
اخلطوات املتخذة يف عملية تر�صني 
 التعليــم العايل يف العـــراق

سلسلة اصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies

أ.د. عبـد الـرزاق العيســى 



حقوق النشر محفوظة  2016

نيسان  2016

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

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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املقدمة
الدستور العراقي يعد التعليم عامال أساسيا لتقدم اجملتمع واعتربته حق مكفول  للجميع فضال عن 

جمانيته بدءا من مراحل رياض األطفال وذوي االحتياجات اخلاصة وحىت الدراسات العليا. 
يعــــــود تاريخ استحداث اول مؤسسة للتعليم العايل لعام 1908 عندما تأسست مدرسة احلقوق 

)كلية احلقوق الحقا( وما تبعها بسنوات قليلة لتستحدث كليات أخرى وكما يلي :-
كلية دار املعلمني العالية )الرتبية حاليا( . 	 
الكلية الطبية امللكية . 	 
كلية اهلندسة . 	 
كلية اآلداب . 	 
كلية التجارة . 	 
كلية العلوم . 	 
كلية الزراعة . 	 
كلية الطب البيطري . 	 

ويف عام 1957 تأسست جامعــة بغــداد لتضم باإلضافة اىل التسعة كليات اعاله املعاهد التالية :-
معهد العلوم اإلداريــة . 	 
معهد اللغات . 	 

اخلطوات املتخذة يف عملية تر�صني التعليم 
العايل يف العراق

أ.د. عبـد الـرزاق عبد اجلليل العيســى *

* وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عضو اهليئة االستشارية ملركز البيان.
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معهد املساحــة . 	 
معهد اهلندسة الصناعيــة العايل . 	 
معهد الرتبية البدنيــة . 	 

لقد تأسست جامعة احلكمة اليسوعية يف بغداد عام 1956 كمشروع للتعليم اخلاص .
واخلطوة الثانية يف تأسيس اجلامعات احلكومية هو تأسيس جامعيت املوصل والبصرة عام 1967 .

الكليات  لعدد  باإلضافة  احلكومية  اجلامعات  استحداث  يف  النمو  اىل  يشيـــر   ))1(( واجلــدول 
واالقسام والطلبة والتدريسيني حيث يالحظ ان الزيادة يف عدد اجلامعات احلكومية بعد عام 2003 من 
15 اىل 35 واما الزيادة يف اجلامعات والكليات االهلية من 10 اىل 47 لغاية عام 2015 وكذلك بالنسبة 

العداد الكليات واالقسام والطلبة واليت كانت زيادهتا اكثر من 100 % . 
اجلدول))1((

اجلامعات العراقية احلكومية

اجلامعات ت 
احلكومية

تاريخ 
التأسيس

عدد 
الكليات

عدد 
األقسام

عدد  أعضاء 
اهليئة التدريسية
الصباحي 
واملسائي

عدد الطلبة
الصباحي واملسائي

نسبة الطلبة 
للتدريسيني

8.929  60477 6773 114 24 1958 جامعة بغداد 1 

جامعة 2 
11.8237  32125 2717 66 18 1967 البصرة 

جامعة 3 
9.0255  40967 4539 98 24 1967 املوصل 

اجلامعة 4 
 11.659 41730 3579 61 13 1963 املستنصرية 

اجلامعة 5 
4.7125  7196 1527 53 16 1975 التكنولوجية 

جامعة 6 
13.4578 26014 1933 67 21 1987 الكوفة 
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جامعة 7 
 11.876 21686 1826 65 21 1987 تكريت 

