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 اللجان الوزارية للتصنيف الوطني

 رحاب جامعة الحمدانية في

 بقلم رئيس التحرير

ضمن نشاطاتها المستديمة في تقصي المستوى العلمي للجامعات العراقية، زارت اللجنة الوزارية للعلوم الصرفة ولجنة 

على مستوى أداء االقسام العلمية للوقوف  2019/ 10/  16 األداء المؤسسي جامعة الحمدانية يوم االربعاء الموافق

 ومستوى أداء الجامعة بوصفها مؤسسة علمية لها أداء مؤسسي خاص بها.

 

استقبلت جامعة الحمدانية يوم الثالثاء الموافق و 

اللجنة الوزارية للتصنيف الوطني الخاصة بالعلوم  22/10/2019

إذ حظيت اللجنة باستقبال السيد رئيس الجامعة  االنسانية.

األستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم االعرجي والسيد مساعد 

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور خزعل ياسين مصطفى والسيد 

عميد كلية االدارة واالقتصاد األستاذ الدكتور ناظم رشيد حسن 

والدكتور رياض عبد اهلل مبارك عميد التربية. هذا وقد أعرب 

جهد المبهر أعضاء اللجنتين عن انبهارهم العميق بال

والتنسيق الرائع الذي أبداه كادر ضمان الجودة في رئاسة 

 الجامعة لتوفير كل ما من شأنه انجاح هذه الزيارة.

 

األداء املؤسسي

العلوم اإلنسانية

الصرفة العلوم

لجنة

لجنة
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قد سبقت هذه الزيارة جهود مضنية واجتماعات مكثفة وعلى و 

مدار عام كامل لكادر قسم ضمان الجودة في رئاسة الجامعة 

الشك إن مثل ليات واألقسام ،وتعاون وتآزر االقسام العلمية في الك

هذه الزيارات تسهم بشكل كبير في تطوير مخرجات الجامعة 

وايصالها إلى مواقع متقدمة نظرا إلنجازات الجامعة المتقدمة 

خالل سنة التقييم وجدية العاملين من أعضاء اللجنة الوزارية 

وتفانيهم في تدقيق االستمارات الخاصة بالتصنيف مما حولها إلى 

ت عمل تطبيقية يمكن أن تفيد منها الجامعة في السنوات ورشا

القادمة ، وهو ما سيسهل للجامعة حصولها على المراتب 

أقول ان هذه اإلنجازات ما كان لها  …المتقدمة في هذا التصنيف 

ان تتم لوال الرعاية المباشرة من لدن السيد رئيس الجامعة االستاذ 

صوابيه النهج الذي تسير عليه الجامعة وخطواتها االكاديمية نحو  يؤكد وتحققها…الدكتور عقيل يحيى هاشم األعرجي

  .الرقي والتقدم

 

مسامع كثيرا من الكادر االكاديمي والبحثي في العراق خالل السنتين االخيرتين السيما بعد  على  Scopusترددت كلمة 

و التي اعطت اهمية كبيرة للنشر في المجالت المسجلة في  2017في العام 167صدور تعليمات الترقية العلمية ذي العدد  

Scopus  فما هوScopus؟ 

Scopus   من قبل دار النشر  2004البحوث وعناوين المجالت تم اطالقها في هي قاعدة بيانات ضخمة جدا لملخصات

Elsevier   كمنصة لمعرفة مدى جودة المجالت العلمية والبحوث التي تنشر فيها . اذ تحتوي في اخر تحديث لها  في تشرين

في تقييمه  Scopus,فعلى ماذا يعتمد  الف عنوان كتاب 194الف عنوان مجلة  واكثر من  39على اكثر من   2019االول 

 للمجالت .

 

 البحوث والدوريات

 ا.م.د. نورس يونس عناد
 Scopusجولة في اروقة 
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 Scopusفي  ونسبه نشرهادور النشر العالمية 

  

الذي هو عدد االستشهادات نسبة لعدد البحوث  (CiteScoreفي تقيمه للمجالت بالدرجة االساس على ال  ) Scopusيعتمد 

نة مقسوما على عدد البحوث المنشورة للسنوات الثالث االخيرة التي سبقت لتلك الس اذ يحسب بقياس عدد االستشهادات

 -تلك السنة وكما في المعادلة التالية:

CiteScoreTracker 2019=
𝐶𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 2019

Documents 2016 − 2018
 

لمجالت على هذا االساس والجدير بالذكر ان ( لكل مجلة ويتم تصنيف اCiteScoreوفقا للمعادلة السابقة يتم حساب ال )

 .2018لعام   160.16والذي بلغ  (Ca-A Cancer Journal for Clinicians( حصلت عليه مجلة )CiteScoreاعلى )

لتقييم جودة المجالت علميا التي تحاكي فيها االعتماد على معامل التأثير الموجود  Scopusهذه الطريقة التي اتبعتها 

والذ واجه بعض االنتقادات على هذه الطريقة حيث قامت احدى المجالت العلمية  وكتعبير عن احتجاجها في  Clarivateفي 

وهذا   1.44الى    0.66مقالة افتتاحية باالستشهاد بجميع بحوثها في السنتين السابقتين مما رفع معامل التأثير لها من 

تبعادها عند اعطاء معامل التأثير وايضا عند قيام الباحث باالستشهاد في ما يعرف باالستشهاد الذاتي مما ادى الى اس

بمراجعة االستشهاد الذاتي  Scopusبحوثه السابقة ال يعبر عن القوى العلمية لذألك البحث , لتجنب هذه السلبية تقوم 

تلك المجلة  Scopusاص تنذر مقارنة مع المجالت ذات نفس االختص %200للمجالت واذا ما تجاوز عدد االستشهاد الذاتي 

 وتعطيها مهلة عام لتصحيح وضعها واذا ستمرت بذألك بعد هذا العام يتم استبعادها.

