
Surname   العائلة اسم

First  Name  األول االسم

Middle Name األوسط االسم

Original Nationality  األصلٌة الجنسٌة Current Nationality  الحالٌة الجنسٌة  

Passport number السفر جواز رقم Issued by إصداره مكان

Date Of Issue إصداره تارٌخ  Valid until انتهاءه تارخ  

Current Occupation الحالٌة المهنة

Applicant's phone Number الهاتف رقم

Father's Name األب اسم

Mother's Name األم اسم

Gender الجنس                                     □ Male ذكر                              □ Female أنثى

Date & Place of Birth (City, State, Country) ( الدولة- الوالٌة-المدٌنة ) الوالدة ومكان تارٌخ  

Employer's address  (for students,  address of school or university)

الجامعة أو المدرسة عنوان للطالب بالنسبة) العمل جهة عنوان )

 Applicant's Address in the USA المتحدة الوالٌات فً للسمة المتقدم عنوان

Organization name (employer) and position. (For students, name of school or university)

الجامعة أو المدرسة اسم للطالب بالنسبة. العمل وصفة المؤسسة اسم

 Applicant's e-mail Address االلكترونً البرٌد عنوان

Number of entries requested المطلوبة الدخول مرات عدد

                                                               □ Single entry واحدة مرة                 □ Two entries مرتٌن

Duration of stay اإلقامة مدة



Have you ever been to Syria سورٌة زرت أن سبق هل  ?                               □Yes نعم                                       □ No ال

Border of the first entry  الدخول نقطة

I hereby declare that all information supplied by me in this application are correct and complete.

وكاملة صحٌحة االستمارة هذه فً قدمتها التً المعلومات أن عن بمسؤولٌتً أقر إننً 

Purpose of travel  السفر أسباب

□Tourism سٌاحة        □Visit to family or friends األصدقاء أو للعائلة زٌارة        

□Official (please specify) (حدد)رسمٌة

 

□Business (please specify) ( العمل نوع حدد ) عمل زٌارة

 

□Other (please specify) ذلك غٌر

Accompanied by المرافقون

Border of departure المغادرة نقطة  

Date of arrival سورٌة إلى الوصول تارٌخ

References in Syria   سورٌة فً المرجع    (Name, Contact information ،االلكترونً البرٌد العنوان، العمل، االسم )

If Yes When  متى نعم، إذا  ?

Have you ever been to "Israel" " اسرائٌل" زرت أن سبق هل  ?                   □Yes نعم                                        □ No ال

المستوفى الرسم           الدخول مرات عدد           صالحٌتها مدة           السمة نوع            منحها تارٌخ           السمة رقم

القنصل وختم توقٌع

Applicant's Name & Signature والتوقٌع االسم

. السفر جواز فً الواردة للبٌانات مطابقة تكون أن ٌجب الشخصٌة البٌانات

.سورٌة فً مأجور غٌر أو مأجور عمل بأي القٌام صاحبها تخول وال دخول سمة طلب هً االستمارة هذه

Official use only فقط الرسمي لالستخدام

Personal information provided by the applicant should be identical to the information on the passport.

This application is an entry visa application, and doesn’t entitle the applicant to any paid or unpaid work when in Syria.
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