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 ستلل  امل
الدراسة أهداف  تتناول هذه الدراسة طرق التحول من التعليم التقليدي بإستخدام التعليم عن بعد بأشكاله املختلفة وصوال للتعليم الالكتروني. و تستعرض

وجود التعليم الالكتروني وتنناقش الدراسة تفصيليا ضوابط الجودة في التعليم الالكتروني الالكتروني  ومميزات التعليم الالكتروني والتحديات التي ادت الى

 . .وتتناول الدراسة استراتيجيات  التحول من  التعليم التقليدي للتعليم الالكتروني

 .  E-learninigالالكتروني  التعليم ، DISTANCE LEARNINGالتعليم عن بعد  الكلمات املفتاحية :

 

 املقدمة 

يشهد عالم اليوم  تغيرات تكنولوجية سريعة وتحوالت دولية  ألامر الذي 

أدى إلى أن يواجه النظام التعليمي التقليدي تحديات جسيمة  بخصوص 

حاجته إلى توفير فرص تعليمية إضافية أوسع ، لذلك فإن العديد من 
التحدي من خالل املؤسسات التعليمية  حول العالم قد بدأت تواجه هذا 

 DISTANCEالنظر  الجاد في إمكانية تطوير برامج التعليم عن بعد 

LEARNING . 

ويتم التعليم عن بعد بشكل مبدئي باستخدام, تكنولوجيا الصوت, الصوت 

والصورة , املعلومات  واملواد املطبوعة، وتعتبر هذه البرامج  تزيد من فرص 

، سواء من حيث توفير التعليم الجامعي, ألولئك ألاشخ
ً
اص ألاقل حظا

ضيق الوقت أو املسافة أو إلاعاقة الجسدية, أو عدم توفر املقاعد 

الدراسية الكافية في الجامعات باإلضافة إلى أنه يساهم في رفع مستوى 

ألاساس املعرفي للعاملين في حقا التعليم وهم في موقع عملهم. قد يتساءل 
التعليم عن بعد، مقارنة بالبرامج البعض حول الكفاءة التعليمية لبرامج 

 لوجه 
ً
 Face toالتي يتعلم بها الطالب بالطريقة التقليدية )التي تتم وجها

Face ؛ إن ألابحاث التي تقارن ما بين التعليم عن بعد، وبين التعليم )
التقليدي تشير إلى أن التدريس والدراسة عن بعد، يمكن أن تكون لهما 

يدي, وذلك عندما تكون الوسائل والتقنيات نفس فعالية التعليم التقل

املتبعة مالئمة ملوضوع التعلم نفسه, هذا باإلضافة إلى التفاعل املباشر 
الذي يحدث بين طالب وآخر، والتغذية املرتدة بين املدرس واملتعلم وبيئة 

 التعلم.

فإن الفرصة التي يوفرها لنا التعليم عن بعد، أهم وأكبر من العقبات لذا 

قد تظهر في طريقه، حيث إن الترتيبات الدقيقة املطلوبة للتعليم عن التي 
بعد، ستحّسن من املهارات التدريسية بشكل عام، وهكذا فإن التحديات 

التي يفرضها نظام التعليم عن بعد، تقابلها فرص  متعددة هامة جدا ومن 
 أهمها :

 ين.الوصول إلى جمهور أكبر من الطلبة ، املتعلمين أو املتدرب -

تلبية حاجات الطلبة ، املتعلمين أو املتدربين غير القادرين على حضور  -
 الحلقات الدراسية.

إقامة حلقة وصل بين الطلبة ، املتعلمين أو املتدربين من مناطق  -

 اجتماعية وحضرية واقتصادية مختلفة.

 تفعيل خدمة املجتمع في مجالي التدريب والتعليم(التواصل مع املجتمع ) -

[1] 

  دراسةالمشكلة 

أالعتماد على التعليم التقليدي أصبح غير ُمجدي بسبب التغيرات 

أاللكترونية السريعة والتحوالت الدولية أالمر الذي ادى ان يواجه النظام 

رص 
ُ
التعليمي التقليدي تحديات جسيمة بخصوص حاجته إلى توفير ف

ليمية حول تعليمية إضافية أوسع ،لذلك فإن ألعديد من املؤسسات التع

العالم قد بدأت تواجه هذا ألتحدي من خالل النظر الجاد في إمكانية 

خاصة ,  التعليم ألالكترونيتطوير برامج التعليم عن بعد وتطوير برامج 
لذلك فإن مشكلة البحث الرئيسية والتي تعمل الدراسة على بحثها تتلخص 

م التقليدي استراتيجيات التحول من التعليو في كيفية تطبيق التعليم 

 للتعليم الالكتروني.

 دراسةأهمية ال
 :فى تكمن اهمية الدراسة

ألفراد املجتمع دون تحميل ميزانيه  املساهمة في ألاهداف التعليمية -1
 ألدوله بنفقات ذلك التعليم.
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أكثر مرونة وتحريره من القيود املعقدة حيث تتم الدراسة  عليم_ جعل الت0

نية كاالضطرار للسفر ملراكز الجامعات و دون وجود عوائق زمانية ومكا
 .معاهد التدريب

 للجميع عليمتحقيق العدالة في فرص الت .-3
ً
 مشاعا

ً
 .، وجعل التدريب حقا

وجعله في متناول كل فرد من أفراد املجتمع بما  عليمخفض كلفة الت -4
  .يتناسب وقدراته ويتماش ى مع استعداداته

ة متنوعة ومتعددة مما يساعد علي العمل علي توفير مصادر تعليمي. -1

تقليل الفروق الفردية بين املتدربين ، وذلك من خالل دعم املؤسسات 
 .التدريبية بوسائط وتقنيات تعليم متنوعة وتفاعلية

توفير مصادر متعددة ومتباينة للمعلومات تتيح فرص املقارنة واملناقشة  -7

 والتحليل والتقييم.
لكتروني في ربط وتفاعل املنظومة استخدام وسائط التعليم إلا -8

علم، 
ُ
تعلم، واملؤسسة التعليمية، والبيت، واملجتمع،  التعليمية)امل

ُ
امل

 والبيئة(.

