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 تعزيـز القدرات التنافسية 
 ملؤشرات جودة التعليم

  :     امللخص

. وقد أظهرت .تباينت نتائج الدول في املنتديات االقتصادية للتنافسية العاملية

 عديدة قد أ ،2016دافوس / مؤتمرونتائج تصنيفات التنافسية العاملية 
 
           أن دوال
 
زت حـر       

 من  ،لجودة التعليم متقدمة ضمن تصنيفات التنافسية مراتب
 
    ومنها سنغافورا وعددا
 
                    

 أ .الدول العربية تتقدمها قطر واإلمارات العربية املتحدة
 
ت دوال د    بينما ع 
 
ذات تأريخ  ى خـر                

 1، ومنها العراق* عريق في مجال التعليم
 
 بوصفها دوال
 
ة يـرغ           ، بالرغم من توافر عوامل       مصنف 

لذلك يطرح البحث الحالي  ة،يـز ا المتالك قدرات تنافسية متمومقومات عديدة تؤهله

 بشأن مسارات الدخول في التنافسية العاملية ضمن معاي
 
 مهما

 
                                                 تساؤال

 
     

 
وتصنيفات املنتدى  يـر     

ات والخيارات االسللتنافسية االقتصادي املتاحة باتجاه استثمار اتيجية تـر                                 ؟ وما هي التحدي 

  ،إطار مؤشرات جودة التعليم العاليالقدرات وتفعيل أسس التنافسية في 
 
 تمهيدا
 
      

 .التنمية االقتصادية املستدامة يـزللمساهمة في تعز 

املقدرات  ،ة التنافسيةيـز امل ،العوملة ،التنافسية العاملية ،املصطلحات: املنافسة

 .التصنيفات العاملية للجامعات ،جودة التعليم العالي ،التنافسية

                                                           
 عربية مثل ليويا وســــوريا والعراق واليمن والصــــومال غ     *

 
ت دوال                                                     نتائج مؤشــــر دافوس لجودة التعليم، عد 
 
                                        

ة عرا وفق معــــــاي   ومؤشــــــــــــرات الجودة في التعليم.  و ــــــالــــــة الحــــــد  الــــــدوليــــــة     م(     2012 /  11 / 1                                                                      مصــــــــــــنفــــــ 

http://hathalyoum.net/821200 
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    ...                                            تعزيـز القدرات التنافسية ملؤشرات جودة التعليم

       املدخل:

 ملا تداولته منتيـرالعقد األخارتبط مفهوم التنافسية خالل 
 
               ، وفقا
 
ديات اإلصالح       

عد العامل األساس يتـي ال .عرا اإلنتاجية يـزكتـر ، بالاالقتصادي العاملية
 
                 " ت
 
مية أه ثـراألك    

 (1  ".مستوى الرفاهية في بلد ما وبالتالي رفاهية مواطنيه ضـحالذي يو 

 ضمن إطار تحسجـزوإن 
 
هما  م 

 
             ءا

 
      

 
تحققة لالقتصاد ورفع مستوى الرفاهية امليـن   

 و“التعليم جودة " تبط بيـر والشعوب 
 
  عموما
 
في السيما و  خاص،" التعليم العالي " عرا نحو      

باتجاه الحصول عرا الشهادات الجامعية يـن ايد دافعية ورغبة املواطنتـز ظل توسع و 

القدرات الذاتية وتهيئة فرص املساهمة في خدمة  يـربوصفهما وسيلة لتطو  والعليا،األولية 

 عن الهدف األوسع للمؤسسات التعليمية في تحقيق الطموحات الوطنية  املجتمع،
 
                                                             فضال
 
   

وأسس  مبادئسيخ تـر ورفع مستوى الشعور بالرفاهية الفكرية واملعيشية من خالل 

دي املهم  .التنمية االقتصادية املستدامة                                                 ما يجعل جودة التعليم العالي بمثابة التح 

تـي تأ املنطلق،ومن هذا  العاملية.املباشر املرتبط بالفرص املتاحة في السوق  يـروالتهديد غ

 أصبحت محور تـي ال ،أهمية دراسة متطلبات تحقيق الجودة والتنافسية في التعليم العالي

ملا للجامعات واملراكز العلمية والبحثية من  ،اهتمام الدول والحكومات في العصر الحالي

 .دور مهم في دعم االقتصاد الوطني والعاملي

 
ا
 أوال
ا
                           املنافسة والتنافسية العاملية   :   

         واألهمية:       املفهوم    - 1

عر ف التنافسية العاملية بوصفها
 
                             ت
 
" مجموعة املؤسسات والسياسات والعوامل  ، 

إلا مستوى من االزدهار  الذي يؤدي بالنتيجة ،تهدف إلا تحديد مستوى اإلنتاجيةتـي ال

وقد . (2 "يـنة من الدخل ورفاهية املواطنواالستقرار االقتصادي ومستويات مرتفع
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مع دخول  ضـحبشكل وا ،واالقتصادية زت أهميتها في البحو  والدراسات اإلداريةبـر 

بمستوى املنافسة وطبيعة القدرات التنافسية املطلوب  تبطتـر ألسباب  ،األلفية الثالثة

 عن أنها تمثل  ،تهيئتها لتدعيم متطلبات النهوض باالقتصاد والتنمية املستدامة
 
              فضال
 
   

حيث أصبح ملفهوم " التنافسية "  ،حالة دينامية ذات عالقة بتلبية احتياجات املجتمع

ي السياسات االقتصادية والتنمويبـر أهمية ك  .ة عرا املستوى العاملي                                      ى في تبن 

 اإلنفاقصعوبة في  واالجتماعية هناك ومثل بقية املصطلحات في العلوم اإلنسانية

           بسوب تعدد   .اتهايـر ثابتة لقياس التنافسية أو تتبع تأث يـرأو تحديد معاي عرا املفهومالعام 

تطلبات م يـركة بفعل تغحـر في تحديد مضامينها املتيـن واملفكر يـن وجهات نظر الباحث

حيث  ،في الوقت الحاضر ومع ذلك فأن هناك اتفاق  امل عرا أهميتها وضروراتها ،البيئة

ما يجعل ضمان البقاء واالستمرار  .للحدود بـرسس "العوملة " واالقتصاد العا      سخت  أتـر 

 بمستوى ما يتحقق من تقدم في 
 
                            والنمو ألية دولة أو نشاط اقتصادي أو منظمة مرهونا
 
                                               

هات العامة للتنافسية العاملية يـرضوء املؤشرات واملعاي  .                                   والتوج 

ه نحو تعز  يـزفي تحف ،تتجرا أهمية التنافسية العاملية فاعلية  يـز                      عوامل التوج 

ألجل  ،العامة للدول واملؤسسات واملجتمعية والسياساتاالقتصادية  شطةنوكفاءة األ

تحقيق األهداف التنموية املرتبطة باالقتصاد العاملي من خالل الدخول في املنافسة 

ق وتحس التنافسية قدراتها  لضمان تنامي اإلنتاجيةيـن                             والبحث عن مجاالت التفو 

من املزايا اإليجابية لالقتصاد العاملي واإلفادة  عرا فرص أفضل في األسواق والحصول 

يات عن طريق تقليص عوامل الضعف وتأث  اتها.يـر                                                   في مواجهة التحد 

       تمكن   تـي واملزايا الويعتمد تحقيق" التنافسية "بشكل عام عرا مدى توافر القدرات 

 أو بمستوى القطاعات أو املنظمات املناظرةالدول 
 
                                      واملنظمات من تحقيق" التفوق "عامليا
 
                                ، 

تيح املجال للحصول عرا فرص سوقية أوسع وتحقيق النمو في االقتصاد وفي هذا  .                                                                ما ي 
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 ،ة التنافسيةيـز مفهوم التنافسية "يبقى في إطار امل أن ،Depperud & cerrato يـرالصدد يش

 ثـر، وأن أداء املنظمة يتأيـرالعوامل الخاصة بها مرتبطة باملنافسة إلا حد كب نأ أساسعرا 

 (3  التنافسية ". ةيـز بامل

بوصفها تضم  ،Competitive Advantageة التنافسية يـز ز أهمية تحقيق املبـر وت

وهي تدل عرا قدرة الدول أو املنظمات  ،األداءيـن مجموعة من العوامل املرتبطة بتحس

ذات جودة عالية وبسعر مناسب  خدمات(و/ أو   سلعالعاملة فيها عرا تقديم منتجات 

في الوقت واملكان املناسب وباعتماد تكنولوجيا متقدمة أو حاالت إبداعية ومبتكرة 

عبارة  يـزتؤكد األبحا  أن" التم ثاملنافس ن. حيتحقق من خاللها إمكانية التقدم عرا 

ة أو ر يـيمكن أن يحد  في منظمة صغ“ Excellence: is a way of lifeعن أسلوب للحياة 

 (4  .ت تقدم خدمة أو تصنع سلعة "سواء أ ان ،حكومية يـرحكومية أو غ ،ةيـر كب

عد عملية مرتبطة بتوافر القدرات واإلمكانات ال ،إن تكامل مفهوم التنافسية ز تـي                                              ي        تعز 

و لما استطاعت الدول أو املنظمات امتالك قدرات تمنحها القوة  ،مجاالت املنافسة

                                                       لما ازدادت فرص حصولها عرا " التفر د " وبالتالي تنامي  .املطلوبة للدخول في املنافسة

 Coreمنها للحفاظ عرا " املقدرات التنافسية  يـرلذلك تسعا الكث ،موقفها التنافس ي

competences “، تمثلتـي وال: 

ـــــــــــــــــــر              والقابليات األك          "املهارات - ـــــــــــــــــــر    تأث     ثـ  في خلق القيمة للمنظمة وال    يـ
 
                          ا
 
ـــــــــــــــــــي   د     تـ       تحد 

  ( 2     . "         التنافسية        أسلحتها 

ــــــــي                       "القدرات والقابليات ال -  للم    تـ
 
    تكون مصدرا
 
ــــــــز                                        ة التنافسية في املنظمة وتحقق     يـ

  ( 6     . "        خصوصيتها      وتعكس           منافسيها                لها التفوق عرا

صناعة أو القدرات سواء في مجال التمتلك مثل هذه تـي الدولة أو املنظمة الإذ إن 

 ،يمكن أن تدخل سباق التنافسية بقوة وتحقق أهدافها التنموية التعليم،التجارة أو 
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 وصعبة التقليد  .ألن مثل هذه القدرات واملهارات والقابليات
 
               تتصف بكونها نادرة غالبا
 
                       

 .ينخـر ها من قبل ال يـر وتحتاج إلا زمن طويل وجهود متعددة المتالكها أو تطو 

 ،يمكن التوصل إلا تصورات ومحددات ألغراض البحث الحالي ،تقدم عرا ما        وبناء  

 :أن إلا يـرتش

                                                خط الشــــــــــــرو  الــــذي يتطلــــب مجموعــــة من القــــدرات والعوامــــل       : هي       املنــــافســـــــــــــــة -

ة      نشـــــــــطة   واأل ــــــــــــــــــــي            والفاعلة ال         املوجه          إمكانية    ،                            تحقق الدول واملنظمات من خاللها    تـ

  .  ين    خـر        عرا ال      يـز    التم

   ،                                                  تمثل اإلطار العام الذي يســـــــــــــتحكم عملية املنافســـــــــــــة ويوجهها   :         التنافســـــــــــــية -

 أله   ،       املعتمدة     يـــــــــــــــــــــــر                 من املؤشــــــــــرات واملعاي        مجموعة              باالســــــــــتناد إلا
 
   تحقيقا
 
    داف       

 أو
 
ق والريادة عامليا    التفو 
 
                         

 
 مؤســــــــــــســــــــــــاتيا
 
           املســــــــــــتدامة،                   الرفاهية والتنمية       باتجاه           

  . (          املواطن ن                              مستويات املعيشة للدول واألفراد    يـن     لتحس

  :                      مستويات قياس التنافسية   - 2

 ملستويات املنافسة
 
                تقاس التنافسية عرا وفق مؤشرات متعددة تبعا
 
ويعود ذلك  ،                                         

تـي أو تلك ال .العوملة إطار متطلباتتحكم العالقات الدولية في تـي ات اليـر إلا طبيعة املتغ

من خالل التنافسية عرا مستوى دولة معينة أو قطاعات معينة  الصناعة أو  دل     تتو  

 عن املنافسة ال ،هايـر التجارة أو التعليم وغ
 
              فضال
 
تبط يـر تكون عرا نطاق محدود تـي    

مقارنة مع منظمات مشابهة تناظرها في التخصص وتتماثل معها في طبيعة  ،بمنظمة ما

 .العمل ومتطلباته

 يـرفإن تحقيق "الرفاهية" يعتمد عرا تكامل املؤشرات واملعاي ،لسفةوبناء عرا هذه الف

مستويات االقتصاد والتنمية املستدامة يـن تستند إليها حالة التقدم في األداء وتحستـي ال
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  عرا تلبية االحتياجاتتـي باتجاه دعم "اإلنتاجية" ال
 
