الشروط والمستمسكات المطلوبة لتنظيم كفالة طلبة الدراسات االولية للدراستين الصباحية
والمسائية والخاصة بضمان المحافظة على اموال الدولة
 -1ان يكون الكفيل موظفآ يف احدى دوائر الدولة حصرآ (المدنية او العسكرية) مستمرآ على الوظيفة .
 -2جيلببا الكفيببل تب

تأييببد دب د عببت دائرتب حببديا اددببدا دتت ب وة الفببية ال مايببة لببا تب يخ الكتب

وتب يخ

تاظيم الكف لة عت ( )03يوم معاون اىل ج معة لغداد  /لية العلوم  /الوحبدة الا ووويبة يب ر ويفبا (يب (إستتمرار

الموظف الكفيل بالدوام الرسمي) م ي ر (ي دراحة ان التأييد ماح لغرض الكف لة و ي ر (ي عف ة (لغرض

كفالة الطالب  /الطالبة  )............اي ي ر (ي اسم املكفول (الطالب المقبول ) .
 -3يف ح ل ن الكفيبل موظفبآ علبى مبزا وةا ة اليليبة يبتم اعتمب د تب
الوزارة) حصرآ ول لت يل ديؤخ ل لكت

التأييبد الصب د مبت فبل (مديريتة التربيتة

الص د عت ادا ة املد سة .

 -4ياببدم الكفي ببل مستمسببك ت اليةص ببية ( ويببة ادح بوال املدويببة او الفل ببة الو ايببة املوح ببدة ولل ببة س ببكت حديث ببة
ادددا او تأييد سكت حديا ادددا مصدق مت اجمللس احمللب و ويبة البدائرة و (ب ة) مب جلبا املستمسبك
اددلية يوم تاظيم الكف لة لغرض مل لاته م الاسخ .
 -5يادم الل لا م يؤيد فول يف الكلية يف الع م الد اس احل يل  +املستمسبك اليةصبية للل لبا ( ويبة ادحبوال
املدويببة او الفل ببة الو ايببة املوحببدة ولل ببة سببكت حديثببة اددببدا او تأييببد سببكت حببديا اددببدا مصببدق مببت
اجمللس احملل ) م جلا املستمسك اددلية يوم تاظيم الكف لة لغرض مل لاته م الاسخ .
 -6ضرو ة حضو ل مت املوظف الكفيل ومكفول (الل لا) يوم تاظيم الكف لة لغرض اد زع على دبيغة الكف لبة
والتعهد والتو ي عليهم وخبز( د يتم تاظيم الكف لة الض ماة.
 -7جيببوة فببول ف لببة املتا عببد وعلببى و(ببس اليببرومل واملستمسببك

املللولببة يف اعببزو وجيببا ع ببر عفب ة (لغتترض كفالتتة

الطالب او الطالبة ويذكر اسم الطالب اوالطالبة الثالثي صراحة فتي كتتاا التيييتد الصتارر عتن ىي تة التقاعتد

الوطنية ويختم على اسم المكفول بختم ىي ة التقاعد الوطنية التابعة لوزارة المالية) .
 -8دتافببل تببا التأييببد الصب د ة عببت ايببة جهببة والب

مببل عفب ة (علتتى ان الحتحمتتل التتدائرة او التتوزارة اي حبعتتات

بناء ىذا الكتاا) ود تعتمد يف الكف لة هن ئيآ .
قانونية ومالية ً

 -9حك تتون مراجع تتة الوح تتدة القانوني تتة أجت تراء كفال تتة الدراس تتة االولي تتة الص تتباحية والمس تتائية حص تتر ف تتي ي تتومي

الثالثاء

والخميس من كل اسبوع وبغيره من االيام يتعذر اجراء الكفالة .

يرجى مراعاة ماورر في اعاله وقبل البدء باجراءات حنظيم الكفالة القانونية وبخالفو يتعذر حنظيم الكفالة
المذكورة شاكرين حعاونكم معنا  ...مع التقدير

الوحدة القانونية

7302 – 7302

