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Aabstract 

This research paper reviews a set of elements related to e-learning: 

a- Defining e-learning: a set of definitions. 

b- International experiences in e-learning (USA, Japan, Turkey, Malaysia) 

c- Arab experiences in e-learning (Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt, Jordan). 
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d- Challenges facing e-learning: technical, financial, human, and social ... 

Key words: e-learning - digital education - international experiences - Arab experiences - challenges. 

 

تقديم المحتوى التعليمي مع مااا يتناامنه ماان  ااروحات وتمااارين  -

وتفاعالت ومتابعة بصورة جزئية أو كلية في الفصااا الدراسااي، أو 

عن بعد بواسااطة وسااائا االتصااال الحديثااة ماان حاسااوب و نترناا  

 وبرامج وتطبيقات  لكترونية.

  مقدمة:

خلف  الثورة التكنولوجية وثورة اإلعالم واالتصال حاجة ماسة  لى 

ويساااهم فااي   ،أسلوب جديد للتعلاايم والااتعلم، يواكااو التطااور التقنااي

 . كال ومنمونا ميةيتطوير العملية التعليمية التعل

 تجارب دولية وعربية :التعليم اإللكتروني -2
 ،ظهر التعلاايم االلكترونااي كوساايلة للتعلاايم والااتعلم  ،في هذا السياق 

تقااوم علااى اسااتلدام التقنيااات الحديثااة ماان حاسااوب و نترناا  ومااا 

يتصا بهما من أدوات كفيلة بتوصيا العلوم والمعارف  لااى المااتعلم 

 .ة وفي أقصر وق  وأقا جهد ممكنفي ظروف تواصلية جيد

الناجحااة فااي  دوليةالتجارب ال هناك العديد من تجارب دولية: -2.1

وهااي:   لكننااا سنقتصاار علااى أربااع نماااذج  ،مجا التعليم اإللكتروني

، التجربااة الماليزيااة، التجربااة يابانيااة، التجربااة الةالتجربة األمريكي

 التركية.
 تعريف التعليم اإللكتروني: -1

التجربااة األمريكيااة ماان أهاام تعتباار  التجربةةة ارمريكيةةة: -2.1.1

التجارب الدولية في مجال التعلاايم اإللكترونااي وخاصااة فااي التعلاايم 

خطوط الشاابكة   طول  الجامعي، حيث تمتد الجامعات األمريكية على

نجليزيااةا التااي ا واعتمادها علااى اللغااة اإل، بسبو كثرتهلكترونيةاإل

 80%وتستحوذ علااى مااا يقااارب ،تعد أكثر اللغات انتشارا في العالم

 .العالمي من البحث العلمي

 لى التعليم اإللكتروني على أنه نوع من التعلاايم ا الااتعلم الااذي  ينظر

يعتمد فيه المعلم والمااتعلم علااى الوسااائت اإللكترونيااة فااي االتصااال 

 ، واكتساب المهارات.واستقبال المعلومات

اإللكترونااي بكونااه طريقااة  بداعيااة لتقااديم بي ااة كمااا يعاارف التعلاايم 

ومصااممة مساابقا بشااكا جيااد  ،حااول المتعلمااين ةتفاعليااة متمركااز

باسااتعمال خصااائ   ،وفااي أي مكااان و مااان ،وميساار لكااا فاارد

والتقنيات الرقمية بالتطابق مع التصميم التعليمي   اإلنترن ومصادر  

 المناسو لبي ة التعلم المفتوحة والمرنة والمو عة.

نظااام الوحاادات الدراسااية المعتماادة فااي الواليااات المتحاادة   ن   

، حيااث تساام  يتألف من مجموعة من الوحدات الدراسااية مريكيةاأل

الدراسااة فااي الجامعااة اإللكترونيااة للطااالب ماان  نجااا  الوحاادات 

ح اوتتاار ذ  ،  الطالااوظروف  الزمنية المناسبة لالمطلوبة خالل المدة  

 بين سنتين وعشر سنوات.

 من بينها: ،أخرى  للتعليم اإللكتروني اتريفوهناك تع  

تقديم المادة الدراسية )المحتااوى الدراسااي( للمااتعلم عباار ملتلااف   -

ن الجامعات األمريكية ال تقتصر خدماتها على تلااريج دفعااات أكما   لكترونية.الوسائت والوسائا اإل

د ماان جدياادة ماان حاااملي الباااكلوريوة )اإلجااا ة(، بااا تقاادم العدياا 

(، والدورات التدريبيااة التااي الدكتوراه  -الدراسات العليا )الماجستير

الدارسين في المجاالت المهنية، كمااا تقاادم تستهدف تطوير مهارات  

مدينة حكومية في  حيث نجد مثال كلية    .بعض الشهادات والدبلومات

 (Associate Degreتقاادم  ااهادة متوسااطة )فاألمريكية  سيتايل

 ويستطيع الدارة الحصولوحدة دراسية معتمدة،   60تقدر بحوالي

ات الدراسااية االكتفاء بتجميع عاادد ماان الوحااد على  هادة محددة أو

الدراسااة الجامعيااة ماان جامعااة  فااي اسااتكمالالمعتماادة السااتلدامها 

 Nore South)  اامال الجنااوب بينمااا تقاادم جامعااة أخاارى،

يااة متكاملااة، تقااوم علااى الشاابكات تعلاايم يعتمااد علااى بي ااة الكترون -

التااي تاادمج الاان  بالصااوت  الكترونيااة والباارامج والتطبيقاااتاإل

والصااورة، وتقاادم  مكانيااة  لناااء المعلومااات ماان خااالل الااروابت 

 لكترونية.اإل

اسااتلدام تكنولوجيااا اإلعااالم واالتصااال الحديثااة ماان حاسااوب  -

من صوت وصورة ورسومات وطرق   ،و بكاته ووسائطه المتعددة

بحث ومكتبات وبوابات الكترونية سواء كااان ذلاا  عاان بعااد أو فااي 

 صول الدراسية.الف
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ة برنااامج الماجسااتير فااي علااوم الحاسااوب وأنظمااة اإلدارة  الجامعاا 

، كمااا تقاادم طالااو 800وعلوم الصااحة وعلاام الاانفك... ألكثاار ماان 

 برامج الدكتوراه.

