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 األستاذ الدكتور هاني صبري ال يونس – بقلم رئيس التحرير

الشك إن الزمان في تطور ، وإن آليات التفاعل مع هذا التطور يستدعي مراجعة حقيقية 

لكثير من كينونات البدأ واالستدامة ، وجامعة الحمدانية إذ تستفتح عامها الدراسي الجديد 

بالدراسات العليا في أكثر من قسم يستوجب علينا التأكيد على ثمة نقاط مهمة لو روعيت 

إمكانات تحققها لكان باإلمكان أن نوصل الدراسات العليا في جامعتنا إلى مراحل متقدمة 

تستخلص منها مناهج علمية حقيقية ومفردات تقبل التطوير على حساب التحديث الذي 

واحدة وتدريسي ناجح يمتلك إمكانات أداء فيها كثير من المران يرفض البقاء على حالة 

والممارسة في التواصل مع الطلبة واالشراف عليهم ومعاونتهم في اختيار عناوين رسائلهم 

وأطاريحهم فتلك المهمة الشاقة األولى التي ينبغي أن ينهض بها الطالب والمشرف على 

ت العلمية والمواقع االلكترونية مما يوفر للطالب حد سواء ، عالوة على اطالع واسع بالمكتبا

فرصة الحصول السهل على مصادر دراسته ، يضاف إلى ذلك إلمام خاص بالتقانات الفنية 

التي تجعل التدريس فنا أدائيا رائقا يميز به التدريسي الناجح عن غيره وطالب مؤهل يمتلك 

وتحديثا كي يذهب إلى مديات من  االرادة في التواصل مع المادة العلمية قراءة وشرحا

التأهيل يستشعر بأهميتها السيما آن هذا الطالب لم يخضع لمقاييس علمية دقيقة في 

مضاهات منتجه العلمي بعد ان توفرت له حدود دنيا للقبول في الدراسات العليا لم يكن 

المنطلق ينبغي يحلم بها في ظل التوسعات المتكررة التي وفرتها الوزارة له لذلك ، ومن هذا 

على الطالب أن يدرك المهمات الجسام التي تقع على عاتقه فهو البذرة األولى التي يمكن 

أن تنشأ على ضوئها وفي اساسها أنموذج االستاذ الجامعي ، لذا فنحن مطالبين اليوم ببذل 

، وال ريب كل الطاقات العلمية والمعرفية واالنسانية بغية إنجاح هذه التجربة العلمية الرائدة 

فإن التدريسي إذا كان قد اتخذ لنفسه وجهات جديدة لالنطالق فإنه سيدفع وعلى نحو واضح 

وملموس كثيرا من طلبته على التزام منهجه في التزود بالعلم واعتماد طريقته في الشرح 

والتوضيح فضال عن امور حياته األخرى التي تجعل الطالب مقلدا اصيال له في كل شيء حتى 

نحو يستطيع أن  نفسه الوجهة التي تقربه من استاذه فيميل إليه ميال شديدا لكن على يوجه

 الدراسات العليا في جامعة الحمدانية
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يبقي فضاء فاصال يملؤه بالمودة واالحترام ومساحة من الحرية تتيح له التصرف بوعي 

 وعقالنية .  

ولكن األمم ومنذ أن خلق الله آدم عليه 

السالم جبل الناس على طباع في نفوسهم 

األيام واألزمان معايير شكلت مع مرور 

وقواعد  اهتدوا بها  وتلمسوا طريقهم في 

كنفها ، وإذا كان هناك ما يعكر صفو تلك 

األيام أو يعتور مساق اإلدارة العلمية طارئ 

يجرف تلك القواعد أو يوجهها الوجهة األخرى 

في البلد  ، ال بد أن يبرز اناس من اإلداريين األكفاء العالميين بأحوال الدراسات العليا

والمدركين للقواعد والقوانين القابضة على مجريات الدراسات العليا يعدلون ويشذبون بين 

الفينة واألخرى في المفردات أو في المناهج ألن تلك من األولية الواجبة في الدراسات العليا 

ديمية بعد أن أدركنا إن مهاد العلم الحقيقي والوهاج البد أن ينطلق من عقلية علمية وأكا

تعترف بالطالب بوصفه إنسانا آخر بحاجة إلى رعاية خاصة فيها كثير من الشفافية والنزاهة ، 

وال ننسى إن لجان الدراسات العليا في األقسام العلمية تتحمل مسؤولية كبيرة في استدامة 

التواصل المعرفي وبناء جسور من المودة بين الطالب والمدرس ، فضال عن حرصها الدائم 

تقديم كل جديد على مستوى اختيار الموضوع والمفردات واختيارات الطالب ، يزاد على في 

ذلك اعتماد معايير علمية ومنطقية في تحديد لجان المناقشة واختيار المؤهلين منهم 

والسيما ما يتعلق بالموضوع والتخصص باإلضافة إلى وضع جداول خاصة لإلشراف 

لى حد سواء وتشترط عدم تكرار وجوه دون غيرها كثيرة والمناقشة تعطي حقوق التدريسيين ع

 الغالب فيها إنها غير علمية كالمحسوبية والمجاملة .

