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 امللخص التنفيذي: 

حؾذ لجىتي التربُت والخؾلُم الؾالي والبدث الؾلمي مً لجان مجلغ الىىاب الذابمت ومهامهما مخؾللت     

بمشاكبت اداء وصاسحي: التربُت والخؾلُم الؾالي والبدث الؾلمي املعؤولخين ؽً  معيرة التربُت والخؾلُم الؾالي في 

 البالد. 

واخذة  لجىت(  6000-6002الخؾلُم الؾالي كاهذ ازىاء الذوسة الاهخخابُت ألاولى )هالخػ ان لجىت التربُت و    

(  خُث جم فطل اللجىت الىاخذة الى لجىخين  6002-6000ير هزا الىضؿ مىز الذوسة  الثاهُت الثاهُت)لكً حغ

الاهخخابُت  لجىخين في الذوساث ث، واظخمش ولجىت التربُت الخؾلُم الؾالي والبدث الؾلمي فأضبدخا: لجىت 

 (.6062-6066الخامعت )ختى ( و 6060-6004( والشابؾت)6004-6002الثالثت )

الخىظؿ في  ،  إلى ان جمجلخطش ؽلى زالزت مهام في الذوسة ألاولى  لجىت التربُت والخؾلُم الؾاليكاهذ مهام     

 لجىت الخؾلُم الؾالي  . ظبؾت ؽشش مهمت  لو  ،لجىت التربُتل اخذي ؽشش مهمت   فأضبدذجلك املهام للجىخين 

حعىم الؾذًذ مً اؽضاء مجلغ الىىاب ومً مخخلف الكخل الىُابُت  املىاكؿ الشباظُت ) سبِغ اللجىت،     

-6002هابب سبِغ اللجىت، ملشس اللجىت(   في لجىتي التربُت والخؾلُم الؾالي خالل الذوساث الاهخخابُت الاسبؿ 

زكش ان مجلغ الىىاب في دوسج6060 ووفلا حغُير سباظاث اللجان كل ظيخين لزلك ؽلى كشس ه الثالثت كذ .  ٍو

 شغل سباظت لجىت التربُت هاببين لكً هزا اللشاس لم ٌشمل لجىت الخؾلُم الؾالي.لزلك 

كان الحذ الاؽلى لؾذد الاؽضاء في لجىت التربُت والخؾلُم في الذوسة الاولى مً ضمً امللشس في الىغام    

، لكً لم جطل لجىخين الخؾلُم الؾالي والتربُت إلى الحذ الاؽلى01اب وهى )الذاخلي ملجلغ الىى 
ً
في  ( ؽضىا

      الذوساث الاهخخابُت الثاهُت والثالثت والشابؾت. 

 بناًء على طلب النائب فزاس املسلماوي أعدث هذه الورقت.   
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 كاآلتي كاهذ مهام اللجىخين مهام لجىت واخذة في الذوسة ألاولى .1

  
ً
 مخابؾت شؤون التربُت والخؾلُم لجمُؿ مشاخله ومىاهجه.  :أول

:
ً
ش الجامؾاث ومشاكض البدث الؾلمي.  ثاهيا  مخابؾت وجطٍى

:
ً
 مخابؾت حؾمُم زلافت الدعامذ وخلىق إلاوعان.  ثالثا

لجىت  بؾذ اجشاء مجلغ الىىاب  فطل اللجىت في الذوسة الثاهُت، لكىه لم ًطىث ؽلى حغُير مهام .6

خ 60الجلعت سكم ) إال في جىت الخؾلُم الؾالي والبدث الؾلميلو التربُت   الذوسة ب 60/06/6004( بخاٍس

   كاآلتي:الاهخخابُت الشابؾت واضبدذ 

 مهام لجنت التربيت:  -

ت والخيشئت الاجخماؽُت وجلذًم الخىضُاث  : دساظت مششوؽاث اللىاهين التي جخؾلم بشؤون الؾملُت التربٍى
ً
أوال

ت ومىاهجها في جمُؿ بشأنها إلى املجلغ  واكتراح اللىاهين في خطىص رلك، وجلُُم خطط املؤظعاث التربٍى

 مشاخلها ومىاهجها ومخابؾت جىفُزها.

