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 مرة ألول المؤقتة  دنيةاال السفر جوازات صاا إل الخاصة التعليمات

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Issue Jordanian Temporary Passport for First Time (JP6) 
 

في إحاى مراحل إصاا  الجواز سواء عنا التقايم أو عنا اإلستالم وذلك للتأكا من شخصية صااحب  الحضو  شخصيا  يجب على صاحب العالقة 

 .العالقة ومطابقة الصو ة والتأكا من أن صاحب العالقة على قيا الحياة، وذلك منعا لإلستغالل والتزوير
 

لاائرة األحوال المانية بعا الرجوع  الوالدة أو تا يخ الميالد إالإجراء أي تغير أو تصحيح في اإلسم باللغتين أو محل ال يجوز 

في حال  غب صاحب العالقة بتغير أي من المعلومات في . لقرا  من لجنة التصحيح المختصة بالاائرة إستنادا   والجوازات في عمان

 .القيا المانيفي بيانات الحق تصحيح البنا السابق يجب مراجعة التعليمات في مل
 

 -:يرجى التكرم بتزويانا بما يلي ألول مرة مؤقتإصاا  جواز سفر أ دني لتقايم طلب 
 

 .وتوقيعه من قبل والا الطفل إن كان قاصر، تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح .1

 .المتكون من صفحتين أن يطبع على صفحة واحاة المرفق أدناه اليقبل الطلب -

 .سنة يجب تقايم إستاعاء من والا الطفل بعام الممانعه إلصاا  جواز سفر إلبنه ألول مره 18في حال كون المتقام أقل من سن  -
 

 .على ظهر الصو هوشهادة صاحب العالقة بأن الصو  المرفقه هي لمقام الطلب وذلك بكتابة اإلسم والتوقيع  صو ه شخصيه واحاه .2

  .يرجى إلصاق الصو ة في المكان المخصص في الطلب وعام كبسها -

 .، وصو ه عن صفحة إضافة الطفل إذا كان مضاف إلى أحا جوازي سفر والايهواألم يرفق صو  عن جوازات سفر األب .3

 .عام قص النسخ أو كبسها أو تصوير على وجهي الصفحة وذلك لتسهيل إ سال الطلب إلى الجهات المختصة في عمان يرجى -
 

 .صو ه عن اإلقامة في بريطانيا أو أي جنسية أخرى .4

 .العربيةاللغة ترجمة إلى المع  البريطانيةالخا جية  شهادات ميالد األطفال مصاقة من إ فاق .5

 .(Postal order 20.00£) الخا جية البريطانية سوم تصايق أي شهادة تمت المصادقة عليها من  -

 .البريطانية الخا جيةمن  المصادقة عليها بعا أن تمت( Postal order 20.00£) سوم تصايق أي ترجمة إلى العربية  -

 .لك البلاسفا تنا في ذخا جية ذلك البلا ومن ثم من في حالة وجود شهادات ميالد صاد ه باللغة العربية يتم تصايقها من  -

 . للطفل أو الوالاين إ فاق صو ه عن تصريح االحتالل .6

 .للطفل أو الوالاين إ فاق صو ه عن بطاقة إحصاء الجسو  .7

 .للطفل أو الوالاين إ فاق صو ه عن الهوية الفلسطينية .8
 

 

علايهن  (أي غير مظهر إسم الزوج على جاواز سافر الزوجاه)السياات اللواتي ال زالت جوازات سفرهن بأسمائهن قبل الزواج  .9

ومبيناا  فياه إسامه  جاواز سافر الازوج مترجماة بغاظ النظار عان جنسايته إ سال عقا الزواج كما هو مذكو  أدناه وصو ه عان

 .الرباعي وجنسيته ومكان وتا يخ ميالده وإسم األم الكامل
 

في حالة وجود عقد زواج صادر باللغة العربية يتم تصديقه من وزارة الخارجية في البلدد الد ص صددر معده عقدد الدزواج   -
 .رة األردعية في  لك البلدومن ثم يتم التصديق عليه من قبل السفا

