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  حتويات الملفينحتويات الملفينمم
  لملف األول :لملف األول :اا

  ..األصلاألصلصورة شهادة الثانوية مصدقة من إدارة التعليم مع طبق صورة شهادة الثانوية مصدقة من إدارة التعليم مع طبق   --11

  صورة شهادة حسن السيرة والسلوك .صورة شهادة حسن السيرة والسلوك .  --22

  صورة شهادة الميالد.صورة شهادة الميالد.  --33

  ) منفصل ( .) منفصل ( .  ساري المفعولساري المفعول  صورة جواز السفرصورة جواز السفر  --44

  صورة تقرير طبي حديث من احد المستوصفات .صورة تقرير طبي حديث من احد المستوصفات .  --55

  صورة اإلقامة سارية المفعولصورة اإلقامة سارية المفعول  --66

  الكفيلالكفيل  صورة جوازصورة جواز  --77

  ( صورة فوتوغرافية ) حجم صورة الجواز ( .( صورة فوتوغرافية ) حجم صورة الجواز ( .1212عدد )عدد )  --88

  ي.ي.القجرات والتحريمالقجرات والتحريم  شيادةشيادة  صؽرة مؼصؽرة مؼ  --99
  بحث في الخغبات الثالثة التي يكتبيابحث في الخغبات الثالثة التي يكتبيا  --0101

  الملف الثاني :الملف الثاني :

  والخارجية.والخارجية.صؽرة شيادة الثانؽية مرجقة مؼ إدارة التعميػ صؽرة شيادة الثانؽية مرجقة مؼ إدارة التعميػ   --00
  والدمؽك.والدمؽك.صؽرة شيادة حدؼ الديخ صؽرة شيادة حدؼ الديخ   --22

  السيالد.السيالد.صؽرة شيادة صؽرة شيادة   --33

  السفعؽل.السفعؽل.ساري ساري   )مشفرل()مشفرل(خ خ صؽرة جؽاز الدفصؽرة جؽاز الدف  --44

  صؽرة مؼ شيادة القجرات والتحريميصؽرة مؼ شيادة القجرات والتحريمي  --55

  القانؽني.القانؽني.صؽرة مؼ إقامة الطالب في حالة بمؽغو الدؼ صؽرة مؼ إقامة الطالب في حالة بمؽغو الدؼ   --66

  السدتؽصفات.السدتؽصفات.  أحجأحجصؽرة تقخيخ طبي حجيث مؼ صؽرة تقخيخ طبي حجيث مؼ   --77

  واإلقخارات.واإلقخارات.نسؽذج الرشجوق مع التأكج مؼ اكتسال التؽقيعات نسؽذج الرشجوق مع التأكج مؼ اكتسال التؽقيعات   --88

  السشدل.السشدل.صؽرة عقج إيجار صؽرة عقج إيجار   --99

  الياتف.الياتف.صؽرة فاتؽرة صؽرة فاتؽرة   --0101

  الكيخباء.الكيخباء.صؽرة فاتؽرة صؽرة فاتؽرة   --0000

  الطالب.الطالب.شيادة دخل ولي أمخ شيادة دخل ولي أمخ   --0202

  الطالب.الطالب.صؽرة إقامة ولي أمخ صؽرة إقامة ولي أمخ   --0303

  صؽرة مؼ ىؽية الكفيل الزامؼ صؽرة مؼ ىؽية الكفيل الزامؼ   --0404

  صؽرة مؼ إقامة أو بطاقة السدكيؼصؽرة مؼ إقامة أو بطاقة السدكيؼ  --0505

  

  ::البخيج االلكتخوني التاليالبخيج االلكتخوني التالي  خخمعشا عبمعشا عبالتؽاصل التؽاصل ؽمات نخحب ؽمات نخحب ممولسديج مؼ السعولسديج مؼ السع
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  تعليمات عـــامـــةتعليمات عـــامـــة
    واضحة.واضحة.االستسارة بكل عشاية ودقة ويسمئاىا بطخيقة سميسة االستسارة بكل عشاية ودقة ويسمئاىا بطخيقة سميسة   عمى كل طالب أن يقخأ ىحهعمى كل طالب أن يقخأ ىحه  --00
  ..واحسخواحسخعمى كل طالب أن يزع السدتشجات في ممفيؼ عالقي عمى كل طالب أن يزع السدتشجات في ممفيؼ عالقي   --22
  أمخه.أمخه.عمى كل طالب أن يحزخ ممفو وبرحبتو ولي عمى كل طالب أن يحزخ ممفو وبرحبتو ولي   --33

  االبتعاث.االبتعاث.ال يعشي استالم ممف الطالب قبؽلو في ال يعشي استالم ممف الطالب قبؽلو في   --44

  وبعشاية.وبعشاية.عمى كل طالب أن يجرس المغة اإلنجميدية دراسة مخكدة عمى كل طالب أن يجرس المغة اإلنجميدية دراسة مخكدة   --55

    ––  )كيسيداء)كيسيداءبتعاث إال بعدج اجتيدازه امتحدان المغدة اإلنجميديدة والسدؽاد العمسيدة بتعاث إال بعدج اجتيدازه امتحدان المغدة اإلنجميديدة والسدؽاد العمسيدة يخشح الطالب لإليخشح الطالب لإلال ال   --66
  ..((واليؽسواليؽس  ––  رياضياترياضيات  ––أحياء أحياء   ––فيدياء فيدياء 

