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 بقلم رئيس التحرير : أ. د هاني صبري آل يونس في مواجهة الرقمنة التعليم تاستراتيجيا

يذهب القائمون على ميدان الدرس في جامعاتنا 

ومدارسنا إلى أن التدريس فن شأنه في ذلك شأن الفنون 

األخرى ، لذا ال مشاحة أن يدفع المدرس عن نفسه تهمة 

طالبه وبكل الوسائل ،  اإلغفال عن توخي كل ما يقربه من

نقول أن يتمتع بكل ما يؤهله  للتأمل في فضاء هذا الفن 

 الجميل.

ألن ما تقدمه مفردات التربية وعلم النفس من مادة   

نظرية قاصرة على اإلحاطة الشاملة بأوليات تدريسها ومن 

ثم تفتقر إلى فنون توصيل أخرى إشارية قد تعين كثيرا 

 على إيصال هذه المادة. 

رها أو ترسيخها ، فالملكة ال تتأتى إال من خالل الدربة يفالمدرس بحاجة الى ملكات أدائية ذاتية يجب تطو

على علوم غير لغوية تعين في اكتشاف ملكات الطالب والمواظبة على ارتياد مداخل النفس فال بد من 

بها إحساس  ُيثير  ت يمكن ثم المواصلة في اكتشاف علم أداء خاص يلجأ إليه المتكلم في حركات وسكنا

 الطالب كي يجره إلى أجواء الدرس  ومن ثم االنكشاف على طاقات التفعيل لديه جذبا ونفورا.

وألن التواصل في قاعة الدرس بات اليوم يمثل معضلة كبيرة فضال عن كونها مهمة تعليمية صعبة ، 

ل أشدها خطورة ال سيما تلك لذلك يعد التواصل الفكري من أعتى المشاكل الفنية لدى المتعلم ب

 المتعلقة منها بنشاط العقل .

فالجهل مشكلة أزلية واألمية مرض مستفحل، ما نقصد باألمية هنا ، ليس المفهوم العام المتعارف  

 عليه إنما األمية هي القصور في استحثاث جوانب المعرفة األخرى .
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بها طريقة تدريسه في مواجهة التصعيد الفكري  أي ، مقدار ما يتحصن به المدرس من معارف وعلوم يدعم 

 لدى المتعلم أوصدع بعض ما ارتأب في توصيف مناهجنا التعليمية .

.فالمدرس قد ينقلب بمرور األيام إلى آلة ال يستحسن االنخراط في دائرة الوعي العرفي والجماعي 

ات الرقمنة وتقانات األداء لدى المتعلم . لذا عليه أن يجد النفس في التعاطي اإليجابي مع مستجد

 االلكترونية والمحاضرات التفاعلية .

وهذا إذا ما حصل فسيعينه كثيرا على حسن إدارة القاعة بفضل ما يسبغه من وعي معرفي متجدد عله  

يستوفز دائرة المفاعلة والمتابعة  لدى تالميذه وعبر برامج وتطبيقات وأجهزة رقمية تقربه من تمثيل 

ؤهلة إلى حد يجعله أدائه العلمي ، طبعا بعد ان نوفر له من مقومات العيش واإلقامة في بنى تحتية م

ينصرف إلى مواكبة مستجدات الدرس الحديث عن رغبة مع االحتفاظ  بإدامة التعاطي مع العالئق 

 الحضورية في سبيل تكوين قاعة دراسية مثالية  .
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فالعملية معقدة ، والمدرس ما زال يقبع في زاوية ضيقة في عالمنا العربي، فأية حالة تأتي عكس  

 وخيمة . اذلك ستكون نتائجه

علينا نحن المدرسين رفض الوقوع في هذه الزاوية فهي حالة مرضية رسمها لنا اآلخرون وحري بنا أن 

على ذلك مع قليل من الجهد والمثابرة في التثقيف على نبذ أمية الحاسوب  ونقادر نحُن  نتجاوزها وحتما  

 وجهالة الحوسبة .

عاطي مع المشهد التقاني ومعالجات الرقمنة يشعرنا فاإلخالص مع النفس والمثابرة والمجالدة في الت 

 بجمالية مطلقة في االقتراب أكثر  من مشروعية الوعي التعليمي الذي نسعى إلى إشهاره . 
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 بقلم: م.م. عمار يلدا كرومي ورشالدورات وال

 

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحترم اقامت شعبة التأهيل 

والتوظيف والمتابعة وبالتعاون مع قسم 

التعليم المستمر في رئاسة الجامعة ورشة 

بعنوان )المشاريع الصغيرة افضل سبيل 

راتب الللحصوص على دخل اعلى من 

خميس الوظيفي الحكومي( وذلك يوم ال

حيث كانت الفئة  18/3/2021الموافق 

 ينهم من الطلبة المتخرج المستهدفة

في الدراسة حيث حاضر فيها  ينوالمستمر

المشاريع الصغيرة ومدى اهميتها  الىتم التطرق ، وقد تطبيق الزوم وعبر م.مثنى سعد ياسين الكترونيا

 .عمل خارج الوظائف الحكوميةلمن يفكر ويحتاج الى الللحصول على دخل أعلى لفئات المجتمع 

____________________________________________________________ 

عميد كلية  شرافإوببرعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحترم 

ع شعبة التعليم التربية االستاذ المساعد الدكتور رياض مبارك عبدالله اقام قسم الجغرافية بالتعاون م

ل باستخدام نظم بالمستمر ورشته االلكترونية الموسومة )اشتقاق شبكة االدوية مع تحديد اتجاه الس

حيث حاضر فيها المدرس المساعد  2021/اذار /15المعلومات الجغرافية( وذلك يوم االثنين الموافق 

 مثال مبدر مصلح. 

