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  ةمقـدمـــال
  

من الركائز بالغة األهمية  االدراسات العليا واحدو التعليم العالي عدي
، ذلك لرفدها المؤسسات العلمية  بلدألي للتقدم العلمي والحضاري 

وفق معايير محددة من على والبحثية واإلنتاجية بمالكات علمية جديدة 
 في مجالي العلوم النظرية والتطبيقية ، والولوج إلىواالعتمادية الجودة 

  .الستشراف المستقبليلمستجدات العلم وذُراه 
 ةيمن اهم حلقات صناعة المستقبل أل ُدَعان الدراسات العليا تُ        

 نهاكولوالحياة االنسانية الكريمة ، امة تريد التقدم العلمي والحضاري 
 ةحددالمود النخبة الصانعة لعقول قادة الدولة والمجتمع تُِعالتي  الوسيلة

 مٍةٌأ يِةيكون المستقبل مشرقا ألو ، هفية فاعلوال مستقبلمالمح الل
ق من جهد ومال في االتجاه الصحيح العداد نفَُي ما راقدمعلى اعتمادا 

  .هؤالء القادة
يتطلب ان مة ية أألن اعادة البناء الحضاري من جديد إ        
ان تطير الى المستقبل المشرق وموروثها الحضاري  تستحضر
 ، الثقافية االصيلة ةهويالوالهما منظومة القيم الموروثة وُأ، بجناحين 
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خذ بمعطيات ما األوثانيه ، الدين ابرز صانع لها ومؤثر فيها حيث ُيَعُد
  . بال تناقض بينهما، ة المعاصرة ّينََدوالَم العلم والتقنيات

مبكرا ، من في العراق بدأ التعليم العالي والدراسات العليا         
مثل مدرسة لفتح المدارس العالية اد برامج مدروسة خالل اعتم

الكليات المعلمين والطب والحقوق والهندسة والتي تحولت الى 
إرسال الطلبة المتفوقين في بعثات دراسية إلى تلى ذلك المناظرة ، ثم 
وفق ضوابط علمية ) أوروبا الغربية وأمريكا خاصة( خارج العراق 

بتعثين، عاد هؤالء الطلبة الُم .ة البلد ثانياال وحاجمهنية تعتمد الكفاءة أو
هموا في بناء المؤسسات التعليمية والبحثية ليسرصينة كفاءات علمية 

واإلنتاجية والتخطيطية والفنية ورسم السياسة المستقبلية ، ليشهد 
النصف الثاني من القرن الماضي ذروة العطاء العلمي والثقافي والفني 

يط الحضري ، مما أسهم الحقا في إيجاد واالداري والخدمي والتخط
البيئة العلمية المناسبة لفتح الكليات واالقسام والدراسات العليا في 

فتح في  تساهمالتي و )سست الحقاُأالتي  الجامعة األم(جامعة بغداد 
  .جامعات اخرى وفق المتطلبات والشروط الالزمة لذلك 
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بكرا كان أمرا طبيعيا إن بدأ الدراسات العليا في العراق م        
نتيجة لتوافر وتراكم الخبرة العلمية لدى المالك العلمي التدريسي 

 المناخ العلميبعد أن أصبح للتعليم ،  العراقي واألساتذة الُمستَقَدِمين
  .المطلوب  واالداري

ومنه ن مما يؤسف له ، أن مستوى التعليم العالي أغير        
في انخفاضا بّينا ، انخفض بشكل عام  في العراق قدالدراسات العليا 

وقد رافق ، ألسباب كثيرة معروفة  من القرن الماضي الربع األخير
هلية والكليات األزيادة كبيرة في عدد الجامعات هذا االنخفاض 

  .على حساب النوع ولكن ومخرجاتها 
لقد أدى الضعف في الدراسات العليا إلى انخفاض مستوى        

خرجات للدراسات األولية والعليا ، على الرغم من وجود الكثير من الُم
ناتجة عن تشبث بعض األساتذة والطلبة في ال،  استثناءات هنا وهناك

الحفاظ على المستوى السابق للدراسة في الجامعات العراقية التي كانت 
صرار فضال عن إالدراسات في الخارج ،  تتفوق على الكثير منبحق 

على االستمرار في او بعض اقسامها كلياتها  بعض الجامعات او بعض
  .واالعتماديةالمعايير الدولية في التقويم والجودة االلتزام ب
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والبحث التربية والتعليم ومنه الدراسات العليا  خطورة دوران        
الجاد  ييستدعي منا التناد ،وأثرها الفاعل في حياة الشعوب  العلمي

م وتشخيص علله ووضع الرؤى التعليالتربية ولمراجعة واقع 
والتصورات وإقتراح الحلول التي بمجموعها يمكن ان تؤدي الى 

  . هذا القطاع الحيوي واقع صياغة مشروع وطني للمعالجة والنهوض ب
نستعرض في هذه الوقفة أهم مالمح وواقع التعليم والدراسات         

اسات العليا سباب انخفاض مستوى الدرأو، العليا في الداخل والخارج 
القرن  منمالمحة منذ الربع االخير والتعليم عموما الذي بدأت تظهر 

الماضي والى اليوم ، مشيرين إلى األسباب العلمية األكاديمية والعوامل 
التي بال ( مركزة  ىنحاول طرح رؤادت إلى ذلك ، ثم  المحيطة التي

راؤها ، عن أهم المعالجات الواجب إج) شك تحتاج الى تفصيالت اكثر
واجبا دينيا وكيفية التنادي السريع لمعالجة هذا الواقع ، الذي أراه 

لألجيال القادمة ، إذ ال يمكن أن علينا  احق بوصفهووطنيا وإنسانيا، 
أن نسعى  غير مننحسارها، اَم نكون ممن شهد النهضة العلمية ومن ثُ

س والمقدمة األسا السيما أنه يعدر االيجابي ومعالجة الخلل، إلى التغيي
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المنطقية لكل تغيير مطلوب في المجاالت السياسية واالقتصادية 
  . واالجتماعية نحو بناء عراق مزدهر

ن خالل منظمة اليونسكو اننا حين نراجع االحصائيات الدولية م      
بالجودة سيسكو والمؤتمرات والندوات المتخصصة ومنظمة اإل
موجبة قيمة له لم يعد  ي العراقف ، نجد ان التعليم العاليواالعتمادية 

   .!وليس له تسلسالت يعتد بها مع االسففي الخط البياني  تذكر
، هالِددون َجان التشخيص الدقيق الصادق والمصارحة مع الذات 

بالتغيير المؤمنة دارة فر اإلالنا امكانية المعالجة عند تو انتيحي
ارب الناجحة مستفيدين من التج ، سبابهأب ةخذوالعازمة عليه واآل

بفضل تطبيق البرامج إلى مصاف األمم المتقدمة التي ارتقت شعوب لل
يمكن لنا االستفادة منها لتحقيق ما  المتحققة التي هاونتائجالنهضوية 

  . ستعادة ميل الخط البياني باالتجاه الموجب الصحيحوالسعي ال نرجو
لمعالجتها  مام ظاهرة هجرة العقولأ كذلكان نقف علينا  ينبغي        

تجاه شعبنا وتجاه هذه الشريحة  انطالقا من مسؤوليتنا التاريخية ،
الهامة ، ولحراجة وخطورة الموقف ، البد لنا من السعي إليجاد 

واتخاذ القرارات السريعة الجريئة لمعالجة األسباب الناجعة الوسائل 
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ير يئة الحاضنة غوإيقاف نزيفها وإيجاد الب إلى تلك الظاهرة المؤدية
للبنى  اان هذا النزيف للطاقات العلمية يمكن ان يخلف دمار. الطاردة 

ولة ومؤسساتها التحتية واألسس العلمية التي ينبغي إن تقوم عليها الد
  .التربوية والتعليمية والبحثية واالنتاجية

يمكن التي ينبغي سن القوانين وإصدار التعليمات وايجاد البيئة الجاذبة  
ترزح تحت ظل ما انفكت التي  معاكسة للكفاءاترة أن تؤدي إلى هج

 أو تفعيل دورها في مهاجرهاالغربة ومعاناتها وتتشوق الى العودة 
 ساليبنقترح االينبغي ان والجل ذلك . الستفادة من خبراتهابغية ا

حيث تجذر بعضها في  تها بذلك ،قبل مطالببالعودة المشجعة والمغرية 
الشديدة  الرغبة منرغم على الى الوطن الغربة وال يمكنه العودة ال

  . مخدمة بلدههم لتلكمالتي ت
) الجامعي  قبل( ولي التعليم األ ايضا سنتناول في هذه الدراسة        

 ولي بالتشخيص واالقتراح للحلول كلما تطلب ذلكوالتعليم الجامعي األ
 ، الرتباط الطلبة الدارسين في الدراسات العليا بخلفيتهم الدراسية

  . تلك المراحل ن المخرجات النهائية حصيلة كلالذلك ، المتراكمة 
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 وما احتوته من افكار دراسةأن تحظى هذه المخلصا  ارجو اهللا       
مل ان نتلقاها على أوإبداء المالحظات السديدة التي نبالدراسة المعمقة 

نضاجها اتعميق الدراسة و هي الشك ستعين فيبريدنا المثبت ادناه و
تبنيها من قبل وزارة  ، ومن ثمتحقيق االهداف المرجوة منهار لاكث

 التعليم السيد وزيرمعالي  ذلكرأس وعلى التعليم العالي ومؤسساتها 
العالي والقيادات االدارية والتعليمية في الوزارة والجامعات والهيئات 

بعد مناقشتها واالضافة عليها إن ، كٌل من موقعه ، وكذلك التدريسيون 
  .اهللا  شاء

 رقيوبناء الوطن لفضي نسال اهللا الرشاد والسداد والتوفيق للخير الُم
  .وميراث حضاري أصيلعلى اسس علمية صحيحة المواطن 

  وما توفيقي اال باهللا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم        
  محمد الحمداني. د.أ                                          

hamdany1432@gmail.com 
 

 
 

 



 محمـــد الحمــداني. د.نحو تبني مشروع وطني للمعالجة والنھوض بواقع الدراسات العليا                        أ

 16- 121 
 
 

  الدراسات العليا في العراق

  
بوصفها برنامجا بدأت الدراسات العليا في العراق مبكرة كما اسلفنا 

برامج محددة لتحقيق بناء الدولة الحديثة في العراق بعد ان استقل  من
وبعد ان  ،اضي في العقد الثاني من القرن المالدولة العثمانية عن 

ي داخل ا كان منها فاصبحت للعراق قاعدة علمية وبيئة مناسبة سواء م
تحقيق التطور العلمي فكالهما كان الهدف منه ،  هخارجالعراق او 

الحضاري ورقيه على  والثقافي الضروريان لخدمة مجتمعنا وبنائه
  .الُصُعد كافة

  
  :أھداف الدراسات العليا: اوال
للدراسات العليا والتعليم عموما  حكوماتتضعها ال خطة ةان اي       

، البد ان تهدف الى تحقيق جملة من الغايات التي يتوصل اليها بآليات 
على ان تدعم بتخصيصات مالية مناسبة وارادة جادة لتحقيقها ، محددة 
  .قابلة للتطبيقبرمجة خطة موفق على 

اخل والخارج يمكن ان نتلمس للدراسات العليا في الدفي العراق و
  :تيةاآلالنقاط با محددة يمكن ايجازها هدافا
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  : )البعثات(ھداف الدراسة خارج العراق أ .أ
تحقيق الخارج كان يهدف الى  للدراسة فيان ارسال الطلبة العراقيين 

  : جملة من االهداف منها
تهيئة وتطوير مالكات علمية جديدة رافدة للحركة العلمية  –1   

  .اعية في البلدوالتعليمية والصن
  . نقل العلوم والتكنولوجيا والمعرفة العالمية ومستجداتها -2   
ت العلمية وأنماط عملها في االستفادة من تجارب المؤسسا -3  

  .المتقدمة الدول
اتساع أفق تفكير الطالب الدارس وثقافته وسلوكه البحثي نتيجة -4   

  .اكثر تقدماً لالحتكاك بثقافات ومدنيات أخرى
بناء عالقات أكاديمية رصينة مع المؤسسات العلمية في الخارج  -5   

  .وتنميتها الحقا بما يخدم مؤسسته العراقية في مجاالت مختلفة
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  :  ھداف الدراسة في الداخلأ .ب
تهيئة وتطوير مالكات علمية جديدة رافدة للحركة العلمية  -1      

  . في البلد 
ن ت المتراكمة لدى األساتـذة العراقيياالستفادة من الخبرا -2      

 البناء واستـمرار مدارسهم البحثية في الجيل التالي إذ من البديهي أن
  .  اتراكمي ي يكونالمعرف
منع او الحد من تسرب العقول العراقية المتخرجة من ال -3      

آت التي يتعرض لها الطلبة الجامعات الخارجية نتيجة االغرآء
  . ارج ن في الخوالدارس
توفير تخصيصات مالية كبيرة يمكن ان توجه لبناء  -4      

مؤسسات علمية بحثية في البلد واستيراد األجهزة الحديثة ومستلزمات 
  .صرفها على الطلبة المبتعثينمن البحث العلمي ، بدل 

العلمية  تكالمشاريع الدراسات العليا لحل المشتوجيه  -5      
الخ المحلية وتوظيفها ...تربوية والتنموية واالقتصادية والصحية وال

  . لخدمة المجتمع العراقي
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تطـوير المالك التدريسي بالتدريس في الدراسات العليا  -6     
واإلشراف وتنشـيط حركة البحـث العلمـي والمؤتمرات والندوات 

  . من خالل عرض نتائج تلك المشاريع البحثية 
ر باالستفادة من نتائج الدراسات تنشيط حركة التأليف والنش -7      

الحركة العلمية  ترفدعراقية علمية العليا بما يؤدي الى ايجاد مدرسة 
  .العالمية 

بناء وتطوير المختبرات واألجهزة والمعدات والمكتبات  -8     
المالك وكذا  وغيرها ، لومات الساندة للدراسات العلياومراكز المع
 . العامل فيها 

شاريع ؤدي الى تنفيذ ميالنتائج  شاريع وطنية تراكميةتبني م -9     
مشاريع إلحياء التراث العلمي والثقافي فضال عن تطبيقية ريادية ، 
  . العربي اإلسالمي 
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  واقع الدراسات العليا: ثانيا

ذروتها ) في داخل العراق وخارجه ( لقد بلغت الدراسات العليا 
العقد الثامن  أولحتى  نذ ابتدائهام وحققت معظم أهدافها المرجوة منها،

اً وأنخفض بينّ انخفضت انخفاضاإنها ما لبثت ان  إذفي القرن الماضي 
آن ذاك البلد لقيادة الخاص توُجه العدد طلبة البعثات بسبب معها 

 خادمة الهدافأنواع محددة من الدراسات العليا ال قتصاره علىاب
 عن فضال هاميزانيتها للة بالحروب وتوظيف ، والنشغال الدوخططها 

  . ات من القرن الماضي يالحصار العلمي الذي بدأ اواسط الثمانين
فقدان ت سبب قد الواقع السياسي ، فضال عنهذه الظروف كل إن 

و الخسائر البشرية نتيجة للحروب ف ، الكثير من الكفاءات العلـمية
ة حلقإلى قطع  تأد العمل في غير االختصاصوالهجرة أو أالهروب 

  .التواصل العلمي مع الجيل التالي
ارتفاعا كبيرا في  فقد شهد الخط البياني للدراسات داخل القطر أما     

أملته الحاجة إلى سد النقص نتيجة للفراغ وهو ما ،  عدد الطلبة
، يقابله انخفاض في النوعية ،  الحاصل في عدد الكفاءات العلمية

المستوى المطلوب منها ،  إلىفأصبحت المخرجات بشكل عام ال ترقى 
  : نوعية الدراسات العليا في النواحي اآلتيةلذلك الهبوط  ويمكن اجمال
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  :   الدراسات اإلنسانية: أ    
االنسانية يلحظ وجود نقاط  علومس لواقع الدراسات العليا للان الدار

  :اآلتيةبالنقاط  اجمالهإيمكن التي ل وضعف في كثير من النواحي خل
، بشكل عام في السنة عف مستوى اإلعداد النظري للطالبُض -1     

  .التحضيرية
في  ضعف المحتوى العام للرسالة او األطروحة واالعتماد -2     

 عمال المنهجيةلي من الشبكة العنكبوتية دون إالبحث على البحث اآل
والتدقيق في المعلومات المستحصلة منه فاصبح الطالب كاتبا  البحثيه

 . مضيفاً للنتائجوناقدا واً ققدم من كونه باحثاناقال اكثر 
أو كال مع تغيير في العناوين تكرار الرسائل الجامعية جزءا  -3     
    .خراج فقطواإل
خطة وطنية  تعتمد يالتالشاملة  العلمية غياب المنهجية -4     

  . وتطويرهمتكاملة إلحياء التراث العلمي العربي اإلسالمي وخدمته 
عف الربط المتكامل للعلوم مع بعضها في خدمة القضايا ض -5     

  . االجتماعية والتنمية البشرية باستخدام وسائل معاصرة 
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 عمال الفكرإ التوصيفية دونالبحثية  اتعوضغلبة المو -6     
مستقبلية مطورة  ةأو تقديم مشاريع ذات رؤي، التحليل واالستنتاج ب

  . للواقع
طلبة الدراسات العليا وضعفه غالبا بل  شكلية اإلشراف على -7     

طروحة واالكتفاء عدم قراءة المشرف للرسالة او اُألحد قد يصل الى 
، مشرف من الطلبة لكل تدريسي ةد الكبيراعد، بسبب االالعام بالتوجيه 

ضغط متطلبات  بواتخاذ اإلشراف وسيلةَ كسبٍ مادي لدى البعض بسب
منهم عض الب ترقي فضال عنلي الحياة يقابله شحة في المدخول الما

ات الخلل في تعليمات الترقي بسبب علمية غير مؤهلين لها إلى مراتب
  .وآلياتها العلمية

     
  : الدراسات العلمية. ب  

بشكل عام في الدارس ضعف مستوى اإلعداد النظري للطالب  -1    
  . السنة التحضيرية

  . ضعف المحتوى العام للرسائل واالطاريح  -2      
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نمطية المواضيع المدروسة ومحاكاة المطروحة سابقا مع  -3      
بقة في مكان ما من مط عاد بحوثتتغيير طفيف في التطبيق وربما 

  !في جامعات عراقية اخرى قد يكون العالم بل
تخلف الوسائل العلميـة والتقنيـات المستـخدمة في البحث  -4     

  . بالمقارنـة مع المستوى العالمي
التي تتطلب مهارات وف عن المشكالت العلمية المعقدة العز -5      

  .نظرية او رياضية وقدرات علمية عملية عالية
ع أهدافا محددة بِتَالتي تَ) المدارس البحثية( قلة وضعف -6     