 دراسةلهدف من الا 

إلى إبراز دور ألتعليم عن بعد في حلول املشاكل ألتي  الدراسة هسعى هذت

ختلفة تواجه التعليم التقليدي من خالل تطبيق اشكال التعليم عن بعد أمل
والتركيز على التعليم أالللكتروني بصفة خاصة وذلك  بالوقوف على 

أإليجابيات والفوائد ألتي يقدمها التعليم أإللكتروني ، والخروج بتوصيات 

رمي دراسة تومقترحات ملستقبل تجربة التعليم أإللكتروني وبالتالي فإن ال
 للوصول لألهداف ألتالية :

 في التعليم. توفير املرونة واملالئمة -1

توفير ألعديد من الخيارات في طرق توصيل املادة الدراسية منها املادة  -0

 ألدراسية املتلفذة والتفاعل مع برامج الكمبيوتر واملادة الدراسية املسجلة .
 إمكانية ألدراسة في أي مكان يتوفر فية الحاسوب وأالنترنت. -3

 لحصول التعليم والتدريب. إتاحة الفرصة الكبر عدد من فئات املجتمع ل-4

 ألدراسة اسئلة الدراسة
هل التعليم الالكتروني يوفر حلول ناجحة للمشاكل التي تواجه التعليم  -1

 التقليدي .

هل التعليم الالكتروني يذيد من قدرة الطالب على التعليم والتدرييب  -0
 الذاتي ، ويسمح لهم بالتعلم بالطريقة التي تتناسب مع قدراتهم .

هل التعليم الالكتروني يلغي دور أالدارة التعليمية والاساتذة من عملية  -3

 التعليم.
 .ماهي املعايير املستخدمة في تطبيق عملية التعليم الالكتروني -4

 دراسةمنهجية أل
 على أالتي : يراد حلهامنهجية  دراسة  املشكلة ألتي  تإعتمد

  منهجية جمع املعلومات

املعلومات هي املنهج التاريخي، كما تم  إن أملنهجية الاساسية لجمع

إستخدام املقابالت وذلك ملالئمتها ملوضوع الدراسة  وملعرفة مدى تطبيق 
التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني من ِقبل مؤسسات التعليم العالي 

ومدى الاستفادة منها من حيث ) النواحي التعليمية ، ومن ناحية الدعم 

 ملية التعليمية  القبول والتسجيل ومتابعة الطالب(واملساندة  الدارة الع

 مصادر املعلومات 
صدرين مصادر أولية في هذه ألدراسة تم ألحصول على أملعلومات من م

 :ومصادر ثانوية
 املصادر أالولية :

مع بعض املختصين في برامج التعليم مقابالت وذلك من خالل عمل 

ملعرفة مدى تطبيق السودانية أإللكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات 

 .برامج التعليم الالكترونيبرامج التعليم عن بعد و 

 املصادر الثانوية :

تم ألحصول عليها من املراجع والدراسات وأوراق ألعمل املقدمة من 
 ألجهات ذات أالختصاص.

 تعريف التعليم عن بعد
 التعليم عن بعد هو نظام التوصيل الخاص باملحتويات

يحقق الربط بين  والذي instructional delivery systemالتعليمية

 educational التعليميةاملوارد واملقومات  وبينبعد، برنامج عن  فيالدارسين 

resources- يقوم  الذيبأنه ذلك النظام " كما يتم تعريف التعليم عن بعد
بالوسائل  التعليمية الكليات واملعاهد فيبتزويد الطالب غير املسجلين 

 املتاحة التعليميةيمكنهم الحصول على ذات الفرص  والذينالتعليمية، 

 مثل هذه الكليات واملعاهد"  فيللطالب املنتظمين 
 ألجمعيه إصدارات فيالتعليم عن بعد طبقا ملا جاء  تم تعريف ولقدهذا، 

 -:يليالامريكيه للتعليم عن بعد كما 

– الالكترونية التعليميةسائل هو تقديم التعليم أو التدريب من خالل الو "

 ألصوتيه وألاشرطةوالفيديو،،الصناعية ألاقمارذلك  ويشمل

 التعليمية التكنولوجيةوالنظم والوسائل ، آلاليةوبرامج الحاسبات ،أملسجله

 [1]للتعليم عن بعد " الوسائل ألاخرى  إلىباالضافه ، املتعددة

 ترونيتعريف التعليم التعليم إلالك
والتعليمية عبر وسائط  تقديم البرامج التدريبية م إلالكتروني هوالتعلي -

متزامن أو غير  إلكترونية متنوعة تشمل ألاقراص وشبكة إلانترنت بأسلوب

  .متزامن وباعتماد مبدأ التعلم الذاتي أو التعلم بمساعدة مدرس
التعليم إلالكتروني هو شكل من أشكال التعليم عن بعد, و يمكن تعريفه  -

نه طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة كالحاسب و بأ

الشبكات و الوسائط املتعددة و بوابات إلانترنت من أجل إيصال املعلومات 
                للمتعلمين بأسرع وقت و أقل تكلفة و بصورة تمكن من إدارة العملية                                                                

التعليمية وضبطها وتقييم اداء املتعلمين .و في مؤسسات التعليم العالي 

كالجامعات تشتمل خطوات التحول نحو التعليم الالكتروني للمقرر على 
خطوات إعداد املحتوى التعليمي و تحديد خطة املحاضرات و تحديد 
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ية التعليمية و مجموعات الطالب املتلقية للتعليم الالكتروني و إدارة العمل

 [0] تقويم الطالب و إعداد التقارير و إلاحصائيات.

 الفرق بين التعليم الاللكتروني والتعليم التقليدي

 أن تمّيز بينه وبين التعليم التقليدي، 
ً
 إلكترونيا

ً
م تعليما

ّ
من املهم لك كمتعل

وقبل عقد هذه املقارنة يجب مالحظة أن أوضاع التعليم قد تختلف، فكما 
 عالي الجودة وآخر في ا

ً
  إلكترونيا

ً
لتعليم التقليدي نجد أّن هناك تعليما

      متدني الجودة.

م يستطيع 
ّ
من ألاشياء التي قد تحسب لصالح التعليم التقليدي أن املتعل

توجيه ألاسئلة والتعليقات والدخول في مناقشة مباشرة أو العمل املشترك 
 أن ألاشكال نفسها من ضمن مجموعات صغيرة. وقد يثير هذا دهشتكم

ّ
، إال

.
ً
 [3] التفاعل والتعاون قابلة للتطبيق عبر التعليم إلالكتروني املعد جيدا

ويبين الجدول التالي بعض الفروق املمكنة بين التعليم إلالكتروني والقاعة 
 التقليدية.