جامعة 8 
18.131 21721 1198 46 18 1987 القادسية 

جامعة 9 
 11.9065 17705 1487 61 18 1987 االنبار 

اجلامعة 10 
 24.2248 18314 756 39 10 1989 العراقية 

 13.6906 25355 1852 52 19 1991 جامعة بابل 11 

جامعة 12 
 0.254 999 3918 27 9 1993 النهرين 

 16.0262 19520 1218 51 13 1998 جامعة دياىل 13 

جامعة 14 
 18.2058 19280 1059 43 16 2002 كربالء 

جامعة ذي 15 
 16.7065 15487 927 46 18 2002 قار 

جامعة 16 
 23.5663 16685 708 45 15 2003 واسط 

جامعة 17 
 31.8998 17513 549 44 15 2003 كركوك 

جامعة 18 
 16.3764 8483 518 30 13 2007 ميسان 

 24.330 12384 509 35 15 2007 جامعة املثىن 19 

جامعة 20 
 15.0654 3224 214 18 6 2014 سامراء 

جامعة 20 
 15.0654 3224 214 18 6 2014 سامراء 

 69.8644 4122 59 9 4 2014 جامعة سومر 21 

 22
جامعة 
القاسم 
اخلضراء 

 2014 6 13 210 2271 10.8142 
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 7.8526 1492 190 5 2 2014 جامعة نينوى 23 

 24
جامعة 

البصرة للنفط 
والغاز 

 2014 1 2 8 145 18.125 

جامعة 25 
 38.4807 2001 52 2 2 2014 احلمدانية 

 24.8181 819 33 4 3 2014 جامعة تلعفر 26 

جامعة 27 
 9.8977 1742 176 7 5 2014 الفلوجة 

 28
جامعة جابر 
بن حيان 
الطبية 

 2014 1 1 4 186 46.5 

 29

جامعة 
تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت 

 2014 1 2 53

مستحدثة للعام 
 2014/2015

والتدريسيني 
على مالك اهليئة 

العراقية للحاسبات 
واملعلوماتية 

مستحدثة للعام 
 2014/2015

والتدريسيني 
على مالك 
اهليئة العراقية 
للحاسبات 
واملعلوماتية 

 30
اجلامعة 
التقنية 

الشمالية 
 16.6104 16926 1019 69 م5 وك4 2014 

 31
اجلامعة 
التقنية 

الوسطى 
 18.9845 30698 1617 107 م11وك5 2014 

 32

اجلامعة 
التقنية 
الفرات 
االوسط 

م 7و 2014 
 21.0663 18096 859 82 ك4 

 33
اجلامعة 
التقنية 
اجلنوبية 

 30.9458 14854 480 62 م5 وك4 2014 
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 --         2014 الكرخ للعلوم 34 

  اجملموع 
م 28 

ك 364 
 1426 42567 520031  12.2167

م: معهد و املالحظات 
ك :كلية 

      

 اجلدول ))2((
اجلامعات العراقيــة األهليــة

عدد االقسامتاريخ التأسيساجلامعة او الكليةت

19886كليـــة التــراث اجلامعـــة 1 
19889كلية املنصور اجلامعة 2 
198812كلية الرافدين اجلامعة 3 
199011كلية املأمون اجلامعة 4 
19935كلية شط العرب اجلامعة / البصرة 5 
19936كلية املعارف اجلامعة / االنبار 6 

19948كلية احلدباء اجلامعة / املوصل 7 

19965كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة 8 

كلية الريموك اجلامعة / دياىل )غلق موقع الكلية يف 9 
19966حمافظة بغداد وإيقاف القبول حلني خترج اخر دورة منه( 

