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في العراق عدادينتائج الصفوف السادس اال  

 نظرة وتحليل 
(تستخدم األوراق البحثية المتنوعة من قبل هيأة رئاسة المجلس أو اللجان النيابية أو السيدات والسادة النواب لدعمهم في 

 أداء مهامهم النيابية حصراً)

 

 الباحث 

فراس جاسم موسى د.  
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؛ إذ تؤشر مدى  تعد االمتحانات إحدى أهم وسائل التقويم المعتمدة في القطاع التربوي والتعليمي   
نتائج هذه االمتحانات  تحددفي االنتقال من مرحلة التعليم العام الى التعليم العالي وأهلية الطالب 

بحسب الطاقة  ة الطالبرغبالى جانب القبول في الكليات والمعاهد خطط  ومعدالت الطلبة
العالم ينوع من وسائل أخذ  طور العلمي والتكنولوجي المتسارعلتلاالستيعابية للكلية او المعهد، لكن 

 لضمان تناسب خبرات الطالب معينة ؛ ضاف اختباراتات العامة ألى جانب االمتحانالتقويم فإ
كالمقابالت العلمية خرى كما وضعت وسائل أمع االختصاص الذي يرغب في االلتحاق به  الفعلية 

ن تعكس مستوى الطالب ومدى بمجملها الى ضمان أ وغيرها من الوسائل ؛ وتهدف هذه الوسائل
طالب المناسب وضع ال(بمعنى مناسبة قدراته وخبراته العلمية لالختصاص الذي يرغب االلتحاق به 

تعتمد نتائج  والتعليمية  المؤسسات  التربوية تأما في العراق فمازال) ،في المكان المناسب
و المعاهد كما لب والطاقة االستيعابية للكليات أالى جانب رغبة الطاالبكالوريا) (االمتحانات العامة  

وتعبيرها عن مستوى  ما يرتب على المعنيين جميعا االهتمام بمدى صدق هذه المعدالت بينا سابقا 
                                                                                       1.   الطالب الحقيقي 

فراس (د.التي تاتي بناء على طلب السيد النائب هذه الورقة   تعرضوفي هذا االطار        
نتائج طلبة السادس االعدادي عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية  )المسلماوي

)  وتحليلها ومعرفة منحى ٢٠٢٢-٢٠١٧المحصورة بين عامي  ( للفروع كافة لالعوام الدراسية
فمافوق)  التي حصل عليها الطلبة خالل االعوام المذكورة للخروج بحقائق  -% ٩٠المعدالت من (

رقمية ثم معرفة بعض األسباب الى أدت الى هذه النتائج التي قد الترجع لمستوى الطالب الحقيقي 
                                         . خرى معياريةمتحانه في ظروف أمية فيما لو تم اوخبراته العل

     أوال : نتائج االمتحانات العامة للصفوف السادس االبتدائي  قراءة احصائية : 

 -٢٠١٧خالل االعوام الدراسية الخمسة الماضية (  نسبا ومعدالت نتائج االمتحانات العامة وتتتفا  
                                       ) ويمكن عرضها في الجدولين االتيين : ٢٠٢٢-٢٠٢١/ ٢٠١٨

                                                                                                               
         

 

 

 

                                                           
 ينظر فراس جاسم موسى : معايير القبول في مؤسسات التعليم العالي ( ورقة مقارنة) ، ورقة احاطة غير منشورة ، دائرة البحوث  والدراسات ١ 

.٢٠٢٢النيابية  االمانة العامة لمجلس النواب العراقي ،    
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2)١جدول رقم (  

العلمية يبين نسب الطلبة الناجحين في الصفوف السادس االعدادي بحسب السنوات و الفروع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المديرية العامة للتقويم واالمتحانات ، كتاب صادر الى مجلس النواب / االمانة  –جميع البيانات الواردة في هذه الورقة وردت من وزارة التربية ٢ 

