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 نبذة عن مركز إلرإفدين للحوإر

 
ي  

ي إلعرإق إلت 
 
 مركُز إلرإفدين للحوإر من إلمرإكز إلنوعية ف

ُّ
ُيَعد

 وإإلقتصادية وإألكاديمية إلناشطة 
َ
ها إلنخَب إلسياسية تجمُع عىل منبر

ي توجيه إلرؤى وإلمؤثرة 
 
ي صناعة إلقرإر وإلرأي إلعامف

 
فهو مركز  .ف

ي (THINK TANK) فكري مستقل
 
شِجيِع إلِحوإرإت ف

َ
، يعمل عىل ت

قافـــيـة وإإلقتصـادية بيـن إلنخـب إلعـرإقــيـة؛ 
َ
إلشؤون إلِسياِسّيِة وإلث

 ، ـم إلمجتمعي
ْ
بهدف تعــزيـز إلتجـــربـة إلديمقـرإطية، وتحقيـق إلِسل

إت ومسـاعدة مؤسسات إلدو  ي تطوير ذإتها، من خالل تقديم إلخبر
 
لة ف

ـِسـم 
ّ
 للحوإر يت

ً
إتيجية؛ لذإ يمثل إلمركز صالونا وإلرؤى إؤلسب 

بالموضوعية وإلحيـاد ويـوظف مخرجاته للضغط عىل صناع إلقرإر 
ي ؤطار إلنظام 

 
وتوجيه إلرأي إلعام نحو بناء دولة إلمؤسـســات، ف

إم  ، وسيادة إلقانون، وإحب   .حقوق إإلنسانإلديمقرإطي
إير(  ي إإلول من شباط )فبر

ي مدينة  4102تأسس إلمركز ف 
ف 

ي 
ون  ي إلفضاء إإللكب 

إضية ف  ف عىل شكل مجموعة إفب  إلنجف إألشر
، وقد   من إلسياسيي   وإألكاديميي   وإلمثقفي  

ً
تضم عددإ محدودإ

، ليتم ؤكسابها إلصفة إلقانونية عن طريق 
ً
تطورت إلفكرة إلحقا
ي 

إلتابعة  NGO دإئرة إلمنظمات غب  إلحكوميةتسجيل إلمركز ف 
ي 
 .لألمانة إلعامة لمجلس إلوزرإء إلعرإف 

ي جنباته إلحوإرية أكبر 
يضم "مركز إلرإفدين للحوإر" إليوم ف 

ي من إلتوجهات إلسياسية وإإلختصاصات 
من سبعمائة عضو عرإف 

إألكاديمية وإلمذإهب إلدينية كافة، ؤذ يمكن تشبيهه بـ "عرإق مصغر" 
ة أساسية لموإجهة إلمشاكل، إتف ق فيه إلجميع عىل إعتماد إلحوإر ركب  

ي بناء إلوطن إلمزدهر.  
إتيجية، تتناغم ورؤية إلمركز ف  وإنتاج حلول إسب 

ي أقسام إلمركز إؤلدإرية 
موظفا من مختلف  01كما يعمل ف 
 .إإلختصاصات

ة تحقيق مجموعة من  وقد إستطاع إلمركز خالل مدة وجب  
سخب  إلطاقاِت إلمختلفِة وتوظيف مخرجاتها لصالح إؤلنجازإت عبر ت

ي إلتوإصِل 
 بذلك من إلتقنيات إلحديثة ف 

ً
إلقضية إلعرإقية، مستفيدإ
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ي مركز إلقرإر ومتجاوزإ حوإجز إلجغرإفيا 

ي مع إلنخب ف 
ون  إإللكب 

 . ي لربما تعيق إلحوإر إلمباشر
ورإت إألمنية، إلت   وإلزمن وإلض 

، بل أقام مجموعة من لم يكتِف إلمركز بالتوإصل إإل ي
ون  لكب 

 من إلندوإت وإلمؤتمرإت 
ً
إلنشاطات عىل أرض إلوإقع شملت عددإ

ي مجاإلت متعددة 
 
وورش إلعمل وإلجلسات إلحوإرية إلتخصصية وف

ي وسوق 
 
منها عىل سبيل إلمثال إل إلحض: تطوير إلقطاع إلمضف

 إألورإق إلمالية، ؤنضاج مشاريــــع إلمصالحة إلوطنية وإلتسوية بي   
ي إلمركز وإؤلقليم، تحسي   

ي إألزمات بي   حكومت 
 
إلفرقاء وإلتوسط ف

 ، وقرإطية إؤلدإرية وإلروتي   إلقطاعات إلخدمية وإلتخلص من إلبب 
، ؤضافة ؤىل إستقرإء إلعديد من إلملفات  ي

ي وإلغذإن 
تحقيق إألمن إلمان 

ي  ول وإلعالقات إلخارجية وإلحشد إلشعتر إلشائكة كالدستور وإلبب 
هاوإلمنافذ إ  .لحدودية وإإلستثمار وإلرعاية إإلجتماعية وغب 

فيما يعد ملتق  إلرإفدين للحوإر معلما بارزإ ضمن إنشطة 
ي إلعرإق، وإإلكبر سعة وتنظيما، 

إلمركز وإلذي يعد إإلول من نوعه ف 
ي تهم إلبلد، 

ي إلقضايا إلت 
ويــهدف إىل إثرإء إلحوإر بي   صناع إلقرإر ف 

. وتعزيز إلنقاشات بشأنها، وتب إء وإألكاديميي   إت مع إلخبر  ادل إلخبر
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 رؤية إلمركز

ي تتالقح
عندها آرإء إلنخب وصناع  إلمركز هو إلمحطة إلت 

إلقرإر بجميع أطيافها إلسياسية وإلدينية وإلقومية، وِبَما يوفر من بيئة 
كة بي   تلك إآلرإء،  ُن ؤيجاد إلفضاءإت إلمشب  ْحسِّ

ُ
حوإرّية ؤيجابية ت

ي بناء بلٍد مزدهر
 
 .وتسهم ف

 
 رسالة إلمركز 

تشجيع وتنمية إلحوإرإت إلموضوعية وإلجادة بي   إلنخب  
إلعرإقية وصناع، إلقرإر بما يعزز إلتجربة إلديمقرإطية، ويحقق إلسلم 

ي إلعرإق
 
، وإلتنمية إلمستدإمة ف  .إلمجتمعي

 
  أهدإف إلمركز  

 يسع إلمركز إىل تحقيق جملة من إإلهدإف منها: 

  تحقيق إلسلم إإلجتماعي وإلعمل عىل إدإمته، عن طريق تشجيع

لنخب إلعرإقية، ضمن قوإعد إلحوإر إلبناء وإلتبادل إلفكري بي   إ

 وإطر وطنية شاملة. 

  ي إلمجتمع، عن طريق
تعزيز إلشعور بالمسؤولية إلوطنية ف 

صناعة رأي عام باتجاه إدإمة إلتجربة إلديمقرإطية، وإلحفاظ 

عىل عالقة متوإزنة، وثقة متبادلة بي   إلنخب من جهة، وبي   

 إجهزة إلدولة ومؤسساتها من جهة أخرى. 

