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سقدمبسيمل

 
ــــة       ــــ ون التربوي ــــة املتخصصــــة بالش ــــه الهيئ ــــة  2/قام ــــة والخاص ــــة يف وزارة التربي ــــراءات املتبع  بدراســــة ايج

ـــــ ) ــــةب ــــة وزارة سياس ــــق يف التربي ــــام تطبي ــــيم  نظ ــــوع يف التعل ــــائ التن ــــ  ايكي ــــر  والتطبيق ــــائج   وأث  نت
( مـــن قــــانون ديـــوان الرقابـــة املاليــــة 6( مــــن املـــادة )( طبقـــق ملقتتــــيات الفقـــرة )ثانيـــقالجامعـــات يف القبـــول

ــــم ) ــــر ايدارم املــــرقم ) 2011( لســــنة/31ايتحــــادم رق ــــذال لرم ــــ176)املعــــدل( وتنفي ــــايير 3/1/2019  ـ( ف ــــق للمع ، وفق
ـــا مـــن املعلومـــات والبي وامل شـــرات املعتمـــدة يف هـــذا املجـــال ـــم الحصـــول عليهـــا مـــن ومـــا تـــوفر لن ـــات التـــ  ت ان

واملعلومــــات وامل شــــرات املستخلصــــة مــــن الجــــداول ووزارة التعلــــيم العــــال  والبحــــ  العلمــــ  رة التربيــــة وزا
انيـــــة املنفـــــذة والزيـــــارات امليد صـــــائية املقدمـــــة ونتـــــائج ايســـــتبيانوال شـــــوفات التفصـــــيلية والبيانـــــات ايك

 -: ـنها ايتولدينا بشأ
 

 ـبـبسي    يفزـيملقدم
 بـت  يفزستبذ -ئ
ــــ وزارة شــــرعه     ــــق  ةـالتربي ــــيمبتطبي ــــوع يف التعل ــــةل نظــــام التن ــــة لمركل ــــن ايعدادي ــــرل م ــــرع شــــطر    الف

ـــ  العلمـــ  ـــوم فـــرع همـــا فـــرعين ال ـــ ايكيائيـــة وفـــرع العل ـــة ومـالعل  ايعـــدادم الخـــام  الصـــ  مـــن بـــدءال التطبيقي
ــــارال ــــام مــــن واعتب ــــ عــــن ال شــــ  بهــــدف 2015/2016  ـالدراســــ الع ــــة ولمي ــــة واتجاهــــاتهم الطلب ــــه العلمي  بوق
 اـوفقـــــ املســـــتقبلية املهنيـــــة مســـــاراتهم هـويوجـــــ العقليـــــة اســـــتعداداتهم مـــــع ينســـــجم  لـوبشـــــ مب ـــــر

 العلـــــوم او الهندســـــية العلـــــوم او الطبيـــــة العلـــــوم دراســـــة يف الشخصـــــية ورغبـــــاتهم العلميـــــة إلم انيـــــاتهم
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ـــرفة ـــل الص ـــايت ولتقلي ـــرب ك ـــديت التس ـــوب ومع ـــ  الرس ـــ تتط الت ـــات ل ـــة معالج ـــدور ظرفي ـــ  كال ـــين الثال  وتحس
 . العمل سوق بمتطلبات واإليفاء املالية النفقات تقليل ال  اضافة املعدل

 

  ـي  قويسعم زبستطاق_سب
 -: ادنـا  املدرجة الجهات من كل التقويم عينة شمله    
 -: ادنـا  املدرجة التربية وزارة تش يرت:  اوًي

 . العام املفتش م ت  (1
 . وايجنب  وايهل  العام للتعليم العامة يةاملدير (2
 . للمناهج العامة املديرية (3
 املديرية العامة للتخطيط التربوم . (4
 . التربوم لإلشراف العامة املديرية (5
 . وايمتحانات للتقويم العامة املديرية (6
 . الثقافية للعرقات العامة املديرية (7
 . التربوم طويروالت والتدري  املعلمين إلعداد العامة املديرية (8
 . التربوم التلفزيون مديرية  (9
 . التربوية والدراسات البحوث مركز  (10
 . املناهج لتطوير الوطن  املركز  (11
 . ايول  الرصافة/  بغداد لتربية العامة املديرية  (12
 . الثانية الرصافة/  بغداد لتربية العامة املديرية  (13
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 . الثالثة الرصافة/  بغداد لتربية العامة املديرية (14
 . ايول  ال رخ/  بغداد لتربية العامة املديرية (15
 . الثانية ال رخ/  بغداد لتربية العامة املديرية (16
 . الثالثة ال رخ/  بغداد لتربية العامة املديرية (17

 
  -: ادنـا  العلم  والبح  العال  التعليم وزارة تش يرت:  ثانيق

 . مركزامل القبول قسم/   واملتابعة والتخطيط الدراسات دائرة (1
 . ايهل  التعليم دائرة (2

 . والخدمات الطاقة لش ون املحافظ معاون م ت /  بغداد محافظة:  ثالثق
 
ـــــة تتـــــمنه وقـــــد     ـــــة عملي ـــــدقيق الرقاب ـــــق التخصصـــــ  والت ـــــائج تخرصـواســـــ التحق ـــــات عـــــن النت  البيان

 ( .2017/2018 ، 2016/2017 ، 2015/2016 ، 2014/2015) الدراسية لألعوام املقدمة واملعلومات

 اعـ ست ويعسي    ز سي  بسـة ي  سي    زسيهديف _ج

 التربيـــــة وزارة تجريهـــــا التـــــ  التربويـــــة ايصـــــركات ســـــياق يف لتعليمبـــــانظـــــام التنـــــوع  مشـــــروع يـــــأت       
ــــتند ــــروع ويس ــــه يف املش ــــانون الــــ  تطبيق ــــة وزارة ق ــــنة( 22) مـرقــــ التربي ــــتراتيجيةيوا 2011 /لس  الوطنيــــة س
ــــة ــــيم للتربي ــــال لا والتعل ــــ  ع ــــ  اشــــارت الت ــــة ايساســــية التحــــديات ىكــــدأ ال ــــن  ريجــــ  ( %30) ان املتمثل م
ــــرع ــــ  الف ــــون العلم ــــواي نســــانيةاي تخصصــــاتالب يلتحق ــــات يف ةـدبي ــــل  الجامع ــــذا يمث ــــدرالوه ــــات يف ه  الطاق
ــــذم تشــــير  العلميــــة ــــديئل فيــــه يف الوقــــه ال حاجــــة ســــوق العمــــل الــــ  التخصصــــات العلميــــة الهندســــية لال
 -  :ـتجل  اهمية املشروع بما يلوالفنية وت
 : توفير فرص تعليمية افتل للطلبة . اوي 
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 تخفي  ايعباء عن املدرس والطال  .  : ثانيا 
 توفير فرص مت افئة للقبول يف الدراسة الجامعية . :  ثالثا 

 رابعا : ايستجابة مليول الطلبة واستعدادهم العقل  .
ــــة ال ــــة والنمطي ــــوم املتمث امســــا: معالجــــة الرتاب ــــ  اتســــم بهــــا النظــــام الترب ــــديين ت ــــة يف تخصصــــين تقلي  ل

 )علم  وادب ( .
 سادسا: توفير مخرجات نوعية للتعليم العال  .

 : توجيه الطلبة نحو مسارات مهنية مستقبلية بوقه مب ر . سابعا
 ثامنا : التقليل من ظاهرة التدري  الخصوص  .
 بالرسوب والتسرب . تاسعا : التقليل من الهدر التربوم املتمثل

 

  ـي  قويسموضو سيملشك ب_ا
ـــ      ـــة رتـأظه ـــتطرعية الدراس ـــة ايس ـــاءات ايولي ـــة لإلكص ـــا املقدم ـــدم الين ـــوازن ع ـــداد ت ـــة اع ـــين الطلب ـــ  ب  فرع

ـــيم ـــدادم التعل ـــائ  ايع ـــ  ايكي ـــد والتطبيق ـــق بع ـــرار تطبي ـــطر ق ـــرع ش ـــ  الف ـــه اذ العلم ـــ  بلغ ـــين بةـنس  امللتحق
 عـــدد اجمـــال  مـــن  ـالتوالـــ  ـعلـــ( %42 ،%40) ايعـــدادم والســـادس الخـــام  صـــ   ـفـــ  ـالتطبيقـــ بـــالفرع

ـــــــــــــة ـــــــــــــ الطلب ـــــــــــــ  امـللع ـــــــــــــذ  وانخفتـــــــــــــه 2016/2017 الدراس ـــــــــــــ ه ـــــــــــــ  بةـالنس   ال
 يبررهــــا مــــا وهنــــا  كبيــــرة فجــــوة النســــ  هــــذ  تمثــــل ي وقــــد 2017/2018 الدراســــ  العــــام يف( 41% ،33%)

ـــا ـــد ل ونه ـــارات   تعتم ـــ   ي ـــاق يف الطال ـــأم ايلتح ـــن ب ـــرعين م ـــذا الف ـــق وه ـــن  الح ـــ  م ـــ  للطال ـــرار بموج  ق
ــــرزت املشــــ لة ان اي الشــــطر ــــأثير يف ب ــــائ  الفــــرعين مخرجــــات ت ــــ  ايكي ــــائج   والتطبيق ــــول نت ــــ القب   ـف
ــــد مــــن الشــــطر رارـقــــ صــــاك  ومــــا اتـالجامعــــ ــــات يف الدقيقــــة للتخصصــــات تحدي ــــ  ال لي  فيهــــا يقتصــــر الت
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ــــول ــــرع   القب ــــر دون ف ــــ  اي  ــــ  ادت والت ــــد ال ــــاف مع ــــرص يف  ت  ــــول ف ــــة قب ــــات يف الطلب ــــن الجامع  م
 . والتطبيق  ايكيائ  الفرعين  ريج  من متماثلة معديت   الحاصلين

سسبـي    زسة ي  س سيمل  مد سي سزاواتس.هـ
ـــــة يف       ـــــوع يف  نظـــــام تطبيـــــق اعتمـــــدت وزارة التربيـــــة سلســـــلة مـــــن ايجـــــراءات التنظيميـــــة واإلداري التن
 -: ايتـ  هاابرز ومن والتطبيق  ايكيائ التعليم 

ــــة مشــــروع  ــــوع يف اوًي : وضــــع  لي ــــه التن ــــم بموجب ــــة ت ــــة ايعدادي ــــيم للمركل ــــد والتعل ــــاهج تحدي تقســــيم املن
 -  :ـالدراسية   الفرعين ايكيائ  والتطبيق  وكايت

العلمــــ  ل ــــل فــــرع مــــن فــــروع نظــــام ام  والســــادس املقــــررة للصــــفين الخــــاملــــواد الدراســــية  (1
ــــوع )ا ــــق ملــــا ورالتن ــــائ  والتطبيقــــ ( وفق ــــريكي ــــيم د يف تقري ــــل  شــــروعامل تقي املعــــد مــــن قب

 -:  ـوكايت املديرية العامة للمناهج 
 الص  السادس العلم  الص  الخام  العلم 

 ايكيائية العلوم التطبيقية العلوم ايكيائية العلوم التطبيقية العلوم
 ايسرميةالتربية  رميةة ايسالتربي التربية ايسرمية التربية ايسرمية
 اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية
 اللغة اين ليزية اللغة اين ليزية اللغة اين ليزية اللغة اين ليزية
 الرياضيات الرياضيات الرياضيات الرياضيات

 الفيزياء
)مخففة  الفيزياء
  عما يف

 الفرع التطبيق (
 الفيزياء

 مخففة) الفيزياء
  عما يف
 (التطبيق  الفرع
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 ال يمياء ال يمياء
عما  مخففة)ال يمياء 
  يف
 (ايكيائ  الفرع

 ال يمياء 

)كورس اول(  علم ايقتصاد
)كورس  ايرض علم+ 
 ثان (

 ايكياء علم ايقتصاد ايكياء

 يـــــة املـــــواد العلممـــــن  دراســـــية مـــــادة ل ـــــل ايســـــبوعية الدراســـــية الحصـــــص توزيـــــع اعـــــادة (2
ـــــــــام   ـــــــــروع الخ ـــــــــاء، الرياضـــــــــيات(   ف ـــــــــاء، الفيزي ـــــــــاء، ال يمي  والســـــــــادس )ايكي

 . (ايكيائية العلوم التطبيقية، العلوم)
يقيــــة، وةضــــافة علــــم ورس ثــــان ( للصــــ  الخــــام / العلــــوم التطبكــــاضــــافة مــــادة علــــم ايرض ) (3

 الخام  والسادس / العلوم تطبيقية . ايقتصاد لصف 
ــــاري  ر  مشــــتثانيــــق : عقــــد اجتمــــاع   ــــة و وزارة  9/10/2016بت ــــيم العــــال  والبحــــ  العلمــــ  ابــــين وزارة التربي لتعل

ــــال  يف  ــــيم الع ــــائ  والتطبيقــــ    تخصصــــات التعل ــــرعين ايكي ــــع مخرجــــات الف ــــد توزي ــــه تحدي ــــم بموجب ت
 .الجامعات استنادال ال  اراء لجان العمداء 

 تقييم مشروع التنوع يف التعليم .قيام املديرية العامة للمناهج بأعداد تقرير ل  ثالثق : 
 . 15/2/2018بتاري   والتطبيق  ايكيائ  نظام بتقويم الخاص التربوم مل تمراعقد  رابعق : 

  ـي  قويسعم زبسم هجزب.1
ــــدف      ــــوف به ــــباب   الوق ــــ لة اس ــــه املش ــــة قام ــــة الهيئ ــــة يف الرقابي ــــيط مركل ــــأجراء التخط ــــل ب  تحلي

ــــاطر ــــة للمخ ــــة الفرعي ــــ املتعلق ــــة  لةباملش ــــد الرئيس ــــدف وتحدي ــــويم ه ــــئلة التق ــــايير واألس ــــدة واملع  املعتم
 -: وكايتـ  التقويم نتائج وتحليل قياس يف
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 يملخاطـ ستح زـل-ئ

 اتـوالدراســــ ةـالتمهيديــــ واللقــــاءات اـعليهــــ ولـالحصــــ تــــم  ـالتــــ واملعلومــــات البيانــــات ةـدراســــ  ــــرل مــــن    
ــــ ــــ التربيــــة وزارة تشــــ يرتل ةـامليدانيــــ والزيــــارات ةـاملسبق  املشــــارم العــــال  والبحــــ  العلمــــ  ـو وزارة التعلي
 يف ادرجـــــهاملرتبطـــــة بموضـــــوع التقـــــويم والتـــــ   شـــــاكلابـــــرز امل  تحديـــــد تـــــم( ب -1) الفقـــــرة يف اليهـــــا
 -: وكايتـ ( 1) رقم باملرفق املبين ايستراتيج  للتخطيط املخاطر مصفوفة
ــــدماوًي :  ــــةمرء ع ــــات م ــــام مخرج ــــي نظ ــــوع يف التعل ــــائ م التن ــــ  ايكي ــــع والتطبيق ــــات م ــــول متطلب  يف القب

 الجامعات .
 . وتطبيق  اكيائ  فرعين ال  العلم  الفرع لشطر املوجبة ايسباب ضع ثانيق : 
 ايكيــــائ التنــــوع يف التعلــــيم  نظــــام تطبيــــق صــــركية مــــدى لتحديــــد دراســــات وتجــــارب وجــــود عــــدمثالثــــق : 
 . والتطبيق 
 . والتطبيق  ايكيائ التنوع يف التعليم  نظام تطبيق اجراءات متح  الت  التوابط ضع رابعق : 