 .Scopusالمجالت العراقية في 

بلغ عدد  Scopusمتواضعا اذا ما قورنة ببلد كمصر ففي اخر تحديث ل Scopusقد يبدو تواجد المجالت العراقية في 

مجلة في حين كان تواجد العراق بعشر مجالت فقط  خرجت ثالثة  Scopus 213ضمن تصنيفات المجالت المصرية الداخلة 
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( لمجلة عراقية CiteScoreاما اعلى )  6.37( لمجلة مصرية هو CiteScoreواعلى ) 2012منذ  Scopusمنها من تصنيفات  

لعراق مجلة واحدة فقط ضمن تصنيف كان لدى ا 2016لكن هذه ليست كل الصورة. فالحقيقة انه لغاية   0.24فقد كان 

Scopus  ستة مجالت  2019ثالث مجالت و في  2017في حين بلغ في  2012بعد خروج ثالث مجالت عراقية من تصنيف لغاية

 وما يدحض االنتقادات الموجه لسياسة الوزارة في Scopusمما يوشر نمو ملحوظ بعدد المجالت العراقية المسجلة في 

حيث كان من المتوقع عزوف الباحثين عن النشر في المجالت العراقية مما سيؤدي الى اندثارها لكن  Scopusدعم النشر في 

 ما سيرفع سمعة العراق عالميا على المستوى االكاديمي  Scopusالذي حدث هو تسابق المجالت على الدخول ضمن تصنيف 

 2019يث تشرين االول وفقا لتحد Scopusفيما يلي قائمة المجالت العلمية العراقية في 

Publisher's Name Journals No 

University of Baghdad Baghdad Science Journal 1 

University of Baghdad - Iraq Natural 

History Research Center and Museum Bulletin of the Iraq Natural History Museum 

2 

Union of Iraqi geoogists Iraqi Geological Journal 3 

University of Baghdad, College of 

Agriculture Iraqi Journal of Agricultural Sciences 

4 

University of Baghdad - College of 

Pharmacy Iraqi Journal of Pharmaceutical Sciences 

5 

University of Baghdad Iraqi Journal of Science 6 

University of Mosul Iraqi Journal of Veterinary Sciences 7 

 h-index ماهو ال

( فأنها CiteScoreبأنشاء معامل قياس جودة المجالت العلمية من خالل معامل قياس االستشهادات ال ) Scopusكما قامت 

االستاذ في جامعة  جورج إدواردو هيرشالذي تم تطويره من قبل الفيزيائي   index-hاعتمدة على معيار ال

للداللة على المستوى العلمي الذي تتمتع به بحوث باحث معين اذ يتم اعطاء هذا المعامل للباحث وليس للبحث    ياكلفورن

ويتم حسابه من خالل عدد البحوث و عدد االستشهادات لكل بحث بعملية حسابية تم شرحها بالتفصيل باللغة العربية في 

امعة المستنصرية في مدونته التي يمكن الرجوع اليها في فهم مقال للدكتور العراقي طالل ناظم الزهيري استاذ ج

 .  h-indexالعملية الحسابية ل 

و يعد معيار اولي للمستوى العلمي للباحث و قد اعتمد من  Scopusو   Google scholarوقد اعتمد هذا المعيار من قبل 

ضافة النقاط في الجدول الثاني للترقيات العلمية حيث قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق كإحدى  منافذ ا

 h-indexيضاف نقطة لكل درجة 

 .Scopusاكاديمي جامعة الحمدانية في 

بهمة اساتذتها المميزين الذين وضعوا  Scopusرغم حداثة تاريخ تأسيس جامعة الحمدانية اال انها استطاعة ان تخطو نحو 

فقد بلغ البحوث المسجلة باسم جامعة الحمدانية لغاية تحديث تشرين االول  Scopusاسم جامعة الحمدانية على خارطة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
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مقداره  h-index( بحثا و حصل االستاذ الدكتور جاسم محمد رجب استاذ قسم الفيزياء في جامعة الحمدانية على 27) 2019

 استشهاد. 67حصل من خاللهم على  Scopusبحثا في  19بعد ان نشر   5

( تدريسي .وهذه 11من خالل بحوثهم المنشورة فيها ) Scopusدد التدريسين الذين أضافوا اسمهم الى قاعدة كما بلغ ع 

االرقام تعد جيدة جدا اذا ما قورنت بقلة الكادر التدريسي المنتمي الى الجامعة و طابع التخصص االنساني الغالب على 

ناك ثالث اقسام علمية فقط و لكل يعلم الصعوبات التي تواجه قسم علمي في الجامعة ه 11اقسام الجامعة اذ ان من بين 

 . Scopusذوي التخصصات االنسانية عند النشر في 

 الحاصلين عليه. h-indexو ال  Scopusتدريسي جامعة الحمدانية وعدد البحوث المنشورة لهم في  سماءبأفيما يلي قائمة 

عدد البحوث  االسم ت

 Scopusفي 

h-index in 

Scopus 

 القسم

 الفيزياء 5 19 ا.د جاسم محمد رجب 1

 الفيزياء 2 9 م. بان عبدالمسيح بدر 2

 الحاسوب 1 5 ا.م.د نورس يونس عناد 3

علي حسين احمد م.د  4

 سليمان

 الفيزياء 0 4

 الحاسوب 0 4 م.م محمد عالء الدين 5

 الفيزياء 0 3 سليمان يعقوب سليمانا.م  6

 الحاسوب 0 2 رياض مبارك عبد اهلل ا.م.د 7

 الفيزياء 0 2 م.د ذو الفقار علي زكر 8

 الفيزياء 0 2 مالن حٌسن خضر ٌحموم.د  9

 الحاسوب 0 2 م.م نوفل علي زكر 10

 الفيزياء 0 1 هناء نافع عزيز نعوما.م  11
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في جامعة الحمدانية على النشر في مجالت عالمية او عراقية تكون ضمن  في نهاية هذا المقال احث زمالئي و زميالتي

 لرفع المستوى العلمي و التصنيف الدولي لجامعتنا العزيزة. Scopusمستوعبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -مصادر المقال:

-.www.Scopus.com  

- Schuttea HK, Svec JG (2007). "Reaction of Folia Phoniatrica et Logopaedica on the Current Trend of Impact Factor Measures". 

