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التعليم اجلامعي األهلي يف العراق ..التحدايت واحللول

التعليم الجامعي األهلي في العراق  ..التحديات والحلول
أ.د .عبد الرسول عبد جاسم *

املـقـدمـة
حيتل التعليم اجلامعي االهلي أمهية اساسية يف العراق كرديف للتعليم اجلامعي الرمسي يف
املرحلة الراهنة وذلك انطالقا من املستجدات التنموية اليت تتطلب جتديد الطاقات وتعبئتها خلمة
اجملتمع يف جمال املعرفة والتعليم والبحث العلمي ...واليت تقتضي بدورها رسم روؤاي كفيلة لتقوميه
وحتديد متطلباته الستجابة احتياجات سوق العمل.
ومن هنا متت دراسة املوضوع على وفق مايلي -:
اوال – التأسـيس و األمهية.
اثنيا – التـحديـات.
اثلثا – االجـراءات.
رابعا – التوجهات السـ ـرتاتيجية.
خامسا – اخلالصة و االستنتاجات.
هدف البحث
توضيح مضامني وامهية التعليم اجلامعي االهلي وتشخيص التحدايت اليت تواجهة ووسائل
عالجها ورسم السياسات الكفيلة للنهوض به وتطورة انطالقا من العالقة العضوية مابني التعليم
اجلامعي الرمسي و التعليم اجلامعي االهلي كأحد مكوانت البنية التحتية للتنمية االقتصادية و
االجتماعية.
* دكتوراه يف العلوم االقتصادية كلية املنصور اجلامعة.
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مشكلة البحث
تتجسد يف حتديد املتغريات اليت تستلزم وضع السياسات الكفيلة ملسار التعليم اجلامعي
االهلي يف العراق كمنهجية واضحة للتنمية املستدامة ...لكون العملية التعليمية مبجملها هي ذات
طبيعة استهالكية وإنتاجية يف ان واحد
اوال – التأسيس و االمهية
يعترب العراق من الرواد االوئل يف اقامة التعليم العايل اجلامعي االهلي كظهري للتعليم اجلامعي
الرمسي الستجابة الطلب املتزايد لاللتحاق ابلتعليم اجلامعي ...حيث مت يف طالئع اخلمسينيات من
القرن املاضي أفتتاح جامعة احلكمة تالها تـأسيس اجلامعة املسـتنصرية يف عام  1963وكلية الفقه
وما رافق هذه املسرية من تغيريات ازاء االختالف يف الروؤى وااليدلوجيات ،اال انه ميكن القول ابن
سنه  1987كانت االنطالقه الناجزة بصدور قانون رقم ( ) 814للتعليم اجلامعي االهلي سنه
 1987حيث مت منح ثالث اجازات لتـأسيس ثالث كليات خالل العام الدراسي – 1987
 ..1988مث ( )6كليات اخرى مابني االعوام  1990اىل  1994حىت صدور قانون رقم ()13
لسنه  1996وتعديالتة واستمر مبوجبه منح اجازات التـأسيس ليصل اىل ( )10كليات حىت هناية
عام ( .) 2000
وتزايدت وتريه منح اجازات التـأسيس بعد عام ( ) 2003ليصل اىل (  ) 26كلية ( منها
جامعتني ) حىت هناية العام الدراسي  2010 – 2009واىل (  ) 52كلية (منها جامعتني ومعهد
للدراسات العليا ) عند هناية العام الدراسي ( ...) 2015 – 2014حيث صدر قانون التعليم
اجلامعي االهلي رقم ( )25لسنه  2016الذي نظم اسلواب جديدا الليه اشراف وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي بدءا من التأسيس و اهليكلية العلمية ملسار التعليم العايل األهلي وانتهاءا بتنظيم
اعضاء اهليئه التدريسيه وادارهتا والرتقيات العلمية ...وطريقة ادارة االموال لتوفري املتطلبات الالزمه
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الجناح العملية التعليمية والرتبوية واالكادميية بكافة جوانبها ...وهكذا استمرت وزارة التعليم العايل
و البحث العلمي يف منح اجازات التأسيس ليصل عددها يف الوقت احلاضر اىل ما يقارب ()75
كلية وجامعة يف طريقها للتـأسيس (عدا اقليم كردستان) اكثر من ثلثها يف حمافظة بغداد و ()6
كليات يف كل من كربالء و النجف االشرف وما بني ( ) 4 -1كلية موزعه مابني حمافظات الوسط
واجلنوب ،وازداد مقابل ذلك عدد الطلبة امللتحقني ابلتعليم اجلامعي االهلي ليبلغ(  ) 46275طالب
للعام الدراسي ( ) 2009 – 2008واىل حوايل ( ) 60.000طالب للعام الدراسي ( 2010
 ) -2011واىل اكثر من ( ) 150.000طالب عند هناية العام الدراسي () 2017 – 2016
كما ازدادت من اجلانب االخر اعداد التدريسسني العاملني يف تلك الكليات واجلامعات
من (  ) 623تدريسي على املالك الدائم و (  ) 440حماضر خارجي خالل العام الدراسي
( ) 2007 – 2006اىل حوايل (  ) 6888تدريسي على املالك الدائم منهم ( ) 3035
من احلاصلني على شهادة املاجستري اضافه اىل نسبة (  ) % 15 - % 10من اجملموع الكلي
للتدريسيني من احملاضرين اخلارجيني وكما مبني يف اجلدول االيت:
جدول رقم ()1
اجلامعات والكليات االهلية العاملة وجمموع الطلبة والتدريسيني يف كل منها
ت

اسم الكلية او اجلامعة

محله
محلة
جمموع
الطالب الدكتوراه املاجستري

اجملموع

1

اجلامعة الوطنية للعلوم و التكنولوجيا االهلية

298

10

21

31

2

الكلية االسالمية اجلامعة

6691

117

338

455

3

جامعة االمام جعفر الصادق

6012

65

90

155

4

جامعة البيان

363

10

15

35

5

جامعة اهل البيت ع

2186

78

85

163
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6

جامعة اوروك

669

35

38

73

7

كلية ابن حيان اجلامعة

2079

30

49

79

8

كلية اصول الدين اجلامعة

2871

45

112

157

9

كلية االسراء اجلامعة

11006

158

267

425

10

كلية االمال اجلامعة

67

24

70

94

11

كلية االمام اجلامعة  /بلد اجلامعة

1207

6

19

25

12

كلية الباين اجلامعة

522

52

24

76

13

كلية البصره اجلامعة للعلوم و التكنولوجيا

311

26

30

56

14

كلية الرتاث اجلامعة

4098

54

64

118

15

كلية احلدابء اجلامعة

712

34

30

64

16

كلية احلسني اجلامعة

847

27

75

102

17

كلية احلكمة اجلامعة

633

34

60

94

18

كلية احللة اجلامعة

14922

22

69

91

19

كلية الرافدين اجلامعة

7840

118

118

236

20

كلية الدراسات االنسانية اجلامعة

3095

67

117

184

21

كلية الرشيد اجلامعة

2703

94

81

175

22

كلية السالم اجلامعة

4762

50

98

148

23

كلية الشيخ الطوسي اجلامعة

530

28

22

50

24

كلية الصفوة اجلامعة

2085

58

83

141

25

كلية الطف اجلامعة

227

21

14

35

26

كلية العراق اجلامعة

1286

54

58

112

27

كلية الفارايب اجلامعة

2668

96

128

224
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28

كلية الفراهيدي اجلامعة

888

47

46

93

29

كلية الفقه اجلامعة

159

7

5

12

30

كلية القلم اجلامعة

9704

69

71

140

31

كلية الكتاب اجلامعة

2084

64

61

125

32

كلية الكنوز اجلامعة

1224

30

52

82

33

كلية الكوت اجلامعة

1080

52

58

110

34

كلية املأمون اجلامعة

7428

122

142

264

35

كلية املستقبل اجلامعة

5108

106

197

303

36

كلية املصطفى اجلامعة

1908

29

26

55

37

كلية املعارف اجلامعة

3845

52

53

105

38

كلية املنصور اجلامعة

3494

46

64

110

39

كلية النخبة اجلامعة

1101

24

50

74

40

كلية النسور اجلامعة

2731

42

62

104

41

كلية النور اجلامعة

935

36

52

88

42

كلية اهلادي اجلامعة

39

9

5

14

43

كلية الريموك اجلامعة

2732

27

68

95

44

كلية بغداد للصيدلة اجلامعة

869

7

24

31

45

كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة

4929

60

72

132

46

كلية بالد الرافدين اجلامعة

894

51

37

88

47

كلية دجلة اجلامعة

7110

125

248

373

48

كلية شط العرب اجلامعة

4184

28

64

92

49

كلية صدر العراق اجلامعة

657

20

15

35
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50

كلية مدينة العلم اجلامعة

2933

62

85

147

51

كلية مزااي اجلامعة

4066

37

121

158

3853

6898

اجملموع

3035 150792

املصدر – وزارة التعليم العايل والبحث العلمي /دائرة التعليم اجلامعي االهلي
2017
يتضح مما تقدم تزايد اعداد الطلبة امللتحقني ابلتعليم اجلامعي االهلي ليشكل مايقارب (18
 )% 20 - %من جمموع الطلبة املتقدمني للتعليم اجلامعي الرمسي ليمثل حوايل ثلث اجملموع الكلي
للطلبة املقبولني يف الكليات الرمسية وارتفعت نسبة اعداد اخلرجني قياسا ابلتعليم اجلامعي الرمسي
بنفس هذه النسبة حىت هناية العام الدراسي ( )2017 – 2016ومن املتوقع ان يصل اىل اكثر
من ( )75 – 70الف طالب لالعوام الدراسية املقبلة.
اما من حيث االقسام العلمية واالختصاصات فقد تباينت اعدادها واليت ترتاوح مابني
( )12 - 5قسما تكاد تكون متشابه واليت تشمل اقسام علوم احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات
وتقسيماهتا و اهلندسية وتقنيات التكيف و الكهرابء و االختصاصات الطبية وتقنياهتا مبا فيها طب
االسنان و الصيدلة و التحليالت املرضية والبصرايت اىل جانب اختصاصات العلوم االدارية و
االقتصادية و القانون ويف جماالت اجلغرافيا و التاريخ و اللغة العربية واالنكليزي و االعالم كما مبني
يف جدول رقم ( ) 2
عدد االقسام العلمية حسب االختصاص يف الكليات للعام الدراسي ()2017 – 2016