 
 مخرجــــات مــــةءمر دمـعــــ) مشــــ لة بــــروزنتــــائج التحليــــل يف مركلــــة التخطــــيط ايســــتراتيج   رزتـافــــ وقــــد     
ــــام ــــيم  نظ ــــوع يف التعل ــــائ التن ــــ  ايكي ــــع والتطبيق ــــات م ــــول متطلب ــــات يف القب ــــبقية( الجامع ــــ  كأس  اول
ــــذل  للدراســــة ة ـومــــن  ــــرل دراســــ التفصــــيل  للتخطــــيط املخــــاطر مصــــفوفة يف املشــــ لة هــــذ  ادرجــــه ل

ــــ ــــيلية املقدم ــــات التفص ــــلة ـاملعلوم ــــائج وتحلي ــــ نت ــــوزع تبيانـايس ــــين   امل ــــن املدرس ــــة م ــــدراء  عين وم
ـــــة املـــــديريات واملشـــــرفين اي تصـــــاص يفاملـــــدارس  ـــــة العام ـــــل املشـــــاكل  بغـــــداد يف للتربي ـــــا بتحلي قمن

 -: اـاولويته كس  ادنا  واملدرجة( 2) رقم املرفقكما يف الفرعية املرتبطة بها 
 . والتطبيق  ايكيائ  الفرع  ريج  بين الجامعات يف القبول فرص تساوم عدم:  اوًي
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 هي ــــل ا ــــترل الــــ  يــــ دم ممــــا والتطبيقــــ  ايكيــــائ  الفــــرعين بــــين الطلبــــة توزيــــع تجــــان  عــــدم:  ثانيــــق
 . البعيد ايمد   العراق  ريج 
و  مختبـــرات مـــن ايعداديـــة املـــدارس يف والتطبيقـــ  ايكيـــائ  النظـــام تطبيـــق مســـتلزمات تـــوفر عـــدم:  قثالثـــ
 . وقاعات تعليمية وسائل
 . والتطبيق  ايكيائ  الفرعين بين الدراسية املناهج توازن عدم:  رابعق
ــــدري    قــــادرة مركــــات وجــــود عــــدم:  امســــا ــــوع يف بنظــــام الخاصــــة املنــــاهج ت ــــ التن ــــائ  يمالتعل  ايكي
 .  ـوالتطبيق
 لنظــــام العملــــ  التطبيــــق متطلبــــات تــــوفير يف اي ــــرى والــــوزارات التربيــــة وزارة بــــين التعــــاون ضــــع : سادســــا
 . والتطبيق  ايكيائ  التعليم التنوع يف
 يف الــــد ول   قــــدرتهم وعــــدم والتطبيقــــ  ايكيــــائ  التعلــــيمالتنــــوع يف  نظــــام مخرجــــات ضــــع : ســــابعق
 . املعلومات تخصصية بسب  اقليمية او دولية منافسات
ـــــق ـــــ:  ثامن ـــــراءات ورـقص ـــــة اج ـــــة التوعي ـــــ العلمي ـــــ  ةـاملتعلق ـــــة بتثقي ـــــ الطلب ـــــص نـع  ايكيـــــائ  التخص
 .  ـوالتطبيق
 . والتطبيق  ايكيائ  التعليم نظام تطبيق إلقرار السابقة ايجراءات كفاية عدم:  تاسعق
 

  ـي  قويسمنسي هدف-ب
ــــدف      ــــة ته ــــ عملي ــــ  ويمالتق ــــة ال ــــدى دراس ــــة م ــــات فاعلي ــــراءات السياس ــــوعة واإلج ــــن املوض ــــل م  وزارة قب

ــــق يف التربيــــة ــــيم  نظــــام تطبي ــــوع يف التعل ــــائ التن ــــر  والتطبيقــــ  ايكي ــــائج   وأث ــــول نت ــــة قب  يف الطلب
 . الجامعات
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  ـي  قويسيوـئ ب_ج
ــــيم      ــــة لتنظ ــــع عملي ــــات جم ــــا املعلوم ــــا وتحليله ــــياغة قمن ــــدد بص ــــن ع ــــئلة م ــــةتامل ايس ــــاكل علق  باملش
 -: ايتيـة ايسئلة وشمله التقويم محل الرئيسة املش لة افرزتها الت  الفرعية
 ؟ والتطبيق  ايكيائ  الفرع  ريج  بين بالجامعات القبول يف فرص هل هنا  تساوم /1س
ـــدى /2س ـــان  م ـــع تج ـــة توزي ـــين الطلب ـــرعين ب ـــائ  الف ـــ  ايكي ـــا والتطبيق ـــ  وم ـــأثير ذل ـــل   ت ـــ  هي    ريج
 ؟ البعيد ايمد   العراق
 املـــــدارس  ـفـــــ  ـوالتطبيقـــــ م ايكيـــــائ ـالتعليـــــ نظـــــام لتطبيـــــق كافيـــــة مســـــتلزمات تتـــــوفر هـــــل  /3س

 ؟ وقاعات تعليمية وسائلو مختبرات من ايعدادية
 ؟ والتطبيق  ايكيائ  الفرعين بين الدراسية املناهج يف التوازن  مقدارما  /4س
 والتطبيق ؟ ايكيائ  التعليم بنظام الخاصة املناهج تدري ل ملةالعا املركات مدى كفاية  /5س
 لنظــــام العملــــ  التطبيــــق متطلبـــات تــــوفير يف اي ــــرى الــــوزارات و التربيـــة وزارة بــــين تعــــاون هنــــا  هـــل /6س
 ؟ والتطبيق  ايكيائ  التعليم
 
ــــدى  /7س ــــاءة م ــــات كف ــــام مخرج ــــيم نظ ــــائ  التعل ــــ ايكي ــــدرتهم  والتطبيق ــــد ول   وق ــــات يف ال  منافس
 ؟ ةةقليمي او دولية
ـــــة مـــــدى /8س ـــــة اجـــــراءات كفاي ـــــة التوعي ـــــ  املتعلقـــــة العلمي ـــــة بتثقي ـــــائ  التخصـــــص عـــــن الطلب  ايكي

 والتطبيق ؟
 ؟والتطبيق  ايكيائ  التعليم نظام تطبيق إلقرار السابقة ايجراءات مدى كفاية /9س
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  ـي  قويسم ايزـ _ا
 المعـــــايير املوضـــــوعة التنظيميـــــة والتـــــوابط التعليمـــــاتو نظمـــــةواأل القـــــوانين الهيئـــــة الرقابيـــــة تاعتمـــــد   

 -: ايتـ  وشمله التقويم نتائج لقياس
 . 2011 /لسنة( 22) رقم التربية وزارة قانون اوًي : 
 .7/9/2015  ـقرار هيئة الرأم بجلستها املنعقدة ف ثانيق : 
 . ةايعدادي للمركلة التعليم تنويع مشروع  لية :  لثقثا        
الخــــاص رة التعلــــيم العــــال  والبحــــ  العلمــــ  وزارة التربيــــة و وزالــــرابعــــق : محتــــر ايجتمــــاع املشــــتر          

 . 9/10/2016بمراجعة اجراءات شطر التعليم ايعدادم ال  ايكيائ  والتطبيق  يف 
 . والتطبيق  ايكيائ  نظام بتقويم الخاص التربوم امل تمر توصيات  امسق:       
يف ضــــوء  التعلــــيم تنويــــعمــــ  لنظــــام سادســــق : نتــــائج دراســــة وتقــــويم وزارة التعلــــيم العــــال  والبحــــ  العل      

 نتائج القبول يف الجامعات .
 
 

 :سي   ائـــ 
 اتـعدم ت اف  فرص القبول يف الجامع

ـــام  .1 ـــرار نظ ـــرل اق ـــن   ـــة م ـــة الجامعي ـــول يف الدراس ـــة للقب ـــرص مت افئ ـــوفير ف ـــ  ت ـــة ال ـــعه وزارة التربي س
  -ايكيائ  والتطبيق  ولدينا بشأن ذل  ايتـ  :لتنوع يف التعليم ا
معــــايير واضــــحة تحــــدد بموجبهــــا املســــتويات العلميــــة للطلبــــة التــــ  يــــتم لــــم تتــــع وزارة التربيــــة  .أ

ــــوزيعهم   ال ــــراغبين   اساســــها ت ــــة ال ــــع الطلب ــــذم دف ــــر ال ــــ  ايم ــــائ  والتطبيق ــــرعين ايكي ف
 .ية للتوجه بش ل كبير ال  الفرع ايكيائ  بالدراسة يف كليات املجموعة الطب
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مــــن الفـــرع ايكيــــائ  يف الجامعـــات وال ليــــات واملعاهـــد التقنيـــة ارتفـــاع اعـــداد الطلبــــة املقبـــولين  .ب
ــــ   ــــام الدراس ــــ  للع ــــالفرع التطبيق ــــة ب ــــن  2017/2018مقارن ــــة م ــــائية املقدم ــــ  ايكص ــــ  بموج وذل

ــــا ــــرة الدراس ــــ  / دائ ــــ  العلم ــــال  والبح ــــيم الع ــــم وزارة التعل ــــابهم رق ــــة ب ت ــــيط واملتابع ت والتخط
ان  ( طالـــــــ    التـــــــوال ، واملخطـــــــط البيـــــــ26698، 48822، اذ بلغـــــــه )13/3/2019   ـ( فـــــــ2130)

 -:  ـاملدرج ادنا  يوض  ذل
 

 
 
ـــة  .2 ـــوفير مخرجـــات نوعي ـــ  تحقيقهـــا هـــ  ت مـــن ضـــمن ايهـــداف التـــ  ســـع  نظـــام التنـــوع يف التعلـــيم ال

ــــيم العــــال  والتوجــــه نحــــو التخصــــ ــــول املركــــزم يف الجامعــــات للتعل ص بوقــــه مب ــــر، اي ان نتــــائج القب
ــــيم  ــــاب وزارة التعل ــــا بموجــــ  كت ــــة الين ــــة املقدم ــــال  الح ومي ــــرة الدراســــات والع ــــ  / دائ البحــــ  العلم

   -:  ـاظهرت عدم تحقيق ذل  الهدف وكايت 13/3/2019  ـ( ف2130والتخطيط واملتابعة رقم )

0

20000

40000
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من  ريج  الفرع 2018/2017اجمال  اعداد الطلبة املقبولين للعام الدراس  
ايكيائ  والتطبيق  

ايكيائ   التطبيق  
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رع ايكيـــائ  يف يف اعـــداد الطلبـــة املقبـــولين مـــن الفـــ اظهـــرت نتـــائج القبـــول املركـــزم ارتفـــاع .أ
ـــــا  ـــــوب وت نولوجي ـــــات الحاس ـــــية وتخصص ـــــات الهندس ـــــا التخصص ـــــتركة ومنه ـــــات املش التخصص
ــــا   ــــ  والجــــدول ادن ــــرع التطبيق ــــن الف ــــولين م ــــة املقب ــــداد الطلب ــــع اع ــــة م ــــات باملقارن املعلوم

 -:ذلـ  امثلة    يوض 
الفرع  القسم اسم الجامعة

 ايكيائ  
ع الفر
 تطبيق ال

 33 71 الهندسة املسي  جامعة بابل
 85 177 الهندسة جامعة كربرء
 27 51 هندسة املعلومات جامعة النهرين 
 115 228 هندسة ايل ترونيات جامعة نينوى 
ال لية التقنية 
 الوسط 

التقنيات الهندسية ال هربائية و 
 ايل ترونية

104 91 

 144 231 ات الرياضيات والحاسب جامعة املوصل
 88 207 ت نولوجيا املعلومات جامعة البصرة
 24 130 الرياضيات والحاسبات جامعة ت ريه
 86 184 الحاسوب وت نولوجيا املعلومات جامعة القادسية 

 
ــــن  ريجــــ  الفــــرعين  .ب ــــانية أو ايدبيــــة م ــــة املقبــــولين يف ال ليــــات اينس ــــاع اعــــداد الطلب ارتف

وهـــــذا يشـــــير الـــــ  ان نظـــــام التنـــــوع يف  2017/2018اســـــية ايكيـــــائ  والتطبيقـــــ  للســـــنة الدر
ــــة  ــــة للتربي ــــ  اشــــارت اليهــــا ايســــتراتيجية الوطني ــــالج التحــــديات ايساســــية الت ــــم يع ــــيم ل التعل

ــــال  وامل ــــيم الع ــــاق )والتعل ــــة بالتح ــــانية %30تمثل ــــات انس ــــ  بتخصص ــــرع العلم ــــة الف ــــن طلب ( م
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( يوضـــ  امثلـــة 3واملرفـــق رقـــم )وادبيـــة يف الجامعـــات ممـــا يشـــ ل هـــدر يف الطاقـــات العلميـــة 
 عن ذل  .

ــــ  ) .3 ــــام الدراس ــــزم للع ــــول املرك ــــ  للقب ــــل الطال ــــة دلي ــــا بدراس ــــرل قيامن ــــن   ــــدم 2018/2019م ( املق
ــــاب وزارة  ــــ  كت ــــم بموج ــــة رق ــــيط واملتابع ــــات والتخط ــــرة الدراس ــــ  العلم /دائ ــــال  والبح ــــيم الع التعل

ـــــ  1356) ــــأث 17/2/2019( ف ــــدى ت ــــا م ــــول يف الجر يكظن ــــو طــــة القب ــــات بنظــــام التن ــــيم امع ع يف التعل
 -وكايتـ  :

ــــ  ي ــــون فيهــــا القبــــول مقتصــــر   فــــرع دون اي ــــر  محدوديــــة   -أ  ايقســــام املتخصصــــة يف الجامعــــات الت
ـــن ا ـــة بايقســـام املشـــتركةم ـــ  مقارن ـــائ  والتطبيق ـــرعين ايكي ـــن التخصـــص لف ـــدف م ـــ  ضـــياع اله ـــا يشـــير ال ، مم

 .  املب ر يف مركلة ايعدادية
ام التنــــوع يف التعلــــيم تخصــــيص بعــــت املــــواد للفــــرع التطبيقــــ  ومنهــــا املــــواد )علــــم ايرض، لــــزم نظــــا  -ب 

ايكيـــاء، اي ان  طـــة القبـــول املركـــزم يف الجامعـــات علـــم ايقتصـــاد( وا ـــرى مخصصـــة للفـــرع ايكيـــائ  كمـــادة 
ـــمنه اقســـام مشـــتركة ل ـــر الفـــرعين ممـــا ســـب  اربـــا  للطلبـــة لعـــدم ت امـــل املعلومـــات التـــ  درســـوها  تت

 -ات :ـضمن املركلة ايعدادية والجدول ادنا  يوض  امثلة   بعت ايقسام املشتركة يف الجامع
لدراسة فرع ا القسـم اسم ال لية اسم الجامعة

