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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انراتع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 () اجملهد انثانج()  2020كانون االول  16-17

 

 االنكرتوني وواجثاته  طانة )املتعهم( آداب ان

 دراسة مقارنة

 أ.د. ناىزة مصيخ حدغ

 جامعة واسط / كمية التخبية االساسية

   ممخز البحث

يشبغي عميو االخح وااللتدام بيا وىػ حجد الفقياء صفاتا وآدابا لمستعمع ــ في الػاقع الحزػري ــ    
التي وضعيا القخآن الكخيع والدشة الشبػية الذخيفة لقػاعج يصمب العمع ، استشجت في اصػليا عمى ا

ذلظ و عمييا ، استشجت ، دون السداس باالسذ التي ... ثع تصػرت عبخ الحقب الدمشية 
 العالع االسالمي  .في مغ االجيال كل جيل حال مسدتججات التي يقتزييا واقع ل

ن صغارا وكبارا ، الشيزة الحزارية ػ وكان مغ نتاج تمظ االخالقيات التي التدم بيا الستعمس  
العجد الكبيخ مغ العمساء ، والستسثمة بالتي حسل مذعميا السدمسيغ لقخون عجة وبيا سادوا العالع 

جدء كبيخ مشيا بدبب  ضاعتي لشتاجات الفكخية الفي مختمف العمػم والفشػن ، والكع اليائل مغ ا
 الطخوف الدياسية السزصخبة التي واجييا العالسيغ العخبي واالسالمي .

ان ما يذيجه العالع في ضل التحجيات الحكيكية التي يػاجييا مغ انتذار لػباء كػرونا تجعل   
التعميع متعاير معيا ال سيسا في مجال التعميع ، إذ اقتزت الزخورة استخجام لاالخح باالسباب 

االلكتخوني ، ال شظ في ان تبشي ىحا الشػع مغ التعميع يتصمب وضع اسذ ججيجة آلداب الصالب 
 وواجباتو االفتخاضية. 

الخالقيات االفتخاضية التي يدبغيا ىحا لتمظ انحاول في ىحا البحث استششباط رؤى مدتقبمية   
قارنة بيغ االخالقيات التي التدم بيا الشػع مغ التعميع  االلكتخوني عمى الستعمسيغ ، مغ خالل الس
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الخالقيات الستعمسيغ االفتخاضي شالب العمع في عرخ الشيزة الحزارية وبيغ الػاقع الفعمي 
وما سيتسخس عغ ذلظ مغ تحجيات حكيكية لمػاقع التخبػي ـ االجتساعي ، وذلظ مغ خالل 

 االجابة عغ عجة تداؤالت مشيا : 

اللكتخوني في الػقت الحاضخ ، وضع آداب ججيجة لمستعمسيغ ، ــــ ىل تدتجعي حاجة التعميع ا
مشطسات عالسية وقج تكػن الحكػمات بجعع مغ التخبػيػن ام ومغ الحي يتػلى وضعيا الفقياء 

 تتػلى صياغتيا وفخضيا دون ان تكػن لمحكػمات دور ؟ 

ـــــ ما ىي صفات الصالب االلكتخوني في السحاضخة االفتخاضية وما ىي الكيفية التي يتع التعامل 
 بيا مع السادة العمسية ، وكحلظ الػاجبات السشاشة بو ؟  

وواجباتيا في السحاضخة االفتخاضية او تفخض آدابا اخخى )الستعمسة( ــــ ىل تختمف آداب الصالبة 
وفقا لمػاقع االجتساعي ـ الثقافي في السجتسع العخاقي وتعاشيو مع الشداء ام ان اآلداب والػاجبات 

 . جسيع الصالب ) ذكػرا واناث (  تشصبق عمى 

اعادة نطخ شاممة يا يشبغي فيال شظ في ان السخحمة القادمة ، بعج انتياء محشة وباء كػرونا ،   
في اسذ التعميع الجامعي االلكتخوني وآدابو لسػاكبة التصػر العمسي ـ التقشي الحي يذيجه العالع ـ 

 . والحي يجب ان يكػن متػائسا مع الػاقع االجتساعي ـ الثقافي 
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 المقدمة

كثيخة ىي التحجيات التي واجيت البذخية جسعاء مشيا الصبيعية كالدالزل والبخاكيغ والعػاصف   
..الخ او التي يتجخل االندان في صشعيا كالحخوب والجمار الحي تخمفو بكل اصشافيا والفتغ ..  

