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 :المقدمة
ً مع التطور في معاییرتقییم أداء المنتسبین تم في بدایة العام الدراسي  إعادة  ٢٠١٥-٢٠١٤تماشیا

م ذا فقد تلافة، كالنظر في المحاور والمؤشرات المعتمدة في استمارات تقییم األداء لمنتسبي الوزارة 
ى یة الالشروع ببناء استمارات محدثة للمنتسبین كافة فضال عن التحول من االستمارات الورق

- ٢٠١٣راسي(في العام الد االلكترونیة بعد برمجتھا، وقد أجریت اول عملیة تقییم أداء الكتروني
الجامعات  )  وقامت٢٠١٥- ٢٠١٤) بعد انتھاء العام الدراسي وبدایة العام الدراسي الجدید ( ٢٠١٤

  بإدخال بیانات منسبیھا الكترونیا. 
معات ان عملیة تحدیث االستمارات تمت بشكل مستمر على وفق المعطیات التي تعتمدھا الجا .١

داء تقییم أ یة فيأداء منسبیھا والتي تركز فیھا على محاور اساس العالمیة الرصینة في عملیة تقییم
  التدریسي تتمثل ( بالتدریس ، والبحث العلمي ، والتكلیفات االخرى).

ً عن تشكیل اللجان، تمثل .٢ ع محاور ت بوضلقد أعتمدت آلیة جدیدة في عملیة اعداد االستمارات بدال
 اھداف. ومؤشرات وأوزان لكل مؤشر على وفق ما یحققھ من

ین المستشارالء وبعد االنتھاء من اعداد االستمارات یتم ارسالھا الى الجامعات كافة والسادة الوك .٣
 ودوائر مركز الوزارة لغرض االطالع علیھا وابداء المالحظات.

عتماد ام تم تم االخذ بالمالحظات التي وردت من الجامعات والسادة الوكالء والمستشارین ومن ث .٤
قھا یغتھا النھائیة وبعد ذلك ارسلت االستمارات الى المبرمج لغرض اطالاالستمارات بص

.ً  الكترونیا
لى ععھم اقیمت ورشة عمل في مركز الوزارة لمدیري اقسام الجودة واألداء في الجامعات الطال .٥

 كیفیة الدخول الى النظام االلكتروني وادخال البیانات. 
مل مھام ) استمارة لتش٢١نحو ( ٢٠١٧-٢٠١٦اسي بلغ عدد االستمارات المنجزة حتى العام الدر .٦

 ونشاطات كل من: ( القیادات الجامعیة العلیا ، التدریسیین،  الموظفین). 
ة كیفی تم وضع ضوابط وتعلیمات ودلیل بعد اجراء كل عملیة تحدیث یتضمن تفصیالت دقیقة عن .٧

 ملء المحاور وأوزانھا والمؤشرات وأوزانھا النسبیة.
ة عن عملی فصیليیة تقییم األداء تبلورت الطروحات بان یقوم القسم باعداد تقریر تبعد اكتمال عمل .٨

ً من قبل  ا ات یتبعھلجامعاتقییم األداء لمنتسبي الجامعات بعد تدقیق البیانات المدخلة الكترونیا
ً معملیة تحلیلھا واستخالص النتائج، ومن ثم عرض التقریر أمام انظار معالي الوزیر   ابرز تضمنا

 الستنتاجات والتوصیات ال تخاذ القرار المالئم . ا
ا التقریر، لذا ) ما زالت مستمرة لحد انجاز ھذ٢٠١٨-٢٠١٧ان عملیة تقییم األداء للعام الدراسي ( .٩

 م الدراسيللعا فان ھذا التقریر وھو االصداراالول یتناول تقییم أداء منتسبي الجامعات الحكومیة
 یانات منتسبي الجامعات في النظام االلكتروني.بعد إكمال إدخال ب )٢٠١٧- ٢٠١٦(

 
  

 الھدف من التقریر: 
األداء ) عن عملیة تقییم معالي الوزیر المحترماعطاء صورة تتسم بالوضوح لصاحب القرار (

) لتشمل ٢٠١٧- ٢٠١٦منتسبي الجامعات الحكومیة (التدریسیین والموظفین) كافة للعام الدراسي (ل
بھدف معرفة تركز أعدادھم وشھاداتھم وألقابھم العلمیة امعة من حیث تفصیلیة عن كل جمعلومات 

والمتضمنة  ونشاطاتھم العلمیةالتدریسیین في بعض الجامعات والنقص الحاصل في جامعات اخرى، 
مستوعبات كالرفیت و مفھرسة ضمن (البحوث العلمیة (المنفردة والمشتركة) المنشورة في مجالت 
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تصنیف عالمي، فضال عن المجالت التي لیست ضمن التصنیفین او في مجالت ذات  سكوباس
ُ والغیر  السابقین، والكتب العلمیة المنفردة والمشتركة (المؤلفة، المنھجیة والمترجمة) المقومة علمیا
ً، وكذلك براءات االختراع التي حصل علیھا منتسبي الجامعة (المنفردة والمشتركة)،  مقومة علمیا

مشاركین في المؤتمرات، الدورات وورش العمل (العالمیة، العربیة والمحلیة) وأعداد المنتسبین ال
. ان ھذا فضال عن النشاطات التي تقوم بھا الجامعة من أقامت (المؤتمرات، الدورات وورش العمل)

ً عن مدى التطور في النشاطات  أكثروالتقاریر القادمة ستعطي صورة  األولالتقریر یعد  وضوحا
  عات التي تناولھا التقریر.  العلمیة للجام

 
  لمحتوى:ا

  الباب األول : التدریسیین
  

ً  تقییم تم أوالً: التدریسیین في الجامعات الذین    أدائھم الكترونیا
  

  
  ثانیاً: التدریسیین في الجامعات بحسب الشھادة 

 التدریسیین من حملة شھادة الدكتوراه .١
 التدریسیین من حملة شھادة البورد .٢
 حملة شھادة الماجستیرالتدریسیین من  .٣
 التدریسیین من حملة شھادة الدبلوم العالي .٤

 

 
  ثالثاً: التدریسیین في الجامعات بحسب األلقاب العلمیة 

 التدریسیین من حملة لقب أستاذ .١
 التدریسیین من حملة لقب أستاذ مساعد .٢
 التدریسیین من حملة لقب مدرس .٣
 التدریسیین من حملة لقب مدرس مساعد .٤

  
  العلمي للتدریسیین في الجامعات  رابعاً: البحث

 رویترز المنفردة ضمن تصنیف ثومسن البحوث .١
 عالمي تصنیف ذات المنفردة في مجلة البحوث .٢
 السابقین التصنیفین ضمن المنفردة لیست البحوث .٣
 رویترز باحث) ضمن تصنیف ثومسن ٢( المشتركة البحوث .٤
 عالمي تصنیف ذات باحث) في مجلة ٢المشتركة ( البحوث .٥
 السابقین التصنیفین ضمن باحث) لیست ٢المشتركة ( وثالبح .٦
 رویترز باحث) ضمن تصنیف ثومسن ٣( المشتركة البحوث .٧
 عالمي تصنیف ذات باحث) في مجلة ٣المشتركة ( البحوث .٨
 السابقین التصنیفین ضمن باحث) لیست ٣المشتركة ( البحوث .٩

 رویترز باحث فأكثر) ضمن تصنیف ثومسن ٤( المشتركة البحوث .١٠
 عالمي تصنیف ذات باحث فأكثر) في مجلة ٤المشتركة ( حوثالب .١١
 السابقین التصنیفین ضمن باحث فأكثر) لیست ٤المشتركة ( البحوث .١٢
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  خامساً: الكتب المؤلفة والمترجمة للتدریسیین في الجامعات  
 علمیا : المقوم المنفرد الكتاب .١

 العلمي المؤلف   
  المنھجي  
  المترجم  

 علمیا : ومالمنفرد الغیر مق الكتاب .٢
 العلمي المؤلف   
 المنھجي  
 المترجم  

 علمیا : المقوم المشترك الكتاب .٣
 العلمي المؤلف   
  المنھجي  
  المترجم  

 علمیا : المشترك الغیر مقوم الكتاب .٤
 العلمي المؤلف   
  المنھجي  
  المترجم  

 
  سادساًً◌: التدریسیین في الجامعات المشاركین في المؤتمرات والندوات و ورش العمل 

 المشاركین في المؤتمرات : .١
 عالمیة   
  عربیة  
  محلیة  

 المشاركین في الندوات : .٢
 عالمیة   
  عربیة  
  محلیة  

 المشاركین في ورش العمل : .٣
 عالمیة   
  عربیة  
  محلیة  

 النشاطات العلمیة المقامة في الجامعة:  .٤
 المؤتمرات المقامة في الجامعة  
 الندوات المقامة في الجامعة  
 في الجامعة ورش العمل المقامة 

 
  سابعاًً◌: براءات االختراع المسجلة في سنة التقییم للتدریسیین في الجامعات 

 براءة االختراع المنفردة .١
 )تدریسي ٢المشتركة ( براءة االختراع .٢
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 )تدریسي ٣المشتركة ( براءة االختراع .٣
 فأكثر) تدریسي ٤المشتركة ( براءة االختراع .٤

 
  الباب الثاني: الموظفین

  
ً  تقییم تم ظفین في الجامعات الذینأوالً: المو    أدائھم الكترونیا

  

  ثانیاً: الموظفین في الجامعات بحسب الشھادة 
 المنتسبین من حملة شھادة البكالوریوس .١
 المنتسبین من حملة شھادة الدبلوم .٢
 المنتسبین من حملة شھادة اإلعدادیة .٣
 المنتسبین من حملة شھادة المتوسطة .٤
 بتدائیةالمنتسبین من حملة شھادة اال .٥
 المنتسبین من فئة یقرأ ویكتب .٦

 

  
  ثالثاً: الموظفین في الجامعات المشاركین في المؤتمرات والندوات و ورش العمل 

 المشاركین في المؤتمرات : .١
 عالمیة   
  عربیة  
  محلیة  

 المشاركین في الندوات : .٢
 عالمیة   
  عربیة  
  محلیة  

 المشاركین في ورش العمل : .٣
 عالمیة   
  عربیة  
  محلیة  
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  الباب األول : التدریسیین
  

ً تقییم  اللذین تمأوالً: التدریسیین في الجامعات     ادائھم الكترونیا
  

دد عكان اكبر  اذ . تدریسي ٨و  ٥٦٣٨الجامعات العراقیة یتراوح ما بین  التدریسیین في أعداد أنتشیر البیانات 
لى تدریسي ع) 2953، 3182، 5638) وبواقع (الموصلفي جامعات (بغداد، المستنصریة،  التدریسیینمن 

) لطبیةبن سینا ااالفلوجة، جابر بن حیان الطبیة، جامعات ( في التدریسیین، بینما كان اقل اعداد من التوالي 
  ). ١( الجدول رقم، وكما موضح في تدریسي) ٨، ٣٠، ٣٦وبواقع (

   في الجامعات التدریسیین أعداد) ١( جدول
   یسیینالتدرعدد   الجامعة  ت
 5638 بغداد  ١

 3182 المستنصریة  ٢

 2953 الموصل  ٣

 2681 البصرة  ٤

 2077 تكریت  ٥

 1895 الكوفة  ٦

 1671 بابل  ٧

 1458 التقنیة الوسطى  ٨

 1454 االنبار  ٩

 1366 التكنولوجیة  ١٠

 1280  ذي قار  ١١

 1206 القادسیة  ١٢

 1176 دیالى  ١٣

 1028 العراقیة  ١٤

 934 كربالء  ١٥

 839 النھرین  ١٧

 ٨١٢ التقنیة األوسطالفرات   ١٦

 791 واسط  ١٨

 658 كركوك  ١٩

 644 التقنیة الشمالیة  ٢٠
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 579  میسان  ٢١

 549 المثنى  ٢٢

 430 التقنیة الجنوبیة  ٢٣

 320 سامراء  ٢٤

 304 القاسم الخضراء  ٢٥

 224 الفلوجة  ٢٦

 143 سومر  ٢٧

 96  الحمدانیة  ٢٨

 90 ت واالتصاالتتكنولوجیا المعلوما  ٢٩

 75  نینوى  ٣٠

 70 الكرخ للعلوم  ٣١

 46 تلعفر  ٣٢

 37  البصرة للنفط والغاز  ٣٣

 ٣٦ جابر بن حیان الطبیة  ٣٤

 18 ابن سینا الطبیة  ٣٥

 
  ثانیاً: التدریسیین في الجامعات بحسب الشھادة 

  

 من حملة شھادة الدكتوراه التدریسیین .١
 ینلتدریسا أعداد) المراتب الثالث األولى من حیث لبصرةااحتلت جامعات (بغداد، المستنصریة، 
 المراتب احتلت، بینما تدریسي) ١٦٠٢، ١٩٧٧، ٣٤٦٢من حملة شھادة الدكتوراه وبواقع (

) 8، ١٢،١١) وبواقع (ابن سینا الطبیة ،البصرة للنفط والغازجابر بن حیان، األخیرة جامعات (
  ).٢(الجدول رقم وكما موضح في تدریسي، 

الفلوجة ،  االنبار،ا كانت أعلى نسبة من التدریسیین من حملة شھادة الدكتوراه في جامعات (فیم
رة كل ) من تدریسي الجامعة، بینما شغلت المراتب االخی%٦٠، %٦٠، %٦١العراقیة) وبنسبة (

ت ارالبصرة، الف من جامعات (التقنیة الجنوبیة، جابر بن حیان، التقنیة الوسطى، التقنیة الشمالیة،
وتم ، ) من تدریسي الجامعة%٢٥، %٢٨، %٢٨، %٢٨، %٣٢، %٣٢االوسط التقنیة) وبنسبة (

  استخراج النسبة وفق المعادلة اآلتیة:

  
  
  
  
  

  %١٠٠نسبة التدریسیین من حملة شھادة الدكتوراه = (عدد التدریسیین من حملة ھذه الشھادة/ عدد تدریسیي الجامعة الكلي) * 
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  من حملة شھادة الدكتوراه التدریسیین أعداد) ٢( جدول

  الجامعة  ت
 عدد التدریسیین
حملة شھادة 

  الدكتوراه
  نسبةال

 53%  3462 بغداد  ١

 54% 1977 ة المستنصری  ٢

 51% 1602 البصرة  ٣

 53% 1561 الموصل  ٤

 48% 1090 تكریت   ٥

 61% 1082 االنبار   ٦

 50% 977 بابل  ٧

 49% 931 الكوفة  ٨

 51% 730 ذي قار   ٩

 52% 671 التكنولوجیة   ١٠

 ٦٠% 619 العراقیة  ١١

 45% 620  القادسیة  ١٢

 50% 582 دیالى  ١٣

 45% 482 كربالء  ١٤

 46% 467 ینالنھر  ١٥

 45% 437 واسط  ١٦

 28% 413 التقنیة الوسطى  ١٧

 49% 368 كركوك   ١٨

 35% 231 المثنى  ١٩

 38% 220 میسان  ٢٠

 23% 183 التقنیة األوسطالفرات    ٢١

 28% 171 التقنیة الشمالیة   ٢٢

 60% 1٣٤ الفلوجة   ٢٣

 42% 130 سامراء  ٢٤

 33% 121 القاسم الخضراء  ٢٥
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 32% 112 لجنوبیةالتقنیة ا  ٢٦

 38% 54 سومر   ٢٧

 53% 47 الكرخ للعلوم  ٢٨

 46% 46 الحمدانیة   ٢٩

 36% 32 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٣٠

 35% 26  نینوى   ٣١

 33% 16 تلعفر  ٣٢

 32% ١٢ جابر بن حیان الطبیة  ٣٣

 28%  ١١  البصرة للنفط والغاز  ٣٤

 44% 8 ابن سینا الطبیة  ٣٥

  
 من حملة شھادة البورد نالتدریسیی .٢

 یسیینلتدرا) المراتب الثالث األولى من حیث اعداد ، المستنصریةاحتلت جامعات (بغداد، الكوفة
 رةالمراتب الخی، بینما احتلت تدریسي) ١١٢، ١١٧، ١٦٩من حملة شھادة البورد وبواقع (

، وكانت دریسيت) ٢، ٥، ٩() وبواقع ، التقنیة الوسطىابن سینا الطبیة ، التقنیة الشمالیةجامعات (
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، الكرخ للعلوم، تلعفر، سومر، سامراء،الجامعات (

) الغازللنفط و صرة، البالتكنولوجیة، الحمدانیة، القاسم الخضراء، میسان، التقنیة الجنوبیة، الفلوجة
  ).٣( رقمالجدول وكما موضح في  .من حملة ھذه الشھادة تدریسیینلیس لدیھا 

جابر ة، طبیابن سینا الفیما كانت أعلى نسبة من التدریسیین من حملة شھادة البورد في جامعات (
راتب ) من تدریسي الجامعة، بینما شغلت الم%٢١،  %٢٦ ، %٢٧بن حیان  ، نینوى) وبنسبة (
،  دابغد، العراقیة، المستنصریة، التقنیة األوسطالفرات میسان، االخیرة كل من جامعات (

، %٢ ،%٣، %٣، %٣، %٣، %٣) وبنسبة (دیالى، التقنیة الشمالیة، ذي قار، االنبار ،الموصل
  وتم استخراج النسبة وفق المعادلة اآلتیة:، ) من تدریسي الجامعة%١، %١، %١، %٢

  
  من حملة شھادة البورد التدریسیین) اعداد ٣( جدول

  حملة  عدد التدریسیین  الجامعة  ت
  لنسبةا  شھادة البورد 

 3% 169 بغداد  ١

 6% 117 الكوفة  ٢

 3% 112 المستنصریة  ٣

  %١٠٠= (عدد التدریسیین من حملة ھذه الشھادة/ عدد تدریسیي الجامعة الكلي) *  دالبورنسبة التدریسیین من حملة شھادة 