___________________________________________________________ 
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برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحترم وباشراف االستاذ 

التعليم المستمر ووحدة الصحة الجامعية في رئاسة جامعة  شعبةالدكتور خزعل ياسين مصطفى اقام 

تحدي  19ع كلية طب االسنان في جامعة الموصل ورشة عمل بعنوان )كوفيد الحمدانية وبالتعاون م

وعبر  13/3/2021العصر( حاضرت فيها المدرس الدكتور رشا مزاحم معيوف وذلك يوم السبت الموافق 

زوم، حيث تطرقت المحاضرة الى تداعيات كورونا على الصحة الجسمية وكيفية التعامل مع  تطبيق

ة منه كما تطرقت الى اهم اللقاحات المتوافرة ومدى تأثيرها على صحة االفراد الفيروس وطرق الوقاي

 وفائدتها وطريقة عملها.

 

__________________________________________________________ 

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحترم وباشراف عميد كلية 

تاذ المساعد الدكتور رياض مبارك عبدالله اقام قسم العلوم التربوية والنفسية بالتعاون مع التربية االس

شعبة التعيم المستمر ندوته العلمية حول ) رعاية االفراد ذوي االحتياجات الخاصة تربويا، نفسيا، و بدنيا( 

الخاصة في جامعة  حاضر فيها كل من االستاذ الدكتور فتحي طه مشعل الجبوري / رئيس قسم التربية

رئيس اللجنة  –كلية التربية االساسية واالستاذ الدكتور رحيم رويح حبيب من جامعة القادسية  -الموصل 

البارالمبية فرع الديوانية وكل من المدرس المساعد عمار يلدا كرومي والمدرس المساعد حسن عبد 

ربية /جامعة الحمدانية، وذلك يوم الجبار مصطفى من قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية الت
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لى اهم السبل إالمحاضرين  جانبعلى منصة زوم حيث تم التطرق من  22/2/2021فق االثنين الموا

التي يمكن من خاللها رعاية ذوي االحتياجات الخاصة من خالل مواضيع الدج التربوي لهم ورعايتهم من 

 ذوي االحتياجات الخاصة.الجانب البدني والرياضي وكذلك من خالل ارشاد اسر 

_______________________________________________________________ 

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحترم وباشراف عميد كلية 

عاون مع شعبة التربية االستاذ المساعد الدكتور رياض مبارك عبدالله اقام قسم اللغة االنكليزية بالت

وذلك في يوم  (Teaching of Writing in English)التعليم المستمر ورشته االلكترونية الموسومة

وذلك على منصة زوم حاضر فيها كل من المدرس المساعد عدنان عادل  20/2/2021السبت المصادف 

  .شهاب والمدرس المساعد زهراء محرم سليمان

_______________________________________________ 

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحترم وباشراف السيد مساعد 

رئيس الجامعة للشؤون االدارية االستاذ الدكتور انيس بهنام نعوم واالستاذ الدكتور خزعل ياسين 

لعلمي بين جامعة الحمدانية مصطفى مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية وضمن مذكرة التعاون ا

التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الصحة الجامعية في رئاسة جامعة  شعبةوجامعة الموصل، اقام 

الحمدانية وبالتعاون مع كلية طب االسنان في جامعة الموصل ورشة بعنوان )طرق الوقاية من فيروس 

كورونا وكيفية المحافظة على صحة الفم واالسنان( حاضر فيها كل من االستاذ المساعد الدكتور منار 

والمدرس رشا مزاحم معيوف يونس وذلك  ىمد والمدرس الدكتور سهاد موفق حمدون يحمظفر انور اح

وعلى قاعة المناقشات في رئاسة جامعة الحمدانية حيث تم التطرق  16/2/2021يوم الثالثاء الموافق 

اهم السبل والطرق للوقاية من فيروس كورونا وتاثيراته على االنسان وصحته وكيفية المحافظة  الى

 صحة الفم واالنسان.على 

_________________________________________________________ 
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برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى 

االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحترم 

وباشراف عميد كلية االدارة واالقتصاد 

االستاذ الدكتور ناظم حسن رشيد اقام 

قسم المحاسبة بالتعاون مع شعبة 

المستمر في كلية االدارة  التعليم

واالقتصاد وبالتنسيق مع قسم التعليم 

في اختبار صالحية وموثوقية  PLS-3المستمر في جامعة الحمدانية ورشته الموسومة )استخدام برنامج 

طرق جمع البيانات في البحوث الكمية( حاضر فيها المدرس الدكتور فائق مال الله محمود، وذلك في 

 عبر تطبيق زوم االلكتروني. 14/2/2021نة من مساء يوم االحد الموافق تمام الساعة الثام

 

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي 

رئيس جامعة الحمدانية المحترم وباشراف 

عميد كلية االدارة واالقتصاد االستاذ الدكتور 

ناظم حسن رشيد اقام قسم المحاسبة 

كلية  بالتعاون مع شعبة التعليم المستمر في

االدارة واالقتصاد وبالتنسيق مع قسم 

التعليم المستمر في جامعة الحمدانية ورشته 

الموسومة )الضغوط المهنية واالحتراق 

الوظيفي لدى المدققين الداخليين( حاضر فيها االستاذ الدكتور ناظم حسن رشيد عميد كلية االدارة 

