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 األهداف والمقاصد: الجامعه 
 أ.د. مضر خليل عمر

 

من كتاب )التعلٌم العالً فً )فكرة الجامعة( اثارت المعلومات الواردة فً الفصل االول  

( رغبتً للكتابة فً هذا 1) Bert van der Zwaanلمؤلفه  (منظور عالمً : 0202

فٌها ، الموضوع ، وإثارة تساؤالت عن الجامعات العرالٌة واالهداف من استحداثها والتوسع 

والنتائج االولٌة لعملٌة التوسع فً االستحداث وما ٌفترض ان تكون علٌه مهامها و اهدافها فً 

االلفٌة الثالثة . فالجزء االول من الممال ٌمثل ترجمة بتصرف لبعض االفكار الواردة فً الفصل 

الحظاتً لم تسجٌلثم الهداف استحداث الجامعات العرالٌة ،  االول من الكتاب ، بعدها توثٌك

ورأًٌ الشخصً فً ما جرى وٌجري فً بعض ان لم ٌكن جمٌع الجامعات العرالٌة ، وما 

 ٌفترض ان ٌكون علٌه الحال فً المستمبل . 

 ،أهداف إستحداث الجامعات 

عند النظرة االولى للجامعات فانها تعمل بشكل جٌد جدا ، فلم ٌكن هنان  هذا العدد من 

افضل ما ٌمكن أن فٌها ، وحٌث تنجز ابحاثا رالٌة وٌتعلم الطلبة مؤسسات التعلٌم العالً سابما 

ٌتعلموه . ولكن وبنظرة فاحصة فان الرٌاح المارصة التً غٌرت المجتمع جوهرٌا لد غٌبت 

الشكل االصٌل للجامعة ، الشكل الذي كانت علٌه فً المرن الثانً عشر . فالعدٌد ٌعتمد بان 

علٌمٌة حٌث الطلبة كمستهلكٌن معاصرٌن ٌعترضون الجامعات المدٌمة لد تحولت الى معامل ت

على المٌم التً ٌتعلموها ممابل ما ٌدفعوه من اجور الدراسة . فالمؤسسات المحكمة العائدة الى 

لم ٌعد العدٌد من طلبتها ٌحس بانه فً فالزمن الماضً لد اصبحت مؤسسات تجارٌة كبٌرة 

لد حل مكانها فٌض من التذمر من ضغط  مسكنه . فصورة الدراسة المركزة فً مكتبات هادئة

العمل فً بٌئة تغمرها الخدمات ممارنة مع البٌئة الهادئة فً معابد التعلم السابمة ومعتكفاته  .  

تهدف االدارٌٌن بمصد توجٌه الجامعه والطلبة  لبل فاالشارات الساخطة على المحاضرٌن من

دون ان الذي صدمها بجبل جلٌدي لبطان سفٌنة تٌتانن مع الحال ، كما كان بعٌدا عن المتولع 

وكذا الحكومات التً تالم لزٌادة االجراءات الرتٌبة فً الجامعات .  ٌستمع الى التحذٌرات .

 . فً السابك اصبحت شٌئا مختلفا عن ما كانت علٌه لد فالجامعات 

فً الجوهر ، فان السؤال الذي ٌطرح بشكل متكرر على طاولة الحوار : لمن تعود  

ما هً الجامعة ؟ وهذه التساؤالت عن ملكٌة الجامعة سؤال آخر : وٌمع خلف هذا  الجامعة ؟

ان نستوعب الماضً كً جدا وهوٌتها لها جذورها العمٌمة فً الماضً ، مما ٌعنً انه جوهري 

تد . وفً الولت الذي تعود فٌه جذور الجامعات المعاصرة وتم ونتحسب للمستمبل نفهم الحاضر

( . ففً تلن الحمبة 0الى العصور الوسطى ، ولكنها بشكلها الراهن من نتاج حركة التنوٌر )

الزمنٌة وما بعدها تشكلت فكرة التعلٌم الجامعً و اتضحت ضرورته و المنافع المرجوة منه . 

تلن االفكار  لٌمةعن  توالعدٌد من التعارضات التً تبرز على السطح حالٌا تعود الى تساؤال

التخلً عنها فً المستمبل . ففً الجامعة هنان العدٌد من المحاضرٌن و  وامكانٌةافظة محال

تسود للتعلٌم دور ممٌز ، وحٌث ٌكون العدٌد من الطلبة الراغبٌن فً العودة الى افكار الماضً : 

بها الجامعات الصغٌرة نسبٌا . ولكن المجتمع ٌطلب عدة اشٌاء  ازمتاالجواء االكادٌمٌة التً تفٌه 
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خرى اٌضا ، مثل المشاركة المجتمعٌة ، واالهم الحاجات االلتصادٌة . تمثل وجهات النظر هذه ا

 وغٌرها طبٌعة الصراعات التً تعٌشها الجامعات فً الولت الراهن  . 

فكرتان مركزٌتان من افكار المرن التاسع عشر مازالتا تلعبان دورا رئٌسٌا فً تطوٌر 

مؤسسة ومفادها ان الجامعة  Newmanولى صاحبها نٌومن الجامعات المعاصرة : الفكرة اال

ن هدفها االكتشاف العلمً بما أللتعلٌم وان تحوٌل المعرفة و انتاجها هدفها النهائً . ومخصصة 

مبرر. وهذه النظرة هً التً فٌها فأن وجود الطلبة وتحوٌل المعرفة و نملها ، لذا  والفلسفً ،

مكان لها فً عالم الٌوم . وان السنوات االولى للطلبة كانت سائدة منذ العصور الوسطى ، وال 

منهج تعلٌمً هدفه تطوٌر اسس الخبرة واالبداع لدٌهم . وحسب رأي لفً الجامعة مخصصة 

نٌومان فان جمٌع فروع المعرفة متصلة ببعضها البعض وذلن الن موضوعاتها موحدة بحد 

 –ٌومان تاثٌر كبٌر على النموذج االنكلو ذاتها . وهذا لد ٌصعب استٌعابه الٌوم . والفكار ن

ساكسون فً التعلٌم الحر الهادف الى توفٌر اساس تعلٌمً واسع ومتٌن للدراسات العلٌا من اجل 

ن الطالب من المٌام بدراسة الحمة فً موضوع اكثر ٌالحصول على مهنة تخدم المجتمع ، او تمك

ة )التعلٌم العرٌض ، والعام ( تخصصا او التخصص فً نظام معرفً معٌن . وهذه الفكر

انتشرت بسرعة فً الحوارات االوربٌة للنهوض بتعلٌم جامعً تخصصً . والكتب المنهجٌة 

 (.3المعتمدة فً الجامعات تعكس التباٌن بٌن التعلٌم الجامعً فً اوربا وفً امرٌكا )

 كثٌرون حٌث ٌعد Von Humboldtوفً هذه االٌام المتحمسون الفكار هامبولدت   

مؤسس الجامعات الحدٌثة ، ولكن صٌغة التعلٌم التً دعى الٌها هامبولدت لٌست جدٌدة ، فهً 

موجودة منذ زمن بعٌد فً اوربا الغربٌة . الجدٌد فً االمر الربط بٌن جودة التعلٌم الجامعً 

 والتاهٌل العلمً التخصصً كاولوٌة الكتساب المعرفة . اي ان االمر ال ٌتعلك بانتمال المعرفة

 فمط ، بل باكتسابها وتطوٌرها اٌضا . 

