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 طلب زايرة القطر للمغرتبني السوريني املتخلفني عن خدمة العلم                                       

 
...... ونسبة املغرتب:.............................. اسم األب:.............................. اسم األم........................ االسم

 .....................................العمل:..................................................................الشهادة:..............
 .......مكان الوالدة:...................................... اتريخ الوالدة............................................................

 .......................................... رقم القيد: .................................................................القيد املدين:
 خر مغادرة: ............................................................... آشعبة التجنيد: ................................... اتريخ 

 ..االغرتاب:............................ العنوان يف بلد االغرتاب:............................................................... بلد
 .......اهلاتف:.............................................الربيد االلكرتوين:.......................................................

 .. اهلاتف: .........................................................العنوان يف سورية: .............................................
 رقم التسجيل القنصلي )يف حال وجوده(:  ............................................ 

 
 ى التسجيل قنصلياً يف السفارة السورية يف برلني حسب التعليمات اخلاصة بذلك.يف حال عدم حوزتك على رقم قنصلي يرج

   
 : من اتريخ صدور برقية اهلجرة واجلوازات يوماً  180حتديد نوع املوافقة املطلوبة علماً أن صالحية املوافقة هي  ىيرج

o              يوماً اعتباراً من اتريخ أتشرية الدخول إىل القطر مبوجب املوافقة(. 90)مدة اإلقامة عادية:للمرة األوىل يف العام 

o  يوماً اعتباراً من اتريخ أتشرية الدخول إىل القطر مبوجب املوافقة(. 30)مدة اإلقامة         استثنائية: للمرة الثانية يف العام 

 ( مع إرفاق الثبوتيات.للحالة االستثنائية يرجى حتديد السبب )وفاة, مرض, زفاف
........................................................................................................................... 

 
رية مغادرة يل للقطر كانت                                    أصرح وعلى مسؤولييت أبن وضعي التجنيدي هو التخلف عن خدمة العلم وأبنين مقيم حالياً خارج األراضي السورية وآخر أتش

 هذا الطلب بتاريخ....../...../........... وأنه ال يوجد حبقي أي إجراء سوى ما يتعلق ابلتخلف عن خدمة العلم وأتعهد بصحة البياانت املقدمة يف 
 وكافة الثبوتيات املطلوبة املرفقة به، وغليه  أوقع

 الطلب توقيع مقدم 
 
 
 
 ويتم االستفسار عن نتيجة الطلب من السفارة اليت تقدم بطلبه إليها( للموافقة العادية قبل مدة ال تقل عن شهرين عن موعد زايرته إىل القطر وعلى املغرتب تقدمي طلب)

 املرفقات املطلوبة:
 صورة عن اهلوية الشخصية أو )إخراج قيد عائلي(. -1
 وىل والثانية.وري الساري املفعول، الصفحة األصورة عن جواز السفر الس -2
 عن إقامة املغرتب يف بلد االغرتاب حديثة وسارية املفعول.صورة  -3
 صورة عن جواز السفر األجنيب )كافة صفحات البياانت( الساري املفعول. -4
 و األجنيب(.أ)على اجلواز السوري أو بيان حركة صادر حديثاً  صورة عن آخر أتشرية خروج من القطر  -5
 اخلاصة هبذه احلالة االستثنائية. الثبوتيات ترفق)وفاة، مرض، زفاف( يف حال كانت املوافقة املطلوبة استثنائية  -6
 عليه الطابع الربيدي )إلعالمك بنتيجة الطلب ابلربيد(. وتلصقعليه عنوانك  تكتب: ظرف بريدي ظرف عودة -7
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