بيق زوم االلكتروني تم التطرق فيها على على تط 13/2/2021واالقتصاد وذلك يوم السبت الموافق 

ماهية الضغوط المهنية وعالقتها باالحتراق الوظيفي ومدى تأثير تلك الضغوط على االداء الوظيفي 

 .لدى المدققين الداخليين
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___________________________________________________ 

لحمدانية المحترم وباشراف السيد مساعد برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة ا

رئيس الجامعة للشؤون االدارية والمالية االستاذ الدكتور انيس بهنام نعوم اقام قسم الشؤون االدارية  

والمالية وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر في رئاسة جامعة الحمدانية ورشة عمل بعنوان )الموازنة 

الملحق  اضر فيها االستاذ المساعد الدكتور امجد لفته الحسناوي /االتحادية بين الواقع والطموح ح

الثقافي السابق ومستشار اللجنة المالية النيابية وتدريسي في جامعة الكوفة  وذلك يوم الخميس 

 .وذلك على تطبيق زوم االلكتروني 2021/ 11/2

________________________________________________________ 

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحترم وباشراف عميد كلية 

االدارة واالقتصاد االستاذ الدكتور ناظم حسن رشيد اقام قسم ادارة االعمال بالتعاون مع شعبة التعليم 

معة الحمدانية ورشته المستمر في كلية االدارة واالقتصاد وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر في جا

منظور جديد للقيادة(  حاضر فيها المدرس سناء يوسف خضر من قسم  –الموسومة )القيادة الخادمة 

على تطبيق زوم   10/2/2021ادارة االعمال في كلية االدارة واالقتصاد وذلك يوم االربعاء الموافق 

 .ر القيادة الخادمةمفهوم القيادة واهميتها كمنظو الىااللكتروني تم التطرق فيها 

_________________________________________________________ 

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحترم وباشراف عميد كلية 

التعاون التربية االستاذ المساعد الدكتور رياض مبارك عبدالله اقام قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة ب

مع شعبة التعلم المستمر ورشته االلكترونية الموسومة )دور االستثمار الرياضي في بناء المؤسسات 

وعلى منصة زوم االلكترونية حاضر فيها الدكتور حسين  8/2/2021واالندية الرياضية( وذلك يوم االثنين 

 علي كنبار.
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 بقلم أ.م.د. مالك حسين خضر الندوات والمؤتمرات

 ت باحثي قسم الفيزياء في مؤتمر جامعة الحمدانية الثالث للدراسات الصرفة واالنسانية.  مشاركا

شارك باحثي قسم 

الفيزياء بجامعتنا في مؤتمر 

جامعة الحمدانية الثالث الذي 

 31/3/2021-30انعقد بتاريخ 

والذي افتتحه األستاذ 

الدكتور عقيل يحيى هاشم 

األعرجي رئيس جامعة 

بحضور مستشار دولة رئيس الوزراء الدكتور وليد الحلي والسيد محافظ نينوى ورؤساء الحمدانية و 

جامعات الموصل ونينوى والتقنية الشمالية وتلعفر وكلية النور الجامعة وبمشاركة عدد كبير من الباحثين 

 في شتى االختصاصات العلمية واالنسانية وجمع غفير من الضيوف.

  

 

من ضمن البحوث التي شاركت بالمؤتمر البحث المقدم من أ.م.د. مالك حسين خضر وباالشتراك مع 

 الباحثة أ.م. هناء نافع عزيز والموسوم 
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“Uranium Content Measurement of Some Soil Samples in North of Nineveh Province” 

 نينوى وتقييم محافظة شمال في التربة عينات بعض في اليورانيوم نسبة والذي تناول قياس

 التربة في المشعة النوى من اإلشعاعي النشاط مستوى فحص خالل من الطبيعي لإلشعاع التعرض

ا هنإحيث  .كميتها في واهمية التحكم  في كبير بشكل اليورانيوم يتنوع الجيولوجية المواقع على واعتماد 

وكانت النتائج ضمن الحدود  .CR-39 النووي االثر كاشف باستخدام اليورانيوم مستوى قياس وتم . التربة

 المسموحة عالميا.

  

وشاركت الباحثة أ.م. منى يوحنا صليوه ببحث من خالل االشتراك مع الباحثين  : إيناس غازي يونس 

من كلية طب االسنان والباحث د. اياد جياد جرجيس من كلية العلوم قسم الفيزياء وكذلك االستاذ عامر 

 طاقة من كلية طب االسنان في جامعة الموصل  ، والبحث كان عنوانه : 

 االسنان " غسل عملية في المستخدمة السوائل لبعض السطحي التوتر قيم " تحديد

 من االسنان تعقيم في المستخدمة السوائل لبعض السطحي التوتر قيم تحديد البحث هذا في تم

 النحو اآلتي : على السوائل تلك وكانت ترتيب التسوس من االسنان وتنظيف حفر عملية بعد البكتريا

 بتراكيز مختلفة(. تايت -وماء صابون –ماء محاليل, الزايلوكايين, الفموي الغسول, الكلور, المقطر الماء)

 وتنظيف حفر عملية بعد االسنان في الموجودة البكتريا على القضاء في تستخدم  السوائل وهذه

 الشد قيم معرفة خالل من االسنان في نقطة ابعد الى التغلغل على قابليتها حيث من االسنان
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 للسائل السطحي الشد قيمة قلت كلما انه لدينا المعروف إن من اذ السوائل لتلك السطحي

