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  محتويات الملفينمحتويات الملفين
  ::لملف األول لملف األول اا

  ..  ( ( صورة طبق األصلصورة طبق األصل) ) صورة شهادة الثانويةصورة شهادة الثانوية  --11
  ..صورة شهادة حسن السيرة والسلوك صورة شهادة حسن السيرة والسلوك   --22
  ..صورة شهادة الميالدصورة شهادة الميالد  --33
  ..  ففونصونص  ساري المفعول على أن ال تقل مدة صالحيته عن سنةساري المفعول على أن ال تقل مدة صالحيته عن سنة  صورة جواز السفرصورة جواز السفر  --44
  ..  حسب استمارة ومتطلبات الجامعةحسب استمارة ومتطلبات الجامعة  المستوصفاتالمستوصفات  ىىصورة تقرير طبي حديث من إحدصورة تقرير طبي حديث من إحد  --55
  ..  اللوناللون  بيضاءبيضاءعلى أن تكون الخلفية على أن تكون الخلفية   ((  66××44مقاس مقاس ) ) صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية ( (   1212) ) عدد عدد   --66

  ::الملف الثاني الملف الثاني 

  ..    ( ( صورة طبق األصلصورة طبق األصل) ) صورة شهادة الثانويةصورة شهادة الثانوية  --11
  ..صورة شهادة حسن السير والسلوك صورة شهادة حسن السير والسلوك   --22
  صورة شهادة الميالدصورة شهادة الميالد  --33

  ..شهادة الميالد شهادة الميالد   ترجمةترجمة  --44
ساري المفعول ساري المفعول   جواز سفرجواز سفر))موثقة ومعتمدة من السفارة موثقة ومعتمدة من السفارة   جواز السفرجواز السفرطبق األصل من طبق األصل من صورة صورة     --55

  ((..نتيننتينال تقل مدة صالحيته عن سال تقل مدة صالحيته عن س  أنأنعلى على 
  ..  صورة من إقامة الطالبصورة من إقامة الطالب  --66
  ....  حسب استمارة ومتطلبات الجامعةحسب استمارة ومتطلبات الجامعة  المستوصفاتالمستوصفات  ىىمن إحدمن إحد  صورة تقرير طبي حديثصورة تقرير طبي حديث  --77

  ..الصندوق مع التأكد من اكتمال التوقيعات واإلقرارات الصندوق مع التأكد من اكتمال التوقيعات واإلقرارات   استمارةاستمارة  --88
  ..د إيجار المنزل د إيجار المنزل صورة عقصورة عق  --99

  ..صورة فاتورة الهاتف صورة فاتورة الهاتف   --1111
  ..صورة فاتورة الكهرباء صورة فاتورة الكهرباء   --1111
  ..شهادة دخل ولي أمر الطالب شهادة دخل ولي أمر الطالب   --1212
  ..صورة إقامة ولي أمر الطالب صورة إقامة ولي أمر الطالب   --1313
  صورة من هوية الكفيل الضامن صورة من هوية الكفيل الضامن   --1414

  صورة من إقامة أو بطاقة المزكينصورة من إقامة أو بطاقة المزكين  --1515

  الثالثة التي يكتبهاالثالثة التي يكتبها( ( التخصصاتالتخصصات))بحث علمي في الرغباتبحث علمي في الرغبات  --1616

  ..وصورة من شهادة اختبار التحصيليوصورة من شهادة اختبار التحصيليصورة من شهادة اختبار القدرات صورة من شهادة اختبار القدرات   --1717
  ..مشاركة الطالب في اإلعمال التطوعيةمشاركة الطالب في اإلعمال التطوعية  --1818
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: : البريد االلكتروني التاليالبريد االلكتروني التالي  ررالتواصل معنا عبالتواصل معنا عبولمزيد من المعلومات نرحب ولمزيد من المعلومات نرحب 
::ffuunndd__eesstt22@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

  
  ::شروط الترشيح للجامعات الفلبينية شروط الترشيح للجامعات الفلبينية 

  

  ––رياضيات رياضيات   ––فيزياء فيزياء   ––يدخل الطالب امتحانات اللجنة العلمية في المواد التالية كيمياء يدخل الطالب امتحانات اللجنة العلمية في المواد التالية كيمياء 

  واللغة االنجليزية  والمقابلة الشخصية واللغة االنجليزية  والمقابلة الشخصية   ––احياء احياء 

  

مة باللغة االنجليزية يدخلها في جمل شريطة مة باللغة االنجليزية يدخلها في جمل شريطة كلكل( ( 0101111111))عدد عدد   األقلاألقليحضر الطالب على يحضر الطالب على 

شريطة ان شريطة ان ..( (   aarree  --iiss) ) عدم تكرار الفعل وال تحسب األفعال المساعدة في الجملة مثل عدم تكرار الفعل وال تحسب األفعال المساعدة في الجملة مثل 

  ..الطالبالطالب  إليهإليهفي التخصص المتقدم في التخصص المتقدم   األقلاألقلكلمة علي كلمة علي ( ( 011011))تكون تكون 

