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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( ثانجنا )اجملهد  2020كانون االول  16-17

 

 التعميم األلكتروني وواقع تطبيقه في الجامعات العراقية

 الباحثة: م.م. االء خميل إبراهيم العبيدي

 كمية التربية لمبنات  الجامعة العراقية/

alaa.aladamy2020@gmail.com 

 السمخص

إن لزعف البيئة التكشؾلؾجيا والخقسية في اغمب السؤسدات العخاقية ومؽ ضسشيا السؤسدة 
التعميسية ؛ تغيخ لشا وجؾد معؾقات في تظبيق التعميؼ األلكتخوني عمى واقع التعميؼ في العخاق 

 .الؾقاية والغمق العاموخاصة في ىحه الفتخة مع انتذار وباء كؾرونا وإجخاءات 

م لجئت وزارة التعميؼ العالي 2020-2019وبعج ان تؼ اجتياز ىحا الفرل الجراسي لعام 
إلى تثبيت وتظؾيخ ىحه التجخبة كؾن ان الؾباء ال زال مشتذخ وبرؾره قج تكؾن اقل حجه مؽ 

إرشادات الجيات السؾجو األولى لو لكؽ إجخاءات الؾقاية والدالمة الفخدية والسجتسعية حدب 
السخترة حتست عمى السدؤوليؽ عمى ىحا السمف اتخاذ إجخاءات تحج مؽ خظخ تفذي الؾباء 

 م.2021-2020وكحلػ تدييخ الدشة الجراسية الججيجة لمعام 

لحا تمخرت مذكمة البحث الحالي وأىسيتو في بيان مفيؾم التعميؼ األلكتخوني وما يتعمق بو؛  
 لجامعات العخاقية؟.ثؼ تؾضيح واقع تظبيقو في ا

 -( مذكمة البحث وأىسيتو:1) 

ساىست التظؾرات التقشية في عرخ الثؾرة التكشؾلؾجية إلى عيؾر أنساط تعميسية مختمفة 
ومشيا التعمؼ األلكتخوني وىؾ ييجف إلى تؾطيج العسمية التعميسية لجى الفخد؛ إذ يسكؽ لمستعّمؼ أن 

قجرة عمى االستيعاب والتعمؼ، باإلضافة إلى أّن الخبخات يؾاصل تعميسو وفقًا لسا يستمكو مؽ طاقة و 

mailto:alaa.aladamy2020@gmail.com
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والسيارات الدابقة تداىؼ في تعديد ىحا الشؾع مؽ التعمؼ، ويسكؽ اعتبار التعميؼ األلكتخوني أنو 
(، ويججر اإلشارة إلى أن الحاسؾب 20: 2008بسثابة أحج أشكال التعّمؼ عؽ بعج)عدمي, 

سمية التعميؼ األلكتخوني لتحفيد عسمية نقل السعارف وشبكات اإلنتخنت جدٌء ال يتجّدأ مؽ ع
 "(.Michael Simonson Gary A. Berg, "Distance learningوالسيارات)

م وما يدال البمج يدجل عجد إصابات 2020وبعج تفذي جائحة كؾرونا في العخاق بجاية سشة 
ى الجتياحيا العخاق، مختفع يؾميًا، حيث أدت جائحة كؾرونا إلى إغالق تام في األشيخ األول

بذكل أثخ عمى سيخ العسمية الجراسية في الجامعات العخاقية ووضعيا أمام تحج صعب وخيارات 
عكيسو في استكسال العام الجراسي، ما حجا بالسؤسدات التعميسية إلى إيجاد وسائل بجيمة 

ؼ العالي في العخاق الستكسال الفرل الجراسي؛ إذ عسجت السؤسدات التعميسية التابعة لؾزارة التعمي
وبتؾجيو مؽ الؾزارة  بتفعيل التعميؼ األلكتخوني برؾره تتشاسب وعخوف كل مؤسدة وجامعة 
حدب اإلمكانات الستؾفخة لجييا باالعتساد عمى السشرات التعميسية الخاصة بيا أو باعتساد البجائل 

 السشاسبة ليا مؽ بخامج أو تظبيقات يسكؽ عبخىا حل ىحه السذكمة.

