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مقترحات ترصين التعليم العالي في العراق

لعراقافيالعاليالتعليمترصين)لجنةمناالعضاءوضع

مقترحاخمسين(50)ادناهاليهمالمشار(المستنصريةالجامعة/

مجموعةعلىالمقترحاتهذهوزعتالعاليالتعليملترصين

هازج/العلميوالبحثالعاليالتعليموزارةطلبتهاالتيالمحاور

في2886/مجالمرقمبكتابهاالعلميوالتقويماالشراف

المقترحاتمناخرىمجموعةوجودعنفضلا 22/11/2015

رفقتمقترحا(45)تضمنتمنفصلةاوراقفيقدمت

ا (95)المقترحاتاجماليليكونالرئيسةبالمقترحات .مقترحا



:اسماء اعضاء اللجنة اللذين وضعوا المقترحات

رئيسا............. مديرقسم التعليم المستمر/ إنعام علي توفيق  . د. أ1.

عضوا................ كلية العلوم السياسية/ طه حميد حسن . د. أ2.

عضوا................. كليةالهندسة/ محمود زكي عبدهللا . د. م.أ3.

عضوا............... كليةالتربية/ كاظم علي هادي الدفاعي. د. م. أ4.

عضوا.............. مديرقسم البحث والتطوير/خالد سهر محي. د. م. أ5.

عضو. ...مديرقسم ضمان الجودة وتقييم االداء/ بشارمكي نعمة. د. م. أ6.

...  يمديرمركز ابن سينا للتعليم االلكترون/ انورصبحي عبدالحسين. د. م7.

عضوا 



تفاصيل  مقترحات 

يةاالكاديموالنزاهةوالحرياتالجامعاتاستقللية:االولالمحور

:وتشمل:ةاالستقللي1.

الجامعاتوإبعادالمحاصصةموضوععنالجامعاتاستقللية-أ

اءالفضوجعلوالحزبية،المذهبيةواالنتماءاتالتسييسعن
ا الجامعي .العلميةللكفاءةوالمنصب.حراا،فضاءاعلميا

علىعلوةالمناسبالقرارواتخاذةالذاتياالدارةعلىالقدرة-ب

.داريةاالللقياداتنفسهاشؤونالجامعةوتدير.الذاتيةالمراقبة

يعاتوالتشر.التعليماتفيالعلميةاالقسامخصوصيةمراعاة.2
.القائمة



صصاتالتخمناهجفيالتوحيدفرضفيالعمداءولجانالقطاعيةالهيئاتمركزيةمنالتخفيف.3

.اههذااالتجفيوالجامعاتالكلياتبينالتنافسمنواسعقدروضمان.ومفرداتهاالعلمية

فيهتقراراالسيضمنبماالعاليللتعليمرصينةوماليةواداريةوعلميةتشريعيةمنظومةبناء.4
.العاليالتعليمواستقلليةوحمايةالسريعةوالقراراتاالجتهاداتعنبعيدا

صلحيةوتحديدوالعليااالوليةالدراساتفيالقبولوخططسياساتوضعالجامعاتمنح.5
.النافذةالقوانينوحسبوالمراقبةباالشرافالوزارة

لحيةصوللوزاره..واالداريةالعلميةالهيكليةوحسبوالنقلالتعيينصلحيةالجامعاتمنح.6
انترحنقذلكتحقيقعدمحالةوفيالنافذة،والقوانينالتعليماتوحسبوالمراقبةاالشراف

.القبولسنةفيالجامعاتوليسالكلياتبداللةرتبي(Ranking)تصنيفعمليةهناكيكون

لذاتياالتمويلالىللوصولللجامعاتالماليللستقللوجادةعمليةاستراتيجيةخططوضع.7
.والعليااالوليةالدراساتفيالطلبةوقبولالبحثيةلبرامجهاالكامل



راق دور التعليم المهني واهميته في الع: المحور الثاني

الجديد

ليمالتع)نظاماستحداثخللمنالعلميبالواقعاالرتقاء1.

