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   ارشادات بشأن التأشيرة المحلية
 ٢٠٢٢ /٨اصدار 

 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. d. مع وضع عالمة في ورقة االرشادابنفس 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

 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 الرابط التالي معلومات عن ف. تجدون ها قبل الموعد المحدد لكميوالدبلومات الحاصلين عليتعين التصديق على الشهادات  .8
  Link  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. قدوأسابيع  ٥ – ٤دة حوالي من يستغرق وقت النظر في الطلبات في العا .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 النظر االعتيادية فيهيرجى عدم االستفسار عن حالة الطلب في أثناء فترة  .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

  



 معلومات عامة

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

)Studienkollegلموافقات ) التقدم بطلب الحصول على تاشيرة ألغراض الدراسة في ألمانيا. ونوصي باالهتمام بالحصول على ا

  المذكورة في مرحلة مبكرة.

  جانبية بالتوازي مع الدراسة. يمكن لتمويل معيشتكم القيام بأعمال 

 .بعد انهاء الدراسة لديكم إمكانية البحث عن فرصة عمل 

 المستندات األساسية المطلوبة

 المستندات)باإلضافة إلى تقديم صورتين من تقديم نسختين من جميع المستندات (من حيث المبدأ يرجى 

 جواز السفر ال يزيد عمره عن عشر سنوات ويحتوي على صفحتين فارغتين على األقل وغير تالف. 

 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.  

 نموذج الطلب والتعريف القانوني . 1

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

dazugehörige Belehrung 

 صورة)ثالث المعايير ( مستوفاه ة حديثةصوره شخصي . 2

برجاء عدم لصق ( نموذج طلب التأشيرة وصورة شخصية وصورة شخصية أخري لعمل مسح ضوئي (سكان) لها ٢عدد 

  passbild.net-www.biometrischesمزيد من المعلومات بشأن الصورة الشخصية البيومترية تجدونها هنا  –الصورة 

 أشهر ستة أكثر من يرجع تاريخ الصورة إلى ال  

 خلفيه الصورة بيضاء.  

  رقمياً.لم يتم تعديل الصورة 

  



 ة لدواعي السفرند يفيد توافر حماية تأمينية كافيمست . 3

 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 القانونيإذا كنت تريد كدارس ابرام تأمين صحي في التأمين الصحي 
  فقط بعد الحصول على محل إقامة في ألمانية والقيد بالدراسة. 

وذلك لحين القيد بمكان  فيتيعن ابرام تأمين صحي خاص سبقم ألمانيا قبل الحصول على ما وصلتأما إذا 
  الدراسة واتمام اجراءات التأمين الصحي القانوني.

يمكن أن يستثنى منح الحماية التأمينية إذا كانت اإلقامة طويلة األمد أو دائمة.  التأمين الصحي ألغراض السفر
 .“Incoming-Versicherungen„مثل هذا االستثناء قد يكون في ما يطلق عليه 

 اثبات الغرض من الزيارة:

تية الخاصة بكم: . 1 لذا  السيرة ا

 سيرة ذاتية كتبها صابحها بنفسه  

 يمكن تتبعها دون فراغات زمنية 

 .توضح دراسة مقدم الطلب حتى تاريخه مع إرفاق المستندات الدالة عليها 

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

  على السيرة الذاتية؟شخصياً هل قمتم بالتوقيع 

 خطاب التقدم للدراسة . 2

 قمتم بكتابته بأنفسكم وبالتوقيع عليه 

 واختياركم للجامعة يوضح سبب رغبتكم في الدراسة وتوقعاتكم وأهدافكم من الدراسة  

  



دالة على الدراسة المدرسية/ الجامعية . 3  المستندات ال

ارفاق المستندات الدالة على آخر مؤهل مدرسي/ جامعي حصلتم عليه مع شهادة بالدرجات (شهادة يتعين 

عليها. حيث  والتصديقالجامعية  الشهادة المدرسية أو ترجمةمدرسية أو جامعية أو درجة الماجيستير). يتعين 

