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 قدمةامل
،  ان التعليم  القمييم طلي لط ق ليى الي  ااييب أويالوس أل الحوياة  اليبتجيع التيم كاييغ ريي  اليييا  إلويق التةلوبقيع ا لاتقللميع للتعليم  لالييتعل 

ا بيبا  لالتاااي  لكشيميع اليىياسا  لالذي ويااب ييم كييح  العيلميع التعلميميع طيا ديحس البساويع التلةوشيم اليياييق الةقلييع للىياو لحلي   لي  ديحس 
العليمييع لل ليييع أل اليتلةييوا اييا  عييب، ل ييح قعييب أاييب ال ييقن التبتلييع التييم قييييا اوييتعيالىا يييم لةييق التعلييم  لالجةايييع الياتي مييع يييم ال ييقل  

لاللحايييييييا  ا لاتقللميييييييع  الياوييييييييا  العادقيييييييع لايويييييييتجشاةمع،  اياتيييييييياد الييييييي  الحوييييييياة  ايكلييييييياي  القميميييييييع لاللىييييييي   ا لاتقللميييييييع طجييييييي 
 ىا .لييياك للواة ىا التخ لشمع لالاحاي )اليحبات ( اتق

 سبب اختيار الموضوع:-اوال
لالت ييحسا  الييقلعع يييم ل ييان الجيحس  القميمييع  ليي  دتيح  ألييحا  لبتييب  لليتعل  لالتعلييم ، طيييا أد   لي  كقوييم  طاىييح  لبتييب لةيب أد  ايتتقااييا  

اييتقاضيمع طيا تيش  ييييع  التيبسل  التعل  الاقدي لالذاكم؛  ذ قيييا للييتعل  أن تتيا غ كعل يي   ةيي  طياييق طيا اليلةيم اتيق اليح  أل إليق 
ق  اليعلحطا  البللمع )ايلتقلوت( التيم ويا يت ييم لييغ ايويتاذ طيغ ال اليس الي  اليقإل  طيا اليييايع الييالميع اليعويب  بيوا اي شيوا، لليت  كةيب

 ليي  طلخلييا  اليياضييقا   ليي  ال ليييع ، للعتيييب  ييذا الوييلح  اليييقدع اليييي مع لالاوييبتح لالمييقاة اليبطاييع، لكش  طضيييحن الييبسلر اتييق
اليي  طةييبس  الوييتاذ يييم  قلييا  اليعلحطييع لليةييا ليييا لبقيي   طييا تتييقا  لطىيياسا  وييا ةع. لرييذلت  اليي  داميي  لمييبس  لوييقاع  اليييتعل  يييم كلةييم 

ع  ييم  مييا  الييشع البساويمع ل إلليس الااطعيا  ييم اليعلحطع ، لاصيط التعلم   القميم يم ظ  التةاس لباء رحسللا  أاب  ا   الحواة  التبتل
 ل ويتاذ  الةخليم أل الايحا  الياويح  ا لاتقلليم ييم العيقان أواويا الي  التعلم  العال  لطشىا لااطعا  العقاقمع،  ذ ااتيب   ذا الشيط طا

 أل ال الس . 
 أهمية البحث:-ثانيا

كايييا أ يمييع الييييع يييم طعالاييع طحضييح  الة ييا  ال ييش  طييا الييبلا  الييايييق يييم الااطعييع   يييتس لبيياء رحسللييا  ليشييغ التةيياس العييبل   ييذا 
طيغ ااتيالميع اميا  ااطي  الايحد  ييم التعليم   يذ    لاتقللمياو ايبد اليذي اويق العليياء ييم دقلةيع التةالي ، للمييا  الييشع البساويمع الاياتقلر اليت

اليشع، يضشو ايا  رييق الييحال  الشاييمع بيوا الويتاذ لال اليس، لريذلت اويتيقاس طقييى التعليم    يييا  االيا  لتلياةف الييتعل  طيغ سييغ 
 بتةلو  كالاع التعلم ، لكحومغ يقة ايوتمعا  يم الااطعا  لتماع ا قيا  اليت اتب ال  التعلم العاةب طا ايوتجياس 

   :إشكالية البحث -ثالثا
كتلخف  ييالمع الييع يم ألىا كييع اا لة ع كحازن بوا ضقلس  اوتيقاس ايي  اليقاييى العاطيع التةلوبقيع لطشىيا طقييى التعليم  ييم ال يقل  
ايوتجشاةمع طج  لاةيع رحسللا، لبيوا طشيغ التةياس ايبل   يذا الحبياء لاليياي يع الي  ويشطع طيحظام الخبطيع الااط ميع لال يش ، طيا تيش  

ريي   يذ  التييياغي  لإلوق ييا وييشيال   قايياد  ل يي  التعليم  القميييم لبقيي  الةييبس  اليي  اليليح  طييي  التعلييم  التةلوييبي لتعلييم  القميييم، التييح   ليي  ا
 ا لا ا  اشىا طا تش  طيوق   ذا الييع  ْن ياَء هللُا.

   :فرضيات البحث-رابعا
ت  التةاس لباء رحسللا التق اليؤويا  التعلميمع يم العقان لإلوق  اا التحمف اا التعلم  التةلوبي، لبالتالم لع  طا التعلم  القميم التيب ن  

ةشميع ح كا لياسي لي  طةاملع التعلم  يم العقان، يوميا لان االع اليما  العليمع ي قييا أن كتحمف أبباو، طا دا  التعلم  القميم  طحليحد   ي
 . لااب  لتيةوى طيتةت  أيض  ل لما  الةادطع ، يى  تحال  طعحما  كةف بحلى 

 : منهجية البحث-خامسا
ْا تييش   دساوييع اليؤلاييا  اليتعلةييع  اليحضييح  لالعييي  اليي  كيلويي  اليالييع لاوييتشيا  ايايييا ُ  ااتيييبلا يييم  ييذا  الييييع اليي  اليييشىِ التيلولييم طيي 

ِ  التاسلخم لتمان الت حس الذي طق     التعلم  القميم، ريذلت كي ا ااتيياد الييشىِ اليحضيحام ييم ديق   ا اياس  ييطشىا، ريا كيت ايوتعالع  اليشى
ِ  اليمٍع طةتحلٍع لكحصما  صياليع للشىيحب بحاميغ التعليم  القمييم ييم بليبلا لبميان طيب  لايا    يذ  لاآلساء  يمادقٍع ط ْا ال  الحصح  ال  لتاة

 التاقبع الابتب  ال  التعلم  العالم يم العقان ااطع للاطعع كاقلت تاصع . 
 هيكلية البحث:  -سادسا

وييوت  كةيييم   ييذا الييييع اليي  طييجييوا   وشخلييف الل  لتمييان طاىييح  التعلييم  القميييم،   لحالييي  لغييقب ا اادييع  يحضييح  الييييع طييا ريي
 .يم لاطعع كاقلت لتحضمط طيحلا  لطعحما   ذا الش ا  ،للاقر الجالم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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 مفهوم التعليم الرقمي املبحث االول
اليي  طشييذ  يييذا التيياسل  اطييي  طييا أمجيييق   ي ،( 2020يييم الجةايييع التعلميمييع العقاقميييع متيي  اييا  ) طتييباليو طليي لط ) التعلييم  القمييييم ( ليي  قيييا 

ب  أن طؤوياكشا التعلميمع للات  –لأن رشا لييغ بت تمة  يم العبتب طا دل  العال  اليتيضق   –طا مت  الاىا  اليعشمع اليل ليا  كبليو 
شغ التةا  العبل  بوا ال ليع طا ال   مييا  العيا  البساويم ايا دقليى اويتعيا  التةشميع يم  ذا الش ا   يتس  ظقل  التةاس لباء رحسللا لي

ليم  التاشحلحلمع اليت حس  لتحاص  بوا الوتاذ لال الس، للىذا اصييط التااويق اآلن تتاي   لي  ااتيياد  يذا الويلح  طيا التعليم   لي  لاليس التع
اوتيقاس اي  طقايى اليؤويع التعلميمع   قاد لالت ا  يم كةبق  تبطاكىا لةييا  لاايب  طيا التةلوبي أل طا قعق   او  )التعلم  اليبطِ(،  غمع 

يييع للايم لاىي   يذا التعليم  طيا ري  لحاليي  تتييت  الوشيا كةييم   يذا الي ،ا   ااتمالا  الياتيغ، لطا  ي  طشيغ الاحضي  ييم الش يا  التعلمييم
يييم، للييوا يييم الجييالم ويييا   ييذا التعلييم ، للاييقر الجالييع لتحضييمط أليييا  التعلييم    لييييع يييم الل  كعقلييل التعلييم  القمط الييس اليي   ش ييع 

