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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  0202كانون االول  61-62
 
 
 

 

 
 التعليم الرقسي وتجاربه في ظل أزمة كهرونا

 
 

 
 السقجمة

ألدـَ الحطخ الرحي الصمبة والييئة التجريدية البيػَت كسا ألـد غيخىع، فتػقفت الحخكُة الصبيعيُة      
عمى  –في معيجنا  –لمحياة، وتعصمت الخصة التعميسية فكاف البحث عغ خصة بجيمة، ونطخا ِلِججة التجخبة 

   ا مجتسعاتش

اليػندكػ في تقخيخ صادر عشيا ،  -وفي وقت أفادت ؼيو مشطسة األمع الستحجة لمتخبية والعمع والثقافة 
مميػف شالب وشالبة عمى مدتػى العالع عغ الحىاب إلى السقاعج الجراسية  بدبب فيخوس  290بانقصاع 

خار وزارة التعميع العالي والبحث بالتشديق مع ق« التعمع عغ ُبعج»السدتجج، شبقت معيجنا مبادرة « كػرونا»
 العمسي ) العخاؽ ( لزساف استسخارية التعميع لكافة الصمبة 

العجيج مغ السحاور والتفاصيل التي تتساس مع أشخاؼ العسمية « التعمع عغ ُبعج»وكذف بجء تصبيق مبادرة 
يع، بيغ آلية التصبيق، التعميسية جسيعيا، وحسمت التفاصيل الكثيخ مغ التداؤالت التي يذتخؾ فييا الجس

وججواىا، وكيؽية تحقيق أفزل الشتائج مشيا، فزاًل عغ بخوز تحجيات متشػعة، يجب أف يتجيد الجسيع 
لتحليميا، بيجؼ تحقيق استفادة تعميسية قرػى ألبشائشا الصمبة، وبالتػازي مع ذلظ بخزت تداؤالت ميسة في 

باألنطسة التقشية التي مغ شأنيا تشفيح السبادرة دونسا أية  مقجمتيا، مجى استعجاد البشية التحتية  ؼيسا يتعمق
عػائق، ومجى وجػد معمع مؤىل لتشفيحىا، باإلضافة إلى الصالب نفدو ومجى استعجاده وتقبمو لالستفادة 

وىل يسكغ تفعيُل  ، وجاىدية أولياء األمػر لتعطيع مخخجات ىحه السبادرة(التعمع عغ ُبعج)مغ مفخدات 
ميع عغ ُبعج مع الصمبة وما ىػ البخنامُج الحي يسكُغ أف يقتخح ليحا الغخض وما مػقع التع” بخامج ِ 

في ىحا البخنامج وىل يػجج بخنامٌج واحج يسكغ أف يشاسب جسيَع  السختبخاِت والػرش واالنذصة التصبيؿية 
لتعميسي عسمو السخاحل التعميسية وجسيع االقداـ وجسيع أنساط الصمبة وعمى أي نحػ سيدتأنف البخنامج ا

بعج انتياء ىحه الجائحة: ىل ستعػد خخيصتو الدمشية إلى سيختيا األولى؟ مغ حيث االمتجاد الدمشي 

 الباحث

 دمحم جاسم السعدي
 ةالباحث

 رواء غازي
 

 الباحث
 واثق حسن علي ابو الهيل
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أوقاٌت لرالح )  مشو  األسبػع الجراسي ؟ أـ ُتخرُع   لمسحاضخة ، وعجد ساعات يػـ العسل، وعجد أياـ
 التعميع عغ بعج(؟

يجابيات التي تداعج في رسع غٍج أفزل لسشطػمتشا لمػقػؼ عمى مجى فاعمية السبادرة واستعخاض اإل
 .التعميسية

 
 االطار العام للجراسة

 أهسية الجراسة:
كميًا عمى كػادرىا  اعتساداتعتسج  الذخكة العامة لسػانئ العخاؽتأتي أىسية ىحه الجراسة مغ كػف        

، لمبػاخخ والخجمات المػجدتية ليا مع عسميات التفخيغ والذحغ واالرساء واالقالع البذخية الحيغ يتعاممػف 
ومقتزيات التحجيث وضخوؼ  بسا يتالءـ تجريبية إلعجاد ىحه الكػادرالبخامج الخصط و ال وكحلظ أىسية وجػد

 بكفاءة وفاعمية . وإمكانياتيا، ومػاكبة التصػرات التكشػلػجية لتحديغ وتصػيخ األداءوالتصػيخ 
 

 هجف الجراسة:
السػارد البذخية شمبة السعيج و عمى االلكتخوني التجريب التعميع و ف مجى تأثيخ تيجؼ الجراسة إلى بيا     

عمى الفخد وبالتالي عمى الجائخة في ضل مخصط وبخامج وأثخىا ، العاممة في الذخكة العامة لسػانئ العخاؽ
 التجريب السعتسجة حاليًا.التعميع 

 
 فرضية الجراسة:

الذخكة العامة الجورات التجريبية التي تعقجىا  التعميع بالسعيج و تشصمق الجراسة مغ فخضية مفادىا أف     
الكػادر البذخية العامة وسػاء كانت ىحه إلعجاد كػادرىا البذخية ليا تأثيخات إيجابية عمى  لسػانئ العخاؽ

 .الجورات داخل الذخكة لػجػد معيج تجريبي متخرز بحلظ او خارج الذخكة التعميع و 
 

  مشهجية الجراسة:
استشجت الجراسة عمى مشيج وقج  ، 2020جد اإلشار الدمشي لمبحث خالؿ ازمة كػرونا لدشة حُ 

 .فيػ يحمل الػاقع والبيانات بػية الػصػؿ إلى الشتائجي وصف
 

 االطار الشعري  الفرل االول :
 معهج السهانئ
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تتدمح بالعمـػ  تأتي فكخة إنذاء معيج السػانئ مغ أىسية بشاء جيل متصػرا ذا قجرة وكفاءة عالية    
والسعخفة االساسية والتصبيؿية في ادارة وتذغيل السػانئ .. كسا يدعى السعيج اف يكػف مؤسدة تعميسية 
بحثية رائجة ومتسيدة  في عمػـ السػانئ وتصبيقاتيا  سػاء  عمى السدتػى الػششي او االقميسي او العالسي 

باإلضافة الى خمق واثخاء السعخفة وذلظ بالبحث اخحيغ بشطخ االعتبار معاييخ الجػدة العالسية .. ىحا 
 والشذخ العمسي .

كسا اف وجػد السعيج يداىع فى رفع مدتػى الجػدة التعميسية والتصبيؿية عغ شخيق اعتساد السعاييخ       
الجولية السعتسجة في اعجاد وتأىيل السػارد البذخية لمعسل في قصاع السػانئ والشقل البحخي والقصاعات 

 .ية االخخى السيش
 1970( السعجؿ لدشة 150بسػجب قانػف العسل رقع  ) 1972تأسذ السعيج  في التاسع مغ أيمػؿ عاـ  

تحت مدسى مخكد تجريب السيشي لمسػانئ بشاء عمى حاجة الذخكة العامة لسػانئ العخاؽ ثع تغيخ اسسو 
 . 2014ليربح )مخكد تجريب السػانئ ( وبعج ذلظ معيج السػانئ سشة 

لسعيج في بجاية تأسيدو مياما تمخرت في تػفيخ فخص لمتجريب والتأىيل السيشي ورفع مدتػى وضع ا 
الكػادر العاممة في السعامل والذخكات في السشصقة الجشػبية اخحيغ بشطخ االعتبار الججوى االقترادية مغ 

تجرب في ارسالو الى وراء انذاء مثل ىحا السعيج والتي تتمخز بالكمف السختفعة ندبيَا التي يتحسميا الس
 خارج السحافطة او خارج القصخ .

مؤسدة تجريبية متخررة بعمػـ السػانئ )بحخية ، ىشجسية ، ادارية (. تقجـ خجماتيا كسا ويعتبخ  
التجريبية واالستذارية مغ خالؿ فخيق مغ السحاضخيغ مغ ذوي الذيادات العميا والخبخة والسجربيغ السؤىميغ 

غ مغ مؤسدات مخمػقة ، يعتسجوف في تقجيع خجماتيع التجريبية عمى احجث عمى مدتػى عاؿ ومعتسجي
تقشيات التجريب والتعميع الشاشط ضسغ مشيجية عمسية وعسمية تشصمق مغ مبجا االلياـ وصشاعة الخغبة في 

 التغييخ واالبجاع وصػاًل الى حالة التصػيخ القادرة عمى االستسخار .
ميسًا مغ نطاـ الشقل الستكامل لمعخاؽ وليا االثخ الكبيخ في تشفيح خصط  السػانئ العخاؾية جدءاً  كسا وتعتبخ

 التشسية واىع عشرخ لجعع وتصػيخ انذصة السػانئ ىػ العشرخ البذخي .
عمية فاف مغ االىجاؼ الخئيدية الصسػحة ىػ رفج الذخكة بالسػارد البذخية الستصػرة وذات تعميع متقجـ  

 البذخية العاممة لجييا . بأنذصة السػانئ وتصػيخ السػارد
ولسا لمكادر الػسصي مغ اىسية كبيخة في ادارة وتشفيح خصط التصػر والتشسية ألنذصة السػانئ وخاصة لجعع 
مذخوع انذاء ميشاء الفاو الكبيخ ارتأت اإلدارة العميا وبجعع المحجود مغ الديج معالي وزيخ الشقل في دعع 

 وإنذاء معيج السػانئ .
 

 رؤيتشا
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ح أف نمبي كل االحتياجات التجريبية لكافة العامميغ بالسػانئ البحخية وقصاع الشقل البحخي بأعمى ػػ نصس
 . السدتػيات والتقشيات وبتسيد

ػػ ندعى دائسًا لتصػيخ امكانيتشا التعميسية والتجريبية واعجاد الكػادر الالزمة لمعسل لتػاكب التصػر التكشمػجي 
 في مجاؿ السػانئ والشقل .

 
 تشارسال

ييجؼ معيج السػانئ الى التأىيل  لتجريب وإعجاد الكػادر الفشية الالزمة لمعسل في قصاعي السػانئ والشقل 
  .البحخي وىػمغ السعاىج الستسيدة والستخررة في ىحا السجاؿ داخل البمج 

 
 القيم

 . ضساف العجالة بيغ اعزاء ىيئة التجريدية 
  الحرػؿ عمى فخص التعميع بغس الشطخ عغ ضساف السداواة بيغ الصالب والستجربيغ في

 مدتػاىع االجتساعي وانتساءاتيع الجيشية .
 . الشداىة والذفاؼية بسا يحقق العجالة ويعدز الثقة والسرجاؾية 
 . العسل بخوح الفخيق مغ خالؿ التعاوف والعسل الجساعي 

 
 اهجاف السعهج

 اهجاف عامة - أ
  ع التصػر التقشي الحاصل في قصاع السػانئ لمتعامل م ومياري إعجاد كادر وسصي مؤىل معخؼيا

 عالسيا .
  تأىيل إعجاد القػى العاممة الججيجة حجيثة التعييغ في السػانئ وشخكات قصاع الشقل البحخي وكحا

الذخكات الرشاعية وقصاع البتخوؿ مغ خخيجي الجامعات والسعاىج العميا والسجارس الثانػية 
والتجارية وذلظ لزساف استسخار تػفيخ كػادر فشية واإلعجادية والسعاىج الفشية الرشاعية 

 متخررة مجربة بسا يفي بحاجة سػؽ العسل .
  تجريب العامميغ في السػانئ وشخكات الشقل البحخي وكحا الذخكات الرشاعية وقصاع البتخوؿ مغ

يات مختمف الكػادر والسدتػيات اإلدارية والفشية وتشسية مياراتيع لالرتقاء بسدتػياتيع إلى مدتػ 
األداء والسيارات الؿياسية العالسية لسدايخة التصػر التكشػلػجي في السجاالت السحكػرة مدتيجفًا 

 .رفع كفاءات التذغيل لمعامميغ بالقصاعات السحكػرة سابقاً 
 إلخ… تشسية السػارد البذخية بجسيع القصاعات الرشاعية والتجارية والخجمية والبتخولية. 
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 كػادر الػششية العخبية تػفيخ الخجمات الدابقة لم. 
  تبادؿ الخبخات مع الييئات والسشطسات السخترة بالشقل البحخي وأعساؿ السػانئ والقصاعات

األخخى مغ الذخكات وكحا بسخاكد التجريب والكميات والسعاىج البحخية العالسية بيجؼ إثخاء الفكخ 
 .بخامج والسشاىج التجريبيةوتبادؿ الخبخات والسيارات في مجاؿ التجريب والػقػؼ عمى أحجث ال

  بمػغ السعاييخ الجولية في التعميع التقشي والبحخي . 
 استيعاب التصػر الحاصل في حقل العسل مغ خالؿ استحجاث اقداـ تقشية وبحخية مػاكبة لمتغييخ 

. 
 حالة التعمع االمثل  تػفيخ البيئة السثالية جيج االمكاف لبمػغ . 
  التصػر الحاصل في مختمف فخوع التخرز ادارة وتذغيل السػاكبة السدتسخة واالشالع عمى

 . السػانئ والشقل البحخي لخفج ميارات ومعارؼ الكػادر التعميسية
 التأكيج عمى احتخاـ التقاليج الجامعية الخصيشة وتقجيذ السيشة وآدابيا . 
 الدعي الجؤوب الستسخار العالقات االيجابية مع الكميات والسعاىج السشاضخة . 
  الصمبة لمسذاركة في الشذاشات والسشطسات الصالبية لغخض تصػيخ السيارات الؿياديةتذجيع. 
 التأكيج عمى روح الجساعي والعسل كفخيق واحج . 
 . استثسار الصاقات االبجاعية التي ترب في خجمة وتصػيخ السػانئ العخاؾية 
  والسؤسدات العمسية  تػثيق أواصخ التعاوف وتبادؿ الخبخات والسعمػمات مع السشطسات الجولية

