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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 والسلوكصورة شهادة حسن السيرة والسلوك  --22

  صورة شهادة الميالد.صورة شهادة الميالد.  --33

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

  ..المستوصفاتالمستوصفات  أحدأحدصورة تقرير طبي حديث من صورة تقرير طبي حديث من   --55

  صورة اإلقامة سارية المفعولصورة اإلقامة سارية المفعول  --66

  يليلالكفالكف  صورة جوازصورة جواز  --77

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

  ي.ي.القدرات والتحصيلالقدرات والتحصيل  شهادةشهادة  صورة منصورة من  --99

  بحث في الرغبات الثالثة التي يكتبهابحث في الرغبات الثالثة التي يكتبها  --1111

  الملف الثاني :الملف الثاني :

  والخارجية.والخارجية.صورة شهادة الثانوية مصدقة من إدارة التعليم صورة شهادة الثانوية مصدقة من إدارة التعليم   --11

  والسلوك.والسلوك.صورة شهادة حسن السير صورة شهادة حسن السير   --22

  الميالد.الميالد.صورة شهادة صورة شهادة   --33

  المفعول.المفعول.ساري ساري   (()منفصل)منفصلر ر صورة جواز السفصورة جواز السف  --44

  صورة من شهادة القدرات والتحصيليصورة من شهادة القدرات والتحصيلي  --55

  القانوني.القانوني.صورة من إقامة الطالب في حالة بلوغه السن صورة من إقامة الطالب في حالة بلوغه السن   --66

  المستوصفات.المستوصفات.  أحدأحدصورة تقرير طبي حديث من صورة تقرير طبي حديث من   --77

  واإلقرارات.واإلقرارات.نموذج الصندوق مع التأكد من اكتمال التوقيعات نموذج الصندوق مع التأكد من اكتمال التوقيعات   --88

  المنزل.المنزل.صورة عقد إيجار صورة عقد إيجار   --99

  الهاتف.الهاتف.صورة فاتورة صورة فاتورة   --1111

  ..الكهرباءالكهرباءصورة فاتورة صورة فاتورة   --1111

  الطالب. الطالب. شهادة دخل ولي أمر شهادة دخل ولي أمر   --2121

  الطالب.الطالب.صورة إقامة ولي أمر صورة إقامة ولي أمر   --3131

  صورة من هوية الكفيل الضامن صورة من هوية الكفيل الضامن   --4141

  صورة من إقامة أو بطاقة المزكينصورة من إقامة أو بطاقة المزكين  --5151

  

  ::البريد االلكتروني التاليالبريد االلكتروني التالي  معنا عبرمعنا عبرالتواصل التواصل ومات نرحب ومات نرحب للولمزيد من المعولمزيد من المع

..ccoommggmmaaiill@@bbffooss..ttuurr  
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  تعليمات عـــامـــةتعليمات عـــامـــة

      واضحة.واضحة.دقة ويملئاها بطريقة سليمة دقة ويملئاها بطريقة سليمة بكل عناية و بكل عناية و   ذه االستمارةذه االستمارةعلى كل طالب أن يقرأ هعلى كل طالب أن يقرأ ه  --11

  ..واحمرواحمرعلى كل طالب أن يضع المستندات في ملفين عالقي على كل طالب أن يضع المستندات في ملفين عالقي   --22

  أمره.أمره.على كل طالب أن يحضر ملفه وبصحبته ولي على كل طالب أن يحضر ملفه وبصحبته ولي   --33

  االبتعاث.االبتعاث.ال يعني استالم ملف الطالب قبوله في ال يعني استالم ملف الطالب قبوله في   --44

  وبعناية.وبعناية.على كل طالب أن يدرس اللغة اإلنجليزية دراسة مركزة على كل طالب أن يدرس اللغة اإلنجليزية دراسة مركزة   --55

بتع  اث إال بع  د اجتي  ازه امتح  ان اللغ  ة اإلنجليزي  ة والم  واد العلمي  ة بتع  اث إال بع  د اجتي  ازه امتح  ان اللغ  ة اإلنجليزي  ة والم  واد العلمي  ة ب لإلب لإل يرشح الطال    يرشح الطال   الال  --66

  (.(.واليوسواليوس  ––  رياضياترياضيات  ––أحياء أحياء   ––فيزياء فيزياء     ––  )كيمياء)كيمياء

