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 خاص باستعمال القنصلية
 :رقم امللف 
 :تارخيها:                     رقم االحالة
 :تارخيها:                    رقم احلقيبة 

 :سجلت بوثيقة رقم
 :بتاريخ                       :   صفحة 

 :منح افادة* 

 ارجو التفضل -------------------انا املوقع امسي ادناه 
سفر والدته /يف سجالت النفوس واضافته على جواز سفري  …………………ابنيت /والدة ابين/تسجيل 

……………رقم 

سـجيل والدة اســــتمارة لت 
 (يرجى تعبئتها باللغتني العربية واالنكليزية ) 

     Application for Birth Registration

 :اسـم  املولـود 
Name of child : 

 :اسـم والد املولود وشهرته 
Father's Name & Surname:

 :نثـى ذكر ام ا
Male/Female :

:مذهبـه / تاريخ والدة والد املولود 
The Father's Date of Birth/ Religion :

:حمل والدة املولود  
 Place of Birth of the Child : 

 :اسـم والدة املولود وشهرهتا 
Mother's Name & Surname :

 :تاريخ والدة املولود 
Date of  Birth of the Child: 

 :مذهبها / تاريخ والدة ام املولود 
The Mother's Date of Birth / Religion:

هام جدا عن تذكرة اهلوية او اخراج القيد 
 احمللة او القريـة

Village /City

 القضـاء
District 

 نوع ورقم السجل
Register Number

االب 
Father

االم 
Mother

المتحدة مع رقم العنوان الكامل في الواليات 

 :الهاتـف 

: اسم الوالد 
 :التوقيـع  
 :التاريـخ  

 تدعيديترويت  يف  توقيـع املس
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تســجيل والدة
 Birth Registration 

 يرجـى ايداعنــا املستندات التاليـة
The Following Documents Required:

وثيقـة الوالدة االمريكية االصلية مع صورة عنها يذكر فيها شهرة االم االصلية  مع صورة -
 .عنها

- Birth Certificate ( Original + Copy )

(  -4-3-2-1)، مع صورة عن  الصفحات  اللبنانينيجـوازي سـفر الوالدين -
- The Lebanese Passport  + Copy of the pages (1-2-3-4)

 (مع صورة عنه) قيد عائلي  او افرادي صادر قبل ستة اشهر من تاريخ تقدمي املعاملة   بيان -
- Recent Individual/ Familial Extract of Registration  + Copy

 .االوالد قبل تسجيل والدة الزواج الوالدين يف الواليات املتحدة جيب اجراء معاملة تسجيل يف حال حصول زواج  -
- If Parents got married in USA they must register their marriage before the registration of their

children.

 العادة املستندات ايداعنا ظـرف بريدي ملصق عليه طوابع بريدية بقيمة الربيد املضمون-
- Self Address Stamped Envelope (Registered Mail)

  Notary Publicاذا كانت الزوجة لبنانية او غري لبنانية وجب على الزوج ايداعنا موافقتها اخلطية املوقعة لدى كاتب العدل أي ال : مالحظـة 
كذلك بالنسبة للزوج اللبناين  واملصدق عليها من احملكمة العليا او حبضورها اىل القنصلية الخذ موافقتها املسبقة الضافة الولد على جواز سفر زوجها اللبناين ،

 .اذا كان جيب اضافة الولد على جواز سفر والدته

 كل معاملة ال تستويف الشروط املطلوبة اعاله تعاد الصحاهبا دون تنفيذ على مسوؤليتهم
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 ارجو التفضل -------------------انا املوقع امسي ادناه           
 اللبنانية املختصةيف سجالت النفوس   …………………ابنيت /ابين ووالدة/زواج/تسجيل 

 زواج ووالدةاســــتمارة لتسـجيل 
 (ا باللغتني العربية واالنكليزية يرجى تعبئته)

Application for Birth Registration

او االخراج القيد هام جدا حسب تذكرة اهلوية اللبنانية

 : اسم الزوج
Name of the spouse : 

 :وشهرته  الزوج   اسـم والد
Father's Name & Surname:

 : مكان و تاريخ الوالدة 
Place & Date of Birth: 

:اسم والدة الزوج وشهرهتا 
Mother’s Name & Surname :

:  املذهب 
 Religion  : 

:القضاء :  رقم السجل:  حمل القيد  

Place of Registration :  Registration No.: 

District of :

 : املهنة 
Profession : 

 اعزب  متأهل  مطلق  ارمل  : الوضع العائلي 
Civil Status:   Single  Married   Divorced 

Widow :

ية او اخراج القيد هام جدا عن تذكرة اهلو
 : اسم الزوجة

Name of the spouse : 

 :وشهرته  الزوجة   اسـم والد
Father's Name & Surname:

 : مكان و تاريخ الوالدة 
Place & Date of Birth: 

:اسم والدة الزوجة وشهرهتا 
Mother’s Name & Surname :

:  املذهب 
 Religion  : 

:القضاء :  رقم السجل : حمل القيد  

Place of Registration :  Registration No.: 

District of :

 : املهنة 
Profession : 

 ارملة اعزب  متأهل  مطلق   : الوضع العائلي 
Civil Status:   Single  Married   Divorced 

Widow :

العنوان الكامل يف الواليات املتحدة االمريكية 
Address and Phone No.: 

العنوان الكامل يف الواليات املتحدة االمريكية 
Address and Phone No.: 

Children:  االوالد 
 :Full Nameاالسـم الكامل

SexPlace and Date of Birth:

:  الزوج اسم
 :التوقيـع  
 :التاريـخ  
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زواج ووالدةتســجيل 
Marriage & Birth Registration 

 يرجـى ايداعنــا املستندات التاليـة
The Following Documents Required:

 ليـةاحملزواج الوثيقـة -
- Marriage Certificate

 ." االصلية مع صورة عنها"للزوجة االجنبية  وثيقـة الوالدة االمريكية-
-      Birth Certificate for the non Lebanese Spouse ( Original + Copy )

(  -4-3-2-1)، مع صورة عن  الصفحات  للبنانينيا الزوجنيجـوازي سـفر -
-      The Lebanese Passport  + Copy of the pages (1-2-3-4)

 (مع صورة عنه) قيد عائلي  او افرادي صادر قبل ستة اشهر من تاريخ تقدمي املعاملة   بيان -
- Recent  Individual/ Familial Extract of Registration  + Copy

 .قبل تسجيل والدة االوالد الزواج يف الواليات املتحدة جيب اجراء معاملة تسجيل زواجاليف حال حصول   -
- If Parents got married in USA they must register their marriage before the registration of their

children.

ن قسم التسجيالت العائدة للمدينة اليت حصلت فيها الوالدة وثائق الوالدات االصلية الصادرة م -
- Original Birth certificates for each child

 العادة املستندات ايداعنا ظـرف بريدي ملصق عليه طوابع بريدية بقيمة الربيد املضمون-
- Self Address  Stamped Envelope (Registered Mail)

  Notary Publicكانت الزوجة لبنانية او غري لبنانية وجب على الزوج ايداعنا موافقتها اخلطية املوقعة لدى كاتب العدل أي ال اذا : مالحظـة 
اللبناين  بالنسبة للزوج واملصدق عليها من احملكمة العليا او حبضورها اىل القنصلية الخذ موافقتها املسبقة الضافة الولد على جواز سفر زوجها اللبناين ، كذلك

 .اذا كان جيب اضافة الولد على جواز سفر والدته

 كل معاملة ال تستويف الشروط املطلوبة اعاله تعاد الصحاهبا دون تنفيذ على مسوؤليتهم
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