
الجنــــــــــــس*

الحالة الزوجية*

فصيلة الــــــدم

محــل الــــــــوالدة*

تـاريخ الـــــــوالدة*

استمارة الحصول على البطاقة الوطنية

 جمهورية العراق
 وزارة الداخلية

 مديرية الجنسية العامة
مديرية شؤون البطاقة الوطنية

اســــــم االب* االســــــــــــم*

اللقــــــــــــب اسم الجـــــــد*

اسم والد االم* اســــــــم االم*

العنوان:

البيانات الشخصية:

دائرة االحوال المدنية*

رقم السجــــــــــــــــل*

رقم الصحيـفـــــــــــة*

اسم المحافـظـــــــــــة*

جهة االصــــــــــــدار*

رقم شهادة الجنسيــــة*

تاريخ اصدار الشهادة*

رقم المحفـظــــــــــــة*
سنة التسجيــــــــــــــل

المادة القانـونيـــــــــة*

مكتب المعــــــــلومات

رقم االستمـــــــــــــارة

تاريخ تنظيم االستمارة

محل والدة االب* جنسية االب االصلية* هل االب على قيد الحياة ؟ (ضع x في حالة نعم)

محـل والدة االم* جنسية االم االصلـية*  هل االم على قيد الحياة ؟ (ضع x في حالة نعم)
 

شهادة الجنسية العراقية: مكتب معلومات بطاقة السكن:

بيانات الوالدين:

رقــم جواز  السفر

القومـيـــــــــــــــة*
الديانـــــــــــــــــة*
المـهنــــــــــــــــة

العاهات الظاهرة*

هوية االحوال المدنية:

 
اسم وتوقيع المواطن / ولي االمر

  
تأييد ضابط الجنسية  منوذج قالب1508.1 

الزقاق / الشارع المحلة المحافظة البلـــــــــــــد*

رقم الهاتف المقاطعة / القرية الدار / الشقة

  
اسم وتوقيع مدخل البيانات


*الجنــــــــــــس
*الحالة الزوجية
فصيلة الــــــدم
*محــل الــــــــولادة
*تـاريخ الـــــــولادة
استمارة الحصول على البطاقة الوطنية
جمهورية العراق
وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة
مديرية شؤون البطاقة الوطنية
*اســــــم الاب
*الاســــــــــــم
اللقــــــــــــب
*اسم الجـــــــد
*اسم والد الام
*اســــــــم الام
:العنوان
:البيانات الشخصية
*دائرة الاحوال المدنية
*رقم السجــــــــــــــــل
*رقم الصحيـفـــــــــــة
*اسم المحافـظـــــــــــة
*جهة الاصــــــــــــدار
*رقم شهادة الجنسيــــة
*تاريخ اصدار الشهادة
*رقم المحفـظــــــــــــة
سنة التسجيــــــــــــــل
*المادة القانـونيـــــــــة
مكتب المعــــــــلومات
رقم الاستمـــــــــــــارة
تاريخ تنظيم الاستمارة
*محل ولادة الاب
*جنسية الاب الاصلية
(في حالة نعم x هل الاب على قيد الحياة ؟ (ضع
*محـل ولادة الام
*جنسية الام الاصلـية
(في حالة نعم x هل الام على قيد الحياة ؟ (ضع       
  
:شهادة الجنسية العراقية
:مكتب معلومات بطاقة السكن
:بيانات الوالدين
رقــم جواز  السفر
*القومـيـــــــــــــــة
*الديانـــــــــــــــــة
المـهنــــــــــــــــة
*العاهات الظاهرة
:هوية الاحوال المدنية
 
اسم وتوقيع المواطن / ولي الامر
 
تأييد ضابط الجنسية
 1508.1نموذج قالب 
الزقاق / الشارع
المحلة
المحافظة
*البلـــــــــــــد
رقم الهاتف
المقاطعة / القرية
الدار / الشقة
 
اسم وتوقيع مدخل البيانات
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