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 ارشادات بشأن

 على للحصولسريعة ال رجراااتاإل

 التأشيرة الخاصة بالكوادر الفنية المتخصصة

 

 االجراءات السريعة للحصول على التأشيرة الخاصة بالكوادر الفنية المتخصصة: االستفادة منالتالي بيانها في الحاالت يمكن فقط 

 

 مهني مؤهلعلى  الكوادر الفنية المتخصصة الحاصلة □

 عال مؤهلعلى  المتخصصة الحاصلةالكوادر الفنية  □

 المتميزةالكفاءات  ذوو □
 الباحثون □
 التدريب المهني حاالت □
 المهنية األجنبية المؤهالت اعتماداجراءات  □
  يزةتمخبرات عملية ممع توافر  اليةعنشاط يحتاج إلى كفاءة  معينة: ممارسة مهنفي  □

 واألخصائيينالقيادية والكفاءات  الكوادر :لىع إضافية توافر شروط أخرى ينطبق ذلك أيضاً عند □
 
 

مصلحة شئون من جانب  موافقة مبدئيةتوافر يتعين للحصول على التأشيرة الخاصة بالكوادر الفنية المتخصصة لتطبيق االجراءات السريعة 

. وتبلغ قيمة الرسوم التي يتعين سدادها افقة. ويمكن فقط لرب العمل التقدم بطلب الحصول على هذه المو(وليس مكتب العمل)األجانب في ألمانيا 
. في حالة عدم توافر الموافقة التأشيرة منح سومرو  إجراءات االعتماد رسومهذه الرسوم  تتضمنوال يورو،  ٤١١لدى مصلحة شئون األجانب 

 .التقدم للحصول على تأشيرة للعملالمبدئية المذكورة آنفاً يرجى اتباع االرشادات األخرى الخاصة ب
 

 .طلبات التأشيرة إال إذا كانت مشفوعة بكامل المستندات المطلوبةال يمكن ضمان سرعة النظر في 

تأخير على جميع مقدمي طلبات التأشيرة غير المستوفاة كافة البيانات أو غير مشفوعة بكامل المستندات المطلوبة العلم بأنه يترتب على ما سبق 

 . النظر في طلبات التأشيرة الخاصة بهم

 

تلك تقديم كافة المستندات التي يتعين إرفاقها بطلب التأشيرة ،  وعليه نرجو من سيادتكم  استيفاءمن  التحقق القائمة التاليةيمكنكم من خالل 

 .الحضور لتقديم طلب التأشيرة عند المستندات
 
 

  المستندات المطلوبة

 

 أوال: مستندات عامة:

وجواز السفر السابق إن وجد وصور  ؛قل بعد انتهاء صالحية التأشيرة المطلوبة(ألثة أشهر على اصالح لمدة ثاليكون ساري ) جواز سفر □

  ؛ضوئية من جميع صفحات جوازي السفر )باستثناء الصفحات الخالية(

عاً بشكل مرفقاً بهما التعريف القانوني )يرجى التوقيع عليهم جمي من صاحب الطلب شخصيا عليهماوموقع  طلب تأشيرة من نموذجان □

. بعد ذلك يرجى طباعة الطلب،  videx-national.diplo.deفي النموذج المتوافر أونالين على صفحة منفصل(. برجاء ملء الطلب 

   إال أنه يتعين ملء النموذج بإحدى اللغتين اإلنجليزية أو األلمانية. www.kairo.diplo.deتجدون نموذج الطلب باللغة العربية تح  الرابط 

 صور فوتغرافية حديثة( ٣د )عد □

 (على صفحة السفارة على االنترن  اإلرشادات الخاصة بالصوريمكن الرجوع إلي ) 

 تغطي المدة منذ بدء سريان التأشيرة وحتى بدء العمل في ألمانيا )يتم تقديمها عند منح التأشيرة( وثيقة تأمين صحى □
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 الغرض من الزيارة:ب ثانيا: مستندات خاصة

 

فيمكن  اإللكترونيقسم التأشيرات من خالل البريد  حالة ارسال مكتب شئون األجانب الموافقة المبدئية إلىالموافقة المبدئية )في  أصل □
 .منها( عادية في هذه الحالة تقديم صورة

 

 (صورة ٢ندات التي تم ارفاقها مع الموافقة المبدئية )مرفق بها في العادة عدد المست أصولتقدم  □

 عقد عمل/ عرض عمل ملزم □  

 .بنجاح انهاء الدراسة الجامعية أو التدريب المهنيتفيد خارج ألمانيا وتم الحصول عليها شهادة المؤهل/ شهادة تخرج  □  

 شهادة الحصول على المؤهل اللغوي المطلوب للسفر. □  

     A1وشهادات الميالد، باإلضافة إلى شهادة اتمام المرحلة   : تقدم قسيمة الزواجفي حالة سفر الزوج/الزوجة واألطفال القُصر □          
  في دورات اللغة األلمانية للزوج/ الزوجة 

نرجو من حضراتكم مراجعة االرشادات الخاصة بلم شمل األسرة )يمكن اصدار تأشيرة ألفراد األسرة فقط في حالة كما   
 (كافة طلبات التأشيرة لألسرة مجمعة. معلى أن تقدتوافر شروط منح التأشيرة ألغراض لم الشمل 

 

 

 ارشادات عامة فيما يتعلق بالمستندات المقدمة

 

o  لكل مستند تينضوئي تينبصورالمستندات مرفقة  أصول م كافةتقد. 

o  لمانية أحد على أن يقوم بالترجمة الى األ ،االلمانية ةاللغ إلىمترجمة  تقدم باللغة األلمانية أو اإلنجليزية أوكل المستندات يجب ان

 هادات الصادرة باللغة اإلنجليزية.وال داع لترجمة الش المترجمين المعتمدين من السفارة.

o ويمكن الحصول على معلومات فيما يتعلق بعملية التوثيق عن  .كما يجب ترجمة واعتماد و توثيق كافة الشهادات العامة المصرية المقدمة

 http://www.kairo.diplo.de/Vertretung/kairo/de/04/Konsularhilfe/seite__legalisation.html طريق الرابط التالى

o ندات أخرى.حوال على تقديم مستألتحتفظ السفارة بحقها في أن تعلق موافقتها على منح التأشيرة فى بعض ا 

 

 

 معلومات إضافية عن إرجرااات منح التأشيرة:

 

  واليمن وليبيا وسوريا. شخاص المقيمين فى مصرألاالسفارة األلمانية بالقاهرة مختصة فقط بالنظر في طلبات 

      عند تقديم طلب التأشيرة حضور طالب التأشيرة شخصيا يتعين. 

      اً من صاحبه.يتعين أن يكون جواز السفر موقع عليه شخصي 

      بعد تقديم  يستغرق النظر في طلبات االجراءات السريعة للحصول على التأشيرة الخاصة بالكوادر الفنية المتخصصة

. ويتم االتصال  المراجعاتفي العادة ثالثة أسابيع. وقد تطول هذه المدة حال ضرورة القيام ببعض  الموافقة المبدئية

 تهاء النظر في طلباتهم.بمقدمي الطلبات مباشرة بعد ان

 

 

دونما أي ادعاء باكتمالها أو هذه االرشادات تهدف فقط إلى تنظيم واعداد المستندات الالزمة لتقديم الطلبات. كما يتم تحديثها بشكل مستمر، 

 حصريتها.
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