University)  األمريكياااة  اااهادات علياااا  واليةةةة رلوريةةةدافاااي

 أمافي ميادين أخرى،  والدكتوراه( في علوم الحاسوب    -)الماجستير

تقاادم  (The University Of Mimesotu) ميموسااوتا جامعااة

دورات تاادريو المعلمااين  فنال عاانلير أكاديمية، دورات تدريبية  

تقاادم  في حين على استلدام الحاسوب في تصميم المناهج الدراسية.

دورات فااي  (Atnabascar University) أتناباسااكار جامعااة

تااوفير مجموعااة ماان  ماان خااالل م1996 دارة األعمااال منااذ عااام 

 .اإلنترن على  الدورات والبرامج

جامعااة تقاادم مجموعااة ماان الباارامج هااي جامعةةة ويوةةتورد:  -

: التصااميم، فااي المجاااالت االتيااة البكااالوريوةاألكاديميااة وتماان  

 مج ودوراتكمااا تقاادم بااراتقنيااات المعلومااات، و دارة األعمااال، و

فااي اكتساااب مهااارات جدياادة ماان خااالل الفيااديو للعمال والاارالبين  

المسااموع والمرئااي لعاارض المحالاارات التااي تكااون فااي متناااول 

 ، منها:األمريكية ةاإللكترونيأخرى للجامعات وهناك نماذج  الطلبة في الوق  المناسو لهم.

علميااة أنجاازت ساانة  أكدت دراسااة المدارس االبتدائية والثانوية: -

والثانوي في أمريكااا  من مدارة التعليم االبتدائي  80%أنم،  1993

فقااد أصاابح  الحواساايو حاسوب لكا تسعة طالب، أمااا ا ن    لديها

 .  100%بنسبةوالثانويات متوفرة في جميع المدارة  

وقد حصاال  هااذه الجامعااة علااى جااوائز  :جامعة داكوتا الجنوبية -

بالتعليم اإللكتروني من مجالك األوصااياء، يبلااب طالبهااا   االعتراف

جامعااة التعلاايم اإللكترونااي تقاادم هااذه الو ألف طالااو،  25أكثر من 

تطاااوير األ ااالال الاااذين يريااادون ون،العماااال والموظفي:لف ات

الطالب الااذين ال يسااتطيعون الحنااور وأفااراد الجااي ،و  مهاراتهم،

 للجامعات التقليدية.
ماان أجااا تطبيااق منهجيااة  األمريكيااةالواليااات المتحاادة لقااد عملاا  

وتاادريو المعلمااين  ،وتوظيفهااا فااي مدارسااها ،اإللكتروناايالتعلاايم 

وتوفير البي ة التحتية اللاصااة   ،لمساعدة  مالئهم ومساعدة الطالب

 نترن  وبرامج تعليمية. بالعملية من حواسيو و بكة 

من  م1986تقدم هذه الجامعة التعليم عن بعد منذ  :جامعة روجةر   -

تااتم االمتحانااات عباار و  من سنتين  لااى أربااع ساانوات،  خالل برامج

 . اإلنترن 
م عاان ملطاات تطااوير التعلاايم بهاادف 1996وقد أعلن  أمريكا سنة  

خطااة تكنولوجيااا التعلاايم "االستفادة من التقنية فااي التعلاايم يساامى ب

 "1999الوطنية 

وحصل  م 1931وقد تأسس  هذه الجامعة عام  جامعة نيويورك: -

وقدم    MSACSعلى االعتراف من المجلك التعليمي األمريكي  

 م.1992سنة لكتروني أول برنامج للتعليم اإل
 (Plan Education Technology National The 

باارامج علميااة   On Lineانترناا وتقاادم الجامعااة عباار  اابكة اإل ، ومن المشاريع الرائدة أينا:( 1999

 عدد من الدورات المعتمدة، مثا:  فنال عن
الستلدام حواسيو بالغة القااوة تااتم تغااذيتها   Platoمشروع بالتو    -

 Information) فاااااي تكنولوجياااااا المعلاااااوات دبلاااااوم - بالبرمجيات التعليمية.

Technology ) ساعة معتمدة. 16خالل 
 الذي يتنمن  بكة واسعة من الحواسيو.  Meccمشروع   -

 Management)فاااي نظاااام ومراقباااة اإلدارة  ماجساااتيرال -

Control and Syste)  ساعة معتمدة. 36خالل 
مشروع الشبكة المدرسية فااي فالديلفيااا: ويتناامن برمجيااات ماان   -

  عداد المعلمين.

الجامعااات الرائاادة فااي  تعتبر ماان جامعة نورا الجنوبية الشرقية: -

  بللق قاعات الاادروة اإللكترونيااة، التي قام  االواليات األمريكية

الستنافة الفصول االفترالااية   نظام يونكسوهي أول من استلدم  

م 1977ساانة    مجلةة رةورين د داسةيوعلى اإلنترن ، حيث صنفتها  

وتقاادم   ت اإللكترونيااة العشاارين فااي العااالم،  كإحدى أفنا الجامعااا

جامعااة تشااتغا  12الااذي يتااألف ماان   Conduitمشروع  اابكة  -

 كمنظومة بهدف تطوير وتو يع البرمجيات التعليمية.

، ال يتلاارج الطالااو ماان المرحلااة Michiganوفي والية متشيغن  

األقا من خالل   فيسيا واحدا  اا درالثانوية  ال  ذا أكما بنجاح  مساق
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، بينمااا بلغاا  نساابة الفصااول 90% لااى 1999ساانة  باالنترناا 

 ،Smart schools، حيث سمي  بالمدارة الذكية 45%الدراسية

تم تدريو المعلمين على مفهوم المدرسة الذكية واللطاات الكفيلااة ي  ذ

 نحاء البالد.أكا على  تعميمها بتحقيقها و

وا فااي ، كما ال يرخ  بالتدريك  ال للااذين  نجحاا التعليم اإللكتروني

تناام أكثاار  ن جامعااة متشاايغنأ فنااال عاان. اإلنترناا اختبار على 

 مساقا تعليميا من خالل التعليم اإللكتروني.  8000من

تعليمية تقدم برامج علمية من  مؤسسة  2000منكثر أكما أن هناك 

عمل  الدولة علااى رباات جميااع الاادارة والجامعااات الماليزيااة وقد   خالل التعليم اإللكتروني.

