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 وحدة الركن الفرانكوفوني    

  

 

بينها وبين الجامعات  واألكاديميرغبة من جامعة الموصل في تطوير اواصر التعاون العلمي 

والبحث العلمي مذكرة التفاهم الموقعة بين السيد وزير التعليم العالي  إطارومراكز البحوث الفرانكوفونية وضمن 

وحدة الركن ، استحدثت جان ايف لودريانالفرنسي العيسى ووزير اوربا والشؤون الخارجية  قعبد الرزاالدكتور 

مكتب باداريا الوحدة وارتبطت  29/11/2017بتاريخ  9/8/646الفرانكوفوني بموجب االمر الجامعي المرقم 

 .2019عام  القات الثقافية، ثم انتقلت الوحدة ضمن هيكلية قسم البعثات والعالسيد رئيس الجامعة

 

 عمل:الميادين  -

يغطي نشاط وحدة "الركن الفرانكوفوني" التعاون مع جميع المؤسسات العلمية التي تستخدم اللغة 

، ويتم تنسيق التعاون بشكل الفرنسية في دراستها بشكل جزئي أو كلي وليس المؤسسات الفرنسية فحسب

من خالل دائرة التعاون والنشاط الثقافي في السفارة الفرنسية في العراق ومكتب الشرق االوسط  يرئيس

 .لبنان /للوكالة الجامعية الفرنكوفونية في بيروت

 

 هداف:ألا -

  وتوظيفها لخدمة الجامعة.مع المؤسسات االكاديمية الفرانكوفونية إنشاء شبكة من العالقات 

  نكوفونية.االفرومراكز البحوث تعزيز االتصال وتبادل المعلومات مع الجامعات 

  عرض المشاريع المقدمة من كليات ومراكز الجامعة وفقاً الحتياجاتها واستنادا الى خططها على

 المؤسسات الفرانكوفونية المانحة للحصول على دعم لوجستي أو تدريبي.

 تلبية الحديثة والمهارات الخبرات تبادل مجال في الفرانكوفونية والمؤسسات الجامعات عم التعاون 

 .الوظيفي وكادرها وإدارتها الجامعة وتدريسيي طلبة الحتياجات

 .التعاون مع المؤسسات الفرانكوفونية في ميدان التعليم والحوكمة الرقمية وضمان الجودة في التعليم العالي 

 دراستهم العليا في فرنسا لدعم  أكملواالقدامى ممن  الزماالتوطلبة ن بتعثياالستفادة من خبرات الم

الشراكات األكاديمية بين جامعة الموصل والجامعات والمراكز البحثية الفرنسية التي درسوا فيها وتوفير 

 .والدول الناطقة بالفرنسية فرص لتطوير كفاءاتهم العلمية في فرنسا

 

  الفرانكوفونية من أجل االستفادة من خبرات االخيرة  بين جامعة الموصل والمؤسساتتنظيم شراكات

التعاون مع وزارة التعليم العالي بصفتها الجهة المعنية بالمصادقة على ، وودعم المسيرة التعليمية للجامعة

 التي تعقدها الجامعة مع المؤسسات االكاديمية الفرانكوفونية.الشراكات 
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 التعاون مع الجانب الفرنسيبرامج 

 التحول الرقمي:نشاطات   .1

مساهمة الحكومة الفرنسية في اعادة اعمار جامعة الموصل، أبدت دائرة التعاون والنشاط  إطارضمن 

الثقافي في السفارة الفرنسية في العراق اهتماما كبيرا بمشروع انتقال الجامعة من مرحلة استخدام الوسائل 

تقنيات الحوكمة الرقمية في جميع مجاالت العمل االداري والتعليم ولكي التقليدية في االدارة والتعليم الى استخدام 

. وقد 2017أن خرجت من محنتها الكبرى مطلع عام  الرقمي بعدتتحول هذه الجامعة الى مركز اقليمي للتدريب 

 (26زار وفد من جامعة الموصل فرنسا واطلع على العديد من الجوانب الرقمية المطبقة في )

ديمية ومؤسسة بحثية وبحث مع وزارتي الخارجية والتعليم الوطني الفرنسية إمكانية تطبيقها في مؤسسة أكا 

جامعة الموصل في حالة تقديم مشروع واضح المعالم واالهداف  يرمي الى تحديث منظومة عمل جامعتنا ابتداء 

 من أصغر وحدة ادارية فيها وصوال الى الجهات العليا في رئاسة الجامعة. 

