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المقدمة
اعطي االهتمام لمفهومين في غاية الحساسية والتأثير،عن كل مؤسسة لضمان تحقق تقييم
ٌ
دقيق ل ـكفاءة االداء وضمان ان يكون هنالك عنوانا حقيقيا لمخرجات تلك المؤسسة ،وهما

البرنامج واالهداف .ولكون التعليم العالي بوابة مغذية لكل مدخالت الدولة العراقية ،ولكون ايضا
قد اٌسس داخل هذه المؤسسة دوائـ ر ذات ثقل كبير منها؛جهاز االشراف والدراسات والتخطيط

والتعليم االهلي،فقد ارتبطت بتلك العنواني ـن.

لقد وجدت ان اعرض معالم من شأنها اعادة تقييم برنامج واهداف التعليم العالي من خالل

المخرج ـات الموضوعة في التعليم العالي(الدراسة الجامعية والدراسات العليا) وعلى السواء
للتعلـ ـيم الحـ ـ ـكومي والتعليم االهلي.

ان هذه التصورات دفعت ان يكون موضوع الدراسة يعنى ببرنامـ ـج واه ـداف التعلـ ـيم العال ـ ـ ـي

في العراق،وهنا كان لزاماً ان يكون هنالك برنامج واهداف منظورة ووفق سقف زمني للدراسة

الجامعي ـ ة ومخرجاتها وكذالك برنامج واهداف منظورة ووفق سقف زمني للدراسات العليا في
العراق.

السؤال المهم ،الذي يجب االجابة عليه قبل كل شيء هو،هل المطلوب في برنامج واهداف

التعليم العالي استيعاب مخرجات الدراسة الثانوية للتعليم الحكومي والتعليم االهلي،ام المطلوب

التوسع في المؤسس ـة التعليمية دون االهتمام باالختصاص المطلوب مجتمعيا ام المطلوب تقنين
الدراسة وفق تصورات حاجة برنامج الدولة الحكومي والقطاع الخاص؟
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لقد وجدت من خالل تحليل شامل لمخرجات الكليات الحكومية وطبيعة االستثمار ونوعه
ومخرجاته في الكليات االهلية،من ان هنالك عشوائية في تبني التخصصات سواء في الكليات

الحكوميـ ـة والكليـ ـ ـات االهلية دون مراعاة للواقع العراقي ،وباالخص لكليات ذات التخصصات
العلوم الصرفة واالنساني ـ ـ ـة والتربية بنوعيها العلمي واالنساني والزاعة والطب البيطري بالصورة

التخصصية،ولجميع الكليـ ـ ـات بصورتها الشمولية،كذالك في المعاهد وبوابة الكليات التقنية،دون
وجود اعادة مراجعة دقيق ـ ـ ــة وفـ ـق برنامج واهداف مخطط لها .اما المتحقق في الكليات االهلية
فأنها تمثل رغبة المستثمر دون مراعاة حاجـــــة الدولــــة المستقبليــــة.

اننا امام اجيال تمثل ثروة وطنية اليمكن التفريط بها،وامام مسؤلية عظمى في عنوان
استثمـ ـ ار هذه الثروة الوطنية والمحافظة عليها،وبذات المسؤلية التي تدفع في بناء اقتصاد يؤمن
مستقبل واعد لـ ـ هم.لو تحسبكلفة تأهيل الطالب منذ الدراسة االبتدائية وصوال الى انتهاء الدراسة
الثانوية ،لما جعلنا من االمـر الواقع العبث في استثمار هذه الطاقات،بل يلزم الدولة ان تهيؤ
اجياال تساهم بأختصاصاتها في تطويـ ـ ـ ر وبناء المجتمع المدني الديمقراطي،وتجعل االجيال

مؤثرة فيه،وليس ناقلة ومعززة لكل ماهو سلب ـ ـ ـ ـي ووسطا لكل المدخالت الضارة في المجتمع؛من
بوابة السلوك اليومي والتقييم اليومي،على سبي ـ ـ ـ ـ ـ ـل االيضاح:ولنقرب الصورة،لنتخيل ،وهو امر
واقعي،في كل عائلة عراقية هنالك ابنا او بنتا قد حصـ ـ ـل على شهادة جامعية،بكلوريوس قانون

مثال،ويعمل خباز او يبيع "عتيك"،وكأن الهدف ان يحصل نقل ـ ـة في المجتمع للتأسيس ألجيال

تحمل شهادة من دون ان تستثمر،وخطأ من يتصور ان الشهادة ست ـ ـكون مصدر فكري متقدم
كمدخالت لألجيال بهذه الحال،وانما ستكون مصدر رفض للعنوان والهوية الوطنية بأي حال من

االحوال،وسيكون امام طريق ليستغل من الجهات المعادية وطعما سهال بأيديهم.

ولهذا،البد من بناء برنامج مشترك بين الجامعات الحكومية والجامع ـ ـات االهلي ـ ـة،لتحقيـ ـق
الـ ـ هدف االستراتيجي المحدد والمطلوب من التعليم العالي،وبأشراف سلطة الدولة ومساهمة
القطاعات المعني ـة باالمر.

ان الدستور العراقي قد كفل التعليم العالي للمواطن،ولكن اليشترط ان يلزم التعليم العالي
بالتوسع او االستيعاب وانما الزمه بتوفير دراسة جامعية لحاجة الدولة واعطى مرونة تقنين

االختصاص ووض ـ ع ضوابط واحكام لذالك،مع البحث الجاد عن منافذ مضافة تدفع بخريجي
االعداديات للحصـ ـول عل ـ ـ ى الدراسة الجامعية وفق تلك الضوابط واالحكام.
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ان المهمة االخرى التي يجب ان يقوم بها التعليم العالي هي،البد من تعريف االهداف التي
تلزم التعليـ م العالي وتمكنه من تنفيذ برامجه ،وهنا البد ان ترتبط بمخرجات التعليم العالي(الدراسة
الجامعية) ليكون التعليم العالي امام مسؤلية االجابة على المعطيات التالية:
اوال:هل االهداف لتكون مخرجات التعليم العالي للتسويق المحلي.

ثانيا:هل االهداف لتكون مخرجات التعليم العالي للتسويق االقليمي.
ثالثا:هل االهداف لتكون مخرجات التعليم العالي للتسويق العالمي.

لقد عملت الجامعات البريطانية ،على سبيل المثال،ومن خالل تقييم دقيق ألمكانات من

سبقها في تحديـ ـد االهداف،ان تكون جامعات تخضع لتقييم عالمي يضع كل جامعة في نصاب
االستحقاق من حيث الكفاءة والقدرات وبالتالي وفرت فرصة التقييم لتكون جامعات ذات تسويق
عالمي ،هذا مادفع دول العالم ليكون مبتعثيها خاضعا لهذا التقييم،وتحولت من جامعة اكاديمية

تخصصية الى جامعة اكاديميـ ـة تخصصيـ ـ ة استثمارية.ان احد اهم المعايير هو ان تراقب قبول
المدخالت على اساس نم ـط الدولـ ـة المبت ـعث منه ـا الطالب المستثمر والمستوى االقتصادي

ومستوى التطور في تلك الدولة،ومستوى التعليم وتقيمه،وهن ـ ـا يحصل التباين بين الجامعات
البريطانية من حيث احك ـام القب ـول ومعاي ـيره،وعل ـى ه ـ ذا االساس تج ـد جامعات ذات اهداف
تسويق محلي وجامعات ذات اهداف تسويق اقليمي وجامعات ذات اهداف تس ـويق عالمي.

