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  الدكتوراهالمستمسكات المطلوبة من المتقدمين للزما�ت الخاصة للحصول على شھادة 
  

 كتاب ترشيح من جھة ايفاده + خ�صة الخدمة.                 .١
            

تزويدنا بكتاب تأييد من جھة انتسابه  م لديه خدمة اقل من سنتينكون المتقدفي حال  .٢
 .                                 ١٩٨٦لسنة  ٥١٨بانه مشمول بالقرار 

 
وثيقتي البكالوريوس والماجستير مصدقة من الخارجية وفي حال كون المتقدم قد  .٣

 اب المعدل.        اكمل الماجستير في الخارج ارفاق قرار تقييم الشھادة + احتس
 
كتاب تأجيل اGلتزامات التعاقدية في حال كون المتقدم مبتعث (زمالة دراسية ، اجازة  .٤

 دراسية ، بعثة دراسية) عند اكماله شھادة الماجستير.
 

 قبول يتضمن (منحة دراسية). .٥
 
 تعھد صحة المنحة. .٦
 
 تعھد عدم محكومية. .٧

 

    ل العراق او خارجه تعھد بعدم القبول بالدراسات العليا داخ .٨

 

 عدم الشمول باجراءات المسائلة والعدالة   تعھد بعدم  .٩

 
 المستمسكات الثبوتية. .١٠

 
  التصريح اGمني. .١١

  

  ا�جراءات المتخذة من قبل شعبة الزما�ت الدراسية
 است�م الملف الكتروني. .١
جامعة وانسجام الخلفية م وتعادل الشھادات لبيان مدى رصانة الم التقوياحالته الكترونياً الى قس .٢
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لسنة  ٥١٨لقرار ان فيما اذا كان الطالب مشمول بايمفاتحة قسم شؤون الدارسين في الخارج لب .٥

١٩٨٦. 
است�م صحة الصدور من قبل قسم المعلوماتية في حال ورودھا من قبل الدائرة الثقافية او  .٦

 السفارة.
 است�م مستمسكات الطالب المذكورة في اع�ه ورقياً. .٧
 مفاتحة البعثات واGجازات لبيان فيما اذا كان الطالب مرشح سابقاً Gي بعثة او اجازة دراسية. .٨
 اللجنة المحلية للمساءلة والعدالة. مفاتحة .٩
 رفع مطالعة للوكيل Gستحصال الموافقة على اصدار قرار ضم.   .١٠

 اصدار قرار ضم. .١١
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  نموذج لكتاب عدم الممانعة

  
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البعثات والع:قات الثقافية

  
  مانعةم/ عدم م
  

  الس:م عليكم ورحمة هللا وبركاته....
  

الخاصRة الدراسRية الزما�ت  Qحدى في ( .........) الموظف� مانع لدينا من ترشيح السيد (....) 

مRن جامعRة (ذكRر اسRم (منحة دراسية) للعام الدراسي (...) والحاصل عليھRا بجھRوده الشخصRية 

على شھادة (....) في  لحصولل لعربية) في دولة (....)الجامعة باللغة ا�نكليزية لغير الجامعات ا

           اختصRRRRRRاص (ا�ختصRRRRRRاص العRRRRRRام/ ا�ختصRRRRRRاص الRRRRRRدقيق  بRRRRRRالعربي للجامعRRRRRRات العربيRRRRRRة) 

)General Specialization/ field of study  لRRة)، و� تتحمRRر العربيRRات غيRRللجامع

فذة، علما ان لديه خدمة فعليRة بعRد وزارتنا أي تبعات مالية عدا المسموح بھا وفق الضوابط النا

، وانRه غيRر منتسRب للدراسRات فقRط  يRوم)   شRھر    سRنة  اخRر شRھادة (نRوع الشRھادة) امRدھا (

. )والعRام السRابق للعRام الدراسRي (نفRس العRام الدراسRي المرشRح فيRه للزمالRة العليا داخل العراق

  المطلوبة �ستكمال ترشيحه. نرفق لكم نسخة من خ:صة خدمته والتعھدات الموقعة اصولياً 

  للتفضل با�ط:ع واتخاذ ال:زم واع:منا...مع التقدير

  المرفقات

  خ:صة خدمة -

  تعھد بصحة المنحة الدراسية -

 تعھد بعدم القبول بالدراسات العليا داخل العراق او خارجه  -

 تعھد عدم محكومية -

 تعھد عدم الشمول باجراءات المسائلة والعدالة -

  

اعتمRRاد أي كتRRاب �يتRRوفر علRRى المعلومRRات المRRذكورة اعRR:ه بالحRRد م:حظRRة: �يRRتم 

  لية تأخير معاملته.ويتحمل الطالب مسؤبخ:فه ا�دنى و

م:حظRRة: يقRRع علRRى الطالRRب مسRRؤولية تRRدقيق المعلومRRات الRRواردة فRRي الكتRRاب قبRRل 

 تزويدنا به.