 ايعدادية
جامعة 
 ال وفة

 اكيائ  / تطبيق  علم ايرض العلوم

جامعة 
 البصرة

 اكيائ  / تطبيق  علوم الحياة العلوم

جامعة 
 بغداد

التربية للعلوم الصرفة/ ابن 
 الهيئة

 اكيائ  / تطبيق  ال يمياء
 اكيائ  / تطبيق  الفيزياء
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ـــــداد  .4 ـــــة اع ـــــائج دراســـــة ومقارن ـــــة للســـــنوات اظهـــــرت نت ـــــات ايهلي ـــــولين يف الجامعـــــات وال لي املقب
( املقدمـــــة مـــــن وزارة التعلـــــيم العـــــال  والبحـــــ  العلمـــــ  / دائـــــرة التعلـــــيم 2017/2018،  2016/2017)
زيـــادة توجـــه  10/3/2019  ـ( فـــ3656لجـــامع  ايهلـــ  / شـــعبة بيانـــات الطلبـــة بموجـــ  كتـــابهم رقـــم )ا

ريجـــ  الفـــرع ايكيـــائ  وذلـــ  يرتفـــاع معـــديت الحـــدود الطلبـــة الـــ  ال ليـــات ايهليـــة بـــاأل ص مـــن  
ـــ   ـــة ال ـــن الطلب ـــد م ـــع العدي ـــا دف ـــة مم ـــات الح ومي ـــمن ال لي ـــة ض ـــات الطبي ـــول يف التخصص ـــدنيا للقب ال

ـــة البحـــ ـــة   عـــن فـــرص للقبـــول يف ال ليـــات ايهلي ـــاء مالي ـــة اعب ـــ  تحمـــل اوليـــاء امـــور الطلب ـــذم ادى ال وال
 -  :ــزم ويتت  ذل  من ايتبسب  عدم تحقق رغباتهم يف القبول املرك

 زيـــادة املقاعـــد الدراســـية يف اقســـام التخصصـــات الطبيـــة يف اغلـــ  ال ليـــات ايهليـــة واملرفــــق  .أ
( 2017/2018بـــــة املقبـــــولين لســـــنة ) ارتفـــــاع اعـــــداد الطل( يوضـــــ  بعـــــت ايمثلـــــة  4رقــــم )

 ( .2016/2017مقارنًة باعدد املقبولين يف سنة )
يف بعــــت ال ليــــات ايهليــــة  ــــرل الســــنة املفتوكــــة لتخصصــــات الطبيــــة ســــام االتوســــع يف اق .ب
ــــم )2017/2018) ــــق رق ــــنة الســــابقة واملرف ــــًة بالس ــــ5( مقارن ــــت ايمثل ــــ  بع ــــام ( يوض ة   ايقس

 طلبة املقبولين فيها .ة املفتوكة وأعداد الالجديد
 

س يقسـيج ستو يعسي ط ببس سي ف عزنسيالحزائتسةي  طبزقتس سهزكلسخ يجتسي  
التعلــــيم أ ــــرل يف التــــوازن بــــين الفــــرعين األكيــــائ  يف تنــــوع الصــــاك  عمليــــة تطبيــــق نظــــام  .5

ــــ ــــاءات ايجمالي ــــة ايكص ــــرت دراس ــــد اظه ــــ  وق ــــوالتطبيق ــــن املديري ــــادرة ع ــــيط ة الص ــــة للتخط ة العام
للصـــــفوف الخـــــام  والســـــادس ايعـــــدادم  2017/2018، 2016/2017ربـــــوم يف ســـــنوات تطبيـــــق النظـــــام الت
 -:  ـاألت
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ـــــالفرع التطبيقـــــ  يف  بلغـــــه نســـــبة .أ ( %42، %40صـــــفوف الخـــــام  والســـــادس )امللتحقـــــين ب
للســــنوات  للفــــرعين ايكيــــائ  والتطبيقــــ   التــــوال  مــــن ةجمــــال  عــــدد الطلبــــة املســــجلين 

( يف العـــــــام الدراســـــــ  %41، %33وانخفتـــــــه هـــــــذ  النســـــــبة الـــــــ  ) 2016/2017الدراســـــــية 
 -  :ـوالجدول ادنا  يوض 2017/2018

 
                      

 السنة الدراسية                                                                                    
 السادس ايعدادم  الخام  اعدادم

النسبة ال   اعداد الطلبة
اجمال  
 امللتحقين 

النسبة ال   اعداد الطلبة
اجمال  
 امللتحقين

أكيائ تطبيق  أكيائ 
 م

تطبيق
 م

تطبيق اكيائ   تطبيق  اكيائ  
 م

2016/2017 103394 68872 60% 40% 130177 95249 58% 42% 
2017/2018 126525 61138 67% 33% 165971 113124 59% 41% 

                                                                 
كمــــا قــــدمه يف وزارة التعلــــيم العـــــال  والبحــــ  العلمــــ  / دائـــــرة الدراســــات والتخطــــيط واملتابعـــــة            

 الدراســــية ملعــــدة   ضــــوء نتــــائج القبــــول للســــنواتالتقــــارير ا 2019 /29/1  ـ( فــــ772بموجــــ  كتــــابهم رقــــم )
ـــــة 2018/2019،  2018 / 2017)  ـــــ  والبالغ ـــــرع التطبيق ـــــن الف ـــــة املتخـــــرجين م ـــــاض نســـــبة الطلب ـــــة انخف ( مبين
 (   التوال  من اجمال  عدد الطلبة املتخرجين من الفرعين ايكيائ  والتطبيق  .37%،  32,2%)

ــــ  ا .ب ــــالفرع التطبيق ــــين ب ــــات امللتحق ــــين والبن ــــن البن ــــة م ــــداد الطلب ــــوازن اع ــــدم ت ــــفه ع ذ كش
قبـــــل املديريـــــة العامـــــة للتخطـــــيط التربـــــوم للســـــنوات  إلجماليـــــة املعـــــدة مـــــنايكصـــــاءات ا
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( عـــــن ارتفـــــاع اعـــــداد البنـــــين امللتحقـــــين بـــــالفرع التطبيقـــــ  2017/2018، 2016/2017الدراســـــية )
ــــبة ) ــــه النس ــــرع اذ بلغ ــــ  الف ــــات يف نف ــــداد البن ــــًة بأع ــــادس مقارن ــــ  الس (   %64، %66للص

 -  :ـدنا  يوض  ذلالتوال  والجدول ا
     

 السنة الدراسية      
 الص  السادس التطبيق  الص  السادس ايكيائ 

 بنون 
(1        ) 

 بنات
(2) 

 اجمال  
(3) 

 نسبة 
1/3 

 بنون 
(1        ) 

 بنات
(2) 

 اجمال  
(3) 

 نسبة 
1/3 

2016/2017 62171 68006 130177 48% 63229 32020 95249 66% 
2017/2018 81632 84339 165971 49% 72765 40356 113121 64% 

 
ــــرزت  .ج ــــ  وب ــــائ    التطبيق ــــرع ايكي ــــة للف ــــن تفتــــيل الطلب ــــة ع كشــــفه ايكصــــاءات اإلجمالي

ومنهــــا )ديــــال ، بابــــل، هــــذ  الحالــــة بشــــ ل واضــــ  يف بعــــت مــــن املــــديريات العامــــة للتربيــــة 
ـــم ) ـــق رق ـــط( واملرف ـــ ، واس ـــرخ ايول ـــ  6ال  ـــائ( يوض ـــالفرع األكي ـــين ب ـــة امللتحق ـــداد الطلب   يف اع

 . (2017/2018، 2017/ 2016،  2015/2016) الص  الخام  األعدادم للسنوات
 
ــــروع  .6 ــــة املش ــــيم ان اهمي ــــوع يف التعل ــــام التن ــــروع نظ ــــا ملش ــــتهل طركه ــــة يف مس ــــدت وزارة التربي اك

قمنــــا بدراســــة نســــ  وعليــــه  تتجلــــ  يف التقليــــل مــــن الهــــدر التربــــوم املتمثــــل بالرســــوب والتســــرب،
 -  :ـا ايتالعامة للدراسة ايعدادية ولدينا بشانهالنجاح يف ايمتحانات 

ــــابهم  .أ ــــ  كت ــــات بموج ــــويم وايمتحان ــــة للتق ــــة العام ــــن املديري ــــة م ــــاءات املقدم ــــرت ايكص اظه
ان نظــــام التنــــوع يف التعلــــيم ايكيــــائ  والتطبيقــــ  لــــم يحقــــق أثــــر  14/1/2019  ـ( فــــ804رقــــم )

للدراســــة ايعداديــــة وأدنــــا  مقارنــــة ة معــــديت النجــــاح يف ايمتحانــــات العامــــة ملحــــوز يف زيــــاد
 -:ام ـس  النجاح قبل وبعد تطبيق النظبين ن
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 نس  النجاح يف األمتحانات العامة للدراسة ايعدادية )%(
 السنة الدراسية

 
قبل تطبيق 
 النظام

 بعد تطبيق النظام

 تطبيق  اكيائ  الفرع العلم 
2013/2014 59,85 - - 
2014/2015 48,97 - - 
2015/2016 51,90 - - 
2016/2017 - 59,15 47,65 
2017/2018 - 48,83 47,73 

ــــر عــــن نســــ  النجــــاح يف املــــواد األساســــية للفــــرعين  .ب ــــاهج تقري ــــة العامــــة للمن قــــدمه املديري
ـــــوع يف  ـــــام التن ـــــق نظ ـــــاس لتطبي ـــــنة األس ـــــ  يف س ـــــائ  والتطبيق ـــــيم األكي  2016/2017التعل

ــــية  ــــنة الدراس ــــائج الس ــــع نت ــــة م ــــلة  2015/2016باملقارن ــــام يف دروس املفاض ــــق النظ ــــل تطبي قب
فــــرع التطبيقــــ  و )ال يميــــاء، ايكيــــاء( للفــــرع األكيــــائ  وأظهــــرت النتــــائج )الرياضــــيات، الفيزيــــاء( لل

 نســـ  يفيف نســـ  النجـــاح اإلجماليـــة بعـــد تطبيـــق النظـــام وانخفـــاض واضـــ   قطفيفـــ قارتفاعـــ
ــــ  يف  ــــاح الفــــرع التطبيق ــــاء(، ونشــــنج ــــا الــــ  ان التعلــــيم يف مــــواد )الرياضــــيات، الفيزي ير هن

الـــ   مـــة املتعلقـــة بـــالعلوم األ ـــرى أضـــافةة األعداديـــة يتطلـــ  أكتســـاب املفـــاهيم العااملركلـــ
 -اح :ـاملناهج املتخصصة وأدنا  نتائج مقارنة نس  النج

 نس  النجاح يف األمتحانات العامة )%(
املواد 
 الدراسية

2015/2016 
الفرع 
 العلم 

2016/2017 2016/2017 
مجموع نس  النجاح األكيائ  

 (2والتطبيق  )

الفرق بين 
نس  
 النجاح

 أكيائ  تطبيق 
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(1) (2-1) 

 2,72 83,12 91,68 74,56 80,40 الرياضيات
 0,64 87,09 91,1 83,08 86,45 الفيزياء
 2,77 90,41 92,73 88,09 87,64 ال يمياء
 2,7 تدرس يف الفرع ايكيائ   92,09 - 89,39 ايكياء

 
 

ع يف التعلــــيم بمعــــديت الطلبــــة الحاصــــلين وة التــــ  اكــــدثها تطبيــــق نظــــام التنــــوبــــرزت الفجــــ .ج
موجـــ  التقريـــر بفـــأكثر و املتخـــرجين مـــن الفـــرعين التطبيقـــ  واإلكيـــائ  وذلـــ   90  درجـــة 

ـــذم اظهـــر تم ـــن  ـــوع ال ـــيم نظـــام التن ـــيم العـــال  والبحـــ  العلمـــ  لتقي ـــل وزارة التعل ـــن قب املعـــد م
ــــة الفــــرع ايك ــــر طلب ــــق معــــديت مرتفعــــة بصــــورة اكب ــــائ  مــــن تحقي ــــا  يوضــــ  ي والجــــدول ادن

 -: 2017/2018املعديت املسجلة للعام الدراس  
 

تطبيق اكيائ  ةـالفئ
 م

نسبة 
 ايكيائ 

 %99,5 5 1152 فأكثر 100
 %96,6 381 11003 100ال   95من  
 % 87 1338 9073 95ال   90من 
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  سـ   زيبس  طبزاستناعسي   و س سي مدىستويف سيملس  زماتسي    و
ــــوفير املســــتلزمات التــــرورية لنجاكهــــا ودعمهــــا وتســــهيل مــــن  .7 ــــة ت ــــة التربوي ــــق اينظم ــــات تطبي موجب

عمليــــة الفهــــم لــــدى الطلبــــة املســــتفيدين مــــن تطبيــــق نظــــام التنــــوع يف التعلــــيم ولــــدينا بخصــــوص 
 -  :ـذل  ايت
ـــم م .أ ـــه يت ـــام ان ـــق النظ ـــزات يف تطبي ـــم املرت  ـــدى اه ـــو ان اك ـــان  فه ـــا الث ـــرم، ام ـــين ايول نظ نهج

يســـــتعانة بامل سســـــات او املراكـــــز الح وميـــــة القـــــادرة   تـــــوفير فـــــرص تطبيقــــ  يتطلـــــ  ا
 التعليم الت  يحتاجها الطلبة وهو مالم يتم توفير  . 

ـــم يـــتم تـــدري  لـــم يـــتم تهيئـــة البنـــ  التحتيـــة للمـــدارس قبـــل الشـــروع يف ت .ب طبيـــق النظـــام كمـــا ل
 ات النظام .  طرائق التدري  الحديثة الت  تتماش  مع متطلب املدرسين واملشرفين

ــــل  .ج ــــة وور  العم ــــة واملــــواد املختبري ــــات واملســــتلزمات مــــن ايجهــــزة الحديث ــــوفر ايم اني عــــدم ت
راتهم التــــ  تتناســــ  مــــع املنــــاهج الدراســــية للفــــرعين ايكيــــائ  والتطبيقــــ  بهــــدف رفــــع قــــد

 العلمية.
ـــاهج  .د ـــة للمن ـــة العام ـــدد املديري ـــم تح ـــ  )الل ـــا كس ـــ  توفره ـــتلزمات الواج ـــية( املس ـــدات القياس وك

لتطبيـــق نظــــام التنــــوع يف التعلـــيم وتطــــوير  مســــتقبًر، اذ اشــــارت املديريـــة الــــ  نقــــا  عامــــة 
ـــق ـــا كالي ـــوفر منه ـــا مت ـــ  م ـــتنادال ال ـــا اس ـــتلزمات وكمياته ـــة املس ـــد طبيع ـــة يف تحدي ـــها الدق  ينقص

 وما ينبغ  توفير  لتطبيق النظام .
   تربيـــــة بغـــــداد الرصـــــافة ايولـــــ  وال ـــــرخ ايولـــــ  الـــــ  وجـــــود نقـــــص مـــــن مـــــديريتاشـــــارت كـــــل هــــــ. 

