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  بقلم ا.م.د. جاسم حممد رجب –البحوث والدوريات 
الحمدانية كغيرها من الجامعات العراقية التركيز على الجانب العلمي والبحثي وتشججججججججيث الباحثين وحث   على  ةدأبت جامع

النشجججججالات العلمية وا دبية للت صجججججصجججججات الم تلدة والنشجججججر  ي الدوريات العالمية العلمية الرصجججججينة  وأثمرت عن عدد من البحو  
(  إحداها كانت من نصجججيب الدكتور نور  يون  عناد من قسججج  علو  Scopus) المنشجججوري  ي الدوريات العالمية الرصجججينة سجججكوبا 

 الحاسبات /كلية التربية,وبعنوان:
 

يي   مث تو ير تقالموج ات ذات المسجججارات المتعددي  ي شجججبكات المعلومات واالتصجججاالت لقيا  جودي االداء  ي تلوير نموذج تينسجججور 
 للجودي المللوب 

( DEVELOPMENT OF THE TENSOR MODEL OF MULTIPATH QОE-ROUTING IN AN 

INFOCOMMUNICATION NETWORK WITH PROVIDING THE REQUIRED QUALITY 

RATING) 
 ي كل مداصل الحياي لذا  ان تلوير هذا المجال اصبح هدف اساسي  االنسانية ود لاالنترنيت اصبح جزء اساسي  ي تلور الحضاري 

شركات التجارية و للباحثين شبكات الحاسوب ولتلوير االنترنيت  ناالكاديميي لل ساسي على عل   شكل ا  ي الجامعات ,االنترنت يعتمد ب
( التي تقو  بتوجيه رز  البيانات Routersتعتمد شبكات الحاسوب بشكل اساسي على الموج ات ) علينا تلوير عل  شبكات الحاسوب 

 المللوبة سارات متعددي للحز  حتى ايصال ا الى الوج ة م تأ ذالصحيح واحيانا  والمستقبل للمساربين المرسل 
ين حز  البيانات ب  رسجججالحديثا جميث البحو   ي الشجججبكات ا ذت تسجججت دف ايجاد المسجججار الصجججحيح للتوجيه و ايجاد اقصجججر اللر  

 ع االنترنت  المرسل والمستقبل اذ ان هذا االمر سيحسن من اداء الشبكة ويقلل كثا ة المرور  ي ا و بالن اية يسر
ة ك لسجججعة الرقعلاجراء اال تبارات بشجججكل واقعي وذ لعل اصجججعب ما يواجه البحو  التلبيقية  ي عل  شجججبكات الحاسجججوب هو صجججعوبة

 ي  عتمدت تجارب البحو اا تبار لذا   جراءالجغرا ية الواقعة الشججججبكات   ل ا  من اير الواقعي ان توقف شججججبكة انترنيت لدولة ما 
 ءي نظريات  كداتسججاعد الباحثين على معر ة مد   ةتقريبيالشججبكات على المحاكيات و على النماذج الرياضججية التي من شججان ا اعلاء قي  

  ي تحسين اداء الشبكة   المقترحة
لم شيياتاا السابييوث حس  ( هو احد النماذج الرياضييسا المريية ديا  ت  THE TENSOR MODEL النموذج الرياضييت نسنرييو   

يقوم بةسويل نعقسداا شييييياتاا السابيييييوث الي يعا لا  ياضيييييسا  ذل يسد اا نمتي الااحءسي يي لسا  لماتر  السلوا المقةرحا ل ييييياتاا 

 السابوث .

 
يي  سرخالةأ يؤشيييراا بأخذهذا الاس  يقةرح نعديال  لي نموذج نسنريييو  الرياضيييت  ند نعاسقم  لي يولماا المريييا اا المةعد ر لذل  

العاللا بسنمم لا خالما لمسد اا للنموذج الرياضييت هذا الةعديل المقةرح حرييي يي حزم الاساناا ل لاحةمالسا  قدانالمربييل الي المرييةقال 

 . % 25-12 ند نعاسقم  لي المرا اا المةعد ر حرنما بنراا بسي   لي النموذج الرياضت نسنرو  الجو ر باال ةما يرةوى لسا  

 

ل الي الوالع ل ذل يرلنا ا لي ل ذ المةعد  الرثلبالةالت اصاست الةجا ث الةت نةعةمد  لي نموذج نسنرو   ت المولماا ذاا المرا   

 نةائج الءر لماتر باال ةما   لي الةعديل المقةرح  ت هذا الاس .

 

بتوبس Eastern-European Journal of Enterprise Technologies الاس  نم ن ره  ت يجلا   ( المصنما ضمي يرةو ااا 

 . 0.85 نأثسريعايل ذاا 

 رابل البح   ي المجلة -
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141989 

 رابل البح   ي سكوب  -
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85060920222&partnerID=MN8TOARS 
 

  

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141989
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85060920222&partnerID=MN8TOARS


 

 

العدد صفر –جملة أطياف   

الحمدانيةتصدر عن رئاسة جامعة    3 

 

 



 

 

العدد صفر –جملة أطياف   

الحمدانيةتصدر عن رئاسة جامعة    4 

 

 

 



 

 

العدد صفر –جملة أطياف   

الحمدانيةتصدر عن رئاسة جامعة    5 

 

 

 



 

 

العدد صفر –جملة أطياف   

الحمدانيةتصدر عن رئاسة جامعة    6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورة سالمة اللغة العربية
الايت لحدر باليا اللغا العربسا لبالةعالن يع لرم اللغا 

العربسا للحدر الةعلسم المرةمر  ت للسا الةربسا   ل ر باليا اللغا 

 24/4/2019-14الةر سع لذل  للمدر يي العربسا الءالءا ألغراض 

لالةت شا ك  سما  د ا يي يوظمت ليوظماا  ائرر الر ايا 

االلةما سا  ت بمل نسنوى حس  حاضر  ت الدل ر  د ا يي 

االبانذر الم ةصسي  ت لرم اللغا العربسا لاشةمل السوم االخسر  لي 

ا  لضالرات اخةاا اا لغويا ألحتام العد  لالمعدل  لالمرق بسي ا

لالظات لاحتام  بم الممزر ل الياا الةنقسط   ضال  ي لسمسا 

نسرير التةب الربمسا  لاالخعات اللغويا ال ائعا الةت نظمر  ت 

التةب الربمسا ، ل ت خةام الدل ر لام االبةاذ الدلةو   قسل يسسي 

هاشم اال رلت  ئسس لايعا السمدانسا لاالبةاذ المرا د الدلةو  

  مسد للسا الةربسا بمنه شما اا الم ا لا  ياض ياا ك  ادهللا

 للموظمسي الم ا لسي  ت الدل ر
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بأشراف االبةاذ الدلةو   قسل يسسي اال رلت  ئسس الجايعا بدأا يوم الءالثات       

المؤنمر األلا لجايعا السمدانسا لمنال ا بسوث الة رج ا ماا  14/5/2019الموا ق 

لعلاا المرحلا الرابعا بتلسةت الةربسا لاال ا ر لااللةصا  لالذي ابةمر لمدر ثالثا ايام 

ينما نمت ينال ةما يرر اخرى بسضو  اللجنا المرلزيا  اذ نول ت الاسوث لالمةمسزر

 .16/5/2019للمؤنمر يوم ال مسس الموا ق 
 

لبإشراف يااشر يي الرسد  مسد التلسا األبةاذ المرا د الدلةو  ضمي  عالساا المؤنمر 

لرا  ت للسا الةربسا ينال ا بسوث الة رج  ت الرايما لا ا  ياض ياا ك  ادهللا 

ينال اا الاسوث نم   ع الاسوث المةمسزر لمنال ةما  ت السوم ال ةايت لبعد انةمات 

للمؤنمر. لنرأ  االبةاذ الدلةو   قسل يسسي األ رلت إحدى اللجان لمنال ا بس  

العالاا يا ي طالا  ت اخةصاص طرائق الةد يس بإشراف الدلةو ر آياا نو ي 

رأ  الرسد العمسد احدى بسضو  يالك القرم لند يرسسي لطلاا يي الجايعا. لما ن

لانت احدى الاسوث المةمسزر  ت المؤنمر  ي  لالةتللراا بسوث لرم السابااا 

 المرة مساا. نعاسق يعني بمصرف الدم  ت 

 

