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ةطفال لجوازات السفر األردنية الدائمالتعليمات الخاصة بإضافة اال   

 

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Instructions to Add Child on Jordanian Permanent Passport  

 

- :بتزويدنا بما يلييرجى التكرم  لتقديم طلب إضافة طفل أو تظهير إسم الزوج على جواز سفر الزوجه
 

 .وتوقيعه من قبل والد الطفل تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح .1

 .هسم على ظهر الصورل مع كتابة اإلللطف صورهإرفاق  .2

 .يرجى إلصاق الصورة في المكان المخصص في الطلب وعدم كبسها -
 

 . جوازات سفر والدي الطفل بشرط أن يكونا ساريا المفعول إرفاق صور عن .3
 

 .العربية اللغة مع ترجمة إلى الخارجية البريطانية شهادات ميالد األطفال مصدقة منإرفاق  .4
 

 .(Postal order 20.00£) البريطانية الخارجية رسوم تصديق أي شهادة تمت المصادقة عليها من -

بعدد أن تمدت مصدادقتها مدن م دامي أو متدرجم  (Postal order 20.00£)رسوم تصديق أي ترجمة إلى العربية  -

 .الخارجية البريطانيةمعتمد ثم تصديقها من 

- All postal orders payable for Jordanian embassy 
 

طلدب  يجدب تقدديمأو إنتهائده عددم تدوفره ، فدي ادال (يجب أن يكدون دفتدر العائلدة  يدر م تهدي) إرفاق صوره عن دفتر العائلة .5

 .، وذلك قبل أو أث اء تقديم طلبمعاملةالللسير ب لل صول على دفتر العائلة

 

فدي  أي  يدر مظهدر إسدم الدزوج علدى جدواز سدفر الزوجده)قبل الدزواج السيدات اللواتي ال زالت جوازات سفرهن بأسمائهن  .6

 .عليهن تقديم طلب لل صول على دفتر عائلة بغض ال ظر عن ج سية الزوج( صف ة األطفال

 (. للتأكد من تظهير إسم الزوج على جواز سفر الزوجة أنظر التعليمات في مل ق صف ة األطفال) -

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

دائم الردني األسفر الجواز ال إلضافة طفل أو تظهير إسم الزوج على جواز سفر الزوجة فيتستغرق معاملة تقديم طلب  .7

في االة وجود  .أسابيع تقريبا وتعتمد على موافقة الجهات المختصة في عمان( 3-5) المكتملة أوراقها ومتطلباتها من

ردن ستقوم السفارة باإلتصال بصااب العالقة من أجل تزويدنا بهذه متطلبات أخرى من قبل الجهات المختصة في األ

 .المتطلبات
 

 

 -:مالاظات هامة
 

 ع د إستالم الطلب يتم إرساله إلى الجهات المختصة في األردن لل صول على الموافقات. 

 يتبع الطفل ج سية والده األردني 

 س ج سية الزوجال يجوز اضافة الطفل على جواز سفر االم اذا لم تكن ت مل نف. 

 يمكن إضافة الطفل لجواز سفر والده أو والدته وال يجوز إضافته للجوازين معا شريطة أن يكون دون السادسة عشرة. 

  ال يجوز إضافة األطفال على جواز سفر األم إذا كانت ال تزال أنسده وعليهدا تقدديم طلدب لتظهيدر إسدم الدزوج علدى جدواز

 .سفرها

  ليتم إستالم دفتر العائلة يتم تبليغ صااب المعاملةع د إكتمال الموافقات سوف. 
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 ع د إكتمال الموافقات وال صول على الرقم الوط ي للطفل سوف يتم تبليغ صااب المعاملة

 
 

شخصياً من خالل الرقم المسجل  العالقة صااب تبليغ يتم عمان في المختصة الجهات الموافقات من على ع د ال صول

 :لجواز سفر والده أو والدتهإضافة الطفل المطلوب أدناه ل تمكن من  طلب وذلك إلرساللدي ا في ال
 

 . (2) عدد شخصية صور .1

 : تعليمات الصور

يجب أن تكون الصور ملونة اديثة، ال تقبل الصور المس وبة عن صور سابقة وخاصة إذا كانت تؤثر على نقاء ووضوح 

