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 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت /كلية التمريض

 )تعهد المنحة المالية(

)ان هذه المنحة خصصت لتذلٌل احتٌاجات الطالب والمتطلبات الدراسٌة لذلك ٌجب ان ٌبذل الطالب جهده 

 واجتهاده فً الدراسة وطلب العلم(

 )..............................................( المرحلة ).................( اتعهد بما ٌلً:انً الطالب/ الطالبة 

 نٛس يٍ اتُاء انرذسٚسٍٛٛ فٙ ا٘ يٍ انجايعاخ انعشاقٛح. -1

 (.2112-2116غٛش يعاقة تا٘ عقٕتح اَضثاط أ غٛاب أ يؤجم نهعاو انذساسٙ) -2

 (.2116-2115نذساسٙ)نٛس يٍ انطهثح انشاسثٍٛ أ انًفصٕنٍٛ نهعاو ا -3

 غٛش يٕظف ٔال اذقاضٗ ساذة يٍ ا٘ جٓح حكٕيٛح. -4

 نٛس يٍ طهثح انُفقح انخاصح أ انذساساخ انًسائٛح. -5

 عدد افراد االسرة)     ( مقدار الدخل الشهري لالسرة هو)                          (.

 

 انٕظٛفح اسًاء افشاد االسشج خ
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2   
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11   

اذعٓذ تاٌ انًعهٕياخ انرٙ صشحد تٓا صحٛحح ٔدقٛقح ٔاذحًم ذثعاخ خالف رنك ٔاَُٙ االٌ عهٗ عهى 

 تانحاالخ انرٙ ذحجة ْزِ انًُحح... ٔالجهّ ٔقعد.

 

 -انرٕقٛع)تصًح اتٓاو انٛذ انٛسشٖ(:

 -االسى:                                 

    -انراسٚخ:                               

 

) ْٕٚح االحٕال انًذَٛح+ تطاقح ذًُٕٚٛح+ ذعٓذ+ كراب ذاٚٛذ تانشاذة االجًانٙ نشب -انًسرًسكاخ انًطهٕتح:

 انًٕظف( االسشج

)ارا كاٌ االب يرٕفٙ /جهة شٓادج انٕفاج( أ ) ارا كاٌ االب يرقاعذ/ جهة ششٚظ انشاذة اخش شٓش نهشاذة 

 ًسرهى(ان
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 التمريض كلية/ تكريت جامعة

 

 تعهد قانوني 

 
 

اَٙ انطانة/ انطانثح ...................................................... اذعٓذ تصحح انًعهٕياخ 

ادَاِ عٍ عائهرٙ ٔعٍ دخهٓى انشٓش٘، كًا ٔاذعٓذ تجهة كراب ذرأٚذ نٕانذ٘ تًقذاس  انًذَٔح

 انشاذة يٍ دٔائشْى ٔألجهّ ٔقعد..

 

 العائلة //افراد 

1-...................................... 

2-...................................... 

3-...................................... 

4-...................................... 

5-...................................... 

6-...................................... 

7-...................................... 

8-...................................... 

9-...................................... 

11-.................................... 
 

 

 

 

 -انرٕقٛع:                 

 -االسى:             

 -انراسٚخ:               
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 التمريض كلية/ تكريت جامعة

 الطلبة ضوابط منحة

 

 اوال/ المستمسكات المطلوبة:   

 ْٕٚح االحٕال انًذَٛح َسخح يهَٕح. -1

 ْٕٚح انطانة َسخح يهَٕح. -2

 انثطاقح انرًُٕٚٛح َسخح يهَٕح. -3

جهة ذاٚٛذ يٍ انذائشج انرٙ ٚعًم تٓا االب ٔاالو تاخش ساذة اٌ كاَا يٕظفٍٛ حٛث ٚزكش  -4

 يًُٓا.انشاذة انكهٙ انز٘ ٚرقاضاِ كم فٙ انراٚٛذ يقذاس 

جهة َسخح يٍ ْٕٚح انرقاعذ نالب ٔاالو ٔ)ششٚظ اخش ساذة( اٌ كاَا يرقاعذٍٚ يع ركش  -5

 يقذاس انرقاعذ انشٓش٘)انشٓش انٕاحذ( نكم يًُٓا فٙ َسخح خاصح تانرعٓذ.

اٌ كاٌ االب ٔاالو يرٕفٍٛٛ أ احذًْا فٛهزو اسفاق َسخح يٍ شٓادج انٕفاج نهًرٕفٙ يع  -6

 .اخش ساذة ذى اسراليّ

 

 ثاَٛآ/ انطهثح غٛش يشًٕنٍٛ تاسرالو انًُحح:   

 ال ٚشًم فٙ يُحح طهثح انذساساخ انًسائٛح. -1

 (2116-2115انطهثح انشاسثٌٕ نهعاو انذساسٙ ) -2

 (2112-2116ال ٚشًم فٙ يُحح انطهثح انًؤجهٍٛ نهعاو انذساسٙ ) -3

 % تًادج أ اكثش.11انطهثح انزٍٚ ذزٚذ َسثح غٛاتٓى  -4

 (2112-2116ثٍٛ نهعاو )انطهثح انًفصٕنٍٛ أ انشاس -5

( يائح ٔخًسٌٕ انف 151111دخهّ انشٓش٘ اكثش يٍ ) اٌ كاٌ انطانةال ٚشًم تانًُحح  -6

 انذخم انشٓش٘ نهعائهح عهٗ جًٛع افشادْا.دُٚاس تعذ اٌ ٚقسى اجًانٙ 

 ال ٚشًم انطانة تانًُحح اٌ كاٌ يٕظفآ فٙ دٔائش انذٔنح تا٘ صفح كاَد.  -2

 هذساساخ انعهٛا ٔاالٔنٛح.الٚشًم طهثح انُفقح انخاصح ن  -8

 

 ثالثآ/ تنويه:

على جمٌع الطلبة مراجعة شعبة التسجٌل لغرض استالم االستمارات الخاصة بالمنحة       

حة التً استوفت ( وسٌكون اخر موعد الستالم ملفات المن4112-4112الدراسٌة للعام الدراسً )

 الشعبة القانونٌة بالكلٌة لغرض ملئ التعهد.تة على فترة اسبوع وبالتنسٌق مع كافة شروطها المثب
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