اٌظٛسح
اٌفٛرٛغشاف١خ

طٍت ِٕخ رأش١شح دخٛي ِٕطمخ شٕغٓ
رزٛفش ٘زٖ االسزّبسح ِجبًٔب

٠ذزفع ٘زا اٌجضء ٌٍزذٓ٠ٚاد اٌشسّ١خ
ِٓ لجً اٌسٍطبد اٌّؼٕ١خ

 .1اٌٍمت ((x

ربس٠خ رمذ ُ٠اٌطٍت:

 .2أٌٍمت أ ٚاإلسُ اٌؼبئٍ ٟػٕذ اٌٛالدح ( جّ١غ األسّبء اٌؼبئٍ١خ اٌّسجك اسزؼّبٌٙب) )(x

سلُ رسج ً١اٌطٍت:

 .3اإلسُ (األسّبء) )(x

ِ .5ىبْ اٌّ١الد

 .7اٌجٕس١خ اٌذبٌ١خ
رُ رمذ ُ٠اٌطٍت
ٚاٌجٕس١خ ػٕذ اٌّ١الد ئْ وبٔذ
□ ػٓ طش٠ك اٌسفبسح  /اٌمٕظٍ١خ
رخزٍف
□ ػٓ طش٠ك ِشوض رمذ ُ٠اٌطٍجبد اٌّشزشن
 .6ثٍذ اٌّ١الد
□ ػٓ طش٠ك ِٓ ٠مذَ ٍٔه اٌخذِبد
□ ػٓ طش٠ك ٚس١ظ رجبسٞ
 .8اٌجٕس
اٌذبي اإلجزّبػ١خ
ح
.9
□ ػٍ ٝاٌذذٚد
□ أٔثٝ
□ روش
□ ِزضٚج  /ح □ ِطٍك  /ح
□ غ١ش ِزضٚج /ح
□ أخش( ٜأروش ثذلخ)
□ أسًِ  /ح
اإلسُ:
□ ث١بٔبد أخشٜ
 .10ف ٟدبي رمذ ُ٠اٌطٍت ِٓ لجً أشخبص لبطش٠:ٓ٠زوش اٌٍمت ٚاإلسُ ٚاٌؼٕٛاْ (ئرا وبْ ِخزٍفًب ػٓ ػٕٛاْ اٌّزمذَ ثبٌطٍت)
ٚجٕس١خ اٌّسإٚي ِسإ١ٌٚخ اٌٛاٌذ ٌٟٚ / ٓ٠األِش أ ٚاٌٛط. ٟ
ِؼبٌجخ اٌٍّف:
اٌٛثبئك اٌز ٟرذػُ اٌطٍت:
□ جٛاص سفش
□ ِظذس اٌشصق
□ دػٛح
□ ٚسٍ١خ ائمً

 .4ربس٠خ اٌّ١الد
(اٌ – َٛ١اٌشٙش – اٌؼبَ)

