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( 1)رقم  اإلبتعاث الخارجي استمارة

 عامة ماتتعلي

 .وواضحة سلٌمة بطرٌقة وٌمألها ودقة عناٌة بكل االستمارة ٌقرأ هذه أن كل طالب على -1

المعلومات عبر االنترنت وتسلٌمه الملفات فً  استكماله عدم حالة فًطالب  أي بٌانات إهمال ٌتم سوف -2
. احد فروع المؤسسة

وٌسلمهما الى مؤسسة الصندوق الخٌري للطالب  عالقً ملفٌن فً المستندات ٌضع نأ كل طالب على -3
. المتفوقٌن

(   ٌنلمعرفة محتوٌات الملف( 2)أنظر صفحة رقم ) 

.  أمره ولً وبصحبة  ملفه ٌحضر أن كل طالب على -4

.  االبتعاث فً قبوله الطالب ملف استالم ٌعنً ال -5

. وبعناٌة مركزة دراسة نجلٌزٌةاال اللغة ٌدرس أن كل طالب على -6

  .(ا المؤسسةمالتً تحدده)  المنافسة والمقابلة الشخصٌة امتحان اجتٌازه بعد إال لالبتعاث الطالب ٌرشح ال -7

  .علٌها الحصول من المؤسسة تمكنت التً المقاعد وبموجب تقدٌراتهم حسب الطلبة ٌرشح -8

وٌلزم  وأداء القرض وٌحضر كفالة غرم عقد على وقعي المبتعث الطالب ترشٌح على الموافقة عند -9
:- بماٌلً

.  والسلوك السٌرة وحسن الفاضلة باألخالق االلتزام -أ

.  الدراسة فً تفوقه استمرار -ب

 حالة وفً العلمٌة اللجنة تقبله مشروع بسبب إال الدراسة عن ال ٌنقطع بأن والده من وتعهد التزام تقدٌم -ج
. له دفع ما كل ٌدفع مشروع بسب بدون الدراسة تركه

.  دراسٌة رسوم أو معٌشٌة سواء له المحولة المبالغ استالمه مستندات بانتظام ٌرسل -د

. ونجاحه  الدراسً سٌره عن التقرٌر بإرسال ٌلتزم دراسً فصل كل امتحان بعد -هـ 

. إرسالها تؤخر رواتبه  ٌلتزم بإرسال التقرٌر عن سٌر دراسته وفً حالة عدم دراسً بعد امتحان كل فصل -و

. الرسوم الدراسٌةو المساعدة عنه تقطع ثم أوال إنذار له دراسته فً ٌهمل طالب أي -ز

.  راتبه من تخصم ٌتركها ثم مواد ٌسجل طالب أي -ط

. وتنفٌذها  بها التقٌد وألتزم العامة التعلٌمات وقرأت اطلعت قد بأننً أدناه الموقع أنا ألتزم

: االسم 

:  التوقٌع

: التارٌخ 
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محتويات الملفين 

( بعد تعبئة الطلب عبر االنترنت للمؤسسة يتم تسليمه) :لملف األول ا

. صورة شيادة الثانوية مصدقة من إدارة التعميم والخارجية  -1
 .البطاقة الشخصية+ صورة شيادة الميالد -2

 .(ان وجد) صورة جواز السفر -3

 (.حجم صورة الجواز) صورة فوتوغرافية (  12) عدد  -4

  .لتمك التخصصات اختيارهدراسة فييا يوضح أسباب في التخصصات التي يرغب الطالب بال بحث -5

 (.1)استمارة االبتعاث الخارجي رقم  -6

 
( يتم تسليمه بعد ابالغ الطالب بقبول ترشيحه: )الملف الثاني 

. صورة شيادة الثانوية مصدقة من إدارة التعميم والخارجية  -1
 .سموك وال ةصورة شيادة حسن السير -2

 .صورة شيادة الميالد  -3

 .ساري المفعول ( منفصل ) صورة جواز السفر  -4

 (لمطالب المقيمين خارج اليمن . )  صورة من إقامة الطالب في حالة بموغو السن القانوني -5

 .حد المستوصفات صورة تقرير طبي حديث من أ -6

 .إلقرارات مع التأكد من اكتمال التوقيعات وا (2)استمارة االبتعاث الخارجي رقم  -7

 .صورة عقد إيجار المنزل -8

 .صورة فاتورة الياتف -9

 .صورة فاتورة الكيرباء -10

 .شيادة دخل ولي أمر الطالب -11

 ( ولي أمر الطالب المقيم خارج اليمن ) صورة إقامة ولي أمر الطالب  -12

 .صورة من ىوية الضامن -13

 .صورة من البطاقة الشخصية لولي األمر -14

 
 

 

ولمزيد من المعلومات نرحب التواصل معنا  

 353516فــــــاكس    -311060  :ـــون  تلفـــ   -مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدوليخلف  –خلف  –المكال  -حضرمـوت 

: موقــــــــــــــــع المؤسســــــــــــــــــــــــة      -alamals@yahoo.com _ alamals1@hotmail.com :البريــــد اإللكترونــــــــــــــــــي 

www.bffos.org 

 

mailto:alamals@yahoo.com
mailto:alamals@yahoo.com
mailto:alamals1@hotmail.com
http://www.bffos.org/
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ي ســـــــــــــــــــــــــــر

