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 قواعد الدخول و اإلقامة في إيطاليا

 

 المستندات المطلوبة قبل المغادرة )الوثائق والتأشيرة(.

 

، والتي تختلف ق صالحة للدخول إلى البلد المضيفوثائ" Erasmus ، يجب أن يكون لدى جميع طالب "برنامج التبادل الجامعيقبل المغادرة

 )الدراسة / التدريب(. اوفقًا لجنسية الطالب ومدة طلب اإلقامة وسببه

 

 الخاصة بمواطني االتحاد األوروبي وثائقال •

 

 جواز السفر(. أو  الوطنيةالتعريف )بطاقة  الصالحية يجب أن يكون لدى الطالب مواطن االتحاد األوروبي وثيقة هوية سارية

 

 لمواطنين من خارج االتحاد األوروبيل وثائق المطلوبةال •

 

وزارة الشؤون موقع اإلنترنت الخاص بيوًما الرجوع إلى  90يُطلب من الطالب من خارج االتحاد األوروبي الذين يقيمون لمدة تقل عن 

دولة المضيفة. قد تطلب سلطات الحدود إظهار الوثائق التي تبرر أسباب ومدة لاإلى  سيحتاج للدخول، للتحقق من أي طلب تأشيرة  الخارجية

 اإلقامة في إيطاليا.

 

، فإن طلب التأشيرة من قبل الطالب إلزامي ويجب أن يتم في الممثليات الدبلوماسية اإليطالية لبلد يوًما 90أطول من في حال كانت اإلقامة 

 اإلقامة.

 

 المستندات التالية مطلوبة.

 .طلب تأشيرة الدخول استمارة •

 .جواز السفرصورة صورة شخصية حديثة بحجم  •

 .ال تقل عن ثالثة أشهر أطول من التأشيرة المطلوبة بصالحيةوثيقة سفر  •

الموقعة ألجنبي ال يحق له الحصول على رعاية صحية في إيطاليا بموجب االتفاقيات ا الطالب التأمين الصحي ، إذا كان •

 .مع بلده

دليل موثق على التسجيل في أحد برامج التبادل / التنقل / الشراكة المعترف بها أو المصرح بها المستمدة من البرامج  •

التعاون بين المؤسسات األكاديمية والعلمية والمدرسية ، وفي إطار  مع ، وErasmus )األوروبية )بما في ذلك برنامج 

 االتفاقيات و بروتوكوالت التنفيذ مع الجامعات األجنبية.
 

   :التالي جميع المعلومات موجودة على الموقع

aspxhttp://vistoperitalia.esteri.it/home. 

 انتباه:

 ".برنامج التبادل والتنقل -الدراسة نوع " منالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة  Erasmusيجب على الطالب األجنبي القادم لبرنامج التنقل 

https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx#BMQuestionario
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx#BMQuestionario
http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Formulario%20Visto%20Nazionale.pdf
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
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 مراقبة جوازات السفر

 

يرجى مالحظة أن المواطنين من خارج  عكس ذلكمواطنو االتحاد األوروبي ، وفقًا التفاقيات شنغن ، ال يخضعون لمراقبة جوازات السفر، 

 في حالة كانت هناك مراقبة من طرف السلطات العامة: جداوالتي هي أساسية و مهمة الوثائق التالية ،  يتوفروا علىاالتحاد األوروبي يجب أن 

 التأشيرة. -

 قبول / دعوة من جامعة فلورنسا.الخطاب  -

 صحي.التأمين ال -

 

 و تصريح اإلقامة الحضوروصول الى ايطاليا. إعالن ال

 

 االتحاد األوروبي.مواطنو  •
 

 تقديم وثائق أخرى من أي نوع. Erasmusبمجرد وصولهم إلى إيطاليا ، ال يُطلب من طالب االتحاد األوروبي المدرجين في برنامج التنقل 

 

 المواطنون من خارج االتحاد األوروبي. •
 

 يوًما تقديم وثيقة  90ن يقيمون لمدة تقل عن يُطلب من الطالب من خارج االتحاد األوروبي الذي

