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سفارة الواليات المتحدة األمريكية 

 بمسقط

كيفية التقديم للحصول على تأشيرة الطالب للواليات المتحدة األمريكية 

 لطلبة البعثات الخارجية في سلطنة عمان



Why choose the U.S. for study? 

• Many of the world’s top ranked universities 
are in the U.S. 

– thousands of accredited colleges and universities 

• U.S. institutions are world-renowned for high 
quality standards,  

• U.S. offers more opportunities for a wide 
range of specialized and flexible programs of 
study. 
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 لماذا تختار الواليات المتحدة للدراسة؟

 .افضل الجامعات في العالم في الواليات المتحدة•

 االآلف من الجامعات والكليات المعترف بها–

المؤسسات االمريكية التعليمية ذات شهرة عالمية لمستواها •

 .العالي من الجودة

تقدم الواليات المتحدة االمريكية العديد من الفرص لمجموعة •

 .واسعة من برامج دراسية متخصصة مع المرونة
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U.S. Welcomes International Students! 

• Studying in the U.S. is easy with the right 
documentation. 

• Gain acceptance into a U.S. institution  

• Gather your documents: 

– 1-2 days to get an appointment for a student visa 
(F-1) 

– 90% of cases clear within 48 hours, meaning you 
can pick up your visa a couple days after your 
interview 
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!الواليات المتحدة ترحب بالطالب  

مع الوثائق المطلوبة الصحيحة، الدراسة في الواليات المتحدة •

 .أمرا سهل

احصل على قبول من مؤسسة تعليمية في امريكا ثم قم •

 :بتجميع المستندات الخاصة بك

اسابيع للحصول على موعد للحصول على تأشيرة  ٢الى  ١–

 الطالب

مما . ساعة ٨٤من الطلبات يتم اإلنتهاء منها في غضون ٪  ٩٠–
 . يعني أنه بإمكانك أخذ تأشيرتك بعد بضعة أيام من المقابلة
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Step 1  
Collect Official Documents from Ministry  

1st :  (I-20 form) 
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This is a VERY important document! 
You must have this to get a visa AND 

to enter the United States.   

WHAT IS AN I-20? 
 

 Authorization to study in the U.S.  
 We can’t issue a visa without your signed,    
   original I-20 form, which lists: 

 

  Where you can attend school 
 
  Date you must report to school 
 
  Number of years you are allowed to stay   
      in the U.S. 
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  الخطوة األولى
 تجميع الوثائق الرسمية من وزارة التعليم العالي

  (I-20)  مستند التأهيل: 

 ؟؟ I-20ما هو 
 

  مستند القبول للدراسة في الواليات المتحدة 
  تأشيرة الدخول ترتبط بحصولك على الI-20 

 

أين يمكنك الذهاب الى الجامعة 

  التاريخ الذي يجب عليك التواجد في الجامعة 
   عدد السنوات المسموح لك البقاء في الواليات

 المتحدة
 

 هذه الوثيقة مهمة جـــــــــــــدا  

 

يجب ان تكون هذه الوثيقة معك للحصول على 

 تأشيرة الدخول  و للدخول الى الواليات المتحدة
  



I-20:  Verify information is correct 
 and sign the form 

 

 

      

25 September 2014 

Does my name, date of 

birth, country of birth and 

citizenship match the 

information in my 
passport? 

Write your name and 

Sign the form here 



 I-20 :التحقيق من صحة المعلومات وتوقيع اإلستمارة 
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هل االسم، وتاريخ الميالد، وبلد 

المولد، والجنسية تطابق 

المعلومات الموجودة في جواز 
 السفر؟

اكتب اسمك ووقع على 

 اإلستمارة هنا
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Get a Scholarship Letter from MOHE 

This is a VERY important document! 
You must have this to get a visa and to 

gain entrance to the U.S. 

 This letter tells the Consular Officer  
     that MOHE will be paying for your  
     education. 
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 رسالة المنحة الدراسة

  من الذي سيدفع نفقات تعليمك
 بالواليات المتحدة؟

 هذه الوثيقة مهمة جـــــــــــــدا  

 

يجب ان تكون هذه الوثيقة معك للحصول على 

 تأشيرة الدخول  و للدخول الى الواليات المتحدة
  



Step 2  

Take a NEW photo 
 

• You must submit one new photograph with a white 
background (not blue!!) to get your visa.   

