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جامعة الحمدانية  ..منذ أن دخلتها ما وجدت 

فيها نفسي إال باحثا حصيفا ال يعرف في 

الدرس راحة وال تلمست في أخذه عذرا  في 

جامعة الحمدانية ، كان كل همي استحصال 

المعرفة وال يعنيني مقدار الجهد الذي 

سأبذله ، إنها جامعة من نوع خاص ،  

عها علمتني الحرب من أجل المحبة هجرت م

أيام النزوح والغربة وعشنا معا في خضم تجربة جديدة زرعت فينا التضحية عنوانا لألخاء 

والمساوات والتسامح ديدنا في العمل والبناء وطردت من ذهني فكرة أن األديان قد تفرقنا 

وإن الرفاهية والبناء الباذخ قد تبني جيال ، محبة أهلي وناسي كان أوال  شاطئي الجميل الذي 

وت في حنانه ، علمتني التجربة احترام نفسي إذ أحسست أنني أولد من جديد تجاوزت معها رس

مرحلة التأسيس وتلك البنايات العتيقة  التي ولدت في نفسي كثيرا من التعب والضيق 

والمرارة ، أيام الشتاءات البعيدة جعلتني أغرق في متاهات اوحال الماء والطين الفتها مختلفة 

ني ثقافة الحوار الجميل بين لغات وأديان وثقافات ، ثم كانت الرحلة إلى الفضاء وحتى نحن نب

األرحب الذي امتألت به بناياتنا الجميلة والشاهقة فكان الحصاد سرب من االنجازات ،كليات 

جديدة ومراكز بحثية متطورة ،ودراسات عليا ثم تصانيف دولية في الجودة ومؤتمرات علمية 

رى راسخة نحو الحلم الجميل أكاديمية باذخة وصرح حضاري جميل استوقد متخصصة وخطوات اخ

 األمل في يباس تضاريس عانت االمرين من جهل وقتل وتخريب ودمار .

ة ...والحلم  المسير

 وشهد شاهد من اهلها

 أ.د هاني آل يونس                                - بقلم رئيس التحرير
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نظامها في التلمذة ليس فيها سوى  

الجد والمثابرة واالحترام ، جامعة السعادة 

حبيبة إلى نفسي جدا ، يطوقها الجمال 

س ظاهرا فحسب من كل جانب ، علمها لي

بل سيرة حياة وطيبة خلق في طالب 

بارزين واساتذة أكفاء  ، ال تعرف غير الوفاء 

واإلخالص ألجيال ارتضت أن ترتمي في 

أفياء ظاللها باسمة  ، تدرس في مرحلة 

البكالوريوس وقد تنخرط في الماجستير 

قريبا وال يغيب عن بالها حلم يكتنز ذاكرة الدكتوراه ، 

توفير األحسن عومة أظفارها تجتهد في فوجدتها مذ ن

، تتابع مسألة البناء والتطوير عن كثب حتى ألبنائها

في االنكشاف على  ، ال تترددعلى جلها وقعت

الجامعات الرصينة حريصة على االستزادة من اتفاقيات 

التوأمة والتعاون وقد تبدو مفرطة في السعادة إذ هي 

تعجز عن توفيرها جامعات الصف األول في العراق  لكن  توفر ألبنائها من وسائل ترفيه الئقة

العلمي من غير ملل فهي وإن كانت جامعة مستحدثة  إال أنها كانت في الصف األول من البناء 

على توجه الجامعة في التفرد  أكيدت األول دليل. وهذا مؤتمر جامعتنا العلمي الدولي والحضاري

واالمتياز والتعاون مع الجامعات والسيما الجامعة اللبنانية الفرنسية التي جرت وقائع المؤتمر 

باحثا من شتى اصقاع العالم ونظرا  240كيف ال يكون ذلك وقد شارك فيه أكثر من  أرضها،على 

لمي الذب تركه في نفوس للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الدولي األول والصدى الع

المشاركين فيه واصلت جامعتنا السير حثيثا إلى سلم رقيها في مؤتمر دولي ثان متخصص 

وإن كان ثمة أمل لفرح راسخ استشعره في عمري  .ضمان الجودة واالعتماد األكاديميفي 

س بكل فإني أشهد مباهيا أن جامعة الطيف العراقي جامعة الحمدانية قد تجاوزت مرحلة التأسي

ثبات وها هي اليوم جامعة باذخة في عطائها، تجللها هيبة العلم ووقار العلماء، بارك الله في 

