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 كلمة رئيس التحرير

 األستاذ الدكتور هاني صبري آل يونس

 خلق طالب الدراسات العليا وخلُقه :

ن من اولى مهمات خلق طالب الدراسات العليا تدريبه على كيفية انجاز االعمال البحثية التي يكلف بها ومن ثم تطوير آليات انتاجه ا

 البحثي على نحو يجعله قادرا على مواكبة التطوير الحاصل في مختلف المناحي االكاديمية :

االجراءات التي تضمن اكساب الطالب الخبرات التي تؤهله  ولعل هذا الموضوع من اكثر الموضوعات تعقيدا نظرا لتعقيد -1

للخوض في مضامير البحث العلمي اذ ان الخبرات التي يحصل عليها الطالب في دراسته االولية ال تؤهله للقيام بهذا الواجب 

ة ال تنهض اساسا بسبب افتقار المناهج والمقررات الموضوعة في مفردات الدراسات االولية إلى رؤية علمية جادة وحديث

علميا وعمليا يمكن ان يبني طالب الدراسات العليا منجزه العلمي في ضوءها نظرا اللتزام هذه المفردات بمقررات غير محدثة  

فهي اكيد بحاجة الى تطوير وتجديد ومن ثم المتابعة مع اخر ما وصلت اليه الدراسات العلمية في الجامعات العلمية الرصينة 

لى هنا استحداث اساس علمي وعتبات بحثية في مفردات طلبة الدراسات االولية يمكن ان يعتمد عليها طالب لذا من باب او

الدراسات العليا في بناء منجزه العلمي وتطوير ذلك بحسب مستجدات ووقائع موضوعات وعناوين الدراسات العليا معنى ذلك 

 عليا .ردم الفجوة القائمة بين الدراسات االولية والدراسات ال

زرع الثقة بالنفس لدى طلبة الدراسات العليا الن هؤالء الطلبة بسبب الضغوط النفسية واالجتماعية ولسبب تعرض بعض  -2

القائمين على الدراسات العليا من المشرفين ومسؤولي األمور االدارية  واللجان العلمية  السيما في مناقشة سمنارات الطلبة 

عناوين واالشراف على تنفيذ الخطة العلمية التي يتبعها الطالب وهو ما يفرض نوعا من القلق أو  في مجال  دراسة صالحية ال

غرضه ايهام الطالب بأنه ال يقوى  على انجاز بحثي متطور وعلمي في زمن اطرد فيه اعتماد طلبة الدراسات العليا على 

 الشبكة العنكبوتية.

تتمثل في اقامة اوطد العالقات بين الطلبة والمشرفين من جهة وبين الطلبة وضع االسس العلمية لبناء اجواء اكاديمية رصينة  -3

ومصادرهم من الكتب من جهة اخرى وهذه تحتم على الجامعات توفير بنى بحثية متطورة بمكتبات علمية قادرة على تزويد 

 الطالب بما يريد من مصادر بحثية.

وعات التي يحبون ان يعملوا فيها وينبغي ان تكون اإلصدارات منح الطالب الحرية في اختيار المشرفين ومن ثم الموض -4

 الوزارية ضامنة لذلك.

البناء النفسي مهم لطالب الدراسات العليا في مرحلة التحضير واالعداد ان بعض الكليات واالقسام تلجأ الى اجراءات بعيدة  -5

اسات العليا. والسيما ما يحصل منها في مناقشة كل البعد عن المبادئ والقيم العلمية التي وضعت على اساسها تعليمات در

 بعض طلبة الدراسات العليا وفي اختيار اعضاء لجنة المناقشة .

اشعار طالب الدراسات العليا بأهمية منجزه البحثي بعيدة عن الدرجة التي سيحصل عليها الن هذه الدرجة قد تتوقف احيانا  -6

 شرف واالساتذة المناقشين .على امور شخصية ومزاجية بحتة بين األستاذ الم

اختيار موضوع جديد يتسم بالحداثة ومناقشة العنوان مع كادر علمي كفء في الدراسات العليا قادر على فهم الموضوع وتقبله  -7

 وبالتالي  نشر الوعي العلمي والثقافي المستدام  لطلبة الدراسات العليا .

ذا التعاون مبينا على قواعد من االحترام المتبادل وبعيد عن المحاباة التعاون العلمي بين الطالب واستاذه ويجب ان يكون ه -8

 والمجاملة .

ثم مسافة ينبغي ان تكون قائمة بين االستاذ المشرف والطالب هذه المسافة تضمن للطالب الحصول على حقوقه العلمية دون  -9

التعامل اإليجابي مع الطالب الذي يترك خطوطا بذل المزيد من الجهود   األخرى )غير العلمية ( وتضمن للتدريسي حريته في 

 من االحترام ينبغي الحرص على استدامتها.

توفير اجواء من االهتمام العلمي لدى طالب الدراسات العليا في كل ما يتصل  بإنجازه لمتطلبات البحث العلمي وبخاصة توفير  -10

 نين بما يضمن تحقيق ذلك .الدعم المالي والمادي في انجاز الرسالة واالطروحة وتسخير القوا

 

 خلُق طالب الدراسات العليا :

 ان يكون الطالب امينا نزيها متعففا عن كل ما يبعده عن جادة البحث العلمي الرصين ولو بقدر . -1

ضرورة ابتعاد طالب الدراسات العليا عن كل ما شانه ان يحط من قدرته العلمية ورصانته االكاديمية من خالل االبتعاد عن  -2

 الرفقة التي تثير الشبهة في العلم وفي غيره.

تطلب المصداقية في تجنب االعتماد على المكاتب التجارية التي تعتمد السرقة معيارا في اخراج البحوث العلمية وفي انجاز  -3

 رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا.

 ء أكانت عامة أم خاصة .ان يتمتع الطالب بالدقة في االعتماد على المصادر التي ينقل منها سوا -4

ينصح بالتزام المنهجية العلمية  الصحيحة ال سيما  في ما يتعلق منها بكيفية وطريقة النقل عن الموسوعات العلمية المنشورة  -5

على الشبكة العنكبوتية ألن أي خلل في ذلك سيؤدي حتما إلى نسبة استالل عالية قد تتعارض مع النسب التي اقرتها الوزارة 

. 
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ويع في نشر البحث العلمي من حيث توزع ينابيعه العلمية والثقافية على عموم األطروحة أو الرسالة ومن ثم اختالف التن -6

 المجالت التي تعبر عن وجهة النظر هذه تعبيرا صادقا وسليما موافقا للتعليمات الوزارية . 

جراء مقدما في حالة توفر ذلك على المكتبة حسن اإلفادة من استخدام مصادر المكتبة الورقية وينبغي ان يكون هذا اال -7

 االلكترونية .

حرص الطالب على تجديد معلوماته العلمية باستمرار والسعي إلى ترصين معرفته الذاتية  باالكتساب العلمي الصحيح  -8

 وتدريب نفسه على التمرين والمشاركة  مع الباحثين  والمجاميع البحثية في الجامعات االخرى .

م قواعد الكتاب االلكترونية الصحيحة من فواصل وزيادات وهوامش ومصادر وتعليقات ختامية وترقيم حسن استخدا -9

 الصفحات ألن ذلك يغنيه عن اعتماد طباع مقابل أجر .

امتالك لغة خاصة واسلوب بحثي يرشح عن تراكم ممارساته البحثية  مما سيؤول في النهاية إلى فهم مقاصد اآلخرين   -10

 اءات والقواعد التي تضمن له اطالعا واسعا والماما تاما في وقت قصير وباقل الجهود والتكاليف .واستهداف االجر

يمتلك الطالب حسا مرهفا في التعامل مع النص ومتابعة خاصة لمخارج الكالم  واسلوب ممنهج يخدم غرضه االساس في  -11

 التعامل مع النصوص وكيفية تحليل وتفسير وشرح ذلك  .

قافته فيما يؤهل له انجاز مساق عام بحثي يروم من خالله إثراء  الفجوات المعرفية الواقعة في  مسيرته العلمية تنويع مصادر ث -12

. 

