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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

 انتعهيم االنكرتوني واثره عهي مستوى انتعهيم يف ظم جائحة كورونا

 )انعراق إمنوذجًا(
 م.م. رشا سهيل          د. هدى هادي محمود    

 كمية العموم الدياسية/جامعة الموصل       كمية الحقوق/ جامعة الموصل

 المقدمة :

يعج التعميع االلكتخوني مغ األساليب الحجيثة التي تداىع في تعديد فاعمية الستعمع، وتسكشو مغ تحسل 
كثخ قجرة عمى االكتذاف والتحميل أميع التقميجؼ، حيث يربح الستعمع السدؤولية بذكل أكبخ مقارنة مع التع

 .ميارات تعمع عالية السدتػػ والتخكيب اكتداب 

 عسػم ، إال انشاففي ضل جائحة كػرونا تعصمت مختمف السؤسدات التعميسية في العالع عمى وجو ال
لسا تسمكو مغ نطام تعميسي مخن استصاع  تأثخ وضل التعميع مدتسخًا، نطخاً ان بعس ىحه السؤسدات لع ت جنج

ما يدسى بالتعميع االلكتخوني، وذلظ مغ عسمية التعميسية، تػضيف التقشية التكشمػجية الحجيثة في استسخار ال
خالل تييئة بيئة تعميسية افتخاضية، تتيح لمعسمية االلكتخونية االستسخار دون أؼ خمل ، ومغ ىشا تطيخ أىسية 

وذلظ لسا يستاز بو مغ خرائز تجعمو البجيل األكثخ التعميع االلكتخوني كزخورة فخضتيا جائحة كػرونا، 
  .لتالفي تبعات جائحة كػرونا وأضخارىا عمى العسمية التخبػية والتعميسيةمالءمة 

 

 الدراسة: دافأه

ة التعميسية وفق يدراسة تذخرية تيجف الى تمبية متصمبات الحاجة التصػيخ عغ البحث عبارة 
مع االنتذار الػاسع الستخجام االنتخنت في مجال ، يخات والتحػالت السجتسعية في ضل جائحة كػروناالستغ
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

التخبية والتعميع، وقج ادػ ضيػره إلى حجوث تحػالت في بعس أساليب التعميع والتعمع وبسا يتػاكب مع ىحا 
وإبخاز دور تكشمػجيا السعمػمات في تصػيخ وتشػيع الفخص التعميسية وفق الخؤية االستخاتيجية لتصػيخ  التصػر،

 وكيف يسكغ االستفادة مشو كشطام تعميسي في ضل جائحة كػرونا. ،تخوني في العخاقالتعميع االلك

 

 أهمية الدراسة :

غ أىسية الجراسة تحقيق الجػدة االلكتخونية بػية إتاحة السجال لمسؤسدات التعميسية لالستفادة تكس 
االلكتخوني في السؤسدات مشيا، إضافة الى تذخيز نقاط الزعف والسؤثخة عمى استخجام تقشية التعميع 

 تيا في ضل جائحة كػرونا .االتعميسية في العخاق ومعػق

 مذكمة الدراسة :

 :تصخح الجراسة جسمة مغ التداؤالت مشيا

 السدتػػ؟. ع عالييتعملىل يربح الستعمع عبخ التعميع االلكتخوني أكثخ قجرة عمى اكتداب السيارات  -1
ممحة كبجيل لمعسمية التعميسية لتالفي تبعات جائحة  الى أؼ مجػ يعج التعميع االلكتخوني حاجة -2

 كػرونا؟
في ضل  تعميع ومخخجاتورًا عمى مدتػػ الي العخاق لو اثاىل يسكغ ان يكػن التعميع االلكتخوني ف -3

 جائحة كػرونا؟

 فرضية الدراسة :

تجعمو از بو مغ خرائز تشصمق فخضية الجراسة عمى أىسية التعميع االلكتخونية كزخورة لسا يست
، ويعج العخاق مغ الجول التي استصاعت مػاكبة التعميع الئسة لتالفي تبعات جائحة كػروناثخ مبجيال واالك
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

البشية التحتية التكشمػجية والسشطػمة االلكتخوني بالخغع مغ اإلمكانيات الزعيفة التي تتسثل في ضعف 
  في العخاق االدارية لمسؤسدة التعميسية

 منهجية الدراسة  :

في العخاق وماىي اىع  التحميل في تحميل الػاقع التعميسي –سشيج الػصفي الاعتسجت الجراسة عمى 
العسل واالستسخار  وكيف استصاعت  ضل جائحة كػرونا السعػقات التي تػاجييا السؤسدات التعميسية في

 في استسخار العسمية االلكتخونية . التعميع االلكتخونيفي تػضيف  تكشػلػجيا 

 ة الدراسة :هيكمي

ثالث تو( وؼيو تشاولت الجراسة مقجمة ومبحثيغ ، تشاول السبحث األول ) التعميع االلكتخوني ومسيدا
والسصمب الثالث " يدات التعميع االلكتخوني" ، " مفيػم التعميع االلكتخوني" اما الثاني "مس ، األول  مصمب

بعشػان ) التعميع االلكتخوني في العخاق .. الػاقع  اما السبحث الثاني فقج كانأىسية التعميع االلكتخوني" ، 
والتحجيات( ، تشاول مصمبيغ ، األول "واقع التعميع االلكتخوني في العخاق"، اما الثاني " جائحة كػرونا 

 ومعػقات التعميع االلكتخوني في العخاق" ثع الخاتسة والسرادر واىع الشتائج والتػصيات .

