
الى / طلبة الدراسات االولية والدراسات العليا في 

 قسم هندسة املواد

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــلطلباملاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لة ـــــــــــــــنحاملم/ 

تنسب قيامكم بتقديم معامالت اصولية لغرض الحصول على منحة الطلبة التي في النية صرفها 

بالكتاب املرقم  السيد مساعد رئيس الجامعة املحترمعند وجود تخصيصات مالية وبحسب توجيهات 

 .20/03/2017في  66م.د/

 :2016/2017للتقديم على املنحة املالية للعام  الضوابط املعتمدة

 ( دينار لكل فرد.150,000املنحة الطلبة الذين مجموع دخول افراد اسرهم ال يزيد عن )تشمل  -1

 املنحة املالية ال تشمل الطالب في الحاالت التالية: -2

 الطلبة الذين يتقاضون راتب او مخصصات من الدولة بموجب القانون. -أ

 .2015/2016للعام الدراس ي  الطلبة الراسبون في صفوفهم -ب

 سائية.طلبة الدراسة امل -ت

 الطلبة املوظفين. -ث

 الطلبة العرب واالجانب )غير العراقيين(. -ج

 طلبة الدراسات العليا املقبولين وفق قناة النفقة الخاصة. -ح

 يوقف صرف املنحة املالية في الحاالت التالية: -3

( في مادة واحدة او اكثر خالل السنة الدراسية او %10تجاوز نسبة غيابات الطالب نسبة ) -أ

 ي.الفصل الدراس 

 .2016/2017للعام الدراس ي  تاجيل الدراسة -ب

 .2016/2017للعام الدراس ي  الفصل من الدراسة الي سبب كان -ت

 الب في املرحلة الدراسية.رسوب الط -ث

 



 :مالحظات مهمة عند مآل استمارة التعهد -4

سيتم ادراج اسماء اولياء امور الطلبة غير املوظفين في قاعدة بيانات وزارة املالية الخاصة  -أ

باملوظفين املكلفين بخدمة عامة للتاكد من عدم توظيفهم او تكليفهم بخدمة عامة 

 
ً
ويتحمل الطالب كافة التبعات القانونية حال ثبوت عدم صحة املعلومات املدرجة وفقا

 والتعليمات ذات الصلة. 2007لسنة  160باط الطلبة ذي العدد الحكام تعليمات انض

على جميع الطلبة مراجعة شعبة التسجيل لغرض استالم االستمارات الخاصة باملنحة  -ب

وسيكون اخر موعد الستالم ملفات املنحة التي استوفت  2016/2017الدراسية للعام 

 .05/04/2017املصادف  كافة الشروط اعاله هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس

 ويمنع الشطب او الحك او التحبير  -ت
ً
كتابة املعلومات بخط واضح وباللون االزرق حصرا

 بالحبر االبيض وبخالفه تعتبر االستمارة ملغاة.

مع نسخة ملونة  للطالباألحوال املدنية الطالب الجامعية و هوية جلب نسخة ملونة من  -ث

 البطاقة التموينية.من 

( لكل فرد موظف فجلب تأييد  -ج
ً
 العائلة من دائرته لهذا العام من أفرادبالراتب )تفصيليا

 
ً
 ومعنون الى الجامعة التكنولوجية / قسم  حصرا

ً
 وكتابة

ً
ويتضمن مقدار الراتب رقما

 هندسة املواد.

توقيع تعهد من قبل ولي أمر الطالب امام مسؤول الوحدة القانونية بالقسم وفي حالة  -ح

الطالب باألمكان توقيع التعهد من قبل )األم, األخ, العم, الخال, زوج  تعذر حضور ولي امر 

 الطالبة(.

التزام الطالب باملوعد املحدد الكمال مآل استمارة التعهد مع توقيع بالتاريخ املحدد وجلب  -خ

تحمل املستمسكات املطلوبة وفي حال تاخر الطالب عن تقديم أوراقه ومستمسكاته ي

 تبعات.مسؤولية ذلك وبكافة ال

ان اخر موعد لتقديم املستمسكات مع التعهدات هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس  -د

 ولن يسمح بأضافة اي اسم بعد هذا التاريخ مهما كانت األسباب. 05/04/2017 املوافق

 

 شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام



 املستمسكات املطلوبة للتقديم على املنحه املالية

 الطالب الجامعية نسخة ملونة.هوية  -1

 هوية االحوال املدنية للطالب نسخة ملونة. -2

 البطاقة التموينية نسخة ملونة. -3

تأييد من الدائرة التي يعمل بها االب و األم يتضمن اخر راتب  -4

تقاضاه املوظف ويذكر في التأييد مقدار الراتب الكلي لكل 

 منهم.

لونة من هوية في حالة االب او االم متقاعدين جلب نسخة م -5

التقاعد مع ذكر مقدار الراتب التقاعدي الشهري )لشهر 

 واحد فقط( لكل منهما في النسخة االصلية للتعهد.

ان كان االب او االم متوفين او احدهما فيلزم ارفاق نسخة  -6

 من شهادة الوفاة للمتوفي مع اخر راتب تم استالمه.

ة ملونة نسخ بإرفاقاذا كان الطالب هو رب العائلة فيقوم  -7

من البطاقة التموينية املسجلة باسمه ويتعهد بانه غير 

 موظف في دوائر الدولة.

 


