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نشاطات
مركز أبحاث الطفولة واألمومة
للعام الدراسي 2017-2016
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اشراف
االستاذ الدكتور

اعداد
املدرس املساعد
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تقديم
يسعى مركز ابحاث الطفولة واالمومة /جامعة ديالى إلى الريادة في البحث العلمي المتخصص في
قضايا الطفل والمرأة العراقية واالرتقاء بهما من خالل تقديم باقة من الخدمات البحثية ألصحاب القرار
الخاص بقضاياهما  ،وتطبيق البرامج التنموية التي تمكن العاملين معهما على صياغة الهوية الوطنية التي
تمتعهما بالكفاية والصحة النفسية  ،كي يكونوا إفراداً منتجين في المجتمع .
ولتحقيق ذلك يقوم الباحثين بعد خطة بحثية متنوعة تتضمن ( ندوات  ،محاضرات  ،دورات تدريبة ،
ورش عمل  ،حلقات نقاشية ) يسعى الى تنفيذها خالل العام وفي هذا الكتيب اهم النشاطات المنجزة داخل
الخطة البحثية وخارجها التي قام بها باحثي المركز التي تحقق بنسبة ( )%100تميزت بنجاحات باهرة .
وقد تميز هذا العام على سابقيه بقيام المركز باجراء اعمال مشتركة مع مديرية صحة ديالى اذا قدموا
معا ندوة موسعة عن اهم الظواهر المعاصرة اال وهي ظاهرة االنتحار في محافظة ديالى و مرض التوحد
وتم التنسيق مع مديرية التربية فيها فضالً عن قيام الكادر البحثي في المركز بتوزيع مبالغ مالية على االطفال
االيتام طالت حتى مدارس النازحين في عموم المحافظة بدال من االحتفال بهم في يوم اليتيم .
وقد قمنا باعداد هذا الكتيب كتوثيق لتلك لنشاطات والنجاحات المميزة التي قام بها الكادر المختص
وفي الختام البد من اإلشادة بالجهود المخلصة التي ساندت المركز للنهوض بمهامه الجسيمة السيما االستاذ
الدكتور عباس فاضل الدليمي رئيس جامعة ديالى المحترم والسادة مساعدي رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية
والعلمية وهم االستاذ الدكتور عامر محمد إبراهيم واألستاذة المساعدة الدكتورة منتهى عذاب ذويب
المحترمون.

6

رؤية ورسالة وأهداف مركز أبحاث الطفولة و األمومة
أوالً -:الرؤية
السعي إلى الريادة في البحث العلمي المتخصص في قضايا الطفل والمرأة العراقية
ثانياً -:الرسالة
االرتقاء بالطفل والمرأة العراقية من خالل تقديم باقة من الخدمات البحثية ألصحاب
القرار الخاص بقضاياهما  ،وتطبيق البرامج التنموية التي تمكن العاملين معهما على صياغة
الهوية الوطنية التي تمتعهما بالكفاية والصحة النفسية  ،كي يكونوا إفراداً منتجين في المجتمع
ثالثاً -:أهداف
أ -خدمة أغراض البحث العلمي في المجاالت آالتية :
 تشكيل نواة لوحدة معلومات متخصصة بالطفولة واألمومة. تحديد حاجات األطفال الراهنة والمستقبلية ورسم أولويات العمل المالئمة لها تحديد احتياجات األمهات وما تعانيه من أوضاع مختلفة على المستويات الصحيةواالجتماعية والتربوية .
 أجراء بحوث ذات صلة بتطوير نمو األطفال والمشكالت التي تواجههم . -تقديم خدمات استشارية للباحثين في مجالي الطفولة واألمومة .
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ب -خدمة المجتمع في المجاالت اآلتية :
 فتح قناة اتصال بين المركز والجامعات والمراكز المتخصصة في الوطن العربي والعالملغرض تبادل الخبرة والمعلومات في مجالي الطفولة واألمومة.
 تقديم االستشارات النفسية والتربوية والصحية للمؤسسات االجتماعية . تنظيم البرامج التدريبية لالختصاصين العاملين مع األطفال العاديين وغير العاديين. إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بمرحلة الطفولة وقضايا األمومة المعاصرة . -صياغة المشروعات والبرامج التحديثية في مجالي الطفولة واألمومة .
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محارضة علمية
ثقافة التسامح يف املجتمع العراقي

برعاية السيد مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح اقام
مركز ابحاث الطفولة محاضرة علمية عن (( ثقافة التسامح في المجتمع العراقي)) القتها
الدكتورة ((وسن عبد الحسين)) التدريسية الباحثة في مركز االبحاث تراست الحلقة الدكتورة حذام
خليل حميد وذلك في يوم االربعاء الموافق  2016-5-11بينت فيها حاجة المجتمع الى ثقافة
التسامح في المجتمع كإحدى الضرورات االجتماعية في الواقع العراقي المعاصر سيما بعد ان
اخذت ظاهرة العنف تهدم العالقات االجتماعية وخرجت المحاضرة بالعديد من التوصيات
منها-:
 .1حث االباء على نشر ثقافة التسامح والحوار المناسبة بين االبناء داخل االسرة.
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 .2حرص الوالدين على اقامة عالقات سليمة مع االبناء قائمة على التسامح والحوار
واالحترام المتبادل وتقبل الراي االخر والتخلي عن العالقات القائمة على التسلط
واالستبداد في الراي.
 .3غرس القيم الدينية التي جاء بها الدين االسالمي الحنيف.
 .4تضمين مهارات التسامح في المق اررات الدراسية في المراحل االبتدائية.
 .5اقامة الدورات والندوات وورش العمل تهدف الى تنمية مهارات التسامح للفئات المختلفة
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ندوة علمية
التغذية للمرأة الحامل

برعاية السيد مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة  /جامعة ديالى االستاذ الدكتور صالح
مهدي صالح وضمن نشاطاته العلمية اقام مركز ابحاث الطفولة واالمومة محاضرة علمية
بعنوان ( التغذية للمرأة الحامل ) القاها الدكتور حيدر حميد وهيب من مركز صحة ديالى ،
وقدمته م .د .هيام سعدون عبود وبحضور تدريسيي المركز تناول السيد المحاضر عن العادات
الغذائية الصحية التي يجب ان تتناولها المرأة الحامل وما هو الغذاء الذي تتناوله من اجل
الحفاظ على معدالت نمو الجنين طوال فترة الحمل وكيفية اختيار الغذاء الصحي والتوازن الذي
يؤهلها لعملية الوالدة وما يتبعه في فترة الرضاعة هذا وتخلل المحاضرة مداخالت وتعليقات
واستفسارات اغنت المحاضرة وذلك في تمام الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الموافق
 2016/12/27على قاعة مركز ابحاث الطفولة واالمومة .
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ندوة علمية
الكشف املبكر عند االطفال بطيئي التعلم

