الملف األول :

محتويات الملفين

 -1صورة شيادة الثانوية( صورة طبؽ األصؿ) .
 -2صورة شيادة حسف السيرة والسموؾ .
 -3صورة شيادة الميالد.

 -4صورة جواز السفر ساري المفعوؿ عمى اف ال تقؿ مدة صالحيتو عف سنتيف .

 -5صورة تقرير طبي حديث مف احدى المستوصفات حسب استمارة ومتطمبات الجامعة .
 -6عدد (  ) 12صورة فوتوغرافية ( مقاس  ) 6×4عمى اف تكوف الخمفية زرقاء الموف .

الملف الثاني :

 -1صورة شيادة الثانوية( صورة طبؽ األصؿ) .
 -2صورة شيادة حسف السير والسموؾ .
 -3صورة شيادة الميالد .

 -4صورة جواز السفر ساري المفعوؿ عمى اف ال تقؿ مدة صالحيتو عف سنة.
 -5صورة مف إقامة الطالب .

 -6صورة تقرير طبي حديث مف إحدى المستوصفات حسب استمارة ومتطمبات الجامعة ..
 -7استمارة الصندوؽ مع التأكد مف اكتماؿ التوقيعات واإلق اررات .
 -8صورة عقد إيجار المنزؿ .
 -9صورة فاتورة الياتؼ .

 -11صورة فاتورة الكيرباء .

 -11شيادة دخؿ ولي أمر الطالب .

 -12صورة إقامة ولي أمر الطالب .

 -13صورة مف ىوية الكفيؿ الضامف

 -14صورة مف إقامة أو البطاقة شخصية لممزكيف

 -15بحث عممي في الرغبات(التخصصات) الثالثة التي يكتبيا

 -16صورة مف شيادة اختبار القدرات وصورة مف شيادة اختبار التحصيمي.

ولمزيد مف المعمومات نرحب التواصؿ معنا عبر البريد االلكتروني التالي:
fund_est2@hotmail.com:
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تعليمات عـــامـــة للطالب المرشحين لماليزيا
يتحمل الطالب تكاليف دراسة الدورة التحضيرية للغة االنجليزية والسنة االولى الجامعية ( الرسوم الدراسية
والرسوم االخرى والتأمين) على أن يسدد المبلغ المطلوب لمؤسسة الصندوق عند تقديم الملف حسب ما هو
موضح في االقرار.
اما تكاليف المعيشة الشهرية ورسوم السكن وتذاكر السفر ورسوم الفيزا يتم ارسالها من قبل ولي امر الطالب
الى ابنه مباشرة
 -1عمى كؿ طالب أف يق أر ىذه االستمارة بكؿ عناية ودقة ويممئيا بطريقة سميمة واضحة .
 -2عمى كؿ طالب أف يضع المستندات في ممفيف (مبوب ).
 -3عمى كؿ طالب أف يحضر ممفو وبصحبتو ولي أمره .
 -4ال يعني استالـ ممؼ الطالب قبولو في االبتعاث .

 -5عمى كؿ طالب أف يدرس المغة اإلنجميزية دراسة مركزة وبعناية .

 -6ال يرش ػػل الطال ػػب ل بتع ػػاث إال بع ػػد اجتي ػػازه امتح ػػاف المغ ػػة اإلنجميزي ػػة والمػ ػواد العممي ػػة ( كيميػػاء – فيزي ػػاء–
رياضيات ) والمقابمة الشخصية .

 -7يرشل الطمبة حسب تقديراتيـ وبموجب المقاعد والتخصصات المتوفرة في الجامعة المرشل ليا .

بحػػد أدنػػى  %81فػػي الشػػيادة الثانويػػة تكػػوف فرصػػتو فػػي

 -8الطمبػػة الحاصػػميف عمػػى تقػػدير جيػػد جػػداً مػػنخف

القبوؿ ضعيفة  ،ما لم يكن قد عوض ىذا الضعف بتفوقو في المغة اإلنجميزية.

 -9عمى الطالب اف يرسؿ  11111كممة انجميزية في جممة و 511كممة في التخصص قبؿ السفر.
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تعر

اذا كػػاف الطال ػػب م ػػف م ػػف حص ػػؿ عم ػػى ( ش ػػيادة توف ػػؿ  )511او ( ش ػػيادة

 IELTSبدرجػػة )6

شيادتو الػى الجامعػة المرشػل ليػا واذا تػـ قبوليػا واعتمادىػا مػف قبػؿ الجامعػة يعفػى مػف د ارسػة كػورس

المغة االنجميزية ويمتحؽ في الجامعة لمدراسة بدرجة بكالوريوس.
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سوؼ يتـ إىماؿ أي ممؼ في حالة عدـ استكمالو .

