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 ٢معلومات جواز السفر
عادي
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تاريخ اﻹصدار
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 ٣معلومات السفر
نقطة الوصول إلى سورية

تاريخ الوصول التقريبي إلى سورية
سبب السفر

مدة البقاء المتوقعة في سورية

يوما ً
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 ٥معلومات تقديم الطلب
مكان تقديم الطلب
أنا مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة المعلومات المقدمة في الطلب وسوف أرفق كافة الثبوتيات المتعلقة بطلبي ،وأدرك أن السلطات السورية لديها كامل
الحق في السماح لي بالدخول عبر المنافذ الحدودية من عدمه ،كما أنني سأراعي القوانين واﻷنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية
أدرك جيدا ً أن نوع التأشيرة وعدد مرات الدخول سيتم تحديدها من قبل القنصل
أدرك جيدا ً أن الرد على طلبي سوف يستغرق من

تاريخ تقديم الطلب في السفارة القنصلية

إلى

يوما ً للمعالجة اعتبارا ً من تاريخ تقديم الطلب في السفارة القنصلية السورية

توقيع مقدم الطلب
لﻼستعمال الرسمي فقط

رقم السمة
نوع السمة
الرسوم
عدد مرات الدخول

تاريخ المنح
صالحة لغاية
مﻼحظات البعثة

خاتم و توقيع القنصل
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