"إعالن الحضور". يجب تسليم هذه الوثيقة إلى مقر الشرطة حيث   "Dichiarazione di presenza"تسمى

 .المعنيةمن قبل السلطات  مراقبةيقيم الطالب ، مع االحتفاظ بنسخة ورقية في حالة وجود أي 
 

 

 يتعين عليهم طلب تصريح إقامة يوًما 90األوروبي لمدة تزيد عن  في حالة بقاء الطالب من خارج االتحاد ،

‘’permesso di soggiorno’’.والذي سيسمح لهم بالبقاء في إيطاليا وفقًا للتشريعات الحالية ، 

 

    www.poliziadistato.it : الموقع

 

 المواطنين من خارج االتحاد األوروبي. - الجامعي تصريح اإلقامة لطالب التبادل

 

اليا، تختلف طرق دخول وإقامة المواطنين األجانب في إيطاليا حسب الجنسية وبلد اإلقامة وأسباب الزيارة ومدة اإلقامة. قبل المغادرة إلى إيط

 .التمثيليات الدبلوماسية المعنية ببلدكلدى يُنصح باالستفسار عن قواعد اإلقامة 

أيام عمل من وصولهم إلى  8، وذلك في غضون يوًما 90فترة تنقل تزيد عن ، والذين لديهم الطالب من خارج االتحاد األوروبييجب على 

من أحد مكاتب  الحصول عليهيمكن تي "( الkitإيطاليا، التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، وتقديم المستندات الالزمة، باإلضافة إلى )"

 الدعم الالزم لملئه. مكتب الهجرة في بلدية فلورنساويجب تعبئتها بعناية. يقدم  Sportello Amico Service البريد في

 

 Poste Italianeعلى موقع :  المعلومات العملية عن اإلقامة في إيطاليامزيد من 

http://www.poliziadistato.it/
http://politichesocioabitative.comune.fi.it/stranieri/servizi/sportelli_immigrazione.html
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11244.html#informazioni
https://www.poste.it/prodotti/guida-rilascio-e-rinnovo-permesso-di-soggiorno.html#:~:text=Il%20costo%20del%20Permesso%20di,per%20la%20marca%20da%20bollo
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 تقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.ال

 

، التعبئته الالزمة على النماذج والتعليماتمغلف يحتوي  وهو،   : kitح إقامة ، يجب على الطالب استالم الللتقدم بطلب للحصول على تصري

 ).Sportello Amico(مكاتب البريد المؤهلة  طرف من

 

 

 

https://www.poste.it/prodotti/sportello-amico.html


4 
 

 إلى الذهاب إلى أحد مكاتب البريد المؤهلة وتسليم المستندات التالية: الطالب حتاجيبشكل صحيح ، سبعد االنتهاء من االستمارات وتوقيعها 

 

 

 

 االستمارات المملوءة داخل الظرف المفتوح؛ -

 يورو؛ 16بقيمة  (Marca da bollo)طابع  -

من الصفحات التي تحتوي على البيانات الشخصية ، وختم التأشيرة والدخول ونسخ من أي صفحات  ةجواز السفر األصلي، ونسخ -

  أخرى مع تأشيرات الدخول وأختام الدخول والخروج ؛

 عليها دقاعن جامعة فلورنسا والمقدمة للحصول على تأشيرة في السفارة اإليطالية بالخارج ، مص ةالدعوة الصادررسالة نسخة من  -

 ارة نفسها؛من السف

 ؛خاص أو تأمين صحي (SSN) نسخة من التسجيل في الخدمة الصحية الوطنية اإليطالية -

يورو كحد  459.83:  هي 2021م نسخة من وثيقة تصادق على الموارد االقتصادية الالزمة للبقاء في إيطاليا )المعايير المرجعية لعا -

 يورو سنويًا(. 5977.79أدنى شهريًا أو 

- codice fiscale كان متوفرا، إن. 