 . طالل ناظم الزهيريمدونة الدكتور  -

 

  

http://www.scopus.com/
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 2022-2018خطة التنمية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  حول عملورشة   -1

برعاية السيد رئيس جامعة الحمدانية المحترم وبحضور كل من السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية المحترم 

والسيد عميد كلية التربية المحترم والسيد معاون العميد للشؤون العلمية في كلية التربية المحترم والسيدة معاون عميد 

ف , وعددا من السادة رؤساء االقسام والتدريسيين في كلية التربية واالدارة كلية االدارة واالقتصاد المدرس سناء خضر يوس

واالقتصاد، اقام قسم ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي في جامعة الحمدانية وبالتعاون مع قسم اللغة العربية وقسم 

وذلك  2022-2018ي والبحث العلمي الفيزياء في كلية التربية ورشة عمل حول خطة التنمية الوطنية لوزارة التعليم العال

والورش في مبنى عمادة كلية التربية، حاضر فيها كل من االستاذ  الندواتفي قاعة  23/9/2019يوم االثنين الموافق 

الدكتور هناني صبري علي مدير قسم ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي والمدرس 

عرض المحاضرون اهم السبل الدكتور مالك حسين خضر رئيس قسم الفيزياء، حيث است

لتحقيق اهداف البرنامج منها تحسين التصنيف الوطني للجامعات وتطوير الجانب 

االكاديمي للجامعات العراقية اضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واعادة 

تطوير واعمار الجامعات في المناطق المحررة، وقد تم عرض اهم االنشطة والتي من 

تحقيق االهداف اعاله والتي اعدها متخصصون في وزارة التعليم العالي خاللها يمكن 

الكليات لكيفية  لعمادةوالبحث العلمي. وفي ختام الورشة تم تقديم بعض التوصيات 

  العلمية.تحقيق تلك االهداف وبالتعاون مع االقسام 

_____________________________________________________________________________________ 

 ورشة عمل حول معايير االعتماد االكاديمية للكليات االدارية والكليات التربوية المفتوحة  -2

اقامت شعبة ضمان الجودة التابعة الى قسم ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي وبالتعاون مع قسم التعليم المستمر في 

ر وتسهيل تطبيق الدليل االرشادي لمعايير االعتماد االكاديمي، حيث رئاسة جامعة الحمدانية ورشتي عمل حول كيفية تسيي

بعنوان )معايير االعتماد االكاديمية للكليات االدارية ( اما الورشة الثانية  25/9/2019اقيمت الورشة االولى يوم الخميس 

 الدورات والورش

 م.م. عمار يلدا كرومي
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بعنوان ) معايير االعتماد االكاديمي في الكليات  29/9/2019يوم االحد  فأقيمت

والورش في مبنى عمادة كلية التربية  الندواتوية المفتوحة ( وعلى قاعة الترب

حاضر فيهما كال من المدرس الدكتور ربيع علي زكر من كلية االدارة واالقتصاد 

والمدرس المساعد ظافر صباح ياسين من كلية التربية حضر فيهما كل من السيد 

عميد كلية التربية المحترم  والسيد معاون العميد للشؤون العلمية المحترم 

العلمية واالدارية في كليتي التربية واالدارة واالقتصاد  األقسامرؤساء وعددا من 

وتم فيها عرض المقصود بمفهوم الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي 

وعن دواعي الحاجة الى الجودة في التعليم العالي وكذلك تم تقديم فكرة عن 

لمجلس الوطني لتحسين المجلس الوطني العتماد كليات االدارة واالقتصاد وعن ا

التعليم في الكليات التربوية في العراق فضال عن تقديم عرض عن المعايير 

 االكاديمية لكليات العلوم االدارية واالقتصادية والكليات التربوية 

 

______________________________________________________________________________ 

 

  نتحار محليا وعالمياورشة عمل حول ظاهرة اال -3

مباشر من االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية  بإسراف

وقسم التعليم  والتأهيلالمحترم وبالتنسيق مع قسم االعالم وقسم التوظيف 

المستمر في رئاسة الجامعة وضمن برنامج التعاون مع منظمات المجتمع المدني 

الصحي وبالتعاون مع قسم العلوم التربوية اقامت منظمة مدخل العراق 

والنفسية في كلية التربية ورشة عمل حول ظاهرة االنتحار محليا وعالميا وذلك 

في عمادة  والندواتوعلى قاعة الورش  10/10/2019يوم الخميس المصادف 

المحاضرة المدرس المساعد عمار يلدا  بألقاءكلية االدارة واالقتصاد شارك 

كرومي وقد حضر للورشة كال من االستاذ الدكتور ناظم حسن رشيد عميد كلية 

االدارة واالقتصاد المحترم وعددا من اساتذة كلية التربية واالدارة واالقتصاد 

وعددا من طلبة قسم العلوم التربوية والنفسية وتم استعراض اهم االسباب التي 

 ى االنتحار واهم الطرق والسبل التي يستطيع من خاللها المرشد النفسي تقديمها للوقاية دون حصول ذلك. تؤدي ال
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__________________________________________________________________________________ 

 ورش عمل حول الية تطبيق نظام المقررات -4

االستاذ الدكتور ناظم حسن رشيد عميد كلية االدارة  بأشراف

ورشة عمل حول  3/10/2019واالقتصاد المحترم عقدت يوم الخميس 

في الكلية  الندوات)الية تطبيق نظام المقررات( وعلى قاعة 

وبمشاركة االستاذ المساعد سنان محمد زهير جميل التدريسي في 

وبحضور السيدة معاون  كلية االدارة واالقتصاد في جامعة الموصل

العميد للشؤون العلمية المدرس سناء خضر يوسف المحترمة وعددا 

من التدريسيين حيث تناولت الورشة مميزات نظام المقررات لما يتمتع 

من مرونة في تطبيقه وكيفية اختيار الطالب للمقررات التي سيدرسها 

لحضور والية تطبيقه والتسجيل عليه حسب اختيار الطالب ونظام ا

والغياب والية توزيع الدرجات وخلصت الورشة الى ضرورة تكثيف 

الجهود من اجل تطبيق هذا النظام بنجاح ضمن العام الدراسي 

2019-2020 

 

 

____________________________________________ 

 الدورات التدريبية

 دورة تبسيط االجراءات وتطوير اساليب العمل  -1

مباشر من االستاذ الدكتور ناظم حسن رشيد عميد كلية االدارة  بأشراف

دورة تبسيط  8/10/2019واالقتصاد المحترم اختتمت يوم الثالثاء 

االجراءات وتطوير اساليب العمل التي اقامها قسم ادارة االعمال 

وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر في رئاسة الجامعة وشعبة 

االدارة واالقتصاد والتي اقيمت للفترة من  التعليم المستمر في كلية

واشتمل اليوم االخير على اجراء اختبار تحريري  1/10/2019-7/10/2019

في موضوعات الدورة اعقبها توزيع شهادات المشاركة وقد اثنى المشاركون على حسن االستقبال والتنظيم والمستوى 

 العالي من الحرفية والمهنية التي قدمت في الدورة. 
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دورة تدريبية حول مواضيع التعايش السلمي المجتمعي بين   -2

 المكونات المختلفة

مباشر من االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة  بإشراف

الحمدانية المحترم وبالتنسيق مع قسم االعالم وقسم التعليم المستمر 

في جامعة الحمدانية وبالتعاون مع قسم العلوم التربوية والنفسية في 

كلية التربية وضمن برنامج التعاون مع منظمات المجتمع المدني اقامت 

جرة الدولية دورة تدريبية لمدة اربعة ايام متتالية بدأت يوم منظمة اله

على قاعة  9/10/2019وانتهت يوم االربعاء المصادف  6/10/2019االحد 

والورش في عمادة كلية االدارة واالقتصاد وذلك لطلبة قسم  الندوات

العلوم التربوية والنفسية من المرحلة الثالثة ضمن التعاون بين الجامعة 

ظمة اعاله للقيام ببحوث في منطقة سهل نينوى حول مواضيع والمن

التعايش السلمي المجتمعي بين المكونات المختلفة، حاضر فيها 

اختصاصيون من منتسبي المنظمة وتم تقديم طرق البحث المختلفة التي 

سيطبقها الطلبة ضمن المعايير الدولية خالل االشهر المقبلة بالتعاون مع 

علوم التربوية والنفسية، وفي ختام الدورة قام السيد مشرفين من قسم ال

 رئيس الجامعة المحترم بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين.
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شارك الدكتور ذوالفقار علي زكر، رئيس قسم الفيزياء في 

اعمال المؤتمر الدولي الثاني للفوتونيات المنعقد في رحاب 

الماليزية،  Dungun, Terengganu بمدينة UiTM جامعة

 .2019تموز  9-8للمدة من 
(Photonics Meeting 2019, The 2nd Annual Conference and Workshop) 

 علميين، االول بحث منفرد، وحمل عنوان نببحثي
 Low Magnetic Field Effect of Circular Conductors on a Fiber-optic 

Transmission System 

والثاني بحث مشترك مع باحثين من البلد المستضيف، وجاء 

 بعنوان
Q-switched in figure of 8 by using graphite flakes as saturable absorber 

وانطالقا من مبدأ االنفتاح على الجامعات العالمية وفتح نوافذ للتواصل 

العلمي، أهدت رئاسة جامعة الحمدانية درع اإلبداع العلمي الخاص 

الماليزية عربون صداقة وتثمينا لدورهم   UiTMبجامعتنا إلى رئيس جامعة

علي في اقامة مؤتمرها الثاني عن الفوتونيات، سلمه الدكتور ذوالفقار 

زكر، رئيس قسم الفيزياء بكلية التربية بجامعتنا نيابة عن السيد رئيس 

الجامعة األستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم األعرجي، خالل مشاركته في 

 . 2019تموز  9-8اعمال المؤتمر الذي اقيم هناك للمدة من 

 
 

 

 بقلم  مشاركات جامعتنا بالمؤتمرات الدولية 

 م.د. مالك حسين خضر
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كما شاركت االستاذة الدكتورة آمال نوري بطرس مدير النشاطات 

 الهاشمية الجامعةالدولي الثاني المنعقد في  المؤتمرية في الطالب

المستدامة(  والرياضةبعنوان )التنمية  23/8/2019-20للفترة من 

ببحثها الموسوم )تأثير طريقة التدريس بنموذج التحري في تنمية 

 عدد من المهارات الهجومية لكرة السلة(. 

The effect of teaching method in the kinetic model of a 

number of offensive basketball skills development 

األولمبية االستاد الدكتور  اللجنةنائب رئيس  المؤتمرافتتح فعاليات  

 . 20/9/2019ساري حمدان وبحضور عدد كبير من الباحثين يوم األربعاء 
أثر نموذج التحري الجماعي في تعليم فن األداء  وكان هدف البحث عن

. لبعض المهارات الهجومية بكرة السلة لطالب الصف الرابع اإلعدادي

تكونت عينة البحث من طالب الصف الرابع اإلعدادي في إعدادية و

. واستخدمت 2013-2012الرسالة اإلسالمية للبنين للعام الدراســـي 

الباحثتان التصميم التجريبي الذي يطلق عليه " تصميم المجموعات 

 “.االختبارات القبلية والبعدية المحكمة الضبط المتكافئة ذات 

االنحراف  الحسابي، )الوسطواستخدمت الباحثتان الوسائل اإلحصائية 

" للعينات المرتبطة وغير المرتبطة ( ومن  خالل   T“اختبار  المعياري،

األداء لبعض المهارات الهجومية  فاعلية نموذج التحري الجماعي في تعليم فنالنتائج التي توصلت إليها الباحثتان استنتجتا 

على استخدام نموذج التحري الجماعي في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة السلة بوصفه  التأكيدبكرة السلة. وتم 

 أفضل من األسلوب األمري في مدارسنا.

