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 سفر إصدار أو تجدید جواز طلب
 سنة (    )      :تجدید   سنوات (    ) 5   سنة (    )     :صدارإ

 :رقم الملف لدى السفارة

              اسم مقدم الطلب:

 : Address in Canada          :في كنداالعنوان 

              :رقم الھاتف
 

 ألم وشھرتھااسم ا اسم األب بالعربیة االسم والشھرة

واز
لج

ب ا
اح

ص
رة 

صو
 

 تاریخ الوالدة محل الوالدة
         /        / 

 رقم السجل محل القید

 الوضع العائلي اسم الزوج/الزوجة والشھرة المھنة

 رقم الھویة
 

 رقم إخراج القید
 

 مكان وتاریخ اإلصدار رقم الجواز

 : عنوان السكن في لبنان

 
 ق الطلب بالمستندات األصلیة التالیة (مع صورتین عن كل منھا):یرجى التأكد من إرفا  

 .الحالي جواز السفر -1
 التاریخ:       /       /      .لبنانیة حدیثة ھویة نسخة عن أوحدیث  إخراج قید إفرادي -2
 حدیث. إخراج قید عائلي -3
 .صورة عن بطاقة اإلقامة أو جواز سفر كندي صالح -4
 مع بصمة إبھام صاحب العالقة أمام كاتب عدل (للحصول على بطاقتي التعریف: بطاقتي تعریف  -5

 االسم:      ).إلیھ إرسال ظرف مع طابع بریدي وعنوان لكي ترسلھما السفارة     
 4.5و    3.5قیاس  )2صور شمسیة عدد (  -6
 ،طائھ الجواز موقعة أمام كاتب عدلعلى إع كل من الوالدینفي حال إن الولد قاصر: یجب إرسال موافقة  -7
ً  18دون  (بصمة األب على البطاقة لألوالد    التوقیع:       ).عاما
8- Money order or Certified Check  خمس سنوات .200سنة واحدة ( $)40(بقیمة ($  
 .) إلعادة جواز السفر والمستندات األصلیة Prepaidظرف برید مسجل مدفوع ( -9
 

 خاص بالبعثة
 تاریخ اإلصدار/ التجدید  رقم اإلصدار/ التجدید رقم الجواز الجدید رقم التسجیل

               /       / 
 الرسم المستوفى / مجددصالح أعطي الجواز بناء على موافقة رقم                    تاریخ         /         /

رئیس البعثة       
 

 أو الموظف المسلكي             /    في              /     
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Suite 520, 1201-5th Street SW, Calgary, AB T2R 0Y6      Phone: 403-389-4944
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  )يرفق مع جميع المعامالت (عائلي/أو تجديد ملف شخصي طلب إلزامي لفتح
Application to open or renew a personal/family file (Mandatory for all Applications)  

 

 First name  االسم

 Last name  الشھرة

 D.O.B  تاريخ الوالدة

 Father’s name  م األباس

 Mother’s name  اسم األم وشھرتھا

 No and place of registry  رقم ومحل السجل

 Spouse’s first & last name  الزوجة والشھرة/اسم الزوج

 Number of children in Canada  عدد األوالد في كندا

 Occupation  الوظيفة

 Work address and Phone number  عنوان العمل ورقم الھاتف

   

 Residence address and phone number  عنوان المنزل ورقم الھاتف

   

 E-mail address  البريد اإللكتروني

 Cellular  الخلوي
 
 

  خاص بالبعثة

         رقم الملف              تاريخ فتح الملف
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