 القاعة إلالكترونية النموذجية القاعة التقليدية النموذجية

 كيز على املتعلمتر  تركيز على املدرس

 املدرس يكتفي بتوجيه املتعلم املدرس ينقل املعلومات إلى املتعلم

 املدرس يكّيف تقنيات التعليم الجيدة مشاركة املتعلم املباشرة واللفظية واملؤثرة أكبر

 "تعليم أكثر "فعالية تعليم"أكثر "سلبية

  يمكن استخدام التكنولوجيا في تعليم املتعلم، ولكنها ليست
ً
 محوريا

ً
 يشارك عدد متزايد من املتعلمين بفاعلية في املناقشات .له أمرا

يمكن توظيف وسائط متعددة، ولكن الكلمة تبقى الوسيلة ألاساسية، كما 

 بعض املواد املكتوبة يمكن توظيف

 تساعد التكنولوجيا املتعلم في اكتشاف املصادر وبناء معانيه الخاصة

في استخدام أشكال متعددة من الوسائط  تساعد التكنولوجيا املدرس 

 أنماط تعليم شديدة التنوع والوصول إلى

 .يدي والالكترونيلالاختالف بين التعليم التق : ( 1شكل)

 التحديات التي فرضت أسلوب التعلم الالكتروني
 التكلفة املادية: -

لجأ إلي التعليم الالكتروني لسبب واحد هو ي الطالبعدد كبير من  

ض التكلفة .لهذا إذا أردت تكلفة قليله لتتعلم تأكد انك ستالقي ما انخفا
 تريد مع التعلم الالكتروني .

لكن هذا ليس السبب الوحيد للجوء إلي التعلم الالكتروني فهنالك عده 

 أسباب أخري كثيرة .

 املستلدمين يدرسون بما يتناسب معهم: -

ر أمكان للدراسة ))فصول هذه ميزه مهمة للتعلم الالكتروني. ألنه عند توف

دراسية(( فان الطالب يختارون املكان ألانسب مع إمكانياتهم وألاقل تكلفة 

 مادية وزمنية الخ... ، لهذا فان التعلم الالكتروني هو ألافضل.

 التدريب يحدث في اجذاء صغيرة:  -

ان التدريب مع التعلم الالكتروني يتم في فترات متعددة وانه عندما يتم 
 ن املادة   التعليمية يتم التدرب عليها مباشرة.جزء م

دقيقة  11_12لقد أظهرت عدة بحوث أن التعلم الالكتروني يوفر كل 

طريقة تدريبية علي موضوع املادة الدراسية )) أي شخص كانت له فترة 
تدريبية ملدة يومين أكد أن املادة التعليمية أصبحت أفضل وسهلة الفهم 

.)) 

التي يقوم بها التعلم الالكتروني بإيصال املعلومات وهذه هي الطريقة  

 للدارسين .
 :املرجعية  -

في بيئة التعليم الالكتروني فانك تجد مرجعية للدرس بعدد املرات التي تريد 
 بالطريقة التي تريد))سريع_بطئ(( حتي تصل إلي الفهم املطلوب.

 :الحاجة إلي معرفة ألاساسيات -

مستخدمة لكن مع التعلم الالكتروني  الحاسب له عده مميزات غير 
تنكشف تقنيات عديدة له ، الن الحاسب أالن هو لغة العصر وان تعلمه 

 قد أصبح من ألاساسيات ومن دونه يعتبر املرء أميي .

  التطور املستمر: -
التطور الاندماجي الجاري بين تقنيات الاتصال والحواسيب والحوجة الي 

ر في مجاالت التخصص خصوصا في مجاراة التوسع والتطور املستم

 الاتصاالت والتكنلوجيات املختلفة. 

 مزايا التعليم الالكتروني
عند مقارنة أساليب التعليم إلالكتروني باألساليب التقليدية للتعليم تتبين 

 [0] لنا املزايا التالية للتعليم إلالكتروني:
 تجاوز قيود الزمان واملكان في العملية التعليمية.-1

وسيع فرص القبول في التعليم العالي و تجاوز عقبات محدودية ت -0

التعليم العالي من تحقيق التوزيع الامثل ألاماكن, و تمكين مؤسسات 
 ملواردها املحدودة.

مراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين و تمكينهم من إتمام عمليات  -3

 ة.التعلم في بيئات مناسبة لهم والتقدم حسب قدراتهم الذاتي

إتاحة الفرصة للمتعلمين للتفاعل الفوري إلكترونيا فيما بينهم من جهة  -4
و بينهم وبين املعلم من جهة أخرى من خالل وسائل البريد إلالكتروني و 

 مجالس النقاش و غرف الحوار و نحوها. 



 60 - 53 ، (0202) -( 11) الدراسات العليا جلةمبركات / 

35 

نشر ثقافة التعلم و التدرب الذاتيين في املجتمع و التي تمكن من تحسين  -1

 ت و تنمية قدرا
 املتعلمين واملتدربين بأقل تكلفة وبأدنى مجهود. 

رفع شعور و إحساس الطالب باملساواة في توزيع الفرص في العملية  -6
التعليمية وكسر حاجز الخوف و القلق لديهم و تمكين الدارسين من التعبير 
عن أفكارهم و البحث عن الحقائق و املعلومات بوسائل أكثر وأجدى مما 

 قاعات الدرس التقليدية.هو متبع في 

 سهولة الوصول إلى املعلم حتى خارج أوقات العمل الرسمية . -7
تخفيض ألاعباء إلادارية للمقررات الدراسية من خالل استغالل  -8

الوسائل و ألادوات الالكترونية في إيصال املعلومات و الواجبات و الفروض 

 للمتعلمين وتقييم أدائهم.
عة ومختلفة أكثر دقة وعدالة في تقييم أداء استخدام أساليب متنو -9

 املتعلمين.

تمكين الطالب من تلقي املادة العلمية باألسلوب الذي يتناسب مع  -12
 قدراته من خالل الطريقة املرئية او املسموعة أو املقروءة ونحوها.

توفير رصيد ضخم و متجدد من املحتوى العلمي و الاختبارات و التاريخ  -11

لكل مقرر يمكن من تطويره و تحسين وزيادة فعالية طرق التدريس ي 
 .تدريسه

 [0]فوائد التعليم ألالكتروني 

املساهمة في حل مشكلة القبول حيث يوفر التعليم إلالكتروني الفرص  -
 الكبيرة التي ال تحتاج إلى امكانيات ضخمة.

علم زيادة فرص التعليم ألصحاب الاحتياجات الخاصة. زيادة الدافعية للت -

الذاتي لدى الطالب حيث يستطيع الطالب تحصيل العلم دون أية قيود 

 زمنية أو مكانية.
تحسين جودة املنتج التعليمي باستخدام الوسائل املتعددة في تطوير -

 املقررات.

