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 بالبريد االلكتروني(مهم و)

 / السيد رئيس الجامعة المحترمالجامعات كافة

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

 0202/0201للسنة الدراسية برنامج العمل م/ 

 عليكم ورحمة الله وبركاته..السالم 
المتضمن التقويم الجامعي للسنة الدراسية المذكورة  67/2/6262 في 6332د//3العدد ت مبالحاقا بكتابنا         

ولغرض  باألزمة الصحيّة ةالمرتبط االخرى والظروف كورونا جائحة استمرار ظل فيو ، والضوابط الملحقة به

 عبر الرأي ئةهي تم مناقشة الموضوع فيالتي تتماشى مع الوضع الراهن  الدراسية الالزمةاالستعداد والتهيئة للمتطلبات 

برنامج قرار يخص  اعتماد على الموافقة  حصلتو 5/8/6262بتأريخ  االلكترونية الدائرة وضمن االلكترونية االستبانة

 القرار ان. وبما يضمن أنسيابية العمل وفقاً للظروف 6262/6262 ةالدراسي للسنةوالعليا عمل الجامعات للدراسات األولية 

 .6222 لسنة 3 رقم الرأي هيئة قانون من 26 المادة الحكام استنادا باالغلبية صدر

جاء لظروف استثنائية )الظرف الصحي( وحال زوال  6262/6262الدراسية  إلشارة إلى أن برنامج العمل للسنةكما نوّد ا

 هذا الظرف يتم العودة إلى الحياة الجامعية بالدراسة بحضور الطلبة واألساتذة في قاعات الدرس.

 التوفيق الدائم والصحة والسالمةبلجميع المالكات التعليمية والوظيفية في الجامعات وطلبتنا األعّزة  دعاؤنا

 ..مع التقديروإعالمنا إجراءاتكم على تنفيذ مضمونه وكتابنا آنفا  والعمل للتفضل باالطالع 

 

 برنامج العمل المشار إليه في أعاله.  قات//فالمر

 

 

 نسخة منه إلى/

  العالي النيابية/ للتفضل باالطالع..مع التقدير.مجلس النواب العراقي/ لجنة التعليم 
  للتفضل باالطالع..مع التقدير.5/8/6262معاليه في قة موافمكتب معالي الوزير/ استناداً إلى /  
 للتفضل باالطالع..مع التقدير.السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي مكتب / 
 باالطالع..مع التقدير./ للتفضل للشؤون اإلداريةالسيد وكيل الوزارة  مكتب 
 .مكاتب السادة المستشارون/ للتفضل باالطالع..مع التقدير 
 .جهاز االشراف والتقويم العلمي/ للتفضل باالطالع..مع التقدير 
 مع التقدير.واتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بالكلية التابعة لديوانكم/ للتفضل باالطالع ديوان الوقف الشيعي.. 

 مع التقدير.واتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بالكلية التابعة لديوانكم/ للتفضل باالطالع ديوان الوقف السني.. 
 .دوائر مركز الوزارة/ للتفضل باالطالع..مع التقدير 
  مع التقدير.واعالمنا الالزمواتخاذ دائرة التعليم الجامعي األهلي/ للتفضل باالطالع.. 
 مع التقدير.جراء الالزم.وإ عالم والعالقات/ للتفضل باالطالعدائرة اإل. 
 .دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ أقسام الدائرة كافة 
 .دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ قسم الدراسات والتخطيط/ مع األوليات 

 

 غسان حميد عبد المجيدد.أ.

 وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي

6/8/0202 
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 0202/0201برنامج العمل للسنة الدراسية 

 
 الدراسات األولية:

 
لتنظيم عمل الجامعات فيما يتعلق  أقّرت الوزارة برنامج المرتبطة بها االخرى والظروف كورونا جائحة استمرار ظل في     

 .أساساً للتعليم المدمج التعليم عتمدست التي 6262/6262بالدراسات األولية للسنة الدراسية 

 ةوالتطبيقي ة(السريريو ةالمختبري) للمواد الدراسية العملية من خالل حضور الطلبة والتعليم االلكتروني التعليم بين مزيج: المدمج التعليم

ً وفق  :آلتيل ا

 .النظرية للمواد الدراسية االلكتروني التعليم -أ

 والتطبيقية. والسريرية( )المختبرية للمواد الدراسية العملية الطلبة بحضور التعليم -ب

 مع مراعاة ما يأتي:

ً  الطلبة بحضور التعليم يكونأن  (2  التطبيقي بالجان من االستفادة تؤمن بما متناوبة صغيرة لمجاميعللفقرة )ب( أعاله و وفقا

 ولبس دالتباع حيث من والسالمة الصحة لجنة شروط تطبيق خالل من كافة المنتسبين سالمة تؤمن وكذلك والعملي العلمي

 .المهنية السالمة تؤمن واخرى ومواد التعقيم والتعفير والكفوف والنظارات الكمامات

 في ناسباً حسب ما تراه موالتطبيقية  والسريرية( )المختبرية المواد الدراسية العملية بجدولة العلمية والفروع االقسام تقوم (6

 تيعاباس يؤمن بما المختبراتعمل  اوقات تمديد ةالعلمي عوالفرو ماقسلأل ويمكن ، كماةالدراسي للمرحلةو الواحد االسبوع

ً مراعاة للتباعد االجتماعي  الصغيرة المجموعاتعلى وفق مبدأ  الطلبة  يصادقو العلمية والفروع االقسام تضعها لخطة وفقا

 ./ المعهدالكلية مجلس عليها

 والقسم المعهد /الكلية في النظريةللمواد الدراسية  وفقاً للفقرة )أ( أعاله االلكترونية المحاضراتوالتزامهم ب الطلبةأداء  يكون (3

 .صلاألفي جامعته  والفرعأ

والتطبيقية  (والسريرية )المختبرية تأدية إلتزاماته وحضور المواد الدراسية التي تتطلب الحضور للمواد العملية للطالب يحق (4

 العلمية اماالقس بين التنسيق ويتم ةالمتناظر اتاالختصاص مجال في سكناه محافظة من القريبة او سكناه محافظة جامعة في

ً  للطرفين التدريسية والهيئات  الممكنة ؤىوالر طراألأ  لوضع / الفروعواالقسام / المعاهدوالكليات الجامعات الستقاللية وفقا

، وتقوم الجامعة ( من اعمامنا آنف الذكر7و 5مع مراعاة ماجاء بالفقرتين ) .العلمية المادة في للطلبة المعرفة متطلبات لتنفيذ

 .األخرى بارسال كتاب يؤيد أداء الطالب لتلك الدروس

المختبرية ) العملية والمواد الدراسيةوفقاً للفقرة )أ( أعاله  النظرية للمحاضرات والتواريخ بااليام ةالكتروني ولاجد تنظيم (5

 .ة وتشكيالتهاوتثبّت في المواقع االلكترونية للجامع ويعلن للتدريسيين والطلبةوفقاً للفقرة )ب( أعاله  والسريرية( والتطبيقية

 المهارات رومختب ايضاح وسائل باستخدام الكلية فيالعملية والتطبيقية  الدروس لصحيّة اعطاءلكليات المجموعة الطبية وا (2

أما في حالة  .حفاظاً على سالمة األساتذة والطلبة المستشفيات في المريض على الفحص اجراء تحتاج ال التي المواضيع في

 اإلجراءات الوقائية الصحية بما يؤّمن سالمة الجميع.يتم اتخاذ الضرورة إلى التدريب السريري في المستشفيات ف

 لجامعيا والتقويم السنة الدراسية بدء توقيتات والمتابعة بشأن والتخطيط الدراسات دائرة من الصادرة باالعمامات العمل (7

 .والضوابط الملحقة بها

  الدراسات العليا:

 يتم مرعاة اآلتي: 6262/6262فيما يتعلق ببرنامج العمل للدراسات العليا للسنة الدراسية 

ً  التحضيرية السنةخالل  العليا الدراسات  طلبة يعامل (2  .عالهأ في ةمبينال لآلليات وفقا
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لجامعات ل التابعة المتناظرةالعلمية  االقسام في مرحلة البحث في مختبرات العليا الدراسات طلبة تسهيل استضافة (6

 وتكون جامعة دراسة الطالب أو الجامعة التي تقع في محافظة سكن الطالب أو الجامعة األقرب لمحافظة السكن(.)

