
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الرقمي اهم قضايا ومشكالت التعليم

 

 أ م د. حممد حكمت فرحان

 فارس عبداهلل علي

 جامعة بيان ..اربيل
farisbrayan@yahoo.com 

faris.00205735@gmail.com 

  



   

         

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

 
  

  

 اخلالصة 
الهدد من دداناددحانال طدد ناددمناددعلن  هددممنالمكوددتهنالعدادد نا حمجة ددىنااا ااددىناالطة ددصنالددزنانددمي ا ىنامندديوصنا  ددة ن مدد ا انا يددعن مدد ا ان دديان

ةنااددعامنالكاوتددصنالمكوتاتددصناطة ددقنا ددعناادددلنتناانددمتقدنلومتددملناالمقدد منالمتعملددم  ناقدد ناددةونالمكوددتهنالعدادد نا دد  نالمنددة قنلمددمايعنالاددة 
ال لانتصنلوشعيطصنالتق تصنعوزنا ىنخةصن,ناد لةناحانالعدم ن دانالمكودتهنالعداد ناد نناالدةلنالاادة نا دةنمنالتو دصنعام دةنلاما دوصننناالاعةاج

 ن ة  قزن انالاعةاجنال لانتصنا نالمدتنالاعةند نلدىنا دانجة تدصناخدع ن,نماكدقن داندة يودصنالتةلد ناون مقد منا متدملنلاماا دصنالمقد منالمتعودم 
امةبكدصنالحا تدصن دان يدعنالدد امن مددتنا حدةون اد  نتننن دةلع هن داناونلومكودتهنالعدادد ن  امدةن يد ةنلتعهدةندتالدتن قم دعنالدزنالمتددملن دانخدق نال

 مددزنمحددمون ددانادجلدد نانددمكاةلىن مددزنادد نالطددةدبنادعمتة مددصن ددانداددقنالالددمي  يان,ندنددتاةناونالاموقيدديان ددانالتو ددصنلددهنمحددانلدد  ههنالاعتددصن
 ةبننةبقصنلتتفتصنادنمي امناد ثقنلهةنجاةلنعاوتصنالمكوتهنالعداد نمحاداناد ن تدميعناادعامنالكاوتدصنالمكوتاتدصنااجيدعااههن دلنالمطمتصناان كومن

المطدد  ثةبنالمدد ن تددموناللددا ند مهددة نالتددقلنلمتددميعندة وتددة ههناانددهة ههنادد ناجاددةلنعاوتددصنالمكوددتهنالعدادد ناالق ددة نعوددزنالاشددحقبنالمدد ن
التةلْ نعوزنالاامالناحقنتا ناحانال ط نج لسن ةلييةن يم عانلومكوتهنالعدا ناااهنالق ةمةنالامكوقصن هدةن ثدقنالاشدةاقن ما ىناحانادنوملنن

االاكمدةبناالمط مةبنا ناحهنالظعامنادنمثعة تصناالم ناعأبنعوزنالطتةةنعة صنابةلي مصنالشدعيطصنالتق تدصنتاادحلسناندمي  تناد نادحان
نج نلومدممنعوزن ةن ؤا نالتىنعاوتصنالمكوتهنالعدا نا نالمدتنالعااان,نلويعاجنباقمع ةبنا م تةبنتال ط نا اةنانماتةونالتمعان

 املقدمة
لقددد نا ددد منادامادددةمنبدددةلمكوتهنالعداددد نلدددعالةن وطدددصناددد نالمددددتنالدددعااان,ن يددد ناعلدددمهةنادددحهنالظدددعامنالتةل دددصنلاكةلادددصنالدددعق ناال دددعا ننننن

لحين ة نااعضنج لىنعويعدةن دان يدعنندة ذناجدحالن,نليمدع ن دحلسناادعان دانالدعق ناال دعا نالمكوتاد نانن19الالمط ثن عا ن ة طصناملاجةناماي نن
,ناتةجتنال ا نبةلاع ة نلهحهنالاة طصنتناقد نددعلبن كظدهن ا نالكدةلهنن2020ن–ن2019الحيناة ناونمقمقنناقنا ة نالتقلنلوكةمنال لان نن

لعة تصندماة نالا  قنال ةلمناادجل نل ل نختعندمقنا ة نالتقلنان نال امةنالم ند ن قلنالمدممن م ىناحهنالاة طصن,ال ا نالامق  صن عهةناا
ددد ن دديانالاكواددياناالامكوادديان,ناتةجددتن ددعا جنالمكوددتهنالعدادد نت ددعا جنالمكوددتهنالعدادد نل ددهناجددىنا ددةلنال ع ددصنا ددةمن اهددملنالمكوددتهنليددمضن اعبددصن

صنااثيعن انالم لنيياناطةلصن    ةناعلتن انخق ن  ملناحهنالاة طصن,نالتعهةن)نالمكوتهن تمون    ةننبةلعل صنلاكظهنالامكواياناانالتو 
العدادد ن نن ددة بنا كهددةننددواتةبنا طدد مةبن,ندجهددةنلددهن تددان  لانددصناان وقعددصننددةبقةناانلددهن تددانادللددتصنالاهي ددصنلددحلسن عةندد ةنتنناقدد نددددتن

ةبنا ددكمبةبن دددانلدد ونالالددمي  يانلهددةنتنالددهنملددوهن عهددةنالتددقلناالتثيددعنن دددانالمكوددتهنالعدادد نادد نالكددعا ناادوددتهناع نددمةون شددةاقنا طدد م
الم ليلييانام ةنابةلي دمصنالم ليلدييانالاكادعيان,ناالدحينلدهنمحدانملدمي مناد هد ةنالحاتدصنالدهنمحدانل مدىنا جدزناتدعةنعدانادحهنادندمط ااةبن

