
 معلومات مساعدة حول ملئ طلب التأشيرة عبر االنترنت 
 

 ).FAQS (   يجب قراءة آل المعلومات المتعلقة بالتأشيرات المتوفرة على هذا الموقع واألسئلة المطروحة دائمًاتقبل ملئ طلب التأشيرة عبر اإلنترن
 

مكتب / القنصلية / رة االيرلنديةا تقديمها للسفبندات المستوج  الئحة بالمستRequired Documents المستندات المطلوبة قسم سوف تجد تحت 
 . التأشيرات مع الطلب

 
على الرغم من أن الئحة المستندات المطلوبة قد تكون آبيرة وتحتوي على آل المستندات الداعمة فإن موظف التأشيرات قد يطلب مستندات إضافية إذا 

حقق من مواقع الوب أحد مكاتبنا في أبوجا أو بيكين أو القاهرة أو لندن أو موسكو أو نيودلهي، ننصح بأن تتإذا آنت تتقدم بطلب التأشيرة إلى . لزم األمر
 . الخاصة بهم للحصول على تفاصيل إضافية عن أية مستندات أخرى مطلوبة من تلك المكاتب

 . to the Public’‘Services  تحت الباب  ie.adf.wwwيمكن إيجاد عناوين االتصال على الموقع 
 

  . الرجاء تجهيز جميع المستندات الداعمة المستوجب تقديمها قبل إتمام ملئ الطلب عبر االنترنت
 

 : يجب أن تكون الصورة.  حديثة بقياس صورة جوار السفر مع الطلبةمطلوب أيضًا تقديم صورة فوتوغرافي
 

  أشهر 6ال تتجاوز ملتقطة منذ فترة  •
  ملم x 50 ملم 38 أقصى ملم ، قياس x45 ملم 35قياس أدنى  •
 مطبوعة على ورق صور فوتوغرافية •
 واضحة ونظيفة، وذات خلفية بيضاء أو رمادي فاتح •
يجب أن يكون الوجه  ريبتع. من الصورة% 80-70  على حجم الوجهيستحوذيجب أن . صورة أمامية باتجاه الكاميرا تبين الوجه بوضوح •

 . يجب أن ال يغطي الشعر العينين.   والعينين مفتوحتين والفم مغلقعادي
 . ال يسمح بربطات الشعر. يقبل فقط بأغطية الرأس ألسباب دينية •
 .  العينينتظهرنظارات، فيجب أن تكون العدسات من زجاج شفاف حتى وضع توجب األمر إذا .  يقبل بالنظارات الشمسيةال •

 
 

 طلبات التأشيرة عبر االنترنت عليك أن تؤآد أنك قرأت آل المستندات الضرورية بما فيه بوليصة الشروط والخصوصية عندما تدخل إلى وسيلة خدمة
 . قبل ملئ الطلب

 
ة تتوفر نقاط مساعدة في بعض المجاالت التي تشرح ماهي. تتوفر هذه الخدمة باللغة االنكليزية فقط ويجب اإلجابة على آل األسئلة باللغة االنكليزية

 . المعلومات المطلوبة
 

 . إن هذا المستند هو دليل شامل لملئ طلب التأشيرة عبر االنترنت ويتوفر أيضًا باللغات العربية والصينية والفرنسية والروسية والترآية واألوردو
 

 . ء بملء الطلب وأآدت قراءتك بوضع عالمة في المربع الموجود، فقد أصبحت جاهزًا للبدةالمطلوبإذا قرأت آل المستندات 
 

وسيتم أيضًا رفض أية طلبات في . الرجاء االنتباه أنه عند تقديم معلومات أو مستندات خاطئة أو مزورة، سوف يتم رفض الطلب بدون أي حق لالستئناف
 . المستقبل

 
 نوع التأشيرة

 
 ).D( طويلة أو إقامة) C( إقامة قصيرة - األول الذي سوف يطرح هو نوع التأشيرة التي تطلبهالالسؤا •

 
صديق، زيارة عمل، زيارة لحضور مؤتمر، /احة، وزيارة عائليةي يومًا أو أقل لهدف الس90لإلقامة لمدة ) C(تأشيرة اإلقامة القصيرة  تصدر