  عليها.عليها.يرشح الطلبة حسب تقديراتهم وبموجب المقاعد التي نتمكن من الحصول يرشح الطلبة حسب تقديراتهم وبموجب المقاعد التي نتمكن من الحصول   --77

ل ل صته في القب  و صته في القب  و تكون فرتكون فر  %%1818الطلبة الحاصلين على تقدير جيد جداً منخفض بحد أدنى الطلبة الحاصلين على تقدير جيد جداً منخفض بحد أدنى   --88

ما لم يكن قد عوض هذا الضعف بتفوقه في اللغة اإلنجليزيـة وحوـوله علـ  ما لم يكن قد عوض هذا الضعف بتفوقه في اللغة اإلنجليزيـة وحوـوله علـ    ضعيفة،ضعيفة،

  والتحويلي.والتحويلي.، والقدرات ، والقدرات التوفلالتوفل

  استكماله.استكماله.سوف يتم إهمال أي ملف في حالة عدم سوف يتم إهمال أي ملف في حالة عدم   --99

ق  ع عل  ى عق  د الق  رض ويحض  ر كفال  ة ق  ع عل  ى عق  د الق  رض ويحض  ر كفال  ة ااو و ب ب ترشيح الطالب المبتع  ث ترشيح الطالب المبتع  ث   ىىعند الموافقة علعند الموافقة عل  --1111

  --يلي: يلي: غرم وأداء ويلزم بما غرم وأداء ويلزم بما 

  والسلوك.والسلوك.سن السيرة سن السيرة ق الفاضلة وح ق الفاضلة وح تزام باألخالتزام باألخالالال  --أأ

  الدراسة.الدراسة.استمرار تفوقه في استمرار تفوقه في   --بب

تقديم التزام وتعهد من والده بأنه ال ينقطع عن الدراسة إال بس  بب مش  روب تقبل  ه اللجن  ة تقديم التزام وتعهد من والده بأنه ال ينقطع عن الدراسة إال بس  بب مش  روب تقبل  ه اللجن  ة   --جج

  له.له.مشروب يدفع كل ما دفع مشروب يدفع كل ما دفع وفي حالة تركه الدراسة بدون سبب وفي حالة تركه الدراسة بدون سبب 

  دراسية.دراسية.  يشية أو رسوميشية أو رسومة له سواء معة له سواء معيرسل بانتظام مستندات استالمه المبالغ المحوليرسل بانتظام مستندات استالمه المبالغ المحول    --دد

  ونجاحه.ونجاحه.الدراسي الدراسي   ههبعد امتحان كل فصل يلتزم بإرسال التقرير عن سيربعد امتحان كل فصل يلتزم بإرسال التقرير عن سير  --ه ه 

بعد امتحان كل فول يلتزم بإرسال التقرير عن سير دراسته وفي حالـة عـدم سرسـال ا بعد امتحان كل فول يلتزم بإرسال التقرير عن سير دراسته وفي حالـة عـدم سرسـال ا   --وو

  رواتبه.رواتبه.تؤخر تؤخر 

  المساعدة.المساعدة.أي طالب يهمل في دراسته له إنذار أوالً ثم تقطع عنه أي طالب يهمل في دراسته له إنذار أوالً ثم تقطع عنه   --زز

  راتبه.راتبه.تخصم من تخصم من   اد ثم يتركهااد ثم يتركهاطالب يسجل مو طالب يسجل مو أي أي   --طط

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

  االس   م:االس   م:

  التوقيع:التوقيع:

  التاريخ:التاريخ:
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  بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم

  

  تاريـــخ :   /    /تاريـــخ :   /    /

  

  الموافق :    /    /الموافق :    /    /

  

  سقــــــرارسقــــــرار

  

                    

الحاصل على شهادة الثانوية العام  ة الحاصل على شهادة الثانوية العام  ة                                                                                               أنا الطالب :أنا الطالب :أقر أقر 

م ( قسم علمي )    ( قسم أدبي )    ( بتقدير : ممت  از م ( قسم علمي )    ( قسم أدبي )    ( بتقدير : ممت  از 22ه  /      ه  /        4141في العام الدراسي )       في العام الدراسي )       

  --)    (  جيد جداً )    ( بمايلي :)    (  جيد جداً )    ( بمايلي :