حهنالاعا جتبادةناونالمكودتهناالدمكوهناد ن ةمدصنادااتدصناد ن تدةةنال دع نالتةل صنااون كظهنالتدقلناالتةل دةبنمكدةجمون دانندم ناندمي ا ههنلاثدقناد
االاامالنعة صناالشعيطصنالتق تصنخة صن,ناا نلدعاليصنلد النعاودصنالمقد مناالاعدة نالدزناد دةمناعد منالمهدةاون دلنال دعصنالمد ن مدتمنلتدعضن

مكودتهنالعداد نا دعنااددلنل مام دصناد  دة ن ديانالتدقلناالهي دةبن ما هصناحهنالاة طصنا مزندمطعمناحهنالشدعيطصنال متدصن دانال لاندصناتةجدتنال
لددىننالم ليلددتصنالاة ةتددصن عهددةناالا لنددتصنتال ددهناونالمكوددتهنالعدادد ناددمن ددة ةن ملددمطتصند ددقنانددماعاليصنالتةلدد ناالاددمكوهنادد نالامةبكددصنال لانددتص

ما دىن دكمبةبنا طد مةبن ادصنن مدزنملدمقعنبدىنالاقدةمنايحدمونالادة ةنااد  ة نالام ا انا يعنالام ا ان لنادعاجىنا لنانة ح ىنادناجىناا ىناي
قصنلهدةنالاؤاعةنعوزن تةةنالتةل نلومتييعنجطمنادا قتاونامصن لانصنعواتصنااة ماتصنند  ناجهةنبطة صنالزنالاعا لنناالا ة لناال لانةبناللةب

يندةمنبىن انا قن تةون ملم ن ةناان شدحوصن لدمط اصناان يدعنا لميو نالعمة جنبةدلةاصنالزن ةنن ة ننبىن ان    ن انخق نال ط نالح
ملدمع نذلسنتنالتاناحهنالاة طدصنا دتناال لاندةبنالكواتدصنااداة ماتدصنالمتلت دةبنالاحماتدصن تدة ن تدمون يدعناةنتدصنااانتدصنان داملتصنلمتدموندةعد ةنل

م ندويوصن هحهنالا اةلنلتان لناخدمقمن ما د ن عدةاذنادحهنعويهةنابطةثن لمقاوتصناان تمون  ة لنا عا لنلهةنتند ن م  ناعةلسن ؤل ةبناا
التمدد ناالا ددة لنتنال ددهنذلددسنانددمتكتنابكددموناناوناجادد ناددحانال طدد نبةدنددمعة نالددزنبكددقنال لانددةبناادبطددةثناللددةبقصناالامددماعةنعوددزن

 دتوطةبنناالاشدةاقناالمطد مةبنالمد ن ما دىنال  طةبناالا اجةبنادلتمعاجتصن,ا ناحانال ط ن تعدتنالزنبكقنالمكةليفناال عادةبن ديانالا
احهنالكاوتصنالمكوتاتدصناد نالمددتنالدعاااناالدلنالعقدةانعودزنالطدعامناد نالامالدلنالمد ناد نبطة دصناليهدةن كةلادصنال ادمةنالمد ندد ن ط دقناان

عهةنتننلق ناا هتنا ناجادةتنادحان  وتن,ناا نجهةمصنال ط ند  تنانماتةجةنالتمعاجتةناايهةنالعمة جناالاقمع ةبناالمم تةبنالم نانميو تن 
ال ط نالامماللنبكقنال كمبةبنادلتمعاجتدصنااد ناادةنادمن كدعامن د حصنادجمعجدتناالمتدةلنالتهعبدة  نبةدلدةاصنالدزنال طد نعدانالا دة لن
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ا ديانن كدحل تهنا نالاحم ةبنالاطوتصنا نالا  عصناع من ماعن  ة لنذابنعقدصنبةل ط نلهدةن,ااونا د نبكدقنالدعق ناان شدمتناد ناداتدةلنلن
نايتي نل نادمعا ة تهنا م تة تهنل ن مزنانم ي ن انعوم  نا كةلا نالشي تصنت

نا حةلتصنال ط نننننننننن
ن ةامنالمكوتهنالعدا ن,نااقناونالمكوتهنالعدا ناخحن حةجمىنعع نالتةل ناا  قنلو لانصناالمكوتهنالعدا نت؟

ن  ة تمنالتواةبننننننننن
نتالمكوهنتنالمكوتهنالعدا ن

نادن وصناال علتةبننننننننن
 اقننيمكة قنالتةل ن لناحانالعاطن انالمكوتهنالعدا نبا مصنتن؟نن -
 اقناونالمكوتهنالعدا ننتحمونالالمقاقنل  نالتةل نالاة ك نت؟ن -
 اقناون اتلنالتقلنمط مون ع سناد حةجتةبنالاة مصناالاكعميصنلموق نال لاسنعانبك نت؟ن -

ن ةليخنالمكوتهنالعدا نننننننن
عةلهنن الزن اة تن عةلهن لمقعن اق ن كوهةن ان الكةلهن ا ن ةليخن جمطتصن د  ةن الزن الطةل ن الك عن ا ن المتعملم  ن االمتملن الكوا ن المق من ا  ن

الاي نلتمونا اة هةنننن  عة تح ن متيعنا معققن اة اان الي ن المتعملم تةن عمققن لناداعا نابيعههنا طاقنا ن ا  نذلسنالزناون تمونانة طن
ن تيعةنقتةنةنبةد ه ةنادلتمعاجتصنالايمو صناياحانانمي ا هةنبلهملصنايلعنا ناقن حةوناا ناينادتنتاون هةتنالهة فنالعقة نالحا نمت  ن