ئيس اللجنة األولمبية، وقد تبادل درع اإلبداع للجامعتين من قبل كل من األستاذة الدكتورة آمال بطرس والسيد نائب روتم 

 .الشمسية الطاقةالتام للتعاون مع جامعتنا في أي مشروع مستقبلي، ومن ضمنها مشروع  هاألخير استعدادأبدى 
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منذ الدخول في االلفية الثانية بدأ مفهوم التكنلوجيا بالتوغل الى مجاالت الحياة المختلفة حتى  

اصبح وجود الحواسيب وشبكات االنترنت والهواتف النقالة من ضروريات الحياة ومن االحتياجات االساسية 

يات التي تبنى على في اي مجال سواء اكان علمي او انساني ولما كانت عملية التعليم من اهم العمل

اساسها الدول والشعوب والحضارات لذا كان البد من دخول التكنلوجيا الى العملية التعليمية حتى اصبحت 

فما هو التعليم  )التعليم االلكتروني(جزءا ال يتجزء عنها واصبح هناك نوع جديد من التعليم يسمى 

  االلكتروني وما هي اهدافه وميزاته وانواعه...

 لتعليم االلكترونيمفهوم ا

التعليم اإللكتروني هو امكانية التعلم باستخدام التقنيات اإللكترونية للوصول إلى المناهج 

التعليمية خارج الفصل الدراسي التقليدي، في معظم الحاالت، يشير إلى دورة أو برنامج أو شهادة تم 

صف التعلم الذي يتم تقديمه عبر تسليمها عبر اإلنترنت ، هناك العديد من المصطلحات المستخدمة لو

يمكننا القول  .اإلنترنت، بدءًا من التعليم عن بعد، إلى التعليم اإللكتروني المحوسب، والتعلم عبر اإلنترنت

إن التعليم عن بعد أو التعليم االلكتروني هو نشاط تعليمي رسمي أو مؤسسي حيث يتم جمع الطالب 

مختلفة من خالل تقنيات االتصال، وتحدث أنشطة التعلم في  والمعلمين والمواد التعليمية في أماكن

الحاالت التي يكون فيها المعلم والمتعلم منفصلين مادًيا، حيث يتم جمع الطالب في فصول افتراضية عبر 

ان مفهوم التعليم االلكتروني يتطور  .مجموعة تتكون من محتوى محدد للتعلم عبر شبكة االنترنت

يذ التعليم والتدريب مع دعم الوسائط الغنية، والمحاكاة وتقنيات التعلم المختلط من خالل تنف باستمرار

حيث ستوفر دورات التعليم اإللكتروني بيئة تعليمية فعالة، لذلك تعمل العديد من الجامعات والهيئات 

يمثل  يثح العلمية على إعادة تشكيل المشهد التعليمي والتدريبي باستخدام تقنيات التعليم اإللكتروني،

مفهوم التعليم االلكتروني وسيلة مبتكرة وقوية لتحقيق هذا المطلب، حيث يضمن استخدام التعليم 

 .اإللكتروني حصول الطالب على تعليم وتدريب عالي الجودة يمكن تصميمه ليالئم االحتياجات الفردية

التعليم االلكتروني مفهوم 

 جديد لعملية التعليم

 م.فداء نوئيل عبد االحد
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 التقليدي: التعليم عن االلكتروني التعليم يميز ماذا

 الفصول االفتراضية  Virtual Classes     

  المؤتمرات التعليمية Video Conferences  

  التعليم الذاتي  E-learning 

  المواقع التعليمية علي اإلنترنت    Internet Sites  

  التقييم الذاتي للطالب   Self Evaluation 

  اإلدارة والمتابعة و إعداد النتائج. 

 و المعلم  التفاعل بين المقررات التدريسية و الطالب  Interactive Relationship 

  والترفيهالخلط بين التعليم  Entertainment & Education 

 التعليم اإللكتروني ميزات

 . ونالتفاعل والمناقشة بين التدريسي والطالب من خالل شاشة الحاسوب والمايكروف تمكين .1

يساهم في إعطاء مساحة للمدرس في تقديم األسئلة بواسطة االستبيان لُيقّدر مدى استيعاب  .2

 الطالب وتفاعله للمادة. 

إعطاء التدريسي الصالحية في التجوال في القنوات التعليمية واستخدام التطبيقات الموجودة  .3

 فيها لتنشيط الطلبة. 

تدريسي بعمل نشاطات حيث يتم تقسيم الطلبة من أفضل ميزات التعليم اإللكتروني أنه يساعد ال .4

 بشكل مجموعات، ومناقشة النشاطات بعد االنتهاء منها. 

 أهداف هذا النوع التعليمي

 توفير مقاعد العلم وجعلها متاحة لدى الجميع. .1

 التخلص من األعداد الهائلة في القاعات الدراسية.  .2

 التعليم. دعم المعلمين واإلداريين في إبراز إبداعهم في مجال  .3

اإلثراء المعرفي والثقافي الحديث، ومواكبة التطورات التكنولوجية في التعليم على خالف الطرق  .4

 المعتادة والتقليدية. 

 تنمية المهارات التعليمية والقدرات الذاتية للبحث ومواصلة العلم في المستقبل.  .5

 وتكنولوجيا المعلومات. ابتكار غرف تعليمية جديدة ومتطورة متوافرة على شبكات اإلنترنت  .6
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 معوقات التعليم اإللكتروني 

 إن التطور التكنولوجي مستمر، ولكن يبدو أن المقررات اإللكترونية ال تلقى ذلك التطور السريع.  .1

قد يجهل شريحة واسعة من الناس عن نظام التعليم اإللكتروني، لذا ال يوجد اهتمام أو إقبال  .2

 شديد على هذا المجال. 