 والسيشية في داخل العخاؽ وخارجو .
 االهجاف الخاصة - ب
  تخخيج كادر عمسي ميشي ذا خمؽية ميشائية وأكاديسية وسمػكية لديادة وتحديغ اإلنتاج والخجمة في

 عسل السػانئ .
  تشذيط وتػجيو البحث العمسي لحل مذاكل الذحغ والتفخيغ في السػانئ وتدخيخ نتاجيا خجمة

 ت السدتفيجة )الجيات الستعاممة (.لمجيا
  التشديق مع الجوائخ والجيات السدتفيجة لتشسية وتصػيخ العامميغ في مجاؿ السػانئ الدابقيغ والججد

 بعسل دورات تجريبية حتسية ضسغ بخامج التعميع السدتسخ .
 عسل دورات إرشادية وتعميسية لمعامميغ في السػانئ والقصاع البحخي ويذسل ذكػر وإناث. 
  االتفاؽ والتشديق مع الجيات البحثية والسيشية لحل السذاكل التي تػاجو في مجاؿ عسل السػانئ

 بسا يتالئع مع التصػر .
  إعجاد واقامة الجورات التأىيمية والتصػيخية لسختمف السدتػيات وفي جسيع االختراصات

 لمسالكات العاممة في قصاع السػانئ والذؤوف البحخية.
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  الفشية لمستجربيغ مغ خالؿ التجريب السيجاني والعسمي في أقداـ ومػانئ الذخكة تصػيخ السيارات
 العامة لسػانئ العخاؽ وسفيشة التجريب.

  اإلسياـ في تييئة وإعجاد الكتب والسرادر العمسية والسشيجية الستعمقة في صشاعة السػانئ
 لمجارسيغ والستجربيغ .

 يعيالخجمةالسػانئالعخاؾيةومػاكبةالتصػرات العمسية والتقشية اعجادالبحػثػالجراساتالعمسيةوالتصبيؿيةوتذج
في مجاؿ السػانئ والعسل عمى تذجيع الحرػؿ عمى الذيادات العميا في كافة اختراصات 

 السػانئ .
 .اف يكػف ىشاؾ صخح عمسي ججيج مزاؼ الى عسمية التصػر في مجاؿ التعميع والتجريب 
 نتاج ومؤىل تأـيال عمسيًا واكاديسيًا .اعجاد خخيج مؤىل ذو قابمة وقجرة عمى اال 
  تحقيق رؤية عمسية وعسمية لمتكامل السيشائي والبحخي لتصػيخ الخخيج واعجاده ميجانيًا لتحقيق ذلظ 
 . استغالؿ وتصػيخ السػانئ اسػًه في مػانئ الجوؿ السجاورة والسشافدة ومعالجة السذاكل 

 
 مبررات فتح السعهج

 : مبررات بذرية - أ
 

شاؾ حاجة لتػفيخ كادر فشي متخرز في تذغيل وإدارة السػانئ مغ الخخيجيغ لمعسل ال تداؿ ى
في قصاع السػانئ والشقل البحخي خاصة بعج التػسع الحاصل في التجارة واالنفتاح العالسي بقصاع 
السػانئ والشقل البحخي ، واستقصاب الخخيجيغ لتشسية مياراتيع العمسية والعسمية لتحقيق الخيادة في 

 ل السػانئ . عس
 

 :مبررات جغرافية  - ب
 
 اف اختيار السعيج في ىحا السػقع ىػ ألسباب 

  السشصقة ىي مغ أفزل السشاشق الستسيدة كػنيا تستمظ اقجـ ميشاء عمى مدتػى القصخ
وقخيبة مغ مخكد القخار وضسغ الحجود االدارية الى مقخ الذخكة العامة لسػانئ العخاؽ 

 السعيج .السدتفيج االكبخ والتابع ليا 
  وجػد بشايات مخكد تجريب السػانئ والتي تع تصػيخىا واضافة ابشية ججيجة لتكػف معيج

السػانئ وىي مالئع لػجػد اجشحة االكاديسية واالدارية ووجػد السختبخات وقاعات وورش 
. 

 . وجػد بشى تحتية متكاممة الخجمات في مكاف وجػد السعيج 
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 البحخية لمجوؿ السجاورة يتصمب فتح معيج السػانئ  اف تداع الخقعة الجغخاؼية بيغ السعيج
تكػف نقصة انصالؽ االشباع الشقز الحاصل في الكادر الػسصي في العسل السيشائي 

 وىي الخصػ االولى الى ميشاء الفاو الكبيخ .
 
 

 مبررات اجتساعية :   - ت
الػحيجة التي سيؤدي فتح ىحا السعيج الى استقصاب ابشاء السشصقة والسحافطة كػنيا السحافطة 

تتػاجج فييا السػانئ ، حيث أف أغمبية سكاف ىحه السشصقة ذات خمؽية بحخية حيث يتع اعجاد ىحه 
 الذخيحة اعجادًا عمسيا وعسميًا لمعسل السيشائي مدتؿباًل .

 
 الشاحية التخبػية االكاديسية

  انتاجية وخجمية تػجيو الصمبة في الكمية عمى اساس اعصاء األولية لحب السيشة كعسمية عمسية و
 متكاممة وليا اىسية كبيخة لبشاء الػشغ ومشح الدشة االولى اللتحاقيع فييا .

 . نقتخح انذاء قدسيغ اكاديسييغ ىسا : قدع ادارة وتذغيل مػانئ وقدع تقشيات مػانئ 
 تذجيع الجراسة العمسية والعسمية بالسقارنة مع الداعات الشطخية 

 
 األقدام العلسية السقترحة 

 دارة مهانئ قدم ا -1
ييجؼ القدع الى تييئة ادارييغ مؤىميغ بسيارات تسكشيع مغ مسارسة العسل في مجاؿ ادارة السػانئ      

)االرصفة ، الداحات ،االقداـ ، .... الخ ( مغ خالؿ ما يتمقػنو مغ معمػمات  وميارات في مجاؿ 
 ة في مجاؿ االختراص.قشيات الجاىد الػضائف االدارية والسالية وكحلظ ميارات استخجاـ الت

كسا اف القدع يؤىل الخخيج لمعسل كسختز في مجاؿ ادارة السػانئ مغ خالؿ الؿياـ بجسيع السياـ        
والسدؤوليات ذات الرمة بػضائف التخصيط والتشطيع والتػجيو واتخاذ القخارات االستخاتيجية والسالية 

ػانئ واالدارات الستخررة االخخى ومعالجة وصياغتيا بسا يتشاسب مع الخصط ذات الرمة بإدارة الس
السذاكل الستعمقة في التفخيغ والذحغ وججولة العسميات وادارة السػاد والديصخة عمى الخديغ في السػانئ 
وتشفيح انذصة ادارة الجػدة والديصخة عمييا واستخجاـ التقشيات والبخامج السدتخجمة والحجيثة في مجاؿ 

 العسل بالسػانئ .
 