م لجئت وزارة التعميؼ العالي 2020-2019ان تؼ اجتياز ىحا الفرل الجراسي لعام  وبعج 
إلى تثبيت وتظؾيخ ىحه التجخبة كؾن ان الؾباء ال زال مشتذخ وبرؾره قج تكؾن اقل حجه مؽ 
السؾجو األولى لو لكؽ إجخاءات الؾقاية والدالمة الفخدية والسجتسعية حدب إرشادات الجيات 

السدؤوليؽ عمى ىحا السمف اتخاذ إجخاءات تحج مؽ خظخ تفذي الؾباء  السخترة حتست عمى
 م.2021-2020وكحلػ تدييخ الدشة الجراسية الججيجة لمعام 

لحا تتحجد مذكمة البحث وأىسيتو في بيان مفيؾم التعميؼ األلكتخوني وما يتعمق بو؛  ثؼ 
 تؾضيح واقع تظبيقو في الجامعات العخاقية؟

 -ني:( التعميؼ األلكتخو 2)
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مفيؾم يعبخ عؽ عخض وتقجيؼ السحتؾى التعميسي برؾرة إلكتخونية عبخ وسائل معتسجه عمى 
أجيدة خاصة, قج تكؾن شخرية أو لؾحية أو الكسبيؾتخ نفدو وشبكاتو إلى الستعمؼ بذكل يتيح لو 

أم  إمكانية التفاعل الشذط مع ىحا السحتؾى ومع السعمؼ ومع أقخانو سؾاء أكان ذلػ برؾرة متدامشة
غيخ متدامشة وكحلػ إمكانية إتسام ىحا التعميؼ في الؾقت والسكان وبالدخعة التي تشاسب عخوفو 

: 2005وقجراتو، فزال عؽ إمكانية إدارة ىحا التعمؼ أيزا مؽ خالل تمػ الؾسائط )حدؽ زيتؾن،
24.) 

قا لمظمب ويعخف التعمؼ األلكتخوني بأنو " نغام تفاعمي لمتعميؼ عؽ بعج، يقجم لمستعمسيؽ وف
On demand  ويعتسج عمى بيئة إلكتخونية متكاممة تدتيجف بشاء السقخرات وتؾصيميا بؾاسظة

اإلنتخنت، واإلرشاد والتؾجيو وتشغيؼ االختبارات، وإدارة السرادر والعسميات وتقؾيسيا)عبج الحسيج, 
2005 :5 .) 

تؾعيف أسمؾب التعميؼ ( في تعخيفو لمتعمؼ األلكتخوني أنو ' 2009ويحكخ األستاذ )الغخيب,
السخن باستخجام السدتحجثات التكشؾلؾجية وتجييدات شبكات السعمؾمات عبخ اإلنتخنت، معتسجة 
عمى االتراالت الستعجدة االتجاىات وتقجيؼ مادة تعميسية تيتؼ بالتفاعالت بيؽ الستعمسيؽ وىيئة 

 (. 54 :2009التجريذ والخبخات والبخمجيات في أي وقت وبأي مكان ")الغخيب, 

  -( أنؾاع التعميؼ األلكتخوني:3) 

يختمف السخترؾن في تحجيج أنؾاع التعميؼ األلكتخوني كل حدب تفديخه ليا ويسكؽ إجساليا 
 بسا يأتي:

، ويتؼ فيو دمج Blended Learningيعخف بالمغة اإلنجميدية باسؼ  التعمؼ السسدوج: -
مع أدوات التعميؼ األلكتخوني عبخ استخاتيجيات التعمؼ السباشخ داخل الفرؾل التقميجية 

 شبكة اإلنتخنت.
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، وتعج وسيمة Distance Education: يعخف بالمغة اإلنجميدية باسؼ التعميؼ عؽ ُبعج -
االترال والتؾاصل وسيمة أساسية في التغمب عمى السدافة البعيجة التي تفرل بيؽ 

 الستعمؼ والسجرس.

، ويجمج Synchronous Learningاسؼ : يعخف بالمغة اإلنجميدية بالتعميؼ التدامشي -
الستعمؼ والسعمؼ في الؾقت نفدو باستعسال أدوات التعميؼ كالفرؾل االفتخاضية، أو 

: 2018السحادثة الفؾرية، ونغام بالك بؾرد كؾال بؾرات، أو الجردشة الشرية)عباس, 
211.) 

