
الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

النفقة الخاصةد تعه  / م  

 

ي ف ..........................أدرس في جامعة...................................................... لنفقة الخاصةطالب اي إن    

 ...........................................في إختصاص..................................... شهادة  للحصول على ,  ماليزيا

             

 و  وزارة التعليم العالي و البحث العلميقررها ـلى داخل العراق عدا الحاالت التي ت  إطالبة بالنقل د بعدم الم  تعه  أ

  .عتبعكسه أتحمل كافة التبعات القانونية وألجله وق  

 

 تعه د وظيفي 

أتعهد بكوني غير موظف و لم يسبق لي التعيين في أي دائرة من . ...................................................يإن  

دوائر الدولة و عكسه أتحمل كافة التبعات القانونية و الجزائية المدنية و اإلدارية كما و أتعهد بأن ي لم و لن أستلم 

.جله وقعتمن أي جهة داخلية أو خارجية و أل أي م ساعدة مالية  

 

                                                                                                               :مساإل

                                                                                                            :التوقيع

:العنوان  

:نؤيد صحة التوقيع  

:إسم الموظف  

:التوقيع  

:العنوان الوظيفي  

                                                                            :التأريخ



 
 تعهد طالب النفقة الخاصة

/ زقاق      /        محلة     /                         مدينةبالساكن في العراق                   /                                      اني الطالب

        /               للحصول على شهادة           /                              المقبول في ماليزيا والدارس في جامعة/             دار 

                                                           /                           بمدة                 /                               في أختصاص

            02          -02               اعتباراً من العام الدراسي  

-:دائرة البعثات والعالقات الثقافية بما يأتي/ أتعهد إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 

              بالنسبة الى الطلبة)السفر إالى بلد الدراسية خالل المدة المقررة لسفري بعد انهاء كافة المعامالت الرسمية المطلوبة    -1

                              .( لقطرالمتواجدين داخل ا      

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

                  .دائرة البعثات والعالقات الثقافية      

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

     .والمحافظة على قوانين البلد الذي ادرس فيه وانظمته وتقاليده     

   عدا المرض المؤيد بتقاريد مصدقة من الجهات )اتحمل كافة التبعات القانونية والمالية في حالة فصلي من الدراسة ألي سبب   -4

(.الرسمية العراقية       

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

     في حالة مخالفتي أي شرط من الشروط المذكورة أعاله يحق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التصرف بالصك المرفق  -6

.أدناه       

    

- :التوقيع                                                                                                  

- :أسم الطالب                                                                                                  

 -:التاريخ                                                                                                  
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