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 )عاجل وبالبريد االلكتروني(

 / السيد رئيس الجامعة المحترمالجامعات كافة

 الجامعات والكميات االهمية/السيد رئيس الجامعة)عميد الكمية( المحترم

 كترونية لطمبة الدراسات االوليةلاالمتحانات اال م/ 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته..
 االلكترونية نود أن نبّين آلية إجراء االمتحانات 82/5/8383بتاريخ  3/8332الحاقا بكتابنا ذي العدد ت م         

العراقية الجامعات بعض لالمبلكات المتقدمة مع المستمرة  المناقشاتوبعد  ،وميام المجان االمتحانيةوطبيعة األسئمة 
، تشّكمت لجنة وزارية بموجب األمر 82/2/8383في  1/823و ق/ج/ 1/872بموجب األمرين الوزاريين بالعدد ق/ج/

السادة المديرين العامين برئاسة معالي السيد الوزير وعضوية كل من  1/2/8383في  1/8312الوزاري بالعدد ت م
مناقشة توصيات لالجامعي األىمي  مدير دائرة التعميمو  (ابعة)القانونية، البحث والتطوير، الدراسات والتخطيط والمتلمدوائر

عمى  معالي الوزير مصادقةحصمت  وقدالمجنتين أعبله لغرض الوصول إلى رؤية تؤّمن آلية اداء االمتحانات النيائية. 
 في أدناه: المبّينةامة ــــــــــــــــــــعايير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالماعتماد 

مجالس ومصادقة األقسام/ الفروع وبأشراف  صبلحيةمن كتابنا آنفًا بشأن  (2ثانيًا/ )نشيركم إلى ماجاء بالفقرة  -1
 االلكترونية: االمتحاناتم الوسائل المتاحة ألداء استخدابالكميات/ المعاىد 

األقسام/ الفروع ول ، وتخالمعتمدة لديكمات الخيارات الخاصة باالختبارات االلكترونية التي توفرىا المنص  - أ
، ويفّضل االستمرار بالمنصات اً كترونيلصبلحية تحديد واستخدام المنصة المناسبة الداء وادارة االمتحان ا

 .خبلل فترة الدراسةالمعمول بيا 
، وتتم المعتمدة لديكم ات االلكترونيةالمنصلمطالب من خبلل اعتماد ورقة أسئمة مطبوعة وترسل  يمكن  - ب

آللية التي يقرىا مجمس القسم/ الفرع ل اً وفق ومن قبم اإلجابة وترسل A4األجابة من قبل الطالب عمى ورق 
 .اسم الطالب وتوقيعواإلجابة ورقة  حملت  عمى ان والمجنة االمتحانية 

 2:33 ضمن التوقيتات منكتروني لصبلحية تحديد الوقت المناسب لبلمتحان اال لمجالس الكميات/ المعاىد -8
مّدة االمتحان وحسب تحديد و  ،مساءاً  7:33وحتى  بعد الظير 3:33ة ظيرا ومن الساع 1:33صباحا وحتى 

، مع مراعاة تحديد مدة زمنية مناسبة جاوز ثبلث ساعاتتتطبيعة كل تخصص أو مرحمة دراسية عمى ان ال 
 ألداء االمتحان وفق طبيعة األسئمة. لمطالب
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أو ارسال  الداء االمتحانجياز ىاتف نقال  أو جياز لوحي أو حاسوب جياز استخدام  الطمبة بامكانية تبميغ -3
 .الزي الرسميويمتزم الطالب بارتداء  اجاباتو

 آلتي:ل وفقاً  طبيعة ونمط األسئمة -2
العممية التي تم تدريسيا  المادة وحسب المادةتدريسي من قبل  بشكل موضوعي المتحانيةسئمة ااالتصميم  - أ

 .الظروف كاّفة، مع مراعاة عبر المنصات االلكترونية لمطمبة
: استرجاع المعمومات ، التفسير ، تطبيق المبادئ تحقيقيا األسئمة وفًقا لمميارات المطموب تصنيف - ب

  النتائج وتحميميا. تقييمالمفاىيم ، تجميع األفكار ،  استيعاب، والقوانين والعبلقات
 . ...،اختيارات متعددة، فراغاتة، مقالية، صح وخطا، نصية، رسومية، رياضي :تنوع االسئمة - ت

 :تيلآلوفقًا  االمتحان النيائي )فصمي، سنوي، مقررات، تكاممي،...(وزن درجة  -5
تقرير يقّدمو الطالب بعد تحديد الموضوع من قبل  عمى% من درجة اإلمتحان النيائي 33 وزناعتماد  - أ