اربعة مشاكل متاصلة فً الجامعات منذ اٌام همبولدت و نٌومان ومستمرة حتى ٌومنا 

وفً الغالب تطرح فً الحوارات ،  (ستنالش الحما فً ضوء والع الجامعات العرالٌة)هذا ، 

 : وعلى مختلف االصعدة وفً الملتمٌات العلمٌة 

ففً اوربا على وجه التحدٌد هنان حركة كبٌرة  ذا لدٌنا جامعات ؟لما،  المشكلة االولى

نسبٌا تؤمن بان الجامعات تركز على البحوث التً تحددها عملٌات التدرٌس . وهنان من ٌدعوا 

الى العودة الى المٌم المدٌمة فً التركٌز االكبر على التعلٌم، وبالممابل هنان من ٌدعوا الى 

فً الجامعات الحدٌثة . وان الموازنة بٌن التدرٌس و البحث هو  التركٌز على البحث العلمً

 محور الحوارات الراهنة فً الجامعات . 

نتٌجة االختالفات الحادة فً وجهات النظر والتً تعود فً  تبرز،  المشكلة الثانية 

جذورها الى اراء المرن التاسع عشر التً عادت الى الظهر جراء ضغوط ثمٌلة . وٌعد فون 

من بولت من ابرز المتحدثٌن فً هذا الموضوع . ولسنوات عدة فً اوربا ٌجري حوار حول هام

والتً هً عادة من مسئولٌة الدولة . ففً جامعات المطاع الخاص فً انكلترا  ٌمول الجامعات ؟

تلعب الدولة دورا ضعٌفا ، اما فً الوالٌات المتحدة حٌث الجامعات تمول من لبل المطاع 

ر الدولة متوسط )معتدل( التاثٌر . ٌعنً هذا ان ما تواجهه الجامعات االنكلٌزٌة الخاص فان دو
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واالمرٌكٌة من مشاكل ٌختلف كثٌرا عن نظٌراتها الجامعات االوربٌة . ففً المارتٌن ، وفً اسٌا 

 من المحتمل ان تبرز مشكلة من ٌمول الجامعات كمشلة مهمة متسارعة النمو . 

التعلٌم  ترتبط بحموق المواطنٌن وسهولة وصولهم للتعلٌم الجامعً ، او المشكلة الثالثة 

 ، والتً لها حضورها وثملها فً الولت الراهن . فمنذ عهد همبولدت  للعدٌد ولٌس للخاصة

و نٌومان فان النظام الجامعً ٌعٌش حالة نمو ثابت ، وزٌادة مثبتة فً اعداد الطلبة . ومنذ 

ان المشاركة فً التعلٌم الجامعً كانت انفجارٌة وكذا الحال مع الحرب العالمٌة الثانٌة ف

مؤسسات البحث العلمً التً اصبح دورها معروفا . نتٌجة هذه التطورات اصبحت الجامعات 

اكبر حجما و بدأت تدٌر ما ٌشبه االعمال التجارٌة فبرزت مفردات جدٌدة فً المهنة االكادٌمٌة 

فاعلٌة وغٌرها . وٌصعب احٌانا تثبٌت مٌزانٌة  الجامعة ، من ادارة وتموٌل وتثبٌت اسعار و 

، والتً تتطلب ادارة مهنٌة  الى بلٌون ونصف البلٌون ٌورو –بلٌون التً تمتد بٌن نصف 

، وفً الولت نفسه تستوجب ادارة صارمة للمحاضرات والطلبة ، وٌؤدي هذا الى عدم كفوءة

. فالجامعات وبشكل متزاٌد  تركز وبشكل رضى العدٌد من الطلبة والمحاضرٌن على السواء 

رئٌسً على االبحاث التمنٌة العلمٌة والتدرٌب بمصد التاهٌل المهنً . وهنان مخاوف من 

(. ولٌس من 0انجراف الجامعات نحو مطالب السوق حٌث تتوفر فرص االستثمار للجامعات )

ى وجه الخصوص فان عل 1892الصعب توضٌح انه ومنذ الحرب العالمٌة الثانٌة ، وما بعد 

 الحٌوٌة و العلوم الطبٌعٌة لد تضاعف بشكا اسً  –حجم االبحاث فً المجاالت الطبٌة و الطبٌة 

وعلى مستوى العالم على حساب االنسانٌات والعلوم االجتماعٌة . و تنشر الصحف والمجالت 

عن معاناتهم فً الكثٌر من شكاوى و اراء الباحثٌن فً العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة معبرٌن 

 الجامعات من تهمٌش . 

، وهذه اصبحت اكثر  صراع الجامعة لتثبٌت هوٌتها المعاصرةنتٌجة  المشكلة الرابعة 

وضوحا فً العمود االخٌرة ، نتٌجة تحول الجامعة الى مصنع النتاج المعرفة ، وما بعد عمد 

فت الجامعة بنشرها للمعرفة الثمانٌنات من المرن الماضً على وجه التحدٌد . فلمرون عدٌدة عر

التً تجمعها وتنتجها . وٌموم الجامعٌون بمعاملة المعرفة ونشرها و تبادلها ، وفوق كل هذا 

تسجٌلها وتوثٌمها فً االرشفة العامة . و لمئات السنٌن فان الجامعٌٌن ٌمومون بالنشر بمصد 

لعلمٌة ، فلم ٌكن النشر تبادل المعرفة و استحداث سمعة شخصٌة لهم ولجامعاتهم والسامهم ا

ظاهرة تجارٌة كما هو علٌه الٌوم . ومع االنفجار العالمً للجامعات منذ سبعٌنات المرن 

الماضً، فان كم االبحاث لد ازداد بشكل حاد ، رافمه تزاٌد فً الطلب و تعزٌز  اهمٌة 

ت حافظت على النشر تجارٌا . ومازال نمو النشر انفجارٌا اال أن الجامعاضحى المطبوعات ، فا

 مماٌٌسها العلمٌة طبما السس ثابتة . 

، وبشكل حاد فً بعض  والجدال هذه االٌام عن هذه المشاكل االربع مع بعضها البعض 

االحٌان ، سواء فً الجامعات االمرٌكٌة ام االوربٌة ، وغٌرها من الجامعات ، فالجمٌع ٌحس ان 

. انه جدال عالمً ، مع تباٌن فً نماط التركٌز فً النظام التعلٌمً الجامعً برمته ما هنان خطأ 

واالهتمام . والجدال حول المٌم المدٌمة وتركٌبة الجامعة ، وفٌما اذا بمٌت صالحة فً المرن 

الحادي والعشرٌن . وٌركز الجدال حول لٌم الجامعات المعاصرة ، والتً هً فً الغالب 

لٌا . فالسؤال عن العودة الى لٌم موروثة من الزمن الماضً ، ومنالشة مدى صالحٌتها حا
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الماضً ممابل السؤال عن المستمبل و كٌف ستكون علٌه الجامعة فً العمود الملٌلة المادمة . مع 

 هذا ، فهنان العدٌد من العناصر العامة التً ستختلف فً المستمبل وفً جمٌع بلدان العالم . 

