
 ت�سدر عن ق�سم االعالم والعالقات العامة يف رئا�سة جامعة دياىل - معتمدة يف نقابة ال�سحفيني العراقيني بالرقم ١١٨٩ ل�سنة ٢٠١٢ - رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد )١٦١٧( ل�سنة ٢٠١١
العدد )٢١( مايو ٢٠٢٠

رئي�س جمل�س االأدارة
اأ٠د عبداملنعم عبا�س كرمي

رئي�س التحرير
م٠علي عبداحل�سني علوان

مدير التحرير
ا�سعد �سحاب مطر
�سكرتري التحرير

اأ٠د ملى ابرهيم الربزجني

ن�ساطات رئا�سة اجلامعة

تشاوريا  اجتماعا  يعقد  اجلامعة  رئيس 
للرتقيات  اإللكرتوني  الربنامج  إلقرار 

العلمية

جامعة دياىل جتهز مستشفى بعقوبة التعليمي 
face mask باقنعة الوجه الكاملة

 جملس جامعة دياىل يعقد جلسته االلكرتونية احلادية عشرة ويؤكد
االستمرار بالتعليم اإللكرتوني

عقد ال�سيد رئي�س جامعة دياىل االأ�ستاذ الدكتور عبد 
م�ساعديه  �سم  ت�ساوريا  اجتماعا  كرمي  عبا�س  املنعم 
لل�سوؤون العلمية االأ�ستاذ الدكتور عامر حممد اإبراهيم 
�ساكر  حيدر  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  االإداري����ة  ولل�سوؤون 
العلمية.  للرتقيات  االإلكرتوين  الربنامج  الإقرار  مزهر 

دياىل  جامعة  رئي�س  ال�سيد  قبل  من  مبا�سر  بتوجيه 
وا�ستمرارًا  كرمي  عبا�س  املنعم  عبد  الدكتور  االأ�ستاذ 
الدكتور  م��ن  املوؤلفة  املركزية  التربعات  جلنة  ملهام 
مبارك  ح�سني  حت�سني  وال��دك��ت��ور  مزهر  �ساكر  حيدر 
جامعة  جهزت  لطيف  ابراهيم  ا�سماعيل  وال��دك��ت��ور 
الوجه  باقنعة  التعليمي  بعقوبة  م�ست�سفى  دي��اىل 
قبل  من  اجلامعة  يف  امل�سنعة   face  mask الكاملة 
فريق بحثي يرتاأ�سه عميد كلية العلوم االأ�ستاذ الدكتور 
احلياة  ع��ل��وم  ق�سم  رئي�س  و  م��ب��ارك  ح�سني  حت�سني 
االأ�ستاذ الدكتور اإبراهيم هادي حممد والطالب معتز   .
ت��اأت��ي �سمن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ان  ال��دك��ت��ور حت�سني  وق��ال 
منها  م�ساهمة  اجلامعة  مبادرات  من  الرابعة  الوجبة 

للكادر  �سواء  الوقاية  م�ستلزمات  وتوفري  الوباء  درء  يف 
الطبي او التمري�سي ، مبينًا ان اجلامعة قد وفّرت كميات 
من الكمامات والكاون الطبي وغطاء الراأ�س والكفوف يف 
الوجبة االوىل وكميات من اجلل املعقم واليود امل�سنعة 
عن  ف�سال  ال�سرفة  والرتبية  العلوم  كليتي  مبختربات 
مبختربات  املنتج   VTM الناقل  الفايرو�سي  الو�سط 
امل�ست�سفى  وجتهيز   ، الثانية  الوجبة  �سمن  العلوم  كلية 
تربعات  من  الثالثة  الوجبة  �سمن  التعقيم  ببوابات 
اجلامعة مل�ست�سفى بعقوبة التعليمي ، مو�سحا ان ماتقوم 
دوائر  مع  تعاون اجلامعة  الية  ياأتي �سمن  به اجلامعة 
دي��اىل. �سحة  دائ���رة  مقدمتها  ويف  ك��اف��ة  املحافظة 
بعقوبة  م�ست�سفى  م��دي��ر  ال�����س��ي��د  ق���دم  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ح�سوره  خ���الل  امل��ك��دم��ي  ح��ي��در  ال��دك��ت��ور  التعليمي 
رئي�س  ال�سيد  اىل  وتقديره  �سكره   ، االأقنعة  ت�سلم 
والتدري�سيني  امل��رك��زي��ة  اللجنة  واع�����س��اء  اجلامعة 
وحبهم  حر�سهم  ع��ن  تنم  ال��ت��ي  ال�سخية  ملواقفهم 
جمتمعهم. خدمة  يف  ال�سادقة  ورغبتهم  بلدهم  البناء 
اجل��ه��ود  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ال�سيد  اث��ن��ى  ب����دوره 
اي�سالها  يف  امل��رك��زي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة 
كما  امل��ن��ا���س��ب،  ال���وق���ت  ال��ط��ب��ي��ة يف  ل��ل��م�����س��ت��ل��زم��ات 
ك��اف��ة. امل��ت��ربع��ني  م��ن  للتدري�سيني  ���س��ك��ره  ع��ن  ع��رب 

عقد جمل�س جامعة دياىل جل�سته االإلكرتونية احلادية 
الدكتور  االأ�ستاذ  يرتاأ�سه   zoom برنامج  عرب  ع�سرة 
اأع�سائه. جميع  وبح�سور  ك��رمي  عبا�س  املنعم  عبد 
حتيات  اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  بنقل  اجلل�سة  ا�ستهلت 
معايل الوزير وتثمينه لل�سادة روؤ�ساء اجلامعات والكليات 
والتدري�سيني على اجناز التعليم االلكرتوين للف�سل االول 
، كما نقل �سيادته تثمني معايل الوزير ملبادرات اجلامعات 
التي  البحثية  الفرق  ومنهم  كورونا  فايرو�س  ملواجهة 

عملت على انتاج االو�ساط العزلية واالطباء الذين واجهوا 
خطورة املر�س ، ونقل توجيه معاليه كتاب �سكر للجامعات 
دي��اىل. جامعة  وب�سمنها  التاميز  ت�سنيف  دخلت  التي 
للطالب  الراأي والتي ي�سمح  ناق�ست اجلل�سة مقررات هيئة 
بغ�س  الثاين  بالف�سل  املتمم  املقرر  على  الت�سجيل  فيها 
النظر عن جناحه باملقرر املمهد، وميكن للطالب الت�سجيل 
ب��امل��ق��رر امل��م��ه��د ال���ذي ر���س��ب ف��ي��ه ب��اق��رب ف�سل درا���س��ي 

باملعدل  العمل  وايقاف  املتمم   للمقرر  نف�سها  وباحلالة 
الرتاكمي الوارد بدليل املقررات للعام الدرا�سي احلايل.