 

 النتائج والتوصيات : 

الجراسة الى تقجيع مجسػعة مغ التػصيات لتعديد وتػضيف تجحيخ الثقافة التكشػلػجية خمرت 
السعمػماتية في العسمية التعميسية وصػال الى االسيام في بشاء مجتسع السعخفة، والعخاق مغ الجول التي جاىجت 

حة كػرونا ، باستخجام ؼيو السؤسدة التعميسية لتصبيق نطام التعميع االلكتخوني لمترجؼ لسذكمة وتبعات جائ
اليات وتقشيات التعميع االلكتخوني في ضل اإلمكانات الزعيفة والسحجودة نديًا وتػضيفيا لتجػيج العسمية 

 التعميسية وتحديغ جػانبيا الشػعية ، ومغ اىع التػصيات التي خخجت بيا الجراسة ، ومشيا:
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

سة مغ اجل تصػيخه وبشاء أسذ الػحجة العسل عمى تػسيع نصاق استخجام التعميع االلكتخوني والسداى -1
 التعميسية التكاممية .

وضع بخامج تجريبية وتعميسية إلعجاد وتشفيح مدتمدمات التعميع االلكتخوني، ووضع خصط لسعالجة  -2
، وتصػيخ األداء الشػعي االمية وانخفاض ندبة تعميع السخأة وشح االنفاق عمى السؤسدات التعميسية

 . التعميسيةساليب التجريذ والعسمية ميسية واالرتقاء بأوالسشطػمة التعلمسؤسدات 
تقجيع خجمات لمصمبة واألساتحة في الجامعات العخاؾية وتذسل ، حمقات دراسية متكاممة عغ تقشيات  -3

التعميع االلكتخوني، والسذاركات في السؤتسخات الجولية واإلقميسية والسحمية لمتصػيخ ميارات األساتحة 
 الخقسي لمتعميع االلكتخوني. في استخجام السحتػػ 

تػفيخ مشاىج دراسية تداعج في تجحيخ ثقافة التعميع االلكتخوني وتػسيع قاعجتو في التعميع بسخاحمو  -4
 وانػاعو كافة، مغ خالل االستفادة مغ مختمف الػسائل الحجيثة والتجارب العالسية السساثمة.

تذجيع الصمبة وارشادىع نحػ استخجام التعميع االلكتخوني والبخامج التعميسية بالصخيقة التي تجعميا   -5
 تحافع عمى ىيئتيا الثقاؼية والتداماتيا نحػ ؾيع ومبادغ السجتسع الحؼ نعير ؼيو.

عمة اجخاء دراسات تقػيسية لمسقخرات االلكتخونية السصخوحة لجراسة الدمبيات بعج التصبيق والعسل  -6
 وضع الحمػل إجخائية لتصػيخىا عمى مدتػػ الكمية والجامعة .

 المبحث األول

 يزاتهالتعميم االلكتروني ومم

 المطمب األول : مفهوم التعميم االلكتروني 

يعج التعميع االلكتخوني ىػ احجػ مخخجات ثػرة التكشػلػجيا السعمػمات الحجيثة في نقل وإنتاج 
واستيالك السعخفة مغ خالل أساليب وتقشيات التعميع، باستخجام التقشية وما تذسمو أجيدة وبخامج في عسميات 

م الػسائل الستعجدة في عسميات التعميع، بجًأ مغ استخجام وسائل العخض االلكتخوني اللقاء الجروس، واستخجا
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

التعميع الفرمي والتعميع الحاتي، التي تتيح لمصمبة الحزػر والتفاعل مع محاضخات تقام مغ خالل تقشيات 
 .(1)االنتخنت وغيخ مغ وسائل االتراالت 

 أؼ وسيمة لجعع العسمية التعميسية وتحػليا  E-learningنكميدية ي التعميع االلكتخوني بالمغة األيعش
ميا مغ شػر التمقيغ الى شػر االبجاع والتفاعل وتشسية السيارات،  ويجسع كل االشكال االلكتخونية يوتحػ 

لمتعميع والتعمع، حيث تدتخجم أحجث الصخق في مجاالت التعميع والشذخ والتخؼيو باالعتساد عمى الحػاسيب 
 ووسائصيا التخديشية وشبكاتيا ، 

لمتجريذ والتصػيخ " بانو الجمج السخصط لو ألؼ تفاعل حي وجيًا لػجو،  عخفت الجسعية االمخيكية
 (2)والتعاون الستدامغ، والتعمع الحاتي، واألدوات السداعجة في تحديغ األداء" 

مشطػمة تعميسية لتقجيع البخامج التعميسية أو التجريبية لمصالب أو الستجربيغ ” كغ تعخيفو عمى أنو : يس 
مكان باستخجام تقشية السعمػمات واالتراالت التفاعمية مثل ) اإلنتخنت و القشػات في أؼ وقت و في أؼ 

 بصخيقة متدامشة  …( التمفديػنية و البخيج اإللكتخوني و أجيدة الحاسػب و السؤتسخات عغ بعج 
  synchronous(3)  .“أو غيخ متدامشة 

                                                           
( سعج زناد دروير، و احدغ عبج هللا ، التعميع االلكتخونية ضخورة مجتسعية )دراسة نطخية( ورقة مقجمة لسؤتسخ جامعة  1

 www.academia.eduالبحخيغ، مشذػر عمى شبكة السعمػمات الجولية عمى السػقع االلكتخوني : 
يذ مادة العمػم الصبيعية في التعميع العالي مغ وجية (  نقاًل عغ سامي نػفل ، مصالب استخجام التعميع االلكتخوني في تجر  2

، مشذػر عمى شبكة السعمػمات الجولية عمى مػقع نبأ 2015نطخ مختريغ، أشخوحة دكتػراه ، جامعة ام القخػ ، الدعػدية ، 
 www.annabaa.orgااللكتخونية :

( رشيج التمػناني ، التعميع االلكتخوني تعخبفو ، انطستو اإلدارية، انػاعو ، واساسياتو، بحث مشذػر عمى شبكة السعمػمات  3
 /https://www.new-educ.com: 13/7/2017الجولية )نت( بتاريخ :
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

بأنو شخيقة تعميسية تعتسج عمى تقجيع السعمع السحتػػ الجراسي لمصالب عبخ وسائل  ايزًا يسكششا نعخفو
االترال الحجيثة كالحاسػب واألجيدة المػحية السحسػلة في بيئة تعميسية رقسية تجعع السذاركة بالرػر، 

 والرػت، وبالرػرة والرػت معًا .

