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 الملخص

قلل  مؤسسللات التعللليم العللالم ، فلل ن كورونللا   اجتيللا وفي ظلل   .    غير شاملةولو بكفاءة  ،  شاكله لتستمر الحياة  إلى إيجاد حلول لمدائما  يلجأ اإلنسان  

مؤسسللات تعليميللة االنترنت . وق  أولت علل ة سوى الت ريس عن طريق لذلك ناجعا  سبياللم تج  ف،  ق ب يلة للتعليم التقلي ي  ائللبحث عن طرلجأت  

 نطلللقالللذي ا  [عليميللة المفتوحللةالمصادر التب]برنامج يوسم  في تطبيق    الموضوعيتلخص    .خلت  أعوام    منذلهذه الطريقة،    اكبير  افي العالم اهتمام

تلتهللا مبللادرة  عوائق أمللام كلل  النللا    للمأية  ت عو إلى إتاحة العلم وت اول المعلومات دون  . وهي مبادرة  م  1991بودابست عام  من خالل مبادرة  

و حتى اجتماع منظمللة اليونسللك النشاط  م تعاقب االنترنت  عبر وبشك  مجانكافة أعماله التعليمية م، حيث تم نشر 2000 عام معه  مساتشوستس

م تمت التوصللية 2012  و بانعقاد مؤتمر باريس عام.[التعليمية المفتوحة  المصادر]  مصطلح  المجتمعون على استعمالاتفق فيه  وق   م،2002  عام،  

جاد ب ي  للتعللليم المذكور إلى إيالبرنامج يه ف  . [االيسيسكو]تبنته مؤخرا منظمة ق    والمنظمةطرف على اعتماد وتبني هذا البرنامج رسميا من 

وفللق شللروط ، وذلللك منصة االنترنت المستودعات الرقمية  م على على المتنوعة التخصصات دراسية مجانا في  مناهج ، من خالل نشرالتقلي ي  

هذه العم    أق م  ظمة اليونسكو،ومن خالل حضوري لع ة ورش تبنتها من  . ولتوضيح هذا الموضوع بالنسبة لمن لم يسبق له االطالع عليه    بسيطة

 . على المستودع الرقمي للجامعة وإتاحته مجانايمكن إطالقه ، دراسي في علم األدوية  لو يقة وصفية لمنهاج عبارة عن أنموذج  ، وهو

 .دراسي  منهاج و يقة وصفية،مستودعات رقمية ، مصادر تعليمية مفتوحة   :الكلمات المفتاحية
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 Abstract 

 Human beings have always sought solutions to their problems to sustain life, albeit with an in exhaustive 

efficiency. As Corona overran the world, educational institutions had sought alternative methods of traditional 

education, and found no way to do so except by teaching online. Several educational institutions in the world 
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 have paid great attention to this method, years ago. The subject is the application of the program of the ]Open 

Educational sources[ launched through the Budapest Initiative in 1991. The initiative calls for the unhindered 

availability of science and information to all people, followed by the Massachusetts Institute Initiative in 

2000, where all its educational work was published free of charge online and then successively until the 

UNESCO meeting in 2002. The participants agreed to use the term "open educational materials". The 

conference was held in Paris in 2012 and is recommended for the formal adoption and adoption of the 

program by the organization, recently adopted by ISESCO. The program aims to find an alternative to 

traditional education by publishing free curricula in the various disciplines on digital repositories and then on 

the Internet platform, under simple conditions. To illustrate this subject for those who have not already been 

familiar with it. I introduce this paper from my experience through the attending of several workshops adopted 

by UNESCO, which is a model of a descriptive document of a curriculum in pharmacology science, which 

can be released to the university's digital repository and made available free of charge. 

Keywords: Open learning resources, digital repositories, descriptive document, curriculum 

 

