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  جمھوریة العراق

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

العدد:                                                                                                                                                                جامعة القاسم الخضراء

  التاریخ:                                                                                 اسم الكلیة .............................

  (التعھد الخاص بالكفیل)

   

الحي ................. اني الموقع ادناه ........................................... الساكن في محافظة ................................ المدینة ......

  ..................... المحلة ....................... 

بالطالب .......................... بعد االنتھاء من دراستھ و اكون ملزما بالتضامن احد اقرباء الطالب من الدرجة ................... اتعھد 

كافة المبالغ المترتبة وفقا لذلك من اموالي المنقولة وغیر  معھ بتنفیذ شروط التعھد و في حالة اإلخالل بأحد بنوده فاني ملزم بدفع

فل بتسدید جمیع النفقات الدراسیة التي بذمة مكفولي بموجب قرار مجلس المنقولة دون حاجة الى انذار رسمي او اقرار قضائي و اتك

  و القرارات التي تصدر بھذا الشأن. ٤/٧/١٩٨٥في  ١٦٠قیادة الثورة المنحل المرقم 

  :توقیع المتعھد امام كاتب العدل

  مھنة المتعھد:

  النقال:                                                                 ھاتف المتعھد االرضي:

. رقم الزقاق: العنوان الكامل لمحل إقامة المتعھد: المحافظة: ...................... المدینة: .......................... الحي: ...............

  .....................  

  ..........رقم الدار ..........

  رقم الھویة وتاریخ اصدارھا:

  صادرة عن:

  الدائرة:

  الرقم التقاعدي:

  اسم المختار:

  مـــــــالحظة:

 اصادق على صحة توقیع المتعھد المعروف بموجب ھویتھ اعاله و المؤیدة كفالتھ المالیة بموجب التأیید المرقم ...................... في

   /.................. و الصادر من ................... و قد تلیت علیھ مقترحات التعھد و اعترف بمنطوقھا حرفیا و وقعھا امامي    

/٢٠١٧    

  كاتب عدل الكلیة



  

   وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  العدد:                                                                                جامعة القاسم الخضراء       

  التاریخ:                                                                        اسم الكلیة ........................      

  

  التعـــــــــــھد الخاص بالطالب

.. أتعھد بموجب اني الموقع .................... بن ......................... المولود في سنة .................... في محافظة ..................

  ا التعھد على ما یلي.ھذ

 ن اواظب على الدوام و التدریب بصفة طالب في كلیة ....................... و ان التزم بتنفیذ االنظمة و التعلیمات و االوامر أ

یخالف بھ واجبات الطالب الجامعي و اذا  و ان ال اقوم بأي عمل المخولة من قبلھا الجامعة او الجھة /التي تصدرھا الوزارة 

تركت الدراسة بدون موافقة الجامعة أو الكلیة و فصلت لغیر المرض المؤید بتقاریر طبیة معابره قانونا اتعھد بدفع مبلغ (        

 دینار عن كل سنة دراسیة على ان  )

  .سنة كاملة ألغراض التعھد تعتبر المدة التي تزید عن الشھر الواحد

 

 بعد التخرج و و األعمال و المشاریع التي تحددھا الدولة  والقطاع العام و في المصانعلقیام بالخدمة في مؤسسات الدولة ا

الخدمة  اذا رفضتموجب أنظمة الجامعة او المؤسسة و ذلك و تركت الوظیفة لمدة تعادل ضعف سنوات الدراسة المقررة ب

و تركت الوظیفة العامة او استغني عن خدماتي بتقصیر و فصلت و عزلت عن الوظیفة قبل اتمام الخدمة أتعھد بان ادفع الى 

 متي.رئاسة جامعة ...................... كلیة .................... مبلغ ..................... دینار عن كل سنوات الخدمة الباقیة في ذ

 

 ا التعھد ملغیا عند عدم تعییني موظفا بعد التخرج بسنة واحدة على ان أقدم طلبا للجھات المختصة و للجھات یصبح ھذ

المختصة لغرض التعیین خالل السنة تبدأ من تاریخ تقدیمي لطلب التعیین و بخالف ذلك یبقى ھذا التعھد ساري المفعول و 

 المالیة المترتبة بذمتي. للجھات المختصة مطالبتي متى شاءت بكافة المستحقات

  

  یوم من تاریخ  ٤٥كلیة ............................. االنسحاب من الكلیة خالل  /في جامعتنا یحق للطالب عند القبول ألول مرة

 تسجیلھ على ان یقدم طلب خطیا بذلك و في ھذه الحالة یغفى الطالب من التعھد.

  

  ما یترتب علي بدون حاجة الى انذار رسمي او اقرار قضائي.و اذا خالفت ھذا التعھد اكون ملزم بدفع 

  

  یعتبر عنوان الطالب المدون في ھذا التعھد ھو العنوان المعتبر قانونا بالتبلیغ و عند تغییر عنوان الطالب علیھ اخبار

  الجامعة خطیا.

  

 توقیع الطالب : 

 

  المحلة ..................... الزقاق ...................المحافظة ..................... المدینة ...................... 

  

 .................... رقم ھویة األحوال المدنیة 

  

  ....................... جھة اإلصدار    


