
: بلد الدراسة :   اســم الطالب الكامل

:  التخصص الدقيق 

:رقم الوكالة وتاريخها

( في المربعTيمكنك وضع حرف )في المربع  بعد التأكد من وجود المستمسك المطلوب ثم التوقيع في اسفل الكشف  ()الرجاء ضع عالمة  :مالحظة 

(الثالث خاص بقسم التقويم- الثاني خاص بقسم شؤون الدارسين - األول خاص بتدقيق الطالب )أعمدة المربعات الثالثة كاآلتي 

.إستمارة معلومات خاصة بتعادل الشهادة1

2
متوفرة في الموقع )نسخة من أستمارة االضبارة األلكترونية 

.(األلكتروني لدائرة البعثات

3

نسخة ملونة من الشهادة السابقة للشهادة المطلوب معادلتها 

أو قرار معادلة الشهادة  السابقة في حال كونها صادرة )مصدقة 

.(من خارج العراق

4
المطلوب معادلتها  - بالدرجات - نسخة ملونة من الشهادة 

.مصدقة من جميع الجهات ذات العالقة

5
نسخة ملونة من الشهادة الجدارية الخاصة بالشهادة المطلوب 

.معادلتها مصدقة من جميع الجهات ذات العالقة

6
بصحة وقانونية  الشهادات والوثائق  - (1)تعهد خطي رقم 

.الُمقدمة

.التعهــد الوظيفي - (2)تعهـد خطي رقم 7

.بخصوص األقامـة المتصلة في بلد الدراسة - (3)تعهد خطي رقم 8

9
االمر الوزاري او الجامعي بالنسبة للبعثة او الزمالة او االجازة 

.الدراسية

10
كتاب عدم ممانعة لتقويم ومعادلة الشهادة صادر من جهة العمل 

.للموظف ومعنون الى دائرة البعثات والعالقات الثقافية

11
نسخ ملونة من هوية االحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة 

.السكن والبطاقة التموينية

12

 نسخة من جواز السفر لجميع الصفحات مع وضع مالحظة على 

الصفحات التي تبين األقامـة المتصلة في بلد الدراسة اثناء مدة 

.الدراسة

كـشـف التدقـيــق
(البعثة او الزمالة او االجازة الدراسية)نوع الدراسة / المستمسكات المطلوبة لتقييم الشهادات 

(التشمل طلبة النفقة الخاصة)

:  الشهادة المطلوب معادلتها 

:  (إن وجد)اســـــم وكيـــــل الطالب 



.(نسخة ألكترونية)صورة شخصية ملونة 13

.(ان وجدت)نسخة ملونة من الوكالـة 14

الموظف المدققالموظف المدققتدقيق الطالب

(قسم التقويم)(قسم شؤون الدراسين)(المتقدم)

ارسال المستندات بالبريد األلكتروني: (1)مالحظة  

 (.PDF)بملف واحد فقط نسخة ألكترونية بصيغة  (جميع المستندات اعاله + أستمارة كشف التدقيق )تخزن هذه األستمارة 

:الى البريد األلكتروني  (ملف واحد فقط)كما مذكور  (Attachment File)ثم ترسل كملف ملحق 

 taqeem2014@scrdiraq.gov.iq

-1

-2

-3

.(2) صور شخصية عدد 4-

. األطروحة األصلية5-

-6

ترتيب المستندات: (2)مالحظة  

مراجعـة قسم التقويم وتعادل الشهادات: (3)مالحظة  

في حال كون األطروحة مكتوبة بلغة غير العربية أو غيراالنكليزية : (4)مالحظة  

.ومصدق عليها من جميع الجهات ذات األختصاص (للغة العربية أو األنكليزية)يجب تزويدنا بملخص البحث موضوع األطروحة مترجم 

معادلة شهادة األعدادية تكون في وزارة التربية: (6)مالحظة  

.المديرية العامة للتقويم واألمتحانات- للمتقدم صادرة من خارج العراق فتكون معادلتها في وزارة التربية  (الثانوية)في حال كون شهادة األعدادية 

:                               .األسـم

:                               .التوقيــع

.مرقمة بالتسلسل  (Stickers)يرجى ترتيب المستمسكات  في الملفات الخاصة بالمتقدم حسب تسلسلها بالكشف أعاله مع وضع ملصقات 

التوقيع على بعض المستمسكات )للمتقدم صاحب الشهادة أو وكيله المذكور بالوكالــة " مراجعـة قسم التقويم وتعادل الشهادات  تكون حصرا

.(والتعهدات ("قرب  القصر األبيض سابقا)الطابق الخامس  مبنى الوزارة في المجمع التربوي - قسم التقويم وتعادل الشهادات  :العنوان 