أجل وضع أسس هذا المشروع وفق حاجة وتطلعات مؤسستنا الحالية والمستقبلية، تم تشكيل ومن 

"لجنة المشاريع الرقمية" برئاسة السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية وعدد من االعضاء ذوي 

تم وخرجت اللجنة بمشروعين  17/4/2018بتاريخ  9/13/7506االختصاص بموجب االمر الجامعي المرقم 

تقديمهما الى الجانب الفرنسي وهو مشروع اعادة تأهيل الكيبل الضوئي ومشروع تجهيز الجامعة بمنظومة 

 بمواصفات عالية ونحن بانتظار إقرار التمويل من الجانب الفرنسي.  لألنترنتالسلكية 

ة الفرنسية في ونشير الى ان الجانب الفرنسي ابدى رغبته في البدء بتنفيذ التحول الرقمي من  قسم اللغ

كلية اآلداب، حيث أوفد عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في هذا القسم الى فرنسا وتدرب على استخدام الجوانب 

الرقمية في التعليم، وجهز صفوف القسم ذاته بعدد من اللوحات الرقمية التفاعلية واجهزة حاسوب واجهزة عرض 

بعد ان تدرب باقي تدريسيي القسم على  تابعة لقسم اللغة الفرنسيةها في القاعات الدراسية التم تنصيبو ابعاتوط

بعد من قبل التدريسيين والطلبة  ت المباشرة باالستخدام الفعلي لهذه االجهزة والمعداتوتم مبادئ التعليم الرقمي

 .مباشرة 2019للعام الدراسي  العطلة الربيعية

 االثقافي في السفارة الفرنسية في بغداد مشروعوضمن السياق ذاته، طرحت دائرة التعاون والنشاط 

تدريبيا واسع النطاق يشمل مرشحين من مختلف التخصصات في الجامعة لغرض تدريبهم على الجوانب الرقمية 

( مرشحا من 75والحوكمة االلكترونية في كل من فرنسا ولبنان واالسكندرية. وقد قامت جامعتنا بإرسال اسماء )

دورات تدريبية خالل العطل الصفية  مختلف اقسام الجامعة االدارية إلشراكهم في سبعالكليات والمراكز و

في دورات  تدريسيا( 20) شارككما  2019شهر تموز  فيوتم تنفيذ البرنامج ، 2021-2019والربيعية بين 

 . في جامعة رين الفرنسية حول التعليم الرقمي 2021تدريبية حضورية وعن بعد عام 

 

 :العراقي-نسيالثقافي الفر عهدالم .2

نشأت عن الرغبة في تطوير ضمن حرم جامعة الموصل عراقي  ملتقى ثقافي فرنسيتأسيس ان فكرة 

عالقات التعاون الثقافي العلمي مع المؤسسات االكاديمية والثقافية الناطقة بالفرنسية وال سيما الحاجة الى 

مقاطعة ايل دو فرانس في محافظة نينوى، وقد ساهمت  DELF-DALF استحداث مركز امتحاني الختبارات الـ

تقديم  فيالهدف من انشاء الملتقى في دعم انشاء على المعهد على المستويين اإلداري واللوجستي. وتمثل  الفرنسية
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خدمات علمية وثقافية الى طلبة ومنتسبي جامعة الموصل باإلضافة الى عموم المؤسسات العلمية وأفراد المجتمع 

 مدينة الموصل وخارجها. داخل 

كادر عراقي بالتنسيق المباشر  2019وقد أشرف على إدارة المعهد بعد افتتاحه في األول من نيسان 

مسؤولية اإلدارة ( غير الحكومية الفرنسية ACTEDمنظمة )أكتد  توتولمع وحدة الركن الفرانكوفوني 

وجهة مبصورة دورية نشاطات تعليمية وثقافية المعهد  داخلوتنظم  .2022اللوجستية للمعهد حتى شهر حزيران 

المعهد االن مركزا امتحانيا  تبر، كما يعالى مختلف شرائح المجتمع وال سيما المهتمين باللغة والثقافة الفرنسية

 العراق. في DELF-DALF الـرئيسيا الختبارات 

 

 الفرانكوفونية:الوكالة الجامعية  .3

مركزا بحثيا بصفة و( جامعة ومعهدا 1100)حوالي تضم الوكالة الجامعية الفرانكوفونية حاليا 

تستفيد جامعة الموصل من عضو كامل العضوية أو عضو مشارك أو مراقب على مستوى العالم، و

، حيث اشترك تدريسيون وطلبة في باعتبارها عضوا مشاركا 2007العروض المقدمة من الوكالة منذ عام 

اختصاصات متعددة وال سيما اللغة الفرنسية من العديد من الفرص التدريبية وورش العمل والمؤتمرات 

والحلقات الدراسية التي عقدت بالتنسيق مع مكتب الشرق االوسط والجامعات االعضاء في الوكالة ضمن 

، االمارات العربية هذه المنطقة )مصر، سوريا، لبنان، االردن، اليمن، فلسطين، جيبوتي، ايران، قبرص

  المتحدة...(.

