
نشاطات قسم سياسات التربية والتعليم لالسبوع الثاني من شهر كانون 

 9102الثاني 

 

 9102/9191اطالق خطة الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 

داخل دراسات العُليا ال قسم سياسات التربية والتعليم  خطة / أطلقت دائرة التنمية البشرية  -

 وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة ( 92)لـ ( 9102/9191)العراق للعام الدراسي 

من  ها على إعداد الدائرةحرصت و تّم إرسالها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث 

والوزارات  خالل التنسيق مع الجهات المعنية والُمتمثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ت األُخرى المعنية و عِقد عدد من اللقاءات والندوات ذات العالقة في هذا المجال والجها

 .وباإلستناد على المؤشرات والبيانات الخاصة بالدراسات العُليا 

حيث سعت وزارة التخطيط الى النهوض بنوعية التعليم و تحسين عملية التعلُّم و حدوث نقلة 

و سد النقص الحاصل في الكفاءات  علم المتاحةلتحسين فرص التنوعية ذات اهمية حيوية 

المهاجرة  من خالل وضع السياسات الوطنية ذات األهداف الواضحة والقابلة للقياس والُمقترنة 

بمؤشرات رصد والُمستندة على خطة التنمية الوطنية واإلستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 

أساس إعداد األجيال المتعاقبة  حيث انصبّت هذِه السياسات على بناء القدرات البشرية على

للتعامل مع األوضاع الوطنية واإلقليمية المتغيرة دائماً والتي ال يمكن لهذِه السياسات أن تكون 

موضوع تنمية رأس ل حيث.فعالة اإل اذا شاركت الجهات المسؤولة عن تنفيذها في عملية إعدادها

ة واإلجتماعية بإعتباره حجر األساس في المال البشري أهمية بالغة في ظروف التنمية اإلقتصادي

و يُعدّ اإلهتمام بالتعليم العالي من أكثر المواضيع حيوية و آثاره على صعيد ، او تطور كل تنمية 

العلم والمعرفة ، وأّن عملية اإلستثمار فيه من أبرز أنواع اإلستثمار في رأس المال البشري ، إذ 

ى تطوير مستوى التعليم والبحث العلمي لتحقيق تطلعات أنه يقوم على تنمية األفراد والعمل عل

باإلضافة الى أنه من اكثر ،  المجتمع من خالل إعداد الطاقات البشرية الُمتعلمة والُمدربة

اإلهتمامات الرائجة في الوقت الراهن و ذلك إلهمية التعليم و اإلستمرار فيه كمصدر قوة 

تحقيق عائداته و بلوغ اإلبداع والتقدم العلمي والقدرة  وإستثمار على األمد الطويل الذي ال بد من

 .التنافسية و مجاراة الواقع في مجاالت الفكر والعلم والمعرفة 

تضمنت الخطة األهداف و اآللية والمعايير التي تم من خاللها تحديد اإلحتياجات من الدراسات 

العريض واإلختصاص  العليا للوزارات  والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب اإلختصاص

تنمية رأس المال البشري ليكون وكان من اهم اهدافها (.  9102/9199)للعام الدراسي الدقيق 

التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل  لتحسين  ولتحقيقاألساس لتنمية اإلقتصاد الوطني 

راسات العُليا ضمان موائمة ُمخرجات التعليم العالي من الدو ل اإلداء المؤسسي  في الدولة

إلحتياجات الدولة والُمجتمع من خالل خطط التنمية الوطنية و المسوح والدراسات التي تتناول 



أما اهم المعايير المعتمدة في الخطة التي تم بموجبها تحديد االحتياجات للدراسات سوق العمل 

المرتبطة بوزارة  مع الخطط اإلستراتيجية للوزارات والجهات غيرالعليا فهي ان تتوافق الخطة 

و أن ال تزيد ( الفنية ) لألنشطة الرئيسية للمنظمة %( 57)ال تقل نسبة اإلحتياجات عن و أن 

وافق اإلحتياجات مع الهيكل الوظيفي للوزارة تأن تو (اإلدارية ) لألنشطة الساندة %( 97)عن 