وراجلقاءالموازيبالتعليموالمسمى(الخاصالصباحي

دوليابهامعمولجديدةعلميةنافذةوتعتبر.دراسية

.العلميبالواقعللرتقاء

فيالبكلوريوسبعدواحدهسنهلمدةعاليهدبلوماتفتح2.

منضالدولهمؤسساتتحتاجهاالتيالدقيقهالتخصصات

.المؤسساتهذهتخدمملكاتالعدادعملعقود



هج العمل على تنمية التعليم المهني من خلل رفده بالمنا. 3

تساعد الحديثه وبالكوادر العلميه والورش التطبيقيه التي

اتهم على فتح افاق المعرفه لدى الطلبه في مجال تخصص

يبا وبذلك يمكن رفد المعامل والمصانع بكوادر متدربه تدر

.نظريا وعمليا 

ةالمهنيالمعاهدتطويرخللمنالمهنيالتعليمترصين.4

اهجوالمنالتدريسيةبالملكاتودعمهاالتقنيةوالكليات

.والمختبراتالحديثةالعلمية

.المعاهدوالكلياتالىامكاناتتوفر.5



يمتطلبات ترصين التعليم االهل:المحور الثالث

رعناصبينالتكاملونعني:االستراتيجيةالتوجهات1.
ثمارواستاالستراتيجيةوالخطةواالهدافوالرسالةالرؤية

ادارةوخططالكاملةاالستراتيجيهالخططوانتاجالموارد
.بالتشكيلالتنفيذيةوالخططاالعمال،

لجامعةلمجالستشكيلتحيثمنللتعليمالترصينهيكلة2.
.واالفسامللكلياتومجالس

ةالمنتجالجامعةمشروعتنفيذعلىوالمراقبةاالشراف3.
سالتدري)الجامعةبوظائفوالمرتبطةالمتنوعةبنماذجها
.(المجتمعوخدمةالعلميوالبحث



إعادة النظر بملف التعليم األهلي واستمارة التقييم الجامعي .4

.عن المزاجية واالجتهادات الشخصيةوإبعادها

رص   فتح كليه جامعه للمتميزين بعد التخرج للتاهيل من اجل فتح ف. 5
.عمل للمتميزين فقط وفي جميع التخصصات

دةلمدراساتفتحيقترحالجامعياالستاذوتحفيزتطوراجلمن.6

داريهواالالعلميهللمناصبالمتميزاالستاذتاهيلاجلمناشهرست

االكاديميةالجامعاتورؤوساء,عمداءومعاونيناقسامروؤساءمن

)(العاليالتعليموزارة)العلقةذاتالجهاتاشرافتحتاالهلية
.(التخطيطووزارة

طبقتنانيجبلذاللدولهالداعمهالمؤسساتمنيعداالهليالتعليم.7

عليههوكماواالكاديميةالمؤسسيةالجودةمعاييرجميععليه
.الحكوميهللجامعات

يفالتألمجالفيالتشجيعالعاليالتعليمترصينمتطلباتمن.8
.العلميوالبحثوالترجمة



:  الحوكمة  واألداء المؤسسي :المحور الرابع 

:ويقسم الى قسمين هما
:ول الحوكمةالقسم األ

بيتطلالحوكمةومعاييرمبادىءلتطبيقالمؤسساتتأهيلنإ
:مايأتي

واللوائحوالسياساتواالجراءاتالمهاموادلةالتنظيميةالهياكلتحديث1.
عليميةالتاالدارة)جوانبهبجميعالمقترحالحوكمةنظاممعينسجمبماوالصالحيات

الخ...والقانونيةوالفنيةوالتقنية(،والتعليم

العملاعباءتحملعلىقادرينليكونواالحوكمةمجاالتفيالعاملينوتدريبتأهيل2.
.الجديد

كيكترونيااللالتوقيعواعتمادالحوكمةلتطبيقالمالئمةالقانونيةالتشريعاتوضع3.
.الرسميالطابعالكتبوتأخذرسميا  معتمدا  يكون

املينالعلدىااللكترونيةالحكومةتطبيقومفاهيمبأهميةالوعيزيادةعلىالعمل4.

