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 بالبريد االلكتروني(و جدًا  عاجل)

 / الديد رئيس الجامعة الطحترمالجامعات كافة

 )عطيد الكلية( الطحترم الديد رئيس الجامعة /كافة الجامعات والكليات االهلية

 لفصل الدراسي الثاني لعليم االلكتروني تالم/ 

 ورحطة هللا وبركاته..الدالم عليكم 
( والسبّمغ بسهجب كتاب األمانة العامة لسجمس الهزراء/ دائرة شؤون 0208لدشة  851رقم ) جمس الهزراءماستشادًا لقرار    

 :تيآلا قررت ،(5/5/0208في  88651/اعسام/ 8/ 82 مجمس الهزراء والمجان بالعدد )ش ز ل/

 متظمبات الستكسالالدراسية كافة السراحل و متخررات للمسهاد الدراسية الشظرية والعسمية اعتساد التعميم االلكتروني  .8
 .وليةأللمدراسات ا الفرل الدراسي الثاني

لمسهاد  (التسريض، ، طب االسشان) الظب البذري  لكميات حرراً اعتساد التعميم السدمج لمسراحل الدراسية السشتيية  .0
  .فقط وبهاقع يهمين في االسبهعالدراسية العسمية والدريرية 

الالزمة الستكسال  من اجل الحرهل عمى السعرفةد ابكل اجتييكهن أداء الظمبة والتزاميم بالسحاضرات االلكترونية  .3
السعيد والجامعة  /العمسي والكميةالفرع  /القدماساتذة السادة و ويتم متابعة ذلك من قبل  ،متظمبات الفرل الدراسي

الهاردة العامة  الزهابطفقرات بما جاء لى إونذيركم  .وحدب التعميسات والزهابط الشافذة وبسا يحقق الرصانة العمسية
في  4336/د/3)ت مالتقويم الجامعي بالعدد  توقيتات ( و6/8/4242في  4422/د/3)ت مباعسامشا بالعدد 

44/6/4242) 
مجشة الرات قراو الجائحة لظروف  وفقاً االمتحانات الشيائية  وأالشيائية لمفرل الدراسي الثاني اداء االمتحانات  يكهن  .4

 .في حيشو مرحة والدالمة الهطشيةلالعميا 

 .مع التقدير.بطوجبهوالعطل للتفضل باالطالع 
   فقات//االطر 

  كتاب اإلمانة العامة لسجمس الهزراء ومرافقو القرار السذكهر. -
 
 

 إيهاب ناجي عباسد.م.أ.
 مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والطتابعة
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 ظه إلى/عندخة 

 العالي الشيابية/ لمتفزل باالطالع..مع التقدير. مجمس الشهاب العراقي/ لجشة التعميم 

 .األمانة العامة لسجمس الهزراء/ دائرة شؤون مجمس الهزراء والمجان/ إشارة إلى كتابكم أعاله/ لمتفزل باالطالع..مع التقدير 

  لمتفزل باالطالع..مع التقدير.5/5/0208معاليو في  تهجيومكتب معالي الهزير/ استشادًا إلى /  

 لمتفزل باإلطالع..مع التقدير./ مكتب الديد الهزير/ والبيئة وزارة الرحة 

  فيسا يتعمق بالكمية التابعة لديهانكم..مع التقدير.وإجراء الالزم ديهان الهقف الذيعي/ لمتفزل باالطالع 

  فيسا يتعمق بالكمية التابعة لديهانكم..مع التقدير.وإجراء الالزم ديهان الهقف الدشي/ لمتفزل باالطالع 

 .مكتب الديد وكيل الهزارة لذؤون البحث العمسي/ لمتفزل باالطالع..مع التقدير 

  التقدير.مكتب الديد وكيل الهزارة لمذؤون اإلدارية/ لمتفزل باالطالع..مع 

 .مكاتب الدادة السدتذارون/ لمتفزل باالطالع..مع التقدير 

  لمتفزل باالطالع..مع التقدير. /الديد رئيس السجمس السحترم /العراقي لالختراصات الظبيةالسجمس 

 .جياز االشراف والتقهيم العمسي/ لمتفزل باالطالع..مع التقدير 

 .دوائر مركز الهزارة/ لمتفزل باالطالع..مع التقدير 

  /لمتفزل باالطالع..مع التقدير.مركز البحهث الشفدية 

  مع التقدير.وإجراء الالزمدائرة التعميم الجامعي األىمي/ لمتفزل باالطالع.. 

 مع التقدير.والعالقات/ لمتفزل باالطالع وإجراء الالزم.عالم دائرة اإل. 

 .دائرة الدراسات والتخظيط والستابعة/ أقدام الدائرة كافة 

 .دائرة الدراسات والتخظيط والستابعة/ قدم الدراسات والتخظيط/ مع األوليات 

 .الرادرة 

 .البريد االلكتروني 
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