.٢٨/١١/٢٠٢٢، بتاريخ ٢٧٨٣٧/ ١١ع / ١٩العامة / دائرة البحوث والدراسات النيابية ، العدد    

نسبة 
 الناجحين%

 العام الدراسي الفرع

 

٢٠١٨ - ٢٠١٧ االحيائي ٤٨.٨٣  

 التطبيقي ٤٧.٧٣ 

 األدبي ٥٩.١٨

٢٠١٩- ٢٠١٨ االحيائي ٥٠.٢٨    

 التطبيقي ٥٠.٤٧

 األدبي ٥٧.٢٢

٢٠٢٠- ٢٠١٩ االحيائي ٦٣.٣٦  

 التطبيقي ٥٥.١٥

 األدبي ٧٧.١٦

  االحيائي ٤٧.٥٥

٢٠٢١- ٢٠٢٠  التطبيقي ٤٤.٨٢ 

 األدبي ٥٢.٢٤

٢٠٢٢- ٢٠٢١ االحيائي ٥٥.١٥  

 التطبيقي ٥٠.٤٤

 األدبي ٦٠.٣١
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)٢جدول (  

         والفروع فما فوق) في الصفوف السادس االعدادي بحسب - ٩٠يبين أعداد الطلبة الحاصلين على معدل (
  

 

 ٩٠نسبة المعدالت (
%فما فوق) الى اعداد 

 الناحجين

 

أعداد الطلبة 
الحاصلين على 

 - %٩٠معدل (
 فمافوق)

 

أعداد الطلبة 
 الناجحين

 

 الفرع

  

  

 العام   الدراسي

١٣.٥%    االحيائي ٧٤٤٧٩ ١٠٠٠٧ 

٢٠١٧ - 
٢٠١٨ 

٢%  التطبيقي ٤٤١٤٨ ٧٦٤ 

٠.٥ %  األدبي ٦٧٨٩٧ ٣١٦ 

١٤% - ٢٠١٨ االحيائي ٩٢١٤٠ ١٣٠٧٨ 
٢٠١٩ 

١%  التطبيقي ٣٩٦٤٨ ٤٤٦ 

٠.٠٣%  األدبي ٦٢١١٤ ٢٠ 

٢٤% - ٢٠١٩ االحيائي ١٤١٧٢٩ ٣٣٧٧٥ 
٢٠٢٠ 

٦%  التطبيقي ٤٨٦٨٣ ٢٨٢٣ 

١%  األدبي ٩٠٨٧٩ ١٠٤٧ 

١٩%   االحيائي ٩٣٨٩٠ ١٧٦٧٠ 

٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ 

٣.٥%  التطبيقي ٣٠٠٢٣ ١٠١٥ 

١.٥%  األدبي ٥٢٤١٢ ٧٤٤ 

١٦% - ٢٠٢١ االحيائي ١٣١٣٧٨ ٢٠٦٨٠ 
٢٠٢٢ 

٦%  التطبيقي ٣٠٧١٠ ١٩٣٥ 

٢%  األدبي ٥٣١٠٢ ١٠٤٨ 
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  ) ما يأتي٢‘١يتضح لنا من الجدولين (

) ٢٠٢٢-٢٠١٧أن نسب نجاح طلبة السادس االعدادي للفروع كافة  لألعوام الدراسية الخمس(   -١
، وهي نسب متباينة ولوحظ أن ذروة ارتفاع نسبة الناجحين كانت قي  %)٦٣ -٤٧انحصرت بين (
وأن نسب النجاح في الفرع األدبي تفوقت على نسب النجاح في م ) ٢٠٢٠ -٢٠١٩العام الدراسي (

. الفرعين االحيائي والتطبيقي   

في الحصول  بالمرتبة األولىفي كل االعوام الخمسة المذكورة  حلواأن طلبة الفرع االحيائي  -٢
فما فوق) يليهم طلبة الفرع التطبيقي وحل طلبة االدبي في المرتبة االخيرة . -% ٩٠على معدل (  

