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نشاطات الدائرة الثقافية
المؤتمر السنوي الثالث للدوائر الثقافية
برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ الدكتور قصي السهيل المحترم أقامت دائرة البعثات والعالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي المؤتمر السنوي الثالث للدوائر الثقافية في يومي  19-18من أذار الجاري.
ويهدف المؤتمرالى االطالع على مهام ونشاطات الدوائر الثقافية  ،و التط وير االداري  ،ومناقشة العديد من االمور لما يخدم بلدنا العراق المعطاء.
وألتقى معالي الوزير بالمؤتمرين والقى كلمة قيمة وضح فيها خطط الوزارة من أجل رفعة وتقدم العراق وأكد على تنفيذ البرنامج الحكومي بكل دقة .وألقى وكيل
الوزارة للشؤون العلمية والعالقات الثقافية الدكتور سالم حسن خوشناو كلمة في المؤتمر اشاد فيها بدور الملحقيات الثقافية مؤكدا بان « الطلبة الدراسين في الخارج
يمثلون ثروة علمية يجب تذليل الصعوبات كافة التي تواجههم في الدول التي يدرسون فيها.
وألقى الدكتور امجد عبد النبي السواد مدير عام دائرة البعثات والعالقات الثقافية كلمة في هذا المؤتمر قال فيها «ان المؤتمر يتبنى الرؤى والمتغيرات التي رسمتها
الوزارة ضمن استراتيجيتها الجديدة والمنسجمة مع البرنامج الحكومي.
هذا ومثل المستشار الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين الملحقية الثقافية في لندن في المؤتمر الذي ناقش البرنامج الحكومي واهدافه بإدخال الجامعات العراقية
ضمن التصنيفات العالمية  ،وبرامج التوأمة  ،وبرامج التبادل الثقافي المشترك .كما تم التاكيد في المؤتمر على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم
كل ما يجب تقديمه من اجل ان يعود طلبتنا المبتعثين الى العراق محملين بالعلم والخبرات الجديدة لخدمة البلد.

المستشار الثقافي يستقبل وفد من جامعة بليموث Plymouth

استقبال وفد من جامعة بانغر  Bangorفي الدائرة الثقافية

إستقبل السيد المستشار الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين في مكتبه في
الملحقية الثقافية في لندن في يوم الثالثاء  26–03–2019وفدا من في جامعة
بليموث متمثال بالبروفيسورة  Roberta Mockمديرة كلية الدكتوراه في
جامعة بليموث  ،والدكتور  Chris Laversمن كلية العلوم والهندسة في
جامعة بليموث  ،والبروفسور وليد الموراني Waleed Al-Murrani
مسؤول توظيف طالب الدراسات العليا الدوليين من العراق ودول اخرى في
جامعة بليموث.
وتركز الحوار بينهما حول ايجاد فرص للزماالت البحثية لالكاديمين العراقيين
لمدة  12-6شهرا لغرض تطوير مهارات التدريسي العراقي وزيادة الوعي من
ناحية تطوير البرامج البحثية  ،والكتابة العلمية  ،والنشر بالمجالت العالمية
الرصينة  ،واالطالع على المناهج الدراسية الحديثة  ،والبرامج التعليمية
والتربوية بالجامعات البريطانية  .باالضافة الى االطالع على الجانب التطبيقي
للبحوث العلمية من خالل زيارة المعامل  ،والمصانع ،والمختبرات التي ترتبط
مع الجامعة ببرامج بحثية متطورة.
وجرى االتفاق على اعداد صيغة للتعاون الجاد في هذا المجال بما يخدم مسيرة
التعليم العالي والبحث العلمي المتطورة .و كما وتم االتفاق على قيام المستشار
الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين بزيارة الجامعة لغرض إستكمال
المناقشات وإنضاجها مع رئاسة جامعة بليموث.

إستقبل السيد المستشار الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين في مكتبه في
مقر الدائرة الثقافية في لندن في يوم الخميس 2019–03-28وفدا من في جامعة
بانغر  Bangor Universityمتمثال بالمسؤولة الدولية في جامعة بانغر
 ،Bangor Universityوممثل عن كلية الهندسة االلكترونية في جامعة بانغر
.Bangor University
وتركز الحوار بينهما حول تنفيذ البرنامج الحكومي والذي يخص وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ودور الملحقيات الثقافية بتنفيذه .كما تركز محور االجتماع
حول توفير زماالت بحثية لالكاديمين العراقيين لمدة  12-6شهرا في جامعة بانغر
وذلك لالطالع على احدث التقنيات المستخدمة  ،وللتعرف على أساليب البحث
العلمي  ،والنشر في المجالت العلمية العالمية ذات معامل التأثير العالي Impact
).Factor (IF
هذا وابدت جامعة بانغر  Bangor Universityاستعدادها للتعاون في هذا
المجال اذ ستقوم بتوجيه رسالة للملحقية الثقافية في لندن تعلن فيها عن استعدادها
الستقبال االكاديمين العراقيين في الجامعة .وكذلك جرى الحديث عن برامج التؤامة
وعمل رسائل تعاون مشترك بين الجامعات العراقية والجامعات الحكومية منها
واالهلية وأبدت جامعة بانغر  Bangor Universityترحيبها بذلك وسيتم
التواصل من أجل تنفيذ ذلك.

