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 لتعامل مع جاحئة كورون امعة س هبا  ل   ئ خطة الطوار 

يف الكثري من دول العامل فقد مت تعليق ادلراسة جبميع املؤسسات   املس تجد  انتشار فريوس كورون لظروف نظرا

التعلميية يف الكثري من دول العامل كام هو احلال يف ليبيا. ونتيجة ذلكل وبناء عىل توصيات وزارة التعلمي خبصوص 

ماكنيةدراسة   عدااس تكامل ادلراسة عن طريق التعلمي الالكرتوين من عدمه    ا  د خطة طوارئ  فا ن الامعة مطالبة ب 

تتضمن   أأن . هذه اخلطة جيب وال داريةاحلالية سواء اكن ذكل يف الوانب الصحية والتعلميية  الأزمةللتعامل مع 

الاحئة  هذه  أأرضار احملمتةل من جراءاخلطوات العملية اليت ستتخذها الامعة خالل هذه املرحةل من اجل تقليل 

مس ئولية لك هجة يف تنفيذ ما يمت تلكيفها به من حتديد  وكذكل    العملية التعلمييةعىل    أأوسواء عىل منتس يب الامعة  

خطة  خاصة بللكيات.  تكون هناك خطط طوارئ أأن يفرتضاخلاصة بلامعة  ئخطة الطوار  وبناًء عىل. همام

 تكون قابةل لتحديث والتطوير وفق للمس تجدات املتعلقة بفريوس كورون. أأنالامعة وخطط اللكيات جيب 

طار  يفو ،الس ياقهذا يف  دارة الازمات واخملاطر بلامعة و  حرص ا   الأداء وتقيمي الودة ضامن مكتبلنة ا 

 تطوير يف للجامعة التابعة الأخرى واملاكتب  واملراكز ال دارات مع واملسامهة وجه أأمت عىل مهماهم أأداء عىل بلامعة

دارة الازمات واخملاطر بلامعة و  فا ن ،والأاكدميية ال دارية املس توايت مجيع  عىل الامعة  الودة  ضامن مكتبلنة ا 

لتعامل مع  وذكل ل  بلامعة،طة الطوارئ خل الأساس يةحيتوي عىل النقاط  مقرتح أأيديك  يضع بني الأداء وتقيمي

هتدف ا ىل تأأمني سالمة العاملني والطلبة واملراجعني واكفة الهات ذات العالقة، واس تئناف واليت   املرحةل احلالية
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ثالث جوانب هممة ويه   اخلطة . وتشمل هذهواس مترار الأنشطة والأعامل الأاكدميية وال دارية يف احلرم الامعي

  .ال داريوالتثقيفي والانب التعلميي والانب  الانب التوعوي

 الانب ال داري  ❖

 . وتكون همام هذه اللجنة اكلتايل:يمت تشكيل لنة ل دارة ازمة فريوس كورون جبامعة س هبا

الامعة  للجنة العليا ملاكحفة كورون بدلوةل الليبية يف مجيع اداراتامتابعة تنفيذ اخلطة الوقائية طبقا خلطة  •

  .اخملتلفة

 .الامعة ادارات وضع ومتابعة تنفيذ خطط التوعية والتثقيف لاكفة  •

جـراءات مرنـة لسـرعة تأأميـن أأدوات التنظيـف والتعقيـم والوقايـة •   الاحتياجات ، وتوفيـر    حتديـد أ ليـات وا 

 الأزمةاملاديـة والبشـرية ملواهجـة 

 وضع س ياسات وأ ليات للتعامل مع الازمة   •

عد • اد اخلطط لضامن اس مترار العمل الاداري والعملية التعلميية مع التأأكيد عىل الالزتام بتعلاميت اللجنة  ا 

 .العليا ملاكحفة فريوس كورون

•  
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 الانب التوعوي والتثقيفي   ❖

 توفري الاحتياجات الالزمة للحد من انتشار الفريوس  .1

مثل الكاممات   الغري متوفرة  توفري أأهجزة ومعدات السالمةمراجعة الاماكنيات املتوفرة ومن مت 

 والقفازات واملطهرات واملنظفات وذكل للحد من انتشار الفريوس بني منتسبهيا.  