  إذالن مدبباتيا )الفيخوسات( ال تخى بالعيغ السجخدة ،لكغ تبقى االوبئة ىي التحجي االعطع 
 وشعػبا  قررا محدنة عغ اوبئة اصابت دوالفزال عغ العالسي ريخ االسالمي اتالفي ردت و 

ويبقى التحجي في كيفية السػاجية  ضعف تأثيخىا ..وانتيت ،ثع يا وافشت الكثيخ مشوانيكتيا 
بتمظ تأثخ انطسة التعميع ت، إذ  ةـ التعميسي ةالعمسيابخزىا و جػانبيا بكافة لتحقيق استسخارية الحياة 

  .سػاء الجاخمية او الخارجية التحجيات 

ان سخعة انتذار الػباء وتأثيخه الكبيخ عمى حياة الشاس والتيػيل والتخػيف الكبيخيغ المحيغ رافقا   
سعى اغمبيا لمتعاير مع حيث ، كل دول العالع في انتذاره خمق حالة مغ االرباك والفػضى 

 جيل ،  لكان مغ ابخزىا كػنو يختبط بسدتقب  ولعل القصاع التعميسيالػباء وفقا لسحاذيخ كبيخة ، 
 .الستسخار العسمية التعميسيةػسائل كان التعميع االلكتخوني احج ابخز الف

مع بعزيع  اعتاد الصالب في كل السخاحل الجراسية مغ التعميع التقميجي ـ الحزػري التعامل  
في جحريا لكغ االمخ اختمف  ، واجباتكحلظ يع وليع آداب يتقيجون بيا و تتحاالبعس ومع اس

الصالب في الدشة السشرخمة  السباشخ معواضحا مغ خالل التعامل كسا يبجو التعميع االلكتخوني 
في تفاعميع  الصالبلكل مغ التخبط االلكتخوني ان ما دعاني الختيار عشػان البحث ىػ حالة ، 

 .عمى التعامل بذكل مباشخ ػدوا تعكػنيع ، االلكتخونية في السحاضخة بعزيع  اومع استاذىع 

تقصع بدبب تحبحب االترال عجم رؤية االستاذ واالكتفاء بالرػت الحي قج يال شظ في ان   
يؤثخ عمى شخيقة ترخف الصالب في او انقصاع الكيخباء اثشاء السحاضخة بالذبكة االلكتخونية 

 في الرف ، وقج يشجفع اكثخ مغ شالب زمالؤه وامع استاذه سػاء الرف االلكتخوني الجامعي 
 .ما يخمق حالة اشبو بالفػضى ، اجابة سؤال الكالم او لالشتخاك في 
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قمة خبخة و ، في اثشاء السحاضخة تو احيانا عائمعميو تؤثخ ذ الحي ااالمخ بالشدبة لالستكحلظ   
، وىحا ما كان سببا في الخ  بالبخامج االلكتخونية ...ــ ال سيسا في العمػم االندانية ــ مشيع بعس ال

 .االلكتخوني رف في الااللتدام آلداب الصالب بعس تجاوز 

وقج شيجنا في الدشة الساضية داب بتمظ اآلاغمبيع  لع يمتدمفتخاضييغ اال البان الصفي الػاقع    
شالب العمع تكييف آداب لحلظ ال بج مغ حث الخصى ل ،الكثيخ مغ التجاوزات في السحاضخة 

يجب التجرج الستأني في التحػل نحػ التعميع االلكتخوني ــــ ، لتتػاءم مع الشطام التعميسي الججيج 
آجال ، لكشو سيبقى معتسجا وان  حتى وان كان التعميع االلكتخوني وليج ازمة ستشتيي عاجال ام

وفي بحثي ىحا ال انتقز مغ التعميع االلكتخوني بالسقارنة مع       كان في ادنى مدتػياتو ــــ 
التعميع الحزػري فمكل ايجابياتو وسمبياتو ، لكغ يبقى التعميع الحزػري ىػ االفزل النو يخمق 

نذصة ، يتدابق فييا الصالب عمى السشافدة بيئة تخبػية ـ تعميسية مشزبصة اجتساعيا ، متفاعمة ، 
 والتفػق وخجمة السجتسع . 

التي وضع اسديا لمستعمسيغ ، مشيجية البحث عمى السقارنة بيغ اآلداب الحزارية تدتشج   
اما عغ السرادر ، الشطام االلكتخوني  فييفتخض اعتسادىا وبيغ اآلداب التي عمساء السدمسيغ 

التخبية والتعميع في الحزارة االسالمية وكحلظ مقاالت وبحػث مشذػرة  فجاءت مػزعة بيغ كتب
تقميجية تتزسغ اسئمة لالساتحة والصمبة عغ استبيانات عمى الذبكة االلكتخونية ، فزال عغ 

 . ، وكحلظ حػارات بيغ االساتحة حػل تقييع الشطام االلكتخوني التعميع االلكتخوني وآثاره 

 وىي كسا يمي :ـ قدست البحث الى عجة نقاط

 اآلداب والتعميع االلكتخونيالتعخيف بسرصمحي اوال ـ 

 . (التقميجي وااللكتخوني)متعميع نطاميغ لثانيا ـ آداب شالب العمع بيغ 

 ثالثا ـ واجبات شالب العمع 
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 وختست البحث بابخز الشتائج التي تػصل ليا الباحث . 