والبد من التنويه الى ان مش ـروع مذك ـرات التفاه ـم وآلي ـات التع ـاون ماهي اال احد بوابات

االستثمار المقترن بالركود االقتصادي العالمي مما تقدم ،نرى انه ،من الخطأ الفادح ان يعمل

برنامـ ـ ـج التعليم العالي دون مراع ـ ـاة هـذه الـ ـرؤى وبالتالي سينعكس النتاج في اخالقيات المجتمع
في المستقبل اذا لم يؤخذ بها .والبد ان تكون مخرجات و ازرة التربية ثـ ـروة وطنيـ ـة اليج ـ ـوز العبث

فيهـ ـا على اساس الواق ـع والمتيسر،ودون وجود لجنة مخططة عليا تشرف على برنامج التعليم

العالي وفق ماهو موض ـ ـ ـوع من اهداف ،وتلزم قطاع الدولة والخاص لمراعاة الحفاظ على هذه
الثروة وبناءها بناءا حض ـ ـ ـ ـاريا علميا منتجا.

كما ان لدراسة واقع التخصصات في التعليم العالي،كان الب ـد من توفـ ـر معايي ـ ـر تحك ـ ـم

االهداف والبرنامج،وهي هل المطلوب من قطاع الكليات االهلية لتكون:

 ألستيعاب الفائض من خطة القبول في التعليم الحكومي (القدرة االستيعابية) -ألستيعاب الرغبات

 لضمان معيارية التسويق8
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وكذالك ماهي دراسة الجدوى والكفاءة والمعايير التي دفعت لتأسيس كليات اهلية بهذه
االختصاصات:

 -لتعظيم الموارد ويكون المستثمر هو صاحب القرار في اختيار المحافظة واالختصاص

لالستثم ـ ـار.

 -ام التعليم العالي لديه رؤى واضحة لتحديد االختصاصات المطلوبة بعينها وللمحافظة

بعينه ـ ـ ـ ـ ـ ـا وهذا ايضا ينعكس على برنامج التعليم العالي للدراسات العليا.

لقد اعتمدنا في معاينة التخصصات على اساس التخصصات العلمية واالنسانية والهندسية

والزراعيـ ة والهندسية التقنية والطبية والصيدالنية وطب االسنان والتمريض وتخصصات المعاهد
التقنية ،لكـل محافظة ،لغرض الوقوف على حقيقة جهد الدولة في الدراسة الجامعية وجهد
االستثمار للقطـ ـ ـ ـ ـ ـاع الخاص وبرنامج توجيهه،بما يخدم ويساهم في بناء مجتمع الدولة المعرفي

كذالك حصول امر واقع وهو التباين الكبير في هيكلية الكليات الحكومية حيث نجد كلية بقسمين

فقـ ـط ولها عمادة ومعاونون لالدارة وللشؤون العلمية وللشؤون الطلبة نفي حين توجد كليات تشكل

من اكثـ ر من ستة اقسام الى تسعة اقسام وفيها نفس نظام الهيكلية،وكذالك لم يراعى حجم
الطلبة وال طبيع ـ ـ ـ ة الدوام ومداه ولم تراعى ايضا التخصصات التي تستثمر جهد الدولة للدراسة
المسائية،كذالك لم يحسب منتج االداء للمالك التدريسي من حيث التخصصات والنصاب وضبط

المعايير وفقا لقانون الخدم ـ ـ ـ ة الجامعية وتحليل المنتج وفقا لساعات العمل المطلوبة من حيث
اداء التدريسي والجهد البحثي.

اوال :محور التخصصات العلمية في العراق
من خالل التحليل ،نجد مايلي:
 -1ان اقحام بعض الكليات العلمية في محافظة بغداد بالدراسة المسائية خلق بيئة غير
صحية،من حيث ادامة المختبرات والمالك وكفاءة المخرجات،على سبيل المثال،ان قسم علوم

الحيـ ـاة ،تأريخيـ ـا ،يكون دوامه من  8:30صباحا وحتى  5:30مساءا على اقل تقدير وبواقع
ستة ايام في االسبـوع ،لـ ـ ـ ـغرض اكمال مقررات المختبرات على اساس وقت المختبر يلزم ليكون

ثالث ساعات وبعضهـا اكثر ول ـ ـ عدد طالب اليزيد عن ثالثة لكل تجربة،ولمسار نظام كورسات

تكون عدد التجارب بين عشرة الى ثالثـ ـ ة عشر تجربة،ان هذا يمثل المعيار االكاديمي العالمي
للمقررات العملية،وعلى اساسها تقييم مخرجـ ـات االختصاص.

9

مجلة اكاديمية البورك للعلوم االنسانية واالجتماعية/2020/المجلد ( )1العدد (26-6:)1
ان الواقع الزم تقليص المختبرات بسبـب الظ ـروف وكـ ـذالك بسبب الـ ـدوام الـ ـ ـمسائي لتكون
ساعة ونصف،وهذا ينطبق على جميع االختصاصات .ولهذا يتوجب ايجاد حل احد عناوينه

الغا ء دمج الدراسة المسائية مع الدراسة الصباحية ،ومعالج ـ ـ ـ ـة تداخل المختبرات،والعمل على
االستثمار االهلي لهذه االختصاصات ليساهم في الحل ،وحسب حاجـ ـة ومعطيات كل محافظة
 -2في محافظة بغداد توجد تسعة اختصاصات مخرجاتها "علوم الحاسوب"،ان هذا الكم في
البرنامـ ـج ا لحكومي ومضاف اليه الدراسة المسئية لالستثمار الحكومي لهذا االختصاص،
وتوجهات االستثمـ ـ ـ ار االهلي :توجب اعداد دراسة لتقييم الحاجة لهذا االختصاص.

 -3يفتقر الى اختصاص في تخصصات العلوم الصرفة " /الجيوفيزياء" في محافظة بغداد،
وك ـ ـذالك اختصاصات علوم الفلك والفضاء وعلوم البيئة وعلوم االرض والتحسس النائي ونظـم

المعلومـ ـ ـ ات الجغرافية.فأذا صنفت محافظة بغداد على اساس انها محافظة صناعية او نفطية او

زراعية فالبد مـ ن دراسة الحاجة لمثل هذه االختصاصات والدفع لتوحيد جهد الكليات االهلية
والحكومية لضمان تأم ـين مخرجات من التعليم العالي لهذه االختصاصات.

-4ان دمج مسميات االختصاص يؤسس لبيئة علمية غير كفوءة ،فقد وجد اختصاص "علوم
الحاسوب و علوم الحاسوب ونظم المعلومات الجغرافية"وكالهما متداخل اليسمح ان يغذي

الطالب بال ـمقررات العلمية لكليهما.
-5ان شطر التخصصات مثل علوم الحياة الى علوم الحياة المجهرية وعلوم االحياء الطبـية

وغـ ـ يرها وكذالك الفيزياء الى الفيزياء الطبية والفيزياء الصحية ضمن خيمة العلوم الصرفة
ال
يتطـ ـ ـ ـلب تعريف دقيق البتعادها عن تخصصات العلوم الصرفةوتحولها الى علوم تطبيقية وك ً

له جهده واهدافـ ـ ـ ـ ـة وبرامجه،وهذا ايضا مطلوب لجهد التخصصات في المحافظات،وكذالك مع
التخصصات المناظرة فـي الكليات التقنية.

-6ان محافظة بغداد والمحافظات االخرى تحتاج الى توزيع اختصاصات العلوم الصرفة بشكل
ينسجم وتصنيف بيئة المحافظة من غيرها ،ومن حيث:
-عدد المؤسسات البحثية في تلك المحافظة

االهداف المرسومة للمحافظة من حيث الحاجة الى برامج بحثية علمية شاملة.-حجم االختصاص المستثمر في المرافق التطبيقية في تلك المحافظة.