برعاية السيد مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة  /جامعة ديالى (ا.د .صالح مهدي
صالح) ومن ضمن سلسلة النشاطات للمركز الثقافية اقام مركز ابحاث الطفولة واالمومة ندوة
علمية بعنوان ( الكشف المبكر عند االطفال بطيئي التعلم ) وقد ترأست الجلسة ( ا.م.د .سلمى
مجيد ) التدريسية في قسم التاريخ  /كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى وكانت الندوة على
ثالث محاور القاءها كل من ( م.د .اسماء عبد الجبار ) اذ تناولت صعوبات التعلم وماهي وما
طرق الكشف عنها في المحور االول و(م.د .حذام خليل حميد ) التي سلطت الضوء على بيان
من هم فئة بطيئي التعلم واألساليب المتبعة في تدريبهم في المحور الثاني اما المحور الثالث
فألقته ( م.م .اسماء عباس عزيز ) وكان على مظاهر صعوبات التعلم لدى االطفال وطرق
تشخيصهم وتضمنت الندوة حضور من المشرفين التربويين ومعلمي ومعلمات التربية الخاصة
التابعة لمديرية تربية ديالى كما تخللت الندوة اسئلة واستفسارات وتعليقات اغنت الندوة واسهمت
في بلورة عدد من الوصايا منها -:


نشر الوعي بين معلمي ومعلمات التربية الخاصة حول استخدام االساليب الحديثة
وضرورة توفر كفاءات تعليمية قادرة على الكشف المبكر عن االطفال بطيئي التعلم من
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الصفوف االولية بضرورة فتح قسم التربية الخاصة ضمن كلية التربية االساسية وكلية
التربية للعلوم االنسانية وضرورة توضيح هذه المشكلة في وسائل االعالم المرئية
والصوتية وذلك بعمل اعالنات تلفزيونية توعوية لألسرة والمجتمع بغية الكشف المبكر
عن هذه الصعوبات خدمة للمجتمع وللعملية التربوية.
وذلك في تمام الساعة من يوم االحد الموافق  2017/1/15وعلى قاعة مركز ابحاث
الطفولة واال مومة.
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ندوة علمية
عن الثقافة الدوائية

ضمن سلسلة نشاطاته قامت م.د هيام سعدون عبود في مركز أبحاث الطفولة واألمومة /
جامعة ديالى ندوه علمية عن( الثقافة الدوائية واهميتها في المجتمع ) بأعتبار الثقافة الدوائية من
القضايا العامة المهمة في مجتمعنا والذي يرفع من المستوى الصحي للمواطن ،والتي تتضمن
الوقاية من االثار الجانبية لالدوية أو مضاعفاتها الناجمة عن سوء استخدام الجرعات الدوائية
اثناء فترة العالج أو كثرت استعمال بدون استشارة طبيخ وقد دارت الجلسة م.د هيام سعدون
عبود بحضور الدكتور الصيدالني بشار رياض السعدي والذي تحدث بدوره عن مايلي -:
-١تناول األدوية بشكل عشوائي دون استشارة الطبيب
-٢وأخذ جرعات دوائية إضافية اثناء فترة العالج .
-٣العادات الخاطئة وذلك من خالل أخذ األدوية بمشورة األصدقاء والجيران اختصا ار للوقت
وتقليل لنفقات
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 -٤االعتماد على األدوية الموجودة في صيدلية البيت وقد تكون قديمة أو ذات الصالحية
المنتهية مما يؤثر سلبا على صحة العائلة وخصوصا األطفال .وتحدث د .موفق أيوب محسن
عن فوائد األعشاب الطبية باعتبارها غذاء ودواء وتحدث عنها الرسو ل الكريم (ص)في الطب
النبوي بشكل مفصل وان األعشاب الطبية ليست مجرد معتقدات ورثناها عن االجداد بل تحتوي
هذه األعشاب على مركبات فعاله ذات خواص استطبابيه وتحدث عن فوائد العسل كغذاء ودواء
وتحدث عن الحجامة واهميتها واعتبر طب األعشاب هو عالجا مساعدا لألدوية الكيميائية
وِفي ختام توصلت هذه الندوة الى ما يلي:-
 -١العمل على دعم البرامج واالنشطة المهتمة بشأن استخدام الدواء عن طريق التأكد من كيفية
استخدام الدواء من المصادر الموثوقة :مثل مركز التوعية والتثقيف الدوائي ان وجد أو
الصيدليات التابعة لمراكز الرعاية الصحية االولية أو المستشفيات
-٢ضرورة توفير منتديات ارشادية لتوجيه وارشاد المواطنين بعدم استخدام األدوية الى بوصفة
طبية وكذلك تقديم معلومات في ايضاح فوائد ومخاطر االدوية
- ٣دور االعالم في تسليط الضوء على الثقافية الدوائية واهميتها و مخاطر كثرة استخدام
بعض االودية مثل المسكنات وادوية التخسيس وغيرها من األدوية والتي غالبا ما تؤخذ عن
طريق الخبرات واستشارات االصدقاء دون الدراية بالمضاعفات الجانبية.
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ندوة علمية
تربية االطفال عىل ثقافة تقبل للوصول اىل مدارس املستقبل ( الدمج
الشامل)

برعاية االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة/
جامعة ديالى قدمت المدرس المساعد وفاء قيس كريم الندوة العلمية الموسومة بـ((تربية
طفل الروضة على تقبل االخر المختلف للوصول الى مدرسة المستقبل الدامجة)) وذلك
اليوم االربعاء الموافق 2017-3 -15

وعلى قاعة المركز تناولت الندوة عدة

محاور اهمها من هو الطفل المختلف ؟ وما معنى قبول المختلف ؟ وما

اهداف التربية

على قبول االخر ؟ وما اهمية التربية على قبول االخر المختلف ؟ وما االمور التي تودي
الى االختالف وهل تقبل المختلف هل هو حاجة ام حق؟ وما هي مدرسة المستقبل ؟ وما
أهداف هذه المدرسة ؟ وما الفئات المستهدفة من الطالب لهذه المدرسة؟ وفي الختام
خرجت الندوة بالعديد من التوصيات منها
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التوصيات
 .1ان لألعالم دور خطير في موضوع تقبل المختلف ونشر ثقافة االختالف و فكرة
التسامح والحوار فيجب التاكيد على مواده االعالنية وبرامجه التي تحث االطفال على
تقبل المختلف.
 .2على االسرة تشجيع اطفالهم على تكوين عالقات مع االطفال المختلفين ( المعاقين
) واحترامهم.
 .3على المربية ان تكون قدوة لالطفال من خالل اظهار العطف واالحترام للطفل
المختلف ( المعاق ان وجد).
 .4على االسرة ان تشجع الطفل أن يثق بنفسه ،فالطفل الواثق من نفسه تزداد
احتماالت تقبله للفروق واختالفات القيم مع الغير.
 .5على الروضة اخذ االطفال االسوياء الى مراكز التربية الخاصة من اجل التفاعل
مع تلك الفئة.
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ندوة علمية
اضطراب التوحد االسباب والتشخيص والعالج