بعمود فقااري ماان  اابكة األلياااف البصاارية التااي تساام  بنقااا حاازم 

 المعلومات الكبيرة عبر الوسائت المتعددة.
فااي مجااال التعلاايم  اليابااان تجربااةباادأت التجربة اليابانية:  -2.1.2

دراسية المواد البث ت يةتلفز بكة مشروع بم 1994سنة اإللكتروني 

، كلطااوة حسااو الطلااوبديو للماادارة  ياا بواسطة أ رطة فتعليمية  ال

دأ مشااروع اليابااان م باا 1995أولااى للتعلاايم عاان بعااد، وفااي ساانة 

حيث تم تجهيااز الماادارة   ،مدرسة"  100سم "مشروع  المعروف با

يااو تجرجااا  أماان  باالنترناا   ة  ثاا الحديوسائا االتصااال  و  باإلنترن 

ة، كما أعاادت لجنااة تعليميوالبرمجيات الدراسية النشطة األ وتطوير

السياسة التربوية تقريرا لو ارة التربية والتعليم باليابان تقتاارح فيااه 

ماادى   التعلاايم  االااتعلم  أن تقوم توفير نظااام معلومااات  قليمااي للدمااة

الحياة في كا مقاطعة يابانية، وتوفير مركااز للبرمجيااات التعليميااة، 

ت، وولااع  اللجنااة اللطاات اللاصااة ومركااز وطنااي للمعلومااا

دريو المعلمين على هذه التقنيات الجديدة وهذا ما دعمتااه ميزانيااة بت

م، حيااث تاام  قاارار 1996-1997الحكومااة اليابانيااة للساانة الماليااة 

وتطور المشروع الحقااا ليشااما جميااع ماادارة ومعاهااد المشروع   

وتعااد اليابااان ماان الاادول التااي تطبااق التعلاايم  ،وجامعااات اليابااان

 و اامولية فااي معظاام مدارسااهابنجاااح و بشااكا رساامي اإللكترونااي

 .االبتدائية والثانوية والجامعية

فااي   11التعلاايم  لااى الرتبااة    فااي  لماليزيااا  وقد انتقا الترتيو العالمي

مجال جودة التعليم وتصدير اللدمات التعليميااة، حيااث وصااا عاادد 

ألااف طالااو ماان   90م  لااى2015سنة الطالب األجانو في ماليزيا 

 200خطااة طموحااة السااتقبال دولااة، بينمااا ولااع   100أكثر من  

، لكون الجامعات الماليزية  2020عام ألف طالو من خارج ماليزيا

جاااااء فااااي تقرياااار  ماااان أفنااااا الجامعااااات العالميااااة، كمااااا

 300فنااا العالميااة أل  QsUniversity Rankingمؤسسااة

م، حصاال  خمااك جامعااات ماليزيااة 2015جامعااة أساايوية لعااام 

 م ة جامعة في آسيا.ا حنورها لمن أفن

الجامعااة وفيما يل  التعليم اإللكتروني والتعلاايم عاان بعااد، فتعتباار 

الااتعلم عاان الجامعات التي أدرج  أنظمة  التقنية الماليزية من أوائا  

بعد في برامجهااا الدراسااية وذلاا  ماان خااالل مركااز العلاايم والااتعلم 

CTL والااذي كااان أول ماان يقاادم خاادمات وباارامج  ،اللااال بهااا

التعليم عن بعد باستلدام ميزات تقنيااة المعلومااات منااذ باادايات عااام 

فااإن  ،Searchgateم، وحسااو بحااث أجرتااه مؤسسااة 1998

كااذل  ماان   ،ن نظام التعلاايم عاان بعااد كااان مفياادا لهاااالجامعة قال   

خالل تشكيا خزينة افترالية لجميع المااواد التعليميااة التااي تقاادمها 

 الجامعة من خالل طرق التعليم التقليدي.

في لنون عقود قليلة، تمكن  ماليزيااا  التجربة المالينية: -2.1.3

  بولااوح فااي المياادان ماان تحقيااق نهنااة تنمويااة  اااملة، تجلاا 

ذجااا فااي جميااع أنحاااء العااالم، لتصااب  نموصااداها  دالتعليمااي، تاارد

يعااد التعلاايم البلدان العالمية والعربيااة. ومثاليا، احتذت به العديد من  

اإللكتروني أهم سمات النظام التعليمي في ماليزيا، نتيجة التحااوالت 

م، حيااث ولااع  لجنااة التطااوير 1996العميقااة التااي عرفهااا منااذ 

الشاما الماليزية خطة تقنية  املة لجعا الاابالد فااي مصاااف الاادول 

ورمااز فيهااا للتعلاايم   Visoin2020 2020رؤيةعرف   ب المتقدمة

 (TheEducation  act 1996قانون التعليم  في هذه اللطة ب 

والحواساايو  اإلنترناا  رومن أهم أهداف هذه اللطااة تااوفي (1996

اللطة  قبااا  أن تكتما هذه توقعمن الم كانوفي الفصول الدراسية، 

لااوال األ مااة االقتصااادية التااي عرفتهااا الاابالد ساانة  2020 حلااول 

ذلاا  فقااد بلغاا  نساابة الماادارة التااي تاام ربطهااا  م، ورلاام1997

بااا ليك بالشيء الجديااد علااى القطاااع التعليمااي    اإللكترونيفالتعليم  

تدرجه العديد من الجامعات والكليااات فااي ماليزيااا لاامن برامجهااا 

ويشما الكثير من االختصاصااات باادءا ماان االختصاصااات العلميااة 

اإلنسانية كالفلسفة واللغات مثا الهندسة والتكنولوجيا مرورا بالعلوم 

 . والصحافة واألدب...

