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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، فضاًل 
عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص 
العراق بشكل خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام. ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول 

عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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االستثمار يف البحث العلمي وبعض املبادرات العربية 
يعترب البحث العلمي يف اجلامعات هو نتاج أعضاء هيئات التدريس الذين يشكلون أكثر من 80 % 

من العاملي يف حقل البحث العلمي يف معظم الدول العربية. 
 يعترب البحث العلمي املدخل الطبيعي لتنمية اجملتمع والسبيل إىل اختيار أنسب الطرق إىل املستوى 
احلضاري املتقدم مما يتطلب ذلك رسم السياسة العامة للبحث العلمي باجلامعات ووضع خطة البحوث 

العلمية يف كل جامعة يف ضوء املشكالت اليت ترد من قطاعات ومؤسسات اإلنتاج واجملتمع احمللي. 
 وفيما يلي بعض االليات والطرق اليت تساعد على النهوض يف البحث العلمي اهلادف : 

 تطوير برامج ربط الباحث مبؤسسات القطاعات املختلفة الصناعية والزراعية واإلنتاجية وغريها ، مثل . 1
برنامج باحث/دكتور لكل مصنع يقوم مبوجبها الباحث بالتعرف على املشاكل احلقيقية اليت يواجهها 

القطاع ويعمل على دراستها وإجياد احللول هلا. 
تعزيز مبدأ الشراكة يف اجراء األحباث التطبيقية ومتابعة كافة مراحل الدراسة مما يساعد على حصر . 2

النتائج أسهل  البحث باملشاكل اليت يواجها املصنع أو القطاع اإلنتاجي. وهبذا تكون عملية تبين 
وأفضل. 

توصيل نتائج األحباث بطريقة سلسة وسهلة ومفهومة للمستفيد النهائي )End User( من خالل . 3
تطبيق  ومتابعة  واملسموعة  املرئية  اإلعالم  اإلرشادية ومن خالل وسائل  والنشرات  التدريبية  الربامج 

النتائج وأخذ التغذية الراجعة )Feedback( من املستهلك. 
الت . 4 ودراسة  املستفيدين  على  وتعميمها   )Success stories( جناح  حاالت  على  الضوء  تسليط 

احلاالت غري املوفقة والتعرف على أسباب عدم النجاح. 
التأكيد على توافق نتائج البحث مع املستوى االجتماعي واالقتصادي والعلمي للمستفيد األول.  . 5
مناقشة نتائج البحوث مع الطلبة وحتفيز السجال العلمي مع أعضاء هيئة التدريس بطرق هنج علمي . 6

البحث العلمي التطبيقي الهادف.. خطوة  لرت�صني 
التعليم العايل والبحث العلمي

أ.د. عبـد الـرزاق عبد اجلليل العيســى *

* مستشــار يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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حيث على التفكري واإلبداع )ورش للعصف الذهين(. 
التأكيد على أمهية مسامهة خمتلف املؤسسات يف دعم البحث العلمي واإلفادة من نتائج البحوث . 7

اليت جتري يف اجلامعات واملؤسسات البحثية مبا خيدم الصناعات الوطنية وتنعكس نتائجه اإلجيابية 
على خمتلف القطاعات. 

  كذلك الرتكيز على دعم املشروعات البحثية وفق االولويات الوطنية للبحث والتطوير على أسس 
تنافسية بي الباحثي.

ويف األردن على سبيل املثال مت إنشاء صندوق دعم البحث العلمي/وزارة التعليم العايل والبحث 
املسامهة يف حل  العلمي هبدف  البحث  ملشروعات  املايل  الدعم  الصندوق  ويقدم   2007 عام  العلمي 
املشكالت الفنية اليت تواجه الشركات واملؤسسات األردنية لتطوير صناعاهتا ومتكينها من حتسي قدراهتا 
التنافسية بالتعاون مع اجلامعات األردنية، وتشجيع املؤسسات الوطنية والشركات لصرف املزيد من اإلنفاق 

على نشاطات البحث والتطوير وكذلك إنشاء مدينة احلسن العلمية يف عمان. 
رفع خمصصات البحث العلمي من الناتج القومي اإلمجايل، حيث يشكل القطاع احلكومي املمول 
الرئيسي للبحث العلمي وهذا يتطلب تفعيل دور الصناعة واملؤسسات اخلاصة يف تبين سياسات تدعم 

البحث العلمي وتوطينه. 
تطبيق نتائج البحث يف الواقع ميدانيا  وتأمي الربط الوثيق بي مؤسسات البحث العلمي والتطوير 

مع قطاعات اإلنتاج املختلفة. 
تطوير مصادر البحث العلمي على األنرتنت.

تشجيع البحوث املشرتكة بي اجلامعات والقطاع اخلاص حبيث تقوم جمموعة من الشركات ذات 
اإلنتاج املتشابه بالتعاقد مع أساتذة متخصصي حسب متطلبات البحث املطلوب وفقا للمجال البحثي 
واألكادميي الذي تتميز به اجلامعة، ويوفر هذا األسلوب خفضا  ىف نفقات البحوث من خالل توزيع 

نتائج البحوث واإلفادة منها على عدد من الشركات ذات اإلنتاج الواحد . 
حتديات البحث العلمي:

يرتكز نشاط البحث العلمي يف معظم الدول العربية والعراق يف مؤسسات التعليم العايل واليت تواجه 
الكثري من املشاكل والتحديات الكربى واليت ميكن تلخيصها بعدم وضوح اولويات واسرتاتيجيات البحث 
العلمي وعدم كفاية الوقت املمنوح للتدريسيي للبحث العلمي ضمن ساعات نصاهبم وضعف التمويل 
وقلة الوعي بأمهية البحث العلمي اهلادف والذي جيب ان يعاجل حالة او ابتكار او حل مشكلة وعدم توفر 

