






 الفتتاحية ا

 في حضرة المصطفى 

 وسلم   واله   صلى هللا عليه 

 رئيس التحرير                                                                          

 أ د. هاني  صبري آل يونس 

                     

تخرج    ،  إفصاحيةهي كتابة  بمناسبة المولد النبوي الشريف    ان الكتابة  ، يخفىال    

، معان  من  جوفك  في  ايضا    عما  يصوغه   فنوهي  ر  مخيال  قولي     وحانيمبتدع 

تدويسوغ   رياضة  للقائم على  من  فسحة  نحو  نفسية  اله  الواعي  التفلت  من  ونفحات 

   .ورة  نكشاف على اعماق الصير اال

علمي ووعي  ودين  عقيدة  بوصفها  المحمدية  الرسالة  سرعة    إن  في  شك  يدانيه  ال 

ا.فأ  هتواصلبغتة    أو   هيصالإ هم  أنها   ، في حضرتها  يقال  ما  الى  نقل  يسعى  ساني 

تجلي المرصود . في تحصين  إبداعية قادرة على استنهاض المكمون وملكة  تكوين  

بآ ا  معرفية   فاق من كينوناتالفكر  النظر  المتلقي يستديم  يتعلى  تجعل  لى نفسه وهو 

التأنق حرصا منه على إيضاح الداللة وهما   في استجذاب  إدارة الصناعة وعرض 

يستر اصوليان  دائماتبعان  حضورهما  أي  عي  آني  في  مكاني     هدافواست  كشف 

 .  مع إشراقات هذا اليوم  إلمكانات التوحد واالنفراد

ففيه  مبارك  يوم  النبوي  ا  المولد  إذا  ميزة  تعلوها  الميزة ال  تجشم  في  قبلنا على  دال 

, ما    القدسية فيها  في اكثر عارضة داللية من عوارض  مبادئ هذه الرسالة المطهرة

نصنع جيال ال    ماكيو  ،وأتم التسليم    لصالة الكتابة في حضرة المصطفى عليه ا  معناه،

  الكلمة   كونتكي  و،  إذا ما انبرى الى الدفاع عنهفي جالل حضرته    التعبير  يستوحش

و اختزانا  أكثراكثر  .  الكتابة  قوله  معجم    نستعرض  اختزاال  في  الرباني  التوصيف 

  / القلم   } عظيم  خلق  لعلى  وإنك   {  : من    اآلخذ  4تعالى  هالة  التعببالفي  يري  ذخ 

وتجليات  ي نفسي  غور  مجاهل  الى  مشاهد   داللي  بعدجرك  في    تستحضر   متحرك 

 .  نصا لمباهلة في استنطاق  الحضرة النبويةا



الوعي المعرفي قانون وفاء   ت أسبغ  مناسبة المولد النبوي الشريف إحياء لقيم    تمثل 

  األنظمة  تفلق وتزاحم    ونوهو يشهد  ال سيما  أبناء هذه األمة  يحسن صياغة إخالصه

حاول مناضلة اآلخر جذبا التي تستبذل العطاء في ترسم حصيف  ي   األخرى  الدفاعية

 ودفعا . 

، يحتم ايالج خزين مترهل    مكانات ترسم هذه المناسبة تشكيليا إل  حضورا ن الكتابة  إ 

بناء   والمنافرة ومن ثم    في المجابهةالداللية التي يمكن االستدالل بها    من الكائنات 

تحسين    دائها من جهة ومن جهة أخرى أ  تامكان وية  قادرة على صون إمنظومة دع

أل تمثيلها  اقوة  اإلسالمية    الفكري  لبعدبجديات  نتهدد    ،لحضارتنا  اليوم  بتنا  الذي 

من    مله  تعرضما    في  من الشباب   الجيل  مقاصد ومراميكيد  لها في  األ  خلوصنا  

تة اآلخر مبادرة على مباغالتمتلك    في الدفاع عن لغة مشرقة  ط هممهم  عوارض تثب

وغيره الممكن  تفعيل   يت  في  ما  األكرم    نارمزه  دهدازاء  النبي  صورة  في  الديني 

 محمد عليه الصالة والسالم . 

أقصده الكتابة في حضرته ومن    ما  –النبوية    الكتابةرسم حدود  هكذا ، يمكن  أن ت 

السامية ، وحقا  المعاني  يق في ن دفخز  ابتداء من   -لدنه   التوحيد األزلية النبوية    ئق 

  وذهن   ،نفسفي ال  صفاء    دوحة  يستدعيه  الىتشعر متلقيه بتوئدة بوح االيمان ألنه  

شاملة وو،  ماهية  المتلقي  يقين  يدعو  تمثلهقاد  على    الى  يقع  ال  غريب  تداخل  في 

  فىفي صورة المصط  الجمال  الغفالت ،إنما يقرأ الكون بلغة رقراقة تتوسم دالالت 

 . انكشافا  )صلوات ربي عليه (

تنشأ  ، لذلك    ان  المناسبةداللة  الريب  نقطة    هذه  نبوية  من  مكتوبات  صيرورتها 

وصحائف آياتها تكوينات لغوية ،ومرايا تشكلها ال ترقى إال الى الحكمة وال سيما إذا  

إعادة إحياء هذه المناسبة واالحتفال بها في كل عام هي نقطة تحول في   أدركنا أن 

 . ماالسيرة اإلنسانية عمو

 

 



 

 
                                                 

معاون عميد كلية التربية 

 للشؤون اإلدارية

 األستاذ المساعد الدكتور

 نوري صابر محمد الزيباري 
 
 
 

 يات التحدي في القرآن الكريمآلاالعجاز البالغي 
 

الدعوة  أن  والثابت  الواضح  البالغي  التحدي  من 
نسل   من  وجل  عز  هللا  اختاره  واحد  برجٍل  بدأت 
محمد الرسول  معجزة  هو  الذي  الكريم  القران  وهو  الُمعَجز  الحق  بالكتاب  وأيده                       األنبياء 

( , فكان هذا الكتاب عظيمًا بعجائبه ونفائسه، وهو الدر المكنون, وعلى مساره  وسلم    واله  صلى هللا عليه)
أنزله هللا   األنبياء،  قدم  على  اأُلمة  منه مشت  وتعهدًا  لألمة  تشريفًا  هذا  فكان  مبين  عربي  بلسان  وجل  عز 

بحفِظ   األمِة  على  وجل  عز  َمنَّ هللا  وبذلك  الضياع,  أو  والتبديل,  التغيير,  من  كتابِه  بحفظ  وتعالى  سبحانه 
و  ولغًة,  وتفسيرًا,  وشرحًا,  بالغًة,  علمائها,  لسان  على  القرآن  بدورها, خدمت  األصيلة  اللغة  وهذه  هي  لغتها, 

بذلك تستزيد علوًا من علو كتابِه الكريم وتستنير بنوره, وهذا ما جعل َهمَّ الباحثين, والعلماء دراستِه منُذ القرون 
األولى إلى اآلن، فعلومُه ال تنفذ وبديعُه ال ينتهي, وعجائبه ال حد لها,  ومن هنا كان للبالغِة نصيب كبير,  

صوره الغنية, وفنونه البالغية الُمعَجزة,  بالرغم من كثرة الدراسات  من خالل اهتمام العلماء بالنص القرآني, و 
أّنُه مازال العلماء ينهلون من نفائسه الكثير والجديد, إذ لم تنقِض   التي ألقت الضوء على القرآن الكريم, إال 

و  معرفة,  بغير  الناشزة  األصوات  تلك  العصر من  هذا  في  ُأشيع  كما  تنته,  ولم  البالغية  وجه حق  الدراسات 
وكان   تكن خاملة,  ولم  القرون  األزمان, وعلى مدى  في جميع  الكريم  القرآن  واكبت  العلوم  هذه  إن  وجحود، 

 رؤيا جامعية



 

والعلماء   والمؤلفين,  الدارسين,  جذب  أسباب  من  وهو  القرآني,  النص  بالغة  في  ومتجسدًا  موجودًا  التحدي 
تكللت   حيث  فيه,  والبحث  القرآني,  بالنص  اإلهتمام  إلى  البالغية  البالغيين,  اإللتفاتات  بكشف  الجهود  هذه 

الظاهرة, والكامنة فيه, وجمال األسلوب, وعمق المعاني وتأثيرها على الجانب الوجداني والروحي تارًة, وعلى  
المستوى الفكري تارًة ُأخرى، إن التحدي البالغي ظل مهيمنًا وفي مرتبة الصدارة, على باقي ألوان وأصناف  

وط بل  األخرى،  على التحديات  اعتمدت  القرآن,  تأويل  في  المفسرين  خواطر  فنالحظ  أيضًا,   عليها  غى 
التي   البيانية  الَّلمسات  ذلك  إلى  وأضف  الشكل,  بهذا  موجودة  سابقًا  تكن  لم  حين  في  البالغية,  اإللتماعات 

بدور  وهذا  الكريم،  للقرآن  واألسلوبي,  البالغي  التحدي  على  اعتمادها  ُجل  فكان  اليوم,  عالمنا  ألهم  شغلت  ِه 
الجانب النفسي والروحي, فضاًل عن الجانب الفكري الذي تأثر بِه, بحكم براعة التحدي البالغي الذي أضاف  
الى القوة اإليمانية الرسوخ, والتفاعل, والجذب, والتمسك بالسلوك القويم, المتجسد في هذا الكتاب العظيم بشكل  

ا البيان شغلت  الكريم وروعة  القرآن  إن بالغة  برواياته  جلي.  وقراءتهِ   والعقول عند سماعه  واآلذان,  ألفئدة, 
بالتفكر األذهان  تتفاعل مع  بالغتِه،  وكمال  القرآني،   النَّظم  بديع  أن  نجد  لذا  المشهورة؛  في    السبع  والتدبر 

ُحُجب   إلى خرق  فعاًل  البالغي  التحدي  دفع  مما  والمؤثر  الشيق  المحبب  أسلوبه  ومعرفة،  الكونية  آيات هللا 
 في كيفية تدبر اآليات .وقع الت

، إنَّ التدبر في آيات الخلق هو من العبادات العظيمة في اإلسالم، وهذا التفكر والتدبر والحض عليه, (1)  
بتلك األساليب البالغية يدفعنا إلى البحث والتحري العلمي في إكتشاف اإلعجاز فيِه, وفي أصناف التحديات  

القرآن العظيم  األخرى, مما يفتح المجال   العلوم اإلنسانية, والعلمية, وال عجب أن يكون  أمامنا لمعرفة آفاق 
مجاٌل خصٌب للباحثين في كل وقت وحين, وعلى إختالف علومه... وخاصًة البالغية منها في جمال النظم  

، وأحاط  علماً   ودقة المعاني واكتمال الفصاحة وتدفق األلفاظ، فهو كالم هللا عز وجل الذي أحاط بكل شيء
 علمُه بالكالم كله.

