وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مديرية البعثات واالتفاقيات

سند تعهـد للمنح الخارجية ومقاعد النفقة الخاصة

للعام الدراسي  2018/2017لمستوى درجة البكالوريوس
أنا الطالب ________________________________ :ورقمـي الـويني_____________________ :
أقر بأنني قد اطلعت على جميع التشريعات والنشرات اإلرشادية والشروط وامتيازات المنح الخارجية ومقاعد النفقـة
الخاصة للعام الدراسي  2017/2016وأتعهد والتزم بجميع ما ورد أدناه:
.1

أوافق على أن يتم إعالن ترشيحي فيي ايام منافييتي عليى المـنح الخارجيـة أو مقاعـد النفقـة الخاصـة
سواء كنت أصيل أم بديل وبكافة الوسائل من خالم الرسائل القصيرة  SMSوالموقع اإللكترونيي لليوزارة وإذا
لم أاضر للمقابلة في التاريخ والوقت المحدد بالوسائل الميككورة أعتبير مسـتنكفا وال يحـ

.2

لـي التيحـيح

للمنحة تحت أي ظيف.

في اام ترشيحي للمنح الخارجية أو مقعد نفقة خاصة بعد المقابلة أتعهد بأن أسيتكمل تييليم الوئيائق
المطلوبة خالم  48ساعة من تاريخ موعد المقابلة وفي اام لم أسلم الوئائق أعتبير مييتنك ا ويحيق للجنية
ترشيح طالب بديل عني دون إعالمي بكلك.

.3

يتم ترشيحي لدولة واادة وتخصص وااد فقط وفي اام استنكافي ال يحق لي أن أترشح مرة أخرى تحيت أي

.4

أتعهد بااللتزام بالح اظ على مقعدي في الجامعات األردنية الرسمية بالتيجيل ودفع الرسيوم وذليك ارصيا

سبب أو ظرف.

على عدم ضياع مقعدي في الجامعة التي قبلت فيها في اام عدم ورود قبولي مين الدولية المرشيح لهيا،
كما أن الوزارة ال تتحمل أي ميؤولية في اام عدم ورود قبولي أو تأخره من قبل الدولة المرشح إليها ،وكما

أن الوزارة غير ميئولة عن استرجاع الرسوم الدراسية التي يدفعها الطالب للتيجيل في الجامعات الرسمية
األردنية في اام ورود قبوله والتحاقه بالمنحة.

.5

أتعهد بيأن ألتيزم بنظيام البعايات والمينح للموفيدين وتعديالتيه رقيم  ) 61ليينة  2010فيي ايام ترشييحي

.6

يحق للجنة مطالبتي في اام استنكافي عن المنحة الدراسية أو عدم سي ري والتحياقي بمقاعيد الدراسية

.7

أقر بأ نه في اام اصولي على مقعد طب بشري ضمن قوائم تنييق القبوم المواد في الجامعات األردنيية

.8

أقي بانني قد ُأعلمت بانه يتوجب علي ان اتقدم بطلب استخدام إلى ديوان الخدمة المدنية خالل مدة

لالست ادة من المنح الخارجية والمدرج على موقع الوزارة وجميع التشريعات الصادرة بموجب هكا النظام.

إلى البلد المرشح إليه ويتم تحديد قيمة المطالبة من قبل لجنة البعاات والمنح للموفدين.
الرسمية لن يتم ترشيحي لالست ادة من المنح والمقاعد الخارجية.

ال تزيد عن ستة احهي من تاريخ حصولي علـى المهلـا العلمـي وإال اعتبـي مخـال بالتزامـاتي وأتعهـد

بالخدمة في مالك الجهة الموفدة أو أية وزارة أو دائية ينسبها ديوان الخدمـة المدنيـة أو أي جهـة
تواف

عليها لجنـة البعاـاو والمـنح مـدة ال تقـا عـن المـدة المنصـوف عليهـا فـي نتـام البعاـاو

والمنح للموفدين وتعديالته رقم (  ) 61لسنة .2010

توقيع الطالب __________________ :التاريخ _______________ :رقم الهاتف_________________ :
البريد اإللكتروني_____________________________________________________________ :