 .المقدمة -1

، فالبلل    لتعللليم المفتللو [ا]  عن  محيطة  نتمكن من إعطاء فكرة  لكي  

حيللث ؛ليبيللا أنموذجا  تطور التعليم التقلي ي ، ولنتخذمراح   من تتبع  

ي النصللا النللاني مللن فبع  حصولها على االستقالل  ق  شه ت    أنها

دول  بعلل جعلهللا تتجللاو  ، حلل  ا علميللا كبيللرا   القللرن المنصللرم

 1955  عة بليبيللا عللامجامأول  تمن  هذا الح ث في إنشاء  ي.  المنطقة  

البالد فللي ذلللك   ملك، بمرسوم ملكي نافذ . وق  جع   بم ينة بنغا ي  

تسللميتها بالجامعللة الليبيللة ، كمللا  تتملل و، مقللرا لهللا الوقللت قصللره 

ت كلية واح ة هي كليللة ااداو والتربيللة  وبعلل ها افتتحلل   هاافتتحت ب

ريع ومللع التطللور السلل   .[1]  1960  الجامعة اإلسالمية بالبيضاء عللام

كافللة ، ة فللي المجللاالت  الذي شه ته الللبالد فللي تلللك الحقبلل د  طروالم

  تم إنشاء الع ي  من الكليات الجامعية فللي خاصة    في مجال التعليمو

الذي تللم فيلله فصلل   1973نغا ي وطرابلس حتى جاء عام م ينتي ب

وكليللات ة بطرابلس تحت مسمى جامعللة طرابلس،الكليات المستح  

 يللادة العام ، كما شه ت ب اية ي  جامعة بنغا   بنغا ي فيما بع  باسم

،  للم  للالث جامعللات . أصبح للبالد جامعتين  ع د الجامعات ، حيث  

شللاء وافتتللا  الع يلل  مللن الجامعللات ، ع فللي إنوشللروبع  ذلللك تللم ال

ومن المعلوم أن منظمة التربية والعلوم .  [2]أصبح للبالد الع ي  منهاف

ق  لعبت دورا كبيرا في مسان ة ومساع ة ال ولة   [اليونسكو]والنقافة  

ات في افتتللا  بعلل  الكليللات يات والسبعينيالليبية خالل فترة الستين

ومللن خللالل فللتح ع يلل  .  خالل تلك الفتللرة وبعلل ها    ،  [3]والجامعات

تقلل م ونهللوب الللبالد التللي   الجامعات ح  ت نقلة نوعيللة كبيللرة فللي

اصللة بعلل  تخللريج هللذه خ، الجهلل  والتخلللا ع يلل  السللنين عانللت 

وطاقات كللان لهللا دور فعللال فللي النمللو المجتمعللي   ألطرالجامعات  

مجموعة من الطلبللة   وأوف ،  واالقتصادي وفي شتى مجاالت الحياة  

وبعودتهم    [4]الستكمال دراستهم العليا بالخارج  1961   األوائ  عام

رب الوطن ذلك ساهم مسللاهمة فعالللة فللي نمللو ورقللي وتقلل م إلى أ

التعليمية والعلمية في هذه الجامعات. هذه الزيادة المضطردة   العملية

في افتتللا  الع يلل  مللن الجامعللات ، رغللم قلللة اإلمكانيللات   والسريعة

وضللعا ،  وقلة أعضللاء هي للة التلل ريس  ،  معام  ومواد التشغي   كال

قلل  أدى الميزانيات التي تخصصها ال ولة لهذه الجامعللات كلل  ذلللك  

فمنال جامعة بنغللا ي   ،م الجامعيليإلى ضعا وت ني مخرجات التع

طالللب  15000التي أنش ت في القرن الماضللي صللممت لتسللتوعب 

طالللب   75000في حين أن الع د في الوقت الحالي يفللو   ،  وطالبة  

بين جامعة وأخرى يتأرجح  وبالتالي أصبح مستوى التعليم  .  وطالبة  

 كمللا أن  [6 5]نفسلله  القسللم ، وحتللى فلليخر هي ة ت ريس وآعضو    و

السلللم يس فللي كنيللر مللن األحيللان يتلل رج عبللر عضللو هي للة التلل ر

 ،رقى إلللى المسللتوى العلمللي المطلللووبحوث ال ت نجا   األكاديمي ب

ون وال يعطلل ، كما أن أساتذة الجامعات منشغلون بمهمة نق  المعرفة 

 .[2]أولوية خاصة للبحث العلمي

هللذا و  ،مخرجاتلله  بمعيللةك  هذا كمللا أسلللفنا إلللى تلل ني التعللليم  أدى  

الواقللع جعلل  أمانللة اللجنللة الشللعبية العامللة للتعللليم والبحللث العلمللي 
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ناجعللة وسيلة  ي إيجاد حلول لهذه المشكلة وخلقتفكر ج يا ف  [سابقا] 

من خللالل عقلل  اتفاقيللات ،  لتحسين مستوى التعليم الجامعي في ليبيا  

فللي   فالتجللأت كمللا،  مع مؤسسات لهللا خبللرة واهتمللام بهللذا الجانللب  

والمسللاع ة دائمللا يلل  العللون تقلل م التللي  لسابق إلى منظمة اليونسكو  ا

برنامج ه فه تحسين مستوى لتنفيذ    2005  أبرمت معها اتفاقية عامو

أداء أعضاء هي ة الت ريس بالجامعللات الليبيللة مللن خللالل التخطللي  

الليبيللة والمعاهلل    تللرب  الجامعللات،  إلنشاء شبكة اتصللاالت محليللة  

وتمكين الطالو من االسللتفادة مللن خلل مات الشللبكة   ،العليا ببعضها  

،  [مسللتودعات رقميللة]باإلضللافة إلللى إنشللاء ، العنكبوتيللة ال وليللة 

والطلبللة الليبيللين   ،  [7 8]وتحسين مستوى العللاملين فللي هللذا المجللال  

م فللي اسللتعمال التقنيللة واالنترنللت، استنناءا في تقبلهم ورغبتهليسو  

فمنال أجريت دراسة لم ى تقب  الطلبة في الجامعات الليبيللة للكتللاو 

وتبللين وجللود إقبللال االلكتروني في مللادتي الرياضلليات واإلحصللاء  

، كمللا   [9]يجابية عالية الستعمال الكتاو االلكترونيوتقب  كبيرين وإ

التللي أجريللت علللى  كال راسللة،  م هذا البرنللامج  أجريت دراسة لتقوي

، جامعة بنغا يالت ريس والطالو في كلية التمري  ب  أعضاء هي ة

الطلبة وأعضاء هي ة الت ريس ل يهم رغبللة فللي أن  النتائج  وأظهرت  

النجللا  لم يكتب  ولكن  .  [10]استعمال االنترنت في عمليات الت ريس  

عن ما فكرت أمانللة اللجنللة   2010  التجربة حتى عام  هذهاالنتشار لو

ب عللادة الكللرة وعقلل    [سللابقا]الشعبية للتعليم العالي والبحث العلمللي  

؛ لحللث الجامعللات الليبيللة علللى تطبيللق اتفاقية مع منظمة اليونسللكو  

المصللادر التعليميللة المفتوحللة والمسللتودعات ]و    برنامج ما يعرف

 يهللاتفعليللتم  ولم  ،    كذلكاالنتشار  النجا  والتي لم يكتب لها    [الرقمية

ظللروف لكللن    مللن ج يلل ،  إعللادة تفعيلهللا  حيث تم  2012  في عام  إال

 إال فللي عللام  فعليللارنللامج  البالد حالللت دون البلل ء فللي تنفيللذ هللذا الب

نظرا لشعور ،  بمبادرة من و ارة التعليم بالحكومة المؤقتة  و  2016

 بأهمية تطوير هذا القطاع. القائمين على التعليم العالي

جللودة واعتمللاد لالتقرير الصادر عن المركللز الللوطني لوق  أوضح   

 عللامالليبيللة الجامعات الحكوميللة ة في ت ريبيالمؤسسات التعليمية وال

غير قللادرة علللى مواكبللة التغييللرات التللي جامعات  ال  هذهأن    2013

ء البلل دفع إلللى    وهو ما     [11]ح  ت على مستوى احتياجات المجتمع

تنظلليم أول ورشللة عملل  بهللذا من خالل  ،في التنفيذ الفعلي لالتفاقية  

اءات للللتلتها الع يلل  مللن اللقباألردن  م      04/2016   الخصوص في

حيللث ،بتللونس    2017/  11خ  للللبتاري  رها  لللللحتى كان آخوالورش،  

 : عن هذه اللقاءات والورش مجموعة من التوصيات نذكر منها نتج

 لمصلللادر التعليميلللة المفتوحلللة ا بللل دارةمكاتلللب تخلللتص  إنشلللاء -

 .دعات الرقمية يتبع وكي  الشؤون العلمية بالجامعةووالمست

هذا البرنامج بخبراء المصادر التعليمية المفتوحة   تسمية منخرطي  -

 .والمستودعات الرقمية

 . مستودعات رقمية في ك  الجامعات الليبية إنشاءالعم  على  -

التعليميللة المفتوحللة برنللامج المصللادر فللي تنفيللذ التفكيللر  نعلمللا بللأ

التللي تمللت بمبللادرة بودابسللت    1991عللام  بلل أ  في العالم ق   تاريخيا  

،   [12]ال عوة فيها إلى إتاحللة العلللم وتلل اول المعلومللات دون عوائللق

