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وطالباتـــــــ  طالبـــــــ 
النــور كليــة 

    أولــت كليتنــا اهتماًمــا 
ــة  ــطة الطالبي ــا باألنش خاًص
ــن  ــطة م ــذه األنش ــا له لم
إليــه  التفتــت  كبــر  دور 
ـفـي  الجامعــات  كــرى 
ــد. ــٍت بعي ــذ وق ــم من العال

ــالق  ــى إط ــل ع ــي تعم وه
األنشــطة  مــن  المزيــد 
ــث  ــة  حي ــات الطالبي والفعالي
تطمــح إىل تحقيــق مشــاركة 
ــالب  ــل الط ــن قب ــعة م واس
هــذه  ـفـي  والطالبــات 

األنشــطة. 
واألنشــطة الطالبيــة بشــكل 
عــام هــي تلــك الفعاليــات 
والرامــج المتنوعــة والــي 
جيــد  بشــكٍل  لهــا  يخطــط 
ــل  ــا داخ ــم تنفيذه ــي يت ،وال
أو خــارج أســوار الكلية ســواء 
بالمناهــج  متصلــة  كانــت 
ــتقلة  ــارش أو مس ــكٍل مب بش

ــه .  عن
هــو  ذلــك  مــن  والهــدف 
الجوانــب  كافــة  تنميــة 
عقلًيــا  للطالــب  الشــخصية 
واجتماعًيــا  ونفســًيا 
تهيئتــه  بغيــة  وجســمًيا. 
وإعــداده  العمــل،  لســوق 

بعــد  الحيــاة  لمواجهــة 
. ج لتخــر ا

مــن  الكثــر  تطرقــت  وقــد 
ــة  ــة الحديث الدراســات العلمي
لــدور  الرتبيــة   مجــال  ـفـي 
ــت  ــة إذ أثب ــطة الطالبي األنش
والتطويــر  البحــث  )مكتــب 
أنــه  األمريكــي(  الرتبــوي 
مشــاركة  ازدادت  كلمــا 
األنشــطة  ـفـي  الطلبــة 
أداؤهــم  ارتفــع  الجامعيــة 

األكاديمــي.
الطــالب  أن     capon وبــن 
ـفـي  يشــاركون  الذيــن 
داخــل  الطالبيــة  األنشــطة 
أو  األكاديميــة  المؤسســة 
خارجهــا تكــون لديهــم قــدرة 
األكاديمــي.  اإلنجــاز  عــى 
ذكاٍء  بنســبة  ويتمتعــون 
وأنهــم  كمــا  مرتفعــة 
إيجابيــون مقارنــًة بزمالئهــم .

وفــي دراســة ل Butler  عــن 



3

الطالبيــة  األنشــطة  دور 
والمشــاركة فيهــا أثبــت أن 
الجــدد المنخرطــن  الطلبــة 
فــي األنشــطة يكــون لديهــم 
نمــو ملحــوظ جًدا فــي مجال 
تطويــر اســتقالليتهم وتطويــر 
أهدافهــم واكتســاب المزيد 
الشــخصية  العالقــات  مــن 

ــة الناضجــة. واالجتماعي
  Brochnow وأشــار   كمــا 
إىل أن الطــالب المشــاركن 
النشــاطات  برامــج  ـفـي 
قياديــة،  بــروٍح  يتمتعــون 
وتفاعــل  انفعــايل،  وثبــاٍت 

. * عــي جتما ا

ولتحقيــق هــذه الغايــة فقد 
الكليــة وبالتنســيق  عملــت 
ــة   ــة وثقافي ــات فني ــع جه م
مختلفــة إلطــالق مجموعــة 

وفنيــة  ثقافيــة  نشــاطاٍت 
المــرح  ـفـي  واجتماعيــة 
والمجــال  والموســيقى 
الثقافــي واألدبــي باإلضافــة 
الســمعية  الفنــون  إىل 
واألنشــطة  والبرصيــة 
.* والرتفيهيــة  االجتماعيــة 