ـــــــا  ـــــــورة ومنه ـــــــاح املتط ـــــــائل اييت ـــــــرات ووس ـــــــي  واملختب ـــــــية والحواس ـــــــة املدرس ـــــــدد ايبني  يف ع
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ق نظــــام التنــــوع يف ( كيــــ  لــــم يــــتم اســــت مال مســــتلزمات تطبيــــipad ،Data show)الســــبورات الذكيــــة، 
 .  التعليم
 

ستـعزنسيالحزائتسةي  طبزقي د يوزبس زنسي ف سي  وي نس سيمل اه 
ـــديلها  .8 ـــاهج وتع ـــة تطـــوير املن ـــرز اهمي ـــوم وتب ـــان النظـــام ترب ـــن ارك ـــن اساســـ  م يعـــد املـــنهج الدراســـ  رك

ـــاء  ـــد التخصـــص كأســـاس جـــوهرم لبن ـــه يعتم ـــيم ل ون ـــوع يف التعل ـــق نظـــام التن ـــع تطبي ـــدينا م النظـــام، ول
 -  :ـم التنوع يف التعليم ايتبشأن املناهج الدراسية املعتمدة بعد تطبيق نظا

املديريــــة العامــــة للمنــــاهج بأعــــداد وتــــألي  كتــــ  جديــــدة ل ــــل مــــن  عـــدم قيــــام وزارة التربيــــة / .أ
ــــاهج املعــــدة مســــبقق للصــــفين  ــــ  تــــم تقســــيم فصــــول املن الفــــرعين ايكيــــائ  والتطبيقــــ  كي

ــــوازن االخــــام  والســــاد ــــر   ت ــــا اث ــــ  مم ــــائ  والتطبيق ــــرعين ايكي ــــ    الف ــــداد س العلم ع
ـــول متسل ـــية معـــدة بفص ـــاهج الدراس ـــم املن ـــا ان معظ ـــنهج و صوص ـــل اي ـــر امل ـــدهما ي م ـــلة اك س

ـــة تـــألي   ـــاء ماليـــة نتيج ـــ  تحمـــل اعب ـــباب ذلـــ  لتجن ـــة للمنـــاهج اس ـــررت املديريـــة العام ـــد ب وق
   .( يوض  ذل7وطبع كت  جديدة واملرفق رقم )

ـــاءت اوا .ب ـــ  ج ـــ  كي ـــي  ال ت ـــان تنق ـــ يل لج ـــة بتش ـــأ ر وزارة التربي ـــدء ت ـــد ب ـــان بع ـــ يل اللج ـــر تش م
منـــذ بدايـــة العـــام ل ـــل فـــرع ممـــا ادى الـــ  عـــدم وجـــود منـــاهج محـــددة  22/9  ـالعـــام الدراســـ  فـــ

 -ان :ـولغاية انجاز تل  اللجان اعمالها، والجدول ادنا  يوض  تواري  تش يل تل  اللج

ـــــــــــــر  تاري  تش يلها اسم اللجنة ايم
 الوزارم

ــــاء ــــاب الفيزي ــــي  كت ــــة تنق ــــ لجن ــــفيوال يمي ن اء للص
 الخام  والسادس ايعدادم

8/3/2016 13204 
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ــرض  .ج ولغ

ــــــــرف  التع
مفــــردات املنــــاهج بــــين الفــــرعين ايكيــــائ    مــــدى فاعليــــة اجــــراءات وزارة التربيــــة يف توزيــــع 

ـــام ـــن نظ ـــدف م ـــق اله ـــ  يف تحقي ـــ  اراء  والتطبيق ـــوع ال ـــن الرج ـــد م ـــان يب ـــيم ك ـــوع يف التعل التن
 -  :ـهذا املجال الت  كشفه ايتاملشرفين اي تصاص يف 

ين توزيـــع مفـــردات املـــنهج لـــم ي ـــن موفقـــا بــــين الفـــرعين ايكيـــائ  والتطبيقـــ  وذلـــ  لحاجـــة الفــــرع اوًي : 
ــــرق وامل ــــدة ط ــــة بع ــــاديت ال يميائي ــــة املع ــــا موازن ــــتركة ومنه ــــات مش ــــ  معلوم ــــرع ال ــــرال يف الف ــــود كص وج

ــــر كاجــــ ــــد ل يف الوكــــدات التطبيقــــ  يف كــــين ان الفــــرع ايكيــــائ  هــــو ايكث ة لهــــذ  املعلومــــات كونهــــا ت
ــــة ا ــــاء ملركل ــــنهج الفيزي ــــذ  املشــــ لة يف م ــــرر ه ــــة وتت  ــــة الطبي ــــة يف املجموع لســــادس الدراســــية الجامعي

 ايعدادم .
ـــق :  ـــم يطـــور ثاني ـــ  ل ـــائ  كي ـــاملنهج ايكي ـــاء ب ـــزال ن عـــدم ايرتق ـــر ت ـــة ف ـــ  للمجموعـــة الطبي ـــل الطال ـــ  لتأهي ف

 املناهج القديمة .
ـــق :  وبشـــ ل ينـــاهز التطبيقـــ  يف الوقـــه الـــذم كـــان مـــن املفتـــرض ضـــخامة مـــنهج الرياضـــيات لإلكيـــائ   ثالث
 . لركيائ وا تزاله بالنسبة  التطبيق يف فيه التوسع 

ـــرع ـــن الف ـــررة م ـــاهج املق ـــن املن ـــيع م ـــت املواض ـــذف بع ـــق : ك ـــاد يف رابع ـــاء وايقتص ـــادت  ال يمي ـــاأل ص مل ين وب
 ون فيه الطال  بأم  الحاجة لتل  املواضيع .الوقه الذم ي 
: كـــذف عـــدد كبيـــر مـــن صـــفحات املـــواد يف الفـــرع التطبيقـــ  اثـــر   املســـتوى العلمـــ  للطالـــ   امســـق 

ـــذف ) ـــم ك ـــ  ت ـــفحة 255كي ـــاد( ص ـــرع ايكيـــائ مـــن م ـــا يف الف ـــاء، ام ـــذفف ة ال يمي ـــف الح ـــد بل  ( صـــفحة92) ق
 .مما اثر سلبق   الجان  العلم  للطلبة  لنف  املادة

ــــة تنقــــي   ــــاب لجن للصــــفين الخــــام   الرياضــــياتكت
 والسادس ايعدادم

18/2/2016      9409 
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يــــائ  ممــــن ي تتــــاح لهــــم فرصــــة الحصــــول   املجموعــــة وجــــود غــــبن لحــــق بطلبــــة الفــــرع ايك سادســــا : 
مـــع الطبيـــة كيـــ  ســـيجد طالـــ  الفـــرع ايكيـــائ  نفســـه يف كـــال قبولـــه يف كليـــات الهندســـة قـــد قبـــل 

 . طال  من  ريج  الفرع التطبيق  كاصل   معدل اقل من معدله
زيــــادة عــــدد الشــــع  يف املــــدارس نتيجــــة يســــتحداث فــــرع جديــــد   الــــرغم مــــن ان اغلــــ    ســــابعا :

 . من عدم استيعاب ابنيتها املدرسية لفت  شع  اضافيةاملدارس تعان  

سزبـكفايبسي هزئاتسي  د يس
ات التدريســــية بعــــد تطبيــــق نظــــام التنــــوع يف التعلــــيم ايكيــــائ  والتطبيقــــ  للوقــــوف   كفايــــة الهيئــــ. 9

ــــ ــــات قمن ــــة الحاجــــة للمرك ــــرخ ايولــــ / التدريســــية ا بدراس ــــة يف بغــــداد/ ال  ــــديريات العامــــة للتربي يف امل
 -  :ـايتالرصافة ايول / الرصافة الثانية ولدينا بشأنها  / ال رخ الثانية
بأعــــداد الحاجــــة مــــن املدرســــين لســــد يــــة )عينــــة التــــدقيق( املــــديريات العامــــة للتربلــــم تقــــم  .أ

لفــــرعين التطبيقــــ  واإلكيــــائ  كيــــ  قــــدمه تلــــ  لالــــنقص الحاصــــل يف املركــــات التدريســــية 
ــــمنة  ــــة متت ــــة الثانوي ــــة للمركل ــــورة اجمالي ــــية بص ــــات التدريس ــــن املرك ــــا م ــــديريات كاجته امل

 -ا  :ـوكما موض  يف الجدول ادن ،الفرع ايدب 
الرصافة  مديرية تربية
 ايول 

يرية تربية الرصافة مد
 الثانية

مديرية تربية ال رخ 
 ايول 

مديرية تربية ال رخ 
 الثانية

 العدد املادة العدد املادة العدد املادة العدد املادة
 39 اسرمية 5 اسرمية 150 اسرمية 85 اسرمية
 52 لغة عربية 24 لغة عربية 155 لغة عربية 85 لغة عربية
لغة  80 ن ليزيةلغة ا

 ان ليزية
لغة  125

 ان ليزية
لغة  4

 ان ليزية
63 

 33 اجتماعيات 22 رياضيات 50 اجتماعيات 60 اجتماعيات
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 65 رياضيات 4 كيمياء 50 فيزياء 85 رياضيات
 27 فيزياء 3 فيزياء 50 كيمياء 

 22 كيمياء 5 اجتماعيات 50 اكياء
 24 اكياء 2 فنية 20 فنية
 14 فنية 2 ضةريا 20 رياضة

 17 رياضة 1 فرنس 
   1 كاسوب 15 كردم
   3 اكياء 20 كاسوب

 
ــــات      ــــا للمرك ــــن كاجته ــــة م ــــة الرصــــافة الثاني ــــة تربي ــــديرات مديري ــــاع تق ــــر  ارتف ــــدول اع ــــن الج ــــظ م يرك

 التدريسية .
 

ــــم  .ب ــــم تق ــــل ــــة ديرياتامل ــــة ل العام ــــعلتربي ــــ بتوزي ــــرعين التطبيق ــــية   الف ــــات التدريس   املرك
ـــدد  ـــرع مح ـــدري  ف ـــهم بت ـــد تخصص ـــين عن ـــدى املدرس ـــاءة ل ـــق كف ـــائ  لتحقي ـــحه واإلكي ـــد اوض وق

ــــة  ــــية للمركل ــــات التدريس ــــال  املرك ــــل اجم ــــبلهم تمث ــــن ق ــــة م ــــداد املقدم ــــديريات ان ايع امل
ــــر ــــة الف ــــة ول اف ــــ  اوايعدادي ــــة يف ت لي ــــرو  يدارة املدرس ــــر مت ــــدري  ع وان ايم ــــين بالت ملدرس
ـــ   ـــر وكس ـــرع دون اي  ـــ  يف ف ـــ دم ال ـــذم ي ـــر ال ـــة، ايم ـــواد الحاج ـــدري  امل ـــاءة يف ت ـــل ال ف تقلي
ــــين، ــــص املدرس ــــدم تخص ــــية يف  لع ــــات التدريس ــــداد املرك ــــال  اع ــــ  اجم ــــا  يوض ــــدول ادن والج
 املديريات عينة التدقيق .

  
 املجموع العام الدراس  املديرية
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 الرصافة ايول 
*للمـــــــركلتين  ـــــــام  

 وسادس

2015/2016 2197 
2016/2017 1757 
2017/2018 1011 

 1364 2015/2016 الرصافة الثانية
2016/2017 1475 
2017/2018 1582 

 ال رخ ايول 
 *لسنة واكدة فقط

2018/2019 452 

 1708 2015/2016 ال رخ الثانية
2016/2017 1700 

       
ــــية       ــــوادر التدريس ــــداد ال  ــــاقص يف اع ــــود تن ــــ  وج ــــر  يتت ــــدول اع ــــن الج ــــدوم ــــديريات يف م يف  هاوتزاي

مـــديريات ا ـــرى ممـــا يشـــير الـــ  عـــدم قيـــام وزارة التربيـــة باتخـــاذ اجـــراءات محـــددة ل افـــة املـــديريات لتعزيـــز 
ـــ  املـــر  ـــائ  والتطبيق ـــق النظـــام ايكي ـــد تطبي ـــدم اتســـاق بع ـــن ع ـــدول ع ـــواردة يف الج ـــام ال ـــا تفصـــ  ايرق ، كم

ـــ ـــ  م ـــرخ ايول ـــة ال  ـــة تربي ـــية ملديري ـــات التدريس ـــداد املرك ـــديرياع ـــاق  امل ـــة ع ب ـــر الرقع ـــن كب ـــرغم م ات   ال
 الجغرافية للمديرية .

 
يعـــد املـــدرس اكـــد املحـــاور الرئيســـية يف العمليـــة التربويـــة ولـــذل  يبـــد مـــن ايرتقـــاء بمســـتوا  العلمـــ  . 10

ايكيــــائ   لررتقــــاء بالنظــــام التعليمــــ  و صوصــــا اذا كــــان نظــــام تعليمــــ  جديــــد كنظــــام التنــــوع يف التعلــــيم
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النظــــام  التطويريــــة املقامــــة لتطــــوير ال ــــادر التدريســــ  عنــــد تطبيــــق ص الــــدورات ، ولــــدينا بخصــــووالتطبيقــــ
 -  :ـايت

ــــز  .أ ــــام مرك ــــن قي ــــرغم م ــــوث و  ال ــــداد  البح ــــة ألع ــــة العام ــــأعرم املديري ــــة ب الدراســــات التربوي
 املعلمــــين والتــــدري  والتطــــوير التربــــوم بتوصــــيات املــــ تمر التربــــوم الخــــاص بتقــــويم نظــــام

والتــــ  تتــــمنه  3/4/2018( فـــــ  305بموجــــ  كتــــابهم رقــــم ) بيقــــ ايكيــــائ  والتط نــــوعتال
تخصصــــــة للمدرســــــين يف املركلــــــة ايعداديــــــة املتطويريــــــة والتدريبيــــــة الدورات الــــــاقامــــــة 

ــــــدري  الإلكســــــابهم مهــــــارات وطرائــــــق  ــــــة الت ــــــائ  والتطبيقــــــ  اي ان املديري خاصــــــة باإلكي
ــــة بهــــذا ال ــــذ ام دورات تدريبي ــــم تنف ــــ  عــــدم ورودهــــا ضــــمن املــــذكورة ل ــــررت ذل ــــد ب شــــأن وق

ـــ  ان  ـــا ال ـــير هن ـــة ونش ـــة للتربي ـــديريات العام ـــة للم ـــات التدريبي ـــبق اايكتياج ـــذكورة س ـــة امل ملديري
ــــز  ــــه مرك ــــة الدراســــاتالبحــــوث ووان  اطب ــــ التربوي ــــه بعزمهــــا ع ــــذا ألعرم ــــة دورات يف ه ن اقام

 . 23/4/2018( فـ  1217وذل  بموج  كتابهم رقم ) املجال
ـــ .ب ـــدى قيامن ـــة ل ـــدورات التدريبي ـــن ال ـــدقيق ع ـــة الت ـــة عين ـــة للتربي ـــديريات العام ـــات امل ـــص اجاب ا بفح

ــــ   ــــبلهم اتت ــــن ق ــــة م ــــ  املقام ــــائ  والتطبيق ــــيم ايكي ــــوع يف التعل ــــام التن ــــة بنظ املتخصص
ــــة لتطــــوير مركاتهــــا التدريســــية كــــول  ــــة  للتربي ــــديريات العام ــــه موكــــد للم عــــدم وجــــود توجي

ـــ ـــال  ك ـــد وبالت ـــام الجدي ـــا  تالنظ ـــ  ان هن ـــا موض ـــبلهم وكم ـــن ق ـــذة م ـــراءات املتخ ـــاوت يف ايج ف
   -: ـا ـيف الجدول ادن

 
اســــــــم املديريــــــــة 

 العامة للتربية
 نوع الدورات رقم ال تاب وتاريخه

 لم يتم تنفيذ ام دورات 20/2/2019)بر( فـ   الرصافة ايول 
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ــــــــاء تنشــــــــيطية ملــــــــادة  4/2/2019( فـ  6885) الرصافة الثانية  الفيزي
للمــــركلتين املتوســــطة وايكيــــاء و
 وايعدادية

 دورات متخصصة بنظام التنويع 30/1/2019( فـ  5049) ال رخ ايول 
ــــــــــــة  28/2/2019( فـ  13946) ال رخ الثانية  ــــــــــــات تدريبي دورات وكلق