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى االستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي المحترم اقام مركز
ابحاث الطفولة واالمومة الندوة العلمية الموسومة ب( اضطراب التوحد االسباب والتشخيص
والعالج) وذلك اليوم االثنين الموافق  2015/4/3على قاعة المعلم في كلية التربية االساسية

وقد ت ارس الجلسة االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز االبحاث و كانت المدرس
المساعد وفاء قيس كريم مقررة الجلسة وقد ابتدأت الندوة بآية عطرة من الذكر الحكيم ومن ثم تم
عرض فلم بأهم نشاطات المركز لهذا العام وفلم عن مشاهير التوحد ومن ثم اعلن االستاذ
الدكتور صالح مهدي صالح عن البدء بالندوة التي ناقشت عدة بحوث وارواق علمية وفي
الختام خرجت الندوة بجملة من التوصيات اهمها
 ضرورة انشاء قاعدة بيانات حول مدى انتشار المرض في اطفال المحافظة للمؤسساتالطبية والتعليمية والمراكز البحثية.
 تكثيف المؤتمرات الطبية وورش العمل والدورات التدريبية وترجمة الكتب االجنبية من اجلالتعريف باضطراب التوحد وتشخيصه وكيفية التعامل معه.
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 وضع برامج لتدريب االسر على التعامل مع الطفل المصاب باضطراب التوحد في كافةمؤسسات المجتمع .
 ضرورة توسعة الخدمات المقدمة لهم وشموليتها من حيث كادر طبي وتدريبي مؤهل وتوفيراماكن رعاية لهم طب نفسي طب اطفال وطب مختص .
دعم البرامج االعالمية التي تساعد ع التوعية باضطراب طيف التوحد. ضرورة اشراك اولياء امور االطفال المصابين بهذا االضطراب مع المختصين النفسيينوالكوادر الطبية في رسم خطة رعاية للطفل والمشاركة فيها من خالل المتابعة وتقديم البيانات
الصحيحة عنه.
 ضرورة التأكيد على اهمية برامج التدخل المبكر للتخفيف من االضطراب وتعديل سلوكالطفل المضطرب.
 ضرورة انشاء وحدة مختصة بثقافة االسرة نحو التشخيص المبكر لطيف التوحدواالضط اربات النمائية االخرى وتثقيف امهات االطفال المصابين بالتوحد على كيفية تدريب
اطفالهم على المهارات الحياتية
 اعداد كوادر بشريه مؤهلة من خالل تدريس هذا االضطراب في معاهد اعداد المعلمينواقسام التربية الخاصة .
 -ضرورة تظافر الجهود المجتمعية من اجل تأهيل االطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.
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الندوة العلمية
ظاهرة االنتحار

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى االستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي المحترم

وبأشراف االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة نظمت كل
من م.م وفاء قيس كريم و م .د انسام اياد علي الباحثتان في

مركز ابحاث الطفولة

واالمومة /جامعة ديالى الندوة العلمية الموسومة ب ظاهرة االنتحار وقد تناولت الندوة المحاور
التالية
المحور الطبي  :حيث قدم ممثل دائرة صحة ديالى وسام سعدون شفيق ورقه علميه تبين دور
العوامل البيولوجية التي تدفع الشخص الى االقدام على االنتحار فضالً عن تحدثه عن

سيكولوجيا المنتحر مؤكداً ان سبب عدم وجود احصائيات عن نسبة االنتحار كونها تسجل في

قيد الوفيات ضمن فقرة اسباب اخرى للوفاة العتبارات مجتمعيه وقد اكد على ضرورة االهتمام

بها كونها تعد وباء متفشي ويتصف بالكتمان.
اما المحور الثاني المحور الجنائي حيث تفضل السيد الطائي نقيب الحقوقيين وفرع ديالى
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بتقديم ورقة حول القوانين والتشريعات العراقية الخاصة بالشخص المنتحر وقد اشار بعدم وجود
قانون يقضي بعقاب محاولي االنتحار او اسرة المنتحر.
اما المحور الثالث فكان النفسي التربوي حيث قام االستاذ الدكتور حاتم جاسم عزيز امين
مجلس الجامعة تطرق الى ان وسائل االنتحار وعدد حاالت االنتحار واشار الى اضرار
االنتحار على الفرد والمجتمع .
اما المحور الرابع فقد كان المحور االعالمي فقد تفضل االستاذ الدكتور جليل وادي حمود
استاذ في كلية الفنون بتقديم ورقة عن ظاهرة االنتحار ودور االعالم في الحد منها

من خالل عدم الترويج الى المواد الي ادت الى موت المنتحر وعدم المبالغة في نشر اخبار
المشاهير المنتحرين لكي ال يصبحوا قدوة لمتابعيهم .
اما المحور الخامس فكان في الجانب الشرعي فقدم االستاذ الدكتور ورقة عمل عن االنتحار
في الشريعة والقوانين االلهية الخاصة بالمنتحر وما يقع على ذوي المنتحر