 -القميم ليى الةي  اآلكم 
 تعريف التعليم اإللكرتوني األولاملطلب 

كعبد  الييالي  الاةىمع التم  يجيت لحضيغ كعقليل يياط  ُقغ يم ليميغ لحاليس طلي لط  التعليم  القمييم ، ييع ي  ايلتىيادا  لاليييالي  
ةىمييع  التييم بييذلت لتعقلايي ، ل ييق  ريي  طشىييا للتعلييم  القميييم طييا زاللييع طختلاييع ايييس اتبلحلمييع صييااس التخلييف أل ليييط البساوييا  التييم الا

لل مياطحا بىييا اليييااجحن أل دتمعييع الالييياع الياتي ميع التييم ال لةييحا طشىييا يييم دساويتى  لىييذا الشييح  طييا التعلييم  ، للةيب لضييعت الاجوييق طييا التعيياس 
ب لع  أوليىا  أل     كعلم  ليا وقي قةح  ال  يلياع كؤرب اى اليقاد يم الحصح   ل  الاليح  التعلميميع اليتاايع  يعشي  الي  للتعلم  اا  ع

كعلم  طاتح  لايمغ الائا  ي تتةوب بحمت ليئع طا اليتعليوا لي قةتلق ال  طييتح  أل ليح  طعيوا طيا التعليم  يىيح تتشاويس لدتمعيع االيا  
(  ييح   ل ييا  كايياالم للتعلييم  قةييب  Learning-Dالتعلييم  القميييم )، للييق  الاةيي  ا لالويي ي أن (1)ديحايياكى  لك ييحلق طىييشى الياتيييغ لأيييقاد  ل 

لليييتعل   اوييتعيا  كاشحلحلمييا  ايكلييا  لاليعلحطييا ، للعتيييب اليي  بوئييع  لاتقللمييع سميمييع طتااطلييع كعييقب اليةييقسا  البساوييمع اتييق الةييييا  
لريذلت ايق   ألي     يح التعلييم   ،(2)ويت  ا سيياد لالتحلمي  لكش يم  ايتتيياسا  لرييذلت  داس  اليليادس لالعيلميا  لكةحليىياا لاتقللميع، لكيحيق 

اليذي قيةيى يحسليع ايكليا  بيوا ال ييش  لاليبسويوا  لاتقللمياو طيا تيش  ييييع أل يييييا   لاتقللميع ،  ذ كلييط اليبسويع أل الالميع طؤويييع 
دقلةع  بباعم  لتةبق  بوئع كااالمي  طتيقري   ايح  اليتعلييوا، لطلييي  طيييةا  ةيي  لويب، لطمييق لي ييقد لييم   ي ، لطشى  طا اق (3)يييمع 

 أي طيان لأي لمت  اوتعيا  تلاةف، لطلادس ا لتقلت، لالتةشما  القميمع،  الت ابى طغ طيادئ التليم  التعلميم اليشاويع لتوئيع التعليم 
أطييا ) الياحضييمع اللسبمييع( يتييق   ن التعلييم  القميييم قةييح   اليي  اوييتعيا  كةشمييا  الحويياةط اليتعييبد  اليبتجييع طييغ .(4)الياتحاييع، اليقلييع لاليحزاييع

للييششا كعقلل التعلم  القميم  أل    التعليم  اليذي قعتييب الي  .(5)ا لتقلت لتع ل  لحد  التعلم  اا دقلى كميوق التعاط  طغ طلادس اليعقيع
حلحلمييع اليت ييحس  يييم اللةيياء اليياضييقا  اليي   ال ييش  وييحاء رييالحا داتيي  اللييف البساوييم أ  تاسليي  طييا دلن التةوييب التةشمييا  القميمييع التاش

ِ  ييييان طيييبد.لطا  ييذ  التعيياسلل ليييتشِ  ييأن التعلييم  القميييم  ييح التييبت  الييتييي  اييا التعلييم  التةلوييبي اتييق اليش حطييع القميمييع لتةييبق  التييقاط
لييي  أي لمييت ايا دقلييى اوييتعيا  كةشمييا  اليعلحطيا  القميمييع لايكليياي  التااالميع طجيي  يييييع اليعلحطييا   التعلميميع لليتلةييوا يييم أي طييان

 اطشييع البللمييع ، التلما لييحن التعلميييم، التقلييب ا لاتقللييم، الليياح  التبسليييمع، لذلييت لتييحيوق بوئييع كعلميمييع كااالمييع طتعييبد  اليلييادس   قلةييع طت
 اطشع اا  عب طا إلويق ايلتي ا   يييان أل لميت طييبد ااتييادا الي  اليتعل  اليذاكم لالتاااي  بيوا الويتاذ لطقلع يم الال  البساوم أل إلوق طت

طاىح  التعلم  القميم يم العقان اقمةتشاو ببء طيوشد  الاعليم  عيب التةياس لك يحس لبياء رحسلليا،   ريان التعليم  القمييم ييم لال الس، لذا لاب أن  
ا أ كييا  يقصييعو أمتييق لعييبٍد أمتييق لتلةييم التعلييم   ييي   قيييٍق لوييىحلٍع، للةلييب  يي    التعلييم   اوييتعيا  لويياة  للويياةط بوئييٍع  عوييبٍ  اييا اليعليي ، طييي 

ايكلا  اليبتجع، طج   اللح ، لاللحس  الييايق ، لالاوبتح اليييا ، ويحاء ريان ذليت ييم داتي  الالي  البساويم ا  تياسل الالي  البساويم 
ل  لىب لمت امتق  الشييع ل وتاذ، أطا ال الس يوتلة  البسلر   أم   لمٍت للىٍب، لأمتيق ياةيب ، لطييا التعل  اا  عب، لليتال  ذا الولح   
ي ن التعلم   القميم ي تلغم دلس الوتاذ لدلس اليؤويع التعلميمع، للاش  قعويب صيماإلع دلس ري  طشىييا كابس ا ياس   لم  يم  ذا  اليحضح  

 اليتابد .ليةاو ليع ما  اليما  
 نشأة ومميزات التعليم اإللكرتوني الثاني املطلب

أن كيبث  ةي  طحل  اا بباقع  ذا التعلم  ، للىذا وشةيي   يذا الايق  الي  لة تيوا ليييع ييم الللي   مت  الحلحل يم  ذا اليحضح   لقإلس
 لةأ   ذا التعلم  ، للتشال  يم الجالمع طيو ا  التعلم  القميم لال  الشيح اآلكم  
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ن اييا  ييذا الشييح  طييا التعلييم  ليي ل  طييق  يييم  ،  ذ بييبأ ا اييش 1٩٦3قعييحد كيياسل   ييذا الشييح  طييا التعلييم   ليي  اييا   أواًل: نشأأ ا التعلأأير الر مأأ :
الييلاع اليتيب  كييت اوي  لاطعيع الىيحاء، لطيا  ي  وييوت دمييا  عيب  الااطعيع الياتحايع، طعتتيقلا  ن ا ذاايع لالتلا ليحن ييم ذليت الييوا  ييا 

( الييف 25ياوييتةتلت اييحالم) 1٩٧1 العشلييقان الواوييمان يييم ايلمييع التعلييم ، يضييشو اييا اليقاوييش  للةييب بييبأ  البساوييع بىييذ  الااطعييع اييا 
( لذلت 1٩٧٧أطا  بباقع اوتعيا  الياوح  يم طاا  التعلم  ي ن طع   البساوا  كيبد ا  عا  )  .(٦)دالس لداليع طا طختلف التخللا 

لتماع لت حلق اليحاووس اليلغق  لطا سايةىا طا كبلم طييتيق ييم أويعاس ا لاويتيقاس  دتيا  التيييوشا  الي  تلاةليىا لمبساكي ،  ذ كيجليت 
قالع الجالمع  ح  دتا  الياوح  يم العيلمع التعلميمع طا تيش  كيحيوق بيقاطِ كعلميميع اليقالع اللل  يم ديااع الاتس لاي  الييتيا ، لالي

بعييب دتييح  تبطييع ا لتقلويت الياييا  اليييبلم ك ييحس  ييذا الوييلح  ،  ذ ل  ،(٧)كتعليى  يعلحطييا  لتتييقا  لطىيياسا  دساوييمع كعيقب اليي  ال ييش 
ييييم الااطعيييا  الاتيييق   عيييب  ن راليييت طةتليييق  الييي   1٩٩٩لييييا ايييا  اويييتعيلت ييييييع اليعلحطيييا  البللميييع ييييم التعليييم  أل  الطيييق ييييم أطق 