 

والمبلغ  و القبولرسمية تؤكد التعيين  يمكن للطالب تسليم المستندات المستخدمة في طلب التأشيرة أو كشف حساب مصرفي / بريدي أو رسالة

 ومدة المنحة الدراسية.
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 إلى ذلك ، عند تسليم الطلب إلى مكتب البريد ، سيتعين عليك دفع:باإلضافة 

 

 (. Tabaccheriaيورو )طابع إيرادات يمكن شراؤه من أي بائع سجائر 16رسوم بقيمة  -

 حتى عام واحد. (permesso di soggiorno elettronico) يورو تتعلق بتكلفة تصريح اإلقامة اإللكتروني 70.46مساهمة قدرها  -

 متعلقة بقبول طلب إصدار / تجديد تصريح اإلقامة.كتكاليف يورو  30 -

 

. من المهم  SMSعبر رسالة نصية قصيرة Questura  الشرطة المختصبمقر مكتب األجانب في مكتب البريد ، يتم تحديد موعد لك أيًضا في 

 هذا الموعد. تاريخ جًدا احترام

 

 (La Ricevuta)كدليل على الطلب يجب على الطالب اإلحتفاظ بهبمجرد اكتمال عملية تقديم طلب تصريح اإلقامة ، سيصدر مكتب البريد إيصااًل 

من الجهات   SMSنصية قصيرةرسالة عبر  Questura بمقر الشرطة المختص  مكتب األجانبإلى إتصاال للحضوريتلقى الطالب س، . بعد ذلك

 صور شخصية. 4 كما يجب عليه باإلضافة الى ذلك إحضار ,ووضع بصماتهللتحقق من معلومات الطالب المختصة إلجراء مقابلة ألغراض 

 

 

 

التغطية الصحية أقصر من مدة التأشيرة، فستكون مدة يتم إصدار تصريح اإلقامة لنفس األسباب وللمدة المحددة في التأشيرة. إذا كانت مدة 

 تصريح اإلقامة مماثلة لتلك الخاصة بالتغطية الصحية.

 

 

 

https://questure.poliziadistato.it/
https://questure.poliziadistato.it/
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 أخيًرا ، يجب على الطالب:

 

  الصحيح لمكتب البريد: يرسل مقر الشرطة أي اتصاالت أو استدعاء في حالة وجود مشاكل الشخصي اإلبالغ عن العنوان

 ى العنوان المشار إليه.في إصدار تصريح اإلقامة إل

 

 باإليصال  اإلحتفاظ (la ricevuta)  بل الشرطة من ق  مراقبة الذي سيتم إرجاعه إليك من قبل مكتب البريد: في حالة إجراء

 .كما يجب، فإنه يثبت أنك تقدمت بطلب للحصول على تصريح إقامة 

 

  بعد الموعد في مقر الشرطة ، يمكنك إدخال رمز الحالة تصريح اإلقامة لإصدار أو تجديد  كان سواء طلباللمعرفة حالة

بريد المؤمن عليه )الرقم المكتوب على اإليصال الذي تم تسليمه من قبل مكتب البريد( الالمخصص أثناء الموعد أو رقم 

 .للشرطة اإللكتروني موقعالعلى 

 

 

 انتباه:

 

ال تجدر اإلشارة أنه  لكن ، وطبعا ، يُسمح لك بالسفر إلى بلدك األصلي )La Ricevuta (للتصريح األولاإليصال  مع استالم -

 .الرحلة يجب أن تكون مباشرة ،يمكنك القيام بأي توقف

جامعة تصريح اإلقامة هذا )أو اإليصال الذي حصل عليه الطالب من مكتب البريد فقط( سيكون كافيًا تماًما إلنهاء التسجيل في  -

 )itpresnovoli@unifi.-erasmusdeskالتالي:البريد اإللكتروني يجب على الطالب إرساله إلى بعد ذلك ( .UNIFI فلورنسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://questure.poliziadistato.it/stranieri/?mime=1&lang=IT
mailto:erasmusdesk-presnovoli@unifi.it