                     يمكن أن تنعكس إيجابا
 
 يـزاملجتمعية وتعز                      

 .دخل املواطن ن

 لهذه املستويات املتباينة ال
 
                          ووفقا
 
البحو   يـرتش ،ينبغي أن تتكامل مع بعضهاتـي      

  وهو .(7 د األبعاد واملستويات "           معقد  ومتعد ،التنافسية مفهوم“أن إلا  العلمية
 
 "غالبا
 
 ما       

. عر يـريث
 
    جدال
 
 Intermediaryاملتوســط  واملستـــوى  Global levelوى العاملي املست ا   

level، املنظمة(وعرا مستوى الشركة  ،في مجال الصناعة أو البلد / املجموعات  Firm 

level.  8) 

تستهدف رفع تـي ال ،مستويات تنافسية االقتصاد العاملي (1الشكل   ضـحويو 

 يـن ابط والتكامل بتـر ز أهمية البـر حيث ت .مستوى اإلنتاجية
 
 جميع املستويات تحقيقا
 
                    

 .لرفاهية الدول ومواطنيها

تبقى  ،املستويات املتعددة للتنافسيةيـن وبالرغم من وضوح مسار العالقات ب

، بسوب التغ يـرثابتة غ يـرمسألة الوصول إلا مؤشرات ومعاي
 
           ممكنة عمليا
 
ات يـر            

املستمرة سواء عرا مستوى البيئة العاملية أو البيئات املحلية للدول واملنظمات وفي 

ما يؤكد أهمية املرونة في اعتماد مؤشرات  .ةطبيعة العوامل االقتصادية واملجتمعي

يمكن لتحقيق الهدف األساس  بحيث تكون أقرب ما يـروالتطو  يـرللتنافسية قابلة للتغي

ه العام نحو الدخول في التنافسية  " لذلك يؤكد .وبالتالي تحقيق الرفاهية                                         من التوج 

Swagel “ياس الرفاهيةللتنافسية  أساس لق من الصعب ربط املفهوم الدقيق بأن، 

 
 
 االقتصاد ينظر ضمنا
 
سياساتها االقتصادية  يـزغب الدول تحقيقه لتعز تـر ما  إلا أفضل                 

 باملنافس
 
        قياسا
 
 (9  ."يـن      

تنافسية االقتصاد العاملي تحتاج إلا وجود مؤسسات داعمة ، فإن وبشكل عام

 يـزمن خالل مساهمات الدول وسعيها لتعز  ،تعمل عرا التكامل ودعم االقتصاد العاملي
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وتخفيض  والخدمات(أو /   السلعحصصها السوقية وتقليل متوسط الكلف للمنتجات 

 .األسعار

فهي يمكن أن تكون ملستوى  ،الوطني(  االقتصادأما التنافسية عرا مستوى الدولة 

  مجموعة Cluster levelأو ملستوى املجاميع  مثال Industry levelتحليل قطا  الصناعة 

وبالتالي  ،باملقارنة مع نفس الصناعة داخل محيط البلد أو املنطقة .(اتحادات ،شر ات

 اقتصادات يـزتبط بتحفتـر لذلك فهي  .إمكانية تحقيق املراكز املتقدمة في األسواق الدولية

الثقة باالقتصاد  ،امللموسة يـرالبنى التحتية املادية وغ ،تحليل نظم اإلبدا  وجودة التعليم

 .ذلك يـروغ .الوطني

 
 إعداد الباحث، باالستناد إلا املصادر واملراجع املعتمدة. *

 مستويات التنافسية العاملية (1)شكل 

 ثـرأكو  ضـحفإن " التنافسية " تطبق بشكل وا ، املنظمة(وملستوى الشركة 

 
 
 تفصيال
 
عندما تتعامل الشركة مع  ،تبط باملنافسة في األسواق املتخصصةتـر وهي  .     

تنافسية 

 عاملية

 املستوى املتوسط 

 ( القطا  االقتصادي –

 املجموعات / الصناعية و  -

 االقتصادية( أو /

 

تنافسية  

االقتصاد 

 الوطني

 املستوى الكلي 

  االقتصاد العاملي( -

تنافسية 

 الشــــركات

  املنظمات(

 املستوى الجزئي 

  الشركة / املنظمة( -

  تنافسية األعمال( -

التنمية 

 املستدامة

 رفاهية الدول 

 واملواطن ن(

جية
ن اإلنتا

سي
ح
ت
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  ،والتفوق  يـزاتها في إطار تنافس ي لتحقيق التميـر نظ
 
 وغالبا
 
 اقتصاداتتبط بتـر       

ومن ثم املقدرات  ،ة التنافسيةيـز         تولد  املتـي األعمال للشر ات وتبحث في العوامل ال

  (10 . املنافع( تساعد في توليد هذه املزاياتـي والعمليات ال
 
 وبناء  عرا هذه األ
 
 ،سس                 

عد من العوامل واملؤشرات املهمة ال ،فإن جودة التعليم
 
                               ت
 
بوضوح في دعم  تساهمتـي  

 ،متطلبات االقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسسات تعليمية ذات جودة عالية

املرتبط في الوقت الحاضر بضرورة  ،الحياة(مدى   التعليموالتعليم طويل األمد 

 املهارات والقدرات الفردية والجماعية املتوافقة مع متطلبات سوق العمل. يـزتعز 

                                                         ثانيا: جودة التعليم العالي وأهميتها في التصنيفات العاملية

السوق "  اقتصاداتتعتمد التنافسية في االقتصاد عرا أسس ومبادئ " 

 والخدمات(  السلعليص الكلف وأسعار املنتجات املرتبطة باملنافسة في مجال تق

ق  و   .                                            وضمان الجودة باتجاه تحقيق الريادة والتف 

املعرفة "  اقتصاداتبينما تستند التنافسية في التعليم عرا أسس ومبادئ " 

لدعم االقتصاد الوطني والتنمية من خالل  ،تستهدف اإلدارة الكفؤة للمعرفةتـي ال

 عن إنتاج املعرفة ألجل تطو  ،ةاملعرفة التطبيقية املنتج
 
                         فضال
 
 يـزاملهارات والتم يـر   

دور املعرفة ألجل  يـزوتعز  .العلمي والتقني باتجاه دعم املتطلبات املجتمعية

 املستقبل األفضل.

 في مفاهيم التعليم يـريـن األخيـن شهد العقد ،تقدم وبناء عرا ما
 
 جذريا

 
                   تحوال

 
      

 
    

املهارات والقدرات الفكرية والتطبيقية تلبية                               باتجاه دعم " التعلم  " وتنمية 

  .عملالحتياجات سوق ال
 
 وما عاد التعليم مرتبطا
 
بهدف الحصول عرا الشهادة                        

بقدر ما أصبحت  ،قية واأللقاب العلميةتـر ج في الحصول عرا ال                  العلمية أو التدر  

قاس في ضوء املهارة والتم
 
                       الشهادة العلمية ت
 
  ،في مواقع العمل يـز                 

 
 انطالقا
 
من        
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تـي ات املؤسسات التعليمية البـر داخل ورش ومختجـي ممارسات فكرية وتدريب منه

 تيهئ 
 
 فرصا
 
 ومجاالت أرحب في سوق العمل. بـرأك     

 هدف م،2020عام  تـىالبنك الدولي املعنية بالتعليم ح اتيجيةتـر ساوقد تبنت 

ت أهمية " االستثمار في معارف ومهارات الكوادر الوشرية  ،" التعلم للجميع "
                                                    إذ أكد 
       

باتجاه تحقيق  ،مؤشراتها فيما يأتي حيث تلخصت ،(11 التنمية " يـزمن أجل تعز 

 :الهدف اهذ

                       فرص الحصول عرا التعليم      يـر                                       التعليم مفتاح تحقيق التنمية والنمو  توف -

  . (      اإلنسان                    حق أساس ي من حقوق 

ـــــــــــــــــــن     بتحســـــ             الجامعات(                            ربط معدالت االلتحاق في املدارس  -              جودة التعليم     يـ

  .                    وتسريع عجلة التعلم  

     هدف  -
 
 التعل
 
  .                    ما بعد مرحلة الدراسة   ،        م للجميع     

       يــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــن                  حصـــر التعليم باملتم       عدم                                املســـاواة واإلنصـــاف في مجال التعليم  -

  .        الجنس ن(    يـن           واملساواة ب    يـن        واملوهوب

 ملبد -
 
    التعليم مدى الحياة وفقا
 
   "   أ                        

 
 اســـتثمر مبكرا
 
        واســـتثمر    ،            اســـتثمر بذ اء   .            

  . "               من أجل الجميع

                                                           بناء قاعدة معرفية ذات جودة عالية إلصــــــــــــــالحات التعليم عرا املســــــــــــــتوى  -

  .      العاملي

إن حصيلة ما تبحث عنه املنتديات االقتصادية العاملية ومؤشراتها، خالل 

 .واملواطن نيق " الرفاهية " للبلدان حقالسنوات القليلة املنصرمة في مجال ت

دورها في خدمة مصالح  يـزتبط إلا حد بعيد بتلبية احتياجات سوق العمل لتعز تـر 

 .االقتصاد والتنمية املستدامة
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 والتعليم العالي تـي ومن هذا املنطلق تأ
 
                 أهمية مؤشرات جودة التعليم عموما
 
                               

 يـرحيث أكد تقر  ،ز أهمية املهارات والقدرات التطبيقيةبـر وت .عرا نحو خاص

 Educationاملهارات  تنمية، أهمية " التعليم و 2012لعام  لتنافسية العامليةا

 Skills Development&"  12)
والنمو للمؤشرات  يـرضمن اإلطار العام للتطو  

أهمية جودة  إليه،املشار  يـركما لخص املكون الخامس للتقر  ،العاملية املعتمدة

 (13  يأتي:التعليم وآليات قياس مؤشراتها، وكما 

 بـــــــالــ  األهــمــيـــــــة فــيــمـــــــا يـخـص  -
 
                      أن جــودة الــتــعــلـيــم الــعـــــــالــي والــتـــــــدريـــــــب أمــرا
 
                                    

                              بســـــلســـــلة القيمة إلا جانب عمليات             غب االرتقاء        تـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــر   ال         قتصـــــادات  اال

          واملنتجات.         الوسيطة        اإلنتاج

ــــــــــــــــن                            أن اقتصــاد العوملة يتطلب عامل - ــــــــــــــــن      متعلم    يـ      يـ
 
 جيدا
 
    Well - educated 

workers   ــــــــــــن       وقادر ف بسرعة    ،              املعقدة والصعبة       املهمات       أداء     عرا    يـ                والتكي 

  .                                 ة واالحتياجات املتطورة لنظام اإلنتاج    يـر               مع البيئة املتغ

                                                             االهتمــــام بقيــــاس معــــدالت االلتحــــاق بــــاملــــدارس الثــــانويــــة والتعليم العــــالي  -

 
 
 وكــذلــك جودة التعليم العــالي وفقــا
 
        من وجهــة       أي                      لتقييمــات قــادة األعمــال                                

  .      العمل(                  نظر القادة في سوق 

                        بســــــــــــــوــب أهميــة التعليم امل ي     يـــــــــــــــــــــــــــــن                      عتبــار مــدى تــدريــب املوظف           األخــذ في اال  -

  . "    يـن                     املستمر ملهارات العامل     يـر            لضمان التطو    .                واملستمر في العمل

ك الرئيسة حـر تؤشر مجاالت الت ،هذه االختيارات ذات النطاق متعدد األبعاد

 اه إيالءهاينبغي تـي ال
 
ا  تمام 
 
       

 
  عاليا
 
 قتصاداتاال يـزلتفعيل دورها ومساهمتها في تعز       

 .الوطنية وتحقيق التنمية في إطار مؤشرات التنافسية العاملية املستدامة
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يؤشر منطق الحياة والتطور الحاصل في مجال البحث  ،ى خـر ومن جهة أ

  العلمي
 
 تأريخيا
 
ر في مجال العلم واملعرفة ينبغي أن يستند إلا مبدأ " أي  بأن ،"                                                              تطو 

وبالتالي تحقيق األهداف املرجوة في ضوء  ،إلا الحالة األفضل لالنتقال          التدر ج " 

من  يـرك الكثتـر لذلك تش ،تحليل موضوعي ملتطلبات الواقع واإلمكانات املتاحة

التصنيفات العاملية للجامعات كمرحلة  يـرمعاي بـرجامعات العالم في التنافس ع

ها من تطو  تبار أن باع .التعليم والدخول في تنافسية االقتصاد العاملي يـر                    أولا تمكن 

