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 على الحصول طلب لتقديم إرشادات
 لسفراجواز 

 

ا، المواعيد نظام خالل من موعد حجز أولا  يجب ،جواز سفر ألماني على للحصول طلب تقديم لغايات ا الحضور الطلب صاحبوحضور  إلكترونيا  إلى شخصيا
ا بمرافقة والديه أو السنة، يمكن للوالدين أو الوصي الشرعي تقديم  16عمر  تحت للقاصرينبالنسبة  .األلمانية عّمـان ةالسفار طلب بشرط تواجد القاصر شخصيا

 .للقاصر الطلب تقديم على بالموافقة مصدق خطي تفويض إرفاق يجب السفارة، إلى الوالدين أحد أو الَوصي حضور تعّذر ندعالوصي الشرعي. 
 

 . www.amman.diplo.de اإللكتروني للسفارة األلمانيةيمكن حجز المواعيد عن طريق زيارة الموقع 

 
 لتصبح اإلجراءاتتسريع يمكن ، Expressخالل خدمة ن م واز السفر.جاستالم موعد تقديم الطلب حتى تاريخ  أسابيع من وقت 6 – 4العمل تتراوح بين  فترة 

 يورو. 32,00، بدفع رسوم إضافية قدرها أيام عمل 8
 

 .أدناه الموضح الهاتف رقم/  العنوان على اإللكتروني البريد أو الهاتف عبر بنا التصال يرجى ،(شابه ما أو السرقة/  السفر جواز فقدانك) الطوارئ حالة في
 
 
 للتقديم على جواز سفر:  األصليةإحضار المستندات والوثائق التالية رجى ي

 

أمام الموظف  السفارة في عليه التوقيع أولا  عليك يجب والذي ،المتزوجين غير رللقص   أو المتزوجين رالقص  /  للبالغين بالكامل معبأ طلب نموذج •

 (حضور وتوقيع الوالدين أو الوصي الشرعي يلزم ،للقصر) المسؤول

 (اإللكتروني موقعهاحسب شروط السفارة الموضحة على ) شخصيتان صورتان •

 ميالدال شهادة •

  الحالي األلماني السفر جواز •

 أو ،قديم سفر جوازمثال )شخصية  إضافي يحتوي على صورة هويةالشرطة وإثبات  مخفر بفقدان الجواز من بالغ: السرقة/  فقدان الجواز حالة في •

 (قيادة رخصة أو ،إن وجد أردني سفر جواز

ا على  في حالة كان) إقامة مكان آلخر التسجيل إلغاء شهادة •  (ةالحالي السفر وثيقةعنوان السكن في ألمانيا موضحا

 أردني سفر جواز أو إقامة تصريح أو أردنية تأشيرة •

 نجليزية(ترجمة إلى اللغة األلمانية أو اإل)مع  مازواجه وشهادة ازواجهم وعقد الوالدين سفر جوازات من نسخ: رللقص   •

 

 :إذا دعت الحاجةكما يجب تقديم المستندات التالية، 

 

 مع شهادة تثبت السمالعائلة أو شهادة الزواج  دفتر •

 باإلقرار أو بالتجّنس ذلك كان سواءا  الحصول على الجنسية األلمانية إثبات •

 إثبات الحصول على جنسية أخرى •

 عن الجهات الرسمية األلمانية الصادر الجنسيات تعدد على الموافقة قرار •
 لتسجيل الدرجة األكاديميةشهادة الدكتوراه  •

 

 بالنسبة لألطفال ألول مرة:

 

 شهادة ميالد الطفل •

 شهادة ميالد كال الوالدين •

 شهادة زواج وعقد زواج الوالدين •

 الوالدين سفر جواز مننسخة  •

 في حالة طالق الوالدين: شهادة الطالق •

ا)  الحضانة قرار :الفردية الحضانة حالة في •  )ةماإلقا بلد وتعليمات لقانون تبعا

 ! ة لذلكإذا دعت الحاج يحق للسفارة طلب المزيد من المستندات والوثائق! 

 

مصدقة األصول مانية عّمـان، على أن تكون تصديق السفارة األلغة العربية إلى اللغة األلمانية. المستندات األردنية تحتاج لمالحظة: يجب ترجمة المستندات بالل

  من الخارجية األردنية أوالً.

 الخارجية وزارة من التفصيلية المعلومات الطالع على رجىي في حالتك، طلوباام التصديق كان إذا ما لمعرفةبقية المستندات األجنبية يجب أن تكون مصدقة كذلك. 

  /:amt.de/de/urkunden/2007718-https://www.auswaertiges http  الرابط التالي علىاأللمانية 

 

 
 

 على موعد حجز قبل السفارةالتواصل مع  يرجى الطالق، أو الزواج بعد اسم العائلة/اللقب تغير ألول مرة أو لطفل هوية إثبات على لحصولا طلب في حالة
  .مطلوًبا الطالق شهادة أو/  و االسم كانت شهادة تثبيت إذا ما للنظر .deiplodpass@amma.: التالي اإللكتروني البريد

 .وبالتالي زيادة مدة دراسة ومعالجة الطلب، إضافية مستندات تقديم الضروري من يكونس عندها،

 

 

 .الرسوم دفع وتم بالكامل المستندات جميع تقديم تم إذا إل طلبك معالجة يمكن ل أنه مالعل يرجى

 

 

 

mailto:pass@amma.diplo.de
http://www.amman.diplo.de/
http://www.amman.diplo.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/urkunden/2007718
http://www.konsularinfo.diplo.de/contentblob/1615026/Daten/1845796/Urkunden_Auslaendische_oeffentliche_inDeutschland.pdf
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 :الرسوم