لر تصاصـــــــــــــات ايكيـــــــــــــائ  
ـــــــاء،  ـــــــواد )اكي ـــــــ  للم والتطبيق

 اقتصاد( 
 
 

س سـسي    زت اةنسي و ي يتسيالخ ىس  سهزلستطبزاستناعسي   و س 
ــــيم  . ضــــع 11 ــــوزارة، ومنهــــا وزارة التعل ــــة والجهــــات الســــاندة مــــن  ــــارج ال ــــين وزارة التربي التعــــاون والتنســــيق ب

العـــال  والبحـــ  العلمـــ    وجـــه الخصـــوص اذ قـــدمه الينـــا وزارة التربيـــة محتـــر اجتمـــاع اللجنـــة املشـــ لة 
ــــم ) ــــوزراء رق ــــ  ال ــــة ملجل ــــة العام ــــاب ايمان ــــ  كت ـــــ  5103بموج ــــة بمر 18/2/2016( ف ــــراءات والخاص ــــة ايج اجع
الـــ  فــــرعين يف املركلـــة ايعداديـــة للفـــرع العلمـــ  املتخـــذة يف وزارة التربيـــة فيمـــا يتعلـــق بشـــطر التعلــــيم 

ــــاري   ــــ  بت ــــ  العلم ــــال  والبح ــــيم الع ــــع وزارة التعل ــــ ( م ــــائ  والتطبيق ــــا )ايكي ــــ   9/10/2016هم ــــذم اوص وال
ــــام الدراســــ   ــــرورة تقــــويم املشــــروع يف الع ــــائج القبــــول يف الجامعــــات واعــــادة  2017/2018بت   ضــــوء نت

تطبيـــق نظـــام التنــــوع يف النظـــر باملشـــروع يف ضـــوء التقــــويم ومـــن  ـــرل قيامنــــا بمتابعـــة ودراســـة نتــــائج 
ــــق  ــــ  صــــاكبه تطبي ــــرز املعوقــــات الت ــــ  كــــددت اب ــــارير ايشــــراف اي تصاصــــ  الت ــــايطرع   تق ــــيم ب التعل

 -:ن مع الجهات  ارج الوزارة يكظنا ايتـ  النظام ومجايت القصور يف التعاو
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لــــذم ضــــع  التنســــيق الحاصــــل بــــين وزارة التربيــــة ووزارة التعلــــيم العــــال  والبحــــ  العلمــــ  وا .أ
ت ـــاف  فـــرص القبـــول يف الجامعـــات الح وميـــة وبالتـــال  زيـــادة بشـــ ل واضـــ  يف عـــدم انع ـــ  

 ايقبال   الجامعات ايهلية .
ـــال   .ب ـــيم الع ـــز وزارة التعل ـــنعج ـــات ع ـــوفير كلي ـــ ت ـــتيعاب منض ـــة يس ـــة الطبي ـــة  املجموع ـــداد الطلب اع

 . %95 ريج  ايكيائ  ذوم املعديت العالية والت  تجاوزت 
مـــن الـــوزارات التـــ   وغيرهـــاتعـــاون بـــين وزارة التربيـــة ووزارة الصـــناعة او وزارة الصـــحة  عـــدم وجـــود .ج

ــــن  ــــوزارةيم  ــــدعم ل ــــدم ال ــــة  ان تق ــــادة التربي ــــا ومرابايف ــــن مختبراته ــــة م ــــايت تطبيقي ــــا كح فقه
 ة .ـللطلب

 

سبسـيملشا كبس سيملسا قاتسي دة زبسةيالق زمز
ـــام  .12 ـــق نظ ـــرل تطبي ـــن   ـــة م ـــعه وزارة التربي ـــة س ـــيم الطلب ـــاق تعل ـــيع نط ـــ  توس ـــيم ال ـــوع يف التعل التن

ـــد  ـــة ملزي ـــل الطلب ـــ  لتأهي ـــراق وذل ـــ  يف الع ـــام التعليم ـــا النظ ـــز عليه ـــ  ارت  ـــة الت ـــر التقليدي ـــارج ايط  
والعمــــل يف مركلــــة مــــا بعــــد الدراســــة ولغــــرض قيــــاس اثــــر تنــــوع التعلــــيم   توســــيع مــــن الــــتعلم 

ركلــــة ايعداديــــة قمنــــا بفحــــص مشــــاركات الطلبــــة نوعيــــة املعلومــــات التــــ  ي تســــبها الطالــــ  يف امل
ــــة و ب ــــابقات الدولي ــــارات واملس ــــ  اي تب ــــأن ذل ــــدينا بش ــــال ول ــــذا املج ــــاص يف ه ــــرفين اي تص راء املش
 -  :ـايت
ة التربيــــــة عــــــدة دعــــــوات ســــــنويا ملشــــــاركة طلبــــــة املــــــدارس يف اي تبــــــارات تتلقــــــ  وزار .أ

علــــيم مقارنــــًة بالــــدول املشــــاركة واملســــابقات الدوليــــة والتــــ  تعــــد وســــيلة لقيــــاس مســــتوى الت
ـــتعلم والتطـــور، اي  ـــد مـــن ال ـــزهم ملزي ـــة املشـــاركين وتحفي ـــة الطلب ـــع وتطـــوير قابلي ـــاعد يف رف وتس

بعــــت الــــدعوات وفقــــا ملــــا ورد يف اجابــــة املديريــــة ان الــــوزارة اعتــــذرت عــــن املشــــاركة يف 
م تـــــوفر وذلــــ  بســــب  عــــد 29/1/2019  ـ( فــــ36العامــــة للعرقــــات الثقافيــــة ب تــــابهم رقــــم )
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اعتمـــاد مـــال  او بســــب  ضـــيق الوقــــه يف بعـــت ايكيـــان اي انهــــا اعتـــذرت ايتــــا عـــن مســــابقة 
ن طلبــــة املــــدارس املتقــــدمين للمشــــاركة مــــ وذلــــ  ل ــــون)اليوســـ  مــــاس العــــامل ( يف ماليزيــــا 

ــــا   ــــاء ايمــــور او الجهــــة املنظمــــة نفقاتهــــا وادن ــــ  املشــــاركات يتحمــــل اولي ايهليــــة علمــــا ان اغل
 -ا :ـاملسابقات الت  تم ايعتذار عنها مع بيان اسبابه

 
 سب  عدم املشاركة الدولة السنة موضوع املسابقة ت
 توفير ايعتماد املال عدم  مصر 2017 مسابقة الخطابة 1
بقة اليوســـــ  مســــا 2

 ماس العامل 
ــــة  ماليزيا 2018 ــــن طلب ــــاركين م ــــون املش ل 

 املدارس ايهلية 
ــــ   3 مســــابقة مبرمج

 املستقبل
 ضيق الوقه ايردن 2019

 
 

ــــص  .ب ــــه تخ ــــام كان ــــيم الع ــــوع يف التعل ــــام التن ــــق نظ ــــرل ســــنوات تطبي ــــ  املشــــاركات   ان اغل
لــــ  املســــابقات هــــم مــــن موضــــوعات ادبيــــة وانســــانية كمــــا ان معظــــم الطلبــــة املشــــاركين يف ت

ــــيم  ــــة للتعل ــــة العام ــــذكرة املديري ــــ  م ــــ  بموج ــــداد وذل ــــة بغ ــــزين او كلي ــــدارس املتمي ــــام م الع
ــــاب املديريــــة العامــــة للعرقــــات الثقافيــــة رقــــم  5/1/2019  ـايهلــــ  وايجنبــــ  امل ر ــــة فــــو وكت
 -  :ـوادنا  جدول يوض  ذل، 29/1/2019( فـ  36)
  .ج

ملشاركين من عدد ا الدولة السنة نوع املسابقة ت
 الطلبة 
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 2 مصر 2014 التحدث باللغة الفصح  والخطابة  1
 4 قطر 2015 مناظرات املدارس باللغة العربية 2
( 34الشباب العرب  الدول  )م تمر  3

 للدراما
 4 ايردن 2015

( 35م تمر الشباب العرب  الدول  ) 4
 للدراما

 4 ايردن 2016

( 37م تمر الشباب العرب  الدول  ) 5
 للدراما

 4 ايردن 2018

 4 الصين 2018 املخيم العلم  الصيف  6
 4 اليونان 2018 اوملبياد الرياضيات  7
ــــوع  .د ــــق نظــــام التن ــــة ان تطبي ــــة للتربي ــــاملين يف املــــديريات العام ــــد املشــــرفين اي تصــــاص الع اك

ــــة  ــــات كقيقي ــــام معوق ــــد ام ــــارج البل ــــة   ــــون بالدراس ــــذين يرغب ــــة ال ــــع الطلب ــــيم سيت يف التعل
ـــدانهم وذلـــ   ـــيم العـــام يف بل ـــوا يف التعل ـــة الـــذين درس ـــة الطلب ـــدم القـــدرة   منافس ـــا ع أهمه

لطلبــــة الخــــريجين مــــن ايكيــــائ  او التطبيقــــ  اضــــافة الــــ  ان معلومــــات ا تخصصــــيةبســــب  
اي تبــــارات الدوليــــة التــــ  عــــادة مــــا تقــــي  املعلومــــات العامــــة واملتنوعــــة للطلبــــة اكثــــر مــــن 

التنـــوع  يف التعلـــيم غيـــر قـــادر   تـــوفير تلـــ  املعلومـــات التـــ  املعلومـــات املحـــددة ونظـــام 
 . ةـرات الدولييحتاجها الطلبة يف الجامعات العاملية واي تبا

 

ستسـيج يةيتستوعزبسي ط ببسألخ زا سي  خصصسيالحزائتسةي  طبزق
ــــيم  .13 ــــوع يف التعل ــــام التن ــــق بنظ ــــذ واملتعل ــــا املنف ــــوم منهاجه ــــون الترب ــــة التلفزي ــــدمه مديري ــــائ  ق ايكي

والـــــذم تتـــــمن بـــــرامج للقـــــاءات املســـــ ولين يف وزارة  17/1/2019( يف 116والتطبيقـــــ  بموجـــــ  كتابهـــــا رقـــــم )
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 ( 60التربيــــــــة مــــــــع جــــــــويت ملعرفــــــــة ردود افعــــــــال الطلبــــــــة وتغطيــــــــات اعرميــــــــة بواقــــــــع )
ــــــــة  ــــــــدد )تغطي ــــــــة ع ــــــــاهج 41ودروس تعليمي ــــــــلة يف من ــــــــرات الحاص ــــــــط التغي ــــــــمل فق ( درس تش

 -  :ـفيزياء / اكيائ ( ولدينا بشأنها ايت ياضيات،ر )ال يمياء/تطبيق ،
لــــم يتتــــمن املنهــــاج املقــــدم يف التلفزيــــون التربــــوم انشــــطة تثقيفيــــة للطلبــــة قبــــل الشــــروع  .أ

ـــ  بت ـــرى تعن ـــرامج ا  ـــيم وب ـــوع يف التعل ـــام التن ـــق نظ ـــ  بتطبي ـــرع العلم ـــطر الف ـــباب ش ـــي  اس وض
ـــ  فـــرعين ايكيـــائ  والتطبيقـــ  والفـــرق بينهمـــا والهادفـــة ا لـــ  رفـــع مســـتوى ثقافـــة الطلبـــة ال

 وتوجيه  ياراتهم بما يتناس  مع مستوياتهم العلمية .
ــــيم  .ب ــــوع يف التعل ــــام التن ــــويم نظ ــــ تمر تق ــــيات م ــــذ توص ــــوم بتنفي ــــون الترب ــــام التلفزي ــــدم قي ع

د مــــن قبـــل مركــــز الدراســـات والبحــــوث التربويـــة واملقترنــــة بموافقــــة ايكيـــائ  والتطبيقــــ  املعـــ
 -  :ـواملتمثلة بايت 20/3/2018وزير التربية يف 

 .اوًي : اعداد ملصقات تثقيفية عن نظام التنوع يف التعليم ايكيائ  والتطبيق  
 . ثانيق : اقامة ندوات تثقيفية لشرح القنوات الدراسية لقبول الطلبة يف الجامعات

ــــدروس املســــجلة للعــــرض يف التلفزيــــون التربــــوم املنــــاهج املتــــافة بعــــد شــــطر  .ج لــــم تتتــــمن ال
 رع العلم  ال  فرعين وهما مبادئ علم ايقتصاد وعلم ايرض )الجيولوجيا( .الف

 
ــــائ  . 14 ــــرعين ايكي ــــن الف ــــه ألم م ــــة التوج ــــوعيتهم بأهمي ــــة وت ــــ  الطلب ــــة مناســــبة لتثقي ــــرض وضــــع  لي لغ

ــــ  تنف ــــة يــــذا لتوصــــيات مــــ تمر مركــــز البحــــوث والدراســــات التربووالتطبيقــــ  وذل ــــة تــــم تــــألي  لجنــــة توعي ي
  - :ـولدينا بشأن ذل  ايت 12/9/2018  ـ( ف783  ايمر الوزارم رقم )بموجاعرمية 
تــــأ ر وزارة التربيــــة يف تشــــ يل لجــــان التوعيــــة والتثقيــــ  بنظــــام التنــــوع يف التعلــــيم ايكيــــائ   .أ

 .( 2015/2016والتطبيق  اذ ان النظام مطبق من العام الدراس  )
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ــــ .ب ــــات او اتخ ــــد اجتماع ــــا وعق ــــة بمباشــــرة عمله ــــم اللجن ــــم تق ــــة ل ــــة بالتوعي ــــراءات املتعلق اذ اإلج
 لغاية تاري  اعداد التقرير .