ن معهلل  ماساسوتشللي عنلل ما أعللل  2000 واسللتمر العملل  حتللى عللام

كافة األعمال العلميللة الخاصللة بلله علللى الشللبكة األمريكي عن نشر  

 حتللى عللام  الى النشللاط فللي هللذا المجللالتللم تللو،  العنكبوتية ال ولية   

 تم االتفا  فيه علللى إطللال بانعقاد اجتماع لمنظمة اليونسكو    2002

تللم ، هللذا البرنللامج علللى  [المصللادر التعليميللة المفتوحللة]مصللطلح 

الللورش واللقللاءات والمللؤتمرات توالت بع  هذا االجتماع ع ي  مللن  

وحضللره وفلل    2017خرها المؤتمر الذي عق  ب ولة سلللوفينيا  كان آ

 .من ليبيا 

يبللين آليللة تطبيللق برنللامج المصللادر التعليميللة  [1]الشللك  رقللم 

 المفتوحة والمستودعات الرقمية.
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إلللى دعللم   [ادر التعليمية المفتوحة فللي ليبيللامشروع المص]  يه فو  

 ن خالل :م، وهن سته إداريا سين جودة التعليم العاليتحو

في   تحلي  أوضاع استخ امات ق رات المصادر التعليمية المفتوحة  -

 .خاص على التعليم العالي بشك  تركيز وال الليبي،النظام التعليمي 

اللل عم والمناصللرة لضللمان نشللر الللوعي بالمصللادر التعليميللة  -

المفتوحللة علللى نطللا  واسللع بللين صللناع القللرار علللى المسللتويات 

التعلللليم العلللالي،  واطلللريلللة، ومؤسسلللات التعلللليم العلللالي، الحكوم

 .وأصحاو المصلحة ااخرين في القطاع التربوي   والطالو،

التعللليم العللالي فللي اسللتخ ام المصللادر التعليميللة   بناء ق رات أطر  -

المفتوحللة وإعللادة اسللتخ امها ومشللاركتها فللي مجللال ممارسللاتهم 

 .المهنية 

ر قطللاع التعللليم العللالي الليبية ألط  ع الممارسة المهنيةإنشاء مجتم  -

هللذا بالتركيز علللى اسللتخ ام المصللادر التعليميللة المفتوحللة لصللالح  

 .التعليم 

مسللتودعات رقميللة فللي كلل  الجامعللات   وإنشللاء  تأسلليسالب ء فللي    -

ن المشللروع هللو تزويلل  ملل  ن الهلل ف األساسلليمللع العلللم بللأ  الليبيللة

المعللارف والمهللارات الال مللة إلحلل اث تطللور المستفي ين الليبيين ب

كبير ومست ام في اسللتخ ام المصللادر التعليميللة المفتوحللة مللن اجلل  

 .[13]دعم جودة التعلم والتعليم في مؤسسات التعليم العالي الليبية 

 .مشكلة البحث -2

ما يسمى بالكورونللا التللي    تتلخص مشكلة البحث في  ظهور جائحة

جعلتنا ي ية في الم ار  والجامعات ، والتقلت العملية التعليمية  عطل

ال راسة ا هي  ب ي  ، فكانت إح ى الحلول الناجحة لهنبحث عن ح   

الللذي   [امج المصللادر التعليميللة المفتوحللةبرن]تمن  في  عن بع  . وت

 بالتفصي  في هذا البحث . سنتعرب له

 .البحث فرضيات -3

 :النق  التالية في ا نجمله 

والمسللتودعات   المصادر التعليمية المفتوحة]  تنفيذ برنامجرتب   ي_   

 .في ليبيا بمستوى وعي ورغبة المسؤولين في ذلك [الرقمية

باسللتعمال ال راسللة الراهنة  لهذه اإلشكالية    ح  ناجع_ يمكن وضع   

 .  يةالشبكة ال ولية العنكبوت المصادر التعليمية عبربع  ، عن  

ميزانيللة متخصصين محنكين وجود البرنامج ويحتاج تطبيق هذا  _   

 .البنيان والمقاص  قويمة  [هن رة]هن سة إدارية و كافية ،

 .مجتمع البحث

كالملل ار  ،  ي مجتمللع تعليمللي  أتطبيق هذا البرنامج علللى    مكني   

 .والمعاه  وك  المؤسسات التعليمية في ليبيا وفي ك  دول العالم 

 .أهمية البحث -4

متا  للجميع يمكللن ة هذا البحث في إيجاد ب ي  ناجح ،  تتلخص أهمي

بلل ل العمليللة التعليميللة التقلي يللة عن بع   استغالله في عملية التعليم   

  .في الفصول والقاعات ال راسية 

 

 



 

 
214 

 

