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 "املستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 () اجملهد انثانج()  0202كانون االول  61-61

 

 

 اثاجلامع بتنطهانتعهيم االنكرتوني 

 رؤيت استشرافيت...  مادة احلضارة انعربيت يف           

 

 

 الىاسطي زينب شاكرد. أ.م.
 االساسية كلية التربية /الجاهعة الوستنصرية

  

 

 انًقذيح                                    
آلد عالينيدن ع ولىد  دمحم  أجمعدن األندل  خندر والصدة علىد  العدللمن  رب هلل الحمد 

ع.ععععععععوأصحلي اليلهرن ع

 
بج لشا ال،جائحة كػرونا  في ضل الحفاظ عمى جػدتوبتعميسشا العالي و  نختقيردنا أن ذا أأ

الحي أوججتو الطخوف التي شخأت عمى واقعشا،  العمسي الججيج مع الػاقعالتكيف  مغ
اساتحة  السؤسدات التعميسيةاتق وايجاد البجيل لسػاكبة الطخف الرعب الحي وقع عمى ع

 تتشاسب الػاقع التعميسي.شخائق تجريذ مغ حضث ايجاد ، وشمبة
والسجتسعهههات عمهههى امتهههجاد العرهههػر تكذههه  لشههها عهههغ  ان دراسهههة تهههاريو الذهههعػ  وعميهههو

الحزهارات  التصػرات السعخفية التي انتجيا االندان عبخ السخاحل التاريخية في انذاء 
ويعهههج التعمهههيع وتصهههػر الستكهههات العقميهههة ى الحخكهههة العمسيهههة والتهههي جهههاءت انععاسهههيا عمههه

 االلكتخوني احج ابخز ىحه الشتاجات السعخفية.
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مغ حضث دراسة مػضػع التعميع االلكتخوني في مادة الحزارة العخبية ،  حاولت    
 . التعميع االلكتخونيواليجف، خاصة في ضل  السفيػم 
عمهى العجيهج  تجريدهيايعتسهج فهي  التهي السهػاد تعهج مهغ، مادة الحزهارة العخبيهة  عمسا ان

مههغ مفهههاليع وحقهههائق يرهههعب فيسيههها إذا مههها قههجمت ترهههػرة مجهههخدة،  نيههها تتدهههع تالبعهههج 
مهغ خهتل عهخض  تكشػلهػجياسهتخجام الالسعاني والدماني وتجريدهيا قهائع عمهى الصخيقهة 

جريذ تعضههجا عههغ التههوالسعههارض االفتخاضههية   االفههتم االلكتخونيههة والخصههم السعساريههة
 التقمضجي . 

ابههخاز التههخاث  السخاحههل الجامةيههة احههج   فههيالعخبيههة التههي تههجرس اىسيههة الحزههارة  تبههخز
تحقضهههق التفاعهههل االيجهههابي مهههع الحزهههارة العالسيهههة تسههها يحقهههق واليهههجف مشيههها  االسهههتمي

و امعانيههههة تخسههههيو مفههههاليع التعههههاير الدههههمسي وا ههههاعة روح التفاعههههل الفعمههههي الستبههههادل 
 مع الصمبة في الجامعات االخخ .  التدامح بضغ الذعػ 

اضيار دور الحزارة االستمية وتفاعميا مع الحزهارات االخهخ  لبشهاء مجتسهع عهالسي 
عمههى الههجور الحضههػي ، القههاء الزههػء يههشعع تهها مغ واالسههتقخار ويحطههي تههالخقي واالزىههار

 .لمحزارة االستمية كمبشة لبشاء حزارة عالسية متسضدة بضغ الحزارات االخخ  
 زنػبيا  و قدست الجراسة عمى محػريغ تزسغ :وعمي

السحههههػر االول : الجانههههب الشطههههخي لمجراسههههة مههههغ حضههههث االىسيههههة ، واالسههههبا  الجراسههههة، 
 ومذعمة الجراسة .

 اما السحػر الثاني فتزسغ :
 

 السحهر األول :ــــ االطار العام للدراسة.
 
