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 ((1212و  2119لعامي خطة التنمية الوطنية متابعة ل الثانيتقرير ال))

 مقدمة:

ة خاص رئيسة أهداف أربعةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ل (8188-8102)خطة التنمية الوطنية  تضمنت      

 :وبالشكل االتي  واألهلية( الحكومية)كافة  جامعاتفي ال

 

 .تحسين التصنيف الدولي للجامعات -0

 .االكاديمي للجامعات العراقيةتطوير الجانب  -8

 .القطاع الخاص معتعزيز الشراكة  -3

 .الجامعات في المناطق المحررة وتأهيل أعمار إعادة -4

 

 عن طريقها يمكنوالتي  (ا  نشاط 87)وعددها  األنشطةمجموعة من  تثبيتتم  أعاله األهدافومن اجل تحقيق        

مدى  لقياس (ا  مؤشر 42)ولضمان دقة التنفيذ فقد تم صياغة مجموعه من المؤشرات وعددها  أعاله األهدافتحقيق 

 .ألهدافهاق النشاطات يتحق

البيانات  لجمع (Online) نظام الكترونيتحري الدقة والسرعة في جمع البيانات واستخالص النتائج تم تصميم ل       

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة  شرافبإعدد من الدوائر المعنية عن  فضالا  الحكومية واألهلية من الجامعات

 المعتمدة.النشاطات والمؤشرات  وأعداد األهداف يوضح خالصة أدناهوالجدول 

 

 

 عدد المؤشرات عدد النشاطات األهداف ت

 87 01 تحسين التصنيف الدولي للجامعات 0

 01 4 تطوير الجانب االكاديمي للجامعات العراقية 8

 3 3 القطاع الخاص معتعزيز الشراكة  3

 2 1 الجامعات في المناطق المحررة هيلوتأ عمارإ إعادة 4

 42 87 المجموع الكلي
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 : النتائج

 للجامعات:  الدولي التصنيف )األول( تحسينالهدف 

عدد من األنشطة والمؤشرات التي  ، عن طريقالهدف على الجامعات الحكومية واألهلية  ركز هذا     

 :بالشكل االتيتحسين التصنيف الدولي للجامعات  إلىتهدف 

 :هالمؤشر أدناعن طريق  قياسه تم الذي/  البحوث نشر يخص فيما المالية التخصيصات ( زيادة1-1النشاط ) -

 كوباسس ضمن الرصينة والمجالت العالمية المؤتمرات في العلمية البحوث لنشر المالية التخصيصات نسبة 

 ما يقاربو 9102لعام /( %13) يقارببلغت ما  اذكانت نوعاً ما قليلة  والتي للجامعات الحكومية  وكالريفيت

 .9191لعام / (7)%

 (%31)وبحدود  و 9102لعام / (%23) فان نسبة التخصيصات المالية بحدود جامعات والكليات االهليةالأما 

ً  9191 /لعام  كلالشفي الجامعات الحكومية وكما موضح في  المالية من نسبة التخصيصات وهي اعلى نسبيا

 .(1رقم )

 

 : نسبة التخصيصات المالية لنشر البحوث العلمية (1الشكل رقم )

 

 :المؤشر أدناه عن طريق قياسه تم :العالمية الجامعات مع بالتعاون الدولية المؤتمرات زيادة( 2-1النشاط ) -

  زيادة واضحة الجامعات الحكوميةعدد المؤتمرات الدولية من مجموع المؤتمرات الكلية المقامة في نسبة زيادة 

 (.%49) بلغت 9191وفي عام / (%38) 9102بلغت في عام / اذ

 

2019 2020

نسبة التخصيصات المالية لنشر البحوث 
العلمية في المؤتمرات العالمية والمجالت 

)%(  الرصينة ضمن سكوباس وكالريفيت 
للجامعات الحكومية

13.6 7.542857

نسبة التخصيصات المالية لنشر البحوث 
العلمية في المؤتمرات العالمية والمجالت 

)%(  الرصينة ضمن سكوباس وكالريفيت 
للجامعات والكليات االهلية

23.795454 30.568181

نسبة التخصيصات المالية لنشر البحوث العلمية
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ل بشك تراوحت اذفي الجامعات الحكومية  فكانت النسب اقل مما عليه لجامعات والكليات االهليةا بشأن أما 

 .(2) رقم الشكلمبين في  وكما 9191و  9102لعامي  (%26-%25) تقريبي

 

 : نسبة المؤتمرات الدولية(2الشكل رقم )

ر المؤشعن طريق  قياسه تم الذي :المكتبات في المستخدمة الحديثة المنهجية ( زيادة المصادر3-1النشاط ) -

 أدناه:

  يادة ز نالحظ فيهاأعداد المصادر المنهجية الحديثة المضافة إلى العدد الكلي في الجامعات الحكومية واألهلية

وكذلك الحال في  (%19) 9191وفي عام / (%21) 9102لعام / الجامعات الحكوميةت في بلغ اذواضحة 

وكما مبين في  (%31.2) 9191/وفي عام ( %25.6) 9102بلغت في عام / اذ الجامعات والكليات االهلية

 .(3الشكل رقم )

 

 : زيادة المصادر المنهجية البحثية (3الشكل رقم )

 

38.8

49.771428

25.318181

26.15909

2019

2020

نسبة المؤتمرات الدولية

)%(نسبة عدد المؤتمرات الدولية على عدد المؤتمرات الكلي المقامة في الجامعات والكليات االهلية 

)%(نسبة عدد المؤتمرات الدولية على عدد المؤتمرات الكلي المقامة في الجامعات الحكومية 

2019 2020

20.114285 19.342857
25.65909

31.272727

زيادة المصادر المنهجية الحديثة

)%(وميةنسبة عدد المصادر المنهجية الحديثة المضافة الى العدد الكلي في المكتبات الجامعية في الجامعات الحك

يات االهلية نسبة عدد المصادر المنهجية الحديثة المضافة الى العدد الكلي في المكتبات الجامعية في الجامعات والكل
)%(



 

 7     دائرة الدراسات والتخطيط والمتاب

 (8188-8102) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنمية الوطنيةخطة 

  دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 

 حثالب مهارات في التدريب نيوتحس العالمية المجالت في النشر سياسات في المعرفة ( زيادة4-1النشاط ) -

 :المؤشرات أدناه عن طريق قياسه تم الذي:  العالمي العلمي

 2121لعام / جامعات الحكوميةلللنشر في المجالت العالمية اسات اسيالمعرفة بفي هنالك زيادة  أ , ب, ج .