  الجامعات .الجامعات .  بولي في إحدىبولي في إحدىيعني ضمان قيعني ضمان ق  أوالً : بأنني قد بلغت بأن استالم ملفي الأوالً : بأنني قد بلغت بأن استالم ملفي ال

أو عند حصولي عل  ى دع  م م  ن أو عند حصولي عل  ى دع  م م  ن   ثانياً: أتعهد بأن أبلغكم في حالة تقديم ملفي إلى أي جهة أخرىثانياً: أتعهد بأن أبلغكم في حالة تقديم ملفي إلى أي جهة أخرى

  ..  جهة أخرىجهة أخرى

     م :   م :    س  س  اإلاإل

  

  ::  رقم الجوالرقم الجوالالعنوان و العنوان و 

  

   ع : ع :  الت  وقي الت  وقي 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم بسم هللا الرحمن الرحيم 

  

على الثانوية العامة للعام  على الثانوية العامة للعام  تحصلت تحصلت ..............................................................................................  أنا الطالبأنا الطالب

من دولة :                                           من دولة :                                             ::                  م ( قسم علمي )    ( بتقدير م ( قسم علمي )    ( بتقدير 22ه  /      ه  /      4141        الدراسيالدراسي

  بمدرسة :بمدرسة :                                        بمدينة :       بمدينة :       

  --أمل ترشيحي في إحدى التخصصات التالية :أمل ترشيحي في إحدى التخصصات التالية :

11 ) )................................................................................................................................  

22))  ................................................................................................................................  

33))  ................................................................................................................................  

  ........................................ايميل الطالب: ......................................ايميل الطالب: ......................................

  مكان الميالد .......مكان الميالد .......                                                                  الوالد:الوالد:  للدراسة: اسمللدراسة: اسمر أبني ر أبني أوافق على سفأوافق على سف

أو لي أمره :                                العمل :                                           هاتف أو لي أمره :                                العمل :                                           هاتف 

  ::  الجوالالجوال

  ع :ع :التوقي التوقي                                                         المنزل:المنزل:هاتف هاتف 

  

أزكي الطالب المذكور لحسن سيرته وظروفه والده المادية أزكي الطالب المذكور لحسن سيرته وظروفه والده المادية                                           أنا             أنا             

  واالجتماعية.واالجتماعية.

:                      ت المنزل :                                  :                      ت المنزل :                                    رقم الجوالرقم الجوال                                                            العنوان:العنوان:

  التوقيع :التوقيع :

  

  زكي الطالب المذكور لحسن سيرته وظروفه ولدهزكي الطالب المذكور لحسن سيرته وظروفه ولدهأأ                                                                أنا       أنا       

  واالجتماعية.واالجتماعية.المادية المادية 

:                       ت المنزل :                           :                       ت المنزل :                             رقم الجوالرقم الجوالالعنوان :                               العنوان :                               

  التوقيع :التوقيع :
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  المستندات المطلوبةالمستندات المطلوبة

  

  ((  22) عدد) عدد                                                                              ة العامة مصدقة . ة العامة مصدقة . انوي انوي الث الث   من شهادةمن شهادةصورة صورة   --11

  ((  22صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك .                                        ) عددصورة من شهادة حسن السيرة والسلوك .                                        ) عدد  --22

  ((  22) عدد) عدد                                                                                                              الميالد.الميالد.صورة من شهادة صورة من شهادة   --33

  ((  22) عدد) عدد                                                    القانوني.القانوني.لوغه السن لوغه السن في حالة ب في حالة ب قامة الطالب قامة الطالب صورة من إصورة من إ  --44

    الطالب.الطالب.صورة من إقامة ولي أمر صورة من إقامة ولي أمر   --55

  ..صورة من جواز سفر الطالب ساري المفعولصورة من جواز سفر الطالب ساري المفعول  --66

  األمراض.األمراض.صورة من شهادة طبية بخلو الطالب من صورة من شهادة طبية بخلو الطالب من   --77

  ..  66××44ية مقاس ية مقاس مسمسصورة شصورة ش  2121  --88

  عالقي.عالقي.ملفين ملفين وضع المستندات في وضع المستندات في   --99

  

  الطالب:الطالب:توقيع توقيع 

  

  يتم سهمال أي ملف في حالة عدم استكمالهيتم سهمال أي ملف في حالة عدم استكماله  سوفسوف

