
 

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA 

Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795 
consulate.london@fm.gov.joEmail:  ● Web: www.jordanembassy.org.uk 

January 2017 

 

 

 
 

 زواجهن على الجنسية االردنية تبعا الردنيين وبة لغايات حصول زوجات االالتعليمات المطل
 

 

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Regulations to obtain Jordanian citizenship for Jordanian wife’s according to their Jordanian husbands 

 

غير سنوات للزوجة ال ثالثة سنوات للزوجة العربية أو خمسمضي  بعدوذلك  الحصول على الجنسية االردنية بطللتقديم 

 -يرجى التكرم بتزويدنا بما يلي:العربية من تاريخ عقد الزواج 
 

 .االردنية تبعا للزوج االردني فيه طلب الجنسية اموضح المرفق أدناهستدعا  اإلتقديم  .1

 .(Postal order 4.00£) رسوم تقديم اإلستدعا  -
وذلك للتأكد من شخصية صاحب العالقة  حصول على الجنسية األردنيةال طلبحضور الزوجين معا عند تقديم  .2

 ومطابقة الصورة والتأكد من أن صاحب العالقة على قيد الحياة، وذلك منعا لإلستغالل والتزوير.

 بشكل كامل وواضح.المرفق أدناه تعبئة الطلب  .3

   .(2للزوجة عدد )صور شخصيه  .4

فيي حيال عيدم تيوفره يجيب تقيديم طليب للحصيول عليى دفتير  ردني ساري المفعوله مصدقه عن دفتر العائلة األصور .5

 العائلة للسير بمعاملة تجديد الجواز، 

 )إلصدار دفتر عائلة الرجا  تعبئة طلب دفتر العائلة(. -

 .الزوجهو عن جواز سفر الزوجصور  .6

 .عن عقد الزواج هصور .7

 (.3) من أي محكمة بداية عدد هللزوج هعدم محكومي شهادة .8

 (.عدم محكوميةطلب الرجا  تعبئة عدم محكومية إلصدار شهادة ) -

 ن وجدت(.جواز سفر طالب التجنس )إ عن ختم الدخول على هصور .9

 قامة حصل عليها طالب التجنس.ه عن أخر إصور .11

 ن وجدت(.)إ صوره عن  بطاقة الجسور للزوجه .11

 .(Postal order 8.00£)ادة طبق االصل رسوم تصديق أي شه -

 .عند إستالم الطلب يتم إرساله إلى الجهات المختصة في األردن للحصول على الموافقات -

تقريبا  ( أشهر6-3للحصول على الجنسية األردنية من ) أوراقها ومتطلباتها همعاملة المكتملالتستغرق  -

 في عمان. هوتعتمد على موافقة الجهات المختص
 

 -:يجب إرفاق مايليو شهادة التجنسصول موافقة معالي وزير الداخلية يتم التقدم للحصول على بعد و
 

 ردنية مرة أخرى.طلب الحصول على الجنسية األبئة تع .1

 .صوره عن جواز سفر الزوجه .2

 .(5عدد ) هللزوج صور شخصيه .3

 .(1004.00£)طلب الجنسية االردنية رسوم  .4

 ي وتاريخ ميالدها.باإلسم الرباع هإقرار خطي من الزوج .5

 عن دفتر العائلة. هصور .6

 بذلك.  هتحدد من عمان يتم تبليغ صاحب العالق هأي رسوم إضافي .7
 

 

 ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي:
 .ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا 
  الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.إلستالم المعامالت تكون بين 
  يرجيييييييى إرسيييييييال برييييييييد الكترونيييييييي عليييييييى  أي معلوميييييييات ليييييييم ييييييييتم سيييييييردها سيييييييابقا  لإلستفسيييييييار عييييييين

consulate.london@fm.gov.jo  الثانية بعد الظهر أو اإلتصال بين الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة

 على الرقم التالي:

 : 02079373685  
 

 
 

    مع تحيات القسم القنصلي في سفارة المملكة االردنية الهاشمية/ لندن
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 المملكة االردنية الهاشمية              

 وزارة الداخلية                 
 طلب منح الجنسية األردنية )زوجة أردني(                       

 
 

 

 1954( لسنة 6ردنية رقم )( من قانون الجنسية األ8) حكام المادةطلب التجنس إستنادا أل

 

 
 

 

  هصور شخصي

 (2عدد )

 

 

 
 

ادة الزواج ــــموجب شهردني بي الجنسية األردنية تبعا لزوجي األف بالموافقة على منحــــم التلطــــــو معاليكــــــــــرجأ

 مكان الصدور __________________________  رقم ___________ تاريخ عقد الزواج ____________

 

  الزوج:ات ـــــــــــمعلوم
 

                                                                 : الوطني الرقم
 

 _____ ______________________________________________________سم الرباعي: _____اإل

 بلد الوالدة: ______________ مكان الوالدة: __________________ ____: ___________تاريخ الوالدة

 الرقم الوطني: ____________________ إسم األم: __________________ م: _________________سية األجن

 _____________ تاريخ اإلنتها : _________________ :تاريخ الصدور_____ مكان و____رقم الجواز: ____

 _____________التخرج:  لجامعة: ______________ سنة_____ المدرسة/ المؤهل العلمي: _______________ا

 _________________________________________________ مكان العمل: __لمهنه: _________ا

 __________________ رقم الهاتف: ____________________________والعنوان الكامل: ______ قامةن اإلمكا

 

 

  الزوجة:ات ـــــــــــمعلوم

 _____ ______________________________________________________سم الرباعي: _____اإل

 ______________ الجنس: _________________الجنسية: ____________________ الرقم األجنبي: _______

 _____________ الصدور: ________________________: __الرقم ________________ نوع الوثيقة/ الجواز:

 ____________________ تاريخ اإلنتها : __________________________________ :تاريخ الصدور

 لوالدة: ______________ مكان الوالدة: __________________بلد ا ____: ___________تاريخ الوالدة

 _____________التخرج:  لجامعة: ______________ سنة_____ المدرسة/ المؤهل العلمي: _______________ا

 ___________________________: __الجنسية___ إسم األم: _____________________________

 ___________________________________________ مكان العمل: ________لمهنه: _________ا

 ___________________________ رقم الهاتف: ______________________عنوان الزوجة في بلدها االصلي: _

 (    توقيع الزوجة في بلدها االصلي: ______________________ بصمة الزوجة: )                                    

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

 
 مدقق الطلب توقيعوسم إ                    تاريخ تقديم الطلب                                             الزوج             سم وتوقيع إ 

 
 

 

-------------------------                             ---------------------                                ----------------------------- 
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المحترماالردني  السفيرسعادة   
 

 

عي: ___________________________________المستد  

 

 الموضوع: ____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نا الموقع أدناه أقر بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة ضمن هذا اإلستدعا  ومرفقاته صحيحة، وعليه أوقع.أ  

________________________________________لمستدعي: ا  

_______________________________________تف: رقم الها  

________________________________________ان: العـــــنو  

__________________________________________التاريخ:   

__________________________________________التوقيع:   
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