الشبكات وقواعد البيانات باإلضافة اىل حمدودية التعاون الدويل وهجرة الكفاءات. 
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البحث  العلمي  يف  العامل العريب:
العلمية والكسب املادي    العربية اكادميي ومن اهم دوافعه ،الرتقية  العلمي يف اجلامعات  البحث 
اخلاص، ومن مث االستجابة لطلب املؤسسة او هيئة حكومية او خاصة. وال جند اال نسبة ضئيلة جدا 

للرغبة يف زيادة املعرفة العلمية.
وهذا يظهر بان الصلة ضعيفة جدا او مفقودة بي خطط البحث العلمي يف اجلامعات ومتطلبات 
التنمية يف اجملاالت املختلفة وهذا يعين عدم وجود التنسيق وغياب اجلامعات ومؤسساهتا البحثية وعناصرها 

البشرية املؤهلة يف دفع مسرية التقدم يف بلدان الوطن العريب.
فالبحث العلمي يف اجلامعات العربية منعزل متاما عن الوحدات االنتاجية، والقطاع اخلاص، مما 
ادى اىل حرمان الباحث اجلامعي من الدعم املادي الذي كان من املمكن ان يقدمه هذا القطاع. وبذلك 
فان الباحث يعتمد على ما خيصص للبحث العلمي يف موازنات جامعته وهو ضئيل جدا خاصة اذا ما 

قورن مبا هو خمصص لنفس الغرض يف جامعات الدول املتقدمة او حىت بعض الدول النامية.
والباحث العريب يف اجلامعات يعمل بشكل منعزل حىت يف بعض االحيان عن زمالئه يف الكلية 
او القسم الذي يعمل فيه. اضف اىل ذلك غياب التعاون والتنسيق فيما بي اجلامعات من الدولة نفسها 

وفيما بي اجلامعات العربية.
يعترب البحث العلمي يف اجلامعات هو نتاج اعضاء هيئات التدريس الذين يشكلون اكثر من 80 

% من العاملي يف حقل البحث العلمي يف معظم الدول العربية.
يعترب البحث العلمي املدخل الطبيعي لتنمية اجملتمع والسبيل اىل اختيار انسب الطرق اىل املستوى 
احلضاري املتقدم مما يتطلب ذلك رسم السياسة العامة للبحث العلمي باجلامعات ووضع خطة البحوث 

العلمية يف كل جامعة يف ضوء املشكالت اليت ترد من قطاعات ومؤسسات االنتاج واجملتمع احمللي.
ومن اهم مصادر متويل البحث العلمي يف البلدان العربية ما يلي:-

أ. الدولة هي املصدر االساسي والوحيد ،يف كثري من االحيان، يف دعم البحث العلمي.
ب. دعم داخلي من خالل اجلامعات ألعضاء هيئة التدريس لبعض حبوثهم.

ت. املراكز املستقلة او التابعة لوزارات الدولة.
ومنظمة  االوريب  واالحتاد  الدويل  البنك  مثل  ماحنة  اخلارجي عن طريق جهات ومؤسسات  الدعم  ث. 

اليونسكو واخرى.
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ضعف متويل البحث العلمي:
ان واقع التمويل العريب للبحث العلمي متدين جدا قياسا عن املعدل العاملي فنجد ان معدل ما 
يصرف يف الدول العربية على البحث العلمي يرتاوح بي 0.6-0.2 % من ناتج الدخل القومي بينما يرتاوح 

بي 4 - 6 % يف الدول الصناعية واملتقدمة.
بلغ عدد الباحثي لكل مليون نسمة حوايل 600 باحث يف الدول العربية بينما يبلغ حوايل 6000 

باحث لكل مليون نسمة يف الدول املتقدمة.
. ) ISI( واجلدول ادنـــــــاه يشري اىل عدد البحوث العلمية املنشورة يف عام 2005 حسب مؤشرات

 Country  Number of Research

 Egypt  3459

 Saudi Arabia  1715

 Lebanon  1563

 Jordan  959

 Syria  224

 Qatar  138

 Iraq  100

 Libya  81

Palestinian Authority  63
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واجلدول ادناه يشري اىل عدد براءات االخرتاع املسجلة عامليا عام 2008

 Country  2007  1963-2007

 USA  79,527  3,460,775

 UK  3,292  126,663

 Japan  33,354  692,181

 Israel  1,107  15,641

 India  546  3,445

واجلدول ادناه يشري اىل براءات االخرتاع املسجلة من الدول العربية لعشر سنوات قبل عام 2009
  ARAB COUNRTIES   PATENTS

 Saudi Arabia  147
  Kuwait   118
  Egypt   116

  Lebanon   73
  Morocco   71

  United Arab Emirates   66
  Tunisia   23
  Jordan  22 
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  Syria   20
  Algeria   13

  Iraq   10
  Oman   8
  Sudan   7
  Qatar   6

  Bahrain   4
  Libya   4

  Mauritania   3

  Yemen 3 

العامل حسب مؤشرات  العربية مقارنة ببعض دول  الدول  العلمي يف  حقائق عن الوضع احلايل للبحث 
اليونسكو عام 2006:

ينفق العامل العريب 0.2 % من االنفاق العاملي
تنفق اسرائيل وحدها 0.7 % من االنفاق العاملي )تقريبا اربعة اضعاف وعدد سكاهنا 2 % من 

