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 عمل مي نمايم.جداً به آن رهنمود بورس هاي تحصيلي را مطالعه دقيق نموده  .1

 شمارم. ليت ديني و ملي خود مير را مسئويت در اين اماعتماد مردم افغانستان نسبت به خود دانسته و موفق و  اين بورس را بخش از سرمايه ملي .2

و قوانين كشور ميزبان را جداً  ردم نيازمند خود قلباً   پذيرفتهم ب تخصص و آماده گي برايسهمه دشواري هاي ناشي از محيط تحصيلي را به خاطر ك .3
 رعايت ميكنم.

 ان مينمايم.را جبربورسيه تحصيلي  تمام مصارف  در صورت عدم موفقيت در تحصيل .4

 مطابق قوانين نافذه كشور با من بر خورد صورت گيرد.تخطي از اصول دانسته و قبول دارم تا  ترك يا انصراف از بورس تحصيلي را .5

 . مينمايم اجتناب ما شود يلمنافي هويت م ثل تهذيب و فرهنگ واالي كشور خود بوده و از هر نوع انحرافات اخالقي كه مسبب مم ،در كشور ميزبان .6
 ، حد اقل به مدت دوره تحصيل (بورسيه) در چوكات دولت كار ميكنم.بعد از ختم تحصيل و برگشت به وطن .7

بـرايم داده نشـود، هـيچ نـوع شـكايات نداشـته و        طريق وزارت تحصيالت عالي از از رشته تحصيلي بورس خود آگاه بوده و در صورتيكه حق تغير آن  .8
 تحصيل خود را ادامه ميدهم.

 شده ام.و رشته تحصيلي ام واقف و آگاه  ميزبان، پوهنتونشرايط اين بورس، اعم از شرايط وزارت تحصيالت عالي، كشور كليه از  .9

مسئوليت به دوش خـودم   ، خالف بوده و در صورت و تذويرريا كاري م قانوني بوده و عاري از اتمام اسناد ،ختم يعني از آغاز الي، اين پروسه درجريان  .10
 .خساره مادي و معنوي به جمهوري اسالمي افغانستان هستمتمام بوده و حاضر به جبران 

 هيچ گونه كه كشور بورس دهنده مرا نپذيرد، يدرصورت  وابسته به پذيرش توسط كشور بورس دهنده است كانديدي من صرف به همين بورس بوده و  .11
 ساير بورس ها را ندارم. ن بورس واي مبني بر مستحق بودن به ادعايي

 وارد ميگردد مسئوليت آن نيز به دوش بنده مي باشد. پروسه در صورتيكه ضرب االجل معينه بورس از طرف من مراعات نگردد، هرنوع ضرريكه به اين  .12

 نخواهم داشت.ادي بيشتر قناعت كامل داشته و هيچگونه توقع مبا امكانات و سهولت هاي فراهم شده ازطريق اين پروگرام و بورس   .13

تحصـيالت عـالي   بـه وزارت  بورس دهنـده  عدم پذيرش ام ازجانـب كشـور  پذيرش يا بورس را ندارم تا زمانيكه بيشتر از يك  اك به هيچ وجه حق اشتر. 14
 . بپردازمرا  ضايع شودكه به اين دليل  حاضرام تمام مصارف بورسنمايم ديگركشور  بورسكانديد اطمينان  داده نشود و اگرخود را 

تعهد      (                      )     ) استاد/ كارمند/ باشنده          ) دارنده تذكره نمبر(                             ) فرزند(                  اينجنانب (        

اعزام  )                    (       به كشور عالي ز طريق وزارت تحصيالتاكه رشته  هردر )          كه با استفاده از يك بورس تحصيلي دوره(       ميدارم 

 آن متعهد ميباشم. را آگاهانه مطالعه نموده و به تطبيق فوق الذكر ردميگردم موا
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