 .11سلُ ثطبلخ االدٛاي اٌّذٔ١خ أ ٚق٠ذ اٌّٛاطٓ ئرا وبْ ٌذٗ٠

ٛٔ .12ع جٛاص اٌسفش
□ جٛاص دثٍِٛبسٟ
□جٛاص سفش ػبدٞ
□ ٔٛع آخش ِٓ جٛاصاد اٌسفش (ٔشج ٛاٌزذذ٠ذ)
 .13سلُ جٛاص اٌسفش
 .14ربس٠خ
 .15طبٌخ ٌغب٠خ
 .16اٌذائشح اٌّظذسح
اإلطذاس
ٌٍجٛاص
□ ٚ( TMIث١مخ رأِ ٓ١اٌسفش ٚاٌظذ ٟاٌذ١ٌٚخ)
□ أخش: ٜ
ػٕٛاْ ئلبِخ ِمذَ اٌطٍت ٚػٕٛأٗ االٌىزشٟٔٚ
.17
سلُ (أسلبَ) اٌٙبرف
اٌمشاس اٌّزخز ثشأْ ِٕخ اٌزأش١شح :
□ ِشفٛضخ
□ ِّٕٛدخ :
□A
□ ال
 .18ػٕٛاْ اإللبِخ ف ٟف ٟثٍذاْ أخش ٜغ١ش ثٍذ اٌجٕس١خ ٌّمذَ اٌطٍت
□C
□ سخظخ اإللبِخ أٚ ٚث١مخ أخشِٕ ٜبسجخ ........................................................
□ ٔؼُ
□ LTV
سلُ  ................................. .......طبٌذخ ٌغب٠خ ........................ ..........
□ فزشح اٌظالد١خ
ِٕز .....................................
اٌٛظ١فخ ف ٟاٌٛلذ اٌذبٌٟ
* .19
دز…………………….... ٝ
ػذد اٌذخٛي :
□ ِشح ٚادذح □ ِشرٓ١
□ ِزؼذدح اٌذخٛي

□ جٛاص خذِخ

* .20

□ جٛاص سسّٟ

□ جٛاص خبص

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

ػذد األ٠بَ :
٘ .21ذف (أ٘ذاف) اٌسفش
□ س١بدخ □ رجبسح □ ص٠بسح ػبئٍ١خ أ ٚأطذلبء
□ دساسخ □ ِشٚس □ رشأض٠ذ ف ٟاٌّطبس

1

□ ثمبفخ □ س٠بضخ
□ غ١ش٘ب (ٔشج ٛاٌزذذ٠ذ)

□ ص٠بسح سسّ١خ □ أسجبة طذ١خ

 .23دٌٚخاٌذخٛي االٚي ٌّٕطمخ شٕغٓ

 .22اٌذٌٚخ اٌؼض ٛاٌّمظٛد اٌسفش اٌٙ١ب

ِ .25ذح اإللبِخ اٌّزٛلؼخ أ ٚفزشح اٌؼجٛس – سجبء دذد
ػذد األ٠بَ

 .24ػذد ِشاد اٌذخٛي
□ ئثٕبْ
□ ٚادذ

□ دخٛي ِزؼذدح

اٌخبٔبد اٌز ٟرذًّ ػالِخ إٌجّخ )*( الٍّ٠ئٙب أفشاد ػبئٍخ ِٛاطٓ االرذبد األٚسث ٟأٚإٌّطمخ االلزظبد٠خ األٚسث١خ أٚس٠ٛسشا (اٌضٚج ٚاٌضٚجخ ٚاألطفبيٚ ،اٌسٍف اٌّؼزّذ
ف ٟخظ ِجبشش) اٌّزّزؼ ْٛثبٌذك ف ٟدش٠خ اٌزٕمً .ث ُٕ١ا ٠جشص أفشاد ػبئٍخ ِٛاطٓ االرذبد األٚسث ٟأٚإٌّطمخ االلزظبد٠خ األٚسث١خ أٚس٠ٛسشا ٚثبئك سسّ١خ رثجذ ػاللز ُٙثٗ
ثُ ٍّ٠ئ ْٛاٌخبٔبد سلُ . 35 ٚ 34
) (xاٌخبٔبد سلُ ٠ 3 – 1جت ئدساج اٌج١بٔبد فٙ١ب ٚفمًب يٌج١بٔبد اٌّٛجٛدح ف ٟجٛاص اٌسفش.

 .26رأش١شاد دخٛي ِٕطمخ شٕغٓ إٌّّٛدخ خالي ايثالس سٕٛاد ا٢خ١شح
□ ٔؼُ

□ ال

ربس٠خ (رٛاس٠خ) فزشح طالد١زٙب ِٕز ...................................دز................................ . ٝ