واق����رتح امل��ج��ل�����س ف��ت��ح ���س��ن��دوق ���س��ك��اوى ال��ك��رتوين 
االلكرتوين  التعليم  بخ�سو�س  الطلبة  �سكاوى  لتلقي 
ومعاونيهم. الكليات  عمداء  قبل  من  متابعته  وتتم 

املحا�سرات  قاعة  باكمال  اال�سراع  املجل�س  طلب  كما 
الكتب  بح�سب  وجت��ه��ي��زه��ا  ك��ل��ي��ة  ب��ك��ل  ال��ف��دي��وي��ة 
 ، ال��ع��ايل  التعليم  �سناديق  وم��ن  ال����واردة  ال���وزاري���ة 
االت�ساالت  لتاأمني  مقنن  ك�سف  اع��داد  الكليات  وعلى 
الفديوية. القاعات  لتهيئة  والت�سوير  االلكرتونية 

وب����ني ال�����س��ي��د رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة: ان����ه مت ت��اأج��ي��ل 
اال���س��ت��ح��داث��ات ل��ل��درا���س��ة االول���ي���ة ال�����س��ب��اح��ي��ة 
وامل�����س��ائ��ي��ة ل��ل�����س��ن��ة احل��ال��ي��ة وت��ب��ق��ى اجل��ام��ع��ات 
ال��وزارة  وتزويد  نف�سها  احلالية  باق�سامها  وكلياتها 
عدم  وب�سمنها  امل�سائية  للدرا�سة  القبول  بخطط 
. اق��ب��ال  عليها  لي�س  التي  امل�سائية  االق�سام  ادراج 

من  ممتحنني  تكليف  ب��االم��ك��ان  ���س��ي��ادت��ه:  ك��م��اب��ني 
لر�سائل  كمناق�سني   ٪١٠ بن�سبة  ال���ع���راق  خ����ارج 
. ال���دك���ت���وراه  الط���اري���ح   ٪٢٥ وبن�سبة  امل��اج�����س��ت��ري 

�سمان  على  يرتتب   : اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  واأك���د 
متابعة  االل��ك��رتون��ي��ة  امل��ن�����س��ات  وم�����س��وؤويل  اجل����ودة 

والتدري�سي  الطالب  ر�سى  م�ستوى  ا�ستبيان  ا�ستمارات 
للوقوف  والتدري�سيني  الطلبة  من  ق��در  الك��رب  وتوزيعه 
االق�سام  ورئا�سات  العمادات  وعلى  واقعية  نتائج  على 
تدري�سيني  هناك  الن  ب�سفوفهم  التدري�سيني  متابعة 
�سفوفهم. م��ن  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ن��ف��ور  �سببا  ي�����س��ك��ل��ون  رمب���ا 
بالتعليم   باال�ستمرار  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ال�سيد  ووج���ه 
كتاب  وبح�سب  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  بالف�سل  االل��ك��رتوين 
واو�سى  �سابقا،  اعمامه  مت  ال��ذي  ال��راأي  هيئة  ق��رارات 
وجه  كما  الطلبة  جميع  لت�سجيل  كافية  مرونة  باعطاء 
مقرري ورئا�سات االق�سام والعمادات متابعة ذلك والعمل 
متابعة  ، م�سددا على  الطلبة وت�سجيلهم  على حث جميع 
ال�سكر  كتب  وتوجيه  االلكرتوين  بالتعليم  التدري�سيني 
. االلكرتونية  �سفوفهم  يف  كبرية  جهودا  بذلوا  للذين 
ودعا �سيادته اإىل ت�سكيل جلان لغر�س و�سع الية منا�سبة 
حظر  ا�ستمرار  ح��ال  يف  الكرتونيا  االمتحانات  الج��راء 
التجوال لفرتات طويلة االمد و رفع املقرتحات بخ�سو�سه.
ويف ختام اجلل�سة ا�سار ال�سيد رئي�س اجلامعة اىل ان الوزارة 
�سكلت جلنة مع وزارة ال�سحة ملتابعة االبحاث ذات العالقة 
مبكافحة  اخلا�سة  اللقاحات  وايجاد  كورونا  بفايرو�س 
الوباء ، وجلنة اخرى لو�سع الية لدرا�سة كيفية تعوي�س 
املنا�سبة االلكرتونية  البدائل  وايجاد  العملية  الدرو�س 

الرتقيات  جلنة  رئي�س  ح�سره  ال��ذي  االجتماع  تناول 
دواي  �سالح  مهدي  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  يف  العلمية 
مناق�سة  فا�سل   ح�سني  علي  املعلوماتية  �سعبة  وم�سوؤول 
للربنامج  كبديل  العلمية  للرتقيات  االإلكرتوين  الربنامج 
االإلكرتوين. التعامل  يف  فاعلة  خطوة  باعتباره  الورقي 
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الرتبية  كلية  من  تدريسية 
البدنية و علوم الرياضة تؤلف 
كتابا بعنوان جمموعة النماذج 
تدريس  طرائق  يف  التعليمية 
الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

عدد من تدريسيي اساسية دياىل حيصلون على براءة اخرتاع عن 
تصميم جهاز لقياس قوة وسرعة اللكمتني املستقيمة واجلانبية

البدنية  ال��رتب��ي��ة  ق�سم  تدري�سيي  م��ن  ع���دد  ح�سل 
بجامعة  اال�سا�سية  الرتبية  كلية  يف  الريا�سة  وعلوم 
ومب�ساركة  وه��اب  حممد  اجم��د  امل�ساعد  املدر�س  دي��اىل 
امل�ساعد  واال�ستاذ  �سالح  حممد  مها  الدكتور  اال�ستاذ 
اخ���رتاع  ب����راءة  ع��ل��ى  ���س��ل��م��ان  �سبيح  ام����ال  ال��دك��ت��ور 
النوعية  وال�سيطرة  للتقيي�س  امل��رك��زي  اجل��ه��از  م��ن 
و���س��رع��ة  ق���وة  ل��ق��ي��ا���س  ج��ه��از  ت�سميم  م��ن  لتمكنهم 
ال�سباب. للمالكمني  واجلانبية  امل�ستقيمة  اللكمتني 
ي��ع��م��ل ه���ذا اجل��ه��از ع��ل��ى ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ق���وة اللكمة 
مبا�سرة،  بطريقة  اجلهاز  على  اللكم  اثناء  و�سرعتها 
االختبار  على  القائم  من  الذاتي  التدخل  بعدم  وميتاز 
على  املو�سوعية  م��ن  عالية  ب��درج��ة  اجل��ه��از  يت�سم  و 
ذاتيًا  تقديرها  يتم  التي  التقليدية  االختبارات  عك�س 
توفر  ع��ن  ف�ساًل  )امل����درب(،  االختبار  على  القائم  م��ن 
وج��ود  وع��دم  و�سرعتها  اللكمة  ق��وة  قيا�س  يف  ال��دق��ة 
القوة. املحت�سب وت�سجيل  الزمن  ن�سبة خطاأ يف ت�سجيل 

وعلوم  البدنية  الرتبية  كلية  يف  للتدري�سية  ���س��در 
الريا�سة بجامعة دياىل االأ�ستاذ الدكتور ماجدة حميد 
يف  التعليمية  النماذج  جمموعة  بعنوان  كتاب  كمب�س 
الريا�سة. وعلوم  البدنية  الرتبية  تدري�س  طرائق 
وت�سمن الكتاب بيان مفهوم النماذج التعليمية اخلا�سة يف 
طرائق التدري�س للمواد الدرا�سية التي تعتمد �سمن منهاج 
الدرا�سة اخلا�س بكلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة.