للخطابي  (2)  قوال  الزركشي   قد تضمن    (  3)ويورد  البالغة,  الكريم من جهة  القرآن  ، بأن وجه اإلعجاز في 
كتاب هللا   في  إال  يوجد  ال  وهذا  وأدقها،  األلفاظ  بأعذب  المعاني,  وأجل  أصح،  َحاماًل  التأليف,  نظم  أحسن 

الموضوعات,   فيه  تنوعت  الذي  بما  العزيز  وأمثال,  وإخبار, وَقصص,  ونهي,  وامر,  واحكام,  توحيد,  بين  ما 
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اللغوي   التحدي  يعني  الذي  البالغي  بالتحدي   : أي  والمضمون،  والمعنى,  باللفظ,  التحدي  من طابع  تحمله 
 .   (4)والمعرفي الظاهر, والمعنوي الكامن فيها

 . 103_ 2/101البرهان في علوم القران : (4)



 لتربية ارسالة كلية 

 كلية التربية  

 عليمي كبير يسهم في خدمة أهداف الجامعة صرح ت

 أصليوةم. منى يوحنا أ.

التربية   كلية  الحمدانية  تعدّ  يس  في جامعة  وطنياً،  تعليمياً  الجامعة  صرحاً  أهداف  هم في خدمة  

وف  مباشرة  تدريبية  و  ،عالةمساهمة  تعليمية  وحدة  كليتنا  واالنسانية تعدّ  العلمية  اقسامها   بجميع 

دؤوب  و وتفان  ووعي  بإدارة  طالبها  لمستقبل  تدخرها  التي  أهدافها  وتجسيد  بلورة  إلى  تسعى 

الشأن   في  وإنما  فقط  التعليم  في  ليس  ومتطلباتها،  والمتجددة  المستجدة  التطورات  لمواكبة 

لتساهم مساهمة  حقيقية وفعالة في تنمية الوطن واستقراره    الحضاري كله وتحت شتى الظروف

ودعم مسيرته التنموية بثقة واقتدار، مطلقةً لحاجات اإلبداع والتفكير لقطاعات الشباب على وفق 

   منهج علمي ورؤية واضحة.

بدء الجديد   ا  مع  الدراسي  بساهمت    2023-2022لعام  الكلية  االستعدادات    تمام  إعمادة  كافة 

فرصة مثالية للتعلم على يد أفضل  عطائهم  إبطلبتها    متوعدةالطلبة  في االقسام العلمية    لتستقبوا

بعد التخّرج من أداء عملهم بنجاح وفاعلية في العديد   ساعد الطلبةأكثرهم خبرة، وهذا ياألساتذة و

المجاالت تفقدية و  .من  جولة  المحاضرات    في  سير  المساعد ل على  االستاذ  التربية  كلية  عميد 

الدكتور رياض مبارك عبد هللا للدراسات المسائية في قسم اللغة االنكليزية للعام الدراسي الجديد  

على ضرورة االلتزام بجدول المحاضرات ومتابعة المفردات الطالب    فيها  .حّث  ٢٠٢٣-٢٠٢٢

الدوام الحضوري، مما يتطلب بذل الجهود الحثيثة من أجل  العلمية بشكل دؤوب تزامنا مع عودة  

النهوض بالواقع العلمي في جامعتنا الغراء. وقد أثنى السيد العميد على جهود الكادر التدريسي  

عامها  دخلت  التي  المسائية  الدراسة  تجربة  انجاح  في  الفاعل  لدورهم  االنكليزية  اللغة  قسم  في 

 الثاني.

 

 

 



  

  

كليتنا الموارد   وتتطلع  حشد  في  الكلية  عمادة  التزام  تتضمن  التي  المهمة  األهداف  تحقيق  إلى 

الستمرارية وتعزيز التطوير من خالل التقويم المستمر لألداء اإلداري واألكاديمي ونشر ثقافة 

التعليمية   المجاالت  في  التدريس  هيئة  قدرات  تنمية  العمل على  وكذلك  األداء،  وتطوير  الجودة 

تربوية واالرتقاء بمستوى البحوث التطبيقية وتعزيز الطموح بتفعيل الشراكة البحثية والبحثية وال

على المستوى المحلي والدولي، والعمل على تطوير المناهج التعليمية بما يخدم حاجات المجتمع 

 وتفعيل ثقافة التعليم المستمر.     

  )تغير المناخ واالمن القومي ( أقام قسم التعليم المستمر، ورشة عمل عن  على صعيد النشاطات  

حضور السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية االستاذ الدكتور خزعل ياسين مصطفى  بو

االستاذ  فيها  حاضر  رشيد  حسن  ناظم  الدكتور  االستاذ  واالقتصاد  االدارة  كلية  عميد  والسيد 

افية ( والمدرس المساعد  ) مدير قسم البعثات والعالقات الثق  المساعد الدكتور محمد حمزة حسين

قسم المكتبة المركزية. هدفت الورشة الى التعرف على عوامل التغير  من  ) صفا احمد خليل (  

 .  المناخي واثره على االمن القومي 



 

 

للشؤون و الجامعة  رئيس  مساعد  عبدهللا  مبارك  رياض  الدكتور  المساعد  االستاذ  بحضور 

رغد   التدريسية  ألقت  علمية  اإلدارية،  محاضرة  العامة  العالقات  شعبة  مسؤولة  علي،  عدنان 

بعنوان ) دور التشجير في الحفاظ على المناخ( ، تم فيها بيان دور الزراعة وتأثيرها على تغير  

المناخي  التغير  واضرار  وانواعها  الخضراء  المساحات  وأهمية  التشجير  وأهداف  المناخ، 

 .والحراري على االرض

 

بناء على مخرجات الورشة التي اقامتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي سياق أخر و

الحمدانية ورشة   بجامعة  المستمر  التعليم  قسم  مع  بالتعاون  الطالبية  الطالبية  الشؤون  قسم  أقام 

استهدفت العاملين في شعب ووحدات الوثائق في تشكيالت     عمل عن آلية صحة صدور الوثائق 

ورشة التي حاضر فيها كل من المدرس ظافر صباح ياسين مدير قسم الشؤون هدفت ال  .جامعتنا



تدريب   الى  االنكليزية  اللغة  بقسم  التدريسي  يونس  طالل  محمد  المساعد  والمدرس  الطالبية 

الخريج   وتزويد  المنظومة  على  الوثائق  رفع  كيفية  على  الكليات  في  والوثائق  التسجيل  كوادر 

الى ضرورة تامين المستلزمات من اجهزة وموارد بشرية    وخلصت.  الخاص به (QR) بالكود

 النجاح المنظومة وتسهيل العمل.

 

 

 

الحمدانيةو جامعة  في  العليا  الدراسات  استحداث  يحيى  و  ،بعد  عقيل  الدكتور  األستاذ  بحضور 

ا جرتهاشم  الحمدانية  جامعة  رئيس  العليا    ألعرجي  الدراسات  لطلبة  األولى  العلنية  المناقشة 

التربية   بكلية  العربية،  اللغة  قسم  في  األدبية  الماجستير  طالب  الياس،  صالح  مصطفى  للباحث 

فاء الموصلي(( بإشراف الدكتور هالل محمد  ـ  والموسومة ب )) الفضاء الشعري عند الٌسري الرَّ

لة ومضمونها وسماع دفاع الطالب عنها قررت  وبعد مناقشة مستفيضة في موضوع الرسا جهاد.

 اللجنة منحه شهادة الماجستير في اختصاص األدب القديم وبتقدير مستوٍف. 



 

 

)) ألفاظ الجذر الواحد الواردة مرتين بصيغتين  بعنوان    أخرى  رسالة ماجستيركما تمت مناقشة  

 . محمود فطاس اللهيبيمختلفتين في القران الكريم دراسة داللة(( للطالب منير 

 

 



 

التي أقيمت على قاعة المناقشات في أجواء علمية مفعمة بالحوار والمناقشات األكاديمية الصرفة  

بإشراف األستاذ الدكتور نوري فرحان وبكلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل   

شهادة الدكتوراه     تربية في جامعتنا  التدريسية بقسم الرياضيات بكلية ال منحت      عذاب المياحي.

  .في اختصاص الرياضيات وبتقدير ممتاز

استطاعت ف رسمي  وبحضور  الصرفة  األكاديمية  والمناقشات  بالحوار  مفعمة  علمية  أجواء  في 

التدريسية وفاء يونس يحيى، التدريسية بقسم الرياضيات بكلية التربية في جامعتنا من أن تثبت  

 Some problems Related with Types  :  بـاطروحتها الموسومة  جادرتها البحثية في  

of Banach Algebra Valued set Functions 

منحها   تم  الرياضياتوقد  اختصاص  في  الدكتوراه  نتائج   ،شهادة  تعميم  الى  الدراسة  وهدفت 

نتائج  فضاءات خطية منتهية البعد الى فضاءات خطية غير منتهية البعد، حيث تم الحصول على  

 جديدة تربط بين موضوعي التحليل الدالي ونظرية القياس، وذلك بتقديم مفاهيم جديدة.

 

 

  

 

 



 

ترأس األستاذ الدكتور خزعل ياسين مصطفى مساعد رئيس الجامعة للشؤون وفي سياق أخر،  

العلمية بجامعة الحمدانية لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ب ))هجرات المسلمين إلى  

شرق أفريقيا حتى نهاية القرن الثالث للهجرة / التاسع الميالدي(( للطالب ياسر مصلح عزيز،  

 طالب الدراسات العليا بكلية اآلداب في جامعة الموصل 

 

 

  

 

 

 

 

 



                رسالة كلية اإلدارة واالقتصاد   

 واحة البذل والعطاء . ...كلية االدارة واالقتصاد ..   

 سناء خضر يوسف  أ.م.                    

