


الملخص التنفيذي
 يهدف هذا المقترح لوضع خطة الستمرارية التعليم في الحاالت الطارئة، كانتشار األوبئة، وحالة الحرب، أو 

 الظروف المناخية القاهرة ال سمح الله، وذلك بتحديد إطار تنظيمي يحكم التعليم ويسّيره خالل فترات
 عدم التمكن من تواصل المعلم والطالب في بيئة التعليم وجهًا لوجه، بهدف ضمان استمرارية التعليم

 والتعّلم باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية.ـ

تجارب دولية
 مع إعالن منظمة الصحة العالمية لخطر مرض الكورونا، وارتفاع درجة تقييمه إلى "مرتفع للغاية"، فإن كثيًرا
 من الدول التي انتشر فيها الفيروس قد أوقفت جزئيًا أو كليًا العملية التعليمية. وألخذ تجارب هذه الدول
 بعين االعتبار عند وضع هذا التصور؛ فإننا نعرض هنا بعض التجارب الدولية الستمرار العملية التعليمية في

هذه الفترة، والتي نعتقد أنها شملت أهم الممارسات:ـ

تجربة الواليات المتحدة ا�مريكية 
 قامت الواليات المتحدة األمريكية بوضع خطط للتحّول للتعليم عن طريق اإلنترنت على مستوًى وطني،
 ولكن تم إسناد تنفيذ هذه الخطط لكل إدارة على مستوى المقاطعات حسب إمكاناتها واحتياجاتها ولذلك
 فقد اقترحت الدكتورة نانسي ميسونييه، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي أن يحل
 نظام مؤقت للتعليم عن بعد عبر اإلنترنت محل المدارس التقليدية، كما أن قادة المدارس العامة يعملون
 على إعداد200 ألف جهاز كمبيوتر محمول وكمبيوتر لوحي للطالب في حالة إغالق المباني والمنشآت
 التعليمية. علًما أن الغالبية العظمى من الطالب يمكنهم الوصول إلى األجهزة اإللكترونية الشخصية التي

توفرها المنطقة، والتي تمكنهم من المشاركة في أنشطة التعلم عبر اإلنترنت إذا لزم األمر.ـ
 إذن نستطيع القول إن تجربة الواليات المتحدة األمريكية تعتمد الالمركزية في خطة استمرار التعليم في

حالة الطوارئ، وهذا مبرر بطبيعة النظام التعليمي األمريكي.ـ

تجربة جمهورية الصين الشعبية  
 إن انتشار فيروس كورونا في جمهورية الصين بشكل كبير؛ أجبر الحكومة الصينية على إيقاف التعليم مؤقتًا،
 ثم التحول إلى التعّلم عن طريق اإلنترنت، مع االستفادة من البنية التحتية، كما أن وزارة التعليم لدى الصين
تقنية تحتية  بنية  على  بناؤها  تم  والتي  اإللكترونية،  السحابة  على  تعمل  للتعّلم،  وطنية  منصة   أطلقت 
بعض بها  قامت  مختلفة  لمبادرات  باإلضافة  الطالب،  من  الماليين  عشرات  استيعاب  لضمان   ضخمة 
 الجامعات الصينية؛ فبحلول الثاني من فبراير، تم افتتاح نحو 22 منصة للمناهج الدراسية عبر اإلنترنت، و 24
 ألف مقّرر عبر اإلنترنت لمؤسسات التعليم العالي لالختيار من بينها، بما في ذلك دورات تجريبية للمحاكاة

االفتراضية، تغطي 12 برنامًجا جامعًيا و 18 برنامًجا احترافًيا من الدرجة الثالثة.ـ
الدورات هذه  بعض  كانت  اإلنترنت،  عبر  دورة   1449 بإطالق  تونغ  جياو  شنغهاي  جامعة  قامت   فمثًال، 
 التدريبية تبث بشكل مباشر، وبعضها مسّجل للطالب الجامعيين. كما كان هناك قرابة 650 دورة إلكترونية
 خاصة بطالب الدراسات العليا، وتّم إطالق بعض هذه الدورات التدريبية على منّصات، منها نظام الدورات
 التدريبية المفتوحة على اإلنترنت               للجامعات الصينية حتى يتمكن الطالب في جميع أنحاء البالد