ان االفتقار الى برنامج واضح سوف يثقل جهد الدولة قطاعيا وبحج ـ ـم غي ـر متوازن مع

احتياجات وبرامج المحافظة بعينها،وهذا يتطلب معالجة تسويق االختصاص بين المحافظات
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-7يتط ـلب معال ـجة ع ـدم توف ـر االختصاص ـات التاليـ ـة في المحافظـ ـات وحسـب المخطط،
وهـي( :الجيوفيزياء،علوم البيئة،علوم االرض،علوم التحسس النائي ونظم المعلومات،علوةم الفلك
والفضاء،علوم الجو)كأختصاصات علوم صرفة او علوم تطبيقية اوال،وبيان التوزيع المتوازن

على مستوى المحافظات.

-8توزيع تخصصات العلوم الصرفة في محافظات العراق (تنوي ـه يقص ـ ـ ـ ـد بمحافظات العراق
اينما وردت العبارة ماعدا المحافظات العراقية المعرفة سياسيا تحت عنوان اقلي ـم كردستان

العراق) واالستثمار االهلي وموقع االستثمار االهلي،نجد ان التخصصات المستثمرة من قبل
القطاع االهلي هي (الفيزياء الطبية،فيزيـاء الليزر،عل ـ ـ ـ ـ ــوم الحاسوب،الشبكات،نظم المعلومات)
ومتركزة في بغداد ،وان حجم االستثمار بواقع لثمان كليات اهلية ،بمعنى ثمان تخصصات لكل

تخصص،وفي مح افظ ــة بابــل في كليــة واحــدة وفي ديــالى في كــلية واحدة،وهي تخصصات
تطبيقية وال تقع ضمن تخصصات العلوم الصرفة.
-9ان تعريف (التقانات الحيوية الزراعية ،الجزيئية الطبية،احي ـاء مجهـ ـرية،عل ـ ـوم الحاسوب ونظم
المعلومات،الفيزياء الحياتي ـة،البـ ـرامجيات،الجيـ ـولوجيا التطبيقي ـ ـة،بحوث العملي ـ ـات والتقان ـ ـات
الذكية،رياضيات تطبيقية،تقانات احيائية،فيزي ـ ـاء طبي ـ ـة،الليزر،الج ـ ـزيئية الطبي ـ ـة،التقان ـ ـ ـ ـات
البيئية،الشبكات،الطاقات المتجددة،التقانات الذكيةنالبرامجيات)ضمن التخصصات العلوم
الصرف ـ ة؛هو خطأ فني مطلوب معالجته،ويناظر مع التخصصات التقنية في العراق.

-10افتقار المحافظات الى التخصصات التي تستحق االهتمام ،وفقا للتطور المعرفي والتقني
الحاص ـ ل عالميا،وهي(:التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية،الجيوفيزياء،علوم الجو،علوم
البيئة والتلوث البيئي،بحوث العمليات والتقانات الذكية)

-11ان تخصص الطاقـ ـات ال ـمتجددة هو تطبي ـ ـق هندسي ل ـ ـمعرفة علمي ـ ـة،ويمكن ان يكون
ضمن التخصصات الهندسية او الهندسية التقنية.
-12ان تقييم التخصصات الواردة تتطلب مناظرة المفردات والوحدات والمختبرات وتقييم جهد
التوأمـة الموصفة بها ،لكي يأخذ مجاله التنفيذي في العراق ويوصف ضمن توصيف و ازرة
التخطيط والمالية وخطة الدولة وبرامجها
-13ان اختصاص االحصاء هو احد فروع الرياضيات وهذا يتوارد مع اختصـ ـاص االحصـ ـاء
فـ ـ ـي الكليات التقنية ومع كليات االدارة واالقتصاد،يتطلب تعريف دقيق لهذا التخصص بما
يضمن االستثمار الواقعي له،في مجاالته التطبيقية ضمن حقول المعرفة المتنوعة.
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-14ان توفر تخصصات واالفتقار لتخصصات اخرى في المحافظات على الس ـ ـواء ،يتطـ ـلب
مراجعة لبيان حاجة المحافظات من تلك التخصصاتوعلى اساس تخصصـ ـات علوم صرفة

وتثبي ـت حاجـ ـ ة المحافظة لها،مع الثبـ ـات على تع ـ ـريف اختصاصـ ـات العل ـ ـوم الص ـ ـرفة واهدافه ـ ـ ا

ومج ـ ـ االت استثمارها،وبالتالي يتوجب اتخاذ قرار بتعليق تخصصات وتحريك جهد لتخصصات
اخرى ،وحسـ ـب حاجة كل محافظة.

-15ان عدم تبني االختصاصات المذكورة في الفقرة ( )8اعاله يعني عدم توفر اختص ـ ـ ـ ـ ـاص
حملـ ة الشهادات العليا في تلك المحافظة وعلية يبنى حاجة كل محافظة لهذه االختصاصات

للدراسات العليـ ـا من:دبلوم/ماجستير/دكتواه،وبالتالي يكون برنامج التعليم العالي للدراسات العليا

ولالختصاصات علـ ـى هذا االساس وليس على اساس الترشيح للدراسات العليا من مالك
الكليات على ان اليزيـ ـد عن  %10وينتهي االمر،وبالتالي يجب ان تعد دراسة دقيقة ومنتجة
للحاجة لالختصاص والسقف الزمني لت ـوفره والذي بموجبه يعلن عن فتح هذه االختصاصات من
المحافظات بعينها.

-16هنالك وفرة من مالك االختصاصات في محافظة دون غيرها ،وتخدم االختصاصات
المشار اليها في الفقرة ( ) 8وهذا يتطلب مناقلة بين المحافظات لتأمين التأسيس لهذه
التخصصات.
-17وجدنا مسميات في اختصاصات العلوم الصرفة التمثل اسم اكاديمي معرفي متداول وانما
اقرب للقصة مثل( :بحوث العمليات والتقانات الذكية،علوم الحاسوب ونظم المعلومات،نظم
معلومات الحاسوب،وسائط متعددة) يتطلب التحقق عن حقيقتها ومناظرة االختصاص مع
التخصصانت التقنية بهدف وضع التخصصات بنصابها الصحيح.

ثانيا :محور التخصصـــات التربويـــــة

في دراسة سابقة ،اشرت الى اهمية الوقوف وبجدية ،لمشروع يكون من متبنيات الدولة

االساسيـ ـ ـ ـة وهو:موضوعة"البرنامج التربوي في العراق"،والبد من تثبيت مايلي:

 -1ان احد اهم اسباب ماحصل في العراق هو البيئة وثقافتها فنجد من تجاوز على المال العام

وهـم من بيئة دينية مقـيدة ل ـهذا التوج ـه،ونجد من تعامـ ـل مع التطرف وهو ذي معـ ـرفية ضاهـ ـرها
اليسمح بذالك،ونجد من قبل الفكر المتطرف بالعنوان القيادي بسبب محكمات الثقافة الدينية
البالية وفي الرقعة الجغرافية بعينها عما سواها،ونجد من استغلته وما زالت العناوين الحزبيـ ـ ـ ـ ـ ـة

ذات التأثير الديني بالعنوان واالرث الشخصي .ولذالك البد من بناء مؤسسة تمزج الثقافة
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المجتمعية العراقية من خالل المعايشة البيئية المنتجة،واعداد منهجا تربويا متكامال يمكن المعلم

والمدرس من تجاوز مانشئ عليه والتعامل مع المعطيات الوطنيـ ـة المطلوبة ،ويكون صمام امان

لخلق بيئة متوازنة يمكن ان تكون االرض الخصب ـة لبنـ ـاء م ـ ـ ـواطن وعنوان مواطنة.

