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 عاهة تعليوات
  .ٝٝاػؽح ع٤ِٔح تـش٣وح ٣ٝٔألٛا ٝدهح ػ٘ا٣ح تٌَ االعرٔاسج ٣وشأ ٛزٙ إٔ ؿاُةًَ  ػ٠ِ -1

 . ٢ػاله ِٓل٤ٖ ك٢ أُغر٘ذاخ ٣ؼغ إٔ ؿاُةًَ  ػ٠ِ -2

 . أٓشٙ ٢ُٝ تظؽثح ٝ ِٓلٚ ٣ؽؼش إٔ ؿاُةًَ  ػ٠ِ -3

 . ؼازاالتر ك٢ هثُٞٚ اُـاُة ِٓق اعرالّ ٣ؼ٢٘ ال -4

 .ٝتؼ٘ا٣ح ٓشًضج دساعح االٗع٤ِض٣ح اُِـح ٣ذسط إٔ ؿاُةًَ  ػ٠ِ -5

-ك٤ض٣اا  - ٤ٔ٤ًاا  )اُؼ٤ِٔح ٝأُٞاد االٗع٤ِض٣ح اُِـح آرؽإ اظر٤اصٙ تؼذ إال ُالترؼاز اُـاُة ٣ششػ ال -6
 .(س٣اػ٤اخ-أؼ٤ا  

  .ػ٤ِٜا اُؽظٍٞ ٖٓ ٗرٌٖٔ اُر٢ أُواػذ ٝتٔٞظة ذوذ٣شاذْٜ ؼغة اُـِثح ٣ششػ -7

 ٓا ػؼ٤لح اُوثٍٞ ك٢ كشطرٚ ذٌٕٞ% 88 أد٠ٗ تؽذ ٓ٘خلغ ظذًا ظ٤ذ ذوذ٣ش ػ٠ِ اُؽاط٤ِٖ اُـِثح -8
  .اُرٞكَ ػ٠ِ ٝؼظُٞٚ اإلٗع٤ِض٣ح اُِـح ك٢ ترلٞهٚ اُؼؼق ٛزا ػٞع هذ ٣ٌٖ ُْ

 .اعرٌٔاُٚ ػذّ ؼاُح ك٢ ِٓق أ١ إٛٔاٍ ٣رْ عٞف -9

 ٝأدا  اُواشع ٣ٝؽؼاش ًلاُاح ؿاشّ     ذػوا  ػِا٠  ٣ٞهاغ  أُثرؼاس  اُـاُاة  ذششا٤ػ  ػِا٠  أُٞاكواح  ػ٘ذ -18
 -٣ِٝضّ تٔا ٢ِ٣ :

 . ٝاُغِٞى اُغ٤شج ٝؼغٖ اُلاػِح تاألخالم االُرضاّ -أ

 . اُذساعح ك٢ ذلٞهٚ اعرٔشاس -ب

ٚ  ٓششٝع تغثة إال اُذساعح ػٖ ٣٘وـغ ال تإٔ ٝاُذٙ ٖٓ ٝذؼٜذ اُرضاّ ذوذ٣ْ -ض  ؼاُاح  ٝكا٢  اُِع٘اح  ذوثِا
 . ُٚ دكغ ٓا ًَ ٣ذكغ ٓششٝع عثة تذٕٝ اُذساعح ذشًٚ

 . دساع٤ح سعّٞ أٝ ٓؼ٤ش٤ح عٞا  ُٚ أُؽُٞح أُثاُؾ اعرالٓٚ ٓغر٘ذاخ تاٗرظاّ ٣شعَ -د

 . ٝٗعاؼٚ ٢اُذساع ٙع٤ش ػٖ اُروش٣ش تئسعاٍ ٣ِرضّ كظَ ًَ آرؽإ تؼذ -ٛـ 

 ًَ كظَ ٣ِرضّ تئسعاٍ اُروش٣ش ػٖ ع٤ش دساعرٚ ٝك٢ ؼاُح ػذّ إسعاُٜا ذؤخش سٝاذثٚ . آرؽإتؼذ  -ٝ

 . أُغاػذج ػ٘ٚ ذوـغ شْ أٝال إٗزاس ُٚ دساعرٚ ك٢ ٣َٜٔ ؿاُة ١أ -ص

 . ساذثٚ ٖٓ ذخظْ ٣رشًٜا شْ ٓٞاد ٣غعَ ؿاُة أ١ -ؽ

 . ٝذ٘ل٤زٛا تٜا اُرو٤ذ ٝأُرضّ اُؼآح اُرؼ٤ِٔاخ ٝهشأخ اؿِؼد هذ تأ٢٘ٗ أدٗاٙ أُٞهغ أٗا أُرضّ

 : االعْ

 : اُرٞه٤غ

 : اُراس٣خ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 /     /     : ذاس٣ـــخ 

 

 /    /      أُٞاكن :  

 

 إقــــــرار
 

اُؽاطَ ػ٠ِ شٜادج اُصا٣ٞٗح اُؼآح _________________________أهش أٗا اُـاُة :

( تروذ٣ش :      ( هغْ أدت٢ )   ّ ( هغْ ػ٢ِٔ )    2   ٛـ /      14    ك٢ اُؼاّ اُذساع٢ )     

 -ا٢ِ٣ :( تٔ     (  ظ٤ذ ظذًا )     ٓٔراص )  

 أٝاًل : تأ٢٘ٗ هذ تِـد تإٔ اعرالّ ِٓل٢ ال ٣ؼ٢٘ ػٔإ هث٢ُٞ ك٢ إؼذٟ اُعآؼاخ .

