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 اٌظٛسح 

 اٌفٛرٛغشاف١خ 

 

شٕغٓدخٛي ِٕطمخ رأش١شح  طٍت ِٕخ  

 
 ِجبًٔب رزٛفش ٘زٖ االسزّبسح

 
 
 
 
 

  اٌشس١ّخ ادٌٍزذ٠ٚٓ اٌجضء ٘زا ٠ذزفع    x)) اٌٍمت .1

 اٌّؼ١ٕخ اٌسٍطبد لجً ِٓ           

 :ربس٠خ رمذ٠ُ اٌطٍت    (x)( ج١ّغ األسّبء اٌؼبئ١ٍخ اٌّسجك اسزؼّبٌٙب)اإلسُ اٌؼبئٍٟ ػٕذ اٌٛالدح  أٌٍمت أٚ .2

  (x)(األسّبء)سُ اإل .3

 

 :سلُ رسج١ً اٌطٍت   

ربس٠خ ا١ٌّالد   .4

 (اٌؼبَ –اٌشٙش  –ا١ٌَٛ )

 

 ِىبْ ا١ٌّالد .5

 

 

 ا١ٌّالدثٍذ  .6

 

 اٌجٕس١خ اٌذب١ٌخ .7

ٚاٌجٕس١خ ػٕذ ا١ٌّالد ئْ وبٔذ 

 رخزٍف

 

 رُ رمذ٠ُ اٌطٍت   

 اٌمٕظ١ٍخ/ اٌسفبسح  طش٠ك ػٓ □ 

 ِشوض رمذ٠ُ اٌطٍجبد اٌّشزشن طش٠ك ػٓ □ 

 اٌخذِبدٍٔه  ِٓ ٠مذَ   طش٠ك ػٓ □ 

 ٚس١ظ رجبسٞ طش٠ك ػٓ □ 

 ػٍٝ اٌذذٚد □ 

 

 :اإلسُ 

 ث١بٔبد أخشٜ□ 

  اٌجٕس .8

 أٔثٝ   □                  روش   □

                                                اإلجزّبػ١خ حاٌذبي .9

           ح/ ِطٍك  □    ح / ِزضٚج □  ح       / غ١ش ِزضٚج□ 

 ( أروش ثذلخ)أخشٜ  □             ح/ أسًِ   □      

( ئرا وبْ ِخزٍفًب ػٓ ػٕٛاْ اٌّزمذَ ثبٌطٍت)ٚاإلسُ ٚاٌؼٕٛاْ  اٌٍمت ٠زوش:٠ٓلبطشأشخبص فٟ دبي رمذ٠ُ اٌطٍت ِٓ لجً   .10

 . اٌٛطٟأٚ األِش ٌٟ ٚ / اٌّسإٚي ِسإ١ٌٚخ اٌٛاٌذ٠ٓٚجٕس١خ 

 

  

 :ِؼبٌجخ اٌٍّف 

 :اٌطٍت اٌٛثبئك اٌزٟ رذػُ  ٌذ٠ٗ ئرا وبْ ٠ذ اٌّٛاطٓثطبلخ االدٛاي اٌّذ١ٔخ أٚ قسلُ  .11

 جٛاص سفش □ 

 ِظذس اٌشصق □ 

 دػٛح □ 

 ٔمًايٚس١ٍخ  □ 

 □   TMI(ٚث١مخ رأ١ِٓ اٌسفش ٚاٌظذٟ اٌذ١ٌٚخ) 

:  أخشٜ  □ 

 

 :اٌمشاس اٌّزخز ثشأْ ِٕخ اٌزأش١شح  

 ِشفٛضخ □ 

 :ِّٕٛدخ  □ 

A □  

C □  

LTV □  

 

   اٌظالد١خفزشح  □ 

 اٌسفش صٔٛع جٛا .12

جٛاص خبص   □     جٛاص سسّٟ  □       جٛاص خذِخ  □        جٛاص دثٍِٛبسٟ □       ػبدٞجٛاص سفش  □

  (ٔشجٛ اٌزذذ٠ذ)اٌسفش  ادٔٛع آخش ِٓ جٛاص  □

ربس٠خ  .14 سلُ جٛاص اٌسفش .13

 اإلطذاس

 ٌغب٠خطبٌخ  .15

 