 معاونة العميد للشؤون االدارية والمالية             

لكليتنا  ال          المتميزة  المكانة  الجميع  على  لمن    يخفى  وانه   ، الحمدانية  جامعة  كليات  بين 

باالخص كونها كلية  ومن اجل اعالء شأنها ورفعتها    عتزاز لنا ان نعمل فيهادواعي الفخر واال 

نامية ، االمر الذي يحملنا مسؤولية كبيرة في تحقيق التوازن المطلوب والذي يضع الكلية في  

 الالئقة لتنافس كليات االدارة واالقتصاد في الجامعات االخرى .   مكانتها

بدءا          الكلية  ادارة  مرورا    ان  الموقرة  عمادتها  القدر    من  تمتلك  االن  المختلفة  بمفاصلها 

يعرف   االن  الكل   .... المنشودة  اهدافها  تحقيق  من  يمكنها  الذي  الذات  نكران  من  الكافي 

بغض النظر عن الصالحيات ، نحن االن ننظر الى هدف اساس هو  مسؤولياته ، الكل يتعاون  

علو الكلية ورفعتها ، وتحقيق اهدافها التي اسست الجل تحقيقها ، وها نحن االن نرى االوراد  

 وسنرى الثمار بعون هللا تعالى . 

 



كانت         التي  المميزة  بانجازاتهم  الكلية ومنتسبيها  تشكيالت  استمرت  المنطلق  هذا  وال  من 

تزال مصدر فخر لنا ، النها لم تأتي وليدة الصدفة ، بل كانت نتاج جهود مخططة وتفاني كبير  

وكللت بانجازات علمية متنوعة ، ابرزها منجز علمي جديد للسيد عميد الكلية  ، جنيت ثمارها  

(  االستاذ الدكتور ناظم حسن رشيد حمل عنوان ) الذكاء االصطناعي رؤية في التدقيق الداخلي 

الذكاء   موضوع  حول  يتمحور   ، الداخلي  والتدقيق  المحاسبة  علم  في  متخصص  كتاب  وهو 

لتحديد   اساسياته  الداخليون فهم  المدققون  التي يحتاج  الواعدة  المجاالت  االصطناعي بعده احد 

ان   يجب  التي  التي    يؤدوها االدوار  والفرص  والمخاطر  لها  يتعرضون  التي  والتهديدات   ،

حاجتهم الى االستعداد واعادة تشكيل دورهم والتكيف مع اتمتة العملية ،    يوفرها ، فضال عن 

  ( في  الموصل  بجامعة  االثير  ابن  دار  عن  صدر  الذي  الكتاب  ناقش    10ويقع  فصول   )

واهمية  ،    وابعاده وتحدياته  امفاهيمي  ا أطاري بوصفه  موضوعات مختلفة في الذكاء االصطناع

الذكاء   حوكمة  واطار   ، العالقة  هذه  ومستقبل  الداخلي  التدقيق  في  االصطناعي  الذكاء 

  ( سنغافورة  نموذج  عرض  خالل  من  اهدى    POPCاالصطناعي  وقد  هذا   ، العميد  (  السيد 

الذي بدوره شكر الجهود البحثية للباحث ،  الى السيد رئيس جامعة الحمدانية ،    منجزه العلمي 

رة تأليفه واغنائه المكتبة بنتاجاته العلمية المستمرة ، موعزا ايداع الكتاب في  واثنى على غزا

 رصيد المكتبة المركزية لتكون مرجعا للباحثين وطلبة االختصاص . 

 

 



ياسين         سعد  مثنى  المدرس  من  كل  وهم  كليتنا  من  تدريسيان  شارك  ذاته  الصعيد  وعلى 

راء جارهللا حمو ، التدريسية في قسم ادارة االعمال  معاون العميد للشؤون العلمية والمدرس زه

بيان   جامعة  رحاب  في  وقائعه  التي جرت  المشترك  السادس  العلمي  المؤتمر  ،    –في  اربيل 

والذي    ) معالجتها  وسبل  واالقتصادية  االدارية  التحديات   : العراقي  االقتصاد   ( شعار  تحت 

اربيل للفترة من    –التعاون مع جامعة بيان  جامعة القادسية ب  –نظمته كلية االدارة واالقتصاد  

، وشارك الباحثان ببحثهما الموسوم ) درجة توافر انماط القيادة االبوية لدى    15-16/6/2022

 االكاديميين في جامعة الشرقية بسلطنة عمان ( . 

 

وبرعاية السيد عميد الكلية وبحضور    2022-2021وضمن خطتها العلمية للعام الدراسي        

التنسيق مع شعبة التعليم  بمعاونين االداري والعلمي ، واصل قسما المحاسبة وادارة االعمال  ال

الكلية   في  في  المستمر  التدريسيين  لبحوث  النقاشية  الحلقات  من  العشرات  وعقد  بتنظيم 

عد بحضور  ومتميزة  حيوية  الحلقات موضوعات  وتميزت  القسمين  تدريسيي  من  كبير    د 

اغنت   التي  المستفيضة  المطروحةبالمداخالت  واالراء    الموضوعات  القيمة  بالمالحظات 

اجراء التعديالت المطلوبة قبل تسجيل البحوث في محاضر  ، التي ساعدت الباحثين في  السديدة  

 االقسام العلمية . 



 

       

وحرصا من العمادة على حضور كل االجتماعات واللقاءات ذات العالقة بتخصصات الكلية   

ونيابة عن السيد عميد الكلية ، حضر السيد رئيس قسم ادارة االعمال االستاذ المساعد الدكتور  

الجامعات  في  واالقتصاد  االدارة  كليات  عمداء  للجنة  عشر  الرابع  االجتماع  زكر  علي  ربيع 

لمناقشة    2022/ 1/6لحكومية واالهلية الذي استضافته كلية االسراء الجامعة بتاريخ  العراقية ا

   المناهج المقررة للتخصصات االدارية والمحاسبية .

 



فعاليات       انطلقت   ، الكلية  عميد  السيد  وباشراف   ) االوطان  تبنى  بالعلم   ( شعار  وتحت 

  2021لبة المرحلة الرابعة للعام الدراس  الملتقى العلمي السنوي الثاني لمناقشة بحوث تخرج ط

–  2022    ، المقدمة  البحوث  بمستوى  االرتقاء  وبهدف  من   عقدت،  لمناقشة  ال  العديد  جلسات 

الطلبة من ، وتمياللجان  ال   بحوث  الغرض  لهذا  الرصينمشكلة  العلمي  بالمستوى  الملتقى  ،    ز 

في اجواء تفاؤلية يسودها    2022/ 29/5-16حيث جرت وقائع الملتقى الذي استمر للفترة من  

في    دور كبير   دة التدريسيين وتوجيهاتهم القيمة، وكانت لمداخالت السا  والنقاش العلمي  الحوار

اثراء الجانب العلمي والمعرفي ، وكان لتعاون اللجان وتركيزهم على تقييم الجانب العلمي من  

 خالل ابداء المالحظات دورا كبيرا في اغناء مضامين البحوث باضافات رصينة . 

 

 

 

      

ادارة      ( الموسومة  التدريبية  الدورة  الكلية  نظمت  فقد   ، التدريبية  بالدورات  يتعلق  فيما  اما 

المستمر في رئاسة   التعليم  بالتنسيق مع قسم  المنظمة (  المشكالت في  التغيير والتطوير وحل 

من  الجا للفترة  الكلية  في  المستمر  التعليم  وشعبة  من    30/3/2022-22معة  عدد  بمشاركة 

القدرات   تنمية  بهدف   ، نينوى  في  االجتماعية  الرعاية  ودائرة  الشيعي  الوقف  ديوان  منتسبي 

وتحقيق    ، لمنظماتهم  والتطوير  والتغيير  التنمية  إلحداث  الالزمة  الفنية  والمهارات  االدارية 

ن التفوق والتميز التنظيمي ، من خالل فهم ديناميكيات السلوك والتعرف على  مستويات اكبر م



مهارات   المشاركين  اكساب  عن  فضال   ، والتنظيمية  االدارية  المشاكل  لحل  الحديثة  االساليب 

 .حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام الطرق العلمية الصحيحة

 

 

الحوار في زمننا هذا ، وتأتي المعرفة من التطور  من البديهي ان قوة المعرفة هي ما يعتمد في  

الى   للتوصل  ابهى وارقى  للماضي ولكن بصورة  الوصل  ان يكون حبل  ينفك  الذي ال  والعلم 

  ، المستقبل  لبناء  وسيلة  الى  المعرفة  تحولت  وبهذا   ، الواقع  ارض  على  منه  المرجوة  النتائج 

امام تطور العالم ، وهذا ما يجعلنا امام  وهي الفرصة الوحيدة والكبرى لمرحلة جديدة نقف بها  

واجب التقدم والتطور للظهور بالشكل المقنع ، لنواكب ركب الحضارة ونسابق االزمنة لننال  

الواجهة   يمثل  كونه   ، االلكتروني  الموقع  في  بالنشر  اهتمامنا  جل  جاء  هنا  من   ، الصدارة 

التي تنال رضا  الحضارية لكليتنا الحبيبة ، عملنا بجد دون ملل لنظهر مو  الكلية بالصورة  قع 

المتصفح حتى نصل للمستوى الالئق ، من خالل العمل الدؤوب المتواصل لكادر شعبة االعالم  

 والمعلوماتية . 



 

              

الدراسي  وب         للعام  الثامنة  الدورة  تبنى    2022-2021مناسبة تخرج طلبة  بالعلم  ) دورة 

  ) بهيجا  االوطان  حفال  كليتنا  رؤساء  اقامت  والسادة  الكلية  مجلس  اعضاء  السادة  بحضور 

االقسام العلمية واعضاء الهيئة التدريسية واالدارية والطلبة برفقة عوائلهم وذويهم ، بدأ الحفل  

النشيد  لهم    بعزف  مباركا  الخريجيين  الطلبة  فيها  هنأ  الكلية  عميد  للسيد  كلمة  ثم   ، الوطني 

ولذويهم هذا االصرار على النجاج والتميز بالرغم من ما واجهوه من تحديات ومصاعب في  

ظل الظروف القاسية التي شهدها العالم ، مؤكدا على دور الكلية بتخريج الكفاءات العلمية في  

، والقى عدد من التدريسيين  والمحاسبية ، لرفد مؤسسات الدولة المختلفة  التخصصات االدارية  

باركو بالمناسبة  ،    اكلمات  العملية  حياتهم  في  التوفيق  كل  لهم  متمنين  الخريجين  للطلبة  فيها 

وعبر اولياء امور الطلبة عن شكرهم وامتنانهم لعمادة الكلية واعضاء الهيئة التدريسية لدعمهم  

للطلبة  ول   المتواصل  العلمية  المجاالت  كافة  لخدمتهمفي  اسهامات  من  قدموه  نهاية    ما  وفي   ،

الخريجيين   عاهد  وقد   ، الخريجين وعوائلهم  الطلبة  مع  التذكارية  الصور  التقاط  تم  االحتفالية 

 على مواصلة االصرار على التقدم والنجاح خدمة للعراق الجديد . 