 شا٤ًٗا: أذؼٜذ تإٔ أتِـٌْ ك٢ ؼاُح ذوذ٣ْ ِٓل٢ إ٠ُ أ١ ظٜح أخشٟ .

 : االعْ

 

 اُؼ٘ٞإ ٝاُٜاذق :

 

 اُرــٞه٤ـــغ :
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ذؽظِد ػ٠ِ شٜادج اُصا٣ٞٗح اُؼآح ُِؼاّ  _______________________________أٗا اُـاُة :  

 : ٖٓ دُٝح:                       ( تروذ٣ش :     ّ ( هغْ ػ٢ِٔ )   2     ٛـ /     14     اُذساع٢ )    

 تٔذ٣٘ح :                                         تٔذسعح : 

 ترذيحي في أحد  التخصصات التالية: آمل

1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

د أٝاكاااان ػِاااا٠ عاااالش ات٘اااا٢ ُِذساعااااح : اعااااْ اُٞاُااااذ............................................     ٌٓااااإ أُاااا٤ال  

 ..................... أٝ ٢ُٝ أٓشٙ........................................... اُؼَٔ : ........................

 ٛاذق اُؼَٔ :...............................................

 ٛاذق أُ٘ضٍ :.............................................. اُرٞه٤غ :              

 

ٝظشٝف ٝاُذٙ ٢ اُـاُة أُزًٞس ُؽغٖ ع٤شذٚ ــــــــــ............اصً............أٗا ...................... -1

 . ٝاالظرٔاػ٤حأُاد٣ح 

 ................اُرٞه٤غ ...................ٛاذق أُ٘ضٍ.....................ٛاذق اُؼَٔ.................اُؼ٘ٞإ

 

٢ اُـاُة أُزًٞس ُؽغٖ ع٤شذٚ ٝظشٝف ٝاُذٙ ـــــــــ...............................اصًأٗا ..............  -2

 . ٝاالظرٔاػ٤حأُاد٣ح 

 ...........اُؼ٘ٞإ.........................ٛاذق اُؼَٔ.....................ٛاذق أُ٘ضٍ...................اُرٞه٤غ ...
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 ادلستندات ادلطلىبة
 

 ( 2) ػذد                   دج اُصا٣ٞٗح اُؼآح ٓظذهح .        طٞسج ٖٓ شٜا -1

 ( 2) ػذد                    طٞسج ٖٓ شٜادج ؼغٖ اُغ٤شج ٝاُغِٞى .        -2

 ( 2) ػذد                               طٞسج ٖٓ شٜادج ا٤ُٔالد .               -3

 ( 2) ػذد٢ٗٞٗ .           ٖ اُواطٞسج ٖٓ إهآح اُـاُة ك٢ ؼاُح تِٞؿٚ اُغ -4

 طٞسج ٖٓ إهآح ٢ُٝ أٓش اُـاُة .  -5

 طٞسج ٖٓ ظٞاص علش اُـاُة عاس١ أُلؼٍٞ . -6

 طٞسج ٖٓ شٜادج ؿث٤ح تخِٞ اُـاُة ٖٓ األٓشاع . -7

 . 6×4طٞسج شٔغ٤ح ٓواط  12 -8

 ٝػغ أُغر٘ذاخ ك٢ ِٓل٤ٖ ػاله٢ . -9
 

 توقيع الطالب :

 

 يف حالة عدو استكنالهسوف يته إهنال أي ملف 

ملحوظةةة ل للبل ةةة الةةيفاا د يف الد اسةةة يف ا ةةا هل سةةوف ةةةيف   ةةه م ا لةةة       

 شخصية وامتحان يف اللغة اإلجنليزية واملواد العلنية اليت حتددها اللجنة .
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 ســـــــــــــــــــــــــــري
 استوارة هعلىهات عن الطالب ادلتقدم لطلب الدراسة باخلارج

 -اُـاُة : ٓؼِٞٓاخ ػٖ

 ظ٘غ٤رٚ :     ______________________________اعْ اُـاُة ستاػ٤ًا :

 /    /          ، ٌٓإ اُٞالدج :                             اُؼٔش    :   ذاس٣خ ا٤ُٔالد :  

