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مدانيةجامعة الح –مجلة أطياف   

 

 

 

 الملخص 

ال شك أن سالمة المراسالت بحاجة إلى  دراية من نوع  خاص تتمثل في 

القدرة على ضبط المخرجات المعرفية للكتب الرسمية ، وهذا يعني االحاطة بقواعد التخاطب  الرسمي  بين 

يان إلقامة طرق مستويات األداء المختلفة  ، وإذا كان الخطاب في مجمله محاولة إلنجاز حوار ناجح طرفاه يسع

تواصل مفهومة ال تستغرق وقتا وجهدا في االيصال ، لذلك البد من توفير كل الوسائل المتاحة من أجل إنجاز 

هذا  التواصل القائم على إدارة قواعد التسلسل التراتبي بغية إقامة التحرير بحسب أوليات الضبط والنظام 

 اإلدارية . بعيدا عن الصراخ والزعيق ومن ثم سلسلة العقوبات

 فعالية القواعد التخاطبية في التحرير

إن عملية تحرير الكتب الرسمية في دوائر الدولة المختلفة بحاجة إلى جملة قواعد تخاطبية بين المسؤولين من 

أهمها : التعاون ، نعني بالتعاون االنفتاح على الطرف اآلخر إداريا بغية تشكيل القواعد األولى في التواصل 

ألن التعاون يفترض أساليب من التصرف تتشكل عند المتخاطبين على نحو فيه كثير من الود والمحبة  المعرفي

ومن ثم القدرة على التأثير في الطرف اآلخر وهو طرف ينبغي أن يراعى عنده كثيير من قواعد االحترام التي 

ي اكمال سلسلة النجاحات تفرض مستوى خطابيا خاصا بحسب الموقف والمقام  وثمة قاعدة أخرى متطلبة ف

بين المتواصلين تبدو هذه القاعدة في قانون المواءمة أو المالئمة  وهو قانون يشترط جملة من الوسائل 

الخطابية التي تحتم ضرورة انسجام موضوع الخطاب ولغته مع وسيلة التحرير المتاحة معنى هذا أن المالءمة 

وموضوعة بدقة بحيث تكون كفيلة في إزالة كل المعوقات   تقتضي أن لغة التحرير ينبغي أن تكون مدروسة

التي تعترض االفهام بين المسؤولين فضال عن تسخير اللغة لخدمة الغرض الذي خرج اليه االمر الداري عالوة 

على االنسجام المعرفي بين طرفي الخطاب . يضاف إلى ذلك الدور الكبير للقاعدة الذهبية المتمثلة في ركن 

قصى  وهو ركن اساس يستحوذ على كل اشكال الخطاب بين المسؤولين وهو أيضا يوفر كل األجواء التأدب األ

النفسية المتاحة إلنجاز الخطاب وإنجاحه ، ال يفوتنا أن ننوه بأهمية قاعدة الكم والكيف وهي قاعدة جدلية في 

على إنجاز قواعد التحرير الشكلية  الحكم على صوابية تحرير الكتب الرسمية ألن هذه القاعدة معيارية في الحكم

ي اللغة تقانات سالمة المراسالت دورة
 

 العربية ف

 بقلم رئيس التحرير
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ومن ثم انسجام هذه القواعد مع مفهوم الفكرة التي تتطلب تمريرا مقبوال لدى المسؤول وهو ما يحتم 

 طريقة أداء خاصة وكيفية معينة تحاول استرضاء الطرف اآلخر. 

 مهادات تطبيقة في بعض الكتب الرسمية 

خطابية ترافق إنجاز تحرير أي كتاب رسمي  لكن هذا الخطاب بحاجة سبق وأن بينا أن هناك جملة من القواعد ال

على لغة خاصة متمكنة وقادرة على اإللمام بقواعد الفكرة ومن ثم التعبير عنها وهذه تشترط أوال وأخيرا لغة 

خالية من العيوب التي تعتور الخطابات العادية وبغية تحقيق كشف أولي على إمكانات استخدام هذه اللغة 

دى الكاتبين في دوائر الدولة اعتمدنا مجموعة من الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث ل

 العلمي يمكن أن توزع بسب األخطاء المعنوية الواردة في بعض هذه العبارات :

ترفق  نحو قولنا ) المرفق طيا ( هذا االسلوب كان مستخدما في المراسالت القديمة عندما كانت الكتب -1

بكتب أخرى تطوى طيا وترسل مع الكتاب األصلي ، لكن هذا االسلوب لم يعد مقبوال في الوقت 

الحاضر وبعد اختالف وسائل الكتابة كأن يكون المرفق ) قرص سيدي ( مثال ،لذلك اليجوز أن نقول : ) 

 القرص المرفق منه نسخة طيا( ويمكن القول : نرفق لكم بصحبة كتابنا قرص سيدي .

نحو قولنا : )نؤكد أعمامنا المرقم .... ( ، فالشك أن كلمة المرقم ذات دالالت معجمية خاصة تخرج   -2

في غالبها إلى الوشم أو الوسم ، ومن السهولة بمكان استخدام عبارة ) نؤكد إعمامنا ذا العدد ... ( 

 للداللة على المعنى نفسه .

آلراء حول هذه العبارة ولكن الصواب أن نقول  : نحو قولنا : ) المرفق نسخة منه طيا ( ، اختلفت ا -3

 )المرافق نسخة منه طيا ( ألن الفعل رافق يدل على المشاركة بين طرفين وهو اصل عملية االرسال .

نحو قولنا : ) وخصوصا الدراسات االنسانية ( هذه العبارة ال تفيد كثيرا في االستدالل على المعنى   -4

بعبارة ) السيما الدراسات االنسانية التي تقترب كثيرا من دالالت المطلوب لذلك يمكن استبدالها 

 اللغة الفصيحة .

نحو قولنا ) بموجب األمر الوزاري ( هذا التعبير ال يستقيم كثيرا مع داللة الجملة ألنها تضفي معنى   -5

طلوب آخر وهو غير مطلوب في االستدالل فكلمة ) أوجب ( داللتها محصورة في االلزام ، وهو غير م

تحقيقه هنا ، لذلك يمكن استبدالها بعبارة )بحسب األمر الوزاري ( التفاق هذا التركيب مع داللة المعنى 

 المطلوب لغويا .

نحوقولنا  : ) من الشخص المقوم للرسالة المراد تقييمها ( ، الظاهر أن المعنى هنا عبر عنه بطريقين   -6

يغة المصدر ، وهذا غير جائز إذ إن العبارة ينبغي أن مختلفين فمرة قلنا / قوم ومرة قلنا / قيم بصي

توحد وبالمعنى المطلوب فقوم لها معنى التعديل والتهذيب والتصوييب وهو المراد تحقيقه في 
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هذه العبارة ، أما الصيغة األخرى التقييم فهي خارجة إلى معنى التقييس والتثمين لذلك ال يستقيم 

 مع معنى هذه العبارة .

ا ) ندرج لكم التوجيهات التالية ( وهي عبارة تفتقر إلى المعنى الدقيق في التعبير ألن التالي نحو قولن  -7

 هو الالحق أما اآلتي فهو القادم لذلك ينبغي القول : ندرج لكم العبارات اآلتية .

أي  نحو قولنا ) حصلت موافقة السيد الوزير ( هذه العبارة مربكة جدا ، ألن الموافقة ال تحصل لذاتها -8

 أنها ال تمتلك مؤهالت الفاعل الحقيقي ، لذلك الصواب أن نقول : ) وافق السيد الوزير ( .

نحو قولنا ) التفضل بدعوة من ترونه مناسبا ( في العبارة شيئ يخدش في أحد اطراف الحوار بداللة   -9

ومن ثم يقف  ) من ترونه مناسبا ( إذ إن هذا التركيب يشي بكثير من السلبية في التعامل الخطابي

عائقا أمام إنجاز أي حوار سلس ، ويمكن االستعاضة عنه بعبارة ) التفضل بدعوة اصحاب العالقة 

 واالختصاص (

 نحو قولنا : ) من قبل المدرسين والمشرفين (  -10

االنكليزية مستخدمة في كثير من المخاطبات الرسمية وهو أمر   by)فعبارة )من قبل ( المترجمة عن )

الجا تعبيريا داال وخاصا ، لذلك يمكن اقتراح عبارة ) من لدن ( السيما في الخطابات التي واقع يفرض ع

 تستدعي طرفا أعلى أو عبارة ) من جانب ( في حالة تساوي الطرفين .