  . ومنهجا تراكميا لتخريج طلبة ذوي غايات بحثية مدروسة
أو  ومستجداته علومقلة الدراسات التي تتناول حافات ال -7     

  .انعدامها اصال   بل اإلضافة إليها
المشاريع المعتمدة في الدراسات العليا مستوى ضعف  -8     

وقصورها عن حل المشكالت العلمية المحلية في مجال الزراعة 
والصناعة واإلنتاج وغيرها، وعجزها عن استحداث نظريات او 

مة البحثية االستثمارية لعدم تكامل المنظوطرائق جديدة في االنتاج 
  . للبحوث 
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ضعف المعالجات اإلحصائية والرياضية ومحدوديتها  -9      
التطبيقية  والتوصيات قلة النتائجبالتالي بمفاهيم بسيطة وسطحية و

بمشاريع ملموس واقع عملي إلى النتائج لتحويل  محددة آلياتوفق 
  .ريادية 

عليها من  لتي تم الحصولاعدم وجود جهة مستثمرة للنتائج  –10     
البحوث الرصينة على قلتها ، مما ينتج عنه إهمال معلومات مهمة 

، مما  وفقدان الرغبة للتواصل العلمي الجاد واإلضافة من قبل الباحث
على مثل هذا النوع من لالقدام االخرين  يولُد إنكفاءا لدى الباحثين

  .البحوث الجادة
أو ابعة الى وزارة التعليم العالي ت(عدم وجود جهة حكومية  –11     

) العلوم والتكنولوجيا أو الصناعة أو جهاز التقييس والسيطرة النوعية
متبنية لهذه المشاريع واعادة تسويقها وفق دراسات الجدوى االقتصادية 

  .للمستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص
ي ات االختراع بشكل طبيعراءعدم القدرة على تسجيل ب - 12    

دارة وإمين ة للمقويانلوجود خلل في آلية التسجيل وتدخل الشخص
  .التسجيل احياناً
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 : أسباب ضعف الدراسات العليا: ثالثا
ان معالجة ما هو عليه واقع الدراسات العليا والتعليم عموما، يتطلب 

 كثيرة متداخلة معسباب فة االسباب المؤدية الى ذلك وهي أمعر
  : مال اهمها باآلتييمكن اج ،المحاور االخرى

   :الدراسة في الداخل –أ 
يمكن  كثيرة ان اسباب اخفاض مستوى الدراسة في داخل العراق

  :تيأي ايجازها بما
شروط فتح الدراسات العليا متساهلة ومرنة وقابلة أن  -1      

قسام للتوجيه بحسب القناعات ، مما أدى إلى فتح الدراسات العليا في أ
طبيعية التي الغير في ظل الظروف والسيما ذلك، علمية غير مؤهلة ل

  . مر بها البلد
عدم رصانة شروط القبول في الدراسات العليا وضرورة  -2     

  .إعادة النظر في آليات تفاضل الطلبة والتي ستشرح الحقا 
التوسع الكبير في عـدد الطلبـة المقبولـين ، بالمقارنـة  -3     

  .المادية المتوفرة في االقسام المعنيةمع اإلمكانيات التدريسية و
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فرها في التدريسي المؤهل االتساهل في الشروط الواجب تو  -4     
للتدريس أو اإلشراف في الدراسات العليا، نتيجة للتوسع في فتح 
  .الدراسات العليا يقابله انخفاض في عدد حملة المراتب العلمية المتقدمة

ة لعضو الهيئة التدريسية تحتاج الى ان شروط الترقيات العلمي -5     
التي قد تُـنتج تدريسيين غير مؤهلين للتدريس هي ترصين اكثر، و

  .1واإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
مختبرات ومواد وتقنيات بحث (فرة اضعف اإلمكانيات المتو -6     

  .عة التي مرت بالبلديطبيالغير نتيجة للظروف ) الخ .... ومصادر
تراكم أعداد الطلبة عند بعض التدريسيين المشرفين دون  -7     

ألسباب يمكن ) أن التعليمات ال تجيز ذلكمن رغم على (غيرهم 
ل عدم وجوده الفعلي معالجتها ،أدى إلى ضعف وهامشية اإلشراف ب

  . في الدراسات اإلنسانيةالسيما أحيانا و
حديثة ضعف أو انقطاع التواصل اللغوي مع المصادر ال -8     

الناتجة عن عدم تمكن الطالب من لغة أجنبية تتيح له االطالع على 

                                                 
  تبنت الوزارة  منذ امد بعيد اعادة النظر في ترصين شروط الترقيات العلمية وقد: 1

تشكلت  لجان مختلفة ونوقشت المسودة في الجامعات العراقية وفي ھياة الرأي في 
 .الرصينةالوزارة لعدة مرات غير انھا لم تقر بصيغتھا المقترحة 
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نقطاع التام للترجمة إلى اللغة االالمصادر الحديثة ، يقابله التخلف أو 
 ةفضالً عن اصدار الدوريات المترجم العربية التي يتلقى بها الطالب

  .ينروسيا و اليابان و تركيا و الص لمثأخرى  كما هو الحال في دول
المجاملة في التقويم  وجودو ناضعف لجان المناقشة احيا -9     

يار اعضاء اللجنة ، ختفي ااحيانا اء الفرصة للمشرف والطالب عطإو
  .رسائل واطاريح غير مستوفية للشروط ة جازإادى الى 

تساهل معايير القياس لجودة الرسائل واالطاريح في األقسام  - 10     
قشات بسبب غياب التوصيف المعياري المحدد العلمية ولجان المنا

، وكذا في وزارة التعليم العالي ، وإن  لمتطلباتها في معظم الجامعات
في نوعية ل بها غالبا، مما يؤدي إلى تفاوت كبير عَمكانت فقديمة ال ُي

  . جتهادات األقسام ولجان المناقشةاالرسائل وتقويمها بحسب 
  
  : الدراسة في الخارج .ب

متعددة ، اب إنخفاض مستوى الدراسات العليا في الخارج اسبان 
 : منهاو
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نحسار عدد طلبة البعثات إلى الخارج أو انعدامها في بعض إ -1     
  . الفترات

توجيه طلبة البعثات إلى دول ال تتمتع بالمستوى العلمي  -2      
بق المطلوب للدراسات العليا مثل أوربا الشرقية واالتحاد السوفيتي السا

ناتج عن عالقات سياسية ايجابية مع وهو أمر ودول أخرى مماثلة ، 
مكافأة لها على البعثات اليها طلبة انعكس على توجيه  قدو، هذه الدول 

  .مواقفها السياسية
جامعات تجارية (بالدراسة في جامعات غير رصينة  السماح -3      

و الغربية أو سواء كانت في أوربا الشرقية أ) أو دعائية لفكر معين
االتحاد السوفيتي السابق ونحوها، كما إن لبعض هذه الدول جامعات 

ال تؤهلهم ) العالم الثالث أو ما وراء البحار(خاصة للطلبة القادمين من 
، هم ، مثل جامعة الصداقة والشعوب لمستوى الشهادة التي ينالها طلبت

  . ونحوهاجامعة لومومبا 
بعدم يدا على الطلبة القادمين تحد بعض الدولتفرض  -4      

 امنعو خاصة أمعينة حديثة  ضوعاتالسماح لهم بالتسجيل على مو
  .   الحديثة الى العالم الثالث  نتقال المعرفة والتقنياتال
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ثين واعتماد َعبتَغياب األسس العلمية للتفاضل بين الطلبة الُم -5      
مما يؤدي إلى ) الخ..الحزبية والمحسوبية والمناطقية(ُأسس أخرى 

  . منهم إرسال طلبة غير مؤهلين وحرمان طلبة آخرين افضل
السماح بالدراسة على النفقة الخاصة لطلبة غير مؤهلين  -6      

اهمية هذا النوع من الدراسة، لكن البد من من رغم على الأحيانا، و
  .وتحديد الحد االدنى للمعدل  مراجعة التعليمات الضابطة لها

نتشار المكاتب الخاصة للقبول التي تَُسوِّق لجامعات غير إ -7      
 ) عن بعد الجامعات المفتوحة(  غير معترف بها وكذارصينه أو 

مقابل مبالغ مغرية تدفعها هذه الجامعات للمكاتب جراء كسبها اكبر 
عدد من الطلبة على النفقة الخاصة على حساب الرصانة والجودة لهذه 

  .الجامعات
محل  يهة وادلة شهادات بعض الجامعات غير الرصينمع -8      
في ظل غياب معايير ثيرات غير علمية أ، بتدخالت وتاحيانا خالف

  .وطنية للمعادلة 
الطلبة ببقاء وذلك ،  العلمية الكفاءات هجرة وجود ظاهرة -9      

نتيجة لإلغراءات التي يتعرضون في بلد الدراسة ) المتميزين(المبتعثين
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وجـود بيئـة جاذبة  فضال عنك الدول او مؤسساتها ،للها في ت
ها في فقدانة لهم ومشجعة على البحث مع حاضن مدنيةعلميــة و

  2 بلدهم
لشهادات ازوير تل )العالمية(لظاهرة لعدم التصدي الكافي  - 10      

ؤدي في بعض األحيان ، إلى تشجيع الحصول على شهادات ذي يالو
  .االحقهذه الشهادات قد تعتمد ط وزورة او غير مستوفية للشروم
غياب معيار وطني واليات تقويم الجامعات االجنبية  - 11         

واالعتراف بها واالعتماد حاليا فقط على المعايير الخارجية وضوع 

                                                 
جرة العقول العربية تكلف أن ه) 2006(لمنظمة العمل العربي أظهرت دراسة  2

الدول الغربية هي الرابح األكبر من  العالم العربي أكثر من مائتي مليار دوالر وأن
، كما أكدت الدراسة أن المجتمعات  العقول ألفاً من هذه 450يقل عن  ال هجرة ما

وليست جاذبة لها وذلك بما تفرضه  العربية أصبحت بيئات طاردة للكفاءات العلمية
هذه الظاهرة أدى إلى استفحال  ، االمر الذينين وأنظمة مقيدة لهذه العقول من قوا

% 34وان . ن في الخارج ال يعودون إلى بلدانهميدرسال من الطالب% 54أن ، و
من % 75أن نحواً من و، الطلبة العرب بريطانيا هم من من األطباء األكفاء في

   .ي أمريكا وبريطانيا وكنداه تحديدامهاجرة إلى ثالث دول   الكفاءات العربية
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بعض الجامعات الى اجتهاد اللجان العلمية فقط اخذين باالعتبار تغير 
    . القناعات بتغير اللجان

 
 ت المقترحة المعالجا: رابعا

                

حالة الضعف وأسبابها مالمح لتشخيص صيف توإن ما مر ذكره من 
ما إن ، ولتربية والتعليم في العراق يعطي مؤشرات خطيرة لواقع ا

ما هو إال نتيجة محصلة ألسباب  لدراسات العليانالحظه من خلل في ا
ا يؤسس عليها االبتدائية ومكثيرة تبدأ من إعداد الطالب في المرحلة 

  . ، وصوال الى الشهادة العلياالحقا
وعدم الجدية في ) ةالجامعيالمرحلة  قبلما ( إلهمال لقطاع التربيةفا

تفسير تدني فهم وفي  ارئيسيعد سببا  معالجة أسباب الضعف الموجود
واقع التعليم الجامعي األولي بان النهوض كما  ، العاليالتعليم واقع 

األساس الالزم ألي إصالح في  الشرط يعُد )مرحلة البكلوريوس(
  .الدراسات العليا 

إن إصالح واقع الدراسات العليا في الداخل والخارج يتطلب من       
لوضع الحلول الشاملة  ينادتال )العاليوزارة التعليم  والسيما (الجميع 

ونظرا  .مشكلة قبل ان تستعصي على الحل الناجعة لمعالجة هذه ال
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متسلسال قات التعليمية مع بعضها وكونها بناءا متراكبا لتداخل الحل
صالح واقع هذه الحلقات عن بعضها ، البد من إاليمكن فصل اياً من 
 )بما في ذلك الهياكل االدارية( ث العلمي عموماحالتربية والتعليم والب

المهام والصالحيات من  ععادة توصيفها وتوزيإالتي تقود هذه العملية و
قق المعالجة وتحقيق االهداف المرجوة للنهوض والبناء جديد بما يح
  .الحضاري 

خطة مرحلية سريعة وأخرى ( وضع منا تطلب ه الغايات النبيلة تهذان 
 أو ضمن محاور محددة تقوم بها الوزارة) استراتيجية بعيدة المدى

 )العليا للتعليم العراقية الهيئة أو  االعلى للتعليم المجلس الوطني(
  . ى اآلتيةرؤالوفق  ن علىيالمقترح
 على تطوير وزارة  االولى الرؤية تعتمد: االولى ةالرؤي

التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها التعليمية والبحثية 
 الالزمة والنُظُموالتعليمات والضوابط وتعديل وسن القوانين 

ت يمكن بخطواذلك يتم و. تخصيص المالي المناسبلوتوفير ا
  . احقآلسنبينها التي  فقراتجمالها في الإ
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 في  رادهتتضمن هذه الرؤية كل ما سيتم إي : الثانية ةالرؤي
)  المجلس االعلى للتعليم (ها تأسيس يلإالرؤية األولى مضافا 

التعليمية ليكون مجلسا استشاريا راسما للسياسات 
سه السيد وزير التعليم ها ، يرأاالستراتيجية ومراقبا لتنفيذ

 .الحقا ذلك سنبين وكما، العالي 
 لغاء وزارة التعليم إة الثالث الرؤيةتتضمن :لثة الثا ةالرؤي

 و مجلس وطنيأهيئة عليا (نشاء إالبحث العلمي والعالي و
غاء وزارة العلوم والتكنولوجيا للتعليم العالي وكذلك إل) علىأ
فق فلسفة جديدة تعتمد و على نشاء هيئة للبحث العلمي ،إو

دارة علمية اكاديمية في إومالية للجامعات و داريةإاستقاللية 
من ورسم السياسات االستراتيجية مجالي الجودة واالعتمادية 

 .حسب ما سنورده الحقابقبل المجلس الوطني للتعليم ، و
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  االولى ةالرؤي
لنظام التعليمي الحالي على فكرة الحفاظ على هيكل ا ةالرؤيهذه  عتمدت

ليم العالي والبحث العلمي على رأس الهرم بقاء وزارة التعوتطويره بإ
ها ورعادة النظر في وظيفتها ودإبعد ، التعليمي في العراق 

هيئة كل اسباب التمكين ودعمها وت، وصالحياتها وكذلك مؤسساتها 
  . هداف المرجوة من تأسيسهالتحقيق األ

ة سريعة لمعالجة الواقع نيجراءات آإإتخاذ  يتطلبذلك  تحقيقوان 
فضل بما يحقق المقبولية االكاديمية وشروط أبه الى مستوى  ءالرتقال

االعتمادية الدولية لمخرجات التعليم العالي التي ستتولى مستقبال العمل 
والقيادة لمؤسساتنا التعليمية والبحثية والتخطيطية والصحية والصناعية 

  .المحلي واإلقليمي والعالمي  وكذا نجاحها في سوق العملالخ ....
وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى بمراحل  كذلكالرؤيا من تتضو

ان تكون كال على مستقبل افضل لالجيال القادمة ،  متتالية لصناعة
ا للوصول الى المبتغى على شرط مالخطتين متداخلتين مع بعضه

تؤدي  قد والتيوضع توقيتات محددة دون ترك النهايات الزمنية سائبة 
ت العليا او القيادات ر القيادايبتغي ياعهل المشروع او َضضمحالالى ا
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القناعات  ر جهة القرار وبالتالي تبدلييعليه او تغ ةالقائم المفصلية
  . تنفيذهل
ي أتراجع عنه في المشروع او تسويفه او ال ؤلحيلولة دون تلكينبغي او

لزمن  تفرغت،  مركزية لجنةتشكيل  لذلك نقترح،  مرحلة من مراحله
في هذه يشارك على ان هداف المقصودة من تشكيلها نجاز األمحدد ، أل

الخبرة المهنية الطويلة والقدرة ختصاص واإلمن ذوي  عضاءأالهيئة 
   .اآلتية في الوزارة  من الجهات،  ضافةاإلعلى 

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي .  
  دائرة البعثات و العالقات الثقافية. 
 ائرة الدراسات والتخطيط و المتابعةد .  
 ِدائرة البحث و التطوير  .  
 الدائرة اإلدارية والقانونية.  
 هتمام بالتربية رة واالبن ذوي الخمن صيذة مختـاتسأ اراختي

أو ن يعليا بصفة اعضاء اساسيلوالتعليم والدراسات ا
 ،ن يالمتقاعد من ين من الجامعات أومتفرغتشارين مس
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أساتذة عراقيين عاملين في جامعات اجنبية  فضال عن
  .قة موث

التربية والتعليم في مجال االستعانة بالمنظمات المختصة  كما ينبغي
التعاون على مستوى الجامعة العربية ومنظمة والجودة واالعتمادية 

  .المي واالمم المتحدة االس
مع الوزارات األخرى المعنية مثل التشاور  لجنةهذه المن مهام ان 

وجيا والصناعة والمالية وزارات التخطيط والتربية والعلوم والتكنول
، لدراسة واقع الحال وتشخيص علله  والبيئة والموارد المائية وغيرها

م ـتقديمن ثم و، ا ـا بلدنـطبيعية التي مر بهالغير في ظل األوضاع 
ادة ـادة الريعاري وإستددة للمعالجة والنهوض الحضـات محـمقترح
كل  إستثماروال بد من . من جديد في المنطقة لميـدم العـوالتق

بني تلراسة لدفي هذه ا، فضال عما سنورده  العوامل المؤدية إلى ذلك
ومن هذه ،  جة والنهوض بواقع التعليم العاليمشروع وطني للمعال

  :العوامل
ا: 1 ةإع ادات اإلداري يم القي وزارة التعليم العالي والبحـث   في دة تقي

 ، عـاونيهم امين ومعال ءومؤسساتها كافة على مستوى المدراالعلمي 
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وروؤسـاء  ، الـوزارة  وروؤساء األقسام ومسؤولي الشـعب فـي   
روؤسـاء  ، والعمداء ومعـاونيهم  ، الهيئات ومساعديهم الجامعات و

دارية والمراكز البحثيـة ، بحيـث يكـون لهـذه     واإلاألقسام العلمية 
حـداث التغييـر   إكات العاملة الرغبة والقدرة علـى  القيادات والمال

  .المنشود
اد:  2 ل االداري أة التاع وضـع خطـة   كافة عن طريق  مليناللعھي
داريا بتطبيق تقنيـات االدارة واالرشـفة   إريب وتطوير المالكات لتد

زارة وكـذا فـي الجامعـات    انشاء معهد في الوبويتم ذلك  ،الحديثة 
و االسـتفادة مـن مراكـز    أ(  داريهيل والتطوير اإلأالتمتخصص ب
  لـه بـرامج محـددة   ) م العالي داري في مؤسسات التعليالتطوير اإل
دارة االلكترونية ومـا  نوع من المستفيدين متبعا نظام اإلوجدية لكل 

