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 مجلة أطياف

 الوالدة...واإلشهار 
 بقلم األستاذ الدكتور 

 رئيس تحرير المجلة -هاني صبري ال يونس  

 

 ) أطياف (إن جامعة الحمدانية إذ تحتفل بإصدار مجلتها العلمية االلكترونية الدورية 

يحدوها االمل في أن يكون هذا اإلصدار نتاجا علميا مبهرا  لتجارب أكاديمية اسبغت 

حضورا داال وفهما واعيا وقدرة متوثبة على تجديد وتحديث منطلق البحث العلمي في 

مخلصا في تمثل دور جامعة   ( ) أطياف ى أن يكون إصدارهذه الجامعة، أقول : نتمن

الحمدانية الحضاري إذ هو يسعى إلى إظهاره على هذا النحو من التجدد والديمومة 

واالستمرار ، ولعلنا إذ حملنا أنفسنا هذا الواجب األخالقي أوال واألكاديمي ثانيا نؤكد 

ة ميعلى خلوصنا لكل المبادئ التي اشهرناها ونحن نعلن والدة أول مجلة علمية أكادي

بعد فترة مخاض عسير استمرت سنوات  وتجيئ خبرة  السنوات السابقة لترسخ تجربتنا 

األكاديمية في الدفاع عن السمعة العلمية للجامعة وتسخير صفحات المجلة لتكوين 

منظومتنا الدفاعية الخاصة  في ولوج قوانين االعتماد الدولية  التي باتت الجامعات 

ية  تتزاحم فيما بينها بغية الحصول على المراكز المتقدمة في العراقية والعربية والعالم

  – بوصفنا جامعة وتدريسيين واداريين -هذه التصنيفات بل تتدافع على نحو يجعلنا نحن 

نعيد النظر في كل حساباتنا العلمية واولياتنا المعرفية سعيا لبناء جامعتنا الوليدة جامعة 

 ا تتنافس على مصاف الجامعات المتقدمة .الحمدانية بناء علميا رصينا يجعله

 

 

 1996جامعة الموصل سنة  الدكتوراهاالستاذ الدكتور هاني صبري ال يونس حاصل على شهادة 

 /الموصلاآلدابكلية 

وهو عضو اتحاد االدباء واُلكتاب في العراق وعضو المجلس العالمي للغة العربية وعضو هيئة 

 2015الى  2009ورئيس قسم اللغة العربية من سنة  2006تحرير مجلة التربية سنة 
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ليشكل  ( ) أطيافإن اعتماد التواصل االلكتروني معيارا في توثق التجربة البحثية لمجلتنا 

سابقة مهمة على مستوى إنجاز الجامعات العراقية بل ال نذهب بعيدا إذا قلنا: إن 

التواصل االلكتروني  في مجاالت نشر المعرفة العلمية وتوثيقها وتصنيفها  بات اليوم 

وسيلة توثق معرفية تكون والدتها نماذج من االتصال الحضاري بين امم مختلفة تسعى 

التعاون دون ان يؤدي ذلك الى اإلخالل بأي نظام من أنظمة الى إقامة أوثق عرى 

مجلة الكترونية علمية دورية تحتل مركزها على  )أطياف (التواصل األخرى  ، لذلك أشهرنا 

 الموقع الرسمي لجامعة الحمدانية بكل استحقاق وجدارة ، 

الرائد من لدن أقول : إن هذه الجهود الطيبة ما كانت لتثمر عن شيء لوال الدعم النوعي 

السيد رئيس جامعة الحمدانية االستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم األعرجي في الفكرة 

والتصميم واالدارة  ، فضال عن ثلة طيبة من  األساتذة األعالم  أعضاء هيئة التحرير إذ 

كان ديدنهم النشاط والمثابرة واالخالص على مدى أيام طويلة مجهدة في التحضير 

 لتصميم .والتنسيق وا

جاء تفردها من كونها تلخص طموح وأمال وآالم أطياف الحمدانية من العاملين  )أطياف(

 وقيم تراثيةفي هذه الجامعة أو مما تشتمل عليه بيئة مجتمعها من حضارات راسخة 

 أصيلة.
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تعد الفيزياء من العلوم الطبيعية المهمة التي شهدت تطورا ملحوظا في جميع 

