سفارة لبنان

Embassy of Lebanon
To the Republic Of Korea
Seoul

لدى جمهوريّة كوريا
سيول

Visa Application

الإ�س ـ ــم

Name

ال�شارع

Street

ال�شـ ـهـرة

Surname

الـمدينة

City

Telephone No.

H:

:ب

رقم الهاتف

W:

:ع
(متزوج )ة

Married

الـمهنـة

Occupation

البناية

Building

Postal Code

البريد الإلكتروني

Email address

�إ�س ـ ــم الأب

Name of father

No

Yes

Name & surname of mother (before marriage)

مكان الوالدة

Place of birth

الجن�سية

Nationality

رقــم الج ــواز

Passport No.

Date of issue

Day

تاريخ ال�صدور

Visa duration
1 month

شهر

Address in Lebanon

اليوم

3 months

الــعنـوان في لبنان

Month

الشهر

Day

تاريخ الوالدة

اليوم

Month

الشهر

�ســبب الـزيــارة

Purpose of the trip

السنة

Date of expiry

Day

تــاريــخ الإنتهاء

مدة الت�أ�شيرة المطلوبة
ستة أشهر
6 months
منزل

السنة

Year

الجن�سية الأ�صلية

Nationality of origin

Year

ثالثة أشهر
Residence

Date of birth

ا�سم الأم قبل الزواج

Hotel

No. of entries
One

واحدة

Two

اليوم

Month

إثـنـتـان

الشهر

السنة

Year

Multiples

عـدد ال�ســفرات
عدة سفرات

فندق

Day

Date:

I hereby declare, that the above information is correct and I
assume full responsibility for any false declaration.
I acknowledge that this visa is rendered invalid if any Israeli
visa or seal is stamped on my passport.

اليوم

Month

الشهر

السنة

Year

التوقيع

Signature:

Reserved for the Embassy
Visa No.

Type of Visa

No. of entries

Fees

Date of issue

Day

Month

Year

Receipt No.

5, Hoenamu-ro 41-gil, Yongsan-gu, Seoul 04344
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Date of expiry

Day

Month

Year

Responsible signature

سفارة لبنان

Embassy of Lebanon
To the Republic Of Korea
Seoul

لدى جمهوريّة كوريا
سيول

)طلب �إلزامي لفتح ملف �شخ�صي �أو تجديده (يرفق مع جميع المعامالت

Application to open or renew a personal file (Mandatory for all Applications)

:ﺍال�سم

First name:
Maiden name:

:ال�شهرة

Father’s name:

:ﺍ�سم ﺍلأب
:ﺍ�سم ﺍلأم و�شهرتها

Mother’s name:

:ﺭقم ومحل ال�سجل

No and Place of registry:

:ﺍ�سم ﺍلزوﺝ(ﺓ) وال�شهرﺓ

Spouse’s first & maiden name:

:عدﺩ ﺍلأﻭالد في كوريا

Number of children in Korea:

:ﺍلوظيفة

Occupation:

:عنوﺍﻥ العمل ورقم الهاتف

Work address and phone:

:عنوﺍﻥ المنزﻝ ورقم الهاتف

Residence address and phone:

:البرید الإلكترﻭني

E-mail address:

خا�ﺹ بالبعثة
:ﺭقم ﺍلملف
: تاﺭيخ فتح الملف