كن قد ألي من األسباب أعاله ل) D(ال تصدر تأشيرة اإلقامة الطويلة ". أخرى"  بعض التأشيرات التي تندرج تحت الفئة كمرور سريع وهنال
 .األهل، وفئات معينة أخرى/الزوج/تمنح للتوظيف أو الدراسة أو لم شمل الشريك

 

http://www.dfa.ie/


 زيارة ذات دخول منفرد أو متعدد 
 
 .   ما إذا آانت ذات دخول منفرد أو متعدد-"نوع الزيارة"السؤال التالي الذي سوف يطرح هو  •

 . ة ضمن التواريخ المحددة على التأشيرةإن تأشيرة الدخول المنفرد تخولك الدخول إلى أيرلندا لمرة واحد
 . أما تأشيرة الدخول المتعدد فتخولك الدخول إلى أيرلندا عدة مرات وضمن التواريخ المحددة على التأشيرة

 
 
 

 مالحظة حول تأشيرات الدخول المتعدد
 

  .تم خالل الفترة الزمنية القريبة ال تمنح التأشيرات ذات الدخول المتعدد إال إذا أظهرت لنا تاريخ سفر متعدد إلى أيرلندا
 

لم تقم في البالد أآثر من الوقت : مثًال( بالنسبة لتأشيرة اإلقامة القصيرة، إذا آان لديك تأشيرتين أيرلنديتين سابقتين و نفذت شروط هاتين التأشيرتين 
 . ، تستطيع التقدم بطلب تأشيرة متعددة الدخول)لمحدد لك أو عملت بشكل غير قانونيا

 
ال يسمح .  الهدف من هذه التأشيرات هو تمكين الشخص من السفر إلى أيرلندا لعدة مرات ضمن التواريخ المحددة على التأشيرة لرحالت قصيرة فقطلكن،

م الخروج والدخول ثيومًا  90 أي أنه ال يمكن البقاء في أيرلندا لمدة -باستعمال هذه الفئة من التأشيرات لتجاوز قوانين الهجرة الخاصة باإلقامة في البالد
إن إصدار التأشيرة المتعددة . إن أي سوء استعمال لهذا القانون قد يؤدي إلى رفض أية طلبات تأشيرة في المستقبل.  يوم إضافي90مرة أخرى لمدة 

 . الدخول هو من حق موظف التأشيرات
 

إذا آان لديك . ** االلتحاق بأعضاء العائلة، يجب طلب تأشيرة دخول منفرد، أو الدراسة أو **للعمل ) D(إذا آنت تتقدم بطلب تأشيرة إقامة طويلة 
 . ممرضة يحمل إجازة عمل، يمكنك التقدم بطلب تأشيرة دخول متعدد/بطاقة خضراء صادرة من دائرة األعمال، التجارة والتوظيف، أو آنت ممرض

 
 يومًا عليه التسجيل في مكتب 90تعدد وينوي البقاء في أيرلندا لمدة تتجاوز ذات دخول منفرد أو م) D(إن أي شخص يحصل على تأشيرة إقامة طويلة 

حالما ).  للحصول على تفاصيلie.garda.wwwالرجاء زيارة الموقع . (  يومًا من الوصول إلى البالد90خالل )GNIB( الغاردا -الهجرة الوطني
للحصول على معلومات إضافية حول هذا الشأن .  دخول لزيارات متعددة، إذا لزم األمر- الغاردا، يمكنك طلب تأشيرة إعادةيصدر لك بطاقة تسجيل مع

 .  ie.gov.inis.wwwوالدخول إلى قسم تأشيرات إعادة الدخول في الموقع ) FAQs(الرجاء مرجعة األسئلة المطروحة 
 
 .........ملة ملئ الطلب عبر االنترنتتك
 

إن الخيار الذي تختاره هنا سيحدد األسئلة التي ستطرح عليك خالل ما تبقى من العملية ولذلك من . اختيار سبب السفرفي هذه المرحلة تحتاج  •
 . المهم اختيار السبب الصحيح من الالئحة المتوفرة

