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 املستخلص

تعتبر اإلدارة اإللكترونية الحديثة التي تستخدم وسائل التكنولوجيا المتطورة طفرة نوعية ساهمت في ترقيةة اافةة االةاال المالتمةو ة ةورة  
والتعلةةيا العةةالي ة ةةورة ناخةةة اةةي نةةألم التسةةتتر اعاثةةلل والتخلةةي عةةي دسةةالتل اإلدارة التملتداةةةل فكلمةةا ةاد اسةةتعمام الوسةةائل العلميةةة عااةةة 

ولمد اسةتعملت وةارة التعلةيا العةالي فةي اداراتمةا واهسسةاتما الترلوسةة الوسةائل  التكنولوجية في هذه المالاال الما تحسنت الخداة وةادل جودة.
وسةرعة  (COVID-19كنولوجيةة الحديثةة ورلطمةا ةاة اال اعنترنةت امةا انعاةا ااالاةةا علةت جةودة التعلةيا.  فةالتخوك اةي جائحةة وارونةا الت

ولمةا لمةذا ااغةألق اةي  ضةار عةارة علةت دولةة فةي العةالال  100انتاار العدوى ددى الت اغألق الالااعال والمهسسال التعليمية في دكثةر اةي 
 التعليا العالي ةما في ذلك اعطراةال التعلال وانخفاض الوخوم الت ارافق التعليا وال حثل ظمر في الالانل المعةاكا العديةد اةي التدرسسةتي

. ةاعتمةةةاد (COVID-19  الطةةةألع اعتمةةةدوا علةةةت اإلدارة االكترونيةةةة ل ةةةمام اسةةةتمرار الةةةتعلا عبةةةر اإلنترنةةةت نةةةألم جائحةةةة فتةةةرو  اورونةةةاو 
 التكنولوجيا وتحستي اماراتما الرقمية ةما يتماشت او ااتالاهال والواقو العالمي الناشئ في التعليا.

  .وةارة التعليا العالي االكترونيةلالخداة  اإلدارة اإللكترونيةل جودة  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

     The modern electronic management that uses advanced technology means a breakthrough that 

contributed to the promotion of all areas of society in general and higher education in particular through the 

optimal management and abandonment of traditional management methods, the more the use of scientific 

technological methods in these areas the more the service improves and the quality increases. 

The Ministry of Higher Education has used in its administrations and educational institutions modern 

technological means and linked them to the Internet, which positively reflected on the quality of education. 

The fear of the COVID-19 pandemic and the rapid spread of infection led to the closure of universities and 

educational institutions in more than 100 countries in the world, and the harmful effects of this closure on 

higher education, including learning disorders, and low access to education and research facilities, 

appeared in The opposite side: Many teachers and students have relied on electronic management to ensure 

continued online learning during the Coronavirus (COVID-19) pandemic. By adopting technology and 

improving their digital skills, in line with emerging trends and global realities in education. 

Key words: electronic administration, quality of electronic service, Ministry of Higher Education. 

 املقدمة

لمةةد شةةمد العةةالا فةةي العمةةود اانتةةرة تطةةورال تمنيةةة اتسةةارعة اضةةرل علةةت ايةةاديي الحيةةاة المتعةةددة اانةةت لتكنولوجيةةال المعلواةةال و   
التملتداةةة اا الحقيقيةةة وتةةهدا  لةةادارةاات ةةاال الحةةو ااوفةةر فتماوجتةةث اوجةةد جالةةة جديةةدة اةةي اإلدارة االكترونيةةة و التةةي هةةي الوجةة  اانةةر 

نمةةا تشةةي  فةةي الاةة اال االكترونيةةة و انممةةة المعلوااتيةةة و و تتمتةة   ت ةةادم الوضةةائق و اجةةراو اختلةة  التعةةااألل الكترونيةةا  ةةدم ذال الممةةام لك
ي الحاواةةة التملتداةةة التةةي تتمتةة  ةاثةةرة ااوراق و الةةروتتي و التعمتةةدال البتروقراطيةةة وو اخةة م هةةذا الماةةروا الرقمةةي العةةالي ااسةةتخدااال اةة