 ........المصادر التعليمية   – محمد  218-210صفحات    للعلوم اإلنسانية  مجلة كلية الكوت الجامعة

 .البحثاله ف من  -5 

المتح  للة   ، أفللادت  من خالل حضوري ورش عم  هللذا المشللروع  

علللى المشللروع فللي الورشللة النانيللة المشرفة  باسم منظمة اليونسكو  

ة نلله إن لللم تواكللب الجامعللات الليبيللة برنللامج المصللادر التعليميلل أ

ن مسللتوى التعللليم العللالي  فللي ليبيللا ، ف المفتوحة باإلفادة واالستفادة

 . [13]سيكون خالل العقود القادمة في مؤخرة دول العالم 

ت أن من هذا المنطلق ومن خالل اسللتفادتي مللن هللذا البرنللامج رأيلل 

المصادر التعليمية   مص ر تعليمي مفتو   بعنوانعن    أشارك ببحث

  األدويللةعلللم  منهللاجالمفتوحللة والمسللتودعات الرقميللة فللي ليبيللا 

دراسي إلطالقلله   لمنهاجإع اد و يقة وصفية    بآليةللتعريا    أنموذجا

               يةامعة وإتاحته على الشبكة العنكبوتبالمستودع الرقمي للج

 .اإلطار النظري للبحث -6

بعلل  ال راسللات السللابقة فللي هللذا   نللالعمللنظري  إلطار ايعانق ا   

لتي تطرقت إلى التعليم إلى  ال راسة اهنا .نشير المتخصص  مجال  ال

هميللة  ، من حيث المفللاهيم والمجللاالت واألالمفتو  والتعليم عن بع   

هللا ، وكللذلك ورشللة العملل  التللي أشللرقت علي[14]  في العللالم العربللي

علل اد لعلللوم ، وقلل  اسللته فت إالنقافللة واالمنظمللة العربيللة للتربيللة و

،   [15]وت ريب العاملين في مجال التعليم عن بعلل  والتعللليم المفتللو   

كمللا هلل فت دراسللة أخللرى إلللى البحللث العلمللي واسللتخ ام مصللادر 

 .[16]المعلومات التقلي ية وااللكترونية دراسة مقارنة 

خذ مة لألمهالكتاو الذي تناول المبررات النج  أيضا في هذا النحو   

وكذلك ال راسللة التللي ،[  17]   بنظام التعليم عن بع  في الوطن العربي

لللى تطبيقللات تقانللة المعلومللات واالتصللاالت فللي اللل ول تطرقللت إ

وكذلك ال راسة التي تناولللت التعللليم االلكترونللي بللين ،    [18]العربية  

لللى نلل وة م رسللة ج البحللث المقلل م إلوعللا، [19]الحاضللر والمسللتقب  

الملك سعود بالسعودية تطوير طريقللة المحاضللرة   المستقب  بجامعة

 والبحث المق م،[  20]في التعليم الجامعي باستخ ام التعليم االلكتروني  

العربي بعنللوان   التربيةللقاء ال وري الناني للمجلس التنفيذي لمكتب  

 . [21]التطبيق إلىالتعلم االلكتروني من التخطي   

 

 

 

 .البحث ح ود -7

ب  بالعللام الجللامعي الللراهن الللذي تللرت :الزمنيللةالحلل ود  .1

فللي علللم األدويللة   المضللادات الحيويللة  منهللاج]يطبق فيه  

           .[نالنة بكليات الطب البشريطلبة السنة الل

فللي   كليات الطللب البشللري  احيأيعانق   الح ود المكانية: .2

 ليبيا التي ترتب  باستعمال هذا المنهاج .

 .ال راسي  رتوصيا المقر  -8

المضادات الحيوية لطرحه علللى منصللة   و يقة وصفية لمنهاج  -1.8

 المستودع الرقمي  م على المشاع اإلب اعي 

 تتضمن الو يقة الوصفية للمقرر ما يلي :و

المضللادات الحيويللة   نموذج و يقة وصللفية لمنهللاج]اسم المنهاج    -1

 .[إلطالقه على منصة المشاع اإلب اعي

 .رقم المنهاج -2

 .لطلبة السنة النالنة بكليات الطب البشريي ر  المنهاج   -3

فصلل  دراسللي واحلل  مللع ]ال راسللي    الزمن المح د لهذا المنهاج  -4

سللاعات   4إجراء االمتحانللات النصللفية والنهائيللة والعملللي وبواقللع  

  [أسبوعيا

 المحتوى العام للمنهاج -2.8

 مق مة عامة -1

 مق مة على المضادات الحيوية -2

سيفالوسبورين   المختلفة،  بأنواعهالبنسلين  ]منبطات ج ار الخلية    -3

 .[منبطات حلقة بيتا الكتام  المختلفة، بأنواعه

 .منبطات غشاء الخلية -4

 .DNAمنبطات تخليق الحم  النووي  -5

 .منبطات تخليق البروتين -6

 .والجذامعالج ال رن  أدويةمن   أخرىمنبطات تشتغ  باليات  -7

 .[Syllabus] المنهاج -8
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Nr  Topic  Objective  Instruction Mode  Assessment  Hr 

