
 

 

 

 

 

 

Dear Students,          

NAME PASSPORT No. 

ABDELLA MUSTOFA ABDELKADIR 544244878 

ASATILLA SHAVKAT UGLI  MAJIDOV FA0628130 

SIROJIDDIN KOMILJONOV AB7688722 

 

We would like to inform you that you are now officially admitted to the Arabic Language Institute for 

Speakers of Other Languages at King Abdul-Aziz University-Jeddah, Saudi Arabia, on a full 

scholarship from the Ministry of Education.  

Please note that your visa reference number is given in the attached document, as you should visit the 

Saudi Embassy or Consulate as indicated in this document to obtain your student visa. 

After you receive your visa, you must plan to arrive at Jeddah, Saudi Arabia in the period (15/08/2021-

28/08/2021). Arriving before or after this period (without the Institute's approval) is not permitted, and 

in this case, the Institute will not be responsible for your transportation and accommodation. 

We are looking forward to your arrival. 

 

 

Best regards, 

 

 

 

 

Dr. Majdi A. Bamakhramah 

Vice Dean 

Arabic Language Institute 

for Speakers of Other Languages 

King Abdul-Aziz University. 
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بيانات الطلب

بيانات المطلوبين للزيارة

مستند تأشيرة
رقم المستند: 7006135775

1442/11/25تاريخ المستند7006135775رقم المستند

جامعة الملك عبدالعزيزاسم الجهة الطالبة

0568685254رقم الجوال

0169520006رقم الهاتفالسليمانيةالعنوان

مدة االقامة باليومعدد مرات الدخولالعالقة / المهنةالجنسيةالجنسجهة القدوماسم المطلوبرقم جواز السفرنوع التأشيرة

544244878ABDELLA MUSTOFAدراسة
Abdelkadir90سفرة واحدة - 90 يومطالبالواليات المتحدة االمريكيةذكرنيويورك

FA0628130ASATILLA SHAVKAT UGLIدراسة
MAJIDOV90سفرة واحدة - 90 يومطالباوزبكستانذكرطشقند

90سفرة واحدة - 90 يومطالباوزبكستانذكرطشقندAB7688722SIROJIDDIN Komiljonovدراسة

التعليمات
1. الرجاء تزويد األشخاص المطلوبين للزيارة برقم المستند الستكمال اجراءات الحصول على تأشيرة الدخول من بعثات المملكة المعنية عبر المراكز المعتمدة وبعد استيفاء جميع المتطلبات.

2. إن الموافقة على الطلب ال تعني ضمان إصدار التأشيرة.

تشترط حكومة المملكة العربية السعودية الحجر الصحي المؤسسي على الراغبين بالقدوم إليها من الدول التي لم يعلق القدوم منها ويستثنى من ذلك:

المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة ألي من الفئات المذكورة.
العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

المحصنون.
الوفود الرسمية.

من يحملون تأشيرات دبلوماسية والدبلوماسيين وعائالتهم المقيمة معهم.
طواقم المالحة الجوية.

سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ.
من له عالقة بسالسل اإلمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

طواقم السفن البحرية.
من تظهر حالته الصحية(محصن) ومرافقوه دون سن 18 عامًا.

وتكون مدة الحجر الصحي المؤسسي لجميع القادمين من خارج المملكة باستثناء الفئات المذكورة أعاله لمدة 7 أيام يتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي وعلى نفقة المسافر.

مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين) وسيجري العمل بهذه اإلجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو2021م.

https://enjazit.com.sa/


 

 

 

 

 

 

Dear Students,          

NAME PASSPORT NO. 