 Mobileاسؼ : يعخف بالمغة اإلنجميدية بالتعمؼ الستشقل الحي يعخف بالتعمؼ السحسؾل -
Learning وىؾ نغام يدتعسل األجيدة الالسمكية الرغيخة والسحسؾلة كالحاسبات ،

 (.2020الذخرية الرغيخة، واليؾاتف الشقالة، واليؾاتف الحكية)الجبؾري, 

، Asynchronous Learning: يعخف بالمغة اإلنجميدية باسؼ التعميؼ غيخ التدامشي -
والسؾسؾعات الخاصة، والبخيج األلكتخوني، والذبكات ويدتخجم السحتؾى التعميسي الخقسي، 

 (.212: 2018االجتساعية، والسشتجيات التعميسية، والسجونات)عباس, 

 -( خرائص التعميؼ األلكتخوني:4)

يشفخد التعميؼ األلكتخوني بعجد مؽ الَخرائص التي تسيده عؽ غيخه مؽ أنؾاع  
 ( وىي: 87: 2011التعميؼ)الحمفاوي,

 عمى جياز الحاسؾب في تقجيؼ السقخر العمسي بذكل رقسي.االعتساد  (1

تقجيؼ السقخرات العمسية بسختمف الؾسائط الستعجدة كالشرؾص السكتؾبة، والسؤّثخات  (2
 الرؾتية، والفيجيؾىات، والرؾر الثابتة، والستحخكة. 
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 (. 2018انخفاض تكمفتو السادية عشج مقارنتو بالّتعميؼ السادي. )الحياري,  (3

ى التؾاصل السباشخ بيؽ الظالب، والسعمؼ، وبذكل حّي دون الحاجة إلى التؾاجج القجرة عم (4
في غخفة الرف، وذلػ باستخجام وسائل االترال والتؾاصل األلكتخونية، مثل: بخامج 

 السحادثة التي تتيح االترال السخئّي، والسدسؾع؛ مّسا يدّيل عسمية الشقاش بيشيؼ. 

لسعخفة مجى تجاوب الظمبة مع السادة التعميسية،  قجرة السعمؼ عمى إجخاء مدٍح سخيعٍ  (5
ومجى قجرتيؼ عمى استيعاب وفيؼ الجرس، كسا يسكشو عسل استبياٍن لسعخفة مجى تجاوب 

 الظالب معو ومجى قجرتيؼ عمى التؾاصل معو لفيؼ السادة بذكٍل جيج. 

استخجام  قجرة السعمؼ عمى استخجام أكثخ مؽ وسيمٍة تؾضيحيٍة، وتعميسية لمظالب، مثل: (6
بعض التظبيقات السؾجؾدة عمى اإلنتخنت، أو اصظحاب الظمبة في جؾلة إلى أحج 
السؾاقع وشخح السادة التعميسية مؽ خاللو بذكٍل مباشخ، أوعخض فيجيؾ يؾضح السعمؾمات 

 الؾاردة في الجرس. 

قجرة السعمؼ عمى تقديؼ الظالب إلى مجسؾعاٍت صغيخة يديل التؾاصل فيسا بيشيا  (7
والرؾرة لعسل إحجى التجارب مثاًل، أو لسشاقذة إحجى قزايا الجرس بالرؾت 

 (.2016السظخوحة.)دعجوع, 

 يسكؽ تحجيجىا برؾره عامو باآلتي: -( معؾقات التعميؼ األلكتخوني:5)

 االفتقار لمبشية التحتية السشاسبة لالتراالت مع الجية الباعثة لمتعميؼ.  (1

 عجم تؾفخ ذوي الخبخات والكفاءات في مجال إدارة التعميؼ األلكتخوني.  (2

 عجم القجرة عمى تؾفيخ الريانة الدخيعة لألجيدة في بعض األماكؽ البعيجة.  (3

 صعؾبة اإلقشاع والعجول عؽ فكخة التعميؼ التقميجي واالنتقال لمتعميؼ األلكتخوني.  (4
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 سل في مجال التعميؼ األلكتخوني. نقص اإلمكانيات السادية الالزمة لمذخوع بالع (5

 االفتقار لمؾعي السجتسعي حؾل التعميؼ األلكتخوني.  (6

 عدوف بعض أعزاء ىيئة التجريذ عؽ انتياج ىحا األسمؾب في التعميؼ.  (7

الحاجة السمّحة لتسكيؽ الستعمسيؽ والسعمسيؽ وتجريبيؼ عمى كيفّية استخجام اإلنتخنت لمتعمؼ  (8
 والتعميؼ. 