ومما يجب ذكره هنا هو البحث الدائم عن القيمة العلمية الحقيقية للمنجز العلمي الذي يحققه 

حقها أو الطالب وترك فسحة للتميز لدى بعض الطلبة وعدم االستهانة بالدرجات التي يست

 بناء هذه الدرجات  في المنح العالي على المحسوبية والمنسوبية  ،
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واليوم نحن بأمس الحاجة إلى علماء أعيان يحاولون إعادة العجلة إلى نصابها الصحيح ويبذلون 

الجهد بعد الجهد حتى يستمكن المعيار او القاعدة في تثبيت أشالئها كي يصيرعرفا قانونيا 

اه المجتمع ويدافع عنه إزاء ما يعتمر تلك القاعدة من خور أو هزال  فضال سليما معافى يتبن

عن قوانين وزارية وحكومية تنظم  الدراسات العليا على نحو يجعل الجميع يمشي على نسق 

عام قيمته تكمن في اآلكاديمية الجامعة الحقة التي ال يكون معيارها إال الجهد المبذول 

، إذن هناك ثمة شيئان يتحكمان في سيرة الدراسات العليا  )   والمواطنة العلمية الحقيقة

الطالب ( كائنا من يكون  : نظام –الباحث  –العالم 

إداري رصين ييسر للطالب تقفي مواضع الصواب 

ويجنبه الوقوع في مزالق الخطأ ومهالك 

االزدواجية لدى بعض المشرفين وتبعيات سلطة 

ما ثانيا وإذا أخفق األنا لدى بعضهم اآلخر هذا أوال أ

القانون في  ضبط مستحكمات الحفاظ على 

منجزات الدراسات العليا وشخوصها  لسبب ما 

فثمة عرف أكاديمي اجتماعي ومجتمعي ينير للقائمين عليها أفاق اإلخالص العلمي وسبل 

الحقيقة الراسخة ومناحي الصواب أينما وجد فهم يتلمسونها بكل ثقة ألنهم يدركون إن 

بفعل قوته المجتمعية سيكون أكثر قوة وفاعلية على التوجيه والتعديل من القانون   العرف

 الخاضع لتجريب العاملين وأهوائهم .

أقول هذا الكالم وأنا اليوم أرى حال الدراسات العليا في جامعاتنا العزيزة  وما يرافقها من 

أهمية كبيرة لمبدأ  ترهل كمي على حساب النوع ومنغصات نفسية ومناهج علمية ال تعطي

االستجالء في التطور والتحديث وهي في عمومها مشكالت تستهدف الطالب أوال ومن ثم 

 . االستاذ ثانيا والعملية التعليمية والمجتمع ثالثا
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بدأت جامعة الحمدانية برئاستها من خالل قسم التعليم المستمر وكليتيها )االدارة واالقتصاد 

وكلية التربية( ضمن انشطة وحدات التعليم المستمر بإقامة الورش والندوات للعام الدراسي 

حيث تم لحد االن الكثير من الورش والندوات والحلقات النقاشية ولمختلف  2021-2020الجديد 

قسام العلمية كل وفق اختصاصه وبالتعاون مع المؤسسات والجامعات االخرى وفيما يلي اال

 بعضًا من تلك الورش 

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحترم وباشراف  -1

التعليم  االستاذ الدكتور ناظم حسين رشيد عميد كلية االدارة واالقتصاد المحترم اقامت شعبة

المستمر في كلية  االدارة واالقتصاد  بالتعاون مع قسم التعليم المستمر ورشة عمل بعنوان 

والتفسيرات الصادرة  2017لسنة  167اجراءات معاملة االترقية العلمية على وفق التعليمات 

ي عن دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث اقيمت الورشة ف

وقد  zoomعبر تطبيق  5/12/2020يوم السبت 

حاضر في الورشة االستاذ الدكتور زياد هاشم 

السقا من كلية االدارة واالقتصاد في جامعة 

الموصل، وقد تمت إدارة الورشة بواسطة 

المدرس سناء خضر يوسف من كلية االدارة 

واالقتصاد في جامعة الحمدانية وتم مناقشة 

مات الخاصة بالترقيات اهم القوانين والتعلي

وآليات تطبيقها وتم منح شهادات المشاركة للمشاركين في الورشة  2017العلمية لسنة 

 اعاله .

