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 )عاجل وبالبريد االلكتروني(

 / السيد رئيس الجامعة المحترمالجامعات كافة

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

 0202/0202التقويم الجامعي للسنة الدراسية م/ 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته.. السالم
ولغرض  2/6/8383فً  3/8332و ت م 82/5/8383 فً 3/8332العدد ت مبنا ٌالحاقا بكتاب        

 على اعتماد 86/6/8383، حصلت موافقة معالً الوزٌر بتأرٌخ الالزمةلمتطلبات الدراسٌة لاالستعداد والتهٌئة 
 والمرافق طٌاً. وابط الملحقة به للدراسات األولٌةوالضللسنة الدراسٌة المذكورة التقوٌم الجامعً 

 التوفيق الدائم والصحة والسالمةبتمنياتنا لجميع المالكات التعليمية والوظيفية في الجامعات وطلبتنا األعّزة 

 ..مع التقديروإعالمنا إجراءاتكموالعمل بموجبه للتفضل باالطالع 

 

  المرفقات//

 المشار إلٌه فً أعاله. جدول التقوٌم الدراسً -

 الضوابط الملحقة بالتقوٌم الجامعً. -

 

 

 

 

 

 نسخة منه إلى/

 .مجلس النواب العراقً/ لجنة التعلٌم العالً النٌابٌة/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 
  للتفضل باالطالع..مع التقدٌر.87/6/8383معالٌه فً  موافقةمكتب معالً الوزٌر/ استناداً إلى /  
 اتب السادة الوكالء/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر.مك 
 .مكاتب السادة المستشارون/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 
 .جهاز االشراف والتقوٌم العلمً/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 
 ٌمع التقدٌر.واتخاذ ما ٌلزم فٌما ٌتعلق بالكلٌة التابعة لدٌوانكم/ للتفضل باالطالع وان الوقف الشٌعًد.. 

 ًمع التقدٌر.واتخاذ ما ٌلزم فٌما ٌتعلق بالكلٌة التابعة لدٌوانكم/ للتفضل باالطالع دٌوان الوقف السن.. 
 .دوائر مركز الوزارة/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 
  مع التقدٌر.واعالمنا الالزمواتخاذ دائرة التعلٌم الجامعً األهلً/ للتفضل باالطالع.. 
 .دائرة اإلعالم والعالقات/ للتفضل باالطالع..مع التقدٌر 
 .دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة/ أقسام الدائرة كافة 
 لٌات.دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة/ قسم الدراسات والتخطٌط/ مع األو 

 
 

 د.إيهاب ناجي عباس

 ةمدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابع

07/6/0202 
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 كافةللمراحل الدراسية  0202/0202التقويم الجامعي للسنة الدراسية 

 المالحظات موعد االنتهاء موعد البدء التفاصيل

 الفصل الدراسً االول
 األحد

6/38/8383 
 الخمٌس

32/3/8383 
 اسبوع 35

 امتحانات الفصل االول/
 امتحانات نصف السنة

االثنٌن 
88/3/8383 

 السبت
 3/2/8383 

 اسبوعٌن

 العطلة الربٌعٌة
 االحد

2/2/8383 
 السبت

33/2/8383 
 اسبوع 

 الفصل  الدراسً الثانً
 االحد

33/2/8383 
 الخمٌس

88/7/8383 
 اسبوع 35

 امتحانات الفصل الثانً/
 امتحانات نهاٌة السنة

 االحد
85/7/8383 

 االثنٌن
9/2/8383 

 اسبوعٌن

 العطلة الصٌفٌة/
 التدرٌب الصٌفً

 الثالثاء
33/2/8383 

 الخمٌس
9/9/8383 

 شهر

 امتحانات الدور الثانً
 االحد

38/9/8383 
 الخمٌس

83/9/8383 
 اسبوعٌن

 مع مراعاة اآلتً:
 /مصادقة مجلس الكلٌةبو لفترة اسبوع ضمن المواعٌد أعالهأو التأخٌر التقدٌم بالتوصٌة لس األقسام/ الفروع امجل -3

 .المعهد
 االلكترونً لجمٌع التخصصات االنسانٌة لحٌن زوال األعذار )جائحة كورونا(.استمرار العمل بالتعلٌم  -8
ٌكون التعلٌم مدمجا )الكترونٌاً و تقلٌدٌاً( للتخصصات )المجموعة الطبٌة والصحٌة والهندسٌة والعلوم وأي كلٌة  -3

تحدٌد مدى  هدعالم/ ةالكلٌ لسمجل مجالس اآلقسام/ الفروع وبمصادقة خو  او معهد لدٌهم جانب عملً (. وت  
الحاجة لتواجد الطلبة للدوام فً االقسام المعنٌة وبواقع ٌوم او ٌومٌن فً االسبوع فقط وعلى شكل مجموعات 
صغٌرة مع اتخاذ االجراءات الوقائٌة الصحٌة )لبس الكمامات والكفوف والتعفٌر لالماكن باستمرار( مع األخذ 

 هٌئات التدرٌسٌة والمالكات الوظٌفٌة.بنظر االعتبار نسبة الدوام النافذة بالنسبة لل
( أعاله الدروس النظرٌة الكترونٌاً لحٌن زوال 3ٌكون تأدٌة الطلبة ضمن التخصصات المذكورة فً الفقرة ) -2

القرٌبة التابعة  ةفً الجامع السرٌرٌة  وأ التطبٌقٌة وأاألعذار )جائحة كورونا(، وٌكون تأدٌة الدروس العملٌة 
 لمحافظة سكناه.

فً محافظة الجامعة من الجامعة األصلٌة للطالب إلى عن طرٌق المراسالت االلكترونٌة ٌتم ارسال كتاب رسمً  -5
التً ٌؤدي فٌها الجانب العملً أو التطبٌقً أو السرٌري بعد تقدٌم الطالب طلباً بذلك ٌتم استالمه سكن الطالب 

م درجات الطالب بنفس اآللٌة االلكترونٌة مع مراعاة ، كما وٌتم استال32/33/8383الكترونٌاً اعتباراً من تأرٌخ 
 .الضوابط االمتحانٌة

حسب اختصاصه كلما  ٌؤدي الطلبة التدرٌب الصٌفً فً مناطق سكناهم عملٌاً فً القطاع العام او الخاص وكل   -6

ذلك ٌكون كان ذلك ممكنا مع مراعاة نسبة الدوام فً الدوائر المختلفة وقرارات خلٌة االزمة، وفً حال تعذر 

التدرٌب الصٌفً الكترونٌاً من خالل تقدٌم مشارٌع الى المؤسسات التً ٌتدرب بها الطلبة ضمن مجال 

 نٌة بٌن جامعته األصلٌة والمؤسسات فً محل سكناه.كترووتكون المخاطبات ال .اختصاصه

ل مجالس األقسام/ الفروع والكلٌات/ المعاهد والجامعات الصالحٌات كافة التً تس -7 ه ل تنفٌذ الضوابط ضمن تخو 
 برنامج استقاللٌة الجامعة.
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