 تفعيل الاجراءات الوقائية وفقًا خلطة وزارة الصحة واللجنة العليا ملاكحفة كورون .2

 “تثقيفية ”بوسرتات ومطوايتال دوات توفري الأ  .3

رشادات للوقاية من الفريوسنصبنرش املطوايت والبوسرتات التثقيفية واليت حتتوي عىل  ، احئ وا 

 .وملصقات عن كيفية غس يل الأيدي وامحلاية من الآخرين

قامة احملارضات والندوات العلمية   .4  ا 

قامة احملارضات   أأن يقوم مركز البحوث والاستشارات وأأقسام البحوث والاستشارات بللكيات ب 

 ة جممتع الامعة واجملمتع احمليل.لتوعي

 

 

 الانب التعلميي  ❖
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  اجملانية  التطبيقاتوجود العديد من ونظرا ل،دمات الانرتنت يف العديد من املدن والقرىالواسع خلنتشار النتيجة ل

نشاء املمتزية اليت تساعد عىل  عىل أأي   الصعبمن  مل يعد بُعد،تعلمي الطالب عن تسهم يف الفصول الافرتاضية و  ا 

يف التعلمي   يس تفيدون من تكل التطبيقات  أأن هبا  هيئة التدريس  وأأعضاءلطالب من اجتعل  أأن مؤسسة تعلميية

  مساعدة للتعلمي التقليدي  يةلكوس  ، ورمبا اس تخداهما مس تقبال  املرحةلهذه  خالل  كبديل للتعلمي التقليدي  الالكرتوين  

للتعامل مع ازمة كورون لس تكامل ادلراسة يف ظل  وضعت هذا املقرتح  الامعةولضامن جناح هذا اخليار فا ن 

 انتشار هذه الاحئة. 

 :  الآتية   الأساس ية   النقاط 

كسابه صفة رمسية(  )املقصود به ادلمع املؤسس  .1  دمع وزارة التعلمي لربامج التعلمي الالكرتوين وا 

الترشيعات اليت تسمح بس تخدام التعلمي الالكرتوين والتعمل عن بُعد   ا صدارالتواصل مع وزارة التعلمي بشأأن 

ثناء يف الامعات الليبية    رشاكت التصالت ووزارة التعلمي التواصل مع كذكل  .)أأزمة كورون حاليًا(  الأزمات ا 

 . لآنابتلكفة أأقل مما يه عليه  أأوهيئة التدريس  وأأعضاء بشأأن توفري خدمات انرتنت بشلك جماين لطالب 

 . ستس تخدهما الامعة يف التعلمي الالكرتوين اليت  والتقنيات    الأدوات حتديد   .2

يف   يس تخدموها أأن هيئة التدريس ميكن لأعضاءاليت والتقنيات التطبيقات  عدد من تقوم الامعة بتحديد أأن

 الطالب.  وأأداء التعلمي الالكرتوين وذكل لضامن متابعة وتقيمي املقررات
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عداد   .3  جبميع اللكيات    هيئة التدريس   وأأعضاء خطة تدريب لطالب  ا 

عداد خطة تدريب  أأنجيب  عهنا مس بقًا عرب   ال عالنواحضة ويمت يقوم مركز التدريب واللكيات بلامعة ب 

عرش   13هيئة التدريس ) وأأعضاءلتشمل مجيع الطالب  مثاًل( أأس بوع زمنية حمددة )لفرتة القنوات الرمسية 

ىلأألف طالب وطالبة بل ضافة  التطبيقات والتقنيات اليت   كيفية اس تخدام عضو هيئة تدريس( عىل 1300 ا 

 الالكرتوين.  التعلمي  لتس تخدم س تحددها الامعة 

 بس تخدام التعلمي الالكرتوين   تدريسها اليت ميكن    املقررات ادلراس ية  .4

يمت اعامتد   أأن عىل  مقررسب طبيعة لك ب تدرس الكرتونيًا وذكل  أأندد املواد اليت ميكن حي أأنعىل لك قسم 

 .مث جملس الامعةومن واللكيات  قسامالأ جملس قبل  من  قامئة بتكل املقررات

 بس تخدام التعلمي الالكرتوين   ل ميكن تدريسها املقررات ادلراس ية اليت   .5

عىل    مقرر،سب طبيعة لك  ب الكرتونيًا وذكل    تدريسهااليت ل ميكن    املقرراتد  ي تحدب   مطالبة العلمية    الأقسام

من  القوامئتعمتد تكل  ومن بعد املقرراتتدريس تكل  حتول دوناليت  والعراقيل الأس باب توضيحيمت  أأن