  عمييا.عمييا.يخشح الطمبة حدب تقجيخاتيػ وبسؽجب السقاعج التي نتسكؼ مؼ الحرؽل يخشح الطمبة حدب تقجيخاتيػ وبسؽجب السقاعج التي نتسكؼ مؼ الحرؽل   --77

و فددي القبددؽل و فددي القبددؽل % تكددؽن فخصددت% تكددؽن فخصددت8181الطمبددة الحاصددميؼ عمددى تقددجيخ جيددج جددجاأ مددشخف  بحددج أدنددى الطمبددة الحاصددميؼ عمددى تقددجيخ جيددج جددجاأ مددشخف  بحددج أدنددى   --88
    للف لللععف لللععمععل  عك  قععع ضععذ  علض فععتف ف  عي  للةلضععن لععي ف حصع، فعلىحف  عع،    عل ن  حعع  مععل  عك  قععع ضععذ  علض فععتف ف  عي  للةلضععن لععي ف حصع، فعلىحف  عع،    عل ن  حعع    ضعيفة، ضعيفة، 
  .. ف لح فحي ف لح فحي ف قذرفت  ف قذرفت 

  استكسالو.استكسالو.سؽف يتػ إىسال أي ممف في حالة عجم سؽف يتػ إىسال أي ممف في حالة عجم   --99

قع عمى عقج القخض ويحزخ كفالة غدخم وأداء قع عمى عقج القخض ويحزخ كفالة غدخم وأداء ااؽ ؽ ببتخشيح الطالب السبتعث تخشيح الطالب السبتعث   ىىعشج السؽافقة عمعشج السؽافقة عم  --0101
  --يمي: يمي: ويمدم بسا ويمدم بسا 

  والدمؽك.والدمؽك.ام باألخالق الفاضمة وحدؼ الديخة ام باألخالق الفاضمة وحدؼ الديخة التد التد   --  أأ

  الجراسة.الجراسة.استسخار تفؽقو في استسخار تفؽقو في   --  بب

تقددجيػ التدددام وتعيددج مددؼ والددجه بأنددو ال يشقطددع عددؼ الجراسددة إال بدددبب مذددخو  تقبمددو المجشددة وفددي تقددجيػ التدددام وتعيددج مددؼ والددجه بأنددو ال يشقطددع عددؼ الجراسددة إال بدددبب مذددخو  تقبمددو المجشددة وفددي   --جج
  لو.لو.مذخو  يجفع كل ما دفع مذخو  يجفع كل ما دفع حالة تخكو الجراسة بجون سبب حالة تخكو الجراسة بجون سبب 

  دراسية.دراسية.لو سؽاء معيذية أو رسؽم لو سؽاء معيذية أو رسؽم يخسل بانتعام مدتشجات استالمو السبالغ السحؽلة يخسل بانتعام مدتشجات استالمو السبالغ السحؽلة     --دد
  ونجاحو.ونجاحو.الجراسي الجراسي   ههبعج امتحان كل فرل يمتدم بإرسال التقخيخ عؼ سيخ بعج امتحان كل فرل يمتدم بإرسال التقخيخ عؼ سيخ   --ىدىد
  ر فتبن.ر فتبن.بيذ فملحلن كل ل ل يحل م بإرسلل ف لقر ر  ع سفر درفسلن  لي  ل ،  ذم إرسل هل تؤخر بيذ فملحلن كل ل ل يحل م بإرسلل ف لقر ر  ع سفر درفسلن  لي  ل ،  ذم إرسل هل تؤخر   --    
  السداعجة.السداعجة.أي طالب ييسل في دراستو لو إنحار أوالأ ثػ تقطع عشو أي طالب ييسل في دراستو لو إنحار أوالأ ثػ تقطع عشو   --زز
  راتبو.راتبو.لب يدجل مؽاد ثػ يتخكيا تخرػ مؼ لب يدجل مؽاد ثػ يتخكيا تخرػ مؼ أي طاأي طا  --طط

  وتشفيحىا.وتشفيحىا.ألتدم أنا السؽقع أدناه بأنشي قج أطمعت وقخأت التعميسات العامة وألتدم التقيج بيا ألتدم أنا السؽقع أدناه بأنشي قج أطمعت وقخأت التعميسات العامة وألتدم التقيج بيا 
  االسدددػ:االسدددػ:
  التؽقيع:التؽقيع:
  التاريخ:التاريخ:
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  بسم ميحرلا نمحرلا هللابسم ميحرلا نمحرلا هللا

  
  تلر عععخ :   /    /تلر عععخ :   /    /

  
  ف ملفلق :    /    /ف ملفلق :    /    /

  

  إضععععععرفرإضععععععرفر
  

                    
لطالب :                                               الحاصل عمى شيادة الثانؽية العامة لطالب :                                               الحاصل عمى شيادة الثانؽية العامة أقخ أنا اأقخ أنا ا

م ( قدػ عمسدي )    ( قددػ أدبدي )    ( بتقدجيخ : مستداز )    م ( قدػ عمسدي )    ( قددػ أدبدي )    ( بتقدجيخ : مستداز )    22ىد /      ىد /        0404في العام الجراسي )       في العام الجراسي )       
  --(  جيج ججاأ )    ( بسايمي :(  جيج ججاأ )    ( بسايمي :

  ضسان قبؽلي في إحجى الجامعات .ضسان قبؽلي في إحجى الجامعات .  أوالأ : بأنشي قج بمغت بأن استالم ممفي ال يعشيأوالأ : بأنشي قج بمغت بأن استالم ممفي ال يعشي
  ثانياأ: أتعيج بأن أبمغكػ في حالة تقجيػ ممفي إلى أي جية أخخى .ثانياأ: أتعيج بأن أبمغكػ في حالة تقجيػ ممفي إلى أي جية أخخى .

