كـشـف التدقـيــق
المستمسكات المطلوبة لتقييم الشهادات  /نوع الدراسة ( البعثة او الزمالة او االجازة الدراسية)
(التشمل طلبة النفقة الخاصة)
اســم الطالب الكامل:

بلد الدراسة :

الشهادة المطلوب معادلتها :

التخصص الدقيق :

اســـــم وكيـــــل الطالب (إن وجد):

رقم الوكالة وتاريخها:

مالحظة  :الرجاء ضع عالمة ( )في المربع بعد التأكد من وجود المستمسك المطلوب ثم التوقيع في اسفل الكشف (يمكنك وضع حرف  Tفي المربع)
أعمدة المربعات الثالثة كاآلتي (األول خاص بتدقيق الطالب  -الثاني خاص بقسم شؤون الدارسين  -الثالث خاص بقسم التقويم)
1

إستمارة معلومات خاصة بتعادل الشهادة.

2

نسخة من أستمارة االضبارة األلكترونية (متوفرة في الموقع
األلكتروني لدائرة البعثات).

3

نسخة ملونة من الشهادة السابقة للشهادة المطلوب معادلتها
مصدقة (أو قرار معادلة الشهادة السابقة في حال كونها صادرة
من خارج العراق).

4

نسخة ملونة من الشهادة  -بالدرجات  -المطلوب معادلتها
مصدقة من جميع الجهات ذات العالقة.

5

نسخة ملونة من الشهادة الجدارية الخاصة بالشهادة المطلوب
معادلتها مصدقة من جميع الجهات ذات العالقة.

6

تعهد خطي رقم ( - )1بصحة وقانونية الشهادات والوثائق
ال ُمقدمة.

7

تعهـد خطي رقم ( - )2التعهــد الوظيفي.

8

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

9

االمر الوزاري او الجامعي بالنسبة للبعثة او الزمالة او االجازة
الدراسية.

كتاب عدم ممانعة لتقويم ومعادلة الشهادة صادر من جهة العمل
10
للموظف ومعنون الى دائرة البعثات والعالقات الثقافية.
نسخ ملونة من هوية االحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة
11
السكن والبطاقة التموينية.
نسخة من جواز السفر لجميع الصفحات مع وضع مالحظة على
 12الصفحات التي تبين األقامـة المتصلة في بلد الدراسة اثناء مدة
الدراسة.

Designed by: IT-Dept. 2014, App. by: EQ-Dept.

 13صورة شخصية ملونة (نسخة ألكترونية).

 14نسخة ملونة من الوكالـة (ان وجدت).

تدقيق الطالب
)المتقدم(
األسـم :

.

التوقيــع :

.

التـاريخ :

.

الموظف المدقق

الموظف المدقق

)قسم شؤون الدراسين(

)قسم التقويم(

والتعهدات).

Designed by: IT-Dept. 2014, App. by: EQ-Dept.

جمهوريــة العـراق

دائرة البعثات والعالقات الثقافية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسم التقويــم وتعـادل الشهادات

إستمارة المعلومات
لغرض تقويم وتعادل الشهادات الصادرة من خارج العراق
اســم الطالب الكامل:

بلد الدراسة:

البريد األلكتروني:

رقم الهاتف:

الشهادة المطلوب معادلتها:

دكتوراه

ماجستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

دبلوم

________________________________________________________________________________

بيانات شــهـادة الدكتـــوراه:
بلد الدراسة:
التخصص العـام:
التخصص الدقيق:
تاريخ التخرج:

تاريخ بدء الدراسة األكاديمية:
أسم الجامعـة:
أسم الكليـة:
أسم القسم:
نوع الدراسة األكاديمية:

كورسات فقط

كورسات  +بحث

بحث فقط

عنوان األطروحـة:

بيانات شـهـادة الماجسـتـيــر:
بلد الدراسة:
التخصص العـام:
التخصص الدقيق:
تاريخ التخرج:

تاريخ بدء الدراسة األكاديمية:
أسم الجامعـة:
أسم الكليـة:
أسم القسم:
نوع الدراسة األكاديمية:
عنوان األطروحـة/البحث:
صفحة  1من 2

كورسات فقط

بحث فقط

كورسات+بحث

بيانات شهادة البكالوريوس :
بلد الدراسة:
التخصص العـام:
التخصص الدقيق:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

تاريخ بدء الدراسة األكاديمية:
أسم الجامعـة:
أسم الكليـة:
أسم القسم:
نوع الدراسة األكاديمية:

كورسات فقط

كورسات+بحث

بحث فقط

عنوان األطروحـة/البحث:

بيانات شهادة األعدادية (يهمل هذا المقطع أذا كانت شهادة البكالوريوس صــادرة من داخل العــراق):
الدولــة:
أسم المدرسة األعدادية (الثانوية):
التخصص العـام:
التخصص الدقيق:
تاريخ بدء الدراسة األكاديمية:

تاريخ التخرج:

____________________________________________________________________________

اســم الطالب الكامل:
التوقيـــع :
التاريــخ:
بيانات الوكيــل (إن وجـد):
اســـم وكيـــل الطالب :
رقم الوكالة وتـاريخهـا:
مالحظة  :تحفظ هذه األستمارة مع بقية المستمسكات المذكورة في " كشف التدقيق " وتخزن في ملف واحد فقط بصيغة ().PDF

صفحة  2من 2

Designed by: IT-Dept. 2014, App. by: EQ-Dept.

