
 

 

 

 
2600  Virginia Ave., N.W, Suite # 705,  Washington, D.C. 20037  •  Tel: (202) 944-9601  •  Fax: (202) 944-9606 

 

 سفارة لــيبيــا
  واشنطن 

Embassy of Libya 
Washington, D.C.    

 
 

Entry Visa Application 

In case entry purpose is mission/work/study/visit                      إذا كان الغرض من الدخول 
give name and address of concerned body                                                 /للمهمة/للعمل/للدراسة  

                                                                                           تحدد الجهة التي ستكون بطرفها
                                                                                                                                                                                                                                          , 

 
Enclosed Documents:                                                                     :ماهي المستندات التي تؤيد الطلب 
 

Have you ever been to Libya:                                                          :هل سبق لك الدخول إلى ليبيا 
 

Last Departure Date:                                         متى غادرتها  When                                           : متى    
 

Purpose:                                                                                                                                  : غرض الزيارة 
 

Last Address in Libya:                                                                                   : بيايأخر عنوان أقمت به بل   
 

Indicate whether said entry was for work or               إذا كان الدخول لغرض العمل أو المهمة   
on mission - indicate nature of work or mission:                             : حدد نوع العمل أو المهمة 
 

Indicate destination in case of                                                              إذا كان الغرض مرور 
transit:                                                                                                                          : ه حدد البلد الذي تقصد  
 

Means of Travel:                                                                           : واسطة السفر إليه 
 

References in Libya:                                  أهم المعارف و األصدقاء بليبيا 
                                                                                                                                                                               . 

                                                                                                                                                                               . 

                                                                                                                                                                               . 

 
Applicant's Signature:                                       : توقيع الطلب   
 
Receiver's Signature:                       : توقيع المستلم      
 
Date  :                                                                                                                                                 : التاريخ  

FIRST: Application's Personal Particulars          بيانات شخصية عن طلب تأشيرة الدخول /والأ
  
Name in Full:                                                                                                                          : االسم الثالثي 
 

Family name:                                                                                                                                      : اللقب 
 

Place & Date of birth:                                                                                             :مكان و تاريخ الميالد 
 

Former Nationality:               : الجنسية السابقة Present Nationality:                : الجنسية الحالية    
 

Occupation:                                                                                                                                       : المهنة    
 

Qualifications:                                                                    : المؤهل  Sex:                                  : أنثى /ذكر    
 

Phone:                                             : رقم الهاتف    Religion:                                                          : الديانة    
  
Father's name in full:                                                                                                     : اسم األب ثالثي 
 
Mother's name in full:                                                                                                     : اسم األم ثالثي 
 

Social status: single/married/divorced/widow:                                                    :الوضع العائلي 
 

Present Address:                                                                                                            :العنوان في بالدك 
 

Issued on:                                     : تاريخ إصداره    Passport:                                      :  رقم جواز السفر  
 

Valid to:                                                                                                                     : تاريخ انتهاء صالحيته 
 
SECOND: General Information                                                           معلومات عامة/ثانيا       
 

Purpose of visit:                                                                                                          :الغرض من الدخول 
 

Required period:                                                                                                  : لمدة المطلوبة لإلقامة ا  
 

Address in Libya:                                                                                        : بيايالعنوان الذي ستقيم به بل    

 


	apvs.orderform
	libya.app