التعامل مع مشرف متمكن رصين وذي خبرة علمية واسعة تيسر للطالب تفهما سابقا لموضوعه وانجازا لالطروحة والرسالة  -13

 في اقصر وقت وبأقل جهد.
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 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية -لألستاذ الدكتور خزعل ياسين مصطفى-رؤيا جامعية 

 السرقة العلمية والعقاب

تثار بين الحين واألخر مسائل قانونية واختالف رأي االدارة في كل مؤسسة  وبإمكانية مختلفة , ويبقى القرار هو سيد االحكام 

وفق المبادئ والمسؤولية االخالقية لمعالجة حاالت قد تظهر في مؤسسات علمية , وتكون واقعتها مدوية العتبارات معروفة , والقرار 

اخالقياً على من يثبت عليه السرقة العلمية وهنا علينا ان نقف طويال في الجامعة لنفسر العبارة في المؤسسة بغرض عقوبة ليس حالً 

العلمية ريادية ال جدال , فالباحث في مختلف حقول المعرفة عندما يطلق عليه باحث في جميع المستوعبات العلمية العليا هي انطالقة 

فسير الظواهر العلمية او االنسانية ويتطلب حشد كل عناوين الصدق والجدية على طاولة البحث واقعية وصادقة للبحث عن الحقيقة ولت

ويتوجب االيمان بالهدف السامي الذي ينشد له ويكون التفاعل العلمي بين مكونات المعرفة من اساتيذ وطلبة في اعلى مراتب الصدق 

العقوبة يجب ان تبدأ من محاسبة النفس اللوامة التي منحها هللا سبحانه وتعالى واألمانة إلرضاء الضمير فيما نقدمه لألجيال القادمة , ف

لنا إلرجاعها الى الرب راضية مرضية وعندما تكون هناك سرقة علمية في المراتب العليا للمعرفة فعلى الذين يتحملون االمانة العليا 

لنكون لألمانة العلمية عناوين ويضرب بنا االمثال على السير في خطى في العلوم ان يضعوا امام اعينهم ان االجيال امانة في اعناقنا و

 من تعلمنا منهم وجيل بعد جيل تبنى الحضارات ولكل منا دوره في بناء العراق العظيم .  
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 مؤتمر جامعة الحمدانية الرابع للعلوم االنسانية

 .م.  مريم رحيم مرزا  بقلم م

برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور نبيل عبد الصاحب ، افتتح األستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم 

 24 -23األعرجي رئيس جامعة الحمدانية المؤتمر الرابع للعلوم االنسانية وتحت شعار  "العلم سبيلنا نحو االرتقاء" وفي الفترة من 

باحثا من مختلف الجامعات  70المؤتمر بجلسات حضورية في قاعات جامعة الحمدانية و جمع هذا اللقاء المعرفي  م . اقيم2022اذار 

العراقية والعربية .مما أعطى هذا اللقاء الفرصة لتواجد مؤسسات جامعية و بحثية وجاء هذا اللقاء العــلمي ثمرة لشراكة فعّالة هدفها 

 االتي: 

 دراسات المستجدة في مجال العلوم اإلنسانية.التعرف على البحوث وال-١

 . إيجاد أفضل السبل لتحقيق السلم المجتمعي عبر البحوث العلمية في هذا المجال.2

 . الوقوف على آخر المستجدات العلمية، وتبادل الخبرات بين الباحثين في مجال االختصاص.3

افتتح المؤتمر بكلمة السيد رئيس جامعة الحمدانية 

االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي بتعريف عن جامعة 

الحمدانية بوصفها مؤسسة اكاديمية تساهم في تأسيس البنية 

االكاديمية الصحيحة وتطمح ان تكون  صرحا علميا شامخا 

ليس على المستوى المحلي فحسب وانما على المستوى 

واالقليمي والدولي وأثنى على العلماء االجالء العربي  

المشاركين  في المؤتمر ببحث او  بورقة عمل في وقائع 

المحفل العلمي المنعقد.  واشار الى عدد البحوث في المؤتمر 

 70بحثا في مختلف التخصصات االنسانية وبمجموع  39الى 

 باحثا اكاديميا  مشاركا من المملكة االردنية الهاشمية ومن

المغرب ومن مختلف المحافظات في  الجامعات العراقية. وتم 

عرض فلم وثائقي يوضح ابرز انجازات جامعة الطيف 

 العراقي )جامعة الحمدانية( منذ بدء تأسيسها ولغاية يومنا هذا. 

ة  بعنوان ) أهمية تخللت االفتتاحية جلستان  ، ترأس الجلسة األولى االستاذ الدكتور هاني صبري آل يونس وكانت  المحاضر 

الجامعي المتمرس في التاريخ الحديث  في جامعة الموصل: االستاذ  الدكتور ابراهيم  لألستاذدراسة التاريخ المحلي : نينوى أنموذجا( 

ل  كلية االداب في جامعة الموص -خليل العالف موضحا ان التاريخ المحلي هو موضع االهتمام في الدراسات العليا في  قسم التاريخ

بوضع أسس على شكل دوائر تبدأ من محافظة الموصل ثم تتوسع لمحافظات العراق ثم الوطن العربي ثم الدول المجاورة والعالم ، مع 

مالحظة التاريخ السياسي واالجتماعي والثقافي . بدءا من االهتمام بالقرى والريف وبرموز االقضية والنواحي لكون اتجاه كتابة التاريخ 

التاريخ المحلي الذي يتضمن  البحث عن السجالت المحلية وتمثل لون من الوان الكتابة التاريخية   وترأس الجلسة الثانية  الحديث يمثل

األستاذ الدكتور عامر عاشور عبد هللا  والمحاضرة كان عنوانها   ) التعايش السلمي في العراق محافظة نينوى نموذجا( لمسؤول كنائس 

وليك: لألب رائد عما نوئيل الذي اوضح رؤية السلم المجتمعي وأكد على اهمية  لغة الحوار االنساني للتقدم نحو الموصل السريان والكاث

المستقبل. ان مفهوم السلم المجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بحالة االستقرار االجتماعي داخل البلد حيث ينعكس ذلك ايجابا على االداء 

تصادي للدولة ويتحقق بتمتع كل فرد في المجتمع  بكامل حقوقه واجاز ان مفهوم السلم المجتمعي السياسي واالمني االجتماعي واالق

 يتمثل بحق الحياة. وهذا الحق يتحقق في مجتمع يعلوه السالم وتسوده المحبة والوئام بين الناس على اختالف عقائدهم وألوانهم وعقائدهم.

سائل التي طرحت موضوع التعرف على البحوث والدراسات المستجدة في عالج المؤتمر من خالل سبعة محاور جملة من الم

العلوم االنسانية و هذا المعطى بقدر ما سمح للطلبة والباحثين الحاضرين من مختلف الجامعات باالطالع و التعرف على  ابرز الدراسات 

خالل جلسات المؤتمر البحوث المشاركة والتي كانت  في العلوم االنسانية. منحتهم الفرصة للتزود بمعارف إنسانية جديدة  حيث عرضت

  :في عدة محاور وهي

 محور اللغة العربية وآدابها )دراسات اللغة( وتضمن البحوث اآلتية :

 الباحثون عنوان البحث

الرواية القصيرة من الحكاية إلى النص المفتوح: قراءة في رواية أحفاد أورشنابي لهيثم 

 بهنام بردى

 فيصل غازي النعيمي أ.د .

 .د . فاتن عبدالجبار  الحياني

 ا.د غنام محمد خضر شعرية العتبات في مسرحية فتنة لسعيد الناجي

 م.م. اطياف طالل خالد

 أ.د خميس فزاع عمير أسلوب التوكيد في شعر زهير بن أبي سلمى

 م.م معتر محمد جاسم
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 محور اللغة العربية وآدابها )دراسات األدب( وتضمن البحوث اآلتية :

 الباحثون عنوان البحث

 الصورة السينمائية في شعر الحطيئة

 

 م.د عمر محمود عبد

 احمد الحاج جاسم محمد العبيدي تجريب النص ودستوبيا الواقع في "أفتش عن أقدامي في وجه الشارع" للقاص كامل فرعون

 م.د علي عواد عبدهللا خضير الوعي والوعي المضاد في رواية فارابا لعبدالمنعم األمير"مقاربة سسيوثقافية

 الطابع اإلنساني للمرأة في شعر السياب

 

 م.د. هاشم صيهود محمد

 د. هالل محمد جهاد مئتا سنة دراسة نقدية في الجدوى المعرفية للجدل في المية العرب

 محور التاريخ واآلثار والحضارة وتضمن البحوث اآلتية :

 محور العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية وتضمن البحوث اآلتية :

 الباحثون عنوان البحث

تنمية التفكير المرن والرغبة في التعلم لدى طالبات الصف الثاني متوسط  في  woodsاثر استراتيجية 

 في مادة العلوم.

 م.هالة اديب داؤد

 م.عمار يلدا كرومي اثر استراتيجية الحواس المتعددة في تنمية مهارات االنتباه لدى تالميذ التربية الخاصة .

 م.حسن عبد الجبار

 ا.م.د. محمد علي العبيدي االعدادية في مدينة الموصل . الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس

 م.د.براء مظفر النقيب

 م.د. هبة توفيق ابو عبادة سبل تربوية مقترحة لتحقيق السلم المجتمعي استنادا الى البحث العلمي .

االء عبد الجبار اشراف ا.م.د.ندى فتاح  بناء مقياس نضوب االنا لدى طلبة جامعة الموصل .

 العبايجي

 عذراء جوزيف رفو  بناء مقياس السمات الكمالية لدى طلبة جامعة الحمدانية 

 سلفانا فارس خضر  بناء مقياس الحيز الشخصي لدى طلبة المرحلة االعدادية 

 م.جليلة مارزينا  الطفل وتحديات الثقافة االلكترونية 

 م.حسن عبد الجبار سعيد  االنماط االدارية لمديرات رياض االطفال وعالقتها بإدارة الوقت من وجهه نظر المديرات والمعلمات 

 م.م.حسناء صديق حسين

 :محور اللغــة اإلنـكليـزيـــة وتضمن البحوث اآلتية 

 الباحثون عنوان البحث

Strategies for Teaching English Grammar to Students of Iraqi Universities. Muhammad Hamza Kanaan, Ali 

Hussein Hazem 

Dina Fahmi Kamil 

Headlines in literary and scientific texts. Yusra A. Hussein 

The Applicability of Baker’s Taxonomy of Translation Strategies on Arabic 

Narrative Discourse 

 

Dr.Kawkab Salim Mohammed 

Human Translation versus Machine Translation: An Analytical Study. 

