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اقية في المملكة المتحدة وايرلنداممثلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العر  

Representative of the Iraqi Ministry of Higher Education and Scientific Research (MOHESR) in the UK and Ireland 

 ( 19إعمام رقم ) 

 الطلبة االعزاء

 م/ صرف اجور تمديد الفيزا

وحسب السياق )بما اليزيد عن طفلين( حصلت الموافقة على صرف اجور تمديد الفيزا لطالب البعثة وعائلته 

 :التالي

 :أكاديمي( أولغة لاللتحاق بالدراسة )  األول الى المملكة المتحدة وايرلنداللقدوم  األولىالفيزا  -1

الخاصة باجور  األصليةالوصوالت يستمر العمل بنفس السياق المعمول فيه وهو ان يرسل الطالب 

معنون لقسم الشؤون المالية يوضح تفاصيل  طلب رسميمع  ةملحقيالالى وتذاكر السفر الفيزا االولية 

 ويكتب عليه ما يلي: بظرفجميعها ، وتوضع الوصوالت

 .(لقسم الشؤون المالية -تسوية سلفة سفرعبارة ) -

  .اسم الطالب ورقم ملفه بالملحقية -

قسم الشؤون المالية لغرض  الظرف المغلق بالبريد الى وزارة التعليم العالي/ بإرسالتقوم الملحقية بدورها 

ليتم صرفها من قبلهم  ،بالعراق لغرض متابعة الموضوع وكيلهتكليف اجراء الالزم، ويتوجب على الطالب 

 حصرا.

 

 :األكاديمي( أواللغة )فيزا التمديد على النفقة الخاصة، لمن حصل على تمديد  -2

 الطالب على نفقته الخاصة. يتحملها

 

 ( المذكورة اعاله:2و  1كافة حاالت تمديد الفيزا او تغييرها المتبقية عدا الحالتين ) -3

وفقا للسياق  من قبل الملحقية الثقافية أجور تمديد الفيزايتم صرف إذا أكمل الطالب دراسته بنجاح 

 االتي:

قبل تاريخ قدومه للملحقية إلكمال إجراءات التخرج بفترة بالبريد  اآلتيةيرسل الطالب المستمسكات 

والتأكد من استيفاءها للشروط، ليتم ( لمنح الموظف وقتا للتعامل مع األوليات وتدقيقها شهر - )أسبوعين

/ تذاكر السفر/ شحن اللوازم / راتب  صرفها الحقا مع مستحقات التخرج األخرى )طباعة األطروحة

 :الشهرين بعد التخرج(

طلب رسمي معنون للسيد المستشار الثقافي لغرض صرف اجور وصوالت تمديد الفيزا وحسب  - أ

 .النموذج المرفق

ية )نسخة أصلية( صادرة من جهة رسمية مثل )مكتب دائرة الهجرة، ل رسمي أو رسالة رسموص - ب

األجور لكل مقدار مكتب شؤون الطلبة األجانب بالجامعة، الخ( يتضمن اسم الطالب وأفراد عائلته و

 فرد.

 Biometricاإلقامة )هويات  الجديدة أو الفيزا صفحة الجواز األولى )التعريفية( + منملونة نسخ  - ت

Cards) والمطلوب صرف أجورها. للطالب وعائلته 
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اقية في المملكة المتحدة وايرلنداممثلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العر  

Representative of the Iraqi Ministry of Higher Education and Scientific Research (MOHESR) in the UK and Ireland 

 

 مالحظات مهمة:

  :الرجاء ملئ نموذج الطلب بدقة وبتفصيل، ومراعاة ما يلي 

باللغة إذا لم يكن الطالب مشمول أساسا بكورس لغة وباشر فورا بالكورس  ةالخاص الفقرةمسح  - أ

 األكاديمي.

بالتمديد الدراسي أذا لم يحصل الطالب على أي تمديد دراسي بعد المدة  ةالخاص الفقرةمسح  - ب

 األصلية لدراسته.

 يتوجب مسحها إذا لم يكن الطالب مشمول بها((.حيث األخرى  للفقرات))وهكذا اآلمر بالنسبة 

 .بتسلسل دقيق يتوجب ذكر كل كورسات اللغة مهما بلغ عددها - ت

  ان يؤكد الطالب من خالل االيميل إكماله لدراسته ونجاحه ال تستقبل الملحقية الطلبات إال بعد

وحصوله على الشهادة ويحدد موعدا لزيارة الملحقية ويزودنا بنسخ الكترونية من كتاب تخرجه 

وبراءة الذمة، وبخالف ذلك يتم إهمال الطلبات وال تتحمل الملحقية مسؤولية فقدان المعاملة أو إعادة 

 إرسالها للطالب.