  ي وضع حلول للمشكالت مساعدة مؤسسات
إلدولة وهيئاتها ف 

ي توإجه عملها، من خالل تقديم إلدرإسات وإإلستشارإت 
إلت 

 . إتيجية من قبل باحثي   متخصصي    وإلرؤى إإلسب 

  ،كات بي   إلكيانات إلسياسية وإإلجتماعية توسيع قاعدة إلمشب 

عن طريق توفب  بيئة حوإرية محايدة وموضوعية، توجه إلحوإر 

ي 
 إلصالح إلعام للوطن وإلموإطن.  بما يصب ف 
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 إلوسائل
ه يتوسل إلوسائل إإلتية:  

َّ
 من أجل تحقيق أهدإف إلمركز فإن

  ي
 
ؤقامة إلمؤتمرإت وإلندوإت وإلملتقيات إلتخصصية ف

إلمجاإلت إلسياسية وإإلجتماعية وإإلقتصادية وإلثقافية، 

 وتوفب  إلتغطية إؤلعالمية إلمناسبة لها ومتابعة مخرجاتها. 

  جمة وإلمجالت وإلصحف  ؤصدإر إلكتب إلمؤلفة وإلمب 

وإلمنشورإت وإلبحوث باللغة إلعربية إو باللغات إألخرى، 

 .
ً
ونيا ، أو إلكب 

ً
ها ورقيا  ونشر

  إكات للتعاون وتوقيع مذكرإت تفاهـم مع  إتفاقاٍت وشر
ُ
عقد

ي 
إلمؤسسـات وإلمنظمـات وإلمرإكز إلمحلية وإلدولية إلت 

 تش
ً
ك مع توجهـات إلمركز. تحمُل توجهـاٍت وأهدإفا  ب 

  ي
عقد إتفاقيات مع إلجامعات وإلكليات رفيعة إلمستوى ف 

ي 
كة تسهم ف  إلعرإق وخارجه؛ ؤلقامة فعاليات علمية مشب 

 تحقيق إهدإف إلمركز. 

  ،ؤنشاُء دوإئر إلبحوث وإلدرإسات إلعلمية وإلفكرية وإلثقافية

ي تعزز 
وتشكيل إللجان إلمتخصصة إلدإئمة إو إلمؤقتة، إلت 

ي 
ي تحقيق أهدإف إلمركز ف 

حركة إلبحث إلعلمي بما يسهم ف 

ق إألوسط.  ي تخص إلعرإق ومنطقة إلشر
 إلقضايا إلت 

  سوإء أكان ، عقد حلقات إلحوإر وإلتفاهم بي   إلمختلفي  

؛ لتطوير آليات فهم إإلخر  
ً
 أم سياسيا

ً
إختالفهم ؤثنيا أم عرقيا

كات إلوطنية، وجعلها قاعدة  كمقدمة إلكتشاف إلمشب 

. إ ق لتحقيق إإلندماج إإلجتماعي
ّ
ي حوإر بناء خّل

 إلنطالق ف 
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ين األول/أكتوبر(،       ي ) تشر
 
 أهم أحداث التعليم الواقعة ف

(، )كانون األول/ديسمبر  /نوفمبر ي
 
ين الثان  ()تشر

 

 



 



ي إلعرإق إ     51
ة إلفصلية للتعليم إلعالي ف 

                               لنشر

 إلمقدمة
 قد يهدد إلتعليم بأزمة هائلة     

ً
 جلال

ً
 حدثا

ً
يشهد إلعالم حاليا

ي زماننا إلمعارص. فحتى 
 
مارس/آذإر  82ربما كانت هي إألخطر ف

وس كورونا )كوفيد8282 ي إنقطاع 51-، تسببت جائحة فير
 
( ف

ي  5.1من أكير 
 
، أي ما  515مليار طفل وشاب عن إلتعليم ف

ً
بلدإ

% من إلطالب إلملتحقير  بالمدإرس عىل مستوى 22يقرب من 
ي فيه بالفعل من أزمة تعليمية 

ي وقت نعان 
 
إلعالم. وجاء ذلك ف

ي إلجامعات، إل يتلقون فيها 
 
عالمية، فهناك إلكثير من إلطالب ف
ي 
 
ي يحتاجونها ف

إلحياة إلعملية. ويظهر مؤشر إلمهارإت إألساسية إلتى
إلبنك إلدولي )فقر إلتعلم (أو نسبة إلطلبة إلذين إل يستطيعون 
ة أن نسبة هؤإلء إألطفال قد بلغت  ي سن إلعاشر

 
إلقرإءة أو إلفهم ف

وس  ي إلفير
ي إلبلدإن منخفضة ومتوسطة إلدخل قبيل تفشر

 
% 15ف

ي هذه إلجائحة ؤل إزدي
اد تلك وإذإ لم نبادر ؤل إلترصف، فقد تفض 

 .إلنتيجة سوءً 
ي تثير لدينا 

ي تعود عىل إلطلبة، وإلتى
ة إلتى ومن إآلثار إلمباشر

م. وزيادة معدإلت إلتشب 
ّ
ي هذه إلمرحلة هي خسائر إلتعل

 
إلقلق ف

ي إلنظم إلتعليمية، 
 
من إلدرإسة، وإألكير من ذلك إنعدإم إلمساوإة ف

ي مختلف إلمحافظات إلعرإقية، وإل 
 
ي منه إلطلبة ف

 شك إلذي يعان 
هم.   من غير

 أن تلك إآلثار إلسلبية ستصيب إلطلبة إلفقرإء أكير
ي إلعرإق نظامه  

 
 من إلرصإع وغياب إإلستثمارإت ف

ٌ
ت عقود لقد أرص 

ي إلمنطقة، 
 
 فيما مض  أفضل نظاٍم تعليمي ف

ّ
إلتعليمي إلذي كان ُيعد

 إلحكومة 
ّ
ة وصول إلطلبة ؤل إلتعليم، وُيشار ؤل أن

ّ
وأعاقت بشد

ي تقديم إلخدمات، إلعرإقية  
 
 إألولوية لتطبيق إلالمركزية ف

ّ
كانت تعد

ي ذلك خدمات إلتعليم، لذإ يجب تعزيز قدرإت إلجامعات 
 
بما ف

إلعرإقية عىل مستوى إلمحافظات ومساعدتها عىل تنفيذ 
ية  إلسياسات وإلخطط إلتعليمية وتوظيف وإدإرة إلموإرد إلبشر

جة إلرتفاع معدإلت وإلبنية إلتحتية إلتعليمية بشكل أفضل. ونتي
( وإرتفاع نسبة إلوفيات. مما COVID19إإلصابة بفايروس كورونا )

ي بيئة 
 
ي إلمجتمع وهذإ إدى إل تحول ف

 
ة ف إدى إل تدإعيات خطير



ي إلعرإق                                      51
ة إلفصلية للتعليم إلعالي ف 

إلنشر

 

إت جديدة، من حيث إلصفوف  إلتعليم إلعالي ودخول متغير
ي ظل غياب إإلمن وإإلستقرإر 

 
ونية وطريقة إلتعامل معها ف إإللكيى

 مستدإم . إلسياسي إل
 

: قرإرإت إللجنة إلعليا للصحة وإلسالمة إلوطنية وإنعكاسها عىل 5

 إلتعليم إلعالي 
 51أعلنت وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي أن يوم 

ين إألول )أكتوبر(   لبدء إلعام إلدرإسي  8282تشر
ً
سيكون موعدإ

بية وإلتعليم إلنيابية 8282-8285 ، عىل إلرغم من تحذير لجنة إليى
ي وباء كورونا بير  صفوف إلطلبة، بدليل إرتفاع معدإلت 

من تفشر
إإلصابة بير  طلبة إلسادس إؤلعدإدي. وأشارت إل أن هناك تخوفا 
، وأن قرإر  لدى لجنة إلصحة وإلبيئة إلنيابية من إلعام إلدرإسي

 موعد إلعام إلدرإسي صعب ويحتاج إل درإسة. 
م بقرإر لذإ فإن إلوزإرة ترإجعت عن قرإرها إلمذكو   ر. لتعود وتليى 

