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 استمارة معلومات الطالب 

 
 رقم جواز السفر   االسم الثالثي 

 

 الحالة االجتماعية  تأريخ ومحل الوالدة 

 
  عنوان السكن في رومانيا 

 
  البريد اإللكتروني   رقم الهاتف 

 
 رقاق:               دار:            رقم الهاتف:     محافظة:             محلة:            عنوان سكن األهل في العراق 

 
 االختصاص العام   الشهادة الحاصل عليها 

 

 

 االختصاص العام   الشهادة المتعاقد عليها 

 

 

  الجامعة التي يدرس بها في رومانيا 

 

 شهر:             سنة :     دراسة أكاديمية )    (  أم  كورس لغة )    (           يوم :        تأريخ بدأ الدراسة

 

 يوم :        شهر :           سنة : التأريخ المتوقع للتخرج 

 

 مجاز دراسي )    (              بعثة )    (              زمالة )    (             النفقة الخاصة )    (  صفة الطالب 

 

  202تأريخ االنفكاك للموظفين    /     /      جهة اإليفاد 

 

 

 

 

 التوقيع :                                                                                                                               

 

 االسم :                                                                                                                             

 

  202التأريخ :      /     /                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 صورة 

 شخصية 
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 ( 1الملحق رقم )

 

 السيـد الملحق الثقافي المحتــرم 

 

 م/ طلـــب

 

ارجو تفضلكم بالموافقة على مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البعثات والعالقات الثقافية لغرض فتح 

 ملف دراسي لي على نفقتي الخاصة وبدون تحويل خارجي وكذلك على شمولي بالمساعدة المالية.  

 ــر ........... مـــع التقديـــ

 

 

 حامل جواز السفر المرقم:                    نوعه:                    والصادر في:                    بتاريخ: 

 آخر شهادة حاصل عليها مع ذكر التخصص العام والدقيق:  

 دكتوراه: □              □ ماجستير:     □ حاليآ طالب :  بكالوريوس 

 الدارس عليه: التخصص 

 المرحلة: 

 منحة: □   وصف الدراسة :          نفقة خاصة : □

 اسم الجامعة باللغة الرومانية: 

 اسم الجامعة باللغة العربيـة: 

 20    سنة        شهر        تاريخ بدأ الدراسة:  يوم     

 مدة الدراسة:

 لغة الدراسة:

 لمراسلة او االنتساب: □با  باالنتظام:□         )الدوام(:  نوع الدراسة

 الدوام الجزئي: □             الدوام الكلي:□                    

 

 

 التوقـيـــــع: 

  

  االســـــــــم:     

 التــــــاريخ:  

      

 العنوان الكامل:              

 رقم الهاتف:          

   االيميل:             
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 ( 2الملحق رقم )

 
 الرحمن الرحيم بسم هللا 

 

 

 تعهد بعدم النقل 

 

 

                   .........................................................( الدارس في     ...................................إني الطالب )   

العالي والبحث العلمي وبعكسه اتحمل اتعهد بعدم المطالبة بالنقل الى داخل العراق عدا الحاالت التي تقررها وزارة التعليم  

 كافة التبعات القانونية والجله وقعت.

 

                              

 

 ====================================================== 

 

 

 تعهد وظيفي 

 

 

( اتعهد بكوني غير موظف ولم يسبق لي التعيين في        ........................................................إني الطالب )      

اي دائرة من دوائر الدولة وبعكسه اتحمل كافة التبعات القانونية والجزائية المدنية واالدارية كما واتعهد باني لم ولن استلم 

 ة او خارجية والجله وقعت.اي مساعدة مالية من اي جهة داخلي

 

 

 التوقيع:                                                        

 

 اسم الطالب: 

 العنوان الكامل:                                                       

 رقم الهاتف: 

 االيميل: 

 

 

 ( بدون تحمل اي تبعات بخصوص مضمون التعهد.   نؤيد صحة توقيع الطالب )                                      

 التوقيع : 

 اسم الموظف:     

 العنوان الوظيفي: 

 التاريخ:            
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 ( 3الملحق رقم )

 

 ) تعهد طالب النفقة الخاصة (

 

 

 

 )                                  ( الساكن في مدينة       .............................................................. اني الطالب      

 

             (             )دار     (                )زقاق     (                    )محلة               

 : جامعة                                                   :المقبول في 

                                       :في موضوع                                   :للحصول على شهادة  

 :اعتبارا من العام الدراسي                                                :بمدة 

 

 

 لتعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية بما ياتي: اتعهد الى وزارة ا

السفر الى بلد الدراسة خالل المدة المقررة لسفري بعد انهاء كافة المعامالت الرسمية المطلوبة )بالنسبة للطلبة   -1

 المتواجدين داخل القطر(.

عليها بهذا التعهد اال بموافقة وزارة التعليم العالي    عدم تغيير الفرع او المعهد او الجامعة او الشهادة المنصوص  -2

 والبحث العلمي/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية. 

صيانة سمعة وطني في الخارج والتحلي باالخالق الحسنة والتصرف الجيد والمواظبة على الدراسة والتحصيل   -3

 ليده.العلمي والمحافظة على قوانين البلد الذي ادرس فيه وانظمته وتقا

اتحمل كافة التبعات القانونية والمالية في حالة فصلي من الدراسة الي سبب)عدا المرض المؤيد بتقارير طبية   -4

 مصدقة من الجهات الرسمية العراقية(.

 تنفيذ االنظمة والتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  -5

التصرف   -6 العلمي  العالي والبحث  التعليم  المذكورة اعاله يحق لوزارة  الشروط  في حالة مخالفتي اي شرط من 

 بالصك المرفق ادناه.  

                                              

 

 

   

 توقيع الطالب:     

  االســـــــــم:      

 التــــــاريخ:       

 العنوان الكامل:  

 الهاتف: رقم     

   االيميل:          
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 ( 4الملحق رقم )

 

 ) تعهد طالب النفقة الخاصة (  

 

 

     او وكيلي القانوني    .............................................................. اني الطالب      
                

 : يأتياتعهد الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية بما 

 

 وال تشوبها شائبة تزوير او معلومات غير صحيحه. صحيحيهكافة  المستمسكاتاتعهد بتقديمي الوثائق  -1

 راق. اتعهد بكوني غير منتسب الي دائرة حكومية او منتسب الي جامعة او معهد داخل الع   -2

 اتعهد بعدم المطالبة بنقل دراستي داخل وخارج العراق عدا الحاالت التي تقررها الوزارة.  -3

بلد الدراسة والمحافظة على العادات االصيلة   -4 وبخالف ذلك اتحمل كافة العراقية  اتعهد االلتزام بقوانين 

 التبعات القانونية واإلدارية ومن ضمنها غلق الملف الدراسي وألجله وقعت. 

                                              

   

 

 توقيع الطالب:      

  االســـــــــم:  

 التــــــاريخ:   

 العنوان الكامل:      

 رقم الهاتف:  

   االيميل:     

 

 
 

 

 اسم وتوقيع الموظف اإلداري او ختم الدائرة
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