  التأشيرة.عليها قبل موعد تقديم طلب  على الشهادات والدبلومات الحاصلينيتعين التصديق 

  لتحاق بالدراسة بهاإللمانية على األموافقة إحدى الجامعات ا

o :شهادة تفيد قبول الدراس بإحدى الدورات الدراسية التحضيرية (متضمنة الموعد  بديالً عن ذلك
 المؤكد لبداية الدورة)

ً لالطار األوروبي  B1، على أن يعادل مستوى إجادة الطالب للغة المستوى  األلمانيةللغة اشهادة تفيد إجادة  وفقا
 المرجعي للغات

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

  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

بالمدرسة أو بالجامعة هى اللغة اإلنجليزية، أو قد يتتطلب األمر تقديم إضافة إلى ذلك شهادة تفيد القيد 

  بمركز لتعلم اللغة األلمانية.

 :االقامة اثبات مصدر التمويل . 4

 

. عند التقدم بطلب التأشيرة. وعند يورو شهريا بحد أدني ٩٣٤, -مبلغ فر لديك اأن يتو لإلقامة في ألمانيا يتعين
يكفي لمدة عام سواء من خالل  يورو١١٢٠٨, -بحد أدنى مبلغ التقدم بطلب التأشيرة يتعين أن تثبت توافر 

 النفقات. يام أحد األشخاص المقيمين بألمانيا باالقرار رسمياً بتحملأو من خالل ق الحساب المجمد

التقدم بطلب  قبلافتح الحساب المجمد في وقت مناسب  اثبات مصدر التمويل من خالل الحساب المجمد:
الحصول على التأشيرة. عند تقديم طلب التأشيرة تقبل فقط الشهادة الرسمية التي تثبت فتح الحساب المجمد والتي 

مبلغ الشهري المتاح. أما إذا لم يتم ذكر هذه المبالغ في يتم فيها ذكر اجمال المبلغ المودع في الحساب المجمد وال
شهادة اثبات فتح الحساب البنكي المجمد فتعد هذه الشهادة غير كافية. تجدون مزيداً من المعلومات تحت هذا 

  Linkالرابط. 

 :التمويل من خالل ما يلييمكنكم اثبات مصدر 

 يورو شهريا) ٩٣٤, -يورو (١١٢٠٨, -لمانية بقيمة أللدى احدى المؤسسات المصرفية ا حساب مجمد .5
 

لمانية المعتمدة أو من ألشهادة تفيد حصول الطالب على منحة دراسية من إحدى الجهات ابديالً عن ذلك:  . 6
  الحكومة المصرية



فيه بتحمل نفقات  يتعهدفى ألمانيا  من له محل إقامة دائممشخاص ألإقرار من أحد ابديالً عن ذلك:  .7
 .االقامة فى قانون ٦٨-٦٦الطالب طول فترة الدراسة و ذلك طبقا للمواد

  

 

 رسوم التأشيرة:

 ويتم سدادها بالعملة المحلية! يورو 75تبلغ رسوم التأشيرة 

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

جدير بالذكر أنه ال يتم رد الرسوم في حالة رفض الطلب أو سحبه. كذلك يرجى مراعاة أنه في حالة عدم 

الحضور للموعد أو الحضور له بمستندات غير كاملة فإنه ال يتم رد رسوم الخدمة الخاصة بشركة 

TLScontact.  

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

 بمكاتب لملء نماذج الطلبات.

لتالي بيانها وتمت احاطتي بها   أنا على علم باالرشادات ا

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

 منطقة دول من أخرى دول دخول من)منعكم إلى يؤدي قد كما ألمانيا دخول من منعكم إلى يؤدي

 الشنجن.

 الطلب. رفض إلى مستوفاة غير مستندات تقديم يؤدي قد 

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

  ي.االلكترونصل معي من خالل البريد أوافق بموجب توقيعي هذا أن تقوم السفارة بالتوا  

 

 

 توقيع مقدم الطلب:


