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 )عاجل وبالبريد االلكتروني(
 

 / السيد رئيس الجامعة المحترمالجامعات كافة
 

   0202/0202ضوابط الدراسة المسائية م/ 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو..

اجتماع المعنيين من السادة اعضاء  وما تمخض عن 4/11/0202بتأريخ استنادا لتوجيو معالي الوزير        
 ةالدراسي سنةلمالتييئة لموسم القبول متابعة إجراءات بشأن  5/11/0202 والمؤرخ فيالمالك المتقدم لموزارة 

فة من خريجي الدراسة االعدادية في بشكل دقيق واستثنائي لغرض استيعاب االعداد المضاع   0202/0201
 الجانبمراعاة و ية في تطبيق الضوابط والتعميمات الكميات والمعاىد مع الحفاظ عمى الرصانة العممية والدقة األدار 

ضمن الدائرة و  عمى ىيئة الرأي عبر االستبانة االلكترونية الدراسة المسائية موضوع عرضتم . الصحي
من  10صدر القرار باالغمبية استنادا الحكام المادة بعد المناقشة المستفيضة و  .مناسبال رارالق التخاذااللكترونية 

 وكما مبين في ادناه: 0211 لسنة 9قانون ىيئة الراي رقم 

 .)المرافقة طيًا نسخة عنها( 0202/0201لمسنة الدراسية اقرار ضوابط القبول لمدراسة المسائية  -1
اعالن بدء التقديم لمدراسة المسائية من قبل الجامعات/ الكميات/ المعاىد مباشرة وفق الضوابط اعاله ويتم  -2

 ولمدة شير. 12/11/0202اعتبارًا من يوم الثالثاء الموافق  ةالطمباستقبال 
 .مجاناً  مطمبةليكون توزيع استمارات التقديم  -3
 في المواقع االلكترونية واعالنوسام الدراسة المسائية التابعة لتشكيالتيا تتولى الجامعات تحديث دليل اق -4

 وآلية التنافس. ولوحات االعالنات بشكل واضح مع اعالن الضوابط الرسمية ليا
قة بشكل اصولي، م  عتتولى الجامعات تزويد الوزارة/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة باالقسام المفتوحة والم -5

 قوائم المقبولين عمى قرص مدمج بصيغة اكسل.مع ارسال 
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 ي أعاله..مع التقدير.عمى تنفيذ مضمون ما ورد فلمتفضل باالطالع والعمل 

 المرافقات//

 ضوابط الدراسة المسائية المشار إليو في أعاله. الفصل الثالث من دليل اجراءات شؤون الطمبة المتضمن -

 
 

 

 

 نو إلى/عنسخة 

 .مجمس النواب العراقي/ لجنة التعميم العالي النيابية/ لمتفضل باالطالع..مع التقدير 
 لمتفضل باالطالع..مع التقدير. عمى أصل مطالعتنا/ 4/11/0202معاليو في  ىامشإلى  شارةمكتب معالي الوزير/ ا 
  لمتفضببل بببباالطالع..مع  1/11/0202فببي  سببيادتو ىببامشإلببى  شببارةا/ الببوزارة لشببؤون البحببث العممببيكيببل مكتببب السببيد و

 التقدير.
 لمتفضل باالطالع..مع التقدير.السيد وكيل الوزارة لمشؤون االداريةب مكت / 
 .مكاتب السادة المستشارون/ لمتفضل باالطالع..مع التقدير 
  باالطالع..مع التقدير.جياز االشراف والتقويم العممي/ لمتفضل 
 .دوائر مركز الوزارة/ لمتفضل باالطالع..مع التقدير 
 .دائرة  العالقات واالعالم/ لمتفضل باالطالع واتخاذ مايمزم..مع التقدير 
 لمتفضل باالطالع ..مع التقدير، لجنة دليل الضوابطدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/أقسام الدائرة كافة / 
 والتخطيط والمتابعة/ قسم القبول المركزي/ مع األوليات. دائرة الدراسات 
 .الصادرة 
 .البريد االلكتروني 

 إيهاب ناجي عباسد.

 الذراساث والتخطيط والمتابعت مذير عام دائرة
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