
 

 
1 

 

 ........  نحو قانون – حسانإ 3-1صفحات  للعلوم اإلنسانية كلية الكوت الجامعةمجلة 

 

 

 

 ينظم عمله ويحقق أغراضه  (التعليم عن بعد)قانون نحو 

 

 سعيد الحديثي د. إحسان عمر محمد ا.

 جامعة بغداد -كلية التربية للبنات  - قسم العلوم التربوية والنفسية

 ( 10001) الرمز البريدي - بغداد -  جمهورية العراق

Ihsan_72@coeduw.uobaghdad.edu.iq 

 

 

 

 المستخلص

م العمل الدراسي في التعليم العام والجامعي، واكتساب الموثوقيةةة بهةةلا الةةنم  مةةن يتهدف الدراسة الى تشريع قانون )التعليم عن بعد( من أجل تنظ

، بةةل جاة ةةة كورونةةامن منطلق أن العالم لن يعود الى مةةا كةةان عليةةل ال ةةا  قويعطي الشرعية لالعتراف بمخرجات هلا النوع من التعليم  التعليم،  

 عها في مجاالت ال ياة كلها، ومن ذلك التعليم.والمواءمة موعليل البد من االستجابة للتغييرات ال اصلة 

  قانون ، التعليم عن بعد: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study aims to legislate the law (distance learning) in order to organize academic work in public and 

university learning, achieve the reliability with this type of learning, and give legitimacy to accept the outputs 

of this type of learning as the world will not return to what it was before the Corona pandemic. Accordingly, it 
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is necessary to respond and adapt to the changes that take place in all areas of life, and the education as one of 

these areas. 

Keywords: law, distance learning. 

 

 مشكلةتقديم ال .1

ابرزهةةا   2020شهدت الساحة العراقية مجموعة من االحداث مطلع  

 المطالبةةةالعديةةد مةةن الم افظةةات العراقيةةة  التظةةاهرات التةةي عمةة 

بم اربةةة الفسةةاد االدراي والمةةالي فةةي مدسسةةات الدولةةة وت سةةين 

الخدمات واالرتقاء بالواقع االقتصادي للبلد، ومن أبةةرز المشةةاركين 

ي العديةةةد مةةةن طلبةةةة المةةةدارا والجامعةةةات فتوقفةةة  الدراسةةةة فةةة 

ضغ  على لالمهمة ل  ساليبألاحد االم افظات العراقية باعتبار ذلك  

 ال كومة ومجلس النواب لتغير مساراتها ن و االصالح والتغيير.

يكن ومما زاد الطين بلة انتشار وباء كورونا الخطير في العالم، ولم  

بةةللك الوبةةاء، ممةةا جعةةل ال يةةاة  تةةرثر  العراق بمعز  عن العالم فةةي  

ليُضةةي ث ثقةةالع وأعبةةاء فةةوقث والعراق أمام ت ٍد لم يكن في ال سةةبان،  

 أعباةِِل. 

 دفع باص اب القرار في وزارتي التربية والتعليم العاليان ذلك كلل  

واسةةتعما  وسةةاةل الةةى اعتمةةاد التعلةةيم عةةن بعةةد  والب ةةا العلمةةي

ان هةةلا الخطةةوة اال  التواصةةل االجتمةةاعي المختلفةةة فةةي التةةدريس،

النوع من   كون العراق ال يعترف اصال بهلا  ،اخر  ايضا شكل  عبئا

مةةدق قانونيةةة   الى اثارة التسةةا   حةةو ، وهلا يدعو  التعليم من جهة

متطلبات ت قيقل ونجاحةةل ال تتةةوافر ، وان  هلا التعليم واالعتراف بل

عدم تةةوافر البنةةى باب عديدة واحدة منها واهمها  السمن جهة اخرق  

 .  ة خدمات االنترني  في عموم البلدرداءت تية لل وال

 (المبرراتتحليل المشكلة واألسباب الموجبة ) .2

جديدة على مجتمعنا اللي اعتاد   عن بعدإن تجربة التعليم  

هناك العديد مةةن األسةةباب النظام التقليدي في التدريس، ومن ثم فان  

التعلةةيم العةةالي و  التربيةةة  تتبنةةى لجنتةةا  أنأو المبةةررات فةةي  الموجبة  

تشةةريع قةةانون للتعلةةيم   فةةي مجلةةس النةةواب العراقةةيوالب ا العلمي  

 يرتي:  في العراق منها ما ياالفتراض االلكتروني

 .عدم االستقرار االمني والمجتمعي في العراق -2-1

   .االعداد الكبيرة للمهجرين داخل العراق وخارجل -2-2

 .التدريس واساليبلالتقدم ال اصل في ميدان طراةق   -2-3

العةةالم دو  دها هشةة لتةةي تالظةةروف البيئيةةة والصةة ية ا -2-4

 العراق.منها و

ي العةةراق ن ةةو توجل التعليم العةةالي والب ةةا العلمةةي فةة  -2-5

إذ تةةم تشةةكيل اللجنةةة العليةةا للتعلةةيم التعليم االلكترونةةي،  

اإللكتروني بمركز وزارة التعلةةيم العةةالي برأسةةة وكيةةل 

تتةةةولى وضةةةع  ،الةةةوزارة لشةةةدون الب ةةةا العلمةةةي

استراتيجية للتعليم اإللكتروني على مسةةتوق الجامعةةات 

 العراقية. 