  

للطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج سوف تجرى ل م مقابلة شخوية للطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج سوف تجرى ل م مقابلة شخوية   ملحوظة:ملحوظة:

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

  

  م لطلب الدراسة بالخارجم لطلب الدراسة بالخارجب المتقدب المتقدمات عن الطالمات عن الطالاستمارة معلواستمارة معلو

  --معلومات عن الطالب :معلومات عن الطالب :

  اسم الطالب رباعياً :                                                            جنسيته :اسم الطالب رباعياً :                                                            جنسيته :

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

د األوالد :                          ترتيب الطالب بين د األوالد :                          ترتيب الطالب بين عدعد                    :       :         د األسرةد األسرةأفراأفراعدد عدد 

عدد األخوة واألخوات الملتحقين بالمدارس :                                   عدد األخوة واألخوات الملتحقين بالمدارس :                                   ......................  ......................    أخوته :أخوته :

  رقم هاتف المنزل :رقم هاتف المنزل :

  ::/     تقدير/     تقدير        //، تاريخ التخرج :    ، تاريخ التخرج :    /      /              //تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة االبتدائية :    تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة االبتدائية :    

  ::تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة المتوسطة:    /    /      ، تاريخ التخرج :    /    /    تقديرتاريخ التحاق الطالب بالمدرسة المتوسطة:    /    /      ، تاريخ التخرج :    /    /    تقدير

  ::تقديرتقدير      تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة الثانوية   :    /    /      ، تاريخ التخرج :     /    /تاريخ التحاق الطالب بالمدرسة الثانوية   :    /    /      ، تاريخ التخرج :     /    /

  --وية :وية :الثان الثان   تقديرات الدراسةتقديرات الدراسة

  السنة الثانية تقدير :                   السنة الثالثة تقدير :السنة الثانية تقدير :                   السنة الثالثة تقدير :                            لى تقدير :     لى تقدير :     األو األو   السنةالسنة

  )    ( إيجار ، )    ( ملك ،  اإليجار السنوي :)    ( إيجار ، )    ( ملك ،  اإليجار السنوي :  السكن:السكن:نوب نوب 

  قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية :                                         قيمة فاتورة الهاتف :قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية :                                         قيمة فاتورة الهاتف :

  --الب :الب :ولي أمر الطولي أمر الطمعلومات عن معلومات عن 

  م ولي أمر الطالب ثالثي :                                              الجنسية :م ولي أمر الطالب ثالثي :                                              الجنسية :اساس

  مكان ميالد ولي أمر الطالب   .............                            وتاريخ الميالد :مكان ميالد ولي أمر الطالب   .............                            وتاريخ الميالد :

                                        المستوى التعليمي :                                        المستوى التعليمي :                                        

  الدخل الشهري :                          جهة العمل :الدخل الشهري :                          جهة العمل :                                      المهنة :    المهنة :    

  ::  جوالجوالعنوان العمل :                                                           رقم العنوان العمل :                                                           رقم ال

  --معلومات عن األقارب :معلومات عن األقارب :

  --أذكر ثالثة من أقاربك :أذكر ثالثة من أقاربك :

  االسم :االسم :  --11

  العنوان :العنوان :

  منزل :منزل :                                                      :     :     جوالجوالالالرقم رقم 

  العنوان :العنوان :                                                                                            االسم : االسم :   --22

  منزل :منزل :                :                              :                                جوالجوالرقم الرقم ال

            

  العنوان :العنوان :                                                                                    االسم :االسم :  --33

  منزل :منزل :                                              :             :             جوالجوالرقم الرقم ال
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  --معلومات عن المعارف :معلومات عن المعارف :

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

  العنوان :العنوان :                                                                                                    االسم :االسم :  --11

  : عمل :                                     منزل :: عمل :                                     منزل :  جوالجوالرقم الرقم ال

  

  العنوان :العنوان :                                                                                                    االسم :االسم :  --22

  :                                     منزل ::                                     منزل :  جوالجوالرقم الرقم ال

  

  العنوان :العنوان :                                                                                                  االسم : االسم :   --33

  :                                      منزل ::                                      منزل :  جوالجوالرقم الرقم ال

  

  
  

  المرفقات : المرفقات : 

  طالب.طالب.الالسكن ولي أمر سكن ولي أمر   من عقد إيجارمن عقد إيجارصورة صورة   --11

  صورة من آخر فاتورة كهرباء وهاتف ولي أمر الطالب .صورة من آخر فاتورة كهرباء وهاتف ولي أمر الطالب .  --22

  شهادة من جهة العمل براتب ولي أمر الطالب.شهادة من جهة العمل براتب ولي أمر الطالب.  --33

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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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  رار رار                                 إقإق

  

  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 

وأنني أقر بموافقتي وأنني أقر بموافقتي                                                                 ................................................  ةةجامعجامع  ..............................

