محتويات الملفين

الملف األول :

 -1صورة شهادة الثانوية( صورة طبق األصل) .
 -2صورة شهادة حسن السيرة والسلوك .
 -3صورة شهادة الميالد.

 -4صورة جواز السفر ساري المفعول على أن ال تقل مدة صالحيته عن سنة ونصف .

 -5صورة تقرير طبي حديث من إحدى المستوصفات حسب استمارة ومتطلبات الجامعة .
 -6عدد (  ) 12صورة فوتوغرافية ( مقاس  ) 6×4على أن تكون الخلفية بيضاء اللون .

الملف الثاني :

 -1صورة شهادة الثانوية( صورة طبق األصل) .
 -2صورة شهادة حسن السير والسلوك .
 -3صورة شهادة الميالد

 -4ترجمة شهادة الميالد .

 -5صورة طبق األصل من جواز السفر موثقة ومعتمدة من السفارة (جواز سفر ساري المفعول
على أن ال تقل مدة صالحيته عن سنتين).

 -6صورة من إقامة الطالب .

 -7صورة تقرير طبي حديث من إحدى المستوصفات حسب استمارة ومتطلبات الجامعة ..
 -8استمارة الصندوق مع التأكد من اكتمال التوقيعات واإلق اررات .
 -9صورة عقد إيجار المنزل .

-11

صورة فاتورة الهاتف .

 -11صورة فاتورة الكهرباء .

 -12شهادة دخل ولي أمر الطالب .

 -13صورة إقامة ولي أمر الطالب .

 -14صورة من هوية الكفيل الضامن

 -15صورة من إقامة أو بطاقة المزكين

 -16بحث علمي في الرغبات(التخصصات) الثالثة التي يكتبها

 -17صورة من شهادة اختبار القدرات وصورة من شهادة اختبار التحصيلي.
 -18مشاركة الطالب في اإلعمال التطوعية.
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ولمزيد من المعلومات نرحب التواصل معنا عبر البريد االلكتروني التالي:
fund_est2@hotmail.com:

شروط الترشيح للجامعات الفلبينية :
يدخل الطالب امتحانات اللجنة العلمية في المواد التالية كيمياء – فيزياء – رياضيات –
احياء – واللغة االنجليزية والمقابلة الشخصية
يحضر الطالب على األقل عدد ( )01111كلمة باللغة االنجليزية يدخلها في جمل شريطة
عدم تكرار الفعل وال تحسب األفعال المساعدة في الجملة مثل ( . ) are -isشريطة ان
تكون ( )011كلمة علي األقل في التخصص المتقدم إليه الطالب.
ال يعتبر الطالب مقبوال في الجامعة المرشح لها إال بعد اجتيازه االمتحان الذي تعده
الجامعة.
دراسة اللغة في الفلبين في معهد تحدده الجامعة ويستثني من الدراسة في المعهد الطالب
الحاصلين علي شهادة توفل بدرجة ( )011وااليلتس بدرجة ()6
شروط الحصول علي المنحة:
يتحمل الطالب تكلفة دراسة اللغة والسنة الدراسية األولي بالجامعة ويبدأ الصندوق
بالصرف عليه بعد اجتيازه امتحان السنة الدراسية الجامعية األولي بتقدير جيد جدا
مرتفع .
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تعليمات عـــامـــة للطالب المرشحين للفلبين
 -1على كل طالب أن يق أر هذه الالئحة بكل عناية ودقة ويملئها بطريقة سليمة واضحة .
 -2على كل طالب أن يضع المستندات في ملفين (مبوب ).
 -3على كل طالب أن يحضر ملفه وبصحبته ولي أمره .
 -4ال يعني استالم ملف الطالب قبوله في االبتعاث .

 -5على كل طالب أن يدرس اللغة اإلنجليزية دراسة مركزة وبعناية .

 -6يرشح الطلبة حسب تقديراتهم وبموجب المقاعد والتخصصات المتوفرة في الجامعة المرشح لها .
 -7علي الطالب الحصول علي في از سفر.

 -8سوف يتم إهمال أي ملف في حالة عدم استكماله .

 -9عند الموافقة على ترشيح الطالب المبتعث يوقع على عقد القرض ويحضر كفالة غرم وأداء ويلزم بما
يلي -:

أ -االلتزام باألخالق الفاضلة وحسن السيرة والسلوك .

ب -استمرار تفوقه في الدراسة .