تفعيل مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية في الهيئةةة  -2-6

ع للتعلةةيم  ،العراقية لل اسبات والمعلوماتية ليكون أنموذجا

 .اإللكتروني

 

 استراتيجيات التعامل مع المشكلة: ينبغي ما يأتي:  .3

 بةةلال شةةك أن ت سةةين التعلةةيم واالرتقةةاء  :قرررار سياسرري -3-1

المسةةتويات ليصةةار إلةةى   اعلىيستلزم قرارا سياسيا على  

تطبيقل على ارض الواقع ونقلل من النظريات العامة إلةةى 

الممارسة الفعلية، بل ي تاج إلى إجماع عدد من الخبةةراء 

النفس من السياسيين والتربويين والناشطين في حقل علم  

 التدريس.  واالجتماع وطراةق

النظةةر إلةةى عةةن طريةةق  االسرتعداد لمواجةرة المسرتقبل: -3-2

عناصةةر عمليةةة التعلةةيم والةةتعلم لمعرفةةة مةةدق القةةدرة 

متطلبةةات واالسةةتعداد فةةي مواجهةةة المسةةتقبل، فةةي  ةةل 

القرن ال ادي والعشرين اللي دخل علينةةا بلقلةةل فةةي  ةةل 

ال داثةةة مةةن تطورات علمية وأسةةاليب تربويةةة  ايةةة فةةي 

فيةةةةروا كورونةةةةا ناحيةةةةة، وت ةةةةدي انتشةةةةار وبةةةةاء 

فةةي معظةةم  2020مطلع العام   (COVID-19)المستجد

مةةن ناحيةةة اخةةرق، الةةلي فةةرض هةةو االخةةر دو  العةةالم 

لجامعات والب ا ت ديات جعل  العالم يغادر المدارا وا

 .ةل مناسبة الكما  العام الدراسيعن بدا
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التعلةةيم ): ومن ذلةةك    استعمال التقانة وتكنولوجيا التعليم -3-3

التةةي المهمةةة  والوسةةاةل    االسةةاليباللي يعد من    عن بعد(

تدعم عمليةةة التعلةةيم والةةتعلم، وتجعةةل مةةن التعلةةيم ميةةدانا 

نظةةام  فهةةومهمةةا لدبةةداع وتنميةةة المهةةارات والتفاعةةل، 

تعليمةةي تفةةاعلي يقةةدم للمةةتعلم باسةةتعما  تكنولوجيةةات 

المعلومات واالتصا ، ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية 

متكاملة تعرض المقررات الدراسية كافةةة عبةةر الشةةبكات 

كترونيةةة، ويةةوفر سةةبل التوجيةةل واإلرشةةاد وتنظةةيم اإلل

االختبةةةارات، فضةةةالع عةةةن إدارة المصةةةادر والعمليةةةات 

 وتقويمها.

 

أهميتةررا لاررناق القرررار مررن البرلمررانيين ودورهررم  رري حررل  .4

 :المشكلة

احرد انظمرة التعلريم  ري   عن بعدان تشريع قانون يجعل من التعليم  

 :ان البرلمانيين قد ساهموا  ي  ايالعراق، 

مغادرة التعليم التقليدي والشروع ببنةةاء منظومةةة تربويةةة  -4-1

تعليميةةة تتخةةل مةةن التطةةور ال اصةةل فةةي مجةةا  التقانةةة 

وتكنولوجيا التعليم منطلقةةا للتغيةةر، وتركيةةد أهميةةة التعلةةيم 

والسيما فةةي األزمةةات،   ،عن بعد من أجل استدامة التعليم

عةةةداد والتةةةدريب فةةةي وإدراجةةةل ضةةةمن مقةةةررات اإل

 المدسسات الخاصة بللك .

إعطاء الب ا العلمي مكانتل وتوفير متطلبات نجاحل مةةن  -4-2

رصد االموا  وتوفير المختبةةرات ومسةةتلزماتها، وتركيةةد 

أهمية البعلات والزماالت الدراسية على وفق المتغيةةرات 

ومنها التعليم عةةن بعةةد   للبلد  التعلمية  والمتطلبات التعليمية

لبرامج والمنصات التعليمية المخختلفة والتدريب وايجاد ا

 .عليها

 : نتائج الدراسةالخاتمة

ي تةةاج تطبيق نظام التعليم عن بعد  فةةي المةةدارا او الجامعةةات  ان  

وقةةانون يعطةةي الشةةرعية   ادارتل وتطبيقل،تعليمات واض ة في  الى  

لالعتراف بمخرجات هلا النوع من التعلةةيم، واال فةةان االقبةةا  علةةى 

استعمالل في التدريس سيبقى م دودا ودون مستوق الطمةةوح، ومةةن 

أجل ان يرخل التعليم االلكتروني دورا ال قيقي في معالجة االزمةةات 

د كةةان والبةة   ي الليومنها المجتمع العراق  ،التي تعص  بالمجتمعات

جودة التعليم معايير  ، ويُسهم في ت قيق  تشريع قانون ينظم عمللمن  

 ورصانتل.
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