اختصاصاتها فضال عن تداخلها مع العلوم الطبيعية األخرى كالطب والهندسة والتكنلوجيا 

المتعددة وأيضًا مع نظيراتها كالكيمياء والبيولوجي والرياضيات والحاسبات بذلك فتحت 

هرت وتطورت بشكل سريع كالفيزياء الطبية والنانوية آفاق لعلوم وتخصصات جديدة ظ

والجيوفيزياء ...... الخ، واصبح لها تأثير كبير في مجاالت الحياة والتطبيقات الصناعية 

والتكنلوجية المختلفة. إحدى هذه المجاالت هي الفيزياء النووية التي أصبحت من 

لطاقة. وفي هذا الصدد فقد التخصصات المؤثرة خاصة في الصناعات الحربية ومجاالت ا

 أنجز ونشر عدد من الباحثين بجامعتنا البحث الموسوم: 

Radon and uranium concentration in ground water of Nineveh plain region 

in Iraq 

 "تركيز الرادون واليورانيوم في المياه الجوفية لمنطقة سهل نينوى بالعراق"

راكيز تناول البحث قياس ت الفيزياء،الباحثين في قسم للدكتور مالك حسين ومجموعة من 

المواد المشعة واثارها السلبية على صحة االنسان في المياه وخصوصا الجوفية كون 

اغلب الناس في منطقة الدراسة تعتمد مصادرها الخاصة للمياه وهي االبار. المواد 

الصخور والتربة وغيرها من والراديوم والرادون تتواجد في الهواء و المشعة كاليورانيوم

ولكون المياه الجوفية ناتجة من ذوبان الثلوج وسقوط االمطار ونزولها  البيئة،مكونات 

الى باطن االرض عن طريق الشقوق والتجاويف الموجودة في االرض. والصورة االتية 

 توضح كيفية تكون المياه الجوفية.

تركيز الرادون واليورانيوم في المياه 

 الجوفية لمنطقة سهل نينوى بالعراق
 قسم الفيزياء –التربية  كلية-الرجبمحمد  جاسمد. 
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واثناء جريانها تحت االرض تمر بمكونات طبقات قشرة االرض من الرمال واالتربة والصخور  

الحاوية على المواد المشعة التي لها القابلية على الذوبان في المياه وانتقالها الى 

المنازل لالستخدام ومنها تنتقل الى االنسان مما يولد خطر االصابة بانواع السرطانات 

 متعرضة لالشعاع . والصورة توضح كيفية انتقالها الى المنازل.حسب االعضاء ال

 
البالستيكي التي تستخدم بكثرة  CR-39تقنية القياس تعتمد على كاشف االثر النووي 

في هذا المجال لقلة تكلفته وكفاءته في تسجيل اثار جسيمات الناتجة من المواد 

اخذ نماذج من مياه االبار ووضعها  المشعة حتى وان كانت ذات طاقة انبعاث قليلة ، وتم

باناء بالستيكي ووضع الكاشف على فوهة االناء لفترة معينة ثم معالجتها كيميائيا وعن 
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طريق معادالت خاصة تم حساب تراكيز المواد المشعة . وقد كانت النتائج ضمن الحدود 

  المقبولة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

 

 

 

اقام قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  وعلى مسبح كاردينيا 18/5/2019بتاريخ 

وبالتعاون مع وحدة التعليم المستمر في كلية التربية وبالتنسيق مع قسم التعليم 

المستمر في رئاسة الجامعة ورشة تدريبية عملية لتعليم مهارات السباحة لكال الجنسين 

 الخالق ايشوع. حاضر فيها المدرس المساعد ستيفان ججو مارزينا والسيدة كالرا عبد 

 

 
 

 

 الورش والدورات
ميم.م. عمار يلدا كرو  

كلية التربية –شعبة التعليم المستمر   
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لمميممممات الممممدورة ضممممممممممممن فممعمممما

لبرامج  يبيممممة عن اهم ا لتممممدر ا

االلمممكمممتمممرونممميممممة المممتمممي تمممخمممص 

التممدريسممممممميين والتي اقممامتهمما 

للبرنممممامج  للجنممممة المركزيممممة  ا

المممحمممكممموممممي فمممي جمممماممممعممممة 

الحمدانية برعاية السمميد رئيس 

جممامعممة الحمممدانيممة االسمممممممتمماذ 

الممدكتور عقيممل يحيى االعرجي 

السممممممميد مسممممممماعد  وبأشمممممممراف

للشممممممممؤون  معممممة  لجمممما ئيس ا ر

العلمية وبالتعاون مع قسممممممم 

ضممممممممممممان الجودة واالعتممممماد 

االكاديمي وقسمممم الدراسمممات 

والتخطيط والمتمممابعمممة للفترة 

، وقد  7/4/2019 -31/3من 

بأهم  لدورة التعريف  ناولت ا ت

البرامج المعتمممممدة واهميتهمممما في المجممممال البحثي والتقويم العلمي للبحوث ورفع 

  توى العلمي للجامعةالمس
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والتوظيف في جامعتنا وبالتعاون مع  التأهيلاقامت شعبة 

قسم التعليم المستمر ومنظمة ايركس يوم الخميس 

ورشة عمل بعنوان ) المبيعات وخدمة العمالء(  27/6/2019

وعلى قاعة االجتماعات في كلية االدارة واالقتصاد بحضور 

السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية االستاذ الدكتور 

وعميد كلية االدارة واالقتصاد االستاذ خزعل ياسين مصطفى 

الدكتور ناظم حسن رشيد بمشاركة عدد من الطلبة والخريجين 

من كليتي التربية واالدارة واالقتصاد ، هدفت الورشة الى عرض 

اهم الخطط والبرامج التي من شأنها رفع مستوى الطالب 

الخريج لرصد متطلبات سوق العمل وفق التخطيط السليم 

والتسويق والمبيعات وتضمن المنهاج عددا من للمشروع 

المحاضرات منها مفهوم خدمة العمالء وانواع العمالء واهم 

المهارات التي يتمتع بها موظفي خدمة العمالء وقد تناولت 

الثانية اهمية فريق خدمة العمالء ودورهم في  المحاضرة 

الثالثة فتناولت  المبيعات وتحقيق االرباح اما المحاضرة 

 سائل الحديثة في جذب العمالءالو
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 العلمية اتجامعة الحمدانية تشارك في المؤتمر

 الدولية 

 د.مالك حسين خضر 

ضمن مشاركات جامعة الحمدانية في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية. شارك 

مجموعة من اساتذة قسم الفيزياء بكلية التربية ممثلة عن جامعة الحمدانية في المؤتمر 

العلمي الدولي االول للعلوم الصرفة، الذي اقيم في كلية التربية بجامعة القادسية 

ذي جرى برعاية مؤسسة الباحث العلمي للتنسيق وال 2019/ 1/ 24-23للفترة 

( مئة واثنا عشر بحثا 112( مئتين وثمان وسبعين بحثا، منها )278األكاديمي وبمشاركة )

 في الفيزياء. اذ كانت مشاركة جامعتنا ببحثين. 

 الموسوم:البحث  :االول 

Radon and uranium concentration in ground water of Nineveh plain 

region in Iraq 
 

 بحث بعنوان :الثاني

Satellite monitoring for Outgoing Longwave Radiation and Water Vapor 

during 2003-2016 in Iraq 

  للدكتور جاسم محمد رجب مع باحثين من جامعة المستنصرية ووزارة الشباب.

وقد كان هذان البحثان من البحوث المتميزة وتم نشرهما باسم جامعتنا في مجلة 

journal of physics   والتي تنتمي الى دار النشر البريطانيةIOP   ضمن مستوعبات

Scopus   وClarivate العالميتين. 
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 دولي في بولندا الحمدانية بمؤتمركما شاركت جامعة 

حيث شارك الدكتور ممتاز متي منصور 

ال عن جامعتنا ممث التربية فيالتدريسي بكلية 

جامعة الحمدانية في أعمال المؤتمر الدولي 

المقام في دولة بولندا/ لوبلن / جامعة علوم 

 ٢٠١٩حزيران  6الى  4الحياة، للفترة من 

بمحاضرة عن سالالت االغنام والماعز 

ا وشارك في الورشة الخاصة العراقية. كم

العلمية التي عقدت على هامش  باألغنام

يذكر أن المؤتمر خصص لبحث .المؤتمر

 . المحلية(موضوعة )انخفاض انتاج ساللة األغنام والماعز العراقية 
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استبدال العمل لساعات استخدام نظام المودل...
 طويلة بكبسة زر