ا نادجمشةلنبشحقننعيلناداتنلوعظعن,نااةجتنلهةنالع ي نالمااعن ياناد ه ةنالمقعتصنادخع ناالم نلهننننا ن ق  صناحهناد ه ةنالم ن منكت
ت امقعتصن    ةنا عجصن الالمي  يان ناا  طتن يان اخعن قن طوهةن اين هةتن الهما فنن. لمتتلن )ن ال ة قصن المقعتصن الا   ةن ان اد ه ةن احهن

عا جن مك  ةن اناجظاصنالمكوتهنالعدا ناالم ن ان يعهةنجظةمنالمكوتهنالاطام نااالعقة ناا ن هحاننالاطاملصن ند ننةاهنبشحقناايعنا نظهملن 
العقةلصنلهن تان  كي نا نظهملاةناانمي ا هةنعوزنالضنالمادلن,نالتانن المكوتهنادلتمعاج نتل هناون ةليخناد ه ةن  تمون انا حة ناجظاصن

لاة ينل  نادانةاناالاؤنلةبنااداعا ناالاامالنتاق ندعلبناتالةنالمكوتهنالكةل نا نالكعا ناخحبن لاقنلهةن ةلييةنا نالط ملنالاكعميناا
اذن  لناد عنالمتاليننن2015الوام نالزنالمكوتهنادلتمعاج ناطقن   قنلومكوتهنالمقوي ينالمن ؤدمةن,نذلسنالمكوتهنالحينظهعن ما لهنا نعةمنن

الونن2015-نن4نن–نن5ا نننن1205الاعدهنن الكةل ننلننن شحيقن المكوتهن الكةل نا مااقتناتيعن المكوتهن لومكوتهنادلتمعاج نباعا ناتالةن الكوتةن اعصن
 نعوزن  كيقن عا نالاكوم ةبنالكواتصناالمتعملم تصنا نالهي صنالكعاقتصنن2015-نن3نن–نن5ا نننن2 /نن1704بحمةلناتالةنالمكوتهنالكةل ن)نلنبنن

العد لومكوتهن اجامذ ةن لتحمون الكعاقتصنننعصننلوطةن ةبناالاكوم ة تصن الاة كةبن المكوتهنادلتمعاج نداقنبقتصن د نانمي  تن ا نتاون ة كصنبت ا ن
ننبك نا  ةقتصننالمكةاونالكوا ناالمعبمينالم نا ع تن لن ة كصن تعملم تةنالمكوتهنادلتمعاج نا ناع انتننا ة كصننملاونا ن   عصننملاوننن2006

ادوتهناع ن عوزن لمم ن اا ن ة كصن البيقن ا ننلاطةاظصن ااوند ان ن )ن ادلتمعاج ن المكوتهن اكوتةن انمي  تن عوزنننن2020 /نن3 /8مةون اا ةن
ننن2008الالمم نالكعب ن ك نالاة كصنالكعبتصنالا مم صنناا ن ة كصنععبتصن اعتن شعا نالمكوتهنبةنمي امنالهة فنالعقة نا نااممبعنعةمن

لكيعتةبننا ك ن ة كصنامجتحل  نالمدمةبنالامط ةناد عيحتصناا ن انانمي من قعتصنادجمعجتنا نجظةمنالمكوهنعانبك نااةونذلسنا نااا قنالم
( ا ة كصن  م ن تن الاةل ن )Duke Universityالقعون تاا ةن ة كصن االمكوتهن المعبتصن ا ن اة ن العقةلصن اد ه ةن انمي  تن  نن3 اا ن ة كصن

Abilene Christian Universityن ي نانمي  تنأيناموناأين م نتن2008اا ن ة كصنجة بنبا ة لةنالمكوتهنعاعنالهة فنالعقة نعةمنن
المكو1 العدا ت  هممن نن:نتهن المكوهننن ال كقن  تومن ,ن يعاةن مط  ننن–انمي من ادلتمعاج ن المكوتهن اان المكوهن العدا نااعا منلا تومن المكوتهن

كوهنالا تومنااقةنلعم ناد ه ةنالمتعملم تصنالالمي  صنا ناحانالااة نتاةلمكوهن انخق نالطةنملنادل نا مادلنادجمعجتناالمو  يمون,امن 
, انمي امننننالتمعاج نلدا ن جم ن ن مط  ن الالمي من الاهةتن اون اين تن التمعاج ن ال م تصنامن كوهن االملايقبن العا  من المكوهن انخق ن  يعاةن

نالا تومن هحانالشةونتنن
تثيعيان نالمكوتهناالمكوهن,ن ي نمكمق نال4محموناعة نالم ةنةنل  نالتثيعن انالعةسناال ة ثيان يان  هم  ن):ننال ع ن يانالمكوتهناالمكوهنتنن1ت2

نن عههناونلوا هم يانالاكعزنج لىنااناجهاةن عا ايان,نعوزنالع هن انا م نال  ةاةنااتقةن ياننالو ظيان,نادناون كعزناقن عهاةنميموفنعا
عدصن تهنادخعن,ايكماعناليوطن يانالمكوهناالمكوتهن انادختة نالشة كصنا ن اة نالمكوتهناالمكوهنتنابهحانمحموناحاناليوطناعيذنالزنع منالم 

المكوتهن:ناحانالا تومنمكاعنعان1ت2ت1الا توطيانا نالتمةبةبناالاقةدبناد  تصناالكواتصنا مزنا نالا هممنالكةمنل  نعة صنالعةسنتنن
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عاوتصن عظاصن ق م  ةنمقممنعوزنجققنالاكوم ةبن اناعمنالزناعمناخعن م م ن كوهناان وقانلتتخحنعوزنعة قىن النالاعنقنمقممنبتعلنن
نةبنالزنا نالتعمنالثةج ناينالالمقاقناالحينامنالتةل ناانالامكوهن,نااحان ه منالزن طقيذنا منل تل ناامنالكاوتصنالمكوتاتصنتالاكوم 

