
                                                                                                                                                        

  

  

       مركز طلب تأش ي ة   –  TLSCONTACT- لبنان  

   

  يوما) 90المستندات المطلوبه لتأشيره الدراسة (أكثر من   

    

   

   الذهاب إىل إيطاليا 
 
 اذا  كنت ترغب ف

 ألغراض الدراسة وستبق   أكث   من  90

 يًوما 

 :يجب إصدارجميع المستندات  أو ترجمتها  إل اللغات  التالية

 االنكل ي أو الفرنسية  أو اإليطالية 

  

  

ية الوطنية لإلقامة ☐  الطويل ة  نموذجان لطلب التأشر

  
  

الوصي أو  )  االصول وموقعة من قبل مقدم الطلب  مكتملة حسب    استمارة طلب تأشرية وطنية إللقامة الطويلة •

مربع التوقيع في أسفل الصفحة الثالثة ، األصل. مالحظة: من األفضل أن تقدم استمارة    في(  القانوني للقصر

  الطلب المطبوعة والمطبوعة بدال من ملئها باليد. 

  

  

  ثالث صو ر هوية متطابقة ☐

   أشهر وتفي بالمعايير المحددة. 3سم ، مع خلفية بيضاء ، تم التقطها في غضون  4.5سم ×  3.5الحجم  •

  

   جوا ز سف ر ☐

شهرا بعد اليوم الذي   15  عن األصل: جواز سفر وطني خاص كامل أو وثيقة سفر رسمية صالحة لمدة ال تقل •

، مع وجود صفحتين فارغتين للتأشيرة ذكر "تأشيرة"لواضع ملصق التأشيرة.   تخطط فيه لمغادرة بلدك األصلي

أشهر بعد تاريخ انتهاء تأشيرة شينغن المطلوبة. ويجب أن تكون الصورة  9سنوات و  9وال يتجاوز اصداره ال 

  تقديم الملف. المستخدمة في جواز السفر شبيهة بحاملها وقت

نسخة: نسختان من صفحة جواز السفر تحتويان على معلومات هوية شخصية (باأللوان إن أمكن) ، ونسخة واحدة   •

من الصفحة تحتوي على معلومات تمديد الصالحية ، وجميع الصفحات التي تحتوي على تأشيرات شينجن التي  

   الماضية مع كل األختام. 10صدرت خالل السنوات 

  

  



                                                                                                                                                        

ي الص ☐
   ح   التأم ر ن 

  . و

  

  

  

  

ترصي ح  ☐

  إقامة سنوية

:  

•    

  

  

ن إثبات الدخول إىل األرا ☐
 ن المقيم ر ن ض اللبنانية:ألصحاب الجوازات السورية ،وجميع  

ف   ي  :  سورية

•   

  

  

  

  شهادة التسجيل من الجامعة أو المدرسة في إيطالي ا- ☐

 نسخة    -شهادة تسجيل في الجامعة أو المدرسة موقعة ومختومة  

  

  

  

  

ن كشف حساب مرص ☐
ن ف  لبنا  

   ص    ن  شخ 

إن كشف الحساب المصرفي الشخصي  يجب أن  يغطي األشهر الثالثة األخيرة ، ويجب أن يكون قد صدر  •

من تاريخ تقديم الطلب ، مع رصيد ائتماني كاف لتغطية تكاليف اإلقامة ، أصلي (مختوم من   قبل أقل من شهر

  البنك) ؛ 

  وال تقبل االفادة المصرفية  •

  .وإذا كا ن كش ف الحساب المصرفي م ن الخارج ، يجب تقديم الكش ف األصلي           •

) ، فالبد من الحصول  األهل أو األخو ة أو األخوات فقط)وإذا كان كشف الحساب يعود إل ى شخص آخر  •

، جنب اً tlscontactعلى كفالة مالية موقعة من الكفيل مصدقة قبل كاتب عدل ، أو التوقيع عليها أمام موظف 

، ينبغي أن تكون نسخة حساب  إلى جنب مع نسخة من هوية الكفيل. وفي حالة تقديم "بيان حساب االدخار" 

   االدخار مصدقة من المصر ف

  3000بوليصة التأمين (تأمين السفر) لمدة ثالثة أشهر على األقل من يوم الوصول إلى إيطاليا ، والحد األدنى من التغطية    

 يور و
بمجرد دخولهم إيطاليا ، يُطلب من الطالب الحصول على تأمين صحي سنوي يقدمونه إلى جانب جميع الوثائق الالزمة للحصول على تصريح 

 اإلقامة 

نسخة من تصريح إقامة ساري المفعول بعد تاريخ العودة من منطقة شنغن لمقدمي الطلبات األجانب المقيمين  

 في 
 .لبنان أو في سوريا  

نسخة. هذا مستند يمكن أن يكون نسخة عن ختمل دخول الموجود على جواز السفر  أو  

 نسخة  
 .بطاقة الدخول إذا عبر حدود مع هوية    عن  



                                                                                                                                                        

 . 