 

 

 

 

 االلكترونيمصطلحي اآلداب والتعليم التعريف باوال ــ 

نفدو عمى السحاسغ  راض  ، اي في المغة مفخدىا ادب قيل ادب فالن ادبا مرصمح اآلداب   
وححق فشػن االدب فيػ اديب ..ويصمق مرصمح اآلداب حجيثا عمى االدب بالسعشى الخاص 

 .( 2)واآلداب العامة العخف السقخر السخضي  ( 1)والتاريخ والجغخافية ... الخ 

بسعشى الرفات السصمػبة في االفعال الستعمقة لالحكام السرصمح كتب الحجيث والفقو تشاولت   
الذخعية وغيخىا في العبادة يقال آداب الرالة او الريام او السعامالت مثل آداب شالب العمع او 

 .( 3)الزيافة ... الخ آداب آداب البحث والسشاضخة ...او 

احج الباحثيغ السحجثيغ : انو استخجام  ذكخفقج ، ني اما بالشدبة لسرصمح التعميع االلكتخو   
لمتقشية بأنػاعيا الحاسػب والشت والذبكة االلكتخونية وبػاباتيا سػاء في التعميع عغ بعج او 

 ( .4الفرػل الجراسية الحكية والسكتبات الكتخونية )

وشبكات االترال ومغ وجية نطخ باحث آخخ انو تقجيع السشاىج الجراسية عغ شخيق الحاسػب   
بسا يتيح لمصالب التفاعل الشذط مع السادة واستاذىا وزمالؤه برػرة متدامشة او غيخ متدامشة ، 

 وذلظ لتحقيق االىجاف الستسثمة بإنجاز السشاىج بدخعة ودقة فزال عغ ادارة العسمية التعميسية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1955، دار صادر )بيخوت ، لدان العخب ىـ( 711جسال الجيغ دمحم بغ مكخم االفخيقي )ت ( ابغ مشطػر ، 1)
 206/ص1،ج

 تحقيق مجسع المغة العخبية )دار الجعػة ، القاىخة (   السعجع الػسيط ،مرصفى ، ابخاليع وآخخون ، ( 2)
 9/ص1ج

بػلػز ،دمحم ، مقاصج الذخيعة واىجافيا وكيفية تفعيميا في السشاىج الجراية ، بحث مشذػر ) مجمة ( يشطخ 3)
   186اصػل الجيغ ، السغخب ( ص 

ورقة عسل مقجمة لشجوة: مجرسة السدتقبل بعشػان : التعميع ،  عبجهللا بغ عبجالعديد السػسىالسػسى ، ( 4)
 ( ىـ1423) الخياض ، ػائجة.. عػائقو..اإللكتخوني مفيػمة.. خرائرو.. ف

 .(1)عبخ تمظ الػسائل 

لتقشية بكل انػاعيا ، بسعشى ان ااستخجام  ان التعميع االلكتخوني ىػراء الباحثيغ في اذن تتفق آ  
اىع جدء في العسمية التعميسية ـ التخبػية يتع عبخ اجيدة الحاسب وشبكات االترال دون االخح 

، التي تؤثخ بذكل كبيخ عمى  االجتساعية والثقافية والحزارية لمسجتسع بشطخ االعتبار العػامل
الن ما يتعامل بو الصالب عبارة عغ آلة تبث لو عبخ العالع االفتخاضي  سيخ العسمية التخبػية 

و وزمالؤه ، فكع يا تخى يدتصيع التعميع في العالع تتحامع اسمشاقذاتو راتو الجراسية ، مقخ 
في الحكيقة ىحه بجاية ميالد  ؟بشاء جيل واعي متسدظ بكيسو الحزارية واالخالقية  ،االفتخاضي 

، ، لحلظ ال بج مغ حث الخصى لتحريشو في اخالقو ياتو جيل ججيج افتخاضي في تعميسو واخالق
   .      وتقييج سمػكياتو بقػانيغ تذحب ترخفاتو ، وتزع معاييخ لتقجيخ مدتػاه العمسي ونجاحو ..الخ 