ت الؾامت وفلعفتها واهذافها ومذي مطابلتها ومىاكبتها للخطىس الؾلمي  : دساظت ومشاجؾت العُاظت التربٍى
ً
زاهُا

ت الؾامت وجلذًم ا لخىضُاث وامللترخاث الالصمت مؿ الحفاظ ؽلى خطىضُت اللُم والخلني في املؤظعاث التربٍى

 الذًيُت والشوخُت للشؾب الؾشاقي وجشازه وطمىخاجه الىطىُت.

ض مفاهُم العلم الاهلي  ت في وشش زلافت الدعامذ والخؾاٌش وحؾٍض : مخابؾت وجلُُم فاؽلُت املؤظعاث التربٍى
ً
زالثا

ض الجاهب املؾشفي واللُمي. الاوعان في املواملجخمعي وحؾمُم مبادا خلىق  ت وحؾٍض  ىاهج التربٍى

ت. : دساظت ومشاجؾت وجلُُم الاجفاكُاث واملؾاهذاث والخطط والبرامج املخؾللت بؾمل املؤظعاث التربٍى
ً
 سابؾا

شها ومشاكبت جىفُزها ظىاء مً خالل جلُُم  : دساظت ومشاجؾت بشامج الخؾلُم الالضامي ومدى الامُت وجطٍى
ً
خامعا

ش كابلُاث املؾلمين واملذسظين والحفاظ ؽلى خلىكهم ومذي فاؽلُت الاششاف التربىي املىاهج ا لذساظت وجطٍى

ت بشكل معخذام. م الؾملُت التربٍى  ودوسه في جلٍى
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اض الاطفال واملذاسط واملؾاهذ  ش ٍس : دساظت ومشاجؾت بشامج الذولت واللطاؼ الخاص في اوشاء وجطٍى
ً
ظادظا

ومشاكبت جىفُز جلك البرامج ومذي جلبُتها للحاجت الفؾلُت مً خُث الخأظِغ والكلُاث املخؾللت بالتربُت 

ش وظىق الؾمل.  والخطٍى

ش مؾاًير وملاًِغ الجىدة  : مخابؾت ومشاكبت فاؽلُت الخؾلُم املنهي بما ًدىاظب ومخطلباث التربُت وجطٍى
ً
ظابؾا

ش هزا اللطاؼ.ووشش الثلافت الىطىُت وجلُُم جىفير الحكىمت للىاالىطىُت والؾاملُت   صم جطٍى

: دساظت بشامج وخطط الحكىمت في جىفير البنى الخدخُت لللطاؼ التربىي مً ابيُت ومخخبراث ؽلمُت 
ً
زامىا

 ومكخباث واجهضة الحاظىب وجلُُمها مً خُث الخىفُز والجىدة والطُاهت.

: مشاكبت ومخابؾت جىمُت اللذساث الابذاؽُت والخيشئت الىاؽُت لألجُال.
ً
 جاظؾا

: مشاكبت ومخابؾت بشامج الخؾلُم التربىي لزوي الاخخُاجاث الخاضت والخيعُم املخىاضل مؿ اللجان ؽا
ً
ششا

ت منها او  البرملاهُت التي ًشجبط اخخطاضها بخلك الفئاث، ومشاكبت اداء الحكىمت في جلبُت اخخُاجاتهم ظىاء التربٍى

 الصحُت او الاجخماؽُت.

شها خادي ؽشش: مشاكبت ومخابؾت البرامج  ً، ومذي جلبُتها لخىمُت كذساتها وجطٍى الشاؽُت للمبذؽين واملخميًز

 والخذكُم في فاؽلُتها ؽلى الطؾُذًً الؾملي والىغشي.

