





 SYRIAN ARAB REPUBLIC 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

SYRIAN EMBASSY IN 
BEIJING 

   
 : VISA APPLICATION FORM      :طلب منح سمة رقم 

   

 
 

 الرسم الشمسي
 

Photograph 
 
  

 
 : First Name -       :االسم  -١
 : Surname -       :الشهرة   -٢
 : Sex -       :الجنس  -٣
 : Father's Name -       :اسم األب   -٤
 : Mother's Name -       :اسم األم   -٥
 : Place and Date of Birth -       :مكان وتاريخ الوالدة   -٦
 : Original Nationality -       :الجنسية األصلية   -٧
 : Present Nationality -       :الجنسية الحالية   -٨
  : Profession -       :المهنة   -٩
 : Accompanied by -       :المرافقون   -١٠
 : Address ( in detail ) Tel -       :العنوان بالتفصيل ورقم الهاتف   -١١

        
 : Have you visited occupied Palestine -       :فلسطين المحتلة هل زرت  -١٢
 : .Passport No -       :رقم جواز السفر  -١٣
 : Place of issue -       :مكان إصداره  -١٤
 : Date of issue -       :تاريخ إصداره  -١٥
 : Valid until -       :تنتهي صالحية الجواز بتاريخ  -١٦
 : Travel reasons -       :أسباب السفر  -١٧
 : Travel destination -       :وجهة السفر  -١٨
 : Approximate date of arrival -       :تاريخ الوصول التقريبي إلى سورية  -١٩
 : Address in Syria ( in detail ) -       :العنوان في سورية بشكل مفصل  -٢٠

        
 : References in Syria -       :المراجع في سورية  -٢١
 : Duration of stay in Syria -       :مدة اإلقامة  -٢٢
 : Point of entry in Syria -       :نقطة الدخول إلى سورية  -٢٣
 : Point of exit -       :نقطة المغادرة من سورية  -٢٤

 
٢٥- 

 
ي اقر بمسؤوليتي عن المعلومات التي قدمتها في هـذه        إنن

االستمارة وأتعهد بأال أقوم بأي عمل في سورية لقاء اجر          
 أو بدون اجر

 
- I Hereby declare to be responsible for the informa - 
tion in this Application and not to Accept any paid or 
unpaid employment while in Syria 
 

 التاريـخ 
Date  

عــالتوقيـ            
          Signature 

   

 For official use        الستعمال السفارة
   

 :الت ــعدد الدخ :مة ـوع السـن :مة ـم السـرق
 :الرسم المستوفى :مدة صالحيتها  :خ منحها ـتاري

 
 توقيع وخامت القنصل                   

 