برعاية السيد رئيس جامعة الحمدانية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي وبإشراف عميد  -2

عاون شعبة التعليم كلية التربية االستاذ المساعد الدكتور رياض مبارك عبدالله وبإشراف وت

المستمر في كلية التربية مع قسم التعليم المستمر في رئاسة الجامعة اقام قسم العلوم 

التربوية والنفسية الورشة االلكترونية الموسومة ظاهرة التسول في المجتمع العراقي وذلك 

حاضرت فيها المدرس  2020كانون االول //10في يوم الخميس المصادف  zoomعلى تطبيق

 م.م. عمار يلدا -  ندوات وورش
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جليلة مارزينا افرام التدريسية في قسم العلوم التربوية والنفسية حيث تم التطرق الى اهم 

المصطلحات الخاصة بظاهرة التسول وانواع التسول واشكاله وكذلك االسباب التي تؤدي 

الى التسول واهم المقترحات التي يمكن استخدامها للقضاء على هذه الظاهرة وتم منح 

 سادة الحاضرين في الورشة.شهادات المشاركة لل

برعاية السيد رئيس جامعة الحمدانية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي وبإشراف السيد  -3

مساعد رئيس الجمعة للشؤون العلمية االستاذ الدكتور خزعل ياسين مصطفى اقام قسم 

سيات التعليم الحاسبة االلكترونية بالتعاون مع قسم التعليم المستمر دورة تدريبية عن اسا

 zoomوعلى منصة  25/11/2020ولغاية  9/11/2020االلكتروني والتعليم المدمج بدأت من  

حيث كانت الفئة المستهدفة هم من الكادر التدريسي وموظفوا االقسام العلمية  وتم 

مناقشة وطرح اهم السبل الكفيلة بانجاح التعليم االلكتروني والتعليم المدمج في الجامعات 

االسس العلمية والفنية الصحيحة وقد حاضر في الدورة اعالها عددا من االختصاصيين وفق 

من داخل وخارج الجامعة ومن كوادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتم في ختام الدورة 

 منح شهادات المشاركة للسادة المشاركين في الدورة .

الدكتور عقيل يحيى االعرجي وبإشراف السيد  برعاية السيد رئيس جامعة الحمدانية االستاذ -4

عميد كلية التربية االستاذ المساعد الدكتور رياض مبارك عبدالله  اقام صالون قسم اللغة 

العربية الثقافي في كلية التربية وبالتعاون 

مع قسم التعليم المستمر ندوته النقدية 

الثالثة الكترونيا بعنوان ) القصيدة العراقية 

بين افق التحول وسلطة النقد ( المعاصرة 

 19/10/2020وذلك يوم االثنين المصادف 

شارك فيها الناقد  zoomمن خالل تطبيق 

العراقي علي متعب العبيدي استاذ االدب 

العربي الحديث ونقده من جامعة ديالى. وقد قام بادارة الجلسة االستاذ الدكتور خليل شكري 

الدعوة عامة للجميع وتم تناول القصيدة العراقية هياس رئيس قسم اللغة العربية وكانت 
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وتحليلها واهم الجوانب الخاصة بافق التحول والنقد، وتم منح المشاركين الشهادات التقديرية 

. 

برعاية السيد رئيس جامعة الحمدانية المحترم االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي  -5

وبإشراف مباشر من قبل 

عميد كلية االدارة 

قتصاد االستاذ الدكتور واال

ناظم حسن رشيد المحترم 

وبحضور معاون العميد 

للشؤون االدارية والمالية 

والشؤون العلمية المدرس سناء خضر يوسف والسادة رؤساء قسمي المحاسبة وادارة 

االعمال وبالتنسيق مع شعبة التعليم المستمر اقامت كلية االدارة واالقتصاد يوم االربعاء 

ورشة عمل حول آلية تفعيل الصفوف االلكترونية وفق نظام التعليم  2/12/2020المصادف 

المدمج حاضر في الورشة المدرس المساعد قصي سالم جميل من قسم ادارة االعمال حيث 

قدم شرحا وافيا لكيفية استخدام الصفوف االلكترونية وتسجيل المحاضرات من قبل االساتذة 

 لطلبة والتاكيد على موضوع االرشفة االلكترونية وطريقة االستفادة منها من قبل ا
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شاركت التدريسية سارة غانم الكبابجي من قسم الرياضيات بجامعتنا في 

لجمعية الخوارزمي العراقية بالتعاون مع اعمال المؤتمر الدولي السادس 

كلية العلوم في جامعة طنطا المصرية في القاهرة والتي انعقدت الكترونيًا 

 . ببحث علمي حمل عنوان٢٠٢٠تشرين الثاني  ٢٣ – ٢٢للفترة 

 

Improving penalized regression-based clustering model in big data"" 