 -2ان التسابق الذي وجد بين مؤسسة الوقف الشيعي والوقف السني لالستثمار ولمحافظات
بعينهـ ـ ـ ـ ا واختيار تخصصات غاية الخطورة ،يتطلب اعادة التقييم بشأنها

وايقافها واعتبار

البرنام ـ ـ ج التربوي والديني من اختصاص الدولة وفي برنامجها الوطني،وصوال الى تحقيق تأثير
للدولة على الثقاف ـ ـ ـ ـ ة المجتمعية الدينية عبر االعالم بكل انواعه،وهذا اليعني االنفالت في

التعامل مع التأثير العالـ ـ ـ ـ ـمـي االعالمي لثقافة المجتمع،فالمجتمع العراقي مجتمع متحضر
ويتفاعل مع الثقافة االسالمية المنتجـ ـ ـ ـ ة باالعم.ان ماتتوفر من وسائل وخدمات ومرافق في
المجتمع تخضع لعنوان الحرية الشخصي ـة وعلـى اساس ان االنسان يتربى منذ طفولته وحتى

تجاوز عمر الثمان عشر عاما سيكون خاضعا لبرنـ ـامـج التربية االسالمية الواعية ووفق
ماموضوع من برنامج تربوي لهذا الغرض.

-3ان القبول في كليات ومعاهد المؤسسة التربوية يجب ان يكون وفق آلية وشروط ومعايير

ته ـ ـدف الى ان تكون مخرجاتها ذات صفة قيادية تربوية مؤثرة في المجتمع.

-4التأسيس الى مجمع تربوي شامل يكون مقره في محافظة بغداد يخدم احتياجات المحافظات
كافة من االختصاصات التربوية العلمية وا النسانيةومن ضمنها المحافظات العراقية المعرفة

بالعنوان السياسـي اقليم كردستان العراق(،علما ان الخوض في موضوع البرنامج التربوي
لمحافظات االقليـم سيكـ ـ ـون هنالك محنة تربوية عراقية شاملة تحتاج الى تصويب دقيق ومعقد

-5اعادة تأهيل خريجوا كليات التربية للعلوم وكليات التربية للعلوم االنساني ـ ـ ـ ـ ـة والمعاهد والذين

تم استثمارهم في قطاع الدولة ،لمدة عام اضافي ليؤهلوا ضمن برنامج المجمع التربوي الشامل
وبموج ـه تحدد صالحية عملهم في المؤسسة التربوية من عدمه.

-6يتم اختيار من سيعملون في هذا المجمع التربوي وفقا لمعايي ـر تظم ـن سالم ـة تنفيذ هذا

البرنامج الشامل.

-7ان اعتماد الدراسة المسائية كأستثمار حكومي في كليات التربية لالختصاصات العلمية

واالنساني ـة من الخطورة ،لكون االختصاصات وبالذات العلمية اليقع ضمن توصيف مخرجات

كليات العلـ ـ ـ ـوم الصرفة وعندها سيكون فرص االستثمار معرفة وان الحاجة لمخرجات كليات

التربية التوجد له ـ ـ ـ ا خطة واضحة في الدولة وال في برنامج االستثمار للقطاع الخاص ،رغم ان
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عملية التعيين على اساس المدرسة والمتوسطة واالعدادية ذات الدوام الواحد وتأمين احتياجات

المحافظات واالقضية والنواحـي والقصبات والقرى لمستوى التعليم هذا سوف يستوعب الحد

المقبول من مخرجات الدوام الصباحـ ـ ي لكليات التربية للدراسة العلمية واالنسانية .ان حل هذه
المشكلة يقع على عاتق مجالس المحافظات ويقع ضمن باب الخدمات ويمكن معالجتـ ـ ـه.

 :1-2محور التخصصات التربوية العلمية لكليات التربية في العراق
تعرض المعلومات مايلي:

 -1في محافظة بغداد،يعتمد اختصاص الفيزياء والكيمياء كأختصاصات مستقلة في كليات
التربيـ ـ ـ ـ ـ ة للعلوم الصرفة(هكذا توصف) في حين نجد تعرف تحت عنوان "علوم" لتشمل هذه
االختصاص ـ ـ ـات.
السؤال ماهي االهداف ولماذا هذا االختالف،واذا كانت لتخدم اختصاص مخرجات معلم جامعي

كونـ ه خريج كلية التربية االساسية فهذا يتطلب اعادة النظر في هذا التوجهه .اما ان تكون كليات

التربي ـ ـ ـ ة االساسية بديال عن معاهد المعلمين بالكامل وتكون مخرجاتها للتعليم في الدراسة

االبتدائية وبالتالـ ـ ـي يكون مفهوم العلوم ضمن هذا التوجهه او اعادة تقييم مفردات االختصاص

وتأهيلها لتكون بديال عـ ـن اختصاصي الفيزياء والكيمياء لكليات التربية.

-2اعادة توصيف االختصاصات العلمية في كليات التربية للعلوم الصرفـ ـ ـة(هكذا التسمية)

وتسميتهـ ـا وتوصيفها لتكون اختصاصات العلوم التربوية،وهذا يؤسس لبرنام ـ ـج الدراسـ ـ ـات العليا
للمش ـ ـروع التربوي ومنه لتخصصات العلوم التربوية.

-3ان الواقع فرض لتكون التخصصات العلوم التربوية مناض ار لتخصصات العلوم الصرفة

لكلي ـ ـات العلوم ومنها مادفع الى:
أ-التأسيس لمختبرات علمية لكي تمكن المالك االكاديم ـ ـي

ضم ـن االختصاص المناضر في كليات العلوم الصرفة.

التدريسي من اج ـ ـراء البحـ ـوث

ب-االبتعاد عن الهدف المطلوب للمالك التدريسي لجد البحث وتطوير المؤسسة التربويـ ـ ـ ـة وهـو
ان تكون البحوث لتطوير البرنامج التربوي ضمن االختصاص العلمي وكذالك لالختصاصات

االنسانيـ ـة .وهذا يتطلب مراجعة لتوصيف المهام وفق البرنامج واالهداف ومعالجتها

-4ان التباين في توطين االختصاصات العلمي ـ ـة (التي يفترض ان يؤسس لتكون اختصاصات
علمية تربوية) لمخرجات كليات التربية في العراق ،واذا اخذنا معيار الحاجة الفعلية لكل محافظة

من االختصاص مع عدد المخرجات سنجد هنالك اشكاالت متعددة منها:
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ا-محافظة واسط تنعدم فيها جميع االختصاصات المطلوبة اذا ما استثنينا اختصاص العل ـ ـ ـوم
كونها ضمن برنامج كليات التربية االساسية

ب -محافظة ميسان تنعدم فيها جميع االختصاصات المطلوبة اذا ما استثنينا اختصاص
الرياضيـ ـ ـات
ج -محافظة صالح الدين تتنافس ثقل اختصاصات الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة والرياضيات

مـ ـع محافظة بغداد،ناتجا بسبب غياب المعيارية ولكون يتم التأسيس لكليات بعينها واختصاصات

بعينهـ ـ ا على اساس توفر المالك لتلك االختصاصات وليس على اساس الحاجة الفعلية
والمخطط لها

-5ارهاق المؤسسة التعليمية نفسها بتأسيس كليات يكون عدد االختصاص ـ ـ ـات فيها اختصـ ـ ـ ـاص
اواختصاصين متناظرين او مختلفين،وهذا يترتب عليه انفاق غير مبرر وغير منتج

: 2-2محور االختصاصات االنسانية لكليات التربية في العراق
ان حجم االختصاصات االنسانية لكلي ـ ـ ـ ـ ـ ات التربية والتربية االساسية،واعدادها في