ي 
 
(  7إللجنة إلعليا للصحة وإلسالمة إلوطنية ف ي )نوفمير

ين إلثان  تشر
ي حددت يوم إألحد 

 لبدء إلعام  81إلتى
ً
من إلشهر إلمذكور موعدإ

إلدرإسي إلجديد، ثم تم تأجيل إلموعد من قبل إلوزإرة لمدة ؤسبوع 
ي يوم 

، 8282( كانون إألول )ديسمير   1وإحد ليكون إلموعد إلنهان 
بية وإلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي 

عىل أن تعرض وزإرتا إليى
خططهما إلٌمّعدة مع وزإرة إلصحة وإلبيئة لتأمير  تنفيذ إؤلجرإءإت 
ي إجتماع إللجنة إلعليا للصحة وإلسالمة 

 
إلوقائية، وعرضها ف

 إلوطنية إلقادم. 
ي 
 
 لذلك وف

ً
هت  51وإستعدإدإ ( وجَّ ي )نوفمير

ين إلثان  تشر
، إلجامعات وإلكليات إلحكومية  وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

وإألهلية للدرإستير  إلصباحية وإلمسائية باستكمال متطلبات 
إلتعليم إلمدمج للسنة إلدرإسية إلجديدة، وإعدإد جدإول 
إت إلعملية وإلتطبيقية ضمن  ونية وإلمحارص  إت إإللكيى إلمحارص 

ي  8285-8282 متطلبات برنامج إلعمل للسنة إلدرإسية
إلتى
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ستعتمد آليات إلتعليم إلمدمج". وأشارت إل أهمية تثبيت ومرإعاة 
إلتوقيتات إلخاصة بالدرإستير  إلصباحية وإلمسائية ومتابعة 
ي إألقسام 

 
إف عليها من إللجان إلعلمية ف إمج إلدرإسية وإؤلشر إلير

 وإلفروع. 

ي 
 
(  51وف ي )نوفمير

ين إلثان  كشف وزير إلتعليم   8282تشر
إم بالموعد عن  آلية دوإم طلبة إألقسام إلدإخلية، وأكد إإلليى 

إلمحدد لدوإم طلبة إلجامعات، وآلية دوإم طلبة إألقسام إلدإخلية، 
ي إلسادس 

 
وقال لوكاإلت إألنباء ؤن "دوإم طلبة إلجامعات سيكون ف

كانون إألول ديسمير إلمقبل من خالل إعتماد إلتعليم   1من إلشهر 
 "إلخشية  إلمدمج. وإن إألقسام

ً
ع، مؤكدإ إلدإخلية، هي أماكن تجمِّ

وس كورونا، وبالتالي فهي ليست  عىل إلطلبة من إؤلصابات بفير
ي 
 
مغلقة بشكل كامل، وإنما مفتوحة جزئيا لطلبة إلدرإسات إلطبية ف
 إلمرحلة إلسادسة، وكذلك طلبة إلدرإسات إلعليا، لقلة أعدإدهم". 

 إل أن أعدإد طلبة إلدرإسات إ
ً
ة وخشية من ونظرإ ألولية كبير

ي أكير للجائحة فإن إلوزإرة سمحت أن يكون حضور إلطالب 
تفشر

 ، ي
 مع إلجامعة إألصل إلمسجل فيها، أما إلدوإم إلتطبيقى

ً
ونيا ؤلكيى

 
ً
فيحق له إلدوإم بالجامعة إألصل ؤذإ كان لديه أحد من أقاربه قريبا
ر وجود سكن قريب من إلجام

َّ
عة من مكان جامعته. أما ؤذإ تعذ

ي إلجامعة إلقريبة من محل سكناه، 
 
إألصل، فيحق للطالب إلدوإم ف

ي 
 
ف عىل إلجانب إلعمىلي ف وسيكون هناك توإصل بير  إألستاذ إلمشر

فة للطالب.   جامعته إألصل مع إلجامعة إلمضيِّ
 

ي إلتصدي لجائحة كرورنادور إلجامعات إ:8
 
 ) 51COVID)لعرإقية ف

رإعت وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي ظروف 
إلجائحة، ومعاناة معظم إلمستشفيات من نقص إلكوإدر، وعدم 
إ  ، إذ إن عددإ كبير ة من إلمصابير  إلقدرة عىل إستيعاب إإلعدإد إلكبير
منهم تمت إصابتهم بالفايروس )كورونا( وإلقسم إإلخر تعرض 
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امعاتنا بإلقاء إلدروس للموت نتيجة لإلصابة إلشديدة. وإستمرت ج
ي(. إلعملية إلشيرية )للمرإح  ل إلمنتهية لكليات إلطب إلبشر

ي     
، وبحكم أنها منارإت إلعلم إلتى فمؤسسات إلتعليم إلعالي

 مفهوم إلخدمة 
ّ
ي بالمجتمعات فكريا وأخالقيا، فإن

ى
تقوم أساسا للرف

عة إإلجتماعية إلسائد حتى إآلن هو مفهوم سائد، وإل تكاد تخلو جام
من هذإ إألمر، فالكثير من إلخدمات وإؤلسهامات إلمحمودة تقدمها 
ي مجال إلدعم إلمادي أو رعاية إألنشطة أو 

 
إلجامعات للمجتمع ف

إف أو إلتوجيه وتقديم إألفكار إإلبدإعية.   إؤلشر
ة منها مطالبة       إلمؤسسات إلتعليمية وخصوصا إلكبير

ّ
ؤن

ؤولية، وإن تبادر هذه إآلن وأكير من أّي وقت مض  بتحمل إلمس
إلمؤسسات ؤل مأسسة إلمسؤولية إلمجتمعية من خالل خططها 
ي تضمن ؤجرإء إلدرإسات، ووضع آليات قياس 

إتيجية إلتى إؤلسيى
إت لمدى إلنجاح. ويكون ذلك باإلنتقال من مفهوم تقديم  ومؤشر
ي مفهوم إلمسؤولية 

إلخدمة إلتطوعية عىل تطبيق أوسع يقوم عىل تبت 
ي محطات إلمرور إلمنجزة  إلمجتمعية،

 
ي تركز عىل إلتأمل إلدإئم ف

إلتى
ي إلمؤسسة، وإلتأكد من حاجة إلمجتمع للخدمة إلمقدمة. 

 
 ف

 : بدء إلسنة إلدرإسية وإلتقويم إلجامعي 5
أطلقت وزإرة إلتعليم إلتقويم إلجامعي للدرإسات إلعليا 

(  5وحددت تاري    خ  ي )نوفمير
ين إلثان  موعدإ لبدإية  8282تشر

إير(  55إلدرإسي إألول إلذي يستمر لغاية إلفصل  شباط )فير
 لبدإية  8285، فيما سيكون إلسابع من آذإر )مارس( 8285

ً
موعدإ

ي إلذي يستمر إل غاية 
حزيرإن )يونيو(  57إلفصل إلدرإسي إلثان 

8285. 
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 0202(: التقويم الجامعي للدراسات العليا 1شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ية فقد حددت إلوزإرة بدإية أما بالنسبة للدرإسات إألول  

ي  إلفصل
 
(   81إلدرإسي إألول ف ، وبدإية 8282كانون إألول )ديسمير

ي 
 
ي ف

، عىل تبدأ 8285نيسان )أبريل(  55إلفصل إلدرإسي إلثان 
ي 
 
أيلول  1لغاية  8285آب )أغسطس(  55إلعطلة إلصيفية ف

 )  (5. ُينظر إلجدول )8285)سبتمير



ي إلعرإق                                      82
ة إلفصلية للتعليم إلعالي ف 

إلنشر

 

