
 
 

 

 9922/  5ب ت الرقم: 

  92/5/9292التاريخ: 

 

 الجامعة رئيس السيد مكتب / كافة الجامعات

 الهيئة رئيس السيد مكتب / والمعلوماتية للحاسبات العراقية الهيئة

 العليا دراساتلل 9102/9191ة ية استكمال السنة التحضيريال / م

 

 وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

سالمة المالكات التعليمية والوظيفية المختلفة في الجامعات وطلبتنا على الصحية وحرصا   للمستجدات نظرا

من خالل االستبانات االلكترونية واالجتماعات المستمرة  الجامعات رؤساء السادة التشاور مع وبعد االعزاء,

م قة معاليه على اعتماد جدول التقويفمع معالي الوزير المحترم لمناقشة الموضوع وتحليل النتائج حصلت موا

لطلبة  والضوابط الملحقة به وذلك الستكمال متطلبات ما تبقى من السنة التحضيرية الحاليةمرفق طيا الجامعي ال

م ضياعها على الطلبة رغم التحديات والظروف من خالل الصفوف االلكترونية واجتيازها وعد االدراسات العلي

 االستثنائية التي يمر بها بلدنا بسبب ازمة جائحة كورونا.

 التقدير مع .....   بموجبه والعمل باالطالع للتفضل

 

 

 المجيد عبد حميد غسان .د.أ                      

 روالتطوي البحث دائرة عام مدير                                                                                        
                                                                                                          92/5/9191 

 : الى منه نسخة 
 التقدير مع باالطالع تفضللل 92/5/9191  بتاريخ معاليه موافقة الى اشارة /الوزير معالي مكتب •
  التقدير مع باالطالع للتفضل / العلمي البحث لشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •
 التقدير مع باالطالع للتفضل / االدارية للشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •
  التقدير مع باالطالع للتفضل / الدولية والعالقات العلمية للشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •
 التقدير مع باالطالع للتفضل / العلمي والتقويم االشراف جهاز •
  التقدير مع باالطالع للتفضل / كافة الوزارة دوائر •
  التقدير مع لنفس الغرض أعاله وبالكيفية التي يراها المجلس مناسبة / الطبية للتخصصات العراقي المجلس •
  التقدير مع باالطالع للتفضل /االهلي الجامعي التعليم دائرة •
  التقدير مع اعاله الغرض لنفس /العلمين معهد •



 
 

 التقدير مع اعاله الغرض لنفسم( / السال عليهم )الكاظ االمام كلية •
 التقدير مع اعاله الغرض لنفس / ه(الل رحمه) ماالعظ االمام كلية •
  التقدير مع الالزم باجراء للتفضل / واالعالم العالقات دائرة •
 التقدير مع / العليا الدراسات قسم /والتطوير البحث دائرة •

 

 لطلبة الدراسات العليا  9202/9292التقويم الجامعي الستكمال متطلبات السنة التحضيرية الحالية  اوال:

 مدة تاريخ البدء  التفاصيل

 بالدراسة

 اقصى مدة تاريخ انتهاء 

 الدراسة

 المالحظات

التدريب على البرنامج االلكتروني 

 باستخدام منصة ادمودو

4/6/2222الخميس  2/6/2222الثالثاء  امكانية استخدام أي نظام الكتروني  

 تقره الكلية تراه مناسبا

مراجعة للكورس الثاني عبر الصف 

 االلكتروني

   2222 /11/6الخميس   1/6/2222االثنين 

النهائية / الدور االولاالمتحانات   

 للفصل الدراسي الثاني

14/6/2222االحد  2/7/2222الخميس    اعتماد الية االمتحان االلكتروني 

5/7/2222االحد  اعالن النتائج النهائية للفصل الثاني 9/7/2222الخميس     

امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي 

 االول والثاني

 اعتماد الية االمتحان االلكتروني  17/9/2222الخميس  2222 /2/9االربعاء 

    24/9/2222الخميس   22/9/2222االحد  اعالن نتائج الدور الثاني

للراسبين  للطلبة االمتحان التكميلي

 بمادتين ومعدل فما دون

 الية االمتحان تعلن في حينها 22/12/2222الخميس   11/12/2222االحد 

  ----------------  25/12/2222االحد  اعالن نتائج االمتحان التكميلي

 