ج -تقديم التزام وتعهد من والده بأنه ال ينقطع عن الدراسة إال بسبب مشروع تقبله اللجنة وفي حالة تركهه

الدراسة بدون سبب مشروع يدفع كل ما دفع له .

د -يرسل بانتظام مستندات استالمه المبالغ المحولة له.

هه -بعد امتحان كل فصل يلتزم بإرسال التقرير عن سيره الدراسي ونجاحه .

و -بعد امتحان كل فصل يلتزم بإرسال التقرير عن سير دراسته.

ألتزم أنا الموقع أدناه بأنني قد أطلعت وقرأت التعليمات العامة وألتزم التقيد بها وتنفيذها .

االسه ههم :

التوقيع :

التاريخ :
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تاريـــخ / :
الموافق :

/
/

أقر أنا الطالب :

في العام الدراسي (
) جيد جداً (

/

إقــــــرار

 14هه /

) بما يلي -:

2م ) قسم علمهي (

الحاصل على شهادة الثانوية العامهة

) قسهم أدبهي (

) بتقهدير  :ممتهاز (

أوالً  :بأنني قد بلغت بأن استالم ملفي ال يعني ضمان قبولي في إحدى الجامعات .
ثانياً :أتعهد بأن أبلغكم في حالة تقديم ملفي إلى أي جهة أخرى .

االسم :

العنوان والهاتف :
التههوقيه ههع :
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
أنا الطالب ...............................................تحصلت على الثانوية العامة للعام

الدراسي

14هه /

2م ) قسم علمي (

) بتقدير

 :من دولة :

بمدرسة :
بمدينة :
أمل ترشيحي في إحدى التخصصات التالية -:
................................................................ )1
................................................................ )2
................................................................ )3
أوافق على سفر أبني للدراسة في الهند أو الفلبين
اسم الوالد :

أو لي أمره :

هاتف العمل :

هاتف المنزل :
أنا

العنوان :
التوقيع :
أنا

العنوان :
التوقيع :

مكان الميالد .......

العمل :
التوقيع :

أزكي الطالب المذكور لحسن سيرته .
ت العمل :

ت المنزل :

أزكي الطالب المذكور لحسن سيرته .

ت العمل :
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ت المنزل :

ســـــــــــــــــــــــــــري
استمارة معلومات عن الطالب المتقدم لطلب للدراسة بالخارج(ماليزيا)
معلومات عن الطالب -:

اسم الطالب رباعياً :
جنسيته :

تاريخ الميالد :

عدد أفراد األسرة :

/

 ،مكان الوالدة :

/

العمر

عدد األوالد :

 ...................... :عدد األخوة واألخوات الملتحقين بالمدارس :
رقم هاتف المنزل :

ترتيب الطالب بين أخوته

تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة االبتدائية :

/

/

 ،تاريخ التخرج :

تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة الثانوية :

/

/

 ،تاريخ التخرج :

تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة المتوسطة:
تقديرات الدراسة الثانوية -:

السنة األولى تقدير :

نوع السكن ( :

) إيجار ( ،

/

/

 ،تاريخ التخرج :

السنة الثانية تقدير :

) ملك  ،اإليجار السنوي :

اسم ولي أمر الطالب ثالثي :

عنوان العمل :

/

/

/

/

تقدير:

 /تقدير:

الجنسية :

مكان ميالد ولي أمر الطالب .............

المهنة :

/

تقدير:

السنة الثالثة تقدير :

معلومات عن ولي أمر الطالب -:

المستوى التعليمي :

:

وتاريخ الميالد :
جهة العمل :

الدخل الشهري :

رقم الهاتف :

معلومات عن األقارب -:
أذكر ثالثة من أقاربك -:
 -1االسم :

العنوان :

منزل :

رقم الهاتف :عمل :

العنوان :

 -2االسم :
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منزل :

رقم الهاتف  :عمل :

العنوان :

 -3االسم :

منزل :

رقم الهاتف  :عمل :

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

العنوان :

منزل :

رقم الهاتف  :عمل :

العنوان :

 -2االسم :

منزل :

رقم الهاتف  :عمل :

العنوان :

 -3االسم :

منزل :

رقم الهاتف  :عمل :

أقرار بصحة البيانات الواردة أعاله وأتحمل نتيجة عدم صحتها
االســـم :
التوقيع :
التاريخ :

المرفقات :

 -1صورة من عقد إيجار سكن ولي أمر الطالب .

 -2شهادة من جهة العمل براتب ولي أمر الطالب.
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إقــــــــــــــــرار
أقر أنا الطالب /

بأنني قد علمت بأن الصندوق الخيري للطالب المتفوقين قد رشحني للدراسة في تخصص .......

