
 
اشھر تجنبا  6نذكر الجمیع قبل السفر ، بانھ یجب ان یكون جواز السفر ساري المفعول على االقل  -1

 .لمفاجات السفر ومنعا لالحراج 
 

جمیع الدول العربیة وكذلك معظم دول العالم البد من الحصول على الفیزا للذھاب  إلى نیویورك ، والحصول 
 .على الفیزا یكون من السفارة االمریكیة 

 
كما یجب تعبئة االستمارة لطلب الفیزا عن طریق 
االنترنت و ودفع الرسوم المالیة لذلك ، ومن ثم 

تستقبل الرد  بالموافقة او الرفض ، في حالة 
الموافقة یجب علیھا الذھاب للمقابلة ، تذكر دائما 

 . شھور  6بانھ یجب ان یكون جواز سفرك ساري المفعول على االقل 
 
لكل بلد موقع االلكتروني بالنسبة للسفارة االمریكیة لذلك یجب علیك مراعاه ذلك ، بزیارة الموقع  -2

 .الخاص لبلدك والضغط على اللغة العربیة للمزید من االطالعات 
 
على االنترنت ، للفیزا   DS– 160یجب اكمل النموذج  -3

 .السیاحیة وقم بارسالھا 
  DS-160 Barcodeقم بطباعة النموذج 

وفي ھذا النموذج والذي یجب ارسالھ عن طریق االنترنت 
یجب ان تكون الصورة طبیعیة وبعیدة عن الخدع الفنیة 
بالنسبة للمرأة یجب ان یكون الحجاب من بدایة منابت 

 .الشعر اي ان یكون الجبین  ظاھرا كامل  
 
اشرنا سابقا بانھ یجب دفع الرسوم المادیة عند تعبئة  -4

 االستمارة ولكن في حالة الرفض فانك لن  تستعید 
 .المبلغ الذي  دفعتة 

 
 
عند قبول طلبك والوصول لمرحلة المقابلة یجب ان تضع في طلبك مع االوراق المطلوبة صورة  -5

 .سنتمتر   5×5شخصیة 
اذا وجد اي مشكلة في صیغة السؤال عند تعبئة االستمارة عن طریق االنترنت یمكنك السؤال واالستفسار 

 . عن ذلك 

 
 
 

 Visaالفیزا             

 

اطبع ھذا الرقم او احتفظ بھ، ھذا رقم 
استمارتك لذلك یجب علیك حفظة ، 
.لكل شخص رقم محدد فانتبھ لذلك   

. انظر الى االعلى كما في المثال   
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-:امریكا الرجاء زیارة ھذا الموقع   -سیاحیة  -للبدء في تعبئة لالستمارة لطلب فیزا   
https://ceac.state.gov/genniv/default.aspx 

 
)اللغة العربیة (في اعلى الصفحة یمكنك اختیار اللغة   

 اختر بلدك ، من ثم ابدأ في تعبئة االستمارة 

 

لمزید من االطالعات للفیزا االمریكیة، والتواصل مع السفارة االمریكیة في بلدك زیارة المواقع 
 .التالیة لكل بلد 

 http://riyadh.usembassy.gov/visas.html                       )ریاض ( السعودیة  
 

                                /http://dhahran.usconsulate.govالدمام    
 /http://jeddah.usconsulate.govجدة                                       

http://abudhabi.usembassy.gov/visa_services.html            ابوظبي ( االمارات(  
http://dubai.usconsulate.gov/                            دبي 

http://egypt.usembassy.gov/consular/niv6.html               القاھرة ( مصر(  
http://alexandria.usconsulate.gov/                              االسكندریة 

http://morocco.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas.html 
)الرباط ( مراكش    



http://jordan.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html       االردن 

http://lebanon.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html        لبنان 

http://tunisia.usembassy.gov/visas.html                                 تونس 

   http://algiers.usembassy.gov/non-immigrant_visas2.html      الجزائر     

http://libya.usembassy.gov/nonimmigrant_visas.html        لیبیا 

http://damascus.usembassy.gov/visas.html   سوریة                               

 http://yemen.usembassy.gov/visas.html                                 الیمن 

http://sudan.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas.html   السودان 

 http://kuwait.usembassy.gov/visa_services.html                      كويت 

 

http://oman.usembassy.gov/how_to_apply2.html                         عمان 

http://qatar.usembassy.gov/visas.html                                         قطر 

http://bahrain.usembassy.gov/visas.html                                  بحرین 
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