من مشاهدتها مجاًنا.ـ
(MOOC)
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290 فصًال   الجامعيين، منهم  للطالب  دراسًيا  563 فصًال  بتقديم  بكين  جامعة  أخرى قامت   ومن جهة 
 مباشًرا، و101 فصل فيديو عبر اإلنترنت، يتم تقديمها عبر موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت، باإلضافة إلى

96 فصل مناقشة عبر دردشات جماعية عن طريق اإلنترنت.ـ
 أما فيما يخص التعليم العام، فقد قامت وزارة التعليم الصينية بإغالق المدارس االبتدائية والثانوية في
 يناير، وأطلقت المنصة السحابية للتعليم التي ذكرناها آنفًا، باإلضافة إلى برامج تلفزيونية ُتبث عبر األقمار

الصناعية إلى المناطق النائية التي تعاني من الضعف في شبكة اإلنترنت.ـ
 وسيتم بث هذه الدورات التي سجلها أكثر من1000 معلم، على شاشة التلفزيون، يمكن للطالب مشاهدة

الدورات الحية، وإعادة البث على شاشة التلفزيون، وكذلك عبر اإلنترنت.ـ
 ولذلك نرى أن تجربة الصين كانت مركزية في التعليم العام، والمركزية في التعليم العالي. كما أن منصتها
 اإللكترونية تحوي وسائل تعليم توعوية تخص الحالة الطارئة التي تمر بها البالد، وهي موجهة لجميع شرائح

المجتمع. ـ

الوصفالمهمة

 تشكيل اللجنة من الجهات اإلشرافية ذات العالقة،
وجهات الدعم والمساندة

 حصر وجمع وتصنيف المحتوى التعليمي لدى جميع
الجهات، وجعل الوصول إليه ممكنًا للجميع

 يتم التأكد من منصات التعليم اإللكتروني وجدولة جميع
 الفصول االفتراضية والتأكد من جاهزيتها لجميع

المؤسسات التعليمية

 تشكيل اللجنة العليا الستمرارية التعليم في
الحاالت الطارئة

 حصر منصات التعليم اإللكتروني في المؤسسات
 التعليمية

 التأكد من جاهزية منصات التعليم اإللكتروني
 والجدولة للفصول االفتراضية لجميع المؤسسات

التعليمية

التوعية والتدريب
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 يتم تدريب المعلمين والطالب وجهات التعليم المختلفة
 بجميع وسائل التدريب الممكنة ، مثل استخدام وسائل

 التعليم والتعّلم من أنظمة إدارة التعّلم والفصول
 االفتراضية وغيرها. ويمكن أن يكون التدريب والتوعية

 باستخدام الفيديوهات التعريفية والتوعوية، ونشرها على
جميع منصات التواصل االجتماعي الستمرارية التعليم

 تضطلع الجهات التعليمية بكامل مسؤوليتها في متابعة
 سير العملية التعليمية حسب أدوارها في األوقات

 الطبيعية. كما تعمل الجهات المختلفة على القيام بالدعم
 الكامل خالل فترة الطوارئ لجميع جهات التعليم المختلفة،
 كل فيما يخصه. على أن تكون وسائل التواصل بين المعلم

والطالب متاحة خالل كامل الفترة

الدعم والمساندة واإلشراف والمتابعة

 يتم جمع وتصنيف المحتوى التعليمي لدى جميع الجهات
 وجعل الوصول إليه ممكنًا عن طريق البوابة الوطنية

الستمرارية التعليم

 جمع المحتوى اإللكتروني من جميع المؤسسات
التعليمية 6

2

1



 يتم التأكيد على جميع الجهات التعليمية بأن الطالب
 يستطيع الدخول على جميع أنظمة التعّلم المختلفة عن

 طريق حسابه على نظام المعلومات الخاص بالجهة
 التعليمية التي ينتمي إليها. فمثًال، طالب التعليم العام

 يجب أن يتاح لهم الوصول ألنظمة التعّلم والفصول
االفتراضية عن طريق نظام نور

 يتم التأكد من جدولة جميع الفصول االفتراضية،
والتأكد من جاهزيتها التأكد من جاهزية الجدولة للفصول االفتراضية