اساسية دياىل تطلق محلة ميدانية للتوعية عن فايروس كورونا

ب��ت��وج��ي��ه م��ب��ا���س��ر م���ن ق��ب��ل ال�����س��ي��د رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 
دي����اىل االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دامل��ن��ع��م ع��ب��ا���س ك��رمي 
الدكتور  اال�سا�سية  ال��رتب��ي��ة  كلية  عميد  وب��اإ���س��راف 
ع��ب��دال��رح��م��ن ن��ا���س��ر را����س���د  اأط��ل��ق��ت ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
االأوىل  امليدانية  حملتها   دي��اىل  بجامعة  اال�سا�سية 

. بعقوبة  مدينة  يف  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���س  ع��ن  للتوعية 
و�سملت احلملة التي �سارك فيها اال�ستاذ امل�ساعد الدكتور 
الكلية  العلوم يف  و�سام جليل �سبع  وعدد من طلبة ق�سم 
على  التوعوية  وال��ف��ول��درات  الطبية  الكمامات  توزيع 
ال�سيارات اجلوالة يف تقاطع امل�سطفى اذ مت توزيع فولدرات 

جتاوز عددها )٢٠٠( فولدر �سمت �سرحًا وافيًا عن طرق 
باملر�س،  اخلا�سة  االعرا�س  وماهي  الفايرو�س  انتقال 
. الفايرو�س  من  للوقاية  االر�سادية  الن�سائح  عن  ف�سال 
احلماية  ب��ط��رق  التوعية  اأي�����س��ا  احلملة  خ��الل  ومت 
تعقيم  مثل  الفايرو�س  انت�سار  من  احلد  يف  ت�ساعد  التي 

وغ�سل  ال�سحية  واملرافق  با�ستمرار  املزدحمة  االأماكن 
. واالخ��ت��الط  التجوال  من  التقليل  عن  ف�سال  اليدين 
اال�سا�سية  ال��رتب��ي��ة  كلية  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
ق����د اأط����ل����ق����ت ح���م���ل���ة م�������س���اب���ه���ة داخ�������ل احل����رم 
اجل���ام���ع���ي ول���ل���غ���ر����س ن��ف�����س��ه يف وق�����ت ����س���اب���ق .

طلبة كلية العلوم ينتجون مساحيق الغسيل واملواد املعقمة
حممد  هادي  ابراهيم  الدكتور  االأ�ستاذ  من  كل  باإ�سراف 
واملدر�س امل�ساعد حممد ر�سا هادي متكن طلبة ق�سمي علوم 
دياىل  بجامعة  العلوم   كلية  يف  الكيمياء  وعلوم  احلياة 
البديلة  املعقمة  الغ�سيل واملواد  انتاج بع�س م�ساحيق  من 
. واال���س��واق  املنازل  يف  متوفرة  ب�سيطة  اولية  م��واد  من 

 يذكر انه مت اجراء التجارب العلمية من قبل الطلبة يف 

منازلهم وبا�سراف اال�ساتذة الكرتونيًا وقد مت احل�سول 
على نتائج ايجابية كبرية ، وجاء ذلك تطبيقا لو�سايا 
با�ستخدام  العامة  النظافة  على  باملحافظة  ال�سحة 
بالفريو�سات  اال�سابة  من  والوقاية  للتجنب  املعقمات 
ب�سورة عامة وفريو�س كورونا امل�ستجد ب�سورة خا�سة.
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كلية القانون والعلوم السياسية 
تنظم دورة تدريبية عن ) أصول 

القسامات الشرعية ( 

كلية الرتبية للعلوم الصرفة تقيم ندوة علمية عن استخدام برنامج 
االكسل يف الكيمياء التحليلية

جامعة دياىل تنظم ورشة علمية افرتاضية بشأن نظم وتطبيقات 
االقمار األصطناعية

كلية الفنون اجلميلة تقيم ورشة 
عمل عن دور الربامج الرقمية 
يف تسهيل عملية التعليم عن 

بعد

كلية الرتبية للعلوم 
اإلنسانية تناقش إلكرتونيا 
رسالة املاجستري املوسومة  

األنا امليكافيلية تكييف 
الفلسفة السياسية يف رواية 

اورويل ورواية دوبس 

 رسالة دبلوم عال يف كلية الزراعة  تناقش تأثري أغطية الرتبة
 العضوية و الرش مبستخلص االعشاب البحرية يف منو اخليار

بجامعة  ال�سيا�سية   والعلوم  القانون  كلية  نظمت 
الق�سامات  اأ���س��ول  ب��ع��ن��وان  تدريبية  دورة  دي���اىل 
 . ن�سيف  احمد  �سخر  م.م  فيها  حا�سر  ال�سرعية  
ال�سرعي  الق�سام  مفهوم  بيان  اىل  ال���دورة  هدفت 
ومتييزه عن غريه من االجراءات التي تتم يف املحاكم 
. ال�سرعي  الق�سام  تنظيم  اىل  اللجوء  يكون  ومتى   ،
ت�سمنت الدورة تعليم الطلبة كيفية تنظيم واعداد 
وبيان  الورثة  على  اال�سهم   وتوزيع  ال�سرعي  الق�سام 
حق كل من الورثة وتف�سيل لكل ن�سيب لهم يف املرياث 
وكيفية تنظيم امل�سائل االرثية وتاثري بع�س الورثة 
الورثة   ب��ني  احلجب  تو�سيح  خ��الل  م��ن  بع�س  على 
وتاهيل الطالب اىل امكانية تنظيم الق�سام ال�سرعي 
ال�سخ�سية   االح��وال  حماكم  يف  باجراءاته  وامل�سي 
،و�سرح كيفية اخراج اال�سهم وتوزيعها على الورثة .
يتطلبها  التي  االج����راءات  بيان  ال���دورة  وتناولت 
وفاة  حلظة  من  املحاكم   يف  ال�سرعي   الق�سام  ا�سدار 
ال�سخ�س وتقدمي الطلب من قبل احد الورثة مرورا 
باالجراءات التي تتخذها املحاكم للتثبت من الوفاة 
والتاأكد من الورثة و�سوال اىل ا�سدار الق�سام ال�سرعي .
خالل  م��ن  الق�سام  ت�سحيح  اىل  ال���دورة  وتطرقت 
الق�سام وماهي  ت�ستوجب ت�سحيح  التي  ذكر احلاالت 
اتخاذها عند حدوث  الواجب  القانونية  االجراءات 
والغري  . الورثة  هذه احلالة وماهو تاثري ذلك على 
الق�سام  تخ�س  مهمة  ح��االت  اىل  ال���دورة  وا���س��ارت 
طالقًا  واملطلقة  واحل��م��ل  املفقود  م���رياث  ك��ا���س��دار 
ف����ارًا ك��ذل��ك ح���االت ح��رم��ان ال�����وارث م��ن امل���رياث 
وي������وؤدي اىل ا���س��ت��ب��ع��اده م���ن ال��ق�����س��ام ال�����س��رع��ي 