يعمل بصفة الضامن الستقرار املجتمع واملحدد  ،التعليم في جميع مراحله يـر" تطو 

 (14  ." ه وتنميتهيـر لتطو 

مرهون  ،هااقتصاداتفإن تطور املجتمعات و  ،وبناء عرا هذه الفلسفة املنطقية

  يـربنسب معينة بتطو 
 
 التعليم عموما
 
وذلك ألهميته في تهيئة اإلمكانات العلمية  ،             

 .عملية اإلنتاج وتنميتها يـرالالزمة لتسي ذات الكفاءةوالبحثية والقدرات الوشرية 

فيما  ،وتتمثل التصنيفات العاملية املعتمدة للجامعات في الوقت الحاضر

 (12 يأتي:

    ،ARWU)                                 التصــــــــــــــنيف األ ــاديمي لجــامعــات العــالم   -
 
 الــذي يســــــــــــــمى أيضــــــــــــــــا
 
                

 .Shangahi Ranking              تصنيف شنغهاي

  .              لجامعات العالم QS)       تصنيف   -

  .                               ( للتعليم العالي لجامعات العالمTimes       تصنيف   -

 من التصنيفات العاملية
 
                     كما يوجد هناك عددا
 
 .ومكانة أقل يـرذات تأث ،                  

  ان املستوى العام لهذه التصنيفات
 
                                وأيا
 
فإن االهتمام بالتنافسية العاملية  ،    

 لدخول في ل    ء  اابتدوالعمل 
 
 تصنيف الجامعات عامليا
 
جودة يـن يدفع باتجاه تحس ،                    
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ز أهمية التصنيفات بـر إذ ت .هااقتصاداتيـن                                    التعليم العالي ويحفز  الدول عرا تحس

 (16  يأتي: العاملية للجامعات من خالل تحقيق ما

  .                            تقليص الدعم الحكومي للجامعات -

  .                                 تحويل التعليم باتجاه خدمة الزبون  -

ه لجعل الكليات  -                                         لة عن االستجابة للعوامل الخارجية املرتبطة      مسئو                      التوج 

  .      تجهزها    تـي                 بجودة الخدمات ال

  .        الجامعات    يـن                  زيادة التنافسية ب -

 .Mass Higher Education                      التعليم العالي الواسع  -

  .Higher Education International                       التعليم العالي الدولي -

                             تقييس وتوحيد التعليم العالي. -

 اقتصاداتباتجاه دعم  يـرأن العالم يس ،تقدم يمكن االستنتاج ناء عرا ماوب

إمكاناتها من خالل مؤشرات " التنافسية " تحقيقا  يـرها عرا تطو يـز الدول وتحف

من خالل خلق وتبادل  تساهموأن جودة التعليم يمكن أن  .كةتـر للمنافع املش

يـن الدول للعمل عرا تحسيـن القدرات املحلية والدولية وتمك يـزاملعرفة في تعز 

 .مجتمعاتها يـروتطو  اإلنتاجية

 
ا
 ثالثا
ا
             منهجية البحث   :     

ــــــــــــــــر  ســـ   اال                تحديد الخيارات      إلا            يهدف البحث -1     يات                      املتاحة ملواجهة التحد          اتيجية    تـ

                                                        القـدرات التنـافســــــــــــــيـة عرا وفق مؤشــــــــــــــرات جودة التعليم العـالي في      يـــــــــــــــــــــــــــــز     وتعز 

  :            املجاالت التية
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        الوطنية         اتيجية    تـــــــــــــــــر  ســ   اال       إطار                                            تتبع وتحليل مؤشــرات الجودة للتعليم العالي في   - أ

  .                العالي في العراق              بية والتعليم    تـر   لل

جهة لتطو   - ب ـــــــــــــــر                                          تنويع مصادر التخصيصات املالية املو                       ودعم متطلبات التعليم      يـ

  .      العالي

  .                                       التأكد من معدالت االلتحاق بالتعليم العالي  - ج

جهـة لتلبيـة احتيـاجات ســــــــــــــوق                       دعم املهـارات والنتـاجات   - د                                             العلمية والبحو  املو 

  .     العمل

                                                           الجامعات للدخول في التصــنيفات األ اديمية للجامعات والتنافســية      يــــــــــــــــز   تحف  - ه

  .       العاملية

ــــــــــــــــــــــر  ت  و  -2                                   التوجهات العاملية في اعتماد مؤشــــــــرات      إلا          اســــــــتنادا"   ، ث          أهمية البح  ز     بـ

                               أداء الجـــامعـــات واســــــــــــــتثمـــار املهـــارات      يـــــــــــــــــــــــــــــر                               التعليم العـــالي ذات العالقـــة بتطو 

 عرا متغ   .                                              والقدرات املتاحة فيها لتلبية احتياجات سوق العمل
 
        اعتمادا
 
   ات     يــــــــــــــــر        

  .                 القدرات التنافسية     يـز            العوملة لتعز 

              ايدة ذات عالقة     تـــــــــــــــــــــــــــــز                                 تواجه الجامعات العراقية تحديات م   .           مشــــــــــــــكلة البحث -3

 أمــام         يقف عــائقــ                                             بمجمــل الظروف االقتصــــــــــــــــاديــة والســــــــــــــيــاســــــــــــــيــة واألمنيــة مــا
 
      ا
 
 

  .                        الجودة في التعليم العالي     يـر                          استمرار أو الحفاظ عرا معاي

                           في مجال تحليل واقع التعليم   Case study                              يعتمد البحث منهج دراســــة الحالة  -4

                                                                      العالي في العراق ودور الجامعات العراقية في االســــــــتجابة ملتطلبات التنافســــــــية 

  .                            العاملية لجودة التعليم العالي

                       أن تطبيق مؤشــرات الجودة                      رضــية أســاســية مفادها "  ف     إلا                وقد اســتند البحث  -5

ـــــــــز    ،                 في التعليم العالي ـــــــــر                   يد من أمكانية تطو     يـ                            القدرات التنافسية للجامعات       يـ
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    ...                                            تعزيـز القدرات التنافسية ملؤشرات جودة التعليم

                                                                العراقيــة ويحيأ أمــامهــا فرو الــدخوص في التصــــــــــــــنيفــات األكــاديميــة العــامليـة 

  . "                             للجامعات والتنافسية العاملية

 
ا
 رابعا
ا
                                         تحليل واقع جودة التعليم العالي في العراق   :     

  :                              وفرو الدخوص في املنافسة العاملية       العالي                          التحديات في مجاص التعليم  -1

تواجه مؤسسات التعليم العالي تـي التحديات ال شخصت الدراسات السابقة،

 (17  :في العراق بما يأتي والتنمية

ــــــــــن     مة ب           مستوى املوائ  - أ                        واحتياجات التنمية وسوق                       مؤسسات التعليم العالي     يـ

  :     العمل

بية والتعليم العالي في تـر تواجه قطا  التـي وهي من التحديات الجوهرية ال

نتيجة  ،جات التعليم مع متطلبات سوق العملخـر بسوب ضعف تطابق م ،العراق

 يـن،يجخـر طبيعة املناهج الدراسية وانخفاض مستوى املهارات لدى معظم ال

فرضتها التطورات في واقع سوق تـي وافتقارهم للمرونة الكافية مع احتياجاته ال

 وب وعدم االستقرار السياس ي.حـر العمل العراقي الناجمة عن ال

عــد من التحــديــات ذات العالقــة بقــدرة    :                              نســــــــــــــبــة االلتحــاق في التعليم العــالي  - ب                                   ي 

   ،         التعليمية                                 اســــتيعاب الطلبة من الفئة العمرية    را        العالي ع                مؤســــســــات التعليم

  .              املقابلة للسكان

       توليها     تـي                                          يؤشر اإلنفاق عرا التعليم األهمية النسوية ال   :                    تمويل التعليم العالي  - ج

         يتمثل في    .            في هذا املجاص      بـــر      ي األك       ا ن التحدا  إ               بية والتعليم و     تـــر   ال              الدولة لقطا 

  .                        لتمويل التعليم في العراق              املصدر الرئيس  ُ   ُيعد   ،            مويل الحكومي      أن الت
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           يشــــــــمل موضــــــــو     :                                         الشــــــــاملة واالعتماد في مؤســــــــســــــــات التعليم العالي       الجودة   - د

 في تحقيق    ،                 العملية التعليمية                   الجودة جميع مفاصــــــل
 
 أســــــاســــــيا

 
          ويشــــــكل عامال

 
       

 
          

ــــــــــــــر                                 أهداف التعليم العالي واالرتقاء بم    .                            مؤسساته إلا املستويات العاملية     جات    خـ

          في العراق               تواجه التعليم                 يات املهمة التي                                لذلك فأن موضــــو  الجودة من التحد  

                                   قدرات الدخول في التنافسية العاملية.     يـز     لتعز 

  :              اتيجية الوطنية    تـر                                  مؤشرات جودة التعليم العالي في االس -2

 لتعليم العالي في العراق للسنواتبية واتـر الوطنية لل اتيجيةتـر سال ااعتمدت 

وقد  .م2012لسنة  23قرار مجلس الوزراء املرقم بموجب  م(2022 -2012 

 
 
ت عددا  تضمن 
 
وقد  .(18  اتيجيةتـر والخيارات االس واألهداف من املحاور والغايات           

 
 
 علميا

 
ت هذه الوثيقة الوطنية مسارا

 عد 
 
      

 
                           

 لالرتقاء بجودة التعليم في صـح   
 
                          يحا
 
   

 إلايـن العراقييـن اء واالستشاريبـر إذ ساهم في إعدادها مجموعة من الخ ،العراق

ــاملتالتابعة لألمم اء املنظمات الدولية بـر جانب خ ـ  ،اليونسكو ،الدولي  البنك حدةـ

 غايات واألهدافال .(2الشكل   ضـحويو  ،بدعم حكومي رفيع املستوى  اليونيسيف(

 ،الوثيقةاستندت إليها تـي واملحاور ال اتيجيةتـر والخيارات االس

 :اتيجية فيما يأتيتـر ز مالمح هذه االسبـر يمكن استنتاج أحيث 

عد من األمور األســــــــاســــــــية    ،       الوطنية         اتيجيات    تــــــــــــــــــــــر                   إن صــــــــياغة وبناء االســــــــ -                       ي 

ــــــــــــــــــي          اتيجية ال    تـــــــــــــــــــر             للخيارات االســـــ         وقد  ان   ،                            لالرتقاء بجودة التعليم العالي     تـ

                                                                   حددتها الوثيقة دور مهم في نشــر ثقافة الجودة ملســتوى التعليم في العراق 

                                                             بعد ربط مســــــــــــــارات وأنماط التعليم منذ مراحل الطفولة ورياض األطفال 

  .                                      ي والشراكة مع قطاعات سوق العمل واملجتمع                        إلا مرحلة التعليم الجامع
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    ...                                            تعزيـز القدرات التنافسية ملؤشرات جودة التعليم

 لل  63               تضــمنت الوثيقة   -
 
   ( مشــروعا
 
ــــــــــــــــر           للتعليم العالي    112  و      بية    تـ

 
                ( مشــروعا
 
        

ــــر         62.792                تخمينية مقدارها         بتكلفة       مليار     20      يعادل       ما                 ليون دينار عراقي     تـ

(            دوالر أمريكي 
 
 تقريبا
 
 عن وضع    ،               تمتد لعشر سنوات        

 
        فضال
 
ـــــر                  امج للمتابعة     بـ

ــــــــــــــــــن                       ييم وإعداد مؤشــــرات لتحســــ            والرصــــد والتق ــــــــــــــــــر        جودة ال    يـ              بية والتعليم     تـ

ـــــــــــــــــــــــــر                                       العالي وقياس املحصـــــــــــالت النهائية املوجهة إل                         از دور التعليم في خدمة     بـ

  .      املجتمع

ــــــي                               السياسية واالقتصادية واألمنية ال             ان للظروف -      يـــــــر                   يمر بها العراق تأث    تـ
 
 ا
 
 

 انعكس عرا إمكانية التنفيذ امل
 
                             ســــلبيا
 
       اتيجية     تــــــــــــــــــر    االســــ        شــــروعات مل    مج    بــــــــــــــــــر      

 للتوقيتات الزمنية واملوازنات التقد
 
                                  الوطنية وفقا
 
   ،          تم إعدادها    تــــــــي      ية ال    يــــــــر             

ه نحو إعــــداد                            امج العمــــل املتكــــاملــــة والخطــــة     بـــــــــــــــــــــــــــــر                               ومع ذلــــك فــــإن التوجــــ 

ـــــــــــــــــر    االســـ     تــــــــــــــــــي                                 أســـهم في تحقيق بعض مالمح التطور ال   .                 اتيجية بعيدة األمد    تـ

 ألهداف الت
 
          تستوجب إدامة زخمها تحقيقا
 
ــــــــــــــر                                      ية العاملية              ك نحو التنافس    حـ

  .                                                  وجودة التعليم بشكل عام والتعليم العالي عرا نحو خاص

 



 

 

 
 إلا* إعداد الباحث ، 

 
    استنادا
 
 االست اتيجية الوطنية للت بية والتعليم العالي في العراق        

 ( م  2020 -2012.  الغايات واألهداف والخيارات لالستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق للسنوات ) ( .2شكل )