20001كلية بغداد للصيدلة 10 
20046جامعة اهل البيت )ع( / كربالء 11 
200414الكلية اإلسالمية اجلامعة / النجف 12 
200413كلية دجلة اجلامعة 13 
20055كلية السالم اجلامعة 14 
20056كلية الدراسات اإلنسانية الجامعة 15 
20057كلية مدينة العلم الجامعة 16 
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20063كلية الشيخ الطوسي اجلامعة / النجف 17 
20096جامعة االمام الصادق )ع( 18 
20108كلية الرشيد اجلامعة 19 
20105كلية العراق اجلامعة / البصرة 20 
20102كلية صدر العراق اجلامعة 21 
20107كلية القلم اجلامعة / كركوك 22 
20105كلية احلسني )ع( اهلندسية اجلامعة 23 
20104كلية احلكمة اجلامعة 24 
20106كلية املستقبل اجلامعة / بابل 25 
20103كلية االمام اجلامعة / صالح الدين/ قضاء البلد 26 
20113كلية احللة اجلامعة/بابل 27 
20115كلية أصول الدين اجلامعة 28 
201311كلية االسراء اجلامعة 29 
20134كلية الصفوة اجلامعة / كربالء 30 
20133كلية الكتاب اجلامعة / كركوك 31 
20134كلية الكوت اجلامعة / واسط 32 
20133كلية املصطفى اجلامعة 33 
201311كلية املزايا اجلامعة/ذي قار 34 
20134كلية النور اجلامعة/نينوى 35 
20133كلية الفراهيدي اجلامعة 36 
20133كلية الكنوز اجلامعة/البصرة 37 
20137كلية الفارايب اجلامعة 38 
20133كلية الباين اجلامعة 39 
20143كلية الطف اجلامعة /كربالء 40 
20143كلية ابن حيان اجلامعة/كربالء 41 
20142كلية النخبة اجلامعة 42 
20145كلية النسور اجلامعة 43 
20142كلية الفقه اجلامعة/النجف 44 
20144كلية بالد الرافدين اجلامعة/دياىل/بعقوبة 45 
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))۱((شكل 
مواقع واعداد المؤسسات العلمية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب المحافظات
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۲۰۱۰/۲۰۰۹۲۰۱۱/۲۰۱۰۲۰۱۲/۲۰۱۱۲۰۱۳/۲۰۱۲۲۰۱٤/۲۰۱۳

))۲((شكل 
اعداد الطلبة الموجودين في الدراسة االولية تطور 

جامعات تعليم اهلي معاهد تقنية كليات تقنية
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۳۰۱۰۹
۳۱۹۹۰

۳٤۰۰۸
۳٥۷۳٥

۳۷٤۰٤
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))۳((شكل 
التدريسييناعداد تطور 

۲۰۱٤/۲۰۱۳لغاية  ۲۰۰۷/۲۰۰٤ 

اخلطوات االجيابية اليت حصلت للتعليم العايل بعد عام 2003 :-
التوسع العمودي يف مؤسسات التعليم العايل ووصلت زيادة عدد اجلامعات واالقسام العلمية . 1

والدراسات العليا واملراكز البحثية ألكثر من 100 % قياسا ملا عليه قبل عام 2003 .
اجملالت . 2 عدد  وكذلك  الدكتوراه  واطاريح  املاجستري  ورسائل  املنجزة  البحوث  اعداد  تطور 

العلمية بشكل ملحوظ يف األعوام اليت تلت عام 2003 قياسا ملا قبله . 
التشغيلية واالستثمارية بعد عام 2004 ولغاية 2013 ، لذا . 3 للميزانيات  التخصيصات  فتح 

يالحظ ان اجلامعات اليت استغلت املبالغ املمولة هلا بكل شفافية وموضوعية قد ظهرت عليها 
معامل النمو والتقدم . 

زيادة رواتب العاملني يف مؤسسات التعليم العايل ، تدريسيني ومساندين ، ومنحهم خمصصات . 4
التفرغ واخلدمة اجلامعية واليت ال متنح ألقراهنم العاملني يف مؤسسات أخرى . 

5. االنفتاح على املؤسسات العلمية العاملية  بأشكال خمتلفة وكالتايل :
اطالق عملية االبتعاث للحصول على الشهادات العليا بأشكال خمتلفة ، بعثات واجازات دراسية 
وزماالت واعتبارا من عام 2005 ولغاية عام 2014 ، ويف عام 2015 أعلنت الوزارة عن فرص االبتعاث 
وللتخصصات النادرة ومت ترشيح جمموعة من منتسيب الوزارة لتلك املقاعد، وحاليا شكلت جلنة ألعداد 
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اسرتاتيجية االبتعاث لألعوام 2016-2020. 
 التعشيق بني اجلامعات العراقية واجلامعات األجنبية وتوقيع مذكرات التفاهم والتوأمة وتبادل 	 