 بين نظامين للتعليم ) التقليدي وااللكتروني (العلم  ـــ آداب طالبنيا ثا
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الخصيشة فكخية السرادر عجد مغ العمى عشج العخب السدمسيغ استشج الشطام العمسي ـ التعميسي   
فزال عغ التفاعل والتػاصل ابخزىا مبادئ وقيع الجيغ االسالمي والتخاث الحزاري لالمة العخبية 

لسشاىج االثخ الكبيخ في وضع اسذ رصيشة كل ذلظ كان لو ( 2)مع الحزارات االندانية االخخى 
 (3)ـــــ في التاريخ االسالمي كتب التخبية والتعميع  ياتشاولت ــــــالتعميع واخالقيات الصالب وآدابو 

 متججدة عبخ االجيال وصالحة لكل زمان ومكان، النيا لع تشتو صالحيتيا تاريخيا تمظ اآلداب و 
 . ع الػاقع السعاش ئ، لكغ ال بج مغ تكييفيا لتػا

 تعكذ آداب شالب العمع في تاريخشا الحزاري مدتػى رقي العسمية التعميسية في تمظ العرػر   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرياض ،  الدار الصهلتية للتربية ، ) "التعلم االلكتروني"رؤية جديدة في التعليم ،  حديغ زيتػن ، حدغ( 1) 
 30ص  (2002

 21( ص2005التعميع الجامعي ) السجسع العمسي ، بغجاد ، جخيػ ، داخل حدغ ، دراسات في ( 2)

)دار الشيزة العخبية ، بيخوت ، 4االبخاشي ، دمحم عصية ، تاريخ عمساء السدمسيغ وآثارىع في التخبية ،ط (3)
1976) 

 لكشيا قجمت اجياال مغ العمساء ال زالتاالسالمية التي لع تذيج ىحا التقجم العمسي ـ التقشي ، 
عمػم ارتبط مرصمح العمع في البجء بالإذ انجازاتيع الحزارية ـ الفكخية مخجعا لصالب العمع ، 

التي ارتبصت لعمػم االخخى ثع تػالت االجيشية الستعمقة بالقخآن الكخيع والدشة الشبػية السصيخة 
 .( 1)بالسرجريغ االوليغ 

الفكخية االسالمية الب العمع في عرخ الشيزة البشاء االخالقي ـ الفكخي لصال شظ في ان   
الحزػرية ازدىارىا ، ومسا يسيد تمظ اآلداب انيا تعاممت بكل صيغ االحتخام  االثخ الكبيخ في

 :سا يمي كساذكخ بعس مشيا و الستاذ والصالب( ل)العالية 
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فيو لحلظ  وىع مجفػعيغ بشية صادقة صالب لمجراسة التقجم يالخغبة الرادقة في شمب العمع إذ ـ  1
  .( 2) الخحه مغ مرادره الخصيشةالخحمة واالستسخار في شمبو فزال عغ ىستيع عالية في العمع 

لكغ الشذاط واليسة العالية في ، التعميع االلكتخوني الكثيخ مغ االمػر العمسية لمصالب يبدط   
 الصالب في البيئة االلكتخونية يراب بالكدلالن ، قميمة تكػن  الحىاب لمسحاضخة والتفاعل معيا

، في امػر اخخى يشذغل الكتخونيا وقج  ،، لجمػسو ساعات متػاصمة امام الحاسػب  والسخض
، اما مدألة اخح العمع مغ (3)فشذاط العقل الستدامغ مع الجدج عػامل تجفع الصالب لالبجاع 

ىا ػ السعمػمة ويزيف ػن يشدخفي التعميع االلكتخوني ب الالصاكثخ فقج اصبح ، السرادر الخصيشة 
تقجم البخامج التي تكذف الشدخ والدخقات العمسية ، لكغ ىشاك  ومع،  عتياودراس عثيػ الى بح

 ناليظ عغ الغر في ، بحث وتقجيسو الصالب ندخ المغ خالليا يدتصيع ،  افييثغخات كثيخة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدغ ، ناىزة مصيخ ، اىل الحجيث في العخاق ودورىع في الحخكة الفكخية في العرخ العباسي االول ،  (1)
 28( ص2003اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ) جامعة بغجاد ، كمية اآلداب ، 

 48/ص 1، جىـ ( ، احياء عمػم الجيغ ) دار السعخفة ، بيخوت ، د.ت(505ابػ حامج دمحم )ت الغدالي،  (2)
ىـ( عمػم الحجيث ، تحقيق نػر الجيغ عتخ )دار الفكخ السعاصخ 643عثسان بغ عبج الخحسغ )ت الرالح ،  ابغ؛

جامع بيان العمع ىـ( 463ابػ عسخ يػسف )تابغ عبج البخ القخشبي ، ؛ 245، ص 1، ج ( 1977، بيخوت ، 
 45/ ص 1ج(  1978بيخوت ،  ،وفزمو )دار الكتب العمسية 