سكان الدول العربية بأمجعها(
تنفق الصي 8.7 % من االنفاق العاملي وجتاوزت املانيا وبريطانيا

تنفق الواليات املتحدة االمريكية 35 % من االنفاق العاملي
مع العلم ان 80 % من االنفاق يف الدول املتقدمة مصدره هو القطاع اخلاص

اشارة احصائيات اليونسكو عام 2004 ان االنفاق على البحث العلمي يف اسرائيل قد وصل 
اىل 4.7 % من ناجتها القومي وما يوازي 30.6 % من املوازنة احلكومية املخصصة للتعليم العايل والباقي 

يصرف للرواتب واالبنية وباقي االبواب ...على العكس ما حيدث يف البلدان العربية.
السليكون(  )وادي  بعد  املتقدمة  التكنولوجيا  صناعة  يف  العامل  يف  الثالث  املركز  اسرائيل  وحتتل 
لألحباث  املنتجة  العامل  االوىل يف  الدول  بي  اخلامس عشر  واملركز   ، امريكا  وبوسطن يف  يف كاليفورنيا 

واالخرتاعات.
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عدد البحوث وانتاجية الباحث :
تشري احدى الدراسات عام 2010 اىل ان ما ينشر سنويامن البحوث يف الدول العربية ال يتعدى 
15 الف حبث قياسا لعدد اعضاء هيئة التدريس البالغ 55 الف أي ان معدل االنتاجية هو 0.3 علما ان 

احلد االدىن إلنتاجية الباحث عامليا هو 2 حبث سنويا. 
حيدد النشاط البحثي لعضو هيئة التدريس يف اجلامعات العربية بي 5 - 10 من مهامه االكادميية 

باملقارنة ب35 - 50 % للتدريسي يف اجلامعات االمريكية واالوربية.
ان نسبة البحوث العلمية للدول العربية املنشورة دوليا تصل اىل 0.5 % مقارنة ب 34 % لدول 
الوحدة االوربية و31 % للواليات املتحدة االمريكية. مما يشري اىل عدم جاهزية العامل العريب للمنافسة يف 
القرن الواحد والعشرين وباإلضافة لضعف انتاجية الباحثي العرب فان معظم البحوث العربية هي حبوث 
غري علمية وغري تطبيقية وتعتمد على املالحظة املباشرة والتجربة، ومعظمها يف التخصصات االنسانية 

االجتماعية باستثناء البحوث اليت تنشر باالشرتاك مع باحثي اجانب. 
واجلــــدول التايل يبني نسبة  البحث العلمي عامليا وحسب بعض الدول

النسبة المئوية  الدولة
 % 30.8  الواليات المتحدة األمريكية 
 % 8.2  اليابان 
 % 7.9  المملكة المتحدة 
 % 7.2  ألمانيا 
 % 5.7  فرنسا
 % 1.1  إسرائيل 
 % 0.3  مصر 
 % 0.1  المملكة العربية السعودية 
 % 0.04  لبنان 

 % 0.03  المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس 
 % 0.02  األردن، سوريا 
 % 0.01  دولة البحرين 
 % 0.008  اليمن، سلطنة ُعمان، اإلمارات  
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معوقات ومشكالت البحث العلمي يف الوطن العريب:
 غياب سياسات واسرتاتيجيات واضحة وخطط مستقبلية للبحث العلمي حتدد األهداف واألولويات.. 1
قلة وجود اإلمكانيات البحثية .. 2

عدم وجود قاعدة بيانات واضحة وجادة لإلمكانيات البحثية البشرية واملادية  .	 
افتقاد التعاون اجلاد بي املؤسسات البحثية املختلفة .	 
 	

عدم توفر الوقت الالزم للبحث العلمي .. 3
انشغال الباحثي باملشاكل اإلدارية املختلفة واملادية اخلاصة بعملهم .	 

عدم وجود جهات ممولة .. 4
اعتماد الباحثي بشكل كبري على التمويل احلكومي .	 

عدم استفادة اجملتمع من األحباث العلمية.. 5
االفتقار إىل التنسيق والتعاون املثمر واحلقيقي بي مؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات البحثية املختلفة.	 

حل . 6 على  وقدرته  العلمي  البحث  بأمهية  اجملتمع  من  الكايف  والوعي  الالزم  التقدير  وجود  عــــدم 
املشكالت .

عـــدم وجود ارتباط بي البحث العلمي ومشكالت اجملتمع حيث أن كثري من املشاريع البحثية تفتقر . 7
اىل القيمة التطبيقية .

قلة وجود مكتبات ومراجع علمية .. 8
عـــدم وجود احتكاك علمي دويل كايف .. 9

حماكاة األحباث العلمية .. 10
اللجوء اىل االقتباس والتقليد األعمى وعدم  اإلبداع.	 

اختالف . 11 من  الرغم  على  الواحدة  الوظيفية  الدرجة  أفراد  بي  املالية  والرواتب  التقدير  تساوى 
كفاءهتم .

غياب برنامج وطين يوضح املالمح واألهداف والرؤيا ملخرجات اجلهد البحثي يف الدولة يتم . 12
االسرتشاد به .
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ضعف القطاعات االقتصادية املنتجة يف الوطن العريب واعتماد غالبيتها على شراء املعرفة من . 13
اخلارج  

غياب املؤسسات االستشارية املختصة بتوظيف نتائج البحث ومتويلها هبدف حتويلها إىل مشاريع . 14
إنتاجية أو اقتصادية مرحبة    .

ضعف التمويل غري احلكومي للبحث العلمي بسبب قلة الرتابط بي املنتجي للبحث العلمي . 15
و املستفيدين منه.

