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 ةرقاا  االجلال  للجليةة للراليةخارطة لال

 يم رئةس للتلايا أ. د هاني صباي آل يونساا                           

الشك إن للجلال  للريجةة هي للوسةية للفضيى لالرقاا  

لنشا للوعي للريجي  ةة ألنها للولسطة لألولىليلامرا  للرالي االجستوى للريجي

، للريجي ألساقذة وااحثي لللامرة  للجربا عن للنتاجللوجه فهي وللثاافي ليلامرة 

 ليلامرة أيضا ال سةجا من خالل يةاسها شا عيى للجستوى للريجيمن ثم فهي قؤ

انظةالقها من لللامرا  لألخاى فضال عن للجكانة للتي يجكن أن قيربها للجلية في 

يب للتصانةف للدولةة وللجليةة ، لذلك  فإن إغقرزيز وقاوية مالقب لللامرة في 

را  وحتى للجستلدثة منها قسرى إلى لمتالك ملية عيجةة خاصة وملكجة لللام

 جليةجهودها من لجل قطويا هذه لل قاوم انشا ومتاارة الوث قدرسةةها وقبذل كل

وإكسااها للجةزل  للخاصة للتي قؤهيها 

لالنخالط في للجستوعبا  للرالجةة مجا يفتح 

 أمامها لفايا أوسع لالنتشار للريجي للسايع .

إن لللامرا  للراليةة وعيى للاغم من كل 

لللهد للجبذول لتطويا مخاجا  لللامرة 

للجلال  للتي قتكفل  إال أن كافة للريجةة

متأخاة عن مولكبة للتطور لللاصل في  انشا للنتاج للريجي لجنتسبةها ، ما زللت

لال  عيى للاغم من عالية كثةا من لللامرا  ومن ثم عا لية للج للجلاال  لألخاى 

زللت قفتاد إلى أيسط للجاوما   للريجةة للتي أصدرقها ، ناول إن هذه للجلال  ما

للذي يالعي لالنتشار لألوسع رالجي شأنها قثبةت دعائم للنشا لل للريجةة للتي من

اغةة  تاحةمن لإلمكانا  لاللكتاونةة للجعيى مستوى للرالم ومن ثم للإلفادة للولعةة 

 للوزلرة كانت يد فتلت يناة خاصةأن ر للولسع عيى للاغم من للتوزيع للسهل ولالنتشا

الستةراب  للجلال  لألكاديجةة للريجةة ( –ومويرا للكتاونةا أسجتها ) للراليةة 

للجلال  للراليةة للجلكجة مجا سهل عيى لالساقذة وللباحثةن أما لعتجادها في 

يجكن أن يدفع االجلال   لذيل إذن ما.لألرشةفةة وفي للتايةا  للريجةة للتوثةاا  
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، وما للناطة  أخاى أكثا قطورل للراليةة إلى آفاق

للتي يجكن أن ننطيق من خاللها لتبني أفكار يجكن 

 ل عيجي وصلةح في وضع  خارطةأن قسهم اشك

وأكاديجةة قتبناها لللامرا  لغاض قطويا للجستوى 

فضال عن للشاروط للريجةة للتي  للريجي لجلالقها 

واغةة زلرة الستلدلث للجلال  للريجةة وضرتها للو

يطع للطايق عيى كل للجلاوال  للتي قلاول أن 

ث للرالق ومن حلثاني سنفتاض إن للباقضع للنتاج للريجي للراليي في للجستوى ل

خالل ما يادمه من مستوى عيجي الثي متطور يجكن أن الد اسهولة مكانته 

للنشا للرالجةة لذلك سنتبنى للريجةة في مستوعبا  للصف لألول لجستوعبا  

ملجوعة للخطول  من شأنها إنشا  ملية عاليةة قتجةز اجولصفا  عالجةة يادرة عيى 

 لستةراب للفكا للناجز وللجتوثب ليباحث للراليي :

 ( ISSNلوال : للايم للدولي  ) 

، لكن من أجل لللصول  ةسهي تيد قكون عجيةة لللصول عيى للايم للدولي لةس

عيى مصدليةة عيةا ليجلية ومن أجل قثبةت لللق للريجي وللشاعي ليباحث للراليي 

اغةة لللفاظ عيى حاوق منشوره الاد من اذل ارض لللهود في للتولصل مع و

،  لجلية ولللامرة وللجلارين للجنظجة للرالجةة وقزويدها ابرض للبةانا  للخاصة عن ل

ةة للجلية ومولعةد للنشا فةها إلى غةا ذلك من للجريوما  للتي فضال عن قثبةت نوع

من شأنها أن قلاق للاضا لدى لللهة للجانلة ومن ثم لللصول عيى للايم للدولي ، 

وللايم للدولي هو من للخطول  لألولى للتي يد قوصل للجلية إلى مستوعبا  

 .لسكواس فضال عن للجرايةا لألخاى للجتججة لرجيةة لالنخالط 

 ثانةا :أعضا  هةئة للتلايا

للجكيفون اجتاارة لمور للنشا غي للجلية  لالساقذة من ذوي لأللااب للريجةة و وهم

ص للبلث ومتاارة كل للتفاصةل للجترياة ارجيةة للنشا في للجلية منها لختصا
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للريجي  ىولختصاص للباحث وللجستو

