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تأشيرة ﻷغراض الدراسة فى ألمانيا
(مدة اﻹقامة أكثر من ثالثة أشهر)
ال يمكن ضمان سرعة النظر في طلبات التأشيرة إال إذا كانت مشفوعة بكامل المستندات المطلوبة وعلى جميع مقدمي
طلبات التأشيرة غير المستوفاة كافة البيانات أو غير المشفوعة بكامل المستندات المطلوبة العلم بأنه يترتب على ما سبق
تأخير النظر في طلبات التأشيرة الخاصة بهم.
يمكنكم من خالل القائمة التالية التحقق من استيفاء كافة المستندات التي يتعين إرفاقها بطلب التأشيرة ،وعليه نرجو من
سيادتكم تقديم المستندات بالترتيب التالي عند الحضور في الموعد المحدد لكم.

المستندات المطلوبة:
أوال :مستندات عامة:






جواز سفر ساري (صالح لمدة ثالثة أشهر على اﻷقل بعد انتهاء صالحية التأشيرة المطلوبة) ؛ جواز السفر السابق
إن وجد وصور ضوئية من جميع صفحات جوازي السفر (باستثناء الصفحات الخالية)؛
نموذجان من طلب التأشيرة مستوفيان البيانات وموقع عليهما من صاحب الطلب شخصيا ،باإلضافة إلى نموذجان
من التعريف القانوني (يتم التوقيع عليهما بشكل منفصل) .كما نرجو ملء إستمارة طلب التأشيرة من خالل النموذج
المتوفر على اإلنترنت على العنوان  .VIDEX-NATIONAL.DIPLO.DEبعد ذلك قم بطباعة الطلب .كما يمكنكم
الحصول على نموذج طلب التأشيرة باللغة العربية من الرابط التالي WWW.KAIRO.DIPLO.DE :إال أنه يتعن
ملء االستمارة باللغة اﻷلمانية أو اإلنجليزية.
 ٣صور فوتغرافية حديثة مستوفية المعايير البيومترية  ،برجاء اإلطالع على نماذج الصور الفوتوغرافية على موقع
السفارة على شبكة اإلنترنت WWW.KAIRO.DIPLO.DE
بعد منح التأشيرة يتعين تقديم وثيقة تأمين صحى سارية تغطى الفترة اﻷولى من اإلقامة ،أي للمدة منذ بداية صالحية
التأشيرة وحتى تاريخ بداية الدراسة في ألمانيا.

ثانيا :مستندات خاصة بالغرض من الزيارة :






السيرة الذاتية
خطاب موضح به الدافع الختيار مجال الدراسة في ألمانيا )(MOTIVATION LETTER
شهادة مترجمة ومصدق عليها تفيد الحصول على مؤهل مدرسي
إن اقتضى اﻷمر شهادة تفيد الحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله مع بيان بالدرجات (على أن يتم ترجمة كل ما
سبق والتصديق عليه)
موافقة إحدى الجامعات اﻷلمانية على اإللتحاق بالدراسة بها (جامعة /معهد فنى عالى)
أو

شهادة تفيد قبول الدراس بإحدى الدورات الدراسية التحضيرية ( STUDIENKOLLEGمتضمنة الموعد المؤكد
لبداية الدورة) ؛
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و

 شهادة تفيد إجادة الطالب للغة الدراسة وفقا ً لإلطار المرجعي اﻷوروبي للغات ،على أن يعادل مستوى إجادة الطالب
للغة المستوى ( B1إثبات إجادة اللغة اﻷلمانية إذا كانت الدراسة باللغة اﻷلمانية) ؛
برجاء مراعاة ما يلى :إن قبول الدارس بإحدى دورات اللغة التحضيرية ال يعنى بالضرورة استيفاء الدارس لكافة الشروط الفنية المطلوب توافرها
للدراسة بالجامعة ،حيث أنه وفقا ً للمعلومات المتوافرة لدى السفارة فإن بعض الجامعات تقوم بالتحقق من توافر الشروط الفنية المطلوبة للدراسة بها
بعد إجتياز الدارس لدورات اللغة.