والمتضمنة أعداد الموضحة في الشكل ادناه  )أ ، ب ، ج(الثالثة مؤشرات الوعلى مستوى  2119في عام / عنها

بة أعداد نس فضالً عنن المشاركين في الدورات و أعداد الدورات المقدمة في مراكز التعليم المستمر يالتدريسي

 .(4رقم )الشكل ن المشاركين في تلك الدورات من العدد الكلي وكما مبين في يالتدريسي

 

 في المجالت العالمية للجامعات الحكومية : زيادة المعرفة في سياسات النشر (4الشكل رقم )

عام لالمجالت العالمية   لنشر فيسياسات ازيادة في المعرفة ب نالحظ اذ لجامعات والكليات االهليةا االمر نفسه بشأن

 .(5رقم )الشكل  وكما مبين في)أ ب ، ج(  ةالثالث مؤشراتالوعلى مستوى  2119عام /في  عنها 2121/

 

 المجالت العالمية للجامعات والكليات االهلية: زيادة المعرفة في سياسات النشر في  (5) رقم الشكل

5612
378 29.228571

22325
505 35.228571

عدد التدريسيين المشاركين في الدورات 
ةالخاصة بطريقة النشر في المجالت العالمي

عدد الدورات الخاصة بطريقة النشر في 
مر في المجالت العالمية في مراكز التعليم المست

الجامعات

دورات نسبة عدد التدريسيين المشاركين في ال
ة الخاصة بطريقة النشر في المجالت العالمي

)%(لعدد التدريسيين الكلي 

في زيادة المعرفة في سياسات النشر في المجالت العالمية وتحسين التدريب
مهارات البحث العلمي العالمي للجامعات الحكومية للمؤشرات أ ، ب ، ج

2019 2020

عدد التدريسيين المشاركين في الدورات 
الخاصة بطريقة النشر في المجالت 

العالمية

عدد الدورات الخاصة بطريقة النشر في 
المجالت العالمية في مراكز التعليم 

المستمر في الجامعات

نسبة عدد التدريسيين المشاركين في 
الدورات الخاصة بطريقة النشر في 
المجالت العالمية لعدد التدريسيين الكلي

)%(

2020 2868 483 43.318181

2019 2334 357 35.363636

ي مهارات زيادة المعرفة في سياسات النشر في المجالت العالمية وتحسين التدريب ف
البحث العلمي العالمي للجامعات والكليات االهلية للمؤشرات أ، ب ، ج
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 :المؤشر أدناه عن طريق قياسه تم والذي : األجنبية المؤسسات في المتعينين عدد ( زيادة5-1النشاط ) -

 و في أ الجامعات الحكوميةألعداد الخريجين العراقيين الذي يعملون في مؤسسات دولية سواء في زيادة  نالحظ

 .(6رقم )الشكل وكما مبين في  9102في عام / عنه 9191عام /ل  االهليةالجامعات والكليات 

 

 : عدد المتعينين في المؤسسات االجنبية(6) رقم الشكل

 هقياس تم الذي: الدولية للمواصفات البحثية والمراكز والمختبرات األبنية مةمواء على ( العمل6-1النشاط ) -

 :المؤشر أدناه عن طريق

  الكليات الجامعات وعدد األبنية والمختبرات والمراكز البحثية ذات المواصفات الدولية في  نسبةزيادة في هنالك

 رقم الشكل وكما مبين في (%3) الجامعات الحكوميةالزيادة في في حين كانت  (%6) الزيادةبلغت  اذ االهلية

(7). 

 

 للمواصفات الدوليةمة االبنية والمختبرات والمراكز البحثية : مواء (7) رقم الشكل

1217

1716

521
812

2019 2020

زيادة عدد المتعينين في المؤسسات االجنبية

عدد الخريجين العراقيين المتعينين في مؤسسات دولية في الجامعات الحكومية 

عدد الخريجين العراقيين المتعينين في مؤسسات دولية في الجامعات والكليات االهلية

23.4
26.171428

49.272727
55.340909

2019 2020

مواءمة االبنية والمختبرات والمراكز البحثية للمواصفات الدولية
لبحثية نسبة عدد االبنية والمختبرات والمراكز البحثية ذات المواصفات الدولية الى عدد االبنية والمختبرات والمراكز ا

في الجامعات الحكومية)%( الكلي 
لبحثية نسبة عدد االبنية والمختبرات والمراكز البحثية ذات المواصفات الدولية الى عدد االبنية والمختبرات والمراكز ا

في الجامعات والكليات االهلية)%( الكلي 
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 والمعدات الحديثة األجهزة زيادة و الدراسية القاعات في التعليمية المستلزمات ( تحسين7-1النشاط ) -

 :المؤشر أدناهعن طريق  قياسه تم والذي :العلمية البحوث إنجاز في الحديثة والتقنيات

 مجهزة بمستلزمات  9191و 9102/لعام الجامعات الحكومية من القاعات الدراسية في %51 ما يقارب نسبة

  .(8رقم )الشكل وكما مبين في  (%71)فما يقارب الجامعات والكليات االهلية  أماتعليمية حديثة 

 

 : زيادة المستلزمات التعليمية في القاعات الدراسية(8) رقم الشكل

ن ع قياسه تم الذي :األجانب والتدريسيين األجنبية الجامعات مع األكاديمية العالقات ( تحسين8-1النشاط ) -

 المؤشرات أدناه :طريق 

مذكرة  912) للجامعات الحكومية 2121 و 2119مجموع عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم لعامي  , ب . أ

 ( ،مذكرة واتفاقية 902) وللعامين ذاتهما لجامعات والكليات االهليةا( في حين بلغ مجموعها في واتفاقية

 للجامعات الحكومية 2121و  2119لعامي  بلغت عدد المؤتمرات المشتركة مع الجامعات األجنبية أما

رقم  الشكلوكما موضح في  (اً مؤتمر 001) لجامعات والكليات االهليةكانت في ا( في حين اً مؤتمر 070)

(9). 