 ". Other" "أخرى" فرة، عليك اختيار إذا لم يكن سبب السفر مبين ضمن الالئحة المتو •
يمكن استعمال هذا المجال ". Purpose of Travel" "هدف السفر" عليك عند ذلك أن تدخل باختصار السبب المحدد في المجال التالي  •

 . أيضًا لتقديم أية معلومات إضافية  ألي خيار تختاره
 ). إن معظم الناس يحملون جواز سفر وطني( جواز السفر عليك بعد ذلك اختيار نوع جواز السفر الذي تحمله ثم رقم  •
إذا آنت تطلب تأشيرة طويلة أألمد، قد ال يكون لديك تاريخ خروج، عندها يمكنك .  من أيرلندااأدخل التواريخ التي تنوي الدخول والخروج به •

 .  الخروج من أيرلندا في هذا المجالألمد إدخال تاريخ اعلى آل طالبي التأشيرة القصيرة. فارغ " To" "إلى" ترك المجال 

   

http://www.garda.ie/
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 . لالنتقال إلى الشاشة التالية" Save and Continue" "تخزين ومتابعة" أنقر على الزر  •
عليك التدرج عبر الشاشة نزوًال لمعرفة المجاالت . إذا ترآت أي مجال إجباري فارغ، سوف تظهر رسالة باللون األحمر في أعلى الشاشة •

 . الفارغة ومألها
 ).االسم قبل الزواج أو االسم عند الوالدة: مثًال( بعد ذلك عليك إدخال اسم العائلة واالسم األول وأية أسماء أخرى  •
 . 1982 سبتمبر 7 -07091982مثًال –السنة /الشهر/اليوم: يجب أن يكون تاريخ الوالدة حسب الترتيب التالي •
 . أختر الجنس بملء عالمة في المربع المناسب •
 .  ذلك بلد الوالدة من الالئحة المتوفرةأختر بعد •
أما األشخاص الذين يحملون . بالنسبة للجنسية، عليك اختيار البلد الذي تحمل جواز السفر منه: مالحظة. قم بنفس األمر بالنسبة للجنسية •

 . ذآور على جواز السفر الذي تنوي استعماله للسفرمفعليهم اختيار البلد الجنسيتين، 
 . ع الحالي، عليك اختيار البلد الذي تسكن فيه حاليًابالنسبة للموق •
 ويمكن استعمال حتى ستة أسطر إلدخال ،يطلب هنا العنوان الحالي فقط). إن عنوان الصندوق البريدي ال يكفي( يطلب إدخال عنوان آامل  •

 . التفاصيل
 خالل أوقات العمل اليومية و عنوان البريد  عبره بكالرجاء أيضا إدخال رقم الهاتف الذي يستطيع من خالله موظف التأشيرات االتصال •

 . االلكتروني
حالما تحصل على هذا الرقم . سيظهر عند ذلك رقم المعاملة الخاصة بك" . Save and Continue" " تخزين ومتابعة" أنقر على الزر  •

 .  يومًا30يمكنك تخزين الطلب، والخروج من المعاملة في أية مرحلة والعودة إلتمام الطلب ضمن 
. عند يسار الشاشة" Retrieve Application" "الطلباستعادة " هذه باستعمال خيار 30 خالل األيام الـ يمكنك استعادة الطلب في أي وقت •

 . ، ورقم جواز السفر، وبلد الجنسية و تاريخ الميالدةتحتاج إلى إدخال رقم المعامل
 

، وتفاصيل )إذا وجد( لى الهدف من الزيارة، لكنها تتعلق بشكل عام بتاريخ الهجرة السابق، عملك الحالي إن األسئلة المتبقية التي ستطرح عليك تعتمد ع
 . فرد العائلة في أيرلندا، والحالة االجتماعية الخاصة وتفاصيل عائلية/حول المضيف

 
ارين، قد يطرح عليك أسئلة إضافية والتي قد ال تستطيع رؤيتها عند اختيار أحد هذين الخي.  في العديد من األسئلةNoو أ  Yesيتوفر الخيار نعم أو آال 