محافظات العراق،حيث يوجد ( )86اختصاصـا موزعون بطريق ـ ـ ـة عشوائية التمثل ،ال االحتياج
الفعلي وال تخضع لبرنامج مخطط ان وجد،وهذا يتطلب مراجعة لتقيي ـ م هذه التخصصات

ومعالجة االمر .ان المعلومات ،تفرز االمور التالية:
 -1اليوجد استثمار لالختصاصات االنسانية لكليات التربية،وانما يوجد استثمار حكومي غي ـر

مخط ـ ط في الدراسة المسائية،وعلى سبيل المثال واقع الدراسة المسائية في كلية التربية االساس
في محافظ ـ ـة ديالى ،تكون التعليم فيها بدون مختبرات ويستقدم تدريسيون من حملة شهادة
الماجستير ليس لديم خبرة وغير عاملون في المؤسسات التعليمية الحكومية وبكلف

واطكئة،وتجري االم ـ ـور ،المهـم فائض ربح مالي للصندوق(معلومات خاصة)‘في حين عملنا في
كلية العلوم جامعة بغداد :ان يكون االيراد لكـ ـ ـل قسم ولكل مرحلة في القسم ويثبت جدول

التدريسات بشكل تام،واسماء التدريسيون والجهد العمـ ـ ـ ـلي ويوقع عليه رئيس القسم امام مجلس
الكلية لضمان واقعية التدريس،وتحسب االجور على اس ـ اس الحد االعلى للقسم المحقق للربحية
،كل هذا الجل ان نضمن مصداقية في التعليم المسائي.

-2ان التخصصات (رياض االطفال،جدمة اجتماعية،لغة كردية،االقتصاد المنزلي،التربية
االسرية،التربية الخاصة،التربية الفنية،التربية البدنية وعلوم الرياضة،معلم الصفوف االولى،رياض

االطفال والتربية الخاصة) في غاية االهمية وان الحاجة لها قائمة والسباب عديدة منها كـثرة
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االمـ ـ راض المرتبطة بسلوك الطفل وما تعرضت له البئة االجتماعية العراقية ،نجد في ذات
الوق ـ ـت انعـ ـ ـ ـ دام تخصص التربية الخاصة ،ويدير رياض االطفال اختصاصات ليست تصب
بذات الصميم اله ـ ـ داف وبرنامج رياض االطفال،كذالك وجدنا انحسار تخصص "معلم الصفوف
االولى" الذي يعتبر االسـاس في العملية التربوية لمرحلة الدراسة االبتدائية.
ان الغاء تخصص التربية الفنية والرياضة ورياض االطفال يعكس منعطفا سلبيا وخطي ار في
الوق ـ ت الذي يطلب ان تستمر هذه التخصصات في الدراسة المتوسطة واالعداديـ ـ ـ ـ ـة فضـال عن
االبتدائية ورياض االطفال،نجد ان هذه التخصصات تكاد تنعدم.

 -4نجد انعدام االستثمار االهلي في هذه التخصصات لكليات التربية للعلوم االنسانية وهنا
يتطلب ان تعلن الو ازرة ليكون االستثمار الحكومي واالهلي لهذه التخصصات وفي جميع

محافظات العراق،علما ستجد هذه التخصصات جذبا قويا في المجتمع لما يمر به الطفل العراقي

من ازمات مجتمعية متنوع.
-5عدم تجانس توزيع الحاجة لبعض االختصاصات.
ثالثا :محور التخصصات االنسانية

ان الحجم الهائل من التخصصات االنسانية،ومنها نبي ـن مايلي:
-1تداخل اختصاصات (االقتصاد ،ادارة االعمال ،المحاسبة ،ادارة صناعية ،احصاء) مع
اختصاصـ ـ ـ ات الكليات التقنية الهندسية والمعاهد ولعدم توفر التفاصيل البد من تدقيـ ـق مفـ ـردات

المن ـاهج واالهداف والرؤى والرسالة لكل تخصص وطبيعة الوحدات النظرية والعملية وعددها
ومفردات منهجهـا لغرض اقرار توحيدها او مفصلها.

-2ان االستثمار االهلي انحصر بالتخصصات التالية:القانون،العلوم السياسية،ادارة اعمال،مالية
/مصرفيه،لغة انكليزية،محاسبة،اعالم).

ان هذا يسينزف مخرجات و ازرة التربية بأنواعها،لتك ـ ـون في تخصصـ ـات م ـحددة من دون ان

تستثمر المخرجات في اختصاصات اخرى يكون برنامج الدولة بأمس الحاجة اليها،باالستنتـ ـ ـاج
حاليا على اقل تقدير.

-3تعرض البيانات من ان هنالك عدم موضوعية في ثقل التخصص ـ ـ ـات في المحافظات  ،و
جدول  1يوضح توزيع التخصصات في المحافظات.

في ذات الوقت انعدام لتخصصات مهمة في محافظات العراق وانحسارها في محافظة نينوى

وبغداد على االعم  ،لذا يتطلب التحقق من هذه االختصاصات وهل هي موجودة ضمن
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اختصاص اخر ومبررات تعريفها في تخصصات مستقلة في محافظات اخرى ان وجدت ،كما
يشير الجدول.
-4وجود

في

تداخل

مسميات

التخصصات،مثل(:قراءات

القرآن/دراسات

قرآنيه/لغة

قرآنيه،السياحة/ادارة الفنادق الدينية والحضارة/ادارة المؤسسات الفندقيه،المحاسبة/الرقابة
والمحاسبة الماليه/المحاسبة المالية وتدقيق الحسابات/محاسبة التكاليف االدارية).
-6انعدام االهتمام بالتخصصات التالية؛(ادارة المكتبات والمعلومات،اللغات بأنواعها وبالذات

اللغة الكردية).

-7تاخل اختصاصي علم التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية في كلية العلوم مع
تخصص الجغرافية ونظم المعلومات في قسم الجغرافية كلية االداب.
جدول  .1توزيع التخصصات العشوائى في المحافظات

العلوم السياسية

5

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

ادارة االعمال

16

2

1

4

3

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

المحاسبة

12

1

-

2

2

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

العلوم المالية والمصرفية 13

2

1

1

1

1

2

2

1

1

-

1

1

-

1

اللغة االنكليزية

15

1

1

3

2

-

1

1

-

1

1

-

-

-

1

اللغة العربية

13

2

-

1

2

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

االعالم

9

1

-

-

1

-

-

1

-

1

1

1

-

1

1

بغداد

القانون

28

2

2

4

4

1

2

1

1

4

2

1

1

1

1

واسط

ميسان

البصرة

ذي قار

مثنى

قادسية

بابل

كربالء

نجف

انبار

صالح الدين

ديالى

كركوك

نينوى

التخصص

العدد

رابعا :محور التخصصات الطبية والزراعية والطب البيطري والصيدلة والتمريض
-1انحسار تخصص الطب بكل فروعه في جهد الدولة.
 -2عدم تعريف الفروع الطبية في كلية الطب كأختصاصات طبية مستقلة،تستثمر لغرض
المقارنـ ة بين كليات الطب العاملة ونوع الفروع في المحافظات ،بهدف تحيد الحاجة
الختص ـ ـ ـاص بعين ـه ولمحافظة واخرى .ان هذا يتطلب دراسة جديه لحاجة العراق الى
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التخصصات الطبية،سيم ـ ـا اذا ما اع ـ ـد برنام ـ ـ ج الستثمار الكفاءات المغتربة من خالل اعداد
دراسة احصائية ميدانية للتخصص ـ ـ ـ ـات والرغبات وامكانية المشاركة في تطوير خدمـ ـة المجتمـ ـع

طبيا من قبـ ـل هذه الكفـ ـاءات ووض ـ ـ ع االسس والضوابط التي تمكن خلق بيئة متجانسة بين
االختصاصات الطبية القائمة والمغتربة وهذا يتطـلب برنامج مستقل لهذا الغرض.
 :3ان ثقل االستثمار االهلي تركز في محافظة بغداد وتوزع كما يلي(:كلية طب االسنان:ثمان
كليات اهلية في بغداد،كلية الصيدلة:عشرة كليات اهلية في بغداد،كلية التمريض:اربعة كليات

اهلية في بغداد) .كما البد من التأكيد على ان هذه االختصاص ــات تمثل مسمى كلية هنا ،حيث
لم تعرف االقسام واالختصاصات ليتسنى لنا تعريف ثقل االختصــاص في الكلية المفتوحة سواء
في بغداد او في المحافظات.

