
 
 

 

 1575/  5الرقم: ب ت 

 4/3/2021التاريخ: 

 كافة / مكتب السيد رئيس الجامعةكومية واالهلية الحالجامعات 

 الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية / مكتب السيد رئيس الهيئة

 اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنيةقرار م/ 

 سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ال

 )المرفق طياً( ، فقد تقررما يلي: 2021( لسنة 10قرار اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية رقم )ل  إشارة 

 .العراقية كافة جامعاتللالدراسات االولية االستمرار بالدراسة ألكترونياً لطلبة  -1

 حضورياً  يضالتمرو الطب البشري وطب االسنان هية لكلياتلمراحل المنتعملي ليكون تطبيق الجزء ال -2

  بوافق يومين باالسبوع.

 15/3/2021افق إستئناف إمتحانات نهاية الكورس االول لطلبة الدراسات العليا في يوم االثنين المو -3

ً ، ويؤخذ بنظر االعتبار توقيتات بدء وإنتهاء الحظر الجزئي أثناء تحديد الجدول الزمني  حضوريا

 لالمتحانات مراعاة لطلبة المحافظات.

كتاب جهاز االشراف والتقويم مع مراعاة ما ورد في شمولين أعاله المتفتح االقسام الداخلية للطلبة  -4

 الفقرة ثانيا. 23/2/2021قي  532العلمي ذي العدد ج ق /

في التباعد ولبس الكمامات وإستخدام  اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنيةااللتزام بتوصيات  -5

 المعقمات.

 ية والصحة والسالمة.الموفقالبنائنا الطلبة نتمنى 

 ....... مع التقدير زم اتخاذ ما يلللتفضل باالطالع و

 

 

 أ.د. غسان حميد عبدالمجيد                                                                             

 مدير عام دائرة البحث والتطوير                                                                         

 نسخه منه الى /
 ضل باالطالع مع التقدير للتف /النيابية للتربية والتعليم مجلس النواب / اللجنة  -

 للتفضل باالطالع مع التقديرمكتب معالي الوزير/  -

 للتفضل باالطالع مع التقدير لشؤون البحث العلمي / وكيل الوزارةمكتب السيد  -



 
 

 للتفضل باالطالع مع التقدير  /مكتب السيد الوكيل للشؤون االدارية  -

 للتفضل باالطالع مع التقدير / الشراف / مكتب السيد رئيس الجهازجهاز ا -

 / للتفضل باالطالع مع التقدير دوائر الوزارة كافة -

 لتخصصات الطبية / للتفضل باالطالع مع التقديرالمجلس العراقي ل -

 دائرة التعليم الجامعي االهلي / للتفضل باالطالع مع التقدير -

 معهد العلمين / مكتب السيد العميد / لنفس الغرض اعاله مع التقدير -

 لنفس الغرض اعاله مع التقدير السيد العميدكلية االمام الكاظم )عليه السالم ( / مكتب  -

 لنفس الغرض اعاله مع التقدير  مه الله( /مكتب السيد العميدام االعظم ) رحكلية االم -

 دائرة العالقات واالعالم / للتفضل بأجراء الالزم مع التقدير -

 مع التقديروير /قسم الدراسات العليا دائرة البحث والتط -

           

 


