
 خاص بقسم
 الشؤون القنصلية فقط

  
  الرجاء عدم الكتابة بجدول
رقم جواز السفر الجديد

بتاريخ :

مستند إرسال جوازات سفر

 أنا الموقع أدناه :

التاريخ : اإلسم :  التوقيع :

 حامل جواز سفر رقم :

 الصادر في :

 والمقيم في مدينة :

أُفيدكم بأنه المانع لدي من إرسال جوازات السفر الخاصة بي / بعائلتي :

 وزارة الثارجغئ والاساون الثولغ
 جفارة دولئ لغئغا
أوتاوا - كندا

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
AND INTERNATIONAL COOPERATION 

EMBASSY OF THE STATE OF LIBYA 
OTTAWA – CANADA

رقم الهاتف :بدولة :والية :

170 Laurier Avenue West, Suite 1100, Ottawa, Ontario, K1P 5V5, Canada  - Tel: +1 (613) 842-7519 - Fax (613) 842-867 - E-mail: info@embassyoflibya.ca
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(رقم جواز السفر الجديد)(اإلسم الثالثي)

خاص بقسم الشؤون القنصلية / السفارة الليبية - كندا

التاريخ :

Street Number and name : City:

Provence : Postal Code :

إلى عنواني التالي بواسطة البريد المسجل (كتابة العنوان باللغة اإلنكليزية)۔ 

تم إرسال الجوازات المذكورة أعاله بتاريخ :     /     / 2022م اإلسم :

- مرفق صورة من البريد المسجل

تاريخ التصوير
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