 -12عند الموافقة عمى ترشيل الطالب المبتعث يوقع عمى عقد القر
-:

ويحضػر كفالػة غػرـ وأداء ويمػزـ بمػا يمػي

أ -التزاـ باألخالؽ الفاضمة وحسف السيرة والسموؾ .
ب -استمرار تفوقو في الدراسة .

ج -تقديـ التزاـ وتعيد مف والده بأنو ال ينقطع عف الدراسة إال بسبب مشروع تقبمػو المجنػة وفػي حالػة تركػو الد ارسػة
بدوف سبب مشروع يدفع كؿ ما دفع لو .

د -يرسؿ بانتظاـ مستندات استالمو المبالغ المحولة لو.

ىػ -بعد امتحاف كؿ فصؿ يمتزـ بإرساؿ التقرير عف سيره الدراسي ونجاحو .

و -يتم الصرف عمي الطالب بعد تحقيق معدل  7.30من  4او اكثر .

ألتزـ أنا الموقع أدناه بأنني قد أطمعت وقرأت التعميمات العامة وألتزـ التقيد بيا وتنفيذىا .
االسػ ػػـ :

التوقيع :

التاريخ :
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تاريـــخ / :
الموافق :

/
/

/

إقــــــرار

أقر أنا الطالب :

في العاـ الدراسي (

) جيد جداً (

 14ىػ /

) بمايمي -:

 2ـ ) قسـ عممػي (

الحاصؿ عمى شيادة الثانوية العامػة

) قسػـ أدبػي (

) بتقػدير  :ممتػاز (

أوالً  :بأنني قد بمغت بأف استالـ ممفي ال يعني ضماف قبولي في إحدى الجامعات .

ثانياً :أتعيد بأف أبمغكـ في حالة تقديـ ممفي إلى أي جية أخرى .

اإلسػ ػ ػ ػػـ :

العنواف والياتؼ :
التػػوقيػ ػػع :
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
أنا الطالب ...............................................تحصمت عمى الثانوية العامة لمعاـ

الدراسي

14ىػ /

2ـ ) قسـ عممي (

) بتقدير

 :مف دولة :

بمدرسة :
بمدينة :
أمل ترشيحي في إحدى التخصصات التالية -:
................................................................ )1
................................................................ )2
................................................................ )3
أوافؽ عمى سفر أبني لمدراسة في ماليزيا
اسـ الوالد :

أو لي أمره :

ىاتؼ العمؿ :

ىاتؼ المنزؿ :

المزكيين:
أنا

العنواف :

التوقيع :
أنا

العنواف :

التوقيع :

مكاف الميالد .......

العمؿ :
التوقيع :

أزكي الطالب المذكور لحسف سيرتو .
ت العمؿ :

ت المنزؿ :

أزكي الطالب المذكور لحسف سيرتو .

ت العمؿ :
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ت المنزؿ :

ســـــــــــــــــــــــــــري
استمارة معمومات عف الطالب المتقدـ لطمب لمدراسة بالخارج(ماليزيا)
معلىمات عن الطالب -:
اسـ الطالب رباعياً :

جنسيتو :

تاريخ الميالد :

عدد أفراد األسرة :

/

 ،مكاف الوالدة :

/

العمر

عدد األوالد :

 ...................... :عدد األخوة واألخوات الممتحقيف بالمدارس :
رقـ ىاتؼ المنزؿ :

ترتيب الطالب بيف أخوتو

تاريخ التحاؽ الطالب بالمدرسة االبتدائية :

/

/

 ،تاريخ التخرج :

تاريخ التحاؽ الطالب بالمدرسة الثانوية :

/

/

 ،تاريخ التخرج :

تاريخ التحاؽ الطالب بالمدرسة المتوسطة:

تقديرات الدراسة الثانوية -:
السنة األولى تقدير :

نوع السكف ( :

) إيجار ( ،

/

/

 ،تاريخ التخرج :

السنة الثانية تقدير :

) ممؾ  ،اإليجار السنوي :

معمومات عف ولي أمر الطالب -:
اسـ ولي أمر الطالب ثالثي :

المستوى التعميمي :
المينة :

عنواف العمؿ :

/

/

/

/

/

تقدير:

تقدير:

 /تقدير:

السنة الثالثة تقدير :

الجنسية :

مكاف ميالد ولي أمر الطالب .............