 

 والتدريسيين االجانبنبية :تحسين العالقات االكاديمية مع الجامعات االج(9) رقم الشكل

67.113636
74.090909

48.542857
54.457142

2019 2020

زيادة المستلزمات التعليمية في القاعات الدراسية

عات في الجام)%( نسبة عدد القاعات الدراسية المجهزة بالمستلزمات التعليمية الحديثة على عدد القاعات الكلي 
والكليات االهلية

عات في الجام)%( نسبة عدد القاعات الدراسية المجهزة بالمستلزمات التعليمية الحديثة على عدد القاعات الكلي 
الحكومية

عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
بين الجامعة من جهة وبين 

الجامعات االجنبية الرصينة من 
جهة اخرى

عدد المؤتمرات المشتركة مع 
الجامعات االجنبية

عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
بين الجامعة من جهة وبين 

الجامعات االجنبية الرصينة من 
جهة اخرى

عدد المؤتمرات المشتركة مع 
الجامعات االجنبية

للجامعات الحكومية للجامعات والكليات االهلية

2019 124 74 103 59

2020 79 97 110 57

تحسين العالقات االكاديمية مع الجامعات االجنبية والتدريسيين االجانب
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 والذي :لهم العراقية وارتفاع عدد الزماالت  األجانبالالزمة لقبول الطلبة  اإلجراءاتتحسين  (9-1النشاط ) -

 المؤشرات أدناه : عن طريق قياسه تم

الشكل وكما مبين في  (%2-1) 9191و 9102عامي  فيتراوحت ن يليحبالنسبة للمالطلبة األجانب  أعداد .أ

 .(11رقم )

 

 : نسبة الطلبة االجانب الى الطلبة المحليين(11) رقم الشكل

 9191و  9102لعامي  %17نسبة عدد الملحقيات التي تروج للزماالت على مواقعها اإللكترونية قد بلغت  .ب

 .(11رقم ) الشكلوكما مبين في 

 

 االلكترونية: نسبة عدد الملحقيات التي تروج للزماالت على مواقعها (11) رقم الشكل

 المؤشرات أدناه:عن طريق  قياسه تم والذي / للتدريسيين اإلنكليزية اللغة ( تحسين11-1النشاط ) -

في مراكز التعليم  2121و  2119بلغت مجموع عدد الدورات الخاصةةةةةةة باللغة اإلنكليزية لعامي  أ , ب .

 .(دورة 331) بلغت االهلية الجامعات والكلياتفي  أما (دورة 937) الجامعات الحكوميةالمستمر في 

 9191ن المشتركين في دورات اللغة اإلنكليزية لعام /يكما باإلمكان مالحظة زيادة في نسبة عدد التدريسي

 .(12رقم )الشكل وكما مبين في  الجامعات الحكومية أو الجامعات والكليات األهليةسواء في 

 

2% 1%

98% 99%

2019 2020

نسبة عدد الطلبة االجانب الى الطلبة المحليين

نسبة الطلبة االجانب نسبة الطلبة المحليين

67%

ة الى نسبة عدد الملحقيات التي تروج للزماالت على مواقعها االلكتروني
2020و 2019العدد الكلي للملحقيات  لعام 
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 للتدريسيين: تحسين اللغة االنكليزية (12) رقم الشكل

 المؤشرات أدناه:عن طريق  قياسه تم الذي /الرصينة العالمية المجالت في النشر ( تحسين11-1النشاط ) -

ة سكوباس دمية الرصينة ضمن قاعالهنالك زيادة كبيرة في عدد البحوث المنشورة في المجالت الع  .أ

لتكون  2121/عام  اثناءوازدادت  (ا  بحث 13129) 2119بلغت عام / اذ الجامعات الحكوميةوكالريفيت في 

 2121و  2119لعام / مالي عدد البحوث المنشورةفكان إج االهلية اتالجامعات والكلي أما،  (ا  بحث 18391)

 .(13الشكل رقم )وكما مبين في  (2723)

 

 : تحسين النشر في المجالت العالمية الرصينة (13) رقم الشكل

 

479

23.857142

140

24.704545

458

26.828571

191

29.931818

مر في عدد الدورات الخاصة باللغة االنكليزية في مراكز التعليم المست
الجامعات

ة الى عدد نسبة عدد التدريسيين المشتركين في دورات اللغة االنكليزي
)%(التدريسيين الكلي 

مر في عدد الدورات الخاصة باللغة االنكليزية في مراكز التعليم المست
الجامعات

ة الى عدد نسبة عدد التدريسيين المشتركين في دورات اللغة االنكليزي
)%(التدريسيين الكلي 
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تحسين اللغة االنكليزية للتدريسيين

2020 2019

2019 2020

13129

18391

1116 1607

تحسين النشر في المجالت العالمية الرصينة

عدد البحوث المنشورة في المجالت العلمية الرصينة ضمن قاعدة سكوباس وكالريفيت في الجامعات الحكومية

عدد البحوث المنشورة في المجالت العلمية الرصينة ضمن قاعدة سكوباس وكالريفيت للجامعات الحكومية واالهلية
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جامعات للعدد البحوث المنشورة من قبل التدريسيين ضمن قاعدة بيانات سكوباس وكالريفيت ان نسبة  .ب

الجامعات والكليات  أما، ( %43)لتكون  9191وازدادت في عام / (%32) 9102في عام /الحكومية 

 (.%26) 9191وفي عام /( %18) 9102فقد بلغت في عام /االهلية 

البحوث المنشورة ضمن قاعدة بيانات سكوباس وكالريفيت إلى العدد الكلي من البحوث كذلك الحال فيما يخص نسبة عدد 

الشكل رقم في وكما مبين  9191فهنالك زيادة بالنسب لعام  سواء للجامعات الحكومية أو الجامعات والكليات االهلية

(14). 