 .27اٌجظّبد اٌّأخٛرح سبثمًب ػٕذ رمذ ُ٠طٍت اٌذظٛي ػٍ ٝرأش١شاد دخٛي ِٕطمخ شٕغٓ
□ ٔؼُ
□ ال
ِؼشٚف................................................
ا
اٌزبس٠خ ئْ وبْ
 .28رأش١شح اٌذخٛي ثٍذ اٌّمظذ ئرا رُ ِٕذٙب
طذسد ػٓ .............................فزشح طالد١زٙب ِٕز ...........................دز............................ ٝ
 .29اٌزبس٠خ اٌّزٛلغ ٌٍٛطٛي ئٌِٕ ٝطمخ شٕغٓ

 .30اٌزبس٠خ اٌّزٛلغ ٌّغبدسح ِٕطمخ شٕغٓ

اٌٍمت ٚاإلسُ ٌٍشخض اٌذاػ( ٟأ ٚاالشخبص اٌذاػ )ٓ١اٌّم ٓ١ّ١ف ٟدٌٚخ ػض ٛاالرذبد (اٌذٚي األػضبء) .ئرا ٌُ رزٛفش ،
* .31
أدسج ٕ٘ب ئسُ اٌفٕذق (أسّبء اٌفٕبدق) أ ٚػٕٛاْ اٌسىٓ اٌّإلذ ف ٟدٌٚخ ػض ٛاالرذبد (ف ٟدٚي أػضبء االرذبد).

اٌؼٕٛاْ ٚػٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٌٍ ٟٔٚشخض اٌذاػ/ ٟاٌفٕذقِ/ىبْ اٌسىٓ اٌّإلذ

سلُ اٌٙبرف ٚاٌفبوس

سلُ اٌٙبرف ٚاٌفبوس ٌذ ٜاٌششوخ  /إٌّظّخ * .32

ئسُ ٚػٕٛاْ اٌششوخ  /إٌّظّخ اٌذاػ١خ

اٌٍمت ٚاإلسُ ٚاٌؼٕٛاْ ٚاٌٙبرف ٚاٌفبوس ٚػٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٌ ٟٔٚذ ٜاٌشخض اٌّسإٚي ػٓ االرظبي ف ٟاٌششوخ/إٌّظّخ اٌذاػ١خ

* .33

تكالٌف المعٌشة والسفر خالل فترة مكوث المدعً مغطى من قبل

□ اٌىف( ً١اٌذاػ ،ٟششوخ إِٔ ٚظّخ)٠ ،شج ٝاٌزذذ٠ذ
□ ِٓ رُ روشٖ سبثمًب ف ٟاٌخبٔبد سلُ 32ٚ 31
□ غ١ش٘ب (٠شج ٝاٌزذذ٠ذ) ...............................................
سجً اٌذػُ
□ ٔمذًا
□ رٛف١ش اٌسىٓ
□ رغط١خ وبفخ إٌفمبد خالي فزشح اإللبِخ
□ خذِبد إٌكي اٌّذفٛػخ ِسجمًب
□  ...............................................غ١ش٘ب (٠شج ٝاٌزذذ٠ذ)
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□ ِمذَ اٌطٍت ٔفسٗ
سجً اٌذػُ
□ ٔمذًا
□ اٌش١ىبد اٌس١بد١خ
□ ثطبلخ االئزّبْ
□ اإللبِخ اٌّذفٛػخ ِسجمًب
□ خذِبد إٌمً اٌّذفٛػخ ِسجمًب
□ غ١ش٘ب (٠شج ٝاٌزذذ٠ذ)
…………………………..

 .34اٌج١بٔبد اٌشخظ١خ ٌذ ٜأفشاد أسشح اٌّٛاطٓ ف ٟاالرذبد األٚسث ٟأ ٚإٌّطمخ األلزظبد٠خ األٚسث١خ أ ٚس٠ٛسشا.
اإلسُ (األسّبء)

