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  تعليمات اعتماد معاملة وحيد

  
  :يرجى إرفاق ما يلي

  .٤صفحة الغالف ولغاية صفحة من  صورة عن جواز سفرك_ 
سؤولياهتم إلجراء  مالسورية وعلى  استمارة خطية متأل من قبل املكلفني املوجودين خارج البالد_ 

  .فحوصهم

 يتضمن تصريح والدي املكلف الوحيد) ٢١منوذج رقم (_ 

  .يتضمن تصريح مكلف وحيد) ٢١/١م منوذج رق(_ 
  

  
  
  
  

  القسم  القنصلي         مع حتيات                                                                         



  الجمهورية العربية السورية     
  القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 

         مديرية التجنيد العامة
  

  ........................شعبة تجنيد 
  
  

  استمارة خطية تمأل من قبل المكلفين الموجودين خارج البالد              
   السورية وعلى مسؤولياتهم إلجراء فحوصهم

  
  .......رقم المسكن .................... السورية . ع.تاريخ ومحل الوالدة في ج........................... االسم والشهرة 

  
  .........................رقم وتاريخ الهوية المدنية السورية) ...................... السورية.ع.ج( اإلقامة الدائمة في محل

  
  ..............................تاريخه ...........................رقمه ...................إنني أحمل جواز سفر أعطي لي من

  
  .....................سأعود للبالد في .................... سبب وجودي في ......................... غادرت البالد بتاريخ 

  
  .....صف ..... واآلن أدرس في جامعة.......... بعام .................. معطاة لي من .................. أحمل شهادة 

  
  .....مهنته......... إقامته ............. والدته ) اة أو متوفىعلى قيد الحي......................(اسم والدي 

  
  ...........حالته الصحية .................................. وضعه المالي .............................. يملك

  
  هم وأعمارهم اذآر أسماؤ(لي أخوة ذآور وإناث ) على قيد الحياة أو متوفاة.................(اسم والدتي 

  
  ............وضعه العائلي....... إقامته ................. مهنته ......... عمره ) .................. وإقامتهم

  
...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
  ................................................إنني أرغب بدفع البدل النقدي إذا سمح ألمثالي بدفعه قانونيًا 

  
  قيـعم                                                               التو٢٠٠/     /   التاريخ        

  مصادقة السفارة العربية السورية                                                                                       
                                                                     مصادقة وزارة الخارجية العربية السورية

 

         صورة
٣ X سم٤   

  
ختم السفارة أو         

  السلطات اإلدارية المحلية



  ت المسلحةالقيادة العامة للجيش والقوا
  مديرية التجنيد العامة

  
  يتضمن تصريح والدي المكلف الوحيد) ٢١نموذج رقم      (                                 

  : ...........................................................................................................دائرة تجنيد
  ......................................................................................................: .....شعبة تجنيد

  
  تصريح

  ............................................والد المكلف : ........................................... أنا الموقع أدناه
  .......................برقم تجنيد ................... من مواليد ............................ المسجل بشعبة تجنيد 

أصرح بأن ولدي هذا هو االبن الوحيد لي وأنه ليس لدي ولد آخر سواه سواء كان مسجالً في السجل المدني أو غير 
  .مسجل أو مكتوم

مدة شهرين من تاريخ والدة ابن آخر لي وإنه سيتم إحالتي إلى القضاء العسكري في حال وأتعهد بإعالم الشعبة خالل 
  .ظهور عدم صحة تصريحي هذا أو حالة عدم قيامي باإلعالم المنوه عنه

  توقيع الوالد                    
  

  تصريح
  ........................................والدة المكلف ................................... أنا الموقع أدناه 

  :أصرح بوجود زوجي خارج البالد في العنوان التالي
................................................................................................................

..............................................................................................................  
وإال . وأتعهد بإحضاره إلى الشعبة للتوقيع على التصريح أعاله خالل مدة شهر واحد من تاريخ دخوله البالد

  . المترتبة علي في حالة إخاللي بتعهدي هذاةيلغى إعفاء ولدي ويساق للخدمة مع تحملي للمسؤولي
  

                        
  لدةتوقيع الوا                    



  الجمهورية العربية السورية
  القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

  مديرية التجنيد العامة
  

  يتضمن تصريح مكلف وحيد) ٢١/١نموذج رقم       (                               
  ...............................: ............................................................................دائرة تجنيد
  : ...........................................................................................................شعبة تجنيد

  ٢٠٠:       /     /  التاريخ
  تصريح

  ..................والدتي ...... .............بن ............................. أنا الموقع ذيالً المكلف 
  ..............برقم تجنيد ................. من مواليد ........................ المسجل بشعبة تجنيد 

  
  :أصرح بتبليغي ما يلي: أوالً
حباً  من كل عام وذلك لتجديد معذرتي مصط٢٠/٩و ¼ أن أراجع شعبة تجنيدي سنوياً خالل الفترة الواقعة ما بين  - ١

  ).أو البطاقات العائلية(معي صورة قيد نفوس أسرتي 
 .أن تبليغي هذا يعتبر بمثابة دعوة دائمة ال حاجة لتكرارها كل عام - ٢
  

  .إنني أتعهد بإعالم الشعبة أيضاً خالل مدة شهرين من تاريخ والدة أخ لي من والد: ثانياً
  .رة يسبب إحالتي إلى القضاء العسكري إن عدم إعالمي الشعبة عن والدة أخ لي خالل المدة المذكو-
  
 

   ٢٠٠/    /   التاريخ      
                                                                                         توقيع المكلف