8

االختصاصات

عدد االقسام

الطبية

32

اهلندسية

77

االدارية

48
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العلوم الصرفة

38

القانونية

39

االنسانية

79

اجملموع

313

املصدر – وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  /دائرة التعليم اجلامعي االهلي 2017
يتبني من اجلدول اعاله عدم التوازن يف االختصاصات العلمية حيث حتتل االختصاصات
االدارية و االنسانية يف جمموعها اكثر من ( )% 50من جمموع االختصاصات الكلي
يظهرلنا مما تقدم امهية التعليم اجلامعي االهلي ودوره الفاعل االسهام يف العملية التعليمية
و الرتبوية لتأسيس قاعدة علمية متنوعة قادرة على بناء القدرات و املهارات للمسامهة يف تلبية
احتياجات سوق العمل املتنامية وذلك من خالل
•استيعاب اخلرجيني من الدراسات االعدادية الذي يتجاوز حدود استيعاب الكليات الرمسية و
اليت التزيد عن () 160 – 150الف طالب سنواي
•ختفيض الضغط املايل على املوازنة العامة حيث تشري الدراسات االولية اىل ان كلفة الطالب
الواحد تصل اىل مابني (  ) 15 – 12مليون دينار سنواي لالختصاصات الطبية وتقنياهتا
وحوايل ( ) 10 – 8مليون دينار سنواي لالختصاصات اهلندسية والعلمية ومابني ( ) 3 2-
مليون دينار سنواي للدراسات االنسانية
•توفري فرص التحاق الطلبة يف االختصاصات اليت تتفق مع رغباهتم و التسجيل يف الكليات االهلية
داخل العراق بدال عن اكمال دراستهم يف الكليات االهلية خارج العراق وما يتبعة من ضياع
للعملة االجنبية فضال عن توفري فرص الكمال الدراسه لالشخاص الذين فاتتهم فرص التعليم.
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•توفري فرص عمل للعاملني سواء اكان من خرجيي الدراسات العليا ( دكتوراه – ماجستري ) او
للمنتسبني االخرين للقيام ببعض االعمال االدارية و اخلدمية االخرى.
اثنيا  -التحدايت
على الرغم من مرور اكثر من ثالث عقود على أتسيس التعليم اجلامعي االهلي يف العراق اال
انه اليزال يعاين من جمموعة من التحدايت ( كما هو شأن التعليم اجلامعي الرمسي ) الداء رسالته
كجزء من العملية الرتبوية اليت تفرضها مقتضيات التطور العلمي والتقين نتيجة ترسيخ مفاهيم العوملة
اليت تستلزم بناء االنشطة االنتاجية ملواكبة تلك التطورات  ،ازاء االوضاع االقتصادية واالجتماعية
السائدة ومواجهة التزايد السريع يف اعداد خرجيي الدراسة االعدادية مما يثري مجلة من التساؤالت
حول هذا النوع من التعليم ...خبصوص دورة وفاعلية وكيفية دعمة وتطويرة وماهيته وفلسفتة  ،فهل
هو منافس ام بديل او مكمل لالنشطة االكادميية و العلمية يف العراق ...وماهي اساليب استثماره
مقارنه ابالستثمارات ذات االنتاج املادي ( العيين ) لالجابة على تلك التساؤالت البد لنا من
دراسة وحتليل االموراليت يعاين منها التعليم اجلامعي االهلي وحتديد املعطيات اليت قيدت مسريته
العلمية والرتبوية وافقدته ابلتايل املبادرات الذاتية ملواجهتها من اجل اقامة تعليم جامعي اهلي يتمتع
ابجلوده واالداء املتميز وهي -:
أ  :زايدة متطلبات االنفاق االستثماري واحادية التمويل
تعترب االجور الدراسية يف الوقت احلاضر املصدر الرئيسي والوحيد يف اجلامعات الكليات
االهلية واليت تشكل يف جمموعها اكثر من ( )% 85من جممل االيرادات املتحققة  ،ويتأتى املتبقي
من بعض االنشطة اهلامشية من مراكز التدريب و التعليم املستمر يف بعض الكليات واجلامعات او
من رسوم تقدمي اخلدمات مما يشكل عبئا ماليا عليها مقابل الزايدات املستمره يف االنفاق االستثماري
و ضرورات التوسع و التجديد املستمر لتطوير انشطتها املختلفة ملسايرة التطورات العلمية و التقنية
10
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يف جمال مسوؤليتها ابعداد الكوادرالوظيفية و العلمية املتخصصة والذي يستلزم استحداث االقسام
العلمية اجلديدة وتوسيع املرافق اخلدمية و االدارية والقاعات الدراسية ودوائر البحث والتطوير...
وابلتايل االحتياج اىل انفاق املزيد من االموال و االستثمارات للحفاظ على اجلوده و النوعية مما
جعلهاعاجزه عن تنفيذ مشاريعها وخططها االستثمارية املطلوبة لضمان استمرارها االمر الذي ادى
مؤخرا اىل تدخل املستثمرين والذي تسبب أبشكاليات على حساب العملية الرتبوية يف هذا القطاع
فعلى الرغم من جناح البعض منها اال اهنا ادت اىل ردود فعل سلبية وارابك مسريه التعليم اجلامعي
االهلي العتقاد اغلب املستثمرين ابن االستثمار يف هذا اجملال شأنه شأن االستثمارات االخرى
يف جماالت االنتاج السلعي بينما الواقع هو عكس ذلك الن االستثمار يف اجملال التعليمي يعترب
من االستثمارات العاملة يف املشاريع ذات البنية االساسية والنفع العام واليت تعتمد التمويل الذايت
ويستخدم الفائض من االيرادات وخاصة يف املراحل االوىل من التأسيس لالنفاق على التطويرو
دميومه العملية التعلمية اجلامعية االمر الذي يتطلب واحللة هذة اعادة النظر يف الضوابط املتعلقة
بشأن اختيار املستثمرين ...لضمان سالمة اجلودة و النوعية .
لقد اتضح لنا ومن خالل مراجعتنا لتجارب الدول يف االستثمار القامة اجلامعات و
الكليات االهلية ان غالبيتها يتم االشراف عليها من قبل مجعيات خريية او مؤسسات غري حكومية(
منظمات اجملتمع املدين املعروفه وذات اختصاص احياان ) ذات اهداف فكرية وانسانية وخري مثل
على ذلك جامعة هارفرد و جامعة اكسفورد و جامعة كمربج ...وغريها
من اجلامعات االهلية املرموقة حيث ان متويل هذه اجلامعات يتم بصوره رئيسية من التربعات
و اهلبات و املساعدات ابالضافة اىل الرسوم اليت يدفعها الطلبة ويستخدم الفائض املتحقق من
االيرادات يف مشاريع اقتصادية تغذي نفقات اجلامعة او الكلية وتوظيفها لتطوير ورفع الكفائة
االنتاجية الداء رسالتها االكادميية والرتبوية واليت تتسم أببعاد ختطيطية تعكس التواصل اجملتمعي
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املتميز لسد االحتياجات من املهارات و التخصصات املطلوبة  ،هذا اذا ماعلمنا أبنه يف حاله
العراق أبن االيرادات املتحققه من رفع االجور يؤثرسلبيا على مستوى القبول كما ان ختفيضها
يؤثرهو االخرعلى االيرادات اخذين بنظر االعتبار املنافسة مابني الكليات واجلامعات االهلية بعد
انتشارها بشكل واسع ودخول جهات استثماريه يف التأسيس مما اوجد صعوبة يف حتديد املتغريات
لوضع سياسة واضحة لالجور الدراسية اىل جانب امور اخرى تتعلق مبستوايت الدخل ومستوى
التكاليف املعيشية للفرد ...انعكس ذلك يف - :
1 .1االرابك يف استحصال االجور الدراسية على الرغم من وضع اللوائح املالية لتنظيمها االانه قد
تضطر الكليات اىل أتجيل دفع االجور ( دفع االقساط ) او ختفيضها كجزء من سياستها
التنافسية جلذب الطالب انهيك عن الصالحيات املمنوحة للوزارة بتخفيض االجور بنسبة
(  )% 25اىل جانب بعض االعفاءات العضاء اهليئة التدريسية وابناء الشهداء و املهجرين
والنازحني وغريها.
2 .2حتديد االجور الدراسية من قبل الوزارة وعدم السماح برفعها على الرغم من اختالف الكليات
من حيث مستوايت اجلودة واالداء ...دون االخذ بنظر االعتبار اجراءات التطوير النوعي
وحتديث االساليب الدراسية و متطلبات اجلودة و االعتمادية.
 3 .3صعوبة تغطية النفقات املتزايدة بسبب اتساع احلاجة اىل التوسعات واستحداث اقسام علمية
جديدة وقيام الوزارة مؤخرا بفرض رسوم اضافية على االستحداث مبقدار ( )40مليون دينار
فضال عن الزايدات املتتالية يف النفقات املشتقة اليت تتأثر طرداي بتلك التوسعات املتمثلة يف
توسيع املطاعم و النادي الطاليب واالنشطة الرايضية و الكشفية املطلوبة ...ونفقات املناسبات
و املساعدات املمنوحه للمتفوقني .
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 4 .4الزايدات املتتالية ابالجور و الرواتب للمنتسبني جلذب التدريسيني االكفاء من ذوي االختصاص
من جهة وما تستلزمة الضرورة ملواجه ارتفاع تكاليف املعيشه للعاملني من جهة اخرى.
5 .5حمدودية قدرة الكليات و اجلامعات االهلية على توسيع اعماهلا يف االنشطة اخلدمية للحصول