:

وتاريخ الميالد :
جية العمؿ :

الدخؿ الشيري :

رقـ الياتؼ :

معمومات عف األقارب -:
أذكر ثالثة مف أقاربؾ -:
 -1االسـ :

العنواف :

منزؿ :

رقـ الياتؼ :عمؿ :
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العنواف :

 -2االسـ :

منزؿ :

رقـ الياتؼ  :عمؿ :

العنواف :

 -3االسـ :

منزؿ :

رقـ الياتؼ  :عمؿ :

معلومات عن المعارف -:
أذكر ثالثة أشخاص ممن يعرفونك -:
 -1االسـ :

العنواف :

منزؿ :

رقـ الياتؼ  :عمؿ :

العنواف :

 -2االسـ :

منزؿ :

رقـ الياتؼ  :عمؿ :

العنواف :

 -3االسـ :

منزؿ :

رقـ الياتؼ  :عمؿ :

أقرار بصحت البياناث الىاردة أعاله وأتحمل نتيجت عدم صحتها
االســـم :
التىقيع :
التاريخ :

المرفقات :

 -1صورة مف عقد إيجار سكف ولي أمر الطالب .

 -2شيادة مف جية العمؿ براتب ولي أمر الطالب.
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إقــــــــــــــــرار
أقر أنا الطالب /

بأنني قد عممت بأف الصندوؽ الخيري لمطالب المتفوقيف قد رشحني لمدراسة في تخصص .......

وأنني أقر بموافقتي عمى الترشيل في

 ..................بجامعة

ىذا التخصص والتزـ بعدـ المطالبة بتعديؿ التخصص إطالقاً  ،وأنني أقر بعممي أف إجراءات
التحويؿ مف تخصص إلى تخصص آخر ال تتـ إال وفقاً لموائل الجامعة .

االسػ ػػـ :

وعمى ذلؾ أوقع

التوقيػػع:

التاريخ :
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إقــــــــــــــرار وتعهد

أنا الموقع أدناه ......................................................... /أقػرر أننػي أطمعػت عمػى
النظاـ األساسي لمؤسسة الصػندوؽ الخيػري لمطػالب المتفػوقيف وألتػزـ وأتعيػد بتنفيػذ التعميمػات الػواردة
فيو وفي حالة مخالفتي ليا تترتب عمي الجزاءات الموضحة بالنظاـ .

كمػػا أننػػي أتعيػػد بػػأف أوافػػي إدارة المؤسسػػة أوالً بػػأوؿ بخطػػة الد ارسػػة وباسػػتالـ المصػػاريؼ الخاصػػة

بمعيشتي وايصاالت الرسوـ الدراسية الخاصة بكؿ فصؿ دراسي  .كما أتعيد بإبالغ المؤسسػة عػف أي

سفر خارج مقر دراستي وعودتي إليو .

وأتعيد بإرساؿ التقارير الدورية عف سير دراستي ونتائج اختياراتي فور صدورىا مػف الجامعػة التػي أدرس فييػا

وتقصيري في االلتزاـ بإرساؿ المستندات المطموبة بعرضي لمجزاء والحرماف مف المساعدة .

كما أني أتعيد بااللتزاـ بالتفوؽ في الحد األدنى الذي قرره الصندوؽ وىو ممتاز()3.70

وأتعيػػد بػػااللتزاـ بالد ارسػػة والسػػموؾ األخالقػػي السػػميـ والمحافظػػة عمػػى أنظمػػة الدولػػة والمبتعػػث إلييػػا

والطاعة لتعميمات المؤسسة .

كم ػػا أنن ػػي أتعي ػػد ف ػػي حال ػػة ترك ػػي الد ارس ػػة دوف س ػػبب ش ػػرعي مقب ػػوؿ وفص ػػمي م ػػف الجامع ػػة أو ع ػػدـ

حصولي عمى تقدير ممتاز في كؿ فصؿ دراسي برد كؿ المصاريؼ التي تحمميا الصندوؽ في سبيؿ

دراستي .

