




 االفتتاحية 

 التعليم في زمن االوبئة

 بقلم االستاذ الدكتور خزعل ياسين مصطفى

 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

الى مسللتوق اياسللي ن ومن حق  ان يصلليا  ما اصللاب  من  باإلنسللانر غرووصللل الُا يقين

بعد ان حققت المراكز الاحثية طفرات نوعية في مجاالت الصللحة واالاتصللاال واالعتما  ن عنفوان 

الاحث عن سللللون عديد في  والصللللناعة والتونولوعيا ن بل ان بعا فئات المجتما بدا يفور عديا 

ن اتاا  ناسلللللا ومن لحب بركاضم عرضلللللوا على النا  ج محيط الورة االرضلللللية وان الفلوييفي خار

 حملت لى المنتجا السللللياحي الجديد مالقمرو ن وفي لحرة مرت كالار  فيسللللياحية اسللللفرات  

ن الغرور الفا بالدول وكورونا مطاف على السللللللط   اان وباء عديدخارا مفااله :  وسللللللائل االع   

الى عمل  ن الصلللللاعقة  ومن الصلللللاال انطلب كل   ةال مااالوثير من بوالشلللللعو  الى اراءة ال ار 

لضذا  اتقديم ع ج ناع في لألالويةالشللللللركات الوارق  وعجزن باء سللللللرعة انتشللللللار الو في كانت

ن لغرض ليس هناك ع ج او لقال واائي اال سلللنة   بعا الشلللركات اعلنت انأن  الفيرو  بل 

 ألمرلالشللللعو  والشللللركات ترضلللل   بدأتاالنااء بعد ارتفا  وتيرة المزيد من االختاارات ن و عراءا

ن االسللللعار نالمال نالحياة االسللللوا   تكل مجاالفي نحو الضاوية  تترن الحياة  ةعجلالوااا وبدأت 

  في عقول الدول دوحتى الع اات الدولية شلللللللت اركانضا وسللللللارعت الشللللللووك تن الانوك 

وانضالت االتضامات فيما بينضا من شللدة الضول والفز  من االراا  التي تعلن يوميام من الوفيات 

تاحث عن واخذت المؤسللللسللللات الدولية  لول مقلقاأصللللا   ا التسللللا لهذ؟ .. هو الاديل  ن وما

 المسيرة. وإلكمالللتواصل  ائلالاد



وكان التعليم ن الجديدة  خضم المعطياتعن هذه الرواهر واالنوسارات في  التعليم ليس بعيدام 

الاديل في انقاذ المؤسسات التعليمية من االنضيار او السقوط ن والغريب في هو االلوتروني 

المؤسللللللسللللللات التعليمية تاحث عن م رج اانوني لتطايب هذه الارنامذ لت ئم وتنقذ  االمر ان

االعيلللال من توال الزمن ن وبلللاالرت وزارة التعليم العلللالي والاحلللث العلمي بتطايب التعليم 

ان البديل  أالن شلللللوط الب من المحاضلللللرات االلوترونية فاعد مرور  نااللوتروني في الجامعات 

التي تصدر وخلية االزمة  بضا توصيما تستند الى  رارات الوزارة واصاحت ا راهنفي الوات ال

الضمم  ما العلو فين ر  ضللللارة نافعة ن ايرو  فبيانات واحصللللائيات حول مراحل الصللللرا  ما ال

 إلنجالما لديضا من إموانيات والجامعات ادمت كل ن ارتفا  مسللللللتوق المشللللللاركة في النرا  و

ان كل الجضات ااتنعت  يال يعنتعاون الجميا رمز المرحلة ومفتال النجال ن وهذا المضمة وكان 

الطلاة اعلنوا امتعاضضم عن الاديل وهناك من التدريسيين والطلاة من بالنرا  بل هناك طاقة 

ولون هناك ن اسللللللت دا  الارامذ االلوترونية ب متضاخارفي الة  بسللللللابالاوا صللللللعوبات كثيرة 

ان الوزارة تؤكد الائمام ان التعليم ف ن ومضما كانت القناعات ن عدال المشاركين في احصائيةعدا تصا

ليس بللدي م عن التعليم الو سلللللليوي المعتللاال ن والوزارة مللاضلللللليللة في الاحللث عن االلوتروني 

الارامذ العالمية لتسللللللضيل مضمة الوواالر التعليمية وياقى االمل يناا في في مسللللللتجدات 

سللللللاحان  وتعالى ان ينقذ الاشللللللرية عمعاء من هذا الوباء وكلنا امل ان الوبنا والدعاء الى الل  

 لناظره لقريب بعون  تعالى . طلاتنا في القاعات الدراسية وإن غدا  نلتقي ما
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مبادرة السيد رئيس  تنية بعطائهم العلمي فما ان انطلقرغم وباء كرونا استمر باحثو جامعة الحمدا

حتى ظهرت البحوث العلمي المنشورة في مستوعبات عالمية من  الوباء(مبدعون رغم )الجامعة 

 كان ياخر مقال لنا الذفي  التي سنحاول تقديم صورة عنها في مقالنا هذا.تدريسي الجامعة. 

( كان الحضور مقتصرا على Scopusباحثي جامعة الحمدانية في المستوعبات العالمية )   عن

مرة في جامعة الحمدانية االستاذ  وألولالسابقة تمكن  وخالل الفترةباحثي االقسام العلمية 

 نشر بحثه الموسوم المساعد الدكتور محمد داخل من

" The Regional and International Attitude Towards the Iraqi Invasion of Kuwait in 1990"  

  في مجلة

" International Journal of Innovation، Creativity and Change." 

 وبذلك Scopusمن مستوعبات    5.23قدره  تأثيرمعامل  والحاصلة علىالعاشر من االصدار السابع في عددها  

سجل دكتور محمد داخل اسمه ضمن اول الباحثين من التخصصات االنسانية في جامعة الحمدانية بالنشر في 

 Scopus تأثيرمجالت ذات معامل 

ن ماالقسام االنساني  الباحثين منفتح الباب امام بقية  بحثه- محمد داخلالدكتور شر بن

 احمد خالص بحثها الموسوم  في هذه المجلة فنشرت الدكتورة ثريابحوثهم نشر 

" The Effectiveness of Flipped Classroom Presenting Types in Developing 

Programming Skills for Computer Science Students in Iraq " 

الى االقسام العلمية حاملة  اعودالمجلة ذاتها الثامن من االصدار العاشر في في العدد 

 الرياضياتعلى خط النشر في المستوعبات العالمية قسم  لى في النشر في سكوبس فقد دخعلاالرقام اال

 الموسوم حازم بحثها خالل نشر التدريسية هديل من

" ENCODING SYRIAC LETTERS IN PARTITION THEORY USING EXTENDED VIGENERE CIPHER " 

 في مجلة

" EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES  "  

  .Scopusستوعبات م ضمن Q2المصنفة    و 1.1 تأثيرذات المعامل 

 ية التدريسمع باالشتراك  رئيس قسم علوم الرياضيات  لك نشر الدكتور حكمتلحقها بعد ذ

 الموسوم مبحثه سارة و دكتور مالك نشر 

" HERMITE NUMERICAL METHOD TO ESTIMATE THE RADON AND RADIUM EFFECTS 

OF THE SOIL IN BARTELLA REGION " 

  في مجلة

" EUREKA: PHYSICS AND ENGINEERING " 

 المساعد الدكتور نورس يونس عناد األستاذبقلم  -  باحثون رغم الوباء
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سجل قسم الرياضيات حضوره ضمن باحثي بذالك الداخلة في مستوعبات سكوبس و

في قيادة  اقد استمرعلوم الحاسوب والفيزياء ف ااما قسم جامعة الحمدانية في سكوبس.