١٠ 
 

 4% 111 البصرة  ٤

 10% 99 النھرین  ٥

 4% 93 تكریت  ٦

 5% 89 بابل  ٧

 2% 70 الموصل  ٨

 5% 62 القادسیة  ٩

 5% 57 كربالء  ١٠

 5% 39 كركوك  ١١

 4% 39 واسط  ١٢

 ٣% 30 العراقیة  ١٣

 4% 25 المثنى  ١٤

 3% 24 التقنیة وسطاألالفرات   ١٥

 2% 24 دیالى  ١٦

 3% 19  میسان  ١٧

 1% 16 ذي قار  ١٨

 21% 16  نینوى  ١٩

 7% 15 الفلوجة  ٢٠

 1% 10 االنبار  ٢١

 26% ١٠ جابر بن حیان الطبیة  ٢٢

 1% 9 التقنیة الشمالیة  ٢٣

 ٢٧% ٥ ابن سینا الطبیة  ٢٤

 0% 2 التقنیة الوسطى  ٢٥

 0% 0 تلعفر  ٢٦

 0% 0 ومالكرخ للعل  ٢٧

 0% 0 سومر  ٢٨

 0% 0 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٢٩

 0% 0 سامراء  ٣٠



١١ 
 

 0% 0 التكنولوجیة  ٣١

 0% 0 الحمدانیة  ٣٢

 0% 0 القاسم الخضراء  ٣٣

 0% 0 التقنیة الجنوبیة  ٣٤

 0% 0  البصرة للنفط والغاز  ٣٥

  
 من حملة شھادة الماجستیر التدریسیین .٣

اد ) المراتب الثالث األولى من حیث اعد، البصرةلمستنصریةاحتلت جامعات (بغداد، ا
 ، بینماتدریسي) ١٤٢١، ١٥٨٣، ٢٨٥٩من حملة شھادة الماجستیر وبواقع ( التدریسیین

بواقع و )یةالفلوجة، ابن سینا الطب، جابر بن حیان الطبیةاحتلت المراتب األخیرة جامعات (
  ).٤( الجدول رقم. وكما موضح في تدریسي) ٥، ١٦،١٠(

البصرة للنفط في جامعات ( الماجستیرفیما كانت أعلى نسبة من التدریسیین من حملة شھادة 
، %٦٩،  %٧٣) وبنسبة (الفرات االوسط التقنیة، التقنیة الوسطى، التقنیة الشمالیة،  والغاز

، االنبار) من تدریسي الجامعة، بینما شغلت المراتب االخیرة كل من جامعات (%٦٨، %٦٩
وتم ،  ) من تدریسي الجامعة.%٢٧، %٣٣،%٣٩) وبنسبة (، ابن سینا الطبیةوجةالفل

  استخراج النسبة وفق المعادلة اآلتیة:

  
  من حملة شھادة الماجستیر التدریسیینونسبة ) اعداد ٤( جدول

  عدد التدریسیین  الجامعة  ت
  نسبةال  حملة شھادة الماجستیر

 43% 2859 بغداد  ١

 43% 1583 المستنصریة  ٢

 45% 1421 البصرة  ٣

 45% 1317 الموصل  ٤

 46% 1045 تكریت  ٥

 68% 998 التقنیة الوسطى  ٦

 45% 846 الكوفة  ٧

 53% 889 بابل  ٨

 48% 696 ذي قار  ٩

 50% 692 القادسیة  ١٠

  %١٠٠= (عدد التدریسیین من حملة ھذه الشھادة/ عدد تدریسیي الجامعة الكلي) *  الماجستیرنسبة التدریسیین من حملة شھادة 



١٢ 
 

 39% 687 االنبار  ١١

 47% 606 التكنولوجیة  ١٢

 53% 617 دیالى  ١٣

 49% 524 كربالء  ١٤

 61% 495 تقنیةالفرات االوسط ال  ١٥

 50% 485 واسط  ١٦

 44% 452 النھرین  ١٧

 69% 429 التقنیة الشمالیة  ١٨

 ٤٠% 4١٤ العراقیة  ١٩

 61% 404 المثنى  ٢٠

 45% 341 كركوك  ٢١

 58% 338 میسان  ٢٢

 65% 235 القاسم الخضراء  ٢٣

 65% 227 التقنیة الجنوبیة  ٢٤

 58% 183 سامراء  ٢٥

 62% 89  سومر  ٢٦

 40% 89 جةالفلو  ٢٧

 64% 58 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٢٨

 54% 55 الحمدانیة  ٢٩

 47% 41 الكرخ للعلوم  ٣٠

 44% 33  نینوى  ٣١

 67% 33 تلعفر  ٣٢

 73% 29  البصرة للنفط والغاز  ٣٣

 42% ١٦ جابر بن حیان الطبیة  ٣٤

 27% ٥ ابن سینا الطبیة  ٣٥
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 العاليمن حملة شھادة الدبلوم  التدریسیین .٤
 ولى منالث األالتقنیة الوسطى، الفرات األوسط التقنیة) المراتب الثبغداد، احتلت جامعات (

، تسبمن) ٢٣، ٤٥، ٨٨من حملة شھادة الدبلوم العالي وبواقع ( نتدریسییالحیث اعداد 
القاسم الخضراء، كركوك، واسط، األخیرة جامعات ( المراتببینما احتلت 

 ٥ ،٥، ٥ ،٦( ) وبواقعبابل، الكوفة ،میسان ،ء، المثنى، ذي قاركربال العراقیة،الموصل،
الت، تكنولوجیا المعلومات واالتصامنتسب، وكانت الجامعات ( )١،  ٢،١، ٣،٣، ٥، ٥،

 بن سیناة،  ااالنبار، المستنصریة، تلعفر، العراقیة، النھرین، سومر، جابر بن حیان الطبی
لنفط رة ل، البص، القادسیةكرخ للعلوم، الفلوجةالطبیة، سامراء، البصرة، الحمدانیة، ال

 ول رقمالجدن من حملة ھذه الشھادة. وكما موضح في تدریسیی) لیس لدیھا ، نینوىوالغاز
)٥.(  

التقنیة جامعات الفیما كانت أعلى نسبة من التدریسیین من حملة شھادة الدبلوم العالي في 
) القاسم الخضراء نیة الجنوبیة، التقنیة الشمالیة،التق الفرات االوسط التقنیة،التقنیة الوسطى، (

) %١لم تتجاوز نسبة () من تدریسي الجامعة، بینما %٢، %٢، %٢، %٣،  %٣وبنسبة (
وتم استخراج ، التي لدیھا تدریسیین من حملة ھذه الشھادة من التدریسیین في باقي الجامعات

  النسبة وفق المعادلة اآلتیة:

  
  الدبلوم العالين من حملة شھادة سییتدری) اعداد ال٥( جدول

  عدد التدریسیین من   الجامعة  ت
  حملة شھادة الدبلوم العالي 

  نسبة التدریسیین

 1% 88 بغداد  ١

 3% 45 التقنیة الوسطى  ٢

 3% 23 الفرات االوسط التقنیة   ٣

 1% 22 تكریت   ٤

 2% 11 التقنیة الشمالیة   ٥

 1% 9 التكنولوجیة   ٦

 1% 9 دیالى  ٧

 2% 8 التقنیة الجنوبیة  ٨

 2% 6 القاسم الخضراء  ٩

 1% 5 كركوك   ١٠

 1% 5 واسط  ١١

 0.17% 5 الموصل  ١٢

 0.49% 5  العراقیة   ١٣

  %١٠٠ن حملة ھذه الشھادة/ عدد تدریسیي الجامعة الكلي) * = (عدد التدریسیین م الدبلوم العالينسبة التدریسیین من حملة شھادة 
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 0.47% 5 كربالء  ١٤

 0.45% 3 المثنى  ١٥

 0.21% 3 ذي قار   ١٦

 0.3% 2  میسان  ١٧

 0.06% 1 بابل  ١٨

 0.0001% 1 الكوفة  ١٩

 0% 0 المستنصریة   ٢٠

 0% 0 تلعفر  ٢١

 0% 0 الكرخ للعلوم  ٢٢

 0% 0 النھرین  ٢٣

 0% 0 سومر   ٢٤

 0% ٠ جابر بن حیان الطبیة  ٢٥

 0% 0 ابن سینا الطبیة  ٢٦

 0% 0 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٢٧

 0% 0 سامراء  ٢٨

 0% 0 البصرة  ٢٩

 0% 0 الحمدانیة   ٣٠

 0% 0 القادسیة  ٣١

 0% 0 الفلوجة   ٣٢

 0% 0  رة للنفط والغازالبص  ٣٣

 0% 0  نینوى   ٣٤

 0% 0 االنبار   ٣٥
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  التدریسیین في الجامعات بحسب الشھادة) نسبة ٦( جدول
 

 الجامعة    

 نسبة التدریسیین من حملة شھادة   

راه
تو

دك
ال

 

 
رد

بو
ال

 

 
یر

ست
اج

الم
 

 
لي

لعا
م ا

لو
لدب

ا
 

 %0.00 %38.62 %0.56 %60.82   االنبار

 %2.83 %60.96 %2.95 %22.53 الفرات االوسط التقنیة 

 %0.45 %60.94 %3.77 %34.84 المثنى

 %1.34 %43.46 %2.57 %52.63 بغداد

 %0.00 %43.11 %3.05 %53.84 المستنصریة 

 %0.00 %67.35 %0.00 %32.65 تلعفر

 %0.66 %45.29 %5.18 %48.87 كركوك 

 %0.52 %50.21 %4.04 %45.24 واسط

 %3.09 %68.45 %0.14 %28.33 لوسطىاالتقنیة 

 %0.49 %40.27 %2.92 %60.21 العراقیة

 %0.00 %46.59 %0.00 %53.41 الكرخ للعلوم

 %0.00 %44.40 %9.72 %45.87 النھرین 

 %0.00 %62.24 %0.00 %37.76 سومر 

 %0.00 %42.11 %26.32 %31.58 جابر بن حیان الطبیة

 %0.00 %٢٧٫٢٨ %٢٧٫٢٨ %٤٤٫٤٤ ابن سینا الطبیة

 %0.00 %64 %0.00 %36 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 %0.00 %58.47 %0.00 %41.53 سامراء

 %0.76 %52.46 %2.00 %49.48 دیالى

 %0.70 %47.12 %0.00 %52.18 التكنولوجیة 

 %0.00 %45.34 %3.54 %51.12 البصرة

 %1.77 %69.19 %1.45 %27.58 مالیة التقنیة الش

 %0.00 %54.46 %0.00 %45.54 الحمدانیة 

 %0.00 %39.73 %6.69 %59.82 الفلوجة 
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 %0.0001 %45 %6 %٤٩ الكوفة

 %0.17 %44.60 %2.37 %52.86 الموصل

 %0.06 %53.20 %4.52 %49.62 بابل

 %1.66 %64.92 %0.00 %33.43 القاسم الخضراء

 %0.0٣ %٥٨ %٣ %٣٨ میسان

 %0.47 %49.06 %5.34 %45.13 كربالء

 %0.21 %48.17 %1.11 %50.52 ذي قار 

 %2.31 %65.42 %0.00 %32.28 التقنیة الجنوبیة

 %0.98 %46.44 %4.13 %48.44 تكریت 

 %0.00 %50.36 %4.51 %45.12 القادسیة

 %0.00 %72.50 %0.00 %27.50 البصرة للنفط والغاز

 %0.00 %44.00 %21.33 %34.67 نینوى 

  
  ثالثاً: التدریسیین في الجامعات بحسب األلقاب العلمیة 

  

 أستاذ العلمي لقبالالتدریسیین من حملة  .١
یسیین لتدرا أعداد) المراتب الثالث األولى من حیث البصرة، بغداد، المستنصریةاحتلت جامعات (

األخیرة  المراتب، بینما احتلت تدریسي) ٣٣١، ٦٨٧، ٧٨١أستاذ وبواقع ( العلمي لقبالمن حملة 
 ،٣، ٤قع () وبواتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، البصرة للنفط والغاز، الكرخ للعلومسومر، جامعات (

 ،ب العلمياللق امن حملة ھذ تدریسیینلیس لدیھا  ابن سینا الطبیة ة، وكانت جامعتدریسي) ٢، ٢
  ).7وكما موضح في الجدول رقم (

جة ، الفلونسبة من التدریسیین من حملة اللقب العلمي استاذ في جامعات (فیما كانت أعلى 
) من تدریسي %١٥ ،%٢٠، %٢٧ ،%٤٠البصرة ، جابر بن حیان) وبنسبة (العراقیة، 

 یةلتقناالجامعة، بینما شغلت المراتب االخیرة كل من جامعات (المثنى، الكرخ للعلوم، 
، %٤بنسبة (والتقنیة)  األوسط لوسطى، الفراتا نیةالشمالیة، التق التقنیة سومر، الجنوبیة،

  .)١١، الحظ الجدول رقم (من تدریسي الجامعة )%٢، %٢، %٢ ،%٣ ،%٣، %٣
  أستاذ  العلمي لقبال) أعداد التدریسیین من حملة ٧( جدول

  

عدد التدریسیین من   الجامعة  ت
  أستاذ لقبحملة 

نسبة التدریسیین من 
  أستاذحملة لقب 

 20% 781 البصرة  ١

 11% 687 بغداد  ٢

 9% 331 المستنصریة   ٣



١٧ 
 

 14% 279 بابل  ٤

 9% 255 الموصل  ٥

 11% 243 تكریت   ٦

 12% 233 الكوفة  ٧

 27% 279  العراقیة  ٨

 10% 174 االنبار   ٩

 14% 142 ذي قار   ١٠

 11% 132 دیالى  ١١

 11% 114 كربالء  ١٢

 11% 109 النھرین  ١٣

 8% 106 القادسیة  ١٤

 8% 77 اسطو  ١٥

 5% 63 التكنولوجیة   ١٦

 6% 47 كركوك   ١٧

 7% 41 میسان  ١٨

 2% 30 التقنیة الوسطى  ١٩

 4% 29 المثنى  ٢٠

  10% 23 الفلوجة   ٢١

 7% 22 سامراء  ٢٢

 5% 17 القاسم الخضراء  ٢٣

 2% 13 الفرات االوسط التقنیة   ٢٤

 2% 11 التقنیة الشمالیة   ٢٥

 3% 11 التقنیة الجنوبیة  ٢٦

 8% 8 الحمدانیة   ٢٧

 13% 6 تلعفر  ٢٨

 7% 5  نینوى   ٢٩

 15% ٥ جابر بن حیان الطبیة  ٣٠



١٨ 
 

 3% 4 سومر   ٣١

 3% 3 الكرخ للعلوم  ٣٢

 5% 2  البصرة للنفط والغاز  ٣٣

 2% 2 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٣٤

 0% 0 ابن سینا الطبیة  ٣٥
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 مساعد من حملة لقب أستاذ تدریسیینال .٢
عداد ) المراتب الثالث األولى من حیث أبغداد، المستنصریة، البصرةاحتلت جامعات (

یسي، ) تدر٧٨٧، ١٠٤٩، ١٩٨٤التدریسیین من حملة اللقب العلمي أستاذ مساعد وبواقع (
الفلوجة،  جابر بن حیان الطبیة،، ابن سینا الطبیةبینما احتلت المراتب األخیرة جامعات (

) ٥،٤، ٥، ٦، ٧،٦وبواقع ( )البصرة للنفط والغاز،جیا المعلومات واالتصاالتتكنولوتلعفر، 
  ).8تدریسي، وكما موضح في الجدول رقم (

 معاتفیما كانت أعلى نسبة من التدریسیین من حملة اللقب العلمي استاذ مساعد في جا
،  %٣٩،  %٣٩ابن سینا الطبیة ، التقنیة الشمالیة، بابل، بغداد) وبنسبة (العراقیة  ، (

ت ) من تدریسي الجامعة، بینما شغلت المراتب االخیرة كل من جامعا%٣١، %٣١، %٣٣
، %١٠، %١١(البصرة للنفط والغاز، تلعفر ، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت) وبنسبة (

  ).١١، الحظ الجدول رقم () من تدریسي الجامعة%٦

  مساعد أستاذ) أعداد التدریسیین من حملة اللقب العلمي ٨( جدول
  

عدد التدریسیین من   الجامعة  ت
  حملة لقب أستاذ مساعد

نسبة التدریسیین من 
  حملة لقب أستاذ مساعد

 %٣١ 1984 بغداد  ١

 %٢٨ 1049 المستنصریة   ٢

 %٢٠ 787 البصرة  ٣

 %٢٦ 765 الموصل  ٤

 %٢٨ 628 تكریت   ٥

 %٣١ 615 بابل  ٦

 %٢٩ 555 الكوفة  ٧

 %٢٨ 496 االنبار   ٨

 %٢٩ 403 لقادسیةا  ٩

 %٢٨ 373 التكنولوجیة   ١٠



١٩ 
 

 %٣٩ ٣٩٧  العراقیة  ١١

 %28 324 دیالى  ١٢

 %١٩ 297 التقنیة الوسطى  ١٣

 %٢٣ 245 كربالء  ١٤

 %٢٢ 228 النھرین  ١٥

 %٢٤ 226 واسط  ١٦

 %٢٩ 220 كركوك   ١٧

 %٢٠ 198 ذي قار   ١٨

 %٣٣ 186 التقنیة الشمالیة   ١٩

  %١٧ 136 یةالفرات االوسط التقن   ٢٠

 %٢٠ 128 المثنى  ٢١

 %١٨ 104 میسان  ٢٢

 %٢٤ 76 سامراء  ٢٣

 %١٨ 65 القاسم الخضراء  ٢٤

 %١٥ 65 التقنیة الجنوبیة  ٢٥

 %١٤ 31 الفلوجة   ٢٦

 %٢٢ 22 الحمدانیة   ٢٧

 %١٤ 20 سومر   ٢٨

 %٢٢ 19 الكرخ للعلوم  ٢٩

 %١٥ 11  نینوى   ٣٠

 %39 7 ابن سینا الطبیة  ٣١

 %١٨ ٦ بن حیان الطبیةجابر   ٣٢

 %١٠ 5 تلعفر  ٣٣

 %٦ 5 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٣٤

 %١١ 4  البصرة للنفط والغاز  ٣٥
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 من حملة لقب مدرس التدریسیین .٣
عداد ) المراتب الثالث األولى من حیث أبغداد، المستنصریة، الموصلاحتلت جامعات (

ینما ) تدریسي، ب١١٥٢، ١٤٠٢، ٢٢٦٧واقع (وب مدرسالتدریسیین من حملة اللقب العلمي 
واقع ) وببیة، ابن سینا الطتلعفر ،البصرة للنفط والغاز احتلت المراتب األخیرة جامعات (

  ).9) تدریسي، وكما موضح في الجدول رقم (٥، ٥،  ٦(

فیما كانت أعلى نسبة من التدریسیین من حملة اللقب العلمي مدرس في جامعات 
 ، النھرین،الشمالیة، المستنصریة ، التقنیة حیان بن جابر، نینوى، وصلالم، التكنولوجیة(

 ،%٣٨، %٣٨، %٣٨، %٣٩، %٣٩، %٣٩) وبنسبة (، دیالى بغداد، االنبارمیسان، 
) من تدریسي الجامعة، بینما شغلت المراتب االخیرة %٣٥، %٣٥ ،%٣٥ ،%٣٧،%٣٨