اٌٍمت

سلُ جٛاص اٌسفش أ ٚاٌ٠ٛٙخ

اٌجٕس١خ

ربس٠خ اٌّ١الد

ٛٔ .35ع اٌؼاللخ اٌؼبئٍ١خ ثّٛاطٓ االرذبد األٚسث ٟأ ٚإٌّطمخ األلزظبد٠خ األٚسث١خ أ ٚس٠ٛسشا.
□ سٍف ِؼزّذ ف ٟاٌخظ اٌّجبشش
□ دف١ذ /ح
□ أطفبي
□صٚج /ح
 .37اٌزٛل١غ (ف ٟدبي رمذ ُ٠اٌطٍت ِٓ لجً أشخبص
لبطش :ٓ٠رٛل١غ اٌشخض اٌّسإٚي ِسإ١ٌٚخ اٌٛاٌذ/ ٓ٠
 ٌٟٚاألِش أ ٚاٌٛط.) ٟ

 .36اٌّىبْ ٚاٌزبس٠خ

ئٕٔ ٟأدسن رّب ًِب أْ سس َٛطٍت اٌزأش١شح الرؼبد ف ٟدبي اٌشفض .
اإلفبدح اٌز٠ ٟجت اٌزٛل١غ ػٍٙ١ب ف ٟدبي طٍت ِٕخ رأش١شح راد دخٛي ِزؼذدح (ساجغ اٌخبٔخ سلُ : )24
إٔ ٟػٍ ٝػٍُ ثضشٚسح ئثشاَ اٌزأِ ٓ١اٌظذ ٟاٌىبف ٟإٌّبست ٚرٌه ٌفزشح ئلبِز ٟاألٌٚ ٌٝٚفزشح ص٠بسار ٟاٌالدمخ ف ٟأساض ٟاٌذٚي األػضبء.
إننً على علم وموافقة تامة على ما ٌلً  :جمع البٌانات المطلوبة عن طرٌق استمارة الطلب هذه  ،وأخذ صور تي الشخصٌة  ،وعند االقتضاء  -أخذ بصما ت األصابع ٌعد
أمرً ا إجبارًٌا الٌتستغنى عنه عند النظر فً طلب الحصول على التأشٌرة ؛ وجمٌع بٌاناتي الشخصٌة التً تظهر فً نموذج طلب التأشٌرة  ،وكذلك بصمات أصابعً وصورتي
الفوتوغرافٌة سٌتم تسلٌم ها للجهات المعنٌة فً الدول األعضاء ومعالجتها من قبل تلك السلطات ،وذلك ألغراض اتخاذ قرار بشأن طلبً منح التأشٌرة.
ُتدخل هذه البٌانات  ،وكذلك البٌانات المتعلقة بالقرار المتخذ بشأن طلبً أو بقرار سحب صالحٌة التأشٌرة الممنوحة ساب ًقا أو إلغاءها أو تمدٌد صالحٌتها تدخل فً نظام
( 1)VISللمعلومات حول منح التأشٌرات وٌُحتفظ بها لمدة أقصاها خمس سنوات حٌث تكون خاللها فً متناول سلطات منح التأشٌرات والسلطات المختصة بالقٌام بعملٌات
التفتٌش على تأشٌرات الدخول على الحدود الخارجٌة  ،وداخل الدول األعضاء  ،وسلطات الهجرة واللجوء فً الدول األعضاء ألغراض التحقق م ن الوفاء بالشروط القانونٌة
للدخول و اإلقامة فً أراضً الدول األعضاء  ،ولتحدٌد هوٌة األشخاص الذٌن ال ٌفون أو لم يعد ٌفون بهذه الشروط  ،لدراسة طلب للجوء  ،ولتحدٌد الدائرة المسؤولة عن مثل
هذا الفحص .وفً ظل ظروف معٌنة ستتوفر البٌانات أٌضا للسلطات الم عنٌة لدى الدول األعضاء و لمنظمة الٌوروبول من أجل الوقاٌة والكشف والتحقٌق فً أعمال اإلرهاب
وغٌرها من األعمال الجنائٌة الخطٌرة  .سلطات الدولة العضو المسؤولة عن معالجة البٌانات هً  :وزارة الشؤون الخارجٌة للجمهورٌة التشٌكٌة ،الموجودة على عنوان :
 Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1؛ ِٚذ٠ش٠خ ششطخ األجبٔت – شسطخ اٌجّٛٙس٠خ اٌزش١ى١خ Olšanská 2, P.O. BOX 78, 130 51 Praha 3 ،PČR؛
