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 :المحتويات 
 بغدادجامعة / نبذة عن مركز التعليم المستمر 

   الهيكل التنظيمي للمركز 

 الوقاية والسالمة من فايروس جائحة كورونا أجراءات(COVID-19 ) 
 نشاطات مركز التعليم المستمر في ظل جائحة كورونا(COVID-19) 

 األولى من نوعها[ اختبر معلوماتك)مبادرة : المنصات االلكترونية. 
  االبحاث المنشورة  في ظل جائحة كورونا(COVID-19) 
 التواصل االجتماعي في ظل جائحة كورونا(COVID-19) 

 

2 



 بغداد جامعة / المستمر التعليم مركز عن نبذة
 

 وتأهيل التعليمية والبيئة الجامعي التعليم بتطوير يعنى خدمي مركز           

 عن األكاديمي،فضالا  واالعتماد الجودة معايير وفق واالدارية التدريسية المالكات

 المختلفة التدريبية الدورات إقامة طريق عن وذلك البشرية بالموارد إهتمامه

 لغرض والخاص العام والقطاعين كافة، الدولة ومؤسسات الوزارات لموظفي

 . كافة والتدريب العمل مجاالت في الحاصل التطور ومواكبة بمستوياتهم االرتقاء
         

 مع الجامعة بتواصل ويؤمن ، حديثة تعليمية بيئة خلق الى المركز يسعى    

 لطرائق التأهيلية بالدورات المركز قيام فضالاعن ، العمل وسوق المجتمع حاجات

 لتدريسي العلمية االلقاب لحملة التدريسية الهيأة العضاء العربية واللغة التدريس

 الشهادات حملة عن فضالا  ، واالهلية االخرى الحكومية والجامعات بغداد جامعة

 دورات ( اقامة هذا على زيادة  المختلفة، الدولة ومؤسسات وزارات في العليا

 دورات اللغات، دورات محاسبية، ، هندسية ، قانونية ، ادارية ، الوظيفي االنتقال
 )االدارية المخاطبات في اللغة وسالمة ، الحاسوب

 

وشعبة ، التطوير وشعبة ، االدارية الشؤون شعبة :( شعب ثالث المركز يضم 

 ، الوحدات من وعدداا  التدريب
موظفاا   (29)و  تدريسياا  ( 18 )  المركز منسوبي عدد يبلغ. 
   التدريس طرائق مركز بأسم 1986 عام الى المركز إنشاء تأريخ يعود 
المستمر والتعليم التطوير مركز أنشأ 1993 عام 
المستمر التعليم التطوير مركز [ بأسم المركزين دمج 2004 عام [ 
المستمر التعليم مركز [ الى تسميته تعديل تم 2018 عام [ 
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 السيد رئيس جامعة بغداد المحترم  يزور مركز التعليم المستمر
 

 الثالثاء يوم   المستمر التعليم مركز  بغداد جامعة رئيس السيد زيارة تم 

 وقاعات السالمة، اجراءات على لالطالع  ، 2020 /٥/ 19 الموافق

 التي الخدمات على سيادته وأثنى االلكترونية، الدورات واجراءات المركز

  كورونا جائحة بسبب البلد بها يمر الذي الظروف ظل في المركز يقدمها

(COVID-19)   
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https://dcec.uobaghdad.edu.iq/?p=20557


 بغداد جامعة في المستمر التعليم مركز مدير السيد عقد         

 الشعب مسؤولي االساتذة مع (االلكترونية) االجتماعات من مجموعة

 من مجموعة على الضوء تسليط خاللها من تم المركز ووحدات

 المركز، منتسبي وسالمة صحة على بالمحافظة المتعلقة  التعليمات

 (الواتساب) كروب عبر التوعوية البوسترات نشر أهمية على وأكد

 وضرورة الصحي، الوعي زيادة لغرض المركز لمنسوبي المخصص

 الدوام اثناء المعقمات واستعمال والكفوف الكمامات بارتداء االلتزام

 حسب المركز منسوبي على الدوام أيام توزيع عن فضال الرسمي،

 وااللتزام التجمعات من للتقليل والجامعة العالي التعليم وزارة توجيه

   .االجتماعي بالتباعد

 (  COVID-19)أجراءات الوقاية والسالمة من فايروس جائحة كورونا 
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 (  COVID-19)أجراءات الوقاية والسالمة من فايروس جائحة كورونا 
 

 التعفير الدوري ، ونشر ثقافة التباعد االجتماعي من أجل سالمة  مالك المركز 
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العلمي للمجلس االلكترونية االجتماعات من مجموعة عقد تم كما 

 تنفيذ واجراءات العمل صيغ لتداول المركز ومنسوبي الجامعة وتشكيالت

 اجراءات وتسيير المركز أهداف تحقيق بهدف ألكترونيا المركز نشاطات

 بقرارات وااللتزام (google drive) برنامج ضمن العمل وتفعيل العمل،

 وضمان الوقت الختزال البيت من االعمال انجاز على والتاكيد االزمة خلية

 .العمل تأخير عدم

تشكيالت ومع العلمي للمجلس  الكترونياا  عقدت التي االجتماعات عدد بلغ 

 .اجتماعات (9) = المركز ومنسوبي الجامعة
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 (COVID-19)نشاطات مركز التعليم المستمر في ظل جائحة كورونا 
 

 االلكترونية التدريبية الورش :أوال
 االلكترونية المنصات دعم  في بغداد جامعة في المستمر التعليم مركز ساهم     

