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   ارشادات بشأن التأشيرة المحلية

 4/2023اصدار 

 غراض الدراسة فى ألمانياألتأشيرة 

 ارشادات أساسية

 

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

 الخاصة بكم بعناية.

  على كل مستند يتم ارفاقه. ات. مع وضع عالمة في ورقة االرشادبنفس الترتيب التالي المستنداتترتيب يرجى  .2

)سكن(  محل إقامة معتادالذين لهم  شخاصألاب التأشيرة الخاصة السفارة األلمانية بالقاهرة مختصة فقط بالنظر في طلبات .3

 وكذلك عن األشخاص المقيمين في سوريا واليمن وليبيا. مصرفى 

  VIDEX لمنوذج طلب التأشيرة يرجى استخدام تطبيق .4

 www.tlscontact.com برجاء حجز موعد تقديم طلب التأشيرة من خالل الرابط التالي .5

 .وتقديم طلب التأشيرة وبصمات األصابع هناك TLS Contact مركز استقبال إلىشخصيا  الذهابيرجى  .6

يتيعن أن يتم ترجمة كافة  .ة )صورة(إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزي لها ترجمةكافة المستندات مع تقديم  أصليتعين تقديم  .7

 المستندات المصرية وتوثيقها والتصديق عليها.

ي معلومات عن اجراءات ي الرابط التالف. تجدون ها قبل الموعد المحدد لكميوالدبلومات الحاصلين علالشهادات  يتعين توثيق .8

  Link  الشهادات المصرية توثيق

 Sperrkontos.من خارج ألمانياحساب بنكي مجمد يمكن فتح  .9

على موافقة مصلحة شئون األجانب المختصة بألمانيا. وال يمكن منح التأشيرة إلى  يتطلب منح التأشيرة الحصول في العادة .10

 .بعد وصول هذه الموافقة

 تطول هذه المدة في حاالت خاصة. قدوأسابيع  ٥ – ٤يستغرق وقت النظر في الطلبات في العادة حوالي من  .11

 تحتفظ السفارة بالحق في طلب المزيد من المستندات.  .12

   ه.ذلك إلى رفضكقد يؤدي و، يؤدي إلى التأخر في نظر الطلباو غير مستوفاه  غير كاملةتسليم الطلب بمستندات  .13

التسبب في مجهود . هذه االستفسارات من شأنها يرجى عدم االستفسار عن حالة الطلب في أثناء فترة النظر االعتيادية فيه .14

 بة عنها.بقسم التأشيرات، وبالتالي ال يمكن اإلجاإضافي 

  www.kairo.diplo.de  يرجى متابعة صفحة السفارة على اإلنترنت بشكل دوري على الرابط التالي .15

  

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
http://www.tlscontact.com/
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/-/1495790
https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
http://www.kairo.diplo.de/
http://www.kairo.diplo.de/


 معلومات عامة

الدراسة في السنة التمهيدية للدراسة الجامعية على موافقة يمكن للدارسين األجانب الحاصلين على موافقة من جامعة ألمانية أو 

(Studienkollegالتق )لدراسة في ألمانيا. ونوصي باالهتمام بالحصول على الموافقات المذكورة في ل دم بطلب الحصول على تاشيرة

 مرحلة مبكرة.

 جانبية بالتوازي مع الدراسة. وظائف كن لتمويل معيشتكم القيام بيم 

  لديكم إمكانية البحث عن فرصة عمل.بعد انهاء الدراسة 

 المستندات األساسية المطلوبة

 

 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 عمل نسخ من آخرتم. 

 والتعريف القانوني التأشيرة طلبنموذج  .2

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

dazugehörige Belehrung وكذلك اقرار بيانات المراسلة Erreichbarkeit 

 صورة( 2مستوفاه المعايير ) ة حديثةصوره شخصي .3

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

  passbild.net-www.biometrisches هنامزيد من المعلومات بشأن الصورة الشخصية البيومترية تجدونها  -الصورة

 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

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

Die Kopie muss einseitig kopiert sein, darf nicht geklammert / geklebt oder geheftet sein! 

 

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/


 ة )وثيقة التأمين الصحي(ند يفيد توافر حماية تأمينية كافيمست .4

 التأمين صالح لجميع دول شنجن. 

  يورو ٣٠,٠٠٠الحد األدنى للتغطية هو. 

  للعالجال توجد قيود أو استبعاد. 

 من حيث المبدأ يسري ما يلي:

فيتعين األخذ في االعتبار أن هذا يسري  القانونيابرام تأمين صحي في التأمين الصحي  إذا كنت تريد كدارس

 . والقيد بالدراسة محل إقامة في ألمانياالحصول على  فقط بعد

وذلك لحين القيد بمكان  فيتيعن ابرام تأمين صحي خاص ألمانيا قبل الحصول على ما سبقانكم تصلون  وإذ

 الدراسة واتمام اجراءات التأمين الصحي القانوني.