 وهي ضمن مستوعبات  IOPد مجالت دار النشر البريطانية وتم قبول البحث للنشر في اح

scoups 

 ومنحها شهادة مشاركة بالمؤتمر

 :تناول البحث 

تجميع البيانات الغير مصنفة في مجاميع ذات ميزات متشابهة وجعل البيانات في المجموعة 

الواسع التطبيق اكثر تشابها مع بعض مقارنة بالمجاميع االخرى ، والتجميع هو اإلجراء الرئيسي 

البيانات غير المصنفة ( تجميع)وهو طريقة لفصل . الستخراج البيانات مثل تحليل الجينات

 . سابًقا على أساس ميزاتها

Abstract: Clustering is the main procedure for data mining with a wide 

application such as gene analysis. Clustering is a method of separates 

(grouping) previously unclassified data on the basis of its features, and it is an 

unsupervised learning problem that divides that data into groups in such a 

way that it makes those data in the same group more similar to each other 

compared to in other groups. Penalized regression-based clustering is an 

extension of the “Sum Of Norms” clustering model. In this paper, the nature-

inspired algorithm is employed to improve the penalized regression-based 

clustering to better estimation. The real data application on gene expression 

 صفحة المؤتمرات والندوات ...     

 مشاركات جامعتنا بالمؤتمرات الدولية - بقلم أ.م.د. مالك حسين خضر    
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data results suggests that our proposed improvement can bring significant 

improvement relative to others. 
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ظهر في اآلونة االخيرة وتزامنا مع ظهور جائحة كورونا مصطلح التعليم المدمج كواحدة  

في الجامعات من الحلول المطروحة لتسيير العملية التعليمية 

والمدارس حيث اصبح معتمدا كنظام تعليمي في الجامعات 

العراقية للعام الدراسي الحالي بتوجيه من وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي فما هو التعليم المدمج وما هي 

 مميزاته وهل يتوافق مع الوضع الراهن في العراق ؟؟؟

بير عن التعليم الذي يجمع بين التعليم المدمج هو مصطلح يتم استخدامه للتع التعليم

اإللكتروني والطرق التقليدية للتعليم إلنشاء منهجية جديدة في التعليم تسمى التعليم 

(، وتمثل هذه الطريقة تغيرًا كبيرًا في (Blended learning المدمج أو المختلط باإلنجليزية 

امل كل من الطالب والتدريسي األساليب األساسية للتعليم، مثل حدوث تغيير في طريقة تع

مع تجربة التعليم، ويستخدم التعليم المدمج التكنولوجيا عبر اإلنترنت من أجل تحسين وإكمال 

العملية التعليمية، بالتالي فإّن التعليم المدمج هو مزيج بين طرق التعليم القديمة والجديدة، 

 .كذلك فهي مزيح بين التعليم الرقمي والمادي

 .م المدمج بأّنه أكثر كفاءة، إذ أّنه يحسن فاعلية العملية التعليمية بأكملهايتميز التعلي

 .و يساعد على جعل العملية التعليمية أكثر سهولة، كذلك تحقيق نتائج أكثر نجاحاً 

كما انه يمّكن الطالب من تنمية نفسه وتطويرها، بحيث إّنه يعزز العملية التعليمية، ويقلل 

ويعتبر التعليم   كما يزيد من التفاعل والتواصل بين التدريسي والطالبمن التوتر عند الطالب 

 .المدمج أكثر متعة لجميع األطراف

 معوقات تطبيق التعليم المدمج:

. نقص الخبرة الكافية لدى بعض الطالب أو المتدربين في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر 1

 . التعلم الذاتيوالشبكات وهذا يمثل أهم عوائق التعلم وخاصة في نمط 

 . هناك صعوبات في التقويم ونظام المراقبة والتصحيح ومتابعة الحضور.2

 التعليم المدمج بين التطبيق والتطوير                                         م.فداء نوئيل عبداالحد

 



10 
 

نقص في الكوادر المؤهلة لهذا النوع من التعليم واالفتقار إلى النماذج العلمية  . 3

   المدروسة لدمج التعلم التقليدي بالتعلم اإللكتروني

والتدريسين في التعامل بجدية مع  . تدني مستوى الخبرة والمهارة عند بعض الطلبة4

 تكنولوجيا التعليم و األجهزة الحاسوبية ومرفقاته

. التكاليف الغالية لألجهزة الحاسوبية وكفاءتها ومرفقاتها، وتطورها من جيل إلى اخر قد 5

 تقف أحيانا عائقا في سبيل اقتنائها لدى بعض الطلبة والتدريسين

باللغة اإلنجليزية، عدم إجادة الطالب لهذه اللغة بالشكل . غالبية البرامج المستخدمة 6 

 المطلوب، والتكلفة المرتفعة لبعض البرامج المعربة .