، لبعب ا التةق  ذا الشح  طا التعلم  لمةي  لاطعا   ضيادمع لرلميا  ييم ليميغ أليياء العيال  1٩5٧ايوتعياي  العييقلع يم بباقاكىا اا  
  الييا  لل ش   ايويتااد  طيا تبطاكي  طااليا لأصيييت .لك حس اوتعيا  ا لتقلت يم التعلم  لاطتب  ل  اليباسر  يقاالىا اليختلاع ات  ك

،  ذ صياس كلييم  2000 -1٩٩3لييع ال ليع رتويق  طيا بيوا طييتعيلم الةيييع( لطيا  ي  ظىيق الاوي  الجيالم للةيييع العشاتحكميع بيوا اياطم 
ا دايق  طعلحطاكميع يتييت اليايا  للتعليم  اليحامغ ال  الةييع أمجق كةبطا لويىحلع ييم كيياد  اليعلحطيا   ازدقياد ويقاتىا  ةيي  رتويق طييا لعلىي
التيم    التم كةيي  ال  الاتيس لاليييحثالقميم، لياعت العبتب طا أواكذ  الااطعا  ال  كليم  الاتس ا لاتقللمع لالييتيا  ا لاتقللم

لح  وييى  ايكلييا  بييوا ريييا  ن  ييذا الويي ،قييييا الحصيي   لوىييا  يييقاع لتيييااب ال الييس اليي  الاىيي  الليييمط لطتا عييع الييبسر  لييحس  أيضيي 
لبيذلت كتليحس طاىيح  التعليم  ايا  عيب طيا تيش  الديق الش قليع لاليياسويا  العيلميع التيم ا تييت بىيذا  (8)  الواكذ  لدلتتى  لالعال  الخياسلم(

 الشيط طا التعلم ، لبعب ا التة   ل  دل  أتق  يم العال  اليتيضق  لطشىا مي  طا البل  العقبمع. 
الةيبس  الي  التحاصي  اليياييق بيوا ال اليس، لالويتاذ، لبةيي  ايم  طيا دلن   كتيج  طيو ا  التعليم  القمييم ييم التعلير الر م ثانيًا: مميزات 

،    (power point)يم رحل  قةب  طيتح  سميما طتعبد الحواةط طج    اليياضقا  الييتحبع  لمغع اليالع  ل  التحالب يم إلقيع اللف، 
، لاليييييح لة يا  يوييبتح، صييحس  ابتييع أل طتيقرييع سوييحطا ،  ا قيييى   ايلمييع الشةييا  بوييشى ،     بييقاطِ اليياد ييع التييم كتييمط ايكلييا  اليقةييم  طييي 

ليعقيييع طييب  كاييال  ال ليييع طييغ الييياد  التعلميمييع لطعيي  ، لطييب  مييبسكى  اليي  اوييتمعا  ليىيي   للييييا ل وييتاذ   لييقاء طيييٍط )اوييتتماٍن( وييقلغٍ 
كةيم  ال ش   ل  طايحااٍ  صغوق  قيى  التحاص  دميا بوشىيا  الليح  لالليحس   البسر، لالتحاص  طع  لاى  الياد   ةيٍ  لوب، طا تش 

لل يش ، طجي   اويتعيا  ميي  طيا الت تمةيا  اليحليحد  الي  ا لتقليت أل ايقب ، يضشو اا اوتعيا  أمجق طا لوولٍع كحضيميمٍع، لكعلميميع 
، للييحيق  ييذا الوييلح  يييقَ  الييياد  التعلميمييع  ةييي  وييل ،  ذ قييييا القلييح   لوىييا يييم لمييٍت  (٩)يوييبتح تحضييط اليعلحطييا  الييحاسد  يييم الييبسر

ةيعحس  اليييالا  بيوا ليميغ ال يش ، رييا قع يم يقصيعو لل اليس للحليب الرحل  تحيق  طيالمع الحصح   لم  لطا أي طيان يم أي لمت.ياى،  
التش ييم  لالت ييحلق طييا الييييا  اليشزطييع للتعلييم  الييذي قييأب  الايييحد لالتياييق يييم مالييس لن  يييم الييييا يع بحلىييع ل ييق  طييا دلن أي ايياةٍى،

اتيييق لوييياة   ، رييي   يييذ  العيلميييا  كايييقي (10) طييييبد ييييم ال يييقل  اليتغويييق  التيييم قةيييىب ا التعليييم   ةيييي  تييياة لالعليييح  التيييق   ةيييي  ايييا 
ايكلاي  اليبتجع طا تش  الةييع البللمع لليعلحطا ،  ذ كتبات   يذ  الحوياة  لالحوياةط طيغ  عضيىا الييعل لحصيح   لي  الغاقيع اليقليح  

اليىييا  ذا  العشمييع ل ييح لصييح  اليعلحطييا   ليي  ال ييش ، لكييباس  ييذ  العيلمييع طييا تييش  اللييف  لاتقللييم،  ذ تييحيق اييبداو طييا الخييبطا  أل 
ليايا   عيلمع  داس  التعلم  لالتعل  يىح ملو  التالاع طةاسلع  التعلم  التةلوبي ، يضيشو اي  طييااب  ال يش  الي  امتييا  طعاسيي   ضيادمع ييم ا

اطعييع، طييغ التييقاطِ ا لاتقللييم دميةييى بييذلت التااالمييع يييم ايلمييع التعلييم  )كااايي  ال الييس طييغ الوييتاذ ، طييغ اليي طشء، طييغ الييتييح ، طييغ الا
 .(11)الياو أن امجق طا اظىق دلس التاشلحلما القميمع يم التعلم  القميم  ح ظىحس يييع اليعلحطا  البللمع )ا لتقلت( لالت تمةا  القميمع(

  (12)تتيو  بىا التعل  القميم،  ي ألىا كختلف  ييس الحوولع الييتعيلع لتةبق   ذا التعلم ، لطا أ يىال شاك تلاةف  ضادمع 
اليقللييع يييم التعلييم  أي اييب  التةوييب بحمييت أل طيييان طيييبد طييا العييال ، لتلييى بوئييع كااالمييع أ شيياء ايلمييع التعلييم  طييا تييش  كعييبد التةشمييا    -1

   يوبتح.الييتعيلع طا للحة ط تحاع لصحس لأيش
التيقلا طيا تيش  كحويمغ ل يان التعليم  لائيا   كةامغ اليقاد الي  اليتعل  اليذاكم أي اياتيياد الي  اليشا  أل اليةياسرع الاياعميع  طيغ -2

الياتيييغ اليختلاييع  غييل الش ييق اييا الاييش  أل اليييا أل اليالييع الليييمع أل الييييتح  ايلتييياام لايمتلييادي،  ذ قييييا لايي  يييقد طحاصييلع 
 كعلمي .
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الاقدقييييييييع اييييييييا دقلييييييييى كعلييييييييم  أاييييييييباد رتوييييييييق  يييييييييم لمييييييييت لااييييييييب طييييييييغ طقااييييييييا  الاييييييييقلن  كعييييييييحلل الييييييييشةف يييييييييم الاييييييييحادس المادقيمييييييييع -3
 لليتعل . الةخلمع لالةبسا 

 التحاص  لاليحاس لكياد  اليعلحطا  بوا ال ش   طغ  عضى  اليعل لبوا الوتاذ لال ش . -4
   اياد  وييااىا طييا قعي ز ايلميع اليتعل  للييااب الي  الشييح وقاع كييبتع الييتيح  العلييم،  لويىحلع طقالعيع اليياد  العليميع طيا تيش -5

 اليىشم طا تش  طا تحيق  طا يقة للتبسلس أ شاء الخبطع، لالتعلم  الييتيق
  طيالمع ايوتعالع  الختقاء لكييوا اوتعيا  اليىاسا  التاشحلحلمع لك حلق طىاسا  ايدش  لالييع  -٦

 الرقميأمناط التعليم  الثالثاملطلب 
قييا كلشمل التعلم  القميم  ل   ش ع ألييا  كيعياو لحليحد الويتاذ لال اليس ييم ذا  الحميت أل العيي  لريذلت طييان كحاليب   أل الاييغ بيوا 

 بوا الشي وا اليا ةوا ل يا 
 (Synchronous E-learning  ) المتزامن  التعلم  الييايقالنمط األول 