والزوجددة ظديم موعدد لددل مدن الدزوج فدي حالدة وجدود عقدد زواج يسدومي نو مددعي صدادر مدن المملدددة المتحددة يجد  تع -
 (.لتعظيم حجة تصادق يرجى قراءة التعليمات الخاصة بتعظيم حجة التصادق). إلصدار حجة تصادق

 (. للتأكا من تظهير إسم الزوج على جواز سفر الزوجة أنظر التعليمات في صفحة األطفال) -
 .   وهي معتمدة لدى السفارةالخارجية األردعيةعقود الزواج الصادرة من األردن يج  نن تدون مصادق عليها من  -

 

 .في حالة حاوث الطالق يجب أن يسجل في المحاكم الشرعية في األ دن قبل تقايم المعاملة .11

 .، وهي معتماة لاى السفا ةالخا جية األ دنيةشهادات الطالق الصاد ة من األ دن يجب أن تكون مصادق عليها من  -

 .الخا جية األ دنيةال يوجا أي  سوم تصايق على الشهادات التي تمت المصادقة عليها من  -
 

 

 (Postal order 40.00£) على الطلب يتم إستيفاء  سوم إضافيةإل سال المعاملة مستعجلة إلى الجهات المختصة في عمان  .11

( 7-10) من الغير مستوفاة  سوم إضافيةتستغرق المعاملة المكتملة أو اقها ومتطلباتها في حين  أسابيع( 4-5)وتستغرق ما بين 

في حالة وجود متطلبات أخرى من قبل الجهات المختصة في األ دن  .أسابيع تقريبا وتعتما على موافقة الجهات المختصة في عمان

 .باإلتصال بصاحب العالقة من أجل تزويانا بهذه المتطلباتستقوم السفا ة 
 

  All postal orders payable for Jordanian embassy 
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 .عنا إستالم الطلب يتم إ ساله إلى الجهات المختصة في األ دن للحصول على الموافقات

 

عنا الحصول على الموافقات من الجهات المختصة في عمان يتم تبليغ صاحب العالقة شخصيا  من خالل الرقم المسجل لاينا في 

 :المؤقت ألول مرةاال ني جواز السفر إصاا  المطلوب أدناه لنتمكن من الطلب وذلك إل سال 
 

  (3).صو  شخصية عاد  .1

 : تعليمات الصو 

يجب أن تكون الصو  ملونة حايثة، ال تقبل الصو  المسحوبة عن صو  ساابقة وخاصاة إذا كانات تاؤثر علاى نقااء ووضاوة الصاو ة عناا 

سام شاريطة وضاوة مالماح الوجاه فيهاا  4.5*3.5مقياا  ( ال تقبل الصاو  الجانبياة)إلتقاطها حاسوبيا، كما يجب أن تكون الصو  أمامية 

 .جياا وشهادة صاحب العالقة بأن الصو  المرفقة هي لمقام الطلب وذلك بكتابة اإلسم والتوقيع على ظهر الصو ة

 .أن يكون لون غطاء الرأ  مختلفا عن الخلفية البيضاء للصو ة التكرم بضرو ة مالحظة( حجاب)لألخوات اللواتي يضعن غطاء  أ  
 

 (.Postal Order 424.00£) ةأبناء غز أو سنة سنتينألول مرة لماة مؤقت أ دني جواز سفر اا  إص سوم  .2

 .بال إقرا  آنسة (Postal Order 20.00£)بالنسبة لآلنسة الغير متزوجة يجب إ فاق أيضا  .3

 .ذلكأي  سوم إضافية تحاد من عمان يتم تبليغ صاحب العالقة بذلك مثل تعها أو كفالة عالية أو غير  .4

 

يرجى إ سال مغلف برياي فا غ مكتوب عليه اإلسم والعنوان ومستوفى الطوابع  عن طريق البريا إل سال المطلوب أعاله .5

((Special delivery لنتمكن من إ جاع المعامالت بعا اإلنتهاء منها خالل إسبوعين. 
 