 اٌذائشح اٌّظذسح .16

ٌٍجٛاص 

 االٌىزشٟٚٔ ٚػٕٛأٗػٕٛاْ ئلبِخ ِمذَ اٌطٍت  .17

 

 

 

 اٌٙبرف( أسلبَ)سلُ 

  

ال         □                                                          غ١ش ثٍذ اٌجٕس١خ ٌّمذَ اٌطٍت  فٟ ثٍذاْ  أخشٜػٕٛاْ اإللبِخ فٟ  .18

 .... ....................................................سخظخ اإللبِخ أٚ ٚث١مخ أخشٜ ِٕبسجخ   □       ٔؼُ  □

 .................................. طبٌذخ ٌغب٠خ....... .................................سلُ                                         

 ..................................... ِٕز  

 .……………………...دزٝ  

 :ػذد اٌذخٛي  

         ِشر١ٓ  □ِشح ٚادذح  □ 

  ِزؼذدح اٌذخٛي □          

 اٌٛظ١فخ فٟ اٌٛلذ اٌذبٌٟ .19* 

 

 .إسم وعنوان المؤسسة التعلٌمٌة :عند الطالب. عنوان صاحب العمل ورقم الهاتف  .20* 

  

اٌسفش ( أ٘ذاف)٘ذف  .21

 أسجبة طذ١خ □ص٠بسح سس١ّخ     □س٠بضخ      □ثمبفخ       □أٚ أطذلبء       ػبئ١ٍخص٠بسح  □رجبسح       □     س١بدخ □ 

 (ٔشجٛ اٌزذذ٠ذ)غ١ش٘ب  □   رشأض٠ذ فٟ اٌّطبس        □س      ِشٚ □   سخ  دسا □

            :ػذد األ٠بَ  
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  اٌّمظٛد اٌسفش ا١ٌٙب اٌذٌٚخ اٌؼضٛ .22
 

 دٌٚخاٌذخٛي االٚي ٌّٕطمخ شٕغٓ .23
  

  

 اٌذخٛي  ِشاد ػذد   .24

 دخٛي ِزؼذدح □ئثٕبْ      □ٚادذ           □

دذد سجبء  –ح اٌؼجٛس أٚ فزش ِذح اإللبِخ اٌّزٛلؼخ   .25

 ػذد األ٠بَ
 

  

 

   اٌّؼزّذ  اٌسٍفاٌضٚج ٚاٌضٚجخ ٚاألطفبي، ٚ)ٚس٠ٛسشا أٚإٌّطمخ االلزظبد٠خ األٚسث١خ أال٠ٍّئٙب أفشاد ػبئٍخ ِٛاطٓ االرذبد األٚسثٟ  (*)اٌخبٔبد اٌزٟ رذًّ ػالِخ إٌجّخ       

   ػاللزُٙ ثٗرثجذ سس١ّخ ٚس٠ٛسشا ٚثبئك أٚإٌّطمخ االلزظبد٠خ األٚسث١خ األٚسثٟ أاالرذبد ِٛاطٓ أفشاد ػبئٍخ ٠جشص  اث١ُٕ. ْ ثبٌذك فٟ دش٠خ اٌزٕمًاٌّزّزؼٛ( فٟ خظ ِجبشش     

.   35ٚ  34ثُ ٠ٍّئْٛ اٌخبٔبد سلُ      

 

      (x)    ٌُج١بٔبد اٌّٛجٛدح فٟ جٛاص اٌسفشئدساج اٌج١بٔبد ف١ٙب ٚفمًب ي ٠جت 3 – 1اٌخبٔبد سل. 