بجامعة  ال�����س��رف��ة  ل��ل��ع��ل��وم  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  اق���ام���ت   
االك�سل  ب��رن��ام��ج  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن  علمية  ن���دوة  دي���اىل 
امل��خ��ت��ربات  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م��ن  التحليلية  الكيمياء  يف 
.FCC ت��ط��ب��ي��ق  ب��ا���س��ت��خ��دام  الي����ن  اون  ال��ع��م��ل��ي��ة 

الكرمي  عبد  ال��دك��ت��ور  ال��ق��اه��ا   ال��ت��ي  ال��ن��دوة  ت�سمنت 
االأول  امل���ح���ور  يف  ب���ني  حم�����اور  ث���الث���ة  ع��ل��ي  ف��ا���س��ل 
و�سرحًا  الربنامج  وفوائد  االك�سل  برنامج  عن  مقدمة 
فيها. امل���وج���ودة  االأدوات  واأه����م  ل��ل��واج��ه��ة  مب�سطًا 

املولية  الكتلة  ح�ساب  كيفية  ال��ث��اين  امل��ح��ور  وت��ن��اول 
)املعروفة �سابقا بالوزن اجلزيئي( وعدد املوالت والرتكيز 

ن���ظ���م���ت ك���ل���ي���ة ال���ه���ن���د����س���ة ب���ج���ام���ع���ة دي�����اىل 
ور����س���ة ع��م��ل ب�������س���اأن ن��ظ��م وت��ط��ب��ي��ق��ات االق���م���ار 
اال���س��ط��ن��اع��ي��ة ع���رب ���س��ب��ك��ة االن���رتن���ي���ت ب��ع��ن��وان :

An Overview of GNSS Systems 
and Applications

حميد  ن�سر  علي  اأ.م.د.  القاها   التي  الور�سة  هدفت 

بناء  طريق  عن  االك�سل  با�ستخدام  مواد  لثالث  املوالري 
الدالة املنا�سبة اعتمادا على القوانني الكيميائية املوجودة 
يف اأدبيات الكيمياء التحليلية وتو�سيح اخلطوات الالزمة 
املخترب. داخ��ل  العمل  ت�سهيل  يف  ي�ساهم  من��وذج  لبناء 
اإح�سائيا  البيانات  معاجلة  اىل  الثالث  املحور  وتطرق 
ال��ربن��ام��ج  يف  ا���س��ال  امل���وج���ودة  االدوات  ب��ا���س��ت��خ��دام 
بني  العالقة  تبني  بيانات  من��وذج  ا�ستخدام  مت  حيث 
الالزمة  اخلطوات  وتو�سيح   ، والرتكيز  االمت�سا�سية 
مثل  املطلوبة  االإح�سائية  املعلومات  على  للح�سول 
وح�ساب  امليل  مقدار  وح�ساب  اخلطية  املعادلة  اإيجاد 
الكمي. ال��ق��ي��ا���س  وح���د  الك�سف  وح���د  ت��ق��اط��ع  نقطة 
املعياري  االن��ح��راف  ح�ساب  كيفية  املحا�سر  واو���س��ح 
واالن���ح���راف امل��ع��ي��اري ال��ن�����س��ب��ي ل��ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات عن 
ط��ري��ق ا���س��ت��خ��دام ال������دوال امل���وج���ودة يف ال��ربن��ام��ج 
وك���ذل���ك ���س��رح ك��ي��ف��ي��ة اي���ج���اد امل��ج��ه��ول ع���ن ط��ري��ق 
االك�سل  ب��رن��ام��ج  يف  امل��ع��رو���س��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ا���س��ت��خ��دام 
اخلطية. امل��ع��ادل��ة  يف  لتعوي�سها  احل��اج��ة  دون  م��ن 

العاملي   امل��واق��ع  حتديد  بنظام  امل�ساركني  تعريف  اىل 
به  اخلا�سة  والتطبيقات  اهميته  وب��ي��ان   GNSS
املجال  هذا  يف  للباحثني  طريق  خارطة  ر�سم  عن  ف�سال 
اثناء  لها اال�سارة  التي تتعر�س  للم�ساكل  اليجاد حلول 
خالل  من  امل�ستلم  اىل  اال�سطناعي  القمر  من  االنتقال 
االخطاء. تقليل  على  ال��ق��درة  لها  م�ستقبالت  تطوير 
النظام  معمارية  منها  حماور  عدة  اىل  الور�سة  تطرقت 
واالنظمة املن�سوية حتت النظام العاملي لتحديد املواقع 
وم�سادر اخلطاأ التي ت�ساحب اال�سارة والطرق امل�ستخدمة 
العملية  التطبيقات  واخ���رياأ  االخ��ط��اء  تلك  لتقليل 
والع�سكرية. املدنية  امل��ج��االت  يف  حاليًا  امل�ستخدمة 
مثل  العاملية  االنظمة  م��ن  ع���ددًا  الور�سة  ا�ستعر�ست 
ال��ن��ظ��ام االم���ريك���ي وال��رو���س��ي واالورب�����ي واالن��ظ��م��ة 
وال��ي��اب��اين  وال��ه��ن��دي  ال�سيني  ال��ن��ظ��ام  م��ث��ل  املحلية 
امل��واق��ع. حت��دي��د  ب��خ��دم��ة  امل�ستخدمني  ت���زود  ال��ت��ي 

