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  األردنيين   المواطنينزوجاتل األردنية  على الجنسيةحصولال طلب  
 

Requesting a Jordanian Citizenship for Wives of Jordanian Citizens 
 

 

  من الممكن تقديم طمب الحصول عمى الجنسية األردنية لزوجات األردنيين وذلك بعد مضي ثالثة سنوات
 .لمزوجة العربية، أو خمس سنوات لمزوجة غير العربية من تاريخ عقد الزواج

 
:  الوثائق المطلوبة

 من قبل الزوج موضحًا فيو طمب الجنسية األردنية تبعا  (اضغط ىنا) اإلستدعاء المرفق طمب تعبئة  .1
 .لمزوج األردني

 .اضغط ىناتعبئة الطمبات المرفقة  .2
 سم، كما يجب ان تكون حديثة 3.5*4.5قياس الصورة يكون )( 2)صور شخصية لمزوجة عدد  .1

 . (ومتطابقة، وال تقبل الصور المسحوبة عن صور سابقة او المطبوعة عمى الورق
صورة مصدقة عن دفتر العائمة ساري المفعول، في حال عدم توفره يجب تقديم طمب لمحصول عمى  .3

 .دفتر عائمة
 .صور عن جوازي سفر الزوج والزوجة .4
 .صورة عن عقد الزواج .5
 (.3)شيادة عدم محكومية لمزوجة من أي محكمة بداية عدد  .6
 .(إن وجد)صور عن ختم الدخول لممممكة عمى جواز سفر الزوجة، .7
 .صورة عن آخر إقامة حصمت عمييا الزوجة في األردن .8
 .(تإن وجد)الجسور لمزوجة إحصاءات صوره عن بطاقة  .9

 
:  طريقة التقديم

 يتوجب حضور الزوجين معًا عند تقديم الطمب. 
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:  مدة إنجاز المعاملة
  أشير تقريبًا، وتعتمد عمى موافقة الجيات األردنية الرسمية6-3تستغرق المعاممة حوالي من . 

 
  الخميس - أيام اإلثنين بعد وصول الموافقات الالزمة، سيتم التواصل معكم لطمب زيارة القنصمية خالل

حضار ما يمي 12:00-10:00 ويوم الجمعة من الساعة 13:00-10:00من الساعة   :وا 

. اضغط ىناطمب الحصول عمى الجنسية األردنية مرة أخرى  .1
. صورة عن جواز سفر الزوجة .2
 سم، كما يجب ان تكون حديثة 3.5*4.5قياس الصورة يكون ) 5صور شخصيو لمزوجة عدد  .2

 . (ومتطابقة، وال تقبل الصور المسحوبة عن صور سابقة او المطبوعة عمى الورق
. إقرار خطي من الزوجة باإلسم الرباعي وتاريخ ميالدىا .3
 .صورة عن دفتر العائمة .4
.  والتي يتم تحديدىا من الجيات األردنية الرسميةدفع الرسوم المطموبة .5
 

 : طريقة الدفع
 حصرًا  يتم الدفع بالقنصمية من خالل البطاقة البنكية( باستثناءAmex)  ًوليس نقدا. 
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