على االيرادات االضافية مثل اعداد الدراسات من قبل مراكز الدراسات فيها والتعليم املستمر
و الدورات التدريبة و الورش واليت ال تالقي القبول يف الكثري من االحيان من قبل موسسات
االعمال االنتاجية و اخلدمية يف القطاعني العام واخلاص واليت تفضل بدورها التعامل مع
اجلامعات و الكليات الرمسية الن اقرار توصياهتا يتم بناءا على التوصيات الصادره من اجلهات
الرمسية.
والبد من االشارة ايضا اىل ان مستوى االجور الدراسية يف اجلامعات و الكليات االهلية
يف العراق منخفضه جدا مقارنتا ابجور اجلامعات االهلية خارج العراق مبا يف ذلك دول اجلوار
حىت اضحى مستوى االجور املدفوعه ادىن او مساوي لالجور املدفوعه للمدارس االهلية ولكافة
املستوايت وحىت رايض االطفال وعلية البد من اعادة النظر بسياسة االجورعلى ضوء تلك
املعطيات ومبا يعزز حتقيق حالة من التوازن واالستقرار يف مسرية عمل هذه الكليات و اجلامعات.
ب  -الشوؤن الطالبية
لقد كان للتطورات االقتصادية و االجتماعية اليت حيكمها االثر املباشر العتماد الشهادات
التعليمية (وخاصة االولية اجلامعية) للحصول على الوظائف مما ادى اىل ضغوط اجتماعية تدفع حنو
التوسع يف قطاع التعليم العايل ( اجلامعي ) وأبجتاهات تتجاوز الطاقة االستيعابية لسوق العمل...
نتج عنها مجلة من السلبيات منها -:
 1 .1تدفق الطلبة العشوائي للتسجيل بسبب النمو املتزايد يف اعداد الطالب اخلرجيني من الدراسة
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االعدادية لعدم اعتماد االسـس و املعايري التخطيطية من خالل دراسة املدخالت و املخرجات
التعليمية مما سبب تضخما لسـياسـة الكم وحتداي لسـياسـة الكيف وابلتايل تدين مسـتوى
اخلرجيني ومسـتوايت أتهيلهم وحىت يف مسـتوى الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي نفسـه والذي
ادى بدوره قصورا يف مالءمه مؤهالت اخلرجيني مع متطلبات وظائفهم واخنفاض نسـبه التدريب
و التطبيقات العملية اليت حصل عليها اخلريج اثناء دراسته اجلامعية وعدم استمراره ابلوظائف
املطابقة للتخصص.
 2 .2عدم مواكبة املناهج ملتطلبات املهن من حيث املهارات العملية واملعرفية لزايدة اعداد الطلبه
واعتماد اسلوب التلقني ابملعلومات وعدم الفصل مابني عملية التعلم و التعليم االمر الذي أضعف
قدرة تلك الكليات للقيام بوظائفها بشكل متوازن ومسايره متطلبات التنمية االقتصادية من جتديد
للمهن وتنوعها لسد احتياجات مؤسسات االعمال من االختصصات و املهارات املطلوبة.
 3 .3عدم الوضوح يف حتديد الروؤاي و الرسالة واالهداف مما يتطلب مراجعة مستمرة وعمل دؤوب
للتطوير و التحدبث ملسايره املستجدات  ،وحيث يالحظ عدم التوازن يف توزيع الطالب مابني
الدراسات النظريه و التطبيقية نتيجة انعدام اخلطط املدروسه لضمان سد االحتياجات وتوجية
املخرجات بشكل صحيح .
 4 .4ضعف انشطة االرشاد الرتبوي واالبتعاد عن توعية الطالب مبشاكل جمتمعاهتم مما ادى بدوره
اىل عدم وعيهم مبسوؤلياهتم للتصدي ملواجة املشاكل عند خترجهم وأتمني املستقبل .
5 .5ضعف تشغيل اخلرجيني الهنا التليب متطلبات التأهيل و املهارة وابلتايل نشوء فجوة مابني
املخرجات واحتياجات السوق وما يتبعة من اخنفاض يف انتاجية املنشأت نتيجة لالعداد
املتزايدة من اخلرجيني غري املؤهلني  ،وازداد االمر تعقيدا عند ااتحة فرص التعليم للموظفني
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وتزايد االقبال لاللتحاق ابجملاالت النظرية منها واالنسانية مما ساهم هو االخر يف تدين مستوى
االنتاجية لوجود االعداد املتزايدة من العاملني يف اجهزة الدولة والذي وصل اىل اكثر من ()3
مليون موظف.
6 .6منطية وتشابة االختصاصات املناظرة يف االقسام العلمية لعدم توفريعامل التنسيق و التكامل
فيما بني الكليات و اجلامعات االهلية ويبدو ذلك واضحا يف التوسع يف االختصاصات اليت
التتناسب واحتياجات سوق العمل.
 7 .7تفشي ظاهرة اهلدر والتسرب لعدم االلتزام ابلدوام وارتفاع نسبة الرسوب وترقني القيد االمرالذي
يشكل فيه هدرا بشراي وماليا نتيجة لزايدة عدد السنوات اليت يقضيها الطالب يف الكلية او
اجلامعة قبل التخرج . ...
 8 .8النظرة املتدنبة خلرجيي اجلامعات و الكليات االهلية من قبل اجملتمع مبا يف ذلك معاانهتم
للحصول على فرص عمل او تعيني لدى القطاع العام والقطاع اخلاص وقد تعدى االمر حىت
ابلنسبة للمؤسسات العلمية و االكادميية حيث ترتدد بعض اجلامعات و الكليات الرمسية يف
قبوهلم ابلدراسات العليا او مشوهلم ابلزماالت و البعثات اسوة ابقراهنم من نفس التخصصات.
ج -التسـجيل و القبول
يتم تقدير الطاقة االستيعابية للقبول يف اجلامعات والكليات االهلية سنواي من قبل وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي عن طريق جلان متعددة ختتلف من حيث كفائتها وقدرهتا...
لصعوبة تشكيل مثل هذه اللجان بسبب توسع الرقعة اجلغرافية النتشار تلك الكليات واجلامعات..
على عموم البالد مما اضعف جانب اخلربة واعتماد التقديرات على عامل االجتهاد وما يرافقها
من عدم املوضوعية يف تقدير الطاقة االستيعابية والتفاوت الواضح يف القبول مابني تلك الكليات
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واجلامعات نفسها وذلك على الرغم من اهنا تتمتع بنفس املعطيات املطلوبة واملستلزمات للقبول...
اىل جانب انعدام التنسيق والتعاون مابني تلك اللجان  ،ويعود ذلك يف االساس اىل عدم حتديد
االهداف الكمية والنوعية املرسومة للتعليم اجلامعي االهلي ...عند اعداد خطة القبول بشكل
عام مما ادى يف بعض االحيان اىل عدم االلتزام بتلك التقديرات بسبب ماحيصل من تعديالت
يف حاالت قبول الطلبة املتأخرين وصدور تعليمات تسمح بتعديل ترشيحات الطلبة وقبول الطلبة
الوافدين وخصوصا ابلنسبة القسام طب االسنان والصيدلة والتقنيات الطبية االخرى وعوامل اخرى
كاالستضافة و النقل ...اما بشأن القبول االلكرتوين وامهيتة يف احكام الرقابة االلتزام ابالعداد
وشروط القبول  ،وعدم جتاوز تقديرات الطاقة االستيعابية...اال انة برزت هناك بعض املشاكل يف
تطبيقة واليت يلزم جتاوزها مستقبال نذكرمنها على سبيل املثال ال للحصر...
1 .1وجود طلبة من اصحاب املعدالت العالية (اكثر من )% 85متقدمني على االقسام
اهلندسية يف نفس الكلية او الكليات االخرى مما حيرم بقية الطلبة (خاصة اصحاب
املعدالت املساوية للحدود الدنيا) من امكانية قبوهلم يف االقسام اهلندسية كونه يضعهم
ضمن االحتياط بينما يتم قبول اصحاب املعدالت العالية يف اجلامعات والكليات
احلكومية ويبقى امسهم ضمن املقبولني لفرتات طويلة بدون تسجيل وكذلك احلال يف
االقسام العلمية االخرى واالنسانية خاصة القانون.
2 .2إعطاء اخليار للطالب للتقدمي على اكثر من كلية وظهور امسه يف اكثر من كلية مما جيعل
الطالب يف حرية من امره ويف حالة من التأخر والتلكؤ للتسجيل يف الكلية اليت يرغب
هبا وكذلك التأخري يف عملية التسجيل وااللتحاق ابلدراسة حيث انه ابالمكان جعل
القبول االكرتوين للكليات واجلامعات االهلية مشابه ملا علية يف القبول املركزي االكرتوين
من انحية التقدمي الكثر من كلية وقسم وقبولة يف قسم واحد يف كلية واحدة فقط.
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3 .3التأخر يف أعالن نتائج القبول للجامعات والكليات االهلية وظهور نتائج القبول للتعليم
احلكومي املوازي واملسائي يف نفس الوقت حيث ان الكثريمن الطلبة يكون يف حالة
انتظار لظهورنتائج القبول يف التعليم الرمسي املوازي واملسائي قبل مباشرهتم ابلتسجيل
لدى الكليات االهلية بينما كان ابالمكان جعل الطلبة يقومون ابلتقدمي على الكليات
الرمسية و االهلية يف الوقت نفسة وأعالن النتائج يف الوقت ذاتة ايضا مما يتيح للطالب
الذي اليرغب بنتيجة قبوله يف اجلامعات والكليات احلكومية التسجيل مباشرة يف
اجلامعات والكليات االهلية.
4 .4اعادة النظر أبسس حتديد الطاقة االستيعابية لكل قسم وكذلك الية توزيع نسب املقاعد
حسب فروع التخرج من االعدادية وبشكل يتناسب واعداد اخلرجيني لكل منها .