ومدى مراللته لجشكية عيجةة يائجة ومن 

ياود كل ،  في للجلية  ثم صالحةة للنشا

هؤال  لستاذ يتجتع اكل للجؤهال  للريجةة 

للتي قؤهيه لاةادة هذه للجلجوعة ويلب أن 

خاصة كجا أن ألعضا  هةئة مثبتة ااولنةن يكون أعالهم لابا ، إذ إن له صالحةا  

عيى مستوى للوليع أثنا  لالجتجاع للدوري للخاص  يلصل قطبةاها للتلايا صالحةا 

، وقشتاط كثةا  ، حةث يتم قوزيع للجهام وللجسؤولةا  عيى للوجه لألمثل   االجلية

من للجلال  أن يكون عضو هةئة للتلايا من لالسجا  للالمرة في ملال لختصاصه 

فضال عن ،  ؤهية لينشا جويتجتع اإمكانا  كبةاة في فاز وقاةةم للبلوث للريجةة لل

للجلارين  من خارج للبيد ) عااا  سبة نيولنةن للنشا للرالجةة  قلتم أن قكون  أن 

أن قتااع و .وفي للتخصصا  للديةاة ومن لللامرا  للاصةنة حصال وأجانب ( عالةة  

 لصدلرل  للجلية للنة عيجةة لستشارية خاصة من للباحثةن للثااة .

 ثالثا : للجويع لاللكتاوني ليجلية 

من أجل ديجومة أعجال للجلية وساعة لنتشار للبلث وقخفةف لللهد عيى للباحثةن ، 

يلب أن يكون ليجلية مويع للكتاوني خاص اها ينشا لللهد للبلثي ألساقذة لللامرة ، 

ويشتاط في هذل للجويع أن يتجتع اإمكانا  قاتةة هائية قؤهيها لجنافسة موليع 

واتخصصاقهم صدلر ومتاارة للترايف االباحثةن للجلال  لألخاى من حةث لإلخالج ولإل

غالبا ما قيلأ للجلال  في هذه لللالة إلى لالسترانة ، إذ في للجوليع للرالجةة 

االشاكا  للرالجةة للجهجة في هذل للجلال ، وأحةانا قوفا ارض للجلال  إمكانة 

الجلية يتم للتولصل لاللكتاوني ليباحثةن  من لخالل إنشا  منصة للكتاونةة خاصة ا

من خاللها لستابال أعجال للباحثةن وقبادل لإلشرارل  للخاصة ااالستالم وللابول 

وهذه ال قلدث ملانا لذلك لشتاطت للوزلرة في أولى أولويا  لستلدلث للجلال  

وضع قخصةص مالي خاص ليجلية ، يوفا كل لحتةاجا  للجلية في دفع مستلااقها 



4 
 

االجوليع  للجالةة وال سةجا ما يتريق منها

لاللكتاونةة وأجو للخبال  وصافةا  للورق 

 وللطباعة .

 

 رلارا : دلر للنشا للرالجةة 

مسؤولةة مهجة قاع عيى عاقق للجسؤولةن عن ر للنشا للرالجةة ونخالط في دلالإن 

، ألن كل هذه للجلال  قشتاط يولعد خاصة في حال لمتيكت للجلية  لصدلر للجلية 

هذه للجولصفا  يلق لها لالنخالط في هذه للدور وأهم هذه للشاوط حصول للجلية 

عيى للايم للدولي فضال عن لالمور للتي ذكاناها آنفا ، 

حةث قشتاط دور للنشا موضوعا  الوثها عالوة عيى 

في ملال و جديدة وثها للرالجةة أن قكون موضوعا  ال

أن ، فضال عن إجال ل  قانةة أخاى قتجثل في للتخصص 

قبةن للجلية طاياة لستالم للبلوث وكةفةة كتااتها 

عالوة . وطالئق قاةةجها وخطول  يبول للبلث ونشاه 

 عيى ذلك قلتم دلر للنشا للرالجةة 

 فورمة نشا عالجةة خامسا :

ى مستوى للنشا من أكثا لألمور للتي قثةا إشكالةة عي

ار للرام أي قفصةل للرالجي للفورمة للخاصة لو لألط

يولعد وشاوط  وثجة ولجهة للبلث في للجلية وقشكةل 

للرنولن حةث  كتااة للبلث في للجالحل للجختيفة منل

وللترايف االباحث من  وللكيجا  للجفتاحةة للجادمةو

 خاقجة وللخالل وسائل للتولصل للخاصة اه ولإلشارة إلى 

 .لألدول  وطاق للرجل 
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 سادسا : للتوصةا  

لحتساب درجة للبلث للجنشور في للجلال  للراليةة يلب في للتايةا  للريجةة  -1 

  للريجةة للرالجةة  ال( درجة وللجل 20عيى لسكواس )  مولزية لدرجة للبلث للجنشور

في للجالقب ( درجة وادون فاق اةن للدرلسا  لالنسانةة وللدرلسا  للريجةة أو 15)

 للريجةة .