النشر في المستوعبات العالمية من خالل نشر تدريسيهم المزيد من البحوث ففي قسم 

مع االستاذ المساعد نورس  الدين وباالشتراكمحمد عالء علوم الحاسوب نشر التدريسي 

 الموسوم  مبحثهيونس عناد 

" Model of dynamics of the grouping states of radio electronic means in the problems of ensuring 

electromagnetic compatibility " 

 في مجلة 

" EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES " 

قسم علوم الحاسوب ظافر صباح  فيكما نشر التدريسيان ستوعبات سكوبس و مضمن   Q2والمصنفة َ

د فقلمدرس في مديرية تربية نينوى فخري عزيز باالشتراك مع التدريسي معن يونس عناد او سماح  ياسين 

 بحثهم الموسوم  نشروا

" Efficiency comparison of Network Simulators. " 

 في مجلة 

" International Journal of Advanced Science and Technology " 

 .Scopus مستوعبات والمصنفة ضمن

االستاذ المساعد هناء  وباالشتراك معحسين خضر  الدكتور مالك فقد نشر قسم الفيزياء اما

 الموسوم ايضا بحثهمنافع من قسم الفيزياء 

" ALPHA EMITTERS RADIOACTIVITY CONCENTRATIONS IN SOME 

COSMETICS USED IN IRAQ USING LR-115 DETECTOR " 

 في مجلة

" EUREKA: PHYSICS AND ENGINEERING " 

ان نعرج ايقونة النشر في في نهاية مقالنا هذا البد   Scopus.الداخلة ضمن مستوعبات 

انتقل الى جامعة (سف الكبير لأل) ومستوعبات سكوبس الدكتور جاسم محمد رجب الذي 

ول الباحث اال ظلومكسب لجامعة المستنصرية اذ المستنصرية و كان خسارة كبيرة لجامعتنا 

 ثيركمستوعبات سكوبس فله  من جامعة الحمدانية الذي كان يحصل اعلى التصنيفات في

لخدمة  موفقا بحوله وقوتهعال ..حفظه الله وسخره   h-indexو معامل  ة في اسكوبسمنشورال من  بحوث

االستمرار بعطائه في جامعة تمنياتنا لدكتور جاسم  محمد رجب بالتوفيق و العلم وأهله اينما حل وارتحل .

 المستنصرية خدمتا للمسيرة العلمية في العراق.
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ل يحيى مباشر من االستاذ الدكتور عقي بأشراف

الجامعة عقد مجالس ئيس جامعة الحمدانية تم االعرجي ر

االلكترونية ضمن خطة العمل في تسيير امور  والكليات

وفي ظل  .الجامعة في ظل ازمة وباء كورونا المستجد

بها العالم وبلدنا العزيز  رالظروف االستثنائية التي يم

ضمن الحجر الصحي االجباري تالفيا النتشار وباء كورونا 

الثانية برئاسة االستاذ لكترونية اال جلستهحيث عقد مجلس جامعة الحمدانية  ،وحفاظا على صحة المواطنين

وحضور اعضاء المجلس وتمت مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة الدكتور عقيل االعرجي رئيس الجامعة 

 راسيةبالوضع الراهن منها ضرورة االستمرار بالعمل بنظام التعليم االلكتروني واالهتمام باكمال المواد الد

ذلك  ك ،ة وصوتية وفق االسس العلمية السليمة و متابعة شؤون الطلبةفيديويلطلبتنا االعزاء بمحاضرات 

كذلك حث االساتذة على  ،االهتمام بالجانب اإلعالمي وايالء الجانب التثقيفي مزيدًا من االهتمام لنشر الوعي

االداء العلمي ونشر البحوث واكمال معامالت الترقية 

ر البحوث ضمن شورفع تصنيف الجامعة في ن

مستوعبات سكوباس وكذلك تنفيذ توصيات الوزارة  

في تسيير عمل وخلية االزمة في ظل االزمة الحالية 

وتنفيذ توصيات الوزارة الخاصة بتخفيض  ،الجامعة

أجور الدراسة للتعليم الحكومي والتعليم الموازي، مع 

وتم استخدام  .األخذ بنظر االعتبار الحاالت اإلنسانية

كذلك قامت عمادة كلية التربية بعقد جلستها . في الجلسات اعاله Hangouts Meetالتواصل االلكتروني  برنامج

بحضور السيد عميد كلية التربية األستاذ المساعد 2020 /31/3الدورية السادسة يوم الثالثاء الموافق االلكترونية 

ية ورؤساء األقسام العلمية والسيد أمين مجلس الدكتور رياض مبارك عبدالله ومعاونيه للشؤون العلمية واإلدار

فيروس  ارانتشوضا  الجديدة التي سببتها األالمغلقة عبر األنترنيت بسبب  اإللكترونيةالكلية عن طريق الدائرة 

من قبل مجلس الجامعة وركزت على  المطروحة توصياتال بدأ االجتما  بمناقشةكورونا في عموم العالم، 

وعمل الجداول األلكترونية الخاصة  اإللكترونيةمي مع الطلبة عبر إلقاء المحاضرات ضرورة التواصل العل

  .بالمحاضرات وللمراحل كافة، وإعداد محاضرات فيديوية

 م.م. عمار يلدا كرومي –جامعة الحمدانية برئاستها وكلياتها تعقد جلساتها الكترونيا 
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كذلك ناقش المجلس قضايا تتعلق بالترقيات وتسجيل البحوث والشؤون الطالبية من تسجيل طلبة المرحلة 

كيفية تكثيف المناهج على نحو يتناسب مع طبيعة المرحلة مع ضرورة األولى حسب نظام المقررات، وكذلك 

 يوم الخميس الموافقلكلية االدارة واالقتصاد العاشرة كذلك فقد تم عقد الجلسة االلكترونية  .تغطية المفردات

يع أعضاء عميد الكلية االستاذ الدكتور ناظم حسن الرشيد وجم  اإللكترونية بحضور السيد  على الدائرة2/4/2020

واقع األقسام العلمية ومتابعة التعليم  التركيز على توجيهات السيد رئيس الجامعة وأهمها المجلس وتم عرض

بصوت استاذ  المعروضة اإللكتروني والتاكيد على ضرورة تضمين الدروس مقاطع فيديوية لشرح إلمحاضرة