:                               .التـاريخ

جلب المستندات األصلية :(2)مالحظة  

:لغرض تدقيق  المستندات األصلية يطلب من المتقدمين جلب ما يلي عند مراجعة قسم التقويم ومعادلة الشهادات 

. المستمكات األصلية المذكورة أعاله 

.ملفات نسخة ورقية ملونة من جميع المستمسكات المذكورة أعاله (3)عدد 

.يحتوي كل منها على نسخة الكترونية من األطروحة (CD)اقراص ضوئية  (3) عدد 

.يحتوي على نسخة الكترونية من جميع المستمسكات المذكورة أعاله (CD) قرص ضوئي 



 2من  1صفحة 

  دائرة البعثات والعالقات الثقافية       ـة العـراقجمهوريـ

 اتدادل الشهاـم وتعــقسم التقوي      والبحث العلميالي عالوزارة التعليم 

      

   معلوماتالإستمارة 
 العراقالصادرة من خارج  تاتقويم وتعادل الشهادلغرض   

 

     : الدراسة بلد      :   الكامل الطالب اســم

  :رقم الهاتف       : البريد األلكتروني

دبلوم                بكالوريوس               دبلوم عالي            ماجستير         ه  ادكتور      :معادلتها المطلوب الشهادة 

 ________________________________________________________________________________ 

 :وراهـــالدكتادة ـهــبيانات ش

 : بلد الدراسة

 : التخصص العـام

 : الدقيق التخصص

 :تاريخ التخرج           :األكاديمية تاريخ بدء الدراسة

 :أسم الجامعـة 

 :أسم الكليـة

 :أسم القسم

 بحث  + كورسات  بحث فقط          كورسات فقط              :    األكاديميةنوع الدراسة 

 : عنوان األطروحـة

 

 :رــيـتـالماجس ادةـهـشبيانات 

 : بلد الدراسة

 : لتخصص العـاما

 : الدقيق لتخصصا

 :تاريخ التخرج     :األكاديمية تاريخ بدء الدراسة

 :أسم الجامعـة 

 :أسم الكليـة

 :أسم القسم

 بحث +كورسات  بحث فقط          كورسات فقط    :              نوع الدراسة األكاديمية

 : البحث/عنوان األطروحـة



 2من  2صفحة 

 

 :البكالوريوس  شهادةبيانات 

 : بلد الدراسة

 : التخصص العـام

 : الدقيق التخصص 

     :تاريخ بدء الدراسة األكاديمية

 :أسم الجامعـة 

 :الكليـةأسم 

 :أسم القسم

 بحث +كورسات  بحث فقط          كورسات فقط    :              نوع الدراسة األكاديمية

 : البحث/عنوان األطروحـة

 

 

 :(راقــالعداخل ادرة من ــيهمل هذا المقطع أذا كانت شهادة البكالوريوس ص)األعدادية  شهادةبيانات  

         :الدولــة 

 :(الثانوية) أسم المدرسة األعدادية

       : التخصص العـام

 : الدقيق التخصص

 :تاريخ التخرج     :تاريخ بدء الدراسة األكاديمية

 ____________________________________________________________________________ 

 

  :الكامل الطالب اســم

   :ع ـــالتوقي  

  :خــالتاري   

   (:إن وجـد)الوكيــل بيانات 

        : الطالب ــلوكيـ ـماســ

 :اـاريخهـوت الوكالة رقم

 (PDF.) وتخزن في ملف واحد فقط بصيغة  " كشف التدقيق "تحفظ هذه األستمارة مع بقية المستمسكات المذكورة في  :مالحظة 



جمهورية العراق             

       وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ةـات الثقافيـو العالق ات ـدائرة البعث   

 
 

 تعهد خطي
 

ق ــع الوثائــأتعهد بان جمي.................................................................  ي ــــأن
وحسب  ،ة ـــة وقانونيـــا أصوليــالتقييم والتصديقات المثبتة عليهوالشهادات المقدمة من قبلي لغرض 

 1976لسنة  ) 5(التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية واالجنبية رقم تعليمات وأسس وظوابط 
ل التبعات القانونية ــوبخالف ذلك اتحم ،وااللتزام بقرارات اللجنة العلمية المختصة بمعادلة الشهادات 

 .والجله وقعت ...... وع الى القسم القانوني واحالة الموضومن ضمنها الغاء قرار التقييم  كافة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 /التوقيع                                            /    التاريخ 

 

 
 /الدار     /         الزقاق /               المحلة /                    المدينة     :العنوان الكامل 