* )ينظــر: دور األنشــطة الطالبيــة فــي تنميــة شــخصية الطالــب فــي 
مؤسســات التعليــم العــايل. حمــد بــن حمــود الغافــري.(

...........................................................................................................................
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هــو  الجامعــي  المــرح 
الــذي  المــرح  ذلــك 
ــة وهــي  ــة معين يخاطــب فئ
الجامعــة  طــالب  رشيحــة 
ــرم  ــل الح ــادة داخ ــدم ع ويق
قضايــا  لطــرح  الجامعــي. 
تتعلــق بالشــباب أو قضايــا 
ــرق  ــرت ف ــد ظه ــة . وق عام
منــذ  جامعيــة  مرحيــة 
ــر فــي  ــس ع ــرن الخام الق
وألمانيــا.  وفرنســا  إنكلــرتا 
الجامعــي  المــرح  لكــن 
ــر فــي  ــث ظه ــاه الحدي بمعن

جامعــة بــادوا ـفـي إيطاليــا 
.1910 عــام 

الفــرق المرحيــة الجامعيــة 
إمــا أن تكــون فرًقــا مؤقتــة 
لفــرتة  عروًضــا  تقــدم 
محــدودة أو فرًقــا دائميــة 
تعمــل بشــكل منتظــم وأكرث 

. احرتافيــة 
تســعى كليــة النــور الجامعة 
إىل تأســيس فرقــة مرحيــة 
راقيــة بكــوادر طالبيــة وخــرة 
ــيق  ــك بالتنس ــة وذل أكاديمي
والتعــاون مــع أســاتذة كلية 

الفرقة المسرحية
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ومعهــد  الجميلــة  الفنــون 
ونقابــة  الجميلــة  الفنــون 

ــل.  ــن فــي الموص الفنان
ذراعيهــا  وتفتــح  كمــا 
للتعــاون مــع بقيــة الفنانــن 
المبدعــن ـفـي المحافظــة 
ومخرجــن  كتــاب  مــن 

. بــن ر مد و
ــة مــن تشــكيل هــذه  والغاي
الفرقــة هــو تقديــم عــروض 
شــكاًل  راقيــة  مرحيــة 
تقديــم  بهــدف  ومضموًنــا 
الكليــة.  لطــالب  العــروض 
المشــاركة  إىل  باإلضافــة 
المهرجانــات  كافــة  ـفـي 

داخــل  والثقافيــة  الفنيــة 
العــراق. وخــارج 

فرقــة كليــة النــور المرسحية 
الســتقبال  ذراعيهــا  تفتــح 
لشــبابنا  المواهــب  كافــة 
الطلبــة. وســوف  وشــاباتنا 
تثقيفهــم  عــى  تعمــل 
وتدريبهــم وتأهيلهــم  لكــي 
مبدعــن  أعضــاء  يكونــوا 
ـفـي  وفاعلــن  وخالقــن 

. لمجتمــع ا
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الفرقة الموسيقية

الموســيقى لغــة عالميــة. 
وهــي مــن أقــدم الفنــون 
اإلنســان  عرفهــا  الــي 
عــن  للتعبــر  واســتخدمها 

وأحزانــه.  أفراحــه 
مكانــة  تنامــت  وقــد 
ــت  اآلن  ــيقى وأصبح الموس
هويــة   مــن  اليتجــزأ  جــزًءا 

. ت لمجتمعــا ا
موســيقية  فــرق  وهنالــك 
جامعــات  معظــم  ـفـي 
هــذه  وتســاهم  العالــم 
األنشــطة  ـفـي  الفــرق 
الجامعيــة  واالحتفــاالت 
باإلضافــة إىل مســاهمتها 
العامــة.  األنشــطة  ـفـي 
الجامعــات  أحــد  ففــي 

