
 وزارة الثارجغئ والاساون الثولغ
 جفارة دولئ لغئغا

أوتاوا - كندا

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
AND INTERNATIONAL COOPERATION 

EMBASSY OF THE STATE OF LIBYA 
OTTAWA – CANADA

مكتب السجل المدني ب :

البلدية :

 اإلسم الثالثي :
تاريخ الوالدة: اليوم

مالحظات

رقم ورقة العائلة :
رقم قيد العائلة :

المحلة :
السجل المدني :

الكتابة بالحروف فقط ۔
 اللقب :

الشهر :
السنة :الشهر :الموافق اليوم :

الدولة : مكان الوالدة / المدينة :
نوع الوالدة : ( فردية - تؤم ) : جنس المولود (ذكر / أُنثى) :

جنسيته :  إسم األب :  مهنته : لقبه : 
 دينه : 

مهنتها :  جنسيتها :  لقبها :  إسم األم : 
الشهر : تاريخ التبليغ / اليوم :

العنوان : إسم الُمبلّغ ( يذكر اإلسم و العنوان فرداً أو جهة ) : ۔

ملحوظة: يدون بسند القيد (تبليغ والدة أو حكم قضائي أو قرار لجنة ساقطي القيد حسب الحال) يدون المالحظات ما يتعلق بالمولود مثل (غير شرعي  - والدة غير طبيعية  -
أقل مدة الحمل  - وفاة بعد الوالدة)۔۔۔۔۔۔إلخ

تاريخ الزواج : 

170 Laurier Avenue West, Suite 1100, Ottawa, Ontario, K1P 5V5, Canada  - Tel: (613) 842-7519 - Fax (613) 842-867 - E-mail: info@embassyoflibya.ca

السنة :

السنة :

رقم القيد بالسجل :
رقم الصفحة :

سند القيد:

 توقيع الموظف المختص والختم :

صفته :   إسم الموظف الذي قام بالقيد : 

السنة : الشهر : تاريخ القيد: اليوم

الموافق :

الشهر :
السنة :

الوالية :


وزارة الخارجية والتعاون الدولي
سفارة دولة ليبيا
أوتاوا - كندا
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
AND INTERNATIONAL COOPERATION
EMBASSY OF THE STATE OF LIBYA
OTTAWA – CANADA
ملاحظات
الكتابة بالحروف فقط ۔
ملحوظة: يدون بسند القيد (تبليغ ولادة أو حكم قضائي أو قرار لجنة ساقطي القيد حسب الحال) يدون الملاحظات ما يتعلق بالمولود مثل (غير شرعي  - ولادة غير طبيعية  - أقل مدة الحمل  - وفاة بعد الولادة)۔۔۔۔۔۔إلخ
170 Laurier Avenue West, Suite 1100, Ottawa, Ontario, K1P 5V5, Canada  - Tel: (613) 842-7519 - Fax (613) 842-867 - E-mail: info@embassyoflibya.ca
8.2.1.3144.1.471865.466429
+ 1 613 265 4872
الشؤون القنصلية
السفارة الليبية بكندا
الشؤون القنصلية
Sufian Asker
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