سفارة السودان بمدريد

جمهورية السودان
وزارة الداخلية
اإلدارة العامة للجوازات و الهجرة
و الجنسية

إستمارة رقم 7
طبقا للبند  77من الالئحة

Republic of The Sudan
Ministry of Interior

EMBAJADA DEL SUDAN
EN MADRID

Passport & Immigration General
Administration

Application for Entry visa

الرجاء تعبئة البيانات بالعربية أو باإلنجليزية

Form nº 7

Please fill this form in Arabic or English

االسم األول

اسم األب و الجد

First Name

Full Name

الجنسيــة

الديــانة

Nationality

Religion

مكان الميالد

اســم األم
Mother's Name

تاريخ الميالد :
Date of birth

:

Place of birth

المهنــــة

ذكر

Profession

Male

الحالة المدنية

متزوج

أعزب

مطلق

فصيلة الدم

أنثى
Female

عدد األوالد

Blood group

إسم الزوج (ة)

مقر العمل
Work Company

إ إ - -

العنوان الحالي -إسبانيا

Spain Address
رقم الموبايل

الرقم الثابت

:

Tel.

جواز عادي

جواز دبلوماسي

وثيقة اضطرارية

أخرى

National Passport

Diplomatic Passport

Travel Document

Other

مكان اإلصدار

رقم الجواز

Place of issue

Passport Nº.

تاريخ اإلصدار :

تاريخ اإلنتهاء

Date of issue

Expiry date

هل زرت السودان من قبل ؟

- Yesنعم

?Have you visited Sudan before

الNo-

تاريخ آخر زيارة
Date of the last Visit

سبب الزيارة ( : ) Purpose of visit
تأشيرات أخرى صالحة من بلدان أخري في الوثيقة الحالية
Valid visas for other countries in the same Document

مرافقون بالوثيقة دون  61سنة
الجنس ( ) Sex

( )Persons Accompanying the Applicant under 16 years

تاريخ الميالد ( ) Date of birth

الصلة ( ) Relation

االسم ( ) Name

الغرض من الزيارة

Purpose of visit

عمل
Work

مهمة رسمية
Official

منظمة طوعية
NGO

دراسة
Study

سياحة
Tourism

للعالج
Treatment

زيارة
Visit

استثمار
Investment

أخرى
Other

أسرية
Family

التاريخ الذي ترغب فيه زيارة السودان
Date you want to visit Sudan

الجهة الضامنة في السودان
حكومية
Government

Sponsor in Sudan

شركة خاصة
Privet Company

أخرى
Other

مؤسسة تعليمية
Educational Inst.

اسم الجهة الضامنة :
Name of Sponsor
العنوان ( : ) Address
الهاتف :
Tel

البريد اإللكتروني
Email

فاكس
Fax
أشخاص يمكن الرجوع إليهم

References in Sudan
الوظيفة ( ) Occupation

االسم ( : ) Name

الهاتف ): ) Phone

العنوان ( : ) Address
تاريخ اليوم
Today Date

توقيع طالب التأشيرة

الختم

Applicant .Signature

Stamp

المستندات المؤيدة
شهادات

تعهد الجهة الضامنة

Certificates

Guarantee

خلو طرف صحي

Documents Support
موافقة مكتب العمل

صورة جواز سفر

Labour Office Approval

Passport's Copy

موافقة مؤسسة تعليمية

Approval Health Certificate

أخرى

Approval Educational Institute

لالستعمال الرسمي فقط
قبول الطلب ( : ) Acceptance

Other

For Offical use only
رفض الطلب ( ) Rejection

سبب القبول أو الرفض ( : ) Reason
أسم المسؤول

التوقيع

ا لتاريخ