 وحث الطلبة على روف الطلبة والفروقات الفرديةالمادة واستخدام كافة التقنيات والبرامج المتاحة مع مراعاة ظ

بنظام المقررات  والعمل بأحدث المستجدات المتعلقة االلتزام بقرارات رئاسة الجامعة وتوجيهات خلية االزمة

  .وتشجيع التدريسيين على االستفادة من الوقت المتاح لهم إلنجاز بحوثهم العلمية وعقد الورش
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 الكتب المنشورة: تدريسيان من كلية التربية ينشران أربعة كتب. .1

 ن يسي بقسم اللغة العربية نشر كتابيأوال: األستاذ الدكتور هاني صبري علي آل يونس التدر

 

مدير قسم ضمان الجودة نشر األستاذ الدكتور هاني صبري آل يونس 

 في التدريسي بقسم اللغة العربيةواالعتماد األكاديمي بجامعة الحمدانية و

 عنوانبالتربية، كتابا علميا في دار دجلة االردنية للطباعة والنشر والتوزيع  كلية

 ".مورفولوجيا القوة الناعمة " 

الناعمة تعني الحصول على أكبر اإلنجازات من خالل القوة مفهوم القوة  

هذه القوة تعمل  .الناعمة وهي قوة مرنة سلسة تسلط على األفراد وعلى المؤسسات وال أثر للعنف فيها

ر العربي من قرآن وشع على جذب المتلقي نحو المتكلم بسهولة ويسر والكتاب تمثل في كل اشكال التعبير

تب يندرج ضمن الكوانية تطبيق هذه الفكرة على كثير من أساليب الخطاب العربي الراقية، ونثر، وتصل إلى إمك

التي تتناول الدراسات اللغوية المعاصرة أو ما يمكن 

أن يسمى باللسانيات النفسية وهو علم بات يشكل 

في هذه األيام أهمية كبيرة جدا ألنه يمارس بشكل 

ة قسري على كثير من شعوب العالم المضطهد

وألغراض اقتصادية واجتماعية وحتى لغوية، من هنا 

جاءت أهمية الكتاب وأهمية تطبيق فكرته على المنتج 

لذلك فان الكتاب يعد من الكتب  الثقافي العربي.

اما الكتاب  .المهمة لطلبة الدراسات العليا واالولية

نشر في دار النشر االردنية مجدالوي تحت الثاني 

خطاب االستفهام من القرائي إلى الحكائي "عنوان 

سلط فيه الضوء على اسلوب مهم ".متن السياب 

من اساليب العربية هو االستفهام من خالل تراكيبه 

النحوية لذلك فان الكتاب يعد من الكتب المهمة لطلبة 

وطريقة عالجه  بأسلوبهالدراسات العليا واالولية فهو 

 ر علمية مهمة منهاعرض الفكرة على محاومن خالل 

المعاني المجازية لظاهرة االستفهام تستبان بالدراسة أوضح والقراءة الصوتية يمكن ان تبين المعنى بشكل 

اسست الدراسة لفكرة التنغيم في العربية وهو موضع لم يتطرق اليه الباحثون أوضح وكذلك الصوتية بشكل 

 .بشكل علمي وتوثيقي

التي تتناول الدراسات اللغوية المعاصرة أو ما يمكن أن يسمى باللسانيات فكرة الكتاب تندرج ضمن الكتب 

وهو من مجاالتي البحثية والسيما في اللسانيات النصية التي اعمل عليها منذ سنوات وخلصت الدراسة إلى 

 د. مالك حسين خضر ...زمن الوباء فيالمؤتمرات بالمشاركة والكتب المنشورة 
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 ان الدراسة الصوتية للظاهرة النحوية يمكن أن تحل كثيرا من االشكاالت التي يمكن أن تقع في المسائل

 .والدالالت الصرفية والصوتيةالنحوية وبخاصة ما يتعلق منها بالتراكيب النحوية 

ن لألستاذ المساعد الدكتور نوري صابر محمد الزيباري التدريسي في قسم اللغة العربية صدور كتابيثانيا: 

  ومعاون عميد كلية التربية للشؤون اإلدارية.

  " في اآليات القرآنية الترديد البالغي "الكتاب األول بعنوان 

 

تناول الكتاب فن الترديد الذي يعتبر أحد فنون علم البديع في البالغة العربية، 

يعتمد في أساسه التكرار اللفظي وهذا األسلوب تم ذكره عند القدامى من 

البالغيين، والهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن جمالية هذا المحسن اللفظي 

في النصوص القرآنية في المستويات 

يقة وبيان دالالت بنية العمق السطحية والعم

لهذه النصوص، ويمكن القول ان هذا 

الموضوع لم يأخذ حقه في الدراسات القديمة 

والحديثة. وان هذه التجربة تعد األولى في 

 تناول فن الترديد بشكل مفصل. 

" رؤية بالغية اما الكتاب الثاني كان بعنوان 

 في سياق اآليات القرآنية " 

 

 

 

رؤى قرآنية عن فنون بالغية عدة ورد ذكرها بألفاظ ومعاني مبسطة للقارئ وفق منهج تحليلي  وتناول الكتاب

بالغي في سبيل الوصول الى شيء من اسرار التعبير القرآني وجمالياته. منها ما ذكرت عن أسماء وصفات 

ت مشاهده في يوم القيامة وألهمية الموضوع وعظمته وسعة احداثه ودوره في تقرير مصير االنسان تكرر
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بالغة العدد في سياق اآليات القرآنية ففيها من جماليات اعجاز التشريع مواضع عدة من القران الكريم. وذكرت 

 التي يقف امامها الفكر اإلنساني بإجالل واحترام.

 الفئة المستفيدة من هذين الكتابين هم طلبة الدراسات األولية والعليا في اختصاص اللغة العربية. 

 مشاركة تدريسية من كلية التربية بجامعتنا في مؤتمر دولي.  :لمؤتمراتا. 2

شاركت األستاذ المساعد الدكتورة إطالل سالم حنا التدريسية بقسم التاريخ كلية 

استخدام المحاضرات الفيديوية في تفاعل الطلبة  " أثر بـ بالبحث الموسومالتربية 

الدولي الثاني )المجتمع العربي نحو اقصاد المؤتمر ب "مع الحدث التاريخي

اذار  19-17المعرفة( الذي اقامته جامعة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية للفترة 

 .واآلدابتحت رعاية المؤسسة العربية للتربية والعلوم  2020

 

ونظرا النتشار وباء فايروس كورونا كانت المشاركة الكترونية بالمؤتمر، وتناول البحث 

تحسين جودة ل والتحكم فيهاة يديويكالمحاضرات الفستخدام التقنيات الحديثة ا

تنبثق اهمية الدراسة من الحاجة الملحة الى استخدام التكنولوجيا الحديثة  التعليم.