وضمن إطار توجيهات وزارة التعليم العالي العراقية بأهمية إقامة عالقات تعاون مع المؤسسات 

العلمية واالكاديمية الفرنسية والفرانكوفونية الرصينة، حصلت جامعة الموصل على حق العضوية بصفة 

م ابالغ الوزارة بذلك في كتاب قسم الشؤون العلمية ذي مشارك في الوكالة الجامعية الفرانكوفونية وتعضو 

ت جامعات بغداد وصالح الدين حذو جامعة الموصل وحصلتا ذ. وقد ح18/1/2010في  5/6/995العدد 

عام ، وحصلت الجامعة المستنصرية على هذه الصفة 2013على العضوية بصفة مشارك في الوكالة عام 

سيا في تسهيل حصول الجامعات الثالث على عضوية الوكالة ، وكان لجامعة الموصل دورا أسا2017

 الجامعية الفرانكوفونية.  

التي تتولى االقتصاديين والعلميين تمثل جامعة الموصل العراق حاليا في اللجنة االقليمية للخبراء و

تشارك جامعة الموصل سنويا في مسابقة تحديد و عروض المقدمة من الوكالة الى اعضائها.التقييم مشاريع 

خمسة عشر للجامعات االعضاء المشاركة في المسابقة حيث تقدم الوكالة  رالجونكوالرواية الفائزة بجائزة 

رواية حديثة االصدار ليتم اختيار واحدة منها للفوز بالجائزة عبر لجنة تحكيم ويشارك طالب وتدريسي في 

نكوفوني الدولي مطلع ائزة بالجائزة في بيروت لبنان على هامش معرض الكتاب الفرحفل اختيار الرواية الفا

تستفيد جامعة الموصل من عضويتها في مؤتمر رؤساء الجامعات و شهر تشرين الثاني من كل عام.

يعقد سنويا في أحد الدول االعضاء ويتم خالله دراسة آفاق التعاون بينها  الذي COFREMOالفرانكوفونية 

  مختلف الميادين.في 
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 : (Expertise France) "خبرة فرنسا" مؤسسة .4

( هي وكالة فرنسية للتعاون التقني الدولي، تهدف هذه المؤسسة الى تنفيذ Expertise France) مؤسسة

 مشاريع تساهم في التنمية المتوازنة للدول التي تتعامل معها.

الموصل ونينوى من جهة اخرى ومن خالل عقد لقاءات تم االتفاق بين هذه المنظمة من جهة وبين جامعتي 

مباشرة بين ممثلين من الطرفين وبأشراف من قبل السفارة الفرنسية في بغداد على تفاصيل اقامة مشروع للتعاون 

يتمحور حول تقديم الدعم الفني واللوجستي والتدريبي لمشاريع تخرج طلبة جامعة الموصل بالتنسيق المباشر مع 

هيل والتوظيف في الرئاسة. كذلك توفير وسائل تواصل مباشرة بين الطلبة وارباب العمل تتمثل بإقامة شعبة التأ

 المعارض والندوات والدورات للتعريف بكفاءة ومهارة الطالب بغية المساهمة في دعم وتبني مشروعه.

المرحلة االولى من ت بدأمشروعا مقترحا من قبل طلبة الجامعتين  150هذه المؤسسة مرافقة وتمويل  تتول

وتم ضمن هذه الفترة توفير الدعم والتمويل لعشرين  2019كانون الثاني وتنتهي في تشرين الثاني  1البرنامج في 

دعم وتقوية مراكز التأهيل كما ساهمت المنظمة في  .لف يوروأ يمئت 200000كلية قدرها مشروعا بميزانية 

ليتم تقوية قدراتهم من خالل توفير برامج  امستشارين بعدد كلياتهم كذلك اختياروالجامعتين  تيوالتوظيف في كل

وقد استمرت برامج التعاون مع  تدريبية مناسبة لهم باالشتراك مع مؤسسات فرنسية تخصصية في هذا المجال.