 .بات يعرف بالحكومة االلكترونية 
مع وزارة التعليم العالي والبحث دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا  : 3

فـي الـوزارة   العلمي لتكون األساس في تفعيل هيئة البحث العلمـي  
) مجالس البحـث العلمـي  (دور الكبير الذي كانت تقوم به واستعادة ال
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ول إلـى  ات من القرن الماضي وتُحَّيقبل إن تلغى في منتصف الثمانين
  ! هيئة التصنيع العسكري بقرار غير مدروس 

بعد بإعداد دراسة متكاملة لهذا الغرض تعرض  لجنة المركزيةتقوم ال
كليهما  وأرلمان على مجلس الوزراء أو الب اقرارها في الوزارة
  .وان تعطى االولوية في التشريع بحسب الصالحيات

والقوانين والبحث العلمي  ارة التعليم العاليتعديل قانون وز:  4
لغرض تيسير الوصول إلى  عليمات والضوابط المتعلقة االخرىالتو

البحث ووالدراسات العليا  العاليالتعليم  لمطلوب في مجالاالمستوى 
ة للواقع َريِّغَجراءات الفاعلة الُمبعض اإلن اتخاذ البد مالعلمي 

بعض قانون التعليم العالي الحالي و يقف لكن، و داءة لألنَسَِّحوالُم
خرى والضوابط والتعليمات ، التي سنوردها كال في محله القوانين األ

البد من اعادة النظر في جملة قوانين منها قانون  هنا، و، مانعا لها 
ي وقانون التعليم األهلي وقانون الخدمة الجامعية وهيئة التعليم العال

البحث العلمي والتعليم التقني والترقيات العلمية وكذا ضوابط العمل 
فر اوذلك سيان و.والتعليمات النافذة مثل نظام الدوائر الثقافية ونحوها

   :جراءات منها تخاذ بعض اآلال االمكانية
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ليها في قانون وزارة التعليم المنصوص ع تفعيل ھيئة البحث العلمي  - أ
( متفرغ هيئة متفرغة يديرها رئيس للهيئة لتكون  ،العالي والبحث 
تأخذ على عاتقها مسؤولية وضع الخطط البحثية ،  )درجة خاصة أ

االستراتيجية للقيام بالبحث العلمي والدراسات العليا في الداخل 
معات بالتنسيق مع دوائر الوزارة المختصة والجا، والخارج 

 ةبعاتالمراكز البحثية في الجامعات كافة  وتكون والوزارات األخرى
، بحيث يكون البحث العلمي موجها بما يخدم االهداف المرجوة لها 

لقد أعتاد الباحثون اليوم . محددة منه وليس نمطيا او عبثيا بال اهداف 
 الترقية العلمية للتدريسيمثل  أهداف شخصية محدودةتحقيق البحث ل

او ، يؤدي الى اهمال نتائج البحث  ممافي الداخل النشر  ن خاللم
النشر في الخارج بحيث يتحول الباحث العراقي الى باحث مجاني 

النشر على نية او  ،ينشر وتستثمره لصالحها لمؤسسات تتطفل على ما
االقسام والكليات بين  بين التدريسيين اوبعدد البحوث التكاثر 

دون النظر الى النتائج الفعلية رات األداء ستماإوملئ  والجامعات
ستشراف العالمية واإل تسهامااإل وأالمتحققة في الواقع العلمي للبلد 

   .المستقبلي 
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فع عبئا عن جهاز االشراف والتقويم العلمي ان تفعيل الهيئة يران 
اضافة  حصر ذلك في هيئة البحث العلمييودائرة البحث والتطوير و

  .ويةالى مهام اخرى حي
في كل جامعة ،  )عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي(استحداث   - ب

بالتنسيق  ،تأخذ على عاتقها التخطيط للدراسات العليا والبحث العلمي 
كليات اقسام  لتنفيذ خططها في،  في الوزارةمع هيئة البحث العلمي 

في ضوء ة المطلوبة الماديالعلمية و لها اإلمكانياتو الجامعة كافة ،
 البحثية مختبراتالان تنشئ  يمكنو.  التنسيق مع الكليات المختصة

ول ُحمما َيوالجديدة ، المركزية لالختصاصات المتشابهة والمتداخلة 
يجاد قاعدة بيانات إفضال عن  ، الطاقات وتعدد الجهات دون تشتت

ساتذة األمن حيث شاملة بكل ما يتعلق بالدراسات العليا ورصينة 
الرسائل وفهرسة لية والمناهج والبحوث المنجزة الخطط المستقبو

قاعدة (مرتبطة بقاعدة بيانات هيئة البحث العلمي لتكون واالطاريح 
في  تاحةيرافقه تعويم االمكانات الم ،) بيانات علمية مرجعية عراقية

في خدمة البحث لتكون مركزية كل جامعة واالمكانات الساندة لها 
وضع  فضال عن، في الجامعة البحثية  العلمي لكل الكليات والمراكز
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ة من دائرة البحث والتطوير للتقديم الى الدراسات رَّـقَـضوابط ُم
مراعات ل جامعة ، مع العليا آخذين بنظر االعتبار خصوصية ك

 .لة الحقاصَّفَالُم )المعايير الوطنية للدراسات العليا(
ون مساعد إداري ومساعد لشؤ( جامعة ثالث مساعدين يكون لكل  - ج

ترتبط به عمادة ) الطلبة ومساعد للبحث العلمي والدراسات العليا
المراكز البحثية التي ترتبط بها الدراسات العليا والبحث العلمي 

الشؤون قسم قسم العالقات الثقافية و، فضال عن جامعة في ال
 . ةالعلمي

في كل جامعة ثالث  )الدراسات العليا معھد( انشاءيمكن اقتراح   - ح
معهد الدارية واد الدراسات االنسانية ومعه( االقل  علىمعاهد 

) االختصاصات الهندسية والعلمية ومعهد االختصاصات الطبية 
لغاء الدراسات العليا إوتتبع لكلية الدراسات العليا للدراسات العليا 

ويقوم ، في الكليات كافة لتوحيد االمكانات العلمية والمادية 
االشراف فر الشروط بالتدريس واتدريسيوا الجامعة كافة عند تو

في او تكرارها ت المختبرات البحثية يتشت على الطلبة دون
في  كثيرة في إحيان االقسام المتناظرة فضال عن تشتتها
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دون غيرهم ) المتنفذين  (المختبرات الخاصة لبعض التدريسيين 
، كما ان االختصاصات في الدراسات العليا تقترب وتتداخل مع 

 . combinationبالتوليف وتؤلف ما يدعى امل لتتكبعضها 
، يجنبنا إن انشاء معاهد الدراسات العليا المتخصصة في كل جامعة 

فر اعدم تو رغمظاهرة فتح الدراسات العليا في بعض االقسام يضا أ
  .3  والجوء الى االلتفاف عليها هاشروط

  
  : اعادة النظر في ھيئة التعليم التقني:  5

المنفذة لخطط التعليم توحيد الجهات هي ه الدراسة هذ الغاية منان 
تحقيق ب جدىأوكثر نفعا أطاقات واستثمار التكاليف بما هو وجمع ال

التعليم عادة النظر بهيئة إضمن هذا السياق نقترح و ،المرجوة  غاياتال
  :قتراحيناأحد التقني وفق 

 عةب الرقالجامعات بحسب كلياتها ومعاهدها  لحاقإلغاء الهيئة وإ  . أ
ن أهو المعمول به عالميا  سيما أنالالجغرافية الموجودة بها ، 

                                                 
تتبع ھذا النمط  ناجحة مماثلة لجامعات عالمية حكومية او خاصةتوجد تجارب   3

يوفر لھا اإلمكانات البشرية والمادية ويوحد جھة  الترشيح  في الدراسات العليا
 .والقبول ومنح الشھادة 
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او المدارس المهنية المعاهد نية والكليات التقلكل جامعة عددا من 
، وهذا له فوائده الجمة  والدبلوم العاليالتي تمنح الدبلوم المهني 

 .توحيد الطاقات وضغط الكُلَف وغيرها فيالمعروفة 
فر عدد من الكليات اامعات تقنية بحسب تولغاء الهيئة وتأسيس جإ  . ب

والموصل والبصرة  التقنية والمعاهد في رقعة جغرافية مثل بغداد
والتوسع بها وإلحاق بقية المعاهد والكليات بالجامعات وكركوك 

جامعات (نشاء إل نواةًتكون  الموجودة ضمن رقعتها الجغرافية
 اذ ان، اق اليوم للعرهمية القصوى ذات األ) العلوم والتكنولوجيا 

من على االقل  العدد الحاليزال يحتاج إلى ضعف العراق ال
العلمية من االختصاصات ستجد مهو ما وخاصة في الجامعات

 .والتطبيقية 
المادية ودارية ر الكثير من الطاقات العلمية واإلفاان هذا االجراء سيو

ندعم بها قطاع التعليم والبحث العلمي وخاصة في التشكيالت 
  . 4المستحدثة التي تقترحها هذه الدراسة

                                                 
وسطة مت(جامعة هي عايير المقبولة موفق الان عدد الجامعات بالنسبة للسكان   4

 الىوهذا يعني ان العراق يحتاج  نسمة من السكان،ألف  500لكل ) الحجم 
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  : الطلبة النھوض بواقع . 6
المستهدف في عملية التربية  النهم األالمحور  يعد محور الطلبة

وصوال الى المخرجات المطلوبة وفق المعيير هم الطلبة والتعليم 
عتبار عند االعداد الطلبة بعين األمحور بد ان يؤخذ الالدولية ، لذا 

وعلى النحو هداف التي ذكرت آنفا ألاللوصول إلى سة تسعى درا ة يأل
  : تياآل
 :ُمدَخالت الجامعة في الدراسات األولية  . أ

نخفاض في مستوى اإلعداد العلمي إتعاني ُمدخَالت الجامعة من 
والتربوي والنفسي والفكري للطلبة في المرحلة ما قبل الجامعة ، وهذا 

ويستمر معه لحين  مؤشر خطير جدا يؤثر على مستوى الطالب
  : يتضح ذلك في الجوانب اآلتية . الدراسات العليا تخرجه ودخوله

                                                                                                       

جامعة جديدة على االقل ، فضال عن التخطيط للتوسع السكاني  35حوالي 
  .ستقبلي والتخطيط لالستثمار في قطاع التعليم وفق المعايير العالمية الم
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مما راسة التي قُبَِل بها بالد بشكل عامعدم رغبة الطالب  - 1
د انفصاما نفسيا بينهما له آثاره السلبية الواضحة على ُيوجِ

  . مستقبله
وعدم  ، انخفاض المستوى الدراسي النظري والعملي - 2

 .يفاء بمتطلبات المرحلةالقدرة على اإل
 ينالجامعية لبلدى الط) الثانوي(سلوكية الطالب استمرار  - 3

نحو  لهممحاضرات تمهيدية وموجهة بتهيئتهم  بسبب عدم
 فضال عنالواجبات والحقوق  وبياناالفق الجامعي الجديد 

سلوب التدريس التلقيني والتعامل غير التربوي إستمرار إ
صفية تتناسب لنشاطات العدم تضمين المناهج وأحيانا 

 .والمرحلة الجديدة
المستقبلية وفقدان األمل بجدوى  ةعدم وضوح الرؤي - 4

لتكون سببا لصناعة  الطالبالشهادة التي سيحصل عليها 
، مما يولد عنده عدم االهتمام ومستقبل بلده مستقبله 

والجدية في الدراسة ، وقد يهرب الطالب من الواقع الذي 
تتنافى مع غير حضارية اد أساليب فُرض عليه إلى اعتم
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قوة ساندة سياسية (باللجوء إلى  ، وذلككونه طالبا جامعيا
أو السلوكيات  أو فرض اإلرادة أو الغش)!! او اجتماعية

  .المشينة 
الجامعات لبيئات مناسبة تمتص معظم عدم امتالك  - 5

االنفعاالت النفسية والطاقات الزائدة مثل المراسم والقاعات 
اليومية والمسرح والمتاحف والنوادي والمكتبات  الرياضية

وإن وجدت فمحدودة ال  ، الخ...الحديثة والحدائق 
فضال عن عدم احتوائها على  تستوعب اعداد الطلبة

  .المطلوبةواللوازم التقنيات 
المؤثرات السلبية على مستوى الطلبة العلمي ؤشرات ومهذه الإن 

السعي إلى حل هذه المشكالت والتربوي والنفسي يفرض على الوزارة 
  :بمراعاة النقاط اآلتية

في التعاون مع وزارة التربية لوضع الحلول المناسبة  - 1
تسهم  ضمن النقاط المشتركة التي قبل الجامعية المراحل ما

 في تحسين مستوى الطالب في رباعية التعليم المؤثرة
التقنيات  الوسائل اواالساليب والتدريسي والمناهج و(
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وفق المعايير الوطنية على ) لدراسةدمة وبيئة االمستخ
 .5عتمادية و ضمان الجودة لإل

التوقف عن سياسة القبول الشامل المعتمد على استيعاب  - 2
ال  اوالسعي الى جعل الدراسة الجامعية طموحجميع الطلبة 
تدخل الوايقاف ، المستوى الدراسي الجيد  وييناله سوى ذ

او الحكومة بحجج  بسياسة القبول من قبل البرلمان
مشاكل وقوعهم تحت تأثير  جنبلتاستيعاب الشباب 
وان هذه الحجج يمكن معالجتها باساليب  اجتماعية او أمنية

ن التوسع في القبول يعود أثبتت أالتجربة ان كما ،  6اخرى
أنفسهم وعلى مستقبلهم ومستقبل البلد بالضرر على الطلبة 

: طالب  (سبة يسببه من إخالل في نلما  وذلكعموما 
نسبة فضال عن )  2المساحة م: طالب  (و )  التدريسي

مثل في الجامعات او الكليات الطلبة الى الخدمات المتوفرة 
                                                 

 .ادية وضمان الجودةتشرح الحقا ضمن المعايير الوطنية لالعتم: 5
6

تعتمد بعض الدول على قبول ثلث خريجي االعدادية فقط في الجامعات  : 
الحكومية وتتيح للباقي الدخول الى الجامعات الخاصة بشروط ومعدالت محددة 
حسب االختصاص ، أو اإللتحاق بالمعاھد والمدارس المھنية او الدورات التأھيلية 

ال يسمح بممارسة اية مھنة  دون شھادة ممارسة  لمعاھد متخصصة للمھن العامة إذ
 .مھنة
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 ديِّقَوتُخرى ، تبة والخدمات الصحية والخدمات األالمك
القدرة على  من غيرستاذ بالمستوى العام للصف األ
الخرين ، ميزين مراعاة لمستوى اتنطالق بالطلبة الماإل

 . ذلك ونحو
الحاجات الفعلية لقطاعات معرفة دراسة سوق العمل و - 3

آلنية والمستقبلية التنمية ووضع الخطط لسد تلك الحاجات ا
، كما هو عداد المتخرجة حاجة السوق بحيث تحاكي األ
مثل للطاقات العلمية ستثمار األيعني اإلمما الحال عالميا ، 

البطالة  وأالبطالة العراقية ويحول دون وجود ظاهرة 
ر مطلوبة غي ، أو التخمة بالتعيين في اختصاصات المقنعة

 .7ختصاص آخرة بإوبالتالي ممارسة الوظيف

                                                 

ختصاصات التي ال يمكن تبني مشروع اعادة تأهيل خريجي الجامعات في اإل  7
 سوق العمل ختصاصات اكثر نفعا او حاجة فيللتعيين الى إ تجد لها فرصة

 ابعده حونمنَهيلية مركزة لمدة سنه تقويمية ُيأالتعيين وذلك بادخالهم بدورة تو
يوجد في العراق اليوم وفرة في ( مثال  مهني وليس اكاديميدبلوم عالي 

انية يمكن تحويل اختصاصاتهم الى إدارة او إدارة الكترونية االختصاصات االنس
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العلمي الطلبة المنخفض معالجة الخلل الحالي في مستوى  - 4
بإيجاد وسائل تحدد نوعية الطلبة المقبولين في  ،والتربوي 

ن كفاءة ، الدراسة األولية أو رفع مستواهم بعمل امتحا
قبل السماح لهم بالتسجيل ، أو بفتح فصل  اهملتحديد مستو

د من قبل الجامعة المعنية ومن َمتمهيدي تطويري ، ُيعتَ
خالل كلياتها وأقسامها العلمية بحسب متطلباتها ولحين 

خرى ُأدول لو، وة في المستوى العلميتجاوز هذه الُه
نات الكفاءة تحايمكن االستفادة منها مثل ام ذلك جارب فيت

شرط إلى الجامعة كالتي تجرى للطلبة قبل الدخول  العالمية
   .GMATو GRE امتحان الـ مثل فيها للقبول 

 
 :المخرجات الجامعية. ب  

 ، جات الجامعية هي الغاية من التعليم وثمرته النهائيةخَرن الُمإ       
،  لىفضلا بالكيفية هاواستثمارتحسين مستواها البد من السعي ل لهذاو

                                                                                                       

تماشيا مع ) الخ ...رشفة الكترونية أو عالقات عامة واستقبال أو تسويق او أ
 .دة العمار والبناءالعا اإلختصاصات المطلوبة في ظل التنمية المؤملة
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والوظيفي  مستوى العلميالنجاحها المهني واالكاديمي على وان 
وقدرة الجامعات على تخريج قادة عمل  ديد مستوىحتواالجتماعي ، و

لمكانة االجتماعية ل اطلبجدارية  وليس حملة شهاداتن يناجح
 : ما يأتي  حاترقإ يتطلب منا، والسياسية  والوظيفية
الرؤى ية التعليمية وتحديد إعادة النظر في فلسفة العمل - 1

اآلليات بيان بشكل واضح ومحدد وكل كلية ل هدافاألو
والوسائل الُموِصلة الى تحقيق تلك األهداف بتطوير المناهج 
والمفردات وطرائق التدريس والتدريب والمالك التدريسي 

وفق ( والمستلزمات المكانية والمادية وإيجاد أجواء جامعية 
) الحقا  تذكرجودة واالعتمادية التي سالمعايير الوطنية لل

ها وتنمي قدراتطاقات الطلبة وتنفس عنها التي تستوعب 
في مجال النشاطات العلمية والنفسية ة والجسدية العقلي

  .والمجتمعية والثقافية والرياضية والفنية
 ةالهدف يتطلب من الوزارة وضع رؤي ان تحقيق هذا 

جامعة بالبيئة الحاضنة وربط البهذا االتجاه محددة وملزمة 
في على بيئات وتجارب متطورة  لها ، والتطلع والتعرف
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وجامعات برامج التواصل المشترك مع مؤسسات  ضوء
ضي األمة ق أرحب مرتبط بماداخلية وخارجية لصناعة ُأف
إعادة بناء الحضارة متطلعة إلى  وإرثها العلمي الحضاري

أسس وعلى  ساليب ومعطيات معاصرةأمن جديد وفق 
  .  المواطنة الصالحة

تنمية القدرات البحثية الُمَبِكرة لدى الطلبة بإضافة موضوع  - 2
)  البحث طرائقو دبياتأ (عام مثال إلزامي تحت عنوان 

أساليب البحث وخطواته المتبعة لحل تعليم الطلبة يتضمن 
ومراجعة وتشخيص المشكلة المشكلة العلمية بدءاً بالمالحظة 

كيفية إستخدام المكتبة الورقية األدبيات البحثية و
) Reviews(وااللكترونية للحصول على مراجعات علمية 

انتهاءاً و إجرائهاثم تصميم التجربة ولوضع تصور للحل، 
وتحليلها وعرضها واستنتاج  هاوكيفية التعامل معالنتاتج ب

يكون هذا . إحصائية معتمدة  أساليبوتقديمها بالحلول 
تطبيق أو التدريب الصيفي الزما وممهدا للم درسال

  .التخرج بحث ومشروع 
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بل  اعتماد الكتاب المقرر المصدر الوحيد ، عدمرة ضرو - 3
ية ، والبد من إيجاد صيغة في الدراسات الجامع اصالإلغاؤه 
المنهجية ) دار الكتب(و ساندة لمجانية التعليم بفتح أبديلة 

تيار والمساعدة في كل جامعة أو كلية بسعر مدعوم واخ
معموال به  نكا امك ( زهيدة الثمن بعات طالبية أو شعبيةط

) جامعة بغداد حتى أواخر السبعينات من القرن الماضيفي 
مدة عالميا بعناوين يتم ذلك بتوفير عدد من الكتب المعت. 

