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االنيعرفماإلنشاءاالساسالحجرهذايعتبر

.بغدادبجامعة

بضمنهاأخرىكلياتتسعتأسيستمقليلةسنواتبعد

والزراعةوالتجارةواألدبوالهندسةالحقوق:كليات

.البيطريوالطب

  العلوممعهد:وهيعاليةمعاهدخمسةعنفضل

الهندسةومعهدالمساحةومعهداللغاتومعهداإلدارية

.البدنيةالتربيةومعهدالعلياالصناعية

المقدمة
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:إلىالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارةتسعى

فيميالعلوالبحثالعاليالتعليموتطويرتعزيز

.العراق

للمجتمعالمتزايدةاالحتياجاتتلبية.

علميةالاألنشطةمختلففيمتميزةنتائجتحقيق

العلميثوالبحوالتعلمالتعليممجالفيوالتعليمية

.المجتمعوخدمة

الرؤية
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لمؤسساتالتطورعجلةبدفعمهتموننحن

عليمالتأنظمةبمصاف  وجعلهاالعاليالتعليم

.العالمية

الحاليةاستراتيجيتهافيالوزارةاعتمدت

هيةالتوجيوالمبادئاالستراتيجياتمنمجموعة

ودعم(المستدامةالبشريةالتنمية)مبدألتحقيق

((اليالعالتعليممعاييرفيالجودةمتطلبات))

.العالميةالجودةمعاييرمعباالنسجام

االهداف
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ه أدناالتعليمية المذكورة المؤسسات تخضع جميع 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيإلشراف 

..العراق

حكوميةجامعة 35•

.معهد28كلية و 378

.والمعلوماتيةالهيئة العراقية للحاسبات •

.المجلس العراقي لألختصاصات الطبية•

.كلية وجامعة أهلية66•

قالتعليم العالي في العرا
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الجامعات العراقية
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معات الجافي العلمية التدريسيين من حملة االلقاب 

العراقية



مدرس مساعد، مدرس، استاذ )يبلغ عدد التدريسيين •

.(46،041)العراقية في الجامعات ( مساعد، استاذ

٪35االناث ٪ ، 65الذكور •

ةالمالك االكاديمي في الجامعات العراقي
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السنة الدراسية
مدرس 

مساعد
المجموعاستاذاستاذ مساعدمدرس

2013 /201215546133408031248739445

2014 /201315399142228728264440993

2015 /201415586145679356287942388

2016 /2015150371528710482330544111

2017 /2016153171532011420398446041



عراقي يدرس خارج العراق25,000•

(منحة دراسية كاملة) بعثة 40%•

إجازة دراسية1240•

ماجستير و دكتوراه78%•

شهادات اولية22%•

(2017)الدراسات خارج العراق 
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طالب دراسات أولية158،000•

%47،    إناث % 53ذكور •

القبول المركزي للطلبة
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دراسات أولية130,000•

دراسات عليا8,000•

الطلبة المتخرجين من الجامعات 

(2017)العراقية 
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QSف ترتيب الجامعات العراقية في تصني
العالمي للجامعات

لجامعات ترتيبها بين االجامعات العراقية التقدم في تواصل 

العالمية
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201620172018الجامعةاسم

550-650501-700601-651بغداد

650-601+701____الكوفة



الزراعة•

االداب•

العلوم األساسية•

إدارة األعمال•

طب األسنان•

االقتصاد•

الهندسة•

تكنولوجيا المعلومات•

العلوم االسلمية•

القانون•

علوم اللغة•

معات التخصصات الرئيسية للدراسة في الجا
العراقية
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األدب•

الطب•

التمريض والعلوم الصحية•

البتروكيماويات•

الصيدلة•

العلوم السياسية•

العلوم االجتماعية•

التقنيات•

السياحة•

الطب البيطري•



جامعات8
الموصل•

تكريت•

االنبار•

نينوى•

تلعفر•

الفلوجة•

الحمدانية•

التقنية الشمالية•

كلية84•

طالب113،000•

تدريسي10،000•

موظف9،000•

م المناطق التي كانت مغتصبة من قبل تنظي

داعش االرهابي
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.اغلق االقسام وبعثرة ونهب الممتلكات العامة•

.تخريب وسرقة المختبرات العلمية•

.سرقة األثاث المكتبي وأجهزة الحاسوب•

.سرقة وبيع الحيوانات المختبرية•

الجامعات لتخزين األسلحة والذخيرة أو استخدام مباني •

.وعائلتهمداعش االرهابي استخدامها إليواء أفراد تنظيم 

بياالنتهاكات التي قام بها تنظيم داعش االرها
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يإعادة اعمار الجامعات العراقية بعد اعتداء تنظيم داعش االرهاب

جامعة الموصل

بعد18 قبل



يداعش االرهاباعتداء تنظيم إعادة اعمار الجامعات العراقية بعد 

جامعة الموصل

بعد19 قبل



داعش االرهابياعتداء تنظيم إعادة اعمار الجامعات العراقية بعد 

االنبارجامعة 

20

بعد قبل



بعد21 قبل

إعادة اعمار الجامعات العراقية بعد اعتداء تنظيم داعش االرهابي

جامعة تكريت



رهابية التي تم اتخاذها بشأن الجامعات المتضررة جراء العمليات االالتدابير 

الهيئة والطلب وأعضاء لحل مشاكل الجامعات غرفة عمليات إنشاء 

(:وحتى اآلن2014من )والموظفين التدريسية 

اعش تعليق التعليم في تلك المناطق وعدم االعتراف بأي دراسة تحت تنظيم د•

.االرهابي

.جامعات المناطق اآلمنةفي استيعاب الطلبة اللجئين •

(.طالب60،000)2014االختبارات النهائية في عام إكمال •

.ودهوكبغداد وكركوك إنشاء مواقع بديلة للجامعات في •

.المضيفةتوأمة مع الجامعات تنظيم برامج •

.المسائيةعن رسوم الدراسات التنازل •

.للطلبة النازحينالسكن تأمين •

تنظيم داعش االرهابي
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امعتكريتفياالصلالجامعيالحرمموقعإلىتكريتجامعةعودة•

2016.

يفاألصلالجامعيحرمهماموقعإلىوالفلوجةاألنبارجامعتيعودة•

.2017عاممطلع

قنيةالتوالشماليةالحمدانية،تلعفر،نينوى،الموصلجامعاتعودة•

مواجهةمع،2017عاممنذاألصلالجامعيالحرمموقعإلىتدريجيا

الجامعاتحرممنالنطاقواسعةاألضراربسببكبيرةصعوبات

.بهمالخاصةالتحتيةالبنىذلكفيبما،والمدن

وضع خطط عمل لتقييم مدى الضرر الذي لحق بالجامعاتويجري •

.وكيفية إعادة تأهيلها

رر تستغرق المدة المتوقعة إلعادة التأهيل عدة سنوات حسب مدى الضقد 

.وتوافر الموارد المالية

التعليم بعد طرد تنظيم داعش االرهابي
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شكراً لحسن االصغاء


