
 استمارة تسجيل قنصلي
 

 الحالة المدنية
:اللقب   

:ا�سم  

:تاريخ المي�د  

: البلدية  

: الو�ية  

أنثى            ذكر  : الجنس  

 : الحاليةالجنسية   

: الجنسية ا�صلية  

)ة(    أرمل                  )ة(مطلق               ) ة(   متزوج             عزباء /  أعزب        : الحالة العائلية        

):ة(الزوج   اللقبو ا�سم  

:)ة( جنسية الزوج  

)   ة(وج  الزبلد إقامة  

 المھنة  و مستوى التكوين
: في الخارجالمھنة  

: الموِظف  

  :عنوان الموِظف

            جامعي      إبتدائى                متوسط                    ثانوي        :المستوى التعليمي

:  عليھامتحصلآخر شھادة   

  :التخصص

 مواصفات شخصية

 
  :ع�مات خصوصية                               :الشعلون                           :العينينلون                   :القامة

:فصيلة الدم  

):الفيليبين/تاي�ندا/ماليزيا (تاريخ الدخول  

 النسب
: ا�باسم  

:تاريخ المي�د  

:مكان المي�د  

:الجنسية  

: لقب و اسم ا�م  

:تاريخ المي�د  

:مكان المي�د  

:الجنسية  

  

) مسجلة قنصلياغيراجنبية او ) (ة(الزوج  

: ا�سم  

:اللقب  

  : مكان المي�د وتاريخ

  : الزواج مكان وتاريخ

  :الجنسية 

 

 

EMBASSY OF ALGERIA 

KUALA LUMPUR 

 

  السفارة الجزائرية

    بكوا� لمبور



 معلومات التواصل في الخارج

 
: لعنوانا  

 

:رمز البريديلا  

: عدد ا�و�د  

في�              شقة       : تصنيف المسكن  

  يجامع حرم                 ملك              مستأجر         :حالة المسكن

  :الھاتف في الخارج

  :البريد ا�لكتروني

  الجزائرمعلومات التواصل في

 
: العنوان  

 

:رمز البريديلا  

  ):اللقب و �سما (روابط اسرية في الجزائر

:   روابط اسرية في الجزائرھاتف  

  :المھنة و أخر موِظف في الجزائر

ا�قامة وثيقة  
 

مستثمر)                     رعاية ( اUسرة                 دراسة              عمل        :   نوع وثيقة ا�قامة  

:وثيقة ا�قامة رقم  

: ررت من طرفح  

   :تاريخ ا�صدار

  :تاريخ ا�نتھاء

 

 شھادة تغيير ا�قامة
:  تغيير ا�قامةرقم شھادة  

: حررت في  

: بالسفارة أو القنصلية من طرفالصادرة   

  :رقم التسجيل القنصلي السابق

  :أو القنصليةالسفارة 

  الوطنيةالتعريفبطاقة 

: من طرف                  :        تاريخ ا�صدار                                         : رقم   

 جواز السفر
  :ا�نتھاءتاريخ                                   :تاريخ ا�صدار :                                             رقم

:من طرف  

 الخدمة الوطنية
       مؤجل                                     معفىدىمؤ       : الخدمة الوطنيةإزاءالوضعية 

):وضح(معلومات أخرى   

  :الرقم التسلسلي

                  نھاية الص�حية بتاريخ               :حررت بتاريخ                          :تأجيل شھادة  الرقم

ءإمضا  
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