  

بعد اجتيازه االمتحان الذي تعده بعد اجتيازه االمتحان الذي تعده   إالإالال يعتبر الطالب مقبوال في الجامعة المرشح لها ال يعتبر الطالب مقبوال في الجامعة المرشح لها 

  ..الجامعةالجامعة

  

دراسة اللغة في الفلبين في معهد تحدده الجامعة ويستثني من الدراسة في المعهد الطالب دراسة اللغة في الفلبين في معهد تحدده الجامعة ويستثني من الدراسة في المعهد الطالب 

  ((66))وااليلتس بدرجة وااليلتس بدرجة   ((011011))ل بدرجة ل بدرجة ففالحاصلين علي شهادة توالحاصلين علي شهادة تو

  

  ::شروط الحصول علي المنحةشروط الحصول علي المنحة

  

بالجامعة ويبدأ الصندوق بالجامعة ويبدأ الصندوق   األولياألولييتحمل الطالب تكلفة دراسة اللغة والسنة الدراسية يتحمل الطالب تكلفة دراسة اللغة والسنة الدراسية 

بالصرف عليه بعد اجتيازه امتحان السنة الدراسية الجامعية األولي بتقدير جيد جدا بالصرف عليه بعد اجتيازه امتحان السنة الدراسية الجامعية األولي بتقدير جيد جدا 

  ..مرتفع مرتفع 
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  للفلبينللفلبينتعليمات عـــامـــة للطالب المرشحين تعليمات عـــامـــة للطالب المرشحين 

  . . بكل عناية ودقة ويملئها بطريقة سليمة واضحة بكل عناية ودقة ويملئها بطريقة سليمة واضحة   الالئحةالالئحةعلى كل طالب أن يقرأ هذه على كل طالب أن يقرأ هذه   --11
  (.(.مبوب مبوب ))على كل طالب أن يضع المستندات في ملفين على كل طالب أن يضع المستندات في ملفين   --22

  ..على كل طالب أن يحضر ملفه وبصحبته ولي أمره على كل طالب أن يحضر ملفه وبصحبته ولي أمره   --33
  ..ال يعني استالم ملف الطالب قبوله في االبتعاث ال يعني استالم ملف الطالب قبوله في االبتعاث   --44
  ..على كل طالب أن يدرس اللغة اإلنجليزية دراسة مركزة وبعناية على كل طالب أن يدرس اللغة اإلنجليزية دراسة مركزة وبعناية   --55
  ..يرشح الطلبة حسب تقديراتهم وبموجب المقاعد والتخصصات  المتوفرة في الجامعة المرشح لها يرشح الطلبة حسب تقديراتهم وبموجب المقاعد والتخصصات  المتوفرة في الجامعة المرشح لها   --66
  ..علي الطالب الحصول علي فيزا سفرعلي الطالب الحصول علي فيزا سفر  --77
    
  ..سوف يتم إهمال أي ملف في حالة عدم استكماله سوف يتم إهمال أي ملف في حالة عدم استكماله   --88
المبتعث يوقع على عقد القرض ويحضر كفالة غرم وأداء ويلزم بما المبتعث يوقع على عقد القرض ويحضر كفالة غرم وأداء ويلزم بما عند الموافقة على ترشيح الطالب عند الموافقة على ترشيح الطالب   --99

  --::يلي يلي 
  ..لتزام باألخالق الفاضلة وحسن السيرة والسلوك لتزام باألخالق الفاضلة وحسن السيرة والسلوك االاال  --  أأ

  ..استمرار تفوقه في الدراسة استمرار تفوقه في الدراسة   --  بب
تقديم التزام وتعهد من والده بأنه ال ينقطع عن الدراسة إال بسبب مشروع تقبله اللجنة وفي حالة تركهه تقديم التزام وتعهد من والده بأنه ال ينقطع عن الدراسة إال بسبب مشروع تقبله اللجنة وفي حالة تركهه   --جج

  ..مشروع يدفع كل ما دفع له مشروع يدفع كل ما دفع له الدراسة بدون سبب الدراسة بدون سبب 
  ..يرسل بانتظام مستندات استالمه المبالغ المحولة لهيرسل بانتظام مستندات استالمه المبالغ المحولة له    --دد
  ..بعد امتحان كل فصل يلتزم بإرسال التقرير عن سيره الدراسي ونجاحه بعد امتحان كل فصل يلتزم بإرسال التقرير عن سيره الدراسي ونجاحه   --هههه
  ..بعد امتحان كل فصل يلتزم بإرسال التقرير عن سير دراستهبعد امتحان كل فصل يلتزم بإرسال التقرير عن سير دراسته  --  وو

  ..لعامة وألتزم التقيد بها وتنفيذها لعامة وألتزم التقيد بها وتنفيذها ألتزم أنا الموقع أدناه بأنني قد أطلعت وقرأت التعليمات األتزم أنا الموقع أدناه بأنني قد أطلعت وقرأت التعليمات ا
  ::االسهههم االسهههم 
  ::التوقيع التوقيع 
  ::التاريخ التاريخ 