 -أىسية الدراسة :اواًل:       
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 "املستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  0202كانون االول  61-61

 

يخي مغ السيسة ذات العسق التار  احج  السػاد الجراسية ،مادة الحزارة العخبية  تعج
تسا يتزسشو مغ مفاليع وحقائق يرعب  يدياججيج في تجر ال حضث تجريديا واعتساد

البحث العمسي مغ أىسية  وتبخز السعاني والدماني  نيا تتسضد تالبعج ، أدراكيا 
 . في دراسة تكشػلػجيا التعميع الحجيثختل تجدضجىا الفعمي 

 ج اىسية الجراسة مغ حضث :هههههههه وتجد
 

ــــ  عمهههى  دالجػانهههب التصبيكيهههة مهههغ خهههتل االعتسهههاد عمهههى تهههجريذ السهههادة مهههع االعتسهههاـــــــ
اسهههتبانة معهههج لرهههخض معهههخف اىسيهههة الجراسهههية الستزهههسشة فرهههل دراسهههي لمعهههام الجراسهههي 

م ، لمسخحمهههة الخاتعهههة لقدهههع التهههاريو . وصهههػالا الهههى نتهههائ  ومعالجهههات  0202 – 0262
 خورية تعج االخح وتجاوز الرعػبات التعميسية التي تبشتيا دراستشا الحالية :ض

أن التعميع االلكتخوني يسثل ركضدة أساسية لتصػيخ السشطػمة التعميسية، مغ ــــــــ 
ختلو يسعغ لشا الترمب عمى السذعتت التعميسية لمصمبة الجامعضغ في جسيع 

 .السدتػيات
بحلظ  تخوني يبَشى عمى مذاركة الفخد في نذاشات التعميع،أن التعميع اإللكــــــــ 

يعتدب ميارة كيفية التعمع واالتجاىات السشاسبة لعسمية التعمع مغ جية، وعمى 
 .عمى تصػيخ ذاتو كحات متعمسة مغ جية ثانية

 
 

حجاثة السجال الحي تتشاولو الجراسة وقمة الجراسات والبحػث التي عالجتو، ذلظ ــــــــ 
بحث في واقع وتحجيات استرتل أحجث ما تػصمت إليو تكشػلػجيا أنيا ت

االتراالت في مجال تصػيخ وتحدضغ العسمية التعميسية التعمسية في مػاد العمػم 
 االندانية.
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َقم عًهٛح انرعهٛى يٍ يجشد انرهقٍٛ يٍ قثم انًعهى ٔعًهٛح انرخضٍٚ يٍ قثم انطانة ــــــــ 

ح تٍٛ انطشفٍٛ ْٙ انٓذف انز٘ َطًح انٕصٕل إنّٛ إنٗ انعًهٛح انحٕاسٚح انرفاعهٛ

نرحسٍٛ يسرٕٖ انرعهٛى. فانرعهى اإلنكرشَٔٙ ًٚكٍ انطانة يٍ ذحًم يسؤٔنٛح أكثش فٙ 

انعًهٛح انرعهًٛٛح عٍ غشٚق االسركشاف ٔانرعثٛش ٔانرجشتح فررغٛش األدٔاس حٛس 

 .شٚصثح انطانة يرعهًاً تذالً يٍ يرهق ٔانًعهى يٕجٓاً تذالً يٍ خثٛ
(1)

 

 
  -اىداف الدراسة:

 السعمػمات ات الحجيثة في ايرالتقشيالتيجف ىحه الجراسة الى إبخاز دور 
الكذ  عغ واقع و  في العسمية التعميسية ولسادة الحزارة تذعل خاص، التاريخية

، في الجامعات العخاقية في ضل جائحة كػرونااستخجام التعميع االلكتخوني 
  ة .تػضيف الػسائل التكشػلػجيو 

تصػر السعخفي سعخفي بضغ التخررات في سبضل الىسية التكامل ال  سةياا 
  .تاإلندان والسمكات الخاصة

 أنيا بمػرة فكخ  التي فعالة ترضصة التقجم العمسي الدعي إلى تقجيع مداىسات
 شخح ومعالجة مختم  القزايا اإلندانية واالجتساعية، و إستخاتيجي تشسػي كامل

(2) .وتجعع تا دوات التكشػلػجية ػية التصػرالتخب يسعغ لصخائق
 

 :مرظلحات الدراسة
 -التعليم االلكتروني :

                                                 

، انقاْشج، انذاس انًصشٚح التعلين اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت( 0222انٓاد٘، دمحم ) .1

 .6انهثُاَٛح ، غ

- 22ص والتعلم ، دار الفارابي، بيروت ،تكشهلهجيات للتعليم ، 2002لهبران، مارسيل،  .2
101    . 