لذلك من المهم أن تختار دائمًا اإلجابة الصحيحة، خالفًا لذلك قد ال تتمكن من ملء معلومة مهمة قد تؤدي إلى . إال عندما تضع عالمة على المربع المتعلق
 . تأخير معاملة الطلب وقد تؤدي إلى رفض الطلب

 
 . لمجاالت اإلجبارية ولن تتمكن من متابعة ملء الطلب إلى أن يتم إدخال المعلومات في هذه المجاالتهنالك بعض ا

 
 .  وسوف نغطي األسئلة التي تتعلق بمعظم فئات الطلباتتوف نقدم اآلن دليل مفصل حول آيفية إتمام بقية طلب التأشيرة عبر اإلنترنس
 
 

 تاريخ الهجرة 
 

 . إلى هنالك بعد إقامتك في أيرلندا التي سكنت فيها في بلد إقامتك الحالية وما إذا آان يسمح لك بالعودة أم ال أذآر عدد السنوات واألشهر •
 .  التالي ما إذا آنت قد تقدمت سابقًا بطلب تأشيرة أيرلندية وإذا تم إصدار أية تأشيرة لك من قبلليسألك السؤا •

   



 
مكتب التأشيرات االيرلندية الذي قدمت فيه الطلب، أو تقديم رقم المرجع /القنصلية/وقع السفارةإذا تم إصدار تأشيرة أيرلندية لك، عليك ذآر م •

 . الذي أصدر لك في ذلك الوقت
مكتب التأشيرات /القنصلية/إذا حصل ذلك،  عليك ذآر موقع السفارة. عليك أن تذآر ما إذا آان قد تم سابقًا رفض طلبك للتأشيرة االيرلندية •

 .ذي قدمت فيه الطلب، أو تقديم رقم المرجع الذي أصدر لك في ذلك الوقتااليرلندية ال
" Yes"  "نعم"إذا دخلت سابقًا إلى أيرلندا، شرعيًا أو غير شرعيًا، عليك اإلجابة ب . يسألك السؤال التالي ما إذا آنت قد زرت أيرلندا من قبل •

 . على هذا السؤال
سوف ُتسأل عن سبب هدف الرحلة السابقة ، وسيطلب منك تقديم أي . وف تظهر أسئلة أخرىعلى هذا السؤال، س" نعم"إذا آانت اإلجابة  •

الخدمة ، أو رقم )GNIB(الغاردا -رقم مرجع دائرة العدل، أو رقم مكتب الهجرة الوطني: أرقام مرجعية ُأصدرت لك خالل إقامتك مثًال
أخذت أي من هذه األرقام ويمكنك ترك هذه المربعات فترة قصيرة، قد ال تكون إذا آانت إقامتك السابقة في ايرلندا ل). PPS(العامة الشخصية 

 . فارغة
أوالد /د العمأوال/األعمام/الخاالت/ هذا يشمل أفراد العائلة مثل العمات-إذا آان لديك أفراد عائلة يسكنون في ايرلنداما يسألك السؤال التالي  •

 . األنساب/الجد أو الجدة/ األحفاد/ الخال
على هذا السؤال، ستظهر أسئلة إضافية تطلب منك إدخال اسم و تاريخ ميالد فرد العائلة وصلة القربى ورقم مرجع دائرة " نعم"أجبت إذا  •

إذا آان هنالك أآثر من فرد عائلة واحد يسكنون هنا، عليك ذآرهم على ورقة . عليك تقديم تفاصيل عن فرد العائلة الرئيسي في ايرلندا. العدل
 . تقديمها مع المستندات الداعمةإضافية و

يمكن إيجاده على بطاقة تسجيل الغاردا . السويسريين المقيمين في أيرلندا/ويصدر إلى آل األوروبيين/ 69يبدأ رقم مرجع دائرة العدل بالرقم  •
)GNIB ( 

إلى أيرلندا ومنعت من الدخول إلى مكتب ما إذا آان قد تم رفض إذنك بالدخول إلى أيرلندا أو هل وصلت سابقًا إلى مرفأ دخول عأل سسوف ت •
 الهجرة، أو ما إذا آنت قد حصلت مسبقًا على تأشيرة؟