ثالثا :شهادة تفيد مصدر تمويل اﻹقامة:
 حساب مجمد لدى احدى المؤسسات المصرفية اﻷلمانية بقيمة  ١٠٣٣٢ ,-يورو (بحد أدنى  ٨٦١ ,-يوروشهريا)
 أو
 شهادة تفيد حصول الطالب على منحة دراسية من إحدى الجهات اﻷلمانية الحكومية المعتمدة أو من الحكومةالمصرية
أو
 إقرار من أحد اﻷشخاص المقيمين بشكل دائم فى ألمانيا يتعهد فيه بتحمل نفقات الطالب طول فترة الدراسة وذلك طبقا للمواد  ٦٨-٦٦فى قانون االقامة

ارشادات عامة فيما يتعلق بالمستندات المقدمة:
 يرجى تقديم كافة أصول المستندات مرفقة بصورتين ضوئيتين لكل مستند.
 كل المستندات يجب ان تكون باحدى اللغتين االلمانية أو االنجليزية أو تكون مترجمة الى االلمانية عن طريق أحد
المترجمين المعتمدين من السفارة .أما الشهادات المحررة باللغة اﻹنجليزية فال يتعين ترجمتها.
 يتعين ترجمة و اعتماد و توثيق كافة الشهادات العامة المصرية المقدمة ويمكن الحصول على معلومات فيما
يتعلق بعملية التصديق والتوثيق عن طريق الرابط التالى:
http://www.kairo.diplo.de/Vertretung/kairo/de/04/Konsularhilfe/seite__legalisation.html


تحتفظ السفارة بحقها في أن تعلق موافقتها على منح التأشيرة فى بعض اﻷحوال على تقديم مستندات أخرى.

معلومات مهمة عن إجراءات منح التأشيرة:








السفارة اﻷلمانية بالقاهرة مختصة فقط بالنظر في طلبات اﻷشخاص المقيمين فى مصر.
يعتبر حضور طالب التأشيرة شخصيا عند تقديم طلب التأشيرة شرطا أساسيا.
يتعين أن يكون جواز سفر موقعا ً عليه من صاحب الطلب شخصيا ً.
لإلجابة على اإلستفسارات المتعلقة بالشئون اﻷكاديمية فإنه يرجى اإلتصال بالهيئة اﻷلمانية للتبادل العلمى ( )DAADالكائن
مقرها فى  ١١شارع الصالح أيوب  ،الزمالك  ،القاهرة (ت ، ٢٧٣٥٢٧٢٦ :فاكس.)٢٧٣٨٤١٣٦ :
يمكن من خارج ألمانيا فتح حساب مجمد لدى أحد المؤسسات المصرفية اﻷلمانية .يمكن من حيث المبدأ فتح حساب مجمد
لدى جميع المؤسسات المصرفية فى ألمانيا والمصرح لها مباشرة أعمال البنوك.
تلزم موافقة مصلحة شئون اﻷجانب بالبلدية المزمع اإلقامة بها لمنح التأشيرة.
يستغرق البت في الطلب عادة بضعة أسابيع أو شهور حيث أنه ال يحق للسفارة منح التأشيرة المطلوبة إالبعد الحصول على
موافقة مصلحة شئون اﻷجانب .والسفارة ال يتسنى لها التأثير على مدة اإلجراءات أو على قرار مصلحة شئون اﻷجانب.
ويتم إخطار صاحب الطلب بالنتيجة فور صدورها.

للحصول على معلومات إضافية برجاء اﻹطالع على موقع السفارة اﻷلمانية بالقاهرة على شبكة اﻹنترنت تحت عنوان:
www.kairo.diplo.de
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