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 11/7/3233في  7/77/3377كتاب وزارة التربية بالعدد  :المصدر 

 

زيادات تؽاجو الدياسات الحكؽمية في مجال تذغيل القؽى العاممة وعمى مدى سشؽات تحديًا كبيرًا تسثل بال
وذلغ بدبب سؽء التخطيط وعدم وجؽد السزطردة والكبيرة في اعداد السؽظفيؼ في دوائر ومؤسدات القطاع العام 

في عسمية التشسية االقترادية  ألىسية القؽى العاممة  ادرة عمى الحد مؼ التزخػ الؽظيفي, نعراً سياسة حكؽمية ق
بل عمى ما متؽفر مؼ ، كسا ان تحقيق التشسية ال يتؽقف عمى ما ىؽ متؽفر مؼ عشاصر االنتاج  ،واالجتساعية

مع خطط  التي تتالئػوسياسات التذغيل وتقع مدؤوليو تؽفير فرص العسل  . مدتؽى عمسي وكفاءة لمقؽى العاممة
التؽظيف مؼ اىػ القزايا ذات االنعكاسات االقترادية اذ تعد عسمية التخطيط ،  وزارة عسلؼ أطار التشسية ضس

 في البمدان السختمفة .واالجتساعية والدياسية 

الشؽاحي ,  جسيع مذكمة فعمية في القطاع التعميسي بكل مراحمو ومؼتعاني مؼ الزالت  اغمب محافعات العراق نا
غير مجيز  عؼ ان الستؽفر مشيا فزالً وزارة التربية مؼ قمة السباني كسدارس وعدد الرفؽف تعاني  اذ

ا كمو باالختراصات السطمؽبة وىذ مالكياالى تعزيز  الحاجة مؼ وكذلغ تعاني الؽزارة ,زمات الدراسية بالسدتم
لخرؽصية الؽضع في عدد مؼ محافعات العراق و ,  الؽزارة ىذه الى كافية يتطمب إضافة تخريرات مالية

اذ  , يتطمب ان نؽضح الدرجات الؽظيفية في ىذه السحافعات (الداعذي مؼ اإلرىاب  الستزررةالسحافعات )
على وكما مبين المحافظات  عدد منبعض مديرياتها  التابعة لفي التربية  رةمالكات وزال ادناه يبيؼ الجدو 

 :النحو االتي
 

 المجموع الشاغر المشغول الفعلي السنة التشكيل

 0721 1021 3322  3212 – 3217 مركز الوزارة 

 11027 7237 00020 3212 - 3217 المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى

المديرية العامة للتربية في محافظة صالح 
 الدين 

3217 - 3212 37722 3212 72072 

 73170 3273 77231 3212 - 3217 المديرية العامة للتربية في محافظة االنبار 

 30212 3202 31322 3212 - 3217 للتربية في محافظة كركوك الديرية العامة

 

بل وزارة مصادق عليها من ق 3212و 3217 لالعوام بينت وزارة التربية ان الدرجات الوظيفية لقد

من قبل وزارة المالية لغاية على المالك تم المصادقة لم ت 3232و  3213 لالعوام المالية اما بالنسبة

 للتعيين .   استغلت فإنهاالمذكورة  لالعوام ,اما بالنسبة للدرجات الشاغرةتاريخ الكتاب 

 