اا  كاشحلحلما اليعلحطا  يم التعلم  ، للعتيب الي  اويتعيا  التةشميا  التاشحلحلميع ييم لةي  الييتيح   ح ااب أ   اليل ليا  اليبتجع يم ط
ل أن التعلميم  ل  اليتعل ، ل ح اليشيط  اليتييغ ييم اويتعيا  الحوياة  ا لاتقللميع لةيق  اليياد  العليميع ييم الةاايا  البساويمع داتي  الااطعيع أ

ع لويت  لةاييى  طياييق و أطاطىيا اتيق إليق  اليياد يع، أل الاليح  اييتقاضيم ع، ال الس لاليعل  ييم ذا  الحميت قيحن   أطيا  الةاييا  ا لاتقللمي 
أصيييت ري  اليع ميا  كةيوق  لي  أن اليق لكبت  يم ضيا  ذا الياىح  كةشما  المقاة اليبطاع لكةشما  الياوح  لا لتقلت ، لبيذلت 

لأمجق طا قيو   ذا الشيط طا التعلم   ح أن  ال الس ، (13)الييو   للعلق العليم اليبتع  اليعلحطا  لالتاشلحلما القميمع أصييت كةي  الييع
لطا ووئاك  ألي   قيتيال  لي  كةلو  التالاع ال  الااطعع لال الس .قيل  ال  كغذقٍع سالعٍع يحسلٍع، ريا أل   ي تت لس الذ ا   ل  الااطعع، ل 

ٍع ابتجييٍع، ليييييع  د للييبسلر لحلييحد رحلىييا كاييحن طيايييق  بييوا الوييتاذ  اكليياٍ  لوييب ، يضييشو ايياألىيي ٍ   لاتقللميي  ب  الحمييت الييييب  ايلتيي ا  لالتةويي 
 ذا الشيط  طا التعلم   ااب اللمغ اليبتجع التم  كبطِ  طا بوا التعلم  التةلوبي لالتعليم  القمييم ييم  ويمثل لال الس يم لمت طيبد لطعلح .
علم  القميم اليعتييب  الي  كاشحلحلميا ايكلياي  اليبتجيع ييم ييق  اليياضيقا  ييم ماايا  اليبسر أل اتيق ل ان لااب،  ذ كحظف أدلا  الت

،  غميع الشحايذ ا لاتقللمع، لبذلت ببأ  العبتيب طيا الااطعيا  كأتيذ دا عياو ايبتجاو محاطي  ايويتااد  طيا كاشحلحلميا اليعلحطيا  ييم ل يان  التعليم 
،لمب ديةت لاطعع كاقلت  ذا الشيط طا التعلم  القميم يم (2)ةلو  طا ا لقاءا  التةلوبقع يم العي  الوحطمالقما   يىاطىا  يااء  لوقاع لالت

،  عب التةاس لبياء رحسلليا ييم ري  العيقان،  ذ كي  كةييم  ال يش  البساويا  العلميا لالللميع الي  صياح    201٩/2020 ميا  العا  البساوم  
لل اطى  يم البتح  ال  اليياضقا  ليى لبل  طقر ي قلبس طا ر  رلمع قيبد لمت طياضق  ر  ا لاتقللمع لك للب   بقا ط ر  صف ل 

الويييتاذ، لط الييييع ال يييش   اياتيييياد الييي   يييذ  اليياضيييقا  ييييم ايطتياليييا ، لطيييا  ييي  كيييياو  اضيييحس ال لييييع طيييا تيييش  طةييياسرتى  ييييم 
الةياحلع لالتيقسليع ل يش  لاطعيع كاقليت، لكييشيت الااطعيع طيا  اليياضق  أل أسوا  سوالع  اليبتح ، لالي  ضيحء ذليت ألقليت ايطتياليا 

 تش   ذ  التاقبع اليبتجع طا  ميا  العا  البساوم بشاا  ال  القإل  طا اما  ااط  الاحد  يم البساوع يم  عل ايامان.
 (Asynchrones e-Learningالنمط الثان : التعلير غير المباشر )غير المتزامن 

 ذ تيتييا ال اليس طيا اليليح  الي  اليياضيقا  ل ح الشيط  الذي ي تت لس  للحد الوتاذ لال الس يم ذا  الحميت أل ييم ذا  اليييان، 
للييييي  التعليييم  إلويييق  ذ تيييت  كيييياد  اليعلحطيييا  بيييوا ال يييش  ألاييييى  لبويييشى  لبيييوا اليعلييي  ييييم ألميييا  طتتالميييع،  ،اييييس اللميييا  اليشاوييييع لييي 

الشح  طا التعلم  قعتيب اليتعل  ال  لاي ، للتةب   ييس مبساك  الاقدقع، طا تش  التةشميا  التيم قةيبطىا لي  اليتعل  القمييم الييايق، ليم  ذا  
لأمجييق طييا ، لالةييحاة  التقلبقييع لالحليس لالمييقاة اليبطاييع لبقلكحرييح  لةي  اليلاييا ، (Search(، لالييييع )mail-Eطجي   التقلييب ا لاتقللييم )

طا  ااد  دساوع الياد  لالقلح   لوىا  لاتقللما ايس اليالع، أطا ولتماك  يتتيج   عب  الح  ال الس   كيياقيو   ذا الشيط طا التعلم   ح 
تؤدي  ل  ايل حاةمع يم التعلم  لل  قةح   ع ل  اا الياتيغ لالصبماء طا لاامع البساويع، اليتعل  ال  كغذقع سالعع يحسلع طا اليعل ، لمب 

لمب اوتااد الاجوق طا ديش  لاطعيع كاقليت طيا  يذا اليشيط، لي ويميا اليذتا ليبتى  أاييا  لايلت اطيا  طيا تيش  ايديش  الي  اليياضيقا  
م الحميت اليشاويس لىي ، لريذلت  قميع ال يش  طيا تيش   اياد  اليياضيق  ييم ألميا  الييتحبع أل اليييحاع اليش لع ييم الليف ا لاتقلليم يي

لي قييييا أن كايحن  شيياك  داس  ا لاتقللمييع كعلميميع اقمقمييع طيا إلوييق العشاصييق الواويمع لىييا ، لالتيم تييت  اييا دقلةىيا كةييبق  التمالييا   ييقاإلى ،
 ،(14)لاليعلحطا  الشزطع

https://b7oth.net/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D9%85%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 - المختلط النمط الثالث :التعلير
ع ق تى التعلم  الييايق )اليت اطا( كاس  لإلوق اليت اطا كاس  أتق ، ليةاو لشةادا  اليةتقايع طيا ديق  الويتاذ، يىيح قع يم لل اليس أمجيق اقلي

ماطت أإللس البل  اليتةبطع يم  يذا اليايا  بت تويى ل ي  لكةشميا  ا داس   يم كلةم اليياضقا  لليةى لحاا طا ايلتياعمع يم التعلم ، للةب
. كياو ليع ييم طايا  ايويتجياس اليعقييم ا لاتقللمع التعليمع اليتشمع ال  أوار التعلم  اليبطِ طا تش  بشاء طؤوييا  ايحطميع طتخلليع

ط طيا التعلييم  ويم تى يييم العيا  الةيياد  ييم لاطعييع كاقليت يييم الالمييا  ل يذا الييشي ، (15) يييجشو يييم  تقلشيبا كيي  كأويم  داةييق  التقطاميا  الحدشمييع
العليمع الت تمقمع يم االع اويتيقاء لبياء رحسلليا  ايلتةياس لايب  لليحد للةيا  قةضيم الي   يذا الحبياء،  ذ ويوت  كةييم  ال يش  الي  طاياطمغ 

رييان  لييحس طيايييق  أل إلوييق طيايييق ، أطييا التعلييم  الت تمةييم  كتلةيي  التعلييم  الش ييقي تيياسل الةااييا  البساوييمع اتييق الليياح  ا لاتقللمييع وييحاء
وييميحن داتيي  الةااييا  البساوييمع ، لمييب كيييتعي   يي  التاشحلحلمييع القميمييع  ذ ك لييس الطييق .لالطييق اليىيي  الييذي لقلييب أن لةييوق  لميي  طييا تييش  

ةمع، لطييا دلن كاا يي  لليع مييا  التاشحلحلمييع القميمييع كاقبتشييا البساوييمع لىييذ  اليييشع يييم البساوييا  العلمييا لالبساوييا  الللمييع اللييياامع لالييييا
أ ييق   اليييلس اليي  الضيييا  ال ييش  لالت يياطى  لايي ليى  اييا ايلتيييان  اليياضييقا  ا لاتقللمييع، لطييا  يي  اييب  اليت ييحس  يييم التعلييم ، التييم 
اياتمادي )كعلم  طيايق(، للذا لأط   التعلم ي ن طا العتع إلوق اليةتح  ط لةاو التضيمع  الييليا  التةلوبقع يم اوتاادكى  طا اليياضقا ، 

طيييا الييحطيييع ايكيادقيييع لضيييغ الخ يييط العليميييع اليبسلويييع لعيييحد  ال يييش   لييي  طةاايييب البساويييع داتييي  الااطعيييع، طيييغ ايويييتااد  طيييا الت يييحس 
لييس العيلييم طييا تييش  التاشحلييحلم يييم  ييذا الياييا  طييا تييش  ألتييال بييقاطِ أمادقيمييع طتخللييع لطت ييحس  كايييغ بييوا الاالييس الش ييقي لالاا

طياضييقا  كةلوبقييع لطياضييقا  ا لاتقللمييع يييم يلييح  ايتقاضييمع  كةييب  داتيي   الةااييا  البساوييمع التةلوبقييع أل تاسلىييا كيييااب يييم طعالاييع 
سلليا ن الزطيع التيم لالىيت الااطعيع  ييتس كاةيم يويقلر رح   ليم ضحء طيا كةيب  تتضيط لشيا  اليةام  التعلميمع الشايئع اا التعل  التةلوبي.