، ويب ي إلتقويم إلجامعي
 
 ف
ً
 شديدإ

ً
دو أن جائحة كورونا تركت أثرإ

 عن إلموإعيد إلمعتادة لبدء 58وجعلته يتأخر حوإلي )
ً
( أسبوعا

، وكان إألجدر بالوزإرة أن تبدأ إلعام إلدرإسي بموعٍد  إلعام إلدرإسي
، كما يلحظ  ي إلتباعد إإلجتماعي

 
أقرب، مع إتخاذ إجرإءإت صارمة ف

ي لموإعيد إإلمتحانات وإلعطل ذلك إلتقويم أنه 
مجرد ترتيب زمت 

خالل إلسنة إلدرإسية، وقد إغفل إلعديد من إلنشاطات إلعلمية 
ي تخص إلتدريسير  وإلطلبة، فعىل سبيل إلمثال 

وإإلكاديمية إلتى
موعد إلمناسبات للمؤتمرإت إلعلمية سوإء أكانت إلدإخلية أم 

إ إلخارجية وإلورش إلتعليمية وإلحلقات إلنقاشية   كما لم يذكر كثير
ي تعمل عىل تنمية قدرإت إلطلبة مثل 

من إلنشاطات إلطالبية إلتى
إلمسابقات إلعلمية وإلرياضية وتنمية موإهب إلطلبة وتعزيز 

 قدرإتهم إلذإتية وإلفنية بما ينسجم مع سوق إلعمل. 
ي الرب  ع األخير من عام 

 
ذكر ف

ُ
ولم تقم نشاطات طالبية ت

 ، ألكير من سبب، منها أ0202
ً
ن العام الدراسي قد بدأ متأخرا
 
ً
 كافيا

ً
)الشهر األخير من العام( وبذلك لم يأخذ الطلبة وقتا

ي أن ظروف جائحة كورونا 
 
للتهيئة واالستعداد لألمر، والثان

ي عدم اقامة 
واجراءات الصحة والتباعد االجتماعي تقتض 

التجمعات والمخيمات والمعارض والمهرجانات والمسابقات 
 المختلفة. 
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للدراسة االولية للسنة الدراسية  التقويم الجامعي (: 1جدول )
0202-0201 

 المالحظات موعد االنتهاء موعد البدء التفاصيل

الفصل الدراسي 
 االول

 إإلحد
81/58/8282 

 إلخميس
52/5/8285 

 إسبوع 51

امتحانات الفصل 
امتحانات  –االول 

 نصف السنة

إإلثنير  
88/5/8285 

 إلسبت
5/1/8285 

 إسبوعير  

 إإلحد العطلة الربيعية
1/1/8285 

 إلسبت
52/1/8285 

 إسبوع

الفصل الدراسي 
ي 
 
 الثان

 إإلحد
55/1/8285 

 إلخميس
88/7/8285 

 إسبوع 51

امتحانات الفصل 
ي 
 
امتحانات  –الثان

 نهاية السنة

 إإلحد
81/7/8285 

 إإلثنير  
1/2/8285 

 إسبوعير  

 –العطلة الصيفية 
ي 
 التدريب الصيف 

 إلثالثاء
52/2/8285 

 إلخميس
1/1/8285 

 شهر

امتحانات الدور 
ي 
 
 الثان

 إإلحد
58/1/8285 

 إلخميس
85/1/8285 

 إسبوعير  

 8285-8282: إلقبول إلمركزي للسنة إلدرإسية إلجديدة 1
 إلطالب عدد  ؤجمالي  عن إلعالي  إلتعليم وزإرة أعلنت

-8282 إلدرإسي  للعام إلمركزي إلقبول قنوإت ضمن إلمقبولير  
( طالب وطالبة، توزعوإ عىل مختلف 855128) وبلغوا 8285

ي إلجامعات وإلمعاهد، من ضمنهم 
 
  1115إإلختصاصات ف

ً
طالبا

 وطالبة تم قبولهم  81712وطالبة عىل قناة ذوي إلشهدإء، و
ً
طالبا

ي إلجامعات 
 
ي إلتخصصات إلطبية ف

 
ضمن قناة إلموإزي، معظمهم ف

قبوله عىل إلقناة نفسها إلحكومية، وهو رقم يفوق أضعاف ما تم 
ي إألعوإم إلسابقة، إل سيما بعد طلب مجلس إلنوإب زيادة إلطاقة 

 
ف

 %. علما أن522إإلستيعابية لكليات إلمجموعة إلطبية بنسبة 
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خطة إلقبول لهذه إلقناة هي زيادة عىل خطة إلقبول إلمركزي 
 .وليست جزءإ منها

 إلعرإقية بالجامعات إلمركزي للقبول إلدنيا  إلحدود وبلغت  
ي 
 
ي   11.1 إلعام إلطب كلية  ف

 
  كليةوف

ي   12.2 إإلسنان طب
 
 إلطلبة عدد ، وكان 12.1 إلصيدلة كليةوف

ي  إلمقبولير  
 
:   إلطبية إلمجموعة كليات  ف ي

  كاآلنى
 

ي كليات المجموعة الطبية0شكل )
 
 (: الطلبة المقبولون ف

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي إل تدرج ضمن قائمة 
وتوجد إلكثير من إلكليات إلتى

ي 
يحق للطالب إلتقديم ؤليها من خالل قناة أو رإبط  إلكليات إلتى

 وبشكل مستقل، 
ً
إ إلتقديم إلمركزي، ولكن يكون إلتقديم لها مباشر

ة وإلموهبة،  وط مثل إلمهارة وإلخير وذلك إلعتماد بعض إلشر
بية إلبدنية  ط إلمعدل. ومن ضمنها: )كليات إليى باؤلضافة إل شر

بية إلفنية وعلوم إلرياضة( و)كليات إلفنون إلجميل ة( وإقسام إليى
كية ورياض إألطفال، و)كليات إلعلوم  وإللغة إلكردية وإللغة إليى
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ي إلجامعة إلتقنية إلوسىط، 
 
إؤلسالمية(، وكلية إلفنون إلتطبيقية ف

 وهناك بعض إلمتطلبات منها : 
% 11% عىل معدل إلطالب و11يعتمد إلتنافس بنسبة  .1

 لالمتحان إلتنافشي وإلمقابلة. 
لب إعتماد إلقبول إلمباشر كإعادة ترشيح عن يحق للطا .2

 .إلسنة إلسابقة
ي إلقبول إلمركزي وإلقبول  .3

يحق للطالب إلتقديم ؤل قنانى
ي إلتقديم إلمباشر فهذإ 

 
ي حال قبول إلطالب ف

 
، وف إلمباشر

إلقبول يحجب قبول إلطالب إلمركزي وإل يحق له سحب 
 إلقبول. 