ABDILAZIZ  ZHAINAKBAI UULU AC3969718 

ARGEN SARBALIEV AC3268976 

DENI ARSANOV N10517789 

ILKHOM ADAEV AC3019009 

MINKHOZHIDIN MAKHAMATOV AC3591760 

MUKHAMMAD KHUMOIUN NURILLAKHANOV AC2581040 

RAMIZ MULLAGAYANOV N08712838 

YERGAZY ILES N11385503 
 

We would like to inform you that you are now officially admitted to the Arabic Language Institute for 

Speakers of Other Languages at King Abdul-Aziz University-Jeddah, Saudi Arabia, on a full 

scholarship from the Ministry of Education.  

Please note that your visa reference number is given in the attached document, as you should visit the 

Saudi Embassy or Consulate as indicated in this document to obtain your student visa. 

After you receive your visa, you must plan to arrive at Jeddah, Saudi Arabia in the period (15/08/2021-

28/08/2021). Arriving before or after this period (without the Institute's approval) is not permitted, and 

in this case, the Institute will not be responsible for your transportation and accommodation. 

We are looking forward to your arrival. 

Best regards, 

 

 

 

 

Dr. Majdi A. Bamakhramah 

Vice Dean 

Arabic Language Institute 

for Speakers of Other Languages 

King Abdul-Aziz University. 
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2021/ 7/ 6 منصة خدمات التأشیرات اإللكترونیة

https://visa.mofa.gov.sa/Home/PrintVisa 1/1

بيانات الطلب

بيانات المطلوبين للزيارة

مستند تأشيرة
رقم المستند: 7006135785

1442/11/25تاريخ المستند7006135785رقم المستند

جامعة الملك عبدالعزيزاسم الجهة الطالبة

0568685254رقم الجوال

0126952000رقم الهاتفالسليمانيةالعنوان

مدة االقامة باليومعدد مرات الدخولالعالقة / المهنةالجنسيةالجنسجهة القدوماسم المطلوبرقم جواز السفرنوع التأشيرة

AC3969718ABDILAZIZ ZHAINAKBAIدراسة
UULU30سفرة واحدة - 90 يومطالبقرغيزستانذكربيشكك

30سفرة واحدة - 90 يومطالبقرغيزستانذكربيشككAC3268976ARGEN SARBALIEVدراسة

90سفرة واحدة - 90 يومطالبكاذاخستانذكردبيN10517789DENI ARSANOVدراسة

30سفرة واحدة - 90 يومطالبقرغيزستانذكربيشككAC3019009ILKHOM ADAEVدراسة

AC3591760MINKHOZHIDINدراسة
MAKHAMATOV30سفرة واحدة - 90 يومطالبقرغيزستانذكربيشكك

AC2581040دراسة
MUKHAMMAD

KHUMOIUN
NURILLAKHANOV

30سفرة واحدة - 90 يومطالبقرغيزستانذكربيشكك

90سفرة واحدة - 90 يومطالبكاذاخستانذكرموسكوN08712838RAMIZ MULLAGAYANOVدراسة

90سفرة واحدة - 90 يومطالبكاذاخستانذكردبيN11385503YERGAZY ILESدراسة

التعليمات
1. الرجاء تزويد األشخاص المطلوبين للزيارة برقم المستند الستكمال اجراءات الحصول على تأشيرة الدخول من بعثات المملكة المعنية عبر المراكز المعتمدة وبعد استيفاء جميع المتطلبات.

2. إن الموافقة على الطلب ال تعني ضمان إصدار التأشيرة.

تشترط حكومة المملكة العربية السعودية الحجر الصحي المؤسسي على الراغبين بالقدوم إليها من الدول التي لم يعلق القدوم منها ويستثنى من ذلك:

المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة ألي من الفئات المذكورة.
العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

المحصنون.
الوفود الرسمية.

من يحملون تأشيرات دبلوماسية والدبلوماسيين وعائالتهم المقيمة معهم.
طواقم المالحة الجوية.

سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ.
من له عالقة بسالسل اإلمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

طواقم السفن البحرية.
من تظهر حالته الصحية(محصن) ومرافقوه دون سن 18 عامًا.