 

من هنا يمكن القول : أن تحرير الكتب الرسمية فن راق جدا ال يصله إال القلة من الكاتبين ولكن بمزيد 

جهد والمثابرة قد نصل لكن بالمران وممارسة قواعد الحوار التخاطبية يمكن أن نصنع من القراءة وال

 أنموذجا لكاتب يستطيع أن يحقق كثيرا من قواعد إنجاز تحرير الكتب الرسمية وبتفوق .
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المزيد من  رنشب فيما يتعلقنية لق تدريسي جامعة الحمداأستمر تأ ،بعدما اصبح الوباء حالة مستمرة يجب التعايش معها

للشؤون العلمية  ستوعبات سكوبس فقد نشر السيد معاون عميد كلية التربيةمفي المجالت العالمية المصنفة ضمن  البحوث

 د. ذوالفقار علي زكر بحثه الموسوم:

space optical communication-ing the influence of dense oil fires on freeMitigat 

 

 مجلة في 

 

EUREKA, Physics and Engineering 
 

 

وبذلك يكون للدكتور ذو الفقار خمسة بحوث منشورة ضمن   0.6المجلة المصنفة في مستوعبات سكوبس بمعامل تاثير 

 استشهادات 7 عددها مستوعبات سكوبس و بعدد استشهادات موثقة في سكوبس

 

 

 

    مستمرون في العطاء رغم الوباء                    

 بقلم ا.م.د. نورس يونس عناد 
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مد سليمان و أسعد أحمد مقداد التدريسيان في قسم الجغرافية بكلية كما نشر في ذات المجلة  الباحثان  محمد علي مح

 التربية في جامعتنا مقالهم الموسوم 

A STUDY OF SPRING WATER QUALITY AND ITS SUITABILITY FOR DIFFERENT USES IN 

THE AREA OF BARTELLA – EASTERN MOSUL 

 

 

 

و في ذات المجلة تمكنت التدريسية سارة غانم  جامعة الحمدانية ضمن باحثي سكوبس بذالك سجل الباحثان اسميهما

  . التدريسية في قسم علوم الرياضيات من نشر بحثها الموسوم

Hermite numerical method to estimate the radium effects of the soil in bartella region 
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نشر البحوث ضمن المستوعبات العالمية فقد توج  الدكتور علي اما في مركز البحوث فقد تم االنجاز االكبر على مستوى 

 حسين احمد سليمان مسيرة نشره البحوث في المجالت العالمية بنشر بحثه في مجلة ذات مستوى رفيع جدا فقد نشر بحثه 

Arid -Evaluation of remotely sensed precipitation sources for drought assessment in Semi

 Iraq 

 في مجلة 

Atmospheric Research 

 

وهو انجاز كبير يضاف لجامعتنا اذ تعد المجلة اعلى  2.8بمعامل تاثير  Q1المجلة المصنفة ضمن الربع االول لسكوبس 

مجلة من حيث التصنيف من بين المجالت التي تم النشر فيها لباحثي جامعة الحمدانية وبذالك يصبح مجموع البحوث 

لذا نتقدم بالتهنئة للدكتور علي حسين سليمان على  4مقداره  (h-index)ة بحوث و لديه معامل تاثير المنشورة له سبع

 هذا االنجاز الراقي متمنين لجميع باحثي جامعة الحمدانية المزيد من العطاء و التقدم .
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افتتح رئيس جامعة الحمدانية االستاذ 

الدكتور عقيل يحيى هاشم األعرجي 

ر التعليم العالي والبحث وبرعاية وزي

العلمي االستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد 

الصاحب، أعمال المؤتمر العلمي 

الدولي الثاني االفتراضي في التربية 

البدنية وعلوم الرياضة وتحت شعار " 

الرياضة صحة مستدامة "  وبالتعاون مع 

أكاديمية " دراسا " لدعم االنشطة 

ية المتحدة الرياضية بدولة االمارات العرب

 zoom   بحثا نوعيا من مختلف االختصاصات الرياضية عبر منصة  ٣٠بمشاركة أكاديمية البورك الدنماركية، و

االفتراضية، وبحضور عدد كبير من التدريسيين وذوي االختصاص وطالب الدراسات العليا من مختلف الجامعات 

 االجنبية والعربية والعراقية. 

 

 جامعة الحمدانية تقيم مؤتمرها العلمي الدولي الثاني االفتراضي في التربية البدنية وعلوم الرياضة

 بقلم م.د. مالك حسين خضر
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االستاذ الدكتور  أفتتح المؤتمر بكلمة

محسن عبد علي الفريجي ممثال عن 

معالي وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي األستاذ الدكتور نبيل كاظم 

عبدالصاحب المحترم، ترحم فيها على 

ارواح شهداء الرياضة العراقية الكابتن 

علي هادي والكابتن احمد راضي، 

وتمنياته للقائمين على المؤتمر بالنجاح، 

فيها على رئاسة جامعة الحمدانية  واثنى

الفتية على حرصهم على إقامة النشاطات العلمية اسوة بالجامعات الكبيرة. واكد المشرف على المؤتمر السيد 

رئيس جامعة الحمدانية: ان المؤتمر فرصة لتجديد التواصل العلمي بين الباحثين وخطوة علمية نحو االمام 

جدات في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة. في ظل ظروف الحجر الصحي الطالع الرياضيين على آخر المست

الوقائي. ويهدف المؤتمر الى جذب الباحثين في االختصاصات العلمية الرياضية لتالقح االفكار وعرض وتبادل 

وتخلل  .اخر ما توصلت اليه ابحاثهم العلمية من نتائج وتطورات تكّنولوجية في مختلف المجاالت الرياضية.

 اليوم االول محاضرات نوعية المحاضرة االولى كانت لألستاذ الدكتور ناصر سليمان من دولة االمارات.

 

وتضمنت فعاليات المؤتمر عدة محاور  

سبقتها محاضرات تخصصية بمناقشة 

ثالثين بحًثا ، شملت االختصاصات الرياضية 

 .كافة

، منها محاضرة األستاذ الدكتور وسام 

" تأثير فيروس كورونا على  الشيخلي عن

الرياضيين " ومحاضرة األستاذ الدكتور وديع 

ياسين عن ) الرياضة والصحة المستدامة( 

فضال عن محاور أخرى شملت برامج اإلعداد 

النفسي الحديث للرياضيين، وبحوث طرائق التدريس، والتعلم الحركي البايوميكانيك وبحوث فسيولوجيا 

 .الرياضة والكشافة
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لختام شكر األستاذ الدكتور خزعل ياسين مصطفى المساعد العلمي رئيس اللجنة العلية للمؤتمر، سعادة وفي ا

المستشار األستاذ الدكتور عبد علي الفريجي، ممثل معالي السيد وزير التعليم العالي لجهود في انجاح 

 التربية و المؤتمر، كما وشكر األستاذ المساعد الدكتور رياض مبارك عبدالله عميد كلية

الباحثين والمحاضرين والحضور والجهات الداعمة والقنوات اإلعالمية التي غّطت وقائع المؤتمر الذي ًبث عبر 

 .منصات االتصال االلكترونية

واوصى  ٢٠٢٠من حزيران  ٢٥واختتمت اعمال المؤتمر يوم الخميس الموافق واستمر اعمال المؤتمر ليومين. 

دة من البحوث التطبيقية التي تحقق متطلبات سوق العمل ومفاتحة المؤسسات المؤتمرون بضرورة االستفا

 والدوائر والقطاع الخاص لإلفادة من االبحاث التي قدمت افكارا ذات نفع مجتمعي للوقاية من جائحة كورونا.  
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والعراق بصورة على العالم بصورة عامة  Coved-19من بين التحديات التي فرضها ظهور فايروس 

هو انهاء العام  االولفقد اوقع ظهور الفايروس العالم والمسؤولين بين خيارين:  .خاصة هو استمرار التعليم

هو االستمرار بالدراسة واكمال العام الدراسي بالشكل الذي يضمن رصانة التعليم. فما كان  والثانيالدراسي 

تتخذ القرار الذي يصب في مصلحة الطالب اوال ويضمن  من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اال ان

الرصانة العلمية في العراق فكان اللجوء الى االمتحانات االلكترونية هو الحل االفضل من وجهة نظر الوزارة 

والقائمين على العملية التعليمية خصوصا ان نظام التعليم االلكتروني اصبح معتمدا بشكل رسمي في 

الجائحة في البالد واصبح االساتذة والطلبة على دراية وعلم بكيفية استخدام المنصات  العراق منذ انتشار

التعليمية بشكل كاٍف ومع ذلك فقد اعطت الوزارة كافة التسهيالت والصالحيات للجامعات التخاذ كافة 

المتحان وكذلك االجراءات التي تناسب البيئة التعليمية في الجامعة من حيث اختيار المنصة المستخدمة في ا

طريقة اداء االمتحانات حيث لم تفرض اية قيود على الجامعات بل على العكس اعطت الحرية المطلقة لرئاسة 

 الجامعة لعمل كل ما هو مناسب لبيئة الجامعة والطلبة.

ولما كانت جامعة الحمدانية واحدة من الجامعات المستحدثة التي تعاني من نقص الموارد والكوادر 

سية واالدارية فقد أصبحت مسألة اجراء االمتحانات االلكترونية في هذا الوقت تحديا كبيرا بالنسبة التدري

للجامعة، ولكن ما كان من رئاسة الجامعة اال قبول هذا التحدي ايمانا منها بقدرة وطاقة العاملين في هذه 

تقبل الطلبة واعتبارهم امانة لدى الجامعة على الرغم من االمكانيات القليلة المتوفرة وكذلك حرصا على مس

الجامعة لذا ومنذ صدور القرار باجراء االمتحانات االلكترونية قامت رئاسة الجامعة بعقد اجتماعات موسعة مع 

السادة المساعدين والعمداء ورؤساء االقسام وكل من له عالقة وخبرة في هذا المجال كذلك تم عقد اجتماعات 

ئهم كونهم المحور االساسي في العملية التعليمية وبعد االجتماعات موسعة مع الطلبة لسماع ارا

 والمشاورات تبين ان هناك عدة عوامل سوف تؤثر على اجراء االمتحانات يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

 

 . اختيار المنصة التعليمية التي سيتم اداء االمتحانات من خاللها:1

متحانات االلكترونية هو اختيار المنصة التعليمية التي تناسب من اهم العوامل المؤثرة في اداء اال 

الطلبة واالساتذة وكيفية استخدامها وكان هذا القرار من اصعب القرارات التي يمكن ان تتخذ لذا وبعد اجتماعات 

 تحدي واستمرار ...االمتحانات االلكترونية ... 