+44(0)207 3702940

www.iraqiculturalattache.org.uk

4 Elvaston Place, London SW7 5QH

Iraqi Cultural Attaché – London

الدائــرة الثقــافية العراقيـة – لنــدن
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الصفحة -2-

آذار 2019

المستشار الثقافي يستقبل ممثل المجلس البريطاني British Council
استقبل السيد المستشار الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين في مكتبه في الملحقية الثقافية في
لندن يوم االربعاء المصادف  2019-3-13الممثل عن المجلس الثقافي البريطاني البروفسور Colin
.Raban
وتركز الحديث بينهما حول مراحل تقدم التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات العشر االخيرة ،
ودور الطلبة المبتعثين لتطوير التعليم العالي والجامعات العراقية بعد رجوعهم الى العراق ،
والنشاطات التي قامت بها الملحقية الثقافية في لندن مع الجامعات البريطانية  ،وحول كتابة صيغ التفاهم
المشترك بين الجامعات البريطانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي شملت التبادل العلمي
بين الطرفين من حيث المواد العملية  ،وتطوير المناهج الدراسية والبحوث العلمية  ،وقبول الطلبة
العراقيين في الجامعات البريطانية مع عمل تخفيض لالجور الدراسية لكل من الطلبة المبتعثين وطلبة
النفقة الخاصة.
وتم اقتراح اقامة مذكرات تفاهم بين الجامعات العراقية والبريطانية لتطوير أنشطة المجرى الثالث وهي
أنشطة يقيمها االكاديميون الى جانب االنشطة االساسية وهي التدريس المجرى االول  ،والبحث
المجرى الثاني
الثاني .اذ تشمل أنشطة المجرى الثالث التواصل مع الشركات التجارية بما في ذلك دورات التطوير المهني  ،والعمل مع المؤسسات الحكومية والقطاع العام
المجرى
والخاص .اذ يشمل ذلك إقامة معارض ودعم المتاحف والتراث والمشاريع البحثية على سبيل المثال.
كما تمت مناقشة مشكلة الفيزا للقدوم الى بريطانيا التي يواجهها الطلبة العراقيين ألكمال دراستهم في الجامعات البريطانية واالساتذة العراقيين الكمال مشاريعهم
البحثية ومحاولة تسهيل ذلك من قبل الجانب البريطاني .وتخلل الحوار امكانية الجامعات العراقية فتح فرع لهم داخل العراق بحيث يعتبر فرع اقليمي ألستتقطاب
الطلبة ألكمال دراستهم داخل العراق بدال من السفر الى بريطانيا ومواجهة عقبة الفيزا  ،وغالء المعيشة  ،واالجور الباهضة في بريطانيا.
كما واقترح السيد المستشار على المجلس الثقافي البريطاني اقامة مؤتمر في العراق لجميع الطلبة العراقيين خريجي الجامعات البريطانية لالستفادة من تجاربهم
وخبراتهم خالل فترة دراستهم في المملكة المتحدة وكيفية االستفادة منها لعكسها على واقع التعليم العالي العراقي باالضافة الى مقترح تطوير قسم اللغة االنكليزية في
الجامعات العراقية ولجميع طلبة الدراسات االولية والعليا لرفع مستوى اللغة االنكليزية وبشكل خاص اللغة االنكليزية لالغراض االكاديمية.
هذا واقترح السيد المستشار الثقافي ايضا التفاوض مع الجامعات البريطانية لمنح زماالت مجانية للطلبة العراقيين وبصورة سنوية لبناء جسور التواصل بين
الجامعات البريطانية والعراقية .واختتم اللقاء بمناقشة وضع خطة ألستقبال االكاديمين العراقيين ضمن البعثات البحثية واعداد برنامج خاص بذلك.

المستشار الثقافي يستقطب الشباب العراقيين المبدعين الذي ترعرعوا بعيدا عن وطنهم األم
عقدت الملحقية الثقافية في لندن في يوم الجمعة الموافق االول من اذار  ٢٠١٩ورشة عمل مع ابناء العراق المبدعين في المهجر من الذين ولدوا او قدموا الى المملكة
المتحدة بعمر صغير.
وافتتح السيد المستشار الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين ورشة العمل بكلمة ترحيبية بالحضور الكرام  ،وتضمنت عرض نبذة عن عمل وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ودورها في دعم وتطوير البلد من الناحية العلمية والتربوية  ،والخطط المستقبلية التي تقوم بها من اجل النهضة العلمية والبحثية لخدمة العراق
المعطاء.
كما وتلت ورشة العمل ج لسة للحوار المفتوح لالستماع الى احتياجات ومشاريع واحالم شباب العراق في المهجر  ،وكيفية مساعدتهم من خالل الملحقية الثقافية في
لندن .وتم طرح العديد من التجارب الناجحة لبعض الشباب العراقيين  ،والحوار حول آلية نقل هذة التجارب الى بلدنا العراق الغالي لغرض االستفادة منها.
وكما وعرضت بعض الصور عن اهم الشواخص الحضارية التاريخية والعصرية في الوطن األم العراق.

نصائح وارشادات
 ننصح طالبنا االعزاء بان تبذلوا قصاره جهدكم لنشر بحوثكم في مؤتمرات ومجالت علمية رصينة ،كذلك نشر اي نتائج تتوصلون
اليها خالل فترة دراستكم للدكتوراه ،الن ذلك سوف يدعم اطروحتكم بشكل كبير يوم المناقشة واليعطي فرصة للممتحنين بتقليل من
شأن اطروحتكم.
 نهيب بطلبتنا الذين يرومون بالدراسة في المملكة المتحدة التواصل مع دائرتنا الثقافية في لندن لغرض تزويدهم بالمعلومات حول
الجامعات البريطانية ورصانتها حسب االختصاص.
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