التعليمات الخاصة لتصحيح األسماء باللغة االنجليزية في الجواز االردني
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Instructions to amend the spelling names in english

ال يجوز إجراء أي تغير أو تصحيح في اإلسم باللغتين أو محل الوالدة أو تاريخ الميالد إال بعد الرجوع لدائرة األحوال
المدنية والجوازات في عمان إستناداً لقرار من لجنة التصحيح المختصة بالدائرة .في حال رغب صاحب العالقة
بتغير أي من المعلومات في البند السابق يجب مراجعة التعليمات في ملحق تصحيح البيانات في القيد المدني.
منننح قننانون األحننوال المدنيننة لجنننة التصننحيح المةننأللة فنني دائننرة األحننوال المدنيننة والجننوازات برئاسننة منندير ا العننا
صننالحية تصننحيح إسننم العائلننة بموجننب واننائق يبرز ننا صنناحب العالقننة ت بننم حق ن فنني التصننحيح وتننتم وفقننا للةننروط
واإلجراءات التالية:
 .1تعبة اإلستدعاء المرفق أدناه موقع من صاحب العالقة شخصيا موضحا في االسم المراد تعديل
 على سبيل الم ال الموافقة على تصحيح إسم العائلة في اللغة االنجليزية من_______ الى _________. .2يعزز الطلب بالواائق الرسمية (شهادة الوالدة ،جواز سفر سابق ،شهادة زواج .....الخ) التي تدعم طلب في تصنحيح
اسم العائلة سواء الواائق العائدة للةخص نفس أو لوالده أو لجده أو ألشقائ ...الخ.
 .3رسو طلب تصحيح اإلسم باللغة االنجليزية (.)£20.00 Postal order
All postal orders payable for Jordanian embassy
 .4يأللننا الطالننب باحضننار مةننروحات (األسنناا المعتمنند) فنني تسننجيل اسننم عائلتن مننن قننالل ملننا القينند المنندني وملننا
الجواز.
 .5صدور قنرار اللجننة (بالموافقنة أو عند الموافقنة) .بعند صندور قنرار اللجننة بالموافقنة علنى التصنحيح يأللنا صناحب
الطلب احضار كافة الواائق التي صدرت عن الدائرة باسم العائلة السابق ليتم إلغاؤ ا.
 .6قرارات اللجنة الصادرة بعد الموافقة يمألن االعتراض عليها لدى محألمة العدل العليا وذلن قنالل مندة  66يومناً منن
تاريخ صدور القرار.

عند إستال الطلب يتم إرسال إلى الجهات المختصة في األردن.





تستغرق معاملنة التصنحيح والمألتملنة أوراقهنا ومتطلباتهنا مندة تتنراوب منا بنين ( )10-7أسنابيع تقريبنا وتعتمند علنى
موافقة الجهات المختصة في عمان.
إلرسننال المعاملننة مسننتعجلة إلننى الجهننات المختصننة فنني عمننان يننتم إسننتيفاء رسننو إضننافية علننى الطلننب (£40.00
 )Postal orderوتستغرق ما بين ( )5-4أسابيع.
في حالة وجود متطلبات أقرى من قبل الجهنات المختصنة فني األردن سنتقو السنفارة باإلتصنال بصناحب العالقنة منن
أجل تزويدنا بهذه المتطلبات.
يتم إبالغ صاحب العالقة عند الحصول على الموافقات.

ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي:





ساعات المراجعة للقسم القنصلي تألون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.
إلستال المعامالت تألون بين الساعة ال انية والنصا ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.
لإلستفسار عن أي معلومات لم يتم سرد ا سابقا ً يرجى إرسال بريد الألتروني على consulate.london@fm.gov.jo
أو اإلتصال بين الساعة ال انية عةر ظهرا ولغاية الساعة ال انية بعد الظهر على الرقم التالي:
: 02079373685

مع تحيات القسم القنصلي في سفارة المملألة االردنية الهاشمية/لندن
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سعادة السفير االردني المحتر
المستدعي___________________________________ :
الموضوع____________________________________ :

أنا الموقع أدناه أقر بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة ضمن ذا اإلستدعاء ومرفقات صحيحة ،وعلي أوقع.
المستدعي________________________________________ :
رقم الهاتا_______________________________________ :
العـــــنوان________________________________________ :
التاريخ__________________________________________ :
التوقيع__________________________________________ :
6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA
Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo
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