 
توجيـــه املـــديريات العامـــة للتربيـــة بتنفيـــذ توصـــيات املـــ تمر التربـــوم الخـــاص بتقـــويم نظـــام التنـــوع  تـــم. 15

ـــ ـــة ف ـــر التربي ـــة وزي ـــرن بموافق ـــة واملقت ـــات التربوي ـــوث والدراس ـــز البح ـــه مرك ـــذم نظم ـــ  ال ـــائ  والتطبيق   ـايكي
ــــيات املو 3/2018/ 20 ــــمنها التوص ــــن ض ــــذ وم ــــة التنفي ــــيات الواجب ــــمن التوص ــــ  تتت ــــ  كت ــــ  بموج ــــة ال جه

ــــيات    ــــ  التوص ــــيم  تل ــــدورها بتعم ــــه ب ــــ  قام ــــ  الت ــــ  وايجنب ــــام وايهل ــــيم الع ــــة للتعل ــــة العام املديري
ــــم ) ــــا رق ــــ  كتابه ــــذها بموج ــــه بتنفي ــــة والتوجي ــــات كاف ــــة يف املحافظ ــــة للتربي ــــ6176املــــديريات العام   ـ( ف

 -  :ـولدينا بشأن ذل  اآلت 7/5/2018
م وايهلـــ  وايجنبـــ  بتنفيـــذ مايخصـــها مـــن توصـــيات لـــم تقـــم املديريـــة العامـــة للتعلـــيم العـــا .أ

املــــ تمر التربــــوم وأنمــــا أكتفــــه بتعميمــــه   املــــديريات العامــــة للتربيــــة يف املحافظــــات 
 -  :ـومن تل  التوصيات اآلت
يــــة لتعريــــ  ادارات املـــدارس بالنظــــام الجديـــد لتقــــوم بــــدورها موكـــد للتوع اوًي : تشـــ يل لجنــــة ألعـــداد كــــراس

 بذل  . بتعري  الطلبة
ــــول  ثانيــــق : األهتمــــام بالبطاقــــة املدرســــية وأعــــادة النظــــر يف بعــــت فقراتهــــا وتتــــمينها فقــــرات تتعلــــق بمي

 .  الطلبة نحو األكيائ  أوالتطبيق  ملساعدة الطلبة يف تحديد توجهاتهم املستقبلية
ـــم اإل .ب ـــم قس ـــم يق ـــ  بأل ـــ  واألجنب ـــام واألهل ـــيم الع ـــة للتعل ـــة العام ـــوم يف املديري ـــاد الترب ـــداد رش ع

درس ارشـــــادم وتعميمـــــه   املـــــديريات العامـــــة للتربيـــــة يف املحافظـــــات كافـــــة بهـــــدف 
ـــوم  ـــ تمر الترب ـــيات امل ـــرة توص ـــذال لفق ـــ  تنفي ـــيم وذل ـــوع يف التعل ـــام التن ـــة   نظ ـــ  الطلب تعري

وم يف بدايـــــة العـــــام الدراســـــ  للمشـــــاركة يف توعيـــــة املتعلقـــــة بتفعيـــــل دور املرشـــــد التربـــــ
 جيههم .الطلبة واملساعدة يف تو
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ساعسـيالج يةيتسي سا قبسألق ي ستطبزاسي  ن
 
فـــــرعين  تـــــم تطبيـــــق نظـــــام التنـــــوع يف التعلـــــيم يف الدراســـــة ايعداديـــــة للفـــــرع العلمـــــ  بأســـــتحداث. 16

وفــــرع العلـــوم ايكيائيـــة واعتبـــارال مــــن علميـــين يف الصـــ  الخـــام  والســـادس همــــا فـــرع العلـــوم التطبيقيـــة 
 10/9/2015( وبموجـــــ  قـــــرار صـــــادر عـــــن هيئـــــة الـــــرأم يف وزارة التربيـــــة بتـــــاري  2016/ 2015العـــــام الدراســـــ  )
 -  :ـولدينا بصدد ذل  ايت
ـــراِع .أ ـــم ت ـــواردة يف ل ـــة الفقـــرات ال ـــم ) وزارة التربي ـــا / رق ـــه املـــادة  2011( لســـنة/22قانونه ـــ  نص كي
ســــة التربويــــة املوجهــــة ينشــــطتها بالتشــــاور مــــع ايقــــاليم واملحافظــــات غيــــر اوي )وضــــع السيا/3
ــــادة تاملن ــــيم( وامل ــــة يف اقل ــــات /3ظم ــــوث والدراس ــــداد البح ــــه   )اع ــــ  نص ــــر الت ــــان  عش ث

نتائجهـــــا يف تطـــــوير النظـــــام التربـــــوم والقيـــــام بالتجـــــارب التربويـــــة والعلميـــــة وايفـــــادة مـــــن 
اء مـــدارس ومعاهـــد تجريبيـــة واجـــراء تجـــارب نوعيـــة )يجـــوز بنظـــام انشـــ 22والتعليمـــ ( واملـــادة 

متخصصـــــة يف بعـــــت املـــــدارس تتنـــــاول تنظيمهـــــا ومناهجهـــــا ووســـــائل تعليمهـــــا واســـــالي  
 . (امتحاناتها ومدة الدراسة فيها

ــــل )  .ب ــــق النظــــام قب ــــن12صــــدور قــــرار تطبي ــــوم فقــــط م ــــ ( ي ــــة الســــنة الدراســــية ف  22/9  ـبداي
ـــدم وجـــود  ـــا ع ـــة ل ويركـــظ هن ـــة كافي ـــدة زمني ـــق النظـــام  صوصـــا م ـــات وةجـــراءات لتطبي وضـــع  لي

 وان قرار هيئة الرأم تتمن تحديد  لية تعد يكقا من قبل الدوائر املختصة .
 
ــــر . 17 ــــويم يف موضــــوع اق ــــاهج والتق ــــوطن  لتطــــوير املن ــــز ال ــــدم مشــــاركة املرك ــــن ع ــــالرغم م ــــق ب ار او تطبي

ــــان ــــه ك ــــ  ل ون ــــائ  والتطبيق ــــيم ايكي ــــوع يف التعل ــــه مشــــروع نظــــام التن ــــد التأســــي  يف وقتهــــا ، اي ان  قي
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ــــ   ــــال  والبح ــــيم الع ــــذ رأم وزارة التعل ــــع أ  ــــيم املشــــروع م ــــة لتقي ــــة مت امل ــــداد دراس ــــق   اع ــــل كالي يعم
ـــز ـــن املرك ـــد تم  ـــال، وق ـــذا املج ـــات العلمـــ  يف ه ـــديات واملعوق ـــد التح ـــن تحدي ـــق  م ـــة تطبي ـــه عملي ـــ  رافق الت

 -ا:ـومن ابرزه 4/2/2019  ـ( ف2047املشروع وذل  بموج  كتابهم رقم )
 قدم ومحدودية البن  التحتية يف امل سسات التربوية للنهوض باملشروع . .أ
 ضع  تدري  املدرسين   استعمال طرائق التدري  املناسبة لنجاح النظام . .ب
 والطلبة يف ا تيار التخصص املناس  .قلة وع  اولياء ايمور  .ج

ــــا  يف    ــــب  ارب ــــيم س ــــوع يف التعل ــــة د. ان مشــــروع التن ــــاريع بحاج ــــذ  املش ــــل ه ــــة ين مث ــــة التعليمي العملي
 ال  فترة تجريبية ودراسات معدة مسبقق قبل تنفيذ املشروع . 

 
 رى ـور ا ـام
التخصصــــية قامــــه الهيئــــة امل لفــــة بمهمــــة بهــــدف تجميــــع املعلومــــات املتعلقــــة بمهمــــة الرقابــــة  . 18

ـــداث وا ـــع ايك ـــن واق ـــه م ـــد فقرات ـــتبيان وتحدي ـــداد اس ـــدقيق بأع ـــوبالت ـــر املرغ ـــ  غي ـــا ملواق ـــحة يف  فيه املوض
مصـــــفوفة املخـــــاطر واطرعـــــات اعتـــــاء الهيئـــــة واللقـــــاءات مـــــع املســـــ ولين يف وزارة التربيـــــة   ان يـــــتم 

ـــــوائية مـــــن  ـــــه   عينـــــة عش ـــــين وتوزيع ـــــرفين اي تصـــــاص مـــــدراء املدرس ـــــدارس ايعداديـــــة واملش امل
ــــ ون ال ــــافظ لش ــــاون املح ــــ  مع ــــداد/ م ت ــــة بغ ــــتعانة بمحافظ ــــة بايس ــــول  مهم ــــذم ت ــــدمات ال ــــة والخ طاق
ــــة يف بغــــداد وبواقــــع ) ــــة 30تعمــــيم ايســــتبيان   املــــديريات العامــــة للتربي ( اســــتمارة اســــتبيان ل ــــل مديري

ــــين مــــدارس املر ــــوزع ايســــتمارات مناصــــفة ب ــــة   ان ت كــــز ومــــدارس ايطــــراف، اي ان املــــديريات العامــــة للتربي
ايعداديـــة التابعـــة لهــــا دون اســـتثناء وعليــــه اســـتلمه الهيئــــة قامـــه بتوزيـــع ايســــتبيان   كافـــة املــــدارس 

ــــــة يف محافظــــــة بغــــــداد 458الرقابيــــــة )  ( اســــــتمارة اســــــتبيان مقدمــــــة مــــــن املــــــديريات العامــــــة للتربي
ثـــة، ال ـــرخ الثانيـــة، ال ـــرخ الثالثـــة( ولـــدى قيامنـــا بفحـــص النتـــائج تـــم اعتمـــاد )الرصـــافة ايولـــ ، الرصـــافة الثال
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ــــتبعا381) ــــتمارة واس ــــة ، و77د )( اس ــــر م تمل ــــتمارة غي ــــم ) ( اس ــــق رق ــــتبيان 8املرف ــــل ايس ــــائج تحلي ــــ  نت ( يوض
 -تبيان :ـوايت  عرض لبعت الفقرات ايس

ـــبة ) .أ ـــ%85نس ـــرون ان تطبي ـــ ِد( ي ـــم ي ـــيم ل ـــوع يف التعل ـــام التن ـــدروس  ق نظ ـــاهرة ال ـــل ظ ـــ  تقلي ال
 الخصوصية .

ــــايف ل%77نســــبة ) .ب ــــة بشــــ ل ك ــــوفر املســــتلزمات التربوي ــــرون عــــدم ت ــــق ( ي تــــمان نجــــاح تطبي
 يوفر فرص مت افئة لقبول الطلبة يف الجامعات . نظام التنوع يف التعليم وانه ي

ــــع الطلبــــة مــــن كــــر الجنســــين يف الفــــرعين %70نســــبة ) .ج ــــائ  ( يــــرون عــــدم تجــــان  توزي ايكي
 والتطبيق ، وان نظام التنوع يف التعليم لم يثبه نجاكه  رل سنوات تطبيقه .

ــــرون ان%68نســــبة ) .د ــــق  ( ي ــــة بعــــد تطبي ــــولين يف الجامعــــات ايهلي ــــة املقب ارتفــــاع اعــــداد الطلب
الـــ  تقليـــل رســـوب او تســـرب الطلبـــة  لتعلـــيم، وان تطبيـــق النظـــام لـــم يـــ ِدنظـــام التنـــوع يف ا
  .دية يف املركلة ايعدا

 
 
 
 
 
 

س:سيالوـ   اجـات
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ــــرعين ا .1 ــــوزيعهم   الف ــــل ت ــــة قب ــــة للطلب ــــد املســــتويات العلمي ــــايير لتحدي ــــدم وضــــع مع ــــائ  ع يكي
تزايــــد اعــــداد الطلبــــة املقبــــولين يف الفــــرع ايكيــــائ  مقارنــــة بــــالفرع   والتطبيقــــ  ممــــا ادى الــــ

 التطبيق  . 
صـــات املشـــتركة ممـــا يفقـــد الهـــدف ولين مـــن الفـــرع ايكيـــائ  يف التخصارتفـــاع اعـــداد الطلبـــة املقبـــ .2

ـــتمرا ـــن اس ـــًر ع ـــر، فت ـــه مب  ـــق التخصـــص بوق ـــعيه لتحقي ـــوع يف س ـــام التن ـــ  لنظ ـــة ايساس ـــه طلب ر توج
 ائ  والتطبيق  ال  ال ليات اينسانية وايدبية . كر الفرعين ايكي

عـــدم ت ييـــ  دليـــل الطالـــ  للقبـــول املركـــزم بمـــا يـــترئم مـــع متطلبـــات نظـــام التنـــوع يف التعلـــيم  .3
وبــــاي ص مــــايتعلق بايقســــام التــــ  ي ــــون القبــــول فيهــــا مقتصــــر   فــــرع دون   ــــر مــــن الفــــرعين 

 يف كر الفرعين .    وبما بنسجم مع نوعية املناهجبيقايكيائ  والتط
ـــاتهم   .4 ـــة بســـب  عـــدم تحقـــق رغب ـــات ايهلي ـــ  ال لي ـــائ  ال ـــة مـــن  ريجـــ  الفـــرع ايكي ازديـــاد توجـــه الطلب

يف القبـــول املركــــزم يرتفــــاع معــــديت الحــــدود الــــدنيا للقبــــول يف التخصصــــات الطبيــــة ضــــمن ال ليــــات 
 الح ومية .

التطبيقـــ  بســـب  تفتـــيل الطلبـــة الطلبـــة بـــين الفـــرعين األكيـــائ  واكـــداث فجـــوة يف تـــوازن اعـــداد  .5
ـــات  ـــًة بالبن ـــين مقارن ـــن البن ـــة م ـــداد الطلب ـــاد اع ـــن ازدي ـــًر ع ـــام فت ـــ ل ع ـــائ  بش ـــرع ايكي ـــزين للف املتمي

 يف الفرع التطبيق  . 
ــــام .6 ــــق نظ ــــق تطبي ــــم يحق ــــوع يف  ل ــــل التن ــــوم املتمث ــــدر الترب ــــن اله ــــل م ــــه يف التقلي ــــيم غايت التعل

،  قملحوظــــ قتحانـــات العامــــة للدراســـة ايعداديــــة ارتفاعـــلـــم تشــــهد معـــديت النجــــاح يف ايمبالرســـوب اذ 
وبـــالرغم مــــن ان نتــــائج معـــديت النجــــاح يف دروس املفاضــــلة للفــــرع ايكيـــائ  أظهــــرت ارتفــــاع طفيــــ  

 اي ان نس  نجاح الفرع التطبيق  كانه   الع   من ذل  .
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ـــة املســـتلزمات .7 ـــدم تهيئ ـــزة الحدي ع ـــن ايجه ـــة م ـــتم تهيئ ـــم ي ـــا ل ـــل كم ـــة وور  العم ـــة واملـــواد املختبري ث
الشــــروع يف تطبيــــق النظــــام ، اضــــافة الــــ  عــــدم تحديــــد املتطلبــــات البنــــ  التحتيــــة للمــــدارس قبــــل 

  واملستلزمات الواج  توفيرها مستقبًر لتمان نجاكه .
م فصـــول لـــم يـــتم أعـــداد وتـــألي  كتـــ  جديـــدة ل ـــل مـــن الفـــرعين ايكيـــائ  والتطبيقـــ  كيـــ  تـــم تقســـي .8

 املناهج املعدة مسبقق للصفين الخام  والسادس العلم    الفرعين .
 
 
 
ــــة           .9 ــــداد الحاج ــــية وأع ــــات التدريس ــــع املرك ــــة لتوزي ــــديريات التربي ــــه م ــــة بتوجي ــــام وزارة التربي ــــدم قي ع

 كس  الفرعين ايكيائ  والتطبيق  .
ة متخصصــــة تنســــجم مــــع نظــــام عــــدم وجــــود توجــــه مركــــزم مــــن قبــــل الــــوزارة لتنظــــيم دورات تربويــــ .10

عــــداد املعلمــــين والتــــدري  والتطــــوير عــــدم قيــــام كــــل مــــن املديريــــة العامــــة أل و التنــــوع يف التعلــــيم
ــــة متخصصــــة  ــــة دورات تدريبيــــة وتطويري ــــة التــــدقيق باقام ــــة للتربيــــة عين ــــوم واملــــديريات العام الترب

ــــائ  والت ــــوع اإلكي ــــة والخاصــــة بنظــــام التن ــــة ايعدادي ــــذال لتوصــــيات للمدرســــين يف املركل ــــ  تنفي طبيق
 امل تمر التربوم .