  

  

  

نسكن مناسب  ☐
ن ف األرا 

  ض اإليطاىلي ا 

، أو عقد إيجار أو رسالة دعوة مع نسخة من هوية الشخص المضيف أو / airbnbيوم اً كحد أدنى في فندق  30حجز  •

وإذا رفضت بطاقة االئتمان ، يمكن الدفع عن طريق التحويل  . إيطاليامن تصريح إقامته إذا كان أجنبي اً مقيم اً في 

 . المصرفي

  

   إخراج قي د عائلي ☐

 إخراج قيد عائلي أصلي أو نسخة عن وثيقة الوالدة صادرة في أقل من ثالثة أشهر.  -

   

 نسخة.   -إخراج قيد عائلي  -

   

 مترجم.  -إخراج قيد عائلي  -

  

  

  

ي للحصول عىل منح دراسية )منحة  ☐
  دراسية(تنطبق عىل المرشح ر ن 

• منحة دراسية كافية تمنحها مؤسسة إيطالية و/أو كيان إيطالي من االئتمان المضمون والمثبت ، بما في ذلك الجامعاتمع 

  يورو كحد أدنى لكل شهر)  600ذكر  المدة وقيمة التغطية  المالية (

  

  

ن خطاب الضمان المرص
ن االعتماد المرص/ ف  

 (  ي  إختيار )ف  

باسم الطالب) بمبلغ شهري قدره  (الحساب  صالح في إيطاليا االعتماد المصرفي/إن خطاب الضمان المصرف ي  •

(أي ما يعادل ستة آالف يورو   2022وحتى الثالثين من حزيران  2021يورو ابتداًء  من األول من أيلول  600

 .  طيلة العام الدراسي)

وكبديل ، قد نقبل أيض اً خطاب الضمان المصرف ي/االعتماد المصرفي صادر عن أي بنك في أوروبا أو الواليات  

يورو في  6000ألمريكية أو كندا حيث تشهد على أن أحد األقارب وضع تحت تصرف الطالب ما ال يقل عن المتحدة ا

  يورو/ شهر)  600السنة (سحب ما ال يقل عن 

وإذا كان المصرف موجودا في بلد غير البلدان المذكورة أعاله ، تقوم السفارة بتقييم كل طلب على أساس كل حالة  •

 . على حدة

   اتية غير مقبولةتصريحات الذ •

   نسخ من األوراق المالية غير مقبول ة •

  

  

  

  

  

  

https://static.tlscontact.com/media/lb/bey/it/garanzia_bancaria.pdf?_ga=2.143553205.1676581066.1647236436-193996476.1580451455


                                                                                                                                                        

   للقاصرين 

  

  

إذن  ☐

سماح  

 / بالسفر
وثيقة  

 / تكليف
قبول تحمل 

مسؤولية 

ص من   القا 

الشخص 

  الثال ث

 

وإذا لم يكن القاصر سوف يسافر مع الوصي القانوني ،يجب تقديم وثيقة تكليف وتحمل المسؤلية ممضية من          • 

الشخص المرافق ومصدقة من قبل كاتب العادل  ، إلى جانب نسخة من كال الوالدين ومن هوية (قريب) الشخص 

 . الثالث/جواز السفر/التأشيرة السارية المفعول

  

  

  

  

  

إذن سفر موقع من قبل كل من الوالدين أو من قبل األوصياء القانونيين (في حالة الوفاة أو الطال ق) مصدقة من 

 قبل
 . كاتب العدل ، جنبا إلى جنب مع نسخة من بطاقة هوية/جواز سفر كال الوالدين  

وفي حالة وجود أحد الوالدين في الخارج ، فالبد من تصديق إذن السفر قبَل السفارة اإليطالية في الخارج  •  

 أو 
لبنان    في  الخارجية  وزارة  قبَل  من  اً  أيض  عليه  التصديق   ثم  ن  م  و  الخارج  في  اللبنانية  السفارة 

 . (األصلية)
تكون  •     ، الوالدين  أحد  وفاة  حالة  +  وفي  العربية  باللغة  إلزامية  الحضانة  شهادة 

 .الترجمة