__________  ذشذ٤ة اُـاُة ت٤ٖ أخٞذٚ : ________ػذد األٝالد : _______ػذد أكشاد األعشج :

 سهْ ٛاذق أُ٘ضٍ : __________ألخٞج ٝاألخٞاخ أُِرؽو٤ٖ تأُذاسط : ػذد ا

 ذوذ٣ش:    /       /      ، ذاس٣خ اُرخشض :      /       /       ذاس٣خ اُرؽام اُـاُة تأُذسعح االترذائ٤ح :  

 /    ذوذ٣ش:     /       ، ذاس٣خ اُرخشض :      /       /      ذاس٣خ اُرؽام اُـاُة تأُذسعح أُرٞعـح:   

 /   ذوذ٣ش:     /        /      ، ذاس٣خ اُرخشض :       /         ذاس٣خ اُرؽام اُـاُة تأُذسعح اُصا٣ٞٗح   : 

 -تقديرات الدرادة الثانوية :

 __________اُغ٘ح اُصاُصح ذوذ٣ش :_________اُغ٘ح اُصا٤ٗح ذوذ٣ش :________اُغ٘ح األ٠ُٝ ذوذ٣ش :

 ____________( ِٓي ،  اإل٣عاس اُغ١ٞ٘ :    ( إ٣عاس ، )      )  ٗٞع اُغٌٖ : 

 ___________ه٤ٔح كاذٞسج اُٜاذق :____________________ه٤ٔح كاذٞسج اٌُٜشتا  اُشٜش٣ح : 

 -معلومات رن ولي أمر الطالب :

 ___________اُع٘غ٤ح :____________________________اعْ ٢ُٝ أٓش اُـاُة شالش٢ :

 ____________ٝذاس٣خ ا٤ُٔالد :                    _____________الد ٢ُٝ أٓش اُـاُة   ٌٓإ ٤ٓ

 المدتوى التعليمي :                                                           

 ____________ظٜح اُؼَٔ :______________ اُذخَ اُشٜش١ : ____________أُٜ٘ح : 

 ____________سهْ اُٜاذق :  ________________________________ػ٘ٞإ اُؼَٔ : 

 -معلومات رن األقارب :
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 -أرًش شالشح ٖٓ أهاستي :

 اُؼ٘ٞإ :                                                 االعْ : -1

 ٓ٘ضٍ :            سهْ اُٜاذق :ػَٔ :                            

 اُؼ٘ٞإ :                                   االعْ :               -2

 ٓ٘ضٍ :        سهْ اُٜاذق : ػَٔ :                               

 اُؼ٘ٞإ :       االعْ :                                            -3     

 ٓ٘ضٍ :        سهْ اُٜاذق : ػَٔ :                                

 -رن المعارف : معلومات

 -أرًش شالشح أشخاص ٖٓٔ ٣ؼشكٞٗي :

 اُؼ٘ٞإ :        االعْ :                                              

 ٓ٘ضٍ :      سهْ اُٜاذق : ػَٔ :                                  

 اُؼ٘ٞإ :     االعْ :                                                 

 ٓ٘ضٍ :       ْ اُٜاذق : ػَٔ :                                 سه

 اُؼ٘ٞإ :      االعْ :                                                

 ٓ٘ضٍ :     سهْ اُٜاذق : ػَٔ :                                   

 

 المرفقاث : 
 ٣عاس عٌٖ ٢ُٝ أٓش اُـاُة .طٞسج ٖٓ ػوذ إ -

 طٞسج ٖٓ آخش كاذٞسج ًٜشتا  ٝٛاذق ٢ُٝ أٓش اُـاُة . -

 شٜادج ٖٓ ظٜح اُؼَٔ تشاذة ٢ُٝ أٓش اُـاُة. -

 أقرار بصحت البياناث الىاردة أعاله وأتحمل نتيجت عدم صحتها

 االعـــْ :

 

 اُراس٣خ :                                                                    :اُرٞه٤غ 

 

 التاريخ :
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 إقـــــــرار
 

 

                                              _____________________________________ أٗا اُـاُةأهش 

ٝم اُخ٤ش١ ُِـالب أُرلٞه٤ٖ هذ سشؽ٢٘ ُِذساعح ك٢ ػِٔد تإٔ اُظ٘ذ هذ تأ٢ٗ

ٝ إ٢٘ٗ  _________________تعآؼح  ______________ذخظض

تؼذّ أُـاُثح ترؼذ٣َ ُرخظض ٝ اُرضّ اأهش تٔٞاكور٢ ػ٠ِ اُرشش٤ػ ك٢ ٛزا 

اُرخظض إؿالهًا ، ٝأ٢٘ٗ أهش تؼ٢ِٔ إٔ إظشا اخ اُرؽ٣َٞ ٖٓ ذخظض إ٠ُ 

 ُِٞائػ اُعآؼح . ذرْ إال ٝكوًا  ذخظض آخش ال

 

 ٝػ٠ِ رُي أٝهغ

 

 

 

 

 

 

 االعْ:

 اُرٞه٤غ :  

 اُراس٣خ :
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 إقـــرار و تعــهــد
أهاش أٗ٘ا٢ أؿِؼاد ػِا٠ اُ٘ظااّ       _______________________________أٗا أُٞهاغ أدٗااٙ   