األحباث ذات . 16 بتمويل  قومية نسمح  العربية يف جتمعات  املنتجة  الشركات  الرتابط بي  ضعف 
األمهية املشرتكة وتبادل البحث والتطوير والتقنيات فيما بينها، بعض االجراءات االجيابية اليت اختذهتا 

وزارة التعليم العايل العراقية لدعم البحث العلمي
التوسع العمودي واالفقي يف دعم املراكز واحلدات البحثية .

أقيمت الكثري من الندوات واملؤمترات والورش اليت اوصت بضرورة دعم البحث العلمي واملراكز 
والوحدات البحثية ، لذا ازداد اعدادها وكذلك حصل على الكثري من التمويل لتعزيز نشاطها العلمي 

والبحثي ، واجلدول ميثل عدد املراكز والوحدات البحثية لغاية عام 2014.

عدد الوحدات البحثية عدد املراكز البحثية اجلامعة / اهليئة ت 

مركز الوزارة/ دائرة البحث والتطوير/ قيد 1
االنشاء

6بغداد2
4املستنصرية3

9التكنولوجية4 
2النهرين5 
-العراقية6 
1املوصل7 
2بابل8 
3البصرة9 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

12

-االنبار 1016 
2الكوفة11  
31كربالء12  
22تكريت13  
23ذي قار14  
14القادسية15  
11دياىل  16

1-كركوك17  
-1املثىن18  
2-اجلامعة التقنية الوسطى19  
1-اجلامعة التقنية الفرات االوسط20  
1-اجلامعة التقنية اجلنوبية21  
2-اجلامعة التقنية الشمالية21  
4855اجملموع 
اجملموع 
103النهائي 

جدول ميثل املراكز والوحدات البحثية حسب التخصصات واملواقع وسنة التأسيس
املراكز التابعة لدائرة البحث والتطوير يف الوزارة

ت
سنة التأسيسالتخصصاتاسم املركز البحثياجلامعة

مركز دراسات جنوب وشرق النهرين1 1
آسيا / 

 مشروع/ قيد االنشاء 

2013 انساين 
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مركز البحوث العراقي النهرين2 
للمنشآت املتقدمة 

مشروع/ قيد االنشاء 

2013 هندسي 

عدد املراكز يف التخصصات الطبية
سنة التأسيس اسم املركز البحثي اجلامعة ت 

1989وحدة البحوث الطبية/كلية الطب جامعة النهرين 1 

وحدة الفرات االوسط الحباث السرطان/كلية جامعة الكوفة 2 
الطب 

1993

اجلامعة 3 
املستنصرية 

1995املركز العراقي الحباث السرطان والوراثة الطبية 

1996وحدة االعتالل اهليموغلوبيين/كلية الطب جامعة البصرة 4 

اجلامعة التقنية 5 
الوسطى 

وحدة البحوث وتصنيع البدائل/كلية التقنيات 
الصحية والطبية 

1997

اجلامعة 6 
املستنصرية 

1997مركز حبوث امراض السكري 

1998وحدة حبوث الطب النفسي/كلية الطب جامعة بابل 7 

1998وحدة الكيمياء السريرية/كلية الطب جامعة بابل 8 

اجلامعة 9 
املستنصرية 

1999مركز حبوث وعالج امراض الدم 

وحدة حبوث االمراض االنتقالية السريرية/كلية جامعة بغداد 10 
الطب 

2006

2009وحدة حبوث وعالج السمنة/طب الكندي جامعة بغداد 11 

2009املركز الوطين الريادي لبحوث السرطان جامعة بغداد 12 
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وحدة جراحة وتنظري مفصل الركبة/طب جامعة بغداد 13 
الكندي 

2010

2010وحدة التطابق النسيجي/طب الكندي جامعة بغداد 14 

2012مركز احباث احلمض النووي DNA جامعة بابل 15 

2012وحدة حبوث السرطان/كلية الطب جامعة ذي قار 16 

2014مركز الدنا العديل للبحث والتدريب جامعة النهرين 17 

املراكز يف التخصصات اهلندسية
سنة التأسيس اسم املركز البحثي اجلامعة ت 

1986مركز حبوث السدود واملوارد املائية جامعة املوصل 1 
اجلامعة 2 

التكنولوجية 
وحدة التصاميم واالنتاج الصناعي/قسم اهلندسة 

الكيمياوية 
1997

اجلامعة 3 
التكنولوجية 

وحدة حبوث تصميم وتصنيع القوالب/قسم 
االنتاج واملعادن 

2001

اجلامعة 4 
التكنولوجية 

2002وحدة حبوث حتلية املياه/قسم البناء واالنشاءات 

اجلامعة 5 
التكنولوجية 

2004مركز تكنولوجيا الطاقة والطاقات املتجددة 

اجلامعة 6 
التكنولوجية 

وحدة حبوث مصنع املستقبل/قسم االنتاج 
واملعادن 

2005

اجلامعة التقنية 7 
الفرات االوسط 

وحدة حبوث الطاقة البديلة واملتجددة – النجف/
الكلية التقنية 

2009

اجلامعة التقنية 8 
الشمالية 

2009وحدة حبوث الطاقات املتجددة – احلوجية/املعهد التقين 
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2012مركز حبوث الطاقة املتجددة جامعة االنبار 9 
2013مركز احباث البيئة والطاقة املتجددة جامعة كربالء 10 
2013مركز حبوث النهرين للطاقة املتجددة )النانوية( جامعة النهرين 11 
2012وحدة حبوث تكنولوجيا األغشية/قسم اهلندسة الكيمياوية اجلامعة التكنولوجية 12 
2012وحدة حبوث تكنولوجيا النفط/قسم تكنولوجيا النفط اجلامعة التكنولوجية 13 
اجلامعة 14 

