نـموذج طلب الوثائق والشهادات الجدارية
( يطبع الطلب في ورقة مستقلة ))
السيد رئيس المجلس العلمي الختصاص ( يــُذكر المجلس العلمي ) المحترم .....
م /طلب وثائق تخرج وجدارية
تحية طيبة ....
أرجو التفضل بالموافقة على تزويدي بوثائق تخرج باللغتين العربية واإلنكليزية مع الشهادة الجدارية علما ً أنيي
حاصل على شهادة "زمييل" المجليس العراقيي لتختصاصيات الطبيية فيي اختصياص ( ييذكر االختصياص) وبموجيب
األمر اإلداري المرقم (يذكر رقم األمر اإلداري) والمؤرخ في (يذكر تاريخ األمر اإلداري)
مع التقديـــــر ...
التوقيع:
االسم:
التاريخ:
متحظة  :بإمكان الطبيب أن يخوّ ل بديتً عنه وحسب ما مرفق في فقرة التخويل ،وفي أدناه المعلومات المطلوبة للتقديم
على الوثائق والشهادة الجدارية

تطبع المعلومات في ورقة مـسـتقلة
 .1سنة القبول (العام الدراسي)
 .2سنة التخرج (األمر اإلداري)
 .3االسم باللغة العربية
 .4االسم باللغة اإلنكليزية

ترفق نسخة ملونة من جواز السفر
ترفق نسخة ملونة من هوية األحوال المدنية

 .5عنوان البحث باللغة العربية
 .6عنوان البحث باللغة اإلنكليزية

ترفق نسخة من عنوان البـحـث باللغتين العربية واإلنكليزية

 .7تاريخ مناقشة البحث ( اليوم /الشهر /السنة )
 .8مدة الدراسة (بالسنوات)
 .9صور ملونة حديثة عدد ( )3وتكون خلفية الصورة بياللون األبيي ، ،وبالنسيبة لليذكور يجيب أن تكيون الصيور ببدلية
رسمية ،ويرجى مراعاة نوعيية ورق الصيور والتككيد مين كونيه مين النيوا اليذي يثبيخ الخيتم علييه...يرجى ان تكيون
البدلة ذات لون فاتـــح ليكون ختم الوثيقة واضحا ً على الصورة.


.10
.11
.12
.13

أنواا الورق المناسب للصور Lucky, Mirage, Mitsubishi, Fuji Film :
رقم الموبايل
بالنسيبة لحياملي شيهادة اليدبلوم أو الماجسيتير وليديهم فعفياا فييي دراسيتنا ،ترافيق نسيخة مين كتياح مينح الشييهادة
ونسخة من كتاح اإلعفاا الصادر من المجلس العراقي.
بالنسبة الختصاص طب الجملة العصبية ،يـُذكر المركز التدريبي في المرحلة األخيرة من دراستهم
بالنسبة الختصاص أمراض الدم السريري واألورام لدى األطفال ،يـُذكر المركز التدريبي

متحظة:يكون دفع الرسوم كالتالي:
 يكييون دفييع رسييوم الوثييائق فييي الحسييابات ( )20.000عشييرون أليين دينييار للوثييائق والجدارييية األصييلية باإلضييافة
فلى ( )2000ألفي دينار عن كل نسخة فضافية للوثائق علما ً انه ال يتم تصديقها من قبل المجلس العراقي فال بعيد دفيع
الرسوم.
 يتم دفع ( )5000خمسة آالف دينار أجور خط الشهادة الجدارية لدى وحدة الوثائق.
 يكيييييون تصيييييديق الوثيييييائق والشيييييهادة الجداريييييية مييييين وزارة الخارجيييييية فميييييا عييييين طرييييييق الطبييييييب شخصييييييا أو
عيين طريييق المعتمييد المخييول ميين دائرتنييا وفييق رسييوم حييددتها الخارجييية فييي كتابهييا المثبييخ علييى لوحيية اإلعتنييات
وهي ( )20.000عشرون ألن دينار لكل وثيقة أو جدارية.

نـــــــــمــــوذج طــــــــلـــــب الـــــــتـــكيـــيــــــدات
( للخريجين الجدد الذين يرغبون في الحصول على تلك التكييدات)
(( يطبع الطلب في ورقة مستقلة ))

السيد رئيس المجلس العلمي الختصاص ( يــُذكر المجلس العلمي ) المحترم .....
م /طلب تكييد تخرج
تحية طيبة ....
أرجييو التفضييل بالموافقيية علييى تزويييدي بتكييييدات تخييرج معنونيية فلييى الجهييات المدرجيية فييي
أدناه علما ً أني حاصل على شهادة زميل المجلس العراقيي لتختصاصيات الطبيية فيي اختصياص
( ييييذكر االختصييياص) وبموجيييب األمييير اإلداري الميييرقم (ييييذكر رقيييم األمييير اإلداري) والميييؤرخ
في (يذكر تاريخ األمر اإلداري)
مـــــع التـــــقـــــديـــــر ...

عناوين التكييدات:
)1
)2
)3
)4
)5

نقابة األطباا
وزارة الصحة /الدائرة اإلدارية والقانونية ( .......لألطباا على متك وزارة الصحة)
كلية الطب  /جامعة  (.................................لألطباا على متك وزارة التعليم العالي)
وزارة الصحة /دائرة األمور الفنية /قسم المختبرات (........لألطباا على اختصاص علم األمراض ويودون
فتح مختبر)
جمعية  ( ....ان وجدت أو يودون االنتماا فليها)

التوقيع:
االسم:
التاريخ:

متحظة  :بإمكان الطبيب أن يخوّ ل بديتً عنه وحسب ما مرفق في فقرة التخويل.