األعاع٢ ُٔؤعغح اُظ٘ذٝم اُخ٤ش١ ُِـالب أُرلٞه٤ٖ ٝ أُرضّ ٝ أذؼٜذ تر٘ل٤از اُرؼ٤ِٔااخ اُاٞاسدج ك٤اٚ     
  .٢ِ اُعضا اخ أُٞػؽح ك٢ اُ٘ظاّٝك٢ ؼاُح ٓخاُلر٢ ُٜا ذرشذة ػ

عغااح أٝال تاأٍٝ تخـااح اُذساعاح ٝ تاعاارالّ أُظااس٣ق اُخاطااح    تااإٔ أٝاكا٢ إداسج أُؤ  ًٔاا أٗ٘اا٢ أذؼٜاذ  
تٔؼ٤شر٢ ٝ إ٣ظاالخ اُشعّٞ اُذساع٤ح اُخاطح تٌَ كظَ دساع٢ . ًٔا أذؼٜذ تئتالؽ أُؤعغح ػٖ أ١ 

 .٤ُٚإعلش خاسض ٓوش دساعر٢ ٝ ػٞدذ٢ 

ع٤ش دساعر٢ ٝ ٗرائط اخرثاساذ٢ كٞس طذٝسٛا ٖٓ اُعآؼح اُر٢  ٍ اُرواس٣ش اُذٝس٣ح ػٖأذؼٜذ تئسعاٝ  
أُغاار٘ذاخ أُـِٞتااح ٣ؼشػاا٢٘ ُِعااضا  ٝ اُؽشٓااإ ٓااٖ   تئسعاااٍادسط ك٤ٜااا  ٝ ذوظاا٤ش١ كاا٢ االُرااضاّ 

 .أُغاػذج

تااالُرضاّ   أذؼٜاذ تاالُرضاّ تاُرلٞم تاُؽاذ األدٗا٠ اُاز١ هاشسٙ اُظا٘ذٝم ٝٛاٞ ظ٤اذ ظاذا ٝ          أذؼٜذ إ٢ًٗٔا  
ٝأُؽاكظح ػ٠ِ أٗظٔح اُذُٝاح ٝأُثرؼاس إ٤ُٜاا ٝاُـاػاح ُرؼ٤ِٔااخ      تاُذساعح ٝ اُغِٞى األخاله٢ اُغ٤ِْ 

  .أُؤعغح 

كاا٢ ؼاُااح ذشًاا٢ اُذساعااح دٕٝ عااثة شااشػ٢ ٓوثااٍٞ أٝ كظاا٢ِ ٓااٖ اُعآؼااح أٝ ػااذّ     أذؼٜااذأٗ٘اا٢ ًٔااا 
اُرا٢ ذؽِٜٔاا اُظا٘ذٝم كا٢      ٔظااس٣ق ؼظ٢ُٞ ػ٠ِ ذوذ٣ش ظ٤اذ ظاذا كا٢ اُلظاَ األٍٝ اُراضّ تاشد ًاَ اُ       

  عث٤َ دساعر٢

 ٝ اهلل ٢ُٝ اُرٞك٤ن

 

                                                                                      ذٞه٤غ اُـاُة

 

 ______________________٢ُٝ أٓش اُـاُة  ________________________أٗا 
ًلاُاح ؿاشّ   ٗا٢ أًلاَ ات٘ا٢ أُازًٞس     ًٔاا أ   .ٝذلظا٤الً  ظِٔاحً  أػالٙتاُرؼ٤ِٔاخ  ٣و٤ً٘ا أهش تأ٢ٗ ػِٔد ػًِٔا

ٚ ٝأدا   كشاَ  ٝ ٜاا اٗوـاغ ػ٘ إرا  ٝ أذؼٜذ تذكغ ًآَ أُظاس٣ق اُر٢ ذؽِٔرٜا أُؤعغح ك٢ عث٤َ دساعار
ك٤ٜا أٝ كظَ دٕٝ عاثة ٓشاشٝع ٣وثِاٚ اُظا٘ذٝم . ًٔاا إٗ٘ا٢ ػِٔاد تاُٞاظثااخ ػِا٠ ات٘ا٢ ٝ اُرضآاٚ            

ُِظا٘ذٝم  ٝٓخاُلرٚ ُِ٘ظاّ األعاع٢ ِ٘ظاّ ُ األٗظٔحذؼ٤ِٔاخ ك٢ ؼاُح ٓخاُلرٚ ُٜزا اُرؼٜذ ٝتر٘ل٤زٛا ٝ 

 .  ٝؼشٓاٗٚ ٖٓ ا٤ٌُِح اُر٢ ع٤ذسط ك٤ٜا. ؼشػٚ ُِؽشٓإ ٖٓ أُغاػذج٣

 ٝ اهلل ػ٠ِ ٓا أهٍٞ ش٤ٜذ  

 

اُؼ٘ٞإ                     اُرٞه٤غ                                                 اُراس٣خ                    