تفاةةي جائحةةة فتةةرو  اورونةةا جتةةث ددى  واسةةية المعةةوم عليةة  فةةي اافةةة الميةةاديي ة ةةورة عااةةة والتعلةةيا العةةالي ة ةةورة ناخةةةالمرتكةة ال ااس
علت الرغا اي دم جائحة الفترو  جديةد ل اا دنة  لة  ةالفعةل  ضةار عةارة علةت  واهنرًا الت ةسادة الفالوال في قطاا التعليا علت استوى العالا

في جدوث اعةطراةال فةي التعلةيا واخةاوك خةحية عالميةة ضبةت دم اةي ال ةعل جةًدا ادارتمةا  واسةطة  COVID-19تسبل تفاي   واإلنسانية
رو  ل وسبةدو العةالا ةرسةره ايفةهذا الا توجد دولة دو عرق في جميو دنحاو العالا اح نة عد جائحة و جتت اآلم ل    اعنممة ال حية العالمية

لةيا لة  جةدود ل والتةرضتر ابتةر وسةرسو. فةي غ ةوم ة ةعة و جائحةة الفتةرو   .COVID-19ة طغةت علية  سةرعة اانتاةار واآلضةار المةدارة لة
غترل جذرًسا دنمةا  الحيةاة فةي العةالا ةرسةره جتةث دجبةر اليةارال اعشةخاب علةت  ال مةاو فةي المنة م  و  اراق ةة  المرضلدشمر فمط اي تفاي  

و واةةةي عةةةمنما  التعلةةةيا والتالةةةارة وال ةةةناعة وغترهةةةا اةةةي الميةةةادييلنةةةا  فةةةي قتةةةدل جرسةةةة ا و جتةةةث الع لةةةة الذاتيةةةة  والعمةةةل والةةةتعلا اةةةي المنةةة م
 .اهسسال التعليا العالي 

 محاور هي كاالتي: ثالثة الدراسة الىسنتطرق من خالل هذه و  
 الم حث اعوم: انمالية ال حث 

 ودهدافما االكترونية  الم حث الثاني: اإلدارة 
 التعليا العالي.اادارة االكترونية في  دور الثالث: الم حث
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 منهجية البحث املبحث األول
 مشكلة البحث  
التعلةةيا اإللكترونةةي اةةي الطرائةةق والوسةةائل اللتةةتي تةةدعمام العمليةةة التعليميةةة وتحةةوام التعلةةيا الةةت طةةور اإل ةةداا وتنميةةة الممةةارال اعةةد 

والتفاعةةل اةةي طةةور التلمةةتيل وسعةةرك ةرنةةم  نمةةام تعليمةةي تفةةاعلي امةةدم للمةةتعلا ةاسةةتعمام تكنولوجيةةال المعلواةةال واات ةةامل وسعتمةةد علةةت  ت ةةة 
او  دااةة ظمةور جائحةة اورونةا ونتيالةة لحةدوث طفةرة فةي و مية اتكاالة تعرض الممررال الدراسية اافة عبر الا اال اإللكترونيةل الكترونية رق

تمةرر اسةتخدام اإلدارة والتعلةيا االكترونةي فةي اهسسةال التعلةيا العةالي والةذا واجةة التكنلوجيا العالمية وللمحافمةة علةت السةنة الدراسةية للطل ةة 
   العق ال . الكثتر اي

 اهداف البحث
ام اي اهداك هذا ال حث هو  التعرك علت اإلدارة االكترونية  واها امت اتما واةذلك دهةدافما واهمتتمةا واةذلك اهةا المعوقةال التةي تواجة       

التعلةةيا فةةي نةةي علةةت اسةةتوى اةةدى تةةرضتر التعلةةيا اإللكترو التعلةةيا  العةةالي و والتعةةرك علةةت  لالتعلةةيا االكترونةةي وايايةةة اسةةتخداا  فةةي اهسسةةا
 اهسسال التعليا العالي .