    

  
  

                                                                              
  
  
  

  



  44  

  
  بسم اهلل الرحمن الرحيمبسم اهلل الرحمن الرحيم

  
  :   /    /:   /    /تاريـــخ تاريـــخ 

  
  :    /    /:    /    /الموافق الموافق 

  إقــــــرارإقــــــرار
  

                    
الحاصل على شهادة الثانوية العامهة الحاصل على شهادة الثانوية العامهة                                                                                               ::أقر أنا الطالب أقر أنا الطالب 

)    )    ممتهاز ممتهاز : : بتقهدير بتقهدير )    ( )    ( قسهم أدبهي قسهم أدبهي )    ( )    ( قسم علمهي قسم علمهي ( ( م م 22/      /      هه هه   1414)       )       في العام الدراسي في العام الدراسي 
  --::يلي يلي   بمابما)    ( )    ( جيد جدًا جيد جدًا (  (  
  ..قبولي في إحدى الجامعات قبولي في إحدى الجامعات بأنني قد بلغت بأن استالم ملفي ال يعني ضمان بأنني قد بلغت بأن استالم ملفي ال يعني ضمان : : أواًل أواًل 
  ..أتعهد بأن أبلغكم في حالة تقديم ملفي إلى أي جهة أخرى أتعهد بأن أبلغكم في حالة تقديم ملفي إلى أي جهة أخرى : : ثانياً ثانياً 
  ::سم سم االاال
  

  ::العنوان والهاتف العنوان والهاتف 
  

  ::التههوقيهههع التههوقيهههع 
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  بسم اهلل الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  

تحصلت على الثانوية العامة للعام تحصلت على الثانوية العامة للعام ..............................................................................................أنا الطالب أنا الطالب 
:                                           :                                           من دولة من دولة : : بتقدير          بتقدير          )    ( )    ( قسم علمي قسم علمي ( ( م م 22/      /      هه هه 1414الدراسي    الدراسي    

  ::بمدرسة بمدرسة :                           :                           بمدينة بمدينة 
  --::حي في إحدى التخصصات التالية حي في إحدى التخصصات التالية أمل ترشيأمل ترشي

11................................................................ )................................................................ )  
22................................................................ )................................................................ )  
33................................................................ )................................................................ )  

  الهند أو الفلبينالهند أو الفلبيندراسة  في دراسة  في أوافق على سفر أبني للأوافق على سفر أبني لل
  ..............مكان الميالد مكان الميالد :                                 :                                 اسم الوالد اسم الوالد       

:                                           :                                           العمل العمل :                                :                                أو لي أمره أو لي أمره 
  ::هاتف العمل هاتف العمل 
  ::التوقيع التوقيع :                            :                            هاتف المنزل هاتف المنزل 

  
  ..أنا                                  أزكي الطالب المذكور لحسن سيرته أنا                                  أزكي الطالب المذكور لحسن سيرته 

:                                  :                                  ت المنزل ت المنزل :                      :                      ت العمل ت العمل :                              :                              العنوان العنوان 
  ::التوقيع التوقيع 

  
  ..لحسن سيرته لحسن سيرته   أنا                                       أزكي الطالب المذكورأنا                                       أزكي الطالب المذكور

:                           :                           ت المنزل ت المنزل :                       :                       ت العمل ت العمل :                               :                               العنوان العنوان 
  ::التوقيع التوقيع 
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  ري ري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس
  

  ((ماليزياماليزيا))دراسة بالخارجدراسة بالخارجللللاستمارة معلومات عن الطالب المتقدم لطلب استمارة معلومات عن الطالب المتقدم لطلب 
  

  --::معلومات عن الطالب معلومات عن الطالب 
:                                                                        :                                                                        اسم الطالب رباعيًا اسم الطالب رباعيًا 

  ::جنسيته جنسيته 
  ::العمر    العمر    :                             :                             ، مكان الوالدة ، مكان الوالدة :    /    /          :    /    /          تاريخ الميالد تاريخ الميالد 

ترتيب الطالب بين أخوته ترتيب الطالب بين أخوته                         :              :              عدد األوالد عدد األوالد :                :                عدد أفراد األسرة عدد أفراد األسرة 
:                                   :                                   عدد األخوة واألخوات الملتحقين بالمدارس عدد األخوة واألخوات الملتحقين بالمدارس ......................  ......................    ::

  ::رقم هاتف المنزل رقم هاتف المنزل 
  ::تقديرتقدير:    /    /     :    /    /     ، تاريخ التخرج ، تاريخ التخرج :    /    /      :    /    /      تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة االبتدائية تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة االبتدائية 