 

 

 

 

 

 

 

 

772 

 

 اني احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انث

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  0202كانون االول  61-61

 

نطام تفاعمي لمتعميع يقجم لمستعمع تاستخجام تكشػلػجيات االترال والسعمػمات  
ويعتسج عمى بضئة إلكتخونية رقسية متكاممة تعخض السقخرات عبخ الذبعات 

ظ إدارة السرادر والعسميات وتقػيسيا. فالتعميع االختبارات وكحل اعجاداإللكتخونية، و 
 .االلكتخوني يعج الصاقة السحخكة لتشسية القجرات السعخفية لألساتحة والصت 

 
فضيهها اترههال مبا ههخ بههضغ الصالههب  عسميههة تعميسيهة ال يحههجث : للــتعلم اليهندــ ه ويعــرف

عهههغ شخيهههق  متباعهههجيغ زمشيههها ومعانيههها . ويهههتع االترهههال بضشيههها والسعمهههع، تحضهههث يعػنهههان
 (1) .الػسائم التعميسية اإللكتخونية أو السصبػعات

ن التعميع اإللكتخوني ىػ عسمية التعمع أو تمقي السعمػمة العمسية تسعدل عغ ضخفي ذا
وتتع عسمية التعميع وفق  ،الدمان والسعان، حضث يتع التػاصل بضغ الجارسضغ وا ساتحة

ىا الستعمع، وذلظ وفق معايضخ دولية السعان والدمان والكسية والشػعية التي يختار 
وتقع مدؤولية  ،تتزسغ استيعا  الجارس لمسشاى  والبخام  التي يتحرل عمضيا

  .التعمع ترفة أساسية عمى عاتق الستعمع ذاتو
 عمسية متصػرةنطام تعميسي يجدج شخيقة  والتعريف اإلجرائي للتعليم االلكتروني :
مع التقمضجية، فتجسع بضغ أحجث ما تػصمت لمتعميع والتعمع، مجعسة  سالضب التع

إليو الػسائل التكشػلػجية لخجمة العشرخ البذخي، في تقجيع السحتػ  التعميسي 
 .عبخ الػسائم السعتسجة عمى الكسبضػتخ و بعاتو لمصالب

 

    طلبة الجامعة :
ععجمنعةعالثلنونة،عوتشملعتأتيعميلشر عيع عالمرحىعنةتعىنممرحىةععال راسةعالجلمعنة 

فعم عنظل عاليرامجعاألكل نمنةعحت عمستوىع رجةعاليكللورنوس،علك عهذاعاألمرعنختى

                                                 

لتحريل الدراسي ، دراسة (، التعليم االلكتروني والتعليم التقليدي وعالقتيسا با2012ناجي، عالء) .1
 .  سهسيهلهجية تحليلية
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،عال راسةعالجلمعنةعتصلعحت عمستوىع رجةعالملجستنرعتعىنميعألخر،عففيعيعض

ال راسنةعاألسلسنة،عنكو عأمل عاليللبعإختنلرععوتختىفعالم  عالزمننةعلىحصولعلى ع

 عالتخصصعفيعمجللعأكل نميعنثنرعإهتمل عمجللعمعن عم عال راسة،عنعرفعأنضلعيإس

عاليللب،عوم عالمرجحعأ عنصيحعهذاعاإلختصلصعمص راعلى خلعلىيللبعفيعالمستقيل

ع.

ع

 -:الدراسة ذ لةمثانيًا: 
ٚؤكذ انًشتٌٕ أٌ ُْاك يشكالخ ذشغم جًٛع انعايهٍٛ فٙ انًٛذاٌ انرشتٕ٘ ٔيُٓا 

انقذًٚح فٙ انرذسٚس انقائًح عرًاد األسانٛة ٔيُٓا ايشكهح اَخفاض يسرٕٖ ذحصٛم ، 

عهٗ انرهقٍٛ ٔحفع انًعهٕياخ ، ْٔزا ٚذعٕ إنٗ  انثحس عٍ أسانٛة ذذسٚسٛح تذٚهح ، 

انًادج ٔفق االذجاْاخ  أ٘ إٌ ُْاك حاجح نرذسٚس ، انرٙ  َعٛشٓا فٙ ظم انظشٔف 

ْزا  دنقذ نًس ،عًهٙإنٗ ان ٚثح يٍ اجم َقم انًعشفح يٍ انُظش٘انحذٔاالسانٛة 

، عهٗ َرائج سُٕاخ ساتقح  يًاسسرٙ ذذسٚس انًادج انذساسٛحٍ خالل يانجاَة 

انكثٛشٌٔ يٍ  نقذ عضص ،تعط انطهثح ٚحفظٌٕ انًعهٕياخ تال فٓى ٔانرًسد اٚعا 

انًشتٍٛ ْزا انععف إنٗ اسرعًال انًذسسٍٛ نهطشٚقح انرقهٛذٚح فٙ ذذسٚس ْزِ انًٕاد 

 .، انرٙ ذقٕو عهٗ انحفع ٔذهقٍٛ انًعهٕياخ 
(1)