 م. فداء نوئيل عبد االحد
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 Googleموسعة تم التوصل الى ان المنصة التعليمية االنسب لطلبة جامعة الحمدانية هي منصة 

Classroom نها المنصة التي تم استخدامها في المحاضرات االلكترونية واصبح من السهل التعامل بين ال

 الطلبة واالساتذة من خاللها.

 . ضعف شبكة االنترنت في منطقة سهل نينوى:2 

من المعروف ان مناطق سهل نينوى تعاني من ضعف شبكة االنترنت حيث يوجد بعض المناطق  

ر الخدمة وتكاد تخلو من خدمة االنترنت لذلك ارتأت رئاسة الجامعة ان تستخدم نظام البعيدة جدا عن مراكز توفي

رفع االسئلة كورقة امتحانية واعتماد اجابة الطالب كملف يتم رفعه بعد االنتهاء من االجابة ذلك كون هذه 

الستالم االسئلة الطريقة ال تحتاج الى خدمة االنترنت بشكل مستمر وطيلة فترة االمتحان بل فقط ما يكفي 

 ورفع االجابة عليها.

 . الحالة االقتصادية الصعبة للعديد من الطلبة:3

هناك العديد من سكنة قرى سهل نينوى يعانون من ضعف الحالة االقتصادية خصوصا بعد احداث  

 داعش وذلك شكل مشكلة جديدة واجهها الطالب النه ال يتمكن من شراء الحاسبة او حتى االشتراك بخدمة

انترنت جيدة وهو ليس له ذنب في هذا الوضع الذي يهدد مستقبله لذلك كانت جامعة الحمدانية العون والسند 

لطالبها فقد قامت بتوفير خدمة االنترنت باالتفاق مع شركات الهاتف المحمول بشكل مجاني خالل فترة 

يم العالي بضرورة مساعدة تشكيالت االمتحانات وذلك بعد ان تم اعالم وزارة االتصاالت من قبل وزارة التعل

الوزارة التمام العام الدراسي فقامت الجامعة بتسجيل طلبات الطلبة وتوصيلها لتوفير خدمة االنترنت المجاني 

 في فترة االمتحانات.

 . ضيق الوقت الالزم للتحضير الداء االمتحانات :4

ر الوضع الصحي في البالد لذا كان البد حيث ان القرارات الوزارية كانت تصدر بصورة انية نظرا لتطو 

من التحرك السريع في تنفيذ القرارات والتعليمات التي تخص اداء االمتحانات واخضاع نخبة من االساتذة لدورة 

تدريبية مكثفة اقامتها وزارة التعليم التعليم والبحث العلمي مع منظمة ايركس االمريكية لتطوير المالكات 

لكتروني واالستفادة من خبراتهم في تذليل الصعوبات التي تواجه الجامعة اثناء فترة في مجال التعليم اال

 االمتحانات.
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وبعد جهد وتعب مضٍن بدأت االمتحانات  

النهائية فكانت كوادر الجامعة مستنفرة 

ومستعدة التمام العملية على احسن وجه حيث 

اصبح الجميع يعمل من موقعه ولكن كأنما 

واحد وهو جامعة الحمدانية  موجودين في مكان

فمنذ بداية االمتحان تبدأ خلية النحل العمل على 

حل المشكالت التي تواجه الطلبة واللجان 

االمتحانية المسؤولة عن اداء االمتحانات 

وباشراف مباشر من السيد رئيس الجامعة 

ومتابعة السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون 

مل والكل العلمية والسادة العمداء الكل يع

متعاون ومتفاٍن  ولم ينتهي االستنفار اال عند االنتهاء من اخر يوم في االمتحانات ليطمأن الجميع على نجاح 

% وبشكل مرضي لتعود جامعة 95طالب وطالبة بنسبة تزيد عن  2138عملية االمتحانات االلكترونية بمشاركة 

مواجهة كافة التحديات التي تواجهها بالتعاون الحمدانية من جديد وتثبت كونها على قدر المسؤولية في 

 والتكاتف واالخالص التام.
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مثلما اجتاح وباء كورونا المستجد 

Coved-19  حواجز الزمان والمكان، جاءت برامج

التعلم عن بعد التي صاحبت انتشار الفيروس 

لتجتاح هي األخرى حواجز المكان والزمان، 

فقد سعت منذ  وكانت كليتنا سباقة إلى ذلك

بداية األزمة إلى اعتماد برامج تعلم عن بعد 

ذات مستوى متميز، في محاولة منها لتبني 

أفضل الممارسات التي تضمن جودة التعلم 

وتوفير البنية التكنلوجية المناسبة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية إلبنائها الطلبة، مع ضمان استمرار سالمة 

 ية باالعتماد على هيئة تدريسية كفوءة وصاحبة خبرة قوية في هذا المجال.وشفافية العملية التعليم

 

ومن هذا المنطلق واصلت الكلية إكمال متطلبات الكورس الثاني، وتسخير االمكانيات المتاحة كافة التمام 

عميد التي جرت باشراف مباشر من  السيد  2019-2018متطلبات انجاح االمتحانات التكميلية للعام الدراسي 

الكلية، ومتابعة مستمرة من  اللجان االمتحانية لقسمي المحاسبة وإدارة األعمال، بعدها تم مباشرة إجراء 

إذ وفرت الكلية   Google Classroomعبر منصة  2020-2019االمتحانات النهائية األلكترونية للعام الدراسي 

ان االمتحانية والتدقيقية وقد بذلت في هذا مناخات تمهيدية مشجعة، وأعدت برنامًجا متكاماًل لعمل اللج

المجال جهود استثنائية من أجل أن تسير االمتحانات بكل سهولة ويسر منها فتح قنوات اتصال مباشر بين 

أعضاء اللجان االمتحانية وبين الطلبة للتغلب على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها، وقد أشاد السيد 

ؤون الفنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمستوى الراقي للكلية في معاون المدير العام للش

إجراء االمتحانات االلكترونية خالل زيارة افتراضية قامت بها ممثلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد 

واٍف من السيد عميد الكلبة  االطالع عبر دائرة الكترونية مغلقة على سير االمتحانات في الكلية واستماعه لشرح

عن إجراءات غرفة العمليات، واللجان الفرعية المنبثقة عنها منها آلية الدخول إلى الطلبة الممتحنين في 

الصفوف االفتراضية، والتواصل معهم طوال المدة الزمنية المخصصة لالمتحان وحل اإلشكاالت والمشكالت 

 ائهم لالمتحان.التي ممكن أن تواجه الطلبة أثناء فترة أد

 كلية اإلدارة واالقتصاد ...... بصمة تحد ونجاح في زمن كورونا

 م. سناء خضر يوسف

 معاونة العميد للشؤون االدارية والعلمية
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وقد سبقت ذلك وبالروحية المتفائلة ذاتها 

نشاطات علمية كثيرة منها مباشرة اللجان 

المشكلة في األقسام العلمية بإجراء 

مناقشات مشاريع تخرج الطلبة للمراحل 

المنتهية افتراضيًا عبر المنصة االلكترونية، 

مع التاكيد على االلتزام بشروط الرصانة 

عاة ظروف الطلبة في الحجر العلمية، ومرا

الصحي، وكانت تجربة ناجحة بكل المقاييس 

 تجسدت في تفاعل المناقشين والطلبة بايجابية كبيرة مع هذه التجربة الجديدة.

 

وفي السياق ذاته دأبت الكلية على تنظيم عدد من الورش االلكترونية في مختلف المجاالت المحاسبية والمالية 

، اذ تنوعت  Zoomة االلكترونية واالدارية عبر المنص

الورش التي شارك فيها عدد كبير من أساتذة الكلية 

وأساتذة الجامعات العراقية االخرى، وتناولت موضوعات 

عدة منها الذكاء االصطناعي وتأثيره على مستقبل مهنة 

المحاسبة والتدقيق،والصدمة المالية في ظل جائحة 

نولوجيا المعلومات كورونا، وإدارة البنية التحتية لتك

واالتصاالت في العراق، فضاًل عن مشاركة عدد من 

تدريسيي كليتنا في الورش والمؤتمرات التي نظمتها 

الجامعات العراقية في مختلف التخصصات العلمية 

واالنسانية، وتأتي هذه الورش ضمن توجيهات الوزارة بتفعيل دور المنصة االلكترونية لمواكبة التطور في 

 مة التعليمية، واالستمرار في عمل الجامعات، ودور األستاذ الجامعي في المرحلة الراهنة .المنظو

 

وعلى الرغم من أن هذه االزمة كانت مؤلمة وحملت الكثير من الخوف والرعب واأللم وكلفت المجتمعات 

نسان تلك الغريزة خسارات كبيرة، إاّل أنها عززت من فرص االبتكار، وولدت األفكار الخالقة، ونشطت في اإل

المتعلقة بالبحث العلمي، كاسرة قيود التحديات وما تحيطها من ظروف صعبة، ففي خضم هذه الجائحة 

تسارعت عجلة البحث العلمي نحو األمام لتخلق فرًصا أكثر للمبدعين لمسنا نتائجها من خالل كم كبير من البحوث 
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سية في الكلية، نشرت في مجالت محلية وعالمية رصينة العلمية الرصينة التي أنجزت على يد الهيئة التدري

 ومعروفة.