• Size:  50mm x 50mm 

• Full face, uncovered head, no hat, no glasses 
– You can still wear a hijab for religious reasons, but it 

cannot cover any portion of the face.  Your forehead and 
ears MUST be visible. 
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Perfect photo!   
White background, 50x50, no hat, 

no glasses 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.onlinepassportphoto.com/images/Sample_passport_photo1.jpg&imgrefurl=http://www.onlinepassportphoto.com/sample_passport_photos.htm&usg=__cE0XdsmFAW02ElTkxB9toMjbKkI=&h=249&w=250&sz=20&hl=en&start=8&sig2=pc9Ejva2z6qWS0pzRyMK6w&zoom=1&tbnid=ZQNOH-c6uh93OM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=w3UWUJXyLumz6wGT44HIBA&prev=/images?q=US+passport+photo+sample&hl=en&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


  الخطوة الثانية

 جديـــدةالتقاط صورة 
 

 أن تقدم صورة واحدة مع خلفية بيضاءيجب •

   الحجم•

( أو الكمة)كامل الوجه والرأس مكشوفان، من غير لبس القبعة •
 والنظارات

 ال بأس إذا كان مقدم الطلب يلبس غطاء الرأس ألسباب دينية، –

 .ولكن غطاء الرأس ال يمكن أن يغطي أي جزء من وجه الطالب–

 الجبهة واألذنين يجب أن تكونا مكشوفتين–
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 !صورة مثالية
، من غير قبعة أو ٥٠٥٠، الخلفية بيضاء

 نظارات

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.onlinepassportphoto.com/images/Sample_passport_photo1.jpg&imgrefurl=http://www.onlinepassportphoto.com/sample_passport_photos.htm&usg=__cE0XdsmFAW02ElTkxB9toMjbKkI=&h=249&w=250&sz=20&hl=en&start=8&sig2=pc9Ejva2z6qWS0pzRyMK6w&zoom=1&tbnid=ZQNOH-c6uh93OM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=w3UWUJXyLumz6wGT44HIBA&prev=/images?q=US+passport+photo+sample&hl=en&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Photo dos and don’ts 
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  الخطوة الثانية

 متطلبات الصورة
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معدل بالفوتوشوب        طبيعي   

 خط الشعر مغطى

 

 خط الشعر واضح

 



Step 3 Read Instructions  
about your U.S. Visa Application (DS-160) online 

http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html 

http://ustraveldocs.com/om 
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http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html
http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html
http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html
http://ustraveldocs.com/om


 الخطوة الثالثة

 اقراء التعليمات لطلب تأشيرة: كن مستعدا ً

 دخول للواليات المتحدة 

 :اذهب الى الموقع التالي

•.html4230http://travel.state.gov/visa/forms/forms_ 
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http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html
http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html
http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html
http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html


http://www.ustraveldocs.com/om/ 
select Nonimmigrant Visa 
select Complete DS-160 
https://ceac.state.gov/genniv 
select Oman, Muscat 
select Start an Application 
 

30 July 2012 

Step 4 
Complete your U.S. Visa Application on the web 

http://www.ustraveldocs.com/om/
https://ceac.state.gov/genniv


http://www.ustraveldocs.com/om/      

 

30 July 2012 

 الخطوة الرابعة
 استكمال استمارة طلب تأشيرة الدخول

 الى الواليات المتحدة الخاصة بك 

 اختار تأشيرة الغير مهاجرين•

 DS-160اختار استكمال استمارة ال •
 
 
 سلطنة عمان، مسقط: المكاناختار •

 “ابداء اإلستمارة”حدد •
 
    

https://ceac.state.gov/genniv 

http://www.ustraveldocs.com/om/
https://ceac.state.gov/genniv


Your Application 

• Click on Print Application 
ID   

• Choose a security 
question and answer  

• Click the “continue” 
button and start 
answering the questions. 

 

30 July 2012 

 Write down your Application ID AND 
remember your security question  and 
answer.   
This will help you retrieve your 
application.  



 استمارة طلب التأشيرة الخاصة بك
 أختار سؤال األمان والجواب: اوال•

 

 اضغط على طباعة رقم االستمارة•

   

30 July 2012 

قم بكتابة رقم اإلستمارة وتذكر سؤال األمان ** 

سوف تساعدك هذه المعلومات على . واإلجابة

 ** استرداد اإلستمارة الخاصة بك

اضغط على زر المتابعة ثم : التالي•
 ابدء في اإلجابة على األسئلة

 



Finish the application and check 
your progress: 
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 I answered ALL questions, submitted my      

    application, and printed my DS-160 confirmation  

    sheet  

My name and passport number are correct 

I have a new photo with the correct specifications 

I have my original, signed I-20 form 

I have my scholarship letter from the ministry 



 اإلنتهاء من تعبة اإلستمارة والتحقق

 من اإلجابات 
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أجبت على جميع األسئلة، وأرسلتها وطبعتها 