ن الالزم لمسؾاقع األلكتخونية وبالتالي التخّؾف مؽ استخجاميا في التعمؼ عجم تؾّفخ األما (9
 (.2016)الحياري, والتعميؼ، وبالتالي تكؾن معّخضة لالختخاق بأّية لحغة.

 -( بخامج التؾاصل والسشرات الخاصة بالتعميؼ األلكتخوني:6)

مؽ البخامج ان واقع استخجام شبكة األنتخنت يؾضح لشا انو يسكؽ استخجام العجيج 
والتظبيقات السختمفة في إنذاء البيئة السييئة لتشذيط التعميؼ األلكتخوني فبخامج التؾاصل السختمفة 
أو السشرات التعميسية السجانية أو السجفؾعة و السؾاقع والسجونات يسكؽ استثسارىا أو إدراجيا 

بالتعميؼ األلكتخوني, فعميو  كشؾع مؽ أنؾاع البخامج السدتخجمة في إنذاء بيئة االفتخاضية الخاصة
 سشؾضح ىحه البخامج والسشرات برؾره مخترخه:

اىؼ واكثخ بخامج التعميؼ األلكتخوني انتذار  -:Google Classroom*كؾكل كالس روم 
واستخجامًا ىؾ كؾكل كالس روم. يعتبخ مؽ السشرات التعميسية السجعؾمة مؽ قبل عسالق البحث 

إنذاء صفؾف افتخاضية ومذاركة الجروس والسحاضخات التعميسية (. يتيح لػ Googleكؾكل )
بيؽ األستاذ والظالب بؾاسظة رفع السمفات السختمفة والفيجيؾىات. أيزا يسكؽ إجخاء امتحانات 

( ومتابعة نذاطات الظمبة وتكيسيؼ, لكشو ال يتيح التؾاصل )أوناليؽ( بيؽ الظالب quizقريخة )
 مج وتظبيقات االترال الفيجيؾي. واألستاذ كسا ىؾ الحال في بخا
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ىؾ مشرة اجتساعية مجانية تؾفخ لمسعمسيؽ والظالب بيئة آمشة  -:edmodo*إدمؾدو 
لالترال والتعاون، وتبادل السحتؾى التعميسي وتظبيقاتو الخقسية إضافة إلى الؾاجبات السشدلية 

بالك بؾرد إلدارة  بيؽ مدايا شبكة الفيذ بؾك و نغام edmodoوالجرجات والسشاقذات. تجسع 
مميؾن  47. يدتخجم السشرة حاليا أكثخ مؽ  2.0، وتدتخجم فييا تقشية الؾيب LMSالتعمؼ 

عزؾ مؽ السعمسيؽ والظالب ومجيخي السجارس وأولياء األمؾر. وىي بحلػ تدتحق لقب أول 
الظالب  وأكبخ شبكة تعمؼ اجتساعي بالعالؼ. وأيزًا ال تتيح ىحه السشرة التؾاصل )أوناليؽ( بيؽ

 واألستاذ كسا ىؾ الحال في بخامج وتظبيقات االترال الفيجيؾي.