بانيها وراعي مسيرتها االستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم األعرجي وطوبى لعائلة علمية من 

  والسند.جنود مجهولين كانوا له نعم العون 
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منذ تحرير قضاء الحمدانية وعودة جامعتنا الى موقعها االصلي، فانها تعمل 

النزوح و تحقيق االنجاز تلو االنجاز وهي  كل يوم للنهوض من ركام الحرب و معاناة

تسير بخطى ثابتة نحو التطور و االرتقاء في كل المجاالت العلمية، ولعل اخر هذه 

االنجازات هو النجاح في تنظيم مؤتمر جامعة الحمدانية االول. منذ اليوم االول من 

كتور عقيل طرح فكرة مؤتمر جامعة الحمدانية من السيد رئيس الجامعة االستاذ الد

االعرجي وتكليفه فرق عمل لتنظيم المؤتمر انطلق كادر جامعة الحمدانية يحذوه االمل 

يرفع من اسمها. ورغم ر االول يليق بجامعة الحمدانية وبان يكون التنظيم للمؤتم

المخاوف من ان المؤتمر االول لن ينجح كونه االول في جامعة فتية اال ان المؤتمر 

وفاجأ حتى القائمين على تنظيمه بعدد الحضور وعدد البحوث  نجح على كل االصعدة

الملقاة والمستوى العلمي العالي واالرتياح الكبير لدى جميع الحاضرين من الباحثين 

 المشاركين وغيرهم وال سيما بالتنظيم وحسن الضيافة. 

ر السبعة. ملخص بحث موزعة على محاور المؤتم 265بلغ عدد الملخصات المرسلة الى المؤتمر 

ملخص بحث واستبعد الباقون لعدم تطابق تخصصاتهم مع محاور المؤتمر.  160حيث تم قبول 

بحث منهم لأللقاء في المؤتمر وتم مناقشتهم جميعا عبر جلسات المؤتمر  132وقد تم اختيار 

باحث و  300يخص الحضور في المؤتمر، فقد بلغ اكثر من  فيماخالل فترة فترة انعقاده. اما 

كاديمي من مختلف الجامعات العراقية و المؤسسات االكاديمية الدولية. واذا ما اردنا الخوض ا

  اكثر في تفاصيل المؤتمر فالبد من المرور على محاور المؤتمر المختلفة.

 االول جولة في اروقة مؤتمر جامعة الحمدانية

 ا.م.د. نورس يونس عناد
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واحدة من اهم محاور مؤتمر جامعة الحمدانية 

هو محور التربية البدنية و علوم الرياضة اذ تميز 

هذا المحور بعدد البحوث الكثيرة و زخم حضور 

الباحثين و مما ضاعف الجهود على مسؤولة 

الشؤون العلمية للمؤتمر ا.د امال نوري بطرس و التي كان دورها متميز جدا في النجاح الكبير 

بحثا منهم للمشاركة في المؤتمر و تم  25بحثا تم قبول  40محور، اذ استقبل المحور لل

مناقشتهم عبر ثالث جلسات ترأستها نخبة من االكادميين العراقيين المميزين وهم كال من  

كما تميز المحور بعدد أ.د. نـوفـل فاضل رشيـد. و  أ.د. آمال نوري بطرس أ.د. مها صبري حسن و

 ركين بدون بحث اذ كان له النصيب االكبر. حضور المشا

 

 

جاء محور  اهمية اللغات في التواصل واالنفتاح بين الشعوب واالفراد، و هنا أحدال يخفى على 

القضايا المعاصرة في اللغة واالدب ركيزة اساسية في مؤتمرنا وكانت مسؤولية ادارة الشؤون 

العلمية لهذا المحور واقعة على اساتذة جامعة الحمدانية االكفاء وهم كال من ا.د عامر باهر 

نها، وقد بحثا م 32بحثا تم قبول  62اسمير و ا.د محمد حمزة كنعان. استقبل المحور اكثر من 

المعروفين في  األساتذةو  يناالكاديميتمت المناقشة عبر اربعة جلسات تراستها نخبة من 

 محور التربية البدنية وعلوم الرياضة

 (واللغة االنكليزيةمحور القضايا المعاصرة في اللغة واالدب )اللغة العربية 
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أ.د. أنيس بهنــام نــعوم  و أ.د. عـامـر بــاهر أسيـمر و أ.د. هاني مجال اختصاصهم وهم كال من 

 .آل يونس و أ.د. خليل شكري هياس صبري 

 

كانت المحاور التي تخص كلية االدارة واالقتصاد في جامعتنا متميزة بأداء عملها المنتظم اذ ان 

دقة وسرعة وكفاءة  المسؤولة العلمية للمحور م. سناء خضر يوسف اضفت طابعا من التميز 

بحثا منها ونوقشت عبر جلستين  18بحثا تم قبول  43على هذا المحور فقد استقبل المحور 

 أ.د. معن وعدالله المعاضيدي و أ.د. صفاء أحمد محمد.كال من تراسها 

 

 

كان للعوم التربوية والنفسية حضور في مؤتمرنا وقد تراس ادارة المحور علميا دكتور علوم 

االدارة التربوية المعروف ا.م.د محمد علي عباس الذي لم يدخر جهدا في دعم المحور  من خالل 

أ.د. هوشيار معروف كاكا من عشر بحثا نوقشت عبر جلستين تراسهم كال  11بحثا تم قبول  33

 أ.م.د. محمد علي عباس. و مال

 

تميز هذا المحور بنشاط القائمين على شؤونه العلمية وتفانيهم في العمل و ايجاد الحلول 

السريعة ال نجاز مهامهم وهم كال من ا.م.د محمد داخل كريم عبد الرضا و م.د  بشير فرحان 

عبر خمس جلسات  بحثا منها القيت 35بحثا تم قبول  43محمود التميمي. استقبل هذا المحور 

 محوري االدارة والمحاسبة

 

 محور العلوم التربوية والنفسية

 

 محور البحث التاريخي و الجغرافي في خدمة التنمية و التخطيط
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 أ.د. جـمــال أســـد مـزعـــلمن  أ.د. خزعل يــاسين مصطفى أ.د. نعمان حسين عطية تراسها كال 

   أ.د. حنا عزو بهنام و أ.م.د. شـذى فيـــصل رشـو.

 

 

لعل حضور البحوث العلمية في مؤتمرنا لم يكن بقدر 

حضور البحوث االنسانية لكن تميز هذا المحور 

بالمستوى العالي للبحوث المقدمة، كيف ال وقد 

تراس شؤونه العلمية االستاذ الدكتور جاسم محمد 

رجب ذو الباع الطويل في المؤتمرات العلمية 

لعالي و احد العالمية و المجالت ذات معامل التأثير ا

بحثا منهم و القيت عبر جلستين تراسهم  12بحثا تم قبول  16منسقي مؤتمرنا. استقبل المحور 

استاذ علوم الحاسوب المعروف ا.د خليل ابراهيم السيف و استاذ علوم الفيزياء و الفلك كال من 

 أ.د. جاسم محمد رجب حسين.

الجزيل لكل من السيد رئيس اللجنة العلمية  من التوجه بالشكر لمؤتمرنا البدبعد النجاح الكبير 

 نعوم والجنودا.د خزعل ياسين مصطفى و السيد رئيس اللجنة التحضيرية ا.د انيس بهنام 

المجهولين في اللجنة التنسيقية العليا وهم كل من أ.د هاني صبري علي وا.د جاسم محمد 

لى جهودهم في انجاح هذا رجب وأ.م .د نورس يونس عناد وكافة اللجان الساندة األخرى ع

 المؤتمر فقد وضعوا بحق  اللبنة االولى لمؤتمرات اخرى قادمة بإذن الله تعالى  .

 ا.م.د نورس يونس عناد /عضو اللجنة التنسيقية العليا للمؤتمر.

 

 

 

 

 محور الحاسوب و الرياضيات و الفيزياء التطبيقية
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اطيافنا طريقنا الى شعار )تحت 

الرقي والتقدم( وضمن فعاليات 

المؤتمر العلمي الدولي االول 

للدراسات الصرفة واالنسانية والذي 

اقيم بضيافة الجامعة اللبنانية 

الفرنسي، ,كان لقسم العلوم 

التربوية والنفسية في كلية التربية 

الحضور الفعال ضمن فعاليات 

ات االستاذ المساعد الدكتور محمد علي عباس رئيسا للجلسة المؤتمر، حيث شارك في الجلس

والمدرس الدكتورة ازهار عباس عاشور مقررة للجلسات وذلك لمناقشة البحوث المشاركة من 

الباحثين. حيث شارك الباحثون بتقديم عدة بحوث تخص الجوانب النفسية والتربوية ضمن 

الطفال الى التالميذ والطلبة في الجوانب االختصاصات المختلفة انطالقا من حضانة ورياض ا

التربوية والتعليمية المختلفة واستخدام الطرق العلمية المختلفة والبرامج التربوية الكفيلة ببناء 

شخصية الطالب بمختلف جوانبها العلمية والمعرفية والسلوكية. وتلخصت تلك الدراسات 

 بتوصيات مهمة نذكر بعضا منها:

من خالل االدبيات واالبحاث التي تنشر،  لألطفاللشخصية والخيال العلمي على بناء ا التأكيد

قبل المدرسة والمدارس  واجراء ورش عمل للعاملين في المؤسسات التربوية في سن ما

 االبتدائية لرسم خارطة طريق صحيحة لحياة وسلوك الطفل.