 

 المطمب الثاني : ميزات التعميم االلكتروني وعيوبه

 

 :(1)يمي ىع مسيدات التعميع االلكتخوني ماأ تعج 

 مداعجة الستعمع عمى االستقاللية واالعتساد الكمي عمى الشفذ أؼ ما يدسى " التعميع الحاتي" -1
 قجرة التعميع االلكتخوني عمى تػسيع نصاق التعميع .  -2
 قمة التكمفة التعميع االلكتخوني بسقارنة بالتعميع التقميجؼ. -3
 والسػاقع االلكتخونية.سيػلة تحجيث البخامج  -4
 يػفخ التعميع االلكتخوني بيئة تفاعمية بيغ السعمع والستعمع وبيغ الستعمع وزمالئو . -5
اإلحداس بالسداواة: بسا أن أدوات االترال تتيح لكل شالب فخصة اإلدالء بخأيو في أؼ وقت ودون  -6

 .حخج
 بالصخيقة التي تشاسب الصالب ،إمكانية تكييف شخيقة التجريذ: مغ السسكغ تمقي السادة العمسية  -7

فالتعميع اإللكتخوني ومرادره تتيح إمكانية تصبيق السرادر بصخق مختمفة وعجيجة وفقًا لمصخيقة 
 ..األفزل بالشدبة لمصالب مسا يداىع في مخاعاة الفخوق الفخدية بيغ الصمبة

                                                           
عمػمات الجولية )نت( عمى السػقع حمػل التعميع االلكتخوني ، مجمة العالع الخقسي ، جخيجة الجديخة ، مشذػر عمى شبكة الس ( 1

 http://www.al-jazirah.comااللكتخوني : 
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د عمى األفكار السيسة أثشاء مالءمة مختمف أساليب التعميع : التعميع اإللكتخوني يتيح لمستعمع أن يخك  -8
 .الخاصة شخيقتو كتابتو وتجسيعو لمسحاضخة أو الجرس كل حدب

 .لخاصة مغ االلتحاق بالسادة يػفخ التعميع لألشخاص الحيغ ال تدسح ليع شبيعة عسميع وضخوفيع ا -9
 .ضسان جػدة الترسيع التعميسي وكفاءتو وتعجد أساليب عخض السعمػمة -10
 .تػضيف التكشػلػجيا الحجيثة و استخجاميا كػسيمة تعميسية  -11

 عيوب التعميم االلكتروني :

عمى الخغع مغ السدايا التي يتستع بيا التعميع االلكتخوني إال ان ىشالظ بعس الدمبيات السراحبة لتصبيقو ، 
 :(1)مبيات تتسثل ؼيسا يمي وأىع ىحه الد

قج يؤدؼ التعميع االلكتخوني جيجًا مكثفًا لتجريب السعمسيغ والصالب بذكل خاص استعجادًا ليحا الشػع  -1
 مغ التعميع .

 يؤدؼ التعميع االلكتخوني واالستسخار ؼيو إلى اضعاف دور السعمع كسؤثخ تخبػؼ وتعميسي معاً  -2
اضعاف دور الجامعات كشطام تعميسي واجتساعي ميسا في تأدية التعميع االلكتخوني يؤدؼ الى  -3

 التشذئة االجتساعية .
 التخكيد عمى الجدء السعخفي في العسمية التعميسية اكثخ مغ الجانب السيارؼ والػججاني. -4
تشسية االثار االنصػائية لجػ الصالب لعجم تػاججىع في مػقف تعميسي حؿيقي تحجث ؼيو السػاجية  -5

 غ خالل أماكغ متعجدة حيث يػجج الصالب بسفخده في مشدلو او محل عسمو.الفعمية، بل تكػن م
 . الجامعيواألستاذ مع بعزيع وبيغ صعػبة التفاعل الجساعي بيغ الصالب  -6
نذصة االجتساعية والفعاليات الخياضية والثقاؼية التي تراحب األنذصة العسمية ، مسا عجم الؿيام باأل -7

 يؤثخ سمبًا عمى شخرية الصالب .

                                                           
 .سبق ذكخهمرجر ،حمػل التعميع االلكتخوني ، مجمة العالع الخقسي  ( 1

https://www.new-educ.com/?s=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

 ب التقػيع .يصعػبة تصبيق أسال -8

 

(1)مكونات نظام إدارة التعميم اإللكتروني
: 

 .السادة )السحتػػ العمسي(– 
 .عزػ ىيئة التجريذ أو السجرب– 
 .الصالب– 
 .البيئة التعميسية )وسيط االترال(– 
 .التقييع– 
 :وسائل االترال أو التػاصل وىي نػعان– 
 .الصالب والسعمع في نفذ الدمان والسكانمباشخة : وتكػن بالسػاجية بيغ – 
غيخ مباشخة : وتكػن مغ خالل وسط أو وسيط مثل الكتب والسحاضخات والسحياع والتمفديػن والتميفػن – 