1-  Introduction to  

Pharmacology  

General Idea  PP Lecture , Instruction 

for using Text book, 

Martendail, 

Pharmacopeia  

Class discussion  4  

2-  Introduction to 

Antibiotics  

General Idea  PP Lecture   Class discussion  4  

3-  Penicillin  Penicillin-

structure , 

mechanism ,use, 

se  

PP lecture, images  Class  discussion  4  

4-  Cephalosporin  Cephalosporin - //  //                       //  Lab, cases pt. to 

be treated with 

AB  

4  

5-  A Typical β-

Lactam  ring 

AB  

A Typical           

//  

PP Lecture  Discussion  4  

6-  Cell 

membrane 

inhibitors  

Cell membrane    

//  

PP Lecture with images  Visit the 

Pharmacy  

4  

7-  DNA 

Synthesis 

Inhibitors  

DNA  inhi.       //  

                 

//                          //  //                  //  4  

8-  Protein 

Synthesis  Inh.  

Protein inhi.        

//                 

//                              //  //                       //  4  

9-  Clindamycin  Clindamycin        //                           //  Med year 4  
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متضمنة االسم النال ي، ال رجة العلمية ،تاريخ ]  السيرة الذاتية  -3.8

والبريلل    يفللة وال رجللة العلميللة ،رقللم الهللاتا،الوظ  ومكان الملليالد،

 .[االلكتروني مع صورة شخصية

 .المؤهالت والشهادات العلمية -

واألعمللال   الوظائا التي تقللل ها واللجللان المنخللرط فيهللا -

 .التي قام بها

 .األبحاث وورش العم  العلمية التي قام بها -

 .أي نشاطات أخرى -

 Englishاالنجليزية /  اللغة هي اللغة التي سيق م بها المنهاج  -4.8

Language. 

المهارات والمعلومات التي يجب أن يكللون الطالللب ململلا بهللا   -5.8

 . ومتمكنا منها

 دراسة علم األحياء بصفة عامة واألحياء ال قيقة بصفة خاصللة  -1

Biology and Microbiology. 

 .Pharmacology دراسة علم األدوية العام   -2

 .Biochemistry الكيمياء الحيوية   دراسة مناهج -3

 . Pathology علم األمراب  دراسة مناهج -4

 المنهاج .صاحب الجانب النظري من هذا ما يجب أن ي -6.8

جانب عملي لحاالت مرضللية يللتمكن   أن يصاحب هذا المنهاج  يجب

مللن خالللله الطالللب وصللا المضللادات الحيويللة لللبع  حللاالت 

 .األمراب التي تسببها البكتريا بمختلا أنواعها 

هللذا دراسللة يحصلل  عليهللا الطالللب مللن االسللتفادة التللي مللا  -7.8

 المنهاج ؟

خذ فكرة جي ة ن الطالب ق  أيكومن خالل دراسة هذا المنهاج س  -1 

عللن المضللادات الحيويللة مللن حيللث جرعاتهللا ومضللارها الجانبيللة 

واسللتعماالتها وقللادر علللى وصللفها لعللالج بعلل  األمللراب التللي 

تسببها البكتريللا خاصللة المضللادات الحيويللة التللي لهللا طيللا واسللع 

Broad Spectrum Antibiotics. 

يوية على السللاحة يمكن للطالب متابعة مستج ات المضادات الح  -2

 .العلمية العالمية

يتعللرف الطالللب علللى الميكانيكيللة التللي تشللتغ  بهللا المضللادات  -3

الحيوية وبالتالي يمكن له التفكير في إيجاد ميكانيكيات ج ي ة لعملها 

. 