طويلة األمد أو المزمعة  يمكن أن يستثنى منح الحماية التأمينية إذا كانت اإلقامة  التأمين الصحي ألغراض السفر

 .“Incoming-Versicherungen„االستثناء قد يكون في ما يطلق عليه  دائمة. مثل هذا

 :اثبات الغرض من السفر

 :السيرة الذاتية الخاصة بكم .1

 بنفسه احبهاسيرة ذاتية كتبها ص  

  دون فراغات زمنيةالسيرة الذاتية 

 .توضح دراسة مقدم الطلب حتى تاريخه 

  المستندات الدالة على ذلك. )اختياري(ذكر الوظيفة التي تشغلونها حتى تاريخه مع ارفاق 

  على السيرة الذاتية؟شخصياً لتوقيع اهل تم 

  MOTIVATION LETTERلحافز خطاب ا .2

 قمتم بكتابته بأنفسكم وبالتوقيع عليه 

 جامعةللتخصص والواختياركم  يوضح سبب رغبتكم في الدراسة وتوقعاتكم وأهدافكم من الدراسة. 

  



 الدراسة المدرسية/ الجامعيةالمستندات الدالة على  .3

الدرجات )شهادة مدرسية رسي/ جامعي حصلتم عليه مع كشف ارفاق المستندات الدالة على آخر مؤهل مديتعين 

 . حيث يجبوالتصديق عليهاالجامعية  الشهادة المدرسية أو ترجمةأو جامعية أو درجة الماجيستير(. يتعين 

 عليها قبل موعد تقديم طلب التأشيرة. الحاصلينعلى الشهادات والدبلومات التصديق 

  لتحاق بالدراسة بهاإللمانية على األموافقة إحدى الجامعات ا .4

o :التحضيرية السنة شهادة تفيد قبول الدراس ب بديالً عن ذلكStudienkolleg ضمنة الموعد مت

 .اتهالمؤكد لبداي

ً لالطار األوروبي المرجعي  B1 يعادل مستوى بما األلمانيةللغة اشهادة تفيد إجادة  .5 وفقا

 للغات

مختبري اللغة  التي تم الحصول عليها وفقاً لمعايير B1المستوى اتمام  بشهاداتفقط االعتراف  يتم

 المعروفة باسم ALTE. أوروبا المعترف بهم لدي جمعية مختبري اللغة في

غة الدراسة تفيد بأن لفي حال كون الدراسة باللغة اإلنجليزية فيكفي تقديم شهادة : بديالً عن ذلك
 و بالجامعة هى اللغة اإلنجليزية.بالمدرسة أ

 لتعلم اللغة األلمانية. اثبات القيد في كورس ذلك تطلب األمر تقديم إضافة إلىوقد ي

 :االقامة اثبات مصدر التمويل .6

وعند التقدم بطلب التأشيرة يتعين أن  .ورو شهريا بحد أدنيي 934-مبلغ فر لديك اأن يتولإلقامة في ألمانيا يتعين 

يام أو من خالل ق الحساب المجمدسواء من خالل  -لمدة عامكافية  – يورو 11,208-بحد أدنى مبلغ تثبت توافر 

 المقيمين بألمانيا باالقرار رسمياً بتحمل النفقات.أحد األشخاص 

التقدم بطلب موعد  قبلافتح الحساب المجمد في وقت مناسب  اثبات مصدر التمويل من خالل الحساب المجمد:

فتح انه تم بالفعل الرسمية التي تثبت النهائية الحصول على التأشيرة. عند تقديم طلب التأشيرة تقبل فقط الشهادة 

في الحساب المجمد والمبلغ الشهري المتاح. أما إذا لم بالفعل المبلغ المودع  يفيها اجمالمذكور المجمد و الحساب

يتم ذكر هذه المبالغ في شهادة اثبات فتح الحساب البنكي المجمد فتعد هذه الشهادة غير كافية. تجدون مزيداً من 

 Linkالمعلومات تحت هذا الرابط. 

 :يمكنكم اثبات مصدر التمويل من خالل ما يلي

 يورو شهريا( 934يورو ) 11,208لمانية بقيمة أللدى احدى المؤسسات المصرفية ا حساب مجمد 

 أو

لمانية المعتمدة أو من ألشهادة تفيد حصول الطالب على منحة دراسية من إحدى الجهات ابديالً عن ذلك: 

  الحكومة المصرية

 أو

https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488


فيه  يتعهدفى ألمانيا  ممن له محل إقامة دائمشخاص ألمن أحد ا تحمل النفقات إقراربديالً عن ذلك: 

  .االقامة فى قانون ٦٨-٦٦بتحمل نفقات الطالب طول فترة الدراسة و ذلك طبقا للمواد

 

 

رسوم التأشيرة:  

وال يتم استردادها في حالة الرفض أو في حالة سحب  يورو ويتم سدادها بالعملة المحلية 75تبلغ رسوم التأشيرة 

 !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. 

 خسر المال.وت -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 

 كافة المستندات واإلرشادات ونماذج الطلبات التي تصدرها السفارة مجانية. 

 أنا على علم باالرشادات التالي بيانها وتمت احاطتي بها

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

 الشنجن. منطقة دول من أخرى دول دخول من منعكم إلى يؤدي قد كما ألمانيا دخول من منعكم إلى

 الطلب. رفض إلى مستوفاة غير مستندات تقديم يؤدي قد 

 .بموجب توقيعي أقر بأنني قرأت ورقة االرشادات وفهمت ما جاء فيها  

   ي.بموجب توقيعي هذا أن تقوم السفارة بالتواصل معي من خالل البريد االلكترونأوافق  

 

  توقيع مقدم الطلب:المكان والتاريخ و

 

 

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