 

لقد كانت جامعة الحمدانية من الجامعات السباقة في استخدام المنصات التعليمية  

وتطوير  المختلفة في العملية التعليمية لذلك ومن مبدأ تطبيق التعليم المدمج في الجامعة

كوادر الجامعة وطالبها فقد قامت الجامعة بعمل دورات تدريبية للكوادرالتدريسية لجعلهم 

مهيأين ألستحدام التعليم المدمج بشكله الصحيح باالضافة الى تهيأت الفيديوهات التعليمية 

للطلبة لتوجيههم الى االستخدام الصحيح للمنصات التعليمية كذلك توفير القاعات الالزمة 

 لكي تستخدم في اعطاء المحاضرات المختلفة بشكل سلس وواضح.

ان التعليم المدمج خطوة جيدة وبناءة في تطوير العملية التعليمية ولكن يحتاج الى   

دراسات كثيرة اليجاد الحلول الجذرية لكافة المعوقات التي تواجه التدريسي والطالب على حد 

 سواء.
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مجلة اطياف  مستمرة بجوالتها وزياراتها، حيث تم تسليط االضواء على قسم االعالم      

والعالقات العامة ألهمية هذا القسم ودوره الفعال في  بناء جامعة الحمدانية النها تعد لبنة 

لعالم. فأهمية االعالم في عصرنا الحاضر يلبي حاجات كثيرة لتعريف الجامعة بين جامعات ا

للمجتمع وايضا يقوم  بأحداث تغيير حقيقي لإلرتقاء والنمو المجتمعي فضاًل عن خدمة 

المؤسسة التعليمية. فقد تأسس هذا القسم مع تأسيس 

الجامعة فخدم جامعتنا اعالميًا عن طريق ابراز نشاطاتها 

لمية والثقافية  واالجتماعية كأشعة ومؤتمراتها وندواتها الع

الشمس عندما تسلط الضوء بنور الوان قوس قزح  لجميع 

المنجزات وتظهره للقارئ ان جامعة الحمدانية تلمع بأطيافها 

نجمة بين جامعات العالم، فبعد لقائنا بمدير قسم االعالم 

ا.م.د بكر عبد الله خورشيد حصر عدد النشاطات لقسم 

نشاطا... من بينها  ندوة  112ـــ  83م بها من االعالم التي قا

بعنوان الصياغة الخبرية واالعالم ومبدعون رغم الوباء فضال 

عن صياغة اخبار الموقع والمساهمة في جميع الورش 

والنشاطات ورفعها على موقع الوزارة وبالمقابل التواصل 

ضال عن نشر جميع االعالنات مع الوزارة وتحميل اخبار الوزارة والجامعات على مواقعنا... ف

من تهنئة بالمناسبات الوطنية والدينية واالجتماعية وغيرها والنعيات والتصريحات وعمل 

شهادات المشاركات وغيرها... وايضا كان لالعالم دورًا هاما في نشر الوعي الصحي وكيفية  

الكثير من الفيديوهات  اتباع تعليمات  الوقاية من االصابة بوباء كورونا العالمي، حيث تم نشر

التي تنصح الناس في االلتزام في الحجر المنزلي ولبس الكمامات واالبتعاد عن االماكن 

المزدحمة وبهذا فإن قسم االعالم قد أدى رسالته بأمانة في كل الظروف الطبيعية 

 والعالقات العامة لجامعة الحمدانيةجولة في قسم االعالم 

 بقلم ا.د امال نوري بطرس
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واالستثنائية التي مرت بها جامعتنا وسوف يواصل تقديم كل جديد في االيام القادمة من 

 السنة الدراسية  الحاليا والمستقبل القادم ان شاء الله بكل عزم وتألق 
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 ...19لقاح كوفيد 

 بقلم ا.م.د. بشرى حبيب احمد 

تعد فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من 

الفيروسات المعروف أنها تسبب اعتالالت 

تتنوع بين الزكام وأمراض أكثر وخامة، مثل 

األوسط التنفسية، ومتالزمة متالزمة الشرق 

االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس(. وأما 

ل هذا  19الفايروس المسبب لكوفيد  فُيمثِّ

 الفيروس ساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل.

ُأنِتجت لقاحات ضد العديد من األمراض الحيوانية التي تسببها فيروسات كورونا، منها فيروس 

، وفيروس كورونا الكالب، 2003عب الهوائية المعدي عند الطيور في عام التهاب الش

وفيروس كورونا القطط. استهدفت المشاريع السابقة لتطوير لقاحات لفيروسات عائلة كورونا 

، منتج من منتجات التكنولوجيا الحيوية يهدف إلى توفير 19-التي تصيب البشر. ان لقاح كوفيد

(. إن نشر التسلسل الجيني 19-)كوفيد 2019فيروس كورونا المناعة المكتسبة ضد مرض 

، وّلد استجابة دولية عاجلة لالستعداد لتفشي المرض وتسريع تطوير لقاح وقائي  9-لكوفيد