 .ق امتصاصها وتو يعها وايضها وإخراجهاائيتعرف على طر -4

 

//  Exam,MCQ 

10-  Aminoglycosi

de  

Aninoglycoside      //                           //   //                 4  

11-  Drugs used in 

TB and 

Leprosy  

Use, dose , 

mechanism, se…  

PP Lecture and images   Class discussion  4  

12-  Final Exam 

written,oral and 

Lab. cases  

assessment 
  

4  
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 :ت ريس هذا المنهاج  عملة  في ق المستائالطر -1.7.8 

ئي مللع الشللر  علللى اللوحللة اسللتعمال عللارب البيانللات الضللو -1

 .[السبورة]

ادات الحيويللة  يللارة مي انيللة للصللي لية للتعللرف علللى المضلل  -2

 .نيةوأشكالها الصي ال

منلل  اختبللار حساسللية البكتريللا للمضللاد   ةالعمليلل ال رو   إجراء    -3

 .الحيوي عن طريق المزرعة

إعطاء حاالت إلصابات بالخمج البكتيري وعالجها بالمضللادات   -4

 .الحيوية المناسبة

 ائق المستخ مة في تقويم المنهج.الطر-8.8

تحتللوي علللى أسلل لة تحتللاج إجاباتهللا  امتحانللات نصللفية كتابيللة -1

 .للشر  سواء لل رو  النظرية أو العملية

امتحانلللات نهائيلللة نظريلللة وهلللي عبلللارة علللن اختلللر اإلجابلللة  -2

 .الصحيحة

وهي عبارة عللن حللاالت مرضللية سللببها   ةامتحانات نهائية عملي  -3

 .البكتريا وعلى الطالب اختيار المضاد الحيوي المناسب

 .امتحانات نهاية المنهاج الشفوي -4

اإلذن باالسللللتعمال ] التلللرخيص الممنلللو  لهللللذا المنهلللاج - 9.8

 .[CCمعنى  والتصرف مع ذكر مؤلا العم 

 .بالكام  إلطالقه على المنصة المنهاجتنفيذ    -10.8

كامال بالمستودع الرقمللي للجامعللة والللذي بلل وره   يتم إنزال المنهاج

 .سوف يقوم بنشره في منصة المشاع اإلب اعي ال ولي

 .المصادر المأخوذ منها العم  -11.8

مللع اإلشللارة إلللى اسللم  excel / يتم حفظ المصادر في ملا اإلكس 

 ورخصة العم .اسم الناشر الموضوع، المص ر،  

 

 

 ،الخالصة - 9

عللن كيفيللة تحضللير و يقللة وصللفية إعطللاء فكللرة  حاول هذا العملل   

لللى منصللة المسللتودع الرقمللي دراسللي يمكللن إطالقلله ع لمللنهج

ي علللى منصللة المشللاع  اإلبلل اعي اللل ول  للمالليبيللة ،  بالجامعللات

  . بالمنتج العلمي لها على الساحة ال ولية لمشاركة هذه الجامعات

 .التوصيات -10

نشللر  قافللة المصللادر التعليميللة المفتوحللة علللى مسللتوى كلل   -1

 .الجامعات الليبية

الليبيللة  إنشاء مكاتب للمصادر التعليمية المفتوحة بك  الجامعللات   -2

 .الشأنتطبيقا للقرار الصادر بهذا 

ضرورة اإلسراع فللي إنشللاء المسللتودعات الرقميللة بالجامعللات   -3

 .الليبية وربطها يبعضها 

 المراجع  -11

-1955تاريخ الجامعة الليبية  كتاو من    "  سالم عمر الكبتي    -[1] 

 .2011ال ار العربية للعلوم ،"1973

التعللليم العللالي والتنميللة فللي ليبيللا  "مصللطفى عمللر التيللر ،  -[2] 

تعليم العللالي والتنميللة فللي ن وة ال  –  " د االلتواءاتنموذج الخ  متع

 .دار الكتاو الوطنية بنغا ي2007ليبيا. 

اقللع و" سللتراتيجيات ،الليبيللة للسياسللات واال تقريللر المنظمللة -[3] 

 196 2016-195" . صالتعللللللللليم العللللللللالي فللللللللي ليبيللللللللا

www.loopsresearch.org. 