مؽ اىؼ التظبيقات التي تتيح لمسدتخجم إجخاء  -:(Meet.google( و)Zoom*تظبيقي)
( والتؾاصل السخئي مجانًا. حاليا يدتخجم ىحان Conference callاترال فيجيؾي مباشخ )

يق انذاء دائخة مغمقة تزؼ االستاذ مع الظمبة. لكشيا التظبيقان  في التعميؼ األلكتخوني عؽ طخ 
تفتقخ إلى اجخاء االختبارات األلكتخونية وكحلػ نذخ الؾسائط والسمفات األخخى, لحا يدتخجم 

 األساتحه ىحه التظبيقات لجعؼ الرفؾف األلكتخونية كـــ)ادمؾدو, وكؾكل كالس روم()

info.com).-https://www.talamomai 

شارة إلى أن ىحه التظبيقات تعج اكثخ التظبيقات التي تؼ استخجاميا في واقع يججر بشا اإل
التعميؼ األلكتخوني في العخاق لمعام الدابق واشيخىا. عمى الخغؼ مؽ استخجام العجيج مؽ السشرات 

 والتظبيقات السختمفة في ىحا الجانب. 

 ( واقع تظبيق التعميؼ األلكتخوني في الجامعات العخاقية:7)

إن لزعف البيئة التكشؾلؾجيا والخقسية في اغمب السؤسدات العخاقية ومؽ ضسشيا السؤسدة 
التعميسية ؛ تغيخ لشا وجؾد معؾقات في تظبيق التعميؼ األلكتخوني عمى واقع التعميؼ في العخاق 

ت وخاصة في ىحه الفتخة مع انتذار وباء كؾرونا وإجخاءات الؾقاية والغمق العام؛ ومؽ أىؼ التحجيا
 ( ما يأتي: 2020التي تمخص واقع التظبيق التعميؼ األلكتخوني في العخاق)الياسخي, 
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يمجأ كثيخ مؽ السعمسيؽ إلى ما يدسى ب ) الترسيؼ التعميسي(  السحتؾى التعميسي الخقسي: -1
إلعجاد مادة تعميسية تحقق األىجاف بكفاءة عالية حيث يقؾم ىحا الترسيؼ عسؾمًا عمى 

لتعميسية لمظالب ، وتحجيج األىجاف والؾسائل السشاسبة لتحكيقيا ، دراسة االحتياجات ا
وأدوات لكياس مجى التعمؼ والتغحية الخاجعة , لكؽ عخوف التعميؼ األلكتخوني تختمف عؽ 
الشسط السادي أو البيئة التفاعمية داخل غخفة الرف برؾرتيا االعتيادية, ألن التعميؼ 

تمف في مبشاه وطخيقو نذخه وإيرالو لمستعمسيؽ عؽ األلكتخوني يحتاج إلى محتؾى رقسي يخ
السحتؾى التعميسي االعتيادي لحا بخزت ىشا تحجيات في تظؾيخ ىحا السحتؾى لمؾصؾل إلى 

 امثل تعميؼ ألكتخوني فعال ضسؽ الؾاقع االفتخاضي .

: مؽ أكبخ السذاكل التي تؾاجو ىحه الفئة مؽ  جاىدية األستاذ لبيئة التعميؼ األلكتخوني -2
السختريؽ في سمػ التعميؼ, ىؾ الجاىدية الستخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة في عسمية التعمؼ ، 
وىحا ليذ انتقاصًا مشيؼ ولكشو واقع فخضو االكتذاف الستأخخ لكثيخ مؽ أجيدة التكشؾلؾجيا 

تحاق بخكبيا فتعمسيا واستخجاميا ، والتظبيقات. وكان مؽ ىؤالء مؽ استذعخ أىسية االل
 ومشيؼ مؽ عؽ أنو في غشى عشو .

إال أن طغيان التكشؾلؾجيا وشغف األجيال بيا والؾعي البيئي بزخورة التقميل مؽ 
استخجام األوراق إلى غيخىا مؽ العؾامل أدت إلى التحؾل التجريجي والكبيخ نحؾ التكشؾلؾجيا 

ن تحت أمخ واقع يحتؼ عمييا استخجام مسا شكل صجمة ليحه الفئة التي غجت اآل
التكشؾلؾجيا، وبتفريل يتعجى تحسيل ممفات ومذاركتيا عمى الدحابات اإللكتخونية إلى ما 

 ىؾ أبعج مؽ ذلػ .