  

يًا حذا تانًؤسساخ انرشتٕٚح إنٗ عقذ انًؤذًشاخ ٔانُذٔاخ انرٙ تحثد ْزا انٕاقع  

ٔخشجد ذٕصٛاذٓا نرذعٕ إنٗ ظشٔسج يساعذج انطهثح ٔذذسٚثٓى عهٗ األسهٕب 

انعهًٙ فٙ انرفكٛش ٔذًُٛح قذساذٓى عهٗ انرجذٚذ ٔاالتركاس ٔيُٓا)يؤذًش انعهًٙ  

 (.  2002( )انًؤذًش انعهًٙ ، 2003

 

                                                 

، انًؤذًش ، دٔس انًجًعاخ انرعهًٛٛح فٙ ظم انرعهٛى االنكرش2020َٙٔخضعم، حٛذس، .1

 .1، ص انعهًٙ نهعهٕو االجرًاعٛح 
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 -:ذات االرتباط بالتعليم االلكترونيسيسة الالتداؤالت ليه اورد بعض وع
  :مزسػن البحثومغ التداؤالت السصخوحة في 

 تالتعميع االلكتخوني لج  الصالب الجامعي؟   ماذا يقرجههههه 
 ؟ اإلنكرشَٔٙ انرعهٛى يُصاخ نُا سرقذيّ ٘انز ياههههه 
كبجيل لمتعميع في القاعات لكتخوني ىل يعتسج الصالب الجامعي التعميع اال هههههه

 الجراسية.
التعميع االلكتخوني ا كثخ تجاوال لج  الصالب الجامعي في  ههههه ا لية الستبعة مغ 

 عمى وجو الخرػص. مػاد العمػم االندانية
 السعتدبة مغ التعميع االلكتخوني. السيارات ههههه 

ارسهههة الفعميههة لمتعمهههيع لمجههػا  عمههى مههها ورد اعههته نجضهههب عميههو مهههغ خههتل السس
  . (CLass Rom ختل فتخة التجريذ عبخ مشرة )

كبديل للتعليم في القاعات ىل يعتسد الظالب الجامعي التعليم االلكتروني  ــــــ
 الدراسية.

وتلبية لحاجاتو تساشيًا مع تظهر التعليم  يأتي التعليم العالي ليجدد نقلة نهعية
يدعى و  دد قسة ىرم التعليم لكل السجتسعات،العررية، وألن التعليم العالي يج

ال ، وىذا لتزويده ب افة الخبرات الزرورية لحياة أفزل وتكهين ميشي مدتقبال
ادخال التكشهلهجيا  بل فييتأتى باإللقاء والتلقين وتقديم بعض الخبرات، 

 . للستعلسين
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جـامعي فـي مـهاد التعليم االلكترونـي األثرـر تـداوال لـدط الظالـب ال فيلية الستبعة آال 
 على وجو الخرهص. العلهم االندانية

تهفر أداة  ألنياالسدتحدثات التكشهلهجية الكسية والكيفية االعتساد على ــــ 
 االلكترونية.فعالة ومشاسبة لدخهل الجامعة إلى عالم السعلهمات 

تخررات جديدة تداير  ذات الجامعة في سعرفيةال البيئةمن خالل تييئة 
مجال العلم والتكشهلهجيا في  لسية العالسية و التي تحدث فيالتظهرات الع

ف أوجو الحياة، وبسا يتساشى مع إم انياتيا ومتظلباتيا من تلك لمخت
 .التخررات

 مشيجية الدراسة:

التعميع   تعتسج ىحه الجراسة عمى السخاجع الشطخية لإلنتاج الفكخي في مػضػع
 .االلكتخوني ومجتسع السعخفة

ضيا السشي  الػصفي اإلستكذافي في معالجة السػضػع تاعتباره وقج استخجمت ف
  في ضل التعميع االلكتخوني . السشي  ا مثل لػص  الطاىخة السدتججة

 
  -هدف البحث : -

مادة الحزارة  فيعاتالجامع بةلصمالتعىن عااللكترونيع نرميعاليحثعالحلليعإل :)   
عع(ععالعخبية

