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 )عاجل وبالبريد االلكتروني(

 / السيد رئيس الجامعة المحترمالجامعات كافة

 المحترم (المعهد /)عميد الكلية السيد رئيس الجامعة/ معهد العلمين /الجامعات والكليات األهلية

   اعمامم/ 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
اتخاذ  ةالمتضمن 35/4/4243خ رٌأبتالوطنٌة للصحة والسالمة  العلٌااللجنة  لقرارات اجتماعاستنادا        

على مقررات  وبناءا   ،(Covid-19) جائحةاستمرار اء نتٌجة الوضع الصحً الراهن جر   االجراءات الوقائٌة

 :تًآلاقرر تالمناقشة المستفٌضة وبعد  .35/4/4243 السبت الموافقفً ٌوم  المنعقدالوزاري االجتماع 

 :العلياالدراسات 

 .ول لطلبة الدراسات العلٌا كافةألاالمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً اجٌل أت -3

 .ولمدة اسبوعٌن 7/5/4243حد ألمن ٌوم ا اعتبارا  االمتحانات جراء إموعد كون ٌ  -4

 :االوليةالدراسات 

للمواد الدراسٌة النظرٌة والعملٌة  المحاضرات االلكترونٌةمن خالل ولٌة ألاطلبة الدراسات  دوامٌكون  -3

 .4242/4243ول بموجب التقوٌم الجامعً ألالفصل الدراسً ا لما تبقى منكافة 

ة خرى الكترونٌأي وسٌلة أووالمقابالت الشفوٌة االفتراضٌة التقارٌر االلكترونٌة وبرامج المحاكاة اعتماد  -4

 .العلمٌةوالفروع قسام ألاتقرره وحسب ما  للمواد الدراسٌة العملٌةرصٌنة 

علن من قبل التدرٌسً ضمن المنصات وت   ،ات للمحاضرات االلكترونٌةوالساعٌام ألجداول دقٌقة باتنظٌم  -5

االهتمام  وٌؤخذ بنظر االعتبار .الفرع /القسم /المعهد /نشر ضمن المواقع الرسمٌة للكلٌةوت   ،المعتمدة

 .ولىألاالدراسٌة المرحلة طلبة ب

قرار اللجنة ب عمال  السرٌري للجانب  حضورٌا  البشري المراحل المنتهٌة لكلٌات الطب طلبة دوام كون ٌ -6

فً  33/72778/ع.ص.د)دائرة الصحة العامة بالعدد  /بكتاب وزارة الصحةكما جاء العلٌا و

الوقائٌة و واتخاذ االجراءات الصحٌةمع مراعاة المجامٌع الصغٌرة  ،فق طٌا  المرا (6/33/4242

  .المطبقة فً المستشفٌات والكفٌلة بالحفاظ على الطلبة والمالك التدرٌسً والطبً

الجانب  أناتخاذ القرار بشمجلس الجامعة كلٌات طب االسنان والصٌدلة وبموافقة  السلمجترك ٌ   -7

االجراءات الصحٌة مع مراعاة ، وحسب استقاللٌة الجامعات الصف المنتهًالسرٌري والتطبٌقً لطلبة 

ة والسالمة قرتها اللجنة العلٌا للصحأبمنع انتقال المرض والتً اعدتها وزارة الصحة والكفٌلة  الوقائٌةو

 .اعاله (6)جاء بالفقرة كما و ،بالحفاظ على الطلبة والمالك التدرٌسً والطبًالوطنٌة و
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تولى الفرٌق ن أبش (36/33/4242فً  6752 /د/5ت م)كتابنا بالعدد من  (6)بالفقرة اء ج مانؤكد  -8

استخدام ولمحاضرات االلكترونٌة االلتزام بالتوقٌتات الرسمٌة ل تقٌٌمللتعلٌم االلكترونً الوزاري 

األقسام فً  العلمٌةوبالتنسٌق مع اللجان  ،وفق آلٌة ت عد لهذا الغرض المنصات االلكترونٌة الرصٌنة

  .هلٌةألالحكومٌة والجامعات والكلٌات ا فً الجامعات والفروع لكل كلٌة/ معهد

 وتعمل وفقا   (Covid-19)الصحً فً ظل وباء وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً الموقف تراقب نه أوبش    

حد ألمن ٌوم ا اعتبارا  عاله أما ورد فً  تنفٌذٌتم و ،ةالمستجد   ة والسالمة الوطنٌةاللجنة العلٌا للصح لقرارات

 .36/4/4243الموافق 

 ..مع التقدير.بموجبهللتفضل باالطالع والعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 نه إلى/عنسخة 

 .مجلس النواب العراقً/ لجنة التعلٌم العالً النٌابٌة/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 
 ع التقدٌرم..للتفضل باالطالع /دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان /العامة لمجلس الوزراءانة مألا. 
 للتفضل باالطالع..مع التقدٌر. /35/4/4243معالٌه فً  توجٌهإلى  شارةمكتب معالً الوزٌر/ ا 
  ع التقدٌر.م.للتفضل باالطالع /مكتب معالً الوزٌر /الصحةوزارة. 
 للتفضل باالطالع..مع التقدٌر.كٌل الوزارة لشؤون البحث العلمًمكتب السٌد و / 
 للتفضل باالطالع..مع التقدٌر.السٌد وكٌل الوزارة للشؤون االدارٌةب مكت / 
 .مكاتب السادة المستشارون/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 
 مع التقدٌر.وأخذ ما ٌقتضً جهاز االشراف والتقوٌم العلمً/ للتفضل باالطالع.. 
 .دوائر مركز الوزارة/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 
 .دائرة البحث والتطوٌر/ الفرٌق الوزاري للتعلٌم االلكترونً/ للتفضل باالطالع واجراء الالزم واعالمنا..مع التقدٌر 
 ومعهد العلمٌن  هلٌةألص الجامعات والكلٌات افٌما ٌخ وإجراء الالزم للتفضل باالطالعهلً/ دائرة التعلٌم الجامعً األ

 ...مع التقدٌر هلًللدراسات العلٌا األ
  /مع التقدٌر وإجراء الالزم للتفضل باالطالعدائرة  العالقات واالعالم... 
 .دٌوان الوقف الشٌعً/ للتفضل باالطالع وللغرض نفسه فً أعاله فٌما ٌخص الكلٌة التابعة لدٌوانكم..مع التقدٌر 
 وللغرض نفسه فً أعاله فٌما ٌخص الكلٌة التابعة لدٌوانكم..مع التقدٌر. دٌوان الوقف السنً/ للتفضل باالطالع 
 مع التقدٌر واخذ ما ٌقتضً دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة/أقسام الدائرة كافة / للتفضل باالطالع.. 
  مع األولٌات.للمتابعة../ الدراساتدائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة/ قسم 
 االلكترونً.البرٌد  ،الصادرة 

 يهاب ناجي عباسإ.د.م.أ
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