
Aswan
City of creativity, learning and 

sustainable development



منسق مدينة مرفت السمان    / د
اسوان بالشبكة العالمیة لمدن 

التعلم   الیونسكو

غادة ابوزيد    / د م  
نائب محافظ اسوان

تقديــــــــم



وجامعة اسوان متعلم بإغالق مدارس401754تأثر اكثر من  
،نتيجة لتفشى فريوس كورونا

احصائيات  مديرية الرتبية والتعليم وجامعة اسوان 

ل مدينة اسوان للتعلم فى ظ
جائحة فیروس كورونا  



جھود الحكومة نحو الجائحة فى                     
مجال التعلیم 

رئیس الوزراء  / قرر االستاذ الدكتور 

  بتعلیق الدراسة للطالب  بالمدارس والجامعات
یة وايجاد سبل بديلة الستكمال العملیة التعلیم

باستخدام وسائل التكنولوجیا 
ت تقسیم ساعات العمل على العاملین بالمؤسسا

اتالمؤسسالتعلیمیة لتخفیف عدد العاملین داخل 
واتخاذ كافة االجراءات االحترازية   



اشرف عطیة محافظ اسوان  /  اصدر اللواء
قرار الحتواء انتشار فیروس كورونا، بتطبیق 

قرار السید رئیس الوزراء 
یمیة تعلیق الدارسة بالمدارس والجامعات واستمرار العملیة التعل

دون انقطاع من خالل 
الب، االعتماد على الوسائل اإللكترونیة، حرًصا على حماية الط

.ومنع انتشار العدوى
 منع دخول العاملین للمؤسسات التعلیمیة دون ارتداء

ومنع الكمامات واتخاذ كافة التدابیر االحترازية والتطھیر الدائم
التجمعات 

ن توفیر غرفة عملیات لتلقى البالغات وشكاوى المواطنی
وتوفیر الخط الساخن للطوارئ 

جھود الحكومة نحو الجائحة فى                     
مجال التعلیم 



م تداعیات فیروس كورونا على مجال التعلی
بمدينة اسوان  

تالقطاعامنالعديدعلىكورونالفیروسالخطیرةالسلبیةالتداعیاترغم
نةمديتاثرتوبالتبعیةوالطیرانالسیاحةقطاعىمقدمتھاوفىمصرداخل

یاحةالسعلىفیھااالقتصاديعتمدالتىالسیاحیةالمدنمنبصفتھااسوان
عضبجاھزيةلعدموالجامعاتالمدارسغلقنتیجةالتعلیمقطاعتأثركما•

االلكترونىالتعلمالستخداموالمتعلمینالمعلمین
للتعلمبديلةوسائلمنمصراتخذتماسرعانولكن•
غیروأرسمیاالتعلمأشكالجمیعبتقديمالتعلملمدننموذجاسوانوتعد•

التعلمباستخدامالمناطقلكافةوالوصولاألعمار،لجمیع،رسمي
معالشركاتخاللمنالفقیرةبالمناطقتعلیمفرصوتوفیرااللكترونى
یوترالكمبقاعاتالستخدامابوابھافتحتالتىالمدنىالمجتمعمؤسسات
انىالمكوالتباعدللتعاملاالحترازيةاالجراءاتاتخاذبعدمجاناللمتعلمین

المھمشةبالمناطقوخاصةلالجھزةدائموتعقیم



مدارس مجتمعیة لمدارس  10تحويل 
ذكیة

ربط المدرسة باألسرة من خالل برامج 
المساعدات  

اجراءات ما قبل كورونا )برنامج الغذاء العالمى( 



لتعلیم استبدال العملیة التعلیمیة بالمدارس با1.
عبر المنصات االلكترونیة والمحاضرات 

االفتراضیة
اتخاذ االجراءات االحترازية للعاملین 2.

ام بارتداء بالمؤسسات التعلیمیة بالتباعد  وااللتز
وة تقسیم  ق-الكمامات والتعقیم المستمر  

.العمل واستخدام ساعات العمل المرنة 
Edmodoانشأت وزارة التربیة والتعلیم منصة3.

لجمیع  الطالب استفاد منھا طالب مدينة 
.  اسوان

ر موقع قامت مديرية التربیة والتعلیم باسوان عب4.
المديرية وصفحتھا عبر الفیس بوك برفع 

فیديوھات لشرح المواد الدراسیة المختلفة
.وبث مباشر للمقررات الدراسیة 

م اجراءات مدينة اسوان للتعل
فى ظل فیروس كورونا 



توفیروالمستويات،جمیععلىالمعلمینلتدريبمنصاتتوفیر
،التعلملفرصاألقصىالحدمنالمواطنینلتمكینمعلومات

وانشاءاالجتماعىالتواصلوسائلخاللمنالجائحةاثناء
الصحیةللتوعیةصفحات

ومواقعوالجداولاالمتحاناتاجراءاتتخصمعلوماتونشر
لیملتسواالجراءاتاالبحاثعملوكیفیةااللكترونىاالمتحانات