ااشر ي لبأشرافلبسضو  الرسد  ئسس الجايعا األبةاذ الدلةو   قسل يسسي األ رلت 

 االلةصا ليي لال الرسد  مسد التلسا االبةاذ الدلةو  ناظم حري  شسد  قدا للسا اإل ا ر 

للراا يؤنمرها لمنال ا بسوث الة رج لعلاا المرحلا الرابعا بقرمسما المساباا لإ ا ر 

اال ماا. لنم اخةسا  الاسوث المةمسزر لضمان ي ا لةما  ت يؤنمراا يسلسا إلي لانب 

الحظاا الةت ن دم الاسوث لإيتانسا االبةما ر ينما  ت يجاا العمل لحضر نرجسل الم

  المنال اا الرسد المعالن العلمت لند يرت القرمسي ل د  يي العلاا.

 م.د. مالك حسين خضر  2019-2018مؤتمر جامعة الحمدانية االول لبحوث التخرج 
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لبسضو  األبةاذ الدلةو   قسل يسسي اال رلت  ئسس  16/5/2019 ت يوم ال مسس 

لايعا السمدانسا لباشراف اللجنا المةتونا يي يرا د  ئسس الجايعا لل ؤلن العلمسا 

ا.م. . خز ل يابسي يصعمي ل مسد للسا الةربسا ا.م. .  ياض ياا ك  ادهللا للذل  

 اير باهر السسالت ليعالن العمسد لل ؤلن ا. . هانت صاري  لت اا يونس ل ا. . 

العملسا ا.م. . اطالا بالم حنا. لحضو  ابانذر لطلاا التلسا، ابةتملت ا ماا يؤنمر 

بسوث طلاا للسا الةربسا لجايعةنا. حس  شمد ينال ا الاسوث المةمسزر لتل لرم  لمت 

مسزيات للرم ال يي الرام  لوم السابوث لالعلوم النمرسا لالةربويا للرم الرياضساا

للرم اللغا اإلنتلسزيا للرم الجغرا سا للرم الةربسا الادنسا ل لوم الرياضا. لدم خاللما 

العلاا يجمو ا يةمسزر يي الاسوث.. لنمت الةوصسا بن ر الاسوث المةمسزر  ت 

المجالا لالدل ياا العالمسا الرصسنا ل  عما الي الوزا ر لخصوصا الاس  المقدم 

وى بمل نسن ألللساالجغرا سا لهت   ابا يسدانسا  ي النزلح الرتانت يي طالث لرم ا

 .                                                                     2014 ت احداث  ام 
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 ) تلصصال  )تنصصاعادة صياغة النصوص 

شماث الةد يرت  ت  المد   المرا د  دنان  ا ا القي للرصانا العلمسا، العلمسا، ل  ماضمي ن اطاا االلرام 

 لرم اللغا االنتلسزيا يساضرر بعنوان

Proper paraphrasing and citation to avoid plagiarism 

ا ا ر الصساغا اللغويا للنصوص المقةارا للسمسا االحالا الي المدف ينما نعريف طالث المرحلا الرابعا  لي طرق 

لما  يالرصس األلا يمت لي ا ضسا بلسما يي ينمجسا الاس   لالمتريا. لالولوفلملتسا العلمسا لسقوق ا يصا  ها، حمظا

لمذا الموضوع يي اهمسا بالغا  ت الاس  العلمت خصوصا ان طلاا المرحلا الرابعا يعالاسي بم رلع ن رج لهو الا 

 خعور  ت يرسرنمم نسو الاس  العلمت ليجب  لي نتون ل ق ابس  لمسا بلسما.