للمشاريع التعليمية الحديثااة، أبر هااا  وتعتبر ماليزيا الحالن األكبر

التااي ليم اإللكتروني باللغة العربية،  للتعمنصة "أبصر" الملصصة  

تعد أحااد الرعاااة الرسااميين للمااؤتمرات العلميااة فااي ماليزيااا، حيااث 
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االفترالااي بالجامعة ، ذل  أن الكثير منها يعتمد على نظااام التعلاايم 

 نظرا للحاجة الماسة له من لدن الطالب.

، والتأكيد على دوره الفعال فااي بعد تستهدف تعزيز واقع التعليم عن

 الميدان التعليمي.

عليميااة ماان أجااا كما قام  و ارة التعليم القومي بإصدار خريطااة ت

تطوير برنامج حاسوبي للطالب، وذل  في  طار تطااوير الطالب، و

 التعليمية في تركيا. األنظمة

تعتبر التجربة التركية في التعلاايم عمومااا  التجربة التركية: -2.1.4

الحديثااة ب والتعلاايم اإللكترونااي علااى وجااه اللصااول ماان التجااار

 الناجحةا التي تغااري بالدراسااة والبحااث للوقااوف علااى نقاات قوتهااا

 وتحليلها والدعوة  لى األخذ بها قدر المستطاع.
التجديااد بااو ارة التعلاايم وقد أكااد الماادير العااام لتكنولوجيااا التعلاايم و

مااة فااي تطااوير مهن مشروع الفات  قطع أ ااواطا كبياارة والقومي بأ

التعليم بتركيااا، وأن  اابكة العلااوم التعليميااة بااالو ارة أصاابح  ماان 

ألااف   150من  أ يدأكبر الشبكات في العالم حيث أنها تحتوي على 

 محتوى تعليمي رقمي. 

 ي فاات  القسااطنطينية،مااد الفااات  الااذتيمنا باسم السلطان العثماني مح

ياااارات دوالر، بااادأ مشاااروع الفاااات  للتعلااايم مل 7بتكلفاااة بلغااا و

هو نقااا تركيااا م، وكان الهدف  2012اإللكتروني في تركيا في عام  

 لى عالم التعليم اإللكتروني، والتحول بالمعلم والطالااو ماان التعلاايم 

  لى التعليم اإللكتروني وذل  من خالل:التقليدي 
في   "المدرسة اإللكترونية"و ارة التعليم التركية موقع  وقد أطلق   

تجديااد الاانظم   وذلاا  ماان أجااا   طار مواكبتها للتطوير التكنولااوجي  

التعليميااة، وهااو موقااع لغاادارة المعلومااات المدرسااية، يسااها تلقااي 

المعلومات عن الطالو ماان خااالل  يارتااه أو اال ااتراك فااي خدمااة 

استقبال الرسائا القصاايرة علااى الهاااتف المحمااول. كمااا يمكاان ماان 

خالله التعرف علااى المناااهج الدراسااية والمالحظااات حااول ساالوك 

اب المتعلمااين ومواعيااد االمتحانااات األبناااء ونسااو حنااور ولياا 

التااي تصاادرها المدرسااة والوثااائق المطلوبااة الجتيااا   اتوالقاارار

 االمتحانات والنتائج المحصا عليها.

 على الطالب واألساتذة.ipadتو يع أجهزة أيباد  -

 استبدال السبورات السوداء بالسبورات الذكية. -

 ية.تأهيا المدرسين والطلبة لهذه النقلة النوع -

 اإلنترن .توفير المستلزمات الال مة لنجاح المشروع وأهمها   -

 وقد رافق هذا المشروع أمور تنمن استمراريته، منها:

تصنيع األجهزة اللوحية فااي تركيااا، عباار التعاااون والشااراكة مااع   -

ع تجارب عربيااة نعتقااد بوسنستعرض فيها أر تجارب عربية: -2.2 الشركات التركية التي تم اختيارها عبر مناقصات حكومية.

التجربااة و: التجربااة السااعودية،  أنها جديرة بالدراسة والبحث، وهي

 التجربة اإلماراتية.والتجربة األردنية، والمصرية،  
الطلبااة فااي كااا عااام   علىلكترونية   لوحة    مليون15وتو يع نتاج    -

 من أعوام المشروع.

خطاا  المملكااة العربيااة  تجربة المملكة العربية الوعودية: -2.2.1

مة في مجال التعليم اإللكتروني وخاصة علااى مهالسعودية خطوات  

ى لاا  ماسااة  الحاجااة  الالمملكااة ب  استشااعرتالمستوى الجامعي، حيث  

لبة مع لاارورة مقابلااة هااذه الحاجااة توفير فرل التعليم  الف الط

، لااذل  بأساليو عملية لتلبية الطلو المتزايااد علااى التعلاايم الجااامعي

أسس  و ارة التعليم العااالي "المركااز الااوطني للتعلاايم اإللكترونااي 

 .والتعليم عن بعد"

 التأهيا والتكوين المستمر للمعلمين والطلبة. -

الساااريعة،  باإلنترنااا ربااات المؤسساااات والفصاااول الدراساااية  -

 المساعدة على استلدام التطبيقات الال مة لدراستهم.

في تطبيقااه علااى عينااات   ج المنطقي بالمشروع، وذل  بالبدءالتدر  -

 81لمدارة أوال، ثم اسااتكمال التو يااع علااى كااا الواليااات ال من ا

 بعد ثالث سنوات.

م باادأت و ارة التربيااة والتعلاايم 1995-1994في الموسم الدراسااي  

ادة تعليميااة فااي الماادارة الثانويااة، حيااث في  دخااال الحاسااوب كماا 

خصاا  لهااا خمااك ساااعات  جباريااة لطااالب الثانويااة العامااة، 

 الثانوية.والمدارة  

مستوى عاليا من التقدم والتطور، حيث وقد بلغ  الجامعات التركية  

مراتااو متقدمااة ماان التصاانيف العااالمي،  ذ    لىاستطاع  الصعود  

لكثياار ماان الباارامج الدراسااية المتاحااة  اإللكتروناايوفاارت التعلاايم 
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تمكااين أعناااء هي ااة التاادريك ماان التطااوير والمشاااركة و عااادة  -

 تعلم.دام أو تعديا مصادر الاستل

 :في المملكةومن المشاريع التعليمية المتميزة 

مشروع المدارة الرائدة: ويتمثا في توفير نماذج مدرسية حديثة   -

التعليم واالنفتاااح في  دارة التربية والتعليم، تقوم على تنوع مصادر  

 على مصادر المعلومات اإللكترونية.