اخلربات العلمية . 
فئة وأخرى وكما كان 	  التميز بني  العراق وعدم  املؤمترات خارج  املشاركة وحضور   تسجيل 

حيصل قبل عام 2003 . 
مفاصل 	  ملختلف  معتمدة  برامج  لوضع  العاملية  املنظمات  مع  االتفاقيات  من  الكثري  عقد   

وبرامج التعليم العايل وتدريب كوادره . 
 استضافة الكفاءات العراقية يف اخلارج لالستفادة من جتارهبم وخرباهتم يف الندوات واملؤمترات 	 

و الورش العلمية يف العراق او خارجه . 
 تفعيل برنامج البعثات البحثية للطلبة والتدريسيني والسماح لطلبة الدراسات العليا بقضاء 	 

فرتة زمنية،6-3 اشهر، يف احدى اجلامعات األجنبية او املراكز البحثية إلجراء حبوثه خالل 
فرتة دراسته العليا ومبرافقة مشرفيهم العلميني. وكذلك السماح للتدريسيني من محلة شهادة 
الدكتوراه بقضاء فرتة زمنية قصرية )شهر( ، او طويلة )اكثر من ستة اشهر( إلجراء حبوثه 

واالطالع على جتارب اجلامعات العاملية . 
حتويل نظام القبول املركزي الورقي اىل االلكرتوين ومنذ عام 2010 ، وإلغاء إضافة الدرجات 	 

لبعض الطلبة، رئيس احتاد او ذوي درجة حزبية او كون والده ذي شأن يف الدولة واعتماد 
معيار املعدل لالمتحان الوزاري ملرحلة االعدادية هو األساس يف عملية املفاضلة يف القبول .

تعديل تعليمات الدراسات العليا متاشيا مع عملية الرتصني .	 
      6. تفعيل املكتبة االفرتاضية باالضافة لتأهيل املكتبات املركزية يف اجلامعات . 

والسماح  االكادميية  احلريات  احرتام  على  واحلث  للجامعات  الصالحيات  من  الكثري  منح   .7
للتدريسيني بالبحث والكتابة يف كافة اجملاالت وضمن املسارات العلمية والثقافية والرتبوية. 

8. الشروع خبطوات كبرية يف أنظمة جودة مؤسسات التعليم العايل العامة واخلاصة ، وتشكيل 
الوزارة واقسام اجلودة يف مجيع اجلامعات والشروع بدراسة اعتماد معايري وطنية جلودة  جملس اجلودة يف 

مؤسسات التعليم العايل . 
9. االهتمام بالبىن التحتية للمختربات العلمية وجتهيزها باألجهزة العلمية واملواد املختربية . 

ثقافتهما بني كوادر اجلامعات  اللغة اإلنكليزية واحلاسوب وإشاعة  بتعلم وتعليم  10. االهتمام 
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واعتمادها كمفتاح للولوج لكافة العلوم األخرى . 
التدريس  الدورات يف طرائق  ومنها  التأهيلية  للدورات  لالنضمام  التدريسية  الكوادر  11. حث 

وإشاعة استخدام التكنولوجيا احلديثة يف التعليم والتعلم .
12. تشكيل جلان إلعادة النظر باملناهج الدراسية بالتنسيق مع املنظمات العاملية .

13. وضع االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم لألعوام 2012-2022 . 
14. اعتماد منح اجلوائز وتكرمي املتميزين من التدريسيني والقيادات اإلدارية والطلبة لتحفيز روح 

املنافسة والتطور يف األداء . 