 

Tayseer Ali Taha 

Effectiveness of Literal Translator’s Manipulation of Translation (Murder on the 

Orient Express by Agatha Christie 

 

Mohammed Talal Yonus 

Masyam Tareq Mahmood 

Zahraa Muharam Salman 

 نوري صابر محمد الزيباري ا.م.د بالغة التكرار الصوتي في شعر مرقش األصغر

 م.م خيرالدين علي الهادي أثر المقبولية في تحليل الخطاب القرآني: تفسير الميزان أنموذجا

 ا.د علي رحيم هادي الحلو األثر العقدي في نزول المسيح)ع( وائتمامه بالحجة)عج(

 الباحثون عنوان البحث

 1965-1957لواء اربيل في المصادر الرسمية المعاصرة خالل العهدين الملكي والجمهوري دليل التعداد اللعام للسكان 

 انموذجا 

 أ.د. عمار يوسف عبدهللا

 . عماد عبدالعزيز يوسفأ.م.د  2026-2002الثابت والمتغير في العالقات التركية الروسية واثرة على واقع العالقة بين تركيا ودول الجوار االقليمي 

 م.م. امين غانم محمد

أ.م.د. ماهر حامد جاسم   1920-1918معارف الموصل في عهد االحتالل البريطاني 

 النورة

 وسفأ.م.د. عماد عبدالعزيز ي  2026-2002الثابت والمتغير في العالقات التركية الروسية واثرة على واقع العالقة بين تركيا ودول الجوار االقليمي 

 م.م. امين غانم محمد

 م.د. بشرى ابراهيم ال سلمان اهمية الوثائق في تدوين التاريخ اللبناني الحديث والمعاصر 

 أ.م.د. لبنى رياض عبد المجيد  1939-1923لواء االسكندرونة والعالقات الفرنسية التركية 

 أ.م.د. محمد حمزة حسين

 أ.م.د. شذى فيصل رشو 2000-1991االستقالل التوجهات الخارجية ألوزبكستان بعد 

 أ.م.د. محمد داخل كريم
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A Psycho-Analytic View of Pre and Post Coloinalism in E M Forester’s A 

Passage to India 

Mohand R. Safar 

Sarah A. Khuder 

   محور اللغة العربية وآدابها )دراسات اللغة( وتضمن البحوث اآلتية :

 الباحثون عنوان البحث

 ا. د هاني صبري ال يونس الجندارية في الرواية النسوية العراقية الجديدة : رواية قسمت للكاتبة حوراء النداوي أنموذًجا المهيمنات 

 

 أ. د. خليل شكري هياس باب موارب للصدى: بالغة الصورة الشعرية وسيمائية التصوير 

 ا. م. د بسمة محفوظ البك التعايش السلمي في التراثين اإلسالمي والمسيحي وصف األديرة في ديوان الخالديين اختيارا

 ا. م. د اطالل سالم القس

 ا. د عمار احمد الصفار

 ا. م. د فاتن محمد الشوبكي معين بسيسو في مرآة شوقي بهنام: قراءة في كتاب الغضب المقدس

 :محور التاريخ القديم واالسالمي والجغرافية والقانون وتضمن البحوث اآلتية 

     

 

 

 

 

 

 

وفي أثناء المؤتمرافتتحت فعالية لمعرض الرسوم التشكيلية لوحدة الموهوبين التابعة الى مكتب السيد رئيس جامعة الحمدانية. 

وبعد اختتام فعاليات المؤتمر تم توزيع الشهادات وتالوة توصيات  شارك بها عدد من الطلبة الموهوبين من الجامعة ومن خارج الجامعة .

 المؤتمر.

 

 

  

 الباحثون عنوان البحث

 أ.م.د. عكاب يوسف جمعة ه 447-334الموصل في العهد البويهي 

 م.م. صفا احمد خليل إثر موجات الجفاف على تدهور الغطاء النباتي في قضاء سنجار

 م.م. اعراف خالد ذنون

 احمد مقداد ال حسينم. اسعد 

 م. محمد علي محمد سليمان

 أ.م.د. فاتن موفق فاضل الكهانة في معتقدات بالد الشام القديمة

 م.مروان حسين احمد دور الجامعات في تحقيق السلم المجتمعي

 أ.د. عامر عاشور عبد هللا

 أ.م.د. عباس ابراهيم صابر الثورة في بالد الرافدين

 أ.م.د. رشا عبد الوهاب

 م.د. جاسم عباس محسن
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 التعليم المدمج ما بعد انتهاء جائحة كورونا...الى اين؟؟

 م. فداء نوئيل عبد االحد

 

 

بعد انقضاء السنة الثالثة منذ ظهور فايروس كورونا وبعد انحسار تأثيره في العراق تباينت اآلراء حول ماهي القرارات التي  

سيتم اعالنها للعام الدراسي القادم حول اعتماد التعليم االلكتروني او المدمج او الحضوري فهناك من رأى ان التعليم االلكتروني ال 

قتصادية للبالد وبأنه يشكل حال مؤقتا وال يمكن االعتماد عليه في العملية التعليمية بشكل دائم وان التعليم يتناسب مع الظروف اال

الحضوري اسلم وافضل في ايصال المعلومة والتواصل الصحيح بين االستاذ والطالب وهناك من رأى انه رغم الصعوبات التي واجهت 

روني اال انه كان افضل وسيلة الستمرار العملية التعليمية وعدم ضياع الوقت في الظروف الطلبة واالساتذة في مجال التعليم االلكت

الصعبة اثناء فترة الجائحة بل وانه كانت الزمة فايروس كورونا فضل كبير في التعرف على اساليب تعليمية جديدة والنهوض بواقع 

وحديثة في ايصال المعلومات الى الطلبة وانه الوقت المناسب الستغالل  التعليم العالي من الطرق التقليدية الى استخدام اساليب جديدة

شبكات التواصل االجتماعي واالنترنت بالشكل السليم الذي يخدم الناس والمجتمع. وبعد ان اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ل مصير التعليم االلكتروني وهل سيتم الغاء كل المجهودات قرارها باعتماد المحاضرات الحضورية للعام القادم اثيرت عدة تساؤالت حو

 السابقة التي تم بذلها في مجال التعليم االلكتروني ام سيكون هناك تعليمات جديدة حول اعتماد التعليم المدمج حيث ان كثيرا من اآلراء

مكن التدريسي من اعطاء المحاضرات اثناء اجمعت بأنه يمكن اعتماد المحاضرات االلكترونية والحضورية في نفس الوقت وبذلك يت

الدوام الرسمي وايضا اعتماد المنصات التعليمية لمساعدة الطلبة في توصيل المعلومات بشكل افضل وكذلك اجراء االختبارات من 

يح وبسيط خاللها، مما يسهل على التدريسي والطالب التواصل والتعرف على افضل الوسائل اليصال المعلومة المناسبة بشكل صح

ايضا، اذ انه هناك بعض المواد الدراسية التي تعد مواد ثانوية وليست ضمن التخصص في بعض الكليات واالقسام والتي يمكن اعطاءها 

للطلبة بشكل الكتروني واستغالل اوقات الحضور في المواد االساسية التي يصعب اعطاءها بشكل الكتروني وتحتاج الى تفاعل مباشر 

والتدريسي، فالبد من استثمار المنصات التعليمية حتى مع اعتماد الدوام الحضوري الكامل في الجامعات والمدارس وليس بين الطالب 

فقط في مجال الدراسات االولية فقط بل وايضا الدراسات العليا حيث يمكن ان يكون التعليم المدمج من الوسائل المساعدة لطلبة الدراسات 

لدراسة والتواصل اليجاد احدث الدراسات والبحوث في التخصصات المختلفة واالنفتاح على العالم في مجاالت العليا في مجال البحث وا

 البحث العلمي والدراسات المختلفة.

وال ننسى ايضا انه كان للمنصات المعتمدة في التعليم االلكتروني الفضل الكبير ليس في مجال التعليم فقط بل وفي مجاالت  

اد المؤتمرات العلمية واقامة الورش والندوات والدورات المختلفة الكترونيا حيث كانت الوسيلة االنسب في جعل العالم اخرى مثل انعق

قرية صغيرة وساعدت كثيرا في ايصال احدث الدراسات في مختلف بقاع العالم باالضافة الى مجاالت التعاون المختلفة بين العلماء 

م دون الحاجة الى السفر والتنقل والتعرض الى خطر االصابة بالفايروس كل ذلك كان سببا في فتح باب والباحثين من مختلف بلدان العال

جديد للعلم والمعرفة والبد من ابقائه مفتوحا واالفادة منه الى اقصى الحدود اي انه حتى مع انتهاء ازمة الفايروس اللعين فال ضير من 

لى الباحثين المشاركة ويوفر عليهم عناء وتكاليف السفر كذلك الحال بالنسبة للدورات عقد المؤتمرات الكترونيا وحضوريا ليسهل ع

والورش التدريبية فقد اصبح من السهل االستعانة بالخبراء والعلماء من بلدان بعيدة دون الحاجة الى حضورهم واالكتفاء باعطاء 

 صة باالشخاص المعنيين بالموضوع.المحاضرات الخاصة بهم بشكل الكتروني او حضوري بحسب الظروف الخا
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لقد كانت جامعة الحمدانية من الجامعات التي استخدمت التعليم المدمج بشكل كبير والتزال تشجع الكوادر التدريسية على  