 ل الطلبات المقدمة إذا اتضح الحقا بأنها لفترات دراسة على النفقة الخاصة.سيتم إهما 

  بالنسبة للطلبة المتزوجين ممن ترافقهم عوائلهم نؤكد على ان الصرف يكون للزوجة وطفلين فقط

، وعدم إرسال أوليات كل أفراد راجين توضيح األجور المسددة لكل فرد في الطلب والوصوالت

 .الحد المسموح األسرة بما يتجاوز

  الحقا على ان يكون لغاية طفلين فقط بأطفالممن رزقوا المتزوجين يسري السياق اعاله على الطلبة . 

  وبعد وصوله  مثبت في دائرة البعثات غير متزوجالأو الطالبة االجتماعي  الطالبإذا كان وضع

وللطفل ويبقى وضعه اعزبا  يتم صرف اجور تمديد الفيزا لزوجته فعليه ال تغيرت حالته االجتماعية

 .لحين اخذ الموافقات األصولية

  يسري السياق اعاله على الطلبة ممن حصلوا على الفيزا من بغداد أو احدى دول الجوار، على ان ال

  (.1،2تكون مما تمت اإلشارة إليه في الفقرة)

 ( تم إدراج نموذج الطلب بصيغةWord لتسهيل عملية طباعة الطلب ) وإضافة التوقيع بشكل منتظم

 والتاريخ الحقا بخط اليد وبالحبر األزرق.

 الطلبات.التعامل مع  انسيابية وسرعةلضمان  اعالهبسياق العمل  االلتزامنهيب بطلبتنا االعزاء 

 

 مع التقدير 

 الملحقية الثقافية / لندن

8/4/2013 

 نسخة منه إلى:

 .موقع الملحقية االلكتروني 

  المصور.ملف اإلعمامات وملفه 
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 مالحظة: التوقيع بالحبر األزرق.

 ...المستشار الثقافي المحترمالسيد 

 (.....االسم الثالثي.....) صرف اجور تمديد الفيزا/  م

( في ............اختصاص ) ماجستير دكتوراه / (............االسم الثالثي............طالب البعثة الدراسية ) إني

 في..... وباشرت بالملحقية الثقافية .............بريطانيا في .إلى وصلت  ...(.......................جامعة ).....

 .( .....كان ) وتسلسلي في قائمة الملتحقين ..............

 

 براتب تام وعلى نفقة الملحقية.التحقت بكورس لغة للفترة من ............ إلى ..............  -

 ن راتب وعلى نفقتي الخاصة.التحقت بكورس لغة للفترة من ............ إلى .............. بدو -

 التحقت بكورس لغة للفترة من ............ إلى .............. بدون راتب وعلى نفقتي الخاصة. -

 

 ي  .../.../......الوزاري تنتهي ف األمر( حسب ...لمدة ).../.../......  التحقت بالكورس العلمي في -

 .الملحقيةبراتب تام وعلى نفقة الى ../.../...... ..... من ../.../.شهر  حصلت على تمديد دراسي لمدة )...( -

 .على نفقتي الخاصةو ./.../...... الى ../.../...... بدون راتبمن .شهر  حصلت على تمديد دراسي لمدة )...( -

 

 صرف اجور تمديد الفيزا لي ولعائلتي المكونة من ).......( افراد وهم:أرجو التفضل بالموافقة على 

 / األجور )......( باوند (......االسم الثالثي............)الزوجة -1

 األجور )......( باوند (........االسم الثالثي............)االبن  -2

 األجور )......( باوند (........االسم الثالثي............)االبن  -3

 ............. تبلغ/...../.... ...... ولغاية.../..../.... الممنوحة لي ولعائلتي للفترة منالجديدة اجور الفيزا وأؤكد ان 

وحسب الوصل الرسمي وهي إلفراد عائلتي الواردة أسماءهم اعاله في طلبي فقط، )................( باوند  إجماال

 المرفق ونسخ الفيزا.

 .والموافقة على صرف األجور النظر في طلبيب أرجو التفضل

 مع التقدير...

  :التوقيع

 االسم: 

 الملف:رقم 

 التاريخ:
 المرفقات/

 .يتضمن اسم الطالب وإفراد عائلته واألجور المسددة )أصلي( وصل رسمي -1

 .للطالب وعائلته اإلقامةهويات  الجديدة أومن الفيزا ملونة نسخ  -2

 

 
 