واهلل ولي التوفيؽ
توقيع الطالب /

أنا ................................ولي أمر الطالب ................. /

أقر بأني قد عممت عمماً يقينياً بالتعميمات أعاله جممو وتفصيال  .كما أنـي أكفـل أبنـي المـذكور كفالـة ـرم
وأداء وأتعيد بدفع كامل المصاريف التي تحممتيا المؤسسة في سبيل دراسـتو إذا أنقطـع عنيـا وفلـل فييـا
أو فصل دون سبب ملـروع يقبمـو الصـندوق  ،كمـا أننـي عممـت بالواجبـات عمـا أبنـي والتزامـو بتنفيـذىا ،

وفــي حالــة متالفتــو ليــذا التعيــد وتعميمــات ا نظمــة لمنظــام ومتالفتــو لمنظــام ا ساســي لمصــندوق يعرضــو

لمحرمان من المساعدة وحرمانو من الكمية التي سيدرس فييا .

واهلل عمى ما أقوؿ شييد ،،،

التوقيع :

التاريخ :

رقـ اإلقامة :

مصدرىا :

رقـ الجواز :

العنواف :
تاريخيا :

تاريخػػو :

مصػػدره :
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

نموذج رقم ( ) 2
إقرار توفير مقعد دراسي
والد الطالب /

أقر أنا /

بأنني قد وافقت عمى أف تقوـ مؤسسة الصندوؽ الخيري لمطالب المتفوقيف ببذؿ الجيد لتوفير مقعداً
دراسياً فقط ألبني في احد الجامعات التي تراىا مناسبة .
عمى أف أقوـ بتحمؿ كافة نفقاتو مف رسوـ دراسية ومصاريؼ إعاشة وسكف وترحيؿ  ...الخ .
وأقر بأنني لف أطالب المؤسسة أف تتحمؿ كؿ أو بع

نفقاتو الدراسية لكوني قادر مف الناحية

المادية لتحمؿ نفقات دراستو .
وألتزـ بأف يتبع أبني تعميمات و لوائل المؤسسة وأف يكوف ذو سموؾ حسف مع األساتذة والزمالء في
الدراسة وأال تبدر منو أي تصرفات تنعكس سمبياً عمى سمعة المؤسسة التي وفرت لو المقعد
الدراسي .
كما أف أبني قد عمـ بالتزامو بقبولو التخصص الذي يتـ توفيره مف قبؿ و ازرة التعميـ العالي باألردف ،
و إنو ليس لو الحؽ بعد ذلؾ في المطالبة بتعديؿ تخصصو إطالقاً إال وفقاً الجامعة وما يتطمبو
النظاـ في كؿ كمية وجامعة  ،وال دخؿ لمؤسسة الصندوؽ في ذلؾ .
وعمى ذلؾ أوقع
االسـ :
التوقيع :
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التاريخ :

كفالـــــة غــــرم وأداء
أكفؿ الطالب /

أنا الموقع أدناه /

بأف أقوـ بإرجاع ما

كفالو غرـ وأداء تضامنية مع والده

صرفتو مؤسسة الصندوؽ الخيري لمطالب المتفوقيف ػ ػ عمى الطالب المذكور مف رسوـ دراسية
وراتب شيري حسب المستندات التي يقدميا لممؤسسة وأنو في حالة إبالغي بأف المؤسسة قد أوقفت
المساعدة عف الطالب حسب أنظمتيا فأني التزـ بالتضامف بإعادة كؿ ما صرؼ عمى الطالب
المذكور.
كما أنو في حالة تخرج الطالب واستكماؿ دراستو وامتنع عف أداء األقساط التي حددىا الصندوؽ
إلعادة المبالغ التي صرفت عمى الطالب المذكور  /فأنني أتعيد بإرجاعيا  .وال تنقضي ىذه الكفالة
إال باسترجاع المؤسسة كؿ ما صرفتو عمى الطالب .
وعمي ػ ػ ػ ػػو أوقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ؛؛؛؛
الكفيؿ الضامف

ولي أمر الطالب

رقـ اليوية :

رقـ اليوية :

االسـ :

العنواف :

العنواف:

العنواف
ت العمؿ

:
:

ت المنزؿ :
التوقيع

:

الطالب :

ت العمؿ :

ت المنزؿ :

ت المنزؿ :

التوقيع :

التوقيع
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:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
عقد قـــــرض تعليمي
يرغب في مواصمة تعميمة العالي ،

حيث أف الطالب /

وحيث أف مؤسسة الصندوؽ الخيري لمطالب المتفوقيف قد أقتنعت بإق ار
الغر

المذكور .لذا  ،فقد اتفؽ كؿ مف :

 مؤسسة الصندوؽ الخيري لمطالب المتفوقيف ،ويمثمو / -السيد /

الجنسية /

وىما بكامؿ أىميتيما المعتبرة شرعا ونظاما عمى التالي - :
ا
أول  :تعتبر المقدمة أعاله جزءا ال يتج أز مف ىذا البند .