  ::تقديرتقدير:    /    /    :    /    /    ، تاريخ التخرج ، تاريخ التخرج :    /    /      :    /    /      لتحاق الطالب بالمدرسة المتوسطةلتحاق الطالب بالمدرسة المتوسطةتاريخ اتاريخ ا
  ::تقديرتقدير      :     /    /:     /    /، تاريخ التخرج ، تاريخ التخرج :    /    /      :    /    /      تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة الثانوية   تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة الثانوية   

  --::تقديرات الدراسة الثانوية تقديرات الدراسة الثانوية 
  ::السنة الثالثة تقدير السنة الثالثة تقدير :                   :                   ية تقدير ية تقدير السنة الثانالسنة الثان:                   :                   السنة األولى تقدير السنة األولى تقدير 

  ::ملك ،  اإليجار السنوي ملك ،  اإليجار السنوي )    ( )    ( إيجار ، إيجار ، : )    ( : )    ( نوع السكن نوع السكن 
  --::معلومات عن ولي أمر الطالب معلومات عن ولي أمر الطالب 

  ::الجنسية الجنسية :                                              :                                              اسم ولي أمر الطالب ثالثي اسم ولي أمر الطالب ثالثي 
  ::وتاريخ الميالد وتاريخ الميالد .....                            .....                            ................مكان ميالد ولي أمر الطالب   مكان ميالد ولي أمر الطالب   

  :                                                           :                                                           المستوى التعليمي المستوى التعليمي 
  ::جهة العمل جهة العمل :                          :                          الدخل الشهري الدخل الشهري :                       :                       المهنة المهنة 

  ::رقم الهاتف رقم الهاتف                                                       :                                :                                عنوان العمل عنوان العمل 
  --::معلومات عن األقارب معلومات عن األقارب 
  --::أذكر ثالثة من أقاربك أذكر ثالثة من أقاربك 

  ::االسم االسم   --11
  ::العنوان العنوان 

  ::منزل منزل :                                :                                عمل عمل ::رقم الهاتف رقم الهاتف 
  ::العنوان العنوان                                                                                             : : االسم االسم   --22
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  ::منزل منزل                                                                     ::عمل عمل : : رقم الهاتف رقم الهاتف 
            
  ::العنوان العنوان                                                                                               ::االسم االسم   --33

  ::منزل منزل :                                   :                                   عمل عمل : : رقم الهاتف رقم الهاتف 
  

  --::معلومات عن المعارف معلومات عن المعارف 

  --::أذكر ثالثة أشخاص ممن يعرفونك أذكر ثالثة أشخاص ممن يعرفونك 

  ::العنوان العنوان                                                                                                     ::االسم االسم   --11
  ::منزل منزل :                                     :                                     عمل عمل : : رقم الهاتف رقم الهاتف 

  
  ::العنوان العنوان                                                                                                     ::االسم االسم   --22

  ::منزل منزل :                                     :                                     عمل عمل : : رقم الهاتف رقم الهاتف 
  

  ::العنوان العنوان                                                                                                   : : االسم االسم   --33
  ::منزل منزل :                                      :                                      عمل عمل : : رقم الهاتف رقم الهاتف 

  

  
  

  : : المرفقات المرفقات 
  ..صورة من عقد إيجار سكن ولي أمر الطالب صورة من عقد إيجار سكن ولي أمر الطالب   --11
  ..شهادة من جهة العمل براتب ولي أمر الطالبشهادة من جهة العمل براتب ولي أمر الطالب  --22
  

  
  

  أقرار بصحة البيانات الواردة أعاله وأتحمل نتيجة عدم صحتهاأقرار بصحة البيانات الواردة أعاله وأتحمل نتيجة عدم صحتها

  

  ::االســـم االســـم 

  

  ::التوقيع التوقيع 

  

  ::التاريخ التاريخ 
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  راررارــــــــــــــــــــــــــــــــإقإق

  
  //أقر أنا الطالب أقر أنا الطالب 

  ..............  قد رشحني للدراسة في تخصصقد رشحني للدراسة في تخصصالمتفوقين المتفوقين   لطالبلطالبللبأنني قد علمت بأن الصندوق الخيري بأنني قد علمت بأن الصندوق الخيري 
بجامعة                                وأنني أقر بموافقتي على الترشيح في بجامعة                                وأنني أقر بموافقتي على الترشيح في ..................  ..................  

هذا التخصص والتزم بعدم المطالبة بتعديل التخصص إطالقًا ، وأنني أقر بعلمي أن إجراءات هذا التخصص والتزم بعدم المطالبة بتعديل التخصص إطالقًا ، وأنني أقر بعلمي أن إجراءات 
  ..وفقًا للوائح الجامعة وفقًا للوائح الجامعة إال إال التحويل من تخصص إلى تخصص آخر ال تتم التحويل من تخصص إلى تخصص آخر ال تتم 

