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Waladu project – 2nd Local stakeholder’s workshop report

Held and organized by:
- Professor Dr. Alaa Abdul Hussein Rasoul (chair)
- 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
- Presidency of the University of Baghdad
- Iraqi Ministry of Education – Curriculum Department
- Iraqi Ministry of Culture and Tourism
- State Board of Antiquities and Heritage (SBAH)

Presentations and discussion
The session was chaired by Professor Dr. Alaa Abdul Hussein Rasoul, President of the University
of Baghdad. The meeting started with an introduction by Professor Dr. Alaa Abdul Hussein Rasoul,
who spoke about the importance of the European academic experience in improving the skills of
Iraqi teachers in various fields, including archaeology and history. Both disciplines are linked with
and cannot be separated from each other. They played an important role in the history of humanity,
as other relevant disciplines such as chemistry, mathematics and medical science did. and
concluded. The President of the University of Baghdad also assured his personal support to all the
Iraqi scholars from the University of Baghdad which participate to the Senior and Junior training in
the European academic institutions in the frame of the WALADU project.
The workshop discussed the stages of implementation of the EU project (WALADU), which aims
at developing BA courses in archeology and ancient history. The discussion focused on the different
activities foreseen by the project to improve BA courses, including new or developed teaching
units, new internship programs and the potential stakeholders. However, while potential
stakeholders from public institutions have been identified and are willing to cooperate in the
internships programs, no private institution participate to the meeting, although some Shrines
showed some interest.
WALADU project representatives from the University of Baghdad presented the project and
provide various suggestions on different aspects of the WP1 and WP2.

Prof. Dr. Nawala Al -Mutawally gave an presentation of the nature of the European project and the
dates of submission of the project by teachers and researchers in the departments of archeology and
history for trainings and the need to benefit from European professional academic experience
throughout the years 2017, 2018 and 2019.
Prof. Dr. Laith Shaker gave a speech on the focus of the WALADU project on the training of Iraqi
professors and researchers. He also illustrated the member of the EU teams and their roles.

Recommendations
During the 2nd workshop with the stakeholders, several issues and recommendation have been
discussed:
1. The trainings and the new teaching units developed should respond to the needs of public
institutions and the job market in general.
2. The need to cooperate with the State Board of Antiquities and Heritage (SBAH) for internships
activities thus accommodating a number of BA student of archeology and ancient history for
training in Summer.
3. The need to have a third workshop in January 2018 at the Faculty of Arts in order to also involve
private stakeholders.

تقرير عن ورش عمل أصحاب المصلحة المحليين واألطراف الفاعلة في
جامعة بغداد في إطار مشروع والدو "مشروع بناء القدرات األوروبية والدو"
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كلية اآلداب  -جامعة بغداد

مشروع واالدو  -تقرير ورشة عمل أصحاب المصلحة المحليين واألطراف الفاعلة الثاني

عقد ونظم من قبل:
 األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين رسول (رئيس) األستاذ الدكتور صالح الجابري (رئيس) األستاذة الدكتورة نواله المتولي األستاذ الدكتور ليث شاكر األستاذ الدكتور منذر عبد الملك أستاذ مساعد هيثم الزبيديالوكاالت الحكومية المدعوة:
 رئاسة جامعة بغداد وزارة التربية العراقية  -قسم المناهج وزارة الثقافة والسياحة العراقية مجلس الدولة لآلثار والتراثالعروض والمناقشات:
ترأس الجلسة األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين رسول رئيس جامعة بغداد .بدأ اللقاء بمقدمة األستاذ الدكتور
عالء عبد الحسين رسول الذي تحدث عن أهمية التجربة األكاديمية األوروبية في تحسين مهارات المعلمين
العراقيين في مختلف المجاالت بما في ذلك علم اآلثار والتاريخ اللذان يرتبطان مع بعضهما البعض وال يمكن
فصلهما واللذان لعبا دورا هاما في تاريخ البشرية ،كما فعلت التخصصات األخرى ذات الصلة مثل الكيمياء
والرياضيات والعلوم الطبية .أكد رئيس جامعة بغداد أيضا على دعمه الشخصي لجميع العلماء العراقيين من
جامعة بغداد الذين شاركوا في التدريب في المؤسسات األكاديمية األوروبية في إطار مشروع "والدو".
ناقشت ورشة العمل مراحل تنفيذ مشروع االتحاد األوروبي (والدو) الذي يهدف إلى تطوير مقررات
البكالوريوس في علم اآلثار والتاريخ القديم .ركزت المناقشة على األنشطة المختلفة التي يتبناها المشروع
لتحسين المنهج الدراسي لمرحلة البكالوريوس ،بما في ذلك إنشاء وحدات تعليمية جديدة أو تحسين الموجودة،
وعقد برامج تدريب داخلي واالطراف الفاعلة المحتملين .وعلى أية حال ،في حين تم تحديد أصحاب المصلحة

المحتملين من المؤسسات الحكومية وهم بطبيعة الحال على استعداد للتعاون في برامج التدريب الداخلي ،فإنه لم
تشارك أي مؤسسة خاصة في االجتماع ،على الرغم من أن بعضهم أظهر بعض االهتمام.
قدم ممثلو مشروع والدو من جامعة بغداد اقتراحات مختلفة حول جوانب مختلفة من ورشات العمل األولى
والثانية.
قدمت الدكتورة نوالة المتولي عرضا لطبيعة المشروع األوروبي وتواريخ تقديم المشروع من قبل المعلمين
والباحثين في أقسام علم اآلثار والتاريخ للتدريبات والحاجة إلى االستفادة من الخبرة األكاديمية المهنية
األوروبية خالل السنوات  8102و  8102و .8102
وألقى األستاذ الدكتور ليث شاكر كلمة عن أهداف مشروع "والدو" على تدريب األساتذة والباحثين العراقيين
كما وضح دور األعضاء في االتحاد األوروبي.
التوصيات:
وخالل ورشة العمل الثانية مع األطراف الفاعلة ،نوقشت عدة قضايا وتوصيات:
 .0ينبغي أن تستجيب الدورات التدريبية والوحدات التعليمية الجديدة إلى احتياجات المؤسسات العامة
وسوق العمل بوجه عام.
 .8الحاجة إلى التعاون مع مجلس الدولة لآلثار والتراث في أنشطة التدريب وبالتالي استيعاب عدد من
طالب البكالوريوس في علم اآلثار والتاريخ القديم للتدريب في الصيف.
 .3الحاجة إلى عقد ورشة عمل ثالثة في يناير  8102في كلية اآلداب من أجل إشراك أصحاب المصلحة
من القطاع الخاص.

Professor Dr. Alaa Abdul Hussein Rasoul and Professor Dr. Salah Al-Jabri
introducing the meeting.

Public stakeholders and members of WALADU project attending the 2nd Workshop.

Professor Dr. Alaa Abdul Hussein Rasoul and Professor Dr. Salah Al-Jabri
discussing with public stakeholders.

