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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

منذ االيام االولى لتنسمممنا من ممو ال فير لو ال فاتم  ضم ولممط الالست واالجممتراضيخياف المالت    لمممن 

ضشممممكي  كثير من االحداث ومن خالل مخم ع  من المحاوت  وقد جاءف هذه الالست من خالل معايشمممم  ال

ومعايشمم  الحاالف التو يمكن جيخاا الح  ل ل ا لمممن الطمم ابت والسممياقاف  والنحر لو الحاالف  ال خان

 والثقال .ل ع م  لسياج  وعدها منبرا  ا اتق  الخامع  عناالجتثنائي  واتجت ا وولط الح  ل ل ا  وابعاا 

 

  فاتم التع يم العالو والبحث الع مو بمحاوت البرنامج الحك مو الالاص  
 

تحديث القوانين والتعليمات واألنظمة من خالل العمل على تعديل القوانين التي صددددددد ت مراجعة - اوال :

 منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

 :تعزيز مكانة العراق في المجتمع الدولي- ثانيا :

ترشيح شخصيات اكاديمية لتولي المناصب العربية والعالمية التي يعلن عنها عن طريق كتب االمانة  -أ

وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستـددـدداـ الـددـدددكتـددـددو  السيد حصول تم قد العامة لمجلس الوز اء، و

 عبــدالــرزاق عبــدالجليــل العيســـى على منصب  ئيس مؤتمر وز اء التعليم العالي العرب.

لميددة لافدداد  من القيدداب بددالزيددا ات لعقددد االتمدداقيددات ومددذكرات التمددالم مع الجددامعددات العربيددة والعددا -ب

في مؤتمر  المشدددا كةت تموقد الخبرات، وتبادل المعلومات ونقل ثقافة البلدان وتطوير المجاالت العلمية، 

تمالم بين كليات الطب في الجامعات  وابراب مذكراتووزا   التعليم العالي في اليابان وعقد االتماقيات 

 العراقية وجامعة شميلد البريطانية

 كماء  المؤسسات التعليمية والبحثية:  تطوير -ثالثا : 

االسددددددتعداد للقبول المركزي وتطوير النظاب االلكتروني الخات بي لتسددددددهيل عملية ااعالن عن النتائ           -أ 

 عاب. 20(، وألول مر  منذ أكثر من 2017/10/15القبول المركزي في يوب ) نتائ اعالن اـ تم 

 اسددددددتحدات كليات واقسدددددداب علمية لتطوير العلوب المعرفية في مختلع المجاالت العلمية واانسددددددانية -ب

 أللية. اثنتا عشر  جامعة وكلية( 12)و

سة المسائية في الجامعات الحكومية ألتاحي المرصة لجميع  -ت ستحدات الد ا كمال ا بعدئح المجتمع شراا

االلع  ةسددبع (7000) وجبرومعالجة  المحافظات متطلبات االسددتحدات بمختلع التخصددصددات وفي جميع

 تم قبولهم فيها. طالب

من خبراتهم  لافاد المؤسددددسددددات االكاديمية  اد اجهم وادخالهم فيإعطاء المرصددددة للكماءات العائد  و -ت

 المتراكمة في تطوير األداء العلمي واادا ي.

يا نحو سددددددوق العمل  -ج ية والعل لد اسدددددددات األول بة ا منها  لافاد توجيي الجامعات ألعداد البحوت لطل

شكيالت إدا ية في المؤسسات التعليمية لالنتقال نحو التعليم التقني والمهني فضال عن إقامة  ستحدات ت وا

 المعا ض لتسويق المشا يع الخاصة بطلبة الد اسات العليا.

مقاييس العلمية الحديثة ومعايير الجود  العالمية للتواصدددددل مع التطو  الحاصدددددل بناء مختبرات وفق ال -ح

 بالعلوب وتحديث المعلومات واتاحة المرصة للطالب والباحثين لتقديم المشا يع العلمية الحديثة.

لنشددددددر في المجاالت العلمية ـات معامل التلثير العالي وتشددددددجيع لباحثين توجيي الجامعات للطلبة وال -خ

 مسالمة في تطوير األداء المؤسسي.للفي مجالت الجامعات  نشرال
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ياح وبناء منظومات لتوليد توجيي الجامعات لتوحيد الجهود نحو بحوت الطاقة الشددددددمسددددددية وطاقة الر -د

 الطاقة.

على نشددددر البحوت  الجامعات للعملفضددددال  عن توجيي دوائر العلوب والتكنولوجيا المدمجة مع الوزا    -ـ

 التي تعنى بقياسات التراكيز من اليو انيوب وباعثات الما وبيتا وكاما.

ية في الجامعات وببناء المراكز والمختبرات البحثية التي تعنى ببحوت المواد المتقدمة والنانوااليعاز  - 

 ودوائر وزا   العلوب والتكنولوجيا المندمجة.

 حياعتماد الترشدددددد عن طريقاسددددددتكمال برنام  االصددددددالح االدا ي، ووضددددددع معايير محدد   -تابعا : 

 االلكتروني للمناصب الجامعية.

تعميم لالمؤسدددسدددات التعليمة )اسدددتقاللية الجامعة التكنولوجية( كنموـج  نحو اسدددتقالليةالتوجيي  -خامسممما : 

 التجربة.

مع  االسدددتثما  في لذا المجال كافة، وتحميزتشدددجيع مؤسدددسدددات التعليم الخات في المجاالت  -: جمممااجممما  

 عدد من الكليات واالقساب العلمية. طريق استحداتعن ضمان اال تقاء بمستوى التعليم 

وادخال ماد  الحاسدددوب ضدددمن  والتعلم،مواكبة التطو ات االلكترونية والتكنولوجية في التعليم  -: جمممابعا  

 الجامعة الذكية واالنظمة االلكترونية. طريق اعتمادعن المنال  التعليمية 

 التوجيي بتمعيل برنام  الحوكمة االلكترونية واصالح النظاب االدا ي.  -: ثامنا  

شلن تبسيط إجراءات العمل وتشكيل لجان وزا ية بهذا الخصوت -: ضاجعا   ستكمال  تنميذ التوجيهات ب وا

 كافة. اادا ية والمنية المتعلقات

النمقة الخاصددددددة بموجب  طريق تلطيرعن تطوير البنى التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي  -عاشممممممرا : 

 والخات بإكمال المباني والمشا يع المتوقمة في الجامعات. 2016لمجلس الوز اء لسنة  340قرا 

لباحثين الد اسات العلمية ليتمكن الطالب واوانشاء المكتبة االفتراضية الخاصة بالبحوت  -: رحااي عش

 .وعدلا مصد ا  مهما  في بحوثهممن االفاد  منها 

 التوجيي باستخداب البرام  الحاسوبية المتطو   في البحوت والد اسات ومواكبة العلم الحديث. -أ

اادا ية والمنية والعلمية مع  اسددددتكمال المتطلباتالتوجيي باالعتراف بالجامعات والكليات االللية بعد  -ب

 المحافظة على الرصانة العلمية لزياد  فرت التعلم واالستثما  نحو القطاع الخات.

 التوجيي بتلليل األقساب العلمية لتهيئة مد سين ومعلمين لتد يس ـوي االحتياجات الخاصة. -ج

  يل من نسبة العاطلين عن العمل.ااعالن عن التعينات بعد استكمال االجراءات اادا ية بهدف التقل -د

توجيي الجامعات بلطالق حمالت  عن طريقالحد من ظالر  التصددددحر وتبوير األ اضددددي  -: ثانو عشممممر  

 التشجير واستثما  المساحات المتروكة والحماظ على الغطاء النباتي.

التوجيي بشلن العمل على مماتحة الشركات والجهات االستثما ية لمعالجة التلوت االشعاعي  -: ثالث عشر 

 العتماده في تصمية المواد الخطر .كافة والحد من تلثير لذه المواد واستكمال ااجراءات 
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  المن رم:ضحديث الق انين والتع يماف التو صدتف منذ الثمانينياف من القرن- 
 

  ال  ، ا بعة عشر فص1988( لعاب 40وزا   التعليم العالي والبحث العلمي  قم )قانون. 

  ( لسنة 25تعليمات قانون التعليم العالي االللي  قم )2016. 

 العراقية جريد  الوقائعالتي صد ت في  في تنميذلا ءوالبد ةتعليمات الترقية العلمي.  

  تقييم ومعادلة الشهادات.التعليمات 

 1997( لسنة 7عديل قانون مكاتب الخدمات العلمية واالستشا ية في مؤسسات التعليم العالي  قم )ت. 

 قي القاضيلدستو  العراالعمل على صياغة قانون خات لحماية الحريات االكاديمية بما يتوافق وا.    

 بشلنها خات البتعات واعداد كراسا. 

 كراس تثقيمي عني اصدا د اسة نظاب المقر ات الد اسية و. 

 2007 الجامعات لسنة لتد يسيسكنية ال ي اضاالاب بإقرا  قانون قطع مطالبة مجلس النو. 

 .د اسة وتعديل قانون حاضنات االعمال 

 على ليئة االستثما . يمكن عرضهاتي اعداد الخطة االستثما ية للمشا يع ال 

 ون دعم األطباء.قان 

  القطاع الخات من قبل    االنجاز، بالمشددا كة معإعداد تعليمات اسددتثما  األبنية والمشددا يع المنجز  وقيد

 الوز اء.موافقة مجلس على  الوزا   الحصوللمل ت إـاقانونيا ،  ا  الوزا   وتجعل تلك التعليمات تلخذ أطا 

نجاز بالمشدددا كة مع التعليمات المعد  من قبل الوزا   الخاصدددة باسدددتثما  األبنية والمشدددا يع قيد اا -أ      

 .2017( من قانون الموازنة لسنة 14الماد  ) وحسب نصالقطاع الخات 

من  (14( والبند)ثانيا ( من الماد  )1اسددتثناء الوزا   من القوانين وحسددب ما نص علية البندين )اوال / -ب    

 .ثما  والمشا كة في القطاع الخاتلغرض التوسع في االست 2017قانون الموازنة لسنة 

 والبحث  بتشددددددريع قانون للتعليم العالي ءعاد  النظر بجميع القوانين والتعليمات النافذ  في الوزا   والبدا

تم  إـاا  للوزا   جديدسدددما  ان تم دم  الوزا   بوزا   العلوب والتكنولوجيا وتم اختيا  ا والسددديما بعدالعلمي 

 اعاد  النظر بتعليمات الترجمة والتلليع.وبالمعل تغيير القوانين والتعليمات 

 .قانون التلمينات االجتماعية

 ( 2018قانون الموازنة.) 

  الى مجلس وتم  فعي  الداخلية()قانون صدددددندوق دعم االقسددددداب  2012لسدددددنة  7انجاز تعديل قانون  قم

 شؤ ى الدولة لغرض المصادقة عليي.

  الداخلية(.تعديل تعليمات )اسكان طلبة االقساب 

 سنوات لمنتسبي دوائر الدولة. وضع معايير اجاز  اال بع 

  الماجسددتير فقط وليس الدكتو اه   يتم منح شددهادوااقليمي فلني بموجب قانون مركز التخطيط الحضددري

نظرا  للحاجة  المركز تخصدددددصفي  كتو اهلمنح شدددددهاد  الدقانون المعهد  تسدددددعى لتغييرلذلك فلن الوزا   

 .اليها

 2012لسنة  19على االلتزاب بلحكاب قانون مكافحة التدخين  قم  لتلكيد. 

 لتعليم والتد يب التقني والمهني لمتابعة ح  أي الوزا   بمقرات مسددددود  مشددددروع قانون حوكمة ايتوضدددد

 تنميذ المشروع.و
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  : ولط اجتراضيخي  إلااتم ال فاتم لمن المحاوت الالمس  االجاجي 

، لتحديث واعتماد البحوت التطبيقية الهادفةاعتماد التد يسي الباحث والحث على استمرا ية التطوير وااـ تم 

 معايير للتكريم. عن وضعفضال  

طريق: عن وتطوير الموظمين العاملين في لذه الوزا   وـلك  واتمتتها،اادا ات الجامعية بكما تم االلتماب  

سيين التد يسي  التي وضعتاادا ات  -       ناحيةمن  ستكون ما يعني انها والطالب،لخدمة العنصريين االسا

 عملها من الو قي الى االلكتروني. تحويل   فضال  عن  ي في التطو  والتلليل المستمرديناميك وضع

  المواضيع  أحد أصبحالمستمر والتد يب اثناء الخدمة  إدا ات التعليمعن طريق اد  الوظيمي ان تطوير الك -

 يتالئم والمستجدات في حقل العمل. الكاد ، بمااالستراتيجية التي تعتمدلا الوزا   لتطوير 

كل سددتقبال الطلبة ومسدداعدتهم في    بحسددن اليتحلوا  والتسددجيل،كذلك تم تلليل العاملين في شددؤون الطلبة  -

تواجده  ل مد االكترونيا  يالزمي وطو ا  كل منهم  قملليكون  والقوانين الصاد  التماصيل االدا ية والتعليمات 

 )الرقم االلكتروني(.ونعني بذلك  الجامعة،في 

لى ان تكون لعمددل على ان تكون الجددامعددة منتجددة للعقول واالفكددا  وتعمددل عنحو االتوجددي  أصددددددبحلقددد  -

التي تنبع من حاجة المعلية صدددددات كلياتها واقسدددددامها العلمية واصدددددتخالمخرجاتها ضدددددمن حاجة المجتمع 

 المجتمع.

  وبذلك ضم ض جيه الخامعاف الى: -   

  ضكراتولممط قاعدم بياناف ل بح ث واالراتيو والرجممائ  جمم اء التو نشممرف لو الالاتا او الداخ  لمنط 

 ن س ا. الم ل عاف

  لو مط الخامعاف  ملداخ  الو ابين الخامعاف كان أاعتماا الممتحن الالاتجو والتقييم الالاتجو جمممممم اء

 .العالوأهداف البرنامج األكاايمو ولمان ج ام التع يم  الالاتا لتحقيق

 عاف العالمي  الرصممممممين  لو الالاتا حث الخامعاف التو ضقط لمممممممن الحدوا االمن  لالن تاا ع ى الخام

 اجاليو التع يم المبرمج. وضباال الالبراف  ع ى صيغ اعتماا ا  

ين ضرورة تأهيله ليكون قادر على االندماج في سوق العمل حال تخرجه ، فح•
سسات يكون جيداً فان ذلك سينعكس  بشكل ايجابي  على المجتمع وجميع مؤ

.المعرفةاقتصادياتالدولة  وبذلك تفرز مفهوم 
الطالب

ة  برامج اكثر رصانة واعتماد التدريسي الباحث ، وقامبادخالاعادة تأهيله •
لعلمية ، دورات تدريبية ، والمشاركة في المؤتمرات وتغيير متطلبات الترقية ا

.وو ضع معايير للتكريم 
التدريسي

الندواتمنوكثيروقامةكراسيناعدادوتم(التعليمبدلالتعلم)المقررات•
.التثقيفية

االنسانية•

المناهج

ونظم المعلوماتاالداريةالحوكمةواعتماد اساليب : اعادة تأهيلها•
االدارة الجامعية 

(الكادر الوظيفي)

لح ان الهادف والتطبيقي، اذا ان كثير من المشاكل التي تواجه دوائر الدولة  تص•
يجيات تكون عناوين للبحوث العلمية وهذا افضى الى بلورة وصياغة االسترات

.خمس وعشرين سياسة عامة  تعمل الوزارة بموجبها25وتحديد  
البحث العلمي
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  اعتماا معايير ج ام المؤجساف التع يمي 
  -اآلتي: ان نبين ضمن جود  التعليم، نود  دالخطوات التي تعيتعلق بما في

تصددب في تحسددين جود  التعليم  وكانت جميعها  الماضددية بالعمل على مشددا يع عدالمد  قامت الوزا   طوال 

والتي تهدف الى اال تقاء بمخرجات العملية التعليمية لتلبية متطلبات سددددددوق العمل والبحث العلمي العالي 

 وكان من المها:

اعتماد االستراتيجية الوطنية وتغيير منال  التخصصات االنسانية تحت موضوع )تطوير وتحديث الموا د  .1

 : نبين اآلتيوفيما يتعلق بذلك نود ان قية(، المعرفية في الجامعات العرا

في المحو   2022 – 2012الوطنية للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي للمد   طرحت االسددددددتراتيجية -أ

التي يتم فيها تطوير الكيمية الموا د المعرفية ضمن جود  التربية والتعليم العالي  بموضوعالذي يتعلق  الثالث

  لذه الموا د.

لجنة لتطوير وتحديث منال  العلوب االنسدددددددانية في ثالت عشددددددر ( 13اللجنة اعاله بتشددددددكيل ) قامت -ب

التخصددددصددددات اآلتية: )العلوب االسددددالمية والتا يس والعلوب السددددياسددددية والقانون والعلوب التربوية والنمسددددية 

الحضدددددري واالقليمي  واالجتماع والملسدددددمة والجغرافية واللغة العربية واالعالب واللغة االنكليزية والتخطيط

تم اقرا  ثمانية مشدددا يع، وتم البدء بتنميذلا وتشدددكيل لجنة تنميذية لمتابعة إـ  والعلوب االدا ية واالقتصدددادية(،

 الحق.وقت تطبيقها، اما المشا يع الخمسة الباقية فسيتم اقرا لا في 

 الرؤية والرسالة وااللداف لكل تخصص من التخصصات المشا  اليها اعاله.  كافة،تناولت المشا يع  -ت

 : نبين اآلتيان ، نود والتطبيق الهادف البحث العلمي .2

 تشكيلة ليئة البحث العلمي: -أ

 ( مر103( عضوا  برئاسة السيد وكيل الوزا   لشؤون البحث العلمي كما وتتضمن )33تضم الهيئة )كز ا

( وحده بحثية كما وتم تشددكيل سددتة مجاميع علمية 55و ) ا  ( مركز48تشددمل ) 2015ووحد  بحثية لغاية عاب 

حسدددددب التخصدددددصدددددات )الطبية والهندسدددددية والعلوب الصدددددرفة والز اعية والطبية واالنسدددددانية  الهيئة،في 

والتي تضم في  التخصصات،من اعضاء ليئة البحث العلمي لذه  بعضا  والتخصصات المتداخلة( ويترأس 

 . التخصصات المذكو  اكز والوحدات البحثية في كل تخصص من عضويتها المر

  سة البحث العلمي للمراكز والوحدات البحثية  وااطا الهيئة مسؤولة عن تحديد االلداف العامة سيا العاب ل

وتتولى مهاب االشدددراف على ادا   وتنظيم ومراجعة سدددياسدددة واسدددتراتيجية البحث  والجامعات،في الوزا   

وبما يسددددهم في تشددددجيع البحث العلمي المشددددترل الداخلي والتعاون العالمي بهدف  دو ية،العلمي بصددددو   

( كلسددددددداس في مراقبة impact factor) عامل التلثير ثم اعتمادمن و الوطنية،تطوير مسددددددتوى البحوت 

  العلمي.مستوى البحث 

  السدددددعي من اجل جعل نظاب التعليم العالي قاد ا  على االسدددددتجابة لحاجة المجتمع وتوسددددديع نطاق التعاون

وكذلك  المنجز ،من نتائ  البحوت التطبيقية اجل اافاد   الخات، منوالتنسدددددديق مع دوائر الدولة والقطاع 

 عن التوصيةفضال  ث العلمي، التنسيق مع الجامعات العربية واالجنبية الرصينة من اجل تنشيط حركة البح

 تنشيط حركة البحث العلمي فيها.وباستحدات او الغاء المراكز والوحدات ومتابعتها 

 -اللجان العلمية التخصصية:  -ب   

  مجاميع علمية في الهيئة ولي  من سددتوتتكون تم تشددكيل اللجان المرعية لرسددم سددياسددات البحث العلمي

الز اعية والبيطرية  ومجموعة العلوبالصدددددرفة  ومجموعة العلوب الهندسددددديةوالمجموعة )المجموعة الطبية 
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حيُث يرأس كل منها عضدددو من ليئة  (،االنسدددانية ومجموعة العلوبمتداخلة التخصدددصدددات  ومجموعة العلوب

  تخصص.المراكز والوحدات البحثية في كل  عضويتها ايضا  البحث العلمي وتضم في 

 

من قبل خبراء في لذا العلمي  العالي والبحثالمؤسدددسدددي لمؤسدددسدددات التعليم إعداد معايير وطنية لالعتماد  .3

المجال من مقر الوزا   ومؤسدددسدددات التعليم العالي وتم أعماب الصددديغة النهائية للمعايير الوطنية مع األوزان 

 الخاصة بها على الجامعات الحكومية والكليات األللية.

تشددكيل لجنة مركزية تضددم في عضددويتها مرشددح من كل دائر  من  اـا تمجود  الخدمات الحكومية  تحسددين .4

وقد تم انجاز المرحلة  الدائر ،دوائر الوزا   وانبثقت منها لجان فرعية تضددددم ممثل من كل قسددددم من أقسدددداب 

( والمرحلة الثانية )وضددع خطة التحسددين ( وقد  gap analysisتحليل المجو  ) المشددروع مرحلةاألولى من 

مرحلة الثالثة ) مرحلة التحسين (  بغية الوصول إلى المطابقة مع متطلبات دليل معايير تحسين بدء العمل بال

جود  الخدمات الحكومية المعد  من قبل األمانة العامة لمجلس الوز اء والتي تعد النوا  الرئيسدددددة لمشدددددروع 

 النافذ  الواحد .