" هلل ر ة فللي السياسللة والتللاريخ" ،الصللاد  محملل  الشللكري -[4] 

  .2006  الحلقة النانية  الجزء الناني  

" يبيللالمحللات عللن التعللليم فللي ل" صللالح محملل  ابللوغريس ، -[5] 

 http://uot.edu.ly. 2011طرابلس  منشورات جامعة ،

العللالي فللي ليبيللا الواقللع  التعللليم "فللرج ابللوبكر المبللروك  -[6] 

المركللز 72 -68ص      ، مجلة شؤون ليبية ،الع د الساد ،"واألفا 

 .2017ألمغاربي لألبحاث حول ليبيا

Hamdy  A. ," ICT in education in Libya ,Country 

Report". Retrieved,  vol. .6 :P-10 - [7] 

http://www.loopsresearch.org/
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 Rhema A. I. Miliszewka , Twards e-learning in 

higher education in Libya ,issues - [8] 

  in information science and information 

technology, ,vol.7 no. [1]: P 423,  2010                   

  

Smeda A. M. ,MF. et.al. "Factors affecting e-Book 

adoption amongst Mathematic- [9] 

and Statistics Students at Universities in Libya, A 

structural equation modeling Approach, JEe-B,e-

Mon e-learning",. Vo. [5],P 237, 2015                    

                         

Contreras, J. and. M. , " Assessment in e-Learning 

environment readiness of Te -- [10]  

aching Staff, Administrators, and Students of 

Faculty of Nursing-Benghazi Uni", I. Journal of 

the Computer, the Internet and Management, vol. 

23[1] p. 53-58. 2015 

التعللليم الجللامعي إصللال  منظومللة "  حسللين مللرجين  -[11] 

مجلللة األكاديميللة للعلللوم  ،"حكللومي فللي ليبيللا الواقللع والمسللتقب ال

 .2015، [9]ع د، ال اإلنسانية واالجتماعية 

ع مقتر  إنشللاء المسللتود"  ،عب  العزيز بن ابراهيم العمران  -[12] 

عمللادة  ،المملكللة السللعودية  "الرقمللي المؤسسللي لجامعللة المجمعللة

 2011 .شؤون المكتبات بالجامعة

االجتمللاع االسللتهاللي وورشللة العملل  التخطيطيللة بشللان  -[13] 

المشللروع الللوطني "]         فللي ليبيللا ،المصادر التعليمية المفتوحة  

لبنللاء قلل رات التعللليم العللالي فللي مجللال تكنولوجيللا المعلومللات 

 .2016 عمان االردن/  10[ "واالتصاالت لليبيا

فنتو  و التعليم عن بع  مفاهيملله التعليم الم"   ياو عيوش   –[14] 

المنظمة العربية للتربيللة و النقافللة    "لعالم العربيلمجاالته أهميته    ،

مجال التعليم ة للقيادات العربية العاملة في  ال ورة الت ريبي  .و العلوم  

 .2000 –عمان األردن  -المفتو  و التعليم عن بع  

ن في مجللال التعللليم إع اد و ت ريب العاملي"   يعقوو نشوان  -[15] 

المنظمللة العربيللة للتربيللة و النقافللة و      "عن بع  و التعللليم المفتللو 

 –تللونس    –ورشللة العملل  العربيللة حللول التعللليم عللن بعلل     –العلوم  

 م .2001

البحلللث العلملللي و اسلللتخ ام مصلللادر "  علللامر قنللل يلي  –[16] 

 /عملللان   البلللا وري دار    "المعلوملللات التقلي يلللة و االلكترونيلللة

 .2002  338ص    األردن

فللي مبررات األخذ بنظم التعليم عن بع   " السن عب  العزيز    -[17] 

 2007 ،18 "ص 1996  الوطن العربي

ات و االتصللاالت تطبيقللات تقانللة المعلوملل " رأفت رضوان  -[18] 

 جلللة العربيللة للعلللوم و المعلومللات ،الم  "الكسللو  في اللل ول العربيللة

 . 2003يونيو/ 1الع د 

التعليم االلكتروني بللين الحاضللر و "   أحم  محم  العنزاوي    -[19]

 .2008  المؤسسة العامة للت ريب التقني و المهني  "المستقب 

تطللوير طريقللة المحاضللرة فللي "   هيفاء بنت فه  المبيريللك  -[20] 

   "التعليم الجامعي باستخ ام التعليم اإللكترونللي مللع نمللوذج مقتللر 

ورقلللة عمللل  مق ملللة إللللى نللل وة م رسلللة المسلللتقب  فلللي الفتلللرة 

 ه .1423ود ه جامعة الملك سع 1423/08/17-16

التعلم اإللكترونللي مللن   ]ه  1425]محم  محمود  من ورة و    -]21]  

ال وري النللاني ألعضللاء ورقة مق مة للقاء       "التخطي  إلى التطبيق

المنعقلل  بلل بي فللي دولللة لمكتللب التربيللة العربللي المجلللس التنفيللذي 

 .م 2004مايو  26اإلمارات العربية المتح ة 