  
  وعلى ذلك أوقع وعلى ذلك أوقع 

  ::االسهههم االسهههم 
  ::التوقيههعالتوقيههع
  ::التاريخ التاريخ 
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  إقــــــــــــــرار وتعهد إقــــــــــــــرار وتعهد 
أقهرر أننهي أطلعهت علهى أقهرر أننهي أطلعهت علهى ..................................................................................................................  //أنا الموقع أدناه أنا الموقع أدناه 
وألتهزم وأتعههد بتنفيهذ التعليمهات الهواردة وألتهزم وأتعههد بتنفيهذ التعليمهات الهواردة المتفهوقين المتفهوقين   لطهالب لطهالب الخيهري لالخيهري للصهندوق لصهندوق لمؤسسة المؤسسة االنظام األساسي النظام األساسي 

  ..فيه وفي حالة مخالفتي لها تترتب علي الجزاءات الموضحة بالنظام فيه وفي حالة مخالفتي لها تترتب علي الجزاءات الموضحة بالنظام 
أواًل بهههأول بخطهههة الدراسهههة وباسهههتالم المصهههاريف الخاصهههة أواًل بهههأول بخطهههة الدراسهههة وباسهههتالم المصهههاريف الخاصهههة   المؤسسهههة المؤسسهههة كمههها أننهههي أتعههههد بهههأن أوافهههي إدارة كمههها أننهههي أتعههههد بهههأن أوافهههي إدارة 

يصاالت الرسوم الدراسية الخاصة بكل فصل دراسي  يصاالت الرسوم الدراسية الخاصة بكل فصل دراسي بمعيشتي وا  عهن أي عهن أي المؤسسهة المؤسسهة بإبالغ بإبالغ كما أتعهد كما أتعهد . . بمعيشتي وا 
  . . سفر خارج مقر دراستي وعودتي إليه سفر خارج مقر دراستي وعودتي إليه 

وأتعهد بإرسال التقارير الدورية عن سير دراستي ونتائج اختياراتي فور صدورها مهن الجامعهة التهي أدرس فيهها وأتعهد بإرسال التقارير الدورية عن سير دراستي ونتائج اختياراتي فور صدورها مهن الجامعهة التهي أدرس فيهها 
  ..وتقصيري في االلتزام بإرسال المستندات المطلوبة بعرضي للجزاء والحرمان من المساعدة وتقصيري في االلتزام بإرسال المستندات المطلوبة بعرضي للجزاء والحرمان من المساعدة 

  ((7700..33))ممتازممتازتزام بالتفوق في الحد األدنى الذي قرره الصندوق وهو تزام بالتفوق في الحد األدنى الذي قرره الصندوق وهو كما أني أتعهد بااللكما أني أتعهد باالل
وأتعهههد بههااللتزام بالدراسههة والسههلوك األخالقههي السههليم والمحافظههة علههى أنظمههة الدولههة والمبتعههث إليههها وأتعهههد بههااللتزام بالدراسههة والسههلوك األخالقههي السههليم والمحافظههة علههى أنظمههة الدولههة والمبتعههث إليههها     

  ..المؤسسة المؤسسة والطاعة لتعليمات والطاعة لتعليمات 
و عهههدم و عهههدم كمههها أننهههي أتعههههد فهههي حالهههة تركهههي الدراسهههة دون سهههبب شهههرعي مقبهههول وفصهههلي مهههن الجامعهههة أكمههها أننهههي أتعههههد فهههي حالهههة تركهههي الدراسهههة دون سهههبب شهههرعي مقبهههول وفصهههلي مهههن الجامعهههة أ

برد كل المصاريف التي تحملها الصندوق في سبيل برد كل المصاريف التي تحملها الصندوق في سبيل   دراسي دراسي   فصلفصل  كلكل  فيفي  ممتازممتازحصولي على تقدير حصولي على تقدير 
  ..دراستي دراستي 

  واهلل ولي التوفيقواهلل ولي التوفيق
  //توقيع الطالب توقيع الطالب                                                                                                                           

  ..................................  //ولي أمر الطالب ولي أمر الطالب ................................ ................................ أناأنا
كما أنـي أكفـل أبنـي المـ كور كفالـ   ـرم كما أنـي أكفـل أبنـي المـ كور كفالـ   ـرم . . أقر بأني قد علمت علمًا يقينيًا بالتعليمات أعاله جمله وتفصيال أقر بأني قد علمت علمًا يقينيًا بالتعليمات أعاله جمله وتفصيال 

في سبيل دراسـته إ ا أنقعـع عنهـا وففـل فيهـا في سبيل دراسـته إ ا أنقعـع عنهـا وففـل فيهـا المؤسس  المؤسس  ها ها تتوأداء وأتعهد بدفع كامل المصاريف التي تحملوأداء وأتعهد بدفع كامل المصاريف التي تحمل
كمـا أننـي علمـت بالواجبـات علـي أبنـي والتزامـه بتنفيـ  ا   كمـا أننـي علمـت بالواجبـات علـي أبنـي والتزامـه بتنفيـ  ا     أو فصل دون سبب مفـرو  يقبلـه الصـندوق  أو فصل دون سبب مفـرو  يقبلـه الصـندوق  