 )%١٠، %١٤، %١٦وبنسبة (تلعفر)  ذي قار ،،البصرة للنفط والغاز كل من جامعات (
  ).١١، الحظ الجدول رقم (من تدریسي الجامعة

  مدرس) أعداد التدریسیین من حملة اللقب العلمي ٩( جدول
  

عدد التدریسیین من   الجامعة  ت
  حملة لقب مدرس

نسبة التدریسیین من 
  حملة لقب مدرس

 %٣٥ 2267 بغداد  ١

 %٣٨ 1402 المستنصریة   ٢

 %٣٩ 1152 الموصل  ٣

 %٢٤ 951 البصرة  ٤

 %٣٠ 675 تكریت   ٥

 %٣٣ 622 الكوفة  ٦

 %٣٥ 619 االنبار   ٧

 %٣١ 615 بابل  ٨

 %٣٤ 528 التقنیة الوسطى  ٩

 %٣٩ 522 التكنولوجیة   ١٠

 %٣٣ 454 القادسیة  ١١

 %٣٥ 409 دیالى  ١٢

 %٣٨ 383 النھرین  ١٣

 %٣٣ 349 كربالء  ١٤

 %٣٣ 340  العراقیة  ١٥

 %٣٠ 284 واسط  ١٦
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 %28 226 الفرات االوسط التقنیة   ١٧

 %٣٠ 230  كركوك   ١٨

 %٣٧ 214 میسان  ١٩

 %٣٨ 213 التقنیة الشمالیة   ٢٠

 %٣٢ 210 المثنى  ٢١

 %١٤ 144 ذي قار   ٢٢

 %٢٧ 114 التقنیة الجنوبیة  ٢٣

 %٢٨ 99 القاسم الخضراء  ٢٤

 %٢٢ 68 سامراء  ٢٥

 %28 62 الفلوجة   ٢٦

 %٣٢ 29 واالتصاالت تكنولوجیا المعلومات   ٢٧

 %٢٣ 33  سومر  ٢٨

 %٣١ 32 الحمدانیة   ٢٩

 %٣٩ 29  نینوى   ٣٠

 %٣١ 27 الكرخ للعلوم  ٣١

 %٣٨ ١٣ جابر بن حیان الطبیة  ٣٢

 %١٦ 6 البصرة للنفط والغاز  ٣٣

 %١٠ 5 تلعفر  ٣٤

 %٢٧ ٥ ابن سینا الطبیة  ٣٥

  
 ن من حملة لقب مدرس مساعدتدریسییال .٤

عداد ) المراتب الثالث األولى من حیث أد، البصرة، المستنصریةبغدااحتلت جامعات (
  ) ٩٢٩، ١٤٢١، ١٥٥٤التدریسیین من حملة اللقب العلمي مدرس مساعد وبواقع (

 ةنا الطبیبن سیا، الفلوجة، جابر بن حیان الطبیةتدریسي، بینما احتلت المراتب األخیرة جامعات (
  ).١٠ح في الجدول رقم (، وكما موض ) تدریسي٦، ١٠، ١٠) وبواقع (

فیما كانت أعلى نسبة من التدریسیین من حملة اللقب العلمي مدرس مساعد في جامعات 
، %٦٨) وبنسبة (تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، سومرتلعفر،  ،والغاز للنفط البصرة(

كل من  األخیرة) من تدریسي الجامعة، بینما شغلت المراتب %٦٠، %٦٠، %٦٧
) %٢٣، %٢٣،  %٢٤، %٢٥) وبنسبة (بابل، العراقیة ،  بغداد،  ستنصریةالمجامعات (

  ).١١، الحظ الجدول رقم (من تدریسي الجامعة
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  ) أعداد التدریسیین من حملة اللقب العلمي مدرس مساعد١٠( جدول
  

عدد التدریسیین من   الجامعة  ت
  حملة لقب مدرس مساعد

نسبة التدریسیین من 
  حملة لقب مدرس مساعد

 %٢٤ 1554 غدادب  ١

  %٣٦ 1421 البصرة  ٢

 %٢٥ 929 المستنصریة   ٣

 %٢٦ 780 الموصل  ٤

 %٤٥ 706 التقنیة الوسطى  ٥

 %٣١ 685 تكریت   ٦

 %٥٢ 520 ذي قار   ٧

 %٢٦ 483 الكوفة  ٨

 %٢٧ 487 االنبار   ٩

 %٥٥ 448 الفرات االوسط التقنیة   ١٠

 %٢٣ 447 بابل  ١١

 %٣٠ 406 القادسیة  ١٢

 %٣٩ 371 واسط  ١٣

 %٢٨ 367 التكنولوجیة   ١٤

 %٣٣ 351 كربالء  ١٥

 %٣٠ 349 دیالى  ١٦

 %٢٩ 297 النھرین  ١٧

 %٤٤ 289 المثنى  ١٨

 %٣٥ 264 كركوك   ١٩

 %٢٣ 241  العراقیة  ٢٠

 %٥٦ 240 التقنیة الجنوبیة  ٢١

 %٣٨ 220 میسان  ٢٢

 %٤٩ 172 القاسم الخضراء  ٢٣

 %٢٧ 153 التقنیة الشمالیة   ٢٤

 %٤٧ 145 سامراء  ٢٥
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 %٦٠ 86  سومر  ٢٦

 %٦٠ 54 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٢٧

 %٣٩ 40 الحمدانیة   ٢٨

 %19 42 الفلوجة   ٢٩

 %٤٤ 39 الكرخ للعلوم  ٣٠

 %٦٧ 32 تلعفر  ٣١

 %٤٠ 30  نینوى   ٣٢

 %٦٨ 26  البصرة للنفط والغاز  ٣٣

 %٢٩ ١٠ جابر بن حیان الطبیة  ٣٤

 %٣٣ ٦ یةابن سینا الطب  ٣٥

  
    

  ) نسبة التدریسیین في الجامعات بحسب اللقب العلمي١١( جدول

 الجامعة   

نسبة التدریسیین من حملة اللقب العلمي   

 
تاذ

اس
 

 
عد

سا
ذ م

ستا
ا

 

 
س

در
م

 

 
عد

سا
 م

س
در

م
 

 %27.42 %34.85 %27.93 %9.80 االنبار 

 %55.17 %27.83 %16.75 %1.6 الفرات االوسط التقنیة 

 %44.05 %32.01 %19.51 %4.42 مثنىال

 %23.94 %34.92 %30.56 %10.58 بغداد

 %25.03 %37.78 %28.27 %8.92 المستنصریة 

 %66.67 %10.42 %10.42 %12.50 تلعفر

 %34.69 %30.22 %28.91 %6.18 كركوك 

 %38.73 %29.65 %23.59 %8.04 واسط

 %45.23 %33.82 %19.03 %1.92 التقنیة لوسطى

 %23.44 %33.07 %38.62 %27.14 راقیةالع
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 %44.32 %30.68 %21.59 %3.41 الكرخ للعلوم

 %29.20 %37.66 %22.42 %10.72 النھرین 

 %٦٠٫١٣ %٢٣٫٠٨ %١٣٫٩٩ %٢٫٨٠ سومر 

 %29.41 %38.24 %17.65 %14.71 جابر بن حیان الطبیة

 %33.33 %27.28 %38.89 %0.00 ابن سینا الطبیة

 %60 %32 %٦ %2  ومات واالتصاالت تكنولوجیا المعل

 %46.62 %21.86 %24.44 %7.07 سامراء

 %29.67 %34.77 %27.55 %11.19 دیالى

 %27.70 %39.40 %28.15 %4.75 التكنولوجیة 

 %36.07 %24.14 %19.97 %19.82 البصرة

 %27.18 %37.83 %33.04 %1.95 التقنیة الشمالیة 

 %39.22 %31.37 %21.57 %7.84 الحمدانیة 

 %18.75 %27.68 %13.84 %10.27 الفلوجة 

 %26 %33 %29 %12 الكوفة

 %26.42 %39.02 %25.91 %8.64 الموصل

 %22.85 %31.44 %31.44 %14.26 بابل

 %48.73 %28.05 %18.41 %4.82 القاسم الخضراء

 %38 %37 %18 % 7 میسان

 %33.14 %32.96 %23.14 %10.76 كربالء

 %51.79 %14.34 %19.72 %14.14 ذي قار 

 %55.81 %26.51 %15.12 %2.56 التقنیة الجنوبیة

 %30.70 %30.26 %28.15 %10.89 تكریت 

 %29.66 %33.16 %29.44 %7.74 القادسیة

 %68.42 %15.79 %10.53 %5.26 جامعة البصرة للنفط والغاز

 %40.00 %38.67 %14.67 %6.67 نینوى 

  
  یسیین في الجامعات رابعاً: البحث العلمي للتدر

فق یانات ولم ترسل الب أوالتي التوجد ضمن ھذا المحور لیس لدیھا بحوث ضمن التصنیف مالحظة: الجامعات 
  .المطلوب

  
 رویترز المنفردة ضمن تصنیف ثومسن البحوث .١
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وث اد البح) المراتب الثالث األولى من حیث اعدالمستنصریةبغداد، ، بابلاحتلت جامعات (
، ١٨٣، ١٨٠تصنیف ثومسن رویترز وبواقع (مجلة ذات فردة المنشورة ضمن العلمیة المن

ر بن ، جابالمثنىالبصرة للنفط والغاز، ) بحث، بینما احتلت المراتب األخیرة جامعات (٨٣
، ٢،٢، ٢ ،٣،٣) وبواقع (الفلوجة ،حیان الطبیة، ابن سینا الطبیة، میسان، التقنیة الجنوبیة

  ).١٢( جدول رقمال. وكما موضح في بحث) ١،١

سن یف ثومالعلمیة المنفردة المنشورة ضمن مجلة ذات تصنفیما كانت أعلى نسبة من البحوث 

لعلوم، لكرخ لابن سینا الطبیة، بابل، افي جامعات ( الى عدد التدریسیین في الجامعة رویترز

 یرة) ، بینما شغلت المراتب االخ%٨، %٩، %١١، %٢٥) وبنسبة (البصرة للنفط والغاز

 )لفلوجة ا ،ثنىدیالى، االنبار، واسط، میسان، التقنیة الشمالیة، الموصل، المكل من جامعات (

  ).١٥، الحظ الجدول رقم ()%١وبنسبة (

  ) أعداد البحوث المنفردة ضمن تصنیف ثومسن رویترز١٢( جدول
  

  العدد  الجامعة  ت
 183 بابل  ١

 180  بغداد  ٢

 83 المستنصریة  ٣

 76 البصرة  ٤

 58 وصلالم  ٥

 51 الكوفة  ٦

 51 ذي قار  ٧

 44 تكریت  ٨

 35 التكنولوجیة  ٩

 35 كربالء  ١٠

 29 القادسیة  ١١

 28 العراقیة  ١٢

 24 التقنیة الوسطى  ١٣

 21 النھرین  ١٤

 17  االنبار  ١٥

 17  القاسم الخضراء  ١٦
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 16 كركوك  ١٧

 17 دیالى  ١٨

 9 الفرات االوسط التقنیة  ١٩

 9 واسط  ٢٠

 6 خ للعلومالكر  ٢١

 5 التقنیة الشمالیة  ٢٢

 4  نینوى   ٢٣

 4  سومر  ٢٤

 3  البصرة للنفط والغاز  ٢٥

 3 المثنى  ٢٦

 ٢ جابر بن حیان الطبیة  ٢٧

 2 ابن سینا الطبیة  ٢٨

 2 میسان  ٢٩

 1 التقنیة الجنوبیة  ٣٠

 1  الفلوجة  ٣١

  
 عالمي تصنیف ذات المنفردة في مجلة البحوث .٢

 لبحوث) المراتب الثالث األولى من حیث اعداد اذي قار، بابل بغداد،احتلت جامعات (
) ٢٣١، ٢٥٨، ٤٣٠وبواقع ( عالميالعلمیة المنفردة المنشورة ضمن مجلة ذات تصنیف 

كنولوجیا ت، بیةابن سینا الط، جابر بن حیان الطبیةبحث، بینما احتلت المراتب األخیرة جامعات (
) ١، ١، ١ ،٢، ٢، ٢، ٣) وبواقع (الكرخ للعلوم، الفلوجة ، میسان، تلعفر، المعلومات واالتصاالت

  ).١٣بحث. وكما موضح في الجدول رقم (

نیف العلمیة المنفردة المنشورة ضمن مجلة ذات تصفیما كانت أعلى نسبة من البحوث 
) ینوىن، ذي قارفي جامعات (ابن سینا الطبیة،  عالمي الى عدد التدریسیین في الجامعة

الكرخ بینما شغلت المراتب االخیرة كل من جامعات ( )،%١٦، %٢٠، %٢٥وبنسبة (
  ).١٥، الحظ الجدول رقم ()%١، میسان) وبنسبة (الموصل ، للعلوم

  في مجلة ذات تصنیف عالمي) أعداد البحوث المنفردة ١٣( جدول
  

  العدد  الجامعة  ت
 430 بغداد  ١

 258 ذي قار  ٢
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 250 بابل  ٣

 197 البصرة  ٤

 154 الكوفة  ٥

 137 المستنصریة  ٦

 85 العراقیة  ٧

 83 القادسیة  ٨

 78 النھرین  ٩

 73 كربالء  ١٠

 70 االنبار  ١١

 69 الموصل  ١٢

 65 واسط  ١٣

 61 التقنیة الوسطى  ١٤

 60 كركوك  ١٥

 54 تكریت  ١٦

 54 دیالى  ١٧

 37 التكنولوجیة  ١٨

 22 الفرات االوسط التقنیة  ١٩

 23 المثنى  ٢٠

 16 اءالقاسم الخضر  ٢١

 13 التقنیة الشمالیة  ٢٢

 12  نینوى   ٢٣

 8  التقنیة الجنوبیة  ٢٤

 8  سومر  ٢٥

 5 سامراء  ٢٦

 4  البصرة للنفط والغاز  ٢٧

 ٣ جابر بن حیان الطبیة  ٢٨

 2 ابن سینا الطبیة  ٢٩
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 2 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٣٠

 2 میسان  ٣١

 1 تلعفر  ٣٢

 1 الكرخ للعلوم  ٣٣

 1 الفلوجة  ٣٤

  
 

 السابقین التصنیفین ضمن المنفردة لیست البحوث .٣
بحوث اد ال) المراتب الثالث األولى من حیث اعدبغداد، المستنصریة، بابلاحتلت جامعات (

، ١٤٧٥وبواقع ( ضمن التصنیفین السابقین لیستالعلمیة المنفردة المنشورة ضمن مجلة 
، تلعفر، الكرخ للعلومات () بحث، بینما احتلت المراتب األخیرة جامع٧٧٨، ١٣٥٣

كما و ،) بحث١، ١ ،٥، ٨،  ٨، ٨) وبواقع (سومر، ابن سینا الطبیة، ، نینوىالفلوجة، 
  ).١٤موضح في الجدول رقم (

 ضمن لیستالعلمیة المنفردة المنشورة ضمن مجلة فیما كانت أعلى نسبة من البحوث 
اء، معات (القاسم الخضرفي جا الى عدد التدریسیین في الجامعة التصنیفین السابقین

تب )، بینما شغلت المرا%٤٤، %٤٧، %٦٩، %١٥٨العراقیة، بابل، القادسیة) وبنسبة (
، )%٤، %٥، %٧) وبنسبة (سومر،  التقنیة الشمالیة،  نینوىاالخیرة كل من جامعات (

  ).١٥الحظ الجدول رقم (
  سابقین ) أعداد البحوث المنفردة في مجلة لیست ضمن التصنیفین ال١٤( جدول

  

  العدد  الجامعة  ت
 1475 بغداد  ١

 1353 المستنصریة  ٢

 778 بابل  ٣

 740 البصرة  ٤

 708 العراقیة  ٥

 665 تكریت  ٦

 651 الكوفة  ٧

 551 ذي قار  ٨

 526 القادسیة  ٩

 516 الموصل  ١٠

 480 القاسم الخضراء  ١١
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 395 دیالى  ١٢

 288 واسط  ١٣

 271 كربالء  ١٤

 255 االنبار  ١٥

 236 التقنیة الوسطى  ١٦

 235 النھرین  ١٧

 210 التكنولوجیة  ١٨

 202 كركوك  ١٩

 182 المثنى  ٢٠

 169 الفرات االوسط التقنیة  ٢١

 127 سامراء  ٢٢

 70 میسان  ٢٣

 52 التقنیة الجنوبیة  ٢٤

 52 الفلوجة  ٢٥

 33 التقنیة الشمالیة  ٢٦

 22  سومر  ٢٧

 21 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٢٨

 19 الحمدانیة  ٢٩

 ١١ جابر بن حیان الطبیة  ٣٠

  ١٠  البصرة للنفط والغاز  ٣١

 8 تلعفر  ٣٢

 8 الكرخ للعلوم  ٣٣

 5  نینوى   ٣٤

 1 ابن سینا الطبیة  ٣٥
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   في الجامعاتالبحوث المنفردة  نسبة) ١٥( جدول

 الجامعة    

 ةنسبة البحوث المنفرد

  
رز

ویت
 ر

سن
وم

ف ت
صنی

ن ت
ضم

 

 
مي

عال
ف 

صنی
ت ت

ذا
 

 
ین

ابق
لس

ن ا
یفی

صن
الت

ن 
ضم

ت 
یس

ل
 

 %18 %5 %1 االنبار 

 %20 %3 %1 الفرات االوسط التقنیة 

 %33 %4 %1 المثنى
 %26 %8 %3 بغداد

 %43 %4 %3 المستنصریة 
 %17 %2 %0 تلعفر

 %31 %9 %2 كركوك 
 %36 %8 %1 واسط

 %18 %5 %2 ىالتقنیة لوسط
 %٦٩ %٨ %٣ العراقیة

 %11 %1 %9 الكرخ للعلوم
 %28 %9 %3 النھرین 

 %15 %6 %٣ سومر 
 %31 %8 %6 جابر بن حیان الطبیة

 %6 %11 %11 ابن سینا الطبیة
 %23 %2 %0 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 %40 %2 %0 سامراء
 %34 %5 %1 دیالى

 %15 %3 %3 التكنولوجیة 
 %28 %7 %3 لبصرةا

 %5 %2 %1 التقنیة الشمالیة 
 %20 %0 %0 الحمدانیة 

 %23.21 %0.45 %0.45 الفلوجة 
 %34 %٨ %3 الكوفة

 %18 %2 %2 الموصل
 %47 %15 %11 بابل

 %158 %5 %6 القاسم الخضراء
 %١٢ %٠٫٣ %٠٫٣ میسان
 %29 %8 %4 كربالء

 %43 %20 %4 ذي قار 
 %12 %2 %0 التقنیة الجنوبیة
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 %32 %3 %2 تكریت 
 %44 %7 %2 القادسیة

