
 املستندات املطلوبة للحصول على إجازة ملرافقة السوج

*** 
 مهافقة مجلدى القدم والكلية. . 1
  .صهرة معتسدة بطبق األصل من قديسة الزواج أو اإلطالع على األصل. 2
  إقرار يتزسن باستسرارية الزواج وأن إقامتو تابعة إلقامة الزوج/ الزوجة وذكر عشهانو بالداخل والخارج. 3

 (.نسهذج بالسلحق مرفق)
: أصل عقد عسل الزوج/الزوجة معتسد ومهثق من وزارة الخارجية السررية ومحدد البداية في العام األول. 4

 والشياية.
: اإلفادة الخاصة بالزوج/الزوجة والتى تتزسن أنو مازال على رأس العسل ومحدد بيا البداية عشد التجديد . 5

 لخارجية.والشياية مهثقة ومعتسدة من وزارة ا
 مهثقة من الخارجية السرريةيجب أن تكهن التأشيرة للزوج/ الزوجة أو اإلقامة الخاصة بالزوج/ الزوجة . 6

 وأن يتم كتابة اسم ووظيفة السهقع وأن تعتسد من معتسدة من الكليةأو 
 .الديد أ.د/ عسيد الكلية 
زة السرافقة بأن تأشيرة الدخهل أو اإلقامة أن يرد من الكلية إقرار من العزه طالب اإلجازة أو تجديد إجا. 7

السقدمة مشو بياناتيا صحيحة وتحت مدئهليتو ويكهن اإلقرار معتسد من الديد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات 
 العليا والبحهث وكذلك عسيد الكلية وأن يتم كتابة اسم ووظيفة السهقع

بالزوج/ الزوجة فى حالة الدفر فى إجازة مرافقة بالدول االجشبية  عقهد العسل واإلقامة الخاصةترجسة . 8
 . بهحدة اللغات والترجسة بكلية األلدن

العام ) . خطاب من وحدة تهكيد الجهدة واالعتساد بأنو ليس لديو أى إلتزامات تجاه مذروع تهكيد الجهدة9
 (.األول

 التدريس مهضحاً بو أنو تم الدداد والسدة السددد عشيا خطاب من إدارة صشدوق التأمين على الدادة أعزاء ىيئة. 11
( ولوم يدوتكسل سوابقاً ) مبعوهث سوابق أو عزوه إجوازة دراسويةاستيفاء التعيد السالي إذا كان طالب اإلعارة . 11

 . مدة التزامو بخدمة الجية السهفدة
مون معواونى ىيئوة التودريس إذا كان الزوج/ الزوجة عزه بعثة حكهمية أو إجازة دراسية أو ميسة علسيوة . 12

 أو عزه ىيئة التدريس بالجامعة أو إحدى الجامعات السررية فال يتطلب مشو اإلقامة.
 ما يفيد اسيفاء الذمة السالية من إدارة شئهن أعزاء ىيئة التدريس.. 13
 . شيادة تحركات الزوج والزوجة عن العام الدابق لعام التجديد )بدًء من العام الثانى(.14
 البريد اإللكترونى الرسسى(. -الرقم التأميشى -الرقم القهمى -. بيان حالة معتسد ومختهم متزسشا )االسم15
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ال تقبول رافقة، ومن يتخلف عن ىذا السهعد التدريس الستكسال األوراق السطلهبة الخاصة بتجديد اإلعارة أو الس
 أوراقو نيائيًا.

 


