
 

 

 

 

 

                6027                9    9  2021   

 )عاجل وبالبريد االلكتروني(

 

 الجامعات كافة/ السيد رئيس الجامعة المحترم

 ة المحترمــــــــــــــالهيئتان/ السيد رئيس الهيئ

 المجلس العراقي لالختصاصات الطبية/ السيد رئيس المجلس المحترم

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

 2021/2022 الدراسي للعام واالهلية الحكومية الجامعات في الدوامة الي م/

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

، الوارد الينا بموجب 2021( لسنة 28رقم )مكافحة جائحة فايروس كورونا( العليا للصحة والسالمة الوطنية )قرار اللجنة استنادا الى        
ل للتفض   (.7/9/2021في  79/20/25076ق ش.ز.ل/) كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان بالعدد

 ووفقا  لآلتي: التي ُأقر ت بموجب القرار آنفا  المقترحة من الوزارة و  2021/2022للسنة الدراسية دوام الطلبة لية آباعتماد 

 : الدراسات االولية:اوال
 والجانب العملي: يةالدروس االساس  .1

 الدوام حضوريا  بالكامل. (:كليات المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري )المراحل المنتهية .أ
 حضوريا  بواقع ثالثة ايام في االسبوع. الدوام(: كليات المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري )المراحل غير المنتهية .ب
الااااادوام حضاااااوريا وبواقاااااع ياااااومين او ثالثاااااة اياااااام فاااااي االسااااابوع وفقاااااا   المراحااااال:الكلياااااات لات الت صصاااااات الهندساااااية والعلمياااااة ولكافاااااة . ج

 (. والفروع العلميةمن مجالس الكليات واالقسام  )يحدد الت صصلحاجة 
 يةالمااااااواد االساساااااا تحااااااددالاااااادوام حضااااااوريا  بواقااااااع يااااااومين اساااااابوعيا  علااااااى ان  المراحاااااال:الكليااااااات لات الت صصااااااات االنسااااااانية ولكافااااااة  .د

 .والفروع العلمية الحضورية من مجالس الكليات واالقسام
 والعملية حضوريا. يةاالساس والنهائية للدروسيكون اداء االمتحانات الفصلية  .ها

 كافة. ت صصات والمراحل الدراسيةلليكون التعليم فيها الكترونيا   االساسية:الدروس غير  .2
متطلباااااات  إلكماااااال مالئمااااااصاااااالحية زياااااادة ياااااوم واحاااااد لااااادوام الطلباااااة حضاااااوريا فاااااي حاااااال الحاجاااااة ووفقاااااا لماااااا تااااارا   لمجاااااالس الجامعاااااات .3

 التعليمية.العملية 
   يابية توزياااااع الجااااااداول والسااااااتيعاب االعااااااداد المتزاياااااادة ماااااان صااااااالحية الاااااادوام حضااااااوريا ياااااوم الساااااابت بمااااااا يااااااؤمن انساااااا لمجاااااالس الجامعااااااات. 4

 في الكليات والمعاهد. االعدادية المقبولين ريجي الدراسة 
 الدراسات العليا: ثانيا: 

 .يكون الدوام حضوريا .1
 .تكون االمتحانات كافة حضوريا .2

 



 

 

 
 
          
                 
                           

الطااااالب والعاااااملين والهيئااااات التدريساااااية فااااي المعاهااااد والكليااااات والجامعاااااات الحكوميااااة واالهليااااة وعاااادهم غاااااائبين  السااااماو بااااادوامعاااادم  :الثاااااث
 أشاااااهراو المصاااااابين  اااااالل الثالثاااااة  المشااااامولين باللقااااااوساااااالب اسااااابوعيا ل يااااار  (PCR)ماااااا لااااام يجلباااااوا )بطاقاااااة( التلقاااااي  او فحاااااص 

 بالعاااااادد( واالجااااااراءات التااااااي اوصاااااات بهااااااا وزارة الصااااااحة بموجااااااب كتابهااااااا السااااااابقة )معااااااززة بالتقااااااارير الطبيااااااة ماااااان اللجااااااان الم تصااااااة
فاااااااااااااي  5/5540ب ت)الاااااااااااايكم بموجااااااااااااب كتاااااااااااااب دائاااااااااااارة البحاااااااااااا  والتطااااااااااااوير بالعاااااااااااادد  والمبل اااااااااااا ( 4/10/2020فااااااااااااي  44266)

23/8/2021.) 
 مع التقدير بموجبه.بالعمل للتفضل 

 المرافقات/

 الكتب المشار اليها في اعاله -

 

 

 

 

 

 نسخه منه الى/

 /لجنة التعليم العالي النيابية / للتفضل باالطالع ..مع التقدير. مجلس النواب العراقي 
 كتابكم المشار اليه في اعال  للتفضل باالطالع ..مع التقدير.اشارة الى / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان /االمانة العامة لمجلس الوزراء 
  الوزير / للتفضل باالطالع ..مع التقدير.السيد مكتب  /والبيئةوزارة الصحة 
  للتفضل باالطالع ..مع التقدير 7/9/2021مكتب معالي الوزير/ اشارة الى توجيه معاليه في / 
 للتفضل باالطالع ..مع التقدير /هيئة الرأي. 
 للتفضل باالطالع ..مع التقدير.يل الوزارة لشؤون البح  العلميمكتب السيد وك / 
  للتفضل باالطالع ..مع التقدير.يل الوزارة للشؤون اإلداريةالسيد وكمكتب / 
 .مكتب السيد المستشار/ للتفضل باالطالع ..مع التقدير 
 /للتفضل باالطالع ..مع التقدير. جهاز االشراف والتقويم العلمي 
  /التقدير. لديوانكم. معللتفضل باالطالع وات ال ما يلزم فيما يتعلق بالكلية التابعة ديوان الوقف الشيعي 
  /التقدير. لديوانكم. معللتفضل باالطالع وات ال ما يلزم فيما يتعلق بالكلية التابعة ديوان الوقف السني 
 .دوائر مركز الوزارة / للتفضل باالطالع ..مع التقدير 
  مع التقدير. باالطالع.البح  والتطوير/ كتابكم أعال / للتفضل دائرة 
 /للتفضل باالطالع وات ال ما يلزم واعالمنا ..مع التقدير. دائرة التعليم الجامعي االهلي 
  للتفضل باالطالع ..مع التقدير.االعالم والعالقات / دائرة 
  /للتفضل باالطالع ..مع التقدير.قسم شؤون المواطنين 
  الدراسات والت طيط والمتابعة /اقسام الدائرة كافة.دائرة 
 / قسم الدراسات والت طيط / مع االوليات. دائرة الدراسات والت طيط والمتابعة 
 .الصادرة 
 .البريد االلكتروني 

    أ.م.د. ايهاب ناجي عباس 

 مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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