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 المستخلص

لمجتماا  الجامعة من خالل أطرها العلمية التدريسية على اختالف درجاتها تقوم بنقل المعرفة للملتحقين بها من الطلبة الجااامعيين نماان زاام تزنيااد ا

شترااارية نات فضالًعن  بالمهارات نالكفاءات العلمية نالتقنية ،   نجاااب بعاا  ما تقوم به من بحوث علمية نتجريبية نميدانية نكذا تقديم الخاادمات است

قتصادية نالعملية . جتماعية ناست  المراري  المتصلة بالتنمية است

تقدم خلاات تبذل الجامعات العربية حاليا جهودا مرهودة لمواكبة التغيرات الحادزة نإذا كانت بع  التقارير العالمية التي صنفت جامعات العالم الم

لتحاق بركب التقدم ، نتخطط لتكون فااي نقاات قريااب ماامن جامعااات العااالم المتمياازة من أي اشارة اتلى جامعة عربية ، فاتن كل جامعة تسعى ل الت

 عليها أن تلتفت اتلى مبدأ عالمية التعليم العالي . 

 متدنيااة  لكن بالرغم من الجهود المبذنلة من الجامعات العربية إس أنها تعاني من الكثير من القصور نالنقائص ناإلختالست ما جعلها تحتل مراتب

لاايم في شلم الترتيب العالمي ، نأصبحت هذه الجامعات م  مرنر الزمن تبحث عن آليات للخرنج من أبمتها ، من بين هذه اآلليات لجؤها إلى التع

 الرقمي ناشتخدام التكنولوجيات الحديثة لتحسين نوعية التعليم الممنوح نبالتالي الوصول إلى تحقيق الجودة نالنوعية . 

فااي هااذا السااياق اتلااى بعاا  المالمااف  الواجااب توفرهااا مثاال: معااايير تكااوين المعلمااين ، معااايير نمطيااة المباااني  في التعليم دة  يرير مفهوم الجو

عااايير المدرشية، معايير ظرنف التمدرس، معايير جودة الكتب المدرشية ، طبيعة اإلدارة التربوية نفعاليتهااا  معااايير جااودة الباارامي التربويااة، م

 يات التدريس ، مدى تطبيق التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم ، جودة التعليم الرقمي ....الخ. جودة اشتراتيج

تظهر أهمية الجودة في التعليم العااالي لتطااوير البلاادان نالمجتمعااات ، سن المؤشسااات الجامعيااة تحضاار المتخصصااين الااذين شاايعملون بصاافتهم 

صون على النرأة السليمة للجيل الجديد في كل المجاست  رغم أن تطبيق الجودةفي التعلاايم الرقمااي  مسربين للموارد العامة نالخاصة للدنلة نيحر

 في معظم الدنل س يزال في مرحلة التجريب إذ لم يكن منعدم في دنل أخرى 

 التعليم الرقمي . هذا مادفعنا بصفتنا باحثين لإلهتمام بالتجارب التي طبقت في مجال الجودة في مختلف بلدان العالم في مجال

 .التعليم الرقمي ،العالمية في مجال الجودة التجارب ،ممان الجودة ،الجامعةالكلمات المفتاحية :
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ABSTARCTS 

University by its scientific frameworks of different degrees; transfer knowledge to students, and then provide 

the community with technical and scientific skills. 

In addition to its scientific and empirical research it also provides advisory services and the completion of 

some projects related to social development 

 The Arab universities have made remarkable efforts to cope with change; although some reports global which 

are classified as the universities of the developed world were exempt from a reference to an Arab University, 

each university seeks to catch up; and Planned to be soon in the universities of the world, Take into account 

the principle of universality of higher education. 

However, despite the efforts made by Arab universities, they suffer from many flaws, inadequacies, and 

imbalances, which have made them occupy low levels in the international ranking, and these universities are 

now looking for mechanisms to get out of their crisis. These include the mechanisms for using quality 

assurance. 

The quality assurance study in the light of the principle of universality provides an opportunity for these 

universities to develop a plan to achieve the desired objective with the preservation of their cultural 

dispositions, and its special priority; is a way of Arab universities to develop their performance and achieve 

their goals to soon be in the universities of the developed world. 

_Integrating the principle of universality of education into quality assurance is a way for Arab universities to 

develop their performance and achieve their goals to be soon in the universities of the developed world. 

The concept of education in the context refers to characteristic; for example: criteria for teacher training _ for 

building school for school climate; the criteria quality school books _ for nature and efficiency of 

administrative management_ for the quality of educational programs; the criteria for the teaching strategies 

;etc. the adoption and implementation of a quality assurance system in higher education institutions in Algeria 

in harmony with political specificities 
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The country’s social and cultural life has become an imperative in order to face the challenges both nationally 

and internationally. 

and it is no secret that the application of quality in higher education is still at the experimental stage. 