استمرار التقييم واملراجعة املستمرة ملستويات ألاداء والتلقي فأنظمة إدارة  -
 يانات الالزمة لذلك.التعليم إلالكتروني توفر الب

تعزيز التفاعل والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطالب من خالل  -

 عدة وسائل في التواصل. 
تقليص أثر الفروق الفردية بين املعلمين والطالب من جهة ، وبين الطالب  -

 من جهة أخرى.

 زيادة ثقافة املجتمع في مجال تقنية املعلومات. -
ث يصبح لكل متلقي للعلم أسلوبه وطريقته الخاصة تفريد التعليم بحي  -

 . في التعلم

 ضبط الجودة في التعليم الأللكتروني

  تأمين وضبط الجودة في التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني

من املؤكد أن نجاح أي نظام تعليمي وتدريبي يعتمد بشكل كبير على التزامه 

ل التعليم الالكتروني فأن هذا جوده متفق عليها عامليا. وفي مجا بمعايير
خاصة لتباعد املتعلم عن املتعلم. لعرض ما يهم  ألامر يأخذ أهمية

 "الاستاذ الدكتور خوالدة)"حددها  املستخدم العربي نبدأ بعناصر رئيسية

هذا املجال من  حول املوضوع ثم نعرض ترجمة عربية ملعايير الجودة في

 م العالي ببريطانيا والتي ترجمهااعداد وكالة التحقق من الجودة للتعلي
 [4] (.الدكتور موس ى الكندي )لجنة التعليم عن بعد بدول مجلس التعاون 

إن توفر النوعية في هذا التعليم يمثل مسألة في غاية الاهمية ألي عمل او 

منتج، وإذا كانت الجودة شرط أساس ي لنجاح السلع بعامة، فإن الجودة 
صورة خاصة، فالنوعية ينبغي ان تكون تصبح مسألة ضرورية للتعليم ب

 مرافقة للعمل التربوي في كل انواعه ومستوياته. 

 على الانجاز والنهوض 
ً
فالتربية النوعية هي التي تجعل من الانسان قادرا

باالنسان والوطن والاسهام في التنمية الاجتماعية املستدامة لهذا فإن 

 الص
ً
 اساسيا

ً
الح النظام التربوي بحيث النوعية في التعليم تشكل مطلبا

يمكن الطلبة من امتالك اقتصاد املعرفة للنهوض بالواقع الاجتماعي الذي 

يعيشون فيه. وقد تطور مفهوم الجودة في التعليم من امتالك الكفاءة 

Efficiency  الى امتالك الكفاياتCompetences  الى امتالك النوعية

Quality assurance رفة واملعلوماتية: الى امتالك اقتصاد املعKnowlede 
Economy  &Information Technology . 

وال شك ان نوعية التعليم تتوقف على طبيعة املنتج والغاية من وجوده 

والشروط التي يجب ان تتوافر فيه ومع أن النوعية في التعليم مسألة قد 
 ي: تكون جدلية، الا ان النوعية في التعليم يتطلب ثالثة شروط اساسية وه

o   .ضمان النمو الحقيقي في شخصية وسلوك املتعلم 

o   .املواءمة مع احتياجات املجتمع في الظروف القائمة 

o  .توفر الخصائص العلمية واملهنية للمؤسسة 
كيف تؤمن هذه الشروط أواملعايير في نوعية التعليم، وبخاصة التعلم عن 

ْد بعد، ول م يأخذ مكانته في بعد، والتعليم املفتوح، النه نظام لم يقعَّ

 على انظمة التعليم التقليدية، ويتشكك في 
ً
املجتمع العربي الذي يعتمد كليا

نتائج النظم التعليمية الاخرى، وعلى رأسها التعلم عن بعد، والتعليم 

 املفتوح. 

وحتى نعطي هذا النوع من التعلم والتعليم مكانته كأحد الانظمة التربوية 
بية يجب ان يتصف التعلم عن بعد والتعليم الناجحة في املجتمعات العر 

املفتوح بمتطلبات او شروط اساسية لتوفير النوعية فيه ومراقبتها، ومن 

 أهمها: 
o  توفير شروط اساسية في الطلبة امللتحقين بهذا النوع من التعليم لضمان

 مدخالت تعلمية مناسبة تملك الامكانات النفسية والعقلية والجسمية. 

o التعليمية بحيث تقوم بنيتها على افضل انواع املعارف  تخطيط البرامج

املعاصرة واملعلوماتية، وتكنولوجيا الاتصاالت املرتبطة باالحتياجات 

 املجتمعية. 

o  استخدام تكنولوجيا الاتصاالت، واملعلوماتية وانواع املعارف املعاصرة
 بحيث تساعد املتعلم على 

ً
 شكليا

ً
 وليس استخداما

ً
 فعاال

ً
امتالك استخداما

املعارف واملهارات والتقنيات واملنهجية التي تمكنه من القدرة على الانتاج 

 والابداع. 
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o  توفير شروط نوعية التعليم والتعليم في املادة التعليمية والوسائط

 التعليمية واملعلم وكافة البرمجيات التي تستخدم في هذين النظامين. 
o م عن بعد والتعليم املفتوح وفق تنفيذ البرامج التعليمية في نظامين التعل

مراقبة دقيقة، تمكننا من تنفيذ البرامج وفق اهدافها ومراقبتها من حاالت 

 التدني او الخروج عن اهدافها الحقيقية. 
o  تقييم البرامج التعليمية املستخدمة في نظامي التعلم عن بعد والتعليم

ص التغذيات املفتوح في ضوء املستجدات الثقافية والاجتماعية واستخال 

 بأول وبصورة مستمرة. 
ُ
 الراجعة من أجل ادخال الاصالحات او التطوير اوال

o  
ً
تطوير اداء اعضاء هيئة التدريس وكذلك شروط قبول الطلبة حرصا

على استمرار مدخالت نوعية في الطلبة واملعلمين، ملا لذلك من اثر على 

 نوعية املخرجات من الطلبة ومستوى اداء املدرسين. 
o ادة النظر في النظام الاداري والفني في نظام التعلم عن بعد والتعليم اع

املفتوح بصورة مستمرة وتخليصها من كل الاعاقات واملناخات التي تعرقل 

 توفير نوعية التعليم للطلبة امللتحقين فيهما. 
o  اخضاع نظام التعلم عن بعد، وكذلك نظام التعليم املفتوح الى اجراءات

تشخيص نقاط القوة والضعف لتعزيز الاولى ومعالجة  التقييم من اجل

الثانية بصورة شاملة وموضوعية لتكون متوازنة مع املستجدات الثقافية 
 والاجتماعية. 

