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 RUFORUM Webinar Series (2020)الويب روفورم للنقاش عبر سلسلة 

 1 الويبندوة تمهيد ل

 0101يونيو  11التاريخ: 

 "11-كوفيد" اائحةمزمة: استاابة اادة الاامعا  لاألالتعلم من 

 

 9191الخراب الهائل في جميع أنحاء العالم افي أقصر وقت منذ تفشيه في ديسمبر (91-)كوفيدوقد كان مرض كورونا 

انقطاع هائل في جميع مجاالت االقتصاد والعمليات العالمية. كما شهد التعليم  91-في الصين. وقد ظهرت آثار كوفيد

وكانت تؤثرعلى  بلد 971األخرى في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي اغلقت  9191وكبير، بحلول نيسان/أبريل 

 %19في منطقة شبه الصحراء االفريقية قد أثرت على ما يقدر بنحو  مليون متعلم على الصعيد العالمي. 991نحو 

تسبب  جانب  إلى من جميع طالب التعليم العالي كما فرضت البلدان تدابير تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس. الجائحة

الجامعات تعاني من خسائر كبيرة في اإليرادات فيما يتعلق جعلت قد الطالب من الحرم الجامعي  الجائحة فى إخراج 

 الفعاليات.)السكن( والمؤتمرات ونشاط  اإلقامةب

 

وعالوة على ذلك كما اإلغالق وغيرها من التدخالت التي تضطلع بها مختلف الحكومات االفريقية تم تمديدها وتنقيحها، 

كشف تعكس تعطيال للجدول الزمني األكاديمي خلق إمكانيات لتأجيل البرامج األكاديمية و/أو تأخير واألحداث التي تت

العمل "وقت اإلكمال. وهناك أيضا خطر توقيت المركبة التي تقلل أساسا من االتجاه الصعودي المحتمل ألي عودة إلى 

عظم الجامعات متكشاف ترتيبات التعليم البديل. يدعو إلى استجابة فورية من مؤسسات التعليم العالي الس "كالمعتاد

األفريقية وغيرها من مؤسسات التعليم العالي قد نقلت في غضون أيام أو أسابيع عملياتها على االنترنت وعلى الرغم 

هذا الندوة عبر اإلنترنت تجمع بين اداريون الجامعة: مدراء الجامعة ونواب  من أن المستويات مختلفة واالمكانيات.

مديري الجامعة والوكالء وعمداء الكليات ورؤساء آخرون من مؤسسات التعليم العالي للتعلم عن كيفية تمكنها من 

. ومن المأمول أن "لوضع الطبيعي الجديد"امواجهة التحديات المباشرة وكيفية إعادة تحديد منظورطويل األجل في 

ن أجل تعزيز االستجابة الجماعية وكيف يمكن للجامعات أن تؤدي التفاعالت خالل هذه الندوة إلى توافق في اآلراء م

 لموارد.أفضل إستخدام لتستفيد من بعضها البعض بشأن أفضل الممارسات و

 

 9191يونيو  91 التاريخ:

 شرق أفريقيا التوقيت الرسمي 91:11- 90:11 الوا :

 يوغندا –: البروفيسور كرستين درنزوا، مدير جامعة موني، أروا رئيس الالسة
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