التكنولوجية 
وحدة حبوث األمتتة واالنسان اآليل/قسم هندسة 

السيطرة والنظم 
2012

املراكز يف ختصصات العلوم الصرفة
سنة التأسيس اسم املركز البحثي اجلامعة ت 

1985مركز احباث التحسس النائي جامعة املوصل 1 

1995مركز احباث البوليمرات جامعة البصرة 2 

وحدة حبوث العلوم التطبيقية /قسم العلوم اجلامعة التكنولوجية 3 
التطبيقية 

1996

وحدة احباث البوليمرات  والتطبيقات الصناعية/اجلامعة املستنصرية 4 
كلية العلوم 

1996

1999وحدة االستشعار عن بعد جامعة بغداد 5 

وحدة االحباث البايولوجية للمناطق احلارة/كلية جامعة بغداد 6 
العلوم 

2001

2008وحدة احباث اخللية والتقنية احليوية/كلية العلوم جامعة البصرة 7 
وحدة هندسة التحسس النائي ونظم املعلومات اجلامعة التكنولوجية 8 

اجلغرافية/قسم هندسة البناء واالنشاءات 
2012

2012مركز التحسس النائي جامعة الكوفة 9 
وحدة الرياضيات احليوية/كلية علوم احلاسبات جامعة القادسية 10 

والرياضيات 
2010
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املراكز يف التخصصات الزراعية والبيطرية
سنة التأسيس اسم املركز البحثي اجلامعة ت 

1995مركز احباث النخيل والتمور جامعة البصرة 1 

1995وحدة احباث النخيل/كلية الزراعة جامعة بغداد 2 

وحدة االمراض املشرتكة بي االنسان واحليوان/جامعة بغداد 3 
الطب البيطري 

1997

اجلامعة التقنية 4 
الشمالية 

وحدة حبوث القطن/الكلية التقنية الزراعية-
املوصل 

1998

2004وحدة احباث الرزازة وغريب الفرات/كلية العلوم جامعة كربالء 5 

وحدة حبوث االمراض املشرتكة/كلية الطب جامعة القادسية 6 
البيطري 

2005

2005وحدة املكافحة االحيائية/كلية الزراعة جامعة بغداد 7 

2009وحدة حبوث النباتات الطبية/كلية الزراعة جامعة بغداد 8 

2012مركز اخليول العربية االصيلة جامعة القادسية 9 

2012وحدة النباتات الطبية والعطرية/كلية الزراعة جامعة البصرة 10 

املراكز يف التخصصات املتداخلة
سنة التأسيس اسم املركز البحثي اجلامعة ت 
1946مركز حبوث ومتحف التاريخ الطبيعي جامعة بغداد 1 
1976مركز علوم البحار جامعة البصرة 2 
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1997مركز حبوث السوق ومحاية املستهلك جامعة بغداد 3 
1997مركز حبوث البيئة والسيطرة على التلوث جامعة املوصل 4 

1998مركز حبوث البيئة المحلية جامعة بابل 5 
1999مركز حبوث التقنيات االحيائية جامعة النهرين 6 
1999وحدة حبوث البيئة والوقاية من التلوث/كلية العلوم جامعة القادسية 7 
2004مركز احباث االهوار جامعة ذي قار 8 
اجلامعة 9 

التكنولوجية 
2004مركز البحوث البيئية 

2004وحدة البحوث االقتصادية/كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد 10 
2005مركز دراسات الصحراء جامعة االنبار 11 
اجلامعة التقنية 12 

الوسطى 
2005وحدة حبوث اجلودة/الكلية التقنية االدارية-بغداد 

2005وحدة البحوث البيئية/كلية العلوم جامعة كركوك 13 
2006وحدة االحباث املكانية/كلية الرتبية جامعة دياىل 14 
2007وحدة حبوث التلوث البيئي/املعهد التقين-البصرة اجلامعة التقنية اجلنوبية 15 
2008مركز تنمية حوض اعايل الفرات جامعة االنبار 16 
2009مركز احباث النانو تكنولوجي واملواد املتقدمة اجلامعة التكنولوجية 17 
2009مركز حبوث املوارد الطبيعية جامعة تكريت 18 
2009مركز البحث والتاهيل املعلومايت جامعة الكوفة 19 
وحدة نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد/جامعة ذي قار 20 

كلية اآلداب 
2009

2011وحدة الفوتونيات/ معهد حبوث الليزر للدراسات العليا جامعة بغداد 21 
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2012مركز دراسات البادية وحبرية ساوة جامعة املثىن 22 
2012وحدة احباث النانوتكنولوجي/كلية اهلندسة جامعة الكوفة 23 
2012وحدة احباث التلوث االشعاعي/كلية العلوم جامعة ذي قار 24 
2012وحدة الدراسات الدميوغرافية/كلية الرتبية جامعة تكريت 25 

املراكز يف التخصصات االنسانية
سنة التأسيس اسم املركز البحثي اجلامعة ت 
1966مركز البحوث الرتبوية واالحباث النفسية جامعة بغداد 1 
1974مركز دراسات البصرة واخلليج العريب جامعة البصرة 2 

1977مركز احياء الرتاث العلمي العريب جامعة بغداد 3 
1980مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية جامعة بغداد 4 
1992مركز دراسات املوصل جامعة املوصل 5 
1992مركز دراسات املوصل جامعة املوصل 6 
1992مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية اجلامعة املستنصرية 7 
1992مركز دراسات الكوفة جامعة الكوفة 8 
1994مركز بابل للدراسات احلضارية والتارخيية جامعة بابل 9 