 ات مهانئقدم تقشي -2
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ييجؼ القدع الى تييئة تقشييغ وفشييغ مؤىميغ بسيارات تسكشيع مغ مسارسة العسل في تذغيل        
وصيانة )االرصفة ، الداحات ، الػرش والسعامل والسختبخات.... الخ ( مغ خالؿ ما يتمقػنو مغ 

وكحلظ ميارات استخجاـ  معمػمات  وميارات في مجاؿ الػضائف الفشية والبحخية والتذغيمية وشخؽ صيانتيا
 التقشيات الجاىدة في ىحا السجاؿ.

كسا اف القدع يؤىل الخخيج لمعسل كسختز في مجاؿ تقشيات السػانئ مغ خالؿ الؿياـ بجسيع        
السياـ والسدؤوليات ذات الرمة بػضائف تذغيل وصيانة الػحجات البحخية )ساحبات ، رافعات ، زوارؽ ، 

الخصط الستعمقة في ادارة وسالمة االرواح والسستمكات مغ خالؿ التشطيع حفارات ....الخ ( ووضع 
والتػجيو واتخاذ القخار السشاسب وصياغة االستخاتيجيات والخصط ذات الرمة بتذغيل السػانئ واالدارات 
الستخررة االخخى ومعالجة السذاكل الستعمقة في عسميات االرساء واالقالع وججولة العسميات وتشفيح 

 ات الجػدة واستخجاـ التقشيات والبخامج السدتخجمة والحجيثة في مجاؿ العسل بالسػانئ .متصمب
 

 الفرل الثاني : 

إذ دفعت إلغالؽ  ومغ ضسشيا معيج السػانئ ، ألقت أزمة فيخوس كػرونا بطالليا عمى قصاع التعميع
كػف السعيج احجى اقداميا  شخكة السػانئأبػابيا تقميال مغ فخص انتذاره. وىػ ما أثار قمقا كبيخا لجى 

 الصالب في ضل أزمة قج تصػؿ. وكحلظ

، كبجيل شاؿ الحجيث عشو والججؿ حػؿ ضخورة دمجو بالسعيج لمتحػؿ إلى التعمع اإللكتخوني كل ىحا دفع 
خاصة بعج أف تأثخت العسمية التعميسية بذكل مباشخ بأتستة الرشاعة وتصػر  ،  في العسمية التعميسية

، وكحلظ ثػرة تكشػلػجيا السعمػمات التي اقتحست معطع أشكاؿ ( األنتخنت)و (حكاء الرشاعيال)تكشػلػجيا 
 حياة اإلنداف وأصبحت جدءا أصيال مشيا.

والحي يتسيد بتعمقو بأجيدة الياتف الحكية واستخجاـ التصبيقات السختمفة، وبيغ  (إكذ)فبيغ الجيل السدسى 
أصبح دمج التكشػلػجيا في العسمية التعميسية تػجيًا عالسيًا. احتياج الرشاعة كػادر ماىخة تكشػلػجيًا؛ 

وأصبح تػفيخ السادة التعميسية مغ خالؿ األجيدة السحسػلة لػ"جيل إكذ" يذكل عامال محفدا لمتعمع بجاًل مغ 
 االكتفاء بالجراسة التقميجية، فبيا يشّسي معخفًة وميارات مشاسبة تؤىمو لتمبية احتياجات سػؽ العسل.

. ومعطع 2000ستخجاـ اإلنتخنت في العسمية التعميسية ليذ وليج اليػـ بل يعػد إلى ما قبل عاـ إف ا
(. وفي Learning Management Systemsالجامعات تدتخجـ اليػـ ما يدسى "أنطسة إدارة التعمع" )

لكتخوني كبجيل ضل "أزمة كػرونا" التي يعيذيا العالع؛ تػجيت غالبية السؤسدات التعميسية نحػ التعميع اإل
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أندب لزساف استسخار العسمية التعميسية. وزاد بذكل ممحػظ استخجاـ تصبيقات محادثات الفيجيػ عبخ 
" و"غػغل" و"ميتيشغ" و"ويب إكذ ميت" وغيخىا.  اإلنتخنت مثل "زـو

مميػف مخة خالؿ  62(؛ فقج بمغت عسميات تحسيل ىحه البخامج techcrunchوحدب مػقع "تيظ كخنر" )
، أي مع بجاية عسميات حطخ التحخؾ في كثيخ مغ الجوؿ. كسا 2020مارس/آذار  21-14ما بيغ  فتخة

 ″365تزاعف استخجاـ الكثيخ مغ التصبيقات والبخامج التعميسية؛ مثل حقيبة غػغل التعميسية و"أوؼيذ 
ت عسميات تحسيل وشبقا لشفذ السػقع، فقج زاد وتصبيقات "أبل" ومػاقع خجمات التقييع واألنذصة التفاعمية.

% في أسبػع، ولعل كثيخًا مغ ُقّخاء ىحه الدصػر يخػضػف ىحه 45وغػغل التعميسية بشدبة  iOSبخامج 
 التجارب بأنفديع أثشاء مكػثيع "القدخي" في بيػتيع.

ورغع إيجابيات التعمع اإللكتخوني فإف أسئمة تجور في خمج الكثيخيغ عغ فعاليتو كبجيل كمي لمصخؽ التقميجية 
  جى االستعجاد لحلظ؟ وما ىي التحجيات التي تػاجو التعميع اإللكتخوني؟وم

 Instructionalيمجأ كثيخ مغ االساتحة إلى ما يدسى "الترسيع التعميسي" ) :السحتهى التعليسي -
Design إلعجاد مادة تعميسية تحقق األىجاؼ بكفاءة عالية. ويقػـ ىحا الترسيع عسػما عمى دراسة ،)

التعميسية لمصالب، وتحجيج األىجاؼ والػسائل السشاسبة لتحؿيقيا، وأدوات لؿياس مجى التعمع االحتياجات 
وغيخىا، والتعمع  ASSUREو ADDIEوالتغحية الخاجعة. ومغ الشساذج السدتخجمة في الترسيع التعميسي 

 اإللكتخوني ليذ استثشاء في ىحا الجانب.