:4انعدام الجهد االستثمــاري في اختصاصــات الطــب البيطــري والز ارعــة ،كــذالك انـعدام بعض
التخصصات الزراعية في محافظات عن اخرى،على سبيل المثال كما في جدول .2
جدول  .2يبين انحسار التخصصات عنها في محافظات اخرى
االختصاص

المحافظات التي يوجد فيها االختصاص حصرا وغير موجود في

المحافظات االخرى

البصرة كركوك الموصل واسط كربالء بغداد

االنبار المثنى

االسماك والثروة
الحيوانية
الغابات
االنتاج النباتي
المحاصيل
الصناعية الطبية

التربة وتقانات الري
مكافحة التصحر
على سبيل المثال فأن اختصاص االسماك والثروة الحيوانية له ذات االهمية في محافظات

ذي قار والقادسية و واسط وميسان،كذالك الغابات واالنتاج النباتي والتربـ ـة وتقانات الـ ـري لها
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اهميـ ـة متساوية في محافظات اخرى،اما اختصاص مكافحة التصحر؛هذه التسمية الغريب ـ ـ ـة ،ومع
ذالك فتساهم صالح الدين والنج ـف والموصـ ـل و واسـ ـط وميسـ ـان بذات االهمية لم ـختزن المعرفة

والتكنولوجيا،اما اختصاص المحاصيل الصناعية الطبية فهو اختصاص يشكل مسعى عالمي

وذي خدمة مجتمعية غاية االهمية ومع ذالك نجده منحس ار في محافظة كركوك فقط.
:5تداخل اختصاص ـات االنت ـاج النب ـاتي واالنتاج الحيـواني مع التخصصات التقنية الهندسيـة
للكليات والمعاهد،وهذا يتطلب مراجعة وتدقيق لتوظيف الجهد المثمر في هذا المجال.

 :6العراق بلد زراعي ،ويعتبر اهم دور للتعليم العالي هو مخرجاته بتخصص ـ ـ ـ ـ ـات الطب البيطري
والزراعة والبيئة ،وبالتالي نجد في التخصصات الزراعية تباين كبير البد من معالجتة على

مسـتوى الدراس ـة الجامعي ـة والعلي ـا والمعاهد،ولكون البيئة العراقية احد اهم عناوينها هو المالك

التشغيلي (االسرة الفالحية كاملة) والتي اصبح واضحا توجهاتها للمدينة وليس للمدنية،من خالل

تواص ـ ـل االجيال المتعلمة فلم يبقى من االسرة الفالحية سوى االب واالم (وهذا توجه ان لم يؤثر

االن فسوف يكون فاعال في المستقبل) اما االجيـ ـ ـ ـ ـ ال الشابة فالغالب يذنهب اما للمؤسسة
العسكرية او للحصول على شهادة عليا،وهو استحقاق مجتمعي ايضا،باالطار الحالي لسياسة
الدولة مع المجتمع.وبالتاليتجعل حالة ع ـ ـ ـ ـ ـدم توفر فرص عمل

رجوعه الى بيئته ،لذا يتطلب

تقييم دقيق لدراسة البيئة الريفية الزراعية وكذالك بيئـ ـ ـ ة االهوار والصحراء.ووضع خطة تتالئم
والظروف المؤثرة وتستوعب رغبات االنسان في هذه البيئـ ـ ـةاذ ليس مهما جدا تأمييلزم
المحافظات بموجبهان سكن متطور وخدمات نقل وانما نحتاج الى ثقاف ـ ـة زراعية وخطة حتى

نصل الى توزيع نمط الزراعة في العراقزمن هذه المقدمة يتوجب عـ ـ ـ ـلى التعليم العالي االعالن

عن برنامج تأمين التخصصات وفق رؤى برنامج الدراسات العليا له ـ ـذه التخصصات تتزامن مع
دور مجالس المحافظات لتأمين البنى التحتية لها،وبالتالي متزامنا يكـ ـون هنالك نقطة شروع

لتأمين االختصاص بعينه،وكما ان اليغفل عن امتداد االختصاص في مدخالته للدراسة

االعدادية لهذه االختصاصات.

كما البد من وقفة تغيير شاملة للمعرفة العراقية وحاجة البلد اليها،بما يمكن العراق من
احتـ ـ ـ واء الفجوة الزمنية المتخلف بها عن محيطه االقليمي والدولي،وكذالك التطور التقني
الحاصـ ـ ـ ـ ل في قطاع الزراعة .ان ذالك يتم من خالل ايجاد بيئة حقيقية منسجمة بين جهد التعليم

العالـي و و ازرة الزراعة واللجان العليا المشرفة على هذا البرنامج ضمن هيكلة الدولة .نحن كبلد
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نحتاج الى طروحات واقعية تحليلية تشخيصية منتجة تؤمن انجاز برنامـ ـ ـ ـج وتحقيق اهداف
مشروعة الى الوطن واالبتعاد عن المغاالة باالدعاء الغراض العرض والتـ ـ ـأثير الغير.

خامسا :محور التخصصات الهندسية:

تعرض المعلومات والبيانات مايلي:
-1تداخل بعض االختصاص ـات (وهنا المقص ـ ـ ـود باالختص ـ ـ ـ ـاص ليمثل تشكيل قسم) وه ـذا
يتطـ ـ ـ ـ لب

توحيدها،مثل(،هندسة

االلكترونيك

واالتصاالت،الهندسة

االلكترونية،هندسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

االتصـ ـ ـاالت،هندسة اتصـاالت الحاسوب)،وكذالك (هندسـة تكنولوجـيا النفط،هندسة تكرير النفط
والغاز،هندسة النفط).
 -2تداخل اغلب االختصاصات مع اختصاصات الهندسة التقنية وهذا يتطلب تحديد االهداف

والرؤى والرسالة لكل منها وبيان الجهد المطلوب لتوصيف هذه االختصاصات  ،جدول .3

جدول  .3مقارنة بين التخصصات الهندسية والتخصصات الهندسية التقنية
التخصصات الهندسية التقنية

التسلسل التخصصات الهندسية
1

هندسة السيارات

هندسة تقنيات السيارات

2

هندسة الحاسوب

هندسة تقنيات الحاسوب

3

هندسة القدرة والمكائن الكهربائية

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

4

هندسة السيطرة والنظم

هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

5

هندسة البرامجيات

هندسة تقنيات البرامجيات

6

هندسة البيئة

هندسة تقنيات البيئة والتلوثهندسة تقنيات

7

هندسة االتصاالت

هندسة تقنيات االتصاالت

8

هندسة مساحة

هندسة تقنيات المساحة

االتصاالت

-3ان جهد االستثمار الحكومي واضح في اغلب التخصصات الهندسية من خالل برنامج
الدراسة الحكومي وهذا يتطلب تأمين معلومات رقمية ألحصاء مخرجات كليات الهندسة من

هذه االختصاصات،وتجاوز مشكلة العشوائية في القبول لكون عدم توفر دليل بيان حاجة
لالختصاص بشكل منظور.
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 -4ان االستثمار االهلي في التخصصات الهندسية انحسر على التخصصات التالية(:الهندسة
المدنية وبواقع  6اقسام،هندسة العمارة وبواقع 4اقسام،هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 10اقسام،هندسة االتصاالت  3اقسام).