تــخــويــل اســتــتم الـــوثــائــق والـتـكيـيـدات
يتم تسليم الوثائق فلى الطبييب شخصييا ً  ...وفيي حيال تعيذر عليى الطبييب اسيتتمها شخصييا ً ،يكيون
تسيليمها فليى الشيخ

الييذي يخوّ لـيـه عليى أن يكيون التخويييل عين طرييق البرييد االلكتروني...ويرافييق

الطبيب نسخة من هوية األحوال المدنية العائيدة ليه وذليك مين برييده االلكترونيي الشخصيي فليى البرييد
االلكتروني للمجلس العراقي لتختصاصات الطبية:

iraqboardmed@yahoo.com
متحظــــــة:
علييييى الشييييخ المخييييوّ ل جلييييب هوييييية تعريفييييية لييييه ،ويفضييييل جلييييب هوييييية األحييييوال المدنييييية أو
هوية نقابة األطباا

اســتــتم الــــشــــهـــــادة الـــــجـــــداريـــــة
ت ُمنح الشهادة الجدارية مرة واحدة وبيدون نسيخ فضيافية ،وفيي حيال تلين الشيهادة الجداريية ،يجليب
الخييريا الشييهادة التالفيية ويييتم تنظيييم شييهادة جدارييية جديييدة يثبييخ عليهييا (بييدل تييالن) ،أمييا فييي حييال
فقدانها ،يقوم الخريا بالتبليغ عن الشهادة المفقيودة ليدى جهية قضيائية وييتم تنظييم شيهادة جداريية
جديدة يثبخ عليها (بدل ضائع)
تـُسلَّييـم الشييهادة الجدارييية للطبيييب المعنييي شخصيييا ً وفييي حييال تعييذر حضييوره السييتتمها يكييون
تسليمها حصرا ً فلى:
 .1األقـارح مـن الـدرجـة األولـى
 .2عن طريق وكالة خاصة (قانونية) لغير المذكورين في الفقرة ()1

نـموذج طلب الوثائق والشهادات الجدارية ألطباا المجلس العــربي
الذيـن أدّوا االمتحان النهائي للمجلس العراقي
( يطبع الطلب في ورقة مستقلة ))
السيد رئيس المجلس العلمي الختصاص ( يــُذكر المجلس العلمي ) المحترم .....
م /طلب وثائق تخرج وجدارية
تحية طيبة ....
أرجو التفضل بالموافقة على تزويدي بوثائق تخرج باللغتين العربية واإلنكليزية مع الشهادة الجدارية علما ً أنيي
حاصل عليى شيهادة "زمييل" المجليس العراقيي لتختصاصيات الطبيية فيي اختصياص ( ييذكر االختصياص) وبموجيب
األمر اإلداري المرقم (يذكر رقم األمر اإلداري) والمؤرخ في (يذكر تاريخ األمر اإلداري)
مع التقديـــــر ...
التوقيع:
االسم:
التاريخ:
متحظة  :بإمكان الطبيب أن يخوّ ل بديتً عنه وحسب ما مرفق في فقرة التخويل ،وفي أدناه المعلومات المطلوبة للتقديم
على الوثائق والشهادة الجدارية

المستمسكـات المطلـوبــة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

األمر اإلداري أو الوزاري بالقبول للدراسة في المجلس العربي
موافقة اللجنة المشرفة  /عدم ممانعة بكداا االمتحان األولي واالمتحان النهائي للمجلس العراقي
األمر اإلداري الصادر من المجلس العراقي ألداا االمتحان األولي واالمتحان النهائي للمجلس
سيرة دراسية من المجلس العربي
نسخة ملونة من جواز السفر
نسخة ملونة من هوية األحوال المدنية
صور ملونة حديثة عدد ( )3وتكون خلفية الصورة باللون األبي ، ،وبالنسبة للذكور يجب أن تكون الصور
ببدلة رسمية ذات لون فاتـــح ليكون ختم الوثيقة واضحا ً على الصورة ،ويرجى مراعاة نوعية ورق الصور
والتككد من كونه من النوا الذي يثبخ الختم عليه...



أنواا الورق المناسب للصورLucky, Mirage , Mitsubishi , Fuji Film :

الرســــــوم:يكون دفع الرسوم كالتالي:
 يكون دفع رسوم الوثائق في الحسابات ( )20.000عشرون ألن دينار للوثائق والجدارية األصلية باإلضافة
فلى ( )2000ألفي دينار عن كل نسخة فضافية للوثائق علما ً انه ال يتم تصديقها من قبل المجلس العراقي فال
بعد دفع الرسوم.
 يتم دفع ( )5000خمسة آالف دينار أجور خط الشهادة الجدارية لدى وحدة الوثائق.

 يكييون تصييديق الوثييائق والشييهادة الجدارييية ميين وزارة الخارجييية فمييا عيين طريييق الطبيييب شخصيييا أو عيين
طريق المعتمد المخول مين دائرتنيا وفيق رسيوم حيددتها الخارجيية فيي كتابهيا المثبيخ عليى لوحية اإلعتنيات
وهي ( )20.000عشرون ألن دينار لكل وثيقة أو جدارية.