ي مخاعاتيا قبل استخجاـ التعمع اإللكتخوني نعخض ولكغ ما ىػ التحجي ىشا؟ ىشالظ عجة جػانب يشبغ
 أىسيا:

فاختيار الػسائل التعميسية يذكل تحجيا أساسيا في الترسيع التعميسي التقميجي  :الهسائل التعليسية –
واإللكتخوني، السيسا مع الحاجة الساسة لتػضيف التعمع التفاعمي الحي يديج انتباه الصمبة بإشخاكيع السباشخ 

ال كستمقيغ، وىحا سيديج مغ عامل التحفيد وسيحقق نتائج أفزل. وىشا يجب أف يبحؿ السجرس  كسداىسيغ
جيجًا معتبخا لتحجيج الػسائل التفاعمية السشاسبة لكل ىجؼ، فعسمية إشخاؾ الصمبة السػجػديغ في أماكغ 

 ليدت مدتحيال. مختمفة، والسحافطة عمى انتباىيع عبخ األجيدة، ليدت باألمخ اليديخ ولكشيا بالتأكيج

(، Summative Assessmentويشصبق نفذ األمخ عمى عسمية التقييع وبالحات الحتداب العالمات )
-فبيشسا تعتبخ االمتحانات الكتابية الػسيمة األكثخ شيػعًا وخرػصًا في االمتحانات الشرؽية والشيائية 

فإف التقييع  -(Alternative Assessmentعمى الخغع مغ التحػؿ السمحػظ نحػ وسائل التقييع البجيمة )
 اإللكتخوني يبجو متعدخا، لتعحر عسمية السخاؾبة تفاديا لمغر باستخجاـ نفذ األجيدة.
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يتػفخ عمى شبكة اإلنتخنت الكثيخ مغ البخامج والتصبيقات لتحقيق تفاعل الصمبة في العسمية التعميسية فخادى 
، باالضافة Mindmapsو kahootو Padletو Socrativeو  Quizzizأو مجسػعات، مشيا 

التصبيقات التي تػفخىا غػغل ومايكخوسػفت وأبل وغيخىا. وكل ما يحتاجو السجرس ىػ التخصيط الجيج 
الختيار الػسيمة السشاسبة لكل ىجؼ تعميسي، إال أنيا ربسا ليدت واؼية بعُج لمتقييع الشيائي ورصج عالمات 

 الصمبة.

إف مخاعاة تشػع أنساط التعمع جدء مغ عشاصخ التخصيط  السختلفة: تغطية االحتياجات وأنساط التعلم –
أربعة أنساط أساسية  -( لفميسشج وميمدVARKحدب نسػذج ) -لعسمية تعميسية عادلة وناجعة ، فيشاؾ 

(، والحخكي Visual Learners)  (، والبرخي Auditory Learnersفي التعمع: الدسعي )
(Kinesthetic Learnersونسط الت ،)( عمع بالقخاءة والكتابةRead and Write Learners.) 

إف مدؤولية السعمع ىشا أف يشػع وسائمو لتغصي االحتياجات السختمفة، فالتخكيد عمى التحجث مغ شخفو 
شيمة وقت الحرة التعميسية قج يكػف مشاسبًا لمدسعييغ، لكشو مزجخ لمبرخييغ والحخكييغ. وىشا يحتاج 

خامج والتصبيقات السشاسبة لتجييد "تخكيبة" مغ السػاد التعميسية تتساشى مع األنساط السعمع إلى أف يختار الب
 السختمفة.

( عمى الفئات التي Baby Boomers Genيصمق مرصمح "جيل بيبي بػمخز" ) :جرسجاهزية الس -2
اـ ، ومغ أكبخ السذاكل التي تػاجو ىحه الفئة ىػ الجاىدية الستخج1964و 1944ُولجت ما بيغ عامي 

التكشػلػجيا الحجيثة في عسمية التعمع، وىحا ليذ انتقاصا مشيع ولكشو واقع فخضو االكتذاؼ الستأخخ لكثيخ 
 مغ أجيدة التكشػلػجيا والتصبيقات.

وكاف مغ ىؤالء مغ استذعخ أىسية االلتحاؽ بخكبيا فتعمسيا واستخجميا، ومشيع مغ ضغ أنو في غشى 
غف األجياؿ بيا، والػعي البيئي بزخورة التقميل مغ استخجاـ عشيا. إال أف شػياف التكشػلػجيا، وش

األوراؽ، إلى غيخىا مغ العػامل، أدت إلى التحػؿ التجريجي والكبيخ نحػ التكشػلػجيا، مسا شّكل صجمة 
ليحه الفئة التي غجت اآلف تحت أمخ واقع يحتع عمييا استخجاـ التكشػلػجيا، وبتفريل يتعجى تحسيل 

 عمى الدحابات اإللكتخونية إلى ما ىػ أبعج مغ ذلظ.ممفات ومذاركتيا 

عاشت حالة مغ  -(millennialsوىشالظ فئة أخخى مغ جيل وإنسا مغ "جيل إكذ" و"جيل السيميشيالد" )
اإلنكار والتجاىل لكل ىحه الستغيخات، فمع تعسج إلى استخجاـ التكشػلػجيا بذكل مشاسب في الدابق، وىي 

 أنيا ربسا أفزل حااًل مغ الجيل الدابق، نطخًا لسعخفتيا بأساسيات اآلف تعير نفذ السعزمة إال
 التكشػلػجيا.
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ولحلظ نجع عغ أزمة كػرونا إشالؽ دورات لمسعمسيغ في مجاؿ التعمع اإللكتخوني ووسائمو الستشػعة. ومسا 
بيع، ال شظ ؼيو أنيع سيػاجيػف تحجيًا "مزحكا" وىػ سخعة شالبيع في مػاكبة التكشػلػجيا مقارنة 

 وخيارىع ىشا ىػ تقبُّل األمخ بخوح رياضية وبعس السخح!

يعّج تػفخ التكشػلػجيا عاماًل ميسًا لشجاح فكخة التعمع اإللكتخوني، فبجونو سيغجو : تهفر التكشهلهجيا -3
األمخ مجخد حمع. وىشاؾ مدتػيات مختمفة ليحا التحجي، فتػفخ األجيدة وشبكة اإلنتخنت وسخعة اإلنتخنت 

اإلنتخنت، كل مشيا ُيعّج تحجيًا بحاتو أو مجتسعًا مع األخخيات. فقج يتػفخ لمصالب )أو حتى السعمع(  وُحَدـ
الجياز، إال أنو قج ال تتػفخ لجيو خجمة إنتخنت أساسًا، وإف تػفخت فقج تكػف بصيئة، أو ربسا بحدمة غيخ 

 كاؼية لتغصية عخوض الفيجيػ والسػاد ذات الحجع الكبيخ.