، 2020في جميع أنحاء العالم في بداية عام  19-وقد حّفز معدل اإلصابة السريع بكوفيد

لموارد تنظيًما طارًئا من أجل صنع لقاحات عديدة التحالفات الدولية والجهود الحكومية لتنظيم ا

في جداول زمنية مختصرة.  حيث شكلت المنظمات تحالفات دولية لإلسراع في تطوير اللقاح 

واالستعداد لتوزيعه بما في ذلك منظمة الصحة العالمية التي سهلت هذا التعاون والبحث 

ع والتواصل الدولي على نطاق لم يشهد التاريخ مثياًل له. طبقت منظمة الصحة  الُمسرَّ

)كوفاكس( من أجل تنسيق التطوير  19-العالمية أيًضا برنامًجا للوصول إلى أدوات كوفيد

العالمي للقاح بالتعاون مع التحالف العالمي للقاح والتحصين وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي  

مما يضمن حصول كل ومن أجل التوزيع العادل والمنصف للقاح مرخص في نهاية المطاف 

% من السكان األكثر ضعًفا بحلول 20دولة مشاركة على حصة مضمونة من الجرعات لتمنيع 
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وضمان  19-. يهدف برنامج كوفاكس إلى تسريع تطوير وتصنيع لقاحات كوفيد2021نهاية 

 توفير اللقاحات المرخصة بشكل عادل لجميع الدول.

ي أقل من عدة سنوات، وال يوجد لقاح سابق لم يسبق أن تم إنتاج لقاح لمرٍض ُمعٍد ف

للوقاية من عدوى الفيروس التاجي وقد صّنف تحالف 

ابتكارات التأهب الوبائي مراحل تطوير اللقاحات بأنها 

)قائمة على إعداد مرشح معين، ليس « استكشافية»

« قبل سريرية»له تقييم في الجسم الحي(، أو 

حضير لتصنيع )تتضمن تقييًما في الجسم الحي مع الت

مركب بهدف اختباره على البشر(، أي بدء دراسات 

لقاًحا مرشًحا قيد  321السالمة في المرحلة األولى على األشخاص األصحاء. يوجد نحو 

التطوير إما بصفة مشاريع مؤكدة في التجارب السريرية أو بصفة مرحلة مبكرة 

 .«ما قبل سريرية»أو « استكشافية»

األولى بصفة رئيسية السالمة والجرعات األولية على بضع عشرات من تختبر تجارب المرحلة 

االستمناع،  -بعد نجاح المرحلة األولى  -األشخاص األصحاء، بينما ُتقّيم تجارب المرحلة الثانية 

ومستويات الجرعات )الفعالية استناًدا إلى المؤشرات الحيوية( واآلثار الضارة للقاح المرشح، 

فراد. تتكون تجربة المرحلتين األولى والثانية من اختبار أولي للسالمة عادًة على مئات األ

والمناعة، وعادة ما تكون ُمعّشاة، ومنضبطة بالدواء الوهمي، وفي مواقع متعددة، مع تحديد 

جرعات أكثر دقة وفعالية. تتضمن تجارب المرحلة الثالثة عادًة عدًدا أكبر من المشاركين، بما في 

، مع «(تدخلية»لمضبوطة، وتختبر فعالية اللقاح للوقاية من المرض )تجربة ذلك المجموعة ا

مراقبة اآلثار الضائرة المترافقة مع الجرعة المثلى. قد يختلف تعريف سالمة اللقاح وفعاليته 

ونقاط النهاية السريرية في سياق تجارب المرحلة الثالثة بين تجارب الشركات المختلفة، مثل 

ر الجانبية أو العدوى أو مقدار االنتقال، وما إذا كان اللقاح يمنح الوقاية من تحديد درجة اآلثا

 .19-اإلصابة المتوسطة أو الشديدة من كوفيد
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 تتباعدو تتقاربلة اللفظ الواحد عند المفسرين, فتوافرت األدلة على تعدد دال 

العتبارات سياقية وتوظيفية بعد استعمالها في خطاب موجه تكون للجنبة االجتماعية أثرًا 

للتطور ومعرٌض لالندثار بحسب واضحًا في توجيهها وكشف مقصودها, فاللغة كائن قابل 

االستعمال, ولما كان النص القرآني كاشف عن نفسه عبر أثير الكلمات المتناسقة والمنسجمة 

كان البد من محاولة  -على شكل وحدات ال تقبل التقديم والتأخير أو الزيادة أو الحذف أو الحشو

الذي قد يتوافق مع معطيات  أخرى لفهم القرآن بعيدًا عن الرؤية الضيقة والتفسير المحدود

عصر دون آخر أو قوم دون آخرين, فينكمش على نفسه وال يليق بعالميته وخلوده ودقة 

استعماالته التي تظهر غالبًا بعد ان نرتقي إلى تلك االمكانيات التي يمكنها أن تعيش عالم 

 النص وتتفاعل معه بكل موضوعية.