بعض اخلطوات يف مسرية ترصني التعليم العايل يف عام 2015:-
وااللتزام  االستثناء  حاالت  إيقاف  واوهلا  الرتصني  لعملية  اخلطوات  من  الكثري  الوزارة  اعتمدت 
بالضوابط والتعليمات والقوانني النافذة واملساواة بني اجلميع ووضع الشروط والضوابط واملعايري للتعيينات 
وللقبول يف الدراسات العليا  وللرتشيح للعمل يف الدوائر الثقافية وكذلك للقيادات العليا وإلغاء الدور 

الثالث ، ونظام العبور يف كليات اجملموعة الطبية.
تعتبــــر املبادرات أدنـــــاه ضمن جمموعة املبادرات اليت تقدمها دوائــــر الوزارة ضمن التوجهات اليت 
اعتمدهتا الوزارة بـــــدءا من عام 2015 وابتعاد وإيقاف حلاالت االستثناء يف التعيني واالبتعاث والقبول يف 

الدراسات العليــــا واعتماد املعاييـــر اليت تطبق على اجلميع . 
وفــي ادنــــاه بعض من هذه املبادرات ،  وكما يلي :- 

ترصني التعليم األهلي . 1
   أ- اعتماد االمتحانات الوزارية 

      اعتماد امتحان لطلبة الصفوف املنتهية يف الكليات االهلية مبادة او مادتني مع اجلامعات 
احلكومية .

   ب- نظام القبول
      حتويل نظام القبول يف اجلامعات االهلية من املباشر اىل االلكرتوين وحتت اشراف الوزارة 

لضمان  عدالة وشفافية القبول .
     ج- ختصيص نسبة من موارد اجلامعات االهلية للبحث العلمي ولالبتعاث يف الدراسات العليا 
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       تشكيل جلنة لدراسة مقرتح يلزم به اجلامعات والكليات االهلية بإعداد خطة حبثية يصرف 
عليها من ختصيصات املؤسسة نفسها وختصيص مبالغ لعملية تأهيل منتسيب اجلامعات والكليات االهلية 
للدراسة العليا داخل او خارج العراق وضمن التخصصات املقرتحة لديهم او املزمع فتحها وضمن خططه 

االسرتاتيجية ومراعاة خطة الوزارة يف عملية االبتعاث . 
2. تعليمات الرتقية العلمية 

التقييم  التعديل املقرتح واليت سيزيدها اكثر رصانة وعلمية يف  الفقرات على  النظر ببعض  اعادة 
لكون التعليمات مل تشري اىل اجلهد التدريسي وكثري من النشاطات اليت ميكن ان تضاف الستمارة مقدم 
الرتقية ونشاطاته كذلك االطالع على املرفق املصمم من قبل جامعة الزرقاء والذي يعترب منوذج معتمد 
من قبل معظم اجلامعات االردنية ومقر من قبل وزارة التعليم العايل وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل 

االردنية .
3.  مناهج التخصصات العلمية 

مقرتح تشكيل جلان من اخلرباء واالساتذة املتخصصني يف كل اختصاص علمي ومن املشهود هلم 
التخصص ومن املستمرين  العلمية يف اخلارج من نفس  الكفاءات  بالعلمية واإلخالص باإلضافة الحد 

بالعمل يف اجلامعات االجنبية لالرتقاء مبناهج التخصصات العلمية.
4. تقييم شهادة 

عدم السماح للطلبة احلاصلني على معدل اقل من 80 % بالدراسة يف كليات الطب خارج العراق 
الواقع  اوىل لرتصني  يعترب خطوة  والذي  معادلة شهاداهتم مستقبال  فتح ملف دراسي هلم وعدم  وعدم 

الصحي يف العراق وعدم السماح للكوادر الضعيفة من الدخول اليه . 
5. ترصني عملية االبتعاث
  أ- حتديد اعمار املبتعثني 

اعادة النظر بأعمار الطلبة املبتعثني حبيث يكون سقف عمر الطلبة املسموح هلم بالتقدمي على 
البعثات واالجازات الدراسية هو 35 سنة للماجستري و40 سنة للدكتوراه .

  ب-  شروط وضوابط الزماالت اخلاصة . 
اعادة النظر بتخصصات الزماالت الدراسية بشكل خاص وكذلك االبتعاث بشكل عام.

  ج- برامج االبتعاث 
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تشكيل جلنة لوضع اسرتاتيجيات االبتعاث املستقبلية وشروط املبتعثني وختصصات االبتعاث وكل 
ما يتعلق بعملية االبتعاث .

