
 
 

 

 2142/  5الرقم: ب ت 

  22/2/2222التاريخ: 

 الجامعة رئيس السيد مكتب / كافة الجامعات

 الهيئة رئيس السيد مكتب / والمعلوماتية للحاسبات العراقية الهيئة

 2222/2224للعام للدراسات العليا  ويم الجامعيالتق  / م

 وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

لطلبة الدراسات العليا حصلت موافقة  2222/2224لغرض االستعداد و تهيئة متطلبات العام الدراسي          

على التقويم الجامعي للعام الدراسي اعاله وفق التوقيتات المدرجة في  22/2/2222معالي الوزير بتاريخ 

يفية نياتنا لجميع المالكات التعليمية والوظالجدول المرفق وبما يتوافق وتعليمات الدراسات العليا النافذة ، تم

 .الصحة والسالمة المختلفة في الجامعات وطلبتنا االعزاء التوفيق والنجاح الدائم و

 

 التقدير مع .... تخاذ ما يلزم وا باالطالع للتفضل

 

 

 المرفقات/جدول التقويم الجامعي
 

 

 

 المجيد عبد حميد غسان .د.أ                   

 والتطوير البحث دائرة عام مدير                                                                               

                                                                                          22/2/2222 

 

 
  : الى منه نسخة 

 مجلس النواب / لجنة التعليم النيابية للتفضل باالطالع مع التقدير  •

 التقدير مع باالطالع للتفضل22/2/2222 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 باالطالع للتفضل / الطبية للتخصصات العراقي المجلس •

  التقدير مع باالطالع للتفضل /االهلي الجامعي التعليم دائرة •

 للتفضل باالطالع مع التقدير/  نقابة االكاديميين العراقيين •



 
 

  التقدير مع اعاله الغرض لنفس /العلمين معهد •

 التقدير مع اعاله الغرض لنفس/ السالم عليه  الكاظم االمام كلية •

 التقدير مع اعاله الغرض لنفس /  هالل رحمه األعظم االمام كلية •

  التقدير مع الالزم بأجراء للتفضل / واالعالم العالقات دائرة •

 رالتقدي مع / العليا الدراسات قسم /والتطوير البحث دائرة •

 

0202/0202للدراسات العليا للعام الدراسي  التقويم الجامعي  

 المالحظات التاريخ اليوم الموضوع

2/22/0202 االحد بدء الفصل الدراسي االول اسبوع دراسي 21   

22/0/0202 الخميس نهاية الفصل الدراسي االول   

الفصل الدراسي االولبدء امتحانات  21/0/0202 االحد   بما ال يزيد عن اسبوعين 

02/0/0202 االحد العطلة الربيعية اسبوع واحد ويتم خاللها االعالن عن  

 نتائج الفصل الدراسي االول

7/3/0202 االحد بدء الفصل الدراسي الثاني اسبوع دراسي 21   

27/6/0202 الخميس نهاية الفصل الدراسي الثاني   

02/6/0202 االحد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بما ال يزيد عن اسبوعين واعالن النتائج  

 خالل اسبوع واحد من نهاية االمتحانات

2/9/0202 االربعاء بدء امتحانات الدور الثاني  بما ال يزيد عن اسبوعين 

بدء االمتحان التكميلي للطلبة الراسبين 

بمادتين ومعدل فما دون على ان ال تزيد عدد 

المواد الدراسية لتحسين المعدل عن مادتين 

فيها المواد الراسب فيها الطالب بما   

22/22/0202 االحد  بما ال يزيد عن اسبوع واحد 

 

   -انسجاما مع تعليمات الدراسات العليا النافذة:

 حاجة وفق المناسب الجامعي التقويم اعتمادية المعنية بالدراسة بتوصية من مجلس الكللمجلس الجامعة  -اوال

 .العليا الدراسات وتعليمات يتعارض ال وبما منها السريرية الطبية وخاصة المختلفة التخصصات

يض ومعالجة تعو بحسب متطلبات التخصصات المختلفة العليا الدراسات رصانةل مناسبةال االجراءات اتخاذ -ثانيا

 المحاضرات في حال صادف عطل رسمية ضمن التقويم الجامعي.

 لمجلس الكلية بتوصية من مجلس القسم المعني بالدراسة: -ثالثا

 قرار مشاريع بحوث طلبة الدراسات العليا وفق توقيتات مناسبة.إ -4

 دة النافذة .موفق األلية المعت االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة تحديد مواعيد  -2

 المناهج المقررة للدراسات العليا.متابعة اداء واستكمال  -3

تخاذ االجراءات الكفيلة بوضع برنامج للتعليم المدمج بما يتناسب والجانب العملي خالل السنة التحضيرية او السنة إ -1

 ود في حالة استمرار جائحة كورونا.البحثية و بأضيق الحد

اتخاذ االجراءات الالزمة بما يضمن تطبيق توصيات خلية االزمة للوقاية الصحية واستمرار عمليات التعفير مع  -رابعا

 على لبس الكمامات والكفوف. التأكيد

 