وأنني أقر بموافقتي على الترشيح في

 ..................بجامعة

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

االسه ههم :

وعلى ذلك أوقع

التوقيههع:

التاريخ :
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إقــــــــــــــرار وتعهد

أنا الموقع أدناه ......................................................... /أقهرر أننهي أطلعهت علهى
النظام األساسي لمؤسسة الصهندوق الخيهري للطهالب المتفهوقين وألتهزم وأتعههد بتنفيهذ التعليمهات الهواردة
فيه وفي حالة مخالفتي لها تترتب علي الجزاءات الموضحة بالنظام .

كمهها أننههي أتعهههد بههأن أوافههي إدارة المؤسسههة أوالً بههأول بخطههة الد ارسههة وباسههتالم المصههاريف الخاصههة

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

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 .

كما أني أتعهد بااللتزام بالتفوق في الحد األدنى الذي قرره الصندوق وهو ممتاز()3.70

وأتعهههد بههااللتزام بالد ارسههة والسههلوك األخالقههي السههليم والمحافظههة علههى أنظمههة الدولههة والمبتعههث إليههها

والطاعة لتعليمات المؤسسة .

كم هها أنن ههي أتعه ههد ف ههي حال ههة ترك ههي الد ارس ههة دون س ههبب ش ههرعي مقب ههول وفص ههلي م ههن الجامع ههة أو ع ههدم

حصولي على تقدير ممتاز في كل فصل دراسي برد كل المصاريف التي تحملها الصندوق في سبيل

دراستي .

واهلل ولي التوفيق

توقيع الطالب /

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

أقر بأني قد علمت علماً يقينياً بالتعليمات أعاله جمله وتفصيال  .كما أنـي أكفـل أبنـي المـ كور كفالـ

ـرم

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

وفــي حالـ متالفتــه لهـ ا التعهــد وتعليمــات ا نممـ للنمــام ومتالفتــه للنمــام ا ساســي للصــندوق يعر ــه

للحرمان من المساعدة وحرمانه من الكلي التي سيدرس فيها .

التوقيع :
رقم اإلقامة :
رقم الجواز :

واهلل على ما أقول شهيد ،،،
التاريخ :

مصدرها :

العنوان :
تاريخها :

تاريخههه :

مصههدره :
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

أقر أنا /

بأنني قد وافقت على أن تقوم مؤسسة الصندوق الخيري للطالب المتفوقين ببذل الجهد لتوفير مقعداً
دراسياً فقط ألبني في احد الجامعات التي تراها مناسبة .
على أن أقوم بتحمل كافة نفقاته من رسوم دراسية ومصاريف إعاشة وسكن وترحيل  ...الخ .
وأقر بأنني لن أطالب المؤسسة أن تتحمل كل أو بعض نفقاته الدراسية لكوني قادر من الناحية
المادية لتحمل نفقات دراسته .
وألتزم بأن يتبع أبني تعليمات و لوائح المؤسسة وأن يكون ذو سلوك حسن مع األساتذة والزمالء في
الدراسة وأال تبدر منه أي تصرفات تنعكس سلبياً على سمعة المؤسسة التي وفرت له المقعد
الدراسي .
كما أن أبني قد علم بالتزامه بقبوله التخصص الذي يتم توفيره من قبل و ازرة التعليم العالي  ،و إنه
ليس له الحق بعد ذلك في المطالبة بتعديل تخصصه إطالقاً إال وفقاً الجامعة وما يتطلبه النظام في
كل كلية وجامعة  ،وال دخل لمؤسسة الصندوق في ذلك .
وعلى ذلك أوقع
االسم :
التوقيع :
التاريخ :
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كفالـــــة غــــرم وأداء
أكفل الطالب /

أنا الموقع أدناه /

بأن أقوم بإرجاع ما

كفاله غرم وأداء تضامنية مع والده

صرفته مؤسسة الصندوق الخيري للطالب المتفوقين ه ه على الطالب المذكور من رسوم دراسية
وراتب شهري حسب المستندات التي يقدمها للمؤسسة وأنه في حالة إبالغي بأن المؤسسة قد أوقفت
المساعدة عن الطالب حسب أنظمتها فأني التزم بالتضامن بإعادة كل ما صرف على الطالب
المذكور.
كما أنه في حالة تخرج الطالب واستكمال دراسته وامتنع عن أداء األقساط التي حددها الصندوق
إلعادة المبالغ التي صرفت على الطالب المذكور  /فأنني أتعهد بإرجاعها  .وال تنقضي هذه الكفالة
إال باسترجاع المؤسسة كل ما صرفته على الطالب .
وعلي ه ه ه ههه أوقه ه ه ه ه ه ه ههع ؛؛؛؛
الكفيل الضامن