 ماهي الجامعة ،

واألبحاث، وهً  للتعلٌم العالً ))هً مؤسسةعرفت موسوعة وٌكٌبٌدٌا الجامعة ب:  

لخرٌجٌها . وهً توفر دراسة من المستوى الثالث والرابع  إجازات أكادٌمٌة تعطً شهادات أو

)كاستكمال للدراسة فً المدرسة االبتدائٌة والثانوٌة( . وكلمة جامعة مشتمة من كلمة الجمع 

( . أي إنها استكمال تعلٌمً لمراحل 5) )) ، ففٌها ٌجتمع الناس للعلمجامع ماع، كما كلمةواالجت

دراسٌة سابمة تؤهل من اكمل متطلباتها الدراسة لنٌل شهادة اكادٌمٌة والمٌام باالبحاث ، وهً 

ٌلتمً فٌه طالب العلم . فالتعلٌم وتبادل المعرفة والتأهٌل للمٌام بالبحث العلمً من اهداف مكان 

 الجامعة وفك هذا التعرٌف . 

 الجامعات العراقيةأهداف 

( وبلغ عدد 6( جامعة )35) 0210عام فً العراق بلغ عدد الجامعات الحكومٌة  

( جامعة فً العراق . 121(  ، ٌعنً هذا وجود )2)0212( جامعة فً 66الجامعات االهلٌة )

نتٌجة لد تحدد وال ارٌد الخوض فً موالعها ضمن تراتبها العلمً بٌن  جامعات العالم ، فهذا 

التً تحدد وطبما لمعاٌٌر دولٌة ، ما اهتم به فً هذا الممال هو االسباب عملٌة تمٌٌم موضوعٌة 

 ال ٌمكن معالجة الخلل . واالهداف فة االسباب ، فبدون معراالهداف بشكل مباشر وغٌر مباشر

ٌرتبط انجاز اٌة مؤسسة بالهدف من استحداثها وما هو منصوص علٌه بالمانون ، ومدى  

ما انجزته فعلٌا لتحمٌك الهدف . وادناه االهداف التً وردت فً لانون وزارة التعلٌم العالً 

الجامعات العرالٌة فً موالعها على ( ، وما نشرته بعض 1899لسنة  02والبحث العلمً )رلم 

 الشبكة الدولٌة )االنترنٌت( . 

فطبما للمادة التاسعة من لانون التعلٌم العالً فالجامعة تمثل ))مركز اشعاع حضاري ، 

فكري وعلمً وتمنً فً المجتمع ، ٌزدهر فً رحابها العمل وتعلو فٌها لدرة االبداع واالبتكار 

المسؤولٌة المباشرة فً تحمٌك االهداف الواردة فً هذا المانون ، لصٌاغة الحٌاة ، وتمع علٌها 

وعلٌها ان تموم بالدراسات والبحوث المستمرة فً شتى جوانب المعرفة االنسانٌة والدراسات 

المتصلة بالحالة العلمٌة و والع االحتٌاجات الجدٌدة التً تضمن المستوٌات العلمٌة الرفٌعة 

ا ٌؤدي الى تملٌص الفجوة العلمٌة والتمنٌة الموجودة بٌننا وبٌن لتناسب العصر ومتطلباته وبم

 ( . 9الدول المتمدمة .......(()

 -أي أن على الجامعات العرالٌة مهام تتمثل ب : 

 ان تكون مركز اشعاع حضاري ، فكري وعلمً وتمنً ، -1

 ٌزدهر فً رحابها العمل وتعلو فٌها لدرة االبداع واالبتكار ، أن  -0

 بحاث والدراسات المستمرة فً شتى جوانب المعرفة االنسانٌة ، المٌام باال -3

 واالحتٌاجات الجدٌدة ، و -0

 تملٌص الفجوة العلمٌة والتمنٌة .  -5
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
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 وعلى صفحة جامعة دٌالى المنشورة فً الشبكة الدولٌة حددت االهداف باالتً :

جامعة دٌالى بالعمل على تحمٌماً لرؤٌة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ورسالتها تلتزم ))
 :-تحمٌك األهداف الرئٌسٌة اآلتٌة

توفٌر تعلٌم متمٌز للمساهمة فً إعداد وترتٌب المالكات البشرٌة من خرٌجٌن لتأهٌلها  -1
 .علمٌا وثمافٌاً ومهنٌاً لرفد المطاع العام والخاص والمختلط به

 .ًتوفٌر أطار شامل لضمان الجودة ٌجمع بٌن التموٌم الداخلً والخارج -0
تطوٌر البحث العلمً والدرسات العلٌا فً مختلف االختصاصات لتحسٌن جودة المنتج  -3

 .التعلٌمً
بناء شراكة حمٌمٌة مع المجتمع المحلً والعربً والعالمً عن طرٌك عمد محاضرات  -0

والدورات والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالعملٌة التعلٌمٌة عن طرٌك التعاون 
 .مات المعتمدةظامعات والمنالعلمً والثمافً مع الج

 .التحسٌن المستمر للتنظٌم األكادٌمً واإلداري والتربوي للجامعة -5
ٌز والتفاعل اإلٌجابً االسهام فً بناء بٌئة تعلم للمجتمع متكاملة ٌسودها اإلبداع والتم  -6

 .داخل الجامعة وخارجه
عة والمطاع العام اعداد دراسات واالستشارات العلمٌة والفنٌة واإلدارٌة لخدمة الجام  -2

 (8) ((.والخاص والمختلط
 

 واشرت موسوعة وٌكٌبٌدٌا اهداف استحداث جامعة دٌالى بما ٌلً : 
 لحاجة ملحة تطلبت إنشاء هذا المركز العلمً  دٌالى )) جاء تأسٌس جامعة

 الستٌعاب الزخم الطالبً الحاصل فً جامعات بغداد بالدرجة األساس،  أوال
 ً والستٌعاب التزاٌد فً أعداد طلبة  للمحافظة والحضارٌة لرفد المسٌرة العلمٌة وثانٌا

المحافظة إضافة إلى خطة الستٌعاب الوافدٌن من المحافظات المجاورة أوال، وكذلن طلبة 
 المحافظات البعٌدة والطلبة العرب ثانٌاً. 