(  درجة ليباحث للذي ينشا في ملال  لسكواس عاليةة لنصافا ليباحث  30قجنح ) -2

 .  للجنخاطة في للتصنةفا  للرالجةة للرالق وليجلال  للراليةة
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 2021لذلر  31-30يفتاة من لمن ويائع للجؤقجا للريجي للثالث للامرة لللجدلنةة 

 كاومي عجار ييدلم.                                      ملور للدرلسا  للتااوية وللنفسةة

حةث كان ليدرلسا  للتااوية وللنفسةة نصةب في لعجال للجؤقجا 

شارك للرديد من للباحثةن  لذ ،للريجي للدولي للثالث للامرة لللجدلنةة

فاد  ،من مختيف لللامرا  للراليةة في قاديم للبلوث للخاصة في هذل للجلور

للبلوث حاال  وظولها قااوية ونفسةة مهجة ولجختيف للفئا  من طيبة  قناولت

للتااوية من مدرل  لللامرا  وقالمةذ للجدلرس وكذلك للراميةن في للجؤسسا  

كذلك كان هنالك الوثا في للتااةة . ليضا وللراميةن في للتااةة وللتريةم جدلرسلل

للرديد من لساقذة يسم  ةشاركم فضاًل عن  ،ضجن للجلتجع للراليي ولساسةاقها

للريوم للتااوية وللنفسةة في منايشة للبلوث للجادمة مجا لغنى ذلك من نتائج 

يد شارك ليضا ارضهم في للبلوث للجادمة ضجن لعجال وقوصةا  قيك للبلوث و

 للجؤقجا للريجي.

كان للبلث للجوسوم للتي قم منايشتها من ضجن للبلوث للجتجةزة ويد كان  

لالستاذ  (للردللة للتنظةجةة لدى مدياي للجدلرس لالعدلدية في ملافظة نةنوى)

للجساعد  للدكتور ملجد عيي عباس وللجدرس اةدل  مظفا للناةب حةث قناول للبلث 

لللانب لالدلري وللتنظةجي لدى مدرل  للجدلرس لالعدلدية في ملافظة نةنوى 

هذل للجصطيح لولهجةتها في لدل  للجؤسسا  للتااوية للجترياة االلانب لالدلري لجا 

ةة من لهم للاكائز للتي ياوم عيةها للرجل للجدرسي كون للردللة للتنظةجمن أهجةة 

لثا لستخدلم لستالقةلةة للتريم )كذلك قم منايشة للبلث للجوسوم   ،وللجؤسسي

للتراوني في خفض مستوى للايق في قريم مهارة لالرسال للجولجه من لالسفل 

ةاس في لالستاذ للجساعد للدكتور لنتظار فاروق لل (لدى طالبا  للجاحية لالعدلدية

لختصاص طالئق قدريس للتااةة للاياضةة وعيوم للاياضة حةث يرد للتريم للتراوني 

من للطاق للناجلة للجستخدمة في للتريةم ولثاها للكبةا في قريم ولكتساب 

للاياضي وقأثةاها عيى لللولنب للنفسةة  (حاكي – للنفس)للجهارل  في لللانب 

للتفكةا ماورل  )منايشة للبلث للجوسوم كجا ويد قم  ،وقخفةض للايق لدى للطيبة
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للجرافي وعاليته ااالحكام للخياةة لدى طيبة للجاحية لالعدلدية في كوردستان 