That is why, as researchers, we are interested in the quality experiments that have been applied in different 

countries in the field of digital education. 

 

Keywords: the university, quality assurance, Digital learning, Global Quality Experiences 

 
 

التعلاايم   نمااوارد المهارات، مثل الدنرات المفتوحااة علااى اإلنترناات

المفتوح. إن إمكانات التعلم عبر اإلنترنت بركل عااام، هائلااة نتبنااي 

دة للتعلاايم العااالي نكااذلع توشااي  فاارد الااتعلم ماادى مسارات جدياا 

الحياااة. كمااا أنهااا تساااعد علااى تقلياال التكاااليف التعليميااة الفرديااة 

 نالمؤشسية من خالل تقديم بدائل شهلة نمرنة.

 مقدمة ) طرح اإلشكالية (. 1

المقومات للدنل المعاصاارة ،اتذ يحتاال يعد التعليم العالي من بين أهم  

مكانة مرموقة فااي المجتمعااات فااي كافااة أنحاااء العااالم ، سنااه يهااتم 

باسفراد كأحد اسطراف الفاعلة في العملية التعليمية ، حيااث عملاات 

هذه المجتمعات جاهدة لرصد السياشات نتخطاايط الباارامي نماابط 

شتثمار في هذا المجال يقينا م شتراتيجيات لالت نها أن التعليم العالي است

جتماعيااة نالثقافيااة  قتصااادية ناست هااو المحاارس اسشاشااي للتنميااة است

جتماعيااة  le bien فضالًعن إلى كونه مصدراً رئيسياً للرفاهيااة است

être. نسان  التي ينردها است

نيمثل هذا فرصة لمبتكري المحتوى لتحسين الجودة ناإلدماااج فااي 

فرصااة تااوفير التعلاايم العااالي. نتااوفر البيمااات الرقميااة للبلاادان 

إشتراتيجية للمساهمة في تلبية اسحتياجات المحلية نتطوير القدرات 

المتعلقااة بهااا. نيوصااي إطااار العماال بااأن تقااوم الحكومااات بوماا  

شياشات نبرامي لتوفير التعليم العالي النوعي نالممول تمويالً جيداً 

نالقائم علااى التكنولوجيااا، نس شاايما ماان خااالل الاادنرات التدريبيااة 

على اإلنترنت، نالتي تلبي معايير الجودة لتحسين إمكانية المفتوحة  

 الوصول.

الجامعة من خالل أطرها العلمية التدريسية على اختالف درجاتهااا  

تقوم بنقل المعرفة للملتحقين بها من الطلبة الجامعيين نمن زم تزنيد 

المجتم  بالمهارات نالكفاءات العلمية نالتقنية فضالًعن ما تقوم بااه 

مااان بحاااوث علمياااة نتجريبياااة نميدانياااة نكاااذا تقاااديم الخااادمات 

شترارية ناتن جتماعيااة است جاب بعاا  المراااري  المتصاالة بالتنميااة است

قتصادية نالعملية .  ناست

تقاادم اليونسااكو الاادعم الفنااي نالمرااورة برااأن اسشاااليب المبتكاارة 

لتوشااي  نطاااق الوصااول إلااى التعلاايم العااالي نالاادنرات نالباارامي 

الدراشية م  التركيز علااى تطااوير أنااواة جدياادة ماان فاارد الااتعلم 

اإلنترنت. نيااتم تااوفير الاادعم سعضاااء داخل الحرم الجامعي نعبر  

هيمااة التاادريس نالمعلمااين لتكييااف نتطااوير تااوفير التعلاايم العااالي 

التقليدي لطرق التعليم عن بعد عبر الراابكة نالماازج بااين اإلنترناات 

 نالتعليم الميداني.

شهد التعليم العالي تحوسً كبيراً في السنوات اسخياارة، بمااا فااي ذلااع 

بيادة الطاب  الدنلي ناسمطراد في تنقل الطالب بين مختلااف دنل 

بااين   العالم؛ ن اإلمداد المتزايد بالتعلم عبر اإلنترنت نالتعلم المختلط

التعلم التقليدي نالتعليم الرقمي ؛ نبيادة فااي خاادمات اإلنترناات فااي 

جمي  البلدان. كل هذه القضايا تفرض الحاجة إلى تحسااين نماامان 

الجودة ناسعتراف بالكفاءات نالدعوة إلى اتخاذ تدابير مبتكاارة ماان 

قبل الحكومات نالمؤشسات التي تعالي أيضا قضايا اإلنصاف نحق 

 تعليم العالي.الوصول إلى ال

نظر لكون الجامعة هي قمة الهرم التعليمي ،ناتحدى أهم المؤشسات 

برري مؤهل نقادر على تحقيق أهدافه المجتمعية لتكوين رأس مال  

من جهة نأهداف الجهة المرغلة له من جهة أخاارى نكااذلع أهااداف 

المجتم   التنموية لتهيمته للتكيف ماا  المسااتقبل لمواكبااة العديااد ماان 

التغيرات المتالحقة نالمتسارعة التي شهدها التعليم العالي في العقااد 

نالتعلاايم نالتوفيااق بااين اسخير على اعتبار أن المواءمة بين العماال  

البرامي نالتخصصات التي تقدمها الجامعة ناحتياجات شوق الرغل 

 أمرا مرنريا.

