
اآلن خدمات قبول جواز السفر، وذلك في اثنتين من منشآتھا. Alexandria تقدم مكتبة 
أفراد فريق عملنا المدربون متاحون لمساعدتكم على تقديم طلبات الحصول على جوازات 

 السفر الجديدة وتوفير نسخ من النماذج وتقديم المعلومات المتعلقة بالخدمات األخرى.
 

يتم توفير خدمات مراجعة طلبات جوازات السفر وتقديمھا بنظام أسبقية الحضور، وذلك في 
 المواقع التالية:

 

   

قد يتم إغالق قائمة االنتظار الخاصة بساعات الخدمة الفورية مبكًرا حتى يتسنى  : مالحظة
إكمال معالجة الطلبات خالل أوقات العمل الخاصة بخدمات جوازات السفر. وبناء عليه، 

 ُيرجى الحضور مبكًرا.
 

 ما الذي ستحتاجه لكي تتقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد؟
 نموذجDS-11 لطلب جواز سفر 
إثبات للجنسية األمريكية 
بطاقة تعريف ھوية مزودة بصورة 
 بوصة مخصصة لجواز السفر (دون ارتداء النظارات) 2 × بوصة  2صورة حجم 
دفع رسوم جواز السفر في صورة مبلغين منفصلين 

 
لمعرفة المعلومات الكاملة حول الحصول على جواز سفر جديد، 
بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالجنسية ووثائق تعريف الھوية، 

ُيرجى زيارة صفحة جوازات السفر التابعة لوزارة الخارجية 
 travel.state.gov.األمريكية على الموقع 
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