اقامت كلية الفنون اجلميلة بجامعة دياىل ور�سة عمل 
بعنوان) دور الربامج الرقمية يف ت�سهيل عملية التعليم 
عن بعد( التي حا�سرت فيها م.م رمي عبد احل�سني حممود 
على  التعرف  ،االول  حم��وري��ن  اىل  الور�سة  تناولت 
وتطبيقاتها  واأن��واع��ه��ا  ال��رق��م��ي��ة  ال��ربام��ج  م��ف��ه��وم 
وامل�����ح�����ور ال����ث����اين م���ف���ه���وم ال���ت���ع���ل���ي���م ع����ن ب��ع��د 
. ال��راه��ن��ة  ال�سحية  ال��ظ��روف  يف  ال��ي��ه  واحل��اج��ة 
الكلية  تدري�سيي  م��ن  ع��دد  ال��ور���س��ة  يف  ���س��ارك  وق��د 
واأب������دى امل�����س��ارك��ون ت��ف��اع��ل��ه��م م���ع م��و���س��وع��ه��ا من 
. حم���اوره���ا  وف���ق  ع��ل��ى  امل�ستفي�س  ال��ن��ق��ا���س  خ���الل 

بجامعة  االن�سانية  للعلوم  الرتبية  كلية  ناق�ست 
امليكافيلية  االأن��ا  املو�سومة   املاج�ستري  ر�سالة  دياىل 
اورويل  جورج  رواية  يف  ال�سيا�سية  الفل�سفة  تكييف 
١٩٨٤ ورواي����ة م��اي��ك��ل دوب�����س ب��ي��ت ال��ب��ط��اق��ات .
هدفت الدرا�سة التي تقدم بها الطالب عامر علي ح�سني 
، و باإ�سراف اال�ستاذ الدكتورة ملى ابراهيم �ساكر ، اىل 
ومنهجه  مليكافيلي  ال�سيا�سية  الفل�سفة  على  الرتكيز 
امليكافيلية  على  ال�سوء  وت�سليط   ، الواقعي  البحثي 
ال�سلطة  الكت�ساب  �سريرة  و�سائل  على  ت�ستند  التي 
وتعظيمها بعيدا عن كل القيم االأخالقية وال�سماوية .
اإن�ساين  �سلوك  هي  امليكافيلية  ان  الدرا�سة  واأو�سحت 
واالنتهازية  النفعية  وه��و  جوهرها  متاأ�سل  اأن��اين 
بغ�س  خمتلفة  بو�سائل  حمددة  غايات  اىل  والتو�سل 
النظر عن ا�ستقامتها اأو مالءمتها لالأعراف والتقاليد 
، واأن املبداأ الرئي�س  املجتمعية واالأخالقية ال�سائدة 
لهذا ال�سلوك هو ) الغاية تربر الو�سيلة ( ، كم�سطلح 
القرن  يف  االإيطايل  املفكر  با�سم  امليكافيلية  ارتبطت 
املفهوم  هذا  اأن  رغم  فيلي  ميكا  نيكوال  ع�سر  ال�ساد�س 
قد تطور عرب قرون عدة لي�سل اىل دالالته احلالية .
و�سعت الدرا�سة اىل اإظهار ان معظم نظريات الفل�سفة 
فيلي  ميكا  نظرية  وباالأخ�س  ومفاهيمها  ال�سيا�سية 
 ، حديثة  روائية  اأعمال  يف  تكييفها  ميكن  احلكم  يف 
م�سهورتني  روايتني  يف  امليكافيلية  م�ساألة  بحثت  وقد 
ن�سرت يف عام  التي  اورويل ١٩٨٤  هما( رواية جورج 
١٩٤٩ ، ورواية مايكل دوب�س ) بيت البطاقات ( التي 
اورويل  جورج  رواي��ة  ففي   ،١٩٨٩ عام  يف  ن�سرها  مت 
املتمثل  ال�سيا�سي  التطرف  عرب  امليكافيلية  جت�سدت 
ممار�سته  مت��ت  ال��ذي  والفكري  اجل�سدي  القمع  يف 
االأك��رب  االأخ  و�سخ�سية  احل��اك��م  احل���زب  قبل  م��ن 
باجلماهري  والتالعب  ال�سيطرة  باإمكانهم  لي�سبح 
البطاقات  بيت  دوب�س  مايكل  رواي��ة  ف��اأن  وباملثل   ،
يف  اوروي����ل  ج���ورج  رواي���ة  نظريتها  م��ن  اأق���ل  لي�ست 
املوؤلف  يقدم  فيلي  ميكا  لتعاليم  عمليا  تطبيقا  كونها 
. املعا�سرة  امليكافيلية  ذروة  متثل  �سخ�سية  للقارئ 

الدبلوم  ر�سالة  دياىل  بجامعة  الزراعة  كلية  ناق�ست 
الع�سوية  الرتبة  اغطية  تاثري  املو�سومة)  العايل 
منو  يف  ال��ب��ح��ري��ة  االع�����س��اب  مب�ستخل�س  وال��ر���س 
.  ) املحمية  البيوت  داخ��ل  امل���زروع  اخل��ي��ار  وان��ت��اج 
هدفت  الدرا�سة التي تقدمت بها الطالبة اميان فالح 
ح�سن خلف اىل درا�سة عاملني : االول اغطية الرتبة 
الع�سوية اذ ا�ستعملت انواع من املغطيات الع�سوية وهي 
بن�سارة  والتغطية   ) التنب  احلنطة)  بق�س  التغطية 
اخل�سب والتغطية بكوالح  الذرة باال�سافة اإىل معاملة 
ا�ستخدمت  ال��ث��اين  والعامل  تغطية  ب��دون  املقارنة 
. البحرية  االع�ساب  م�ستخل�س  من  تراكيز  ثالثة 
منها  ع���ده  ا���س��ت��ن��ت��اج��ات  اىل  ال��درا���س��ة  وت��و���س��ل��ت 
احلنطة  ق�����س  ب��وا���س��ط��ة  ال��ع�����س��وي��ة  التغطية  ان 
اخل�سرية  ك��ل  يف  ال��ت��اث��ري  ناحية  م��ن  االف�����س��ل  ه��ي 
الر�س مب�ستخل�س  واأدى  النوعية  وال�سفات  واحلا�سل 
معظم  يف  زي���ادة  اح���داث  اىل  البحرية  االع�����س��اب 
ونوعيته  احل��ا���س��ل  و���س��ف��ات  اخل�����س��ري��ة  ال�����س��ف��ات 
. ال��ت��ج��رب��ة  يف  االف�����س��ل  ه��و  م��ن  بينهما  والي��وج��د 
با�ستخدام  الرتبة  اغطية  ت�سجيل  النتائج  واأظهرت 
النمو  �سفات  معظم  يف  معنوية  زي��ادة  احلنطة  ق�س 
النبات  ط��ول   ( ب  واملتمثلة  واحل��ا���س��ل  اخل�����س��ري 