إ يكون إلتقديم للكليات إلمسائية إألهلية إي .4 ضا تقديما مباشر
ط إلمقابلة  .وتستثت  من شر

ي إلدرإسة إلصباحية عىل إلنفقة إلخاصة 
 
وتم قبول إلطلبة ف

 )إلموإزي( عىل وفق عدد من إلضوإبط، أهمها: 
وط إلمتعلقة بالقبول  -5  لكافة إلشر

ً
إن يكون إلطالب مستوفيا

 .إلمركزي
ي إلدرإسة إإلعدإدية للسنتير   -8 يحق للطلبة من خريجر

إلتقدي م للقبول  8251/ 8252و 8257/8252إلدرإسيتير  
ضمن إلقناة، بغض إلنظر فيما ؤذإ كان لدي هم قبول من عدمه، 
أو كانوإ ممن سبق لهم إإللتحاق بالدرإستير  إلمسائية إو 
( إو من  ي

إإلهلية إو إلكليات إلتابعة للوقفير  )إلشيعي وإلست 
 .إلمقبولير  ضمن إلقناة نفسها

ي إلدرإسة إلمهنية وإإلسالمية  يحق للطلبة -5 من خريجر
للسنة إلسابقة إلتقديم وإلتنافس مع إقرإنهم للقبول ضمن 

 . هذه إلقناة
يكون توزي    ع إلمقاعد لخطة إلقبول لهذه إلقناة بنسبة  -1
ي إلدرإسة إإلعدإدية للسنة إلحالية و71 % 81% لخريجر

ي إلسنة إلدرإسية إلسابقة  .لخريجر



ي إلعرإق                                      81
ة إلفصلية للتعليم إلعالي ف 

إلنشر

 

 إإلقسام بعد ترتيبهم من إإلعىل إل يتم توزي    ع إلطلبة عىل -1
إإلدن  وحسب معدإلتهم وإلخطة إلمقررة لكل قسم وفق 

 إلنسبة. 
إل يحق للطلبة إلمقبولير  ضمن قناة إلموإزي إإلستفادة  -1

 .  من إمتياز نقل إبناء أعضاء إلهيئة إلتدريشي
 

 : إلتوسعات إلطارئة عىل خطة إلقبول1
 8285 -8282ام إلدرإسي وضعت وزإرة إلتعليم توقعاتها للع

ي جامعاتها 
 
ي أعدإد إلطلبة إلمقبولير  ف

 
بأن هناك زيادة غير مسبوقة ف

ي أعدإد إلطلبة من 
 
 إلستيعاب إلزيادة ف

ً
ومعاهدها. لذلك وإستعدإدإ

ي 
 للمتطلبات إلعلمية إلتى

ً
ي إلمرحلة إؤلعدإدية وتشخيصا خريجر

 تفرضها سياقات خدمة إلمجتمع، طلبت وزإرة إلتعليم إلعالي 
وإلبحث إلعلمي من إلجامعات وإلمعاهد كافة زيادة طاقاتها 

ي إلدرإسات إألولية إل إلحد إألقض. 
 
 إإلستيعابية ف

 
ي مجال إلدرإسات 

 
فيما ظهر ؤلحاح إلوزإرة بشكل إلفت ف

إلعليا، وطلبت ذلك ثالث مرإت متتالية، وإستهلت ذلك بإعالنها 
بعدم  8285 - 8282سي ؤل إلمتقدمير  للدرإسات إلعليا للعام إلدرإ

ممانعتها ؤشغال إلمقاعد بتدويرها من قناة إلعام ؤل قناة إلنفقة 
ي 
 
 85إلخاصة، لجميع إإلقسام إلعلمية وإإلنسانية، ووإفقت ف

 ) ي )نوفمير
ين إلثان  عىل توسعة مقاعد إلدرإسات إلعليا  8282تشر

ي مورست من قبل 
 للضغوط إلتى

ً
لجميع إلقنوإت، وكان ذلك رضوخا

أعضاء مجلس إلنوإب خالل إستضافة إلوزير عىل إلتوسعة بعض 
 : ي
 إلدرإسية، وتكون إلتوسعة عىل إلنحو إإلنى
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 (: توسعة خطط القبول للدراسات العليا3شكل )

 
 

ي هذإ إلصدد فقد طالبت نقابة إإلكاديميير  إلعرإقيير  بإلغاء  
 
وف

ي برإمج إلدرإسات إلعليا، بوصفها تجاوزإ عىل إمكانات 
 
إلتوسعة ف

إلجامعات إلعرإقية وقدرإتها إلعلمية، فقد طالبت بإعادة إلنظر 
ي 
 
ي حاجات سوق إلعمل، وف ي لم تعد تلتر

لبعض إلتخصصات إلتى
ي إلوقت نفسه تزدإد نسبة إلط

 
لبة إلذين يدرسون خارج إلعرإق، وف
دول معظمها قد إل تمتلك إلمستوى إلعلمي إلمطلوب، وهؤإلء 
ي بما مقدإره مليار دوإلر 

ى
إلطلبة يثقلون كاهل إإلقتصاد إلعرإف

ي إلعرإق، 
 
بحسب ترصيحات وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي ف

ي إلقبول لذإ إل بد من إعدإد درإسات وتقارير تناقش إعادة إلنظ
 
ر ف

وإلتوسعات إلحاصلة وتعدد قنوإتها وتعدد إلقرإرإت منذ عام 
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، وذلك أن للتوسعات 8285-8282وحتى إلسنة إلدرإسية  8251
 عىل إلتعليم وعىل معايير إلقبول لألسباب إآلتية : 

ً
 سلبيا

ً
 مردودإ

ي تم قبولها ليست عىل وفق معايير علمية ؛ ؤذ ؤن  -5
ؤن إإلعدإد إلتى

ت لدوإفع سياسية أو إجتماعية أو ضغوط من جهات أغلبها كان
 متعددة. 

 )قناة إلتعليم  -8
ً
 ومتشعبا

ً
ي إلدرإسات إلعليا معقدإ

 
أصبح إلقبول ف

، إلقناة إلخاصة، إلقناة إلعامة، قناة  ، إلمدرسيير  وإلموظفير  إلعالي
، قناة ذوي إإلحتياجات  إلشهدإء، قناة إلسجناء إلسياسيير 

 اذإ تتم إلتوسعة؟إلخاصة(، وإلسؤإل هنا لم
إن إلخريجير  من حملة إلشهادإت إلعليا باآلإلف ولم تسطع  

ة دفعت بعض إلجامعات  إلدولة إستيعابهم، كما أن أعدإدهم إلكبير
إف وإلمتابعة إلعلمية من غير إإلختصاص إلدقيق،  إل جعل إإلشر
وإن إلكثير من رسائل إلماجستير وإطاري    ح إلدكتورإه هي عبارة عن 

ي  إقتباسات
 
معرفية من مصادر إخرى، وتتضمن ؤضافات قليلة ف

 حقل إلمعرفة إإلنسانية. 
ؤن إلتغلب عىل ذلك يتطلب تشكيل مرإكز بحثية وفتح كليات  

تقبل عددإ محدودإ من إلطلبة، ممن يمتلكون إلمهارإت وإلقدرإت 
إلعلمية وإلمعدإلت إلعالية وإإلختصاصات إلعلمية، يتم إختيارهم 

إت عالية، كما إن أكير إلجامعات تفتقر إل من نخب ذإت كفاء
ي 
 
ونية، بحيث تساعد طلبة إلدرإسات إلعليا ف إلمكتبات إإللكيى
ي إلجامعات 

 
إلحصول عىل مصادر ورسائل وأطاري    ح، مثلما هي ف

إلعالمية إلمتطورة. كما إن إدإرة إلتعليم مسؤولة عن عملية إلقبول 
ي إ
 
لجوإنب إلعلمية وإلتسجيل وإصدإر إلقرإرإت وضبط إلجودة ف

 وإلتعليمية. 
 
 



ي إلعرإق                                      82
ة إلفصلية للتعليم إلعالي ف 

إلنشر

 

 : إلكليات وإألقسام إلمستحدثة1
ي مختلف إلمحافظات 

 
كما تم إستحدإث سبع كليات جديدة ف

بالشكل إلذي يؤدي إل رفع مستوى إلخدمات إلتعليمية  .إلعرإقية
 يضم 

ً
ي أدناه جدوال

 
إلمتنوعة وتوسيع إلطاقات إإلستيعابية. وف

ي وإفق معالي وزير 
إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي عىل إلكليات إلتى
 إستحدإثها. 