استغالل المنصات التعليمية في مصلحة الطالب والتدريسي بل وقامت ايضا باستخدام هذه المنصات في اقامة الورش والدورات التدريبية 

ء واساتذة متخصصين من خارج الجامعة العطاء محاضرات في مختلف المواضيع التي تصب في فائدة المختلفة واالستعانة بخبرا

المجتمع. فمنذ بداية االزمة قامت الجامعة بتوجيه كوادرها الى اعتماد المنصات االلكترونية لضمان تقديم افضل ما يمكن في مجال 

جميع الكوادر التدريسية للتعريف بأهم المنصات وطريقة استخدامها وبالفعل التعليم للطالب حيث تم عمل ورش تدريبية ودورات مكثفة ل

اصبحت معتمدة بشكل كبير في المحاضرات في مستويات الدراسات االولية والعليا. وقد امتد ذلك الى اقامة المؤتمر العلمي الثاني 

ليم المدمج في جامعتنا كونه حقق النتائج المرجوة منه بشكل لجامعة الحمدانية بشكل الكتروني، لذا فالبد من استمرار العمل بنظام التع

 كبير في رفع اسم الجامعة وكذلك رفد العملية التعليمية بافضل األساليب والمعلومات العلمية. 
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  ورش -ندوات  -انشطة                                                

 رسالة كلية التربية

 م.عمار يلدا كرومي

 والتوظيف في رئاسة الجامعة تشارك بورشة عمل شعبة التاهيل

شاركت جامعتنا من خالل شعبة التاهيل والتوظيف والمتمثلة بالدكتورة سيماء فيصل حسب هللا والسيدة حنان عبد الجبار يوسف بورشة 

مي في محافظة اربيل وبحضور عمل تدريبية حول تأهيل الخريجين نظمتها منظمة ايركس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العل

ممثلي الجامعات العراقية كافة، حيث كان هدف الورشة اعداد مالكات مختصة لزج مخرجات الجامعة في سوق العمل والمجاالت 

 التدريبية التي تؤهلهم للتميز في سوق العمل. 

 
 

 الطاقة المتجددة وآلية الحفاظ على البيئة / ورشة مشتركة مع الجامعة العراقية

ر أقام قسم ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة الحمدانية باإلشتراك مع كلية طب االسنان بالجامعة العراقية ووحدة التعليم المستم

حيث هدفت  10/4/2022الطاقة المتجددة وآلية الحفاظ على البيئة وتقليل االنبعاثات" يوم ” في الجامعتين ورشة علمية الكترونية حول 

التي حاضرت فيها المدرس المساعد مريم رحيم ميرزا مسؤولة شعبة ضمان الجودة بجامعة الحمدانية إلى تسليط الضوء على  الورشة

مفهوم الطاقة المتجددة وبيان مساهمتها في الحافظ على البيئة وضمان استدامتها، وتحقيقها العدالة بين االجيال المتالحقة وتوفير فرص 

قيق تنمية مستدامة. وذكرت المحاضرة خالل عرضها أن العديد من الدول ادركت أهمية هذا الطاقة المتجددة عمل متكافئة، ومن ثم تح

وبدأت تستثمر بها بالفعل والسيما طاقتي الشمس والرياح. إذ تعد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدامها المفتاح للحد من ظاهرة 

ناخي، مؤكدة على ضرورة زيادة الوعى في ترشيد استهالك مصادر الطاقة التقليدية والتحول االحتباس الحراري، وتجنب آثار التغير الم

 الى اقتصاديات الطاقة المتجددة وتشجيع االستثمار في هذا المجال. 

 
 

 

 ورشة اجرائية في الخطوات العلمية لكتابة ونشر البحوث األكاديمية بالتعاون مع الجامعة المستنصرية
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الحمدانية والمستنصرية ورشة اجرائية في الخطوات العلمية لكتابة ونشر البحوث األكاديمية بالتنسيق مع قسمي نظمت جامعتا 

ضمان الجودة والتعليم المستمر بجامعة الحمدانية استهدفت طلبة الدراسات العليا في قسمي اللغة العربية والتاريخ بكلية التربية فضال 

  .كز البحثية في الجامعةعن االساتذة والباحثين في المرا

حيث هدفت الورشة التي حاضر فيها االستاذ الدكتور جاسم محمد رجب التدريسي في الجامعة المستنصرية الى التعريف بعملية الكتابة 

على وفق منهجية علمية، ومعرفة الخطوات األساسية لكتابة 

البحث العلمي، وتشخيص ما يستجد من مشكالت البحث 

لتي يواجهها طلبة العلمي لدى الباحث ومحاولة حل المشاكل ا

الدراسات العليا والباحثين في مرحلة كتابة البحث، لغرس 

ثقافة االهتمام بالبحث العلمي بنحٍو منهجي علمي منظم، 

فضال عن كيفية البحث عن المجالت من خالل التخصص 

 .والعنوان ودار النشر والرقم المعياري الدولي

_____________________________________________________ 

 

 وحدة تمكين المرأة في جلسة حوارية

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس 

جامعة الحمدانية، نظمت وحدة تمكين المرأة في جامعة الحمدانية 

جلسة حوارية لطالبات جامعتنا حول الية استغالل وتنظيم الوقت 

ؤولة خالل فترة االمتحانات، واكدت الدكتورة كوكب سالم مس

الوحدة ان حضور الدروس يسهم في تذليل الصعوبات التي قد 

خالل الجلسة التي تأتي يواجهها الطالب أثناء اداء االمتحان، وجرت 

مداخالت   2022-2021بالتزامن مع امتحانات نصف  السنة للعام 

عديدة من الطالبات اللواتي تحدثن عن المعوقات التي يواجهنها اثناء 

متحانات بخاصة المتزوجات ، واضافت الدكتورة االستعداد لال

كوكب سالم ان تنظيم الوقت مهم جدا وذلك بوضع توقيت مناسب 

للدراسة المنتظمة ومحاولة التخلص من التشتت، وفي ختام الورشة 

 تمنت الموفقية لجميع الطلبة في امتحاناتهم

 

 

 االبتزاز االلكتروني في ورشة عمل

برعاية االستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم االعرجي رئيس جامعة الحمدانية وحضور كل من السيد مساعد رئيس الجامعة 

للشؤون االدارية االستاذ المساعد الدكتور رياض  الجامعةللشؤون العلمية االستاذ الدكتور خزعل ياسين مصطفى والسيد مساعد رئيس 

، نظم قسما الدراسات والتخطيط والشؤون العلمية بالتعاون مع قسم التعليم المستمر وبالشراكة مع مديرية الشرطة مبارك عبدهللا

المجتمعية في محافظة نينوى ورشة عمل حول االبتزاز االلكتروني حيث حاضر فيها عددا من الضباط والمنتسبين من ذوي االختصاص. 

ي بالجوانب القانونية لحماية االفراد وكيفية الوقاية من االبتزاز بوصفه سلوكا مرفوضا يعاقب وهدفت الورشة الى زيادة الوعي المجتمع

عليه القانون. وتظمنت الورشة عدة محاور حول االبتزاز االلكتروني من مختلف الجوانب وفي نهاية الورشة تمت العديد من المداخالت 

 واختتمت بتوزيع الشهادات على السادة المشاركين.

 
 

 

 وحدة رعاية الموهوبين والنحت المجسم
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برعاية وحضور االستاذ الدكتور عقيل يحيى االعرجي رئيس جامعة الحمدانية، واالستاذ المساعد رياض مبارك عبدهللا 

ن مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية ومسؤول وحدة رعاية الموهوبين المدرس عمار يلدا كرومي والسادة اعضاء وحدة الموهوبي

 14/3/2022وعددا من التدريسيين، نظمت وحدة رعاية الموهوبين في جامعة الحمدانية ورشة عملية حول النحت المجسم بتاريخ 

استضافت فيها النحات العراقي ثابت ميخائيل كما وحضرها عددا من الطلبة الموهوبين في جامعتنا، وتضمنت الورشة جانبين اساسين 

ت المجسم وتاريخ النحت في العراق وابرز النحاتين العراقيين ومن ثم الجانب العملي حيث قام الضيف هما الجانب النظري لفن النح

بعمل مجسم نحت عملي امام الطلبة، وأدار الورشة المدرس الدكتور ربيع حازم سلمان، وفي نهاية الورشة اثنى السيد رئيس الجامعة 

 تنا وتم تقديم شهادة شكر وتقدير للضيف الكريم وللطلبة المشاركينعلى ذلك داعما للوحدة والطلبة الموهوبين في جامع

 
 

 

 ندوه علمية في كلية التربية بمناسبة يوم الضاد

بحضور ورعاية مباشرة من السيد رئيس جامعة الحمدانية األستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم األعرجي، وحضور السيد عميد 

مبارك عبدهللا، أقام قسم اللغة  كلية التربية الدكتور رياض

في كلية  ٢٠٢١/  ١٢/  ١٨العربية اليوم االحد الموافق 

التربية بجامعة الحمدانية، ندوة علمية بمناسبة يوم الضاد 

  )العالمي تحت عنوان ) اللغة العربية والرؤية المستقبلية

تضمنت الندوة تقديم مجموعة متميزة من البحوث التي  حيث

 اللغة العربية المستقبلية والتحديات التي تواجههاتناولت آفاق 

. 