 التدريبية الورش من مجموعة  اٌقامة عبر  (البيت  في خليك#) وحملة

 من مجموعة باستخدام  (COVID-19 -كورونا جائحة) اثناء االلكترونية

 ، google Classroom ، Google Meet) المناسبة االلكترونية المنصات

   (Zoom) زووم ومنصة

 
ورشة (43)  = الجانحة اثناء المنفذة االلكترونية الورش عدد بلغ. 
مشارك 29635 = الجائحة اثناء الكترونية بالورش المشاركين عدد بلغ 
اثناء الجامعة تشكيالت داخل من الورش من المستفيدين المشاركين نسبة 

 (%36=) الجائحة
الجائحة اثناء الجامعات باقي من الورش من المستفيدين المشاركين نسبة  

= (64%) 
(%94) = العراق داخل من بالورش المشاركين نسبة 
(% 6) = العراق خارج من بالورش المشاركين نسبة 
(%40) = الجائحة اثناء الذكور من الكترونية بالورش المشاركين نسبة 
(%60) = الجائحة اثناء االناث من الكترونية بالورش المشاركين نسبة 

 

9 



36 

64 

94 

6 

40 

60 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

نسبة المشاركين 
المستفيدين من 

الورش من داخل 
تشكيالت الجامعة 

 اثناء الجائحة 

نسبة المشاركين 
المستفيدين من 

الورش من باقي 
الجامعات اثناء 

 الجائحة

نسبة المشاركين 
بالورش من داخل 

   العراق

نسبة المشاركين 
بالورش من خارج 

   العراق

نسبة المشاركين 
بالورش الكترونية 
من الذكور اثناء 

   الجائحة

نسبة المشاركين 
بالورش الكترونية 
من االناث اثناء 

   الجائحة

بة
س

لن
ا

 

 مخطط يوضح نسبة المشاركين في ورش العمل

 نماذج  اعالن الورش التدريبية 
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 الورش التدريبية االلكترونية -جامعة بغداد / مركز التعليم املستمر 

11 



 االلكترونية التدريبية الدورات :ثانياا 
 

 المركز سعى التدريبية الدورات برامج الستكمال الحلول ايجاد ولغرض     

 عبر اهدافه لتحقيق االلكترونية المنصات استثمار عبر البدائل ايجاد الى

 للتدريب المركز لمنسوبي االلكترونية التدريبية الدورات من مجموعة اقامة

 . بانواعها المنصات استخدام على
دورات (7) = االلكترونية المنصات على التدريبيبة الدورات  عدد بلغ 
دورة (32) = االخرى المجاالت في الدورات عدد بلغ 
دورات (4) = 19 كوفيد عن الدورات عدد  بلغ 

 

 مجموعة اقامة على المركز عمل العالمية الجامعات مع التعاون ولتحقيق   

   العالمية الجامعات من مجموعة مع بالتعاون التدريبية الدورات من
دورات (4) = عالمية جامعات مع بالتعاون الدورات عدد 
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 االلكترونية ( السيمنارات)الندوات والحلقات الدراسية  : ثالثاا 
سعى مركز التعليم المستمر الى عقد الندوات ومجموعة من الحلقات     

المخطط لها وباستخدام المنصات االلكترونية، بهدف (  السيمنارات)الدراسية 

 .   من  عقدها داخل المركز ( بدالا  ( تحقيق اإلنجاز
  
 المنفذة ألكترونياا اثناء ( السيمنارات)بلغ عدد  الندوات والحلقات النقاشية

 (11=)الجائحة وضمن المخطط لها 
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اختبر معلوماتك في المجموعة االولى في رحاب )) مبادرة : المنصة االلكترونية 

 لدعم المنصات االلكترونية والمشاركة في نشر المعرفة للمجتمع(( اللغة العربية
 

   رابط المشاركة
8MDwPcXhaPLSoA9https://forms.gle/FF 

 نوعها من األولى التجربة [ معلوماتك اختبر ] مبادرة االلكترونية المنصة تعد-

  االلكتروني موقعه على بغداد جامعة -المستمر التعليم مركز أطلقها والتي

(iq.edu.uobaghdad.dcec//:http) الذاتية المعلومات اختبار هدفها  

 للمشارك الشخصية المعلومات التتطلب) ذاتياا  وتصحيحها االختبار في للمشارك

 .(االختبار في
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اختبر معلوماتك في األنموذج السليم في )) مبادرة : المنصة االلكترونية 

لدعم المنصات االلكترونية والمشاركة في نشر (( صياغة المخاطبات الرسمية 

 المعرفة للمجتمع

 

 :الرابط 

9Ly478JXVq2https://forms.gle/cSuZky 
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 (COVID-19) كورونا جائحة ظل في االبحاث .4

 
 االبحاث من مجموعة انجاز الى المستمر التعليم مركز تدريسو سعى    

 فايروس جائحة فترة خالل العالمية المجالت من مجموعة في ونشرها

  .المعرفة وزيادة والبحثية العلمية بالمسيرة االستمرار بهدف ، كورونا

 

بحثاا  (14) =  الجائحة اثناء المنشورة البحوث عدد اجمالي  بلغ 
 

 (COVID-19)التواصل االجتماعي في ظل جائحة كورونا . ٥

 
 20800لصفحة التواصل االجتماعي الى المتابعين ازداد نمو عدد 

 .  الجائحةقبل  14000متابع اثناء الجائحة اذ كان 
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