 

 ال □              ثالس سٕٛاد ا٢خ١شح  ايِٕطمخ شٕغٓ إٌّّٛدخ خالي  رأش١شاد دخٛي .26

 .................................  دزٝ...................................  فزشح طالد١زٙب ِٕز( رٛاس٠خ)ٔؼُ       ربس٠خ   □      

 

 ِٕطمخ شٕغٓ اٌجظّبد اٌّأخٛرح سبثمًب ػٕذ رمذ٠ُ طٍت اٌذظٛي ػٍٝ رأش١شاد دخٛي .27

ٔؼُ                              □ال                         □

 ................................................ااٌزبس٠خ ئْ وبْ ِؼشٚف                              

                                                                                                          رأش١شح اٌذخٛي ثٍذ اٌّمظذ ئرا رُ ِٕذٙب .28

 

            ............................دزٝ ...........................فزشح طالد١زٙب ِٕز .............................طذسد ػٓ 

 

  

 ِٕطمخ شٕغٓاٌزبس٠خ اٌّزٛلغ ٌٍٛطٛي ئٌٝ  .29

 

 

 سح ِٕطمخ شٕغٓاٌزبس٠خ اٌّزٛلغ ٌّغبد .30

 

 

 

، ٌُ رزٛفش ئرا (. اٌذٚي األػضبء)اٌّم١ّ١ٓ فٟ دٌٚخ ػضٛ االرذبد ( أٚ االشخبص اٌذاػ١ٓ) ٌٍشخض اٌذاػٟٚاإلسُ  اٌٍمت .31* 

 (.فٟ دٚي أػضبء االرذبد)فٟ دٌٚخ ػضٛ االرذبد  أٚ ػٕٛاْ اٌسىٓ اٌّإلذ (أسّبء اٌفٕبدق)ئسُ اٌفٕذق  أدسج ٕ٘ب

 

 

 ِىبْ اٌسىٓ اٌّإلذ/اٌفٕذق/اٌذاػٟ ٌىزشٟٚٔ ٌٍشخض اٌؼٕٛاْ ٚػٕٛاْ اٌجش٠ذ اال
 

 

 

 سلُ اٌٙبرف ٚاٌفبوس
 

 

 

 اٌذاػ١خإٌّظّخ / ئسُ ٚػٕٛاْ اٌششوخ   .32* 
 

 إٌّظّخ/ سلُ اٌٙبرف ٚاٌفبوس ٌذٜ اٌششوخ 
 

 

 

 اٌذاػ١خإٌّظّخ /ٚاإلسُ ٚاٌؼٕٛاْ ٚاٌٙبرف ٚاٌفبوس ٚػٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٌذٜ اٌشخض اٌّسإٚي ػٓ االرظبي فٟ اٌششوخ اٌٍمت
 

 

  

 قبل  من تكالٌف المعٌشة والسفر خالل فترة مكوث المدعً مغطى  .33* 
 

 

 

 ِمذَ اٌطٍت ٔفسٗ  □

 

 سجً اٌذػُ  

 ٔمًذا □ 

 اٌش١ىبد اٌس١بد١خ  □

 ثطبلخ االئزّبْ □ 

 اإللبِخ اٌّذفٛػخ ِسجمًب □ 

 خذِبد إٌمً اٌّذفٛػخ ِسجمًب □ 

 (٠شجٝ اٌزذذ٠ذ)غ١ش٘ب  □ 

………..………………… 

 

 ، ٠شجٝ اٌزذذ٠ذ(، ششوخ أٚ ِٕظّخاٌذاػٟ)اٌىف١ً  □ 

 32ٚ 31ِٓ رُ روشٖ سبثمًب فٟ اٌخبٔبد سلُ  □ 

 ............................................... (٠شجٝ اٌزذذ٠ذ)غ١ش٘ب  □ 

 

 سجً اٌذػُ 

 ٔمًذا □ 

 رٛف١ش اٌسىٓ □ 

 رغط١خ وبفخ إٌفمبد خالي فزشح اإللبِخ □ 

 ي اٌّذفٛػخ ِسجمًبخذِبد إٌك □ 

 (٠شجٝ اٌزذذ٠ذ)غ١ش٘ب  ............................................... □ 
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 .أسشح اٌّٛاطٓ فٟ االرذبد األٚسثٟ أٚ إٌّطمخ األلزظبد٠خ األٚسث١خ أٚ س٠ٛسشااٌج١بٔبد اٌشخظ١خ ٌذٜ أفشاد  .34

 

 

  

 اٌٍمت

 

 

 (األسّبء)اإلسُ 

 

 

 ربس٠خ ا١ٌّالد

 

 

  

 اٌجٕس١خ

 

 سلُ جٛاص اٌسفش أٚ ا٠ٌٛٙخ

 