5 .5فصل القبول و التقدمي للطلبة من خرجيي الدراسة االعدادية الدور الثالث ولفرتة طويلة
مما يؤثر سلبا على فرتة التحاقهم ابلدراسة وابلتايل على العملية التعليمية ،هذا اىل جانب
امور اخرى تتعلق ابمكانية اضافة الطالب اكثر من مرة اىل قسم معني وعدم وجود الية
يف حاالت تعديل او الغاء القبول.
د .اجلانب الوظيفي والعالقة مع وزاره التعليم العايل والبحث العلمي
ان من أهم وظائف التعليم اجلامعي االهلي هي العملية التدريسية واعداد البحوث العلمية...
والبحث والتطوير وخدمة اجملتمع بينما املالحظ هو عكس ذلك يف الكليات واجلامعات االهلية
حيث تقتصر وظيفتها يف الغالب على التدريس ...ومما يزيد يف االمر خطورة هو التوجيهات
االخرية لتدخل االستثمارات الفردية القامة الكليات واجلامعات مما جعل اختيار قيادهتا يعتمد على
القناعات الشخصية وال يعتمد يف الكثري من االحيان على عامل الكفاءه والتميز العلمي واالداري
ألختيار القادة وحىت املنتسبني من العاملني ...االمرالذي أضعف بدورة جانب التخطيط واملتابعة
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والتقومي  ،للسيطرة على اليات العمل املتمثلة يف اعداد اللوائح املالية واالدارية لعدم االملام الكامل
ابلتعليمات والتوجيهات الصادرة وخاصة يف جمال االنظمة املالية اليت حتول دون االستفادة من
ابواب املوازنة....كما اهنا متيل اىل سرد املنجزات اليت حققتها لالجابة على تساؤالت وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي بشان سلوكها االداري والتنظيمي مما مينع خصوصية التوجه وفاعلية عامل
التخصص واملنافسة والتميز
اما من جانب عالقة اجلامعات والكليات االهلية ابلوزارة فيمكن القول اىل ان قوة هذة
العالقة يعطي قوة ملمارسة العمل وحتقيق االهداف املرسومه...اال انه الزالت هذه العالقه يشوهبا
الغموض بسبب -:
1 .1عدم االلتزام أبسس االستقالل االداري واملايل ومارافقتها من ممارسات من قبل دوائر واقسام
دائرة التعليم اجلامعي االهلي فكثريا ما ختضع تلك الكليات اىل تساؤالت تتعلق بسلوكها
االداري والتنظيمي مما مينع خصوصية التوجه ضمن املسارات االكادميية للجامعه والكلية
ويبدو ذلك واضحا يف حاالت التأسيس واالستحداث واليت من شأهنا حتديد السلوك االداري
واملايل يف جانب اجلامعات والكليات االهلية.
 2 .2عدم وضوح االرتباط االداري اهليكلي بدوائر الوزارة فعلى الرغم من مسؤولية جهاز االشراف
والتقومي العلمي يف الوزارة ملتابعة اعمال اجلامعات والكليات االهلية كما جاء يف نص الفقرة (
أ ) من املادة (  / )12اثنيا من قانون التعليم اجلامعي االهلي رقم ( )25لسنه  2016اليت
تنص على “اعتبار رئيس اجلهاز رئيسا جمللس التعليم اجلامعي االهلي “ االانه ماحيصل هو
خالف ذلك متاما فاحياان يكون االرتباط املباشر ابلوزير واخرى ابلوكيل ...او دائرة التعليم
اجلامعي االهلي ويبدو ذلك واضحا يف اجراءات التقومي واالداء والرتقيات العلمية وغريها من
االمور االدارية و الفنية.
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3 .3عدم مشول اجلامعات والكليات االهلية بنشاطات الوزارة مثال املشاركه يف يوم العلم أو
ابالتفاقيات املربمه او املؤمترات العلمية والزماالت الدراسية والبحثية والتدريبية اليت تعقد مع
العراق وخاصه مايتعلق منها ابالتفاقيات مع اجلامعات العاملية وكأن التعليم اجلامعي االهلي
ليس جزء او رديفا للتعليم اجلامعي الرمسي مما دفع بعض الكليات االهلية اىل التواصل مع بعض
اجلامعات او املؤسسات غري املعروفه يف بعض االحيان مع شركات ذات نشاطات تقنية معينة
واحلصول على شهادات لالداء وتسجيلها ضمن قوائم اجلامعات املتعاملة معها وما اىل ذلك.
 4 .4امتحان الرصانه العلمية وما يطلق عليه ابمتحان املنافسه او التوامه (الوزاري ) احياان حيث
درجت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على اجراء امتحان لتقومي االداء يف الكليات
واجلامعات االهلية من خالل اجراء االمتحان للمراحل املنتهية من الدراسة اجلامعيه يف اجلامعات
والكليات الرمسية واالهلية لبعض االختصاصات العلمية حيث يتجسد دور اجلامعات الرمسي
وكأهنا الوصي واملوجه وحىت القائد يف ادارة هذه العملية وما يتبعها من اشكاالت مادية وادارية
يف التعامل مابني الطرفني ...حيث تتكبد الكليات االهلية النفقات املالية للجانبني فضالعن
االنعكاسات السلبية من خالل ممارسه اليات العمل والتعليمات املتعلقه ابلتصحيح والتدقيق
والرقابة  ،هذا اىل جانب دور هذا النوع من التقومي يف تكريس ظاهرة التلقني للمادة الدراسية
وما يتبعهامن حرمان للجانب االبداعي لدى التدريسي للتدريب على املهارات كالقيادة و
العمل اجلامعي وغريها من وسائل التواصل اليت يتطلبها سوق العمل وما تعكسه من ااثر سلبية
على الطالب اخلريج ايضا.
 5 .5ليس هناك قانون لالستثمار يوضح وحيكم اليات التعامل مع اجلامعات والكليات االهلية يف
مسريهتا ومبا يساعدها على حتقيق ايرادات مناسبة للتطوير والنمو ...فال ميكن وضعها حتت
طائلة الشركات او اعطاءها اية صفة لسلوكها االستثماري ...واليت التتعدى حاليا من كوهنا
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اجتهادات وتعليمات تصدرها الوزارة هبذا الشان مما يقتضي وضع سياسة استثمارية حتدد
بقوانيني وتعلمات ضمن ادارة مالية واضحة وموجهة.
6 .6قيام الوزارة ابلتوسع غري املخطط يف منح اجازات اجلامعات والكليات االهلية الذي يستلزم
دراسة حجم الطلب سواء كان ذلك على صعيد اخلرجيني او التخصصات العلمية مما جعل
البعض من تلك الكليات واجلامعات تقدمي تسهيالت جلذب الطالب للتسجيل لديها
متجاوزين املميزات النوعية املتعلقة ابلعلمية االكادميية والرتبوية بكافة ابعادها ...بسبب صعوبة
املتابعه واملراقبة من قبل الوزارة نتيجة هلذا االنتشارالعشوائي يف التأسيس.
( ه ) اجلوانب القانونية
لقد اكتسبت التعليم اجلامعي االهلي امهية يف تطوير املسار التعليمي و الرتبوي يف العراق...
جتسد يف توايل صدور القوانيني و التعليمات اخلاصة بتنظيمة منذ مثانينيات القرن املاضي وحىت
الوقت احلاضر وكان اخرها اصدار القانون ( )25لسنة  2016والذي متيز ببعض االضافات
و التفاصيل اقتضتها ضرورة املرحلة والسيما يف جمال التأسيس واالستحداث والتمويل واحلقوق
والواجبات وما اىل ذلك ومما يذكر هبذا الشأن أبنة قد جرت مناقشة مسودات القانون املذكور
ومت تقدمي مجلة من املالحظات حوله يف حينه من جلان متخصصة يف وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي وقد مت االخذ ببعضها والنريد هنا ان نتطرق اىل جممل الفقرات الواردة فية ...اال انه نود
االشارة اىل بعض املالحظات اليت قد تشكل عائقا يف سبيل النهوض ابلتعليم اجلامعي االهلي واداء
مهماته نورد منها ماأييت -:
1 .1ارتفاع حصة الوزارة من االيرادات الكلية من  % 1اىل  % 3كما جاء يف نص املادة ()36
« تستويف الوزارة من اجلامعات والكليات و املعاهد االهلية رمسا سنواي مقدارة  % 3من امجايل
ايراد السنوي» على الرغم من ارتفاع هذه النسبة قياسا مبا كانت علية يف القوانيني السابقة...
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فلماذا تكون على االيراد الكلي وليس االيراد الصايف ...فهل الوزارة هي شريكة يف العملية
فاذا كانت كذلك فعليها اذن ان تتحمل جزءا من التكاليف واال فليس هناك مايربر فرض
هذه النسبة سيما وان اجلامعات والكليات االهلية تدفع كافة املصاريف واملستحقات املطلوبة
يف حاالت التأسيس واستحداث االقسام العلمية اجلديدة واليت مقدارها ( )40مليون دينار
(كما بينا) لكل قسم علمي بغض النظر عن نوعية ختصصة ...انهيك عما تطلبة الوزارة من
املسامهات املالية من اجلامعات والكليات االهلية لتمويل انشتطها مثل اندي الطلبة الرايضي
واملعارض العلمية ...وحىت يف اقامة الدورات التدريسية وورش العمل.
2 .2رفع حصة املستثمر من االيرادات اىل نسبة  % 25كما نصت علية (أ) من املادة ( / 36اثنيا)
«على توزيع مااليزيد عن  % 25من صايف الوفراملايل السنوي اىل اجلهه املؤسسة ...اىل اخر
