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تابع / سنـد التعهــد

      وأتعهد بإبالغ جامعة النجاح الوطنية بموعد بدء دراستي وانتهائها وأن أقدم نفسي إليها حااًل عنـد عودتي من البعثـة وفي 
حالة تخلفي عن تقديم نفسي لمـدة تزيد عن ستين يومـًا مـن انتهاء 

مدة البعثة أعتبر مستنكفًا عن العمل والتزم بجميع االلتزامات التي تترتب على رفضي العمل المذكور في أعاله وأتعهد بأن 
ال أقوم بأي عمل لقاء أجور أو رواتب طوال مدة البعثة إاّل بإذن مسبق من جامعة النجاح الوطنية بنابلس .

     كما وإني أتعهد بأن أدفع إلى جامعة النجاح الوطنية بنابلس جميع النفقات التي تكبدتها هذه الجامعة أو أية جهة أخرى 
ذات عالقة بالبعثة مضافًا إليها 50% من مقدار تلك النفقات كعطل وضرر متفق عليه سلفًا دون حاجة الى إخطار أو إنذار أو 

إمهال في حالة إنهاء البعثة ألي سبب من األسباب المبينة في أدناه :
إذا صدر بحقي حكم بجناية أو جنحة أخالقية . 1 .

إذا اتخذت المؤسسة أو الجامعة التي أدرس فيها قرارًا بفصلي ألسباب أكاديمية أو ألسباب أخرى يقتنع بها مجلس أمناء  2 .
جامعة النجاح الوطنية بنابلس .

إذا دلت نتائجي السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعتي الدراسة في المؤسسة التي أوفدت إليها . 3 .

إذا قمت بأي عمل لقاء أجور أو رواتب طوال مدة البعثة إاّل بإذن مسبق من جامعة النجاح الوطنية بنابلس . 4 .
إذا تجاوزت المدة المقررة لبعثتي دوم موافقة من جامعة النجاح الوطنية بنابلس.  5 .

إذا خالفت شروط البعثة بأي شكل من األشكال .
أمـا إذا أنهيت البعثة ألي سبب غير األسباب المذكورة في أعاله فإنني أتعهد بـرد جميـع

 النفقات التي تكبدتها جامعة النجاح الوطنية بنابلس أو أية جهة أخرى ذات عالقة بالبعثة أو الخدمة في جامعة النجاح 
الوطنية لمدة تساوي ثالثة أمثال المدة التي قضيتها في البعثة قبل إنهائها حسب ما يقرره مجلس أمناء جامعة النجاح 

الوطنية بنابلس .

وإقرارًا بكل ما سبق أعطيت هذا التعهد على نفسي والتزمت به .
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