وفــي حالــ  متالفتــه لهــ ا التعهــد وتعليمــات ا نممــ  للنمــام ومتالفتــه للنمــام ا ساســي للصــندوق يعر ــه وفــي حالــ  متالفتــه لهــ ا التعهــد وتعليمــات ا نممــ  للنمــام ومتالفتــه للنمــام ا ساســي للصــندوق يعر ــه 
  ..للحرمان من المساعدة وحرمانه من الكلي  التي سيدرس فيها للحرمان من المساعدة وحرمانه من الكلي  التي سيدرس فيها 

  واهلل على ما أقول شهيد ،،،واهلل على ما أقول شهيد ،،،
  ::العنوان العنوان                                     ::التاريخ التاريخ                                                         ::التوقيع التوقيع 

  ::تاريخها تاريخها :                    :                    مصدرها مصدرها :                       :                       رقم اإلقامة رقم اإلقامة 

  ::تاريخههه تاريخههه                   :        :        مصههدره مصههدره :                      :                      رقم الجواز رقم الجواز 
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  بسم اهلل الرحمن الرحيمبسم اهلل الرحمن الرحيم

  ((  22) ) نموذج رقم نموذج رقم 

  إقرار توفير مقعد دراسي إقرار توفير مقعد دراسي 

  //والد الطالب والد الطالب /                                                /                                                ر أنا ر أنا أقأق

المتفوقين ببذل الجهد لتوفير مقعدًا المتفوقين ببذل الجهد لتوفير مقعدًا للطالب للطالب الصندوق الخيري الصندوق الخيري تقوم مؤسسة تقوم مؤسسة بأنني قد وافقت على أن بأنني قد وافقت على أن 

  ..التي تراها مناسبة التي تراها مناسبة دراسيًا فقط ألبني في احد الجامعات دراسيًا فقط ألبني في احد الجامعات 

  ..الخ الخ ... ... ة ومصاريف إعاشة وسكن وترحيل ة ومصاريف إعاشة وسكن وترحيل على أن أقوم بتحمل كافة نفقاته من رسوم دراسيعلى أن أقوم بتحمل كافة نفقاته من رسوم دراسي

تحمل كل أو بعض نفقاته الدراسية لكوني قادر من الناحية تحمل كل أو بعض نفقاته الدراسية لكوني قادر من الناحية تتأن أن المؤسسة المؤسسة لب لب ااوأقر بأنني لن أطوأقر بأنني لن أط

  ..المادية لتحمل نفقات دراسته المادية لتحمل نفقات دراسته 

وأن يكون ذو سلوك حسن مع األساتذة والزمالء في وأن يكون ذو سلوك حسن مع األساتذة والزمالء في المؤسسة المؤسسة   وألتزم بأن يتبع أبني تعليمات و لوائحوألتزم بأن يتبع أبني تعليمات و لوائح

المقعد المقعد التي وفرت له التي وفرت له     المؤسسة المؤسسة بدر منه أي تصرفات تنعكس سلبيًا على سمعة بدر منه أي تصرفات تنعكس سلبيًا على سمعة الدراسة وأال تالدراسة وأال ت

  ..الدراسي الدراسي 

يتم توفيره من قبل وزارة التعليم العالي ، و إنه يتم توفيره من قبل وزارة التعليم العالي ، و إنه   الذيالذيكما أن أبني قد علم بالتزامه بقبوله التخصص كما أن أبني قد علم بالتزامه بقبوله التخصص 

طلبه النظام في طلبه النظام في تتوما يوما ي  الجامعةالجامعةليس له الحق بعد ذلك في المطالبة بتعديل تخصصه إطالقًا إال وفقًا ليس له الحق بعد ذلك في المطالبة بتعديل تخصصه إطالقًا إال وفقًا 

  ..في ذلك في ذلك   لمؤسسة الصندوقلمؤسسة الصندوقكل كلية وجامعة ، وال دخل كل كلية وجامعة ، وال دخل 

  وعلى ذلك أوقع وعلى ذلك أوقع 

  ::االسم االسم 

  ::التوقيع التوقيع 

  ::التاريخ التاريخ 
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  رم وأداء رم وأداء ــــــــة غة غــــــــــكفالكفال

  //أكفل الطالب أكفل الطالب /                                         /                                         أنا الموقع أدناه أنا الموقع أدناه 

بأن أقوم بإرجاع ما بأن أقوم بإرجاع ما                                                           كفاله غرم وأداء تضامنية مع والده                كفاله غرم وأداء تضامنية مع والده                

ههه على الطالب المذكور من رسوم دراسية ههه على الطالب المذكور من رسوم دراسية     المتفوقين المتفوقين   لطالبلطالبللالصندوق الخيري الصندوق الخيري مؤسسة مؤسسة ه ه تتصرفصرف

  تتوقفوقفأأقد قد   المؤسسة المؤسسة وأنه في حالة إبالغي بأن وأنه في حالة إبالغي بأن للمؤسسة للمؤسسة وراتب شهري حسب المستندات التي يقدمها وراتب شهري حسب المستندات التي يقدمها 

