
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  الرباعي سمالا 1

  اسم االم الرباعي 2

  اليوم  الشهر  السنة المتقدم للدراسة مواليد 3

  تاريخ التعيين  المهنة 4

  مدة الخدمة 5

  عنوان العمل 6

  عنوان السكن 7

8 

 

 الشهادة

 الحاصل عليها

 البكالوريوس

 

  االختصاص

  الجامعة

  الكلية

  مالقس

  تاريخ الحصول على الشهادة

  المعدل

 الدبلوم العالي

 

  االختصاص العام

  االختصاص الدقيق

  رقم وتاريخ االمر الجامعي

  التقدير

  الكلية المانحة للشهادة

  الجامعة المانحة للشهادة

        الماجستير  

  االختصاص العام

  االختصاص الدقيق

  رقم وتاريخ االمر الجامعي

  التقدير

  الكلية المانحة للشهادة

  الجامعة المانحة للشهادة

8 

 

 الشهادة المطلوبة

 

 

 دكتوراه                ماجستير        دبلوم عالي               

 

 وسيلة االتصال 9

  الهاتف االرضي

  الهاتف النقال

  ترونيالبريد االلك

( 700  نموذج رقم )  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة البحث والتطوير

 قسم الدراسات العليا

المشمولين بأحكام قانون تعويض  2017-2016المتقدمين للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي استمارة 

 2015( لسنة 57معدل بالرقم )المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية ال

1-2  

 الموقع االلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

www.mohesr.gov.iq 

دائرة البحث والتطويرالموقع االلكتروني ل  

www.rdd.edu.iq  

http://www.mohesr.gov.iq/


 جهة التقديم 10

  الجامعة / الهيئة

  الكلية / المعهد

 القسم / الفرع
 

 

11 

نوع الضرر او االصابة 

للمتقدم المشمول باحكام 

 القانون

 

12 

 عالقة المتقدم بالشهيد

جراء العمليات المشار 

 اليها بأحكام القانون

 ترفق شهادة الوفاة  االب

 ترفق شهادة الوفاة  االم 

 ترفق شهادة الوفاة  االبن 

 ترفق شهادة الوفاة  البنت 

 ترفق شهادة الوفاة  االخ 

 ترفق شهادة الوفاة  االخت 

 ترفق شهادة الوفاة مع عقد الزواج  الزوج 

 ترفق شهادة الوفاة مع عقد الزواج  الزوجة 

 ترفق شهادة الوفاة  الحفيد 

 ترفق شهادة الوفاة  الحفيدة 

11 

 تعهد

 

 الفقرات اعاله وبعكسه اتحمل التبعات القانونية كافةبصحة المعلومات المذكورة في  أتعهد

  االسم

  التوقيع

  التاريخ

 

دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات يمآل هذا الحقل من قبل 

 -:االرهابية / مؤسسة الشهداء

 

 

و االستشهاد من الضرر اتأييد 

دائرة شهداء ضحايا قبل 

العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية                  

 / مؤسسة الشهداء

دائرة شهداء ضحايا ختم  المؤسسةع رئيس وتوقيمصادقة 

العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية                  

 شهداء/ مؤسسة ال
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 وحتى االن2003من قبل مجلس المحافظة في حالة كون تاريخ االستشهاد قبل عام يمال هذا الحقل 