 .وشبكات الحاسبات والذبكة الجولية لمسعمػمات ) اإلنتخنت( واألقسار الرشاعية وما إلي ذلظ

 

 المطمب الثالث : أهمية التعميم االلكتروني

ان وصف أىسية تصبيق التعميع االلكتخوني ، ومجػ االستفادة مشو في تصبيقو في مؤسدات التعميع 
العالي والتخبية ، يسكغ ان يزسغ مؤشخات تػصل الى جػده مؤسدات التعميع وكيؽية تػضيفيا لمحكع عمييا ، 

                                                           
سامية بشت صجقة، التعميع االلكتخوني ، كمية التخبية ، جامعة ام القخػ، مشذػر عمى شبكة السعمػمات الجولية ، عمى السػقع  ( 1

 sites.google.comااللكتخوني : 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

مي لالستفادة مشيا بيجف تحديشيا وتجػدىا وتصػيخىا، وضخورة وضع ىحه السعاييخ مػضع التصبيق الفع
 .(1)مدتؿبالً 

ومع زيادة الصمب عمى التعميع االلكتخوني مع نقز عجد السؤسدات ذات الجػدة التعميسية، وزيادة كع 
السعمػمات في جسيع فخوع السعخفة السختمفة فزاًل عغ ضخورة االستفادة مغ التصػرات التقشية في مجال 

كتخوني ، االمخ الحؼ يداعج الستعمع عمى التعمع في السكان والدمان التخبية والتعميع ليطيخ نسػذج التعميع االل
السشاسبيغ لو، مغ خالل محتػػ تفاعمي يعتسج عمى الػسائط الستعجدة ، لحا فإن التعميع االلكتخوني يعج نسصًا 

خق واألساليب ججيجًا مغ أنساط التعميع ، فخضتو التغيخات العمسية والتقشية التي يذيجىا العالع ، اذ لع تعج الص
، بل أصبحت ىشالظ حاجة ممحة لتبشي نػعًا اخخ مغ أنػاع التعميع وىػ التعميع التقميجية قادرة عمى مػاكبتيا 

االلكتخوني ، الحؼ يعج مغ االتجاىات الججيجة، ويسكغ االستفادة مغ التجارب العالسية في تصبيق التعميع 
صبيقات التعميع االلكتخوني في مؤسدات التعميع العالي االلكتخوني في مؤسدات التعميع العالي مغ خالل ت

 .(2)الجولية ، وما ىي أوجو التذابو واالختالف ووضع ترػر شامل لؿياس الكفاءة 

تدعى السؤسدات التعميسية اليػم لسػاجية أزمة كػرونا مغ خالل استثسارات ضخسة في مجال 
فعالية السؤسدات التعميسية تقاس فقط مغ خالل شخق الحػكسة االلكتخونية والتحػل الخقسي، اذ لع تعج 

التجريذ أو البحث ولكغ ايزًا مغ خالل بشيتيا التحتية ، وقج شكل اعالق الجامعات تحجيًا غيخ مدبػقًا 
لمحكػمة العخاؾية فكان الحل ىػ التعميع االلكتخوني لزسان استسخارية العسمية التعميسية، فقج ميج التعمع عبخ 

، سيكػن الشطام البيئي لتكشػلػجيا التعميع ، ىػ الشطام 2030وتذيخ الجراسات الى أنو بحمػل عام  االنتخنيت ،
الحؼ يجعع التعميع الفخدؼ في بحخ مغ البيانات واالالت غيخ الذخرية ، في حيغ نجج ان الفػائج ستكػن 

                                                           
لجولية ( رنا حكست دمحم ، أىسية تصبيق التعميع االلكتخوني في التعميع العالي في العخاق ، بحث مشذػر عمى شبكة السعمػمات ا 1

 www.researchgate.net، عمى السػقع االلكتخوني : 31/4/2019بتاريخ: 
 .4( رنا حكست دمحم ، مرجر سبق ذكخه، ص 2
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 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

دمة لالحتفاظ بالديصخة ضخكة ، في حاجة السجتسع الى ان يطل عمى دراية بالسخاشخ وحاجة األجيال القا
 .(1)عمى تكشػلػجيا التعمع

 

 

  

                                                           
 ، عمى السػقع االلكتخوني :28/9/2020 بتاريخ( التعميع االلكتخوني في العخاق ، مشذػر عمى شبكة السعمػمات الجولية ،  1

iraqtech.io 



 

 

 

 

 

 

453 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

 المبحث الثاني

 الواقع والتحدياتالتعميم االلكتروني في العراق 

يػاجو التعميع االلكتخوني في العخاق كسا ىػ الحال في العالع العخبي عجة تحجيات مشيا اقترادية 
عميشا ان نػضح واقع التعميع االلكتخوني في وتكشػلػجية ومجتسعية، ولكغ قبل الحجيث عغ تمظ التحجيات 

 العخاق وما ىي اىع السعػقات التي تراحبو تحت وشأة جائحة كػرونا.
 ـالمطمب األول : واقع التعميم االلكتروني في العراق 

قخرت وزارة التعميع العالي المجػء إلى التعميع اإللكتخوني ،  2020-2019مع بجاية العام الجراسي 
إذ صجر األمخ  2015لمتعميع التقميجؼ ولػ مؤقتًا، ذلظ التعميع الحؼ ضيخت بػادره في العام كحٍل بجيٍل 

بتذكيل المجشة العميا لمتعميع اإللكتخوني بسخكد وزارة التعميع العالي  5/4/2015في  1205الػزارؼ السخقع 
اًل عغ مػافقة معالي وزيخ لتتػلى وضع استخاتيجية لمتعميع اإللكتخوني عمى مدتػػ الجامعات العخاؾية، فز