 . مث جملس الامعةومن واللكيات  الأقسامجمالس  طرف 

 بتقليص عدد املقررات اليت س يدرسها الكرتونياً وضع أ ليات وضوابط تسمح لطالب   .6
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نرتنت ملتابعة عدد كبري من  ال  خدمات عدم قدرة الكثري من الطالب عىل توفري قمية و نظرًا خلصوصية املرحةل 

  وا اليت اكن املقرراتاستيعاب نفس العدد من  فضاًل عن عدم قدرة بعض الطالب عىل ،الكرتونياً  املقررات

نه بلطرق التقليدية وهنايدرس    أأن اليت ميكن  للمقررات والأدن  الأقىص احلداللكيات دراسة عىل جيب ، فا 

 يف ذكل. الب الط ةيمت مراعاة رغب أأنعىل  ،يدرسها الطالب الكرتونيًا خالل هذه املرحةل

يقاف وضع أ ليات وضوابط معلية   .7  القيد لطالب   ا 

 بس تكامل  ظروفهم للطالب اذلين ل تسمح    )الاس تثنايئ(   الامعة الضوابط الالزمة ل يقاف القيد جيب أأن تضع  

يقاف من مضن فرص  ال يقافل حيسب هذا  أأن ادلراسة الكرتونيا، عىل  القيد اليت حيق لطالب احلصول  ا 

 . خالل دراس ته بلامعة علهيا

 لتقيمي املقررات اليت س تدرس الكرتونياً   أ ليات وضع   .8

اللكيات مطالبة بوضع أ ليات لتقيمي وتقومي املقررات اليت سيمت تدريسها الكرتونيُا وكذكل وضع أ ليات ميكن من  

 هيئة تدريس.  وأأعضاءاملس تفيدين من طالب  رضاخاللها قياس 

الأدوات يوجد العديد من الأدوات اليت تس تخدم يف تقيمي الطالب يف نظم التعلمي الالكرتوين وتمتزي هذه 

 بلعديد من املمزيات 

 التقنية   ال شاكليات   حلل   فنية   شكيل لان ت  .9
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ملساعدة الطالب  عىل مس توى اللكيات ولان فرعية  لنة مركزية عىل مس توى الامعة يمت تشكيل  أأن جيب 

 تواهجهم  أأنتقنية ميكن  أأو أأي ا شاكليات فنية حلوأأعضاء هيئة التدريس عىل  

 لتقيمي الطالب الكرتونياً وضع معايري واحضة   .10

وان تكون هذه   الكرتونياً تقيمي الطالب ستس تخدم يف اليت  الأدواتبعامتد مجموعة من  مطالبةاللكيات 

  ال شاكليات بعني الاعتبار لك  أأخذ يُ  أأنعىل  ،معلنة عىل املواقع الالكرتونية الرمسية لللكيات  الأدوات

التقيمي   أأدواتمن  أأداةهيئة التدريس والطالب عند اس تخدام لك  أأعضاء هايواهج  أأناليت ميكن  والصعوبت

 ووضع حلول واقرتاحات لكيفية التغلب عىل تكل الصعوبت. 

 جودة حمتوايت املقررات اليت س تدرس الكرتونيًا.  ملتابعة    وضع معايري  .11

مبتابعة حمتوى املقررات اذلي يدرس لطالب الكرتونيًا   بلأقسامالعلمية منسقي الودة  الأقسامتلكف  أأن

املقرر املوحضة يف مناذج   أأهداف% من 75تكل احملتوايت حتقق ما ل يقل عن  أأنوذكل من اجل ضامن 

 الودة للمقررات. 

 والاقرتاحات   تلقي الشاكوى ل تشكيل لنة   .12
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 أأوتشلك لنة مركزية عىل مس توى الامعة ولان فرعية عىل مس توى اللكيات لتلقي شاكوى  أأنجيب 

يكون للك لنة بريد الكرتوين خاص تتلقى عليه   أأنعىل  ،التدريسهيئة  وأأعضاءاقرتاحات من الطالب 

 والاقرتاحات.  الشاكوى

 وضع خطة بديةل   .13

 ،يف مجيع السيناريوهات احملمتةلهبا  بديةل حتدد ال ليات اليت سيمت العمل  طة  خطة الطوارئ خب  تُضمنيفضل أأن  

ذا عىل سبيل املثال رمبا تصل  أأطول و لفرتة  الأزمةاس مترت هذه  أأوكورون خالل فرتة قصرية  أأزمةانهتت  ا 

 للفصل ادلرايس القادم. 

 

 