املاده» واليت كانت التتعدى نسبة  % 10يف القوانيني السابقة تعتربهذه النسبة عالية وخاصة
اذا ما علمنا أبن نشاط االستثمار يف اجملاالت التعليمية يعترب من االنشطة االساسية ملشاريع
البنية التحتيه الالزمة ملستلزمات التنمية االقتصادية واالجتماعية( )infra structurيف البالد
واليت يغلب عليها طابع املؤسسات ذات النفع العام حيث يتم مبوجبها ختصيص الفائض من
االيرادات لتقومي اداء تلك اجلامعات والكليات االهلية واالرتقاء أبنشطتها العلمية و الرتبوية من
اجل االلتحاق بركب التطورات التقنية اليت يشهدها العامل وسرعة التكيف ملثل تلك االوضاع.
3 .3عدم وضوح التعليمات اخلاصة ابلقانون وحمدودية تفسريها لبيان الية التعامل مع فقرات القانون
مما ولد االرابك يف جمال تفسري بعض فقرات القانون وكما أييت-:
• لقد جاءت الفقرة اثمنا من املادة ( « )2جيوز للجهة املؤسسة أتسيس ما ال يزيد عن ثالث
جامعات او كليات او معاهد اهلية ...اىل اخر الفقره « فهل هذا ممكن يف املؤسسات
اخلدمية العلمية اليت تقتضي الرصانة واملتابعة فهي ليست مشروعا لالنتاج السلعي او االنتاج
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االحتكاري...هذا اذا ماعلمنا أبن القانون مسح للؤسسني و املستثمرين فتح فروع اخرى.
•نصت الفقره ( )3من املادة ( )13من التعليمات بشأن جواز أتسيس جامعات او كليات
اهلية اجنبية “ أبن يكون  % 25يف االقل من التدريسيني عراقيني قابلة للزايدة بعد ثالث
سنوات ليصبح  « % 50ان حتديد هذه النسبة من العاملني قليلة  ،اتركتا للمستثمراالجنيب
القرار يف ذلك يف حني ان ما معمول به يف مجيع حاالت االستثماراالجنيب ان تكون هذه
النسبه ابالساس  % 50من العاملني من ابناء البلد.
• مل تتطرق التعليمات اىل املؤشرات االساسية وخاصة تلك املتمثلة بشروط استحداث االقسام
العلمية واليت تتطلب اعداد من التدريسيني اصحاب االختصاص لكافة املواد الدراسية حىت وان
كان يف املراحل االولية واليت ال تستوجب وجود هذا العدد من التدريسيني عند االستحداث
مما يتطلب وضع حالة من املرونه يف النص على االعداد املطلوبة من التدريسيني جتنبا لزايدة
التكاليف عند استحداث االقسام وابلشكل الذي ال يؤثر على املستوى العلمي للقسم املعين
وخاصة يف حاالت توفر التدريسي يف االقسام االخرى يف نفس االختصاص.
 4 .4متت مؤخرا مطالبة اجلامعات والكليات األهلية بدفع ضربية األستقطاع املباشر اليت مل يرد هلا
اي نص يف القانون املذكور وال يف تعليماتة االمر الذي خيالف مضمون الفقرات اوال و اثنيا و
اثلثا من املادة ( )2من القانون موضوع البحث واليت تنص على دور التعليم اجلامعي االهلي يف
إحداث التغريات الكمية والنوعية للحركة العلمية و الثقافية و الرتبوية يف اجملتمع العراقي وااللتزام
ابخلط الوطين املستند على وحدة الشعب و الوطن.
 5 .5واما من انحية فرض هذه الضريبة على العاملني فقد نصت الفقره سابعا من املادة ( )4من
القانون املذكور”على ان للجامعات والكليات االستعانة ابالساتذة املتقاعدين واعضاء اهليئات
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التدريسية يف اجلامعات الرمسية واخلرباء يف الدولة  ...اخل “ كما نصت الفقرة ( أ ) من املادة
( )4من التعليمات شرط ان يكون عضو اهلئية التدريسية اما من املتقاعدين و املتفرغني فكيف
ممكن استيفاء الضريبة من املتقاعدين وهم من املعفيني اساسا من دفع مثل تلك الضرائب واما
ابلنسبة للعاملني االخرين فهم خاضعون اىل قانون العمل والضمان االجتماعي رقم ( ) 39لسنة
 1971املعمول بة حاليا  ،واذا كان البد من ذلك فان االجدر فرض الضريبة على االيرادات
اليت حيصل عليها املستثمرين ضمن تعليمات وتوضيحات تصدر هلذا الغرض او استقطاعها
كما معمول به ابلنسبة الصحاب الشركات ومؤسسات االعمال يف قانون الشركات.
اثلثا  -االجراءات
ملواجة التحدايت نتيجة للتغريات اليت فرضتها الظروف االجتماعية و الثقافية و التقنية
البد لنا من وضع االجراءات والكيفيات  ،للتغلب على املشاكل القائمة للمسامهة يف اعداد جيل
متعلم وابختصاصات متابيتة لسد االحتياجات على وفق ما تتطلبة ظرورات التوسع والتجديد ومن
امهها-:
( أ ) – تقدير االحتياجات على اسس علمية و ابلتعاون مع وزارة التخطيط وملختلف
القطاعات الزراعية و الصناعية و اخلدمية ...مع االخذ بنظر االعتبار الفرتات الالزمة لالعداد
والتدريب لتجاوز الفجوة مابني احلصول على املعلومات ومابني امكانية استبدال املهارات والسيما
ما يتعلق منها مبستوى االجور و توصيف االعمال ( املهن ) املطلوبة.
( ب ) – التاكيد على دور املرشد الرتبوي وخاصة يف جمال توعية الواجبات الدراسية
وعالقتها أباتحة الفرص للطلبة للتفكري ابملستقبل وتنمية قدراهتم االبداعية ملشاريع التخرج ،املؤمترات
العلمية  ،البحوث و الدراسات والرتكيز على االنشطة الالصفية لبناء الكفاءة الذاتية لدى الطالب.
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( ج ) – تشجيع اهليئة التدريسية الستخدام احدث الوسائل التكنولوجية الجياد البيئة
االفرتاضية للتواصل (  ) multimedia uirtual environ mentوالعمل على تنظيم
املكتبات أبستخدام احلاسبات االلكرتونية وما يطلق علية ابملكتبة االفرتاضية لالطالع على البحوث
والدراسات ومتابعتهاومبا حيقق تبادل املنشورات والبحوث والدراسات وتوزيع املراجع الدراسية.
( د ) – تعزيز دور « مراكز التعليم املستمر و مراكز التدريب املهين يف تلك اجلامعات
والكليات وتطويرعملها لتكون مراكز تدريبية متعددة االغراض يف جمال االنشطة اخلدمية اخلاصة
ابملشاريع او الفعاليات االنتاجية مبا يف ذلك اساليب االبتكار او مشاريع التطور الريفي او
التطويراحلضاري  ،وغريها من املشاريع اليت تضطلع هبا مؤسسات القطاع العام و اخلاص .
(ه ) – التواصل مع بعض منظمات اجملتمع املدين واجلمعيات العلمية اليت هتدف اىل
التعاون يف جمال تطوير االبتكارات والربامج االبداعية او حاضنات االعمال اليت تسعى اىل البحث
عن فرص الستثمار تلك االبداعات والسيما ماخيص منها مشاريع حبوث التخرج وتوجية الكليات
الستخدام انظمة خاصة لتقييم مشاريع التخرج وابلشكل الذي يضمن اعانة الطلبة ومساعدهتم
لتنفيذ مشاريعهم ورعايتهم واختيار تدريسيني اكفاء من ذوي اخلربات يف جمال ختصصهم بعد
احلصول على التمويل الالزم لتنفيذ تلك املشاريع املقرتحة من قبل الطالب او اخلرجيني عن طريق
االقرتاض من املصارف االستثمارية او املصرف الصناعي او من خالل التواصل مع غريها من
املبادرات االستثمارية االخرى لتمويل املشاريع املتوسطة و الصغرية.
( و ) – تطوير العالقة مع اجلامعات الرمسية والتشجيع على مبدا التوأمة ( ليس من خالل
امتحان الرصانة او االمتحان التنافسي ) واصدار التوجيهات اليت تشجع على تبادل احملاضرين
واالعارة او التفرغ العلمي بكافة اشكاهلا عن طريق االقسام العلمية واالختصاصات املناظرة كأن
يصار اىل وضع جداول دورية واسس يتم االتفاق عليها لتبادل التدريسيني بني اجلانبني وقيام
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الكليات االهلية بدفع رواتبهم مع استمرار صرف رواتبهم يف القطاع اجلامعي الرمسي او اي اسلوب
اخر لتحفيز وتنشيط عملية التوأمة الفاعلة يف االختصاصات املناظرة عن طريق املشاركة وخاصة
يف نطاق السماح للكليات االهلية بفتح الدراسات العليا على وفق املعايري املعمول هبا  ،سيما وان
هناك الكثري من التدريسيني يف التعليم االهلي يسامهون حاليا يف االشراف او التقييم او املناقشة او
ألقاء احملاضرات يف جمال الدراسات العليا واالولية يف خمتلف االختصاصات.
( ط ) – منح االمتيازات اىل التدريسيني يف الكليات االهلية مبثل اقراهنم يف الكليات
الرمسية مثل القروض العقارية وقطع االراضي واعتبار خدمتهم جمزية ألغراض الرتقية و التقاعد مبا
يف ذلك مشول التدريسيني و العاملني يف الكليات االهلية بقانون اخلدمة اجلامعية رقم ( ) 23
لسنة  ...2008ضمن تعليمات تنظم الية ذلك  ،فضال عن اشراك التدريسيني يف التعليم اجلامعي