خالل  %( 01)عن أن ال يقل تقييم اإلداء للموظف المرشح و او الجهة غير المرتبطة بوزارة

دبلوم عالي ، ماجستير ، ) مراعاة نسبة التسرب في حملة الشهادات العليا و السنتين الماضية

 .... (نقل ، تقاعد ، إستقالة ، وفاة ،) من خالل ( دكتوراه 

 

 استحداث اقسام جديدة للدراسات العليا في الجامعات العراقية

 

العلمي و تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية ومواكبة التطورات العلمية ولالرتقاء بالبحث  -

ات قسم سياس/ وتأمين اختصاصات تلبي بيئة العمل المستقبلية فقد قامت دائرة التنمية البشرية 

كلية العلوم  / جستير في  االحياء المجهرية في  قسم علوم الحياة بإستحداث  الماالتربية والتعليم 

ر في علوم المجتمع المدني وقضاياه في قسم المجتمع المدني في كلية االداب ، والماجستي

و الماجستير في  التخطيط العمراني في كلية  والماجستير في تخطيط المدن المستدامة 

وكذلك الماجستير . في كلية العلوم  في جامعة الكوفةتخصصي التحليالت المرضية وعلم النبات 

في الكلية التقنية االدارية في الجامعة التقنية الشمالية ، والدكتوراه في  في تقنيات ادارة االعمال

تقنيات التصميم الداخلي / تقنية ادارة العمليات والماجستير في الفنون التطبيقية / التقنية االدارية 

 .في الجامعة التقنية الوسطى 

ادارة انتاج العمليات في قسم االدارة الصناعية في كلية / وكذلك الدكتوراه في االدارة الصناعية 

االدارة واالقتصاد في جامعة الموصل ، وكذلك الدكتوراه في علوم الحياة في كلية التربية للبنات 

ة تكريت ، والدكتوراه في علوم االرض في قسم علوم االرض التطبيقية في كلية العلوم في جامع

كلية العلوم جامعة البصرة ، / وكذلك الماجستير في التحليالت المرضية في قسم علوم الحياة 

وكذلك الماجستير في ادارة االعمال في كلية االدارة واالقتصاد في جامعة االنبار ، وكذلك 

اسوب للعلوم الصرفة والماجستير في علوم الحالماجستير في علوم الحياة في كلية التربية 

جامعة كركوك ، وكذلك الماجستير في الكيمياء / والدكتوراه في الكيمياء الحياتية في كلية العلوم 

جامعة ميسان ، وكذلك الدبلوم العالي في المحاسبة والتدقيق في كلية / العامة في كلية العلوم 

 .جامعة الموصل / االدارة واالقتصاد 

 

 

 

 

 



 "لمؤشرة في الدراسات المقررة االختالالت ا" جاز ورقة عمل نا

 

 
االختالالت )قسم سياسات التربية والتعليم ورقة عمل بعنوان / أنجزت دائرة التنمية البشرية  -  

فيها رصد وتشخيص عدة اختالالت على اكثر  و حيث تم,  (الُمؤشرة في الدراسات الُمقررة

االقسام وعلى , الكليات , الجامعات على مستوى المحافظات و على مستوى : من مستوى منها 

 .مستوى الخريجين 

و كان من اهم االختالالت التي تم رصدها في مجال الدراسات االنسانية و حيث بلغت نسبة 

من اجمالي خريجي %( 09)اكثر من ( التأريخ و اللغة العربية و العلوم االسالمية)دراسات 

جدا و ال تمت بصلة بأحتياجات سوق العمل و هي نسبة كبيرة ,  9102/9102العام الدراسي 

ومما يسهم بزيادة في اعداد , مما يسهم في زيادة الفجوة بين المخرجات و بين سوق العمل 

 .العاطلين عن العمل 

و هي تكرار : اما فيما يتعلق بالكليات االهلية حيث تنوعت االختالالت و تم تشخيص اهمها 

عدم , التباين بعدد االقسام في الكليات االهلية , لمكاني االقسام بين الكليات على المستوى ا

و انخفاض اعداد الخريجين في الدراسات المسائية في , تطابق اسماء الكليات مع محتواها 

 .  الكليات االهلية 

 

 

 

 

 


