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إن االحتفال باللغة العربية ليس مجرد خطب ومقاالت سنوية تلقى في وقت 
 محدد ألغراض معروفة تأثريها ال يعد زمن إلقائها ،

من فكرة إن اللغة العربية جزء من تراث عربي ضخم البد من  إن االنطالق
االهتمام به والحفاظ عىل مقومات بقائه بوصفه رس ديمومة العرب 
وبقائهم فكرة محمودة ، لكن االحتفال الحقيقي بالعربية يكون من خالل 

اعتبار العربية لغة تواصل حضاري وإنساني ولغة توصيل 
رب الحضارات وتوثيق فكري  تسهم بشكل كبري في تقا

االنجازات الفكرية والمعرفية العالمية ، والشك في ذلك 
فإن العربية لها من مقومات وديمومة التفوق والتقدم 
ما يجعلها من اللغات الرثة واليت تميل في طبعها إىل 
التجديد والتطور ، لذلك سنتناول من هنا آفاق استنهاض 

ق أفا تيلىل ما يعهذه اللغة الحية أوال ومن ثم سنعرج ع
 رقيها وتقدمها من تحديات في المستقبل . 

 آفاق االستنهاض 

ال شك ، إن اللغة العربية لغة عالمية فهي اللسان الناطق في أغلب المنظمات العالمية لذلك 
نبذ  خاللهذه اللغة عالميا ويتم ذلك من عىل البد من بذل مزيد من الجهود في سبيل التعرف 

فكرة الخوف واالنفتاح عىل اللغات األخرى عىل سبيل االستعارة او االقرتاض وقياسا عىل هذا 
ن كثريا من المظاهر النحوية أيمكن أن نعد النحو العربي نحوا عالميا والريب في ذلك ، إذ 
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الموجودة في اللغة العربية تقرتب كثريا من مناهج الدرس اللساني الغربي والسيما في 
   ات جومسكي عن الدراسات التحويلية طروح

إن اللغة العربية قادرة عىل انتاج حوار حضاري ناجح بفضل اإلمكانات التعبريية المؤسسة  -3.  
لذلك ففي العربية نجد إمكانات المناهج التداولية في انجاز الحوار ’ اليت وضعها مجرتحو اللغة 

بصلة وثيقة إىل البالغيني العرب في  الفاعل وبخاصة في موضوع قواعد الخطاب اليت تمد
مسألة المقام والمقال .واللغة العربية لها القدرة عىل التكيف مع اللغات األخرى فقد كانت 
في كل زمان ومكان هي المعني الخصب لكثري من اللغات المحلية فضال عن اللغات الغربية 

فاظ العربية اليت دخلت ولعل المطلع عىل معجم اوكسفورد سيدهش بالكم الكبري من االل
 في هذا المعجم والسيما مايتعلق منها باأللفاظ الطبية .

كما أن عالمية اللغة العربية تأتي من كونها لغة استعمال راقية فهي بإمكانها ان تفيد من 
اللغات األخرى في تنوع دالالتها السيما تلك االلفاظ اليت تتمتع برثاء إنساني وداليل كبري ، اقصد 

للغة العربية قد هيأت متلقيها لتقبل كل االلفاظ الحضارية الشائعة السيما ما يتعلق منها ان ا
بوسائل التواصل االجتماعي . ولعل من أبرز األمثلة عىل ثراء العربية هو إن اللغة العربية تمنح 

ى ممتلقيها غىن فكري وادائي كبري جدا ، فقد اجرتح اللغويون الفاظ كثرية للداللة عىل المس
 ظواهر تفتقد إليها اللغات األخرى . من الواحد كظاهرة الرتادف والمشرتك اللفظي وهي

د بن أحممتطور جدا السيما عند المبدعني منهم مثل الخليل  صوت في اللغة العربيةعلم ال
وغريه لذلك يمكن حل كثري من االشكاالت اللغوية والنحوية عن طريق االستعانة الفراهيدي 
 ت العربي .بعلم األصوا

يقول المسترشق اإليطايل : لو تسىن لسيبويه ان يعيش بني دوسوسري وجومسكي لكان اعىل 
هذا يدلل عىل تفوق اللسان العربي عىل اللسانيات االوربية وفي ذلك دعوة  مزنلةمنهما 

 رصيحة إىل الجامعات العراقية والعربية للعناية باللسانيات العربية .
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بية عىل عالمية مستولدة من خضم اشتهارها اإلقبال عىل دراسة ومن أوجه انفتاح العر
يل اللهجات في تشكهذه األطلس اللغوي العربي لبيان التأصيل اللغوي للهجات العربية واثر 

 وترسيخ قواعد التسامح  اإلنساني والحضاري بني العربية وغريها من اللغات األخرى .

كانات هائلة وقوة ذاتية للتجدد والديمومة واالستمرار من الجدير بالذكر فإن العربية تتمتع بإم
عرب بوابيت الحقيقة والمجاز فهي تمتلك نظاما  صفاظ العربية تتجدد عىل نحو خالفكثري من اال

 خاصا تضع لكل لفظة عمرا معينا في الحقيقة لتنتقل بعد ذلك إىل المجاز. 

ما وزارة التعليم العايل والبحث العلمي من هنا ننطلق لندعو الوزارات العراقية المختلفة والسي
إىل تشكيل مراكز لغوية ووحدات ادارية للعناية باللغة العربية وترشيح محررين لغويني في كل 

 دوائر الدولة وهو ما يشكل دعامة اساسية لحماية هذه اللغة وقواعدها .

 ثانيا : تحديات المستقبل

العربية في الرتقي إىل مستوى اللغات العالمية فإن عىل الرغم مما قلناه عن إمكانية اللغة 
اللغة العربية في عرصها الحارض تشهد إهماال كبريا من أبنائها وهو ما يمثل العتبة األوىل 
الندثار هذه اللغة وموتها فضال عن تزاحم مؤثرات خارجية تسهم بشكل كبري في انزوائها 

 ا :وانقراضها بعيدا عن عوامل ديمومتها واستمراره

األمن اللغوي للغة العربية مهدد ، فالعربية في محيطها تنافسها عدة لغات قوية وفاعلة  -1
 تسعى هذه اللغات عىل االنتشار والتوسع عىل حساب اللغة العربية .

المناهج الدراسية بحاجة إىل إعادة نظر شاملة تتحقق من خاللها العناية بالمفردات اليت -2
  فهم لغته فهما علميا وواعياتعني المتلقي العربي عىل
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النحو العربي والمشاكل اللغوية والنحوية اليت ال تمت اىل اللغة العربية بوصفها لغة وظيفية 
غرضها االفهام والمفاهمة ، اي تهذيب وتجريد النحو العربي مما علق بقواعده من افكار 

 منطقية وكالمية .