  ..على الترشيح في هذا التخصص والتزم بعدم المطالبة بتعديل التخصص إطالقاً على الترشيح في هذا التخصص والتزم بعدم المطالبة بتعديل التخصص إطالقاً 

  وعلى ذلك أوقع وعلى ذلك أوقع 

  االس   م : االس   م : 

  التوقي  ع:التوقي  ع:

  التاريخ :التاريخ :
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  وتعهد وتعهد   إق              رارإق              رار

أق  رر أنن  ي أطلع  ت عل  ى أق  رر أنن  ي أطلع  ت عل  ى ..................................................................................................................  أدناه /أدناه /أنا الموقع أنا الموقع 

وألت  زم وأتعه  د بتنفي  ذ التعليم  ات وألت  زم وأتعه  د بتنفي  ذ التعليم  ات   للطالب المتفوقينللطالب المتفوقينالخيري الخيري لصندوق لصندوق لمؤسسة المؤسسة االنظام األساسي النظام األساسي 

  بالنظام.بالنظام.الواردة فيه وفي حالة مخالفتي لها تترتب علي الجزاءات الموضحة الواردة فيه وفي حالة مخالفتي لها تترتب علي الجزاءات الموضحة 

ب  أول بخط  ة الدراس  ة وباس  تالم المص  اريف ب  أول بخط  ة الدراس  ة وباس  تالم المص  اريف   المؤسس  ة أوالً المؤسس  ة أوالً   أواف  ي إدارةأواف  ي إدارةن ن نن  ي أتعه  د ب  أنن  ي أتعه  د ب  أكم  ا أكم  ا أ

الخاصة بمعيشتي وإيصاالت الرسوم الدراسية الخاصة بكل فصل دراسي . كم  ا أتعه  د ب  إبال  الخاصة بمعيشتي وإيصاالت الرسوم الدراسية الخاصة بكل فصل دراسي . كم  ا أتعه  د ب  إبال  

  عن أي سفر خارج مقر دراستي وعودتي إليه . عن أي سفر خارج مقر دراستي وعودتي إليه . المؤسسة المؤسسة 

الجامعة الجامعة ور صدورها من ور صدورها من اختياراتي فاختياراتي ف  وأتعهد بإرسال التقارير الدورية عن سير دراستي ونتائجوأتعهد بإرسال التقارير الدورية عن سير دراستي ونتائج

الت  ي أدرس فيه  ا وتقص  يري ف  ي االلت  زام بإرس  ال المس  تندات المطلوب  ة بعرض  ي للج  زاء الت  ي أدرس فيه  ا وتقص  يري ف  ي االلت  زام بإرس  ال المس  تندات المطلوب  ة بعرض  ي للج  زاء 

  المساعدة.المساعدة.والحرمان من والحرمان من 

كما أني أتعهد بااللتزام بالتفوق في الحد األدنى الذي ق  رره الص  ندوق وه  و جي  د ج  داً، وأتعه  د كما أني أتعهد بااللتزام بالتفوق في الحد األدنى الذي ق  رره الص  ندوق وه  و جي  د ج  داً، وأتعه  د 

ول  ة والمبتع  ث إليه  ا ول  ة والمبتع  ث إليه  ا عل  ى أنظم  ة الدعل  ى أنظم  ة الدم والمحافظ  ة م والمحافظ  ة بااللتزام بالدراسة والس  لوك األخالق  ي الس  لي بااللتزام بالدراسة والس  لوك األخالق  ي الس  لي 

  المؤسسة.المؤسسة.والطاعة لتعليمات والطاعة لتعليمات 

كما أنني أتعهد في حالة تركي الدراسة دون سبب شرعي مقبول وفصلي م  ن الجامع  ة أو ع  دم كما أنني أتعهد في حالة تركي الدراسة دون سبب شرعي مقبول وفصلي م  ن الجامع  ة أو ع  دم 