 .(كارد ماستر/  فيزا) االئتمانية بالبطاقة أو حينه، في السفارة في المعتمدة العمالت صرف أسعار وحسب ،عند تقديم الطلب األردني بالدينار نقًدا الرسوم تدفع

 

 جواز السفرنوع 
 الرسومقيمة 

 )اإلقامة في األردن(

 الرسومقيمة 

 )اإلقامة خارج األردن(
 الصالحيةمدة 

 سفرجواز 

 صفحة( 32فما فوق /  24)من سن 
 سنوات 10 يورو 141,00 يورو 81,00

 سفرجواز 

 صفحة( 48فما فوق /  24)من سن 
 سنوات 10 يورو 163,00 يورو 103,00

 سفرجواز 

 صفحة( 32/  24سن  تحت)
 سنوات 6 يورو 96,00 يورو 58,50

 سفرجواز 

 صفحة( 48/  24سن  تحت)
 سنوات 6 يورو 118,00 يورو 80,50

 واحدة بحد أقصىسنة  يورو 65,00 يورو 39,00 سفر مؤقتجواز 

 يورو 39,00 يورو 26,00 سفر لألطفالجواز 
إمكانية التمديد، حتى واحدة مع سنة 

 سنة 12تمام عمر إ

 

 .طارئة استثنائية حالت في إل المؤقتة السفر جوازات إصدار يتم ل

 على لحصوليجب ا األمريكية المتحدة لولياتاعند السفر إلى  المثال سبيل على. البلدان جميع إلى للدخول األطفال سفر وجواز المؤقت السفر بجواز ُيعترف ل

  .تأشيرة

 

 .ذلك لغايات العملد ضرورة يؤك العمل صاحب من كتاب تقديم يرجى ،(سنوات 6 لمدة صالح) ثان سفر جواز على للحصول

 

 
 
 
 
 

 على تطرأ قد إضافات أو تعديالت أي عن مسؤولة غير السفارة .النشرة كتابة تاريخ حتى السفارة لدى المتوفرة المعلومات إلى التعريفية النشرة هذه في الواردة البيانات جميع تستند
 .التاريخ هذا بعد النشرة هذه مضمون
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 تدقيق جاهزية الطلب:ئمة قا

 :السم

 :ومكان الميالدتاريخ 

 

2 biometrische Passfotos 

2 biometric fotos 

 قابلة للقياس البيولوجي )بيومترية( 2صورة شخصية عدد 

 

Bisheriger Reisepass / Kinderausweis 

current passport / children’s passport 

 جواز السفر الحالي

 

Geburtsurkunde (im Geburtsland ausgestellt, ggf. mit Übersetzung / Legalisation) 

Birth Certificate (issued in the country of birth, if necessary with translation / legalization) 

 السفارة األلمانية في ذلك البلد(ادة الميالد مصدرة من بلد الميالد )مع ترجمة و تصديق شه

 

Heiratsvertrag (mit Übersetzung / Legalisation) 

Marriage contract (mit Übersetzung / Legalisation) 

 السفارة األلمانية(عقد الزواج )مع ترجمة و تصديق 

 

Heiratsurkunde (ggf. mit Übersetzung / Legalisation) 

Marriage Certificate (issued in the country of marriage, if necessary with translation / legalization) 

 السفارة األلمانية(شهادة الزواج )مع ترجمة و تصديق 

 

Nachweis über Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit (z.B. Einbürgerungsurkunde, Erklärungsurkunde) 

Document of naturalization in Germany  

 اثبات كيفية التجنس )مثال شهادة التجنس(

 

Aufenthaltserlaubnis in Jordanien 

Residence permit in Jordan  

 تصريح القامة في األردن

 

Verlustanzeige der örtlichen Polizei (mit Übersetzung) 

protocol of loss / theft by the local police (with translation) 

 )مع ترجمة(أو سرقة من الشرطة المحلية  بالغ فقدان

 

Abmeldung aus Deutschland (bei deutschem Wohnsitz im bisherigen Pass) 

deregistration in Germany (in case of German residence in the current passport) 

 )إذا كان عنوان اإلقامة مسجال في جواز السفر( لغاء تسجيل السكن في ألمانياإشهادة 

 

 

 إضافية لطلبات األطفال القّصر:مستندات 

Vorsprache beider Eltern und Kinder (bei Abwesenheit eines Elternteils schriftliche Zustimmung mit 

beglaubigter Unterschrift) 

Appearance in person by both parents and children (in case of absence of one parent, written consent with 

authenticated signature) 

رة األلمانية في من السفا الحضور الشخصي لكال الوالدين و األطفال )في حال تعذر قدوم أحد الوالدين, يجب تسليم موافقة خطية مع التصديق على التوقيع

قامة(بلد اإل  

 

Pässe der Eltern 

Passports of the parents 

 جوازات سفر الوالدين

 

Geburtsurkunde der Eltern (im Geburtsland ausgestellt, ggf. mit Übersetzung / Legalisation) 

Birth Certificate of the parents (issued in the country of birth, if necessary with translation / legalization) 

السفارة األلمانية في ذلك البلد(من بلد الميالد )مع ترجمة و تصديق  صادرةشهادة ميالد الوالدين   

 

Bescheinigung über die Namensführung 

Name Certificate 

 وثيقة تثبيت اسم العائلة لألطفال

 

Sonstiges  

possible other documents 

 أخرى
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