-5افتقار محافظات بعينها الى تخصصات مهمة وهذا يعكس عشوائية توزيع االختصاصات
الهندسية في محافظات العراق .جدول .4

جدول  .4يبين انحسار تخصصات هندسية في محافظات محددة دون غيرها
المحافظات التي يوجد فيها هذا االختصاص

التسلسل االختصاص الهندسي
1

هندسة المساحة

بغداد

2

هندسةطيران

بغداد

3

هندسة كيمياء احيائي

بغداد

4

هندسة تصنيع مؤتمت

بغداد

5

هندسة ميكاترونس

بغداد/موصل

6

هندسة سيطرة ونظم

بغداد/موصل

7

هندسة الكهروميكانيك

بغداد/صالح الدين

8

هندسة تكنولوجيا النفط

بغداد

9

هندسة بناء وانشاءات

بغداد

10

هندسة اطراف ومساند صناعية

بغداد/كربالء

11

هندسة الشبكات

بغداد

12

هندسة المعلومات والبرامجيات

بغداد

13

هندسة تكنولوجيا االعالم

بغداد

14

هندسة اتصاالت الحاسوب

بغداد

15

هندسة انظمة المعلومات

بغداد

16

ادارة تسويق النفط/اقتصاد النفط

البصرة

17

القدرة والمكامن

ديالى

18
19

تخطيط حضري عمراني/بيئي

النجف

هندسة السيارات

بابل
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-6وكما اشرنا ،اذا كان االمر مرتبط بتوفر المالك التدريسي لالختصاص بعينه ،يتطلب ان
تعيد الو ازرة النظر

باالختصاصات المطلوبة للدراسات العليا ولحاجة المحافظات من

االختصاصات بعينها ويكون القبول على اساس المحافظ ـ ـ ـة واالختص ـ ـاص ووفق خط ـ ـ ـ ـة تجانس
توزيع االختصاصات في المحافظات وهذا ينطبق على جميع االختصاصات
شادسا :محور التخصصات الهندسية التقنية
من تحليل البيانات عن التخصص ـ ـات الهندسية العراقيـ ـ ـة المعتمـ ـدة في الجامعات الهندسية

التقنية دفع الى مايلي:

-1ان االستثمار االهلي قد انحسر للتخصصات الهندسية التقنية التالية:تقني ـ ـات تحليالت
مرضية وبواقع  15قسما وتقنيات الحاسوب وبواقع 15قسما وكالهما موقع االستثمار في
محافظة بغـداد .وهذا استثمار غير منتج حيث سيتم تحويل عدد مهم من مخرجات التربية

لتخصص بجانب معين منه سيكون ثقال على حاجة مدينة بغداد،،األ اذا تمكنت الدولة من

توفير قدرات لفتـ ـح مختبـرات تخصصية في اطراف ونواحي بغداد ليكون شرطا في تقديم

تسهيـ ـالت الق ـروض واالستثم ـ ـار الصغير،وليكون احد الحلول التي تس ـاعد وال تعـ ـالج احت ـ ـواء

زخـ ـم االختص ـ ـاص اله ـ ـائل .وعلى افتراض مفهوم تقانات التحليالت المرضية هي القـ ـدرة على
استخـ ـ دام التقنيات التحليلية وصيانتها ومعايرتها بشكل يؤهل المشغل على استخدامها الغراض
التحليل ،اما اذا اقتص ـ ـ رت على الصيانة فقط فهذه مشكلة جدية مطلوب معالجتها.

-2تعرض المعلومات من ان هنالك توسع في التخصصات التقنية الهندسي ـة ليصل الى ستـ ـون
اختصاصات،وانها متباينة التوزيع بين محافظات العراق .وقد يكون االجراء منتجا وعمليا يتناغم

وتصورات المستنتج ـ ـ ـ ـة عن المستقب ـل،ليكون دم ـج التخصصات المتناضرة الهندسية والزراعية
واالدارية وغيرها ،مستهدفين تطـ ـوير المدخ ـالت بالتخصص الهندسي االكاديمي والتخصص

الهندسي التقني،وغيره ـ ـ ـا،وامداد السقف الزمن ـي للدراسة ليكون خمس سنوات بدال من اربعة

سنوات .ان هذا االجراء سيساعد على تطوير المهارات والمعرفة التطبيقية ،والتمكين من
االستثمارات الصغيرة الناجحة،وهي اجراءات ترتبط بخصوصيات البيئة العراقية.

 -3انحسار تخصصات غاية االهمية في محافظة واحدةاو محافظتين لحالتين فقط وانعدام هـ ـذه
التخصصات في محافظات العراق .ان توزيع هذه التخصصات ليكون نصيب كل محافظة
متوازن ومخرجاتها من و ازرة التربية،تدفع الى وعي تقني هندسي عراقي يعمل على مساحة

العراق ويمكن االجيال بالتواصل الفني واالستثمار الفني لحاجة محافظاتهم وبالتالي اعطيت
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الفرص لتحقق عدالة مجتمعية وتوفر فرص أل اصحاب هذه االختصاصات من ايجاد بيئة
تنافسية لتطوير محافظاتهم.

-4تداخل اختصاصات التقانات الهندسية مع تخصصات زراعيةوعلمية وطبية مثل لذا يتطلب

تدقيق هذه التخصصات وتوضح االهداف والرؤى والرسالة والبرنامج،لتوصيف هذه التخصصات
والمناظر لها في هذا االفق الواسع.

سابعا :محور التخصصات التقنية /المعاهد المهنية

تعرض المعلومات والبيانات حجم المعاهد وتحويل المسمـى من معهد بأختصاصه اداري

/فني/مهني /طبي /زراعي الى معهد تقني ،وبالتالي نجد:
-1اليوجد استثمار اهلي لتخصصات المعاهد التقنية،وهذا موضوع يتوجـب الوقـ ـ ـ ـوف عنده ،الن
المالك الوسطي واقعا كقطاع مؤثر ،نجده مهمال وال يأخذ استحقاقه،في حين تجد اختصاصـاته

هي المالئمة الستحقاق القروض الميسرة ،والتي يمكن ان تخلق بيئة متحركة لقطاعات
المجتمع.
-2ان التقنيات المهنية المطلوب االخذ بها واعطاءها االهتمام المتميز هي (:تقانات صحة
المجتمع،تقانات التأهيل والعالج الطبيعي،تقانات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة،تقانات
التمريض،تقانات القبالة والتوليد،تقانات تمريض االسعافات االولية).
-3عدم وجود تجانس في توزيع االختصاصات المهنية في محافظات العراق.

-4انعدام بعض التخصصات في محافظات العراق وانحسارها في بغداد واهمها(:تقانات القبالة

والتوليد،تقانات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

-5تداخل االختصاصات المهنية التقنية مع مفاهيم االختصاصات االدارية والعلمية والهندسي ـ ـ ـ ة

والطبية والزراعية والطب البيطري والتمريض.

-6يتطلب اعداد دراسة تعرف مهام واهداف واختصاص المعهد التقني وكذالك العمل على

توحيـ د التخصصات مع رفع سقف الفترة الدراسية بما يحقق تجانس معرفي تطبيقي وخدمة
مجتمعيـ ـ ـة متطورة.