تها.        زاوي ؽشش: مشاكبت ومخابؾت وصاسة التربُت ومذًٍش

 مهام لجنت التعليم العالي والبحث العلمي: -

: مشاكبت ومخابؾت شؤون الخؾلُم الؾالي بج
ً
مُؿ مشاخله ومىاهجه ودساظت خاجاث املجخمؿ الخؾلُمُت وجلذًم أوال

ؿ اللىاهين املحالت اليها وجلذًم الخىضُاث بشأنها.  مششوؽاث وملترخاث اللىاهين ودساظت مشاَس

: دساظت ومشاجؾت ظُاظت الخؾلُم والبدث الؾلمي الؾامت وفلعفتها واهذافها وجلذًم الخىضُاث الالصمت 
ً
زاهُا

 بشأنها.

 
ً
ش الجامؾاث واملؾاهذ واملجالغ ومشاكض البدث الؾلمي.زالثا  : مشاكبت ومخابؾت جطٍى

: مشاكبت ومخابؾت وشش زلافت الدعامذ والخؾاٌش واخترام خلىق الاوعان في مؤظعاث الخؾلُم الؾالي.
ً
 سابؾا

: اكتراح ودساظت اللىاهين التي حؾضص اظخلاللُت الجامؾاث واملؤظعاث 
ً
 وجكفل خشمتها.الؾلمُت والبدثُت خامعا
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ؿ اللىاهين والاجفاكُاث واملؾاهذاث والخطط والبرامج املخؾللت بشؤون الخؾلُم  : مشاجؾت ودساظت مشاَس
ً
ظادظا

 الؾالي بجمُؿ اهىاؽه والبدث الؾلمي والخكىىلىجُا في املؤظعاث الخؾلُمُت والؾلمُت والخلىُت كافت. 

: الشكابت ؽلى معخىي جىفُز املىاهج والخطط و 
ً
البرامج واللىاهين املخؾللت بشؤون الخؾلُم والبدث الؾلمي ظابؾا

 والخكىىلىجُا.

: اكتراح ودساظت الحلىل املخؾللت بئؽادة الكفاءاث املخضشسة واملهجشة وسبط الخخططاث الجامؾُت 
ً
زامىا

 بمخطلباث ظىق الؾمل.

: مشاكبت ومخابؾت جأهُل الاكعام الذاخلُت وجدعين عشوف املؾِشت فيها و 
ً
 جلذًم الحلىل املىاظبت لها.جاظؾا

ؿ البدىر الؾلمُت بما ًخالءم مؿ دوس جلك  : مشاجؾت املىاصهاث املخططت ملشاكض البدث الؾلمي ومشاَس
ً
ؽاششا

ؿ في سفؿ املعخىي الؾلمي والاهجاص الخلني واملؾشفي.  املشاَس

 ىاضفاث الؾاملُت.خادي ؽشش: مشاكبت ومخابؾت وضؿ خطت إلسظاء هغام الجىدة في مشاكض البدىر خعب امل

والبدث الؾلمي مً خالل حشجُؿ املؤظعاث زاوي ؽشش: مشاجؾت وجلُُم بشامج الاظدثماس في الخؾلُم الؾالي 

ل بدىر الذساظاث الؾلُا.  والششكاث املخخلفت لخمٍى

 زالث ؽشش: مشاكبت ومخابؾت الاؽمال الذاخلت في اخخطاضاث وصاسة الخؾلُم الؾالي والبدث الؾلمي.

ش: مشاكبت ومخابؾت الخؾلُم الؾالي الاهلي بما ًدىاظب مؿ ظُاظت وبشامج وخطط وجىدة الخؾلُم الؾالي سابؿ ؽش

 والبدث الؾلمي.

خامغ ؽشش: مخابؾت شؤون اللبىل في الذساظاث الؾلُا وجلُُم جدذًذ الاولُاث والضىابط لللبىل ومشاكبت 

 
ً
ش الذساظاث الؾلُا بما ًدىاظب وواكؾها ؽاملُا  .آلُاث جطٍى

 ظادط ؽشش: مخابؾت ؽمل امللحلُاث الثلافُت والشكابت ؽلى اخخُاس ؽىاضشها وفم املؾاًير الىطىُت واملهىُت.