ذاس٣خٜا           ٓظذسٛا                             سهْ اإلهآح                                         

ذاس٣خٚ        ٓظذسٙ                           سهْ اُعٞاص                                           
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 (1)رقن منىذج

 ترشيح إقرار
 ترششا٤ؽ٢  ػِٔاد  هاذ  تاأ٢ٗ                                                               اُـاُاة  أٗا أهش

 ؼغااة) ُثشٗااآط اُوااشع اُرؼ٤ِٔاا٢(  أُرلااٞه٤ٖ،  ُِـااالب اُخ٤ااش١ اُظاا٘ذٝم ٓؤعغااح هثااَ ٓااٖ

 ِا٠ ػ اؿِؼد هذ ٝأ٢٘ٗ ، أُرلٞه٤ٖ ُِـالب اُخ٤ش١ اُظ٘ذٝم ٓؤعغح الخرثاساخ اُٜ٘ائ٤ح اُ٘رائط

 ٝإٔ أعاشذ٢  ؼغااب  ػِا٠  األٍٝ ُِلظَ دساعر٢ ذٌِلح ذٌٕٞ إٔ ػ٠ِ ٗظد اُر٢ أُؤعغح ُٞائػ

( ظاذا  ظ٤ذ) تروذ٣ش األٍٝ ُِلظَ ٗر٤عر٢ ًاٗد إرا ُٞائؽٜا ؼغة ػ٢ِ اُظشف عرر٠ُٞ أُؤعغح

 -: اُرا٢ُ اُ٘ؽٞ ػ٠ِ ع٤رْ اُظشف ٝإٔ األهَ ػ٠ِ

  ( د٣٘اس ٝشالشٕٞ ٓائح كوؾ) أسد٢ٗ د٣٘اس(138) ؼذٝد ك٢ شٜش١ ساذة -1

 د٣٘ااس ( 15) أٝ اُٜ٘ذعاح  ٤ٌُِااخ  اُٞاؼاذج  ُِغااػح  د٣٘ااس ( 28)ٓثِؾ ذرعاٝص ال دساع٤ح سعّٞ -2

 . اُ٘ظش٣ح ٤ٌُِِاخ د٣٘اس(18)ٝ ، اُؽاعٞب ٝػِّٞ اُؼِّٞ ٤ٌُِاخ

ٖ  أُؤعغح كئٕ اُروذ٣ش رُي ػ٠ِ ؼظ٢ُٞ ػذّ ؼاُح ٝك٢ ٕ  ٝأذؼٜاذ  ػِا٢  اُظاشف  ذرا٠ُٞ  ُا  ال تاأ

 . اُششؽ رُي ذـث٤ن ٖٓ  تاالعرص٘ا أؿاُة

 . تٚ اإلهشاس ذْ ٓا ػ٠ِ ٝٝاكن تاإلهشاس ظا  تٔا أٓش١ ٢ُٝ ػِْ ٝهذ

 أٝهغ،،، رُي ٝػ٠ِ

 

  ٝأُٞاكوح تاُؼِْ اُـاُة أٓش ٢ُٝ ذٞه٤غ                                    -: اُـاُة ك٤ٚ تٔا أُوش

 

 :االعْ        :                                               االعْ

 

 :اُرٞه٤غ:                                                    اُرٞه٤غ

 

:اُراس٣خ:                                                    اُراس٣خ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                             

 ( 2منىذج رقن ) 

 دراسيإقرار تىفري هقعد 

 

 __________________ٝاُذ اُـاُة /_______________________أهش أٗا /

تأ٢٘ٗ هذ ٝاكود ػ٠ِ إٔ ذوّٞ ٓؤعغح اُظ٘ذٝم اُخ٤ش١ ُِـاالب أُرلاٞه٤ٖ تثازٍ اُعٜاذ ُراٞك٤ش      

 ٓوؼذًا دساع٤ًا كوؾ ألت٢٘ ك٢ اؼذ اُعآؼاخ.

 عٌٖ ٝذشؼ٤َ ... اُخ .ػ٠ِ إٔ أهّٞ ترؽَٔ ًاكح ٗلواذٚ ٖٓ سعّٞ دساع٤ح ٝٓظاس٣ق إػاشح ٝ

ٝأهش تأ٢٘ٗ ُٖ أؿاُة أُؤعغح إٔ ذرؽَٔ ًَ أٝ تؼغ ٗلواذٚ اُذساع٤ح ٢ٌُٗٞ هاادس ٓاٖ اُ٘اؼ٤اح    

 أُاد٣ح ُرؽَٔ ٗلواخ دساعرٚ .

ٝأُرااضّ تااإٔ ٣رثااغ أت٘اا٢ ذؼ٤ِٔاااخ ٝ ُااٞائػ أُؤعغااح ٝإٔ ٣ٌاإٞ رٝ عااِٞى ؼغااٖ ٓااغ األعاااذزج       

ذاا٘ؼٌظ عااِث٤ًا ػِاا٠ عاأؼح أُؤعغااح  اُراا٢  ٝاُااضٓال  كاا٢ اُذساعااح ٝأال ذثااذس ٓ٘ااٚ أ١ ذظااشكاخ

 ٝكشخ ُٚ أُوؼذ اُذساع٢ .