القهر والظلم والعدوان،  على بناء السالم المجتمعي والدولي بالحوار والشراكة وليس التأكيد

وكذلك واالبتعاد عن كل مظاهر االقصاء والتهميش واالبعاد ليحل محلها التسامح والتصالح 

 الحقيقي لبناء المجتمع العراقي.

التوجه نحو دراسة المشكالت المتعلقة ببناء الشخصية لدى التالميذ ضمن المراحل الدراسية 

 المختلفة.

فعاليات المؤتمر العلمي الدولي 

 االول لجامعة الحمدانية
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تقويم المهارات والكفاءات التدريسية 

في جميع المراحل  والتأهيليةوالتعليمية 

الدراسية المختلفة ضمن ورش عمل لتطوير 

 اداء كفاءة العاملين في هذه المهمات.

اعتماد المعيار الدولي للتدقيق في تحقيق 

 الشفافية وبناء التوقعات المستقبلية.

 

 ول الحمدانيةاوبريت المؤتمر العلمي الدولي اال

وايعاز مباشر من السيد رئيس جامعة الحمدانية المحترم االستاذ الدكتور عقيل يحيى  بأشراف

هاشم االعرجي، قام قسم االعالم في رئاسة 

الجامعة بتنفيذ االوبريت الخاص بالمؤتمر الدولي 

االول لجامعة الحمدانية حيث قام بتلحين االوبريت 

 المرواتي ار احمداالستاذ المساعد الدكتور عم

التدريسي في قسم اللغة العربية والذي حمل 

عنوان )سنابل الوئام ( والذي كتب كلماته الشاعر 

العراقي وليد الصراف وقام بأداء االوبريت كال من 

المدرس الدكتور ربيع حازم سلمان التدريسي في 

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة والمدرس 

سم العلوم التربوية والنفسية والطالبة المتخرجة المساعد عمار يلدا كرومي التدريسي في ق

عذراء جوزيف رفو، حيث حمل االوبريت ابهى قيم التعايش واالخاء بين اطياف ومكونات الطيف 

العراقي ضمن رحاب جامعة الحمدانية. وقد نال االوبريت استحسان السادة الحضور والذي زاد 

 على المؤتمر رونقا وبهاءا.
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 م.د.مالك حسين خضر... جامعة الحمدانية العلمي الدولي االولمؤتمر 

اقامت جامعة الحمدانية )جامعة الطيف العراقي( 

مؤتمرها العلمي الدولي االول للتخصصات 

قاعة المؤتمرات في االنسانية والعلمية، على 

الجامعة اللبنانية الفرنسية في مدينة اربيل، 

ث العلمي برعاية وزير التعليم العالي والبح

االستاذ الدكتور فصي عبد الوهاب السهيل، 

واشراف رئيس جامعة الحمدانية االستاذ الدكتور 

عقيل يحيى هاشم االعرجي، وضيافة رئيس الجامعة اللبنانية الفرنسية االستاذ الدكتور محمد 

 واألكاديميينصديق خوشناو. يهدف المؤتمر الى مد جسور التواصل العلمي بين الباحثين 

ن مختلف الجامعات ومواكبة المستجدات العلمية في االختصاصات كافة، فضال عن تنشيط م

، بقراءة 20/11/2019انطلق اعمال المؤتمر صباح يوم االربعاء الموافق  حركة البحث العلمي.

يى الدكتور عقيل يح لألستاذكلمة افتتاح المؤتمر  العراق، تلتهاالفاتحة على ارواح شهداء  سورة

جامعة الحمدانية الذي رحب بالحضور والباحثين من مختلف الجامعات  االعرجي رئيسهاشم 

العراقية واالجنبية، ثم القى رئيس الجامعة اللبنانية الفرنسية كلمة ترحيبية النعقاد المؤتمر 

 في اروقة جامعته.