ساني والمحبة الصادقة والتعامل الفعال ال ينتهي ،  وصل الوقت نهايته ، اال ان العطاء االن      

الهدف   الى  الوصول  في  االكيدة  والرغبة  بالعطاء  مفعم  جو  في  الشامخ  الصرح  هذا  احتوانا 

والحصول على التميز ، ال عجب فقد سارت بنا عجلة الزمان مسرعة ، وها نحن انتهينا من  

د ملعام  هذا راسي  مرافق  بين  قضيناه  والتعب  بالجهد  المشاعر    ئ  من  مزيج   ، الصرح 



خلية نحل ، امال وتطلعات وطموح الى عمل متكامل  مد وجزر ، الكل يعمل  المتصادمة بين  

وهدف واحد واسرة واحدة ما بين البداية والنهاية عبر دروس ومواقف ، ها هي لحظة الحصاد  

لتصب  ، الدراسي  العام  نهاية  في  االهداف  وتحقيق  االنجازات  ثمار  لتجني  النهاية  تاتي  هذه  ح 

 بداية اخرى لنجاحات قادمة . 

تعظ       الحصاد  لحظة  من  ان  جزء  في  خالدا  الذهن  في  ماثال  اثرها  ويظل  النفوس  في  م 

 الذاكرة يدفعنا للمضي قدما ويشحذ همما تستمد من لذة العطاء طاقتها . 

والعطاء        بالتميز  حافلة  كانت   ، حياتنا  من صفحات  اخرى  تطوى صفحة  حملت  اليوم   ،

للعالم باسره نجاحنا وتميزنا ، وترجمت حصاد انجازاتنا ، تلك الصفحات ما كانت لتسطر ، اال  

بجهود مخلصة معطاءة لكافة منتسبي الكلية ، فهنيئا لكم ما حصدتم ، تدريسيين وتدريسيات ،  

لعطاء  اداريين واداريات ، طالبا وطالبات ، هنيئا لنا جميعا حصاد سنة مثمرة اخرى زاخرة با

والقضاء    ، الثغرات  وسد   ، التعليمية  المسيرة  وتطوير  لتحسين  سويا  فلنتكاتف   ، واالنجازات 

، ولنضع اهدافا واضحة نطمح في مجملها الى رقي هذا الصرح الشامخ لكليتنا  على السلبيات  

 العزيزة . 

عام دراسي مضى ، وعام دراسي جديد ، وكلنا امل في ان نكون افضل واقوى واجدر ،       

مستقبال مكلال   لنا جميعا  متمنين   ، بالنجاح  العام  هذا  تأطير  في  من ساهم  لكل  الجزيل  الشكر 

 بالعطاء والتميز . 

        

 ومن هللا التوفيق                                               



 أطياف قانونية

 
 
 الجهل بالقانون ال يعتبر عذرا

 االستاذ الدكتور  

 عامر عاشور عبد هللا 

 الدراسات العليا  شؤون  مسؤول قسم  

 رئاسة جامعة الحمدانية 

 

جريد وهي تمر عادة بعدة مراحل  تبدءآ يجب ان نعلم ان القاعدة القانونية تتصف بالعمومية وال 

ملزمة   تصبح  بهاحتى  المخاطبين  جميع  على  وتطبق  الجريدة    .للجميع  في  القانون  نشر  وبعد 

العراقيةاجريدة  )  الرسمية   بالجهل (    لوقائع  يفترض علم الكافة به وال يقبل بعد ذلك االعتذار 

والخضوع   تطبيقها  من  ليفلت  القانونية  أمام   مبدأ  ان  .حكامهاألبالقاعدة  األفراد  بين  المساواة 

االساسية  يعدالقانون   أن  الركيزة  يجب  بالجهل   التي  االعتذار  جواز  عدم  قاعدة  عليه  تقوم 

حكم القانون ألسباب   يتفادىعلى المجتمع، وال يجوز ألحد أن  بالقانون، فالقانون ينبغي أن يطبق  

العلم به  مثل عدم،  شخصية بالقانون أو عدم  الواضح،  أساسا    علمه   مسألة االدعاءأن    وانه من 

للغاية التي من أجلها أنشأت القواعد القانونية، وهي رعاية    التاماإلهدار    يؤدي الىذلك    خالف

  مصالح األفراد بالمحافظة على النظام في المجتمع.



 

مبنية على اعتبارات العدالة و المساواة والمحافظة (    عذرا  الجهل بالقانون ال يعتبر  )قاعدة  ان   

 .سادت الفوضى وفتح باب للتحايل والهروب من تطبيق القاعدة القانونيةلعلى النظام واال 

ستثناء حالة استحالة  إكان سبب عدم العلم ب  يا  أحكام القانون  أفال يحق ألحد ان يحتج بعدم العلم ب

 طق.ل دون وصول الجريدة الرسمية الى احدى المناالعلم بالقانون لوجود قوة قاهرة تحو

 



 م.م انور صديق شريف                                                                       

 ماجستير ادارة االعمال        

 

 االدارة االلكترونية 

من  اصبحت  حيث   ، التكنلوجية  سيما  ال  كافة  المجاالت  في  ثورة  االخيرة  العقود  في  العالم  شهد 

التنم في  عليها  يعتمد  التي  تمثل  الركائز  التي  االدارة  على  ينعكس  مما  واالجتماعية  االقتصادية  ية 

واالتصاالت احد العوامل  اآللية التي تدفع عجلة التنمية حيث اصبح االعتماد على تقنية المعلومات  

التجارة االلكترونية والتي يعبر    نحو الرئيسة التي تنطلق منها اإلدارة المعاصرة ، وبالتالي التحول  

تفاعل وتحسين العالقات بين العاملين واالدارة ، فضال عن كونها تمثل توجهاً عالمياً عن السرعة وال

 يحفز على تبني النظم االلكترونية .

 

ونظراً ألهمية الموضوع تناولت االبحاث والدراسات االدارة االلكترونية ما يمكن ان تسفر عنها    

رفع من   عن  الخدمات فضالً  مستوى  تحسين  في  اإلدارة  في  المسؤولين  منها  يستفيد  ايجابية  نتائج 

ل جهد العاملين وزيادة وعيهم وإدراكهم وتقديم افضل الخدمات في اسرع وقت وبأق مستوى كفاءة  

 وتكلفة .

 ماهية اإلدارة االلكترونية  

اإلدارة االلكترونية تمثل احدى مفاهيم الثورة الرقمية التي تقود إلى عصر المعرفة ، يمكن القول     

إن نشأة االدارة االلكترونية تعود الى تحول العمل بأشكالها التقليدية حيث كانت تقتصر قبل الثورة  

 اسوبية حيث كان تطبيق االدارة االلكترونية بصورة محدودة . على اعتماد بعض البرامج الح

االدارية  و      االدبيات  تشير  ما  وفق  االلكترونية  االدارة  غياب رغم حداثة مصطلح  هنالك  أن  إال 

االلكترونية وهذا يعود الى استخدام التقنيات الحديثة في مجاالت   لإلدارةلإلجماع على تعريف واحد  

والحكومة االلكترونية والتجارة مختلفة في تسيير اال   دارات كاستعمال مصطلح االدارة االلكترونية 

 االلكترونية. 



التعاريف      لذلك هنالك من  و جميع هذه  انها تصب في مضمون واحد  رغم اختالف مصدرها إال 

التي  واالطار  مفتوحة  وتقنية  وظيفية  وبنية  متكاملة  منظومة  بأنها  االدارة  من  النمط  هذا  عرف 

للداللة على االدارة االلكترونية لألعمال ، فيما يرى اخرون وي على كافة االعمال االلكترونية  ينط

أن االدارة االلكترونية هي اعتماد تقنيات المعلومات واالتصاالت وبشكل خاص شبكة االنترنت في  

طلح حديث  إطار تحسين إدارة الشؤون العامة ، وعرف البنك الدولي االدارة االلكترونية بأنها مص 

الحكومة  المعلومات واالتصاالت لزيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة  الى اعتماد تكنلوجيا  يشير 

 فيما تقدمه من خدمات للمواطنين ومجتمع االعمال . 

 

 خصائص االدارة االلكترونية 

االلكترونية      االدارة  على آتمثل  تعتمد  حيث  ورق  بال  إدارة  فهي  االدارة  وكفاءة  اداء  لرفع  لية 

والمعلومات   البيانات  وتخزين  لحفظ  االلكترونية  النطاق  الوسائل  تجاوز  على  االدارة  هذه  وتعمل 

هذه االدارة تمتلك فإن  لذلك  و   .لقيام بالنهام االدارية المسندة اليها بسرعة وفعاليةالزماني والمكاني ل

بشكل   تتميز  اإلدارة  تجعل  الخصائص  هذه   ، التقليدية  االدارة  عن  تميزها  خصائص  مجموعة 

 اهم هذه الخصائص ما يلي : من و   .كالسيكي

 التفاعل على مدار الساعة مباشرة مع المتعاملين . – 1

 عة الكبيرة في انجاز العمليات .السر – 2

 العمل عن بعد بال حدود .  – 3

 الرقابة المباشرة والصادقة .  – 4

 السرية التامة والخصوصية . – 5

 

 

 



 ( خصائص االدارة االلكترونية 1الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف االدارة االلكترونية  

 أوالً : تحسين مستوى الخدمات 

تهدف لتطوير مستوى خدماتها وتجاوز سلبيات االدارة   في علم االدارةكترونية  تطبيق االدارة االل  

الكالسيكية ، من خالل توفير البيانات والمعلومات في اطار استخدام التقنيات الحديثة كما يساهم هذا  

االسلوب في االرتقاء بالعمل االداري والتنظيمي وتأهيل المورد البشري وتمكينه من كافة المهارات  

 التي تالئم التطور الرقمي فضال عن رفع قدرة االدارة للتعامل مع عدد كبير من المواطنين .

