تعهد عضو البعثة الموفد ببعثة رسمية أو بمنحة أو إجازة دراسية
أنا املوقـع أدنـاه …….……….....بن  ...............املولود عام  ..........مـن أىـاي ................
رق ــط ب ــاقيت الشخص ــ ............................. ..املول ــري ل ...ــ .......................... .ـ م ــرية
 ......................لصاحل . .............................
بعــري اع ـ أ عا ــا أن ــام ق ــانوي القع ــات العا  .ــ .رقــط  /8/لع ــام  4235أتعهــري بال . .ــري بهن ــام ى ـ ا
ال انوي عام ،.وأل.زم عاا وجو ال.خص.ص مبا ياي:
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م.ابعــ .الريرا ــ .لا.صــو عاــا الشــهادة امل اوبــ .دوي ــاوي أو ت صــ ،.مــع اظالعــ .عاــا يعــ .بـ د
وال. .ري ب وان.نها وأنع .ها ومراعاة نعام الق د اليت أدرس ل.ها وت ال.ريىا.
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أي أعود إىل الو ن بعـري اـاني ا ام..انـات الشـهادة الـيت أولـريت لا.صـو عا.هـا ،وأي أ ـع ن ـي
حتــت تصــري مرييريــ .القع ــات ـ ال ـ ة ال انون.ــ .اظــريدة ب ــانوي القع ــات نــأ أنــوي حتــت تصــري
اجلهــ .الــيت أولــريت لصــاوها أو جــرص حتويــل إي ــاد لصــاوها ـ مــرية ا ي ــاد وأي أ د ريمــ.
تعاد

عف مرية ا ي اد.
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أع أت ا ــا مــن اجلهــ .الــيت أولــريت إل.هــا أو مــن أ جهــ .أ ــرص أ نــوأ مــن املــن الريرا ــ ..إع عــن
ريق وزارة ال.عا.ط العاي.
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أع أباشر أ ع ل ب صري الرب أو اوصو عاا أجور ارج ن اق مرتب ا ي ـاد الريـي ،أمـا إكا نـاي
الع ـل مـن م ـ.ازمات مو ـوأ درا ـيت وا .صاصـي أو نـاي ن..ةـ .لـو (لـ .ن ال ـ ال لـو مبزاول.ـو بعـري
إع م الاةن .ال.ن  .ي.).
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أع أغ ــ .الريرا ــ .أو نوعه ــا أو املعه ــري ال ـ أدرس ل .ــو ا با ــري ا ي ــاد إع بع ــري اوص ــو عا ــا موال ــ.
الاةنـ .ال.ن  .يــ .لاقع ــات العا .ــ ،.ن ــا أتعهــري بــهع أغــادر باــري ا ي ــاد ملــرية تزيــري عاــا الشــهر إع مبوال ــ.
املا.ق ال اا أو من ي وم م امو وإع م مرييري .القع ات العا  ..ب لك.
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وإكا ما أهني إي اد ب ـقب اـال يت كن ـام قـانوي القع ـات العا .ـ .أو ن اـت عـن اعل.ـزام مبـا تعهـريت
بـو أن ـاإ لــتنه أتعهــري ب.هديـ .نــل مــا ي تــب عاــي مـن ال.ـزام ن..ةــ .إهنــاد إي ـاد  ،ـواد نــاي إي ــاد عاــا
ن  .اجل هوري .العرب ..ال وري .أو عاا ن اب إنريص املن امل ريم .إل.ها من الـريو العرب.ـ .أو اكجنق.ـ.
أو املؤ ات الريول ..واكجنق...
توقيع المتعهد