( عمى تفعيل مخكد 5/3/2015في  2/1704التعميع العالي وحدب كتاب وزارة التعميع العالي السخقع )ب ت 
السعمػمات العمسية والتكشػلػجية في الييئة العخاؾية لمحاسبات والسعمػماتية ليكػن أنسػذجًا لمتعميع 

 .(1)اإللكتخوني

                                                           
يع ، التعميع االلكتخوني في العخاق واىع التحجيات، دراسة بحثية مشذػر عمى شبكة االتراالت الجولية عمى (  1 ياسخ عمي إبخـا

 /https://ifpmc.orgالسػقع االلكتخوني : 
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 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

لتػضح عسق الخالف في تصبيق ىحا الشطام مغ التعميع، والسعمػم أن  الستبايشة وجاءت ردود األفعال      
جامعاتشا تتبع ثالثة أنطسة دراسية متشاقزة ومعقجة في اليات تشفيحىا وتعارضيا مع التعميسات الجامعية التي 

 .(1)بقيت تجور في فمظ الشطام الدشػؼ. واألنطسة ىي الدشػؼ والفرمي وحاليًا نطام السقخرات

انجاح ىحا الشػع مغ التعميع ىشاك عجة شخوط لحلظ مشيا تحجيج ىشا يسكغ القػل ان لحلظ ومغ 
األىجاف التعميسية الػاجب تحؿيقيا وكحلظ قبػل إجابات وأفكار ونتائج متشػعة وتقجيع السعخفة بجال مغ 

خفة، كحلظ يجب عمى تػصيميا ونقميا باإلضافة إلى تقػيع السيسة التعميسية بجال مغ تقػيع مدتػػ السع
الحكػمة العخاؾية تحديغ مدتػػ خجمة االنتخنت كػنو العشرخ االساس والحاسع في نجاح ىحا الشػع مغ 
التعميع ،وتكثيف الجورات التجريبية لألساتحة والصالب والسػضفيغ وكل مغ يذتخك في غخف التعميع االلكتخوني 

ا أو مغ ناحية تقييع مدتػػ اجابات الصمبة، وكحلظ أرشفة سػاء مغ ناحية السادة العمسية لمصمبة وشخق ايرالي
 كل ما لو صمة بالتعميع االلكتخوني عبخ التشديق الستػاصل بيغ القدع والكمية والجامعة والػزارة.

عسل جاد يتحػل الى واقع فعمي يعتسج عمى عشاصخ  ان التعميع االلكتخوني واقع حال يجب ان يكػن 
اربعة )البشية التحتية التقشية والسشطػمة االدارية لمسؤسدات التعميسية، والكادر التجريدي، والسشيج الجراسي، 
الصالب(، واؼ نقز في واحج مشيا يؤدؼ الى خمل في السشطػمة كاممة، فاذا كانت السشطػمة تعسل وفق نطام 

يتػجب عمى كل عشاصخ الدمدمة ان تعسل وفق ذات الشطام، واذا تحػلت الى نطام الكتخوني،  تعميسي معيغ،
يجب ان تتحػل كل عشاصخ الدمدمة الى الشطام االلكتخوني، ىل ىحا مػجػد في العخاق؟ وىل يسكغ تصبيقو 

 .(2)خالل الفتخة الصارئة االن؟

                                                           
يع كاضع، تاثيخ تصػر تقشية السعمػمات واالتراالت في التعميع العالي، جامعة بغجاد ، مخكد التصػيخ وال(  1 تعميع السدتسخ، إبخـا

 .44، ص2007، 2سمدمة ثقاؼية جامعية ، العجد:
 .5سامية بشت صجقة ، مرجر سبق ذكخه، ص(  2
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( انثاني)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

 (1)في العراق لممؤسدة التعميمية واًل: البنية التحتية التكنموجية والمنظومة االداريةأ

الحجيث عغ البشية التحتية والشطام اإلدارؼ معقج لمغاية، اذ ان التبميغ الحؼ اوصت بو وزارة التعميع ان 
أساتحة الجامعات يجعميع تقشييغ وادارييغ ومرسسيغ لمبخامج التعميسية فزال عغ كػنيع أساتحة، وال يسكغ في 

التعميع االلكتخوني الن األستاذ يجب ان يتفخغ لمسادة الجراسية دون الجخػل في  ىحه الحالة تحقيق الفائجة مغ
قزايا إدارية او تقشية، فحتى دروس التعميع الحاتي السقجمة في مػقع يػتيػب تحتاج الى تقشي مداعج لمسجرس 

 .او يبحل السجرس جيجا إضاؼيا العجاد السادة وتقجيسيا

فتقخ السؤسدات التعميسية العخاؾية الى البشية التحتية التكشمػجية، اذ عمى مدتػػ التكشمػجيا الستقجمة ت
ال تػجج مختبخات كاؼية وال تقشييغ يداعجون في اعجاد الشطام التعميسي ومخاؾبة األخصاء في حال حجوثيا، او 

ا واحجا يعسل تقجيع السداعجة لألساتحة والصمبة عمى حج سػاء، راجع الكميات العخاؾية فال تجج فييا اال مختبخ 
ؼيو مختز واحج في عمع الحاسػب والتقشيات الحجيثة، وتفتقخ السختبخات الى األجيدة الستقجمة لمعسل، يزاف 

 .ليا ضعف االنتخنت او غيابو عغ اغمب الجامعات

اما بالشدبة لمشطام االدارؼ لمسؤسدات التعميسية فيشاك اعتساد كبيخ عمى االساليب التقميجية في 
ع ترل الى ندبة بديصة مغ استخجام التقشيات االلكتخونية الحجيثة، والدبب في ذلظ ىػ غياب االدارة، ول