جامعة عرض فيديوي يلخص المراحل التي مرت بها  العامةوقد كان لقسم اإلعالم والعالقات 

الى االن، وبعدها تم عرض أوبريت جامعة الحمدانية  تأسيسهاالحمدانية ومسيرة إنجازاتها منذ 

وفعالية )كلنا العراق( بالزي الشعبي 

 لمكونات الطيف العراقي.

بعد ذلك عقدت الجلسة االولى االفتتاحية 

للمؤتمر تخللتها محاضرة للدكتور االلماني 

 .االستاذ الدكتور يورغن فيرنر

ثم توالت الجلسات الصباحية والمسائية  

على مدى يومين وعلى سبعة محاور علمية 

باحثا  246بمختلف التخصصات بمشاركة 
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بحثا من جامعات عراقية مختلفة وستة جامعات عالمية وعدد من المؤسسات  142بمجمل 

 الحكومية.  
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 رقمنة التعليم

 االول لجامعة الحمدانيةفي المؤتمر العلمي الدولي 

 م. فداء نوئيل عبد االحد

في اطار فعاليات المؤتمر العلمي      

الدولي االول للدراسات الصرفة 

واالنسانية الذي اقامته جامعة الحمدانية 

تم استضافة االستاذ الدكتور يورغن فيرنر وهو احد  2019تشرين الثاني للعام  22-21للفترة 

الذي يعد نموذجا فريدا للتعليم عن بعد حيث يشغل الدكتور يورغن مؤسسي موقع نيوفرستي 

منصب مدير العمليات في نيوفرستي كما شغل سابقا منصب نائب رئيس الجامعة االلمانية 

 باإلضافة (DAAD)كما عمل مديرا في الهيئة االلمانية للتبادل العلمي  GUTECHفي عمان 

الى خبرته الكبيرة في القطاع التعليمي وفي الواقع العربي وذلك للمشاركة في اعمال 

المؤتمر من خالل تقديم محاضرة قيمة عن رقمنة التعليم باعتباره احد االساليب الحديثة 

والمتطورة في منظومة التعليم بصورة عامة وبالفعل فقد تم اثراء المؤتمر والحاضرين 

عن ماهية الرقمنة وكيفية ادخالها الى المنظومة التعليمية واساليب بمعلومات قيمة جدا 

 التعامل والمتطلبات الخاصة بها 

وقد تضمنت المحاضرة اهم النسب المئوية لوصف عملية التعليم في العالم العربي وعلى 

 اآلتي:النحو 

 48% من الخريجين في العالم العربي ال يجدون فرصة في سوق العمل. 
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 70%  من مناهج الجامعات في العالم

 العربي قديمة وغير محدثة وبال

فائدة من ناحية تعليم واكساب 

المهارات الالزمة للحصول على 

  فرصة عمل.

 80%  من اساتذة الجامعات في

 .العالم العربي ال يَدرسون محتوى مالئم لمتطلبات سوق العمل

وبمالحظة النسب اعاله فان الشهادات 

الجامعية ممكن ان تتحول الى معرفة 

مجمدة، فاذا لم يتم تطوير العلوم 

والمعارف من خالل مواكبة التطورات 

لم يتوفر  وإذافي المناهج المتقدمة 

الوعي الكافي لمتطلبات سوق العمل، 

فانه يكون من غير الممكن االرتقاء 

 بمستوى التعلم.  

تناولت المحاضرة اهم المهارات الرقمية التي تميز التعلم الرقمي عن التعلم االعتيادي كما و

حيث يمكن اختيار العرض المناسب من خالل المعلومات غير المحدودة المتوفرة في الشبكات 

العنكبوتية كما وتمكن المتعلم من القدرة على االستفادة من كم هذه المعلومات والتمييز بين 

المفيدة والغير مفيدة في الشبكة كما تتيح الوقت الكافي للتعلم واعطاء االخرين  المعلومة

الوقت الكافي لذلك وفي الوقت نفسه تمكن المتعلم من مشاركة المعلومات والمهارات مع 

ان استخدام الرقمنة في التعليم يساهم بشكل كبير في تحسين اجراءات العمل من  االخرين.

