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 بالبريد االلكتروني(و عاجل)

 / السيد رئيس الجامعة المحترمالجامعات كافة

 )عميد الكلية( المحترم السيد رئيس الجامعة /كافة الجامعات والكليات االهلية

  ج الطلبةواعيد تخر  مم/ 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
ً بكتابنا بالعدد )ت م    ج للسنة الدراسٌة الحالٌة المتضمن تسمٌة دورة التخر   (77/3/7272فً  3/7272الحقا

د التخرج ٌتحدٌد مواعمقترح على  21/2/7272موافقة معالً الوزٌر بتارٌخ حصلت  ،(نانا هدف  تعلم  ) 7272/7272

ً للدورٌن االول والثانً   :ًتلأل لتكون وفقا

 .21/1/7272موعد تخرج الطلبة الناجحٌن من الدور االول هو ٌوم االحد المصادف  .2

 .72/22/7272موعد تخرج الطلبة الناجحٌن من الدور الثانً هو ٌوم االحد المصادف  .7

 .مع التقدير.بالعمل بموجبهللتفضل 

   فقات//االمر

  أعاله.الكتاب المشار إلٌه فً  -

 

 

 نه إلى/عنسخة 

 .مجلس النواب العراقً/ لجنة التعلٌم العالً النٌابٌة/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 

  للتفضل باالطالع..مع التقدٌر.21/2/7272معالٌه فً موافقة مكتب معالً الوزٌر/ استناداً إلى /  

 .مكتب السٌد وكٌل الوزارة لشؤون البحث العلمً/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 

 لتقدٌر.مكتب السٌد وكٌل الوزارة للشؤون اإلدارٌة/ للتفضل باالطالع..مع ا 

 للتفضل باالطالع..مع التقدٌر.مكتب السٌد المستشار / 

  مع التقدٌر..للتفضل باالطالع /(2/3/7272فً  222/س 27)كتابكم بالعدد  /يأهٌئة الر /الً الوزٌرمعمكتب. 

 .المجلس العراقً لالختصاصات الطبٌة/ السٌد رئٌس المجلس المحترم/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 

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

 لدٌوانكم..مع التقدٌر. دٌوان الوقف الشٌعً/ للتفضل باالطالع وإجراء الالزم فٌما ٌتعلق بالكلٌة التابعة 

 .دٌوان الوقف السنً/ للتفضل باالطالع وإجراء الالزم فٌما ٌتعلق بالكلٌة التابعة لدٌوانكم..مع التقدٌر 

 .دوائر مركز الوزارة/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 

 .مركز البحوث النفسٌة/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 

  مع التقدٌر.وإجراء الالزمدائرة التعلٌم الجامعً األهلً/ للتفضل باالطالع.. 

 مع التقدٌر.باالطالع وإجراء الالزم. عالم والعالقات/ للتفضلدائرة اإل. 

 .دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة/ أقسام الدائرة كافة 

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

 البرٌد االلكترونً. ،الصادرة 

 إيهاب ناجي عباسد.م.أ.
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