آلية منح اإلجازات الدراسية
 .١استحصال موافقة رئيس الجامعة على منح اإلجازة بعد تقديم القبول الحاصل عليه
طالب اإلجازة من جامعة علمية رصينة ينسجم مع تخصصه العلمي.
 .٢اعتماد مبدأ المنافسة بين المتقدمين وفق المعايير التي تراھا الجامعة مناسبة
والحاجة الفعلية لھذه التخصصات.
 .٣مراعاة عدم منح استثناء من شرط المعدل والعمر والخدمة الوظيفية حيث سيتم
تدقيق ذلك من قبل مركز الوزارة قبل فتح الملف الدراسي للطلبة المعنيين وتھمل
معامالت غير المستوفين لشرط العمر والمعدل والخدمة.
 .٤إصدار آمر جامعي بمنح إجازة دراسية براتب تام مثبت فيھا الدولة والشھادة
المطلوبة ومدة الدراسة والتخصص الدقيق.
 .٥مفاتحة دائرة البعثات بكتاب من الجامعة يتضمن طلب فتح الملف الدراسي لطالب
االجازة يتضمن المستمسكات التالية:
أ -األمر الجامعي بمنح اإلجازة.
ب -قبول من جامعة رصينة.
ت -المستمسكات الثبوتية ) األربعة(.
ث -نسخة من أخر شھادة حاصل عليھا الطالب بالدرجات والمعدل مصدقة
حسب األصول.
جـ  -نسخة من العقد و الكفالة

شروط وضوابط التقديم على االجازات الدراسية خارج العراق
-١

-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨

أن يكون المرشح المتقدم للدراسة حاصالً على:
· شھادة البكالوريوس للراغبين بالدراسة على شھادة الماجستير مصدقة حسب األصول
وأن ال يقل المعدل العام عن ) (%٦٥أو أن يكون من الربع األول.
· شھادة الماجستير للراغبين بالدراسة على شھادة الدكتوراه مصدقة حسب األصول
وان ال يقل المعدل العام عن ).(%٧٠
أن يكون حاصالً على قبول دراسي نھائي صادر من مؤسسة تعليمية رصينة تعترف بھا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أن يكون لموضوع دراسة الموظف عالقة بواجبات وظيفته أو االختصاصات العلمية
والعملية لوزارته أو التشكيالت التابعة لھا أو الجھة غير المرتبطة بوزارة.
أن ال يزيد عمر المتقدم لدراسة الماجستير عن ) (٤٥و الدكتوراه ) (٥٠سنة )من حملة
شھادة الماجستير(.
يمكن لمن لديه قبول أولي ولم يحصل على قبول نھائي التقديم شريطة الحصول عليه
خالل مدة معينة بعد الموافقة المبدئية على منحه اإلجازة.
أن يكون للمرشح المتقدم للدراسة خدمة وظيفية فعلية ال تقل عن سنتين بعد آخر شھادة.
أن يوقع المتقدم لطلب اإلجازة الدراسية خارج العراق تعھداً خطيا ً بإنجاز بنود ھذا التعھد
وفق السقف الزمني المحدد وأن يخدم في الجھة المانحة لإلجازة مدة زمنية ال تقل عن
ضعف مدة الدراسة خدمة وظيفية فعلية بعد حصوله على الشھادة المتعاقد عليھا.
يقدم الموظف المجاز دراسيا ً خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن بما يعادل
جميع الرواتب والمخصصات وجميع النفقات والمساعدات التي ستنفق عليه خالل مدة
إجازته الدراسية.

تـــعهــد
استترٌاصاًًإلتتًٔكدمتتامًالوتتاصجً ً)05هتتيًنتتاًْىًالشضهتتحًالوضً٘تتحًعنتتنً ً)42لستتٌحًً0695الوعتتض وًّتٌتتا اً
علتتتًٔهٌذتتتًٖإرتتتاػجًصعاستتت٘حًهتتتيًّػاعجً/رِتتتحً٘.تتتغًهغذث.تتتحًتتتتْػاعجًً...................................كهتتتضُاً
ً....................ستتتتتٌحوًتوْرتتتتتةًرراتِتتتتتاًالوتتتتتغننًً.....................الوتتتتتيعرً.تتتتتًٖ45ًًًًً/......../........وً
للذصتتتتتتتتْ ًعلتتتتتتتتًٔ.تتتتتتتتِاصجًً.......................هتتتتتتتتيًراهعتتتتتتتتحًً......................................رل٘تتتتتتتتحً
ً...........................هعِضًً................................ساعجًالعغاقً/صاسلًالعغاقً .