حص  ولي عل  ى تق  دير جي  د ج  داً ف  ي الفص  ل األول الت  زم ب  رد ك  ل المص  اريف الت  ي تحمله  ا حص  ولي عل  ى تق  دير جي  د ج  داً ف  ي الفص  ل األول الت  زم ب  رد ك  ل المص  اريف الت  ي تحمله  ا 

  دراستي.دراستي.الصندوق في سبيل الصندوق في سبيل 

  التوفيقالتوفيق  وهللا وليوهللا ولي

  توقيع الطالب /توقيع الطالب /                                                                                                                          

  ..................................  ولي أمر الطالب /ولي أمر الطالب /................................ ................................ أناأنا

كما أني أكفـل أبنـي المـذكور كما أني أكفـل أبنـي المـذكور   أقر بأني قد علمت علماً يقينياً بالتعليمات أعاله جمله وتفويال .أقر بأني قد علمت علماً يقينياً بالتعليمات أعاله جمله وتفويال .

في سـبيل دراسـته سذا في سـبيل دراسـته سذا المؤسسة المؤسسة  ا  ا تتواريف التي تحملواريف التي تحملبدفع كامل المبدفع كامل المأداء وأتع د أداء وأتع د كفالة غرم وكفالة غرم و

دون ســبم مشــروب يقبلــه الوــندوق ، كمــا أننــي علمــت دون ســبم مشــروب يقبلــه الوــندوق ، كمــا أننــي علمــت أنقطــع عن ــا وفشــل في ــا أو فوــل أنقطــع عن ــا وفشــل في ــا أو فوــل 

بالواجبات عل  أبني والتزامه بتنفيذها ، وفي حالة مخالفتـه ل ـذا التع ـد وتعليمـات األنظمـة بالواجبات عل  أبني والتزامه بتنفيذها ، وفي حالة مخالفتـه ل ـذا التع ـد وتعليمـات األنظمـة 

مـن المسـاعدو وحرمانـه مـن مـن المسـاعدو وحرمانـه مـن عرضـه للحرمـان عرضـه للحرمـان سـي للوـندوق يسـي للوـندوق يللنظام ومخالفته للنظام األساللنظام ومخالفته للنظام األسا

  الكلية التي سيدرس في ا .الكلية التي سيدرس في ا .

  وهللا على ما أقول شهيد ،،،وهللا على ما أقول شهيد ،،،

  العنوان :العنوان :                                    التاريخ :التاريخ :                                                        التوقيع :التوقيع :

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

  تاريخ  ه :تاريخ  ه :                  مص  دره :        مص  دره :                                    از :        از :        رقم الجو رقم الجو 
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  رم وأداء رم وأداء         ة غة غ          كفالكفال

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

اب اب بأن أقوم بإرج بأن أقوم بإرج                                                           كفاله غرم وأداء تضامنية مع والده                كفاله غرم وأداء تضامنية مع والده                

    على الطالب المذكور من رسوم     على الطالب المذكور من رسوم     المتفوقين المتفوقين   لطالبلطالبللق الخيري ق الخيري الصندو الصندو مؤسسة مؤسسة ه ه ت ت ما صرفما صرف

وأنه في حالة إبالغي بأن وأنه في حالة إبالغي بأن للمؤسسة للمؤسسة دراسية وراتب شهري حسب المستندات التي يقدمها دراسية وراتب شهري حسب المستندات التي يقدمها 

فأني التزم بالتضامن بإعادة كل ما فأني التزم بالتضامن بإعادة كل ما تها تها المساعدة عن الطالب حسب أنظمالمساعدة عن الطالب حسب أنظم  أوقفأوقف  المؤسسة قدالمؤسسة قد

  مذكور.مذكور.صرف على الطالب الصرف على الطالب ال

خرج الطالب واستكمال دراسته وامتنع عن أداء األقساط التي حددها خرج الطالب واستكمال دراسته وامتنع عن أداء األقساط التي حددها نه في حالة ت نه في حالة ت كما أكما أ

وال وال   بإرجاعها.بإرجاعها.على الطالب المذكور / فأنني أتعهد على الطالب المذكور / فأنني أتعهد   تتالصندوق إلعادة المبالغ التي صرفالصندوق إلعادة المبالغ التي صرف