 %27 %11 %8 جامعة البصرة للنفط والغاز
 %7 %16 %5 نینوى 

  
 رویترز باحث) ضمن تصنیف ثومسن ٢( المشتركة البحوث .٤

اعداد  ) المراتب الثالث األولى من حیث، الكوفة المستنصریة ، بغداداحتلت جامعات (
رز المنشورة ضمن مجلة ذات تصنیف ثومسن رویتباحث)  ٢المشتركة (البحوث العلمیة 

 تكنولوجیااألخیرة جامعات () بحث، بینما احتلت المراتب ١٦٢، ٣٨٨،٢١٢وبواقع (
 لوجة، الفر، سوم، نینوىالقاسم الخضراء، التقنیة الجنوبیة، سامراء، تلعفر، المعلومات واالتصاالت

جدول ) بحث. وكما موضح في ال٢،٢،١،١، ٢، ٢، ٣، ٤، ٤) وبواقع ( ،ابن سینا الطبیة
  ).١٦رقم (

ذات  المنشورة ضمن مجلة باحث)٢المشتركة (العلمیة فیما كانت أعلى نسبة من البحوث 
 في جامعات (جابر بن حیان الى عدد التدریسیین في الجامعة تصنیف ثومسن رویترز

خیرة مراتب اال، بینما شغلت ال)%١١، %١٧، %١٩) وبنسبة (بابلالطبیة، الكرخ للعلوم،
قاسم ، السامراء، التقنیة الجنوبیة، التقنیة الوسطى، التقنیة الشمالیةكل من جامعات (

  ).١٩، الحظ الجدول رقم ()%١) وبنسبة (، الفلوجة ، سومرالخضراء، دیالى
  

  ضمن تصنیف ثومسن رویترزباحث)  ٢المشتركة () أعداد البحوث ١٦( جدول
  

  العدد  الجامعة  ت
 388  بغداد  ١

 212 المستنصریة  ٢

 175  بابل  ٣

 162 الكوفة  ٤

 101 الموصل  ٥

 89 تكریت  ٦

 72 التكنولوجیة  ٧

 65 ذي قار  ٨

 43 واسط  ٩

 42 االنبار  ١٠

 31  العراقیة   ١١

 25 الفرات االوسط التقنیة  ١٢



٣٢ 
 

 20 المثنى  ١٣

 16 كربالء  ١٤

 12 التقنیة الوسطى  ١٥

 12 الكرخ للعلوم  ١٦

 ٧ حیان الطبیةجابر بن   ١٧

 7 دیالى  ١٨

 5 التقنیة الشمالیة  ١٩

 4 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٢٠

 4 التقنیة الجنوبیة  ٢١

 3 سامراء  ٢٢

 2 تلعفر  ٢٣

 2 القاسم الخضراء  ٢٤

 2  نینوى   ٢٥

 2  سومر  ٢٦

 1  الفلوجة  ٢٧

 1  ابن سینا الطبیة   ٢٨
  
  

 

 عالمي تصنیف ذات باحث) في مجلة ٢المشتركة ( البحوث .٥
اد ) المراتب الثالث األولى من حیث اعدالموصلبغداد،المستنصریة،احتلت جامعات (

ع وبواق عالميالمنشورة ضمن مجلة ذات تصنیف  باحث) ٢المشتركة (البحوث العلمیة 
م سامراء، القاس) بحث، بینما احتلت المراتب األخیرة جامعات (٢٠٧،  ٦٥٤، ٦٩٥(

قع ) وبواةالطبی ، ابن سینا نینوىبیة، التقنیة الشمالیة، الحمدانیة، الخضراء، التقنیة الجنو
  ).١٧) بحث. وكما موضح في الجدول رقم (١ ،٥،٤، ٥، ٦، ٦، ٦(

ذات  المنشورة ضمن مجلة باحث)٢المشتركة (العلمیة فیما كانت أعلى نسبة من البحوث 
، الطبیة ر، جابر بن حیانفي جامعات (تلعف الى عدد التدریسیین في الجامعة عالميتصنیف 

)، %٢١ ،%٢٢ ،%٢٢، %٢٦، المستنصریة) وبنسبة (تكنولوجیا المعلومات والتصاالت
وبنسبة  لیة)، التقنیة الشماالتقنیة الجنوبیةبینما شغلت المراتب االخیرة كل من جامعات (

  ).١٩، الحظ الجدول رقم ()%١(

  



٣٣ 
 

  ة ذات تصنیف عالميفي مجل باحث) ٢المشتركة () أعداد البحوث ١٧( جدول
  العدد  الجامعة  ت
 ٦٩٥  بغداد  ١

 654 المستنصریة   ٢

 234  بابل  ٣

 207 الموصل  ٤

 171 الكوفة  ٥

 166 تكریت   ٦

 108 واسط  ٧

 95 ذي قار   ٨

 73 كربالء  ٩

 72 التكنولوجیة   ١٠

 53 المثنى  ١١

 56 دیالى  ١٢

 51 التقنیة الوسطى  ١٣

 36  العراقیة   ١٤

 32  االنبار  ١٥

 21 الفرات االوسط التقنیة   ١٦

 20 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ١٧

 12 تلعفر  ١٨

 9 میسان  ١٩

 9  سومر  ٢٠

 ٨ جابر بن حیان الطبیة  ٢١

 7 الكرخ للعلوم  ٢٢

 6 سامراء  ٢٣

 6 القاسم الخضراء  ٢٤

 6 التقنیة الجنوبیة  ٢٥

 5 التقنیة الشمالیة   ٢٦



٣٤ 
 

 5 الحمدانیة   ٢٧

 4  نینوى   ٢٨

 1  ابن سینا الطبیة   ٢٩

 
 السابقین التصنیفین ضمن باحث) لیست ٢المشتركة ( البحوث .٦

داد ) المراتب الثالث األولى من حیث اعالمستنصریة، تكریتبغداد ،احتلت جامعات (
 لسابقینضمن التصنیفین ا لیستالمنشورة ضمن مجلة  باحث) ٢المشتركة (البحوث العلمیة 

         ) بحث، بینما احتلت المراتب األخیرة جامعات٢٤٣٧،١٨١٩،٩٩٥( وبواقع
دول وكما موضح في الج ،) بحث٧،٦،٤،٣) وبواقع (، نینوىتلعفر سومر، ، الحمدانیة(

  ).١٨رقم (

 لیست المنشورة ضمن مجلة باحث)٢المشتركة (العلمیة فیما كانت أعلى نسبة من البحوث 
 ة، جابرفي جامعات المستنصری یسیین في الجامعةالى عدد التدر ضمن التصنیفین السابقین

اتب )، بینما شغلت المر%٥٠، %٥٦، %٥٧بن حیان الطبیة، ابن سینا الطبیة) وبنسبة (
) ر، سوماالخیرة كل من جامعات (الحمدانیة، القاسم الخضراء، التقنیة الشمالیة، نینوى

  ).١٩، الحظ الجدول رقم ()%٤، %٤، %٦، %٦، %٧وبنسبة (
    

  باحث) في مجلة لیست ضمن التصنیفین السابقین ٢) أعداد البحوث المشتركة (١٨( لجدو
  

  العدد  الجامعة  ت
 2437  بغداد  ١

 1819 المستنصریة   2

 995 تكریت   ٣

 683 الموصل  ٤

 615  بابل  ٥

 548 الكوفة  ٦

 450 ذي قار   ٧

 408 دیالى  ٨

 335 التكنولوجیة   ٩

 324 واسط  ١٠

 292 كربالء  ١١

 251 المثنى  ١٢



٣٥ 
 

 225 االنبار   ١٣

 175  العراقیة   ١٤

 161 التقنیة الوسطى  ١٥

 70 الفرات االوسط التقنیة   ١٦

 68 الفلوجة   ١٧

 69 سامراء  ١٨

 47  میسان  ١٩

 43 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٢٠

 43 التقنیة الجنوبیة  ٢١

 36 التقنیة الشمالیة   ٢٢

 ٢٠ جابر بن حیان الطبیة  ٢٣

 18 القاسم الخضراء  ٢٤

 9 الكرخ للعلوم  ٢٥

 9  ابن سینا الطبیة   ٢٦

 6  سومر  ٢٧

 7 الحمدانیة   ٢٨

 4 تلعفر  ٢٩

 3  نینوى   ٣٠

  
  

  باحث) في الجامعات  ٢) نسبة البحوث المشتركة (١٩( جدول

 الجامعة    

 باحث) ٢نسبة البحوث المشتركة (
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 %15 %2 %3 االنبار 



٣٦ 
 

 %9 %3 %3 الفرات االوسط التقنیة 

 %46 %10 %4  المثنى
 %43 %12 %7 بغداد

 %57 %21 %7 المستنصریة 
 %9 %26 %4 تلعفر

 %0 %0 %0 كركوك 
 %41 %14 %5 واسط

 %12 %4 %1 التقنیة لوسطى
 %١٧ %٤ %٣ العراقیة

 %13 %10 %17 للعلوم الكرخ
 %0 %0 %0 النھرین 

 %4 %6 %1 سومر 
 %56 %22 %19 جابر بن حیان الطبیة

 %50 %٥٫٥٦ %٥٫٥٦ ابن سینا الطبیة

 %48 %22 %4 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
 %22 %2 %1 سامراء
 %35 %5 %1 دیالى

 %25 %5 %5 التكنولوجیة 
 %0 %0 %0 البصرة

 %6 %1 %1 یة التقنیة الشمال
 %7 %5 %0 الحمدانیة 

 %30.36 %0 %0.45 الفلوجة 
 %29 %9 %8 الكوفة

 %23 %7 %3 الموصل
 %37 %14 %11 بابل

 %6 %2 %1 القاسم الخضراء
 %8 %2 %0 میسان
 %31 %8 %2 كربالء

 %35 %7 %5 ذي قار 
 %10 %1 %1 التقنیة الجنوبیة

 %48 %8 %4 تكریت 
 %0 %0 %0 القادسیة

 %0 %0 %0 جامعة البصرة للنفط والغاز
 %4 %5 %3 نینوى 

  
 

 رویترز باحث) ضمن تصنیف ثومسن ٣( المشتركة البحوث .٧
اد ث اعد) المراتب الثالث األولى من حیالبصرة، النھرین، التكنولوجیةاحتلت جامعات (
ز رالمنشورة ضمن مجلة ذات تصنیف ثومسن رویتباحث)  ٣المشتركة (البحوث العلمیة 

ابر بن جالمثنى، ) بحث، بینما احتلت المراتب األخیرة جامعات (١٤٦، ١٤٧، ٢٦٥وبواقع (
وكما  ) بحث.١، ١، ١، ٢، ٣) وبواقع (، ابن سینا الطبیة  ، سامراء، الحمدانیةحیان الطبیة

  ).٢٠موضح في الجدول رقم (



٣٧ 
 

ذات  من مجلةالمنشورة ض باحث)٣المشتركة (العلمیة فیما كانت أعلى نسبة من البحوث 
في جامعات (النھرین،  الى عدد التدریسیین في الجامعة تصنیف ثومسن رویترز

كل  )، بینما شغلت المراتب االخیرة%١٠، %١١، %١٨التكنولوجیة، البصرة) وبنسبة (
، الحظ )%١) وبنسبة (المثنى، الحمدانیة، التقنیة الوسطى، الفرات االوسطمن جامعات (
  ).٢٣الجدول رقم (

  باحث) ضمن تصنیف ثومسن رویترز ٣) أعداد البحوث المشتركة (٢٠( جدول
  

  العدد  الجامعة  ت
 265 البصرة  ١

 147 النھرین  ٢

 146 التكنولوجیة  ٣

 112  بابل  ٤

 99 الكوفة  ٥

 86  بغداد  6

 56 كربالء  ٧

 55 ذي قار  ٨

 30 االنبار  ٩

 29 دیالى  ١٠

 23  العراقیة   ١١

 17 التقنیة الوسطى  ١٢

 11 الفرات االوسط التقنیة  ١٣

 11 القاسم الخضراء  ١٤

 8 الموصل  ١٥

 8  سومر  ١٦

 3 المثنى  ١٧

 ٢ جابر بن حیان الطبیة  ١٨

 1 سامراء  ١٩

 1 الحمدانیة  ٢٠

 1  ابن سینا الطبیة   ٢١

 



٣٨ 
 

 عالمي تصنیف ذات باحث) في مجلة ٣المشتركة ( البحوث .٨
 لبحوثاتب الثالث األولى من حیث اعداد ) المراالنھرینبغداد،البصرة،احتلت جامعات (

 ،٦٨٤وبواقع ( عالميالمنشورة ضمن مجلة ذات تصنیف  باحث) ٣المشتركة (العلمیة 
ابن  ، سامراء،القاسم الخضراء) بحث، بینما احتلت المراتب األخیرة جامعات (٣١٠،٢٨٦

، ١، ١ ،٦،٣، ٧( ) وبواقعوجة ،الفل، التقنیة الشمالیة، الحمدانیةجابر بن حیان الطبیةسیناء الطبیة ، 
  ).٢١) بحث. وكما موضح في الجدول رقم (١،١

ة ذات المنشورة ضمن مجل باحث)٣المشتركة (العلمیة فیما كانت أعلى نسبة من البحوث 
سینا  ابنفي جامعات (النھرین، البصرة، عالمي الى عدد التدریسیین في الجامعةتصنیف 
)، بینما شغلت %١١، %١٣، %١٧،%٢٦، %٣٤ة (التكنولوجیة) وبنسب،بابل  ،الطبیة 

ة بنسبو) الفلوجة،المراتب االخیرة كل من جامعات (الفرات االوسط، الحمدانیة، الموصل
  ).٢٣، الحظ الجدول رقم ()%١(

  باحث) في مجلة ذات تصنیف عالمي ٣) أعداد البحوث المشتركة (٢١( جدول
  العدد  الجامعة  ت
 684 البصرة  ١

 310  بغداد  ٢

 286 النھرین  ٣

 210  بابل  ٤

 166 الكوفة  ٥

 144 التكنولوجیة  ٦

 89 التقنیة الوسطى  ٧

 77 كربالء  ٨

 67 ذي قار  ٩

 55 دیالى  ١٠

 44 االنبار  ١١

 20  العراقیة   ١٢

 18 الموصل  ١٣

 12 میسان  ١٤

 11 التقنیة الجنوبیة  ١٥

 10 الفرات االوسط التقنیة  ١٦

 9 المثنى  ١٧



٣٩ 
 

 8  سومر  ١٨

 7 القاسم الخضراء  ١٩

 6 سامراء  ٢٠

 3  ابن سینا الطبیة   ٢١

 1 جابر بن حیان الطبیة  ٢٢

 ١ التقنیة الشمالیة  ٢٣

 1  الفلوجة  ٢٤

 1 الحمدانیة  ٢٥

 
 السابقین التصنیفین ضمن باحث) لیست ٣المشتركة ( البحوث .٩

اد اعد ن حیث) المراتب الثالث األولى مالبصرة، التكنولوجیة، النھریناحتلت جامعات (
 لسابقینضمن التصنیفین ا لیستالمنشورة ضمن مجلة  باحث) ٣المشتركة (البحوث العلمیة 

 الفلوجة) بحث، بینما احتلت المراتب األخیرة جامعات (٤٩٥، ٥٥٩، ١٣٩٥وبواقع (
قع ) وبوانینوى ،ابن سینا الطبیة ،میسان سومر،،القاسم الخضراء، جابر بن حیان الطبیة،
  ).٢٢وكما موضح في الجدول رقم ( ،) بحث١ ،٦،٢ ،٧ ،١١، ١١(

 لیستة المنشورة ضمن مجل باحث)٣المشتركة (العلمیة فیما كانت أعلى نسبة من البحوث 
رة، ، البصفي جامعات (النھرین ضمن التصنیفین السابقین الى عدد التدریسیین في الجامعة

تب االخیرة كل من )، بینما شغلت المرا%٤١، %٥٢، %٥٩التكنولوجیة) وبنسبة (
، %١ ،%٢، %٤نینوى) وبنسبة ( ،میسان جامعات (القاسم الخضراء، التقنیة الشمالیة،

  ).٢٣، الحظ الجدول رقم ()%١
  باحث) في مجلة لیست ضمن التصنیفین السابقین ٣) أعداد البحوث المشتركة (٢٢( جدول

  

  العدد  الجامعة  ت
 1395 البصرة  ١

 559 التكنولوجیة  ٢

 412  بابل  ٣

 495 النھرین  ٤

 387  بغداد  5

 270 الموصل  ٦

 235 الكوفة  ٧



٤٠ 
 

 210 دیالى  ٨

 156 كربالء  ٩

 148 الفرات االوسط التقنیة  ١٠

 134 ذي قار  ١١

 122 التقنیة الوسطى  ١٢

 120 االنبار  ١٣

 104 المثنى  ١٤

 98  العراقیة   ١٥

 38 سامراء  ١٦

 29 التقنیة الجنوبیة  ١٧

 12 مالیةالتقنیة الش  ١٨

 ١١ جابر بن حیان الطبیة  ١٩

 11  القاسم الخضراء  ٢٠

 11  الفلوجة   ٢١

 7  سومر  ٢٢

 6 میسان  ٢٣

 2  ابن سینا الطبیة   ٢٤

 1  نینوى   ٢٥
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤١ 
 

  باحث) في الجامعات  ٣) نسبة البحوث المشتركة (٢٣( جدول

  الجامعة    

 باحث) ٣نسبة البحوث المشتركة (

 
تو

ف 
صنی

ن ت
ضم

رز
ویت

ن ر
مس

 

مي
عال

ف 
صنی

ت ت
 ذا

لة
مج

 

 
ین

ابق
لس

ن ا
یفی

صن
الت

ن 
ضم

ت 
یس

ل
 

 %8 %3 %2 االنبار 

 %18 %1 %1 الفرات االوسط التقنیة 

 %19 %2 %1 المثنى
 %٧ %٦ %٢ بغداد

 %0 %0 %0 المستنصریة 
 %0 %0 %0 تلعفر

 %0 %0 %0 كركوك 
 %0 %0 %0 واسط

 %9 %7 %1 التقنیة لوسطى
 %10 %2 %2 العراقیة

 %0 %0 %0 الكرخ للعلوم
 %59 %34 %18 النھرین 

 %5 %6 %6 سومر 
 %31 %3 %6 جابر بن حیان الطبیة

 %١١٫١١ %١٦٫٦٧ %٥٫٥٦ ابن سینا الطبیة
 %0 %0 %0 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 %12 %2 %0 سامراء
 %19 %5 %3 دیالى