أتعهــد بـــــما يـــــأتــــــــي-:
 -0الوثا.غجًتالضعاسحًّااللرؼامًتالرعل٘واخًّالرْرِ٘اخًالٌا.ظجًط٘لحًهضجًالضعاسح.
 -4كنضمًسال ًهضجًالًذرجاّػً ً)3ثالثحًكِ.غًهيًذاعٗزًاًفمارًّٖذورعًٖتاإلراػجًالضعاس٘حًذأٗ٘ضاًهيًالجاهعحًكًّ
المل٘حًكًّالوعِضًالظًٕنثلدًتًَٗيٗضًاًرساتًٖإلًَ٘كًّصّاهًٖ.َ٘.
 -3االلرؼامًتوثا.غجًالضعاسحًًٖ.هْضْعًالضعاسحًالظًٕهٌذدًاإلراػجًألرلًَّالًك٘.غًهْضْعًصعاسرًٖإالًتإطىً
ذذغٗغًٕهيًالْػٗغًالوشرصًكًّعئ٘سًالجِحً٘.غًالوغذث.حًتْػاعج.
 -2كنضمًًًِٖ.اٗحًرلًسٌحًصعاس٘حًذأٗ٘ضاًهيًالجِحًالرًٖالرذقدًِ٘.اًللضعاسحًذثثدًهْاظثرًٖعلًٔالضعاسح.
 -0كنضمًذأٗ٘ضاًلجِحًعولًٖذثثدًدصْلًٖعلًٔالشِاصجًالو.لْتح.
 -9كسروغًًٖ.الشضهحًًٖ.صّائغًالضّلحًتعضًدصْلًٖعلًٔالشِاصجًهضجًذعاص ًضعفًهضجًاإلراػجًالضعاس٘ح.
 -7كع٘ضًإلًٔالْػاعجًكًّالجِحً٘.غًالوغذث.حًتْػاعجًرو٘عًالغّاذةًّالوشصصاخًاألسغًٓالرًٖذقاض٘رِاًّرو٘عً
الٌفقاخًّالوٌخًّالوساعضاخًالرًٖكًفقدًعلًٖسال ًهضجًإراػذًٖالضعاس٘حًًٖ.الذاالخًاٙذ٘ح-:
ًك -إطاًكلغ٘دًإراػذًٖالضعاس٘حًتسثةً.صلًٖكًّعؼلًٖهيًالشضهحًكًّألًٕسثةًآسغ.
ًب -إطاًذغردًالضعاسحًتضّىًهْا.قحًالْػاعجًكًّالجِحً٘.غًالوغذث.حًتْػاعج.
ًجًٖ. -دالحًعضمًدصْلًٖعلًِٔ.اصجًالٌجاحًالو.لْتحًتوْرةًُظاًالرعِضًألًٕسثةًراىًعضاًالوغضًالواًعًهيً
هْاصلحًالضعاسحًكًّارر٘اػًاالهرذاىوًعلًٔكىًٗمْىًطلكًهيٗضاًترقغٗغًطثًٖهصاصقًعلًَ٘هيًلجٌحًطث٘حًعسو٘حً
هشرصحًكًّظغّفًناُغجًذوٌعًالوْظفًهيًهْاصلحًالضعاسح.
ًص -إطاًع.ضدًاالسروغاعًتالشضهحوًتعضًدصْلًٖعلًٔالشِاصجًكًّاسرقلدًهيًالْظ٘فحًنثلًاًرِا ًهضجًاإلراػجًالضعاس٘حً
كًّهضجًالشضهحًالرًٖالرؼهدًتِاًتوْرةًالفقغجً ً)9كعالٍ.
ُتً-إطاًذأسغخًعيًالعْصجًّالوثا.غجًتالْظ٘فحًتعضًاًرِا ًهضجًاإلراػجًالضعاس٘حًًٖ.الشاعجًسال ًالوضجًالوقغعجً
للضعاسحًكًّتاًرِا ًهضجًالروضٗض.

اإلسـم:
التوقيع:

(( تـعهد الكفيل الضامن ))
إني الموقع أدناه  ...................................................................أعمن نفسي كفيالً
ض ال الالامنا إل ال الال ............................................................ .الممن ال الالوة إر ال الالازة د ارس ال الالي م ال الالن ق ال ال ال

 .........................................لمحص الالو عم الال . .الاليادة  ....................................وأ ي الالد
ال ضامن م و دفع رميع الم الغ ال ي ر ب ذم و من دون سا ق إنذار رسمي وأن كون أموالي المنقول وغير

الم قولال ضالالامن يسال يفام الم الالالغ الم ر ال وفقالا حكالالام قالانون حصالالي الالالديون الحكوميال رقالالم  )65لسالالن 7711
وأن كون محاكم غداد ىي الري ذات الصًحي لمنظر في الدعاوى ال ي ن.أ من ىذا ال قد وأن يكالون ال نالوان

في أدناه ىو الم و عميو إلررام ال ميغات القانوني وألزم إخ ار الدائرة في حال غييره و رمو وق ت.
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رقم ال طاق ال مويني -:
رقم طاق السكن-:
مركز ال موين-:
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