خاص بالمواطنين

نموذج رقم 38

رقم القيد______________
ورقة العائلة____________

تبليغ عن والدة

كتيب العائلة____________

(( يقدم للسجل المدنى بالداخل والقنصليات بالخارج ))

السجل المدنى المقيد به_______

أوال :
الحالة الطبية للمولود (تقدم من الطبيب أو القابلة أو الجهة الصحية التى تمت بها الوالدة )
تنبيه  :يؤشر بعالمة (√) على البيانات الصحيح.
تاريخ الوالدة ____ ______/____/الساعة__________________مكان الوالدة______________
نوعها

فردية

جنس المولود

ذكر

نوع الوالدة

طبيعية

توائم

أنثى

قيصيرية

أكثر من توائم

حالة المولود

كامل النمو

ميتا

حيا

أقل من  82أسبوع

وزن المولود ______________
اسم األم بالكامل _______________________جنسيتها _________ المهنة ______________
عدد الوالدات السابقة_______________
عنوان إقامتها_________________البلدية__________________المحلة_______________
اسم الطبيب أو القابلة _________________________________________
التوقيع والختم_________________________ التاريخ __________/____/
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ثانيا :
الحالة المدنية(تقدم للسجل المدنى )
يؤشر بعالمة (√) على الجهات التى قدمت التبليغ
المحلة

مستشفى

مؤسسة
إصالح

دار
رعــــــاية

مركز
شرطة

اسم الجهة_________________________________العنوان_________________________
اسباب تقديم التبليغ_________________________________________________________
نوع الوالدة
إذا كان المبلغ احد

غير شرعية

شرعية
االشخاص :

يؤشر بعالمة (√) على من قدم التبليغ .
والد الطفل

مدير
المستشفى او
المستوصف

من حضر
الوالدة من
االقارب

المقيم مع االم
بسكن واحد

المولدة او
القابلة

مدير المؤسسة
او السجن الذي
وقعت به الوالدة

قائد الطائرة
او ربان
الباخرة

رئيس بعثة
الحج

بيانات عن المبلغ :
االسم بالكامل_______________________اللقب_______________البطاقة الشخصية _________
رقم مستند السفر لالجانب_______________________ المهنة___________________________
التوقيع______________________________________التاريخ ____.______/____/
خاص بوالد المولود
االسم_________________ األب____________ الجد_____________ اللقب____________.
أسم األم ثالثي______________________________رقم ورقة العائلة ____________________.
رقم كتيب العائلة ________________.صادر بـ______________ البطاقة الشخصية_____________
الجنسية___________________ المهنة_______________ الديانة _________________
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تاريخ الزواج ____ ______/____/اسم الزوجة بالكامل_________________________________
عنوان االقامة ____________________________.المحلة ___________.التوقيع____________
خاص بالمولود
انثى

ذكر

حي

فردي

ميت

توائم

كامل النمو

.األسم المختار _____________________مكان الميالد_____________________________.
تاريخ الميالد (بالحروف) ________________________________الموافق__________/____/
شهادات الشهود عند االقتضاء
الشاهد االول:
األسم_________________________ اللقب_________ رقم البطاقة الشخصية_____________
التوقيع.......................................
الشاهد الثاني:
األسم________________________ اللقب_________ رقم البطاقة الشخصية______________
التوقيع.......................................
تصديق رئيس القسم القنصلي
ثالثا:

االجراءات:
أنا الموقع ادناه رئيس القسم القنصلي بالسفارة الليبية مالـيزيا اقر بأني تلقيت التبليغ عن الوالدة حسب البيانات
المدونة بهذه االستمارة وتحققت من صحتها ومن التبوتيات الالزمة لقيدها .
وقيدت الولدة بسجل المواليد تحت رقم قيد_________ شهر______________ لسنة ______________.صفحة ______
رقم تاريخ االكتتاب (بالحروف) _______________________________________ الموافق__________/____/

الختم

التاريخ ___________/_____/
 -3-ن 32

االسم __________________
التوقيع __________________