الكبرى جعل منها بؤرة  بغداد باعتبارها مركزاً توسعٌاً إلللٌم بعموبة ةإن ألهمٌة مدٌن
وأكادٌمً ٌلبً متطلبات التنمٌة  مركز علمً انً مما تطلب إنشاءاستمطاب تجاري وسك

 ( 12(( ).المستمبلٌة
 

 -المهام االتٌة لها :الدولٌة أما جامعة تكرٌت فمد حددت فً صفحتها على الشبكة 

 بناء مؤسسة تعلٌمٌة تتمٌز بالتمدم والرلً -1
 .بناء جسور التواصل مع المؤسسات االخرى -0
 .مستمبل مستدٌم -3
 .االهتمام بالمدخالت والمخرجات -0
 11)) .تعزٌز لدرات الطلبة -5

داثها بالامة صرح علمً وحضاري ٌسهم فً إعداد حوحددت جامعة األنبار اهداف است
فً بناء نهضة العراق الحدٌث وتطوٌرها ، مالن علمً متخصص ، ٌأخذ دوره الفاعل 

وكذلن توفٌر فرص التعلٌم للمواطن لكً ٌؤدي دوره المٌادي فً المجتمع ، واعداد جٌل 
 ( . 10المستمبل وضمان فرص العٌش له )

الحبٌب من  فً حٌن تسعى جامعة البصره الى تمكٌن األجٌال الشابة فً وطننا العراق 
بأفضل وجه ممكن لمواجهة تحدٌات التنمٌة واالبتكارات لكً امتالن المعرفة وتوظٌفها 

تواكب المسٌرة بصورة مستدامة ومستمدة من الوالع للتعامل مع التحدٌات التً تواجه 
 ( .13المجتمعات المتحضرة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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عرضا ممتضبا الهداف بعض الجامعات الحكومٌة ، والعدٌد منها لم ٌرد فً كان ذلن  
خبار دون التعرٌف بالجامعة وهوٌتها ومهامها المهنٌة صفحاتها على الشبكة غٌر اال

جاء فً ورؤٌاها المستمبلٌة . ادناه عرض الهداف البعض من الجامعات االهلٌة . ولد 
 ما ٌلً : واهدافه ( فً ما ٌخص التعلٌم االهلً  0، المادة  0216لسنة  05المانون )

والعلٌا )النظرٌة والتطبٌمٌة( لغرض االسهام فً توفٌر الفرص الدراسٌة الجامعٌة االولٌة  : اوال

 .احداث تغٌٌرات كمٌة ونوعٌة فً الحركة العلمٌة والثمافٌة والتربوٌة فً المجتمع العرالً

 .نشر المعرفة فً العراق وتطوٌرها : ثانيا  

طنً المٌام بالبحث العلمً وتشجٌعه وتطوٌر المنهج العلمً وتنمٌة الشعور باالنتماء الو : ثالثا  

 (10)(( .وروح المسؤولٌة ، وااللتزام بالخط الوطنً المستند الى وحدة الشعب والوطن

  -ان تمارس الجامعات االهلٌة المهام االتٌة :مما ٌعنً 

 الدراسة االولٌة والعلٌا فً الجانبٌن النظري والتطبٌمً ،  -1

 نشر المعرفة على عموم التراب الوطنً ،  -0

 المٌام باالبحاث العلمٌة وتموٌلها ،  -3

 تطوٌر المنهج العلمً ، -0

 تنمٌة الشعور باالنتماء الوطنً و روح المسئولٌة ، و -5

 االلتزام بالخط الوطنً المستند الى وحدة الشعب والوطن .  -6
 

العناٌة بالثمافة الجامعٌة و البحث العلمً ب ولد حددت كلٌة التراث الجامعة هدفها

اث تطورات كمٌة ونوعٌة فً الحركة العلمٌة والتربوٌة والثمافٌة فً مختلف واإلسهام فً أحد

نواحً المعرفة النظرٌة والتطبٌمٌة مستنٌرة بالتراث العربً اإلسالمً واإلنسانً للمساهمة فً 

بناء مجتمع مدنً متطور عن طرٌك إعداد األطر البشرٌة فً االختصاصات اإلنسانٌة والعلمٌة 

 . ( 15)عب والوطن المؤمنة بوحدة الش

تحمٌك العدٌد من األهداف العامة والخاصة أما جامعة االمام جعفر الصادق فتهدف الى 

 :األهداف العامة  أوال: :التً ٌمكن إجمالها باالتً

إشاعة الثمافة العامة، وتعمٌك أسسها الرامٌة إلى تنمٌة ممومات الشخصٌة اإلسالمٌة  - أ
 .الموٌم األصٌلة فً تكوٌنها المعرفً والعلمً

تعزٌز المعارف والمهارات العلمٌة الالزمة وتوظٌفها لحل المشكالت العالمة بفاعلٌة  - ب
 .وكفاءة

تنمٌة االتجاهات اإلٌجابٌة نحو العلوم والتكنولوجٌا وكٌفٌة االستفادة من ذلن، فً تطوٌر  - ت
 .وحل لضاٌا البٌئة والمجتمع العرالً

تعمٌم استعمالها كلغة علمٌة، وتعلٌمها فً العناٌة باللغة العربٌة وتدرٌسها وتطوٌرها و - ث
مختلف مجاالت المعرفة والعلوم، وذلن بوصفها الوعاء الحضاري للمعانً والمٌم 

 .واألخالق لحضارة اإلسالم ورسالته الربانٌة
تطوٌر المعارف والعلوم بإجراء البحوث العلمٌة فً مختلف مجاالت المعرفة سواء  - ج

 .، وتوجٌهها لخدمة احتٌاجات وخطط التنمٌةعلى المستوى الفردي أو الجماعً
االهتمام ببرامج التنمٌة التمنٌة )التكنولوجٌا( وتطوٌرها واالستفادة منها فً نمو المجتمع  - ح

 .وتمدمه
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تشجٌع حركة التألٌف والترجمة والنشر فً مختلف مجاالت المعرفة اإلسالمٌة  - خ
 .لى وجه الخصوصواإلنسانٌة، مع التركٌز على التراث اإلسالمً والعرالً ع

 .اإلسهام فً رلً اآلداب والفنون وتمدم العلوم - د
إٌجاد المناخ المساعد على حرٌة الفكر والتعبٌر والنشر بما ال ٌتعارض مع عمٌدة األمة  - ذ

 .وتمالٌدها، ولٌمها السامٌة ومثلها العلٌا
العمل كمؤسسة مسؤولة عن تمدٌم الدراسات واالستشارات الفنٌة، والتخصصٌة لمختلف  - ر

 .أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والمختلطة
المساهمة فً تطوٌر الخطط و السٌاسات وأسالٌب العمل فً مؤسسات وأجهزة الدولة  - ز

 .والمطاعٌن العام والخاص، وتمدٌم النماذج والتجارب المبتكرة لحل المشكالت المختلفة
والمطاعٌن العام والخاص رفع كفاءة العاملٌن والموظفٌن فً المؤسسات وأجهزة الدولة  - س

 .وذلن من خالل المساهمة فً برامج اإلعداد والتأهٌل أثناء العمل والخدمة الجامعٌة
االرتماء بالمجتمع إلى مرحلة متمدمة من الوعً والتحضر من خالل توفٌر فرص اكبر  - ش