:  يعج تؾفخ التكشؾلؾجيا عاماًل أساسي تؾفخ البيئة التكشؾلؾجيا الجاعسة لمتعميؼ األلكتخوني -3
فبجونو سيغجو األمخ مجخد حمؼ ؛ وىشاك مدتؾيات  وميؼ لشجاح تجخبة التعمؼ اإللكتخوني ،
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مختمفة ليحا التحجي ، حيث يعج تؾفخ األجيدة وشبكة اإلنتخنت وسخعة اإلنتخنت وحدم 
 اإلنتخنت ، كل مشيا يعج تحجيًا بحاتو أو مجتسعًا مع األخخيات .

ت أساسًا فقج يتؾفخ لمظالب أو حتى السعمؼ الجياز إال أنو قج ال تتؾفخ لجيو خجمة إنتخن
وإن تؾفخت فقج تكؾن بظيئة أو ربسا بحدمة غيخ كافية لتغظية عخوض الفيجيؾ والسؾاد ذات 
الحجؼ الكبيخ, والشاعخ إلى الخجمات األساسية والبشى التحتية في ىحا السجال داخل العخاق 
يججىا خجمات رديئة او حتى في بعض األحيان شبو معجومة مسا اضفى عمى واقع التعميؼ 

تخوني داخل البمج تحجيات وعكبات يجب عمى السترجريؽ لمسدؤولية حميا لمؾصؾل األلك
 إلى افزل واقع تعميسي في ىحه البيئة االفتخاضية.

 -السخاجع والسرادر:

استخاتيجية التعميؼ اإللكتخوني في التعميؼ العالي  (:2020عاىخ محدؽ ) الجبؾري, -4
مخكُد البيان   -أستاذ عمؼ االجتساع التخبؾي، جامعة بابل-, العخاقي .. طسؾح وتحجيات

 ./https://www.bayancenter.org/2020/04/5786لمجراسات والتخظيط 

 -القزايا–رؤية ججيجة في التعميؼ التعمؼ األلكتخوني": السفيؾم (: 2005حدؽ زيتؾن) -5
 . السسمكة العخبية الدعؾدية الخياض. الجار الرؾتية لمتخبية.التقييؼ -التظبيق 

. القاىخة: دار  التعمؼ األلكتخوني، تظبيقات مدتحجثة(: ۳۱۲۲الحمفاوي, وليج سالؼ دمحم ) -6
 الفكخ العخبي.

  ,/https://mawdoo3.com .معؾقات التعميؼ اإللكتخوني: (2016الحياري, إيسان) -7

 , /https://mawdoo3.com .مفيؾم التعميؼ اإللكتخوني---------:(2018)  -8

https://www.bayancenter.org/2020/04/5786/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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 ,مفيؾم التعميؼ اإللكتخوني ومسيداتو (:2016دعجوع, شييخة ) -9
. https://mawdoo3.com/ 

أىسية تظبيق التعميؼ األلكتخوني في التعميؼ العالي في  (:2018عباس, م.م. رنا حكست) -10
/ تاريخ  31/ العجد 2, بحث مشذؾر, الرك لمفمدفة والمدانيات والعمؾم االجتساعية/ ج العخاق

 م1/10/2018االصجار 

يؼ فمدفة التعميؼ األلكتخوني عبخ الذبكات، مشغؾمة التعم(: 2005عبجالحسيج, دمحم) -11
 . القاىخة: عالؼ الكتب .األلكتخوني عبخ الذبكات

. عالؼ التعميؼ األلكتخوني مؽ التظبيق إلى االحتخاف(:۳۱۱۲الغخيب, زاىخ إسساعيل ) -12
 الكتب، القاىخة.

. ط . القاىخة: دار الفكخ تكشؾلؾجيا التعميؼ األلكتخوني(. ۳۱۱۲نبيل جاد عدمي ) -13
 العخبي.

                         التعميؼ األلكتخوني في العخاق : الؾاقع والتحجيات, (:2020الياسخي, م.م. حؾراء رشيج) -14
( جامعة كخبالء, CSSمخكد الجراسات االستخاتيجية)

http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2020/05/06/.  

  Learning.-Eاىؼ تظبيقات )بخامج( التعميؼ االلكتخونيمؽ  -15

16-   https://www.talamomai-info.com/2020/03/e-learning.html 

17- Michael Simonson Gary A. Berg, "Distance learning"، 
www.britannica.com,  Retrieved 26-6-2018. Edited. 
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