كما استمرت مجالس الكلية واألقسام العلمية 

بعقد جلساتها االعتيادية والمفتوحة لمناقشة 

قضايا كثيرة تتعلق باألمور التنظيمية والعلمية 

والتعليمية وسبل اإلرتقاء بها، فضاًل عن عقد 

لتدريسيين االجتماعات االفتراضية مع ا

والموظفين للتداول في أمور كثيرة أهمها التأكيد 

على التحول إلى الحوكمة األلكترونية في اإلدارة، 

للتغلب على صعوبات الدوام واالنخراط في 

مجاميع الكترونية للتواصل مع المرؤوسين 

المباشرين حفاًظا على اإلنجازات المتحققة خالل 

املون في الكلية على التميز في كل المجاالت، كان هناك تفوًقا من نوع آخر ومثلما عودنا الع الفترة السابقة.

تمثل في اجتياز عدد من التدريسين السنة التحضيرية لدراسة الدكتوراه بدرجة جيد جًدا، فكانوا بحق خير سفراء 

 لكليتنا إلى الكليات العراقية األخرى .

وأخيًرا فإن جهود الكلية وطواقمها في 

االستثنائي، وحرصهم  هذا الظرف

على نجاح تجربة التعليم االلكتروني 

بكل مفاصلها، وسعيهم لتخفيف آثار 

األزمة الراهنة على مئات الطلبة 

وعوائلهم، جديرة بكل تقدير واحترام 

وكانت بالفعل بصمة تحٍد ونجاح في 

 زمن الوباء.
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جد المنتسبون من اساتذة وموظفين وطلبة شهدت الجامعات تحوال كبيرًا في األيام الماضية، بعدما و

أنفسهم مجبرين على البقاء في منازلهم نتيجة توقف 

« جائحة كورونا»الدوام في كافة جامعات العالم جراء 

 «.19-كوفيد»وتفشي فيروس 

هذا الوضع أصبح واقعًا جديدًا، تحول فيه نشاطات جامعتنا 

لة إلى من قاعات دراسية واماكن تحتوي بنية تحتية متكام

العالم الذكي، يمارسون فيه النشاطات التعليمية في 

منازلهم، متخذين من مواقع التعليم االلكتروني و وسائط التواصل االجتماعي وسيلة إلنجاز أنشطتهم، حيث 

 تحول التعليم من التقليدي الى التعليم رقمي. 

لكونه الوسيلة المتاحة حاليًا للتواصل « ذكيالعالم ال»وفرض هذا التباعد لمنتسبينا وطلبتنا، التعمق أكثر في 

بينهم حسب مقتضيات االمور، والتعامل من خلف الشاشات عبر التكنولوجيا الذكية، التي أضحت بين يوم 

وليلة، الحاضنة األساسية في تسيير امور الجامعة في كافة االتجاهات بما يخص الطلبة وتعليمهم وتوصيلهم 

 يخص االمور  العلمية واالدارية  والفنية. الى بر االمان وأيضًا فيما

وفي وسط هذا الوضع في زمن الوباء  كانت 

والدة شريان نابض في جامعتنا حافل بمنجزات 

علمية مبدعة هو التعليم المستمر عبر اإلنترنت 

والتواصل بالتقانات الحديثة فكان له الكثير من 

النشاطات واالبتكارات تمثلت في عصر االنفجار 

عرفي، فمؤسستنا المتمثلة بجامعة  الم

الطيف واكبت التجديد وعامل السرعة وتقدمت 

وتطورت بقدر ما لديها وعكست هذا التطور 

 على المجتمع  المحيط بها واثرت فيه.

 التعليم المستمر شريان نابض في جامعتنا

 بقلم ا. د امال نوري بطرس       
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وهذا التطوير ال يكون إال بالتعلم والخبرة وامتالك المعرفة وتوظيفها في الخدمة التقنية. إن مفهوم التعليم  

فالتعليم عملية مستمرة رغم جائحة كورونا   ر ليس مفهوما جديدا بل هو مفهوم قديم قدم الحضارات،المستم

فال تقتصر على مرحلة معينة او ظروف معينة، فهو تدريب بعد التعليم الرسمي الهدف منه هو تطوير 

مهارات الصحيحة المهارات المهنية ورفع مستوى العمل واالنشطة التعليمية بهدف إيصال المعلومات وال

 والحديثة بطريقة جيدة لتصل إلى كافة فئات المجتمع.

 

وقت نضجت فكرة التعليم المستمر واتضحت مفاهيمه على مستوى جامعتنا، حيث تسعى من خاللها إلى     

إيجاد اإلمكانات المناسبة التي تخدم هذا التعليم والتي تتماشى مع متغيرات العصر وتلبي متطلباته إيمانا 

منها بقيمته وخصائصه التي جعلت له أهمية قصوى تميزه وتعزز من مكانته. ومنذ تأسيس قسم التعليم 

المستمر في الجامعة ودعم رئيس الجامعة االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي لها اعطى اهتماما كبيرًا 

تمرات والندوات والدورات وواسعا الى هذا القسم وذلك من خالل المتابعة الدائمة والدورية ألنشطة المؤ

التدريبية وورش العمل ومساهمتها في طرح خطط تدريبية تعمل على تطوير المسارات الوظيفية للعمل على 
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تحقيق أهداف الجامعة، والتأكيد على  مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين من منتسبي الجامعة 

عليم المستمر من حلقات دراسية مصممة بعناية بالتعاون بالدورات التدريبية الهادفة التي يقيمها قسم الت

مع عمادتي  كلية التربية واالدارة واالقتصاد  لدعم جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين  والطلبة بالبرامج 

المستمرة للتنمية المهنية واألنشطة التي تلبي احتياجاتهم لتحقيق مستوى عالي من الجودة، مما أكسب 

 المستمر السمعة الطيبة والنجاح  وحاز على ثقة المتدربين. قسم التعليم

  

وبعد اللقاء مع رئيسة القسم ا.م.د احالم اديب داؤد، تم إلقاء الضوء على تأسيس قسم التعليم المستمر 

ولكن الظروف غير الطبيعية التي كانت تمر بها الجامعة من عدم االستقرار  2016/2017في  العام الدراسي 

أدت الى تأخر إستحصال الموافقات االصولية لتأسيس القسم. لقد تم تأسيس القسم رسميًا في   والنزوح

في الجامعة ليكون المسؤول عن كل النشاطات العلمية لجامعة الحمدانية  التي  2018/2019العام الدراسي 

 تضم كليتي التربية واالدارة واالقتصاد. 

خالل العام الماضي اشرف القسم على 

ديد من ورش العمل التابعة لكليتي الع

التربية واالدارة واالقتصاد كما تم عقد 

مجموعة كبيرة من الندوات وتم إجراء عدد 

كبير من السمنارات العلمية واقامة 

المهرجان الثقافي ويوم الكلية فضال عن 

عقد دورات خاصة بطرق التدريس وسالمة 

اللغة العربية والحاسوب ألساتذة الجامعة 

حاضرين الخارجيين وموظفي الدوائر الرسمية التابعة لمنطقة قرقوش كما تم االتصال مع عدد كبير من والم

األطباء التابعين لصحة نينوى لعمل ورش عمل  في المواضيع الخاصة بصحة االنسان وكذلك االتصال مع 

 والطلبة.المنظمات الموجودة في المجتمع المدني وتقديم مواضيع ونشاطات متنوعة لألساتذة 

ورشة وندوة  48إن ظروف الوباء حتم على قسم التعلم المستمر مضاعفة نشاطاته لتنبثق عنه أكثر من  

ومؤتمر متنوع االختصاصات والفئات الهادفة نستعرضها لكم، الكورونا واإلشاعة، تحرير النفس من الخوف، 

الخزن في التعلم االلكتروني باستخدام  برامج التعليم االلكتروني )المحاضرات الصوتية والفديوية(، ادارة

، التعليم االلكتروني باستخدام Google Classroom، الوقت في زمن الكورونا، ميزات Google Driveمنصة  
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واستخدامها   Google، التمرينات الرياضية للعنصر النسوي اثناء الحجر المنزلي، استمارات Meetبرنامج 

البشرية في ظل جائحة كورونا: دراسة في تاثيراتها السياسية واالقتصادية بالتعليم االلكتروني، التنمية 

 واالجتماعية والقانونية، االستالل االلكتروني، وباء كورونا اسبابه وتداعياته، التعريف عن هوية الباحث

(ORCID and  Publon الصياغة الخبرية واإلعالمية، قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني، ت ،) لوث الهواء

دور الموسيقى في التنمية ” قبل وبعد كورونا، البايوميكانيك الرياضي والتقنيات الحديثة، امسية ثقافية  