تب ودوائر مركز الوزا   الذي يعد الحجر إتماب مشددددددروع كتابة وتوثيق إجراءات ونماـج العمل لكافة مكا .5

 طريق:عن األساس للعمل المؤسسي المبني على توثيق خطوات العمل لما لي من فائد  

  توثيق إجراءات عمل سددهلة واضددحة لعمل الموظمين للحد من االجتهادات الشددخصددية وتماوت ااجراءات  

 . وآخر موظعبين 

  وضوح مسا  العملية وإجراءاتها وتحديد المختص.  طريقعن توحيد إجراءات العمل في المؤسسة 

  .يساعد على تسلسل ااجراءات وانسيابها بالشكل الذي يحقق الكماء  والماعلية 

  نظرا لوضوح ااجراءات والتعليمات.سهولة المتابعة وااشراف 

  .سهولة تحديد الخلل اادا ي في مسا  العملية 

تحديد  عن طريقدف إلى ترصددين  وتحسددين العملية التعليمية مشددروع وصددع البرنام  األكاديمي الذي يه .6

مخرجات العملية التعليمية وتحديد طرائق التعليم والتعلم والمها ات العامة والخاصة التي تساعد على تحقيق 

 ، ( في كل مرحلة من مرحلتي النظري والتطبيقي(Outcomes Learningمخرجات التعلم المسددددددتهدفة 

 عن  فضال   ، وكذلك يحدد طرق التقييم المستخدمة للتلكد من حصول الطلبة على مخرجات التعلم المستهدفة

نوع المها ات  ناحية عن نوعية خريجي القسددددددم العلمي من ،  باب العمل ألمعلومات ا  لل صدددددددداني يعد م

 الرصينة . لو متعا ف عليي في الجامعات العالمية مثلما والقابليات التي يمتلكونها 

من تحقيق  طريق التلكدعن مشدددروع المقيم الخا جي الذي يهدف إلى ترصدددين مخرجات العملية التعليمية  .7

ر عملي حسدددب يللتلكد من ان القسدددم يد العلمي،والرقيب للقسدددم  يعد الموجيالذي  ألداف البرنام  األكاديمي،

عن عالية وضددددمان جود  التعليم العالي  ـوات كماء البرنام  الموضددددوع لي من قبل الجامعة لتخري  كواد  

تعمل على تزويد  التعليمية التيوالتلكد من ااجراءات والعمليات التي تقوب بها المؤسددددددسددددددة  طريق التدقيق

 الطلبة بمخرجات التعلم المستهدفة.

إطالق مشدددروع التصدددنيع الوطني لجود  الجامعات العراقية بعد نجاح التطبيق التجريبي للمشدددروع على  .8

الى اعطاء تسددلسددل للجامعات العراقية كافة واالقسدداب العلمية فيها وكذلك  الذي يهدفثالت جامعات عراقية، 

وفق محاو  ومؤشددرات على  افة،كما بين الجامعات العراقية  ،االقسدداب المناظر  والكليات ـات القسددم الواحد

تجا ب منظمات التصددددددنيمات العالمية من اجل اال تقاء بالعملية  طريق د اسددددددةعن ومعايير تم وضددددددعها 

 التعليمية.
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الجامعة الذكية والحث على اعتماد البرام  االلكترونية للوصددددددول الى الحكومة االلكترونية، ونود بيان  .9

 اآلتي: 

  العمل على بناء منظومة النافذ  الواحد  للخدمات االلكترونية التعليمية لجهاز ااشددددددراف والتقويم العلمي

 الشاملة للوزا  . ضمن المنظومةلتكون 

 (  تم إنشددداء موقع ضدددمان الجودWWW.qahei بالتعاون مع منظمة اليونسدددكو الذي يضدددم كل أنشدددطة )

ي على الجامعات لغرض تحقيق المائد  وتحميل أي ملمات خاصدددة وتعميم الهندسدددة،البرنام  الريادي لكليات 

فضال  بالجود  و شة العمل الخاصة بالجود  الهندسية والتي أقيمت في شهر تموز الماضي في جامعة بغداد، 

 لجامعات العراقية.اعمل عن المواقع االلكترونية ودو لا في تصنيع  عن و شة

  إنشدددداء  ابط الكتروني بعنوان التعليم( والتعلمTeaching & Learning  تابع لقسددددم ضددددمان الجود )

نشدددر محاضدددرات ومخططات تعريمية  العلمي، يتضدددمنعلى الموقع االلكتروني لجهاز ااشدددراف والتقويم 

العالي لتوضدددديح آلية االنتقال من التعليم للتعلم بغية االفاد  منها من قبل التد يسدددديين في مؤسددددسددددات التعليم 

 العمل بي في الجامعات العالمية الرصينة.سيتم العراقية والعلمي  والبحث

 العلمي والبحث  تنميذ وادا   نظاب االستما   االلكترونية الخاصة بعملية تقويم أداء منتسبي التعليم العالي

 .ASP.netالقيادات العليا والتد يسيين والموظمين في الجامعات والمعالد العراقية بلغة برمجة  من

 نظاب االسددددددتما   االلكترونية الخاصددددددة بعملية بترميز المختبرات في الجامعات والمعالد تنميذ وادا   

 .ASP.netالعراقية وبلغة برمجة 

  اعتماد نظاب اال شددددددمة االلكترونية بلغةvisual studio 2012  كجزء اسدددددداسددددددي من عملية التوثيق

التحول الى النمط  عن طريقريد الرسمي االلكترونية لربط العمل الخات بدائرتنا لحل مشاكل وتعقيدات الب

 االلكتروني لتحقيق الحوكمة االلكترونية المنشود .

 -نود بيان اآلتي: اـ ادخال المها ات الحديثة ضمن التقنيات الحديثة للتعليم التقني،  .10

  قي تم االتماق مع اتحاد  جال االعمال العرا الخات، اـتد يب الطلبة في المعامل والمصانع في القطاع

الممثل في مجلس الجامعة التقنية الوسددددطى في إلزاب اصددددحاب المصددددانع العراقيين وفي جميع المحافظات 

 دون مقابل. من العراقية في توفير فرت التد يب 

  توجيي مشدددا يع التخرج لطلبة التعليم التقني بلن تكون عملية تطبيقية وقابلة للتنميذ لتطوير المؤسدددسدددات

 التابعة للجامعة. 

 عن طريق ني االتماق مع وزا   الصددددددحة بزج طلبة التخصددددددصددددددات الصددددددحية والطبية في التعليم التق

جزء منها لتوفير التد يب يكون ضددمن خطط وزا   الصددحة وكافة لمشددا كة في حمالت الوقاية الصددحية ا

 الميداني للطلبة واكسابهم الخبرات التطبيقية. 

  تلليل الو ش والمختبرات القائمة وتزويدلا بالمواد االولية الالزمة للتد يب لال تقاء بقد ات الطلبة في

 الجانب العملي التطبيقي. 

  باجتياز دو ات تد يبية عملية  طريق الزامهمعن بناء قد ات العاملين من المنيين في مجال تخصددصددهم

 لكل منهم. تطويرية على ان يقترن ـلك بالعالوات السنوية 

  تحديث المنال  الد اسددددية في التخصددددصددددات التقنية بما يتوافق مع االحتياجات المتجدد  لسددددوق العمل

  الوزا  .في بالتنسيق مع اللجان القطاعية 

  الشددددددروع في تمعيل شددددددعب التلليل والتوظيع في الجامعات التقنية للعمل على تسددددددويق الخريجين

معا ض للوظائع  اقامةعن طريق وظائع وفقا  لتخصددصدداتهم واخضدداعهم لدو ات تؤللهم للحصددول على 
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متقدما  في  شوطا   التقنية الوسطى قطعت الجامعةوقد بمشا كة القطاع الخات والشركات العاملة بالعراق، 

 . ـلك

  تمعيل التعليم االلكتروني في الجامعات التقنية والسدددددعي نحو انشددددداء بيئة افتراضدددددية للتعليم في كل كلية

 ي من اجل زياد  المها ات التقنية وتنميذ المنال  وتطويرلا سنويا .ومعهد تقن

تم تبني ممهوب البحث العلمي فكريا  وعمليا  ليكون داعما  لالقتصدداد اـ دعم االقتصدداد الوطني بالز اعة ،  .11

ني التي تجد حلوال  عملية للمشدددددداكل التي تعا،البحوت العلمية التطبيقية  عن طريق الوطني وخدمة المجتمع 

 ومن اجل في المجال الز اعي والصناعي ، فضال  عن ـلك والسيما منها الشركات والمؤسسات والمجتمع 

دعم االقتصدداد الوطني بالز اعة تم الشددروع بوضددع برنام  اسددتراتيجي لعمل كليات الز اعة يعزز التوجي 

نحو ممهوب الجامعة المنتجة والتوجي نحو الز اعة التخصدددددصدددددية بحسدددددب طبيعة المنطقة الجغرافية للكلية 

 مع حاجة المجتمع .  الئم مخرجات تتتحقيق ويهدف الى 

لعات وزا   التعليم العالي والبحث العلمي في اعتماد مؤشددددددرات الجود  في بناء معايير تنسددددددجم وتط  .12

سيين والموظمين( بهدف اال تقاء بالموا د البشرية في قطاع  عملية تقويم االداء )القيادات الجامعية، والتد ي

  الحكومة وإطالق عملية تقييم االداء وفق برنام  الكتروني ينسددددددجم وبرنام العلمي،والبحث  التعليم العالي

االلكترونية مما يسددددداعد على بناء قاعد  معلومات حديثة توفر بيانات دقيقة تسدددددالم بشدددددكل فاعل في عملية 

 برام  تطويرية تستند الى سياسات واضحة المعالم ووفق منظو  استراتيجي. اجل وضعمن التخطيط 

عد اجراء عمليات المطابقة االعداد واالشدددددراف على امتحان الرصدددددانة العلمية او االمتحان التنافسدددددي ب .13

والتوأمة بين الكليات الحكومية واالللية من حيث المواد والممردات حتى اجراء االمتحان، واسدددددتالب النتائ  

من الجامعات ليتم تجميع البيانات والمعلومات وتحليلها للتوصدددددل الى النتائ  المتحققة اـ يتم عرضدددددها عبر 

ومن ثم اعالن النتائ  والتقرير على  للمصادقة،مية على السيد الوزير التقرير السنوي المتحان الرصانة العل

 كافة. افراد المجتمع الموقع االلكتروني لجهاز االشراف والتقويم العلمي ليطلع عليي

ألجل ضدددمان كماء  المختبرات في مؤسدددسددداتنا التعليمية تم اعداد معايير المختبر التعليمي الجيد بنوعيها  .14

(عد  متطلبات منها ) نظاب  GLPيري و تضددددمنت معايير المختبر التعليمي الجيد )السددددريري وغير السددددر

ترميز االجهز  المختبرية الموحد (ولكافة الجامعات والكليات الحكومية واالللية والذي يهدف الى انشدددددداء 

ة التحقق قاعد  بيانات شددداملة وموحد  لجميع االجهز  المختبرية في مؤسدددسددداتنا التعليمية وكذلك اعداد قائم

(checklist( والخاصدددة بمعايير المختبر التعليمي الجيد )GLP، ) اعداد معايير تصدددنيع  فضدددال  عن لذا

ؤشددرات مهنية وفق م بطريقة تعتمد الشددافية والدقة جود  المختبرات التعليمية من اجل تحديد المختبر الجيد 

 غيره.الجيد عن تضمن تصنيع المختبر 

كلية لندسة وتلليلها للحصول  ثمانية عشر االنتهاء من المشروع الريادي مع منظمة اليونسكو بتد يب  .15

جامعات والمرحلة الثانية ثمان مرحلتين تتضمن المرحلة االولى االمريكي وـلك على  ABETعلى اعتماد 

 جامعات.عشر 

مة الصددددددحة العالمية وتنميذ المراجعة إطالق )المعايير العراقية العتماد كليات الطب( بالتعاون مع منظ .16

المنظمة الدولية  الخبير فياالولى لـددددد دليل اعتماد كليات الطب  وبدعم من منظمة الصحة العالمية من قبل 

ومشدددا كة المجلس الوطني العتماد كليات الطب مع عدد من االسدددتشدددا يين من  (.WFMEللتعليم الطبي )

في  م اد اجهلوطنيين التد يسددددديين في كليات الطب بعد اعدادلم وخا ج العراق لتلليل فريق من المقيمين ا

 ش تد يبية تؤللهم لتقييم كليات الطب ومنحها االعتماد البرامجي التخصدددصدددي وتنميذ الزيا ات الميدانية و

(site visitألكثر من كلية من الكليات المستعد  لعملية تقييمها من قبل الخبراء لغرض منحها االعتماد ). 



 

9 
 

لتحسدددين جود  التعليم لكليات الجامعات العراقية في التخصدددصدددات  ا  مجلسدددلثمانية عشدددر تمعيل العمل  .17

وضع واعتماد معايير برامجية عن طريق المختلمة واشرال ممثلين من التعليم االللي في عضوية المجالس 

عتماد في تخصدددصدددية لكل تخصدددص بالرجوع الى معايير منظمات دولية معتمد  سدددعيا  للحصدددول على اال

 مؤسساتنا التعليمية.   

 

  ع ى ال فاتاف االخرىوالبحث الع مو ان تاا وفاتم التع يم العالو 

 التنسيق التعاون مط اق يم كراجتان 

 للمشددددددا كة في اتخاـ الرأي بشددددددلن  العلمي الكردسددددددتانيوالبحث  فتح الحوا  مع وزا   التعليم العالي

وتغيير القوانين واالعتراف المتبادل في المؤسدددسدددات  والبحث عمليات واجراءات ترصدددين التعليم العالي

  االكاديمية بين الطرفين.

  االعتراف بالجامعة االمريكية في

ويجرى حاليا  العمل على السدددليمانية 

 المؤسسات. االعتراف بباقي

  الشروع في فتح فرع من الجامعة

 االمريكية في بغداد.

     مع وزا فتدح أفددداق  عتدمددداد  ا

% من 5التعليم الكردسددددددتاني لقبول 

خطددة القبول لدددينددا لهم ويتم اعتمدداد 

في  خطددة قبولهم لطلبتنددا  % من 5

 .باقي المحافظات

   التلكيد على توسيع العمل العلمي

المشددددددترل بين وزا   التعليم العالي 

ع جامعات كو دستان لتنسيق مسا ات تشكيل لجنة عليا مطريق  عن  ومؤسسات اقليم كو دستان وـلك 

 .العراق العلمي فيوالبحث  التعليم العالي

  ل فاتم الع  م والتكن ل جيا بشأن اآلضو: البحثي التنسيق والتعاون مط المراكز 

  تزويد الكليات الصددديدالنية والمراكز البحثية في التخصدددصدددات العلمية التابعة للجامعات العراقية بالعدد

 منها الجامعات في المختبرات العلمية التابعة لها. دتميوالمواد المختبرية والتي من الممكن ان 

  من المختبرات الموجود  والمراكز  لافاد السدددددماح لطلبة الد اسدددددات العليا في التخصدددددصدددددات العلمية

آليددة التعدداون مع  عن طريقالبحثيددة التددابعددة لوزا   العلوب والتكنولوجيددا ألجراء التجددا ب المختبريددة 

 الجامعات العراقية.
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  التنسيق والتعاون مط وفاتم التربي 

 مدخالت التعليم العالي لي مخرجات التربية. 

  تكون مخرجات التعليم ـات وحينما  الدولة،مخرجات التعليم العالي لي مدخالت جميع مؤسددددددسددددددات

تمكنا من  المعرفة، لذاجود  عالية في االداء سدددتؤدي الى جود  بقية المؤسدددسدددات ضدددمن اقتصددداديات 

 .مع وزا   التربية السيماا ساء أفضل السبل لتكون العالقة مع الجميع طيبة و

  مع وزا   اعداد د اسة لوضع معايير جود  مؤسسات وزا   التربية ليتم طرحها في اجتماع مشترل

 .التربية

  شريعات والمنال  واللجان والتكامل في العمل للوصول الى سيق مع وزا   التربية على صعيد الت التن

  فيع المستوى.و صين  تعليم عاب

  العمل المشترل بين الوزا ات في القطاع الواحدتشكيل مجلس التربية والتعليم ضمن اعتماد. 

    الطلبة والمعلمين المجازين د اسددددديا   التي تخصعد  والسددددديما تلك التعاون مع وزا   التربية بلمو

 والبيانات وااحصائيات.

 التنسيق والتعاون مط وفاتم التالسيت 

 تم اسددتحصددال موافقة مجلس  اـ بشددلن المشددا يع االسددتثما ية واعاد  بناء المشددا يع التي لم تسددتكمل

% من ايرادات صددددناديق 80الوز اء اكمال المشددددا يع العمرانية التي تجاوزت نسددددب االنجاز فيها 

تم تشدددددكيل  اـالتعليم الموازي للحماظ عليها من التقادب واالندثا ،  العلمي ومبالغوالبحث  التعليم العالي

 .الجامعات اكمال بقيةوالعمل مستمر  خلية ازمة بدأت العمل وتم حصر مبالغ خمس جامعات

 اجتماع تشدددددداو ي في وزا   التخطيط حول الية تنميذ بع   والتنسدددددديق لعقد دعم المختبرات العلمية

  .المشا يع للجامعات والمبالغ المرصود  في صندوق التعليم العالي

 حول  التنسدددددديق مع وزا   التخطيط لعقددد اجتمدداع تشدددددددداو ي في مقر وزا   التخطيط للتبدداحددث

 .االستمسا ات التي تخص تنميذ مشا يع تشكيالت وزا تنا

 .دفع اجو  المحاضرات في الجامعات المستحدثة التي تعاني من نقص في اعداد التد يسيين 

  التعاون والتنسيق مط وفاتم الالاتجي 

  الجامعات فضال  عن المعلومات التي تخص  الوافدين،التعامل مع سما ات الدول لمتابعة شؤون الطلبة

 وطبيعة الد اسة.

  اض اقي  التعاون بين وفاتضنا ولخن  التع يم العالو والبحث الع مو النيابي 

تم عرض وثيقة التعاون بين وزا   التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي        

ساد  اعضاء ليئة الرأي والوا د  من اللجنة  اعاله وقد ابدى االعضاء  أيهم بلجراء بع  النيابية على ال

 .التعديالت عليها ثم مصادقتها
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  ) التعاون مط وفاتم الدلاع )الق م الخ ي 

االنكليزية أو محاضددددرات فنية ضددددمن بشددددلن اعتماد تد يسدددديي الجامعات كمحاضددددرين لهم لتعليم اللغة   

 العقد غير الممعل مع جامعة الكوفة.  الحال فيمثلما  نمسيتصات خاال

 وجي معالي الوزير باآلتي: 

الموافقة على التعاون مع وزا   الدفاع )القو  الجوية( بشددددددلن إعطاء دو ات في اللغة اانكليزية سددددددواء 

كون أن لذه الجامعات تمتلك  بابل، أو جامعة الجامعة المسدددددتنصدددددرية اب كانت الدو ات في جامعة بغدادأ

 ية.االعتماد

اسدددتعداد وزا   التعليم العالي والبحث د إعماب للوزا ات كافة يبين فيي تكليع دائر  البحث والتطوير بإعدا

يتم طرح موضددددددوع إيقاف الدو ات خا ج العراق في في اعطاء دو ات وبكافة القطاعات، وسددددددالعلمي 

 االجتماع القادب لمجلس الوز اء.

 

  التعاون والتنسيق مط وفاتم ال ح   

 .تحسين الواقع الصحي والبدء بالبرام  الد اسية •

 . pharm االتماق مع وزا   الصحة بشلن ال•

 مبدأباعتماد وـلك  فيها ، اطالق مباد   تحسدددين الخدمات الصدددحية والبحث عن سدددبب التردي الحاصدددل•

 ممثلي معمع  وسدددديتم االجتماعمناقشددددة الحالة مع عمداء كليات الطب والحث على تحسددددين مخرجاتهم ، 

 .وزا   الصحة للعمل ضمن اجراءات تحسين الخدمات بين الوزا تين

 

 )التنسيق والتعاون مط وفاتم الداخ ي  والدلاع )لقب ل منتسبو ال فاتضين 

  مماتحة جميع الوزا ات لتزويدنا بالمشاكل المنية واالطالع على مشاكلهم التي يمكن اعتمادلا كمشا يع

العليا وبحوت األكاديميين وطرحها لالستثما  دعما لالقتصاد الوطني واعتماد بحوت لطلبة الد اسات 

 .الجامعة المنتجة

  عمل بين قسم ااحصاء والمعلوماتية والجهاز المركزي لاحصاء.التنسيق 

 

  التعاون والتنسيق مط وفاتم الشباب والريال  

  ليلي ومدى أمكانية إعاد     تلتشدددكيل لجنة تتولى الكشدددع على نادي الطلبة والوقوف على نواقصدددي

 من مبالغ وزا   الشباب ووزا   التعليم العالي والبحث العلمي

 التعاون والتنسيق مط وفاتم الن ت 

  بين وزا تنا مالنال و شددددددة عمل علما  ان لتسددددددهيل االبتعات والتد يب لمنتسددددددبيهم خا ج العراق

 لغرض تسهيل فتح الملع الد اسي لمنتسبيهم.

 

  والتنسيق مط هيئ  الرعاي  وذوي اإلعاق  واالحتياجاف الالاص التعاون  

  تمعيل برام  التوأمة والزماالت  عبرتخصدديص مقاعد د اسددية لذوي ااعاقة واالحتياجات الخاصددة

 مذكر  تمالم او برنام  تنميذي وفق االطر العلمية والدبلوماسية المشتركة. الخاصة وفق
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   ج اف االمن ووالشؤون االجتماعي    ووفاتم العم  ال خرم والم خرينالتعاون والتنسيق مط وفاتم

 ال رنو(

  لتعزيز العمل المشدددترل وتعزيز ثقافة حقوق االنسدددان في المؤسدددسدددات العلمية ومؤسدددسدددات الدولة

 .األخرى

 

 التنسيق مط امان  بغداا 

  )وتزويد لجنة وتزويدنا بمواقع االسددددددتعمال التعليمي ضددددددمن محافظة بغداد )خرائط غير محدثة

 السياسات العامة بها.