وقد شارك في هذا الكرنفال العلمي نخبة طيبة من اساتذة قسم 

  .اللغة العربية بكلية التربية في جامعة الحمدانية

وفي ختام الندوة تقدم المحاضرون ببعض التوصيات لالرتقاء 

للغة تأسيس مركز دراسات ا بلغتنا العربية األصيلة منها

التأكيد على أهمية إقامة  ا والعربية والترجمةفي جامعتن

الندوات والورش العلمية لمناقشة المواضيع التي تخدم اللغة 

  .العربية وتسهم في إعادة رونقها

 

 

 

 حلقة موسعة لمناقشة سمنرات طلبة الماجستير في قسم اللغة العربية وكلية التربية 

بإشررراف مباشررر من السرريد رئيس جامعة الحمدانية األسررتاذ الدكتور عقيل يحيى هاشررم األعرجي وحضررور عميد كلية التربية، 

سيد رئيس قسم اللغة العربية االستاذ الدكتور خليل شكري هياس وعدد من تدريسيي القسم عقد قسم  الدكتور رياض مبارك عبدهللا وال

رات طلبة القة نقاشررررررية لعرض سررررررمناللغة العربية في كلية التربية ح

الدراسررات العليا لالطالع على العناوين التي تم ترشرريحها من األسرراتذة 

وجه سرريادته بعد مناقشررة الطلبة واالطالع عن حيث  ذوي االختصرراص

كثررب على حيثيررات االختيررار ان يتم إيالء تراثنررا المحلي عنررايررة كبيرة 

نوى وما جاورها، والسررررريما جهود األدباء واللغويين ضرررررمن سرررررهل ني
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 .إلضرررررررررررهرررررار الررررروجررررره الرررررمشررررررررررررق لرررررهرررررذه الرررررمرررررنرررررطرررررقرررررة ذو الرررررخصررررررررررروصررررررررررريرررررة األثرررررنررررريرررررة والررررروطرررررنررررريرررررة

____________________________________________________________ 

 

 قسم العلوم التربوية والنفسية –دورة تدريبية ) التطبيق العملي ( لطلبة المرحلة الرابعة في كلية التربية 

بإشراف مباشر من السيد رئيس جامعة الحمدانية األستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم األعرجي والسيد عميد كلية التربية،  

الدكتور رياض مبارك عبدهللا ومتابعة السيد رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية المدرس الدكتور ثريا احمد خالص شعالن وحضور 

رابعة لجميع االقسام في الكلية، اقام قسم العلوم التربوية والنفسية وبالتعاون مع شعبة التعليم المستمر تدريسيي القسم  وطلبة المرحلة ال

 التحاق طلبة المرحلة الرابعة بالتطبيق العملي.اساسياته ومبادئه ( وذلك قبل –في الكلية الدورة التدريبية الموسومة )التطبيق العملي 

حيث تم تقديم عدد من  1/3/2022الى  27/2/2022ابعة في اقسام الكلية جميعها وذلك للفترة من استهدفت الدورة طلبة المرحلة الر

المحاضرات العلمية والعملية في اساسيات التطبيق العملي في المدارس، كالتدريب على كتابة الخطة الدراسية وعمل االمتحانات وكيفية 

التدريس المناسبة وكذلك كيفية القيام بالمهام االرشادية لطلبة المدارس وسير  تقديم الدروس بشكلها العلمي الصحيح واستخدام طرائق

العملية العلمية والتطبيقية بشكلها الصحيح، وكان هنالك ايضا توجيهات ادارية خاصة بمباشرة وانفكاك الطالب المطبق، حيث قدم الدورة 

 عددا من تدريسيي القسم.

 

 
 

 

 كلية التربية –بالد الرافدين لعلوم التطبيقية في ا

بإشراف ورعاية  السيد رئيس جامعة الحمدانية األستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم األعرجي والسيد عميد كلية التربية،  

سم الدكتور رياض مبارك عبدهللا وبالتعاون مع عميد كلية االداب في جامعة سامراء االستاذ المساعد الدكتور احمد عزاوي محمد اقام ق

جامعة سامراء وباالشتراك مع الهيئة العامة لالثار والتراث في نينوى ندوة  –التاريخ في كليتنا وبالتعاون مع قسم االثار في كلية االداب 

حيث تم التطرق   MEETعلى منصة  2021كانون االول  18علمية بعنوان )العلوم التطبيقية في بالد وادي الرافدين( وذلك يوم السبت 

العلوم التطبيقة التي ازدهرت في بالد الرافدين ومدى تأثيرها الحضاري على تطور وازدها الحياة بين السادة المشاركين في الندوة حول 

 وتأثيرها على البشرية حيث تعد بالد الرافدين المنبع واالشعاع الحضاري الزدهار العلوم لالنسانية جمعاء

 

 /كلية التربية  قسم العلوم التربوية والنفسية في عدد من الورش االلكترونية  

برعاية واشراف السيد رئيس جامعة الحمدانية األستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم األعرجي والسيد عميد كلية التربية، الدكتور  

المدرس الدكتور ثريا احمد خالص شعالن، اقام قسم العلوم رياض مبارك عبدهللا ومتابعة السيد رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية 

التربوية والنفسية وبالتعاون مع شعبة التعليم المستمر في الكلية عددا من الورش التربوية والنفسية واالجتماعية ضمن خطة االنشطة 

اقامة ورشة عمل حول موضوع المناعة العلمية للقسم تخص عددا من المواضيع المهمة التي تمس حياة الفرد ضمن المجمتع حيث تم 

حاضر فيها كل من االستاذ المساعد الدكتورة احالم اديب عيواص والمدرس  2021تشرين الثاني  24ذلك يوم االربعاء الموافق  النفسية 

لشكل السليم على صحة هالة اديب عيواص، تم التطرق فيها الى ماهية المناعة النفسية للفرد ومدى تأثيرها االيجابي في حال تكونها با

م.د.ثريا احمد خالص شعالن  و م.جليلة الفرد النفسية، كذلك تمت اقامة ورشة عمل حول ظاهرة هوس السيلفي شارك فيها كل من 

مارزينا افرام  و م.حسن عبد الجبار سعيد حيث تم التطرق فيها على ماهية الظاهرة وتأثيرها السلبي في حال تطورت الى حالة الهوس، 

صبح اضطراباً في شخصية الفرد والتي ربما تؤدي الى مشاكل نفسية واجتماعية كثيرة. وتم التطرق ايضاً الى اهم الطرق التي يجب لت

 علينا ان نوعي الفرد والمجمتع بمخاطرها وكيفية توعية الجيل للتعامل معها 

 ى االنسان بمشاركة المدرس الدكتور ازهار عباس عاشورواقام القسم ايضا ورشة حول االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي عل

ة وعدد من التديسيين تم التطرق فيها على اهمية اللون في حياتنا ورموز تلك االلوان من الناحية الفسيولوجية والناحية السيكلوجية وكيفي

 تـأثيرها على شخصياتنا وراحتنا النفسية واهميتها في حياتنا.
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 طاقة الهيدروجين االخضر بورشة عمل في كلية التربية 

بإشراف ورعاية  السيد رئيس جامعة الحمدانية األستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم األعرجي والسيد عميد كلية التربية، الدكتور 

القتها المدرس المساعد  2022ن نيسا 13( يوم طاقة الهيدروجين االخضر رياض مبارك عبدهللا اقام قسم الجغرافية ورشته الموسومة )

المحاضرة الى اهمية  حيث تطرقت  MEETاعراف خالد ذنون على منصة

استخدام الطاقة المتجددة التي تعتبر صديقة للبيئة حيث ان طاقة الهيدروجين 

تعتبر من اهم الطاقات التي يبحث العالم على تطويرها لمدى كفاءتها 

اري. كما ان بعض البلدان االوربية ونظافتها وتقليلها من االحتباس الحر

وتسعى الشركات سعيًا حثيثًا إلى تطوير آالت التحليل  بدأت فعال باسخدامها،

الكهربي التي بإمكانها إنتاج الهيدروجين األخضر وهو الهدف الذي يتوقع 

المحللون أن تتمكن الشركات من تحقيقه في غضون السنوات العشر القادمة. 

