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الكفيل األول  :السيد ……………………….
الكفيل الثاني :السيد ………………………
المكفـــــــول :السيد ………………………..
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وعنوانه للتبليغ ……………………………....
وعنوانه للتبليغ ………………………………
وعنوانه للتبليغ ……………….......................

المكفول لــه جامعة فيالدلفيا  -ويمثلها رئيسها -
بما أن جامعة فيالدلفيا قد قررت إيفاد السيـــــــــد ……………………………………………........
إلتمام دراسته العليا في تخصص ………………………… لمدة (………………).
أساسا ً لكفالتنا هذه:
فإننا نحن السيد ………………………………..
نكفل الموفد ………………………..
السيد ………………………….…….
تجاه جامعة فيالدلفيا بتنفيذ عقد إيفاده ذلك في البعثة العلميةة الماةار إليهةا أعةاله بجميةر الاةروك واألاكةام واتلت امةات
الواردة فيه .
وفي االة إخالل مكفولنا بتلك الاروك واألاكام واتلت امات أو بأي منهةا فإننةا نتعهةد ونلتة م بةأن نةدفر لجامعةة فيالدلفيةا
دفعه و اادة جمير المبالغ التةي تسةتحأ أو تتحقةأ أو تترتةى علةو مكفولنةا بسةبى إخاللةهو وذلةك فةور إنةذارنا أو إخ ارنةا
بدفعها من قبل الجامعة بالصورة أو بال ريقة التي تختارهةا إلنةذارها أو إخ ارنةا دون أن يكةون لنةا اةأ اتعتةرا علةو
ذلكو بما في ذلك تبليغنا علو عنواننا أو بالنار في الصحف المحلية .
ومن المتفأ عليه وتلت م به أن عبارة (جمير المبالغ التي تستحأ أو تتحقأ أو تترتى علو مكفولنا) تامل جمير المبةالغ
التي أنفقتها جامعة فيالدلفيا مباشرة أو اتفقت من قبل أي جهة أخرى علو مكفولنا بسبى بعثته أو عليها أو علو مةا اةان
تزم ةا ً لهةةا وللغايةةات واأللةةرا المتعلقةةة بهةةاو م(ةةافا ً إليهةةا ( )%100مائةةة فةةي المائةةة مةةن مجموعهةةاو وذلةةك بموجةةى
المستندات المنظمة أو المصدقة وفقا ً لاروك وأاكام عقد اإليفاد دون أن يكةون لنةا اةأ اتعتةرا عليهةا أو دا(ةها أو
ال عن فيها بغير الت ويرو وتكون مل مة لنا بجمير م(مونها وباألسباب التي تستند إليها .
واذلك فإن المتفأ عليه أن افالتنا هذه بالت(امن مر مكفولنا الموفدو بحيث يحأ للجامعة م البتنا معا ً جميعا ً بما يسةتحأ
أو يتحقأ أو يترتى علينا لها أو م البة أي منا بذلك اسى اختيارها وما تراه مناسبا ً لمصلحتها وافاظا ً علو اقوقها .
تحريرا ً في
شاهــــد

/

/
شاهــــــــد

الكفيل األول
الكفيل الثاني

شهادة بمالءة الكفيلين
تاهد لرفة تجارة /صناعة

بأن السيد ……………………………………………………….
السيد ………………………………………………………

مقتدرين علو القيام بالت اماتها المالية بموجى افالتهما المدرجةة أعةاله وذلةك لمالءتهمةا وإمكانياتهمةا الماليةة المعروفةة
لدينا بحدود ………………… ألف دينار أردني

الكاتــــى العـــــدل