 %41 %11 %11 التكنولوجیة 
 %52 %26 %10 البصرة

 %2 %0 %0 التقنیة الشمالیة 
 %0 %1 %1 الحمدانیة 

 %4.92 %0.45 %0 الفلوجة 
 %12 %8 %5 الكوفة

 %11 %1 %0 الموصل
 %٢٥ %١٣ %٧ بابل

 %4 %2 %4 القاسم الخضراء
 %1 %٢ %0 میسان
 %17 %8 %6 كربالء

 %10 %5 %4 ذي قار 
 %7 %3 %0 التقنیة الجنوبیة

 %0 %0 %0 تكریت 
 %0 %0 %0 القادسیة

 %0 %0 %0 جامعة البصرة للنفط والغاز
 %1 %0 %0 نینوى 



٤٢ 
 

 رویترز باحث فأكثر) ضمن تصنیف ثومسن ٤( المشتركة البحوث .١٠
لبحوث داد ا) المراتب الثالث األولى من حیث اعالكوفة،التكنولوجیةبغداد،احتلت جامعات (

ز لة ذات تصنیف ثومسن رویترالمنشورة ضمن مج) فأكثر باحث ٤المشتركة (العلمیة 
نوبیة، التقنیة الج) بحث، بینما احتلت المراتب األخیرة جامعات (٥٤، ١١٩،٨٠وبواقع (

، ٢ ،٣،٢) وبواقع (،سومر، سامراء، الموصلابن سینا الطبیة الفلوجة ،،الفرات االوسط التقنیة
  ).٢٤بحث. وكما موضح في الجدول رقم ( )١،١، ١، ٢

ة ذات المنشورة ضمن مجل باحث)٤المشتركة (العلمیة من البحوث  فیما كانت أعلى نسبة
نا ابن سی، بابلفي جامعات ( الى عدد التدریسیین في الجامعة تصنیف ثومسن رویترز

تب )، بینما شغلت المرا%٥،%٥،%١١، %٢٢) وبنسبة (، بابلالقاسم الخضراء، الطبیة
، فلوجة،الومرس، قار، التقنیة الجنوبیةذي ، المثنىاالخیرة كل من جامعات (التقنیة الوسطى، 

  ).٢٧، الحظ الجدول رقم ()%١) وبنسبة (میسان
  ) ضمن تصنیف ثومسن رویترزفأكثر باحث ٤) أعداد البحوث المشتركة (٢٤( جدول

  

  العدد  الجامعة  ت
 119  بغداد  ١

 85  بابل  ٢

 80  الكوفة  ٣

 54 التكنولوجیة  ٤

 41 كربالء  ٥

 31 االنبار  ٦

 25  قیة العرا  ٧

 19 التقنیة الوسطى  ٨

 15 القاسم الخضراء  ٩

 10 التقنیة الشمالیة  ١٠

 10 ذي قار  ١١

 5 المثنى  ١٢

 5 دیالى  ١٣

 4 میسان  ١٤

 3 التقنیة الجنوبیة  ١٥

 2 التقنیة األوسطالفرات   ١٦

 2  الفلوجة  ١٧



٤٣ 
 

 ٢ ابن سینا الطبیة  ١٨

 1 سامراء  ١٩

 1  الموصل  ٢٠

 1  سومر  ٢١

 
 عالمي تصنیف ذات باحث فأكثر) في مجلة ٤المشتركة ( ثالبحو .١١

حوث اد الب) المراتب الثالث األولى من حیث اعدالكوفة، االنباربغداد ، احتلت جامعات (
 وبواقع عالميالمنشورة ضمن مجلة ذات تصنیف  باحث فأكثر) ٤المشتركة (العلمیة 

، نیةالفرات االوسط التق( ) بحث، بینما احتلت المراتب األخیرة جامعات٦٠، ٤١٨،٦٣(
وضح في م) بحث. وكما ٢،١،١، ٣، ٤) وبواقع (، ابن سینا الطبیة  میسانالفلوجة ،سامراء، 

  ).٢٥الجدول رقم (

ة ذات المنشورة ضمن مجل باحث)٤المشتركة (العلمیة فیما كانت أعلى نسبة من البحوث 
، ادبغداز، لبصرة للنفط والغفي جامعات ( ا عالمي الى عدد التدریسیین في الجامعةتصنیف 

قنیة )، بینما شغلت المراتب االخیرة كل من جامعات (الت%٧ ،%٩،%١٦) وبنسبة (بابل
حظ الجدول ال، )%١) وبنسبة (، میسان، العراقیة ، الفلوجة الشمالیة، المثنى، سامراء، ذي قار

  ).٢٧رقم (
  ات تصنیف عالميباحث فأكثر) في مجلة ذ ٤) أعداد البحوث المشتركة (٢٥( جدول

  

  العدد  الجامعة  ت
 418  بغداد  ١

 145  بابل  ٢

 63 الكوفة  ٣

 60 االنبار  ٤

 55 كربالء  ٥

 28 التكنولوجیة  ٦

 25 التقنیة الوسطى  ٧

 18 دیالى  ٨

 12 ذي قار  ٩

 10 الموصل  ١٠

 9  العراقیة   ١١

 9 التقنیة الشمالیة  ١٢



٤٤ 
 

 9 القاسم الخضراء  ١٣

 6 المثنى  ١٤

 6  رة للنفط والغازالبص  ١٥

 4 الفرات االوسط التقنیة  ١٦

 3 سامراء  ١٧

 2  الفلوجة   ١٨

 1 میسان  ١٩

 1  ابن سینا الطبیة   ٢٠

  
 السابقین التصنیفین ضمن باحث فأكثر) لیست ٤المشتركة ( البحوث .١٢

اد ث اعد) المراتب الثالث األولى من حیالكوفة بابل،بغداد ، االنبار،احتلت جامعات (
فین ضمن التصنی لیستالمنشورة ضمن مجلة  )فأكثر باحث ٤المشتركة (العلمیة البحوث 
ات جامع االخیرة) بحث، بینما احتلت المراتب ٢١٤،١٨٢، ٢٣٣،٣٩١وبواقع ( السابقین

، ٦واقع () وبوىنین ،ابن سینا الطبیة ،التقنیة الشمالیة، التقنیة الجنوبیةالموصل، میسان، (
  ).٢٦موضح في الجدول رقم ( وكما ،) بحث1،٢، ٢، ٣،٢، ٣

 لیستة المنشورة ضمن مجل باحث)٤المشتركة (العلمیة فیما كانت أعلى نسبة من البحوث 
لنفط لفي جامعات (البصرة  ضمن التصنیفین السابقین الى عدد التدریسیین في الجامعة

كل  خیرة)، بینما شغلت المراتب األ%١٣، %١٦، %٢٧) وبنسبة ( ، بابل والغاز، االنبار
  ).٢٧، الحظ الجدول رقم ()%١من جامعات (نینوى، میسان، ذي قار) وبنسبة (

  ین) في مجلة لیست ضمن التصنیفین السابقفأكثر باحث ٤) أعداد البحوث المشتركة (٢٦( جدول
  

  العدد  الجامعة  ت
 233 االنبار  ١

 391  بغداد  ٢

 214  بابل  ٣

 182 الكوفة  ٤

 95  العراقیة   ٥

 65 كربالء  ٦

 56 التكنولوجیة  ٧

 30 التقنیة الوسطى  ٨

 26 سامراء  ٩



٤٥ 
 

 19 دیالى  ١٠

 18 التقنیة األوسطالفرات   ١١

 17 المثنى  ١٢

 14 القاسم الخضراء  ١٣

 10  البصرة للنفط والغاز  ١٤

 7 ذي قار  ١٥

 6 الحمدانیة  ١٦

 3 الموصل  ١٧

 3 میسان  ١٨

 2 التقنیة الشمالیة  ١٩

 2 التقنیة الجنوبیة  ٢٠

 2  ابن سینا الطبیة   ٢١

 1  نینوى  ٢٢

  
  

  باحث واكثر) في الجامعات  ٤) نسبة البحوث المشتركة (٢٧( جدول

 الجامعة    

 باحث) ٤نسبة البحوث المشتركة (
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 %16 %4 %2 االنبار 

 %2 %0 %0 سط التقنیةالفرات االو 

 %3 %1 %1 المثنى
 %٧ %٧ %٢ بغداد

 %0 %0 %0 المستنصریة 
 %0 %0 %0 تلعفر

 %0 %0 %0 كركوك 
 %0 %0 %0 واسط



٤٦ 
 

 %2 %2 %1 التقنیة لوسطى
 %٢ %٠٫٩ %٢ العراقیة

 %0 %0 %0 الكرخ للعلوم
 %0 %0 %0 النھرین 

 %0 %0 %1 سومر 
 %0 %0 %0 جابر بن حیان الطبیة

 %11.11 %5.56 %5.56 ابن سینا الطبیة
 %0 %0 %0 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 %8 %1 %0 سامراء
 %2 %2 %0 دیالى

 %4 %2 %4 التكنولوجیة 
 %0 %0 %0 البصرة

 %0 %1 %2 التقنیة الشمالیة 
 %6 %0 %0 الحمدانیة 

 %0 %0.89 %0.89 الفلوجة 
 %١٠ %٣ %4 الكوفة

 %0 %0 %0 الموصل
 %13 %9 %5 بابل

 %5 %3 %5 القاسم الخضراء
 %٠٫٥ %٠٫١ %٠٫٦ میسان
 %7 %6 %4 كربالء

 %1 %1 %1 ذي قار 
 %0 %0 %1 التقنیة الجنوبیة

 %0 %0 %0 تكریت 
 %0 %0 %0 القادسیة

 %27 %16 %0 جامعة البصرة للنفط والغاز
 %1 %0 %0 نینوى 

  
  تدریسیین في الجامعات خامساً: الكتب المؤلفة والمترجمة لل

  ب.لمطلوامالحظة: الجامعات التي التوجد ضمن ھذا المحور لیس لدیھا مؤلفات أو لم ترسل البیانات وفق 
  

 علمیا : المقوم المنفرد الكتاب .١
 العلمي المؤلف  

لكتب ا دادأع) المراتب الثالث األولى من حیث المستنصریة، بغداد، الكوفةاحتلت جامعات (
ً (المؤلف العلمي) المنفردة الم احتلت  ، بینماكتاب) ٦٥، ٧٣، ١١٧وبواقع (قومة علمیا

الفرات االوسط، التقنیة الوسطى، القاسم الخضراء، المراتب األخیرة جامعات (
، ٣، ٣، ٣( قع وبوا )التكنولوجیة، الفلوجة، میسان، التقنیة الجنوبیة، تلعفر، الكرخ للعلوم

  ).٢٨ضح في الجدول رقم (وكما مو ،كتاب)  ١، ١، ٢، ٢، ٢، ٢
  
  
  
  



٤٧ 
 

  ) أعداد الكتب المنفردة المقومة علمیاً (المؤلف العلمي) في الجامعات ٢٨( جدول
  الكتبعدد   الجامعة  ت
 117 المستنصریة  ١

 73 بغداد  ٢

 65 الكوفة  ٣

 54 البصرة  ٤

 32 الموصل  ٥

 26 ذي قار  ٦

 23  بابل  ٧

 23  العراقیة  ٨

 18 واسط  ٩

 18 النھرین  ١٠

 13 كربالء  ١١

 11 البصرة للنفط والغاز  ١٢

 8 سامراء  ١٣

 7 المثنى  ١٤

 8 دیالى  ١٥

 6 الحمدانیة  ١٦

 4 االنبار  ١٧

 4  سومر  ١٨

 3 التقنیة األوسطالفرات   ١٩

 3 التقنیة الوسطى  ٢٠

 3 القاسم الخضراء  ٢١

 2 التكنولوجیة  ٢٢

 2 الفلوجة  ٢٣

 2 میسان  ٢٤

 2 التقنیة الجنوبیة  ٢٥

 1 تلعفر  ٢٦

 1 الكرخ للعلوم  ٢٧



٤٨ 
 

 المنھجي  
لكتب ا) المراتب الثالث األولى من حیث اعداد بابل،دیالى ذي قار،احتلت جامعات (

ً (المنھجیة)  تلت المراتب ، بینما احكتاب) ١٤،  ٣٥، ٤٣وبواقع (المنفردة المقومة علمیا
 تقنیةال سومر، ،غازاالنبار، التقنیة الوسطى، البصرة للنفط والاألخیرة جامعات (

وكما  ،كتاب) ١، ١، ١ ،٢ ،٣، ٣، ٣) وبواقع (الشمالیة، الموصل، التقنیة الجنوبیة
  ).٢٩موضح في الجدول رقم (

  ) أعداد الكتب المنفردة المقومة علمیاً (المنھجیة) في الجامعات ٢٩( جدول
  عدد الكتب  الجامعة  ت
 43 ذي قار  ١

 35  بابل  ٢

 14 دیالى  ٣

 11 كربالء  ٤

 4 الكوفة  ٥

 3 االنبار  ٦

 3 التقنیة الوسطى  ٧

 3 البصرة للنفط والغاز  ٨

 2  سومر  ٩

 1 التقنیة الشمالیة  ١٠

 1 الموصل  ١١

 1 التقنیة الجنوبیة  ١٢

 
  المترجم  

عداد ) المراتب الثالث األولى من حیث ابغداد، المستنصریة، واسطاحتلت جامعات (
 ً ینما ، بكتاب) ٢٤، ١٢٧، ٢٢٥وبواقع ( (المترجمة) الكتب المنفردة المقومة علمیا

، ٣، ٣ ،٤( وبواقع )دیالى الكوفة،كربالء، سامراء،احتلت المراتب األخیرة جامعات (
  ).٣٠وكما موضح في الجدول رقم ( كتاب،) ١

  ) أعداد الكتب المنفردة المقومة علمیاً (المترجمة) في الجامعات ٣٠( جدول
  

  عدد الكتب  الجامعة  ت
 225 بغداد  ١

 127 المستنصریة  ٢

 24 واسط  ٣



٤٩ 
 

 14 ذي قار  ٤

 8  بابل  ٥

 5 النھرین  ٦

 4 كربالء  ٧

 3 سامراء  ٨

 3  الكوفة  ٩

 1 دیالى  ١٠

 
 علمیا : المنفرد الغیر مقوم الكتاب .٢

 العلمي المؤلف  
داد ) المراتب الثالث األولى من حیث اعالبصرة بغداد ، الموصل،احتلت جامعات (

ً (المؤلف العلمي) الكتب ال ، كتاب )٨٥، ١٦٧،١٢٢وبواقع (منفردة الغیر مقومة علمیا
ة تقنیال ،الفلوجةالحمدانیة، التكنولوجیة،بینما احتلت المراتب األخیرة جامعات (

              ) وبواقع ، سومرالشمالیة، القاسم الخضراء، البصرة للنفط والغاز
  ).٣١وكما موضح في الجدول رقم ( كتاب،) ١، ١، ٢، ٢، ٢،٢، ٣(

  
  
  

  ) أعداد الكتب المنفردة الغیر مقومة علمیاً (المؤلف العلمي) في الجامعات ٣١( جدول
  عدد الكتب  الجامعة  ت
 167  بغداد  ١

 122 الموصل  ٢

 85 البصرة  ٣

 64 الكوفة  ٤

 45  بابل  ٥

 39 ذي قار  ٦

 29 االنبار  ٧

 23 دیالى  ٨

 14  العراقیة   9

 10 امراءس  ١٠

 8 كربالء  ١١

 7 المثنى  ١٢



٥٠ 
 

 5 الفرات االوسط التقنیة  ١٣

 4 تلعفر  ١٤

 3 الحمدانیة  ١٥

 2 التكنولوجیة  ١٦

 2  الفلوجة   ١٧

 2 التقنیة الشمالیة  ١٨

 2 القاسم الخضراء  ١٩

 1 البصرة للنفط والغاز  ٢٠

 1  سومر  ٢١
  

 
 المنھجي  

قومة الغیر م الكتب المنفردةلى من حیث اعداد األو لمراتبا) , بابلالكوفة( جامعةاحتلت 
ً (المنھجیة)  االنبار، جامعات (كان عدد مؤلفات  ، بینما كتاب) ٢٠, ٢٨وبواقع (علمیا

، ٢قع () بواتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، التكنولوجیة، ذي قار، التقنیة الجنوبیة
  ).٣٢وكما موضح في الجدول رقم ( كتاب،) ١، ١، ١، ١

  
  ) أعداد الكتب المنفردة الغیر مقومة علمیاً (المنھجیة) في الجامعات ٣٢( جدول

  عدد الكتب  الجامعة  ت
 28 الكوفة  ١

 20  بابل  ٢

 3  بغداد  ٣

 2 االنبار  ٤

 1 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٥

 1 التكنولوجیة  ٦

 1 ذي قار  ٧

 1 التقنیة الجنوبیة  ٨

  
 المترجم  

ً (المترجمة) ھي (كان عدد الكتب المنفر ، 4، ٧، ٤٢،١٢دة الغیر مقومة علمیا
عفر، تل العراقیة ، الموصل، دیالى، ذي قار، بابل، بغداد ،جامعات () ل١ ،٢،١،١،١

  ).٣٣وكما موضح في الجدول رقم ( ،)،الفلوجة سامراء
  



٥١ 
 

  ) أعداد الكتب المنفردة الغیر مقومة علمیاً (المترجمة) في الجامعات ٣٣( جدول
  عدد الكتب  عةالجام  ت
 42  بغداد  ١

 12  بابل  ٢

 7 الموصل  ٣

 4 دیالى  ٤

 2 ذي قار  ٥

 1  العراقیة   ٦

 1 تلعفر  ٧

 1 سامراء  ٨

 1 الفلوجة   ٩

  
 علمیا : المقوم المشترك الكتاب .٣

 العلمي المؤلف  
 دإعدا ) المراتب الثالث األولى من حیثالمستنصریة، بغداد، الكوفةاحتلت جامعات (

ً (المؤلف العلمي) الكتب المش ، بینما بكتا) ٦٣، ٩٨، ١٣١وبواقع (تركة المقومة علمیا
وسط، سامراء، التكنولوجیة، الموصل، الفرات االاحتلت المراتب األخیرة جامعات (

، ٤، ٤ ،٤( ) وبواقعتلعفر، الفلوجة، القاسم الخضراء، میسان، التقنیة الجنوبیة، نینوى
  ).٣٤في الجدول رقم ( وكما موضح كتاب،)  ١،١،١،١،١،١، ٢

  ) أعداد الكتب المشتركة المقومة علمیاً (المؤلف العلمي) في الجامعات ٣٤( جدول
  عدد الكتب  الجامعة  ت
 131 المستنصریة  ١

