنك بحاجة الى تأشيرة محلية، أشهر 3إذا كان سفرك ألغراض التدريب العملي لمدة تزيد عن  .8

وكالة العمل الحصول على موافقة  -دريب العمليلنوع التطبقا  –قد يتطلب إصدار التأشيرة و

قد يؤدي ذلك  ZAV اإلدارة المركزية للتنسيق الخارجي والتعليميتم تقديم شهادة إذا  االتحادية.

 .أيام تقريبا 10إلى اختصار مدة البت في الطلب إلى 

 .ة )صورة(إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزي لها ترجمةكافة المستندات مع تقديم  أصليتعين تقديم  .9

المستندات المصرية يتعين تقديمها مترجمة  سفر.المع جواز أصل المستندات  تسليمكسيتم 

 ومصدقة وموثقة.

فقد يؤدي  ناقصايمكن قبول الطلبات التي تحتوي على مستندات كاملة فقط! إذا كنت تصر على قبول الطلب  .10

 .ناقصةذلك إلى الرفض بسبب المستندات ال

ي طلب  .11
ى

ة الخاص بك وال يتسنى ألسباب تنظيمية سحبه أثناء اجراءات النظر ف جواز السفر جزء أصيل من طلب التأشير

ة.   التأشير

 يرجى متابعة صفحة السفارة على اإلنترنت بشكل دوري على الرابط التالي .12

 www.kairo.diplo.de   

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=kair&realmId=702&categoryId=2893
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=kair&realmId=702&categoryId=2893
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/startseite
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/startseite
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/-/1496312
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/-/1496312
http://www.kairo.diplo.de/


 

ة م ا ع ت  ا وم ل ع م  

 

ي توفر  -عادة لعدة أسابيع أو أشهر  - العملي هو مهمة عملية محددة المدةالتدريب 
التدريب ب الل القياممن خوالت 

ات الوظيفةوي  هدف اىل االعداد لشغل وظيفة ما . إاالطالع عل مجريات العمل اليومي العملي   . أو جمع خبر

ة مازل قارصا إذا كان  ن أيضا عند التقديم! يتوجب حضور المتقدم لطلب التأشبر  األوصياء القانونيير

 ن ذلك يمكن تقديم موافقةع يال بد )شهادة الميالد أو حكم المحكمة(. الحضانة أو الوصاية يرجر إحضار إثبات 

ن  جمة  األوصياء القانونيير  ات سفرهم. من جواز وكذلك نسخ مصدقة وموثقة ومب 

 لمستندات األساسية المطلوبةا

 جواز السفر .1

  عن عشر سنوات ويحتوي على صفحتين فارغتين على األقل وغير تالف تاريخ إصدارهجواز السفر ال يزيد. 

 نتهاء صالحية التأشيرة المطلوبة.لمدة ثالثة أشهر على األقل بعد ا صالحيةجواز السفر ساري ال  

  قبل تقديم الطلب صاحبهتم التوقيع على جواز السفر من قبل. 

  جواز السفرالشخصية في صورة الجواز السفر بوضوح من  صاحبيمكن تحديد. 

  الصفحة الثالثة والتأشيرات السابقةوتم عمل نسخ من صفحة البيانات. 

 التأشيرات الموجودة في جوازات السفر القديمة تم عمل نسخ من آخر. 

 واقرارالمراسلة  والتعريف القانوني التأشيرة طلبنموذج  .2

 نموذج  استمارة  VIDEX Antrag  المرتبط به التعريف القانونيمكتمل بالكامل وموقع شخصيًا وورقه 

dazugehörige Belehrung وكذلك اقرار بيانات المراسلة Erreichbarkeit 

 صورة( 2)مستوفاه المعايير  ة حديثةصوره شخصي .3

برجاء عدم  -صورة شخصية على نموذج طلب التأشيرة وصورة شخصية أخري لعمل مسح ضوئي )سكان( لها 

  هنامزيد من المعلومات بشأن الصورة الشخصية البيومترية تجدونها  -لصق هذه الصورة

www.biometrisches-passbild.net 

 أشهر ستة أكثر من يرجع تاريخ الصورة إلى ال 

 خلفيه الصورة بيضاء. 

 لم يتم تعديل الصورة رقميا 

 

 يتم تقديم أصول المستندات! سيتم إرجاع األصول إليك بعد الفحص.  .1

 باإلضافة إىل ذلك مطلوب نسخة من المستندات .2

ومصورة عىل وجه واحد فقط من الورقة ويجب عدم  A4وهذه النسخة من المستندات يجب أن يكون حجمها 

 تدبيسها او لصقها

https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/05-VisaEinreise/-/2517582
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/05-VisaEinreise/-/2525658
http://www.biometrisches-passbild.net/
http://www.biometrisches-passbild.net/
http://www.biometrisches-passbild.net/


 مستند يفيد توافر حماية تأمينية كافية )وثيقة التأمين الصحي( .4

  شنجنالتأمين صالح لجميع دول. 

  يورو ٣٠,٠٠٠الحد األدنن للتغطية هو. 

  للعالجال توجد قيود أو استبعاد. 