وكان ليجوضوع  ،لالستاذ للدكتور عجا لاالهةم عزيز وللسةد عز  جالل حسن (للرالق

 في منللتفكةا ما ورل  للجرا دلهجةة كبةاة في جانب عيم للنفس للجرافي حةث ير

 للتي قم عاضها ومنايشتها هوكذلك من للبلوث للجتجةزة  ،لعيى مستويا  للتفكةا

مستوى للتفكةا لاليلااي لدى عةنة من طيبة جامرة جدلرل في ظل )للبلث للجوسوم 

لالستاذ للجساعد للدكتور صةاح لاالهةم ياسم للشجالي ولالستاذ  (جائلة كورونا

حةث عد للتفكةا لاليلااي مهم جدل لدى  ،للجساعد للدكتور فاطجة يوسف للنلار

لالنسان وخاصة لدى للطيبة في ظل قفشي جائلة كورونا وقأثةا للواا  عيى لللانب 

للنفسي ليطالب وقفكةاه ولهجةة للجلافظة عيى للتفكةا لاليلااي ولالاتراد عن 

. ومن ضجن للبلوث للجشاركة في للجؤقجا للتشاؤم وللسيبةة في نفسةة لالنسان

لالثار لاليلااةة وللسيبةة للائلة كورونا عيى لالفالد )للبلث للجوسوم  اً أيض

لثار ليجدرس للجساعد سهاد حسن حسون وللسةد هادي حسن شويخ  (وللجلتجرا 

للراميةن في  كورونا من لللولنب لاليلااةة من زيادة للوعي للصلي وقجاسك جائلة

ت ليضا لللانب وللتأثةا وللتضامن اةن للناس وقناول للجؤسسا  وللجلتجرا 

  ادرلسة ارض للجتغةال للجتريقمنايشة للبلث  ، فضاًل عنللسيبي ليلائلة

مستوى لالحباط ومستوى للذل  لدى للتالمةذ كجا للنفسةة عيى للطيبة منها يةاس 

عولئق  في الثه لهم وقناول لالستاذ للجساعد للدكتور طه حجةد حايش للفهدلوي

كذلك فاد قناول للبلث للجوسوم  ،ع للجلتجع للرالييللتااةة ولثاها عيى ولي

للجهارل  للتدريسةة وعاليتها االاضا للوظةفي لجدرسي للتااةة للاياضةة في يضا  

لللجدلنةة ليست وريا  ريان لسلاق حةث قناولت لهجةة لكتساب مدرسي للتااةة 

حةث  ،يجدرسللاياضةة مهارل  للتدريس للفرال ومدى قأثةاها عيى للاضا للوظةفي ل

يرد للاضا للوظةفي من لهم لللولنب للتي قرزز للدلفرةة ولالنتاج ولالدل  للوظةفي 

للرالي لدى للجدرسةن وكان هنالك الوث قناولت لللانب لالجتجاعي ليضا منها جدلةة 

درلسة قليةيةة من  –للرالية اةن لليغة وللسيطة للسةاسةة في للجلتجع للجراصا 

اذ للدكتور حجدلن رمضان ملجد كذلك الوث قناولت ليضا منظور لجتجاعي لالست
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لللانب لالدلري وقاةةم لالدل  للجؤسسي لللكومي منها للبلث للجوسوم ب دور 

اطاية لالدل  للجتولزن في قاةةم لدل  للوحدل  لللكومةة : درلسة لستطالعةة الرل  

 عةنة من للراميةن في مدياية ايدية للناصاية .

 وث للجشاركةارض عناوين للبل

 لسم للباحث لسم للبلث  

للردللة للتنظةجةة لدى مدياي للجدلرس لالعدلدية في  -1

 ملافظة نةنوى

لالستاذ للجساعد للدكتور ملجد عيي 

 مظفا للناةب عباس و للجدرس اةدل 

لالستاذ للجساعد للدكتور ملجد عيي  للتلجل للنفسي لدى طيبة لللامرة -2

مائدة عباس و للجدرس للجساعد 

 ملجد عبد للكايم

لثا لستخدلم لستالقةلةة للتريم للتراوني في خفض مستوى  -3

للايق في قريم مهارة لالرسال للجولجه من لالسفل لدى 

 طالبا  للجاحية لالعدلدية

لالستاذ للجساعد للدكتور لنتظار 

 فاروق للةاس

 للتفكةا ماورل  للجرافي وعاليته ااالحكام للخياةة لدى طيبة -4

 للجاحية لالعدلدية في كوردستان للرالق

لالستاذ للدكتور عجا لاالهةم عزيز 

 وللسةد عز  جالل حسن اازنلي

مستوى للتفكةا لاليلااي لدى عةنة من طيبة جامرة جدلرل في  -5

 ظل جائلة كورونا

لالستاذ للجساعد للدكتور صةاح 

لاالهةم ياسم للشجالي ولالستاذ 

سف للجساعد للدكتور فاطجة يو

 للنلار

للجدرس للجساعد ماها سيجان  لالحباط لدى طيبة للثانويا  لالسالمةة -6

 ملةد

 وللجدرس للجساعد ياسا عناد كاظم

لالستاذ للجساعد للدكتور طه حجةد  عولئق للتااةة ولثاها عيى وليع للجلتجع للراليي -7

 حايش للفهدلوي

جدلةة للرالية اةن لليغة وللسيطة للسةاسةة في للجلتجع  -8

 درلسة قليةيةة من منظور لجتجاعي–للجراصا 

 لالستاذ للدكتور حجدلن رمضان ملجد

مفهوم للذل  لدى لالطفال للكورد في للجدلرس لالساسةة  -9

 في ماكز ملافظة للسيةجانةة

لالستاذ للدكتور عجا ياسةن مال 

 صالح ملجدلاالهةم وللست نزياة 

لالثار لاليلااةة وللسيبةة للائلة كورونا عيى لالفالد  10

 وللجلتجرا 

للجدرس للجساعد سهاد حسن 

 حسون وللسةد هادي حسن شويخ
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دور اطاية لالدل  للجتولزن في قاةةم لدل  للوحدل  لللكومةة :  -11