 98 بغداد  ٢

 63 الكوفة  ٣

 47 البصرة  ٤

 24  بابل  ٥

 22 النھرین  ٦

 14 االنبار  ٧

 14 كربالء  ٨

 13 المثنى  ٩

 10 واسط  ١٠



٥٢ 
 

 7  راقیة الع  ١١

 7 ذي قار  ١٢

 5 التقنیة الوسطى  ١٣

 5 دیالى  ١٤

 5  الفلوجة   ١٥

 4  سامراء  ١٦

 4 التكنولوجیة  ١٧

 4 الموصل  ١٨

 2 الفرات االوسط التقنیة  ١٩

 1 تلعفر  ٢٠

 1 الفلوجة  ٢١

 1 القاسم الخضراء  ٢٢

 1 میسان  ٢٤

 1 التقنیة الجنوبیة  ٢٥

 1 نینوى  ٢٦

 
  المنھجي  

ً (المنھجیة) ھي (كان عدد  ، ٣، ٣، ٣، ٤، ٧، ١٢الكتب المشتركة المقومة علمیا
نفط ، الكوفة، دیالى، سامراء، ذي قار، البصرة للبابلجامعات () ل١،١،١، ٢،٢،٢

 وكما ،)راقیة،العالكرخ للعلوم، كربالءوالغاز، االنبار، التقنیة الوسطى، التكنولوجیة، 
  ).٣٥موضح في الجدول رقم (

  
  أعداد الكتب المشتركة المقومة علمیاً (المنھجیة) في الجامعات) ٣٥( جدول

  عدد الكتب  الجامعة  ت
 12  بابل  ١

 7 الكوفة  ٢

 4 دیالى  ٣

 3 سامراء  ٤

 3 ذي قار  ٥

 3 البصرة للنفط والغاز  ٦

 2 االنبار  ٧



٥٣ 
 

 2 التقنیة الوسطى  ٨

 2 التكنولوجیة  ٩

 1 الكرخ للعلوم  ١٠

 1 كربالء  ١١

 1   العراقیة  ١٢

 المترجم  
اد ث اعد) المراتب الثالث األولى من حیبغداد، المستنصریة، النھریناحتلت جامعات (

ً (المترجمة)  نما ، بیكتاب) ٢٠، ٨١، ١٩١وبواقع (الكتب المشتركة المقومة علمیا
قع ) وبواالكرخ للعلوم، سامراء بابل ، ،دیالىاحتلت المراتب األخیرة جامعات (

  ).٣٦وكما موضح في الجدول رقم ( كتاب،) ٢،٢ ،١٢،٨(
  

  ) أعداد الكتب المشتركة المقومة علمیاً (المترجمة) في الجامعات ٣٦( جدول
  عدد الكتب  الجامعة  ت
 191 بغداد  ١

 81 المستنصریة  ٢

 20 النھرین  ٣

 19 واسط  ٤

 16 ذي قار  ٥

 12 دیالى  ٦

 8  بابل  ٧

 2 الكرخ للعلوم  ٨

 2 سامراء  ٩

 
 علمیا : ك الغیر مقومالمشتر الكتاب .٤

 العلمي المؤلف  
تب الك ادإعد) المراتب الثالث األولى من حیث الكوفة، البصرةبغداد ، احتلت جامعات (

ً (المؤلف العلمي)  بینما  ،كتاب) ٦٦، ٦٩، ١٠٤وبواقع (المشتركة الغیر مقومة علمیا
بیة، لجنوقنیة االتقنیة الوسطى، سامراء، میسان، التاحتلت المراتب األخیرة جامعات (

كما و كتاب،) ١، ١، ١، ٢، ٢، ٢، ٣) وبواقع (، العراقیة الفرات االوسط، الفلوجة
  ).٣٧موضح في الجدول رقم (

  
  
  



٥٤ 
 

  ) أعداد الكتب المشتركة الغیر مقومة علمیاً (المؤلف العلمي) في الجامعات ٣٧( جدول
  عدد الكتب  الجامعة  ت
 104  بغداد  ١

 69 الكوفة  ٢

 66 البصرة  ٣

 53 ذي قار  ٤

 37 دیالى  ٥

 32 التكنولوجیة  ٦

 32  بابل   ٧

 15 الموصل  ٨

 13 االنبار  ٩

 7 كربالء  ١٠

 6 الحمدانیة  ١١

 5 البصرة للنفط والغاز  ١٢

 4 المثنى  ١٣

 ٤ جابر بن حیان الطبیة  ١٤

 4 التقنیة الشمالیة  ١٥

 3 التقنیة الوسطى  ١٦

 2 سامراء  ١٧

 2 میسان  ١٨

 2 الجنوبیة التقنیة  ١٩

 2  الفلوجة   ٢٠

 1 الفرات االوسط التقنیة  ٢١

 1  العراقیة   ٢٢
  

 المنھجي  
ً (المنھجیة) ھي ( ، ٢، ٤ ،٢٠،١٤،٥، ٥٥كان عدد الكتب المشتركة الغیر مقومة علمیا

ار، دیالى، المثنى، االنب بغداد ، ، الكوفة، بابل  ذي قار،جامعات () ل١، ١، ١، ٢، ٢
وضح موكما  ،)وسطى، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، كربالءالموصل، التقنیة ال

  ).٣٨في الجدول رقم (
  



٥٥ 
 

  ) أعداد الكتب المشتركة الغیر مقومة علمیاً (المنھجیة) في الجامعات ٣٨( جدول

عدد   الجامعة  ت
  الكتب

 55 ذي قار  ١

 20 الكوفة  ٢

 14  بابل  ٣

 5  بغداد  ٤

 4 المثنى  ٥

 2 االنبار  ٦

 2 دیالى  ٧

 2 الموصل  ٨

 1 التقنیة الوسطى  ٩

 1 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ١٠

 1 كربالء  ١١

 
 المترجم  

) ً ، ٥ ،١٢،٦،٦، ٥٠، ٥٢) ھي (المترجمةكان عدد الكتب المشتركة الغیر مقومة علمیا
 ،دیالى الكوفة، العراقیة ، بابل ، الموصل، ، ذي قاربغداد، جامعات () ل١، ١، ٣، ٤

قم روكما موضح في الجدول  ،)كنولوجیا المعلومات واالتصاالت، كربالءسامراء، ت
)٣٩.(  

    

  ) أعداد الكتب المشتركة الغیر مقومة علمیاً (المترجمة) في الجامعات ٣٩( جدول
  عدد الكتب  الجامعة  ت
 52  بغداد  ١

 50 ذي قار  ٢

 12 الموصل  ٣

 6  بابل  ٤

 6  العراقیة   ٥

 5 الكوفة  ٦

 4 دیالى  ٧

 3 امراءس  ٨



٥٦ 
 

 1 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٩

 1 كربالء  ١٠

  
  

ش سادساًً◌: التدریسیین في الجامعات المشاركین في المؤتمرات والندوات و ور
  العمل 

  لوب.المط مالحظة: الجامعات التي التوجد ضمن ھذا المحور لیس لدیھا مشاركات أو لم ترسل البیانات وفق
  

 :المشاركین في المؤتمرات  .١
 عالمیةال  

د ث اعدا) المراتب الثالث األولى من حیالتكنولوجیة، الكوفة، بغداداحتلت جامعات (
بینما  تدریسي، )٨٢، ١٧٤،١٣٠التدریسین المشاركین في المؤتمرات العالمیة وبواقع (

، انیةالحمد سومر، ، نینوى،الفرات االوسط التقنیةالمراتب األخیرة جامعات ( احتلت
  ).٤٠(قم الجدول ر) تدریسي، وكما موضح في ١، ١ ،٢ ،٢، ٥) وبواقع (بیةالتقنیة الجنو

  
  ) اعداد التدریسیین المشاركین في المؤتمرات العالمیة ٤٠( جدول

   التدریسیینعدد   الجامعة  ت
 174  بغداد  ١

 130 التكنولوجیة  ٢

 82 الكوفة  ٣

 32  بابل  ٤

 32 كربالء  ٥

 25 دیالى  ٦

 24 الموصل  ٧

 19 لوسطىا ةالتقنی  ٨

 18 سامراء  ٩

 14 القاسم الخضراء  ١٠

 14  العراقیة  ١١

 12 االنبار  ١٢

 9 میسان  ١٣

 7 المثنى  ١٤

 7 التقنیة الشمالیة  ١٥



٥٧ 
 

 5 الفرات االوسط التقنیة  ١٦

 2 نینوى  ١٧

 2  سومر  ١٨

 1 الحمدانیة  ١٩

 1 التقنیة الجنوبیة  ٢٠

  
  عربیةال  

 ث اعداد) المراتب األولى من حیالعراقیة  ،االنبار الموصل،بغداد، احتلت جامعات (
ي، ) تدریس١٨٠١،٢٥٥،٨٢،٨٢التدریسین المشاركین في المؤتمرات العربیة وبواقع (

 الوسطاالفرات  الفلوجة،المثنى، الحمدانیة،المراتب األخیرة جامعات ( احتلتبینما 
دریسي، وكما ) ت١، ١، ٤ ،٥،٤، ٥) وبواقع (التقنیة، ابن سینا الطبیة، التقنیة الجنوبیة

  ).٤١(الجدول رقم موضح في 
  

  ) اعداد التدریسیین المشاركین في المؤتمرات العربیة ٤١( جدول
  عدد التدریسیین  الجامعة  ت
 1801  بغداد  ١

 255 الموصل  ٢

 82 االنبار  ٣

 82  العراقیة   ٤

 68 الكوفة  ٤

 50 التكنولوجیة  ٥

 21 دیالى  ٦

 50  بابل  ٧

 16 لوسطىاة التقنی  ٨

 15 سامراء  ٩

 13 القاسم الخضراء  ١٠

 12 میسان  ١١

 8 التقنیة الشمالیة  ١٢

 7 كربالء  ١٣

 5 المثنى  ١٤



٥٨ 
 

 5 الحمدانیة  ١٥

 4  الفلوجة   ١٦

 4 الفرات االوسط التقنیة  ١٧

 1 ابن سینا الطبیة  ١٨

 1 التقنیة الجنوبیة  ١٩

  
  محلیةال  

اد ) المراتب الثالث األولى من حیث اعدھرینبابل ،الن بغداد ،احتلت جامعات (
) ١١١٥، ١٤١٨ ،٦٨٣١التدریسین المشاركین في المؤتمرات المحلیة وبواقع (

دریسي، ) ت٤،٢) وبواقع (واسط، نینوىالمراتب األخیرة جامعات ( احتلتتدریسي، بینما 
  ).٤٢(الجدول رقم وكما موضح في 

  

  المؤتمرات المحلیة  ) اعداد التدریسیین المشاركین في٤٢( جدول
  التدریسیینعدد   الجامعة  ت
 6831  بغداد  ١

 1418  بابل   2

 1115 النھرین  ٣

 1110 التكنولوجیة  ٤

 770 الكوفة  ٥

 454 الموصل  ٦

 456 دیالى  ٧

 425 لوسطىاالتقنیة   ٨

 361 كربالء  ٩

 322 العراقیة  ١٠

 204 االنبار  ١١

 193 التقنیة الشمالیة  ١٢

 158 الجنوبیةالتقنیة   ١٣

 151 المثنى  ١٤

 143 القاسم الخضراء  ١٥

 84 سامراء  ١٦

 83  الفلوجة   ١٧

 53 الفرات االوسط التقنیة  ١٨



٥٩ 
 

 39 میسان  ١٩

 18  سومر  ٢٠

 17 الحمدانیة  ٢١

 17 الفلوجة  ٢٢

 15 ابن سینا الطبیة  ٢٣

 4 واسط  ٢٤

 2 نینوى  ٢٥

  
  

 المشاركین في الندوات : .٢
 عالمیةال  

اد ) المراتب الثالث األولى من حیث اعدالكوفةبابل ، ، بغداد امعات (احتلت ج
 احتلتنما ) تدریسي، بی٢٥،١٩، ٦٥التدریسین المشاركین في الندوات العالمیة وبواقع (

یة، لشمالكربالء، سامراء، التكنولوجیة، دیالى، التقنیة االمراتب األخیرة جامعات (
  ).٤٣(الجدول رقم تدریسي، وكما موضح في ) ١، ١، ١، ٣، ٣، ٦) وبواقع (الموصل

  
  ) اعداد التدریسیین المشاركین في الندوات العالمیة ٤٣( جدول

  عدد التدریسیین  الجامعة  ت
 65  بغداد  ١

 25  بابل  2

 19 الكوفة  ٣

 15 االنبار  ٤

 7 المثنى  ٥

 6 كربالء  ٦

 3 سامراء  ٧

 3 التكنولوجیة  ٨

 1 دیالى  ٩

 1 التقنیة الشمالیة  ١٠

 1 الموصل  ١١

  
  العربیة  



٦٠ 
 

د ث اعدا) المراتب الثالث األولى من حیاالنبار العراقیة ، بغداد ،احتلت جامعات (
نما ) تدریسي، بی١٩٥١،١٢٤،٨٣التدریسین المشاركین في الندوات العربیة وبواقع (

یة، الحمدان المثنى، سامراء، كربالء، التقنیة الوسطى،المراتب األخیرة جامعات ( احتلت
في  ) تدریسي، وكما موضح٢، ٢، ٢، ٣، ٥، ٥، ٥) وبواقع (القاسم الخضراء، میسان

  ).٤٤(الجدول رقم 
  

  ) اعداد التدریسیین المشاركین في الندوات العربیة ٤٤( جدول
  عدد التدریسیین  الجامعة  ت
 1951  بغداد  ١

 124  العراقیة  ٢

 83 االنبار  ٣

 50 التكنولوجیة  ٤

 45  بابل  ٥

 35 كوفةال  ٦

 31 الفرات االوسط التقنیة  ٧

 27 الموصل   ٨

 8  الفلوجة  ٩

 5 المثنى  ١٠

 5 سامراء  ١١

 5 كربالء  ١٢

 3 لوسطىاالتقنیة   ١٣

 2 الحمدانیة  ١٤

 2 القاسم الخضراء  ١٥

 2 میسان  ١٦

  
  
  المحلیة  

د ) المراتب الثالث األولى من حیث اعدابابلالبصرة، بغداد ، احتلت جامعات (
سي، ) تدری١٥٣٠، ٦٤٢٢، ١٢١٦٨التدریسین المشاركین في الندوات المحلیة وبواقع (

یسي، ) تدر٢٢،٩) وبواقع (نینوىالحمدانیة، المراتب األخیرة جامعات ( احتلتبینما 
  ).٤٥(الجدول رقم وكما موضح في 

  
  ) اعداد التدریسیین المشاركین في الندوات المحلیة ٤٥( جدول



٦١ 
 

  ریسیینعدد التد  الجامعة  ت
 12168  بغداد  ١

 6422 البصرة  ٢

 1530  بابل  ٣

 2259 دیالى  ٤

 1880 التكنولوجیة  ٥

 1661 النھرین  ٦

 13٠٦ الكوفة  ٧

 1183  العراقیة   8

 842 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٩

 993 كربالء  ١٠

 727 التقنیة الشمالیة  ١١

 724 لوسطىاالتقنیة   ١٢

 671 الموصل  ١٣

 322 رات االوسط التقنیةالف  ١٤

 312 االنبار  ١٥

 281 القاسم الخضراء  ١٦

 222 التقنیة الجنوبیة  ١٧

 151 المثنى  ١٨

 111 سامراء  ١٩

 79 رـتلعف  ٢٠

 76  الفلوجة   ٢١

 ٥٥ ابن سینا الطبیة  ٢٢

 54  سومر  ٢٣

 52  واسط  ٢٤

 52 میسان  ٢٥

 22 الحمدانیة  ٢٦

 9 نینوى  ٢٧



٦٢ 
 

  
  

 العمل :المشاركین في ورش  .٣
 عالمیة  

، باراالن، المثنىالتكنولوجیة، ، بابل كربالء،  بغداد ، (الكوفة، جامعات شاركت
ي ورش ) ف،دیالى سومر، سامراء، میسان، لوسطىاالتقنیة ،  القاسم الخضراء، الموصل

، ١، ٢، ٢، ٢، ١٠ ،٢٨،١٥ ،٤٤،٣٩حیث اعداد التدریسین وبواقع (العمل العالمیة من 
  ).٤٦(الجدول رقم وكما موضح في  ،ریسي) تد١،١، ١، ١
  

  التدریسیین المشاركین في ورش العمل العالمیة  أعداد) ٤٦( جدول  

عدد   الجامعة  ت
  التدریسیین

 44 الكوفة  ١

 39  بغداد  ٢

 28 كربالء  ٣

 15  بابل  ٤

 10 التكنولوجیة  ٥

 8 المثنى  ٦

 2 االنبار  ٧

 2 الموصل  ٨

 2 القاسم الخضراء  ٩

 1 لوسطىایة التقن  ١٠

 1 سومر  ١١

 1 سامراء  ١٢

 1 میسان  ١٣

 1  دیالى   ١٤

  
  العربیة  

نولوجیة، االنبار، التك ،الكوفة ،الموصل  ،بابل  العراقیة ،،بغداد ( شاركت جامعات
لعربیة مل ا) في ورش العالتقنیة الشمالیة، كربالء، الحمدانیة، القاسم الخضراء، میسان

 ،٢، ٤، ٥، ٦، ١٥، ٢٨، ٢٩ ، ١٣٨،٤٠ ،١٧٤٠بواقع (من حیث اعداد التدریسین و
  ).٤٧(الجدول رقم ، وكما موضح في ) تدریسي١، ٢
  



٦٣ 
 

  
  

  ) اعداد التدریسیین المشاركین في ورش العمل العربیة ٤٧( جدول
  عدد التدریسیین  الجامعة  ت
 1740  بغداد  ١

 138  العراقیة   ٢

 40  بابل  ٣

 28 الموصل  ٤

 27 الكوفة  ٥

 15 االنبار  ٦

 6 التكنولوجیة  ٧

 5 التقنیة الشمالیة  ٨

 4 كربالء  ٩

 2 الحمدانیة  ١٠

 2 القاسم الخضراء  ١١

 1 میسان  ١٢

 
  المحلیة  

عداد ) المراتب الثالث األولى من حیث االنھرین، البصرةبغداد ، احتلت جامعات (
 )٢٣٦٤، ٣١٢٣، ١١٣٨٩التدریسین المشاركین في ورش العمل المحلیة وبواقع (

واقع ) وبسطنینوى، ابن سینا الطبیة، واالمراتب األخیرة جامعات ( احتلتتدریسي، بینما 
  ).٤٨(الجدول رقم ) تدریسي، وكما موضح في ٦، ١٠، ١٤(