    الطالب.الطالب.ه على ه على ت ت ما صرفما صرف  المؤسسة كلالمؤسسة كلتنقضي هذه الكفالة إال باسترجاب تنقضي هذه الكفالة إال باسترجاب 

   ع؛ ع؛أوق            أوق            وعلي       ه وعلي       ه 

  : : ولي أمر الطالب                       الطالب ولي أمر الطالب                       الطالب                                         لضامن       لضامن       الكفيل االكفيل ا

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

    ::العنوانالعنوان                                                          ::    العنوانالعنوان    :                            :                                العنوانالعنوان

  ::  رقم الجوالرقم الجوال                                                        ::  رقم الجوالرقم الجوال:                            :                              رقم الجوالرقم الجوال

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

                                                                              ::  التوقيعالتوقيع                                                        ::          التوقيعالتوقيع
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  عقد قـــــرض تعليميعقد قـــــرض تعليمي

      

    ،،العاليالعاليحيث أن الطالب /                                       يرغب في مواصلة تعليمة حيث أن الطالب /                                       يرغب في مواصلة تعليمة 

بإقراض الطالب من أجل بإقراض الطالب من أجل   تتلصندوق الخيري للطالب المتفوقين قد أقتنعلصندوق الخيري للطالب المتفوقين قد أقتنعااوحيث أن مؤسسة وحيث أن مؤسسة 

    من:من:تفق كل تفق كل فقد افقد ا  لذا،لذا،الغرض المذكور. الغرض المذكور. 

  ويمثله /                       طرف أول ويمثله /                       طرف أول   المتفوقين،المتفوقين،وق الخيري للطالب وق الخيري للطالب مؤسسة الصندمؤسسة الصند  --

  السيد /                                  الجنسية /                          طرف ثاني السيد /                                  الجنسية /                          طرف ثاني   --

    --  التالي:التالي:وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على 

  هذا البند . هذا البند .   منمن  يتجزأيتجزأا ال ا ال مة أعاله جزءمة أعاله جزء: تعتبر المقد: تعتبر المقد  أوالً أوالً 

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

كاملة من رسوم دراسية ونفقات إقامة , وتذكرة الذهاب لمكان الدراسة أول مرة والعودة كاملة من رسوم دراسية ونفقات إقامة , وتذكرة الذهاب لمكان الدراسة أول مرة والعودة 

  النهائية لمكان إقامة الطالب الدائمة . النهائية لمكان إقامة الطالب الدائمة . 

وتعتبر دفاتره المنظمة وتعتبر دفاتره المنظمة   األول،األول،سبما يراه الطرف سبما يراه الطرف ح ح   دفعات،دفعات،على على   مبالغ القرضمبالغ القرض  ثالثا: يتم دفعثالثا: يتم دفع

    دفعها.دفعها.حجة مطلقة لتحديد قيمة المبالغ التي حجة مطلقة لتحديد قيمة المبالغ التي 

رابعا: الطرف األول ال يتحمل أي مسؤولية ناشئة عن ديون رتبها الطرف الثاني على نفسه رابعا: الطرف األول ال يتحمل أي مسؤولية ناشئة عن ديون رتبها الطرف الثاني على نفسه 

    دراسته.دراسته.خالل فترة خالل فترة 

 يعتمد بأي  يعتمد بأي والوال  للغير،للغير،قرض قرض ي التمتع بالي التمتع بالخامسا: ال يحق للطرف الثاني التنازل عن حقه فخامسا: ال يحق للطرف الثاني التنازل عن حقه ف

    مخالف.مخالف.إجراء إجراء 

وحضور جميع المحاضرات النظرية وحضور جميع المحاضرات النظرية   للدراسة،للدراسة،: يلتزم الطرف الثاني بالتفر  الكامل : يلتزم الطرف الثاني بالتفر  الكامل سادساسادسا

كما يلتزم كما يلتزم   الدراسية،الدراسية،التي تجري خالل السنة التي تجري خالل السنة   االختباراتاالختباراتودخول جميع ودخول جميع   والعلمية،والعلمية،

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

كما عليه أن يلتزم بجميع األنظمة كما عليه أن يلتزم بجميع األنظمة   فيها،فيها،تقيد بأنظمة البالد التي يتقلى دراسته تقيد بأنظمة البالد التي يتقلى دراسته يحترم وييحترم وي