  دددػ :دددػ :ددددسددسدداإلاإل
  

  العشؽان والياتف :العشؽان والياتف :
  

  دع :دع :ددالتددؽقيدالتددؽقيد
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  بسم ميحرلا نمحرلا هللا بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
  

مة لمعام مة لمعام تحرمت عمى الثانؽية العاتحرمت عمى الثانؽية العا..............................................................................................  أنا الطالبأنا الطالب
مؼ دولة :                                           مؼ دولة :                                             ::                  م ( قدػ عمسي )    ( بتقجيخ م ( قدػ عمسي )    ( بتقجيخ 22ىد /      ىد /      0404        الجراسيالجراسي

  بسجرسة :بسجرسة :                                        بسجيشة :       بسجيشة :       
  --أهل تششيحي في إحذي التخصصات التالية :أهل تششيحي في إحذي التخصصات التالية :

00 ) )................................................................................................................................  
22))  ................................................................................................................................  
33))  ................................................................................................................................  

  ايسيل الطالب: ..........................................................ايسيل الطالب: ..........................................................
  مكان السيالد .......مكان السيالد .......                                                                  الؽالج:الؽالج:  سػسػلمجراسة: المجراسة: اأوافق عمى سفخ أبشي أوافق عمى سفخ أبشي 

أو لي أمخه :                                العسل :                                           أو لي أمخه :                                العسل :                                           
  ىاتف العسل :ىاتف العسل :

  التؽقيع :التؽقيع :                                                        السشدل:السشدل:ىاتف ىاتف 

  
أزكي الطالب السحكؽر لحدؼ سيختو وظخوفو والجه السادية أزكي الطالب السحكؽر لحدؼ سيختو وظخوفو والجه السادية       أنا                               أنا                               

  واالجتساعية.واالجتساعية.
ت العسل :                      ت السشدل :                                  ت العسل :                      ت السشدل :                                                                                              العشؽان:العشؽان:
  التؽقيع :التؽقيع :
  

السادية السادية   دؼ سيختو وظخوفو ولجهدؼ سيختو وظخوفو ولجهأنا                                       أزكي الطالب السحكؽر لحأنا                                       أزكي الطالب السحكؽر لح
  واالجتساعية .واالجتساعية .

العشؽان :                               ت العسل :                       ت السشدل :                           العشؽان :                               ت العسل :                       ت السشدل :                           
  التؽقيع :التؽقيع :
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  الوستنذات الوطلىبةالوستنذات الوطلىبة

  

  ((  22) عجد) عجد                      صؽرة مؼ شيادة الثانؽية العامة مرجقة .                             صؽرة مؼ شيادة الثانؽية العامة مرجقة .                               --00
  ((  22صؽرة مؼ شيادة حدؼ الديخة والدمؽك .                                        ) عجدصؽرة مؼ شيادة حدؼ الديخة والدمؽك .                                        ) عجد  --22
  ((  22.                                                       ) عجد.                                                       ) عجد  صؽرة مؼ شيادة السيالدصؽرة مؼ شيادة السيالد  --33
  ((  22) عجد) عجد                                      صؽرة مؼ إقامة الطالب في حالة بمؽغو الدؼ القانؽني .       صؽرة مؼ إقامة الطالب في حالة بمؽغو الدؼ القانؽني .         --44
  صؽرة مؼ إقامة ولي أمخ الطالب . صؽرة مؼ إقامة ولي أمخ الطالب .   --55
  صؽرة مؼ جؽاز سفخ الطالب ساري السفعؽل .صؽرة مؼ جؽاز سفخ الطالب ساري السفعؽل .  --66
  صؽرة مؼ شيادة طبية بخمؽ الطالب مؼ األمخاض .صؽرة مؼ شيادة طبية بخمؽ الطالب مؼ األمخاض .  --77
  ..  66××44ية مقاس ية مقاس سدسدصؽرة شصؽرة ش  0202  --88
  وضع السدتشجات في ممفيؼ عالقي .وضع السدتشجات في ممفيؼ عالقي .  --99
  

  تؽقيع الطالب :تؽقيع الطالب :
  

  الة عدم استكمالهالة عدم استكمالهسوف يتم إهمال أي ملف في حسوف يتم إهمال أي ملف في ح
  

ملحوظة : للطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج سوف تجرى لهم مقابلة شخصية ملحوظة : للطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج سوف تجرى لهم مقابلة شخصية 

  وامتحان في اللغة اإلنجليزية والمواد العلمية التي تحددها اللجنة .وامتحان في اللغة اإلنجليزية والمواد العلمية التي تحددها اللجنة .
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  ري ري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس
  