 نؤيل عبداالحدم.فداء 
 

شاعت في السنوات االخيرة مصطلحات التعليم االلكتروني وادارة التعلم واصبحت 
لغة العصر بالنسبة للجامعات والمؤسسات التعليمية لما فيها من ميزات في سهولة 
االستخدام ومواكبة التطور التعليمي العالمي حتى اصبحت من المتطلبات التي توصي 

ها تعد من مقاييس تطور العملية التعليمية في بها الوزارات والمنظمات العالمية كون
اي دولة من دول العالم ومن بين النظم االكثر استخداما في هذا المجال كان نظام 

من االنظمة المتقدمة التي خدمت العملية التعليمية وعادت بالفائدة  Moodleمودل 
هذا النظام للتدريسي والطالب على حٍد سواء لهذا كان البد من تسليط الضوء على 

 للتعرف على استخداماته واهم مميزاته.
 : Moodle ماهو المودل -

 Modularكلمة مودل اختصار مكون من االحرف االولى لكلمات العبارة )
Oriented-Object Dynamic Learning Environment)  وهو نظام الدارة

دم في ُيستخالتعلم، ويعتبر اداة لدعم التعليم االلكتروني حيث انه نظام مفتوح 
دولة وتبلغ المقررات الدراسية التي تستخدم المودل إلدارة العملية  235أكثر من 

يعمل هذا مليون و 72ماليين ونصف مقرر، وعدد المستخدمين  7التعليمية 
من بينها اللغة العربية. ويستخدم النظام  ، لغة حول العالم ٧٥النظام بأكثر من 
 لمية.ألف منظمة عا ٨٥من قبل أكثر من 

يقوم النظام بتحويل عمل المنظمات التعليمية من العمل التقليدي إلى العمل 

اإللكتروني، حيث يمكن لنظام المودل تسريع العملية التعليمية وضمان جودتها بشكل 

سواء من ِقبل اإلدارة أو الكادر التعليمي وحتى الطلبة  االستخدامكبير، وهو سهل 

المستفيدون من النظام، ويمكن ألي مؤسسة تعليمية اضافته بسهولة على موقعها 

 اإللكتروني وتغيير التصميم ليتوافق مع هوية المؤسسة التعليمية.
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 مزايا النظام -

بة الطلو واجب منزلي من يستطيع التدريسي أن يقوم بطلب مهمة أ والمهام: الواجبات 
هذا النظام، ويستطيع كذلك أن يقيده بوقت معين للتسليم. ويستطيع الطالب أن  عبر

يقوم بحل الواجب مباشرة عبر األسئلة الموضوعية أو المقالية، كما يمكن للتدريسي أن 
يقوم بالتصحيح التلقائي لألسئلة الموضوعية بكبسة زر فقط، فتظهر له درجات جميع 

 بة بشكل مباشر.الطل
 

يمكن للتدريسي أن ُينشئ منتدى أو منتديات متخصصة للنقاش  النقاش: منتديات 
 حول مواضيع المنهج العلمي المطروح.

 

يمكن للتدريسي توفير الدروس عبر شرائح العرض ببرنامج  تحميل الدروس والشروحات: 
 ها.واإلستفادة منالبوربوينت ورفعها على النظام ليتمكن المستفيدين من تحميلها 

 

يستطيع التدريسي تقييم الطلبة بشكل مستمر، ورصد درجات  والدرجات: التقييم 
اإلختبارات والواجبات واألنشطة المختلفة بشكل سريع وبسيط، ويمنكه كذلك إرسال 

 التقييم النهائي لجميع الطلبة بكبسة زر واحدة فقط.
 

مع بعضهم البعض أو مع التدريسي يمكن للطلبة التواصل الفوري  الفوري: التراسل 
بشكل مباشر، وقد يستطيعون ذلك كتابيًا أو صوتيًا أو مرئيًا، مما يزيد من سرعة وصول 

 المعلومة بشكل أفضل.
 

توفر هذه الخاصية إمكانية إدراج جميع األنشطة التعليمية حسب  الدراسي: التقويم 
ء على اطالع بكل المواعيد تواريخ إقامتها، مما يساعد الطلبة والمستخدمين البقا

 المهمة، ويمكن تنبيههم على ذلك بشكل مستمر.
 