لنظرا لألهمسا الاالغا لموضوع المساضرر  ت يجاا لةابا لصساغا الاس  العلمت  لم يقةصر السضو   لي طلاا المرحلا 

 القرم، لالدلةو  ئسس  انسس نعوم يرا د  ئسس الجايعا لل ؤلن اال ا يا، االبةاذ الدلةو الرابعا  سرب بل حضر ايضا 

يي ند يرت االلرام الم ةلما  ت للسا الةربسا لالبةما ر يي المعلوياا القسما ل د    ياض ياا ك  ادهللا  مسد للسا الةربسا

  الةت نم طرحما  ت المساضرر الةت با ها لو الةما ل لالمنال ا يي لال الساضريي يع االبةاذ المساضر.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

العدد صفر –جملة أطياف   

الحمدانيةتصدر عن رئاسة جامعة    10 

 

 

 

 

( في باكورة 2019-2018دليالت وجوالة جامعتنا ينهلون الى مناخ الكشافة لجامعات العراق للعام الدراسي)     

تميز بكونها برامج هادفة و موصلة المشاركات لقسم النشاطات الطالبية لجامعة الحمدانية في المخيمات الكشفية التي 

لى معرفة حاجياتهم وتحديد مشاكلهم وتجعلهم يعملون معتمدين ديناميكية مستمرة تساعد الكشاف  ع . للرسالة التربوية

على أنفسهم لوضع الخطط الواقعية إلشباع الحاجيات وحل هذه المشاكل بما يحقق وصولهم لمستوى أفضل في النواحي 

التي  روحيافحركة  الكشافة شبابية تطوعية غير سياسية عالمية هدفها تنمية الشباب بدنيا و   االجتماعية واالقتصادية

 -ودود -نافع -مخلص -صادقالتي على الكشاف يتميز بها  : ) مبادئها 1918   تأسست الحركة الكشفية في العراق عام

شاركة كشافتنا في فعاليات المخيم الكشفي السادس (    فكانت مشجاع -نظيف -مقتصد -بشوش -مطيع -رفيق -مؤدب

المقام برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قسم النشاطات الطالبية،  والخامس للدليالت لجوالة الجامعات العراقية

التي اقامتها جامعة ديالى  , شاركت عشرة جامعات في مخيم نيسان،  29ولغاية ٢٠في رحاب جامعة ديالى للفترة من 

نهاج فعاليات كشفية متنوعة تضمن المالدليالت واحدى وثالثون جامعة حكومية وكلية أهلية  في مخيم الجوالة في هذا 

ام االستاذ الدكتور حسهذا وقد ثمن …وزيارات ميدانية وتشجير ، وزرع الورود وترتيب الحدائق. تمثلت بحمالت تنظيف،

وتم توزيع دروع المخيم الكشفي على السادة رؤساء الجامعات  مسؤول النشاطات الطالبية في وزارة التعليم العاليالمؤمن 

فة والتنظيم بالقيا المتألقلت دليالتنا على درع التميز بين الجمعات المشاركة  فكانت متميزا بحضورهم وحص  المستضيفة

واالعمال الريادة واجمل حفالت السمر نقشتها دليالتنا بمواهب التمثيل والقاء الشعر وقصائد تغنت لوطن واحد  فدليالتنا 

مرئتا لما تعلمه من جامعتنا من حسن قيادة وطاعه وحب ونظام بالوان اطياف مبادى جامعتنا وقد قدمت  اكانووجوالتنا  

جامعتنا شكر وتقدير الجهود  المبذولة من رئاسة جامعة ديالى واللجان التنظيمية والساندة واعالم الجامعة لدورهم في 

اخالء المخيم وعيونهم وقلوبهم تسكن المكان الذي تعشق فيه انجاح فعاليات المخيم  وقد غادرو الدليالت وجوالتنا بعد 

النشاطات التي تبني  هذهجامعات العراق المشاركة في هذا الحفل وقد قدمنا وعد بان نكون السباقون للمشاركة لمثل 

  االنسان السليم .
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 العراقية الجامعات لجوالة السادس الكشفي المخيم فعاليات في تشارك جامعتنا
شاركت كشافتنا في فعاليات المخيم الكشفي السادس لجوالة الجامعات العراقية التي استضافتها جامعة ديالى وكلية 

 اليرموك الجامعة وكلية بالد الرافدين وجامعة الكتاب التي اقامتها جامعة ديالى.

