
 

                                                                                                                                                   جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

                                                                                                                                                   رئاسة جـــامعـــــة بغـــداد

                                                                                                                                                   لسم البعثات والعاللات الثمافٌة

 
 كشف التدقيق

/ نوع الدراسة )نفمة خاصة(روٌج معامالت إمتحان المعادلة والتدرٌب الموازيستمسكات المطلوبة لتالم    

كمل دراسته على حسابه الخاص وحصراً لمن كان غٌر موظف طوال مدة الدراسةمصد بالنفمة الخاصة من أٌ  و  

د والمستمٌل()وٌشمل اٌضاً المتماع  

         : الشهادة المطلوب ُمعادلتها     :  سم الطالب الكاملإ

: بلد الدراسة  :  االجامعة الُمتخرج منه    :التخصص  

ريخها : رقم الوكالة وتأ  ن وجد( : سم وكيل الطالب )إإ  

 

 (فً المربع  T فمكنن وضع حرٌ  وع فً اسفل الكشف )التأكد من وجود المستمسن المطلوب ثم التولٌفً المربع بعد  ()عالمة  وضعالرجاء  :مالحظة

     (بمدٌرالمسمالخاص الثالث  – الخاص بمعدلة الشهادات/ جامعة بغدادالثانً  –االول الخاص بتدلٌك الطالب تً )أعمدة المربعات الثالث كاآل
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                                                                     شخاص نٌابَة عنهم .ألطلبة الذٌن وكلوا لنسخة ملونة عن الوكالة بالنسبة   .9
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                                                                                                     البعثات والعالقات الثقافية قسم

 تعهد خطي

 

 ---------------- إختصاصفً  (البكالوريوس)الحاصل على شهادة  -------------------------------------- الطالب نًإ

 أتعهد بـــــــــ ،ولع ادناهالم  و --------------------------------دولة  فً ----------------------------------- جامعةمن 

 

 مدمة من لبلً لغرض التمٌٌم والتصدٌمات المثبتة علٌها اصولٌة ولانونٌة، وحسب ن جمٌع الوثائك والشهادات الم  إ

لتزام واإل 6791( لسنة 5بٌة رلم )والدرجات العلمٌة العربٌة واالجنسس وضوابط التعادل للشهادات أ  تعلٌمات و

عادلة الشهادات، وبخالف ذلن اتحمل التعبات المانونٌة كافة ومن ضمنها الغاء ختصة بم  بمرارات اللجنة العلمٌة الم  

 لعت .وع الى المسم المانونً ...... وألجله و  لرار التمٌٌم واحالة الموض

 

 اي راتب او معونة مالٌة م ٌسبك لً التعٌٌن فً اي دائرة من دوائر الدولة الرسمٌة ولم استلم كونً غٌر موظف ول

او دوائر الدولة  دائرةمن اي جهة رسمٌة فً الدولة العرالٌة خالل مدة دراستً، ولم اكن موظف فً دائرة من 

 .ولعت  وألجلهولم اتعٌن سابما وبعكسه اتحمل كافة التبعات المانونٌة ..... 

 

 

  ان لدي الامة متصلة فً بلد دراستً حسب واسس التعادل للشهادات والدرجات العلمٌة والعربٌة واالجنبٌة رلم

 وخالل فترة الدراسة، وبخالف ذلن اتحمل كافة التبعات المانونٌة بضمنها الغاء لرار التمٌٌم .  6791( لسنة 5)

 

 الدار/   الزلاق/   المحلة/         الكامل :المدٌنة/            العنوان 

 تارٌخ االصدار/ محل االصدار/  رلم هوٌة االحوال/

 تارٌخ االصدار/ رلم المحفظة/ رلم شهادة الجنسٌة/

 رلم البطالة الموحدة ان وجدت 

 البرٌد االلكترونً/ الموباٌل/ 

  رلم الجواز/

 االسم فً الجواز ) العربً ( /

  الجواز) االنكلٌزي ( /االسم فً 

 
 التولٌع/                                         التارٌخ/ 

 

 

 

 

  /    / 



السٌد مدٌر قسم البعثات والعالقات الثقافٌة الُمحترم       

 

 

 م/ فتح ملف دراسً

 

 

 ---------------- إختصاصفي  (البكالورٌوس) الحاصل على شهادة -------------------------------------- الطالب نيإ

بدأت الدراسة و ------------------------------------دولة  في ----------------------------------- جامعةمن 

 . -----------------بمعدل                للعام الفرع العلمً/ الدراسة االعدادٌة. خريج       /     /        خياألكاديمية بتأر

 أرجو تفضلكم بالموافقة على فتح ملف فً قسم البعثات والعالقات الثقافٌة/ جامعة بغداد لغرض:    

 وعدم التقديم وأداء  ---------------------------------------كلٌة /  جامعة بغدادمعادلة الشهادة في  متحانإ أداء

 .متحان في أ  مرك  من مراك  الاامعات األخر  وبعكس  أتحمل التبعات القانونية كافة وألال  وععت أدنا اإل

 

 كلية  -------------------( في اامعة موازيالتدريب مع طلبة المرحلة االخيرة ) وأ--------------------------. 

 

 في الدائرة ادنا  : (عالمة )ضع    مالحظة :

o . لد  فتح ملف دراسي من عبل الو ارة او الملحقية الثقافية 

o . ليس لد  كتاب فتح ملف دراسي 

o   من عبل الو ارة .تدعيق وثائق  كتابلد 

o . ليس لد  كتاب تدعيق وثائق 
 

 

 التوقٌع  :

 االسم   :

 التارٌخ :


