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 عمل می نمایم.جداً به آن رهنمود بورس های تحصیلی را مطالعه دقیق نموده  .1

 شمارم. لیت دینی و ملی خود میر را مسئویت در این اماعتماد مردم افغانستان نسبت به خود دانسته و موفق و  این بورس را بخش از سرمایه ملی .2

و قوانین کشور میزبان را جداً  ردم نیازمند خود قلباً   پذیرفتهم ب تخصص و آماده گی برایسهمه دشواری های ناشی از محیط تحصیلی را به خاطر ک .3

 رعایت میکنم.

 ان مینمایم.را جبربورسیه تحصیلی  تمام مصارف  در صورت عدم موفقیت در تحصیل .4

 مطابق قوانین نافذه کشور با من بر خورد صورت گیرد.تخطی از اصول دانسته و قبول دارم تا  ترک یا انصراف از بورس تحصیلی را .5

 . مینمایم اجتناب ما شود یلمنافی هویت م ثل تهذیب و فرهنگ واالی کشور خود بوده و از هر نوع انحرافات اخالقی که مسبب مم ،در کشور میزبان .6

 ، حد اقل به مدت دوره تحصیل )بورسیه( در چوکات دولت کار میکنم.بعد از ختم تحصیل و برگشت به وطن .7

بررایم داده نشرود، هریو نروع شرکایات نداشرته و  طریق وزارت تحصیالت عالی از از رشته تحصیلی بورس خود آگاه بوده و در صورتیکه حق تغیر آن  .8

 تحصیل خود را ادامه میدهم.

 شده ام.و رشته تحصیلی ام واقف و آگاه  میزبان، پوهنتونشرایط این بورس، اعم از شرایط وزارت تحصیالت عالی، کشور کلیه از  .9

مسئولیت به دوش خرودم  ، خالف بوده و در صورت و تذویرریا کاری م قانونی بوده و عاری از اتمام اسناد ،ختم یعنی از آغاز الی، این پروسه درجریان  .10

 .خساره مادی و معنوی به جمهوری اسالمی افغانستان هستمتمام بوده و حاضر به جبران 

 هیو گونه که کشور بورس دهنده مرا نپذیرد، یدرصورت  وابسته به پذیرش توسط کشور بورس دهنده است کاندیدی من صرف به همین بورس بوده و  .11

 سایر بورس ها را ندارم. ن بورس وای مبنی بر مستحق بودن به ادعایی

 وارد میگردد مسئولیت آن نیز به دوش بنده می باشد. پروسه در صورتیکه ضرب االجل معینه بورس از طرف من مراعات نگردد، هرنوع ضرریکه به این  .12

 نخواهم داشت.ادی بیشتر قناعت کامل داشته و هیچگونه توقع مبا امکانات و سهولت های فراهم شده ازطریق این پروگرام و بورس   .13

تحصریالت عرالی بره وزارت بورس دهنرده عدم پذیرش ام ازجانرب کشرورپذیرش یا بورس را ندارم تا زمانیکه بیشتر از یک  اک به هیو وجه حق اشتر. 14

 . بپردازمرا  ضایع شودکه به این دلیل  حاضرام تمام مصارف بورسنمایم دیگرکشور  بورسکاندید اطمینان  داده نشود و اگرخود را 

تعهد      )                      (     ( استاد/ کارمند/ باشنده          ( دارنده تذکره نمبر)                             ( فرزند)                  اینجنانب )        

اعزام  (                    )       به کشور عالی ز طریق وزارت تحصیالتاکه رشته  هردر (          که با استفاده از یک بورس تحصیلی دوره)       میدارم 

 آن متعهد میباشم. را آگاهانه مطالعه نموده و به تطبیق فوق الذکر ردمیگردم موا
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