 هل تم ترحيلك مسبقُا من أيرلندا أو هل استلمت إنذار ترحيل؟  •
 هل تم رفض طلبك للحصول على تأشيرة إلى أي بلد آخر غير أيرلندا؟  •
  ترك بلد غير أيرلندا؟  تم ترحيلك من أي بلد أو ُطلب منكهل منعت من الدخول إلى أو •
 . ألية من هذه األسئلة األربعة، عليك إدخال التفاصيل في المربع المزود بما فيه البلد والتواريخ والسبب"  نعم" إذا آانت إجابتك  •
 . لب التأشيرةألية من هذه األسئلة،  وعلمنا أن إجابتك خاطئة، سيتم رفض ط" آال"إذا آانت إجابتك  •
عليك عند ذلك اإلجابة على أسئلة إضافية عن " نعم"إذا آانت إجابتك .  إذا آنت محكوم بأي جنحة عما القسميسألك السؤال األخير في هذا •

 .  مدة الحكموسبب الحكم، ومتى وأين صدر، 
 ".Save and Continue"  "تخزين ومتابعة" أنقر على زر  •
 . تحتاج إلى التدرج نزوًال لرؤية المجاالت ومألها. غ، ستظهر رسالة باللون األحمر عند أعلى الشاشةإذا ترآت أي مجال إجباري فار •

   



 
 تفاصيل جواز السفر

 
 . تحتاج إلى ذآر بلد إصدار جواز السفر أو وثيقة السفر و تاريخ اإلصدار وتاريخ النفاذ •
سوف يطرح عليك عدة أسئلة بعد ذلك فيما . على السؤال التالي" No" "آال"ـإذا آان هذا الجواز أول جواز سفر يصدر لك، عليك اإلجابة ب •

 . وانتهاء الصالحية يطلب ذآر نفس التفاصيل السابقة، الرقم وسلطة اإلصدار وتواريخ اإلصدار - السفر السابقةتيختص جوازا
 

 الكليات /تفاصيل التوظيف
 

" Yes" "نعم" إذا آان الجواب -سألك السؤال األول عما إذا آنت موظف حاليًاي. امةيتعلق هذا القسم بوظيفتك أو دراستك الحالية في بلد اإلق •
سأل أسئلة إضافية عن تفاصيل رب العمل الحالي، ومدة التوظيف، والمرآز، وعنوان العمل ورقم هاتف مكتب رب العمل والعنوان تُ سوف

 . البريدي
 دسوف يطلب منك ذآر اسم وعنوان ورقم هاتف والعنوان البريدي العائ" نعم"ن الجواب  إذا آا–يسألك السؤال التالي ما إذا آنت تدرس حاليًا  •

 . للمدرسة أو الكلية
 " Save and Continue" "تخزين ومتابعة"أنقر على  •
 .مألهاتحتاج إلى التدرج نزوًال لرؤية المجاالت و. إذا ترآت أي مجال إجباري فارغ، ستظهر رسالة باللون األحمر عند أعلى الشاشة •

 
 السفر مع اآلخرين 

 
 .  زميل في العمل أو فرد من العائلة أو ضمن مجموعة-يسألك السؤال التالي إذا آنت مسافرًا مع أي شخص آخر •
 ).إذا وجد( األشخاص وذآر عالقتهم بك/سوف يطلب منك ذآر اسم الشخص" نعم"إذا آان الجواب  •
 . ة الرجاء ذآر اسم قائد المجموعمجموعة،إذا آنت ضمن  •
 " Save and Continue" "تخزين ومتابعة"أنقر على  •