االستلدام األمثااا ألدوات التعلاايم اإللكترونااي للمساااهمة فااي حااا   -

 مشكالت واحتياجات الجامعة.

مشروع مراكز مصادر التعليم: وهو مشااروع يااوفر بي ااة تعليميااة   - الشراكة مع الجامعات العالمية في مجال التعليم اإللكتروني. -

تحتوي أنواعا متعددة من مصادر المعلومات، يتعاما معهااا المااتعلم 

عاان ويتي  له فلرل اكتساب المهارات واللباارات و ثااراء معارفااه 

 لذاتي.طريق التعلم اإللكتروني والتعلم ا

 وقد أحدث  الجامعة مجموعة من األقسام: 

ويقااوم باإل ااراف علااى أنظمااة التعلاايم عاان بعااد،  :القوم اإلداري -

ومشاريع وخطت التعليم اإللكتروني، وبالتنسيق بين كليات الجامعااة 

 وأقسامها.
مشروع  دخال الحاسااوب فااي الماارحلتين االبتدائيااة والمتوسااطة:   -

ويتمثا في توفير الحواسيو وربطها باإلنترن  فااي بعااض ماادارة 

المرحلتين االبتدائية والمتوسطة بأسلوب المنهج المدمج)تعلم المااواد 

 األخرى بمساعدة الحاسوب(.

يقااوم بولااع خطاات التاادريو   قوم التعليم اإللكترونةي والتةدري :-

اإللكترونااي، حيااث تاام   التي تغطي أنظمة وأدوات ومهارات التعلاايم

تدريك الجامعي من أجا تفعيااا عنو هيأة ال  250تدريو أ يد من  

 خطت التعلم اإللكتروني في ملتلف مستوياته.
وقااد مشروع تأهيا خريجي الثانوية العامة في مجال المعلوميات:    -

، ويرتكااز علااى تلصصااات أو 2000 -1999مشااروع  باادأ هااذا ال

مسارات متعددة في مجال المعلوميات بهدف تأهيا خريجي الثانوية 

 العامة. 

ويهااتم بكااا مااا يتعلااق بتصااميم و دارة  قوةةم الويةة  والت:ةةميم: -

 الموقع اإللكتروني وأنظمته.

ويهااتم بكااا مااا يتعلااق بتقنيااة المعلومااات  قوةم ارنظمةة والةدعم: - أما الجامعات السعودية التي تشتغا بنظام التعليم اإللكتروني فنجد:

تقااديم   عاانفنااال  التاادريك والطااالب،  وتقديم الدعم ألعناء هي ااة  

 الدعم الفني إلدارة األنظمة وصيانتها وتوفير البي ة المعلوماتية.
باادأت بااوادر التعلاايم  جامعةةة الملةةد علةةد العنيةةن اإللكترونيةةة:-

ر بجامعااة الملاا  عبااد العزيااز ماان خااالل الجامعااة اإللكتروني تظهاا 

اإللكترونيااة، وهااي تجربااة فرياادة  ااجع  علااى التعلاايم عاان بعااد 

 البعيدين عن الجامعة.وخاصة لدى الموظفين والطلبة 

ويهااتم بااالتوثيق صااوتا وصااورة للاادروة  قوةةم ارسةةتوديو: -

 والمحالرات والندوات والدوراتا التكوينات الداخلية واللارجية.

التعلاايم  وهااذه الجامعااة تبناا  جامعةةة الملةةد  الةةد اإللكترونيةةة:-

اإللكتروني كليار اسااتراتيجي لالرتقاااء بمسااتوى التعلاايم واإلسااهام 

في حا بعض مشكالته، مثا نقاا  أعناااء هي ااة التاادريك، نقاا  

الكاااوادر...، وتملااا  الجامعاااة بي اااة  لكترونياااة متكاملاااة تنااااهي 

 طقةالجامعات العالمية، حيث تعد األولى من نوعها على مستوى من

علاااى أنظماااة عالمياااة إلدارة التعلااايم العرباااي، وتحتاااوي  الللااايج

أنظمااة متطااورة  فنااال عااناإللكترونااي واالختبااارات اإللكترونيااة 

 لتساااجيا المحالااارات والماااؤتمرات اإللكترونياااة ونقلهاااا علاااى

 :اإلنترن ، ومن أهدافها

ويهتم بولع خطت اإل ااراف وتقياايم جااودة   قوم الجودة والتقييم:-

 ي.التعليم اإللكترون

ولع  الحكومااة المصاارية منااذ بدايااة  التجربة الم:رية: -2.2.2

، حيااث اهجااهنوتجديااد مالثالثة خطااة  اااملة لتطااوير التعلاايم    األلفية

تاادريو عاان بعااد  قاعااة  27، الااذي باادأ بااربتظهاار مشااروع الغااد

ربت مدرسة ومركز تطوير وقاعة تدريو عن   22000و  باإلنترن 

 بعد باالتصال التيليفوني. 

مدرسااة  عداديااة وتااوفير   7700كما تم  دخال التعليم اإللكتروني ل  

برنامجا تعليميااا للتحميااا ماان باارامج المرحلااة اإلعداديااة علااى   22

 لكترونيااة. كمااا يقااوم مركااز   لعبااة  55فنااال عاان بكة اإلنترناا ،  
  تاحة التعليم اإللكتروني للجميع. -
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المدرسة العربية الذي كان يتوخى تحقيق اللدمات التعليمية الجديدة 

 األقسااام كال ومحتوى، من خالل تطوير المناهج الدراسية وتوفير  

 .اإلنترن ى موقعها على االفتراليةا اإللكترونية عل

بااالو ارة ببااث عاادد ماان الحصاا  اليوميااة التطااوير التكنولااوجي 

 (.Video Streamingالبث بالفيديو) باستلدام نظام

 ية:التهداف الويهدف مشروع مدرسة الغد  لى تحقيق األ

لعملية التعليميااة وتهدف خطة التطوير التربوي  لى تجديد وتحديث ا

، حيااث عملاا  علااى تااوفير التكنولوجيااا الحديثااة والعمااا اإلداري

للطلبااة يساام    أفناالمتمثلة في الحاسوب واإلنترن  من أجا تعلم  

 لهم بمنافسة الدول المتقدمة.