ات العربية في توجيه المفردات قد تكون ها المعجمتأن المعاني المعجمية التي كشف 

يائسة بشكل واضح في توجيه الداللة القرآنية, فمفردة الساعة في قوله تعالى))إن الله 

عنده علم الساعة((, ال يمكن حملها على داللتها المعجمية التي ذكرها علماء اللغة وكشفتها 

عن تلك الدالالت الضيقة  تفاسيرهم االصطالحية أيضًا, فالقرآن وظفها في جانب بعيدٍ 

والمحدودة وجعلها في سياق آخر يمكن توجيهها بحسب مقامها المعتبر, والمنصوص أيضًا 

بالروايات التي نقلت عن المعصومين في هذا الخصوص؛ ليتبين أن الساعة اسم ليوم 

 القيامة وأهوالها.

تراكيب بشكل يفيد عن بيان المعاني المقصودة لل الداللة السياقية هي االخرى عاجزةو 

بيان غاية الجملة وتركيباتها المتسعة التي ثارت على سياقها النصي الذي يقوم بالكشف عن 

, ففي الدالالت التي تظهر على السطح الظاهري بعد تناسق الكلمات على شكل جملة مفيدة

ها قوله تعالى))فقطع دابر القوم الذين ظلموا(( يمكننا أن نفهم أن المقصود بحسب سياق

تضح عمومية في التفسير, فال يمكن أن تأن النص أفاد انقطاع وقطع آخر القوم, وهنا تجد ال

الدقيقة في تفسير  الداللة المقصودة وان أشغلنا السياق بها, وعلى هذا فان المعاني

ظهر إال بتحليل الخطاب على وفق توجيه الملفوظ بحسب توظيفها ورعاية القرآن قد ال ت

 اعية.جوانبها االجتم

 القرآن بين السياق والخطاب

 الشيخ خيرالدين الهاديبقلم 
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وتحليل الخطاب يمكنه أن يكشف الكثير بعد مالحظة االستعمال, في النص  

, نتأمل بأن هناك توظيفًا خرج عن حد الداللة ((ظلموا الذين القوم دابر فقطع))القرآني

السياقية, وكأن القرآن هنا ركز على القوم الذين أمروا بالوالية فجحدوها, فعاقبهم الله تعالى 

فلم يبقى لهم باقية, وقيل أن اآلية نزلت في بني العباس الذين تمردوا  باستئصال عقبهم

على الوالية وانقلبوا عليها بعد رفعهم شعار الثأر آلل محمد, فكان عاقبتهم بذلك قطع 

السماء الذي يمهل وال يهمل لتكون هذه ربِّ , وهذا يتناسب مع عدالة دابرهم عن بكرة أبيهم

أن الله يمدهم في طغيانهم يعمهون ولكن ال يهملهم, والحليم السنن الكونية اشارات على 

       باإلشارة يفهم ويتعض.
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(  واجبر معها الجميع على سلسلة من التغييرات COVID_19همت العالم جائحة )امنذ أن د     

غير المتوقعة في مختلف أساليب التعليم، ودفعت العديد من الجامعات إلى اتباع طرق 

تعليمية جديدة ومتنوعة وغير تقليدية، سعت كليتنا إلى مواكبة أحدث وسائل التعلم والتعليم 

التعليم المعاصر عبر استخدامها شبكات التقني من خالل اعتمادها مبدأ المواكبة لمتطلبات 

التدريس الحديثة على وفق منهاج التدريس عن بعد والعمل الدؤوب على إيجاد افضل 

 ابالتعاون والتشاور بين كوادرهوفي سبيل ذلك اتخذت الكلية المنصات التعليمية المناسبة، 

بنجاح  2020_2019سي قرارات مهمة لتنهي رحلة التعليم في الكورس الثاني من العام الدرا

 وبكل سهولة ويسر .  

واالعالن عن تطبيق نظام التعليم  2021_ 2020ومع انطالق العام الدراسي الجديد          

قراره من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعمادة إاإللكتروني المدمج الذي تم 

مقرري األقسام العلمية وممثلي الكلية تحرص على عقد سلسلة من االجتماعات مع رؤساء و

واعالن  ،كمال متطلبات تطبيق النظاماللجان العلمية والكادر التدريسي في إطار سعيها إل

فق على وبما يحقق التطور في العملية التعليمية و اجاهزية األقسام العلمية لبدء العمل به

يام حضور أوتحديد  ،س النظريةالرؤية التي تتبناها الوزارة باعتماد الدراسة اإللكترونية للدرو

وتقييد إعداد الطلبة المنضمين إليها بما  ،الطلبة للقاعات الدراسية لتلقي الدروس التطبيقية

