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 التدرٌسً الجامعً

تكامل اال بوجود ركائز تسانده، فأن التدرٌسً ٌشكل الركٌزة األساسٌة لهذا ٌاذا كان النظام الجامعً ال ٌقوم وال 

 فهو المعبر عن سالمة قواعده ، وصواب منطلقاته ، وكفاءة ادائه وقدرته على تحقٌق اهدافه. النظام ،

وموقع عضو  الهٌئة التدرٌسٌة هذا ٌعطٌه حقوقاً  متمٌزة ، وفً الوقت ذاته ٌفرض علٌة التزامات ومسؤولٌات البد 

بمهمات ثالث مترابطة  تنبعث من قٌامهواهمٌة دور التدرٌسً الجامعً  ان تتساوى وتتكافأ مع اهمٌة تلك الحقوق.

البحث العلمً ٌزٌده اما رض فٌه ان ٌجعله مربٌا ، تفٌما بٌنها ،هً التدرٌس والبحث العلمً والتفكٌر . فالتدرٌس ٌف

من كون كل  الرؼمة ، وعلى ل العملٌموالتفكٌر ٌرشحه مفكرا وفٌلسوفا او منظرا. وفً اطار مج، علما ومعرفة

لثالثة المذكورة تحتفظ بخصائصها واستقاللها الذاتً النسبً ، اال انها تتفاعل فٌما بٌنها بحركة مهمة من المهام ا

دٌنامٌكٌة متصاعدة . وعلٌة لٌس كل باحث هو بالضرورة تدرٌسً ناجح ولكن كل تدرٌسً ناجح ، من اجل مواصلة 

بحث العلمً تأكٌداً لمسؤولٌته العلمٌة وتمٌز تعمٌق مهنة التدرٌسٌة وتوسٌع ابعاد مدارك معرفته  البد ان ٌسعى الى ال

ان مهمة التدرٌس تمتزج مع مهمة البحث العلمً لدى التدرٌسً، فان تفاعل المهمتٌن فً  التدرٌسً وحٌثموقعة 

الى اقصى درجات نضوجها هو الذي ٌخلق التدرٌسً العالم او المفكر. وعندئذ تتوافق  ومتصاعدةعملٌة مستمرة 

ثالث فً ذات التدرٌسً وتكتمل فً بناء شخصٌة العلمٌة وسلوكه الجامعً . فهو عن طرٌق ات المحلقات المه

 التدرٌس الفعال ٌصبح باحثا ً، وعن طرٌق تواصل بحثه ٌصبح عند نضوجه مفكراً او عالماً.

 االختالل فً سلم توزٌع المراتب العلمٌة -0

 مننسبة متوازنة )مدرس مساعد( تكون بة تدل على ان الدرجات العلمٌة بمرتبة ان االحصائٌات المتوفر

مرتبة االستاذ ،  %7 ( )مرتبة االستاذٌة1كما موضح فً مخطط رقم )ل اعضاء هٌئة التدرٌس ممج

%( .بٌنما فً احصائٌات فً مجل 33 مرتبة المدرس المساعد% ، 36 مرتبة المدرس% ، 24المساعد 

% ، مرتبة االستاذ المساعد 7االستاذٌة )مرتبة كان شكل الطٌؾ  1975- 1974الجامعات العراقٌة  

من بٌن مجموع  ولكن ٌكونون الكثرة. %(22% ، مرتبة المدرس المساعد 45% ، مرتبة المدرس 28

من هم بمرتبة االستاذ  عدد ونسبة ب الكلٌات وفً الوقت نفسة تنخفضاعضاء هٌئة التدرٌس فً اؼل

. ؼٌر ان اؼلب الجامعات العالم الرصٌنة ستاذٌةعلى نحو اخطر عدد ونسبة من هم بمرتبة االو المساعد

اال نسبة من هم بمرتبة )مدرس مساعد( وال ٌكون االستاذ المساعد ثم مرتبة االستاذٌة تعتمد اساساً على 
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 :ادناهحسب المخططات  جامعة المثنى كلٌات. وكان توزٌع االلقاب العلمٌة فً المجموع الكلًمن ضئٌلة 

 

 

 المدرس المساعد المدرس      االستاذ المساعد االستاذ التدرٌسٌنعدد  الكلٌات ت

 18 18 38 14 88 التربٌة االنسانٌة 1

 28 37 24 5 94 العلوم 2

 26 34 18 9 87 الزراعة 3

 17 22 12 2 49 االدارة واالقتصاد 4

 31 35 13 3 82 الهندسة 5

 6 23 12 3 44 الطب 6

 8 2 8 5 23 الرٌاضةالتربٌة البدنٌة وعلوم  7

 13 17 8 2 42 التربٌة االساسٌة 8

 8 8 5 -- 21 القانون 9

 11 4 4 1 22 طب االسنان 12
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 4 5 4 -- 13 الصٌدلة 11

 12 12 5 -- 25 الطب البٌطري 12

 2 7 3 1 13 التمرٌض 13

 12 12 6 2 32 العلوم الصرفة 14

 1 4 6 1 12 اآلداب 15

 

 

 المالحظات االتٌة: من الممكن ادراجمما ٌتضح فً اعاله، 

هٌئة اعضاء  لم ٌواكب ذلك زٌادة مناسبة فً اعداد ونوعٌات التوسع الهائل فً القبول المركزي، حٌث -1

ومن ثم االعتماد على من هم  ة الى اعضاء فً الهٌئة التدرٌسٌةضؽط الحاجو بالتالً تزاٌد  التدرٌس

 مدرس مساعد بصورة متزاٌدة.

الى ، االمر الذي ادى دراسات العلٌالدقٌقة بالحاجة الحقٌقٌة الى االختصاصات فً الؼٌاب االحاطة ا -2

فة ضمن الكلٌة درجة الماجستٌر فً االختصاصات المختل الحاصلٌن علىزٌادة ؼٌر متوازنة فً عدد 

حاجة فعلٌة لها )هندسة مواد وهندسة لٌس هنالك  ساندة الواحدة والقسم العلمً. او وجود اختصاصات

 ً من حملة الدكتوراه والماجستٌر، تدرٌس 24بعدد ٌصل الى  هندسة الكهربائٌةال نتاج ومعادن وا

 (.، وؼٌرها 3 بعدد ، واالعالمتدرٌسً 35 بعدد والحاسبات

 :ًما ٌلادى ذلك الى 

  .الجامعً ًالتعلٌمهٌمنة اعتبارات الكم على الكٌؾ فً القرار  -أ 

  .التعلٌمٌة فً مجال التدرٌس والبحث العلمًٌة لانخفاض مستوى النوعٌة فً العم -ب 

 ضؽط الحاجة الى التدرٌس.فرز العناصر ؼٌر المؤهلة بسب لعلى المبادرة قٌادة الجامعة الحد من قدرة  -ج 

ارهاق الجامعة بصرؾ مبالػ مالٌة كبٌرة للطلبة الموفدٌن خارج البلد )بعثات و اجازات دراسٌة(  -د 

 استثمار هذه المبالػ فً ابواب اخرى.الختصاصات ساندة كان من الممكن 

 اعداد التدرٌسٌن-2

منهم لهم  .والدرجات العلمٌة االكادٌمٌةمختلؾ االختصاصات بتدرٌسً  676الكادر التدرٌسً فً الجامعة ٌضم 

اقسام مناظرة او قرٌبة من  الحسابات االكادٌمٌة حٌث ال توجدومنها هم خارج  وظٌفً ضمن المالكاتوصؾ 

  كذلك ٌتوزع على الكلٌات حسب المخططات االتٌة:االختصاص. و
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عداد إهً ضرورة تهٌئة وو لة بالؽة االهمٌة، مسأ ٌطرح طلبة فً الجامعة سنة بعد اخرىان التوسع فً قبول ال

 التالٌة: لألسبابالمعوقات  هذه العملٌة تصطدم  بعدد من . ؼٌر ان التدرٌسٌن فً الكلٌات

 تفرغ عدد من التدرٌسٌن ذوي الخبرة واالهلٌة العلمٌة للشؤون االدارٌة.  -1

 مداد الهٌئة التدرٌسٌة بحملة شهادة الماجستٌر.اعتماد الجامعة بشكل محسوس على إ -2

فً بعض الكلٌات والتخصصات،  فً اعداد التدرٌسٌن المؤهلٌنٌصل الى مرحلة الخطر هنالك نقص كبٌر  -3

 حٌث ٌوضح الجدول التالً عدد التدرٌسٌٌن لعدد من اقسام و كلٌات الجامعة:

 عدد التدرٌسٌن ذوي االختصاص القسم الكلٌة ت

 4 االثار االداب 12

 2 االجتماع االداب 3

 4 الصٌدلة 4

 6 هندسة العمارة الهندسة 5

 6 اللؽة االنكلٌزٌة التربٌة االنسانٌة 6

 4 التمرٌض 7

 

وقت الحاضر وال فً المستقبل القرٌب مثل )االعالم، هندسة الجامعة فً ال اهنالك اختصاصات ال تحتاجه -4

  (الجمٌلة الفنوناالنتاج والمعادن ، هندسة المٌكانٌك،  هندسة المواد، 
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نسبة عدد التدرٌسٌٌن الى الطلبة )لمعدل مثالً للكادر(:  ٌمكن اعتماد هحسب مؤشرات تقوٌم االداء للتعلٌم العالً فانب

 1/32تخصصات الهندسة والعلوم، فً  1/22، فً تخصصات الصٌدلة 1/15، فً التخصصات الطبٌة 1/12نسبة 

 :ه النسبة لكلٌات الجامعةرج ادنادون فً التخصصات االنسانٌة. 

النسبة  عدد الطلبة عدد التدرٌسٌن الكلٌات ت

 الحقٌقٌة

النسبة 

 المثالٌة

 المالحظات         

 زٌادة فً بعض االختصاصات ونقصان فً اخرى 32/1 17/1 1572 88 التربٌة االنسانٌة 1

 زٌادة فً الكادر 22/1 13/1 1242 94 العلوم 2

 زٌادة فً الكادر 22/1 9/1 787 87 الزراعة 3

 نقص ٌمكن المعالجة 20/1 29/1 1425 49 االدارة واالقتصاد 4

 زٌادة فً الكادر وهنالك خارج المالك 22/1 7/1 623 82 الهندسة 5

 نقص فً بعص االختصاصات 12/1 12/1 556 44 الطب 6

 تدرٌسٌن خارج مالك الكلٌة 5هنالك  20/1 19/1 444 23 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 7

 نقص ٌمكن المعالجة 32/1 42/1 1599 42 التربٌة االساسٌة 8

 نقص  32/1 33/1 726 21 القانون 9

 ةنقص فً االختصاص ال ٌمكن المعالج 12/1 22/1 435 22 طب االسنان 12

 ةنقص فً االختصاص ال ٌمكن المعالج 15/1 25/1 326 13 الصٌدلة 11

 زٌادة 12/1 8/1 225 25 الطب البٌطري 12

 ةنقص فً االختصاص ال ٌمكن المعالج 12/1 16/1 219 13 التمرٌض 13

 نقص ٌمكن المعالجة 22/1 27/1 814 32 العلوم الصرفة 14

 ةنقص فً االختصاص ال ٌمكن المعالج 32/1 64/1 766 12 اآلداب 15
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بٌنما لم تزد  26/1مؤهلٌن للتدرٌس فهً و بالسنة لل 17/1فهً  (الطالباالستاذ الى نسبة )النسبة العامة للجامعة اما 

، امرٌكا 13/1، روسٌا  17/1 ، الكوٌت14/1)السعودٌة  18/1 العربٌة واالجنبٌة الىالنسبة المذكورة فً الجامعات 

عبء التدرٌسً فً الجامعة اٌضا تكلٌفه بمهام اخرى، كاألعمال االدارٌة داخل الجامعة وقد  من(. وٌزٌد 11/1

 ترتب على ذلك :ٌ

 انخفاض مستوى التواصل العلمً والفكري. 

 العلمً. ضعؾ مساهمة التدرٌسً فً البحث 

  ضٌق امكانٌة التنوٌع فً اسلوب المحاضرات واالبتعاد عن المناقشات والحوار واجراء البحوث وعدم

 ج المقرر بصورة كاملة.اامكانٌة تنفٌذ المنه

 

 :البحث العلمً -3

الساعات المخصصة  (وكذلك قانون الخدمة الجامعة) 1993سنة ل 72هٌكل عضو هٌئة التدرٌس رقم  قانون حدد 

إلجراء البحوث العلمٌة بصورة دقٌقة وكذلك حدد الساعات المخصصة ألداء مسؤولٌاته االخرى، وبخاصة 

 التدرٌسٌة منها.

عبء التدرٌس الى ان الجامعات الرصٌنة تسعى الى تحقٌق الموازنة بٌن التدرٌس والبحث العلمً، وذلك بتخفٌؾ 

. ان الساعات االسبوعٌة المخصصة الهٌئة التدرٌسٌة ال جراء بحوثه عضوحد معٌن من اجل افساح المجال امام 

، وقد تزٌد علٌها فً بعض للبحث العلمً فً الجامعات الرصٌنة تبلػ ضعؾ تلك الساعات المخصصة للتدرٌس

ساعة اسبوعٌاً، مقابل  23االمرٌكٌة، مثالً، ٌبلػ معدل الساعات المكرسة للبحث العلمً  جامعاتففً ال .االحٌان

ساعات  8ساعة للبحث العلمً وحوالً  13ساعات تدرٌسٌة. اما فً الجامعات البرٌطانٌة فقد خصصت  7حوالً 

هذا فً الوقت  ومستلزماتها،الفنٌة  و المختبراتكما تعانً الكلٌات عموما نقصا فً المختبرات  للتدرٌس اسبوعٌاً.

 نفسه الذي ٌتزاٌد فٌه عدد الطلبة المقبولٌن.

 وقد ترتب على هذا االثار التالٌة:

 انخفاض مستوى ونوعٌة البحث العلمً، واعتماد التدرٌسٌٌن على الكمٌة بصورة متزاٌدة. 

  على الترقٌة العلمٌة او انحسار التوجه نحو البحث العلمً كهدؾ قائم بذاته وتحوله الى مجرد اداة للحصول

 تحسٌن الدخل او كلٌهما فً وقت واحد.

  السعً نحو النشر فً المجالت التجارٌة الربحٌة لؽرض اكمال اجراءات الترقٌة من دون تقٌٌم، حٌث ان

بعض المجالت المصنفة ضمن الفهارس العالمٌة تسعى للنشر التجاري و ال ترفع هذه البحوث ضمن 

 ٌة.ثواعد البٌانات العالم
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  مدارس متمٌزة فً البحث إلٌجادانعدام االمكانٌات الالزمة. 

  يال ٌجرفقد التدرٌسً الرؼبة فً السعً وراء البحث الحقٌقة الموضوعٌة وتطوٌر قدراته الفكرة، فصار 

 ، او رؼبة فً الحصول على مرتبة علمٌة اعلى.بحوثه اال بناء على تكلٌؾ رسمً

تقدم ضعفت لدى التدرٌسً فً حاالت عدٌدة روح االنتماء الى المؤسسة العلمٌة التً ٌعمل فٌها  تبعا لما

  . الذاتٌة والعلمٌة مولم ٌعد بوسع بعض التدرٌسً الحفاظ على هوٌته

 

 اكمال الدراسات العلٌا -4

كمال الدراسة ماكن إتوسع طرق اكمال الدراسات العلٌا وفتح اكثر من طرٌقة وكذلك عدم التحكم بالطرق وا

 لألسباب االتٌة: ،ادى الى عدد مشاكل ولم ٌسهم فً بناء الجوانب االكادٌمٌة اال بشكل طفٌؾ

  ان الدراسة خارج العراق لم توزع بشكل متوازن على دول االبتعاث حٌث كان من االولى حصر

 كما فً المخطط   .هذه الفرص بما ٌنسجم مع اثراء الجامعة بمستوى اكادٌمً وثقافً رفٌع

% من كادر 32الذي ٌمثل  تدرٌسً وطالب دراسة و 193 أوفدتالتالً الذي ٌبن ان الجامعة 

% من 25والذي ٌمثل تقرٌبا  موفد( 52) الجامعة حٌث كانت النسبة االعلى للدراسة فً روسٌا

بً معظمهم خارج الضوابط العامة من حٌث المعدل والذي ادي بشكل سلالمبتعثٌن، حٌث كان 

 على  المستوى االكادٌمً وعدم استفادة الجامعة من خبراتهم من حٌث اللؽة والثقافة االجتماعٌة.
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 2219المستمرٌن للعام  لدارسٌن داخل العراقل: من خالل المعاٌنة االولٌة الدراسة داخل العراق-

كان عدد الدارسٌن من ادناه، حٌث موزعٌن حسب المخطط  طالب( 122) عددهم كان  2222

% من العدد الكلً وهذا ٌمثل نسبة جدا 22نسبة ب طالب( 25)منتسبً الجامعة داخل الجامعة 

افتقار االضافة الخارجٌة وتدوٌر المعلومات. كما قامت الجامعة باالعتراؾ   كبٌرة مما ٌؤدي الى

ى الشهادة دون موافقة تطلعات الجامعة المعرفٌة رؼم انهم حصلوا علل بالشهادات الؽٌر مناسبة

 الجامعة وهذا ٌمثل عبء على الجامعة من الناحٌة المالٌة واالكادٌمٌة.
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 االستنتاجات التوصٌات :

لما كان التدرٌسً هو التجسٌد الدٌنامٌكً للقٌم الجامعٌة السلوكٌة والتربوٌة والعلمٌة والثقافٌة، فأنه ذاته ٌمثل نقطة 

 التؽٌٌر المنشود، اذ هو حامل طاقة التؽٌٌر.االنطالقة المركزٌة إلحداث 

خلق نوع من التوازن بٌن الدرجات العلمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس حٌث نالحظ انحسار لقب مدرس مساعد  -1

فانهم ٌمثلون  223تدرٌس  وعدد بمرتبة المدرس المساعد  676فً اؼلب الكلٌات حٌث ان الجامعة لدٌها 

طالب دكتوراه  42طالب دكتوراه داخل العراق ، وكذلك  98س  منهم % من اعضاء هٌئة التدر32ٌتقرٌباً 

داخل  22وكذلك   22تقرٌبا   2222-2219خارج العراق وتم منح عدم الممانعة للدراسة خارج العراق للعام 

تدرٌسً وهذا ٌؤدي تقلٌل النصاب  45بمرتبة المدرس المساعد المتبقً  نالعراق و بذلك ٌكون عدد التدرٌسٌ

 ٌسً وخلو المختبرات من المدرس المساعد مما ٌشكل خل كبٌر جدا فً المستوى الهرمً.التدر

 التوصٌة:

% للدكتوراه نسبة اجمالٌة ولٌس نسبة سنوٌة  إلكمال الدراسٌة  02% للماجستٌر 02الحفاظ على نسبة  

 لكافة انواع االجازات الدراسٌة والتفرغ.

لعراق  نالحظ  وجود ابتعاث ؼٌر مدروس  واالهداؾ ؼٌر من خالل مراجعة طرق اكمال الدراسة خارج ا -2

واضحة فً المجل من حٌث دول االبتعاث ونوعٌة الدراسة وطرٌقة الدراسة والفائدة المتحققة تكون شخصٌة 

ومعنوٌة اما الفائدة العلمٌة فتكاد تكون شبه محدودة وعلى اشخاص قلٌل جدا مثل  ) طرق التدرٌس ، النشر 

 الت الدول التً اكملوا فٌها الدراسة ، تكامل الشخصٌة المعرفٌة والثقافٌة (على االقل فً مج

جامعة فً تصنٌف شنغنهاي، وفً  522اول   ( بان تكون الدراسة خارج العراق بكل الطرق ف0ًالتوصٌة: )

 ، علىً تكون غٌر موجودة فً الجامعات ضمن التصنٌف اعالهوالتحصرا ،   Aالحاالت النادرة تكون الفئة

 ان تكون الدراسة فً الماجستٌر والدكتوراه )كورسات وبحث( . 

 ( عدم منح االستثناءات مهما كان السبب وكذلك عدم الغاء اي التزام تعاقدي .  0)           

من خالل مالحظة عدد منتسبً الجامعة  الدارسٌن فان هنالك نسبة كبٌرا جدا ٌدرسون فً نفس الجامعة وكذلك  – 3

منسبً الجامعة ٌدرسون فٌها وفً نفس الكلٌات التً ٌعملون فٌها وهذا ٌمثل كما اشارنا فً السابق الى اعادة تدوٌر  

 المعلومة دون زٌادتها كونها اصال موجودة فً الجامعة .

 0ان ٌكون عدد الدراسٌن من الجامعة فً نفس الكلٌة  على االكثر  -0التوصٌة :  

 السماح لمنتسب  واحد  على االكثر إلكمال الدراسة داخل الجامعة فً كل كلٌة.  - 0      

 االخذ بنظر االعتبار مرور سنتٌن بعد شهادة الماجستٌر لغرض منح عدم الممانعة – 3      

 لدكتوراهإلكمال ا       

 عند اعطاء عدم الممانعة مراعاة ان تكون الدراسة بغٌر الجامعة التً تخرج منها فً الماجستٌر    – 4        
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هنالك عدد كبٌر من التدرٌسٌن على مالك رئاسة الجامعة ، هذا ٌؤدي الى انفصال التدرٌسً عن االجواء العملٌة – 4

ة لهم فً الكلٌات .)) الحقٌقة ان تأهٌل العاملٌن فً الجامعة من العلمٌة وخصوصاً للذٌن توجد اختصاصات مناظر

 اجل ان ٌكون تدرٌسٌن وباحثٌن فً االقسام العلمٌة (( 

 التوصٌة : بان ٌتم نقلهم الى الكلٌات المناظرة او القرٌبة من اختصاصهم وٌكون عملهم بالجامعة بالتكلٌف . 

نقطة اساسٌة  ٌجب ان تركز علٌها الجامعة  وقد تشكل اختالل فً ( تمثل 2االختصاصات النادرة المؤشر فً )  - 5

مستوى التخرج للطلبة او ضؽطا كبٌرا على المالكات الموجودة فً الكلٌات والتً ربما قد تلجا  للسماح للمحاضرٌن 

 الخارجٌٌن من ؼٌر ذوي االختصاص بالعمل فً مفاصل الكلٌة.

فٌة للتعٌن من الثالث االوائل فً الكلٌات او االقسام اعاله من اجل التوصٌة: توفٌر من حركة المالك درجات وظٌ

 اعدادهم  كتدرٌسٌن المستقبل القرٌب كذلك ٌجب الحصول لهم على فرص للتعٌن باي شكل من االشكال .

من خالل مراجعة االختصاصات الموجود فً الجامعة ، فان الجامعة سمحت لبعض التخصصات إلكمال  – 6

ٌا  دون النظر الى الحاجة وانما اعتبرت اكمال الدراسة حاجة شخصٌة للموظؾ ولٌس للجامعة وكما الدراسات العل

نالحظ وجود اختصاصات لٌست ساندة وال ضرورة وبنسب ال ٌمكن اؼفالها  ، بٌنما هنالك نقص كبٌر فً الموارد 

 البشرٌة للكلٌات االخرى.) هنالك مشاكل فً النصاب العمل فً ؼٌر االختصاص(

 ذات االختصاص حصرا، وفً حالة عدم وجود  الكلٌة  من قبل الكلٌات ترشٌح  االختصاصات التوصٌة : ان 

 المناظرة  لالختصاص  تؤخذ موافقة رئاسة الجامعة بذلك .         

من دراسة واقع البحث العلمً فً الجامعة ومالحظة ان اؼلب البحوث انجزت من اجل الترقٌات العلمٌة  – 7

واالخرى فٌها اسهاب ؼٌر واقعً وقٌام بعض التدرٌسٌن بممارسة البحث العلمً كعمل جانبً ولٌس بمستوى 

 االحتراؾ والبعد الكامل الواقع وعدم وجود اي تماس مع الواقع العلمً .

صٌة: اجراء مجموعة من الخطوات التً تسهم فً دعم البحث العلمً واعتباره جزء اساسً  من عمل التو

اعضاء هٌئة التدرٌس وخصوصا ان الجامعة تحاول الدخول فً مجموعة من التصنٌفات العالمٌة والتً تعتمد 

ثٌة ، بحوث الطاقة المتجدد بالشكل االساس على االشارات الى التً تحصل علٌها البحوث العملٌة) المجامٌع البح

 والتنمٌة المستدامة، مد البحث العلمً  الى مفاصل المجتمع مثالً الصحة ( وتقدٌم الدعم من قبل رئاسة الجامعة .

االستحداثات فً الدراسات االولٌة والعلٌا من مراجعة مجموعة من اخر االستحداثات فالحظ وجود بعض  -8

دراسٌة وعدم وجود كادر متخصص وعدم وجود باحثٌن مؤهلٌن لألشراؾ على المشاكل فٌها من عدم وجود قاعات 

الدراسات العلٌا )تحت قاعدة الدراسات العلٌا تطور القسم ( وهً مفهوم سلبً جدا واالصل ) القسم المتطور ٌحدث 

 تطورٌا فً الدراسات العلٌا ( .
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كانت جمٌع المتطلبات موجودة فً الدراسة االولٌة التوصٌة: ان ال ٌتم االستحداث فً جمٌع انواع الدراسة اال اذا 

 : ًاما فً العلٌا فٌشترط للحصول على مصادقة مجلس الجامعة ما ٌل

 فً دروس االختصاص عدم وجود محاضرٌن خارجٌٌن فً الدراسات االولٌة 

 ٌبنشر عدد من  البحوث العلمٌة  لٌس ألغراض الترقٌة وال مستل  ةقٌام اعضاء الهٌئة التدرٌس

رسائل الماجستٌر و اطارٌح الدكتوراه ، ونقصد وجود نزعة بحثٌة مستقلة لدى التدرٌسٌن  من

 لٌمكن استخدامها  المشارٌع البحثٌة.

 

 


