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 مقدمة 
يف العامل وليبيا خصوصا، ( 91كوفيد (منذ تفشي أزمة فريوس كورونا املستجد 

الدولة اللبيبة ووزارة التعليم العديد من القرارات اليت تهدف الي احلد من  أصدرت

املوصي  واالحرتازيةالوقائية  اإلجراءاتو تضمنت عدد من  آثاره السلبية احملتملة

و نتيجة لقوانني الطوارئ واألزمات . املختصة يف ليبيا بها من قبل اجلهات الصحية

من  االستفادةالطبيعية، ظهرت احلاجة امللحة إىل  مثل النزاعات املسلحة والكوارث

دراستهم يف العديد من يف استكمال  لضمان استمرار الطالب االلكرتونيالتعليم 

جمال تقنية املعلومات  وقد ساعد ذلك التقدم العلمي الكبري يف. اجلامعات الدولية

 احلاسوب وأجهزة اهلاتف ألجهزةالواسع  واالنتشار تصاالتالوا

من تقنيات التعليم  االستفادة 6192العام  خاللالذكية، وقد قررت جامعة سبها 

وث املاجستري وتدري  بع  املقررات عن بعد املتاحة يف مناقشة حب االلكرتوني

الدراسة يقاف إوبعد صدور قرار وزارة التعليم ب .الدولية االفرتاضية وإقامة املؤمترات

نا املستجد لتفشي فريوس كورو مجيع املؤسسات التعليمية نتيجةبشكل كلي يف 

كحل بديل للتعليم  االلكرتوني باملنطقة، أقرت اجلامعة استخدام التعليم 91كوفيد 

طبيق تعيق ت د العديد من التحديات والصعوبات اليتبالرغم من وجو. ديالتقلي

 خطط ومقرتحات إلعداد، قامت اجلامعة بتشكيل عدة جلان اإللكرتونيالتعليم 

وضع ضوابط ومعايري تضمن  خالللتنفيذ و لضمان تقديم تعليم جيد لطلباتها من 

 . اإللكرتونيالتعليم  جودة نواتج
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يوم قام قد مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء باجلامعة  ومن هذا املنطلق فإن

إمكانية مدى  تقييماخلاص ب يااللكرتوناالستبيان رابط م بتعميم 9/4/6161

وقد شاركت يف هذا . استخدام التعليم االلكرتوني الستكمال الدراسة يف جامعة سبها

  :طالب وعضو هيئة تدري  مقسمني على النحو التالي 9449االستبيان 

 614  عضو هيئة تدري 

 9941 طالب وطالبة 

 :االستبيانوفيما يلي نستعرض نتائج هذا 

 ة لديك يف املنزل؟هل خدمات االنرتنت متوفر :ولالسؤال األ

من عدد املشاركني يف االستبيان  2184نسبة  أنحيث كانت نتيجة هذا السؤال 

ما نسبته  إجابةخدمات االنرتنت متوفرة لديهم وكانت  أن أيكانت اجابتهم نعم 

النسبة  أنوهذا يوضح . ال وذلك لعدم توفر خدمات االنرتنت لديهم يف مناوهلم 4983

  .من املشاركني تتوفر لديهم خدمات االنرتنت يف منازهلم األكرب

    
 1رقم  :الشكل
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حاسوب تابت جهاز  –جهاز حاسوب حممول ) ما هو نوع اجلهاز :الثانيالسؤال 

 املتوفر لديك لكي تتصل باالنرتنت؟ (يوجدال  –لوحي جهاز  –ذكي هاتف  –

 :كما مبني يف اجلدول التاليحيث كانت نتيجة هذا السؤال 

 النسبة نوع الجهاز ت
 %3484 جهاز حاسوب حممول  .9

 %91.6 جهاز حاسوب تابت  .6

 %984 هاتف ذكي  .4

 %684 جهاز لوحي  .4

 %284 ال يوجد  .1

  

 ؟(عن طريق االنرتنت)إعطاء الدروس عن بعد /هل ترغب يف حضور :الثالثالسؤال 

من عدد املشاركني يف االستبيان  26.4نسبة  أنحيث كانت نتيجة هذا السؤال 

هيئة  ألعضاءبالنسبة عن ُبعد الدروس  إعطاءهم يرغبون يف أن أيكانت اجابتهم نعم 

 وهنا .6كما موضح بالشكل رقم  عن ُبعد بالنسبة للطالبوحضور الدروس التدري  

إعطاء الدروس عن /ترغب يف حضورمن املشاركني  األكربالنسبة  أن تتضح لناايضًا 

 (.عن طريق االنرتنت)بعد 
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 2رقم : الشكل

 