 

   التنسيق والتعاون مط وفاتم الزتاع 

    التي يمكن اعتمادلا الوزا    بالمشدددداكل المنية واالطالع على مشدددداكل  الز اعة لتزويدنامماتحة وزا

كمشا يع بحوت لطلبة الد اسات العليا وبحوت األكاديميين وطرحها لالستثما  دعما لالقتصاد الوطني 

 عتماد الجامعة المنتجة.وبا

 

  التنسممميق والتعاون المشمممتر  وذلك من خالل ضشمممكي  لخن  ع يا لغر  التنسممميق مط وفاتم التالسيت

 ر اإليراني  لتدتيو التدتيسين لي ا.والبنك المركزي العراقو مط جامع  امير كبي

 

   اإلح ممممممماء التنسمممممميق والتعاون ما بين الخامعاف وال فاتاف األخرى وضنسمممممميق عم  بين قسممممممم

 .بالمع  ماف والبياناف اإلح ائي  والمع  ماضي  والخ اف المركزي لإلح اء لتزويدهم

 

 الن تاا ع ى الخامعاف لو الالاتا وبرامج االبتعاث والت أم ا 

 ستراتيجية لالب في االختصاصات الناد    مئة بعثة إطالقوقد تم تعات واعداد كراس لذلك، وضع ا

اسدددتراتيجية لالبتعات ضدددمن مبدأ  تم وضدددعوقد للد اسدددة في الجامعات العالمية الرصدددينة بعد ان 

والثانية  2005الثالثة بعد اول وجبة عاب  لي الوجبةالبعثة  وتعد لذهالتخصصات الناد   والحديثة، 

ا سددددهل عملية التقديم والترشدددديح المنظومة االلكترونية الخاصددددة بها مم إطالقتم قد ، و2012عاب 

 للطلبة كافة.

  في تخصددص لندسددة النمط والغاز الى جامعة  وعشددرين بعثةخمس ( 25)وضددع آلية على ترشدديح

على شددهاد  الماجسددتير في تخصددص  من الحاصددليناه أمير كبير اايرانية المقدمة لد اسددة الدكتو 

لة الكاد  التد يسددددددي المتخصددددددص في لذا يعد من الدول النمطية ولق ان العراق، ـلك النمط والغاز

 المجال في الجامعات العراقية ضمن حملة شهاد  الدكتو اه.

   حة في لذا المجال.خصص الطب النمسي لسد الحاجة الملفي ت عشر  بعثةخمسة ( 15)إطالق 

  د اسدددددية في تخصدددددصدددددات العالج الطبيعي واألطراف الصدددددناعية  بعثة ثالثين( 25) تخصددددديص

االتماق على توزيعها حسدددب  تم قدو والدكتو اه،للحصدددول على شدددهاد  البكالو يوس والماجسدددتير 

الشهاد  المطلوبة ودولة الد اسة وكيمية توزيعها بين وزا تي التعليم العالي والبحث العلمي ووزا   

 الصحة.
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 افتتاح فرع لجامعة نو ثامبتون  افضددى ـلكعلمية مع الجامعات العالمية وقد تطوير برام  التوأمة ال

 البريطانية في جامعة بابل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات وستستقبل اول دفعة من الطلبة.

 .ان برنام  التوأمة قد توسع ليشمل برنام  آخر بين جامعتي بغداد وجامعة سنوبرن األسترالية 

 ألجددانددباوعرب الطلبددة الت د اسدددددديددة عراقيددة في معظم الجددامعددات لقبول تم اقرا  طرح زمدداال 

ية،  ية الى دول العالم وممن منحوا العراق فرت د اسدددددد يا واالول لد اسدددددددات العل منح العراق  اـل

 الجامعات العراقية. هو ية ا مينيا باختصاصات مختلمة منزماالت د اسية الى جم

   ( ألع 15لتوأمة بين جامعتين سدددنوبرن وبغداد ولو )ايتم اعتماد  اتب طالب البعثة ضدددمن برنام

 د اسية  دون اجو من دوال  امريكي و

  تخصدديص منح د اسددية لمنتسددبيها او غيرلم بهدف بناء المالكات لإلزاب الجامعات والكليات االللية

 .في ضوء حاجة االقساب العلمية فيهافيها والتد يسية 

  تطوير برام  التوأمددة العلميددة مع الجددامعددات العددالميددة وقددد نجم عن ـلددك افتتدداح فرع لجددامعددة

 .نو ثامبتون البريطانية في جامعة بابل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات

  التعاون مط المؤجساف الدولي  وابرام مذكراف ض اهم لو مخال التع يم العالو 
 

  السو لو الخامعاف العراقي  وجامع  ش ي د البريساني ابرام مذكراف ض اهم بين ك ياف 

  :اعداا تجال  ض اهم مط جامع  ش ي د ضتطمن- 

 20الدكتو اه مع تخمي   قبول طلبة من البكالو يوس لد اسة.% 

 .توفير فرت للد اسة السريرية لألطباء العراقيين 

  أشهر. 3-1توفير فرت تد يبية للتد يسيين العراقيين في الجامعة للمد  من 

  فرع للجامعة في العراق.مكانية افتتاح أ حولالبحث مع  ئيس الجامعة التقنية الماليزية 
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  ض قيط مذكرم ض اهم بين الخانبين العراقو والمخري 

 اكمال د استهم ا  ( مقعد 70سيتم تقديم زماالت د اسية سنوية للطالب العراقيين والبالغ عددلا ) اـ

سانية، ويقوب العراق بتقديم العليا  )ماجستير، دكتو اه( في مختلع المجاالت الطبية والهندسية واالن

سة الماجستير في اختصاص سنويا  لد ا سات االسالمية وعلم  اتعشر  مقاعد  اللغة العربية والد ا

 .االثا 

 

 لن ايا التالوضعزيز التعاون بين العراق ولرنسا لو مخاالف التع يم العالو ضطمنت خساب جعالن ا: 

  اسددددتئناف برنام  المنح الد اسددددية للطلبة العراقيين للماجسددددتير والدكتو اه في تخصددددصددددات علوب

  .الهندسة والحقوق والعلوب السياسية

  سية في تد يب مد سي اللغة المرن

الجددامعددات سددددددعيددا  لتعزيز انتقددال 

الطلبة العراقيين الى فرنسا، فضال 

جامعدة  تلليدل  عاد  اعمدا  و عن أ

الموصدددددددل، ودعم كليددات جدامعددة 

الموصددددددل في أطا  التنسدددددديق مع 

 .المانحين

  انشدددددددداء مكتبين لوكددالددة كددامبوس

فرانس في فرعي المعهد المرنسددي 

تمكين الطلبة من  العراق، بغيةفي 

عدرف عدلددى الدتددعددلدديددم الدعدددالدي الدتدد

   االختصدداصددات التي تناسددباالسددتشددا ات ومسدداعد  الطالب على اختياالمرنسددي فضددال  عن تقديم 

عد   مع الشددددددراكة الجامعيةوإحياء  العراقية،اللغة المرنسددددددية في الجامعات  ودعم اقسددددددابمؤلالتي 

فيران او معهد الد اسات السياسية في با يس والشراكة الحالية مع  –جامعات منها جامعة كليرمون 

 .جامعة ا توا

 سددددددين العراقيين العمل مع التعاون مع المركز الدولي للرياضدددددديات البحتة والتطبيقية مما يتيح للمد 

 .نظرائهم من عد  جامعات فرنسية

 استحدات شبكات فرنسية عراقية تابعة لوزا   التعليم العالي والبحث العلمي العراقية. 

  في فرنسا. د اسة في العليا أكملو أتشكيل جمعية ممن سبق وان منح 

 .احياء الجمعية العراقية لمد سي اللغة المرنسية 

  المبرم  مط مؤجس  جمت اإليراني مذكرم الت اهم 

  كتابا  من مؤلمات المؤسسة وسوف سيتم اختيا لا من الجانب العراقي  128تم االتماق على ترجمة

 كتب للمرحلة األولى(.عشر  10على ان تتم الترجمة وفقا  لمراحل وقد تم اختيا  )

 ى اللغة العربية ليتم تعميمها ترجمة االتماقية التي وقعت بين وزا تنا ووزا   الصددددددحة االيرانية ال

  .وتنميذ ما يمكن منها من قبل الوزا   او تشكيالتها

  مذكرم ض اهم وبرنامج ضن يذي مط ك با 

  تم توقيع محضر تعاون مع كوبا وفق االطر العلمية والدبلوماسية المشتركة وتطوير التعاون الثاني

 العلمي والثقافي مع كوبا.
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   اإلعالن عن مذكرم الت اهم االض اقي  مط جامع  واضرل  الكندي 

طلبة البعثات او النمقة الخاصددددددة  دوال ، وتحميزأالف  حوالي ثالثة اسددددددة   فيها التي تكلع الى أجو  الد

وتمتح  معها. للحصول على القبول في الجامعة وينطبق ـلك على جميع الجامعات التي تم عقد اتماقية تمالم

 .عن لذه المرت بشكل مستمرمواقع البعثات واالعالن  في

  ض عي  االض اقي  مط منحم DAAD وقد ضم ض قيط مذكرم ض اهم مط الخانو االلمانو. 

 .مذكرم الت اهم لو مخال التعاون السياحو بين العراق واألتان 

 

 ض قيط مذكرم ض اهم لو مخال التع يم العالو بين العراق وضركيا  

العراق وتركيا مذكر  تمالم للتعاون في مجال التعليم العالي وتبادل الخبرات العلمية وتضدددددمنت المذكر  وقع      

التي وقعها عن البلدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتو  عبد الرزاق العيسى و ئيس مجلس التعليم 

الدكتو  حيد  العبادي ونظيره التركي  ئيس الوز اء السدديد  لتركي عصددمت يلماز في بغداد بحضددو العالي ا

االتماق على تبادل الخبرات والهيئات التد يسددددددية والباحثين والوفود الممكر  تضددددددمنت وقد لي يلديريم، بن ع

العلمية والتعليمية وتعزيز التعاون في 

لعدددالي بمدددا يخددددب  يم ا تعل ل مجدددال ا

 المصلحة المشتركة للبلدين.

  تم االتمدداق على تبددادل الخبرات

هيئات التد يسددددددية والباحثين وال

 والوفود العلمية والتعليمية.

  تشدددددجيع البلدين بتبادل الخبرات

واألفكددا  في المجدداالت العلميددة 

ين  ب لوجيدددة واادا يدددة  ن ك ت ل وا

مؤسددددددسدددددددددات التعليم العدددالي 

والجدددامعدددات ومراكز البحدددث 

 العلمي.

  تنظيم برام  د اسية مشتركة بين

األولية والعليا وتسدهيل مشدا كة طلبة الد اسدات العليا في البرام   البلدين على مسدتوى الشدهادات الد اسدية

اتمق   العراق وتركيا   على تبادل التد يسدددددديين والطالب والخبرات االكاديمية مع الجامعات  البحثية، وقد

 التركية الرصينة في أطا  مذكر  التمالم المبرمة بين البلدين.

 طلبة العراقيين الى الجامعات التركية لد اسددة التا يس العراقي االتماق على وضددع آليات خاصددة بابتعات ال

 .في اال شيع العثماني

 لتسهيل المنح والزماالت الد اسية للطلبة العراقيين عبر قنواتها الرسميةاستعداده  الجانب التركيبدى ا. 

 في دعم وتلسيس مركز االحصاء السكاني.مسالمة ال 

  التي يتعامل معها الطلبة العراقيون وتعزيز االشراف المشترل بين أساتذ  زياد  قائمة المؤسسات التعليمية

 .البلدين
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  منح  ل لبرايت االمريكي 

 .ان وزا   التعليم العالي عازمة على مضاعمة االعداد المشا كة في البرنام  سنويا 

  الى التوجي الى عقد مذكر  تمالم مع الجانب األمريكي لغرض تلسددديس صدددندوق مشدددترل سددديؤدي

 .اتاحة المرصة ألكبر عدد ممكن من الطلبة العراقيين المتميزين للمشا كة في البرنام 

 

   االض اق مط مؤجس  لريدتيك ايبيرف االلماني 

  .االتماق على برنام  تنسيقي خات بالمنح الد اسية للطلبة العراقيين 

  المانية –صينية وعراقية  –التماوض مع السما تين الصينية وااللمانية لتلسيس جامعتين عراقية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   جمكاني  التتاا لرع ل خامع  لو العراق. ح ل االض اق والبحث مط تئيس الخامع  التقني  الماليزي 

 )ض عي  التعاون مط الركن )االمريكو وال رنسو 

  الراغبين في  القبول الطلبة ليهتسددالجامعات االمريكية والمرنسددية عن قرب وبيسددالم في التعريع

 .طبيعة الحيا  في كال البلدينبالدا سة والتعريع على 

  الت جه الى عقد مذكرم ض اهم مط الخانو األمريكو 

  الى اتاحة المرصة ألكبر عدد ممكن من الطلبة العراقيين  سيمضيلغرض تلسيس صندوق مشترل

  .المتميزين للمشا كة في البرنام 

  طريق عن حرت العراق على توطيددد العالقددات االكدداديميددة وتطويرلددا مع الجددامعددات االمريكيددة

لجامعة امع وفد من السددددددما   األمريكية في وضددددددع آليات وخطوات اسددددددتكمال تلسدددددديس  التباحث

ماق  غداد واالت عة المنال األمريكية في ب ما يواءب  بطبي تد س، وب ية األمريكية التي سدددددد لد اسدددددد ا

  .معلية لحاجة سوق العمل العراقياالحتياجات ال
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 الخامع  االمريكي  لو بغداا 

حرت العراق على توطيد العالقات االكاديمية وتطويرلا مع الجامعات االمريكية عن طريق التباحث مع 

واالتماق وفد من السما   األمريكية في وضع آليات وخطوات استكمال التلسيس للجامعة األمريكية في بغداد 

على طبيعة المنال  الد اسية األمريكية التي ستد س، وبما يواءب االحتياجات المعلية لحاجة سوق العمل 

 .العراقي
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  ضعزيز التعاون الع مو مط منحم  ايركس االمريكي 

 العلمي مع سدددوق العملوالبحث والبحث العلمي  الهدف من لذا المشدددروع لو  بط منظومة التعليم العاليان 

إن  بط منظومة التعليم اـ لمعرفة احتياجاتي المهنية و فده بالطاقات البشرية من خريجي الجامعات العراقية، 

سيجعل مخرجات التعليم العالي   تلبي الحتياجاتوالتقني المهني  والسيما التعليمالعالي بقطاعات سوق العمل 

  الذي سيسالم في تحقيق التنمية االقتصادية.العاب وسوق العمل ضمن القطاعين الخات 

ر التعليم العدددالي وزيواكدددد السدددددديدددد     

لدكتو  عبد ا العلمي األسددددتاـوالبحث 

الرزاق العيسددددى أن الوزا   ماضددددية 

ستراتيجية تلبية مخرجات التعليم  في ا

المهنيددة والتقنيددة الحتيدداجددات سددددددوق 

 العمل في القطاعين العاب والخات

البرنددام  يسدددددددداعددد العراق ان لددذا و    

ي القطاع جاوز التحديات التي تواجلت

 اسددددددتقطدداب أصددددددحددابالخددات في 

االختصدداصددات المرشددحين للوظائع 

وتطويق الثغرات في لدددذا الجددداندددب 

دول  من  ا الذي  يشددددددغل التماما كبي

أن الوزا   ماضددددددية في اسددددددتراتيجية تلبية مخرجات التعليم المهنية ، المتحد  العالم الكبرى ومنها الواليات 

 بط منظومة التعليم العالي بسدددددوق ي القطاعين العاب والخات عن طريق العمل فالحتياجات سدددددوق  والتقنية

بقطاعات سدددوق العمل سددديجعل  والبحث العلمي  إن  بط منظومة التعليم العالي اـ» اادماج المهني »العمل، 

العمل للقطاعين حتياجات سوق السيما التعليم المهني والتقني تلبي اووالبحث العلمي  التعليم العالي مخرجات 

 .الذي سيسالم في تحقيق التنمية االقتصادية، الخات العاب و

 الخامعاف لو الت نيف العالمو ض اص  الخامعاف العراقي  ضقدم ا لمن ض نيف  م قطQS   

ل خامعاف  QSحققت عدا من الخامعاف العراقي  ضقدما لو ض نيف اذ   مقاتن  بالعام المالو

 .العربي 
 

 ف الخامع  التس س 

 1 جامع  بغداا 13

 2 جامع  باب  23

 3 جامع  الن رين 34

 4 الخامع  المستن ري  37

جممامعمم  االنبممات وجممامعمم  كربالء والخممامعمم   (70-61)لمن حدوا العتب  لمن 

 التكن ل جي 

5 
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  العراقي  المنشمممممم تم لو المخالف العالمي  الرصممممممين  ذاف التأثير العالو والتو عدا البح ث

 لبحث.ا ضندتا لو محركاف
عدد البحوت العراقية المنشو   في المجالت العالمية الرصينة ـات التلثير العالي التي تند ج في محركات    

متوقع ان تصددل النسددبة الى ولذه النسددبة في ازدياد ملحوظ ومن الالبحث الرصددينة كالسددكوباس وغيرلا، 

 .2017في نهاية عاب  20,000

 .قياسا  لألعواب السابقةمعات في التصميات العالمية مرتمعا  أصبح تسلسل الجا الذ    

 

 
 

 

 

  العراق يحت  الم قط العاشر عربيا بالبح ث المنش تم لو بياناف جك باس العالمي 
  اسالعاشر عربيا على صعيد البحوت المنشو   في قواعد البيانات العالمية سكوباحتل العراق الموقع. 

  حيث إن عدد البحوت المسدددجلة للعراق ضدددمن بيانات سدددكوبس العالمية قمزت إلى ثالت وعشدددرين الما

محققا بذلك قمز   عشددددددر،ومئتين وثالت 

الى المرتبة العاشددددددر  عربيا من أصددددددل 

ي ثمانية عشدددددر دولة عربية مشدددددا كة ف

 قواعد البيانات.

  ( عالميا بعدد 76) العراق التسدلسدلاـا شدغل

بحوثي البالغة ثالثا وعشدددرين الما ومئتين 

 .وثالت عشر بحثا  
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  القب ل المركزي لو الخامعاف والك ياف 
  ما و 127اعالن قبول ية  474أل لد اسدددددد نة ا جامعات للسدددددد بة في ال با وطال ، في يوب 2017/2018طال

 عاب. 20مر  منذ أكثر من  (، وألول2017/10/15)

طالبا   8447 وصلت الىزياد   ان لنالك إـا

عددداب المركزي للقبول القيددداسدددددددددا الى 

  الماضي.

علمددا ان نتددائ  القبول المركزي في العدداب 

 (.2016/10/26الماضي ظهرت يوب )

  ألع  30كدددذلدددك تحقق قبول أكثر من

لب في الجدامعدات والكليدات االلليدة  طا

لعلمي واألدبي من خريجي المرعين ا

 وأبناء التد يسيين وـوي الشهداء

  تم توزيعهم على الجددامعددات الحكوميددة

 قنا  قبول لي: ــ 14 عن طريقكافة 

% االوائل 10 تم قبولالمركزي القبول      

القبول الحكومي الخات  األسدداتذ ابناء  وقبول  الوقمين الشدديعي والسددني وقبول طلبة من خريجي المعالد

 .    قبول الطلبة من خريجي السنوات السابقةو القبول المباشرو قبول ـوي شهداءو الصباحي

 قبول المعلمين و قبول المتميزين في دوائر الدولة و ترشددديح طلبة العاب السدددابقتعديل  والقبول المركزي     

 قبول طلبة الدو  الثالث. و  عادلةقبول اصحاب الشهادات المو

 من ابندداء محددافظددات ميسدددددددان والمثنى وواسددددددط للعدداب 100بنسددددددبددة  اعتمدداد القبول لكليددات الطددب %

 االطباء. من نقصا   التي تعانين المحافظات ، كونها م2016/2017

  2017/2018% في كليات الطب للعاب 50قبول ابناء المحافظات الثالثة بنسبة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل عام الدتاجو الخامعاف والك ياف الحك مي  واأله ي  ل دتاجاف األولي  العراق لوتجم بيانو ي لو اعداا المقب لين 

(2017-2016/ 2017 -2018) 
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 مقعداَ اتاجياَ مخانيا  لمن التال  اف السبي  لو الخامعاف والك ياف االه ي 530ض لير 

الطبية   في ايجاد فرت د اسدددية مجانية عن طريق توفير مقاعد د اسدددية مجانية ضدددمن التخصدددصدددات       

% فلعلى ممن لم تؤللهم معدالتهم االلتحاق بالكليات  95الجامعات والكليات االللية ألصحاب معدالت الـ 

 .الحكومية في لذه التخصصات

 .والسيما ابناء الشهداء والحشد الشعبي وابناء محدودي الدخل واألسر المتعممة وسكنة القرى واأل ياف      

 يا ااخ  العراق قب ل ر ب  ل دتاجاف الع  
ويمكن مالحظتها في  2017/2018طالب وطالبة في الد اسات العليا خالل السنين الد اسية 10886تم قبول 

 الجدول ادناه

 

 
 

 ااخ  العراقالخامعاف العراقي  عدا المقب لين بالدتاجاف الع يا لو ا بيانو ي لوتجم 

 (2018- 2017 / 2016-2017)ل عام الدتاجو 

 

  المنظومدددة االلكترونيدددة الخددداصدددددددددة بدددااجدددازات الدددد اسدددددديدددة داخدددل العراق عبر الموقع تصددددددميم

 ( . ejaza.rdd.edu.iqااللكتروني)

  يكون التقديم(  لاجازات الد اسددددددية داخل العراق الكترونياon-lineحسدددددددب تعليمات منح اال )  جاز

 الخات (ejaza.rdd.edu.iq) االلكتروني الموقع طريق عن، 2011لسددددددنة  165الد اسددددددية  قم 
 .وتشكيالتي العالي التعليم وزا   لموظمي العراق داخل الد اسية بااجازات

 االمتحان االلكتروني لماد  اللغة اانكليزية لطلبة الدبلوب العالي. -

 امتحان كماء  اللغة اانكليزية والحاسوب للطلبة المتقدمين للد اسات العليا.  -

 التنافسي االلكتروني للطلبة المتقدمين للد اسات العليا.االمتحان  -

 االمتحان التنافسي االلكتروني. -
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 الجامعات على تبني  الطلبة، وحثاـ نال الموضوع استحسان  ،اعتمد االمتحان التنافسي االلكتروني

 نمسها.بالطريقة االمتحانات الشهرية والمصلية  مشروع جعل

 ( مقعد 2( مقعد للقنا  العامة و )1كافة وبواقع ) التوسدددددديع للجامعاتاقرا   اـ تم خطة القبول عيتوسدددددد

( مقعد 2زياد  الخطة للتخصددصددات المطلوبة وبواقع ) ليئة الرأي ال تمانعشددرط ان للقنا  الخاصددة، 

 ( مقعد للقنا  الخاصة.4للقنا  العامة و )

   سي الحالي اال من سات العليا المقبولين للعاب الد ا سة طلبة الد ا ضمن عدب الموافقة على تلجيل د ا

الطالب المؤجل ضدددمن يدخل على ان تالفيا  لعملية شدددغل مقاعد طلبة العاب القادب،  محدود  جدا   حدود

 .اسو  بالمتقدمين الجددمنافسة التقديم للسنة القادمة 

 الحصددددول على اسددددتثناءات او عدب ممانعة من اجل  سددددال الطلبة الى الوزا   عدب قياب الجامعات بإ

 .ناتالتعييفي عملية القبول في الد اسات العليا والحصول على والسيما للقبول 

  لتقديم إلى ا لبالنسبة للكليات التي منحت عدب ممانعة لبع  منتسبيه الكليات،الد اسات العليا لمنتسبي

لنالك فائ  )بحسدددب نسدددبة الطالب سددديما في األقسددداب التي تعاني من المائ  وال  ،الد اسدددات العليا

ستي  سنوات د ا سها للتد يسي( تم اقتراح ان يخدب المنتسب   كلية تعاني ةأي في جامعة مستحدثة اونم

فضددال  عن التلكيد على القرا  السددابق بلن يكون نمس الشددرط بالنسددبة لذوي من النقص في تخصددصددي 

 .%65تقل عن المعدالت التي 

  تدوير قنوات القبول في الد اسددات العليا التي لم يتم ملء جميع مقاعدلا ليتم تحويلها الى قنوات النمقة

وفي حال عم وليس العامة ويتم تدوير القنوات الثالثة لشدددريحة الشدددهداء فيما بينهما  حصدددرا  الخاصدددة 

 .ةالعدد الكافي يتم تحويلها الى النمقة الخاصتقدب 

  المحاضددرات في الد اسددات العليا ان تكون لنالك قاعة نموـجية يتم فيها تسددجيل المحاضددرات توثيق

 العالمية.، خاصة بالد اسات العليا اسو  بالجامعات   منصات وبرام  د اسية الكترونيةبغية بلو 

 للقبول في الد اسات العليا:  جديد  إضافة شروط- 

ضدددددمن ضدددددوابط وشدددددروط القبول للطالب خالقية تضدددددمين حاالت الغر واال لاب والجوانب اال -

عتبا ا  من الموج الد اسدددددي لطلبة الد اسدددددات االولية العليا ويتم العمل بهذه الضدددددوابط اللد اسدددددات 

ية  لد اسدددددد نة ا لة، وتقوب دائر  البحث  2017/2018المقبولين للسدددددد وكذلك تمعيل عمل لجنة المقاب

 ـلك. والتطوير باتخاـ ما يلزب بشلن

 ى طلبة الد اسات العليا.شراف علاال -

 الد اسات العليا من اختصات وزا   التعليم العالي والبحث العلمي. لطلبةالمشرف اختيا   -

  وسددددددترتبط مع تعميم يكون من صددددددالحية الجامعة ادخال التعليم االلكتروني لطلبة الد اسددددددات العليا

 االلية. يعتمدالتد يسي الذي 

  ( الى داخل العراق2015-2014اسي )خا ج العراق للعاب الد تحويل مرشحي االجازات الد اسية. 

