
 تسمية الوثائق الشخصية باللغة العربية لمعامالت لم الشمل

 

Please see the checklist for information about which documents you have to submit with your 

application. All documents on the list below must be submitted in original with colour copies. In 

family immigration cases, all documents on the list below must be legalized, except passports, ID-

cards and citizenship certificates. Please see the checklist for information about legalizations. We 

do not demand that the copies of legalized documents are verified.      

ي يجب تقديمها ل التقديم استمارة  يرجى االطالع عىل
ي معامالت لم الشمل، معاملتكللمعلومات حول الوثائق الت 

 
يجب . ف

ي القائمةعن جميع مع صورة ملونة  تقديم األصل
 
)وذلك باستثناء  يجب أن تكون مصدقة حسب األصول، و الوثائق المدرجة ف

االطالع . يرجى عنها  ملونةان يتم تقديم األصل مع صورة عىل  جوازات السفر والبطاقة الشخصية وشهادة الجنسية العراقية( 

 . ، اذا كانت النسخة األصلية مصدقة لتصديق االستنساخبأنه ال داعي . مع العلم التصديقعن معلومات ال عىل

 ن:للعراقيي

اإلنجليزية باللغة التسمية  الرقم  باللغة العربية التسمية 

1.  Passport – copy of all used pages  جواز السفر مع جميع الصفحات المستخدمة 

2.  Birth certificate  شهادة والدة – بيان والدة - صورة قيد والدة 

3.  National ID card  الجنسية البطاقة الشخصية/ 

4.  Household Registration / family book   العائلي )األزرق(-صورة قيد التسجيل 

5.  Certificate of citizenship  شهادة الجنسية العراقية 

6.  For an applicant who is a refugee staying in another 

country than the one he or she is a citizen of: registration 

card from UNHCR or equivalent card/letter from the 

authorities in the country of residence confirming that the 

applicant is a refugee or asylum seeker.   

كان مقدم الطلب الجئ في دولة أخرى، شهادة التسجيل  إذا
تحدة او رسالة أو بطاقة من السلطات في من منظمة األمم الم

هذه الدولة تؤكد انه الجئ او طالب لجوء )وثيقة اثبات طلب 
 اللجوء لدى مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة(

7.  Marriage certificate  عقد الزواج 

8.  Divorce certificate  قرار المحكمة بالطالق – شهادة الطالق 

9.  Death certificate صورة قيد وفاة – شهادة الوفاة 

 

 ن:للسوريي

 الترجمة باللغة العربية الوثيقة باللغة االنجليزية الرقم

1.  Passport – copy of all used pages  جواز السفر مع جميع الصفحات المستخدمة 

2.  Birth certificate  بيان والدة 

3.  Family book  الدفتر( البطاقة األسرية( ةبطاقة عائلي -    

4.  Civil record  صورة عن قيد مدني فردي 

https://www.udi.no/en/word-definitions/checklists-which-explains-which-documents-you-must-hand-in-with-your-application/
https://www.udi.no/en/word-definitions/checklists-which-explains-which-documents-you-must-hand-in-with-your-application/
https://www.udi.no/en/word-definitions/checklists-which-explains-which-documents-you-must-hand-in-with-your-application/


5.  For an applicant who is a refugee staying in another 

country than the one he or she is a citizen of: registration 

card from UNHCR or equivalent card/letter from the 

authorities in the country of residence confirming that 

the applicant is a refugee or asylum seeker.   

اذا كان مقدم الطلب الجئ في دولة أخرى، شهادة التسجيل من 
منظمة األمم المتحدة او رسالة أو بطاقة من السلطات في هذه 

الدولة تؤكد انه الجئ او طالب لجوء )وثيقة اثبات طلب اللجوء 
 لمتحدة(لدى مكتب المفوضية السامية لألمم ا

6.  Marriage certificate   صك الزواج - الزواج عقد-بيان الزواج 

7.  Divorce certificate   قرار المحكمة بالطالق –شهادة الطالق 

8.  Death certificate  شهادة الوفاة 

9.  Transcripts from the Civil Affairs offices – Ministry of 

Interior with an overview of your family 

صورة قيد عائلي من السجالت المدنية للمواطنين العرب 
 السوريين

 

 ن:لألردنيي

 

 الترجمة باللغة العربية الوثيقة باللغة االنجليزية الرقم

1.  Passport – copy of all used pages  جواز السفر مع جميع الصفحات المستخدمة 

2.  Birth certificate   والدةشهادة 

3.  Family book  فتر العائلةد  

4.  Marriage certificate   زواجشهادة 

5.  Divorce certificate   طالق شهادة 

6.  Death certificate  وفاة شهادة 

 

 


