
 
 

 

 3331/  5الرقم: ب ت 

 21/8/2222التاريخ: 

 

 الجامعات كافة /مكتب السيد رئيس الجامعة

 الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية /مكتب السيد رئيس الهيئة

  2221/ 2222الدراسي م/ الية االمتحان التنافسي للقبول للعام 

 
 ه وبركاتهالل ورحمة عليكم السالم

 ل في الدراسات العليا مع تفاوتونظرا ألهمية االمتحان التنافسي في تحديد القبو 2222/ 3/ 23في  2111/ 5الحاقا بكتابنا ب ت 

 رصانة العلمية والعدالة بينهم فقد تقرر انولتحقيق الالكليات االهلية ين الجامعات الحكومية والجامعات / لخريجين بمعدالت ا

 تضمنةالمولجنة الصحة والسالمة رج ادناه مع مراعاة توجيهات يكون االمتحان التنافسي في القاعات الدراسية حسب الجدول المد

داخل  كترونييكون االمتحان ورقي او ال والفروع العلمية في الجامعات أن ويترك لالقسام .الكمامات والكفوفالتباعد ولبس 

تعويم القاعات االمتحانية لالقسام والكليات للجامعة الستيعاب اعداد المتقدمين خوادم والحواسيب ور اليتوفمع مراعاة القاعات 

 للدراسات العليا.

 (بلوم العالي /الماجستير/الدكتوراةاالختصاص لكل الشهادات )الد التاريخ ت

 الهندسيةلطبية / ا  18/12/2222الحد ا 1

 لعلوم الصرفة/ العلوم الزراعية والبيطريةا  11/12/2222االثنين  2

 لعلوم االنسانية واالجتماعية / العلوم االدارية واالقتصاديةا  22/12/2222الثالثاء  3

 

 تفضلكم باالطالع واتخاذ مايلزم مع التقدير

 

 

 

 المجيد عبد حميد غسان .د.أ                   

 والتطوير البحث دائرة عام مدير                                                                                         

 : الى منه نسخة

 للتفضل باالطالع مع التقدير /اللجنة النيابية للتربية والتعليم /مجلس النواب  •

 للتفضل باالطالع مع التقدير/  22/8/2222استنادا الى موافقة معاليه في  /مكتب معالي الوزير •

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

 ضل باالطالع مع التقديرللتف/ مكتب السيد وكيل الوزارة للشؤون االدارية  •

 للتفضل باالطالع مع التقدير / مكاتب السادة المستشارون •

 للتفضل باالطالع مع التقديراالشراف / جهاز مكتب السيد رئيس  /جهاز االشراف  •

 مكتب السيد رئيس المجلس للتفضل باالطالع مع التقدير /المجلس العراقي للتخصصات الطبية  •

 للتفضل باالطالع مع التقدير /دوائر مركز الوزارة  •

 للتفضل باالطالع مع التقدير / دائرة التعليم الجامعي االهلي •



 
 

 نفس الغرض اعاله مع التقديرل / السالم(كلية االمام الكاظم )عليه  •

 كلية االمام االعظم )رحمه الله( لنفس الغرض اعاله مع التقدير •

 مع التقديرالغرض أعاله س نفل/ معهد العلمين  •

 للتفضل باالطالع مع التقدير /دائرة االعالم والعالقات  •

 رالتقدي مع / العليا الدراسات قسم /والتطوير البحث دائرة •

   

  
 