  جة حاالت من تجاوزت ما ( 45) أعما لممعال عدب  عا تا يس حصددددددول الموظع على  بلن يكون 

عاما ( وقت الحصول  45الممانعة لو األساس الحتساب العمر أي ان ال يتجاوز عمر الموظع عن )

 عشر  حاالتعلى موافقة دائرتي، على أال يزيد ـلك عن 
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   البعثاف والزماالف واالجافاف الدتاجي 
الوزير االستاـ الدكتو  عبد الرزاق عبد الجليل العيسى على المية برام  االبتعات والتوأمة السيد أكد 

والتد يب خا ج البلد، لما في ـلك من دو  فعال في نقل أحدت الخبرات والمعلومات وتسخيرلا 

 للنهوض بالبنى التحتية.

دائر  فضال  عن ، 2016التقرير السنوي لدائر  الد اسات لسنة عن طريق تم جمع البيانات ادناه لقد  

 البعثات والعالقات الثقافية/ قسم الد اسات خا ج العراق.

المقبولين في  لبةفر  عن لذا الموضوع لوحظت زياد  في اعداد الطاومن خالل د اسة البيانات المتو

بالتراجع في عدد الد اسات العليا خا ج  مقا نة   ا  ( طالب2190العراق بما ق ) الد اسات العليا داخل

االقتصادي وقلة توفر التخصيص المالي مما دفع بالطالب للجوء  اـ بعود السبب في ـلك للعاملالبلد، 

 الى الد اسات في الداخل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ل عام الدتاجو القب ل لو الدتاجاف ااخ  العراقتجم بيانو ي لو 

(2017-2016 /2017  -2018) 

 

  لو تقديم  سدالتي واعتماد أحد الضدوابط والشدروط المطلوبة في البعثات الد اسدية السدابقة والحالية

للزماالت الد اسية حيث  بالنسبةا الحال توصية من استاـين معروفين مترجمة باللغة االنكليزية وكذ

 .نمسي اختصاصي ب المرشح بثالثة  سائل توصية من يطال

  ماعدااعتماد المد  التي يقتضددديها الموظع المبتعث خا ج فتر  االبتعات والتمديدات المسدددموح بها 

على ان تحسدددب العالو  او الترفيع  ضاغرألدون  اتب وعدب احتسدددابها من االسدددتثنائية لي اجاز  

 الد اسية ألغراض الخدمة المضاعمة. المد ضمن 

 صدددددد بع  التخصدددددصدددددات الناد   التي يحتاجها السدددددوق كاألطباء  ياآللية الجديد  لالبتعات ل 

ضدددددمن حاجة من الطلبة النمسددددديين ولندسدددددة النمط واالقتصددددداد ومن ثم يتم اقرا  ابتعات مجموعة 

ي تحتاج الى ابتعات ولي: الناد   التي سددديتم اد اجها والتمؤسدددسدددات الدولة لتلك االختصددداصدددات 

 )تكنلوجيا التعليم، االقتصاد الرقمي(.
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 التدتيس وررائق ضس ير وضحديث المناهج 
التطو ات العلمية   قياب الجامعات والكليات الحكومية واالللية بتطوير وتحديث المنال  الد اسددددددية لمجا ا 

في الجامعات العالمية، وكذلك غلق بع  االقساب العلمية التي ال تتالئم مخرجاتها مع حاجة السوق والعمل 

 على فتح اقساب جديد  تتالئم مع مخرجات الجامعات والكليات االقليمية والعالمية الرصينة.

  مقر ات والتحديث الواجب ود اسة منال  الاعتماد نظاب المقر ات وتشكيل لجان لألقساب العلمية لمناقشة

اعتبا ا  من العاب  قر اتمالجامعات المسدددتحدثة وتطبيق نظاب فضدددال  عن الالكليات والجامعات  اعتماده في

وتهيئة مسددتلزماتي والتحضددير لي بتد يب القيادات والتد يسدديين واتاحة المرصددة  2019 -2018الد اسددي 

للجامعات لتطوير برامجها التعليمية ضددددددمن معايير دولية من اجل زياد  مها ات الخريجين وتلليلهم نحو 

 العمل الخات او الحكومي.

 جامعة لكل الجغرافية البيئة خصوصيات مراعا  مع تالجامعا بين مشتركة منال  ايجاد. 

 االلكترونية. .الشبكات نظاب في والكليات الجامعات و بط االلكتروني والتعليم الحديث التعلم وسائل تعزيز 

 منها في مجال استحدات المنال  وطرائق التد يساالفاد   وكيمية الخا ج في العراقية الكماءات. 

  المنال  الد اسية وبشكل مبرم .ادخال جرائم البعث في 

 عتماد عات االللية و بطها بخطة القبول فضددال  عن ااعتماد تعيين ـوي الشددهادات العليا في الكليات والجام

 إخضاعهم لدو ات طرائق التد يسيين.وفي الجامعات الحكومية مثلما لي الحال تلليل المعينين 

 ستحدات مؤسسة تعني باعتماد مؤسسات التربية والتعليم اعداد د اسة الى االمانة العامة لمجلس وز اء ال

 العالي ومراقبة جودتها. 

  اإلنساني .لو التال  اف  ا  اتاجي ا  خ من 13ضس ير المناهج وضحديث ا 

 .شك ت لخان جديدم لتحديث مناهج االثات وحق ق االنسان والديمقراري  وال غاف 

  .ضحديث مناهج ك ياف السو 

  سو عراقي  وبالتعاون مط جامعتو ش ي د وليستر البريسانيتين.ل ضحديث المناهج لو خمس ك ياف 

  :لمن المعايير الرصين  والمعتمدم لو وفاتم التع يم العالو والبحث الع مو ضم اجتحداث- 

 (6.كليات جديد  من ضمنها كليات طب في كل من البصر  وبابل وابن سينا ) 

 2016/2017في مختلع االختصاصات في الجامعات الحكومية لعاب  ا  فرع 18وقسما  علميا   15و. 

  (60) علمي في الجامعات والكليات االللية. ا  قسم ستين 

 سات عماد  مشروع اعتماد  على يوتعميم تجريبي كمشروع والكوفة بابل جامعتي من كل في العليا الد ا

 للنهوض أكبر دو  اعطاء في تكمن العليا الد اسددات عماد  مشددروع المية انالعراقية،  الجامعات جميع

 العراقية. الجامعات في العليا الد اسات بواقع

 ( 50اسددتحدات أكثر من ) للد اسددات العليا واسددتحدات د اسددة ما بعد الدكتو اه وتحديد  ا  تخصددصددخمسددين

 ضوابط خاصة بها.

  حسددددب حاجة الموقع باسددددتحدات الد اسددددات العليا في االختصدددداصددددات المتناظر  في الجامعات العراقية

والمكان الجغرافي للجامعة مع مرعاه متطلبات الحاجة المعلية لسددددددوق العمل عند اعداد خطط القبول في 

العليا في الجامعات  الد اسدددات العليا فضدددال عن الطاقة االسدددتيعابية لألقسددداب العلمية المعينة في الد اسدددات

وماجستير  ( د اسة )دبلوب27بلغ  )2018 -2017ان عدد الد اسات العليا المستحدثة للعاب علما  العراقية، 

 من الجامعات العراقية وبمختلع التخصصات اانسانية.عدد ( في ودكتو اه

 .تلسيس مركز بحثي بالد اسات السكانية  
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  لمممممن المعايير 2018-2017الدتاجممممي   والخامعاف ل سممممن التتاا الدتاجمممم  المسممممائي  لو الك ياف

 المعتمدم.

 

 ( لجنة لتدقيق ومتابعة نشاطات الكليات االللية علميا وادا يا.60تشكيل ) 

 (8.كليات في الجامعة المستنصرية ) 

 (13.كلية في جامعة بغداد ) 

 (13. كلية في جامعة البصر ) 

  استحدات جامعة تقا ب األديان.  ولي لنال خطو 

 .وضع الخطوط الرئيسة الستحدات معهد اعداد الموظمين والشروع بوضع ليكلية لي 

  من ي الوقت نمسفي حال استحدات قسم للد اسات الصباحية يتم استحدات الد اسات المسائية في

 الطبية ولندسة النمط. باستثناء التخصصاتنة د اسية على الد اسة الصباحية انتظا  س دون

  ا  مركز 33اسددتحدات ( للتلليل والتوظيعcareer centers في الجامعات  ) ، التي قامت بتد يب

نت  وقد  على المها ات الناعمة التي يحتاجها سددددددوق العمل  الخريجينمن الطلبة  24709طالبا  

ها تعيين  با  عن عاب  1078طال خات وال طاعين ال يد من معا ض  ، في الق عد يذ  فضددددددال عن تنم

واقامة يوب التصميم وانشاء المجلس االستشا ي من اجل اقامة صالت قوية   job fairالوظائع 

 القطاع الخات .اقية والتعليم العالي والبحث العلمي وومستدامة بين المؤسسات الحكومية العر
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 التعييناف 
االعالن عن التعيين في الجددامعددات والكليددات والمعددالددد الحكوميددة وااللليددة من الكدداد  المتوسددددددط وحملددة 

ومراعا  لمبدأ تكافؤ  على التعيينموقع االلكتروني الرسددددددمي للتنافس الصددددددحع والالشددددددهادات العليا في 

 المرت وـلك لتحقيق الشمافية والعدالة المنشود  في عملية التعيينات.

 من خريجي برنام  اللجنة العليا لتطوير التعليم وحملة الشهادات العليا واألوائل من  ( طالبا  5246عيين )ت

ت في توفير الد جات الجامعا الوزير موقع وثمن السددددديدحملة البكالو يوس والدبلوب وأصدددددحاب العقود، 

االعالن واجراء المقابالت واعتماد المنافسدددددددة المهنية في ن طريق علوظيمية وانجاز اجراءات التعيين ا

 تسمية المرشحين. على محاضر التعيينات من حركة المالل.

 ( 3000إقرا  التعينات في الكليات االللية تم تعيين )  ت من حملة الشددددددهادات العليا في الكلياتد يسدددددديا

 والجامعات االللية من االوائل والعائدين من طلبة البعثات.

 ( 3تعيين ) في االقسدداب القائمة، في  ( طالب5من حملة الشددهادات العليا في االقسدداب المسددتحدثة و)طالب

 الكليات والجامعات االللية.

  سة المسائية في سنادلاتخصيص خمسين بالمئة من نصاب الد ا شهادات العليا الى حملة  الجامعات وا ال

 .غير المعينين

 

  والق انينالغاء االجتثناءاف بكال  اشكال ا واعتماا خس اف الترصين ولق الط ابت  
  2017/2018نظاب العبو  او التحميل في جميع التخصصات ابتداء من العاب الد اسي العمل بايقاف. 

 .ايقاف ظالر  الدو  الثالث في االمتحانات الجامعية 

   في المناطق السدددديما  المرقنة قيودلم مع االخذ بعين االعتبا  ممن لديهم ظروفهم الخاصددددة، والغاء عود

 التي اغتصبها داعر.

  ت المستحدثةباستثناء الجامعا %65 عنالغاء القبول في الد اسات العليا لمن تقل معدالتهم. 

 .تعديل القبول لنظاب المتميزين 

  الد جات والقبول باالستثناء. منحالغاء 

  ،علمية واالخر تظهر شددددخصدددديات تقدب خدمات  الحيناـ ان بين اعداد ضددددوابط منح الشددددهادات المخرية

لة في ااطا  االنسددددددداني  هادات المخرية من  منها منحويتطلب تثمين تلك الجهود االمر الذي جلي الشدددددد

 العراقية.الجامعات 

  العليا بان يكون حاصددال على اجاز  تمهين التعليم العالي من خالل االشددتراط على تعيين حملة الشددهادات

 مما سة في مهنة التد يس )وتكليع كليات التربية بإعداد المنه  بما يعادل الدبلوب العالي( .

  عدب السدددماح للجامعات والكليات والمعالد غير المعترف بها من قبل وزا   التعليم العلي والبحث العلمي

واسددتقبال الطلبة وغلقها بالتنسدديق مع وزا   الداخلية ومجالس المحافظات ولذا ما تم  بمتح باب الد اسددة

على الموقع االلكتروني للوزا   وعلى  غير المعترف بها)فعال  تم نشر اسماء الجامعات والكليات االللية 

ات ومعالد االجراء المناسددددددب بشددددددلن الجامعات والكليوقد اتخذت الوزا    ، القنا  الجامعية المضددددددائية

مستقبلهم ومنعهم من على حرصا  الد اسات العليا في بغداد والمحافظات غير المجاز  لتنبيي الطلبة بذلك 

 16عددلا وـلك تم ا سددددال قائمة بلسددددماء الكليات  تحقيق  لنصددددب واالحتيال ومن اجلاالوقوع ضددددحية 

ت التي تمنحها في االختصددداصدددات واعالمهم ان الشدددهاداكافة  الوزا ات  ى الأللية هد جامعة وكلية ومع

تم االعالن في موقع الوزا   على الشددددبكة الدولية وقد متعدد  لي غير معتمد  كونها مخالمة للضددددوابط ال

 .لألنترنيت فضال  عن القنا  المضائية
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  اسددتقطاب الطلبة من الدول العربية واألجنبية للد اسددة فيها لدعم وعلى الجامعات والكليات االللية العمل

االقتصدددددداد العراقي وتعزيز دو  وسددددددمعة الجامعات والكليات االللية العراقية على المسددددددتوى االقليمي 

 والعالمي.

  الخروقات التي كانت قائمة بعد والسدددددديما االللية اعتماد التقديم االلكتروني لطلبة الكليات والجامعات

 طلبة الد اسات العليا.وكذلك 

 االت الد اسية خا ج العراقشمول منتسبي الكليات االللية بالزم 

  دعم المختبرات 

  لدكاكين في مجال التعليم االللي، ومعالجة لة  6000انهاء ظالر  ا في جامعات غير ممن تم قبولي حا

 معترف بها.

 .تشكيل غرفة عمليات اعاد  الطلبة النازحين في المحافظات واعتماد برام  لتلليلهم لما بعد داعر 

  كليات الحكومية واألللية المتناظر  من خالل امتحان الرصانة المشترل.التوأمة العلمية بين ال 

  متابعة إجراءات المكاتب االسددتشددا ية في الجامعات حول آلية عمل المكاتب االسددتشددا ية للحصددول على

االعتمادية وتدقيق المحوصدددات التي تجريها المكاتب االسدددتشدددا ية مع معاير  األجهز  المختبرية من قبل 

 لمركزي للتقييس والسيطر  النوعية.الجهاز ا

 الراغبين بالتقديم للد اسات  ةقبل الطلبالمساءلة والعدالة من  الشمول بقانونتعهد خطي بعدب  اعتماد تقديم

 .العليا

  االستيعابية واالقساب  تغطي الطاقةلال قساب التي لم اتخاـ قرا  بتخمي  معدل القبول للد اسات المسائية

 المستحدثة

  الى الجامعات والكليات األللية  قديم تعهداعتماد تومن اعداد الطلبة عن االقسدددداب الداخلية. العبء تخميع

 % من مستحقاتهم.30بعدب السماح لتد يسي الجامعات   الحكومية بالعمل لديهم اال بعد اعتماد خصم 

 معالد االللية بعد السدددماح لتد يسدددي الجامعات الحكومية بإلقاء المحاضدددرات في الجامعات والكليات وال

اسددتحصددال موافقة الجامعة الحكومية بعقد يبرب بين جامعتي الحكومية والجامعة أو الكلية االللية على ان 

للتد يسي، وسيتم ايقاف  (%70)من مستحقات التد يسي الى جامعتي الحكومية و (%30)يتضمن خصم 

معات والكليات والمعالد االللية صددرف مخصددصددات الخدمة الجامعية لكل من يثبت عليي العمل في الجا

  .دون موافقة جامعتي وتطبق بحقة القوانين والتعليمات الصاد   بهذا الخصوتمن 

 مع التواصدددل بعد اال الوزا   من  سدددمي بعمل مكلمة انها تدعي لجنة أو شدددخص أي مع التعامل عدب 

 أو االللي الجامعي التعليم دائر  من الصدددداد  التكليع امر دقة ومعرفة االللي الجامعي التعليم دائر 

 .اللجان تلك في االللي الجامعي التعليم دائر  عن ممثل عضوية

  القضاء على المساد اادا ي والمالي واسترداد ديون الدولة والتحقيق في ملمات المساد لجميع  العمل على

 الوزا  .دوائر 

  والرسددائل الجامعية وعدب حضددو  اقا ب طالب التلكيد وااصددرا  على المناقشددات السددرية   لألطا يح

 الد اسات العليا واالقتصا  على تد يسي القسم وطلبة الد اسات العليا.

  تمعيل المواقع االلكترونية(Web. Site)  سدددديكون ما من قبل الجامعات والكليات االللية وتحديثها ولذا

 مؤشرا  لجود  لذه المؤسسات التعليمية

  تنظيم عمل صددددناديق التعليم العالي في التشددددكيالت كافة بما يخدب المؤسددددسددددات التعليمية في ظل االزمة

 طريق اصدددددا عن الخانقة التي يمر بها البلد من الناحية االقتصددددادية وشددددحة التخصدددديصددددات والتمويل 

 ذه التعليمات اعداد مشروع تعديل له فضال  القرا ات التي لها قو  التشريع مع التعليمات المعتمد  
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 مبانيها االلتماب بلذا  جامعة أو كلية لم تول وان اييلتماب بالمباني والمختبرات والمكتبات والو ش اال

 .الطاقة االستيعابية ا  علىسلب سيؤثرفان ـلك 

 قا للقوانين والتعليمات النافذ  عن العمل على تمعيل الرقابة واالشدراف على الجامعات والكليات االللية وف

اعتماد ليكلية جديد  لدائر  التعليم الجامعي االللي و فدلا بالمقومات المادية والبشرية بما يمكنها  طريق

 من انجاز مهامها.

  تشددددددكيل لجان مشددددددتركة مع دوائر الوزا   االخرى لغرض زيا   الجامعات والكليات االللية للتلكد من

 ي من النواحي المادية والبشرية والعلمية وغيرلا مدى استعدادلا الستقبال الطلبة في بداية كل عاب د اس

  تشددددددكيل لجان علمية  ئيسدددددددة وفرعية تتولى زيا   الجامعات والكليات التي تحتوي على اقسددددددداب ـات

 اختصاصات طبية لغرض متابعة اداءلا وتقييمها.

  2009لسددددددنة  20تدقيق محاضددددددر لجان المتضددددددر ين من جراء العمليات اا لابية وفقا لقانون  قم 

ومحاضددر لجان التضددمين، ومحاضددر لجان التزوير، ومحاضددر اللجان المختلمة ومن ثم  فعها لمصددادقة 

سا ات ـات  شعبة  العالقة وقدمعالي الوزير عليها، واالجابة عن االستم بلغ عدد المحاضر الوا د  الى ال

 . ا  محضر 665

  ودوائر الوزا   كافة الوزير، السيد إجراءات النظر بالتظلمات والشكاوى الوا د  الينا عن طريق مكتب 

  متدابعدة إجراءات الحجز و فع الحجز على األموال المنقولدة وغير المنقولدة واوامر العزل من الوظيمدة

 حالة.  452واالقصاء، بمعدل 

 ربحادخال التعليم االلكتروني ضمن مبدأ التعلم الم. 