للمدارسالطالببھاقامالتىاالبحاث
بجامعةالبحثیةوالمعاھدالمراكزبھاتقومالتياألبحاثدعم

.المستجد،كورونافیروسمواجھةفياسوان
ونيااللكترالتعلماسالیبواستخدامالكترونیةمنصاتانشاء

لطرقكبديلااللكترونیةواالمتحاناتاالبحاثلمجالواللجوء
التقلیديةالتعلیم

العامةالثانويةلطالبالنھائیةللمراجعةنتثانويةمنصةانشاء

https://thaneduone.emis.gov.eg/
https://go.scientificvisionegy.com/

اجراءات مدينة اسوان للتعلم فى ظل 
فیروس كورونا 



تعلیم ذوى االعاقة فى ظل كورونا 
رغم  العدید من التداعیات  السلبیة  لتعلیم ذوى االعاقة فى ظل كورونا بمصر

اطق عدم مالئمة  العدید من المنصات التعلیمیة  لبعض  الطالب ذوى االعاقة وخاصة فى المن
الفقیرة التى الیتوفر بھا انترنیت  لدى اسر ھؤالء الطالب 

ن الخدمات وغلق المراكز الخاصة بالتعلیم والتأھیل لمنع انتشار الفیروس ادى الى توقف العدید م
االساسیة التى یحتاج الیھا االشخاص ذوى االعاقة 

ولكن مع ھذه التحدیات  استطاع المتخصصون بمجال التنمیة الدامجة 
Community Based Inclusive Development

االستفادة القصوى من قدرات  المتخصصین واسر ذوى االعاقة  وتدریبھم على استخدام
ى لتوفیر التكنولوجیا لتنمیة قدرات ابنائھم فى ظل الجائحة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدن

وسائل التكنولوجیا واالنترنیت لالھالى 
ل مناسبة كما قام المعلمون بمدارس التربیة الخاصة بتوفیر اسالیب متعددة  للتعلم وایجاد وسائ

الداء االمتحان االلكترونى وعمل االبحاث للطالب ذوى االعاقة
وعمل فدیوھات تعلیمیة للطالب واسرھم وتم نشرھا 

عبر صفحات الفیس بك  



كورونا فیروستعلیم الكبار ومحو االمیة  فى ظل تداعیات انتشار

مي بث المواد التعلیمیة المنتجة على الموقع الرس
للھیئة العامة لتعلیم الكبار ومواقع التواصل 

اإلجتماعي تیسیرا على الدارسین؛ لضمان وصول
المواد التعلیمیة بشتى الطرق الممكنة، وتدريب

معلمي محو األمیة عن بعد لفتح فصول محو أمیة 
بإستخدام التكنولوجیا والطرق المناسبة إلعداد 

ح ، ووضع تعلیمات لفت) أون الين(دورس محو األمیة 
د أھم فصول محو األمیة بإستخدام التكنولوجیا وتحدي

.األسالیب التي تتناسب مع الدارسین

 ،استخدام التكنولوجیة الرقمیة في محو األمیة
یمیة إلنتاج مواد تعل) تعلیمیة-فنیة ( وإعداد معايیر 

  TOTتفاعلیة للدارسین بفصول محو األمیة، وتدريب
ولوجیا للمدربین بمجال تعلیم الكبار الستخدام التكن

في تعلیم الكبار



moodleعمل منصة للتعلیم عن بعد على سیرفر الجامعة ومن خالل نظام 
والتي نفذت على مراحل 

تجمیع المحتوى الدراسي من الكلیات كمرحلة 

سواء ألعضاء moodleعمل حسابات على نظام  

يمكن ھیئة التدريس ومعاونیھم أو الطالب، وذلك بھدف الوصول للمرحلة التي
فیھا 

والتعلیم للطالب التفاعل مع أستاذ المقرر من خالل منصة التعلیم اإللكتروني
.عن بعد للجامعة

 حساب  دخول 23500تم  رفع  المقررات الدراسیة عبر المنصة  انشاء
للطالب على المنصة  

المرحلة  االولى

ة المرحلة  الثانی



عقد محاضرات افتراضیة من خالل فديوھات  وبث مباشر  لطالب الجامعة  •
صة عقد امتحانات الكترونیة  وتقديم ابحاث من الطالب  للجامعة  عبر المن•

كل فى مجال تخصصة
ل وفقا لإلجراءات االحترازية التى تتخذھا الجامعة  يتم رش وتعقیم وسائ•

من النقل الخاصة بأعضاء ھیئة التدريس والمعاونین والعاملین بالجامعة ض
.خطة الجامعة في إدارة أزمة فیروس كورونا



 مع تحیات مدينة اسوان

للتواصل 
 *Ghada.abozaid@aswu.edu.eg

m_elsaman2013@yahoo.com
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