 إن الشهادات التي تمنحها للخريجين غير معترف فيها عند بعض الجهات الرسمية والمتخصصة.  .3

من أكثر المعوقات أنها من الممكن أن تكون متاحة للطلبة ويمكنهم االختراق لالطالع على  .4

 .االمتحانات والمحتويات السرية

 انواع التعليم االلكتروني:

 :Synchronousالتعليم االلكتروني المتزامن  -1

وهو تعليم الكتروني يجتمع فيه المعلم مع الدارسين في آن واحد ليتم بينهم اتصال متزامن عن طريق 

االدوات التي تسمح للمستخدم باالتصال المباشر بالمستخدمين االخرين على الشبكة. ومن اهم هذه 

 االدوات :

 ( المحادثةChatوهي امكانية التحدث عبر االنترنت مع ال :) مستخدمين االخرين في وقت واحد عن

 طريق برنامج يشكل محطة افتراضية تجمع المستخدمين من جميع انحاء العالم على االنترنت.

  المؤتمرات الصوتية ( Audio Conferences ):  وهي تقنية إلكترونية تعتمد على االنترنت و

صل المتحدث ) المحاضر ( بعدد من تستخدم هاتفًا عاديًا وآلية للمحادثة على هيئة خطوط هاتفية تو

 المستقبلين )الطالب( في أماكن متفرقة .

 مؤتمرات الفيديو ( Video Conferences)  وهي المؤتمرات التي يتم التواصل من خاللها بين أفراد:

تفصل بينهم مسافة من خالل شبكة تلفزيونية عالية القدرة عن طريق االنترنت ويستطيع كل فرد 

محددة أن يرى المتحدث، كما يمكنه أن يتوجه بأسئلة استفسارية وإجراء حوارات مع  بطرفية متواجد

المتحدث ) أي توفير عملية التفاعل ( وتمكن هذه التقنية من نقل المؤتمرات المرئية المسموعة )صورة 

 وتسهل عمليات االتصال بين مؤسسات التعليم .وصوت ( في تحقيق أهداف التعليم عن بعد 

 اللوح األبيض ( White Board )  وهو عبارة عن سبورة شبيهة بالسبورة التقليدية وهي من األدوات:

الرئيسية الالزم توافرها في الفصول االفتراضية، ويمكن من خاللها تنفيذ الشرح والرسوم التي يتم نقلها 

 إلى شخص أخر.

 ناعيبرامج القمر الص ( satellite Programs)  وهي توظيف برامج األقمار الصناعية المقترنة بنظم :

الحاسب اآللي والمتصلة بخط مباشر مع شبكة اتصاالت مما يسهل إمكانية االستفادة من القنوات السمعية 

 محتوىوالبصرية في عمليات التدريس والتعليم ويجعلها أكثر تفاعاًل وحيوية وفي هذه التقنية يتوحد 

http://sm99.3abber.com/post/86100
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التعليم وطريقته في جميع أنحاء البالد أو المنطقة المعنية بالتعليم ألن مصدرها واحد شريطة أن تزود 

 جميع مراكز االستقبال بأجهزة استقبال وبث خاصة متوافقة مع النظام المستخدم. 

  :Asynchronousالمتزامن التعليم االلكتروني غير  -2

والتعلم غير المتزامن يمكن المعلم من وضع مصادر مع خطة تدريس وهو اتصال بين المعلم والدارس، 

وتقويم على الموقع التعليمي، ثم يدخل الطالب للموقع أي وقت ويتبع إرشادات المعلم في إتمام 

التعلم دون أن يكون هناك اتصال متزامن مع المعلم، ويتم التعليم االلكتروني باستخدام النمطين في 

كذلك تلك األدوات التي تسمح للمستخدم بالتواصل مع المستخدمين اآلخرين بشكل الغالب.  ويقصد به 

تتطلب تواجد المستخدم والمستخدمين اآلخرين على الشبكة معاً أثناء التواصل، ومن  غير مباشر أي أنها ال

 أهم هذه األدوات: 

 البريد االلكتروني ( E-mail ) :  والوثائق باستخدام الحاسب وهو عبارة عن برنامج لتبادل الرسائل

 من خالل شبكة االنترنت.

 الشبكة النسيجية (World Wide Web) :  وهو عبارة عن نظام معلومات يقوم بعرض معلومات

 مختلفة على صفحات مترابطة ، ويسمح للمستخدم بالدخول لخدمات االنترنت المختلفة. 

 القوائم البريدية (Mailing list ) : ة من العناوين البريدية المضافة لدى الشخص وهي عبارة عن قائم

 أو المؤسسة يتم تحويل الرسائل إليها من عنوان بريدي واحد.

 مجموعات النقاش ( Discussion Groups ) :  وهي إحدى أدوات االتصال عبر شبكة االنترنت بين

كتابيًا في مجموعة من األفراد ذوي االهتمام المشترك في تخصص معين يتم عن طريقها المشاركة 

موضوع معين أو إرسال استفسار إلى المجموعة المشاركة أو المشرف على هذه المجموعة دون التواجد 

 في وقت واحد.

 نقل الملفات ( File Exchange ) :  وتختص هذه األداة بنقل الملفات من حاسب إلى آخر متصل معه

 سب شخصي.عبر شبكة االنترنت أو من الشبكة النسيجية للمعلومات إلى حا

 الفيديو التفاعلي ( Interactive video ) :  وهي التقنية التي تتيح إمكانية التفاعل بين المتعلم

والمادة المعروضة المشتملة على الصور المتحركة المصحوبة بالصوت بغرض جعل التعلم أكثر تفاعلية ، 

ه التفاعل مع المعلم و تشتمل تقنية وتعتبر هذه التقنية وسيلة اتصال من اتجاه واحد ألن المتعلم ال يمكن

الفيديو التفاعلي على كل من تقنية أشرطة الفيديو وتقنية أسطوانات الفيديو مدارة بطريقة خاصة من 

 خالل حاسب أو مسجل فيديو . 