  خالل:

 االدارة. تحسين ادوات  

 .تعلم كيفية ادارة الوقت بشكل صحيح  
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 .تعلم كيفية التعامل مع التنوع الموجود في مكان العمل 

 .التصميم والتفكير لوضع االليات الخالقة لتحسين العمل والنتائج المرجوة 

 .اعتماد اسلوب االدارة المشتركة 

 .التخطيط السليم الستيعاب النتائج وتحسينها 

الرقمنة يعطي فرصة كبيرة في تطوير العمل الخاص من خالل استخدام شبكة  كما ان استخدام

 االنترنت في المجاالت التالية:

 .التسويق والتسوق عبر االنترنت  

 .استخدام اليوتيوب في الدعاية واالعالن والتسويق 

 .تبني ورعاية االفكار وتطويرها بشكل علمي مدروس 

 مكانية لالستثمار.انتهاز الفرص المناسبة في حال وجود ا 

وفي نهاية المحاضرة تم عرض اهم التحديات في مجال التعلم الرقمي وطرق حلها والتي تم 

 تلخيصها بثالث نقاط:

من المتعلمين ال يمكنهم مواكبة المستوى اللغوي لذلك البد من  %57اللغة: حيث ان  .1

 محاولة التعلم باللغة االم افضل من عدم التعلم نهائيا.

من المتعلمين ال يكملون المهمة بسبب عدم وجود التوجيه  %92فقد وجد ان التوجيه:  .2

 الصحيح، ولحل ذلك يمكن االلتحاق بمحاضرات عبر االنترنت تختص بالتوجيه والمساعدة.

من المتعلمين يعتقد ان المهمة صعبة ومعقدة لذلك فمن  %47التعقيد: حيث ان  .3

 وبما يتناسب مع امكانيات المتعلم.االفضل ايجاد اقل الطرق تعقيدا في التعليم 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي 

 الدولي األول

 جامعة الحمدانية
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 اضواء ...

 لقاء مع الدكتور:

 محمد صديق خوشناو / رئيس الجامعة اللبنانية الفرنسية

 بقلم ا.د امال نوري بطرس

تحت واالنسانية و الصرفة االول للعلوموسط اجواء االبداع العلمي لجامعتنا في مؤتمرها 

                والتقدم(  طريقنا إلى الرقي  اطيافنا)شعار 

 االستاذ الدكتور محمد صديق محمد كان لنا لقاء ب

ة الفرنسية راعي حفلنا في رئيس الجامعة اللبناني

 .اربيل 

  

نال االستاذ الدكتور محمد صديق محمد شهادة  

الدكتوراه من جامعة ستانفورد البريطانية في 

 1994اختصاص السياسة التربوية. في سنه 

تسنم منصب مدير عام للمؤسسة التربوية 

 رئيسا لجامعةعمل  2003العاطلين عن العمل. التحق بدراسة القانون في بريطانيا، في سنه 

في جامعه جيهان. ويشغل  أقدمأصبح مستشارا  2010نوات، وفي سنة صالح الدين لعدة س

حاليا منصب رئيس الجامعة اللبنانية الفرنسية كان له دور كبير جدا في إتمام انعقاد مؤتمرنا في 

وللوقوف على هذا الدور المتميز للجامعة اللبنانية الفرنسية  الفرنسية.الجامعة اللبنانية 

 محمد صديق خوشناو للحديث عن ابرز هذه المحاور                                                  سنلتقي االستاذ الدكتور

للمؤتمر السؤال األول/ كيف كان استقبالكم لمبادرة جامعة الحمدانية في استضافتكم 

 االول لها ؟  يالدول
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الجواب / كنا سعداء جدًا عندما زارنا السيد رئيس جامعة الحمدانية لتوقيع مذكرة التفاهم بين 

الجامعتين من اجل التعاون في المؤتمر العلمي والنشاطات العلمية االخرى مثل تبادل 

االساتذة وغيرها من النشاطات، وان جامعة الحمدانية هي الجامعة االقرب للجامعة اللبنانية 

وقد كانت جامعة الحمدانية ملتزمة بكل تحضيرات المؤتمر حيث شارك اساتذة من سية، الفرن

ومن جهته أبدى سيادته استعداد الجامعة اللبنانية في اللجان التحضرية والعلمية للمؤتمر، 

 من المقرر انعقاده الحقا.  الجامعة اللبنانية الفرنسية على استضافة  المؤتمر الثاني الذي 

 ل الثاني / ماهي طبية العالقة بين الجامعتين؟السؤا

عالقة علمية بحتة مبنية على التعاون بين الجامعتين في مجاالت البحوث العلمية الجواب /  

والمؤتمرات وتبادل االساتذة وتبادل الخبرات واي نشاطات اخرى ممكن ان تكون بصورة 

النشاطات الرياضية باعتبارها طريق مشتركة، كما اقترحنا بأن يكون هنالك تعاون مشترك في 

  متميز لبناء اواصر العالقات االجتماعية بين الطالب واالساتذة.