سم شريطة  4.5*3.5مقياس ( ال تقبل الصور الجانبية)ن تكون الصور أمامية الصورة ع د إلتقاطها ااسوبيا، كما يجب أ

وضوح مالمح الوجه فيها جيدا وشهادة صااب العالقة بأن الصور المرفقة هي لمقدم الطلب وذلك بكتابة اإلسم والتوقيع 

 .على ظهر الصورة

 

 .المراد إضافة الطفل عليه سفرال جواز .2

 .(Postal Order 84.00£) الزوجة الدائم ز سفرتظهير إسم الزوج على جوا رسوم .3

 .(Postal Order 84.00£) الدائم إضافة كل طفل على الجواز السفر رسوم .4

 .ذلك  ير أو عدلية كفالة أو تعهد مثل بذلك العالقة صااب تبليغ يتم عمان من ت دد إضافية رسوم أي .5

 

ومستوفى  والع وان اإلسم عليه مكتوب فارغ بريدي مغلف إرسال يرجى البريد طريق عن المطلوب أعاله إلرسال .6

 .إسبوعين خالل م ها اإلنتهاء بعد المعامالت إرجاع ل تمكن من Special delivery)) الطوابع
 

وان باإلضافة بال سبة للمعامالت من جمهورية أيرل دا يرجى إرسال مغلف بريدي فارغ مكتوب عليه اإلسم والع  -

وإرجاع المعامالت بعد اإلنتهاء م ها خالل  (Special delivery)ل تمكن من إستيفاء طوابع  نقدا 10.00£إلى 

 .إسبوعين

 .السفارة  ير مسؤولة عن فقدان أي معاملة بالبريد -

 

 
 :ساعات إستقبال المراجعين في القسم الق صلي

 
 ة العاشرة صبااا ولغاية الساعة الواادة ظهراساعات المراجعة للقسم الق صلي تكون بين الساع. 
 إلستالم المعامالت تكون بين الساعة الثانية وال صف ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا. 
  يرجى إرسال بريد الكتروني على  أي معلومات لم يتم سردها سابقاً لإلستفسار عن

e.london@fm.gov.joconsulat  
 أو اإلتصال بين الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر على الرقم التالي: 

 : 02079373685 

 

 

 

 

 

 ل دن/مع ت يات القسم الق صلي في سفارة المملكة االردنية الهاشمية
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 طلب إضافة أو تظهير على جواز السفر األردني الدائم
 

 

 

 

1passport 

Photo 
 

 .ستخدام الرسمي فقطلإل
 

 

 

 :سم الطالب الكاملإ
 

 

 :رقم جواز السفر
 

 

 :مكان صدوره

 :تاريخ صدوره
 

 :تاريخ اإلنتهاء
 __________________________________________________ :المراد إضافته الطفلسم إ
 

 _________________________________: ظهيره إلى جواز سفر زوجتهالمراد ت الزوجسم إأو 
 
 

 

(:نجليزيةباللغة اإل)  سم الطفل أو الزوجإ  
 

 

:الطفل أو الزوج والدة وتاريخ مكان  
 

 

 
 

   
 

Applicant’s home address/ عنوان المنزل لمقدم الطلب 
 

Name: ____________________________________________________ 
 

Address: ____________________________________________________ 
 

Postcode: __________________  Mobile: __________________________ 
 

 

فقطلإلستخدام الرسمي   
 

 اإلجراءات المتخذة
 

القسم الق صلي مالاظات  
 

___________________ : الرقم   
 

__________________ : التاريخ   

 

 

( واردات)طابع 

 ق صلي

 

 المرفقات
 

 .صور عن جوازي سفر الوالدين -

 .اسب األصول ومترجمة شهادة ميالد الطفل مصدقة -

 .صوره عن عقد الزواج -

 .صوره عن دفتر العائلة -

 

  وعليه أوقعن جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ومطابقة للواقع، أقر وأعترف بأ. 
 

 
 

 _______/_____/_____ :التاريخ____________________  :توقيع الطالب 
 

                                                          
 

 /مصدق القنصل                                                                 
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