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 المطلوبة لغايات حصول زوجات االردنيين على الجنسية االردنية تبعا الزواجهنالتعليمات 

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Regulations to obtain Jordanian citizenship for Jordanian wife’s according to their Jordanian husbands 

 

 

ثة سنوات للزوجة العربية أو خمس سنوات للزوجة الردنية وذلك بعد مضي ثالتقديم طلب الحصول على الجنسية ال

 -:بتزويدنا بما يليالغير العربية من تاريخ عقد الزواج يرجى التكرم 

 .ردنيالردنية تبعا للزوج االأدناه موضحا فيه طلب الجنسية ا المرفق ءستدعاإلتقديم ا .1

قة الوذلك للتأكد من شخصية صاحب الع ردنيةالل على الجنسية احضور الزوجين معا عند تقديم طلب الحصو .2

 ر.ل والتزويالستغإلنعا لقة على قيد الحياة، وذلك مالالصورة والتأكد من أن صاحب الع ومطابقة

 .أدناه بشكل كامل وواضح هالمرفق باتتعبئة الطل .3

 (2) صور شخصيه للزوجة عدد .4

ل عدم توفره يجب تقديم طلب للحصول على افي ح ،ي ساري المفعولردنالصوره مصدقه عن دفتر العائلة ا .5

 التجنس.ر العائلة للسير بمعاملة دفت

 .صور عن جواز سفر الزوج والزوجه .6

 .عن عقد الزواجصوره  .7

 (.3) شهادة عدم محكوميه للزوجه من أي محكمة بداية عدد .8

 .إن وجدت عن ختم الدخول على جواز سفر طالب التجنس صور .9

 .عن أخر إقامة حصل عليها طالب التجنس هصور .10

 .صوره عن بطاقة الجسور للزوجه إن وجدت .11

 

 ت.للحصول على الموافقاردن الإرساله إلى الجهات المختصة في ا م الطلب يتمالعند إست

أشهر تقريبا وتعتمد  6-3ردنية من المتطلباتها للحصول على الجنسية اتستغرق المعاملة المكتمله أوراقها و 

 .على موافقة الجهات المختصه في عمان

 

 .بعد وصول موافقة معالي وزير الداخلية يتم التقدم للحصول على شهادة التجنس ويجب إرفاق مايلي

 .ردنية مرة أخرىالالحصول على الجنسية اتعبئة طلب 

 .صوره عن جواز سفر الزوجه

 (.5)صور شخصيه للزوجه عدد 

 .المطلوبة الرسوم لمعرفة السفارة موقع مراجعة يرجى

 .دهاالتاريخ ميسم الرباعي وإلإقرار خطي من الزوجه با

 .دفتر العائلةصوره عن 

 .أي رسوم إضافيه تحدد من عمان يتم تبليغ صاحب العالقه بذلك

 

 ساعات إستقبال المراجعين في القسم القنصلي:

 .ساعات المراجعة للقسم القنصلي تكون بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا 
  ولغاية الساعة الرابعة عصرا.إلستالم المعامالت تكون بين الساعة الثانية والنصف ظهرا 
  يرجى إرسال بريد الكتروني على  أي معلومات لم يتم سردها سابقا  لإلستفسار عنconsulate.london@fm.gov.jo  

 

 

mailto:consulate.london@fm.gov.jo
http://jordanembassy.org.uk/?page_id=2593
mailto:consulate.london@fm.gov.jo


  

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA 

Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795 
consulate.london@fm.gov.joEmail:  ● Web: www.jordanembassy.org.uk 

April 2019 

 

 سعادة السفير االردني المحترم

 ___________________________________المستدعي: 

 الموضوع: ____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنا الموقع أدناه أقر بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة ضمن هذا اإلستدعاء ومرفقاته صحيحة، وعليه أوقع.

 ________________________________________لمستدعي: ا

 _______________________________________رقم الهاتف: 

 ________________________________________العـــــنوان: 

 __________________________________________التاريخ: 

 __________________________________________التوقيع: 

mailto:consulate.london@fm.gov.jo


  

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA 

Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795 
consulate.london@fm.gov.joEmail:  ● Web: www.jordanembassy.org.uk 

April 2019 

 

 

 

 

صورة شخصية عدد 

(1) 

 
 المملكة االردنية الهاشمية                                      

 

 وزارة الــــــــــداخلـــيـــــة
 مدير الجــــــنسية وشؤون 
                          األجــانـــب واالســتـــثمـار

                                  

                                                 

 منح الجنسية االردنية )لزوجة اردني(طلب                                           
 

  1954لسنة  (6بند ) ردنيةمن قانون الجنسية اال( 8رقم ) حكام المادةأل طلب التجنس إستنادا  

 .ردنيالردنية تبعا لزوجي االالتلطــــف بالموافقة على منحي الجنسية اأرجــــــــــو معاليكــــــم 
 

 ------------/-------------------/ ----------ه: تاريخ-------------------------------------------------------- :الزواج مكان عقد
 

 : للزوجالبيانات الشخصية 
 

  --------------------------------: الرقم الوطني  ------------------------------------------------------------------------------------: الرباعي سماإل

 -------/----------/---------تاريخ االنتهاء:   -------/-------/-------تاريخ االصدار:  -------------------------------------------سفر: رقم جواز ال

  ---------------------------------------بلد الوالدة:  ---------------------------------مكان الوالدة:  ---------/--------/------------ : الوالدةتاريخ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------  مكان العمل: -------------------------------------- المهنة: 