عت شركات الطاقة في االستعانة بآالت التحليل وفي الوقت نفسه، شر

 .  الكهربي مباشرةً في مشروعات الطاقة المتجددة

 

 

 زيارات علمية / قسم العلوم التربوية والنفسية / كلية التربية

ومتابعة االستاذ المساعد الدكتور رياض مبارك عبدهللا عميد كلية  بأشراف

التربية، زار اساتذة قسم العلوم التربوية والنفسية عددا من المؤسسات 

التربوية ضمن انشطة القسم وخطط  شعبة التعليم المستمر في الكلية حيث 

ها هدفت تلك الزيارات الى االطالع على عمل تلك المؤسسات والتعاون مع

ضمن انشطة الجامعة وخدمة المجتمع والتعاون بين المؤسسات، وكانت 

 بتاريخ  الزيارة االولى الى مركز الخيمة لذوي االحتياجات الخاصة

 يوم االربعاء 2/2/2022

لتعامل مع ذوي وتم االطالع على اهم االمكانيات العلمية والبرامج التدريبية التي تقدم في المركز وكذلك اهم الطرق المستخدمة في ا

االحتياجات الخاصة وماهي الفئات التي يتم استقبالها وآلية التعامل معها. يذكر بأن المركز تطوعي ويحتاج الى كوادر وامكانيات مادية 

عاملين وبشرية وتم االتفاق مع القسم والمركز بعمل آلية للتعامل والتعاون المشترك في تقديم الخبرات بين االساتذة االختصاص وبين ال

حيث قام تدريسيوا القسم بزيارة مركز  3/2/2022في المركز. اما الزيارة الثانية فقد تمت الى  دار االيتام )دير العائلة المقدسة( بتاريخ 

ومقابلة  االيتام التابع الى الرهبنة الدومنيكانية في الحمدانية وتم التعرف على الحاالت التي يتم بها استقبال االيتام فيها وتم التعرف

تام. االطفال االيتام في المركز. كما وتم مقابلة المسؤولة عن رعاية االيتام وتم التعرف على اهم االمكانيات والخدمات التي تقدم الى االي

مدارس وكيفية حيث ان الدار هو إليواء االيتام ومعيشتهم الدائمة فيه، وكيفية القيام بأنشطتهم الحياتية اليومية من الدراسة واإللتحاق بال

 قضاء يومهم ومعرفة ماهي الضوابط التي يتم تطبيقها عند استقبالهم في الدار وتأمين مستقبلهم االجتماعي واالقتصادي.

حيث كانت الزيارة موفقة جدا وتم لقاء مديرة المدرسة  9/2/2022اما الزيارة الثالثة فكانت الى مدرسة الطاهرة االهلية المختلطة بتاريخ 

ات والمرشد التربوي وتم التعرف على اهم العراقيل التي اثرت على تعلم التالميذ بعد جائحة كورونا وكيف ان المدرسة بإدارتها والمعلم

 تعاملت مع ذلك واعادة هيكلة الجانب التربوي والنفسي والتعليمي للتالميذ.
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 ضيف العدد

 البلوك تشين والمحاسبة

 بقلم م.م. فاضل عباس سلطان

 كلية االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة

 
     

شررررررهد العالم في اآلونة األخيرة العديد من التطورات التقنية السررررررريعة والمتالحقة في جميع المجاالت واالعتماد عليها وخاصررررررة مع 

التطورات في استخدام اإلنترنت، والذكاء االصطناعي، والبيانات الضخمة، والبلوك تشين وغيرها من التطورات التقنية التي ساهمت 

ل الرقمي في العديد من المجاالت وقطاعات األعمال المختلفة، ومنذ ذلك الحين أصرررررربح العالم كله ينظر الى في انتشررررررار عملية التحو

وهذه العمالت ناتجة  (bitcoin)الرقمية بأنها المسرررتقبل، وقد سررراهمت هذه التطورات والتحوالت الرقمية الى ظهور العمالت الرقمية 

 بسلسلة الكتل او ما يسميها البعض بسلسلة الثقة .ما يعرف او عن استخدام تقنية البلوك تشين 

والبلوك تشررين سررجل رقمي عالمي يتم فيه توثيق كافة التعامالت البشرررية التي تتم بين طرفين بحيث يتم بناء سررجل عالمي واحد يتم    

سرة معينة بل يتم التسرجيل على تسرجيل كل معاملة تبادل فيه وهذا السرجل ال ينتمى إلى خادم حاسروبي مركزي واحد أو ينتمى إلى مؤسر

كافة الخوادم اإللكترونية الموجودة في العالم بحيث يمكنك أنت الشررررخص )أ( التأكد من رصرررريد حسرررراب ) ب( بدون اللجوء إلى طرف 

  .ثالث للتأكد، بل كل ما عليك فعله هو الدخول إلى هذا السجل وإكتشاف األمر بنفسك

الرقمية للتعامالت وأكثرها سرعة وأمان، فعملية تسجيل سجل تبادل عالمي واحد بين البشر  البلوك تشين تمثل أفضل طرق الحماية   

ال يعنى أن هذا السجل يوجد به نسخة واحدة قابلة للتدخل البشرى أو اإلختراق بل أن تقنية البلوك تشين نفسها تعمل على إنشاء نسخة 

تخدمين بمعنى إذا قمت أنت بشراء عقار جديد اليوم فالنسخة التي تمتلكها من من السجل الرقمي لكل مستخدم وتحديثها دوريًا لكل المس

السجل العالمي سيتم تحديثها بعملية التبادل الجديدة التي قمت بها، وكذلك سيتم إضافتها في سجالت باقى المستخدمين. فإذا قام شخص 

عة وذلك لتعارض البيانات التي تمت إضرررافتها مع باقى بالتعرض لسرررجلك إلتالف البيانات الموجودة فيه سررريسرررهل إكتشررراف ذلك بسرررر

 سجالت العالم، وهو بالطبع ما يصعب اختراقه.

  

 
     

 وإسررررتخدام عملة 2008سرررراتوشرررري ناكاموتو عام  (Satoshi Nakamoto ) ألول مرة كان على يد إن اسررررتخدام تقنية بلوك تشررررين

Bitcoin  وتتميز  بأنها تمكن األطراف الذين ال يعرفون بعضهم البعض من إجراء ، تشينكنظام دفع إلكتروني يعتمد على تقنية البلوك

مع  peer to peer وسرريًطا موثوقاً فيه مثل البنك  حيث تعتمد شرربكة البلوك تشررين على تقنية النظير للنظيرالمعامالت دون ان تتطلب 

الشرربكة منذ انشررائها تكون مسررجلة على الشرربكة وبشرركل غير اسررتخدام أسرراليب التشررفير المناسرربة وان جميع المعامالت التي تحدثت على 

قابل للتعديل حيث يتم تسررجيل المعامالت الجديدة وتجميعها على دفعات تسررمى كتل على فترات زمنية منتظمة، حيث يتم انشرراء سررلسررلة 

نا جاءت تسررمية بلوك تشررين يضرراف فيها جميع الكتل الموجودة ومن ه) Bitcoin miner من الكتل عبر عملية تسررمى )تنقيب بتكوين

 بسلسلة الكتل.
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 -أنواع البلوك تشين )سلسلة الكتل(:  

  بلوك تشين )سلسلة الكتل( العامة .1

 عبارة عن قاعدة بيانات موزعة تعمل وفق اآللية والمبادئ، فهي ال تتطلب تصررريح للدخول أو لالطالع على محتويات سررلسررلة الكتل،

المعلومات والعمليات الُمسجلة عليها وكذلك المشاركة في التحقق من صحة المعامالت ونشر وبالتالي يمكن ألي شخص االطالع على 

 .المعلومات وإضافة كتل جديدة للسلسلة أو تحديث الكتل الموجودة

  بلوك تشين )سلسلة الكتل( الخاصة .2

هي قاعدة بيانات تعمل وفق نفس اآللية والمبادئ التي تعتمد عليها سررلسررلة الكتل العامة ولكنها تختلف عن سررلسررلة الكتل العامة بإنها    

تسررمح بخاصررية التحكم بالدخول إلى الشرربكة من خالل شررخصررية مركزية )المؤسررس( وذلك عن طريق قواعد وشررروط وتعليمات يتفق 

ن المؤسرررسرررين وبالتالي فهي تتيح لمسرررتخدمين محددين فقط إمكانية إضرررافة بيانات للسرررلسرررلة وكذلك تتيح عليها المؤسرررس أو مجموعة م

لألعضاء فقط االطالع على البيانات والوصول إلى السلسلة مما يعنى زيادة درجة الثقة في األعضاء الموجودين في السلسلة وبالتالي 

 .ثةيقلل من احتماالت مخاطر االختراق والهجمات الخبي

أن سرررلسرررلة الكتل الخاصرررة أكثر تشرررابها مع الدفاتر المحاسررربية التقليدية فهي قابلة للتطبيق داخل المؤسرررسرررات المالية وذلك لتبسررريط     

 العمليات بين األطراف الداخلية وتوفير الشفافية والثقة ألصحاب المصالح الخارجيين.

 Distributed للمحاسررررربة، حيث تعرف بأنها تقنية دفتر أسرررررتاذ موزع" واجهة جديدة  "Blockchainوتعد تقنية سرررررلسرررررلة الكتل    

Ledger Technology (DLT)  تقوم على قواعد بيانات معترف بها كبديل لسجالت الحسابات القائمة على القيد المزدوج التقليدي ،

فة مقارنة باالسرراليب الكالسرريكية لمسررك إلمسرراك السررجالت، وتتمتع بمجموعة من المزايا مثل السرررعة وتكامل البيانات وانخفاض التكل

 السجالت.

 

 فوائد بلوك تشين في المحاسبة 

 .تقليص الوقت في تسجيل المعامالت المالية ومتابعتها وتدقيقها 

 .التخلص من الرسوم في التعامل مع األوراق الرسمية أو التواصل مع طرف ثالث  

 ق المستخدمة في عملية التسجيل.التخلص من تكاليف السجالت المحاسبية الورقية واألورا  

 .تسجيل المعامالت المالية بشكل فوري ومتزامن مع المستخدمين  

 .الحفاظ على شفافية المعامالت المالية وتجنب حدوث حاالت التالعب والتزوير  

  في األرشفة والتوثيق.مواكبة التغيرات الحديثة في مجاالت المحاسبة مثل السرعة والمرونة مما يميزهاعن األساليب التقليدية  

 .التأثير على جودة وفعالية النظام المحاسبي والتجاوب مع المتغيرات التقنية المستمرة  

  تصررررررميم العقود الذكية والتى يمكن موافقة الطرفين فيها بدون الحاجة إلى وجودهم في مكان واحد أو اللجوء إلى أطراف أخرى

  خارجية لرعايتها.