الكلوروفيل  وكمية  الورقية  وامل�ساحة  االوراق  وع��دد 
االوراق  يف  اجلافة  للمادة  املئوية  والن�سبة  الن�سبية 
.  ) الكلي  و   ال��واح��د  النبات  وحا�سل  الثمرة  وزن  و 
واو�ست الدرا�سة باإ�ستعمال التغطية الع�سوية بوا�سطة 
�سفات  لتح�سني  الزراعية  املحا�سيل  على  احلنطة  ق�س 
ال��ن��م��و اخل�����س��ري واحل��ا���س��ل ل��ن��ب��ات اخل��ي��ار واو���س��ت 
االع�ساب  م�ستخل�س  من  تركيز  اي  با�ستخدام  اي�سا  
اخل�سري  النمو  �سفات  معظم  على  التاثري  يف  البحرية 
انواع  ا�ستعمال  ويف�سل  النوعية   وال�سفات  واحلا�سل 
مدى  ملعرفة  الع�سوية  املغطيات  م��ن  ج��دي��دة  اخ���رى 
للخيار واالنتاج  النمو  �سفات  على  التاثري  يف  كفاءتها 
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انغالق “الثقب غري املسبوق” لطبقة األوزون أعلى نصف الكرة الشمالي

هل يؤثر فايروس كورونا على الصيام؟

ليست “الدبابري القاتلة”.. هذه أخطر حشرة على األرض

التعليم االلكرتوني والتجربة 
العراقية احلالية 

تغري  ملعلومات  االأورب��ي��ة  كوبرينيكو�س  وكالة  اأعلنت 
االأوزون  طبقة  �سهدته  ال��ذي  الثقب  ان��غ��الق  امل��ن��اخ، 
ال�����س��م��ال��ي��ة خ���الل �سهري  ال��ق��ط��ب��ي��ة  ال���ق���ارة  اأع��ل��ى 
اجل���اري. ن��ي�����س��ان  واأب���ري���ل/  امل��ا���س��ي  اآذار  م���ار����س/ 

وق��ال��ت ال��وك��ال��ة، يف ت��غ��ري��دة ل��ه��ا ع��ل��ى ت��وي��رت، اإن 

وباء  تف�سي  مع  العام  ه��ذا  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  ياأتي 
ك��وف��ي��د-١٩  مل��ر���س  امل�سبب  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
وما  ال�سيام؟  على  الفريو�س  هذ  يوؤثر  فهل  ال��ع��امل،  يف 
اأي�سا؟ الن�سائح ل�سيام �سحي وللوقاية من مر�س كورونا 

يحل �سهر رم�سان املبارك �سيفا على بيوت امل�سلمني هذا 
العام مع اتخاذ العديد من البلدان اإجراءات احرتازية 
ملنع تف�سي املر�س، منها منع التجمعات الدينية واإغالق 
متتاز  ال�سهر  لهذا  االأ�سا�سية  ال�سمة  اأن  رغم  اجلوامع، 

االجتماعية  والتجمعات  امل�ساجد  يف  باالعتكاف 
ح���ول م��وائ��د االإف���ط���ار وم���ع االأ����س���ر واالأ����س���دق���اء.
اإر�سادات خا�سة  العاملية  ال�سحة  اأ�سدرت منظمة  وقد 
�سياق  يف  اآم��ن��ة  رم�سانية  مبمار�سات  بالقيام  تعنى 
فيه  تتوا�سل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ك��وف��ي��د-١٩،  جائحة 
وال  للمر�س،  وع��ق��ار  لقاح  الإي��ج��اد  الدولية  اجل��ه��ود 
الل�سيقة  املخالطة  ب�سبب  تنت�سر  ال��ع��دوى  اأن  �سيما 
امللوثة. االأ�سطح  ومالم�سة  التنف�سي  ال���رذاذ  وع��رب 
درا�سات  جت��ِر  مل  العاملية،  ال�سحة  منظمة  وبح�سب 
لكنها  بال�سيام،  امل��ر���س  ارت��ب��اط  ملعرفة  االآن  حتى 
ين�سح  لكن  ال�����س��ي��ام،  االأ���س��ح��اء  ب��اإم��ك��ان  اأن  اأك���دت 
امل���ر����س���ى ب���ك���وف���ي���د-١٩ ب���اأخ���ذ رخ�����س��ة ���س��رع��ي��ة 
اأطبائهم. مع  بالت�ساور  وذلك  ال�سيام،  عن  باالمتناع 
خالل  ال�سليمة  ال�سحية  التغذية  اإىل  املنظمة  ودعت 
فرتة ال�سيام، و�سرب كميات كافية من املاء بني االإفطار 
املعاجلة. غري  الطازجة  االأغذية  وتناول  وال�سحور، 

ن�سف  يف  االأوزون  ل��ط��ب��ق��ة  امل�����س��ب��وق  غ���ري  ال��ث��ق��ب 
انغلق. ق��د   ٢٠٢٠ يف  ت�سكل  ال���ذي  ال�سمايل  ال��ك��رة 
ُي��ع��رف ب��ان��ق�����س��ام ال��دوام��ة  واأ���س��اف��ت اأن وق����وع م��ا 
ب��ال��ول��وج  ب�����االأوزون  ال��غ��ن��ي  ل��ل��ه��واء  �سمح  القطبية 
الثقب. غ��ل��ق  اإىل  اأدى  مم��ا  ال�����س��م��ايل  ال��ق��ط��ب  اإىل 

وك����ان����ت ن�������س���رة ل���ل���وك���ال���ة االأ�����س����ب����وع امل��ا���س��ي 
ق����د ت���وق���ع���ت ان����غ����الق ال���ث���ق���ب غ����ري امل�����س��ب��وق.
وتكون الثقب نتيجة ا�ستنفاد قيا�سي لطبقة االأوزون 
و�سفه  ما  وه��و  ال�ستاء،  ه��ذا  ال�سمايل  القطب  ف��وق 
اخلرباء بالو�سع غري املعتاد يف هذه املنطقة من الكوكب، 
ح�سبما نقلت �سبكة يورو نيوز االأوربية عن الوكالة.
يف  ثقوب  ت�سكل  هو  املعتاد  اأن  اإىل  الوكالة  واأ�سارت 
طبقة االأوزون فوق القطب اجلنوبي، يف ربيع كل عام.
فوق  االأوزون  ثقب  ف��اإن  االأورب��ي��ة،  الوكالة  ووف��ق 
امل��واد  ع��ن  اأ�سا�سي  ب�سكل  ينتج  اجل��ن��وب��ي  القطب 
الكيميائية التي من �سنع االإن�سان مبا يف ذلك الكلور 
والربوم التي تهاجر اإىل طبقة ال�سرتاتو�سفري؛ وهي 
ي��رتاوح  ارتفاع  على  تقع  اجل��وي  الغالف  من  طبقة 
البحر. �سطح  م�ستوى  ف��وق  كيلومرًتا  و٥٠   ١٠ ب��ني 
اأعلى  نف�سها  املنطقة  يف  م�سابهة  ث��ق��وب  وت��ك��ون��ت 
ع���ام���ي ١٩٩٧  ���س��ت��اء  ال�����س��م��ايل خ����الل  ال��ق��ط��ب 
ال��ع��ام. ه���ذا  ظ��اه��رة  م��ن  اأق���ل  ب�سكل  ول��ك��ن   ٢٠١١