 . اورونافي ظل جائحة  ودورها في جودة نداال التعليا العالياإلدارة االكترونية اا دضر استخدام    مشكلة البحث
 لإلدارة االلكرتونية وأهدافهاالثاني املبحث 

  مفهوم االدارة االلكترونية
م اإلدارة التملتداةةة المائمةةة فةةي المااتةةل التملتداةةة التةةي تعتمةةد علةةت ُااةةتر افمةةوم اادارة        اإللكترونيةةة الةةت اآلليةةال دو الطرسمةةة التةةي سةةتحوم

العمليةةال الورقيةةة الةةت عمليةةال الكترونيةةةل والمةةدك اةةي اادارة االكترونيةةة اناةةاو اااتةةل عمةةل  ةةدوم دوراق تعتمةةد ةاةةال الةةي علةةت تكنلوجيةةا 
لعملية دداة تكنولوجية جديثة تعتمد علت تكنولوجيا المعلواةال واات ةاال  مةدك تحسةتي اإلنتاجيةة واعداو ورفةو جةودة المعلواالل وُتعمد هذه ا

 الخداة الممداة في المنممالل ولمد دخ م افموم اإلدارة االكترونية اتداواً او توج  العالا ةاال سرسو نحو العالا الرقمي.
 االلكترونيةمفهوم االدارة تعريف و  

اادارة اإللكترونيةةةةة شةةةةال اةةةةي دشةةةةاام اإلدارة العااةةةةة ولكنمةةةةا تسةةةةتخدم تمنيةةةةال المعلواةةةةال واات ةةةةاال للقيةةةةام ةرناةةةةطتمال وتمةةةةدك اإلدارة     
دارة ولمةةد دخةة حت اا االكترونيةةة الةةت تمةةداا نداةةة دسةةرا ودكثةةر دقةةة للمةةواطنتي ةف ةةل اااانيةةة اجةةراو عمليةةال ادارسةةة عبةةر الحواسةةتل اآلليةةة.

ا اةةو التحةةوم الرقمةةي الكبتةةر الةةذا ااةةمده العةةالا لمةةا تمتةةاة ةةة  اةةي دقةةة وسةةرعة وقلةةة تكلفةةة امارنةةة  اانةةت  ةةةاإلدارة الورقيةةة التةةياالكترونيةةة ل ااةةً
ي تتكد   ما المااتل دوم جدوىل فمي تسعت نحو  ناو هيال  يانال جوسبي اعتمد علت العن ر اآللةي فةي العمليةال علةت البيانةال دكثةر اة

(  45و 2013وةعلةي  اآللةي. ااعتماد علت العن ر ال ارال فالعن ر ال ارا في اادارة االكترونية اممت  التحاا والتوجي  عوااةر الحاسةل 
تاةةةةةتر اإلدارة اإللكترونيةةةةةة الةةةةةت داةةةةةت تكنولوجيةةةةةا المعلواةةةةةال واات ةةةةةاال فةةةةةي اإلدارال العااةةةةةة اةةةةةي انمةةةةةورسي: دانةةةةةل المهسسةةةةةة ونةةةةةار  و 

جةةةوم الخةةةر  ةمعنةةةت العمتةةةل دو الخداةةةة الممداةةةة  ةةةدًا اةةةي ااعتمةةةاد علةةةت النمةةةام دو  نيةةةة  اتمحةةةوراافمةةةوم اإلدارة اإللكترونيةةةة  المهسسةةةة.ااوم 
المهسسةةة.جتث تسةةعت المهسسةةال اةةي نةةألم العمليةةال االكترونيةةة تحمتةةق الاةةفاوية فةةي المعةةااألل وتةةوفتر الوقةةت والالمةةد والتكةةالي  واعيةةدا 

 (98و ب2011و  اااوا .   العاالة
 أهمية اإلدارة االلكترونية 

تعمةةل اادارة االكترونيةةة علةةت تسةةمتل تمةةداا المعلواةةال ةاةةال ابتةةر للمةةواطنتي والاةةراالل وتةةوفر اإلدارة االكترونيةةة اعلواةةال اإلدارال     
الحاواةة وت ةمي الاةفاوية فةي اععمةام وتمطةو وستحدث اادارة االكترونية ضورة فةي وظةائ  و  المتنوعة للالممور اما اساعد في خنو المرار

 الطرسق علت الوسطاو والرشوةل جتث اماي اي نأللما اراق ة ال قسا وقطاا في المهسسة ودعمال  عي اثل.
 .كما تعمل داً ا علت تمداا نداال دف ل ودعلت جودةل وعوح الرؤسة المستمبلية للمهسسال والسعي نحو تنفتذها

 نيةأهداف اإلدارة االلكترو 
ةل   تتلخص اعهداك الرئيسية لادارة اإللكترونية في:    تطوسر عمل اإلدارةل والذا يهدما الت اسةتبدام  اعدوال الُمسةتخداة فةي اإلدارة  التملتداةم

فةي تطةوسر اافةة  دقسةام اثل: اعوراقل واعقألم ةردواٍل الكترونيمةل ارجم ة  الحاسوع. ةسادة  استوى الخداال الممداة الت العمألول والتي تساهُا 
ة. المسةاهمة فةي تع سة   التواخةلل والتعةةاوم  ةتي المةوظفتي اةي  ة المخ م ةة للقيةام  ةالممةام الوظيايةةم نةةألم العمةل اةي نةألم تملتةل الفتةةرة ال انيةم
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  مةةا. تملتةةل الم ةةارس   نةاو  ت ةةٍة اةةي الحةةوار الماةةترم. اسةةتخدام وسةةائل وتطبيمةةال شةة اة اإلنترنةت للتعرسةة  ةالمناةةرةل والةةدور الممنةةيم الخةةابم 
نةةال اإلدارة التملتداةةةل اثةةل: تملتةةل الم ةةارس  المخ م ةةة لاةةراو اعقةةألم شةةمرساً  تحسةةتي الخةةداال العااةةة والعمليةةال و اةةذلك  المخ م ةةة لماوم

ا ااةةةا تكنولوجيةةةا  ةسةةةادة اإلنتاجيةةةة وتحسةةةتنمال عنمةةةا ت سةةةط العمليةةةال التوايةةةة عا انممة.اسةةةتغألمو  للمسةةةاعدة فةةةي اااتثةةةام للسياسةةةال العااةةةة
 توعية المواطنتي والاراال  مذه الخداال الالديدة للح وم علت نتائت فعالة.واات االل و المعلواال  

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية  معوقات
العرليةةل فعلةت هنالك العديد اي المعوقال داام تطبتق افمةوم اادارة االكترونيةة ةمفمواة  المعةروك وال ةحيم فةي العديةد اةي الةدوم 

الرغا اي سعي العديد اي الدوم العرلية لألتالاه نحو العالا الرقمي ااإلاارال والسعوداة وقطر وا ر في عدد اي المالاالل واةي دهةا هةذه 
 المعوقال:

ة اجةةراو العمليةةال ايايةةة التعااةةل اعمةةا دو ايايةة واالكترونيةةة  اإلدارة اتةةرنر نوعةةا اةةا فةةيتةةدرسل العااةةل ال اةةرال فمةةاةام العااةةل ال اةةرا  -1
 .االكتروني  اإلدارسة علت الحاسل

 نمص العاالتي ةمالام تكنولوجيا المعلواال. -2
 ةسادة تكلفة  ناو البنية التحتية اي سترفرال ودجم ة جاسوع واستل اال ش اال. -3
 عدم توافر اانترنت في اثتر اي المناطق. -4
ادالل امةا االعلمةا يتماعسةوم عةي تنفتةذها اادااةت الةنما التملتداةة تةهدا عدم وعوح دهمية اادارة االكترونية او عتق دفق ةعة  القية -5

 (5و ب2009و نالا  الغرض. 
 فوائد تطبيق اإلدارة االلكترونية 

 عود تطبتق اادارة االكترونية ةعدد اي الفوائد:ا
 الدقة في تمداا الخداال الممداة واذلك الافاوية -1
 توفتر الوقت والالمد او السرعة في اآلداو. -2
 رلط اإلدارال او ةع ما ال ع  اما يوفر سرعة في اتخاذ المرارال -3
 الم او علت الوساطة والرشوة والبتروقراطية التي اانت تعاني انما النما التملتداة. -4
 رفو قدرال العاال ال ارا  تدرس   ورفو افاوت . -5
   علت رفو اااانيات .نف  تكالي  العمل اإلدارا والترات -6
 (  34و ب 2007و جودل  تملتل ال عد الالغرافي اي نألم ش اال اإلنترنت. -7

 متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية في الخدمات العمومية
تمت ةةةة البت ةةةة المناسةةة ة انطةةةألق ناةةةاطما اةةةي تةةةتماي اةةةي تنفتةةةذ اةةةا هةةةو انةةةو   مةةةال فتطبتةةةق اادارة  االكترونيةةةة يتطلةةةلم تطبتةةةق اادارة ا    

 االكترونية االل ام يراعي عدة اتطل ال انما:
 لية:المتطل ال اادارسة وااانية: تنح ر المتطل ال اادارسة وااانية الواجل اراعاتما عند تطبتق اادارة االكترونية في العناخر التا-1
وعو استراتيالية ونطط الترسياو والتي اماي دم تامل ادارةل او هت ة علةت المسةتوى الةوطني لمةا وظةائ  التخطةيطل والمتاةعةة والتنفتةذ    -2

لماةةةارسو اادارة  االكترونيةةةةةل وفةةةةي هةةةةذه المرجلةةةة ا ةةةةد اةةةةي تةةةةوفتر الةةةدعال والتريتةةةةد اةةةةي طةةةةرك اادارة العليةةةا فةةةةي المةةةةرم اادارال اةةةةو تةةةةوفتر 
   ال االية ااوية إلجراو التحوم المطلوع.اخ
تةةوفتر البنيةةة التحتيةةة لةةادارة االكترونيةةة: اذ ا ةةد اةةي العمةةل علةةت تطةةوسر اختلةة  شةة اال اات ةةاال ةمةةا يتوافةةق اةةو  ت ةةة التحةةوم التةةي  -3

اعةةدالل واجمةة ة وجاسةة ال اليةةةل  تسةةتدعي شةة اة واسةةعةل واسةةتوع ة للكةةا المائةةل اةةي اات ةةاالل دوم اهمةةام التالمتةة ال التمنيةةة اعنةةرى اةةي
 واتاجت  لألفراد والمهسسال.  واحاولة توفتره

تطةةوسر التنمةةيا اإلدارا والخةةداال والمعةةااألل وفةةق تحةةوم تةةدرسالي وهةةذا ةاعةةادة تنمةةيا الالوانةةل والمحةةددال المياليةةةل واختلةة  الوظةةائ   -4
 االكترونية. وا ادئ اادارةالحاوايةل ةما االعلما تنسالا 
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و ب 2009  العرساةي و ادئ التمةدم التمنةي.اتطلل الكفاوال المتخ  ة: دا عرورة وجود يد عاالة اههلة تمتلك ةادا اعرويا احيط ةم ة-5
76 ) 

 التعليم العالياالدارة االلكرتونية يف  دور الثاني املبحث
تواجةة  اهسسةةال التعلةةيا العةةالي تحةةداال فرعةةتما الالائحةةة التةةي تعةةرض لمةةا العةةالا وهةةي جائحةةة اورونةةا و واةةي ا ةةر هةةذا التغتةةرال هةةي      

التعلةيا العةالي و وتغتةر اعسةلوع التملتةدا والةذا اامةي فةي اإلدارة والتةدرسا التملتةدا ووالةذا اخة م استخدام اإلدارة االكترونيةة فةي اهسسةال 
 اي عرورسال الحياة الع رسة والتي اي دونما ا اماي ااستمرار ةعاللة التعليا واواك ة التطور الحاخل في العالا .

 طرق تحقيق األداء المتميز لمؤسسات التعليم العالي 
ظةةل التحةةداال التةةي تواجممةةا اهسسةةال التعلةةيا العةةالي وانسةةبتما اةةي تدرسسةةتي وطل ةةة لمواجةة  هةةذه الالاجةةة التةةي جلةةة ةالعةةالا ةاسةةره و فةةي      