حيث جرى تنفيذ العشرات من المشاريع الطالبية داخل وخارج الحرم  2022و 2021هذه المنظمة خالل العامين 

مهرجانا كبيرا حول  2022لجامعي ضمن إطار برامج "ينهض" التي ترعاها المؤسسة. ونظم في شهر أيار ا

 Expertise)ريادة االعمال في حرم جامعة الموصل شمل المشاريع التي أشرفت على تنفيذها وتمويلها مؤسسة 

France)  كما شارك في المهرجان عدد كبير من الشركات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بدعم مشاريع

  خلق فرص عمل لطلبة وخريجي جامعات محافظة نينوى.  الطلبة و

 : IFPOالمعهد الفرنسي للشرق االدنى  .5

والحفاظ على  المعهد الفرنسي للشرق االدنى هو مؤسسة بحثية تخصصية في ميادين االثار والتاريخ

تقديم الدعم الى جامعة الموصل في  التراث الثقافي في الشرق االوسط بما في ذلك العراق، ويهدف المعهد الى

موروث المادي للحفاظ على الوالتاريخ  االثار والهندسة المعماريةتدريبية في تخصصات ميدان تطوير برنامج 

تدريسيا من كليات الهندسة واالثار  15ويشارك حاليا  .ضمن المعايير الدولية في هذا المجالوغير المادي 

 2022واآلداب في سلسلة من البرامج التدريبية الحضورية وعن بعد ضمن نفس هذا الهدف بدأت في شهر أيار 

حيث سيحصل المشاركون على شهادة كفاءة في ميدان صيانة االثار والمواقع التراثية  2023وتنتهي في شباط 

سيقوم هؤالء بنقل الخبرة التي اكتسبوها الى المعنيين والمهتمين بهذا المجال داخل وخارج كل حسب تخصصه و

 الجامعة.  

 :CFI Développement Médiasمؤسسة   .6

بتنسيق مباشر مع وحدة الركن الفرانكوفوني، حصل قسم االعالم في كلية اآلداب بجامعتنا على منحة من 

للتطوير االعالمي من أجل مشاركة مجموعة من تدريسيي هذا  الفرنسية CFI Développement Médiasمؤسسة 

القسم في دورة متقدمة حول تقنيات االعالم الحديثة في مدرسة الصحافة بمدينة ليل/ فرنسا خالل النصف الثاني من 

المؤسسة آنفة  هذا المشروع بداية لتعاون مع انوكااليفاد.  الجهة الراعية كافة نفقات ت، حيث غط2019شهر أيلول 

هذا أن إلى نشير و .جامعة الموصلقسم االعالم بكلية آداب الذكر حيث شمل مجموعات من الطلبة والعاملين في 

كان من ضمن ستة مشاريع فائزة بمنح  "تدريب مدرسي قسم اإلعالم في جامعة الموصل/العراق المسمى " مشروعال
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وهو المشروع الوحيد الذي حظي بهذه  2019للعام الدراسي التدريب في منطقة حوض المتوسط وشمال أفريقيا 

  المنحة على مستوى العراق.

   :  ProductionAloest مؤسسة  .7

فلم وثائقي عن جامعة انجاز الوثائقي بالسينمائي والتلفزيوني  إلنتاجقامت هذه الشركة التخصصية في ميدان ا

وآالم السكان أبان فترة الذي سيجسد معاناة  الفلمالعنصر االساسي في هذا الطلبة يمثل فيه ومدينة الموصل 

تأهيل ودمج وبشكل عام والجامعة بشكل خاص والسبل الكفيلة إلعادة احتالل داعش لمدينة الموصل 

وانتهت في شهر نيسان  مدة انتاج الفلم حوالي سنة ونصف تستغرققد او المجتمع مع محيطه الخارجي.

  .ومن المقرر عرض الفلم بعد ترجمته الى العربية خالل الفترة المقبلة 2022

 دبلوم الطب النفسي السريري:  .8

تتعاون كلية الطب في جامعة الموصل مع جامعة اللورين الفرنسية بالشراكة مع جامعة نينوى الستحداث 

دراسة في ميدان الطب النفسي السريري، حيث وصل المشروع الى مراحله النهائية ومن المقرر ان يبدأ 

يضية من جامعتي وهو يهدف الى تدريب كوادر طبية وتمر 2023-2022التنفيذ العام الدراسي المقبل 

الموصل ونينوى ومديرية صحة نينوى على كيفية التعامل ومعالجة عدد من حاالت االضطراب النفسي 

الناشئة عن الصدمات أثناء العمليات الحربية والتعرض لشتى اشكال العنف االجتماعي واالسري. وسوف 

 ه البرامج التدريبية في المستقبل.            يصبح مركز الطب النفسي السريري في جامعة الموصل الجهة الراعية لهذ

ات آرتواه االتصاالت مع العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية من ضمنها جامعتستمر  .9

شواط أ توقد قطع، والعلمي األكاديميبهدف ابرام مذكرات تفاهم معها لتعزيز التعاون الفرنسية وليل  تورو 1ورين 

   للتعاون معها. يجاد صيغ مشتركة مهمة إل

                                                                                                                                         
 د. محمد زهير زيدان                                                                                             

 مسؤول الركن الفرانكوفوني 
 