مسعمع مغ أف يعخؼ أوضاع شالبو جسيعًا ليختار الصخؽ األكثخ مشاسبة لمسجسػع، فسثاًل إذا وىشا ال بج ل
كانت السذكمة تتعمق بعجـ تػفخ حـد كاؼية لجى الصمبة، فيشا يسكغ تحزيخ السػاد بأحجاـ صغيخة أو 

اميا لػقت متػسصة، وقج يكػف مغ األفزل أيزا تقميل استخجاـ الفيجيػ في المقاءات السباشخة أو استخج
 قريخ.
  Teaching Remote Emergency بعج عن الطارئ  التعليم

لمتعبيخ عغ التحػؿ الحي شخأ فجأة عمى شخؽ التجريذ التقميجية،  ضيخ مرصمح التعميع الصارئ عغ بعج
بيجؼ إيجاد حل مؤقت وسخيع لمتعميع ُيسكغ أف ُيعتسج عميو خالؿ أوقات الصػارئ واألزمات، ويشصػي 

صارئ عغ بعج عمى تقجيع بجيل لمتعميع الرفي وجيا لػجو، والحي ستعػد إليو األنطسة التعميسية التعميع ال
بسجخد انتياء األزمة أو الصػارئ. أي أف اليجؼ األساسي في ىحه الطخوؼ ال يتسثل في إعادة إنذاء 

سخيعة اإلعجاد  نطاـ بيئي تعميسي قػي، بل تػفيخ الػصػؿ السؤقت إلى التعميع والجعع التعميسي بصخيقة
 . ومتاحة بذكل مػثػؽ أثشاء الصػارئ 

في الػاقع، تعػد نذأة مرصمح التعمع عغ بعج إلى بجاية خجمة البخيج األمخيكي في مشترف القخف التاسع 
عذخ، وأدى االنتذار الكبيخ الستخجاـ االنتخنت إلى ضيػر أساليب مختمفة مغ التعمع اإللكتخوني، 

 .لجامعي عمى ىحا الشػع مغ التعميع والتعميع االفتخاضيواعتسجت مؤسدات التعميع ا
والتي عسمت في التجريذ الجامعي بجامعة جػرج واششصغ لسجة تديج عغ عذخيغ  وتػضح نتالي ميمساف 

، وإعرار إيدابيل 2001سبتسبخ  11عامًا، وعاصخت ضخوفًا استثشائية لمتعميع الجامعي أثشاء ىجسات 
، أف الطخوؼ التي فخضيا انتذار فيخوس 2010-2009امي ع N1H1 ، وانتذار فيخوس2003

كػرونا ضخوفًا غيخ مدبػقة، فسا نذيجه ال يشجرج تحت أساليب التعميع الستعارؼ عمييا، فالػضع الحالي 
يسثل تعميسا شارئا عغ بعج، أو التعميع في ضل انتذار األوبئة، ويشبع االختالؼ مغ حيث االنتقاؿ 

لشػع مغ التعميع كبجيل عغ التعميع التقميجي، وقج ال تتػافخ الذخوط واإلمكانيات السفاجئ إلى تقجيع ىحا ا
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وما يتصمبو مغ جػدة إعجاد السحتػى وتجريب لمستعمسيغ عمى ىحا الشػع مغ التعميع،  هالسصمػبة لتشفيح
سئمة باإلضافة إلى الذكػؾ حػؿ مجى استسخار تمظ الحالة، والسخاوؼ التي يثيخىا انتذار الػباء، واأل

إلى …..السثارة باستسخار حػؿ الػقاية مشو، العالج، أشػار الفيخوس، مخاحل انتذاره، انحداره، وىكحا
 .كغيخىع مغ فئات السجتسع واالساتحةالعجيج والسديج مغ األسئمة التي تخاود أذىاف الصالب 

جريذ التقميجية إلى أي أف مرصمح التعميع الصارئ عغ بعج ُيعبخ عغ االنتقاؿ السفاجئ مغ أساليب الت
استخجاـ التعميع عبخ االنتخنت، ضسغ حالة استثشائية لسػاجية ضخوؼ تحػؿ دوف استسخار العسمية 

 .التعميسية برػرتيا الستعارؼ عمييا، والتجريذ وجيًا لػجو
 اإللكتخوني والتعمع بعج عغ الصارئ  التعميع

األمخيكية،   EDUCAUSEفي جسعية ، مجيخ مبادرات التعمع  Malcom Brownيقػؿ مالكػلع بخاوف  
إنو مغ الزخوري التسييد بيغ مرصمحي التعمع “وىي مغ الجسعيات الخائجة في مجاؿ تكشػلػجيا التعميع، 

اإللكتخوني والتعميع الصارئ عغ بعج، ألف التعمع اإللكتخوني مرصمح مفتػح لسجسػعة متشػعة مغ 
 سرصمحيغ ُيسكغ أف يذكل مدتقبل التعميع لدشػات قادمةالتفديخات، باإلضافة إلى ذلظ فإف التسييد بيغ ال

. 
( بعس أوجو االختالؼ بيغ التعميع الصارئ عغ بعج والتعمع 2020وتػضح ىيئة التقػيع والتجريب )

 :اإللكتخوني، وذلظ مغ خالؿ تحجيج أىع الجػانب التي يتسيد فييا التعمع اإللكتخوني عمى الشحػ التالي
 ي عمى تخصيط وترسيع تعميسي دقيق باستخجاـ نسػذج مشيجي يعتسج التعمع اإللكتخون

لمتخصيط والترسيع، وُتتخح وفق ىحا الترسيع قخارات تؤثخ في جػدة التعميع عغ بعج، وتغيب 
 .السشيجية والتخصيط عغ التعميع الصارئ حالياً 

 تعمع يعتسج ترسيع التعمع اإللكتخوني عمى ثسانية أبعاد شاممة، تحجد بالزبط كل جػانب ال
 .اإللكتخوني، ويفتقج التعميع الصارئ عغ بعج إلى ىحه الذسػلية

  يعتسج التعمع اإللكتخوني عمى بيئة متكاممة مغ العػامل الستخابصة ؼيسا بيشيا، ويشبغي عجـ
 .خمصو مع التعميع الصارئ الحي ال يتجاوز نقل السعمػمات

 تػى الحي ٌيقّجـ إلى االىتساـ بجعع يتجاوز التخصيط الجيج لمتعمع اإللكتخوني مجخد تحجيج السح
أنساط التػاصل السختمفة الالزمة لعسميات التعمع، ويتصمب ىحا األمخ الشطخ إلى عسمية التعمع 
بكػنيا عسمية اجتساعية ومعخؼية في آف واحج، وليدت مجخد نقل السعمػمات مغ شخؼ 

 .آلخخ
 عمسيغ تعميسيًا عبخ إشخاكيع ييجؼ التعمع اإللكتخوني لرشاعة مجتسع تعمع بحيث يجعع الست

بالسشيج، وبأنساط أخخى مغ الجعع االجتساعي، بيشسا ييجؼ التعميع الصارئ عغ بعج إلى حل 
 .مؤقت لمتجريذ، بسا ُيسكغ تجييده بذكل سخيع خالؿ الصػارئ واألزمات
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 ي يتصمب التعمع اإللكتخوني الفاعل استثسارًا في مشطػمة تجعع الستعمع، ويتصمب ذلظ وقتًا ف
 .تحجيجه وبشائو

  عادة ما يدتغخؽ إعجاد مقخر لمتعمع اإللكتخوني ما بيغ ستة إلى تدعة أشيخ، وعادة لغ يرل
مقجمػ التعمع اإللكتخوني إلى تقجيع السحتػى بذكل جيج إال بعج تقجيع ىحا السحتػى ثالث 