 270عمساء التخبية ، صاالبخاشي ، تاريخ ( 3)

االمتحانات ، اذ انو مغ السدتحيل كذفو ، ميسا بمغت قجرة االستاذ ومعخفتو بالبخامج   
تربح ىشاك فخوقات في  وىحا شبعا يؤثخ عمى العسمية التعميسية بخمتيا ، النو لغ االلكتخونية 

 مدتػيات الصالب بل يربح اغمبيع في مدتػى واحج متفػق .
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 () اجملهد انثانج()  2020كانون االول  16-17

 

دعػة االسالم عمى لدان حسمت مى ايسانيع العقائجي حيث عشمب العمع في انجفاعيع ارتكد ـ  2
وىحا ما يفدخ االنجفاع الكبيخ في شمبو ضخورة شمب العمع النو مغ الجيغ  (ص)الكخيع  ورسػل

 . (1)الدعادة في الجنيا واآلخخةو لخفعة والذخف ايا العمع لحاممو مغ سشحالسكانة التي ي فزال عغ

فزال عغ االستاذ تربح اآللة ، ىي الستحكسة اوال في عقػل الصالب ،  التعميع االلكتخوني ،في 
مغ السسكغ في كبدة زر الحرػل عمى كل شئ والصالب جالذ ، والسشيج الجراسي السقخر ثانيا 

في بيتو ، حتى حزػره لمسحاضخة االلكتخونية ليذ صعبا ، قج ال يحزخ الصالب لمسحاضخة اال 
ذ دقائق االولى ، ثع يتخك السحاضخة ، بعج ان يكمف احج ما بالجمػس مكانو ، او قج في الخس

يتخك السحاضخة جانبا ويشذغل في امػر اخخى ، حتى يرح القػل ان السعمػمات في جيازه 
 .  االلكتخوني اكثخ مسا ىي في عقمو

جاء في  امام االستاذ والدمالءالتديغ بالػقار والحمع والتػاضع و االخالق الحميسة عغ ز احتخ ـ اال 3
  (  . 2)" ان هللا يحب معالي االخالق واشخافيا ويكخه سفاسفيا " قػلو )ص( 

فقج يتسادى بعس ، غالبا ما نجج الصالب االلكتخوني ال ييتع كثيخا باحتخام قجسية السحاضخة 
بزخورة االنتباه عمى الخغع مغ تححيخ االستاذ ليع ، الصالب بتعميقاتيع او يتحجثػن مع بعزيع 

لكغ عجم وجػد رقابة مباشخة ، وىحا في الحكيقة ما يذكػ مشو االساتحة ، صحيح التجخبة ججيجة 
 لحلظ ال بج مغ تثكيف الصالب عمى التفاعل السحتخم مع استاذه ، عمى الصالب تجعمو فػضػيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مكتبة االنجمػ السرخية  2شمبي ، احسج ، تاريخ التخبية االسالمية ،ط؛ 48/ص1الغدالي ، احياء ،ج( 1) 
؛ فياض ، عبج هللا ، االجازات العمسية عشج السدمسيغ ، مصبعة االرشاد ) بغجاد ،  29( ص1960)القاىخة ، 

 30( ص1967

، تحقيق حسجي بغ عبج السجيج )مكتبة الدىخاء ، السعجع الكبيخ ىـ ( 360الصبخاني ، سميسان بغ احسج )ت ( 2)
 49/ص 1، يشطخ الغدالي ، احياء ، ج131/ ص  3، ج(  1983السػصل ، 
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 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 () اجملهد انثانج()  2020كانون االول  16-17

 

 ( . 1التحمي باالخالق وتفعيل العقػبات )وزمالؤه و 

 ـ ركد عمساء االسالم كثيخا عمى اختيار القخناء )الدمالء او االصجقاء ( الرالحيغ مسغ 4
يتستعػن بالػرع والرجق والحخص عمى شمب العمع الدراكيع بان الرجيق الدئ يؤثخ كثيخا في 

 .( 2)اخالق مغ يداممو 

ال تتػفخ امكانية معخفة صجيق الدػء مغ الجيج في التعميع االلكتخوني النتفاء التفاعل في حيغ   
الشذط ، الحي يسكغ الصالب مغ معخفة اآلخخ ، فالكتابة مغ البعج اآلخخ ال تػفخ امكانية معخفة 

ىحه مقارنة بديصة بيغ ، بقى العالقات سصحية الكتخونية ت، لحلظ اآلخخ او التفاعل معو 
 . ، والتعميع االلكتخونيالحزػري الحزاري ـ في نطام التعميع اخالقيات شالب العمع 