ختصاص الواحد مستفيدين من تجارب عالمية متعددة في اال
التي  وفق المفرداتعلى ترك االختيار للطالب مماثلة وُي

ن قبل بعد اقرارها مُيثبتها التدريسي بداية العام الدراسي 
  .ساتذة الفرع المعنيأ

وكذا  مطبعة التعليم العاليال تفعيل يمكن في هذا المج
خذ إمتياز أوالجامعات وبعض الكليات التي تمتلك مطابع ، 

كما تفعل بعض الدول ، طباعة الكتب العالمية بتكاليف اقل 
وينبغي ان ال نغفل حقيقة ان  .يزيا وروسيامثل الهند ومال

ورة عند بعض االساتذة الكتب المعتمدة او المتداولة أو المشه
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ن اعيدت طباعتها إاصبحت قديمة في منهجيتها ووالطلبة 
و أ اتوعلينا ان نتطلع الى ماهو جديد من الُمَؤلّف. من جديد

  .عاتوطبمال
الحالية  )االمتحانات(القياس تطوير أساليب التقويم و - 4

حفظ (الذي يعتمد قياس مستوى  واالبتعاد عن األسلوب
على  أو قدرته) مستوى ذكاء الطالب(وليس قياس ) الطالب

 بما ال تَُبثَ لقد .وتقديم الحلول التفكير والتحليل واالستنتاج 
العملية العلمية ويقبل الشك ، فشل هذا االسلوب في الحياة 

عتماد إة ، على خالف لدراسات العليا خاصالالحقة وفي ا
ستنتاج تبار قدرات التفكير والتحليل واإلخإأساليب 

القصيرة متحانات العملية والشفهية واألسئلة الشاملة باإل
  (Open Book)ة او امتحان الكتاب المفتوح َرّوطَالُم

 .8لبعض االختصاصات

                                                 
الى اساتذة التقويم والقياس في كليات التربية الموضوع يمكن الرجوع في هذا  8

  .ختبارساليب االأوتجارب الجامعات العالمية لتطوير 
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السعي للحصول على تشريع من ولزام الوزارة نفسها إ - 5
رئاسة الوزراء يمنع منح زيادة  من قرار مجلس النواب أو

والده أو قبوله في امتيازا ألفي الدرجات للطالب أو 
، مكافئة له على عمل من الشروط  استثناءا الدراسات العليا

الدرجات ليست (الن  ، مهما يكن هذا العمل نبيال، ما
ودرجة  العلمي مقياسا لمستوى الطالب تعدبل  ،) َمكَرمات
فقط ه لنوع معين من الدراسة استعدادمدى  وتبيان ذكائه

هذه مثل  وقد جربنا سابقا منح. لتكريم خر لآ اوليس شيئ
، االمتيازات حيث ظهرت نتائجه السلبية واضحة جلية 

ن وكي اذا ينبغي ان والعاقل من اتعض بغيره ، فكيف
 ! بنفسه ؟اتعاضه 

ن الجامعات في إمكانية التأهيل نتيجة للتفاوت الواضح بي - 6
الخريجين في ب القياس والتقويم وتفاوت معدالت سلواو

) خرى مؤسفةُأسباب أ(فضال عن ولية الدراسة الجامعية األ
تخل بحقيقة قياس مستوى الطلبة والمقارنة بين الجامعات 
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هذه المشكلة لالمختلفة ، يصبح من الضروري التفكير بحل 
  .الخطرة 

دلة في وقد طبقت معا ، ت سابقاَصِخهذه المشكلة قد شُان 
  .! لغيتُأللمعالجة ما لبثت ان  2001و 2000 عامي

  كيف يمكن ان تحل هذه المشكلة ؟ 
القبول في  يكونال ان نقترح  حل لهذه المشكلةألجل 

الطالب المتخرج تنافس درجة  ا علىتمدمع الدراسات العليا
المعدل المحسوب من  ا على أساسوالمتقدم للدراسات العلي

بل يعتمد على ي حصل عليها الطالب التالمطلقة  اتالدرج
، وسنوضح ) معدل الصف(نحراف القياسي النسبي عن اإل

  .تية ذلك في الفقرة اآل
  

  :الطلبة المتقدمون إلى الدراسات العليا .ج
يشهد بلدنا رغبة شديدة للطلبة إلكمال دراستهم العليا في الداخل 

في نظيرها قل والخارج ولكافة االختصاصات ، وهذه ظاهرة ايجابية 
، ولكن شرط إن يكون هؤالء الطلبة مؤهلين لهذه الدراسة العالم ، 
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وتدفعهم طموحات علمية وبحثية جادة ، غير انه من المؤسف إن 
وانما  ، بعض هؤالء أو كثير منهم غير مؤهلين او مهيئين لذلك

تدفعهم دوافع أخرى مثل إيجاد فرصة أفضل للتعيين او لتحسين 
للحصول على مولهم بقانون الخدمة الجامعية أو الراتب الشهري بش

للعمل في  وجود نية جادةعالمية دون إو أو سياسية أمكانة اجتماعية 
  .هذا المضمار 

معالجة لتلك الدوافع تصديا حازما وهذا التشخيص يتطلب مثل إن 
 لطلبة المتفوقين المنتجينل حصراالدراسات العليا كي تكون واألسباب ل

  :ى أن يتم ذلك عن طريق مايأتي مستقبال ، وأر
السيما و  في شروط القبول للدراسات العليا إعادة النظر – 1

  :في مسألتين
االنحراف القياسي القبول على أساس آلية جديدة تعتمد   - أ

قة لَطْالنسبي المئوي أساسا للمفاضلة وليس الدرجة الُم
 فيمن التفاوت الكبير أوال اآللية يحد وجود هذه  ان.  للطالب

حصولهم على الدرجات  من رغمعلى مستويات الطلبة 
المماثلة من جامعات قد تختلف في مستوى قياس وتقويم 

 



 محمـــد الحمــداني. د.نحو تبني مشروع وطني للمعالجة والنھوض بواقع الدراسات العليا                        أ

 57- 121 
 
 

قادرين على مواصلة الير طلبة غالثانيا وتمنع  ،طلبتها 
والتسبب في الدراسات العليا من القبول فيها في  دراستهم
، تفويت الفرصة على زمالء لهم يؤدي الى  الحقا ممافشلهم 

أن من  رغمعلى الاكثر قدرة على التواصل الدراسي هم 
خرى مقاييسها أمن جامعات  واتخرج كونهم !قلأمعدالتهم 

نا في هذا المجال امثلة كثيرة لطلبة قبلوا ، ول اكثر مصداقية
 ، مابمعدالت عالية من جامعات فتية في الدراسات العليا 

م قدرتهم عدلفي الدراسات العليا  اذريع فشاللبثوا ان فشلوا 
 .على النجاح 

نقترح ان تتم المعالجة بطريقة بسيطة وفاعلة وذلك بإحتساب درجة 
االنحراف القياسي وفق معادلة تأخذ على التنافس للطلبة عند التخرج 

  . أساسا لها %RSDالنسبي المئوي 
  :لنأخذ مثال المعادلة المقترحة اآلتية
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  : تي اآل للتوضيح نأخذ المثال التطبيقيو
الطالبان زيد واحمد متخرجان من كليتين متماثلتين في جامعتين 

ولهما ) 75(لهما المعدل نفسه وهو ) س و ص(مختلفتين هما 
  :تيةآلالمعطيات ا

  الطالب زيد من جامعة  س 
  75= درجته  المطلقة 

  65= معدل الصف للطلبة الناجحين في الدور االول 
  60= عدد الطلبة الممتحنين 

  طالب أحمد من الجامعة  صال
  75= درجته  المطلقة 

  59= معدل الصف للطلبة الناجحين في الدور االول 
  60= عدد الطلبة الممتحنين 

وهو  فقط (Uni–Variant)  واحدا متغيراًعتبار باإلخذنا أننا أي أ
ير عندما يكون هناك ثير هذا المتغلبيان تأ معدل الصف او الدفعة

  .اتبة وتصحيح االمتحانيم الطلتفاوت في تقو
  :ان معدليهما التنافسيين يحسبان على النحو اآلتي  
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  الطالب زيد  

 
  الطالب أحمد 

 
رغم نافسي بين الطالبين يتضح من النتائج الفرق الكبير في المعدل الت

معدل  بالقياس الىمستويهما  وذلك الختالف! التخرج  تشابه درجة
يتضح ان الطالب االول ه المعادلة تطبيق هذمن و. الدفعة  الصف أو

قد اليقبل في الدراسات حيث كان الفرق بينهما عشرة درجات ) زيد(
خطير على الخلل اليوم في واضح وفي المعدل التنافسي ، وهذا مؤشر 

  ؟ !طريقة قبول الطلبة على اساس التفاضل بدرجاتهم المطلقة فقط
النقاط  التفاضلو اشتراطات القبولفي يصبح عندنا ومما ذكر اعالة 

  :اآلتية
  يجب إن يعتمد التفاضل بين الطلبة المتقدمين للدراسات العليا

عن معدل المئوي على قيمة االنحراف القياسي النسبي 
 .حتما الزما لصف او الدفعةا
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 كي للصف اأعلى من معدل  الطالب معدلأن يكون  يشترط
ن وبخالف ذلك فا تقديم إلى الدراسات العليايسمح له بال

أو بتعبير آخر  المعدل التنافسي يكون صفرا او بالسالب ،
ينبغي ان يكون المعدل التنافسي حسب المعادلة  قيمة موجبة 

. 
 لدراسات لي بالتقديم ان المعادلة التسمح لخريج الدور الثان

 . داخلالالعليا في 
تفاوت مستويات الطلبة على د بشكل كبير من ء يحاجران هذا اإل 

اثل درجاتهم بل ال يسمح بالتقديم إال للطلبة االذكياء ممن الرغم من تم
داء أتوجه الطلبة الى مستواهم اعلى من معدل الصف ،ا كما يحد من 

لينافسوا الطلبة في الواقع يسعون هم لكنعذار واهية أالدور الثاني ب
انه ليس فيه شك  مما ال، وبتكرار المحاولة ور االول الناجحين في الد

في خر نجح آب واحدةمحاولة من طالب ناحج  ةمساوا نصافمن اإل
  !).  أو ثالث(محاولتين 

الذين الطلبة قائلين ما ذنب  على الفقرة االخيرة وقد يعترض البعض
 الىللذهاب هم اضطراردت الى أواجهتهم ظروف غير طبيعة 
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؟ وإذا كان والبد من تقديم الناجحون من الدور الثانيفي متحان اال
لتشمل بتطوير المعادلة ذلك  مكنيف ،الى الدراسات العليا  الدور الثاني

 ، أوولوية للطالب لناحج في الدور االول االالدويين على شرط اعطاء 
ة ثانيلة السابقة خاصة بالدور االول ووضع معالة دالمعاعلى بقاء باال
  :تي مثالعلى النحو اآللدور الثاني ول

  
فضل ولكن بشرط إن يكون يمكن تطوير هذه المعادلة إلى صيغة أ

، النسبي عن معدل الصف أو الدفعة  القياسي األساس هو االنحراف
ذاتها في الدورين على ان تحسب درجة  تطبق المعادلةيمكن كما 

الدرجة  باحتساب او، فقط ) 50(الدور الثاني دروس النجاح في 
 10(ا منها عددا من الدرجات ذوفمح المحصلة في الدور الثاني

أية و اعتماد أ، )  50ن اقل مالدرجة  تكون على ان المثال  درجات
ن كنا إن الطلبة في الدورين ، وتحقيق العدالة بيتكفل خرى ُأصيغة 

  :هما  تحقيق هدفين مهمينوغايتنا من ذلك  ولقتراح األنفضل اإل
مساهمة في ترصين المستوى العلمي للدراسات العليا ال- 1

 .لالسباب المذكورة اعاله
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الى الدور الثاني وما من الدور االول هروب الطلبة  قافإي- 2
التقديم وحسم مواعيد رباك إمن اعباء على الجامعات و يضيفه

 ضمن التوقيتات المحددة وهو ما يؤدي الى عدمنتائج القبول 
المطلوبة  اسبوعا ) 16( قدرة االقسام العلمية غالبا على تحقيق 

نتظارا ة إالدراس ءأخر بدوذلك لت،  الفصل الدراسيفي  دواملـل
  .لنتائج الدور الثاني 

نبغي إيقاف العمل باالمتحان التنافسي التحريري والشفهي ي -ب
الن معدل الطالب التراكمي لسني ذلك التفاضلي بين المتقدمين ، 

من االمتحان هو أكثر مصداقية وعكس حقيقة مستوى الطالب يالدراسة 
لتأثر وللممتحن أثيرات الشخصية للت عرضةغالبا التنافسي الذي يكون 
أسباب أخرى قد تؤدي إلى  حيطة ، فضال عنالطالب بالظروف الم

إجراء المقابلة لبيان األهلية بد من الو ،اإلخالل بالتنافس الصحيح 
بدرجات  علميللمستوى الدون تقويم (فقط للطالب البدنية والنفسية 

  .)تفاضلية
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خر، آجراء اختبار تنافسي إبالوزارة او مؤسساتها  اما اذا رغبت
تطبيق امتحانات عندها يمكن ف، وضع له مقدار من الدرجة التنافسية ي

  .GMAT,GRE(9(تحريرية قياسية عالمية مثل 
سنة  45سنة للماجستير  40(العمل بتحديد شرط العمر  - ج

والسعي الى تقليلها عند الظروف الطبيعة ، وعدم اللجوء ) للدكتوراه
التى تتجاوز هذا الحد بعدد من السنين قد يصل الى  الى االستثناءات

يعني ببساطة إن الجامعة لن تستفيد من التجاوز وهذا !! عشر سنين 
دراسة طالب الدكتوراه شيئا ، إذ انه سيكون قد تجاوز العمر المنتج 

مع به عمر طالب الدكتوراه المسموح (واقترب من نهاية الخدمة 
، فاذا ) سنة 59= سنوات دراسة  4+سنة  55االستثناءات مثال 

؟ !سنة ) 63(علمنا إن العمر التقاعدي ، بحسب القوانين النافذة هو 
سنجد أن أربع سنوات متبقية من عمر التدريسي الوظيفي غير مجدية 

حتى َيبلُغ  نفعا ، وال يكاد التدريسي يلتمس طريقه البحثي بأختصاصه

                                                 
على في الكتب العالمية الحديثة المتخصصة ويالحظ االمتحانات العالمية :  9

 .للجامعات المعتمدةالمواقع االلكترونية 
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ان  تجيز للتدريسي إن التعليمات الفذلك  فضال عن .سن التقاعد 
ف في الدراسات العليا إال بعد أن يكون قد مضى على رشُيس أو درُي

  .10نشر بحثين على األقل مع لزوم  ن احصوله على الشهادة سنت
ِلَمْن ال  يقاف العمل بقناة المتميزين أو االستثناءات األخرىا - د

فر فيه شروط القبول في الدراسات العليا أصال ، ألي سبب كان اتتو
ذلك لما خلفته هذه االستثناءات من آثار سلبية ، على الرغم من و، 

أن االستثناءات قد تعالج بعض الحاالت المستحقة للمعالجة ، غير أن 
دفع الضرر مقدم على جلب ( القاعدة االصولية تنص على أن 

  ). المنفعة
ليشمل الفنيين  11ع بتطبيق قانون الخدمة الجامعية المعدلاإلسرا –ـه

هم في الحد من سي، كونه س) حملة شهادة البكالوريوس(واإلداريين 
ستثناءات وقناة المتميزين لذوي المعدالت الدراسية اندفاعهم نحو اإل

تحسين أوضاعهم المعاشية طمعا في المتدنية إلكمال دراساتهم العليا 

                                                 
حظ في الغرب واليابان ونحوھا ان حملة الدكتوراه يمكن ان يحصلوا على لقب االستاذية يال 10
في الثالثين ونيفا من اعمارھم وبالتالي يكون عطائھم الفكري واالرشادي واالستشرافي ) بروفسور(

يستغرق معظم عمرھم الوظيفي ، آخذين بنظر االعتبار عدم وجود سن محدد للتقاعد لحملة مرتبة 
 . ستاذية وانما تحول في الطبيعة الوظيفيةاال
صدر مؤخرا التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية والزلنا ننتظر االھتمام بھذه   11

 .الشريحة الساندة
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ان هذا االندفاع يؤدي إلى خسارة كبيرة لفئة كما ، ) علميةدون دوافع (
ِمالكا وسطيا يمكن أن يتطور  كونها ،مهمة ساندة للبحث العلمي 

، ونحو ذلك  ،ستمرار بتراكم الخبرات وتشغيل االجهزة وصيانتهااب
وبالتالي فهي تؤدي دورا مهما في الهيكل التعليمي والبحثي واالداري 

لتكريم المادي واإلعتباري وليس االستثاءات الساند الذي تستحق معه ا
  .العلمية

بعنوان  إعادة العمل بتعيين األوائل الثالثة في أقسامهم العلمية –و
 عدوفق تسلسالت تخرجهم وعلى هم األفضلية ؤعطاوإ ،سنويا) معيد(

يجاد آلية إيفضل (  يجوز التغاضي عنه عند التعيين ذلك حقا قانونيا ال
خرى للتشجيع على أقسام مماثلة في جامعات أفي نهم يتشجع على تعي

