مديرية البعثات
قسم الدارسين في الخارج واالتفاقيات الثقافية
تعهـد للمنح الخارجية
للعام الدراسي  2022/2021لمستوى درجة البكالوريوس
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أنا الطالب  -------------- ------------------------------ --------ورقمي الوطني -----------
-------------------- ------أقر بأ نني قأد اطلعأع ىلأم جميأ التشأريعات والنشأرات ارراأادية والشأروط وامتيأاتات المأنح
الخارجية للعام الدراسي  2022/2021وأتعهد والتزم بما يلي- :
المحافظة ىلم المقعد الذي قبلع فيه تنافسيا ً (القبأو المودأد فأي الجامعأات ارردنيأة الرسأمية
بالتسجيل ودف الرسوم وذلأ دراأا ً ىلأم ىأدم يأيام مقعأدي فأي دأا ىأدم ورود قبأولي مأن
الدولة المراح لها ،م العلم ب ن الوتارة ال تتحمل أي مسؤولية فأي دأا ىأدم ورود قبأولي أو
ت أ هرم مأأن قبأأل الدولأأة المراأأح ليهأأا ،وانأأه فأأي دأأا ورود قبأأولي مأأن الجامعأأة المراأأح لهأأا
والتحأأاقي بالمنحأأة ف أالوتارة غيأأر مسأأؤولة ىأأن تعأأويو و /او اىأأادة الرسأأوم الدراسأأية التأأي
دفعتها في الجامعة التي قبلع فيها تنافسيا ً (القبو المودد .
اسأأأتكما تسأأأليم الوقأأأاطل المطلوبأأأة (بمأأأا فأأأي ذلأأأ الكفالأأأة العدليأأأة هأأأ  48سأأأاىة مأأأن
مأأوافقتي ىلأأم المنحأأة ،وفأأي دأأا لأأم أسأألم الوقأأاطل اىتبأأر مسأأتنك ويحأأل للجنأأة تراأأيح
طالب بديل ىني دون ى مي بذل .
االلتأأزام ب دكأأام نظأأام البعثأأات والمأأنح للموفأأدين رقأأم ( 61لسأأنة وتعدي تأأه 2010فأأي دأأا
تراأأيحي ل سأأتفادة مأأن المأأنح الخارجيأأة والمأأدرج ىلأأم موقأأ الأأوتارة وجميأأ التشأأريعات
الصادرة بموجب هذا النظام.
يحل للجنة مطالبتي في دا استنكافي ىن المنحة الدراسية او ىأدم سأفري والتحأاقي بمقاىأد
الدراسة في البلد المراح اليه ويتم تحديد قيمة المطالبة الماليأة مأن قبأل لجنأة البعثأات والمأنح
العلمية.
تقديم طلب استخدام الم ديوان الخدمة المدنية ه مدة ال تزيد ىن (سأنة ونصأ لطلبأة الطأب
وستة ااهر للتخصصات االهرى من تاريخ دصولي ىلم المؤهل العلمي وفأي دأا تأم طلبأي
للتعين ه مدة السنتين المنصوص ىليهأا فأي نظأام البعثأات والمأنح العلميأة رقأم ( 61لسأنة
 2010التأزم بالخدمأة فأأي مأ ج الجهأأة الموفأدة او ايأأه وتارة او داطأرة ينسأأبها ديأوان الخدمأأة
المدنية او اي جهة توافل ىليها لجنة البعثات والمنح مأدة ال تقأل ىأن المأدة المنصأوص ىليهأا
فأأأي نظأأأام البعثأأأات والمأأأنح للموفأأأدين رقأأأم (  61لسأأأنة وتعدي تأأأه  2010واال اىتبأأأر مخأأأ ً
بالتزاماتي.
توقيأأأأ الطالأأأأب  -----------------------------التأأأأاريخ  -------------- ---------------رقأأأأم
الهات -----------------------
البريد االلكتروني ------------------------ --------------------- ----------

