
 

 استمارة شهادة الجنسية العراقية
راقيێى عەزوامڕەگـەبڕواوامەى رمي فــۆ  

واوى سياوي/ االسم الثالثي   
ماوياەڵلە ئواوويشان / العنوان داخل المانيا   
دايكبوون  ەى لبەروار ه وێشومحل وتاريخ الوالدة/    
واوى سياوي باوك وواوويشاوي/ هاسم االب الثالثي وعنوان   
واوى سياوي دايك/ االم الثالثياسم    

1-  
2-  

في العراقاسماء االشقاء وعناوينهم   
راقێلە ع شك و برا وواوويشاويان ۆواوى خ  

 االسم الثالثي للوكيل وعنوانه في العراق 
راقێلە ع بريكار وواوويشاويسياوي واوى   

المدنية العراقيةدائرة وتاريخ اصدار هوية االحوال رقم و    
ركردوي ەدروارى ەو ب تيەرايەبەوێرەو واوى ب ژمارە

  پـێىاسي بارى شارستاوي
 رقم ودائرة وتاريخ اصدار شهادة الجنسية العراقية 

ركردوي ەدروارى ەو ب تيەرايەبەوێرەو واوى ب ژمارە

راقيێى عەزوامبڕواوامەى ڕەگـە  
نژمارەى تەلەفو/ رقم الهاتف   
بەروار و واژوو/ التاريخ والتوقيع   
 
 

 

چەپ مورىەوجەپ بصمة االبهام االيسر/  
   

انًقيى/ انًقيًت في جًٕٓريت انًاَيا االححاديت في انعُٕاٌ انًذكٕر )                                    ( / انًٕاطُت اَي انًٕاطٍ

انعزاقيت انعائذة )      (  في اعالِ، ارجٕ انخفضم بانًٕافقت عهٗ يُحي شٓادة انجُسيت انعزاقيت اسخُاداَ انٗ شٓادة انجُسيت

ٔالجهّ ٔقعج. كًا ٔاخٕل انسيذ/ انسيذة )                             ( انساكٍ في انعزاق، يذيُت )           (، بًزاجعت 

يذيزيت شؤٌٔ انجُسيت ٔانجٕاساث ٔاالقايت انعايت نغزض اكًال االجزاءاث انقإََيت انخاصت بًُحي شٓادة انجُسيت 

 انعزاقيت.
، ۀەرّٖ سَّأَيشأَ ّئر  ّس ّنًٔاَيا ّڵحٗ ئاڵٗ ٔٔێجَّيشخزاقٗ )                                            ( ێحٗ عاڵيٍ ْأ

ر ّبّٔن زاقٗ )       (ێٖ عّسَايڕەگـّ ّسخٍ ب ّشج بپ ّب زاقٗێٖ عّسَايڕەگـّ ّذاَى بپێ ّرئٌٕ بَّذٖ بفّسايەر ّحكاي

يج ەژشارٖ )             ( د ّن ّبزيكارو ك ّو بّيكەش )                                ( دێرّْا بەرّْٔەش ئيًشاو كزد. ٔۀّئ

  زاقٗ.ێٖ عّسَايڕەگـّزٖ ّڵگحا بخٕاَى ببًّ ْج ێُيێرپّكاَى بٕ راەكار ّسَايڕەگـّحٗ ّرايّبەٕێرّب ّج نێٖ بخٕاَۀّبٕ ئ
 5صور رسمية عدد  -

 ( داوە5تي )ێسەى كەىێو
 2الجنسية العراقية للشخص أو األخ أو االب نسخ ملونة عدد شهادة 

ياخود  تۆخراقي ێى عەزوامڕەگـە ڕواوامەىب ە( کۆپي ڕەوگاوڕەوگ ل2)

 برا ياخود دايك 

 2هوية األحوال المدنية نسخ ملونة عدد  -
 تۆخ پـێىاسي بارى شارستاوي ە( کۆپي ڕەوگاوڕەوگ ل2)

 2نسخ ملونة عدد  هوية االقامة او كارت اللجوء )اوزفايز( -
 كارحٗ َيشخّجێبٌٕٔ ياخٕد پـَّابّرّٖ ( کۆپٗ ڕەَگأڕەَگ ن2)

  (ايسڤوزەئ)

 المستمسكات المطلوبة
 بەڵگەوامەى پـێويست :



 


