و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة بابل
تعهد
اني الطالب ______________________ المولود في سنة _______ في محافظة_________ المقبول في كلية
______________ اتعهد بموجب هذ التعهد على ما يأتي:


ان أواظب على الدوام والتدريب بصفة طالب في كلية _______________ وان التزم بتنفيذ االنظمة والتعليمات
واالوامر التي تصدرها الو ازرة /الجامعة او الجهة المخولة من قبلها وان ال اقوم باي عمل يخالف به واجبات الطالب
الجامعي واذا تركت الدراسة بدون موافقة الجامعة او الكلية وفصلت لغير المرض المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونيا
اتعهد بدفع مبلغ (

) دينار عن كل سنة دراسية على ان تعتبر المدة التي تزيد عن الشهر الواحد سنة كاملة

ألغراض هذا التعهد.


القيام بالخدمة في مؤسسات الدولة والقطاع العام وفي المصانع واالعمال والمشاريع والمؤسسات التي تحددها الدولة
بعد التخرج وذلك لمدة تعادل ضعف سنوات الدراسة المقررة بموجب انظمة الجامعة والمؤسسة واذا رفضت الخدمة
وتركت الوظيفة العامة او استغني عن خدماتي بتقصير وفصلت وعزلت عن الوظيفة قبل اتمام الخدمة اتعهد بان
ادفع الى رئاسة الجامعة بابل كلية________________ مبلغ (

) دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة

الباقية في ذمتي.


يصبح هذا التعهد ملغيا عند عدم تعييني موظفا بعد تخرجي بسنة واحدة على ان اقدم طلبا للجهات المختصة
لغرض التعيين خالل السنة تبدأ اعتبا اًر من تاريخ تقديمي لطلب التعيين وبخالف ذلك يبقى هذا التعهد ساري
المفعول وللجهات المختصة مطالبتي متى ساءت بكافة المستحقات المالية المترتبة بذمتي.



يحق للطالب عند قبوله ألول مرة في جامعتنا /كلية ________________ االنسحاب من الكلية خالل  54يوم
من تاريخ تسجيله على ان يقدم طلباُ خطياُ يذلك وفي هذه الحالة يعفى من التعهد.



اذا خالفت هذا التعهد اكون ملزم بدفع ما يترتب علي بدون الحاجة الى انذار رسمي او اقرار قضائي .



يعتبر عنوان الطالب المدون في هذا التعهد هو العنوان المعتبر قانونياً بالتبليغ وعند تغيير عنوان الطالب عليه
اخبار الجامعة خطياً.

توقيع الطالب:
اسم الطالب :
عنوانه:

المحافظة:

المدينة :
رقم الزقاق:

المحلة:
رقم الدار:

