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محضـر جلسـة رقم (8) األثنین (15/10/2018) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

محضـر جلسـة رقم (8) األثنین (15/10/2018) م

 

 

 

ً .عدد الحضور: (232) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:30) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:النائب ریاض المسعودي –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقاط النظام الحقاً، لن نأخذ نقطة نظام لم نفتتح جدول األعمال بعد

.فقط نقطة نظام واحدة

-:(النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام –

.لك الحق في شطب ھذه النقطة

الوقت الذي حدد اآلن في الجلسة ھو الساعة الواحدة، وھو وقت غیر مناسب ال لحضور اإلخوة أعضاء مجلس النواب وال لسیر جدول األعمال
وبالتالي الیوم وفرضاً وعلى سبیل المثال ھذا الیوم اإلثنین ھناك سفر للنواب للمحافظات وبالتالي تأخیر الجلسة مثالً لعدم إكتمال النصاب إلى

.نصف ساعة أو ساعة سوف یدخلنا في اللیل وبالتالي من الصعوبة جداً
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أخذت ھذا الرأي من زمیلك النائب أحمد حمھ رشید

.السیدات والسادة النواب، الیوم لدینا إستضافة لوزیر التعلیم العالي، أفضل وقت لھ بعد إنتھاء الدوام الرسمي في وزارتھ

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

ال، لیس لھ عالقة، أي ضع أنت جدول األعمال ولیبدأ الساعة (11) ولیصل ھو الساعة (2) ھنا وتبدأ بجدول األعمال لیس ھناك من مشكلة،
.ولكن في الساعة الواحدة وقت متأخر جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، في ما یخص توقیتات الجلسات ماذا یفضل السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب؟

الساعة (11) أو الــ (1) أو (4) مساًء؟

.تقدیم مقترحات بذلك وسوف ترى الرئاسة ما تراه مناسباً وتعرضھ على السیدات والسادة النواب

.تقدیم مقترحات من الكتل بموعد الجلسة، مقترحات من السیدات والسادة النواب عن طریق كتلھم إلى رئاسة المجلس إلتخاذ الرأي المناسب

.تتعلق بسیر

.(الحضور (232

.السیدات والسادة النواب، الھدوء في القاعة رجاًء

-:(النائب أحمد عبد هللا محمد الجبوري (نقطة نظام –

.نقطة النظام تتعلق بالمادة (34) ثامناً، مھام الرئیس ونائبیھ إتخاذ التدابیر الالزمة لحفظ النظام واألمن داخل الجلسة

الیوم ومنذ إنعقاد الجلسة األولى، أكثر من شھر ونصف الشھر لم تحدد أسماء جلوس السادة النواب وحقیقةً نحن نواجھ مشاكل وإحراجات كثیرة
أي أن ھذه المسألة یجب أن تقوم بھا من أجل أن یكون الجلوس حسب الحروف األبجدیة أو اآللیة التي ترونھا مناسبة إلن ھناك إشكالیات كثیرة

.في ھذا الجانب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من رؤساء الكتل السیاسیة تقدیم أسماء ممثلیھم إلى رئاسة المجلس وسوف یتم توزیع السیدات والسادة النواب على الحروف األبجدیة

.فقط رؤساء الكتل یقدموا لنا أسماء إسم رئیس الكتلة حتى یتم توزیعھم على المقاعد األمامیة

.رؤساء اللجان في الصف الثاني كما جرت العادة في السنوات السابقة

.السید النائب قدمھ، ھذه لیست نقطة نظام، إذا ھو طلب إلضافة فقرة على جدول األعمال فھذه لیست نقطة نظام

السیدات والسادة النواب، توجد إعتراضات على وقت الجلسة وإذا تركنا نحن ساعة كاملة لنقاط النظام على جدول األعمال وعلى بعض الفقرات
.فبالتالي سوف نخسر وقت أكثر

.قدمھا مجلس النواب سوف

.قدمھا نقاط نظام، ما ھي نقطة نظامك؟ أعطني نقطة نظامك عندما یصل إلیك الدور

 

 

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

أ ً
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المادة (14) من النظام الداخلي، یعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ویتمتع بجمیع حقوق العضویة إبتداًء من تأریخ المصادقة على نتائج
.اإلنتخابات ویباشر بمھامھ بعد أداءه الیمین الدستوري

.المادة (49) سادساً، من الدستور، ال یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر

.سیادة الرئیس، في الدورة البرلمانیة السابقة أقررنا قانون مجلس النواب والذي ألزمنا بھ المحافظین والوزراء بحضور الجلسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، ھذه لیست بنقطة نظام

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.ال ھذه نقطة نظام على قضیة الحضور

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه لیست بنقطة نظام

.السید النائب، بإمكانك تحتفظ بدورك لھذه المداخلة أثناء سیر جدول األعمال

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.غیر موجود ضمن جدول األعمال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف أعطیك دور إلبداء ھذا الرأي بین فقرات جدول األعمال

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.الحضور لـ (18) شخص إلى اآلن یأتون للدوام خالف للدستور

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

.الذي یأخذ نقطة نظام ال یتداخل مع وزیر التعلیم

-:(النائبة غیداء سعید عبد المجید القیسي (نقطة نظام –

.أنا أعتقد قد ال ترتبط نقطة النظام ھذه مع سیر عمل الجلسة ولكن الوقت ھو الذي جعلني مضطرة إلى عرضھا

.وھي المادة (39) من النظام الداخلي، إجراءات منح الثقة للوزارات ومتابعة برامج الوزارات

.أترك أوالً

.ثانیاً: یحال المنھاج الوزاري إلى لجنة خاصة یراسھا أحد نائبي رئیس المجلس إلعداد تقریر یقدم للمجلس قبل التصویت علیھ

.وما مضى علیھ مجلس النواب في الدورة السابقة، أي في 2014 كان التوقیت قد إنتھى (30) یوم وعرض من غیر إدخالھ إلى لجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

.السیدة النائبة، أكتبي ھذا المقترح إلى رئاسة المجلس

 

-:النائبة غیداء سعید عبد المجید القیسي –

قت تا ال اخل نظا ذا
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.ھذا نظام داخلي ال یحتاج مقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –
.وسوف نأخذ إجراء بمفاتحة رئیس الوزراء المكلف لتقدیم البرنامج الحكومي قبل موعد جلسة تشكیل الحكومة لعرضھ على مجلس النواب

نقطة نظام، ما ھي نقطة النظام؟

.أعطوه المایكرفون

في ما یخص فقرة اإللكترونیات في القاعة، تم توجیھ دعوات إلى الشركات الحكومیة من أجل إعادة نظام البصمة بالحضور وأیضاً مداخالت
.السیدات والسادة النواب تتم عن طریق النظام اإللكتروني

-:النائب أحمد المشھداني –

.الموضوع الذي أرید التحدث بھ موضوع مھم جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرید نقطة النظام

-:النائب أحمد المشھداني –

.فقط إذا تسمح لي، لیست نقطة نظام، مداخلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرید نقطة النظام، إذا مداخلة أعطیك

-:النائب أحمد المشھداني –

.المداخلة بإضافة فقرة على جدول األعمال وجمعنا التواقیع، طلبتنا الیوم یقفون مظاھرات أمام وزارة التعلیم العالي ویضربوھم حمایات الوزارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عندما یأتي وزیر التعلیم العالي سوف أعطیك دور للحدیث في ھذا األمر

-:النائب أحمد المشھداني –

.إسمح لي بأن أقدم إلیك ھذه التواقیع، إلضافة فقرة على جدول األعمال وھي، ترقین قید طالب المرحلة األولى وتحمیل المواد

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة أوالً: التصویت على صیغة قرار بخصوص الدرجات الخاصة الممنوحة والقرارات الصادرة من الحكومة خالل فترة تسییر األعمال بعد*
.(إنتخابات 2018. (اللجنة القانونیة

.اللجنة القانونیة، تتفضل

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

یقرأ صیغة قرار مجلس النواب بخصوص الدرجات الخاصة الممنوحة والقرارات الصادرة من الحكومة خالل فترة تسییر األعمال بعد إنتخابات
(2018. (مرافق

.سیدي الرئیس، التصویت

قرارات، ھل تریدون أن تعرفوا ما ھي؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إشرح لھم تفاصیل القرارات

.فلیكمل الفقرة

http://parliament.iq/wp-content/uploads/2018/10/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9.jpg
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-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.تفاصیل القرارات، ھذه بعیدة عن القرار

.األمر الدیواني (286) الذي ورد اآلن

بالنظر إلنخراط السید فالح فیصل فھد الفیاض بمزاولة العمل السیاسي والحزبي ورغبتھ في التصدي للشؤون السیاسیة وھذا ما یتعارض مع
المھام األمنیة الحساسة التي یتوالھا وإستناداً إلى الدستور العراقي في حیادیة األجھزة األمنیة واإلستخباریة وقانون ھیأة الحشد الشعبي واألنظمة

والتعلیمات الواردة بھذا الخصوص وتوجیھاتنا التي تمنع إستغالل المناصب األمنیة الحساسة في نشاطات حزبیة وإستناداً إلى الصالحیات
-:المخولة لنا قررنا ما یأتي

.إعفاء السید فالح فیصل فھد الفیاض من مھامھ كمستشار األمن الوطني ورئاسة ھیأة الحشد الشعبي وجھاز األمن الوطني
.ینفذ ھذا القرار من تأریخ صدوره

الدكتور حیدر العبادي

رئیس مجلس الوزراء

30/8/2018

.(األمر الثاني سوف یقرأه أحد زمالئي، األمر الدیواني رقم (315

-:السید رئیس مجلس النواب –

بالنسبة للقرار األول، األمر (286) أم (268)؟

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.(القرار األول (286

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(یعدل (286) بدالً من (268

.یكمل وما بعدھا أستمع لنقاط النظام فلیكمل القراءة ویكمل التفاصیل التي یرید أن یذكرھا

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.(األمر الدیواني رقم (315

إستناداً إلى الصالحیات الممنوحة لنا بموجب أحكام المادة (78) من الدستور وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة ولتسییر عمل ھیأة الحشد
-:الشعبي قررنا ما یأتي

تكلیف السید الدكتور حیدر جواد كاظم العبادي بمھام رئیس ھیأة الحشد الشعبي ویخول جمیع صالحیات رئیس مجلس الوزراء في كل ما
یتعلق بھیأة والحشد الشعبي وإدارة شؤونھا وتعیین قادة األلویة وتدویرھم وتغییرھم والمھام األخرى والصالحیات واإلستثناءات الواردة

.في األمر الدیواني (85) المرقم (م/ر/و/59/3525) في 11/3/2018

 

.تتولى الجھات ذات العالقة تنفیذ أحكامھ -2

الدكتور حیدر العبادي

رئیس مجلس الوزراء

.القائد العام للقوات المسلحة

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

317) المرقم الدیواني (األمر
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3 ) م ر ي یو ر )

إستناداً إلى أمر سلطة اإلئتالف المؤقتة المنحلة رقم (68) لسنة 2004 وبناًء على الصالحیات الممنوحة لنا بموجب أحكام المادة (78) من
-:الدستور وقرار مجلس الوزراء المرقم (235) لسنة 2016 قررنا ما یأتي

.تكلیف السید عرفان محمود الحیالي بمھام مستشار األمن الوطني دون اإلخالل بمھام وظیفتھ
.تتولى الجھات ذات العالقة تنفیذ أحكامھ

 

الدكتور حیدر العبادي

رئیس مجلس الوزراء

.القائد العام للقوات المسلحة

في 30 / أیلول /2018

-:النائب حسن المسعودي –

.(األمر الدیواني المرقم (316

-:إستناداً إلى الصالحیات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (78) من الدستور ولتسییر عمل جھاز األمن الوطني العراقي قررنا ما یأتي

.تكلیف السید قاسم محمد جالل حسین األعرجي بمھام منصب رئیس جھاز األمن الوطني دون اإلخالل بمھام وظیفتھ
.تتولى الجھات ذات العالقة تنفیذ أحكامة

 

الدكتور حیدر العبادي

رئیس مجلس الوزراء

.القائد العام للقوات المسلحة

في 30 / أیلول /2018

 

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.ھذا مجمل اآلوامر الدیوانیة قرأناھا على حضرات السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب والتي ورد ذكرھا في قرارنا

.(نعم، بعد قرار واحد (316

-:السید رئیس مجلس النواب –

قرار (316)؟

األمر الدیواني رقمھ (316)؟

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.(نعم، األمر الدیواني (316

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المتعلق بشركة النفط الوطنیة

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.ال یتعلق بالسید األعرجي

ل ل ل
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم
.السیدات والسادة النواب الھدوء، سوف یتم أخذ نقاط النظام أو المداخالت في ما یتعلق بھذا األمر

.ال یتم عرض األمر للتصویت إال بعد أخذ نقاط النظام

أنا ملتزم بالنظام الداخلي، أرجو إن كانت عندك مالحظة لكنت راجعتھم في اللجنة القانونیة، لماذا لم تراجعھم في اللجنة القانونیة وأدلیت برأیك؟

.السید النائب، راجع اللجنة وإدلي برأیك

.سأعطیك حق الكالم بعد أن یكملوا قراءة القرارات، سیتم منحك الدور في نقاط النظام

-:النائبة ألماس فاضل كمال محمد طھ –

.ھیأة المنافذ الحدودیة / وزارة المالیة / الھیأة العامة للكمارك

.الموضوع / نقاط كمركیة

إشارةً إلى ما ورد في كتابنا المرقم (كذا) في 15/7/2018 وإلى كتاب قیادة العملیات المشتركة المرقمة (كذا) وجھ السید رئیس مجلس الوزراء
.قیامكم بفتح نقاط كمركیة في محافظتي كركوك ونینوى وإغالق نقطة الصفراء

.إلجراء ما یلزم بالسرعة الممكنة أصولیاً وإعالمنا … مع التقدیر

الدكتور نوفل أبو الشون حسن

مدیر مكتب رئیس الوزراء

27/9/2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(القرار المتعلق بشركة النفط الوطنیة رقمھ (388

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.لیس لدینا نسخة منھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أضفھ إلى الفقرات

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.لیس لدینا نسخة منھ، كیف أضیفھ؟ ولم یحول من الرئاسة أصالً

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(تزوید اللجنة بنسخة من القرار (388

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.نعم، حتى نصیغھ

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

.نقطتین نظام، نقطة حول إدارة الجلسة، ونقطة نظام على اللجنة

نقطة نظام متعلقة بالرئاسة، المادة (27) یحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن یعترض نقطة نظام على سیر المناقشات إذا خالفت إحدى مواد
ل ل ل ة ل ل ل أ ل أ ظ ل أ ل



10/31/2018 محضـر جلسـة رقم (8) األثنین (15/10/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/10/15/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82… 8/54

.الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة، وعلیھ، بیان رقم المادة التي یحتج بھا ونصھا

.سیادة الرئیس، ھذه إذا السید النائب أو السیدة النائبة عندما یقولون نقطة نظام یتوقف كل شيء في المجلس ألنھ توجد مخالفة للنظام
-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرید أن أسمع وجھة نظرك بعدما تكتمل الفقرة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لیست وجھة نظر، نقطة نظام

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقطة النظام حول طرح فقرة تكتمل الفقرة وتطرح نقطة النظام

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ال یجوز لك أن تقاطعني وأنا لم أكمل الفكرة بعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أوالً، ال تفرض إرادات داخل مجلس النواب

.السید النائب، إسمع

یكمل الفقرة ونص الفقرة وإدلي برأیك بنقطة النظام، بعد لم یكمل القفرة أرید أن أعرف نقطة نظامك على ماذا؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ولكن نقطة النظام مخالفة ولیست رأي، نقطة النظام تعني مخالفة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مخالفة على إجراء، فلیكمل اإلجراء حتى تتبین مخالفتك

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ال یجوز ھي لھا األولویة وإال لماذا وضعوھا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .لرئاسة مجلس النواب ما تراه مناسبا

 

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ھذه األولى

.(سیادة الرئیس، نقطة النظام الثانیة المادة (9

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

ما ھي؟ أین ھي األولى؟ ألیس لي أن أفھم أین ھي األولى؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، ال تتداخل من مكانك، ھذا مع رئاسة المجلس

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

تك ا ل غ الكال قت ال ة ن القان نة الل ئ ال
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.السید رئیس اللجنة القانونیة المؤقت، الكالم غیر موجھ لسیادتك

-:السید رئیس مجلس النواب –
.ال تتحدث معھ، الحدیث معي

.السید النائب فائق الشیخ، الحدیث معي ولیس معك

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سیادة الرئیس، نقطة النظام الثانیة المادة (9) أوالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

دستور؟ أم نظام داخلي؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ال، نظام داخلي

.أوالً، تنظیم جدول مھام ھیأة الرئاسة، تنظیم جدول األعمال بالتنسیق مع رئیس اللجنة المعنیة أو ممثلیھم من اللجان

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین نقطة نظامك على حدیثھم؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أوالً، تنظیم جدول مھام ھیأة الرئاسة، تنظیم جدول األعمال بالتنسیق مع رئیس اللجنة المعنیة أو ممثلیھم من اللجان لجلسات مجلس النواب
.وتوزیعھ على األعضاء وأعضاء مجلس النواب مرفقاً بھ

.سیادة الرئیس، ھنا نقطة النظام، جدول األعمال مرفقاً بھ مشاریع ومقترحات القوانین والتقاریر الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولویة

سیادة الرئیس، نحن جاءوا لنا بورقة ھذه الورقة ال تعرف ما ھي ھذه اآلوامر وبعد ذلك عندما تقول لھ األمر المعني بشركة النفط الوطنیة یقول
.لك لم یصل لي، اللجنة القانونیة تلغي أمر من غیر أن یصلھا؟ ال تعرف ما ھو مضمونھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یشار لھ أصالً في القرارات

 

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.سیدي الرئیس، أطلب الجواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إذا تسمح لي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.كان المفروض أن توزع كل اآلوامر التي صدرت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، إذا تسمح لي

جنابك تم إختیارك رئیس لجنة تعدیل النظام الداخلي المؤقت، والیوم صباحاً أكملت العتدیالت المقترحة باللجنة واآلن تم توزیعھا على السیدات
والسادة أعضاء مجلس النواب وذات اإلجراء ولغایة اآلن البعض لم یصلھم، ذات اإلجراء الذي عملھ حضرتك عملتھ اللجنة القانونیة ووزعتھ
على السیدات والسادة األعضاء وتحدثوا بمضمون القرارات المشار إلیھا وبالتالي نقطة نظامك إذا كان ھناك من خلل فھو أیضاً في القرارات

.التي تفضل بھا حضرتك
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ي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سیادة الرئیس، ال، مقترحات التعدیل مذكور األصل ومذكور التعدیل ولیس لدي أیة مخالفة في لجنتي، أیة مخالفة في لجنتي غیر موجودة

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.لدي جواب على نقطتي المخالفة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضل

.النقطة األولى لیست موجھة إلى اللجنة وإنما موجھة إلى رئاسة مجلس النواب

.النقطة الثانیة بإمكانك الجواب علیھا

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.موجھة إلى رئاسة مجلس النواب ولكن بحضور مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أمضي بالفقرة الثانیة

.كرئیس لجنة

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.فقط أرجوك أن تأذن لي حتى أبین لك بأن النقطة األولى لیست نقطة نظام وخطأ

-:السید رئیس مجلس النواب –

النقطة األولى بإمكانك أن تجیب علیھا كنائب ولیس من على المنصة، المنصة أنت رئیس لجنة قانونیة تجیب اآلن على الفقرة الثانیة بما تداخل بھ
.السید النائب

.تفضل

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

لماذا؟ ما ھو السبب؟ یقول، أنت تقرأ ولم یصل إلیك القرار، أین؟ انا لم أقرأ عن النفط الوطنیة، ال لم أقرأھا أنھ إلغاء قرار شركة النفط الوطنیة
.لم أقرأھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب

جنابك، النائب صباح الساعدي، تتحدث كثیراً بنقاط النظام، في النظام الداخلي ال یجوز مقاطعة نائب أو إبداء رأي مخالف لھ مباشر، حدیثك مع
.رئیس المجلس

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.شكراً سیدي الرئیس، وشكراً لھذه المساعدة اآلنیة

.لكنني لم أقرأ موضوع شركة النفط الوطنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، لم تتم اإلشارة إلى ھذا القرار

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –
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فكیف یقال بأنھ أنت أصالً لم یصل إلیك وتلغي القرار؟ أین ھو القرار؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.توزع إلى السیدات والسادة النواب

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

-:ھذا القرار فیھ مخالفة شكلیة وجوھریة

أوالً: المخالفة الشكلیة التي فیھ من اإلشارة على المادة (138) خامساً، ھذه المادة تنظیمیة في آلیة صدور القرارات وال عالقة أن تذكر وتستند
.علیھا في إصدار القرارات

ثانیاً: المخالفة الجوھریة، الجانب القانونین ھذا لیس قراراً یصدر، وال یقول، ولكل ما تقدم یكون المكلف بتشكیل، في حل من ھذه القرارات، نحن
نصدر قرارات وفق المادة (59) ثانیاً، بقرار وبفترة من كذا إلى كذا لحكومة تصریف األعمال قراراتھا تعتبر ملغیة ونقطة على أول السطر، ال

.أن ندخل في شرح المخالفات واآلن نحن بین توصیة وبین قرار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

أجاوب؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال تجیب، أكمل نقاط النظام

-:(النائب فرات محمد عبد حسن التمیمي (نقطة نظام –

.الباب الرابع، إختصاصات السلطة اإلتحادیة المادة (110) أنا نقطة النظام واإلعتراض على إلغاء النقاط الكمركیة

في إختصاصات السلطة اإلتحادیة، المادة (110) ثالثاً، رسم السیاسات المالیة والكمركیة وإصدار العملة وتنظیم السیاسة التجاریة عبر حدود
.األقالیم والمحافظات

نحن عندما وقعنا على طلب السید النائب على النقاط الكمركیة وقعنا على أن یكون الموضوع عام للمناقشة ولیس بإصدار قرار قرار إللغاء
.المناطق الكمركیة، أي أن المناطق الكمركیة ھي حفاظ على المنتج الوطني وحفاظ على الزراعة وحفاظ على الصناعة

أرجو أن تتم إعادة النظر بالطلب من ھیأة الرئاسة ألنھ نحن عندما وقعنا التوقیع لیكون الموضوع عام للمناقشة، حضرتك تستمع إلى وجھات
.نظر النواب ونستمع لوجھة السید النائب مقدم الطلب والذي أرجوه إعادة النظر

سیدي الرئیس، بالنسبة لألوامر الدیوانیة وإعتراض مجلسنا علیھا، نحن نعتقد أنھ توجد وسائل للطعن بإمكان اإلخوة المتضررین اللجوء إلى
.القضاء وحسب معلوماتنا أن محكمة القضاء اإلداري أصدرت قرار

.أنا أعتقد إقحام المجلس وإعتراضھ على األوامر الدیوانیة غیر صحیح

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، الخوض في تفاصیل القرارات ھذا األمر یحتاج إلى مراجعة، نعتقد أن القرارات التي تصدر من الحكومة أثناء فترة
تسییر األعمال، أي ما بعد إنتھاء دورة مجلس النواب السابق في 1/7/2018 یتم اإلشارة إلى إلغاء القرارات الصادرة من حكومة تسییر

األعمال من تأریخ 1/7 ولغایة تشكیل الحكومة القادمة على أن یتم تأكید ذلك من قبل الحكومة القادمة إذا إرتأت الحكومة القادمة تكلیف أحد
الشخصیات أو أحد في إدارة ملف معین ضمن التوقیتات القانونیة على أن یتم عرضھ على مجلس النواب خالل الفترات إذا كان من الدرجات

.الخاصة وخالل فترة ال تتجاوز الــ (90) یوم یتم اإلشارة مباشرة إلى القوانین، أعتقد یحتاج إلى مراجعة

اللجنة القانونیة، تتم إعداد صیغة إلتخاذ القرار بمجمل القرارات التي صدرت بتكلیف األشخاص أو بإیكالھم على بعض األمور أو على بعض
.المھام یتم إیقاف ھذه القرارات وللحكومة القادمة ما ترتأي وعرضھ على مجلس النواب

اللجنة القانونیة، خذوا مجال، سوف أنتقل إلى الفقرة الثانیة، خذوا مجال بإعداد الصیغة التي تتحدث عن القرارات الصادرة بالتكلیف والتعیین
عل لعرضھ ترتأي ما القادمة وللحكومة القادمة الحكومة تشكیل ولغایة 1/7 من الوزراء مجلس صالحیات خارج ھ والت الخاصة للدرجات
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للدرجات الخاصة والتي ھي خارج صالحیات مجلس الوزراء من 1/7 ولغایة تشكیل الحكومة القادمة وللحكومة القادمة ما ترتأي لعرضھ على
.مجلس النواب

السید النائب، ال، أنا أتحدث عن فترة تسییر األعمال والتي تبتدئ ھي بإنتھاء عمل مجلس النواب السابق، الدورة الثالثة، عمل مجلس النواب
.إنتھى في 30/6 فبالتالي الحكومة تستمر إشارة إلى المادة (64) من الدستور، الحكومة تسییر أعمال من تأریخ 1/7

.اللجنة القانونیة، خذوا نصف ساعة إلعداد الصیغة بما تحدثنا بھ

.نعم

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

ال یستطیع مجلس النواب أن یلغي قرارات – أرجو أن یتسع صدرك، ویسمع الجمیع اإلجابة، ألن ھذا نقاش قانوني بحت – وھذا القرار لم تتخذه
اللجنة القانونیة لوحدھا، حتى تالم على ھذا القرار، وإنما أشركنا الدائرة القانونیة في البرلمان، وأشركنا السید المستشار القانوني للسید رئیس

.مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المشاور القانوني لمجلس النواب

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

عذراً، فاإلستئناس برأي المحكمة اإلتحادیة، ھذا لیس مسألة إجتھاد شخص وقرره وكتبھ، وإنما ھذا إجتھاد مستشارین، وعدد من النواب، وعدد
من العاملین، قلَّبناه من جمیع الوجوه، حتى وصلنا إلى ھذه الصیغة، ألنھ لیس لدینا اإلستعداد مطلقاً بأن السلطة التنفیذیة تذھب إلى المحكمة،

وتطعن بقرارنا إذا ارتكبنا أي خطأ قانوني، ومن المستحیل، وإذا لیس من المستحیل فمن الصعوبة بمكان أن نرتكب خطأً، ونحن في بدایة عملنا
.القانوني ورئاستنا للَّجنة، ھذا أوالً

ثانیاً: أطالب السیدة عالیة انصیف، باعتبارھا أیضاً ُصنفت كعضو لجنة قانونیة، لكن بسبب ظروفھا الخاصة لم تحضر، أو ھي ال ترید أن تحضر
في اللجنة القانونیة، ھذا قرار یعود لھا، ألنھا حرة في اختیارھا، تعطیني النص الدستوري، أین یحق لنا أن ننقظ قرارات – ممثل الحكومة اآلن

سیرتاح كثیراً ویفرح – رئیس الوزراء والحكومة، وھو ما یزال یمارس سلطتھ، ال أستطیع أن ألغي جمیع القرارات واألوامر الدیوانیة للسید
.رئیس الوزراء، ألن بعضاً منھا لیس مھماً للعمل الیومي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إلغاء القرارات التي تتعلق بتكلیف وتعیین الدرجات الخاصة خالل فترة تسییر األعمال

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

بقیت نقطة واحدة، وھي أن كل قرار نقظناه واعتبرناه مخالفة، إستندنا فیھ إلى سند قانوني، قلنا یخالف سلطة اإلئتالف لقرارھا كذا، أما ترید أن
أعدد لك كل قراراتھا، وإداریاتھا، وتعیین مدراء عامین، وأنھ خالف كذا، لمدة سنتین ال تنتھي ھذه القرارات، ال یمكن، ومھمتھ ھو ستنتھي، لم

یتبَق لھ سوى إسبوع، ھذا إجراء غیر عملي، ال أدري السیدة عالیة لماذا تصیح من مكانھا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، ال تتداخل مع النواب، النائبة عالیة انصیف لیست عضواً في اللجنة القانونیة، لم یتم طرح إسمھا للتصویت على عضویة اللجنة
.القانونیة، وبالتالي فھي غیر ملزمة بالحضور في اللجنة القانونیة

السید النائب، خذ وقتك نصف ساعة مع اللجنة إلعداد الصیغة النھائیة، للحدیث عن القرارات التي اتخذھا مجلس الوزراء، أو رئیس الوزراء
بتكلیف الدرجات الخاصة أو تعیینھم خارج الضوابط خالل فترة تسییر األعمال التي تبتدئ من 1/7، وبإمكانك اإلشارة إلى المواد القانونیة

.والدستوریة بذلك، لیتم عرضھا على السیدات والسادة النواب

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

.سیادة الرئیس، أرجو أن تسمح لي باإلجابة القانونیة على ما تفضلت بھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عدَّ الصیغة، ال تشر بالمباشر، أنت اآلن إختصرت، وكأن المخالفات التي تعتعقدھا اللجنة القانونیة فقط في أربع مواد، یمكن أن تكون أكثر

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –
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.إسمح لي أن أجیب، ألن ھذه مسؤولیة قانونیة أمام مجلس النواب، وأمام الشعب العراقي

.ال أستطیع أن أنفذ ما تأمر بھ، إنتھى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا لیس أمراً، السید النائب، الصیغة التي عرضتھا حضرتك لم تحصل على موافقة المجلس

 

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

حسناً، أعطني مجاالً، أنا أطلب إشراك من إعترض على ھذا القرار، مع كل المستشارین القانونیین لمجلس النواب، ونعقد إجتماعاً، وأنا اآلن
.ذاھب إلى اللجنة القانونیة، والذي یرید فلیأِت، أرید أرى كیف یصدر قراراً

-:(النائب أحمد جاسم صابر األسدي (نقطة نظام –

لدي مالحظة واحدة، طلب السید رئیس اللجنة أن یعقد إجتماعاً بحضور المستشارین والمعترضین، یجب أن تتم ھذه اإلجراءات الیوم، ألن المدة
.المتبقیة للحكومة قد ال تتسع لجلسة المجلس في اإلسبوع القادم

-:(النائب عالء الربیعي (نقطة نظام –

.أقترح أن یؤجل الموضوع إلى الجلسة القادمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یؤجل الموضوع إلى الجلسة القادمة

-:النائب عالء الربیعي –

.ھذا مقترح یفترض بھ أخذ رأي السادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تأجیل الموضوع إلى وقت آخر، ھذا األمر یعرض على التصویت الیوم

-:النائب عالء الربیعي –

.حتى تترك مساحة واسعة للنواب واللجنة القانونیة بأن تدرسھ أكثر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یجب أن یكون ھنالك إجراء من مجلس النواب إتجاه أیة حكومة، األمر ال یقصد حكومة معینة

-:النائب عالء الربیعي –

.الحكومة القادمة سوف ال تتشكل في الجلسة القادمة، لذلك نقترح أن یؤجل إلى الجلسة القادمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا األمر رسالة إلى الحكومة الحالیة والحكومة القادمة، مدة الفراغ بتسییر األعمال لیست لھم فیھا صالحیة بتغییر ھیكلیة الدولة، األمر ال یتعلق
.بشخص

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

ھناك ثالث مواد دستوریة (64,61,19) من الدستور، المادة (19) تنص على (القضاء مستقل، ال سلطان علیھ إال القانون)، بما أنھ السید
المتضرر من ھذه القرارات التي طرحھا السید رئیس اللجنة القانونیة قد قدم طعناً قانونیاً أمام المحكمة اإلتحادیة، أصدرت من خالل ھذا الطعن

.الیوم أمراً والئیاً، فال یجوز التداخل ما بین السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة، ألن القضاء ال سلطان علیھ إال القانون، ھذا أوالً

ثانیاً: سیادة الرئیس، قبل قلیل قلت حضرتك كلمة (تصریف أعمال)، وھو ما یتردد في أروقة مجلس النواب وغیره، لم یرد تعبیر حكومة
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م ي ( )
.تصریف أعمال في الدستور العراقي أبداً

 
-:السید رئیس مجلس النواب –

.تسییر أعمال) في المادة (64) من الدستور/ثانیاً، بإمكان جنابك اإلطالع علیھا)

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.(دعني أكمل، وإنما ورد تعبیر (تصریف األمور الیومیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تعني (تصریف أعمال)، في األمور الیومیة ماذا یعمل؟ أعمال

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.دعني أجیبك، والتي وردت في مادتین: األولى في حالة سحب الثقة من الحكومة، والحالة الثانیة في حالة حل مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إذن مجلس النواب ُحلَّ في 30/6، إلنتھاء دورتھ اإلنتخابیة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

السید الرئیس، مجلس النواب لم یحل، وإنما أنھى دورتھ البرلمانیة، حل مجلس النواب نص علیھ الدستور بصورة واضحة في مواد قانونیة
.واضحة

.دعني أكمل نقطة نظامي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقطة نظامك، الوقت لیس مفتوحاً، وصلت الفكرة، أكمل بشكل سریع

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.المادتان أعاله الواردتان في الدستور

-:السید رئیس مجلس النواب –

!السید النائب، المداخلة جاءتك بالتلفون؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.ال أنا كنت كتبتھا، أفرض أنھا جاءتني بالتلفون، فأنا لدي مستشارون قانونیون یرسلون لي آراًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

ننتظر الصیغة القانونیة من اللجنة القانونیة، ومجلس النواب یصوت على الذي یراه مناسباً، إذا استمرینا بنقاط النظام فستبقى اللجنة القانونیة
.جالسة، وسوف ال تكمل صیاغتھا، فلتكمل الصیاغة

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

اللجنة القانونیة والنواب الذین أرادوا أن یشتركوا بنقاط نظام وممثل الحكومة یذھبون سویة یتناقشون، لیقدموا الصیغة النھائیة، وتعرض
.للبرلمان
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھو ھذا الذي حصل

.الفقرة ثانیاً: تشكیل اللجان النیابیة الدائمة لمجلس النواب*

.لجنة تعدیل النظام الداخلي المؤقتة، حضور اللجنة فقط من الذین تم التصویت علیھم، ومن أضیف لیس اآلن، بعد أن یصوت علیھم المجلس

.توزیع مقترحات لجنة النظام الداخلي، توزع فوراً

.السید رئیس اللجنة باشر، النصاب مكتمل

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

عقدت لجنة تعدیل النظام الداخلي بعد توجیھ الرئاسة جلستھا الرابعة یوم األحد الموافق 14/10/2018 في القاعة الدستوریة، وبحضور أغلبیة
أعضائھا، وعدد كبیر من السیدات والسادة أعضاء المجلس المحترمین، وتوصلت إلى المقترحات المرفقة طیاً، المعروضة أمام السیدات والسادة

أعضاء المجلس، وبناًء على توجیھ السید رئیس مجلس النواب لم تھمل اللجنة أي مقترح وصل إلیھا، سواًء كان       من نائب، أو من جھة
سیاسیة، أو من الرئاسة، والمقترحات معروضة أمام السیدات والسادة بإمكانھم أن یطلعوا علیھا، وإذا یوجھ الرئیس بقراءتھا، حتى نباشر

.بالتصویت

-:المادة (70): تشكل في المجلس اللجان الدائمة اآلتیة

.لجنة العالقات الخارجیة – 1

.المقترح األول: لجنة العالقات الخارجیة والمغتربین

.المقترح الثاني: لجنة الشؤون الخارجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المقترح/أوالً، وإذا لم یمِض، نمِض على الثاني

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.التصویت على المقترح الثاني: لجنة الشؤون الخارجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المقترح/أوالً، تغییر تسمیة لجنة العالقات الخارجیة، إلى لجنة العالقات الخارجیة والمغتربین

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.السیاق المعمول بھ ھو التصویت على األبعد، أي على المقترح الثاني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المقترح الثاني: لجنة الشؤون الخارجیة

.(تم التصویت بالموافقة)

.نقطة نظام، النائب محمد الغبان، إشارةً إلى نقطة نظام النائب صباح الساعدي الحقاً، نقطة النظام توقف اإلجراءات

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.صحیح، وأنا توقفت، ما دامت نقطة نظام توقفت

 

-:(النائب محمد سالم عبدالحسین الغبان (نقطة نظام –

أ أ ُ أ
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أنا حضرت إجتماعات اللجنة الدائمیة لمراجعة النظام الداخلي وتعدیلھ، وما ثُبت في اللجنة، وحصل تصویت حقیقة علیھ، أعضاء اللجنة أنفسھم
إقترحوا أن یخرجوا برأي، لیس مجرد طرح اآلراء الموجودة التي تم تداولھا، كما ذكر الشیخ صباح الساعدي بأنھ لم تھمل اللجنة أي رأي، ما
أراه ھنا مثبتاً بالنسبة إلى الفقرة األولى والثانیة، ھناك إھمال لما تم التصویت علیھ، من مجموع عشرة أعضاء حضروا في اللجنة، أي أعضاء

اللجنة، ثمانیة صوتوا على أن یكون المقترح الذي ترتأیھ اللجنة بأن تبقى لجنة العالقات الخارجیة، ال أن تبدل، ھذا رأي ثاٍن ُطرح، یتذكر الشیخ
صباح، خالد الجشعمي أیضاً موجود، ھذا رأي ُطرح بأن تحول إلى الشؤون الخارجیة، حتى تضم كل األمور األخرى، مغتربین جالیات، أي

.أعمال أخرى تستطیع أن تمارسھا السفارة

النقطة الثانیة: نفس الشيء بالنسبة لألمن والدفاع، المقترح الذي صوت علیھ أعضاء اللجنة، ستة مقابل أربعة بأن تبقى لجنة األمن والدفاع،
.والمقترح الثاني ھذا الذي لم تصوت علیھ اللجنة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

طبعاً الذي تفضل بھ السید محمد الغبان صحیح جداً، وھو أن اللجنة صوتت على اآلراء التي ُطرحت علیھا داخلیاً، ولھذا تالحظون في المسودة
المعروضة أمام سیادتكم، بأنھ مكتوب (رأي اللجنة)، وأمام بعض الفقرات (رأي لجنة)، فرأي اللجنة مثبت، لكن رأي اللجنة ھذا ھل نفرضھ على

.السیدات والسادة في مجلس النواب، ال یمكن فرضھ على السیدات والسادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رأي لجنة ھو ما یحصل على أغلبیة اللجنة، والمقترح اآلخر الذي لم یحصل على األغلبیة، فبإمكانكم عرضھ كمقترح

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.نعم، إذا تالحظ مكتوب لجنة العالقات الخارجیة (رأي اللجنة)، ھذا رأي اللجنة، أي یبقى إسمھ رأي لجنة العالقات الخارجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فلنمِض بالتصویت على رأي اللجنة، إذا لم یمِض رأي اللجنة، فبإمكاننا نمضي على المقترحات

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ال یوجد إشكال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على رأي اللجنة بإبقائھا لجنة العالقات الخارجیة

.(تم التصویت بالموافقة)

.إقرأ رأي اللجنة، وإقرأ المقترحات، والتصویت یكون على رأي اللجنة إبتداًء

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

بالنسبة للجنة األمن والدفاع ھناك مقترح بفصلھا إلى لجنتین، لجنة األمن الداخلي، ولجنة القوات المسلحة، رأي اللجنة بأن تبقى التسمیة كما ھي،
.وعدم شطرھا إلى قسمین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم أطلب التصویت

.مقترح اللجنة، لجنة األمن والدفاع، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.اللجنة القانونیة ولجنة النزاھة واللجنة المالیة لیس علیھا أي تعدیل، فال تحتاج إلى أي تصویت، تبقى ثابتة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیكون التصویت على لجنة لجنة
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.التصویت على اللجنة القانونیة

.(تم التصویت بالموافقة)
.التصویت على لجنة النزاھة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على اللجنة المالیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة، رأي اللجنة أن تبقى نفسھا

:المقترح األول

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة سادساً إقرأ المقترحات

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة، رأي اللجنة أن تبقى نفسھا

.المقترح األول: أن تشطر إلى لجنة النفط والغاز والثروات الطبیعیة، ولجنة الطاقة والكھرباء

.المقترح الثاني: بأن تكون نفس اللجنة ھي لجنة واحدة، لكن یغیر إسمھا إلى لجنة الطاقة والثروات الطبیعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رأي اللجنة أن تبقى على نفس اإلسم، المقترح األول، فصل اللجنتین إلى لجنة النفط والغاز والثروات الطبیعیة، ولجنة الطاقة والكھرباء

األسباب التي تم مناقشتھا في اللجنة، ھي لكثرة مھام اللجنة، لما تتعلق بملف النفط والغاز والثروات الطبیعیة، والطاقة والكھرباء، وھذا ما یثقل
.عمل اللجنة، بالتالي یتم شطرھا إلى لجنتین، لتمكین السیدات والسادة أعضاء اللجنة لمزاولة مھامھم، ویتم تحدید المھام بموجب النظام الداخلي

.التصویت على رأي اللجنة باإلبقاء على لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة

.(التصویت بعدم الموافقة)

.عدد المصوتین ال یتجاوز عدد غیر المصوتین على ھذا األمر

.الدائرة البرلمانیة، احسبوا عدد المصوتین، عدد الحضور لدي

.التصویت مرة أخرى على لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة لإلبقاء على إسمھا

.(تم التصویت بالموافقة)

.تمت الموافقة باإلبقاء على إسمھا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سابعاً: لجنة اإلقتصاد واإلستثمار، رأي اللجنة ھو شطرھا إلى لجنتین، لجنة اإلقتصاد واإلستثمار، ولجنة الصناعة والتجارة

.المقترح الثاني بأن تكون لجنتین أیضاً: لجنة اإلستثمار، ولجنة الصناعة والتجارة

-:(النائب برھان المعموري (نقطة نظام –

الیوم لجنة اإلقتصاد واإلستثمار النیابیة، لماذا سمیت بھذا اإلسم، اللجنة ھي معنیة بأربعة – بحكم عملنا – في الدورة السابقة فیھا أربع لجان
فرعیة، لجنة اإلستثمار، ولجنة الصناعة، ولجنة التجارة، ولجنة التخطیط، باإلضافة إلى أننا إستحدثنا لجنة المصارف، اللجنة اإلقتصادیة إذا

شطرناه إلى لجنتین، فأعتقد أن اللجنة ستفرغ، باعتبار أن لجنة المصارف والبنك المركزي باإلشتراك مع اللجنة المالیة، فأرجو أن تبقى على
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.حالھا

-:السید رئیس مجلس النواب –
ھذا أمر تمت مناقشتھ، واآللیة التي إتخذتھا رئاسة المجلس بعرض مقترح اللجنة أوالً على التصویت، ثم تؤخذ التعدیالت وصوالً إلى كل فقرات

.اللتعدیل، وأیھما یحصل على الموافقة یمضي

.یكتب مقترح رأي اللجنة الذي حاز على أغلبیة أعضاء اللجنة، ومن ثم تعرض المقترحات األخرى

.نقاط النظام على سیر العمل، ولیس على التصویت، وتذكر نقطة النظام

-:(النائب حمد یاسر محسن الموسوي (نقطة نظام –

سیدي الرئیس المادة (70)، لجنة االقتصاد واالستثمار واألعمار، لماذا حذفوا األعمار من أصل اللجنة، ھي لجنة االقتصاد واالستثمار واألعمار
المفروض تبدل لجنة األعمار مع أصل الورقة الموزعة على السادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا بالطبعة القدیمة بالدورة السابقة تم تعدیل اسمھا بالدورات السابقة تم تعدیل اسم ھذه اللجنة

-:(النائب حمد یاسر محسن الموسوي (نقطة نظام –

تكملة نقطة النظام، سیدي الرئیس أي تغییر نحن إذا صوتنا على أصل اللجنة تسیر األمور وإذا صوتنا على تغییر اللجنة جزئیا أو كلیاً ال بد إن
.یرافق ھذا التغییر إضافة المادة التي تتضمن ھذه اللجنة ماھیة اللجنة وارتباطھا، نحن ال نستطیع أن نصوت على اسم

-:السید رئیس مجلس النواب –

یتم الحقاً في حالة شطر اللجان أو تغییر مھامھ یتم تحدید ذلك تحدید مھام اللجنة ضمن النظام الداخلي وھذا مھام اللجنة الذین سیكملون عملھم
.بھذا األمر

-:(النائب حمد یاسر محسن الموسوي (نقطة نظام –

أي نائب من النواب إذا یرید أن یذھب إلى أي لجنة ھي انشطرت، مثل نحن لم نجعل المغتربین أو أفرض أصبحت المغتربین ما ھو دور ھذه
.اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم تتغیر اختصاصات اللجنة كثیراً تم توزیع مھام اللجان إذا تم شطرھا ، لم یتغیر كثیراً

 

 

-:(النائب ریاض محمد علي المسعودي(نقطة نظام –

فیما یتعلق باللجان قانوناً یجب في نھایة كل لجنة نقطة وقبل دورة انتخابیة سابقة كان ھناك خالف في البرلمان على النقطة بالتالي یفترض اللجنة
.تنھي كل لجنة بتنقیط اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة ھذا رأي كان بإمكان حضرتك تراجعیین اللجنة خالل مراحل إبداء اآلراء اآلن لیس إمامنا إال التصویت على مقترحات اللجنة أو
.البقاء على األصل

-:(عامر حسین جاسم علي الفائز(نقطة نظام –

نقطة نظامي حول التصویت، المادة(134) من النظام الداخلي تنص على بعد االنتھاء من مناقشة المادة واالقتراحات بالتعدیالت المقدمة بشأنھا
یؤخذ الرأي على ھذه االقتراحات بالتعدیالت أوالً ولیس برأي اللجنة التعدیالت أوالً ویبدأ بأوسعھا مدى وأبعدھا عن النص األصلي ثم یؤخذ

.الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة أعضاء أغلبیة بتصویت اللجنة أعضاء أغلبیة على حصل الذي اللجنة برأي ابتدأنا التعدیالت
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ج ء  بی  وی  ج ب ء  بی  ى  ل  ي  ج  ي  ب بر یال  .

-:(عامر حسین جاسم علي الفائز (نقطة نظام –

.سیادة الرئیس ھو یقول بأبعدھا مدى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المشكلة في الصیاغة لكن تم التصویت برأي اللجنة أو یبقى الرأي األصلي أو تبقى المادة األصلیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

النص األصلي ھو لجنة االقتصاد واالستثمار، رأي اللجنة الذي ھو أبعد مدى فصلھا إلى لجنتین، لجنة االقتصاد واالستثمار ولجنة الصناعة
.والتجارة، ھذا ھو رأي اللجنة

-:النائب كاظم حسین علي جابر الصیادي –

المادة (94) من النظام الداخلي أقرت أن لجنة االقتصاد واالستثمار من ضمن مھماتھا تختص بنا یلي، متابعة الخطط االقتصادیة للدولة، االھتمام
بدور القطاع الخاص والخصخصة، متابعة شؤون التجارة الداخلیة والخارجیة واألجور واألسعار، مراقبة العقود المبرمة الستیراد المواد

.المخصصة للتموینیة

سیادة الرئیس نحن الیوم من  نأتي أنا البارحة تكلمت مع اإلخوان من نبعض قضیة االقتصاد ونفرزھا مع االقتصاد بعلم االقتصاد أنا سألتھم
اإلخوان ما ھو تعریفھ ھو الصناعة والتجارة والزراعة ویلحق بھ االستثمار باعتبار نھضة بنیویة في ھذا الموضوع، أرجع للتعریف وإنا أعطیك

التعریف اآلن، سیدة الرئیس من تبعض االقتصاد واالستثمار والصناعة والتجارة غیر صحیح، اسأل اإلخوان الموجودون، القضیة األخرى من
تبعض االستثمار بمفرده وتعمل التجارة والصناعة غیر صحیح وأیضاً ألغیت من ھذا الموضوع ولذلك أنا اعتقد بأن بقاء اللجنة على أصلھا ھو

.األفضل والرأي لإلخوة النواب

-:(النائب دانا محمد جزاء علي محمد (نقطة نظام –

عندي نقطة نظام فقط على عملیة التصویت، عندما نصوت لقضیة ما ألمر ما یجب أن یدون الرأي الذي مع والرأي الذي ضده ورأي اإلخوان
الذین ال یصوتوا ویدون ھذا لألرشیف فنحن نصوت وال نعلم عدد المصوتین وعدد غیر المصوتین وعدد اإلخوان الذین لم یصوتوا، ونقطة ثانیة

.أنا قدمت ثالث مقترحات للجنة وال ألدري أین أصبحت المقترحات

-:السید رئیس مجلس النواب –

المقترحات التي لم تحض على موافقة اللجنة بالتتالي كیف یتم عرضھا؟

-:(النائبة وحدة محمود فھد عبد الجمیلي (نقطة نظام –

التصویت ولو أنا عضو في لجنة تعدیل النظام الداخلي لكن أطلب التصویت أن بكون على األصل أبتداًء تم  یصار إلى تصویت على رأي لجنة
.ثم یصار إلى المقترحات التي قدمھا السادة والسیدات النواب، نحن لحد اآلن لم نصوت على األصل

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب صوتوا على اختیار اللجنة وفوضوا اللجنة بإجراء التعدیالت وتم التصویت في داخل اللجنة باألغلبیة
.على بعض الفقرات،ة نسمع من اللجنة أوالً ،رأي اللجنة بالتالي مّر رأي اللجنة فیھا خیر وإذا لم یمر نبقى على أصل المادة

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

.ال بد أن یكون تصویت ابتداًء على األصل سیدي الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(المادة (7

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

،المادة (7) لجنة االقتصاد واالستثمار

.المقترح األول وھو رأي اللجنة فصلھا إلى لجنتین، لجنة االقتصاد واالستثمار ولجنة الصناعة والتجارة

والتجارة الصناعة ولجنة االستثمار لجنة لجنتین، إلى فصلھا الثاني المقترح
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.المقترح الثاني فصلھا إلى لجنتین، لجنة االستثمار ولجنة الصناعة والتجارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

،التصویت على المقترح األول وھو رأي اللجنة فصلھا إلى لجنتین

.ا) لجنة االقتصاد واالستثمار)

.ب) ولجنة الصناعة والتجارة)

(تم التصویت بعدم الموافقة)

.التصویت على المقترح الثاني فصلھا إلى لجنتین، (أ) لجنة االستثمار و (ب) لجنة الصناعة والتجارة

(تم التصویت بعدم الموافقة)

.لم تحصل الموافقة اإلبقاء على مسمى األصل

.التصویت على مسمى األصل لجنة االقتصاد واالستثمار

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ثامناً لجنة التربیة و تاسعاً لجنة التعلیم العالي/ وأي اللجنة ھو اإلبقاء على ھاتین اللجنتین منفصلتین، المقترح المقدم للجنة ھو دمج لجنة التربیة
.والتعلیم العالي والبحث العلمي بلجنة واحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

. التصویت على مقترحكم بإبقائھا على ما ھي علیھ

.التصویت على لجنة التربیة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على لجنة التعلیم العالي

.(تم التصویت بالموافقة)

.ال یحتاج التصویت على المقترح بقى األصل

.التصویت على لجنة الصحة والبیئة

(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على لجنة الخدمات واألعمار

(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على لجنة العمل والشؤون االجتماعیة

(تم التصویت بالموافقة)

.لجنة األقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

.(تم التصویت بالموافقة)

.لجنة حقوق األنسان

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –
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.لجنة الثقافة واألعالم ولجنة السیاحة واآلثار رأي اللجنة دمجھما بلجنة واحدة وتسمى لجنة الثقافة واألعالم ولجنة السیاحة واآلثار

-:السید رئیس مجلس النواب –

وجھة نظر الحكومة قابلة الى تفعیل ملف السیاحة واالستثمار وتعزیر ملف السیاحة الدینیة والسیاحة بشكل عام في العراق، فیما لو تم دمج ھاتین
.اللجنتین ھذا یعتبر إشعار من مجلس النواب بعدم أو تأیید فكرة شطر ھذه الوزارتین

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.بإمكان المجلس رفض المقترح من اللجنة بالتصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح اللجنة بدمج اللجنتین

(تم التصویت بعدم الموافقة)

.التصویت على لجنة الثقافة واألعالم

(تمت التصویت بالموافقة)

.التصویت على لجنة السیاحة واآلثار

(تمت التصویت بالموافقة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما لو لم یتم التصویت على لجنة األوقاف والشؤون الدینیة، ما ھو البدیل؟ إلغاء اللجنة؟

 

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.الكالم على الرقابة ولیس على التنفیذ، نحُن نتكلم عن اللجان الرقابیة سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على لجنة األوقاف والشؤون الدینیة

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة المرحلین والمھجرین والمغتربین، مقترح اللجنة تغییر أسمھا الى لجنة النازحین والمھجرین والمرحلین

-:السید رئیس مجلس النواب –

النائب (صباح الساعدي) رئیس اللجنة المؤقتة، لم یتم التصویت على إضافة فقرة المغتربین الى العالقات الخارجیة یبقى األصل التصویت على
.لجنة المرحلین والمھجرین والمغتربین

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.بإضافة النازحین، مقترح اللجنة سیادة الرئیس قبل التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مقترح اللجنة یُعدل الى لجنة النازحین والمھجرین المرحلین والمغتربین

(تم التصویت بالموافقة)

ل ل ل ل
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-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة المصالحة والمسائلة والعدالة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على لجنة المصالحة والمسائلة والعدالة

(تم التصویت بالموافقة)

.ذكر نقطة النظام لو سمحت، نقطة نظام لیست مداخلة، أنت طلبت نقطة نظام، ذكر نقطة النظام

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.نقطة النظام، خطأ في صیاغة اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي نقطة نظامك؟

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.أي كلمة مثلما تفضل السید، المصالحة والمسائلة والعدالة، وكأنما ثالث لجان فرعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.والتي قبلھا أیضاً لجنة العمل والشؤون

 

 

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.كال، تلك لجنة واحدة، اآلن ھنا المصالحة في ھذا الظرف الذي لدینا في العراق نعود الى لجان قدیمة من ضمنھا المصالحة وأنتھى دورھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه لجان رقابیة لیس لھا عالقة بالعمل الحكومي، تم التصویت على ھذه الفقرة یمكن العودة الى فقرة تم التصویت علیھا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة الزراعة والمیاه واألھوار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على لجنة الزراعة والمیاه واألھوار

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ة ا ال ا الش نة ل
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.لجنة الشباب والریاضة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.التصویت على لجنة الشباب والریاضة

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة المرأة واألسرة والطفولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب فیما یخص لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین، أقترحت اللجنة إضافة ضحایا اإلرھاب

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ضحایا اإلرھاب سیادة الرئیس من ضمن االختصاصات األصیلة لھذه اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یتم اإلشارة لھا في مھام اللجنة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة المرأة واألسرة والطفولة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على لجنة المرأة واألسرة والطفولة

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة مؤسسات المجتمع المدني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مقترح اللجنة دمجھا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.كال سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه النسخة القدیمة لدي

.التصویت على لجنة مؤسسات المجتمع المدني

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

لجنة شؤون األعضاء والتطویر البرلماني ولجنة الشكاوى المقترحة، یوجد ھناك اقتراح بدمجھما بلجنة واحدة تسمى لجنة شؤون األعضاء
.والشكاوى

-:السید رئیس مجلس النواب –



10/31/2018 محضـر جلسـة رقم (8) األثنین (15/10/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/10/15/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82… 24/54

.یصبح أسم اللجنة، لجنة شؤون األعضاء والتطویر البرلماني والشكاوى

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.بإمكان المجلس أن یرفض استحداث لجنة الشكاوى بالتصویت، فنصوت على استحداث لجنة الشكاوى سیادة الرئیس

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي (نقطة نظام –

.عندما یُدمج موضوعان في األقل توجد واحدة أو إشتراك بینھما، شؤون األعضاء ما ھي عالقتھا بشكاوى المتعلقة بالمحرومین والمظلومین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على إضافة كلمة الشكاوى الى لجنة األعضاء والتطویر البرلماني

(تم التصویت بعدم الموافقة)

.التصویت على أصل أسم اللجنة، لجنة شؤون األعضاء والتطویر البرلماني

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة شؤون العشائر

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على لجنة شؤون العشائر

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة الشكاوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مقترح من اللجنة بإضافة لجنة الشكاوى، إستحداث لجنة، لجنة الشكاوى

(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لجنة التخطیط االستراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، ھذا المقترح یتعلق بالتخطیط االستراتیجي، متابعة التخطیط االستراتیجي، أیضاً متابعة البرنامج الحكومي ضمن
.التوقیتات الزمنیة التي ستعرضھا في البرنامج الحكومي

.التصویت على لجنة التخطیط االستراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي

(تم التصویت بالموافقة)

یتم تحدید مھام كل لجنة من قبل لجنة التعدیالت، تعدیل النظام الداخلي وستعرض مھام اللجنة على السیدات والسادة النواب للتصویت علیھا في
.وقت أخر

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ذ أ ل أل ة ل لل ة ل ل ل ل
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المادة (73) سیادة الرئیس، تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من األعضاء ال یقل عددھم عن (7) أعضاء وال یزید عن (17) ھذا
النص القدیم، التعدیل سیادة الرئیس، تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من األعضاء ال یقل عددھم عن (7) أعضاء وال یزید عن (19)

.عضواً
-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح اللجنة بالتعدیل

(تم التصویت بالموافقة)

السیدة النائبة، ھذه تضاف باختصاصات اللجان، ضمن اختصاصات اللجان، اللجنة القانونیة أكملت، الدائرة البرلمانیة ھل أكملت اللجنة القانونیة
.الصیغة المقترحة؟ أرجو تقدیم المقترح إلى اللجنة، السادة النواب أماكنكم حتى نبدأ بالفقرة الثالثة، الطلبات تقدم إلى السید المقرر

السیدات والسادة النواب بإمكانكم مفاتحة الجھات المعنیة بشكل مباشر دون المرور برئاسة المجلس، السید النائب لدیھ مكتب ولدیھ فورما
وبإمكانھ مخاطبة الجھات المعنیة بشكل مباشر ألداء دوره الرقابي، السیدات والسادة النواب أماكنكم، األمانة العامة طلب وزیر التعلیم للحضور

إلى الجلسة، یتم إعالن أو تسجیل أسماء السیدات والسادة النواب الحاضرین أثناء النقاش بموضوع وزارة التعلیم، یتم نشر األسماء وإعالم
السیدات والسادة النواب بذلك، توزیع ورقة على السیدات والسادة النواب بخصوص ھذا األمر وتنشر األسماء، السید النائب حسن العاقولي
زودني باألسماء التي تخص سائرون ألن جمیع الكتل سلمت أسماءھا بأستثناء سائرون ، التأكید على اإلعالم بأن جلسة ھذا الیوم تنشر في

.الموقع الرسمي لمجلس النواب

تأكید على األعالم أنھ جلسة ھذا الیوم تنشر في الموقع الرسمي لمجلس النواب، السیدات النائبات عدم التوجھ الى المنصة التي یتواجد فیھا
.الوزیر والحكومة، معالي الوزیر الطلبات تأتیك الحقاً، السیدة النائبة ال یجوز الحدیث مباشر مع الضیف

الدائرة البرلمانیة أطلب جمیع ھذه الطلبات، السیدات والسادة النواب أماكنكم لنبتدئ الفقرة الثالثة من جدول األعمال، الدائرة البرلمانیة تسجیل
أسماء تسجیل السیدات والسادة النواب الحضور ونشرھا في الموقع الرسمي، السیدات والسادة النواب الحاضرین بجلسة مناقشة وضع التعلیم

.العالي والقبول المركزي، تُنشر أسماء الحضور في ھذه الفقرة على موقع مجلس النواب

.األمانة العامة التأكید على حضور السیدات والسادة النواب

الفقرة ثالثاً: موضوع عام للمناقشة (خطة القبول المركزي، إجراء امتحان الدور الثالث للتعلیم العالي، توسعة خطة لقبول للدراسات العلیا)،*
.بحضور السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي والكادر المتقدم في وزارة التعلیم

نرحب بمعالي الوزیر والكادر المتقدم في وزارة التعلیم، ونطلب أن یعطینا خالصة في عشر دقائق لخطة القبول المركزي وإجراءات الوزارة
.بما یتعلق بالقبول المركزي وأیضاً في االمتحانات لطلبة الجامعات والمعاھد

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

شكراً على ھذه اإلستضافة، الیوم ونحن قد بدأنا بقبول مجموعة من أبنائنا الطلبة من خریجي اإلعدادیة للعام الدراسي 2018-2019، وعندما
اتحدث وأعود إلى السنتین الماضیتین، عندما استلمت إدارة وزارة التعلیم العالي كانت خطط القبول قد أُعدت ألستقبال مجموعة من الطلبة، وفي
ذلك العام تم قبول بحدود (130) الف طالب ولكن كان المعدل الذي قُبل في المجموعة الطبیة لم یقل عن (96%) ولذلك كانت ھناك أرھاصات

ومؤشرات، وكان المؤشر الوحید الذي تم األستدالل علیھ ھو إن الطلبة في اإلعدادیات عندما یأتي إلى األمتحان المركزي یكون قد أستعد
:لمجموعة من األسئلة التي تم تغذیتھ بھا، لذلك نحن في ذلك الوقت تحدثنا بقضیتین

.أوالً: ضرورة األبتعاد عن األمتحان الوزاري وأعتماد عدة آلیات، أھم آلیة ممكن أعتمادھا ھو األمتحان التراكمي

ثانیاً: ممكن أن یكون ھناك أمتحان قبول والذي كان كتجربة في عام 2015 ولكن لألسف لم تنجح ھذه المبادرة، وكان الحدیث لدینا باعتماد
آلیات أخرى، وفي نفس الوقت كان في بدایة العام أعتماد االحیائي والتطبیقي، حقیقةً النظام االحیائي والتطبیقي منذ أول أسبوع ألستالمي إدارة
الوزارة كان لدي مؤشرات وكان لدینا رفض ألستخدام أو إلعتماد ھذه اآللیة، الیوم األحیائي والتطبیقي قد عزل الطالب الذین ھم ضمن الفرع
العلمي لیكون ھناك مجموعة لألحیائي والتطبیقي لذلك معظم الطلبة قد أنزجوا في األحیائي، ولدى حضراتكم مجموعة من األوراق وتشاھدون

إن معظم الطلبة یذھبون لألحیائي بحدود ضعفین لما علیھ في التطبیقي، أما اإلجراءات التي أتخذت بین التربیة والتعلیم العالي لتكون لجنة التربیة
والتعلیم لرسم السیاسات وكانت لدینا عدة خطوات فلذلك السید وزیر التربیة قد أستجاب عام 2017 بإعداد آلیة لتكون كما ھي في العالم عندما

تضع أسئلة یجب أن تكون األسئلة (30%) أو (33%) لألسئلة العامة وھناك (33%) تكون ضمن األسئلة المتوسطة والثلث األخیر أو
(33%)ھي من األسئلة الفكریة وال یجاوب علیھا اإل الطلبة المتمیزون وحصل ھذا في الدور االول في عام 2017 بأعتماد ھذه اآللیة لذلك

كانت نسبة النجاح نسبة ال بأس بھا وبنفس الوقت الحقبة التي وصلنا إلیھا بمعدل لم یصل إلى ما ھو علیھا اآلن، لذلك شاھدنا عدد الطالب الذین
تجاوزت معدالتھم أكثر (100%) بحدود (295) لكن لألسف تم إعادة النظر ولذلك في الدور الثاني عادت األسئلة لما ھو علیھ لذلك أرتفع عدد
الطالب الذین معدالتھم أكثر من (100%) وكذلك الطالب الذین لدیھم معدالت عالیة مع ذلك أنخفض المعدل لیكون حقبة القبول أو العقبة التي
وصلنا إلیھا للقبول في المجموعة الطبیة ھو (95,6) ھذا في العام الماضي وأعددنا العدة في ھذا العام لتكون نفس اآللیة وبأستخدام األسئلة التي

ھي بعض من األسئلة الفكریة التي ال یجاوب علیھا إال الطلبة المتمیزون، ولكن تفاجئنا في ھذا العام بعد أن كان لدینا مجموع الطلبة الذین
معدالتھم اكثر من (95%) في العام الماضي للدورین بحدود (6) االف طالب، لكن تفاجئنا في ھذا العام أن یكون ھناك طلبة بمعدل أكثر من

(100) ھو (1152) طالب، الذي أرجوه أن تعرفوا أنھ في كل العالم ال یوجد ھنالك من یأخذ (101%) أو (102%) لذلك حقیقة كان
بحدود دور أول ف الطلبة عدد ووصول إشكالیة، حقیقةً ھذه (%100) من أكثر بمعدل طالب (1152) بحدود ھائل بعدد طلبة وجود أعتراضنا
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أعتراضنا وجود طلبة بعدد ھائل بحدود (1152) طالب بمعدل أكثر من (100%) ھذه حقیقة إشكالیة، ووصول عدد الطلبة في أول دور بحدود
(7) أالف طالب ینجحوا بمعدالت (95%) فما فوق وأتى الدور الثاني لیصبح العدد أكثر من (12) ألف طالب بمعدالت (95%) إلى أكثر من
(100%) حقیقة عندما ننظر للمجموعة الطبیة في أول عام عند البدء في عام 2016-2017، كان لدینا العدد المخصص للمجموعة الطبیة في

كل جامعات العراق ما یقارب (4500) في العام الثاني في عام 2017-2018 تم زیادة مجموع الطلبة الذین یقبلوا في المجموعة الطبیة لیصبح
(5500) طالب وھذا العام أعددنا العدة لیكون العدد أكثر من (6) أالف لذلك تم الحدیث مع السادة عمداء المجموعة الطبیة لیصل العدد ھذا العام

إلى (6655)، لكن بقي لألسف مجموعة من أبنائنا الطلبة بمعدالت (97،95) لم یحصلوا على كلیات الطب ھذا حقیقةً یؤسف لھ ولیس خطأ
وزارة التعلیم العالي ولكن یجب أن نعود ھذا العام إن عدد الطالب الذین تخرجوا او الذین انھوا أمتحاناتھم للدورین األول والثاني بحدود (130)

ألف طالب ولكن عدد الطالب الذین معدالتھم اكثر من (95%) ما یقارب (12) ألف طالب، عندما نقارنھم بالعام الماضي تقریباً ضعف العدد
لذلك لیس ھذا خطأ وزارة التعلیم العالي وإنما االعداد التي جاءت من التربیة لیكون ھذا العدد، وعندما ننظر إلى الطالب ما بین (97) و(97,1)

عبارة عن ما یقارب (700) طالب، الیوم األعداد كبیرة جداً، عندما تم إحصاء أعداد الطالب قیاساً إلى معدالتھم سوف نرى إنھ ال یوجد ھناك
مؤشر إحصائي كما ھو النتائج للتطبیقي، النتائج للتطبیقي عبارة عن توزیع بشكل طبیعي نسمیھ (التوزیع الطبیعي) أما القسم األحیائي سوف

نرى إنھ التوزیع لیس بالشكل الطبیعي، أعداد الطالب الذین حصولوا على معدالت عالیة أكثر من (90%) ھم األكثریة والذین أقل من (%90)
سوف تبدأ تتدنى، لذلك لیس لدینا مؤشر أحصائي كما ھو، لذلك تقدمنا للمرة الثالثة لعملیة إلغاء األحیائي والتطبیقي والعودة إلى نظام العلمي
واألدبي، وبنفس الوقت تقدمنا بضرورة أعتماد آلیات أخرى العلم جمیعھ ترك إن الطالب یحضر لكي یمتحن لمدة ثالث ساعات وتكون ھذه

الثالث ساعات أما أن یحصل على معدل جید أو ال، نحن لدینا أما المعدل التراكمي یعني نحسب معدل الطالب من خالل فترة دراستھ من
المتوسطة أو من اإلعدادیة ھذه یتم األتفاق علیھا من قبل لجان متخصصة، أو ممكن أن یكون ھناك إمتحان قبول كما ھو األن نحن لدینا منح

الجامعة التكنولوجیا أستقاللیة وبدأنا عملیة القبول بأستخدام (80%) على المعدل و(20%) على القبول لذلك ھنالك عدة آلیات، الذي أرجوه أن
یكون الیوم ھناك حد فاصل بعملیة إعتماد آلیات حدیثة ممكن نحن أن نتعاون الیوم الكثیر من حاالت التي أعتمدت االن أفتتحنا قناة النخبة، قناة

النخبة ھي أن نقبل طالب معدالت عالیة أي بمعدل (90%) فما فوق لنقبلھم في كلیات التربیة والتربیة األساس وحصلنا على قرار منحھم
رواتب شھریة بحدود (150) الف لیسجلوا في كلیات التربیة والتربیة األساس لیكونوا معلمي المستقبل، الیوم حقیقةً ننظر إلى أستراتیجیة

لضرورة إعادة المعلم والمدرس وكذلك لدینا مؤشرات اخرى بعد أن كان العام الماضي كذلك إن عدد الطالب المتمیزون ولكن لم یقبلوا ومن
الطلبة المتعففین تم إعداد تناغم مع الكلیات األھلیة، تم أستحداث المنحة المجانیة، ھذا العام كذلك لدینا المنحة المجانیة للطلبة المتعففین، لذلك عدة

آلیات أستخدمتھا وزارة التعلیم العالي لكن لألسف الیوم العدد لدینا ما یقارب (12) الف طالب، لیس من الممكن أن نقبل ألنننا ضغطنا على
.السادة عمداء الكلیات الطبیة وتم زیادة (20%) على ما كان علیھ في العام الماضي والعدد ھذا امامكم

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

المداخالت حددناھا بأن ال تتجاوز (30) مداخلة، اآلن عدد المداخالت الموجودة أمامي یتجاوز (50) مداخلة، كان (83) ال أستلم ھذه
المداخالت أستلمت القوائم من رؤوساء الكتل، فقط لدي كتلة سائرون سوف أضطر للمضي بالتسلسل الفردي أو الزوجي، ممكن أن تختاروا، أنا

اتحدث إنھ لدي زیادة، األسماء مسجلة لذا اختاروا أما فردي أو زوجي، ال أعرف متكرر، نحن نرید أن نوِصل فكرة أو رأي كممثلین عن الشعب
إلى الجھة التنفیذیة والوصول إلى حلول بھذا الملف، كثرة المداخالت لن توصلنا إلى نتیجة، أطلب من السید رئیس كتلة سائرون، لدي قائمة

أمضي بالتسلسل الفردي أم الزوجي ال أعرف األرقام، عشرین متداخل كل مجلس النواب (329) نائب قدموا (30) مداخلة، قلصوا لي العدد،
.(ممكن أن تدمجوا المداخالت السید رئیس الكتلة، خذوھا وقلصوا العدد إلى (10

-:النائب علي یوسف عبد شكري –

في ھذا الیوم تم جمع تواقیع إللغاء االحیائي والتطبیقي، وان شاء هللا سوف تقدم ھذه التواقیع لسیادتكم لمفاتحة الجھات المعنیة، ألنھ من غیر
المنطقي صاحب معدل (97) یُقبل معھد، لھذا الیوم قدمنا التواقیع الالزمة إللغاء نظام التطبیقي واألحیائي، نتمنى من ھیأة الرئاسة ومن سیادتكم

.المتابعة على ھذا الموضوع

ثانیاً: نظام الموازي ھذا نظام معمول بھ وإن كان ھنالك إشكالیة فیھ، في الدستور ینص على إن التعلیم مجاني، لیس ھذه اإلشكالیة إن التعلیم
الموازي حل لجزء من المشكلة، ولكن التعلیم الموازي أستحدثناه كنا في أزمة أقتصادیة، كنا نبیع النفط (29) دوالر للبرمیل، الیوم نبیع النفط
(70) دوالر للبرمیل، فموازنة التعلیم العالي لیست نفس الموازنة األولى، وإذا أستحدثنا نظام التعلیم الموازي توجد إمكانیة أو طاقة أستیعابیة
بدالً من قبول الطالب في التعلیم الموازي أوسع خطة القبول على التعلیم الحكومي، لدینا مشكلة بھذا وأجور التعلیم الموازي قطعاً لیست أجور
بسیطة فطالما لدي تعلیم موازي ال مشكلة إذا كان مطابق للدستور أو مخالف لیست ھذه الإلشكالیة، اإلشكالیة ھل توجد طاقة إستیعابیة بالتعلیم
الحكومي، بالنسبة إلى الطلبة الموھوبین، فقط ھذه الفقرة إذا سمحت لي، الطلبة الموھوبین یوجد لدینا قرارین، قرار في مجلس الحكم 2004
وقرار لمجلس الوزراء سنة 2008، الطالب الموھوب الحاصل على (70%) لھ الحق بأختیار الدراسة والجامعة، انا فاتحت أغلب رؤوساء

الجامعات، على سبیل المثال عدد الطالب الموھوبین في النجف (8) طالب، عندما أتصلت بالسید رئیس جامعة الكوفة وأبن حیان قالوا إذا
الوزارة أرسلت لنا كتاب نحن نبدي عدم الممانعة، وأتصلت باكثر من رئیس جامعة نفس القرار، نحن لدینا قرار عدد الطالب على صعید

.المحافظة (8) والسید رئیس الجامعة یقول لیس لدي مانع، أرجو أن نطبق قرار مجلس الوزراء ومجلس الحكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تحدید وقت المداخالت بدقیقة ونصف للمداخلة

-:النائبة جوان احسان فوزي –

ل ة للطل لظ ل طل ة ة لك ل ل ل ل ل ل ل ل ل
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نرحب بالسید معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، ھنالك عالقة عكسیة بین مطلبینا، اولھما مراعاة الظروف للطلبة وإصدار قرارات على
شاكلة امتحانات الدور الثالث وإرجاع المرقنة قیودھم وإعتبار السنة الدراسیة سنة عدم رسوب، وبین الحفاظ على جودة التعلیم والرصانة

العلمیة، نرى إن الحل ھو مراعاة المناطق التي عانت وما زالت تعاني من األضطرابات والتي أعلنت بإنھا منكوبة كأستثناء لظروفھم وتقدیراً
لوضعھم وفیما یخص خطة الدراسات العلیا وزیادة عدد المقاعد من المفروض أن تكون ھنالك خطة مبینة على أساس الطلب من سوق العمل إن

صح التعبیر، ألن ھنالك زیادة في عدد من األختصاصات فئة معینة بحد ذاتھا كلفت الدولة مادیاً الكثیر وال تحتاجھا أو ال تستفید الدولة منھا
وھنالك تخصصات الدولة في حاجة ماسة لھا، إذن المفروض یجب أن تكون ھنالك خطة تبین في أي تخصص تزید عدد مقاعدھا الدراسیة

وھنالك مقترح للسیدات والسادة النواب والذین سیمثلون لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي مستقبالً، أن یتم إجراء دراسة مستفیضة فیما یتعلق
بوضع التعلیم العالي لغرض التقویم بالتعاون من لجنة التربیة، ألن معظم المشاكل التي یعاني منھا التعلیم تتعلق بالوسائل واألسالیب والبرامج

.والمنھاج التعلیمي

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

نحن عندما كنا طالب في السادس اإلعدادي ماذا كان یحصل لنا عندما نحصل على معدل (80%) أو (90%)؟ لماذا األن المعدالت تفوق
(100%) معناه ھنالك خلل ما بین وزارة التعلیم العالي وزارة التربیة، الدرجات العالیة ھذه ادت إلى ظھور الكثیر من المشاكل، ھذه یجب
النظر بھا، عندما كنا طالب كانت ھنالك أربعة أسئلة ویكون سؤال واحد صعب جداً بحیث كنا ال نستطیع أن نصل إلى درجة (90%) إال

.بصعوبة، ھذه نقطة یجب أن تبحث بین ھیأتي الرأي في وزارة التربیة ووزارة التعلیم العالي

ثانیاً: نقطة تخص المدارس الكردیة والتركمانیة، ھل من المعقول طالب بالصف السادس العلمي یعرف كلمة (نیوتن) باللغة التركمانیة؟ الدراسة
باللغة التركمانیة ویجاوب حسب األصول والمصحح یعطیھ درجة من (10) مثالً (8) ألنھ لدیھ تعریف (نیوتن) فقط الكتابة خطأ، مصحح آخر

وضعتھ وزارة التربیة بحیث یعید التصحیح على المدارس التركمانیة والكردیة، ھذا فقط عندما یرى التعریف خطأ ینزل (8) درجات، باإلضافة
.نظام التحمیل الذي نحن ناقشناه مع السید معالي الوزیر یجب أن یعاد النظر بھ للمرحلتین األولى والثانیة وسوف أقدمھا مكتوبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب یرجى األلتزام بالوقت حتى نتمكن من أخذ المداخالت

-:النائب حسن جالل محمد –

نظراً لقلة المقاعد المخصصة للدراسات العلیا في الجامعات العراقیة والتي ال تتناسب مع بلد عدد سكانھ بحدود (40) ملیون نسمة، وقلة المقاعد
المتوفرة حالیاً في الجامعات العراقیة والتي ال تكفي إلستیعاب األعداد الكبیرة التي ترغب بإكمال دراساتھا العلیا ورغم ھذا الوزارة اوقفت

اإلجازات الدراسات للخارج رغم عدم مطالبة المتقدمین وتعھدھم بعدم المطالبة بأي تبعات مالیة، فقط منح اإلجازة الدراسیة براتب تام للموظف
الذي یحصل على عدم ممانعة من وزارتھ، نتمنى إعادة العمل بقانون اإلجازات الدراسیة للخارج وفق ظروف البلد الحالیة ودون تكلفة البلد أي

.تبعات مالیة فقط منح اإلجازة الدراسیة براتب تام للموظف نفس ما یتقاضاه قرینھ المقبول في داخل العراق

أخیراً توسیع القبول في كلیات الطب وطب األسنان والصیدلة مع إعادة نظام التحمیل للمراحل التي تم إلغائھا واعادة المرقنة قیودھم لجمیع
المراحل الدراسیة األولیة والعلیا ما عدا حاالت الغش، مع مراعاة الطلبة الذین معدالتھم (95%) فما فوق قبولھم في الجامعات األھلیة حسب

.رغاباتھم بدل المعاھد األھلیة

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

شكر موصول لمعالي السید وزیر التعلیم العالي والكادر المتقدم في الوزارة، آالف من الطلبة واألھالي ینتظرون نتیجة ھذه الجلسة ویریدون
قرارات، عرض المشكلة ھم أقرب للمشكلة ال نرید أن نعرض المشكلة نحن نرید حلول ونرید أقتراحات، ھل باإلمكان أن نخرج من ھذه الجلسة

بقرارات جدیدة تفید األشخاص الذین ینتظرون ھذه القرارات، أنا في لجنة التعلیم عاصرت ثالث وزراء أو أكثر، ھذه المشكلة تتكرر منذ عام
2010 إلى عام 2018 أتكلم عن نفسي  أنا في لجنة التعلیم، فأترك المشاكل التي تخص وزارة التعلیم ال تتحمل وزرھا، التي ھي الغش

وتسریب األسئلة والتطبیقي واألحیائي والدروس الخصوصیة ھذه نتركھا للتربیة، نأتي على وزارة التعلیم العالي قبلنا بالتعلیم الموازي على
مضض من أجل توسعة المقاعد والقبول في المجموعة الطبیة، ومجلس الوزراء منح وزارة التعلیم العالي صالحیة أستخدام ھذه المبالغ كیفما
تشاء الوزارة، الذي جرى لم تحل المشكلة بقت على حالھا، نالحظ أزدیاد اعداد القبول ألف أو ألفین نفسھا كانت موجودة بعدم وجود التعلیم

.الموازي، التعلیم الموازي قبلنا بھ لكن یجب أن تخفض األجور

ثانیاً: أن تخفض المعدالت، ألنھ بالكلیات األھلیة الفرق عشر درجات والموازي فرق درجتین وبنفس السعر األھلي والموزاي، األفضل أن یذھب
.لألھلي، لماذا یأتي للتعلیم الموازي

.ثالثاً: دروس المفاضلة یجب العودة إلى دروس المفاضلة

رابعاً: زیادة المنحة في الكلیات االھلیة أنا أتكلم عن حلول، زیادة المنحة في الكلیات األھلیة وزیادة المنحة أیضاً من قبل وزارة التعلیم في
.الموازي، أیضاً نرید أن یكون ھنالك منحة للعوائل المتعففة من أجل زیادة المجموعة الطبیة

خامساً: فتح ملف الخارج مقبول (80) ھذا معناه أن نقبل الذي یذھب إلى الخارج، نحن لماذا ندع أبنائنا یذھبون إلى الخارج؟ المشكلة على بعض
.درجات
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-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

:أنا ألخص مداخلتي بالنقاط التالیة

.أوالً: أطالب بمنح دور ثالث للطلبة

.ثانیاً: العمل بنظام التحمیل

.ثالثاً: تشكیل لجان ألعادة النظر بنتائج القبوالت لھذا العام

.رابعاً: تخفیض مبالغ التعلیم الموازي

.خامساً: توسعة عدد المقاعد وإعادة الطلبة المرقنة قیودھم لطلبة الدراسات العلیا

.سادساً: إیجاد صیغة مع وزارة التربیة من اجل منح قرار تحسین المعدل لطلبة السادس اإلعدادي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن نرید أن نسمع وجھة السید الوزیر على مقترحات السیدات والسادة النواب

-:النائب احمد المشھداني –

نُرحب بالضیوف الكرام على رأسھم معالي وزیر التعلیم العالي، الحقیقة عندما نتحدث أنطالقاً من مسؤولیاتنا الوطنیة والدستوریة، وكذلك عندما
نُرید أن نتحدث ننطلق من الظروف الصعبة التي یمر بھا بلدنا وخاصة أبنائنا الطلبة نتیجةً للوضع األمني، الوضع االقتصادي، الوضع الخدمي
المتدھور الذي مر بِھ بالدنا خالل األربع سنوات الماضیة، والذي كان بالتأكید لھُ تأثیر كبیر وتأثیر سلبي أنعكس على مستواھم الذي دفع الكثیر

للرسوب وترك مقاعدھم الدراسیة، لذلك نُطالب بإنسانیة السید معالي وزیر التعلیم العالي بمراعاة تلك الظروف اإلستثنائیة من خالل أصدار قرار
.بإعادة المرقنة قیودھم دون شرط أو قید أو حتى أستثناء أو من أستفادة من القرار في العام الماضي

القضیة األخرى، منحھم فرصة إلكمال دراستھم وإعادة العمل بنظام التحمیل، الذي یعتبر نظام تعمل بِھ الكثیر من الدول المتقدمة والتي ظروفھا
.األمنیة والخدمیة واألقتصادیة أفضل من ظروفنا التي نعیشھا اآلن

القضیة األخرى سیدي الرئیس، قضیة تعیین الخریجین األوائل، في الدورة الماضیة كان قرار الى مجلس النواب تعیین الخریجین الثالثة األوائل
من كل كلیة الصباحي والمسائي، تفاجئنا وزارة التعلیم العالي تُصدر قرار قبول الطلبة األوائل من الكلیات الصباحیة وعدم قبول الكلیات

المسائیة، ھذا دفع مبالغ ودرس وتعب وأتى بنتائج، ما المانع من أن یُقبل شأنھُ شأن الطالب الصباحي؟ أرجو من السید الوزیر أخذ ھذه األمور
.بنظر اإلعتبار ألن باألمس كان الطلبة قد خرجوا بمظاھرات

-:النائب حسن المسعودي –

:شكراً سیدي الرئیس، وشكراً للسید الوزیر والكادر المتقدم بالوزارة، أذكر على ُعجالة وأختصر الوقت نقاط محددة

معالي الوزیر التوسعة بالدراسات العلیا ھذا الموضوع حملونا إیاه طالبنا أن نوصلھُ الى معالیك، وأتمنى أمكانیة تأجیلھم أذا كانت توسعة .1
والوقت متأخر بإمكاننا أن نؤجل الطلبة، وأتمنى موضوع التوسع بالمنحة المجانیة التي ھي (10%) ممكن أن تصل الى (%25-20)

وأعتقد أن الكلیات والجامعات األھلیة سوف تمانع ھذا الموضوع. كذلك العمل بنظام العبور اعتقد ھذا الموضوع جداً مھم بالنسبة لطلبتنا
وحضرتك أنت تعلم بھذا الموضوع. األستضافة والنقل معالي الوزیر وخاصة موضوع األستضافة ویمكن مد الوقت لفترة ُمحددة یعود

بفائدة كبیرة لطالبنا وخاصة المحافظات البعیدة والطالبات على وجھ الخصوص. الدور الثالث نحُن لدینا بِھ مشكلة ولكن ال بأس أن یكون
للمراحل المنتھیة وبمادة واحدة أو مادتین، ألن الطالب یعید سنة كاملة من أجل مادة واحدة أو مادتین. معالي الوزیر الموضوع األخر
الذي حملوه لنا طالب الزماالت الحكومیة والعقود بالنسبة للتعیین والعقود وُمساواتھم بالطلبة المبتعثین أعتقد كان توجیھ معالیكم بفسخ

.ھذه العقود ھذا یشعرھم بأنھُ یوجد حیف وظلم

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

:نُرحب بمعالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق لھُ، أنا لدي أختصار سیادة الرئیس

السؤال األول: حول طلبة الدكتوراه المرقنھ قیودھم وحتى الماجستیر، ولكن بالنسبة لطلبة الدكتوراه ھناك خصوصیة في جمیع بلدان العالم ال
یوجد ھناك شيء ترقین قید لطلبة الدكتوراه، نحُن نعلم بأن بعض أرقى الجامعات العربیة والجامعات الغربیة بأنھُ ال توجد سنة تحضیریة، فأغلب
طلبة الدكتوراه لألسف شدید بعضھم مرقن قیده من أجل درجة أو درجتین، وھناك من ھو ناجح ولكن لم یصل الى الُمعدل وأیضاً تم ترقین قیده،

.لذلك نرجو أن یكون ھناك حل لھذه القضیة

القضیة الثانیة: طلبة الدراسات العلیا لإلنسانیة الذین ھم موظفین، بعضھم یروم أن یُكمل دراستھُ وفق القانون وكذلك وفق الدستور وھو یتحمل
ة أل ل ك ُ أ ل ظ ة ل ُ ل لط ل ل ل ل ل ُ أ ة ل ة ل
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النفقة الخاصة بأن یُكمل خارج العراق، بالتالي عندما یتحمل الطالب نفقتھُ الخاصة وھو موظف بالخصوص بأن ُھناك قرار من مجلس األمانة
:العامة في 3/9/2018 یُجیز أكمال الدراسة للموظف خارج العراق بشرطین

.عدم تحمیل خزینة الدولة أي مبلغ .1
.عدم تأثیرِه على أداءِه الوظیفي .2

.فلذلك نرجو أن تكون وزارة التعلیم العالي تأخذ ھذا الكتاب الذي ھو صادر في 2/9 بنظر األعتبار

النقطة الثالثة واألخیرة، نطلب شمول ذوي االحتیاجات الخاصة بالتوسعة أسوةً بالشھداء والسجناء، القضیة األساسیة التي أؤكد علیھا، قضیة
ترقین القید بالنسبة للدكتوراه، سیادة الرئیس أنا أعتقد بأن في ظل ھذا التطور الكبیر جداً الذي في العالم ال یمكن أن یكون طالب الدكتوراه مرقن

قیده، ممكن أن تكون سنتین أو ثالثة سنوات تتحمل مسؤولیتھا الدولة ما بعد السنتین أو الثالث سنوات یتحملھا الطالب، أما من أجل درجة
.ودرجتین أنا أعتقد سوف یكون ھناك غبن كبیر جداً لطلبتنا في الدكتوراه

-:النائبة شمائل سحاب مطر –

أُرید أن أتطرق بفكرة الى وزیر التعلیم العالي بخصوص التحمیل خاصة لطالب المرحلة األولى، وخاصة ھو یعلم ببعض الكلیات التي تعمل
بنظام الكورسات، بعد القبول الطالب ال یباشر أال بعد شھر (11) أو حتى شھر (12)، فھذا الشھر غیر كافي إلكمال الدراسة أو تكفیھ لیتعدى

ھذه المرحلة، فأن الغاء نظام التحمیل یُعتبر أكبر ظلم لھذه الشریحة خاصة نظام الكورسات للكلیات، فنطالب بإرجاع نظام التحمیل خاصةً
للمرحلة األولى، أما بالنسبة لإلجازات الدراسیة التي أُلغیت منذُ 2014 بسبب أنھا تُكلف میزانیة الدولة، یستطیع وزیر التعلیم العالي أن یُرجع
نظام الزماالت الدراسیة بنصف راتب أو بالراتب األسمي وبذلك ال یكون عبء على الدولة، مجرد راتبھُ األسمي یستطیع أن یُكمل دراستِھ في

الخارج. بالنسبة لقبول الدراسات العلیا والنفقات الخاصة، یعانون الطالب من األجور الدراسیة العالیة بالخصوص طالب الماجستیر القسط یكون
(18) ملیون، ال یستطیع الطالب أن یُسدد ھذا المبلغ لدراسة ماجستیر خالل سنتین، والدكتوراه (30) ملیون باعتقادي أن ھذه مبالغ خیالیة

.إلكمال دراستِھ، مما یلجئ الطالب بھذا المبلغ (18) ملیون یستطیع أن یذھب لكلیات أو جامعات خارج القطر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حضرتِك رئیسة أي كتلة؟ الجماھیر، أكملي

-:النائبة شمائل سحاب مطر –

أیضاً مناشدات لطالب األقسام الداخلیة طالب البكالوریوس، یكون القسط ویقولون (300,000) وال یقبلون قبول الطالب أال أن یدفع ھذا المبلغ
كامل حتى یدخل للقسم الداخلي، أما طالب الدراسات العلیا الماجستیر والدكتوراه (500,000) فھل ھذا مبلغ یكون عادل لطالب وأنتم تعلمون

.القسم الداخلي ووضعیتھُ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الیوم ال یوجد بث

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

:نُرحب بالسید معالي الوزیر والوفد المرافق لھُ

استناداً الى المادة (34) من الدستور (تشجیع الدولة ورعایتھا التفوق واإلبتكار ومختلف مظاھر النبغ)، في حین أن نتائج القبول .1
.المركزي تُظھر خالف ذلك، وعدم توسعة الشمول ھو دعم للكلیات األھلیة على حساب الحكومیة والیوم لدینا (59) جامعة وكلیة أھلیة

:المقترحات

.توسعة القبول للمجموعات الطبیة، لیس من المعقول أن (95) و (96) وال یحصلوا على مقعد في الكلیات الطبیة .1
تخفیض األجور في التعلیم الموازي وتقسیطھا .2
.(%المنحة المجانیة وجعلھا (20%) بدل (5 .3
تفعیل قانون المجالس العلمیة الطبیة وھذا الموضوع جداً مھم، والذي فیھ أُعطي صالحیة التعاقد مع أساتذة من الخارج للتدریس ودعم .4

.الموازنة لعام 2019 لوزارة التعلیم بخصوص البنایات وأیضاً األنشاءات
.توجیھ الكلیات األھلیة لتخفیض األجور للمجموعات الطبیة دعماً للمتفوقین .5
التأكید على المجموعات الطبیة، لماذا؟ ألن المالكات العلمیة لكل (10,000) مواطن من (25-30) طبیب، أال في العراق من (7-6)، .6

.وبالتالي التأكید على ھذه المجموعات ھو لرفد المؤسسات الصحیة بالموارد البشریة
التأكید على المضي بنظام التحمیل لینسجم مع مبدأ تشجیع التعلیم وأستثماراً للوقت والمال، ألنھُ ال یوجد شيء أسمھُ ترقین القید لماذا؟ .7

ألنھُ یُكلف الدولة، وبالتالي التحمیل ال یُكلف الدولة، المالحظ في تقریر الوزارة دائماً ما تكون الزیادة عن العام الماضي ولم یأخذوا
.باللحاظ أن الشعب العراقي یزداد من (850,000-1,000,000) مواطن، لذلك ھذه المسألة طبیعیة في حال حصول زیادة

– المسعودي عودة علي محمد ریاض -:النائب
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ي و و ي ض ری ب

نُرحب بمعالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق لھُ، صراحةً مسألة التعلیم العالي تتطلب أكثر من جلسة مؤكد، ولكن بشكل
:سریع

.العام الماضي الوزارة اعتمدت نظام راقي للقبول وھو القبول حسب المحافظات مما قلل الضغط على مسألة األقسام الداخلیة .1
مسألة التحمیل اآلن اقتصادیاً مسألة ُمحبذة، توسعة المقاعد، جامعة اھلیة أمریكیة واحدة قبلت (8000) طالب، وزارة التعلیم لغایة اآلن .2

غیر قادرة على أستیعاب (7000 أو 8000)، نحُن لیس من باب المزایدة أبداً، ینبغي أن تتوسع القدرة والقابلیة على األستیعاب، وأسمع
أصوات تقول عدد التدریسین قلیل، أنا لقبي أُستاذ دكتور في جامعة كربالء لدي طالب ماجستیر واحد فقط، بینما أنا استحقاقي (5)

طالب وبقیة أقراننا كذلك نفس الحالة. مبالغ النفقة الخاصة مبالغ خیالیة لم یُحدد لھا لغایة اآلن آلیة للصرف، تدریسي جامعات العراقي
یطلبون أجور ُمحاضرات منذُ عام 2014 والوزارة مشكورة بعثت بعض األموال، ولكن عدد من التدریسیین كل شخص یطلب أكثر من

.(20) ملیون

.طب جامعة كربالء من مجموع (175) رسبوا (27) طالب بسبب نظام مستورد من أحدى الجامعات في دول الجوار مما سبب

لكي یكون الكالم واضح، أسمع من معالي الوزیر كالم خطیر أنھُ دائماً الوزارة تبحث عن استراتیجیة، الى متى نبحث عن أستراتیجیات؟ نُطالب
.بزیادة المقاعد بشكل كامل وھو غیر ُمكلف وحسب رأي األقسام ویكون بشكل ُمتعجل

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، الحدیث عن الدور الثالث حسب الطلب المقدم من السیدات والسادة النواب، أیضاً التحمیل، أقصد أن یكون حدیثنا بشكل
عام ال نقتصر بالحدیث على محافظة أو نقتصر بالحدیث على جامعة، یتم الحدیث في ھذه االمور وما ھي مقترحات السیدات والسادة النواب في

.ھذا األمر

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

بعد الترحیب بالسید الوزیر والوفد المرافق لھُ، نحُن نعلم أن وزارة التعلیم تتحمل خلل عدم ضبط آلیة االمتحانات النھائیة للتربیة، ونتمنى أن ال
یُعاقب الطالب بھذا الخلل وأن یكون ھناك عقوبة لمن وضع الفوضویة وعدم السیطرة على االمتحانات ھذا من جھة. من جھة أخرى تكلم السید

الوزیر أن معدالت النجاح ارتفعت بشكل كبیر، أتمنى أن نعرف أسباب ھذا االرتفاع في ھذه السنة، أیضاً اتكلم كالم مع السید وزیر التربیة
والتعلیم العالي ُھناك درجات للمتعففین، ھل ُھناك خصوصیة للنازحین؟ النازح الذي في المخیمات نجح؟ أعتقد أنھُ ال یحتاج الى دلیل انھُ ُمتعفف

ھو فقط نزوحھ یدل على تعففھ ونجاحھ یدل على أصراره بأن یكون لدیھ مستقبل رغم الظروف الصعبة التي مرت علیھ، وكذلك نُطالب وزیر
التعلیم العالي بأن یعطي (5) درجات إضافیة للنازحین بسبب الظروف التي مرت علیھم، اما بالنسبة لما یُطرح بالجلسة أتمنى من السید وزیر

التعلیم العالي ھو متفھم ھذا األمر، عندما تخرج مقررات تُرسل الى البرلمان وتقرأ الى البرلمان لكي یكون نتاج ھذه الجلسة واضح الى المجتمع
.بالكامل ولیست فقط ألعضاء مجلس النواب

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

نُرحب بالسید الوزیر والوفد المرافق لھُ، نحُن جمیعنا نعلم (12) سنة الطالب یدرسون بالتالي یریدون أن یُحققوا أمنیة، الیوم أكثر الطالب
یُعانون من حالة نفسیة نتیجة لھذا القبول والنتائج التي ظھرت، لقائكم السید الوزیر على قناة العراقیة، قضیتین قمت بتسجیلھا، قضیة التحمیل
وقضیة المقاعد الدراسیة، ذكرت أن (6000) مقعد دراسي كنُت واضعین في الخطة وبالتالي ھذه السنة (12000) طالب، نحُن نقول ال بد
للوزارة أن تضع في الحسبان خطة استراتیجیة بعد (3) سنوات جائز یكون (25000) طالب للمجامیع الطبیة، التعلیم الموازي ھو من حق
الطالب ألن ھو دوام للتدریس الصباحي، ألیس ھذا من حق الطالب العراقیین؟ التعلیم الموازي یُباع ألصحاب األموال، أكثر عوائلنا فقیرة

والمعدالت العالیة ال یستطیعوا أن یذھبوا الى التعلیم الموازي، بالتالي ال بد من تخفیض أجور الموازي، ال بد من تطویر التعلیم األھلي حتى أكثر
دول العالم مراكز البحوث تابعة الى جامعات أھلیة، وبالتالي حتى تكون ھناك فرصة، یوجد تخوف لدى الكثیر من الطلبة لذھابھم للجامعات

.األھلیة

قضیة التحمیل، نظام سنوي أنتم ذكرتموه ال یوجد قانون للتحمیل ألنھُ نظام سنوي وأن نظام التحمیل نظام مقررات، وذكرتم أن نظام المقررات
ھو في أغلب دول العالم، لماذا نحُن لم نحول النظام السنوي النظام القدیم الى نظام مقررات؟ نظام التحمیل ھو إتاحة فرصة لقبول أكبر عدد من
الطالب ألن بقاء (20%) من الطالب في صفوفھم ھذا معناه خسارة (20%) من مقاعد الطلبة الجدد وخسائر إضافیة، مسألة طالب الدراسات

.العلیا في رومانیا وبولندا توقفت العقود ورواتبھم

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین –

نُرحب بالسید وزیر التعلیم العالي والوفد المرافق لھُ، الحقیقة أثني على رأي زمالئي فیما یخص األجور الدراسیة بالنسبة للطلبة وتحدیدھا فیما
یخص التعلیم الموازي والدراسة في الجامعات األھلیة بما یتناسب مع متوسط دخل الفرد العراقي أُكرر مع متوسط دخل الفرد العراقي وبما یُلغي
الفوارق الطبقیة بین أبنا المجتمع العراقي، أیضاً أُثني على رأي الزمالء فیما یخص نظام التحمیل، بقیت فقرة أُحب أن أُضیفھا وھي األوائل من
الكلیات الحكومیة، الطلبة األوائل من الكلیات الحكومیة یُقارنوھم مع الطلبة األوائل من الجامعات األھلیة، نتمنى أن تكون ھناك بعض الضوابط

.لألولویة بالقبول لألوائل من طلبة الجامعات الحكومیة عن زمالئھم من الجامعات األھلیة

-:النائب حیدر عبد الكاظم نعیة الفوادي –

قیودھ المرقنھ بإعادة العال التعلی قرار الوزیر معال المحافظات، بعض بطلبات أبدأ سوف أنا الضیوف، باإلخوة أھالً الوزیر، معال بك أھالً
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أھال بك معالي الوزیر، أھال باإلخوة الضیوف، أنا سوف أبدأ بطلبات بعض المحافظات، معالي الوزیر قرار التعلیم العالي بإعادة المرقنھ قیودھم
باستثناء المستفیدین من القرار سابقاً، ھذا بصراحة معالي الوزیر ال یخدم طلبة (نینوى، صالح الدین، األنبار)، المطلوب إعادة المرقنة قیودھم

بدون أستثناء باعتبار أنھم كانوا متعرضین لعصابات داعش، وجھ معالي وزیر التعلیم العالي بطرح موضوع ألغاء دراسة الدكتوراه البحثیة وھو

نظام معمول بھ في العدید من الدول المتقدمة علمیاً ومنھا على سبیل الذكر ال الحصر بریطانیا، نُطالب من معالیكم ان تؤكد على تحصیل شھادة
الدكتوراه البحثیة من جامعات رصینة، أسأل األخ معالي الوزیر لماذا وزارة التعلیم العالي ال تفتح ملف الدراسات العلیا في الجامعات الرصینة

وإذا علمنا أن سبب إیقافھا قد زال باعتبار كانت ھناك أزمة مالیة؟ لذلك ھناك الكثیر من الطلبة ممن یرغبون أن یدرسوا على نفقتھم الخاصة
وعلى الدولة، أتمنى سعة ھذه المقاعد وإفساح المجال لھم، معالي الوزیر األستاذ الجامعي من أجل أن یُساھم أرتقاء الواقع التعلیمي في الجامعات

.ال بد لھُ أن یكون باحثاً ممیزاً، كیف یكون باحثاً ونصابھُ التدریسي كثیر وال یُتیح لھُ الوقت الكافي للتفرغ للبحث

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:النائب حیدر عبد الكاظم نعیة الفوادي –

.نُطالب بإعادة النظر بالنصاب التدریسي للجامعات وتقلیل الساعات لیتمكن من كتابة البحوث

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

أھالً بالضیوف الكرام، نؤكد النُقاط التي تم ذكرھا من قبل اإلخوان في توسیع القبول لھذا العام الزدیاد المعدالت بشكل كبیر، الطالب الذي
یحصل على (95) أو (96) بسبب فصل التطبیقي عن األحیائي سبب ھذه المشكلة الكبیرة، یحتاج الى وقفة جادة من وزارة التعلیم حلول لھم،
وكذلك تخفیض أقساط أو أجور التعلیم الموازي لفتح مجال أكبر، ھناك حالة منح ذوي الشھداء والسجناء السیاسیین وھناك طالب تأتیھم منحة
الى (7) درجات، مؤسسة الشھداء لھا منح مالیة إلرسال ذوي الشھداء بالتعلیم األھالي أو التعلیم خارج البلد، أتمنى أن یتم التنسیق بین وزارة
التعلیم وبین مؤسسة الشھداء حتى أوالد الشھداء تتم دراستھم على حساب مؤسسة الشھداء، بالتالي تكون الفرصة أكبر للطالب الذین أخذوھا

بمجھودھم الخاص، تعیین األوائل الحقیقة كان القانون یتكلم عن تعیین األوائل بالمجمل، الوزارة حددت األول على الكلیة واألوائل تتحمل أكثر
من األول وتتحمل األول على األقسام وبالتالي أتمنى یتم مراجعة ھذا الموضوع لحساسیتھُ وكثرتھم، وكذلك األوائل القانون یمكن تفعیلھُ بشكل

.رجعي حتى على السنوات الماضیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط أذكر عناوینھا وسوف أُقدم أولویاتھا للرئاسة لیتم اعطائھا للسید الوزیر، ُھناك إشكالیة في أحدى الكلیات تم أعفاء العمید وتعیین عمید متقاعد
أي أستاذ متقاعد وتعیینھُ عمید وھذا خالف توجیھات الوزارة وأنا رفقت األولیات سوف أقوم بتقدیمھا، وكذلك أعفاء العمداء الذین تم تكلیفھم في

.فترة النزوح الذین تحملوا عبئ الجامعات بنزوحھا ومواقعھا البدیلة وبمجرد عودة الجامعات الى مواقعھا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

حسجة قویة سیدي الرئیس، من الجداول المرفقة مضاعفة عدد الطلبة الذین حصلوا على معدل (100) وما فوق ھذا أنجاز لم نسمع بِھ بالدنیة
جمیعھا شخص یحصل على (106-107) یجب أن یبینوا خلفیاتھُ األساتذة، ھذا یدعونا الى فتح أقسام وكلیات تُغطي االختصاصات العلمیة

المتجددة، تعلمون الیوم بدأت االختصاصات الدقیقة وغیرھا ونحن لم نواكب ھذا التطور والتخصص العلمي، فلو قسم من ھذه الكفاءات وھذا
التفوق العلمي (100) وما فوقھا، اما الدراسات األولیة تدعمھا الحكومة حتى یُشكلون نواة علمیة لبناء وتكوین ھذه التخصصات العلمیة المتجددة

.وھذا بِھ فائدة عامة للبالد

كثر النقد واألعتراض ومن خالل التجارب على تقسیم األحیائي والتطبیقي، یحرم معدالت عالیة من القبول بتخصصات علمیة وھندسیة .2
.وغیرھا، لذا ال بد من إعادة النظر وأن كانت ھذه المشكلة للتربیة ولیس مشكلتكم

أنا اعتقد بالنسبة للقبول یغیب تكافؤ الفرص بالنسبة للقبول، أي فترة األمتحان التراكمي والمعدل التراكمي فكرة جیدة ویجب أن تُقنن، ألن .3
أذا تركناھا للمحافظات أیضاً الوساطات والعرف وغیرھا، بالتالي بالثالث او بالرابع أو بالخامس یحصل على معدالت عالیة فیُأثر، أذا

.أردنا أن نُقننھا یجب كل مرحلة أن ننتقي درس او درسین لیصبح أمتحان وزاري حتى یخضع لنفس المعاییر
زیادة التعلیم األھلي أنا أعتقد أنھُ یُغیب علینا كفاءات من المواھب، الیوم یوجد طالب ال یمتلك فرصة أن یدخل بدروس خصوصیة أو .4

مدرسة أھلیة لكن یمكن أن یكون لھُ مواھب أعلى من طالب آخر لكن والدهُ غني، ھذا یُضیع علینا الفرص ویُقلل الحافز أیضاً حتى لدى
.المدرس في المدراس الحكومیة بتالي یذھب الى األھلیة، فاستمرار دعم النشاط األھلي والخصوصي في الدراسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أتحرك على كل كتلة حسب وزنھا وأخذ منھا نائب، أخذ مداخلتكم فیصل العیساوي، أقصد الذین لدیھم (50) نواب أو (10) نائب، أمضي بھذا
.التوازن

-:النائبة صفاء مسلم بندر –

نُجدد مطالبات اإلخوان بإلغاء نظام األحیائي والتطبیقي وإرجاع نظام التحمیل للمرحلة األولى، مع كوننا نؤید مبالغ الموازي ال یُعطي فرصة
وتُعرقل تُرھل باختصاصات االھلیة الجامعات أعداد في زیادة ھناك الوزیر معالي الموازي، النظام في مبدأ یوجد ال العراقي، للطالب متكافئة
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ل ر ل و ر ی ب  ال ج  ي   وزیر  زی  ي  زي  و م  ي  ب  ي ال یوج  ر ب   
المسیرة التعلیمیة، نحُن مع منح استقاللیة للجامعات من ناحیة القبول كًل حسب محافظتِھ، ھنا سوف یقلل العبئ على األقسام الداخلیة وعلى

مشاكل األستضافة والنقل، نقطتین معالي الوزیر، صدر أمر من وزارتكم بتعیین األوائل من الكلیات، ھذا األمر یتعارض مع خریجي الكلیة

الطبیة لعام 2016-2017، ھؤالء لم یتم تعیینھم بوزارتكم وإنما عملوا في وزارة الصحة بعقد، اآلن الذي یُرید أن یقدم على وزارة التعلیم
العالي یجب أن یكون غیر ُمعیین، فأنحرموا من فرصة قبولھم في التعلیم العالي، بینما ھذا ال ینطبق على 2017-2018 ألنھم اآلن غیر ُمعینین

.وبإمكانھم أن یقدموا على التعلیم العالي، مدارس الموھوبین معالي الوزیر المعترف

قرار مجلس الحكم المرقم (548) لعام 2004 الزال ساري المفعول، لكننا نرى اآلن ضوابط بإجحاف حق مدارس الموھوبین، ھذا موھوب لھُ
فرصة أن یقدم على المجموعة التي یُریدھا، لكن اآلن وجدنا ضوابط تُحدد من قبولھ، جعلتموه (85) اآلن العدد قللتموه (30%) ھذا یذوبھ ضمن

.المجموعة مجموعة المدارس الحكومیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حسب التسلسالت المتقدمة من قبلي وحدث علیھا تعدیل

-:النائبة ماجدة التمیمي –

الطلبة الحاصلین على معدالت أكثر من (90) اآلن یتم قبولھم في معاھد فنیة وفي محافظات ولیس ضمن الرقعة الجغرافیة كذلك، ھذه المعاھد
سابقاً كانت تقبل (50) اآلن القبول بھا (95) وتراه في معھد ومحافظة باإلضافة الى ھذا القھر ھنالك قھر آخر لألھل یجب الصرف على ابنھم

ویسكن في أقسام داخلیة ونقل وھي عوائل تعبانة وفقیرة، لماذا یصبح الطالب یدفع خطأ القرار؟ متخذ القرار یتخذ قرارات خاطئة واألھل
والطالب یدفع الثمن ھنالك طالب فكروا باالنتحار واتصلوا بي شخصیاً وبعثوا رسائل لي والى السادة والسیدات النواب كذلك إذن لماذا التوسع

في القبول في الجامعات األھلیة على حساب المسائي الحكومي وقبول معدالت اقل في الكلیات األھلیة التي ھي موازیة للمسائي بمعنى أن العملیة
أصبحت تجارة ولیست شھادة وعلم، تجارة وفتح كلیات أھلیة على حساب الحكومي الرصین، مجموعة من خریجي الزماالت والتي الدولة قامت

بالصرف علیھم من (100-130) ملیون ولدیھم عقود مع وزارة التعلیم العالي عندما حصلوا على شھاداتھم وطلعوا أوائل في الدول التي
استضافتھم وأعطتھم منحة حتى یكملوا الدكتوراه، ماذا قالوا لھم ھنا؟ تعالوا عودوا یجب أن تعودوا، حسناً عندما عادوا لماذا لم تقوموا بتعیینھم

.باعتبار لدیھم عقد؟ لماذا صرفتم علیھم إذن (100) ملیون الى (130) ملیون بھذه الحالة لم تدعوھم یكملوا الدكتوراه وال قمتم بتعیینھم

-:النائب حسن خالطي –

.سوف أعطي دوري للنائب حسن فدعم ألنھ لم یتم تسجیل اسمھ ولكن فقط أرید أن أؤكد على قضیة نظام العبور

-:النائب حسن فدعم –

أوالً: ھنالك بعض النقاط التي ذكروھا زمالئي سوف لن أعیدھا، أتمنى على البرلمان والسید الوزیر مراعاة الوضع النفسي للطلبة، بعض الطلبة
یعیشون وضع نفسي متأزم، أدعو السید رئیس البرلمان إلى تشكیل لجنة تحقیقیة بخصوص االعتداء الذي حصل على الطلبة المعتصمین في باب

الوزارة وإحالة المتسبب الى القضاء. لماذا لم تتجھ الوزارة الختیار نظام الكنكور المعمول في بعض الدول وھو اختبار الطلبة الحائزین على
معدل (90) فما فوق ھل یصلحون للمجموعة الطبیة؟ أم ال؟ البعض حصل على مائة بالمائة أو أعلى من مائة بالمائة ولكن ال ینجح بھذا

.االختبار

ثانیاً: ارجو إجراء التوسعة لذوي االحتیاجات الخاصة ھؤالء أمانة في أعناقنا كبرلمان وكوزارة، أرجو األخذ بنظر االعتبار وضعھم الخاص.
تقلیل أجور التعلیم الموازي والعمل بقرار مجلس النواب العراقي رقم (63) لسنة 2017، وأدعو وزارة التعلیم العالي بمتابعة العمل بمنحة

.الطلبة لكل طالب، التي توقفت بحجة التقشف مع وزارة المالیة وابتداء من ھذا العام

 

-:النائب فالح كریم راضي –

.طبعاً فلسفة التعلیم العالي تحتاج الى مراجعة البد ان تدمج وزارة التعلیم العالي مع التربیة ألن مخرجات التربیة ھي مدخالت للتعلیم العالي

-:(السید بشیر حداد ( نائب رئیس مجلس النواب –

كتلة النصر لماذا لم تقوموا بدمجھا في المرحلة السابقة؟

-:النائب فالح كریم راضي –

ثالثاً: ھذا رأیي ال اقبل أي أحد یعترض كان األجدر بالسید الوزیر توزیع عدد المقاعد إال الوزارة مقابل معدل نمو الطالب، طبعاً الوزارة لم
تعالج بجدیة موضوع القبول في المجموعة الطبیة بحیث تضع معاییر إضافیة الى المعدل كأن یجرى امتحان للقبول في الكلیات الطبیة لالستدالل

.على كفاءة الطالب. یرجى استحداث ھیكل خاص بالدراسات المسائیة بحیث یتناسب مع التعلیم األھلي من جھة ویستوعب حملة الشھادات

رابعاً: إذا كان المانع من توسعة الدراسات العلیا ھو ترصین المستوى العلمي فلماذا الغي شرط النجاح في االمتحان التنافسي؟ كان المفروض
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بالسید الوزیر أن یستوعب حملة الشھادات العلیا في الدراسات المسائیة في الجامعات ھؤالء رواتبھم من أجور الطلبة وال تتحمل الوزارة وال
.الجامعات بشرط منع أساتذة الدراسات الصباحیة من التدریس في الدراسات المسائیة

-:النائبة منى الغرابي –

أوالً: نحن متفقین من حیث المبدأ انھ وزارة التعلیم العالي طلبتنا ھم كلھم أوالدنا ومستقبلھم ھو مستقبل العراق باختصار سید الرئیس الحل یكمن
في نقطتین ھو توسیع خطة القبول لھذه السنتین لضمان العدالة بین الطلبة، على سبیل المثال طالب حاصل على معدل (97) یتم قبولھ في كلیة

التقنیة الطبیة وطالب آخر حاصل على معدل (97,1) یتم قبولھ في الصیدلة سؤالي الى السید وزیر التعلیم العالي ما ھو الشعور الذي سوف
یكون عند ھذا الطالب؟ ھو نفس المعدل الفرق (0,1) بحیث یتغیر خارطة مستقبلھ، الشعور النفسي لدیھ ولدى أھلھ ماذا سوف یكون؟ نحن

والحمد � والشكر ھذا مؤشر جید على انھ رغم المعاناة والحیاة الصعبة فأن الطلبة یأتون بمعدالت عالیة وھذا یدل على الذكاء ونحن نقدر ھذا
الشيء لذا أتمنى رسم خارطة مستقبلیة لھذا الموضوع وتعدل خطة القبول لھذه السنة ویعاملون الكل بنفس الشيء مع الذي یحصلون على نفس

.الدرجة بمعنى درجة دون درجة اإلعشار تحتاج الى مراجعة

ثانیاً: أن تعمل الوزارة على خطط إستراتیجیة لحل ھذه األزمة للسنوات القادمة وان یُعمل على فتح اختصاصات لھا تعیینات مركزیة، الیوم معھد
النفط والصحة یوجد تنافس علیھا من حیث أصحاب معدالت (97-98) لماذا؟ ألنھ یوجد فیھا تعیینات مركزیة، الیوم عندما نوفق مع الجھات

المعنیة على انھ افتح اختصاصات واخصص اختصاصات لھا تعلیمات مركزیة واقبل الطلبة الحاصلین على معدل (90) فما فوق سوف یُخفف
.الحدة على المجموعة الطبیة والحمد � أوالدنا معدالتھم عالیة ونسبة الذكاء جیدة

-:(السید بشیر حداد ( نائب رئیس مجلس النواب –

.أرجو تقدیم المقترحات مكتوبة

-:النائبة نورس كامل –

بخصوص خطة القبول المركزي اقترح اعتماد نفس آلیة القبول المركزي للعام الماضي واألعوام السابقة من اجل تحقیق العدالة ورفع الغبن عن
الطلبة لھذا العام حیث ان في العام الماضي كان (97,1) یذھب الى طب أما في ھذا العام یذھب الى كلیة تقنیة او معھد، أیضاً تخفیض اجور

التعلیم الموازي وجعلھ لمبلغ معتدل بحیث تستطیع العوائل المتوسطة الدخل او الفقیرة من الدفع حیث ان الدستور نص على ان تكفل الدولة حق
التعلیم بموجب المادة (34) ثانیاً من الدستور وھو مجاني لكل العراقیین في كل مرحلة علماً أن األجور الدراسیة حالیاً مبالغھا كبیرة جداً وبالتالي
تكون حكراً للعوائل الغنیة فقط وھذا یخل بالمبدأ الدستوري الذي یشیر الى ان كفالة المساواة بین الجمیع والعراقیین المادة (14-16) من الدستور
وكفالة حق التعلیم لكل أبناء الشعب. زیادة نسبة المنحة الحكومیة في الكلیات األھلیة إلستیعاب الطلبة ممن حصلوا على معدالت عالیة وتخفیض

أجور الدراسة في الكلیات األھلیة وخاصة في المجموعة الطبیة لیتسنى للطلبة ممن حصلوا على معدالت عالیة من العوائل الفقیرة ومتوسطة
.الدخل للدخول الى ھذه الكلیات وإال سوف یحرم منھا أبناء الفقراء

-:النائب حسن علو –

نرحب بالسید الوزیر والضیوف الكرام، بدایة أرید أن أتحدث عن خطة القبول المركزي، بالتأكید الطلبة عندما یقومون بتقدیم استمارة للقبول
المركزي لدیھم عدة خیارات وقد یضطرون في بعض األحیان الى كتابة خیارات بعیدة عن محافظاتھم فمثالً في كلیة الطب بسبب أعشار أو

درجة واحدة أو نصف الدرجة یذھب طالب من الموصل الى البصرة والى االنبار ویباشر في ھذه المحافظة وبالعكس أیضاً قد یأتي من البصرة
الى الموصل بسبب إعشار من الدرجة ویذھب الى الموصل، أنا أتساءل ما ھي الفلسفة من ھذا الموضوع في ظل ھذا الظرف الراھن؟ عندما
نقبل طالب الموصل في طب البصرة وطالب البصرة في الموصل لماذا ال یبقى كالً في محافظتھ؟ أو بأقل تقدیر المرحلة األولى یتم استضافة
الطلبة فیھا، الیوم كثیر من الطلبة في محافظاتھم ال یستطیعون إكمال الدراسة بسبب الظرف المعیشي الصعب لذا كیف للطالب ان یذھب الى

محافظة أخرى؟

ثانیاً: في اآلونة األخیرة صدرت قرارات من وزارة التعلیم وتعلیمات بإعفاء األساتذة من جامعة الموصل من الذین بقوا في الموصل في فترة
داعش، ما ھو ذنب ھؤالء األساتذة وھم اغلبھم كفاءات؟ ھل نعاقبھم؟ أو یقومون بمغادرة المدینة وھم ال یستطیعون ان یغادروا المحافظة كما

.تعلمون السبب والذي یخرج خارج المحافظة معرضة حیاتھ للخطر إذا لم تكن من داعش

-:النائب عبد الباري المدرس –

أوالً: نرحب بالسید الوزیر واإلخوة الحاضرین معھ ال أرید أن أطیل وادخل في تفاصیل الموضوع حول اإلشكالیات المتواجدة في وزارة التعلیم
العالي والبحث العلمي، أنا أؤید أیضاً السادة النواب الذین یریدون أن نساعد الطلبة خصوصاً من النازحین وفي المناطق التي توجد فیھا مشاكل،

ولكن ال نرید أن یكون ھذا على حساب رصانة التعلیم في العراق الذي كان في مقدمة الدول في مجال المعرفة والتعلیم العالي واالن إذا ننظر الى
تصنیف الجامعات العراقیة ھي في أدنى مستوى وھذا ال یلیق بالعراق وأنا سؤالي الوحید لمعالي الوزیر كیف یقبل وھو یعرف انھ لیس ھنالك

درجة أكثر من مائة؟ ربما ھنا یعطیني مبرر انھ المعدالت فوق المائة بإضافة درجة اللغة الفرنسیة إذا كان احد اإلخوة ال یدرس الفرنسیة ما
.الفرق؟ ھذا منطق ال یقبلھ أي عقل من العقول العلمیة أنا فقط اقصد ھذا ال یجوز للعراق

ثانیاً: مسألة الدراسات العلیا الذي أكدوا علیھ نحن أیضاً نرید توسیع الدراسات العلیا نحن بحاجة الى األساتذة الذین یمكنھم إكمال نصاب التدریس
ألنھ النصاب إذا لم یكن بدرجات علمیة فھذه نتیجة ما حصل للتعلیم في العراق وأنا أقول قول الشاعر الذي یقول (یا أھل العلم یا ملح البلد … ال

یصلح العلم إذا الملح فسد) نحن لدینا العلم مثل الملح ولكنھ فسد، لذا أرجو ان یكون ھنالك تحسین لألوضاع في وزارة التعلیم العالي والبحث
ل ال
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.العلمي

 

 

 

-:النائب اسوان سالم –

نطالب بتوسیع المقاعد بالنسبة لذوي الشھداء حسب القانون رقم (2) لسنة 2016 الذي یشمل ذوي شھداء الحشد الشعبي وشھداء النظام السابق
.وقانون رقم (57) لسنة 2015 الذي یشمل ضحایا اإلرھاب واتمنى أن تكون التوسعة ضمن القانون الخاص لكل فئة

.ثانیاً: نطالب بإرجاع التحمیل لطالب المرحلة األولى

ثالثاً: خریجي السادس الذین معدالتھم تتراوح بین (96-97) وقد تم قبولھم في المعاھد، نطلب من معالي الوزیر برفع الظلم عن ھؤالء الطلبة أو
.الطلبة الذین معدالتھم (90) نطلب إعادة السنة لتحسین المعدل كما في السنة السابقة

-:النائب مقدام محمد الجمیلي –

أتحدث من وجھة نظر أكادیمیة باعتباري أستاذ في كلیة الطب ودكتوراه في أمراض القلب بعیداً عن المجامالت والمزایدات، أنا أتحفظ على
موضوع التحمیل الدور الثالث وسنوات عدم الرسوب، بعد ھذا التراجع الكبیر بمستوى التعلیم في العراق خالل السنوات األخیرة وخروج العراق

من التصنیف العالمي وھذا لم یأتي من فراغ وإنما جاء بسبب سیاسات خاطئة وتخبط باتخاذ القرارات وھذا التدني یبدأ من المدرسة وتتحملھ
وزارة التربیة المفروض ان یكون وزیر التربیة موجود الیوم ألنھ المسؤول عن تخریج طالب الى الجامعات، من تدني في رواتب المعلمین

والمدرسین وعدم االھتمام ببناء المدارس وعدم الجدیة في القضاء على ظاھرة الغش التي وصلت مراحل متطورة بأسلوب الغش الكترونیاً وعدم
الجدیة بالقضاء على ظاھرة تسرب األسئلة في كل عام ومحاسبة المقصرین، بالعكس یحصل محاسبة للطالب بتغییر الجدول وأحداث إرباك
وبالتالي تخرج معدالت من مدرسة واحدة عشرین طالب بالتسلسالت معدلھم (97,3) وھم طالب مدرسة واحدة وھذا موضوع مھم وبالتالي

ترتفع معدالت القبول والذي معدلھ (95،96) یذھب معھد والذي ھو تعبان بھا لذا الحل اآلني ھو رفع درجات الموازي من (2) الى (4) وتقلیل
.من أجور التعلیم الموازي الى النصف خصوصاً ھذا العام فقط وتوسعة مقاعد القبول في الكلیات

-:النائب ولید السھالني –

-:نرحب بمعالي الوزیر والوفد المرافق لھ لدي ثالثة نقاط

أوالً: امتناع وزارة التعلیم العالي عن إعطاء اإلجازة الدراسیة للراغبین في الدراسة خارج البلد علماً أن ھنالك قانون رقم (14) لسنة 2009
وكذلك التعلیمات رقم (165) لسنة 2011 وھاتان نافذتان أعطت األھمیة لمن یرغب في ذلك فضالً عن ذلك بان الموظف الذي یحصل على
موافقة مرجعیتھ أي الوزارة، طبعاً كان عذر الوزارة طبعاً بأن ھنالك تقشف في تلك السنوات، الیوم زال التقشف بمقدار معین وبالتالي نطالب

معالي الوزیر أن یسمح لإلخوة الذین یرغبون بان یحصلوا على مغانم علمیة لكي یخدموا في وزاراتھم ومؤسساتھم بان تعطي لھم أجازات
دراسیة وھؤالء ال یحملون وزارة التعلیم العالي شيء وإنما قد حصلوا على موافقات من قبل مراجعھم وھي وزارتھم حتى وان كان بالراتب

.االسمي

.ثانیاً: توسعة المقاعد الدراسیة وقد أثنى وتكلم في ھذا الموضوع السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب وھذا حقیقة مطلب عام وشامل

ثالثاً: ھنالك طلبة خصوصاً في المناطق الساخنة ممن قبلوا في محافظات الجنوب والسیما البنات للمجموعة الطبیة وھؤالء قد ُرقن قیدھم لذلك
.نطلب من الجانب اإلنساني واألبوي الذي یتمیع بھ معالي الوزیر نطلب بھذا الموضوع من جانب أنساني

.رابعاً: إعادة العمل بنظام التحمیل وھذا أمر مھم وضروري وذلك للظرف اإلستثنائي الذي یمر بھ البلد

 

 

-:النائب مضر معن –

نرحب بمعالي السید وزیر التعلیم العالي والضیوف الكرام أن عملیة التعلیم خالل السنوات الماضیة شھدت حالة غیر مستقرة وغیر منتظمة
بسبب كثرة القرارات واختالف القرارات من سنة لسنة، الیوم فرصة كبیرة لكي نشخص ما ھي المشكلة الموجودة في التعلیم حقیقة أن أكثر

االعتراضات والمداخالت مع احترامنا لھا جمیعھا عاطفیة، نحن فعالً مع جمھورنا ونؤید ناسنا وظروف البلد والطلبة ولكن یجب أن نضع أمام
نصب أعیینا مشكلة التعلیم كیف نحلھا ونرجع ھیبة التعلیم ونجعلھا رصینة في العالم والشھادة العراقیة أصبحت ال قیمة لھا ولجینا الكثیر من

المشاكل مثالً في الرصانة العلمیة في عدد من الجامعات العراقیة وضوابط القبول في الكلیات األھلیة واختالفھا من جامعة الى أخرى وضوابط
النقل واالستضافة وموافقات فتح الكلیات األھلیة وضوابط ترقین القید وھي مشاكل كثیرة تحتاج الى تشریع قانون ینظم عملیة التعلیم في العراق

.إلعادة الھیبة والرصانة لھا لكي یحقق عملیة تعلیمیة ناجحة في ھذا المجال
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ي ي

-:النائبة محاسن حمدون –

كثیر من األمور عرضت ولكن أحدى األمور المھمة في محافظاتنا نینوى واالنبار وصالح الدین كثیر من طلبة البعثات وفدوا الى خارج العراق
للدارسة وانتھت فترة االبتعاث في عام 2014 وعدم استطاعتھم العودة الى محافظاتھم عندما عادوا في عام 2016 بعد التحریر وجدوا بأنھم

مفصولین عن الخدمة وأنھیت خدماتھم ومطالبة الكفیل بتسدید كافة المبالغ التي طلبت منھ وبمقدار (140) ملیون دینار، األساتذة الذین تم
.إرسالھم من طلبة الدكتوراه من خیرة شباب محافظاتنا ولكن مع األسف في الوقت الحاضر ھم بدون عمل ووظیفة

ثانیاً: حملة الشھادات العلیا الدكتوراه والماجستیر عاطلین عن العمل ومع األسف قانون رقم (59) الذي ُشرع في مجلس النواب لحد اآلن لم یفعل
ولم یطبق وما زال حبر على ورق وأیضاً بالنسبة لألوائل على الجامعات لم یطبق بحقھم ھذا القانون وعدم قبول نقل الطالب من جامعات أھلیة

في محافظات أخرى مثالً بغداد الى جامعات الموصل المفروض عند نقلھ یسدد نسبة (60%) للجامعة األھلیة و(40%) للجامعة الذي یستضاف
ولكن مع األسف عمداء الجامعات األھلیة لم ینفذ ھذا الطلب وإنما یطالب بتسدید كامل المبلغ وبعد ذلك یتم نقلھ، لذا نطلب من سیادة الوزیر النظر

.بھذا الطلب ألنھ ھنالك عائق وحمل ثقیل على العائلة العراقیة

-:النائبة لیال محمد علي –

بدایة نرحب بمعالي وزیر التعلیم العالي والوفد المرافق لھ. حقیقة أود أن أتطرق الى موضوع خریجي المدارس اإلسالمیة في العراق مستقبل
مجھول وخطورة تركھم بین الضیاع والتطرف، الكل یعلم أن المدارس اإلسالمیة للوقفین السني والشیعي فتحت بموافقات وزاریة واعتراف

رسمي بشھادة خریجیھما وال یوجد نص دستوري یمنع أي طالب علم في العراق أن ال یكمل مسیرتھ العلمیة في الجامعات العراقیة وال یحق ألي
مسؤول عراقي مھما كان منصبھ أن یتالعب بمصیر شباب العراق العلمي وغیرھم لكي یحدد نسبة من یحق لھ إكمال دراستھ في الجامعة من

خریجي الدراسات اإلسالمیة مثلما یحدث اآلن بإصدار تعلیمات من وزیر التعلیم العالي بقول ما نسبتھ (2%) فقط من خریجي ھذه المدارس فھل
سال نفسھ السید وزیر التعلیم العالي ما ھو مصیر (98%) من ھؤالء الطلبة، حقیقة الكل یتساءل الطلبة مغدورین ومصیرھم مجھول، طلبة

المدارس اإلسالمیة یدرسون في مناھجھم خالل الستة سنوات الكثیر من المواد القانونیة ومنھا مادة أصول الفقھ والموارد واألحوال الشخصیة
والجنایات وفق اإلحكام المستنبطة من الفقھ اإلسالمي والتي ھي مراجع لنصوص الكثیر من القانون العراقي بالمقابل طالب التربیة ال یعرف في

.مناھجھ خالل ستة سنوات أي مواد قانونیة

 

-:النائبة ایمان العبیدي –

أوجھ الى السید الوزیر موضوع جداً مھم وھو ما ھي أسباب قطع رواتب بعض طالبنا المبعوثین الى الخارج في بالد معینة دون األخرى وبدون
سابق إنذار لھؤالء الطلبة؟ خصوصاً الطلبة المتواجدین في رومانیا والوقت حرج بالنسبة لھم واطرح وأقول انھ من المؤكد انھ ھنالك عقد بین

الطرفین بین الطلبة المبعوثین ووزارة التعلیم العالي والعقد شرعاً وقانوناً شریعة المتعاقدین وعلیھ یجب أن یكون طرفي العقد ملتزمین حرفیاً بما
جاء في مضمونھ ومن یھمل أو یقصر بالتزام العقد فانھ مسؤول أمام القانون والقضاء وعلیھ بااللتزام أو التعویض عما سببھ من ضرر للطرف

اآلخر وھذا ما حدث فعالً مع طلبتنا المبتعثین الى رومانیا سؤالي ما ھو رأي وزارة التعلیم العالي بما یحدث لطلبتنا المبتعثین في رومانیا من
خالل قطع رواتبھم ومنذ فترة وجیزة وقد أمھلتھم الجامعات الرومانیة بتسدید ما بذمتھم خالل نھایة 30/10/2018 وبعكس ذلك قد یُطردون من

.دراستھم ومن رومانیا كلیاً، أرجو بیان األمر بإیضاح

ثانیاً: خطة القبول المركزي لھذه السنة تختلف كلیاً عما سبقھا من خطط لألعوام السابقة بحیث أصبحت محبطة آلمال طلبتنا األعزاء في تحقیق
.ما یطمحون إلیھ بمستقبل زاھر مثالً احد أقربائي حاصلة على معدل (96,8) قبلت معھد تحالیل مرضیة

-:النائب ناصر تركي یاسر لفتة –

لدي الكثیر من النقاط لكن ال داعي لذكرھا ألن اإلخوة قد ذكروھا واالخت التي سبقتني طبعاً موضوع طلبة رومانیا نطلب من السید الوزیر ألن
ھذا الموضوع مھم واغلب الطلبة ھم متزوجون ولدیھم اطفال واالن یمرون بظروف صعبة جداً علماً ان الوزارة قد قامت بتمدید للطلبة في

استرالیا وفي نیوزلندا ونرجو امام ھذا التناقض أن تحل العدالة من قبل الوزارة وانقاذ ھؤالء الطلبة كونھم حقیقة سوف یخسرون ما قد بنوه في
.ھذه الفترة ویطلبون فقط ستة اشھر للتمدید إلكمال الدكتوراه وان شاء هللا السید الوزیر یسمع رأي اإلخوة ألن ھؤالء ھم ایضاً ابنائھ

-:النائب حامد عباس یاسین الموسوي –

أقر مجلس النواب العراقي في الدروة الماضیة قانون تشغیل حملة الشھادات العلیا أال وھم الدكتوراه والماجستیر والدبلوم العالي والذي یحمل
الرقم (59) لسنة 2017 والذي ُسنَّ لحاجة الوزرات والجامعات وباقي مؤسسات الدولة العراقیة وھنا انا اتكلم بالشق الخاص لوزارة التعلیم

العالي والبحث العلمي، طبعاً النسبة أُقرت فیما یخص التعلیم العالي والبحث العلمي نسبة (20%) تشغیل للجامعات العراقیة وكان یمكن ان یسد
العجز الحاصل في الملكات العلمیة ومنھا عجز المالكات التدریسیة في الجامعات والمعاھد العراقیة حیث سجلنا وجود (225) محاضر بأجور
في جامعة واحدة بینما لدینا قائمة خولنا بالحدیث نیابة عنھم تشمل (3391) اكادیمي من حملة الشھادات العلیا ولألسف الشدید نقول بأن موازنة
2018 لم تُخصص درجات وظیفیة بالنسبة المقررة في القانون وھي (20%) للجامعات العراقیة كما قلت، ُمحتَجة بأن وزارة التعلیم العالي لم
تُرسل التعلیمات الخاصة الى الوزارة لتخصیص الدرجات الوظیفیة التي تحتاجھا وزارة التعلیم العالي وھذه مخالفة للقانون، جمعنا تواقیع اكثر

من (70) نائب واول الموقعین ھو رئیس التحالف الفتح ھو الحاج ھادي العامري دعماً لھذه الشریحة وضعناھا بین ایدیكم مع طلب من قبل
.(3391) اكادیمي، واخیراً فیما یخص التراخیص والموافقات التي تعطى الى الجامعات االھلیة من قبل وزارة التعلیم
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-:(السید بشیر الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.قدم بقیة المالحظات مكتوبة

 

-:النائبة ایناس ناجي كاظم ابراھیم –

ھناك عدة اسئلة وكنت اتمنى یكون لي دور أكثر من دقیقة وامون على االستاذ كاظم ان یعطیني دوره وانا طلبت منھ ان یعطیني دوره فوافق
الرجل، معالي السید الوزیر ھنالك مجموعة من األسئلة تنقسم الى نوعین: بعضھا تكون اسئلة اداریة واالخرى علمیة، سوف اختصر فیما یخص

الجانب العلمي وھو یخص توسعة مقاعد الدراسات العلیا، نحن في وزارة التعلیم العالي لدینا اما تكون االجازات الدراسیة والتي تم توقیفھا
وتوقف العمل بھا لعدم وجود موازنة وأمور وموارد مالیة لكن فیما یخص الزماالت الدراسیة معالي الوزیر الزماالت الدراسیة ھنالك 2015
حسمت توصیف الزماالت الدراسیة ھي تكون زماالت خاصة في عام 2015 قسمت الزماالت الخاصة الى ثالثة انواع وھي (دعم حكومي،
دعم حكومي محدود، دون دعم) في الوقت الحاضر تم حتى توقیف ھذه الزماالت الدراسیة واعتبرت كل انواع الزماالت الخاصة یعني نحن

الزماالت الخاصة ستكون ضمن آلیة الدعم الخاص، الجانب اآلخر السید رئیس الجلسة ھنالك نوع من البعثات بعثات تكون كفیلة وھي بعثات في
الخارج ویكون الطالب قد حصل على قبول ایضاً توقف العمل بھذه االجراءات بأمر 2015 توقفت االجازات الدراسیة ألمور مالیة والزماالت
الدراسیة توقفت ایضاً وتم توصیفھا بالدعم الخاص فقط ھذا جانب الجانب االخر السید معالي الوزیر فیما یخص وكالء العمادات بھا امرین امر
وزاري وامر جامعي حتى ھذه اللحظة لدینا ھنالك عمداء في كلیات والجامعات ساعة بأمر جامعي وساعة اخرى بأمر وزاري، ھل ھناك نص

اداري قانوني یحدد لنا ان الوكالة الى العمادة مفتوحة؟ وما ھي الغایة في ھذا االمر؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

السید الرئیس من خالل المعطیات التي الحظنا فیھا وزارة التعلیم العالي خالل اربع سنوات بأن الوزیر یأتي بما لدیھ من افكار دون االعتماد
على الطبقة العلمیة المتقدمة في إعطاء المشورة، نسمع عن ھیئة الراي وغیرھا وفي النھایة ال نخرج بقرارات ممكن ان تنسجم مع رفع واقع
التعلیم. االمر الذي أردت ان اشیر الیھ من خالل وجود السید وزیر التعلیم العالي ھناك توجھ الى الوزارة بإلغاء دراسة الدكتوراه البحثیة وھو

نظام معمول بھ في اغلب دول العالم المتقدمة، لذلك نطلب عدم إلغاء دراسة الدكتوراه البحثیة بل نؤكد على استحصال الدكاترة الشھادات البحثیة
من جامعات رصینة، انا ال اعرف لماذا الوزرات ال تفتح ملفات دراسیة لمن یرغب بالدراسة في جامعات رصینة للحصول على شھادات علیا

وما ھو السر من ایقافھا؟ اذا كان السبب الجانب المالي الیوم وضع البلد تغیر من الجانب المالي لماذا ال تفتح ملفات للدراسات العلیا؟

االستاذ الجامعي یجب ان یكون باحثاً فكیف یكون االستاذ الجامعي باحثاً وانت الیوم تضع علیھ نصاب تدریسي كبیر جداً بحیث تمنع عنھ بان
.یجري بحوث علمیة تجعل تقدم في الرصانة العلیمة ضخ لنصاب تدریسي ال یتناسب

األمر اآلخر فیما یتعلق بنظام التحمیل، نظام التحمیل معمول بھ في اغلب دول العالم لكن الوزارة ال زالت باقیھ بنظام السنوي ونظام المقررات
.وانما ترید ان ترجع ھذه الوزارة بھا الى الوراء ولیس الى جانب متقدم

-:النائب محمود الكعبي –

ً .السؤال االول، ما ھو عدد الجامعات العراقیة المصنفة عالمیاً یعني التي تعتبر شھاداتھا عالمیا

ثانیاً نطلب من معالي الوزیر الموافقة على استضافة طلبة الكلیات ولجمیع المراحل في االقسام المتناظرة بین الجامعات العراقیة، اعتقد أن معالي
الوزیر لدیكم توجیھ او تعلیمات ان الطالب ال ینتقل من جامعة الى اخرى او استضافة حتى یكمل المرحلة االولى فنحن لكي نقلل النفقات على

العوائل العراقیة ان نطلب ھذا دون قید او شرط ونضع في االقسام والجامعات العراقیة المتناظرة یعني بشرط المتناظرة اذا موجود في
.المحافظات یكون ھكذا ایعاز

السؤال الثاني إنصاف اصحاب المعدالت (98,4) طبیة عام، (98,3) ینقبل طب اسنان فلكي ینقبل طب عام یجب یذھب الى الموازي وحتى
یذھب الى طب عام یجب ان یدفع (12) ملیون سنویاً فنحن على االقل لیكون استبدال االوائل الثالثة اصحاب اعلى المعدالت لیكون لھم النفقات

ال اقول (12) ملیون نجعل النفقات (6) ملیون بالنصف لألوائل الثالثة ویكون بھذا االمر انصاف ھذا الموضوع. اطالق المبادرة التعلیمیة،
نطالب بمبادرة تعلیمیة للمقبولین سابقاً الرابعة والخامسة والسادسة والتي توقفت بسبب االزمة المالیة (المبادرة التعلیمیة لرئاسة الوزراء). اسئلة

تخص جامعة میسان ما ھي رؤیة الوزارة اتجاه جامعة میسان؟ ھل یعلم السید الوزیر ان جامعة میسان عبارة عن بنایات متھالكة وكانت ھي
بنایات في االصل مشیدة لألقسام الداخلیة وھل یعلم معالي الوزیر بان بنایتین فقط تم تشییدھا بعد عام 2003؟ ھل یعلم معالي الوزیر ان االقسام

.الداخلیة یتم استئجارھا فنادق استنزاف للموازنة وفي االصل وجنابك جئت وفُتحت في جامعة میسان

-:(السید بشیر الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السادة النواب أرجو االختصار وتجنبوا التكرار حتى نستطیع سماع االجوبة من معالي الوزیر ومع ذلك لم تبقى ثالثین ثانیة وال اعطي ثالثین
.ثانیة

-:النائب صائب خدر نایف فارس –
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حقیقة لدینا مشكلة واشكالیة انا صائب خضر ممثل المكون االیزیدي قدمنا اكثر من طلب الى معالي الوزیر حقیقة نحن لدینا مشكلة الطلبة في
المواقع البدیلة ھم طلبة على جامعة الموصل ولنتیجة الظروف التي عانى منھا االیزیدیة انتقلوا الى المواقع البدیلة فطلبنا اكثر من مرة ان یكون

ھناك بقاء لسنة واحدة بالنسبة الى الطلبة في المواقع البدیلة وحقیقة طرقنا اكثر من باب وننتظر ألن الظروف التي یعانون منھا الطلبة في
ظروفھم االستثنائیة صعبة في العودة الى سنجار وغیرھا من المناطق لذلك نطالب االبقاء على المواقع البدیلة للطلبة لمدة سنة لھذا العام الدراسي

.والعام الدراسي بدأ

-:(السید بشیر الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیر ھناك طلبات كثیرة حول االبقاء على المواقع البدیلة، یرجى معالجة ھذا األمر

-:النائب جمال عبد الزھرة  مزعل مھوس –

انا أعتقد بأن جلسة الیوم بخصوص ثالثة محاور رئیسیة المشكلة الكبیرة تتعلق بمعدالت المجموعة الطبیة وانا اعتقد ان ھذا ال تتحملھا العوائل
بل یتحملھا تنسیق وزارة التعلیم العالي ووزارة التربیة ولھذا النظام على مدى ثالث سنوات أثبت فشلھ نحن في الماضي الطالب الذي یكون

معدلھ منخفض وال یدخل طبیة یدخل ھندسة فھذا الشيء مقنع ألھلھ وأنا أحد االشخاص الذین دخلوا كلیة الطب لكن نحن الیوم مثالً
(95،96،97) ینقبل معھد طبي فجمیعھم یعانون أزمة سواء العوائل أو أبنائھم خاصة وخاصة نحن في التربیة والتعلیم االساس معظمھم دخلوا

مدارس أھلیة ویصرفون علیھم في سبیل انھم ینتظرون ینجحون من السادس العلمي ویفرحون بأبنائھم ویدخلون المجموعة الطبیة ونحن نأمل من
معالي الوزیر انھ یرى حل لھذه القضیة خاصة مع البیانات التي حضرتك قدمتھا كیف یكون توسیعھا الى القبول المركزي بھذه المعدالت والتي

.ھي (95،96،97) أو تخفیض أجور الموازي لھم مثلما أصبح في الدورة السابقة، ھذه النقطة االولى

النقطة الثانیة: ان ھذه البیانات التي حضرتك قدمتھا ان البیانات التي قُدمت الیوم بنسبة (3%) او (4%) وبعضھم سوف یعیدون السنة بسبب
مادة واحدة وبیان وزارة التعلیم العالي أشار الى انھ نحن ال نرید التحمیل وال نرید الدور الثالث بسبب الترصین وھذه القضایا انتم التي

وضعتموھا، في السابق كان موجود تحمیل المادة والمادتین فانا اقول بان ھذه النسبة ال تؤثر اذا نحن الیوم نسبة (3%) حملنا المادة وحملنا
.المادتین

 

-:النائبة یسرى رجب كمر علي –

لتفادي المداخالت المكررة بقیت لي نقطة واحدة اال وھي المشكلة خاصة بذوي االحتیاجات الخاصة وھذه المشكلة لیست فقط تخصیص مقاعد
دراسیة وانما اغلب البنایات وابنیة الكلیات والجامعات ھي غیر مؤھلة لوصول ذوي االحتیاجات الخاصة لقاعات الدراسة، االبنیة جدیدة تمام

نقول بأن بھا مصاعد. األبنیة القدیمة ال توجد بھا أطالب سیادة الوزیر بتنفیذ ما جاء في قانون رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة رقم (38) لسنة
.2013 بتوفیر ھذه التسھیالت

-:النائبة اشواق كریم محسن عتوج –

أنقل لكم مناشدة من مجموعة من طلبة السادس العلمي االحیائي محافظة المثنى الذین حصلوا على معدالت تتراوح بین(95،97) الى انھم بعد
اعالن النتائج نتائج القبول المركزي تم قبولھم في المعاھد الطبیة لذلك نطالب بتوسعة المقاعد الدراسة لھم في المجموعة الطبیة او تخفیض أجور
الدراسة الموازي لكونھم من أصحاب المعدالت العالیة، ھذه من جھة. من جھة أخرى ھناك طلبة في جامعة المثنى بعد عناء طویل من الدراسة
تم ضیاع مستقبلھم، لذا نطلب من سیادتكم منح لھم الدور الثالث او كعشر درجات للحاالت الحرجة واعتبار ھذه السنة سنة عدم رسوب دون قید

.او شرط

-:النائبة لیلى فلیح –

أحب أن أنوه إلى ثالث نقاط فیما یخص الجامعات، اوالً ھل بإمكان السید معالي الوزیر المحترم تخفیض معدل القبول في الدراسة المسائیة بواقع
.ثالث درجات لمختلف الكلیات االنسانیة ھذا اوال

ثانیاً، فیما یخص جامعة كربالء یوجد العدید من البنایات التابعة الى جامعة كربالء لم تكتمل حتى اآلن نسبة االنجاز بھا (15%)، ھل تم الطلب
من السید رئیس الوزراء تخصیص مبالغ ضمن المطالب الخاصة بمحافظة كربالء اثناء زیارتھ وفد اھالي كربالء والحكومة المحلیة في

المحافظة ھل تم االتفاق مع ھذه الوفود لغرض استكمال ھذه الكلیات وخاصة االقسام الداخلیة؟

ثالثاً، زیادة اعداد الجامعات االھلیة حسب التزامھا بالتعلیمات الخاصة الجامعات الحكومیة فاألعداد تكون بھا محددة نفس الجامعات الحكومیة ھل
.باإلمكان الجامعات االھلیة التي تخرج منھا االوائل والذین یرونھم ذو خبرة وتقدموا باإلمكان زیادة اعدادھا؟ یعني المقترح ان یتم زیادة اعدادھا

ھذه المقترحات أرجو أن تؤخذ بنظر االعتبار من جنابكم وبالنسبة الى آلیة القبول في الدراسات العلیا وحصرھا بذوي المعدالت العالیة جداً أدى
الى قیام الطالب بالسفر الى خارج العراق، ھناك احصائیة بالدراسات اجرتھا رابطة الدارسین ان ما قیمتھ ملیار ومئة ملیون دوالر تُصرف من
.قبل الدراسین خارج العراق ھذه باإلمكان ان یوفرھا ان نأخذ ھذه المبالغ من الطالب الذین یریدون أن یدرسوا خارج العراق او داخل العراق

– العمیري عنید فیصل غایب -:النائب
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یري ی ی یب ب

بالنسبة لي ثالث نقاط، الدور الثالث والتحمیل یوجد بأغلب بلدان العالم واالسباب السبب الوارد من الوزارة بأن یؤثر على الرصانة؟ نعم یؤثر
على الرصانة لكن بنسبة قلیلة مقارنة باألسباب الرئیسیة التي تؤثر على الرصانة، االسباب الرئیسیة التي تؤثر على الرصانة فتح جامعات
وكلیات غیر ملبیة للشروط وغیر مؤھلة ان تكون مدارس ولیست كلیات بل بعض الكلیات الحكومیة ھي أصالً مدارس تم تحویلھا، الكلیات

االھلیة ھي عبارة عن بیوت بعضھا ھذا مؤكد بعضھا عبارة عن بیوت مساحتھا (400) متر او (600) متر تفتح كلیات. المناھج قدیمة وغیر
.مواكبة للمناھج الحدیثة

الطرق التدریسیة قدیمة وعدم توفیر مستلزمات التدریس وأغلب االساتذة على سبیل المثال انا درست كلیة الصیدلة صف الرابع السنة الماضیة
دون ان ادخل الى المختبر كورس كامل كنت ادرس الطلبة محاضرة ولیس مختبر لعدم توفیر أیة مادة. العمداء ورؤساء الجامعات المعینین على

.اساس المحاصصة ھذا سبب كبیر من اسباب التأثیر على الرصانة

.النظام السنوي ولیس نظام المقررات على أثرھا نقول ال یوجد تحمیل ألنھ یجب ان یكون نظام مقررات

إذاً من المسؤول؟ لیس االھالي مسؤولة وال الطالب، المسؤول ھي الحكومة، الوزارة یتحول من النظام السنوي الى نظام المقررات لكي یكون
في وقتھا التحمیل، بالنسبة الى نظام التحمیل ھو إلتاحة الفرصة لقبول عدد اكثر من الطالب حیث ان بقاء (20%) من الطلبة یعني خسارة

عشرون مقعد مما یعني اذا عملنا نظام التحمیل سوف یعبر الصف االول بنسبة (20%) الى الصف الثاني وبذلك یكون لدینا مقاعد كافیة
.الستیعاب الطالب اآلخرین

بالنسبة الى الدراسات العلیا صدر قرار من مجلس النواب السابق قرار (63) وھو الغاء الترقین ولم یطبق وعلماً ان أغلب المرقنین لسنة 2006
.و 2007 ھم بمادتین لماذا ال نعاملھم كمعاملة المادة والمعدل

بالنسبة الى النقطة الثالثة بالنسبة إلعادة النظر بالقبوالت المركزیة الذین تطرقوا لھا االخوة فقرة ال احد یتطرق لھا ھي كلیة المزایا في محافظة
ذي قار اغلب الخریجین یطالبون بوثائق التخرج من أجل العمل في القطاع الخاص وضمن مؤسسات الدولة والطلبة الحالیین ال یعرفون

مصیرھم كل جامعة مؤلفة من عدة كلیات ال یعرفون مصیرھم یكملون الدراسة وال یعرفون أین یذھبون؟

بالنسبة الى كتاب صدر من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي كتاب رقم (ب/ت7218/5) معنون الى الجامعات كافة موضوع تسلیم الرسالة
أو االطروحة وینص على اعتماد تاریخ انتھاء الدراسة من قبول تاریخ الرسالة او االطروحة بعض التصریحات وھذا الكتاب صدر واغلب

.الدراسات العلیا سلموا االطروحة ویفترض ال یحاسبون الطالب الذین یسلمون االطروحة او الرسالة بعد ھذا الكتاب یفترض ھم الذین یحاسبون

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

لدینا موضوع جداً مھم دعماً یناشدون بھ اھلنا من جمیع المحافظات اطلب من معالي الوزیر قبول خریجي كلیة التربیة المفتوحة للدراسات العلیا
.واالعتراف بھا كونھم روافد العلم ومربي االجیال ھذا الموضوع مھم جداً أوكد علیھ نیابة عن الشعب العراقي

موضوع أخر أؤكد علیھ، زمالئي وزمیالتي أكدوا علیھ وأنا أیضاً موضوع نظام التحمیل لدینا المرحلة االولى ھذا النظام معمول بھ في جمیع
الدول والجامعات العالمیة أطلب إعادة نظام التحمیل من باب االنصاف والعدالة بسبب الوضع االستثنائي الذي یمر بھ البلد وتزامنت االمتحانات

.مع العملیات االنتخابیة في السنة الدراسیة نعتقد ضرورة العمل بنظام التحمیل لتشجیع الطلبة على المثابرة وعلى تقدیم االفضل

موضوع آخر والثالث واالخیر ھو موضوع انصاف الطلبة والحاصلین على معدالت مرتفعة وعدم حصولھم على كلیات المجموعة الطبیة بسبب
ارتفاع معدالت القبول المركزي، اقترح ان یكون لھم حق الترشیح في القبول المركزي في السنة التي تلیھا ممكن ان تكون معدالتھم الذین من

.(95) فما فوق وفق نظام الفرصة البدیلة

-:النائب حسن سالم عباس جبر –

الدولة التي تغیب عنھا التخطیط من الموكد تكون ھذه نتائجھا الیوم یتعرض التعلیم الى ادنى المستویات مع االسف تحول التعلیم الى متاجرة یعني
المسؤول او الذي لدیھ اموال یستطیع ان یحصل على الماجستیر والدكتوراه لكن ھؤالء المساكین الیوم الذین تكون معدالتھم (97،95)

وتعرضوا الى اوضاع نفسیة صعبة حتى وصل الى حد االنتحار ونحن یومیاً نذھب الى عائلة لكي نھدئ اوضاعھم، الیوم إما معھد أو ینتظر
عمره یذھب وكذلك ال یقبل بجامعة وال غیرھا وكل آمالھم ھي المجموعة الطبیة، لذلك سیادة الوزیر نطالب بحلول واقعیة وحقیقة بعیدة عن

.الوعود

الموضوع اآلخر فیما یتعلق بخریجي جامعات العراق من كافة المحافظات المتقدمین الى الدراسات العلیا ھؤالء تعرضوا الى ظلم والى إجحاف
حقیقة اكثر من (15) مرة تظاھروا وحتى تعرضوا الى الضرب وھذا مؤسف جداً ان تستخدم وزارة التعلیم ھذه االسالیب بضرب الطلبة الذین

یتظاھرون ضمن أسقف حددھا الدستور، یعني ظلم بالتوسعة االولى والیوم ھم حقیقة یناشدون السید وزیر التعلیم العالي ویناشدون رئاسة مجلس
النواب الموقر بإنصافھم بالتوسعة الثانیة یعني ھذا الموضوع یحتاج وھؤالء ابنائنا واصحاب اختصاصات والبلد الیوم یحتاج الى خبرات

وكفاءات یجب ان نھتھم بھم یعني مع االسف الشدید نحن لم نفكر ببناء جامعات وما شاء هللا ھیئة االستثمار أینما تذھب الى أي مساحة تجدھا
موالت وكأنما أصبح عراق الموالت ھذه ھي مشاكل الشعب العراقي. یوجد موضوع مھم سیادة الوزیر، أرجو من السید رئیس مجلس النواب ان

یعطیني فرصة على ھذا الموضوع، یتعلق الموضوع بدائرة االتالف الكیمیاوي التابعة الى وزارة العلوم والتكنلوجیا وبإشرافكم المباشر سیادة
الوزیر والمسؤولة مباشرة عن اتالف المواد الكیمیاویة، ھذه المواد مع االسف تُحرق في المحافظات الجنوبیة الكوت الناصریة والبصرة، ھذه

المواد یتم احراقھا في ھذه المحافظات بالتعاقد مع شركة الفیحاء، ھذه المواد تسببت بالكثیر من االمراض السرطانیة في محافظة البصرة
الكیمیاویة المواد ھذه بإتالف العلمیة االسالیب نتخذ ان االول كان أما الحل أي یوجد ال الشدید ولألسف
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.ولألسف الشدید ال یوجد أي الحل أما كان االولى ان نتخذ االسالیب العلمیة بإتالف ھذه المواد الكیمیاویة

-:النائب حسن شاكر عودة حسین –

أول مقترح ھو معالجة الحاالت الحرجة في الدراسات العلیا وخاصة الدكتوراه، بعض من ھؤالء نجح في التحضیر وكذلك نجح في الشامل ولكن
معدلھ في الشامل (69,5) او (68,5) وھو (70) یحتاج الى درجة او درجة ونصف ورقنت قیودھم حقیقة ھذه مشكلة صعبة البد ان تعالج من
قبل السید الوزیر، وكذلك اعطاء تخویل الى رؤساء الجامعات لمعالجة الحاالت الحرجة وخاصة المرحلة الرابعة الطالب الذي یحتاج الى درجة
او نصف درجة ھذه مھمة جداً، انا ال ارید ان اكرر اجراء إمتحان الدور الثالث وكذلك الغاء نظام العبور الذي تحدثوا بھ. النظام التدریسي في
اغلب الجامعات العراقیة ھو نظام فصلي یعني كل فصل سبع دروس تقریباً فیمتحن الطالب ویعطى لھ النتیجة وكذلك الفصل الثاني، لكن قرار
الوزارة خمس درجات، یوجد كورسات ویوجد فصل سنوي خمس درجات وھذه الخمس درجات اذا قُسمت على جمیع الدروس قلیلة جداً لذلك
البد ان تعطى عشر درجات افضل. نظام العبور بھ ھدر الى المال العام اذا لم نعمل بھ حقیقة سوف یرجع الطالب الى نفس المكان ویعید سنة

كاملة ویأخذ مقعد ونخسر مالیین الدنانیر. آلیة التخلص من الترقین، الترقین مرض مشمول موجود لدینا جمیعنا، افضل شيء لماذا نرقنھ نجعلھ
.یدفع بدل مالي سنوي بدالً من الترقین افضل مما ان نرقنھ ویبقى مجھول الھویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یؤخذ بنظر االعتبار البدل المالي

-:(النائب صادق حمید حسن (نقطة نظام –

على اعضاء مجلس النواب ووزارة التعلیم العالي االھتمام بتطبیق المواد (14,16,34) من الدستور التي تنص (أن العراقیون متساوون أمام
.(القانون دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه لیست نقطة نظام، نقطة النظام من النظام الداخلي

-:النائب صادق حمید حسن –

.نحن نرى اننا ُغبِنا، عدد (10) قلیل سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(فقط تسلسل (4) قاموا بالتسجیل أربعة مرات، أي أصبحوا (14

-:النائب صادق حمید حسن –

حقیقة وردت في مواد الدستور التي تلیتھا أن العراقیون متساوون أمام القانون وحتى في االصل اللون او الدین أو الوضع االقتصادي أو
االجتماعي، المادة (16) تكافؤ الفرص حق مكفول لجمیع العراقیین، المادة (34) التعلیم المجاني حق الى جمیع العراقیین في مختلف مراحلھ،
حقیقة ما حصل أن علینا أن نتعامل بالمساواة ومبدأ التنافس الشریف ومنح الفرص المتكافئة لطلبتنا، فبعض الطلبة حصل على معدل (%97)

وقبل في الكلیة التقنیة أو المعھد والبعض اآلخر سیفرق عنھ بأقل بدرجتین أو ثالث أو أربع سیقبل في التعلیم الموازي أو األھلي وھذا حقیقة
.خالف الدستور

-:النائب محمد كامل حنون –

أنا أدعو السید وزیر التعلیم العالي لفتح قنوات مع دول العالم لغرض قبول الطلبة المتفوقین في الدراسة االعدادیة بمعدل (95) فما فوق على ان
تتحمل الدولة نفقات دراستھم حتى نفتك من ھذه االستیعاب و درجات الـ (97) فما فوق والـ (100)، فدرجة االمتیاز ھي من (90) فما فوق في
التعلیم والطلبة الذین حصلوا على (95%) ولم یحظوا بالقبول في الكلیات التي یرغبون فیھا، أدعوا وزارة التعلیم العالي مفاتحة رئاسة الوزراء

والحمد � والشكر العراق اقتصاده في طور االنتعاش، فال أعتقد أن الدولة عاجزة عن ارسالھم إلكمال دراستھم في الخارج، بقي بالنسبة للتوسعة
اذا توجد معرقالت لتوسعة القبول في الكلیات العراقیة، اذا كان عدم توفر الكادر فال توجد المشكلة أنھ نتعاقد مع كوادر تدریسیة من دول العالم

ونحضرھم یدرسون، ال اشاھد شيء أو معجزة في الموضوع، التكلفة موجودة واالموال موجودة والحمد � والشكر برمیل النفط تجاوز الـ (80)
.دوالر

-:النائبة رفاه خضیر جیاد –

معالي الوزیر من (40-50) طالب ما بین الدراسة الصباحیة والمسائیة ھي نسبة الرسوب في المرحلة االولى بسبب الغاء نظام التحمیل
(العبور) وأنا استغرب من ھیأة الرأي في اجتماعھا یوم الخمیس من تجاھل ھذا الموضوع وھو رقم كبیر، معالي الوزیر، ال أعرف أنت لم

تطالب الجامعات في ھكذا احصائیة، الرصانة العلمیة الیوم ال تقع على عاتق الطلبة وانما أیضاً تقع على عاتق الجامعات والدلیل سوف أشیر الى
.نقطة جداً مھمة واتمنى من معالي الوزیر التحقیق فیھا ولیس التدقیق وانا مسؤولة عن كالمي باعتباري استاذة جامعیة

أن أغلب الكلیات في الجامعات معالي الوزیر تمنح الطالب معدل سعي سنوي (1,3) من (40) وھذا خالف التعلیمات، یعني حتى الذي یغیب
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ي ي ( ) ( , ) ي ي ح ي ي
یوم واحد في الشھر مفروض یرسب في الغیاب ال تعطیھ معدل (1,3) وھذه معدالت یسموھا معدالت الیأس، یضاف الى ذلك معالي الوزیر أن
ھنالك جامعات تجعل االستاذ بسبب نقص الكوادر التدریسیة یُدّرس مواد ھي لیست من اختصاصھ بحجة نقص الكادر التدریسي وعندما الطالب

یحاججھ یقول لھ بمادة علمیة، طبعاً ھنا االستاذ اذا یدرس مادة ھي لیست باختصاصھ یحاججھ الطالب، الطالب یكون أقوى منھ في المعلومة
ً العلمیة االستاذ یرفع علیھ یعني ویعمل لھ عقوبة انضباطیة، أطلب من معالي وزیر التعلیم العالي أن یأخذ بمناشدات طلبة العراق ومن أیضا
ابناءه، وإعادة العمل بنظام التحمیل للمرحلة االولى ألن ھذا النظام یا معالي الوزیر ال یزال ساري المفعول بالنسبة للمرحلة الثانیة والمرحلة
الثالثة، یعن طالب في المرحلة االولى مكمل في مادة ترسبھ في المرحلة وطالب في المرحلة الثانیة والثالثة أیضاً مكمل في درس أو درسین

.وتعبره بالنجاح لمرحلة أخرى، طبعاً ھذا یسبب للطالب ظلم یشعر بأن أقرانھ في نفس الكلیة ینجحون وھو راسب

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.مداخلتي للسید معالي الوزیر بعد الترحیب

خریجي البعثات وفق نظام الزماالت الحكومیة حیث ھنالك مجموعة من خریجي الزماالت الحكومیة الذین تم ابتعاثھم الى دول عدیدة وفق نظام
البعثات والزماالت ذو العدد (46) في سنة 1971) و وفق أوامر وزاریة وقد كانت الوزارة قد صرفت علیھم رواتب شھریة، اجور تذاكر سفر،

تأمین صحي، أجور طبع األطروحة والى كثیر من المصاریف االخرى التي تقارب بمعدل حدود الـ (100) ملیون على كل طالب الى أن
یتخرج، لكن صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (226 سنة 2018) الفقرة الـ (13) والذي یشیر الى تعیین خریجي المبادرة التعلیمیة

والمبتعثین والطلبة األوائل ولكن فوجأنا وقد تفاجؤا ھم أیضاً لم یشمل خریجي الزماالت بھذا القرار یعني لم یشمل خریجي الزماالت أسوةً
بأقرانھم خریجي البعثات علماً ان العقد المبرم ما بین الوزارة والطالب المبتعث ھو أنھ یعین الطالب بعد انتھاء فترة الدراسة في احدى مؤسسات

الوزارة، لذا نحتاج الى جواب شافي من معالي الوزیر ألن ھنالك شریحة قد تنتظر منا انصافھا وممكن أنھ نقترح تضمین تعیینھم وفق موازنة
2019.

-:السید رئیس مجلس النواب –

نظام التحمیل، متى أُعلم الطالب بإلغاء نظام التحمیل؟

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

في بدایة العام الماضي قبل البدء بالدراسة للعام الماضي تم إعالم الطلبة، سبق وان كانت ھنالك محاوالت إللغاء نظام التحمیل للسنوات الماضیة
لجمیع المراحل، ولكن في العام الماضي حقیقة الیوم لدینا بعض الجامعات التي وصلت الى العالمیة، الیوم جامعة بغداد بسبب رفض جمیع

االستثناءات، حقیقة الیوم نحن أبناءنا الطلبة، نحن آباء، نحن معلمین، ولكن الیوم عندما یكون ھنالك استثناء ھو سیكون ھو عالة على التعلیم
.العالي، الیوم جامعة بغداد حصلت على المركز(800) من (1250) بأحسن تصنیف عالمي

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیر في كل سنة من السنوات السابقة یتم إشعار الطلبة بإلغاء نظام التحمیل وفي نھایة العام الدراسي یمر نظام التحمیل، یجب أن یكون
.ھنالك وضوح من وزارة التعلیم في ھذا األمر ویتم إعالم الطلبة بذلك

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

.العام الماضي تم اعالمھم وكذلك وقعوا تعھد أنھ ال وجود لنظام التحمیل، الطلبة ھم نفسھم القادمون للمرحلة االولى وقعوا على ھذا التعھد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.والمرحلة الثانیة والثالثة مشمولین بالتحمیل

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

استمروا ألنھ نحن بصراحة جاءوا الى ھذه المرحلة وھم یعلمون ھنالك نظام تحمیل ولكن عند إلغاء نظام التحمیل ھذا ھو الذي كان أنھ وقعناھم
للطلبة أنھ ال یوجد نظام تحمیل، حقیقة النظام المعتمد في ھذا الوقت حالیاً في معظم الجامعات العراقیة ھو نظام سنوي ولیس نظام ُمقرات، العالم

جمیعھ غادر النظام السنوي، الیوم اعتمدنا نظام الُمقرات من العام الماضي في ثالث جامعات كقضیة تجریبیة، الیوم كل حالة تعتمد بشكل
تجریبي وفي حالة تقییم ھذه التجربة، في حالة أنھ التجربة تنجح نوسعھا، الیوم ال نحتاج أن نعتمد مثل ما اعتمدت التربیة نظام االحیائي

.والتطبیقي على كل العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا نظام بصراحة یحتاج الى معالجة، یعني أما الطالب یذھب الى الطب أو الى المعھد

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

عفواً الطالب الذین اآلن یقبلون في المعھد نحن قلنا لھم الطالب الذي معدلھ (75) وقُبل في المعھد یرجع یقدم مرة ثانیة وفتحنا لھم المجال لمدة
ة ث ث أ ل لذ لط لذلك أ
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.(10) أیام بإعادة، فلذلك انھ الطالب الذین حصلوا معاھد ومعدالتھم أكثر من (75) یعود یقدم مرة ثانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.سؤال معالي الوزیر

ھل برأیك الظروف التي ھیأتھا الدولة العراقیة بسلطتھا التنفیذیة والتشریعیة مالئمة للطلبة لفرض علیھم مثل ھذه االجراءات الصارمة؟ ھل
وزارة التعلیم مھیأة كل الظروف للطلبة؟ ھل الوزارات االخرى؟ ھل مؤسسات الدولة؟ ھل انتقال الطالب من مكان الى مكان آخر؟ ھل انتقالھ من
محافظة الى محافظة أخرى؟ ھل توفیر الطاقة الكھربائیة أیضاً ما یتعلق مثال محافظة البصرة، یعني المثال ال للحصر البصرة الیوم غیر موصل

لھا الماء، غیر معطیھا الكھرباء وأطبق علیھا ھذه التعلیمات أسوةً بالمحافظات االخرى، المحافظات ایضاً االخرى ال تقل شأناً عن البصرة؟

یعني نعتقد أنھ معالي الوزیر اعطاء رصانة التعلیم، أنا تحدثت مع جنابك باللقاء الذي حصل في مكتبي، رصانة التعلیم ھي ھدف لنا جمیعاً من
وزارة التعلیم العالي ومن مؤسسات الدولة بشكل عام، وتعود سمعة جامعات العراق منھا جامعة بغداد والجامعة المستنصریة والجامعات األخرى

الى مصافي الجامعات العالمیة ولكن ھذا یحدث بالتدریج ال یكون على الورق، یعني طرحت على جنابك موضوع إما اعطاء فرصة اخرى
للطلبة بأداء امتحان ممكن یكون امتحان واحد للطالب بغض النظر عن مرحلتھ ھو یختار ھذا االمتحان، تثبت جدول لالمتحانات وممكن امتحانین

ھذا حسب ما قلت جنابك سوف تعرضھ في لجنة الرأي أو نُعینك في قرار من مجلس النواب أنھ یكون نظام التحمیل متوقف للعام المقبل ولكن
ھذا العام یمضي نظام التحمیل، أرجو أن تعرض ھاتین الفقرتین على لجنة الرأي، ظروف الطلبة ھم أبناءك، أنت حریص علیھم أكثر أو بمقدار

ما حرص اآلخرین علیھم، ظروفنا استثنائیة نحن خارجین من حرب خرجنا من أزمة اقتصادیة وأیضاً الظروف االجتماعیة بالمجتمع بشكل عام،
أذا تم ایقاف التحمیل لیكون بقرار نیابي یدعم القرار الحكومي، ویدعم مؤسسة التعلیم ولكن على العام الدراسي یعني عام 2019-2020 أو

السماح لھم للطلبة اذا لم تحتاج أن تذھب بالتحمیل بأداء امتحانات لمادة واحدة أو مادتین حسب ما ترتؤن في لجنة الرأي ولدینا عطلة خالل ھذه
الفترة القادمة لدینا عطلة الزیارة، ما بعد عطلة الزیارة ممكن تضع جدول امتحانات سریع (مادة أو مادتین) لكل الطلبة، یعني اعتقد ھذا االجراء
معالي الوزیر الحكومة انت جزء منھا وال زلت جزء منھا، ظروفك المالیة، أنا أعرف ظروفك المالیة انت غیر قادر على فتح مختبرات وأعلم

ظروفك المالیة أنت ال تستطیع تؤھل ألن أنت جزء من الظروف المالیة للدولة العراقیة، ھذه وضعتنا امام ضعف في توفیر االمكانیات
الضروریة للطالب لتوفیر البیئة المالئمة لھ، أقترح على جنابك أن یتم إدراج الموضوع بشكل عاجل یوم الخمیس أو یوم االربعاء ال أعرف

:اجتماع لجنة الرأي لدیك بإتخاذ أحد القرارین

االول اعادة امتحان لمادة أو مادتین للطلبة بجدول أو المضي بنظام التحمیل أیضاً لمادة أو مادتین على أن نصدر لك في نفس الوقت قرار من
.مجلس النواب بإیقاف التحمیل للعام الدراسي المقبل

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

حقیقة أنا عرضت على االخوان السادة رؤساء الجامعات في یوم (11) یعني الخمیس الماضي كان لدینا ھیأة رأي والحدیث الذي حصل بیني
وبین جنابكم عرضتھ علیھم وكان ھنالك أنھ شبھ الرفض الكامل، (35) رئیس جامعة وكذلك ھیأة الرأي الیوم عندي (56) من قیادات أنھ

الجامعات العراقیة وھم خبراء في التعلیم العالي، طبعاً نحن بصراحة الحاالت االنسانیة عندما كانت الموصل، بصراحة الحاالت االنسانیة أتخذنا
قرارات للطلبة في المناطق المحررة في المناطق التي كانت نازحة الطالب أعطیناھم استثناءات ولكن الیوم عندما كانت ھنالك تظاھرات في

ل البصرة أجلنا االمتحانات وعدنا وخیّرناھم قلنا للطلبة تریدون تمتحنون على الدور الثاني، أبلغت السید رئیس جامعة البصرة وممكن تسألوه أجَّ
االمتحانات والطالب خیَّرھم یعني متى تریدون تمتحنون بعد اسبوع؟

سیادة الرئیس الحاالت االنسانیة الیوم موجودة أنھ شخص یُرقّن قیده بسبب حادث مروري ھنالك دخول المستشفى بسبب أنھ نزاع عشائري ھذه
موجودة لدینا، نحن أرجع وأقول نحن آباء كل شخص من الحضور من اإلخوان الذین تشاھدوھم كل واحد لدیھ (20) او (30) سنة في التعلیم

.العالي وھم غیر بعیدین نحن عن أبناءنا الطلبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیر أعطیتك اآلراء وآراء السیدات والسادة النواب وسوف یتم التداول مع حضرتكم

-:النائب یوسف بعیر علوان –

أنا أعتقد أنھ الیوم ال نحصل على أي من الحلول ألنھ لدینا مجموعة من االشخاص (10) أو (20) شخص حاصل على شھادة علیا یتحكم
.بمصیر مالیین ھذا الموضوع على جھة وال نحصل على نتیجة أنا متأكد، أنا أحتاج أن أتكلم عن أمور ثغرات موجودة فلیعمل على حلھا ھو

توجد كثیر من المقاعد التي بقت شاغرة ولم یستفد منھا الطالب في الدراسات العلیا مثل قناة التعاون الخاصة بوزارة الداخلیة واالمانة العامة
لمجلس الوزراء ومقاعد التعویض للمتضررین، السجناء السیاسیین، ومقاعد النفقات الخاصة وكذلك أُعطي مثال قسم التاریخ فرع التاریخ

الحدیث الدكتور لدیھ أربع مقاعد شاغرة وجامعة بغداد، جامعة بابل، الكلیة األساسیة وحدھا (29) مقعد شاغر، ھذا عندك ھذه مقاعدك األصلیة
.(29) مقعد شاغر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، معي ھذا الكالم

– علوان بعیر یوسف -:النائب
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-:النائب یوسف بعیر علوان –

على قناعتھ، الوزارة تقول بأن ھنالك خطة ھذه ثاني نقطة، خطة ھذا العام أكثر وأوسع من خطة السنة السابقة بـ (2000) مقعد ھذا ذكركم في
الوزارة، ھذه الزیادة غیر حقیقیة وذلك لعودة الجامعات التي كانت قد أُغلقت بسبب داعش، یعني استحقاقاتھم الطبیعیة عادت الى وضعھا، ھذا

.أوالً

أعود إلى موضوع ثاني أنھ مثال بسیط على تقلیل المقاعد الدراسیة كلیة التربیة العلوام االنسانیة جامعة كربالء عدد الدراسات العلیا (181) في
العام الماضي في ھذه السنة (136) والیوم أنا في جامعة الرافدین من (138) الى (53) مقعد، التقلیل ھذا مقصود كي تتوجھ الطلبة الى

.الجامعات األھلیة تُفرض علیھا، نفس الفرضیة التي یقیمون بھا ھذا أنھ تحویل أنھ یوجھون الطلبة الى الجامعات االھلیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتم تشكیل لجنة تحقیقیة في ھذا االمر للمقارنة بین خطة ھذا العام والسنوات السابقة

-:النائب یوسف بعیر علوان –

إذا ھمھم الطلبة فعالً أنا أطلب تتفق وزارة التعلیم العالي مع المصارف الحكومیة على قروض للطلبة الخاصین في الجامعات االھلیة كي
.یستطیعون یسیرون أمورھم

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

تم تقدیم مقترح بھذا الخصوص من السید النائب األول لرئیس مجلس النواب لتقدیم قروض من المصارف الحكومیة الى الطلبة للمساھمة في
.معالجة ھذه المشكلة

-:النائب یوسف الكالبي –

السید الرئیس، السید وزیر التعلیم العالي قال قبل قلیل بأنھ في ھیأة الرأي یوم الخمیس رفضوا رفضاً قاطعاً، اوالً قانون رقم (9) لسنة 2011
.ھیآت الرأي ھي ھیآت استشاریة في الوزارات وقرارھا استشاري غیر ملزم للسید الوزیر، ھذا أوالً

ثانیاً، عدد الحضور في ھذه الجلسة (27) من االعضاء، جمیع رؤساء الجامعات طلبوا ان تكون ھنالك صالحیة لرئیس الجامعة ألن یكون لدیھ
حاالت تقدیریة للحاالت االنسانیة إال انھ تم رفض ھذا القرار وبقي رأي واحد في رئاسة الوزارة. ھنالك موضوع مھم جداً سیدي الرئیس منظمة
(H W B L) كتاب صادر من وزیر التعلیم العالي في 1/7/2017 منع التعامل مع ھذه بناًء على تقریر من وزارة الخارجیة ألن ھذه المنظمة

األجنبیة ھي منظمة صھیونیة تبغي ان تحل المنظمات العربیة إال أننا تفاجأنا بإیفاد السید صالح عبد القادر مستشار وزارة التعلیم العالي الى ھذه
.المنظمة واالشتراك بإسم العراق وإسم السید وزیر التعلیم العالي واإلتیان بدرع من ھذه المنظمة وتقدیمھ الى السید الوزیر

ً .نطلب إعادة قرار حق الطالب في إعادة قرار حق الطالب في تعدیل الترشیح الذي كان معمول بھ سابقا

.ثانیاً إعادة قرار حق الطالب باالنتقال من االعلى الى األدنى وھذا حقھ الطبیعي

واألخیرة، النقل ما بین الكلیات كان صالحیات العمداء عدم ممانعة وموافقة اذا على اقل تقدیر لیصبح رئاسة الجامعة، أما أن یحصر ھذا الطلب
.إال بالوزارة، ھذا أعتقد ثقل كبیر على الطلبة

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

.فقط اسمح لي أُجیب

.نحن بالنسبة الى إعادة الترشیح موجود، من االعلى الى االدنى موجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیر، سّجل المالحظات لدیك لتُجیب علیھا كاملةً

-:النائب عباس یابر عوید –

یجب مراعاة الوضع النفسي والحالي للطلبة الحالیین الذین حصلوا على معدالت (96، 97) ولم یُقبلوا بالمجموعة الطبیة، باإلضافة ھذه
القبوالت المركزیة التي خرجت لھا تأثیر نفسي على طلبة السادس االعدادي الموجودین حالیاً ألن ھو یالحظ الطالب الذي حصل على ھذا

المعدل لم یحصل المجموعة الطبیة وھو ھدفھ المجموعة الطبیة، فأنا أرى توسیع القبول في المجموعة الطبیة والغاء التعلیم الموازي وأضافتھ
ة الط ة ال ف كز ال ل الق ة ن ال
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.الى نسبة القبول المركزي في المجموعة الطبیة

مراعاة المحافظات التي تعاني من النقص في الكوادر الطبیة أثناء القبول المركزي مثل محافظة واسط ومحافظة العمارة وباقي المحافظات.
إعادة نظام التحمیل في كافة المراحل، إعطاء فرصة للطلبة ألن إبقاء(20%) في المرحلة االولى یمكن أن نستفاد منھا في توسیع القبول

باإلضافة إلى التحمیل إذا أُلغي سوف تستفاد الكلیات االھلیة، الطالب سوف یبقى وسوف یدفع مبالغ مرة ثانیة، إعطاء عدم رسوب للدراسات
البكالوریوس االولیة والدراسات العلیا، الماجستیر والدكتوراه أغلب طلبة الدكتوراه والماجستیر اثناء البحث تم ترقین قیدھم، فأتمنى إعطاء عدم

.رسوب الیھم

فتح مجال النقل واالستضافة في المحافظات، ھل یعقل أن طالب من محافظة واسط أو البصرة یُقبل في الرمادي وموجودة جامعة تقبلھ في نفس
المعدل. توسعة مقاعد الدراسات العلیا في القبول المركزي، إعطاء دور ثالث الى الطلبة، أصدر التعلیم العالي كتاب بتعیین الثالثة االوائل لكن تم

.تعیین فقط االول والثاني لم ینفذ في االغلب، كذلك اطالب بتفعیل القانون المرقم (59) لعام 2017 لتشغیل الطلبة في الدراسات العلیا

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

سیادة الرئیس نحن الیوم عملنا استضافة للسید الوزیر لیس ألجل أن نتناقش، ألجل أن نخرج بحلول حقیقیة، ال یأتي الوزیر مثل الدورة البرلمانیة
.السابقة وخرج ثاني الیوم في التلفاز وقال قرارات مجلس النواب غیر ُملزمة لي

القضیة األخرى المھمة، الیوم نحن نحتاج الى حل حقیقي الیوم یوجد طلبة تنتظر، لیس من المعقول سیادة الرئیس، لیس فضل من الوزیر وال
منّة من مجلس النواب العراقي أن آتي الیوم أُلغي قرارات سابقة لدكتاتوریة سابقة، قرارات مجلس قیادة الثورة السابقة المرقمة

(720،933،420) ساقت طلبتنا الى جبھات الموت، الیوم السید الوزیر بإعادة ھذه السیاسة یسوق طلبتنا الى جبھات التشرد، غیر معقولة انا
الیوم احضر وبتفضل من السید الوزیر، كال ھو متفضل على الطلبة في ھذا الموضوع وكانت لدینا لقاءات سابقة معھ الى أن عملنا مظاھرات

.حتى استجاب

القضیة االخرى سیادة الرئیس، الیوم نحن نطلب طلب واذا لم ینفذ ھذا الطلب أنا اتمنى من مجلس النواب العراقي أن یقود المظاھرات أمام
.وزارة التعلیم مع الطلبة في قضیة مھمة جداً ھو الغاء قرار ترقین القید، قرار ترقین القید ھو اعدام وجریمة للطلبة

القضیة االخرى المھمة، یعني أنا كم أحصل على معدل كي أدخل كلیة الطب، یعني اذا السید الوزیر لیس لدیھ استعداد ویأتني لي حقل تجارب،
یأتینا ھو ھنا لدیھ یقول النسبة بالزیادة بالـ (95%) فما فوق نسبتھا ما یقارب (12) ألف وھنا (36) یعني الزیادة یجب أن تكون (100%) واذا

كانت لیست لدیھ مقاعد مھیأة لھذا الموضوع كان لزاماً خالل عام أو عامین یھیئ ھذا الموضوع، القضیة المھمة الیوم قدمت أنت سیادة الوزیر
.متفضل في قضیة االستضافة لیس لدیك حلول

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد لم نسمعھ سیادة النائب

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

القضیة االخرى، نسبة االجور، أنا الیوم أجد نسبة األجور لیست تفضل من السید الوزیر، ھي معالجة، انت تأتي تحتاج (12) ملیون على قضیة
كلیة الطب وأنا عندي (95و 96 و97) تأتینا بإلغاء قرارات ترقین القید بحالة انسانیة أو طلب عشائري، أخي ال یوجد شيء اسمھ ترقین قید،

.ترقین القید ھذا جریمة یعتبر

الیوم الدراسات العلیا عبارة عن أمزجة بین صالح الفتالوي واقولھا وقلتھا في یوم من االیام للسید الوزیر، قلت لھ طالب استلموا منھ (45)
ورقة وال حرك شيء وأنا كنت جالس جنبك في الدورة البرلمانیة السابقة ولم تقم حتى بإجراء أي تحقیق في الموضوع، جئنا لك بأكثر من مرة

نحن والطلبة وقلنا لك یوجد بعض االساتذة یستفزون الطالب، یستفزون الطالبات، یؤثرون على الطالب بغرض ویترقن قید، قلنا لك عالج یا
أخي، الحظ في بعض الجامعات وبعض الكلیات یوجد ترقین قید متعمد في بعض المواد، أخي غیر االساتذة الموجودین، نحن الیوم انا كنت

اتمنى ان ال تكون جلسة دستوریة حتى نخرج بقرارات السید الوزیر الیوم إما یوعدنا بقرارات حقیقیة أما لیس لدینا شيء في االستضافة، لمن
مستمرین منذ ثالث ساعات جالسین ھنا، لیس لدینا شيء وسوف یخرج لنا. القضیة االخرى انت الیوم عندك عالجات تستطیع الیوم اول شيء

.الموازي تجعلھ (50%) خفضھ لھ (50%) یعني اال الطالب یدفع (12) ملیون من أین لھ؟ یترك الدراسة

القضیة االخرى، الكلیات االھلیة سیادة الرئیس الیوم اعمل دراسة نسبة التزاید (400%) في زمنھ والزمن السابق مقابل الكلیات الحكومیة،
فتحوا ما یقارب أكثر من (20) كلیة لیس فیھا أبسط مقومات ابتدائیة ریاض اطفال لیس فیھا، تقود الطالب مالكي الـ (95) غصباً علیھ حتى

.یدفع أموال لھؤالء المستفیدین وجمیعنا نعلم، نعلم الى من تابعة والى أي جھات وغیر موجودة حتى مختبرات

.سیادة الرئیس اذا لم نخرج الیوم قسماً با� معظم اعضاء مجلس النواب اذا لم یخرجوا مظاھرات امام الوزیر ویجب یتخذ قرارات ال یتعداھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بالمناسبة لن تُعرض الجلسة على شاشات التلفاز
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-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.سیادة الرئیس وال تعرضھا حتى على المركز
-:النائب عبود وحید عبود –

سیدي الرئیس نحن امام معادلة ما بین طلبات ابناءنا الطلبة على مستوى البلد وما بین حصانة ورصانة التعلیم العالي ومستواه، انا اعتقد انھ لیس
.لدینا لجنة تربیة وتعلیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب ال یجوز التداخل

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

لعدم وجود لجنة مختصة تربیة وتعلیم، أنا أعتقد أو مقترح لكي نساعد األخ الوزیر وأركان الوزارة یكون إجتماع مختصر مع ھیأة الرأي أو یتم
إستضافتھم في مجلس النواب ویكون نقاش مع مجموعة من اإلخوة النواب خاصة أصحاب الشھادات أو ممثلي الكتل ویكون اإلجتماع مختصر

لمناقشة ھذه األمور لكي تصدر فیھا قرارات وإن إحتاجوا إلى قرار من مجلس النواب تعرض على مجلس النواب، المشكلة اآلن نحن أمام
جماھیرنا وطلبتنا وكما تحدثت نحن مع ھذه الطلبات لكن األمور أمور علمیة تربویة تحتاج الدقة وتحتاج أن یكون القرار شامل ال یؤثر ال على
حصانة التعلیم العالي لكنھ یلبي طلبات أبناءنا الطلبة، یكون إجتماع مختصر أنت تدیره في اللجنة الدستوریة من ھیأة الرأي وكذلك ممثلي الكتل

.والسادة النواب أصحاب الشھادات على التعلیم العالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیر متى یكون اإلجتماع القادم للجنة الرأي أو ھیأة الرأي؟

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

. الحقیقة تم تحدیده یوم 8/11

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل باإلمكان أن یكون ھذا اإلسبوع؟

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.الحقیقة ھذا اإلسبوع لدینا زیارة إلى إحدى الجامعات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیر إذا لم یحدث اإلجتماع ھذا اإلسبوع ھذا یعني أن الوزارة لیست لدیھا النیة لمعالجة ھذا الموضوع

 

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.ال،ال، العفو أنا أوعدت حضرتك نحن الكالم حین جرى إعادة المرقنة قیودھم، ھذا الكالم تم إعادة المرقنة قیودھم تم خالل اإلجتماع الماضي

-:السید رئیس مجلس النواب –

األمور التي طرحت على جنابك ھل یتم عرضھا على، معالي الوزیر غداً لدیك إجتماع مجلس الوزراء نرید إجتماع للجنة الرأي یوم األربعاء او
الخمیس لمناقشة حتى تعرف الناس ھل الوزارة ترفض ھذا المبدأ أم رؤساء الجامعات؟ ومن یرفض من رؤساء الجامعات في ھذا الملف؟

.وسیحضر عن مجلس النواب النائب األول والنائب الثاني لرئیس مجلس النواب في إجتماع لجنة الرأي

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.سیادة الرئیس ممكن یكون األثنین القادم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األثنین القادم إحتمال أن تكون الوزارة الجدیدة قد تشكلت
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-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

سیادة الرئیس نحن حالیاً لدینا برنامج زیارة لجامعتین حكومیة وضروري أن نكون في ھاتین الجامعتین ونحن متھیئین لزیارة ھاتین الجامعتین
.ألنھما من الجامعات المحررة وواجب علینا أن نرعى ھذه الجامعات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجامعات المحررة ممكن زیارتھا في وقت الحق، یمكن زیارتھا یوم الجمعة

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.لكن ممكن أن تكون یوم االثنین

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیر أوالً ستكون زیارة األسبوع القادم إسبوع زیارة، األمر األخر قد تشكل الحكومة القادمة قبل ھذا الموعد، نرید إجراءات من وزارة
التعلیم خالل الیومین أو الثالثة القادمة بالقبول أو الرفض ولن یحضر عدد كبیر من السیدات والسادة النواب سیحضر النائب األول والنائب الثاني

.لرئیس مجلس النواب

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.نحن نتشرف بكم لكن دعوني أرجع إلى جدولي إذا تمكنت یوم األحد إن شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیر الحكومة تتشكل الخمیس أو السبت. تداول مع الكادر المتقدم لتحدید الموعد

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

ً .سیادة الرئیس إحتمال سیكون لدینا إجتماع یوم األربعاء صباحا

-:السید رئیس مجلس النواب –

یحضر النائب األول والنائب الثاني لرئیس مجلس النواب في إجتماع في وزارة التعلیم واألمور التي طرحھا السیدات والسادة النواب جمیعھا مع
األخذ بنظر اإلعتبار الطلبات التي تتعلق بإعادة نظام التحمیل والطلبات التي تتعلق بإعادة اإلمتحانات إذا لم یتمكنوا من التحمیل أیضاً اإلجور،
بنود اإلجتماع ھي لمعالجة ھذه الفترة واكرر على جنابك معالي الوزیر، نعم حضرتك تربوي وأبلیت بالء عالي ولكن معالي الوزیر الظروف 

اإلستثنائیة تحتم علینا أن تتم المعالجة لتقویة الجامعات وما تحدثت بھ جنابك من رصانة یتم تدریجیاً ال یتم بتجاوز كل المآسي التي تمر على
أبناء الشعب العراقي وعلى الطلبة تحدیداً وذكرت لحضرتك مثال عن طالب لیتمكن من اإلنتقال من منطقة إلى منطقة توقفھ السیطرة خمسة

ساعات، نقطة تفتیش توقفھ خمسة ساعات، في وقت جنابك لم تكن ھناك سیطرات واللذین بعدك أیضاً لم تكن سیطرات توقف الطالب خمسة أو
.ستة ساعات

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

سیادة الرئیس كل الذي تفضلت بھ بخصوص الرجوع إلى ھیأة الرأي، ھیأة الرأي قرارھا إستشاري غیر ملزمین بالرجوع إلیھا، السید الوزیر لھ
.حق إتخاذ القرارات بما یریده السادة النواب وھو یستطیع أن یتخذ القرار األن، رأي ھیأة الرأي إستشاري ویفترض ھذه قرارات السید الوزیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أرید أن أعرف من المعترض، معالي الوزیر ھیأة الرأي… رؤساء الجامعات

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.ھیأة الرأي ھي أعلى سلطة في الوزارة وھي التي تقرر وھي لیست ھیأة إستشاریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیر ھیأة الرأي تشكیل بأمر من الوزیر ھي لیست تشكیل ثابت إنما بأمر الوزیر

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –
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.ال سیادة الرئیس، تشكیل ثابت

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

السید الوزیر المادة (34/ثانیاً) (التعلیم المجاني حق لكل العراقیین في مختلف مراحلھ)، التعلیم الموازي إستحصال األموال لیس لھ سند قانوني
ھذا جانب. الجانب اآلخر نحن كنا ننتظر من ھیأة الرأي بعد اللقاء مع جنابك وبعد الجلسات التي حصلت وعدتنا بأن السید الوزیر سیتخذ ھذه
القرارات ولیس ھذا الیوم یتخذھا كنا نظن أنھ یوم الخمیس الماضي تتخذ القرارات التي أرادھا السادة النواب التي طرحتھا جنابك على السید

.الوزیر نحن إذا إنتظرنا إلى األربعاء السنة مضت والدوام قد بدأ بالنسبة للطالب یفترض أن نتخذ قرارات سریعة بحق الطالب

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

مع الترحیب باألساتذة ممثلي وزارة التعلیم العالي كل الذي یجري ھو نتاج طبیعي لمنظومة سیاسیة فاسدة إعتمدت على نظام المحاصصة وھذه
.النتائج ال یختلف علیھا إثنین

القضیة األخرى، إذا سمحتم، لي بالنسبة للجامعات األھلیة الموجودة في العراق لو قارنا بینھا وبین الجامعات الموجودة في مصر لدینا أضعاف
عدد الجامعات رغم أن تعداد الشعب المصري تزید على التسعین ملیون ولذلك نحن لدینا تراجع كبیر بالمستوى العلمي بسبب الجامعات األھلیة

.ألن جمیع الخریجین ال یتلقون التدریب العلمي

القضیة األخرى التي أحب أن أقولھا تم نقل كلیة الزراعة من مكانھا الحقیقي في أبو غریب إلى الجادریة، أرید أن أعرف المسببات رغم
.اإلعتراض على المبدأ

القضیة الثالثة خریجي الجامعات الرصینة على سبیل المثال من األردن عندما یرجعون إلى العراق یتم إمتحانھم من أجل معادلة الشھادة وھذه
اإلمتحانات صعبة جداً ویفشل الطلبة مرة ومرتین وثالث وأربع أرید أن أعرف أسباب فشل الطلبة المتفوقین في جامعات األردن وال یحصلون

.على معادلة شھاداتھم

القضیة الرابعة نحن یجب أن نھتم بالكفاءات التي تأتي من الجامعات األمریكیة والبریطانیة اللذین یحملون إختصاصات متنوعة في الماجستیر
.والدكتوراه. قضیة معادلة الشھادات صعبة ھنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم ھذا األمر صحیح. لكن ھناك بعض النواب إستغنوا عن مداخالتھم وقدموھا مكتوبة إلى معالي الوزیر

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

ھناك تظلم من قبل طلبة البورد (األطباء) حیث إمتحن اإلسبوع الماضي (110) ولم ینجح سوى سبعة منھم حیث كانت األسئلة خارج المقرر من
.الكتب أیضاً كانت نسبة النجاح (70%) وأنا قدمت التظلم إلى مكتب الوزیر من خالل الدائرة

-:النائبة أنعام مزید نزیل الخزاعي –

سیادة الرئیس یرجى إیعاز سیادتكم بإستضافة خبراء من الیونسكو لبیان الرأي حتى نقف على األسباب الموضوعیة إلنعدام رصانة التعلیم في
.التعلیم العالي بالعراق

-:النائب محمد كریم عبد الحسین ھادي –

النقاش في أمر منح دور ثالث وكذلك نظام العبور للمرحلة األولى أعتقد أنھ سیأخذ جدل كبیر ولكن ھنالك إجراء سریع ممكن أن تقوم بھ الوزارة
باإلیعاز إلى الجامعات والكلیات كافة بمعالجة الحاالت الحرجة للطلبة كما حدث في العام الماضي وتخویلھا الصالحیات الالزمة إلضافة ما ال
یزید عن خمسة درجات مع اإلستفادة الكاملة من الخمس درجات السابقة على أن توزع للدورین األول والثاني بما یضمن تغییر حالة الطالب

وھذا ما جرى العام الماضي وأعتقد أنھ حقق حالة من القبول، حقیقة ھناك مسائل دقیقة تتطلب اإلنتباه إلیھا وردت في التعلیمات والدلیل اإلرشاد
الذي صدر من الوزارة األولى إضافة المواد المستحدثة في المادة في الفقرة(و/ثالثاً/2) من دلیل إجراءات شؤون الطلبة والتي تنص على أن

ینجح الطالب بالعبور إلى السنة الدراسیة األعلى إذا كان مجموع المواد التي رسب فیھا باإلمتحانات النھائیة ال تزید عن مادتین، أنا أقول ما ذنب
الطالب بإضافة مادة جدیدة لكي یرسب وھو یتمتع بنظام العبور؟

.الفقرة األخرى: ما یخص الطلبة الراسبین وعدم شمولھم بمادة التحمیل، ھذا أیضاً سیؤدي إلى رسوب عدد كبیر آخر من الطلبة

الفقرة األخرى المھمة: إضافة الطلبة اللذین یحصلون على تقدیر مقبول یعیدون ھذه المادة وھذا موجود في التعلیمات اإلمتحانیة التي لم تكن
.موجودة سابقاً، سابقاً لم تكن ھذه اإلضافة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ل ل ة أل ذ ل ل ل ل ل ل ل ل ظ أ أ ل ل ل
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السیدات والسادة النواب أقترح أن یتم إنتظار وزارة التعلیم العالي ووزیرھا لتقدیم إجابات وتقدیم مقترحات وحلول لھذه األزمة وفیما لو لم یتم
التوصل إلى رأي متفق علیھ داخل ھیأة الرأي أو داخل الوزارة أقترح أن یتم تقدیم مقترح من الوزیر القادم قبل التصویت علیھ في ھذا األمر،

الحكومة القادمة سیكون فیھا وزیر تعلیم عالي ال یتم التصویت على وزیر التعلیم العالي إن لم یقدم مقترح لحل ھذه المشكلة، نتمنى على ھذه
.الحكومة وھذه الوزارة إیجاد حل وبخالفھ سنجد الحلول بطریقتنا الخاصة

 

 

-:النائب علي جبار مؤنس جابر –

الحقیقة تفضل السادة النواب بتوصیف الحالة في التعلیم العالي وأحب أن أضیف لمعالي السید الوزیر أن ھناك أكثر من (70) الف طالب جامعي
سنویاً معظم ھؤالء الطلبة من ذوي الدخل المحدود وقد تم في سنوات سابقة بتمویل ھؤالء الطلبة بإجور أو نفقات كمنحة مالیة بمقدار (100)
الف دینار أعتقد كانت تقدم للطالب وبسبب الظروف المالیة قد توقفت ولكن األن والحمد � توجد سعة في الدخل العام للدولة نتمنى أن تكون

،لوزارة التعلیم مطالبات حقیقیة في تضمین ھذه المنحة للطلبة كي تساعد أبناءنا الطلبة في أجور النقل أو غیر ذلك ھذا أوالً

ً النقطة الثانیة: أجور المحاضرات التي تعطى خارج النصاب للسادة المحاضرین لم تصرف وھناك تقییم أعتقد لألستاذ واألستاذ المساعد، أیضا
ھناك مشاریع البنى التحتیة الحقیقة لم یتم التصرف بھا من خالل مشاریع صندوق التعلیم والذي یتم إستیفاء األموال لھ من المكاتب اإلستشاریة

.أیضاً ھناك المعینین اللذین یحملون شھادة الماجستیر في وزارة التعلیم لم یتم إضافة الشھادة لھم

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

المالحظات التي أرید توجیھھا إلى وفد وزارة التعلیم حقیقة طرحت في أغلبھا لكن ارید التأكید على قضیة معینة أنھ جمیع المالحظات التي
تطرح ھنا ھي عبارة عن إرادة ومتطلبات الشعب، طبعاً جمیع المالحظات التي كنت قد حضرتھا ُطِرَحت وإختصاراً للوقت لن أعیدھا لكنني

أؤكد أن اآلراء التي تطرح ھنا ھي عبارة عن إرادة الشعب ومتطلبات الناس ونحن بالتاكید كجھات حكومیة وكجھة تشریعیة جمیعنا في خدمة
الشعب لذلك أوكد على تكوین آلیة تعاون واضحة اآلن وتقدیم حلول آنیة سریعة ألن العام الدراسي سیبدأ قریباً ال بد من وجود حلول سریعة لھذه

المشكلة، أما عن خطة القبول المركزي فوزارة التعلیم العالي التي من ضمن وصفھا البحث العلمي أعتقد أن خطة القبول المركزي ھي عبارة
.عن مشكلة ال بد إعتبارھا بحث وال بد من وجود حلول لدى وزارة التعلیم العالي

-:النائب منصور مرعید عطیھ أحمد –

سیادة الرئیس وزارة التعلیم العالي أصدرت قرار بإعادة الطلبة المرقنة قیودھم لكن ذیل ھذا القرار بشرط أن ال یكون قد إستفاد من القرارات
السابقة، واقعاً محافظاتنا نینوى، صالح الدین، األنبار أغلب أبناءنا كانوا أسرى لدى تنظیم داعش وبالتالي لم یستفادوا من ھذا القرار فالمفروض

.رفع ھذا القید من القرار حتى یتمكنوا من اإلستفادة من القرار

-:النائبة میسون جاسم داود الساعدي –

طبعاً اإلخوة النواب ذكروا أغلب المشاكل التي ھي القبول المركزي والمعدالت وكیف كان القبول لكنني ھنا أؤكد وأحب أن أُري السادة النواب
ھذه جمیعھا طلبات الدراسات العلیا التي یطلبون فیھا أن یُشملوا بالتوسعة، التوسعة حدثت واحد× إثنین، واحد عام وأثنین خاص یطالبون أن

تكون التوسعة أسوة بالسنوات السابقة إثنین عام× أربعة خاص مع العلم كما ذكر أخي صباح حیث قال ھناك الكثیر من المقاعد ظلت شاغرة ولم
تتم اإلستفادة منھا في الكثیر من الكلیات إضافة إلى ذلك ھذه التوسعة كانت حجة الوزارة عدم وجود التدریسیین لكن أحد النواب الموجودین وھو

الدكتور ریاض المسعودي الذي لدیھ طالب واحد یشرف علیھ ومن المفروض أن یكون لدیھ خمسة طالب، ھذه الطلبات طلبات جدیدة علماً أنھ
توجد طلبات سابقة قام برفعھا طلبة الدراسات العلیا إلى سیادة الوزیر وإلى رئیس مجلس الوزراء حالیاً ھذه الطلبات موجھة لكم سیادة الرئیس

.ونرجو منكم النظر بھذه المشكلة

المسألة الثانیة ھي ضرورة نقل الطالب، ھناك طالب من المحافظات تم قبولھم كان شرط اإلنتقال من كلیة إلى كلیة ثانیة یعني من محافظة إلى
محافظة أخرى النجاح من الدور االول والكثیر قدموا طلبات لكن ال یوجد قبول للتنقالت، فنرجو من سیادة الوزیر أن ینظروا بمسألة نقل

.الطالبات لسوء وتدھور الحالة المعیشیة لعوائلھم واألقسام الداخلیة

-:النائبة ھوازن حسن مھدي عبد علي –

طبعاً النواب لم یقصروا وأغلبھم ذكروا أھم الفقرات التي كنت أركز علیھا، لدي إشكاالت معنونة إلى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي
سأختصر الفترة المحددة لي، ھنا لدي إشكالیة موجھة إلى الوزیر، التعلیم األھلي في الكلیات والجامعات أصبح كالشركات التجاریة وكل ھذه

الكلیات والجامعات حصلت الموافقة علیھا في زمن الوزیر الحالي بإسم السیاسیین وبشكل مباشر وغیر مباشر حتى أصبح العدد (78) جامعة
.أھلیة مقابل (35) جامعة حكومیة

النقطة الثانیة التي أحب التنویھ علیھا فتح الجامعات، اإلشكالیة تعارض توزیع الطلبة المقبولین للدراسات األولیة في الجامعات مع الطاقة
واإلستیعابیة لھذه الجامعات ولكن في المجموعة الطبیة التي یصل القبول في بعض الكلیات إلى ثالثة أضعاف طاقة إستیعاب ھذه الكلیات فنوجھ
بالنسبة وتخفیضھا ممكنة بأقساط الممولة الحكومیة الكلیات سیما ال معھا بالتنسیق التربیة وزارة مخرجات لإلستیعاب الجامعات فتح لكم المقترح
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ب ھ ب ی و ب  و ی  و ی  ی  ھ ال  یق  ربی ب ر  رج وز ب  ی إل ج  ح  م  رح 
لذوي الشھداء وغیرھم من الشرائح اإلجتماعیة المتعففة للحفاظ على العملیة الصعبة التي تذھب للجامعات في الدول األخرى عن طریق

.الدراسات خارج العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدة المقررة خدیجة، أرید الحضور في الجلسة، أرید الحضور اآلن مع الموظفین وخذي الحضور اآلن، أرید أن أعرف النواب المھتمین بھذا
.الملف من النواب غیر المھتمین

-:النائب خالد جواد كاظم عبود –

شكراً جزیالً سیادة الرئیس مع الترحیب بمعالي الوزیر والوفد المرافق لھ، بعجالة حتى ال نطیل أطلب من معالي الوزیر شمول الخریجین
األوائل لعام 2014و 2015 بالتعیین أسوةً بأقرانھم لألعوام 2015-2016,2016-2017،2017-2018 جمیعھم ُشملوا بالتعیین صدرت

.بھم قرارات من الوزارة و2014/2015 لم یشملوا، نأمل أن یشملوا خاصة وان عددھم لیس كبیراً

القضیة الثانیة، توسیع خطة القبول للمجموعة الطبیة بنسبة (40%) عن العام الماضي لوجود إجحاف كبیر جداً بحق الطلبة اللذین حصلوا على
معدالت (97%) ولم یُقبلوا في المجموعة الطبیة وإعادة التخطیط للقبول من السنة القادمة على وفق طلب، الیوم معظم الكلیات تقبل طالب

.وخریجین لیس لھم أمل ال بالتعیین وال العمل في القطاع الخاص، المطلوب إعادة تخطیط من قبل وزارة التعلیم العالي بالقبول

القضیة األخیرة التحمیل وإعادة النظر بھ أنا أتناول الموضوع من جانب إجتماعي، التحمیل سیادة رئیس المجلس سیادة معالي الوزیر یتحمل
الطالب بمادة واحدة أو مادتین یعید سنة كاملة على ھذه المادة، سیداوم السنة القادمة بمادة واحدة أو مادتین ھذا الطالب أین یذھب من الناحیة

اإلجتماعیة؟ ھل یقضیھا في الكافتیریا؟ أم في المقاھي؟ وبأمور أخرى طبعاً ھي جیدة للطالب لكن إن كنا نرید مستقبل طلبتنا علینا إضافة إلى
.التكالیف المالیة التي یتحملھا كثیر من الطلبة ھم في حالة مالیة ضعیفة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

شكراً سیادة رئیس المجلس مع أجمل ترحیب بمعالي الوزیر، معالي الوزیر الحد األدنى للقبول في المجموعة الطبیة (97,1) بعض الطالب
بإعتمادھم على القبوالت في العام الماضي لم یرشح إلى جامعات أو مجموعة طبیة في جامعات معینة مثالً في الدیوانیة طالب حصل على معدل
(97,1) لم یرشح على المجموعة الطبیة، یوجد طالب قبلوا في ھذه المجموعة الطبیة بمعدل (97,1) أما ھؤالء لم یشملوا بالمجموعة الطبیة،

ھل توجد فرصة إلعادة ترشیح ھؤالء الطلبة وعددھم بحدود ثمانین طالب؟

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

شكراً سیادة الرئیس، في البدایة نرحب بالسید وزیر التعلیم العالي المحترم والوفد المرافق لھ، سیادة الرئیس ونحن واثقین من حرص السید وزیر
التعلیم على الطالبات والطالب لیس بأقل من حرص أعضاء مجلس النواب، لذلك نتمنى علیھ أن إجتماع ھیأة الرأي الذي من المقرر أن یكون

یوم األربعاء أو الخمیس أن یجعل دورة تولیھ لوزارة التعلیم ختامھا مسك ألنھ أن واثق أنھ یوم السبت أو األحد ستعرض الكابینة الوزاریة
الجدیدة فبدل أن یأتي الوزیر الجدید ویوافق على كل قرارات أعضاء مجلس النواب التي تخص الطالبات والطالب أنا أتمنى أن یكون الختام

مسك بالنسبة للسید وزیر التعلیم العالي الحالي الموجود اآلن، ھذه رسالتي وھي مناشدة أعضاء مجلس النواب ومناشدة الطالبات والطالب، لماذا
.یحسب ھذا الموضوع للحكومة الجدیدة أو الوزیر الجدید؟ ال، نحن نرید أن یكون ختام مسك بھذا الموضوع

-:النائبة إكتفاء مزھر عبد كسار –

السالم علیكم جمیعاً، سیادة الوزیر لدینا موضوع توسعة مقاعد الدراسات العلیا بالنسبة لدراسات العلوم اإلسالمیة یطالب كثیر من الطالب
.بتوسعة ھذه المقاعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن نرید تقلیلھم، في محافظاتنا نرید تقلیلھم

-:النائبة إكتفاء مزھر عبد كسار –

ال، ال كل واحد لھ وجھة نظر في ھذا الموضوع، ھناك مطالبات كثیرة وأرجو النظر بھذا الطلب معالي الوزیر، أیضاً لدینا تعیین األوائل في  
.الكلیات المسائیة یعني الثالثة األوائل أیضاً یعینون كما موجود، أال یوجد ھكذا قرار؟ جید جداً

لدینا موضوع شعبة العلوم والتكنلوجیا وھي كذلك تابعة لوزارة العلوم والتكنلوجیا اآلن في بعض المحافظات تم نقل موظفیھا إلى بعض
الجامعات المستحدثة، لدینا في محافظة صالح الدین الزال موظفي ھذه الشعب موجودین على مالك الوزارة لذلك یرجى النظر بھذا الموضوع

.أیضاً إضافتھم ونقلھم إلى الجامعات الموجودة في صالح الدین

-:النائبة ھدى جار هللا داؤود –

سیادة الرئیس، معالي الوزیر رجاًء النظر بالعطف إلى طالب نینوى، أنھا مدینة منكوبة، طالب الصف السادس تعرضوا إلى داعش فبقوا أربع
أ أ ُ أ ً أ
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سنوات وتأخروا دراسیاً، أكثرھم حصلوا على درجات (97) ولدي طالب حصل على (98,7) قُبَِل في محافظة میسان ھو أحد أبناء نینوى من
المعدومین وبیوتھم مھدمة وال یوجد عندھم أي شيء وال یوجد عندھم مادة بحیث یستطیع أن یصل إلى میسان ویذھب إلى الدوام في میسان، أو

قُبَِل في االنبار (97,8) و (98,8) في طب میسان واالنبار وھو من محافظة نینوى المنكوبة ال یوجد عندھم أي شيء، كیف یستطیع أن یذھب؟
.أرجو النظر في ھذا الموضوع مھم جداً جداً، أرجو النظر وعطفكم األبوي في ھذا الموضوع

-:النائب مظفر إسماعیل أشتیوي –

.سؤال إلى وزیر التعلیم العالي، ما ھي إجرآتكم بخصوص الطلبة األوائل من الكلیات؟ وما ھي إجراءات التعیین؟ ھذه بخصوص السؤال األول

السؤال الثاني، العام الماضي تم مناقشة بین معالي وزیر التربیة ومعالي وزیر التعلیم العالي بخصوص تحسین معدل الطلبة الناجحین وھذا
القرار موجود في العام الماضي تمت الموافقة على تحسین معدل الطلبة الناجحین فقط، لذا تم مطالبة وزیر التربیة من األمانة العامة لمجلس

.النواب بالمخاطبة على تحسین المعدل

ثانیاً: طالب مجلس النواب مجلس األمانة العامة لمجلس الوزراء كذلك في تحسین المعدل، واآلن نطالبك كمعالي وزیر التعلیم العالي للمناقشة مع
وزیر التربیة بتحسین المعدل للطلبة لسنة 2017و2018، كذلك توسیع المقاعد الدراسیة للطلبة، ثالثاً: المرقن قیودھم عام 2016 و 2017 من

.الدراسات العلیا نطالب بإعادتھم إلى مقاعد الدراسة

-:النائبة والء رحیم حسین –

تناولت في السنوات األخیر مشاكل ومعوقات القبول في الجامعات والكلیات، وان لم نتمكن من تشخیص أسباب تلك المشاكل ال یمكننا وضع
الحلول المناسبة، ومن السھولة علینا أن نسارع لمطالبة الوزارة بالحلول المناسبة دوماً بطلبات التوسعة وزیادة مقاعد المجموعات الطبیة

وأمثالھا. فلنساھم نحن في مجلس النواب اوالً بإصدار تشریعات تدعم الجامعات وتطور إمكانیاتھا سواًء من خالل قانون الموازنة أو التشریعات
األخرى، لكن ھذا ال یعفي الوزارة من تحمل مسؤولیتھا الكاملة في ذلك من تقدیم الخطط الالزمة والدراسات المطلوبة التي تعالج تلك اإلشكالیات

المستدامة والمتكرر، واعتقد بضرورة مراجعة شاملة لنظام االختبار النھائي البكالوریا وعدم اعتماده كخیار وحید للتفاضل في التقدیم والقبول
ووضع تقییم متواصل للقدرة االستیعابیة للكلیات والجامعات الرسمیة وفق األركان الرئیسیة للتعلیم، والبد لنا من مالحظة سوق العمل كمعیار

لوضع الخیارات باالستناد على اقتصاد السوق ومتطلباتِھ كي ال یكون الخریج منتسباً لجیش العاطلین دون خیاره واختباره، وجعل التعلیم العالي
األھلي عنصر أساسیاً لتلبیة طموح العدید ممن لم تتوفر لدیھ فرصة التعلیم الجامعي الرسمي، ال أن یكون عبًئ في الجانب النوعي والعلمي
والرصین، ودعم نظام التعلیم الموازي وتطویر قواعده ومستلزماتھ وتخفیض أجوره لشرائح تمتلك من المؤھالت العلمیة المناسبة، برغم ما
تعانیھ من ظروف حیاتیة قاھرة وكل ھذا وذلك یستوجب منا دارسة معمقة وجادة تستند على أسس علمیة رصینة تبني على رؤیة اقتصادیة

.وعلمیة وحتى اجتماعیة لما خلفتھا الظروف من السنوات األخیرة من فوضى

-:النائب جواد حمدان كاظم –

اإلخوة تطرقوا إلى أغلب المشاكل، لكن توجد مشكلة، حملوني أمانة طلبة الدراسات العلیا، مشكلة الدراسات العلیا التي تم قبولھم سنة 2016 و
2017 (18/9/2018) أصدرت وزارة التعلیم العالي كتاب بالرقم (7218) معنون إلى الجامعات كافة، مضمونة تسلیم رسالة أو أطروحة

ینص على اعتماد تاریخ انتھاء الدراسة من تاریخ قبول الرسالة أو األطروحة بعد التصحیحات، ومنحوا تأیید بذلك والسماح للموظف بالمباشرة
واعتبار انتھاء فترة الدراسة، أغلب الطلبة قاموا بتسلیم قبل صدور إقرار وأخذ تأیید بذلك من أقسامھم إلى دوائرھم والمباشر بالدوام، وقد أخذت

رسائلھم وإجراءاتھا وأرسلت إلى الخبراء العلمي واللغوي بل أن بعضھا صدر لھ أمر بالمناقشة بعد اقل من شھر من اآلن، بعد ذلك تم إبالغ
الطلبة بوجوب تقدیم تمدید للدراسة على ضوء قرار الوزارة علماً أن ھؤالء الطلبة قد باشروا في دوائرھم وان الوزارة مصرة على أن یقدم
الطلبة التمدید وال سوف یتم إیقاف إجراءات المناقشة وترقین قیود الطلبة، مما یرتب على الطلبة المتقدمین إجراءات على النفقة الخاصة دفع

.ملیوني دینار للماجستیر، وثالثة مالیین دینار لطلبة الدكتوراه كأجور تمدید

-:النائب حسین علي كریم –

طبعاً أُشید بكل المداخالت التي تطرق إلیھا اإلخوة أعضاء مجلس النواب، لكن توجد ھناك قضیتین، سؤالي من خالل السید رئیس المجلس إلى
معالي السید الوزیر، ماھي خطة الوزارة لتوسعة البنى التحتیة لوزارة التعلیم العالي؟ لینبغي أن تتناسب مع عدد السكان ومع مخرجات المرحلة

.الثانویة

األمر الثاني ھو موضوع البعثات والزماالت الدراسیة التي أنفقت علیھا الحكومة مئات المالیین من الدوالرات، ھذه الزماالت كانت لسنوات
متعددة ولكن بعد ما اكملوا تعلیمھم لم یتم استیعابھم في مؤسسات الدولة، ھذه خسارة جداً كبیر للدولة، نطالب باستیعاب ھذه الكفاءات ومن خالل

.توفیر فرص التعیین للمرحلة القادمة

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

بالنسبة للطلبة األوائل تعیینھم لو كانت لدى الوزارة الدرجات الكافیة لكان نحن في بعض الجامعات نحتاج الثالثة األوائل، لكن الموازنة كان
مدلولھا یجب أن یكون من خالل الحذف واالستحداث لعام 2016 فما دون، وكذلك عام 2018 فكل الدرجات تم احتسابھا كانت بحدود الف

ومئة وكسر درجة لذلك تم الرجوع إلى مجلس الوزراء، فرضت على نفسي أن یتم تعیین األوائل، فقط األول الذي ھم عددھم یكون بحدود
(800) وكسر درجة، والبقیة یوجد عندنا طلبة مبتعثین وعندنا طلبة مبادرة ونرجع یوجد نسب للجامعات وھم أصحاب األجور الیومیة، ولكن

یعن باألوائل، تعتن العال التعلی وزارة الیو أن بمعن القرار، ھذا بعد والیو والثالث الثان تعیین ف نحتاج نحن درجات وجود حالة ف
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في حالة وجود درجات نحن نحتاج في تعیین الثاني والثالث والیوم بعد ھذا القرار، بمعنى أن الیوم وزارة التعلیم العالي تعتني باألوائل، یعني
لیس عندنا واسطة وال یوجد عندنا أي واحد یأتي بدرجات منخفضة ونعینھم، القرار ھو كان وزارة التعلیم العالي، أما بالنسبة إلى طالب

.الزماالت بصراحة لو توفرت لدینا الدرجات الوظیفیة، لكان نعین أصحاب الزماالت، ھذه من ناحیة

الناحیة األخرى، ھذه كل الموجودة من األسئلة ھذه سوف تطرح في ھیأة الرأي، وسوف یكون أن شاء هللا القرارات التي تصدر، أن شاء هللا
.ستفرح كل حضراتكم من بعد أن نجتمع یوم االربعاء

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه وعد معالي الوزیر، سوف یصرحون النواب ویقولون سوف تنحل المشكلة. معالي الوزیر. كاظم الصیادي تحدى الوزارة، جاوب كاظم
.الصیادي

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

الطالب الیوم أنا بصراحة دائماً اتحدث، أنا أتشرف أن أكون معلم، أنا أب، حریص، (36) سنة، أنا طالبي ھم طالب كلیات طب وصیدلة
ومعروف ودكتور حسن واحد من طالبي وآخرین، من یكون نحن أحرص الناس على الطالب ولكن نرجع ونقول أن الیوم یجب ان تكون ھناك

موازنة كما تفضل السادة النواب، ھناك موازنة بین للحفاظ على سمعة التعلیم العالي وكذلك الحفاظ على أبناءنا الطلبة والمظلومیة في بعض
.األحیان، عندنا مجموع من الطلبة الحقیقة صابھم بعض الظروف لكن نحن نرعاھم وان شاء هللا سوف تسمعون أخبار طیبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیر األمر یُحل، أما بالتحمیل على أن نوقفھ في السنوات القدمة أو یُحل بإعادة االمتحان

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

فقط أرید أن أقول شيء واحد، إذا تسمحوا لي احد السادة النواب تحدث عن العلوم والتكنلوجیا، أنا استلمت العلوم والتكنلوجیا ھناك ملفات دولیة،
استلمت العلوم والتكنلوجیا ھناك ملف والدكتور رائد موجود سابقاً یعرف أن مشروع المثنى الذي مخطط لھ كان أن ینتھي في عام 2019

صرفت علیھ نقود بحدود (58) ملیار، استلمت الملف اكملنا بملیارین وخالل ثمانیة أشھر، الیوم عندنا ملف الطاقة الذریة وعندنا التلوث
الموجود ھذا في الكثیر من مناطق العراق، الحقیقة لم ینظر لھا أحد، الیوم عملیة إتالف المفاعالت المضروبة، وكذلك الیوم عندنا محافظة میسان

الذي كان فیھا مصادر من 1992 تشع وھناك أمراض وأصبحت وخلفت ھذه انتھینا من میسان، والمجموعة خرجت إلى البصرة أن شاء هللا
.خالل (3)أو (4) أسابیع سوف تسمعون

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعرض على معالي الوزیر حتى یقوم بتدقیق األمر، معالي الوزیر دقق الحالة، السید النائب أعطیھ إلى معالي الوزیر سوف یقوم بتدقیق األمر،
.ویقوم في اإلعالن عن خالل یومین القدمین، معالي الوزیر اعلمنا بھذه الحالة

معالي الوزیر، ماھي الحلول المقترحة من جنابك لوضع الطلبة؟

 

 

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

أنا تحدث قبل قلیل وان شاء هللا سوف تعرض جمیع ھذه الطلبات أما ھیأة الرأي، وان شاء هللا سوف یكون ھناك حاالت مشرقة ألبنائنا الطلبة،
.إذا كان التحمیل أو معالجة كل الحاالت التي طرحة حالیاً، ھذه أن شاء هللا ال تذھب الیوم سوف من نرجع سوف نفرز ھذه

-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف یعلنون السیدات والسادة النواب الیوم خالل مؤتمراتھم الصحفیة موافقتك المبدئیة على معالجة الحالة بالتحمیل أو الدور الثالث، معالجة
.موضوع توسیع المقاعد

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

العفو إذا تسمح لي توسیع المقاعد، الیوم نحن طالب الدراسات العلیا بدأ یوم (16) في الشھر یعني (16/9) بمعنى انھ تقریباً تم التجاوز
(20%) من الفترة الزمنیة، نحن الطالب من یكون (10%) یرسب، ھذه حلول بصراحة ترقیعیة، المفروض من نتحدث، المفروض أن نتحدث

.بالشيء الذي ال یضر التعلیم العالي، تقبل أنھ شخص الیوم اقبلھ ویتم تأجیلھ إلى السنة القادمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ل الت ال ز ال ال
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.معالي الوزیر العبور والتحمیل

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.التحمیل أن شاء هللا نرجع بطرحة، ونطرح كذلك أن الطالب الذي كان

-:السید رئیس مجلس النواب –

نحن نستطیع أن نقوم بالمسندة برصانة التعلیم، نصدر قرار ایضاً بعد القرارات التي تعالج ھذه السنة، بإیقاف التحمیل للسنوات القادمة، ونعالج
.ھذه المشكلة حتى یصبح ھناك قرار ملزم للوزارة

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

العفو، عندنا بصراحة قضیة البنى التحتیة التي یتحدثون عن الجامعات نحن إذا ما یكون التعلیم الموازي موازنة التعلیم العالي في األعوام السابقة
التي ھي استثماریة ولكن ال یوجد أي فلس استخدمنا موال التعلیم الموازي أن أستخرجت قرار من مجلس الوزراء لثالثة قنوات إكمال البنى

.التحتیة، بناء مختبرات، المحاضرین، نحن تقریباً قبل ثالثة أشھر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیر بإمكانك بما یخص موضوع الموازي یكون نظام سلم لألسعار، إذا درجة واحدة فرق یكون نظام الُسلَّم

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

سیادة الرئیس أنا أبشرك موجود عندنا، نحن حالیاً إخوان نواب كانوا موجودین عندنا، أول (5%) الذي یكون قریب من القبول بدون مقابل ھذا
.(%یكون التخفیض (50%) و(5%) األخرى لھم (40%) تخفیض و(5%) الثالثة لھم (30

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني یقصدون الذي دخل بالتعلیم الموازي قبل ھذا القرار، یعني في السنوات السابقة والزال مستمر

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.نحن سیادة الرئیس ھذه كلھا أمور تُقدم

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیر بصراحة األمور الُملحة، موضوع أما التحمیل أما إعادة الدور الثالث لمادة أو مادتین، ال تفتح الدور الثالث بشكل كامل. ثانیاً:
.موضوع توسعة القبول ومعالجة الُسلَّم بشكل عام في المجموعات الطبیة والمجموعات األخرى

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

سیادة الرئیس بصراحة نحن كیف تم توسع ھذا القبول بالنسبة للدراسات العلیا؟ لو ما یكون التعلیم الموازي ھیأنا المختبرات ھیأنا البنى التحتیة
حصلت قرار مجلس الوزراء أن ھذه المبالغ التي نحصلھا من الموازي نوسع بھا المباني لجامعاتنا ھو ھذا الذي مكننا بتوسیع القبول بالدراسات

.الطبیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

بنظام الُسلَّم یعني معالي الوزیر بما یخص العبور التحمیل أو االمتحان احد الخیارات سوف تطرحھا الوزارة، تحسین المعدل للطلبة اإلعدادیة
.لیس لدى التعلیم العالي عند التربیة، السیدات والسادة النواب توجد أمور ُملِّحة األھم ثم المھم

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.إن شاء هللا

-:النائبة أیناس ناجي كاظم –

معالي الوزیر، السید الرئیس معالي الوزیر، حضرتك بما یخص التحمیل أن شاء هللا مقضیة نقولھا، لكن أنت حضرتك قلت أن االستثمار والى
آخره. السید معالي الوزیر، ھل أنت تعلم أن األشراف بالماجستیر والدكتوراه أنا واحدة من قبل االنتخابات إلى ھذه اللحظة أساتذة بدرجة أستاذ

.ومساعد وما فوق لم یستلموا األجور؟ المحاضرین، وھذه مشكلة مستمرة، ما اعرف معالي الوزیر

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.السیدة النائبة، الحدیث مع رئاسة مجلس النواب

-:النائبة أیناس ناجي كاظم –

السید الرئیس فیما یخص الكلیات األھلیة (60) كلیة أھلیة والجامعات الحكومیة (32) واردات الكلیات األھلیة أین ھي؟ فیما یخص ھو یقول
رصانة علمیة، عندنا كلیات طب وصیدلة طالبنا ُحرموا (96) فیما یخص المقاعد غیر متوفر، أنا أطلب من حضرتك سیادة الرئیس بما أن 
الرصانة العلمیة موجودة في الكلیات األھلیة تفتح أبوابھا ألوالدنا المأخذین من (96) فما فوق لماذا؟ إذا یقول رصانة علمیة وعندنا إیرادات

.واستثمار بما یخص جانب الكلیات األھلیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة، ھذا األمر سوف یتم طرحھ في اجتماع یوم االربعاء بحضور نائبي رئیس المجلس، بأخذ مقترحات السیدات والسادة النواب بنظر
االعتبار مع معالي الوزیر ومع الكادر المتقدم في الوزارة، وتتحدثین جنابِك عن أمور مالیة تتعلق بعملھم، أرجو إطالع حضرتِك على موازنة
عام 2018 وموازنة عام 2017 و2016و2015 األزمة االقتصادیة ألقت بظاللھا على مؤسسات الدولة بشكل كامل بما فیھا وزارة التعلیم،

أصبحت ھناك مناقلة في عام 2017 وفي عام 2018 تخص إعمار الجامعات، وأتذكر واحدة منھا كانت إلضافة مختبرات جدیدة لتوسعة
.القبول، طعنت بھا الحكومة ولم یستطع وزیر التعلیم أن یستفد منھا، ھذه السنة الماضیة

 

-:النائبة أیناس ناجي كاظم –

السید رئیس المجلس، ھل إستھالك األثاث أھم من اإلنسان؟ نحن یوجد عندنا استھالكیة، یعني الجامعة والكلیة ترصد أموال طائلة لألثاث،
األستاذ الجامعي بین سنتین تتغیر أثاث، الكرسي یا سیدي الرئیس، وأنا أطلب من حضرتك وأصر على ھذه النقطة، كم رئیس جامعة بالوكالة؟

وأعید وأكرر كم رئیس جامعة بالوكالة؟

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

جمیع رؤساء الجامعات بالوكالة، ھذا لیس ذنب التعلیم العالي، نحن األسماء من عام 2003 إلى حد اآلن وال رئیس جامعة تثبت، ھذه لیس من
.عندنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رئیس الجامعة یثبت من قبل مجلس الوزراء

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.كال، في البرلمان، یجب أن یُصوت علیھ في البرلمان

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس من وزیر التعلیم، یعني یرفع مجلس الوزراء ألن ھو بدرجات خاصة، ترفع الدرجات الخاصة إلى مجلس النواب ترفع من مجلس الوزراء،
ھذا سوف یتم معالجتھ مع الحكومة القادمة في البرنامج الحكومي والتوقیتات الزمنیة لمعالجة ھذه الملفات، وھذا دورنا في السلطة التشریعیة في
متابعة ھذا الملف واألمر اآلن الذي نرید أن نصل فیھ إلى نتیجة معالجة وضع الطلبة فیما یتعلق بالتحمیل أو بالسماح لھم بأداء امتحانات بشكل

.سریع وتوسعة القبول في المجموعة الطبیة، معالي الوزیر باإلمكان معالجة ھذا الملف ما بین التعلیم الجامعي والتعلیم الموازي

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

سیادة الرئیس، بصراحة لألسف الیوم أنا ضغطت على اإلخوان، عندي أنا مجموعة من عمداء المجموعة الطبیة ویتذكرون كل سنة أنا أجلس
معھم ووسعوا وكان ھذا العام بصراحة بضغط من عندنا وأصبحت التوسعة (20%)، العفو أنت من تقول (20،40%) لیس ھكذا ھي لیست
عملة، الیوم أنا عندي بصراحة تحتاج مستشفیات، تحتاج مختبرات تحتاج تدریسیین، بصراحة لیس بالشكل ھذا الیوم أنا عندي بعض الكلیات

.الطالب واقفین، اإلخوان أنا عندي السید دكتور عالء الذي ھو رئیس عمداء كلیات الطب یتفضل بالتحدث

-:(السید عالء (رئیس عمداء كلیات الطب –

في الحقیقة نحن كلنا اكادیمیین وجامعیین وتربویین بالتأكید ھؤالء أبنائنا، یوجد نقطة أتحدث عنھا المجموعة الطبیة لھذه المشاكل. اوالً قضیة
شطر التعلیم اإلعدادي لیس عندنا دور كان في وزارة التعلیم العالي وال مدرج ضمن استراتیجیة التربیة والتعلیم العالي، إتُخذ قرار فردي من
وزارة التربیة وھذه كانت نتائجھ، نحن كنا نتوقع ھذا التضخم في معدالت المجموعة الطبیة، واقع الحال كلیات الھندسة القبول فیھا (60،70)
وكأن البلد ال یحتاج إلى إعمار وال مھندسین، واقع الحال معالي وزیر التعلیم والكادر المتقدم نحن نسعى جاھدین نحن ككلیات الطب واالتحاد

الفیدرالي للتعلیم الطبي ومجلس إعتماد كلیات الطب أعطى لنا إشعار أخیر 2023، إذا نحن ال نھیئ متطلبات االعتماد في كلیات الطب ال
أ ً ً
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یعترف بالشھادة الطبیة في العراق بتاتاً ال إقلیمیا وال دولیاً حتى تكونون في الصورة، بدأت وزارة التعلیم العالي ساعیة جاھدة بالتنسیق مع الوفد 
للتعلیم الطبي بإرسال المقومین إلستكمال اإلقلیم الذاتي واعتماد كلیات الطب تباعاً على وجبات على أن یستكمل ھذا لكل الكلیات في عام

2023، عداھا شھادتنا سوف تكون خریجنا یدخل، ھذا من ضمن الخطة االستیعابیة لكلیات الطب، إخوان نحن تجاوزت الخطط االستیعابیة في
بعض الكلیات (100%) نحن المخصص عندنا ساعة یعني القاعات محاضرات بمقاعد محدودة مختبرات، بنى تحتیة، مالكات تدریسیة ال یوجد

عندنا، یعرف معالي الوزیر حركة المالك األساتذة الذي یخرجون إلى التقاعد ال یتم تعویضھم، العلوم األساسیة في كلیات الطب أندثرت، ال
س في التشریح إذا وصلتم إلى (20) یوجد مالكات بالتشریح البشري إذا ترون في كلیات الطب عملوا إحصائیات على عدد المالكات من یُدّرِ

واحد، تعال قول لي دكتور رجاًء، ھذا كلھ أمانةً، اخي العزیز سیادة النائب ھذه أمانة، ھذا تاریخ، مثل ما حضراتكم الجانب الرقابي والتشریعي
نحن مؤتمنین أمام هللا اوالً، ھؤالء أبناءنا لكن نحن مسؤولین، غداً یتعاملون مع أرواح مرضى ال تقبلون حضراتكم أن الطبیب العراقي خریج

العراق مثل ما كان سابقاً یشار لھ بالبنان، الحظ الیوم التردي في مستویات التعلیم الطبي، أنا فقط حبیت أن أشیر إلى ھذه النقاط، الكلیات األھلیة،
كلیات الطب كلیات أھلیة غیر مفتوحة فقط كلیة واحدة، یسمح لي، السید رئیس المجلس، كلیات الطب األھلیة تتطلب مستشفى تعلیمي بمعاییر

.خاصة بمستشفیات التعلیمیة ولم یتم استحداث كلیة إال وفق ھذه المعاییر

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیر، خطة القبول للمجموعة الطبیة تُعرض قبل إعالن نتائج الطلبة اإلعدادیة أو بعدھا؟

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

نعم، ال قبلھا بصراحة نحن بالنسبة لنا كان في البدایة اعلمنا عن خطة، ولكن بعد أن ظھرت نتائج اإلعدادیة رجعت وخاطبة اإلخوان واصبح
ھناك اجتماع مع أكثر من (50) عمید وجلست معھم وزیدنا (20%) بعد أن خرجت النتائج، أنا في الحقیقة أعلنت بعد أن خرجت النتائج قلت

ھناك یوجد خطورة، وقلت للسید رئیس الوزراء توجد خطورة، ألن الیوم بصراحة كان مؤشر عندنا كان أكثر من (1152) طالب أكثر من
(100) ھذا الحقیقة كان مؤشر خطیر لنا، وبعد ذلك رجعنا إلى الدرجات البقیة التي رأیناھا عالیة رجعت وتحدثت مع اإلخوان قلت لھم الیوم

.یجب أن نستوعب ما نستطیع أن نستوعبھ واصبح ھناك (20%)، ھذا الذي أصبح

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیر سؤال، ھل وزارة التربیة باعتبارك عندك عمل متواصل مع لجان الرأي بین التعلیم والتربیة، ھل وزارة التربیة أوقفت نظام
تحسین المعدل؟

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

العام الماضي وزارة التربیة عرضتھا في مجلس الوزراء واصبح ھناك موافقة علیھ، ممكن إذا یُعرض ھذه السنة من قبل وزارة التربیة ممكن
.یُعاد

-:السید رئیس مجلس النواب –

ممكن معالي الوزیر سوف یحصل الحدیث مباشر مع وزیر التربیة ممكن أن تساند بالرأي في اجتماع مجلس الوزراء یوم غد وتعرضھ بشكل
.طارئ

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.نعم أنا أسنده عندما یُعرض

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

الطلبة لنفترض (97,1) على سبیل المثال وھو حصل على معدل (97) یرید أن یجرب حظھ مرة أخرى أن یدخل، لماذا امنعھ من تحسین
.المعدل؟ أنا أتحدث عن الطلبة الذین یطالبون بتحسین المعدل، ھو معدلھ یؤھلھ ألي جامعة ویطالب بتحسین المعدل مرة ثانیة

-:النائب غالب محمد علي –

ابداً لم نشكك بحرص السید الوزیر والوفد المرافق لھ، بالنسبة لألستاذ الدكتور عالء كشوان أستاذي بالبكالوریوس، الدكتور عالء غني أستاذي
بالماجستیر، أساتذتي وأنا اعرفھم حق المعرفة بأنھم حریصین في رفع المستوى العلمي ھذا منتھین منھ، ولكن في نفس الوقت أساتذتنا األعزاء

.طالبنا معدلة (50،60) یذھب إلى الخارج إلى أوكرانیا وغیرھا

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

ا قفنا أ
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.أوقفناھا

-:النائب غالب محمد علي –
.السید الوزیر حتى اآلن مستمرة ھذه واحد

ثانیاً: السید الوزیر بعیداً عن الدراسة والعلم وغیرھا مظاھرة البارحة طالب یضربون، من المسؤول عن ذلك؟ من أعطى األوامر لضرب
.الطالب؟ ھذا موجود الفیدیوھات أنا في التظاھرات البارحة في باب الوزارة، البارحة تم ضربھم

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.یوم أمس أنا قابلت الطالب

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیر األربعاء متى یكون االجتماع؟

-:(السید عبد الرزاق العیسى (وزیر التعلیم العالي –

.إن شاء هللا الساعة العاشرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الساعة (10) صباحاً وسوف یعلن السیدات والسادة النواب موافقتك المبدئیة ال یجاد الحلول لطلبتنا في الملفات التي طرحت وننتظر یوم األربعاء
.أن شاء هللا حسم ھذا الملف بما ال یتعارض مع رصانة التعلیم. شكراً جزیالً معالي الوزیر وشكراً للكادر المتقدم بالوزارة

السیدات والسادة النواب لدي حدیث مع جنابكم دقائق، السیدات والسادة النواب أماكنكم بما یتعلق بالجلسة القادمة قد تكون جلسة لتشكیل الحكومة
القادمة. السیدات والسادة النواب بما یخص الجلسة القادمة بموجب السیاقات تكون الجلسة یوم الثالثاء القادم وھذا یتعارض مع توقیتات الزیارة

األربعینیة، لكن اعلن جنابكم في أي یوم من األیام ممكن رئیس الوزراء المكلف یقدم حكومة، ممكن في نھایة ھذا األسبوع أو في بدایة األسبوع
المقبل، سوف ترفع الجلسة إلى موعد غیر محدد، أرجو من السیدات والسادة النواب یكونوا متواصلین لنُعلمھم بموعد الجلسة القادمة، قد یكون

.موعد لتشكیل الحكومة القادمة، نتمنى أن تكون قادرة على تقدیم برنامج حكومي ینسجم مع المشاكل الكثیرة التي یعني منھا مجتمعنا

أمر ثاني، أؤكد موضوع كثرة المداخالت، كثرة المداخالت لن توصلنا إلى نتیجة في المضمون، أرجو من رؤساء الكتل التنسیق مع كتلھم أن یتم
تحدید للمداخالت حتى نستطیع أن نصل إلى نتیجة، نحن أمامنا استضافات كثیرة، أمامنا قوانین كثیرة، أمامنا نقاشات كثیرة، أمامنا قرارات
كثیرة، والكالم الذي یتكرر سوف یؤثر علیكم جمیعاً. حسب االختصاص، أنا ال یوجد عندي أمام كل نائب اختصاصھ، أنا ال اعرف، األمر
للكتل، الكتل تعتقد الیوم الموضوع یتعلق بالتعلیم، یتعلق بالصحة، یتعلق باألمر الفالني، الكتل تقدم متداخلیھا، مثالً الجشعمي اختصاص كل

.شيء

.ترفع الجلسة إلى إشعاٍر آخر

 

 

.ُرفعت الجلسة الساعة (8:00) مساًء

 