اكذ   ديعت التعل  القميم ليح الحالىع يأصيط تماساو ي ببت  اش  ال  القإل  طا العبا  التش  التيتمع يم الااطعع ، للىذا الييتس لالىيع الوي
اكذ  لال يش  كيييبقا  رتويق  ليحاميييع  يذا التيييح  اليايالر إلوييق اليييبسلر لاليخ يط ليي  طيييةاو،  ي أليي  طيا تييش  أويقاس  داس  الااطعييع لالويي

 ال  كايلت اليشع البساومع ك  التغلس ال  رجوق طا العقيا .
 مكونات ومتطلبات ومعوقات هذا النظام يف جامعة تكريت املبحث الثاني

التعلم  القميم  ح ذلت الشح  طا التعليم  اليذي قعتييب الي  طايحايع طيحليا  كييتعي  الحوياةط ا لاتقللميع ييم  قليا  ميا ملشا وا ةا  ن   
لسبيييا بييوا -لاوييتقيا  اليعلحطييا  يييم ذا  الحمييت، طييا تييش   ماطييع سلا ييط لليييحس للتااايي  بييوا الوييتاذ لال الييس لبييوا ال الييس لالااطعييع 

لي تت لس  ذا الشح  طا التعلم  للحد ال الس لالوتاذ دات  الةااع البساومع يم الااطعع أي أل  ي قيتل   طيالم دساويمع   -الااطعع لالوتاذ
طيا  يييع ل  تلغم ليمغ الييحليا  اليادقيع للتعليم ، لييم ري  كاقبيع لبتيب  يبيب أن ك ىيق  عيل اليعحميا ،  يذا طيا لييجي  ييم  يذا الي، ب   

شخلف الجالم لتمان طت ليا  التيح   لي  التعليم  القمييم، وشييع يم الل  طيحلا  التعلم  القميم، ل و   ط الستش  كةيمي  ال   ش ع  
 التاقبع.ك توى  ذ  ليعحما  التم وتحال  شخت  يم الجالع اول 

 رقميمكونات التعليم ال املطلب االول
قختلييف أوييلح  التعلييم  الايياطعم القميييم يييم لاطعييع كاقلييت اييا أوييالوس اليؤويييا  التعلميمييع التييق  يييم اليياي ييع،  ذ أليي  ي تقريي  اليي  

الاحالس اليعقدمع،  ذ أن اليعقيع  م لويولع للمييت لتمايع،  ذ قييحن اي تييا  المتيق الاحالس اليىاسلع لالعيلمع يم التعلم   ةبس كقرو   ال  
لاىيي  اليعلحطييا  طييا دلن اي تيييا   الاحالييس الةيييلمع لعيلمييع التعلميمييع، لطييا  يي  ك ييحلق قميييع  ييذ  اليعلحطييا  لاكاا اكىييا طييا تييش   ا يياء 

، يالااطعع  يم ظ  أزطع رحسللا اوت اات سو  دقلى ل شبىا لليلح  اليعقيع يقصع ل ش  يم التااوق الشةبي لا بباام لدقلةع كاحلا
كحصيي  الي  اليياضيقا  طيا تيش  الليف ا لاتقلليم لاي  طياد ،  ذ قيييت معحن اليبتح   لمي  طتي  أسادلا ذليت، لاشيبطا كييشيت الااطعيع أن 
لعلييم دشبىا لىذا الييتح  ي لىا مب واابكى  ال  طتا عع التعل  يم الييتةت  ال   ذا الشىِ يم اا  اويتيقاس الحبياء،  ليةياو للحاميغ الييا  ا

  رمفميع لالعيلم الذي ل مة  االمياو يي ن التعليم  القمييم أطيي  لاايب طيا ا ي  الخمياسا  اليييتةتلمع لبساويع،  ذ تيتعل  ال يش  طيا تشلي  طىياسا
 التعل  القميم طا تش  طحاميع ال ش  للبساوع الااط مع  ةي  طشت  ، لمب ببأ طؤيق دتح  ال لييع للليف ا لاتقلليم تي داد تحطياو  عيب تيح 

رييا  ل  أن لص   ل  الييتح  ال تمعم، لبعب ا ازداد ا قيا  الم  لالقايع يم طتا عت   خش  ال قن التق  التم كخلى ليحاو طيا الشايحس، 
أن تلاةف التعل  القميم اليتيجلع يم اليقللع لوىحلع ايوتعيا  كتشاوس طغ الخلاةف الشايمع ليب  ال يش ؛ طييا قعشيم اليتعل  لك يحلق 

عع الذا  طب  اليما ، ييىيع لاطعع كاقلت يم  ذ  اليقالع  م كخقلِ أيقاد مادسلا ال  طحالىع العال ؛ لالتامل طيغ طتغوقاكي  التةشميع الييقل

https://b7oth.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9/


   

         

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

 
  

  

تييش  كييحيوق االييا  الاييقد لالياتيييغ للتامييل لا بييبا  طييغ الش ييا  التعلميييم الابتييب الييذي قايييغ اييب  اشاصييق كتييبات  طييغ  عضييىا  ةييي  طييا 
  -طش   طا أل  كيةوى الغاقع اليعوب ، لالش ا  التعلميم القميم اليالم قييا كلشمل طيحلاك  راآلكم 

م الييذي قعييي  الش ييا  يييم ل اميي  لليييع  لخبطتيي ، لبوئييع  ييذا الش ييا   ييم اللييف   ل ييم الييييمط أل الحوييط اليييادي لالشايييبيئأأة النمأأا   -1
تلاييأ رجوييق طييا ايويياكذ   ليي  طييا قيييي    ) التليييم  التعلميييم(  اييباد الييياد  التعلميمييع التييم كيةييى ا لاتقللييم، أل التةالييع ا لاتقللمييع،  ذ 

ياتمالا  التعلميمع لل ش ، لكيبتب ال با  لالحوياة  اليشاوييع لتيقمةىيا ال با   يااء  االمع،  ذ قةح   ذا التليم  ايحطاو ال  دساوع ا
  ، لأدلا  لقمار طب  التعل  لالتغذقع القالعع

 اليتعليوا  ل ي  الييبت  القةمييم ل الائيع اليييتىبيع طيا  (1) : مثل الر م  للتعلير التحتية البنية تهيئة عمليةكتيج  يم    - المدخالت -2
كيحيوق اللىيي  ، لت يح  ايكلييا ، لللةيياء اليحاميغ التعلميمييع، لايويتعالع  ييالاشووا لايتتلاصيووا، لكليييم  اليةييقسا  ( 2)العيلميع التعلميمييع 

 كاىوييي  ماايييا  التيييبسل  لاليختتيييقا ،   دتيييا ( 4ال يييبا  اليتحتيييا    قلةيييع لويييب  )كيبتيييب ( 3)ا لاتقللميييع لكةيييبقيىا الييي  طيييباس الييييااع، 
اليتخلليوا ييم كلييم   ( لضغ اوتقاكماما  لدقاةى التيبسل  طيا متي 5) ببلسا  التبسلتمعحطحن  عيلمع التعلم   الذتا قة  لالاشوحن الواكذ   

لالحميت اليخليف ( لكأ و  اليتعليوا للتيح  للش يا  ا لاتقلليم لكىوئيع احاةي  ال يش  لتةتي  الش يا  الابتيب ، لكيبتيب ٦التقاطِ لاليةقسا )
 لعيلمع التعلم  .