مرسل  المكوهن:ناامنعاوتصن  م نال ع نلواكوم ةبناالاكةلمناالاهةلابنالا   ةنبشحقن ق م ناان يعن ق م ن,ن انخق ن كوهناانننن2تنن2تنن1
 ن اونالطة صنالزن كوهن,نايحمونالمكوهنبا هم ىنالكةمنمكاعنعاناقناكقنمحمل نال ع ن انخقلىنخاعةن كيعصننما نباطقناانبشحقناع ينذا 

   ال  اصناانبشحقن ق م نا ع  نلى
نالمكوتهناالمكوهنا ة يعهاةن انامال نت

نالمكوتهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالمكوهن
ناةاصنععة عنالكاوتصنالمكوتاتصنننننننننننننننننتندمشمعانا م ننم نعع عنالامكوهنا نتنا م ن

نالم ن ماثقنا نالاكوهناالامكوهناالاكوم ةبننننننننننننعاوتصنالمكوهنت
ناانالاة ةنالمكوتاتصن انالاعةاجتن

نتا م نامعةن ط  ةنلكاوتصنالمكوتهن,ننننننننننننتن يعن ط  نبا ةنت عتصن,ن اذن
ن ثقننا هعنااننعصناانع ةننعمابننننننننننننادجلةونماةلسنعاوتصنالمكوهن عح

ناةلمكوتهنالا لن ناانالاة ك ننننننننننننننننننناد  ىن مزن اة ىنادن عط عنا ن
ناانال الابنالم ن ام نلك ةنا هعنننننننننننننننامعةن لانتصن كيعصنت

نتنمشمعاند اةمنالكاوتصنالمكوتاتصنننننننننننننننتنعوزنالكحسن انالمكوتهن احان  ا
ناون تمونعاوتصن ق م ةن ك ناننننننننننننننننناونمحمون  اوند  نتن

ن يتطنلهةن ل قةن
ال لتتصنال عننن الاقةلجصن المكوتهناالمكوهن,ن مزنجتمونعوزن يعصن انالا توطةبنعع نانمي ا هةناااعاةنا ن ط   نجم نمظهعن اناحهن ا ن يان

الاموق نالاكةلمن الامكوهناان المكوتهنامنط ةلةنعانعاوتصناالةلن الامماللنتنجا ناون نالكاوتصنا مزنجاع ناق عةنعوزنالتعالنا ناحانال ط ن
 ن يمو صنتاا ةنالمكوهن,ناهمنالكاوتصنالم نمط قنايهةنالشي نادنمشمعاناونمحموناةل ةنا ن ع وصنناالكوممناالاهةلابنا م ىنالتىنبتع ناانةلي

ن لانتصن كيعصنعوزنالاكوم ةبناانالاهةلابنايناةونابشحقن عظهناان يعن عظهنت
نتن كعيفنالمكوتهنالعدا نتنن2

لمعبتصناالمكوتهنبة حة ن مك  ةنالتاناوهةنم  نا نج سنالقةل ن انلق ن هن كعيفنالمكوتهنالعدا ن انداقنال ة ثياناالايم يانا ن اة نانننننن
ن ي نالا امونت

ناق ن ة بنالمكةليفن ممةلتصنلتحاقنبك هةنال كقنادخعنتن
تصنالمكوتهنالعدا نن,نامن ق مهن طمم ن كوتا نالتمعاج نعاعنالمنة طنالامك  ةنعاعنالتم ايم عنا  حة ىنالزنالامكوهنبشحقن متمنلىنا حةجنن1تنننن2

نالم ةعقنالعشطن لناحانالاطمم نا لنالاكوهناادعاجىننما ناةونذلسنب ملةن م ا عصناان يعن م ا عصننت
المكوهنالحينمط ثنا ن ي صنلداتصن كما نعوزنانمي امنالمتعملم تةنالعداتصنبايموفناجماعهةنا نا  اثننن–المكوتهنالعدا ن,نبةجىنالمكوتهنننن2تنننن2

الاعشم ةن,ن لنا م ناد  ة نالام ا انننالمكوهنالاتوملنا ق مهنالاطمم ن المكوتاتصن ا ةن م اعىن اناجشتصنا هةلابنااخم ةلابنايطققةدا امن
نا يعنالام ا ان يانععة عنالكاوتصنالمكوتاتصنتن

اايعنبةلمكوتهننننالمكوتهنالعقة ,اامن  تومنلتمينمشيعنالزنانمي امناا ه ةنالاطاملصنا نعاوتصنالمكوتهن,نااحانادنوملن مكوذنالزن  نن3تنننن2
دةعةبنادلتمعاج ناالمكوتهنعانبك ن,نايعا ناحانالا تومنعوزنانمي امنالمقعتةبنالامماعةنبة ه ةناد  ةدبنالقنوتتصنلمم يقنالاكوم صنخةلجن

المكةليفنااونا تن انبة ثمونااخم ة ييانن يمو مونتناداونالا هممناالاق  ناا  نامنانمي  امناد ه ةنالم ليسنتنن اناعةنجق ظناون
ناالمقعتةبنالط  ثصنا ن م يقنالاكوم ةبنا  ة لهةن يانالتعامنالم نن شةل نا نا  اثناحانالمتييعن ان   قن  ملندةعةبنالم ليسنت

لق لةنت ل ن ةنا  جةهنا انخق ن لانمعةنالمكوتهنالعدا نادلتمعاج ناجىن ه منالزن اامعصن انال ما  نالم ن ك تنانن. اهداف التعليم الرقمي  3
نعوزناد  ة نالا ة عنا يعنالا ة عن يانااعامنعاوتصنالمكوتهنالعدا نتا اناحهنال ما  نتن

