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الوطنية  اإلستراتيجية 
للتربية والتعليم العالي في العراق

المركز واإلقليم
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٤

ت               االسم الكامل
١          أ.م.د.محسن عبد علي
٢          أ.د.خالد احمد الجودي

٣          د.حامد احمد خلف
٤          أ.د.صالح عبد القادر النعيمي

٥          السيد زياد عبد القادر احمد
6          أ.دكريم صالح عبدول

٧          أ.د.جمال عبد الرسول غانم
٨          د.حسين علي داود 

٩          السيد سعد ابراهيم عبد الرحيم 
١٠        السيد عاطف عبد الخالق عبد الحسين 

١١        د.محمد صابر مصطفى 
١٢        السيد يوسف عثمان يوسف 
١٣        السيد محسن علي نصيف 

١٤        أ.م.د.حيدر نعمة غالي الفريجي 

ت               االسم الكامل
١          أ.د جمال عبد الرسول غانم 

٢          أ.م.د. حيدر نعمة غالي
٣          أ. م. د. خالد حمد أمين
٤          د. عقيل عيسى محمد

٥          السيد عماد حسن حسين

ت               االسم الكامل
١٥          أ.م.د.خالد حمد امين ميرخان

١6          د.عقيل عيسى الموسوي
١٧          السيد عماد حسن حسين

١٨          أ.د.مؤيد نعمة يوسف
١٩          د.احمد كمال احمد
٢٠          د.عبد الزهرة باقر

٢١          د.احسان عمر محمد
٢٢          د.سالم ساجت عنزي 

٢٣          السيدة سهام محمد عبد الحميد 
٢٤          السيدة باسمة محمد صادق     

٢٥          السيد وشيار محمد حاجي 
٢6          السيدة شلير محي الدين صالح 

٢٧          السيد فرزند كمال مدحت 
٢٨          السيدة انتصار عبد الزهرة دوشي 
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ت               االسم الكامل
١          السيد عبد الرسول مزهر

٢          أ.د.ظافر حسين رشيد
٣          السيد يحيى علي مهدي

٤          د.سهيل نجم عبد اهللا
٥          السيد علي مكي صالح

6          السيد عبد الكاظم عبد علي
٧          د.عباس فاضل عباس

٨          د.داود سلمان رحيم 
٩          السيد بشير جميل              

١٠        السيد هزار محمد شاكر
١١        السيد بشدار عبد الخالق 
١٢        السيد هونار صابر حمة 

١٣        السيدة ندى احسان يوسف 
١٤        السيدة أزهار زين العابدين علي

١٥        السيد فؤاد توما متي 
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المحتويات قائمة 

ƳǍưǍǆǃƒƗơƽƮǃƒ

Ɨǆƥǀǆǃƒē

ǅƓƶǃƒ ƾƓǒƪǃƒ ýǍǕƒ ýƮƽǃƒčĔ-čČ

ƗǒǃǍƥǃƒ ƾǒƛƒǍǆǃƒǍ ƧǍƙƪƥǃƒ -ččč

 ƗǒƪƓǒƪǃƒ ýǆƒǍƶǃƒ -Ďčč

ƗǒǈƓǂƪǃƒ ýǆƒǍƶǃƒ -ďčč

ƗǒƥƓƮƙƿǙƒ ýǆƒǍƶǃƒ -Đčď

Ɨǒǈǀƙǃƒ ýǆƒǍƶǃƒ -đčĔ

ƾƒƧƶǃƒ ǑƼ ǑǃƓƶǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ƗǒƕƧƙǃƒ ƴƿƒǍ ýǒǄơƙ ǑǈƓƛǃƒ ýƮƽǃƒďď-čĕ

ǑǃƓƶǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ƗǒƕƧƙǄǃ ƗǒƶǒƧƬƙǃƒ ƗǆǍƲǈǆǃƒ -ččĕ

ǑǃƓƶǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ƗǒƕƧƙǄǃ ƗǒƧƒƥǙƒ ƗǆǍƲǈǆǃƒ -ĎĎč

ƧǒǍƱƙǃƒǍ ƔǒƧƥƙǃƒǍ ƘƓǆǍǄƶǆǃƒ ǅƲǈǍ Ɨǒƙơƙǃƒ Ɨǒǈƕǃƒ -ďĎč

(ƗǒƞƧƓƤǃƒǍ ƗǒǄƤƒƥǃƒ ƖƇƓƽǂǃƒ Ü ƖƇǍƓƪǆǃƒ Ü ƾƓơƙǃǙƒ) ƗơƓƙǆǃƒ ƭƧƽǃƒ -ĐĎđ

ǑǃƓƶǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ƗǒƕƧƙǃƒ ǑƼ ƖƥǍƞǃƒ ƖƧƒƥƒ -đĎē