لتزم بالتضامن بإعادة كل ما صرف على الطالب لتزم بالتضامن بإعادة كل ما صرف على الطالب فأني افأني اتها تها المساعدة عن الطالب حسب أنظمالمساعدة عن الطالب حسب أنظم

  ..المذكورالمذكور

كما أنه في حالة تخرج الطالب واستكمال دراسته وامتنع عن أداء األقساط التي حددها الصندوق كما أنه في حالة تخرج الطالب واستكمال دراسته وامتنع عن أداء األقساط التي حددها الصندوق 

وال تنقضي هذه الكفالة وال تنقضي هذه الكفالة . . فأنني أتعهد بإرجاعها فأنني أتعهد بإرجاعها / / على الطالب المذكور على الطالب المذكور   تتإلعادة المبالغ التي صرفإلعادة المبالغ التي صرف

  . . ه على الطالب ه على الطالب تتصرفصرفكل ما كل ما   المؤسسة المؤسسة إال باسترجاع إال باسترجاع 

  وعليهههههههه أوقههههههههههههع ؛؛؛؛وعليهههههههه أوقههههههههههههع ؛؛؛؛

  ::الكفيل الضامن                           ولي أمر الطالب                       الطالب الكفيل الضامن                           ولي أمر الطالب                       الطالب 

  ::االسم االسم :                            :                            رقم الهوية  رقم الهوية  :                             :                             رقم الهوية رقم الهوية 

    ::العنوانالعنوان:                             :                             العنوان  العنوان                                                              ::العنوان     العنوان     

  ::ت المنزل ت المنزل                                                         ::ت العمل ت العمل :                            :                            ت العمل    ت العمل    

  ::التوقيع   التوقيع                                                         ::ت المنزل   ت المنزل             :                      :                      ت المنزل   ت المنزل   

  :                                      :                                      التوقيع      التوقيع      :                            :                            التوقيع      التوقيع      
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  بسم اهلل الرمحن الرحيمبسم اهلل الرمحن الرحيم

  رض تعليميرض تعليميــــــــــعقد قعقد ق
      

        يرغب في مواصلة تعليمة العالييرغب في مواصلة تعليمة العالي/                                       /                                       حيث أن الطالب حيث أن الطالب 
بإقراض الطالب من أجل بإقراض الطالب من أجل   تتقد اقتنعقد اقتنعالمتفوقين المتفوقين لطالب لطالب لللصندوق الخيري لصندوق الخيري مؤسسة امؤسسة اوحيث أن وحيث أن 

  : : فقد اتفق كل من فقد اتفق كل من ، ، لذا لذا . . الغرض المذكورالغرض المذكور
  طرف أول طرف أول /                       /                       ويمثله ويمثله ، ، المتفوقينالمتفوقينلطالب لطالب للالصندوق الخيري الصندوق الخيري مؤسسة مؤسسة   --
  طرف ثاني طرف ثاني         /                      /                      الجنسية الجنسية /                                  /                                  السيد السيد   --

    --: : وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على التالي وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على التالي 
  . . تعتبر المقدمة أعاله جزءا ال يتجزأ من هذا البند تعتبر المقدمة أعاله جزءا ال يتجزأ من هذا البند   ::  أولا أولا 

يقوم الطرف األول بإقراضه تكلفة الدراسة يقوم الطرف األول بإقراضه تكلفة الدراسة ، ، لتمكين الطرف الثاني من متابعة دراسته لتمكين الطرف الثاني من متابعة دراسته   ::ثانياثانيا
الذهاب لمكان الدراسة أول مرة والعودة النهائية الذهاب لمكان الدراسة أول مرة والعودة النهائية   وتذكرةوتذكرة، ، كاملة من رسوم دراسية ونفقات إقامة كاملة من رسوم دراسية ونفقات إقامة 

  . . لمكان إقامة الطالب الدائمة لمكان إقامة الطالب الدائمة 
وتعتبر دفاتره المنظمة وتعتبر دفاتره المنظمة ، ، حسبما يراه الطرف األول حسبما يراه الطرف األول ، ، يتم دفع مبالغ القرض على دفعات يتم دفع مبالغ القرض على دفعات : : ثالثاثالثا

  . . حجة مطلقة لتحديد قيمة المبالغ التي دفعها حجة مطلقة لتحديد قيمة المبالغ التي دفعها 
ناشئة عن ديون رتبها الطرف الثاني على نفسه ناشئة عن ديون رتبها الطرف الثاني على نفسه   ةةالطرف األول ال يتحمل أي مسؤوليالطرف األول ال يتحمل أي مسؤولي: : رابعارابعا

  . . خالل فترة دراسته خالل فترة دراسته 
وال يعتمد بأي وال يعتمد بأي ، ، ال يحق للطرف الثاني التنازل عن حقه في التمتع بالقرض للغير ال يحق للطرف الثاني التنازل عن حقه في التمتع بالقرض للغير : : خامساخامسا