)جامعــة  مثــاًل  األمريكيــة 
ــام 1882  ــت ع ــوردو( تأسس ب
شــهرة  موســيقية  فرقــة 
 ALL- American( هــي  
Marching(. وهــذه الفرقــة 
تشــارك فــي كل االحتفــاالت 
الواليــة  ـفـي  الرياضيــة 
بعــض  إىل  باإلضافــة 
وســائل  ـفـي  المشــاركات 
ومــن  المختلفــة.  اإلعــالم 
ــل  ــأن )ني ــم ب الطريــف أن نعل
أول  وهــو  ارمســرونك( 
إنســان ســار فــوق ســطح 
أعضــاء  أحــد  كان  القمــر 
الشــهرة.  الفرقــة  هــذه 
فرقــة  شــاركت  بينمــا 
ـفـي  )بنســلفانيا(  جامعــة 
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أفــالم ســينمائية مثــل فيلــم 
)something for Joey( عــام 
1977 وفيلــم )Rudy  ( عــام 
1993 . وقــد تــدرب وشــارك 
خــالل  الفرقــة  هــذه  ـفـي 
 1800 مــن  أكــرث  تاريخهــا 

. ا عضــًو
وقد قامــت كليتنا بالتنســيق 
معلمــي  أرـقـى  مــع 
واإلنشــاد  الموســيقى 
ـفـي المحافظــة، بالتعــاون 
الخاصــة  األكاديميــات  مــع 
الجميلــة  الفنــون  وكليــة 

وفــرع نقابــة الفنانــن ـفـي 
لفتــح  وذلــك  الموصــل 
دورات تدريبيــة عــى مختلــف 
للطلبــة  الموســيقية  األالت 
العــزف  بتعلــم  الراغبــن 

أصــويل.  بشــكل 
فضــاًل عــن تشــكيل فرقــة 
غنائيــة ســيتم تدريبهــا لتصدح 
ــيد  ــات واألناش ــل األغني بأجم
احتفــاالت  كافــة  ـفـي 
االحتفاليــات  وـفـي  الكليــة 
العامــة الرســمية  والوطنيــة 

والشــعبية.
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منتدى السينما

أصبحــت الســينما أحــد أهــم 
ــي فــي  ــر الف ــائل التعب وس
المعــارصة،  المجتمعــات 
ــرة  ــة كب ــت إىل صناع وتحول

ومهمــة. 

نــوادي  ظهــرت  وقــد 
فــرتة  منــذ  الســينما 
نــوادي  انتــرت  إذ  مبكــرة 
الســينما ـفـي فرنســا منــذ 
بهــا  واشــرتك   1920 العــام 
المهتمــون بصناعــة األفــالم 
وممثلــن  مخرجــن  مــن 
إىل  باإلضافــة  ومصوريــن 
المهتمــن  النقــاد وجميــع 
بتحليــل األفــالم الســينمائية.

منتــدى  يكــون  وســوف 
النــور   كليــة  ـفـي  الســينما 
لعــرض  مكاًنــا  الجامعــة 
والــي  الممــزة  األفــالم 
ـفـي  بــارزة  تركــت عالمــات 
الســينما العالميــة والعربيــة.

وســوف يعــرض فيلــم ممــز 
مــرة كل أســبوعن، وبعــد 
عــرض الفلــم المختــار ســوف 
تتــم مناقشــة قصــة الفيلــم 
وطريقــة رسدهــا وكيفيــة 
ــات  ــخصية ومالحظ ــاء الش بن
التصويــر  عــن  أخــرى 
ــب  ــة الجوان ــاج وبقي والمونت
ــة  ــة بصناع ــرى المتعلق األخ

األفــالم.
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المنتــدى  ويســتضيف 
وكتاًبــا  ونقــاًدا  مخرجــن 
المثقفــن  إىل  باإلضافــة 
ــي  ــينما، لك ــن بالس المهتم
الحــوارات  ويعمقــوا  يــرثوا 

 . ت شــا لنقا ا و

هــو  المنتــدى  وهــذا 
لصنــاع  األمثــل  المــكان 
ـفـي  الفيلمــي  المحتــوى 
إىل  باإلضافــة  الكليــة 
لألفــالم  المحبــن  الطــالب 