 (0الجدول )
ي الجامعات العراقية للعام الدراسي 

 
-0202الكليات المستحدثة ف

0201 
 اسم الجامعة اسم الكليات المستحدثة ت

كلية علوم إلحاسوب وتكنولوجيا   .1
 إلمعلومات

 جامعة كربالء

 جامعة نينوى كلية تكنولوجيا إلمعلومات  .0

 جامعة نينوى إلتمريضكلية   .3

 جامعة نينوى كلية إلصيدلة  .4

 جامعة نينوى كلية إلقانون  .5

إلجامعة إلتقنية  إلكلية إلتقنية /إلشطرة  .6
 إلجنوبية

إلجامعة إلتقنية  إلكلية إلتقنية إلصحية وإلطبية  .7
 إلشمالية

 
كما تم إستحدإث بعض إإلقسام وإلفروع للعام إلدرإسي   
، توزعت عىل  51، بلغت 8285- 8282

ً
 أو فرعا

ً
ي  58قسما

 
قسم ف

ي إلعلوم إإلنسانية. وجددت وزإرة إلتعليم  7إلعلوم إلرصفة، و
 
ف

إم وجهوزية مؤسساتها إلجامعية كافة  إلعالي وإلبحث إلعلمي إليى 
ي إلدرإسات إألو 

 
لية للعام إلدرإسي إلجديد بفتح إلستقبال طلبتها ف

ي إلجدول )
 
 (.5تخصصات يحتاجها سوق إلعمل، وكما ف
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ي الكليات والجامعات 3الجدول )
 
(: االقسام المستحدثة ف

 0201-0202العراقية للعام الدراسي 
 الجامعة الكلية اسم القسم المستحدث ت

كلية إإلدإرة إلصناعية للنفط  إقتصاديات إلنفط وإلغاز 1
 وإلغاز

 جامعة إلبرصة

كلية إإلدإرة إلصناعية للنفط  إدإرة إلمشاري    ع 0
 وإلغاز

 جامعة إلبرصة

 جامعة سومر كلية إإلدإرة وإإلقتصاد إلمحاسبة 3

ي / إلديوإنية إلتقنيات وإإلدإرة إلصحية 4
جامعة إلفرإت  معهد إلتقت 

 إإلوسط

إت إلطبية 5 ي / إلمثت   تقنيات إلمختير
جامعة إلفرإت  معهد إلتقت 

 إإلوسط

بية إإلسالمية 6 بية إإلساسية إليى  جامعة ميسان كلية إليى

ياء 7 بية إإلساسية إلفير   جامعة ميسان كلية إليى

 جامعة إلموصل إلكلية إلتقنية تقنيات إإلحصاء وإلمعلوماتية 8

 جامعة كركوك إلكلية إلتقنية إإلدإرة إلقانونية  9

 جامعة كركوك إلكلية إلتقنية إلهندسية تقنيات إلطاقة إلمتجددة 12

يد 11  جامعة كركوك إلكلية إلتقنية إلهندسية تقنيات إلتكييف وإلتير

 جامعة كركوك إلكلية إلتقنية إلهندسية هندسة إلوقود وإلطاقة  10

إت إلطبية 13 ي / إلصويرة إلمختير
إلجامعة إلتقنية  إلمعهد إلتقت 

 إلوسىط

جامعة إلكرخ  إلعلومكلية  إإلدلة إلجنائية  14
 للعلوم

 إلجامعة إلعرإقية كلية إلهندسة إلهندسة إلمدنية 15

 جامعة بابل كلية إإلدإرة وإإلقتصاد إإلقتصاد 16

 جامعة بابل كلية إإلدإرة وإإلقتصاد إلمحاسبة 17

 جامعة سامرإء كلية إلعلوم إلتطبيقية إلتقنيات إإلحيائية 18

ونيكهندسة إإلتصاإلت  19  جامعة إلمثت   كلية إلهندسة وؤللكيى

  

 : إلدوإم وإإلمتحانات7
، آليات    أعلنت وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

ونية لطلبة إلدرإسات إألولية للعام إلدرإسي  إت إؤللكيى إلمحارص 
، وإكدت ؤن "معايير إستخدإم إلوسائل إلمتعلقة 8282-8285

إألقسام وإلفروع صالحية تحديد بأدإء إإلمتحان نصت عىل تخويل 
وإستخدإم إلمنصة إلمناسبة وإتاحة ؤرسال ورقة إألسئلة مطبوعة 

ونية إلمعتمدة وأن "تصميم  .إل إلطالب عير إلمنصات إؤللكيى
أسئلة إإلمتحان سيقوم عىل وفق إألساس إلموضوعي إلمتنوع 
حسب إلمادة إلعلمية، ويكون تصنيف إألسئلة عىل وفق إلمهارإت 
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ي سيعتمد ، طلوب تحقيقها"إلم
وأوضحت أن درجة إإلمتحان إلنهان 

ي ضوء مفردإت إلمادة 52فيها وزن 
 
% عىل تقرير يقدمه إلطالب ف

ي لالمتحانات،  ،إلمدروسة
ي مدة إل تتجاوز نهاية إلسقف إلزمت 

 
وف

ي عىل إإلختبار 72فيما سيكون وزن 
% من درجة إإلمتحان إلنهان 

 . ي
ون   إؤللكيى

ي كثير من   
إلجامعات إلعرإقية وإلكليات إلحكومية وتعان 

نت، فضال عن عدم توإفر إجهزة  وإإلهلية من ضعف شبكات إإلنيى
إلحوإسيب وإجهزة إإلتصال عند بعض إلطلبة إلذين إل تسمح 

إئها، يضاف إل ي خالل  حالتهم إلمادية بشر
إنقطاع إلتيار إلكهربان 

 عىل ق
ً
ونية مما ينعكس سلبا إت إإللكيى درإت إوقات إلمحارص 

ي خاضتها جامعتنا 
 عن حدإثة إلتجربة إلتى

ً
إلطلبة إلمعرفية، فضال

إلعرإقية، ورغم كل إلصعوبات نجد معظم إلتدريسيير  قد وإكبوإ 
قيمت دورإت وورش 

ُ
ونية، وأ ي وإلمنصات إإللكيى

ون  إلتطور إإللكيى
ي ظل إستمرإر جائحة كورونا 

 
تدريبية من إجل ؤنجاح هذه إلتجربة ف

 . 
سم للعملية إلتعليمية بناء إلعقل وتنمية إن إلهدف إأل 

إلمهارإت إلعقلية وإلبدنية وخلق إفكار جديدة لموإكبة إلتطورإت 
 للعملية 

ً
ي دور إإلستاذ ليكون مصمما

إلعلمية وإإلكاديمية وعليه يأنى
؛ لذإ عىل   للنظام إلتعليمي

ً
 ومقوما

ً
 ومرشدإ

ً
 علميا

ً
إلتعليمة ومنتجا

ود با لعلوم وثورة إإلتصاإلت إلمتطورة وإلقيم إإلستاذ إإلكاديمي إليى 
ورة إتقان مهارإت متعددة مثل   رص 

ً
إلمرتبطة باستخدإمها وإيضا

ي تعليم إلطلبة. 
 