نأنتننععصنا حةجتصناد  ة ن يانالاكواياناالتو صنلمواتصنا متة ةبنا يم نالامكوايان
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اي  منا مبناالالةااصنا ن  ة  نا هة ,ن الالاوصن بةلاكوم ةبناالاتةجةبناالاطةلعابن الايمو صن يانااعامنعاوتصننلنتاد م ةظن العظعن بن
نالمكوتهنانععصنالم م ناليهةنعع نالطة صناانالاعا كصنتن

جنتنمطقذنالم ةعقنااد لةسنبةلالةاابند ماة نا ة صناع صنالاشةلاصنال كوتصنلااتلنالتو صن انخق ن ماعنا ه ةناد  ة نالايمو صنل  نن
نالاموق نت

ابناد عتصنالتةل صنعوزنالاو ناذلسنعع ن وذنا مالنالاة كةبناالا السناالاؤنلةبنالمكوتاتصنادخع ن نتنن نال عا نالطة قن ان عا ناد عا 
ن,نلماحيانالتةل ناانالامكوهنادنماعالن موق نالاكوم ةبناالاكةلمنت

ن امونالمكوهنا نادتن كيانت ناما ناليممناا ناقنامةمنادنام نااحهنالاي ةن  ي ةنلق يةصنالا ا يياناانالح ان عن1اةنت ماعنالاعةاجن)
هناتنادنماعاليصنا نالم م نالزنالاعةاجن,نااحهنالاي ةنماكقنالتةل نا ن ةلصنانمقعالنذلسندونبة حةجىنالط م نعوزنالاكوم ةبنالم ن عي 

نا نالمدتنالحين عةن ىنتن
 . مكونات التعليم الرقمي .  4

لق نا  ذن كظهنال ة ثيانعوزناون حمجةبنالمكوتهنالعدا ن متمون انع  ن انالكعة عناكة قن شمع نا جزنلواحمونااوناخموفنبك ههننننننن
نا ن لولقنذاعنالكعة عنالتاناوىنم  ن ع سناد اةهنت

نمي نالاحم صنادلتمعاجتصناادخم ةلابنتنأنتنعع عنالاحمونالمكوتا ن:ناالحينمشاقنالتةل ناالا لسناالاما نالم ليلتصناالمكوتاتصنا ةن
نلنتنالكع عنالمتعملم  ن:ناامنالامدلنعوزنادجمعجتناالش حصنااد ه ةنالحاتصناالعقةلصناالطماني نالشي تصنتنن

اامنمشاقنختطنابعا جنا  اا نال معةنال  عتصناالامةبكصن,ن مزندنمحموناعة ناامةنااعة ن وق نالاكوم ةبناانادجقتة ننننجنتنعع عناد الةن:
نبلا نع منا مجنال معةنال  عتصنالاط  ةنت

 . تحديات التعليم الرقمي . 5
تق تصن,ااةون  ملاةن يعن لام ن,نال هناوننالقتنبظقلهةنعوزن عة  نالطتةةنعة صناخة صنالشعيطصنالنن19ظهملناة عاسناملاجةناماي نن

اليلة عنن ن عل ن م ةا صن ان ي ن اهن التان التاتةتصن التاتةتصنا يعن التمالثن خةلتصن ان الا ة ةبنا يعن خةلتصن ان ال شعيصن يعن الطتةةن
 الصنننن250بشعال ىنا اقنااثعن اننننال شعيصناالاة مصناااةنا نن انالعة تصنالاتعانتصنالكةلاتصنا نالطة نلاة طصناملاجةنالحينا كقنالقةلاب

ا نالكةلهنالهن لوهن عىنادخ عناالتةبسنااةنال تيعناالتايعن,نااةونالع ي نادااعن اعتة ن ههناحانال ة عاسناانا  مننا ةنا ن كتيقن
الاة كةبناالاكةا ناالا السنننن تة ههنالكواتصناالكاوتصناهن عيطصناانا صنالاؤنلةبنالمكوتاتصنتناق ن قنالطعاصنالمكوتاتصنااادفنال لانصنا ن

 حمممناد  ين,ناتةونل ا ةنعويههناونناة  منالتةل نالتطةنقتةنةنبةل لانصنالمقوي مصناالط ملنا نالقةعصاعوزن قةع نال لانصنتنالكةلهنلهنمقفن
تناحانالمكوتهنالتةلئنعوزن تةةنالاامالنمقم مانبةماة نناقنااعا ذن    ةندنماعاليصنالطتةةنالمكوتاتصن,ناق نلاتؤاانالزناعيقصنالمكوتهنالعدا نن

ب ملةنعة صناالشعيطصنالتق تصناالاؤنلةبنالمكوتاتصنبشحقنخةصنا تن انخق نانمي امنالمتعملم تةنالامتلعةنالتاناا ىن ط مةبنا شةاقنن
ه ةنالحاتصنالامتلعةنتااحانلهنمحانن ة صنبةعم ةلناوناحانالتةلئنلهنمحانلىننةبقصناان هي صناللتصن عةن صنلهةنل هنا م نبكقنادلتةبنااد 

ناةنتةنلاماا صناحانالكعلاانالمكوتهنالعدا ناذلسنلقن ةلنالمةلتصن:ن
نأنتنع من كعاصنالتةل ندنمي امنالاعا جنالالمط اصند قنالمما قن يعههنابيانا الةنالمكوتهناتونمحمونالاة كصناانالا لنصنتن