في حال حاجة التدريسي أو اإلدارة إلى إرسال تنبيه مهم أو إعالن لنشاط  اإلعالنات: 
 معين فمن الممكن فعل ذلك عبر خدمة اإلعالنات المتوفرة في النظام.
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دارة إلى إرسال تنبيه مهم أو إعالن لنشاط في حال حاجة التدريسي أو اإل اإلعالنات: 
 معين فمن الممكن فعل ذلك عبر خدمة اإلعالنات المتوفرة في النظام.

 
 باراتكاالختبكل سهولة،  االختباراتيمكن للتدريسي إقامة جميع أنواع  :االختبارات 

هم في الطلبة عبر النظام و باختبارالنهائية والفصلية واليومية، كما يمكنه أن يقوم 
حساب تلقائيًا، و االختبارمنازلهم، وتقييد وقت االختبار بوقت معين ثم يتم إقفال 

 الدرجة فوريًا، ويمكن للتدريسي كتابة جميع أنواع االسئلة وتصحيحها تلقائيًا.
 

توفر هذه الخدمة إمكانية تخزين آالف البيانات التي ستفيد الطلبة  المعلومات: بنك 
في استذكار دروسهم، كما يمكن أن يتم تخزين أسئلة األعوام السابقة بشكل سهل 

 منها الجميع. دلتستفيوبسيط 
 

سيحصل كل طالب وتدريسي ومشرف على بريد إلكتروني في  اإللكتروني: البريد 
 ارة البريد عبر النظام بكل سهولة.النظام، ويستطيع الجميع إد

 
إذا احتاج التدريسي إلى معرفة رأي االشخاص في موضوع معين،  :االستطالعات 

 المتوفرة في هذا النظام. االستفتاءفسيستفيد من خاصية 
سيتمكن كل طالب وتدريسي من إنشاء مدونة خاصة به، يجمع فيه  المدونات: 

 لتعم الفائدة لدى الجميع.شتى انواع المعارف التي استفاد منها 
 

كما ال ننسى أن من مميزات النظام سهولة التنصيب على الموقع اإللكتروني وسهولة 

تويتر، و استخدامه، وكذلك يمكن للنظام اإلتصال مع شبكات التواصل اإلجتماعي كالفيسبوك

 ويمتلك النظام تطبيقات على الهواتف الذكية لسهولة وصول المستفيدين إليه من أي

مكان، وكذلك تقوم الشركة بإصدار الكثير من التحديثات للنظام بشكل مستمر لعالج 

المشاكل التي قد تظهر من فترة ألخرى. كما أن أبرز ميزة هي أن هذا النظام مجاني بشكل 

 كامل.
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يتبين مما سبق ذكره ان اعتماد 

من قبل المؤسسات  نظام مودل

التعليمية لم يأت من فراغ بل جاء 

بشكل مدروس لما يحمله هذا 

النظام من ميزات تخدم العملية 

التعليمية بشكل كبير وواسع لذا 

البد من ان يكون كل تدريسي 

وكل طالب على معرفة واسعة 

لكيفية استخدام هذا النظام 

واالستفادة منه واختصار ساعات 

ير العمل الشاقة لتحض

المحاضرات الدراسية واسئلة 

 .االختبارات وتصحيحها الى دقائق معدودة بمساعدة نظام التعليم االلكتروني المودل

لذلك وانطالقا من مبدأ العمل على تطوير العملية التعليمية ومواكبة التطور  

حرصت جامعة الحمدانية على حث التدريسيين على العمل بنظام مودل وأقامت دورات 

ية موسعة للتعريف بهذا النظام وكيفية العمل عليه واالستفادة من الميزات تدريب

 والتسهيالت التي يقدمها هذا النظام 

حيث قامت وحدة التعليم المستمر في كلية التربية بتنظيم دورات تدريبية للسادة 

التدريسيين حاضر فيها كل من الدكتور مالك حسين خضر والمدرس المساعد أيمن موفق 

د ، وقد القت هذه الدورات اهتماما كبيرا من قبل الكادر التدريسي رغبة منهم احم

للتعرف على هذا النظام وكيفية االستفادة منه في تطوير العملية التعليمية في جامعة 

  الحمدانية.
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في إطار تثبيت اسممممممتحقاقاتها العلمية، وبعد جهود مضممممممنية، زارت لجنتان وزاريتان بداية 

على استعدادات أقسامنا العلمية المرشحة،  االطالعشهر تموز الحالي جامعتنا، لغرض 

ماجسممتير في قسمممي التاريخ واللغة العربية. وقد متطلبات اسممتحداث دراسممة ال إلكمال

