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جاء تأسيس مركز البحوث التربوية والنفسية       

 22243بعد صدور األمر الجامعي املرقم 

وبعد نضوج التصورات  0911/ 05/01بتاريخ

لتأسيسه من قبل نخبة من األساتذة 

التربية وعلم النفس من العراق  املتخصصين في

ومصر وباالشتراك واالستئناس بآراء عدد من 

                      م والثقافة و لجان وخبراء منظمة التربية والعل

) اليونسكو( التابعة لألمم املتحدة وارتبط املركز 

من الناحية اإلدارية في بداية تأسيسه بعمادة 

،ثم امللغاة()الدراسات العليا والبحث العلمي

 0978وفي عام  ارتبط الحقا بعمادة كلية التربية،

صدرت التعليمات الخاصة بمراكز البحوث في 

 
ً
 وإداريا

ً
جامعة بغداد ليرتبط املركز بعدها علميا

 برئاسة الجامعة،أسوة باملراكز األخرى 
ً
وماليا

يقة التي تعد األم لكل التابعة لهذه الجامعة العر 

 لعراقية.الجامعات 

 

 
                     

 التقديم

الشك إن االهتمام بشريحة املسنين ورعايتهم        

وسموا في  اوحمايتهم من عاديات الزمن،يمثل ارتقاء

أخالقيات املجتمع،ودليال على عمق شعور أفراده 

بمسؤولياتهم تجاه أولئك الذين ضحوا وعملوا وافنوا 

 عصارة أيامهم وشبابهم في تقديم الخدمة لوطنهم في

دولة الحياة،فضال عن كونه واجبا إلزاميا لل مختلف ميادين

ومؤسساتها ومنظمات املجتمع املدني،ومراكز البحوث 

األكاديمية املتخصصة التي يقع على عاتقها إجراء 

 ون الدراسات امليدانية ملعرفة الواقع الذي يعيشه املسن

ة ومعرفة مشكالتهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم الصحي

ن وهم في هذه املرحلة املتقدمة موالنفسية واالجتماعية 

العمر التي تحتاج إلى رعاية خاصة تليق بهم،ومن هذا 

 عة بغداداملنطلق فأن مركز البحوث التربوية والنفسية بجام

رعاية  وإدراكا منه ملسؤوليته وواجبه األخالقي والعلمي في

هذه  املسنين،وضع في خطة ندواته املتخصصة لهذا العام

اق .. تحت عنوان)رعاية املسنين في العر  الندوة التي تعقد

الواقع والطموح( والتي نأمل أن نخرج منها بتوصيات 

ملهتمة ومقترحات يتم رفعها وتعميمها إلى الجهات املعنية وا

 بعد قراءة البحوث وأوراق العمل التي برعاية املسنين،

التي  في محاورها املختلفة،واملناقشات واملداخالت ستقدم

 ئج متميزة تخدم جميعندوة،وصوال إلى نتاستشهدها ال

ة تأخذ على عاتقها تنفيذ الخطوات العملي الجهات التي

بهدف تقديم الرعاية املثلى للمسنين في وطننا 

وهللا   هاالحبيب،وتذليل الصعاب واملشكالت التي يعانون من

                         ولي التوفيق.

 

خطاب د . أركان سعيدأ.م .                                      

وكالة مدير املركز                                                   
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