 السؤال الثالث / كيف ترون واقع المؤتمر من وجهة نظركم؟

الجواب / المؤتمر من اليوم االول بدا بصورة جيدة جدا وبحضور كبير واع وبحوث قيمة وباحثين 

ممتازين ومواضيع ممتازة في جميع االختصاصات. وكذلك في اليوم الثاني فقد كان هناك 

نجاح ممتاز وفيما يتعلق باختتام المؤتمر فانه تم رفع مجموعة من التوصيات لكي يتم االخذ 

 لوزارة و في اقليم كردستان ايضا.بها في ا

السؤال الرابع / هل هناك مبادرات تعاون مستقبلية بين الجامعتين ومن اي نوع ستكون هذه 

 المبادرات؟

الجواب / تمت المناقشة مع السيد رئيس جامعة الحمدانية مشكورا، حيث قال باننا على 

لعلمية مستقبال، فضاًل عن البحوث استعداد للتعاون في كافة المجالت وخاصة المؤتمرات ا

 المشتركة وتعارف االساتذة بين الجامعتين وتقيم البحوث في السنوات القادمة. 

 السؤال الخامس / هل كان هناك بعض المعوقات الستضافة مؤتمرنا لديكم؟
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الجواب / الحقيقة من البداية عرضنا لجامعتكم كل ما نمتلك والجامعة اللبنانية في خدمتكم، 

اهل الدار واي مؤتمر للمرة االولى فيه بعض األخطاء ومن الممكن ان نفيد منه مستقبال  وأنتم

في المراحل القادمة وقد رأيت جدية في محاور مناقشات البحوث علمية جديدة وقيمة ابداعية 

  في مواضيع غير تقليدية.

ل عقد لقاء اخر مع رئيس وختاما قدمنا الشكر واالمتنان المتميز المعطر بروح التعاون على أم

لطيف ا جامعتنا جامعةالجامعة اللبنانية الفرنسية االستاذ الدكتور محمد صديق خوشناو نيابة عن 

 لالعراقي اعتزازا بالدور الكبير الذي بذلته الجامعة اللبنانية الفرنسية في سبيل انجاح أعما

  اجل.العهذا ودعوناه إلى زيارة لجامعتنا في القريب  مؤتمرنا ...
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 قامات علمية في المؤتمر الدولي االول 

 ا.م.د. بشرى حبيب احمد

على هامش فعاليات المؤتمر الدولي االول لجامعة الحمدانية تم 

ي ليتحدث عن رأيه ف وديع ياسين التكريتيالدكتور  باألستاذاللقاء 

 الحمدانية ومؤتمرها الدولي االول حيث قال:جامعة 

هي إطاللة مبدعة ومستقبل زاهر وأمل يحدوه الجد والعمل 

والعطاء نراها شامخة متقدمة متفوقة معطاءة بما تقدمه من 

إنجازات علمية وتطوير البنى التحتية لتخلق بيئة تعليمية نموذجية 

ين جميعا.....وفقكم الله جميعا لخدمة العلم يشهد لها الجميع بكفاءة قيادتها االدارية والعامل

 والمعرفة والوطن.

 وديع ياسين التكريتي:من هو االستاذ الدكتور 

حاصل على  تكريت،من مدينة  1946وديع ياسين محمد الخليل القيسي التكريتي من مواليد 

تير من , شهادة الماجس1969شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية من جامعة بغداد عام 

وما بعد الدكتوراه من  1993, شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد عام 1978جامعة حلوان عام 

 . 2017جامعة كاليفورنيا عام 

 .حاصل على الكثير من كتب الشكر والشهادات التقديرية 

 .دًرس العديد من المواد الدراسية للدراسات االولية والعليا 

 اه.طالب ماجستير ودكتور 65على  أشرف 

  بحثا علميا. 344من  أكثرنشر 

  جائزة علمية.  34حاصل على 

  مؤتمرا علميا ورياضيا داخل وخارج القطر. 145من  أكثرشارك في 

  جهازا علميا استخدم من قبل طلبة الدراسات العليا. 14قام بتصنيع 
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  شارًة ووساما ودرعا رياضيا وعلميا. 133من  أكثرحاصل على 