 

 سكوباس وكالريفيتالبحوث المنشورة من قبل التدريسيين ضمن قاعدة بيانات :(14) رقم الشكل 

 وللقب الالزمة اإلجراءات نيتحس و العراقية الجامعات في للدراسة الترويج إجراءات ( تسهيل12-1النشاط ) -

 المؤشر أدناه:عن طريق  قياسه تم الذي/ األجانب الطلبة

لعراقية ا لم تتوفر بيانات دقيقة عن عدد الندوات وورش العمل التي تقيمها الملحقيات الثقافية في السفارات .أ

 .9191و  9102لعامي  لتعريف الجامعات األجنبية بإجراءات قبول الطلبة األجانب

 

تم  /ئرالزا األستاذ/  الدولية التدريسية الكفاءات استقطاب في الثقافي التعاون مجال ( تطوير13-1النشاط ) -

 المؤشرات أدناه:قياسه عن طريق 

األجانب الذين قدموا محاضرات وندوات وورش تدريبية ضمن برنامج األستاذ بلغ مجموع عدد التدريسيين  .أ

رقم الشكل وكما مبين في  (ا  استاذ 781) 2121و 2119ولعامي  الجامعات الحكومية واألهليةالزائر في 

(15). 

 

32.4

52.6

18.977272

37.977272
43.714285

58.742857

26.886363

48.545454

نسبة عدد البحوث المنشورة من
قبل التدريسيين ضمن قاعدة 
د سكوباس وكالريفيت على العد

)%( الكلي للتدريسيين 

نسبة عدد البحوث المنشورة من
قبل التدريسيين ضمن قاعدة 
سكوباس وكالريفيت على عدد 

)%(البحوث الكلي المنشور 

نسبة عدد البحوث المنشورة من
قبل التدريسيين ضمن قاعدة 
د سكوباس وكالريفيت على العد

)%(الكلي للتدريسيين 

نسبة عدد البحوث المنشورة من
قبل التدريسيين ضمن قاعدة 
سكوباس وكالريفيت على عدد 

)%(البحوث الكلي المنشور 

للجامعات الحكومية للجامعات والكليات االهلية

2019 2020
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 (: تطوير مجال التعاون الثقافي في استقطاب الكفاءات التدريسية الدولية15) رقم الشكل

 245) 2119/بلغ عدد الندوات والبرامج التي أقامتها الملحقيات الثقافية الستقطاب األستاذ الزائر في عام  .ب

 .(16رقم ) الشكلوكما مبين في ( ة وبرنامجندو 58) 2121عام /وفي ( ندوة وبرنامج

 

 الستقطاب االستاذ الزائر: الندوات والبرامج التي اقامتها الملحقيات الثقافية في السفارات (16) رقم الشكل

 : لم تتوفر بيانات هذا المؤشر.واألجانب العراقيين الباحثين بين المشتركة البحوث عدد .ت

 المؤشرات أدناه: عن طريق قياسه تم الذي :االهلية الجامعات مسارات ( تقييم14-1النشاط ) -

 : لم تتوفر بيانات هذا المؤشر.التنافسي االمتحان بحسب السنوي التقييم .أ

168 136

781

318

159

عدد // للجامعات الحكومية 
دموا التدريسيين االجانب الذين ق

محاضرات وندوات وورش 
اذ تدريبية ضمن برنامج االست

الزائر 

// للجامعات والكليات االهلية 
ن عدد التدريسيين االجانب الذي
قدموا محاضرات وندوات 

وورش تدريبية ضمن برنامج 
االستاذ الزائر

المجموع

تطوير مجال التعاون الثقافي في استقطاب الكفاءات
التدريسية الدولية

2019 2020

2019 2020

245 58

ات عدد الندوات والبرامج التي اقامتها الملحقيات الثقافية في السفار
العراقية الستقطاب االستاذ الزائر
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 المؤشر. اللتدريسي: لم تتوفر بيانات هذ الطالب نسبة .ب

 .المؤشر اهذ بيانات تتوفر : لمعدد التدريسيين الكلي في الجامعة إلى.عدد التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه  .ت

 الجامعات العراقية المنضوية تحت التصنيفات الدولية المعتمدة ان عدد :الدولية التصنيفات في الجامعات دخول .ث

وباالمكان مالحظة تقدم في عدد الجامعات الحكومية واالهلية الداخلة  ادناه الجدول الحكومية واالهلية مبينة في

 : يوضح ذلك( 17رقم )والشكل  9102لما هي عليها في عام / 9191في التصنيفات لعام /

 اسم التصنيف

 2121لعام / 2119لعام /

عدد 

الجامعات 

 الحكومية

عدد الجامعات 

والكليات 

 االهلية

عدد 

الجامعات 

 الكلي

عدد 

الجامعات 

 الحكومية

عدد 

الجامعات 

والكليات 

 االهلية

عدد 

الجامعات 

 الكلي

 0 0 0 0 0 0 شنغهاي الصيني

 2 0 2 1 0 1 التايمز البريطاني

 5 0 5 3 0 3 البريطاني  QSتصنيف 

 18 0 18 10 0 10 االسباني  Scimagoتصنيف 

 60 26 34 44 18 26 االندونوسي Greenmetricsتصنيف 

 3 0 3 4 0 4 التركي URAPتصنيف 

 76 40 36 66 32 34 االسباني  Webometricsتصنيف 

 

 

 العراقية المنضوية تحت التصنيفات الدولية المعتمدة :الجامعات(17) رقم الشكل

 