  مسافة. ابعد  الى يتغلغل سوف النه افضل تعقيم على يعمل فانه المستخدم

  

أ.م. اطياف الرواس  الباحثين مع باالشتراك صليوه يوحنا منى. م.أ والبحث االخر الذي قدمته الباحثة

الموصل ود. نجيب منصور نوح من قسم  كلية طب االسنان في جامعة محمد حمام من وم.م. فاتن

 الفيزياء بجامعة الحمدانية ، بعنوان :  

“Characterization of GaAs nanoparticles by Laser Ablation dispersed in Acetone” 

 من الغاليوم لزرنيخيد نويةالنا للجسيمات الضوئية والثوابت البصري النطاق فجوة البحث هذا يوضح 

 عن األسيتون في مغمور صلب GaAs هدف من LAL بتقانة السوائل في بالليزر االستئصال خالل

 نبضة ،( HUAFEI نوع) نانومتر 1064=  64 عند YAG ليزر يعمل: Nd Pulsed باستخدام التشعيع طريق

 األسيتون في المغمورة GaAs ألحماض البصرية الثوابت صنع تم. هرتز 10 وتردد العرض ثانية نانو 7

 تتزايد اإلرسال أطياف أن وجد لقد(. نانومتر 1200-300) المرئية/  البنفسجية فوق األشعة منطقة في

 ومعامل االنقراض ومعامل البصري االمتصاص معامالت تنخفض بينما ، الموجي الطول بزيادة

 . االنكسار

كما شارك الباحث م. م. عبدالرحمن اسماعيل احمد مع باحثين من جمهورية روسيا االتحادية ببحث 

 عنوانه 
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“Porous materials based on biocompatible compound (PVP/HA) for bone reconstruction and repair” 

ات هيدروجين االمونيوم تناول البحث عملية الترسيب الكيميائي لمحاليل نترات الكالسيوم وفوسف 

 PVPوبولي فينيل بيرولدين  HAوتصنيع مركب نانوي مكون من الهيدروكسيباتيت  PVPفي محلول 

 كمركب متوافق حيويا العادة بناء العظام وترميمها. PVP/HAبنسبة 

 عبدالله. مبارك رياض. د .م.أ التربية كلية عميد السيد  المشاركة للباحثين شهادات هذا وقد وزع
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 بقلم م. فداء نوئيل عبد االحد              المحاضرات االفتراضية بديل عن القاعات الدراسية                  

ادى ظهور فايروس كورونا في الفترة االخيرة الى ظهور 

تسميات ومصطلحات جديدة في مجال التربية والتعليم مثل 

والمحاضرات االفتراضية  التعليم االلكتروني والتعليم المدمج

حيث اعتمد نظام التعليم المدمج في الجامعات العراقية على 

مبدأ اعطاء المحاضرات بشكل افتراضي لطلبة الجامعات بدل 

الحضور الى الكليات والتعرض لخطر العدوى بالفايروس الخطير لذا كان البد لنا من تسليط الضوء على 

  تمثل محور العملية التعليمية في الوقت الحاضر.مفهوم المحاضرات االفتراضية كونها 

أو ما يطلق عليه الفصول اإللكترونية أو الفصول الذكية أو فصول  االفتراضيةالمحاضرة  

الشبكة العالمية للمعلومات هي عبارة عن بيئة للتعليم المباشر أو غير المباشر ،و يمكن لهذه البيئة أن 

الولوج إليها أيضا عبر بوابة أو استنادا إلى برامج تتطلب التحميل و تكون معتمدة على الويب كما يمكن 

تمكن المعلم من شرح الدرس في واقع افتراضي يختاره ليتناسب مع الدرس المراد شرحه كما  التثبيت

المباشر مع طالبه و ارسال البيانات اليهم ويتمكن من جعلهم يتعايشون مع  هيقوم باالتصال شب

 ن.بزمان او مكان معي الدرس دون التقيد

 تتكون المحاضرة االفتراضية من المكونات اآلتية :

 خاصية التخاطب المباشر ) بالصوت فقط او بالصوت والصورة(.

 خاصية التخاطب الكتابي.

 السبورة االلكترونية.

 المشاركة المباشرة لألنظمة والبرامج والتطبيقات )بين المدرس والطلبة او بين الطلبة(.

 لملفات وتبادلها مباشرة بين المدرس وطلبته.ارسال ا

 خاصية استخدام برامج العرض االلكتروني.
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 خاصية استخدام برامج عرض االفالم التعليمية.

 خاصية عرض البيئات او المواقف المعينة.

 خاصية توجية االسئلة المكتوبة والتصويت عليها.

 خاصية ارسال توصيلة ألى متصفح لطالب واحد او اكثر.

 خاصية السماح لدخول اي طالب او اخراجه من الفصل.

 خاصية السماح للكالم او عدمه.

 خاصية السماح للطباعة او التخزين البيانات.

 خاصية تسجيل المحاضرة.