تكثيف  دخااال تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت فااي الماادارة   -

 لتحقيق استيعاب أفنا للطالب.

 تحويا المدارة  لى وحدات  نتاجية. -

كجاازء ماان   2002وقد تم  طااالق مبااادرة التعلاايم اإللكترونااي ساانة

رفي الااذي يتااوخى تااوفير مشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المع

روني على مستوى المدارة والجامعااات فااي مسااارين لكتالتعليم اإل

حقق  المبادرة  نجا ات مهمة بالشراكة مع  ااركة متوا يين، حيث  

وبعض الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات   "سيوكو"

حكوميااة ماان  مدرسااة  1200من  تم ربت أكثر المجتمع المدني،  ذ 

بشااابكة المااادارة الوطنياااة، وأنشااا   ملتبااارات  3200أصاااا 

 مدرسة منذ انطالق المشروع.  2500أكثر من  الحواسيو في 

 المساهمة في  حداث النقلة النوعية للتعلم. -

عاااة المصااارية للتعلااايم وفاااي التعلااايم الجاااامعي، تااام  نشااااء الجام

التااي باادأ فااي اال ااتغال ابتااداء ماان الموساام الجااامعي اإللكترونااي، 

. كما قدم صندوق تطوير التعليم موافقته على  نشاااء 2008  ا2007

افتتاااح  اابكة معلومااات   فنااال عاان،  عدد من المدارة التكنولوجية

الجامعاااات المصااارية بعاااد تطويرهاااا و دخاااال أحااادث التقنياااات 

 عليها.التكنولوجية 

لما له ماان بيق نظام التعليم اإللكتروني  ويرجع االهتمام المتزايد لتط

مميزات وفوائد كثيرة من االرتقاء بالعملية التعليمية، وجعا المااتعلم 

التي لالبا مااا يجعااا لعملية، بلالف التعليم التقليدي  هو محور تل  ا

كمااا تقااوم الباارامج المصااورة علااى  اابكة  المعلم هو محور العملية.

رة الحية، حيث يتم بث باارامج اإلنترن  من خالل تقنيات نقا الصو

الفيديو للقنوات التعليمية وبرامج الشبكة القومية للتدريو عن بعد أو 

 األفالم المسجلة.

وعلى مسااتوى الجامعااات فقااد تاام رباات جميااع الجامعااات اللاصااة  

والعامة بشبكة ألياف لوئية ووصلها بشبكة التعليم الااوطني والتااي 

 ساهم  في توفير التعليم عن بعد في بعض الجامعات.

شاريع  التطااوير التربااوي نجااد مشااروع االقتصاااد المعرفااي ومن م

تنمياااة الماااوارد البشااارية الاااذي يساااتهدف جعاااا األردن قاعااادة ل

، حيااث عمااا بالتعاااون مااع  ااركة المجموعااة المتكاملااة والمعرفيااة

( على تطوير منظومة التعليم اإللكترونااي لتلبيااة TTCللتكنولوجيا)

حلااول تعليميااة  روالمجتمااع، وتااوفياحتياجااات حاجااات المتعلمااين 

(، كمااا LMSو دارية مساعدة، وأنظمة متلصصااة إلدارة الااتعلم )

تسااااعد الطلباااة وا بااااء علاااى التواصاااا  لكترونياااا ماااع اإلدارة 

مثااا متابعااة تدريسااهم   كافااة  والمعلمين، وتسهيا اللدمات الطالبيااة

 ونتائجهم وجداول حصصهم وجداول االمتحانات وليرها.

 رلير أن هذا المشروع وليره من المشاااريع التااي اسااتهدف  تطااوي

 همها:أالتعليم في مصر، واجهته العديد من الصعوبات من  

 ،دة الطلو عا التعليما يما خلفته من و الكبيرة الزيادة السكانية -

فااي توظيااف تكنولوجيااا   المااؤهلين  والسيمانق  أعداد المدرسين    -

 التعليم،

لااو ارة علااى حوساابة مناااهج التعلاايم وطرحهااا عباار كمااا عملاا  ا

  EduWeaveيديو وياافاة منظومة التعليم اإللكتروني )اإلمنظوم

(. حيث عما مركز الملكة رانيا العبد هللا لتكنولوجيااا التعلاايم بتقااديم 

الدعم الفني والتقني ماان خااالل استنااافته لهااذا المشااروع الطمااوح 

 ا:على موقعه، لتقديم خدمات متعددة أهمه

 ،لعف البنية األساسية لتنفيذ مستحدثات تكنولوجيا التعليم -

 ،الموجهة لمشاريع تطوير التعليمالموارد المالية لعف   -

 .لعف الوعي بأهمية التعليم اإللكتروني -

ر التجربااة األردنيااة فااي التعلاايم تعتباا  التجربةةة ارردنيةةة: -2.2.3

اإللكترونااي ماان التجااارب العربيااة المتمياازة، انطلقاا  بمشااروع 
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 عداد الطالب للتعاما بكفاااءة مااع عصاار المعلومااات، ماان خااالل   -

 المهارات المتصلة باستلدام الحاسوب و بكات االتصال. كسابهم 

توفير المناااهج والكتااو الدراسااية اإللكترونيااة لجميااع المسااتويات   -

 التعليمية والمواد الدراسية.

لااامان التواصاااا اإللكتروناااي باااين المااادرة والمؤسساااات  - تطوير  بكة االتصال المعلوماتي بين أطراف التعليم. -

ماان جهااة، وبااين الماادرة وا باااء ماان جهااة والمديريات والو ارة  

 ثانية، وفق نظام:
الل  نشاااء بنااوك أساا لة ماان خاا   تطوير عمليات التقويم اإللكتروني  -

 لكا مادة دراسية.