ولي أمر الطالب

رقم الهوية :

رقم الهوية :

االسم :

العنوان :

العنوان:

ت العمل :

ت المنزل :

ت المنزل :

التوقيع :

العنوان
ت العمل

:
:

ت المنزل :
التوقيع

:

التوقيع
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:

الطالب :

بسم اهلل الرمحن الرحيم
عقد قـــــرض تعليمي
يرغب في مواصلة تعليمة العالي

حيث أن الطالب /

وحيث أن مؤسسة الصندوق الخيري للطالب المتفوقين قد اقتنعت بإقراض الطالب من أجل
الغرض المذكور .لذا  ،فقد اتفق كل من :

 مؤسسة الصندوق الخيري للطالب المتفوقين ،ويمثله / -السيد /

الجنسية /

وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على التالي - :
ا
أول  :تعتبر المقدمة أعاله جزءا ال يتج أز من هذا البند .

طرف أول

طرف ثاني

ثانيا :لتمكين الطرف الثاني من متابعة دراسته  ،يقوم الطرف األول بإقراضه تكلفة الدراسة

كاملة من رسوم دراسية ونفقات إقامة  ،وتذكرة الذهاب لمكان الدراسة أول مرة والعودة النهائية
لمكان إقامة الطالب الدائمة .

ثالثا :يتم دفع مبالغ القرض على دفعات  ،حسبما يراه الطرف األول  ،وتعتبر دفاتره المنظمة
حجة مطلقة لتحديد قيمة المبالغ التي دفعها .

رابعا :الطرف األول ال يتحمل أي مسؤولية ناشئة عن ديون رتبها الطرف الثاني على نفسه
خالل فترة دراسته .

خامسا :ال يحق للطرف الثاني التنازل عن حقه في التمتع بالقرض للغير  ،وال يعتمد بأي
إجراء مخالف .

سادسا :يلتزم الطرف الثاني بالتفرغ الكامل للدراسة  ،وحضور جميع المحاضرات النظرية
االختبارت التي تجري خالل السنة الدراسية  ،كما يلتزم
ا
والعلمية  ،ودخول جميع

بالمحافظة على مستوى أكاديمي وفق لوائح المؤسسة  ،وسلوك إسالمي قويم  ،وأن

يحترم ويتقيد بأنظمة البالد التي يتقلى دراسته فيها  ،كما عليه أن يلتزم بجميع األنظمة

واللوائح التي تضعها المؤسسة وتعديالتها،

مثل تبليغ المؤسسة بالنتائج الدراسية  ،وارسال مستندات التسجيل في الكلية  ،والتبليغ عن

تحركه من مكان الدراسة  ،وكل ما يط أر على أوضاعه الشخصية واالجتماعية  ......الخ .
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سابعا :ينفسخ هذا العقد تلقائيا دونها حاجة إلى إنذار أو أي إج ارء أخر ويسقط األجل الممنوع
للتمديد في الحاالت التالية :

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

ب-

إذا فصل من الجامعة .

ج – إذا أساء السلوك ولم يخضع للنظم والتقاليد المرعية .
د -إذا لم يعد بحاجة للعون المادي .

ء  -إذا أخل بقوانين البلد الذي يلتقي فيه دراسته وأخطرت عنه سلطاتها .
و  -إذا تكررت منه مغادرة مقر دراسته دون أخطار المؤسسة .

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

ثامنا :أن تقدير توفر شروط أي من الحاالت النصوص عليها في الفقرة ( سابعا ) هو من
حق الطرف األول حسب المعطيات المتوفرة عن الحالة .

تاسعا :يتم تسديد القرض على أقساط بعد تخرج الطالب يحدد شروطها وطرق دفعها وقيمتها
وتاريخ بدايتها وكل ما يتعلق بها الطرف األول .

عاشرا  :يعفى الطالب من تسديد القرض أو أي جزء منه في حالة وفاته خالل الدراسة أو قبل
إيفائه كامل القرض .

حادي عشر :يخضع هذا العقد ألنظمة المملكة العربية السعودية وينعقد االختصاص فيه
لمحاكمها .

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

الموافق

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

الطرف الثاني

الطرف األول

االسهم

االسهم
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