كتبه مالتقت اللجنتان األسممممتاذ الدكتور عقيل يحيى هاشممممم األعرجي رئيس الجامعة في 

بجهودهم وجهود االقسمممممممام المعنية في هذا المجال، مؤكدا على أهمية هذا  فأشممممممماد

سمممممممهل  االسمممممممتحقاق في تطوير جامعة الحمدانية وفتح المجال واسمممممممعا ألبناء منطقة

ينوى  ن لمنمممماطق االخرى في محممممافظممممة  ينوى ، وا لعليمممما إلكمممممالن تهم ا  .دراسمممممممممما

بعد ذلك قامت اللجنتان بزيارة ميدانية لبناية عمادة كلية التربية يرافقهم السيد مساعد 

رئيس الجامعة للشممؤون العلمية والسمميد عميد كلية التربية، ومسممؤول قسممم الدراسممات 

للغة العربية، واطلعت اللجنة على المتطلبات العلمية العليا ورؤسمممممماء اقسممممممام التاريخ وا

واالدارية والمكتبية التي تسهم في فتح الدراسات العليا بجامعة الحمدانية، من قاعات 

دراسمممية مجهزة تجهيزا كامال، فضمممال عن مكتبة تضمممم اهم المصمممادر والمراجع، والكوادر 

 الممممممممممممممخ…الممممممممممممممبشممممممممممممممممممممريممممممممممممممة، واأللممممممممممممممقمممممممممممممماب الممممممممممممممعمممممممممممممملممممممممممممممممممممممممممممميممممممممممممممة

 الدارسات العليا الطريق إلىاشراقات في 
 

 األستاذ الدكتور

 امال نوري بطرس

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة –كلية التربية 
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ارتياحها لما وجدت هذا وسمممممممجلت اللجنتان 

وعمماينتممه ميممدانيمما، من مسمممممممتلزمممات تؤهممل 

الجامعة واألقسمممممام العلمية المرشمممممحة فيه 

لفتح باب الدراسممات العليا، وأن ذلك بحسممب 

لجممممامعممممة ل تحقمممماق علمي   . رؤيتهم اسمممممممم

هممممذا وسمممممممترفع اللجنممممة تقريرهمممما إلى وزارة 

التعليم العممممالي التي سممممممميكون لهمممما القرار 

 . الفصل في البت باالستحداث

ثانية لمجلة أطياف    نا ال من هنا ...من جولت

زيارة اللجنة الوزارية  جامعتنا خبرنزف لخريجي 

ية،لجامعة  الجامعة التي سمممممممتفتح  الحمدان

لطالبها فضممماء حرا لممارسمممة البحث العلمي 

المتخصمممص الذي يدرس مشمممكالت المجتمع 

ياغة الحلول العملية والعلمية له المجاالت ويعمل علىفي جميع  ا. وقد اطلعت صممممممم

اللجنة المكلفة بمنح االستحداث على القاعات الدراسية التي سوف يتواجد فيها باكورة 

طلبتنا للدراسممممممات العليا والذين سممممممينهلون منها المعرفة والعلم والمقررات الدراسممممممية 

لقسممممممممي  اللغممة العربيممة والتمماريخ ومممدى جودتهمما العلميممة ومممدى تغطيتهمما لمقررات 

كي تستطيع الجامعة أن تزود خريجيها بمخرجات الباحث العلمي الرصين الدراسات العليا 

، وتمت مناقشمممممممة األمور التي من شمممممممأنها تحسمممممممين المخرجات العلمية للجامعة بغية 

اعدادهم اعدادا علميا وصمممممممحيحا بما ينسمممممممجم والمعايير العلمية التي وضمممممممعتها الوزارة 

وير المناهج وتدريسممممممها . إن والمسممممممؤولية التي سممممممتقع على الكادر التدريسممممممي في تط

اسمممممممتحداث الماجسمممممممتير و هي المرحلة االولى من الدراسمممممممات العليا والتي سمممممممتعقبها 

الخطوة األولى التي تنطلق منهما الجمامعمات لبنماء كوادرهما  و  اللمه هيالمدكتوراه بمإذن 

هي المنبع الذي يغذي الجامعات باألسمماتذة والباحثين ، ان سممعي الطالب في الحصممول 

هادة الماجسممممتير يعد حلما لكثير من أبنائنا في منطقة سممممهل نينوى لذلك فإن على شمممم

افتتاح الماجسمممتير في أقسمممام جامعة الحمدانية سمممتوفر قرصمممة مثالية لتحسمممين الواقع 

 االجتماعي والثقافي لبيئة جامعة الحمدانية ومجتمعها  .
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  الصيفية!العطلة  أخيرًا.