البشية التحتية التقشية التي يسكغ مغ خالليا ارسال واستؿبال التػجييات والتعميسات االدارية وسبل التحقق مشيا 
سسيا لع يرل الييا بالذكل الػرقي واعتسادىا في السخاشبات الخسسية، وقج تتاخخ اليام واسابيع الن كتابا ر 

 .رغع انو متػافخ عمى االنتخنت وتتجاولو مػاقع التػاصل االجتساعي

                                                           
 مدمع عباس ، معػقات التعميع االلكتخوني ، مشذػر عمى شبكة السعمػمات الجولية ، عمى السػقع االلكتخوني :(  1

https://annabaa.org/ 
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العخاق ال تػجج لجيشا ثقافة اإلدارة االلكتخونية اال في نصاق محجود والسؤسدات العخاؾية عسػما  فيف
الصمية وحزػر الذخز مرسسة لمتعامل التقميجؼ الحؼ يعتسج ارسال رزمة مغ األوراق السدتشدخة وا

 .بشفدو، والسػضف اإلدارؼ في وزارة التعميع او وزارة التخبية ال يختمف عغ اقخانو في الػزارات األخخػ 

 ثانيًا: الكادر التدريدي

اغمب الكػادر التجريدية العخاؾية مغ الفئات التي نذأت وتعمست مشح سشػات شػيمة لع يكغ االنتخنت 
االحجث تتمسحت وتعػدت عمى شخيقة الحيغ سبقػىع وىي الصخيقة التقميجية في التعميع فييا مػجػدا، والكػادر 

القائسة عمى حزػر األستاذ في القاعة والقاء السحاضخة، وحيشسا نصخح فكخة التعميع االلكتخوني فان الشقاش 
تاخخىا عغ تحجيث االساسي ىػ عجم قجرة السالكات التعميسية أصال في تصػيخ أساليب التعميع مشح سشػات، و 

األساليب القجيسة الػرؾية، فيل يعقل ان نصمب مسغ فذل في تصػيخ نطام نذأ عمى يجيو ان يصػر اساليبو 
الى نطام ال يعخف مشو اال االبججيات، ليذ ىحا فحدب بل نصمب مشو ان يكػن أستاذا وتقشيا واداريا في ىحا 

 .الشطام التعميسي الستقجم

 ثالثًا: المنهج الدراسي

القخارات الرادرة مغ الؿيادة العميا في السؤسدة التعميسية، واذا كشا  ةمجسػع الىالسشيج الجراسي يتجو 
قج تحجثشا عغ السالكات التجريدية التقميجية وغيخ القادرة عمى التفاعل مع التصػرات الججيجة فانشا امام مشيج 

ال تشتسي الى ىحا العرخ مغ التصػر والحجاثة،  دراسي تعجه فئة صغيخة مغ الؿيادات الجامعية التقميجية التي
اغمبيا مغ فئات كبار الدغ الحيغ يتفاخخون بانيع كانػا ييخبػن امام استاذىع السخعب، نحغ امام فئة مغ 
األساتحة تعج مشيجا دراسيا يتػافق مع أسمػب التمقيغ القجيع وتصمب مغ األستاذ ندبة مغ الشجاح وامتحانا 

لدشة، وىحا ال يتػافق مع نطام التعميع االلكتخوني الحؼ يعتسج عمى السشيج التفاعمي ويحتاج تقػيسيا في نياية ا
 .الى أسمػب تجريذ مغ قبل أستاذ حرل عمى تجريب كاٍف في مجال التعامل مع الجرس االلكتخوني
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 رابعا: الطالب

يع الشقاش وال السصالبة في الشطام التعميسي التقميجؼ الصالب ىػ الحمقة األضعف، وىػ الحؼ ال يدتص
بحرز تتشاسب ومتصمباتو السعخؼية، ال يدتصيع اخح دوره ليكػن عشرخا فاعال في السجتسع، كل ما عميو 
حفع ما يصمبو مشو األستاذ بكل ادب واحتخام، الصالب يأتي لمجامعة مغ اجل تججيشو وتحػيمو الى حسل وديع 

لتي اشمعشا عمييا سابقا، لحلظ تعػد الصالب ان ميستو في ال ان نفتح عقمو ونجلو عمى السرادر السعخؼية ا
الجامعة ىي تشفيح تعميسات األستاذ بححافيخىا مغ اجل الحرػل عمى الجرجة السستازة بغس الشطخ عغ شبيعة 

 .ما كدبو مغ معارف حؿيؿية

عمى  الصالب ال يحىب لمجامعة مغ اجل زيادة غمة السعخفة لجيو، بل يحاول الحرػلوىحا يعشي ان 
شيادة تؤىمو لمجخػل في نطام التعييشات الحكػمية ونطاميا اإلدارؼ التقميجؼ الحؼ ال يتصمب ميارات معيشة 
بقجر ما يحتاج الى ورقة مثبتة فييا الجرجات التي تبيغ ان الصالب قج اكسل اربع سشػات دراسية في الجامعة، 

الصالب لع يتعػد يػما ان بحل الجيج في التعمع  وانو مدتعج ليشطع الى جير مغ اإلدارييغ التقميجييغ، ىحا
الحؿيقي سػف يؤىمو لمحرػل عمى افزل وضيفة، تعمع ىحا الصالب ان الفغ الحؿيقي في الجامعة ىػ في 
كيؽية تجاوز اربع سشػات دراسية باؼ شخيقة كانت، ومغ ثع فيػ ال يتفاعل مع األستاذ في الرف 

 .(1)االلكتخوني في ضل غياب العقػبات الخادعة مغ قبل األستاذااللكتخوني، وال يسكشو ان يجخل لمرف 

