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 ٢٠٢٢ /١٢اصدار 

 االشتراك في دورة لغةغراض ألأشيرة ت

 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. تمع وضع عالمة في ورقة االرشادا. بنفس الترتيب التالي المستنداتترتيب يرجى  .2

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

 .مصرفى 

  VIDEXلمنوذج طلب التأشيرة يرجى استخدام تطبيق .4

خالل التسجيل على موقع السفارة األلمانية )برنامج حجز المواعيد( لحجز برجاء حجز موعد تقديم طلب التأشيرة من  .5

 .الصحيح واختيار نوع التأشيرةالموعد الخاص بكم 

 .وتقديم طلب التأشيرة وبصمات األصابع هناكفي الموعد المحدد شخصيا  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 الرابط التالي معلومات ف. تجدون الموعد المحدد لكم قبلها يوالدبلومات الحاصلين علالتصديق على الشهادات يتعين  .8

  Link  عن اجراءات التصديق على الشهادات المصرية

 Sperrkontos.من خارج ألمانياحساب بنكي مجمد يمكن فتح  .9

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

 .إلى بعد وصول هذه الموافقة

 تطول هذه المدة في حاالت خاصة. قدو أسبوع ١٢ – ٨يستغرق وقت النظر في الطلبات في العادة حوالي من  .11

 تحتفظ السفارة بالحق في طلب المزيد من المستندات.  .12

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

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

 بقسم التأشيرات، وبالتالي ال يمكن اإلجابة عنها.إضافي 

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

 من منعكم إلى يؤدي وقد الطلب، رفض إلى بالضرورة خاطئة ببيانات اإلدالء أو مزورة مستندات /أوراق تقديم يؤدي .16

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

في حالة رغبتكم في البدء في الدراسة أو االنضمام في دورات تدريبية فال تنطبق ورقة االرشادات هذه عليكم. فهذه االرشادات 

كن فيم نضمام في دورة لدراسة اللغة فقط. إذا كنتم تودون االبدورات اللغة التي ال يعقبها دراسة أو دورات تدريبيةخاصة فقط 

، على من ثالثة أشهر إلى سنة بحد أقصى لمدة تتراوحف من قانون اإلقامة األلماني  ١٦م المادة ألحكامنحكم تصريح إقامة وفقاً 

. بحيث تكون مدة الدورة ساعة دراسية في األسبوع على األقل ١٨ بواقعأن تكون دورة اللغة هذه دورة مكثفة والدراسة فيها يومية 

مل للغة األلمانية. وال ينطبق هذا األمر على دورات اللغة التي تنعقد في محددة وأن يكون الغرض منها الحصول على تعليم شا

عطالت نهاية األسبوع فقط أو في الفترة المسائية. باإلضافة إلى ذلك فال تنطبق ورقة االرشادات هذه على دورات اللغة بغرض 

 االندماج في المجتمع.

 .غير مسموح بالعمل في أثناء مدة انعقاد دورة اللغة 

 مسموح بتغيير الغرض من اإلقامة بعد انتهاء دورة اللغة بنجاح إال في حاالت قليلة جداً. وعليه يرجى اإلفادة عند  غير

 تقديم طلب الحصول على التأشيرة إن كنتم تنوون اإلقامة لمدة أخرى في ألمانيا بعد انهاء دورة اللغة.

 المستندات األساسية المطلوبة

 ضوئية صورة ٢ساري + عدد سفر جواز  -１

 .عن عشر سنوات ويحتوي على صفحتين فارغتين على األقل وغير تالف رجع تاريخ اصدار جواز السفرال ي -

 .جواز السفر ساري المفعول لمدة ثالثة أشهر على األقل بعد الفترة المطلوبة لإلقامة في الخارج -

 .تم التوقيع على جواز السفر من قبل حامل جواز السفر قبل تقديم الطلب -

 .جواز السفر بوضوح من صورة جواز السفر صاحبيمكن تحديد  -

 .تم عمل نسخ من صفحة البيانات ، الصفحة الثالثة والتأشيرات السابقة -

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

لتعريف القانوني ٢عدد  - 2  نموذج الطلب وا

 المرتبط به التعريف القانونيمكتمل بالكامل وموقع شخصيًا وورقه   nationaler Visumantrag نموذج  استمارة

dazugehörige Belehrung 

 ستوفاه المعايير صوره شخصية حديثة م ٣عدد  -3

 وصورة شخصية أخري لعمل مسح ضوئي )سكان( لها .صورة شخصية كل نموذج ملصق علينموذج طلب التأشيرة  ٢عدد 

 www.biometrisches-مزيد من المعلومات بشأن الصورة الشخصية البيومترية تجدونها هنا  –)برجاء عدم لصق الصورة 

passbild.net 

 أشهر ستة أكثر من يرجع تاريخ الصورة إلى ال -

 .الصورة بيضاءة خلفي -

 رقمياً.لم يتم تعديل الصورة  -
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 صورة من المستند ١+ عدد  ة لدواعي السفرند يفيد توافر حماية تأمينية كافيمست -２

 .التأمين صالح لجميع دول شنجن -

 .يورو ٣٠.٠٠٠هو  التأمينية  الحد األدنى للتغطية -

 .للعالجال توجد قيود أو استبعاد  -

 اثبات الغرض من الزيارة:

لذاتية الخاصة بكم .1  :+ صورة منها السيرة ا

 سيرة ذاتية كتبها صابحها بنفسه  

 يمكن تتبعها دون فراغات زمنية 

 وضح دراسة مقدم الطلب حتى تاريخهت. 