السياق 
املؤسس ي 
منظومة 

الحشريعات 
وممارسات 

البنى 
 التحتية

الفرو 
 املتاحة

التمويل 
 واالنفاق

البحث 
 العلمي

الجودة 
 واالعتماد

 
محاور جودة 
 التعليم العالي

املؤسس ي لنظام إدارة  اإلطار
 الجودة

تطوير املوارد املعرفية واملناهج 
 الدراسية

 تطوير الهيئة التدريسية

م
 
 التعليم والتعل
 
               

 آليات ضبط الجودة واالمتحانات

 التوجه نحو العاملية
 

تقييم األداء والتحس ن 
 املستمر

 الكفاءة الخارجية والشراكة مع املجتمع

 

االست اتيجية الوطنية للت بية 
والتعليم العالي في العراق 

 ( م  2022 - 2012للسنوات   

 البيئة الجامعية 
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  :                            إلنفاق الحكومي وتمويل التعليم ا -3

اهتمام مدى يـن توتـي ، من املؤشرات املهمة العد اإلنفاق الحكومي عرا التعليم   ي  

ويشكل حجم اإلنفاق الحكومي املوجه  .العالي(والتعليم  بيةتـر  ال طا  التعليمالدول بق

األهمية النسوية  ،الدولة(املئوية للتخصيصات املالية من مجمل موارد   النسبةللتعليم 

ا  ،ى خـر لقطا  التعليم مقارنة بالقطاعات األ  إلا دور هذا القطا  في دعم          استناد 

 .طنياالقتصاد الو 

ال تعتمد عرا تـز ال العراق(  ومنهامن الدول العربية  يـرأن الكث ،ويمكن القول 

 حيث يتم تخصيص مبال  مالية سنوية ضمن املوازنات الحكومية ،الدعم الحكومي

 البنى التحتية للمدارس والجامعات وشراء األجهزة متطلبات التعليم في مجال  يـروفلت

الدول املتقدمة  يـز(، بينما تتم.وتمويل البحث العلميالتعليمية واملعدات والوسائل 

ايد فرص تسويق البحو  تـز نتيجة  ،بتعاظم دور القطا  الخاص في تمويل التعليم

 .جات التعليم العاليخـر والنتاجات العلمية واالستفادة القصوى من م

سبة كن أن اإلنفاق عرا التعليم في الدول العربية ،(19اليونسكو   بيانات يـرتش

% في 6.22وحـريـن % في الب2.64يـن اوح بتـر ت ،(1الجدول  لي مئوية من الناتج اإلجما

% وسورية 4.26% واليمن  3.76وبلغت النسبة املئوية في مصر  .2012تونس لعام 

 أعرا من النسبة املئوية لإلنفاق  ،2008% لعام 2.14% والسعودية 2.13
 
                              إال أنها جميعا
 
             

النسبة  كما إن ،%3.2بلغت تـي ج املحري لنفس العام والتعرا التعليم في العراق من النا

 في الدول املذ ورة بتـر قد  ،املئوية من أجمالي اإلنفاق الحكومي
 
                   اوحت أيضا
 
% 11.9يـن          

 أعرا  ،% في السعودية 19.26و في مصر
 
      وهي جميعا
 
من النسبة املئوية لإلنفاق عرا          

 .%8.6والبالغة  2008التعليم في العراق من إجمالي اإلنفاق الحكومي في عام 
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 (1)جدوص 

 اإلنفاق الحكومي على التعليم في بعض الدوص العربية واألجنبية

 (2013 – 2008للسنوات " للمعلومات املتاحة / )وفقا

% من اإلنفاق الحكومي 

 السنوي 

 %اإلنفاق

الناتج املحلي  من

 اإلجمالي

 ت الدولة السنة

 .1 ينحـر الب 2012 2.64 8.92

 .2 مصر 2008 3.76 11.9

 .3 املغرب 2009 2.38 17.30

 .4 عمان 2009 4.10 10.92

 .2 قطر 2013 4.01 12.77

 .6 سورية 2008 2.13 19.18

 .7 السعودية 2008 2.14 19.26

 .8 تونس 2012 6.22 21.62

 .9 اليمن 2008 4.26 12.49

 -10 العراق 2008 3.5 **8.6

 .11 يايـز مال 2012 2.93 21.48

 .12 سنغافورة 2013 3.12 19.93

 .13 انيـر إ 2013 3.32 21.67

 .14  وريا الجنوبية 2012 4.62 -

 .12 سويسرا 2012 2.02 16.10

 .16 ازيلبـر ال 2012 2.91 12.27

 .17 املتحدةاململكة  2013 2.72 12.97

13.02 2.22 2012 
الواليات 

 املتحدة

18. 

 .العراق(* معهد اليونسكو لإلحصاء  عدا  

 .م 2008** املوازنة االتحادية لجمهورية العراق لعام 
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وتظهر النسب املئوية لإلنفاق عرا التعليم من الناتج املحري في عدد من دول العالم 

 في املستوى و 
 
             تقاربا
 
املتقدمة مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة في الدول السيما       

 أ
 
  ودوال
 
إلجمالي ما ينفق بـي كذلك االرتفا  النس ،(يايـز ومال وسويسرا ازيلبـر ال مثل ى خـر     

عرا التعليم كنسبة مئوية من اإلنفاق الحكومي في هذه الدول مقارنة بالدول العربية 

حققت تـي ومع ذلك فإن سنغافورة ال .2013و 2012عام  وقطر(حـريـن  البمثل 

يـن السنت مستويات متقدمة في نتائج املنتدى االقتصادي للتنافسية العاملي خالل

من الناتج  %3.12خصصت لإلنفاق عرا التعليم ما نسوته  2016 ،2012يـن تيـر األخ

ما يؤشر أهمية الكفاءة في  .% من مجمل اإلنفاق الحكومي19.93املحري اإلجمالي ونسبة 

ة في مؤشرات جودة التعليم يـز استثمار التخصيصات املالية والحصول عرا نتائج متم

 .ال تتوقف عند حدود التمويل الحكوميتـي العالي ال

أن اإلنفاق عرا التعليم كنسبة مئوية من الناتج  ،(2  الجدول النسب املئوية يـن وتو

كما يؤشر وجود  ،م2014 -2010% خالل السنوات 3.6و %4.1يـن اوح بتـر املحري ت

 ارتفا  
 
 مالحظ
 
اوحت النسب تـر حيث  ،في النسبة املئوية من اإلنفاق الحكومي الجاري      

بأن ارتفا   ،ويمكن االستدالل .% خالل السنوات املذ ورة23.3 -% 20.1يـن املئوية ب

في العراق من الناتج املحري  العالي(والتعليم  بيةتـر  الالنسب املئوية لإلنفاق عرا التعليم 

نتيجة انخفاض  ،لم تحقق األهداف املطلوبة ،اإلجمالي ومن إجمالي اإلنفاق الحكومي

ها بمجمل الظروف السياسية ثـر مستوى مؤشرات جودة التعليم في العراق وتأ

لعاملي تيب اتـر ما أدى إلا صعوبة دخول العراق في ال .املستقرة يـرواالقتصادية واألمنية غ

 
 
 للتنافسية االقتصادية عامليا
 
                         . 

النسب املئوية  ،(3 معلومات  الجدول يـن تو ،وعرا مستوى التعليم العالي

لوزارة التعليم العالي من املوازنة االتحادية في جمهورية العراق  للتخصيصات املالية
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ادية الجارية إلا أن الدعم الحكومي للتعليم العالي من املوازنة االتح يـرتشتـي وال ،(20 

-2012% خالل السنوات  3.48% و3.31يـن اوحت بتـر بنسب مئوية  (التشغيلية 

اوحت تـر  (الجارية واالستثمارية والنسب املئوية من إجمالي املوازنة االتحادية  ،(م2016

 بالقياس مع ما أظهرته بيانات الجدول   %2.73 -% 2.31يـن ب
 
                                     وهي منخفضة عموما
 
                1) 

 .دول العالمو  الدول العربيةبعض  فيما يخص

 (2)جدوص 

  العالي(والتعليم  بيةتـر )النسبة اإلنفاق الجاري على التعليم 

 م (2014- 2010في العراق للسنوات )

 من إجمالي اإلنفاق الحكومي ()% من الناتج املحلي اإلجمالي ()% السنوات

2010 4.1 21.6 

2011 3.6 21.2 

2012 3.6 21.8 

2013 3.7 20.1 

2014 3.9 23.3 

 .منشورة( يـرغرسمية   بياناتالجهاز املركزي لإلحصاء  ،وزارة التخطيط / جمهورية العراق * 

وبالرغم مما تقدم، فأن أهمية اإلنفاق الحكومي ال تعتمد فقط عرا مقدار املبال  

ا                                                                            املخصصة للتعليم عموما. والتعليم العالي بشكل خاص، وإنما يـرتبط املوضو  أيض 

بكفاءة استثمار هذه األموال للمساهمة في االرتقاء بالتعليم، إذ تكمن املعادلة الصعبة 

والقدرة عرا إنتاج  الحكومي(  اإلنفاقب بيـن حجم التمويـل في تحقيق التوازن املطلو 

التمويل لتحقيق األهداف االستـراتيجية وتفعيل دور التعليم العالي في دعم االقتصاد 

الوطني. لذلك تتجه املنتديات االقتصادية العاملية ومعاييـر التصنيف العاملي للجامعات 

إلا اعتماد مؤشر " تقليص الدعم الحكومي للتعليم " باتجاه تحفيـز املؤسسات 

لتكون منتجة وتحقق  والبحثية(،والجامعات واملراكز العلمية   املدارسيميـــــــــة التعل
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مساهمات فاعلة في مجال التمويل الذاتي، من خالل أداء األنشطة العلمية 

ها من                                                                               واملشروعات االبتكارية التـي تحقق لها إيـرادات إضافية وفي الوقت نفسه تمكن 

يـن مستوى التنمية املستدامة وتدعيم أسس توطيد العالقة مع سوق العمل لتحس

 االقتصاد الوطني والعاملي.

 (3)جدوص 

 التخصيصات املالية للتعليم العالي ضمن املوازنة االتحادية 

 م *( 2016 - 2012لجمهورية العراق للسنوات )

 السنة

النسبة املئوية 

لتخصيصات املوازنة 

 الجارية

للتعليم العالي  (الحشغيلية)

 من املوازنة االتحادية

النسبة املئوية 

 لتخصيصات املوازنة

 (الجارية واالسحثمارية)

للتعليم العالي من إجمالي 

 املوازنة االتحادية

 املالحظات

2012 3.31 2.37  

2013 3.37 2.31  

لم يتم تشريع قانون املوازنة لسنة  ------ ------ 2014

 1/12واعتماد الصرف بنسبة  2014

 من السنة املاضية 

2015 3.31 2.61  

** بضمنها وزارة العلوم  2.65 3.48 2016

ية يـر والتكنولوجيا وهي موازنة تقد

 وليست مصدقة 

" التخصيصات املالية للوزارة وتشكيالتها من املوازنة  ،شعبة املوازنة –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الدائرة املالية  *

 ."(2016-2012للسنوات  االتحادية 

التعليم العالي  دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة تم ،م 16/8/2012في  11688العدد /  312 الديواني األمربموجب ** 

 .والبحث العلمي
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  :                       االلتحاق بالتعليم العالي     نسب -4

 
 
 ت
 
 ،االلتحاق بالتعليم العالي من املؤشرات الدولية املهمة في مجال الجودة نسبعد  

ة فرص عن مدى التطور في استيعاب القدرات الوشرية للبلدان وإتاح بـرعت اوذلك لكونه

االلتحاق بالتعليم العالي بقسمة أعداد  نسبةاج خـر ويتم است .فيهايـن التعليم للمواطن

عرا مجمو   (الخاصة في الجامعات والكليات الحكومية واألهلية يـن الطلبة امللتحق

 .2الجامعي* السكان في الفئة العمرية املؤهلة للدخول في التعليم

 ،م 2011التنمية الوشرية لعام  يـراملستمدة من تقر  ،(4  الجدول وتظهر بيانات 

 
 
 اعتمادا
 
فــــي بعض  العاليبالتعليم يـن نسب امللتحق (،21  عرا بيانات البنك الدولي        

ن يـلنسب امللتحق حيث بل  املتوسط العام م، 2011- 2003 الدول العــــربية للســـنوات

 .2011% عام 29م و 2003% عام 24ة بالتعليم العالي في الدول العربي

 (4)جدول 
 م( 2011 -2003)بالتعليم العالي في بعض الدول العربية للسنوات يـن نسبة الملتحق

املتوسط 

العام للدوص 

 العربية

اإلمارا

 ت

السعودي

 ة
 الكويت عمان قطر

ي حـر الب

 ن
 لسنواتا

 يـراملتغ

24% 34.7

% 

22.4% 22.1% 7.2

% 

20.9

% 

33.2

% 

يـن نسبة امللتحق م 2003

 بالتعليم العالي

 م 2011 21% 19% 26% 10% 33% 30% 29%

دراسة  .التعليم عرا املحددات املعرفية للتنمية املستدامةاإلنفاق عرا  ثـرأ مصطفى الزيات "حـي فت :        مكي ف عن ،بتصرف* 

 .22-24( ص 2013 بـرديسم 4العدد  14  املجلدعرا املؤشرات الدولية " بـي تحليلية لواقع العالم العر 

في العراق  (22  البيانات اإلحصائية ملعدالت االلتحاق بالتعليم العالي يـروتش

 في زيادة نسب  (،3  الشكل
 
 تدريجيا

 
              أن هناك تطورا

 
        

 
 % للعام الدراس ي13من  ،االلتحاق             

                                                           

                                                        التعليم الجامعي في العراق، لألشــــــــــــخاص التي تكون أعمارهم ب ن                                           * تقاس الفئة العمرية للمؤهل ن بالدخول في

       ( سنة.  23   –    18  
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 للهدف  م 2012/2016 % للعام الدراس ي 18.1إلا  ،م 2010 /2009
 
       تحقيقا
 
      

ه االسجـي اتيتـر االس
 
     الذي أقرت
 
بية والتعليم العالي في العراق تـر اتيجية الوطنية للتـر          

 .2022 -2012 ي% للعام الدراســــــ20بنسبة لي للوصول إلا معدل التحاق بالتعليم العا

 
العلمي /  وزارة التعليم العالي والبحث  إصدارات" . إنجازات ثال  سنوات " أرقام وحقائق(، 2014  اإلعالم والعالقات،دائرة * 

 .26 ص:جمهورية العراق(، 

 دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة،رسميا من قبل  2016 /2012و 2014/2012تم إضافة نسبة االلتحاق لعامي  **

 لتحديث بيانات الشكل.

