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All entered personal pictures into the NSL application must be of the following specification: 
 

1. Photo must show the full head, from the top 
of the hair to the bottom of the chin. 

2. Center the head with the frame. 
3. Person in the photo should have a neutral 

expression & be facing the camera. 
4. You may wear non-tinted prescription glasses 

as long as your eyes are clearly visible. Make 
sure that the frame does not cover any part of 
your eyes. 

5. Sunglasses are not acceptable. 
6. Blurred photo is not acceptable. 
7. Skewed photo is not acceptable. 
8. Photo must be colored; any other types (black 

&white, sepia, magenta, etc…) are not 
acceptable. 

9. Eyes must be wide open.  
10. Face must not be covered. 
11. No other person or hands or any other item 

must show in the picture. 
12. Face too small is not acceptable. 
13. No wearing hat. 
14. Photo must be taken with uniform lighting & 

does not show shadows or flash reflections on 
your face and no red-eye. 

15. Background should be white unless your hair is 
of that color in which case a darker background 
may be used to make the hair visible. 

16. Photo must be recent (maximum 3 month old) 
and the same as the official document 

الصورة يجب أن تظھر الرأس كامل، من أعلى الشعر  .1
 إلى أسفل الذقن.

 اfطار. في وسط الرأس وضع  .2
تعبير محايد مع وينبغي أن يكون الشخص في الصورة  .3

 الكاميرا.واجه م يكونان و
عينيك ان طالما  ةارتداء نظارات طبية غير ملون يمكن .4

 x طارfأي جزء من  يغطيواضحة. تأكد من أن ا
 عينيك.

 النظارات الشمسية ليست مقبولة. .5
 .واضحة ليست مقبولةالغير الالصورة  .6
 .ليست مقبولة المائلةالصورة  .7
أي أنواع أخرى (ا�سود  ملونة، يجب أن تكون صور .8

وا�بيض، البني الداكن وا�رجواني، الخ ...) غير 
 .مقبول

 .جيداً عيون مفتوحة اليجب أن تكون  .9
 يجب عدم تغطية الوجه. .10
x يجب ان يوجد اي شخص اخر او يديه او مادة  .11

 عدا عن صاحب الع�قة.اخرى، 
 أمر غير مقبول. في الصورةصغير الوجه ال .12
13. x قبعة.ال يجب ارتداء 
14.  xيجب أن تكون التقطت الصورة مع إضاءة موحدة و

ن والعي.ولظ�ل أو انعكاسات ف�ش على وجھكظھر اي
 .غير مقبولة الحمراء

شعرك من ھذا  يكن يجب أن تكون الخلفية بيضاء ما لم .15
 .اللونداكنة  كونتان  خلفيةيمكن للاللون في ھذه الحالة 

أشھر  3 عمرھا صورة حديثة (بحد أقصىالكون تيجب أن  .16
(اخراج القيد او  رسميةالثيقة ھا موجودة على الوونفس )

 غيره)
Measures: :مقاسات الصورة

1. Photo must be 3.5cm (width) X 4.5cm (Length). 
2. The height of the head (top of hair to bottom of 

chin) should measure between 31 mm - 36 mm. 
3. Make sure the eye height is between (22 mm – 

28 mm) from the bottom of the photo. 
4. Resolution 300 DPI 

  (طول).سم X   4.5(العرض) سم 53.يجب أن تكون الصورة  .1
ان يكون قياس الرأس (من أعلى الشعر إلى أسفل الذقن) يجب  .2

 ملم. 36 -ملم  31
ملم) من أسفل  28 - ملم  22تأكد من أن ارتفاع العين ھو بين (ال .3

 الصورة.

DPI 300دقة الصورة  .4
Photo sample & Template (This sample is in black & white intentionally) 

                      