 االقامة كاملة.لمدة يجب ان يكون ساريا من بداية صالحية التأشيرة ولصحي للسفر التأمين ا 

ر ف س ل ا ن  م رض  غ ل ا ت  ا ب ث ا ت  ا د ن ت س م  

 عقد التدريب العملي  .1

  ن المتعاقدين كال   عقد موقع منيجب تقديم عن المدة  بياناتللتدريب الخاص بك مع الطرفير

 األجركذلك النشاط ، و العمل /  ومجال

  :كة أو مؤسسة دعوة من يجب تقديم بدال من ذلك ي شر
ن
دقيقة عن بيانات ألمانيا مع  ف

لنشاط والغرض من اإلقامة ومدة اإلقامة  مجال ا

  لنشاط المقصود يجب تقدم اثبات مؤهلك ي مجال ا
ن
تدريب أو عل سبيل المثال شهادات  ،ف

ن   . الشهادة الجامعية أو شهادات من أصحاب العمل السابقير

 السيرة الذاتية الخاصة بكم: 2

 بنفسه  احبهاسيرة ذاتية كتبها ص 

  دون فراغات زمنيةالسيرة الذاتية 

  مع ارفاق المستندات الدالة على ذلك* مقدم الطلب حتى تاريخهوالتعليم السابق ل دراسةالتوضح. 

 اختياري( .*الوظيفة التي تشغلونها حتى تاريخه مع ارفاق المستندات الدالة على ذلك نشاطك المهني/ ذكر( 

  على السيرة الذاتية؟ التوقيع شخصياً هل تم 

 )حسب الحالة المدرسة أو الجامعة( التخرج شهادات، ، الدبلوماتقيد، شهادة الخر الشهادات: اثباتات* اال
 إلخ

 MOTIVATION LETTERلحافز خطاب ا 3

 قمتم بكتابته بأنفسكم وبالتوقيع عليه 

 وجامعتكتخصصك دراستك وبالنسبة لافعك وتوقعاتك وأهدافك يوضح دو 

  التمويل. 4

ى سبل عي   شك: لتمويل إقامتك وتأمير

  كة إذا كنت جى إرفاق ف التدريب تتلقى أجرا من صاحب العمل أو شر  !االثباتاتير

  ي يمكنكلديك مواردك الخاصة  إذا كان
 اثباتها من خالل تقديم:  والنى

o أشهر و / أو حسابات  6ومختومة ومرتبة ترتيبا زمنيا آلخر حديثة بنكية كشوف حساباتك ال

 .التوفير واألصول األخرى

o ي حالة
ى

يبية  كونك من  ف أصحاب المشاري    ع الحرة: مستخرج من السجل التجاري والبطاقة الضى

وع.  الحسابات البنكيةو   للمشر

 ي المانيا طبقا للمواد  اقرار تحمل النفقاتذلك:  يال عنبد
ى

ى ف  قانون اإلقامة. من  68-66§من أحد المقيمير

 ي بنك مجمد  حساب ذلك:  يال عندب
ى

 يورو شهريا.  934بمبلغ  ةلمانيأحد البنوك األ ف

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/13-verpflichtungserklaerung/606492
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/13-verpflichtungserklaerung/606492


 

 

رسوم التأشيرة:  

ة  ي  يورو ويتم سدادها بالعملة المحلية 75تبلغ رسوم التأشبر
ن
ي حالة الرفض أو ف

ن
دادها ف وال يتم اسب 

 ! حالة سحب الطلب

 تنبيه!

لدخول باول التأشيرة المعلومات حلى جميع عالعثور ل على معلومات خاطئة! يمكن ال تضيع الوقت والما

  www.kairo.diplo.deعلى موقعنا على اإلنترنت 

صال الخاص يرجى الكتابة إلينا عبر نموذج االتهناك، معلومات حول أسئلتك  العثور على إذا لم تتمكن من

ومكاتب االستشارة وما الى ذلك أو صفحات مثل وكاالت السفر ومكاتب الطباعة األطراف االخرى بنا. 

 وتخسر المال. -المعلومات فقد يتأخر طلبك تلك األخرى التي تقدم معلومات خاطئة. إذا كنت تثق في الويب 

 . عدم الوثوق بهفيجب التأشيرات مقابل تلك المعلومات حول إذا طلب شخص ما المال خاصة 

 التي تصدرها السفارة مجانية.  كافة المستندات واإلرشادات ونماذج الطلبات

 أنا على علم باالرشادات التالي بيانها وتمت احاطتي بها

 الطلب، رفض إلىحتما  خاطئة ببيانات اإلدالء أو مزورة مستنداتق أو أورا تقديم يؤدي 

 من أخرى دول دخول من منعكم إلى يؤدي قد كما ألمانيا دخول من منعكم إلى يؤدي وقد

 الشنجن. منطقة دول

 الطلب. رفض إلى مستوفاة غير مستندات تقديم يؤدي قد 

  .ي قرأت ورقة االرشادات وفهمت ما جاء فيها
  بموجب توقيعي أقر بأنتن

   ي
ونن يد االلكب    . أوافق بموجب توقيعي هذا أن تقوم السفارة بالتواصل معي من خالل البر

 

  توقيع مقدم الطلب:المكان والتاريخ و

 

 

http://www.kairo.diplo.de/

