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 نواعهابمختلف ا اتالشهادكافة  صدارالخاصة إل التعليمات
 

 
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Issue any Jordanian Certificate from Jordan 

لدائرة األحوال بعد الرجوع  باللغتين أو محل الوالدة أو تاريخ الميالد إالإجراء أي تغير أو تصحيح في اإلسم ال يجوز 

في حال رغب صاحب العالقة . لقرار من لجنة التصحيح المختصة بالدائرة إستنادا   المدنية والجوازات في عمان

 .القيد المدنيفي بيانات البتغير أي من المعلومات في البند السابق يجب مراجعة التعليمات في ملحق تصحيح 

 

شهادة  سواء كانت دائرة االحوال المدنية والجوازات في المملكة االردنية الهاشميةشهادة من  يةأ للحصول على

- :يرجى التكرم بتزويدنا بما يلي شهادة القيد أيا كان نوعهاأو  وفاة أوشهادة والدة  أو طالق أوزواج 

 
 .موضح فيه نوع الشهادة المطلوب إصدارهاوموقع من صاحب العالقة شخصيا  المرفق أدناه ستدعاءاإل تعبئة .1

 (.Postal order 4.00£)رسوم اإلستدعاء  -

 .عن جواز السفر هإرفاق صور .2

 .إن وجدت عن الشهادة المراد إستخراجها هصورإرفاق  .3

 صدارها من االردن يرجى إرفاق رسوم اضافية إبعد  الخارجية االردنيةفي حال الرغبه بتصديق الشهادة من  .4

  .يرجى ارسال المبلغ نقدا  بالدينار االردني (JOD 2.00 Cash)  للمواطنيين االردنيين -

 .(Postal Order 20.00£)رســال إيرجى لغير االردنيين اللمواطنيين  -

- All postal orders payable for Jordanian embassy 

 

 .عند إستالم الطلب يتم إرساله إلى الجهات المختصة في األردن
 

  أسابيع تقريبا( 10-7)تستغرق معاملة إصدار الشهادة المطلوبة المكتملة أوراقها ومتطلباتها مدة تتراوح ما بين. 

  متطلبات أخرى من قبل الجهات المختصة في األردن ستقوم السفارة باإلتصال بصاحب العالقة من في حالة وجود

 .أجل تزويدنا بهذه المتطلبات

 عند إصدار الشهادة المطلوبة سوف يتم تبليغ صاحب المعاملة. 
     

 

 

 :ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي

  الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهراساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين. 
 إلستالم المعامالت تكون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا. 
  يرجى إرسال بريد الكتروني على  أي معلومات لم يتم سردها سابقا  لإلستفسار عنconsulate.london@fm.gov.jo  
 أو اإلتصال بين الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر على الرقم التالي: 

 : 02079373685 
 

 

 

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

 

___________________________________: عيالمستد  

 

 ____________________________________: الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.نا الموقع أدناه أقر بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة ضمن هذا اإلستدعاء ومرفقاته صحيحة، وعليه أوقعأ  

________________________________________: لمستدعيا  

_______________________________________: تفالهارقم   

________________________________________: انالعـــــنو  

__________________________________________: التاريخ  

__________________________________________: التوقيع  
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