الثقافية عامة واالبداعية خاصة، ادارة التقنيات والتطبيقات االلكترونية في التطبيق الجامعي، التغذية والنشاط 

ن، معايير التصنيفات الدولية والتصنيف الوطني لجودة الجامعات الرياضي وامكانية تجنب الجذور الحرة للصائمي

العراقية، استحضار الروابط التاريخية واستثمارها كتقنيات تدير وتبني سلوك المواطن داخل المجتمع العراقي، 

م علم الحركة والتعلم الحركي والعالقة بينهما، الدورة التأهيلية االولى في طرائق التدريس، آلية التقدي

، التطبيقات االحصائية في قياس العمليات العقلية، 2021-2020للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 

تطور الكتابة التاريخية من خالل المخطوطات والوثائق، تطوير مهارات االستماع والتحدث باللغة االنكليزية 

، سرديات هيثم بهنام بردى في عيون Developing listening and speaking skills in Englishبطالقة 

النقد العراقي، النقد االدبي بين الصرامة واالنفتاح، األوبئة واألمراض عبر التاريخ، فاعلية التعليم االلكتروني 

واستمارة تقييم التدريسيين من جانب الطلبة، ازمة  2020-2019في اثراء استمارة تقييم األداء للعام الدراسي 

، منطق إدارة Edmodoت التنمية المستدامة في المشرق العربي، عمل عن المنصة االلكترونية المياه وتحديا

األزمات  من المحنة إلى المنحة، مهام وواجبات وانشطة قسم البعثات والعالقات الثقافية، األطلس اللغوي 

اء االصطناعي ومستقبل لمنطقة سهل نينوى، التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني، الواقع والمتطلبات، الذك

، سبل االرتقاء بالترقيات العلمية في  مهنة المحاسبة والتدقيق، الصدمة المالية في ظل جانحة كورونا

الجامعات العراقية، البرمجة اللغوية العصبية، االبتزاز االلكتروني واثاره النفسية والتربوية واالجتماعية، إدارة 

ات واالتصاالت في العراق:  تحديات وحلول، الرعاية لذوي االحتياجات الخاصة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوم

في ظل جائحة كورونا، التوجهات المعاصرة في إدارة االزمات تجارب عالمية مختارة، دراسات معاصرة في التربية 

المؤرخين إل وعلم النفس ما بين الواقع والطموح، التحديات المعاصرة التي تواجه مهنة المحاسبة، ملتقى 

 حياء الذكرى المئوية لثورة العشرين، ثورة العشرين من االجداد الى االحفاد.

نامل في المستقبل ان يتطور القسم  ويضم عدد اخر من الشعب والوحدات االدارية كما نأمل بفتح مركز 

كافة، وبالذات قسم  طرائق التدريس والتي تكون تابعة لقسم التعليم المستمر والتعاون بين االقسام العلمية

البعثات والعالقات الدولية إلستقطاب الطلبة اللذين يرغبون بالدراسة في الجامعة والتبادل الثقافي بين 

الجامعات واالنفتاح على كل المنظمات والمؤسسات والدوائر الرسمية والمؤسسات الدينية بكل فئاتها 

أ الجامعة في خدمة المجتمع ولخصائصه التي تتمحور للتعاون الجاد بين الجامعة والمجتمع انطالقا من مبد
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في خمسة أركان هي ؛الشمولية لكافة االختصاصات، والتكامل بين جميع مصادر المعرفة من البيت والمجتمع 

والمدرسة ومراكز التدريب وغيرها، والديمقراطية التي  تؤكد على حق جميع الناس في التعلم، وتحقيق الذات 

  يسعى ألن يكون الفرد محققا لذاته ومطورا لها.  مأي أن هذا التعلي

وبهذا فإن جامعة الحمدانية جامعة الطيف بألوانه بوصفها مؤسسة تعليمية بشريانها النابض المتمثل بقسم 

التعليم المستمر اصبحت مركزٌا لعملية تطور الفرد وأساسًا لتقدمه وازدهاره وخططه المستقبلية وهي في 

مع المجتمع لتتعرف على احتياجاته ومتطلباته والعمل على تلبيتها بما يحقق صقل سعي دائم للتواصل 

 وتعزيز قدرات أفراده. ويشكل قسم التعليم المستمر نقطة التواصل بين الجامعة و المجتمع.

وبكل ثقة يحتل قسم التعليم المستمر في جامعتنا  الصدارة في مجال التطوير وقاعدة المستفيدين في 

برامج والدورات التدريبة لكافة االختصاصات العلمية واالنسانية وتأهيل أفضل الكفاءات البشرية تقديم ال

ليكونوا قادة في المجتمع ولتصل السفينة لبر األمان بعد ما ابحرت منذ فترة تأسيس القسم عابره بأيام فترة 

 الوباء متطلعة  لمستقبل ارقى لجامعتنا .

. 
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م ببياض وجمال األسنان جزءا ال أصبح االهتما

يتجزأ من المظهر الخارجي للكثيرين من الرجال والنساء، 

ولم يعد يقتصر األمر على عملية تبييض األسنان 

وتنظيفها في العيادة أو في المنزل، بل وصل إلى أبعد 

فباتت موضة "ابتسامة هوليوود" أو  .من ذلك بكثير

ن األسنان ناصعة "ابتسامة المشاهير" هدفا للباحثين ع

البياض وحاًل للكثير من مشاكل األسنان، وأصبحت 

  .االبتسامة التي كانت حكرا على نجوم هوليوود ذات صيت ذائع بين مختلف طبقات المجتمع ومختلف األعمار

 تقنيات مختلفة للحصول على ابتسامة هوليود المميزة وهي:وهناك 

ملليمتر،  1ة عن طبقة رقيقة من البورسلين، يبلغ سمكها حوالي عدسات األسنان، وهي عبار اوفينير األسنان 

تستعمل تركيبات الفينير ألسباب تجميلية بحتة لتغيير لون  .يتم لصقها بشكل دائم على الوجه األمامي للسن

 .السن أو شكله أو حجمه أو حتى طوله

فقط، لكن في الغالب يلجأ الكثيرون قد يكتفي البعض بتركيب عدسات الفينير للسن المكسور أو المراد تجميله 

لتركيب ست إلى ثماني قطع من الفينير لتغطية األسنان الثمانية األمامية العلوية ألنها هي التي تتحكم في 

  .شكل االبتسامة ومن ثم الحصول على ابتسامة هوليود

 يمكن إخفاؤه بجلسات تغطية األسنان المكسورة، إخفاء اللون السيء لألسنان، الذي الوالفنير  يساعد في 

ة أو التبييض ، إخفاء المسافات بين األسنان، تغطية األسنان صغيرة الحجم وتجميل شكل األسنان الُمعِوجَّ

 .المدببة أو التي تظهر بشكل غير مثالي

 وضة أم عالج ؟ابتسامة هوليوود....... م

 حبيب بقلم د. بشرى  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4555792/
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تي يجب علينا مراعاتها للحفاظ على عدسات االسنان في أحسن شكل وضمان بقائها هناك بعض األمور ال

بحالتها األصلية ألطول فترة ممكنة مثال االمتناع عن استخدام األسنان لفتح العلب والزجاجات المغلقة، االبتعاد 

عن عادة قضم األظافر، وتكسير الثلج باألسنان وايضا 

الطعام اللين فقط، أما استعمال األسنان األمامية لمضغ 

لألطعمة الصلبة القاسية فيجب استعمال األسنان الخلفية 

 .لمضغها  فهي أقوى

هو تقنية متطورة من عدسات األسنان ال تحتاج اللومينير 

إلى تجهيزات مسبقة، وهو عبارة عن شريحة رقيقة جدا يتم 

 .تثبيتها على األسنان إلخفاء ما بها من عيوب

التقليدي أنه أقل سماكة، وأكثر شفافية؛ يختلف عن الفينير 

 .لذلك فهو غير مناسب لحاالت األسنان شديدة االصفرار

يتميز عن الفينير بأنه يبدو طبيعي ومماثل لطبقة مينا 

األسنان, يلتصق باألسنان كما هي بحالتها الطبيعية مما يجعل إزالته 

 .حت األسنانممكنا عند الحاجة لعالج األسنان مثال وهوال يحتاج إلى ن

في بعض العيوب والمساوئ، إذ يصعب تنظيف األسنان واللثة في الفينير واللومينير ويشترك كال من 

 .وجودهما بشكل جيد مما يؤدي إلى زيادة مخاطر إصابة اللثة بااللتهابات واألمراض

هناك حل آخر بديل لعمل عدسات األسنان وابتسامة 

على ابتسامة  هوليود الثابتة، وتمكنِك من الحصول

 .مميزة أيضا ولكنها متحركة

إذ يتم عمل تصميم كامل ليغطي األسنان األمامية 

كقطعة واحدة لكل صف من األسنان العلوية 

والسفلية، بهدف إخفاء ما بها من عيوب في الشكل 

واللون ومنحها مظهرا مميزا ومن ثم ابتسامة خالبة 

 .للوجه
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نير الثابت أنها يمكن خلعها بمنتهى السهولة في حالة عدم الرضا عن تتميز هذه التركيبة المتحركة عن الفي