اما المحور الفني فقدمت االستاذ مساعد دكتور يسرى عبد الوهاب ورقة عمل تطرقت فيها الى
امكانيه تشخيص الميول الى االنتحار من خالل الفن وتعبيره عن وحدته النفسية من خالل
رسوماته مما يجعل الفن وسيله للتفريغ االنفعالي ويمكن من خالله اتخاذ االجراءات الوقائية.
وفي نهاية الندوة اجريت مناقشة للمحاور الست وقد ادار النقاش االستاذ الدكتور
صالح مهدي صالح وهذا وقد حضر الندوة كل من عضو مجلس المحافظة امال
الربيعي والعميد الحقوقي محمد التميمي مدير مرور ديالى المحترم وعميد كليه الفنون الجميلة
الدكتور عالء شاكر المحترم وممثل عن و ازرة الشباب واساتذة من الجامعة وكما حضرها
مسؤولي الوحدات االرشادية في الجامعة كافة ونخبه من مرشدي ومرشدات المدارس االبتدائية
والثانوية ونخبه من باحثي المركز.
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التوصيات
 .1االهتمام بالعالج والتوجيه النفسي لألشخاص الذين يعانون من بعض األمراض النفسية.
 .2عالج المشاكل األسرية ومحاولة تقديم الخدمات االجتماعية التي ترفع من مستوى
األسر ،وتوعية أفراد األسرة بأهمية التماسك والترابط االجتماعي داخل األسرة.
 .3ضرورة توافر أخصائية اجتماعية في جميع مراحل التعليم داخل المؤسسات التعليمية
المختلفة.
 .4االهتمام برفع المستوى الديني ,والثقافة الدينية لدى الفتيات ،وذلك من خالل إقامة ندوات
دينية للفتيات سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها ،وكذلك االهتمام بالبرامج
الدينية التي تنمى وعى الفتيات بأمور دينهن.
 .5زيادة وعى اآلباء واألمهات بأهمية توفير بيئة منزلية آمنه ،تساعد ابنائها على الشعور
باألمان واالستقرار النفسي ,والذي يقودها إلى التوافق النفسي واالجتماعي.
 .6فتح مراكز لالستشارات النفسية للوقاية من االنتحار من خالل توفير ظروف نفسية
واجتماعية افضل.
 .7ايالء االهتمام الكافي لجميع التهديدات التي يطلقها الفرد والمتعلقة بإيذاء الذات أو نية
االنتحار  ،فالحاالت التي تحدث بدون إنذار قليلة ومتابعة من سبق لهم القيام بمحاوالت
انتحارية من خالل إعطائهم العناية النفسية الكافية واالستماع لمشاكلهم ومعاناتهم وتقديم
الحلول لهم والدعم المعنوي والرعاية والعطف وخاصة المراهقين والمرضى.
 .8االنصات لألشخاص المقربين واألصدقاء واألبناء ومن يمرون بظروف صعبة والتواصل
العاطفي معهم وعدم الضغط على األبناء بخصوص التحصيل الدراسي وعدم مقارنتهم
بأخرين أو انتقادهم المستمر أو إحراجهم واالستهزاء بهم.
 .9معالجة األمراض النفسية واالضطرابات لدى الفرد كاالكتئاب والفصام واإلدمان
.10

عمل برامج تأهيلية عالجية تتشارك فيها األسرة والمدرسة مع المعالج النفسي

للنهوض بشخصية المصاب والتركيز على الجوانب اإليجابية لديه ومساعدته على القيام
بدوره في المجتمع ومتابعة وتحسين ما يمكن تحسينه في محيطه االجتماعي كتقليل
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الصراعات األسرية.
.11

تعاون الجهات المسئولة للتقييد الصحفي واإلعالمي في نشر قصص المنتحرين

وطرقهم المستخدمة وخاصة المشهورين منهم والتعامل مع قضاياهم بحذر وعدم إثارتها
بطرق محفزة فاالنفت اح اإلعالمي غير المنضبط الذى نعيشه اليوم يدعو ضعاف النفوس
أو صغار السن والمرضى النفسيين إلى تقليد اآلخرين والتأثر بهم  ،وقد يعتبرون
االنتحار حال سريعاً لمشكالتهم .

.12

تنفيذ المزيد من البحوث السريرية حول االسباب المتعلقة باالعراض واالمراض

النفسية التي تصيب المنتحر.
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مشاركة باحثي املركز يف الندوات الخارجية
ندوة جامهريية الخطة االسرتاتيجية لتحسني الخدمات املقدمة لدار الدولة
الرباعم (االيتام) /دياىل وذلك بالتعاون مع برنامج تعزيز الحوكمة -
تقدم)(GSP

حضر وفد من مركز ابحاث الطفولة واالمومة  /جامعة ديالى متمثالً بكل من د هيام

سعدون و د .انسام اياد .و م.م وفاء قيس كريم اليوم الخميس الموافق  ٢٠١٧/١/٢٦الندوة
الجماهيرية التي اقامتها مديريه العمل والشؤون االجتماعية في محافظة ديالى لمناقشة الخطة

االست ارتيجية لتحسين الخدمات المقدمة لدار الدولة البراعم (االيتام) /ديالى وذلك بالتعاون مع
برنامج تعزيز الحوكمة -تقدم ). (GSP
وقد نوقشت اهم المعوقات التي تواجه الدار واهم الحلول القريبة المدى والبعيدة المدى
منها ان الدار بحاجة الى كادر تدريسي متخصص بالمرحلة االبتدائية و المتوسطة فضال عن
عدم وجود ورش لتأهيل االطفال الذين ال يتمون تعليمهم الجامعي لالندماج المجتمعي من خالل
تدريبهم على مهن مثل الخياطة النجارة الحدادة وغيرها من المهن التي تساعده على ان يسكب
عيشه بكرامة فضال عن عدم وجود دار لأليتام لإلناث باإلضافة الى ان عدم وعي االسر
بأهمية الدار وما يقدمه من خدمات مما يجعل الدار غير مكتمل من الطاقة االستيعابية اذا ان
طاقته تفوق ما فيه من ايتام
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مشاركة باحثي املركز يف ندوات خارجية
ندوة الحوارية
تفعيل دور االستاذ الجامعي وتطوير التعليم العايل يف العراق

شاركت التدريسيتان م.د انسام اياد وم.د هيام سعدون في الندوة الحوارية الموسومة ب
تفعيل دور االستاذ الجامعي وتطوير التعليم العالي في العراق التي اقامها قسم التاريخ في كلية
التربية االساسية وبالتعاون مع مركز حوكمة للسياسات العامة يوم الخميس ١٦/٣/٢٠١٦والتي
كانت تهدف الى تفعيل قوانين ووضع قوانين تخدم التعليم واالستاذ الجامعي لمهنة التعليم كما
واوضحت اهم المعايير والخصائص المهنية التي يجب ان تتوفر في المعلم اال وهي الثقافة
العامة والمتخصصة والمهنية والتوجه نحو خدمة المجتمع خدمة لجامعتنا ولعراقنا الحبيب.
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مشاركة بندوة خارجية
الندوة التعريفية مبنصة اريد

ندوة تعريفية بمنصة اريد حضرت التدريسية م.د هيام سعدون عبود الندوة العلمية التعريفية
بمنصة اريد التي تقام ألول مرة في العراق في الجامعة المستنصرية وذلك يوم الثالثاء الموافق

.2017/4/11
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مشاركة خارجية يف الندوة الحوارية حول.
مكافحة ظاهرة التسول

شارك الدكتور فرات امين مجيد والمدرس المساعد وفاء قيس كريم الندوة االجتماعية
لمكافحة التسول التي نظمتها منظمة نور المجتبى لإلغاثة والتنمية بالتعاون مع منظمة نور
الشمس للتنمية اليوم االربعاء الموافق 3-5-2017على قاعة نادي الفروسية ووقد حظر الندوة
السيد محمد الموسوي من بغداد وتكلم فيها كل من ( االستاذ احمد رزوقي و الست امال
الربيعي والست هناء اعضاء مجلس محافظة ديالى والمهندس خالد التميمي والدكتور
المحامي محمد الطائي واالستاذ محمد وهيب المحترمون )