. ة لممــز ا
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األدب هــو الوســيلة األوىل 
ــان  ــا اإلنس ــاول فيه ــي ح ال
تجســيد مشــاعره ومخاوفــه 
ولــه  وتســاؤالته.  واآلمــه 
مكانــة عميقــة فــي وجــدان 
ـفـي  غرابــة  وال  العراقيــن. 
ذلــك فهــم أول مــن أبــدع 
ـفـي  األدبيــة  النصــوص 
عــى  ونقشــوها  العالــم 
)ملحمــة  وهــي  الحجــارة 

. كلكامــش(
 واســتمر إبداعهــم األدبــي 
القــرون  عــر  متالحًقــا 
الحــايل.  زمننــا  إىل  وصــواًل 
كليــة  تــويل  جانبهــا  مــن   
اهتماًمــا  الجامعــة  النــور 
األدبيــة  باألنشــطة  كبــًرا 

والنــرث(  )الشــعر  بنوعيهــا 
بإنشــاء  رشعــت  ولهــذا 
وهــو  الثقاـفـي.  المنتــدى 
ــيط  ــدف إىل تنش ــدى يه منت
الحركــة األدبيــة وتفعيلهــا 

الكليــة.  طــالب  لــدى 
ويهــدف إىل ربــط المبدعــن 
الشــباب بالحركــة الثقافيــة 
وتقديــم  العراقيــة، 
الشــابة  األدبيــة  المواهــب 
الثقافيــة  الســاحة  إىل 

 . قيــة ا لعر ا
المنتــدى  ويخطــط 
ــن  ــار المثقف ــتضافة كب الس
إىل  لالســتماع  والمبدعــن 
إنتاجهــم األدبــي ومحاورتهم 
اإلبداعيــة.  تجاربهــم  حــول 

المنتدى الثقافي
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باإلضافــة إىل الــورش  األدبية 
ــتقام فــي  ــي س ــة ال المتنوع
تنظيــم  إىل  وصــواًل  الكليــة. 
يشــارك  أدبيــة  مهرجانــات 
فيهــا المبدعــون مــن طــالب 
الكليــة مــع القامــات األدبيــة 

المعروفــة.

المنتــدى  مــن  ويتفــرع 
أســايس  بشــكٍل  الثقاـفـي 

: ن عــا فر

جماعــة  هــو  األول:  الفــرع 
البدايــة  وســتكون  الشــعر. 
معهــم بتنظيــم دورات لتعليــم 
ثــم  العربــي.  الشــعر  أوزان 
قــراءة وتحليــل نمــاذج مــن 
المهمــة.  العربيــة  القصائــد 
وصــواًل إىل تنظيــم المهرجــان 

الشــعري.  الطالبــي 

والفــرع الثانــي: هــو جماعة 
الــرد . وســيكون الهــدف 
مــن تشــكيل هــذه الجماعــة 
القــدرات  تطويــر  هــو 
ـفـي  للطــالب  الكتابيــة 
ــه.  ــة فنون ــرث بكاف ــال الن مج
وإجــراء ورٍش تعليميــة ـفـي 
القصــرة  القصــة  مجــاالت 
ــة. وصــواًل  ــة والمقال والرواي
ســنوي  كتــاٍب  إصــدار  إىل 
يجمــع فيــه مجمــل النشــاط 
اإلبداعــي لهــذه الجماعــة.
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منتدى صناع المحتوى

المحتــوى  صنــاع  كلمــة 
كلمــة شــاملة وينــدرج تحــت 
ــن  ــر م ــمى الكث ــذا المس ه
أشــكال الفنــون الســمعية 
والنصــوص  والمرئيــة 

 . بــة لمكتو ا
المحتــوى  كان  وربمــا 
كل  مــن  مزيًجــا  الرقمــي 

 . ه نــا كر ذ ما
لتشــكيل  كليتنــا  تســعى 
فريــٍق متقــدم مــن صنــاع 
مــن  الشــباب  المحتــوى 
ـفـي  والطالبــات   الطــالب 
الكليــة.  اقســام  جميــع 
عــى  الكليــة  وســتعمل 
تمكينهــم مــن انتــاج محتوى 
ومضمونــا.  شــكال  رصــن 
إطــالق  خــالل  مــن  وذلــك 