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

  على السيرة الذاتية؟شخصياً هل قمتم بالتوقيع 

 + صورة منها المستندات الدالة على الدراسة المدرسية/ الجامعية .2

 خطاب من رب العمل –شهادة تفيد الدراسة بالجامعة  –الشهادة الجامعية  –على سبيل المثال: شهادة مدرسية 

انتهاء دورة اللغة إلى عملكم يرجى تقديم شهادة من صاحب العمل تفيد بأن حصولكم على دورة اللغة الزماً  في حالة عودتكم بعد

للترقي الوظيفي مع ذكر األسباب التي تدعو النضمام في الدورة ومدة العمل لدى رب العمل والوظيفة التي تشغلونها والدخل 

 الشهري بالشركة.

 + صورة منه اللغة دراسةطاب التقدم لخ .3

  بأنفسكم وبالتوقيع عليهقمتم بكتابته 

  اللغة األلمانية دراسةتوقعاتكم وأهدافكم من باإلضافة إلى  والدافع الوظيفي لهااللغة  دراسةيوضح سبب رغبتكم في. 

 

لتالية + عدد )طلب  .4 لبيانات ا لتقدم لدراسة اللغة مع ذكر ا  ( صورة١ا

 مكان انعقاد الدورة -１

 مدة الدورة -２

 اللغوي قبل بدء دورة اللغة والمستوى اللغوي المنشود عند انتهاء الدورة اللغويةالمستوى  -３

 أسبوعياً( ١٨عدد ساعات الدراسة األسبوعية )بحد أدنى  -４

 اثبات سداد رسوم دورة اللغة لمدة اإلقامة بالكامل. -５

 صورة منها ١شهادة بالمستوى اللغوي + عدد  .5

إال أنه توجد في مصر العديد من فرص تعلم اللغة األلمانية ملزماً، قدم لدورة اللغة األلمانية ليس شرطاً االلمام باللغة األلمانية قبل الت

 وعليه يكون طلب الحصول على التأشيرة ألغراض االنضمام في دورة لغة ألمانية دون سابق معرفة باللغة يكون غير مقبول.



 في حالة االلمام باللغة األلمانية:

مختبري اللغة المعترف بهم لدي جمعية مختبري اللغة  لمعاييردة اللغة التي تم الحصول عليها وفقاً يرجى تقديم شها -

 المعروفة باسم ALTE، وهم في القاهرة: أوروبا في

 ECLومعهد  TestDafو دبلومة النمساوية للغة ومعهد  telc GmbHمعهد جوته و

 

 شهادة اتمام المشاركة في دورات لغة. -

لتمويلاثبات  .6  :( صورة١+ عدد ) االقامة مصدر ا

. وعند التقدم بطلب التأشيرة يتعين أن تثبت توافر يورو شهريا بحد أدني ١٠٢٧, -مبلغ لإلقامة في ألمانيا يتعين أن يتوافر لديك 

المقيمين بألمانيا يام أحد األشخاص أو من خالل ق الحساب المجمديكفي لمدة عام سواء من خالل  يورو ١٢٣٢٤, -بحد أدنى مبلغ 

 باالقرار رسمياً بتحمل النفقات.

التقدم بطلب الحصول على التأشيرة.  قبلافتح الحساب المجمد في وقت مناسب اثبات مصدر التمويل من خالل الحساب المجمد: 

المبلغ المودع في  يجمالعند تقديم طلب التأشيرة تقبل فقط الشهادة الرسمية التي تثبت فتح الحساب المجمد والتي يتم فيها ذكر ا

الحساب المجمد والمبلغ الشهري المتاح. أما إذا لم يتم ذكر هذه المبالغ في شهادة اثبات فتح الحساب البنكي المجمد فتعد هذه الشهادة 

 Linkغير كافية. تجدون مزيداً من المعلومات تحت هذا الرابط. 

 :يمكنكم اثبات مصدر التمويل من خالل ما يلي

 بحد أدنى يورو شهريا ١٠٢٧, -بقيمة لمانية أللدى احدى المؤسسات المصرفية ا حساب مجمد -

فيه بتحمل نفقات الطالب طول فترة  يتعهدفى ألمانيا  ممن له محل إقامة دائمشخاص ألإقرار من أحد ابديالً عن ذلك:  -

 .االقامة فى قانون ٦٨- ٦٦الدراسة و ذلك طبقا للمواد

 

 رسوم التأشيرة:

 ويتم سدادها بالعملة المحلية! يورو 75تبلغ رسوم التأشيرة 

. جدير بالذكر أنه TLScontactرسوم خدمة شركة  بالتأشيرةيوجد باإلضافة إلى الرسوم الخاصة  عند التقدم بطلب التأشيرة

ال يتم رد الرسوم في حالة رفض الطلب أو سحبه. كذلك يرجى مراعاة أنه في حالة عدم الحضور للموعد أو الحضور له 

  .TLScontactبمستندات غير كاملة فإنه ال يتم رد رسوم الخدمة الخاصة بشركة 

مجانية. وليس هناك داع لالستعانة بمكاتب لملء نماذج كافة المستندات واإلرشادات ونماذج الطلبات التي تصدرها السفارة 

 الطلبات.
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