
املبادرة الليبية
للتعليم اإللكتروني



من نحن
[التعليم ] منظمة تعليمية غير حكومية تعمل ىلع تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة •
2016و سجلت قانونيًا كأحد منظمات املجتمع املدني يف أواخر 2013تأسست املنظمة عام •

أهدافنا
تطوير التعليم باملؤسسات و إدخال التكنولوجيا•
توعية الشرائح املجتمعية كون التعليم أولوية•
تأهيل املعلمين و الطالب و أولياء األمور و تدريبهم•

رؤيتنا
2020تقديم نموذج لعملية تعليمية مكتملة بحلول عام •

القيم اإلنسانية
التعاون و روح الفريق الواحد•
بينهااستثمار األفكار الشبابية و التوفيق•
التعليمالريادة الشبابية يف تطوير •



أولوية_التعليم#
#4



إن املبادرة فكرة و األفكار اجليدة ال متوت



مشاريعنا



يةاملكتبة اإللكترون
لطالب املدارس



دليل املدارس



نيةاملكتبة اإللكترو
الجامعاتلطالب 



ممشروع تطوير التعلي
باملدارس الليبية



نشاطاتنا



2015
اإلنضمام ملبادرة نورني لعودة الدراسة ببنغازي



2016
أول ورش العمل يف مجال التعليم اإللكتروني



2017
ياندوة بماليزيا حول معوقات تطوير التعليم يف ليب



2017
زيإطالق املكتبة اإللكترونية لكلية الهندسة جامعة بنغا



2017
غازيإطالق املكتبة اإللكترونية لكلية تقنية املعلومات جامعة بن



2017
الزاوية-ورش عمل منهجية مجانية لطالب الثانوية 



2017
بنغازي-ورش عمل منهجية مجانية لطالب الثانوية 



2017
طرابلس-ورش عمل منهجية مجانية لطالب الثانوية 



اإلحصائيات



+35
معلم و معلمة متعاونة 

من مختلف أنحاء ليبيا

+90,000
طالب باملرحلة الثانوية
مستفيد من الخدمات

90
طالب و طالبة مستهدفون 

بمشروع تطوير التعليم 
باملدارس الليبية

4
جامعات ، كليات داخل و خارج 
بنغازي تستفيد من الخدمات



#1
املنظمة الوحيدة التي 
تعمل يف مجال التعليم

بفاعلية يف بنغازي

+2,000
طالب مستفيد من ورش 

العمل السنوية

#1
أفضل مشروع تعليمي 
ىلع مستوى بلدية 

2016بنغازي عام 

+40
متطوع و متطوعة من داخل

و خارج دولة ليبيا



مشروعنا األساسي



2017
أول منظمة غير حكومية تطلق 
مشروع واقعي لتطوير التعليم 

باملدارس الحكومية يف ليبيا



2017
تركيب إنترنت عالي السرعة ألول مرة يف مدرسة عامة



2017
تركيب إنترنت عالي السرعة ألول مرة يف مدرسة عامة



2017
إعتماد خطة العمل من إدارة املدرسة و عرضها ىلع املعلمات



2017
برمجة ألول مرة بمدرسة حكومية _ساعة#أول نشاط تكنولوجي 







2017
إجتماع ببلدية بنغازي و مسؤول تعليم بنغازي بشأن املشروع



2017
أجواء تدريب املعلمين



2017
أجواء تدريب املعلمين







2018
زياإنطالق البرنامج التدريبي للمعلمات ألول مرة بمحاضرات من مالي



إطالالالق أول خدمالالة
تقنيالالالالالالالالالة إلدارة

و متابعة املالدارس 
يًاالحكومية إلكترون



درةة  كيف ميكن ضمان املتابعة و اإلتصال املستمر بني املعلم و طالبه خارج امل

يمتلك هاتف شخصي

52     %
لديهم أجهزة 

ذكية

يمتلك الوصول

8    %
لديهم 
حاسوب

الوصول لالنترنت

72  %
لديهم الوصول إنترنت

آمن فى املنزلانترنت |مانحتاجه 

21%

79%

يف املدرةة يف املزنل

(خلا...مثل املواد واملعلمني)على تواصل الطالب مع مكونات املشروع املتنوعة اإلعتماد •

.ة عرب احلواةيب واهلواتف الذكي(  االنترنت)يتطلب إمتالك وةائل االتصال مثل هذا •

الوصول لالنترنت

28%
ليس لديهم الوصول 

لإلنترنت

نعمللل مللن خللالل املشللروع •

علللللى تللللوف  الوصللللول 

لإلنترنللللللت ملسللللللت  يه

اإلنترنللت انملللن ةللليكون •

متاح للكل عللى دلد ةلوا 



عروض مرئيالة مشالوقة 
فللمواد الدراسية للصال

الخالالامس مالالن مرحلالالة 
التعلالالالاليم األساسالالالالي



2018
لطالء الفصول املستهدفة باملشروع بدعم من مؤسسة بنغازي األم



فريقنا



عوام زياد عبدالنبي
عضو الفريق اإلداري للمنظمة
كلية الهندسة جامعة بنغازي

رضا عمر اللبار
عضو الفريق اإلداري للمنظمة

كلية تقنية املعلومات جامعة بنغازي

عبداملعز  علي عبداملالك
عضو الفريق اإلداري للمنظمة 

ةكلية الطب البشري بالجامعة الدولي

عبدالله سالم الفليليح
عضو الفريق اإلداري للمنظمة
كلية الهندسة جامعة بنغازي

سليمان أحمد الرويمي
الفريق اإلداري للمنظمةعضو 

طرابلسكلية الهندسة جامعة 



اللجنة اإلستشارية



أحمد عبدالرحمن الوايف
بويالجانب التر–اللجنة اإلستشارية للمنظمة 

وحدة املنظومة بديوان التعليم بنغازي

أحالم خليفة امليالدي
ربويالجانب الت–للمنظمة اإلستشارية اللجنة 

ةسوق الجمع-مشروع الفصول اإللكترونية  

عالء الدين املنصوري
الجانب العلمي–اإلستشارية اللجنة 

باحث أكاديمي و مدرس بماليزيا

زياد عوام عبدالنبي
يالجانب التخطيط-اإلستشارية اللجنة 

عضو هيئة تدريس بالجامعة الدولية

صالحة صالح بوحلفاية
ربويالجانب الت–اللجنة اإلستشارية للمنظمة 

التفتيش التربوي بنغازي مكتب السالوي