شكلها، أو لعالج أي مشكلة باألسنان، كما أن تكلفتها أقل بكثير من تكلفة عمل قالب الفينير لكل سن على 

 .حدة
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) البشرية والطبيعية (   تعرض االقتصاد العراقي الى استنزاف واضح في موارده االقتصادية سواء          

بسبب الحروب والحصار وما تعرض له من دمار شامل في بنيته التحتية  والتي أدت الى أزمات مالية واقتصادية 

كبيرة، وإن سوء استخدام وادارة رأس المال مثلت عاماًل مضافًا في تدميره باتخاذ قرارات آنية واهمال التخطيط 

لقدرة في تعبئة الموارد المتاحة بالشكل السليم نحو تحقيق التنمية في اتخاذ القرار المناسب وعدم ا

هذا فضال عن ان اعمال النهب والتخريب والفساد االداري والمالي الذي عانى منه،  0االقتصادية واالجتماعية

ويلة مما جعل عملية اعادة اعمار العراق وتأهيل اقتصاده ذات تكلفة كبيرة جدا واالعتماد على استراتيجية ط

االجل لغرض تحقيق ذلك، فضال عن استهداف اعادة هيكلة االقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته االنتاجية كمًا 

ونوعًا باالعتماد على آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية من القيود الكمية والنوعية، ومنح القطاع الخاص 

 ية.الدور المناسب في تحقيق ذلك وتعزيز قدراته المالية والفن

 

ويتضح من خالل دراستنا لألدبيات االقتصادية بأن االقتصاد العراقي يعاني من اختالالت هيكلية وتشوهات  

الى معالجة وحلول من خالل مجموعة اجراءات خاصة  االختالالتمزمنة في هيكله االقتصادي، لذا تحتاج هذه 

تحفير وتسريع  معدالت النمو االقتصادي باإلصالح االقتصادي لخلق حالة من التوازن االقتصادي العام ب

وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة على كافة المستويات، واإلصالح االقتصادي بشكل عام هو الجهد القومي 

المبذول من اجل تعديل مسار االتجاه االقتصادي باتخاذ اجراءات كفيلة بتقويم السياسات االقتصادية المتبعة، 

ن ايرادات ونفقات الدولة أي الموازنة العامة للدولة والسيطرة عليها بهدف معالجة فضال عن تحقيق التوازن بي

التضخم، واعتماد سياسات تهدف الى تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة من خالل إزالة  كافة التشوهات 

 االصالح االقتصادي في جذب االستثمار االجنبي في العراق

 م. سمير حنا بهنام

 مدانيةجامعة الح -لية اإلدارة واالقتصاد ك -قسم إدارة األعمال 
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وية وضع ميزان وتعزيز المنافسة واستعادة التوازن المالي داخليًا وخارجيًا والحد من ظاهرة التضخم وتق

المدفوعات واالعتماد على سياسات االستقرار االقتصادي واالصالحات التي تسعى لجودة تخصيص الموارد 

  وزيادة كفاءتها على المدى الطويل.

 

ومن اجل ة، تبني تطبيق برامج االصالح االقتصادي من اجل انعاش النمو والتنمية االقتصاديوذلك يتطلب  

مالت المحلية إلزالة التشوهات المتأتية من المغاالة في تحديده،  وتقييد االنفاق تعديل اسعار صرف الع

الحكومي بهدف تخفيض العجز في الميزانية العامة وإلغاء سياسات دعم االسعار للقضاء على تلك التشوهات 

 الخارجية والسعي نحو تحريرها.التي تنتاب نظام السوق والتخفيف من قيود التجارة 

إن عملية االصالح االقتصادي ضرورية بخاصة لالقتصادات التي تعاني من الركود االقتصادي وعليه ف 

فضال عن انخفاض اسعار النفط في االسواق العالمية بسبب انخفاض الطلب الكلي   واالختالالت الهيكلية،

الضروري اجراء  نتيجة جائحة كورونا وال زالت مستمرة، فمن 2020وبداية سنة  2019على النفط اواخر سنة 

اصالح اقتصادي في العراق لكونه اقتصاد ريعي ) اقتصاد وحيد الجانب ( يعتمد بالدرجة االولى على االيرادات 

هناك نوعان اساسيان من برامج اإلصالح  ومن هذا المنطلق تظهر أهمية االصالح االقتصادي.  النفطية،

 هما  :     االقتصادي

 (   Economic  Stabilization  Policiesستقرار االقتصادي ) سياسات التثبيت أو اال    - 1

 ( Structural  Adjustment  Policies  ) سياسات التكيف الهيكلي    - 2

تهدف هذه البرامج الى جملة من االهداف منها على سبيل المثال ال للحصر، تنمية وتعزيز دور القطاع الخاص ، 

رد البشرية ) القوى العاملة (، اعادة هيكلة وتطوير وتعزيز اداء المؤسسات تنمية وتطوير وتأهيل وتدريب الموا

الحكومية، تحرير التجارة الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة كفاءة اداء االقتصاد العراقي، دعم و تشجيع  

 االستثمار االجنبي.
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لدنا العزيز العراق لم تقف جامعة اثناء فترة الحجر الصحي وانتشار فايروس كورونا في العالم وب

الحمدانية برئاستها وكليتيها )التربية واالدارة واالقتصاد( مكتوفة االيدي مستسلمة دون تقديم ومتابعة 

االنشطة العلمية المختلفة ومن ضمنها االستمرار في اقامة الندوات والورش ضمن التخصصات المختلفة 

مستمرة بتقديم العطاء العلمي الفريد 

ن نوعه فاعلة بشكل دائم ضمن سير م

العجلة العلمية في وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي، تلبية 

لتعليمات الوزارة، فكانت جامعتنا 

السباقة في تقديم االفضل من 

الورش والندوات العلمية الرصينة 

ضمن جميع تخصصات االقسام 

قام به اساتذتها بمباركة واشراف مباشر من العلمية كل حسب اختصاصه فكانت خلية عمل جماعية منظمة 

السيد رئيس الجامعة االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي والمساعد العلمي االستاذ الدكتور خزعل ياسين 

مصطفى المشرف على قسم التعليم المستمر في رئاسة الجامعة وكذلك عميد كلية التربية االستاذ المساعد 

 .وعميد كلية االدارة واالقتصاد االستاذ الدكتور ناظم حسن رشيدالدكتور رياض مبارك عبدلله 

فكانت لقسم التعليم المستمر في رئاسة الجامعة واالساتذة في االقسام والوحدات االدارية وشعب التعليم  

المستمر في كليتي التربية واالدارة واالقتصاد الجهود الواضحة في تنظيم وتهيئة الورش والندوات 

بشكل ممتاز ليجعل من جامعتنا نجم مضيئ في زمن الحجر الصحي حيث انصبت العديد من تلك والشهادات 

الورش والندوات في طرق الوقاية والعالج والتداعيات التي اثارتها جائحة كورونا وقد نظمت العديد من تلك 

ال الحصر مابين الورش في هذا الجانب وكذلك فقد تنوعت مواضيع تلك الورش والندوات على سبيل المثال 

اختصاصات التأريخ التي عالجت وناقشت العديد من المواضيع المهمة ضمن االختصاصات الدقيقة لالساتذة 

كذلك تناولت العديد من تلك الورش مبادئ واساسيات التعليم االلكتروني الذي جاء خدمة لتكملة المسيرة 

بتنا االعزاء وكيفية استخدام التعليم االلكتروني لطل 2020-2019العلمية في الجامعة وتكملة العام الدراسي 

بالطرق المتبعة عالميا وفق المنصات والبرامج االلكترونية المتاحة وكذلك كان للجانب الرياضي مكانة بين تلك 

 الورش حيث اهتمت وقدمت ورش عمل حول التمارين الرياضية في الحجر المنزلي.

 ندوات وورش في زمن كورونا  

 بقلم م.م. عمار يلدا              
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بتقييم التغذية وكيفية االستفادة منها وكذلك اهتمت  

وعالقتها بالنشاط الرياضي والبدني، كذلك اقيمت 

ورش بالتعاون مع جامعات عراقية وعربية حيث اقيمت 

ورشة عن تطوير مهارات االستماع والتحدث باللغة 

االنكليزية بطالقة مع اساتذة جامعة المنوفية بمصر 

كذلك اقيمت ندوة حول تداعيات جائحة كورونا النفسية 

ية واالجتماعية بالتعاون مع جامعة الموصل والتربو

 وندوة تناولت ازمة المياه بالتعاون مع مركز الدراسات االقليمية جامعة الموصل ايضا.

