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 )عاجل وبالبريد االلكتروني(

 / السيد رئيس الجامعة المحترمالجامعات كافة

 المحترم )عميد الكمية( السيد رئيس الجامعةاألىمية/ الجامعات والكميات 

   وجداول المحاضرات النظري والعمميتأكيد البرنامج الدراسي م/ 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو..

 ةالدراسي سنةلالستقبال االتييئة متابعة إجراءات  نالمتضم 41/44/0202بتأريخ استنادا لتوجيو معالي الوزير        
الممحقة بو والذي تم بموجب التقويم الجامعي والضوابط  6/40/0202ونحن عمى أبواب المباشرة في  0202/0204

والمبمغ  5/8/0202 . واستنادًا لقرار ىيئة الرأي في07/6/0202في  0396/د/3اعمامو بموجب كتابنا بالعدد ت م
المتضمن برنامج العمل لمسنة الدراسية المذكورة في أعاله، حيث  6/8/0202في  0711/د/3بموجب كتابنا بالعدد ت م

لمتفضل منو ( 5( و)0الفقرتين ) يخصفيما و  ،لخاصة ببرنامج الدراسات األوليةا كافة متابعة تنفيذ االجراءاتنؤكد عمى 
 :عشرة أيام فترةخالل بتزويدنا باآلتي 

ظمة تالعممية لمكمية/ المعيد بتوقيتات منوالفروع رابط خاص بجداول المحاضرات االلكترونية عمى مستوى االقسام  -4
، ليتسنى الواردة بموجب الضوابط النافذة ةوالمسائي ةالصباحي بالدراستينحكمة وتراعي التوقيتات الخاصة وم  

نشرىا وفق ما  معاتكماالمتابعة من قبل الدوائر المختصة واعمامو عمى موقع الوزارة الرسمي. عمى أن تتولى ج
 ( من اعمامنا آنف الذكر.5مبّين بالفقرة )

 وضحة في أعاله.ضرات العممية والتطبيقية والسريرية بنفس اآللية الماحرابط خاص بجداول الم -0
متابعة البرامج الدراسية واالشراف عمى تطبيقيا بالطرق كل كمية/ معيد األقسام والفروع لفي العممية مجنة ال تتولى -3

 والتوقيتات الدقيقة.النافذة المثمى وبموجب الضوابط 
وفق آلية ت عد ممحاضرات االلكترونية لااللتزام بالتوقيتات الرسمية  تقييملمتعميم االلكتروني يتولى الفريق الوزاري  -1

 .في الجامعات األقسام والفروع لكل كمية/ معيدفي  العمميةوبالتنسيق مع المجان ليذا الغرض 
، ونؤّكد المتقدمينطمبة ال( الواردة باعمامينا المذكورة في أعاله بانسيابية واستيعاب جميع 1) تينتنفيذ الفقر مراعاة  -5

فييا  بضرورة التنسيق بين األقسام المعنية لمكمية األصمية والكمية المستضاف آنفاً  تينذكره ضمن الفقر  تمما 
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االمتحانات عمى والسريري( فيما يتعمق بمفردات الدروس العممية و  يالطالب )ألغراض التدريب العممي والتطبيق
ستقاللية ال اً وفق)االسبوعية والنصف فصمية والفصمية والنيائية( متحانات اللمستوياتيا كافة وآلية وضع الدرجات 

 ا يضمن اقصى درجات الرصانة واستيفاء المتطمبات.مالجامعات وب
نجاح العام  ا يضمنمستقاللية الجامعات وبال وفقاً  روعواألقسام والف لكميات/ المعاىدالتام بين الجامعات واالتعاون  -6

 الدراسي لمظرف االستثنائي.

عالمنا ي أعالهعمى تنفيذ مضمون ما ورد فلمتفضل باالطالع والعمل   ..مع التقدير.إجراءاتكم وا 

 
 
 

 نو إلى/عنسخة 

 .مجمس النواب العراقي/ لجنة التعميم العالي النيابية/ لمتفضل باالطالع..مع التقدير 
  لمتفضل باالطالع..مع التقدير. /41/44/0202معاليو في  توجيوإلى  شارةمعالي الوزير/ امكتب 
  لمتفضل باالطالع..مع التقدير.كيل الوزارة لشؤون البحث العمميمكتب السيد و / 
 لمتفضل باالطالع..مع التقدير.السيد وكيل الوزارة لمشؤون االداريةب مكت / 
  باالطالع..مع التقدير.مكاتب السادة المستشارون/ لمتفضل 
 مع التقدير.وأخذ ما يقتضي جياز االشراف والتقويم العممي/ لمتفضل باالطالع.. 
 .دوائر مركز الوزارة/ لمتفضل باالطالع..مع التقدير 
 .دائرة البحث والتطوير/ الفريق الوزاري لمتعميم االلكتروني/ لمتفضل باالطالع واجراء الالزم واعالمنا..مع التقدير 
 جراء الالزم لمتفضل باالطالعامعي األىمي/ دائرة التعميم الج  ...مع التقدير وا 
  /جراء الالزم لمتفضل باالطالعدائرة  العالقات واالعالم  ...مع التقدير وا 
  ع التقدير.ما يخص الكمية التابعة لديوانكم..ه فيمولمغرض نفسو في أعال لمتفضل باالطالعالوقف الشيعي/ ديوان 
  ع التقدير.ما يخص الكمية التابعة لديوانكم..ه فيمولمغرض نفسو في أعال لمتفضل باالطالع/ السنيالوقف ديوان 
 مع التقدير واخذ ما يقتضي دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/أقسام الدائرة كافة / لمتفضل باالطالع.. 
  مع األوليات.لممتابعة../ الدراساتدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ قسم 
 البريد االلكتروني.، الصادرة 

 إيياب ناجي عباسد.
 مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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