27

مشاركة خارجية يف الندوة تثقيفية بعنوان

(حامية بيئة الروضة من التلوث )

شاركت كل من التدريسيتان (م.د.أسماء عبد الجبار سلمان )(م.د.حذام خليل حميد ) في الندوة
العلمية الموسة ب(حماية بيئة الروضة من التلوث ) والتي أقيمت في كلية التربية للبنات جامعة
بغداد وذلك يوم االثنين .
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مشاركة خارجية يف الندوة تثقيفية بعنوان
(هيئة النزاهة االصالحات والحدود)

حضرت التدريسسية د .هيام سعدون عبود ندوة تثقيفية بعنوان(هيئة النزاهة االصالحات
والحدود) التي اقامها مركز التطوير والتعليم المستمر بجامعة ديالى وللتعاون مع األكاديمية
العراقية لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة ومن خالل هذه الندوة تم التعرف عن ماهي النزاهة
والى ماذا تهدف وما هي وسائلها لتحقيق أهدافها فضال عن تقديم مخطط يوضح دوائر الهيئة
وبين المحاضر ان هيئة النزاهة هي ليست جهاز بوليسيا او امنيا بل هي جهاز تحقيقا يعمل
في حدود معينة ال يمكن تجاوزها ولها آليه في عمل وفق مواد قانونية معينة فضال عن ذلك
تحدث عن البالغات و اإلخباريات والقضايا الجزائية خالل عام ٢٠١٦باالرقام وبين عدد
المتهمين المحالون الى الهيئة وأضاف المحاضر لم يتم الحالة مسؤول عراقي منذ تأسست
الدولة العراقية بتهمة الكسب غير شرعي الى في السنوات االخيرة وتحدث المحاضر عن التأثير
السلبي لقانون العفو العام عن الفاسدين وعن تسليم الهاربين المطلوبين قضائيا وكيفية استرداد
االموال المهربة.
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ندوة علمية خارجية
تعليم النزاهة لطفل الروضة

تحت عنوان (تعليم النزاهة لطفل الروضة ) شاركت كل من م٠د حذام خليل حميد وم٠د
اسماء عبد الجبار سلمان بالندوة العلمية المقام في كلية التربية للبنات /جامعة بغداد /قسم

رياض االطفال على قاعة المصطفى وقد تم تكرمهم بشهادات تقديرية من قبل الكلية
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الورشة التدريبية
االركان التعليمية ملعلامت رياض االطفال

برعاية األستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز أبحاث الطفولة واألمومة قامت
كل من الدكتورة اسماء عبد الجبار والدكتورة حذام خليل حميد بتقديم ورشة تدريبية لمعلمات
رياض األطفال وذلك على قاعة روضة أطفال القداح بتاريخ  2017/3/13/الساعة العشرة
صباحا وقد قامت التدريسيتان بتوزع كراس يتضمن االركان التعليمية لدى طفل الروضة على
معلمات الرياض في مركز محافظة ديالى.
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ورشة عمل
االرشاد الوقايئ

قدم اليوم االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة /
جامعة ديالى الورشة التدريبية الموسومة ب االرشاد الوقائي التي أقيمت في مديرية التربية
وبحضور  ٢٠٠مشرف تربوي مختص وذلك على قاعة الوفاء في تمام الساعة التاسعة صباحاً
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الورشة التدريبية
الخاصة مبهارات القيادة والتخطيط االسرتاتيجي

شارك االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة /
جامعة ديالى في الورشة التدريبية الخاصة بمهارة القيادة والتخطيط االستراتيجي للفترة من -16
 18اذار  2017 -المنعقدة في محافظة السليمانية بدعم من منظمة ميرسي كور الدولية.
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ورشة تدريبية
مهارات التعامل مع املشاعر

قامت كل من (م.د .أسماء عبد الجبار )و(م.د .حذام خليل حميد ) بتقديم ورشة عمل
تدريبية لمعلمات روضة أطفال الرحيق حول مهارات التعامل مع المشاعر وقد قامتا بتقديم دليل
توضيحي حول أهم المشار األساسية عند اإلنسان وكيفية التحكم بها وطرق التعبير عنها
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ورشة تدريبية
يف القيادة االدارية وادارة االعامل

شاركت المدرس المساعد انسام اياد علي في مركز ابحاث الطفولة واالمومة  /جامعة
ديالى في الورشة التدريبية الخاصة في القيادة االدارية وادارة االعمال بتاريخ في -2نسيان-
 2017المنعقدة في كلية الفنون الجميلة
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محارضة علمية
الرتبية الجاملية واثرها يف تربية الطفل

برعاية االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة/
جامعة ديالى وبدعم االستاذ الفاضل عميد كلية الفنون الجميلة االستاذ الدكتور عالء شاكر
محمود المحترم بحضور كل من المعاون االداري لكلية الفنون الجميلة رئيس قسم التربية الفنية
ورئيس قسم التصميم واساتذة كليه الفنون الجميلة المحترمون قدمت الدكتورة انسام اياد علي
المحاضرة العلمية الموسومة بـ(( التربية الجمالية واثرها في تربية الطفل)) وذلك اليوم الثالثاء
الموافق  -28اذار 2017-وعلى قاعة كلية الفنون الجميلة وقد عرفت الباحثة التربية الجمالية
واهم النظريات التي تناولتها واشارات الى ان الحاجة الي التربية الجمالية وفق االعتبارات

االتية

 -1تستهدف الشخصية في أبعادها الوجدانية والنفسية والذهنية وتنمي لديها االحساس بالجمال

والقدرة على أعمال الخيال والنزوع المستمر نحو االبداع واالبتكار.

 -2تتعلق بعملية االبداع والتذوق الفني التي ترتبط بدورها بعمليات االدراك والتصور والتفكير
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والتصرف لدى االنسان.
 -3مشروع شامل ومتكامل تصب فيه التربية التشكيلية والموسيقية والسينمائية والمسرحية ولكلها
وما قد تلتقي عند بؤرة عامة وهي تفتح للشخصية.

واشارت الباحثة الى اهم التوصيات التي ينبغي االخذ بها وهي:
 .1اعتماد و ازرة التربية لمنهاج التربية الجمالية المقترح للمرحلة االبتدائية بشكل متكامل،
الذي توصل أليه البحث الحالي كمادة منهجية في المرحلة االبتدائية.
 .2تبني واضعي المناهج الدراسية في و ازرتي التربية والتعليم العالي بأعداد مناهج للتربية
الجمالية في ضوء المنهاج المعد سلفاً.