 .العلمي والفرعأ القسمكون من مسؤولية في االداري الجانب أما، المشرف ليةومسؤ من والعملية العلمية المتابعة

الضوابط و الجامعي والتقويم السنة الدراسية بدء توقيتات بشأن والتطوير البحث دائرة من الصادرة باالعمامات العمل (3

 .الملحقة بها

 أمور أخرى

وحفاظاً على سالمة الطلبة ، وباإلمكان مبيت الطلبة  الصحي للظرف الداخلية االقسام فتح الوقت الحاضر في يتعذر (2

 متطلباتمع مراعاة عند الضرورات القصوى  فردية ولحاالت محددة يامألو الحدود ضيقأ في في األقسام الداخلية

 قةوموافقة عمادة الكلية وبمصاد الداخلية االقسام مديرو العلمي الفرع او القسم رئيس من وبتوصية،  الصحية الوقاية

 .الجامعة رئيس

األرشفة االلكترونية للمحاضرات االلكترونية الورقية والفيديوية والصوتية مع ضرورة تحميلها كافة على المنصات  (6

كلية/ أبتداءاً لتمكين الطالب والقسم/ الفرع والوللمراحل الدراسية كافة االلكترونية المعتمدة من قبل تشكيالت جامعاتكم 

 المعهد الرجوع إليها عند الحاجة.

إللقاء وتوزيع المحاضييرات  الكليات/ المعاهد واقسييامهااآلليات والوسييائل والطرق والبرامج المتبعة من قبل توضيييح  (3

 عهم.م كترونيلاال التواصلكذلك على الطلبة و -الساتذة المادة حصرا-الورقية والتسجيالت الفيدوية أوالصوتية 

 ببث المحاضييراتالمواد الدراسييية تكون االقسييام والكليات والجامعات على تواصييل دقيق ودراية عالية بقيام اسيياتذة  (4

وفسيييح المجال امام الطلبة لالسيييئلة واالسيييتفسيييارات وتكليفهم بشيييكل  ورقية الفيديوية او الصيييوتية مع كل محاضيييرة

 متواصل ومستمر بالواجبات والدروس.

روض ، اعطاء الفوالواجبات البيتية روني من خالل )االسييييئلة متعددة االنواع، التقارير، االنشييييطةالتقييم االلكت اعتماد (5

assignments  تطبيقات االمتحانات مثل ،Quiz Maker  ،وغيرها.) 

والكليات من جانب  لتوثيق نشييياطات األسييياتذة واألقسييياماالسيييتمرار بتزويد الوزارة بالبيانات واالحصييياءات الالزمة  (2

معة اآلليات التي تعتمدها الجامعايير التعليم االلكتروني والتفاعل الالزم من خالل فيما يخص من جانب آخر  ةوالطلبي

 وتشكيالتها.
 حديثة ، برامج بإستخدام تعميقها على والعمل 6223/6262 للسنة الدراسية االلكتروني التعليم تجربة من االستفادة (7

 رونيةالكت تصميم منصات خالل من االلكتروني التعليم اداء مستوى رفع مستلزمات على تهيئة الجامعاتكما تعمل 

 وفقاً لخطة وتوقيتات محددة ، مع ضرورة وضع خطط لتدريب وتطوير الموارد البشرية. بها خاصة

 ةيحق للجامعة والكلية/ المعهد والقسم/ الفرع اتخاذ اإلجراءات وحسب ما تراه مناسباً لتأمين متطلبات السنة الدراسي (8

 وفقاً لمبدء االستقاللية والصالحيات التي تم إعمامها. 6262/6262
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