 /تاريخ االصدار                           /محل االصدار                        /رقم هوية االحوال 
  
 

 /تارخ االصدار             /               رقم المحفظة /                     رقم شهادة الجنسية  
 

 /البريد االلكتروني                                 /الموبايل 

 /رقم الجواز 

 ) /العربي (االسم في الجواز 

 ) /االنكليزي (في الجواز  االسم



 

جمهورية العراق               
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ةدائرة البعثات و العالقات الثقافي    
 

 لغير الموظفين /   تعهد خطي

 

 

 

 

 

 

اتعهد بكوني غير موظف ولم يسبق لي التعيين في اي ..........................................  اني 
ولم استلم اي راتب او معونه مالية من اي جهة رسمية في دائرة من دوائر الدولة الرسمية 

ولم اكن موظف في دائرة من دوائر الدولة ولم اتعين , العراقية خالل مدة دراستي الدولة 
 .و ألجله وقعت.......ه اتحمل كافة التبعات القانونيةوبعكسسابقاً 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 /التوقيع                                            /    التاريخ 

 

 
 /الدار     /         الزقاق /               المحلة /                    المدينة     :العنوان الكامل 

 /تاريخ االصدار                           /محل االصدار                        /رقم هوية االحوال 
  
 

 /تارخ االصدار             /               رقم المحفظة /                     رقم شهادة الجنسية  
 

 /البريد االلكتروني                                 /الموبايل 

 /رقم الجواز 

 ) /العربي (االسم في الجواز 

 ) /االنكليزي (في الجواز  االسم



 

جمهورية العراق               
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  دائرة البعثـات  و العالقـات الثقافيـة 
 

 تعهد خطي

 
أتعهد بأنه لدي اقامة متصلة في .........................................................   الموقع ادناه أني

 )5(حسب تعليمات واسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية واالجنبية  رقم بلد دراستي 
وبخالف ذلك أتحمل كافة التبعات القانونية بضمنها ألغاء قرار ، فترة الدراسة  وخالل1976لسنة 

 .التقييم 

 

              

 /االسم                            /  رقم جواز السفر

 /التوقيع      /                                التاريخ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

جمهورية العراق              

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

دائرة البعثـات  و العالقـات الثقافيـة   

 

 

 للموظفين /  تعهد

 
بكون  دراستي تمت وفق  أتعهـد ............................................................... أني 

الرسمية المخصصة لذلك   قنواتالتعليمات والظوابط  النافذة بخصوص دراسة الموظفين  وفق ال
 . وتتوفر لدي  جميع االوامر الوزارية واالدارية الخاصة بذلك ،   )اجازة دراسية ، زمالة ، بعثة (

 

 

 

 /االسم /                               رقم جواز السفر

 /التوقيع /                                       التاريخ 

 

 

 

 

 

 

 









Authorization  Letter 
 
 

To : 

 

 

Ref.:    
 

 

Dear sir/madam, 

 
I authorize the embassy of the republic of Iraq / culture attaché in 

to verify the authenticity and any other information regarding my 

certificate in               that was issued  by you on  

 

Yours faithfully 

 

Signature: 

Full name: 

Passport No. 

Student id.: 

Tel.: 

E- mail: 

scrd
Typewritten Text
(English Name)

scrd
Typewritten Text





Authorisation (USA) 
Embassy of the republic of Iraq  

Cultural  office1938 R ST NW ,Suite 220 

Washington, D C.20009 

Authentication department 

Tel: 202-558-7696 / Fax:202-986-2291 

Academic Progress Release Form
 

School  Name : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

School Address   : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

City : --------------------------    State: -------------------------------- Zip: ---------------------------------------- 

This is to authorize access of my academic progress or any other information pertaining to my enrollment to : 

Embassy of the republic of Iraq 

Cultural  office 

1938 R ST NW ,Suite 220 

 Washington, D C.20009 

Student s first name: -------------------------------------------   M .Name:------------------------------------ 

Last Name: ---------------------- 

Date of Birth(mm/dd/yyyy) : --------------/---------------/----------------------------------------------------- 

School ID : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SSN : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date attended frome(mm/dd/yyyy) : -------------------/-----------------------/------------------ 

Degree : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signature : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Date ( mm/dd/yyyy) : -------------------/-----------------------------/------------------------- 

Cultural office of the Embassy or Iraq: 

Name : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Signature : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Confirmed by (University / College / School ) Representative : 

Register Name : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signature and stamp : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Address and phone : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date : ------------------------------/------------------------------------/---------------------------------  
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ملاحظة: هذا التخويل لخريجي الولايات المتحدة الأميركية.
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