 األقراص المدمجة ( CD ) :  وهي عبارة عن أقراص يتم فيها تجهيز المناهج الدراسية أو المواد

 ا على أجهزة الطالب والرجوع إليها وقت الحاجة .التعليمية وتحميله
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 :  Blended Learning التعليم المدمج -3

التعليم المدمج يشتمل على مجموعة من 

الوسائط التي يتم تصميمها لتكمل بعضها 

البعض، وبرنامج التعلم المدمج يمكن أن يشتمل 

على العديد من أدوات التعلم، مثل برمجيات 

فتراضي الفوري، المقررات التعلم التعاوني اال

المعتمدة على االنترنت، ومقررات التعلم الذاتي، 

وأنظمة دعم األداء االلكترونية، وإدارة نظم 

أحداث متعددة معتمدة  وكذلك يمزجالتعلم، 

على النشاط تتضمن التعلم في الفصول التقليدية 

التي يلتقي فيها المعلم مع الطالب وجها لوجه، 

 يه مزج بين التعلم المتزامن وغير المتزامن.      والتعلم الذاتي ف

ولما كانت جامعة الحمدانية تعمل جاهدة للوصول الى اعلى مراتب الرقي بالعلم والتعليم وحرصا  

منها على تطوير العملية التعليمية فقد قامت بعمل دورات تعريفية وتعليمية عن التعليم االلكتروني 

وحث الكادر التدريسي على تطوير اساليبهم باستخدام البرامج  وتنظيم ورش عمل في هذا المجال

االلكترونية التي تخدم التدريسي والطالب في آن واحد وتساهم في تطوير القدرات والمهارات ومواكبة 

تم التعاون مع المدرس )د.ثريا احمد خالص شعالن( رئيسة قسم العلوم النفسية  التطور التكنولوجي حيث

الى عدد من  باإلضافةة الحاصلة على شهادة الدكتوراه في تخصص التعليم االلكتروني في كلية التربي

دورة تطويرية في )) بناء االختبارات وطرائق محاضرات في  إلعطاءالتدريسيين من ذوي  االختصاص 

التدريس(( لتدريسيي كلية التربية  شملت المحاضرات معايير بناء االختبار التحصيلي واالتجاهات الحديثة 

قامت وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم  كمافي طرائق التدريس وادارة الصف وتكنلوجيا التعليم. 

بعمل ورش عمل عن برامج التعليم االلكتروني مثل مودل وكذلك عن المؤتمرات  الحاسوب في كلية التربية

 ديوية وغيرها من المواضيع المهمة في هذا المجال.يالف
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 كيف تبلورت فكرة نقل الجامعة عند حضرتكم ولماذا ؟ : 1س 

 ج : بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الحمدانية ( من  )جامعةكما تعلمون بأن جامعة الطيف العراقي 

بحثية   الجامعات المستحدثة واآلن توسعت الجامعة، فهناك مراكز

و دراسات عليا وكلية العلوم التطبيقية وكثير من المراكز األخرى 

التي سوف يتم تأسيسها، ولحاجة الجامعة إلى بنية تحتية جديدة 

تليق بالجامعة ولكون ان القاعات الدراسية كانت غير الئقة وكذلك 

الموقع الجغرافي لذا كان  البد من انتقال الجامعة الى بنايات 

صفها خطوة أولى تم تأجير بنايات حديثة لحين انتقال حديثة. وبو

الجامعة إلى موقعها الرئيسي. وقد كانت للجامعة بنى تحتية 

دونم في منطقة كرمليس ولكنها تضررت أيام تحرير الموصل، وأيضًا فان  65أقيمت على أرض بمساحة 

من ضمن برامج ومشاريع  دونما في منطقة التشويش 80على امتالك  استحصلت الموافقةالجامعة قد 

 الجامعة ومن اهلل التوفيق.

هل تعتقد بأن نقل الجامعة إلى هذه المنطقة االستراتيجية أعطت الجامعة استقاللية و خصوصية  : 2 س

 لها ؟

ج : بكل األحوال أعطت إلى الجامعة استقاللية و خصوصية، هي جامعة اتحادية مركزية ال تأثير عليها من 

ت جهات اجتماعية أو سياسية ، المهم  أن الجامعة تأخذ مداها الطبيعي في أي جهة سواء كان

استقالليتها سواء كانت في  البنية التحتية أم في الجانب العلمي وأتوقع في القريب العاجل ان شاء اهلل 

 ستكون هناك انجازات متطورة في هذا المجال.

حوار مع السيد رئيس جامعة الحمدانية 

المحترم بمناسبة انتقال الجامعة في 

 الموقع الجديد

 ا.د. امال نوري بطرس
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 : ما اآلفاق المستقبلية لجامعة  الحمدانية؟ 3س

الجامعة من الجامعات المستحدثة ومؤسسة ج : 

توسعية من المتوقع ان تتوسع مداها لتشمل كليات 

القانون و الهندسة وكليات وأقسام اخرى وبما 

يضمن خدمة الجانب االجتماعي و الوظيفي بسهل 

عمل واحد مثل خلية النحل  نعمل فريقنينوى. نحن 

أجل أن تكون جامعتنا من أفضل  ونهارًا منلياًل 

الجامعات في المنطقة. ولها اآلن مداها في التعليم 

الجامعات التي العالي ونعتقد انها ستكون من 

تشارك في البنيان وتعمل من أجل العملية التعلمية 

والتصنيفات العالمية وكذلك في الجانب اإلداري وهناك اصرار لفتح كليات في الجامعة مثل كلية العلوم 

جبل )عين الصفرة( ومستشفى ومجموعة طبية على الخطة  في سفحتفرج م 5000التطبيقية وملعب بـ 

الخمسية وتحويل قسم التربية البدنية و علوم الرياضة إلى كلية بدعم اإلخوة الموجودين ودعم وزير 

التعليم العالي. وال أنسى هنا ان أشكر المجتمع المدني في سهل نينوى من أبنائي الطلبة و زمالئي 

 موظفين و الموظفات وكل من يعمل في سهل نينوى.التدريسيين وال

: هل تعتقد أنه سيكون اقبال الطلبة على التقديم للجامعة أكبر بعد هذا االنتقال إلى الموقع الجديد  4س

 ؟

الطلبة ، حيث سيكونون  بأعزاءناج : أكيد ان استقالل الجامعة ستؤدي الى تغييرات كبيرة ومنها ما يتعلق 

