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اشھر تجنبا لمفاجات  6اوال نذكر الجمیع قبل السفر ، بانھ یجب ان یكون جواز السفر ساري المفعول على االقل 
 السفر ومنعا لالحراج .

اما البعض     : WorldBridge , VFSتختلف عن بعضھا  البعض غیر انھ یجب على بعض الدول العربیة  
 االخر فیجب علیھ الذھاب إلى السفارة مباشرة .

الذھاب إلى الموقع المعني ومشاھدة االوراق المطلوبة ، كما ان عن طریق المكاتب السیاحیة یمكنك معرفة كافة 
 المعلومات بخصوص الفیزا إلى المانیا  .

 
 

  Schengen Visaالتاشیرة المطلوبة للدخول إلى المانیا ھي شنغن فیزا  

  

 Visaالفیزا                 

 جمیع الدول العربیة البد من الحصول على الفیزا للسفر إلى المانیا

  Tel: 04 376 4110ابوظبي            -دبي                        االمارات العربیة المتحدة :   
  

 V.F.S - WorldBridge 
ھو عبارة عن مكاتب  باإلنابة  عن السفارةااللمانیة حیث تقدم جمیع االوراق الرسمیة الیھا وھي تتولي 

 عرضھا على السفارة واحضار تاشیرة الدخول إلى المانیا . 

Germany VFS Visa  Office  
Wafi Mall, 2 Floor, 

Falcon, Phase 2 
Umm Hurair 2    -   Dubai 

www.vfsglobal-de-ae.com 

Germany VFS Visa Office 
Office No 8, Level 02, 

Khalidya Tower, 
Khalidya Street   -  Abu Dhabi 

http://de.vfsglobal.ae 

یجب علیك الذھاب إلى الموقع المقصود  ومليء جمیع البیانات الخاصة بالفیزا ، وكذلك دفع القیمة 
 في مكتب  أخذ حجز للذھاب إلى المقابلةالمالیة ، ومن ثم وبعد الدفع ومليء البیانات  ، 

 V.F.S    او WorldBridge  عن طریق االنترنت  وذلك لعمل بصمات الید ویرسل طلبك إلى السفارة
 فبعد اسبوع او اسبوعین یمكنك تلقي الجواب .

 لحاملي جواز  دولة االمارات  ، تم الغاء الشنغن فیزا ویمكنھم السفر دون الحاجة لذلك



 
Al Qabas Assurex   :  عن طریق 

Tel : +965 - 22924444  
3 Floor, Sanabel Tower 

Mezzanine 
info@qavisa.com 

www.qavisa.com/visatogermany.aspx 

Kuwait    كویت  

Saudi Arabia      المملكة العربیة السعودیة 
اللغة العربیة                           de.vfsglobal.sa.com    

Riyad  الریاض 
 

1 Floor, Dove Plaza, 
Omm Al Hamam Street, 

Tel: +966 - 1483 2908 
info.germanyriyadh@vfshelpline.com 

Jeddah   جدة 
Manazin Muttaqin Street, 

Opposite SNAS Building 
Al Ruwais, Jaddah 

Tel: + 966 - 2 614 4481 
info.germanyjeddah@vfshelpline.com 

 

Oman   عمان 
www.maskat.diplo.de         یجب الذھاب إلى السفارة االلمانیة 

Tel : +968 - 24835000                             : 24832482  
من السبت إلى االربعاء             اوقات تقدیم المعامالت                  12.00 ~ 09.00   

German Embassy 
Ruwi, Hillat Al Jazeera, 

Near Al-Nahda Hospital, Villa 953 
Muscat 

               Bahrain                  البحرین 
www.manama.diplo.de         یجب الذھاب إلى السفارة االلمانیة 

      Tel : +973 - 17745277                             
info@manama.diplo.de 

اوقات تقدیم المعامالت    :            11.30 ~ 8.30        
German Embassy 

Salmaniya Ave, Block 327, Road 322,  Building 39 
Manama 

لطلب التاشیرة یجب الحجز مسبقا عن 
 طریق االنترنت 

 یومي السبت والجمعة مغلق 



Qatar   -  قطر 
www.visainfoservices.com 

WorldBridge service 
Tel : +974 - 4436 4771-4  

اوقات تقدیم المعامالت                  15.30 ~ 08.30   
 یومي السبت والجمعة مغلق 

German Visa Application Centre 
Office No 1, Floor 3, 

Al Sadd St, Al Mirqab  Al Jadeed 

الدول العربیة المذكور ادني علیھم الذھاب إلى السفارة االلمانیة  باالضافة لزیارة الموقع المذكور الخاص 
 لبلدھم قبل الذھاب ومعرفة االوراق المطلوبة لطلب التاشیرة  ، بعض المواقع توجد اللغة العربیة . 

              www.kairo.diplo.de                                               مصر 

              www.amman.diplo.de                                             االردن 

              www.rabat.diplo.de                                               المغرب 

              www.beirut.diplo.de                                               لبنان 

              www.tunis.diplo.de                                             تونس 

              www.algier.diplo.de                                             الجزائر 

              www.tripolis.diplo.de                                               لیبیا 

              www.damaskus.diplo.de                                               سوریة 

              www.sanaa.diplo.de                                               الیمن 

              www.khartum.diplo.de                                             السودان 
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