 

 

 .ٔٛع اٌؼاللخ اٌؼبئ١ٍخ ثّٛاطٓ االرذبد األٚسثٟ أٚ إٌّطمخ األلزظبد٠خ األٚسث١خ أٚ س٠ٛسشا .35

 ِؼزّذ فٟ اٌخظ اٌّجبشش سٍف □ح                 /دف١ذ  □         أطفبي  □ح               /صٚج  □

 

 

   اٌّىبْ ٚاٌزبس٠خ .36

  

ٌطٍت ِٓ لجً أشخبص فٟ دبي رمذ٠ُ ا)اٌزٛل١غ  .37

/ رٛل١غ اٌشخض اٌّسإٚي ِسإ١ٌٚخ اٌٛاٌذ٠ٓ : لبطش٠ٓ

 (.ٌٟٚ األِش أٚ اٌٛطٟ 

 

 

 

 

ب أْ سسَٛ طٍت اٌزأش١شح ئٕٟٔ  ًِ  .فٟ دبي اٌشفض الرؼبد أدسن رّب

 

 

 ( : 24ساجغ اٌخبٔخ سلُ )اإلفبدح اٌزٟ ٠جت اٌزٛل١غ ػ١ٍٙب فٟ دبي طٍت ِٕخ رأش١شح راد دخٛي ِزؼذدح 

 .أساضٟ اٌذٚي األػضبء فٟ اٌالدمخػٍُ ثضشٚسح ئثشاَ اٌزأ١ِٓ اٌظذٟ اٌىبفٟ إٌّبست ٚرٌه ٌفزشح ئلبِزٟ األٌٚٝ ٌٚفزشح ص٠بسارٟ  إٟٔ ػٍٝ

 

ٌعد ت األصابع أخذ بصما  -، وعند االقتضاء  الشخصٌة يت، وأخذ صور استمارة الطلب هذهجمع البٌانات المطلوبة عن طرٌق : على ما ٌلً تامة على علم وموافقة  إننً
ا الٌتستغنى عنه عند النظر فً طلب الحصول على التأشٌرة ؛  ًٌ ي تصورونموذج طلب التأشٌرة ، وكذلك بصمات أصابعً  فًشخصٌة التً تظهر ال يبٌانات جمٌعوأمًرا إجبار

 .التأشٌرةمنح ألغراض اتخاذ قرار بشأن طلبً  وذلكلجهات المعنٌة فً الدول األعضاء ومعالجتها من قبل تلك السلطات ،لها سلٌمسٌتم تالفوتوغرافٌة 

 
 نظام تدخل فً صالحٌتها أو إلغاءها أو تمدٌدسابًقا  سحب صالحٌة التأشٌرة الممنوحةقرار بالقرار المتخذ بشأن طلبً أو بهذه البٌانات ، وكذلك البٌانات المتعلقة ُتدخل 

(VIS) 1  ٌُحتفظ بها ومات للمعل بعملٌات  بالقٌام والسلطات المختصة اتتأشٌرمنح الفً متناول سلطات خاللها تكون  حٌثأقصاها خمس سنوات لمدة حول منح التأشٌرات  و
الوفاء بالشروط القانونٌة ن دخول على الحدود الخارجٌة ، وداخل الدول األعضاء ، وسلطات الهجرة واللجوء فً الدول األعضاء ألغراض التحقق مالتفتٌش على تأشٌرات ال

المسؤولة عن مثل الدائرة تحدٌد لهذه الشروط ، لدراسة طلب للجوء ، وبٌفون عد يأو لم  ٌفونلتحدٌد هوٌة األشخاص الذٌن الواإلقامة فً أراضً الدول األعضاء ، للدخول و
 اإلرهاب أعمال الوقاٌة والكشف والتحقٌق فًمن أجل ٌوروبول لمنظمة الالدول األعضاء ولدى  عنٌةالبٌانات أٌضا للسلطات الم توفرفً ظل ظروف معٌنة ستو .هذا الفحص