حيث القبول و بوصفها خطوة أولى نحو تأسيس الكليات المستقبلية و المستحدثة. في وضع أفضل  من 

وبفضل اهلل سبحانه وتعالى وبتعاون ابناء سهل نينوى مع القوات االمنية بكافة صنوفها فان المنطقة 

 وهلل الحمد مؤمنة تمامًا. وايضًا فان الجامعة تتميز بوجودها في موقع جغرافي متميز، فهي توصل بين

اإلقليم في محافظة أربيل ودهوك والموصل وكذلك فهي منطقة وسطية بين مراكز قضاء الحمدانية 

وناحية وبرطلة وناحية بعشيقة وقصبة كرمليس، وهي تعتبر مركز لجميع من يصل إلى نينوى و إقليم 

ناتهم. كردستان وأهالي المنطقة لهم ثقة بهذه الجامعة ويأملون أن تكون محطة مهمة ألوالدهم و ب

و كلما كانت البيئة التحتية في أعلى مستوى فأنها ستكون مثمرة في الجانب العلمي وكما تعلمون 

لكي تكون في أعلى مستوى، فان هذا يطلب اعتماد  المادة العلميةوانتي اختصاص طرائق تدريس، فان 

 وتفاعل ابعاد التعلم والمتعلم والبيئة.
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في موقع : نحن معكم في موكب الفرح اآلن  5س

الجامعة الجديد، السيد رئيس الجامعة المحترم كيف تزف 

 هذاه البشرى السارة لطلبتنا ؟

ج :  بإذن اهلل سوف تكون الجامعة من الجامعات الراقية 

علميًا و إداريًا وسوف يتمنى كل تدريسي وطالب أن 

يكون منتسبًا فيها من المحافظات اآلخرى، فقد دخلت 

لعام الماضي واعتذرت منهم إلى قاعات الطلبة في ا

رسمي فوجدتهم في قاعات غير مؤهلة ووعدتهم في العام القادم بقاعات جديدة وكما ترون  باعتذار

اآلن نحن في بناية من خمسة طوابق حديثة وأخرى من ثالثة طوابق وفي شهر نيسان إن شاء اهلل سوف 

بكلمتين نسميها )جامعة السعادة( وسوف  ننشئ بناية أخرى و أماكن رياضية. جامعة الحمدانية نختصرها

نكون سعداء جداً وأنا سعيد جداً وسوف أجعل نفسي خادماً لهذه الجامعة إن بقيت ان شاء اهلل في حياتي 

 بأن جامعتنا سوف تكون أفضل جامعة. واخواني التدريسيينالعلمية واإلدارية، نثبت هذا الوعد لكل أبنائي 

 

 جزياًل دكتور لحضوركم المتميز ( ) شكرا
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 .اهداف ونتائجالثورة الحسينية..

 بقلم: ا.م.د. بشرى حبيب احمد 

 قائال...  الحسينية تحدثعند سؤال الشيخ عوني الشبكي من حوزة النجف االشرف عن الثورة  

الحسين )ع( في بيت االمام علي والسيدة  لألمامدخلت السنة الرابعة من الهجرة لتشهد الوالدة المباركة 

عليهما السالم( في المدينة المنورة وتدرج االمام الحسين )ع( في كنف جده رسول اهلل )ص( فاطمة )

ينهل من  منبع علمه الفياض ويقتبس من انوار اخالقه ومعارفه وقد شملته الرعاية المحمدية ست سنوات 

وانا من حسين(، ثم انتقل الى مدرسة والده االمام علي )ع(  حيث قال فيه الرسول االعظم )حسين مني

 المسلمين.  شؤونمقتديا بنهجه مدة ثالثين عاما في حفظ الدين وادارة 

ان االنسانية في تاريخها الطويل لم تشهد موقفا كموقف سيد الشهداء في يوم عاشوراء ولم تعرف 

هل بيته ونًيفا وسبعون من اصحابه االلوف من االرض من يوم دحوها رجال قابل ببضعة عشر رجال من ا

 االعداء بجحافل بالطف اولها واخيرها بالشام متصل.

**** 

كًبرت له الدنيا وخشعت له االنسانية واشغل   -عاشوراء يوم-ان يوما واحدا من ايام االمام الحسين )ع( 

تشهاده قبس منير ومشعل وًضاء العالم بأسره، هذا وكل ايام الحسين خالدة وكل ادوار حياته مجيدة واس

 ينيران لنا الدرب ويستصرخان ضمير االنسانية في الطريق الذي رسمه ابو االحرار.

هو ثالث ائمة اهل البيت الطاهرين )ع( وثاني السبطين وسيد شباب اهل الجنة ريحانة المصطفى واحد 

حرم لسنة احدى وستين للهجرة الخمسة اصحاب الكساء، قتل في كربالء من ارض العراق في العاشر من م
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بعد الظهر مظلوما ظمئانا صابرا محتسبا وقد كان عمره يوم قتل سبعا وخمسين عاما نتيجة الخطط 

الخبيثة لبني امية فقد سقى شجرة الدين بدمه الطاهر وما يشهده العالم اليوم من التوافد والمسير نحو 

حا على انتصار االمام الحسين في معركة كربالء كربالء بهذه الجموع المليونية ليست اال دليال واض

 الخالدة.

 قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم

 ويأبى اهلل اال ان يتم نوره ولو كره الكافرون((. بأفواههم))يريدون ان يطفئوا نور اهلل 

 واطفاله بله ومن الواضح ان خروج االمام الحسين لم يكن طلبا للدنيا او لجاه او لرئاسة واإل لما خرج بعيال

المشهورة  والمساواة بمقولتهكان خروجه )ع( الجل االصالح في امة جده )ص( وتحقيق العدالة والحرية 

) لم اخرج أِشرا وال بطرا وال مفسدًا وال ظالما وانما خرجت لطلب االصالح في امتي جدي....( فنهضته 

خطر فسالم على الحسين وعلى اوالد الحسين االصالحية المباركة كانت احياء للدين االسالمي الذي تعرض لل

 وعلى اصحاب الحسين وعلى السائرين على نهج الحسين .....

 