00 12

66

76

35
10

18

44

60

43

2020/عدد الجامعات الكلي لعام 2019/عدد الجامعات الكلي لعام 

ةالجامعات العراقية المنضوية تحت التصنيفات الدولية المعتمد

شنغهاي الصيني التايمز البريطاني االسباني  Webometricsتصنيف 

البريطاني  QSتصنيف  االسباني  Scimagoتصنيف  االندونوسي Greenmetricsتصنيف 

التركي URAPتصنيف 
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 9191( وفي عام /%29) 9102نسبة عدد المتخرجين في الجامعات والكليات االهلية من العدد الكلي في عام / .ج

 .(18رقم )الشكل ( وكما مبين في 32%)

 

 : نسبة المتخرجين من العدد الكلي للطلبة من المرحلة االخيرة في الجامعات والكليات االهلية(18) رقم الشكل

الخاصة المعايير كافة األدلة و اكمالتم  :الجودة ضمان ومعايير أدلة متطلبات اكمال( 15-1النشاط ) -

 .(19الشكل رقم )قي وكما مبين كافة بضمان الجودة 

 

 : نسبة عدد االدلة والمعايير الخاصة لضمان الجودة(19) رقم الشكل

  العراقية: للجامعات االكاديمي الجانب ( تطوير الثاني) الهدف
عن طريق  قياسه تم الذي العلمي البحث وأساليب مهارات في تدريبية عمل ورش إقامة( 1-2النشاط ) -

 المؤشرات أدناه:

 2119عن الدورات المقامة في هذه المجال بلغت في عام / الجامعات الحكوميةفي ن يرضا غالبية التدريسينسبة  .أ

فبلغت نسبة رضا التدريسيين عن هذه  الجامعات والكليات االهليةفي  أما( ، %38) 9191وفي عام /( 78%)

 .(21رقم )الشكل وكما مبين في  (%63) 2121/ولعام (%58) 2119الدورات لعام /

 

2019 2020

95%

83%

حلة نسبة المتخرجين من العدد الكلي للطلبة في المر
االخيرة في الجامعات والكليات االهلية

100%

ودة نسبة عدد االدلة والمعايير الخاصة لضمان الج
على العدد الكلي المخطط
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 : نسبة رضا التدريسيين على الدورات (21) رقم الشكل

ن يفي مراكز التعليم المستمر لتطوير مهارات التدريسي الجامعات الحكومية واألهليةعدد الورش المقامة في  .ب

رقم الشكل وكما مبين في  2121ورشة( لعام / 966)و 2119ورشة( لعام/  812) في أساليب البحث العلمي

(21). 

 

: عدد الورش المقامة في مراكز التعليم المستمر والخاصة بتطوير مهارات التدريسيين في اساليب (21) رقم الشكل

 البحث العلمي

 وأساليب مهارات في تدريبية عمل ورش ودخلوا سنوات( 1) تعيينهم علىيمض  لم التدريسيين الذين نسبة بلغت .ت

بلغت  2121/وفي عام ( %34)2119/في عام  الجامعات الحكوميةفي  منهم الكلي العدد إلى العلمي البحث

 (%36) 2121وفي عام/ (%33) 2119/فبلغت النسبة في عام  الجامعات والكليات االهلية أما،  (36%)

 .(22رقم )الشكل وكما مبين في 

 

78

58.3

84.1

63.8
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في)%( رضا التدريسيين المتدربين عن هذه الدورات 
الجامعات الحكومية

في)%( رضا التدريسيين المتدربين عن هذه الدورات 
الجامعات والكليات االهلية

2020 2019

2019 2020

802 966

ز عدد الورش التي تقيمها الجامعات الحكومية واالهلية في مراك
ي اساليب التعليم المستمر بخصوص تطوير مهارات التدريسيين ف

البحث العلمي

2019 2020
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 سنوات وتم تدريبهم على اساليب البحث العلمي 6نهم يعلى تعي : نسبة التدريسيين الذين لم يمض(22) رقم الشكل

 ورش عمل لمهارات واساليب البحث العلمي الى العدد الكلي منهمعن طريق 

المؤشر عن طريق  قياسه تم الذي،  المتميزة العالمية الجامعات في خارجية ابتعاث ( برامج2-2النشاط ) -

 أدناه:

 تصنيف في ةمتقدم كزامر تحتل الجامعات التي في التدريسيين من المبتعثين نسبة تراوحت QS (300 فما 

وكما  ( للجامعات الحكومية واألهلية%16-%6)بين  2121و  2119لعامي  )%( الكلي المبتعثين إلى( دون

 .(23رقم )الشكل مبين في 

 

 QS: نسبة المبتعثين من التدريسيين في الجامعات التي تحتل مراكز متقدمة في تصنيف (23) رقم الشكل
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الى المبتعثين ( فما دون300)(QS(نسبة المبتعثين من التدريسيين في الجامعات التي تحتل مركز متقدم في تصنيف 

في الجامعات الحكومية)%( الكلي 

الى المبتعثين ( فما دون300)(QS(نسبة المبتعثين من التدريسيين في الجامعات التي تحتل مركز متقدم في تصنيف 

في الجامعات والكليات االهلية)%( الكلي 
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 المؤشرات أدناه: عن طريق قياسه تم الذي /التدريس طرائق ( تحديث3-2النشاط ) -

ممن تدريسي(  786) 2121و 2119ولعام  الجامعات الحكومية واألهليةن في يبلغ أجمالي عدد التدريسي  .أ

 .(24رقم )الشكل وكما مبين في  دولية في طرائق التدريس لديهم شهادات

 

 :التدريسيين الذي لديهم شهادات دولية في طرائق التدريس(24) رقم الشكل

ي أعداد نالحظ ارتفاع فالمعلومة  التدريسيين لوسائل االتصال الحديثة في التدريس وإيصال مدى استعمال  .ب

على مستوى  (%91)و   الجامعات الحكوميةعلى مستوى  %93وصلت  اذ 2121لعام /ن يالتدريسي

 (.25رقم )الشكل وكما مبين في  الجامعات والكليات االهلية

 

 (: مدى استخدام التدريسيين لوسائل االتصال الحديثة25) رقم الشكل

 اثناء (%75-71)ان نسبة رضا التدريسيين على الدورات المقدمة في مراكز التعليم المستمر بلغت بحدود  .ت