الجامعات وتشابه مفرداتها وعدم العناية باللغة العربية وأخريا ، تعدد أقسام اللغة العربية في 
لغري الناطقني بها والسيما في بعض البيئات اليت تشهد ازدحاما قوميا ولغويا وحضاريا ، فليست 
العربة في كرثة أقسام اللغة العربية وإنما تفعيل هذه األقسام في خدمة اللغة العربية مثل 

ة العربية في كل األقسام والكليات بما يخدم التوجه تجديد وتحديث  مناهج اقسام اللغ
الوظيفي لهذه اللغة وغايتها التواصلية وفي الدراسات األولية والعليا والبأس من دمج كل 
هذه األقسام في كلية خاصة باللغة العربية في الجامعة تعىن بالتطورات الحديثة باللغة العربية 

 من خالل مقارنتها باللغات األخرى .
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 ندوات وورش    

 م.عمار يلدا كرومي     

 االعجاز العلمي في القرأن الكريم

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحرتم 
وبارشاف السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية االستاذ الدكتور خزعل 
ياسني مصطفى اقام قسم التعلم المستمر في جامعة الحمدانية بالتعاون مع 

العلمي في القرأن الكريم(( جامعة العميد ورشة عمل الكرتونية بعنوان )) االعجاز 
 4/11وذلك يوم الخميس 

, وعىل منصة 2021/
Zoom االلكرتونية حارض فيها

االستاذ الدكتور عيل عبد الرضا 
هادي السعدي من كلية الطب 

 في جامعة العميد 

 

 ))التمويل االخرض والتنمية المعارصة ((

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحرتم 
وبارشاف عميد كلية االدارة واالقتصاد االستاذ الدكتور ناظم حنس رشيد اقامت 
كلية االدارة واالقتصاد وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر في جامعة الحمدانية 

ية المعارصة (( حارض فيها الدكتور دريد ورشتها الموسومة ))التمويل االخرض والتنم
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كامل ال شبيب االستاذ في الجامعة 
االمريكية للعلوم االنسانية /الواليات 
المتحدة االمريكية /كاليفورنيا وكانت 
الورشة بإدارة االستاذ المساعد سناء 

يوسف وذلك يوم السبت الموافق خرض 
 االلكرتوني  Meetعىل تطبيق   4/12/2021

اسبابه وتداعياته ((  وبرعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى  –وان ))لطالق وتحت عن
يوما اليت اطلقتها وزارة  16االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحرتم وضمن حملة 

كانون االول  10ترشين الثاني ولغاية  25التعليم العايل والبحث العلمي اعتبارا من 
تمكني المرأة وبالتنسيق مع قسم  لمناهضة العنف ضد المرأة، اقامت وحدة

اسبابه  –التعليم المستمر في جامعة الحمدانية ندوتها الموسومة ))الطالق 
وتداعياته ((  حارض فيها السيد هاشم احمد الجبوري / قايض محكمة االحوال 
الشخصية في الحمدانية والسيد اصغر عبد الرزاق الموسوي / قايض احوال 

ورية، اذ تم اقامتها في يوم االربعاء الموافق شخصية، وكانت الورشة حض
عىل القاعة الكربى للمؤتمرات في مبىن رئاسة الجامعة حيث تم  1/12/2021

التطرق عىل اهم اسباب الطالق واالثار والتداعيات الخاصة بذلك عىل الفرد 
 والمجتمع واهم الجوانب القانونية المتخذه في ذلك

______________________________________________________
_____ 
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 )) المناعة النفسية ((

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحرتم 
وبارشاف عميد كلية الرتبية االستاذ المساعد الدكتور رياض مبارك عبدهللا اقام 

 استمر ورشتهقسم العلوم الرتبوية والنفسية  بالتعاون مع شعبة التعلم الم
/ترشين الثاني 24االلكرتونية الموسومة)) المناعة النفسية ( وذلك يوم االربعاء 

االلكرتونية حارض فيها كل من االستاذ المساعد الدكتور  Meetوعىل منصة  2021/
احالم اديب داؤد والمدرس هالة اديب داؤد حيث 
تم التطرق اىل اهم العوامل اليت تؤثر في مناعة 

نفسية وتحمل الضغوط المحيطة به، الفرد ال
وتأثري الصدمات والخربات في زيادة او نقصان 

 المناعة النفسية لدى االفراد

______________________________________________________ 

 )نساء ناجحات(

بحضور االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية وضمن حملة 
يوما اليت اطلقتها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لمناهضة العنف ضد  16

المرأة، اقامت وحدة تمكني المرأة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر في جامعة 
، 28/11/2021يوم االحد في حات( وذلك الحمدانية جلسة حوارية بعنوان )نساء ناج

عىل قاعة المؤتمرات الكربى في رئاسة الجامعة، وقد شاركت في الجلسة مجموعة 
من الطالبات المتفوقات من قسم اللغة االنكلزيية بينهن سيدات مزتوجات وامهات 
وعامالت وفي ذات الوقت يتابعن تعليمهن بكل تفوق وقد اثىن السيد رئيس 
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قصص النجاح اليت سمعها وعىل الجهود المبذولة من قبلهن مؤكدا  الجامعة عىل
ان المثابرة والجد والحرص امر حتمي للوصول اىل براالمان وتمىن للمشاركات 

 التوفيق والنجاح الدائم 

____________________________ 

وبحضور السيدة معاون العميد  2022-2021ضمن خطته العلمية للعام الدرايس 
ون االدارية والمالية االستاذ المساعد سناء خرض يوسف، نظم قسم للشؤ

ادارةاالعمال في كلية االدارة واالقتصاد بجامعة الحمدانية وبالتنسيق مع شعبة 
التعليم المستمر يوم االربعاء الموافق 

حلقة نقاشية للبحث  24/11/2021
الموسوم )) مراحل نجاح القرارات 

ي اعليتها ف االسرتاتيجية وسبل زيادة ف
ديوان محافظة صالح الدين/دراسة 

تحليلية الراء عينة من المختصني في المجال االسرتاتيجي(( القاها السيد معاون 
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العميد للشؤون العلمية المدرس مثىن سعد ياسني وتخللت الجلسة مداخالت 
 مستفيضة اغنت الموضوع بالمالحظات القيمة 

_____________________________________________ 

 سماتهم وخصائصهم( –) رعاية الموهوبني 

بارشاف االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية، اقامت وحدة 
رعاية الموهوبني وبالتعاون مع وحدة تمكني المرأة وقسم النشاطات الطالبية، 

مة ) سووبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر في جامعة الحمدانية الورشة المو
سماتهم وخصائصهم(، حارض فيها كل من المدرس الدكتور ربيع  –رعاية الموهوبني 

وعىل  15/11/2021حازم سلمان والمدرس عمار يلدا كرومي وذلك يوم االثنني 
قاعة االجتماعات في رئاسة الجامعة، حيث شارك في الورشة عددا من الطلبة 

عديدة في كيفية رعاية المواهب  الموهوبني في الجامعة وخارجها وتضمنت محاور
واهم سمات الموهوبني وخصائصهم واهم الطرق اليت يمكن ان نتخذها الجل 

 رعايتهم ضمن الجامعة والمجتمع، وقد شارك في المداخالت الطلبة واالساتذة 
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___________________________________ 

 ملتقى ورشة تمكني المرأة مناهضة العنف ضد المرأة

 تقى النسوي االول لمناهضة العنف ضد المرأةالمل

بحضور وارشاف االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية 
يوما اليت اطلقتها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لمناهضة  16وضمن حملة 

 العنف ضد المرأة، اقامت وحدة تمكني المرأة بالتعاون مع وحدة رعاية الموهوبني
وبالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق االنسان /مكتب نينوى،  وبالتنسيق مع 
قسم التعليم المستمر في جامعة الحمدانية الملتقى النسوي االول لمناهضة 

حارض فيها الملتقى كل من م.د.  25/11/2021العنف ضد المرأة وذلك يوم الخميس 
م.عمار يلدا كرومي) مسؤول  كوكب سالم محمد )مسؤولة وحدة تمكني المرأة ( و

وحدة رعاية الموهوبني( و 
السيدة مفاز يونس خليل ) 
مسؤولة ملف مناهضة 
العنف ضد المرأة في مكتب 
نينوى لحقوق االنسان( وعىل 
قاعة المؤتمرات الكربى في 

رئاسة الجامعة، وقد شاركت في الملتقى  مجموعة من الطالبات من مختلف 
اىل انواع العنف الموجه ضد النساء وخاصة العنف اقسام الكلية وتم التطرق 

حصائيات والنسب في تزايد القائم عىل النوع االجتماعي وكذلك التطرق اىل اال
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العنف في العالم والعراق ومحافظة نينوى بأنواعه المختلفة وكيفية مواجهته 
 والتقليل منه.