، كما ينبغي التمييز بين )تالقح البيئات والتحصيل العلمي المختلف
الموظف الفني أو اإلداري من حملة الشهادة ذاتها من غير (المعيد و

ه الحق في دخول المختبرات ؤفي الواجبات الوظيفية واعطا) ائلاالو
، تابعة الواجبات وحل االسئلة ونحوها في مملية ومساعدة االستاذ الع

العليا بعد سنتين إعطائه األفضلية بالتقديم إلى الدراسات  فضال عن
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بوصف ، ) على خالف غيرهم(شتراط موافقة كليته ا غير منخدمة 
  .وإعطائهم األفضلية في القبول ،ذلك حقا طبيعيا مكتسبا قانونا

النفقة ات والزماالت وطلبة البعثمن  الطلبة الدارسون في الخارج –ز
ومعالجة  همسوف يرد ذكرالذين  االجازات الدراسيةالخاصة و

تية بحسب المعالجات المطلوبة هم ضمن المحاور المختلفة اآلتكالمش
عادة النظر بالقوانين إمحور  والتي يقع بعضها ضمن تفصيالت

  .  عمل الدوائر الثقافيةمحور ووالتعليمات والضوابط 
  
  : يسيينمحور التدر:  7
والبحثية تتركز بشكل فاعل على الشك أن العملية التعليمية          

لهذه العملية ، عند المنفذ القائد المخطط واألستاذ الجامعي بوصفه  دور
تطمح الى تحقيق اهدافها قيادٍة  ِةن أَيإو .فر مستلزماتها األخرى اتو

 بيئِةال  عنفضالفر فيها ولها متطلباٍت كثيرٍة اينبغي إن يتوبنجاح 
  . مناسبِةال

ن هناك مجموعة من أيجد  ، ظر اليوم إلى واقع التدريسيإن النا
المعوقات التي ينبغي ان ُيْعَمل بشكل جاد للتخفيف منها أو معالجتها 
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ن الواقع اليوم يشير بوضوح أ فضال عن .وتحسين بيئة العملبالكلية 
جيٌل نال ِقسطا واضحة بين جيلين من التدريسيين ، وجود فجوة الى 

علمية  أوساطل في َموافيا من التعليم في الداخل أو الخارج ، وَع
رصينة واكتسب خبرة ممتازة ، وجيٌل الحق َدَرَس وتعلم في ظل 

، ءثنااالستوظروف الحرب والتقشـف والحصار وحاالت الطوارئ 
كذلك ما التعليمية والبحثية وعليه وعلى ُمجمل العملية  نعكاساتهااو

رف جزء شية السيئة التي اجبرته على صيالظروف المعه في ظل عانا
خر للحصول على مورد آيجاد عمل إمن وقته وطاقته وفكره في 

بعيدا هذا العمل ما يكون  كثيراو ،بمستوى مقبول يساعده على العيش
  . عن اختصاصه

نال شهادته من جامعات عراقية  ن الجيل الثاني قدومما زاد الفجوة أ
لالسباب ، رصينة بخارجية ليست  جامعات ذه الظروف اوعانت من ه

  .الذي ذكرت آنفا
او الجيل األول اليوم بين تقادم العمر أو الهجرة أو التهجير تشتت لقد 

إلى وقفِة واقعه  يحتاجي ثانالجيل الو، على الذات أو االنكفاء القتل 
ن م يتمكنا بشكل أفضل ، ولمنتججيال مراجعٍة ومعالجٍة لكي يكون 
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، وال بد من السعي الجاد لمنع  تاليل المعرفي السليم الى الجيل الالنق
هجرة من بقيَّ من مالكات علمية عراقية مطلوبة في سوق العمل 

وينبغي السعي الى تحسين  اكبر في البلدها يلإالحاجة لكن والخارجي 
  . مستواها وواقعها

  :منها ما يأتي اتخاذ إجراءات هامة منا إن هذا الهدف الكبير يتطلب 
  :شية للتدريسي الجامعييسين الظروف المعتح - أ  

أفضل من أقرانه شي للتدريسي العراقي يينبغي ان يكون الوضع المع
الناتجة عن إلى منع الهجرة بالتالي  ، مما يؤدي في الدول المجاورة

لعراقية هجرة معاكسة للكفاءات ا يجاد، ثم إل أوالاالسباب المادية 
،  في اشد الحاجة إليها اليوم وطنهاالتي و، ثانيا ي العالم المنتشرة ف

مجموعة من اإلجراءات بيتم هذا يمكن ان  ان .وخبرة مكتسبة شهادة 
  :مثال منها

 والتفرغ العلمي مة قانون الخدتعديالت اإلسراع بسن  .1
 فاءات العلمية بصيغة جديدة تراعيتفعيل قانون عودة الك .2

ربع قرن اكثر من على مدى سرا ظروف الكفاءات الُمَهَجرة ق
والتي تتطلع إلى العودة إلى الوطن في أقرب فرصة وإنهاء 
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تجذر الجيل ان يمعاناتها في الدول العربية واألجنبية قبل 
  .الثاني

  
 :تحسين بيئة العمل  . ب
لكي يكون  يعد أمرا ضروريا تحسين بيئة العمل وتوفير مستلزماتها إن

  : من ذلك مثالمنتجا وو فاعالالعراقي  االستاذ
توفير السكن الجامعي المناسب القريب من محل عمله في  - 1

والكمالية االساسية فر فيها الخدمات اتتوحضارية مجمعات خاصة 
 تفرغوقته وجهده ليالكثير من التي توفر عليه النقل المريح و
داء الواجبات وفق متطلبات التفرغ الجامعي ألتفكير والبحث ول

مكاتب وتجهيزاتها من التقنيات المناسبة لاتوفير ينبغي وكذلك 
بحسب وأعمال السكرتارية ، ضمن تعليمات تحدد ذلك ثاث األو

 .الدرجات العلمية
ر مالك فامتكامل من حيث تو) نظام بحثي(السعي الحثيث لبناء  - 2

ورش عمل وصيانة ميكانيكية  (مثل فني وخدمي مساعد 
رة إلجراء وتوفير تقنيات متطو) وكهربائية وزجاجية ونحوها
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ستاذ الباحث لتطور العالمي ، وأن يؤخذ رأي األالبحث تحاكي ا
اشئ ستيرادات لهذه التقنيات من منلمختص في اإلاو القسم ا

قسم مختص  طريق عنستيراد معروفة وان تقوم الجامعة باال
 .ي العلمي الفني للجهة المستفيدة أخذ الرأبذلك بعد 

القسم والكلية والجامعة وجود مكتبة علمية على مستوى ضرورة  - 3
والمعلومات وحدات الحاسوب وقواعد البيانات  فضال عن
نشر ، لكي يكون األستاذ باحثا منتجا كما هو الطباعة والووحدات 

 .ةعالميالالباحث العراقي المغترب في األنظمة البحثية 
المراكز البحثية المتخصصة وتوفير الوحدات وتشجيع إنشاء  - 4

 تكالة لها والتمويل الكافي بحسب المشلساندالمالكات العلمية وا
بحيث ، للمنطقة شاريع المستقبلية العلمية في بيئة الجامعة والم

مكافحة التصحر مركز ( لتلك الجامعة مثل ) صبعابصمة (تكون 
وشط ي النخيل أو الخليج العرببحوث أو بحوث االهوار أو 

او اعي الصنتكنولوجي أو حوض الفرات ودجلة أو النانوالعرب 
أو التلوث  جنةتشوه األ بحوثاو  وبحوث البناء بحوث السرطان
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بحوث الطاقة والنفط والطاقة البديلة البيئي الناتج عن الحروب أو 
 . وليس تكرارا لمراكز الجامعات االخرى كثير ونحوها

لبحوث لمراكز  (الى في الجامعات ويل المراكز البحثية تح - 5
لمنتسبين الى هذه لباحثين ايكون ل بحيث) العليا والدراسات
بالتدريس واالشراف في الدراسات  الفرصة المناسبةالمراكز 

لما في االقسام العلمية لكليات الجامعة كل حسب اختصاصه العليا 
وبما توفر فيها من من خبرات ومناهج بحثية  مديهتراكم ل

همال إلبا او منفا هَروليس َمامكانيات ومستلزمات البحث ، 
هذه  ضرورة ربطنجد و من الباحثين المخالفيناو  لمعاقبينا

عمادة والوحدات البحثية برئاسة الجامعة من خالل  المراكز
الدراسات العليا في الجامعة والتي ترتبط بدورها علميا بهيئة 

 .وتسعى لتحقيق سياستها البحث العلمي في وزارة التعليم العالي
 

  :دريسيينللتالعلمي والتربوي تطوير  . ج
الت العلمية اعال في المج ىيتمتعون بمستو نييتدريسوجود  نا

في العملية  ساس الي تطويرهو األو والثقافية أمر ضروريوالتربوية 
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، وبالتالي البد من اتخاذ خطوات محددة لهذا الغرض التعليمية 
  :بالسرعة الممكنة ومنها مثالو

عراقية لاجامعات المن  همشهادات الحاصلين علىإيفاد التدريسيين  .1
ختصاصات العلمية خاصة ، لفترة ثالثة الى ستة أشهر، ، في اإل

ارة من إلى جامعات رصينة ضمن بروتوكوالت تنظمها الوز
يستمر هذا المشروع  ( خالل الدوائر الثقافية ، على هيئة دفعات

لالطالع على آخر مستجدات العلم وإجراء ) سنوات 5الى  3من 
وتبادل الخبرة والمعرفة البحوث العلمية في االختصاص 

طورة توالوقوف على اساليب التدريس والقياس والبحث الم
 .والنظم المطبقة في الجامعات الموفد اليها

يقدم الموفد تقريرا تفصيليا إلى جامعتة مع اإللتزام بنشر بحث 
علمي رصين واحد على االقل ُيعد شرطا للترقية العلمية القادمة 

والبحث حول الزيارة  )Seminar(نقاشية لزام بإقامة حلقة مع اإل
 تقرير يرفع، ووالبحث المنجز واهم الفوائد المتحققة منها المنجز 

  .الى الوزارةفي القسم العلمي بعد مناقشته 
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 وأكثر اهمية منع المهم يعد ضرورة عاجلة ، إن هذا المشرو
لما  المطبق حالياالدراسات العليا الزماالت لبحثية الخاصة بطلبة 

صناعة القيادات المستقبلية والبناء  دور فاعل فيمن لتدريسيين ل
خطة وطنية لذلـك لذا ينبغي إن توضع ، للبلد الحضاري المؤمل 

زمة ، لتبني هذا الالتخصيصات المالية ال جادة وشفافة وترصد لها
المشروع وإنجاحه بعيدا عن مكاتب الوساطات التدريبية 

  .بجدوى مثل هذه المشاريع  وتضر التي اخذت تنتشر والدراسية
وزيادة مدتها من اسبوع الى " طرائق التدريس " تطوير دورة  .2

في بدأ التعيين أو للتدريسيين من غير خريجي كليات التربية  شهر
،  كما هو الحال مع اختبار صالحية التدريسأن يكون شرطا له 

جاد  إختبارداء أشهادة تخرج بعد عند نهاية الدورة منح تُ
 ،فر شروطها اعند تو تهاهميلأل رةالدو تضمنتهاضيع التي لموال

عضاء أل والثانياالول للمعيدين بمستويين ،  الدورة وان تكون
 .هيئة التدريس 

من في جامعات رصينة للتدريسيين  تفعيل التفرغ العلمي  .3
ل دوري إلزامي بشك) أستاذ مساعد وأمدرس (حملة اللقب العلمي 
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من التدريسيين وفق معيار وطني  بنسبة معينة، باختصاصات 
يمكن اقتباسه أو  على طالعيتضمن التفرغ اإللهذا الغرض ، 

دريبه أو تعلى الجامعة االستفادة منه من خالل إطالع التدريسي 
أن يكون وفي تلك الجامعة ، او التدريس وإجراء بحث فيها 

 . للمتفرغ نشاطا واضحا لحضور المؤتمرات والنشاطات األخرى 
الموفد تقريرا تفصيليا متضمنا االستنتاجات والتوصيات ، مع  يقدم

االلتزام بنشر بحث علمي رصين واحد على االقل ، ُيعد شرطا 
للترقية العلمية القادمة مع االلتزام بإقامة حلقة نقاشية 

)Seminar(  في القسم العلمي ، ضمن نشاط الحلقة النقاشية
إلى بعدها تقريرا يرفع  األسبوعية حول الزيارة والبحث المنجز،

  .في القسم العلمي  ةالوزارة بعد مناقشت
تفعيل نظام إعارة خدمات التدريسيين الى جامعات اخرى ، لما   .4

تجربة وتطور عمل  فيه من فائدة التواصل واالطالع على
في الخارج ، والقيام ببحوث مشتركة وفعاليات علمية  الجامعات
  .اخرى
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بين الجامعات ) ين يإنسياح التدريس( السعي الى تطبيق برنامج  .5
مستفيدين من تجارب مماثلة في العراقية وفق تعليمات تنظم ذلك 

ساتذة بين انتقال األهذا البرنامج تضمن ، ويبلدان اخرى 
او فصل دراسي عند عدم وجود بديل  جامعات بالتبادل لمدة عامال

 .له في جامعته االم
 ت العراقية وجامعاتن الجامعاالبرنامج بيهذا ق يطبت يمكن

خارجية رصينة في دول متقدمة تدرس باللغة االنكليزية للمواد 
يمكن  ، تدرس باللغة العربية للعلوم االنسانيةجامعات العلمية و

 منظمة / التعاون االسالميمنظمة (تطبيق ذلك مع دول 
وقطر وتركيا ومصر واالمارت االردن وماليزيا مثل  )االسيسكو

، وخاصة الجامعات ذات ونحوها  إيرانوان والبحرين وباكست
دون الجامعات االمريكية واالوربية والكندية ( المستوى العالمي 

 النها تسعى الى استقطاب االساتذة العراقيينونحوها واالسترالية 
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سلبية يكون لهذا البرنامج نتائج  الجيدين وتهجيرهم اليها وعندها
   .12.)عكسية 

ترك المنصوص عليه في اتفاقيات التأكيد على اإلشراف المش .6
التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات الخارجية وتسهيل حضور 

لمناقشة الطلبة في كال البلدين ، إلفادة طلبة الدراسات  ينالتدريسي
واساليب وتقنيات المتبادلة خبرات الالعليا واألساتذة المشرفين من 

واقتباس ما ة المتقدمالدول األخرى جامعات البحث العلمي في 
  .في انماط وافكار البحث العلمي هو جديد ومفيد

ختصاصات الهامة دام أساتذة عرب وأجانب من ذوي اإلاستق .7
والنادرة والسمعة العلمية الحسنة ، للتدريس في الدراسات العليا 

لألساتذة وطلبة الدراسات العليا العلمي في القسم  اتوإلقاء سمنار
  .االشراف المشترك القيام بالبحوث العلمية وو

                                                 
تركيا جامعات دول االتحاد االوربي وجامعات يطبق هذا البرنامج  حاليا بين  12
نظام (امعاتها مثل يمكن دراسة نظم مماثلة طبقت في دول رفعت مستوى جو

 .)فارابي
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تعضيد البحوث العلمية في االقسام والمراكز البحثية بعد إقرارها   .8
إلى تعضيد البحث من بداية  في القسم العلمي والكلية حيث يصار

ن ينجز أو المركز ، وأضمن خطة القسم والمباشرة به  هقرارإ
نقاشية الحلقة برنامج الدم ضمن قَخالل المدة المحددة ، وُي

)Seminar ( ويعد شرطا لقبوله بحثا للترقية بعد االسبوعية ،
  .نشره وفق تعليمات تنظم ذلك 

انية مستقلة بمعزل عن يفاد العلمي وتخصيص ميزدعم ميزانية اإل .9
لمشاركة ا قيادات الجامعية ، وتكونداري لليفاد اإلتخصيصات اإل

يفاد شرطا لإلأو المشاركة بورشة عمل  ببحث في مؤتمر رصين
ويكون احد نقاط المفاضلة في استمارة تقويم االداء ،  المدعوم 

، يسمح بالمشاركة في  العلمي السنوي للتدريسي والباحث
 طالع على النفقة الخاصةإللاو بدون بحث المؤتمرات العلمية 

  .للُموفَد 
 ةالحلقة النقاشي اشتراط تقديم ومناقشة البحوث المقدمة للترقية في .10

 ي وبحضور لجنة الترقيات وتدريسييفي القسم العلم االسبوعية
مشاركة الباحث في قوف على مدى والوطالع واالستفادة القسم لال
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تقديم للترقية من صالحية البحث للالبحث المشترك وفهمه ومدى 
من خالل مناقشة لجنة الترقيات فيه ستالل عدمها ودرجة اإل

ن ، بدل لجاللترقية قبل ترويج البحث وكل هذا يكون ، للباحث 
هو احد المعالجات الفعالة ، و االستالل الشكلية التي تشكل االن

هم بعضشر اسماء المشاركين دون ان يكون للمشكلة اضافة وح
 .احيانا في البحث دور

الترصين ( وان هذا االجراء يندرج تحت عنوان مهم وهو
التي الزالت مختصرة فقط على عدد البحوث ) للترقيات العلمية

صد لظاهرة  ايضا كانت مشتركة ، وهي المنشورة حتى لو
مؤسفة تقوم على تبادل بعض الباحثين اسماء بعضهم في بحوث 
بعضهم االخر ، فضال عن استثمار المناصب االدارية لهذا 

  .الغرض احيانا
  

  والتدريبية المناھج الدراسية _8
إن المناهج الحالية تعاني من تخلف في نواحي عديدة ، وأسباب ذلك 

لى آخر مما يتطلب وجود خطة جادة لمعالجتها واالطالع عمعروفة ، 
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،  متقدمفي الجامعات المماثلة في العالم ال مستجدات المناهج الدراسية
  . مع مراعاة الخصوصية الوطنية

أساليب  قتباس المستقبل الوعدم حركتها باتجاه  جإن نمطية المناه
أسباب هذا التخلف التدريس المعاصرة وتقنياته المطورة ، تعُد سببا من 

  :و يظهر ذلك واضحا فيما يأتي 
الدراسات العليا ال الجامعات العراقية ومنها إن التدريس في   . أ

يزال يتبع األسلوب النمطي المتبع في الدراسات األولية وعدم 
إلى الطلبة  لوسائل الحديثة في إيصال المعلوماتاستخدام ا

غم ر ) (Data showمثل استخدام عارضة المعلومات 
عن  ماا ولكن الخلل ناتج ،في جميع الجامعاتبكثرة فرها اتو

 وجودعدم أو لإعداد المحاضرة  التدريسيين بعضعدم إمكانية 
ستخدامها في يقوم بذلك أو لصعوبة ان أيمكن مالك مساعد 