 الدراسةبعد شهور طويلة مرهقة من 

والمتابعة والمراجعة، أصبح من حقك اآلن أن تقضى عطلتك الدراسية، وتحدد األمور 

تحب أن تفعلها خالل العطلة. الترفيه بشكل كامل خالل هذه العطلة أمر ضروري  التي

بالنسبة لك، يؤهلك بشكل مناسب للمرحلة التالية من مشوارك الدراسي. لدينا هنا بعض 

 وقضاء وقت ممتع ُيساعدك على االجواء،ربما ُتساعدك فى الترفيه وتغيير  التياألفكار 

 يجب:كيز كما فى الدراسة والتر االستمرار

 السفر 

يكون أمامك متسع كبير من الوقت لقضاء وقت ممتع فى السفر  الصيف،فى ُعطلة 

والرحالت ُيمكنك أن ُتسافر وتغّير مكان إقامتك لعدة أيام .. ُيمكنك ان تعود إلى وطنك 

 وأحاسيسك،السفر سينعش عقلك  االم لتقضي وقتًا ممتعًا مع اقاربك وأصدقائك.

 ودراستك!وسُيحّولك إلى شعلة من النشاط بمجرد العودة مرة أخرى إلى مدينتك 

 

  الخروج مع األصدقاء

مع االلتزام الكامل بالضوابط والعادات والتقاليد الدينية واالجتماعية والثقافية العربية ، 

ن أ ُيمكنك أن تستمتع بُمرافقة أصدقاءك إلى الكثير من الوجهات الممتعة التى ُيمكنها

تجعلك تقضى وقتًا سعيدًا .. الخروج إلى إحدى المقاهي المميزة .. تناول العشاء فى 

 إحدى المطاعم بُصحبة أصدقائك ..

 الحياة الثقافية 

كل منا لديه ميول ثقافية ُمعينة .. إذا كنت من النوع الذي يعشق الكتب والقراءة ، لماذا 

األسبوع تذهب فيه إلى إحدى المكتبات القريبة ؟! .. إذا كنت  ال ُتحدد وقتًا معينًا فى

من هواة التصوير، حدد موعدًا أسبوعيًا لممارسة هوايتك هذه فى تصوير المناظر 

 الطبيعية فى الوقت الذي ُتمارس فيه رياضة المشي .

 كيف أقضي عطلتي الصيفية

 د. بشرى حبيب أحمد
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إذا كنت من هواة المتاحف واآلثار ، خصص لنفسك موعدًا تمضي فيه بعض الوقت فى 

المتاحف القريبة فى المدينة التى تسكن بها .. وهكذا .. الُمهم أال تجعل هواياتك  إحدى

 الثقافية تنطفئ 

 ممارسة الرياضة 

ربما كان من األجدر بك أن ُتخصص جزءًا من ميزانيتك لالشتراك فى إحدى النوادي 

مخاطر وسيحميك من  لصحتك،الرياضية، أو صاالت األلعاب البدنية .. هذا ضروري جدًا 

 زيادة الوزن أو الُعزلة عن الناس والُمجتمع .

 ة،الخارجيالنوادي  فيأو  جامعتك، فيممارسة األلعاب الرياضية  فيُيمكنك التسجيل 

به  .. وفقًا لما تسمح فترة الصيف  فيتعقدها الجامعات  التياألنشطة الرياضية  فياو 

 ميزانيتك ..

 التدريب في الشركات 

ي ستصاب فيه بالملل حتمًا من الخروج مع االصدقاء والسفر .. يمكنك سيأتي الوقت الذ

ان تستغل وقتًا من العطلة الصيفية فى التدريب لدى احدى الشركات فى مجال 

تخصصك ، بشكل يضمن لك فرصة جيدة للتوظيف بعد اإلنتهاء من الدراسة .. هذه 

فوقًا لعمل ، تجعلك متالتدريبات فى العطلة الصيفية ستمنحك خبرة كبيرة فى سوق ا

 بشكل كبير عن أقرانك. .
 

 

 

 

 

 

 

 