  د- االعداد لوضع سرتاتيجية لالبتعاث لألعوام 2016 - 2020 
اعداد دراسة كاملة خطة ابتعاث شاملة لألعوام 2016 - 2020 . 

هـ- االشراف العلمي للمبتعثني 
الطلب من كل متقدم للبعثات تقييمني من تدريسيني لشهادة البكالوريوس واملاجستري وكذلك 

اعتماد املشرف الداخلي للطلبة املبتعثني .
و- االبتعاث لالختصاصات النادرة

اعداد دراسة كاملة خلطة ابتعاث شاملة لالعوام 2016 - 2020 ، حتدد شروط االبتعاث .
6. جلان تعيينات 

اعتماد ضوابط ومعايري يف التعيينات يف اجلامعات واالبتعاد عن الواسطة والتأثريات السياسية .
7. معايري تثبيت املستشارين الثقافيني 

وضع معايري للمرشحني بوظيفة مستشار ثقايف يف الدوائر الثقافية التابعة لوزارتنا يف اخلارج. 
8. طلبة النواحي 

تشكيل جلنة للبت يف الية حتفيزية لقبول الطلبة احملرومني من ابناء القرى والنواحي ممن درسوا مرحلة 
االعدادية يف مناطقهم وذلك لفسح اجملال امامهم يف الدراسات اجلامعية او غريها. 

9. الغاء الدور الثالث 
طرح الغاء التحميل لكافة املراحل والتخصصات وكذلك اإلعالن عن عدم اعتماد الدور الثالث 

يف مؤسساتنا العلمية ابتداءا من هذا العام مستقبال.
10. التعليم االلكرتوين 

للتوثيق  أوىل  خلطوة  واعتمادها  العليا  الدراسات  حماضرات  وتسجيل  لتصوير  اجلامعات  توجيه 
والعتمادها كمنصات الكرتونية يعتمدها الطلبة يف متابعة دراستهم واعتمادها الحقا كربامج الكرتونية 

تؤدي ملنح شهادات عليا . 
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11. دعم االقتصاد الوطين مببادرات زراعية 
 أ- ارشاد وتقييم كليات الزراعة 

دعوة عمداء كليات الزراعة حلضور ورشة عمل ملدة يوم واحد تتضمن برنامج سرتاتيجي ارشادي 
لعمل كيات الزراعة يعمق التوجه حنو مفهوم اجلامعة املنتجة هبدف ارساء قواعد العمل التطبيقي املنتج 

فضال عن مناقشة حتديث املناهج وتطوير ادوات العمليات واساليب التقومي .
ب. زراعة شجرة 

تكليف طلبة كليات الزراعة بدأ من املرحلة االوىل بزراعة شجرتني مثمرة على ان تتابع من قبل 
الطالب ويف موقع خمصص لكل دفعة لتكون احدى تقييمات هؤالء الطلبة خالل عام ولغاية خترجهم 
وعندها سنكون قد اسسنا لغابات يف كليات الزراعة مما يضفي مجالية على ساحات الكليات واجلامعات 
او اي مناطق يتم اختيارها من قبلهم بدال من ان ترتك بدون زراعة وميكن اختيار االشجار املثمرة ودائمة 

اخلضرة .
12. مشاريع البحوث املسوقة للوزارات 

عمل مسح للبحوث املوجهه يف مجيع دوائر الدولة واليت ستكون مبثابة قاعدة بيانات يف وزارتنا 
العتماد مشاريع البحوث التطبيقية للتدريسيني ولطلبة الدراسات العليا حلل مشاكل وزارات ومؤسسات 

الدولة . 
علمية،  املاجستري، جمالت  رسائل  الدكتوراه،  اطاريح  )حبوث،  املسوقة   العلمية  النتاجات 
براءات االخرتاع، مشاريع الصفوف املنتهية، واملؤمترات وورش العمل واحللقات النقاشية املقامة يف 

