التعليمات المطلوبة لغايات حصول زوجات االردنيين على الجنسية االردنية تبعا الزواجهن
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Regulations to obtain Jordanian citizenship for Jordanian wife’s according to their Jordanian husbands

لتقديم طلب الحصول على الجنسية االردنية وذلك بعد مضي ثالثة سنوات للزوجة العربية أو خمس سنوات للزوجة الغير
العربية من تاريخ عقد الزواج يرجى التكرم بتزويدنا بما يلي-:
 .1تقديم اإلستدعا المرفق أدناه موضحا فيه طلب الجنسية االردنية تبعا للزوج االردني.
 رسوم تقديم اإلستدعا (.)£4.00 Postal order .2حضور الزوجين معا عند تقديم طلب الحصول على الجنسية األردنية وذلك للتأكد من شخصية صاحب العالقة
ومطابقة الصورة والتأكد من أن صاحب العالقة على قيد الحياة ،وذلك منعا لإلستغالل والتزوير.
 .3تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح.
 .4صور شخصيه للزوجة عدد (.)2
 .5صوره مصدقه عن دفتر العائلة األردني ساري المفعول فيي حيال عيدم تيوفره يجيب تقيديم طليب للحصيول عليى دفتير
العائلة للسير بمعاملة تجديد الجواز،
 (إلصدار دفتر عائلة الرجا تعبئة طلب دفتر العائلة). .6صور عن جواز سفر الزوج والزوجه.
 .7صوره عن عقد الزواج.
 .8شهادة عدم محكوميه للزوجه من أي محكمة بداية عدد (.)3
 (إلصدار شهادة عدم محكومية الرجا تعبئة طلب عدم محكومية). .9صوره عن ختم الدخول على جواز سفر طالب التجنس (إن وجدت).
 .11صوره عن أخر إقامة حصل عليها طالب التجنس.
 .11صوره عن بطاقة الجسور للزوجه (إن وجدت).
 رسوم تصديق أي شهادة طبق االصل (.)£8.00 Postal order عند إستالم الطلب يتم إرساله إلى الجهات المختصة في األردن للحصول على الموافقات. تستغرق المعاملة المكتمله أوراقها ومتطلباتها للحصول على الجنسية األردنية من ( )6-3أشهر تقريباوتعتمد على موافقة الجهات المختصه في عمان.

بعد وصول موافقة معالي وزير الداخلية يتم التقدم للحصول على شهادة التجنس ويجب إرفاق مايلي-:
تعبئة طلب الحصول على الجنسية األردنية مرة أخرى.
صوره عن جواز سفر الزوجه.
صور شخصيه للزوجه عدد (.)5
رسوم طلب الجنسية االردنية (.)£1004.00
إقرار خطي من الزوجه باإلسم الرباعي وتاريخ ميالدها.

.1
.2
.3
.4
.5
 .6صوره عن دفتر العائلة.
 .7أي رسوم إضافيه تحدد من عمان يتم تبليغ صاحب العالقه بذلك.

ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي:




ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.
إلستالم المعامالت تكون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.
لإلستفسيييييييار عييييييين أي معلوميييييييات ليييييييم ييييييييتم سيييييييردها سيييييييابقا يرجيييييييى إرسيييييييال برييييييييد الكترونيييييييي عليييييييى
 consulate.london@fm.gov.joأو اإلتصال بين الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر
على الرقم التالي:
: 02079373685
مع تحيات القسم القنصلي في سفارة المملكة االردنية الهاشمية /لندن
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المملكة االردنية الهاشمية
وزارة الداخلية

صور شخصيه
عدد ()2

طلب منح الجنسية األردنية (زوجة أردني)

طلب التجنس إستنادا ألحكام المادة ( )8من قانون الجنسية األردنية رقم ( )6لسنة 1954

أرجــــــــــو معاليكــــــم التلطــــف بالموافقة على منحي الجنسية األردنية تبعا لزوجي األردني بموجب شهــــادة الزواج
رقم ___________ تاريخ عقد الزواج ____________ مكان الصدور __________________________

معلومـــــــــــات الزوج:
الرقم الوطني:
اإلسم الرباعي________________________________________________________________ :
تاريخ الوالدة _______________ :بلد الوالدة ______________ :مكان الوالدة__________________ :
جنسية األم _________________ :الرقم الوطني ____________________ :إسم األم__________________ :

رقم الجواز _____________ :مكان وتاريخ الصدور _________________ :تاريخ اإلنتها _____________ :
المؤهل العلمي ____________________ :المدرسة /الجامعة ______________ :سنة التخرج_____________ :
المهنه ______________________ :مكان العمل______________________________________ :
مكان اإلقامة والعنوان الكامل ________________________________ :رقم الهاتف____________________ :

معلومـــــــــــات الزوجة:
اإلسم الرباعي________________________________________________________________ :
الجنسية ____________________ :الرقم األجنبي _____________________ :الجنس_________________ :
نوع الوثيقة /الجواز ________________ :الرقم _________________ :الصدور______________________ :

تاريخ الصدور ________________________ :تاريخ اإلنتها ______________________________ :
تاريخ الوالدة _______________ :بلد الوالدة ______________ :مكان الوالدة__________________ :
المؤهل العلمي ____________________ :المدرسة /الجامعة ______________ :سنة التخرج_____________ :
إسم األم ________________________________ :الجنسية_____________________________ :
المهنه ______________________ :مكان العمل______________________________________ :
عنوان الزوجة في بلدها االصلي ______________________________ :رقم الهاتف____________________ :

)

توقيع الزوجة في بلدها االصلي ______________________ :بصمة الزوجة( :

 أقر وأعترف بأن جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ومطابقة للواقع ،وعليه أوقع.
إسم وتوقيع الزوج

-------------------------

تاريخ تقديم الطلب

إسم وتوقيع مدقق الطلب

---------------------

-----------------------------
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سعادة السفير االردني المحترم
المستدعي___________________________________ :
الموضوع____________________________________ :

أ نا الموقع أدناه أقر بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة ضمن هذا اإلستدعا ومرفقاته صحيحة ،وعليه أوقع.
المستدعي________________________________________ :
رقم الهاتف_______________________________________ :
العـــــنوان________________________________________ :
التاريخ__________________________________________ :
التوقيع__________________________________________ :
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