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 بالبريد االلكتروني(و  عمى الفـــور)

 الجامعات كافة/ السيد رئيس الجامعة المحترم

 )عميد الكمية( المحترم الجامعات والكميات االهمية/السيد رئيس الجامعة
 أداء االمتحانات توضيح اعمام آلية م/ 

 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته..
( ولورود االستفسارات من بعض الجامعات نود 77/7/0207في  689د/ /3الحقًا باعمامنا بالعدد )ت م      

 تأكيد اآلتي:
 البند )أواًل( من الكتابفقرات ضمن  د الدراسية األساسية الوارد ذكرهلمموا الحضوري المقصود باالمتحان - أ

يكون حيث  :( سواء كان النظام فصميالمتحانات النيائية فقطل) وبالجانب النظري ىالخاصة  أعاله
ف السنة نص امتحانكون يحيث  :أم سنوي .ين الدراسية األول والثاني حضوريلمفصم النيائي االمتحان

لكل فصل دراسي  النيائي يكون االمتحانحيث  :المقرراتأم نظام . واالمتحان النيائي حضوري
 وىكذا بقية األنظمة الدراسية المعتمدة في تشكيالت جامعاتكم. .حضوري

( من البند )أواًل(. فعمى سبيل الفرض لو كان عدد المواد 0االلتزام بالنسب الوارد ذكرىا ضمن الفقرة ) - ب
ين )مادت ( إلى0,4% وىي )62قّرب نسبة الــــــمواد دراسية فت  ( 4الدراسية االساسية ألحد االقسام )

% 42قّرب نسبة الــــــــلممراحل فوق االولى، وت   مشمولة باالمتحان النيائي الحضوريىي الن( فقط يدراسيت
بذلك . و لممراحل االولى مشمولة باالمتحان النيائي الحضوريىي ال ن(يدراسيت ين)مادت( إلى 7,6وىي )

عن المواد غير  ًا( فضالً لكتروني)إتبقية االساسية المالدراسية دتين أداء الطالب االمتحان النيائي لمما يكون
 .بشكل الكتروني أيضاً ليا والتي يكون اداء الطالب االمتحانات النيائية  االساسية

)اساسية وغير  لنظريةاوغيرىا لجميع المواد الدراسية ونصف الفصمية تكون االمتحانات اليومية والشيرية  - ت
 .بالكامل لكترونيابشكل اساسية( 

( من كتابنا المشار 4الفقرة )أواًل/  ضمننسبتيا وفقًا لممعادلة  المحددةيتم استحصال درجة السعي السنوي  - ث
 بالكامل. بشكل الكتروني)اساسية وغير اساسية(  النظريةلمواد الدراسية ا جميعلإليو في أعاله 
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وما ورد لمتفضل باالطالع واإليعاز إلى تشكيالت جامعاتكم من كميات ومعاىد بااللتزام بما ورد في أعاله 
( و 74/77/0202في  4532/ د/ 3ومؤكدين في ذات الوقت ما جاء بكتبنا بالعدد )ت مبكل دقة باعمامنا آنفًا 
في  0396/د/3)ت م عددعي بموجب كتابنا بالوالتقويم الجام (6/8/0202في  0744/ د/ 3)ت م

 .ياتزويدنا ما مطموب بموجبمع ، (07/6/0202
 ..مــــــــــــــــــــــــع التقديـــــــــــــــــر.

      
 
 
 

 نه إلى/عنسخة 

  /02/ 79 بالعدد )ش ز ل/ قكتابكم إشارة إلى األمانة العامة لمجمس الوزراء/ دائرة شؤون مجمس الوزراء والمجان /
 لمتفضل باالطالع..مع التقدير.( / 5/70/0202في  00436

 /لمتفضل باالطالع..مع التقدير.(/ 77/7/0207في  77/09وزارة الصحة والبيئة/ إشارة إلى كتابكم بالعدد )د ص ع 
  باالطالع..مع التقدير.لمتفضل / 03/7/0207بتأريخ  توجيو معاليومكتب معالي الوزير/ استنادًا إلى  
  /لمتفضل باالطالع..مع التقدير./ و أعالهبتأريخسيادتو  توجيوإشارة إلى مكتب السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العممي  
 .مكتب السيد وكيل الوزارة لمشؤون اإلدارية/ لمتفضل باالطالع..مع التقدير 
  التقدير.مكاتب السادة المستشارون/ لمتفضل باالطالع..مع  
 مع التقدير.ما يمزملمتفضل باالطالع واتخاذ / ىيئة الرأي/ مكتب معالي الوزير.. 
 مع التقدير.ما يمزمواتخاذ  جياز االشراف والتقويم العممي/ لمتفضل باالطالع.. 
  التقدير.ديوان الوقف الشيعي/ لمتفضل باالطالع واتخاذ ما يمزم فيما يتعمق بالكمية التابعة لديوانكم..مع 
 .ديوان الوقف السني/ لمتفضل باالطالع واتخاذ ما يمزم فيما يتعمق بالكمية التابعة لديوانكم..مع التقدير 
 .دوائر مركز الوزارة/ لمتفضل باالطالع..مع التقدير 
  مع التقدير.ولنفس الغرض أعالهما يمزم واتخاذ دائرة التعميم الجامعي األىمي/ لمتفضل باالطالع.. 
  مع التقدير.ما يمزمواتخاذ اإلعالم / لمتفضل باالطالع و  العالقاتدائرة.. 
 .دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ أقسام الدائرة كافة 
  مع األوليات.الدراسات والتخطيطدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ قسم / 
 البريد االلكتروني. ،الصادرة 

 إيهاب ناجي عباسد.م.أ.
 مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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