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------------------------ورقمي الوطني ------------------------------------------- لبأنا الطا

بتخصححححح   2020/2021ح الخارجيحححححة للعحححححام ال حححححامعي المرشحححححح لدسحححححتفاد  محححححن المحححححن ------

 .................................. في دولة ........................

النشححرات اشرشححادية و الشححروط و امتيححاحات المححنح التشححريعات وأقححر بحح نني قححد اطلعححي  لحح  جميحح  

 -بما يلي:و أتعهد و التزم  2020/2021للعام الدراسي   الخارجية

ال امعحات ارردنيحة الرسحمية  فحيتنافسياً )القبحو  المودحد   الذي قبلي فيه مقعدال ل  افظة المح -1

بالتس يل و دف  الرسوم وذلك درصاً  لح   حدم احياق مقعحدي فحي دحا   حدم ورود قبحولي محن 

ال تتحمل أي مسؤولية في دا   حدم ورود قبحولي أو  ن الوحار  م  العلم ب  الدولة المرشح لها،

وانححه فححي دححا  ورود قبححولي مححن ال امعححة المرشححح لهححا قبححل الدولححة المرشححح  ليهححا، تحح هرم مححن 

الرسححوم الدراسححية التححي تعححويو و /او ا ححاد   ححن  ةمسححؤولالوحار  غيححر والتحححاقي بالمنحححة فحح

 التي قبلي فيها تنافسياً )القبو  المودد . ةال امعفي  دفعتها

سحححا ة محححن  48هحححد  لحححة العدليحححة   )بمحححا فحححي ذلحححك الكفا  تسحححليم الوقحححاطل المطلوبحححة ااسحححتكم -2

و فححححي دححححا  لححححم اسححححلم الوقححححاطل ا تبححححر مسححححتنك  و يحححححل لل نححححة  ،مححححوافقتي  لحححح  المنحححححة

 .ترشيح طالب بديل  ني دون   دمي بذلك

فححي دححا   2010  لسححنة  وتعديدتححه 61نظححام البعثححات والمححنح للموفححدين رقححم )  ب دكححامااللتححزام   -3

ترشححيحي لدسححتفاد  مححن المححنح الخارجيححة و المححدرج  لحح  موقحح  الححوحار  وجميحح  التشححريعات 

 ااافة رابط .الصادر  بموجب هذا النظام

سحفري والتححاقي بمقا حد او  حدم يحل لل نة مطالبتي في دا  استنكافي  ن المنحة الدراسية    -4

 من قبحل ل نحة البعثحات و المحنح المالية بةويتم تحديد قيمة المطالالبلد المرشح اليه  فيالدراسة 

 .العلمية

)سحنة ونصح  لطلبحة الطحب هد  مد  ال تزيد  ن  ديوان الخدمة المدنيةم طلب استخدام ال  يتقد -5

وفحي دحا  تحم طلبحي من تاريخ دصولي  ل  المؤهل العلمي  وستة اشهر للتخصصات االهرى  

  لسحنة 61لبعثحات والمحنح العلميحة رقحم )للتعين هد  مد  السنتين المنصوص  ليهحا فحي نظحام ا

الخدمحة فححي محدج ال هححة الموفحد  او ايححه وحار  او داطحر  ينسححبها ديحوان الخدمححة ب التحزم  2010

المدنية او اي جهة توافل  ليها ل نة البعثات والمنح محد  ال تقحل  حن المحد  المنصحوص  ليهحا 

 واال ا تبحححر مخحححدً  2010 ديدتحححه  لسحححنة  وتع 61فحححي نظحححام البعثحححات والمحححنح للموفحححدين رقحححم ) 

 .بالتزاماتي

رقححححم  -----------------------------التححححاريخ  -----------------------------توقيحححح  الطالححححب 

 -----------------------الهات 
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