 تشغيل إآلإلت وإإلجهزة إلحديثة وإإلستفادة منها ف

وهنا يصبح إإلستاذ مبدعا ومبتكرإ ويمتلك كفاءة عالية   
فية إستخدإمها ألنه يقود ويوجه إلطالب نحو إكتساب إلمعرفة وكي

 
ً
، وقد يرشد إإلستاذ إألكاديمي طلبته إرشادإ ي إلتخصص إلعلمي

 
ف

نامج   إضافة للمادة إلعلمية من خالل إلير
ً
 وإخالقيا

ً
 وفكريا

ً
تربويا

إلذي إستخدمه، ومن جانب آخر فان إلوزإرة تدرك إن إإلستاذ 
 ،
ً
ونيا إلجامعي إل يتمكن من رؤية طلبته وإلتفاعل معهم ؤإل إلكيى

سؤإل هل إإلستاذ إلجامعي يحتاج إل إلتأهيل وإلتدريب لتحقيق وإل



ي إلعرإق إ     55
ة إلفصلية للتعليم إلعالي ف 

                               لنشر

إلتكامل ما بير  إلتكنولوجيا وإدوإتها؟ وإلجوإب بالتأكيد سيكون 
ي كيفية 

 
باؤليجاب، وأنه بحاجة لتطوير قدرإته إلذإتية وإلمعرفية ف

ونية من إجل إيصال إلطالب إل طريق  إمج إإللكيى إستخدإم إلير
 إلنجاح وإلتفوق. 

لتأكيد فإن مسؤولية إإلستاذ إلجامعي إن يقدم وبا
إت علمية توإكب إلتطورإت إلحالية من خالل متابعاته  محارص 

 إلعلمية ومشاركاته إلبحثية وخدمة إلمجتمع. 

ي إلمدمج2
ون   : إلتحول إل نظام إلتعليم إؤللكيى

أعلنت وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي إعتماد نظام  
للجامعات  8285/ 8282لعام إلدرإسي إلمقبل ل« إلتعليم إلمدمج»

ي 
وإلكليات إلحكومية وإألهلية، جرإء إلظروف إإلستثنائية وتفشر

ونية للدروس  وس كورونا، وذلك باعتماد إلدرإسة إؤللكيى فير
ي إلدروس إلتطبيقية وإلعملية 

 
إلنظرية، وتحديد أيام وأوقات ف

إؤلجرإءإت وتقييد أعدإد إلطلبة إلمنضمير  ؤليها بما يتناسب و 
إلوقائية، كما يتيح برنامج إلعام إلدرإسي إلمقبل لطلبة إلجامعات 
ي أي جامعة )ذإت إختصاص( قرب 

 
حضور إلدروس إلتطبيقية ف

 .محل سكناهم

 
 ت وأوضح

ّ
إلتعليم إلمدمج هو مزي    ج بير  إلتعليم »أن

ي وإلتعليم من خالل حضور إلطلبة، بحيث يكون إلتعليم 
ون  إإللكيى

ي فق
ون  ط للموإد إلدرإسية إلنظرية، أما حضور إلطلبة للموإد إإللكيى
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طت  ية وإلشيرية( وإلتطبيقية، فقد إشيى إلدرإسية إلعملية )إلمختير
ة متناوبة بما يؤمن إإلستفادة من  فيه أن يكون بشكل مجاميع صغير
، وكذلك يؤمن سالمة إلمنتسبير    ي إلعلمي وإلعمىلي

إلجانب إلتطبيقى
وط ل جنة إلصحة وإلسالمة من حيث كافة من خالل تطبيق شر

إلتباعد وإرتدإء إلكمامات وإلنظارإت وإلكفوف وإستخدإم موإد 
 إلتعقيم 

ي طريقة مبتكرة وفعالة لتعليم 
ون  ويعد إلتعليم إؤللكيى

ي حال إستعماله بطريقة صحيحة كمفهوم تعليمي جديد، 
 
إلطلبة، ف

كثير باستعمال وسائل تكنولوجيا إلمعلومات وإإلتصاإلت، ويصنف  
ي عىل أنه أكير فاعلية من إلتعليم 

ون  من إلباحثير  إلتعليم إؤللكيى
إلحضوري )إلتقليدي(، لقدرته عىل تحسير  أدإء إلطلبة، وزيادة 
ي إلمجال إلرقمي 

 
 –فاعليتهم نحو إلتعلم، ويعزز إلنجاح ف

ي إلمقابل هناك من يرفض فكرة إلتعليم 
 
، لكن ف ي إلتكنولوجر

 . ي
ون   إؤللكيى

ي هذإ إلنمط 
 
من إلتعليم يتم عرض إلدروس إلتعليمية  وف

نت للطلبة عىل شكل فيديو تعليمي وصور وملفات  عير شبكة إؤلنيى
ها من إلوسائل؛ لذلك يعد إلتعليم  مطبوعة بالحاسوب وغير

ي مجال طرإئق إلتدريس وأساليبه
 
ي ثورة حديثة ف

ون  وإل ، إؤللكيى
يستلزم هذإ إلنمط من إلتعلم وجود صفوف درإسية ومبان 

ي أغلب إلمكونات إلمادية للتعليم ويمكن أن نصفه ت
عليمية، بل يلع 

ي بوسائله إلتعليمية ووإقعي بنتائجه
إص   .بأنه تعليم إفيى
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 : إلتصنيفات إلعالمية للجامعات إلعرإقية 1

 QS: تصنيف 1-5

كة   لتقويم إدإء إلجامعات عىل   QSيستند تصنيف شر
 : عة مقاييس منهاتحليل وتقويم جوإنب رئيسة، وتستند ؤل مجمو 

عىط وزن ) -5
ُ
ي إلمؤشر إلعام وتقاس 12إلسمعة إإلكاديمية وت

 
%( ف

ي جميع إنحاء 
 
إت من إإلكاديميير  ف من خالل إستطالع آرإء عشر

ي إلعالم )
 
ي 52-82إلعالم لتحديد إفضل إلجامعات ف

 
( جامعة ف

 مختلف إلتخصصات. 

ي إلجامعات لدى إصحاب إإلعمال وتعىط وزن  -8 مكانة خريجر
ي إلمؤشر إلعام وفيها يجري إستطالع آرإء إصحاب 52)

 
%( ف

ي إو إلعالمي لبيان تلك إلمؤسسات 
إإلعمال عىل إلمستوى إلوطت 

 إلخريجير  من حيث إلكفاءة وإإلبتكار، وهذإ من شأنه 
ي توفر إكير

إلتى
ي تأهيل إلخريجير  لسوق 

 
إن يؤشر إل مدى نجاح إلجامعات ف
مدخالت إو إحتياجات  إلعمل ومالءمة مخرجات إلجامعة مع

 سوق إلعمل ومستوى وإهلية إلخريجير  وجودة إلتدريس. 

%( من 82نسبة إعضاء هيئة إلتدريس إل إلطلبة وتعىط وزن ) -3
إلمؤشر إلعام وإلذي يقيس فعالية جودة إلتدريس من خالل قياس 
ين إل إلطلبة ومن شأن إنخفاض إلعبء إلتدريشي  نسبة إلمحارص 

ين إن يمثل قدرة إلمؤسسة عىل إيجاد بيئات تعليمية  للمحارص 
ين و تكون إكير  تسمح بالتوإصل إلفعال مع إلطلبة وإلمحارص 

 فاعلية من حيث إلنشاطات وإلتفاعل إلمستمر . 

ي كل جامعة إو كلية  إإلستشهادإت -1
 
لكل عضو هيئة تدريس ف

ي مجالت علمية محكمة وتعىط وزن )
 
ي إلمؤشر 82لألبحاث ف

 
%( ف
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ي 
 
 ف

ً
إلعام لألبحاث إلمنشورة من بير  إلمدخالت إإلكير إستخدإما

 إلتصنيف إلجامعي إلعالمي . 