ىل تتأثخ اآلداب العامة واالخالقيات بالتصػرات التي تحجث في البالد سػاء اكانت نتداءل ىشا   
 عمسية او ثقافية او تدمط قػى خارجية ؟

االخالقيات االلتدام بكل تمظ وخارجية تصال بذكل او بآخخ  ال شظ في ان ىشاك عػامل داخمية  
تفاوتت ر الشيزة الحزارية ، ػ في عرالعمساء واآلداب العامة في السجتسع حتى التي وضعيا 

في الجولة العخبية التي حجثت تصبيقاتيا وفقا لمستغيخات الدياسية واالقترادية واالجتساعية 
 ( .3)خالل سيصخة الجولة البػييية عمى العخاق  اليجخي  سيسا في القخن الخابعاالسالمية ال 

ميسية بدبب انتذار وباء كػرونا وتحػل خبػية ـ التعاذن بعج التغييخ الكبيخ الحي شال العسمية الت  
او وضع آداب ججيجة لمستعمسيغ الصالب الى الشطام االلكتخوني ، ىل اصبح مغ الزخوري 

  تكييف الستػارث مشيا ؟.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مقالة مشذػرة عمى الذبكة   التعميع عغ بعج»اعتساد ضػابط وأخالقيات الصمبة أثشاء ( ابخاليع ، دمحم ،1)
 https://www.alkhaleej.ae، السػقع  2020االلكتخونية 

https://www.alkhaleej.ae/
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 () اجملهد انثانج()  2020كانون االول  16-17

 

 252/ص1ج، عمػم الحجيث ، ابغ الرالح ؛50/ص 1الغدالي ، احياء ، ج( 2) 

معتػق ، رشاد عباس ، الحياة العمسية في العخاق خالل العرخ البػييي ، اشخوحة دكتػراه )كمية الذخيعة (  3)
 92ص( 1990والجراسات االسالمية ، مكة السكخمة ،  

فخض الػاقع العمسي ـ التعميسي الججيج اساليب مختمفة لمتعمع حيث لع يعج االستاذ فقط مرجرا   
لمسعمػمة إذ اصبح بامكان الصالب الحرػل عمييا مغ الذبكة االلكتخونية او مغ خالل 
السحاضخات االخخى السػجػدة عمى البخامج االلكتخونية ، لحلظ يشبغي عمى االستاذ استخجام شخق 

 ووسائل متشػعة مغ اجل جحب انتباه الصالب ودفعو لمسػاضبة في الحزػر ، وذلظ مغ خالل :.

في الػقت السحجد  هحزػر مغ خالل ـ الدام الصالب بتييئة نفدو كسا في الػاقع الحزػري ،  1
  .االترال قبل بجء السحاضخة  د وسيمةيجيتو االلكتخونية لحرز لججول اوفقا 

درجات االنزباط الن الرف االلكتخوني ال يعصي امكانية رؤية كل الصالب االلتدام باقرى ـ  2
 .   ( 1)فػضى ، تدبب حالة مغ الحػارات جانبية او تعميقات  ةفي واجية واحجة ، لحلظ اي

، كحلظ مشع الصالب مغ اختخاق النطسة رسسي صمب تدجيل او ترػيخ السحاضخة اال بـ مشع  3
 ( .  2آلداب )اى ما او التبادل بيشيع لسحتػى رقسي مخل باخخى عشج زمالؤىع لدخقة محتػ 

، إذ ان ، لتقػيع سمػكياتو عمى الصالب السخالف التجريجية السرجاقية في اتخاذ العقػبات ـ  4
  ( 3)التدامح مع الصالب بحجة اوضاع البمج دفع بعزيع الى التجاوز حتى في تعاممو مع زمالءه

ىشاك مدألة ال بج مغ التصخق ليا وىي الشاحية االجتساعية ـ الثقافية الستأصمة في واقعشا وىي ـ  5
آداب التعامل مع السخأة ــ الصالبة الجامعية ــ في الػاقع االفتخاضي فيشاك الكثيخ مغ الصالبات 

 السباب عجة :يستشعغ عغ الكالم في السحاضخة او حتى االلتدام بالحزػر 

غ التحجث امام شالب ال تخاىع وقج ال تعخفيع اال مغ خالل الرػت فقط ، حتى ـ الخجل م 1
 وإن كانػا زمالؤىغ ، فيع عمى اية حال افتخاضييغ ، ال تتػلج بيشيع الذعػر بااللفة واالخػة كالتي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، السػقع  2020( ثابت ، مشاىل ، اخالقيات التعمع والعسل عغ بعج ، مقالة مشذػرة عمى الذبكة االلكتخونية ،1)
https://www.albayan.ae   

 https://www.alkhaleej.ae، مقالة منشهرة ،المهقع اعتماد ضهابط وأخالقيات الطلبة ( ابخاليع ، 2)

مشرة  ىحػارات ونقاشات دارت في ورشة عسل حػل التعميع االلكتخوني عممجسػعة مغ االساتحة ، ( 3)
google meet   ، (  2020) جامعة واسط 

 نعخفيا في الشطام الحزػري .