ًٔا إٔ أت٢٘ هذ ػِْ تاُرضآاٚ توثُٞاٚ اُرخظاض اُاز١ ٣ارْ ذاٞك٤شٙ ٓاٖ هثاَ ٝصاسج اُرؼِا٤ْ اُؼاا٢ُ           

إلظاشا اخ  تاألسدٕ ، ٝ إٗٚ ٤ُظ ُٚ اُؽن تؼذ رُي ك٢ أُـاُثاح ترؼاذ٣َ ذخظظاٚ إؿالهاًا إال ٝكواًا      

 ٘ظاّ ك٢ ًَ ٤ًِح ٝظآؼح ، ٝال دخَ ُٔؤعغح اُظ٘ذٝم ك٢ رُي . ٝٓا ٣رـِثٚ اُ ا٤ٌُِح

 

 ٝػ٠ِ رُي أٝهغ

 االعْ :

 اُرٞه٤غ :

 اُراس٣خ :
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 كفالـــــة غــــرم وأداء 

 __________________أًلَ اُـاُة /__________________أٗا أُٞهغ أدٗاٙ /

ٕ أهّٞ تئسظاع تأ________________________ًلاُٚ ؿشّ ٝأدا  ذؼا٤٘ٓح ٓغ ٝاُذٙ 

ٓا طشكرٚ ٓؤعغح اُظ٘ذٝم اُخ٤ش١ ُِـاالب أُرلاٞه٤ٖ   ــاـ ػِا٠ اُـاُاة أُازًٞس ٓاٖ سعاّٞ         

دساعاا٤ح ٝساذااة شااٜش١ ؼغااة أُغاار٘ذاخ اُراا٢ ٣وااذٜٓا ُِٔؤعغااح ٝأٗااٚ كاا٢ ؼاُااح إتالؿاا٢ تااإٔ    

أُؤعغح  هذ أٝهق أُغاػذج ػٖ اُـاُاة ؼغاة أٗظٔرٜاا كاأ٢ٗ اُراضّ تاُرؼاآٖ تئػاادج ًاَ ٓاا          

 ٠ِ اُـاُة أُزًٞس.طشف ػ

ًٔااا أٗااٚ كاا٢ ؼاُااح ذخااشض اُـاُااة ٝاعاارٌٔاٍ دساعاارٚ ٝآر٘ااغ ػااٖ أدا  األهغاااؽ اُراا٢ ؼااذدٛا           

اُظاا٘ذٝم إلػااادج أُثاااُؾ اُراا٢ طااشكد ػِاا٠ اُـاُااة أُاازًٞس / كااأ٢٘ٗ أذؼٜااذ تئسظاػٜااا . ٝال         

 ذ٘وؼ٢ ٛزٙ اٌُلاُح إال تاعرشظاع أُؤعغح  ًَ ٓا طشكرٚ ػ٠ِ اُـاُة . 

 أٝهــــــــــــغ ؛؛؛؛ ٝػ٤ِـــــــٚ

 ٢ُٝ أٓش اُـاُة                       اُـاُة :     اٌُل٤َ اُؼآٖ                       

 سهْ ا٣ُٜٞح  :                           االعْ :   سهْ ا٣ُٜٞح :                           

 اُؼ٘ٞإ:                            اُؼ٘ٞإ  :      اُؼ٘ٞإ     :                           

 خ اُؼَٔ :                            خ أُ٘ضٍ :    خ اُؼَٔ    :                          

 خ أُ٘ضٍ   :                           اُرٞه٤غ   :      خ أُ٘ضٍ   :                        

                                       اُرٞه٤غ      :        اُرٞه٤غ      :                      
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 قرض تعليوي(عقد )
ٝ ؼ٤س إٔ ٓؤعغاح   اُؼا٢ُؼ٤س إٔ اُـاُة ................................... ٣شؿة ك٢ ٓٞاطِح ذؼ٤ِٔٚ 

َ اُـشع أُزًٞس ُزا كواذ اذلان   اُـاُة ٖٓ أظ تئهشاعاُظ٘ذٝم اُخ٤ش١ ُِـالب أُرلٞه٤ٖ هذ اهر٘ؼد 

 ٖٓ ًَ 

 ؿشف أٍٝ ____________________ٓؤعغح اُظ٘ذٝم اُخ٤ش١ ُِـالب أُرلٞه٤ٖ  ٝ ٣ٔصِٚ  -

  ؿشف شا٢ٗ ______________اُع٘غ٤ح  ___________________________اُغ٤ذ  -

 -ٝٛٔا تٌآَ أ٤ِٛرٜٔا أُؼرثشج ششػًا ٝٗظآًا ػ٠ِ اُرا٢ُ :