فةةةالتعليا اإللكترونةةةي اعةةةد اةةةي الطرائةةةق والوسةةةائل اللتةةةتي تةةةدعمام العمليةةةة التعليميةةةة وتحةةةوام التعلةةةيا الةةةت طةةةور اإل ةةةداا وتنميةةةة تحمتةةةق التمتةةة   
لتفاعل اي طور التلمتيل وسعرك ةرنم  نمام تعليمي تفاعلي امدم للمتعلا ةاستعمام تكنولوجيةال المعلواةال واات ةامل وسعتمةد علةت الممارال وا

لل  ت ةةة الكترونيةةة رقميةةة اتكاالةةة تعةةرض الممةةررال الدراسةةية اافةةة عبةةر الاةة اال اإللكترونيةةةل وسةةوفر سةةبل التوجيةة  واإلرشةةاد وتنمةةيا اانت ةةارا
اعةةرك ةاللغةةةة  و الةةةتعلا الممةة و  ل وللتعلةةيا اإللكترونةةي دنةةوااE-Learningدارة الم ةةادر والعمليةةةال وتموسممةةال وسعةةرك ةاسةةةا   ف ةةأًل عةةي ا

ل وستا وي  دات استراتياليال التعلا الم اشر دانل الف وم التملتداة او ددوال التعلةيا اإللكترونةي عبةر Blended Learningاإلناللت سة ةاسا 
ل وتعد وستلة اات ام والتواخل وسةتلة دساسةية فةي Distance Educationالتعليا عي ُةعد: اعرك ةاللغة اإلناللت سة ةاسا و  اإلنترنتش اة 

الذا نشيا  في ظل ظروك استثنائيةل عخ المحاعةرال  لتعليميالواقو اف     التغلل علت المسافة ال عتدة التي تف ل  تي المتعلا والمدر .
و قنةةد ليالةةي .  للطل ةةة علةةت ان ةةال التعلةةيا اإللكترونةةي والمةةدك انةة  ةسةةادة قةةا لتتما للتعةةرك علةةت ااالا يةةال هةةذا التعلةةيا وسةةلبيات  اإللكترونيةةة

يتبةةتمي لنةةا دم اإلدارة اإللكترونيةةة للمرافةةق العااةةة دخةة م عةةرورسا التةةوم ةعةةد تةةوفمر وسةةائل اإلعةةألم التكنولوجيةةة الحديثةةةل  (167و  ب  2009
رة اإللكترونية للمرافق العااة اشيارا اما  ة  جودة الخداال العمواية التي تمداما المرافق العااة للالممةورل لةذلك قااةت الكثتةر ودخ حت اإلدا

نترنةةتل اةي المرافةق التاةعةة للدولةة الةت ااعتمةةاد تةدرساليا علةت اقتنةاو الوسةائل التكنولوجيةة المتطةةورة وتكةوسي اواقةو الكترونيةة ورلطمةا ةاة اة اع
الةةذا دجةةدث ضةةورة ابتةةرة فةةي تطةةوسر ادارتمةةا لمطةةاا التعلةةيا  نوعيةة  النمةةااي علةةيا العةةالي المرافةةق التةةي عمةةدل الةةت هةةذا اإلجةةراو قطةةاا الت واةةي

 والحرل وسممر ذلك اي نألم اا قاات ة  الوةارة اي اجراوال تتمثل في:
 .ةا اة اعنترنت التعليمية التاةعة للتعليا العاليرلط جميو المهسسال  -1
 ةانااو اوقو الكترونيل وتمديد ذلك الت المهسسال الترلوسة قدر اإلااامل الالااعالال ام ال  -1
اةةةي قبةةةل  الخاخةةةة ةرسةةة لة اااتحانةةال الرسةةةمية فةةةي المواقةةةو اإللكترونيةةة اةةةي اسةةةمل الوخةةةوم التمةةا وااسةةةتفادة انمةةةا المحاعةةةرالوعةةو  -2

 الطألع .
 لتسمتل نداال اانترنت للطل ة . التفاوض اعما عي طرق   اانترنتالتااور وتمداا اآلراو لارااو  -3
 . التاةعة للالااعال ااعتماد علت البرسد اإللكتروني في دنوم المن ال االكترونية  -4
وقلةت توفتر جودة نداة التعليا اي نألم تمرسل اوارد المعلواة وتسمتل الح وم علتمةال فة ادل نسة ة النالةاح فةي اااتحانةال الرسةمية  -6

