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 الهاشمية االردنية المملكة

 الداخلية وزارة

 والجوازات المدنيه االحوال دائرة

 سفر جواز طلب نموذج 

 القنصليه /السفاره بختم الصوره ختم

 

 المدني القيد ورقم مكان الملف ورقم مكان الوطني / الرقم المتسلسل الرقم
   

 

 الجنس العائلة اسم الجد اسم األب اسم األول االسم االسم
 

 العربية اللغة
     

 

     االنجليزية اللغة

 

 العمل مكان المهنة انجليزي / عربي األم اسم الوالدة وتاريخ مكان
      

      /      / 
    

 

 المراد السفر جواز رقم
 تمديده/تجديده

 االنتهاء تاريخ الصدور تاريخ الصدور مكان

   

               /         / 
 

           /          / 
 

  الجنسيه دولة اسم ال o نعم o اخرى؟ جنسيه تحمل هل
  االخرى الجنسيه حسب سماال
  الجسور بطاقة لون ال o نعم o احتالل؟ تصريح تحمل هل

 /     /                  االحتالل تصريح حسب خروج خرآ تاريخ
 

 

 جواز لمهمه o مؤقت حاالت خاصه o غزة/مؤقت o غربية ضفة مؤقت o دائم o الجواز نوع
 إضافة o فصل o تالف بدل o فاقد بدل o تمديد /تجديد o مرة أول o الطلب نوع

 أرمل o مطلق o متزوج o أعزب o االجتماعية الحالة
 الزوج / الزوجة اسم

 والجنسيه
 

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

 ؟العسكرية الخدمةهل سبق لك 

 

 

o نعم 
 

o ال 
  الوحدة سما

  العسكري الرقم
 

   الحالي االقامة مكان
 : الطلب مقدم سما

 

 

 

  الشارع سمرقم العمارة وا
 

 
 

   والرمز البريدي المدينه
 

   االلكتروني البريد
 ـهتوقيعـــ

 
 

  الهاتف رقم

   

 

   

 سفارة المملكة االردنية الهاشمية/لندن 
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 (فصلالتقدم بطلب منتم ايقاف العمل بخدمة اضافة االطفال ويجب )*  السفر جواز على إضافتهم المراد األبناء أسماء

 الجنس الوالدة وتاريخ مكان انجليزي( االسم )عربي/ الوطني الرقم الرقم

 

1-             /    /  

2-            /     /  

3-            /     /  

4-             /    /  
 

 عليه االبناء اضافة المراد السفر جواز معلومات

  الجواز صاحب اسم

  الوطني/ الرقم المتسلسل الرقم

  السفر جواز رقم

  الصدور وتاريخ مكان
 

 ولي األمر/ المانع من صرف جواز سفر لـ .......................................................................وتوقيع موافقة . 

 .نسه(أذا كان مقدم الطلب إمتزوجه وغير مرتبطه بعقد زواج ) نني غيرأقر بأ. 

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

 .(طلباللجميع مقدمي ) تحمل المسؤوليه القانونيهأجميع المعلومات صحيحه وبعكس ذلك .أقر بأن 

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

 

 الستعمال السفاره/ القنصليه الرسمي

 مشروحات موظف القبول:

 

 

  اسم وتوقيع وختم موظف القبول

 

 : ................................................... موافقة السفير أو من يفوضه 

 

 

 قنصليه طوابع المستوفاه/ الرسوم قيمة

 

 معلومات جواز السفر الجديد

 تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار رقم الجواز

 
 

      /       / 

 

      /       / 
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