 .3استحداث مادة التربية الجمالية ضمن المواد الدراسية في المرحلة المتوسطة واالعدادية
ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد الفنون الجميلة وكليات التربية والتربية
األساسية وكليات الفنون الجميلة لما تتسم به هذه المادة من أهمية في أعداد االنسان
المتكامل.
 .4اجراء دورات تدريبية للمعلمين والمدرسين في التربية الجمالية.
 .5دعوة و ازرة الثقافة الى االهتمام بالتربية الجمالية من خالل وسائل األعالم المختلفة
وتوفير االمكانيات المادية والمعنوية والقبوالت الخاصة للتالميذ الموهوبين والمبدعين.
 .6توعية أولياء األمور بأهمية الجمال والتربية الجمالية ودورها في إعداد االنسان المتكامل
في جميع جوانب الحياة المختلفة.
 .7إعداد مشاغل للمتعلمين في مختلف المراحل الدراسية االبتدائي والمتوسط واالعدادي
واالهتمام باألنشطة الجمالية في مختلف الكليات والمعاهد.
 .8التأكيد على الزيارات الميدانية للطبيعة والمعارض المختلفة وتجسيد االفكار بأعمال فنية
جماعية في مساحة المدرسة أو في الحدائق العامة كونها تمثل أماكن عرض دائمة
ويحس التلميذ بان له دور في المجتمع.
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 .9االهتمام بالجوانب الجمالية في مدارسنا االبتدائية والمتوسطة واالعدادية من أبنية
وممرات وورش عمل مساحات وحدائق مدرسية.
إن التربية الجمالية حاجة اجتماعية وضرورة حياتية يتعين على المؤسسات التربوية
ّ .10
المساهمة في تفاصيلها ،اذ تعني بتربية النشأ تربية تكاملية تستهدف تكوين الشخصية
والقادرة على تبني التوجهات السليمة لتجديد الهدف من الحياة وموقف كل فرد اتجاه

الحياة باستقاللية تامة بعيدة عن االمالء والفرض.
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محارضة علمية
االجهزة االلكرتونية واثرها عىل نفسية الطفل

برعاية االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة /جامعة
ديالى قدمت الدكتورة انسام اياد علي المحاضرة العلمية الموسومة بـ(( االجهزة االلكترونية واثرها
على نفسية الطفل)) وذلك اليوم االربعاء الموافق  2017-3 -8وعلى قاعة المركز وخرجت
المحاضرة بتوصيات عديدة اهمها
.1يتطلب القضاء على النمطية وكذلك القضاء على التعرض للعنف ،وبذلك يمكن اعتبارها
استراتيجية لحل المشكالت.
.2أن تستخدم التكنولوجيا للتأكيد على التنوع في حياة األطفال.
 .3يجب على المعلمين بالتعاون مع اآلباء التشجيع على استخدام المزيد من التطبيقات
التكنولوجية لكافة األطفال.
.4إن االستخدام المناسب له آثاره الكبيرة في مرحلة الطفولة المبكرة.
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 .5المعلمون بحاجة دائمة للتدريب المستمر كي يكونوا مستعدين دائما التخاذ الق اررات المناسبة
ودعم استخدامها الفعال في البيئات التعليمية للطفل.
 .6دعوة و ازرة الثقافة الى توضيح الجوانب السلبية من خالل وسائل األعالم المختلفة.
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محارضة علمية
كرثة العمليات القيرصية مقارنة بالوالدة الطبيعية واهمية الرياضة
للمرأة الحامل

ضمن سلسلة النشاطات الدورية للمركز قامت التدريسية د.هيام سعدون بتقديم محاضرة
علمية عن كثرة العمليات القيصرية مقارنة بالوالدة الطبيعية واهمية الرياضة للمرأة الحامل
وشاركت في المحاضرة د .زينب حر مجيد اختصاص أمراض نسائية وتوليد وقد دارت الجلسة
التدريسية د .انسام أياد والتي أقيمت بالتعاون مع إعدادية التمريض في قضاء الخالص وذلك
في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/٣٠ومن ضمن التوصيات
التي توصلت لها هذه المحاضرة هي
-١دور و ازرة الصحة في تقديم الندوات والمحاضرات العلمية للوقوف على أسباب كثرة
العمليات القيصرية مقارنة بالوالدة الطبيعية .
 -٢دور االعالم وبالتعاون مع و ازرة الصحة بالتوعية والتوجيه عن طريق وسائل االعالم
المرئية والمسموعة والمقروءة بتشجيع والتوجيه المرأة الحامل على ممارسة الرياضة.
 -٣دور كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وخصوصا كلية البنات وبالتعاون مع و ازرة
الصحة على تكثيف الدراسات والبحوث العلمية حول الرياضة للمرأة الحامل .
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محارضة
اهامل الوالدين لألطفال

برعاية مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة  /جامعة ديالى االستاذ الدكتور صالح
مهدي صالح وضمن سلسلة نشاطات المركز قدمت المدرس المساعد اسماء عزيز عباس
محاضرة علمية بعنوان اهمال الوالدين لألطفال وتراس الجلسة الدكتور فرات امين مجيد تناولت
الباحث تعريف االهمال وانواعه واسبابه واثاره النفسية واالجتماعية

وقد تخللت الجلسة العديد

من المداخالت والمناقشات واستفسا ار السادة الحضور من المرشدين التربويين في المدارس
االبتدائية ساهمت بإغناء المحاضرة وخرجت المحاضرة بتوصيات عدة.
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محارضة علمية
اساليب تعديل السلوك

قدم االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة /جامعة
ديالى وبالتعاون مع مركز دعم المرشدين التربويين محاضرة علمية عن اساليب تعديل السلوك
للمرشدين التربويين في تربية الكرخ الثالثة .
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محارضة علمية
االساليب االرشادية الحديثة

ضمن نشاطات مركز ابحاث الطفولة واالمومة  /جامعة ديالى مع مؤسسات
المجتمع المدني و ضمن اتفاقية مركز ابحاث الطفولة واالمومة والمديرية العامة لتربية ديالى
قام االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة بألقاء محاضرة
في معهد االعداد والتدريب في المديرية العامة لتربية ديالى المقامة لمرشدي المدارس االبتدائية
( االطفال) بعنوان (االساليب االرشادية الحديثة)
واقتصرت المحاضرة على االساليب االرشادية التالية


المقابلة :اإلرشادية أو إلرشاد العميل ومساعدته على حل مشكلته.



النمذجة.



التحصين التدريجي .