  نموذج لخ:صة الخدمة

  

  خ:صة خدمة

  :  الرباعي واللقبا�سم 

  :  الو�دة وتاريخمحل 

  (يحتسب لغاية تاريخ عدم ممانعة)      يوم         سنة     شھر      :       العمر

  :    الحالة الزوجية

  الشھادة التي عين عليھا:

  :    سنة التخرج

  تاريخ المباشرة بالوظيفة:

  سنة            شھر           يوم     :  مدة الخدمة الكلية

  اخر شھادة حاصل عليھا:

    له على اخر شھادة:تاريخ حصو

  تاريخ المباشرة بعد اخر شھادة:

  سنة            شھر        يوم     مدة الخدمة بعد اخر شھادة:

  

   با�ضافة الى معلومات اخرى يمكن ادراجھا

  

  

  

تRRوفر علRRى المعلومRRات المRRذكورة اعRR:ه خ:صRRة خدمRRة �تم:حظRة: �يRRتم اعتمRRاد أي 

يتحمRRل الطالRRب وبخ:فRRه المRRذكور  الترتيRRب ويفضRRل ان تكRRون بRRنفسبالحRRد ا�دنRRى 

  لية تأخير معاملته.ومسؤ

  

م:حظة: يقع على الطالب مسRؤولية تRدقيق المعلومRات الRواردة فRي خ:صRة الخدمRة 

 قبل تزويدنا بھا.

  



  والقبول تعھد بصحة المنحة

  

  ((تعھد))

  )                            أني الموقع أدناه (                                 

)                                    لي مRن جامعRة (              اتعھد بصحة المنحة الدراسية المقدمة 

والمتضRRمن تحمRRل الجامعRRة المRRذكورة اعRR:ه ا�جRRور الدراسRRية فRRي دولـــRRـة (                     )، 

كاملة وبخ:فه اتحمل التبعات القانونية كافة بضمنھا الغاء الزمالة الحاصل عليھا وحرماني مRن 

  التقديم للدراسة مرة اخرى على قناة الزما�ت الدراسية و�جله وقعت.

  

  

  

  التاريخ          التوقيع          ا�سم

  

  

)         لتوقيRRع المRذيل فRRي ھRذا التعھRRد للسRRيد (                                   اصRادق علRRى صRحة ا

صRاحب ھويRة ا�حRوال المدنيRRة بRالرقم (                        ) سRجل (         ) صRRحيفة (         ) 

  )                درة بتاريخ (                      )، ووقع التعھد امامي بتاريخ (               االص

  

  

  

  التاريخ    التوقيع والختم    العنوان الوظيفي      ا�سم



  تعھد لدراسة المواد ا�ستدراكية

  

  ((تعھد))

  أني الموقع أدناه (                                                             )

)                                    جامعRRة (               المتقRRدم للزمالRRة الدراسRRية الممنوحRRة لRRي مRRن 

  (التالية بدراسة المواد ا�ستدراكية اتعھد ــــة (                     )، في دول

                                                                                                                   

                                                                                                                      (

وبخ:فRRه اتحمRRل تحديRRد انسRRجام الخلفيRRة العلميRRة ھا علRRّي اللجنRRة العلميRRة المختصRRة بفرضRRت التRRي

امعRRة تقRRويم الشRRھادة المرشRRح للحصRRول عليھRRا مRRن الجب المتعلقRRة ومنھRRاالتبعRRات القانونيRRة كافRRة 

  و�جله وقعت. المذكورة اع:ه

  
  
  

  التاريخ          التوقيع          ا�سم

  
  
  

اصRادق علRRى صRحة التوقيRRع المRذيل فRRي ھRذا التعھRRد للسRRيد (                                           ) 

) صRاحب ھويRة ا�حRوال المدنيRRة بRالرقم (                        ) سRجل (         ) صRRحيفة (         

  درة بتاريخ (                      )، ووقع التعھد امامي بتاريخ (                               )االص

  
  
  

 التاريخ    التوقيع والختم    العنوان الوظيفي      ا�سم

  

  



  تعھد بعدم قبولي في الدراسات العليا

  

  ((تعھد))

  )                          أني الموقع أدناه (                                   

جامعRRة (                                                  ) المتقRRدم للزمالRRة الدراسRRية الممنوحRRة لRRي مRRن 