 .مخات، وىحا األمخ غيخ متػفخ في التعميع الصارئ عغ بعج
فقج أضيخت متابعة تجارب التعميع الصارئ عغ بعج لجػء بعس األنطسة التعميسية وباإلضافة إلى ما سبق 

إلى تقجيع السحتػى التعميسي عبخ فزائيات تعميسية، أو عبخ قشػات التمفاز الخسسي، أي دوف استخجاـ 
شبكة اإلنتخنت، بخالؼ التعمع اإللكتخوني الحي يعتسج عمى تػضيف شبكة اإلنتخنت، أو حتى باستخجاـ 

دخ ورؾية لمسحتػى التعميسي، كحلظ فإف التعميع الصارئ عغ بعج يحػؿ دوف تصبيق العجيج مغ أساليب ن
، فال Flipped Classroom السقمػب أو السشعكذ الفرل التعمع اإللكتخوني، ومشيا عمى سبيل السثاؿ

مجاؿ لقمب الفرل الجراسي، حيث أف التعميع يتع بذكل تاـ في السشدؿ، دوف أي شكل مغ أشكاؿ التفاعل 
 .الرفي بيغ السعمع والصالب

 
  INEEالطهارئ  حاالت في التعليم لهكاالت السذتركة لذبكةا

تع إصجار السعاييخ الجنيا لمتعميع في حاالت الصػارئ واألزمات مغ قبل الذبكة السذتخكة لػكاالت      
 Inter-agency Network for Education In (INEE) التعميع في حاالت الصػارئ 

Emergenciesوشبكة ، INEE تذسل وكاالت تابعة لألمع الستحجة ومشطسات غيخ  ىي شبكة مفتػحة
حكػمية وجيات مانحة وباحثيغ ومختريغ بذأف التعميع حػؿ العالع، وتيجؼ الذبكة إلى تأميغ حق 

 .التعميع في حاالت الصػارئ واألزمات عمى اختالفيا
 :لشحػ التاليوتدتشج السعاييخ لمتعميع في حاالت الصػارئ واألزمات إلى مجسػعة مغ السبادئ عمى ا

  التعميع حق أساسي مغ حقػؽ اإلنداف لمجسيع، بسغ فييع الستزخريغ مغ األزمات وعجـ
 .االستقخار

 يداعج التعميع عمى الحساية أثشاء األزمات ويزع أساسًا مدتجامًا لمتعافي والدالـ والتشسية. 
 يشبغي إدراج التعميع في جسيع االستجابات اإلندانية. 
 جامة سياسات وخجمات التعميع، وتشديقيا عبخ سمدمة ُمترمة مغ العسل العسل بشذاط عمى است

 .مشيا قبل وأثشاء مخحمة األزمات والتعافي  اإلنداني والتشسػي،
  التعميع كغيخه مغ السداعي اإلندانية واإلنسائية األخخى، يجب أف يمتـد بسعاييخ واضحة

 .لمجػدة، وأف يكػف ىشاؾ تحسل لمسدؤولية عغ الشتائج
 غ التعامل مع األزمات التي تدعدع استقخار التعميع عمى أنَّيا ليدت حاالت شارئة فحدب يسك

 .وإنَّسا ىي فخص لمتغييخ اإليجابي أيزاً 

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%ad
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%ad
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  التعاوني العسل
 احتخاـ التشػُّع. 
 تسكيغ األصػات السيسَّذة مغ إبجاء الخأي. 
  االعتخاؼ باالختالفات في الدمصة وااللتداـ بالسداواة 

 :وتع إصجار تمظ السعاييخ ضسغ خسذ نصاقات رئيدة عمى الشحػ السػضح في الذكل التالي
 كػرونا أزمة في اليػندكػ جيػد

االماكغ لجعع جيػد الجوؿ األعزاء في مػاجية اإلغالؽ الصارئ   ندكػفي إشار سعي مشطسة اليػ 
مغ أجل دعع  لمتعميع عالسيّ  تحالف  ، فقج أعمشت السشطسة في مصمع إبخيل الساضي إلى إشالؽالتعميسية 

ؿ التعّمع عغ بعج، والػصػؿ إلى األشفاؿ والذباب األكثخ عخضة الجوؿ في تػسيع نصاؽ أفزل حمػ 
إلى أف  )https://www.un.org/ar/coronavirus (لمخصخ، وأشارت السشطسة عبخ مػقعيا الخسسي

مميار ونرف السميار متعّمع الزخر بأكثخ مغ  بدبب وباء كػرونا قج ألحق والجامعات  إغالؽ السجارس
، في Audery Azoulay بمجًا، وقالت السجيخة العامة لميػندكػ، الدّيجة أودري أزوالي 165 مػّزعيغ في

لع يدبق لشا أبجًا أف شيجنا ىحا الحج مغ االضصخاب في مجاؿ التعميع، وإّف إقامة الذخاكات “ىحا الدياؽ: 
حا التحالف عمى العسل السشّدق والسبتكخ إليجاد حمػٍؿ ال ىي سبيمشا الػحيج لمسزي قجمًا. إذ يحّث ى

في الػقت الخاىغ وحدب، بل تدتسخ معشا شػاؿ عسمية واالساتحة تقترخ عمى دعع الستعمسيغ والسجرسيغ 
 .”التعافي، وذلظ مع إيالء تخكيد خاص لسبادئ اإلدماج واإلنراؼ

 :يةويدعى التحالف في السقاـ األوؿ إلى بمػغ األىجاؼ التال
  مداعجة البمجاف في تعبئة السػارد وتشفيح حمػؿ مبتكخة ومشاسبة لمدياقات السحمية لتػفيخ التعميع عغ

بعج، وتعديد الشيج القائع عمى التكشػلػجيا الستقجمة أو البديصة أو تمظ غيخ القائسة عمى 
 .التكشػلػجيا

 التػصل إلى حمػؿ مشرفة تكفل التعميع لمجسيع. 
 نحػ مشدق وتجشب تجاخل الجيػد ضساف االستجابة عمى. 
  تيديخ عػدة الصالب إلى السجرسة عشج إعادة فتح السجارس وبالتالي تجشب ارتفاع معجالت التػقف

 .عغ الجراسة
وجاء تػجو اليػندكػ إلى إشالؽ التحالف العالسي لمتعميع في ضػء رؤية السشطسة لحساية حقػؽ       

اجتساعيًا، بسا في ذلظ الفتيات والفقخاء والسعػقيغ والستعمسيغ  األشفاؿ الزعفاء والسحخوميغ والسيسذيغ
الشازحيغ، ومشح ىحه الفئات مغ االشفاؿ أولػية خاصة، باعتبارىع األكثخ عخضة لفقجاف فخصة التعمع، 

فإف العجيج مغ ىحه الفئات لغ يعػدوا إلى السجارس عشج إعادة   ومعاناة التجىػر الرحي، وعمى األرجح
سؤسدات، لحا حاولت مشطسة اليػندكػ مغ خالؿ ىحا التحالف دعع حقػؽ ىحه الفئات في فتح ىحه ال