 دة منها:شغل مناصب إدارية عدي 

o  2003-1995مساعد رئيس جامعة الموصل 

o  2001رئيس جامعة الموصل وكالة 

o  2014-2013عميد كلية القلم الجامعة 

o 2017جامعة كاليفورنيا  -اكاديمية البورك للعلوم-عميد كلية التربية الرياضية 

o .بطل جامعات القطر في المالكمة والمصارعة ورفع االثقال لسنوات عديدة 

o  المنتخب الوطني في رفع االثقال لسنوات عديدة.مدرب 

o  1990-1982رئيس لجنة االحصاء والبحوث في االتحاد االسيوي لرفع االثقال 

o  2005-2004مدرب المنتخب االردني للمعوقين في رفع االثقال 

o  2010عضو الجمعية االمريكية للقلب 

o 2018السويد -رئيس تحرير مجلة الدراسات األوربية 

o  التأليف والترجمة في االكاديمية البريطانية للبحث العلمي والتدريب رئيس لجنة

2015 

o  1996االستاذ االول في جامعة الموصل 

o  2003-1995االستاذ األول في النشر العلمي للسنوات 

o  1999-1992األستاذ المتميز في األشراف على الدراسات العليا للسنوات 

ئز على مدى سنوات العطاء الطويلة ، نتمنى فضال عن كثير من المناصب واللجان والجوا

 عمرا مديدا وعطاء دائما متميزا ان شاء الله.  وديع ياسين التكريتيلألستاذ الفاضل الدكتور 
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تمر عن المؤ لطيفة عبد الرسول عبدوتحدثت االستاذ الدكتور 

 قائلة: 

نشيد بهذا العمل الكبير المتميز لجامعة فتية لم ترى النور اال 

من فترة قصيرة ولم نعلم حتى بوجودها وهذا إن دَل على 

شئ إنما يدَل تميز وتعاون وتكاتف كادرها قيادة وعاملين 

.....فنتمنى لجامعة الحمدانية  كل النجاح والتألق والى مزيد 

 من التطور  ان شاء الله.

 لطيفة عبد الرسول عبد:تاذ الدكتور من هي األس

احدى خريجات قسم اللغة العربية من  لطيفة عبد الرسول عبد

حصلت على الماجستير  1985كلية األداب جامعة بغداد عام 

والدكتوراه من الجامعة  1990من جامعة بغداد عام 

 .1995المستنصرية عام 

  2008حصلت على لقب االستاذية عام. 

 البحوث العلمية المنشورة محليا ضمن المجالت المحكمة. لَديها الكثير من 

 .مدير وحدة اللغة العربية في كلية التربية / الجامعة المستنصرية 

  2004رئيس قسم اللغة العربية / كلية التربية عام. 

 .رئيس لجنة صالحية التدريس لسنوات متعددة 

  بالعلوم االنسانية ولحد االن الذي يهتم  2017عضو في مجمع العلم العراقي من

 ويصدرعنه مجلة المجمع

 .مشاركة في الكثير من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية 

 .حاصلة على الجائزة االولى في األداب من الجامعة المستنصرية 

 .حاصلة على الكثير من كتب الشكر والشهادات التقديرية 

 لعليا ومازالت.دًرست العديد من المواد الدراسية للدراسات االولية وا 
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  طالب ماجستير ودكتوراه. 40اشرفت على  

 .خبيرة في اللغة العربية  

  كتب مؤلفة. 4لها 

عن رأيها بجامعة الحمدانية ومؤتمرها الدولي األول فتحدثت  بروين فتاحوعند سؤالنا للدكتورة  

 قائلة :

هي خطوة رائدة وفريدة وجيدة للتواصل مع الجامعات االخرى 

وخاصة كونها دولية وقد تميز المؤتمر بالترتيب والتنسيق في 

فعالياته وباالخص االفتتاحية التي اعطت نبذة جميلة عن تأريخ 

وواقع هذه الجامعة الفتية ....واتمنى التواصل وزيارة 

  الجامعة اذا سمحت الظروف في ذلك.

 :برويني الدكتورة من ه

خريجة قسم اللغة العربية من الجامعة  بروين فتاحهي 

حصلت على شهادة الماجستير من  1991المستنصرية 

والدكتوراه في النحو من  2002الجامعة المستنصرية عام 

. تدريسية في كلية الشريعة في 2016جامعة الموصل عام 

في جامعة صالح الدين ولها العديد من المشاركات 

 المؤتمرات والندوات المحلية.
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 لحمدانيةاجامعة  –المؤتمر العلمي الدولي الثاني  وا..ترقب
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