  ضوابط ومعايير الجودة في التعليم إلالكتروني

 .من بعد تصميم املنظومة املتكاملة للتعلمالضابط ألاول: 

 معي ممارسات التعلم من بعد . تقوم تحكم القواعد العامة للتعليم الجا

التي تنوي تقديم برامج دراسية عن طريق التعلم من بعد بتطوير  املؤسسة

يتناسب مع ألاسس املتعارف عليها للتعليم الجامعي ،  وإدارة هذه البرامج بما
  .ومتطلبات هذا النمط غير التقليدي مع ألاخذ في الاعتبار خصوصيات

  تمثل البرامج والدرجات املطروحة عن طريق نظام التعلم عن بعد أحد

الاستراتيجية لتحقيق أهداف املؤسسة التعليمية ، كما يجب أن  املكونات

من بعد بحيث تسهم في تفعيل هذه  تصمم وتطور أنظمة التعلم
  .إلاستراتيجية

  من يجب على املؤسسة التعليمية قبل الشروع في تقديم برامج التعلم

وتجرب أنظمة التدريس وإلادارة للبرامج التي تنوي طرحها  بعد أن تصمم
الحفاظ على املستوى املطلوب من الجودة  وتوفير كافة متطلباتها بغرض

  .والالتزام باملعايير

 تراعي املؤسسة التعليمية القوانين السارية في البلد التي تقدم فيها برامج 
  .التعلم عن بعد

 يزانية املطلوبة لبرامج التعلم من بعد التي تنوي تقديمهاتوفر املؤسسة امل 

ولكامل املدة التي سيقضيها الطالب في دراسة هذه البرامج وبما يحافظ على 
  [1] .الجودة التي تضعها املؤسسة معايير

الجودة في مراحل تصميم  املعايير ألاكاديمية ومعاييرالضابط الثاني: 

 .البرامج واعتمادها ومراجعتها

  تحرص املؤسسة التعليمية على أن تكون املعايير ألاكاديمية للدرجات

لبرامج التعلم عن بعد مكافئة للدرجات التي تمنحها املؤسسة  املمنوحة
 .بالضوابط واملعايير املعتمدة في البلد بالطرق املعتادة وملتزمة

  تحرص املؤسسة على أن تتسم برامج التعلم من بعد ومكوناتها بالتوافق

من بعد   بين أهداف التعلم من جهة واستراتيجيات التدريس الواضح ما
  .وأنماط ومعايير التقويم من جهة أخرى  ومحتوى املادة العلمية

  تحرص املؤسسة التعليمية على أن توفر برامج التعلم من بعد للطالب

 عادلة
ً
ومعقولة للوصول إلى املستويات املطلوبة إلنجاز متطلبات  فرصا

  .التخرج

  تطور املؤسسة التعليمية إجراءات للموافة على برامج التعلم من بعد

التوازن بين القواعد ألاكاديمية للتعليم العالي واملتطلبات  التي تحقق
  .للتعلم من بعد الخاصة للنمط املعتمد

  تتضمن إجراءات املوافقة على برامج التعلم من بعد لدى املؤسسة آلية

  .جيالتحقق الخار  للتقييم أو
  تخضع برامج التعلم من بعد املعتمدة واملطبقة في املؤسسة لعمليات

واملراجعة وإعادة الاعتماد بشكل دوري. وعلى وجه الخصوص  الفحص

العلمية حديثة وذات أهمية وأن يتم  يجب الحرص على أن تظل املواد
والتقييم بناًء على التغذية  تحسين املادة العلمية واستراتيجيات التدريس

 [1] .الراجعة

برامج التعلم من  ضبط الجودة واملعايير في إدارةالضابط الثالث: 

 .بعد

تقوم املؤسسة التعليمية بإدارة تقديم برامج التعلم من بعد باإلسلوب 

  .املعايير ألاكاديمية للدرجة املمنوحة الذي يحقق

  تحرص املؤسسة التعليمية على أن يتم تقديم برامج التعلم من بعد
فرصا عادلة ومعقولة للوصول إلى املستويات املطلوبة  توفر للطالب بحيث

  .إلنجاز متطلبات التخرج

  يمثل التعلم من بعد نشاطا يمارسه جميع املشاركين في النظام بحيث
التقويم واملراجعة والتغذية الراجعة بشكل مستمر  تستخدم نتاجات

 .التقنيات املستخدمةباإلضافة إلى  لتطوير كافة مكونات التعليم والتعلم

[1] 

 .الطالب تطوير ودعمالضابط الرابع: 

  تعطي املؤسسة اهتماما واضحا لتطوير ودعم التعلم الذاتي وتمكين

التحكم في نموهم التعليمي . ولذا يجب على املؤسسة أن  املتعلمين من
لتحقيقها ووسائل للتحقق من بلوغ  تضع أهدافا واقعية وطرقا عملية

  .ألاهداف

 ر املؤسسة املعلومات الكاملة والواضحة للطالب الدارسين من بعد توف
التالية : طبيعة برنامج التعلم من بعد ومتطلباته ، العالقة بين  في املجاالت

والتقييم، التقدم ألاكاديمي وتجميع الساعات املعتمدة  التحصيل وإلانجاز

أن تقدم  وكيفية التفاعل معه . كما يجب ، خصائص نظام التعلم من بعد
القرارات حول دراستهم  هذه املعلومات بحيث تعين الطالب على اتخاذ

  .وتقييم مسارهم الدراس ي حسب معايير واضحة لألداء
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  تتأكد املؤسسة من فعالية املعلومات املقدمة للطالب وتقوم بتعديلها

  .ألامر ذلك كلما اقتض ى
 أعمالهم بما  تحدد املؤسسة الوسائل املناسبة لتواصل الطالب وتقديم

 [1] .الطالب الدارسين من بعد وأن تبلغ الطالب بهذه الوسائل يتالءم مع

 .الطالب تقييمالضابط الخامس: 

  تبين املؤسسة ما يثبت أن طرق التقييم الختامي املستخدمة لبرامج

منايبة لنمط الدراسة ، ولظروف الدراسة بهذا النمط  التعلم من بعد

املؤسسة أن إجراءات التقييم  كما تثبتولطبيعة التقييم املطلوب 
هذه  والتصحيح وإعالن الدرجات تجرى بشكل موثوق ومنظم ، وأن