 .لخرٌجً الثانوٌة من أجل إكمال دراستهم
عرفة من اجل بناء البلد الذي دمرته توفٌر المدرات البشرٌة المتسلحة بالعلم والم - ص

 .الحروب وسٌاسات النظام الممبور
ربط الجامعة بالمجتمع من خالل المراكز المختلفة فً الجامعة التً تمدم الخدمات  - ض

بأنواعها المختلفة للمجتمع مثل مركز التعلٌم المستمر الذي ٌضم مراكز اإلختبار 
، التً تمٌم الدورات (اإلعالمًوالمركز االستشاري   ()التوفل( و)آي سً ثري

واالختبارات فً اللغات والحاسوب، والصحافة، واإلذاعة، والتلفزٌون، وٌزود 
 .المتدربٌن بشهادات معترف بها

المساهمة فً إعداد كادر إعالمً متمدم من خالل ممارسة دوره اإلعالمً فً حمل  - ط
 .مد( فً الجامعةالتحرٌر وتمدٌم البرامج، وإعداد األخبار من خالل )إذاعة الح

رفد المكتبات العامة باإلصدرات المتنوعة التً تطبع وتنشر من خالل مشروع )مطبعة  - ظ
 16).) درا اإلسالم( المرتبطة بالجامعة

 
 2تماثلها فً هذا النهج جامعة الطف التً حددت االهداف االتٌة :

فروع العلمٌة العناٌة بالثمافة الجامعٌة والبحث العلمً واعداد المؤهلٌن فً مختلف ال .1
 واالنسانٌة وتطوٌر المسٌرة العلمٌة. 

 احٌاء الحضارة العربٌة االسالمٌة والحفاظ على التراث. .0
االسهام فً احداث تطورات كمٌة ونوعٌة فً الحركة العلمٌة والثمافٌة والتربوٌة  .3

 .مً بمختلف نواحً المعرفة النظرٌة والتطبٌمٌةلوالبحث الع
 اعداد كوادر علمٌة فً مختلف التخصصات لخدمة التنمٌة فً العراق.  .0
االسهام فً احداث تطورات كمٌة ونوعٌة فً الحركة العلمٌة والثمافٌة والتربوٌة  .5

 والبحث العمً بمختلف نواحً المعرفة النظرٌة والتطبٌمٌة.
 اعداد كوادر علمٌة فً مختلف التخصصات لخدمة التنمٌة فً العراق.  .6
ك الروابط العلمٌة والثمافٌة والبحثٌة مع المؤسسات والهٌئات العلمٌة العرالٌة توثٌ .2

 ).12) والعربٌة واالسالمٌة واالجنبٌة كمن أجل تحمٌك اهداف الكلٌة

 -ولكلٌة بالد الرافدٌن اهدافها التً  لخصتها بما ٌلً :

 والثمافٌة والتربوٌةاإلسهام فً إحداث التطوٌر الكمً والنوعً فً الحركة العلمٌة  :أوال  
 والبحث العلمً فً العراق الجدٌد عن طرٌك إعداد مالكات علمٌة مستنٌرة تتمازج        

 لدٌها عناصر الحداثة والتراث وتؤسس لمبادئ وأفكار ورؤى علمٌة عصرٌة       
 .متطورة       
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 .االلتزام بالخط الوطنً المستند إلى وحدة الشعب والوطن :ثانيا  
 تأهٌل الملتحمٌن بها إلى تدرٌس العلوم العلمٌة واإلنسانٌة فً المؤسسات التربوٌة فً :ثالثا  

 .المجتمع العرالً       
  تثمٌف الطلبة فً األلسام المختصة بما ٌحتاجون إلٌه من العلوم والعلمٌة والتربوٌة :رابعا  

        (.( 19 

 المالحظات ،

 -الجامعات الحكومٌة الى :توحً المراءة االولٌة الهداف استحداث  
عدم االخذ بما ورد فً لانون وزارة التعلٌم العالً من تعرٌف للجامعة واالهداف التً  (1

 ،والمهام المنوطة بها تستوجب استحداثها 
احتواء االعداد الكبٌرة من الطلبة ، نتٌجة الزامٌة التعلٌم ، إن استحداثها جاء بمصد  (0

 ، د تؤثر علٌهم وعدم تركهم عرضة للتٌارات السٌاسٌة وغٌرها التً ل
 االهتمام بالبٌئة التعلٌمٌة ، (3
 دور الجامعة فً المجتمع غٌر واضح ،  (0
  لٌس للبحث العلمً دور ممٌز فً مهام الجامعة .  (5

 

أما الجامعات االهلٌة ، فمد اخذت بما ورد فً لانون الجامعات االهلٌة و افاضت فٌه مع 

 -التركٌز على :

 الثمافة الجامعٌة ، -1

 المساهمة فً احداث التطور والتمدم ، -0

 الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا ،  -3

 التأهٌل واعداد الكوادر العلمٌة ،  -0

 تطوٌر المناهج التعلٌمٌة . -5

، فما ٌفترض ان على االلل الغرٌب فً االمر ، ان هنان تبادل فً الموالع ، فً االهداف 

الجامعات االهلٌة ، والعكس صحٌح . ونعود لحكومٌة أصبح من أهداف تضطلع به الجامعات ا

 -االن الى منالشة االسئلة )المشاكل االربع( التً وردت فً مستهل الممال : 

  لماذا الجامعة ؟ (1)

فً ضوء ما وصلت الٌه الحضارة االنسانٌة من تمدم ، والتسابك التمنً بٌن الشعوب 

، و اعتماد الحوكمة االلكترونٌة مها طموحاتها وٌحم ألخذ بناصٌته وتطوٌعه بما ٌناسبلواالمم 

و نٌل الجمٌع حمولهم وممارستهم لواجباتهم ورفاهها ، ومعاٌٌر لٌاس تمدم المجتمعات 

بل وال اختٌارا شخصٌا لٌم لم ٌعد ترفا فان التعالتً من اسسها نشر التعلٌم(  –)الدٌممراطٌة 

لممة  ألجلصراع فٌه ال ضحىتستوجبها متطلبات الحٌاة والعٌش فً زمن اضرورة ملحة 

 .حالة معمدة وصعبة وتتطلب صبرا وجلدا العٌش 

وبطبٌعة االنسان فانه ٌمٌل الى تملٌد االخرٌن و التسابك معهم ، ولهذا فان سلم التعلٌم احد  

. ٌضاف الى ذلن ، ان طبٌعة والتً تتسم بسعتها وامتدادها مع عمر االنسان هذه المجاالت 

التطور التمنًٌ ونوعٌة المهن المتاحة للعمل تتطلب تأهٌال خاصا ، وهذا ال ٌكون اال من خالل 

فً الولت والمعاهد وتتسابك الجامعات وفً مؤسسات تعلٌمٌة ومهنٌة خاصة . والتدرٌب التعلٌم 
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الب الوظٌفة من خالل تأهٌله الراهن فً تمدٌم مناهج تعلٌمٌة وتدرٌبٌة تخدم السوق و تعٌن ط

 . ، وبشتى الوسائل والطرائك )دروس نظامٌة ، غٌر نظامٌة ، افتراضٌة(لها بالشكل المطلوب 

فً وللجامعات اثر بٌن على المجتمع ، فهً مركز اشعاع حضاري ، وملتمى المثمفٌن 

وحمول ت وفً شتى المجاال لمباراة العلمٌةل اخارجها ، ومٌدانمن من داخلها و رحابها 

ثمافته . وأثرها واضح للعٌان على المكان الذي توجد فٌه وعلى مستوٌٌن : المجتمع والمعرفة

من  للمدٌنة المظهر االرضً الحضاري علىتحضره ، و درجةسلوكه و وانعكاس ذلن على

 اتسمتوما ٌمٌز المدٌنة التً لٌس فٌها جامعة عن تلن التً احتوتها و  حٌث الكم والنوع . 