سباب عتساد عمى التعميع االلكتخوني ألفي الخالصة، ال يسكغ لػزارة التعميع تصبيق ما دعت اليو باال
ساتحة والصمبة، وحجاثة الشطام الحؼ لع يتعاممػا معو سابقا، ارية، فزال عغ أسباب تتعمق باألتقشية وأخخػ إد

والػزارة التي اشمقت فكخة التعميع االلكتخوني لمصمبة يبجو انيا خمصت بيغ التعميع االلكتخوني الجامعي القائع 
مذ الحاجة الى التعميع الجامعي أب عمى التشطيع، والتعمع الحاتي السشتذخ حاليا في مػاقع االنتخنت، ونحغ

                                                           
يع، مرجر سبق ذكخه(  1  .12، ص ياسخ عمي إبخـا
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ة تػصل الصمبة الى اىجاف محجدة تقجم في االلكتخوني النو يفتخض ان يبشى عمى أسذ عمسية وخصة مجروس
 .الشياية خجمة عامة لمبمج

 :(1)ومغ أجل إعصاء بخامج التعميع اإللكتخوني جػدة أكبخ يجب مخاعاة وتحقيق العشاصخ اآلتية

 ،يتع تحجيج األىجاف التعميسية في بجاية العسل وصياغتيا بُأسمػب واضح وقابل لمؿياس،  األىجاف التعميسية
 استخاتيجية التعميع التي تداعج في تحقيق األىجاف التعميسية .اختيار 

 ،تتسيد واجية التفاعل بديػلة االستخجام ومداعجة السعمع عمى تذخيز وإلغاء األخصاء،  واجية الجرس
اتدام محتػػ الرفحة بالبداشة والجقة و عجم التكمف، تشطيع السادة العمسية بعشاصخىا السختمفة في تشديق 

 ع األفكار الخئيدية في اعمي الرفحة، تزسيغ نذاشات فخدية وجساعية يقػم بيا الستعمسػن.مشاسب، وض

  ،الذكل والسطيخ، ايأدوات التشقل واضحة ويتعخف عمييا بديػلة وتسييد الػصالت أو االرتباشات
 يدتحدغ استخجام خمؽية ذات ألػان متشاسقة.

 حجيج مػاعيج االختبارات واالجتساعات و تدميع التقػيع السجرسي، وىػ تقػيع شيخؼ يسكغ استخجامو لت
 الػاجبات، معمػمات عغ اعزاء ىيئة التجريذ السدتخجميغ لمسقخر.

  لػحة االعالنات، يزع فييا السعمع الخسائل السكتػبة والسػجية لمصمبة تتعمق بالسقخر، تتصمب ايزا
 السعمع والستعمع. الرفحات الذخرية لمسعمع والصمبة نجج فييا السعمػمات الخاصة بكل مغ

  قائسة السخاجع االلكتخونية، تحتػؼ عمى مػاقع انتخنت تتعمق بالسػضػع السقخر، صشجوق الػاجبات حيث
 يخفق الصمبة واجباتيع أو يؤدون االختبارات واالستبيانات الخاصة بالسقخر.

 ليا مغ قبل السعمع آلية إعجاد االختبارات ,وتتكػن مغ أدوات إلعجاد األسئمة وتحجيج الجرجات السخترة 

                                                           
 .16مدمع عباس ، مرجر سبق ذكخه ، (  1
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  سجل الجرجات، ؼيو يصمع الصمبة عمى نتائجيع ودرجاتيع مع شخيقة تػزيعيا، الدجل اإلحرائي لمسقخر
لتقجيع إحرائيات عغ تكخار مكػنات السقخر واالشالع عمى صفحات الدوار والػصالت التي 

 يدتخجمػنيا.

 ل الخاصة أو أؼ مخفقات بيغ االستاذ والصمبة مخكد البخيج اإللكتخوني مغ اجل تػفيخ إمكانية تبادل الخسائ
والسػضفيغ العامميغ في السخكد، واضافة الجليل اإلرشادؼ اإللكتخوني الحؼ يقجم إجابات عمى استفدارات 

 السدتخجم وإعصاء وصفا مفرال لسكػنات السقخر وشخيقة استخجامو.
 

 

 العراق المطمب الثاني : جائحة كورونا ومعوقات التعميم االلكتروني في

ساتحة والصمبة تبيغ ليع كيؽية تحقيق تػاصل فعال تعميسات واضحة لأللع تقجم وزارة التعميع العالي 
يؤدؼ اغخاضو التعميسية عمى اكسل وجو، فزال عغ عجم تحجيج مػعج لمبجء في البخنامج التعميسي االلكتخوني 

تخونية( ولع تبيغ )الػزارة( ايزا كيؽية )باستثشاء بعس الكميات والجامعات التي اعمشت انذاء حدابات الك
 .(1) تػاصل االساتحة والصمبة معا وما ندبة فعالية التجريذ االلكتخوني

 :(2)ومغ السعػقات االخخػ التي يعاني مشيا العخاق في مجال التعميع االلكتخوني

                                                           
مشطسة األمع الستحجة ، التعميع االلكتخوني في العخاق :اعتساد وسائل حجيثة لتخصي جائحة كػرونا ، مشذػر عمى شبكة   (  1

 iq.undp.orgوني : تخ السعمػمات الجولية ، عمى السػقع االلك
االلكتخوني في العخاق وابعاده القانػنية ، مخكد الجراسات القانػنية والجستػرية ، جامعة حسج جاسع وعباس سميسان، التعميع (  2

