
رحمه يوكي لديھا خبرة في مجال  قانون الھجرة والتجنس وفق القانون االوربي والبريطاني , ونحن جدا فخورين 
بنجاح الباھر التي حققته شركتنا في مجال الھجرة والتجنس حيث نالت رحمه يوكي خالل فترة عملھا  منذ سنوات 

ور مكتبنا لديھم االمل القليل في نيل تاشيرة او اقامه او نجاح باھر في العديد من القضايا التي كان الزبائن الذين يز
 حتي تجنس , و 

سبيل المثال ال الحصر  لىوعنمودج  من قضايا التي مثلنا بھا زبائننا الكرام . %94عن نجاح اكثر من  افيدكم  بفخر
معلومه التي تتعلق به من منھا ونحن نتحفظ علي االسماء محافظه علي السريه وحق الزبون باالحتفاظ بال نموذج ھذه 

المھعلومات الشخصيه للكل قضيه.اسم وتاريخ ميالد وجنسيه للھذا حجبنا   

 

1القضيه رقم   

سنوات وغاب عن بريطانيا اكثر من المدة المحددة قانونيا  9تتعلق باان م ع  طالب قدم الي بريطانيا منذ  (
نونيه تحصلنا علي االقامه الداءئمه الي المعني وتبعه للحصول علي االقامه الدائمه اععدنا ملفه  وبخبرتنا القا

)الجنسيه البريطانيه   

 

2القضيه رقم   

وافد من دول العربيه وتزوج من بريطانيا قبيل انتھاء تاشيرته كزائر , خ ن افادنا انه اليوجد لديه اطفال وانه  (
علي االقامه علي اساس  حقوق االنسان للمدة  تزوج ببريطانيا ويريد االقامه ببريطانيا . تولينا قضيته وتحصلنا له

)سنوات. 3  

  3القضيه رقم 

ف س واطفاله االربعه اتصل بالمكتب بغيه االستفادة من كونه مواليد بريطانيا ھو واطفاله من مواليد بلده االصل  (
دام تحدثه باللغه سنه , اتضح لنا ان المعني من مواليد بريطانيا ومع انع 18وجلھم فوق اربعه سنوات واقل من 

االنجليزيه ھو واطفاله اال اننا سعينا الي حصولھم جميعھم علي الجنسيه وجوازات السفر البريطانيه في اقل من 
)شھرين .  

4القضيه رقم  

الدكتور ح ن بريطاني الجنسيه اتصل بنا بغيه حصول زوجته المتواجدة ببريطانيا علي تاشيرة الزوجه ويتبعھا  (
الدائمه , حيث سبق الي زوجته ان تحصلت علي االقامه االستنائيه قام مكتبنا بنجاح  بالحصول تاشيرة االقامه 

)علي تاشيرة الزوجه .  

 

   5القضيه  رقم 

 وافدة متزوجه ببريطاني بتاشيرة طالبه زائرة  ولما تعلن زواجھا القانوني ببريطانيا الاسباب تخص الطرفين(
ورزقت بطفل ببريطانيا ووالده البريطاني وبعد سنتين من اقامتھا ببريطانيا غير قانونيه تحصلنا لھا علي تاشيرة 

  )سنوات 3استنائيه 

 

  6القضيه رقم 

امراءة عربيه س ا وام الي مواطن بريطاني معاق وھي من تھتم به في العنايه به اال انھا  ليس لديھا اقامه  (
تھا زيارة الغير ومنذ سنوات وھي تقوم بتجديد تاشيرتھا كزائرة , قدمت الي مكتبنا بغيه ايجاد ببريطانيا وتاشير

حل واقامه  للبقاء مع  ابنھا المعاق نمن ذوي االحتياجات الخاصه . قام مكتبنا بنجاح بالتحصل علي اقامه ومنح 
)لھا  ضمانيه الي جانب االقامه الدائمه بعد سته سنوات من االقامه الممنوحه  



 

  7القضيه رقم 

سنوات وقبيل انتھاء  3مواطن عربي أ أ متزوج من بريطانيا وتحصل علي اقامه علي سبيل االستناء للمدة (
سنوات قام باستشارة الي العديد من المكاتب الذين افادوا انه عليه استكمال فترة سته سنوات حتي  6تاشيرة 

تبني قضيته مباشرة وتحصل علي االقامه الدائمه فاالجنسيه خالل نفس يتحصل علي االقامه الدائمه , قام مكتبنا ب
)العام   

 

   8القضيه رقم 

مواطن اوربي م ع حامل الجواز السفر االوربي وزوجته من دوله عربيه ورفضت عدة مرات قبيل االتصال بنا (
االوراق التي لم يطلبھا الممثل سنوات بعد ان استكملنا لھم كافه  5وقمنا بالواجب وتحصلنا لھا علي اقامه 

)القانوني السابق  

9القضيه رقم   

مواطن  عربي قدم بتاشيرة عمل الي بريطانيا . زاراد تغير اقامته نظرا الي اعاقه ابنته , قام مكتبنا بنجاح بنفغير (
)اقامه ابنته الي اقامه استنائيه مع المنح الضمانيه   

10القضيه    

متحصل علي اللجوء السياسي ببريطانيا ولدى تقدمه الي زوجته الي لم الشمل  م ت مواطن من دول الجوار( 
مثلنا المعني في قضيته  ...سحب اقامته للعدم مصدقيتهقررت وزارة الداخليه  زوجته في بعض االسئله مم  ئتاخط

اح)والقضيه كللت بالنج  

11اقضيه   

والداته التي تدرس ببريطانيا , وبعد تجديد تاشيرة االم من دوله عربيه علي سبيل الزيارة الي  م–عربي ر  طفل (
الي اربعه سنوات من داخل بريطانيا تحصلنا علي تاشيرة الي ابنھا من داخل بريطانيا للنفس المدة التي منحت 

  ا)لھ

  


