نموذج طلب تأشيرة دخول الراضي المملكة االردنية الهاشمية
صورة مقدم الطلب
Photo

Visa Application to enter the Hashemite Kingdom of Jordan

الستخدام القسم القنصلي
FOR OFFICIAL USE
نوع الفيزا المطلوبة :
سفرة واحدة
سفرتين
عدة سفرات
Gratis
الوثائق المقدمة :
جواز السفر
بطاقة اقامة
رسالة دعوة
حجز الفندق
تذكرة سفر
مذكرة رسمية
تقارير طبية
Jordan Pass

االسم االول

)1.First name(s

اسم االب والجد

2. Middle Name

اسم العائلة

)3. Surname (Family name

اسم االم كامالً

4. Mother’s Name in full:

الجنس

ذكر □ انثى □

الجنسية

□ Male □ Female

 1.4 Current nationalityمكان الوالدة

 1.3 Place of birthتاريخ الوالدة

الحالة االجتماعية

1.2. Date of birth

1.6 Marital status
ارمل (ه) )□ Widow(er

مطلق(ه) □ Divorced

اسم الزوج(ه)
استلم من قبل :

1.1 Sex

متزوج(ه)  )( □ Marriedاعزب□ Single

1.7 Name of Spouse

نوع جواز السفر المستخدم

5. Type of Passport

المبلغ المدفوع :

جواز سفر دبلوماسي □ Diplomatic passport

جواز سفر عادي □ Ordinary passport

جواز سفر خاص □ Special passport

جواز خدمة □ Service passport

وثيقة سفر صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية □ Home Office travel document
اذا كنت تحمل وثيقة لم يرد ذكر نوعها آنفا يرجى تحديدها
تقرر  /تاريخ :

)□ Other (please specify

جهة االصدار  5.4 Issued byصالحة لغاية  5.3 Valid untilتاريخ االصدار  5.2 Date of issueرقم وثيقة السفر 5.1 Number of Passport

منح :
سفرة واحدة
سفرتين
عدة سفرات

الهاتف والبريد االلكتروني 7.Telephone number& E-mail address

عنوان مقدم الطلب

6. Applicant's home address

رفض

هل لديك جنسية اخرى

?8. Do you have any other nationality

□ ال
□ نعم ،االسم حسب جواز السفر اآلخر  ...............................................رقم جواز السفر..................................................
تاريخ التبليغ :

الموظف المسؤول :

□ No

□ Yes. Name on the other passport.................................... Number of passport....................................

هل تقيم في بلد غير الذي تحمل جنسيته

9. Residence in a country other than the country of current nationality

□ ال
□ نعم ،رقم تصريح االقامة او ما يعادله ...............................................صالح لغاية..................................................

□ No

□ Yes. Residence permit or equivalent.................................... No. ....................................Valid until
الوظيفة الحالية

10. Current occupation

1

.  للطالب يرجى ذكر اسم وعنوان المؤسسة التعليمية، العنوان/مكان العمل
11. Employer and employer's address and telephone number. For students, name and address of educational establishment.

سبب السفر الى المملكة االردنية الهاشمية
12. Main purpose(s) of the journey :
□ Tourism  □ سياحةBusiness  □ عملVisiting family or friends زيارة للعائلة او االصدقاء
□ Medical reasons تلقي العالج
□ Study للدراسة
□ Transit □ ترانزيت

□ Official visit زيارة رسمية

*Other (please specify)  يرجى ذكرها،اذا كان هناك اسباب اخرى للزيارة
.  الشركة الموجهة للدعوة/ المنظمة/ الجهة/  البريد االلكتروني ورقم الهاتف للشخص، العنوان،االسم
 اسم وعنوان ورقم الهاتف للفندق او مكان االقامة،* اذا لم يوجد
19. Address and e-mail address of inviting person/company/organisation /hotel(s)/temporary accommodation(s) and Telephone number

نقطة الدخول للمملكة االردنية الهاشمية
13. Port of entry to the Hashemite Kingdom of Jordan
14. Duration of the intended stay

عدد ايام الزيارة

عدد مرات الدخول المطلوبة
15. Number of entries requested
□ Single entry سفرة واحدة

□ Two entries سفرتين

□ Multiple entriesعدة سفرات
هل سبق وان زرت المملكة االردنية الهاشمية؟

16. Have you been to Jordan before?
□ No

ال
□
.......…………………. ………الى...............……….  تاريخ (تواريخ) الزيارة من، □ نعم

□ If yes, date(s) from …………………. to …….…………..
تاريخ السفر الى االردن
17. Intended date of arrival in Jordan

تاريخ المغادرة من االردن
18. Intended date of departure from Jordan

هل ستسافر بصحبة احد؟
19. Are you travelling with someone else?
□ No
□ ال
………...............………. ) االسم(اء، □ نعم
□ If yes, name(s) ………………….…….…………..
اقر بان المعلومات الواردة اعاله صحيحة
I hereby certify that the above information given is true and correct
 التاريخ/التوقيع
Signature & Date

Application
fee 7.5
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