  . . إجراء مخالف إجراء مخالف 
وحضور جميع المحاضرات النظرية وحضور جميع المحاضرات النظرية ، ، يلتزم الطرف الثاني بالتفرغ الكامل للدراسة يلتزم الطرف الثاني بالتفرغ الكامل للدراسة : : سادساسادسا

كما يلتزم كما يلتزم ، ، ت التي تجري خالل السنة الدراسية ت التي تجري خالل السنة الدراسية ااجميع االختبار جميع االختبار ودخول ودخول ، ، والعلمية والعلمية 
وأن وأن ، ، وسلوك إسالمي قويم وسلوك إسالمي قويم ، ، لوائح المؤسسة لوائح المؤسسة بالمحافظة على مستوى أكاديمي وفق بالمحافظة على مستوى أكاديمي وفق 

كما عليه أن يلتزم بجميع األنظمة كما عليه أن يلتزم بجميع األنظمة ، ، يحترم ويتقيد بأنظمة البالد التي يتقلى دراسته فيها يحترم ويتقيد بأنظمة البالد التي يتقلى دراسته فيها 
  ،،وتعديالتهاوتعديالتهاالمؤسسة المؤسسة ضعها ضعها تتواللوائح التي واللوائح التي 

رسال مستندات التسجيل في الكلية ، ، بالنتائج الدراسية بالنتائج الدراسية   المؤسسة المؤسسة مثل تبليغ مثل تبليغ  رسال مستندات التسجيل في الكلية وا  والتبليغ عن والتبليغ عن ، ، وا 
  ..الخ الخ ...... ...... وكل ما يطرأ على أوضاعه الشخصية واالجتماعية وكل ما يطرأ على أوضاعه الشخصية واالجتماعية ، ، تحركه من مكان الدراسة تحركه من مكان الدراسة 
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أخر ويسقط األجل الممنوع أخر ويسقط األجل الممنوع   ءءينفسخ هذا العقد تلقائيا دونها حاجة إلى إنذار أو أي إجراينفسخ هذا العقد تلقائيا دونها حاجة إلى إنذار أو أي إجرا: : سابعاسابعا
  : : تمديد في الحاالت التالية تمديد في الحاالت التالية لللل

إذا تدنى مستوى الطالب األكاديمي إلى  جيد  ولم يستطع رفعه في الفصل الذي يليه إذا تدنى مستوى الطالب األكاديمي إلى  جيد  ولم يستطع رفعه في الفصل الذي يليه   --  أأ
  ( ( ممتازممتاز))إلى إلى 

  ..إذا فصل من الجامعة إذا فصل من الجامعة   --  بب
  ..إذا أساء السلوك ولم يخضع للنظم والتقاليد المرعية إذا أساء السلوك ولم يخضع للنظم والتقاليد المرعية   ––ج ج           
  ..إذا لم يعد بحاجة للعون المادي إذا لم يعد بحاجة للعون المادي       --دد          
  ..بقوانين البلد الذي يلتقي فيه دراسته وأخطرت عنه سلطاتها بقوانين البلد الذي يلتقي فيه دراسته وأخطرت عنه سلطاتها   إذا أخلإذا أخل  --ء ء           
  ..المؤسسة المؤسسة إذا تكررت منه مغادرة مقر دراسته دون أخطار إذا تكررت منه مغادرة مقر دراسته دون أخطار   --و و           
  . . كتابياكتابياالمؤسسة المؤسسة في حالة تغييره الجامعة أو التخصص دون موافقة في حالة تغييره الجامعة أو التخصص دون موافقة   ––ز ز           
هو من هو من ( ( بعا بعا ساسا) ) قدير توفر شروط أي من الحاالت النصوص عليها في الفقرة قدير توفر شروط أي من الحاالت النصوص عليها في الفقرة تتأن أن : : ثامناثامنا

  . . حق الطرف األول حسب المعطيات المتوفرة عن الحالة حق الطرف األول حسب المعطيات المتوفرة عن الحالة 
يتم تسديد القرض على أقساط بعد تخرج الطالب يحدد شروطها وطرق دفعها وقيمتها يتم تسديد القرض على أقساط بعد تخرج الطالب يحدد شروطها وطرق دفعها وقيمتها : : تاسعاتاسعا

  . . وتاريخ بدايتها وكل ما يتعلق بها الطرف األول وتاريخ بدايتها وكل ما يتعلق بها الطرف األول 
الدراسة أو قبل الدراسة أو قبل   يعفى الطالب من تسديد القرض أو أي جزء منه في حالة وفاته خالليعفى الطالب من تسديد القرض أو أي جزء منه في حالة وفاته خالل: :   عاشراعاشرا

  . . إيفائه كامل القرض إيفائه كامل القرض 
يخضع هذا العقد ألنظمة المملكة العربية السعودية وينعقد االختصاص فيه يخضع هذا العقد ألنظمة المملكة العربية السعودية وينعقد االختصاص فيه : : حادي عشرحادي عشر

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

        الموافق الموافق                 ..........................................وعليه جرى التوقيع في وعليه جرى التوقيع في 
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