 ----------------------------------------------------------------- رقم الهاتف:  ------------------------------------------------------------  العنوان:
 

 : الزوج والدبيانات 
 

  -------------------------------: الجنسية  -------------------------------------------------------------------------------------------الرباعي: سماإل

  -------------------------------------- بلد الوالدة:   ---------------------------------مكان الوالدة:   ------------/--------/---------: الوالدةتاريخ 

 : الزوج والدةبيانات 

  -------------------------------: الجنسية  ------------------------------------------------------------------------------------------الرباعي: سماإل

  --------------------------------------بلد الوالدة:   ---------------------------------مكان الوالدة:   ------------/--------/---------: الوالدةتاريخ 
 

 زوجةالبيانات الشخصية لل

 

 

 -------------------------------: الجنسية  -------------------------------------------------------------------------------------------الرباعي: سماإل

 -------/---------/-------- االصدار: مكان  ----------------------------- الرقم الحواز/ الوثيقة: ----------------------------- نوع الوثيقة/ الجواز: 

 --------/---------/-------------- : الوالدةتاريخ --------/----------/------------ : تاريخ االنتهاء --------/----------/-----------تاريخ االصدار: 

   ---------------------------- بلدة الوالدة:   --------------------------------------------مكان الوالدة: 

 بصمة الزوجة:                                           ----------------------------------------توقيع الزوجة: 

 

 

 

 

 اصادق على صحة ما ورد أعاله                                                                                                         

 اسم الزوج وتوقيعه                                                                          مدقق الطلب وتوقيعهسم إ                    
  

 

         ----------------------------------------------                                                 ----------------------------------------------------      

 ر الزوجين شخصياَ.يتطلب حضومالحظة هامة جداَ: 
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 عة والتفتيش( لغايات تجنس زوجة االردنينموذج خاص )بدائرة المتاب

 
 

 -:للزوجالبيانات الشخصية  .1
 

 

 

 -:للزوجاالسم الرباعي 

 

 

 :الرقم الوطني

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :مكان وتاريخ الوالدة   

--------------------------تاريخ االنتهاء:  ----------------------------- تاريخ االصدار:  ------------------------------------------: جواز السفررقم    

-------------------------رقم الهاتف:   -------------------------------------مكان العمل:---------------------------------------------------  العنوان:    -

--   

 :البيانات الشخصية لوالد الزوج-      

 
 

 

 -للزوج:االسم الرباعي 

 

 

 :الرقم الوطني
 

  ----------------------------------------------------------اسم االم:  ------------------------------------------------------------ :مكان وتاريخ الوالدة   

 ---------------------------ء: تاريخ االنتها ----------------------------- تاريخ االصدار:  ------------------------------------------: جواز السفررقم      

 :البيانات الشخصية لوالدة الزوج-       

 

 ----------------------------------------------------------اسم االم:  ------------------------------------------------------------ :مكان وتاريخ الوالدة   

 ---------------------------تاريخ االنتهاء:  ----------------------------- تاريخ االصدار:  ------------------------------------------: جواز السفررقم      

 

 

  ----------------------------------------------------------اسم االم:  ------------------------------------------------------------ :مكان وتاريخ الوالدة   

 ---------------------------تاريخ االنتهاء:  ----------------------------- تاريخ االصدار:  ------------------------------------------: جواز السفررقم      
   

 ---------------------رقم الهوية الفلسطينية  ---------------------------رقم البطاقة  -------------------------------نوع بطاقة إحصاء الجسور  الزوج   

 ---------------------رقم الهوية الفلسطينية  ---------------------------رقم البطاقة  ------------------------------نوع بطاقة إحصاء الجسور  ةالزوج   

--------------------لهوية الفلسطينية رقم ا ---------------------------رقم البطاقة  --------------------------نوع بطاقة إحصاء الجسور  الزوجوالد   

-------------------رقم الهوية الفلسطينية  ---------------------------رقم البطاقة  -------------------------نوع بطاقة إحصاء الجسور  ةالزوجوالد    -

 --       
 

 

 وبخالف ذلك اتحمل كامل المسؤولية القانونية.أتعهد انا الموقع ادناه بان المعلومات الواردة اعاله صحيحة 

 

 اسم وتوقيع منظم الطلب المقر بمافيه    --------------------------------------------------------------------------------------أي مالحظات أخرى:     

 

 الوثائق المطلوبه

 رة عن جواز سفر الزوج والزوجة.صو .1

 الزواج.صورة عن عقد  .2

 ومرفق الهوية الفلسطينية.وجد  للزوج والزوجة ووالديهما والهوية الفلسطينية إن صورة عن تصريح االحتالل .3

 إن وجد.صورة عن بطاقات إحصاءات الجسور للزوج والزوجة  .4

 إثبات الخدمة العسكرية للزوج ووالده. .5

 

 

 20  التاريخ       /        /                                   اسم وتوقيع الزوجة                                                   اسم وتوقيع المستدعي

 

 

 

 

 -للزوج:االسم الرباعي 
 

 :الرقم الوطني

 

 

 -للزوجة:البيانات الشخصية  .2
 

 

 -للزوج:االسم الرباعي 

 

 

 :الجنسية

 

 

        -بطاقات احصاء الجسور إن وجدت: .3
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 نموذج االسماء الكاملة والتفصيالت الشخصية

 لالشقاء والشقيقات لطالبة الجنسية والزواج

 

 

 

 االسم
 

 مكان وتاريخ الميالد
 

 اسم االم
 

 المهنه
 

 سم الزوج للمتزوجاتا
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