 تحقيق الداف البرنام  األكاديمي.د من عية للتلكادخال الممتحن الخا جي كوسيلة سيطر  نو 

 .تمعيل اال شاد التربوي والمهني 

 .تلليل الخريجين بما يعزز مؤلالتهم التطبيقية وضمن حاجة السوق ومتطلبات العراق وتقليل البطالة 

  االشددراف على تشددكيل لجان الترقيات العلمية في الجامعات والكليات االللية وفقا للتعليمات النافذ  وتنميذ

 اءاتها بإشراف دائرتنا.اجر

  متابعة وتنميذ اجراءات الرصددانة العلمية واالمتحان التنافسددي في الجامعات والكليات االللية وتوأمتها مع

 الجامعات الحكومية وحسب االختصات

  معايير واضحة للجامعات والكليات والمعالد االللية وتشكيل لجنة مختصة  ،ا  خاص ا  وطني ا  وضع تصنيم

 ر ـلك التصنيع.لوضع معايي

 .التنسيق مع شبكة علماء العراق في الخا ج لغرض زيا   الجامعات والكليات االللية وتقييمها 

 .تحديد سقع زمني ال يتجاوز ثالت سنوات لدخول الجامعات والكليات االللية الى التصنيمات الدولية 

 كومية واأللليةمعات والكليات الحتحديث المنال  واستحدات األقساب والكليات في الجا 

 تطوير وتحديث المنال  واستحدات اقساب وكليات 

 .ألزاب الجامعات والكليات االللية بالعمل بنظاب االبتعات لتطوير مالكاتها التد يسية 

  والكليات والمعالد االللية بعقد المؤتمرات العلمية بصددددددو   دو ية بمشدددددددا كة عالية  الجامعاتألزاب

 المستوى لباحثين من مختلع الدول المتقدمة علميا.

  مجالت علمية واعداد خطط بحثية  صينة ونشر  اصدا  ألزاب الجامعات والكليات والمعالد االللية على

 البحوت العلمية محليا ودوليا .

 بعد التلكد من توافر  اال اسددددتحدات الد اسددددات العليا في الجامعات والكليات والمعالد االلليةفي   التريث

 .االمكانيات المادية والبشرية وحاجة البلد لالختصات
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  ألزاب الجددامعددات والكليددات االلليددة بعدددب االعتمدداد على المحدداضددددددرين من الجددامعددات الحكوميددة اال في

 المعينين.واالعتماد على ـوي الشهادات العليا غير  االختصاصات الناد  

 .اعتماد آلية خاصة بإعا   التد يسيين من الجامعات الحكومية الى الجامعات والكليات االللية  

 المسددتمرين الطلبة - الموظمين – االللية )التد يسدديين والكليات للجامعات متكاملة بيانات قاعد  انشدداء 

 الخريجين(. – بالد اسة

 ادائها بمستوى واال تقاء االللية والكليات للجامعات محلي تصنيع اعتماد على العمل. 

 النافذ  والتعليمات للقوانين وفقا االللية والكليات الجامعات على واالشددددراف الرقابة تمعيل على لعملا 

 بما والبشددرية المادية بالمقومات و فدلا االللي الجامعي التعليم لدائر  جديد  ليكلية اعتمادطريق  عن

 .مهامها انجاز من يمكنها

 في بلقرانهم اسددددددو  االللية والمعالد والكليات الجامعات لمنتسددددددبي االلكتروني التقييم نظاب اعتماد 

 .الحكومية الجامعات

    موال العراق المنهوبة من ابإ جاع تتعلق  يالتاعالب األمانة العامة لمجلس الوز اء بإجراءات الوزا

سابق  تم مخاطبة الجامعات للعمل على شطب الكيانات المذكو   ضمن اعماب قد و وكياناتي،قبل النظاب ال

 الوز اء.لمجلس  األمانة العامة

  لدولية وفتح مكاتب للتوظيع في كل جامعة لكي يتم من الشددددددركات  طريق جذبعن دعم المنظمات ا

ليونسدددكو على دعم االندماج المهني في سدددبيل حث الشدددركات منظمة ون مع و جال األعمال، إـ تم التعا

والمؤسسات االقتصادية للمساعد  على تلليل الطلبة والتركيز على التخصصات التي يحتاج إليي السوق 

مع ممثلي القطاعين العاب  والعمل والتنسيقوحل بع  مشاكل الطلبة الخريجين وتشجيعهم على التلليل 

 يق االنسجاب والتالئم مع الحاجات المعلية.والخات لتحق

 مع وتوأمتها االللية والكليات الجامعات في التنافسي واالمتحان العلمية الرصانة اجراءات وتنميذ متابعة 

 .اتاالختصاص وحسب الحكومية الجامعات

  الجامعات الحكومية حث الجامعات والكليات والمعالد االللية بعدب تعيين المتقاعدين ألسددباب صددحية من

 وبقية دوائر الدولة افساح المجال لتعيين الخريجين الجدد.

 .شمول منتسبي الكليات االللية بالزماالت الد اسية خا ج العراق 

  التعليم  عن الىفضدددال  اعتماد التعليم الموازي الدولي السدددتقطاب الطلبة العراقيين الدا سدددين في الخا ج

 الحكومي الخات.

 تبر العراقي األلماني في كلية العلوب بجامعة بغداد والكشددددددع عن مشددددددروع الجامعة العراقية افتتاح المخ

 االلمانية في مجاالت البيئة والهندسة واالقتصاد

 بد ان يكون الهم  ثم ال ومن، بحثيةمنظومة علمية يمثل  في الوزا   ان العمل تلسيس المجلس االستشا ي

التعليم والبحث العلمي الهادف والتطبيقي الذي يتناول حل مشددددكالت  إطا االسدددداسددددي لو التعليم ضددددمن 

 المجتمع.

  ان يكون عمل الوزا   في خدمة محو  مؤسددسددة التعليم العالي والبحث العلمي ولما التد يسددي والطالب

مسلحا بالعلم والثقافة التي ستكون والعمل على تلليل التد يسي وحثي لكي يكون ابا للطالب  ثم يجبومن 

الطالب بالمعرفة وان يكون لكل تد يسددددي نشدددداطات ال صددددمية ثقافية تحبب الطالب في  اسدددداسدددديا  لتغذية

 التعليمية.المؤسسة 

  عليها  يجب التركيزان لنالك بع  المؤشددرات التي  الدولة، اـاالعمل لتطبيق االسددتراتيجية التي تضددعها

ها تعزيز االقتصددددددداد  لدولة  النـلك  الوطني،ومن ماد الحالي ل بد ان يكون  لو النمط،االعت  للوزا  وال 
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في لذه االزمة االقتصادية التي تعاني منها الدولة دو ا في تعزيز االقتصاد التعليم العالي والبحث العلمي 

 الوطني 

  د اسدددددي ضدددددمن المد  الزمنية منه  او برنام  ممردات كل  طريق تلشددددديرعن تهيئة الخطط الد اسدددددية

معمول بي في اغلب السدددياق الوكذلك تحديد التد يسدددي الذي سددديقوب بتنميذ البرنام  المحدد ولذا  المقر  

وانما على مواقع فقط في االقسددددددداب العلمية ال يتم االعالن عن البرنام  الد اسددددددي  العالمية،الجامعات 

 العالمية.باتجاه تلليل الجامعة ضمن التصنيمات  ولي خطو الجامعات 

 مسدددددتمر ،المسدددددؤولين بصدددددو   قبل من  ـلكالداخلية قبل بدء الد اسدددددة وان تتم متابعة  تهيئة االقسددددداب 

السدديما وضددرو   تمعيل موضددوع اال شدداد التربوي من اجل عالج المشددكالت التي يتعرض لها الطلبة و

وضرو   ان تكون العالقة بين الطالب والتد يسي عالقة  لا لابالطلبة من المحافظات التي تعرضت 

 الطلبة.وان يكون لنالك تواصل تربوي لغرض حل المشاكل التي يتعرض لها لؤالء  ابوية

 بحيث يتشا ل الجميع في المباد ات التي العائلة الواحد ،  أطا يالتها ضمن ان يكون عمل الوزا   وتشك

 من شلنها ان ترفع مستوى بالمؤسسة التعليمية. 

  بوصمها التوجيي للجامعات للنهوض بالعناصر المهمة في التعليم العالي واولها اعضاء الهيئات التد يسية

اقامة دو ات تلليلية للمالكات التد يسددددددية في المجاالت التربوية. عن طريق  الجامعة، للتعبير فيأدا  

سية في الجامعات على التلليع والترجمة وت وتنميذ ااجراءات سهيل لذه وتشجيع اعضاء الهيئات التد ي

كذلك حث التد يسيين ، يذكر شيءالبحوت التطبيقية ومغاد   البحوت النظرية التي ليس فيها من التطبيق 

 وخا جي.في المؤتمرات والندوات العلمية في داخل العراق  المشا كةعم طريق للتواصل مع العالم 

 المحرتم    بالخامعاف الالاص  االجراءاف 
 اا لابي، ومعالجةالتماما كبيرا لموضدددددوع الجامعات التي تعرضدددددت الى اعتداء داعر لوزا   اولت ا 

العمليات المشددددكلة لهذا الغرض  طريق غرفةعن خاصددددة اـ يتم  ةالمي ،أوضدددداع الطلبة الدا سددددين فيها

نة فو ية ألوضددداع الطلبة من اجل ضدددمان اسدددتمرا  العملية التعليمية وبما يحقق الرصدددا وإيجاد معالجة

 العلمية.

 لي: ــلذه القرا ات  وأبرز     

 السماح للطلبة باالحتماظ بحقهم بالد اسة لحين تحرير مناطقهم. .1

 .2/10/2017الموصل في  كافة لجامعة الموافقة على مباشر  التخصصات .2

 استمرا  الد اسة الرديمة لجامعات )الموصل، نينوى، الحمدانية( في )كركول، دلول، أ بيل(. .3

سة الرديمة لجامعتي االنبا   .4 ستمرا  الد ا البيطري / جامعة  في موقعي كليتي الز اعة والطب والملوجةا

 موقع الرمادي. االنبا ، وفتحموقعها األصلي تد يجيا في محافظة  نقلها الىبغداد، ومن ثم 

 استمرا  الد اسة الرديمة لجامعة تلعمر في الكوفة.  .5

للكليات / المعالد التابعة لها في  الرديمة بغداد، والد اسدددددةلشدددددمالية في اسدددددتمرا  عمل الجامعة التقنية ا .6

 )كركول، السليمانية، دلول(.

والمقبولين في  2013/2014السدددماح للطلبة النازحين من خريجي الد اسدددة ااعدادية للسدددنة الد اسدددية  .7

شدددرط عدب التحاقهم في  لد اسدددة، باالحتماظ بحقهم في اتمكنوا من الخروج بعد التحريرالذين الجامعات و

 معدالتهم لسنة تخرجهم. المركزي وفقهم في القبول د اسة مسائية او أللية او تعديل ترشيح

سية فيما يتعلق ب .8 سنة الد ا سة ااعدادية لل تظهر الذين لم  2013/2014الطلبة النازحين من خريجي الد ا

تم السماح  االلكترونية،االستما   عن طريق التقديم على مركزي بسبب عدب قد تهم القبول أسمائهم في ال

 .2016/2017لهم بالتقديم لغرض القبول المركزي للسنة الد اسية 
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المؤجلين بالتقديم الى  الثالث والطلبةالدو   2012/2013السدددماح للطلبة من خريجي الد اسدددة ااعدادية  .9

خالل ديمهم للجامعات قان يكون ترجهم، ممن كان ممترضدددا  القبول المركزي وفق الحدود الدنيا لسدددنة تخ

 مناطقهم.ولم يتمكنوا التقديم بسبب الظروف التي تعرضت اليها  2014/2015السنة 

ولم يتمكنوا من التسدددددجيل لظروف خا جة  2014/2015تسدددددجيل الطلبة الذين ظهر لهم قبول مركزي  .10

 عن ا ادتهم او تعديل ترشيحهم شرط عدب التحاقهم بد اسة مسائية او اللية.

منح صدددددالحية لرؤسددددداء الجامعات بتمديد اسدددددتضدددددافة للمر  الثالثة للطلبة النازحين من محافظة نينوى  .11

 )حصرا( في الجامعات األخرى استثناءا من الضوابط او نقلهم وفق الضوابط.

الد اسددددات  2013/2014الموافقة على مباشددددر  طلبة جامعة الموصددددل من خريجي السددددنة الد اسددددية  .12

ولغددايدة  1/3/2017من  ابتددداءالبددديدل المخصددددددص للجددامعددة في نداحيددة برطلددة  اانسدددددددانيددة في الموقع

1/11/2017 

 نقل واستضافة الطلبة إلى جامعات المحافظات التي نزحوا إليها.  .13

 اجراء امتحان تكميلي للطلبة النازحين خالل كل شهرين ولغاية االمتحانات النهائية .14

 واجتماعيا نمسدديا الطلبة تلليل واعاد  التحتية والبنى الجامعات تلليل اعاد  اسددتراتيجية الوزا   تبنت 

  اال لابي داعر اثا  من التخلص على لمساعدتهم

 بعد لما المواقع لمعالجة المطلوبة العمل آليات بوضددددع للقياب ومتعدد  متخصددددصددددة لجان تشددددكيل تم 

   .داعر

 المحر   المناطق في الجامعات ألعما  متكاملة خطة وضع. 

 الموصل جامعة اعما  لدعم العراقية الجامعات في صندوق لتلسيس مباد   إطالق. 

 النازحين الطلبة حاالت لمعالجة العلمية الرصانة تتجاوز ال استثنائية اجراءات اعتماد. 

 والغلو التطرف لمكافحة لجان تشكيل. 

 والمهني. التربوي لا شاد برام  وضع 

  وضددع خطط لترجمة االنجازات العلمية العالمية من كتب وبحوت تكنولوجيا المعلومات والميزياء وعلوب

المطبوعات الثقافية والمؤلمات في مختلع  عن الىفضددددال   بمروعها كافةالحيا  والرياضدددديات والهندسددددة 

 التخصصات االنسانية.

 وتوجد شددملهم التريث  من الذين2015/2014ية خا ج العراق للعاب شددمول المرشددحين لاجازات الد اسدد

بتحويل د اسددتهم داخل العراق وخا ج خطة القبول  الجامعات،في دائر  البعثات في وزا تهم او  همملمات

عليا في الد اسات الفيها  رفاوتتضمن قنا  )ضمان الحقوق( وسيتم توزيعهم على الجامعات العراقية التي 

 .تخصصاتهم

 2017/2016و  2016/2015داخل العراق لألعواب   ويستثنى من لذا القرا  المتقدمون للد اسات العليا

قدموا قد من عملية التحويل لكونهم  2018/2017الحاصددددلون على اجاز  د اسددددية داخل العراق للعاب  و

 .بإ ادتهم داخل العراق 

  تتناسددب مع بما يضددمن ان واألسددئلة  لذهوطبيعة ة األسددئلة االمتحانيتشددكيل لجنة لوضددع ضددوابط اعتماد

يمكن  خرى اوضددددعيمي المسددددتوى تتضددددمن أسددددئلة يمكن حلها من قبل الطلبة  يجب اناـ  كافة،المسددددتويات 

العالية واالبتعاد عن االسدددددئلة ـات االجوبة السدددددردية واعتماد العلمية  من قبل الطلبة ـوي المسدددددتويات حلها

 .العرضها او استذكا لا فقط  مشكلةالتعتمد على حل  التيتلك  االسئلة المكرية او 
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الموافقة عليها والتي سددتؤدي د اسددتها لمائد  حصددول تشددكيل لجنة لتحديد االجازات الد اسددية التي يمكن 

نتسبين ممن ال تحتاج الوزا ات لخدماتهم بعد اكمال د استهم وعدب الالوزا   وعدب الموافقة على طلبات 

 .انعةالمم منحهم عدب

 ضعحيم م اتا التع يم العالو واجتثماتها 
 
 .التعليم الموازي الدولي 

 التعليم الموازي الحكومي 

  مستحقاتهم.% من 30السماح للتد يسيين بالتد يس في الجامعات االللية لقاء نسبة 

 ( 80مكافئة وحوافز+%20توزيع مستحقات صندوق التعليم العالي وتوزيعها بنسبة تصبح %)للجامعة. 

   (%30+%70)  من بدال. 

  ة كالد اسضي الى لذه الزيا ات مالتي تالسبل  طريق ايجادعن تعظيم الموا د المالية للمؤسسة التعليمية

وفتح فروع للجامعات الدولية ي المسدددددددائية والتعليم الموازي والنمقة الخاصدددددددة من داخل العراق وخا ج

واالتجاه نحو االعتماد السبل  وغيرلا منوحث الجامعات على التوجي نحو ممهوب الجامعة المنتجة علميا 

 الجزئي للجامعة على موا دلا الخاصة.

 وواحد ة وا بعمئ إلع ينئة وأ بعة وخمسدددمليون وسدددتم يناسدددتحصدددال مليا ين وسدددتمئة وثمانية وعشدددر

 من الجامعات والكليات االللية.2016دينا  عن حصة الوزا   من االيراد السنوي لعاب  وأ بعين

 

 منو الخامع  الشروع باجتقالل الخامعاف ع ميا  واااتيا  وماليا  والبدء بالتسبيق و

  التكن ل جي  اجتقالليت ا

بعدما  سددددمت السددددياسددددات  القرا ،اعتماد منح االسددددتقاللية للجامعات والتحول التد يجي الى المركزية       

والبدء بتطبيقي واختيا  الجامعة التكنولوجية اولى لذه  العراق،في العلمي  العالي والبحثالعامة للتعليم 

فيها منح الجامعة  أعلنوالتي  19/7/2017المحطات واعالن ـلك  سددددددميا في احتمالية االسددددددتقاللية يوب 

الصددالحيات االدا ية والعلمية والمالية التي تمكنها من أداء لذه  التكنولوجية اسددتقالليتها  سددميا وتخويلها

 .المهمة
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 ثقمماليين ومغممااتم التعيين ولممممممط معممايير الختيممات القيمماااف الخممامعيمم  الع يمما والم حقين ال

ضعتمد ع ى والترشمميو واعتماا الترشمميو االلكترونو ع ى ولق اعتباتاف اكاايمي  المباشممر

 والم ني .الك اءم 
  عن والتقويم  تقييمالوضع معايير الختيا  القيادات العليا في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووسائل

سددديتم اختيا   لوزا ات االخرى. والذي على أسددداسددديمشدددروع القيادات الجامعية وتشدددكيالت ا طريق إطالق

 ؤسددددددددداء الجدددامعدددات وعمدددداء الكليدددات 

ومغاد   التعيين المباشدددر والترشددديح على 

الوزا   حاليا  اـا اناكاديمية،  غيرأسدددس 

ئل  تعلن عن المناصدددددددب القيادية بوسدددددددا

 االعالب وعلى الراغبين التقديم مباشر  

ملئ االسددددددتما   االلكترونية  عن طريق     

يما بعد م فوا سددددالها حسددددب التعليمات ليت

المتقدمين بحسددب اختيا  االفضددل من بين 

د جات المماضددددلة التي اعتمدتها الوزا   

تم انشاء المركز الوطني ألعداد القاد  قد و

  )اكاديمية اعداد القاد (.

  سدددس الموضدددوعية والضدددوابط االوضدددع

للترشيح لمنصب الملحق الثقافي ومعاوني 

سددددددنوات( في  10الملحقيات على ان ال تقل مد  خدمتي عن )وللمؤللين للعمل ضددددددمن المالل االدا ي في 

 الوزا   او احدى الجامعات العراقية وممن يشهد لي بالكماء  والنزالة واالخالق.

 

    اكمال المشاتيط العمراني  المت ق 
 ( من أ صدددد  المبالغ المتو%20توجيي تشدددكيالت الوزا   إمكانية التصدددرف بنسدددبة )فر  في حسدددابات ا

ضدددمن مبالغ النمقة الخاصدددة )د اسدددات أولية وعليا( وفق القرا  والبحث العلمي تعليم العالي صدددندوق ال

 (.2016لسنة /  340)

  ومقدا  المبالغ التي تستحقها مع مقدا  المبالغ المتوفر  في انجازا  االسراع بتقديم المشا يع غير المكتملة

 الخاصة، التعليم الموازي( .الصندوق لدى الجامعات من التعليم الخات )النمقة 

  الوا د  من االمانة العامة لمجلس ، االسراع بتزويد الجامعات بالتعليمات الخاصة بآلية الصرف والتنميذ

 الوز اء ووزا   التخطيط.

 اانجاز  اعاد  تسددعير العطاءات للمباني غير المكتملة مل وفق التعليمات الوا د  عن طريق لشددروع بالعا 

ان  وبما يتناسب واسعا  السوق الحالية كون اليات فيهاوالتخلي عن الكمالمقرات االساسية  والتركيز على

 سنوات سابقة.منذ متوقمة  المشا يع لذه 
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  من االيرادات الموجود  في 85-80تخويل الجامعات بالتصددددددرف كما و د في المقرات اعاله بنسددددددبة %

مجلس ادا    عن طريق في الجامعات انجازا   ة صددددددندوق التعليم العالي اكمال المشددددددا يع غير المكتمل

 الصندوق في الجامعة والكليات التابعة لها.

  كمنح ضمن نظاب  هاصرفلالتعليم الموازي( وتخويل الصرف من ايرادات التعليم الخات )النمقة الخاصة

 محاسبي لغرض معين الذي خصصت ألجلي ولو زياد  الطاقة االستيعابية وتغطية النمقات الد اسية.