 (.26رقم )الشكل وكما مبين في  2121و  2119عامي 

786

ي عدد التدريسيين الذين لديهم شهادات دولية ف
ةطرائق التدريس في الجامعات الحكومية واالهلي

0 20 40 60 80 100
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جامعات وكليات اهلية 75.7 91.4

جامعات حكومية 75 93.5

مدى استعمال التدريسيين لوسائل االتصال
ةالحديثة في تدريس الطالبة وايصال المعلوم
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 (:نسبة رضا المتدرب التدريسي على الدورات التدريبية26) رقم الشكل

 اه:المؤشرات أدنعن طريق  قياسه تم والذي /والتطبيقي العلمي البحث في الجامعات دور ( تعزيز4-2النشاط ) -

بحث لعام  3155)بلغت عدد البحوث التطبيقية المطبقة في القطاع العام  لجامعات الحكوميةل:   ج ، ب ، أ

 (2121لعام / 4494و  2119

لعام  3462و  2119لعام/ 2529عدد البحوث التطبيقية في القطاع الخاص )سوق العمل ( فقد بلغ ) أما

/2121. ) 

 871و  2119عام / اثناءشركة  919فكانت ) أعداد الشركات التي تعاملت مع الجامعة لحل مشكلة ما أما

 : (27رقم )كما مبين في الشكل  (2121عام / اثناءشركة 

 

 ( : تعزيز دور الجامعات في البحث العلمي والتطبيقي في الجامعات الحكومية 27) رقم الشكل

 

 

70%

75%

2019

2020

نسبة رضا المتدرب التدريسي على الدورات 
عليم التدريبية التي تقام في مراكز التطوير والت

المستمر

2019 2020

2529

3155
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4494

871

(لعملسوق ا)عدد البحوث التطبيقية المطبقة في القطاع الخاص 

عدد البحوث التطبيقية المطبقة في القطاع العام

ي عدد الشركات التي تعاملت مع الجامعة لحل مشكالت معينة ف
الشركة
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 (.28الشكل رقم )كما مبينة في  الجامعات والكليات االهليةأعداد البحوث المطبقة في القطاع العام والخاص في  أما

 

 تعزيز دور الجامعات في البحث العلمي والتطبيقي في الجامعات الحكومية (28) رقم الشكل

  الخاص: القطاع مع الشراكة ( تعزيز الثالث) الهدف

 المؤشرات أدناه:عن طريق  قياسه تم الذي: الخريجين للطلبة الريادية ( المشاريع1-3النشاط ) -

 يةالجامعات الحكومفي  تسهيل الموافقات أوعدد هذه المشاريع التي كان للجامعة دور فيها سواء بالتدريب ان   .أ

 مشروع( 238) 2121ولعام  مشروع ( 455) 2119لعام /

وكما  مشروع( 451) 2121ولعام / مشروع( 271) 2119عام / اثناءفكانت الجامعات والكليات االهلية  أما

 (.29الشكل رقم )مبين في 

 

 (: عدد المشاريع التي كان للجامعة دور فيها بالتدريب وتسهيل الموافقات29) رقم الشكل

268

378

68

376

430

84

(العملسوق)عدد البحوث التطبيقية المطبقة في القطاع الخاص 

عدد البحوث التطبيقية المطبقة في القطاع العام

ي عدد الشركات التي تعاملت مع الجامعة لحل مشكالت معينة ف
الشركة
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عدد المشاريع التي كان للجامعة دور فيها سواء بالتدريب او تسهيل// الجامعات الحكومية 
الموافقات

سهيل عدد المشاريع التي كان للجامعة دور فيها سواء بالتدريب او ت// الجامعات والكليات االهلية 
الموافقات
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 :اط تم االعتماد على المؤشر االتيولقياس هذا النش / فتح فروع للجامعات العالمية في العراق( 2-3النشاط ) -

  الرصينة والحاصلة على تسلسل متقدم ضمن تصنيف  األجنبيةعدد الجامعات(QS) (211  التي تم )فما دون

 .(لم يتم فتح هكذا جامعات)/  فتحها في داخل العراق

ولقياس هذا النشاط  / قانون الشراكة مع القطاع الخاص طريق عنكمال المشاريع المتوقفة ( ا3-3النشاط ) -

 تم االعتماد على المؤشر االتي :

  غير معمول به/  العدد الكلي )%( إلىالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق نسبة المشاريع المنجزة. 

  :إعادة إعمار وتأهيل الجامعات في المناطق المحررة )الرابع(الهدف 

الهدف ركز على الجامعات الحكومية التي تقع في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة "داعش"  ان هذا

وهي )الموصل ، تكريت ، األنبار ، سامراء ، نينوى ، الفلوجة ، تلعفر ، الحمدانية ، التقنية الشمالية( 

 االتي: ألنشطة والمؤشرات الخاصة بإعادة إعمارها وبالشكل وتضمن عدد من ا

لقياس هذا النشاط تم االعتماد  :المجتمعي االندماج حول واجتماعية ثقافية برامج وتنفيذ ( إعداد1-4ط )النشا -

 : اآلتية اتعلى المؤشر

 2119عام / للجامعات في المناطق المحررة المجتمعي االندماج حول واالجتماعية الثقافية البرامج بلغ عدد  .أ

 (.31رقم )الشكل وكما موضح في  برنامج( 118) 2121ولعام / (ا  برنامج 98)

 

 ( : اعداد وتنفيذ برامج ثقافية واجتماعية حول االندماج المجتمعي31) رقم الشكل

 الكلي لعددا إلى والموظفين التدريسيين من المجتمعي االندماج بدورات ينالفعلي المشتركين نسبة ب , ت .