 ف من التالعب أو الخداع .الحفاظ على حقوق األطرا 

  يمكن الوصول إلى المعلومات المحاسبية من خالل جميع األطراف مثل المدقق والمحاسب والعميل بحيث تتسم العملية بالشفافية

 القصوى والتى ال يمكن الخداع فيها .
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 رسالة كلية اإلدارة واالقتصاد

 كلية االدارة واالقتصاد ... ويستمر العطاء ... بسخاء

 أ.م سناء خضر يوسف / معاون العميد للشؤون االدارية والمالية

رغم حداثة انشائها، اال انها وضعت في مقدمة اولوياتها ان تكون مواكبة لمستجدات العصر الحالية والمستقبلية، وبما يضمن  

عيها الدائم إلعداد الطلبة أكاديمياً ومهارياً، لها موقع متميز بين كليات االدارة واالقتصاد في الجامعات العراقية والعربية، من خالل س

 وتطوير كفاءة التدريسيين، بما ينتج عنه مالك مؤهل بالعلم والمعرفة، ومطلع على كل ماهو جديد في مختلف العلوم االدارية والمحاسبية.

، تم اعداد استراتيجية جديدة فبحمده تعالى والشكر والثناء على توفيقه لها والشكر واالمتنان لكل من ساهم في هذه الخطة 

لتطوير كليتنا للخمس سنوات القادمة بناء على تحليل الظروف المحيطة بالكلية، وبناء على ماحصدته الكلية من انجازات ونجاحات في 

ً حقيقياً التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير المؤسسي. لقد اصبحت رؤية الكلية الجديدة ورسالتها وقيمها الجوهرية الحاكم ة واقعا

لجميع منتسبي الكلية في امكانية تطبيق استراتيجية الكلية الجديدة، فضالً عن استنادها على تحليل استراتيجي شامل بهدف تحقيق 

لي، االهداف االستراتيجية لتوفير أفضل مستوى تعليمي لطلبتها، وتهيئة بيئة علمية بحثية تالئم التطورات الحاصلة في قطاع العليم العا

ة في وهي اذ تحرص على التطلع الى االمام، تسعى دائما الى اإليفاء بالتزاماتها التعليمية باتجاه االداء السليم، وتنوع هذا الجهد بالرياد

 التخصصات االدارية والمحاسبية.

م حصلت كليتنا على ترتيب وهنا البد من االشارة الى الجهود التي بذلت من العاملين في هذه المؤسسة االكاديمية الذين بفضله 

، بالرغم من االمكانيات المالية والبشرية المحدودة وعدم توافر بيئة بحثية مناسبة، 2021متقدم في التصنيف العراقي للجامعات للعام 

( قسم مناظر على مستوى العراق، في حين حصل قسم المحاسبة 40( من مجموع )15فقد حصل قسم ادارة االعمال على التسلسل )

( قسم مناظر له في الجامعات االخرى ، وذلك حسب التصنيف العراقي للجامعات الذي اعلنته 26( من مجموع )12على تسلسل )

لقات مؤخراً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ... هذا وفي الوقت الذي نبارك فيه لكليتنا هذا االنجاز، نقدم شكرنا وتقديرنا لكافة الح

تهاد للوصول الى هذه النتيجة المشرفة، من اساتذة وموظفين وقيادات علمية وادارية لتشكيالت الكلية، التي حرصت التي عملت بجد واج

 على توثيق وتبويب البيانات ذات الصلة واخراجها بما يتوافق مع متطلبات التصنيف المذكورة .

جديدين للسيد عميد الكلية االستاذ الدكتور ناظم وفي مجال البحث العلمي صدر عن دار ابن االثير بجامعة الموصل كتابين  

حسن رشيد، الكتاب االول مشترك ويحمل عنوان ) تدقيق الحسابات اتجاهات معاصرة ( وهو كتاب متخصص في علم المحاسبة، يقع 

ديد من المفاهيم في ستة فصول، يتضمن العديد من الموضوعات المستحدثة في مجال الحسابات، مع االخذ بنظر االعتبار تأثير الع

االدارية واالقتصادية والتقنية، وكيفية االستفادة منها وتوظيفها بما يمكن ان يساهم في تطوير تدقيق الحسابات، اما الكتاب الثاني 

والموسوم ) األمن السيبراني منظور التدقيق الداخلي( فهو كتاب متخصص ايضاً في مجال المحاسبة والتدقيق، ويتمحور حول موضوع 

طبقة  ألمن السيبراني للشركات بعده احد المجاالت الواعدة التي تتمتع بامكانيات نمو هائلة في السنوات القادمة، فكل تقنية من التقنيات الما

تحتاج االمن السيبراني من وقت ألخر، ويقع الكتاب في ستة فصول تناقش موضوعات مختلفة، هذا وقد أهدى الباحث منجزيه الجديدين 

سيد رئيس الجامعة الذي أوعز بدوره الى ايداعه في المكتبة المركزية ليكون مرجعاً علمياً في متناول طلبة الدراسات العليا لمكتب ال

 واالولية بجامعتنا.
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وعلى صعيد النشاطات العلمية اقام قسم ادارة االعمال في  

الكلية دورتين تدريبيتين لعدد من منتسبي دائرتي شؤون الوقف 

الرعاية االجتماعية في نينوى، فضالً عن منتسبي الكلية ، الشيعي و

الدورة االولى بعنوان ) مهارات اتخاذ القرارات والتفكير االبداعي 

وحل المشكالت ( والتي هدفت الى اكساب المشاركين مهارات حل 

المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام الطرق العلمية الصحيحة وتنمية 

تهم االبداعية للتعامل مع المواقف واالزمات تفكيرهم، وتحسين قدرا

الطارئة من خالل االستعانة باالساليب واالستراتيجيات الحديثة، 

وتضمن منهاج الدورة محاضرات عدة تناولت االطار المفاهيمي 

لعملية اتخاذ القرارات واهمية االحساس بالمشكالت وتداركها قبل 

وقوعها، وضرورة تهيئة سيناريوهات بديلة 

مواجهة المواقف المختلفة ، واالشارة الى ل

تجارب عالمية في حل المشكالت، اما الدورة 

التدريبية الثانية فكانت بعنوان ) ادارة التغيير 

والتطوير وحل المشكالت في المنظمة ( 

بهدف تنمية القدرات االدارية والمهارات 

الفنية الالزمة للمشاركين، واحداث التنمية 

ر لمنظماتهم، وتحقيق والتغيير والتطوي

مستويات أكبر من التفوق والتميز التنظيمي 

من خالل فهم ديناميكيات السلوك والتعرف 

على االساليب التشخيصية للمشاكل االدارية 

والتنظيمية،  ساهم في القاء محاضراتها عدد 

 من تدريسيي القسم.

ً من الكلية وطموحها الالمحدود في  وحرصا

سية من خالل الحصول على الشهادات وااللقاب العلمية للنهوض بالواقع التعليمي والعلمي بمستوى ارقى دعماً تطوير كوادرها التدري

 ومواكبة للمسيرة العلمية فقد حصل تدريسيان في كليتنا على شهادة الدكتوراه في تخصصي الرياضيات واالقتصاد وبدرجة امتياز .

لسيدة معاونة العميد للشؤون االدارية في رئاسة وعضوية عدد من لجان مناقشات طلبة وفي السياق ذاته شارك السيد عميد الكلية وا

 الدراسات العليا في الجامعات العراقية.

وبهدف اتباع طرق تدريسية حديثة ومتطورة وتحقيق التنوع في اساليب التدريس المستخدمة ، والتي من شأنها كسر الروتين  

يس التقليدية  بإرتكازها على التدريس واغفالها لدور الطالب بوصفه عنصرا فاعال في عملية التعليم ... والملل الذي تقدمه طريقة التدر

بادرت الكلية  إلى اعتماد التنوع في طريقة التدريس باالرتكاز على الطالب محورا رئيسا لعملية التعليم من خالل تكليف الطلبة بعروض 

مرحلة، وقد القى هذا االسلوب استحسان الطلبة لشعورهم بالدور الكبير الذي يمكن ان يسهموا من تقديمية للمادة العلمية بحضور طلبة ال

 خالله في عملية التعليم، وقد تمخض عن هذه التجربة الجديدة مخرجات جيدة تصب في خدمة العملية التعليمية .