 نسب االلتحاق بالتعليم العالي إلى السكان  .(3شكل )

 ( سنة23-18في الفئة العمرية )

في العراق ارتبطت عدالت االلتحاق بالتعليم العالي م إن زيادةويمكن القول 

العلمية الحكومية واألهلية سام بالتوسع في خطط استحدا  الجامعات والكليات واألق

جات خـر الدراسة اإلعدادية  مجـي يخـر ايدة لتـز ، بهدف استيعاب األعداد امل(1 ملحق 

 .(بيةتـر وزارة ال

في الجامعات االلتحاق  نسب، فإن هناك حاجة ضرورية لرفع غم مما تقدموبالر 

 تـز تتـي في الدول العربية وال االلتحاق بنسبمقارنة العراقية 
 
 ايد أيضا
 
 نتيجة تنامي         
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 لبيانات معهد  ،مستويات الطلب عرا التعليم العالي
 
              وفقا
 
 ،(23 لإلحصاء  ليونسكوا    

 ،2013عام يـن % في فلسط 42.6و في لبنان %47.9و % في السعودية 27.2حيث بلغت 

 
 
 فضال
 
 ثـر% إلا أك 31.2يـن ب ما اوحتـر تتـي ال ،في التعليم العالي العاملية نسب االلتحاقعن    

 3.(2 ملحق  خالل نفس السنة % في الدول املتقدمة80من 

  :                                     الشراكة املجتمعية والعالقة مع سوق العمل -5

 
 
 ت
 
 املدارس، املؤسسات التعليمية يـن ابط فيما بتـر عد الشراكة املجتمعية وعالقة ال 

البحثية( مع قطاعات سوق العلمية و  زالعلمية. املراك األقسامو  الكليات ،الجامعات

زت أهميتها بـر تـي التعليم المن مؤشرات جودة  ،العام(الخاص والقطا   القطا  العمل 

جات التعليم وبشكل خـر بسوب دور م .ةالعامليللتنافسية  املنتديات االقتصاديةفي 

في  تساهميمكن أن تـي والنتاجات العلمية والبحثية اليـن يجخـر مهارات ال ،خاص

 .املجتمعي ودعم االقتصاد باتجاه تحقيق التنمية املستدامة يـرالتطو 

جاتها خـر لذلك تواجه مؤسسات التعليم العالي تحديات حقيقية في مجال تسويق م

ة لصالح     جه  و ض أن تكون متـر يفتـي ة ونتاجاتها العلمية اللعامن املوارد الوشرية الف

 عن أهمي ،جودة الخدمات املقدمة للمجتمعيـن تحس
 
        فضال
 
ة الدور الحيوي للقطاعات    

الحكومية والقطا  الخاص في تهيئة الظروف املناسبة للتفاعل مع متطلبات قطا  

 .للطرف نيمكن أن تتحقق تـي كة التـر نتيجة الفوائد واملنافع املش ،التعليم

                                                           

   -    2013                               كردســـــتان، خالل الســـــنوات الدراســـــية          وإقليم                                            تحملت الجامعات العراقية في الحكومة االتحادية    * 

                                                                            كث  ة نتيجة اضــــــــــــطرارها إلا اســــــــــــتيعاب أعداد كب  ة من الطلبة النازح ن من الجامعات          أعباء       ( م،     2016

                                                                                          العراقية الواقعة شمال بغداد  سواء عن طريق االستضافة أو النقل(، والتي تعرضت إلا االحتالل بسوب 

  ،       األنبار                                        ( جامعات عراقية هي  جامعة املوصـل، جامعة 2                                             اإلرهاب.. الذي تسـوب في تدم   البنى التحتية ل  

                                                                                         جامعة نينوى، جامعة تكريت، جامعة ســـــــــامراء(، فضـــــــــال عن الكليات التقنية والجامعات التقنية في هذه 

          املحافظات.
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 عرا ذلك
 
        وتأسيسا
 
التعليم العالي يـن يمكن تقييم طبيعة هذه الشراكة والعالقة ب ،       

 يأتي:لعمل في العراق من خالل ما وقطاعات سوق ا

               املؤشـــــــــــــرات التيــة  4  *   "                                                       أظهرت نتــائج دراســــــــــــــة " التعليم العــالي والتنميــة في العراق   - أ

  (  24     :                   واحتياجات سوق العمل                التعليم العالي     جات    خـر  م    يـن                    بشأن مستوى العالقة ب

ـــــــــر                                 تقييم أرباب العمل ملستوى امتالك ال - ـــــــــن   يج    خـ                            للمعلومات واملهارات والقدرة     يـ

                     وجود ضـــــعف عام في قدرة      يــــــــــــــــــر      مع تأشـــــ   .     متوســـــط     يــــــــــــــــــر         ان بتقد       نجاز،   اإل     عرا 

  .                      يكلفون بها أثناء العمل    تـي                                عرا اإلبدا  واالبتكار في املهام ال    يـن   يج    خـر   ال

           في التعليم                   املؤســـســـات التعليمية     يـــــــــــــــــن        حقيقة ب      شـــراكة                   محدودية وجود عالقة  -

  .      الخاص(              العام والقطا            القطا    ،     العمل                     العالي وقطاعات سوق 

ــــــــــــــــــــــــر                                       محدودية وجود مبادرات لســــــــــــوق العمل في تطو  -                       ودعم اإلمكانات العلمية      يـ

  .              التعليم العالي        ملؤسسات           والتطبيقية 

       لتفعيل    ة   ضـــح        ت عمل وا     وآليا      اءات    جـــر  إ       اعتماد                               افتقار املمارسات الحكومية إلا -

  .                            املؤسسات التعليمية وسوق العمل    يـن         العالقة ب

     ا (    تــــر    االخ   ات   اء    بــــر   و         شروعات   وامل          البحو         العلمية              عدد النتاجات    ( 4        الشكل     يــــن   يو  - ب

 
 
 املسوق
 
     71 6             حيث تم تسويق    ، م    2013                      قطاعات سوق العمل لعام      إلا  ة      

 
 علميا

 
 نتاجا

 
      

 
     

  (  22     .                           هيئات ومؤسسات حكومية عراقية   2 و       وزارة    29      ملصلحة 

                                                           

                         ( استمارة استويان ملجموعة    120                                                               اعتمدت نتائج الدراسة عرا تحليل إجابات عينة عشوائية، بعد توزيع     * 

                                        ات وأصـــحاب املشـــاريع املتوســـطة وعدد من ممثري                                                 من رجال األعمال واملكاتب الدولية العراقية لالســـتشـــار 

                                                                                     االتحادات وأصــحاب الشــر ات الخاصــة وأعضــاء مجالس اإلدارة في بعض الشــر ات الصــناعية والزراعية 

                                                                                             والســــياحية والنفطية في العراق، الســــتقراء آرايهم وتقييمهم ملســــتوى العالقة ب ن مخرجات التعليم العالي 

                      واحتياجات سوق العمل. 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /   إصدارات، أرقام وحقائق. إنجازات ثال  سنوات (2014 دائرة اإلعالم والعالقات * 

 .67، ص: العراق(جمهورية 

قةإحصائية النتاجات العلمية  .(4شكل )       ا  املسو 

 2013لعام  مؤسسات التعليم العاليقبل من 

جهة         والبحو          شروعات  امل  - ج           سوق العمل     إلا                 الريادية املو 

جهة لقطاعات  مشروعات، (6 .2 يـن بيانات الجدول ضـحتو                                  البحو  الريادية املو 

 :يأتيوكما سوق العمل 

       ( خمســة  2                                             البحو  الريادية املنفذة في قطاعات ســوق العمل          مشــروعات    عدد  -

 للبحو     (  48   و      2014         ة في عام     جــــــــــــــــــز    املن               بحو  الريادية  لل         مشـــــروعات
 
        مشـــــروعا
 
      

ـــــــن         التدريسي             ملجمل نتاجات   ،    2012              الريادية لعام  ـــــــي                        في الجامعات العراقية ال    يـ     تـ

                     مــا يؤكــد وجود حــالــة من    ،                                        يتم تنفيــذهــا بــالتعــاون مع قطــاعــات ســـــــــــــوق العمــل

   ،     العمل      ســــوق                               مؤســــســــات التعليم العالي وقطاعات     يـــــــــــــــــن                  الضــــعف في العالقة ب

  . ( 1                             سبق اإلشارة إليها في الفقرة     تـي   ال
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ـــــــــــــي                  املشكلة األساسية ال -                                                 تواجه مؤسسات التعليم العالي في العراق في العالقة     تـ

    هــــذه                                         تمثــــل في غيــــاب القطــــا  الخــــاص عن التفــــاعــــل مع  ت   ،            مع ســـــــــــــوق العمــــل

                         النتـــاجـــات العلميـــة والبحو         إنجـــاز                      لـــذلـــك تتجـــه التعـــاقـــدات و    ،       املؤســـــــــــــســـــــــــــــات

  .                                                      الريادية في الجامعات لصالح الوزارات والقطاعات الحكومية

هــة إلنجــاز البحو  الريــاديــة خالل  -                                                              حجم الــدعم املــالي والتخصـــــــــــــيصــــــــــــــات املوج 

                             أربعون مليار وســبعمائة وخمســون    (      40.720         م، بل     (    2012   -    2013         الســنوات  

               ثالثـــة عشـــــــــــــر مليـــار    (      13.667               ثم تنـــاقص إلا    ،    2013     لعـــام                    مليون دينـــار عراقي

            ثال  مليــارات    (     3.060   و      2014                                   وســـــــــــــتمــائــة وســـــــــــــبع وســـــــــــــتون مليون دينــار عــام 

           مليون دوالر 5 * (   2.2   ،  11   .  33            بمــا يعــادل    ،    2012                         وســـــــــــــتون مليون دينــار في عــام 

 للسنوات امل                       أمريكي عرا التوالي تقر 
 
           يبا
 
  .     ذ ورة   

 (5)جدوص 

 ة بشكل كامل جـز املنالبحوث الريادية  مشروعات

جهةو   م( 2015-2013)للسنوات لقطاعات سوق العمل         املو 
 السنوات  

 2015 2014 6*2013 اسم املشروع 

 12 2 --- البحثية للكوادر التدريسية شروعاتتنفيذ امل -

 22 3 --- داخل العراقمشرو  دعم بحو  طلبة الدراسات العليا  -

 1 --- --- العشوية  مشرو  النباتات الطبية واألدوية -

 8 --- --- مشرو  بحو  الطاقة الجديدة واملتجددة -

 2 --- --- واملبيدات  األدويةمشرو   -

 48 2 --- املجمو  

 .يـردائرة البحث والتطو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / 

                                                           

            بســـــــــــوب الهبوط           التعليم،                                                    التخصـــــــــــيصـــــــــــات املالية الحكومية ملجمل قطاعات االقتصـــــــــــاد ومنها         تناقصـــــــــــت   * 

                                                                    التدريجي واملفاجئ ألسعار النفط املؤثرة بشكل كب   عرا االقتصاد العراقي. 

