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( من نظام البعثات الدراسية ألبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في  9بموجب المادة )  عقد خاص بالمبعوث
       2010( لسنة  75الجامعات األردنية الرسمية رقم ) 

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

 رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة :  
 الرقم الجامعي :  

  الرقم الوطني :
 اسم االب / االم المستفيد منه الطالب :                      قم الوزاري لألب / لألم : ر ال
 ----------------------------------------------------------------- 

 التربية والتعليم او من ينيبه : رة التربية والتعليم يمثلها وزير وزا:  األولالفريق 
 من مدينة / بلدة :                                                           :  ) اسم الطالب (  الفريق الثاني

 شارع :                           حي :                                                 ويسكن : 

  مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها الطالب : 
----------------------------------------------------------------- 

  من عام                                                من شهر                     الموافق                            في هذا اليوم   
 :  إلىعلى بعثة الفريق الثاني  األولفق الفريق وا

                   :  خصصت                                     :  جامعة :                                          كلية
 وفق األسس التالية :  

 
نظام البعثات ( من  11)  المادة ثاني وفقالمترتبة على دراسة الفريق التغطية النفقات الدراسية  ىعل األولوافق الفريق  -1

والتعليمات المنبثقة  2010( لسنة  75الدراسية ألبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات األردنية الرسمية رقم ) 
 عنه .

،  عنه المنبثقة( والتعليمات  1المذكور في البند ) نظام المواد فيله بانهما قد اطلعا على نصوص و يقر الفريق الثاني وك -2
 هما .فيد وانهما يقبالن ويلتزمان بما ور 

يلتزم الفريق الثاني بعدم االستفادة من أي منحة أخرى خالل مدة البعثة وتكون االستفادة من المكرمة الملكية السامية فقط  -3
واذا ثبت . ولمره واحدة فقط  والتعليمات المنبثقة عنه .  المذكورنظام الألبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم وفقا ألحكام 

 تم فصله من البعثة . عكس ذلك ي
نظام المواد الفريق الثاني في حال انتهت بعثته او فصل منها ألي سبب من األسباب المنصوص عليها في يقر ويتعهد  -4

متضامنين بدفع كافة المبالغ والنفقات التي تكبدها أو متكافلين  وكفيله ملزما هويكون . بأن والتعليمات المنبثقة  المذكور
 مدة البعثة دفعة واحدة دون الحاجه الى إنذار او إخطار . طيلةالفريق األول 

يتعهد الفريق الثاني بأن يضع نفسه بتصرف الوزارة للتعيين فيها أو في وزارة أخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية  -5
 زيد على شهرين من تاريخ تخرجه وإال اعتبر مخال بالتزامه .خالل مدة ال ت

الذي يحدده له الفريق االول بالدرجة والراتب اللذين يقرهما نظام الخدمة بقبول العمل بعد تخرجه يلتزم الفريق الثاني يتعهد و  -6
 . مدة تعادل مثلي مدة البعثةوتعديالته  2007لسنة  30المدنية رقم 

( لسنة  75عثات الدراسية ألبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات األردنية الرسمية رقم ) نظام البمواد  عتبرت -7
 . من هذا العقد يتجزأا من تعديالت ملزمه للفريق الثاني وكفيله باعتبارها جزء ال معليه يطرأوما  والتعليمات المنبثقة 2010

 

        الفريق الثاني                        الفريق االول                                                          الكفيل            