 طبعت ورقة التأكيد لإلستمارةDS-160 

اسمي ورقم جواز السفر صحيح 

 بالمواصفات الصحيحة –لدي صورة جديدة 

 لدي استمارة الI-20 األصلية الخاصة بي وموقعة 

 العاليلدي رسالة المنحة الدراسية من وزارة التعليم 



Step 5 Pay your SEVIS fee online 

 

 

 Fill out the I-901 form on 
FMJfee.com 

 You will need your SEVIS 
number from your I-20 

 You can pay the $200 fee 
online with a credit card 

 Print your receipt and bring 
it with you to your interview 
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https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp 

Your SEVIS number 

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp
https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp
https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp


 الخطوة الخامسة
 SEVISدفع رسوم ال 

 

 

 قم بتعبئة استمارة الI-901   على

 FMJfee.com: الموقع التالي

 سوف تحتاج الى رقم الSEVIS   من

 .I-20استمارة ال 

 دوالر رسوم  200بإمكانك دفع

اإلستمارة على الموقع باستخدام بطاقة 

 .اإلئتمان

 اطبع ايصال الدفع واحضرها الى
 .المقابلة

 
25 September 2014 

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp 

 الخاص بك SEVISرقم ال 

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp
https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp
https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp


 
Step 6 Pay the Visa Fee and Schedule 
your Interview Appointment Online 
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 Visit www.ustraveldocs.com/om. 

 Create a profile. 

 Pay the online application fee (OMR 64) online with a credit 
card or at selected Bank Muscat branches.   
 (Note: Should you choose to pay at Bank Muscat, you have to wait 24 

hours after payment before you can schedule your appointment.) 

 Schedule your appointment and print your appointment 
confirmation sheet. 
 You can usually get an appointment within 24-48 hours.  If you are 

having trouble scheduling an appointment, please email 
ConsularMuscat@state.gov 
 

 

http://www.ustraveldocs.com/om
mailto:ConsularMuscat@state.gov


 
 
 

 الخطوة السادسه
 دفع رسوم التأشيرة وتحديد موعد المقابلة على األنترنت
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 قم بزيارة الموقع التاليwww.ustraveldocs.com/om 

قم بإنشاء ملف تعريفي. 

 ببطاقة اإلئتمان أو في ( لاير عماني 64)قم بدفع رسوم اإلستمارة على االنترت
 .احدى فروع بنك مسقط

(ساعة بعد الدفع  24إذا اخترت الدفع عن طريق بنك مسقط، فيرجى االنتظار مدة : مالحظة
 (قبل أن تتمكن من تحديد يوم الموعد

قم بتحديد موعد المقابلة واطبع ورقة تأكيد الموعد الخاصة بك. 

 اذا كنت تواجه مشكلة في تحديد . ساعة 48-24يمكنك عادة الحصول على موعد في غضون

: الموعد، يرجى التواصل مع القنصلية عبر البريد االلكتروني
ConsularMuscat@state.gov 

 

 

http://www.ustraveldocs.com/om
mailto:ConsularMuscat@state.gov


Step 7   
Come to the U.S. Embassy for your Interview 

Bring the following documents with you: 

 Passport with at least 12 months’ validity 

 Signed, original I-20 

 Ministry scholarship letter (in English)  

 SEVIS Fee I-901 receipt 

 Visa Application (DS-160) Confirmation Sheet 

 Receipt of DS-160 payment 

 One photo 50mm x 50mm with white background 

 High school transcript 
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 الخطوة السابعة
لموعد المقابلةالحضور للسفارة األمريكية   

 

 :احضر الوثائق التالية معك
 :يجب عليك ان تحضر التالي الى المقابلة

 شهر ١٢جواز سفر ساري المفعول لمدة ال تقل عن 
 استمارة الI-20 استمارة قبولك للدراسة في الواليات )األصلية وموقعة

 (المتحدة
 (باللغة االنجليزية)المنحة الدراسية من الوزارة رسالة 

 لرسوم ايصال الدفعSEVIS I-901 
 التأشيرة ورقة التأكيد إلستمارة (DS-160)   
 مع خلفية بيضاءمم ٥٠٥٠شخصية واحدة صورة 
 التأشيرة ايصال دفع رسوم 

شهادة دبلوم التعليم العالي  

25 September 2014 



؟ !األسئلة واإلستفسارات  
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