ــــين وزارة التر .11 ــــيق ب ــــاون والتنس ــــع  التع ــــوع يف ض ــــام التن ــــم نظ ــــال دع ــــرى يف مج ــــوزارات اي  ــــة وال بي
ـــــيم العـــــال  والبحـــــ   التعلـــــيم ومعالجـــــة املشـــــاكل والتحـــــديات التـــــ  رافقتـــــه وبـــــاي ص وزارة التعل

 الطلبة .تستند يف مد رتها   مخرجات النظام من  الت العلم  
ـــــة .12 ـــــة مشـــــاركة محدودي ـــــ   املـــــدارس طلب ـــــائ  والتطبيق ـــــرعين ايكي ـــــة للف  املســـــابقات يفايعدادي

ــــارات ــــة واي تب ــــارات الخصــــوص وجــــه   ومنهــــا الدولي ــــة اي تب ــــاملواد املتعلق ــــة ب  والرياضــــيات العلمي
ــــق  يتلقوهــــا التــــ  املعلومــــات تخصصــــية بســــب  ــــق قــــدرتهم   املنافســــة وايمــــر ينطب ــــ  تعي والت
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 لـــدعم املاليـــة صـــاتيالتخص تـــوفر عـــدم عـــن فتـــرخـــارج، تـــا   الطلبـــة الـــراغبين يف الدراســـة بالأي
 . العراقية املدارس يف التعليم مستوى وتصني  قياس يف اهميته من بالرغم الجان  هذا
  يــــارات لتوجيــــه التثقيفيــــة والنــــدوات اينشــــطة الــــ  التربــــوم التلفزيــــون يف املقدمــــة البــــرامج افتقــــار .13

  الجامعــــات يف الطلبــــة لقبــــول الدراســــية القنــــوات وشــــرح والتطبيقــــ  ايكيــــائ  الفــــرعين بــــين ةالطلبــــ
ـــم كمـــا ـــل الجديـــدة للمنـــاهج دروس تســـجيل يـــتم ل  اعـــداد عـــدم عـــن فتـــر ايرض وعلـــم ايقتصـــاد علـــم مث
 .  التعليم يف التنوع نظام عن تثقيفية ملصقات

 اللجنــــة قيــــام وعـــدم التعلــــيم يف التنــــوع نظـــام عــــن الثقافــــة نشـــر يف والتثقيــــ  ايعــــرم دور ضـــع  .14
 .املناس  لتخصصل ا تيارهم   سلبا اثر مما الطلبة توعية يف بدورها الغرض لهذا املش لة

 توصــــيات مــــن يخصــــها مــــا بتنفيــــذ واألجنبــــ  واألهلــــ  العــــام للتعلــــيم العامــــة املديريــــة قيــــام عــــدم .15
ــــوم املــــ تمر ــــة الترب ــــة بتشــــ يل واملتعلق ــــداد لجن ــــراس ألع ــــبعت النظــــر واعــــادة موكــــد متوعــــو ك  ب
 . التعليم يف التنوع بنظام الطلبة لتعري  ارشادم درس واعداد املدرسية البطاقة فقرات
ــــراِع .16 ــــم ت ــــا ل ــــة م ــــم ) وزارة التربي ــــا رق ــــع  2011( لســــنة/22ورد يف قانونه ــــزم بالتشــــاور م ــــن نصــــوص تل م

ـــة ـــات التربوي ـــع السياس ـــد وض ـــأقليم عن ـــة ب ـــر املنتظم ـــات غي ـــاليم واملحافظ ـــا ور ايق ـــأن وم ـــا بش د بقانونه
ـــة  ـــة كافي ـــدة زمني ـــن  م ـــتم م ـــم ي ـــا ل ـــدارس، كم ـــت امل ـــة   بع ـــة متخصص ـــارب نوعي ـــراء تج ـــرورة اج ض

 قبل تطبيق النظام .
 
ــــوطن  املركــــز اشــــرا  عــــدم .17  نظــــام تطبيــــق نتــــائج تقــــويم عمليــــة يف والتقــــويم املنــــاهج لتطــــوير ال

ــــيم يف التنــــوع ــــالرغم التعل ــــأجراء قيامــــه مــــن ب ــــة دراســــة ب ــــة وتشخيصــــه مت امل  املشــــاكل مــــن لجمل
 . النظام تطبيق رافقه الت  والتحديات

ــــدارس  .18 ــــدراء م ــــن مدرســــين وم ــــات التدريســــية م ــــذم شــــمل الهيئ ــــل ايســــتبيان ال ــــائج تحلي ــــرت نت اظه
 اعدادية ومشرفين ا تصاص عدم وجود اتفاق   تطبيق نظام التنوع يف التعليم .  
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س:سي  وصزـــات
ـــــايير  .1 ـــــع مع ـــــددة لتضـــــرورة وض ـــــائ مح ـــــرعين ايكي ـــــوزيعهم   الف ـــــة لت ـــــد مســـــتويات الطلب  حدي

 والتطبيق  لتحقيق توازن يف اعدادهم وضمان كفائتهم العلمية . 
ــــ   .2 ــــ  ال ــــائ  والتطبيق ــــرعين ايكي ــــة الف ــــه طلب ــــتركة وتوج ــــار ايقســــام املش ــــن انتش ــــد م ضــــرورة الح

 ال ليات اينسانية . 
ـــزم .3 ـــول املرك ـــ  للقب ـــل الطال ـــوير دلي ـــرورة تط ـــق م ض ـــام ليحق ـــات نظ ـــوتطلب ـــرل يف ع التن ـــن   ـــيم م التعل

تحديـــد اقســـام محـــددة لخريجـــ  كـــل فـــرع تحقـــق اهـــداف املنـــاهج التـــ  تـــم دراســـتها يف املركلـــة 
 ايعدادية . 

ــــ  التوســــع يف بعــــت التخصصــــات  .4 ــــ  دراســــة الحاجــــة ال ــــيم بتطل ــــوع يف التعل ــــق نظــــام التن ان تطبي
او فــــت  اقســــام جديــــدة يســــتيعاب  ة الطبيــــةاملرغوبــــة مــــن قبــــل الطلبــــة مثــــل تخصصــــات املجموعــــ
 ايعداد املتزايدة من الطلبة الراغبين يف دراسة تل  التخصصات .

ــــوع  الثقــــايف  .5 دراســــة أســــباب تفتــــيل الطلبــــة لفــــرع دون األ ــــر والعمــــل بشــــ ل جــــدم   رفــــع ال
 لديهم وذل  للحفاز   هي ل  ريج  العراق   املدى البعيد .   

ــــباب انخ .6 ــــن اس ــــ  ع ــــديالبح ــــاض مع ــــار ف ــــر ايعتب ــــذ بنظ ــــع اي  ــــ  م ــــرع التطبيق ــــاح يف الف ت النج
ــــاذ  ــــيم واتخ ــــوع يف التعل ــــق نظــــام التن ــــة بعــــد تطبي ــــة ايعدادي ــــة للنجــــاح يف املركل املعــــديت العام

 ايجراءات الرزمة للتقليل من كايت الرسوب .
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تـــرورية لزمات الوضـــع  طـــة مســـتقبلية للنهـــوض بـــالبن  التحتيـــة للمـــدارس ايعداديـــة وتـــوفير املســـت .7
ــــام  ــــاح نظ ــــمان نج ــــة لت ــــات التعليمي ــــدري  الهيئ ــــورة وت ــــاح املتط ــــائل اييت ــــرات ووس ــــة املختب وتهيئ

 التنوع يف التعليم .
ضــــرورة اعــــداد منــــاهج تــــترئم مــــع طبيعــــة كــــل مــــن الفــــرع ايكيــــائ  والفــــرع التطبيقــــ  بمــــا يعــــزز  .8

 التخصص العلم  الذم ينشد  تطبيق نظام التنوع يف التعليم .
 
 
بــــين املركــــات التدريســــية وفصــــلها  ديريات العامــــة للتربيــــة للعمــــل   تحقيــــق التــــوازنتوجيــــه املــــ  .9

كســــ  الفــــرع ايكيــــائ  والتطبيقــــ  لتعزيــــز كفــــاءة التعلــــيم والتــــ  تتحقــــق مــــن التخصــــص، وضــــرورة 
ــــداد  ــــات التدريســــيةاع ــــن املرك ــــا م ــــة  كاجته ــــنقص الحاصــــل بصــــورة تدريجي ــــروع لســــد ال ــــ  الف كس

 وكس  ايولوية .
ــــدري   .10 ــــور   ت ــــة وال ــــدورات التدريبي ــــة ال ــــرل اقام ــــن   ــــة م ــــة ايعدادي ــــين يف املركل ــــل املدرس وتأهي

ــــوع يف  ــــام التن ــــة بنظ ــــدري  الخاص ــــق الت ــــات وطرائ ــــارات والتقني ــــابهم امله ــــة ألكس ــــدوات التثقيفي والن
 التعليم اإلكيائ  والتطبيق  .

  والبحــــ  العلمــــ  مــــن عليــــا للتنســــيق بــــين وزارتــــ  التربيــــة والتعلــــيم العــــالعمــــل اللجــــان التفعيـــل  .11
ـــ   ـــل   تقري ـــا للعم ـــة العلي ـــن اللجن ـــة ع ـــة منبثق ـــان فرعي ـــع يف تشـــ يل لج ـــو التوس ـــا  نح  ـــرل ايتج

 وجهات النظر وايجاد كلول للمشاكل واملعوقات الت  تعرقل عمل نظام التنوع .
ــــة املــــدارس  .12 ــــز طلب ــــةتحفي ــــابقات ايعدادي ــــاركة يف املس ــــواء للمش ــــد الس ــــة   ك ــــة وايهلي  الح ومي

ــــاركة،  ــــوبين للمش ــــة املوه ــــاعدة الطلب ــــال  ملس ــــدعم امل ــــوفير ال ــــل   ت ــــة و العم ــــارات الدولي واي تب
ــــة  ــــرل اقام ــــن   ــــة م ــــة للتربي ــــل املــــديريات العام ــــن قب ــــارات م ــــ  اي تب ــــاة لتل ــــراء محاك وضــــرورة اج

 ات   مستوى مدارس املديرية او   مستوى مدارس العراق .مسابق
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وم بأعــــداد بــــرامج وملصــــقات تثقيفيــــة عــــن نظــــام التنــــوع يف التعلــــيم ضــــرورة قيــــام التلفزيــــون التربــــ .13
ـــة  ـــافة نتيج ـــية املت ـــوات الدراس ـــرح القن ـــدوات لش ـــة الن ـــ  واقام ـــائ  والتطبيق ـــرع لايكي ـــطر الف ـــة ش عملي

 العلم  .
 .12/9/2018  ـ( ف783ية ايعرمية املش لة بموج  ايمر الوزارم رقم )تفعيل عمل لجنة التوع .14
ــــذ  .15 ــــل   تنفي ــــراس العم ــــداد ك ــــة ةع ــــ يل لجن ــــايتعلق بتش ــــاأل ص م ــــوم وب ــــ تمر الترب ــــيات امل توص

التوعيــــة املوكــــد وةعــــادة النظــــر يف البطاقـــــة املدرســــية وتفعيــــل دور األرشــــاد التربــــوم ملســـــاعدة 
 كيائ  والتطبيق  .   ايين الفرعين الطلبة وتوجيههم يف أي تيار ب

ــــق مــــا .16 ــــة بتطبي ن نصــــوص متعلقــــة بالتشــــاور مــــع املحافظــــات ورد يف قانونهــــا مــــ اهتمــــام وزارة التربي
غيـــر املنتظمـــة بـــأقليم عنـــد وضـــع السياســـات واينظمـــة التربويـــة الجديـــدة، وضـــرورة القيـــام بالتجـــارب 

ـــدة ز ـــن  م ـــدة وم ـــة الجدي ـــق اينظم ـــرار تطبي ـــل اق ـــة قب ـــدء التربوي ـــل ب ـــام قب ـــق النظ ـــة لتطبي ـــة كافي مني
 .  ات الرزمة العام الدراس  ليتسن  للجهات املنفذة اتخاذ ايجراء

 
 
يف تقـــويم نتـــائج تطبيـــق تفعيـــل دور املركـــز الـــوطن  لتطـــوير املنـــاهج والتقـــويم مـــن  ـــرل اشـــراكه  .17

 افرزها تطبيق النظام .ووضع الحلول املناسبة ملعالجة املشاكل الت  يف التعليم ع نظام التنو
ـــاءات .18 ـــن  ـــرل اللق ـــيم م ـــوع يف التعل ـــن نظـــام التن ـــ  ع ـــة الرضـــا املجتمع ـــ   دراســـة درج ـــات الت وايجتماع

ـــة  ـــاس درج ـــا لقي ـــات وتقويمه ـــع املعلوم ـــتبيانات وتجمي ـــداد ايس ـــور وأع ـــاء ايم ـــع اولي ـــدارس م ـــا امل تقيمه
 الرضا املجتمع  عن نظام التنوع يف التعليم .
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س(1)ساف م

سمصفوفـبسي  خطزطسيالوـ  يتزجتسسسس
 
 
 
 

 املش لة الرئيسة
(1) 

 املشاكل الفرعية

(2) 

 ايكتمالية

(1-10) 

(3) 

 التأثير

(1-10) 

(4) 

الخطر 
 املحتمل

(2×3) 

(5) 

 ايستجابة

(0-100) 

(6) 

الخطر 
 املتبق 

(4 - 5) 

 ايولوية

 ا  درجة

(1) 

 يف التربية وزارة سياسة
 يف تنوعالنظام  تطبيق
 والتطبيق  ايكيائ  التعليم 
 الطلبة قبول نتائج   وأثر 
  الجامعات يف

 مدى لتحديد دراسات وتجارب وجود عدم
 التعليم  يف التنوعنظام  تطبيق صركية
 . والتطبيق  ايكيائ 

8 10 80 20 60 3 

 يف التنوعنظام  مخرجات مرئمة عدم
 مع والتطبيق  ايكيائ  التعليم 
 . الجامعات يف القبول متطلبات

9 10 90 10 80 1 

 الفرع لشطر املوجبة ايسباب ضع 
 2 70 10 80 8 10 .وتطبيق  اكيائ  فرعين ال  العلم 
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 اجراءات تح م الت  التوابط ضع 
 التعليم  يف التنوعنظام  تطبيق
 .والتطبيق  ايكيائ 

8 10 80 25 55 4 

 
 
 

 (2) قفرم

 

 تحليـل مصفوفـة المخاطـر

 

 

المشكلة 

 الرئيسة

(1) 

 المشاكل الفرعية

(2) 

 االحتمالية

(1-10) 

(3) 

 التأثير

(1-10) 

(4) 

الخطر 

 المحتمل

(2×3) 

(5) 

 االستجابة

(0-100) 

(6) 

الخطر 

 المتبقي

(4 - 5) 

 االولوية

 اعلى درجة

(1) 

 مالئمة عدم

 نظام  مخرجات

 في التنوع

 االحيائي التعليم 

 مع والتطبيقي

 القبول متطلبات

 . الجامعات في

 االحيائي التعليم في التنوع  بنظام الخاصة المناهج تدريسعلى  قادرة مالكات وجود عدم

 والتطبيقي
8 9 72 20 52 5 

 4 58 12 70 7 10 .االحيائي والتطبيقي  ينعدم توازن المناهج الدراسية بين الفرع

 9 14 35 49 7 7   والتطبيقي االحيائي التعليم في التنوع  نظام تطبيق إلقرار السابقة االجراءات كفاية عدم

االحيائي والتطبيقي في المدارس التعليم  في التنوع عدم توفر مستلزمات تطبيق نظام 

  . وسائل تعليمية وقاعات  و من مختبراتاالعدادية 
9 9 81 18 63 3 

 1 80 10 90 9 10 عدم تساوي فرص القبول في الجامعات بين خريجي الفرع االحيائي والتطبيقي
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 (3)  ق  يمل فا

 