  .أصال من التدريس  هذا النمطلقاعات غير مهيأة 
د ألنها تعتمة الحاليمحدودية المادة المعطاة بالطريقة النمطية   . ب

ستاذ كَل الجهد في ل األَحِموتُ) الرد والكتابة  (أسلوب 
سلبي غير  يالطالب في الغالب متلق بينما يكونالمحاضرة 
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، الذي يولده اسلوب التلقين او مشاكس نتيجة الممل متفاعل 
معلومات الواردة في لليرافقه عدم تجديد وتطوير االستاذ 

 بعضهذا يشجع قد و، محاضرته بما يستجد من العلوم 
باستنساخ المحاضرة من زمالئه أو االكتفاء على  الطلبة

خاصة  )أكشاك(محاضرات السنوات السابقة المنتشرة في 
ظاهرة ازدياد  مما يؤدي إلى!! بعض الكليات عند أبواب

بعض كليات الغياب التي تعاني منها قاعات الدرس في 
لجأ ما أم في االختصاصات االنسانية خاصة ،جامعاتنا 

التعليم  اع اسلوب تسجيل الغيابات الذي اعادالجامعات الى اتب
واضاع وشغل االستاذ  الجامعي الى مستوى التعليم الثانوي

 .وقت المحاضرة 
األستاذ تحديد توصيف واضح لمسؤولية ضرورة   -ج
الدبلوم ( لجامعية األولية والعلياالطالب في الدراسة او

جتهاد االستاذ او ال ذلك وعدم ترك )والماجستير والدكتوراه
 .في ظروف غير طبيعية  الى االنماط السائدة المتوارثة
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، المشـار إليه في الجامعـات) دار الكتب(ن وجود إ - د
التي يديرها الى جوار المكتبة المركزية الفاعلة ، سابقا

على مدار اليوم واالسبوع بما تحويه مختصون متدربون ، و
شبكة ، واستخدام  الجامعةفي  كترونيةالورقية و من مصادر

 فضل المصادرأحدث وأة للحصول على المعلومات العنكبوتي
 عضاء هيئة التدريسشتراك الجامعي المفتوح الاإل بوساطة
) data show(عارضة المعلومات يرافقه استخدام  والطلبة

من إعطاء مادة أكثر  ينتَُمِكن التدريسيسفي المحاضرة 
 .اقل وتفاعل أفضل للطلبة ونوعية أحدث بجهد

المعتمدة  )والتقويم القياس( االختباراتيجب تغيير أساليب   . ت
على قياس قابلية الطالب على حفظ كم هائل من النصوص 

 الطالب على الفهم اتقدرقياس إلى ، القوانين والمعادالت و
محددة تطبيقية حلول التوصيات بتقديم والتحليل واالستنتاج و
راسية ، وحبذا تشجيع المواد الد لمشاكل علمية ضمن

متحانات الكتاب المفتوح إجوبة القصيرة وامتحانات األ
Open book  لالجوبة الطويلة في اختصاصات معينة . 
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نوعة للقياس تد معايير دولية واساليب مووجمن المعلوم 
فيها اعداد كبيرة من المختصين والتقويم وان اقسامنا التربوية 

الى مواكبة ماهو االكيدة مع حاجتها  خبرات ممتازةتمتلك 
، يمكن اعتمادها لوضع معايير جديد ومتطور في هذا المجال 

وطنية للتقويم وقياس المراحل الدراسية كافة وينبغي هنا 
االشادة بنظام االمتحانات المعمول به في العراق في المراحل 
قبل الجامعية بالقياس الى الدول العربية واالقليمية وخاصة 

  .المتحانات الوزارية للبكلوريا في المراحل الثالثةا
  

  : مشاريع البحث :  -9

إن الهدف من الدراسات العليا هو إعداد باحثين وتدريسيين جيدين 
آخذين بوسائل المعرفة المختلفة لسبر أغوار الحقائق العلمية وإيجاد 

ة ة للمشاكل القائمة أو البحث عن وسائل وأساليب علميعالحلول الناج
ينبغي هذا االساس ، وعلى واستشراف المستقبل جديدة لتطوير الحياة 

تلبي هذه في مؤسساتنا البحثية أن تكون مشاريع البحوث المعتمدة 
  األهداف 
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إن العراق اليوم يتطلع إلى أن يلحق بركب التقدم الحاصل           
الذين الطلبة الدارسون في الخارج هم أحد أهم روافده ان و ، في العالم

أن و غي أن يستوعبوا التقدم الحاصل في محيط دراستهم ،ينب
ليضيفوا نقلة جديدة نحو  العلوم الحديثة وتطبيقاتها المختلفةبيتخصصوا 

إن ذهاب هذا العدد من الطلبة والعودة بتخصصات غير . المستقبل 
ما هو  يكحاتأو  مهمة أو متخلفة عّما هو عليه العالم المتقدم اليوم

، يعد خسارة كبيرة للوطن وزيادة في الهوة  في العراقموجود 
، لذا البد من أن تكون الدراسات المتقدم وبين العالم الفاصلة بيننا 

األولية والعليا في الخارج مدروسة بشكلٍ وافٍ  تراعى فيه أمور 
  .كثيرة منها 
لمواضيع محددة سلفاً استراتيجية وضع خطط بحثية   . أ

ولى ذلك هيئة البحث العلمي في ضمن خطة وطنية مركزية تت
بالتشاور مع ،  )بعد تفعيلها( وزارة التعليم العالي ودوائرها

،  ة الدراسات العليا والبحث العلميكليمن خالل ،  الجامعات
والمؤسسات البحثية والتخطيطية واإلنتاجية والخدمية في 

  .العراق
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اختيار بلدان متقدمة علميا وتطبيقيا ضمن نظام   . ب
ليمي وبحثي مؤسساتي مستقر ، يتمتع بعقلية سياسي وتع

أو القومية العلمية أوعقلية السطوة السياسية باالنفتاح وليس 
  :ى آثار سلبية على طلبتنا مثلقد تؤدي إلان خالف ذلك و
  .قيام بعض البلدان بتحديد نوع وكم الدراسة والتطبيق  .1
غسل عقلية الطالب الدارس ة محاولقيام بعض الدول ب  .2

تبنيه افكارا وممارسات غريبة عن الى  هاسعيووسلوكه 
وتسعى الى واقع المجتمع العراقي واالسالمي عموما 

فرص التوفير وفيها على البقاء  تشجيع األوئل منهم
  .13هم لمناسبة ال

من خالل محاربة على الطالب التضييق النفسي والثقافي   .3
  .تاريخ وثقافة األمم األخرى

ات الثقافية بالتشاور مع تقوم دائرة البعثات والعالق  . ج
الدوائر الثقافية بتحديد البلدان والجامعات التي يمكن إن تمنح 

ت ويتم االتفاق معها الشهادات المطلوبة في تلك االختصاصا
                                                 

خارج الوطن العربي  ان نسبة تسرب الطلبة الدارسين الى ذكرنا سابقا  13
 .منظمة العمل العربيلحسب دراسة % 54تبلغ 

 



 محمـــد الحمــداني. د.نحو تبني مشروع وطني للمعالجة والنھوض بواقع الدراسات العليا                        أ

 85- 121 
 
 

عداد معينة من الطلبة ضمن خطة خمسية أو أعلى انتساب 
نتساب ودفع األجور رية كما تتولى تهيئة مستلزمات اإلعش
وعدم ترك ذلك لطلبة ، الخ ...يد المشرفتحدالمساعدة في و

في عالم كل تلك المهام يافعين ليس لديهم الخبرة الكافية إلتمام 
مادي اتخذ من العلم تجارة رابحة في أحيان كثيرة اضافة الى 

  .وهاقُوَِسوُموجود سماسرة الجامعات 
على  )أ(بحثية المذكورة آنفاً في الفقرة يمكن طرح المشاريع ال   . د

وإتاحة الفرصة لذوي االختصاص في إبداء العراقية ت الجامعا
استعدادهم للمشاركة في تلك المشاريع بالمتابعة واإلرشاد مدى 

وذلك أو اإلشـراف المشترك على الطلبة الدارسين المبتعثين 
، ومتابعتهم أثناء الدراسة وحضور  بالتعاون معهم ابتدءا

  المناقشة 
ديوان الوزارة مالك عينا على اعتبار طالب البعثة موظفا ُم. هـ 

كون حافزا له للعودة لي) لغير المعينين(من تاريخ إلتحاقه بالبعثة 
على مؤسسات الوزارة الحقا ابتداءا او  ميتم توزيعه ،إلى الوطن 

  . تعد لهذا الغرض بحسب خطة 
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للتوسع المستقبلي في ( اعتبار الطالب معينا ضمن خطة الوزارة  إن
 وكذا تعيين مرشد أو مشرف مشارك ) واقسام فتح جامعات وكليات

بوجود ارتباط نفسي الطالب  ، يشعرللطالب قبل السفر والمتابعة بعده 
وعلمي مع القسم والكلية التي فيها أستاذه المشارك مما يقلل من 

التواصل مع البيئة العلمية كذلك غربته النفسية عند عودته ، ويضمن 
العملية غير المباشرة المعالجات احد هذا االجراء يعد  .الوطنية

عطي ي بة الدارسين في الخارج ، كماهجرة الطلظاهرة لوالناجحة 
 فرصة لألستاذ لالطالع على آخر مستجدات العلم من خالل المتابعة

والتواصل مع والمؤتمرات  البحوثوالمشاركة في  واالطالع للطالب
  .جامعات اجنبية رصينة
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  :ة الخارجية العالقات الثقافي . 10
عليم العالي والدراسات العليا يتطلب احداث بواقع التان النهوض 

يشمل و، القة العلمية مع العالم الخارجي مراجعة شاملة للنهوض بالع
 :ذلك جوانب عديدة منها

 : الدوائر الثقافية تفعيل  . أ
لتحقيق أهداٍف هامٍة تصب في الثقافية ضرورياً  الدوائر يعد تفعيل

ـ وهو امر ض بالتعليم العالي مشروع النهو  ه لكـون هـذه  البد من
ـ  تمثلالدوائر   ي ونوافـذ االنفتـاح عليـه   مجسات التحسس العلم

  : ويتطلب ذلك
 تهـا هيكليو)  ضوابط عمل الدوائر الثقافية (عادة النظر في إ . 1

ـ   صالحياتبيان تعديل وو ،ملين فيهااوعدد الع في االمستشـار الثق
ن هذه الضوابط والتعليمـات  ن تكوأو ،والعلمية المالية واالدارية 

 فضال عـن  ،لها التخصصي تدخل السفارات بعمو محددة لأمانعة 
وفـق تسلسـل   علـى  الثقـافي   للمستشار الدبلوماسية الصفةبيان 
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يقاف إو ، 14الخارجيةوزارة المحددة من قبل  العناوين الدبلوماسية
 م سـل  فـي  دنىاالوهي الدرجة (ملحق مجرد على انه  تهمعامل

لما فيه من  )في تدرج الخدمة الخارجية التعيين لحملة البكلوريوس
تحديد لدوره وحرية حركته والتمثيل الدبلوماسي حسب االسـبقية  

  .لدى الجهة المعتِمدة
،  ) شعبة الدوائر الثقافية (و الدوائر الثقافية رتباطاتغيير  . 2

وزارة ال وكيلمكتب تب السيد الوزير أو مكالى وتحويل ارتباطها 
يعطيها القدرة والمرونة  مما ، بوصفها مديرية عامة ةيالعلم للشؤون
مثل هيئة البحث العلمي وجهاز  كافة دوائر الوزارةومخاطبة لتمثيل 

حث والتطوير والدراسات والتخطيط االشراف والتقويم العلمي والب
ها التي لتحقيق أهداف ،والقانونيةدائرتي البعثات واالدارية  فضال عن

  .ضوابط عملهاو في مهام درجتوالتي ينبغي ان غاية األهمية  ي فيه

                                                 
يقابله ) وزير مفوض(ينص الجدول الصادر من وزارة الخارجية ان عنوان   14

معظم المستشارين  الخ وھو ما ينطبق على....درجة مدير عام او معاون مدير عام 
 .الثقافيين بل ان بعضھم كان يشغل درجة خاصة أ وھي درجة وكيل وزير
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رساء قواعد العالقات الثقافية إل للمستشار الثقافي منح الصالحيات .3
وتوقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات العلمية والتعليمية في 

 .كافةثل الوزارة في نشاطاتها بوصفها تمساحة عملها 
 القوانين والتعليمات الخاصة بالطلبة الدارسين في تعديلاقتراح  .4 

هم تكالحل مشمن بالصالحيات  الدوائر الثقافية الخارج وتمكين
تشجيع تحصيلهم العلمي والتفوق في بما يضمن كافة ومعاناتهم 

 .ليهإارتباطهم بالوطن والعودة 
سنوي عقد مؤتمر ل لها داريةعطاء الصالحيات المالية واإلإ. 5

 السيد الوزير حضورورعاية بو المهجرة أالعلمية المهاجرة  للكفاءات
للتعرف على تطلعاتهم العلمية  ،على رأس وفد مختصو من يمثله أ

سس علمية ُأعلى لهم يجاد رابطة إوتشجيعهم على لخدمة بلدهم 
التي  هملجهود ةمنسقو )علمي لوبي(لتكوين مجموعة علمية ضاغطة 

ي العلمي وضلمشروع النههم لستثمار طاقاتاتصب في ن أينبغي 
والسعي لتشجيع عودتهم عند  ملعراقي ، وتفعيل دورهم في مهاجرها
 ). تياآل المحورفي ستشرح كما  ( فر البيئة المناسبة لهماتو
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عقد مؤتمر سنوي للطلبة دارية لعطاء الصالحيات المالية واإلإ. 6
بعض بعضهم الب وتعريفهمللتعرف عليهم  هاالدارسين في ساحة عمل

م نشاطات الطلبة ماديا ودع ، مع الوطنو معهمتوثيق العالقة و
للطلبة نشاء رابطة إوقامة اليوم العراقي في جامعاتهم ومعنويا إل

 .الحالي بدل التشتت  ينعراقيال
تحقيـق  مـن   تمكن الدوائر الثقافيـة جراءات ونحوها ه اإلهذ إن
العـاملين ،   درة لدىفر الرغبة والقاعند تو هداف المرجوة منهااأل

االعداد االولي للعاملين في الـدوائر   لى التأكيد علىإوهذا يقودنا 
ضرورة تطبيق ضوابط وشروط اختيار المستشارين الثقافية وذلك ب

خضاعهم لـدورة تدريبيـة   إوخرين ، ملين اآلاوكذا العومعاونيهم 
وضـوابط العمـل   وصـالحياتهم  مهـامهم  ب التعريـف في مقننة 

مع األخذ بنظر األعتبار أن المثبـت   واالتكيتة واللياق الدبلوماسي
فـي  ن من شروط وضوابط ودوام المنسبين الى الدوائر الثقافية اآل

ـ وعند تطبيق ، ال تطبق غالبا دائرة البعثات  دوام فـي دائـرة   ال
و رفع أدورات معينة و ألجدول محدد المشارك يخضع  البعثات ال
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الى للموظف المنسب يترك ذلك إنما و نحوه عن الدورة  وتقرير 
   .في مدى جديته من عدمهاالدوائر الثقافية 

الدوائر المنتظرة من  مهامالهداف واألن وحين نؤكد على ما مر أل
 ها بمـا أهم يمكن تحديدوواجبات كبيرة افية كثيرة وذات اهمية الثق
  :يأتي
الجامعات في ساحة عملهـا   لتقويمرفع تقارير علمية دقيقة  .1

وفق إستمارات خاصة تعد  على الع عليهابعد زيارتها واالط
 معـايير االعتماديـة   عتبـار آخذين بنظر اال ،لهذا الغرض

 . ستمرارابها ر تسلسلالتصنيف العالمي للجامعات وتغّيو
إيجاد فرص قبول مناسبة لطلبة البعثـات للدراسـة فـي     .2

 . الجامعات الرصينة والمتقدمة في تسلسل الجامعات العالمية
مـن  وتدريبيـة  علمية دراسية وبحثية الحصول على منح  .3

التـي  النادرة والجديـدة  ختصاصات جامعات رصينة في اال
 .يحتاجها العراق

ـ قتراحات واالتقديم اال .4  االداريـة  الـنُظم م فـي نقـل   اهس
 .التكنولوجيا والمعرفة وأدواتهاو
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حث العراقي في النشاطات العلميـة  فتح منافذ مشاركة البا .5
والتـدريب  ادة وورش العمـل  الخارجية مثل المؤتمرات الج

 . ةالمشترك البحثية والمشاريع
، قتراح جامعات رصينة للتوأمة مع الجامعات العراقيـة  ا .6

توأمة المراكز البحثية العراقية مع مثيالتها المتطورة وكذلك 
 . في ساحة عمل الدائرة الثقافية

التبـادل   إيجاد فرص التدريب العلمي واإلداري عن طريق .7
 .جور مخفضة أو مجانيةُأبل بالمثل أو مقا

جديـدة  الختصاصات االستقدام أساتذة مميزين في اقتراح ا .8
إلى المشاركة في النشاطات العلمية أو تقـديم  ) حافات العلم(

 ِسمنارات أو فصل دراسي أو التعاقد مع الجامعات العراقية
 .للتدريس

الكفاءات العلمية العراقية المهاجرة أو الُمَهَجرة دور  تفعيل .9
 وفـق التصـورات  ى عودتها ، ي مهاجرها أو التشجيع علف

 .التي ستشرح الحقا 
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 :البعثات الدراسية   . ب

ها الفاعل في صناعة مسـتقبل  أثرراً ألهمية البعثات الدراسية ونظ
شبه توقف برنامج البعثات بشكل لظرا في النواحي كافة، ون عراقال

عـدة  ع قااادى الـى ضـي   هو ماسابقة ، ومنذ ثالث عقود  كامل
المتـدرب  داري اإلوالخبرة والمـالك   العلمية المتراكمة البيانات

أكثر تمكنـاً   إيجاد آلية من الضروري، اصبح نجاز هذه المهمة إل
ر الزاوية فـي أي  ن هذه القضية تشكل حجإهذه المهمة إذ ب لقيامل

جهـاز  ( ، وألجل إنجاحها البد من وجود  ألمةمشروع نهضوي ل
 .يتناسب وحجم هذه القضية وخطورتها) تخطيط وتنفيذ ومتابعة 

أن وجود عدد كبير من الفرص المتاحة حالياً ومستقبالً إلرسـال  
امج البعثات أو المنح يقابله طلبتنا إلى الخارج سواء عن طريق برن

او عدم قدرة في إنجاز ذلـك ومتابعـة أحـوالهم الدراسـية      ؤتلك
قـى يشـكل   يب، سبابه الموضوعية من أرغم على ال،  والمعاشية

العدد الكبير من الطلبة أو عدم  موقفاً محرجاً قد يؤدي إلى خسارة
ريـات  لتحاقهم بدراستهم أصالً أو فقدانهم في عالم يجتذبهم بالمغا