هل استخدمت اي من وسائل او تقنيات التعليم االلكرتوني يف  :الرابعالسؤال 

 ؟السابق

من عدد  34.4نسبة  ان أي. 4وكانت نتيجة هذا السؤال كما موضح بالشكل رقم 

ي من وسائل او أيستخدموا مل هم أن أي الاملشاركني يف االستبيان كانت اجابتهم 

وهذه النسبة تشكل الغالبية العظمة من عدد  تقنيات التعليم االلكرتوني يف السابق

تقوم اىل إعداد دورات تدريبية للطالب  أنوبذلك فإن اجلامعة حتتاج  .املشاركني

ليت سيتم استخدامها يف عملية هيئة التدري  لتدرب على استخدام التقنية ا وأعضاء

 .التعليم االلكرتوني
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 3رقم : الشكل

 

اي اقرتاحات او مالحظات خبصوص امكانية هل يوجد لديك  :السؤال اخلامس

 ؟تطبيق التعليم االلكرتوني يف اجلامعة

فيما يلي ندرج اهم املالحظات واالقرتاحات اليت مت استالمها من املشاركني يف 

 .هيئة التدري  او الطالب أعضاءاالستبيان سواء 

 اتذة والدكاترة على بدء التعليم االلكرتوني جيب أن يتم التنسيق مع كل األس

بأسرع وقت ممكن وبال تأجيل إذا متت التجهيزات الالزمة لذلك، ولكن 

هناك مشكلة خبصوص بع  الطلبة الذين ال يستطيعون أن يفهموا من خالل 

التعليم اإللكرتوني أو التعليم عن بعد، ولكن إن مت تنفيذ املشروع حبرفية جيدة 

 .وشكرًا على جمهوداتكم. ن طيبًافإن ذلك سيكو
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  اآلن إلي متر فيها لبالد،ولكن ال  ةاحلالي الظروفتطبيق ممتاز وخصوصا يف

 .يوجد نت سريع وكايف هلذا اتطبيق

  توفري النت اجملانينأمل 

 نأمل تقليص املنهج 

  امتنى تطبيق الفكرة رغم كل الصعوبات اليت ستواجهنا والكن األهم أننا

 مع متنياتي لكم بالتوفيق...سندرس هذا الفصل وال يضيع علينا

 تاج التعليم االلكرتوني بع  املهارات عند اعضاء هيئة التدري  و الطلبة حي

ملية لذلك جيب تدريبهم عليها وعلى استخدام بع  الربامج اليت تساعد الع

 ةالتعليمية لكي تتم بصورة صحيحة وجمدي

  بالتعليم اإللكرتوني االخنراطتوفري اإلمكانيات اليت متكن مجيع الطلبة من 

  هيئة التدري  حول كيفية إلقاء احملاضرات وخاصة  ألعضاءإعطاء دورات

 يفضل كل كلية أو ختصص لوحده والقواننياليت حتمل يف طياتها املسائل 

  تطبيق التعليم اإللكرتوني متاح لشرحية من الطلبة و املشكلة ستكون يف إمكانية

كيفية استخدام الربامج و هي ما ستواجه الطلبة و البع  من أعضاء هيئة 

 نسأل اهلل التوفيق للجميع.. التدري  

   لتوفري كروت  باالتصاالت املسئولنيعلى وزارة التعليم اجياد آلية مـا مع

 ة لإلنرتنت خاصة بالطالب اللييبجمانية او خمفض

 لعمل على تفعيل منحة الطالب اجلامعي أو على األقل العمل على منح ا

 الطالب عوضًا عنها منحة حاسوب
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  القيام بورش عمل ودورات لعضو هيئة التدري  والطالب وتدريبهم على أدوات

 و تطبيقات التعليم عن بعد

 على اجلامعة العمل على  -إن شاء اهلل  -كورونا بعد اجنالء أزمة فايروس ال

 ترسيخ ثقافة التعليم اإللكرتوني كتعليم مكمل للعملية التعليمية التقليدية

  نأمل تنزيل فيديو توضيحي على اليوتيوب لنشره للطلبة حتى يتمكنوا من

 . التسجيل

  بنية ضعيفة  ألنهاحتتاج البنية التحتية للتعليم االلكرتوني الي زيادة التطوير

 جدا 

  اقرتح ان تكون حمكومة ومربوطة مبنظومة اجلامعة ليتسنى للجميع االخنراط

 .ييف التعليم االلكرتون

  هيئة التدري  ألعضاءتوفري أجهزة وانرتنت يف الكليات. 

 جياد آلية لتدري  املواد ذات الطابع العمليإ. 

 توفري laptop ت جماني ألن لي  مجيع الطلبة لديهم لكل طالب وانرتن

 يامكانيات كما أن اهلاتف الذكي ال يساعد فهو صغري احلجم وغري عمل

 

 