  ججاستسارة معمؽمات عؼ الطالب الستقجم لطمب الجراسة بالخار استسارة معمؽمات عؼ الطالب الستقجم لطمب الجراسة بالخار 
  

  --معلىمات عن الطالب :معلىمات عن الطالب :
اسػ الطالب رباعياأ :                                                                        اسػ الطالب رباعياأ :                                                                        

  جشديتو :جشديتو :
  تاريخ السيالد :    /    /          ، مكان الؽالدة :                             العسخ    :تاريخ السيالد :    /    /          ، مكان الؽالدة :                             العسخ    :

والد :                          تختيب الطالب بيؼ أخؽتو والد :                          تختيب الطالب بيؼ أخؽتو عجد أفخاد األسخة :                عجد األعجد أفخاد األسخة :                عجد األ
عجد األخؽة واألخؽات السمتحقيؼ بالسجارس :                                   عجد األخؽة واألخؽات السمتحقيؼ بالسجارس :                                   ......................  ......................    ::

  رقػ ىاتف السشدل :رقػ ىاتف السشدل :
  ::/     تقجيخ/     تقجيخ  تاريخ التحاق الطالب بالسجرسة االبتجائية :    /    /      ، تاريخ التخخج :    /   تاريخ التحاق الطالب بالسجرسة االبتجائية :    /    /      ، تاريخ التخخج :    /   

  ::تاريخ التحاق الطالب بالسجرسة الستؽسطة:    /    /      ، تاريخ التخخج :    /    /    تقجيختاريخ التحاق الطالب بالسجرسة الستؽسطة:    /    /      ، تاريخ التخخج :    /    /    تقجيخ
  ::تقجيختقجيخ      تاريخ التحاق الطالب بالسجرسة الثانؽية   :    /    /      ، تاريخ التخخج :     /    /تاريخ التحاق الطالب بالسجرسة الثانؽية   :    /    /      ، تاريخ التخخج :     /    /

  --الثانؽية :الثانؽية :  تقجيخات الجراسةتقجيخات الجراسة
  الدشة الثانية تقجيخ :                   الدشة الثالثة تقجيخ :الدشة الثانية تقجيخ :                   الدشة الثالثة تقجيخ :                    الدشة األولى تقجيخ :         الدشة األولى تقجيخ :         

  نؽ  الدكؼ : )    ( إيجار ، )    ( ممغ ،  اإليجار الدشؽي :نؽ  الدكؼ : )    ( إيجار ، )    ( ممغ ،  اإليجار الدشؽي :
  قيسة فاتؽرة الكيخباء الذيخية :                                         قيسة فاتؽرة الياتف :قيسة فاتؽرة الكيخباء الذيخية :                                         قيسة فاتؽرة الياتف :

  --معمؽمات عؼ ولي أمخ الطالب :معمؽمات عؼ ولي أمخ الطالب :
  لي أمخ الطالب ثالثي :                                              الجشدية :لي أمخ الطالب ثالثي :                                              الجشدية :اسػ و اسػ و 

  مكان ميالد ولي أمخ الطالب   .............                            وتاريخ السيالد :مكان ميالد ولي أمخ الطالب   .............                            وتاريخ السيالد :
  السدتؽى التعميسي :                                                           السدتؽى التعميسي :                                                           

  الجخل الذيخي :                          جية العسل :الجخل الذيخي :                          جية العسل :                                السيشة :       السيشة :       
  عشؽان العسل :                                                           رقػ الياتف :عشؽان العسل :                                                           رقػ الياتف :

  --معمؽمات عؼ األقارب :معمؽمات عؼ األقارب :
  --أذكخ ثالثة مؼ أقاربغ :أذكخ ثالثة مؼ أقاربغ :

  االسػ :االسػ :  --00
  العشؽان :العشؽان :

  مشدل :مشدل :                    رقػ الياتف :عسل :                      رقػ الياتف :عسل :                      
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  العشؽان :العشؽان :                                                                                            االسػ : االسػ :   --22
  رقػ الياتف : عسل :                                  مشدل :رقػ الياتف : عسل :                                  مشدل :

            
  العشؽان :العشؽان :                                                                                              االسػ :االسػ :  --33

  مشدل :مشدل :              رقػ الياتف : عسل :                            رقػ الياتف : عسل :                            
  

  --هعلىهات عن الوعاسف :هعلىهات عن الوعاسف :

  --أركش ثالثة أشخاص هون يعشفىنك :أركش ثالثة أشخاص هون يعشفىنك :

  العشؽان :العشؽان :                                                                                                    االسػ :االسػ :  --00
  رقػ الياتف : عسل :                                     مشدل :رقػ الياتف : عسل :                                     مشدل :

  
  العشؽان :العشؽان :                                                                                                    االسػ :االسػ :  --22

  رقػ الياتف : عسل :                                     مشدل :رقػ الياتف : عسل :                                     مشدل :
  

  العشؽان :العشؽان :                                                                                                  االسػ : االسػ :   --33
  رقػ الياتف : عسل :                                      مشدل :رقػ الياتف : عسل :                                      مشدل :

  

  
  