ضرورة توحيد جهة البعثات وجعلهـا   فضال عنوالبيئة الجاذبة ، 
حيـدة المختصـة حسـب    في وزارة التعليم العالي ألنها الجهة الو
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مـع  ،  لـذلك من حيث القدرات العلمية واالدارية ة أهيالقانون والم
  .الحاجة الى التطوير في القدرات والصالحيات

ةمار األمثل للمنظمات الدولية واالستثاال .جـ  والفرص التـي   قليمي
التعليم والبحـث العلمـي   تطوير تتيحها لتقديم المساعدة في مجال 

ـ عتمـاد  التـدريب علـى سـبل إ   المنح والحصول على و ودة الج
، ومن هذه المنظمات التي يمكن االفـادة  حوها كثيرون عتماديةواال

راكزها وم  (OIC)سالميمنظمة التعاون اإل منها في هذا المجال ،
بحـاث  مركـز األ (مثـل في التربية والتعليم والثقافة المتخصصة 

والمنظمة االسـالمية  إرسيكا _ والفنون والثقافة االسالميه للتاريخ
 IDBاسيسكو والبنك االسـالمي للتنميـة   والعلوم  للتربية والثقافة

وكذلك المنظمات العربيـة  ) ISFDوصندوق التضامن االسالمي 
والمنظمـة   المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوموالعالمية مثل 

ومنظمـة   AICTO العربية لتكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتيـة 
  ...اليونسكو وغيرها 
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  :  عات رصينةمة مع جامأالتو .د
مع الجامعات العراقية ) الجادة(تيار جامعات رصينة للتوأمة اخن إ

ـ تُ التيالبحث العلمي في مجال المناهج النظرية والتطبيقية و د َدَح
) جهاز اإلشراف والتقويم العلمي ودائرة البعثات(من ِقبل الوزارة 

إلى رفع مستوى  بال شك سيؤدي وبالتشاور مع الجامعات المعنية
علـى أن تكـون هـذه التوأمـة مرفقـة      ، لجامعات العراقيـة  ا

االكتفـاء   يلية تنفيذية قابلة للتطبيق وليستفصعمل ببروتوكوالت 
  . بروتوكوالت شكليةب
  : خدمات التدريسيينإعارة . ـھ

 تبـادل تفعيـل  ان تقوم الدوائر الثقافية بدورها في من الضروري 
وتشجيع القيـام  عملها في ساحة جنبية لجامعات األمع االتدريسيين 

ختصاصـات  والطلبة فـي اال  داريينألساتذة واإلبزيارات علمية ل
  .البحث المشتركالتدريب والعلمية التي تتطلب ذلك وتشجيع 

  : برنامج تبادل الطلبة. و
ن من الضروري الدخول في برامج التبادل الطالبـي بـين   أنجد  

راسي واحد الجامعات العراقية وبعض الجامعات الرصينة لفصل د
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م وفصل دراسي واحد في ي سبعة فصول في الجامعة األأ) 1+7(
( ، ) 2+ 2(أو لعـامين  ) 3+  1(أو لعام دراسي الثانية الجامعة 
اسية مع ان طلبة الجامعة العراقية يتبادلون مقاعدهم الدر هذا يعني

باتفاقات مسبقة لفصول  انضبطم، ويكون ذلك طلبة جامعة اجنبية 
يحقـق   بمـا مـثال ،  مـنهم  % 50أو  لكل الطلبة دراسية محددة

  .15)والبحثسلوب الدراسة أوتحسين اللغة و بين الطلبة التواصل
متحان مشترك مـع طلبتهـا فـي    اتفاق على أداء االيمكن كذلك و

االمتحان  وهذا. معتين تم دراستها في الجاتالمواضيع العلمية التي 
وتوثيق فة مستواهم لطلبة ومعرعلى اليس  المشترك سيعود بالفائدة

سـاتذة فـي   األيتيح فرصة لتطوير س بلفحسب مستوى شهاداتهم 
  . للطلبة وكذا التصحيح  والتقويم طرائق القياسمجال 

  
  
  

                                                 
صبح متبعا بين العديد من الجامعات في بلدان مختلفة وقد أسلوب ان هذا األ 15

 . الجامعات عرض علينا مثل هذا البرنامج عند عقد مذكرات التفاهم مع بعض
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 INTERNATIONALUNIVERSITY    جامعة عالميةفتح   .11
) على األقلفي بغداد واحدة جامعة (عالمية  اتفتح جامعان 

في   واصفات عالمية حديثةذات ممستنسخة من جامعة معروفة 
وم الصرفة والتطبيقية واإلدارية مجال الطب والعلوم الهندسية والعل

ل كهم بشن يسأيمكن ، عتمادية الدولية وفق معايير االعلى  الخ. ..
ذه ن يكون لهاعلى فاعل في تطوير التعليم العالي في العراق ، 

عليمات خاصة تقانون منظم لعملها والمماثلة الجامعة او الجامعات 
أما .16االستثمار أو المشاركة مع جامعات عراقية بها من حيث 

إستيفاء ومعايير الجامعة وشروطها لفيخضع لية قبول الطلبة آ
جور الدراسة ُأ تتحمل الوزارة ان ينبغيكذلك ، وجور الدراسة ا
بحسب شروط و قبولهم فيهار رِقَتُ الذينن األوائل لطلبة العراقييل

                                                 
االھلية العراقية على  )كليات الجامعةال(تشجيع توجيه ونقترح في ھذا الصدد  16

من قبل الوزارة وتسلسلھا ضمن التسلسل  المشاركة مع جامعات عالمية معتمدة
مستوى لنقل األلف االول عالميا، في برامج مشتركة على مستوى االساتذة والطلبة 

التعليم العالي االھلي الى مرحلة التعليم العالمي من حيث الجودة للحصول بالتالي 
حقق بشكل عام ھذه الجودة ، على االعتمادية الدولية اذ ان الموجود الحالي الي

ج اعدادا كبيرة من رِ خَ يُ ال يمكن إنكاره اصبحت واقعا  ولكون الكليات االھلية
دعمھم بسن قانون التعليم االھلي محاكيا  سنويا ينبغي االلتفات الىالخريجين 

تحسين مستواھم يا بتحسين أجور الدراسة وللقوانين المماثلة في العالم ودعمھم ماد
 .التعليم الحكومي النھوض بواقع العلمي والنھوض بواقعھم مع 
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 دراسية بعثات(تحت عنوان  يث المعدل واألهليةالجامعة من ح
  ..)داخلية

  :هامة منها مثالً نتائجهذا اإلجراء يمكن أن يؤدي إلى  أن
يمكن دولية وفق المعايير العلى إيجاد نموذج جامعة معتمدة   . أ

في االخرى ذى للجامعات العراقية تكون نموذجاً يحتان 
 .الوصول الى مواصفات الجامعات العالمية

يمكن اإلفادة في هذه الجامعة تقدام أساتذة أجانب ن إسإ  . ب
) part time ( بدوام جزئين يأساتذة محاضر ايضا منهم

 وألإلستشارة العلمية و،  في الجامعات العراقية األخرى
وورش  لجان التقويم والمناقشاتكذا في اإلشراف المشترك و

 .العمل والمؤتمرات والندوات
 العمل في هذه الجامعة خاللمن  تذة العراقييناألسا تطوير  . ت

 حتكاك باألساتذة األجانب ومعرفة برامجهم البحثيةواال
 . والعمل المشترك
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تطوير مستوى الطلبة العراقيين بحصولهم على شـهادات    . د
 الخـارج  الـى سـفرهم  من غير الحاجة الى ة عالمياً معتمد

 . واإلنتماء الوطنيبتعادهم عن البيئة اأو احتمال خسارتهم و
وقبـول الطلبـة   في هذه جامعـة  الدراسات العليا  فتحن إ   . ه

العراقيين بها يوفر الوقت والجهد وقلة التكـاليف ووطنيـة   
 .المشاريع البحثية

يـوفر   قبول طلبة من خارج العراق في هـذه الجامعـة،    . و
سـتثمار فـي   اإل(جنبية ويساعد في إنعاش السوق العملة األ

شعوب المنطقة لُينمي العالقات اإليجابية ، كما )قطاع التعليم
في  يالحضارواالستقرار والبناء لصناعة السالم والتواصل 

 .المنطقة
 : المعايير العلمية الوطنية:  12
ـ  لُِّل جادٍة محاولٍة ةَأن أيَّ  يَرايُحوق بالعالم المتقدم يتطلب وجـود مع
للجودة واالعتماديـة ،  الدولية  على المعاييرِ ٍة للجودِة معتمدٍةوطني

ذ مقياساً معيارياً لمنح الرخصة ومتابعة التنفيـذ  خَتَتُكما يجب ان 
  :ويشمل ذلك ما يأتي ، والتطويرلغرض التقويم وللمقارنة 
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فر المؤسسات التعليم العالي مـن حيـث تـو   المعيار الوطني   . أ
بتفاصـيل   الصالحياتاإلمكانات البشرية والمادية والتمويل و

 .دقيقة لكل نوع من هذه المؤسسات
هم والهيكل يألعضاء الهيئة التدريسية ومساعد المعيار الوطني  . ب

المؤهالت من حيث التوصيف الوظيفي ي أ(اإلداري والتقني 
 ).والواجبات والصالحيات

ووضع الحدود الدنيا لتمويل قطـاع  المعيار الوطني للميزانية   . ت
   17لتعليم العالي والبحث العلميالتربية وا

الماديـة   اهمسـتلزمات والمعيار الوطني للمكتبات الجامعيـة    . ث
واالنظمة المبنى واألثاث واألجهزة والمعدات العاملين فيها و(

                                                 
بينت دراسة منظمة العمل العربي السابقة،أن مستوى اإلنفاق على البحث  17

العلمي والتقني في الوطن العربي يبلغ درجة متدنية مقارنة ببقية دول العـالم  
 سوى العلمي نفاق السنوي للدول العربية على البحثحيث ال يتجاوز معدل اإل

ة على الرغم من ضـخامة الـواردات   من إجمالي الموازنات العربي % 0.2
%  3.6في أمريكا و%  2.6) الكيان الصهيوني(في  في حين تبلغ !!النفطية 
 % .2وفرنسا والدنمرك % 2.7واليابان وسويسرا%  3.8والسويد 
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 والمجالت والمصادر الورقية واإللكترونية) المطبقة ونحوها
  لدولية شتراكات اواال

الذي يجب أن يمتاز بالقدرة علـى  : المعيار الوطني للمناهج   . ج
التطوير وفق المعايير العالمية وُمستجدات العلـم والمعرفـة   

قدرة  هامع تضمين، إلضافات الوطنية واإلقليمية والعالمية وا
الجامعات المختلفة على حرية الحركة في المنـاهج بنسـبة   

مضافة علـى المعيـار   ) او اكثر %15أو  10مثالً (محددة 
لتمكينها من مواكبة التطـور وايجـاد بـرامج ذات     الوطني

 .خصوصية لحل المشاكل والتطلعات المستقبلية لكل جامعة
المعيار الوطني للتعيين في المؤسسـات التعليميـة ووضـع      . ح

تيح ألي سلطة حكومية تجاوز هذه المعايير ت شروط محددة ال
يـات  عمـداء الكل و هورئيس الجامعة ومساعد :ويشمل ذلك 

ساء األقسام العلميـة واإلداريـة والفـروع    ؤرو هم وومعاون
  .الخ.. يسية والبحثية والمعيدينوأعضاء الهيئة التدر

المعيار الوطني للقبول في الدراسات األولية والعليا في داخل   . خ
 .العراق وخارجه
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توصيف أعضاء اللجان المختلفة مثل اللجان العلمية في القسم   . د
 . متحان الشامل للدكتوراه ونحوهااالولجان المناقشة ولجان 

المعيار الوطني لرسائل الدبلوم العالي والماجستير وأطـاريح    . ذ
نســانية مــع مراعــاة اســات العلميــة واإلالــدكتوراه للدر

  .ختصاصاالخصوصية لكل 
ن ما أوردناه من معايير نجدها غاية في األهمية للنهوض بواقـع  إ

عـدم  سبب وقد يعترض البعض ب ،التعليم العالي والدراسات العليا
الوطنيـة  (وفق المعايير العالمية على  ومادية وجود قدرات بشرية

 انفتح األقسـام والكليـات والجامعـات، و   التي تَُمِكن من ) الحقاً
، إلـى غلـق بعضـها أو دمجهـا     قد يؤدي  تطبيق هذه المعايير

دمج أو تطـوير الموجـود   إغالق أو ن إ ولإلجابة على ذلك نقول
 بعضعلى بقاء اإلبة في التعليم ارييعالمالمواصفات للحصول على 

مـن عـدم   الموجود الحالي بمواصفات عالميـة أفضـل بكثيـر    
غير معتمدة ) ُمخرجات(نتاج إستمرار على واالمادية الدولية عتاال

  . عالمياً
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  الكفـاءات المھاجـرة في مھاجرھادور تفعيل . 13
تتمتع فـي   والتيعلمية في بلدان كثيرة كبيرة جالية يمتلك العراق 

ة وتقود قطاعـات علميـة وتعليميـة    الغالب بمكانة علمية مرموق

ليها واالسـتفادة  إلتفات تستدعي اإلة ناجحنتاجية وفكرية وثقافية إو

دور هذه الكفاءات البد من تفعيل  مام صعوبة عودة معظمأمنها و

   .خدمتها لبلدها المناسبة لفرصة العطائها إوهذه الكفاءات 

نه العراق الكفاءات الذي يعاني مهجرة ن الناظر إلى نزيف أ     

و المهاجرة أ بوضوح حجم هذه الشريحة رىي والبالد العربية اليوم

فكـان  ، ومقدار الخسارة الكبيرة التي أصيبت بها بالدنا رة َجَهالُم

ستثمار هذه الطاقات العراقية والعربيـة  إالتفكير الجاد في البد من 

العودة إلـى الـوطن    بعدم إمكانية معظم هذه الكفاءات مع اإلقرار

بسبب تجذرها في الواقع الذي تعيش فيه على الرغم من الغربـة  
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هـا  تفعيللحنين إلى البيئة والثقافة األم ، لذلك كـان البـد مـن    وا

  .في مهاجرهاها ستفادة مناالو

تحقيق الفائدة المرجوة لقتراح بعض اإلجراءات واآلليات االبد من 

ُيحدث نوعاً من التوازن النفسي والفكري للمهاجر الذي  وبمامنها 

  . بنائهأطنه وفي خدمة و امهسضمير لعدم اإلاليشعر غالباً بتأنيب 

تحقق أهدافاً في توظيـف هـذه   يمكن ان ن هذه اآلليات وسواها إ 

 تـؤدي إلـى  و ،الطاقات وإحداث التواصل العلمـي والشخصـي  

قـد  البيئة العراقية الجديدة الـذي  والتآلف مع  التعريف والتواصل

  . يفضي إلى عودة بعض هذه الكفاءات 

 رابطة العلمية للكفـاءات لمالكبير وا رالدوأن نثمن من  بتداءاًاالبد 

ـ   والتي عادت للوطن  وأالعراقية في الداخل   أالتـي تحملـت العب

الشديدة إلبقاء جذوة العلم والمعرفة ونشـر نـور    ةالكبير والمعانا

نؤكد علـى  وفي هذا السياق  ، مثابرةوالعلم بروح إبداعية صابرة 
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التـي تعطـي   ) والضوابط والتعليمـات   القوانين( التشريعاتسن 

ستاذ الجامعي والكفاءات العلمية في الداخل كل ما تستحقه مـن  ألل

 والـذي  عتبـاري ، لرعاية على المستويين المـادي واإل العناية وا

 جدد عراقييناء علمأو منع هجرة إلى تحديد  سيؤدي بال أدنى شك

  .خر من الكفاءات المهاجرة للعودة للوطنآ ستقطاب عدداو

ـ  تحقق ما ذكرنا  وسندرج هنا أهم هذه الخطوات التي ل مـن تفعي

يمكـن   ال شك انـه وو المهجرة ألهذه الشريحة المهمة المهاجرة 

  :منهااإلضافة إليها وتفصيلها الحقاً و

في سـاحة عملهـا والبلـدان     (توجيه الدوائر الثقافية في الخارج   . أ

يدعى إليها كافـة العلمـاء   لعقد ندوات أو مؤتمرات  )المجاورة 

قضية وإبداء الرأي بشأن مدى إمكانيـة  لمناقشة هذه ال ونالعراقي

كل عالم عراقي أو مهاجر في ما يمكن أن يقدمه لبلده فـي هـذا   

 .الصدد
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فـي  عمل قاعدة بيانات علمية تفصيلية تزود بها الوزارة   . ب

بنـك  ( إستمارات تُعد لهذا الغرض تكـون أساسـاً لــ     ضوء

بحيث يحدد فـي كـل بلـد أهـم      ،ألي نشاط الحق) معلومات 

وهـذا يتكامـل    ،نهاالعراقية وموقعها وإمكانية اإلفادة م الكفاءات

 .)ت  أ و (بتحقيق الفقرة 

د في بغداد عتماد مؤتمر سنوي للمغتربين والُمَهَجرين يعقا  . ت

المرتبـة   (عتماداً علـى  اختيارها بعناية اضمن قائمة أسماء يتم 

مـن  فقـط  ) والقدرة على العطاء والدور الفاعل العلمية والخبرة 

 ،)ب(مستفيدين من قاعدة البيانات في  خرى،أاعتبارات ة غير اي

وجـود  ل االقصـى  سـتثمار البرنامج مـدروس بعنايـة ل   أويهي

المشاركين من ِقبل الوزارة ومؤسساتها التعليمية والبحثية وكـذا  

الوزارات األخرى المعنيـة مثـل وزارة الصـناعة والزراعـة     

، والتربية وغيرها والموارد المائية والكهرباء والتخطيط والتجارة
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ـ  وعقد  علميـة   تكالورش عمل وزيارات ميدانية وطـرح مش

في حلهـا وتبنـي مشـاريع     لالسهامنتاجية ودعوة المشاركين إو

  .مع المؤسسات التي يعملون بها علمية مشتركة

مما لالستفادة ) ت(و) ب(و) أ(عتماد آليات منبثقة عن ايمكن   . ث

 :وعلى النحو االتي ورد فيها 

تقـويم  ساتذة المغتربين مقومين علميـين فـي   عتماد األا .1

 .طاريح الدكتوراه والترقيات العلمية والكتب المؤلفة ونحوهاأ

في الجامعات المبتعث اليها الطلبـة  لعراقي تفضيل األستاذ ا  .2

بالتالي ارشادهم ومساعدتهم فـي  يهم ولإلشراف علالعراقيون 

 .حل المشاكل االكاديمية واالجرائية مع الجامعة

أستاذ زائـر لفصـل   بصفة  ( المغتربين دام األساتذةستقا .3

ب دراسي أو سنوي أو إللقاء سمنارات أو لنقل التقنيات والتدري

حافات العلم في مجال عند عليها وعرض نتائج بحوث متقدمة 
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وإجـراء  الـخ  ...واالدارية الطب والهندسة والعلوم األساسية 

