اململكة األردنية اهلامشية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
مديرية البعثات
قسم الدارسني يف اخلارج واالتفاقيات الثقافية

سند تعهد بموجب المادة (  ) 8من نظام البعثات والمنح للموفدين رقم (  ) 16لسنة 0262
وزارة التعلثثيم العثثالي والبحثثث العلمثثي ترغثث يف إيفثثاديف يف ثعثثثة ح مدحثثي دراسثثية إ

حيثثث

امعثثة

ح دولثثة .

................................
واحلصول على در

ة البكالوريوس فيها لدراسة ختصص

فإني وافق على إيفاديف يف البعثثة ح املدحثة و تعهثد ثعثد

تغ يري مكا دراسيت و حتويل ختصصي املوفد إليي  ،وا تقد ثطل استخدا إ ديوا اخلدمة املدنية خثلل مثدة ال تديثد عث سثتة هثهر مث تثاري
حصولي على املؤهل العلمي وإال عترب خمل ثالتداماتي و تعهد ثاخلدمة يف ملك اجلهة املوفدة و ية وزارة و دائرة يدسبها ديوا اخلدمة املدنيثة و يف
هة توافق عليها جلدة البعثات واملدح مدة ال تقل ع املدة املدصوص عليها يف نظا البعثات واملدح للموفدي رقثم  ) 16لسثدة  0262علمثا ثث وسثور
السدة الدراسية اليت تديد ع سبعة ههر تعترب سدة واملة ووسور الشهر تعترب ههرا وثامل و قبثل العمثل ثالدر ثة و الراتث الشثهريف املقطثو و
األ ور الشهرية املقطوعة و اليومية وإذا رفضت العمل ثعد يطل إلي ذلك و ثعد يصدر قرار تعييين وو ملدما ثث دفثل للحكومثة دو إنثاار و
إخطار و إمهال عدلي و غري عدلي دفعة واحدة وامل قيمة املبالغ اليت مت إنفاقها على تعليمي واليت يعود تقديرها إ جلدة البعثثات واملثدح وإذا خثدمت
مدة تقل ع املدة املطلوثة وو ملدما ثدفل دء م الدفقات يتداس مل املدة املتبقية اليت حتددها جلدة البعثثات واملثدح املختصثة يضثا ،وفيمثا إذا ودثت
موفدا يف ثعثة ساثقة فإ ية التدامات ترتبت علي مبو

هاا التعهد .

تلك البعثة تضاف إ االلتدامات املرتتبة علي مبو

وإقرارا ثكل ما سبق عطيت سدد التعهد هاا على نفسي  ،والتد ثي وث ية هروط خرى يفرضها نظثا البعثثات واملثدح للموفثدي رقثثثثثثثثم  ) 16لسثدة  ، 0262و يف
تشريل آخر حيل حملي .
سم املبثثثثثعوث رثل مقاطثل ):

الرقم الوطين :

اسثثثثثم األ :

رقم هوية األحوال و واز السفر:

مكثا اإلصدار:

تاري اإلصدار :

العثثثدوا الكثثثامل للطثثثثثثال :
التاري والتوقيل :

رقم اهلاتف :

............................................................. ............................................................................................................................

نا املوقل دناه
املبالغ اليت تستحق عليي مبو

ســـند كفالة

وفل الطال ح الطالبة

ثتدفيا هروط هاا التعهثد و دفثل وامثل

هاا التعهد دو حا ة إ إناار و إخطار و إمهال عدلي و غثري عدلي وت ويدا لالك فإنين تعهد ثكفثثالتي مببلغ ال يقثثثثل عثثث

 ) 0222رثعة الف ديدار ردني وما تعهد ثدفل ية زيادة يف املبالغ املستحقة عليي إذا زادت نفقاتي ع هاا املبلغ .
سم الكفثثثثثيل رثل مقاطثثل ):

الرقم الوطين :

اسثثثثثم األ :

رقم هوية األحوال و واز السفر:

مكثا اإلصدار:

تاري اإلصدار :

العثثثدوا الكثثثثثامل للكفيثثثثل
التاري والتوقيل

رقم اهلاتف :

................................... ............................................................................................................................. .........................

تعل الغرفة التجارية يف :

شهادة مالءة الكفيل

السيد :

وفيل ملء وقادر على القيا ثتعهده املبني عله ودفل وفالة ال يقل مقدارها ع  )0222رثعة الف ديدار ردني .

وعدواني :