 ثانيا: تخفيف التكاليف والتقليل من التعقيدات االدارية  

الكالسيكي        االسلوب  في  االدارية  والمهام  الوثائق  بعض  انجاز  تكاليف  تتطلب  مقارنة  لإلدارة 

التكا هذه  بينما  معينة  ً مصاريف  قياسا منخفضة  بنسب  تكون  االلكترونية  االدارة  في    باألسلوب   ليف 

ظهر ما يعرف بطريق المعلومات السريع مما يعني كل    ، حيث  التقليدي ، بفضل تكنلوجيا معلومات

شخص يرغب بالحصول على معلومات معينة اياً كانت طبيعتها يمكن الحصول عليها بأقصر وقت  

   لكترونية وذلك لتقليل كثرة التعقيدات . ممكن من خالل شبكات االدارة اال

 

 

ادارة الكترونية بدون 

 ورق 

ادرة الكترونية تتخطى  

 الزمان

ادارة الكترونية بدون 

 روتين 
ادارة الكترونية تتخطى 

 المكان

 االدارة االلكترونية 



   الفرق بين االدارة االلكترونية والحكومة االلكترونية  

االلكترونية المع:    االدارة  لعصر  إدارية  استراتيجية  اكمل  تعد  خدمات  تحقيق  على  تعمل  لومات 

عب المتاحة  المعلومات  لمصادر  االمثل  االستخدام  مع  ولزبائنها  والمنظمات  توظيف  للمواطنين  ر 

وبالجودة   المستهدفة  المطالب  الى  للوصول  حديث  االلكتروني  اطار  في  والبشرية  المادية  الموارد 

 المرغوبة .

جهاز حكومي تعتمد التكنلوجيا المتطورة ال سيما الحاسبات االلية وشبكات    الحكومة االلكترونية :

الحصول على المعلومات والخدمات االنترنت التي توفر المواقع االلكترونية المختلفة لدعم وتعزيز  

  الحكومية وتوصيلها للمواطنين ومنظمات االعمال في المجتمع بشفافية وكفاءة وعدالة عالية .

 

 



 
 أطياف اجتماعية 

 

 التعايش السلمي في سهل نينوى 
 جيهللا محمد األعر خالد خير م.م.  

 

 

 

 

المجت االخرى  يختلف  المجتمعات  عن  العراقي  القومي ألمع  التنوع  من  طيف  من  يتكون  نه 
ه ؤ العراق ، لذلك البد ان يعيش ابنافي بناء    تساهم  االطياف   هوجميع هذوالديني والمذهبي ،  

ذلك انطالقا من النظرة االنسانية والوطنية    . ويأتي وسالم    ان مأنسجام و إويتعايشوا فيما بينهم ب
اليمكن الي جماعة ان تنكر او تقصي جماعة اخرى في نفس الوطن مهما أنه  التي مفادها  

االقليات الصغيرة وتصهرها في   يبكانت هذه الجماعة صغيرة ، واليمكن لجماعة كبيرة ان تذ
في المعتقد    بينها اختالفتكون  يربما  ، اذ  وان كانت تحمل نفس القوميةحتى  او مذهبها    دينها

 .بغض النظر عن القومية ، فلكل فرد حق في العيش بسالم في وطنه



 

ضيها العوامل عدة لعل اهمها خصوبة أر   سهل نينوى من المناطق المهمة في العراق تبعا    تعد
ومور  والحضاري ثها  و الزراعية  عن    ،التاريخي  عرف  ما  ذلك  من  حقب    المنطقة واالهم  خالل 

التسامح والتعايش والوئام واالنسجام بين القوميات واألديان والمذاهب منها    تاريخية عدة مميـزات 
 . متحابين متعاونين محبين لوطنهم وأرضهمإلى جنب  جنبا  المختلفة،  واألقليات

 

نستطيع   ذلك  على  فـيإ  القول،وبناء  الـسلمي  التعايش  مفردات  تحقيق  ذات    ن  المجتمعات 
فضال عن ان    يتولون إدارة شؤونه،  التركيبة التعددية يتوقف الى حد كبير على األشخاص الـذين

االجتماعي ووقوفه بجانب القرارات التي تأتي ثمرة لهذا    منطق المشاركة يفترض تعـاون المكـون 
  من اجل الحفاظ على مقومـات التـوازن االجتمـاعي والتوافـق   ؛لشراكةهذه ا  إذن البد من  التعاون،



األهلي واالستقرار   األساسي بين هذه المكونات المجتمعية، وهو الذي يقود بدوره إلى إقامة الـسلم
 .في مناطق سهل نينوى  حالـةال كما هوفي المجتمعات ذات الخصوصية التعددية 

 

لتشكيل أسس التفاهم والتعايش السلمي   المدخالت الحقيقيـة  تدعمتعزيز لغة الحوار التي    كما أن
المجتمـع،  أبنـاء  الحضاري والثقافي،  واحتـرام  بين  التـسامح،  التنوع  ثقافة  الهويـة    واشاعة  وتعزيز 

مفادها،  العراقية،  الوطنيـة التي  المعادلة  هـذه   ورفض  كل  وتهميشه،  األخر  الطرف    إقصاء 
  في سهل نينوى     تكريس إستراتيجية التعايش السلمي بين مكونات المجتمـع  المفردات تسهم في

 .األمان والتعايش السلمي طوائفه وقومياته من اجل بناء عراق حر موحـد يـسوده األمـن لبك

 

 

 

 

 



 

 
 

 دور األمن السيبراني في التنمية المستدامة 

 م.م. مريم رحيم مرزا 

األماان الساايبراني  ااا حمايااة حمويااة األنامااة وال ااب و  : Cyber Security مااو ا األماان الساايبراني

حااود إ ىلااو الاإاااا ىلااو الم اامااو   الهجمااو  الساايبرانية والبرامج ضد الهجمو  الرقميااة. دهااده  اا  

حمايااو  الحسوسة أو دغيير و أو داادمير وب رغاارس االسااتي ا حاااو المااوا ماان المسااتةدمين أو م و  ااة  

   .األحموا ال ودية

 

 

رأنااه  2007ال ي إدر حوم  (السيبراني  " )إوحب كتوب  األمنAmoroso Edwardاو كمو ي رفه "

خطاار الهجااام حاااو البرمجيااو  أو أاهاا   الحوساااب أو  "مجماااا الاسااولت التااي ماان حااأنهو الحااد  ماان

ال رإاانة وك ااف السيروسااو  الرقميااة األدوا  المستةدمة في ماااهااة    ، ود مت داك الاسولت  ال ب و 

 ووقسهو، ودافيراالدصوال  الم سر  .

ا لاااد حدد أاه   يساق أحداد األحةوص كمااو   اإ يمثت دنسي  ددارير األمن السيبراني دحديإو كبير اليام نارإ

ا يحتاي نهج األمن السيبراني النواح حاو  ب ااو  مت اادد  ماان الحمويااة . وأإبح المهوامان أكثر ارت ورإ

دنت ر حبر أاه   ال مبيادر أو ال ب و  أو البرامج أو البيونااو  التااي يرلااب الماارا فااي الحسااو  حايهااو. 

 مايو  والت نالاايو، يجب أن ي مت كت منهو اآلخر داخت المؤسسااة شن ااوا دفااوا رولنسبة لألحةوص وال

ف وا في ماااهة الهجمو  السيبرانية يم ن لناوم ىدار  التهديدا  الماحااد أدمتااة حمايااو  الت وماات حاااو 

المحاادد  ودسااريا و ااولف حمايااو  األمااون الرليسااية: االكت ااوه  Cisco Securityمسااتام منتجااو  

 والم ولجة.والتح يق  

 أنااا حول ة من األمن السيبراني )األمن االل تروني(

ال ب ة ماان خاا ا الااتح م  : يحمي حركة مرور البيونو  حاو (Security Network.أمن ال ب و  ) 1

 الدخاا أو و خورج ال ب ة. في االدصوال  الاارد  والصودر  ومنا التهديدا  من

أاه   دة ين البيونااو   حمويةفي  : يحمي البيونو  من خ ا التركي     DLP).أنامة منا ف د البيونو  )  2

 دة ينهو و أثنوا انت ولهو حاو ال ب ة. و قااحد البيونو  و حموية البيونو  في أموكن

الةاادمو   المسااتةدمة فااي : يااافر الحمويااة لابيونااو  Security Cloud).أماان أنامااة السااحورية ) 3

 األنامة السحورية.والتطبي و  المستند  ىلو 

الهجمااو   ال  ااف حاان : د ماات حاااو IPS)أو أنامااة منااا التسااات ) ( IDS.أنامااة ك ااف التسااات ) 4

 السيبرانية و ادةوذ ددارير شي وفهو .

إاا حيو  وإاااا المااا سين   : دستةدم خدمو  المصودقة لاحد ماان  (IAM.ىدار  الهاية والاإاا )  5

 األنامة الداخاية من  جمو  الاإاا لير المصرح. ودتب ه و مراقبة حمايو  الاإاا لحموية

استةدامهو أثنوا ن ت البيونااو    .الت سير:  ا حماية د سير البيونو  لج اهو لير مسهامة، ولولبإو مو يتم  6

 لمنا السرقة أثنوا الن ت.

. حاان التهدياادا  الم روفااة  : دسحص أنامة ال مبيادر رحثإ   Antivirus).ررامج م وفحة السيروسو )  7

إ رنااواإ حاااو الم روفااة    اكت وه التهديدا  لياار  ررامج م وفحة السيروسو  الحديثة قودر  حتو حاو سااور و

 سااكهم.

 

 

 أنااا دهديدا  األمن السيبراني

 

https://www.cisco.com/c/ar_ae/products/security/common-cyberattacks.html


 

 
 

 حاو الهده من الهجام : دن سم ىلو ث ث أنااا رنوادهديدا  األمن السيبراني 

 م وسب مولية -

 التدمير و اشد ه -

التجسس )رمو في ذلك التجسس حاو ال ركو  لساارقة   -

 ررااا  االختراا (

الهجااام ، فاا ن   د ريبإو، ي ااا كاات دهديااد حباار اشنترنااذ فااي أحااد  اا   الحااوال  الث ثااة. ماان حيااث د نيااو 

 التهديدا  السيبرانية: أنااا حول ة من دس ةين لديهم خيورا  حديد .  نوك المهوام

الضحية ، حاو سبيت المثااوا  الةبيثة: البرامج التي دؤدي مهمة ضور  حاو اهوز أو حب ة.البرمجيو     1

البرامج الضور   ي ناا من الباارامج المصااممة لااإاااا لياار   ىد ه البيونو  أو االستي ا حاو الناوم.

 المصرح ره ىلو اهوز ال مبيادر أو ىلحوق الضرر ره.