الواليات  يف  مرة  الأول  القاتلة  الدبابري  ظهور  منذ 
منذ  بالقلق  ي�سعر  وال��ع��امل  اأي����ام،  ق��ب��ل  امل��ت��ح��دة 
ب��ال،  على  يخطر  مل  ال���ذي  اجل��دي��د،  اخل��ط��ر  ذل��ك 
امل�ستجد. ك���ورون���ا  ف���ريو����س  اأزم�����ة  م���ع   وي��ت��زام��ن 
عناوين  لتت�سدر  القاتلة  الدبابري  تلك  ع��ادت  وقد 

لقي  ب��ع��دم��ا  ال�����س��ح��ف 
�سمال  يف  م�سرعه  رج��ل 
غرب اإ�سبانيا، اإثر لدغة 
ق���ات���ل���ة م����ن ال����دب����ور 
 االآ����س���ي���وي ال��ع��م��الق.
ول���دغ ال��رج��ل، وه��و من 
غالي�سيا،  يف  فيلي�سرتو 
ويبلغ عمره ٥٤ عاما، يف 
حاجبه بوا�سطة الدبور، 
بينما كان قريبا من ع�س 
خلية  عند  يقع  دب��اب��ري 
ما  وف���ق  ميتلكها،  ن��ح��ل 
نيوز. فوك�س  موقع   نقل 

يف  مرة  الأول  القاتلة  االآ�سيوية  احل�سرات  ور�سدت 
االأمريكية،  وا�سنطن  والية  يف  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية 
بو�ستني،  اإىل  الدبابري  تلك  ط��ول  ي�سل  اأن  وميكن 
النحل  م�ستعمرات  متحو  اأن  ميكن  اأنها  املعروف  ومن 
احل�سرات  اأخ��ط��ر  لي�ست  لكنها  �ساعات،  غ�سون  يف 

بح�سب ت�سريحات حديثة. كوكبنا،  على  تتواجد   التي 
الدبابري  اأن  تاميز  نيويورك  �سحيفة  اأف��ادت  اأن  و�سبق 
ا �سنوًيا، فيما حذر  ميكن اأن تقتل ما ي�سل اإىل ٥٠ �سخ�سً
يوؤدي  اأثارت ذعًرا قد  التقارير  مثل هذه  اأن  من  خرباء 
يبدو  االأم��ر  الأن   ، ال�سروري  غري  ال�سرر  من  املزيد  اإىل 

وا�سع. نطاق  على  منت�سرا  ولي�س  ا�ستثنائيًا،  املجمل   يف 
اأما احل�سرة االأكرث خطورة فهي للمفارقة، معروفة للغاية، 
البعو�س. وهي  م�ستمر،  ب�سكل  نراها  ورمبا  عنها   ون�سمع 
خمترب  يف  م�ساعد  باحث  وه��و  ريفز،  لوران�س  وح�سب 