الى نسبة الوكذلك الحال ب( %37) 2121وفي عام / (%31)2119/ بلغت عام اذ (%7)بمقدار  ازدادت

 9102بلغت في عام / اذإلى العدد الكلي  الطلبة من المجتمعي االندماج بدورات ينالفعلي المشتركين نسبة

 (.31رقم )الشكل وكما مبين في  (%38) 9191وفي عام / (35%)

 

 

 

98
118

2019 2020

إعداد وتنفيذ برامج ثقافية واجتماعية حول االندماج المجتمعي

2019 2020
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 نسبة المشتركين بدورات االندماج المجتمعي(: 31) رقم الشكل

 لتحتيةا البنى كليا و تأهيل تضررا المتضررة الجامعية واألبنية التحتية البنى إنشاء ( 3-4و  2-4النشاط ) -

 : اآلتية اتتم االعتماد على المؤشر ينالنشاط ياسولق  :جزئيا تضررا المتضررة الجامعية واألبنية

 نجازهاإ تم والتي كليا المتضررة التحتية والبنى المباني نسبةفي ( %5) وجود زيادة بمقدار لوحظ أ , ب .

فقد  تأهيل البنى التحتية أما (%33) 9191عام /وفي  (%93) 9102بلغت في عام / اذ الكلي العدد إلى

وكما مبين ( %41) 2121/ وفي عام( %45) 2119/بلغت في عام  اذ (%4) تراجعت نسبتها بمقدار

 (.32رقم )الشكل في 

 

 وتأهيل الجامعات في المناطق المحررةعمار ( : إعادة إ32) رقم الشكل

 

2019 2020

30

37.33333335.333333
38.888888

نسبة المشتركين بدورات االندماج المجتمعي

)%(نسبة المشتركين الفعلي بدورات االندماج المجتمعي من التدريسيين والموظفين الى العدد الكلي 

)%(نسبة المشتركين الفعلي بدورات االندماج المجتمعي من الطلبة الى عدد الطلبة الكلي 

28.888888

33.555555

45.222222

41.777777

2019

2020

إعادة إعمار وتأهيل الجامعات في المناطق المحررة

)%(نسبة المباني والبنى التحتية المتضررة جزئيا والتي تم انجازها الى العدد الكلي 

)%(نسبة المباني والبنى التحتية المتضررة كليا والتي تم انجازها الى العدد الكلي 
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النشاط تم االعتماد على المؤشر  ياسولق :األخرى المادية والمتطلبات والمختبرات اثاألث ( تجهيز4-4النشاط ) -

 :االتي

 (%55) 9102لعام/ المطلوب الكلي العدد إلى للجامعات المادية والمتطلبات ثاثاأل تجهيز من المنجز نسبة 

 (.33رقم )الشكل وكما في  (%43) 9191وفي عام/

 

 : نسبة المنجز من تجهيز المتطلبات المادية في المناطق المحررة(33) رقم الشكل

 اتالنشاط تم االعتماد على المؤشر ياسولق /المجتمعية والدراسات للتأهيل شعب ( استحداث5-4النشاط ) -

 : اآلتية

 حكوميةال العراقيةوفي الجامعات جميعاً في المناطق المحررة  والمتابعةوالتوظيف  التأهيلستحداث شعب إ  .أ

 (.34رقم )الشكل كما مبين في شعبة  29كافة لتبلغ 

 

 (: عدد شعب التأهيل والتوظيف والمتابعة المستحدثة34) رقم الشكل

  ؤشر.هذا الم/ لم تتوفر بيانات عن  العدد الكلي المطلوب إلى واألثاثنسبة المنجز من المستلزمات المادية  .ب

 
 

 

2019 2020

55.444444 43.666666

)%(نسبة المنجز من تجهيز االثاث والمتطلبات المادية للجامعات الى العدد الكلي المطلوب 

35

تحدثةعدد شعب التأهيل والتوظيف والمتابعة المس



 

 24     دائرة الدراسات والتخطيط والمتاب

 (8188-8102) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنمية الوطنيةخطة 

  دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 

 الخالصة:

 داف خطة التنمية الوطنية الخاصة في هذه الوزارةتحقيقها ألهاالطالع على االنشطة ومدى بعد        

 مالحظة االتي : التي تم تحليلها بإمكاننا المؤشراتبيانات عن طريق 
شةةةةةةةةاطات الن غالبيةةةةةةةةةتحقةةةةةةةةق  لةةةةةةةةوحظ )تحسددددددددين التصددددددددنيف الدددددددددولي للجامعددددددددات( :الهدددددددددف االول  -1

ً  أمةةةةةاوبنسةةةةةب تنفيةةةةةذ مختلفةةةةةة  فقةةةةةد  مةةةةةا االنشةةةةةطة التةةةةةي عانةةةةةت مةةةةةن نسةةةةةب انجةةةةةاز منخفضةةةةةة نوعةةةةةا

 :طرق معالجتها بالشكل االتي وواجهت تحديات ندرج ابرزها 

وعلةةةةةى وجةةةةةه صةةةةةات الماليةةةةةة ادت الةةةةةى قلةةةةةة نسةةةةةب االنجةةةةةاز فةةةةةي عةةةةةدد مةةةةةن االنشةةةةةطة قلةةةةةة التخصي -

 ضةةةةةةةمن الرصةةةةةةةينة والمجةةةةةةةالت العالميةةةةةةةة المةةةةةةةؤتمرات فةةةةةةةي العلميةةةةةةةة البحةةةةةةةوث نشةةةةةةةرالخصةةةةةةةوص 

تبةةةةةةرات والمراكةةةةةةز االبنيةةةةةةة والمخ فضةةةةةةالً عةةةةةةنفةةةةةةي الجامعةةةةةةات الحكوميةةةةةةة  وكالريفيةةةةةةت سةةةةةةكوباس

، عليةةةةةه هنالةةةةةك  لحديثةةةةةة والمعةةةةةداتوزيةةةةةادة االجهةةةةةزة االدوليةةةةةة مواصةةةةةفات ال تطةةةةةابقالبحثيةةةةةة التةةةةةي 

ضةةةةةرورة ملحةةةةةة لزيةةةةةادة نسةةةةةب التخصيصةةةةةات الماليةةةةةة لقطةةةةةاع التعلةةةةةيم بشةةةةةكل خةةةةةاص فةةةةةي السةةةةةنوات 