ƓǆǌǒǄƵ ƾƓƽǈǙƒǍ ǑǃƓƶǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ƗǒƕƧƙǃƒ ýǒǍǆƙ -ĒĎĕ

ǑǃƓƶǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ƗǒƕƧƙǃƒ ǑƼ ǑǆǄƶǃƒ ƚơƕǃƒ -ēďď

ƗǒƞǒƙƒƧƙƪǕƒ ƘƓǌƞǍƙǃƒ ƚǃƓƛǃƒ ýƮƽǃƒĒĐ-ďĐ

ƗǃƓƪƧǃƒǍ ƗǒƌƧǃƒ -čďđ

ƗǒƞǒƙƒƧƙƪǙƒ ƘƓǒƓƺǄǃ ƗǒƪƓƪǙƒ ƘƓǀǄƱǈǆǃƒ -Ďďđ

ƗǒƞǒƙƒƧƙƪǙƒ ƘƒƧƓǒƤǃƒǍ ƻƒƥǋǕƒǍ ƗǒƞǒƙƒƧƙƪǙƒ ƘƓǒƓƺǃƒ -ďďĒ

ƴǒƧƓƬǆǃƒǍ ƝǆƒƧƕǃƒǍ ƖƓǂƓơǆǃƒ ǅƓƲǈ ƴƕƒƧǃƒ ýƮƽǃƒēč-Ēđ

 ƗǒƕƧƙǃƒ ƖƧƒƨǍ ǑƼ ƖƓǂƓơǆǃƒ ǅƓƲǈ -čĒđ

ƗǒƕƧƙǃƒ ƖƧƒƨǍ ǑƼ ƖƓǂƓơǆ ǅƓƲǈ -ĎĒĒ

ƗǒǆǍǂơǃƒ ƗǒǈƒƨǒǆǃƒǍ ǑǃƓǆƞǙƒ ǑǄơǆǃƒ ƝƙƓǈǃƒ -ďĒĒ

ǑǃƓƶǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ƗǒƕƧƙǄǃ ƗǒƞǒƙƒƧƙƪǙƒ ƗƽǄǂ -ĐĒē

ƗǒƞǒƙƒƧƙƪǙƒ ƴǒƧƓƬǆǍ ƝǆƒƧƕ -đēČ

ǅǒǍǀƙǃƒǍ ƗƕƓƿƧǃƒǍ ƗƶƕƓƙǆǃƒ ƩǆƓƤǃƒ ýƮƽǃƒēĕ-ēĎ

ƗǒƞǒƙƒƧƙƪǙƒ ƴǒƧƓƬǆǍ ƝǆƒƧƕ ýǍƒƥƞ :č ǅƿƧ ƾơǄǆǃƒčďď-Ĕč
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المقدمة
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الفصل األول

السياق العام

 ١- الدستور والمواثيق الدولية:
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٢- العوامل السياسية:

           


            
 



            





٣- العوامل السكانية:
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٤- العوامل االقتصادية:
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Source MENA Flagship Report and UNESCO2008
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٥- العوامل التقنية:
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١٩

الفصل الثاني

 تحليل واقع التربية والتعليم العالي في العراق

             


 
 

 
 

 
 
 



٢- المنظومة التشريعية للتربية والتعليم العالي في العراق

التربية:أ- 
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التعليم العالي والبحث العلمي:ب- 
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٢- المنظومة اإلدارية للتربية والتعليم العالي:
        
         

      
         


            





٣- البنية التحتية ونظم المعلومات والتدريب والتطوير:

البنية التحتية 
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ب- التدريب والتمكين: 
           

          




جـ- نظم المعلومات

           





٤- الفرص المتاحة 
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91%

36%
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٥- إدارة الجودة:
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٢٩

٦- تمويل التربية والتعليم العالي واإلنفاق عليهما
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٣٢

٧- البحث العلمي:
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شكل (١٠) عدد الرسائل واالطاريح وفق التخصص
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الفصل الثالث 

التوجهات اإلستراتيجية



             








التحديات االساسيةالمحور
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١- الرؤية والرسالة

           
         

 
          
         

         



٢- المنطلقات األساسية للغايات اإلستراتيجية:


            

 

:ƭƧƽǃƒ ƌƼƓǂƙ Ǉǆƌǒ ǅǒǄƶƙ :č-Ď
           
          

    

:ƗǒǃƓƵ ƖƥǍƞ ǍƦ ǅǒǄƶƙ :Ď-Ď
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:ƗǄǆƓƬǃƒ Ɨǒǆǈƙǃƒ ǑƼ ǅǌƪǒ ǅǒǄƶƙ :ď-Ď