درلسة لستطالعةة الرل  عةنة من للراميةن في مدياية ايدية 

 للناصاية

للجدرس حسن طالب هاشم 

وللجدرس للجساعد موج عباس 

جاسم وللجدرس للجساعد عباس 

 هادي كاطع

للجهارل  للتدريسةة وعاليتها االاضا للوظةفي لجدرسي  -12

 للتااةة للاياضةة في يضا  لللجدلنةة 

 للست وريا  ريان لسلاق
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 وئةل عبد لالحدنم.فدل                    فرالةا  للجؤقجا للريجي للثالث في جامرة لللجدلنةة 

 

لستضافت جامرة لللجدلنةة ضجن فرالةا  مؤقجاها للريجي للثالث     

مستشار للسةد رئةس للوزرل  لشؤون ر ولةد عبد للغفار ملجد للليي للجستشار للدكتو

وللى لالن، لالمةن  2014ومنظجا  للجلتجع للجدني منذ للتااةة وللتريةم للرالي 

خبةال في  كانوللى لالن و 1989للرام لجؤسسا  حاوق لالنسان في للرالق منذ 

للى  2003حاوق لالنسان لااع يان، نائب لالمةن للرام لجؤسسة لالغاثة للخةاية منذ 

، مستشار 2014-2010يس للوطني للراليي ليدورة للثانةة منذ للالن، نائب في للج

، حاصل عيى شهادة للدكتورله في 2010-2006رئةس للوزرل  ليشؤون للريجةة منذ 

، لستاذ مساعد في كيةة للتااةة/ جامرة اغدلد، لستاذ زلئا 1977عام للكةجةا  للصناعةة 

الث. ويد قشافت لللامرة  100كتاب ومؤلف الكثا من  26في جامرة لندن، مؤلف لـ

ااالصغا  لجلاضاة يةجة من يبل للدكتور ولةد للليي كولحدة من لهم فرالةا  

للتااةة وللتريةم وللبلوث ثاوقنا للفريةة لينهوض للجؤقجا حةث كان عنولن للجلاضاة )

 اجستابل ايدنا ولستثجارلقه(

وللتريةم حةث قناولت للجلاضاة جولنب ومولضةع عدة قخص لهجةة للتثاةف  

في للرالم اشكل عام وفي للرالق اشكل خاص فاد ركز للجلور لالول ليجلاضاة 

عيى لاللتزلما  للجطيوب للتوعةة عيةها لينهوض االتريةم ويد لخصت هذه 

  :لاللتزلما  اجلجوعة نااط هي
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 حب للوطن. .1

 حب للريم وللتريم. .2

 لالخالق لللجةدة. .3

 للتراون. .4

 الدين وللجذهب وللاومةة.قلايم للتجةةز اةن للراليةةن ا .5

 للتفاؤل ولالمل االجستابل. .6

 

عن لحتالم يةم ومبادئ حاوق لالنسان حةث  للجلور للثاني ليجلاضاة كيمكذلك فاد ق

لن منظومة حاوق لالنسان قتكون من خجسة يةم هي للردل، ولالخالق، ولللاوق، 

ولللايا ، وللولجبا . كم قلدث  للدكتور ولةد من خالل ملاضاقه عن للتسامح 

للترايش للسيجي وكذلك للتسامح للديني ولحتالم ودعوة لالخوة لالنسانةة، و

اكل لشكاله ولنولعه، وللتأكةد عيى لاللتزلم  النزلهة وملاراة للفسادااللتزلم وضاورة ل

االاولنةن ولالنظجة للراليةة وللدولةة، ولكد عيى ضاورة لالهتجام ااالساقذة وللريجا  

ولالهتجام االبلث للريجي وقوظةفه لخدمة للجلتجع ومن لهم للخطول  للتي يلب 

 ، كونللرجل للسةاسي ولالنتجا ل  لللزاةة مرا  عنلاللرجل اها هو لاراد لل
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ه وللرجل مؤسسا  عيجةة والثةة هدفها للنهوض االجلتجع وانا هي لللامرا  

 متلضاة. وعيى لخالج لجةال مثافة ومتريجة 
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 درلسا  في للتااةة للبدنةة وعيوم للاياضة