  في 85استحصال موافقة مجلس الوز اء اكمال المشا يع العمرانية التي تجاوزت نسب االنجاز فيها %

 . العالي والبحث العلمي  تشكيالت الجامعات من ايرادات صناديق التعليم العالي

 ( مليا  دينا  الستكمال المشا يع في 11أعلنت وزا   التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص أكثر من )

 .الجامعات التي حققت نسب انجاز متقدمة

  االنجاز  ان الوزا   اطلقت المرحلة االولى من عملية اسدددددتكمال المشدددددا يع في الجامعات ـات نسدددددباـا

ايرادات صناديق التعليم العالي لتلك الجامعات  عن طريق ( التي تم تمويلها %99 – %65ن )المتقدمة بي

( 257( مليا ا و)11( جامعات بكلمة اجمالية تقد  بلكثر من )10( مشدددددروعا توزعت على )26والبالغة )

 . مليونا

 ليها كل من جامعة بدأت كل من جامعة الكوفة والبصدددر  وديالى والقادسدددية باسدددتكمال مشدددا يعها وت لقدو

بغداد والمسدددتنصدددرية والتكنولوجية وكركول وتكريت وبابل وكربالء وواسدددط وـي قا  والمثنى والقاسددم 

 الخضراء وديوان الوزا  .

 .اعتماد معايير السالمة في المختبرات الكيمياوية 

  المواد الكيمياوية والعدوى واالشدددعاع  الناجمة عن   اي المخاطرإدخال مماليم امن المختبرات عن طريق

 وكذلك االمان في المختبرات.

  مع الطلبة البداية  وسددتكوناصدددا  مطبوعات تشددير الى التحذيرات في المختبرات الكيمياوية والبيولوجية

 والعاملين في الجامعات.

  سي على موقع الجامالعمل على تمعيل سير  التد ي عة وخبرتي مشروع المرصد الجامعي الخات بوضع 

 .يالعلمية وبحوث

 .  فتح فروع المصرف الصناعي في الوزا 

 .مشروع المكاتب العلمية التربوية لتنظيم عمل التد يسين في الجامعات والكليات االللية 

 

   الد اساتمشروع البوابة االلكترونية لدائر. 

  ( تصددددددميم المنظومة االلكترونية الخاصددددددة بااجازات الد اسددددددية داخل العراق عبر الموقع االلكتروني

ejaza.rdd.edu.iq ، )( لسددددنة 165حسددددب تعليمات منح االجاز  الد اسددددية  قم )يكون التقديم  2011

ت ( عن طريق الموقع االلكتروني الخدداon-lineلاجددازات الددد اسدددددديددة داخددل العراق الكترونيددا ) 

( لموظمي وزا   التعليم العالي والبحث العلمي ejaza.rdd.edu.iqبااجازات الد اسددية داخل العراق ) 

 .  26/12/2016في  5/8597تم االعماب بموجب كتابنا المرقم ب تقد وتشكيالتها و

 تنمية المها ات

 االمتحان االلكتروني لماد  اللغة اانكليزية لطلبة الدبلوب العالي. -

 ان كماء  اللغة اانكليزية والحاسوب للطلبة المتقدمين للد اسات العليا. امتح -

  االمتحان التنافسي االلكتروني للطلبة المتقدمين للد اسات العليا. -
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 جامعة عراقية . (22)شملت اـ توسيع شبكة القيادات النسوية في التعليم العالي  -

 ( االمريكية.  Vanguardإقامة و شة عمل لمريق القيادات النسوية بالتعاون مع جامعة )   -

 .تواصلي(النظاب )التصميم المنظومة االلكترونية الخاصة ب -

 .تصميم المنظومة االلكترونية الخاصة بنظاب )المجاميع البحثية واالشراف المشترل( -

 وب العلم العراقي(.تصميم المنظومة االلكترونية الخاصة )بي -

 .تصميم المنظومة االلكترونية الخاصة )الجوائز التشجيعية لطلبة الجامعات( -

 

  نشدددددداطات مع التعامل بشددددددلن  لتعاون مع مقر الوزا  اعلى حث الجامعات العراقية وكليات التعليم االللي

 الحاضنات التكنلوجية حصراَ لوجود القاعد  العلمية الصحيحة.

 

   الد اسة التقويمية لألنظمة المالية والجباية االلكترونية واالنظمة المخزونة واعداد الد اسة التقويمية ألجل

حكومية وحول استعداد الوزا   المؤسسات لتقديم المساعد  لوالتطوير واال تقاء باألداء الوظيمي المؤسسي 

 الوزا ات.بحوت لحل المشاكل التي ترصد من البالقياب بالد اسات و

 

  ، يهدف لذا البرنام  الى انشدددددداء قاعد  بيانات شدددددداملة و اعداد برنام  ترميز االجهز  المختبرية الموحد

النظاب بترميز الجامعة والكلية والقسم  الذ ويمتازالتعليمية الحكومية واالللية ، االجهز  مختبرات ولجميع ال

شددددداملة قاعد  بيانات اـا يعد مع )با كود( ،   لسدددددلتسدددددم قم وإعطاء والمرع والمختبر والجهاز المختبري 

تحدد كذلك ، تتضددمن مؤلالتهم وخبراتهم والدو ات التد يبية المشددا كين فيها ، لجميع العاملين في المختبر

قاعد  بيانات شدداملة لجميع االجهز  التي تحتاج الى  يعد الى اني فضددال  عن فيي مسدداحة المختبر وتخصددصددي 

صدددديانة او  تم صدددديانتها مع تحديد نوع العطل والتا يس ، وتحديد االجهز  التي تحتاج الى معاير  مع تثبيت 

 مميزات اخرى. فضال  عن التوا يس في كل معاير  لجميع المختبرات في المؤسسة التعليمية 

 

 للقوات األمنية المسدلحة والحشدد الشدعبي، اـ تمثل لذا البرنام  جامعي دعما  تنظيم برنام  تد يب الحشدد ال

بتخصددددديص وقت محدد لمنتسدددددبي وطلبة الجامعات، يتضدددددمن التد يب العسدددددكري وإقامة معا ض توعية 

 انعقاد مؤتمرا  وطنيا  لوزا   وتمبالدب، تبرع اللمسدداند  قواتنا األمنية، وكذلك القياب بتبرعات مادية وحمالت 

زا   تناول محاو  اساسية تتعلق بدعم و التعليم العالي والبحث العلمي لدعم قواتنا المسلحة والحشد الشعبي

شعبي في معالتعليم العلي والبحث العلمي  ، ركتنا ضد عصابات داعر التكميريةللقوات المسلحة والحشد ال

 وتكريم الشهداء ومنح الشهادات المخرية لهم.

 

 

 

  تم تسدددوية اـ  2015لسدددنة  (347)معالجة مشدددا يع الخطة االسدددتثما ية وفق قرا  مجلس الوز اء المرقم

 ومعالجة جميع العقود المبرمة ضمن مشا يع الموازنة االستثما ية في ديوان الوزا   وتشكيالتها.

 

 ووزا   التخطيط ومجلس عمال اا لابية والتنسيق بين الجامعات متابعة اضرا  الجامعات الناتجة عن اال

صددندوق اعما  المناطق المتضددر   وتدقيق مبالغ الكشددوفات الوا د  من الجامعات قبل ا سددالها  –الوز اء 

 الى مجلس الوز اء او وزا   التخطيط.
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 ـدددددددد تنصدديب اجهز  مجهز القد   الكهربائية ال(UPS  والخاصددة بمختبرات اللغة المجهز  ضددمن المنحة )

 و ميسدددان و كركول و واسدددط، القادسدددية و كربالء و العراقيةو الكو ية لكل من الجامعات )المسدددتنصدددرية

 و بابل و المثنى و الكوفة، ديالىو معهد االدا   الرصافة الهيئة العراقية للحاسباتوالجامعة التقنية الوسطى 

 ـي قا (. 

  تنصددديب( اجهز  الـدددددددددAC الخاصدددة بمختبرات اللغة المجهز  ضدددمن المنحة الكو ية لكل من الجامعات )

الجامعة التقنية الوسطى  ميسان و و كركول و واسط، القادسية و العراقية، كربالءو)النهرين، المستنصرية 

 ـي قا (. و المثنى، بابل و ديالى و الكوفة و معهد االدا   الرصافة الهيئة العراقية للحاسباتو 

 

 .مشروع تحويل المستشميات التعليمية لكليات الطب لعدد من الجامعات 

 

 .مشروع تحويل المستشميات التعليمية لكليات الطب البيطري لعدد من الجامعات 

 

 ن المالكات الوسطيةمشروع نظاب احصائي لتحديد احتياجات وزا   الصحة م. 

 

  الجامعات الحكومية.مشروع وضع معايير وضوابط استحدات 

 

 يغذى من قبل الجامعات.على ان ممردات المنال  الد اسية  لتزويدا  الكترونيا  مشروع اعداد برنامج 

 

 .مشروع اعتماد استما   المواد الد اسية التي تد س في الكليات والمعالد 

 

 ستكمال إجراءات منح إجاز  تلسيس لكل معهد العالمين و أبو األسود الدولي و والمصطمى األمين ة البيانيا

 للد اسات العليا في النجع.

 

 العراقيةلبرنام  ادا   التنمية  تعديل بيانات الخطة االسددتثما ية المدخلةIDMS  واالسددتمرا   ،2017 لعاب

في االشددددددترال بالدو ات الخاصددددددة بالبرنام  لغرض متابعة العمل عليي وجمع البيانات التعاقدية لمكونات 

 بهم.وكذلك دعم الجامعات لغرض اتماب وتعديل ادخال البيانات الخاصة  وادخالها،المشا يع 

 

  العراقي وبما يالئم الظروف العراقية العمل بتوصيات اللجنة االستشا ية العليا لتحسين مواصمات االسملت

طريق عن وـلك  super pave وصددوال الى طرق جديد  للتبليط ووضددع مواصددمات اسددتخداب التبليط بنظاب

دون من  اعماب الى كافة تشددكيالت الوزا   وقد و دتنا ا اء الجامعات وحددت المعوقات التي تحول  توجيي

 ل بها مستقبال عند توفر المستلزمات المطلوبة.تثبيت لذه التوصيات والتي من المؤمل العم

 

 إعداد قاعد  بيانات لعدد األبنية المنجز  وقيد االنجاز واألبنية المشغولة. 

 

 .  اعداد ليكلية الوزا   واعتماد التوصيع الوظيمي وأصحاب التخصص للعاملين في دوائر الوزا 
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   اعم االقت اا ال رنو بالزتاع  االنتاجي  وال ناع 

  إطالق البرام  الداعمة لالقتصدددددداد الوطني والسدددددديما في مجال الز اعة غير التقليدية مثل النباتات ـات

  االستخدامات الصناعية وال سيما الطبيعية.

  .اسدددتثما  الز اعة في تعزيز الموازنة ودعم وزا   الز اعة للتوجي واالسدددتثما  في الز اعة الصدددناعية

 الجامعات:شجير ت

  عشددر  االف(  – 10,000على تزويد الجامعات بالشددتالت ضددمن االعداد ) وزا   الز اعةتم االتماق مع

ألع  – 1,500شدددددددجر  زيتون و)

نخلددة وتتولى كليددات  ة (ئددوخمسددددددم

الز اعة من تد يسيين وطلبة متابعة 

 عملية ز اعة الشتالت. 

  قيدداب طلبددة كليددات الز اعددة بز اعددة

ن الطالب وتكو باسمشجرتين تسمى 

 التخرج. ضمن مستلزمات

   النشددددددداطات  بإقامةقياب الجامعات

ها وـلك  كال التطوعية بمختلع اشدددددد

اسدددبوع العمل التطوعي  عن طريق 

 من كل عاب. 5/12الذي يصدددددددادف 

لمشدددددا كة تسدددددبين اوالمن حث الطلبة

في االعمال التطوعية التي يؤمل ان 

و لمختلع المشا يع وال سيما تستمر

 .واستمرا  العناية بالمساحات الخضراء في مؤسساتناالز اعية منها، 

 . مشروع ز اعة مليون شجر 

 .ز اعة شجرتين لكل طالب 

 ز اعة النباتات الطبية . 

  منتوج الصناعي الزيتون. الز اعة 

  عشددر    (10)مع وزا   الز اعة لتزويد كل جامعة بشددتالت بمبلغ  طريق االتماقعن المباد   الز اعية

  .ليون دينا م

  التعليم العالي والبحث  حاضددددنة وزا  مشددددا يع  أحدولو مشددددروع مشددددروع المليون شددددجر  انجاز ثلث

 .العلمي

  تمثيدددل وزا   التعليم العدددالي والبحدددث العلمي في المعرض الددددولي )توطين تكنولوجيدددا المعلومدددات

 ( .2017شباط//20-15) للمد  GTix-2 واالتصاالت نحو اقتصاد المعرفة(

  السدددديد اسددددتمرا  كليات الز اعة بتنميذ المباد ات الز اعية الداعمة لالقتصدددداد الوطني وحسددددب توجيي

 الوزير بذلك. 

  وصل عدد  اـ الوزير  السيد استمرا  كليات الز اعة بمباد   ز اعة شجرتين لكل طالب وحسب توجيي

 األولى.شجر  متنوعة للسنة  4000االشجا  المز وعة بحدود 
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 موافقة الوزا ية على احتضددان مشددروع )اسددتخداب نبات الرشدداد في معالجة التربة الملوثة اسددتحصددال ال

 بالرصات(.

 

  المليون شددجر   اد اج مشددروع مباد   االمانة العامة لمجلس الوز اء )شددجر  االنتصددا ( مع مشددروع

قدير التشكر وكتاب ال)تثمين العمل بليم العالي والبحث العلمي تشرفت التع اـ ان وزا  ليلخذ حيز التنميذ  

  العمل.على  النواب(من قبل النائب االول لرئيس مجلس 

 .تنميذ و شة لمتابعة تقييم مباد ات عمادات كليات الز اعة 

   منها. لافاد تشكيل لجنة لاعالن عن براءات االختراع  

 (تشكيل لجنة تغيير تسمية كليات الز اعة الى )كلية العلوب والهندسة الز اعية 

 الدكتو  عبد الرزاق العيسى حقل النخيل في كلية  العلمي األستاـالتعليم العالي والبحث  السيد وزير حفتتا

إشددراف و عاية  ئاسددة جامعة البصددر  مؤخرا  وتحت الز اعة بجامعة البصددر  الذي شددرعت بإنشددائي 

 .وعماد  كلية الز اعة و ئاسة قسم البستنة ولندسة الحدائق

  ما جاز وتعميم اسددددددت يات لغرض التوحيد ان عة واسددددددتالمها من الكل يات الز ا باد ات كل عة لم تاب   الم

 توحيدلا.والمباشر  بلعمال التقرير النهائي لهذه المباد ات بعد ان تم 

 التكنولوجي.عداد وتنميذ و شة العمل الخاصة بتكوين القطب ا 

 ع  كليات الز اعة والتعاقد مشددروع تنمية ز اعة ثيل المالعب بالتنسدديق مع وزا   الشددباب و اعتماد ب

 .للجامعاتمعها ضمن الرقعة الجغرافية 

  اعتماد البحوت التطبيقية لحل المشددكالت في المجتمع من قبل طلبة الد اسددات العليا والباحثين في التعليم

 العالي والعلوب والتكنولوجيا عبر تمعيل المشا يع.

 دون فوائد لغرض اسددددتغاللها في مثل لذه من نح القروض لتمويل المشددددا يع الصددددغير  والمتوسددددطة و

 الغذائية.المشا يع الز اعية فضال  عن بقية المشا يع كصناعة االسمد  والمبيدات والمواد 

 ( وا بعون ثالثة إطالق فرت اسدددتثما ية مختلمة مبنية على بحوت تطبيقية في وزا   العلوب والتكنلوجيا

 (.مشروعا  

 لحرب الجامعي ضددددددمن امعي المحتشددددددم وعدب التمادي في االنمتاح تمعيل االعراف الجامعية كالزي الجا

ضددددددرو   البدء بعملية توجيي الطلبة اثناء االمتحانات القادمة على ا تداء الزي ووجي السدددددديد الوزير 

تكون عالقة ابوية  يجب انالقة بين التد يسدددي والطالب التي المحتشدددم والتذكير باألعراف الجامعية كالع

 نة.حدود معيضمن لكن 

  مجهم المهني وحث طلبة كليات الز اعة للنهوض ببرنام  ز اعة داعداد برام  تلليل الطلبة وعملية

ها في جامعة البصددر  والتي تند ج ضددمن فضددال  عن اتخاـ الخطو  نمسدد ،المليون شددجر  في جامعة بغداد

تعد من األعمال مما يدعم االقتصددداد الوطني، فضدددال  عن كون لذه األعمال  الز اعة،تطوير  مشدددروع  

 التطوعية المميز .

 النشاراف الالص ي  لو الخامعاف   

على قياب الجامعات بااللتماب بالنشدداطات الالصددمية بجانب التعليم العالي والبحث العلمي السدديد وزير أكد

برام  ثقافية للطلبة كالمهرجانات الشددددددعرية والندوات والو ش فضددددددال  عن  كإقامةالنشدددددداطات العلمية 

 النشاطات الرياضية والمنية كمعا ض الرسم.

 تنشديط الحركةمن اجل باالتماق مع بع  دو  النشدر العالمية  معرضدا  للكتاباقامة  اشدا  السديد الىكما 

 بغداد.و نيسان المقبل في جامعة العلمية والثقافية، وسيكون موعده مطلع شهر اـا  ا
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 التع يم االه و الخامعو 
لذا ان نظرتنا في وضددع القوانين ومتابعتي  الحكومي،يعد التعليم االللي الشددريك الحقيقي واالسدداسددي للتعليم      

وضددع التعليمات  العمل علىي اـ تم للالتعليم اال بعد اقرا  قانون والسدديمامن المهاب االولية  تادائي اصددبح

 :وـلك عن طريق مخرجاتي،لضمان جود  

 االللية.معايير جود  الجامعات والكليات  إطالق 

 .اعتماد القبول المركزي في الكليات االللية وكذلك امتحان الترصين 

 اب في الجامعات والكليات االلليةتخمي  االجو  الد اسية للطلبة الثالثة االوائل على االقس 

 طريق امتحان الرصانة المشترل.عن العلمية بين الكليات الحكومية واالللية المناظر   تمعيل التوأمة 

  لها.اكمال المقر ات الد اسية في ضوء االلداف التربوية الموضوعة 

 والسدددددديما تلك المقر ات الد اسدددددديةم ونوع ئتوفير المالكات التد يسددددددية المؤللة علميا وتربويا بما يتال 

 العلمي.متطلبات القسم لساسية االتعد  التخصصات التي

   وكذلك ضدددددبط االمتحانات المصدددددلية  وادا يا   تشدددددكيل لجان تدقيقية ومتابعة نشددددداطات الكليات االللية علميا

 .حاالت تسرب االسئلة وحاالت الغرمن  االمتحانية والتقليلوالنهائية وااللتماب باللجان 

  تصددويت اعضدداء مجلس التعليم االللي على فتح باب التقديم والقبول للطلبة العرب واالجانب في الكليات تم

 .العاب القادبفي االللية 

   موظمين(. ،محاضرين)معا ين، والكليات االللية تشمل  بيانات للجامعاتانشاء قاعد 

 معالجة الحاالت الحرجة لكافة الجامعات والكليات االللية. 

  فريق عمل ميداني لمتابعة االمتحان التنافسي )المركزي( بين الجامعات االللية والحكوميةتشكيل. 

 

 ضال يض االج ت 

   من الطلبة المقبولين .5% من االجو  الد اسية للطلبة ضمن اعلى 25تخمي % 

   من الطلبة المقبولين .5% من االجو  الد اسية للطلبة ضمن ثاني اعلى 15تخمي % 

   من الطلبة المقبولين .5االجو  الد اسية للطلبة ضمن ثالث اعلى % من 10تخمي % 

  للطلبة من )ابناء 10تخويل مجالس الجامعات صدددالحية تخمي  االجو  الد اسدددية وبما ال يزيد عن %

ابناء العوائل النازحة ، ابناء ـوي الدخل المحدود ، فضددددددال عن الحاالت االنسددددددانية والقرى والنواحي 

 االخرى( .

 نسبة األجو  بحسب  تكونكي آلية استحصال األجو  الد اسية من الطلبة الراسبين في مراحلهم  تعديل

 عدد المواد المطلوب د استها من الطالب.

 

  :ضن يذ القراتاف-  

 تم تنميذ القرا ات والتوجيهات المرسلة الينا من االمانة العامة لمجلس الوز اء وكما يلي 

  2016% عاب 100ان نسبة االنجاز  و دت الينا أي عشر قرا ا  ستة  أصلمن  عشر قرا ا  ستة تنميذ. 

   2017% عاب 100الينا أي ان نسبة االنجاز  عشر قرا ا   دت أحد و أصل عشر قرا ا  منحد أتنميذ . 

 رريقعن  واالنحم  االلكتروني  الذكي  الخامع  اعتماا: 

 االلكترونية الحوكمة برام  تمعيل. 

 االفتراضية المختبرات. 

   والمتابعة والتخطيط الد اسات مجال في االلكترونية اال شمة نظاب فيكبير  الالزياد. 
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 المدم  التعليم مبدأ ضمن االلكتروني التعليم ادخال. 

 

  مشروع الح كم  االلكتروني 

 

  ولي  الرابطة بين الوزا   والجامعات الثالت ا  برنامجعشدددرين إطالق الحوكمة االلكترونية ضدددمن ال

 (.19/9/2017، بتا يس )كنولوجيا المعلومات وبابل وديالىت جامعة

    بددددء العمدددل على اعتمددداد الحوكمدددة االلكترونيدددة في دوائر الوزا   ، من اجدددل التحول الى االدا

،  االلكترونية في عمل دوائر الوزا   والذي يند ج ضدددمن االصدددالح االدا ي وتبسددديط اجراءات العمل

مؤسددددددسدددددددات األكاديمية منظومة االلكترونية عمالقة تربطها مغذيات لوزا   تعمل على ان تكون الفا

سريعة البيانات لتحقيق مشروع الحوكمة االلكترونية  سة موضع  الذي وضعت معلوماتية  خطواتي الرئي

  بط الجامعات بمركز الوزا  . عن طريقالتطبيق 

باقي الجامعات و بطها مع الوزا   بمنظومة عمل  في ها ليتم اعمامها فيما بعد فيسدديتم العمل التجريبي و

 ادا   الكترونية كاملة.