مـع  نسيق بالتوفق برامج محددة على عمليات سريرية نوعية 

 بدل استقدام غيرهم( وزارة الصحةوالمستشفيات التعليمية  إدارة

  ).كما هو حاصل االن

ستثمار بعض األساتذة المعروفين ضمن هيئات التحريـر أو  ا .4

ة التـي  َمكََّحللمجالت الُمأو مقومين علميين ستشارية الهيئات اال

  .والجهات االخرى تصدرها مؤسسات التعليم العالي

ـ األساتذة االختيار بعض ا .5 ي الهيئـات واللجـان   ستشاريين ف

عتماديـة،  ة البحث العلمي، هيئة الجودة واالهيئ الوزارية مثل

 ستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمـي إعداد الخطط االلجان 

، المجلس العراقي لالختصاصات الطبية وهيئة التعليم التقنـي  

  .وغيرها
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اصاتهم ونقطة التواصل واختصتعميم أسماء األساتذة المغتربين  .6

األقسام العلمية، بحسـب  و كلياتعلى ال) أ(فرة في االمتومعهم ، 

ختصاص إلحداث التواصل العلمي والدعوة إلى المـؤتمرات  اال

 . ونحوهافي الجامعتين والزيارات العلمية 

للحصول على موافقات جامعـاتهم  ربين ستثمار األساتذة المغتا. .7

مـع البـاحثين العـراقيين     لعمل المشاريع بحثية مشـتركة 

أو مع طلبـة الزمالـة   ) الموفدين منهم خاصة لهذا الغرض(

  . الموفدين الى تلك الجامعات البحثية

قتراح من اب )رابطة الكفاءات العلمية العراقية المغتربة  (إنشاء   . ج

 من أمانة مجلس الوزراء بعيداً عندعم بوالعالي وزارة التعليم 

هم في إدارة التواصل مع تسل،  كل هدف غير األهداف العلمية

المغتربين العراقيين والمؤسسات العراقية التعليميـة والبحثيـة   

  .قتصاديةوالصحية واالوالصناعية 
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الكفاءات العلمية المهاجرة ثروة وطنية هائلة وخزين  كل ذلك الن
 اعدم التفريط بهان تنال االهتمام االوفر وستراتيجي ينبغي ا وطني

تفادة منها وإفادتها سال وإدامة التواصل معها واالاألحوبأي حال من 
  . نتماء والعطاء الوطني لها ولألجيال اآلتيةبما يضمن اال

أمـر  التي أدرجنا جل معالمها في اعـاله ،   ةن تحقيق هذه الرؤيا
تخـاذ  اجريئـة علـى   و فة جادةوقجميعا يتطلب منا  ضروري ،

متزامنة مـع  ) ية ثورة تعليم( تجاه لتحدث االقرارات فاعلة بهذا 
تحقيقـا   طاعي التربية والتعليم في العراقتشمل قل) ثورة تربوية (

لنهضة علمية تعليمية توصل الى بناء الدول على اسس حضـارية  
منطلقة الى آفاق أرحب لسعادة االنسان في الدارين على مفهـوم  

  .اإليمان والعمل الصالح 
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  الثانية  ةلرؤيا

مجمل األفكار الواردة فـي الرؤيـة   على  الرؤية الثانية تعتمدان  
بقيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  االولى والمتضمنة قيام

وزارة قـانون  ل يعدت ولكن ينبغيالعملية التعليمية والبحث العلمي 
العـالي  علـى للتعلـيم   المجلس اال(ليسمح بتشكيل التعليم العالي 
  ).والبحث العلمي

المستقبلية اإلستراتيجية رسم السياسة س هي إن مسؤوليات هذا المجل
واقتراح تعديل أو ومتابعة تنفيذها من خالل دوائر الوزارة المختصة 

للنهوض بواقع التعليم بكل ما تتطلبه سن القوانين والضوابط الجديدة 
تبني مشروع وطني للمعالجة والنهوض بواقع " من تفاصيل ومنها 

   ".العراق التعليم العالي والبحث العلمي في

يتمتع المجلس ورئيسه بصالحيات  هذا الدور الكبير يتطلب ان ان
  .حقيق ذلكمناسبة لت

رئيسـا  عليم العالي والبحـث العلمـي   وزير التمن  يتألف المجلس
يمكن اقتـراح  اذ  ، عضاء باشتراطات معينةعدد من األللمجلس و

مـن السـادة   عـدا الـرئيس،   تأليف المجلس من عشرين عضوا 
 التعليم العالي ورؤساء الجامعات السابقين السابقين لوزارة الوزراء

ممن ُعرف بقدراته السابقين  وذوي الدرجات الخاصة في الوزارة
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بحيث ال يزيد عددهم عـن نصـف االعضـاء    العلمية والقيادية 
ساتذة الجـامعيين  ستاذية من األوالنصف الثاني من حملة مرتبة اال
ـ  تراتيجية وتواصـلهم العلمـي   المعروفين بعطائهم ورؤيتهم االس

خـذ  أتوتعـد لهـذا الغـرض    محددة وفق استمارة على العالمي 
داريـة والعلميـة   باالعتبار العطاء العلمي والمناصب واللجان اإل

يكون اعضاء المجلس متفرغـون   ، والبحوث المنشورة ونحو ذلك
  .جميعا باستثناء رئيس المجلس 

سـاء الجامعـات   كما يمكن اضافة عضوين غير متفرغين من رؤ
والهيئات منتخبين من قبل مجلس الوزارة ليتمكنا من طـرح رؤى  
الجامعات ومشاكلها العملية وتطلعاتها المسـتقبلية ويكونـا نقطـة    

  .الوصل بين المجلس االعلى للتعليم ومجلس الوزارة
ستراتيجي ونقل مختص بالتخطيط اإلمساعد للمجلس ِمالك علمي 
متفرغ دارية والسكرتارية والمتابعة اإل وأعمالالعلوم والتكنولوجيا 

  .لهذا الغرض 
ان وجود هذا المجلس  يجنبنا تغيير السياسات التعليميـة بتغييـر   

بل قـد يصـل تغيـر    قيادة التعليم كلما تغيرت التشكيلة الوزارية 
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المـدراء  السياسات التنفيذية والفلسفات السائدة في التنفيذ عند تغير 
  !.م حتىالعامون او رؤساء االقسا

باعتباره مجلسا تنفيذيا ولـيس  ) مجلس الوزارة ( يعاد العمل بـ 
  ) .على للتعليم األالمجلس ( لرأي لمنع التعارض مع لهيئة 
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 الرؤية الثالثة 
  

تعتمد الرؤيا الثالثة على إلغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  :كال من  ستأسيوزارة التعلوم والتكنولوجيا و

   . للتربية والتعليم) العليا أو الھيئة الوطنية( علىاأل المجلس.1
  . الھيئة العراقية للبحث العلمي.2
مـع  قد نهضت بعض الدول التي سبقتنا بالتجربة بالتعليم العـالي  ل

كتفاء بوجود وزارة للتربية اال بلوزارة للتعليم العالي لوجود  عدم
سـتقاللية معينـة   اء صالحيات أكثر وأو التربية والتعليم مع إعطا

كتفاء بوجود هيئة أو مجلس التعلـيم العـالي يقـوم    للجامعات واال
 فيربرسم السياسات العامة للتعليم ووضع الخطط التنفيذيـة وتـو  

ومن ثمَّ متابعة ومنح الرخصة للمؤسسات التعليمية مستلزمات ذلك 
  .وفق المعايير المعتمدةعلى التنفيذ 

 كل ما مر ذكره في تفق معيالصالح لمشروع هي  ةالرؤيهذه ن إ
" لنهوض بالتعليم العـالي وطني لتبني مشروع  "لـ ولى األ ةالرؤي
 الـوطني ة التعليم العـالي بـالمجلس   بدال وزارهنا إنقترح نا ولكن

فضـال   ، للتربية والتعلـيم العليا وطنية و الهيئة الأ للتربية والتعليم
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بعد وزارة العلوم والتكنولوجيا  بدلتشكيل هيئة البحث العلمي  عن
في وزارة التعليم ودائرة البحث والتطوير دمج هيئة البحث العلمي 

  . هيئة البحث العلميبالعالي 
ـ ينبغي أن ُي ينجلسأو الم تينالهيئ اتينن هوإ ـ ع لهّرشَ ا قـوانين  م
مجلس أو  رئيس منها كال هيئات مستقلة يرأس اا لتكونمصة بهخا

ال يتغيـرا بـالتغيير الـوزاري وانمـا     ر بدرجة وزيرئيس هيئة 
فر فيـه  ان تتـو أ علـى باالنتخاب الداخلي وفق نظام خاص بذلك 

 وليساكاديمي نه منصب مهني أل(كاديمية ومهنية محددة أشروط 
   )منصبا سياسيا

 عضاء باشتراطات معينةعدد من األ منالمجلس  ألفن يتأ ينبغي
 ،عدا الرئيسضوا المجلس من عشرين ع تأليف يمكن اقتراحاذ  ،

التربيـة  والتعلـيم العـالي   نصفهم من الوزراء السابقين لـوزارة  
ممن والدرجات الخاصة في الوزارة ، ورؤساء الجامعات السابقين 

ني من حملة مرتبـة  ُعرف بقدراته العلمية والقيادية والنصف الثا
ورؤيـتهم  ساتذة الجامعيين المعروفين بعطـائهم  ستاذية من األاال

وفق استمارة تعد لهذا على يجية وتواصلهم العلمي العالمي االسترات
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عطاء العلمـي والمناصـب واللجـان    خذ باالعتبار الأتوالغرض 
، يكون اعضـاء   .دارية والعلمية والبحوث المنشورة ونحو ذلكاإل

  .المجلس متفرغون جميعا باستثناء رئيس المجلس
ـ   ات كما يمكن اضافة عضوين غير متفرغين من رؤسـاء الجامع

ينبغـي   (من قبل مجلس الجامعـات العراقيـة   والهيئات منتخبين 
تشكيل رابطة او مجلس للجامعات العراقية وفق نظام داخلي محدد 

ليتمكنا من طرح رؤى  )التعاون في النشاطات المشتركة للتنسيق و
فـي المجلـس   الجامعات ومشاكلها العملية وتطلعاتها المسـتقبلية  

  .اهاصل بينوتويكونا نقطة ال
يتمتع المجلس ورئيسه بصالحيات مناسـبة لرسـم   كما ينبغي ان 

ستراتيجية للتربية والتعلـيم ملزمـة لـوزارة التربيـة     اسياسات 
  .ومؤسسات التعليم العالي

سـتراتيجي  ِمالك علمي مختص بالتخطيط اال) و الهيئةأ(للمجلس و
داري ومتابعة تنفيـذ الخطـط   العمل اإلوونقل العلوم والتكنولوجيا 

خاصـة   ستشاريةإ هيئة ينسق في عمله معولهذا الغرض  ةفرغمت
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ولجنة التربية والتعليم في البرلمـان والـوزارات المعنيـة     18به
  . محددةالمهام الوأساتذة الجامعات إلنجاز 

وضع المعايير الوطنية المذكورة فـي  ) الهيئةأو (يتبنى المجلس و
  ).ولى األ ةالفقرة تاسعا من الرؤي(

 اتالسياسات التعليمية بتغيير قيـاد بتغيير اليجنبنا  المجلس هذاان 
أو القيادات االدارية للوزارة التعليم كلما تغيرت التشكيلة الوزارية 

  .والجامعات 
كما ينبغي ان يرافق هذا المجلس اعطاء إستقاللية إدارية وماليـة  

  . 19وعلمية ضمن أطر عامة يحددها المجلس ويراقب تنفيذها
  

  
  
  
 

                                                 
 ساتذة األكفاء المختصين في ھذه المجاالت منيمكن اإلستفادة من األ  18

  .المتقاعدين  المستمرين بالخدمة او
 

يتيح منح الصالحيات واالستقاللية النسبية لجامعات تكوين شخصية مستقلة لكل   19
 . منھا وبالتالي خصوصية الجامعات والتميز بينھا 
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  ةــــخـاتملا
  

 2007تبت في عام الدراسة قد كُن هذه أالى ختام الفي شير أود أن ُأ 
خـارج  فـي عملـي    من خبرة واطالع تراكم لدّي لها ماضيف ثم ُأ

ن هذه الدراسـة ال  لما كنت قد اقترحته سابقا ، كما أالعراق مطورا 
عاما  40تراكم قرابة حصيلة تشير الى سلبيات وجدت اليوم انما هي 

وبالتالي فان المعالجة ال نتوقع لها ان تكون آنية سريعة  ،من التراجع 
تكون لدينا الدقة والجرأة في التشخيص ليكون عنـدنا  ان ولكن ينبغي 

نسير بخطى و،  ن شاء اهللاف البلسم الناجع إفي توصيالمتين ساس األ
  .نحو الحلول المقترحة وان استغرق ذلك وقتاواثقة 

مالمح مشروع وطني للمعالجـة  عسى أن أكون قد ُوِفقت في وضعو
 فـي وفـق ما توصلت إليـه  على والنهوض بواقـع التعليم العالـي 

مكابـدة مـع   ال بضع واربعين عاما مـن تجربتي الخاصة على مدى 
  ) . ومستشارا أستاذا ومشرفا وإدارياطالبا و (الدراسات العليا 

النظري عتمد في هذه الدراسة المقدمات المسهبة والطرح ألم كما أنني 
تناول النظريات التربوية لكونها من المعلومات لديكم ، أالمطول ، ولم 

النظريـة  تخوفا من التـأثر باألطروحـات    قتبس من مصدر ماأولم 
واقعـي  ودقيق للوصول إلى تشخيص  تسعينما وإالمتكررة والجاهزة 

قـت  ِفن ُوإ، ف عملية لمشكالت هذا الواقعالمناسبة المعالجات اقتراح الو
 ما سعيت إليه ن أخفقت فيإفضل اهللا علي وذاك ما أرجو، ومن ذا فه

   سبحانه فهذا من عجزي وتقصيري،وما كتبت هذا إال استجابة ألمر اهللا
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َولتكْن ِمنكُْم ُأمةٌ َيدُعوَن إلى الخَيرِ وَيأِمُروَن بالمعروِف َوينُْهوَن عنِ (
ـَِك ُهُم  الُمفِلُحوَن   104 نآل عمرا   )الُمنْكَر َوُأولَئ

هذا العمل من الدعوة إلى الخير، واألمر بالمعروف ن أ ي أرىالن ذاك
ألنه ُمتعلق بتنمية العقـول وُرقيهـا، وصـناعة    ،  والنهي عن المنكر
والتعليم أمر بالمعروف والجهُل أمر ُمنكـر، فمـا   . اإلنسان وحضارته

من  أعظمها من دعوة إلى الخير وما َأَجلَُه من َأمر بمعروف وما َأرقاُه
  . نَهي عن منكر

متنا بما خصنا بـه  أو عمال ولخدمة بلدنااسأل اَهللا أن يوفقنا لصالح األ
تاحت لنا هـذه  ا فيه من مسؤوليات أنّوما مك المعرفةومن فضيلة العلم 
قدم هذا الجهد لبلدي إال زكاة مـا  ، وما رجوت ان ُأ الخبرة واالطالع

  .الخير هذا أفاء اهللا علينا فيه من 
من أسهم معي واالمتنان لكل شكر اتقدم بالال يسعني إال أن تام وفي الخ

حـا  رِقتَُم وأفي مراجعة مسودة الكتاب أو أبدى رأيا سديدا لهذه الغاية 
من سيبدي الـرأي والنصـح    ، وكذاعا على طبعه لتعم الفائدة جِشَُمو

  .في المقدمةعلى بريدنا المثبت آنفا لهذا العمل والتقوييم 
  .الحمد أوال وآخراهللا و                    
  

  محمد الحمداني . د.أ                                             
   1433 في ربيع الخيرانقرة                                         
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  لحمدانيامحمـد  .د.أ  لمؤلفل المقتضبة العلمية  السيرة
 1195/ مواليد جمهورية العراق 
 اه في الكيمياء الماجستير والدكتوروالبكلوريوس دة حاصل على شها

طرائق التحليل الطيفي الذري استحداث ( من جامعة بغداد  التحليلية 
 ).والجزيئي

 قسم الكيمياء -كلية العلوم/استاذ الكيمياء التحليلية في جامعة بغداد . 
  2004 جامعة بغدادفي  الكيمياء التحليلية ية فيستاذنال مرتبة األ. 
 استحداث وتطوير  (بحثا في االختصاص ) 40(ر أكثر من نش

طرائق إدخـال العينات لتقنيات إيجاد طرائق جديدة في التحليل و
بالمعادن البيئة والتلوث بحوث البالزما واالمتصاص الذري و

جل قسم ُس) وغيرهاواستخالص المواد الفعالة من النباتات الطبية 
 .إبداعيةبحوث منها براءات اختراع وُصِنفت بعضها 

  لدراسات العليا في جامعات بغداد والكوفة ااشرف على طلبة
 .واألنبار والتكنولوجية

  نال العديد من التكريمات والشهادات التقديرية وكتب الشكر والتقدير
 . النجازات علمية وإدارية

 عمل رئيسا لتحرير أو استشاريا لعدد من المجالت العلمية والثقافية. 
 لعدد من المؤسسات العلمية عمل استشاريا. 
 التعليم والثقافة  مجال اسس عددا من مؤسسات المجتمع المدني في

 .والعلوم 

 



 محمـــد الحمــداني. د.نحو تبني مشروع وطني للمعالجة والنھوض بواقع الدراسات العليا                        أ

 121- 121 
 
 

  كتب عددا من الكتب والدراسات ونشر عددا آخر من المقاالت في
 .العلم والمعرفة والثقافة

 في مجال تقويم التلوث البيئي عددا من الفرق البحثية الوزارية  َسَأَر
 .الكيميائي 

  مهتم بالدراسـات المتعلقة بالبحث العلمي والتواصل الفكري
  .والدراسات العليا

 شغل المناصب اآلتية: 
للجنة العلمية والدراسات العليا في قسم الكيمياء كلية ا عضو .1

 .جامعة بغداد/ العلوم
جامعة  /لدراسات العليا في قسم الكيمياء كلية العلوملمقررا  .2

 .اسات العليا في الكليةوعضوا للجنة القبول لدر بغداد
 .نائبا لرئيس جامعة االنبار للشؤون العلمية واإلدارية .3
 .عميدا لكلية العلوم جامعة االنبار فضال عن منصبه  .4
 .رئيسا لجامعة االنبار .5
 . زارة التعليم العالي بدرجة خاصة أوي ـف استشاريا .6
في والبحث العلمي مستشارا ثقافيا لوزارة التعليم العالي  .7

 .تركيا

 