 -حدود البحث : -
 
ليىيةعلمتغنراتعاليحثعوالعمىنةعيحثعالحلليعلى عالجوانبعالنظرنةعنقتصرعالععععع

وتوقفعالمستج عكورونلععويلءعالمرحىةعالرايعةعفيعظلعالتعىن عااللكترونيعفيعظل

ع.ال وا عفيعالموئسلتعالتعىنمنةع
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 .(الجانب الشظري  تحديد مفاهيم الدراسة) :السحهر الراني

علهم التاريخية ودوره في التعليم التعليم االلكتروني في مهاد الأواًل: 
 : العالي

لعجم االقترار عمى  معخفة الستعمع يأتي التعميع العالي ليجدج نقمة نػعية في 
يجدج قسة ىخم التعميع لكل السجتسعات، فيػ يدعى  تأعتباره ،  الصخيقة التقمضجية

يشي لتدويجه تعافة الخبخات والسعتدبات الزخورية لحياة أفزل حاضخا وتكػيغ م
ال يتأتى تاإللقاء والتمقضغ وتقجيع  الػصػل ليحه الخسالةو لتاريو حزارتو،  ،مدتكبت

ادخال التكشػلػجيا كتقشية والعسل عمى تػضيفيا  بل فيتعس الخبخات لمستعمسضغ، 
قجيع التعميع ا ندب لكل شالب خرػصا وأن مةيار تو  ،لتصػيخ العسمية التعمسية

وباعتبار  جحورىا الحزاريةالسشتسية ىا البذخية  مع يقاس تسدتػ  مػارداتقجم 
(1). حزارتشا عسيقة متسثمة بػادي الخافجيغ

  
في تػضيف مادة الحزارة العخبية االستمية وعميو تبخز اىسية التكشمػجيا الحجيثة 
 لصمبة الجامعات عمى الشحػ االتي :هههههه 

   :ء من مشظهمتيا التعليسيةجز العلسية كالتكشهلهجيا  ادخال
الكسية والكيفية والن تكشػلػجيا التعميع تػفخ أداة  مغ حضثالتكشػلػجية  السدتججات

فعالة ومشاسبة لجخػل الجامعة إلى عالع السعمػمات واالستفادة مغ نطسيا 
 الستصػرة كالجامعات االلكتخونية والجامعات االفتخاضية.

 
                                                 

(، التعميع االلكتخوني ركضدة مجتسع السعخفة، مقال نذخ في 6106الكسذة، لصيفة عمي،) .1
 .االجتساعيةضل العمػم االندانية و مجمة ج
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   :السعرفةعرر مع تجديد أىدافيا التعليسية في مادة الحزارة تساشيا 
، و ن شخوحاتيا العمسيةمعخفيا تسختم   الػاسع الخحب  فزاءالجامعة ال 

 العرخ العسل عمى مػاكبة التصػرات العمسية البج مغ اعادة الشطخالتحجيات 
في تكػيشيا وفمدفتيا لتتسعغ مغ السداىسة الفعالة في اإلنتاج والتدضضخ 

 .والػصػل لمتشسية الذاممة لمسجتسع
 

 - : داعياالبالتعليم 
 يحفد االستاذ والصالب عمى ابتكار الصخق العمسية الحجيثةالتعميع االلكتخوني  

  .تالتػاصل العمسي مع الجامعات  مغ حضث تقجيع حمػل مبتكخةعسمية تفي ال
 

 - سخرجات البذرية التعليسية :جهدة ال
الستحجة  استشادا لخؤ  مشطسة االمعانصتقا مغ مبجأ الحرػل عمى جػدة التعميع 

 الداعية الدخال، 
الخكائد ا ساسية   أحج الحي يعجحجيثة في مضجان التعميع العالي التكشػلػجيا ال

يع عشاصخ التي تشادي بيا الجػدة في التعميع التي يشبري أن تتػفخ في جس
السخخجات والتي تمبي  وا يتعمق تالسجختت مشيا م العسمية التعميسية، 

 (1) .باتو احتياجات السجتسع ومتصم
 

  -:اىداف التعليم االلكتروني 

                                                 

الشظرية  -استراتيجيات التعلم والتعليم(، 6118الدمضتي، فخاس محسػد مرصفى) .0
 . 01ص.، عالع الكتب الحجيث، عسانوالتظبيق
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والجيج  الػقت خترار فياالمسا يػفخ  التكشمػجيا تػفضخجػدة التعميع مغ حضث ههههه 
 .عمع والستعمعوالس لصخفي العسمية التعميسية