اقصنلت قنالزناقناجطة نالاكاملةن انالاو ن,ن ي ن م ةابن ل صن  م نالتةل نعوزنالام ةننلنتع منا م ن  حصنادجمعجتناانتصن متة وصن م 
نا نانمقمن  حصنادجمعجتنتن

الملايق اان ال م تصن االاقةالن ال ي  ماةبن اانقمن اج ا ن ااتفتصن االالمط اصن المكوتاتصن الاعا جن الم ليليياندنمي امن بكقن ع من كعاصن تن نجن
نانمق هةنا عا كمهةنتنننالاطةلعابنليملعزنلوتةل 

ن نتنع من ماعناد ه ةنالاعةن صنل  نبكقنالتو صناالالمي  يانلواعا جنالمكوتاتصن,ناة ه ةنالهة فنالعقة نالحا ناانالطةنملنالشي  نتن
ال الاع  ناا ملةلناون الزن الا   ةن المقعتةبن الكما قن ان ي ن خم ن الكة و نل  نبكقن الاع ل ن الثقةاصناالمع ن دوصن الزنناة تن تةل نبطة صن

ن عاصنخة صن انا قنالمما قن لنا الةنالمكوتهن مزند عقتلنعانال لانصنتن
م لعاجىنعوزناونن ,نالتان المكوتاتصن بةلقةعصن ال كو ن مكع ن  ملةن الشة صن ادامعال نعوزن ادنمةذن بةون  ملن الامكوهن اان التةل ن اتناع ن

نالشة صندنمكمضنعانالاكوهنتن
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 . مشاكل التعليم الرقمي :  6
بك  ةن كعاعةنعوزن ط مةبنالمكوتهنالعدا نا ن ةن  زن,نادونجمتع نالزنبكقنالاشةاقنالم ن كمعضنالمكوتهنالعدا نااةون تمونعق صنا ةمنن

( ا ط مةبن باشةاقن الكةلهن ت  ة تبن ا ن المكوتاتصن اللة صن عوزن العااان المدتن ا ن المكوتاتصن الكاوتصن امطهةن عضن1نيعن ا  يعيصن  ختيعةن
اماكة هةناعوزنجظاهةناددم ة مصناال طتصناالمعبميصن,ن ي ناقن ئن كتقن)نالزنا كةلناخعن نااا ن م علندتة نالمعبتصناملاجةعوزن 

نا جةهنتناالمكوتهنالحين  لنبطقىن مقتفنال لانصناابقة نالمق يحنا ن يم ههنتنلحلسناونالا  قنادلتمعاج نادامعال نلهنمحانبةلالمم نلواشةاقن
االمتايقنادوصنال الابنادخم ة تصنلوم ليلييانابةلي مصنالاكاعيان عههنا ن اة نالمكوتهنالعدا ن,احانماكقنالم قننننأنتنلكفنالم لي 

نالزنال منا نا جزن ةد ىنتن
معاج نلنتنع منا ة ةنالوتصنادجتوي يصنبةلشحقنالاتوملنلاكظهنالتو صناجل صناايعةن انالم ليلييان اةنم لنالكق ةبنا ةمن   منالامدلنادلت

ناالم م نالزنالم ة  نال تعينادماة  ن يانااعامنالكاوتصنالمكوتاتصنتن
 طصنجنتنع منااماةمنالتةل ن هحانالعاطن انالمكوتهناذلسنلومتييعناللعيلنالطة قنا نالطتةةنالكة صنا عههنالطتةةنال لانتصن ان عا ناةلئن ة

نتن19اة عاسناملاجةناماي ن
لا ناعقهن انالاشةاقناالمط مةبنالم ناا هتناان ما ىن شعا نعاوتصنالمكوتهنالعدا ناق ناداتن لانصنننناد قنا عة ناحانال ط نا عهن ةنن

نانماتةجتصنالتمعاجتصنلومدممنعوزن ةن ؤا نالتىنعاوتصنالمكوتهنالعدا نتننن
ةجمون ة كصن تةوناالاع وصنادالزندلهناقاموناةل ةنااةل صن انالاع وصنادالزندلهنالقنن30احهنال لانصنا عيمهةنعوزنعيعصن يمةلةن متمون انن

لومدممنعوزنناد الةنالقةجمجتصنا نالاكه نالمقع نبةلبيقن,نال هند عنال معةنال  عتصندع ا ناحانال ط نالامماللناق نال ت تنالقتةمن هحهنال لانصنن
لصنان وصنبةلوتصنالتع مصنليماحان اتلنالتقلن شةاقنا كمدةبنالمكوتهنالعدا نا نالمللنالعااانتالدصنادنماتةونادلتمعاجتصن متمون انخا

القةجمونناالتةل ةبن اناهاهةنااد ةبصنعويهةن,نلوكوهن,ناونال لانصنا نادوتهناع نمةونا نبةلوتصنالتع مصنادن ةنج لن عهةن ثقنال لانصنا ندلهنن
الهحاناال بنادن وصنبةلوتصنالتع مصناد ن ع امهةنلوتصنباة كةبناددوتهنالتان كظهنالتقلناالتةبةبندماي اونالوتصنالكعبتصنبةلشحقنالاتوملنن

نالكعبتصناااةدنلهحانال ط ت
ناجامذجننالدصنانماتةونالتمعاجتصننننننننننننننننننننن

  م نالمكوتهنالعدا نا   نانمي ا ىناادنم ة ةن عىن)نّان نننننننننننن
ناقنل مسن كوم ةبننةبقصن م نانمي امنالاعجة جنننننننننننننننجكهننننننننننننننننننندنن

ن
نالمكوتهنالعدا نت؟نننن

ن
ناقن انالاعةن نانمي امنالاعجة جنالمكوتا نالعدا نننننننننننن عةن نننننننننننن يعن عةن نننننن-ن2