السلوكً مع المظهر االرضً الحضاري . ومع  –االجتماعً بٌن المظهر افك باثرها هو التو

شدٌد االسف فان هذا لم ٌحدث فً مجتمعنا العرالً بسبب ترٌف المدٌنة و تخلف السلون 

بمعنى أن الجامعه لم تستطع ان تؤثر بالمجتمع بالشكل الحضاري  الحضاري لمجتمع المدٌنة . 

اعٌة والتصادٌة وسٌاسٌة تلعب دورها فً التردي الحضاري المتولع ، بل بمٌت عوامل اجتم

بل وٌمكن المول بان لٌم الرٌف والتزاماته العشائرٌة لد انتشرت فً رحاب للمدٌنة العرالٌة . 

 . وأثرت على مستوى التعلٌم والتمٌٌم فٌها الجامعات العرالٌة 

وكما ورد فً تعرٌف الجامعه ، فانها تجمع ، تجمع الطلبة من مختلف االصماع لٌتعارفوا 

وهذا لم ٌحدث فً والموالف ، ولتتاللح ثمافاتهم واعرافهم وسلوكٌاتهم .  تبادلوا االراءٌو

مجتمعنا الن طلبة الجامعة هم فً الغالب من ابناء المحافظة نفسها ، وفً الغالب تجمع الطلبة 

مبنً على مكان سكنهم وعٌشهم ، فاحتكاكهم وتداخل عاللاتهم مع الطلبة االخرٌن من مناطك 

ه الحالة ال تعزز الثمافة وال تبنً حضارة وانما ترسخ االنغالق اخرى محدود . مثل هذ

والمولعة ، و تتعارض مع اهداف الجامعة المنصوص علٌها فً لانون وزارة التعلٌم العالً 

الشعور باالنتماء الوطنً وروح المسؤولٌة ، وااللتزام بالخط الوطنً  والبحث العلمً بتنمٌة

 . والتمسٌم الطائفً . فً الحمٌمة ، انها تجسد التجزءة  المستند الى وحدة الشعب والوطن

 

  لمن الجامعة ؟ (0)

لم ٌبك التعلٌم حكرا على ابناء الخاصة ، فهو حك طبٌعً لجمٌع المواطنٌن ، ومن واجب 

الدولة توفٌر مستلزماته واالرتماء به . وسٌاسة الزامٌة التعلٌم متبعة فً العدٌد من دول العالم ، 

ولكن مع تزاٌد اعداد الطلبة و تنوع مجاالت التعلٌم وتخصصاته فمد تطلب تدخل المطاع 

لمد لٌسهم فٌه وعلى مختلف المستوٌات )من رٌاض االطفال وحتى الدراسات العلٌا( .  الخاص

لٌس طلبا للعلم بحد ذاته ، بل الكتساب واالنخراط فٌها اصبح ارتٌاد المؤسسات التعلٌمٌة 

معرفة والتدرٌب فً مناهج دراسٌة تؤهل الطالب للحصول على مهنة معٌنة ، او تفتح له 

بمعنى أن مهن ذات طابع خاص . العمل فً ن فً مؤسسات محددة او فرصا وآفالا للتعٌٌ

 الجامعة مفتحة أالبواب للجمٌع شرط توفر مستلزمات تعلٌمٌة معٌنة . 

وبانتشار صٌغ التعلٌم عن بعد و البٌئات االفتراضٌة للتعلٌم فان االنخراط فً برامج 

متٌسرا للجمٌع وبغض النظر عن اصبح والحصول على محاضراتها و مطبوعاتها لد الجامعة 

العمر ، وحتى عن المؤهالت التعلٌمٌة االولٌة المطلوبة فً النظام الرسمً التملٌدي ، 

وحتى  فالجامعات تتنافس لتمدٌم خدماتها للجمٌع وخارج لاعات الدرس النظامٌة والتملٌدٌة .

ذه ، اضافة الى لد دخلت حلبة المنافسة ه،  UNITARمعاهد منظمة االمم المتحدة ، مثل 

العدٌد غٌرها من المؤسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة ، وكذا فعلت الشركات المنتجة للبرمجٌات 
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مثال( فانها توفر دروسا مجانٌة وغٌر مجانٌة لتوسٌع دائرة نشر برمجٌاتها و  ESRI)شركة 

فٌها ولادر  فالجامعة ، والتعلٌم الجامعً على وجه التحدٌد ، للجمٌع ، لمن ٌرغب تطبٌماتها. 

 على تلبٌة متطلباتها . 

 

  من يمول الجامعة ؟ (3)

تعتمد الكثٌر من الجامعات االوربٌة واالمرٌكٌة فً تموٌلها المالً على اجور الدراسة التً 

ات التً ٌعمدها منتسبوها والباحثون ٌسددها الطلبة ، اضافة الى عمود االبحاث والدراس

ت الرسمٌة والشركات النجاز دراسات معٌنة . وٌكمل فً مراكزها العلمٌة مع الجها العاملون

ذلن ما تستثمره فً مشارٌع تخدمها وتٌسر العمل والعٌش فً حرمها وملحماته . وفً الفترة 

( كانت اجور الطالب االجنبً فً االنسانٌات 1896 – 90التً كنت ادرس فٌها فً برٌطانٌا )

( 022( باون فً السنة ، بٌنما الطالب االنكلٌزي ٌسدد فمط )9222( باون والعلمٌات )5222)

وتخصص الدول المتمدمة نسبة من دخلها المومً للجامعات والبحث العلمً ، بٌنما باون . 

 بمختلف انواعها واصنافها .  الدول االخرى فالنسبة االكبر تذهب الى العسكرٌات

خالل عمد التسعٌنات من المرن الماضً ، وبسبب ظروف الحصار ، وبهدف اٌجاد دعم  

مالً اضافً الساتذة الجامعات شرع العمل الصٌفً فً مؤسسات الدولة ، ولسم غٌر للٌل من 

ؤسسة التً عمل الجامعٌٌن استدام العمل لفترة تتجاوز العطلة الصٌفٌة نظرا لما كان ٌمدمه للم

معها من خدمة وخبرة فً تخصصه . اثمر العمل الصٌفً ان لدم العاملون فٌها ، وكذلن 

المؤسسات التً كانوا ٌعملون فٌها ، لوائم بموضوعات ٌطلبون من الجامعات دراستها بعمك 

جامعة والتراح المعالجات المناسبة لها . مثل هذه المناة التفاعلٌة ضرورٌة لتطوٌر االثنٌن : ال

إن العمل مع مجالس  والمؤسسات ، وتضٌف موردا مالٌا للجامعة وخبرة مهنٌة عملٌة لالثنٌن . 