االهلي يف الزماالت البحثية والدورات التدريبية لتطوير الكفاءات وكذلك الندوات اليت تقام يف
اخلارج لتطويرالبىن العلمية التحتية كاملختربات و املعامل و الورش اليت يتم تنفيذها من خالل
اتفاقيات التعاون الثقايف مع دول العامل  ،مبوجب اجراءات وشروط تضعها الوزارة.
( ظ ) – قيام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مبساندة ودعم اجلامعات والكليات االهلية
وابلشكل الذي يساعد على تنمية روح املنافسة واالبتكار واالبداع اهلادف اىل حتقيق االرتقاء
ابالداء اجلامعي  ،و القيام بتفعيل دور جملس التعليم اجلامعي االهلي وتوسيع املشاركة وتدويرها
سنواي فيما بني اجلامعات والكليات و املعاهد االهلية ابلتوايل وليس عن طريق االنتخاب كما هو
معمول به االن يف اجمللس وهيئة الرأي  ،العطائها فرصة اكرب للتعبري عن ارائها وافكارها.
( ص ) التخطيط الواعي يف استحداث اجلامعات والكليات االهلية مبا حيقق التكامل
النوعي والكمي وعدم االعرتاف ابلكليات اليت متارس نشاطها بدون استحصال املوافقات االصولية
للتأسيس وحماسبة و معاقبة تلك اليت تسئ لسمعة التعليم اجلامعي االهلي على وفق ضوابط
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وتعليمات توضع هلذا الغرض.
( ض ) – اما بشأن مسالة ضمان الرقابة و الرصانة العلمية من قبل وزارة التعليم العايل و
البحث العلمي الذي يتم حاليا من خالل اجراء امتحان الرصانة العلمية او املنافسة من املمكن ان
يتم عن طريق اتباع اساليب اخرى من بينها قيام الوزارة مبا أييت :ـ
•هتيئة بنك اسئلة للمواد الدراسية املختلفة حتدد مسؤوليتها بلجان فنية تؤلف هلذا الغرض..تقوم
أبجراء االمتحاانت يف املواد على وفق اليات تنظمها اللجنة على ان أتخذ بنظر االعتبار اتريخ
أتسيس اجلامعة او الكلية ..ودرجة اداءها السنوي املقيم من قبل الوزارة سلفا.
• أتليف جلان من ذوي االختصاص و اخلربة املعتمدين لزايرة الكليات و االشراف على
االمتحاانت واجراء عملية مجع الدفاتر االمتحانية ملادة او مادتني او اكثر وحسب قرار اللجنة
 ،و القيام بتصحيحها من قبل جلنة متخصصة يشرتك هبا اعضاء من اجلامعات الرمسية و
اجلامعات و الكليات االهلية.
•اختيار عينة من الطالب كان تكون ( )10 - 5من الطالب للمرحلة الدراسية النهائية او
لغريها من املراحل االخرى وملختلف االختصاصات من اجلامعات الرمسية و اجلامعات و
الكليات االهلية واجراء االمتحاانت هلم يف بعض الدروس او مجيعها وحسب تنسيب الوزارة
•اجراء اختبار لعموم خرجيي اجلامعات الرمسية واجلامعات و الكليات االهلية ضمن ضوابظ
علمية توضع لكل اختصاص ومبوجب معطيات واليات االداء اجلامعي أبشراف جلنة او هيئة
رفيعة املستوى لوضع االسئلة لكل ختصص او االتفاق مع هيئات استشارية وطنية او اجنبية
الجراء هذه االختبارات التخصصية ..ليصار اىل وضع معدل عام – وطين – او درجة يتم
على اساسها وضع درجة التقييم النهائية لكل خريج ميكن اعتمادها للتقييم او عند التعيني و
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املنافسة للحصول على وظيفة.
وأتسيسا على ذلك ومن اجل تنفيذ تلك االجراءات فأن من االمهية مبكان اعتماد مبدأ
اعداد اخلطة السنوية يف اجلامعات والكليات االهلية يتم تقدميها من قبل وحدة التخطيط واملتابعة
يف اجلامعات او الكلية ليتم يف ضوءها حتديد االمكانيات التعليمة املطلوبة واملستلزمات من االصول
الثابتة واالصول املتداولة لتسهيل عملية التنفيذ والتغلب على املشاكل ووضع احللول املناسبة هلا يف
حينه ،وتشمل اخلطة احملاور االتية -:
 1 .االهداف
2 .2الستحداث و التغريات
3 .3التسجيل و القبول ( عدد املقبولني وتصنيفاهتم ،الطلبة املوجودون)....
4 .4التدريسيني (املوجود وحسب تصنيفاهتم  ،االحتياجات  ،الرتقيات).....
 5 .املنتسبون االخرين (حسب تصنيفاهتم الوظيفية وحاالهتم  ،االحتياجات
)...
 6 .املوارد املالية والنفقات (وحسب االيرادات وعلى وفق تقارير الرقابة املالية
وابواهبا )
 7 .اخلدمات
(االبنية ومواصفاهتا  /البحوث العلمية والنشر  /املؤمترات والندوات العلمية  /االنشطة
االبتكارية والعلمية  /املكتبة  /املختربات  /التعليم املستمر  /مراكز التدريب  /الرايضة  /املعارض
و املهرجاانت).
حيث تقوم اجلامعات و الكليات االهلية من جانبها أبستكمال تلك اخلطة املرسومة
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وتقدميها اىل الوزارة قبل شهر او شهرين من السنة الدراسية اجلديدة من كل سنة ملناقشتها يف دائرة
التعليم اجلامعي االهلي ضمن جلان تؤلف هلذا الغرض وعلى اساسها يتم حتديد الطاقة االستيعابية
و القبول وغريها من االمورذات العالقة ابملسار التعليمي واالكادميي لكل من تلك اجلامعات و
الكليات االهلية.
رابعا  -التوجهات السرتاتيجية
بعد ان قمنا أبختاذ االجراءات لتصحيح املسار ومن اجل جتسيد دور التعليم اجلامعي االهلي
وفاعليتة لكي أيخذ دورة اىل جانب التعليم اجلامعي الرمسي وتنمية طاقات العنصر البشري ومعارفه
يف جماالت االنتاج املادي و اخلدمي وابلشكل الذي جيعل منه قاعدة عريضة يستند عليها يف حل
مشاكلة ومواجهتها ابلبحث و الدراسة وإجراء العمليات االنتاجية بكفاءة اعلى  ،البد من اخلروج
من االمناط التقليدية للتعليم ...لتاليف النواقص و العيوب املشخصه لوضع برانمج عمل الحداث
النقله النوعية يف اداء التعليم اجلامعي االهلي ويف مقدمتها القيام بعملية التخطيط السرتاتيجي
وتوصيف املعايريالنوعية لتلك العملية واملتمثلة يف - :
1 .1التدريسي  /السرية الذاتية للتدريسي على مدى العام الدراسي.
 2 .2البحث /على إعتباره احملور السرتاتيجي للوقوف على مدى فاعلية االداء اجلامعي مبا يف ذلك
البحوث اليت تعاجل املشاكل الواقعة داخل اجلامعة او الكلية وخارجها ومن مث دراستها ومعاجلتها
3 .3التدريب  /من اجل ربط الواقع والدراسة االكادميية و التعرف على ما جيري يف احلياة العلمية
لتشمل تدريب الطالب على اختصاصاهتم املختلفة واعضاء اهليئة التدريسية.
4 .4املمارسة والنجاح يف اداء العمل واالنتماء يف جمال العمل التدريسي والبحثي و التدرييب اذ ان
تلك االمور تشكل مبجموعها امليزة االكادميية والعملية املرتبطه ابجملتمع والواقع الذي يعيش فيه
من خالل استخدام السبل التقنية احلديثة يف التعليم وفتح املؤسسات التعليمية التخصصية..
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ومبا يساعد على أتهيل الطالب وتعميق معارفهم يف جماالت اختصاصاهتم العلمية ...لتحقيق
اجلودة الشاملة واالداء اجلامعي املرموق.
وعلية فأن حتديد تلك االمور سيعمل على أتطري عملية اعداد اخلطه السرتاجية وكشف
اخلطوات االستباقية ورسم سياسة القبول وحجم االستثمارات اليت تعتربالعامل احلاسم يف تغيريمستقبل
التنمية وجتنب الوقوع يف مشاكل البطالة املقنعة.
وهو هدف اخلطة السرتاتيجية ...وموضوعها و اليت ستأخذ على عاتقها اداء تلك املهمات
وعلى وفق معطيات ومنهجيات مرسومه.
أ  -املعطيات
يتبني لنا من خالل استطالعنا ملنهجية عمل التعليم العايل اجلامعي يف العراق وعلى اجلانبني
الرمسي واالهلي هو عدم مالءمه املخرجات ألحتياجات السوق واليت التغطي اكثر من نسبة ترتاوح
مابني(  ) % 15 - % 10من خرجيي التعليم العايل واليت يشكل معظمها خرجيي املعاهد الفنية...
بسبب السياسات اخلاطئة اليت عملت على تفكيك هيئة التعليم التقين لتكون خمرجاهتا من محلة
شهادة البكالوريوس...بعد ان كانت معاهد فنية خمرجاهتا من الكوادر الوسطى وضمن مواصفات
احلرف و املهن احمللية حىت اصبحنا نواجة مشكلة بطالة اخلرجيني وصعوبة اجياد فرص عمل هلم اليت
تستلزم بدورها التوجة حنو التوسع ابلتعليم التقين ومبا يتالءم مع متطلبات السوق واجملتمع وتصحيح
البناء اهلرمي املعكوس للمهن يف سوق العمل العراقي ...وصوال اىل املقاييس املعمول هبا لتكون
نسبة خرجيي املؤسسات املهنية و الفنية ( )5 – 3ثالثة من خرجيي جامعة مقابل مخسة من التقنيني
يف املهن اهلندسية مثال وتتفاوت هذه النسبة حسب امهية املهنه ودقتها من اختصاص اىل اخر...