  اُث٘ذ .وذٓح أػالٙ ظضأ ال ٣رعضأ ٖٓ ٛزا ذؼرثش أُ :أوال 

ذٌِلح اُذساعاح ًآِاح ٓاٖ     تئهشاػُٚر٤ٌٖٔ اُـشف اُصا٢ٗ ٖٓ ٓراتؼح دساعرٚ ٣وّٞ اُـشف األٍٝ  ثانيا:

سعّٞ دساع٤ح ٝ ٗلواخ إهآح ٝ ذزًشج اُزٛاب إ٠ُ ٌٓإ اُذساعح أٍٝ ٓشج ٝ اُؼٞدج اُٜ٘ائ٤ح إُا٠ ٌٓاإ   

  . إهآح اُـاُة اُذائٔح

٣شاٙ اُـشف األٍٝ ٝذؼرثاش دكااذشٙ أُ٘ظٔاح ؼعاح      ٣رْ دكغ ٓثاُؾ اُوشع ػ٠ِ دكؼاخ ، ؼغة ٓا  ثالثا:

 ٓـِوح ترؽذ٣ذ ه٤ٔح أُثاُؾ اُر٢ دكؼٜا 

أ١ ٓغاؤ٤ُٝح ٗاشا ح ػاٖ د٣إٞ سذثٜاا اُـاشف اُصاا٢ٗ ػِا٠ ٗلغاٚ خاالٍ            ٣رؽَٔ اُـشف األٍٝ ال رابعا:

  .كرشج دساعرٚ

ِـ٤ااش ٝ ال ٣ؼرٔااذ تااأ١ إظااشا  ُ تاااُوشعػااٖ ؼوااٚ كاا٢ اُرٔرااغ ال ٣ؽاان ُِـااشف اُصااا٢ٗ اُر٘اااصٍ  خاهســا:

 ٓخاُق.

ٝ  ٤ِٔح٣ِرضّ اُـشف اُصا٢ٗ تاُرلشؽ اٌُآَ ُِذساعح ٝ ؼؼٞس ظ٤ٔغ أُؽاػشاخ اُ٘ظش٣ح ٝ اُؼ سادسا:

ًااد٢ٔ٣  األ ٤ح ًٔا ٣ِرضّ تأُؽاكظح ػ٠ِ ٓغرٞاٙدخٍٞ ظ٤ٔغ االخرثاساخ اُر٢ ذعش١ خالٍ اُغ٘ح اُذساع

غح ٝعِٞى إعال٢ٓ ه٣ْٞ ٝإٔ ٣ؽرشّ ٝ ٣رو٤ذ تأٗظٔاح اُثِاذ اُرا٢ ٣رِوا٠ دساعارٚ ك٤ٜاا       ٝكن ُٞائػ أُؤع

ٓصااَ ذث٤ِااؾ أُؤعغااح تاُ٘رااائط ٝذؼااذ٣الذٜا ًٔااا ػ٤ِااٚ إٔ ٣ِرااضّ تع٤ٔااغ اُِااٞائػ اُراا٢ ذؼااؼٜا أُؤعغااح  

اُذساع٤ح ٝ إسعاٍ ٓغر٘ذاخ اُرغع٤َ ك٢ ا٤ٌُِح ٝ اُرث٤ِؾ ػٖ ذؽشًٚ ٖٓ ٌٓإ اُذساعح ٝ ًَ ٓاا ٣ـاشأ   

 ....أُخ.٠ِ أٝػاػٚ اُشخظ٤ح ٝ االظرٔاػ٤حػ
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ؼاظااح إُاا٠ إٗاازاس أٝ أ١ إظااشا  آخااش ٝ ٣غااوؾ  األظااَ أُٔ٘ااٞغ   ٣٘لغااخ ٛاازا اُؼوااذ ذِوائ٤ااا دٕٝ ســابعا:

 -:ُِرٔذ٣ذ ك٢ اُؽاالخ اُرا٤ُح

األًاد٢ٔ٣ إ٠ُ ظ٤ذ ٝ ُْ ٣غرـغ سكؼٚ كا٢ اُلظاَ اُاز١ ٤ِ٣اٚ إُا٠ ظ٤اذ       إرا ذذ٠ٗ ٓغرٟٞ اُـاُة  - أ

 .ظذا

 .ُعآؼح إرا كظَ ٖٓ ا - ب

  .إرا أعا  اُغِٞى ٝ ُْ ٣خؼغ ُِ٘ظْ ٝ اُروا٤ُذ أُشػ٤ح   - ج

 إرا ُْ ٣ؼذ تؽاظح ُِؼٕٞ أُاد١. - د

 .إرا أخَ توٞا٤ٖٗ اُثِذ اُز١ ٣رِو٠ دساعرٚ ك٤ٜا ٝ أخـشخ ػ٘ٚ عِـاذٜا  -  

 .أُؤعغح إخـاسسخ ٓ٘ٚ ٓـادسج ٓوش دساعرٚ دٕٝ إرا ذٌش - و

 اكوح أُؤعغح ًرات٤ًا.ُرخظض دٕٝ ٓٞك٢ ؼاُح ذـ٤٤شٙ ُِعآؼح أٝ ا - ز

( ٛااٞ ٓااٖ ؼاان عاااتؼًاإٕ ذوااذ٣ش ذااٞكش شااشٝؽ أ١ ٓااٖ اُؽاااالخ أُ٘ظااٞص ػ٤ِٜااا كاا٢ اُلوااشج )  ثاهنــا:

 ؼغة أُؼـ٤اخ أُرٞكشج ػٖ اُؽاُح.اُـشف األٍٝ 

٣رْ ذغذ٣ذ اُوشع ػ٠ِ أهغاؽ تؼذ ذخشض اُـاُة ٣ؽذد ششٝؿٜا ٝؿشم دكؼٜا ٝه٤ٔرٜا ٝذااس٣خ   تاسعا:

 ن تٜا اُـشف األٍٝ ٣رؼِ تذا٣رٜا ًَٝ ٓا

لائاٚ  ٣أ١ ظاض  ٓ٘اٚ كا٢ ؼاُاح ٝكاذاٚ خاالٍ اُذساعاح أٝ هثاَ إ         أ٣ٝؼلا٠ اُـاُاة ترغاذ٣ذ اُواشع      عاشرُا:

 تٌآَ اُوشع .

 ك٤ٚ تٔؽأًٜا . االخرظاصاُؼوذ ألٗظٔح أٌُِٔح اُؼشت٤ح اُغؼٞد٣ح ٣ٝ٘ؼوذ  ا٣خؼغ ٛز احلادي عشر :

 غخح ُِؼَٔ تٔٞظثٜا ػ٘ذ االهرؼا أخز ًَ ؿشف ٗ ٛزا اُؼوذ ٖٓ ٗغخر٤ٖ أط٤ِر٤ٖ ٗظْ

 ك٢ ....................................... أُٞاكن اُرٞه٤غ  ظشٟ  ػ٤ِٚ

 اُـشف اُصا٢ٗ                 اُـشف األٍٝ 

 االعْ         االعْ 

 اُرٞه٤غ         اُرٞه٤غ

 

 

 



 15 

 إقــــــرار وتعهد
 

...........................................ُٝااا٢ أٓاااش اُـاُاااة :    اهاااش ٝأذؼٜاااذ أٗاااا ..............  

 ..................................................... تاُرا٢ُ  :

تاااإ ٣اااذخَ ات٘ااا٢ كااا٢ آرؽاااإ أُ٘اكغاااح اُرااا٢ ذعش٣اااٚ ظآؼاااح ؼؼاااشٓٞخ ُِؼِاااّٞ          -1 

٤ِااض١ ٝاُش٣اػاا٤اخ ( أٝ ٝاُرٌُ٘ٞٞظ٤ااا كاا٢ أُااٞاد )اُل٤ض٣ااا  ، ٝا٤ٔ٤ٌُااا  ، ٝاإلؼ٤ااا  ٝاالٗع

 أ١ ٓٞاد أخشٟ ذوشسٛا اُعآؼح ؼغة ٗظآٜا .

كاا٢  ؼاااٍ ٗعاؼااٚ كاا٢ االٓرؽااإ اُااز١ ذعش٣ااٚ اُعآؼااح ٝذااْ هثُٞااٚ ذااذكغ ُااٚ ٓؤعغااح          -2

اُظ٘ذٝم اُخ٤ش١ ه٤ٔح ذازًشج اُغالش تاُؽااكالخ اُرا٢ دكؼٜاا ػ٘اذ عالشٙ إلظاشا  االٓرؽاإ          

 تؼذ ٜٗا٣ح اُلظَ األٍٝ ٝذض٣ٝذٗا تاُ٘ر٤عح  

ك٢ ؼاٍ ٗعاؼٚ ٝذغع٤ِٚ ػِا٠ اُ٘ظااّ اُؼااد١ ٝاظر٤ااصٙ اُلظاَ األٍٝ ترواذ٣ش ظ٤اذ ظاذًا          -3

عا٤ذكغ ُااٚ اُظا٘ذٝم سعااّٞ اُرغاع٤َ ٓصااَ اُـاُاة ا٤ُٔ٘اا٢ أُِرؽان تاُعآؼااح ػِا٠ اُ٘ظاااّ       

اُؼااااد١ ُٝااا٤ظ ػِااا٠ اُ٘ظااااّ أُاااٞاص١ ، تاإلػااااكح إُااا٠ ساذاااة شاااٜش١ ٓوـاااٞع إرا ؼوااان 

 ٤ذ ظذًا ك٢ اُلظَ األٍٝ . أُغرٟٞ أُـِٞب ٝكن ٗظاّ أُؤعغح ظ

إرا سعة اُـاُة ك٢ االٓرؽإ ُْٝ ٣رْ هثُٞٚ كأُؤعغح ٤ُغد ٓغ ُٞح ػٖ أ١ ذٌاا٤ُق   -4

 طشكٜا اُـاُة.   

 اعـــْ  ٢ُٝ األٓش :                                     اعْ اُـاُة 
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