نا ن ثقناحهنالظعامن؟ننننننننننننن
نالحين لمي  ىن عةن ن لنالمكوتهننننننننننننننننننن عةن ننننننننننننن يعن عةن ناقنالاهةتنننننن-ن3

نالعدا ت؟ننننننننننننننننننننننن
ناقن  حصنادجمعجتن عةن نلومكوتهنالعدا نننننننننننننننننننننن عةن ننننننننننننن يعن عةن نننن-ن4

نا نالمدتنالطةل نت؟ننننننننننننن
نالاعجة جنالمكوتا ننننننننننننننننننننننجكهننننننننننننننننننننندنناقنانم  بن انانمي امننن–ن5

نالعدا ننت؟نننننننننننن
ن

ناجامذجنالدصنانماتةونالتمعاجتصننننننننننننننننننن
ن م نالمكوتهنالعدا نا   نانمي ا ىناادنم ة ةن عىن)ل ننننن
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 دننننننننننننننننناقنل مسن كوم ةبننةبقصن م نانمي امنننننننننننننننننننننجكهننننن -1
ننن21ننننننننننننننننننننن9الاعجة جنالمكوتا نالعدا نت؟نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ناقن انالاعةن نانمي امنالاعجة جنالمكوتا ننننننننننننن عةن نننننننننننننننن يعن عةن ن–ن2
ننن17ننننننننننننننننننننن13؟ننننننننننننننننننننننننننننالعدا نا ن ثقناحهنالظعامنتنننننن

ناقنالاهةتنالحين لمي  ىن عةن ن لننننننننننننننننننن عةن ننننننننننننننننن يعن عةن ن–ن3
ننن22نننننننننننننننننننننننن8المكوتهنالعدا نت؟ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نجتن عةن نلومكوتهنالعدا نننننننننننننن عةن نننننننننننننننننن يعن عةن ناقن  حصنادجمعنن–ن4
ننن13نننننننننننننننننننننننن17ا نالمدتنالطةل نت؟نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ناقنانم  بن انانمي امنالاعجة جنالمكوتا ننننننننننننننجكهننننننننننننننننننننننندننن–ن5
نن28نننننننننننننننننننننننن2العدا نت؟نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ناق ن ايعتن انال لانصناحهنالعمة جن:نننن
نبةلعل صنلولؤا نادا ن:اقنل مسن كوم ةبننةبقصن م نانمي امنالاعجة جنالمكوتا نالعدا نت؟ن

ن30 نايكع نننن30 ن لكصناةل ن ان اام ن)9بننةبقصندنمي امناحهنالاعا جن وغنع  اهن)اتةجتناد ةبةبناةد  ن:ننالح انل  ههن كوم ةن
 ن ان اام نالتقلنلتسنل  ههن كوم ةبننةبقصن21%ن انالتقلناقطنل  ههن كوم ةبننةبقصن م ناتفتصنانمي امنالاعا جنالمكوتاتصنااون)

ن%ن انالااام نتن70اين عل صن
ن انالاعةن نالاعةن نانمي امنالاعجة جنالمكوتا نالعدا نا ن ثقناحهنالظعامنت؟نننا ةنبةلعل صنلولؤا نالثةج ن,اقنن

( ع  اهن ن وغن الظعامن احهن الاعا جناا ن ثقن انمي امن ثقناحهن اون اااقمانعوزن الح ان ن :ن اةد  ن اد ةبةبن اةل ةنااةل صن انن13اةجتن  ن
اين عل صنن الااام نن43الااام ن الام ق ن ان ااون ااقمان د ن التقلن )ننن%ن ان احهنن17اع  اهن ادون بةلامااقصن ن لا مان د ن ااةل صن اةل ةن  ن

ن%نن57الظعامن يعن عةن صنلقنمي امناين عل صنن
نا ةنبةلعل صنلولؤا نالثةل ن,اقنالاهةتنالحين لمي  ىن عةن ن لنالمكوتهنالعدا نت؟ن

 ن ان اام نالتو صنالح انن8عا جند ن وغنع  اهن)اةجتناد ةبةبناةد  ن:الح اناااقمانعوزناونا ه  ههنالحينملمي  مجىن عةن ن لناحهنالا
 ند ناااقمانعوزناونن22%نتاا ةنالام ق ن انالااام ناالح انع  اهن)ننن27اااقمانعوزناونا ه  ههن عةن نادنمي امنلهحهنالاعا جناين عل صنن

ن%نتنن73ا ه  ههن يعن عةن نادنمي امنلاثقناحهنالاعا جناين عل صن
ن,ناقن  حصنادجمعجتن عةن نلومكوتهنالعدا نا نالمدتنالطةل نت؟نا ةنبةلعل صنلولؤا نالعابلن

%ن,نايطماقناونمحمونننن57 ناةل نااةل صناين عل صنن17اةجتناد ةبةبناةد  ن:الح اناااقمانعوزناون  حصنادجمعجتن عةن ن وغنع  اهن)
انالقعي صن انالش حةبنالع تلتصنلقجمعجتنالهحاناةجتنناحهنالعل صن انالتو صناونمحمون كظاههن اننحعصناانا ةاان ما  اهنا ن عاا نالا ونا

اةل نااةل صناق ندعلااناون  حصننن13اد ةبصننادم ن انال قتصن,نا ةنالام ق ن انالك  ناالعل صنلهحاناللؤا ن انالتو صناالحين اوغنع  اهنن
لجن عاا نالا ونابكي ةنعانالش حةبنالع تلتصن%نايطماقناونمحمون عتقصن ما  اهناؤد نالتو صنخةنن43ادجمعجتن يعن عةن ن,ناين عل صنن

نلقجمعجتنتن
نا ةنبةلعل صنلولؤا نالية سن,اقنانم  بن انانمي امنالاعجة جنالمكوتا نالعدا نت؟ن