 يةـالدراسةةةةةةة للسةةةةةةةنة والتطبيقةةةةةةةي االحيةةةةةةةائي الفةةةةةةةرعين خريجةةةةةةةي مةةةةةةةن االدبيةةةةةةةة أو االنسةةةةةةةانية الكليةةةةةةةات فةةةةةةةي المقبةةةةةةةولين الطلبةةةةةةةة عةةةةةةةن امثلةةةةةةةة
2017/2018 

 

  واالنسانية االدبية الكلية اسم الجامعة اسم
 مةةةةةن الجامعةةةةة فةةةةي المقبةةةةولين الطلبةةةةة اعةةةةداد
 الفرع

  التطبيقي االحيائي

  بغداد جامعة

 للعلةةةةةةةةوم الرشةةةةةةةةد ابةةةةةةةةن التربيةةةةةةةةة
 37 ــ االنسانية

 24 31   االداب
 21 50  اللغات
 5 10  االعالم

 االحيائي التخصص عن الطلبة بتثقيف المتعلقة العلمية التوعية جراءاتقصور ا

  والتطبيقي
7 8 56 30 26 8 

االحيائي والتطبيقي مما يؤدي الى اختالل هيكل  ينعدم تجانس توزيع الطلبة بين الفرع

 خريجي العراق على االمد البعيد
9 10 90 15 75 2 

 العملي التطبيق متطلبات توفير في االخرى الوزارات و التربية وزارة بين التعاون ضعف

  والتطبيقي االحيائي التعليم في التنوع  لنظام
8 8 64 15 49 6 

 الدخول على قدرتهم وعدم والتطبيقي االحيائي التعليم في التنوع  نظام  مخرجات ضعف

 . المعلومات تخصصية بسبب اقليمية او دولية منافسات في
7 8 56 25 31 7 
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 7 10  القانون
 8 6  ةالسياسي العلوم
 5 25  االسالمية العلوم

  الموصل جامعة

 301 247  االنسانية للعلوم التربية
 531 117   االداب
 7 11 االثار

 30 44 الحقوق
 3 2  السياسية العلوم
 95 15  االسالمية العلوم

  البصرة جامعة

 46 48  االنسانية للعلوم التربية
 41 28  بنات التربية
 56 118   االداب
 11 13   القانون

 الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  المستنصرية

 29 59   االداب
 5 7  القانون
 3 5  السياسية العلوم

 

 

 (4)  ق  يمل فا

 
 2017/2018 لسنة الطبية التخصصات في المقبولين الطلبة اعداد ارتفاع
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 الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد
 للعةةةةةةةةةةةةةام المقبةةةةةةةةةةةةةولين

2017/2018 
 الفرع

 الطلبةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةدد
 للعةةةةةةام المقبةةةةةةولين

2016/
2017 

 الجامعة اسم القسم الفرع
  

 علمي 89 احيائي 183
 التحلةةةةةةةةةيالت تقنيةةةةةةةةةات
 المرضية

 البيان جامعة
 

 الصيدلة علمي 61 احيائي 67

 الةةةةةدين اصةةةةةول كليةةةةةة
 الجامعة

 

 التحلةةةةةةةةةيالت تقنيةةةةةةةةةات علمي 151 احيائي 179
 المرضية

 

  اسنان طب علمي 77 احيائي 102

 التحلةةةةةةةةةيالت تقنيةةةةةةةةةات علمي 640 احيائي 728
 المرضية

 االسةةةةةةةةةةةةةراء كليةةةةةةةةةةةةةة
 الجامعة

 

  اسنان طب علمي 245 احيائي 267

 احيائي( 146)

 تطبيقي( 165)

 احيائي

 تطبيقي
 تقنيةةةةةةةةةةةةةات هندسةةةةةةةةةةةةة  علمي 97

 الطبية االجهزة
 

 التحلةةةةةةةةةيالت تقنيةةةةةةةةةات علمي 100 احيائي 117
 المرضية

 الشةةةةةةةةةةةةةةةي  كليةةةةةةةةةةةةةةةة
 الجامعة الطوسي

 

 التحلةةةةةةةةةيالت تقنيةةةةةةةةةات علمي 154 احيائي 171
 المرضية

 الكتةةةةةةةةةةةةةةةاب كليةةةةةةةةةةةةةةةة
 الجامعة

 

 التحلةةةةةةةةةيالت تقنيةةةةةةةةةات علمي 263 احيائي 339
 المرضية

 المسةةةةةةةةةةةةتقبل كليةةةةةةةةةةةة
 الجامعة

 

 التحلةةةةةةةةةيالت تقنيةةةةةةةةةات علمي 42 احيائي 123
 المرضية

 الرافةةةةةدين بةةةةةالد كليةةةةةة
 الجامعة

 

 علمي 154  168
 التحلةةةةةةةةةيالت تقنيةةةةةةةةةات
 المرضية

 دجلةةةةةةةةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 االهلية الجامعة
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 (5)  ق  يمل فا

 
 2017/2018 لسنة االهلية الكليات في الطبية للتخصصات اقسام فتح

 

 الفرع
 الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد

 فةةةةةةةةةةةةةةي المقبةةةةةةةةةةةةةةولين
 القسم

 الجامعة اسم الجديد القسم

 احيائي( 23)

 المرضية التحليالت تقنيات 24 معادلة/  علمي( 1)
 البيت اهل جامعة

 االسنان طب 24 احيائي
 احيائي( 160)

 المرضية التحليالت تقنيات 228 علمي( 68)
 الجامعة الرافدين كلية

 احيائي( 23)

 الطبيعي العالج تقنيات 34 علمي( 11)
 احيائي( 67)

 الجامعة السالم كلية المرضية التحليالت تقنيات 129 علمي( 62)
 وسونار اشعة 54 احيائي

 صيدلة 105 احيائي الجامعة الكتاب كلية
 التمريض 6 احيائي

 الجامعة الكنوز كلية المرضية التحليالت تقنيات 110 احيائي
 المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتقبل كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االسنان طب 103 احيائي

 الجامعة
 الجامعة المعارف كلية المرضية التحليالت تقنيات 304 علمي
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 المرضية التحليالت تقنيات 199 احيائي
 الجامعة النور كلية

 االسنان طب 141 احيائي
 التخدير تقنيات 50 احيائي

 الرافةةةةةةةةةدين بةةةةةةةةةالد كليةةةةةةةةةة
 الجامعة

 االسنان صناعة تقنيات 13 احيائي

 االسنان طب 77 احيائي
 

 

 

 (6)  ق  يمل فا

 االعـدادي الخامس الصف في االحيائي بالفرع الملتحقيق الطلبة اعـداد

 

 العامةةةةةةةةةةةة المديريةةةةةةةةةةةة
  للتربية

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 تطبيقي احيائي تطبيقي احيائي تطبيقي احيائي

 875 2830 ــ ــ ــ ــ وىـنين

 2419 6788 4429 4182 1880 3076 الدين صالح

 2712 6026 2961 5223 1642 1937 كركوك

 1507 8863 2881 6300 2327 2976 ىـديال

 5463 2158 2702 4656 1687 3476 1/رصافة

 7662 3727 3981 6828 2891 4261 2/رصافة

 1175 3356 1396 2797 1152 1673 3/رصافة

 1888 5351 2153 4297 1985 3374 1/رخـك

 3090 6287 3192 5027 2499 4468 2/رخـك

 1417 4419 1774 3810 1089 2407 3/رخـك

 2147 7025 1374 4544 ــ ــ ارـاالنب

 3048 13216 5810 10186 4925 7872 لـباب
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 2717 7268 4156 5125 3008 3728 كربالء

 2074 9509 3627 7811 2785 5720 فـنج

 3532 6760 3662 6640 3965 4227 ديوانية

 1224 3085 2488 2669 1075 1810 المثنـى

 1173 6028 1987 4689 1642 3897 واسـط

 4406 12553 6278 9659 4416 8079 قار ذي

 2809 2849 2468 2405 1899 1412 ميسـان

1155 6546 8960 7490 بصـرة
3 

8427 9800 

 

 

 

 (7)  ق  يمل فا

 والتطبيقي االحيائي الفرعين على العلمي والسادس الخامس للصفين المناهج فصول تقسيم

 

 العلمي السادس العلمي الخامس المـادة

 التطبيقي الفرع االحيائي الفرع التطبيقي الفرع االحيائي الفرع 

  الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى االبقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء كامالا  الكتاب يدرس احيـاء
 (الخامس الثاني، االول،)

 المادة هذه تدريس الغاء تم كامالا  الكتاب يدرس

  الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى االبقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء كامالا  الكتاب يدرس كيميـاء
 (السابع الخامس، الثالث، االول،)

 اضةةةةةةةةةافة مةةةةةةةةةع( 8 ،7 ،6) الفصةةةةةةةةةول حةةةةةةةةةذف كامالا  الكتاب يدرس
 الصةةةةةةةناعية الكيميةةةةةةةاء بعنةةةةةةةوان جديةةةةةةةد فصةةةةةةةل
  الضرورية التعديالت بعض واجراء

  الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذف فيزيـاء
 (العاشر التاسع، السادس،)

 التاسةةةةةةةةةع الرابةةةةةةةةةع الفصةةةةةةةةةل حةةةةةةةةذف كامالا  الكتاب يدرس
 مةةةةةةةع واالسةةةةةةة لة الفقةةةةةةةرات وبعةةةةةةةض

 النسبية للفيزياء ملخص اضافة

 كامالا  الكتاب يدرس
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  الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذف رياضيـات
 الرابةةةةةةةةةةةع، الثالةةةةةةةةةةةث، الثةةةةةةةةةةةاني،)

 مةةةةةةةةةةةةن ومواضةةةةةةةةةةةةيع( الثةةةةةةةةةةةةامن
 الخامس الفصل

 مةةةةةةةةةةةةن معينةةةةةةةةةةةة موضةةةةةةةةةةةةوعات حةةةةةةةةةةةذف
  الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول

 (الخامس الرابع، الثالث،)

 الفصةةةةةل صةةةةةفحات مةةةةةن عةةةةةدد حةةةةةذف
 الرابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع، الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني، االول،)

 التمةةةةةةةةةةةةةةارين ومةةةةةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةةةةادس،
 (العامة

 كامالا  الكتاب يدرس

 

 

 (8)  ق  م فا

 انـتبيـاس
 

 ال ربما نعم راتــالفق ت

 المهنيةةةةةةةة مسةةةةةةةارات  توجيةةةةةةة  حريةةةةةةةة العمريةةةةةةةة المرحلةةةةةةةة هةةةةةةةذه فةةةةةةةي الطالةةةةةةةب مةةةةةةةنح ان  -1
  صحيحة عملية التطبيقي أو االحيائي الفرع اختيار طريق عن المستقبلية

26
% 

20
% 

54
% 

 للطلبةةةةةةة توعيةةةةةةة حمةةةةةةالت والتطبيقةةةةةةي االحيةةةةةةائي التعلةةةةةةيم تنويةةةةةةع نظةةةةةةام تطبيةةةةةةق سةةةةةةبق  -2
 العقلي واستعدادهم رغباتهم مع يتناسب بما للفرع الناجح اختيارهم لضمان

28
% 

19
% 

53
% 

 المهةةةةةةةارات ولةةةةةةةديها والنةةةةةةةوع الكةةةةةةةم حيةةةةةةةث مةةةةةةةن كافيةةةةةةةة الحاليةةةةةةةة التدريسةةةةةةةية الهي ةةةةةةةات  -3
 والتطبيقي االحيائي الفرعين كال في المناهج لتدريس

28
% 

16
% 

56
% 

 ، دراسةةةةةةةةية قاعةةةةةةةات ، تعليميةةةةةةةةة وسةةةةةةةائل  ، مختبةةةةةةةرات)  مةةةةةةةةن التربويةةةةةةةة المسةةةةةةةتلزمات  -4
 االحيةةةةةةةائي التعلةةةةةةةيم تنويةةةةةةةع نظةةةةةةةام تطبيةةةةةةةق لنجةةةةةةةاح كةةةةةةةافي بشةةةةةةةكل متةةةةةةةوفرة(  اخةةةةةةةرى

 والتطبيقي

8% 15
% 

77
% 
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 االعبةةةةةةةاء تخفيةةةةةةةف الةةةةةةةى ادى والتطبيقةةةةةةةي االحيةةةةةةةائي التعلةةةةةةةيم تنويةةةةةةةع نظةةةةةةةام تطبيةةةةةةةق ان -5
 الفرعين لكال الدراسية المناهج تخصص بسبب والطالب المدرس عن

20
% 

21
% 

59
% 

 ظةةةةةةاهرة مةةةةةةن التقليةةةةةةل الةةةةةةى والتطبيقةةةةةةي االحيةةةةةةائي التعلةةةةةةيم تنويةةةةةةع نظةةةةةةام تطبيةةةةةةق ادى -6
 الخصوصية الدروس

5% 10
% 

85
% 

 االحيةةةةةةائي الفةةةةةةرعين بةةةةةةين الجنسةةةةةةين كةةةةةةال مةةةةةةن الطلبةةةةةةة توزيةةةةةةع فةةةةةةي تجةةةةةةانس هنالةةةةةة  -7
 المدارس في والتطبيقي

9% 21
% 

70
% 

 تقليةةةةةةةل فةةةةةةي ايجةةةةةةةابي تةةةةةةأثير والتطبيقةةةةةةي االحيةةةةةةةائي التعلةةةةةةيم تنويةةةةةةةع نظةةةةةةام لتطبيةةةةةةق ان -8
 االعدادية المرحلة في للطلبة والتسرب الرسوب

10
% 

22
% 

68
% 

 رفةةةةةةع الةةةةةةى والتطبيقةةةةةةي االحيةةةةةةائي الفةةةةةةرعين فةةةةةةي الدراسةةةةةةي التخصةةةةةةص تكثيةةةةةةف يةةةةةةؤدي -9
 العالي للتعليم نوعية مخرجات وتوفير للطلبة التعليمي المستوى

14
% 

24
% 

62
% 

 فةةةةةي الطلبةةةةةة لقبةةةةةول متكاف ةةةةةة فةةةةةرص والتطبيقةةةةةي االحيةةةةةائي التعلةةةةةيم تنويةةةةةع نظةةةةةام يةةةةةوفر -10
 الجامعات

8% 15
% 

77
% 

21 %9 تطبيق  سنوات خالل نجاح  والتطبيقي االحيائي التعليم تنويع نظام اثبت -11
% 

70
% 

 تنويةةةةةةع نظةةةةةام تطبيةةةةةةق بعةةةةةد االهليةةةةةة الجامعةةةةةةات فةةةةةي المقبةةةةةولين الطلبةةةةةةة اعةةةةةداد ارتفةةةةةاع -12
 الجامعةةةةةةةةات فةةةةةةةةي قبةةةةةةةةولهم فةةةةةةةةرص ضةةةةةةةةعف بسةةةةةةةةبب والتطبيقةةةةةةةةي االحيةةةةةةةةائي التعلةةةةةةةةيم
 الحكومية

68
% 

12
% 

20
% 
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 م  وماتسيالتصالس

ـــع ةدارة  ـــل م ـــادمللتواص ـــة ايتح ـــة املالي ـــوان الرقاب ـــن  دي ـــائليم  ـــدى الوس ـــتخدام اك ـــالة باس ـــال رس ـــا  م ارس  ادن
 12054 –مع ذكر الرقم التسلسل  الخاص بهذا التقرير 

 ديوان الرقابة املالية ايتحادم
Haifa Street,Iraq, Baghdad]] 

www.fbsa.gov.iq 
info@fbsa.gov.iq 
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