ييم كيياو  لاتتمياس اليةيقسا  ا لاتقللميع، لكشاويذ    للةليب  العيلميا   يم  ليميغ الاىيحد التيم كتيذلىا ا داس   الأتعلر منمومأةعمليأات  -3
الاىيحد التيم تتيذلىا الويتاذ ييم التيبسل ، لضييط بوئيع  البساوع ا لاتقللمع، لطتا عع اليتعلييوا لليبسلر ويحاء ك اطشمياو أل إلويق ك اطشمياو، لريذلت

تعل ، التااا  طغ ال ليع، لكش م  لىحد   لكحلوىىا لييح كيةويى إلاقيا  التعليم  التيم كتيجي  ييم اقريع التاااي  الييش   الياصي  ييم الش يا  ال
لطييقلس الوييتاذ لاليييتعل   ييالتةحل  التشيياةم لالتاييحلشم، طييا تييش  بييوا اليييبتش  اليختلاييع لاليحلىييع ليييى الشيييى الييييبد ليييوق  ييذ  العيلمييا ، 

 ى  كةشما  التاشحلحلمع  اليبتجع طج  إلق  اليياد ع لالتقلب ا لاتقللم لطؤكيقا  الاوبتح لإلوق ذلت. اوتعيال
، التيم قييع  الش يا  لتيقمةىيا لكتيجي  ييم كيةويى ال يبا  الشىاةميع    م الشاكِ الشىاةم طا طاي  العيلما  اليختلاع، مخرجات النما     -4

 الي لح  طا التعل ، لك حلق اليةقسا  لاليحامغ ا لاتقللمع لليؤويع التعلميمع.للقلا  ال ش   للييتح  
ليييى طع مييا  بوئييع الش ييا   يييا قيييااب اليي  ضيييط لكحلميي  ايلماكيي  ل ييم قمييار طيييتح  كيةييى ال ييبا  الي لحبييع   التغذيأأة الراجعأأة  - 5

لطيا  ي  طعالايع لةيا  الضيعف لكع لي  لةيا  الةيح ، طييا قييا   ييم  لكييوشىا، لالبيغ ليح كيةوى ال با  اليشةحد  يم ضحء لتياةِ التةيحل ،
 طا مت  اليتعليوا.القالعع  ل  ر  اشلق طا اشاصق الش ا   اوتيقاسلع لاوحلع العيلمع التعلميمع لياالوتىا

لييح الحالىيع يأصييط  ليم ضحء طا كةب  تتضط لشا   ن الزطع التم لالىت لاطعع كاقلت  يتس كاةم يويقلر رحسلليا ديعيت اليتعل  القمييم
 تماساو ي ببت  اش  ات  يم االع العبا  التش  التيتمع 

 متطلبات التحول إىل التعليم الرقمي )الكلية اإللكرتونية( يف جامعة تكريت املطلب الثاني
ماايا  طقر ليع  حن الي  ييي كيتال ر  رلمع اآلن يم لاطعع كاقلت كأوم  رلمع داتلىا كييي  الالميع ا لاتقللميع لكاي   الكلية اإللكترونية:

 اليحاووس ليييا  ايكلا ، طغ لضغ بقاطِ لت حلق الييتيق يم لطشا ِ كعلم  ،بىب  كحصو  اليياضقا  القميمع  ل  ال اليس،  ط لد   
  وحاء ريالحا طتحاليبتا داتي  أويحاس الااطعيع أ  تاسلىيا، لكت ليس لليحد أمييا  ا لاتقللميع؛  ل يم كةيي  المييا  التةلوبقيع، يضيشو ايا التةيحل

  ويشحي، تيت  أايباد  لتيبتيب بباقيع العيا  اليبسار لاليشيا ِ البساويمع اليةيقس  لاي  طقاليع لطحااويب ايطتياليا  ، لطتي  تشتىيم الااطعم ل ح كةحل
العا  البساوم،  لرذلت كالمل أاضاء الىوئع التبسليمع لتبسل  الييحاد لدليس طيا ري  أويتاذ أن قييبد اليةيقس البساويم الي  طيباس اليليف 

 اء لصاا طالش لييحلا  اليةقس لدقلةع كبسلي ، لطا    لكيبتب ايطتيالا  الةاحلع لالتيقلقليع  لبميان دتمعيع اليحلحد  يم الابل   للا
الوئلع طغ دقلةع كحزلغ البسلا   للاشلىا لل ليع ، لايدش  الي  التقليب ا لاتقلليم اليخليف للليف البساويم لتيياد  القوياة  الخاصيع 

شء اتق  اليلاا  اليةتقرع  ل م اليلايا  اليحليحد  الي  اليحميغ التعلمييم للليف ا لاتقلليم التيم كيييط أل أي طقيةا  طغ الوتاذ أل ال ط
لل ليع بتياو  أيااس   لطشا اكى  لاوتاياساكى  ، لالتااا  بوا ايوتاذ لال الس طعا ييم الحميت ذاكي    غيل الش يق ايا أطياما  كحاليب  ، 

لضييعىا ييييم طةييقس ا لاتقلليييم  يييح طةييقس قييييتعي  يييم كلييييمي  ألةيي ع لطيييحاد كعلميمييع كعتييييب الييي   لاليت ليييا  التيييم ذرقلا ييا ألاييياو تييت  تيييت 
الياوح ، ل ح طيتيح  إلشيم  ييحليا  الحوياةط اليتعيبد  التااالميع ييم صيحس  بقطاميا  طعتييب  أل إلويق طعتييب  الي  ييييع طيلميع أل ييييع 
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( ) لاليذي ا يم  ا تييا  رتويق ييم addieا اليعياتوق، لطيا أ يىيا ط مياس )ا لتقلت، كخضيغ ايلميع  لتيال اليةيقسا  ايلاتقللميع ليايحايع طي
  - (1٦)ايلمع  لتال اليةقسا  ،  ذ كيق  ذ  العيلمع بجش ع طقاا  ليةاو لىذا الي ماس ل م

اليلييادس  الت ييحلق قةييح  اليتقطاييحن اليي  كيحليي  لك توييى اليايياس التييم لضييعىا اوييتاذ الييياد  ، اليي  يييي  طشييتِ كعلميييم طتااطيي  )ت ييط-1
للاباد الييحاد التعلميميع ( للييحن ذليت طيا تيش  التيلوي  اليذي قةيي  اليةيقس  لياع ااطيع ،  ي  كقلييع الييتيح  التعلمييم  لي  ك تويى ايليم 

 لتغلس ال  ط مةا  التعل . 
بسكى  الييي  اويييتعيا  الت تويييى للعتييييب الييي  طييييااب   الويييتاذ لال اليييس الييي  التعيييق  الييي  الييتيييح  ا لاتقلليييم الابتيييب، لالتأميييب طيييا مييي-2

 الييتح .
 التةوم  طا ال  التيةى طا طب  ياالمع للحد  اليةقس للت  ذلت ال  طقالتوا -3
 التةوم  التشاةم للةي  كةوم  اليةقس، لليغ اليشا ا  بباقع طا اليقاا  اللل  طا  لتال لبشاء اليةقس. -أ

 التةوميا  ا الاةمع التم كاحن  عب طقالع ك توى اليةقس،   لقاء اتتياسا  الم .  - 
طليع لكعب الييتيا  ا لاتقللمع للالمع طا ا   لابا  الالمع ا لاتقللمع ل م كض  مااب  بمالا  ياطلع، كيييط لطيوا الييتييع  عيي  أسيياع را

ا  اليلاييا  اللييحكمع،  ا ضييايع  ليي  اليحمييغ ا لاتقللييم للييييتعوقلا لتييحيوق ايلمييع لليلييادس الحسقمييع، أل ا لاتقللمييع طجيي  الاتييس لاليحوييحا
 الييع لاا  اليلادس  اوتعيا  ا لتقلت.

