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Visa application 
Cette application est disponible en français 

 
Name Surname Occupation 

Street City Province Postal Code 

Telephone No. H:   (           )           - 

                         W:   (           )           - 

Email address  

                                       @  

Name of father 
Married     Yes      No 
 
                   (    )     (    ) Name & surname of mother (before marriage) 

 

Place of birth Date of birth        day        month         
year 

                                       /                   / 
Nationality Nationality of origin 

Passport No. Purpose of the trip 

 

Date of issue         day        month        year 

                                       /                   / 

Date of expiry      day        month        year 

                                       /                   / 
Visa duration        1 month      3 months      6 
months 

                                    33                 33                  33 

No. of entries            One              Two            Multiple 

                                    33                 33                  33       

Address in Lebanon                            33   Residence                                                       33    Hotel 

 
 I hereby declare, that the above information is correct   Date:           /         / 
and I assume full responsibility for any false declaration. 
 I acknowledge that this visa is rendered invalid if any    
Israeli visa or seal is stamped on my passport.     Signature: 
 
 
 
 
 

Reserved for the Embassy 
 

Visa No. Type of Visa Date of issue 
/          / 

Date of expiry 
/          / 

No. of entries Fees Receipt No. Responsible signature 
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  تأشيرة دخول
  
دة       يوم، شهر،15 يوم ابتداء من تاريخ اإلصدار وذلك  لفترة 90 ان تأشيرة الدخول إلى لبنان صالحة لمدة         - ة اشهر أو ستة اشهر وان م  ثالث

 إفادة سماح بالسفرفي حال طلب تأشيرة لولد قاصر ، يجب توقيع آال الوالدين على . اإلقامة سارية المفعول ابتداء من تاريخ الدخول إلى لبنان
  
   ال تمنح تأشيرة للدخول في حال وجود تأشيرة أو أختام إسرائيلية على جواز السفر أو وثيقة السفر-
   وإرسالها إلىطلب تأشيرة دخول يجب تعبئة -

Embassy of Lebanon  
640 Lyon St.,  

Ottawa, ON K1S 3Z5 
  :مع المستندات التالية

سفر مع          ملونتين واضحتين جواز سفر ساري المفعول مع صورتين        -1 م جواز ال  عن الصفحات التي تحتوي على االسم الكامل، الصورة، رق
  .هتاريخ االصدار وانتهاء صالحيت

  . شمسية صورة-2
  :إفادة موافقة على السفريجب توقيع آال الوالدين على : في حال إن الولد قاصر -3

  .في السفارة أمام موظف قنصلي:  شخصيًا-    
  . موقعة أمام آاتب عدل: عبر البريد-    

  . إفادة مدرسية أو جامعية أو إفادة عمل-4
  .إلعادة جواز السفر ) Prepaid( ظرف بريد مسجل مدفوع -5
  .عدة سفرات) $70( سفرتين، )$50( سفرة واحدة، )$35( مبلغ - 6

  .نقدًا: شخصيًا    
  .حوالة بريدية باسم السفارة اللبنانية: عبر البريد    

  
 



EMBASSY OF LEBANON 
OTTAWA 

AMBASSADE DU LIBAN 

  )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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Visa application


Cette application est disponible en français

		Name

		Surname

		Occupation



		Street

		City

		Province

		Postal Code



		Telephone No. H:   (           )           -


                         W:   (           )           -

		Email address 


                                       @ 



		Married     Yes      No


                   (    )     (    )

		Name of father

		



		

		Name & surname of mother (before marriage)




		



		Place of birth

		Date of birth        day        month         year


                                       /                   /

		



		Nationality

		Nationality of origin

		



		Passport No.

		Purpose of the trip

		



		Date of issue         day        month        year


                                       /                   /

		Date of expiry      day        month        year


                                       /                   /



		Visa duration        1 month      3 months      6 months


                                    33                 33                  33

		No. of entries            One              Two            Multiple


                                    33                 33                  33         



		Address in Lebanon                            33   Residence                                                       33    Hotel






I hereby declare, that the above information is correct


Date:           /         /

and I assume full responsibility for any false declaration.



I acknowledge that this visa is rendered invalid if any




Israeli visa or seal is stamped on my passport.




Signature:

Reserved for the Embassy


		Visa No.

		Type of Visa

		Date of issue


/          /

		Date of expiry


/          /



		No. of entries

		Fees

		Receipt No.

		Responsible signature





تأشيرة دخول

- ان تأشيرة الدخول إلى لبنان صالحة لمدة 90 يوم ابتداء من تاريخ الإصدار وذلك  لفترة 15 يوم، شهر، ثلاثة اشهر أو ستة اشهر وان مدة الإقامة سارية المفعول ابتداء من تاريخ الدخول إلى لبنان. في حال طلب تأشيرة لولد قاصر ، يجب توقيع كلا الوالدين على إفادة سماح بالسفر

- لا تمنح تأشيرة للدخول في حال وجود تأشيرة أو أختام إسرائيلية على جواز السفر أو وثيقة السفر


- يجب تعبئة طلب تأشيرة دخول وإرسالها إلى


Embassy of Lebanon 
640 Lyon St., 
Ottawa, ON K1S 3Z5

مع المستندات التالية:


1- جواز سفر ساري المفعول مع صورتين ملونتين واضحتين عن الصفحات التي تحتوي على الاسم الكامل، الصورة، رقم جواز السفر مع تاريخ الاصدار وانتهاء صلاحيته.


2- صورة شمسية.


3- في حال إن الولد قاصر: يجب توقيع كلا الوالدين على إفادة موافقة على السفر:




- شخصياً: في السفارة أمام موظف قنصلي.




- عبر البريد: موقعة أمام كاتب عدل.

4- إفادة مدرسية أو جامعية أو إفادة عمل.


5- ظرف بريد مسجل مدفوع (Prepaid ) لإعادة جواز السفر.


6- مبلغ (35$) سفرة واحدة، (50$) سفرتين، (70$) عدة سفرات.




شخصياً: نقداً.




عبر البريد: حوالة بريدية باسم السفارة اللبنانية.
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