 تحديد المسؤوليات والمهام والصالحيات
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 ١ـ تحديد مسؤوليات ومهام كل جهة بما يضمن تكامل
الفرق، وعدم تداخل المهام أو تكرارها

 ٢ـ تحديد الصالحيات لكل عضو من أعضاء اللجنة خالل
 فترة الحالة الطارئة، لضمان سرعة التنفيذ وتحمل

المسؤولية

 تحدد اللجنة بروتوكول التواصل فيما بينها بطريقة تزيد
كفاءة التواصل وسرعة اإلنجاز

تحديد بروتوكول التواصل

التأكد من ترابط أنظمة المعلومات الطالبية
في بعد

  جميع مؤسسات التعليم المختلفة (عام ـ مهنى
 جامعي )أنظمة إدارة التعليم والفصول

       االفتراضية

SIS

 التأكد من توافرية الخدمات عبر المزود التقني، ومن
 إمكانية الوصول وتوافر خدمات اإلنترنت عن طريق مزود

 الخدمة، وجعل الوصول مجانيًا لنطاق المنصات والفصول
االفتراضية خالل فترة الحالة الطارئة

التوافرية والوصول

 التأكد من أن تكون جميع األنظمة التعليمية مترابطة؛
وذلك من أجل ضمان رصد ومتابعة العملية التعليمية

 يتم خالل هذه المهمة اعتماد المنصات وبدء العمل
بالخطة

التكامل والصالحيات

التعليم التلفزيوني

إطالق المنصات وبدء العمل بالخطة

 تحديد المعلمين المتميزين على المستوى الوطني،
 والمواد التي سيتم تقديمها تلفزيونيًا حتى يتم إعدادها

 وتسجيلها. (للمراحل المبكرة، أو في حال انقطاع شبكات
اإلنترنت كليًا أو جزئيًا)ـ

 يتم رفع التقارير بشكل دوري، بطريقة تعتمدها اللجنة
 العليا من جميع الجهات ذات العالقة، وتتم مناقشته

 في اللجنة، وبناًء عليه، يتم اتخاذ القرارات المناسبة،
ومراجعة الدروس المستفادة وتحسين التجربة

التقارير والتغذية الراجعة
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التصور للحل الوطني المقترح

أوًلا: تشكيل "اللجنة العليا الستمرارية التعليم في الحالة الطارئة"
التعليم    وزير  معالي  برئاسة  الطارئة،  الحاالت  في  التعليم  الستمرارية  عليا  لجنة  تشكيل  المركز   يقترح 

وعضوية من يراه، ويكون دورها كالتالي:ـ
 تحديد وقت بداية العمل بالخطة الوطنية الستمرارية التعليم في الحاالت الطارئة  

 تحديد وقت نهاية العمل بالخطة  
المتابعة واإلشراف على التنفيذ  
التطوير المستمر  

ثانًيا: مقترح "الخطة الوطنية الستمرارية التعليم في الحاالت الطارئة"ـ

الهدف
 توفير خطة الستمرار العملية التعليمية في التعليم العام والعالي، بطريقة عادلة وفّعالة عن طريق

اإلنترنت، وذلك في حاالت الطوارئ الوطنية. ـ

ا�لية
 حصر وجمع وتصنيف المحتوى التعليمي لدى جميع الجهات، وجعل الوصول إليه ممكنًا للجميع، ويتم
 التأكد من منصات التعليم اإللكتروني، وجدولة جميع الفصول االفتراضية والتأكد من جاهزيتها لجميع

المؤسسات التعليمية، وأنها تدعم كالًّ من التعليم المتزامن وغير المتزامن أثناء حاالت الطوارئ الوطنية.ـ

القيمة المضافة
 تكمن قيمة هذه الخطة في ضمان استمرارية التعليم بشكل دائم في حال تعّذر التواصل المباشر بين
 المعلم والطالب، كون التعليم أحد أهم روافد التنمية. كما أنه سيكون حلقة وصل مباشرة بين الوزارة

 ومؤسسات التعليم المختلفة ومنسوبي التعليم والمستفيدين منه.ـ

 ا�شراف والمتابعة
 تكون مسؤولية اإلشراف والمتابعة والتوجيه منوطة باللجنة العليا الستمرارية التعليم في الحاالت