التاريخية، وكيفية توظيفها  -لتطوير المهارات المعرفية  ومنها المحاضرات الفيديوية

للوصول الى جودة التعليم وإيصال المعلومة لطلبة قسم التاريخ لمواكبة التطور 

التقني في العالم، واخراجها من بوتقة الطريقة التقليدية إلى الطريقة الحديثة، 

ة باالعتماد على فضال عن استحداث منظومات تفاعلية لتقديم المادة التاريخي

المحاضرات الفيديوية، وضمان وجود بيئة الكترونية رقمية تسهم في تعليمها، ُكلها 

البالغ للفيديو التعليمي في النظام االلكتروني  أساليب تعليمية تعكس األثر

لت تناوبحثا توزعت على ثالثة عشر محور  154وكانت عدد البحوث المشاركة بهذا المؤتمر  العالمي الجديد.

 التربية والعلوم واآلداب. وتم منح الباحثين شهادة مشاركة.
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    فايروس كورونا وثورة التعليم االلكتروني في العراق

 دم. فداء نوئيل عبداالح

تزامنا مع ازمة انتشار فايروس كورونا في العالم 

بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة ولغرض 

استمرار العملية التعليمية وحرصا على مستقبل 

التعليم  ابة وعدم خسارة الوقت اصدرت وزارتالطل

العالي والبحث العلمي والتربية تعليماتها بضرورة 

استخدام التعليم االلكتروني لغرض ايصال 

المحاضرات والتواصل مع الطلبة واوصت باستخدام 

لهذا الغرض على اعتبار  Google Classroomتطبيق 

ان التعليم االلكتروني حاز على اهتمام االوساط 

واصبح من الضروري  التعليمية في السنوات االخيرة

ان يكون االستاذ على دراية واطالع على كيفية 

لتعليمية ولهذا الغرض سيتم استخدام المنصات ا

  .وما هي ابرز استخداماته والخدمات التي يقدمها classroomح ماهو تطبيق الـيوضت

 

ــــق ــــة تســــتفيد منهــــا المــــ  Classroomتطبي ــــر هــــي خدمــــة متاني دارس والمؤسســــات  ي

ـــة و ي ـــى الحكومي ـــه حســـاى شخصـــي عل ـــى   Googleشـــخد لدي ل عل إنهـــا وســـيلة تســـه 

 التواصـــــل فـــــي إطـــــار المدرســـــة وخار هـــــا. كمـــــا تســـــاعد خدمـــــة التدريســـــيينالطـــــالى و
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Classroom  ل إعــداد الحصــد الدراســية وتوزيــع فــي الحــد مــن هــدر الوقــت والــورقا وتســه 

 ه:اســـــــــتخداممـــــــــن مزايـــــــــا ان اهـــــــــم و .المهـــــــــام والتواصـــــــــل والعمـــــــــل فـــــــــي ن ـــــــــام

 

 اإلعداد سهولة-1

إضافة طالى بشكل مباشر  و مشاركة شفرة مع طالى الصف ليتمكنوا  يمكن للتدريسيين

 .ام ولن يستغرق اإلعداد سوى دقائقمن االنضم

 الوقت توفير-2

تسير عملية تحديد المهام الدراسية للطالى بتدفق سلس وبسيط دون الحا ة إلى  وراقا 

إمكانية إعداد المهام الدراسية ومرا عتها ووضع الدر ات بناًء عليها بسرعة كبيرة ما يتيح للمعلم 

 .واحد ومن مكان

 

 التن يم تحسين-3

يمكــــن للطـــــالى االطـــــالع علـــــى  ميـــــع المهـــــام 

الدراســـية مـــن خـــالل صـــفحة المهـــام الدراســـيةا ويـــتم 

ـــا إرفـــاق  ميـــع مســـتلزمات المـــادة الدراســـية  مـــن  تلقائًي

 .قـــــــــــــــاطع فيـــــــــــــــديو  فـــــــــــــــي متلـــــــــــــــدات محفو ـــــــــــــــةمســـــــــــــــتندات وصـــــــــــــــور وم

 التواصل تعزيز-4

إمكانية إرسال إشعارات والدخول في نقاشات دراسية في  للتدريسي  Classroomتتيح خدمة

 .الحال. كما يمكن للطالى مشاركة الموارد مع بعضهم وإضافة إ ابات عن األسئلة  ثناء الدراسة

 وتكلفة في المتناول  مان-5

 راض  ي إعالنات وال تستفيد من المحتوى  و من بيانات الطالى في    Classroomال تعرض خدمة

 .متاًناإعالنية ويمكن الحصول عليها 
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 :األذونات إشعار-5

الكـــــــاميرا: هـــــــذا اإلذن مطلـــــــوى ليـــــــتمكن المســـــــتخدم مـــــــن التقـــــــاط صـــــــور ومقـــــــاطع 

  .Classroomفيــــــــــــــــــــــــــــــــــديو ونشــــــــــــــــــــــــــــــــــرها علــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ــــــون-6 ــــــينالميكروف ــــــوى للتمك ــــــاء تســــــتيل  : هــــــذا اإلذن مطل ــــــن تســــــتيل الصــــــوت  ثن م

  .Classroomمقــــــــــــــــــــاطع فيــــــــــــــــــــديو ليــــــــــــــــــــتم نشــــــــــــــــــــرها علــــــــــــــــــــى

ـــــــاق صـــــــور ومقـــــــاطع الصـــــــور-7 ـــــــوى ليـــــــتمكن المســـــــتخدم مـــــــن إرف : هـــــــذا اإلذن مطل

 . Classroomفيديو بخدمة

مــــع كــــل هــــذب المميــــزات يبقــــى الســــؤال الــــذي يتبــــادر الــــى االذهــــان  هــــل ان البيئــــة  

النــــوع مــــن التطــــور فــــي متــــال التعلــــيم   ســــنحاول ان ة لهــــذا أالتعليميــــة فــــي العــــراق مهيــــ

ــــذا الموضــــوع  ــــأثر به ــــؤثر وتت ــــي ت ــــل الت ــــم العوام ــــذا التســــالل بمناقشــــة اه ــــن ه ــــ  ع نتي

 خصوصا في هذا الوقت العصي :

 . خدمة االنترنت في العراق:1

حس  االحصائيات االخيرة  هر العراق بأنه من اسو  البلدان في العالم في خدمة االنترنت  

من يستخدم شبكة االنترنت فالتميع يعاني من ضعف الشبكة  واضح لكلوفرة وهذا االمر المت

اذا كان تدرسيي العراق  ميعا مع طالبهم  الحال خصوصا اذا كان هناك زخم على برنامج معين فكيف

 يستخدمون نفس التطبيق.

 . الكادر التدريسي:2

ان الكوادر التدريسية في العراق من اكفأ  

الكوادر في مختلف متاالت العلوم والمعارف واحسن 

فقد ضمت التامعات العراقية الكثير من العلماء 

الميا ويبذلون  هدهم والمفكرين المعروفين عربيا وع

متاالت التكنولو ية اللمواكبة التطور الحاصل في 
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ية لكافبعض منهم ممن ليس لديه الخبرة االحديثة بالتعليم طبعا مع و ود واستخدام االسالي  

 باستخدام ا هزة الحاسوى والتعامل مع خدمات االنترنت.