 

وتعاونت ورش اخرى مع مؤسسات مختلفة منها ورشة تناولت ادارة االزمات والمحنة بالتعاون مع مستشفى  

اللغوي لسهل نينوى بالتعاون مع اساتذة في الجامعة العراقية الحمدانية العام كذلك ندوة تناولت االطلس 

وجامعة كركوك وجامعة صنعاء في اليمن وتعاونت ورش اخرى مع جامعات عربية  وعراقية اخرى كالجامعة 

اللبنانية وجامعة كربالء والكوفة وجامعة بغداد والجامعة المستنصرية وكان هنالك نصيب ايضا لمجال اللغة 

عدة ندوات منها النقد االدبي بين الصرامة واالنفتاح، واقيمت عدة ورش لمواضيع تخص ضمان  العربية في

الجوة واالداء الجامعي والدراسات العليا، وكذلك اقيمت العديد من الورش لكلية االدارة واالقتصاد منها ورشة 

رى اقيمت بالتعاون مع جامعة عن الصدمة المالية في ضل جائحة كورونا بالتعاون مع جامعة كربالء وورشة اخ

بغداد والموصل تناولت الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق وال زالت جامعتنا مستمرة 

في العطاء الدائم في خدمة المسيرة العلمية الرصينة خدمة لبلدنا العزيز متكاتفة مع المجتمع والمؤسسات 

 االخرى.
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 خالل فترة الحجر الصحي جامعة الحمدانية  -فتراضية  ورش العمل االالندوات وجدول 

 ت عنوان الورش والندوات اسم المحاضر

 1 الكورونا واإلشاعة: تحرير النفس من الخوف أ.م.د أطالل سالم حنا

 2 برامج التعليم االلكتروني)المحاضرات الصوتية والفديوية( ا.م.درياض مبارك عبدهللا

 م.م يحيى قصي يحيى /

 محمد عالء الدين احمدم.م  

 Google Drive 3ادارة الخزن في التعلم االلكتروني باستخدام منصة  

 أ.د.عقيل يحي االعرجي 

 أ.م.د أطالل سالم حنا

 م.م. ابتسام اسماعيل حنا

 الوقت في زمن الكورونا 

 

4 

 Google Classroom 5ميزات  م.م ظافر صباح ياسين

 Meet 6كتروني باستخدام برنامج التعليم االل م.م سماح فخري عزيز

  أ. د.امال نوري بطرس

 م. دأحالم دارا عزيز

 م. د انتظار فاروق

 التمرينات الرياضية للعنصر النسوي اثناء الحجر

 

7 

 م.م محمد قاسم احمد /

 استاذ ماهر فخر الدين 

 8 واستخدامها بالتعليم االلكتروني  Googleاستمارات 
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  معة الموصلأ.م.د فواز موفق ذنون/جا

 أ.م.د محمد حمزة حسين

 أ.م.د أطال سالم حنا

 أ.م.د زياد عبد الوهاب النعيمي/جامعة الموصل

التنمية البشرية في ظل جائحة كورونا :دراسة في تاثيراتها السياسية 

  واالقتصادية واالجتماعية والقانونية

 

9 

 10 االستالل االلكتروني أ.م. د نورس يونس عناد

اساتذة كلية التربية في جامعتي مجموعة من 

 الحمدانية والموصل

 11 وباء كورونا اسبابه وتداعياته

 12 ( ORCIDand Publonالتعريف عن هوية الباحث) م.م. احمد عزمي مصطفى

د. ظمياء حسين غضيب الربيعي / الجامعة 

 المستنصرية

 أ.م.د دحام علي حسين / 

 جامعة كركوك

 أ.م.د بكر عبدهللا خورشيد/ 

 جامعة الحمدانية

 13 الصياغة الخبرية واإلعالم

 أ.م.د أطالل سالم حنا

 م.م. ستيفان ججو مارزينا

 14 قوة المحفزات االيجابية:الذكاء البدني

 15 تلوث الهواء قبل وبعد كورونا م.م. اعراف خالد الطبو

 أـ.د صريح الفضلي/جامعة بغداد

 أ.د حسين مردان/جامعة القادسية

 سم /جامعة الكوفةأ.د محمد جا

 أ.د ثائر مال علو/جامعة الموصل

 

 16 البايوميكانيك الرياضي والتقنيات الحديثة(ندوة حوارية ) 

 المرواتي  أ.د عمار احمد

 أ.م.د  أطالل سالم القس 

 17 ”  دور الموسيقى في التنمية الثقافية عامة واالبداعية خاصة ” امسية ثقافية    

 /جامعة الحمدانيةا.م.درياض مبارك عبدهللا

 ا.م.د رنا حميد البحراني/جمعية الراسخ

 18 ندوة : ادارة التقنيات والتطبيقات االلكترونية في التطبيق الجامعي
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 ا.م.د نغم يوسف الغزالي/جامعة بغداد

 م.م. محمد عيدان الخزرجي/الجامعة التقنية الوسطى

 أ.د  محمد ناجي شاكر/جامعة الكوفة

 ي/جامعة بغدادأ.د رافع صالح فتح

 أ.م.د  حسين مكي محمود/جامعة كربالء

 19 التغذية والنشاط الرياضي وامكانية تجنب الجذور الحرة للصائمين

 أ.د هاني صبري/جامعة الحمدانية

 م.د نشوان حسين علي/جامعة سامراء

 م. نوفل علي زكر/جامعة الحمدانية

 20 جامعات العراقيةمعايير التصنيفات الدولية والتصنيف الوطني لجودة ال

 أ.م.د أطالل سالم حنا/جامعة الحمدانية

 م.د خضير  مزهر الحسناوي/جمعية الراسخ

 م.د علي عبودي الجبوري/كلية الكاظم

م.م. فاضل عباس المشهداني/وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

ندوة : استحضار الروابط التاريخية واستثمارها كتقنيات تدير وتبني سلوك 

 المواطن داخل المجتمع العراقي

21 

 أ.د وديع ياسين التكريتي/اكاديمية البورك للعلوم 

 م. د عدنان هادي موسى/جامعة الحمدانية

 22 ندوة : علم الحركة والتعلم الحركي والعالقة بينهما

 أ.م.د. شذى فيصل رشو

 م.م. حسن عبد الجبار سعيد

 المبرمج االقدم ماهر فخر الدين اسماعيل

 23 (2021-2020شة )الية التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي ور

 أ.د وسام صالح عبد الحسين/جامعة كربالء

أ.د حيدر ناجي حبش الشاوي/جامعة الكوفة م.د  

 عدنان هادي موسى

 24 التطبيقات االحصائية في قياس العمليات العقلية

 كلية التربية/جامعة الحمدانية

 داب /جامعة المنوفية في مصركلية اال

 25 ندوة: تطور الكتابة التاريخية من خالل المخطوطات والوثائق

أ.د أحمد عبد التواب شرف الدين/جامعة المنوفية في 

 مصر

 م.م. عدنان عادل/جامعة الحمدانية

 م.م. محمد طالل يونس/جامعة الحمدانية

 ليزية بطالقةورشة: تطوير مهارات االستماع والتحدث باللغة االنك

Developing listening and speaking skills in engluish 

language     

 

26 

 أ.د خليل شكري هياس/جامعة الحمدانية

 أ.د فيصل غازي النعيمي/جامعة الموصل

 27 ندوة نقدية: سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي
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 أ.د عنام محمد خضر/جامعة تكريت

 أ.م.د فاتنة محمد حسين/ جامعة الحمدانية

 م.د فرح ادور حنا/جامعة الحمدانية

 

 أ.د خليل شكري هياس/جامعة الحمدانية

 الناقد علي حسن الفواز/جريدة الصباح العراقية

 28 ندوة: النقد االدبي بين الصرامة واالنفتاح

 أ.د خزعل ياسين مصطفى

 فيصل رشو أ.م. د شذى

 29 “ لتاريخندوة  :األوبئة واألمراض عبر ا

 ال يونس أ.د هاني صبري

 م.م ظافر صباح ياسين

ورشة:فاعلية التعليم االلكتروني في اثراء )استمارة تقييم األداء للعام الدراسي 

 (واستمارة تقييم التدريسيين من جانب الطلبة 2019-2020
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مركز الدراسات  –ا.م.د. ريان ذنون العباسي   

 جامعة الموصل –اإلقليمية 

المركز القومي للبحوث  –ا.م.د. وفاء سمير نعيم 

 القاهرة –االجتماعية والجنائية 

كلية  –جامعة الحمدانية  –ا.م.د. اطالل سالم حنا 

 التربية.

كلية  –جامعة الحمدانية  –ا.م.د. محمد حمزة حسين. 

 التربية.