لج  الصت  الجامعضضغ تذعل فعال  التقشيات الحجيثة استخجام العسل عمى ههههه 
ع السدتسخ مغ حضث إيجاد الطخوف التعميسية الستئسة أوسع لمتعميمجال وإعصاء 

في العسمية التعميسية والحرػل عمى خار والتي تشاسب حاجات الجارسضغ لتستس
 .نتاجات السعخفية

 
 ـــالتعلين اإللكتروني: الوبادئ االساسية التي يعتود عليها

  

نكرشَٔٙ ٔأخز َرائجٓا نرعهٛى اإلانعهًٛح انساتقح راخ االسذثاغ  تا دساسح األتحاز ــ 
 تعٍٛ االعرثاس. 

 .عهًٛح جذٚذج يسرجذاخادخال انعًم عهٗ  ــ

يُٓا ذذسٚة انرذسٚسٍٛٛ عهٗ اسرخذاو انركُٕنٕجٛا انحذٚثح فٙ انعًهٛح انرعهًٛٛح ، ــ 
تشايج ذذسٚة نهًعهى ٔانطانة حٕل انٕسائم انركُٕنٕجٛح ٔكٛفٛح اعذاد دٔساخ 

 اسرخذايٓا.

 
 -:اإللكتروني التعليم هلهجياخرائص تكشو مزايا  

مغ ختل مسارستشا عسمية التجريذ وفق استخجام التعميع االلكتخوني الحي يعج 
وججت تعس السسضدات ، بضغ التجريدي والصالب الجامعيتفاعمية  إبجاعيةشخيقة 

 ههههههه :الفعمية أوردىا عمى الشحػ االتي
 يسعغ التشقل تأجيدة الكسبضػتخحضث  ههههه السخونة في تشقل االجيدة االلكتخونية0

 معانا وزمانا وفي نفذ الػقت الحفاظ عمى السػاد الجراسية .
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تشػع في السػاد التعميسية الستاحة إلكتخونياا لمصت  مسا يديل عمضيع اختيار هههه 6
أكثخىع مشاسبة ليع وتػضيفيا في حياتشا العسمية تػضيفاا إستخاتيجياا والتي تدودىا 

 .ة في التعميعالصخق التقمضجي
مغ ختل الجروس اإللكتخونية يتيح االخترار وتبديم السػاد التعميسية ههه 1

 .لمصت  والستعمسضغ التخكضد عمي التعمع ترػرة أكثخ
 مغ حضث الجانب السادي. السادية تالشدبة لمسعمع والستعمع قمة التكمفة ههه4
 ختل مغ استخجاميا  يسعغحضث اإللكتخونية  سحاضخاتالسخعة التقضيع في  هههه5

  .أخصاء الجارسضغ عمي الفػر والستاتعة السبا خة ليع ستعمسضغ ال اعصاء
 

وعميو يسعغ معخفة الفخق بضغ التعميع التقمضجي والتعميع االلكتخوني عمى الشحػ 
  ا تي: هههه

 التعليم االلكتروني التعليم التقليدي ت
استعسال الفزاءات ا رضية  في عتقةال 0

سعة لبشاء السؤسدات التعميسية الذا
التقمضجية مع تأثضثيا تالسعجات اإلدارية 

وتذرضل عجد كبضخ مغ  والسعجات التقشية
الكفاءات العمسية في السجاالت التي تتكفل 
السؤسدة بتجريذ مػادىا ، ويتصمب تحقضق 
ذلظ مجيػدا كبضخا وتخصيصا شػيل السج  

 .وتكمفة عالية
 

ت يحتاج إلى صفػف أما التعميع اإللكتخوني ف
دراسية داخل ججران، أو تجسع الصمبة في 

قاعات امتحانيو أو قجوم الصالب إلى الجامعة 
لمتدجضل وغضخىا ، وإنسا يجسع الصت  في 

صفػف افتخاضية ويتع التػاصل فيسا بضشيع وبضغ 
ا ساتحة عغ شخيق مػقع خاص بيع عمى  بعة 

ختل االنتخنضت، وإجخاء االختبارات عغ تعج مغ 
 .تقػيع ا تحاث التي يقجميا السشتدبػن لمجامعة 

 
 أما مغ الشاحية العسمية:  6

يختكد التعميع التقمضجي عمى التجاو  بضغ 
  أما التعميع اإللكتخوني:

التفاعل بضغ الصمبة والسحتػ  التعميسي بضغ اىسية 
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ػن ا ستاذ الصمبة وا ستاذ حضت يع
وعمى الصالب أن يتمقى ما يسمى  السدؤول 