ينطاااي حاااو   اشل تروني والاا ي  ال ي يتم ىرسوله حبر البريدالهجام    :  (Phishing.التصيد/الةداا )  2

الم اامو  السرية أو دن يت البرامج الضور  حن  ريق الن اار   خداا مستام البريد اشل تروني لا  ف حن

والهااده  ااا ساارقة الم اامااو   د  بي في الرسولة او دن يت مرف و  مثاات ماااف او إااار .  فاق اردبو 

االلتمون وم اامو  دسااجيت الاادخاا. و ااا أكثاار أنااااا الهجمااو  اشل ترونيااة   الحسوسة مثت أرقوم رطوقة

حياحإو. يم نك المسوحد  في حموية نسسك من خ ا التث يف أو استةدام الحااا الت نية التااي د ماات حاااو 

 دصسية رسولت البريد اشل تروني الضور .

االدصااوا رااين المرساات  : حناادمو ي ااام المهااوام رااوحتراس MITM). جااام "رااات فااي الاساا " ) 3

ي ام رولت ديت حايهو قبت ىحااود  داايههااو لاطااره   والمستام لارسولت اشل ترونية واال  ا حايهو ، وررمو

أنهمو يتااإ ن مبوحر  مااا ر ضااهمو الااب   ول اان فااي الح ي ااة ي ااان   اآلخر. ي ت د المرست والمستام

رولمنتصااف فااي الجااي    يطاا حاو الرسولت . قااد يااتم اسااتةدام  جااام رااات ره ثولث رولمنتصف     نوك

 شرروك ال دو و احتراس الرسولت رين الجناد و ال يود .

ناااوم الضااحية و ااي متةسيااة   :  ا ناا من البرامج الضور  التي ددخت  (Trojans.حصون  رواد  )  4

 مةسية داخت ررنومج أو ل بة .  داخت ررنومج او ماف ، حاو سبيت المثوا د ان

حاااو الناااوم المسااتهده  : الهجام ال ي يتضاامن د ااسير البيونااو   Ransomware). جمو  السدية )  5

ررامج السديااة  ااي ناااا ماان  البيونو  مر  أخرم. والمطولبة رسدية م ورت السموح لامستةدم رولاإاا ىلو

منااا الاإاااا ىلااو الماسااو  أو ناااوم  الباارامج الضااور . و ااي مصااممة رهااده ارتاا از المااوا حاان  ريااق

 ال مبيادر حتو يتم دفا السدية. وال يضمن دفا السدية استرداد الماسو  أو است ود  الناوم.

يستالي المهوام حاو ال ديد   : حندمو  DDoS). جام رف  الةدمة أو  جام رف  الةدمة المازا )  6

ر دد ضةم من الطابو  و البيونو  ، مثت ىرسااوا الهده    من األاه   )وررمو اآلاله( ويستةدمهو شلراق

يؤدي السااته ك  أو الدخاا لماقا ال رداني في نسس الاحاة ، ممو(  Requestمن الطابو  )  حدد ضةم

 داقسه حن ال مت .يؤدي   من ثماميا ماارد السير فر و

االست اا ور  أاهاا   أاهاا   ىنترنااذ األحاايوا مثاات : IoT).الهجمااو  حاااو أاهاا   ىنترنااذ األحاايوا ) 7

ود اامت قيااوم المهااوامين روالسااتي ا حاااو   الصنوحية حرضة ألنااا مت اادد  ماان التهدياادا  الساايبرانية.

والاإاا لير المصاارح   DDoSمن  جامو  الحرمون من الةدمة    أاه   انترنذ األحيوا لج اهو ا اا

انترنااذ األحاايوا مثاات  هاا  الجهااوز. نااا إرا الن كثاار  ىحااداد أا اونب البيونو  التي يتم ام هو من   ره ىلو

الجغرافي وأنامة الت غيت ال ديمة التااي د ماات رهااو، لاا لك  ال وميرا  و المست  را  و لير و، ودازي هو

إ رليساألحيوا  د د أاه   ىنترنذ إ  دفو  لاهجمو  االل ترونية.  و

كرز. د اامت الهااو  سرقتهو ماان    .خروقو  البيونو : خرق البيونو   ا الاإاا لير المصرح لابيونو  و  8

 .ضد و والتجسس مو دوافا انتهوك البيونو  الجريمة )أي سرقةالهاية( ، والرلبة في ىحراج مؤسسة

 



 

 
 

الباارامج الضااور  دمااو إمااو   .البرامج الضور  حاو دطبي و  الجااا: األاه   المحمالة حرضااة لهجمااو   9

التطبي و  ، ومااقا الجااا رتضمين ررامج ضور  في    مثت أاه   الحاسبة األخرم. قد ي ام المهوامان

شل تروني والةااداا والرسااولت النصااية. رمجاارد اختراقهااو، يم اان لاجهااوزالمحماا ماانح   أو رسولت البريد

 الماقا والحسورو  المولية والم يد. المهوامين حق الاإاا ىلو الم اامو  ال ةصية وريونو 

 مو سبب أ مية األمن السيبراني؟

 اااو المسااتام السااردي، يم اان أن فمن راارامج الاادفوا اشل ترونااي المت دمااة.  سيد الجميا  في حولم اليام ي

ا رمحااووال  االرتاا از   سسر  جام األمن اشل تروني حن كثير من األحيوا، رداإ ي   من سرقة الهايااة وماارورإ

ووإاالإ ىلو ف دان البيونو  المهمااة مثاات إااار ال ولاااة. ي تمااد الجميااا حاااو رنيااة أسوسااية حيايااة مثاات 

الطوقااة والمست ااسيو  وحااركو  الةاادمو  الموليااة. ودااأمين  اا   المؤسسااو  ولير ااو  ااا أماار محطو   

كمااو يسااتسيد الجميااا ماان حماات البااوحثين فااي مجااوا . ضااروري لاحسااو  حاااو سااير حماات المجتمااا لاادينو

روحثإو، وال ين يح  ان في التهديدا  الجديااد    250الم ان من    Talosالتهديدا  السيبرانية، مثت فريق  

والنوحئة وىستراديجيو  الهجام السيبراني. و م ي ماان حاااو ك ااف الثغاارا  األمنيااة الجديااد  ودث يااف 

الجمهار حاا أ مية األمن السيبراني ودحم األدوا  مستاحة المصدر. دج ت اهاد م من اشنترنذ م ونإو 

 يا.أكثر أمنإو لاجم

 ة  ي: ن السيبراني من ث ثة محوور رليسدنبا أ مية األمحيث 

 لهم ف  .  أي التح م في الالاج ىلو البيونو  وىدوحتهو لمن ي سمح( Confidentialityالسرية:)

الهجمو  التةريبية أو  : الحسو  حاو س مة البيونو  والم اامو  وحمويتهو من ( Integrityالس مة )

 السرقة.

حسب  اب  : او  ية اميا األنامة والةدمو  والم اامو  وىدوحتهو Availability)الجو  ية )

 ال ركة أو حم لهو. 

 

 

 

 ىسهومو  األمن السيبراني في دح يق األمن وضمون استدامة التنمية

م وفحة الجرالم االل ترونية وذلك من خاا ا ال ديااد ماان الت ااري و  وىن ااوا ىدارا    في  دنجم االسهومو   

وأقسااوم لألماان الساايبراني وم وفحااة الجاارالم االل ترونيااة حاااو اميااا االإاا د  سااااا االقتصااودية أو 

أن دتبنااو الاادوا د ااري و  دحااوفا حاااو ساارية الم اامااو    وماان الضاارور   االاتموحية وكاا لك السرديااة.

 والتااي اإاابحذ دهاادد الهجمااو  الساايبرانيةخطااار  انت ااور رساابب وال ااركو  والاادوا، لألحااةوص 

 اقتصوديو  الدوا وحمايو  التنمية.

ول ااان ماان أدوا  د نيااة رفي ااة دهاادد الجميااا ماان أحااةوص ودوا وحااركو ،    وان     الهجمو  دمتاك

الت نيااو  ال اميااة الحديثااة الستر  الحولية ما  هااار  في في حوا دطار كبير ومستمرالهجمو  السيبرانية 

د ااودف الجميااا ماان ح امااو  وحااركو  من المهاام  و هار أنمو  اديد  من الت نالاايو ال ورر  لاحدود،  

التي د تبر خطر ح ي ي يهدد المجتم و  من ساارقة    و ر  الهجمو  السيبرانيةال طوا الةوص لماااهة  

لابيونو  وحمايو  ارت از التي راادأ  دتةطااو االفااراد لتصاات ىلااو ارتاا از الاادوا والسااطا حاااو م اامودهااو 

 األسوسية الحسوسة.

رقة ريونو  ال ااركو  ال باارم التي انت ر  في الستر  األخير  سالهجمو  السيبرانية  من أ م وأخطر    ان  

ايضو يااااد ر   ال راإنة المحترفين، حيث ي امان ربيا داك البيونو  ىلو حركو  منوفسة أخرم،   من  

 



 

 
 

و ا االرت از االل تروني، وال ي يتم من خاا ا ن اار فيروسااو  السديااة، و ااا الهجمو  ناا آخر من     

أو يضا د سيراإ   –لااحي أو الهاادف ال كية  ناا خبيث من البرامج ي ست أاه   الحوساب ال ةصي أو ا

 حاو ماسو  المستةدم ثم يطاب ال راإنة فدية م ورت ىحود  الحسوب ىلو المستةدم.

لاهجمااو  الساايبرانية حاااو االقتصااود والمجتم ااو ، ماان حيااث ساارقة األساارار سااابية    آثااور  حيث دااااد  

ت حااب رااولرأي ال ااوم ماان خاا ا د ييااف التجورية لا ركو ، ورولنسبة لادوا فاا ن خطاردهااو دتمثاات فااي ال

ادوا مثت االساارار االقتصااودية وال ساا رية والسيوسااية لااادوا، لهمة  ملك سرقة الم اامو  الالح ولق، ك 

 ممو ي مت حاو زح حة است رار الدوا وين ر ر نهيور و.

من ضااحويو ، كون  2021دريايان دوالر حتو ال وم    6ىن خسولر الهجمو  السيبرانية وإاذ ىلو اكثر من  

%، م اايراإ   150نمذ حوال  ررامج السدية رنساابة    2020داك الهجمو  االفراد وال ركو ، كمو في ال وم  

% ماان اميااا الباارامج الضااور ،  اا ا رةاا ه دصااوحد   94ىلو أن البريد االل تروني مسؤوا حن حاالي  

ثونيااة، لهاا ا د ااام   39ودير  الجهمو  السيبرانية حاو حب ة الايب والتي زاد  رم دا حدوث  جمة كاات  

 ألف دطبيق اااا خبيث كت يام. 24ر   الدوا وال ركو  ال برم رحار مو ي ودا  

يجب ن ر التاحية ال زمة رمسهام األمن الساايبراني والمةااو ر المصااوحبة لاتصدي لاهجمو  السيبرانية  

ين رمبااودح حسااا الستةدام حب ة اشنترنذ وأاه   الحوسب اآللي وأاه   االدصوال  ودث يااف المسااتةدم

وحموية البيونو  داخت ال ركو  والمؤسسو  ال ومة والةوإة، ودتمثت رولسيوسة األمنية الداخاية المتب ة 

 لااقوية من األخطور النوامة حن است موا الحااسيب وررطهو رول ب ة.