______________________________________________________ 

 )) االنتحار (

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية المحرتم 
وبارشاف عميد كلية الرتبية االستاذ المساعد الدكتور رياض مبارك عبدهللا اقام 
قسم العلوم الرتبوية والنفسية بالتعاون مع شعبة التعلم المستمر ورشته 

 2021/ترشين االول /18النتحار ( وذلك يوم االثنني  ) ابعنوان االلكرتونية الموسومة 
ثريا احمد خالص  م.د.االلكرتونية حارض فيها كل من المدرس   Meetوعىل منصة 

جليلة مارزينا افرام حيث تم التطرق اىل اهم اسباب زيادة ظاهرة االقدام  وم.شعالن 
بل اليت يمكن عىل االنتحار وتداعيات ذلك عىل الفرد والمجتمع وماهي اهم الس

 اتخاذها لمعالجة هذه الظاهرة الخطرة

 

بارشاف ورعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية، 
وبارشاف السيد عميد كلية الرتبية 
االستاذ المساعد الدكتور رياض 
مبارك عبدهللا وبالتعاون مع جامعة 
سامراء وعميد كلية الرتبية االستاذ 

الدكتور غسان فارس المساعد 
عطية، اقام قسم التاريخ وبالتعاون 
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 مع شعبة التعليم المستمر ندوة علمية بعنوان 

وذلك  MEET(( وذلك عىل منصة  2021-1921)) مؤوية الدولة العراقية المعارصة 
 . 2021/ترشين الثاني/20يوم السبت 

ة الحمدانية، بارشاف ورعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعو
وبارشاف السيد عميد كلية الرتبية االستاذ المساعد الدكتور رياض مبارك عبدهللا 
وبالتعاون مع جامعة كركوك وعميد كلية الرتبية للعلوم االنسانية  االستاذ الدكتور 
فرهاد عزيز محي الدين، اقام قسمي التاريخ وبالتعاون مع شعبة التعليم المستمر 

 ن ندوة علمية بعنوا

 MEET(( , وذلك عىل منصة  1958-1921)) تاريخ العراق المعارص في العهد الملكي 
 . 2021/كانون االول/4يوم السبت  في

 
 

 

 

 



 جامعة الحمدانية –مجلة اطياف 

13 
 

 مؤتمر جامعة الحمدانية الثالث للدراسات الرصفة واالنسانية
 بقلم أ.م.د. مالك حسني خرض                 

 
برعاية معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي األستاذ الدكتور نبيل عبد 
الصاحب ، افتتح األستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم األعرجي رئيس جامعة الحمدانية 

مؤتمر جامعة الحمدانية 
الثالث للدراسات الرصفة 
واالنسانية ، تحت شعار 
"مبدعون رغم الوباء" و 

 يسبحضور مستشار دولة رئ
الوزراء لشؤون الرتبية 
والتعليم االستاذ الدكتور 

وليد الحيل ورؤساء جامعات الموصل ونينوى والتقنية الشمالية وتلعفر وكلية النور 
الجامعة والسيد محافظ نينوى وبمشاركة عدد كبري من الضيوف والباحثني وجمع 

ذ الجامعات العراقية غفري من مدراء الدوائر، والقادة األمنيني، ورجال الدين، وأساتي
 المختلفة. 

واقيم المؤتمر بجلسات حضورية وجلسات الكرتونية وبمشاركة أكرث من ثمانني بحًثا 
. وكان من 31/3/2021-30، وعقدت جلساته في قاعات جامعة الحمدانية للفرتة 

اهداف المؤتمر هو التعرف عىل البحوث والدراسات المستجدة في المجاالت 
نية ومد جسور التواصل العلمي وتبادل الخربات بني الباحثني من العلمية واالنسا

 مختلف الجامعات العراقية والعالمية.
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وألقى المستشار الدكتور وليد الحيل، مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون الرتبية 
والتعليم العايل في المحارضة االفتتاحية لوقائع المؤتمر العلمي الثالث للدراسات 
الرصفة واإلنسانية ، بحثه الموسوم )الرتبية والتعليم والبحوث ، ثروتنا للنهوض 
بمستقبل بلدنا واستثماراته( ، البحث الذي تضمن محاور عدة منها الرثوة في التعليم 

، وااللزتامات المطلوبة 
للنهوض بواقع الرتبية 
والتعليم، وحب العلم والتعلم 
واإلعداد العلمي االكاديمي 

ا ، وهدف البحث اىل وغريه
تسليط الضوء عىل الدور الذي 
تسهم به بحوث الرتبية 
والتعليم العايل في احداث 

التغريات المطلوبة اليت من شأنها ان تحدث نقلة نوعية في الحياة العملية ودورها 
 في بناء االنسان وتطوير حياته نحو الرفاهية والتقدم والرقي.

 مشاركة واليت كانت في عدة محاور وهي:ثم بدأت الجلسات لعرض البحوث ال

محور )الدراسات التاريخية بني عرب المايض وبناء المستقبل( وتضمنت البحوث  -1
 التالية: 
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 وتضمنت كذلك البحوث االلكرتونية التالية:

.  

محور)اللغة العربية وادابها قديما وحديثا( وتضمن البحوث التالية: -2
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 كاالتي:وكانت البحوث االلكرتونية 

 
 محور )دراسات في الرتبية البدنية وعلوم الرياضة( وكانت بحوثها: -3

 
 محور )علوم الحاسبات والرياضيات( تضمنت البحوث: -4
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 محور )علوم الفزيياء( وكانت بحوثها: -5

 
 محور اللغة االنكلزيية: -6
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 محور العلوم الجغرافية وسبل تطبيقها: -7

 
 التالية:وكانت لها البحوث االلكرتونية 

 



 جامعة الحمدانية –مجلة اطياف 

19 
 

 محور العلوم الرتبوية والنفسية واالجتماعية: -8

 
 وكانت البحوث االلكرتونية هي

 
 محور تقنيات االدارة المعارصة والتنمية المستدامة : -9
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 محور )تأثري المستجدات االقتصادية والتقنية عىل مهنيت المحاسبة والتدقيق( -10

 
 والمحاسبة:وكانت البحوث االلكرتونية لمحور االدارة 
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 البوابات االلكرتونية ... تكنولوجيا الخدمات المريحة

 م. فداء نوئيل عبد االحد

تزامنا مع بداية العام الدرايس للمرحلة االوىل وظهور نتائج القبول المركزي لطلبة 
السادس االعدادي  في الجامعات والمعاهد 
العراقية تم استخدام تقنية البوابات 
االلكرتونية سواًء في عملية التقديم اىل 
الجامعات وفي عملية التقديم داخل الكليات 

التعليم العايل العراقية حيث اعتمدت وزارة 
والبحث العلمي مبدأ التقديم االلكرتوني منذ 
عدة سنوات نظرا لكونه من االنظمة 

البسيطة في طريقة التعامل وكذلك لضمان عدم وجود االخطاء او عمليات الزتويرعند 
التقديم، كذلك فان بعض الجامعات 
العراقية قامت بانشاء بواباتها 

سيم قااللكرتونية الخاصة بها لتنظيم ت
الطلبة المقبولني عىل االقسام 
العلمية برسعة ودقة كبرية. لذلك فقد 

تم تسليط الضوء عىل موضوع البوابات االلكرتونية للتعرف عىل ماهيتها ومىت تم انشائها 
 والعمل بها.  

