
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  تعهد االخ الخارج على مسؤوليته
   

  .  المنطقة التابع لها والي اذن آتابي من.1
  تبانة المهاجرستعبئة ا.2
  دخول دورة امنية او قراءة المذآرة المعدة لذلك على االقل.3
  التوقيع على التعهد المرفق.4
  
  

  عهد و ميثاق
  

  : االلتزام بالتالي:............................ة الكني............................:اتعهد انا
     ، وان فعلت فان زوجتي عدم االدالء باي معلومة صحيحة الي جهة آانت.1
                         طالق وآفرت بعد اسالم،االعند التعرض لالآراه فوق الطاقة التي اتحملها 

سالمية ال يترتب على الدولة اّية مسؤولية انه بخروجي من دولة العراق اال.2
  .تبعية او مباشرة اتجاهي

ان خروجي من دولة العراق االسالمية من دون امر يترتب عليه اخراجي .2
  .بالطريقة التي تراها الدولة

ان خروجي من دولة العراق االسالمية من دون امر يترتب عليه تنازلي عن .3
  لب الدولة باي شيئآامل حقوقي الخاصة وعليه ال اطا

  .اقسم باهللا العظيم ان التزم بما اتفق عليه في هذا العهد وعدم مخالفته.4 
  

  :مـــــاالس
  :مــــــالرق
  :ةــــــالكني

  :عـــالتوقي
  :                                              البصمـــة

  
  
  
  
  



  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  تعهد االخ الخارج للعالج

  
    

    المنطقة التابع لها والياذن آتابي من .1 
  تعبئة استبانة المهاجر.2
  دخول دورة امنية او قراءة المذآرة المعدة لذلك على االقل.3
  التوقيع على التعهد المرفق.4

  
  عهد وميثاق

  
  

  :يااللتزام بالتال.......:...................الكنية:................................اتعهد انا
  السمع والطاعة في المنشط والمكره المرائي المسؤولين عني في هذه الرحلة.1
  .االلتزام باالجراءات االمنية في هذه الرحلة.2
عدم االدالء باي معلومة صحيحة ألي طرف آان تحت أي ظرف،واقسم .3

  .باهللا العظيم ان ادليت ان زوجتي طالق وآفرت بعد اسالم
يترتب عليه عدم  ة الى ارض دولة العراق االسالمية دون امر،عدم العودان .4

  .التزام الدولة اتجاهي باي شيئ ،وآذلك اتنازل عن آامل حقوقي الشخصية
اقسم باهللا العظيم ان التزم بما اتفق عليه في هذا العهد وعدم مخالفته ، وعليه .5

  .اوقع
    

   
  

  :االســـم
  :الرقــــم
  :الكنيـــة
  :التوقيـع

 :صمةالب
  



  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

    
  تعهد االخ االستشهادي  

  
  
  .يوقع من قبل االخوة في الشام وآذلك هنا بعد الدخول. 1
  .تعبئة استبانة المهاجر.2
  .دخول دورة امنية او قراءة المذآرة المعدة لذلك .3
  .التوقيع على التعهد المرفق.4

    
  عهد وميثاق  

  
  

  : بالتالي........  .:.................الكنية....................:.................اتعهد انا
  ،العراق االسالمية ،وطلبي تنفيذ عملية استشهادية ان دخولي الرض دولة.1

تة للتغيير الى ة مبّيآان نابع من رغبتي الشخصية البحتة ،وال توجد لدي أي نّي
  .مقاتل بعد الدخول ، واقسم باهللا العظيم على ذلك

  السمع والطاعة في المنشط و المكره المرائي .2
  في حالة تراجعي عن التنفيذ ال تلتزم الدولة نحوي باي شيء سوى اخراجي .3

  .بالطريقة المناسبة التي يراها االخوة
 فان زوجتي وان فعلت،عدم االدالء باي معلومة صحيحة الي جهة آانت .4

     فوق الطاقة التي اتحملهاطالق وآفرت بعد اسالم ،اال عند التعرض لالآراه
اقسم باهللا العظيم ان التزم بما اتفق عليه في هذا العهد وعدم مخالفته ،وعليه .5

   .اوقع
  :مــاالس
  :مــالرق
  :ةــالكني

  :التوقيع
  :البصمة

 