1999وحدة حبوث املرأاة جامعة بغداد 10 
2002مركز صالح الدين االيويب للدراسات التارخيية جامعة تكريت 11 
2003مركز حبوث الدراسات االسالمية اجلامعة العراقية 12 

الوحدة الرتبوية لدراسات السالم وحقوق االنسان/كلية جامعة بغداد 13 
الرتبية-ابن رشد 

2005

2005مركز احباث الطفولة واالمومة جامعة دياىل 14 

وحدة النهرين للدراسات القانونية والسياسية/كلية جامعة النهرين 15 
العلوم السياسية 

2004
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2006 مركز الدراسات واالحباث القانونية والدستورية جامعة كربالء 16 

2006وحدة حقوق االنسان/كلية القانون اجلامعة املستنصرية 17 

وحدة البحوث والدراسات السياسية واالسرتاتيجية/اجلامعة املستنصرية 18 
كلية العلوم السياسية 

2006

2009مركز ذي قار للدراسات احلضارية والتارخيية جامعة ذي قار 19 

2010وحدة الدراسات القانونية/كلية القانون جامعة تكريت 20 
2011وحدة الدراسات االستشراقية/كلية اآلداب جامعة املوصل 21 
وحدة البحوث والدراسات حلقوق االنسان/كلية جامعة القادسية 22 

القانون 
2011

2012مركز الدراسات االسرتاتيجية جامعة كربالء 23 
2013مركز الدراسات االسرتاتيجية جامعة األنبار 24 
2012وحدة احباث الذكاء/كلية الرتبية االساسية اجلامعة املستنصرية 25 
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شكل يبين
فظاتمواقع واعداد المؤسسات العلمية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب المحا
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2.دعم املشاريع البحثية الريادية
يهدف املشروع اىل رفع قدرات البحث العلمي وضمن احملاور التالية:

اوالًـ دعم حبوث طلبة الدراسات العليا وتطوير املالكات التدريسية:
يهدف املشروع اىل ارسال املالكات التدريسية لتطوير قدراهتم وتقليل الفجوة العلمية بي العراق 
والدول املتقدمة , وبدأ به عام 2009، وكذلك يتم ارسال طلبة الدراسات العليا إلكمال حبوثهم واليت 

تتطلب تقنيات متقدمة ال تتوفر يف العراق.

ثانياًـ املشاريع البحثية للمالكات التدريسية :
يهدف املشروع اىل دعم حركة البحث العلمي وبناء القدرات العلمية يف االقسام العلمية واملراكز 
لبعض  التحتية  البىن  بناء  وكذلك   , واحلقلية  البحثية  املستلزمات  توفري  خالل  من  البحثية  والوحدات 
التخصصات املهمة واحلديثة وبدء العمل به عام 2004 وبكلفة كلية 25 مليار دينار حيث مت البدء بتنفيذ 

املشروع وصرف املبالغ وكما يف ادناه .

املبلغ املصروفالسنة
465 مليون دينار2010
61 مليون دينار2011
260 مليون دينار2012
4,339 مليون دينار كسلفة2013

 ثالثاًـ مشروع حبوث االدوية واملبيدات :
واملبيدات  االدوية  لبعض  املعرفة  سر  اكتشاف  اىل  يهدف  والذي  املستمرة  املشاريع  من  يعترب   
واستخدامها يف عالج بعض االمراض ومكافحة اآلفات املسببة يف اخنفاض انتاجية احملاصيل الزراعية ، مت 
البدء بالعمل باملشروع عام 1996 وبكلفة كلية 2.744 مليار دينار حيث مت البدء بتنفيذ املشروع وصرف 

املبالغ وكما يف ادناه .
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املبلغ املصروفالسنة
22 مليون دينار2010
79 مليون دينار2012
361 مليون دينار كسلفة2013

 رابعاًـ مشروع النباتات الطبية واالدوية العشبية :
 بدأ العمل هبذا املشروع عام 2004 الذي يعترب من املشاريع املستمرة كونه يهدف إلجياد بدائل 
نباتية ألدوية كيميائية ذات اثر مسي على اجلسم ومن اجل تقليل كلفة استرياد االدوية من الدول املتقدمة 

, وتفعيل دور الباحثي يف هذا اجملال.

املبلغ املصروفالسنة
78مليون دينار بنسبة زيادة مقدارها 70 % عن عام 20122010
500 مليون دينار بزيادة مقدارها 600 % من املبلغ املخصص 2013

للمشروع والبالغ 482 مليون دينار كسلفة
خامساًـ مشروع حبوث الطاقة اجلديدة واملتجددة :

الطاقة حبيث تصبح على  استخدام مصادر  اليت هتدف اىل حتديد جماالت  املشاريع  يعترب من   
مستوى االنتاج الواسع يف استخدامها , وتنفيذ مشروعات انتاجية باستخدام هذه الطاقة من اجل تأمي 
اجملال إلمكانية  هذا  العلمي يف  البحث  على  اجلامعات  . وحث  الطاقة  من  االحتياجات  تغطية كافة 

االستفادة من تلك البحوث حيث بدأ العمل باملشروع عام 2008.
سادساًــ مشروع تأهيل االحواض ملزرعة تربية االمساك :

يهدف املشروع اىل اجراء البحوث والدراسات ومساعدة طلبة الدراسات العليا ومساعدة طلبة 
الدراسات العليا على تدريب الطلبة يف اجلزء العلمي والعملي ملاديت امراض األمساك وإدارة املزارع. 