الطارئة
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الشركاء
 إن نجاح هذه الخطة مرتهن بوجود شركاء العمل الذين يتكاملون مع بعضهم بأقل قدر من تداخل المهام
 أو تكرارها، على أن تكون كل جهة على دراية كاملة بمهامها ومسؤولياتها، وأهم الشركاء في تنفيذ هذه

الخطة هم:ـ

وزارة التعليم
المركز الوطني للتعليم اإللكتروني  
الجامعات  
إدارات التعليم  
المدارس  
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  
 شركة تطوير 
شركات االتصاالت 
قناة عين 
مزودو أنظمة التعّلم والفصول االفتراضية 

المستهدفون
 تستهدف هذه الخطة جميع مراحل التعّلم وأنواعه، بدًء من التعليم العام، وانتهاًء بالتعليم الجامعي وما

 بعد الجامعي، مرورًا بالتعليم والتدريب الفني والمهني.ـ

المتطلبات

 لضمان نجاح تطبيق هذه الخطة؛ يجب أن يتم توضيح متطلبات الحد األدنى لتفعيلها، وهذه المتطلبات
تشمل:ـ

  وجود منصات إدارة التعّلم الخاصة بالجامعات وتفعيلها 
الفصول االفتراضية 
جدولة المحاضرات والدروس على منصات إدارة التعّلم والفصول االفتراضية 
إمكانية الوصول من قبل المستفيدين لمحتويات البوابة والمنصات المختلفة 
نشر المحتوى العلمي والتوعوي على البوابة والمنصات المختلفة 
نشر الوعي بطرق الوصول والتعليم والتّعلم في الحاالت الطارئة 
قناة التلفزيون التي ستكون مسؤولة عن نقل وبث الدروس في الحاالت الطارئة 
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الجامعات

شركات
االتصاالت

 بوابة التعليم في
الحاالت الطارئة

وسائل البث
السحابة الوطنيةالشبكات واالتصاالتالتلفزيوني

أنظمة الدخول
والوصول

الفصول
أنظمة إدارة التعلماالفتراضية

 المعاهد والكليات
التقنية والمهنية

مراكز الدعم في
 المؤسسات التعليمية

 

ادارات التعليم

 المركز الوطنيشركة تطوير
للتعليم اإللكتروني

المدارس

مخطط الخطة المقترحة
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البنية
التحتية

مؤسسات
التعليم

 الدعم
والتدريب

األنظمة

ال تزامـــنيتزامـــني

المعلمالمحتوىالطالب

التفاعل



حلــول عاجلـــة
 الهـــدف

ضمـــان استمـــراريـــة التعليــــم فــي الحـــاالت الطــارئة

الخطة غير التزامنية
إتاحـــة الدخـــول على المحتــوى اإللكـتــــرونـــي للمنصــــات الحكوميــــة والخاصـــة

 التعليم
العام

 بوابة عين
الوطنية

 المنصة الوطنية للمحتوى
التعليمي المفتوح

 محتوى بوابة
المستقبل

 قناة عين
التلفزيونية

منصة نون
منصة أعناب

 مشاركة المحتوى اإللكتروني بين الجامعات من خالل المنصةإتاحة الدخول على المحتوى اإللكتروني للمقررات المطورة
الوطنية للتعليم والتدريب اإللكتروني

التعليم العالي

التدريب المهني

إتاحــة الدخــول علــى المحتــوى اإللكتــرونـي للدورات التدريبيـــة المطـــورة 

 وتهـدف هـذه الحـلــول لتوحيــد الجهـــود والتكــامــل بيــن الجهــات التعــليميــة والتــدريبيـــة
باإلضـــافـــة إلــى ضمــــان استمــرار التعلم فــي الحــاالت الطـــارئــــة

الخطة التزامنية

(LMS)
(SIS)التأكد من ربط أنظمة التعلم بأنظمة إدارة معلومات الطالب          لجميع المؤسسات التعليمية

ضمان دخول الطالب على أنظمة إدارة التعلم

جدولة محاضرات مباشرة عبر الفصول االفتراضية وتسجيلها للدخول لها الحقا

الحلول االستراتيجية

المدرسة االفتراضية
المنصة الوطنية للتعليم والتدريب اإللكتروني
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