عد بمثابة ســــــــنة األســــــــاس    2013    ســــــــنة   
 
                   , ت
 
ي    ،                        مشــــــــاريع ريادية لصــــــــالح        إنجاز                               التي جرى من خاللها إقرار وتبن 

  6*                  قطاعات سوق العمل. 
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 (6)جدوص 

 حجم الدعم املالي وتخصيصات البحث العلمي /

 م (2015- 2013)والبحوث الريادية للسنوات  شروعاتامل

تخصيص لعام  اسم املشروع ت

 )مليون  2013

 دينار(

تخصيص لعام 

مليون ) 2014

 (دينار

تخصيص لعام 

مليون ) 2015

 (دينار

 شروعاتمشرو  تنفيذ امل -1

البحثية للكوادر التدريسية 

 في وزارة التعليم العالي

4720 3720 800 

مشرو  الطاقة الجديدة  -2

 واملتجددة

200 382 200 

مشرو  بحو  األدوية  -3

 واملبيدات

200 120 120 

مشرو  النباتات الطبية  -4

 واألدوية العشوية

200 222 200 

مشرو  دعم بحو  طلبة  -2

 الدراسات العليا

12000 9000 1000 

 2 2 10000 مشرو  تأهيل  ليات الطب -6

 يـزمشرو  تأهيل وتجه -7

 املراكز والوحدات البحثية

2000 137 200 

مشرو  الوقاية من وباء  -8

 السمنة

1400 2 100 

 2 2 2000 يوفاجتـر مشرو  البك  -9

الحملة الوطنية ملكافحة  -10

 سرطان الثدي

200 2 100 

 3.060 13.667 40.720 املجمو   

 .يـروزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطو 
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ال تعتمد عرا الدعم تـز أن وزارة التعليم العالي في العراق ال ،مما تقدم ضـحويت

 يـرنتاجاتهم العلمية وتطو  إنجازمن يـن الباحثيـن الحكومي املالي وذلك لتمك

والبحو  الريادية وتطبيقها بالتعاون مع الوزارات  شروعاتقدراتهم في مجال امل

تقليص الدعم  اأهمية العمل عر رما يؤش ،(القطا  العام واملؤسسات الحكومية 

وإتاحة املجال للمؤسسات التعليمية في الحصول عرا للتعليم العالي  الحكومي

  بحو  إنجازمن خالل بناء عالقة شراكة حقيقية تعتمد عرا تـي تمويلها الذا

مقابل  ،مطلوبة في سوق العملات ر امه ذوي يـن يجخـر ونتاجات علمية وتقديم 

  الحصول عرا دعم قطاعات سوق العمل 
 
 ومعلوماتيا

 
 ماليا

 
           

 
يـن الباحثيـن لتمك (     

وأساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا والدراسات األولية من املساهمة في 

تواجه قطاعات سوق تـي ال مشكالتاملجتمع وتقديم الحلول واملعالجات لل يـرتطو 

 .العمل

                             ت األكاديمية العاملية للجامعات                  الدخوص في التصنيفا -6

امتالك املهارات في إطار العملية التعليمية والقدرة عرا تنفيذ املهام  إن

  ،العلمية واملساهمات في خدمة املجتمع
 
 ت
 
      تمكن  تـي عد من األدوار األساسية ال 

از مراتب أفضل في التصنيفات حـر وبالتالي إ الجامعات من مواجهة التحديات

لذلك تقاس جودة التعليم العالي بموقع الجامعة في  ،األ اديمية العاملية

يطانية للجامعات بـر ال QSتصنيف منظمة  التصنيفات العاملية املعتمدة مثل 

 توضيحهكما سبق  (أقل يـرتأثذات  ى خـر أوتصنيفات  .العاملية وتصنيف شنغهاي

أن جامعة  (،7  الجدول وتظهر معلومات  ب النظري للتنافسية العامليةجانفي ال

بعد تطور مسارات التعليم العالي في العراق  1927تأسست في عام تـي بغداد ال
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ضمن  هي الجامعة الوحيدة .(1908الحقوق في عام   مدرسة                 ابتداء  من تأسيس 

، تمكنت من 2012لعام  خاصة( لية أهلية  جامعة و  (49 ( جامعة حكومية و32 

 ملنظمة 
 
       دخول التصنيف العاملي وفقا
 
                         QS601تيب  تـر وحصلت عرا 7*يطانيةبـر ال 

من  700-621يـن تيب بتـر واستمرت لتشغل  (2011خالل عام  700من مجمو  

بعد دخول عدد من الجامعات  2012جامعة في التصنيف لعام  891مجمو  

 التصنيف. هذا العاملية في

 (7)جدول 
 للجامعات QSنتائج جامعة بغداد في تصنيف 

 العام الجامعة ت

درجة تصنيف 

الجامعة على مستوى 

 العالم

للجامعات  العدد الكلي

 الداخلة في التصنيف

درجة تصنيف 

 الجامعة عربيا

  700 601+ 2011 بغداد 1

  700 601+ 2012 بغداد 2

  800 701+ 2013 بغداد 3

 26 863 701+ 2014 بغداد 4

 18 891 700 - 621 2012 بغداد 2

 .سم ضمان الجودةق –جهاز اإلشراف والتقويم العلمي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /* 

للعمل عرا  2011                                    ن الجامعات العراقية تحفز ت ومنذ عام إف ،وبالرغم من ذلك

اءات جـر عتماد إبعد قيام وزارة التعليم العالي باالعاملية للجودة  الدخول في التصنيفات

أن  ،(8الجدول  وتظهر معلومات  .مؤسساتية لنشر ثقافة الجودة واالعتماد األ اديمي

 
 
 هناك عددا
 
من الجامعات العراقية بدأت تشغل بعض املواقع في إطار مؤشرات           

                                                           

 من املؤشــــــــــرات املهمة وفقا ألوزان محددة  الســــــــــمعة األ اديمية 
 
                                                     للجامعات األ اديمية عددا
 
         %، تقييم   40                       

 SCOPUS % 2                      %، نسبة الطلبة األجانب   20                           %، نسبة الطلبة لكل تدريس ي   20              **يعتمد تصنيف  QS      أرباب 

 .  %( 2                                          د بالبحث العلمي من نسبة التدريسي ن األجانب           %، االستشها  10                     األعمال للجامعة عالية 
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عنى باملواقع  ،للجامعات العاملية Webometricsكس تـر تصنيف ويب ما                    الذي ي 

 ،بغداد حيث حصلت  ل من جامعات  ،QS starوتصنيف 8ية للجامعات *ونتـر لكاإل

 .2012/ 2014للعام الدراس ي  (9 عرا النتائج املذ ورة في الجدول  (بابل ،الكوفة

 (8)جدوص 

 لتصنيف تـر 
 
        تيب الجامعات العراقية وفقا
ا
 كستـر الويب ما                          

سل
سل

الح
 

 اسم الجامعة

 تصنيف الويب ماتركس

2012 2013 2014 2015 2016 

January July January July January July January July January July 
 

 
 .سم ضمان الجودةق –* وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جهاز اإلشراف والتقويم العلمي 

                                                           

 لألوزان التيـــــة              اإللكت ونيـــــة                      مؤشــــــــــرات أســـــــــــــــاســــــــــيـــــة للمواقع        تصــــــــــنيف       يعتمـــــد   *  
 
               وفقـــــا
 
  %  20             حجم املواقع،  %   20      

Webometrics ،  12   %     عرا                        الروابط واإلتاحة للظهور    Google   " Link & Visibility ،"   12   %  امللفات الغنية             .)   

JANUARY JULYJANUARYJULYJANUARYJULYJANUARY JULYJANUARYJULY 

709518122356جامعة بغداد1

1022835145310جامعة ديالى2

587540513874الجامعة التكنولوجية3

930240593070جامعة بابل4

1458647894276جامعة البصرة5

589260525486جامعة الكوفة6

1671974107674جامعة النهرين7

1420187628734الجامعة المستنصرية8

13243100789461جامعة كربالء9

140671165115409جامعة تكريت10

14195127611960جامعة االنبار11

118721549812110جامعة ذي قار12

164551367211878جامعة القادسية13

154471395413840جامعة ميسان14

1314413632هيئة التعليم التقني 15

97621646314922جامعة كركوك  16

190981636314732الجامعة العراقية17

135601676415534جامعة واسط18

175561913319582جامعة المثنى19

2311822684جامعة جابر بن حيان الطبية )2014(  20

جامعة سومر21

7605جامعة الموصل22

اسم الجامعة  التسلسل 
2016

تصنيف الويب ماتركس 
2012201320142015
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 (9جدوص )

 *QS star تيب الجامعات العراقية الداخلة في تصنيفتـر 

 2015-2014 اسم الجامعة

 ( نجمة3حصلت عرا   جامعة بغداد

 ( نجمة2حصلت عرا   جامعة الكوفة

 ( نجمة2حصلت عرا   جامعة بابل
 .سم ضمان الجودةق –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جهاز اإلشراف والتقويم العلمي 

 تيب الجامعاتتـر ( نجوم في 2يعتمد    QS star*تصنيف 

ه نحو الدخول في ، فإن تقدموباإلضافة ملا                                          هناك مؤشرات مشجعة للتوج 

 9* :يمكن تلخيصها بما يأتي ،التنافسية العاملية ملستوى جودة التعليم العالي في العراق

ــــــــــــــــــز               التوجه نحو تعز  - ــــــــــــــــــر                                     " االعتماد املؤســــــســــــ ي " من خالل تطبيق معاي     يـ       اتحاد      يـ

ا                  الجامعات العربية   كتابة     جــــــــــــــــر     م وي    2010    عام     من      بدء 
 
       ي حاليا
 
        التقييم      يــــــــــــــــر    تقر        

            من الجامعات      يــــــــــــــــــــــر ث         أصـــــــــبحت الك    إذ   ،Self - Assessment Report    تــــــــــــــــــــــي     الذا

        االعتماد                                                           والكليات واألقســــــــام العلمية في املراحل االســــــــتعدادية للحصــــــــول عرا

 
 
 الدولي من خالل االنفتاح عرا الجامعات واملراكز املعتمدة عامليا
 
                                                        .  

                          مل  ليات الطب في الجامعات       حيث تع   ، "    جـــي   ام    بـــر                     متطلبات " االعتماد ال       إنجاز -

     يـــــر                           شادي العراقي املشتقة من معاي    تـــــر  س          الدليل اال      يـــــر    معاي      تطبيق               العراقية عرا

WFME يــــــــــــــــــــــــــر           وتطبيق معاي     ABET   األمريكية في  ليات الهندســـــــــــــة في الجامعات                                      

                                                           

                                                                               تم اســـــتخالص املؤشـــــرات املذ ورة، بعد إجراء مقابالت شـــــخصـــــية ولقاءات متعددة، خالل شـــــهر شـــــباط    * 

                                                                                     م، مع رئيس جهاز اإلشــــــــراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي ومدير قســــــــم ضــــــــمان الجودة       2016

           يل فرق عمل                                                                                ومدير قسم االعتماد الدولي ومدير قسم اعتماد املختب ات، إذ تؤشر الوثائق الرسمية تشك

                                                                                تقارير معتمدة لغرض التوجه نحو الحصـــــــــول عرا االعتماد األ اديمي للمؤســـــــــســـــــــات التعليمية في         وإنجاز

 
 
 التعليم العالي من منظمات ومراكز علمية وبحثية معروفة عامليا
 
                                                         .  
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 عن تشـــــــــــــكيــــــل     ،        العراقيــــــة
 
           فضـــــــــــــال
 
   في               جودة التعليم             مجلس لتحســـــــــــــ ن   (  19   

  .  ى     خـر             التخصصات األ 

ــــــــــــــر             إعداد وصــف ال - ــــــــــــــي   ال  Program Specification              نامج األ اديمي     بـ           يتم العمل     تـ

 للســـــــــــــياقات املعتمدة في     جــــــــــــــــــــــــــي                    بآلية املمتحن الخار            نظم عملها            بموجبها وي  
 
                     وفقا
 
    

  .             جامعات العالم

ــــــــــر    معاي       إنجاز - ــــــــــر    املخت     يـ ــــــــــر                              والبدء بتطبيقها عرا جميع املخت  GLP      الجيد      بـ       ات في     بـ

         ابتداء                 العالي العراقية                مؤسسات التعليم
 
 ا
 
  .    2016   ام     من ع   

بذل عرا  ،تحليل هذه املؤشرات إن
 
فض ي إلا إمكانية القول بوجود جهود ت         ي 
 
                                     

مستوى الجامعات العراقية باتجاه التهيؤ للدخول في التنافسية العاملية لجودة التعليم 

 إلا تاريخ الجامعات  أنإال  ،العالي
 
                    هذه الجهود الزالت دون املستوى املطلوب استنادا
 
                                          

ة الستينيات والسبعينيات تـر  انت تمتلكها خالل فتـي العراقية والسمعة األ اديمية ال

يتطلب العمل عرا تهيئة مجاالت التفوق األ اديمي ونشر  ما .من القرن املاض ي

الجامعات العراقية من خالل تفعيل التواصل قدرة  ضـحتو تـي املعلومات واإلحصاءات ال

                                     املهارات والتعلم  بالرغم من  ل الظروف  يـزواالنسجام مع متطلبات سوق العمل وتحف

 .يمر بها البلدتـي عقدة الامل

  :          االستنتاجات

عد مؤشـــرات تنافســـية االقتصـــاد العاملي -1
 
                                ت
 
 لرفاهية الدول والشـــعوب   ، 

 
                      مقياســـا
 
    وهي    .      