 . الطلبة:3

ا ين نفسيئهنا تكمن المشكلة االكبر ذلك ان الطلبة في العراق في الوقت الراهن  ير مهي 

نوع من التعليم حيث انهم تعودوا على االسالي  التقليدية في المحاضرات  وماديا لهكذا

الوسائل الداء وا باتهم كما ان قرارات وزارة التعليم العالي والبحث  و سهلواستخدام ابسط 

العلمي في السنوات االخيرة كانت تص   ميعها في مصلحة الطال  وتخفيف االعباء عن 

كل اال راءات التي  لبة متكلين على فكرة الراحة وان الوزارة ستتخذكواهلهم مما ادى الى  عل الط

من شأنها التخفيف عن مشكلة الوقت الضائع في 

خر فان ال روف السياسية  ومن  ان   .فترة الحتر

التي يعاني منها بلدنا العزيز اثرت  واالقتصادية

بشكل كبير على ر بة الطال  في التعلم وزعزعت 

على الشهادة التامعية لهذا نتد  ثقته بأهمية حصوله

ان هناك عزوف ورفض كبير من قبل الطلبة على 

ية تكلفة ماد فكرة التعليم االلكتروني النه يتطل 

 .ور بة كبيرة للتعلم

 . االدوات والبنى التحتية:4

على الر م من ان التعليم االلكتروني اصبح من اهم واوسع الطرق التعليمية انتشارا  

الداء الغرض من هكذا نوع من التطبيقات اهمها توفر  واستخداما اال انه يتطل  و ود عدة ادوات

الحواسي  متطورة وذات كفاءة عالية لتنصي  التطبيقات التي تخدم العملية بشكل مريح وسريع 

تكون متوفرة لدى التدريسي والطال   انباالضافة الى خدمة انترنت عالية التودة والتي يت  

باالضافة الى توفير التطبيقات والوسائل  هذا االمر يحمل تكلفة مادية كبيرة على الطرفينو

رونية والكامرات و يرها من االسالي  الحديثة التي تسهل العلمية التوضيحية كالسبورات االلكت
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 عملية ايصال المعلومة الكترونيا خصوصا ان عملية التعليم ال تقتصر على اعطاء المحاضرات فقط

 وانما يتخللها اعطاء الوا بات واعداد التقارير واالمتحانات و ير ذلك من ادوات التقييم للطال .

يتضح مما سبق ان اعتماد التعليم االلكتروني في العراق وفي الوقت الراهن ال يحل  

ولذلك يت  اعطاء بعض التسهيالت للكادر المشكلة بشكل  ذري وانما قد يكون حال مؤقتا 

وللطال  بشكل متوازي كحرية  ختيار التطبيق الذي يناس  التدريسي والطال  وعدم  التدريسي

الضغط على الكوادر التدريسية الن الوضع النفسي المو ود ال يخد الطال  فقط وانما 

هذا  ولكنوحث الطلبة والزامهم على تقبل فكرة التعليم االلكتروني كحل مؤقت التدريسي ايضا 

واعتمادب في التامعات والمدارس ولكن ضروري  دا فهو ادخال التعليم االلكتروني ال يمنع ان 

بعد زوال االزمة الحالية ور وع بلدان العالم الى الوضع الطبيعي للحياة والبد ان يكون من اولويات 

التامعات العراقية توفير كل مايلزم من دورات وورش تدريبية وادوات علمية لتغير ن ام التعليم 

وني ليكون من السهل موا هة اصع  ال روف التي توا ه العملية التعليمية رلى التعليم االلكتا

 والنهوض بالوقع العلمي الى اعلى در ات الرقي والتطور.
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زمن التطورات الوبائية . ان ان عملية الحجر المنزلي تتطلب استعدادا نفسيا وبدنيا ولوجيستيا  

 اقعاو المنزلي وباتحكم علينا تبني استراتيجية الحجر  قد لهالواسع  الجغرافيواالنتشار  لألمراضالمتسارعة 

من مخاطر انتشار الوباء  الظروف االستثنائية للحدفي ظل 

نقل  صالتقليل من فر بما يضمن والقدرة في احتوائه

الحجر المنزلي التي طبقت  استراتيجيةان  .واالنتشار العدوى

لشعبنا  ييعكس الوعي المجتمع الكريمةبين عوائلنا 

لمواجهة مختلف عليه  لطالما تم التعويلالذي العراقي العزيز 

التكاتف  معاني صعوبات والتحديات، والذي يفسرال

تاريخا مشرفا بالصفحات  من اجل ان نبني ر والشدائد مخاطال ازديادالواحد عند  مجتمعناوالتكافل بين ابناء 

 .في سماء الوطن العزيز والمضيئة الناصعة

وقته داخل اكثر  يقضيالذي يجعل كل منا  المنزليفالحجر 

ايضا و، الملل الكبيرب الى الشعوروهذا ما يؤدي المنزل 

من  تغريدات جاءتومن هنا  .بمزاج سيئ احساس الشخص

  نافضل الطرق التي يمكن ان تكو ىبالبحث عل يالحجر المنزل

رت فانتشباقل خسائر  هذهفتره الحجر  إلمضاءمسلية ومفيدة 

قبول التحدي في نشر فكرة على مواقع التواصل االجتماعي 

والتي بدورها ستؤدي التفاعل االيجابي  عن صور ايجابية تعبر

هرمون السعادة الذي يقوي إفراز  الى االحساس بالتفاؤل المسؤول عن

 الجميلةوكان ايضا من ضمن التغريدات  .جهاز المناعي عند االنسان

توفر ي م يكنفي البيت افعل ماكنت تريد ان تفعله ول هي ال نكااليجابية 

القصص والروايات بسبب ضغوط العمل فقراءة  إلنجازهالكافي  الوقت

الحجر المنزلي فكانت اداة فعالة جدا لكسر اثناء فترة في  يمارسها الكثير

ان تجعلك تنسى على فالمطالعة قادرة  ،ر الروتين اليومييوتغي الملل

بينما العزف وسماع الموسيقى كان اختيارا  مثاليا  .واقعا ربما مزعجا

 بقلم ا.د امال نوري بطرس   - تغريدات من الحجر الصحي 
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االعصاب وتساعد على تنقية  اراحة فانه يؤدي الى بعض نغمات الموسيقىسماع عند لتمضية هذه الفترة ف

  .الذهن

ياتهم الرياضية على انغام الموسيقى فلمواقع التواصل ان افكار مبدعة في ممارسة هويوكانت للرياضي

ة ه جميلصفكانت فر االجتماعي دور كبير وتأثير قوي على حياة االفراد

حيث مضى  العائلة بعيدا عن ضغوطات الحياةإلمضاء وقت اكبر مع 

ن فكثير م دون الجلوس وتبادل اآلراء مع افراد العائلة الكثير من الوقت

الوقت الكافي  والتي لم يكن له يات المنسية لكل شخصاالهو

الحجر المنزلي وفرت ان  .والدراسةاضغوط العمل  لممارستها بسبب

الطهي  مثل الهواياتسة تلك لممار الوقت الكافي الى حد كبير

الى ممارسة الدور االعالمي العوائل  . وقد اتجهت العديد منلغة معينه والتصاميم البرمجةم والرسم وتعل