اإللكترونية فمي ال رورا تااتل لالنةة وةارسةة وليسةت ال لمحاعر ااا ةخ وب ا (Demiو   2006,26  نس ة الرسوع في ال المستوسال.
جااشيةةة تمةةنم خةةألجيال واسةةعة تمةةوم ةفحةةص شةةاال لمحتةةوى هةةذه المحاعةةرال الماتولةةة انمةةا وال ةةوتية لبيةةام التركةةد اةةي اطاةمتمةةا للاةةرو  

 تتوافر فتما اآلتي: امالعلمية. و 
 وجم  لطلبت  وهذا دافو احف  الطل ة وس سد جماسما. ذام اممر اعستا -1
 جواستل او هوات  اتطورة جدا ل فالكثتر انما ا امتلك اتناس ة اي جتث التمانة والحداضة  الارائم المستخداة واجم ة الطل ةام تكوم  -2
 الل اههل لفممما.افتوجة الم درل وهل الط المستخداة ام تكوم الم ادر  -3
 اعس لة ودرجة تعمتدها هل هي اعمدةل تحلتليةل تفسترسةل نمطية. -4
 .التالرسبية قبل اااتحام النمائية  ةاجراو اانت ارال اإللكتروني -5
 وقت اعتي علماو المحاعرةل دم هي تخ و لتمدير ااستاذ. وهل يتا تحديد وقت للمناقاة التفاعلية الحرة. تحديد -6



   

         

 -التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا -وقائع املؤمتر الدولي األول     

 
  

  

وإشةراكما فةي وعةو طةرق  يوجمونمةاذ او طلبت  الحوار المفتوح للوقوك علت ادى فممما للمادةل واةدى ال ةعولال التةي اعستا  اااراة -7
ام تالرلة التعليا اإللكتروني عي ُةعد جديدة فةي االتمعنةال وإم نالاجمةا دو فاةلما هةو رهةي ةمةدى قناعةة اعسةاتذة يتبتي اي اا ورد دعأله لحلما.

ااروا شراكة  تي اعسةتاذ والطالةلل ي حةث األهمةا وية  عةي المعرفةة فةي ظةل جق ةة دقةل اةا اماةي دم نطلةق علتمةا اسةا فتما دوًال فالتعليا هو  
  تعليا اعةاال(.

 االستنتاجات والتوصيات املبحث الرابع
فمةد تةا التوخةل الةت عةدد  لفةي فتةرة ةانيةة قياسةية  التعليا العالي اي ضورة الكترونية جممت قف ة نوعية في قطاا التعلةيا  وةارة  اا قاات ة      

 التوخيال:اي ااستنتاجال و 
 : ااستنتاجال أوال 

 -نتيالة هذا ال حث تا التوخل الت ةع  ااستنتاجال انما :
ع الُملتحمتي  -1 ع والقيام ةممااما. ةسادة عدد الطألم  االكترونية .  الدراسيةةالمن ة توفتر الوقت للُمعلمتي اي دجل اتاةعة الطألم
تعدد ُطرق التعليال اما ُاسم مل علت الطالل انتيار الطرسمة الُمناس ة في تلمي الدرو ل اما اعمل علت انت ار الوقت والالمد وةسادة  -2

 تحمتق اعهداك التعليمية.الكفاوال في 
م الذا وخل الي . توفتر ا ادر ضرسة ةالمعلواال   -3 ج وم الطالل علت التغذاة الراجعة ةاال استمرل اما اسم مل اعرفة التمدم

عل اسُمل الوخوم التما نألم وقت ةسيط.   للطألم
عل والتي تتمثمل تخاي  تكالي  التعليال ةحتث ااوم في اتناوم جميو دفراد الُمالتمو. تمداا الخدا -4 تمداا المحاعرال ال الُمساندة للطألم

 . اإللكترونية
 االكترونية. في ةع  قطاعال التعليال وذلك عي طرسق استخدام الف وم اافتراعية  تدرسسيةتعوس  نمص الكوادر ال -5
الكترونية لما عألقة ةااهتمااال  وساوم ذلك اي نألم وجود رواةط   التدرسسي والطالل وتوطتد العألقة  تنممالتوسيو المدارم لدى    -6