 نشأة البوابة اإللكرتونّية

زتامن مع ظهور وذلك بال 1994ظهر مصطلح البوابة اإللكرتونّية للمرة األوىل في العام 
العلم الذي يسمى بعلم الحاسب اآليل، حيث كانت البوابات حينها بدائية في تصميمها 
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ومحتواها وفِي المعلومات والخدمات اليت تقدمها، وما لبثت أن أصبحت اآلن أكرث تطورًا 
ومواكبة للحداثة، حيث يمكن تميزيها عن المواقع اإللكرتونّية من خالل تصاميمها الفنية 

  .لخدمات التفاعلية اليت تقدمهاوا

 
 تعريف البوابة اإللكرتونّية

تعرف البوابة اإللكرتونّية بأنها مكان افرتايض تفاعيل موجود عىل شبكة اإلنرتنت، ولها 
يارتها ومعاينة محتوياتها، وتمتاز باعتمادها عىل تطبيقات  اعنوان خاص يمكن من خالله ز

تخدم األقسام المختلفة فيها، ومن أبرز ممزياتها 
أنها: تقدم مجموعة من الخدمات الثقافية، أو 
التعليمية، أو الرتفيهية وغريها من الخدمات، وتركز 
عىل تقديم جميع المعلومات والخدمات واألخبار 

ق بموضوع معني، وتتيح للزوار والمستخدمني إمكانّية التواصل مع والمنتجات اليت تتعل
بعضهم البعض عن طريق الّرسائل وذلك بهدف تقديم النصح واالستشارة، أو مناقشة 

  .موضوع معني له عالقة بتخصص البوابة

 أنواع البوابات اإللكرتونيّ:

مها للزوار، ويمكن تختلف البوابات اإللكرتونّية وفقًا للمحتوى والخدمات اليت تقد
   :منها عدة أنواعتصنيفها إىل 
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البوابات العامة: هي البوابات اليت تحتوي عىل العديد من المعلومات العامة  .1
والروابط اإللكرتونّية، وهي موجهة إىل عموم مستخدمي االنرتنت حيث تقدم 

  .خدمات البحث واالتصال، ومن أبرزها: بوابة ياهو، وبوابة جوجل
المتخّصصة: هي البوابات اليت تركز عىل موضوع معني أو فئة معّينة من البوابات  .2

  .: البوابات الطبية اليت تقدم معلومات تتعلق بمواضيع الطب المختلفةمثلالناس، 
بوابات البوابات: هي البوابات اليت تعد بمثابة الدليل للبوابات والمواقع اإللكرتونية  .3

رتونية لها، وتعمل عىل تبويبها وتصنيفها األخرى، حيث تقوم بإضافة روابط إلك
  .ليسهل الوصول إليها

بوابات المؤسسات: هي البوابات المختّصة بجهات القطاعني العام والخاص،  .4
  .وتعمل عىل توفري كافة المعلومات والخدمات لزوارها

 :الفرق بني البوابة والموقع اإللكرتوني

 .ما تضمُّه من معلومات البوابة: تقدم خدمات تفاعلية، باإلضافة إىل

 .الموقع: يقدم المعلومات، وإن كانت هناك مواقع تقدم خدمات أيضًا، لكنها قليلة جداً 
 .كما يختلفان في التصميم الفين، فلكل منهما متطلباته ومواصفاته الفنية الخاصة به

 مزايا البوابات االلكرتونية 
خدمات دليل الويب ومحرك البحث، ونذكر  تقدم البوابُة العديدَ من الخدمات اليت ُتضاف إىل

 منها عىل سبيل المثال:
 

 ، إضافة إىل لوحات الرسائل(real-time chat) الربيد اإللكرتوني، والحوار الحي .1
(message boards). 

 .األخبار العالمية اليومية إىل جانب التغطية اآلنية ألهم أحداث الساعة .2
 .عالميًا ومحلياً معلومات عن األحوال الجوية السائدة  .3
 .، وخدمات األعمال الصغرية(stock quotes) أسعار األسهم .4
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  (horoscope) ، واألبراج(sports) الرياضة .5
 (maps) خرائط الدول والبلدان .6
 .خدمة التقسيم الزمين لألعمال .7
 .اإللكرتوني (marketing) والتسويق (shopping) التسوق .8
 .صفحات شخصية مجانية .9

 ة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي في العراقالبوابة اإللكرتونيّ 

ضمن إطار عمل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي في العراق وسعيها الدؤوب 
لتحسني خدماتها وتطوير مستواها، وبهدف التقليل من االعتماد عىل العنرص البرشي 

فادة ن زائريها من االستوتوفري الكثري من الوقت والجهد، تم تفعيل بوابة إلكرتونية تمكّ 
من مجموعة متنوعة من الخدمات اليت تقدمها الوزارة ومنها: تقديم االستمارات 
اإللكرتونّية للجامعات والكليات األهلية في العراق، والتقديم عىل المنح المجانية، 
واالطالع عىل الضوابط والرشوط للتقديم عىل هذه الجامعات والكليات واآللية المتبعة 

قديم، من ناحية أخرى فقد تم تنظيم آلية قبول الطلبات وتصنيفها ضمن مجموعة من للت
  القنوات وهي:

قناة أبناء حملة الشهادات العليا في الوزارات األخرى: هي قناة مخصصة للطلبة  -
  من أبناء حملة الشهادات العليا في باقي الوزارات ودوائر الدولة كافة.

مخصصة لذوي الشهداء وهم: الوالدان، واألوالد، قناة ذوي الشهداء: هي قناة  -
  واألخوة واألخوات، والزوج والزوجات، وأوالد اإلبن وأوالد البنت.

القناة العامة: هي القناة اليت يمكن للطالب من خاللها عمل ملفي شخيص خاص،  -
  وتقديم االستمارات االلكرتونية للجامعات األهلية اليت يرغب بها. 

: هي قناة مخصصة لألبطال الرياضيني وذلك وفقًا لرشوط وضوابط قناة الرياضيني -
  متعّددة منها كتاب تأييد يؤيد انتسابه ألحد األندية الرياضية.