هذا االمر تطلب استنفار كل الجهود لتسهيل كل الصعاب التي  .يتناسب واإلجراءات الوقائية

ا أمام تلقى الطلبة للمادة العلمية، إذ عمدت الكلية إلى تفعيل الدورات اإللكترونية تشكل عائقً 

التي تركز على تدريب المالكات التدريسية على كل المستجدات في استخدام منصات التعليم 

جل تحقيق بيئة تعليمية تنفع السير األكاديمي السليم فضال عن دورات أخرى أااللكتروني من 

 .نمية والتطويرفي مجال الت

  

 كلية اإلدارة واالقتصاد ...... ويستمر العطاء رغم الوباء 

معاونة العميد للشؤون العلمية  م. سناء خضريوسف                                            

 واالدارية
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وفي السياق ذاته استمرت الجهود الحثيثة        

لجميع مالكات الكلية من تدريسيين واداريين 

 ،ا للتعايش مع الوضع الراهنبالمضي قدًم 

والتعامل معه بإيجابية من خالل استمرار 

الكوادر التدريسية في التواصل مع الطلبة 

، وتقديم الحلقات النقاشية اإللكترونية

سهامهم البارز في الجانب البحثي، واستمرار إو

الكوادر اإلدارية  في تمشية األمور اإلدارية 

 كافة باستخدام السبل اإللكترونية الالزمة للتواصل والتي تضمن تسهيل اإلجراءات. 

ومن هذا المنطلق دأبت مجالس الكلية         

واألقسام العلمية على عقد جلساتها االعتيادية 

المفتوحة لمناقشة قضايا كثيرة تتعلق باألمور و

التنظيمية والعلمية والتعليمية وسبل اإلرتقاء 

بها، فضاًل عن تشكيل اللجان العلمية واستعراض 

الخطط والنشاطات العلمية للعام الدراسي 

الجديد وإكمال كل الوثائق المتعلقة بملفات 

داء األقسام أي سبيل االرتقاء بمستوى التصنيف الوطني والتقييم الذاتي وتقييم األداء ف

العلمية والوصول إلى التصنيفات العالمية وإعداد 

الدراسات حول المشاكل والمعوقات التي واجهت 

التعليم اإللكتروني في تجربة تطبيقه خالل العام 

الماضي وتقديم المقترحات والتوصيات لتجاوزها 

 وتكليف لجان برئاسة السيد عميد الكلية وعضوية

السادة المعاونين ورؤساء االقسام العلمية وعدد 

من مسؤولي الشعب إلعداد الخطة اإلستراتيجية 

لخمس القادمة بعد توحيد الخطط الفرعية على مستوى التشكيالت اإلدارية ا سنواتللللكلية 

خذ بتقنيات اإلدارة خطوة لترجمة توجه الكلية نحو األبوصفها تي هذه الخطة أوت ،والعلمية
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الجودة ومراجعة على فلسفة التخطيط االستراتيجي وضمان الجامعية الحديثة المعتمدة 

ثم تصميم المشروعات األكاديمية واإلدارية المحققة  ،وغاياتهاوتحديث رؤية الكلية ورسالتها 

 لتلك األهداف و الغايات. 

 

وبروحية متفائلة مفعمة باألمل ومتحدية كل الظروف الصعبة واالستثنائية، وبنظرة        

متجددة نحو مستقبل مشرق واعد، احتفت كليتنا بتخرج دفعة جديدة من طلبتنا األعزاء للعام 

دورة )تعليمنا لن يتوقف( عام التحدي والصمود والذي حقق نتائج  2020_2019الدراسي 

ات بتظافر كل الجهود الطيبة للتدريسين والطلبة من خالل حفل مركزي فاقت كل التوقع

نظمته رئاسة الجامعة ضمن إجراءات وقائية مشددة تم فيه منح الشهادات للطلبة الخريجين، 

 عن تكريم رؤساء األقسام وتكريم الطلبة الثالثة االوائل على األقسام العلمية، فضاًل 

 وقر. العلمية وأعضاء مجلس الجامعة الم

ن كليتنا ، لما كان لها إا فخرً آوأخيًرا وليس         

أن تحقق أهدافها المنشودة، إال بتظافر جهود 

عضاء هيئة التدريس أشركاء النجاح من السادة 

ا في والعاملين فيها الذين لم يدخروا  جهدً 

تقديم أقصى درجات االنجاز والعطاء للوصول 

كذا يكون ه…..إلى مصاف الكليات المتقدمة 

تظل …. جهاد العلم في زمن كورونا العصيب

 ن اشتدت المحن وتكالبت الجوائح. إو ا، وبهاءً ا، ونجاحً همة النجباء الكرام تفيض عزًم 

 لى ذرى المجد والتفوق.إو….. حفظ الله العراق وأهله 

 