 . مختمف دوؿ العالع

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a
https://en.unesco.org/covid19/educationglobalcoalition
https://en.unesco.org/covid19/educationglobalcoalition
https://www.un.org/ar/coronavirus
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في عسلية التحهل للتعليم والتعلم عن بعج في بسعهج السهانئ حريلة عسل طاقسشا التربهي واإلداري  :أوال

 2020حزيران   21اذار  إلى  11ابتجاء من تاريخ  دبلهم جسيع األطهار التعليسية من التحزيري إلى 

  :فيجيػ 123عجد الفيجيػىات السدجمة والسباشخة مغ شخؼ الصاقع.  
  :فيجيػ 168عجد الفيجيػىات الجاىدة التي تست مذاركتيا مغ اليػتيػب.  
 عجد ممفات العسل PDF, DOC, PPT: 128 ممف. 
  :صػرة 332عجد الرػر التػضيحية. 
 مشذػر 42 ت: عجد السشذػرات الكتابية في السشرا. 
  :رابط 89عجد روابط األنتخنت. 
  :درس 281عجد الجروس والذخوحات. 
  :تسخيغ وحل 174عجد التساريغ والتقييسات والحمػؿ. 
  :تػاصل 256عجد مذػرات التػاصل االجتساعي مع الستعمسيغ.  
  :إعالف 99عجد اإلعالنات اإلعالمية. 
  :مادة 15    عجد السػاد الُسجّرسة. 
 87,38الستعمسيغ في السشرات التعميسية: اط ندبة ارتب% 
  بيانات 8 : في السعيج  إدارة األزمة لمجشةعجد البيانات الرادرة مغ. 
  بيانات 5: السعيج عجد البيانات الرادرة لصاقع. 
  بيانات 3: لمصمبة السعيجعجد البيانات الرادرة. 
  اجتساعات 2عغ بعج:  يديالتجر  مع الصاقعفي السعيج عجد اجتساعات خمية إدارة األزمة. 
  مبادرات 4 السجتسع السحمي في التحػؿ لمتعميع عغ بعج: عجد مبادرات دعع. 

 
 .مرحلة إدارة األزمة –الهيكل التشعيسي السؤقت : ثانيا

إلدارة  لمجشةـيكال تشطيسيا مؤقتا مغ أجل إدارة األزمة بفعالية مغ خالؿ استحجاث معيج السػانئ اعتسجت 
التعميع العالي والبحث ، حيث باشخت عسميا بجءا مغ تاريخ إصجار البياف األوؿ لػزارة عيج الساألزمة في 

 . الجامعات والسعاىج حػؿ غمق العمسي 
، وقج  الستعمسيغوتقجيع الحمػؿ والبجائل لمعسمية التعميسية والشفدية وىحا لستابعة األوضاع والسدتججات 

في جسيع الصمبة الفخعية التابعة ليا لتكػف في خجمة  افلمجفي ىحا الرجد مجسػعة مغ  لمجشة شكمت 
 :وفق اآلتي اوالخالياف المج 8األشػار التعميسية ومجسػعيا 
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إدارة األزمة: متابعة ومشاقذة تصػرات ومدتججات األزمة أوال بأوؿ ورسع الخصط  لمجشة -1
  .والدياسات تبعا ليا والعسل عمى تشديق وتػجيو عسل الخاليا الفخعية

تقييع( عبخ  -تشفيح  -التعميع عغ بعج: إدارة عسمية التعميع والّتعمع عغ بعج )تخصيط  ةلمجش -2
 .االقداـ والسدتػيات في جسيع  لمصمبةالسشرات التعميسية 

تقجيع الجعع والحمػؿ لسختمف اإلشكاالت التقشية التي تعتخض  :IT تكشػلػجيا السعمػمات لمجشة -3
 .متعميع والتعمع عغ بعجفي عسمية التحػؿ ل والصمبةاألساتحة 

اإلعالـ والعالقات العامة: ترسيع وإنتاج ونذخ مختمف السشذػرات والسػاد اإلعالمية  لمجشة -4
 .في عسمية التحػؿ لمتعميع عغ بعج السعيجداخميا وخارجيا ودعع 

: إحراء األعساؿ التي يتع نذخىا ضسغ عسمية لمصمبة واالساتحة اإلحراء والتػاصل مع  لمجشة -5
مغ أجل  اشخاؼ العسمية التعميسية ع عغ بعج عبخ السشرات التعميسية وكحا التػاصل مع التعمي

  .آرائيعاالستساع إلى 
وأسخىع في فتخة الحجخ  لمصمبةالتػعية والجعع الشفدي: تقجيع الجعع والسدانجة الشفدية لمجشة  -6

 .السشدلي
تي لمؿياـ بعسمية التعميع عغ بعج عمى السػارد السالية والجعع المػجيدتي: تقجيع الجعع المػجيد لمجشة -7

 .أحدغ وجو مغ خالؿ تػفيخ السدتمدمات والخجمات السداعجة عمى ذلظ
عغ  لمصمبةاألنذصة الثقاؼية واإلبجاعية والخياضية: تقجيع األنذصة الثقاؼية والفشية والخياضية لمجشة  -8

 .بعج عبخ مشراتيع التعميسية وتذجيعيع عمى السذاركة الفعالة فييا
 

 مع الطلبةكسشرات تعليسية وتهاصلية  روم وغيرها  سدوافع اختيار السجرسة للفايدبهك وكال  :ثالثا
 الجراسي الكهرسمن 

 .ومجسػعات الفايدبػؾ كاف ساري السفعػؿ قبل بجاية األزمة االندتغخاـ لسشرة السعيج اعتساد  -1
 تحة وتعػدىع عمى التػاصل مع األسا الصمبةتػفخ الفايدبػؾ لجى غالبية  -2
بجال مغ بحؿ السديج مغ  الصمبةإتساـ الجروس والتفاعل مع  السعيجإدارة األزمة في  لمجشة رجحت  -3

 .الػقت والجيج في اعتساد مشرة ججيجة
حاليا مع أي مشرة تعميسية ججيجة عمييع دوف تمقييع التجريب السشاسب  الصمبةصعػبة تأقمع كل  -4

 .عمى استخجاميا واختبارىا
ودراسة كل الخيارات والبجائل الستاحة والسسكشة واختبارىا قبل إشالؽ واعتساد أي التفكيخ الستأني  -5

     .مشرة
 .التفخغ حاليا لسديج مغ البحث في نطخيات التعميع الحجيثة لترسيع السػاد لمتعميع اإللكتخوني -6
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 جالسعهالتعريف بسختلف قشهات الّتهاصل، الّتعليم والّتعلم عن بعج السعتسجة في  :رابعا
  : Class Dojoكالص دوجػ -1
  :Facebook فايدبػؾ -2
3-  Classroom  
4-  Call Conference Free 
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