 .22، ص2019كخبالء، 
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التخبية والتعميع العالي الغر اثشاء االمتحان او االختبار اذ ان التصػر التقشي الحؼ تدتعيغ بو وزارة  -1
مغ اجل اجخاء وتصبيق التعميع االلكتخوني ىػ نفذ التقشية التي قج يػضفيا الصمبة في اداء االمتحان 

 لألستاذ. وارسال اجػبة االختبار
ضعف األنتخنت، حيث يجب تػفخ سخعة تجفق عالية، اذ سجمت سخعة التجفق في العخاق، حدب  -2

 ججا في ىحا السجال.آخخ اإلحرائيات، درجات متجنية 
ضعف مػاقع الجامعات وعجم تحييشيا بذكل دائع وعجم تشطيسيا نطخا لعجم وجػد متخرريغ في ىحا  -3

 السجال.
وعي األستاذ وكحلظ قمة إىتسامو بيحا الشػع مغ التعميع، نطخا لشقز االىتسام مغ جانب  ضعف -4

 يجؼ.السدؤوليغ، بيحا الشػع مغ التعميع لكػنيع مغ جيل التعميع التقم
قمة اىتسام الجامعة بيحا الشػع مغ التعميع، وعجم تفعيمو مغ شخف الجول وذلظ بعجم تدخيخ كل  -5

 الشػع مغ التعميع  اإلمكانات ليحا
قمة رغبة الصالب في ىحا الشػع مغ التعمع ألنو يخغب في السحاضخات الجاىدة، ويفزل الصخيقة   -6

 غ شخف الصالب الحؼ يكتفي فقط بالتمقي.التقميجية بحيث أن األخيخة تتسيد بعجم بجل جيج م

 

 

 الخاتمة

 

حاولت الجراسة عغ التعخف عمى عغ احج أساليب التعمع التي تعتسج عمى تكشػلػجيا السعمػمات وىي  
مغ جية ، والقجرة عمى تفعيل التعمع التعاوني  لكتخوني والحاجة الة الػقػف عمى إيجابيات وسمبياتالتعميع اال

بيغ الصالب لمتقخيب الفجػة بيغ الصالب واألستاذ الجامعي عبخ مشرات التعميع االلكتخوني الستعجدة بحيث 
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ضيار قجراتو وامكانياتو مغ خالل السذاركة الصالبية والفخص الكاؼية إليسشح لمصالب مغ عخض أفكاره 
عمسية السدتسخة، وفي الػقت الحؼ يداعجه عمى تصػيخ ميارة استخجام تصبيقات والحػارات والسشاقذات ال

 واستخجام الحاسػب.

كسا حاولت الجراسة الى التعخف عمى اىع السعػقات والتحجيات التي تػاجو التعميع االلكتخوني في 
ر واسع لفيخوس نتدامع أ ،العخاق مغ صعػبة عجم تػفخ بشى تحتية لسدتمدمات تصبيق التعميع االلكتخوني

صابة بالفيخوس ، فقج اتدع التعميع االلكتخوني كػرونا وتصبيق التباعج االجتساعي وحطخ لمتجػال ، تجشبًا لإل
 في العخاق بالتخمف في مجال االتراالت مقارنة بالجول األخخػ .

اجيت وفي ضػء مسا تقجم يتزح لشا أن األزمة التي واجيت القصاع التعميسي بدبب تفذي الفيخوس و 
دفعت التعميع االلكتخوني نحػ الػاجية ، فاصبح خيارًا ال بجيل عشو إال حتى في حالة انعجام البشى التحتية في 

 العخاق وىحا التحػل السفاجئ ال يشاسب التخصيط الحؼ يسكغ مغ خاللو التغمب عمى الكثيخ مغ العؿبات.
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 المرادر

 

سامية بشت صجقة، التعميع االلكتخوني ، كمية التخبية ، جامعة ام القخػ، مشذػر عمى شبكة  (1
 sites.google.comالسعمػمات الجولية ، عمى السػقع االلكتخوني : 

رنا حكست دمحم ، أىسية تصبيق التعميع االلكتخوني في التعميع العالي في العخاق ، بحث مشذػر عمى  (2
، عمى السػقع االلكتخوني : 31/4/2019ة بتاريخ: شبكة السعمػمات الجولي
www.researchgate.net 

، عمى 28/9/2020التعميع االلكتخوني في العخاق ، مشذػر عمى شبكة السعمػمات الجولية ، بتاريخ   (3
 iraqtech.ioالسػقع االلكتخوني : 

يع ، التعمي (4 ع االلكتخوني في العخاق واىع التحجيات، دراسة بحثية مشذػر عمى شبكة ياسخ عمي إبخـا
 /https://ifpmc.orgاالتراالت الجولية عمى السػقع االلكتخوني : 

مدمع عباس ، معػقات التعميع االلكتخوني ، مشذػر عمى شبكة السعمػمات الجولية ، عمى السػقع  (5
 / https://annabaa.orgي :االلكتخون

مشطسة األمع الستحجة ، التعميع االلكتخوني في العخاق :اعتساد وسائل حجيثة لتخصي جائحة كػرونا     (6
 iq.undp.org، مشذػر عمى شبكة السعمػمات الجولية ، عمى السػقع االلكتخوني : 

حسج جاسع وعباس سميسان، التعميع االلكتخوني في العخاق وابعاده القانػنية ، مخكد الجراسات القانػنية  (7
 .2019والجستػرية ، جامعة كخبالء، 

يع  (8 ثيخ تصػر تقشية السعمػمات واالتراالت في التعميع العالي، جامعة بغجاد ، مخكد كاضع، تأإبخـا
 .2007، 2ة جامعية ، العجد:التصػيخ والتعميع السدتسخ، سمدمة ثقاؼي
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