 اطاس نوري لمال ل.د اايم                                                                                        

 للبدنةة للتااةة يسم شارك للاياضة وعيوم للبدنةة للتااةة في درلسا  ملور ضجن

 للامرة لالنسانةة ريومللو للصافة ليريوم للثالث للجؤقجا في للاياضة وعيوم

 ججةع في فراال دورل يربق زللتاوم كانت للتي للبدنةة للتااةة عيوم لن. لللجدلنةة

 للنشاطا  ااكورة كانتف لللامرة عادقها للتي وللجليةة للدولةة وللندول  للجؤقجال 

 للريجي للجؤقجا ، فضاًل عن 3/2016/ 10-9في عاد  للتي ( للدولةة للندوة) للريجةة

 اكل لالنسان ة الةا مباشا لرقباط له للاياضة وعيوم للبدنةة للتااةة يسم ، لنلالول

 للبلوث حزمة لنو ،لالنسانةة اااليسام اقبطوي للريجةة لاليسام من فهو ،جولنبه

 فرالة للجشاركة جريت لللجدلنةة للامرة للثالث ؤقجاجلل في يدمت للتي لريجةةل

 من ااحثةن من نخبةو للاسم في للتدريسةة للهةئة غالبةة فةها شارك فاد لياسم

 وللفسيلة للتدريس طالئق قخص منها متنوعة لختصاصا  يوف لخاى جامرا 

 جييلالكاد جانب لخذ  وليضا للنفسي ولللانب لالولةة ولالسرافا  لللاكي وللتريم

 للجشكية للريجةة لليلان للبلوث ججةع نايشت حةث وللتريةم للتااةة اودية يي

 . رصةنة عيجةة لاابأوا رلئع من لكثا اتنظةم مسباا
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للجشاركة في ملور للتااةة للبدنةة وعيوم للاياضة للبلث  ومن اةن للبلوث للجتجةزة

للجوسوم " درلسة ماارنة لجدى مرافة مدرسي للتااةة للاياضةة ومدرسي 

لالختصاصا  للرامة ليجبادى  لألساسةة لإلسرافا  لألولةة "  لإلستاذ للدكتور لمال 

 نوري اطاس وللسةد فالنس فوزي ليو

 

ي ومهم  في حةاة  كل لنسان وهو للتراف عيى فاد قناول للبلث جانب حةو

لإلسرافا  لألولةة للتي يد قناذ حةاة فاد في ويت ما، أيضًا كان من اةن للبلوث 

للتي لخذ  حةزل ولسرا في للجنايشة للريجةة  للبلث للجوسوم "  للجهارل  

للتدرسةة وعاليتها االاضا للوظةفي  لجدرسي  للتااةة للاياضةة  في يضا  

دلنةة " ليباحثةن  للجدرس للدكتور راةع حازم سيجان وللسةد ساالر خالد عبو، لللج

فباز  فةه للنتاجا  للوظةفةة لكل مدرس مبدع قأقي االاضا للوظةفي  لإليلااي، كجا 

سيط ملور للتااةة للبدنةة للضو  عيى الوث قلايبةة من اةنها للبلث للجوسوم "  لثا 

خفض مستوى للايق في قريةم لالرسال للجولجه لستالقلةة للتريم للتراوني في 

من لألسفل لدى طالبا  للجاحية لإلعدلدية " ليباحثة لالستاذ للجساعد للدكتورة لنتظار 

 فاروق للةاس.
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 قخص للي توصةا لل يدمت ايحضور شاركو للذين للباحثةن منايشة نهاية وفي 

 مةادين ججةع قخدم وللتي اها خذلال للاياضة وعيوم للبدنةة للتااةة في درلسا  ورلم

 لالنسان للفاظ لساسةة ماوما  يهف سعلولل للاياضة وعيوم للبدنةة تااةةلل عيم يف

 اسملل هذل لن وليضا ال اللجل كافة في لالستجالر عيى ويدرقه وادنه صلتة عيى

 تهارليلتصبح  جامرتنا لتادم سرىيو لالخاى ةةنسانولال للريجةة لاليسام كل دعمي

 وللرالم. للرالق جامرا  اةن قافاف
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 فرالةا  للجؤقجا للريجي للثالث في جامرة لللجدلنةة       

 د. راةع عيي زكا                                                     كيةة لالدلرة ولاليتصادل لاللكتاونةة ليسا لل

أيةجت قلت  مؤقجا جامرة لللجدلنةة للريجي للثالث وللتيضجن فرالةا  

ا ( وفي إطار منايشا  للبلوث للجساهجة في إختصاصا  شرار )مبدعون رغم للوا

لالدلرة ولاليتصاد، فاد قم عاض عدد من للبلوث عبا للفضا  للايجي من خالل 

د. راةع عيي زكا / رئةس يسم  جيسا  للجنايشة كاًل من . ويد قاأس  Zoomقطبةق 

وعضوية د. ججةية حجالن نامس. وكان من اةن للبلوث للتي قجت  إدلرة لألعجال،

دور للجولرد للبشاية وللجوسوم ) للكربي ناصا حجةد مةثم د.الث  منايشتها

ولنركاسها عيى للاطاع للفنديي / الث قطبةاي آلرل  عةنة من للراميةن لالدلريةن 

 (،  في عدد من للجنظجا  للفنديةة في اغدلد

 

 من خاللفي صناعة للسةاحة وللفندية ث أهجةة للجولرد للبشاية ويد لوضح للبل

أهجةة قخطةط للجولرد للبشاية  فضاًل عن لظهار قليةل للوظائف وقصنةفها وقاويجها

للاطاع أن  وحةث .للرامية في يطاعا  للسةاحة وللفندية اجختيف لقلاهاقهجا

يتاقب عيةه ضاورة درلسة  فإن هذل قادم خدما  غةا ميجوسة لزاائنها،  للفنديي

 للجتاحة قطويا للجولردللبشايةواجا يضجن  للجورد للبشاي للاائم عيى هذه للخدما 
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واشكل  ونوعاً  ل قلديد لللاجا  كجاً زيادة عدد للراميةن للكفؤين من خالو دقاليفن

