
 

 
Visa Application Form 

 
: طلب منح سمة رقم  

First Name  االسم 
Last Name  الشهرة 
Sex Male                 ذآر    Female               أنثى  الجنس
Father’s Name  اسم األب 
Mother’s Name  اسم األم 

DD / MM / Year 

 Date of Birth 
يوم/  شهر  /  سنة    

 تاريخ الميالد

Place of Birth  مكان الميالد 
Original Nationality  الجنسية األصلية 
Present Nationality  حاليةالجنسية ال 
Profession  المهنة 
Accompanied by  المرافقين 
Address (In details)  العنوان بالتفصيل 
Telephone  رقم الهاتف 
Have you visited occupied 
Palestine  هل زرت فلسطين المحتلة 

Passport No.   رقم جواز السفر 
Place of Issue  مكان إصداره 

DD / MM / Year 

 Date of Issue 
يوم/  شهر  /  سنة    

 تاريخ إصداره 

DD / MM / Year 

 Valid until  
يوم/  شهر  /  سنة    

 تنتهي صالحية الجواز بتاريخ

Travel reasons  أسباب السفر 
Travel Destination  وجهة السفر 

DD / MM / Year 

 Approximate date of arrival  
يوم/  شهر  /  سنة    

تاريخ الوصول التقريبي إلى 
 سورية

Address in Syria (In details)  العنوان في سورية بشكل مفصل 
Telephone   رقم الهاتف 
Reference in Syria  المراجع في سورية 
Duration of Stay  مدة اإلقامة 
Point of entry in Syria  يةنقطة الدخول إلى سور 
Point of exit  نقطة المغادرة من سورية 

  .إني أقر بمسؤوليتي عن المعلومات التي قدمتها في هذه االستمارة و أتعهد بأال أقوم بأي عمل في سورية لقاء أجر أو بدون أجر
I HEREBY DECLARE TO BE RESPONSIBLE FOR THE INFORMATION IN THIS APPLICATION AND NOT TO 

ACCEPT ANY PAID OR UNPAID EMPLOYMENT WHILE IN SYRIA. 
 DD / MM / Year     

Date:   التاريخ   :  Signature:  التوقيع:  
يوم/  شهر  /  سنة         

 

  الستعمال السفارة
 

For Official use 
 

   :مدة صالحيتها  : نوع السمة  : تاريخ منحها  :رقم السمة
  :الرسم المستوفى  : عدد الدخالت

 

وقيع و خاتم القنصلت
  

  

 
 
 

  الصورة الشخصية
Photograph 

Syrian Embassy – New Delhi  

Syrian Arab Republic 
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates  
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