  .إلاجراءات تلتزم باملعايير ألاكاديمية

  تثبت املؤسسة ما يبين أن التقييم الختامي للبرامج أو مكوناته يقيس

  .إنجاز الطالب للكفايات املوضوعة للبرنامج أو املكون  بشكل مناسب

  يكون التقييم الختامي وتحديد النتائج النهائية للطالب تحت إلاشراف

  .للمؤسسة املباشر
تستخدم املؤسسة التقويم التكويني كجزء من عملية تصميم برنامج 

 .بعد التعلم من

تراجع املؤسسة بشكل منهجي سالمة إجراءات وممارسات التقييم وتقوم 
 [1] .على التغذية الراجعةكلما أقتض ى ألامر ذلك بناًء  بتعديلها

 إستراتيجية التحول الى برامج التعليم الالكتروني

  التحول من التعليم التقليدي الى التعليم الالكتروني البد له ان يتم
بصورة تدريجية وفقا إلستراتيجية محددة ألاهداف. خاصة في املجتمعات 

فالتعليم  التي لم تزل فيها ثقافة استخدام الحاسوب وشبكاته متواضعة،

الالكتروني يحتاج الى بنية أساسية لضمان مرونة التطبيق، ويقصد بالبنية 
ألاساسية أجهزة الحواسيب وشبكات الحاسوب وخطوط الانترنت، فضال 

عن املختبرات التعليمية. وفي مقدم متطلبات برامج التعليم الالكتروني هو 

على حد سواء. شيوع ثقافة الحاسوب بين الكوادر التدريسية والطلبة 

على  مؤسسات التعليم العالييمكن ان نطبق برامج التعليم الالكتروني في 

 [ 6] مراحل وكاآلتي: خمس

 مرحلة تطوير املهارات أوال 
مهارة استخدام الحاسوب في املجاالت العلمية والتعليمية بالجامعات 

صة خا ساتذةبشكل عام، مازالت في حدودها الدنيا على مستوى الطلبة وألا 

في التخصصات إلانسانية. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ان مهارة استخدام 

الحاسوب تساعد على نجاح برامج التعليم الالكتروني بشكل أفضل، على 
اعتبار ان الحاسوب وشبكاته وتطبيقاته يمثل البيئة التشغيلية لبرامج 

تمع الجامعي، التعليم الالكتروني. لذا فان بناء برنامج تثقيفي لعموم املج

يعد مرحلة مهمة وأساسية، كون نجاح برامج التعليم الالكتروني تعتمد 
بشكل رئيس ي على مستوى املهارات والخبرات املتحققة، في مجال استخدام 

سلسلة من  وهنالكبرامج وتطبيقات الحاسوب وشبكات املعلومات. 

على  جتمع الجامعيالخطوات التي من شأنها بناء مرتكزات ثقافية للم
 وكاآلتي : مستوى الطلبة وأألساتذة

 :برنامج تطوير مهارة الطلبة.  5

على املدى البعيد يؤكد الباحث على قضية جوهرية وهي ان القدرة على 

اكتساب مهارة استخدام الحاسوب، يفضل ان تبدأ في سن مبكرة، إذ 

ى أثبتت التجارب العلمية، ان التعلم في مرحلة مبكرة يؤدي في الغالب ال

تنامي املهارة مع تقدم السن. وغالبا ما يكون إلانسان في مرحلة الطفولة، 
شغوف في تعلم ألاشياء الجديدة إذ يشكل الحاسوب اليوم، الجهاز ألاكثر 

سنة، وعليه فان توفير مستلزمات بناء  14الى  1جذبا وإثارة ملن هم في سن 

من مرحلة  ثقافة مجتمعية في مجال استخدام الحاسوب، يجب ان يبدأ
الدراسة الابتدائية صعودا. ومن املهم تشجيع الدولة ملواطنيها على 

استخدام الحاسوب وإلافادة من شبكة الانترنت من خالل توفير أجهزة 

الحواسيب بأسعار مدعومة فضال عن تجهيز املدارس الابتدائية 
بمختبرات حاسوب. وبإعداد مناسبة، ولضمان الاستخدام ألامثل   صعودا

في مجال الحاسوب. اما على  ا البد من تهيئة كوادر تدريسية متخصصة له

ركز على تطبيق برامج التعليم الالكتروني في راسة تاملدى القريب ولكون ال
لسلة من مرحلة الدراسة الجامعية ، فمن الضروري التأكيد على س

ضرورية لتطوير مهارات الطلبة في مجال استخدام الحاسوب الخطوات ال

 تي:وكاآل
  توفير مختبر حاسوب مجهز بشكل كامل في كل قسم تدريس ي بغض النظر

 عن التخصص.

   استمرار تدريس مادة الحاسوب من املرحلة ألاولى وحتى املرحلة الرابعة
ملختلف التخصصات العلمية وإلانسانية . مع التأكيد على الجوانب 

 التطبيقية التي تخدم التخصص في التدريس.

   ن املنهج الدراس ي املقترح في املراحل الدراسية كافة موجه مراعاة ان يكو

والتي يمكن تطوير   نحو النظم والتطبيقات والبرامج شائعة الاستخدام،
مهارات الطلبة في استخدام الحاسوب من خالل تعلمها. فضال عن تطوير 

 معلومات الطلبة في مجال استخدام الانترنت.

   نت في كل كلية، على ان تكون مجانية تامين خدمة الاتصال بشبكة الانتر
 .فقط وموجهه لإلغراض العلمية والتعليمية

  فرعي خاص بكل قسم *توجيه ألاقسام كافة الى أهمية إنشاء منتدى

ضمن منتدى عام للجامعة، يستخدم إلغراض تعليمية وعلمية، ويؤمن 
الاتصال التفاعلي بين الطلبة بعضهم ببعض ومع ألاساتذة. ويمكن الافادة 

منه في نشر املعلومات والتوجيهات وإلاعالنات التي تنظم عالقة القسم 

 بالطلبة.
   من املهم ان يكون لكل قسم تدريس ي موقع خاص به مرتبط باملوقع

الرسمي للجامعة تنشر به معلومات القسم والتعريف باملناهج التدريسية. 

وإعطاء معلومات عن الهيئة التدريسية. او أي معلومات أخرى يجدها 
القسم ضرورية، وهذه املواقع يمكن ان تؤمن روابط للمواقع الشخصية 

الهيئة التدريسية. لتكون مرشحة لنشر برامجهم الشخصية في ألعضاء 

 [6] مجال التعليم الالكتروني.
الهدف من هذه إلاجراءات عموما هو جذب اهتمام الطلبة نحو استخدام 

الانترنت لغرض إكسابهم املهارة الالزمة للتفاعل مع الخدمات املقدمة لهم 

املستقبلية. ومن املهم إشراك  وتهيئتهم الستيعاب برامج التعليم الالكتروني

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=455:2011-08-11-22-13-08&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61#_ftn7
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لجهود ملنحهم شعور املشاركة والتفاعل مع جميع هذه االطلبة في هذه 

 [6] الخدمات.