تعليم == مدير == مدير  ==  مدرة   == ولي أمر== طالو

 مدير نظام. 
 تحديات التعليم اإللكتروني: -3

 يواجه التعليم اإللكتروني تحديات كثيرة أهمها:   

ويتمثا في القدرة على  نشاء  اابكات واسااعة  :التحدي التقني -3.1

وقويااة وسااريعة وتااوفير أعااداد كبياارة ماان المعاادات واألجهاازة 

 وتطوير البرامج والتطبيقات التعليمية.اإللكترونية وصيانتها 

تبناا  و ارة التربيااة  تجربةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة: -2.2.4

والتعليم بدولااة األمااارات العربيااة المتحاادة مشااروع تطااوير مناااهج 

تعلاايم الحاسااوب ا لااي بالمرحلااة الثانويااة، حيااث باادأ تطبيااق هااذا 

 األولم وقااد  ااما فااي البدايااة الصااف  1990ا1989المشروع عام  

ثانوي، ماان خااالل اختيااار مدرسااتين بكااا منطقااة تعليميااة والثاني ال

 حااداهما للبنااين واألخاارى للبنااات، وفااي العااام المااوالي تاام تعماايم 

 .كافة التجربة لتشما المدارة الثانوية

ويتمثا في كون معظم التطبيقااات والباارامج  التحدي اللغةوي: -3.2

باللغااات األجنبيااةا اللغااة االنجليزيااة )لغااة مباادعيها(، وهااذا يطاارح 

صعوبات التعامااا معهااا وتوظيفهااا لاادى ف ااة كبياارة ماان المدرسااين 

 اإللكتروني.والمتعلمين من خالل التعليم 

ويتمثا في لرورة تأهيا الموارد البشاارية  :التحدي اللشري -3.3

تقنيااا ولغويااا للتعامااا مااع التكنولوجيااات الحديثااة، ومااا تااوفره ماان 

 برامج وتطبيقات... .

 ة:تيفرت هذه التجربة عن النتائج ا وقد أس

هميااة الحاسااوب فااي التعلاايم وفااي أ  ولدت وعيا لدى أولياء األمور  -

 المعاصرة.الحياة 

ويتمثااا فااي تااوفير المااوارد الال مااة إلقامااة  التحدي المةالي: -3.4

يااه، وتوساايع ومتطور، وتشجيع االسااتثمار  ف  تعليم  لكتروني حقيقي

 الشراكة بين قطاع االتصاالت والتكنولوجيا وقطاع التعليم.

 لى الحاسوب كوسيلة تعليمية.تشجيع معلمي المواد األخرى ع -

 ولدت الرلبة في اإلدارة المدرسية في استلدام الحاسوب. -

ويتمثااا فااي لاارورة تكييااف القااوانين  التحةةدي القةةانوني: -3.4

والتشريعات مااع التعلاايم اإللكترونااي ماان خااالل تقنينااه واالعتااراف 

 بشواهده.

 اعتماد الحاسوب في المرحلة اإلعدادية. -

ومن التجارب الرائدة في مجال التعليم اإللكتروني الجامعي، تجربة 

فورنيااا يمااع جامعااة كالالعالميااة باادبي بالتعاااون    ""آل لوتةا جامعة  

هااا التااي تعااد أول جامعااة  لكترونيااة تبااث برامج  ا1995بداية عااام  

باللغتين العربية كافة م لى أنحاء العالالتعليمية عبر  بكة االنترن  ع

في كلياتها اللمك: كليااة المصاااريف اإلسااالمية، كليااة واإلنجليزية  

صاد والتجارة، كلية المحاسبة، كلية علوم اإلدارة والقيادة، كلية االقت

 الكمبيوتر وتقنيات المعلومات.

 

  االستنتاجات: -4

ى هذا البحث المتوالع، توصلنا  لاا  خالل كا ما استعرلناه فيمن  

 ، أهمها:اللالصاتمن مجموعة  

وأعاارق  أهااماإللكترونااي التعلاايم  األمريكيااة فاايالتجربااة  -4.1

التجارب الدولية في مجال التعليم اإللكتروني، لما توفر ماان  ااروط 

تكااون وهااي تجربااة تسااتحق أن  ماديااة وبشاارية وتقنيااة وقانونيااة،

 يحتذى بها.نموذجا 

وتتمثا أهداف السياسة التعليمية لو ارة التعليم واللطاات المسااتقبلية 

 في: 2020المنبثقة عن رؤية التعليم 

 تطوير وتحسين التعليم عن بعد وفق التعليم اإللكتروني. -



 

 
118 

 

للعلوم اإلنسانية  مجلة كلية الكوت الجامعة  ........التعليم اإللكتروني   – بوجمعة 119-110صفحات    

 
في  من الكوارث واألوب ة واأل ماّتا كتل  التي عايشها العالم وما 

 يزال مع فيروة كورونا. 

التجااربتين الماليزيااة والتركيااة رلاام حااداثتهما، حققتااا نجاحااا  -4.2

ا والتااي تجلاا  السياسية لدولتي ماليزيا وتركيااا  اإلرادة  كبيرا بفنا

لهااذا النجاااح، وهمااا تجربتااان تعاادان نرورية  لتوفير الشروط افي  

 بالمزيد من النجاح.
 