 –جامعة الحمدانية  –ا.م.د. لبنى رياض عبدالمجيد 

 31 حديات التنمية المستدامة في المشرق العربيندوة: ازمة المياه وت

 ا.م.درياض مبارك عبدهللا

 م.م محمد عالء الدين  

 م.م. محمد قاسم 

 Edmodo 32ورشة عمل عن المنصة االلكترونية 

 أ.م.د.إطالل سالم حنا/جامعة الحمدانية

 د.عالء سالم الميرك/مدير مستشفى الحمدانية

 

 33 ن المحنة إلى المنحةمنطق إدارة األزمات  م ندوة: 

  رئيس  قسم البعثات -أ.م.د. محمد علي عباس 

  م. د فرح ادوارد مسؤول شعبة الدارسين قي الخارج

 م.د هالل محمد جهاد مسؤول شعبة العالقات الثقافية

 34 مهام وواجبات وانشطة قسم البعثات والعالقات الثقافية ورشة: 
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 أ. د خزعل ياسين مصطفى

 انيةجامعة الحمد

منطقة سهل 

نينوى التاريخ 

 والحضارة

 أ. د سعدون أحمد الربعي

 الجامعة العراقية

األطلس اللغوي 

 في التراث العربي

 أ. د جمعة حسين محمد

 جامعة كركوك

فائدة األطلس 

 اللغوي

 أ. د هاني صبري علي

 جامعة الحمدانية

األطلس اللغوي 

لمنطقة سهل 

نينوى  دراسة 

 حاسوبية

 حمد حسند. ألطاف م

 جامعة صنعاء / اليمن

المعجمية 

 واألطلس اللغوي

 

 35 ندوة : األطلس اللغوي لمنطقة سهل نينوى

  رئيس  قسم البعثات -أ.م.د. محمد علي عباس 

   –بيروت –الجامعة اللبنانية  –أ.م.د. ألين ألجردي

رئيس قسم العلوم التربوية –م.د. ثريا احمد خالص 

 والنفسية

 36 الواقع والمتطلبات  -عن بعد والتعليم االلكتروني التعلم  ورشة: 

كلية اإلدارة  -ا. د. ناظم حسن رشيد /جامعة الحمدانية 

  واالقتصاد

كلية اإلدارة  -ا. د. زياد هاشم يحيى /جامعة الموصل 

  واالقتصاد

كلية اإلدارة  -د. صفاء احمد محمد /جامعة بغداد .ا

 واالقتصاد

 ورشة  

 ي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيقالذكاء االصطناع

 

 

37 

كلية  -ا. د. مهدي سهر الجبوري / جامعة كربالء 

  اإلدارة واالقتصاد

كلية  -م. م. زهراء جارهللا حمو /جامعة الحمدانية 

 اإلدارة واالقتصاد

 

 ورشة  

 الصدمة المالية في ظل جانحة كورونا

 

38 

 أ.د هاني صبري علي

 الحمدانية

 سبل االرتقاء

بالترقيات العلمية 

في الجامعات 

 العراقية

 أ.د جاسم محمد رجب

 المستنصرية

الباحث العراقي 

والمجالت 

 العالمية

 39 سبل االرتقاء بالترقيات العلمية في الجامعات العراقية
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 أ.م. د نورس يونس سالم

 الحمدانية

جداول الترقيات 

 واحتساب النقاط

 
 د. علي عبد المنعم الكعبي

 أدور حنا م.د فرح

 بادارة: أ.م. د أطالل سالم حنا

 40 ورشة : البرمجة اللغوية العصبية

 م.د. ثريا احمد خالص

 ا.م.د. أحالم اديب داؤد

 م.م. عمار يلدا كرومي

 م.م. حسن عبدالجبار سعيد

 م.م. جليلة مارزينا افرام

 41 ورشة:االبتزاز االلكتروني واثاره النفسية والتربوية واالجتماعية

كلية اإلدارة  -د. ربيع علي زكر /جامعة الحمدانية  م.

  واالقتصاد

-ا. م. د. عامر عبد الرزاق الناصر /جامعة الموصل 

  كلية اإلدارة واالقتصاد

 

 ورشة  

تحديات   -إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العراق

 وحلول

42 

 م.م. عمار يلدا كرومي 

 لجبار سعيدم.م. حسن عبدا

 43 ورشة :رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في ظل جائحة كورونا

كلية  -ا. د. عالء عبد السالم يحيى /جامعة الموصل 

  اإلدارة واالقتصاد

كلية   -م. سناء خضر يوسف /جامعة الحمدانية 

  اإلدارة واالقتصاد

كلية اإلدارة  -م. مثنى سعد ياسين /جامعة الحمدانية 

 واالقتصاد

 ورشة :التوجهات المعاصرة في إدارة االزمات /تجارب عالمية مختارة

 

 

44 

 ا.م.د. محمد علي عباس

 ا.م.د. أحالم اديب داؤد

 م.د. ثريا احمد خالص

 م.م. عمار يلدا كرومي 

 م.م. هالة اديب داؤد

 م.م. حسن عبدالجبار سعيد

 م.م. جليلة مارزينا افرام

 45 علم النفس ما بين الواقع والطموحندوة :دراسات معاصرة في التربية و
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 -ا. م. د. سنان زهير محمد جميل /جامعة الموصل 

  كلية اإلدارة واالقتصاد

كلية اإلدارة  -م. رافي نزار جميل / جامعة الموصل 

  واالقتصاد

كلية اإلدارة   -م. م. مي ابلحد افرام /جامعة الحمدانية 

 واالقتصاد

 

 

 تي تواجه مهنة المحاسبةورشة :التحديات المعاصرة ال

 

46 

 ملتقى المؤرخين الحياء الذكرى المئوية لثورة العشرين: قسم التاريخ+ قسم التعليم المستمر

 ثورة العشرين من االجداد الى االحفاد

47 
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, متكاملة قراءة أجل من القرآنية واألدلة الرموز تظافرت

 صلى النبي   عن نقله تواتر ما وفق على البيانية الصورة فيها تتضح

 وال القرآنية لأللفاظ المقصودة الداللة يضمن وبما, وآله عليه الله

 هذه أفادت وقد, المناسب واالنسجام الصحيح السياق يتقاطع

 والرموز الدالالت هذه بفضل عندنا ظهرت حتى وثقافاتهم مستوياتهم مختلف على القراء عموم االشارات

 يتصل الذي االبتداء أو للوقف المحددة النقاط عبر للقارئ المقدم بالنصح ملتزمة الغالب في متوازنة قراءات

 .كثيراً  به ويتأثر بالوقف

 حيث من تتمايز فهي وقوتها أنواعها اختلف وعلى القرآنية والرموز العالمات تقدمها أن يمكن ما كل ومع

 الوقف جواز تفيد( ج) وعالمة, الوقف أولوية تفيد( قلى) وعالمة, الوقف لزوم تفيد( م) عالمة فمثاًل  التوجيه

 على الوقف يفضل التي التعانق كنقاط اخرى عالمات وهناك, الوصل أفضلية تفيد( صلى) وعالمة, والوصل

 للقارئ مساعدة أدوات تكون قد وغيرها العالمات هذه وكل, الخ… والزاي الطاء وعالمة, االخرى دون منها واحدة

 يتصور كما مقدسة ليست فهي العلماء اجتهادات من هي العالمات هذه تبقى ولكن واالبتداء؛ الوقف في

 فقد لذلك والتباين؛ االختالفات من الكثير شابها وقد اجتهادات هي نعم بها؛ االلتزام بضرورة فيعتقد البعض

, آخر مصحف في مختلفة عالمة الموضع نفس في ونجد معين مصحف في( قلى) عالمة ما موضع في نجد

 .ذلك وغير والتفسير االعراب في واختالفهم العلماء ورؤية التفاسير اختالف باعتبار وارد االختالف وهذا

 على الوقف مسألة في اختلفوا فكما, قطعية ليست العالمات أن ندرك أن المناسب من فإن هذا وعلى

 عصر في منقوط غير كان الشريف المصحف ان واالصل, العالمات مواضع على اختلفوا كذلك, اآليات رؤوس

 إلى فعمدوا بضرورتها شعروا الذين المتأخرين عمل من فهي العالمات وأما, وآله عليه الله صلى النبي  

 .مواضعها اختالف عن فضاًل  اخرى إلى فترة من أيضا تتغير والتي المختلفة الصورة بهذه وضعها

 تفيد أنها على جميعاً  نتفق( م) عالمة فمثاًل , الرمز أو العالمة داللة على نختلف ال أننا ندرك أن المهم ومن

تها باعتبار العالمات ومسألة, والرموز العالمات باقي وهكذا مواضعها على نختلف ولكن الوقف؛ لزوم  أهميَّ

 المهمة المفصلية المواضع بعض في خاصة أيضاً  السياسي الضغط من الكثير شابها فقد ومكانتها

 عالمة بوضع البعض أوجب مثاًل  عمران آل سورة من السابعة اآلية ذيل ففي, العقائدية بالجوانب والمتعلقة

(, العلم في والراسخون الله إال تأويله يعلم وما: )تعالى قوله في( الله) كلمة على الوقف لزوم تفيد التي( م)

 القرآنية والرموز العالمات

 الهادي الدين خير الشيخ
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 حيث اخرى كثيرة آيات في وهكذا, الموضع تناسب ال قد العالمتين وكال( قلى) عالمة عليها جعل من وهناك

 السلبية الجوانب من الكثير ترك األمر وهذا العالمة وتحديد التوجيه في حاضراً  كان السياسي البعد أن نجد

 .وداللته القرآني النص قراءة على

 بالرسالة يصل أن وعليه الرسالة لهذه المؤدي هو والقارئ, رسالة القراءة أن هو القارئ يدركه أن ينبغي والذي

, أواًل  معناه جهة من الكالم ويستقيم الجملة تنتهي حيث يقف ان يحاول بل أيضًا؛ عليها يزيد وال منقوص غير

 اللفظ بين والترابط, النقص أو الزيادة يتحمل وال مقصودة القرآن ألفاظ وكل, المقصود هو المعنى أن ذلك

 يعني ال وهذا, واالبتداء الوقف حيث من صحيحة قراءة القارئ أظهر إذا الكريم القرآن في متناسق والمعنى

 أن من والخشية معها التعامل في والحذر الحيطة ينبغي بل مطلق؛ بشكل والرموز بالعالمات االلتزام عدم

 الصحيح وتفسيره القرآن رؤية غير على القرآني النص توجيه في ناقصة ورغبة سياسي دافع مجرد األمر يكون

 

 

 

 

       

 