قناة اإلعالميني: هي قناة مخصصة لإلعالميني الذين يعملون في مجال اإلعالم  -
 10وذلك وفقًا لرشوط وضوابط متعّددة منها أن يكون لديه خدمة ال تقل عن 

 سنوات في مجال اإلعالم مع جلب ما يثبت ذلك.
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 اضواء من قسم النشاطات الطالبية

 ا.د امال نوري بطرس بقلم  مديرة  النشاطات الطالبية                                                 

سلوك الفرد وتنمية مواهبه وتقوية العالقات  لتطويران النشاطات الطالبية وسيلة 
، فإننا نرى وبنظرة بسيطة أن السلمياالجتماعية والتفكري االيجابي نحو التعايش 

االنشطة الطالبية سواء كانت في االتجاه الريايض او الفنون اإلبداعية او العمل 
التطوعي، انها تعمل عىل  تحقيق 
الكثري من االهداف والمنجزات اليت 

سعى كل جامعة متقدمة في ت
يادة فاعليتها.  التعليم اىل تحقيقها وز
لذلك ُيعد دور الطالب ) النشط ( الذي 
يعمل مع  زمالئه من خالل خربته 
باالنشطة  الالصفية دوًرا رائًدا في 

فقد روجت النشاطات الطالبية خالل العام الحايل بالعديد من الُمنجزات  .هذا المجال
ة اليت يمكن تسجيلها  ضمن منجزات جامعتنا، سواء نشاطات داخل والنتائج اإليجابي

الالصفية بطولة كرة الطائرة للطالب وكرة الجامعة اوخارجها. ومن هذه النشاطات 
 الطاولة ولعبة االذكياء )الشطرنج( وكذلك كرة القدم الخمايس. 

اتجاهني: االول، أما يخص االنشطة اليت اشرتك فيها طلبتنا خارج الجامعة فكانت عىل 
انشطة اقامتها وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي قسم النشاطات الطالبية كمسابقة 
الفنون التشكيلية والرسم  والشعر، فضاًل عن 
المخيمات الكشفية. اما االتجاه الثاني، فقد 
ضمت بطوالت محافظة نينوى بكرة الطائرة 
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لطالبات اليت توج بها فريق جامعتنا بلقب وكرة القدم الخمايس للطالب وكرة الطائرة ل
 البطولة وايضا كرة الطاولة للجامعات االهلية والحكومية.

ان هذه المنجزات يحقق لقسم النشاطات الطالبية الكثري من االهداف اليت رسمها   
ويسعى دائما اىل االفضل والمتمزي مع  التأكيد عىل دور المرأة في مسرية  النشاطات 

ي الجامعة، فالنشاطات الالصفية تعد جزًءا مهمًا من العملية التعليمية وهو الطالبية ف 
جزء مكمل للمنهج التعليمي ورضورة من رضورات العملية التعليمية  في التعليم العايل 
داخل،  ومن هنا  نرى دعم رئاسة جامعة الحمدانية لقسم النشاطات الطالبية ومتمثال 

االعرجي دافعا لتحقيق هذه المنجزات والتطلع اىل  اشمه يحيىعقيل برئيس الجامعة ا.د 
 ان تكون جامعتنا في المقدمة في هذه النشاطات الطالبية .
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 التحديات الجديدة اليت فرضتها جائحة فايروس كورونا عىل المنظمات

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية - م. مثىن سعد ياسني
 

تعمل في بيئة اعمال معينة تدرك البعض من جوانبها وتجهل كانت منظمات االعمال 
ها تحقيق  كل االجراءات اليت يمكن خالل خذة  ها مت البعض االخر في
نا  حة كورو جائ بانتشااااار  جديدة المتمثلة  ئة ال هذه البي التكيف مع 
غة كل  يا عادة صااا مال وأدت اىل ا واليت أثرت عىل سااالوكيات االع

اليت فرضات الكثري من التحديات معطيات بيئة االعمال وفلسافتها و
سواق،  سحاب من اال سائر الكبرية، واالن سبب لها الخ اليت تعيق عمل هذه المنظمات وت

 واكرث التحديات اليت تواجه المنظمات في ظل جائحة فايروس كورونا ما يأتي:

مات تبين  -1 نا عىل المنظ فايروس كورو حة  جائ التحول الرقمي االسااارتاتيجي: فرضاااات 
بة في  حديات صاااعو حد اكرث الت ثل ا هذا يم مالها، و التحول الرقمي االسااارتاتيجي في اع
تحقيقه من جانب المنظمات ألنه يتطلب الكثري من االجراءات منها اعادة نمذجة االعمال، 

 يئة بىن تحتية تكنولوجية مناساابة، وتوفري مبالم مالية كبريةوتطوير وتدريب العاملني، وته
باستمرار، وبسبب عدم تمكن بعض  هاالن التكنولوجيا اسعارها مرتفعة وتحتاج اىل تحديث

جب عىل  نه ي حدار. اال ا هذا التحول تعرضاااات اىل الخسااااارة واالن مات من تحقيق  المنظ
سرتاتيجي فيها لتتمكن من المنظمات اعتماد خطوات جادة في تحقيق التحول الر قمي اال

 التكيف مع البيئة الجديدة اليت فرضتها جائحة فايروس كورونا وتحقيق النجاح والبقاء.

ضت جائحة فايروس كورونا عىل االفراد العاملني في المنظمات  -2 التباعد االجتماعي: فر
صابة بهذا ا شالتباعد االجتماعي بينهم لتفادي انتقال العدوى وتجنب اال كل لفايروس، و

هذا تحديا جديدا عىل المنظمات آلنه فرض عليها ايجاد مسااااحات اضاااافية، وتقليل اعداد 
العاملني وغريها من االجراءات اليت اثرت ساالبا عىل بقاء المنظمات واسااتمرارها، خاصااة 
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عد  با مات بتطبيق الت لدول القوانني اليت تلزم االفراد والمنظ نت الكثري من ا عد ان سااا ب
اعي، وان االفراد العاملني قبلها كانوا يعملون ضااامن فرق عمل وبعدها وعىل االجتم

اسااااس التباعد االجتماعي ينبغي ان يعملوا بشاااكل فردي مما انعكس سااالبا عىل اداء 
العاملني وتطلب من المنظمات اعادة هيكلة اعمالها لتناساااب هذا النوع من التباعد 

مل فيها لتالءم معطيات الب فايروس وتغيري طرق الع حة  جائ جديدة اليت فرضاااتها  ئة ال ي
 كورونا.

بالعمل عن بعد وال  -3  بل واغلبها كانت ال تؤمن  العمل عن بعد: الكثري من المنظمات 
حة  جائ لك، اال ان  عاملني حول ذ كار اليت تطرح من بعض ال به وترفض حىت االف مل  تع

فااايااروس كااورونااا غااريت هااذه 
النظرة للمنظمااات حول العماال 

رضاااات عليهااا هااذا عن بعااد وف
االساااالاوب الاجااديااد فاي اناجاااز 
يد اخر  جد حدي  هذا ت مال، و االع
ظمااات اعااادة  ن م ل عىل ا يجااب 
صااياغة عمليات اعمالها لتناسااب 

جب عىل  بات اليت ي يد من المتطل عد لب ال يد يتط تاك بال هذا  عد، و مل عن ب ية الع كان ام
ية، ة مادية، ومالي المنظمات توفريها لتطبيق مبدأ العمل عن بعد منها تكنولوجية، برشااا

 وغريها مما يسهم في نجاح المنظمات في التغلب عىل هذا التحدي.