.العالقةذويوالموظفين



الربطمجالفيالعملمعوقاتكللتالفيواسرعهااالتصالوسائلاحدثاعتماد.5

.الشبكي

قيمو،مبادئالعاماالطار:ويشملالعالميةوالمتطلباتللمكوناتوفقا  النظاماعداد.6

لجان،ةوالشفافي،االفصاح،المسؤولياتالتنفيذية،االدارةواللجان،المجالسالحوكمة

راكات،الشالمعلومات،ادارةالداخلي،التدقيقالداخليةوالرقابةالضبط،نظامالتدقيق

قواعدظمةانيخصفيما.والتقييموالمتابعةللتنفيذ،المنهجيةاالجتماعية،المسؤولية

.الصالحةللعملالتحتيةوالبنيةالصحيحةالبيانات

كونهاحالةفي(wireless)اللسلكياالتصالطريقعنشبكياا االداريةالوحداتربط.7

(LAN)الموقعيةالشبكةاسلوببأستخداميكونللمجمعالداخليوالربطمتباعدة

.احتياجهحسبكلالمستخدمةالوسائطواعتماد

مرحلةللكالدراسيةالمقرراتوتهيئةتسجيلفيالحديثةوالتقنياتالوسائلاستخدام.8

تدريسينالبينااللكترونيةالتواصلنظامواعتمادالمستطاعحسبالكليةفيقسمولكل

للتعليمدةمساعكعواملااللكتروينةاالمتحاناتالى،اضافة(االلكترونيالتعليم)والطلبة
.عنهبديلا وليسالتقليدي



:داء المؤسسياأل: لقسم الثانيا

المجتمعمعالجامعةتفاعلحيثمنللجامعةاالجتماعيةالوظيفهعلىالتاكيد.1

موتقدي،وتنميتةدمهقتشانهمامنكلتراحقوامشاكلهحلفيوالمساهمة
.المجتمعفيواالنتاجالعمللقطاعاتواستشاريةنيةفوعلميةخدمات

الجوائز،منحهمنظامواتباعالمتقدمةالعلميةااللقاببحملةاالهتمام.2
.التقاعدعلىاحالتهمبعدحتىبالجامعةللعملطابهمقواست

القبولوتعليماتضوابطعلىالعملخللمنالداخليةاالقسامعلىالعبءتقليل.3

فيواالنسانيةالعلميةاالختصاصاتمنعددقبولنحوالموجهةالمركزي
الداخليةاالقسامعلىالزخمتقليلوبالتاليمحافظاتهمجامعات



.إنهاء ملف التعيين بالوكالة للقيادات الجامعية واختيار القيادات الكفوءة. 4

. إلغاء المناصب والحلقات اإلدارية الزائدة وإلغاء االستثناءات. 5

ان االستتتاذ منظومتتة متكاملتتة واقتتع الحتتال تتتدهور الكفتتاءة الداخليتتة لهتتذه المنظومتتة . 6

. ممايتطلب بناء رأس المال البشرى راقى النوعية

الكليةالمواردتخصيصاعادةوللتعليم،المخصصةالماليةالمواردزيادة.7

ىفتستحقالتىالحاسمةاألولويةالراقىالبشرىالمالرأسواعطاءالمتاحة،

.زاهرمستقبلتخليق

عليمالتناتجوبينناحية،منالتنمية،ومستوىالعملسوقبينجوهرىخلل.8

االقتصادىالعائدووهنالعمالة،إنتاجيةضعفعلىينعكسناحيةأخرى،من

عرفةوموالمجتمعالجامعةبينالجسورمدالمفروضفمن.علىالتعليمواالجتماعى

وظيفيةدرجاتوتهياةللخرجينعملفرصايجادومحاولةالمجتمعحاجات

.للخريجين



:آلتيباندرجهاةأساسيأموريفللتعليمالتجديد.9

التعليم المستمر( أ

اجات التدريب وتجديد التدريب وإعادة التدريب، تلبية لح( ب

المجتمع المتغيرة ولحاجات                           مواقع 

.بوجه خاص( االقتصاديةواالجتماعية)العمل 

:ويعنى ذلك أمرين. التعلم الذاتى( ج
،استعمال التقنيات الحديثة، والتركيز على المتعلم-

(مرونة النظام التعليمى ((د



مية مع الجامعات العالمية الرصينة وتفعيل مشاريع التوأمة العلالجسورمد. 10

لك  واعتماد المناهج العلمية لت,لغرض تبادل الخبرات واالساتذة والمعلومات

التي تعتمد الجانبين النظري , للختصاصات العلمية كافة, الجامعات
.والتطبيقي



البحث العلمي والمراكز البحثية : المحور الخامس 

احديكونانعلىوالتاكيد.العلميةالترقياتبنظامالنظراعادة1.

