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القواعد املنظمة ملنح إجازة املرافقة
مادة ( :)1تعريف

*****

إجازة السرافقة ىى اإلجازة بدون مرتب التى تسشح ألعزاء ىيئة التدريس والييئة السعاونة وذلك

لسرافقة الزوج أو الزوجة التى تعسل أو تدرس خارج البالد عمى أن تكهن مدة الدراسة أو العسل لمزوج أو

الزوجة ال تقل عن ستة أشير.

مادة ( :)2مشح اإلجازة بدون مرتب لسرافقة الزوج

يردر قرار من الديد أ.د /رئيس الجامعة بالسهافقة عمى مشح إجازة بدون مرتب لسرافقة الزوج أو

الزوجة التى تدرس أو تعسل بالخارج لسدة عام أو أقل طبقاً لبداية ونياية تعاقد أو دراسة الزوج بالخارج
ويجهز السد ألعهام أخرى فى حالة إستيفاء السدتشدات السطمهبة وذلك بشاءاً عمى مهافقة مجمدى القدم
والكمية التابع ليسا طالب اإلجازة.

مادة ( :)3شروط مشح اإلجازة بدون مرتب لسرافقة الزوج
بشد  :1مهافقة مجمدى القدم والكمية.

بشد  :2تقديم مدتشد رسسى معتسد ومهثق يفيد دراسة أو عسل الزوج بالخارج.
كاف.
بشد  :3التقدم بطمب الحرهل عمى اإلجازة قبل بداية اإلجازة ٍ
بهقت ٍ
مادة ( :)4مهاد القانهن السشظسة لسشح إجازة السرافقة

الساده ( )55من قانهن الخدمة السدنية رقم ( )18لدشة  2515والتى تشص عمى:

يسشح الزوج أو الزوجو إذا سافر أحدىسا الى الخارج لمعسل أو الدراسة لسده ستة أشهير عمهى األقهل

اجههازة بههدون مرتههب مههده بقههاء الههزوج أو الزوجههو فههى الخههارج .وفههى جسيههع االح ههال تعههين عمههى الهحههدة أن
تدتجيب لطمب الزوج أو الزوجو .

مادة ( :)5قهاعد مجمس الجامعة السشظسة لسشح إجازة السرافقة

قهاعد السجمس بتاريخ -:2515/5/27 ، 2514/11/25

 .1مهافقة مجمدى القدم والكمية عمى مشح اإلجازة.

 .2صهرة معتسدة بطبق األصل من قديسة الزواج أو اإلطالع عمى األصل.

 .3خطاب مهن إدارة صهشدوا التهنمين عمهى الدهادة أعزهاء ىيئهة التهدريس مهأهحاً بهو أنهو تهم الدهداد أو السهدة
السددد عشيا.

 .4إقرار تزسن باستسرارية الزواج وأن إقامتو تابعة إلقامة الزوج /الزوجة وذكر عشهانو بالداخل والخارج.
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 .5فههى حالههة إذا كههان طالههب اإلجههازة مبعهههث سههابق ولههم يدههتكسل مههدة ألتزامههو بخدمههة الجيههة السهفههدة ههتم
إستيفاء تعيد مالى (طبقاً لشص بعه
وىى-:

مههاد القهانهن ( )112بذهنن تشظهيم البعتهات واإلجهازات الدراسهية

السادة  31والتى تشص عمى ما مى-:

متههزم عزههه البعتههة أو األجههازة الدراسههية أو السشحههة بخدمههة الجيههة الت ه أوفدتههو أو أ جيههة

حكهمية أخر تر إلحاقو بيا باالتفاا مع المجشة التشفيذية لمبعتات لسدة تحدهب عمه أسهاس سهشتين
عن كل سهشة قزهاىا فه البعتهة أو األجهازة وبحهد أقرهى قهدره ( )7سهشهات لعزهه البعتهة و( )5سهشهات

لعزه األجازة الدراسية إال إذا تزهسشت شهروط البعتهة أو األجهازة الدراسهية أحكامها أخهر  .ويجههز لمجشهة
العميا لمبعتات إعفاء إذا دعت أرورة قهمية أو مرمحة وطشية إل اإلفادة مشو ف جية غير حكهمية.

السادة  35والتى تشص عمى ما مى-:

يقههدم عزههه البعتههة أو األجههازة الدراسههية أو الستستههع بسشحههة أجشبيههة أو دوليههة كفههيالً تقبمههو إدارة
البعتات تعيد كتابة بسدئهليتو التزامشية عن رد الشفقات والسرتبات السذار إلييا فهى السهادة  ،33وإذا

كان السرشح قاص اًر تعيد ولى أمره كتابة بسدئهليتو الذخرية عهن ذلهك ولمههزارة فهى ىهذه الحالهة أيزهاً
مطالبتو بتقديم كفيل يكهن مقبهالً لد يا ويجهز االكتفاء بالكفيل إذا يكن قد ُعين لمقاصر ولى أمره.
 .6أصل عقد العسل مهثق من وزارة الخارجية وليس جية التعاقد ومحدد البداية والشياية عن العام األول.
 .7عشد تجد د اإلجازة تقديم أصل االفادة بتجد د التعاقد معتسد ومهثق من وزارة الخارجية محدد السدة.