سابعاًـــ تأهيل كليات الطب :
ان اهلدف من املشروع هو لغرض النهوض بواقع كليات اجملموعة الطبية من حيث املستلزمات 
العمل باملشروع عام  التعليمية واالجهزة املختربية , ويعترب من املشاريع االستثمارية املستمرة حيث بدأ 

2012 ومببلغ قدره 27 مليار دينار .
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ثامناًـــ برنامج البعثات البحثية :
يتطلع املوفدون من الطلبة هبدف املشروع لدعم حبوث طلبة الدراسات العليا وتطوير املالكات 
التدريسية حيث يطلع املوفدون على طرق التكنولوجيا احلديثة املستخدمة يف البحث العلمي وعلى ثقافات 

املؤسسات العلمية الرصينة خارج العراق , وكما موضح يف املخطط ادناه.

21 
 

 :برنامج البعثات البحثية ثامنًاـــ 

يتطلع الموفدون من الطلبة بهدف المشروع لدعم بحوث طلبة الدراسات العليا وتطوير المالكات 
التدريسية حيث يطلع الموفدون على طرق التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في البحث العلمي وعلى 

 صينة خارج العراق , وكما موضح في المخطط ادناه.ثقافات المؤسسات العلمية الر

 

 :تطوير المختبرات العلمية ـ ًاـــ تاسع

مشاريع االستثمارية ويهدف لتجهيز لاضافة لميزانية الجامعة ل 2112استحدث المشروع عام  
االجهزة العلمية وبتمويل من الوزارة وبكلفة تريليون وستمائة مليار دينار  بأحدثالجامعات 

والكليات المستفيدة هي )الطب والهندسة والعلوم التربوية والزراعة والطب البيطري( وكما مبين 
 في الجدول ادناه.  

 عدد االجهزة اسم الجامعة
 987 جامعة بغداد

 89 الجامعة المستنصرية
 2543 جامعة الموصل

 1647 جامعة الكوفة
 65 جامعة واسط

 116 جامعة البصرة
 216 جامعة تكريت

 187 جامعة القادسية
 62 جامعة كربالء
 28 جامعة النهرين
 251 جامعة االنبار

 57 جامعة بابل
 121 الجامعة العراقية
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تاسعاًـــ ـ تطوير املختربات العلمية :
لتجهيز  ويهدف  االستثمارية  للمشاريع  اجلامعة  مليزانية  اضافة   2012 عام  املشروع  استحدث   
اجلامعات بأحدث االجهزة العلمية وبتمويل من الوزارة وبكلفة تريليون وستمائة مليار دينار والكليات 
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املستفيدة هي )الطب واهلندسة والعلوم الرتبوية والزراعة والطب البيطري( وكما مبي يف اجلدول ادناه.  

عدد االجهزةاسم اجلامعة
987جامعة بغداد

89اجلامعة املستنصرية
2543جامعة املوصل
1647جامعة الكوفة
65جامعة واسط
106جامعة البصرة
216جامعة تكريت
187جامعة القادسية
62جامعة كربالء
28جامعة النهرين
250جامعة االنبار
57جامعة بابل

121اجلامعة العراقية
2هيئة التعليم التقين

3. مشاريع البحوث املسوقة للوزارات 
وزارتنا  بيانات يف  قاعدة  مبثابة  واليت ستكون  الدولة  دوائر  املوجهه يف مجيع  للبحوث  اجراء مسح  مت 
العتماد مشاريع البحوث التطبيقية للتدريسيي ولطلبة الدراسات العليا حلل مشاكل وزارات ومؤسسات الدولة . 
املرتبطة مبشكالهتا واليت سامهت يف  الوزارات  وقد مت اجراء بعض املشاركات وحسب مؤشرات 
العلمية املسوقة  )حبوث، اطاريح الدكتوراه، رسائل املاجستري، جمالت علمية،  النتاجات  حلها وكانت 
براءات االخرتاع، مشاريع الصفوف املنتهية، واملؤمترات وورش العمل واحللقات النقاشية املقامة يف الوزارة 
وكافة تشكيالهتا( ، واجلدول ادناه يشري ألعداد املشاركات مع الوزارات وحسب السنوات 2011 - 2015
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2015 2014 2013 2012 2011 اجلهات املستفيدة ت
- - 6 1 3 أمانة جملس الوزراء 1

- - 6 11 8 وزارة الدولة لشؤون 
جملس النواب 2

- 1 1 4 1 وزارة الدفاع 3

- - 6 4 1 وزارة الداخلية 4

- 1 8 24 42 وزارة اخلارجية 5

- 2 24 21 26 وزارة النفط 6

5 - 55 389 472 وزارة الصحة 7

2 1 34 15 67 وزارة الرتبية 8

1 - 12 12 21 وزارة التخطيط 9

- - 20 133 32 وزارة املالية 10

2 - 78 160 80 وزارة الصناعة 
واملعادن

11

1 - 18 18 48 وزارة الكهرباء 12
- - 31 13 69 وزارة الثقافة 13
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2015 2014 2013 2012 2011 اجلهات املستفيدة ت
- - 15 43 16 وزارة الشباب والرياضة 14

- - 24 19 18 وزارة االتصاالت 15

- - 19 29 26 وزارة العدل 16
- 1 29 3 15 وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية
17

- - 21 22 9 وزارة السياحة واالثار 18
- - 9 3 3 وزارة النقل 19
- 2 15 2 7 وزارة التجارة 20
2 - 37 68 17 وزارة العلوم 