ـ عجم مػافقة اولياء امػرىغ ، الحيغ يخفزػن ان يكغ بشاتيع جدء مغ واقع افتخاضي معيغ في  2
 بيػتيغ ، إذ تػجج الكثيخ مغ العػائل تسشع بشاتيا مغ استعسال اجيدة االترال اما بدبب الخػف

 عمييغ او عجم كفاية اوضاعيع السالية لذخاء اجيدة االترال او الحاسػب  . 

 ب العلمــ واجبات طال

  ـمغ ابخز واجبات شالب العمع : 

ـ مالزمة الجج والسػاضبة في شمب العمع ، وعميو ان يدتغخق وقتو في شمب العمع والحخص  1
في الشطام االلكتخوني  في الحكيقة لع نجج ذلظ االنجفاع والسػاضبة مغ اغمب الصالب، ( 1عميو )

  مشيا ضعف الشت وانقصاع الكيخباء وعجم تصبيق العقػبات الخادعة  . السباب عجة 

وىشا ال بج مغ االشارة الى ان ، وتقجيخه االستاذ  حتخامشالب العمع مدألة اواجبات ما يسيد ـ  2
احتخام االستاذ ليذ مفخوضا عمييع بل ىػ مصبػع في اخالقيع النيع تخبػا عمى االحتخام بكل 

" وحق سائدظ ذلظ بقػلو ، ذكخ الصبخسي جيػنيع بو الخغع مغ ذلظ كانػا يػ مقاييدو ، وعمى 
بالعمع التعطيع لو والتػقيخ لسجمدو وحدغ االستساع لو واالقبال عميو ...وان ال تخفع صػتظ وال 

https://www.albayan.ae/
https://www.albayan.ae/
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تجيب احجا يدألو عغ شئ حتى يكػن ىػ الحي يجيب ، وال تحجث في مجمدو احجا وال تغتاب 
ت ذلظ شيجت لظ مالئكة هللا جل وعد بأنظ قرجتو وتعمست عمسو هلل جل عشجه احجا ...فإذا فعم

اعتقج ان مدألة احتخام االستاذ تتعمق بذخريتو وقجرتو عمى ادارة ،   (2)اسسو ال لمشاس "
الصالب واحتػائيع سػاء في الشطام الحزػري او االلكتخوني ، حتى وان عسج احجىع الثارة 

ان يجيخ دفة الءه دون اذن مغ االستاذ ، يسكغ لالخيخ الفػضى والزحظ او الحجيث مع زم
   االمػر بخوية وحكسة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  https://mawdoo3.com( ابػ غدالة ، ابخاليع ، ما ىي آداب شالب العمع ، مقالة مشذػرة عمى السػقع 1)

ىـ( 1425)مؤسدة الشذخ االسالمي ، قع ، 4ىـ( مكارم االخالق ، ط6)ت ق ابػ نرخ الحدغ بغ الفزل ( 2) 
 420، ص2ج

 الخاتسة

دتجعي التحػل نحػ التعميع تيتبيغ مغ خالل البحث ان شبيعة العرخ والتقجم العمسي ـ التقشي   
االلكتخوني ، لكغ ال بج مغ احكامو بدمدمة مغ االنطسة والقػانيغ التي تحجد في مقجمة االمػر 

فية مغ حاضشات اجتساعية وثقاجاءوا آداب الصالب واخالقياتو وواجباتو ، النيع ـ اي الصالب ــ 
السذاركة العمسية في السحاضخة او بسػاء تفاعميع عمى شخيقة ؤثخ بذكل او بآخخ وبيئية متشػعة ت

دتػعب شخيقة التعامل تمظ افتخاضيا ، ىع تعػدوا عمى ال ي قج يعاغمبمع اساتحتيع وزمالؤىع ، و 
ميع مخاحفي مجرستيع مع االساتحة والصالب بذكل حكيقي ال افتخاضي بكل التعامل السباشخ 

اعتساد الشطام الحزػري الى جانب االلكتخوني التعميسية ، لكغ االن تغيخ االمخ ، لحلظ ال بج مغ 
تقػيع ، وتكييف آداب الصالب لكي تكػن متػائسة مع نطام التعميع االلكتخوني وقادرة عمى 

   سمػكياتو ورفع مدتػاه العمسي .