الوزارة وكافة تشكيالهتا(

جدول ))3(( النتاجات العلمية املسوقة حسب الوزارات وبعض الدوائر الرمسية، نتائج البحوث 
تساهم يف حلها  واليت  املرتبطة مبشكالت  اطاريح دكتوراه، رسائل ماجستري(  اخرتاع،  ،براءات  العلمية 

حسب السنوات 2011 - 2013
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2013 2012 2011 اجلهات املستفيدة ت

6 1 3 أمانة جملس الوزراء 1

6 11 8 وزارة الدولة لشؤون جملس النواب 2
1 4 1 وزارة الدفاع 3

6 4 1 وزارة الداخلية 4
8 24 42 وزارة اخلارجية 5

24 21 26 وزارة النفط 6
55 389 472 وزارة الصحة 7
34 15 67 وزارة الرتبية 8
12 12 21 وزارة التخطيط 9
20 133 32 وزارة املالية 10
78 160 80 وزارة الصناعة واملعادن 11
18 18 48 وزارة الكهرباء 12

31 13 69 وزارة الثقافة 13

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

29 3 15 وزارة العمل والشؤون االجتماعية 17

21 22 9 وزارة السياحة واالثار 18

9 3 3 وزارة النقل 19
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15 2 7 وزارة التجارة 20

37 68 17 وزارة العلوم والتكنواوجيا 21

58 58 65 وزارة الزراعة 22

45 53 15 وزارة البيئة 23

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

28  وزارة الدولة لشؤون احملافظات 10 12 5

وزارة الدولة لشؤون اجملتمع املدين  19 22 -  29

ديوان الوقف الشيعي  95 29 2  30

ديوان الوقف السين  82 28 1  31

هيئة النزاهة  3 5 2  32

أمانة بغداد  4 11 3  33

جهاز االمن الوطين  - 4 - 34 

- - - البنك املركزي  35 

- - - جمالس احملافظات  36 

677  1266  1303  35 اجملموع
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1. باإلضافة اىل 30 جملة علمية بواقع 15 حبث لكل جملة = 450 
وهبذا يكون جمموع البحوث املنشورة لعام 2011 هي           1753

2. باإلضافة اىل 55 جملة  بواقع 15 حبث  يف  كل جملة =825 
 وهبذا يكون جمموع البحوث املنشورة لعام 2012 هي 2091

3. باإلضافة اىل 23 جملة علمية بواقع 15 حبث لكل جملة = 345 
وهبذا يكون جمموع البحوث املنشورة لعام 2013 هي  1022

13. املختربات املركزية 
املتكررة على  اعتمادا على جتميع االجهزة  االعتماد  بإنشاء خمتربات ختصصية وامكانية  التوجيه 

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

14. ترصني مناهج كليات اجملموعة الطبية 
ادخال مفردات ملفاهيم السلوك املهين للتخصصات الطبية واهلندسية والرتبوية يف مجيع الكليات 

احلكومية واالهلية ملا هلا من امهية حياتية للمجتمع العراقي .
15. كليات االثار 

توجيه اجلامعات اليت لديهم كليات او اقسام اثار العتماد املناطق االثرية كمختربات تعليمية او 
تدريبية هلم والتعاقد مع وزارة السياحة واالثار ليكونوا عونا هلم يف عملية استخراج االثار واعادة املقتنيات 

اليت سيحصلوا عليها من جراء التنقيب وممكن ان تدر هذه العقود مبالغ للجامعة ومنتسبيها . 