وتكون مدة الحجر الصحي المؤسسي لجميع القادمين من خارج المملكة باستثناء الفئات المذكورة أعاله لمدة 7 أيام يتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي وعلى نفقة المسافر.

مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين) وسيجري العمل بهذه اإلجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو2021م.

https://enjazit.com.sa/


 

 

 

 

 

 

Dear Students,          

NAME PASSPORT No. 

ABDELLA MUSTOFA ABDELKADIR 544244878 

ASATILLA SHAVKAT UGLI  MAJIDOV FA0628130 

SIROJIDDIN KOMILJONOV AB7688722 

 

We would like to inform you that you are now officially admitted to the Arabic Language Institute for 

Speakers of Other Languages at King Abdul-Aziz University-Jeddah, Saudi Arabia, on a full 

scholarship from the Ministry of Education.  

Please note that your visa reference number is given in the attached document, as you should visit the 

Saudi Embassy or Consulate as indicated in this document to obtain your student visa. 

After you receive your visa, you must plan to arrive at Jeddah, Saudi Arabia in the period (15/08/2021-

28/08/2021). Arriving before or after this period (without the Institute's approval) is not permitted, and 

in this case, the Institute will not be responsible for your transportation and accommodation. 

We are looking forward to your arrival. 

 

 

Best regards, 

 

 

 

 

Dr. Majdi A. Bamakhramah 

Vice Dean 

Arabic Language Institute 

for Speakers of Other Languages 

King Abdul-Aziz University. 
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https://visa.mofa.gov.sa/Home/PrintVisa 1/1

بيانات الطلب

بيانات المطلوبين للزيارة

مستند تأشيرة
رقم المستند: 7006135775

1442/11/25تاريخ المستند7006135775رقم المستند

جامعة الملك عبدالعزيزاسم الجهة الطالبة

0568685254رقم الجوال

0169520006رقم الهاتفالسليمانيةالعنوان

مدة االقامة باليومعدد مرات الدخولالعالقة / المهنةالجنسيةالجنسجهة القدوماسم المطلوبرقم جواز السفرنوع التأشيرة

544244878ABDELLA MUSTOFAدراسة
Abdelkadir90سفرة واحدة - 90 يومطالبالواليات المتحدة االمريكيةذكرنيويورك

FA0628130ASATILLA SHAVKAT UGLIدراسة
MAJIDOV90سفرة واحدة - 90 يومطالباوزبكستانذكرطشقند

90سفرة واحدة - 90 يومطالباوزبكستانذكرطشقندAB7688722SIROJIDDIN Komiljonovدراسة

التعليمات
1. الرجاء تزويد األشخاص المطلوبين للزيارة برقم المستند الستكمال اجراءات الحصول على تأشيرة الدخول من بعثات المملكة المعنية عبر المراكز المعتمدة وبعد استيفاء جميع المتطلبات.

2. إن الموافقة على الطلب ال تعني ضمان إصدار التأشيرة.

تشترط حكومة المملكة العربية السعودية الحجر الصحي المؤسسي على الراغبين بالقدوم إليها من الدول التي لم يعلق القدوم منها ويستثنى من ذلك:

المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة ألي من الفئات المذكورة.
العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

المحصنون.
الوفود الرسمية.

من يحملون تأشيرات دبلوماسية والدبلوماسيين وعائالتهم المقيمة معهم.
طواقم المالحة الجوية.

سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ.
من له عالقة بسالسل اإلمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

طواقم السفن البحرية.
من تظهر حالته الصحية(محصن) ومرافقوه دون سن 18 عامًا.

وتكون مدة الحجر الصحي المؤسسي لجميع القادمين من خارج المملكة باستثناء الفئات المذكورة أعاله لمدة 7 أيام يتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي وعلى نفقة المسافر.

مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين) وسيجري العمل بهذه اإلجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو2021م.

https://enjazit.com.sa/