  السخفقات : السخفقات : 
  ج إيجار سكؼ ولي أمخ الطالب .ج إيجار سكؼ ولي أمخ الطالب .صؽرة مؼ عقصؽرة مؼ عق  --00
  صؽرة مؼ آخخ فاتؽرة كيخباء وىاتف ولي أمخ الطالب .صؽرة مؼ آخخ فاتؽرة كيخباء وىاتف ولي أمخ الطالب .  --22

  شيادة مؼ جية العسل بخاتب ولي أمخ الطالب.شيادة مؼ جية العسل بخاتب ولي أمخ الطالب.  --33

44--    

  أقرار بصحت البياناث الىاردة أعاله وأتحمل نتيجت عدم صحتهاأقرار بصحت البياناث الىاردة أعاله وأتحمل نتيجت عدم صحتها

  

  االســـم :االســـم :

  

  التىقيع :التىقيع :

  

  التاريخ :التاريخ :
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  راررارــــــــــــــــــــــــــــــــإقإق
  

  أقخ أنا الطالب /أقخ أنا الطالب /
قج رشحشي قج رشحشي الستفؽقيؼ الستفؽقيؼ   مطالبمطالبللبأنشي قج عمست بأن الرشجوق الخيخي بأنشي قج عمست بأن الرشجوق الخيخي 

                                                                ................................................  جامعةجامعة  ..............................  لمجراسة في تخرصلمجراسة في تخرص
وأنشي أقخ بسؽافقتي عمى التخشيح في ىحا التخرص والتدم بعجم السطالبة وأنشي أقخ بسؽافقتي عمى التخشيح في ىحا التخرص والتدم بعجم السطالبة 

  ..بتعجيل التخرص إطالقاأ بتعجيل التخرص إطالقاأ 
  وعمى ذلغ أوقع وعمى ذلغ أوقع 

  االسدددػ :االسدددػ :
  التؽقيددع:التؽقيددع:
  التاريخ :التاريخ :
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  وتعهد وتعهد   إقــــــــــــــرارإقــــــــــــــرار
أقخر أنشدي أطمعدت عمدى أقخر أنشدي أطمعدت عمدى ..................................................................................................................  أنا السؽقع أدناه /أنا السؽقع أدناه /
وألتددم وأتعيدج بتشفيدح التعميسدات الدؽاردة وألتددم وأتعيدج بتشفيدح التعميسدات الدؽاردة الستفدؽقيؼ الستفدؽقيؼ   مطدالب مطدالب الخيدخي لالخيدخي للردشجوق لردشجوق لسؤسدة السؤسدة االشعام األساسي الشعام األساسي 

  فيو وفي حالة مخالفتي ليا تتختب عمي الجداءات السؽضحة بالشعام .فيو وفي حالة مخالفتي ليا تتختب عمي الجداءات السؽضحة بالشعام .
أوالأ بدددأول بخطدددة الجراسدددة وباسدددتالم السرددداري  الخاصدددة أوالأ بدددأول بخطدددة الجراسدددة وباسدددتالم السرددداري  الخاصدددة   السؤسددددة السؤسددددة رة رة أوافدددي إداأوافدددي إداكسدددا أنشدددي أتعيدددج بدددأن كسدددا أنشدددي أتعيدددج بدددأن 

عدؼ أي عدؼ أي السؤسدة السؤسدة بسعيذتي وإيراالت الخسؽم الجراسية الخاصة بكل فرل دراسي . كسا أتعيج بإبالغ بسعيذتي وإيراالت الخسؽم الجراسية الخاصة بكل فرل دراسي . كسا أتعيج بإبالغ 
  سفخ خارج مقخ دراستي وعؽدتي إليو . سفخ خارج مقخ دراستي وعؽدتي إليو . 

مدؼ الجامعدة التدي أدرس فييدا مدؼ الجامعدة التدي أدرس فييدا وأتعيج بإرسال التقاريخ الجورية عؼ سيخ دراستي ونتائج اختياراتي فؽر صدجورىا وأتعيج بإرسال التقاريخ الجورية عؼ سيخ دراستي ونتائج اختياراتي فؽر صدجورىا 
  وتقريخي في االلتدام بإرسال السدتشجات السطمؽبة بعخضي لمجداء والحخمان مؼ السداعجة .وتقريخي في االلتدام بإرسال السدتشجات السطمؽبة بعخضي لمجداء والحخمان مؼ السداعجة .

كسا أني أتعيج بااللتدام بالتفؽق في الحج األدندى الدحي قدخره الردشجوق وىدؽ جيدج جدجاأ ، وأتعيدج بدااللتدام كسا أني أتعيج بااللتدام بالتفؽق في الحج األدندى الدحي قدخره الردشجوق وىدؽ جيدج جدجاأ ، وأتعيدج بدااللتدام 
ة الجولددة والسبتعددث إلييددا والطاعددة لتعميسددات ة الجولددة والسبتعددث إلييددا والطاعددة لتعميسددات بالجراسددة والدددمؽك األخالقددي الدددميػ والسحافعددة عمددى أنعسددبالجراسددة والدددمؽك األخالقددي الدددميػ والسحافعددة عمددى أنعسدد