شارك كشافة جامعتنا للطالب بفعليات المخيم الكشفي السادس لجوالة، اختتمت الفعاليات بحضور السيد مدير قسم 

النشاطات الطالبية في الوزارة االستاذ الدكتور حسام المؤمن وتم توزيع دروع المخيم الكشفي على السادة رؤساء 

 لنقاط،استنصرية المركز االول مناصفة، لتساويهما بمجموع وقد تصدرت كشافة جامعة ديالى والم المستضيفة.الجامعات 

واحتلت جامعة الموصل المرتبة الثانية، فيما جاءت جامعة القادسية ثالثا. هذا وقد شاركت احدى وثالثون جامعة حكومية 

 نيسان 29 – 25وكلية أهلية في هذا النشاط الكشفي الذي استمر للمدة من 
 

 بديالى للدليالت الخامس الكشفي لمخيما بفعاليات تشارك كشافتنا
شارك كشافة جامعتنا للطالبات وللمرة االولى بفعاليات المخيم الكشفي الخامس للدليالت المقام برعاية وزارة 

نيسان، بالتعاون  ٢٥ولغاية ٢٠التعليم العالي والبحث العلمي، قسم النشاطات الطالبية، في رحاب جامعة ديالى للفترة من 

 التراث الجامعة والجامعة المستنصرية وكلية الفراهيدي. مع كلية

وزيارات  وزرع الورود وترتيب الحدائق وتشجير، وقد تضمن المنهاج فعاليات كشفية متنوعة تمثلت بحمالت تنظيف،

 …ميدانية

ديالى والمستنصرية والجامعة التكنولوجية و في المخيم عشر جامعات حكومية واهلية مثلت جامعات بغدادشاركت 

 والموصل والحمدانية وذي قار وواسط وكربالء وتكريت،

هذا وقد ثمن الدكتور حسام المؤمن مسؤول النشاطات الطالبية في وزارة التعليم العالي الجهود المبذولة من رئاسة جامعة 

 ديالى واللجان التنظيمية والساندة واعالم الجامعة لدورهم في انجاح فعاليات المخيم.

 



 

 

العدد صفر –جملة أطياف   
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رمضان، شهر الصيام والقيام وتالوة القرآن، شهر شهر 

العتق والغفران، شهر الصدقات واإلحسان، شهر تفتح فيه أبواب 

الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب 

فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر يجود 

مات، ويجزل فيه ألوليائه هللا فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرا

العطيات، شهر جعل هللا صيامه أحد أركان اإلسالم، فصامه 

وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصالة والسالم أن ملسو هيلع هللا ىلص المصطفى 

 من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر هللا له ما تقدم من ذنبه.

في الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها 

ها من األخالق السيئة كاألشر والبطر والبخل، وتعويدها وتزكيت

لألخالق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس 

فيما يرضي هللا ويقربها اليه. ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد 

نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم هللا عليه، 

 فقراء فيوجب له ذكر شكر هللا سبحانه،ويذكره أيًضا بحاجة إخوانه ال

واالستعانة بنعمه على طاعته، ومواساة إخوانه الفقراء واإلحسان 

وكان لجامعة الحمدانية دور واضح في ذلك من خالل إقامة  إليهم

لطلبة االقسام الداخلية لرفع من  وباألخصاالفطار  ةمأدبالعديد من 

أهاليهم روحهم المعنوية في هذا الشهر الفضيل وهم بعيدين عن 

هذه المبادرات التي تحمل معاني ودالالت إيجابية كبيرة تسهم  وتأتي

في اشاعة ثقافة التعاون بين أبناء المجتمع العراقي وتعزيز روح 

مع  ة تواصل ميدانيالمحبة والترابط والتكافل بين الطلبة وتعد اصر

 .طلبة األقسام فيما بينهم
 

                                 

 