 
 المضيف في أيرلندا 

 
 . إذا لم يكن لديك أي شخص لالتصال به أو مضيف في أيرلندا عليك ذآر اسم وعنوان مرآز السكن الذي ستقيم فيه خالل زيارتك •
 . النهارالمنظم االيرلندي ورقم الهاتف خالل /مضيفإذا آنت مسافرًا بسبب العمل، أو لحضور مؤتمر أو حدث، عليك ذآر عنوان عمل ال •
 .الكلية االيرلندية ورقم الهاتف خالل النهار/عليك ذآر عنوان عمل رب العمل ،ذا آنت قادمًا إلى أيرلندا للدراسة أو العملإ •
 .الل النهار منزلهم ورقم الهاتف خعنوان إذا آنت قادمًا إلى أيرلندا للزيارة أو االلتحاق بالعائلة، عليك ذآر •
 . الشخص معروف منك شخصيُا/اذآر رجاءًا ما إذا آان المضيف •

   



 
نوا إذا لم يكو(الرجاء ذآر اسم العائلة واالسم األول و بلد الجنسية والوظيفة وعالقتهم بك ورقم مرجع دائرة العدل " نعم" إذا آان الجواب •

 ).سويسريين/مواطنين أوروبيين
 .  المنظمة/الكلية/آر االسم األول واسم عائلة الشخص الذي اتصلت به في الشرآة، الرجاء ذ"آال"إذا آان الجواب  •
 " Save and Continue" "تخزين ومتابعة"أنقر على  •
 .تحتاج إلى التدرج نزوًال لرؤية المجاالت ومألها. إذا ترآت أي مجال إجباري فارغ، ستظهر رسالة باللون األحمر عند أعلى الشاشة •

 
 

 عائلتك 
 

 من القائمة الهابطة ما إذا آنت أعزب أو متزوج أو أرمل أو مطلق أو منفصل أو لديك شريك بدون زواج أو ضمن عالقة  االختيارءالرجا •
 . مدنية

وتاريخ ) مثل االسم قبل الزواج أو االسم عند الوالدة( إذا آان لديك زوج أو شريك، الرجاء ذآر اسم العائلة واالسم األول و أية أسماء أخرى  •
 . لميالدا

 . وأذآر ما إذا آانوا مسافرين برفقتكرقم جواز سفرهم  •
إذا آانوا مسافرين برفقتك، هل لديهم جواز سفر خاص بهم أو هل هم مذآورين على جواز سفرك؟ إذا آانوا مسافرين برفقتك ولديهم جواز  •

 .سفر خاص بهم، يجب ملء طلب منفصل ودفع رسم منفصل
 . ذآر أو أنثى و حدد البلد الذي يقطنون فيه حاليًاالشريك /حدد ما إذا آان الزوج •
 . أدخل بعد ذلك عدد األوالد الذين تعيلهم وأذآر أسماؤهم واألسماء األولى وتواريخ الميالد والجنس والجنسية •
د مسافرين بجوازات إذا آان األوال. ولد المسافر مشموًال في جواز سفرك أو إذا آان لديه جواز سفر خاص بهن الاالرجاء تحديد ما إذا آ •

 . سفرهم، يجب ملء طلب منفصل لهم ودفع رسوم منفصلة
 .  أوالد، الرجاء ذآر التفاصيل اإلضافية على ورقة منفصلة و تقديمها مع المستندات الداعمة6إذا آان لديك أآثر من  •
 "Save and Continue" "تخزين ومتابعة"أنقر على  •

 
 

وآالة لملء هذا الطلب /بات التأشيرات، إلى السؤال األخير الذي يسألك ما إذا آنت حصلت على مساعدة من وآيلتصل اآلن، آما في العديد من فئات طل
 . عبر االنترنت

 . للفئات األخرى من طلبات التأشيرات مثل التوظيف والدراسة، هنالك بعض األسئلة اإلضافية الخاصة بهذه الفئات وهي مشروحة عند نهاية هذا المستند
 
 
 ساعدة لملء هذا الطلبالم
 

وآالة لملء هذا الطلب عبر اإلنترنت عليك ذآر اسم الوآيل، واسم وعنوان الوآالة، ورقم هاتف يمكن من /إذا حصلت على مساعدة من وآيل •
 . خالله االتصال بالوآيل خالل النهار

 
 

 التصريح
 

 . وجب عليك قراءتهتيًا عند اإلجابة على جميع األسئلة سوف تجد تصريح
 . إذا وافقت على محتويات هذا المستند عليك وضع عالمة في المربع لتأآيد هذا األمر