 

القدرة عىل التكيف: مثل ما الحظ العالم اجمع التغريات الجديدة اليت احدثتها جائحة  -4
تأثريا كبريا  تأثرت  مال هي االخرى  مات االع فان منظ ها الجميع،  تأثر ب نا و فايروس كورو

هذه التغريات اليت  مات لتصااابح ب هذه المنظ ها  مل ب ئة اليت تع كال البي كل اشااا غريت 



 جامعة الحمدانية –مجلة اطياف 

29 
 

سرتاتيجيات المعتمدة فيها غري قادرة عىل تحقيق التكيف مع هذه البيئة الجديدة االمر  اال
الذي شاااكل تحديا جديدا عىل هذه المنظمات، وتطلب منها ابتكار اسااارتاتيجيات جديدة 

في ظل مدة زمنية قصااارية، فمنها  تنساااجم مع معطيات البيئة وتحقق لها التكيف معها
يع اىل هذه االسااارتاتيجيات والتكيف ومنها لم يتمكن من  من تمكن من الوصاااول الرسااا

 ذلك فكان مصريها الخسارة واالنسحاب من االسواق.

 
القدرة عىل تحمل الخسارة: ادت تداعيات جائحة فايروس كورونا اىل خسارات كبرية في  -5

فأغلقت عىل ضاااوئها العديد من المنظمات ابوابها واعلنت العديد من قطاعات االعمال 
افالساها وححت العديد من العاملني، وخاصاة في القطاعات المترضارة ومنها الساياحة 
والطريان والفنادق واالنتاج والبيع بالجملة والتجزئة وغريها بالتايل شكل هذا تحديا جديدا 

وتوالت بعدها المناشااادات لتقديم كبريا امام المنظمات المترضااارة من هذه الجائحة 
المسااااعدات الفورية لهذه المنظمات، ومن هنا يجب عىل المنظمات العمل عىل ابتكار 
اسرتاتيجيات جديدة تمكنها من استعادة التعافي برسعة من اثار الجائحة وتمنحها القدرة 

 عىل تحمل الخسارة في حاالت تعرضها اىل االزمات.

ال: زادت جائحة فايروس كورونا الحاجة اىل نظام اتصااااالت توفري نظام اتصااااالت فع -6
فعال يليب حاجات العاملني في المنظمات من هذه االتصاااااالت لتوفري المعلومات في 
الوقت المناسااب للحاجة لها، اذ اصاابح التواصاال في ظل هذه الجائحة وجها لوجه صااعبا 

الزبائن وتلبية حاجاتهم،  ومقلقا فضااال عن حاجة هذا النظام لالتصاااالت في التواصاال مع
وهذا شااكل تحديا اخر عىل المنظمات مواجهته لتتمكن من البقاء واالسااتمرار في تقديم 
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ظام اتصاااااالت يمكن جميع  مات توفري ن جب عىل المنظ لذا ي جاح،  ها وتحقيق الن مات خد
 العاملني من التواصل مع بعضهم البعض ومع مدراءهم ومع الزبائن.

وقائية والصاااحية من فايروس كورونا: في ظل تفاااا فايروس تطبيق االجراءات ال -7
كورونا فرضااات العديد من الحكومات عىل المنظمات واالفراد العديد من االجراءات اليت 
هذه  فايروس واصاااادرت القوانني اليت تجرب  يل انتشااااار ال ها لتقل جب عليهم االلزتام ب ي

جديدا لدى المنظمات ودفعها المنظمات واالفراد عىل االلزتام بها، وهذا شاااكل تحديا 
ساتها في التعامل مع العاملني والزبائن وفرض عليهم اللقاحات  سيا اىل تغيري الكثري من 

 واالجراءات الوقائية والصحية.

من خالل ما تقدم نجد ان التحديات اليت تواجهها المنظمات في ظل جائحة فايروس 
يات ا حد ها اعاله هي جزء من ت نا، واليت تم ذكر هذه كورو مات، اال ان  جه المنظ كرب توا

التحديات المذكورة هي تحديات شااااملة تضااام في مضاااامينها الكثري من التحديات اليت 
افرزتها هذه الجائحة واليت عرقلة نجاح المنظمات، ويمكن للمنظمات التغلب عىل هذه 

ية جديدة في مواج ها هتالتحديات من خالل ابتكار اسااارتاتيجيات جديدة وتبين مداخل ادار
ومعالجة اثارها والحد منها، فتحدي التحول الرقمي االساارتاتيجي يمكن التغلب عليه من 
خالل تبين التكنولوجيا ورقمنة عملياتها، وتحدي التباعد االجتماعي يمكن التغلب عليه 
ومواجهته من خالل اعتماد نظام الشفتات في انجاز االعمال، وتوزيع العاملني عىل شكل 

لة ف  عداد قلي عد يمكن ا مل عن ب حدي الع مل، وت عد في الع با فت لتحقيق الت كل شااا ي 
ياغة نماذج االعمال لتالءم العمل عن بعد  مواجهته والتغلب عليه من خالل اعادة صااا
ته  قدرة عىل التكيف يمكن مواجه حدي ال لك، وت ناسااااب ذ عاملني لت قدرات ال وتطوير 

حديد معالمه ئة لت جديدة واالسااارتاتيجياتوالتغلب عليه من خالل تحليل مكثف للبي  ا ال
الالزمة للتكيف معها، وتحدي القدرة عىل تحمل الخساااارة يمكن مواجهته والتغلب عليه 
من خالل تنويع مجاالت االساااتثمار وتخصااايص جزء مهم منه في االساااتثمار بالرشاااكات 
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الرقمية اليت زادت ارباحها في ظل جائحة فايروس كورونا، وتحدي توفري نظام اتصااااالت 
يمكن التغلب عليه ومواجهته من خالل تطوير وتحديث نظام االتصاالت فيها بأحدث  فعال

ما هو متوفر من نظم تحقق التواصاال الفعال بني العاملني ومدراءهم والزبائن، وتحدي 
تطبيق االجراءات الوقائية والصاااحية من فايروس كورونا يمكن التغلب عليه ومواجهته 

ضمن هذه االجراءات الوقائية من خالل التطعيم باللقاحات وتد ريب العاملني عىل العمل 
نجد ان جائحة فايروس كورونا افرزت فرص لمجموعة من المنظمات  موالصحية. مما تقد

وتهديدات لمجموعة اخرى من المنظمات، وتحديات جديدة تتسااابب بخساااائر كبرية لهذه 
 الالزمة للتغلب عىل هذهالمنظمات، لذا يجب عليها تبين الحلول والطرق واالساارتاتيجيات 

التحديات ومواجهتها بكفاءة وفاعلية عالية، والبحث عن الفرص اليت افرزتها واستغاللها 
 لضمان البقاء واالستمرار في تحقيق النجاح.
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 وتستمر مسرية  كلية اإلدارة واالقتصاد بالتألق والعطاء ......   

 معاونة العميد للشؤون اإلدارية  -ا. م. سناء خرض يوسف                      

في إطار سعي الكلية إىل االرتقاء بمستوى األداء فيها وتطوير الربامج األكاديمية        
الكلية للحصول عىل االعتماد االكاديمي، ومن اجل حفظ جودة العملية التعليمية،  أةوتهي

فنية والتقنية لدعم الجهازين اإلداري واالكاديمي لتحقيق عمليات سخرت كل الجهود ال
وإجراءات توكيد الجودة واولت جل اهتمامها لتحقيق اهداف الكلية في التطور والنمو 
لغرض مواكبة التقدم العلمي المطرد في مجاالت تخصصاتها العلمية  برفدها باستمرار 

لتطوير المؤسيس جادا وحثيثا وسعيا  بالكفاءات العلمية وهذا ماجعل توجهها نحو ا
اليمكن تحقيقه اال بتكاتف ايادي هيئة التدريس والمساهمة الفاعلة لكادرها الوظيفي 

  . 