 .8يجههب أن تكهههن التنشههيرة لمههزوج /الزوجههة أو اإلقامههة الخاصههة بههالزوج /الزوجههة مهثقههة مههن الخارجيههة
السرههرية أو معتسههدة مههن الكميههة وأن ههتم كتابههة اسههم وونيفههة السهقههع وأن تعتسههد مههن الدههيد أ.د /عسيههد

الكمية.

 .9أن رد من الكمية إقرار من العزه طالب اإلجازة أو تجد د إجازة السرافقة بنن تنشيرة الدخهل أو اإلقامهة

السقدمههة مشههو بياناتيهها صههحيحة وتحههت مدههئهليتو ويكهههن اإلق هرار معتسههد مههن الدههيد أ.د /وكيههل الكميههة
لمدراسات العميا والبحهث وكذلك عسيد الكمية وأن تم كتابة اسم وونيفة السهقع.

 .15يطمب من طالب إجازة السرافقهة فهى العهام األول خطهاب مهن وحهدة تهكيهد الجههدة واالعتسهاد بننهو لهيس
لديو أى إلتزامات تجاه مذروع تهكيد الجهدة.

 .11ترجم أى مدتشد بمغات أجشبية مطمههب ترجستهو مهن وحهدة المغهات والترجسهة بكميهة األلدهن حيه أنيها
الترجسههة السعتسههدة بالجامعههة( .قههرار مجمههس الجامعههة أيزههاً بجمدههتو بتههاريخ  )2515/6/29بترجسههة
اإلقامة الخاصة بالزوج /الزوجة فى حالة الدفر فى إجازة مرافقة بالدول االجشبية وترجسهة عقههد العسهل

الخاصة بالدادة السرافقين فى حالة الدول األجشبية لسعرفة العزه السدتفيد.
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 .12إذا كههان الههزوج /الزوجههة عزههه بعتههة حكهميههة أو إجههازة دراسههية أو ميسههة عمسيههة مههن معههاونى ىيئههة
التدريس أو عزه ىيئة التدريس بالجامعة أو إحدى الجامعات السررية فال تطمب مشو اإلقامة.

مادة ( :)6تهصيات مجمهس الدراسهات العميها والبحههث السشظسهة لسهشح إجهازة السرافقهة بجمدهتو السشعقهده بتهاريخ
: 2514/11/24

"فإنو من األفزل أن تم عرض إجازات مرافقة الزوج /الزوجو متل كل اإلجهازات التهى تسهشح لمدهادة

أعزههاء ىيئههة التههدريس ومعههاونييم بعههد مهافقههة مجمههس القدههم عمههى وكيههل الكميههة لمدراسههات العميهها والبحهههث

لدراستيا ومراجعتيا وعرض السكتسل مشيا عمى مجمس الكمية.
مادة ( :)7قهاعد عامة مشظسة لسشح إجازة السرافقة

 .1فى حالة إذا كان طالب إجهازة السرافقهة سهبق إعارتهو لسهدة عذهر سهشهات وإجهازة السرافقهة برهفة مترهمة
لإلعارة فى ىذه الحالة تم طمب إحزار إخالء طرف من الجية الدابق تعاقده معيها وإفهادة بننهو أنيهى

تعاقده بعد  15سشهات قبل مشحو إجازة السرافقة.

 .2قرار إجازة السرافقة البد أن يكهن مشتيياً بشياية إقامة الزوجة.

 .3قههرر مجمههس الجامعههة بجمدههتو رقههم ( )1السشعقههد بتههاريخ  2514/7/22بذههنن اتخههاذ ق هرار فههيسن يقطههع
اإلجازة لإلستفادة بسرتب اإلجازة ثم يطمب بعد ذلك إجازة وقرر السهافقة عمى اآلتى-:

* فى حالة استالم العسل بعد إجازة إعارة أو مرافقة ثم العهدة إلهى طمهب إجهازة مرافقهة مهرة أخهرى بعهد
اإلسههتفادة مههن مرتههب أشههير اإلجههازة الرههيفية فإنههو ال ههتم السهافقههة إال بعههد سههداد مهها تههم صههرفو مههن

مدتحقات مالية.

* عشد استالم العسل تم أخذ إقهرار عمهى عزهه ىيئهة التهدريس بننهو فهى حالهة طمهب إجهازة مرافقهة أو
إجازة رعاية طفل فإنو سهف يدترد ما تم صرفو.

مادة ( :)8الفتاوى القانهنية السشظسة لسشح إجازة السرافقة
نتيجة الفتهى رقم ( )128لدشة 2514

"ال مانع قانهناً مهشح الهزوج أو الزوجهة مهن الدهادة أعزهاء ىيئهة التهدريس إجهازة بهدون مرتهب لسرافقهة

الزوج إذا سافر أحدىسا إلى الخارج فى إعارة أو ميسة عمسية أو العسهل لسهدة ال تقهل عهن سهتة أشهير وال
تجهز أن تتجاوز ىذه اإلجازة مدة بقهاء الهزوج فهى الخهارج متهى تههافرت شهروط السهشح السشرهه

قانهناً سالفة الذكر بالحيتيات ودون التقيد بسدة مساثمة أو استالم العسل".

عمييها

مادة ( :)9بالشدبة لمحاصمين عمى إجازة م ارفقة لمزوج /الزوجة بالسسمكة األردنية الياشهسية يكتفهى باسهتخراج
ترريح عسل الزوج /الزوجة وتحد د سكن أو تحد د سكن لسن ال تشطبق عميو قهانين العسل األردنية.
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