 .مسبق

 للفندق، الةث ليراميةن في للتخطةط للجناسب يتبةن مدى أهجةة ومن خالل ذلك

اجا إلةهم وجريهم رلضةن ومتراونةن  للجوكولة اأدل  للجهاميستطةرون للاةام 

 .أعجال للفندق اكفا ة وفاعيةة يضجن إنلاز

 لالادلع دور  ) وللجوسوم عبةد غضاب عودة حسن د.وقم منايشة الث لخا ليباحث 

 للراميةن من عةنة آلرل  لستطالعةة درلسة / للفنديةة للخدما  جودة قلاةق في للتاني

 قلاةقويلاول للبلث  ،(لراةل ملافظة في للفنديةة للجنظجا  من عدد في لالدلريةن

مــن لجــل قبنــي  للفنادقللترـاون وللتنـسةق اـةن عـدد مــن لالنــشطة للجتدلخيــة فــي 

ولســتخدلم لالفكــار لللديــدة وللتطــورل  للتانةــة ااعتجاد لسالةب عجيةة نظامةة 

و قلـسةنها  يديجة خدمةقصجةم  ولعادةلغاض قاـديم خدمـة جديـدة لو قلـسةن 

لغـاض قلاةـق لهـدلف للجنظجـة فـي للباـا  وللنجـو وجريهـا لكثا يدرة عيى 

 اجولضةع للرالية ذل  للجنايشا  من للرديد للليسا  قخييت ويد . للجنافسة

  من للجطاوحة للجفاهةم إغنا  يف فاعل اشكل أسهم كان مجا للجشاركة للبلوث

 .للباحثةن
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 مشاركة فاعية وحضور متجةز. ...كيةة لالدلرة ولاليتصاد .. 

 مراونة للرجةد ليشؤون للريجةة –سنا  خضا يوسف  أ. م                         

( سنة 15لستلوذ موضوع للتنجةة للجستدلمة لهتجام للرالم خالل لل )  

ة للرالجةة ، حةث ةللجنصامة عيى صرةد للساحة لاليتصادية ولالجتجاعةة وللبةئ

لصبلت لالستدلمة للتنجوية مدرسة فكاية عالجةة قنتشا في مرظم دول للرالم 

ةة وقطالب اتطبةاها ، للنامي وللصناعي عيى حد سول  قتبناها هةئا  شربةة ورسج

فراد من لجيها للاجم وللجؤقجال  وللندول  ، وقتليى لهجةة للتنجةة للجستدلمة 

من للدرلسا  للتطبةاةة لهذه للتنجةة في لللولنب لاليتصادية ، لالجتجاعةة ، للبةئةة ، 

ومجا زلده لهجةة هو لحتول ه عيى للبرد لالنساني ، لي للنهوض للشامل ليجلتجع 

( لعتبا  كدلةل ياطع ليتطور في للرالم نظال ليتلوال  21ومع مطيع للاان ) اأساه ،

لالستالقةلةة في مختيف للجةادين للتي قاقب عيةها قلايا للتلارة وفتح لالسولق ، 

 هناك منافسة ولضلة اةن ليتصاديا  للدول.وظها  

وال يغةب عن فكا لحد ذلك للدور للجهم للذي قاوم اه لللامرا  وللجؤسسا        

للبلثةة لترزيز قيك للتنجةة ، الن لللامرا  وللجؤسسا  للتريةجةة وللبلثةة هي 

ااز دور للجؤقجا للريجي  ي للرصا لللديث ، وعيى هذل لالساسياطال  للتنجةة ف

 – 30/3ليفتاة من ليامته جامرة لللجدلنةة  للثالث ليريوم للصافة ولالنسانةة للذي

 ( في ملاولة منها إلثال  هذل للجوضوع)مبدعون رغم للواا  قلت شرار  31/3/2021

للذي يؤمل لن يكون وسةية لجؤسسا  للتريةم للرالي وللبلث للريجي وللجالكز 

 للبلثةة لوضع خطط ملددة وولضلة ليتنجةة للجستدلمة.
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ق كانت هناك مشاركة متجةزة وفاعية لجنتسبي كيةة لالدلرة ومن هذل للجنطي      