  وتعديالتها،وتعديالتها،المؤسسة المؤسسة ضعها ضعها ت ت واللوائح التي واللوائح التي 

والتبليغ عن والتبليغ عن   الكلية،الكلية،وإرسال مستندات التسجيل في وإرسال مستندات التسجيل في   الدراسية،الدراسية،  المؤسسة بالنتائجالمؤسسة بالنتائجمثل تبليغ مثل تبليغ 

  الخ.الخ.جتماعية ...... جتماعية ...... الشخصية واالالشخصية واال  أ على أوضاعهأ على أوضاعهوكل ما يطروكل ما يطر  الدراسة،الدراسة،تحركه من مكان تحركه من مكان 

سابعا: ينفسخ هذا العقد تلقائيا دونها حاجة إلى إنذار أو أي إجراء اخر ويسقط األجل الممنوب سابعا: ينفسخ هذا العقد تلقائيا دونها حاجة إلى إنذار أو أي إجراء اخر ويسقط األجل الممنوب 

    التالية:التالية:للتمديد في الحاالت للتمديد في الحاالت 

يستطع رفعه في الفصل الذي يليه إلى يستطع رفعه في الفصل الذي يليه إلى   إلى جيد ولمإلى جيد ولمإذا تدنى مستوى الطالب األكاديمي إذا تدنى مستوى الطالب األكاديمي   --أأ

    جدا(جدا(  )جيد)جيد

  ة.ة.الجامعالجامعصل من صل من إذا فإذا ف  --بب

  المرعية.المرعية.ذا أساء السلوك ولم يخضع للنظم والتقاليد ذا أساء السلوك ولم يخضع للنظم والتقاليد إإ  ––ج ج           

  المادي.المادي.إذا لم يعد بحاجة للعون إذا لم يعد بحاجة للعون       --دد          

  سلطاتها.سلطاتها.إذا أخل بقوانين البلد الذي يلتقي فيه دراسته وأخطرت عنه إذا أخل بقوانين البلد الذي يلتقي فيه دراسته وأخطرت عنه   --ء ء           

  المؤسسة.المؤسسة.إذا تكررت منه مغادرة مقر دراسته دون أخطار إذا تكررت منه مغادرة مقر دراسته دون أخطار   --و و           
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  كتابيا. كتابيا. المؤسسة المؤسسة و التخصص دون موافقة و التخصص دون موافقة يره الجامعة أيره الجامعة أفي حالة تغيفي حالة تغي  ––ز ز           

هو من حق هو من حق   (()سابعاً )سابعاً قدير توفر شروط أي من الحاالت النصوص عليها في الفقرة قدير توفر شروط أي من الحاالت النصوص عليها في الفقرة ت ت ثامنا: أن ثامنا: أن 

      الحالة.الحالة.الطرف األول حسب المعطيات المتوفرة عن الطرف األول حسب المعطيات المتوفرة عن 

  فعها وقيمتهافعها وقيمتهاتاسعا: يتم تسديد القرض على أقساط بعد تخرج الطالب يحدد شروطها وطرق دتاسعا: يتم تسديد القرض على أقساط بعد تخرج الطالب يحدد شروطها وطرق د

    األول.األول.ها وكل ما يتعلق بها الطرف ها وكل ما يتعلق بها الطرف وتاريخ بدايت وتاريخ بدايت 

يعفى الطالب من تسديد القرض أو أي جزء منه في حالة وفاته خالل الدراسة أو قبل يعفى الطالب من تسديد القرض أو أي جزء منه في حالة وفاته خالل الدراسة أو قبل   ::عاشراً عاشراً 

    القرض.القرض.إيفائه كامل إيفائه كامل 

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

  لمحاكمها.لمحاكمها.

  أخذ كل طرف نسخة للعميل بموجبها عند االقتضاء. أخذ كل طرف نسخة للعميل بموجبها عند االقتضاء. ختين أصليتين ختين أصليتين العقد من نسالعقد من نس  نظم هذانظم هذا

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

  

  الطرف الثانيالطرف الثاني                                                    الطرف األول         الطرف األول                             

  االس ماالس م          االس م                                   االس م                                                           

  التوقيع                                        التوقيعالتوقيع                                        التوقيع                          

                                                      

  