بمدة م ، يقد  مقالي، رياضي، وصفي،..الخ(عمى شكل ) المادة الدراسيةتدريسي المادة من ضمن مفردات 
 نياية االمتحانات المحددة.ال تتجاوز 

% من درجة االمتحان النيائي لبلختبار االلكتروني موّزعة من قبل التدريسي وفقًا لمفقرة 73اعتماد وزن  - ب
 ( أعبله مع مراعاة الظروف كافة.2)

 وارساليا الىجابات الطمبة إن بتصحيح كتابنا آنفًا بشأن قيام التدريسيي( من 5نشيركم إلى ما جاء بالفقرة )ثانيًا/ -2
تنسيق لتوثيق النتائج و تحديد ميام وآلية تكميف المجان االمتحانية لؤلقسام/ الفروع . وُيترك المجان اإلمتحانية

 .متى تطّمب ذلكالجيود مع التدريسيين اثناء فترة االمتحانات 
ي ــــــــــــــــــــــــــالمعتمدة فلآللية وفقًا  إلى التدريسي المشرف لمناقشتيا لمراحل المنتييةالطمبة  بحوث التخرجترسل  -7

 .األقسام/ الفروع
ُيترك لمجالس و  والعممية ( من كتابنا آنفًا بشأن المواد الدراسية السريرية والتطبيقية2نؤكد ما جاء بالفقرة )ثانيًا/  -2

لطمبة  قبل التخرج ختيار اآللية والتوقيت المناسبين الستكمال ذلكواألخرى اكميات المجموعة الطبية والصحية 
 .لمراحل المنتييةا

دليل إدارة االمتحانات الجامعية،  باالرشادات التربوية الواردة ضمنباالىتمام باالمتحانات وااللتزام تبميغ الطمبة  -2
 .والنفسي بعين األبوة ومراعاة الجانب التربوي الطمبة نائألبناوالنظر 
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من قبل التدريسيين والمبلكات ومن خبلل ما تقّدم فإن معالي الوزير المحترم ُيثمِّن الجيود المباركة المبذولة 

تاريخ عمى إخبلصيم لممينة والتي ستمضي ُقُدمًا لنجاح ىذه الميّمة في ظروف استثنائية سيسّجميا ال مالساندة لي
وأن ىذه الجيود سُتشكر من عوائل الطمبة الكريمة ح والتخّرج، نا الطمبة إلى مرحمة النجاواإلنسانية لئلنتقال بابنائ

قد بّينت )اليونسكو( متربية والثقافة والعموم األمم المتحدة لمنظمة من ضياع عام دراسي. واليوم فإّن إلنقاذ أبناءىم 
يان الممثمية الدائمة لجميورية العراق أن إجراءات الجامعات العراقية جاءت متوافقة مع جامعات العالم من خبلل ب

 .8/2/8383في  151/83لدى اليونسكو بالعدد 

عالمنا إجراءاتكموالعمل بموجبه  لمتفضل باالطالع  ..مع التقديروا 
 المرفقات//

 كتاب اليونسكو المشار إليو في أعبله. -
 
 
 

 

 نسخة منه إلى/
  باالطبلع..مع التقدير./ لمتفضل 2/2/8383معاليو في  مصادقةمكتب معالي الوزير/ استنادًا إلى  
  مع التقدير.في أعبله. المذكورةلوزاريين إشارة لؤلمرين ا/ كيل الوزارة لشؤون البحث العمميمكتب السيد و.. 
 لمتفضل باالطبلع..مع التقدير.السيد وكيل الوزارة لمشؤون االداريةب تمك / 
 لمتفضل باالطبلع..مع التقدير.السيد وكيل الوزارة لمشؤون العممية والعبلقات الدولية/ ب تمك 
 .مكاتب السادة المستشارون/ لمتفضل باالطبلع..مع التقدير 
 .جياز االشراف والتقويم العممي/ لمتفضل باالطبلع..مع التقدير 
 .دوائر مركز الوزارة/ لمتفضل باالطبلع..مع التقدير 
  مع التقدير.واعبلمنا البلزمواتخاذ دائرة التعميم الجامعي األىمي/ لمتفضل باالطبلع.. 
  /لمتفضل باالطبلع ولنفس الغرض اعبله..مع التقدير.كمية اإلمام الكاظم )عميو السبلم(/ السيد العميد المحترم 
  /لمتفضل باالطبلع ولنفس الغرض اعبله..مع التقدير.كمية اإلمام األعظم )رحمو اهلل(/ السيد العميد المحترم 
 ضل باالطبلع..مع التقدير.دائرة اإلعبلم والعبلقات/ لمتف 
 .دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ أقسام الدائرة كافة 
 .دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ قسم الدراسات والتخطيط/ مع األوليات 

 د.إيهاب ناجي عباس
 مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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