الكف بالنقيض.
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الحديث الذاتي.
وكان الحضور مكون من ( )43مرشدا ومرشدة في المدارس االبتدائية ولمدة ثالثة

محاضرات متتالية واجريت تطبيقات عمليه قام بها الحضور.
واخي اًر خرجت المحاضرة بالعديد من التوصيات وهي-:


االستمرار في التعاون ما بين مركز ابحاث الطفولة واالمومة والمديرية العامة للتربية.



اشراك المرشدين في دورات ونشاطات اخرى.



استخدام وسائل قياس حديثة كاالختبارات والمقاييس من قبل المرشدين.

.
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دورة تدريبية
الصحة النفسية للمرشدين الرتبويني

قدم االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة  /جامعة
ديالى دورة تدريبية الصحة النفسية للمرشدين التربويين التي اقامتها و ازرة التربية للفترة من -25
2017 /9 / 29
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دورة تدريبية
برنامج تحسني املستقبل يف قطاع التعليم للشباب يف العراق /
املرحلة الثانية

شارك اليوم الخميس الموافق  2017/3/30االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح
مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة  /جامعة ديالى في الدورة التدريبية الخاصة بـ" برنامج
تحسين المستقبل في قطاع التعليم للشباب في العراق  /المرحلة الثانية".
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دورة تدريبية
تعديل سلوك الطالب الجامعي

قدم االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة /جامعة
ديالى الدورة التدريبية الخاصة لمسؤولي الوحدة االرشادية في الجامعة الموسومة ب( تعديل
سلوك الطالب الجامعي) تناول فيها االستاذ الدكتور العوامل التي تؤثر في سلوك الفرد المتمثلة
بالوراثة والبيئة مؤكداً على ان جانب البيئة هو ما يهم المرشد التربوي وتطرق الى اساليب تعديل
سلوك الطالب الجامعي.
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مؤمتر
الصحة النفسية لألطفال

تراس االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة/
جامعة ديالى الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي العشرين لمركز االبحاث النفسية لو ازرة
التعليم العالي والبحث العلمي الموسوم بـ" الصحة النفسية لألطفال" يوم الثالثاء الموافق -5-9
 2017وقد كانت في الجلسة ست بحوث هي:
 -1مشكالت الطفولة عمل االطفال في الشوارع انموذجاً.

 -2انعكاسات ادمان االلعاب الكترونية في الصحة النفسية لألطفال ( رؤيه نفسية).
-3اطفال مناطق الصراع بين العنف واالرهاب واثرهما على الصحة النفسية ( دراسة تحليله)
 -4اغاثة وحماية االطفال من اثار القتال في القانون الدولي ( الطفل العراقي نموذجا) دراسة
جزائرية.
 -5اثر برنامج ارشادي عالجي سلوكي معرفي في التخفيف من هذه الصدمات النفسية الناتجة
عن اضطراب ما بعد الصدمة ألطفال المناطق الساخنة.
 -6تربيه الطفل وحقوقه في القران الكريم والسنة النبوية .
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كما تم مناقشة البحوث التوصل الة عدة توصيات منها-:
 مفاتحة و ازرة التربية لالهتمام باألنشطة الالصفية. االهتمام بالمناطق الترفيهية في المدن والخاصة باألطفال. رعاية االطفال االيتام.االهتمام بألعاب االطفال واختيار ما يالئمهم.
مفاتحة و ازرة الصحة للعناية بالصحة البدنية لألطفال.
تحديث المنهاج في المدارس االبتدائية. االهتمام باإلرشاد النفسي في المدارس. اجراء الندوات لزيادة ثقافة االسرة. مفاتحة و ازرة العمل والشؤون االجتماعية لتفعيل قانون عماله االطفال.وهذا وتخللت فعاليات المؤتمر كلمات للسيد ممثل رئيس دولة رئيس الوزراء وكلمة لممل السيد
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكلمة للسيد مستشار الصحة النفسية في و ازرة الصحة
وكلمة للسيدة مديرة التبادل الثقافي في السفارة االمريكية وكلمة لممثل منظمة الصحة العالمية
وكلمة لسيد مدير مركز البحوث النفسية .
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مشاركة يف مؤمتر
االصالح الحسيني

شاركت المدرس المساعد وفاء قيس كريم في مؤتمر االصالح الحسيني االول الذي
اقيم برعاية االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ومؤسسة وارث االنبياء للدراسات التخصصية
في النهضة الحسينية وجامعة الكوفة /كلية التربية في بحثها المشترك مع أ.م.د منتهى عبد
الزهرة محسن الموسوم بـ" اثر تراث الثورة الحسينية في افكار بعض العلماء القادة من العالم
الغربي" والذي عقد للفترة من . 2016/10 /20-19
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املؤمتر السنوي الثالث
تحت شعار بالبحث العلمي نبني املستقبل

حضرت المدرس المساعد وفاء قيس كريم التدريسية الباحثة في مركز ابحاث الطفولة
واالمومة جامعة ديالى .المؤتمر السنوي الذي اقامته رابطة التدريسيين التربويين فرع ديالى اليوم
السبت الموافق  ٢٠١٧/٢/٢٥في التاسعة صباحا وعلى قاعة المركز االرشادي الكائن في نهر
الحجيه  /بعقوبة /محافظة ديالى اذ قدم االستاذ المساعد الدكتور عبد الرزاق عيادة بحثه
الموسوم المعنون ب التقنيات التربوية في القران الكريم وعرض فك اًر تأصيلياً الستخدام الوسائل

التعليمية مستمدة من القران الكريم وقدم المدرس الدكتور وسام محمود الخزرجي بحثه الموسوم
ب التناص في القصائد المغناة في العصر الحديث اسامة الصوفي اما االستاذ الدكتور عبد اهلل
فهد بحث عن حقوق الطفل المسلم على والديه بعد الوالدة من منظور اسالمي وقد قدم تعريفا
للطفل وحقوقه وتكلم عن حقوق الطفل التي تمنح مرة واحدة منها(حق اختيار االسم الحسن و
حق التحنيك وحق العقيقة وحق التصدق وحقوق الطفل المستمرة حتى البلوغ والتي منها حق
الرضاعة وحق النفقة

وفي الختام قدم الحضور اهم التوصيات التي تمثل حلوال لمعوقات

البحث العلمي في المحافظة
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مؤمتر علمي
نحو تنمية مجتمعية شاملة