االعمال بالتنسيق مع التعليم المستمر العشرات  نظم قسما المحاسبة وادارة 2022-2021وضمن الخطة العلمية للعام الدراسي  

من الورش والحلقات النقاشية للبحوث المسجلة من الباحثين في مواضيع ادارية ومحاسبة ومالية، وورش تدريبية للطلبة، وباألخص 

ى كيفية استخدام تطبيقاته طلبة المرحلة االولى في موضوعات التعليم االلكتروني، بهدف توضيح اهميته ومميزاته، وتدريب الطلبة عل

 بالتركيز على محاور معينة .
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وفي حقل النشاطات العلمية نظمت االقسام العلمية عدد من الزيارات العلمية لطلبة المراحل الدراسية المختلفة بإشراف  

خالل التجوال في اقسامها تدريسيي الكلية الى عدد من المصارف والمعامل في المنطقة ، للتعرف على ألية العمل في المصارف من 

وشعبها استفساراتهم حول الواقع العلمي والحياة العملية، والتعرف على آلية عمل المكائن والمعدات  ونوعية المنتجات في المعامل 

مهارات الالزمة، االنتاجية، وتأتي هذه الزيارات ضمن االنشطة الميدانية الهادفة الى ربط الجوانب النظرية بالتطبيقية، واكساب الطلبة ال

 فضالً عن تشجيعهم لوضع رؤى مستقبلية ترتقي بواقع العمل الحالي .

 

ً من عمادة الكلية لطلبتها االعزاء في اقامة النشاطات الالصفية التي تعكس المستوى المتميز من االداء في حقل   وتشجيعا

م بتنظيم نشاطات الصفية عديدة، تمثلت في اعداد بوسترات اختصاصهم العلمي، قام طلبة قسم ادارة االعمال بإشراف  تدريسيي القس

 تعريفية عن المواد التدريسية.
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وفي سعي الكلية وحرصها الدائم على تكريم منتسبيها، واالحتفاء بهم في كل المناسبات واالعياد، وبمناسبة يوم المرأة العالمي  

ركتها الفاعلة في الحياة بكل مفاصلها، نظمت الكلية احتفاالً بهيجاً بهذه المناسبة الذي يمثل يوماً للمجتمع كله رجاالً ونساء وتثميناً لمشا

بحضور منتسبات الكلية اعترافاً بكينونة المرأة وكرامتها وحقوقها وتفانيها في سبيل اثبات وجودها واستقاللها وتحديها لكل الصعاب 

اء، وبهذه المناسبة نظمت السيدة معاونة العميد للشؤون االدارية ومسؤولة التي تواجهها، خالل ممارسة دورها الحقيقي في العطاء والبن

وحدة التنمية البشرية في رئاسة الجامعة ورشة تدريبية بعنوان )  سبل االرتقاء بالمرأة العربية في المناصب القيادية ( تضمنت محاور 

في المناصب القيادية واستعراض أهم المهارات والسمات التي  عدة، تركزت حول مفهوم المرأة القيادية وعوامل نجاح المرأة العربية

 .يجب ان تمتلكها المرأة القيادية والتطرق الى التحديات التي تواجه المرأة العربية في القيادة والسبل الكفيلة بتفعيل دورها القيادي 

 

 واخيراً تطمح الكلية ان تكون عامالً رئيساً وفاعالً في المؤسسة الجامعية، وندعو هللا سبحانه وتعالى ان تكون قادرة على المشاركة في

بناء المنابر العلمية والتربوية مثمنة جهود كل من العاملين فيها من اساتذة وباحثين وموظفين وطلبة وكل من عمل ويعمل بصدق وجهد 

ناء هذا الصرح العلمي الذي سيبقى بإذن هللا رافداً ينهل منه المجتمع ... سائلين هللا ان يوفقنا ويسدد خطانا على طريق العلم في سبيل ب

 والمعرفة ... وفق هللا الجميع لكل خير.
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 ماهي متالزمة داون؟

متالزمة داون اضطراب وراثي يسببه االنقسام غير الطبيعي في الخاليا مما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 

 .. وتسبب هذه المادة الوراثية الزائدة تغيرات النمو والمالمح الجسدية التي تتسم بها متالزمة داون21

داون في حدتها بين المصابين بها، مما يتسبب في إعاقة ذهنية وتأخًرا في النمو تتفاوت متالزمة 

مدى الحياة. إنها أشهر اضطراب كروموسومات وراثي وتسبب إعاقات التعلم لدى األطفال. 

 كما أنها كثيًرا ما تسبب حاالت شذوذ طبية أخرى، ومنها اضطرابات القلب والجهاز الهضمي.

 م؟لماذا سميت بهذا االس

ُسّميت متالزمة داون نسبة إلى الطبيب البريطاني جون النغدون داون الذي كان أول من وصف 

هذه المتالزمة والذي سماها في البداية باسم "المنغولية" أو "البالهة المنغولية" وحسب رأيه 

ه بأن األطفال المولودين بمتالزمة داون لهم مالمح وجهية )خاصة من ناحية زاوية العين( تشب

 العرق المنغولي.

منها تسمى الكروموسومات الجسمية و  22زوج،  23) كروموسوم  46ان عدد الكروموسومات الطبيعي في خاليا جسم االنسان هو 

حاالت متالزمة داون يكون الكروموسوم ذو الرقم  في  اغلب(.  XXاو    XYزوج واحد من الكروموسومات الجنسية التي قد تكون 

 في الخلية الواحدة. 47ُمكون من ثالثة افراد مما يرفع عدد الكروموسومات الى  21

 

 

 :هناك ثالث أنواع من متالزمة داون

 :صبغي  46 بدال من 47ثالث مرات بدال من مرتين ليكون عدد الصبغيات  21وفيه يتكرر الصبغي  التثلث الحادي والعشرين

% 95في كل خلية، ويشكل هذا النوع النسبة األعلى من مجموع المصابين بهذه المتالزمة حيث تبلغ نسبة اإلصابة به حوالي 

 .من حاالت متالزمة داون

 :ويلتصق بصبغي آخر وعادة ما  21وفيه ينفصل الصبغي رقم  االنتقال الصبغي

 4شكل هذا النوع حوالي وي 22، 15، 14، 13يكون الصبغي اآلخر من األصباغ 

 .بالمائة من حاالت متالزمة داون

 :وفي هذا النوع يوجد نوعين من الخاليا في جسم الطفل  النوع الفسيفسائي

والبعض اآلخر  46على العدد الطبيعي من الصبغيات أي  المصاب، بعضها يحتوى

صبغي، ويمثل هذا النوع  47يحتوى على العدد الموجود في متالزمة داون أي 

 بالمائة من المصابين بمتالزمة داون. 1حوالي 

 العالمات واألعراض

 متالزمة داون-أطياف طبية 

 بقلم ا.م.د. بشرى حبيب المولى
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بار تكون قدراتهم العقلية تشبه عادةً قدرات البالغ أولئك الذين يعانون من متالزمة داون يعانون دائًما من إعاقات جسدية وفكرية. فالك

سنوات. لديهم أيًضا مناعة ضعيفة ويصلون عموًما إلى مراحل التطور في سن متأخرة. لديهم خطر متزايد لعدد من  9أو  8من العمر 

 .درقية، واالضطرابات النفسيةالمشاكل الصحية األخرى، بما في ذلك عيوب القلب الخلقية، والصرع، وسرطان الدم، وأمراض الغدة ال

قد يكون لألشخاص الذين يعانون من متالزمة داون بعض أو كل هذه الخصائص الفيزيائية: الذقن الصغيرة، العيون المائلة، العضالت 

ي مجرى الهواء الضعيفة، الجسر األنفي المسطح، التجاعيد الفردية، واللسان البارز بسبب فم صغير ولسان كبير نسبيًا. هذه التغييرات ف

تؤدي إلى توقف التنفس أثناء النوم في حوالي نصف المصابين بمتالزمة داون. تشمل الميزات األخرى الشائعة: وجًها مسطًحا وعريًضا، 

رقبة قصيرة، مرونة مفرطة في المفصل، مساحة إضافية بين إصبع القدم الكبير وأصابع القدم الثاني، أنماط غير طبيعية على أطراف 

صابع واألصابع القصيرة وكذلك النمو البطيء في االرتفاع الذي يؤدي إلى قصر القامة مع وجود الطية المنغولية وهو الجلد الزائد األ

 في الزاوية الداخلية للعين.

 هناك عدة عوامل يمكن ان نسميها عوامل الخطر التي تعطي فرصة اكبر لحدوث مولود مصاب بمتالزمة داون كما يلي:

  تزيد فرص إنجاب المرأة لطفل مصاب بمتالزمة داون مع تقدم العمر، وهذا ألن بويضات النساء األكبر سنًا تكون أكثر

عرضة لالنقسام الصبغي غير الصحيح فتزداد خطورة حمل المرأة 

 عاًما.  35بطفل مصاب بمتالزمة داون بعد سن 

 مة داون. كون أحد الوالدين حامالً للتبدل الصبغي الجيني لمتالز

يمكن لكٍل من الرجال والنساء نقل التبدل الصبغي الجيني لمتالزمة 

 .داون ألطفالهم

  يكون اآلباء واألمهات الذين لديهم طفل واحد مصاب بمتالزمة داون

عرضة اكثر لخطر إنجاب طفل آخر مصاب بمتالزمة داون ويمكن 

ييم أن يساعد استشاري األمراض الوراثية اآلباء واألمهات في تق

 خطر إنجاب طفل آخر مصاب بمتالزمة داون.

إّن التدخل المبكر منذ الطفولة والكشف القبلي للمرض والعالج الطبي 

وتوفير جو عائلي متعاون والتدريب المهني يساهم في تطوير النمو الكلي 

للطفل ذو متالزمة داون. وبالرغم من أن بعض المشاكل الجينية التي تحدّ 

زمة داون لن تتغير إال أن التعليم والرعاية المناسبين من قدرات طفل متال

   الحياة.قد يحّسنان من جودة 

 

 




