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 بالبريد االلكتروني(و عاجل)

 الجامعات كافة/ السيد رئيس الجامعة المحترم

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

  الدراسات األولية أداء امتحاناتم/ 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
لمرار  استجابةً و ،(03/7/0207فً  622/ د/ 3)ت مو ( 71/7/0207فً  686د/ /3نا بالعدد )ت مٌالحماً باعمام      

والمبلّغ بموجب كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد  0207لسنة  72اللجنة العلٌا للصحة والسالمة الوطنٌة رلم 
 . تمرر اآلتً:(4/3/0207/ فً 02/ 16 )ش ز ل/ ق

للمواد الدراسٌة المحددة  نهاٌة الفصل الدراسً األول أو نصف السنة وحسب طبٌعة النظام الدراسً() امتحانات داءأ      
 ً المواد الدراسٌة ما تبمى من  أداء ٌؤجلو .(أعالهالمشار إلٌه فً  الكتابأوالً من " من 3و  7الفمرتٌن "بموجب ) الكترونٌا

وسٌتم  ،المشار إلٌه فً أعاله( بكتاال من ثانٌاً من "7" أوالً و" من 0" تٌن)المحددة بموجب الفمر الحضورٌةلالمتحانات 
عاة ما جاء امرع م للصحة والسالمة الوطنٌة. العلٌامرارات اللجنة ل اً وفم نات الحضورٌة الحماألداء االمتحا التولٌت تحدٌد

ٌكون تطبٌك الجزء والمتضمنة ) (4/3/0207فً  5/7615ب ت)من كتاب دائرة البحث والتطوٌر بالعدد  (0)بالفمرة 
 .العملً للمراحل المنتهٌة لكلٌات الطب البشري وطب األسنان والتمرٌض حضورٌاً بوالع ٌومٌن باالسبوع(

 ..مــــــــــــــــــــــــع التقديـــــــــــــــــر.بما جاء في أعالهالعمل باالطالع وللتفضل 
  // المرافقات

 ب المشار إلٌها فً أعاله.صورة عن الكت -

 
      

 

 

 

 نه إلى/عنسخة 

  /فً 02/ 16 بالعدد )ش ز ل/ قكتابكم إشارة إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان  /

 ( / للتفضل باالطالع..مع التمدٌر.4/3/0207

  باالطالع..مع التمدٌر./ للتفضل 6/3/0207بتأرٌخ  توجٌه معالٌهمكتب معالً الوزٌر/ استناداً إلى  
  /ًللتفضل باالطالع..مع التمدٌر.مكتب السٌد وكٌل الوزارة لشؤون البحث العلم  
 .مكتب السٌد وكٌل الوزارة للشؤون اإلدارٌة/ للتفضل باالطالع..مع التمدٌر 
 فضل باالطالع..مع التمدٌر.مكتب معالً الوزٌر/ هٌئة الرأي/ للت 
 .دٌوان الولف الشٌعً/ للتفضل باالطالع واتخاذ ما ٌلزم فٌما ٌتعلك بالكلٌة التابعة لدٌوانكم..مع التمدٌر 
 .دٌوان الولف السنً/ للتفضل باالطالع واتخاذ ما ٌلزم فٌما ٌتعلك بالكلٌة التابعة لدٌوانكم..مع التمدٌر 
 لتفضل باالطالع واتخاذ ما ٌلزم..مع التمدٌر.جهاز االشراف والتموٌم العلمً/ ل 

 ًللتفضل باالطالع واتخاذ ما ٌلزم..مع التمدٌر.دائرة البحث والتطوٌر/ الفرٌك الوزاري للتعلٌم االلكترون / 

 .دوائر مركز الوزارة/ للتفضل باالطالع..مع التمدٌر 
  مع التمدٌر.ولنفس الغرض أعالهواتخاذ ما ٌلزم دائرة التعلٌم الجامعً األهلً/ للتفضل باالطالع.. 
  مع التمدٌر.واتخاذ ما ٌلزمدائرة العاللات واإلعالم / للتفضل باالطالع.. 
  /مع األولٌات.الدراسات والتخطٌطلسم ألسام الدائرة كافة/ دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة / 

 إيهاب ناجي عباسد.م..أ

 مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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