  

  التدریسیین المشاركین في ورش العمل المحلیة  أعداد) ٤٨( جدول
  عدد التدریسیین  الجامعة  ت
 11389  بغداد  ١

 3123 النھرین  ٢

 2364 ةالبصر  ٣

 1483 الكوفة  ٤

 1418 دیالى  ٥

 1355  بابل  ٦

 948 التكنولوجیة  ٧



٦٤ 
 

 658 العراقیة  ٨

 613 كربالء  ٩

 503 الموصل  ١٠

 444 لوسطىاالتقنیة   ١١

 400 المثنى  ١٢

 305 االنبار  ١٣

 242 القاسم الخضراء  ١٤

 195 الفرات االوسط التقنیة  ١٥

 155 تلعفر  ١٦

 129 التقنیة الشمالیة  ١٧

 113 التقنیة الجنوبیة  ١٨

 72  سامراء  ١٩

 68 الحمدانیة  ٢٠

 50  الفلوجة   ٢١

 33 میسان  ٢٢

 31  سومر  ٢٣

 17 الفلوجة  ٢٤

 16 البصرة للنفط والغاز  ٢٥

 14 نینوى  ٢٦

 ١٠ ابن سینا الطبیة  ٢٧

 6 واسط  ٢٨

  
٤.  
 النشاطات العلمیة المقامة في الجامعة:  .٥

  المؤتمرات 
) المراتب ، التقنیة الوسطى  جابر بن حیان الطبیة، الموصل احتلت جامعات (

 ١٨١ ،٢١٩الثالث األولى من حیث اعداد المؤتمرات المقامة في الجامعة وبواقع (
التقنیة الشمالیة، الحمدانیة، المراتب األخیرة جامعات ( احتلت) مؤتمر، بینما ١١٠،

بیة، تكنولوجیا المعلومات االنبار، الفلوجة، الكرخ للعلوم، سومر، ابن سینا الط



٦٥ 
 

الجدول ) مؤتمر، وكما موضح في ١، ١، ١، ١، ٢، ٢، ٣، ٣) وبواقع (واالتصاالت
  ).٤٩(رقم 

  

  ) أعداد المؤتمرات المقامة في الجامعات ٤٩( جدول
  عدد المؤتمرات  الجامعة  ت
 ٢١٩ جابر بن حیان الطبیة  ١

 181 الموصل  ٢

 110 لوسطىاالتقنیة   ٣

 72  بغداد  ٤

 60 ذي قار  ٥

 46 الكوفة  ٦

 45  بابل  ٧

 26 التقنیة الجنوبیة  ٨

 20 التكنولوجیة  ٩

 15 كربالء  ١٠

 11 المثنى  ١١

 9 دیالى  ١٢

 ٨ العراقیة  ١٣

 6 القاسم الخضراء  ١٤

 3 التقنیة الشمالیة  ١٥

 3 الحمدانیة  ١٦

 2 االنبار  ١٧

 ٢ الفلوجة  ١٨

 1 الكرخ للعلوم  ١٩

 1 سومر  ٢٠

 1 سینا الطبیةابن   ٢١

 ١ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٢٢

 
  الندوات 

) المراتب الثالث األولى من حیث اعداد دیالى، بغداد ، البصرة،احتلت جامعات (
 احتلت) ندوة، بینما 763 ،٧٧٢ ،٢٢٢٢الندوات المقامة في الجامعة وبواقع (
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) ١، ١١، ١٦) وبواقع (وى، الحمدانیة، نینالكرخ للعلومالمراتب األخیرة جامعات (
  ).٥٠(الجدول رقم ندوة، وكما موضح في 

  

  ) أعداد الندوات المقامة في الجامعات ٥٠( جدول
  عدد الندوات  الجامعة  ت
 2222 البصرة  ١

 772  بغداد  ٢

 763 دیالى  ٣

 587 لوسطىاالتقنیة   ٤

 575 الموصل  ٥

 420 الكوفة  ٦

 338 ذي قار  ٧

 207 كربالء  ٨

 157 االوسط التقنیةالفرات   ٩

 135 التكنولوجیة  ١٠

 128  العراقیة   ١١

 101 المثنى  ١٢

 87 التقنیة الجنوبیة  ١٣

 73 التقنیة الشمالیة  ١٤

 71 القاسم الخضراء  ١٥

 59 سامراء  ١٦

 34 االنبار  ١٧

 ٣٠ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ١٨

 30  بابل  ١٩

 25 میسان  ٢٠

 22  الفلوجة  ٢١

 19  رسوم  ٢٢

 18 ابن سینا الطبیة  ٢٣

 16 الكرخ للعلوم  ٢٤
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 11 الحمدانیة  ٢٥

 1 نینوى  ٢٦
  

  ورش العمل 
داد ) المراتب الثالث األولى من حیث اع، الكوفةبغدادالبصرة،احتلت جامعات (

 تلتاح) ورشة، بینما ٣٧١، ٥٥٩، ١٣٠٠ورش العمل المقامة في الجامعة وبواقع (
           ) وبواقعالكرخ للعلوم، ابن سینا الطبیة، نینوىالمراتب األخیرة جامعات (

  ).٥١(الجدول رقم ) ورشة، وكما موضح في ١، ٣، ٤(
  

  ) أعداد ورش العمل المقامة في الجامعات ٥١( جدول
  ورش العملعدد   الجامعة  ت
 1300 البصرة  ١

 559  بغداد  ٢

 371 الكوفة  ٣

 249 دیالى  ٤

 204 التكنولوجیة  ٥

 200 ذي قار  ٦

 198 لوسطىاالتقنیة   ٧

 114 الفرات االوسط التقنیة  ٨

 125 كربالء  ٩

 107 سامراء  ١٠

 96 المثنى  ١١

 92 الموصل  ١٢

 84 القاسم الخضراء  ١٣

 67  بابل  ١٤

 48 الحمدانیة  ١٥

 79  العراقیة  ١٦

 45 التقنیة الشمالیة  ١٧

 40 التقنیة الجنوبیة  ١٨

 25 االنبار  ١٩

 ٢٠ الفلوجة  ٢٠
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 18 میسان  ٢١

 14 سومر  ٢٢

 ١١ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٢٣

 4 الكرخ للعلوم  ٢٤

 3 ابن سینا الطبیة  ٢٥

 1 نینوى  ٢٦

  
  ات سابعاًً◌: براءات االختراع المسجلة في سنة التقییم للتدریسیین في الجامع

ق ات وفراع أو لم ترسل البیانمالحظة: الجامعات التي التوجد ضمن ھذا المحور لیس لدیھا براءات اخت
  المطلوب.

 

 براءة االختراع المنفردة .١
سیین براءات اختراع منفردة للتدری ) علىالنھرین، البصرةبغداد ، حصلت جامعات (

دیالى، بینما كان لجامعات ( ،الكل منھم) براءة اختراع ١٥، ١٥، ١٦وبواقع (
لتقنیة االمثنى، واسط، عات (وحققت جام ،لكل منھما اختراع ة) براء٥) (التكنولوجیة

خیرة األ في المراتبوجاءت  ،) براءات اختراع لكل جامعة٤) اربعة (الوسطى، الكوفة
ء، لخضراالموصل، االنبار، القاسم امن حیث عدد براءات االختراع المنفردة جامعات (

، ٢ ،٢، ٣() وبواقع كربالء، الفرات االوسط، تلعفر، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
  ).٥٢(الجدول رقم براءة اختراع، وكما موضح في  )١، ١، ١، ٢

  

  ن في الجامعاتی) أعداد براءات االختراع المنفردة للتدریسی٥٢( جدول
  براءات االختراععدد   الجامعة  ت

 16  بغداد  ١

 15 البصرة   ٢

 15 النھرین  ٣

 12  بابل  ٤

 7  العراقیة   ٥

 5 دیالى  ٦

 5 التكنولوجیة   ٧

 4 نىالمث  ٨

 4 واسط  ٩

 4 لوسطىاالتقنیة   ١٠



٦٩ 
 

 4 الكوفة  ١١

 3 الموصل  ١٢

 2 االنبار   ١٣

 2 القاسم الخضراء  ١٤

 2 كربالء  ١٥

 1 التقنیة األوسطالفرات    ١٦

 1 تلعفر  ١٧

 1 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ١٨

  
 

 تدریسي) ٢المشتركة ( براءة االختراع .٢
    ة براءات االختراع المشترك التكنولوجیة) على بغداد ،حصلت جامعات (ذي قار، 

عات جام حصلت) براءة اختراع لكل منھما، بینما ٢٦ ، ٣٥ ،٧٠تدریسي) وبواقع ( ٢(
 في، وجاءت راع) براءة اخت٤، ٦، ١٤،١٠(على ) الكوفة، دیالى، البصرةبابل، (

امعات ج تدریسي) ٢المشتركة (األخیرة من حیث عدد براءات االختراع  المراتب
، 2( بواقع) و، العراقیة  الفرات االوسط، االنبار، التقنیة الوسطى، المثنى، الموصل(
  ).٥٣(الجدول رقم وكما موضح في ) براءة اختراع، ١، ١،١، ٢، ٢
  

  في الجامعاتتدریسي)  ٢المشتركة () أعداد براءات االختراع ٥٣( جدول
  براءات االختراععدد   الجامعة  ت
 70 ذي قار   ١

 35  بغداد  ٢

 26 التكنولوجیة   ٣

 14  بابل  ٤

 10  البصرة  ٥

 6 دیالى  ٦

 4  الكوفة  ٧

 2 التقنیة األوسطالفرات    ٨

 2 االنبار   ٩
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 2 لوسطىاالتقنیة   ١٠

 1 المثنى  ١١

 1 الموصل  ١٢

 1  العراقیة   ١٣

  
 تدریسي) ٣براءة االختراع المشتركة ( .٣

ع خترا، بابل، الكوفة) على براءات االةالبصر بغداد ، حصلت جامعات (التكنولوجیة،
، بینما ) براءة اختراع لكل منھما٦،  ١٠، ١١،١١، ١٤تدریسي) وبواقع ( ٣( المشتركة

ءت ) براءة اختراع، وجا٣) على (ذي قارالتقنیة الوسطى، دیالى، حصلت جامعات (
 تتدریسي) جامعا ٣األخیرة من حیث عدد براءات االختراع المشتركة (بة بالمرت

رقم  الجدول، وكما موضح في واحدة فقط ) وبواقع  براءة اختراعاالنبار، كربالء(
)٥٤.(  

  

  
  

  تدریسي) في الجامعات ٣) أعداد براءات االختراع المشتركة (٥٤( جدول
  براءات االختراععدد   الجامعة  ت
 14 التكنولوجیة   ١

 11  بغداد  ٢

 11 البصرة  ٣

 10  بابل  ٤

 6 الكوفة  ٥

 3 لوسطىاالتقنیة   ٦

 3 دیالى  ٧

 3 ذي قار   ٨

 1 االنبار   ٩

 1 كربالء  ١٠

  
 تدریسي فأكثر) ٤براءة االختراع المشتركة ( .٤

        التكنولوجیة) على براءات االختراع المشتركة  بغداد ، بابل، حصلت جامعات (
) براءة اختراع لكل منھما، بینما حصلت ٣٦،١٢،١١) وبواقع (فأكثر تدریسي ٤(

) براءة اختراع، ٢ ،٣ ،٣، ٧) على (، المثنى، ذي قار، الكوفةت (التقنیة الوسطىجامعا
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) فأكثر تدریسي ٤وجاءت بالمرتبة األخیرة من حیث عدد براءات االختراع المشتركة (
وكما ، ) وبواقع  براءة اختراع واحدة فقط، التقنیة الجنوبیة البصرة، دیالىجامعات (

  ).٥٥(الجدول رقم موضح في 
  
  
  
  

  تدریسي فأكثر) في الجامعات ٤) أعداد براءات االختراع المشتركة (٥٥( جدول
  براءات االختراععدد   الجامعة  ت
 36 بابل  ١

 12  بغداد  ٢

 11 التكنولوجیة  ٣

 7 لوسطىاالتقنیة   ٤

 3  الكوفة  ٥

 3 ذي قار  ٦

 2 المثنى  ٧

 1 دیالى  ٨

 1 البصرة  ٩

 1 التقنیة الجنوبیة  ١٠
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  الموظفین:  الثانيالباب 
  تقییم أدائھم الكترونیاً  تم أوالً: الموظفین في الجامعات الذین

  
د من موظف . حیث كان اكبر عد ٤٤و  ٥٧٩٦إن أعداد الموظفین في الجامعات العراقیة یتراوح ما بین 

ان اقل ك) موظف، بینما ٢٩٨٩، ٣٨٨٦، ٥٧٩٦الموظفین في جامعات (بغداد، البصرة، المستنصریة) وبواقع (
) موظف، وكما ٤٤، ٤٥، ٥١اعداد من الموظفین في ھیئة التعلیم التقني وجامعات (نینوى، الحمدانیة) وبواقع (

  ). ٥٦موضح في الجدول رقم (

  ) أعداد الموظفین في الجامعات ٥٦( جدول
   نموظفیالعدد   الجامعة  ت
 5796 بغداد  ١

 3886 البصرة   ٢

 ٢٩٨٩ المستنصریة  ٣

 2967 التقنیة الوسطى  ٤

 2917 الموصل   ٥

 2653 بابل  ٦

 2646 تكریت   ٧

 2411 الفرات األوسط التقنیة   ٨

 2149 التكنولوجیة   ٩

 2137 الكوفة   ١٠

 1559 التقنیة الجنوبیة  ١١

 1463  التقنیة الشمالیة   ١٢

 1393 النھرین  ١٣

 1330 القادسیة  ١٤

 1262 میسان  ١٥

 1579 دیالى  ١٦
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 1193 كربالء  ١٧

 1166 االنبار  ١٨

 896 العراقیة  ١٩

 1068 واسط  ٢٠

 945 ذي قار   ٢١

 840 كركوك  ٢٢

 773 المثنى  ٢٣

 382 سامراء  ٢٤

 363 القاسم الخضراء  ٢٥

 264 الھیئة العراقیة للحاسبات   ٢٦

 239 الفلوجة   ٢٧

 142 الكرخ للعلوم   ٢٨

 120 تلعفر  ٢٩

 109 لغازالبصرة للنفط وا  ٣٠

 107 المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة  ٣١

 103 سومر  ٣٢

 98 ابن سینا الطبیة  ٣٣

 ٩٦ جابر بن حیان الطبیة  ٣٤

 88 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٣٥

 51 ھیئة التعلیم التقني  ٣٦

 45 نینوى   ٣٧

 44 الحمدانیة   ٣٨
 

  
  ثانیاً: الموظفین في الجامعات بحسب الشھادة 

  

 المنتسبین من حملة شھادة البكالوریوس .٥
 ملة شھادةمن ح احتلت جامعات (بغداد، المستنصریة، البصرة) المراتب الثالث األولى من حیث أعداد المنتسبین

وى , ھیئة ) منتسب، بینما احتلت المراتب الثالث األخیرة ( نین١٧٧٥، ٢١٣٩، ٣٣٧٨البكالوریوس وبواقع (
 ).٥٧(الجدول رقم ) منتسب، وكما موضح في ١٣، ٣٢،٢٩انیة) وبواقع (التعلیم التقني ,  الحمد

  ) أعداد المنتسبین من حملة شھادة البكالوریوس٥٧( جدول
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 العدد  الجامعة  ت
 3378 بغداد  ١

 ٢١٣٩ المستنصریة  ٢

 1775 البصرة   ٣

 1671 الموصل   ٤

 1560 تكریت   ٥

 1478 التقنیة الوسطى  ٦

 1358 بابل  ٧

 1282 الكوفة   ٨

 1126 التكنولوجیة   ٩

 944 االنبار  ١٠

 887 القادسیة  ١١

 863 الفرات األوسط التقنیة   ١٢

 841 دیالى  ١٣

 820 النھرین  ١٤

 690 التقنیة الشمالیة   ١٥

 667 كربالء  ١٦

 584 واسط  ١٧

 570 میسان  ١٨

 552 العراقیة  ١٩

 538 التقنیة الجنوبیة  ٢٠

 498 كركوك  ٢١

 341 ذي قار   ٢٢

 310 المثنى  ٢٣

 196 القاسم الخضراء  ٢٤

 171 الفلوجة   ٢٥

 169 الھیئة العراقیة للحاسبات   ٢٦

 148 سامراء  ٢٧
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 118 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٢٨

 78 تلعفر  ٢٩

 65 الكرخ للعلوم   ٣٠

 ٦٢ جابر بن حیان الطبیة  ٣١

 61 البصرة للنفط والغاز  ٣٢

 59 لالختصاصات الطبیةالمجلس العراقي   ٣٣

 54 سومر  ٣٤

 54 ابن سینا الطبیة  ٣٥

 32 نینوى   ٣٦

 29 ھیئة التعلیم التقني  ٣٧

 13 الحمدانیة   ٣٨

  
 المنتسبین من حملة شھادة الدبلوم .٦

یث أعداد من ح احتلت جامعات (التقنیة الوسطى، الفرات االوسط ، التقنیة الشمالیة) المراتب الثالث األولى
الث األخیرة ) منتسب، بینما احتلت المراتب الث٨٥٠، ١٠٨١،٩٤٩(ن من حملة شھادة الدبلوم وبواقع المنتسبی

لجدول رقم ا) منتسب، وكما موضح في ٢، ٣، ٦جامعات ( نینوى، جابر بن حیان الطبیة، الحمدانیة) وبواقع (
)٥٨.(  

  ) أعداد المنتسبین من حملة شھادة الدبلوم٥٨( جدول
 العدد  الجامعة  ت
 1081 التقنیة الوسطى  ١

 949 الفرات االوسط التقنیة   ٢

 850 التقنیة الشمالیة   ٣

 676 بغداد  ٤

 638 التقنیة الجنوبیة  ٥

 596 بابل  ٦

 423 البصرة   ٧

 338 میسان  ٨

 332 الموصل   ٩

 319 الكوفة   ١٠

 312 التكنولوجیة   ١١
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 ٢٩٣ المستنصریة  ١٢

