
 

 

   بسم اهلل الرمحن الرحيم    
 يل والبحث العلمياوزارة التعليم الع

 كلية التربية  –جامعة ديالى 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              ( ,          ( , المولود فً سنة )                          ) أدناهإنً الموقع 

 (                 ( , زقاق )         محلة )       ,  (          , أسكن الدار المرقمة )      محافظة )                  (

 -أتعهد بموجب هذا التعهد ماٌلً :

والتعلٌمات  األنظمةب على الدوام والتدرٌب بصفة طالب خارجً فً كلٌة / المعهد وأن التزم بتنفٌذ ظأن أوا – 1
من قبلها وأن ال أقوم بأي عمل ٌخل بسمعة الطالب التً تصدرها الجامعة / المؤسسة أو الجهات المخولة  واألوامر

لغٌر المرض المؤٌد بتقارٌر طبٌة  الجامعً وإذا تركت الدراسة بدون موافقة الجامعة أو المؤسسة أو فصلت أو رسبت
ة على معتبرة قانوناً فأتعهد أن ادفع الى رئاسة الجامعة / المؤسسة المبلغ )                 ( دٌنار عن كل سنة دراسٌ

 ان تعتبر المدة التً تزٌد عن شهر واحد سنة كاملة إلغراض هذا التعهد.

والمشارٌع والمؤسسات التً  األعمالالقٌام بالخدمة فً مؤسسات الدولة أو القطاع االشتراكً وفً مواقع  – 2
ة / المؤسسة وإذا أنظمة الجامعوذلك لمدة تعادل ضعف سنوات الدراسة المقررة بموجب تحددها الدولة بعد التخرج 

مدة  أكمالعن خدماتً بتقصٌر منً أو عزلت عن الوظٌفة قبل  ًاستغنرفضت الخدمة أو تركت الوظٌفة العامة وإذا 
رئاسة الجامعة / المؤسسة المبلغ )              ( دٌنار عن كل سنة من سنوات الخدمة  إلىأتعهد أن أدفع الخدمة 

 .الباقٌة فً ذمتً

عند تعٌٌنً موظفاً أو عامالً بعد تخرجً بسنة واحدة وال تدخل فً ذلك المدة التً قضٌتها  عهد ملغٌاً ٌصبح هذا الت – 3
ً للجهات المختصة  أقدمعلى أن  اإللزامٌةفً الخدمة العسكرٌة  ) وتحسب بداٌة لغرض التعٌٌن خالل السنة طلباً خطٌا

من تارٌخ تقدٌم طلب التعٌٌن ( وبخالفه ٌبقى هذا التعهد ساري المفعول وللجهات المختصة مطالبتً  اعتباراً هذه السنة 
 رئاسة الجامعة أو المؤسسة. إلىبالخدمة متى شاءت وعند عدم موافقتً على الخدمة أتعهد بدفع مبلغ التعهد 

( ٌوماً 45الكلٌة أو المعهد خالل مدة )من  االنسحابٌحق للطالب عند قبوله ألول مرة فً الجامعة / المؤسسة  – 4
 ٌقدم طلباً خطٌاً بذلك وفً هذه الحالة ٌعفى الطالب من التعهد. أنعلى  من تارٌخ تسجٌله فً الكلٌة أو المعهد

 المحاكم. مراجعةأو  رسمً إنذار إلىإذا خالفت أحكام هذا التعهد , أتعهد بدفع ما ٌستحق علً بدون الحاجة  – 5

ً للتبلٌغ عن تغٌٌر عنوان الطالب علٌه ٌعتبر عنو – 6 ان الطالب المدون فً هذا التعهد هو العنوان المعتبر قانونا
 أخطار الجامعة / المؤسسة .

وفٌما ٌخص طلبة الدراسات العلٌا فقط للجامعة منحً مبلغاً شهرٌاً قدره )                    ( دٌنار لمدة قابلة  – 7
نصف المبلغ المستلم من قبلً فً حالة تركً الدراسة  بإعادةدرة بهذا الخصوص وأتعهد للتمدٌد وفق التعلٌمات الصا

 .(2أو فصلً منها أو امتناعً عن الخدمة المنصوص علٌها فً الفقرة )

 
 توقٌع المتعهد:

 
 التارٌخ:   

 

 الةالتعهد الخاص بالطلبة الدارسٌن داخل القطر الذي حل محل الكف

 

   تــعــهــد    شعبة التسجٌل الصباحً (4نموذج رقم )