   / و       سلع                         واملساهمة في تقديم منتجات        األداء     يـر        عرا تطو                        تحفز  القطاعات املختلفة 

                                                     لصـــــــــــــــالح املجتمعـــات املحليـــة واالســـــــــــــتجـــابـــة في ذات الوقـــت ملتطلبـــات    (        أو خـــدمـــات

 عرا تخفيض    ،      العوملة          اقتصــــــــادات
 
           بما ينعكس إيجابا
 
ــــــــــــــــــــن     وتحســــــــ        األســــــــعار                      جودة     يـ



 

  37 

    ...                                            تعزيـز القدرات التنافسية ملؤشرات جودة التعليم

 لال                                 الخدمات املقدمة عرا املســـــــــــــتوى العاملي 
 
   دعما
 
    مية                         قتصـــــــــــــاد العاملي وتحقيق التن    

  .        املستدامة

        لجــــامعــــات  ل                                                         إن جودة التعليم وتحقيق مراتــــب متقــــدمــــة في التصـــــــــــــنيفــــات العــــامليــــة  -2

 ضـــمن محاور التنافســـية    ،                        عرا مســـتوى التعليم العالي           األ اديمية
 
 مهما

 
                     تمثل محورا

 
     

 
          

ـــــــــــــــر                    وذلك بســـوب أهمية تطو    ،       العاملية ـــــــــــــــن                                  مهارات وقدرات املوارد الوشـــرية وتحســـ     يـ     يـ

ــــــر   و          لبحو  ا                        جودة النتاجات العلمية  ــــــر         اءات االخ    بـ        من خالل    (       واإلبدا             ا  واالبتكار     تـ

       القطا                                                                مســاهمة املؤســســات التعليمية في تلبية احتياجات قطاعات ســوق العمل 

 لضـــــــــــــمان جودة الخدمة    (                   العام والقطا  الخاص
 
ر الحاصـــــــــــــل عامليا                    ومواكبة التطو 
 
                            

     بغية    ،      الدولي         األ اديمي                                                 التعليمية عرا املســـــــــــــتوى العاملي والحصـــــــــــــول عرا االعتماد 

جهات الجوهرية في مجال التفاعل والتجانس ب             جات التعليم     خــــــــــــــر  م    يــــــــــــــن                                                    توحيد التو 

  .                          العالي واحتياجات سوق العمل

     يـــر         إلا التفك      املحرا      يـــر                      يتطلب االنتقال من التفك   ،                              أن الدخول في التنافسية العاملية -3

ـــــر     وتطو    ،                               عرا وفق متطلبات املنافسة العاملية ـــــر               القياسات واملعاي     يـ       لتكون         الوطنية      يـ

                                  وذلك لالستفادة من فرص العمل املتاحة    ،       العاملية     يــــــــــر                   ة مع املؤشرات واملعاي ق     متس  

  .                                       جات قادرة عرا املنافسة عرا املستوى العاملي    خـر  م       إنجاز                   في السوق الدولية و 

                                                                       تواجه مؤســـــــســـــــات التعليم العالي في العراق تحديات حقيقية في محاوالتها الدخول  -4

      وتعود    ،                             مؤشــــــرات الجودة واالعتماد الدولي    يـــــــــــــــــــن                           ضــــــمن التنافســــــية العاملية وتحســــــ

ـــــــــــــر        تسويق م   ة    صعوب     إلا          أسباب ذلك     ،                                      جاتها من الطلبة ومجمل النتاجات العلمية    خـ

 عن تأث
 
       فضال
 
                تبدو انعكاساتها     تـي   ال         واألمنية                           الظروف السياسية واالقتصادية     ات    يـر    

    ذات                              اتيجية والحفاظ عرا املكتسبات    تـــــــر    االس        شروعات                   ة في عرقلة تنفيذ امل   ضـــــــح  وا
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   ما    ،                     اتها وأجهزتها العلمية    بـــــــــــر    مخت     يـــــــــــر                                       العالقة باستحدا  الجامعات العراقية وتطو 

  .                                                 يدفع باتجاه صعوبة تقليص االعتماد عرا الدعم الحكومي

                                بية والتعليم العالي باملشـاركة مع     تـــــــــــــــر         وطنية لل  ال       اتيجية     تـــــــــــــــر    االسـ                بالرغم من صـياغة  -5

ــــــــــــــــــــــر  خ ــــــــــــــــــــــي    وال   ،                 ا في مجلس الوزراء                                          اء منظمات دولية تابعة لألمم املتحدة وإقراراه    بـ     تـ

ـــــــــــــر                   استهدفت االرتقاء بم    .                                               جات املؤسسات التعليمية وضمان جودة التعليم العالي    خـ

       املبال        خصـيص                 واالقتصـادية وعدم ت         واألمنية                           أن اسـتمرار الضـغوط السـياسـية     إال

       ارتبطت    ،         ات محدودة      إنجاز       تحقيق      إلا    أدى         شـــــــــــروعات                           املالية الالزمة لتنفيذ هذه امل

                     هــــا املتجــــانســــــــــــــــة مع الخطـــة       شـــــــــــــروعــــات                     بيــــة والتعليم العــــالي مل    تــــــــــــــــــــــــــر                 بتنفيــــذ وزارات ال

         مشــروعات  و           العراقية                                          اتيجية ضــمن تخصــيصــات املوازنة العامة للحكومة     تــــــــــــــــر    االســ

   في       دولية   ال   ت     ملنظما ا             بالتعاون مع     نفذت     تــــي                  املوارد الوشرية ال     يــــر                  بناء القدرات وتطو 

       وطنية.         اتيجية ال    تـر    االس              العراق املعنية 

6-  
 
 ال
 
   تج  ا                  كنســـــــــبة مئوية من الن   ،                                    الحكومي عرا التعليم العالي في العراق        اإلنفاق   ال     يــــــــــــــــــــــز  

ا                       الحكومي الســـــنوي منخفضـــــة         اإلنفاق        إجمالي               املحري وكذلك من              باملقارنة مع        نســـــوي 

  .                            العربية والعاملية عرا نحو عام        اإلنفاق    نسب 

             بية والتعليم     تـــــــــــر   ال                                                           بالرغم من االرتفا  املحدود للنسب املئوية لإلنفاق عرا التعليم  -7

 -      2010                                                        من النــاتج املحري ومن إجمــالي اإلنفــاق الحكومي خالل الســـــــــــــنوات    (      العــالي

                          نتيجة انخفاض مســـــــــــــتوى مؤشـــــــــــــرات    .                             إال أن األهداف املطلوبة لم تتحقق   ، (    2014

  .       املستقرة     يـر      ظروف غ           ها بمجمل ال    ثـر                        جودة التعليم العالي وتأ

        ال بنسب     تـــــــــــز                                                                التخصيصات املالية للتعليم العالي من املوازنة االتحادية في العراق ال -8

 
 
 مئوية منخفضــة نســويا
 
 الن وزارة التعليم العالي ال   .                  

 
                          ونظرا
 
ــــــــــــــز                          ال تعتمد بشــكل  امل     تـ

           هــــــا الســــــــــــــنــويــــــة        مشــــــــــــــروعــــــاتــ                                      الــــــدعــم الــحــكــومــي فــي تــحــقــيــق أهــــــدافــهــــــا وتــنــفــيــــــذ    ا  عــرــ
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                     ال دون املستوى املطلوب     تـــــــــز  ال  ي   ال          لتعليم الع ا                فإن مؤشرات جودة    ،      اتيجية    تـــــــــر     واالس

     عموم                                                   باملقارنة مع الدول العربية واإلقليمية ومع دول العالم 
 
 ا
 
                ما يستوجب البحث    ، 

         واقع عمل     يــــــــــــــــــــــــــن                                                     عن مصـــــــــــــادر تمويل جديدة للتعليم العالي تكون مرتبطة بتحســـــــــــــ

  .    وطني                                                    املؤسسات التعليمية وتفعيل مساهمتها في خدمة االقتصاد ال

ـــــــــــــــــــز           أن هناك ال   ،  اق                                                      أظهرت نتائج تحليل نســـــــب االلتحاق بالتعليم العالي في العر  -9      تـ
 
 اما
 
   

ــــــــــــــر    االســ             بتحقيق الهدف  ــــــــــــــي    اتي    تـ ــــــــــــــر    االســ      م ضــمن       2022                املحدد لغاية عام     جـ        اتيجية     تـ

                   إلا إعـادة نظر لرفع                        إال أن هـذا الهـدف يحتـاج   ،                   بيـة والتعليم العـالي    تــــــــــــــــــــــــــر           الوطنيـة لل

ــــــــــــــز   ال         إذ إنه   ،                 معدالت نســب االلتحاق                                         ال دون املتوســط العام للدول العربية ولعدد     يـ

        واالحتالل      يـر                                      بالرغم من تعرض الجامعات العراقية للتدم   .                     من دول العالم املتقدمة

  .            ب عرا اإلرهاب    حـر            املستقرة وال     يـر             بسوب الظروف غ

          سوق العمل                              جات التعليم العالي واحتياجات     خـر  م    يـن                           أظهرت نتائج تحليل العالقة ب -10

ـــــــــــن،        ات اتجاه            وجود مشكلة ذ عف مساهمات م      يـ ـــــــــــر                           وهي مرتبطة بض              جات التعليم     خـ

                    أو النتـــاجـــات العلميـــة                                                  العـــالي ســـــــــــــواء من حيـــث املهـــارات املطلوبـــة في ســـــــــــــوق العمـــل

ــــــــــــــــــي   ال        شــــــروعات   وامل ه عادة لخدمة الوزارات     تـ                               والهيئات في القطا  الحكومي مع                           توج 

ــــــــــــــح            وجود غياب وا            ية ملبادرات                        وباملقابل فإن هناك محدود   .                 لدور القطا  الخاص     ضـــ

   .                                                   ودعم اإلمكانات العلمية والتطبيقية للمؤسسات التعليمية     يـر                 سوق العمل في تطو 

عف الشــــــراكة املجتمعية والعالقة ب       انعكس    مما   عرا ضــــــ 
 
                                    ســــــلبا
 
ـــــــــــــــــــن                     التعليم العالي     يـ

  .          وسوق العمل

ـــــــــــــر  تش -11                                                                    نتائج التصنيفات األ اديمية العاملية للجامعات إلا دخول جامعة بغداد في      يـ

ـــــــر           التصنيف ال                                                 ودخول عدد من الجامعات العراقية في تصنيفات عاملية   QS       يطاني    بـ

ــــــــــــــــر        أقل تأث       يـ
 
  ا
 
    بعد                   ( خالل الســــنوات ماQS star        وتصــــنيف  Webometrics      تصــــنيف  
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عد الدخول في ال و   ،    2010 ه العام                                في الوقت الذي ي   للتوج 
 
               تصــــنيفات العاملية مؤشــــرا
 
                     

               التعليم العــــالي      جودة     يــــــــــــــــــــــــــن        فرص تحســـــــــــــ      وييهئ                           نحو دخول التنــــافســـــــــــــيــــة العــــامليــــة 

ها متوافقة مع        ال يمكن               النتائج عموما     أن    إال   ،                       ومســـــــــــــاهمته في دعم االقتصـــــــــــــاد                  عد 

ـــــــي   ال           األ اديمية                                تاريخ الجامعات العراقية وسمعتها  ـــــــر  ف         سبقت خالل     تـ           الستينيات   ة     تـ

  .     آنذاك           واإلقليمية                               العديد من جامعات الدول العربية    ،           والسبعينيات

  :        التوصيات

   اه   ،           ســية العاملية                      يتطلب الدخول في التناف -1
 
ا  تمام 
 
 باملؤشــرات العاملية لجودة       

 
                         مدروســا
 
       

 بـــدور التعليم العـــالي في دعم متطلبـــات االقتصـــــــــــــــاد الوطني  إ                 التعليم العـــالي و 
 
                                                   يمـــانـــا
 
     

ه نحو املنافسة مع جامعات العالم الرصينة           اء مراجعة     جـــــــــر              لذلك نوص ي بإ   ،                                             والتوج 

ــــــــــــر                                      ملجمل أطراف العملية التعليمية وسبل تطو        شاملة                      العالقة مع قطاعات سوق      يـ

   كة     تـــــــــــــــر                       مجاالت تحقيق املنافع املشــ     يـــــــــــــــز                                    العمل باالنفتاح عرا القطا  الخاص وتحف