ونظرا ألهمية البحث العلمي والنرش باعتباره احد اهم عنارص القوة اليت من الممكن       
أولت  كلية االدارة  أن تمزي الكلية وتحقق اهداف الجامعة في الريادة العلمية فقد

واالقتصاد االهتمام األكرب لهذا الجانب  من خالل تسهيل وتهيئة الظروف المناسبة 
العضاء هيئة التدريس فيها وتشجيعهم الدائم عىل تقديم نتاجاتهم العلمية، تمخض عنها 
صدور كتاب مشرتك للسيد عميد الكلية االستاذ الدكتور ناظم حنس رشيد مع تدرييس من 

ة الموصل والموسوم )تدقيق الحسابات اتجاهات معارصة( ويناقش الكتاب الذي جامع
( فصول العديد من الموضوعات المستحدثة في مجال تدقيق الحسابات بعد ٦يقع في )

االخذ بنظر االعتبار تأثري المفاهيم االدارية واالقتصادية والتقنية واالستفادة منها بما 
وفي خطوات متسارعة نحو تحقيق الرصانة العلمية  يسهم في تطوير تدقيق الحسابات،

شقت خطاها برسعة عرب اندماجها وحضورها الفاعل في جميع المحافل، وفي نفس 
االتجاه يربز حرص كبري من قبل أعضاء هيئة التدريس فيها عىل المشاركة في المؤتمرات 

 ة . والندوات المحلية والعالمية بابحاث علمية في مجاالت تخصصية  مختلف
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وتماشيًا مع توجهات الجامعة في وضع واقرار         
خطتها اإلسرتاتيجية، واليت حددت رؤيتها ورسالتها 
وأهدافها، عملت الكلية عىل إعداد خطتها 
اإلسرتاتيجية لمواكبة توجهات الجامعة في وضع 
واقرار خطتها اإلسرتاتيجية لمواكبة سعي الجامعة 

 املة، فقد أوضح تحليلفي إحداث النقلة النوعية الش
البيئة الداخلية والخارجية للكلية جوانب القصور والمشكالت اليت تعاني منها، أضف إىل 
ذلك تحليل الفجوة بني الوضع الحايل واالهداف اإلسرتاتيجية المؤمل تحقيقها، ومن هذه 
 النقاط جميعها أمكن تحديد الغايات واالهداف المنشودة وسياساتها للسنوات الخمس
القادمة، معتمدة في خطتها اإلسرتاتيجية  الرتكزي عىل تحديث وتطوير الربامج التعليمية 
وتعظيم دور الكلية في مجال إعداد خريج مالئم الحتياجات سوق العمل، وكذلك البحث 

 العلمي وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة في إطار ها المحيل واالقليمي والدويل. 

دأبت مجالس الكلية واالقسام العلمية عىل عقد جلساتها وفي السياق نفسه       
اإللكرتونية والحضورية لمناقشة كل االمور التنظيمية ، فضال عن  اجتماعات موسعة عىل 

مستوى التشكيالت العلمية 
واالدارية لضمان ديمومة 
العمل وتحقيق اهداف الكلية 

 وتحقيق مكاسب اضافية.
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من هذا المنطلق  ، لم تدخر الكلية جهدا في توفري كل متطلبات االستمرار في النجاح من   
دعم معنوي لعضو الهيئة التدريسية واالدارية والطلبة لضمان الحفاظ عىل السمعة 
المتمزية لها ، مع مطالبة الجميع بالمواظبة عىل االداء العايل من مبدأ  االلزتام 

ياس االداء وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة باسرتاتيجية الكلية لق
واستثمارها بما يخدم المسرية العلمية ، وحىت تنجح في دورها بالمشاركة في عملية 
البناء ، برضورة ان تشيع اجواء وفضاءات تحرتم التعددية اليت يجب ان تكرس لدى الجميع 

نوير مما يزيد من مسؤوليتها في رضورة عرب قبول واحرتام االخر ، بعدها منارة علم ومنرب ت
 النجاح في هذا المضمار .

واستمرت  الكلية في  تنظيم العديد من الحلقات الدراسية والورش التدريبية في             
مجال االختصاص باالستعانة باساتذة اكفاء من جامعات محلية ودولية رصينة لتحقيق نوع 

اءة العمل في المنظمات منطلق حيوي لخدمة من تالقح الخرب ات، وتحت شعار كف
المجتمع نظمت الكلية بالتعاون مع األكاديمية االلمانية العربية لمشاريع التعلم والبيئة 



 جامعة الحمدانية –مجلة اطياف 

35 
 

الورشة العلمية التدريبية الحضورية والموسومة دور القائد اإلداري في تجنب وفض 
حرضها عدد من  الزناعات الوظيفية وعالقتها بكفاءة العمل، تضمنت الورشة اليت

منتسيب الدوائر الخدمية في مناطق سهل نينوى عدة محاور عن اسلوب العمل وبيئة 
العمل والسلوك اإلداري فضال عن سبل  فض الزناعات بالطرق  اإلدارية والقانونية، 
وورشة أخرى اعن التمويل األخرض والتنمية المعارصة حارض فيها أحد االساتذة المختصني 

 المريكية للعلوم االنسانية /الواليات المتحدة األمريكية /كاليفورنيا من الجامعة ا

 

وضمن األنشطة الميدانية الهادفة إىل        
ربط الجوانب النظرية بالتطبيقة نظم عدد 
يارات علمية للطلبة  من تدريسيي الكلية ز
اىل المعامل االنتاجيةللتعرف عىل آلية 

الت عمل المكائن والمعدات من خالل جو
ميدانية في القاعات االنتاجية تهدف اىل 

اكساب الطلبة مهارات التعامل مع التكنولوجيا الصناعية وتشغيل المكائن والمعدات 
والخطوط االنتاجية فضال عن تشجيعهم لوضع رؤى لتطورات مستقبلية تنهض بواقع 

 الصناعة المحلية.
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فاعل للسيد عميد الكلية والسيدة وتشجيعا للنشاطات  الطالبية كان هناك حضور  

معاونة العميد للشؤون االدارية في المباراة النهائية بني فريق طلبة المحاسبة وفريق 
الرتبية البدنية  أسفرت عن حصول فريق  المحاسبة عىل المركز الثاني في ختام  بطولة 

 ريم الفريقنيطلبة جامعة الحمدانية لكرة القدم الصاالت حيث شهدت نهاية المباراة تك
 األول والثاني بالكؤوس والميداليات. 



 جامعة الحمدانية –مجلة اطياف 

37 
 

 
وبهدف زرع روح المبادرة في نفوس الطلبة وتشجيعهم للحفاظ عىل المثابرة          

والعمل التطوعي وتوفري المناخ والبيئة المناسبة لهم نظمت الكلية حملة تشجري وغرس 
كة أساتذة وموظفي وطلبة وصيانة لحدائق الكلية وزرع عدد من األشجار فيها بمشار

الكلية، وتاتي هذه المبادرة للمحافظة عىل الصورة الحضارية للحرم الجامعي وتوسيع 
 المناطق الخرضاء والضفاء اجواء تتسم بطابع الحيوية والجمال. 