بعدم قبولي في الدراسRات العليRا داخRل العRراق او خارجRه اتعھد ــــة (                     )، في دول

  و�جله وقعت.ل التبعات القانونية كافة وبخ:فه اتحم لدراسي (                  )،للعام ا

  
  
  

  التاريخ          التوقيع          ا�سم

  
  
  

اصRادق علRRى صRحة التوقيRRع المRذيل فRRي ھRذا التعھRRد للسRRيد (                                           ) 

) صRRحيفة (         ) صRاحب ھويRة ا�حRوال المدنيRRة بRالرقم (                        ) سRجل (         

  الصادرة بتاريخ (                      )، ووقع التعھد امامي بتاريخ (                               )

  
  
  

 التاريخ    التوقيع والختم    العنوان الوظيفي      ا�سم

  

  



  تعھد بعدم المحكومية

  

  ((تعھد))

  )                             أني الموقع أدناه (                                

جامعRRة (                                                  ) المتقRRدم للزمالRRة الدراسRRية الممنوحRRة لRRي مRRن 

الحكRRم علRRّي بعقوبRRة السRRجن المؤبRRد او المؤقRRت بعRRدم اتعھRRد ـــRRـة (                     )، فRRي دول

  و�جله وقعت. ل التبعات القانونية كافةموبخ:فه اتحوالحبس لمدة تزيد على سنة 

  

  

  

  التاريخ          التوقيع          ا�سم

  

  

  

اصRادق علRRى صRحة التوقيRRع المRذيل فRRي ھRذا التعھRRد للسRRيد (                                           ) 

)      صRاحب ھويRة ا�حRوال المدنيRRة بRالرقم (                        ) سRجل (         ) صRRحيفة (    

  درة بتاريخ (                      )، ووقع التعھد امامي بتاريخ (                               )االص

  

  

  

 التاريخ    التوقيع والختم    العنوان الوظيفي      ا�سم

 

  



  تعھد المسائلة والعدالة

  

  ((تعھد))

  )                   أني الموقع أدناه (                                          

جامعRRة (                                                  ) المتقRRدم للزمالRRة الدراسRRية الممنوحRRة لRRي مRRن 

وبخ:فه اتحمل شمولي بأجراءات المسائلة والعدالة بعدم اتعھد ــــة (                     )، في دول

  و�جله وقعت. لق الملف الدراسيالتي يترتب عليھا غ التبعات القانونية كافة

  

  

  

  التاريخ          التوقيع          ا�سم

  

  

  

اصRادق علRRى صRحة التوقيRRع المRذيل فRRي ھRذا التعھRRد للسRRيد (                                           ) 

صRاحب ھويRة ا�حRوال المدنيRRة بRالرقم (                        ) سRجل (         ) صRRحيفة (         ) 

  لصادرة بتاريخ (                      )، ووقع التعھد امامي بتاريخ (                               )ا

  

  

  

 التاريخ    التوقيع والختم    العنوان الوظيفي      ا�سم

 



  نموذج لكتاب تأجيل ا�لتزامات التعاقدية
  

  
  لثقافيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البعثات والع:قات ا

  
  م/ تأجيل التزامات تعاقدية

  
  الس:م عليكم ورحمة هللا وبركاته....

  
� مانع لدينا من تأجيل ا�لتزامات التعاقدية من تعھدات وكف:ء الموقعة مع موظفنRا السRيد (...) 

والتRRي وقعھRRا للحصRRول علRRى شRRھادة (.....) ضRRمن قنRRاة (....) الRRى مRRا بعRRد حصRRوله علRRى شRRھادة 

المRذكور اعR:ه ولكR: الشRھادتين. علمRا ان  استيفاء ا�لتزامات التعاقدية المبرمة من ليتم (....)،

(فRRRي حRRRال كRRRون الموظRRRف مشRRRمو�  )١٩٨٦) لسRRRنة (٥١٨المRRRذكور اعRRR:ه مشRRRمول بقRRRانون (

  بالقانون).

  للتفضل با�ط:ع واتخاذ ال:زم واع:منا...مع التقدير

  

  

  

  

لRRى المعلومRRات المRRذكورة اعRR:ه بالحRRد م:حظRRة: �يRRتم اعتمRRاد أي كتRRاب �يتRRوفر ع

  لية تأخير معاملته.ويتحمل الطالب مسؤبخ:فه ا�دنى و

م:حظRRة: يقRRع علRRى الطالRRب مسRRؤولية تRRدقيق المعلومRRات الRRواردة فRRي الكتRRاب قبRRل 

 تزويدنا به.

  