   



 
 . ننصحك بطباعتها للتأآد من عدم وجود أية أخطاء. سوف ترى عند ذلك شاشة تحتوي على آل المعلومات التي أدخلتها

 
 .  السؤال المعينلمراجعة" Back" ال زر الرجوع إذا احتجت إلى إجراء أية تغييرات في هذه المرحلة يمكنك القيام بذلك باستعم

 
 .  للعودة إلى الشاشة النهائيةSave and Continueعليك بعد ذلك النقر على الزر 

 
 ". Submit" بعد التأآد من أن آل التفاصيل تم إدخالها بالطريقة الصحيحة، الرجاء انقر على زر التقديم 

 
تحتوي هذه الصفحة على تفاصيل مختصة حول ". View and Print Summary Sheet“" الخالصةفحة مشاهدة وطباعة ص"أنقر بعد ذلك على زر 

 .  أو القنصلية أو مكتب التأشيرات المختص الذي يجب أن تقدم الطلب إليه والرسم المالي والمستندات الداعمةةالطلب وعنوان السفارة األيرلندي
 

مكتب التأشيرات األيرلندية الرئيسي إما في ، أو معتمدة من /القنصلية/عنوان السفارةصة سوف يكون إن العنوان المبين على صفحة الخال: مالحظة
في بلدك الرجاء زيارة الموجودة للحصول على الئحة بكل المكاتب . قد يكون هنالك مكاتب أقرب إلى موقعك والتي يمكنك تقديم الطلبات فيها. بلد إقامتك

 .  ie.dfa.wwwالموقع 
 

 . إن صفحة الخالصة هذه تحتوي أيضًا على التصريح الذي قرأته مسبقًا والذي يتوجب عليك توقيعه اآلن
 

 .  سنة، على األهل أو الوصي التوقيع عنه16إذا آان مقدم الطلب دون . إن مقدم الطلب فقط يستطيع توقيع هذا التصريح: مالحظة
 

من الضروري أن تتطابق شروط . الرجاء عدم لصق الصورة على الطلب. ن آتابة االسم ورقم معاملة الطلب على الجهة الخلفية للصورةالرجاء التأآد م
 من هذا المستند وذلك ألن الصور التي ال تتوافق مع هذه الشروط لن تقبل وسوف تتسبب بتأخير معاملة 1الصورة مع الشروط المذآورة على الصفحة 

 . شيرةطلب التأ
 

 مكتب التأشيرات األيرلندية /القنصلية/تقديم المستندات للسفارة
 

حالما تقدم الطلب عبر االنترنت عليك زيارة موقع الوب المبين على صفحة الخالصة للحصول على تفاصيل حول آيفية تقديم المستندات الداعمة، 
 . الرسوم المستوجب دفعها وطريقة الدفع المقبولة

 
حة الخالصة والرسم المطلوب والصورة حسب الشروط المطلوبة وآل المستندات الداعمة المطلوبة لفئة التأشيرة التي تطلبها إلى يجب تقديم صف

 . مكتب التأشيرات االيرلندية المحددة بدون تأخير/القنصلية/السفارة
 

 :إذا آنت تطلب تأشيرة دراسة أو عمل الرجاء النظر أدناه
 

 طلب تأشيرة التوظيف
 
 إمًا إجازة -عمال والتجارة والتوظيف وذلك عبر الحصول على إذن عملا آنت تطلب تأشيرة عمل في أيرلندا، عليك الحصول على إذن من دائرة أألإذ

 . عمل أو بطاقة خضراء
 . آسبب للسفر إلى ايرلندا بعد إدخال تفاصيل العائلة، سوف ترى شاشة إضافية" Employment" " توظيف"إذا اخترت 

 
 البطاقة الخضراء/يك إدخال رقم مرجع إذن العملعل •

 
 . إذا آنت تطلب تأشيرة فان دير ألست لن تحصل على إذن توظيف: مالحظة

 .  في المربع المزود إلدخال رقم المرجعN/Aالرجاء إدخال 
 
 .  ذآر اسم وعنوان الشرآة التي ستعمل فيهاىتحتاج عند ذلك إل •
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 . ان البريدي لشخص داخل الشرآة والذي يستطيع موظف التأشيرات االتصال به خالل النهارالرجاء ذآر اسم ورقم هاتف والعنو •

