نسخة إدارة الهجرة والجوازات

الجمهورية العربية السورية
وزارة الخارجية
السفارة/بروكسل

استمارة طلب الحصول على
جواز سفر للمواطنين العرب السوريين

تمأل هذه الحقول من قبل صاحب الطلب وعلى مسؤوليته

 .1الرقم الوطني................................................. :

National number/Numéro national: .......………….

 .3النسبة......................................... .............. :

Surname/Nom: …………………………….………....

 .2اإلسم........................................................:

First name/Prénom: …………………………………..

 .4اسم األب....................................................:

…Father's name/Prénom du père : …………….….

 .5اسم األم.................................................... :

Mother's name/Prénom de la mère: ….……….…..

 .6تاريخ الوالدة................................................. :

…Date of birth/Date de naissance: ………………..

 .7مكان الوالدة........................................ ...........:

…………Place of birth/Lieu de naissance: ………..

 .8محل ورقم القيد................................................:
ذكر

 .9الجنس:

F

أنثى

M

Sex/Sexe:

Nationality/Nationalité: …………………….……..

 .11الجنسية.....................................................:

Occupation/Profession: …………………………..

 .11المهنة.......................................................:

 .12ال بلدان الممنوحة لحامل الجواز...............................:

تمأل هذه الحقول من قبل صاحب العالقة وعلى مسؤوليته (من السهم إلى األعلى فقط)

اسم وتوقيع القنصل:

 .13سبب السفر:

توقيع صاحب الطلب:

سياحة

عمل

زيارة

دراسة

أسباب أخرى

إقامة

 .14عنوان االقامة الحالي والهاتف........................................................................................................... :

..........................................................................................................................................

تمأل هذه الحقول من قبل موظف الهجرة المختص:
رقم االصدار:

توقيع
صاحب الطلب

رقم الجواز:
تاريخ االصدار:

------------/---/----

تاريخ انتهاء

------------/---/----

الصالحية

أو
بصمة
اإلبهام االيسر

اسم القنصل وتوقيعه

الرسوم المستوفاة:
تلصق الطوابع هنا وتبقى النسخة االصلية لدى السفارة أو
البعثة وتسجل قيمة الطوابع على نسخة الهجرة

نسخة السفارة

الجمهورية العربية السورية
وزارة الخارجية
السفارة/بروكسل

استمارة طلب الحصول على
جواز سفر للمواطنين العرب السوريين

تمأل هذه الحقول من قبل صاحب الطلب وعلى مسؤوليته

 .1الرقم الوطني................................................. :

………National number/Numéro national: .........

 .3النسبة....................................................... :

Surname/Nom: ……………………………………....

 .2اإلسم........................................................:

First name/Prénom: …………………………………..

 .4اسم األب....................................................:

…Father's name/Prénom du père : …………….….

 .5اسم األم.................................................... :

Mother's name/Prénom de la mère: ………….…..

 .6تاري خ الوالدة................................................. :

…Date of birth/Date de naissance: ………….…..

 .7مكان الوالدة...................................................:

…………………… Place of birth/Lieu de naissance:

 .8محل ورقم القيد................................................:
ذكر

 .9الجنس:

F

أنثى

M

Sex/Sexe:

Nationality/Nationalité: …………………………..

 .11الجنسية.....................................................:

Occupation/Profession: …………………………..

 .11المهنة.......................................................:

 .12البلدان الممنوحة لحامل الجواز...............................:

تمأل هذه الحقول من قبل صاحب العالقة وعلى مسؤوليته (من السهم إلى األعلى فقط)

اسم وتوقيع القنصل:

 .13سبب السفر:

توقيع صاحب الطلب:

سياحة

عمل

زيارة

دراسة

أسباب أخرى

إقامة

 .14عنوان االقامة الحالي والهاتف................................................................................................ ........... :

..........................................................................................................................................

تمأل هذه الحقول من قبل موظف الهجرة المختص:
رقم االصدار:

توقيع
صاحب الطلب

رقم الجواز:
تاريخ االصدار:

------------/---/----

تاريخ انتهاء

------------/---/----

الصالحية

أو
بصمة
اإلبهام االيسر

اسم القنصل وتوقيعه

الرسوم المستوفاة:
تلصق الطوابع هنا وتبقى النسخة االصلية لدى السفارة أو
البعثة وتسجل قيمة الطوابع على نسخة الهجرة