والتكنواوجيا
21

6 - 58 58 65 وزارة الزراعة 22
3 - 45 53 15 وزارة البيئة 23

1 - 37 20 4 وزارة االعمار 
واالسكان

24

- - 1 15 2 وزارة املوارد املائية 25
- - 36 3 10 وزارة حقوق االنسان 26
- - 5 15 4 وزارة الدولة لشؤون 

املرأة
27

- -  5  12  10 وزارة الدولة لشؤون 
احملافظات 

 28
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- -  -  22  19 وزارة الدولة لشؤون 
اجملتمع املدين 

 29

- -  2  29  95 ديوان الوقف الشيعي   30
- -  1  28  82 ديوان الوقف السين   31
- -  2  5  3 هيئة النزاهة   32

-  1  3  11  4 أمانة بغداد   33
- -  -  4  - جهاز االمن الوطين   34

 1 - - - - البنك املركزي   35

 1 - - - - جمالس احملافظات   36

 26  9  677  1266  1303 اجملموع   35

1. باإلضافة اىل 30 جملة علمية بواقع 15 حبث لكل جملة = 450 
وهبذا يكون اجملموع   1753

2.باإلضافة اىل 55 جملة  بواقع 15 حبث  يف  كل جملة =825 
 وهبذا يكون اجملموع 2091

3. باإلضافة اىل 23 جملة علمية بواقع 15 حبث لكل جملة = 345 
وهبذا يكون اجملموع   1022
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التوصيــــــات
 2012-2021 والتعليم لألعــــوام   للرتبية  الوطنية  فقرات االسرتاتيجية  ان تدرس  اجلامعات  على 
وعلى ضوئها ترسم سرتاتيجتها اإلدارية والعلمية والتنموية وتنفيذ بعض فقراهتا ضمن االمكانية املتوفرة 

لديها .
االستمرار بتفعيل املعايري العاملية ، العامة واخلاصة ، جلودة مؤسسات التعليم العايل .	 
التوجيه بإنشاء خمتربات ختصصية وامكانية االعتماد اعتمادا على جتميع االجهزة املتكررة على 	 

مستوى القسم العلمي او الكلية او اجلامعة او املركز البحثي وليس الشراء نظرا حملدودات 
الصرف .

البحثية ووضع اخلطط وبالرتكيز على 	  وضع خارطة طريق للنهوض بواقع املراكز والوحدات 
البحوث التطبيقية اليت تساهم يف حل املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع العراقي وإجياد احللول 

هلا .
 توجيه مشاريع حبوث طلبة الدراسات العليا والتدريسيي يف التخصصات ، العلمية واإلنسانية 	 

واملهنية ، مبا خيدم التنمية البشرية وحل املشاكل االقتصادية واالجتماعية والصحية والرتبوية .
والصناعات 	  وبدائلها  املستدامة  والطاقة  الزراعي  القطاع  وتنمية  بدعم  للشروع  املساعدة   

التمويلية كخطوة أوىل يف دعم االقتصاد العراقي .
الدراسات العليا املشرتكة من خالل تشكيل جلنة لدراسة امكانية السماح لثالث جامعات 	 

متجاورة او اكثر واليت يستويف كادرها التدريسي ذوي ختصص معي باستحداث الدراسة العليا 
يف ذلك التخصص على ان تسمى اجلامعة اليت ستتكلف برفع الدراســة وحيدد كذلك املوقع 
الذي سيجمع الطلبة خالل السنة االوىل من دراستهم ، واليت سيشارك فيها مجيع تدريسيي 
اجلامعات املشاركة وبعد انتهاء فرتة الكورسات وجناح الطلبة الذين سيوزعوا على مشرفيهم يف 
خمتلف تلك اجلامعات املشرتكة ، ويف هذه احلالة ستوفر فرصة ألبنائنا الطلبة إلكمال دراستهم 
وستكون الدراسة اكثر رصانة باإلضافة للعامل املادي الذي سيوفر للعراق الكثري من املبالغ 
فضال عن معاجلة نقص التدريسيي هبذه التخصصات وكذلك توسيع فكرة االستاذة الزائريـــن 

بي اجلامعـــات .
خماطبة اجلهات الرقابية والتشريعية بالوقوف إجيابيا مع خطوات الرتصي من اجل ان تتخذ 	 

مؤسساتنا العلمية مكانا وترتيبا مرموقا عامليا بي قريناهتا يف التصنيفات الدولية. 
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عدد 	  اعتماد  من خالل  العراقية  اجلامعات  جلودة  وطين  التطبيقية كمعيار  البحوث  اعتماد 
البحوث التطبيقية املنهجية يف كل جامعة قياسا لعدد التدريسيي كمعيار جلودة اجلامعات 

وترتيبها والذي سيكون حسب معايري جودهتا للبحث العلمي مقارنة بالدول املتقدمة .
املكتبة االفرتاضية العراقية وذلك من خالل التعميم على اجلامعات لغرض وضع الية عمل 	 

مشرتكة فيما بينها لالستفادة من املكتبات املوجودة يف اجلامعات وربطها مبنظومة الكرتونية 
ميكن دخول كل منهم على مجيع املكتبات .، باإلضافة اىل اعادة ربط املؤسسات العلمية 
العراقية باجملتمع العلمي العاملي عن طريق تبادل قواعد البيانات بيننا وبي دور النشر العربية 
العاملية وتقدمي مجيع  النشر  التعاون مع دور  املالية من خالل  املبالغ  والعاملية بدال من دفع 

النتاجات ودمج املصادر واخلدمات وتقدميها من  خالل شبكة االنرتنيت.


