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 �
��� إ	 المؤسســة صحيحــة وكاملــة ودقيقــة 

�أنــا، الموّقــع أدنــاه، أقــر وأتعهــد لمؤسســة التعليــم فــوق الجميــع أن جميــع المعلومــات والوثائــق والشــهادات المقدمــة مــ�
� حــال تغــ�� أي مــن البيانــات أو المعلومــات أو المســتندات 

��التاريــخ الــذي قدمتهــا فيــه، وغــ�� مضللــة بــأي شــكل مــن ا��ســكال، وأتعهــد بإخطــار المؤسســة فــوراً 
̄حيــة التحقــق مــن صحــة هــذه المهعلومــات والوثائــق والشــهادات مــع أي إدارات حكوميــة وأطــراف  � إ	 المؤسســة، كمــا أوافــق وأخــول المؤسســة ص

�المقدمــة مــ�
� إ	 المؤسســة غــ�� صحيحــة أو مضللــة و\ أو خاطئــة، فســأتحمل المســؤولية 

�� أن أي مــن المعلومــات والوثائــق والشــهادات المقدمــة مــ� ثالثــة. أفهــم وأقــر بأنــه أذا تبــ²�
̧� أي مساعدة من مؤسسة التعليم فوق الجميع. ̧� من تق � أو عدم تأهي

º»تب عليه خسار ºالقانونية الكاملة عن ذلك، وي�

كائهــا مــن المنظمــات وا��طــراق ا��خــرى، �  ÀÁ مؤسســة التعليــم فــوق الجميــع مــع 	أرســلتها إ �
ºالــ� ، �

º»ومعلومــا �
º»أوافــق طوعــاً وأســمع باســتخدام ومشــاركة بيانــا �

�إنــ�
 �

��� قطــر، بمــا 
��أمانــع طلــب أو تلقــي مؤسســة التعليــم فــوق الجميــع أي مــن وثائــق أو تقاريــر أو شــهادات (ماليــة أو غــ�� ماليــة) مــن أي وزارات أو بنــوك أو مؤسســات 

ذلك وليس حÇاً، مكتب قطر للمعلومات ا�ئتمانية.

 � Éأكاديمــي، بنــاء عــ¸ تقييــم المؤسســة لطلــ�\ �Ëأو تقديــم مســاعدة كاملــة، جزئيــة أو دعــم لمــرة واحــدة ��ي عــام درا � Éأفهــم وأقــر أن المؤسســة يمكنهــا رفــض طلــ�
\ا��كاديمــي الواحــد بالعملــة القطريــة كمنحــة  �Ëالعــام الدرا �

��هــا المتبعــة. كمــا أقــر بعلمــي أن المؤسســة لــن تدفــع أكــ�À مــن المبلــع المحــدد للطالــب  ووفقــاً لمعاي��
̧� ترتيب أو تغطية المبالغ المتبقية. دراسية كاملة وأي مبالغ معلقة، إن وجدت، يجب ع

التفاصيل الشخصية لمقدم الطلب
ا�سم الكامل:

: الرقم الشخ��

التاريخ:

التوقيع:

 ستخدام فريق برنامج الفاخورة فقط

I, the undersigned, represent and warrant to Education Above All Foundation (“EAA”) that, to the best of my knowledge, all 
information, documents and/or certificates submitted by me to EAA are true, complete and accurate in all aspects as at the date 
they were given and are not misleading in any respect. I hereby undertake to immediately notify Education Above All Foundation 
should any of the information submitted by me to EAA changes; and I hereby authorize EAA to share, and verify the authenticity 
of, these information, documents and/or certificates with any government departments and third parties. I understand that if any 
of the information, documents and/or certificates submitted by me to EAA are found to be non- consensual, false, untrue, 
misleading and/or misrepresenting, I will be held legally liable, and may be forfeited or disqualified from receiving any financial 
assistance from Education Above All Foundation.

I voluntarily authorize, give my permission and allow use and re-disclosure of the data and information submitted by me to EAA 
and its partner organizations and other parties. I have no objection in Education Above All Foundation requesting or receiving any 
documents, reports, and certifications (financial or non-financial) from any Ministries, Banks, or institutions in Qatar, including 
and not limited to the Qatar Credit Bureau.

I understand that EAA may decide to reject my application or provide complete, partial or one time support for any given 
academic year, based on the assessment of my application as per EAA’s criteria. I also acknowledge that EAA will pay no more 
than an informed specified amount in Qatari Riyal per Student per Academic Year.