 لفازمشاهدة التجعل  الناس من ومن ،فية تحدي الوباء وطرق الوقاية منهيفنشر الكثير من البوستات عن ك في

انسان  انكوقت فليكن الحجر المنزلي تحديا ألثبات اء الومتابعه االفالم والمسلسالت كمتعه وتسلية لقض

 تعالى.مبدع رغم الظروف القاسية والوباء فهذا كله يمضي وااليام سوف تمضي لغد اجمل انشاء الله 
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بالمائة من االتصال بالمريض يكون وجًها لوجه: تذهب لرؤية طبيبك، كما كان  95 أكثر من كان من المعتاد أن      

كورونا يفتح الطريق للعيادات االلكترونية، التجربة التي كان من المؤمل  .لكن ذلك تغير بالكامل .لعقود أو قرون..

 االتجاه نحوها واعتمادها في المستقبل، أصبحت واقعًا وملموسًا بسبب االنفلونزا القاتلة.

 

اطق نيعتبر مفيًدا للمرضى في المجتمعات المنعزلة والم اإللكتروني الذيالعيادة االلكترونية هي جزء من الطب  

النائية، الذين يمكنهم تلقي الرعاية من األطباء أو المتخصصين في أماكن بعيدة دون أن يضطر المريض لزيارتها، 

التطورات األخيرة في تكنولوجيا التعاون لمتخصصي الرعاية الصحية في مواقع متعددة بمشاركة  سمحتكما 

 كان. المعلومات ومناقشة قضايا المرضى كما لو كانوا في نفس الم

ويمكن لرصد المريض عن بعد من خالل تكنولوجيا الهاتف المحمول أن يقلل من الحاجة إلى زيارات المرضى 

ل الطب اإللكتروني  الخارجيين ويمّكن من التحقق من وصفة الطبيب عن بعد وإدارة الدواء، كما يمكن أن يسهِّ

في المجاالت الطبية الُمتعددة وتعلم أفضل  أيضًا التعليم الطبي عن طريق السماح للطالب بمراقبة الخبراء

األمراض يمكن أن يكون الطب اإللكتروني مفيًدا أيًضا في القضاء على انتقال  الممارسات الطبية بسهولة أكبر.

والفايروسات بين المرضى والطاقم الطبي وعادة يستخدم الطب االلكتروني لالستشارات   الطفيلياتأو  المعدية

الطبية في الحاالت الخاصة، ضارب اآلراء واألفكار حول مرض معين و ظهور مرض غير شائع أو قاتل مثل مرض 

بية للظروف الصحية الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب والعالم بأسره بسبب تفشي وباء فيروس ، وتل19-كوفيد

 العيادة الطبية 

 االلكترونية

 بقلم...

 ا.م.د. بشرى حبيب احمد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%84
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كورونا واستمرار فرض حظر التجوال االحترازي الذي يصعب معه وصول المرضى الى المؤسسات الصحية 

عية وإحساسهم ا المجتمعية، ومساهمة من الكوادر الطبية الطونوالعيادات الطبية، وانطالقا من مسؤوليات

االنساني تجاه ابناء شعبهم، انطلقت العيادة االلكترونية لتقديم االستشارة الطبية في الحاالت المرضية العاجلة 

او المزمنة واالستفسارات عن المطهرات والمعقمات وطرق استخدامها للوقاية من المرض، حيث يكون التواصل 

 لخاصة بالحالة :مع العيادة اإللكترونية من خالل االستمارة ا

https://forms.gle/ZyS18TqLx9BSqikPA 

   :وبحسب االختصاصات أدناه 

 .. د.بشرى حبيب / اختصاص طب اسنان1

 .د.علي اكبر انور/ اختصاص باطنية وقلبية  .٢

 .د.سبهان اسماعيل يونس/ اختصاص انف واذن وحنجرة  .٣

 .د.عبد الرزاق زينل / اختصاص امراض جلدية.٤

  .د.حسين علي مجيد / اختصاص باطنية  .٥

 .طبية فسلجهد.هند عبد الكاظم/ اختصاص  .٦

 .د.عليا محمد علي/ اختصاص نسائية .٧

 .ميكروبيولوجيد.ازهار عباس/ اختصاص .٨

 .ميكروبيولوجيم.م اريان محمد حامد/ ماجستير  .٩

 

https://forms.gle/ZyS18TqLx9BSqikPA
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دون  من مع ظهور جانحة كورونا التي غزت العالم       

وعطلت جميع مفاصل الحياة بكل مجاالتها  ،سابق انذار

 ثرتأوواالجتماعية والسياسية والثقافية، االقتصادية 

لى قطاع الخدمات التعليمية بسبب بشكل كبير ع

، ومع انطالق الحجر الصحي لمنع انتشار الوباء جراءاتإ

توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد 

 حدى الوسائلإ بوصفها،  منصات التعليم االلكتروني

البديلة للتواصل مع الطلبة وشرح المادة العلمية وتعويض ما فاتهم من 

، منذ ن عليها داخل المؤسسات التعليميةمقررات دراسية كانوا يحصلو

 ذلك الحين والعمل مستمر ومتواصل في كليتنا لتطبيق هذه التجربة

االمكانات سائل وذ سعت الكلية جاهدة وبكل الوإالجديدة بكل نجاح، 

سلوب التلقي الجامد أسلوب التعلم عن بعد من أالمتاحة لديها لتحويل 

سلوب تفاعلي حيوي من خالل االستعانة بالمؤثرات السمعية ألى إ

والبصرية والمخططات والرسوم التوضيحية بما يجعل من العملية 

 لىإالطلبة على الدخول  تساعد كثر جديةأباشرة، عملية التعليمية الم

 حثيثة من، ومع متابعة دون التوقف عند عتبات رائحة األوراق منالمحتوى 

ريسيين والدور قسام وتظافر جهود جميع التدقبل العمادة ورئاسات األ

قسام للتواصل مع ممثلي عضاء االرتباط في األالتنسيقي البارز أل

، انتظم التدريسيين والطلبة في شكاالت والمعوقاتإلالطلبة لحل كل ا

  .االدروس االلكترونية وفق جداول وتوقيتات معدة مسبق  

 

       

 ؟وجائحة كورونا: من ينتصر على مندارة واالقتصاد كلية اإل         

 م. سناء خضر يوسف
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قسام حضورها المتميز في هذه الفترة من خالل االستمرار في عقد جلساتها وكان لمجلس الكلية ومجالس األ

الوزارة توجيهات لمناقشة  Google meetعبر التواصل االلكتروني المباشر من خالل تطبيق العادية واالستثنائية 