عميو وبالتالي فإن العسمية التعميسية ىي 
ذ إلى عسمية تمقضغ مبا خ مغ ا ستا

الصالب مسا يحج مغ استقتلية الصالب، 
كسا يتحظ في التعميع التقمضجي أن العتقة 

 .بضغ ا ستاذ والسحتػ  العمسي 
 

الصمبة، حضث يقػم التعميع اإللكتخوني عمى التعمع 
كبخ عمى عتساد ا تالسسارسة تحضث يعػن اال
لحي يعػن دوره محجدا االصالب ال عمى ا ستاذ 

تاإل خاف عمى الصمبة وتديضل عسمية التعميع" 
والتعميع اإللكتخوني يعتسج عمى رغبة الستعمع في 

التعمع حضث يعػن عامل التحفضد في غاية 
 .ا ىسية

 
 

 
اللكترونية من خالل تبشي العسلية التدريدية وتدريس الظلبة وفق التعليم ا

ومع تساس للهاقع االلكتروني التعليم يحسل االيجابيات والدلبيات والحلهل السشاسبة 
 لتجاوزىا مشيا :  

 
 الحلهل السقترحة السعهقات ت
بتػفضخ حدم  واالتراالت االتفاق مع  خكات االنتخنضتع. أ االنتخنضت 1

 انتخنضت مجانا لمصمبة، او تاجػر رمدية.
ذخكات، مغ السسعغ ان يتحسل الصمبة في حالة عجم مػافقة الع. ب

ذلظ، عمسا ان اجػر الشقل لمصالب لسجة  يخ مغ البضت الى 
 الكمية وبالععذ، اكثخ مغ قيسة اال تخاك، فزت عغ استرشاء

 عغ السراريف االخخ  مغ ممبذ ومأكل ...الو الصالب
التي تتػافخ السدانجة البخام  االستاذ الجامعي تعس استخجام ع. خ
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 ساسشجخ وغضخىا.النضت السجاني، مثل فضيا االنتخ 
 صعػبة تقبل الترضضخ 2

 مغ قبل الصالب

 

، مغ تذجيع الصت  عمى االنزسام لمتعمع اإللكتخونيةع. أ
 .في العسمية التعميسية ختل التخكضد عمى ايجاتاتيا

استخجام شخق تجريذ حجيثة في التعمع االلكتخوني، وجعل ع.  
 السادة مذػقة ومستعة لمصالب.

اضخة مدجمة االكتخونيا في السػقع السخرز جعل السحع. ت
 لمصت ، لػصل الصالب الضيا في الػقت السشاسب.

عجم كفاءة االستاذ في  3
استخجام التقشيات 
 االلكتخونية

اقامة دورات وورش تخررية عغ الية استخجام التقشيات ع. أ
داخل اروقة الكمية، وكحلظ ، الحجيثة في التعمع االلكتخوني

 . تػاصلعغ شخيق بخام  ال
جعل استخجام التكشمػجية وتقشيات التعمع االلكشخوني جدء مغ ع. ب

 تقضيع االستاذ الجامعي.
 الػاجبات والحزػر 4

 
الحزػر اثشاء وقت السحاضخة السحجد وفق تدجضل يعػن ع. أ

بخنام  الكتخوني، ويتع غمق االستسارة تمقائيا تعج االنتياء مغ 
 السحاضخة.

بات، ويعػن جدء مغ التقػيع تحجيج اوقات محجدة لتدميع الػاجع.  
 الضػمي.

ال يدسح لمصالب االترال تاالستاذ اال في االوقات الحي ع. ت
 يحجده لمصت .

، اي ترسيع اكثخ مغ ترسيع صػر متكافئة مغ االختباراتع. أ ضاىخة الرر 5
 انسػذج لكغ بشفذ السدتػ  مغ الرعػبة.
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 التختضب العذػائي لتسئمة في الشساذج.ع.  

عذ  حاالت ت التي تقػمومتصػرة  استخجام بخام  حجيثةع. ت
 ، واالجاتات الستذاتو.الرر

% 41%، و61االعتساد عمى االسئمة السقالية الفكخية بشدبة ع. ث
 تالشدبة لتسئمة السػضػعية.