 

 االفتراضيةمحاضرات مزايا ال

ات االنخفاض الكبير في التجهيزات : فالفصول االفتراضية ال تحتاج إلى قاعات دراسية وال ساح. ١ 

 مدرسية وال مواصالت وأدوات مدرسية مكلفة

  بير من التالميذ والطالب دون قيود عمرية وجغرافيةكاستيعاب عدد . ٢ 

 . السرعة العالية في المتابعة واالستجابة المستمرة. ٣ 
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أن عملية التعليم لم تعد محصورة في توقيت أو مكان محددين أو مضبوطة في جدول صارم ، . ٤ 

 .التعليم في أي مكان وأي وقت دون قيودبل إمكانية 

 .ال تحتاج إدارة الفصول االفتراضية إلى مهارات تقنية عالية سواء من المعلم أو الطالب. ٥ 

إعفاء المعلم من األعباء الثقيلة بالتصحيح ورصد الدرجات والتنظيم ويتيح له التفرغ لمهامه . ٦ 

 .ه ،والتعامل مع التقنيات الحديثةالتعليمية المباشرة واالرتقاء بمستواه وتطوير

 :ف إلى المزايا السابقة مايلياويض 

 . مشاهدة شاشة المتعلم من خالل شاشة المعلم. ١ 

تبادل الشاشة ما بين المعلم والمتعلمين بحيث يستطيع المعلم أن يمكن المتعلم من مشاهدة . ٢ 

 .شاشته أو العكس

 .تى التحكم بالبرمجيات الموجودة على جهاز المتعلمالسيطرة على شاشة المتعلم بإيقافها وح. ٣ 

 . السيطرة على لوحة المفاتيح والفأرة ومنع المتعلم من العمل بها. ٤ 

 .نقل شاشة المتعلم المتميز لآلخرين،بحيث يستطيعون مشاهدة ما يعرضه من عمل متميز. ٥ 

المبرمجة على األقراص المضغوطة أو يمكن االستفادة من النظام في جميع المواد التعليمية . ٦ 

 . األفالم التعليمية

 . قدرة المعلم على تصميم برمجية تعليمية وتدريسها عن طريق النظام. ٧ 

لمختبر اللغة  ديالب انةيمكن لمعلم مادة اللغة اإلنجليزية والعلوم االستفادة من هذه التق. ٨ 

 .االنجليزية والعلوم بكامل إمكاناته

 التقليدية محاضراتاالفتراضية و ال محاضراتالالفرق بين  
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االفتراضية تشكل منافسا  قويا  لفصول الدراسة التقليدية التي اعتدنا عليها،  محاضراتأصبحت ال

  كما أنها تختلف عنها من حيث

االنخفاض الكبير في التكلفة وتغطية عدد كبير من التالميذ و الطالب في مناطق جغرافية مختلفة 

 .ت مختلفةوفي أوقا

 . تقليل األعباء على اإلدارة التعليمية

الكم الكبير من األسس المعرفية المسخرة للقاعات االفتراضية من مكتبات و موسوعات ومراكز 

 .البحث على الشبكة

  االفتراضية فتح محاور عديدة في منتديات النقاش في حجرة الدراسة 

 .عملية التعلم لم تعد محصورة في توقيت أو مكان محددين أو مضبوطة في جدول ثابت 

 .التفاعل المستمر و االستجابة و المتابعة المستمرتان من اإلدارة 

 FEED BACK الحصول على المعلومات المرتدة وتحليلها 

االهمية الكبيرة للمحاضرة االفتراضية ولكن شريطة ان تتوفر كافة  يتبينالل ماسبق من خ

المستلزمات المطلوبة من شبكة انترنت ممتازة وحواسيب ذكية وغيرها من الوسائل الحديثة التي تخدم 

 عملية التعليم عن بعد.   

 

 

 

 

 

https://www.new-educ.com/the-best-free-tools-for-cooperation-default-elearning
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دراسة  -المخيم الكشفي في الحدباء      

 الشارة الخشبية

 

 ا.د امال نوري بطرس بقلم

بعد ما عادت مدينة الموصل للحياة 

انبثق شعاع االمل في مخيم الحدباء 

ن يفقد شهد استقبال اكثر من ست

دارسا من مختلف اطياف العراق 

للجمعيات الكشفية االهلية لدراسة 

 ، الشارة الخشبية في هذا المخيم

بتاريخ  وخالل جولتنا االستطالعية

ة من بشخصية بارزالتقينا  4/5/2021

العالي والبحث  هو القائد عبد الكريم حنون حسين مدير التربية الكشفية  في وزارة التعليم الحضور

على في التدريب  وسكرتير عام جمعية الكشافة العراقية وقد تكلم عن مدى استفادة الدارسين  العلمي

شفية بين القادة خاصة وانهم من تبادل الخبرات الكهو  كان الهدف االساس  ، إذالشارة الخشبية 

منها لها تقاليدها وعاداتها الخاصة بها وقد ذكر ان في مثل هذه محافظة  محافظات مختلفة وكل 

الدراسات الخشبية توسع قاعدة القادة الحاصلين على وسام الغاب ) الشارة الخشبية ( حتى يكونون 

والمؤسسات  والجمعيات  االهلية بشكل منتظم  قادة  مؤهلين  لقيادة  الكشافة العراقية  في الهيئات

 ونموذجي.

صعوبات في اقامة المخيم وخالل تطبيق ثمة  ك لهنا تهل كانهنا  نفسهوالسؤال الذي يطرح 

البرامج المعدة مسبقا لمنهاج  دراسة  الشارة الخشبية  ونحن نعيش هذا  الظرف الطارئ بفايروس 

في وقد روعي ذلك المشاركين والمشاركات  لمحافظة على سالمةكورونا ؟ ان التحدي االكبر هو كيفية ا

ظل استخدام العادات الصحية السليمة مثل التباعد  الجسدي واالجتماعي  ومراعاة  الظواهر الصحية 

لجنة تنمية  هاعدتقد  التي تؤكد عليها الجهات الصحية  العالمية. و ان برنامج  دراسة الشارة الخشبية 
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جميع جوانب البيئة والتدريب التي من شأنها صقل مواهب  ةة  في الجمعية مع مراعاالقيادات الكشفي

 القادة والقائدات المشاركين بهذا التتويج .