ويعين ذلك زايدة اعداد الطلبة امللتحقني ابلتعليم والتدريب املهين لتصل اىل  % 40من امجايل
األلتحاق ابملدارس الثانوية « االعدادية ...وعليه فاننا امام مسوؤلية تستلزم تنمية الوعي و الثقافة
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للتوجة حنو الدراسات املهنية و التطبيقية ( او التدريب )أبجتاه االختصاصات و املهن املرغوبة يف
سوق العمل وتظافر اجلهود لوضع سياسة للتعليم اجلامعي العايل وبراجمه لدفع مستوى املهارات
لدى اخلرجيني أبسلوب يتسم ابلكفاءة والفعالية للتعامل مع املتغريات والتكيف للظروف السائده
ألستيعاب االعداد املتزايدة من اخلرجييني والعمل على حتقيق املواءمه مابني املخرجات واحتياجات
سوق العمل وهذا اليتم حسب إعتقادان اال من خالل وضع خطة سرتاتيجية يف هذا اجملال للتنفيذ
وابلتوافق مع اخلطط السرتاتيجية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يوضح فيها منهجية لسلوك
ومسار اجلامعات والكليات االهلية ضمن اطار -:
	-الروؤاي vision
	-الرسالة mission
	-االهداف objectives
لتأخذ على عاتقها القيام مبا أييت - :
 /1حتديد االحتياجات الوظيفية املرتقبه يف االنشطة االقتصادية.
 / 2حتديد االختصاصات واملستوايت العلمية املطلوبة من التدريسيني واصحاب االختصاص.
 / 3معرفة معدل دوران العمل املتوقع ( االحالة على التقاعد – ترك العمل – االنتقال....اخل ).
 / 4حتديد اجتاهات النمو السكاين للفئة العمرية يف سن التعليم اجلامعي واالعداد املتوقع
خترجها من الدراسة االعدادية.
تلك هي االمور اليت يتم على ضوءها حتديد احلد االدىن ملستوايت العرض والطلب ووضع
العوامل اليت تؤثر على الكفاءة التعليمية لنسب اهلدر و التسرب واسباهبا  ،تليها مسألة رسم
السياسة التعليمية على وفق املنهجيات املعدة هلذا الغرض.
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ب  -املنهجيات
تعتربعملية التعليم اجلامعي سواء اكانت على النطاق الرمسي او االهلي ضمن اولوايت
مشاريع البنية االساسية لالقتصاد الوطين ...لكوهنا هتتم ببناء االنسان وتقوميه ...فالكليات و
اجلامعات األهلية تساهم هي االخرى بتلك املهام لتحقيق االهداف العلمية و الرتبوية اليت تعمل
هبا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لكوهنا ملزمة بتطبيق القوانيني و التعليمات املعمول هبا يف
الوزارة ...وذلك ابلعمل من جانبها لوضع روؤاي سرتاتيجية موازية قادرة على تسريع واتئر النمو يف
هذا القطاع وتطويرة كهدف لتطوير العاملني وتعزيز قدراهتم الذاتية اليت تعكس كيفية ادارة اجلامعات
و الكليات األهلية و النهوض هبا كمؤسسات لنشر الفكر املعريف املؤسسي ...تعمل على تطوير
وتنمية الكوادرواالرتقاء بقدراهتا العلمية و الفنية بوضع خطط سرتاتيجية لتطوير ذاهتا وعلى مراحل
متتد على مدى مابني ( )10 – 5سنوات ضمن االطر واالساليب التالية-:
1 .1تبين برامج طموحة لتطوير مستوى البحث العلمي عن طريق مشاريع البحوث وخاصة حبوث
التدريسيني مقرونه ابألنفتاح على مؤسسات القطاع العام واخلاص العداد الدراسات و البحوث
على املستوايت كافة الشوؤن االدارية و املالية من اعداد اهلياكل التنظيمية واليات التعامل مع
االقسام و الشعب ومراكز القرار اىل االمور الفنية و التقنية و املختربات وتقنيات االتصاالت
واالستشارات و املسامهة يف عمليات البحث و التطوير يف املعامل واملنشأت االنتاجية الصناعية
و اخلدمية ووضع الربامج ملسارات عمليات االنتاج  ،ووضع برامج للمسابقات و التميز يف
جمال البحوث و املشاريع الفائزه و املساعدة على اجياد فرص الستثمارها وتنفيذها.
2 .2فتح ابب الشراكة مع مؤسسات القطاع العام ممثلة ابلوزارات ذات االختصاص او مؤسسات
األعمال يف القطاع اخلاص كاملصارف و الشركات و املصانع بعدة اوجه لتقدير إحتياجاهتا من
الوظائف مابني التدريب اثناء العمل او خارج اوقات الدوام او على شكل برامج قصرية االمد
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يف مراكز التدريب امللحقة ابجلامعة او الكلية فضال عن القيام بربط بيئة العمل أثناء الدراسة
عن طريق زايرة تلك املؤسسات وإقامة ورش عمل لتأهيل الطالب و توسيع مهارهتم يف جماالت
اختصاصتهم...كجزء مكمل للعملية التعليمية واالكادميية ليتم يف ضوءها وضع املناهج و
اخلطط الدراسية الكفيلة لسد تلك االحتياجات.
3 .3وضع األسس القامة مراكز تدريب متعددة االغراض وملختلف األنشطة الصناعية و الزراعية
و اخلدمية لتشمل حاالت حتسني االنتاج وسبل االرتقاء ابملستوى االداري ووضع اجلداول
الزمنية الالزمة لالعداد و التدريب ...وإمكانية سد االحتياجات وإستبدال املهارات وكل ما
يتطلبه ذلك من قيام تلك االنشطة بتقدير احتياجاهتا ومستوايت االجور وتوصيف االعمال
و املؤهالت املطلوبة يف سوق العمل.
4 .4وضع برامج الجراء اختبارات للقبول آلختيار القدرات و الوقوف على امكانيات الطلبة
واختبارات التحصيل لتحديد الكفاءة و القدرة على ممارسة األختصاص بعد التخرج وذلك
لرصد نقاط الضعف يف االداء و العمل على تطوير البيئة التعليمية وتوجيهها واختاذ األجراءات
لتقوميها  ،كأن يصار اىل وضع او تطبيق سنة حتضريية وجعلها إلزاميه لبعض االختصاصات
ذات املساس املباشر ابلعملية التنموية كاالختصاصات الطبية و اهلندسية و التقنية وما اىل ذلك
من امور اليت تستوجب رفع اجلانب املهاري لدى الطالب و اخلريج.
5 .5رفع كفاءة االداء اجلامعي  quality assuranceويتم ذلك أبعتماد االطار الوطين
للمؤهالت ومعايري اجلودة املعمول هبا ( من قبل الوزارة ) كأطار عام لاللتزام مبتطلبات اجلودة
فيما خيص الربامج الدراسية  ،والطلبه و االدارة ...و اهليئات التدريسية ومن خالل الرتكيز على
ربط العملية التعليمية ابملخرجات  ،ومبا ينسجم واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية
املستدامة ...املتمثلة يف تطوير االختصاصات أبجتاهني االكادميي الذي يعتمد أتهيل الطالب
يف جمال اختصاصة و االجتاة املهاري الذي يركز على تنمية املهارات الشخصية للطالب او
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اخلريج كمهارات االتصال و البحث والتطوير والتعليم ابالعتماد على الذات ملتابعة التطورات
ملصادر املعلومات املتنوعة و املهارات.
6 .6وضع اخلطط (متهيدا ) لتطوير املناهج يف ضوء القيم االجتماعية و الثقافية املستمدة من الرتاث
اجملتمعي وتقدمي الدراسات بشأهنا من قبل اصحاب االختصاص يف اجملاالت الرتبوية و العلمية
وعلى وفق ما أييت:
•الروؤاي املستقبلية للنهوض يف تطاق الواقع و املوروث و التقاليد السائدة.
•الشمول و التكامل و املرونة يف املناهج و اخلطط الدراسية وابلشكل الذي يساعد
على حتديثها من وقت الخر وابلصيغ اليت ميكن فيها ربط اجلوانب النظرية ابجلوانب
التطبيقية ومبا يؤهل اخلريج اىل سوق العمل وملختلف االختصاصات وتعزيزها ابملختربات
و املكتبات واالجهزة التقنية الالزمة ومبا يتالءم واالحتياجات و املؤهالت املطلوبة.
 7 .7التواصل مع مؤسسات االعتماد واالداء اجلامعي الدولية للتعرف على املستجدات يف جمال
تطوير االداء اجلامعي و املعايري اليت حتكم تلك التوجهات يف االختصاصات العلمية و االستعانه
خبرباءهم ..وكذلك االطالع على منجزات اجلامعات اليت حصلت على االعتمادية ومبا يطلق
علية “  ”International Accreditionوالعمل للتوأمة مع بعض الربامج الدولية
والتعاون مع اجلامعات العاملية املعروفة عن طريق ابرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم وكذلك
االشرتاك ابلربامج اليت تعرضها الشركات واملؤسسات اخلاصة بتدريب الطالب و التدريسيني
واليت غالبا ماتقدم جماان او أبشرتاك سنوي بسيط ومنها « oracle academy – cisco
 « academy micro soft academy – micro tik academyالعداد كوادر
متميزه للتوظيف وممارسة االختصاصات ...ونورد فيما يلي جدول لبعض من تلك اهليئات .
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جدول رقم ( ) 3
جدول هيئات ومؤسسات االعتماد اجلامعي الدولية املعتمدة
التخصص