 :ساتذةبرامج تطوير مهارة ألا  . 0

 هو: قد يكون برنامج تثقيف ألاساتذة اكثر تعقيدا، والسبب في ذلك

 يم وجود شعور سلبي مسبق لدى العديد من ألاساتذة نحو برامج التعل
الالكتروني، ناتج عن إلاحساس بان هذه البرامج قد تؤدي الى تغير في موازين 

الكفاءة العلمية ملصلحة أصحاب املهارة في استخدام الحاسوب على 
حساب ألاساتذة ألاقل مهارة. علما ان مهارة استخدام الحاسوب وتطبيقاته 

ب العلمية غالبا ما تكون أعلى عند ألاساتذة صغار السن وأصحاب ألالقا

ألاولية )مدرس مساعد، مدرس( وبدرجة اقل عند أصحاب ألالقاب العلمية 

 )أستاذ، وأستاذ مساعد(. مع وجود فوارق نسبية بسيطة في هذه املعادلة.

   من جانب آخر فان التعود وألالفة مع النظم التقليدية في التعليم قد

  تغيير.تؤدي الى تنامي الشعور لدى البعض الى مستوى مقاومة ال
لذا فان واحدة من أهم أهداف برنامج التثقيف، يجب ان يكون موجه نحو 

إحداث تغيير حقيقي في القناعات العامة لدى ألاساتذة بأهمية برامج 

التعليم الالكتروني، والتأكيد على ان املكانة العلمية لألستاذ تعد عامل 
مقرر الدراس ي هي نجاح لبرامج التعليم الالكتروني كون املادة العلمية لل

 [6] .ية ضمن املنظومة الكلية للبرنامجالحلقة ألاكثر أهم

 ثانيا: مرحلة الحقائب التعليمية
   املفهوم العام للحقائب التعليمية يصفها بأنها مجموعة من ألاجهزة 

وألادوات واملواد والوسائل التعليمية التي تخدم مجموعة متماثلة من 

جية، يتم حفظها بشكل آمن ومناسب داخل املنهجية وغير املنه ألانشطة
حقيبة سهلة الحمل والنقل ما أمكن، بحيث يتم تصنيف ما بداخلها 

بشكل يمكن الوصول إلى أي قطعةبيسر وسهولة. و تعد هذه الحقائب نظام 

مع ألاخذ بنظر الاعتبار  يتم التركيز فيه على املتعلم،  متكامل للتعلم الذاتي
علمين ويتم فيها التركيز على ألاهداف التعليمية الفروق الفردية بين املت

والسلوكية والاختبارات، وتطبيق وسائل متنوعة يختار منها الطالب ما يكون 

نشطا وفعاال فيه خالل عملية التعلم. وغالبا ما كانت هذه الحقائب تعتمد 

على التسجيالت الصوتية والصورية والوسائل إلايضاحية، فضال عن 
ية. ومع انتشار تقنية الاقراص املدمجة، وتطور برامجيات الكتيبات الورق

الحاسوب، أخذت هذه الحقائب شكال أخر، إذ أصبح باإلمكان جمع مواد 

الحقيبة التعليمية في قرص مدمج واحد مستفيدة من السعة الخزنية 

الكبيرة للقرص املدمج في املراحل ألاولى، وألاقراص 

الحقا. لقد انتشر استخدام Digital Video Disc (DVD) الرقمية   الفيديوية

هذا النموذج من الحقائب التعليمية في برامج التعليم عن بعد، إال ان 
الكثير من الجامعات شجعت ألاساتذة الى بناء حقائب تعليمية خاصة بهم 

لتكون عامل مساعد للطالب للحصول على املعلومات   في موادهم الدراسية

ام الرسمي، خاصة في املناطق النائية او ومراجعة الدروس خارج الدو 
املناطق التي تشهد نزاعات مسلحة او حروب أهلية تعيق الجامعات من 

  [6]أداء مهمتها بالشكل ألامثل. 

 مرحلة الاتاحة الجزئية ثالثا
  مفهوم الاتاحة الجزئية هي عملية موجه الى نشر جزء من محتويات

ه على شبكة الانترنت في مواقع املقرر الدراس ي، خاصة الجانب النظري من

تتيح النشر املجاني ويتم توجيه الطلبة الى البحث عنها باستخدام خالل 

محركات البحث، فضال عن ذلك يمكن نشر او تحقيق روابط الى نصوص 
ومقاالت تدعم املنهج الدراس ي في تخصص ألاستاذ، على ان يكون الهدف 

رة البحث عن املعلومات أوال، الرئيس ي في هذه املرحلة إكساب الطالب مها
والتعود على قراءة النصوص الرقمية، فضال عن جوانب تتبع الروابط 
والتحميل والطباعة.. الخ. وفي جانب التدريس ي يمكن ان تسهم هذه املرحلة 

في تطوير مهارته على تحميل امللفات الى شبكة الانترنت وتصميم الصفحات 

لخدمات املقدمة من خالل بعض وإنشاء الروابط والتعرف على بعض ا
املواقع التي تتيح له نشر وإتاحة نتاجه الفكري للتواصل مع نظرائه في 

التخصص. وهذه املرحلة قد ال تخدم برامج التعليم الالكتروني بشكل 

 [6] مباشر الى ان لها فائدة كبيرة في تطوير املهارات.

 مرحلة املواقع الشخصيةرابعا 

في مجال التعليم الالكتروني، يعتمد على املواقع  الاتجاه السائد اليوم  .1

الشخصية لألساتذة والتي يتم نشرها على شبكة الانترنت بشكل شخص ي، 

او من خالل خطة موجهة للقسم الدراس ي الذي يتيح لكل أستاذ مساحة 
محددة من املساحة الكلية ملوقع القسم ليقوم في استثمارها في مجال 

تؤمن روابط الى تلك املواقع، بمعنى ان يكون املوقع التعليم الالكتروني، ثم 

الرسمي للقسم هو البوابة الى املواقع الشخصية لألساتذة. وبغض النظر 

ان املواقع الشخصية املوجهة ألغراض  ةرى الباحثتعن الطريقة املتبعة، 

 [6]التعليم الالكتروني يجب ان يكون لها مواصفات فنية خاصة

 :الرسميةمرحلة املواقع خامسا 
املراحل السابقة ستكون الجامعات مهيأة عمليا لتطبيق برامج التعليم  بعد

يعة الالكتروني على مستوى الجامعة ككل، بفوارق نسبية قد تفرضها طب

التطبيق يجب ان يتم بشكل تدريجي بمعنى  و التخصصات الدراسية فيها. 