للعنصر النسوي  حصة في المشاركة  فقد اخذت بنظر االعتبار عند التخطيط لهذه الدراسة  توكان

لها فقد شاركت دارسات من جمعيات كشفية جميع االحتماالت، ولكن الثقة للقادة المعدين كانت في مح

مختلفة واثبتت دور المرأة العراقية في مثل هذه النشاطات. واخيرا البد ان نشير الى ان الغرض من 

الجامعات العراقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنها جامعة  فادةهذه الدراسة ايضا هو ا

مدير قسم النشاطات الطالبية االستاذ الدكتور  إذ أسهمت فيهالة فاع لهم مشاركة  تالحمدانية فقد كان

توسيع قاعدة القادة الكشفيين وتفعيل ادوار الكشافة  مشاركتها في امال نوري بطرس من خالل

 العراقية في الجامعات العراقية لغرس اهداف ومبادى الكشافة.

 التألقلمخيم التوفيق والنجاح وللقادة المحاضرين انا لجميع الدارسين داخل ؤوفي ختام اللقاء كان دعا

 واالبداع.
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 حبيب احمد بشرىا.م.د. بقلم:  أطياف طبية

 Autism -التوحد  

التوحد هو اضطراب ملحوظ في النمو العصبي، يظهر 

ا دون  ا ثابت  للمرة األولى في مرحلة الطفولة، ويتبع مسار 

ا بعد عمر ستة أشهر، سكون. تبدأ األعراض الصريحة  تدريجي 

وتثبت في عمر عامين أو ثالثة أعوام، وتميل إلى 

االستمرار خالل مرحلة البلوغ، على الرغم من أنها في كثير 

ا أو ضآلة. ويتميز المرض بوجود ثالثة أعراض محددة: ضعف في  من األحيان تظهر في شكل أكثر فتور 

امات وأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة. وهناك جوانب التفاعل االجتماعي، ضعف في التواصل، واهتم

 .أخرى شائعة مثل وجود نمط معين في تناول الطعام، ولكن ال يعتبر ذلك عامل لتشخيص المرض

ا ما  يعاني المصابون بالتوحد مشكالت اجتماعية، وغالب 

ا منه. ا مفروغ   ينقصهم الحدس الذي يعتبره الكثير أمر 

غير العادية بوضوح في مرحلة وتظهر التنمية االجتماعية 

ا  الطفولة المبكرة. ويظهر الرضع المصابين بالتوحد اهتمام 

أقل تجاه المؤثرات االجتماعية، ويبتسمون وينظرون إلى 

اآلخرين بشكل قليل في كثير من األحيان، وقليال  ما 

بشكل ملفت للنظر ويختلف األطفال الصغار الذين يعانون من التوحد  عند سماع أسمائهم. نيستجيبو

عن غيرهم، فعلى سبيل المثال، يقل عندهم التواصل عن طريق العين وال ينتبهون ألخذ دورهم أثناء 

عن أنفسهم،  الكالم للتفاعل مع اآلخرين. وليست لديهم القدرة على استخدام الحركات البسيطة للتعبير

ما يظهر األطفال المصابون الذين وقليال   ،ومثال على ذلك، عدم استطاعتهم اإلشارة إلى األشياء

سنوات القدرة على الفهم االجتماعي، واالقتراب من اآلخرين من تلقاء  5إلى  3يتراوح عمرهم بين 

أنفسهم، وتقليد الرد على االنفعاالت، والتواصل بشكل ال شفهي، والتناوب مع اآلخرين. ومع ذلك، 

 سية. فإنهم يكونون روابط مع من يقدم لهم الرعاية األسا
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ويعاني األطفال المصابون بالتوحد بشعور قوي 

ومتكرر بالوحدة، وذلك مقارنة مع أقرانهم غير 

المصابين، على الرغم من االعتقاد الشائع بأن األطفال 

 تأثبت المصابين بالتوحد يفضلون أن يكونوا بمفردهم.

الدراسات أن تكوين الصداقات والحفاظ عليها يصعب 

ن. فبالنسبة لهم عدد األصدقاء، على هؤالء الُمصابي

وليس نوعية الصداقة، يجعلهم يشعرون بالوحدة. فالصداقات الفعالة، مثل التي تتكون عن طريق 

 .الحفالت، قد تؤثر في حياتهم بشكل أعمق

هناك العديد من التقارير القصصية، ولكن القليل من الدراسات المنهجية، المتعلقة بأعمال العنف 

تي يرتكبها األفراد المصابون بالتوحد. وتشير البيانات المحدودة إلى أنه في حالة األطفال والعدوانية ال

الذين يعانون من اإلعاقة الذهنية، يرتبط التوحد 

 بالعدوانية وتدمير الممتلكات، ونوبات من  الغضب.  

