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عنوان الفعالية/الورشة/ 

 النشاط

 وزظت عمل عً بعد بجامعت جىىب الىادي عً جصميم املعامل الافتراضيت جالجيت الابعاد

 م5252أبسيل  52 التاريخ  الاهترهت  افتراضيت عبر  املقر

 ظسكت بساكصيالبض املحاضر/املذرب  الفئة املستهذفة

 جميع اعضاء هيئت الخدزيض ومعاوهيهم بالجامعت الريً سجلىا في وزظت العمل  عذد الحضور/املشاركين 

 أ.د. ياشس عبد الجليل  )الاشم، الىظيفت، الكليت(املنسق 

   :وصف النشاط

هائب زئيض الجامعت للدزاشاث العليا والبحىث، جىظم جحت زعايت الدكخىز يىشف غسباوي زئيض الجامعت والدكخىز أحمد عكاوي 

 5252أبسيل  52يىم الصبت   Praxilabsوحدة املعامل وألاجهزة العلميت بجامعت جىىب الىادي بالخيصيق مع ظسكت بساكصيالبض

ذلك يأحي في اطاز وزظت عمل عً جصميم الخجازب بخقىيت املعامل الافتراضيت جالجيت ألابعاد. وصسح الدكخىز يىشف غسباوي بأن 

هسث أهميخه أجىاء جىقف الخعليم الخقليدي والاججاه شياشت الجامعت هحى الخحىل السقمي والري اهخهجخه الجامعت مىر فتره وظ

هاحيت الخعليم عً بعد باشخخدام مىصت الجامعت الالكتروهيت التي أوعأتها الجامعت لهرا الغسض. وأظاز الدكخىز أحمد عكاوي 

امعت أن الىزظت جأحي ضمً حزمت مً وزط العمل حصتهدف بىاء قدزاث أعضاء هيئت الخدزيض والطالب وتهيئتهم هائب زئيض الج

للعصس السقمي الري حعهده الدولت في كافت املجاالث وألهميت الفصىل الافتراضيت جالجيت ألابعاد كىاحدة مً املصخحدجاث 

قعيت للخجازب العمليت والخفاعل معها واجساء الخجازب في أي وقت وفي الخكىىلىجيت التي جمكً الطالب مً الحصىل علي صىزة وا

أي مكان بدون ملل ملا جقدمه هره الخكىىلىجيا مً وشائل جرابت للطالب. وأضاف الدكخىز ياشس عبد الجليل مديس وحدة املعامل 

ت ألعضاء هيئت الخدزيض والطالب بأهميت وألاجهزة العلميت بالجامعت وميصق الىزظت أن مً أهداف الىزظت زفع املفاهيم ألاشاشي

 املعامل الافتراضيت وإمكاهيت جحىيل الخجازب املعمليت الي صىز زقميت جالجيت ألابعاد في مجاالث الفيزياء والكيماء والبيىلىجيا وكافت

الكيماوياث املجاالث ألاخسي بما يحمي الطالب مً خطىزة بعض الخجازب علي شالمتهم وكرلك جقليل الىفقاث في ظساء 

ومصخلزماث املعامل ألاخسي واجساء بعض الخجازب التي ال يمكً جىفيرها علي أزض الىاقع والاشخمخاع بأداء الدزوس العمليت بما 

 .يىعكض علي جىميت مهازاث الطالب
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