الفيســبوك  عــى  صفحــة 
مخصصــة لنــر المحتــوى 

للطــالب. اإلبداعــي 
 وســيتم اســتضافة عــدد من 
البارزيــن  المحتــوى  صنــاع 
تجاربهــم  خالصــة  لتقديــم 
ألعضــاء  وتوصياتهــم 

 . ى لمنتــد ا
تنظــم  لذلــك،  باإلضافــة 
عــدة ورش عمــل متعلقــة 
المتعــددة  باألشــكال 
تشــمل  والــي  للمحتــوى 
بودكاســت،  )مدونــات، 

انفوغرافيــك(. فديــو، 
يتــم تدريــب  كمــا وســوف 
عــى  المنتــدى  أعضــاء 
ــه ــر االحرتافــي بأنواع التصوي
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 )فديــو ،فوتــو (  بالتعــاون 
العراقيــة  الجمعيــة  مــع 
للتصويــر فــرع نينــوى  وذلــك 
لرتصــن المحتــوى المرئــي      
الصــور  بارـقـى  وتقديمــه 

 . لممكنــة ا
تقــام ورش  وســوف  كمــا 
لمناقشــة )الرتنــدات ( األكــرث 
األســباب  ولبحــث   . انتشــاًرا 
إىل  أدت  الــي  والظــروف 
ــل  ــر وه ــكٍل كب ــا بش نره
أو  الفــي  لمســتواها 

محتواهــا النــي المكتــوب 
ـفـي  ســاهم  كبــر  تأثــر 

انتشــارها.
وســيكون لمجموعــة صنــاع 
ـفـي  كبــر  دور  المحتــوى 
الطالبيــة  توثيــق األنشــطة 
واالجتماعيــة  العلميــة 
عــن  فضــاًل  والرتفيهيــة. 
محتــوى  تقديــم  إمكانيــة 
تعليمــي  أو  رصــن  علمــي 
مفيــد. وبالتأكيــد لــن ننــى 
ــي. ــي والرتفيه ــب الف الجان
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مجموعة التنظيم والدعم

تســاهم  مجموعــة  هــي 
ـفـي تنظيــم وضبــط كافــة 
النــدوات  مثــل  المناســبات 
والمناســبات  العلميــة 
الدراســية  والحلقــات 
الوطنيــة منهــا واالجتماعيــة 
خارجهــا.  أو  الكليــة  داخــل 
ذات  المجموعــة  وهــذه 
تعمــل  تنظيمــي  طابــع 
كل  ـفـي  واحــد  كفريــق 
مناســبة بالتعاون والتنســيق 
مــن  الكليــة  كــوادر  مــع 
والموظفــن.  األســاتذة 
والطالبــات  للطلبــة  ويتــاح 
مــن كل األقســام االنتســاب 

ويتــم  المجموعــة  لهــذه 
إعدادهــم وتدريبهــم عــى 
األنشــطة،  تخطيــط  كيفيــة 
الفريــق،  بنــاء  وكيفيــة 
بــن  التواصــل  وأســلوب 
سيســهل  ممــا  أفــراده. 
القيــام  الكليــة  عــى 
بمختلــف األنشــطة بسالســة 

. بية نســيا ا و
كمــا وســيمكن الطالــب مــن 
اكتســاب خــرات ومهــارات 
إىل  باإلضافــة  متعــددة 
عالقاتــه  دائــرة  توســعة 
الكليــة  داخــل  االجتماعيــة 

وخارجهــا.



15

المسابقات
تقــوم الكليــة ســنوًيا بإطــالق عــدد مــن المســابقات بهــدف 
ــث  ــى البح ــات ع ــة والطالب ــز الطلب ــة لتحف ــق المنافس خل

ــكار واالجتهــاد فــي كافــة المجــاالت. واالبت

مسابقات علمية

مسابقات فنية

مســابقات أدبية 
وثقافية
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