 
 . الرجاء اآلن إتباع التعليمات أعاله إلنهاء وتقديم الطلب والمستندات الداعمة •

 
 

 طلب تأشيرة الدراسة
 

 الرجاء مراجعة الشروط األساسية لتأشيرة الدراسة في الموقع – إذا رغبت بطلب تأشيرة للدراسة في أيرلندا يجب أوًال أن تكون مقبوًال في صف دراسي
ie.gov.inis.wwwاستوفيت آل الشروط المطلوبة قبل إتمام هذا الطلب عبر اإلنترنتك  وأن تتأآد من أن  . 
 

 . الصف ومدتهالكلية وعنوان / في صف دراسي وذآر اسم المدرسةإثبات قبولكعليك  •
 . تثبيت دفع القسط الدراسي بالكامل للكلية •
 . النهار التي سوف تحضرها آل أسبوع والتي تخضع لرسم الدراسةذآر عدد ساعات •
 اسم - تحتاج إلى ذآر تفاصيل في المربع المحدد لذلكفأنت" نعم“إذا آان الجواب . عليك هنا أن تذآر ما إذا آنت قد درست سابقًا في أيرلندا  •

 . لكلية، الصف الذي أخذته، وتواريخ البدء واالنتهاءا
يطلب منك تقديم أية مؤهالت لغة انكليزية معترف بها عالميًا سوف " نعم"إذا آان الجواب ". هل تعرف اللغة االنكليزية" السؤال التالي هو  •

 الدراسة للحصول على تفاصيل حول الرجاء مراجعة الشروط األساسية لتأشيرة. Cambridge وTOEFL وIELTSمتوفرة لديك مثل 
 . متطلبات اللغة االنكليزية

إن هذا يشمل المستوى التعليمي الثاني والثالث وعليك إدخال اسم . تحتاج عند ذلك إلى ذآر تفاصيل حول المؤهالت التعليمية لتاريخه •
 . الكلية، والتواريخ التي حضرت خاللها والمؤهالت التي نلتها/المدرسة

 .ات زمنية بين آخر فترة دراسة وهذا الطلب يجب أن تذآر في المربع المزودإن أية فراغ •
 . إذا توظفت مسبقًا الرجاء ذآر التفاصيل، اسم رب العمل وتواريخ التوظيف والوظيفة التي شغلتها •
اصة بك، هل سيتم دعمك من  هل لديك مصادر مالية خ–عليك عند ذلك ذآر تفاصيل حول الدعم المالي المتوفر لك خالل وجودك في أيرلندا  •

 هل سيتم تمويلك من قبل دولتك أو هل يوجد هنالك نوع آخر من الدعم المادي متوفر لديك؟ ) فرد من العائلة: مثُال ( ممولقبل 
ع  عليك ذآر اسم الممول الرئيسي، عالقتهم بك، عناوينهم وأرقام الهاتف خالل النهار والذي يستطي،”Sponsor“" ممول" إذا اخترت  •

 . عبرهموظف التأشيرات االتصال بهم 
 . إذا آان لديك أآثر من ممول واحد، عليك ذآر نفس التفاصيل أعاله على ورقة منفصلة وتقديمها مع المستندات الداعمة •
 . ل التفاصيل في المربع المزودادخإ، الرجاء  ذآرهإذا آان لديك تمويل آخر تريد  •
وسيتم أيضًا رفض . ت أو مستندات خاطئة أو مزورة، سوف يتم رفض الطلب بدون أي حق لالستئنافالرجاء االنتباه أنه عند تقديم معلوما •

 . أية طلبات في المستقبل
 . إلنهاء وتقديم الطلب والمستندات الداعمة إتباع التعليمات أعاله اآلن الرجاء  •

 
 

 
 
 [Translated from Arabic by Hassan Loutfy for Global Translations Ltd, Nov 29, 2007] 
 

http://www.inis.gov.ie/