  
:Ƨươƙǆǃƒ ƴǆƙƞǆǃƒ ƘƓƕǄƱƙǆ ƾǀơǒ ǅǒǄƶƙ :Đ-Ď

          


  
:ƗǒǆƓǈǒƥǍ ƗǄƵƓƼ ƗǒǆǒǄƶƙ ƗǆǍƲǈǆ :đ-Ď

         
 

٣- الغايات اإلستراتيجية واألهداف والخيارات اإلستراتيجية:

:ǑǃƓƶǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ƗǒƕƧƙǄǃ Ǒƪƪƌǆǃƒ ƾƓǒƪǃƒ :č-ď
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:Ɨǒƙơƙǃƒ Ɨǒǈƕǃƒ :Ď-ď
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:ƗơƓƙǆǃƒ ƭƧƽǃƒ .ď-ď
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٤٣

 :ǑǃƓƶǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ƗǒƕƧƙǃƒ ƖƥǍƞ  :Đ-ď
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المحور األول: اإلطار المؤسسي للجودة





          


 
 

             



٤٤


           



المحور الثاني: تقانة المعلومات واالتصاالت








          


 

المحور الثالث: الموارد المعرفية 
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المحور الرابع: إعداد أعضاء الهيئة التعليمية وتأهيلهم
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المحور الخامس: آليات ضبط الجودة





 


 


          














٤٧

  •


المحور األول: اإلطار المؤسسي لنظام إدارة الجودة في التعليم العالي











             






المحور الثاني: البيئة التعليمية
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٥٠

المحور الثالث: الموارد المعرفية




 


  


   
  


             


     


            


  


            


  



٥١

المحور الرابع: أعضاء هيئة التدريس
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المحور الخامس: عمليات التعليم والتعّلم
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المحور السادس: آليات ضبط الجودة
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المحور السابع: التحرك نحو العالمية 

  



 

 
 

         


           

 

 




٥٥

المحور الثامن: تقييم األداء  باتجاه التحسين المستمر





 

 
 
 

المحور التاسع: الكفاءة الخارجية
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٣-٥. تمويل التربية والتعليم العالي واإلنفاق عليهما:
            

       




       


      


المحور األول: اإلطار المالي
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المحور الثاني: مصادر التمويل


  


           
           




 
 
 
 

المحور الثالث: اإلنفاق
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المحور الرابع: كلفة الطالب
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٣-٦. البحث العلمي في التربية والتعليم العالي:
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المحور األول: اإلطار المؤسسي للبحث العلمي




 
  
  

           


  

  


  
  

  

المحور الثاني: قدرات البحث العلمي
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  IVSL
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المحور الثالث:نتاجات البحث العلمي 
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الفصل الرابع 

البرامج والمشاريع

    
            
            

&



:ƗǒƕƧƙǃƒ ƖƧƒƨǍ ƖƓǂƓơǆ ǅƓƲǈ :ĄǙǍƊ

         
        
 – –
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 :ǑǆǄƶǃƒ ƚơƕǃƒǍ ǑǃƓƶǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒ ƖƧƒƨǍ ƖƓǂƓơǆ ǅƓƲǈ :ƓǒǈƓƛ





           
          




         





ƗǒǆǍǂơǃƒ ƗǒǈƒƨǒǆǃƒǍ (GDP) ǑǃƓǆƞǙƒ ǑǄơǆǃƒ ƝƙƓǈǃƒ :ƓƛǃƓƛ


            
         







6٧


GDP  

  
   

  










Sources
GDP IMF WEO database as of February 7th2012
General gov total exp IMF WEO database Feb 7th2012

:ǑǃƓƶǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ƗǒƕƧƙǄǃ ƗǒƞƕƙƒƧƙƪǙƒ ƗƽǄǂ :ƓƶƕƒƧ
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٧٠

:ƗǒƞǒƙƒƧƙƪǗƒ ƴǒƧƓƬǆǍ ƝǆƒƧƕ :ƓƪǆƓƤ
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الفصل الخامس

المتابعة والرقابة والتقويم
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أوًال: الهيكلية اإلدارية للرقابة ومتابعة التنفيذ

           


        


١- مهام السكرتارية التنفيذية لالستراتيجية
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٢- هيكلية وعمل اللجان والمنسقين
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(١)
صد الميداني

ستمارة المتابعة والر
ا
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(٢)

أستمارة الرقابة والتقويم















    



٧٩

ستمارة رقم (٣)
ا

ت والنتائج النهائية
صال

ت وتقويم المح
شرا

المؤ
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