:  على عنوانوزارة الشؤون الخارجٌة للجمهورٌة التشٌكٌة، الموجودة : سلطات الدولة العضو المسؤولة عن معالجة البٌانات هً . وغٌرها من األعمال الجنائٌة الخطٌرة
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1  سطخ اٌجّٙٛس٠خ اٌزش١ى١خ ش  –؛ ِٚذ٠ش٠خ ششطخ األجبٔتPČR ،Olšanská 2, P.O. BOX 78, 130 51 Praha 3 ؛

 . Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7ٚٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ٌٍجّٙٛس٠خ اٌزش١ى١خ ، اٌّٛجٛدح ػٍٝ ػٕٛاْ  

 

فً أٌة دولة عضو االتحاد كما  وذلك VISظام المعلموماتً فً الن هالادختم  إالتً البٌانات المتعلقة بً شخصٌا  تخص معلوماتلحصول على لً احق ي هأنب على علموأنا 
حذف  نً طلبٌمكنوالمتعلقة بً دقٌقة الغٌر البٌانات وتصحٌح  لدي حق فً تعدٌلومات كما التً سلّمت تلك المعل على المعلومات حول الدولة العضوٌُحق لً الحصول 

الطرٌقة التً قد بناء على طلبً المحدد حول بلغنً تسوف والسلطات التً تعٌر النظر فً طلبً هذا . بصورة غٌر مشروعةالمعلومات الخاصة بً التً تمت معالجتها 
كٌف لً أن أقوم الطرٌقة ما هً السبل المتاحة لً لإلشراف على البٌانات الشخصٌة المتعلقة بً وعي وبالمتعلقة حقً فً التحقق من البٌانات الشخصٌة بها أمارس 

لسلطة ل حماٌة البٌانات الشخصٌةما ٌخص قدم الشكاوي فًوتُ . ذات الصلة وفقا للقانون الوطنً للدولة المعنٌة  حقوق توفٌر وسائل التصحٌحما فً ذلك تصحٌحها أو حذفها ، بب
. ul. Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 مكتب لحماٌة البٌانات الشخصٌة ، :و فً االتحاد عضال ةدولالداخلٌة لدى تلك الالوطنٌة 

 

سفض أٞ ث١بٔبد وبرثخ س١إدٞ اٌٝ اإلفبدح ة ٚأٔب أدسن أْ. ٚأطشح إٟٔٔ لذِذ ج١ّغ اٌج١بٔبد اٌّزوٛسح أػالٖ طجك أفضً ِب ٌذٞ ِٓ اٌّؼشفخ ٚاٌزفبط١ً ٟٚ٘ طذ١ذخ ٚوبٍِخ

 .اٌزٞ ٠زؼبًِ ِغ اٌطٍت ٚاٌّالدمخ اٌمضبئ١خ ثّٛجت لٛا١ٔٓ اٌذٌٚخ اٌؼضئٌٝ  رٌهؤدٞ ٞ وّب ٌزٟ لذ رُ ِٕذٙبأٚ ئٌغبء اٌزأش١شح ا طٍجٟ

 
لدى دخول األراضً األوروبٌة  شروط شرط  من أن حٌازة تأشٌرة دخول لٌست سوى بغت بلِل لقد أُ  .الممنوحةمغادرة أراضً الدول األعضاء قبل انقضاء مدة التأشٌرة ب أتعهد

رقم ( المفوضٌة األوروبٌة)من الالئحة  1الفقرة  5المادة  وفقحكام ذات الصلة فاء األلم أتمكن من وفً التعوٌض إذا  احقً منحنً يلً التأشٌرة ال منحجرد مو .الدول األعضاء
 .الدول األعضاء لدىدخول األراضً األوروبٌة  عندها مرة أخرى ٌتم التحقق منالدخول سشروط وفاء أما . يرفض دخولوبالتالً ٌتم  ؛(قانون حدود شنغن) 562/2006

 

 

 

 اٌّىبْ ٚاٌزبس٠خ

 

:  فٟ دبي رمذ٠ُ اٌطٍت ِٓ لجً أشخبص لبطش٠ٓ) اٌزٛل١غ  

 (.ٌٟٚ األِش  أٚ اٌٛطٟ / رٛل١غ اٌشخض اٌّسإٚي ِسإ١ٌٚخ اٌٛاٌذ٠ٓ   

 

 

 
 ال ششّ  VIS فٟ دبي وْٛ ٔظبَ اٌـ   1