لم اامااو  ك لك حث األفراد والما سين في الازارا  والمؤسسو  حاو ادبوا االرحودا  المت ا ة رااأمن ا

واشر غ الساري حن أي حمت أو ف ت لير احتيودي حاو ال ااب ة أو أي محوولااة ادصااوا رااسااطة رواراا  

أ اام الةطاااا  لاحااد  وان ماان لير م روفة أثنوا است موا الحوسب اآللي أو األنامة الت غياية الماح ااة،  

برانية وىيجااود ساابت الحمويااة من مةو ر األمن السيبراني حاو المجتما،  ي ن ر التاحية والث وفااة السااي

الم لمة ، واشسهوم في دغطية مو يستجد حن األماان والساا مة فااي مجااوا األماان الساايبراني حاااو اميااا 

 المستايو : التجورية، االقتصودية، األكوديمية، االاتموحية، ال ونانية، التنايمية.

ورولنسبة لدور الت ري و  في الحد من الجرالم السيبرانية،ىن م ام الدوا حماذ حاو دطاااير مناامتهااو 

االكترونية، كمو قومذ ر   الدوا ر إدار د ااريا الهجمو   الت ري ية والت نية ألات الت ومت ما دصوحد  

رم حاو استحداث فرق دةص قاانين الجرالم االل ترونية وحموية البيونو  ال ةصية، كمو حماذ دوا اخ

التح ي و  الجنولية الرقمية والتي د مت دحذ مااة ال ر ة المحاية، كمراكاا  متةصصااة لألماان والاادفوا 

االل ترونااي، م اايراإ ىلااو أنااه فااي  اات دناااا الهجمااو  االل ترونيااة ود اادمهو المسااتمر، أإاابحذ داااك 

بياار، فااوالمن الساايبراني مهمااة الت ري و  في حواة موسة ىلااو دحااديث مسااتمر لمااكبااة  اا ا التطااار ال 

 م  د  ودحتوج ىلو اهاد كبير .

أن األمن السيبراني يسرس حاو الجميااا رنااوا قوحااد  ريونااو  لأل اار الت ااري ية والتنايميااة السااولد  فااي 

الهجمااو  الاادوا راا دار  الت ااوم   حباار حااب ة اشنترنااذ وساان الت ااري و  وال  ارااو  ال زمااة لمنساا ي 

 قونانية إورمة.  السيبرانية ووضا ضاار 



 جوالت وزيارات

 

 

                                                                                              امال نوري بطرسأ.م.                                                                           

 السلميوتعايش االجتماعي النشاطات الطالبية وتمكين المرأة بوصلة لل

النشاطات   جامعتنا والتي كانت بإشراف قسم  العطلة الصفية ل  من ضمن نشاطات  

المرأة   تمكين  ووحدة  قام   السلمي االجتماعي    التعايش الطالبية  زيارات  من خالل 

المقدسة    طلبتنابها   وسارة  لالماكن  بهنام  مار  العابدين  ومرقددير  زين      االمام 

  بين طلبتنا   عن مدى ثقافة المجتمع الزيارات    ت وقد عبر  شالل  ومعبد  )عليه السالم(

المختلفة   بينإلى زرع    السعيوفي جوانبه  القومية    هماالنسجام  انتماءاتهم  بمختلف 

  ما يجمع   ويعكس ذلك  ،االيجابية    والدينية والمذهبية فضال عن اتجاهاتهم وافكارهم

أطلبتنا    بين والمصيرمن  والمصالح  االرض  قبيل  من  مشتركة   المشترك.  واصر 

وقد    وعي االيجابي لمفهوم االنسانية الالذي تصب في بودق المحبة التي تعبر عن  و

الطلبة  النشاطات    تعرف  تلك  خالل  العمن  الدلى  وي معالم  المقدسة  لالماكن  تم  نية 

 بناء االنسانية. لجبشكل سلمي مبني على ثقافات منفتحة أل واالفكار تبادل اآلراء

التعايش  الحمدانية  ف  السلمي  االجتماعي  ويستمد  جامعة  حجر  وجود  من خالل  ي 

على المبني  افراد  المحبة    واصرآ  االساس  تدرسيهذه  بين  وموظفين  يالجامعة  ن 

لبناء  وطلبة   على    ةاجتماعي  بنيةوصوال  اطرافاتقوم  كافة  بمبادئ ه  لتزام  وفئاته 

التهميش   عن  بعيدا  والتفكير  والسلوك  الرأي  لحرية  المتبادل  واالقصاء االحترام 

 . والتسلط والعنف



السلمين  إ  التعايش  تربطها  مجموعة  افراده  واالجتماعي    العمل ضمن  عن  يبعد 

ججه، وهذا بالنتيجة  العقبات والمشاكل الفكرية واالجتماعية التي تثير الصراع وتأ

ايجاب خاللهسينعكس  من  االنسان  يستطيع  الذي  االهلي  السلم  توطيد  على  ان     ا 

ويمار حياته  ومتطلبات يعيش  حقوقه  على  عن حصوله  فضال  بحرية،  اعماله  س 

منه الشخصي آعيشه بيسر وسهولة من دون ان يخشى االعتداء على حقه وماله و

 او امن عائلته.  

هي اال وهوية  ال  بوحدة  السلمي منذ تأسيسه    شلتعايجامعة الحمدانية بااتسم مجتمع  

العراقية  ال جهة  هوية  التي  الحضارةوبمن  ب  االنسانية  والتعاون تتسم  التوحيد 

اخرى،   جهة  من  المتراكمة غنى  عن    فضالوالتسامح  الفكرية  الخصائص 

والثقافة   التحمل  وقوة  والتسامح  التحضر  على  ترتكز  التي  العراقية  للشخصية 

  .ةابنائنا الطلب العالية، وتماسك المجتمع بين

على بناء جامعة شامخة بكل االتجاهات العلمية   ان هذا التماسك المجتمعي ساعد 

بين الجامعات داخل العراق   كبير  حواصبح لها صر  الداخليةواالجتماعية والثقافية  

وان   تلك  وخارجه.  وجد  لصدعلرأب  عملية    تعد الزيارات  مثل  اطراف   ان  بين 

توطيد  الى  بدوره  يفضي  الذي  السلمي  التعايش  تعزيز  اجل  من  المختلفة  المجتمع 

والمجتمعي االهلي  وتقوية    السلم  طلبتنا  والنفسي  ى المستوبين   ،لديهم  االجتماعي 

في و الصادقة  والجهود  الدقيق  والتوجيه  العراق  في  السلمي  التعايش  ثقافة  اشاعة 

المجال. مكونات  الى  وتهدف  تعمل  فهي  لذلك    نتيجة و  هذا  بين  الثقة  طلبتنا    بناء 

اوالذي  الوطنية    الهويةوتعزيز   االهلي    يجابيا  سينعكس  السلم  تعزيز  عملية  على 

 والدعوة لنسيان اثار الماضي.

 



 أطياف طالبية  

                         

 

 بحوث التخرج
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 ة التأهيل والتوظيف والمتابعة  مسؤولة شعب 

 

 

 

بحددا تخرجددحث بحددا الدرددة تخ اتطدد  بددا تخلددعل  ردده تخح دد    ددد  تخ دد      يعدد 

تخج بعيدد ح ثيددا ته تخ دد ذ بددا وددال تخرحدد   تخرعددحذ  ددد  بدد   تطددريع ل تخلددعل 

تخل خددع  ددد  تعبدد ت    خمدد  امددا  اتطددرة  تقدده جاا ددة تخج بعدد ح ا يدد   بدد    دد ا

خج بعدد ذ كخدد  احددا تاددحتذ تذطدد اا  ح ثيددا ا دد   تاإنردد ث بحدد   اج مدد ا بميدد    

تخعمدده تخدد  بجم  دد  بددا تخلددعل ايجددع تعنر دد   بددا تخرحددا قددع   رددح   ب يدد  

  دديح  خددات الددع  ددد  تخل خددع تخايدد   بدداخ  تخعمدده  ددد  تخ لددة تخددا  ي ر دد  ته 

خ  اادد   خمدد  يمدد ه بر دددحيا ب خلحيادد  تخعدميدد  تخ ددحيح   دد  .ر بدد  تذبحدد    اخددا

 تخردد  ادد  امحيم دد  اكخدد  خح دد خ   ميدد  رل بعدد  تخحم تنيدد  بجم  دد  بددا تخرحدد   تخم

ح ل بعدد  تخحم تنيدد   باييمدديا ج.ءدد   بددا قرددحت ابأاددحتذ   ي ددد  ت ددد   الدد ذ اايدد

 وات ا   ا   ا تخرح   تخء ئ    د  تخع  ايا تآلاي  :

 



 

 تخمدي   جطم   تخلدر   تط  تخم حذ     ته تخرحا  ذ

 ددددد  اح ددددديا  coso اا الريددددد   1

لددددد    تخمعد بددددد ذ تخمح طدددددري  : 