  .       الطرف ن    يـن  ب

     تـز    بال    يـن   يج    خـر          مهارات ال     يـر              العمل عرا تطو  -2
 
 امن مع التطور الحاصل عامليا
 
        في مجال    ،                          

  : ي   الت       إنجاز       يستوجب     ما   .                                            تنمية املهارات املتوافقة مع احتياجات سوق العمل

ـــــز    تعز     - أ ـــــر                                       املعارف واملهارات في املناهج الدراسية وال     يـ ـــــر                 امج التدريوية بخ    بـ            ات ميدانية     بـ

  .         م الجامعي    حـر                اإلبداعي داخل ال     يـر             الناقد والتفك     يـر     التفك        وتنمية

م الذا  - ب
 
      االهتمام بتنشــــيط التعل
 
     يـــــــــــــــــر    وتوف   .          والتنافســــ ي   (        التعاوني           والجماعي     تـــــــــــــــــي                     

    يـن       واملوظف    يـن         التدريسي        تمكن      تـي      ية ال  ون    تـر   لك                    واملعدات والحاسبات اإل        األجهزة

  .    بعده                         مهاراتهم خالل الدوام وما     يـر       من تطو    (       والطلبة
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     ثــــــــــر         بوصفهم أك   ،                والكليات التقنية         الجامعات     جــــــــــي  ي    خــــــــــر                      دعم املهارات التقنية ل  - ج

  ا
 
 رتباطا
 
 باألســـــــــــــاس                 ولكون التعليم ال   ،                     مع احتياجات ســـــــــــــوق العمل        

 
ها         تقني موج 
 
           

  .       امليداني         التطبيق            نحو مسارات

                    ي في املرافق العامة  ون    تـــــر   لك     مل اإل                                          إسناد بيئة األعمال في العراق بمتطلبات التعا  - د

                بحيث تكون هناك   ، ( .      ملواصـــــــــــــالت                               املطارات والفنادق واملطاعم وطرق ا         للدولة 

ة عرا  حفز  م و                  بيئة م 
 
    تنمية املهارات والتعل
 
                               املمارســــــــــــات اإلبداعية عرا املســــــــــــتوى                     

  .                          املجتمعي وملستوى بيئة األعمال

ــــــــــــــــــر    االســــــ         مشــــــروعات            ضــــــرورة دراســــــة  -3 ــــــــــــــــــر                  اتيجية الوطنية لل    تـ                        بية والتعليم العالي في     تـ

    امج     بــــــــــــــــــــــر                  بحيث يتم تحديد ال         شـــــــــروعات،  امل             صـــــــــياغة وجدولة        إعادة       باتجاه    ،      العراق

                                 املرتبطة بمواكبة التطور في جامعات       ولية              اتيجية ذات األ     تــــــــــــــــــــــــر    االســـــــــــ        شـــــــــــروعات   وامل

    تـي                       مجمل الظروف البيئية ال      راعاة                                              العالم املتقدمة والتوقيتات الزمنية لتنفيذها بم

                                                   واعتمــــــاد مرونــــــة عــــــاليــــــة في تحقيق هــــــذه األهــــــداف ذات العالقــــــة    ،     البلــــــد        يمر بهــــــا 

  .                                              بمؤشرات جودة التعليم العالي والتنافسية العاملية

ــــــــــــــــــي                                    عن طريق البحث في مصــــــادر التمويل الذا   ،                              االهتمام بكفاءة التمويل واإلنفاق -4     تـ

       بــاتجــاه    ،                         وكســــــــــــــب ثقــة قطــاعــات ســـــــــــــوق العمــل                               املرتبطــة بجودة النتــاجــات العلميــة 

                                                                  تقليص االعتمــاد عرا الـدعم الحكومي وتشـــــــــــــجيع االســـــــــــــتثمــار في التعليم من خالل 

                                                                       االنفتاح عرا الجامعات العاملية الرصـــــــينة والســـــــماح بفتح جامعات أجنوية وعربية 

                                                              أو فرو  تــابعــة لهــا في العراق ملنــافســــــــــــــة الجــامعــات العراقيــة الحكوميــة    (    خــاصــــــــــــــة  

 لشـــــــــــــروط ومتطلبــات النهوض بجودة التعليم العــالي في    (      الخــاصـــــــــــــــة          واألهليــة 
 
                                               وفقــا
 
    

  .      العراق



 

 
 

42 

    ...                                            تعزيـز القدرات التنافسية ملؤشرات جودة التعليم

                                                                 توســـــــــــــيع قـــــاعـــــدة التعليم العـــــالي بمـــــا يتفق مع متطلبـــــات التنميـــــة االقتصـــــــــــــــــاديـــــة  -5

   ،          ويتطلب ذلك   .            تواجه العراق    تـــــــــــــــــي                                          واالجتماعية بالرغم من الظروف االســــتثنائية ال

         ايد بهذه     تــــــــــــــــــــــــــز                                                             إعادة النظر بنســـــــــــــب االلتحاق في التعليم العالي ملواكبة االهتمام امل

 
 
 النســــــــــــبة عربيا
 
               

 
 وعامليا

 
 وإقليميا

 
       

 
    يـــــــــــــــــــــــــن                                       من أجل توســــــــــــيع فرص التعليم العالي للراغب          

            جات التعليم     خــــــــــــــــــــــــر                               مع األخذ في االعتبار أهمية ربط م   ،                       بإكمال دراســـــــــــتهم الجامعية

                            فرص التوظيف في القطــا  الخــاص     ــــــــــــــــــــــــــز ي                               العــالي بــاحتيــاجــات ســـــــــــــوق العمــل وتحف

 عن  اهل الت
 
            تخفيفا
 
  .                             م الوظيفي في املؤسسات الحكومية   ضـخ      

   ،                           االرتباط مع قطاعات سوق العمل     يـــز                              اتيجية شراكة مجتمعية تؤمن تعز     تـــر        بناء اس -6

  :    يأتي           من خالل ما   ،                 ك مع القطا  الخاص    تـر                                  بتأكيد أهمية التفاعل والتعاون املش

هات الباحث  - أ ـــــــــــــــن                   دعم توج  ـــــــــــــــن         التدريســـي      يـ ـــــــــــــــن       واملوظف    يـ    في    (     لعليا                وطلبة الدراســـات ا    يـ

    ما   . (                                          البحث العلمي املنتج القابل للتطبيق والتســـويق       تجاه                     املؤســـســـات التعليمية با

                                          نتائج البحو  العلمية وواقع املجتمع العراقي     يــــــــــــــــــــــن                            يتطلب اعتماد منهجية الربط ب

 منطقية و     تـــي   ال   ،       ومشكالته
 
          تستهدف تقديم حلوال
 
                   للتنفيذ وآليات عمل           امج قابلة     بـــر                  

ز دور الجامعة في خدمة املجتمع   .                                                                   تساعد في تنمية القطاعات االقتصادية وتعز 

                                   وتشــكيالتها اإلدارية املختلفة عرا أســاس    .                                  قياس وتقييم أداء املؤســســات التعليمية  - ب

     يـز                  بحيث يكون هناك تحف   (out comes                   واملحصالت النهائية    (out puts      جات     خـر   امل

ـــــــــــر                    نتائج مفيدة ذات تأث                   دائم باتجاه تحقيق ـــــــــــر       في تطو        تساهم           ات ايجابية     يـ        املجتمع      يـ

  .                  والتنمية االقتصادية

                       املؤســــســــات التعليمية وســــوق     يـــــــــــــــــن                                       تنشــــيط الشــــراكة املجتمعية وتوطيد العالقة ب  - ج

                تجعل من الجامعة     تــــــــي   ال          اإلبداعية          الفعاليات      يــــــــز                 من خالل تخطيط وتحف   ،     العمل
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 للمعر 
 
       واملراكز العلمية والبحثية حقوال
 
                  ك مع القطا  الخاص     تـــــــــــــــر                فة والتعاون املشــ                             

  .                          من التجارب العاملية الناجحة         باإلفادة

ــــــــــــــــــــر               املجال ملشــــــــاركة خ       إتاحة  - د                                               اء القطا  الخاص ورجال األعمال في تحديد املهارات     بـ

                           في مجالس الجامعات والكليات     يـــن       ستشاري ا            والعمل بصفة     يـــن   يج    خـــر              املطلوبة من ال

 للحصـــــــول عرا الدعم املالي واملعلومات مقابل    .               واألقســـــــام العلمية
 
                                        ضـــــــمانا
 
ـــــــــــــــــــز           ويد     تـ

  .                 عرا وفق احتياجاته    يـن                                  القطا  الخاص بموظفي املستقبل املدرب

                                    الجـــامعـــات / الكليـــات واملعـــاهـــد / األقســـــــــــــــام                            ربط االســـــــــــــتحـــداثـــات عرا مســـــــــــــتوى   - ه

       في ســـــــــــوق    (        مســـــــــــتقبلية                             بوجود حاجة فعلية أو محتملة    (                 والتخصـــــــــــصـــــــــــات العلمية

       العمل.

الت العاملية في النظرة       نوصـــ ي ب -7                    دور مؤســـســـات التعليم      إلا                                           ضـــرورة االســـتجابة للتحو 

                            توســـــــــــــيع اعتمــــاد آليــــة التعــــاقــــدات    ب       مــــا يتطلــــ   .                             العــــالي وجودة الخــــدمــــة التعليميــــة

ـــــــــــــر                                   قطاعات سوق العمل باتجاه املنافع املش     إلا                والبحو  املقدمة         مشروعات  لل    كة     تـ

                      مرتبطة باقتصـــــــــــــاد يتجاوز               تحقيقا ألهداف   ة ح                 ات واإلمكانات املتا    بــــــــــــــــــــــــــر           وتبادل الخ

        العوملة.          اقتصادات                                                  التحديات العاملية ويحقق متطلبات التنمية املستدامة و 

ــــــز    تعز     إن -8                                                                إمكانية الدخول في التصنيفات األ اديمية للجامعات العاملية والحصول      يـ

ـــــــــــــــن             تحفز  املنتســـو   ،                      " بيئة تعليمية حاضـــنة "     يــــــــــــــــر         يتطلب توف   ،                عرا مراتب متقدمة     يـ

                                            والبدء مباشــــــرة بالتنســــــيق مع املنظمات والجامعات    .               اإلبدا  واالبتكار            والطلبة عرا 

ـــــــــــــــر                                                               الرصـــينة لتفحص وتقييم املؤســـســـات التعليمية في التعليم العالي ورســـم       يطة    خـ

  .                                   للحصول عرا االعتماد الدولي واأل اديمي   ،                   اءات املطلوب تنفيذها    جـر         طريق اإل 
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 1ملحق 

 ( م2015-2012عدد الجامعات والكليات واألقسام العلمية في العراق للسنوات )

 معاهد كليات جامعات الدراسيةاألعوام 
كليات 

 أهلية

2013/2012 22 319 28 1159 40 175 

2014/2013 29 329 28 1196 46 209 

2015/2014 35 357 28 1250 49 226 

  االستحداثات 

2013/2012 2 29 1 82 8  

2014/2013 7 15 0 56 6  

2015/2014 7 22 0 53 3  

 األعوام الدراسية

    الدراسات األولية

بضمنهم يـن جخـر الطلبة املت

 األهلي
   

    إجمالي إناث ذكور 

2013/2012 52887 47260 100147    

2014/2013 58534 53717 112251    

2015/2014 49629 44822 94451    

 األعوام الدراسية

    الدراسات العليا

    جينخـر الطلبة املت

    إجمالي إناث ذكور 

2013/2012 4054 2680 6708    

2014/2013 4140 2932 7058    

2015/2014 4349 3702 8051    
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 Gross Enrolment Ratio( GERنسب االلتحاق اإلجمالية )

 2013في التعليم العالي في عدد من الدوص العربية واألجنبية لعام 

 نسبة االلتحاق )%( الدولة

(GER) 

 الدولة

 

 نسبة االلتحاق )%(

(GER) 

 79.3 كياتـر  46.6 األردن*

 57.9 انيـر إ 40.4 ين*حـر الب

 37.2 يايـز مال 33.7 تونس

 31.5 إندونيسيا 33.3 ائرجـز ال

 98.4 كوريا الجنوبية 57.5 السعودية

 61.5 اليابان* 17.2 السودان

 82.2 الدنمارك 31.0 سورية

 91.4 فنلندة 32.9 مصر

 59.5 فرنسا 45.6 فلسطين

 60.0 اأملاني 47.9 لبنان

 64.9 السويد  

 89.1 املتحدةالواليات   

 59.8 اململكة املتحدة  

رئاسة مجلس الوزراء  /يـن هيئة املستشار   .( " نحو سياسة وطنية للقبول في التعليم العالي"2012املصدر: طارق عري جاسم  

 .(العراق –بغداد  –

 2012((، اليابان2014 حـريـن الب (،2012*بيانات األردن لسنة  