املنظمة

اهلندسية

ABET or WEFME

الطب

WHO

الصيدلة

AVPE

طب االسنان

ASDEPA

الطب البيطري

AVMA - COE

التمريض

NLNAC

الزراعة

 AICالكندية

الرتبية الرايضية

NCATE

القانون والعلوم السياسية

ENQA

األداب

AALE or NCATE

االدارة واالقتصاد

AACSB or APQN

االعالم

ACEJMC

املصدر -وزارة التعليم العايل والبحث العلمي \ جهاز االشراف والتقومي العلمي
2015
8 .8اعادة النظر بسياسات القبول وتشجيع الطالب حنو التعليم املهين ومراكز التدريب والذي
جيب يتم عن طريق تنشيط دور املرشد الرتبوي يف املرحلة االعدادية للتوجة حنو اختبار الدراسة
وحسب االحتياجات املطلوبة كجزء من التغريات اهليكلية املخطط هلا هبدف حتسني مدخالت
التعليم اجلامعي االهلي نظرا للزايدة الكبرية يف الوقت احلاضر يف التقدمي على االختصاصات
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العلمية اليت التعكس احلاجة الفعلية و احملدوة ابملعدل وفرص التعيني.
9 .9انشاء مراكز متابعة للخرجيني على مستوى اجلامعات و الكليات تتوىل مسأله التنسيق مع
مؤسسات القطاع العام واخلاص ...واملنظمات الدولية ذات االختصاص مثل « منظمة
 UNDPومنظمة  « UNSCOوغريها مما حيفز على اقامة احلدائق العلمية (حاضنات
االعمال) من اجل الربط مابني االبتكارات العلمية و جماالت تطبيقها القامة املشاريع التنموية
من قبل اخلرجيني لرعايتها واعداد الدراسات بشأهنا لتنفيذها او اقراضها او االشراف عليها
وتقدمي التسهيالت الجنازها.
وبناءا علية فأن جناح اجلامعات والكليات االهلية يف تنفيذ خططها السرتاجتية مرهون مبدى
التعاون مابني مجيع اعضاء اهليئة التدريسية اىل جانب وجود قيادات لديها القناعة ابملشاركة لضمان
حتقيق وتنمية الفكر املؤسسي لدى اجلميع من خالل املسامهة الفاعلة يف احللقات الدراسية وورش
العمل و الندوات و املؤمترات مبا يعمل على تكوين كوادر تساعدعلى دميومة املؤسسة وجناحها
أتخذ على عاتقها القيام مبا أييت -:
•حتديث اساليب العمل ابجلامعات و الكليات.
•توصيف العمل وحتديد درجات املسؤولية.
•حتديث اللوائح املنظمة للتدريسيني والطالب.
•تعزيز وتطوير االساليب الرقابية واملراجعة الداخلية.
•العناية ابلبىن االرتكازية “ “ Infastracturلدعم ونشر مفهوم العمل املؤسسي.
وعلى ضوء ما تقدم ميكن وضع القواعد العامة واخلطوط االساسية لتغطية اخلطة السرتاتيجية
وعن الشكل التايل -:
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	-الشؤون القانونية :االعتبارات القانونية اليت حتكم املسارات اجلديدة.
	-التنظيم االداري  :ويعطي اجلوانب التنظيمية واالدارية اليت متثل كيفية اجناز العمل على
الوجة االمثل.
	-الشؤون املالية  :ويشمل املستلزمات املالية للمعاجلة و التنفيذ.
	-املتابعة والتطوير  :وهو االشراف على تلك اخلطوات ومتابعة التنفيذ الجناز العمل
حبدود الوقت املرسوم.
سيعمل هذا االسلوب من التخطيط املربمج على وضع رؤواي مستقبلية واضحة ملعاجلة
التحدايت والعقبات اليت تعرتض العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات االهلية من خالل استقراء
اجملاالت اليت مشلتها اخلطة من حتديد للطاقات االستيعابية وحجم االنفاق واملوارد املالية واخلدمات
واالنشطة العلمية والثقافية ،هذا فضال عن تسهيل مهمه تقييم االداء النتهاج سياسة تعليمية
جامعية تتوافق واملصلحة الوطنية وحاجات السوق واجملتمع
خامسا -

اخلالصة و االس ــتنتاجات

يشكل التعليم اجلامعي االهلي ركنا اساسيا من اركان التعليم اجلامعي يف العراق لدورة الفاعل
يف جتنيد الطاقات وتعبئتها خلدمة اجملتمع يف جمال املعرفة و التعليم والبحث العلمي اىل جانب
التعليم اجلامعي الرمسي اال انه اليزال هذا النوع من التعليم يعاين مجلة من التحدايت واملشاكل اليت
يعكسها الواقع احلايل و املتمثل يف احلذر من القطاع اخلاص املستثمر يف هذا اجملال بدافع الربح
وعدم االهتمام ابلنوعية ومعايري اجلودة فضال عن زايدة اعداد اجلامعات والكليات االهلية وابمناط
متعددة من املؤسسني فهناك جامعات وكليات اسست من قبل شخصيات معنوية ( مجعيات علمية
)  ،واخرى من شخصيات حقيقية (افراد واساتذة ) اومن شخصيات معنوية وشخصيات حقيقية
( افراد ومجعيات علمية ) مما شتت التوجهات التقوميية...
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حيث الرتكيزعلى اختصاصات علمية دون غريها وما رافقها من معايري مزدوجة يف القبول
(صباحي  /مسائي  /مهين  /اعدادي ) وابلتايل عدم القدرة على تكييف اوضاعها
مع اقتصادايت السوق نتيجة اخللل مابني مدخالت وخمرجات العملية التعليمية  ،ولتجاوزتلك
التحدايت ومن اجل ترصني وتعزيز قطاع التعليم اجلامعي االهلي واحلفاظ على استقرارة البد من
التوجه حنو اعداد اخلطط السرتاتيجية اليت أتخذ على عاتقها النهوض هبذا النوع من التعليم وعلى
وفق منهجية مدروسة تستمد ابعادها واجتاهاهتا من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اال ان ذلك يتطلب اختاذ مجلة من اخلطوات متهيدا لوضع اخلطط االولية هلذا التوجة وكما أييت -:
•مراجعة قانون التعليم اجلامعي االهلي رقم (  ) 25لسنة  2016واجراء التعديالت علية ومبا
يساعد على اجياد السبل الكفيلة لتسويق اخلدمات التعليمية و االكادميية ...ومبا يعزز دور
الكليات واجلامعات االهلية يف سد االحتياجات من االختصاصات العلمية عن طريق فتح
ابب الشراكة مع مؤسسات القطاع العام واخلاص.
•تنويع مصادر التمويل وفتح اجملال ملسامهة التدريسيني واملنتسبني بنسبة معينة من رأس املال او
عن طريق االكتتاب وضمن تعليمات توضع هلذا الغرض.
•حتسني البيئة التعليمية و الرتبوية ومبا يعمل على بناء شخصية الطالب واحداث التغريات
االجيابية يف سلوكه وااتحه الفرص للطالب الظهار قدراهتم وامكانياهتم الفردية.
•التخطيط النوعي يف استحداث الكليات و اجلامعات واعادة النظر ابهليكلية العامة وعلى ضوء
احتياجات سوق العمل مبا يف ذلك نسب القبول يف بعض االقسام العلمية او فتح اقسام
جديدة او دجمها او حتويل بعضها اىل كليات متخصصة او فتح دراسات عليا او ايقاف بعض
االقسام ملدة معينة اوغلقها وغري ذلك من االجراءات اليت تؤدي اىل حتسني املدخالت.
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وبناءاعليه تقوم اجلامعات و الكليات املعنية من جانبها بوضع خطتها السرتاتيجية وابلشكل
الذي يتناسب وقدراهتا وحسب املتغريات اليت حتكمها و التوقعات املرتقبه للنهوض و التطور وضمن
االطر واملعطيات التاليه - :
1 .1رسم رؤواي تقوميية ملسرية التعليم يف اجلامعات او الكليات االهلية ...عن طريق توحيد امناط
العمل والسلوكيات حنو االصالح الشامل.
2 .2توظيف الطاقات املتوفرة واالمكانيات العلمية واملادية يف جمال املعرفة والتعليم والبحث العلمي
وتطوير االمكانيات املتاحة يف جمال االستيعاب وتوفري املستلزمات لوضع اخلطط لتنمية
املهارات واخلربات من خالل التاكيد على زايدة االندماج املهين للخرجيني ونوعية ختصصهم
لسد احتياجات السوق.
 3 .3التنسيق مابني سياسة التعليم واالستخدام لوضع سياسه للقبول تستند اىل حاجة اجملتمع احلالية
و املستقبلية و التوزيع العادل للطلبة على االقسام العلمية لتجنب حاالت اهلدر والتسرب.
 4 .4رفع كفاءة االداء اجلامعي عن طريق صقل املهارات ووضع اطر للمؤهالت الوطنية وااللتزام
مبعايري اجلودة وهتئيه الفرص لتطوير القدرات االبداعية للطلبة و التدريسيني.
 5 .5وضع منهج استثماري ( تطوير االستثمارات ) ومبا يساعد على حتقيق الفوائض املالية
و املردودات لتوسيع النشاط لفتح مؤسسات تعليمية ومراكز استشارية متخصصه للبحث
والتطوير والتدريب واالعداد املهين.
هذه هي االساليب واحللول لبناء مؤسسي جامعي اهلي رديف ومنافس للتعليم
اجلامعي الرمسي لتحقيق الكفاءه االقتصادية االستثمارية خلدمة التنمية الوطنية و البناء.
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