  ..السؤسدة السؤسدة 
كسدددا أنشدددي أتعيدددج فدددي حالدددة تخكدددي الجراسدددة دون سدددبب شدددخعي مقبدددؽل وفردددمي مدددؼ الجامعدددة أو عدددجم كسدددا أنشدددي أتعيدددج فدددي حالدددة تخكدددي الجراسدددة دون سدددبب شدددخعي مقبدددؽل وفردددمي مدددؼ الجامعدددة أو عدددجم 
حرؽلي عمى تقجيخ جيج جدجاأ فدي الفردل األول التددم بدخد كدل السرداري  التدي تحسميدا الردشجوق فدي حرؽلي عمى تقجيخ جيج جدجاأ فدي الفردل األول التددم بدخد كدل السرداري  التدي تحسميدا الردشجوق فدي 

  سبيل دراستي .سبيل دراستي .
  وهللا ولي التؽفيقوهللا ولي التؽفيق

  تؽقيع الطالب /تؽقيع الطالب /                                                                                                                          
  ..................................  ولي أمخ الطالب /ولي أمخ الطالب /................................ ................................ أناأنا

كمعل ألعي أكةعل ألنعي ف معتكلر كةل ع،  عرم كمعل ألعي أكةعل ألنعي ف معتكلر كةل ع،  عرم   أضر بألي ضذ  حمت  حمًل  قفنفًل بل ليحفملت أ اله جمحن  تة عفال .أضر بألي ضذ  حمت  حمًل  قفنفًل بل ليحفملت أ اله جمحن  تة عفال .
لي سعبفل درفسعلن إ ف ألق عع  نهعل  ليعل لفهعل لي سعبفل درفسعلن إ ف ألق عع  نهعل  ليعل لفهعل ف مؤسس، ف مؤسس، هل هل لللمل ف م لر ف ف لي تحمحلمل ف م لر ف ف لي تحمح أدفء  أتيهذ لذلع ك أدفء  أتيهذ لذلع ك

د ن سعب  ميعر ي  قبحعن ف  عنذ ك   كمعل ألنعي  حمعت بل لفجبعلت  حع  ألنعي  ف ل فمعن للنةفعتفل   د ن سعب  ميعر ي  قبحعن ف  عنذ ك   كمعل ألنعي  حمعت بل لفجبعلت  حع  ألنعي  ف ل فمعن للنةفعتفل   أ  ل ل أ  ل ل 
 لععي  ل عع، متل ةلععن  هععتف ف ليهععذ  تيحفمععلت ف لممعع،  حنمععلم  متل ةلععن  حنمععلم ف سلسععي  ح ععنذ ك  يرضععن  لععي  ل عع، متل ةلععن  هععتف ف ليهععذ  تيحفمععلت ف لممعع،  حنمععلم  متل ةلععن  حنمععلم ف سلسععي  ح ععنذ ك  يرضععن 

  ححرملن مع ف مسل ذة   رمللن مع ف كحف، ف لي سفذرس لفهل .ححرملن مع ف مسل ذة   رمللن مع ف كحف، ف لي سفذرس لفهل .  
  وهللا عمى ما أقؽل شييج ،،،وهللا عمى ما أقؽل شييج ،،،

  العشؽان :العشؽان :                                    التاريخ :التاريخ :                                                        التؽقيع :التؽقيع :

  رقػ اإلقامة :                       مرجرىا :                    تاريخيا :رقػ اإلقامة :                       مرجرىا :                    تاريخيا :

  تاريخددو :تاريخددو :                  مرددجره :        مرددجره :                        رقػ الجؽاز :              رقػ الجؽاز :              
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  شم وأداء شم وأداء ــــــــة غة غــــــــــكفالكفال

  أنا السؽقع أدناه /                                         أكفل الطالب /أنا السؽقع أدناه /                                         أكفل الطالب /

بأن أقؽم بإرجا  ما بأن أقؽم بإرجا  ما                                                           كفالو غخم وأداء تزامشية مع والجه                كفالو غخم وأداء تزامشية مع والجه                

ددد عمى الطالب السحكؽر مؼ رسؽم دراسية ددد عمى الطالب السحكؽر مؼ رسؽم دراسية     الستفؽقيؼ الستفؽقيؼ   مطالبمطالبللجوق الخيخي جوق الخيخي الرشالرشمؤسدة مؤسدة و و تتصخفصخف

  وقفوقفأأ  قجقجالسؤسدة السؤسدة وأنو في حالة إبالغي بأن وأنو في حالة إبالغي بأن لمسؤسدة لمسؤسدة وراتب شيخي حدب السدتشجات التي يقجميا وراتب شيخي حدب السدتشجات التي يقجميا 

فأني التدم بالتزامؼ بإعادة كل ما صخف عمى الطالب فأني التدم بالتزامؼ بإعادة كل ما صخف عمى الطالب تيا تيا السداعجة عؼ الطالب حدب أنعسالسداعجة عؼ الطالب حدب أنعس

  السحكؽر.السحكؽر.