عميم التجربة ان يتم اختيار مرحلة دراسية او قسم دراسية معيين، قبل ت

على عموم الجامعة، والهدف من هذه العملية هو إلعطاء الفرصة لتقيم 
التجربة ومعالجة أي إخفاقات قد تظهر عند التطبيق ثم التوسع الى مرحلة 

دراسية أخرى او قسم دراس ي أخر انتهاًء بالجامعة ككل. وفي هذه املرحلة 

سية للدخول الى برامج ستكون املواقع الرسمية للجامعة هي البوابة الرئي

 الالكتروني وحسب نقاط النفاذ بالتسلسل ألاتي:التعليم 
املوقع الرسمي للجامعة  وجود رابط في الصفحة الرئيسية ) التعليم  -1

 الالكتروني(.

رابط التعليم الالكتروني يحيلك الى مجموعة من الخيارات مثل تحديد  -0
ائمة بأسماء ألاقسام التدريسية الكلية وعند اختيار اسم الكلية يتم فتح ق

 فيها.
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عند اختيار القسم الدراس ي تظهر قائمة فرعية تطلب اختيار املرحلة . 3

الدراسية. وبعد اختيار املرحلة الدراسية تظهر قائمة باملقررات الدراسية 
 املطلوب. ليقوم الطالب باختيار املقرر 

وس والتي يختار منها بعد اختيار املقرر الدراس ي يحصل الطالب على الدر  -4

خاصة مع كل درس  أيقوناتتتوفر  أنالدرس املناسب وبالتأكيد يجب 
التعرف  أو مصادر معلومات مساندة  إلىالانتقال  أو مخصصة لتنفيذ اختبار 

 [6]على ألاسئلة املرشحة

 لنتائجا
برامج التعليم الالكتروني لن تكون على املدى الزمني القريب بديال عن   .1

سائدة في التعليم الجامعي بل مكمل لها، ويمكن إلافادة من ألاساليب ال

هذه البرامج في إحداث تأثير ايجابي بمستوى مهارات التعلم عند الطالب 

 ومستوى مهارات التعليم عند ألاستاذ.

التطبيق املرحلي يعد عامل نجاح لتطبيق برامج التعليم الالكتروني في   .0

تكون البداية في التخصصات مؤسسات التعليم العالي، خاصة عندما 
 .الحواسبالعلمية التي لها عالقة باستخدام 

تطوير املكتبات التقليدية باتجاه املكتبات الرقمية يعد عامل مساعد   .3

على نجاح تجارب التعليم الالكتروني، كونها توفر بيئة رقمية ساندة 
 ملفردات املقررات الدراسية.

رضها في الدراسة سيوفر الكثير من اعتماد املعايير العاملية التي تم ع  .4

 الجهد والوقت وسيحقق بداية صحيحة لتطبيق برامج التعليم الالكتروني.
على املستوى العالمي لم تحدث أي اثأر سلبية لبرامج التعليم الالكتروني   .1

عند التطبيق مع إلاقرار بوجود بعض التجارب التي لم يكتب لها النجاح 

املعلومات في الدول التي  لتكنولوجيانبسبب ضعف البنية ألاساسية 

 طبقت فيها.
إلاقرار بان التوجه نحو برامج التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم  .6

العالي ناتج عن الرغبة في تطوير العملية التعليمية املتعثرة. وهذه البرامج 

 تقدما حلوال للكثير من املشاكل التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي.

 توصياتال
لضمان نجاح تطبيق برامج التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي 

 نقدم التوصيات آلاتية:
على تطوير مهاراتهم في استخدام الحاسوب و شبكة  ساتذةحث ألا  -1

 منها في العملية التعليمية. إلافادةالانترنت خاصة في مجال 

من التقنيات  إلافادة على مؤسسات التعليم العالي أألساتذةتشجيع  -0

خاصة لهم لتحفيزهم  امتيازاالحديثة واستثمارها في مجال التعليم، ومنح 

 على هذا الاتجاه.

تامين نفاذ سريع لالنترنت وبكلف  مؤسسات التعليم العالي إلىدعوة  -3
مادية معقولة لألساتذة والطلبة. والتشجيع على تنمية الثقافة املجتمعية 

 .ترنتباستخدام شبكة الان

أهمية بناء املواقع الرسمية على الانترنت على مستوى  إلىالدعوة  -4
ألاقسام والكليات والجامعات والتي ينمكن استثمارها مستقبال في برامج 

 التعليم الالكتروني.

تشجيع ألاساتذة على نشر مواقع شخصية لهم على الانترنت، وتقديم  -6

بعض املواقع التي تقدم مساحات  من إلافادة أوالتسهيالت الالزمة لذلك، 
رقمية مجانية مثل املدونات ونخص بالذكر خدمات مدونات مكتوب 

 ومدونات جيران.

 واملراجعاملصادر قائمة 

باته، [ سعاد محمد السيد , 1] 
َّ
ره، ُمتطل التعليم عن ُبعد )مفهومه، تطوُّ

 https://www.edutrapedia.com  0229 الحاجة إليه، شروط نجاحه 

 02/7/0216تاريخ الاطالع    موسوعة التعليم والتدريب على الرابططبيقه , وت

 متاح على املوقع السيد املعداوى ,  كتاب التعليم الالكتروني,[ 0]

https://www.alarabimag.com/books ,1/11/0216 - إلاطالعتاريخ 

1/3/0218 

دكتور محمد الحنجوري , جذور التعليم التقليدي وامكانيات التعليم  [3]

وني  العدد الالكتروني , املجلة الالكترونية ملركز التميز والتعليم الالكتر

, تاريخ الاطالع  02/0/0214تاريخ النشر   https:// iugaza.edu.ps الرابع,
 م3/3/0217

[ د.الخوالدددددة ,ضددددبط الجددددودة فددددي التعلدددديم الالكترونددددي, متدددداح علددددى الددددرابط 4] 
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ة تطبيددق بددرامج التعلدديم الالكترونددي فددي إسددتراتيجي ,د.طددالل ندداظم الزهيددري [ 6]
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