
Embassy of Libya ســــــفـارة لـــيبيـــا
Ottawa اوتـــــــاوا 

 ً    من الجواز السفراألبناءشطب أحد            رللجواز السف األبناءإضافة أحد       جواز سفر جديداستخراج        :أتقدم بھذا طالبا

__________________________________________________________________________________________  

  :بيانات الطالب: أوال

  ___________________:  اللقب_______________: الجد ___________________:  األب___________________: االسم

   _________________: مكان الميالد_______________:  السنة_______________:  الشھر_______________: تاريخ الميالد

  ____________:  الجنس_________________: جتماعيةاال الحالة ________________________________:  األم بالكاملاسم

    ________________________________________: مكان وجھة العمل________________________________: المھنة

  __________________:  المحلة أو الشارع__________________: الفرع البلدي _________________  ):البلدية(عنوان الطالب 

  __________________: تاريخ صدورھا___________________:  مكان صدورھا_________________: رقم البطاقة الشخصية

  _________________:  مكان صدورھا_____________________:  رقم كتيب العائلة__________________ :رقم ورقة العائلة

  __________________:  مكان صدورھا___________________:  رقم شھادة الجنسية_________________: رقم ملف الجنسية

  __________________  : تاريخ ميالده_____________________:  مكان ميالد األب___________________: عالمات مميزة

  ___________________: عنوانه ______________________:  صلة القرابة______________________:  أقرب األقارباسم

__________________________________ : صلة قرابته بمقدم الطلب_______________________: اسم صاحب كتيب العائلة

  ):إدراجھم أو شطبھم(بيانات عن األبناء المراد : ثانيا

  الجنس  االسم  تاريخ الميالدمكان و  الجنس  االسم  تاريخ الميالدمكان و

  . المرفقةومطابقتھا للمستندات المؤيدة أقر بصحة البيانات المدونة بھذا الطلب :ثالثا  الدمغة

ً ي مستند سفر ساري المفعول وأي بحوزتي دال يوجوأنه   .توجب مسئوليتي قانونيا

  م20_____/_____/_____: التاريخ  ____________________________________: توقيع مقدم الطلب

.............. العنوان في كندا: الشارع.............................................. المدینة...................... الوالیة...................... الرمز البریدي

ھاتف مقدم الطلب   .............................







		Embassy of Libya

		

		ســــــفـارة لـــيبيـــا



		Ottawa

		

		اوتـــــــاوا









أتقدم بهذا طالباً:    
  استخراج جواز سفر جديد

  إضافة أحد الأبناء للجواز السفر
         شطب أحد الأبناء من الجواز السفر

__________________________________________________________________________________________

أولا: بيانات الطالب:


الاسم: ___________________ الأب: ___________________ الجد: _______________ اللقب: ___________________

تاريخ الميلاد: _______________ الشهر: _______________ السنة: _______________ مكان الميلاد:_________________ 

اسم الأم بالكامل: ________________________________ الحالة الاجتماعية: _________________ الجنس: ____________

المهنة: ________________________________ مكان وجهة العمل:________________________________________  

عنوان الطالب (البلدية):  _________________ الفرع البلدي: __________________ المحلة أو الشارع: __________________

رقم البطاقة الشخصية: _________________ مكان صدورها: ___________________ تاريخ صدورها:__________________

رقم ورقة العائلة: __________________ رقم كتيب العائلة: _____________________ مكان صدورها: _________________

رقم ملف الجنسية: _________________ رقم شهادة الجنسية: ___________________ مكان صدورها: __________________

علامات مميزة: ___________________ مكان ميلاد الأب: _____________________ تاريخ ميلاده:  __________________

اسم أقرب الأقارب: ______________________ صلة القرابة: ______________________ عنوانه: ___________________

اسم صاحب كتيب العائلة: _______________________ صلة قرابته بمقدم الطلب: __________________________________

ثانيا: بيانات عن الأبناء المراد (إدراجهم أو شطبهم):


		الاسم

		مكان وتاريخ الميلاد

		الجنس

		

		الاسم

		مكان وتاريخ الميلاد

		الجنس



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





		

		الدمغة




		ثالثا: أقر بصحة البيانات المدونة بهذا الطلب ومطابقتها للمستندات المؤيدة المرفقة.

وأنه لا يوجد بحوزتي أي مستند سفر ساري المفعول ويتوجب مسئوليتي قانونياً.





توقيع مقدم الطلب: ____________________________________  

التاريخ: _____/_____/_____20م


�
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