 متقدمة.انجاز دمة لتحقيق نسب القا

طلبةةةةةة للقبةةةةةول وزيةةةةةادة الزمةةةةةاالت العراقيةةةةةة اللتحسةةةةةين اجةةةةةراءات واقعيةةةةةة وعاجلةةةةةة اخةةةةةذ اجةةةةةراءات  -

 الملحقيات الثقافية. من قبلالترويج لها عن طريق االجانب 

 المةةةةةةةال )علةةةةةةةى مسةةةةةةةتوى السةةةةةةةعي نحةةةةةةةو اعةةةةةةةداد قاعةةةةةةةدة بيانةةةةةةةات للجامعةةةةةةةات والكليةةةةةةةات االهليةةةةةةةة  -

نسةةةةةةةةةبة الطالةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةى التدريسةةةةةةةةةي وبحسةةةةةةةةةب  فضةةةةةةةةةالً عةةةةةةةةةن التدريسةةةةةةةةةي واالبنيةةةةةةةةةة ومواقعهةةةةةةةةةا

 تحدث سنوياً وفصلياً ويتم تدقيق بياناتها بشكل دوري. ان التخصصات( على

تحقةةةةةةق االنشةةةةةةطة  لةةةةةةوحظ)تطددددددوير الجانددددددب االكدددددداديمي للجامعددددددات العراقيددددددة (  الهدددددددف الثدددددداني : -2

ن المبتعثةةةةةةين يالنشةةةةةاط الخةةةةةاص بنسةةةةةبة التدريسةةةةةيمةةةةةع الحاجةةةةةة لتعزيةةةةةةز ،  الثةةةةةاني الخاصةةةةةة بالهةةةةةدف

تحتةةةةةةل مراكةةةةةةز متقدمةةةةةةة فةةةةةةي التصةةةةةةنيفات الدوليةةةةةةة بالتخصيصةةةةةةات الماليةةةةةةة التةةةةةةي جامعةةةةةةات الفةةةةةةي 

 الالزمة لزيادة نسبتهم.

هةةةةةةذا  ضةةةةةةمنانشةةةةةةطة  لةةةةةةوحظ وجةةةةةةود (تعزيددددددز الشددددددراكة مددددددع القطدددددداع الخدددددداص) الهدددددددف الثالددددددث : -3

التةةةةةةةي تعيةةةةةةةق  التحةةةةةةةديات والصةةةةةةةعوباتتحديةةةةةةةد ليةةةةةةةتم عةةةةةةةن طريقهةةةةةةةا  ، لمراجعةةةةةةةة تحتةةةةةةةاجالهةةةةةةةدف 

المةةةةةةةةالي وعلةةةةةةةةى وجةةةةةةةةه الخصةةةةةةةةوص االنشةةةةةةةةطة  سةةةةةةةةواء مةةةةةةةةن الجانةةةةةةةةب التشةةةةةةةةريعي او تنفيةةةةةةةةذها

المشةةةةةةةاريع المتوقفةةةةةةةة  اكمةةةةةةةالرصةةةةةةةينة والخاصةةةةةةةة بفةةةةةةةتح فةةةةةةةروع لجامعةةةةةةةات عالميةةةةةةةة  والمؤشةةةةةةةرات

 الشراكة مع القطاع الخاص.ب والتعليمات النافذة الخاصة نيانوقالعن طريق 

فةةةةةي نةةةةةرى تقةةةةةدماً   )اعدددددادة اعمدددددار وتأهيدددددل الجامعدددددات فدددددي المنددددداطق المحدددددررة( :الهددددددف الرابدددددع  -4

تنفيةةةةةةذ بةةةةةرامج ثقافيةةةةةةة ة فيمةةةةةةا يخةةةةةص عةةةةةادة اعمةةةةةةار المنةةةةةاطق المحةةةةةررنسةةةةةب االنجةةةةةاز المتحققةةةةةةة إل

 فضةةةةةةةالً عةةةةةةةنحداث شةةةةةةةعب للتأهيةةةةةةةل والتوظيةةةةةةةف تسةةةةةةةتماعيةةةةةةةة حةةةةةةةول االنةةةةةةةدماج المجتمعةةةةةةةي واواج

االنشةةةةةةةاء والتأهيةةةةةةةل للبنةةةةةةةى نسةةةةةةةبة بخصةةةةةةةوص  أمةةةةةةةا، بالمتطلبةةةةةةةات الماديةةةةةةةة تبةةةةةةةرات ختجهيةةةةةةةز الم

بةةةةةةة وهةةةةةةا ال تلبةةةةةةي النسةةةةةةب المطلفهنالةةةةةةك نسةةةةةةب انجةةةةةةاز متحققةةةةةةة لكنيةةةةةةة للجامعةةةةةةات المتضةةةةةةررة التحت

 .لهذه الوزارة قلة التخصيصات المالية ببسب

التنميةةةةةةة  االهةةةةةةداف الخاصةةةةةةة فةةةةةةي هةةةةةةذه الةةةةةةوزارة ضةةةةةةمن خطةةةةةةةبنةةةةةةاًء علةةةةةةى مةةةةةةا ورد فةةةةةةي اعةةةةةةاله نجةةةةةةد ان 

ً تحةةةةةةةرز تقةةةةةةةدمومؤشةةةةةةةراتها كافةةةةةةةة انشةةةةةةةطتها ( ب9199-9103) الوطنيةةةةةةةة ً ملحوظةةةةةةة ا بةةةةةةةالرغم مةةةةةةةن ظةةةةةةةروف  ا

قلةةةةةة  هةةةةةيالتةةةةةي تواجةةةةةه بعةةةةةض االنشةةةةةطة  ال ان المشةةةةةكلة الرئيسةةةةةةسةةةةةنة السةةةةةابقة إال اثنةةةةةاءجائحةةةةةة كورونةةةةةا 

 التخصيصات المالية للقطاع التعليمي.
 