عدالمسااالستاذ)لدرجتياالخصوعلىللترقيةالمقدمةالبحوث

ياناتالبقواعدضمنرصينةعالميةمجلةفيمنشورا(واالستاذية

.العالمية

مؤسساتمعالتعاقدصلحيةالبحثيةوالمراكزالجامعاتمنح2.

ةماليوباجورالعلميةنتاجاتهملتسويقالخاصوالقطاعالدولة

.البحثيةالوحدةاووالمركزالباحثحقتحفظ

مةخدفيتصبالتيالرياديةبالمشاريعالعملاعادةعلىالحث3.
.حصراالعملوسوقالمجتمع



وث ترصين التعليم العالي من خالل اعداد برنامج يخص مراكز البح. 4

هة في يكون العمل به من خالل العمل المشترك فيما بين المراكز المتشاب

.  الداخل والخارج ، وتبني عروض عمل بحثية مميزة

ة يؤخذ بنظر االعتبار المساواة العلمية واالدارية والمالية لمجموع. 5

.المؤلفين المشاركين في البحث العلمي الواحد

دراساتللالطلبهبحوثوتطورتتبنىالتيالعلميهالمجالتتفعيل.6

العليا

اعطاءخاللمناالكاديميةالعلميةالمجالتفيالنشرسياسةترصين.7

يةالكترونمواقععلىونشرهاالمتميزةالعلميةللبحوثاعلىوزن

لىعوتحفيزهماالنترنيتعلىباالمرالمعنيةللمجلةمتخصصة

.(العلميةالمجالت)المجالتلتلكالكترونيةبواباتانشاء



نحو حل  ( رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه)توجيه البحث العلمي . 8

.المشاكل المؤسسية وبها تتوثق الصلة  بين الجامعة والمجتمع

.تطوير اساليب البحث العلمي على وفق المناهج العلمية الحديثة. 9

تشجيع الباحثين للمشاركة بالمؤتمرات العاليمة وبخاصة المعقودة . 10

في جامعات ومؤسسات علمية رصينة حتى ان كانت المشاركة 

بالحضور مع توفير الدعم المادي مناصفة 

من تكلفة نشر البحوث في % 50مساهمة الجامعات بنسبة . 11

.المجالت العالمية الرصينة



جودة العملية التعليمية : المحور السادس

(التدريس، المنهج، الطلبة)

مديرمقدالمحورهذافيالعاليالتعليمترصينلتغطية

عنةتفصيليورقةالمستنصريةالجامعةفيالجودةضمان

رفقهان(والطالبوالمنهجالتدريس)التعليميةالعمليةجودة

.طيا



ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

منلمجموعةمقترحةاسماءادناهفيندرج

لميةالعوالقابهمالمستنصريةالجامعةفيالمتخصصين

المؤتمرجلساتادارةفيللمشاركةتسميتهمتمتممن

...والتوصياتالعملاوراقصياغةواعداد



السادة األعضاء
.واالقتصاداالدارةكلية/الشمرتينورسعدحامدالدكتوراالستاذ•

.واالقتصاداالدارةكلية/راهيالرحيمعبدالكتوراالستاذ•

لكليةالعلميالمعاون/سامحعارفانعامالدكتورالمساعداالستاذ•

.الصيدلة

الهندسةكلية/هللاعبدزكيمحمودالدكتورالمساعداالستاذ•

التربيةكلية/.الدفاعيهاديعليكاظمالدكتورالمساعداالستاذ•

ةرئاس)والتطويرالبحثقسم/محيسهرخالدالدكتورالمساعداالستاذ•

(الجامعة



شكراا الستماعكم وتفاعلكم معنا


