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خطة الطوارئ لامعة س هبا لتعامل مع جاحئة كورون
نظرا لظروف انتشار فريوس كورون املس تجد يف الكثري من دول العامل فقد مت تعليق ادلراسة جبميع املؤسسات
التعلميية يف الكثري من دول العامل كام هو احلال يف ليبيا .ونتيجة ذلكل وبناء عىل توصيات وزارة التعلمي خبصوص
دراسة اماكنية اس تكامل ادلراسة عن طريق التعلمي الالكرتوين من عدمه فان الامعة مطالبة بعداد خطة طوارئ
للتعامل مع ا ألزمة احلالية سواء اكن ذكل يف الوانب الصحية والتعلميية والدارية .هذه اخلطة جيب أأن تتضمن
اخلطوات العملية اليت ستتخذها الامعة خالل هذه املرحةل من اجل تقليل أأرضار احملمتةل من جراء هذه الاحئة
سواء عىل منتس يب الامعة أأو عىل العملية التعلميية وكذكل حتديد مس ئولية لك هجة يف تنفيذ ما يمت تلكيفها به من
همام .وبنا ًء عىل خطة الطوارئ اخلاصة بلامعة يفرتض أأن تكون هناك خطط طوارئ خاصة بللكيات .خطة
الامعة وخطط اللكيات جيب أأن تكون قابةل لتحديث والتطوير وفق للمس تجدات املتعلقة بفريوس كورون.
يف هذا الس ياق ،ويف اطار حرص لنة ادارة الازمات واخملاطر بلامعة ومكتب ضامن الودة وتقيمي ا ألداء
بلامعة عىل أأداء هماهمم عىل أأمت وجه واملسامهة مع الدارات واملراكز واملاكتب ا ألخرى التابعة للجامعة يف تطوير
الامعة عىل مجيع املس توايت الدارية والأاكدميية ،فان لنة ادارة الازمات واخملاطر بلامعة ومكتب ضامن الودة
وتقيمي ا ألداء يضع بني أأيديك مقرتح حيتوي عىل النقاط ا ألساس ية خلطة الطوارئ بلامعة ،وذكل للتعامل مع
املرحةل احلالية واليت هتدف اىل تأأمني سالمة العاملني والطلبة واملراجعني واكفة الهات ذات العالقة ،واس تئناف
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واس مترار ا ألنشطة وا ألعامل الأاكدميية والدارية يف احلرم الامعي .وتشمل هذه اخلطة ثالث جوانب هممة ويه
الانب التوعوي والتثقيفي والانب التعلميي والانب الداري.
❖الانب الداري
يمت تشكيل لنة لدارة ازمة فريوس كورون جبامعة س هبا .وتكون همام هذه اللجنة اكلتايل:
• متابعة تنفيذ اخلطة الوقائية طبقا خلطة اللجنة العليا ملاكحفة كورون بدلوةل الليبية يف مجيع ادارات الامعة
اخملتلفة.
• وضع ومتابعة تنفيذ خطط التوعية والتثقيف لاكفة ادارات الامعة.
• حتديـد أليـات واجـراءات مرنـة لسـرعة تأأميـن أأدوات التنظيـف والتعقيـم والوقايـة  ،وتوفيـر الاحتياجات
املاديـة والبشـرية ملواهجـة ا ألزمة
• وضع س ياسات وأليات للتعامل مع الازمة
• اعداد اخلطط لضامن اس مترار العمل الاداري والعملية التعلميية مع التأأكيد عىل الالزتام بتعلاميت اللجنة
العليا ملاكحفة فريوس كورون.
•
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❖الانب التوعوي والتثقيفي
 .1توفري الاحتياجات الالزمة للحد من انتشار الفريوس
مراجعة الاماكنيات املتوفرة ومن مت توفري أأهجزة ومعدات السالمة الغري متوفرة مثل الكاممات
والقفازات واملطهرات واملنظفات وذكل للحد من انتشار الفريوس بني منتسبهيا.