بة التطو  في مجال تكنولوجيا المعلومات  أن الوزا   تعمل على ثة ومواك حدي يات ال دعم أسددددددس التقن

ثمان عشدددددر ( برنامجا واالتصددددداالت وتوظيمها في اادا   وتحديث البرام  األكاديمية وسددددديتم اطالق )

 لية لتشمل الجامعات كافة للشروع باستخداب الحوكمة االلكترونية.توسيع العمل

 

 االلترالي  المكتب  جرالق 

 

   ية العراقية بة العلمية االفتراضدددددد ية للمكت أطلقت وزا   التعليم العالي والبحث العلمي، الخدمة التجريب

 .لتكون متاحة لكل المؤسسات البحثية والعلمية وللوزا ات كافة

  ،على حين إن المكتبة العلمية االفتراضية تتضمن مرحلتين االولى تتمثل بدو  النشر والمجالت المجانية

 . الدددددمدددددرحدددددلدددددة الدددددثدددددانددددديدددددة اغدددددلدددددب الدددددمدددددجدددددالت الدددددعدددددلدددددمددددديدددددة الدددددعدددددالدددددمددددديدددددةان 

ية تحميل البحوت عبر  تجرى في الوقت الحالي و مباحثات مع المجالت لتوقيع العقود والمباشددددددر  بعمل

 .) www.ivs.org(البوابة االلكترونية

  في وزا   التعليم العالي والبحث  التجريبية للمكتبة العلمية االفتراضددددددية العراقية تمعيل الخدمةومن اجل

 عشددر دا خمسددة ( 15)مماتحة  كافة، تممتاحة لكل المؤسددسددات البحثية والعلمية وللوزا ات  العلمي لتكون

لغرض ووفق ما تم االتماق عليي من قبل اللجنة العلمية المختصدددة  شدددامل،نشدددر عالمية ـات محتوى علمي 

واختصددددددداصددددددداتها وقيمة معامل التلثير  ،2012منذ عاب تحديد عدد المجالت الصددددددداد   في لذه الدو  

Impact Factor  من االتصددددددداالت المباشددددددر  مع تلك الدو  تم اجراء عدد تم التخمينية كمالها والكلمة

 .عروضاللغرض تقديم 

 الت جه نح  اجتالدام الساق  المتخدام 

  مليون لنصددب منظومات الطاقة الشددمسددية، وتوجيي  200اعتماد الطاقة المتجدد  ودعم كل جامعة بمبلغ

 الجامعات لغرض اعداد بناية في كل جامعة تعمل بالطاقة الشمسية او اي طاقة متجدد .

 نصب منظومة توليد الطاقة الشمسيةتشكيل فريق عمل لندسي بالتنسيق مع وزا   الصناعة والمعادن ل 

 في بناية المجمع التربوي في الوزا  

 

http://www.ivs.org/
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   مشروع ضس ير الم اقط االلكتروني  ل خامعاف العراقي 

د اسددددة متطلبات منظمات التصددددنيمات عن طريق  للجامعات،المواقع االلكترونية  الى تطويرالذي يهدف   

كترونية لمؤسدددددسدددددات التعليم العالي ( التي تركز على ألمية جود  المواقع االل Wep metricsالعالمية ) 

 والبحث العلمي 

 

  مشروعpeer 

( ولو البحث الموسدددددوب   nasتم تمويلي من قبل اكاديمية العلوب الوطنية االمريكية )المشدددددروع الذي ولو  

تكنولوجيا صدددديانة ماء التربة لتحسددددين انتاج الخضددددر في ترب عالية النماـية تحت ظروف شددددحة المياه 

البحوت المائز  بالمسددددددابقة التي اجريت من قبل االكاديمية  كلحدالبحث تم اختيا   اـوالجماف في العراق 

 المشروع.انجاز  وقد تمويتكون المشروع من ثالت مراحل 

 

   اعتماا المشاتيط كمشاتيط اجتثماتي 

 البياع.المستشمى الجامعي في  دااعتم -

 الطابق األ ضددي اسددواقا  يسددتغلها المسددتثمرليصددبح  بغداد،في جامعة  األقسدداب الداخليةبناية ليكل  إكمال -

الع التي  100يترل الطوابق االخرى للجامعة اسددكان الطلبة ويمنح عن كل طالب سدداكن مبلغ  على ان 

 .سنويا  يدفعها الطالب 

 

   الذكي (مبااتم )اعتماا الخامع 

الجامعات على وفق معايير البرام   ما بينفي ضدددمن مسدددابقة  الذكية(طرح مباد   )اعتماد الجامعة   -أ 

اعتمادلا من قبل الجامعة واعتماد معايير تطبيقاتها االلكترونية في االدا   والمالية االلكترونية التي يتم 

والمخازن والمنصددات االلكترونية وتوفير الكتب والمحاضددرات للطلبة الكترونيا  فضددال  عن السددير الذاتية 

 للتد يسيين وكل البرام  التي تؤدي الى لدف الحكومة االلكترونية.

التي اشدددددددا ت فيي إلى أن وزا   التعليم فيها بالنظر لما طرحتي وزا   الكهرباء في مجلس الوز اء  -ب

 لذا، مؤسددسددات على جميع  ؤثريمما فيها الصددرف قد تصدداعد  أخرى،العالي والبحث العلمي مع وزا ات 

الل فترات الدواب نلمل ان يتم تمعيل الطاقات البديلة والمها لي الطاقة الشدددددمسدددددية التي يمكن اعتمادلا خ

 الرسمي.

يتولى جهاز  ، والبديلةالطاقة  تعمالمجال اس الجامعات فيسيتم تكريم الجامعة المائز  قياسا  الى بقية  -ج 

  الموضوع.فيما يتعلق في لذا والجامعات االشراف والتقويم العلمي عملية التنسيق بين الوزا   

 

 

 

 

  اعم المشاتيط البحثي 

لذه المشدددددددا يع تهدف الى تمويل البحوت الريادية المقترحة من قبل المرق  الريادية:مشدددددددا يع البحوت 

في جميع و  العراقية كافةمن المؤسددددددسددددددات التعليمية  وباحثين عراقيينالبحثية التي تضددددددم تد يسدددددديين 

 االختصاصات و توفير جميع 

  البحثية.قبل المرق  وتنميذلا منالمتطلبات الالزمة انجاح لذه البحوت 
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 -المشاتيط: و ضطم هذه 

  ضن يذ المشاتيط البحثي  ل ك اات التدتيسي 

  متابعة نسب  وقد تم المشروع،للجان الوزا ية وحسب التخصصات لمكونات  ثمانية اجتماعاتتم عقد

 البحثية.انجاز المشا يع انجاز البحوت وتقيمها والمصادقة على 

  الجامعة التكنولوجيةالقياب بو شة عمل للطاقات المتجدد  في  حاب 

 متابعة المتعلقات المنية والمالية و( ودلول )كركولها البديلة عزيا   ميدانية لجامعة الموصددل في مواق

 والتدقيق الداخلي. وقسم الرقابةللمشا يع البحثية وبالتعاون مع الدائر  المالية 

 مشروع اعم بح ث ر ب  الدتاجاف الع يا ااخ  العراق 

متابعة ت المشددددروع، وقد تمللجان الوزا ية وحسددددب التخصددددصددددات لمكونات  اجتماعاتأ بعة تم عقد 

 .البحثيةانجاز المشا يع  والمصادقة علىنسب االنجاز للبحوت وتقييم 

  مشروع االاوي  والمبيداف والنباضاف السبي  العشبي 

انجاز  والمصددددادقة علىوتقييمها انجاز البحوت نسددددب  المتابعةاـ تمت الوزا ية  اجتماعين للجانتم عقد 

 .ثمانية مشا يع (8)وبلغ عددلا  المشا يع البحثية

 اعم مشاتيط البنى التحتي  

 عن طريقهدف الى تحسددين البنى التحتية في الجامعات والمراكز والوحدات البحثية تدعم المشددا يع التي 

 االجهز  المختبرية لمواكبة التطو  الحاصل في الدول االخرى. بلحدت فدلا 

  مشروع ضأهي  وضخ يز المراكز وال حداف البحثي 

  المشروع في طو  تسديد المستحقات للشركة المنمذ  وتم تجهيز الجامعات للمرحلتين االولى والثانية

 من المشروع ومتابعة تنميذ المشروع.

 :تماصيل المشروع 

 صات كافةاتخصاالوتجهيز البنية التحتية للمختبرات في  تلليل 

  العلمية في المراكز للتخصصات العلمية والمتداخلة  لألقسابجهز  متطو   أتوفير 

  اجهز  مختبرية للمراكز والوحدات البحثية العلميةتوفير 

   زوا ق بحثية وسيا ات مختبرية جوالة وحقلية توفير 

  متخصصة للمختبرات الطبية والهندسية والمتداخلة. توفير اجهز 

 انية والمتداخلة المراكز والوحدات االنس تلليل 

  االنترنيت(.تلليل المكتبات في المراكز والوحدات البحثية بلجهز  االتصال الحديثة(  

  :الحم   ال رني  لمكالح  جرران الثدي 

برات تجهيز المختتم العمل على  الثدي، وقدبحثي  يادي للكشدددددع المبكر عن سدددددرطان  ولو مشدددددروع   

تم تجهيز المركز باألجهز  والمسدددددتلزمات الضدددددرو ية وتم اعداد جداول إـ  البحثية باألجهز  المختبرية

 عدب و ود التمويل.لكن تم ايقاف المركز وـلك لجديد  للمراحل القادمة 
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   وخاررها:ال قاي  من وباء السمن  
 .* توفير اجهز  عالجية متقدمة لوحدات السمنة

 .طنيالومستوى ال* اقامة حمالت اعالمية على 

اخرى في اعداد تعليمات ومشددا يع تسدداعد من تقليل  ةتطوير كماء  العاملين والمشددا كة مع جهات فعال* 

 .المرض   حدوت 

تم ولكن * تم تجهيز الوحد  باالجهز  والمسددتلزمات الضددرو ية وتم اعداد جداول جديد  للمراحل القادمة 

 دب و ود التمويل.إيقاف المركز لع

 

 ضن يذ ضقنياف البكتري لاا  : 

استخداب تقنيات للوقاية من وباء الكوليرا عن طريق مشروع بحثي  يادي تتحقق الجدوى االقتصادية مني 

 لمشروع ولم يتم حسم التعاقد من قبل قسم العقود الحكومية.وقد تم اعداد االحتياجات الخاصة ل

 

  :ضأهي  ك ياف السو 

  المختبرية ويشددددددمل كليات الطب والتمري  االجهز  ناحية النهوض بواقع كليات المجموعة الطبية من

 ويهدف الى تجهيز الجامعات بلحدت االجهز  العلمية والمختبرية

  االجهز  والمستلزمات  بالمشروع من قبل اللجنة الخاصة بي  وتحديد تم اعداد كافة االحتياجات الخاصة

 ولم يتم حسم التعاقد من قبل قسم العقود الحكومية. كافة المطلوبة

 

 التحتي  لتس ير القدتاف الع مي  البنى 

بلحدت االجهز  المختبرية وتم ان لذا  قائمة في الجامعات  المشددددددروع يهدف الى تجهيز المختبرات ال

التعاقد لتجهيز المكون الطبي ويتم العمل في لذا المشدددددروع بالتعاون مع دائر  االعما  والمشدددددا يع وتم 

 % من المشروع .85انجاز 

 

  البح ث التسبيقي 

تم العمل على التنسيق بين الجامعات والوز ات بشان البحوت التطبيقية وتمويلها من قبل الجهة المستميد  

قاعد  بيانات خاصدددددة ، فضدددددال  عن اعداد فر  في الجامعات اواعداد قاعد  بيانات بالبحوت التطبيقية المتو

 حلها مستقبال. من اجل  لتنسيقواالوزا ات التي تعاني منها بالمشاكل 
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 ي م الع م العراقو 

  شملت  ا  اـا انها صدى واسع وقد كان لها  2016في شهر أيلول لسنة يوب العلم العراقي حتمالية اأقيمت

يمية وحث الباحثين على االبداع ويند ج ـلك لتشجيع المسير  التعلتكريم الباحثين لالختصاصات أعاله 

( 1738) لم بلغ عدد الذين لدعم الباحثين وتكريمهم  الوزا   سدددددياقات الرعاية المباشدددددر  من  ضدددددمن 

 .ا  ( مكرم 153للجائز  وبلغ عدد المكرمين ) ا  متقدم

 لجنة مركزية خاصة بتهيئة ضوابط وشروط خاصة  اـ تم تشكيل  ، 2017 م عاب تم االستعداد ليوب العل

ا ات والمعايير الخاصة بجوائز يوب وب العلم و تم اعاد  النظر باالستمي المقدمة في  باالحتمالية والجوائز

تم إضددددددافة جائزتين )جائز  الطلبة الخاصددددددة بالعمل اابداعي التطوعي الجماعي، ، كما العلم العراقي 

قاعدين ( واعدا تد يسدددددديين المت ية و برنامججائز  ال يا  لغرض تقييم د اسددددددتما ات االلكترون  ا  الكترون

 جوائز .اله هذبالخاصة المشا كين وتقييم النتاجات 

  ( خمسدددددة االف وسدددددبعمئة وتسدددددعة وثمانون 5789، ) 2017بلغ عدد المتقدمين على جوائز يوب العلم 

جيل على ( المان ومئة واثنان قد اكملوا بيانات التس 2102من مختلع الجامعات العراقية ، منهم ) متقدما  

 .الجوائز

 

 لخن  ضقييم المبدعين: 

التعليم العالي لالطالع على االعمال اابداعية المتميز  الوا د  من تم تشددددددكيل لجنة وزا ية في وزا   

مقومات العمل اابداعي المتميز  هم فر فيالجان تقييم المبدعين في الجامعات العراقية وترشدددددديح من تتو

 .30/1/2017في  477الوزا ي المرقم و فعها الى اللجنة المركزية العليا بموجب االمر 

 

 قسم ضقنياف االعالن ل س ب  لو  التاجط م رجان اإلعالنوال 

 .2017في شهر أيا   قسم تقنيات االعالنطلبة في لل التاسع  مهرجان ااعالنيالتم إقامة 

 

 الخ ائز التشخيعي  لس ب  الخامعاف 

 .تحديد االختصاصات التي تمنح بموجبها الجوائز 

  ضددددددوابط الاعداد اسددددددتما ات االلكترونية لغرض التقديم للجوائز واعداد لجنة مركزية خاصدددددددة بتهيئة       

 شروط الخاصة باالحتمالية والجوائز .الو

 خات بالتقييم النظاب االلكتروني اللغرض تقييم المشا كين عبر  ة ثابت شروط اعداد معايير و 

  ( فائزين لكل اختصددددددات من اختصدددددداصددددددات 3بواقع )متقدما  ( 109عدد المتقدمين لهذه الجائز  )كان

 الجائز .

  براءاف االختراع واالبداع 

 والبحث العلمي توثيق براءات االختراع الخاصة بمنتسبي التعليم العالي. 

 . اعداد احصائيات خاصة ببراءات االختراع 

  وتشدددكيالتها الى الجهاتوالبحث العلمي تسدددويق براءات االختراع التابعة لمنتسدددبي وزا   التعليم العالي      

 المستميد 

  اختراع ( براء   11للجهات المستميد  )  2016عدد البراءات المسوقة لسنة. 

  اختراع ( براء   12للجهات المستميد  )  2017عدد البراءات المسوقة لسنة. 
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 أمان  هيئ  البحث الع مو 

 اجتحداث هيئ  البحث الع مو .1

 متابعة استحدات الهيئة 

اد اج ليئة البحث العلمي واالبتكا  ضدددمن مشدددروع مسدددود  القانون الجديد لوزا   التعليم العالي والبحث 

 العلمي.

يتم وضددعها من قبل كماءات القسددم وفق متطلبات الجود  لمواصددمات االقسدداب الداخلية التي   معايير التطبيق 

جل توفير بيئة مناسددددددبة للطلبة لغرض اال تقاء باألداء العلمي لهم وفيما يلي من اويقوب بتنميذلا ومتابعتها 

 ويوضح الشكل البياني . النشاطات التي تخص القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخان الزياتاف وضقييم المراكز وال حداف البحثي   -2

 : على النحو االتي كافة التوصيات على الجامعات   تعميمأوال  : تم 

بشددددددلن المراكز والوحدات البحثية التابعة  االمتخذ  من قبله بااجراءاتالتلكيد على الجامعات لتزويدنا  -1

 حصلت على تقييم خمسين فما دون . لها والتي

 باآلتي:احالة المقترحات التالية الى ليئة الرأي لغرض مناقشتها وبيان الرأي  -2

اشددددراف تقع تحت بحثية التابعة الى الجامعات والكليات التي اعاد  النظر في أعداد المراكز والوحدات ال -أ

امكانية دم  المراكز والوحدات البحثية المتماثلة باأللداف  عن طريق ليئة البحث العلمي حاليا  وـلك 

أعداد المراكز والوحدات البحثية في % فما فوق من أجل معالجة الترلل 30والمطابقة في بحوثها بنسددبة 

 العلمي.مجال العمل البحثي ومن أجل تطوير كماء  االداء لها والتلكيد على  صانة البحث المتماثلة في 

 ، حسب االختصاتبان يتم الحاقها باالقساب العلمية كال  على الغاء الوحدات البحثية التابعة الى الكليات  -ب

ابعة للكلية ـاتها وحسددددددب اجهز  ومسددددددتلزمات مختبرية فيتم الحاقها بالمختبرات الت توافرات فيهااـا اما 

 االختصات تماشيا  مع عملية اعاد  الهيكلية للمراكز والوحدات البحثية في الجامعات . 

ثانيا  : تم اجراء زيا   ميدانية للمراكز البحثية في وزا   العلوب والتكنولوجيا وكانت التوصددددددية المتخذ  في 

 اجتماع الهيئة حول الزيا   وكاآلتي :

 يتم التنسيق والتعاون مع المراكز البحثية لوزا   العلوب والتكنولوجيا بشلن اآلتي :  -1       

الية صرف واردات 
صندوق دعم االقسام 

%80; الداخلية

وضع الهيكل 
%80; التنظيمي

نظام الزيارات 
الميدانية من قبل 
;  رؤساء الجامعات

60%

اعداد تقرير سنوي 
شامل فيما يخص 

;  االقسام الداخلية
50%
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تزويد الكليات الصددددديدالنية والمراكز البحثية في التخصدددددصدددددات العلمية التابعة للجامعات العراقية بالعدد  

 والمواد المختبرية  والتي من الممكن ان تميد منها الجامعات في المختبرات العلمية التابعة لها .

برات الموجود  والمراكز من المخت لافاد السددددماح لطلبة الد اسددددات العليا في التخصددددصددددات العلمية  -2

البحثيددة التددابعددة لوزا   العلوب والتكنولوجيددا الجراء التجددا ب المختبريددة ومن خالل آليددة التعدداون مع 

 الجامعات العراقية .

 الغاء الوحدات البحثية :ثالثا  : 

شمل الوحدات البحثية غير المعالة فقط      %    50يم أقل من التي حصلت على تقياعاد  القرا  الى ليئة الرأي لي

واالبقاء على الوحدات البحثية المعالة وحسددددددب التقييمات التي و دت في االسددددددتما   المصددددددنمة حسددددددب 

التخصدددصدددات االنسدددانية والعلمية للوحدات البحثية التي اعتمدت من قبل اللجنة الوزا ية التي قامت باجراء 

 الزيا   الميدانية لها .

 متابعة االستحداثات 

 ات البحثية في الجامعة التي تطلباالستحدات مع مراجعة تقييم المراكز والوحد مراجعة موضوع 

 االستحدات . 

  ت وتوفر جميع المسددتلزمات المادية     لم يسددتحدت أي مركز بحثي اال بعد مراجعة الحاجة المعلية لالسددتحدا

       .والبشرية وتوفر بناية خاصة بي 

  هيئة البحث العلمي السنوية لنشاطات الاعداد كتاب سنوي يتضمن 

 

  لمراكز وال حداف البحثي  .امتابع  برنامج ض ثيق الالس  البحثي  والنشاراف الصداتاف 

  االسدددددتمرا  بالعمل في برنام  توثيق الخطة البحثية والنشددددداطات واالصددددددا ات للمراكز والوحدات

 . (Accessالبحثية وحسب برنام  معد خصيصا  على نظاب )

  2017والمخططة لعاب  2016  لعاب الجامعات لتزويدنا بالخطة البحثية المنجزمطالبة. 

 

   ( فقر  140( جهاز والملحقات )631تشددددددغيل والتد يب على االجهز  البالغ عددلا )التنصدددددديب و تم ال

المستنصرية ($  والتي جهزت للجامعات التالية : ) التقنية الوسطى ، العراقية ، 7.110.156والبالغ قيمتها )

، ابن سددددينا ، البصددددر  ، الكوفة ، النهرين ، بابل ، بغداد ، واسددددط ( ضددددمن مشددددروع البنى التحتية لتطوير 

 القد ات العلمية / الحقل الطبي.

 

 االمريكية االمريكية الكيميائيين لجمعية العراقي الكيميائي المصل افتتاح    American Chemical 

Society ( ACS) 

 يف العلمي البحدددث بددددعم تعنى األمريكيدددة المتحدددد  الواليدددات في  بحيدددة غير علميدددة جمعيدددة ليو

 العالم، في علمية جمعية أكبر اليوب وتعد ، 1876 سددددنة يو لنيو جامعة في تلسددددسددددت .الكيمياء مجال

 60 من أكثر اليوب الجمعية تضم  الكيمياء مجال في الموثقة العلمية للمعلومات البا ز  المصاد  وإحدى

 العلمية المجاالت من ـلك إلى وما الكيميائية والهندسددة الكيمياء علم وفروع د جات كافة في عضددو ألع

 الكيميائية الجمعية مجلة أبرزلا العلمية، الدو يات من العديد عني تصددددد  للنشددددر قسددددم الجمعية ويتبع

 ACSو :"Nano Letters (و  :an Chemical SocietyJournal of the Americ (األمريكية

Nano). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1876
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  ، تم انجاز تنصيب أجهز  مختبر اللغة المجهز  ضمن المنحة الكو ية لكل من الجامعات )المستنصرية

 .، تكريت ، البصر  ، العراقية ( العراقية ، كربالء ، القادسية ، الهيئة العراقية للحاسبات ، األنبا 

 

  العمل على تعديل بيانات الخطة االستثما ية المدخلة لبرنام  ادا   التنمية العراقيةIDMS   2017لعاب 

واالستمرا  في االشترال بالدو ات الخاصة بالبرنام  لغرض متابعة العمل عليي وجمع البيانات التعاقدية 

 .ادخال البيانات الخاصة بهلمكونات المشا يع وادخالها وكذلك دعم الجامعات لغرض اتماب وتعديل ا

 

  فع كافة المتطلبات الخاصددددة باد اج مشددددروع الحراسددددات لمشددددا يع الخطة االسددددتثما ية المتوقمة في 

 تم اد اج مشروع حراسات جامعة كربالء لمشروع مستشمى وقد الى وزا   التخطيط كافة  التشكيالت 

 .الجامعة

 

  المكون الطبي(مشروع البنى التحتية لتطوير القد ات العلمية(. 

