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Waladu project - Local stakeholder’s workshop report

Held and organized by:
- Professor Dr. Salah Al-Jabri (chair)
- Professor Dr. Nawala Al-Mutawalli
- Professor Dr. Layth Shaker
- Professor Dr. Munther Abdul Malik
- Assistant Professor Haitham Al-Zubaidy

Government agencies invited
- Iraqi Ministry of Higher Education
- Iraqi Ministry of Education
- Iraqi Ministry of Culture and Tourism
- Iraqi Archeological Authority (SBAH)

Main issues and recommendations
The session was chaired by Professor Salah Al-Jabri, Dean of the Faculty of Arts, at the Institute of
Archaeology. The meeting started with an introduction of the participants about the nature of the
European project and the importance of archeology and the Iraqi history of human civilization and
the necessity of cooperation of the institutions together to train, and accommodate the
undergraduate graduated students of archeology and history departments. Several issues and
recommendation have been discussed:
1. The representative of the Ministry of Education, Dr. Falah Al-Qaisi, Director General of
Education of Rusafa in Baghdad, underlined the importance of the History Department in
supporting the educational institutions to teach the ancient Iraqi history and as a mediator on the
importance of Iraqi archeology.
2. Dr. Esraa Al-Ani, from the Department of Curriculum in the Ministry of Higher Education, spoke
about the importance of the effects of Iraq and the inclusion of the curriculum in the history
curriculum for the intermediate and secondary stages, especially by adding photographs and
historical and illustrative maps in history books. In this regard Dr. Esra referred to the Ministry of
Education's readiness to accommodate a number of graduates Archeology as a graduate of the
Department of History in teaching tasks.

3. The representative of the Municipality of Baghdad spoke of the importance of the Iraqi
monuments and history and the necessity to improve the capacities and skills of BA students in
order to be able to enter the job market. The Municipality of Baghdad annually celebrates on the
day of the foundation of Baghdad and sponsors a number of archaeological sites in coordination
with the Ministry of the Interior to protect them
4. The representative of the Iraqi Archeological Authority (SBAH) underlined the importance of
Iraqi archaeology and the possibility of allowing BA students to participate to their activities during
the summer holidays as internships.
The workshop participants agreed to hold a second workshop in May 2017 and invite additional
government institutions from the Ministry Culture, representatives from the Ministry of Interior and
Education as well as private employers to expand the training and employment opportunity of
trainees and graduates in the labor market.

تقرير عن ورش عمل األطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة المحليين
في جامعة بغداد في إطار مشروع والدو

ورشة العمل األولى  62مارس 6102
كلية اآلداب  -جامعة بغداد

مشروع والدو  -تقرير ورشة عمل األطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة المحليين

عقد ونظم من قبل:
 أ.د صالح الجابري (رئيس) أ.د ناواال المتولي أ.د ليث شاكر أ.د منذر عبد الملك أستاذ مساعد هيثم الزبيديالوكاالت الحكوكية المدعوة
 وزارة التعليم العالي العراقية وزارة التربية والتعليم العراقية وزارة الثقافة والسياحة العراقية الهيئة األثرية العراقيةالقضايا والتوصيات الرئيسية:
ترأس الجلسة األستاذ صالح الجابري عميد كلية اآلداب بمعهد اآلثار .بدأ االجتماع بمقدمة عن طبيعة المشروع
األوروبي وأهمية علم اآلثار والتاريخ العراقي للحضارة اإلنسانية وضرورة التعاون بين المؤسسات لتدريب
واستيعاب الطالب الجامعيين المتخرجين من قسم اآلثار والتاريخ .وقد نوقشت عدة قضايا وتوصيات:
 .0أكد الدكتور فالح القيسي مدير عام التربية والتعليم في الرصافة في بغداد على أهمية قسم التاريخ في
دعم المؤسسات التعليمية في تدريس التاريخ العراقي القديم.
 .6تحدثت د .إسراء العاني من قسم المناهج في وزارة التعليم العالي عن أهمية آثار العراق وإدراج منهج
التاريخ في المناهج التدريسية للمرحلة المتوسطة والثانوية .وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة إسراء إلى
استعداد وزارة التربية والتعليم لتوظيف عدد من خريجين علم اآلثار في الوزارة كمدرسين تاريخ.

 .3تحدث ممثل بلدية بغداد عن أهمية اآلثار والتاريخ العراقي وضرورة تحسين قدرات ومهارات طلبة
البكالوريوس من أجل التمكن من دخول سوق العمل .تحتفل بلدية بغداد سنويا في يوم تأسيس بغداد
وترعى عددا من المواقع األثرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لحمايتها.
 .4أكد ممثل الهيئة األثرية العراقية على أهمية علم اآلثار العراقي وإمكانية السماح لطلبة البكالوريوس
بالمشاركة في أنشطتهم خالل العطلة الصيفية كمتدربين.
وفي نهاية ورشة العمل وافق المشاركون على عقد ورشة عمل ثانية في أيار  /مايو  6102ودعوة مؤسسات
حكومية إضافية من وزارة الثقافة وممثلين عن وزارة الداخلية والتعليم فضال عن أرباب عمل من القطاع
الخاص لتوسيع فرص التدريب والتوظيف للمتدربين والخريجين في سوق العمل.

Professor Dr. Salah Al-Jabri introducing the meeting.

Public stakeholders and members of WALADU project attending the 1st Workshop.