ويمكن أن توجد اختالفات في التواصل منذ السنة 

مل تأخر االستجابة، األولى من عمر الفرد، ويمكن أن تش

واألنماط الصوتية التي لم يتم تزامنها مع من يقوم 

برعاية المريض. وفي السنة الثانية والثالثة، يصدر 

ا ساكنة،  ا، وحروف  ا متنوع  األطفال المصابون هذيان 

ا مع الكلمات، واحتمالية طلبهم شي ا؛ فإيماءاتهم أقل اندماج  ا وتنوع  ما أو  ا  ئوكلمات، وعبارات أقل تواتر 

ا ما يكررون الكلمات التي يقولها اآلخرون.  تبادلهم خبرات مروا بها تكون قليلة، كما أنهم كثير 

من الُمفترض أن يكون هناك سبب مشترك بين المستويات الوراثية، والمعرفية، والعصبية يؤدي 

اب معقد له جوانبه إلى ثالوث أعراض التوحد المميزة. ومع ذلك، هناك شك متزايد أن التوحد هو اضطر

ا في كثير من األحيان وللتوحد أساس وراثي قوي، على  .األساسية ولها أسباب واضحة والتي تحدث مع 

الرغم أن جينات التوحد معقدة وأنه ال يتضح ما إذا كان يمكن تفسيره عن طريق الطفرات النادرة بالغة 
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المشتركة. وتنشأ درجة من التعقيد بسبب  األثر، أم عن طريق التفاعالت النادرة للمتغيرات الوراثية

 التفاعالت بين جينات متعددة، وبسبب البيئة. 

وتشمل العوامل البيئية التي قيل إنها تساهم في أو تؤدي إلى تفاقم التوحد، أو قد تكون هامة 

 في البحوث المستقبلية، بعض األطعمة، واألمراض المعدية، والمعادن الثقيلة، والمذيبات، وعوادم

الديزل، والكلور، والفثاالت والفينوالت المستخدمة في المنتجات البالستيكية والمبيدات الحشرية، 

 ومثبطات اللهب المبرومة، والكحول، والتدخين، والمخدرات.

ا للعديد من اضطرابات الدماغ األخرى، مثل  وخالف 

الشلل الرعاش، ال توجد آلية واضحة للتوحد سواء في 

الخلية، أو على مستوى النظم ,ومن غير المعروف الجزيئية، 

ما إذا كان التوحد عبارة عن اضطرابات قليلة ناشئة من 

الطفرات المتقاربة على عدد قليل من المسارات الجزيئية 

 المشتركة، أو أنه )مثل اإلعاقة الذهنية( عبارة عن مجموعة كبيرة من االضطرابات لها آليات متنوعة.

ينتج عن عوامل النمو التي تؤثر على العديد من أو جميع أنظمة الدماغ الوظيفية،  ويبدو أن التوحد 

وتشوش على توقيت نمو الدماغ أكثر من اإلنتاج النهائي. وتشير دراسات التشريح العصبي والروابط 

بالماسخات، بقوة إلى أن آلية التوحد تشمل تغير نمو الدماغ بعد الحمل بوقت قصير. ويبدو أن هذا 

لوضع الشاذ يبدأ في تكوين سلسلة من أمراض الدماغ تتأثر بشكل كبير بالعوامل البيئية. وبعد الوالدة ا

فقط، تنمو أدمغة األطفال المصابين بالتوحد بشكل أسرع من المعتاد، ثم تنمو بشكل عادي أو بطيء 

ا ما إذا كان النمو الزائد يحدث في جمي ا في مرحلة الطفولة. وليس معروف  ع حاالت األطفال نسبي 

المصابين بالتوحد أم ال. ومن الواضح أنه في مناطق الدماغ ينمو الجانب العصبي المعرفي بشكل 

 ملحوظ ومرتفع. 

ويمكن أن تساعد برامج التعليم المستمرة والعالج السلوكي في مرحلة مبكرة األطفال على 

ا ما تحسن األداء وتقلل شدة األعراض اكتساب الرعاية الذاتية واالجتماعية، ومهارات العمل، وغالب  

وسلوكيات عدم القدرة على التأقلم؛ وتعتبر اإلدعاءات بأن التدخل يبدأ في سن ثالث سنوات غير موثقة 
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وغير حاسمة. وتشمل المناهج المتاحة تحليل السلوك التصنيفي، نماذج تنموية، تدريس منظم، معالجة 

عية، والعالج المهني. وهناك بعض األدلة التي تثبت أن التدخل الكالم واللغة، معالجة المهارات االجتما

ساعة إسبوعيا لسنوات عدة هو العالج السلوكي الفعال لبعض  40إلى  20السلوكي المبكر من 

 .األطفال المصابين بطيف التوحد
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 العميد للشؤون العلميةمعاونة  –م. سناء خضر يوسف  كلية االدارة واالقتصاد ...... مسيرة عطاء ال ينضب

لطالما كانت االزمات حالة طبيعية تشهدها البشرية ، وفي هذه االزمات تظهر مدى قوة وقدرة 

الدول والمؤسسات واألفراد ، وما قصتنا في جامعة الحمدانية عامة وكلية االدارة واالقتصاد بخاصة مع 

الكلية وبفضل التخطيط المنهجي السليم  جائحة كورونا اال مثال على هذه القوة والقدرة التي كرستها

والتنفيذ االستراتيجي الفاعل الذي شارك فيه الجميع  ، تمكنا من تنفيذ خطتنا في هذه االزمة محيلين 

اياها الى فرصة راكمت على منجزات الكلية ، بدليل استمرار عملية التعليم فيها بخطى راسخة دون أن 

 ية تعطلت معها الكثير من القطاعات وتأثرت سلبا باعتبارها االكثر تضررا .تتأثر بما خلفه الوباء من أثار سلب

 

في كلية االدارة واالقتصاد نثرنا قصص النجاح ، فكان التعلم فيها عن بعد ، انتظم فيه الطالب       