بلدنا  يف  االل���ك���رتوين  للتعليم  وال��ع��ام��ة  ال�����س��ام��ل��ة  ال���روؤي���ة 
ال��ع��زي��ز وب��ع��د االي����ق����اف  ال��ط��وع��ي ل��ط��ل��ب��ت��ن��ا ع���ن ال����دوام 
خ����الل امل���ظ���اه���رات وم����ا ع��ق��ب��ه��ا ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 
 ان االن�سان العراقي ب�سكل عام واال�ستاذ والطالب ب�سكل خا�س 
على  الب�سر  بقية  عن  وذهنية  فكرية  وامكانية  قدرة  اقل  لي�س 
ابداعاته  عن  عامليا  مثبت  وهذا  دوما  فهو  االر�سية  الكرة  وجه 
وامكاناته عندما تتوفر له الظروف املنا�سبة خ�سو�سا خارج البلد 
، فمنهم التجار ومدراء �سركات  واملبتكرين والعلماء والباحثني .
يف  �سابقا  العراق  بها  مر  التي  العامة  الظروف  وطاأة  حتت  ولكن 
الكثرية   التناق�سات  واالن  املا�سي  القرن  من  االخ��رية  العقود 
املتعددة،   واملوؤثرات  واجتماعيا  واقت�ساديا  �سيا�سيا  وامل�ستمرة 
لي�ست  برمتها  التعليمية  العملية  يف  التنمية  عملية  ا�سبحت 
للبلد  العامة  بالتنمية  مبا�سر  ب�سكل  مرتبطة  فانها  بال�سهولة 
ال  ج��زء  ه��ي  وكونها  ال��ع��امل  يف  دول���ة  اي��ة  يف  حالها  ه��و  وه���ذا 
من  اكرث  املتطورة  البلدان  يف  فانها   ، العامة  التنمية  عن  يتجزا 
واخلدمات  القطاعات  بقية  من  اكرث  خا�سا  اهتماما  متنح   بلدنا 
االلكرتونية  التعليمية  العملية  حتتاج  اخ��ر  مبعنى  العامة 
عك�س  وه��و   ، م�ستمر  وتطوير   دوري��ة  ومراجعة  تخطيط  اىل 
املرحلي  التكتيك  ه��و  املعتمد  حيث  بلدنا  يف  االن  ي��ح��دث  م��ا 
واعتماد  العمل  يف  املتكاملة   غ��ري  اجلزئية  االن��ي��ة  واحل��ل��ول 
التخطيط  حيث  ال��ع��امل  يف  يحدث  م��ا  عك�س  اقتبا�س  عملية 
يف  يحدث  مل  م��ا  وه��ذا   ، التطبيق  م��وؤه��الت  لتوفري  وال��ربجم��ة 
يف  ح�سل  ما  وهذا   ، خا�س  ب�سكل  التعليمية  العملية  يف  العراق 
التعليمية احلديثة  الو�سائل  االونة االخرية يف مو�سوع  تطبيق 
: االتي  ومنها  اوال  م�ستلزماته  توفري  م�سبقا   �سروريا  كان  اذ   ،
وفيها  و���س��ام��ل��ة وحم��ك��م��ة  ع��ام��ة  م��درو���س��ة  و���س��ع خ��ط��ة   -١
امل����راد تطبيقها  ال��ع��م��ل��ي��ة  م��ن  ال��غ��ر���س  وااله������داف  م��و���س��ح 
واجل�����دوى ال��ع��ل��م��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة واالخ�����رى ان ت��ط��ل��ب .
٢- االعداد والتقبل النف�سي اوال للكوادر امل�ستهدفة من ذلك من 
خالل دورات تعليمية وور�س وندوات على قدر ما يكفي يف هذا املجال .
خ��ا���س��ة  وور������س  دورات  يف  وت���دري���ب���ه  ال��ط��ال��ب  اع�����داد   -٣
ذل���ك . وزي����ادة خ��ربت��ه واط��الع��ه ع��ل��ى  وم��ع��ل��وم��ات��ي��ا  نف�سيا 
انرتنت  �سبكة  ومنها  امل��ادي��ة  اال�سا�سية  املتطلبات  توفري   -٤
اذا  املجال  هذا  يف  الطلبة  ودعم   ، واالحتياجات  العمل  لتواكب 
خا�سة  جمانية  برامج  او  انرتنت  كحزم  منازلهم  ويف  ا�ستوجب 
لالجهزة  املادية  املتطلبات  م�سبقة  خطة  �سمن  وتوفري  ر�سد   ،
. التعليمية  االلكرتونية  ال��ربام��ج  لتطبيق  ال��الزم��ة  وامل��ع��دات 
لي�ست  وه���ي  حقيقة  ك�سفت  امل��ف��اج��ئ��ة  احل��ال��ي��ة  االزم����ة  ان 
ان  وه��ي  ال��ع��امل  دول  اك��رث  يف  االن  م��وج��ودة  فهي  بالغريبة 
التعليم االإلكرتوين �سعيف يف  القطاع التعليمي وعدم جاهزيته 
ف�سال   ، العراق  يف  وكذلك   ، التعليم  من  النوع  هذا  ملثل  بالتمام 
ال���ذي حدث  امل��وؤث��رات االإ���س��اف��ي��ة   ك��االإ���س��راب الطوعي  ع��ن 
التعليمية  العملية  على  �سلبا  اثرت  االخ��رية  التظاهرات  اثناء 
تاخر  مو�سوع  اليه  م�ساف  خا�س  ب�سكل  واالل��ك��رتوين   عامة 
فريو�س  ب�سبب  اجلربي  االإ�سراب  وكذلك   ،، ال�سنوية  امليزانية 
االإلكرتوين  التعليم  خا�سية  على  التعليم  وزارة  واعتماد  كورونا 
م�سبقا  له  معد  غري  مفاجئ  وب�سكل  الدرا�سية  ال�سنة  الإن��ه��اء 
ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ���س��يء يف االخ���ر  وك��م��ا ه��و وا���س��ح واث��ب��ت ان 
ل���دى ال��ك��ادر ال��ت��دري�����س��ي وال��ط��ل��ب��ة مم��ك��ن ان ي��خ��و���س��وا ه��ذه 
االلكرتوين  التوا�سل  طبق  وقد   ، اع��اله  املعوقات  رغم  املعركة 
حتقيق  ن�سبة  ت�سل  ق��د  ح��دود  اىل  الطريقة  بهذه  والتعليم 
ان  مم��ك��ن  اع���اله  امل��ع�����س��الت  ح��ل  ب��ع��د  ان���ه  يعني  وه���ذا   ٪٧٠
عن  ف�سال   ، االجت��اه  بهذا  والطلبة  التعليمية  ك��وادرن��ا  يتقدم 
والندوات  وامل��وؤمت��رات  العلمية  الن�ساطات  من  العديد  حتقيق 
املن�سات  يخ�س  مبا  التدريب  �سعيد  على  �سواء  العمل  وور���س 
.. والتكنولوجيا  وال��ط��ب  العلوم  �سعيد  على  او  االلكرتونية 
تظهر  ب��دات  اجل��اد  العمل  من  �سهرين  خ��الل  وم��ن  الوا�سح  وم��ن 
التعليم  يف  املع�سالت  بع�س  حل  يف  ومتعددة  خمتلفة  امكانات 
االلكرتوين ال بل اىل االبتكار واالبداع مبا مل يعمل به من قبل 
داخل  العملية  للجوانب  ق�سرية  افالم  عمل  ومنها  �سابقا  الكثري 
على  لرتفع  املختلفة  والعمليات  الت�سريح  �ساالت  او  املختربات 
املن�سة االلكرتونية لتعو�س عن احل�سور املوقعي بن�سبة كبرية .
وتنمى  ت��ت��ط��ور  ان  مم��ك��ن  ال��ت��ج��رب��ة  ان  ن�����س��ت��دل  �سبق  ومم���ا 
. القاعات  داخ��ل  التعليم  عن  تعو�س  وقد  ق�سرية  مدة  وخ��الل 
نتحول  ان  ممكن  اك��رث  وامل��ث��اب��رة  اجل��اد  بالعمل  اهلل  �ساء  وان 
�سبقتنا(( ال��ت��ي  ال����دول  كبقية  االل��ك��رتون��ي��ة  امل��ن�����س��ات  اىل 

كان  واإذا  ف��اإن��ه  الطبية  احل�����س��رات  لعلم  ف��ل��وري��دا 
البعو�س. فهي  اخل��وف،  ت�ستحق  ح�سرات  اأي   هناك 
يف  احليوانات  اأخطر  اأح��د  البعو�س  اإن  ريفز  وق��ال 
ينقلها. التي  االأم��را���س  ب�سبب  الب�سر  على   العامل 
�سنوًيا يف  ا  الدبور االآ�سيوي يقتل ٥٠ �سخ�سً واإذا كان 
ب�سبب  العامل  اأنحاء  جميع 
ال��ل��دغ��ات  اأو  احل�����س��ا���س��ي��ة 
يختلف  االأمر  فاإن  املتعددة، 
للبعو�س. بالن�سبة   مت��ام��ا 
ووف����ًق����ا مل��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة 
العاملية، ميوت اأكرث من ٧٠٠ 
االأم��را���س  م��ن  �سخ�س  األ��ف 
 التي ينقلها البعو�س كل عام.
االأم��را���س  ه��ذه  اأن  يف ح��ني 
يف  ن�سبيا  ن�����ادرة  ت����زال  ال 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ف���اإن 
اخل���ط���ر ل��ي�����س م��ن��ع��دم��ا، 
وي��ق��ول ري��ف��ز: يف ال��والي��ات 
ب��ف��ريو���س  ت��ك��ون االإ���س��اب��ة  اأن  اأت���وق���ع  امل��ت��ح��دة، 
 ي��ن��ت��ق��ل ع����ن ط���ري���ق ال���ب���ع���و����س اأم������ر ���س��ائ��ع.
ينقلها  ال���ت���ي  ال�����س��ائ��ع��ة  االأم�����را������س  وت�����س��م��ل 
ف���ريو����س  امل����ت����ح����دة  ال������والي������ات  يف  ال���ب���ع���و����س 
غ���رب ال��ن��ي��ل وال������دودة ال��ق��ل��ب��ي��ة ع��ن��د ال��ك��الب.
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