 التعليم الرقمي يف جامعة تكريت معوقات التحول إىل املطلب الثالث
  - (1٧)تحال  التعلم  القميم يم لاطعع كاقلت االماو طايحاع طا التيبقا  كةف أطا ك حس  ل م

قعيب كيحيق العاطي  التةشيم طىيياو لشايا  يايق  التعليم  القمييم ، يييا دللي  ويمغبل الطيق طايقد الي  ؛  ذ قيجي  تحليب  التكنولوجيأا:  توفر  عد -1
يةب قيت مغ أن تحيق الويتاذ أل اتي  ال اليس . ا لتقلت اليت ليا  الواومع للبساوع القميمعاللى   ليييع ا لتقلت لوقاع ا لتقلت لا   

الاىاز  ي أل  مب ي قيت مغ طا كحيوق تبطع  لتقلت أواواو للن كحيق  يةب كايحن   وئيع أل سبييا  ي طيع إلويق رادميع لتغ ميع ايقلب الاويبتح 
 .ألقاء ايطتيان طا دلن الة ا لاليحاد ذا  اليا  الاتوق لالتلاط أل 

 ذ  ن اليشيا ِ لاليةيقسا  البساويمع ييم لاطعيع كاقليت لالااطعيا  العقاقميع  ياليع  لي   اياد  كييبتجا  لكعيبتش  رتويق    تحديث المناهج :-2
( ويشع، 25طشذ أمجق طيا ) كتحاة  طغ الت حس العليم اليبتع ، ال  القإل  طا أل  أطق طعةب لن اإللس اليشا ِ مبقيع لل  قاقي الوىا كعبت 

اييع  ي طييا لييبس، لرييذلت ليي  تييت  الييقبط بوشىييا لبييوا التعلييم  القميييم،  ذ  ن إلالتمييع اليييحاد كعتيييب اليي  اليياضييقا  التييم تلةوىييا الوييتاذ داتيي  ما
  كش لييي  اليياضييقا  ل ييم طيييتةا  طييا طشييا ِ مبقييييع، لي تحلييب أي كحاصيي  اييا دقلييى يييييع ايكلييياي  بييوا الوييتاذ لال الييس رييذلت اييب

 .اليياضقا  ال  طحامغ الالما 
ليي  كاييا الااطعييع طىويير للتيييح   ليي  الش ييا  ا لاتقللييم، للاييا ظييق  رحسللييا التق ييا اليي   ييذا التيييح ، بيي  ان أوييالوس البساوييع ي زالييت -4

ت إلوق طتحيق   ةي  تتشاوس ( ي زال data showأوالوس كةلوبقع ي كعتيب ال  الت حس التةشم لان ا يط اليةحطا  طج  ) اليحاووس لألى  
  . طغ اليالع الاعلمع لىا، يضشو اا اب  للحد مااا  دساومع كتشاوس طغ التعلم  القميم

اب  كحيق التشمع التيتمع للتيح  التةشم طج  اب  للحد ايلتقلت يم الاجوق طا طقايى الااطعا  يضشو اا صيعحبع التلياط، يويميا لان -5
  وئيع لعيب  لليحد ييييع اللميا  الضيحةمع.  طييا أد   لي  صيعحبع ك تويى الميع ايطتياليا  ا لاتقللميع اللييميع أياس  ايلتقلت يم العقان  

   اوتعيا  للواة  التةحل ، يت  اياتياد ال  دقلةع الاتا  الياتح  ، لبىذ  ال قلةيع لي  كيتييا الااطعيع طيا كيبتيب  طيالميا  ال يش    ةيي
 ، لبذلت كيال  ال الس الياتىب طغ ال ش  التقلا . ايسكةاء  الييتح  العليم ذاكم  ل ذا ووؤ ق  ةي  ولتم ال 

 اب  للحد الاشووا اليتخللوا  بتليم  لللتال التقطاما  التعلم  يم الااطعع، لرذلت اب  للحد مااب  بمالا  طتااطلع.-٦
ااطي  ل يش  بىيذا الشيح  طيا التعليم ، لسبييا ويوؤدي ذليت  لي  اب  للحد بوئيع كةيقل مع مالحلميع لىيذا التييح ، لريذلت ايب  لليحد الدساك ال-٧

 اب  ك حس  يم الييتةت .
ا ال اليس طيا الحصيح   لي  طليادس اليتعل  اب   -8 اي تيا   اليااس القةميمع للشةادا  الاقدقع لالاياعمع التم قةيح  بىيا اليتعلييحن، لكييمي 

 . (18)يم أي لمت لطا أي طيان
 اخلامتة
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 عب العقب التالولم ليع ما   يجشا لالذي طيششيا طيا ا لا يع الي  التيياغ  اليقةم  اليذي دقاشيا  ييم طةبطيع  يجشيا تلليشا  لي  ليليع طيا 
 الشتاةِ اليةشا بىا طايحاع طا التحصما  وشتشاللىا ال  الشيح اآلكم  

 :النتائج -أوالً 
 لي  طاىح  التعلم  القميم  قةلب  التعلم  القميم العيلمع التعلميمع التم تت ُّ يوىا اويتعيا  لوياة  التةشميع اليبتجيع للتحصيو  اليياضيقا   -1

ال ش  ل   تاسل أوحاس الااطعع، لمب ببأ  طشطط التعلم  القميم  ال ىحس يوئوا يةيوئوا طيغ اتتيقا  لىياز الياويح  لظىيحس ييييع ا لتقليت 
تم طياشت طشتوا الييتعيلوا طا التحاصي  طيغ  عضيى  الييعل ييم طختليف الةيؤلن  ييا ييم ذليت الةيؤلن التعلميميع للقكاي  التعليم  القمييم ال

  ةي  سةم  ال  يييع ايكلاي  لطا كيتحل  طا لحايذ ا لاتقللمع طتخللع  الاالس التعلميم. 
باة  الواومع يم اما  الياتيغ العقاميم، لأطيي  اياتيياد الي  التعليم  التاياالم لطغ التةاس لباء رحسللا أصيط التعلم  القميم طا الت -2

 ،  يا يم ذلت أداء ايطتيالا  الشىاةمع 2020/ 201٩متوقوا يم العا  البساوم 
ت العبتيب  -3 طيا اليييحال ؛ لميب أد   ظىيحس التعليم  القمييم  لي   ايباث  ييحس  كعلميميع اقمقميع طيا تيش  ايلميع التييياد  اليعقييم التيم كخ يا

 لأكاات الاقصع ل ش  طا كايلع العا  البساوم.
يييا أبييقز ط اقييا   ييذا التعليم   ييح كييحيوق الي لييب طيا اليقللييع يييم دييق  اليعلحطيا  طييا دلن للييحد لمييت طييبد أل طيييان طيييبد  ا يياء   -4

 البسلر لاليشا ِ التعلميمع.
 التيتمع يم لاطعع كاقلت. أطاا أبقز اوح  التعلم   القميم يتتيج  يم اب  كحايق التشمع  -5

 :التوصيات  -ثانياً 
لأط  طا الااطعع ألةاء إلقيع ايلما  طقر ليع طيا اليتخلليوا ييم  يذا اليايا ، لالي ا  ري  رلميع  ألةياء إلقييع كيبسل  ا لاتقللميع    -1

التقلوييت، لكةيييو  لاشييع  متوييق  كيتييحي اليي  رايييع طيييتل طا  التعلييم  ا لاتقللييم طييا طييحاسد التعلييم  اليييياةم طجيي   يايييا  اييقب، ااويييا ،
 طقر لع بقةاوع العيوب لإليقا  ال   ذ  العيلمع.

اليييييا  ل وييياكذ   ع ييياء اليياضيييقا  البساويييمع ا لاتقللميييع طيييا  يييذ  الغقييييع، لريييذلت ييييم االيييع اليةييياسرع ييييم اليشامةيييا  لالييييؤكيقا   -2
 ا لاتقللمع

لأط  طا الااطعع كيبتب ال با  التعلميميع الي ليح  كيقمةىيا ييم  يذ  اليقاليع أي كيبتيب ا ييم بباقيع العيي ، لصيماإلتىا ييم أويلح    -3
 لاضط لمابلع للقمار، اتتماس اوتقاكمامع التعلم  التم كيااب يم كيةوى ال با  التعلميمع.

 غييل الش ييق اييا لييحد  التعلييم ، لطييا  يي  كيلولىييا لطعالاييع اليييلتما ،  ييي  ا قاابمييا  اليييلتما   اليي  الااطعييع متييح  لتيياةِ التاقبييع  -4
 لطيااب  ايوتاذ ال  كةخمف لللغاء الت اء. 