 اتطدد  عات   ي دد  بددا تخعدد بديا  دد  

 تخ ث تذ تخحم بي  ب  ه ني    

      ددددددد ئ  بددددددد   

 بحم   

 .دي  تع ات  ات ر     ن ات  ر  تخ وح  ي نس 

إ تا   ع دد ذ تخ بدد ئا ا ااودد   دد   2

اع يدددددددد     ديدددددددد  تخاددددددددحتاتذ 

تعطدددددرحتايجي  :  اتطددددد  احديديددددد  

عات   ي ددد  بدددا تخايددد  تذ تع اتيددد  

    بعمه قي ط  بحطد  

 ث يا بحم  ث ا    بث   طع  ي طيا 

 اا       ب     

 .دي  تع ات  ات ر    

تطددرج خ  جطددد ل تخرمدءدد  تخم ددر      3

ردد ث بدد خرلري   دد  قءددف .ددد  ت ن

  د  بعمه قي ط  بحطد  

 ي ط  ق خ  نعي      ب  تبدح  ت حت  

 بحي  ق خ  نعي  

 .دي  تع ات  ات ر    

 يددد   احت.يددد  رددد   تخدددحت اه  ددد   4

 بعف ب     ب  ي ت  

ت      ب خدددد  ث دددديا 

 قضح 

.ديدددددد  تخرحبي    دددددد   طريءا جن ا    ا يعا ل 

 تخءي ي   

    ددد ت  ن ئيددده  رددد   احديه تخرر يا برع   تخر يحتذ  5

 تعث  

 صر ح ث يا تخي   

 ن و   ق ا تخي  

 تبيح ن تذ ثج  

.ديدددد  تخرحبيدددد     دددد  

 تخحي ضي ذ 

ا ظيدد  ن دد  تخمعد بدد ذ تخج حت يدد   6

 دددددددد   اتطدددددددد  تخج دددددددد ئ  

خحدددددددد   ات    تخم ا  برحيدددددددد 

 تخ  ا ام   احق ب ي   تخم ص 

   تطدددددع  تثمددددد  ت  

 ث يا 

 ن ت   ر  تخحمي  تثم  

  ب   ر ن  تخي  

  تخي ت ثج  بي   

.ديدددد  تخرحبيدددد     دددد  

 تخج حت ي  
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     . .دددددع طددددد خ  

 بحم   

 ن   صر ح طعي  

 صر ح طعي  بحي  

 ن و ا  تي   تن اي   

 االي   نريه 

.ديدد  تخرحبي    دد  تخد دد  

 ت نمدي ي   

ت     مدددددد ا تثمدددددد   تخحب     اعح ن  ك تخمعئم   8

 تخ ء ا 

.ديدددد  تخرحبيدددد     دددد   خ يس . به ا   

 تخد   تخعحبي 

جنمددد ط تخرعدددد  ا ع ر ددد  ب خ دددد ك  9

تعيثدددد ا  خدددد   تخمحوادددد ذ  دددد  

 تع  ت ي تخمحثد  

    مدددددددد ا يددددددددد ت 

 .حاب  

 . احيا تا. ه ثريع

 بحي  ن  ا بر اك

 ث يا ث    يعا ل 

.ديدددد  تخرحبيدددد     دددد  

تخعدددددددد   تخرحب يددددددد  

 اتخ ء ي 

تعاددددددد ته تعنءعددددددد خ  اطدددددددح    10

تعطددددددرج ب  ا ع ر دددددد  بدددددد ع ت  

 تخم  ا  خ   ع ر ذ .ح  تخا   

    طدددددريء ه لجددددد  

 ب ا ي   

 بجي  صر ح بجي  

 يع جي لبيحن  ا  

 ن تا قديه ا يع 

.ديدددد  تخرحبيدددد     دددد  

تخرحبيدد  تخر نيدد  ا ددد   

 تخحي ض 

. عدد ه تيءيددحيا ا اال  دد  تعناددعل  11

اتوددد   1980تخع دددمح   ددد  اح.يددد  

 نر ئج تعناعل 

ت     ادددددا   ي ددددده 

 اا  

.ديدددددد  تخرحبي    دددددد    م ا صر ح ي طيا 

 تخر ايخ

ت      نددد ا  يددد نس  احايح ث    تخ   اتخ ق ه  12

      

 تبي   طعي  ي ط 

 ث يا تاحذ ني  ه

 طريء ن  ت يع .حاب  

.ديدددد  تخرحبيدددد     دددد  

  د   تخح ط ل 

 



 ضيف العدد

 

 شخصية من بالدي
 

 فيصل حسب للا  سيماء م.م. 
 

 
 

 : علي حسين محسن عبد الجليل الوردي
وهو عالم اجتماع عراقي، وأستاذ ومؤرخ وُعرف بتبنيه للنظرياا  اججتمايياا اليثة اا  

فااي وقتااه، لتيللااق الواقااع اججتماااعي اللراقااي، وتاا لل اساات ثغ ضلاال النظريااا    اار  
ضيللق  لض األحاثا  التاري ياا، تماا فلاق فاي تتاا  وعااي الها مل  وهاو ما  روا  

ور ي نهااا اج ل اااثر األذبااار الااا ي تاااا   لماااق فاااي الللمانياااا فاااي اللااارائل ل ااا  عا لتاااه الااا
 صناعا ض طلر ماء الور ل



 
 

ولاث فاي   اثا  فاي مثةناا الةاعمياا عااغ وم  بل  أهم مؤلفاضه )مهزلاا الل اق ال ياري    
ليلمااق صااانلاج عنااث عطااار، ولةنااه ماار   1924غ ضاارم م اعااث الثراسااا فااي عاااغ 1913

والم اا   ويتاارم الز،ااا  ، و،لااث ذلاال فاات  ماا  اللمااق ألنااه تااا  ةنياا ق   ااراء  الةتاا  
التياااا  الثراساااا المهاااا يا فاااي ال ااا   1931 تانااااج صااا لر ةاااثةرر بنفهاااهل وفاااي عااااغ 

 لالها س اجبتثا ي وتانت بثا ا لييا  جثةث ل وأذمق  راسته وأص   مللماج 

 
 
 
 



 :  حياته الدراسية والعلمية
 ل1943تليا جاملا بلرو  األمريكيا في عاغ  م ض رج  •
 غ، م  جاملا ضةهاس األمريكيال1948على الماجهتلر عاغ ح ق  •
 غ، م  جاملا ضةهاس األمريكيال1950ح ق على الثتتورار عاغ  •
له: • اليها    ض ث م  عنث  ضةهاس  جاملا  ر يس  له  الور ي    قال  الثتتور  )أةها 

 ستةو  األول في مهت بق علم اججتماع ل
 : حليالته في بنية المجتمع العراقي الحديثت

ن  ثضل م   األهم  هي  اللراقيا  للي  يا  الور ي  علي  أ   راسا  الممك   وم   وعها 
منها   األوسطلفي    لل يث    ا منه نهتفلث  اليرئ  بلثا   الور ي    اقي  علي  حلق 

قيم  هي  متناقضا  قيم  ضيمق  از واجيا  ش  يا  اعت ارها  على  اللراقيا  الي  يا 
ا ضةوي   في  أثر  اللرائ  ول  رافيا  اليضار   وقيم  بلث البثاو   فهو  اللراقيا  لي  يا 

 هم  ببناء حضار   هب  النهري  ولة  قر،ه م  ال يراء اللر،يا جلق منه عرضا 
وص  علي الور ي   سنا ض ري ال  250له را  تبلر  وت لر  عبر التاريخ آخرها قبق  

س  وهم  اجست رار  ال ة   و م هم  الهكا   المهاجري   البثو  ل هر  اللرائ  البوض ا 
فت ةنا ي  قيم والتيضرل  فاللراقي  بثويال  وقيما  حضريا  قيما  قيمتا :  لثةهم  نيئ 

 الةراما وال ل ال ولة  حياضه ض برر على اجن ياع لقيم التيضرل 
 

 

 



 طرائف أطياف 

 

 الحيوانات المنزلية 

 بين صعوبة الحياة والراحة النفسية 

 

 عجاج  أيسر بطرسايفا م.  

 ماجستير علوم الطب البيطري / جامعة الموصل

 

يدعو   السمك،مشاهدة األسماك تسبح في حوض  و  سماع زقزقة طيور الزينة  إن مجرد            

والهدوء  الراحة  ووسائلها الى  النفسية  الراحة  من  أساس  جزء  المنزلية  الحيوانات  أن  حيث   .

تحسين   في  يساعد  معها  الوقت  بعض  قضاء  المزاجيةفتجربة  هذهوت  لمقتنييها  الحالة    ضيف 

اليومية من إهتمام ورعاية وتغذية منتظمة لها ومن مشاهد   جميال للحياة  جوا  الحيوانات األليفة

عند  فالكالب على وجه الخصوص تكون سعيدة بشكل واضح    ،طريقة ترحيبها بصاحبهابمحببة  

 رؤية مربيها. 

 

 

من  وقد   الناس  من  على مجموعة  أجريت  التي  العلمية  البحوث    األليفة الحيوانات    مالكي أكدت 

معها    بتماسممن  و ازديادمباشر  والدوبامين  افراز  مستويات  ب  الحظوا  الدم السيروتونين  في 

للدماغ مهدئة  كيميائية  مواد  بالسعادة    وهي  الشعور  التغيرات    واالرتياح.تزيد  لهذه  نتيجة 



الفرد  اإليجابية باالكتئاب ومن    يتخلص  بدوره يؤثر بصورة غير مباشرة الوحدة  الشعور  وهذا 

ضغط    السيطرة على على الصحة العامة ويزيد مناعة الفرد ضد االمراض النفسية والجسدية ك

الجسم في  الكورتيزول  اإلجهاد  هرمون  مستوى  وتقليل  القلب  ضربات  معدل  وإبطاء    الدم 

، لذلك اعتمدت تربية  نسبة تصلب الشرايين  بيعية في الدم يزيدوجوده بمعدالت غير طالمعروف  

في الكثير من مراكز العالج النفسي اسماك الزينة    على وجه الخصوصو  ةالحيوانات الصغير

بالشفاء  وسريع  مباشر  تأثير  من  لها  لما  المسنين  دور  في  وحتى  والتوحد  الزهايمر  لمرضى 

 .النفسي

تعتبر   الحيوانات  مصادر  مصدرافهذه  النفسي  ا  من  االجتماعي  حي فبلدعم  كائن  وجود  مجرد 

بعد   آخر يمكنك التحدث إليه ومعانقته وحبه يمكن أن يخفف من مشاعر التوتر والقلق واالكتئاب

 وجودها يعتبر مصدر راحة ورفقة جميلة.. يوم عمل متعب مصحوب بثقل الحياة

 

أو الكالب  تجاه  حساسية  من  تعاني  كنت  إذا  ذلك،  السمك    ومع  فحوض  طيور  القطط  وقفص 

 . وبأسعار مناسبة ممتاز الزينة بديل

وعالجها    لقاحاتهاوذاك يجب ان يكون التعامل مع الحيوانات االليفة بعد اكمال جداول    هذا  وقبل

االمراض الى    من  تنتقل  أن  شأنها  من  والحيوان    األنسان،التي  للمربي  السالمة  نضمن  وبهذا 

من   المرجو  للهدف  الصحة   ساستئناونصل  ودوام  الطرفين  لكال  الصغيرة  المنزلية  الحيوانات 

 والسعادة.