 

 .مشروع البنى التحتية لموقع البياع الطبي 

 

  دونم( 110مشروع البنى التحتية لجامعة ميسان )موقع. 

 

  استنادا الى توجيهات  و تم تعديل كلع المشا يع ضمن الخطة االستثما ية بناءا على المكونات المستمر

 االمانة العامة لمجلس الوز اء.

 

 لنتائ  ضمن انشطة متابعة تنميذ برام  ومشا يع االستراتيجية الوطنية للتربية ا دا  المشا كة في لجنة ا

 .2022-2012والتعليم العالي 

 

  تزويد االمانة العامة لمجلس الوز اء بجداول احتياجات الجامعات وبيانات الطاقة االستيعابية المخطط لها

 اللجنة المالية. واالحتياجات المادية والمبالغ المترتبة عليها لعرضها اماب

  

 .تحويل كافة المستشميات البيطرية التابعة لوزا   الز اعة الى مستشمى بيطري تعليمي 

 

 .  وضع خطة مجدولة زمنيا  لتنميذ السياسات العامة للوزا 

 

 سكني ةمن ز اعي ي تحويل صنع األ ض سكني  ةالى  شاء مجمع االخو  ال للمراحل األخرى الستكمال ان

 في العامرية.

 

 تم استحصال موافقة اعداد جدول المعايير المساحية بناءا  على المتطلبات الوظيمية التي تم اعدادلا مسبقا  و

 عمامي على األقساب كافة.المدير العاب ال
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  اعداد ملخص بالمعالجات الخاصدددة بمشدددا يع الموازنة االسدددتثما ية المسدددتمر  ومعالجة الية الدفع باألجل

 (.347وفق قرا  )

 

 فيما يتعلق بالطلب المقدب من قبل شددركة ليل انترناشددونال وشددركة يو بي أي تسددوية المشددا يع والنظر ب 

 تصمية مستحقاتهم لمشروع تصاميم جامعة القاسم الخضراء.

 

  االسدددتالب النهائي لمشدددروع د اسدددات وتصددداميم األقسددداب الداخلية للكلية التقنية /الدو   واعتبا  المشدددروع

 ( طالب.5000قة استيعابية )(وبطا%100منجزا )

 

 ( 2022-2018البناء والتشييد العداد خطة التنمية الوطنية.) 

 

   تدقيق مشدددا يع د اسدددات وتصددداميم لجامعات )سدددامراء للعلوب التطبيقية والصددديدالنية، ابن سدددينا للعلوب

 الطبية.

 

  الوزا   كمشددا يع جامعة اعداد التصدداميم ألنشدداء المخطط األسدداس للمشددا يع التي تصددب في اسددتراتيجية

سددكنية للتد يسدديين ومشددروع انشدداء اقسدداب داخلية في الجامعات ومتابعة  سددومر ومشددروع انشدداء وحدات

 اعمال مجمع األخو  السكني.

 

  افتتاح المختبر العراقي األلماني في كلية العلوب بجامعة بغداد والكشددددددع عن مشددددددروع الجامعة العراقية

 .والهندسة واالقتصادااللمانية في مجاالت البيئة 

 

 الع  م والتكن ل جيا 
 

 ( براء  اختراع في مجال العلوب والتكنولوجيا للقطاعات الصناعية.43تسويق ) 

 

 تشدددكيل ليئة الطاقة على والعمل  البحث العلمي ب والتكنولوجيا مع التعليم العالي تم اكمال برام  دم  العلو

 االسلحة الكيمياوية. وليئة البحث العلمي والشروع بإتالف –الذ ية 

 

  تم البدء بعملية اتالف ما تبقى من االسددددددلحة الكيمياوية في بقايا منشددددددل  المثنى التي بدأ العمل بها منذ عاب

تم االتماق مع الشددددركات النمطية اتالف مخلماتهم  اـبقيت تسددددتنزف الكثير من اموال الدولة،  هاولكن 2003

في تا يس وزا   العلوب والتكنولوجيا وال سدددددديما شددددددركة  وتعد لذه الخطوه األولى من نوعها الكيمياوية 

 بتروناس اتالف مخلماتهم من حقول ـي قا  فضال عن االتماق مع شركة النيما  في البصر .

  لدولية للطاقة الذ ية وثيقة البرنام  ااطا ي الوطني وقع العراق للعراق للسددددددنوات  (CPF)والوكالة ا

لذا البرنام  اـ ٢٠٢٣ -٢٠١٨ لة سددددددتقوب بموجب  فة مجاالت  ان الوكا كا لدعم المني للعراق في  قديم ا بت

 االستخدامات السلمية للطاقة الذ ية.
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  وقعت وزا   التعليم العالي والبحث العلمي والعلوب والتكنولوجيا مع شددددددركة الميحاء للخدمات النمطية عقدا

 .الجة وإتالف المخلمات المصاحبة الستخراج النمط في محافظة البصر معلانشاء محطة 

  يةاـ ئة العراق قذ البي ما ين كل  تلسدددددديس  طة انطالق نحو  ثل نق جاه يم هذا االت من التلوت  أن توقيع العقود ب

 السالمة البيئية تعد واجبا وطنيا يقع على عاتق مؤسسات الدولة العراقية. والمخلمات الصناعية، ف

  لمحص االدوية  ا  مركزي ا  لجنة وطنية مشتركة من عد  مؤسسات صحية وعلمية بحثية النشاء مختبرتشكيل

 وتصنيعها.

 

 التي تحوي على االسددلحة  الملغا  تعقد سددلسددلة اجتماعات للوقوف على واقع حال مشددروع تصددمية المنشددآ

 .مد  وجيز الخطر  ووضع خطة بديلة فاعلة وعاجلة للتنميذ وباقل الكلع المالية وخالل 

 

  عد  دوائر في العلوب. استبدالها بالطاقة الشمسية فيتخمي  استهالل الطاقة بنسبة كبير  والعمل على 

 

  عقد ندو  وطنية لتروي  وتسويق البحوت والد اسات القابلة للتطبيق والمشا يع القابلة لالستثما. 

 

 يتالئم وبما والجنوبية الوسددطى والسدديما  اتظالمحافظ مختلع في النمايات تدوير عن د اسددات عد  تقديم 

 بغداد. امانة الى قدمت النمايات تدوير عن د اسة اعداد  كذلك المحافظات تلك طبيعة مع

 

 للتعاون مع المحافظات الز اعية وانشاء معامل مختلمة فيها. ةتقديم د اس 

 

  تا يس وزا    ى في ألوللذه الخطوه اوتعد تم االتماق مع الشددددددركات النمطية اتالف مخلماتهم الكيمياوية اـ

لك تم  قا  وكذ ماتهم من حقول ـي  ماق مع شددددددركة بتروناس اتالف مخل العلوب والتكنولوجيا حيث تم االت

مشروع احتساب كميات النمايات الصلبة المنزلية التي تطرح من حول  االتماق مع شركة النيما  في البصر 

 قبل المحافظات .

 

 نواعي )تلوت الهواء ، تلوت الماء ، تلوت البيئة( .مشروع  صد التلوت با 

 

 .  حث المحافظات الز اعية على تلسيس معامل التنقية وتعمير البذو 

 

 : تم مماتحة وزا   المالية لغرض اسددددددترجاع عائدية قطعة اال ض البالغة  اال اضددددددي الز اعية في داقوق

كل االموال والممتلكدات الثدابتدة ونم( الى وزا   العلوب والتكنولوجيدا كونهدا الجهد\د 500) لت اليهدا  ة التي آ

 لمنظمة الطاقة الذ ية المنحلة .

  منها وان  والسدديما الخطر ضددرو   متابعة حركة صددرف المواد الكيمياوية في جميع الجامعات العراقية

 ومطابقة قوائم الجرد مع الواقع المعلي وبشكل دو ي. لها،زيا ات مماجئة التكون 

 

  البشددددرية االلكتروني ا   الموا د ادتمعيل نظابEHR بقطع  اعاد  النظرو والتكنولوجيا وزا   العلوب في

 االخرى.اال اضي التي تعود ملكيتها الى وزا   العلوب والتكنولوجيا وتداخلها مع الوزا ات 
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  (.عن الحوادت والخروقات االمنية بتنميذ مشروع  اصد )ولو تطبيق للتبليغالبدء 

 

  بذلك.امنية  ومؤسسات دائر  البحث والتطوير  تكليعوقد تم 

 

   النيل.معالجة ومكافحة نبات زلر 

 

  شدددددلنها ايجاد حلول لمشددددداكل واقع طات والبحوت والتطبيقات التي من قامة ندو  تسدددددويقية للنشدددددااالاعداد

 العراق.

 

  غ عن الحوادت والخروقات االمنية(مشروع  اصد )ولو تطبيق للتبليالشروع بتنميذ. 

 

  مجلس  اعد لها والذي اقر  حسدددب قانون الذي ومنظمة الطاقة الذ ية بالتحضدددير للشدددروع بتشدددكيل التوجيي

 .11/2016/ 7النواب الموقر بتا يس 

 

 تم تكليع دائر  شؤون المحافظات قدوومعالجتي . وضع قاعد  بيانات احصائية لرصد التلوت في المحافظات

 بذلك .

 

  مشددروع انشدداء معامل لتنقية البذو  وتوفيرلا في مختلع المحافظات للنهوض بالواقع الز اعي واالعتماد

 الوطني.على المنتوج 

 

  وضدددع آلية عمل بين الجامعات والدوائر االسدددنادية في وزا   العلوب والتكنولوجيا لتقديم الخدمات من اجل

 .ينمسفي الوقت النهوض بواقع الجامعات وتقليص النمقات 

 

  ي .مالوزا   وحساعاد  تمعيل موضوع الوحدات السكنية لمنتسبي 

 . وضع آليات جديد  لتمعيل دو  المكتب االستشا ي التابع لوزا   العلوب والتكنولوجيا 

 ا   الغاز  في الصناعات النمطية.استثم 

  لمعالجتها التوجيي بمتابعة فروع الوزا   لرصددددد المخلمات والنمايات في محافظات العراق واعداد د اسددددة

 .او اتالفها 

 

 ندسددددددة  في مجال الطاقات المتجدد  انشدددددداء مختبر الطاقات المتجدد  في الجامعات والتعاون مع كليات اله

 الشمسية . قة في مجال الطاوالسيما 

    الحال فيما يتعلق  اوكذ( اماكن تواجدلم و تخصصاتهم وفي كل محافظة )اسمائهم اعداد منتسبي الوزا

 غيرلا (. بتابعة للوزا   اكانت ا بالنباتات سواء 

 نمايات ال امكانية تدويرلااحتسدددددداب كميات النمايات الصددددددلبة المنزلية التي تطرح من قبل المحافظات و

 .الصلبة كمشا يع استثما ية

 

  لتلسيس مختبرات للطاقة المتجدد  في كلياتها التخصصية .توجيي الجامعات 
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 ( خمسة سخانات لكل جامعة .5الزاب الجامعات باستخداب السخانات الشمسية وبعدد ال يقل عن ) 

 

 ( الى وزا   العلوب \د 500تم مماتحة وزا   المالية لغرض اسددددددترجاع عائدية قطعة اال ض البالغة )ونم

 ة التي آلت اليها كل االموال والممتلكات الثابتة لمنظمة الطاقة الذ ية المنحلة .والتكنولوجيا لكونها الجه

 

 العمل على و والبحث العلمي  العالي التعليموزا    مع والتكنولوجيا العلوب وزا    دم  برام  اكمال تم

توزعت ،  الكيمياوية االسدددلحة باتالف والشدددروع العلمي البحث وليئة – الذ ية الطاقة ليئة بتشدددكيل البدء 

تم ( اـ 2018-2015البرنددام  الحكومي )فعدداليددات التعدداون العلمي والمني على المحدداو  واالولويددات من 

والبرام  % تقريبا 16( برام  كانت حصدددة برنام  دعم الوزا ات القطاعية 8تصدددنيع لذه المعاليات الى )

% وبرنام  3% وبرنام  دعم المحافظات 7% وبرنام  الرياد  في االبتكا  وتوثيق التكنولوجيا 14 حثيةالب

 .% تقريبا  1اللجان الوطنية 

 

  تقديم د اسات عن النهوض بواقع االلوا. 

 

  األكبر الحصددددددة وكانت  % من مجموع فعاليات التعاون الكلية ، 96شددددددكلت فعاليات التعاون مع الوزا ات

 .% تقريبا من فعاليات بقية الوزا ات 42كانت مع وزا   التعليم العالي والبحث العلمي التي مثلت  لوزا   

 

 االكبر الحصددددة وكانت  الكلية، التعاون فعاليات مجموع من %46المحافظات مع التعاون فعالية شددددكلت 

 .المحافظات بقية فعاليات من %64مثلت التي النجعلمحافظة 

 

 مختلع  مع والمني العلمي التعاون نشددداطات ضدددمن فعالية (1919) بتنميذ الوزا   وتشدددكيالت دوائر قياب

 التي المعاليات أما%64 المستميد  للجهات الوزا   قدمتها التي المعاليات نسبة وبلغت االقتصادية  القطاعات

 الجهات قدمتها التي المعاليات نسبة بلغت حين في تقريبا %20 بلغت فقد مشترل بشكل فيعا التعاون جرى

 . الكلي المعاليات مجموع من تقريبا%16 الوزا   لتشكيالت الوطنية

  الطاقة الكهربائية لتقليل الحمل الكهربائي على بناية وزا   التعليم  انتاجمشروع استخداب االلواح الشمسية

 .العلوب والتكنلوجيا ووزا   التعليم والبحث العلمي

 

 (نماـج لصالح الوزا ات والجهات االمنية وتصنيع منظومة تشوير 3تصميم وتصنيع طائر  مسير  عدد )

سية وتطوير الطائر  المسير   صالح فرقة العباس القتالية التابعة للعتبة العبا على الطائرات المسير  المعادية ل

مقذوفات المتمجر  لصدددددالح قياد  قوات  بط كاميرا حرا ية للرؤية الليلية وتسدددددليحها بال عن طريق الرباعية 

 الشرطة االتحادية .

( واجراء التجا ب الميدانية عليها لصدددالح قياد  قوات 2انجاز تصدددنيع الطائر  المسدددير  المبرمجة فرناس ) .1

 الشرطة االتحادية .

 انجاز مشروع شالين للرصد االستخبا ي لصالح استخبا ات وزا   الداخلية . .2

 وع  اصد للتبليغ المو ي عن الخروقات االمنية لصالح قياد  عمليات بغداد.اكمال مركز عمليات مشر .3
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 اتمخصبات احيائية بكترية وفطرية الستخدامها كبديل لالسمد  الكيميائية لمحاصيل النبات انتاج  

 على الميدالية الذلبية في قد حصددددل النت  انتاج بروتين احادي الخلية كجزء من علع الدواجن واالسددددمال و

 مؤتمرين علميين .

 

 ( يا للحنطة وتجهيز المزا عين ب بذو  الرتب العل تاج  يا التي تمتاز 5000ان بذو  الرتب العل ( طن من 

بانتاجية تقد  بثالثة اضعاف انتاجية االصناف المحلية ، بعد اخضاعها الى عمليات المصل والتنقية والتعمير 

 في معامل التنقية التابعة للوزا   .

 

 عالميا. األول من نوعي  ممرضة لحما ات النخيل والذي يعد نوع من الديدان الخيطية ال عزل وتشخيص 

 ستنزاع الترب المتلثر  باألمالح سع للحزمة التكنولوجية المتقدمة حول ا بالتعاون مع الوكالي  ، التطبيق الوا

 الدولية للطاقة الذ ية.

 

  من القمح الشدديلمي وصددنع من زلر  الشددمس اسددتنباط ثالثة اصددناف جديد  من محاصدديل الحنطة وثالثة

 عراق.في التمتاز بإنتاجيتها العالية ومقاومتها للظروف البيئية التي 

 

 لسدديطر  على افات حشددرات التمو  واالسددتغناء عن المبيدات الكيميائية تطوير عوامل المكافحة االحيائية ل

 .المحضو   دوليا 

 

 شأ ساء المساحة المضية ل الحسين )ع( لحمايتها من االسوداد بطالء يعتمد على التقنية بال ضريح االماب ك

 النانومترين.

 .تحضير مضافات بوليمرية لتحسين خوات االسملت الميكانيكية والحرا ية 

 

 .انتاج ماد  كاسر االستحالب التي تدخل في فصل المياه عن النمط الخاب في المنشات النمطية 

 

  تمجر  بتقنية الكشع اللوني لصالح وزا   الداخلية .كشع عن المواد المللفك السر الصناعي 

 

 . )انتاج ماد  لغرض تقليل الضر  في الوقود المستخدب في محطات الطاقة الكهربائية )ماد  مثبت المناديوب 

 

  شاء تطبيق ـكي يقوب بحوكمة شغيل التجريبي لمشروع مصرف الدب الذكي العراقي وـلك عن طريق ان الت

 القطاع الحكومي ومصرف الدب. عن طريق عملية نقل وحدات الدب المؤمنة 
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  التعاون مع وكالة االسددددددتخبا ات االتحادية في مجاالت تقييم اداء االتصدددددداالت الالسددددددلكية في الشددددددبكات

طيسدددددية وتنميذ برنام  تطبيقي لتجمير الرسدددددائل القصدددددير  في الهاتع النقال وتجمير البيانات في الكهرومغنا

 الملمات المختلمة لألغراض االمنية.

 

  تصميم منظومة طاقة شمسية فوتوفولتائية مرتبطة بالشبكة الكهربائية نوعON_GRID   بقد   كهربائية

 . 2KWPعظمى 

 

  الشمسية للعراق.المشا كة في انجاز اطلس الطاقة 

 

 ( لعاب 353ترشددديد اسدددتهالل الطاقة الكهربائية بموجب قرا  مجلس الوز اء الرقم )( 400بمقدا  ) 2017

 ميكاواط ساعة بالسنة.

  ( دولة 82من بين )حد مختبرات الوزا   ببرام  االعتماد الصدددددديني بتحديد الملوثات الالعضددددددوية أنجاح

 .مشا كة

 

  وانجاز عمليات االتالف وباشراف منظمة حظر  ،الكيمياوية لمشروع المثنىتخليص العراق من المخلمات

 االسلحة الكيمياوية.

 

 التي تقوب بها الشددددركات االجنبية ويشددددمل كافة  ،اتالف المخلمات النمطية المصدددداحبة لعمليات االسددددتخراج

 مناطق العراق .

 

  توقيع البرنددام  االطددا ي الوطني للتعدداون التقني بين العراق والوكددالددة الدددوليددة للطدداقددة الددذ يددة للسددددددنوات 

(2018_2023. ) 

 

 .انجاز االستراتيجية الوطنية الدا   النمايات المشعة في العراق واقرا لا من قبل مجلس الوز اء 

  االو بي والممولة من قبل مموضدددية االتحاد االو بي تنميذ المرحلة الثانية من مشدددروعي التعاون مع االتحاد

مليون يو و( لتاليل المختبرات االشددددددعاعية وتزويدلا باجهز  حديثة ومختبر متنقل  6بمبلغ اجمالي قد   )

 واعداد تصاميم لموقع طمر النمايات .

 

 .ازالة التلوت االشعاعي في منطقة كسر  وعطر 

 

   نقل مصددداد  مشدددعة من مناطق متمرقة من العراق الى موقع التويثة النووي وخزنها في مخزن المصددداد

 وتخليص البيئة والصحة العامة من اثا لا السلبية. ا  مشعا  ( مصد  322المشعة المعد لهذا الغرض وبعدد )
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 ضالف المال  اف الن سي  ألول مرم لو العراق ا 

عقدا لتولي إتالف المخلمات النمطية مع شدددددركة بتروناس  والتكنولوجياوقعت وزا   التعليم العالي والعلوب 

 الماليزية

لذه الخطو  األولى من نوعها  وتعد

على صدددعيد المؤسدددسدددات الحكومية 

 العراقية 

الهدف من ـلك وضددددددع محددات و

لسددددالمة البيئة العراقية فضددددال عن 

اسددددتثما  الطاقات البشددددرية والمنية 

المتوافر  في مؤسددددددسدددددددات العلوب 

 والتكنولوجيا.

 

 

 

 الع مو لو  ضرأس العراق المؤضمر السممااس عشممر ل فتاء التع يم العالو والبحث

 العالم العربو

 

 ئيسا لمؤتمر وز اء التعليم العالي والبحث العلمي العرب بنسختي  «العراق»دول الجامعة العربية انتخبت 

 . واالنتاج(العالي العربي وعالم العمل  )التعليمتحت عنوان  الذي انعقد،السادسة

 وسددددجل المؤتمرون توصدددديات عد  منها 

ألميدددة تعدددديدددل التشددددددريعدددات والقوانين 

المنظمة لعالقة مؤسدددسدددات التعليم العالي 

مع سدددوق العمل وتعزيز الشدددراكة بينهما 

الرؤى الوطنية الخاصددددددة  إطا ضددددددمن 

 دولة.بالتنمية لكل 

 إ سددددداء قواعد بيانات للخريجين وفرت 

التوظيع و بطهددا بشددددددبكددة المعلومددات 

 .لسوق العمل العربي والعالمي

  نيتقددد ق ت ل يم ا ل ع ت ل ل لالزب  يم الددددعم ا  د

والتطبيقي واحددددات مروندددة بدددالبرام  

 ل.لمتسا ع في الوظائع ونوعيات العمالتعليمية تلبي التطو  ا
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