 .2تفعيل الاجراءات الوقائية وفق ًا خلطة وزارة الصحة واللجنة العليا ملاكحفة كورون
 .3توفري ا ألدوات التثقيفية ”بوسرتات ومطوايت“
بنرش املطوايت والبوسرتات التثقيفية واليت حتتوي عىل نصاحئ وارشادات للوقاية من الفريوس،
وملصقات عن كيفية غس يل ا أليدي وامحلاية من الآخرين.
 .4اقامة احملارضات والندوات العلمية
أأن يقوم مركز البحوث والاستشارات و أأقسام البحوث والاستشارات بللكيات بقامة احملارضات
لتوعية جممتع الامعة واجملمتع احمليل.

❖الانب التعلميي
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نتيجة لالنتشار الواسع خلدمات الانرتنت يف العديد من املدن والقرى،ونظرا لوجود العديد من التطبيقات اجملانية
املمتزية اليت تساعد عىل انشاء الفصول الافرتاضية وتسهم يف تعلمي الطالب عن بُعد ،مل يعد من الصعب عىل أأي
مؤسسة تعلميية أأن جتعل من الطالب و أأعضاء هيئة التدريس هبا أأن يس تفيدون من تكل التطبيقات يف التعلمي
الالكرتوين كبديل للتعلمي التقليدي خالل هذه املرحةل ،ورمبا اس تخداهما مس تقبال كوس يةل مساعدة للتعلمي التقليدي
ولضامن جناح هذا اخليار فان الامعة وضعت هذا املقرتح للتعامل مع ازمة كورون لس تكامل ادلراسة يف ظل
انتشار هذه الاحئة.
النقاط ا ألساس ية الآتية:
 .1ادلمع املؤسس (املقصود به دمع وزارة التعلمي لربامج التعلمي الالكرتوين واكسابه صفة رمسية)
التواصل مع وزارة التعلمي بشأأن اصدار الترشيعات اليت تسمح بس تخدام التعلمي الالكرتوين والتعمل عن بُعد
يف الامعات الليبية اثناء ا ألزمات ( أأزمة كورون حالي ًا) .كذكل التواصل مع وزارة التعلمي ورشاكت التصالت
بشأأن توفري خدمات انرتنت بشلك جماين لطالب و أأعضاء هيئة التدريس أأو بتلكفة أأقل مما يه عليه الآن.
 .2حتديد ا ألدوات والتقنيات اليت ستس تخدهما الامعة يف التعلمي الالكرتوين.
أأن تقوم الامعة بتحديد عدد من التطبيقات والتقنيات اليت ميكن ألعضاء هيئة التدريس أأن يس تخدموها يف
التعلمي الالكرتوين وذكل لضامن متابعة وتقيمي املقررات و أأداء الطالب.
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 .3اعداد خطة تدريب لطالب و أأعضاء هيئة التدريس جبميع اللكيات
جيب أأن يقوم مركز التدريب واللكيات بلامعة بعداد خطة تدريب واحضة ويمت العالن عهنا مس بق ًا عرب
القنوات الرمسية لفرتة زمنية حمددة ( أأس بوع مث ًال) لتشمل مجيع الطالب و أأعضاء هيئة التدريس ( 13عرش
أألف طالب وطالبة بلضافة اىل  1300عضو هيئة تدريس) عىل كيفية اس تخدام التطبيقات والتقنيات اليت
س تحددها الامعة لتس تخدم التعلمي الالكرتوين.
 .4املقررات ادلراس ية اليت ميكن تدريسها بس تخدام التعلمي الالكرتوين
عىل لك قسم أأن حيدد املواد اليت ميكن أأن تدرس الكرتوني ًا وذكل بسب طبيعة لك مقرر عىل أأن يمت اعامتد
قامئة بتكل املقررات من قبل جملس ا ألقسام واللكيات ومن مث جملس الامعة.
 .5املقررات ادلراس ية اليت ل ميكن تدريسها بس تخدام التعلمي الالكرتوين
ا ألقسام العلمية مطالبة بتحديد املقررات اليت ل ميكن تدريسها الكرتوني ًا وذكل بسب طبيعة لك مقرر ،عىل
أأن يمت توضيح ا ألس باب والعراقيل اليت حتول دون تدريس تكل املقررات ومن بعد تعمتد تكل القوامئ من
طرف جمالس ا ألقسام واللكيات ومن مث جملس الامعة.