ضروري جدا ، ٌخدم المجتمع و ٌحد كلجان علمٌة استشارٌة المحافظات ، والمجالس البلدٌة 

، وٌعزز النهج الدٌممراطً الذي تسعى الدولة ئولٌنلبعض المسمن السلوكٌات غٌر الموٌمة 

مانون وزارة التعلٌم العالً فان نسبة منه تذهب الى الجامعة . بهذه الصٌغة ل وطبما السٌر فٌه .

  التعلٌم . ممارسة تعمل الجامعة على خدمة مجتمعها )اللٌمها الوظٌفً( عملٌا اضافة الى 

إن عملٌة تموٌل التعلٌم العالً والبحث العلمً فً صلب الجدل والحوار الدائر عن  

ال ٌنحصر االمر فً الجامعات االهلٌة فمط ، بل والحكومٌة  الجامعات و اهدافها ومستمبلها ، و

اٌضا . وبالنسبة الى جامعات المطاع الخاص فان اثر المستثمرٌن و دورهم فً توجٌه الجامعة 

بعٌدا عن المماصد العلمٌة تحمٌما الغراض شخصٌة ، مادٌة و غٌر مادٌة )وجاهة و تدخل فً 

ل حرٌص على بناء الجٌل و الحفاظ على سمعة الوطن التمٌٌم والمبول و غٌرها( امر ٌملك ك

 ومكانته بٌن شعوب العالم . 

 

  هويتنا المعاصرة (0)

عمدت الجمعٌة مؤتمرها  AAGفً الذكرى المئوٌة لتاسٌس جمعٌة الجغرافٌٌن االمرٌكٌة 

السنوي تحت شعار ))من نحن ؟ والى أٌن نسٌر ؟(( ، لتنالش هوٌتها الفكرٌة ومالمح 

شخصٌتها ممارنة بالجمعٌات الجغرافٌة االخرى ، ومؤشرة مسارها المستمبلً . وفً برٌطانٌا 

عرف بالطب ، واالخر فً لد فٌها ، فبعضها  علمً تعرف بعض الجامعات بابرز تخصص

االنسانٌات وغٌرها فً  بالدراسات تمٌزتزراعة ، واالخر فً االلتصاد ، وهنان جامعات ال
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االجتماع ، ومنها اشتهر بالتخطٌط . وجاءت سمعة هذه الجامعات من خالل بروز مدارس 

فكرٌة وخبرة واسعة فً هذه التخصصات . و ٌعود الفضل فً كثٌر من االحٌان الى شخصٌة 

لشهرة لنهائٌة الى اوادت فً المحصلة اطلبة والباحثٌن الاستمطبت أو أكثر علمٌة واحدة 

والتمٌز فً هذا التخصص دون غٌره . ولد طورت هذه الجامعات وحدات ومراكز بحثٌة فً 

اشتهرت بها ، وتطورت من خاللها ، فالتعلٌم والبحث ترافما فً النهوض مع التخصصات التً 

 بعض ٌسند احدها االخر . 

ما الذي ٌمٌز بماذا اتسمت كل جامعة من جامعات العراق وبرزت به ؟ فلنتسائل االن ، 

التخصصً( ؟  –جامعة دٌالى مثال عن غٌرها من الجامعات العرالٌة )فً الجانب العلمً 

وكجغرافً اتساءل : هل ٌمدم طلبة الدراسات العلٌا الى لسم الجغرافٌا فً جامعة )س( لبروزها 

و البعض اآلخر ٌتجه الى جامعة )ص( لتمٌز دراساتها فً فً دراسة المشكالت الطبٌعٌة ؟ 

عن ذهن طلبة الدراسات العلٌا ؟ فالشهادة  اأم إن هذا بعٌد جغرافٌة المدن وتخطٌطها  ؟

فً حمل معٌن على ٌد استاذ محدد او اتباع مدرسة  الجامعٌة هً الهدف ولٌس التخصص 

  فكرٌة معٌنة . 

ص علٌها فً اولٌات االستحداث كمؤشر لهوٌتها ، الى اهداف الجامعة المنصو وبالعودة

فهل سنجد الجواب ؟ وهنا ٌلح سؤال مفاده : ما الذي ٌمٌز الهوٌة الفكرٌة للجامعة عن الهوٌة 

الفكرٌة للثانوٌة ؟ وللتوضٌح ، لست من مؤٌدي الغاء وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

. انا ضد ذلن بالتاكٌدفله ،  خضوعرار للوالع والوربط الجامعات بوزارة التربٌة ، الن هذا انج

، ومتى ما  ما ادعو له ان تتمٌز االلسام العلمٌة بشخصٌة فكرٌة و مدرسة تخصصٌة معٌنة

حدث ذلن تمٌزت الكلٌات )التربٌة على سبٌل المثال ال الحصر( عن بعضها البعض ، و فً 

الخر رغم البماء على الهدف النهاٌة اتسمت الجامعات بخصائص تمٌز بعضها عن البعض ا

 مشترن والمنصوص علٌه فً لانون وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً . الالعام والرئٌس 

إن ما حممته جامعاتنا من مراتب متدنٌة فً سلم الجامعات العالمٌة مرده عدم وجود هدف 

حمٌمً للجامعة ، و غٌاب شخصٌة المسم العلمً واالنجرار وراء المظاهر واالعالم الكاذب ، 

وخٌر دلٌل على ذلن ما ٌنشر على موالع الجامعات والكلٌات على الشبكة الدولٌة . فهً موالع 

  عن شخوص معٌنة وال تشكل مولعا لمؤسسة علمٌة لها الرٌادة فً مجال معٌن . اخبارٌة 

تتسابك الجامعات فً نشر العلم فً المجتمع من خالل التعلٌم المفتوح و البٌئات التعلٌمٌة 

االفتراضٌة ، وغٌرها من االسالٌب الحدٌثة التً تعتمد تمنٌات عصرٌة . فاذا كانت صفحات 

لى شبكة االنترنٌت اخبارٌة بدرجة كبٌرة فال ٌتولع ان تمدم نموذجا الجامعات العرالٌة ع

لجامعة عصرٌة تمدم محاضراتها عبر الشبكة الدولٌة لطلبة ٌنتمون الٌها خارج لاعات الدرس 

بمستوى  االرتماءوالدراسٌة ترصٌن صفوفها ، فً هذه المرحلة ، التملٌدٌة . االولى بها 

للضغوط االجتماعٌة  نوعحول دون الخالخارجٌة بما ٌ منع التدخالتو فٌها المحاضرات 

المختلفة كً تحافظ على سمعتها العلمٌة . فالحرم الجامعً ٌجب ان ٌكون آمن و مستمل ، 

 ٌحكمه العلم ولانون وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً . 
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 مقترحات ،

فاالهداف  الجامعات الموجودة اصال ، أهدافاعادة النظر فً اهداف االستحداث ، و (1

تتناسب مع جدٌدة المثبتة فً موالع الجامعات ، الحكومٌة واالهلٌة ، بحاجة الى صٌاغة 

 لانون وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، و الرؤٌة المستمبلٌة للتعلٌم فً العراق . 

