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 بالبريد االلكتروني(عاجل )

 المحترم الجامعة رئيس السيد/ كافة الجامعات

 المحترم)عميد الكلية(  الجامعة رئيس السيدالجامعات والكليات األهلية كافة/ 

 عودة الطلبة المرقنة قيودهم/ م

 ..وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

( 61/1/2162فً  5/2381ت م)و  (66/2/2162فً  5/6611ت م) دادـــــــكتبنا ذوات األعبإلحاقاً       

و  (21/6/2121فً  5/111)ت مو ( 61/1/2162فً  5/1113ت م)و ( 2/5/2162فً  5/8581)ت مو 

ا الطلبة باستكمال مسٌرتهم التعلٌمٌة ئنالسماح ألبنابورغبة من هذه الوزارة ( 21/2/2121فً  5/6553)ت م

، كتبنا آنفاً ح لهم الفرصة لتقدٌم طلبات العودة وفقاً للتوقٌتات المحددة بموجب الذٌن لم تت، حفاظاً على مستقبلهم 

 .ولغرض حسم قضاٌا طلبة الدراسات األولٌة ومعالجتها

على تمدٌد السقف الزمنً لتقدٌم الطلبات للطلبة  61/2/2121حصلت موافقة معالً الوزٌر بتأرٌخ         

عدا الطلبة المرقنٌن  2163/2162ولغاٌة السنة الدراسٌة  2112/2161المرقنة قٌودهم من السنة الدراسٌة 

وٌكون تقدٌم الطلبات إلى جامعاتكم ولغاٌة نهاٌة الدوام الرسمً  .التزوٌر وأالعقوبات االنضباطٌة  وأبسبب الغش 

 تتولى جامعاتكم اآلتً:على ان  .21/66/2121لخمٌس الموافق لٌوم ا

 

بموجب توجٌه الكلٌات/ المعاهد واألقسام التابعة لها برفع اسماء الطلبة المرقنة قٌودهم المشمولٌن  -6

 دقة.محضر رسمً الى مجلس الجامعة للتدقٌق والمصا

 اصدار أوامر جامعٌة بعودة الطلبة مع تزوٌد الوزارة بنسخة عنها. -2

 .2121/2126تكون مباشرتهم بالدراسة للسنة الدراسٌة  -8

 احتساب السقف الزمنً للطلبة اعتباراً من سنة العودة لمقاعد الدراسة. -1

 ..مع التقديرعلى تنفيذ مضمونهللتفضل باالطالع والعمل 
 

  
 

 د.إيهاب ناجي عباس                                                                         
 مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة                                                                

                                                                                 19/9/0202 
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 نسخة منه إلى/

  /التقدٌر مع ..باالطالع للتفضلمجلس النواب العراقً/ لجنة التعلٌم العالً النٌابٌة. 

 /للتفضل  /2/2/2121على أصل مطالعاتنا فً  61/2/2121بتارٌخ  هاشارة الى هامش  معالٌمكتب معالً الوزٌر

 باالطالع..مع التقدٌر.

 /ًللتفضل / 68/2/2121سٌادته بتأرٌخ  إشارة إلــــــــــــــى هامش مكتب السٌد وكٌل الوزارة لشؤون البحث العلم

 باالطالع..مع التقدٌر.

  للتفضل باالطالع..مع التقدٌر.اإلدارٌة/ لشؤون لمكتب السٌد وكٌل الوزارة 

  /باالطالع..مع التقدٌر.للتفضل مكاتب السادة المستشارٌن 

  /مع التقدٌر...للتفضل باالطالع هٌئة الرأي /مكتب معالً الوزٌر 

  /ًللتفضل باالطالع..مع التقدٌر.جهاز االشراف والتقوٌم العلم 

  مع التقدٌر...للتفضل باالطالع الوزارة كافة/مركز دوائرة 

 مع التقدٌر...فٌما ٌخص الجامعات والكلٌات األهلٌة اعالهللغرض نفسه و للتفضل باالطالع /ًدائرة التعلٌم الجامعً االهل 

  /ًمع التقدٌر..للتفضل باالطالع وللغرض نفسه اعاله فٌما ٌخص الكلٌة التابعة لدٌوانكمدٌوان الوقف الشٌع. 

  /ًمع التقدٌر.للتفضل باالطالع وللغرض نفسه اعاله فٌما ٌخص الكلٌة التابعة لدٌوانكمدٌوان الوقف السن.. 

  مع التقدٌر.للتفضل باالطالع واتخاذ ماٌلزم العالقات واالعالم/ دائرة.. 

 للتفضل باالطالع ..مع التقدٌر /أقسام الدائرة كافة/دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة 

 .دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة/ قسم القبول المركزي/ مع األولٌات 

 الصادرة. 

  .ًالبرٌد االلكترون 
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