-7يبدو واضحا ان االختصاصات التقنية انشأت على اساس المتوفر من االختصاصات

التعليميـ ة ،وهذا يظهره الجدول جليا،وهو يمثل خطأ جسيم في موضوعة تحقيق توزيع معرفي
تقنـ ـ ـ ي في المحافظات بالصورة الشمولية ،وعلى اساس ان هذه االختصاصات تمثل المالك
المهني الوسطي الذي يدفع بالعمالة التشغيلية وكذالك لجميع روافد االقتصاد العراقي.
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لذا يتطلب اجراء توزيع فية التأسيس لمعيار سليم وبالتنسيق مع مجالس المحافظات
لضمان توفير مالك وسطي وبالتخصصات كافة في المحافظات جميعا .وهذا يتطلب من

التعليم العالي ان يكون القبول المركزي على اساس المحافظات وبتسلسل السعة االستيعابية بما
يحقق امالء للفراغ في مخرجات التخصصات وايقاف االستثمار الحكومي لغرض انجاز هذا
البرنامج .وكذالك يتطلب توجيه االستثمار االهلي وفقا للحاجة من االختصاص سواء للدراسة
الجامعية او المعاهد كذالك يتطلب الشروع بتحديد االختصاصات التقنية للدراسات العليا وحسب
حاجة المحافظات لتأمين وجود معاهد تؤمن مخرجاتها باالختصاص المهني .

االستنتاجات والتوصيات

-1ان سعي التعليم العالي الى االستثمار في جميع التخصصات على رؤى توفر االمكانات

يدف ـع الى ضياع ثروة وطنية ألجيال التتوفر لديها رؤيا لمستقبلها،وسيكون استهالكا لجهد الدولة
التي تبنتـ ـ ـه وبالتعليم المجاني ولمدة اثنتا عشر عاما من عمر االجيال.

 -2ان عدم اعتماد التخصصات المطلوبة والمنظورة لحاجة الدولة المستقبلي،من قبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل التعليم
العالي،ألعالنها كمشاريع استثمار للثروة الوطنية(شباب االمة)مخرجات و ازرة التربية،سوف

يحقـق هد ار للطاقات اليمكن تعويضه.

-3التأكيد على ضمان توفر البنى التحتية لالختصاصات المعلن عنها للدراسة الجامعيـ ـ ــة ومنها
المالك التدريسي والمادة التدريسية والمختبرات وبصورة واقعية وبشكل يتوافق والتطور العالمــي

-4التأكيد على مادة التربية الرياضية والتربية الفنية،بما يؤمن هذين االختصاصين من الد ارس ـ ــة
االبتدائية حتى نهاية الدراسة االعدادية،ووضع برنامج تعليمي اختياري في المراحل المتوسط ـ ـ ــة

واالعدادية كالموسيقى والفنون المسرحية وبرامج االبتكار وغيرها،بما يخلق بيئة انتماء وجذب
عند الطالب اتجاة المؤسسة التي يتعلم فيها وكذالك ستكون مدخال لصقل المواهب الذاتية.

-5يتطلب الغاء التقسيمات التي طرأت في برنامج و ازرة التربية للتعليم الثانوي واعتمـ ـ ـ ـ ـ ـاد الية
تصاعدية للقبول تحدد كما موضح في جدول  5في ادناه.
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جدول  .5خطة استثمار التخصصات واحكام السيطرة على المدخالت والمخرجات
مدخالت للقبول

المعيار

المخرجات

اعداديات الصناعة

يتم القبول فيها على اساس المعدل

مخرجات اعداديات الفرع العلمي والتمريض

المتوسطة

وطب االسنان والتمريض والمعاهد المناظرة

لدرجة النجاح لخريجي الدراسة

يرشحون للقبول في كليات الطب والصيدلة
،وحسب حاجة المحافظة وعلى اساس

المعدل

مخرجات اعدايات الفرع العلمي والصناعي

اعداديات التجارة

يرشحون للقبول في الكليات الهندسية

والكليات التقنية والمعاهد باالختصاص

المناظر وعلى اساس حاجة المحافظة

والمعدل

مخرجات الفرع التجاري والعلمييرشحون

اعداديات الفرع

للقبول في كليات االدارة واالقتصاد

العلمي

والمعاهد المناظرة باالختصاص

مخرجات الفرع االدبي يرشحون للقبول في

اعداديات الفرع

كليات االداب واللغات والعلوم السياسية

االدبي

والعلوم االسالمية والمعاهد المناظرة

باالختصاص

مخرجات الفرع العلمي والزراعي يرشحون

اعداديات التمريض

للقبول في كليات الزراعة والطب البيطري
والمعاهد المناظرة باالختصاص

مخرجات الفرع العلمي يرشحون للقبول في

اعداديات الزراعة

الكليات العلمية والمعاهد المناظرة

باالختصاص
مالحظة رقم واحد:تعدل المناهج لغرض تأمين المهارة التطبيقية

وكذالك المعرفة العلمية

مالحظة رقم ( )2يكون الترشيح للقبول لقناة واحدة فقط،مثال

اليحق الترشيح على المجموعة الطبية وفي ذات الوقت يرشح

على المجموعة الهندسية
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-6الغاء كليات التربية في جميع محافظات العراق سواء كليات التربي ـ ـ ـ ــة للعلوم التربوية اوكليات
التربية للعلوم االنسانية او كليات التربية االساسية ،وتأسيس مجمع تربوي في بغداد ،وفقا لبنى
تحتية وبرنامج ومناهج تحقق الهدف الذي من اجله اسس المشروع.

-7لغرض توفير فرص تخصصية وفي جميع المحافظات ،وبما يخلق بيئة تنموية شامل ـ ــة
،يتوجب توحيد االختصاصات وعدم خلق تخصصات متباينة او تخصصات متركزة في محافظة
عن دونه ــا.

 -8دمج الكليات ذات االختصاصات القريبة والتي تتألف من اختصاص او اختصاصيـ ــن،اذ
اليجوز ان تؤسس جامعة بكلية واحدة او كليتين وكذالك اليجوز تأسيس كلية بقسم او قسمين
-9التأكيد على تأمين التخصصات المرتبطة بالبيئة والنفط والغاز والمعادن والبتروكيمياوي ـ ـ ـ ــات
والصناعات التحويلية

وفي جميع المحافظات،وكذالك تخصصات معالجة التصحر

للمحافظـ ـ ــات بعينها،وتخصصات بيئة االهوار والثروة السمكية للمحافظات بعينها.

-10التأكيد على وجوب تأمين تخصصات ذوي االحتياجات الخاصة ورياض االطفال ومعلم
التعلي ــم االبتدائي ،وفي جميع المحافظات.

-11التأكيد على تأمين تخصصات الجيوفيزياء والرصد الزلزالي وعلوم االرض والمكامن
المائي ـ ــة والتحسس النائي في جميع المحافظات.
-12من تحل يل التخصصات التقنية ،يتطلب اعادة النظر في هذا المشروع ومواشكة
االختصاصــات التقنية مع التخصصات المناظرة في اختصاصات الطبية والطب البيطري

والصيدلة والتمـ ـ ـريض والعلوم والزراعة والعلوم االنسانية،والسعي الى دمج التخصصات بما يؤمن
تخصص معرفي تقني شامل.

-13توص يف التخصصات للدراسة الجامعية كامال وتعريفها تعريفا دقيقـ ـ ـ ــا وكذالك فرص العمل
المتاحة لكل اختصاص،وتتبنى الدولة توطين ثقافة مجتمعية لهذه المهمة
المصادر:
-1البيانات المعلنة في موقع و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي /جمهورية العراق ،ولغاية
 2018عن الجامعات والكليات الحكومية واالهلية ،باالختصاصات والمسميات.
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