ولاليتصاد في ويائع هذل للجؤقجا ، فاد حضا للسةد عجةد للكيةة لالستاذ للدكتور 

ناظم حسن رشةد وللسةدة مراونة للرجةد ليشؤون لالدلرية وللجالةة وللريجةة وكالة 

سي وللوظةفي ويائع لفتتاح وللسادة رؤسا  ومااري لاليسام للريجةة وللكادر للتدري

للجؤقجا وججةع فرالةاقه لالخاى ، فضال عن مشاركتهم في عضوية لليلان للريجةة 

 اية وللان للتشايفا  ولالستابال .وللتلضة

تدريسةي يسجي للجلاسبة ولدلرة لالعجال في وااز اشكل ولضح للدور للفاعل ل     

ور لالدلري للجوسوم ) قانةا  الوث للجؤقجا من خالل ملورين لساسةةن هجا للجل

قأثةا ، وللجلور للجلاسبي للجوسوم ) ( لالدلرة للجراصاة وللتنجةة للجستدلمة 

( ، واضوئه للجستلدل  لاليتصادية وللتانةة عيى مهنتي للجلاسبة وللتديةق 

جا  للجنايشا  لبلوث للريجةة لهذين للجلورين ، لذ عدة جيسا  لجنايشة ل عاد 

كجة قضم لساقذة مختصةن في ملالي لالدلرة وللجلاسبة ، في من يبل للان مل

من اةن للبلوث للجشاركة الث ليسةد عجةد كان لجول  عيجةة ولكاديجةة رصةنة ، و
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قأثةا لستخدلم قانةا  للذكا  لالصطناعي عيى مستابل مهنة  للكيةة وللجوسوم )

سوم ) ماوما  للجلاسبة وللتديةق ( ، والث لخا ليسةدة مراونة للرجةد وللجو

فاعية قلاةق للتنجةة للجستدلمة ( ، وكان ليسةد رئةس يسم لدلرة لالعجال مشاركة 

ابلثه للجوسوم ) دور عجيةا  لدلرة للجرافة في قلاةق متطيبا  لالستدلمة 

، فضال عن مشاركا  الثةة متجةزة لتدريسةي للاسجةن من لهجها للجنظجةة ( 

 ياةادل  لالدلرية لترزيز للتنجةة للجستدلمة ( ، للبلث للجوسوم ) للبرد لالخاليي ل

وللبلث للجوسوم ) للرلز للجالي في للاطاع للرام وللجؤسسةة في لاليتصاد 

للجالي مع للتاكةز عيى للرالق ( ، والث لخا عن ) قأثةا للرولجة للجريوماقةة عيى قطور 

ها للى لليلنة مهنة للجلاسبة ( ، وقجخضت عن للليسا  ججية من للتوصةا  قم رفر

من لهجها ضاورة قوجةه جهود للجنظجا   للريجةة العتجادها كجخاجا  نهائةة ليجؤقجا

نلو قلاةق لالاتكار للجنظجي وللجاونة للتنظةجةة من خالل دعم لالدلرة للريةا في 

قيك للجنظجا  لردة لمور من ضجنها قطويا ياايةا  لالفالد عيى لكتساب للجرافة 

اتكاري لديهم اجا يؤدي للى قلاةق يدر مناسب من للجاونة وقلفةز لللانب لال

للجنظجةة قجكنها من ضجان لالستدلمة في مةدلن للرجل ، وضاورة لالهتجام ارجيةة 

لعدلد ملاسبي للجستابل من خالل قزويدهم االجرافة للتي قؤهيهم عيى للاةام 

 .اجهنتهم للجلاسبةة ااستخدلم للباملةا  وللتطبةاا  لللاسواةة 
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وعيى هامش للليسة للختامةة ليجؤقجا جاى قكايم للسادة للباحثةن من قدريسةي       

للاسجةن ادروع للجؤقجا وشهادل  للجشاركة للريجةة قثجةنا لدورهم في رفد 

، وجهودهم لالستثنائةة من خالل عجيهم في للان للجؤقجا االبلوث للريجةة للاصةنة 

رصةنة كانت ثجاة أثةا ليلااي في قلاةق نتائج للجؤقجا لالخاى ، وللتي كان لها ق

لتكاقف وقراون ججةع كادر للكيةة ، وللتي شكيت حافزل لجولصية للنلاح وللتلديد للذي 

سةظل سجة قغيب عيى لالشةا  ولالفكار ، ومنه نستجد لالستجالر ، متلادين من 

 لعبا  ويةود للاقااة وللنجطةة ، لننطيق نلو لالادلع وللايادة .
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لن قوجها  وزلرة للتريةم للرالي نلو قبني مرايةا لللودة وللاصانة لقاح وختاما ...      

صالة عالينا ، وهذل ما شاركة في انا  صاوح عيجةة قيةق األلفاصة الرسا  لسس للج

جرل سرةنا نلو للتطويا جادل وحثةثا وللذي ال يجكن لن نلااه لال اتكاقف ليادي هةئة 

مرتنا اسم جاييةق اللذي جتجةز لالنلاز لل وظةفي ليوصول للىللتدريس وللكادر لل

رؤيتها ورسالتها وليرا ميجوسا من خالل للثبا   لتلويلللجرطا  وكيةتنا لللبةبة 

 . وللتصجةم عيى للتغةةا وللتطويا وللتلديد

 ومن لليه للتوفةق                                            

 




