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 )عاجل وبالبريد االلكتروني(
 

 الجامعات كافة / مكتب السيد رئيس الجامعة 
 الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية / مكتب السيد رئيس الهيئة

 اعمامم/
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 تقرر اآلتً:، 22/6/2422فً  5/3434المرقم ب ت بأعمامناالحاقا     
درجات اساس مفاضلتهم عن اقرانهم  لالذٌن ال تقمن المتقدمٌن )ورقٌاً( للدراسات العلٌا المؤهلٌن من قبول   اوالً:

 من المتقدمٌن )الكترونٌاً( للدراسات العلٌا بإضافة مقاعدهم على الخطة. المرشحٌن 
ً وفق 2422/2422ولغاٌة المباشرة بالدراسة للمقبولٌن للعام الدراسً األولً القبول  نتائجتكون توقٌتات  ثانياً: لما  ا
 :الجدول ادناه مع مراعاة عطلة عٌد االضحى بشأنهافً مبٌن 

 

 المالحظات التاريخ اليوم التفاصيل 

االعتراضات على نتائج تقدٌم  1
 األولً القبول

 الثالثاء
 االحد

24/7/2422 
28/7/2422 

 بالدراسةالمعنٌة اعالن نتائج االعتراضات على موقع الكلٌة 

 على موقع الكلٌة والجامعة  29/7/2422 االثنٌن اعالن القبول النهائً 2

 بعد مصادقة مجلس الجامعة 27/7/2422 الثالثاء اصدار االوامر الجامعٌة للمقبولٌن 3

 التسجٌل بالقسم العلمً المعنً بالدراسة 29/9/2422 االحد المباشرة بالدراسة  4

 مع التقدير ...للتفضل بأجراء الالزم
 

                                  

 يهاب ناجي عباسإم.د.أ.                                                                          

  وكالة /المدير العام لدائرة البحث والتطوير                                                               

                                                                15/7/2021 

 -نسخة منه الى :
للتفضل باالطالع...مع / 22/7/2422ف5/4859ًمعالٌه على مذكرتنا المرقمة ب ت م مصادقةاشارة الى مكتب معالً الوزٌر / -

 التقدٌر.
 للتفضل باالطالع...مع التقدٌر. مكتب السٌد وكٌل الوزارة للشؤون االدارٌة / الحاقا بأعمامنا اعاله/ -
 للتفضل باالطالع ...مع التقدٌر. الحاقا بأعمامنا اعاله/ / مكتب السٌد وكٌل الوزارة لشؤون البحث العلمً -
 للتفضل باالطالع...مع التقدٌر. الحاقا باعمامنا اعاله/ مكتب السٌد المستشار/ -
 للتفضل باالطالع...مع التقدٌر. جهاز االشراف والتقوٌم العلمً / مكتب السٌد رئٌس الجهاز / الحاقا بأعمامنا اعاله / -
 للتفضل باالطالع...مع التقدٌر./ الحاقا بأعمامنا اعاله /مكتب السٌد رئٌس المجلس اصات الطبٌة/المجلس العراقً لالختص -
 ...مع التقدٌر.أعاله ولنفس الغرض/ الحاقا باعمامنا دٌوان الوقف الشٌعً/ فٌما ٌخص الكلٌة المرتبطة بدٌوانكم -
 ...مع التقدٌر.أعاله فس الغرضولن دٌوان الوقف السنً/ فٌما ٌخص الكلٌة المرتبطة بدٌوانكم / الحاقا باعمامنا ا -
 ...مع التقدٌر.أعالهلنفس الغرض والحاقا بأعمامنا  /األهلً للدراسات العلٌا معهد العلمٌن -
 مع التقدٌر...طالعللتفضل باال الحاقا بأعمامنا اعاله / / هٌئة الرأي -
 .مع التقدٌر..دوائر مركز الوزارة كافة/ للتفضل باالطالع. -
 ..مع التقدٌر..دائرة التعلٌم الجامعً األهلً/ للتفضل باالطالع واجراء الالزم -
 .مع التقدٌر...دائرة العالقات واالعالم للتفضل باالطالع واجراء الالزم -
 للتفضل باالطالع...مع التقدٌر. الحاقا بأعمامنا اعاله/ مكتب معالً الوزٌر / قسم شؤون المواطنٌن/ -
 .العلٌا/ مع االولٌاتم الدراسات قس دائرة البحث والتطوٌر/ -