 دة ري الدراسة:مالمراجع المعت
التعلاايم اإللكترونااي كااان رهانااا اسااتراتيجيا لاابعض الاادول  -4.3

كأمريكا واليابان واستراليا وماليزيا وتركيااا... ، ماان خااالل سياسااة 

 ت لها اإلمكانات المادية والبشرية والتقنية.وفر ،تعليمية والحة

 العزيز، التعليم اإللكتروني: مفهومه،، عبد هللا بن عبد الموسى   ]1[

، ورقااة مقدمااة  لااى مدرسااة 2002خصائصااه، فوائااده، عوائقااه، 

 جامعة المل  سعود:  المستقبا،
التجارب العربية في التعليم اإللكتروني على قلتها ومحدوديااة   -4.4

المؤسسات التي تتبناه، لاام يكتااو لهااا النجاااح الكبياار بساابو لااعف 

اإلمكانااات الماديااة والبشاارية والتقنيااة كمااا هااو الحااال فااي مصاار 

 واألردن والجزائر... .

www.qiu.h(2002)effectiveness of e-

  learning//Apage/files/silde…1.htmmm 

 لتعليم اإللكتروني:ا  ]2[

www.psso.org.sa/arabic/pssolibray/nadwa01/nad

wat/pdf/23.pdf 4.5-  رلم تااوفر للليج العربي في التعليم اإللكتروني  تجارب دول ا

اإلمكانات،  لم تحقق نتائج كبيرة، تعود بالنفع على التعلاايم والبحااث 

العلمي ...، كما هو الحال في المملكة العربية السااعودية واإلمااارات 

 العربية المتحدة.

الشااابول، محماااد أناااورا علياااان، ربحاااي مصاااطفى، التعلااايم   ]3[

 (.2014، 1اإللكتروني )عمان: الطبعة 

: مصااطفى، التعلاايم اإللكترونااي )عمااانمهند، أنااور ا   كااي،      ]4[

ليم اإللكتروني لم يعد أمرا اختياريا كمااا كااان، بااا أصااب  التع  -4.6 (.2014، 1 الطبعة

أمرا  لزاميا نتيجة الكااوارث واأل مااات، وهااو مااا ظهاار جليااا أثناااء 

جائحااة كورونااا، ممااا يسااتوجو علااى كااا الاادول  وخاصااة الاادول 

العربية، بذل الجهد الكافي إلرساء بنية أساسية للتعلاايم اإللكترونااي، 

 طويرها وتعميمها.وتوفير اإلمكانيات الال مة لت

 اابكة اإلنترناا   كترونااي عباارإللاالهااادي، محمااد، التعلاايم   ]5[

 (.2001المصرية اللبنانية،  : الدار)القاهرة

 (.2002العطروني، محمد نبيا، التعليم اإللكتروني )مصر:  ]6[

التعليم اإللكتروني يواجااه تحااديات عاادة، ال ساابيا لمواجهتهااا    -4.7

 ال ماان خااالل  رادة سياسااية حقيقيااة، وسياسااة تعليميااة والااحة 

 وصريحة، وتنافر جهود الدولة والقطاع اللال والمجتمع.

، أحمااد، التاادريك بالتكنولوجيااا الحديثااة )القاااهرة: عااالم قنديا    ]7[

 (.2006الكتو، 

طارق، عبد الرؤوف، التعليم اإللكتروني والتعليم االفترالي:     ]8[

: المجموعااة العربيااة للتاادريو )القاااهرةاتجاهات عالميااة معاصاارة  

 (.2014، 1والنشر،  الطبعة 

 

  اتمة:

  :تجارب من دول العالم في مجال التعليم اإللكتروني  ]9[
 لاايك ماانفااي الوقاا  الااراهن،  أهميتااه  اإللكترونااي  تسو التعلاايم  يك 

بااا   ،فقاات    قدرته على معالجة التزايد الكبير في اإلقبال على التعلاايم

لتأثيرات السلبية لفيااروة كورناااا كوفيااد أينا من كونه حال ناجعا ل

الحجاار بعد قرار اإللااالق التااام، وفاارض    السيما،وعلى التعليم  19

الذي امتد لشهور اختلااف عااددها على معظم  عوب العالم،    الصحي

ما يستدعي ولااع تصااور وخطاات جدياادة للتعلاايم م.من بلد  لى آخر

اإللكتروني كمكما للتعليم التقليدي في الولع الطبيعي، وكبديا لااه 

www.idept.info /  moodle/ mod/ 

forum/discuss.php؟d=4853 

 سلمان محمااد علاايا محمااد جاساام محمااد اللزرجااي، عباة ]10 [

اإللكتروني في العراق وأبعاده القانونيااة، مجلااة مركااز بابااا  التعليم

 .2018، 1، العدد8للدراسات اإلنسانية، المجلد 

http://www.psso.org.sa/arabic/pssolibray/nadwa01/nadwat/pdf/23.pdf
http://www.psso.org.sa/arabic/pssolibray/nadwa01/nadwat/pdf/23.pdf
http://www.idept.info/%20moodle/ mod/%20forum/
http://www.idept.info/%20moodle/ mod/%20forum/
http://www.idept.info/%20moodle/ mod/%20forum/
http://www.idept.info/%20moodle/ mod/%20forum/
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صااالح الاادين، دور التعلاايم اإللكترونااي فااي تطااوير  محمااد  ]11[

التعليم بجمهوريااة مصاار العربيااة، مجلااة بحااوث الشاارق األوساات، 

 .45العدد 

عاان بعااد فااي  أبو لريو، عاياادة، التعلاايم المفتااوح  والتعلاايم      ]12[

الوطن العربي: الواقع والمسااتقبا )األردن: الشاابكة العربيااة للتعلاايم 

 (.2004المفتوح والتعليم عن بعد، 

عبد هللا، محمد الزهراني، تجارب ماان دول العااالم فااي مجااال   [13]

  :التعلم اإللكتروني

www.dr-sauda.com/ vb/showthread.php؟ t =59564 

سااعاد، محمااد الساايد، تجااارب ماان دول العااالم فااي التعلاايم   [14]

 :اإللكتروني

www.edutrapedia.illaf.net/arabic/ membership-

details. Thtml؟u -id = 37 

، عبد هللا بن سعيد محمد، التعليم اإللكترونااي: مااا لااه باناعمة    [15]

 :2003وما عليه،  

www.faculty.ksu.edu.sa 

http://www.dr-sauda.com/ vb/
http://www.dr-sauda.com/ vb/
http://www.dr-sauda.com/ vb/
http://www.edutrapedia.illaf.net/%20arabic/ membership-
http://www.edutrapedia.illaf.net/%20arabic/ membership-
http://www.edutrapedia.illaf.net/%20arabic/ membership-

