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لذائشج األحُال تؼذ الشجُع  اإلسم تاللغرٕه أَ محل الُالدج أَ ذاسٔخ المٕالد إالإجشاء أْ ذغٕش أَ ذصحٕح فٓ ال ٔجُص 

 إسرىاداً لمشاس مه لجىح الرصحٕح المخرصح تالذائشج.  المذوٕح َالجُاصاخ فٓ ػمان

 

األحننُال المذوٕننح َالجننُاصاخ تشئاسننح مننذٔشٌا الؼننا  مننىح لنناوُن األحننُال المذوٕننح لجىننح الرصننحٕح المةنن لح فننٓ دائننشج 

صننالحٕح ذصننحٕح إسننم الؼائلننح تمُجننة َاننائك ٔثشصٌننا صنناحة الؼاللننح ذ ثنند حمننً فننٓ الرصننحٕح َذننرم َفمننا للةننشَ  

 َاإلجشاءاخ الرالٕح:

 
 فًٕ االسم المشاد ذؼذٔلً  امُضحشخصٕا ذؼثح اإلسرذػاء المشفك أدواي مُلغ مه صاحة الؼاللح  .1

فٓ اللغح االوجلٕضٔح ........ الخ  أَ االسم األَل أَ سم األب ئلحالمُافمح ػلّ ذصحٕح إسم الؼا لة ػلّ سثٕل الم ال  -

 ____._____ ___ الّ_مه___
 

ٔؼضص الطلة تالُاائك الشسمٕح )شٍادج الُالدج، جُاص سفش ساتك، شٍادج صَاج .....الخ( الرٓ ذذػم  لثً فٓ ذصنحٕح اسنم  .2

 الُاائك الؼائذج للةخص وفسً أَ لُالذي أَ لجذي أَ ألشمائً...الخ. الؼائلح سُاء

 (.Postal order 20.00£سسُ   لة ذصحٕح اإلسم تاللغح االوجلٕضٔح ) .3

 ٔ لف الطالة تاحضاس مةشَحاخ )األساط المؼرمذ( فٓ ذسجٕل اسم ػائلرً مه خالل ملف المٕذ المذوٓ َملف الجُاص. .4

تؼنذ صنذَس لنشاس اللجىنح تالمُافمنح ػلنّ الرصنحٕح ٔ لنف صناحة الطلنة  أَ ػذ  المُافمح(.صذَس لشاس اللجىح )تالمُافمح  .5

 احضاس كافح الُاائك الرٓ صذسخ ػه الذائشج تاسم الؼائلح الساتك لٕرم إلغاؤٌا.

ذناسٔخ ُٔماً مه  66لشاساخ اللجىح الصادسج تؼذ  المُافمح ٔم ه االػرشاض ػلٍٕا لذِ مح مح الؼذل الؼلٕا َرلك خالل مذج  .6

 .صذَس المشاس
 

  مُافمنح ( َذؼرمنذ ػلنأٔا  إلّ أسثُػٕه 5) اإلسم تاللغح اإلوجلٕضٔح َالمسرُفٓ للمرطلثاخ أػالي ذصحٕحذسرغشق مؼاملح ّ

تالرُاصنل منغ فنٓ حالنح َجنُد مرطلثناخ أخنشِ منه لثنل الجٍناخ المخرصنح سنرمُ  السنفاسج . الجٍاخ المخرصح فنٓ ػمنان

 تٍزي المرطلثاخ.صاحة الؼاللح مه أجل ذضَٔذوا 

  اخالمُافم الحصُل ػلّػىذ  الؼاللحٔرم إتالؽ صاحة. 

 

ٔنرم ذثلٕنؾ صناحة  ذؼنذٔل اإلسنمٔرم إسسالً إلّ الجٍاخ المخرصح فٓ األسدن للحصُل ػلنّ المُافمناخ َػىنذ  ػىذ إسرال  الطلة

 .الل الشلم المسجل لذٔىا فٓ الطلةالؼاللح شخصٕاً مه خ

 

 المسم المىصلٓ:ساػاخ إسرمثال المشاجؼٕه فٓ 

 .ساػاخ المشاجؼح للمسم المىصلٓ ذ ُن تٕه الساػح الؼاششج صثاحا َلغأح الساػح الُاحذج ظٍشا 
 .إلسرال  المؼامالخ ذ ُن تٕه الساػح ال اوٕح َالىصف ظٍشا َلغأح الساػح الشاتؼح ػصشا 
  ٔشجّ إسسال تشٔذ ال رشَوٓ ػلّ  أْ مؼلُماخ لم ٔرم سشدٌا ساتماً لإلسرفساس ػه

consulate.london@fm.gov.jo  
  تؼذ الظٍش ػلّ الشلم الرالٓ: ال ال حَلغأح الساػح  صثاحا الؼاششجأَ اإلذصال تٕه الساػح 

 : 02079373685 

 

 /لىذناالسدوٕح الٍاشمٕحمغ ذحٕاخ المسم المىصلٓ فٓ سفاسج الممل ح 
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 سؼادج السفٕش االسدوٓ المحرش 

 

 المسرذػٓ: ___________________________________

 

 المُضُع: ____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َػلًٕ أَلغ.أوا المُلغ أدواي ألش تأن جمٕغ الثٕاواخ َالمؼلُماخ الُاسدج ضمه ٌزا اإلسرذػاء َمشفماذً صحٕحح،   

________________________________________لمسرذػٓ: ا  

_______________________________________ذف: سلم الٍا  

________________________________________ان: الؼـــــىُ  

__________________________________________الراسٔخ:   

__________________________________________الرُلٕغ:   