نسبة إعضاء هيئة إلتدريس إلدوليير  ونسبة إلطلبة إلدوليير   -1
ي 1ويعىط وزن )

 
إت قدرة %( ف إلمؤشر إلعام. وتمثل هذه إلمؤشر

ي تعدد إلثقافات دإخل إلجامعة وإإلتجاهات إلحديثة 
 
إلجامعات ف

ي تخصصاتها وتوجهاتها نحو إلعالمية . 
 
 ف

( 5222وقد تم تصنيف إلجامعات إلعربية من بير  أفضل )
ي إلعالم وقد ظهرت جامعتا بغدإد وإلكوفة ضمن هذإ 

 
جامعة ف

إلتصنيف، إذ تصدرت إلتصنيف إلجامعات إلسعودية وإإلمارإتية 
ي 
 
وت وإلقاهرة ف ي كل من بير

 
وخليجية أخرى، وإلجامعة إإلمريكية ف

ي حير  جاءت 
 
، ف جامعة بغدإد ضمن إلمركزين إلرإبع وإلعاشر

تيب إلعالمي ) ي )115إليى تيب إلعرنر ي حير  جاءت 12( وضمن إليى
 
( ف

 وضمن 111جامعة إلكوفة ضمن إلتصنيف إلعالمي )
ً
( عالميا

ي ) ي إلجدول )18إلتصنيف إلعرنر
 
 (1( ضمن إلتصنيف إلمذكور كما ف
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(: تسلسل أبرز الجامعات العراقية والجامعات 4الجدول )
 QSصنيف العربية بحسب ت

  إلدولة إلجامعة
ً
تيب عربيا تيب  إليى إليى

 
ً
 عالميا

 515 5 إلسعودية جامعة إلملك عبد إلعزيز

 521 8 إلسعودية جامعة إلملك فهد

ي   855 5 إإلمارإت جامعة خليفة/ إبو ظتر

وت  882 1 لبنان إلجامعة إإلمريكية / بير

 811 1 قطر جامعة قطر

 115 51 مرص جامعة إلقاهرة

ي  إلجامعة  125 57 إإلمارإت إإلمريكية / دنر

 111 85 إإلمارإت جامعة إلشارقة

ي   725 81 إإلمارإت جامعة إبو ظتر

 225 52 مرص جامعة عير  إلشمس

 221 55 مرص جامعة إإلسكندرية

 211 51 إلسعودية جامعة إلملك فيصل

 215 57 إلكويت جامعة إلكويت

 115 12 إلعرإق جامعة بغدإد

 118 15 إلبحرين جامعة إلبحرين

 111 18 إلعرإق جامعة إلكوفة

  

إلتعليم ؤن للبحث وإلتطوير إلذي تنفذه إلجامعات ومؤسسات  
ي منظومة

 
ي أي بلد من  إلعالي دورإ أساسيا ف

 
إلبحث وإلتطوير ف

ي و إلتقدم، فالجامعة تحدد حاجات 
ى
ي تنشد إلرف

إلبلدإن إلتى
إؤلنتاجية مؤسسات إلمجتمع إلمختلفة بعامة، وإلمؤسسات 

ي 
 
بخاصة، بهدف تحديد مسارإت بحثية وإضحة يمكن أن تسهم ف
ي مجتمعاتها وتقدمهم لتحقيق غايات و أهدإف تعود بالفائدة و 

ى
رف

لمنفعة عىل جميع إألطرإف، وبناء عىل ذلك فان برإمج إلبحث 
وإلتطوير يكون لها إهتمام خاص، وذلك بتوفير إلبيئة إلعلمية 

ي يمكن أن 
ي إلمناسبة إلتى

تنمو فيها إلبحوث إلعلمية و تزدهر، وإلتى
إت، من إجل  تتطلب إلتمويل إلمالي و إلمعدإت وإإلجهزة وإلمختير
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ي توظيفها لحل 
 
ها، وإلسعي ف ؤنماء إلمعرفة و ؤثرإئها و نشر

ي إلمجتمع، وبدونها تصبح إلجامعة مجرد 
 
إلمشكالت إلمختلفة ف

 وسيلة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها آخرون. 

 
 

  UI Greenmetrics: تصنيف  1-8
ي 
 
، ف كانون   7أعلنت وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

(، دخول   جامعة عرإقية ضمن إلتصنيف إلعالمي  15إألول )ديسمير
UI Greenmetrics دإئرة إلعالقات وإؤلعالم إلتابعة  ، وبحسب

 للوزإرة فإن "إلموقع إلرسمي للتصنيف
(http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-

ي هذه   (/2020
 
أظهر زيادة إلجامعات إلعرإقية إلمتنافسة ف

ي سجلت دخول 
ي  15إلنسخة إلتى

 
جامعة عرإقية حكومية وأهلية ف
ي 
 
هذإ إلتصنيف وقد تصدرت جامعة بابل إلجامعات إلعرإقية وف

 ."عالميا 582إلوقت نفسه إحتلت إلمركز 
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يعتمد  UI Greenmetrics وجدير بالذكر أن تصنيف 
معايير إهتمام إلجامعات بقضايا إلتنمية إلمجتمعية وإإلستدإمة 
إمها بالممارسات إلصديقة للبيئة، وحرصها عىل  إلبيئية، ومدى إليى 

 زيادة إلوعي ضمن نشاطاتها دإخل إلحرم إلجامعي وإلمجتمع. 
 

 : إلتحديات وسبل موإجهتها52

 8282إألخير من عام : تحديات إلتعليم إلعالي خالل إلفصل 52-5

  ي وإقع
 
 ف

ً
إ  تأثير

تعد جائحة كورونا إلتحدي إألكير
، 8282إلتعليم إلعالي خالل إلرب  ع إألخير من إلعام 

فقد أدت ؤجرإءإت إلحظر وإلتباعد إإلجتماعي إل 
ي 
ي كيفية تلقى

 
، وأثرت ف تأخر بدء إلعام إلدرإسي

إلطلبة للعلوم وإلمعارف ومدى إستفادتهم منها، 
ي توفرها مثلما أثر 

ت عىل آليات إلدمج إلمجتمعي إلتى
 إلجامعات. 
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  من 
ً
 شديدإ

ً
شهدت مؤسسات إلتعليم إلعالي ضغطا

ي أعدإد إلطلبة 
 
خالل إلزيادة غير إلمسبوقة ف

 إلطاقة إإلستيعابية 
ً
إ إلمقبولير  فيها، وتخطيها كثير

 للجامعات. 

  ي برإمج وخطط إلتعليم
 
إستمرإر إلتدخل إلسياسي ف

، وهو ما ظه ي زيادة خطط إلقبول إلعالي
 
 ف
ً
ر وإضحا

ي إلدرإستير  إألولية وإلعليا، وألكير من مرة. 
 
 ف

 
 : سبل مواجهة التحديات12-0

  وذلك ، ي إلتعليم إلعالي
 
زيادة إؤلنفاق إإلستثماري ف

ي 
لرفع إلقدرة إإلستيعابية للجامعات وإلكليات إلتى

يزيد إلطلب عىل خدمتها، إل سيما إلتخصصات 
 إلطبية. 

  من وقف إلتدخل ، ي شؤون إلتعليم إلعالي
 
إلسياسي ف

خالل إلتوإصل مع رئاسة مجلس إلنوإب لتحييد 
ي تفاصيل 

 
دور إلنوإب إلذين يزيدون من تدخالتهم ف

 عمل إلوزإرة. 
  
 




