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Education Seminar at the Embassy of Japan 
 
1. On  July  18,  the  Embassy  of  Japan  in  Iraq  and  the Ministry  of  Education  of  the 

Republic  of  Iraq  co‐organized  the  Education  Seminar  at  the  Embassy  of  Japan.  
Around  35  people  including  officials,  academians,  secondary‐school  teachers  and 
media attended the seminar. 

 
2. In the seminar, the Ambassador of Japan to the Republic of  Iraq, Mr. Shoji Ogawa, 

and  the  Director‐General  of  the  Cultural  Relations  Bureau  of  the  Ministry  of 
Education,  Mr.  Hassannien  Fadhil  al‐Mualla,  made  opening  remarks.    The 
Ambassador  introduced  Japan’s  support  in  the  field of education and  its program 
which invited Iraqi teachers to Japan carried out since 2004.  The Director‐General, 
for his part, expressed  the gratitude  to  the  Japanese side  for holding  the  seminar 
and extending the support to Iraq in the field, while stressing that the seminar was 
important and valuable. 

 
3. Then,  three  Iraqi  secondary‐school  teachers  who  visited  Japan  last  year  by  the 

invitation  of  the  Japan  Foundation  to  participate  in  the  tour  to  learn  Japanese 
culture,  society,  history  and  education  systems  delivered  presentations  on  their 
experience and  lessons  learned  in Japan, followed by active discussions among the 
participants. 

 
4. Many  participants  expressed  their  appreciation  to  the  three  teachers  for  their 

presentation and to the Embassy of Japan for its initiative to organize this seminar.  
They also showed their great interest in the significant experience and expertise the 
teachers acquired through the visit of Japan.   Participants actively discussed about 
education  systems  including  administrative  institution,  teaching  methods  and 
curriculum of Japan and ways of improvement of education in Iraq.  Above all, there 
was  a  shared  recognition  among  the  participants  on  the  importance  of  human 
resource development in the field of education. 

 
5. The Embassy of  Japan believes  that  the  seminar was a good opportunity  for  Iraqi 

people  to  receive  useful  information  on  education  in  Japan,  to  discuss  how  to 
improve  the  education  system  in  Iraq  which  is  a  foundation  of  postwar 
reconstruction, and to promote the friendship between Japan and Iraq. 

 (END) 
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   اليابان سفارة في" التربية ندوة"
  

في  وزارة التربية عشر من شهر أيار قامت آل من سفارة اليابان في العراق و الثامنفي  .1
 الواقع داخل مقر السفارةفي " ندوة التربية"بتنظيم ندوة بعنوان جمهورية العراق 

مسؤولين في وزارة  شخص من بينهم مدرسين و 35 اآثر من ية بحضورالمنطقة الدول
 . التربية

 
لعالقات لعام ال مديرالقام سفير اليابان لدى العراق السيد شوجي أوغاوا و  في الندوة، .2

 االفتتاحية حيث قدم آلماتهمفي وزارة التربية السيد حسنين فاضل المعلة بتقديم الثقافية 
ابان لمجال التعليم وآذلك البرنامج الذي تم من خالله دعوة  دعم الي أوغاواالسفير

 السيد حسنينمن جهته قام . 2004 منذ عام والذي بدأ العمل بهلزيارة اليابان  المدرسين
قامة هذه الندوة و توسيع التعاون في هذا المجال بتقديم الشكر واالمتنان للجانب الياباني ال

  .  لندوةمع التأآيد على أهمية وقيمة هذه ا
 

من  اليابان السنة الماضية ا زارومدرسو المرحلة األعدادية الثالثة الذينبعد ذلك قام  .3
لتعرف على ثقافة و مجتمع و تاريخ  مؤسسة اليابان لخالل برنامج الدعوة المقدم من قبل

 حول زيارتهم والخبرة التي بتقديم عروضهم  في الياباننظام التعليماليابان باألضافة إلى 
 . الحضور بين  فاعلةها مناقشاتتاآتسبوها و الدروس التي تعلموها في اليابان، تبع

 
قدموه و  الثالثة على العرض الذي الكثير من المشارآين عبروا عن امتننانهم للمدرسين .4

بتجارب و هتمامهم آما و أظهر الحضور ا.  هذه الندوة في تنظيملسفارة اليابان لمبادرتها
المشارآون آما و ناقش  . التي آونوها خالل زيارتهم لليابانخبرات األساتذة الثالثة

ضافة إلى  التعليم بما في ذلك المؤسسات االدارية و أساليب التعليم باالبشكل فعال نظم
باألضافة إلى ذلك . العراقالمناهج الدراسية في اليابان و آذلك طرق تطوير التعليم في 

   . همية تطوير الموارد البشرية في مجال التعليما الحضور على فقد أآد
 

تعتقد سفارة اليابان بأن الندوة آانت فرصة جيدة لتوفير معلومات مفيدة للشعب العراقي  .5
ساسيات عليمي في العراق والذي يعتبر من ا لتطوير النظام التالتعليم في اليابانعن 

  .الى تعزيز الصداقة بين اليابان و العراق اضافة األعمار في مرحلة ما بعد الحرب
 )إنتهى(