واالستاذ ، هذا النجاح ليس اال امتداد لنجاحات 

عديدة شكلت حافزا لنا اليوم أكثر من اي وقت 

مضى لمواصلة القصة التي جسدناها جميعا 

متقدمة كأسرة واحدة لضمان الريادة وتبوء مراكز 

 في مصاف الكليات المحلية والعربية 

وفي خطوات متسارعة نحو تحقيق الرصانة       

العلمية ، اعتمدت الكلية مبدأ اساسا ومنهاجا 

واضحا  في التواصل العلمي مع مستحدثات العلم والتكنلوجيا ، فهي تشق خطاها بسرعة عبر اندماجها 
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يمية من مؤتمرات وبحوث ، واينما وجد قبس للعلم في وحضورها الفاعل في المحافل المحلية واالقل

هدف اساسي كانت نتائجه تصاعد ونمو كبير لنشر البحوث العلمية في المجالت المحلية والدولية 

المحكمة ، مع تبنيها لمشروع البرنامج الحكومي ومنذ انطالقه في قطع خطوات اساسية وهامة لتنفيذه 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوجهاته في تبني معايير  وفق محاور عمل وآليات تعتمد رؤية

الجودة والرصانة ، اتاح الفرصة إلرساء اسس المشاركة في بناء صروح تربوية وعلمية ، وهذا ما جعل 

سعينا نحو التطوير المؤسسي جادا وحثيثا ، والذي ال يمكن ان نحققه اال بتكاتف ايادي هيئة التدريس 

 فاعلة لكادرنا الوظيفي .والمساهمة ال

من هذا المنطلق دأبت مجالس الكلية   

واالقسام العلمية على عقد جلساتها 

الحضورية وااللكترونية فضال عن اجتماعات 

موسعة على مستوى التشكيالت العلمية 

واالدارية لضمان ديمومة العمل وتحقيق 

اهداف الكلية في تطويق اثار ومخاطر 

 جائحة كورونا .

في السياق نفسه ، لم تدخر الكلية جهدا في توفير كل متطلبات االستمرار في النجاح من دعم و    

معنوي لعضو الهيئة التدريسية واالدارية والطلبة لضمان الحفاظ على السمعة المتميزة لها ، مع 

االداء وتحديد  مطالبة الجميع بالمواظبة على االداء العالي من منطلق االلتزام باستراتيجية الكلية لقياس

نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة واستثمارها بما يخدم المسيرة العلمية ، وحتى تنجح في دورها 

بالمشاركة في عملية البناء ، بضرورة ان تشيع اجواء وفضاءات تحترم التعددية التي يجب ان تكرس لدى 

ر مما يزيد من مسؤوليتها في ضرورة النجاح الجميع عبر قبول واحترام االخر ، بعدها منارة علم ومنبر تنوي

 في هذا المضمار .
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وبخطى واثقة واصلت الكلية السعي لتطوير الكفاءة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية وفق      

معايير الجودة واالعتماد االكاديمي للوصول بالكوادر التعليمية الى مستوى التميز لالرتقاء بالمسيرة 

 ماشى ايضا مع خطة الكلية االستراتيجية لألعوام القادمة .العلمية ، وبما يت

وبهدف اكساب اعضاء هيئة التدريس معارف جديدة في التقانات الحديثة ورفع قدرات الطلبة ،      

استمرت الكلية في عقد الورش واللقاءات والدورات التدريبية ، واالشتباك االستراتيجي من خالل عقد 

القرار لتشخيص ادارة االزمة وتأثيراتها على كل االصعدة ، جرى خالل اللقاءات ندوات معممة مع اصحاب 

التأكيد على ضرورة االستفادة من المصادر التعليمية المفتوحة والمساحات واسعة النطاق عبر االنترنت 

 لتعزيز المحتوى التعليمي للطلبة ، فضال عن إغناء محتوى المواد التعليمية المقدمة لهم من خالل

تطبيقات تفاعلية على االنترنت حتى تكون مناسبة لألهداف التعليمية بكفاءة عالية ، وبالرغم من 

االمكانيات المتواضعة ، حاولت جاهدة تعزيز البنية التحتية من برمجيات وادوات لتلبية احتياجات الطلبة 

 واعضاء الهيئة التدريسية واالدارية في ممارسة كافة المهام المطلوبة . 

 

واليوم ومع قرب االمتحانات االلكترونية والحضورية لنهاية الكورس االول وبدء توقف      

المحاضرات االلكترونية ، أكملت الكلية وبمساعدة كادرها التدريسي المتميز ، وايضا اصرار ومواظبة 

سب ، بل طلبتها ، المنهاج الدراسي المقرر لهذا الكورس من محاضرات نظرية وعملية ، ليس هذا فح
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بدأت بإعداد الورش التدريبية الخاصة باالمتحانات وفق احدث المنصات االلكترونية لتشارك فيها 

 التدريسيين والطلبة من اجل عبور مرحلة االمتحانات بنجاح كما عبرنا المراحل السابقة .

، وان يعيننا وختاما ... أسأل الله تعالى ان يوفق الجميع لكل خير وان يحفظهم من كل مكروه      

جميعا على اداء هذا العام الدراسي بنجاح متميز يليق باسم جامعتنا المعطاء وكليتنا الحبيبة ، وان يوفق 

 كل من اسهم في انشاءها وجعلها في المكانة العلمية التي نطمح اليها لتستمر عطاءا واشراقا .

 قدير ءشيانه على كل 
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