وختاما ... أسأل هللا تعاىل ان يوفق الجميع لكل خري وان يحفظهم من كل مكروه ،            
جميعا عىل اداء هذا العام الدرايس بنجاح متمزي يليق باسم جامعتنا المعطاء وان يعيننا 

وكليتنا الحبيبة ، وان يوفق كل من اسهم في انشائها وجعلها في المكانة العلمية اليت 
 نطمح اليها لتستمر عطاء وارشاقا .

 انه عىل كل ئش قدير
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 ضغوط العمل وتأثرياتها عىل الصحة النفسية

 بقلم د. برشى حبيب

با مهما من ضغوط الحياة اليت ال يمكن تعد الضغوط النفسية للعمل جان         
إنكارها بل يجب التصدي لها من لدن المختصني 
لمساعدة الفرد العامل عىل التكيف مع عمله، 

فالعامل يتعرض أثناء تأديته لعمله ومهامه 
لمجموعة من الضغوط اليت تعود إىل أسباب 
متعددة ،ككرثة العمل و الروتني المرتتب عىل 

ئل واالمكانيات، ظروف العمل السيئة والعالقات السلبية مع أدائه ، قلة الوسا
المدراء وغري ذلك من االسباب اليت تؤدي 

إىل ضغط في العمل، كل هذا من شأنه أن 
يعرض العامل إىل عدة أمراض اليت قد 
يصاب بها في حياته، وقد أعلنت منظمة 

الصحة العالمية منذ العديد من السنوات أن 
ة عالمية ضغوط العمل هي مشكل

 وانترشت بدرجة وبائية في كل أنحاء العالم وسميت بمرض القرن العرشين.
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فيمكن ان نعرف ضغط العمل عىل انه االنعكاس السليب والضار عىل                        
صحة اإلنسان النفسية والعضوية نتيجة المتطلبات المزتايدة في بيئة العمل واليت 

 تفوق قدرة الشخص عىل العطاء في الكثري من األحيان.

ه إًن الضغوط الناجمة عن العمل بفعل ساعات العمل الطويلة، ونوعيته وأوقات
المختلفة  يؤدي إىل ارتفاع مستوى الهرمونات المرتبطة بالتوتر، فتكون هناك 
شكوى من حاالت مرضية كثرية. بالرغم من تعرض اإلنسان للضغوط المختلفة 
باستمرار اال انه يستطيع أن يعيد التوازن بشكل حيع حال انتهاء الموقف الضاغط 

حمل، فالشخصية اإلنسانية ذات أو مدى قدرته عىل المواجهة والمطاولة في الت
خصائص يتمزي بعضها عن البعض اآلخر، فبعض العوامل الضاغطة تشكل عبئا عىل 
أنماط معينة من الشخصيات ، في حني تستطيع أنماط أخرى تحملها ومن ثم 

 ترصيفها بالشكل الذي اليرتك أثارا لدى الفرد .

الهضم ، اضطرابات اضطرابات النوم،  اضطرابات  : ومن أعراض ضغوط العمل
التنفس ، خفقان القلب، القلق عىل أشياء غري رضورية، أعراض إكتئابية، التوتر 

الغضب ألتفه األسباب ،التفسري الخاطيء  لترصفات  العضيل والشد العصيب، 
  -:ما نتائج ضغوط العمل فهي كثرية منهاا  اآلخرين ونواياهم واإلجهاد الرسيع. 
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اج ، كرثة الغياب أو التأخري أو التهرب من العمل ، اإلصابة انخفاض في مستوى اإلنت 
بالتعب و الملل واإلعياء أو المرض، انخفاض 
في مستوى الرتكزي لدى الموظف مما يؤدي 

 إىل كرثة األخطاء.

أن الصحة النفسية ليست حاله محددة 
نستطيع ان نصفها ببساطه وأنما هى عمليه 

ات لعمليمعقدة ومتشابكه وتحتاح لكثري من ا
المتصارعه والىت تتفاعل معا لتكون لنا ذلك الذى نسميه بالصحة النفسية فيمكن 

 تعريفها عىل أنها

إجتماعيا( -إنفعاليا  –شخصيا  –حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا ) نفسيا 
مع نفسه وبيئته ويشعر بالسعادة مع نفسه ويكون قادرا عىل استغالل قدراته 

 إىل أقىص حد يكون قادرا عىل مواجهة مطالب الحياة وإمكانياته

وقد بينت احدى البحوث في الواليات المتحدة االمريكية، أن اإلجهاد والضغوط 
النفسية اليت يتعرض لها األفراد بشكل يومي يمكن أن 
تسبب بعض أنواع الرسطان، في حني وجدت دراسة أوروبية 

رت الدراسة مشابهة أن اإلجهاد مرض لصحة القلب. وأظه
اليت نفذها باحثون من جامعة "ييل" األمريكية، أن الضغوط 

النفسية اليومية قد تحفز نمو األورام، وأن أي صدمة، عاطفية أو جسدية، يمكن أن 
تكون بمثابة "ممر" بني الطفرات الرسطانية اليت تؤدي في النهاية إىل اإلصابة 

 .خطريةبأورام 
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نرشت في دورية "الطبيعة"، أن الظروف الالزمة لإلصابة وتبني نتائج الدراسة، اليت 
بهذا المرض يمكن أن تتأثر بالبيئة العاطفية بما في ذلك كل المهام اليومية اليت 

 .نقوم بها سواء في العمل أو في نطاق العائلة

 كيف نحول ضغوط العمل إىل نجاح :

اس إذ يمثل ضغط العمل قد يبدو العنوان كأنه جملة غري منطقية عند كثري من الن   
 .سبب إىل عدم اإلتقان بل والفشل في أداء األعمال في بعض األحيان 

فلما كانت ضغوط األعمال متكاثرة مرتاكمة عىل المرء فهو بني إما أن يجعل كرثة 
مسؤولياته محبطا له و مؤلما عىل المستوى النفيس والجسدي، او أن يجعلها 

 . طريقه للنجاح في حياته

فضل تسجيل الضغوط اليت تعرضت لها من اعمال ومواقف اليت سببت لك فمن اال
 التوتر وابحث عن الحلول لها

 انظر إىل السلوك االنفعايل عىل انه مشكلة لآلخرين وال تدعه يؤثر عليك. -

 تخيل أسوأ ما سيحدث و قرر ماذا ستفعل حيال ذلك. - 

  تقبل األسوأ و فكر في بصيص من النور. -  

 بالتقرب اىل هللا اكرث يعطيك الطمأنينة ويزيل التوتر. فكر -  

 تقوية الجانب الصح٘ي ويشمل األفكار الصحية، واألكل الصحي، وتحركات الجسم.  -  
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وأخريًا، تعلم فن االسرتخاء ومارسه بشكل يومي؛ إذ 
ينصح علماء النفس بأن يتعلم كل فرد فن 

يت لاالسرتخاء ألنه يقيض عىل التوتر والعصبية ا
تؤدي إىل تغيريات فسيولوجية بالجسم تتسبب في 
اإلصابة باألمراض الخطرية كارتفاع ضغط الدم، 

 وتصلب الرشايني، إضافة إىل األمراض النفسية والسيما االكتئاب.

  