الطالب مف أجؿ
طرؼ أوؿ

طرؼ ثاني

ثانيا :لتمكيف الطرؼ الثاني مف متابعة دراستو  ،يقوـ الطرؼ األوؿ بإقراضو تكمفة الدراسة

كاممة مف رسوـ دراسية ونفقات إقامة  ،وتذكرة الذىاب لمكاف الدراسة أوؿ مرة والعودة النيائية

لمكاف إقامة الطالب الدائمة .

ثالثا :يتـ دفع مبالغ القر

عمى دفعات  ،حسبما يراه الطرؼ األوؿ  ،وتعتبر دفاتره المنظمة

حجة مطمقة لتحديد قيمة المبالغ التي دفعيا .

رابعا :الطرؼ األوؿ ال يتحمؿ أي مسؤولية ناشئة عف ديوف رتبيا الطرؼ الثاني عمى نفسو
خالؿ فترة دراستو .

خامسا :ال يحؽ لمطرؼ الثاني التنازؿ عف حقو في التمتع بالقر
إجراء مخالؼ .

لمغير  ،وال يعتمد بأي

سادسا :يمتزـ الطرؼ الثاني بالتفرغ الكامؿ لمدراسة  ،وحضور جميع المحاضرات النظرية
االختبارت التي تجري خالؿ السنة الدراسية  ،كما يمتزـ
ا
والعممية  ،ودخوؿ جميع

بالمحافظة عمى مستوى أكاديمي وفؽ لوائل المؤسسة  ،وسموؾ إسالمي قويـ  ،وأف

يحترـ ويتقيد بأنظمة البالد التي يتقمى دراستو فييا  ،كما عميو أف يمتزـ بجميع األنظمة

والموائل التي تضعيا المؤسسة وتعديالتيا،

مثؿ تبميغ المؤسسة بالنتائج الدراسية  ،وارساؿ مستندات التسجيؿ في الكمية  ،والتبميغ عف

تحركو مف مكاف الدراسة  ،وكؿ ما يط أر عمى أوضاعو الشخصية واالجتماعية  ......الخ .
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سابعا :ينفسخ ىذا العقد تمقائيا دونيا حاجة إلى إنذار أو أي إج ارء اخر ويسقط األجؿ الممنوع
لمتمديد في الحاالت التالية :

أ -إذا تدنى مستوى الطالب األكاديمي إلى جيد ولـ يستطع رفعو في الفصؿ الذي يميو
إلى (ممتاز)

ب-

إذا فصؿ مف الجامعة .

ج – إذا أساء السموؾ ولـ يخضع لمنظـ والتقاليد المرعية .
د -إذا لـ يعد بحاجة لمعوف المادي .

ء  -إذا أخؿ بقوانيف البمد الذي يمتقي فيو دراستو وأخطرت عنو سمطاتيا .
و  -إذا تكررت منو مغادرة مقر دراستو دوف أخطار المؤسسة .

ز – في حالة تغييره الجامعة أو التخصص دوف موافقة المؤسسة كتابيا.

ثامنا :أف تقدير توفر شروط أي مف الحاالت النصوص عمييا في الفقرة ( سابعا ) ىو مف
حؽ الطرؼ األوؿ حسب المعطيات المتوفرة عف الحالة .

تاسعا :يتـ تسديد القر

عمى أقساط بعد تخرج الطالب يحدد شروطيا وطرؽ دفعيا وقيمتيا

وتاريخ بدايتيا وكؿ ما يتعمؽ بيا الطرؼ األوؿ .

عاشرا  :يعفى الطالب مف تسديد القر
إيفائو كامؿ القر

.

أو أي جزء منو في حالة وفاتو خالؿ الدراسة أو قبؿ

حادي عشر :يخضع ىذا العقد ألنظمة المممكة العربية السعودية وينعقد االختصاص فيو
لمحاكميا .

نظم هذا العقد من نسختين أصليتين أخذ كل طرف نسخة للعميل بموجبها عند االقتضاء.

الموافؽ

وعميو جرى التوقيع في .....................

الطرؼ الثاني

الطرؼ األوؿ

االسػـ

االسػـ
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