 .6وضع أليات وضوابط تسمح لطالب بتقليص عدد املقررات اليت س يدرسها الكرتوني ًا
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نظر ًا خلصوصية املرحةل وعدم قدرة الكثري من الطالب عىل توفري قمية خدمات النرتنت ملتابعة عدد كبري من
املقررات الكرتوني ًا ،فض ًال عن عدم قدرة بعض الطالب عىل استيعاب نفس العدد من املقررات اليت اكنوا
يدرسوهنا بلطرق التقليدية ،فانه جيب عىل اللكيات دراسة احلد ا ألقىص وا ألدن للمقررات اليت ميكن أأن
يدرسها الطالب الكرتوني ًا خالل هذه املرحةل ،عىل أأن يمت مراعاة رغبة الطالب يف ذكل.
 .7وضع أليات وضوابط معلية ايقاف القيد لطالب
جيب أأن تضع الامعة الضوابط الالزمة ليقاف القيد (الاس تثنايئ) للطالب اذلين ل تسمح ظروفهم بس تكامل
ادلراسة الكرتونيا ،عىل أأن ل حيسب هذا اليقاف من مضن فرص ايقاف القيد اليت حيق لطالب احلصول
علهيا خالل دراس ته بلامعة.
 .8وضع أليات لتقيمي املقررات اليت س تدرس الكرتوني ًا
اللكيات مطالبة بوضع أليات لتقيمي وتقومي املقررات اليت سيمت تدريسها الكرتوني ُا وكذكل وضع أليات ميكن من
خاللها قياس رضا املس تفيدين من طالب و أأعضاء هيئة تدريس.
يوجد العديد من ا ألدوات اليت تس تخدم يف تقيمي الطالب يف نظم التعلمي الالكرتوين وتمتزي هذه ا ألدوات
بلعديد من املمزيات
 .9تشكيل لان فنية حلل الشاكليات التقنية
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جيب أأن يمت تشكيل لنة مركزية عىل مس توى الامعة ولان فرعية عىل مس توى اللكيات ملساعدة الطالب
و أأعضاء هيئة التدريس عىل حل أأي اشاكليات فنية أأو تقنية ميكن أأن تواهجهم
 .10وضع معايري واحضة لتقيمي الطالب الكرتوني ًا
اللكيات مطالبة بعامتد مجموعة من ا ألدوات اليت ستس تخدم يف تقيمي الطالب الكرتوني ًا وان تكون هذه
ا ألدوات معلنة عىل املواقع الالكرتونية الرمسية لللكيات ،عىل أأن يُأأخذ بعني الاعتبار لك الشاكليات
والصعوبت اليت ميكن أأن يواهجها أأعضاء هيئة التدريس والطالب عند اس تخدام لك أأداة من أأدوات التقيمي
ووضع حلول واقرتاحات لكيفية التغلب عىل تكل الصعوبت.
 .11وضع معايري ملتابعة جودة حمتوايت املقررات اليت س تدرس الكرتوني ًا.
أأن تلكف ا ألقسام العلمية منسقي الودة ب ألقسام مبتابعة حمتوى املقررات اذلي يدرس لطالب الكرتوني ًا
وذكل من اجل ضامن أأن تكل احملتوايت حتقق ما ل يقل عن  %75من أأهداف املقرر املوحضة يف مناذج
الودة للمقررات.
 .12تشكيل لنة لتلقي الشاكوى والاقرتاحات
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جيب أأن تشلك لنة مركزية عىل مس توى الامعة ولان فرعية عىل مس توى اللكيات لتلقي شاكوى أأو
اقرتاحات من الطالب و أأعضاء هيئة التدريس ،عىل أأن يكون للك لنة بريد الكرتوين خاص تتلقى عليه
الشاكوى والاقرتاحات.
 .13وضع خطة بديةل
يفضل أأن تُضمن خطة الطوارئ خبطة بديةل حتدد الليات اليت سيمت العمل هبا يف مجيع السيناريوهات احملمتةل،
عىل سبيل املثال اذا انهتت أأزمة كورون خالل فرتة قصرية أأو اس مترت هذه ا ألزمة لفرتة أأطول ورمبا تصل
للفصل ادلرايس القادم.
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