ٚٚصاسح اٌذاخٍ١خ ٌٍجّٛٙس٠خ اٌزش١ى١خ  ،اٌّٛجٛدح ػٍ ٝػٕٛاْ . Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
وأنا على علم بأنه يحق لً ا لحصول على معلومات تخص البٌانات المتعلقة بً شخصٌا التً تم إ دخالها فً النظام المعلموماتً  VISوذلك فً أٌة دولة عضو االتحاد كما
ٌُحق لً الحصول على المعلومات حول الدولة العضو التً سلّمت تلك المعلومات كما لدي حق فً تعدٌل وتصحٌح البٌانات غٌر الدقٌقة المتعلقة بً وٌمكننً طلب حذف
المعلومات الخاصة بً التً تمت معالجتها بصورة غٌر مشروعة  .والسلطات التً تعٌر النظر فً طلبً هذا سوف تبلغنً بناء على طلبً المحدد حول الطرٌقة التً قد
أمارس بها حقً فً التحقق من البٌانات الشخصٌة المتعلقة بي و عما هً السبل المتاحة لً لإلشراف على البٌانات الشخصٌة المتعلقة بً و الطرٌقة كٌف لً أن أقوم
بتصحٌحها أو حذفها  ،بما فً ذلك حقوق توفٌر وسائل التصحٌح ذات الصلة وفقا للقانون الوطنً للدولة المعنٌة ُ .
وتقدم الشكاوي فًما ٌخص حماٌة البٌانات الشخصٌة للسلطة
دول العضو فً االتحاد  :مكتب لحماٌة البٌانات الشخصٌة . ul. Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7،
الوطنٌة الداخلٌة لدى تلك ال ة
ٚأطشح إٔٔ ٟلذِذ جّ١غ اٌج١بٔبد اٌّزوٛسح أػالٖ طجك أفضً ِب ٌذ ِٓ ٞاٌّؼشفخ ٚاٌزفبط ٟ٘ٚ ً١طذ١ذخ ٚوبٍِخ ٚ .أٔب أدسن أْ اإلفبدح ةأ ٞث١بٔبد وبرثخ س١إد ٞاٌ ٝسفض
طٍج ٟأ ٚئٌغبء اٌزأش١شح اٌز ٟلذ رُ ِٕذٙب وّب ٞؤد ٞرٌه ئٌ ٝاٌّالدمخ اٌمضبئ١خ ثّٛجت لٛأ ٓ١اٌذٌٚخ اٌؼض ٚاٌز٠ ٞزؼبًِ ِغ اٌطٍت.
بلغت بأن حٌازة تأشٌرة دخول لٌست سوى شرط من شروط دخول األراضً األوروبٌة لدى
أتعهد بمغادرة أراضً الدول األعضاء قبل انقضاء مدة التأشٌرة الممنوحة .لقد أ ُ ِل
حق فً التعوٌض إذا لم أتمكن من وفاء األحكام ذات الصلة وفق المادة  5الفقرة  1من الالئحة (المفوضٌة األوروبٌة) رقم
الدول األعضاء .وم جرد منح التأشٌرة لً اليمنحنً ًا
( 2006/562قانون حدود شنغن)؛ وبالتالً ٌتم رفض دخولي .أما وفاء شروط الدخول سٌتم التحقق منها مرة أخرى عند دخول األراضً األوروبٌة لدى الدول األعضاء.

اٌزٛل١غ (ف ٟدبي رمذ ُ٠اٌطٍت ِٓ لجً أشخبص لبطش:ٓ٠
رٛل١غ اٌشخض اٌّسإٚي ِسإ١ٌٚخ اٌٛاٌذ ٌٟٚ / ٓ٠األِش أ ٚاٌٛط.) ٟ
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اٌّىبْ ٚاٌزبس٠خ

ف ٟدبي ؤ ْٛظبَ اٌـّ VIS
ششال
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