 طا كةحل  طيتح  اليعقيع.  لأط  طا الحزاس  كةحل  اليىيع التعلميمع ببيو    -5
  لال الس يم الييا يع  يم  لاا   ذ  التاقبع طا تش  الييادع لالبميع لايب  التاليف، لكش يم  اليياد  ال  الااطعع كةامغ الواكذ  -٦

 العليمع  عشاصق ا اليختلاع يم كشيوى طشاوس.
 املصادر

 الكتب العربية: -اوال
 .2003تشيمع ا داسلع، الةا ق ،  قيان طييب الغقا    التعل  ا لاتقللم  طبت   ل  التبسلس إلوق التةلوبي، اليش يع العقبمع للد.  .1
ةيق د. دالد اتب القزان الياز  ا داس  العاطع )الييحطع( ا لاتقللمع لأ ق ا ال  الش ا  الةالحن لليقييى العيا  لأاييا  طحظفمي ، طالي  الش .2

  .2004العليم، لاطعع الاحلت، 
 . 1٩٩٩ ، ايسدن،داس اللاا للشةق، ايان ،1سبيم المان لاتقلن  لواة  ايكلا  لكاشحلحلما التعلم  ،  د.  .3
 . 200٧ الةا ق ، اتبالاتا  بوحطم ، الش ا  الةالحلم للييحطع ا لاتقللمع ، الاتا  الل  ، داس الاتس الةالحلمع ،د.  .4
ا ليييع اتيييبالقايا العتوتيييم  ا يييق اويييتخبا  كاشلحلميييا اليعلحطيييا  الييي  أداء الييييحاسد اليةيييقلع دساويييع طوبالميييع الييي  المادقيميييع البللميييع د.  .5

 . 2010ايوتقالمع ، بش داس لةق لي طيان ديغ ، 
 .2004د. طييب أطوا القلطم  التعامب ا لاتقللم اتق ا لتقلت، داس الي تحاا  الااط مع، ا ويشبسلع،  .٦
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 ،طييييب وييعب الييبتا  التعلييم  ا لاتقللييم دقلةييع طتتاييق  للتعلييم  لزليياد  اليعقيييع لطيييتةت  طةييقن ليييح كةشمييا  أمجييق كااالمييع يييم التعلييم د.  .٧
 .  2008طلق، 

تعلييم . ، طيييب ويعب اليبتا  التعليم  ا لاتقلليم دقلةيع طتتايق  للتعليم  لزليياد  اليعقييع لطييتةت  طةيقن لييح كةشميا  أمجيق كااالميع ييم الد.  .8
 2008طلق 

، الييلاييع العقبمييع أايييب بييا اتييب هللا الياطييب التعلييم  ا لاتقللييم يييم رلمييع ايكليياي  لاليعلحطييا   القلييابد. طييييب صييالط العحلييب، ل د.  .٩
 .2004،  اليعحدقع

 الرسائل واالطاريح الجامعية:-ثانيا
أايييب بييا اتييب الع ليي  اليييياسك  أ ييق التييبسل   اوييتخبا  الالييح  اييتقاضييمع اتييق الةييييع العاليمييع ا لتقلييت اليي  كيلييو  دييش  رلمييع  .1

 .2003التقبمع يم كةشما  التعلم  لايكلا ، سوالع طاليتوق ،لاطعع اليلت وعحد، القلاب 
 .2005ا  ، رلمع اليةحن ، لاطعع ا ويشبسلع، تالب طيبل   بقاهم  طييب   بقا  العةب ا داسي، أدقلاع درتحس  .2
الت حس التاشحلحلم لدلس  يم كاعو   داس  اليعقيع  يش يع الايا  ) االع اليبتقلع العاطع ليؤويع اكلاي  الا اةق ،   د  ايوا لحي ، .3

 .2011أدقلاع درتحسا  طةبطع  ل  لاطعع الا اةق ، رلمع العلح  ايمتلادقع لالعلح  التااسلع لالح  التميوق ، 
 البحوث والمقاالت:-ثالثا

 ،تييق،  . . يييذ  اتييب هللا سيييوب  أ يمييع التعلييم  ا لاتقللييم يييم دايي  الياتيييغ.  يييع طشةييحس يييم طالييع رلمييع الدا د. الت ييياس لييياو  ل .1
 .(102لاطعع  غباد العبد)

، تياة  14الةياطلع ،  ييع طشةيحس ييم طاليع اليشليحس ، ايبد  الايحد  كيةويى ييم للطيالماكىيا ا لاتقللميع وييق ميبلسي ، ا داس د.  .2
 . 2010، الا ء الل  ،  200٩كةقلا الل   25-24 اليؤكيق العليم العايق 

اتب هللا با اتب الع ل  اليحو ، التعليم  ا لاتقلليم طاىحطي ، تلاةلي ، يحاةيب ، احاةةي ، لسميع ايي  طةبطيع لشيبل  طبسويع اليييتةت ، د.   .3
 .2002حد رلمع التقبمع، لاطعع اليلت وع

 الكتب االجنبية:-رابعا
1. Tony Carrizales, ,” Critical Factors in an Electronic Democracy: a Study of Municipal Managers” 

Electronic Journal of e-Government ,Volume, Issue ,2008 

2. Ho, Alfred T.-K. 2002. Reinventing Local Governments and the e-Government Initiative. Public 

Administration Review 62.. 

3. Muhammad raise Abdulkarim . E-Government in m alaysia.malaysia penal duck publications. 2003, 

 المصادر من شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(: -خامسا
 اشان الغاطبي  سغلع لبتب  لاو  لبتب ،  يع طشةحس ال  يييع اليعلحطا  البللمع ال  اليحمغد. 

 ) ك تمةا  لاوتقاكماما  التعلم  لالتعل  ا لاتقللم اليبتجع(
 rningandteachingstrategies1/google.com/site/leahttps://sites.   20/٧/2020أتق زلاس. 

التعلييييييييييم  ا لاتقللييييييييييم. رلمييييييييييع الاشييييييييييحن الايولييييييييييع، لاطعييييييييييع  ابيييييييييي ، طشةييييييييييحس  اليييييييييي  طحمييييييييييغ طياضييييييييييقا  د. عيييييييييييار لييييييييييحسي تضييييييييييوق، 
 .20/٧/2020أتق زلاس     http://finearts.uobabylon.edu.iqالالمع

 اهلوامش

 

 . ٩5، ة1٩٩٩، ايسدن، داس اللاا للشةق، ايان ، 1،  سبيم المان لاتقلن  لواة  ايكلا  لكاشحلحلما التعلم  د.( 1)
لمع ا ل   اتبالقايا العتوتم  ا ق اوتخبا  كاشلحلما اليعلحطا  ال  أداء اليحاسد اليةقلع دساويع طوبالميع الي  المادقيميع البللميع ايويتقاد. (  2)

 ، لطا  عب ا. 12، ة  2010، بش داس لةق لي طيان ديغ ، 
البللمييع اليي  اليحمييغ ) ك تمةييا  لاوييتقاكماما  التعلييم  اشييان الغاطييبي  سغلييع لبتييب  لاويي  لبتييب ،  يييع طشةييحس اليي  يييييع اليعلحطييا  د. ( 3)

 20/٧/2020لالتعل  ا لاتقللم اليبتجع( أتق زلاس  

https://sites.google.com/site/learningandteachingstrategies1/
http://finearts.uobabylon.edu.iq/
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التعليييييييييم  ا لاتقلليييييييييم. رلميييييييييع الاشيييييييييحن الايوليييييييييع، لاطعيييييييييع  ابييييييييي ، طشةيييييييييحس  الييييييييي  طحميييييييييغ طياضيييييييييقا  (  د. عييييييييييار ليييييييييحسي تضيييييييييوق، 4)
 .20/٧/2020اتق زلاس  يم  ttp://finearts.uobabylon.edu.iqhالالمع

  يلبس لاي .ال (5)
 .11، ة 2005تالب طيبل   بقاهم  طييب   بقا  العةب ا داسي، أدقلاع درتحسا  ، رلمع اليةحن ، لاطعع ا ويشبسلع،  (٦)
 .25، ة 2004الااط مع، ا ويشبسلع،  د. طييب أطوا القلطم  التعامب ا لاتقللم اتق ا لتقلت، داس الي تحاا  (٧)
لشةييق ( د. دالد اتييب الييقزان الييياز  ا داس  العاطييع )الييحطييع( ا لاتقللمييع لأ ق ييا اليي  الش ييا  الةييالحن لليقيييى العييا  لأايييا  طحظفميي ، طاليي  ا8)

 .  25، ة2004العليم، لاطعع الاحلت، 
)9( Muhammad raise Abdulkarim . E-Government in m alaysia.malaysia penal duck publications. 2003,p40. 

د  ايوا لحي ، الت حس التاشحلحلم لدلس  ييم كاعوي   داس  اليعقييع  يش ييع الاييا  ) االيع اليبتقليع العاطيع ليؤوييع اكلياي  الا اةيق ،   (10)
 . ٩2، ة  2011لادقع لالعلح  التااسلع لالح  التميوق ، أدقلاع درتحسا  طةبطع  ل  لاطعع الا اةق ، رلمع العلح  ايمت
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