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻌﺜـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ

ﺗﻌﻬﺩ ﺧﻁﻲ
 .................................................................ﺃﺗﻌﻬﺩ ﺑﺎﻥ ﺟﻣﻳــﻊ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋــﻕ
ﺃﻧــــﻲ
ﻭﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻲ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺃﺻﻭﻟﻳـــﺔ ﻭﻗﺎﻧﻭﻧﻳـــﺔ  ،ﻭﺣﺳﺏ
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﺃﺳﺱ ﻭﻅﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﻧﺑﻳﺔ ﺭﻗﻡ ) (5ﻟﺳﻧﺔ 1976
ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ  ،ﻭﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﺗﺣﻣــﻝ ﺍﻟﺗﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﻛﺎﻓﺔ ﻭﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎء ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ  ......ﻭﻻﺟﻠﻪ ﻭﻗﻌﺕ .

ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ :

ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ /

ﺍﻟﻣﺣﻠﺔ /

ﺍﻟﺩﺍﺭ/

ﺍﻟﺯﻗﺎﻕ /

ﺭﻗﻡ ﻫﻭﻳﺔ ﺍﻻﺣﻭﺍﻝ /

ﻣﺣﻝ ﺍﻻﺻﺩﺍﺭ/

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺩﺍﺭ/

ﺭﻗﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ /

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ /

ﺗﺎﺭﺥ ﺍﻻﺻﺩﺍﺭ/

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ /

ﺍﻟﻣﻭﺑﺎﻳﻝ /
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺟﻭﺍﺯ /
ﺍﻻﺳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﺍﺯ )ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ( /
ﺍﻻﺳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﺍﺯ )ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻱ ( /

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ /

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ/

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺗﻌﻬﺩ ﺧﻁﻲ  /ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
ﺍﻧﻲ  ..........................................ﺍﺗﻌﻬﺪ ﺑﻜﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻅﻒ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻱ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﺍﻱ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻭ ﻣﻌﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻱ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ  ,ﻭﻟﻢ ﺍﻛﻦ ﻣﻮﻅﻒ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻢ ﺍﺗﻌﻴﻦ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻭﺑﻌﻜﺴﻪ ﺍﺗﺤﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.......ﻭ ﻷﺟﻠﻪ ﻭﻗﻌﺖ.
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ :

ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ /

ﺍﻟﻣﺣﻠﺔ /

ﺍﻟﺩﺍﺭ/

ﺍﻟﺯﻗﺎﻕ /

ﺭﻗﻡ ﻫﻭﻳﺔ ﺍﻻﺣﻭﺍﻝ /

ﻣﺣﻝ ﺍﻻﺻﺩﺍﺭ/

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺩﺍﺭ/

ﺭﻗﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ /

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ /

ﺗﺎﺭﺥ ﺍﻻﺻﺩﺍﺭ/

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ /

ﺍﻟﻣﻭﺑﺎﻳﻝ /
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺟﻭﺍﺯ /
ﺍﻻﺳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﺍﺯ )ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ( /
ﺍﻻﺳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﺍﺯ )ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻱ ( /

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ /

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ/

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺑﻌﺛـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ

ﺗﻌﻬﺩ ﺧﻁﻲ
ﺃﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﺩﻧﺎﻩ  .........................................................ﺃﺗﻌﻬﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﺩﻱ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻓﻲ
ﺑﻠﺩ ﺩﺭﺍﺳﺗﻲ ﺣﺳﺏ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﻧﺑﻳﺔ ﺭﻗﻡ )(5
ﻟﺳﻧﺔ 1976ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ  ،ﻭﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺃﺗﺣﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺑﺿﻣﻧﻬﺎ ﺃﻟﻐﺎء ﻗﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .

ﺭﻗﻡ ﺟﻭﺍﺯ ﺍﻟﺳﻔﺭ/
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ /

ﺍﻻﺳﻡ /
ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ /

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻌﺜـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ

ﺗﻌﻬﺩ  /ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
ﺃﻧﻲ  ...............................................................ﺃﺗﻌﻬـﺩ ﺑﻛﻭﻥ ﺩﺭﺍﺳﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻭﻓﻕ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺫﻟﻙ
)ﺑﻌﺛﺔ  ،ﺯﻣﺎﻟﺔ  ،ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ (  ،ﻭﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻱ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺫﻟﻙ .

ﺭﻗﻡ ﺟﻭﺍﺯ ﺍﻟﺳﻔﺭ/
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ /

ﺍﻻﺳﻡ /
ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ /

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:

(English Name)

Passport No.
Student id.:
Tel.:
E- mail:

(Registration No.)

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 : ------------------------------/------------------------------------/---------------------------------

. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻞ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ:ﻣﻼﺣﻈﺔ