 Goal Achievementاعتماد طرٌمة  التمٌٌم على اساس المتحمك من االهداف ، (0

Matrix  فً ضوء اهداف الوزارة اوال ، وخطط التنمٌة  الجامعة  تمٌٌمحٌث ٌتم

من المعلن من اهدافها . وهذا ال ٌتعارض مع  المومٌة ثانٌا و فً ضوء ما حممته الجامعه

 معاٌٌر التمٌٌم االخرى المعتمدة حالٌا ، بل ٌكملها وٌضٌف لها بعدا وطنٌا . 

اٌجاد صٌغة لمبول نسبة محددة من ابناء المحافظة فً الجامعة وتوزٌع االخرٌن على  (3

حافظة فً جامعتها لد اضر كثٌرا بالمستوى فتركز ابناء الم ،االخرى جامعات المطر 

التعلٌمً والحضاري . وهذه الحالة بحاجة الى دراسات معممة نفسٌة وتربوٌة 

 واجتماعٌة والتصادٌة ، وسٌاسٌة . بوالعها الراهن ترسخ الطائفٌة و تجزءة البلد . 

، الذي سٌكون مٌدانا للتفاعل والتكامل بٌن الجامعة استحداث مرصد التنمٌة الحضرٌة  (0

 افظة . ومؤسسات الدولة فً المح

، رلً الجامعات وتطورها ٌعتمد بدرجة كبٌرة على استحداث مراكز بحثٌة تخصصٌة  (5

. ومن الضروري ان ترتبط عملٌة الترلٌة العلمٌة  نوعٌة ومستوى المراكز البحثٌة فٌها

بالعمل ، كلٌا او جزئٌا ، فً المراكز البحثٌة دون االكتفاء بالتدرٌس واالبحاث التً 

 الغراض الترلٌة )العلمٌة( .  كتبت

فً  % من مٌزانٌة الجامعة لدعم االبحاث الرٌادٌة32تخصٌص نسبة ال تمل عن  (6

 لبحثٌة . المراكز ا

، دون االكتفاء  ام الجامعات االهلٌة باستحداث وحدات ومراكز بحثٌة تخصصٌةالز (2

 بالتعلٌم التملٌدي . 

االفادة المصوى من العمود المبرمة بٌن الجامعة و غٌرها من الجامعات داخل المطر  (9

 الدراسات العلٌا و المٌام بابحاث ودراسات معممة .  طلبة وخارجه لالشراف على

الرسائل واالطارٌح استحداث عمادة للدراسات العلٌا تنظم الدراسات واالبحاث و توجه  (8

 باتجاه العلوم الحدودٌة . 

 وهللا ولي التوفيق وهو وراء القصد

                                                           
1 ) http://start.3dgid.info/free-epub-ebook-torrent/73049-higher-education-in-2040-a-global-
approach.html 

وغالبا ما ٌعتبر جزءا  الفلسفة األوروبٌة فً المرن الثامن عشر مصطلح ٌشٌر إلى (Age of Enlightenment) عصر التنوٌر(  0

والتً لامت بالدفاع  بالتنوٌر المصطلح ٌشٌر إلى نشوء حركة ثمافٌة تارٌخٌة دعٌت .عصر العمالنٌة من عصر أكبر ٌضم أٌضا

رواد هذه الحركة كانوا ٌعتبرون مهمتهم  .الدٌن بدال من) والمعرفة لألخالق و مبادئها كوسائل لتأسٌس النظام الشرعً العمالنٌة عن

بالعصور " طور والتحدٌث وترن التمالٌد الدٌنٌة والثمافٌة المدٌمة واألفكار الالعمالنٌة ضمن فترة زمنٌة دعوهالٌادة العالم إلى الت

 https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1 ."المظلمة

امعات البرٌطانٌة ( فالكتب المنهجٌة االمرٌكٌة كتبت بصٌغة تعلٌمٌة تخدم التدرٌس بشكل واضح ، فً ولت الكتب الصادرة عن الج 3

 تعرض نتاج ابحاث ودراسات ، وهً اكثر تخصصٌة ، اختلفت عنها كتب الجامعة المفتوحة النها موجهة لشرٌحة اوسع .
( حٌث ٌمود السوق الجامعة ولٌس العكس ، فٌكون دور الجامعة تلبٌة متطلبات من ٌمود السوق والتغٌٌرات فٌه ولٌس لٌادة التغٌٌر  0

 فً المجتمع وتوجٌهه . 
5 ) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9  

http://start.3dgid.info/free-epub-ebook-torrent/73049-higher-education-in-2040-a-global-approach.html
http://start.3dgid.info/free-epub-ebook-torrent/73049-higher-education-in-2040-a-global-approach.html
http://start.3dgid.info/free-epub-ebook-torrent/73049-higher-education-in-2040-a-global-approach.html
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D9%86_18
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D9%86_18
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
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6)http://mohesr.gov.iq/ministry_uploads/2017/02/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8
%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf 
7)http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2017/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%
D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf 
8)http://www.uobaghdad.edu.iq/uploads/Regulations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%
20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%
8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf 
9) http://www.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=86  

10)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D8
%A7%D9%84%D9%89 
11) https://www.tu.edu.iq/home_page/goals.html 
12(  http://www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=1  
13) https://www.uobasrah.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81/ 
14) http://mohesr.gov.iq/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86/ 
15 ) http://turath.edu.iq/index.php?name=News&file=article&sid=43  
16 ) http://www.sadiq.edu.iq/pages?id=1 
17 ) http://www.altuff.edu.iq/ 
18 ) http://www.bauc14.edu.iq/pages?id=1 

http://mohesr.gov.iq/ministry_uploads/2017/02/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://mohesr.gov.iq/ministry_uploads/2017/02/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://mohesr.gov.iq/ministry_uploads/2017/02/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2017/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2017/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2017/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.uobaghdad.edu.iq/uploads/Regulations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.uobaghdad.edu.iq/uploads/Regulations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.uobaghdad.edu.iq/uploads/Regulations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89
https://www.tu.edu.iq/home_page/goals.html
http://www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=1
https://www.uobasrah.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81/
http://mohesr.gov.iq/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86/
http://turath.edu.iq/index.php?name=News&file=article&sid=43
http://www.sadiq.edu.iq/pages?id=1
http://www.altuff.edu.iq/
http://www.bauc14.edu.iq/pages?id=1