 السرادر والسخاجع

https://mawdoo3.com/
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انراتع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 () اجملهد انثانج()  2020كانون االول  16-17

 

)دار الشيزة العخبية 4تاريخ عمساء السدمسيغ وآثارىع في التخبية ،ط( االبخاشي ، دمحم عصية ، 1)
 (1976، بيخوت ، 

، مقالة مشذػرة عمى   التعميع عغ بعج»اعتساد ضػابط وأخالقيات الصمبة أثشاء ( ابخاليع ، دمحم ،2)
 alkhaleej.aehttps://www.، السػقع  2020الذبكة االلكتخونية 

( يشطخ بػلػز ،دمحم ، مقاصج الذخيعة واىجافيا وكيفية تفعيميا في السشاىج الجراية ، بحث 3)
 مشذػر ) مجمة اصػل الجيغ ، السغخب (   

( ثابت ، مشاىل ، اخالقيات التعمع والعسل عغ بعج ، مقالة مشذػرة عمى الذبكة االلكتخونية 4)
   https://www.albayan.ae، السػقع  2020،

 ( 2005( جخيػ ، داخل حدغ ، دراسات في التعميع الجامعي ) السجسع العمسي ، بغجاد ، 5)

( حدغ ، ناىزة مصيخ ، اىل الحجيث في العخاق ودورىع في الحخكة الفكخية في العرخ 6)
 ( 2003العباسي االول ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ) جامعة بغجاد ، كمية اآلداب ، 

الدار الصهلتية  " )التعلم االلكتروني"رؤية جديدة في التعليم ( زيتػن ، حدغ حديغ ، 7)
  (2002للتربية ، الرياض ، 

 ( 1960، مكتبة االنجمػ السرخية )القاىخة ،  2( شمبي ، احسج ، تاريخ التخبية االسالمية ،ط8)

ىـ( عمػم الحجيث ، تحقيق نػر الجيغ عتخ 643ابغ الرالح ، عثسان بغ عبج الخحسغ )ت  (9)
 (  1977)دار الفكخ السعاصخ ، بيخوت ، 

لسعجع الكبيخ ، تحقيق حسجي بغ عبج السجيج ىـ ( ا360( الصبخاني ، سميسان بغ احسج )ت 10)
 (  1983)مكتبة الدىخاء ، السػصل ، 

https://www.alkhaleej.ae/
https://www.albayan.ae/
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انراتع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 () اجملهد انثانج()  2020كانون االول  16-17

 

)مؤسدة الشذخ 4ىـ( مكارم االخالق ، ط6(  الصبخسي ، ابػ نرخ الحدغ بغ الفزل )ت ق11)
 ىـ( 1425االسالمي ، قع ، 

ىـ( جامع بيان العمع وفزمو )دار الكتب 463ابغ عبج البخ القخشبي ، ابػ عسخ يػسف )ت( 12)
 (  1978العمسية ، بيخوت ، 

( ابػ غدالة ، ابخاليع ، ما ىي آداب شالب العمع ، مقالة مشذػرة عمى السػقع 13)
https://mawdoo3.com  

 ىـ ( ، احياء عمػم الجيغ ) دار السعخفة ، بيخوت ، د.ت(505امج دمحم )ت ابػ حالغدالي ، ( 14)

 ( 1967فياض ، عبج هللا ، االجازات العمسية عشج السدمسيغ ، مصبعة االرشاد ) بغجاد ،  (154)

( مجسػعة مغ االساتحة ، حػارات ونقاشات في ورشة عسل حػل التعميع االلكتخوني عمى 16)
 (  2020) جامعة واسط ،   google meetمشرة 

مرصفى ، ابخاليع وآخخون ، السعجع الػسيط ، تحقيق مجسع المغة العخبية )دار الجعػة ،  (17)
 القاىخة (  

(  معتػق ، رشاد عباس ، الحياة العمسية في العخاق خالل العرخ البػييي ، اشخوحة 18)
 (1990،  دكتػراه )كمية الذخيعة والجراسات االسالمية ، مكة السكخمة 

ىـ( لدان العخب ، دار صادر 711( ابغ مشطػر ، جسال الجيغ دمحم بغ مكخم االفخيقي )ت 19)
 ( 1955)بيخوت ، 

ورقة عسل مقجمة لشجوة: مجرسة السدتقبل بعشػان ،  عبجهللا بغ عبجالعديد السػسىالسػسى ، ( 20)
 ( ىـ1423) الخياض ، : التعميع اإللكتخوني مفيػمة.. خرائرو.. فػائجة.. عػائقو..

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/