 استمارة معلومات عن الطالب المتقدم لطلب الدراسة بالخارج

:- معلومات عن الطالب 

: جنسٌته      ______________________________:اسم الطالب رباعٌاً 

: العمر    :                             ، مكان الوالدة /    /             :  تارٌخ المٌالد 

عدد األخوة __________  :ترتٌب الطالب بٌن أخوته  ________: عدد األوالد _______:عدد أفراد األسرة 

:............... الهاتف الجوال.................... :رقم هاتف المنزل  __________: واألخوات الملتحقٌن بالمدارس 

: تقدٌر    /       /      :  خرج ، تارٌخ الت    /       /       :  تارٌخ التحاق الطالب بالمدرسة االبتدائٌة 

: تقدٌر/         /       :  ، تارٌخ التخرج     /       /      :   اإلعدادٌة تارٌخ التحاق الطالب بالمدرسة 

: تقدٌر/        /        :  ، تارٌخ التخرج /           /         : تارٌخ التحاق الطالب بالمدرسة الثانوٌة   

:- راسة الثانوية تقديرات الد

__________ :السنة الثالثة تقدٌر _________:السنة الثانٌة تقدٌر ________:السنة األولى تقدٌر 

____________ :ملك ،  اإلٌجار السنوي (     )  إٌجار ، (     : )  نوع السكن 

_______ ____:قٌمة فاتورة الهاتف ____________________: قٌمة فاتورة الكهرباء الشهرٌة 

 ------------------------------------------------------------------------

:- معلومات عن ولي أمر الطالب 

___________ :الجنسٌة ____________________________:اسم ولً أمر الطالب ثالثً 

____________ :ٌالد وتارٌخ الم                    _____________مكان مٌالد ولً أمر الطالب   

:                                                            المستوى التعليمي 

____________ :جهة العمل ______________ : الدخل الشهري ____________: المهنة 

____________ :رقم الهاتف   ________________________________: عنوان العمل 

 -----------------------------------------------------------------------------
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:- معلومات عن األقارب 

:- أذكر ثالثة من أقاربك 

: العنوان                                                  :االسم  -1

: منزل             :                            عمل :رقم الهاتف 

 

: العنوان      :                                            سم اال -2

: منزل         :                               عمل : رقم الهاتف 

      

: العنوان        :                                           االسم  -3

: منزل         :                                عمل : رقم الهاتف 

 ----------------------------------------------------------------------------

:- معلومات عن المعارف 

:- أذكر ثالثة أشخاص ممن ٌعرفونك 

: العنوان         :                                              االسم 

: منزل                  :                       عمل : رقم الهاتف 

: العنوان      :                                                 االسم 

: منزل        :                                 عمل : رقم الهاتف 

: العنوان       :                                                االسم 

: منزل                                  :       عمل : رقم الهاتف 

 
 

 

أقرار بصحة البيانات الواردة أعاله وأتحمل نتيجة عدم صحتها 

: االســـم 

 

: التارٌخ                                                                     :التوقٌع 

 

 :التاريخ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

تحصلت على شهادة الثانوٌة العامة للعام _______________________________ :أنا الطالب   

:     بتقدٌر   )       (قسم أدبً  )        (قسم علمً ( م 2/         هـ  14)         الدراسً 

: تفاصٌل نتائج الثانوٌة

 0000000 :مادة اللغة العربٌة 0000000:مادة التربٌة االسالمٌة 0000000:مادة القران الكرٌم

 0000000000:مادة الفٌزٌاء      00000000:مادة الكٌمٌاء   00000000:مادة الرٌاضٌات

     00000000: مادة االحٌاء  00000: مادة اللغة االنجلٌزٌة

:  ................................... من دولة

:.................................  بمدرسة :  ..................................                 بمدٌنة 

 :آمل ترشيحي في أحد  التخصصات التالية

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

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

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

أو ولً ..................... مكان المٌالد ........................................     ....اسم الوالد: أوافق على سفر ابنً للدراسة 

: ........................ العمل ........................................... أمره

:............................................... هاتف العمل 

 :              التوقٌع ............................... :...............هاتف المنزل 

 ------------------------------------------------------------------------------------

: التزكيـــــــــــــــــــــــــــــات 

ذكور لحسن سٌرته وظروف والده المادٌة ازكــــــــــً الطالب الم..............................................أنا  -1

 .واالجتماعٌة 

 ................التوقٌع ...................هاتف المنزل.....................هاتف العمل.................العنوان

 .ده المادٌة واالجتماعٌةازكـــــــــً الطالب المذكور لحسن سٌرته وظروف وال..........................................أنا   -2

.............. التوقٌع ...................هاتف المنزل.....................هاتف العمل.........................العنوان
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

/      /     : تارٌـــخ 

 

/     /      :  الموافق 

 

إقــــــرار 
 

الحاصل على شهادة الثانوٌة العامة فً _________________________:أقر أنا الطالب 

(       ) قسم أدبً (   )    قسم علمً ( م 2   /     هـ  14    )     العام الدراسً 

:- بماٌلً (      ) جٌد جداً (      )  ممتاز : بتقدٌر 

.  بأننً قد بلغت بأن استالم ملفً ال ٌعنً ضمان قبولً فً إحدى الجامعات: أوالً 

. أتعهد بأن أبلغكم فً حالة تقدٌم ملفً إلى أي جهة أخرى : ثانٌاً 

: االسم  -1

 

: العنوان  -2

 

: الثابتالهاتف 

: الجوالالهاتف 

:  اإلٌمٌل  -3
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 :التــوقٌـــع 


