
 
 

 

 2132/  5الرقم: ب ت 

 5/6/2222التاريخ: 

 الجامعة رئيس السيد مكتب / كافة الجامعات

 الهيئة رئيس السيد مكتب / والمعلوماتية للحاسبات العراقية الهيئة

 2222/2223للعام التقديم للدراسات العليا   / م

 وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

ضوابط التقديم والقبول للدراسات  الى و اشارة 33/4/2222بتاريخ  5/2226الحاقا بكتابنا المرقم ب ت          

في  5/33122بموجب كتابنا المرقم ب ت  رى اعمامهاالتي ج 2222/2223العليا للعام الدراسي 

تقرر تحديث موعد التقديم للدراسات  ،كرونا بجائحة ار الظرف الصحي المتمثل ونظرا الستمر  1/32/2232

 -وفق االتي: عالهاالدراسي العليا للعام 

ولغاية  3/2/2222اعتبارا من  2222/2223يكون التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي  -3

22/32/2222 . 

 .22/4/2222االبقاء على احتساب سقف العمر للمتقدمين لغاية  -2

 . 32/33/2222تتولى الكليات تدقيق بيانات المتقدمين الورقية مع البيانات االلكترونية لغاية  -1

الحق  في وقتالقبول  إلعالنعالمكم بموعد االمتحان التنافسي للمتقدمين واالجراءات الالحقة سيتم ا -4

الظروف المناسبة ألجراء يمر به بلدنا العزيز وضمان تهيئة  ذياعتمادا على الظرف الصحي ال

 االمتحان التنافسي للقبول.

للغة اإمتحان كفاءة االنكليزية و بإستكمال دورات كفاءة الحاسوب واللغة الحكومية تخويل الجامعات -5

 ربية من خالل االمتحانات االلكترونية.الع

 

 التقدير مع للجميع....ونسال الله الصحة والسالمة    بموجبه والعمل باالطالع للتفضل

 

 

 

 المجيد عبد حميد غسان .د.أ                   

 والتطوير البحث دائرة عام مدير                                                                               

                                                               
  : الى منه نسخة 

 التقدير مع باالطالع للتفضل5/6/2222 بتاريخ معاليه موافقة الى اشارة /الوزير معالي مكتب •

  التقدير مع باالطالع للتفضل / العلمي البحث لشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •

 التقدير مع باالطالع للتفضل / االدارية للشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •

  التقدير مع باالطالع للتفضل / الدولية والعالقات العلمية للشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •

 التقدير مع باالطالع للتفضل / العلمي والتقويم االشراف جهاز •



 
 

  التقدير مع باالطالع للتفضل / كافة الوزارة دوائر •

  التقدير مع باالطالع للتفضل / الطبية للتخصصات العراقي المجلس •

  التقدير مع باالطالع للتفضل /هلياال الجامعي التعليم دائرة •

  التقدير مع اعاله الغرض لنفس /العلمين معهد •

 التقدير مع اعاله الغرض لنفس/ السالم عليه  الكاظم االمام كلية •

 التقدير مع اعاله الغرض لنفس /  هالل رحمه األعظم االمام كلية •

  التقدير مع الالزم بأجراء للتفضل / واالعالم العالقات دائرة •

 رالتقدي مع / العليا الدراسات قسم /والتطوير البحث دائرة •

 