شاركت المدرس المساعد وفاء قيس كريم الباحثة في مركز ابحاث الطفولة واالمومة /
جامعة ديالى في المؤتمر العلمي الذي عقد برعاية المهندس اراس حبيب محمد األمين العام
للمؤتمر الوطني العراقي وتحت شعار "التنمية البشرية ركيزة النهضة الشاملة" يقيم مؤسسة
العراقة للثقافة والتنمية ومركز التنمية للدراسات والتدريب بالتعاون مع األكاديمية العلمية للتنمية
البشرية وأكاديمية راين بيرغ ومنظمة االعتماد الدولي المؤتمر التنظيمي لمشروع ( نحو تنمية
مجتمعية شاملة ) وذلك السبت  2017/5/6 /الساعة الرابعة ونصف عص اًر في نادي الصيد

/حديقة نادي االحتفال  /المنصور شارع األميرات.
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مؤمتر علمي تحت شعار
املشكالت االجتامعية برؤيه علمية اكادميية

شاركت المدرس المساعد وفاء قيس كريم الباحثة في مركز ابحاث الطفولة واالمومة /
جامعة ديالى في لجان المؤتمر العلمي الدولي العاشر وتحت شعار "المشكالت االجتماعية
برؤية علمية اكاديمية" يقيم مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومركز التنمية للدراسات والتدريب
بالتعاون مع األكاديمية العلمية للتنمية البشرية وأكاديمية راين بيرغ ومنظمة االعتماد الدولي
المؤتمر التنظيمي لمشروع (المشكالت االجتماعية برؤيه علمية اكاديمية ) وذلك في االربعاء
 2017/5/16الساعة الرابعة ونصف عص اًر في مقر المؤسسة  /المنصور شارع األميرات
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تحت شعار
( جامعة دياىل عطاء ومناء ملجتمعها )
برعاية السيد رئيس جامعة ديالى ( االستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي ) المحترم
وبتوجيه من السيد مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة (االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح)
المحترم.
قامت لجنة صندوق دعم االطفال االيتام في مركز ابحاث الطفولة واالمومة بتوزيع
المبالغ النقدية علـ ـ ــى االطفال االيتام في مدارس متفرقة في المحافظة ضمن السياق الجديـ ـ ــد
المتبع للجنة صندوق دعــم االطفال االيتام وقد ساهم فـ ــي هذا التوزيع نخبة من باحثي وابتدأت

في يوم ( الخميس ) الموافق

 2017 /3 /2ولغاية .2017/4/30
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زيارة
مدرسة افاق للبنات

شارك االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واألمومة  /جامعة
ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة بتوزيع الهداية الى أيتام مدرسة االفاق للبنات
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زيارة

قامت كل من م٠د حذام خليل حميد وم٠داسماء عبد الجبار سلمان بزيارة ميدانية الى
معهد رامي للتوحد في حي اليرموك /بغداد لغرض االطالع على الية العمل في المعهد
والتطبيق الميداني لبحوث الباحثتان
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زيارات ميدانية للمدارس االبتدائية

ضمن نشاطات المركز وبرعاية االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث
الطفولة واالمومة /جامعة ديالى قامت الدكتورة هيام سعدون عبود بزيارة المدارس االبتدائية
واالطالع على اهم المشكالت التربوية والنفسية التي تعاني منها المعلمات والمديرات فيها من
اجل الوقوف عليها ايجاد الحلول المناسبة لها..
وقد قامت

الدكتورة هيام سعدون عبود بتوزيع بوسترات توعويه على المدارس حول

موضوع السمنة (سمنة االطفال ) وقد قامت بطرح اهم المشكالت على كادر المركز وقد وجه
االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح بتشكيل لجان وفرق علمية من اجل العمل على حل هذه
المشكالت من خالل عقد الورش والدورات والبرامج االرشادية للحد من تلك المشكالت وحلها
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زيارة ....اىل مدير صحة دياىل

قامت كل من م.د اسماء عبد الجبار ود.م حذام خليل حميد وم حسن عبد اهلل حسن
بزيارة الى بزيارة إلى مدير الصحة العامة الدكتور نبيل فاضل حذاف .وقد تضمنت الزيارة
تباحث حول البحوث المشتركة بين دائرة صحة ديالى ومركز أبحاث الطفولة واألمومة .
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زيارة
املدارس داخل قضاء بعقوبة

شارك باحثي مركز ابحاث الطفولة واالمومة المدارس االبتدائية في اسبوع الحديقة المدرسية
وقاموا بتوزيع الشتالت وزراعتها فيها بالتعاون مع االطفال فيها
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زيارة
مدرسة هند املخزومي

ضمن سلسلة حلقات التعاون المشترك بين مركز أبحاث الطفولة واألمومة ومديرية تربية ديالى
.قام فريق من إدارة مدرسة (هند المخزومي )بزيارة لمركز أبحاث الطفولة واألمومة وقد كان
باستقبالهم فريق من المركز
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زيارة
لدار الدولة للرباعم

قامت الباحثتان م.د هيام سعدون عبود و م.م وفاء قيس كريم بزيارة دار الدولة
للبراعم للوقوف على اهم المشكالت التي يعاني منها االطفال االيتام فيه وعلى واقع الخدمات
المقدمة اليه وتعزيز سبل التعاون من خالل تقديم الدورات والندوات وورش العمل لدعم الصحة
النفسية لهذه الفئة الهشة
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تكريم

تم تكريم االستاذ الدكتور صالح مهدي مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة  /جامعة
ديالى في المؤتمر الطالبي السنوي الرابع لمشاريع التخرج لعام الدراسي  ٢٠١٧-٢٠١٦و
وحضر المؤتمر كل من التدريسيات د.انسام أياد ود.هيام سعدون م.م اسماء عباس وبعدها
اطلعوا على معرض مشاريع التخرج طالب كلية الهندسة ومعرض للوحات الفنية واألعمال
اليدوية الذي أقيم على حائل الملتقى األكاديمي .

63

تكريم
درع االبداع والتميز

قام وفد من االتحاد العربي بتكريم االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز
ابحاث الطفولة واالمومة  /جامعة ديالى بدرع االبداع والتميز اليوم االثنين المصادف
2017/4/17
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شهادة تخرج

اجتاز االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة /
جامعة ديالى اربع دورات تدريبية في التفاوض وادارة النزاعات المقامة من قبل منظمة ميرسي
كور بالتعاون مع المركز العراقي لمهارات التفاوض وحل النزاع.
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تكريم
بدرع السلم املجتمعي

حضر االستاذ الدكتور صالح مهدي صالح مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة /
جامعة ديالى مؤتمر كسب التاييد حول تشريع قانون السلم المجتمعي في ديالى يوم االثنين
الموافق  2017/3/13الذي اقيم برعاية منظمة ميرسي كور الدولية وضمن برنامج تعزيز
المصالحة الوطنية وعلى قاعة مركز االرشاد الزراعي وقد تم خالله تكريم االستاذ الدكتور
صالح مهدي صالح بدرع المؤتمر
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