تخخج الطالب واستكسال دراستو وامتشع عؼ أداء األقداط التي حجدىا الرشجوق تخخج الطالب واستكسال دراستو وامتشع عؼ أداء األقداط التي حجدىا الرشجوق   كسا أنو في حالةكسا أنو في حالة

وال تشقزي ىحه الكفالة إال وال تشقزي ىحه الكفالة إال   بإرجاعيا.بإرجاعيا.عمى الطالب السحكؽر / فأنشي أتعيج عمى الطالب السحكؽر / فأنشي أتعيج   تتإلعادة السبالغ التي صخفإلعادة السبالغ التي صخف

    الطالب.الطالب.و عمى و عمى تتما صخفما صخف  كلكلالسؤسدة السؤسدة باستخجا  باستخجا  

  وعميدددددددو أوقددددددددددددع ؛؛؛؛وعميدددددددو أوقددددددددددددع ؛؛؛؛

  ::ولي أمخ الطالب                       الطالب ولي أمخ الطالب                       الطالب                                                     الكفيل الزامؼ الكفيل الزامؼ 

  ::االسػ االسػ                                                         ::  رقػ اليؽية :                             رقػ اليؽية رقػ اليؽية :                             رقػ اليؽية 

    ::العشؽانالعشؽان                                                          ::    العشؽانالعشؽان    :                            :                                      العشؽانالعشؽان

  ::  ت السشدلت السشدل                                                        ::  :                            ت العسل:                            ت العسل        العسلالعسلت ت 

  التؽقيع   :التؽقيع   :                                                      ::      ت السشدلت السشدل          :                      :                            ت السشدلت السشدل

                                                                              ::          التؽقيع التؽقيع                                                         ::  التؽقيع     التؽقيع     
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  رض تعليميرض تعليميــــــــــعقد قعقد ق
      

        حيث أن الطالب /                                       يخغب في مؽاصمة تعميسة العاليحيث أن الطالب /                                       يخغب في مؽاصمة تعميسة العالي
بإقخاض الطالب مؼ أجل بإقخاض الطالب مؼ أجل   تتقج أقتشعقج أقتشعالستفؽقيؼ الستفؽقيؼ مطالب مطالب لللرشجوق الخيخي لرشجوق الخيخي اامؤسدة مؤسدة وحيث أن وحيث أن 

  الغخض السحكؽر. لحا ، فقج اتفق كل مؼ : الغخض السحكؽر. لحا ، فقج اتفق كل مؼ : 
  ، ويسثمو /                       طخف أول ، ويسثمو /                       طخف أول الستفؽقيؼالستفؽقيؼمطالب مطالب للق الخيخي ق الخيخي الرشجو الرشجو مؤسدة مؤسدة   --
  الديج /                                  الجشدية /                          طخف ثاني الديج /                                  الجشدية /                          طخف ثاني   --

    --وىسا بكامل أىميتيسا السعتبخة شخعا ونعاما عمى التالي : وىسا بكامل أىميتيسا السعتبخة شخعا ونعاما عمى التالي : 
  ىحا البشج . ىحا البشج .   مؼمؼ  يتجدأيتجدأتعتبخ السقجمة أعاله جدءا ال تعتبخ السقجمة أعاله جدءا ال   ::  أولا أولا 

لتسكيؼ الطخف الثاني مؼ متابعة دراستو ، يقؽم الطخف األول بإقخاضو تكمفة الجراسة لتسكيؼ الطخف الثاني مؼ متابعة دراستو ، يقؽم الطخف األول بإقخاضو تكمفة الجراسة   ثانيا:ثانيا:
كاممة مؼ رسؽم دراسية ونفقات إقامة ، وتحكخة الحىاب لسكان الجراسة أول مخة والعؽدة الشيائية كاممة مؼ رسؽم دراسية ونفقات إقامة ، وتحكخة الحىاب لسكان الجراسة أول مخة والعؽدة الشيائية 

  لسكان إقامة الطالب الجائسة . لسكان إقامة الطالب الجائسة . 
حدبسا يخاه الطخف األول ، وتعتبخ دفاتخه السشعسة حدبسا يخاه الطخف األول ، وتعتبخ دفاتخه السشعسة   : يتػ دفع مبالغ القخض عمى دفعات ،: يتػ دفع مبالغ القخض عمى دفعات ،ثالثاثالثا

  حجة مطمقة لتحجيج قيسة السبالغ التي دفعيا . حجة مطمقة لتحجيج قيسة السبالغ التي دفعيا . 
ناشئة عؼ ديؽن رتبيا الطخف الثاني عمى نفدو ناشئة عؼ ديؽن رتبيا الطخف الثاني عمى نفدو   ةة: الطخف األول ال يتحسل أي مدؤولي: الطخف األول ال يتحسل أي مدؤوليرابعارابعا

  خالل فتخة دراستو . خالل فتخة دراستو . 
خ ، وال يعتسج بأي خ ، وال يعتسج بأي : ال يحق لمطخف الثاني التشازل عؼ حقو في التستع بالقخض لمغي: ال يحق لمطخف الثاني التشازل عؼ حقو في التستع بالقخض لمغيخامساخامسا

  إجخاء مخالف . إجخاء مخالف . 
: يمتدم الطخف الثاني بالتفخغ الكامل لمجراسة ، وحزؽر جسيع السحاضخات الشعخية : يمتدم الطخف الثاني بالتفخغ الكامل لمجراسة ، وحزؽر جسيع السحاضخات الشعخية سادساسادسا

التي تجخي خالل الدشة الجراسية ، كسا يمتدم التي تجخي خالل الدشة الجراسية ، كسا يمتدم   تتاااالختبار االختبار والعمسية ، ودخؽل جسيع والعمسية ، ودخؽل جسيع 
وأن وأن ، وسمؽك إسالمي قؽيػ ، ، وسمؽك إسالمي قؽيػ ، لؽائح السؤسدة لؽائح السؤسدة بالسحافعة عمى مدتؽى أكاديسي وفق بالسحافعة عمى مدتؽى أكاديسي وفق 