 -يالتها كافة العمل وفق االتي :ثانيا: على الجامعات كافة وتشك

مراعاة التقييم االلكتروني ) االسئلة المتعددة االنواع / التقارير ضرورة فيما يخص درجات السعي  -0

االلكترونية او أي نشاطات اخرى ( ضمن احتساب درجة السعي فضال عن درجات االمتحانات 

 المحددة السعي درجة تعتمد ووالنشاطات التي اداها وحصل عليها الطالب خالل فترة الدوام قبل الحظر 

 بالكورس مشاركال غيرو الب المشاركللط ويحق السعي درجة نصف عن يقل ال بما التدريسي قبل من

 .درجة مئة من الثاني للكورس النهائي االمتحان أداء االلكتروني

يتولى التدريسيون اعداد قوائم بدرجات السعي الفصلي وتسليمها الى اللجان االمتحانية في االقسام او  -9

 وفق السياقات المعتمدة. التوثيقالمعهد لغرض / الفروع في الكلية

المشاركة باالمتحان االلكتروني على ان ة غير المسددين لالجور الدراسية ة النفقة الخاصالسماح لطلب -3

ئج أو عند بداية النتا متستوفى االجور على شكل اقساط وفق التخفيضات التي تم إعمامها سابقا حال تسلي

  ة.ئيتقديرا للظرف االقتصادي ومساندة لعوائلهم في الظروف االستثنا 9292/9290العام الدراسي 

 (00/6/9292-0)خالل المدة لمنهاج المقرر بالمراجعة للمواضيع المهمة التخصصية ل التدريسي يقوم -2

 .  %92عن  ة وله تقليص المنهاج بما ال يقلااللكتروني الصف قاعاتمن خالل 

 ة متحانياأل اللجنة الى  الموضوعية وغير المعقدة همتحانياأل االسئلة من نموذجين بتسليم التدريسي يقوم -5

 .ساعتين االمتحان مدة  تكون ان فيها ويراعى



 
 

 و(أدمود( االلكترونية المنصة استخدام على تدريبهم ليتم ن ذو خبرةمخولي بتحديد االقسام مجالس تقوم -6

والذين بدورهم يقومون  ( 6/9292/ 2-9ايام ) للمدة للطلبة لمدة ثالثة  االلكتروني االمتحان إلدارة

ي نظام امتحان وللكلية اختيار أبتدريب التدريسيين على كيفية استخدام المنصة لتصحيح اجابات الطلبة 

 الكتروني تراه مناسبا.

راسي ية للفصل الدنات االلكترونية النهائبتحديد المدة الالزمة الستكمال االمتحاكلية خول مجلس الي -7

مع مراعاة  المجموعة الطبية الذين لم يستكملوا  ي بما ال يتعارض والتوقيتات في الجدول اعالهالثان

 .االمتحانات لهم  شهر تموز المنهاج على ان ال يتجاوز نهاية

 تضمن جانب عملي.يخول مجلس الكلية بتحديد الية االمتحان العملي للمواد الدراسية التي ت -8

يتولى التدريسيون اعداد قوائم بنتائج النتائج النهائية للفصل الدراسي الثاني وتسليمها الى اللجان  -2

 االمتحانية في االقسام او الفروع لغرض توثيق النتائج وفق السياقات المعتمدة .

جلس للطلبة بعد مصادقة متتولى مجالس االقسام او الفروع تدقيق ومصادقة النتائج النهائية واعالنها   -02

 الكلية ومجلس الجامعة عليها وفق السياقات المعتمدة.

 االستفادة فابمكانهم االول للكورس منحت التي درجات العشرة من يستفيدوا لم الذين للطلبة بالنسبة -00

 .ذلك وتتطلب حرجة حاالتهم كانت اذا لتغيير حالة من مكمل الى النجاح  الثاني بالكورس منها

تنفيذ هذه اآللية انطالقا من مبدأ  تسهيلعلى مجالس االقسام والكليات والجامعات اصدار ضوابط  -09

تابنا. كإستالم التوقيتات وإعالن الجداول للطلبة حال  تحديداستقاللية الجامعة آخذين ننظر االعتبار 

 .فورية معالجة الطارئة الحاالت لمعالجة مستمر انعقاد حالة في هذه المجالس تكونو

 

 

 

 