 النمرسةل والعلميةل والترفتمية. 
   التمدم االكترونيتغتتر البراات والمناهت ةسرعة ابترة علت ش اة اإلنترنتل ةما يت و ُاتطل ال  -7
عل سواو اانوا في دااكي نائية دو نار  جدود الدوم.  -8  تخطي العق ال التي تمنو وخوم المواد العلمية للطألم

 ا : التوصيات ثاني
 .اعتماد اإلدارة اإللكترونية في تستترها وةارة التعليا العالي وا ت درهالتي  لألواار في تنفتذها التعليميةعرورة اتاةعة المهسسال   -1
العاليةل وذلك ل سةادة سةرعة والوسائل الحديثة التي تتالاوع او ش اال اات ام ذال السرعال البراات توفتر الغطاو المالي الألةم اقتناو   -2

 تمداا الخداال.
وتسةالتلما  الطل ةةلالقيام ةحمألل التوعية دانل الوسط الالااعي ونارج  اي دجل ااعتماد علت اعنترنت في اتاةعة ال اا يتعلق  تعليا   -3

 في اااتحانال الرسمية وغترها.
 رد جديثة واتالددة.تدارم ال العتوع وتحستنما وتحتتي المواقو اإللكترونية ةموا -4
انما دو دكثر غتر امتنعتي  تطبتق هذا التعليال اا دنما االبروم  %70ةسادة الممارال التعليمية لألساتذةل اذا دنذنا ةالحس ام دم جوالي    -5

  تطبيم  ا دكثر دوًال وتمرلًا اي المسهولية ضانيًا.
نألم الامرسي الممبلتي( في ةسادة عدد الورش والدورال التدرسبية الخاخة ةالتعليا استثمار العطلة ال ياية  في جام تمت الم اشرة ةالدوام -6

 اإللكترونيل اذ ام دغلل الورش التي عمدل ساةمًا ا تعدو سوى روتتي ولا تستثمر  نحو خحيم.
ل فمو نماٌم غتر هتميل وسحتةا  الةت دراسةة وذاةاو  -7 فةي التنفتةذ والتطبتةقذ لةذا ا  ةدم اةي تعتتي اتخ م تي إلدارة  دنممة التعليا اإللكترونيم

 وجود األم اههمل وقادر علت ادارة هذا النمام التعليمي ارادك للكادر التدرسسي.
تكثي  الالمود اإلعألاية تالاه المالتمو اي دجل  ث الثمافة اإللكترونيةة للتعلةيا اإللكترونةيل فالثمافةة المالتمشيةة عااةل اةي عوااةل نالةاح  -8

 دا ااروا علمي.
 املصادر
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 . 2013ل 45احمد ال غتر ةعليل المانوم اإلدارا  التنميا اإلدارال الناا  اإلدارا ل دار العلوم للنار والتوةسول عناةةل الال ائرو ب  -1
 . 2011و   98اااوال اإلدارة اإللكترونيةل دار الفكر والمانومل ا رل ب  احمد احمد -2
 . 2009ل 5نالا عبود نالال اإلدارة والمعرفة اإللكترونية  ااستراتياليةل الوظائ  والمالاال( دار الياةورا للنارل عمامل اعردمو  -3
ي اياديي التعليا و دار الارق للنار و عمام و الط عة جودل و سعادة فاي  اجمد و والسرطاوا عادم و استخدام الحاسوع واانترنت ف -4

 .  34و ب  2007الثانية و 
والتعليا  يرالش -5 للترلية  العااة  اإلدارة  في  االكترونية  اإلدارة  اااانية تطبتق  و  و    شيل احمد  الماراة  و جااعة ااة  و رسالة ااجستتر 

 (.  45وب   2009اط عة  ام المرى و 
6-  
فاعل و عاار و ا راهيا و والساارائي و شا ة اات اال واإلدارة االكترونية في التعليا و دار المسترة و اعردم و عمام و  قند ليالي و -7

 . 167و ب  2009
-8- Demi, Kamile ( )  School Management Information Systems iPrimary Schools. The Turkish Online 
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