16. الدراسات العليا املشرتكة 
يستويف كادرها  واليت  اكثر  او  متجاورة  جامعات  لثالث  السماح  امكانية  لدراسة  جلنة  تشكيل 
التدريسي ذوي ختصص معني 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 
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عن معاجلة نقص التدريسيني هبذه التخصصات وكذلك توسيع فكرة االستاذة الزائريـــن بني اجلامعـــات .
17. اعتماد معيار وطين جلودة اجلامعات العراقية 

جلودة  التدريسيني كمعيار  لعدد  قياسا  جامعة  املنهجية يف كل  التطبيقية  البحوث  عدد  اعتماد 
اجلامعات وترتيبها والذي سيكون حسب معايري جودهتا للبحث العلمي مقارنة بالدول املتقدمة

18. املكتبة االفرتاضية العراقية 
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 وبني دور النشر العربية والعاملية بدال من دفع املبالغ املالية من خالل التعاون مع دور النشر 

العاملية وتقدمي مجيع النتاجات ودمج املصادر واخلدمات وتقدميها من  خالل شبكة االنرتنيت.
19. شروط ترشيح القيادات االدارية وامللحقني الثقافيني 

وضع معايري ومواصفات للقيادات االدارية وامللحقني الثقافيني .
20. اجلائزة التشجيعية لطلبة اجلامعات 

اطالق جمموعة من اجلوائز التشجيعية للطاقات الشبابية املبدعة واملتميزة واملبتكرة للفئة من عمر 
)25-18( سنة وملن هم يف اروقة اجلامعات للعام الدراسي 2014 - 2015 ولكافة التخصصات . 

21. تصميم الربامج االلكرتونية 
تشكيل جلنة من املتخصصني يف تقنيات احلاسوب لتقييم اجلامعات ودوائر الوزارة لتحديد املتميز 

منها يف اعتماد تقنيات احلاسوب والربامج املصممة من قبلهم .

22. تقييم شهادات كليات اهلندسة 
إعادة النظر بالضوابط اخلاصة بالسماح للطلبة الدارسني يف كليات اهلندسة يف اخلارج من خالل 
حتديد املعدالت اليت تسمح هلم بدراسة كل ختصص يف كليات اهلندسة يف اخلارج مبا ال يقل عن معدل 

)%75( وعدم فتح ملفات ملن هو خمالف هلذه الضوابط . 
 حتديد عملية االبتعاث فقط ضمن االختصاصات النادرة اليت حتدد من قبل جلنة خمتصة .
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23. شفافية املنافسة
لضمان شفافية العمل اإلداري مث االيعاز للجامعات بااللتزام بالعمل املؤسسايت حيث يتم اإلعالن 
عن أي شروط معلنة كفرصة ممكن ان يستفيد منها أي مواطن عراقي وخوضه التنافس للتقدمي عليها ضمن 
الشروط املعلنة ووفق الضوابط واملعايري ، وامثلة على ذلك التقدمي على البعثات والتعيينات والدراسات 

العليا ، وحضور مؤمتر او املشاركة بورشة او دورة تدريبية او أي نشاط تأهيلي .

التوصيــــــات
على اجلامعات ان تدرس فقرات االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم لألعــــوام  2012 - 2021 
وعلى ضوئها ترسم سرتاتيجتها اإلدارية والعلمية والتنموية وتنفيذ بعض فقراهتا ضمن االمكانية املتوفرة 

لديها .
االستمرار بتفعيل املعايري العاملية ، العامة واخلاصة ، جلودة مؤسسات التعليم العايل .

وبدون  اجلميع  على  وتطبيقها  النافذة  والقوانني  والتعليمات  وبالضوابط  املهين  بالسلوك  االلتزام 
استثناء وخاصة يف عمليات التعيني واالبتعاث والقبول يف الدراسات العليا .

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

5. توجيه مشاريع حبوث طلبة الدراسات العليا والتدريسيني يف التخصصات ، العلمية واإلنسانية 
واملهنية ، مبا خيدم التنمية البشرية وحل املشاكل االقتصادية واالجتماعية والصحية والرتبوية .

6. املساعدة للشروع بدعم وتنمية القطاع الزراعي والطاقة املستدامة وبدائلها والصناعات التمويلية 
كخطوة أوىل يف دعم االقتصاد العراقي .

7. خماطبة اجلهات الرقابية والتشريعية بالوقوف إجيابيا مع خطوات الرتصني من اجل ان تتخذ 
مؤسساتنا العلمية مكانا وترتيبا مرموقا عامليا بني قريناهتا يف التصنيفات الدولية .