ظابؿ ؽشش: الشكابت واملخابؾت لؾمل املجمؿ الؾلمي الؾشاقي وبِذ الحكمت واملؤظعاث الؾلمُت الاخشي ضمً هزا 

 الاخخطاص. 

 :لؾالي والبدث الؾلمي خالل الذوساث الاهخخابُت الاسبؿ املىاكؿ الشباظُت في لجىتي التربُت والخؾلُم ا .3

: لجىت التربُت والخؾلُم في الذوسة ألاولى:
ً
 أوال
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 مقزر اللجنت  هائب رئيس اللجنت رئيس اللجنت

 سيان اهور  النائب مخلص بالسم النائب عالء مكي

: لجىت التربُت:   
ً
 زاهُا

 الدورة الزابعت ثتالدورة الثال الدورة الثاهيت املوقع الزئاس ي

 الىابب كص ي مدعً  الُاظشي  الىابب ظؾاد جباس دمحم ؽلي الىجفي الىابب ؽادل فهذ شششاب سبِغ اللجىت 

 الىابب ظيروان ؽبذهللا اظماؽُل

  الىابب اهخطاس خعين ؽلي الىابب ؽالء مكي هابب سبِغ اللجىت 

 بذهللا خماديالىابب طؾمت ؽ الىابب ظاجذة دمحم ًىوغ  ملشس اللجىت 

: لجىت الخؾلُم الؾالي والبدث الؾلمي: 
ً
 زالثا

 الدورة الزابعت الدورة الثالثت الدورة الثاهيت املوقع الزئاس ي

 املشخىمت الىابب غُذاء كمبش الىابب شيركى ميزسا دمحم الىابب ؽبذ رًاب جضاؼ العجُلي سبِغ اللجىت 

 الىابب ملذام الجمُلي

م الىابب ؽبذالهادي دمحم جلي هابب سبِغ اللجىت   الىابب خعً املعؾىدي الىابب جىُذ دمحم ؽبذالكٍش

 الىابب طه خمذ امين خضش اغا سظىل  الىابب ؽبير  ؽِس ى دمحم الىابب ظؾاد جباس دمحم الىجفي   ملشس اللجىت 

 ؽذد اؽضاء اللجىخين في الذوساث الاهخخابُت الاسبؿ:  .2

: ؽذد اؽضاء لجىت التربُت وا
ً
 ( هابب.01لخؾلُم في الذوسة الاولى كان )أوال

   :
ً
 :الثالزت  ؽذد اؽضاء اللجىخين في الذوساث الاهخخابُتزاهُا

 عدد الاعضاء الدورة الاهتخابيت  ث 

 لجنت التعليم العالي والبحث العلمي لجنت التربيت

 (03) (02) الثاهُت الذوسة   .0
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 (02) (02) الثالثت الذوسة   .6

 (00) (03)  الذوسة الشابؾت  .3

 

.03الحذ الاؽلى لألؽضاء اللجان في الذوسة الثاهُت ) -
ً
 ( ؽضىا

. (03الحذ الاؽلى لألؽضاء اللجان في الذوسة الثالثت ) -
ً
 ؽضىا

.60في الذوسة الشابؾت )اللجان  لألؽضاءالحذ الاؽلى  -
ً
 ( ؽضىا

 املصادر:

 الىغام الذاخلي ملجلغ الىىاب الؾشاقي.   -

 دابشة الشؤون الىُابُت.  –كعم شؤون اللجان  –الاهخخابُت ألاولى اللجان الىُابُت الذوسة  -

 دابشة الشؤون الىُابُت.  –كعم شؤون اللجان  –الثاهُت اللجان الىُابُت الذوسة الاهخخابُت -

 دابشة الشؤون الىُابُت.  –كعم شؤون اللجان  – الثالثت اللجان الىُابُت الذوسة الاهخخابُت -

 دابشة الشؤون الىُابُت.  –كعم شؤون اللجان  – الشابؾت الاهخخابُت اللجان الىُابُت الذوسة  -
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