تبين لنا أن المعدالت الجمالي الطلبة تصاعدت سنويا خالل االعوام الدراسية المذكورة كما يأتي  -٣
% .٦.٦) : ٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسي ( -أ  

%.٧) :   ٢٠١٩- ٢٠١٨العام الدراسي ( -ب  

%.٢٠.٨) : ٢٠٢٠ -٢٠١٩العام الدراسي (  -ج  

%.١١) : ٢٠٢١-٢٠٢٠العام الدراسي (  -د  

% .١١) : ٢٠٢٢-٢٠٢١العام الدراسي ( -هـ  

الحاصلين خرى بنسبة ) تصدر األعوام األ٢٠٢٠ - ٢٠١٩ام الدراسي (ويتضح لنا أن الع        
ومن خالل ماتقدم  تقريبا ، أضعاف لثالثةالضعفين وا بينتراوحت % فما فوق) إذ  ٩٠على معدل (

 في العام الدراسي عداد الناجحين ومعدالتهم غير المتناسبة مع الخط البياني أليتضح لنا أن الزيادة 
بقية االعوام الدراسية الخمسة  المذكورة اليمكن أن تعزى الى خبرات  قياسا  ٢٠٢٠ -٢٠١٩

زى ألسباب أخرى من أهمها تعرض العراق الى لكن يمكن أن تع، ومعارف ومهارات الطلبة فقط 
اتخذها مجلس الوزراء ووزارة من قرارات  ام وما صاحبه٢٠٢٠جائحة (كورونا) في مطلع العام 

                                                                                              منها :التربية 

 التعليم االلكتروني  من ثم التعليم المدمج و واعتماد ايقاف التعليم الحضوري  -١
 االمتحانات االلكترونية .

تكييف المناهج الدراسية. -٢  
مما خلق فسحة زمنية ؛ مادتين في األسبوع الواحد وجعلها تغيير جدول االمتحانات  -٣

 كبيرة لدراسة المادة االمتحانية .
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اب المدرسي ولم توضع أسئلة فكرية تبين سئلة وورودها من محتوى الكتسهولة األ -٤
 استعداد الطلبة  لنمط معين من  فضال عن تعود الطلبة على الفروقات الفردية بين الطلبة

. يكتنفه بعض الصعوبات ثم ووردها سهلة مكنتهم من االجابة بشكل أفضل  سئلة األ  
 

مما أطال مدة المراجعة .تمديد وقت االمتحانات المعتادة ؛ إذ وصلت الى الشهر الثامن  -٥  
 

يمكن أن يكون هناك تساهال في تصحيح االسئلة مراعاة لظروف الطلبة في حينها  -٦
 خاصة في األسئلة المقالية .

يمكن أن تتسبب اسباب أخرى في زيادة المعدالت منها : و  
المعدالت . زيادة يتناسب طرديا معبما زيادة أعداد الطلبة  -١  
االمتحانية .تسرب األسئلة  -٢  
. خاصة الوسائل االلكترونية ضعف الرقابة وتطور وسائل الغش -٣  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 مجلس النواب العراقي
 دائرة البحوث والدراسات النيابية 

 قسم البحوث
 

6 - 6 
 د.فراس جاسم موسى 

 

 

 

 

 المصادر :

فراس جاسم موسى : معايير القبول في مؤسسات التعليم العالي ( ورقة مقارنة) ، ورقة احاطة غير  -١
٢٠٢٢ منشورة ، دائرة البحوث  والدراسات النيابية  االمانة العامة لمجلس النواب العراقي ،   

النواب / االمانة العامة / المديرية العامة للتقويم واالمتحانات ، كتاب صادر الى مجلس  –وزارة التربية  -٢
  .٢٨/١١/٢٠٢٢، بتاريخ ٢٧٨٣٧/ ١١ع / ١٩دائرة البحوث والدراسات النيابية ، العدد 