 10.00£بالنسبة للمعامالت من جمهو ية أيرلناا يرجى إ سال مغلف برياي فا غ مكتوب عليه اإلسم والعنوان باإلضافة إلى  -

 .وإ جاع المعامالت بعا اإلنتهاء منها خالل إسبوعين (Special delivery)لنتمكن من إستيفاء طوابع  نقاا

 .السفا ة غير مسؤولة عن فقاان أي معاملة بالبريا -

- All postal orders payable for Jordanian embassy 

 

 :ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي

 ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحاة ظهرا. 
 راإلستالم المعامالت تكون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عص. 
  يرجى إ سال بريا الكتروني على  أي معلومات لم يتم سردها سابقا  لإلستفسا  عنconsulate.london@fm.gov.jo  
 أو اإلتصال بين الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثانية بعا الظهر على الرقم التالي: 

 : 02079373685 

 

 

 

 لنان/مع تحيات القسم القنصلي في سفا ة المملكة اال دنية الهاشمية
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 الهاشمية االردعية المملدة

 الداخلية وزارة

 والجوازات المدعيه االحوال دائرة

 سفر جواز طل  عمو ج 

 القعصليه /السفاره بختم الصوره ختم

 

 المدعي القيد ورقم مدان الملف ورقم مدان الرقم المتسلسل/ الوطعي  الرقم
   

 

 الجعس العائلة اسم الجد اسم األ  اسم األول االسم االسم

 

 اللغة العربية
     

 

     اللغة االعجليزية

 

 العمل مدان المهعة اعجليزص/ عربي  األم اسم الوالدة وتاريخ مدان
      

          /  / 
    

 

 المراد السفر جواز رقم
 تمديده/تجديده

 االعتهاء تاريخ الصدور تاريخ الصدور مدان

   

               /         / 
 

              /       / 
 

  الجعسيه دولة اسم ال o ععم o اخرى؟ جعسيه تحمل هل
  االخرى الجعسيه حس  االسم

  الجسور بطاقة لون ال o ععم o احتول؟ تصريح تحمل هل
 /     /                  االحتول تصريح حس  خروج آخر تاريخ

 

 

 جواز لمهمه o مؤقت حاالت خاصه o غزة/مؤقت o غربية ضفة مؤقت o دائم o الجواز عوع
 يضافة o فصل o تالف بدل o فاقد بدل o تمديد/ تجديد o مرة نول o الطل  عوع

 نرمل o مطلق o متزوج o نعز  o الحالة االجتماعية
 الزوج/ الزوجة  اسم

 والجعسيه
 

 /     /                لغاية مؤجل ال o ععم o علم؟ خدمة دفتر هل تحمل
 
 

 العسدرية؟ هل سبق لك الخدمة

 

 

o ععم 
 

o ال 
  الوحدة اسم

  العسدرص الرقم
 

   الحالي االقامة مدان
 : الطل  مقدم اسم

 
 
 

  الشارع رقم العمارة واسم
 

 
 

   المديعه والرمز البريدص
 

   االلدتروعي البريد
 توقيعــــه

 
 

  الهاتف رقم

   

 

   

 لعدن/سفارة المملدة االردعية الهاشمية 
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 السفر جواز على يضافتهم المراد األبعاء نسماء

 الجعس الوالدة وتاريخ مدان (اعجليزص /عربي)االسم  الوطعي الرقم الرقم

 
1-             /    /  

2-            /     /  

3-            /     /  

4-             /    /  
 

 عليه االبعاء اضافة المراد السفر جواز معلومات

  الجواز صاح  اسم

  الرقم المتسلسل/ الوطعي الرقم

  السفر جواز رقم

  الصدور وتاريخ مدان
 

 .(ا ا دان مقدم الطل  اعسه)اقر باععي غير متزوجه وغير مرتبطه بعقد زواج . 

o  االسم والتوقيع /........................................................................................ 

 .نقر بأن جميع المعلومات صحيحه وبعدس  لك اتحمل المسؤوليه القاعوعيه. 

o  االسم والتوقيع.................................................................................. /...... 

 

 القعصليه الرسمي/ الستعمال السفاره

 :مشروحات موظف القبول 

 

 

 اسم وتوقيع وختم موظف القبول

 

 : ...................................................موافقة السفير نو من يفوضه  

 

 

 قعصليه طوابع /المستوفاه الرسوم قيمة

 

 

 

 معلومات جواز السفر الجديد

 تاريخ االعتهاء تاريخ االصدار الجوازرقم 

  

      /       / 

 

      /       / 
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