ناةجتناد ةبةبناةد  ن:نننننن
%,نا ةنالام ق ن انالك  ناالحين اوغنننن07 ناةل ةوناقطن,ناين عل صنن2الح اناااقمانعوزناجههند نانم ة اان اناحهنالاعا جن وغنع  اهن)نننننن

ن%,ناق ندعلااناجههنلهنملم ة اان اناحهنالاعا جنتنن93 ناةل نااةل صناين عل صن28)
ن كةنا نالمداتنالطةل نلقن ةلنالمةلتصن:نجلمعمجن اةن ق من,ناوناحهنالاعا جنالمكوتاتصنلهن ا ينج

اون كظهن لمي   نالاعا جنالمكوتاتصنالعداتصنلهن تانل  ههنخاعةناان كوم ةبننةبقصن م ناتفتصنانمي امناحهنالاعا جناذلسندونانمي امنننن–ّانن
نالاعا جنتناد ثقنلهحهنالاعا جن ؤ ينالزنال ههناادنمتكةلنال ا  نل  نالتقلنابةلمةل نملم ي اون اناحه
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اوناعلناحهنالاعا جنا نالمدتنالعاااناعوزنا ىناللععصنا ان اون ق  ةبند نااعنبشحقناايعنعوزناونمحمونانمي امناحهنالاعا جنا نن–لن
نالمدتنالطةل ن يعن عةن نتن

ن عةن صندنمق ة ناحهنالاعا جناون كظهن لمي   نالاعا جنلهن تانا ه  ههن قاقنالملمجنالزنبكقنالاعا جناان طايوهةناانامطهةناان يعنن–جن
ن  حصنادجمعجتنا ن عاا نالا ونالتايعةنعة ةن تمونا لاناناا قناادم نا ةلةنقتةنةنبةلاعةاذنال كي ةندنمقمنا ةلةنالش حصنتنن- ن

نلهنملم ة ن كظهنالالمي  يان انالاعا جنالمكوتاتصندن ةلننةل صنالحاعننن–اة ن
 التوصيات

الاقنننننن الا ة ئند نختهنعوزنالاؤنلةبنننن19 ناالة ة ن ان تييعنا ناد ما نااد ما نبط ملن ة طصناملاجةناماي نناون ةناعأنعوزن ,ن
يامك اونالمكوتاتصنالاة ةتصن عهةناالا السنبة حةلهةنبةون تموندةعة هةنال لانتصناون تموناةل صن انالتو صن,نااون واتؤاانالزنالطاعنالاع ل نان

ضنعويههن ةلصن    ةنلهنمحان  لانةن لامدةن,الهن متت مان لناحانالمللن مزن هنادعالنالمكوتهنالعدا نالحينا  مننعانال لانصنالمقوي مصنلت عن
الشتقنالشة قنلوتقلناةاصن,ناق ن ايانالطةلصناللواتصن انظهملنالمكوتهنعانبك ن,ناد نانو عةنادنمعمة ةبنالم ن  وتن ان عا نانمي امنن

ناادونجقمعلناجم  نباةن و ن:نالاعا جنالمكوتاتصنالعداتصن,
ناون  خقن ة ةن عا جنالمكوتهنالعدا نلاانالاعةاجنالمكوتاتصنا نالا السناالاة كةبناعوزناةاصنالاعا قنال لانتصنتنن–ّان

ناممن الابن قميصناال ةبنعاقن انداقنالاؤنلةبنالمكوتاتصنلو  م نالاعمهتصن انال لانصنتنن–لن
الاعةننن–جنن الحاتصن الالةااةن يان اتلنن هي صناد ه ةن التو صن مزنمحمون الالمي  يان ان ا  ين لتحمون يان المكوتاتصن الاؤنلةبن داقن ن صن ان

نالتو صنبكيانالعظعنن
نالمكعيفنبةلمكوتهنالعدا ناادنمي امناد ثقنلاثقناحهنالاعا جناالحينا  مناادلن ة نتنن– ن

ناتلن ان  ملىنعوزنالاة ةنالمكوتاتصنبشحقناا قنتن عمنالتو صن  حصناجمعجتنبلكعنل  ين  ىن اةج نليماحانالان–اة ن
 املصادر

 انمعا تاتصنالمكوتهنادلتمعاج نا نالمكوتهنالكةل نالكعاد نتناام ةبنا ط مةبن,ن اوصن ة كصنبة قنن/ظةاعن طلانالااملين -1
 ااوصنادلتمعاجتصنتنالمكوتهنالعقة نا نالمكوتهنالاة ك ن يانالمت ي ناالاكةللصنتنالن/ تن لانال ة لن طا نعا الكةا ن -2
 المكوتهنالمنعانبك ن,نجامهنااجاةاىناقتاصن هة  ىن,ن اوصنالقةاوصنالثقةنتصنتن/ عةونعا الطاي نا عزنعاعن -3
 تنن2016ن/ن3ن/نن27  اجصنالاكعاصننن / ت لانال ة لن طا نعا الكةا ن -4
 تنن2016ن/ عة عنن/ن11ن/لتاون قلنتن  اجصنالاملم ن -5
 نن2020نن/ ة مننن/ن17 طصناملاجةناجشعنالمكوتهنعانبك نتن  اجصن مبناع نمةون ةن/  امملن ة  نا ا نال ا و ن -6
 لانصن طويوتصن قةلجصنت اوصناوتصنبت ا نلوكوممننننالمكوتهنادلتمعاج ناالمكوتهنالمقوي ين,نن/ تننتةضنعا انال ة ناةظهنا ي لنعام نجكاصنن -7

ناددم ة مصنالاة كصنتنالك  نالمةنلنعشعنتنن