معوقات التي تعترض سير ومتابعة ال ،زمةومقررات خلية األ

اقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها، كترونية ولالدروس األ

، وطرح المبادرات التي تصب شاعة روح التعاون والتسامحإو

عن  اٌل ، فضتطبيق ممارسات التكافل االجتماعيفي 

 .اول عملهامناقشة الفقرات المدرجة في جد

العمادة  عقدت مع جميع العاملين في الكلية دامة الصلةإومن منطلق       

التدريسي والكادر الوظيفي سلسلة من اللقاءات المثمرة والبناءة مع الكادر 

وضاعهم االجتماعية والصحية وتقديم الدعم النفسي والمادي ألتفقد 

 صدى طيب ه اللقاءاتزمة بسالم وكان لهذفي تخطي األ اٌ ومساعدتهم معنوي

على منتسبيها واالطمئنان عليهم وعلى مدى حرص الكلية  عكستنها أل

 العصيب.عوائلهم في هذا الظرف 

ولم يتوقف الباحثون عن تقديم نتاجاتهم البحثية بل ضاعفوا من جهودهم       

مجالت قيمة  كمال بحوثهم العلمية وحصل العديد منهم على قبول نشر فيفي استغالل فترة الحجر المنزلي إل

 .جالت محلية وعربية وعالمية رصينةخرى في مضمن مستوعبات سكوباس، ونشرت بحوث أ

شة البحوث المعدة للتسجيل بحضور أعضاء اللجان زمة العديد من الحلقات النقاشية لمناقخالل فترة األ وعقدت     

عناوين جراء التعديالت المطلوبة في إداء المالحظات والمقترحات بخصوص بإلكلية لغرض قسام االعلمية أل

بموضوعات تخص يضا العديد من ورش العمل أقيمت أفي القسم العلمي، و البحوث أو منهجيتها قبل تسجيلها

 زمات والمشكالت .راتيجي واتخاذ القرارات في ظل األخرى في التخطيط االستأالتعليم االلكتروني، وموضوعات 

شاط  ن، فكان له أثبت جدارة كبيرة الذي عالم الكليةإلاالستثنائية المساهمة البارزة  وال نغفل في هذه الظروف       

التوعية  من خالل نتاجاته الفنية المتواصلة من المقاطع والفيديوهات القصيرة التي تركز على وتميز  واضح  
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م عالإرشادية بمشاركة فريق شعارات والمنشورات التوجيهية واإل، واطالق العديد من الوالتثقيف بمخاطر الوباء

 الكلية من الطلبة .

حلبة النزال مع جائحة كورونا، وانتصرت  ( عمادة ورئاسات أقسام وأساتذة)هكذا دخلت كلية اإلدارة واالقتصاد       

هم المستمر مع الكلية والتفاعل البناء لكل الكادر وتواصل ،عليها بإصرارها العالي على مواصلة مشوارها العلمي 

 أن الكلية َقِبَلت التحدي وانتصرت، واكتسبت تها إالوروعلى الرغم من حدة وقوة هذه األزمة وخط ،زمةمنذ بدء األ

ا جعلت كل القلوبو نوعها عززت ثقة بالنفس تجربة فريدة من مود للص بلحمة أكبر تكاتفيادي تواأل تزداُد تآلف 

ن يحفظ أذه الغمة بسالم نسأل الله تعالى تمنياتنا بزوال ه، ومع مام تداعيات هذا الوباءأوالمجابهة بكل قوة 

  مان. من واألالعالم باألو ننعم نحنن أمن كل مكروه و العراق وشعبه بكل أطيافه
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ال يزال الوباء المستمر يمتد في جميع أنحاء العالم 

ويلوث كوكبنا بالخوف، وهو كبير بما يكفي لجعل الناس 

حول العالم للمكوث الماليين  في قلق كبير، وأجبرجميعًا 

القليل من المهن والوظائف يمكن ان يتم  .في البيت

تأديتها والشخص في المنزل، ومن ضمن تلك الوظائف 

 األكاديميهي الوظيفة االكاديمية. لطالما ارتبط االبداع 

االمور الواجب اخذها  أبرز، ولعل من األكاديميبالوقت ومدى توفره من اجل المطالعة وتعزيز النتاج 

الحجر الصحي.  أليام Time Managementما يتعلق بتطبيق مفهوم ادارة الوقتبنظر االعتبار هو 

كر فتإذا تم ادارته بشكل صحيح. إنه وقت ال كبيرةن البقاء في المنزل يمكن ان تكون له فوائد ا

ف لتوقلحان الوقت  ،والتأمل الذاتي وتحقيق الفوائد. حان الوقت لتناول الكتاب الذي أردت قراءته

 ان من بين أروع من جميع القوى.فيها هي تكمن  قوى ، هناكدواخلنانظر عميًقا في لاو والتفكير

الواعية على الوقت التي  االمور التي يجب ايالء االهمية لها هي عملية التخطيط ومحاولة السيطرة

فيما  ةاألكاديميها في انجاز أنشطة محددة خاصة لزيادة الكفاءة والفاعلية وزيادة االنتاجية ؤيتم قضا

يتعلق بكتابة البحوث او ترجمة وتأليف الكتب ضمن االختصاص. كل ذلك يمكن ان يتحقق من خالل 

الى تفجر العديد من  ىان الحجر المنزلي الطوعي واالجباري بنوعيه قد أدادارة فاعلة للوقت المتاح. 

لبحوث العالمية الطاقات االكاديمية في البحث العلمي، ولعل من ابرز التوجهات ما يتعلق بنشر ا

لطالما واجهت البشرية مختلف انواع االوبئة  COVID-19 Pandemic المتعلقة بجائحة كورونا

واالمراض على مر التاريخ و واجهته بحكمة وعقالنية وقد تكرست خاللها الكثير من الشجاعة وااليثار 

س البشري هي الفترة ان من بين اكثر السنوات واالوقات العصيبة التي مرت على الجنواالبداع. 

م والتي شهدت انتشار الطاعون حيث اجبرت الناس على التزام بيوتها 1667 –م 1665الممتدة بين 

. ويمكن القول ان من بين اكثر الحقائق التي وأغلقت الجامعات وكل المؤسسات التعليمية ابوابها

جوه الطلبة، وكان البريطاني تم تسجيلها في تلك الفترة هو اغالق جامعة )كامبريدج( أبوابها في و

)اسحاق نيوتن( أحد طالبها، فتحتم عليه قضاء ثمانية عشر شهرًا في الحجر الصحي بمزرعة والدته 

 م. د. ربيع علي زكر - المنزليالمتحققة من الحجر  ةاألكاديميالفوائد 
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لحجر )نيوتن( في فترة افي الريف االنجليزي، وشائت الصدف لتكون أكثر فترة عطاء في حياته. أبدع 

علم التفاضل  أساسياتالوقائي وسجل اسمه من ذهب ضمن عظماء العلم والمعرفة، حيث وضع 

والتكامل وأسس قوانين علم الميكانيك، فضاًل عن اكتشافاته البصرية كالعدسات العاكسة في 

 التلسكوب.