فتح كامخة مع الصمبة مغ قبل المجشة االمتحانية ومخاقبة ع. ج
 .تحخكاتيع

ساد عمى اجخاء اختباريغ او اكثخ لتحجيج مدتػ  الصمبة واعتع. أ الدعي 6
 % مغ درجة الدعي.75نتائ  االختبارات بشدبة 

االعتساد عمى االختبارات الضػمية والشذاشات والػاجبات بشدبة ع.  
 % مغ درجة الدعي.65

محاسبة االستاذ الحي يعصي لمصت  سةيات متذابية وبشدبة ع. ت
 % واكثخ، ويجب اعتساد مبجأ الفخوق الفخدية بضغ الصت .81

 التقخيخ 7

 
ة مشاى  البحث مشح السخحمة االولى لمصت ، تجريذ مادع. أ

 لسعخفة كيفية كتاتة التقاريخ.

عجم الدساح لمصالب بشقل تقخيخ او جدء مغ تحث مشذػر ع.  
 نرا عمى  بعات االنتخنضت.

يجب ان يحتػي التقخيخ عمى السرادر الحي اعتسج عمضيا ع. ت
 الصالب.
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يكيع التقاريخ مغ قبل لجشة مغ االساتحة الستخريز في ع. ث
 دة الجراسية.السا

السػاد التصبيكية  8
 والعمسية

حرخ دوام الصمبة في ايام محجدة لتمّقي الجروس التصبيكية ع. أ
الستسثمة تالسػاد العمسية كػنيا تحتاج الى عخض و خح 

، شخيق التعمع االلكتخونيوخصػات تصبيكية قج ال تتػفخ عغ 
تػصيات مشطسة الرحة العالسية وخمية ا زمة في بمع التدام 

 .لعخاق والمجشة العميا لمرحة والدتمة الػششيةا
عسل فضجيػات تػضحية مغ قبل االستاذ واالستعانة تالػسائل ع.  

التعميسية السشاسبة اليرال السادة الجراسية والتصبيكية لمصالب 
 عبخ وسائل التػاصل.

، الجروس العمسية أوالتصبيكية في الجامعات تأجضلمعانية اع. ت
 ػرونا.لجضغ االنتياء مغ جائحة ك

 
 

 -:التهصيات
، مع شتبيا عسمية التخبػيةفي ال التقشية الحجيثةاالسالضب  عمى الجامعات اتباع -0

 خاص. عمى نحػ مادة الحزارةوتجريذ 
ضخورة تػافخ الجعع الحعػمي لذخكات خجمات االتراالت الحجيثة والسيسا  -6

ميع اإللكتخوني في مجيدي خجمة االنتخنت تالذعل الحي يداعج مغ عسمية تبشي التع
 .الجامعات فزتا عغ التػاصل مع ا مع والحزارات ا خخ  واالستفادة مشيا

التجريدية بيجف تػضيح أىسية التعميع لمكػادر التجريبية إقامة الجورات  -1
اإللكتخوني وتقشية السعمػمات واالتراالت لمستجربضغ مغ جية وتأىضميع لمتعامل مع 

  .ىحه التقشية مغ جية أخخ  
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 اني احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انث

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  0202كانون االول  61-61

 

، ومعصياتو  الحجيثة تحقائق العرخ ةالحزاري الجػانب العسل عمى نذخ -4
، مع ضخورة االنفتاح تاالعتساد عمى فيع ماضضياوالدعي لبشاء وعي تخبػي  امل 

 .عمى العالع
  السرادر :

 
، دٔس انًجًعاخ انرعهًٛٛح فٙ ظم انرعهٛى االنكرشَٔٙ، انًؤذًش 2020خضعم، حٛذس،

 جرًاعٛح  .انعهًٙ نهعهٕو اال
( انرعهٛى اإلنكرشَٔٙ عثش شثكح اإلَرشَد، انقاْشج، انذاس 0222انٓاد٘، دمحم )

 .6انًصشٚح انهثُاَٛح ، غ

 ، تكشػلػجيات لمتعميع والتعمع ، دار الفارابي، بضخوت .6119لػبخان، مارسضل، 
(، التعميع االلكتخوني والتعميع التقمضجي وعتقتيسا تالتحرضل 6107ناجي، عتء)

 .ععلجراسي ، دراسة سػسضػلػجية تحمضميةا
(، التعميع االلكتخوني ركضدة مجتسع السعخفة، مقال نذخ 6106الكسذة، لصيفة عمي،)

 .في مجمة جضل العمػم االندانية واالجتساعية
الشطخية  -(،استخاتيجيات التعمع والتعميع 6118الدمضتي، فخاس محسػد مرصفى)

 .نوالتصبضق، عالع الكتب الحجيث، عسا
 

 