 233 تكریت   ١٣

 218 القادسیة  ١٤

 186 النھرین  ١٥

 172  دیالى   ١٦

 152 ذي قار   ١٧

 150 كركوك  ١٨

 140 كربالء  ١٩

 136 واسط  ٢٠

 130 المثنى  ٢١

 87 االنبار  ٢٢

 71 العراقیة  ٢٣

 63 القاسم الخضراء  ٢٤

 24 سامراء  ٢٥

 20  الفلوجة   ٢٦

 19 الكرخ للعلوم   ٢٧

 18 البصرة للنفط والغاز  ٢٨

 17 الختصاصات الطبیةالمجلس العراقي ل  ٢٩

 14 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٣٠

 12 ھیئة التعلیم التقني  ٣١

 11 الھیئة العراقیة للحاسبات   ٣٢

 9 تلعفر  ٣٣

 9 ابن سینا الطبیة  ٣٤

 8 سومر  ٣٥

 6 نینوى   ٣٦

 ٣ جابر بن حیان الطبیة  ٣٧

 2 الحمدانیة   ٣٨
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 دادیةالمنتسبین من حملة شھادة اإلع .٧
ادة ملة شھ) المراتب الثالث األولى من حیث أعداد المنتسبین من حبابل ، بغداد، البصرةاحتلت جامعات (
ة) وى، الحمدانی) منتسب، بینما احتلت المراتب الثالث األخیرة جامعات (نین٣٥٠، ٦٤٧،٥٣٠اإلعدادیة وبواقع (

  ).٥٩(الجدول رقم في ) منتسب، وكما موضح ٢، ٢، ٥وھیئة التعلیم التقني وبواقع (

  
  ) أعداد المنتسبین من حملة شھادة اإلعدادیة٥٩( جدول

 العدد  الجامعة  ت
 647 بغداد  ١

 530 البصرة   ٢

 350 بابل  ٣

 329 الموصل   ٤

 ٢٨٤ المستنصریة  ٥

 254 تكریت   ٦

 230 التكنولوجیة   ٧

 152 التقنیة الوسطى  ٨

 151 الكوفة   ٩

 144  دیالى   ١٠

 133 میسان  ١١

 131 القادسیة  ١٢

 127 االنبار  ١٣

 114 الفرات األوسط التقنیة   ١٤

 106  النھرین  ١٥

 96 ذي قار   ١٦

 93  كربالء  ١٧

 86 واسط  ١٨
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 77 كركوك  ١٩

 75 المثنى  ٢٠

 71 العراقیة  ٢١

 68 التقنیة الجنوبیة  ٢٢

 59 القاسم الخضراء  ٢٣

 55 التقنیة الشمالیة   ٢٤

 44 سامراء  ٢٥

 25 الھیئة العراقیة للحاسبات   ٢٦

 25 ابن سینا الطبیة  ٢٧

 25 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٢٨

 16 الكرخ للعلوم   ٢٩

 ١٠ جابر بن حیان الطبیة  ٣٠

 15 الفلوجة   ٣١

 9 البصرة للنفط والغاز  ٣٢

 8 تلعفر  ٣٣

 8 سومر  ٣٤

 8 المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة  ٣٥

 5 نینوى   ٣٦

 2 الحمدانیة  ٣٧

 2 ھیئة التعلیم التقني  38

  
 

 المنتسبین من حملة شھادة المتوسطة .٨
شھادة  حملة احتلت جامعات (البصرة ، بغداد ،تكریت ) المراتب الثالث األولى من حیث أعداد المنتسبین من

جة، (الفلو) منتسب، بینما احتلت المراتب الثالث األخیرة جامعات ٣٦٢،٢٥٤، ٣٩١المتوسطة وبواقع (
لتعلیم التقني ا) منتسب فضال عن ھیئة ٢، ٣، ٤، ابن سینا الطبیة) وبواقع (تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 )،بینما٢، ٣ ،٤حیث بلغ عدد منتسبیھا ( المجلس العراقي لالختصاصات الطبیةوالھیئة العراقیة للحاسبات و 
  ).٦٠(م الجدول رقملة ھذه الشھادة وكما موضح في جامعات (الحمدانیة، نینوى) لیس لدیھا منتسبین من ح

  ) أعداد المنتسبین من حملة شھادة المتوسطة٦٠( جدول
 العدد  الجامعة  ت
 391 البصرة   ١



٧٩ 
 

 362 بغداد  ٢

 254 تكریت   ٣

 173 الموصل   ٤

 ١٦٦ المستنصریة  ٥

 123 میسان  ٦

 114 بابل  ٧

 106 التكنولوجیة   ٨

 105 التقنیة الوسطى  ٩

 101 ذي قار   ١٠

 92 الكوفة   ١١

 78 دیالى  ١٢

 68 كربالء  ١٣

 63 النھرین  ١٤

 62  الفرات االوسط التقنیة   ١٥

 60 االنبار  ١٦

 55 القادسیة  ١٧

 48 التقنیة الجنوبیة  ١٨

 46 المثنى  ١٩

 39 التقنیة الشمالیة   ٢٠

 34 واسط  ٢١

 32 كركوك  ٢٢

 32 العراقیة  ٢٣

 31 سامراء  ٢٤

 25 اسم الخضراءالق  ٢٥

 13 الفلوجة   ٢٦

 12 البصرة للنفط والغاز  ٢٧

 11 الكرخ للعلوم   ٢٨



٨٠ 
 

 10 سومر  ٢٩

 ٩ جابر بن حیان الطبیة  ٣٠

 6 تلعفر  ٣١

 4 ھیئة التعلیم التقني  ٣٢

 3 الھیئة العراقیة للحاسبات   ٣٣

 3 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٣٤

 2 ابن سینا الطبیة  ٣٥

 2 س العراقي لالختصاصات الطبیةالمجل  ٣٦

 0 الحمدانیة   ٣٧

 0 نینوى   38

  
 المنتسبین من حملة شھادة االبتدائیة .٩

ھادة ملة شاحتلت جامعات (بغداد، البصرة، تكریت) المراتب الثالث األولى من حیث أعداد المنتسبین من ح
، نفط والغازالبصرة للخیرة جامعات () منتسب، بینما احتلت المراتب األ٤٧٠، ٧٥٧، ٨٢٥االبتدائیة وبواقع (

 ختصاصات الطبیةالمجلس العراقي لال) منتسب فضال عن ھیئة التعلیم التقني و٧، ١١) وبواقع (ابن سینا الطبیة
، وكما ھذه الشھادة )،بینما جامعات (الحمدانیة، نینوى) لیس لدیھا منتسبین من حملة٥، ٦حیث بلغ عدد منتسبیھا (

  ).٦١( الجدول رقمموضح في 

  ) أعداد المنتسبین من حملة شھادة االبتدائیة٦١( جدول
 العدد  الجامعة  ت
 825 بغداد  ١

 757 البصرة   ٢

 470 تكریت   ٣

 ٤٢٦ المستنصریة  ٤

 415 میسان  ٥

 367 الموصل   ٦

 233  الكوفة   ٧

 225 التقنیة الوسطى  ٨

 216 دیالى  ٩

 213 المثنى  ١٠

 205 النھرین  ١١



٨١ 
 

 200 یة التكنولوج  ١٢

 195 بابل  ١٣

 175 الفرات االوسط التقنیة   ١٤

 172 كربالء  ١٥

 153 ذي قار   ١٦

 140 واسط  ١٧

 125 كركوك  ١٨

 122 التقنیة الشمالیة   ١٩

 115 التقنیة الجنوبیة  ٢٠

 112 القادسیة  ٢١

 106 االنبار  ٢٢

 68 القاسم الخضراء  ٢٣

 64 سامراء  ٢٤

 58 العراقیة  ٢٥

 23 للعلوم الكرخ   ٢٦

 18 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٢٧

 15 تلعفر  ٢٨

 14 الھیئة العراقیة للحاسبات   ٢٩

 13 سومر  ٣٠

 13 الفلوجة   ٣١

 ١٢ جابر بن حیان الطبیة  ٣٢

 11 البصرة للنفط والغاز  ٣٣

 7 ابن سینا الطبیة  ٣٤

 6 ھیئة التعلیم التقني  ٣٥

 5 الطبیةالمجلس العراقي لالختصاصات   ٣٦

 0 الحمدانیة   ٣٧

 0 نینوى   38

  



٨٢ 
 

 المنتسبین من فئة یقرأ ویكتب .١٠
أ ویكتب ة یقراحتلت جامعات (بغداد، بابل، البصرة) المراتب الثالث األولى من حیث أعداد المنتسبین من فئ

ا ن سین، اب) منتسب، بینما احتلت المراتب الثالث األخیرة جامعات (تلعفر، نینوى٢٣٩، ٢٧٥، ٣٦١وبواقع (
 حیث بلغ عدد توالھیئة العراقیة للحاسبا ھیئة التعلیم التقني) منتسب، فضال عن ١، ٢، ٤الطبیة ) وبواقع (

یس لدیھا لحمدانیة) )،بینما جامعات (تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، جابر بن حیان الطبیة، ال١، ٣منتسبیھا (
  ).٦٢(الجدول رقم منتسبین من ھذه الفئة وكما موضح في 

  ) أعداد المنتسبین من فئة یقرأ ویكتب٦٢( جدول
 العدد  الجامعة  ت
 361 بغداد  ١

 275 بابل  ٢

 239 البصرة   ٣

 ٢٢٣ المستنصریة  ٤

 206 الفرات االوسط التقنیة   ٥

 187 واسط  ٦

 175 التكنولوجیة   ٧

 173 الكوفة   ٨

 164 میسان  ٩

 142 التقنیة الوسطى  ١٠

 133 دیالى  ١١

 127 نھرینال  ١٢

 109 ذي قار   ١٣

 100  المثنى  ١٤

 100 كربالء  ١٥

 83 التقنیة الجنوبیة  ١٦

 80 تكریت   ١٧

 59 سامراء  ١٨

 45 الموصل   ١٩

 35 االنبار  ٢٠

 32  التقنیة الشمالیة   ٢١

 24 العراقیة  ٢٢



٨٣ 
 

 23 القاسم الخضراء  ٢٣

 20 القادسیة  ٢٤

 14 المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة  ٢٥

 11 كركوك  ٢٦

 10 سومر  ٢٧

 8 الكرخ للعلوم   ٢٨

 7 الفلوجة   ٢٩

 5 البصرة للنفط والغاز  ٣٠

 4 تلعفر  ٣١

 3 ھیئة التعلیم التقني  ٣٢

 2 نینوى   ٣٣

 1 الھیئة العراقیة للحاسبات   ٣٤

 1 ابن سینا الطبیة  ٣٥

 0 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٣٦

 ٠ جابر بن حیان الطبیة  ٣٧

 0 الحمدانیة   38

 
  

  الموظفین في الجامعات المشاركین في المؤتمرات والندوات و ورش العمل ثالثاً:
  طلوب.ق الممالحظة: الجامعات التي ال توجد ضمن ھذا المحور لیس لدیھا مشاركات أو لم ترسل البیانات وف

  
 المشاركین في الدورات : .١

 عالمیة  
یة لعالمیدة التي شارك موظفیھا في الدورات االجامعة التكنولوجیة ھي الجامعة الوح

  ).٦٣(الجدول رقم ) منتسب، وكما موضح في ٤٠وبواقع (
  

  ) أعداد المنتسبین المشاركین في الدورات العالمیة٦٣( جدول
 العدد  الجامعة  ت
 40 التكنولوجیة   ١

 
  عربیة  

ي لغاز) فالبصرة للنفط وا ،شارك موظفي جامعات (الموصل، التكنولوجیة، بغداد 
  ).٦٤(الجدول رقم ) منتسب، وكما موضح في ٣٤،٢،١، ٧٤٥الدورات العربیة وبواقع (



٨٤ 
 

  
  ) أعداد المنتسبین المشاركین في الدورات العربیة٦٤( جدول

 العدد  الجامعة  ت
 745 الموصل   ١

 34 التكنولوجیة   ٢

 2  بغداد  ٣

 1 البصرة للنفط والغاز  ٤

  
  محلیة  

لثالث االتقنیة الوسطى، الفرات األوسط التقنیة) المراتب  ،احتلت جامعات (بغداد 
 ،٢٨٢٥األولى من حیث أعداد المنتسبین المشاركین في الدورات المحلیة وبواقع (

ا المراتب الثالث األخیرة جامعات (ابن سین احتلت) منتسب، بینما ١٥٥٧، ١٨٩٢
العراقي  ) منتسب فضال عن المجلس٥٤،٣،٣الطبیة، سومر، نینوى) وبواقع (

  ).٦٥(الجدول رقم ) منتسب، وكما موضح في ١٨لالختصاصات الطبیة بواقع (
  

  ) أعداد المنتسبین المشاركین في الدورات المحلیة٦٥( جدول
 العدد  الجامعة  ت
 2825  بغداد  ١

 1892 التقنیة الوسطى  2

 1557 الفرات االوسط التقنیة   ٣

 1138 الموصل   ٤

 1123 النھرین  ٥

 1077 ة الشمالیة التقنی  ٦

 877 التقنیة الجنوبیة  ٧

 804 الكوفة   ٨

 615 دیالى  ٩

 525 التكنولوجیة   ١٠

 500  بابل  ١١

 320  االنبار  ١٢

 265  القاسم الخضراء  ١٣

 202 میسان  ١٤

 201  العراقیة   ١٥



٨٥ 
 

 144 الھیئة العراقیة للحاسبات   ١٦

 115 المثنى  ١٧

 112 كربالء  ١٨

 99  الفلوجة  ١٩

 89 تلعفر  ٢٠

 88 البصرة للنفط والغاز  ٢١

 ٨٣ جابر بن حیان الطبیة  ٢٢

 81 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٢٣

 76 سامراء  ٢٤

 54 ابن سینا الطبیة  ٢٥

 18 المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة  ٢٦

 3 سومر  ٢٧

 3 نینوى   ٢٨

 
 

 المشاركین في الندوات : .٢
 عالمیة  

) ٣، ٤٥(التكنولوجیة، الكوفة) في الندوات العالمیة وبواقع (شارك موظفي جامعات 
  ).٦٦(الجدول رقم منتسب، وكما موضح في 

  
  ) أعداد المنتسبین المشاركین في الندوات العالمیة٦٦( جدول

 العدد  الجامعة  ت
 45 التكنولوجیة   ١

 3 الكوفة   ٢

 
 عربیة  

   واقع  في الندوات العربیة وببغداد)  ،شارك موظفي جامعات (االنبار، التكنولوجیة
  ).٦٧(الجدول رقم ) منتسب، وكما موضح في ٣ ، ٢٤، ٣٥(
  

  ) أعداد المنتسبین المشاركین في الندوات العربیة٦٧( جدول
 العدد  الجامعة  ت
 35 االنبار  ١

 24 التكنولوجیة   ٢



٨٦ 
 

 3  بغداد  ٣

  
 محلیة  

حیث  ب الثالث األولى منبابل ، التقنیة الوسطى) المرات احتلت جامعات (البصرة،
 )١٢٢٢، ٢٦١٣،١٣٠٠اعداد المنتسبین المشاركین في الندوات المحلیة وبواقع (

ر، الموصل، سامراء، سومالمراتب الثالث األخیرة جامعات ( احتلتمنتسب، بینما 
  ).٦٨(الجدول رقم ) منتسب، وكما موضح في ١، ١، ٢، ١٢) وبواقع (نینوى

  
  المشاركین في الندوات المحلیة ) أعداد المنتسبین٦٨( جدول

 العدد  الجامعة  ت
 2613 البصرة   ١

 1300  بابل  ٢

 1222 التقنیة الوسطى  ٣

 683  بغداد ٤

 658 دیالى  5

 599 التكنولوجیة   ٦

 346 الكوفة   ٧

 341 التقنیة الشمالیة   ٨

 227 التقنیة األوسطالفرات    ٩

 220  العراقیة   ١٠

 202 واالتصاالت تكنولوجیا المعلومات   ١١

 188 القاسم الخضراء  ١٢

 93 كربالء  ١٣

 54 ابن سینا الطبیة  ١٤

 46 میسان  ١٥

 45 ذي قار   ١٦

 44 ھیئة التعلیم التقني  ١٧

 ٤١ جابر بن حیان الطبیة  ١٨

 24 المثنى  ١٩

 15  الفلوجة   ٢٠



٨٧ 
 

 12 الموصل   ٢١

 2 سامراء  ٢٢

 1 سومر  ٢٣

 1 نینوى   ٢٤

 ش العمل :المشاركین في ور .٣
 عالمیة  

    شارك موظفي جامعات (التكنولوجیة، سومر) في ورش العمل العالمیة وبواقع   
  ).٦٩(الجدول رقم ) منتسب ، وكما موضح في ٢، ٣٢(

     
  

  ) أعداد المنتسبین المشاركین في ورش العمل العالمیة٦٩( جدول
 العدد  الجامعة  ت
 32 التكنولوجیة   ١

 2 سومر  ٢

  
 عربیة  

رش التقنیة الوسطى، الكوفة) في و ،رك موظفي جامعات (التكنولوجیة ، بغداد شا
  ).٧٠(الجدول رقم ) منتسب ، وكما موضح في ١، ١٠،٢،٢العمل العربیة وبواقع (

  
  ) أعداد المنتسبین المشاركین في ورش العمل العربیة٧٠( جدول

 العدد  الجامعة  ت
 10 التكنولوجیة   ١

 2  بغداد  ٢

 2 الوسطىالتقنیة   ٣

 1 الكوفة   ٤

 
 محلیة  

داد بغداد ) المراتب الثالث األولى من حیث اع  ،، بابل الموصلاحتلت جامعات (
، ) منتسب٨٤١، ١٧٠٦،١٠٥٠المنتسبین المشاركین في ورش العمل المحلیة وبواقع (

 الحمدانیة، المراتب الثالث األخیرة جامعات (البصرة للنفط والغاز، سومر، احتلتبینما 
  ).٧١(الجدول رقم ) منتسب، وكما موضح في ١، ٣، ٣، ١٣سامراء) وبواقع (

  
  ) أعداد المنتسبین المشاركین في ورش العمل المحلیة٧١( جدول
 العدد  الجامعة  ت
 1706  الموصل   ١



٨٨ 
 

 1050  بابل  ٢

 841  بغداد  ٣

 646 التقنیة الوسطى  ٤

 408 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ٥

 342 دیالى  ٦

 326 الكوفة   ٧

 282  العراقیة   ٨

 231 التكنولوجیة   ٩

 213 ذي قار   ١٠

 208 القاسم الخضراء  ١١

 137 كربالء  ١٢

 105 التقنیة الشمالیة   ١٣

 103 التقنیة األوسطالفرات    ١٤

 82 میسان  ١٥

 48 المثنى  ١٦

 ٢٤ جابر بن حیان الطبیة  ١٧

 15  الفلوجة  ١٨

 13 البصرة للنفط والغاز  ١٩

 3 سومر  ٢٠

 3 الحمدانیة   ٢١

 1 سامراء  ٢٢

 
    

  
  

  