 نيوتن إسحاق

 

 سلفاتور روزا

خ هي اللوحة الشهيرة للفنان االيطالي )سلفاتور روزا(، اللوحة ومن أمثلة االبداع االخرى في التاري

وباء  انتشارحينها ابنه الصغير بسبب  فقدبعنوان " خيانة االنسان". كان الفنان سلفاتور روزا قد 

في نفس ذلك العام بمدينة نابولي اإليطالية. كما توفي اثنان من أشقاء سلفاتور بسبب نفس 

 .األسود، وهو ما دفعه لرسم لوحات حزينة تدور حول الموت والحياة المرض الذي يشبه الطاعون
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ال يخفى عليكم أن الكورونا نقطة صفر في وعي اإلنسان وتفكيره ألنه لم يكن يتوقعه بأي شكل من 

يتصور أن هذا االسم يمكن أن يليق بوباء فتاك يستهدف الناس كلهم  هذا االنسان  األشكال ، لم يكن

 :لكنه  ليقتلهم ال فرق عنده بين صغير أو كبير

 . اشاح بوجهه عن الخوف

ان الكتابة  عن كورونا ينبغي أن تنطلق من نقطة الصفر ايضا ألننا   

أو معرفيا يمكن أن يعين في تفهم دالة هذا  النملك خزينا ذوقيا

 .فقرر أوال في ضوء فكرة االنعزال المرض 

 التقليل من الشعور بالملل 

فالقول في كورونا فن قولي ينبغي أن يصوغه مخيال مبتدع  

 النفسية التي تعين قواعداآلخرون ينبغي أن نزرع كثيرا من ال روحاني لم يشعر بحتمية الرعب الذي استشعره

 المرض: اإلنسان على مواجهة

 خاصا به صنع روتينا معينا

ها التي أشاعت فوفي كشف كثير من مغارات التخ ال أعني ان نشجع على استفحاله لكن ما اعنيه أن نتخذه أداة

 .الصحية العالمية فكان قد األنظمة

 والمعقمات والمنظفاتاألولية جهز المعدات الطبية 

هذه المواقف يسوغها  سرمواقف بديلة قادرة على تجاوز المحنة بكل سهولة ويكان عليه أن يتخذ بل  

  النحو :على هذا  ويصوغها اإلنسان

 ...اهتم بجسده 

 ياإلنسان الذي ترك وحيدا بعد أن تخلت عنه كل القوانين الوضعية وحتى المنطقية منها ترك وحيدا ليبدع ف

 صراعه مع الوباء على نحو من منفرد .

 الكورونا...من نقطة الصفر 

 رئيس التحرير... أ . د .هاني آل يونس بقلم:
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فسحة من رياضة نفسية ونفحات  محاربته من دول وأنظمة ومنظمات على  ينسوغ للقائمفانتصر انتصارا 

  :هذا االنسان البطل في وعيه الداخلي من التفلت الواعي نحو االنكشاف على اعماق 

 ساعد اآلخرين 

وغل نحو عمق المرض يعنى بقيم البطولة اإلنسانية وتعاليها في الت وفعاال اوسريع اجديد اواكتشف علم 

 .لمحاربته 

 ....ركز على اإليجابيات

بأنه فاعل  ر ذلك وإنما إشعار هذا االنساناستخدام المعقمات أو العقارات أو غيالمبالغة في ال أعني 

 :الحي مع اقرانه وابناء بيئته التعامل  في  واساسي 

 باستخدام التكنولوجيا مباشر مع أقرانه بقي على اتصال

الذي تفاعل مع المرض بجدية مطلقة لم يكلف نفسه عناء االستماع إلى الفضائيات التي تتحدث اإلنسان 

 عن المرض وال اإلدارات الصحية إنما :

 قلل من االستماع إلى أخبار الوباء

حافظ هذا  هذه السياسة قديمة منذ قدم الحضارة ومنذ أول وباء أصاب اإلنسان بيته،ارتأى أن يجلس في  

على عرقه بكل قوة بقي مالزما لبيته يتحين الوقت مهما طال للخالص من االوبئة التي استهدفت اإلنسان 

 المعقول.رجة يمكن أن يتخطى حدود إلى د وجوده وكيانه اإلنساني

الذ ي وضع سياسة االنزواء بديال موضوعيا عن المجابهة وفي مواجهة المرض ابتكر وسائل دفاعية االنسان  

  ذاتية:ا نفسية ألنه أراد ان يوفر قوانين حماية متطورة في أوله

 أكل الصحي من الوجبات....

يات اول قسم األيام والليالي إلى بؤر إنتاج ملهمة حتى في الترويح عن نفسه ابتكر ن فأبدع في إدارة الزمن

 ولغة : أدبيات خاصة تحرض على النيل من كورونا شكال  وألقرانهجديدة للحوار والخطاب والسخرية فجند له 
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، يقلقث قال أحدهم "لكل من يشتكي من تغير طعم الفالفل والشاورما في اليومين الماضين عليه أال حي

 ."وأن كل القصة هي ارتداء العمال القفازات، وهي فترة مؤقتة ويعود الطعم األصيل مجددا

الزلزال يخرجنا والفايروس  ، وفوضى المؤسسات العالمية في التعامل معهفبقي يتندر من شكله وعقاره  

 يحجر علينا

 : ن إذا تسنى فهو انتصار لهذا االنسان االنسان وحده والسبب واضح وبير معنى هذا إن االنتصا 

 خطط ليتعلم قسم يومه وبدأ ي

 تواصله .فأقل ما يقال في حضرتها ال يدانيه شك في سرعة إيصاله أوبغتة هذا افتراض أو علم بافتراض

الخوف والقلق  إنساننا إلى يذهب فيهبدل أن  قاهر وباء مستفحل  ، أنها هم انساني أعني الكورونا

الى تكوين ملكة إبداعية قادرة على استنهاض المكمون وتجلي المرصود . في فيه سعى  ،واالضطراب 

قي يستديم النظر الى نفسه وهو يتعلى في استجذاب تحصين الفكر بآفاق من كينونات معرفية تجعل المتل

 .، جهدت كورونا اياما وليالي وكان االنتصار لإلنسان التأنق 

وما إصدار هذا العدد من مجلة أطياف إال تخليد لجهد هذا االنسان في جامعتنا فجامعة الحمدانية قبلت 

كان عرضا تعليميا من  نوع خاص يلغي المقاومة بوسيلة مبتكرة أيضا ف إدارة صناعةالتحدي وأصرت على 

علمي لانتاج تغني العرض وورش وحوارات  ويثبت حضورا لهذا االنسان المبدع فقدمنا كتبا وبحوثا المسافات 

 التوحدبرز ي وهما تبعان اصوليان يسترعي حضورهما دائما في أي كشف آني واستهداف مكانيكاديمي األو

عارضة داللية من وهو ميزة ال تعلوها ميزة إذا اقبلنا على تجشم الدال في اكثر  لجامعة الحمدانية  واالنفراد

  االنتصار على كورونا .من عوارض 