يحتخم ويتقيج بأنعسة البالد التي يتقمى دراستو فييا ، كسا عميو أن يمتدم بجسيع األنعسة يحتخم ويتقيج بأنعسة البالد التي يتقمى دراستو فييا ، كسا عميو أن يمتدم بجسيع األنعسة 
  وتعجيالتيا،وتعجيالتيا،السؤسدة السؤسدة زعيا زعيا تتوالمؽائح التي والمؽائح التي 

بالشتائج الجراسية ، وإرسال مدتشجات التدجيل في الكمية ، والتبميغ عؼ بالشتائج الجراسية ، وإرسال مدتشجات التدجيل في الكمية ، والتبميغ عؼ   السؤسدة السؤسدة مثل تبميغ مثل تبميغ 
  ضاعو الذخرية واالجتساعية ...... الخ .ضاعو الذخرية واالجتساعية ...... الخ .تحخكو مؼ مكان الجراسة ، وكل ما يطخأ عمى أو تحخكو مؼ مكان الجراسة ، وكل ما يطخأ عمى أو 
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اخخ ويدقط األجل السسشؽ  اخخ ويدقط األجل السسشؽ    ءء: يشفدخ ىحا العقج تمقائيا دونيا حاجة إلى إنحار أو أي إجخا: يشفدخ ىحا العقج تمقائيا دونيا حاجة إلى إنحار أو أي إجخاسابعاسابعا
    التالية:التالية:لمتسجيج في الحاالت لمتسجيج في الحاالت 

يدتطع رفعو في الفرل الحي يميو إلى يدتطع رفعو في الفرل الحي يميو إلى   إلى جيج ولػإلى جيج ولػإذا تجنى مدتؽى الطالب األكاديسي إذا تجنى مدتؽى الطالب األكاديسي   --  أأ
    ججا(ججا(  )جيج)جيج
  لجامعة.لجامعة.ااإذا فرل مؼ إذا فرل مؼ   --  بب

  السخعية.السخعية.إذا أساء الدمؽك ولػ يخزع لمشعػ والتقاليج إذا أساء الدمؽك ولػ يخزع لمشعػ والتقاليج   ––ج ج           
  السادي.السادي.إذا لػ يعج بحاجة لمعؽن إذا لػ يعج بحاجة لمعؽن       --دد          
  سمطاتيا.سمطاتيا.إذا أخل بقؽانيؼ البمج الحي يمتقي فيو دراستو وأخطخت عشو إذا أخل بقؽانيؼ البمج الحي يمتقي فيو دراستو وأخطخت عشو   --ء ء           
  السؤسدة.السؤسدة.إذا تكخرت مشو مغادرة مقخ دراستو دون أخطار إذا تكخرت مشو مغادرة مقخ دراستو دون أخطار   --و و           
  كتابيا. كتابيا. السؤسدة السؤسدة ة تغييخه الجامعة أو التخرص دون مؽافقة ة تغييخه الجامعة أو التخرص دون مؽافقة في حالفي حال  ––ز ز           

قجيخ تؽفخ شخوط أي مؼ الحاالت الشرؽص عمييا في الفقخة ) سابعا ( ىؽ مؼ قجيخ تؽفخ شخوط أي مؼ الحاالت الشرؽص عمييا في الفقخة ) سابعا ( ىؽ مؼ تت: أن : أن ثامناثامنا
  حق الطخف األول حدب السعطيات الستؽفخة عؼ الحالة . حق الطخف األول حدب السعطيات الستؽفخة عؼ الحالة . 

وقيستيا وقيستيا : يتػ تدجيج القخض عمى أقداط بعج تخخج الطالب يحجد شخوطيا وطخق دفعيا : يتػ تدجيج القخض عمى أقداط بعج تخخج الطالب يحجد شخوطيا وطخق دفعيا تاسعاتاسعا
    األول.األول.وتاريخ بجايتيا وكل ما يتعمق بيا الطخف وتاريخ بجايتيا وكل ما يتعمق بيا الطخف 

: يعفى الطالب مؼ تدجيج القخض أو أي جدء مشو في حالة وفاتو خالل الجراسة أو قبل : يعفى الطالب مؼ تدجيج القخض أو أي جدء مشو في حالة وفاتو خالل الجراسة أو قبل   عاشراعاشرا
  إيفائو كامل القخض . إيفائو كامل القخض . 

: يخزع ىحا العقج ألنعسة السسمكة العخبية الدعؽدية ويشعقج االختراص فيو : يخزع ىحا العقج ألنعسة السسمكة العخبية الدعؽدية ويشعقج االختراص فيو حادي عشرحادي عشر
  لسحاكسيا.لسحاكسيا.

  قذ هن نسختين أصليتين أخز كل طشف نسخة للعويل بوىجبها عنذ االقتضاء. قذ هن نسختين أصليتين أخز كل طشف نسخة للعويل بوىجبها عنذ االقتضاء. نظن هزا العنظن هزا الع

        السؽافق السؽافق                 ..........................................وعميو جخى التؽقيع في وعميو جخى التؽقيع في 
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