قدمت زرنة المااوارد التعليميااة الرقميااة طلبااات جدياادة علااى أنظمااة 

نمؤشسات التعليم العالي التي ترمل تطوير مناهي ابتكاريه نبرامي 

دراشية نمسارات تعليمية بديلة نطرائق التعليم العااالي، نكاال ذلااع 

يمكاان تيساايره عباار اإلنترناات نالتعلاايم عاان بعااد نالتعلاايم المفتااوح 

ج تقااديم التعلاايم المخااتلط ن الاادنرات القصاايرة القائمااة علااى ننماااذ

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000213605_ara
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الم المتمياازة عليهااا أن تلتفاات اتلااى مباادأ عالميااة ممن جامعااات العاا 

 التعليم العالي .

هذه التغيرات المتالحقة التي عرفهااا التعلاايم العااالي أشااقطت بعضااا 

من المفاهيم الحاكمة ناشتبدلتها أن أعادت صياغتها من جديد ،نماان 

هتمااام بهااا المفاهيم التي أصبحت أكثر قبول نانترارا نبد أ يتزايد است

فااااي مجاااااال التعلاااايم العاااااالي ، مااااايعرف بعالمياااااة التعلااااايم 

 INTERNATIONALIZATION IN HIGHERالعااالي

EDUCACATION  

اتّن دراشة عمليات ماامان الجااودة فااي مااوء مباادأ العالميااة يتاايف   

الفرصة لتلع الجامعات أن تض  خطة مستقبلية للوصول اتلى هدفها 

المنرود م  الحفاااظ علااى زقافتهااا نأنلويتهااا الخاصااة ، فاادمي مباادأ 

ممان الجودة يعااد نشاايلة تسااتطي  الجامعااات   عالمية التعليم ممن

العربية من خاللها تطوير أدائها نتحقيق أهاادافها فااي أن تكااون فااي 

 نقت قريب ممن جامعات العالم المتقدم.

مفهوم العالمية ظهربصفته نتاجاً للعولمة التي هيمنت على كثير من 

مناشااط الحياااة فااي عالمنااا المعاصاار . فااضذا كااان الاابع  ياارى أن 

تكنولوجيات الحديثة ناتقتصاد المعرفااة ناسفااراد العولمة هي تدفق لل

نالقاايم ناسفكار،نانتقالهااا بااين دنل العااالم المختلفااة ، فالعالميااة فااي 

التعليم العالي تعد طريقااة ماان الطرائااق التااي ماان خاللهااا تسااتجيب 

الدنلة لتأزير العولمة نبالتالي فان العالقااة بينهمااا ترابطيااة تكامليااة، 

حفااز بينمااا العالميااة فااي التعلاايم العااالي هااي العولمة هي العاماال الم

 نتيجة نرد فعل ننتاج للعولمة .

إن التطور التكنولوجي الحاصل أدخل قفزة نوعية إيجابية كبيرة في 

بيمااة العمليااة التعليميااة بمختلااف أنواعهااا، نشاااعد علااى إيصااال 

ومات نالبيانااات: العلميااة، التربويااة نحتااى الساالوكية للمااتعلم، المعل

نالذي أدى باادنره إلااى تحقيااق اسهااداف، نذلااع ماان خااالل اعتماااد 

أشلوب التعلم الرقمي أن اإللكترنني الااذي يعااد ماان بااين نتااائي هااذا 

التطور التكنولااوجي، حيااث يعااد الااتعلم الرقمااي ماان أهاام اسشاااليب 

لتعلم خاصة في ظل اسنفجار المعرفااي الحيوية المعتمدة في عملية ا

 .نالتطور التكنولوجي الحاصل في مختلف المجتمعات

يقوم مبدأ العالمية في التعليم العالي على ثالثة ٕاعتباااات أااااية 

 هي:

نلقد شاهمت التطورات التقنية في عصاار الثااورة التكنولوجيااة إلااى 

ظهور هذا النمط التعليمي ليحفّز عملية توطيد العملية التعليمية لاادى 

لكااه ماان طاقااة الفرد؛ إذ يمكن للمتعلّم أن يواصل تعليمه نفقاً لما يمت

نقااادرة علاااى اسشاااتيعاب نالاااتعلم، باإلماااافة إلاااى أّن الخبااارات 

نالمهارات السابقة تساهم في تعزيز هذا النااوة ماان الااتعلم، نيمكاان 

اعتبار التعليم الرقمي أنه بمنزلة أحد أشكال التعلّم عن بعد، نيجاادر 

اإلشارة إلااى أن الحاشااوب نشاابكات اإلنترناات جاازء  س يتجااّزأ ماان 

 لتحفيز عملية نقل المعارف نالمهاراترقمي تعليم العملية ال

أن البعد العالمي في التعليم العالي يعد مكونا رئيسا في جمياا    أوال :

بااار ماان أنظمة ممان الجودة لمؤشسات التعليم ، نينطلق هذا اإلعت

أن البعااد العااالمي هااو جاازء ماان رشااالة الكليااة   الجامعااة  نماان 

الوظااائف الرئيسااية لهااا ن أنااه ماان العواماال التااي تاادرس خااالل 

 إجراءات تقييم ممان الجودة . 

: يتنااانل أهميااة تبنااي مباادأ تمثياال العالميااة فااي شياشااات  ثانيااا

نإجااراءات نباارامي مؤشسااات التعلاايم العااالي ط تااوافر متطلبااات 

اصلة الدراشة في مرحلة الدراشات العليا في الجامعات اسخاارى مو

 ، تنظيم البحوث المرتركة بين جامعات الدنل المختلفة ( .

مانرد في هذه المقدمة يعد ماادخالً لمومااوة مااداخلتنا الموشااومة   -

 فااي   والنوعيااة الجااودة  آليااات  تجساايد نحااو الرقمااي التعلاايم:

 . والعالمية العربية الجامعات

:يرتبط بضجراءات ممان الجودة في حد ذاتها . فمن المتعارف   ثالثا

عليه أن ممان الجودة في كثير من دنل العااالم يااتم علااى المسااتوى 

نفاق حول مرنرة إشتفادة ماامان   القومي م  أن هناس تزايد في است

  الجودة في التعليم العالي من المدخل العالمي . 

أبرب التحديات التااي جابهاات التعلاايم فااي العااالم العربااي علااى نجااه 

العموم منذ السبعينات كانت تحقيق المهام التقليديااة التااي تضاال  بهااا 

 للمجتم  .الجامعة نهي : التدريس نالبحث العلمي نالخدمة العامة 

 الرقمي: التعلم -2

بتعريفاات عادة  :(Digital Learning)يعار  التعلايم الرقماي 

 من بينها :
تبااذل الجامعااات العربيااة حاليااا جهااودا مرااهودة لمواكبااة التغياارات 

الحادزة نإذا كانت بعاا  التقااارير العالميااة التااي صاانفت جامعااات 

العالم المتقدم خلت من أي اشارة اتلى جامعة عربية ، فاتن كل جامعة 

لتحاااق بركااب التقاادم ، نتخطااط لتكااون فااي نقاات قريااب  تسااعى لالت

:هو تقديم محتوى تعليمااي إلكترننااي عباار الوشااائط   التعليم الرقمي

المعتمدة على الكمبيوتر، نشبكاته، إلى المااتعلم برااكل يتاايف الرقمية  

لااه إمكانيااة التفاعاال النرااط ماا  هااذا المحتااوى، نماا  المعلاام، نماا  

ة أم غياار متزامنااة، نكااذلع أقرانه، شواء كان ذلع بصااورة متزامناا 
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إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت نالمكااان نبالساارعة التااي تناشااب  :الرقمي التعليم أهدا  2-2

ظرنفه نقدراته، فضالً عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضاً من خالل 

 .تلع الوشائط

لقد اشتندت المنظومة التربويااة فااي المجتماا  المعاصاار إلااى التعلاايم 

الرقمي؛ لما تنعكس عليه من آزار إيجابية في تحقيق أهداف العمليااة 

 نه: أ على الرقمي للتعلم المحيسن للا  عبد بن إبراهيم تعريف :لتعلمية، نلذلع نجد أن من أهدافهالتعليمية ا

 استصال في اسلكترننية الوشائط اشتخدام على يعتمد  الذي التعليم

إبراهيم " برمتها التعليمية المؤشسة ن المتعلمين  ن المعلمين بين ط 

 132،د ( 2002 ) المحيسن هللا عبد بن

القاادرة علااى تلبيااة حاجااات نرغبااات المتعلمااين المعرفيااة  •

 .نالعلمية

تحسين عمليااة اسحتفاااظ بالمعلومااات المكتساابة نالوصااول  •

التعليم :"الرقمي للتعلم العويد صالح محمد تعريف - .إليها في الوقت المناشب  الذي هو 

 تقنيات  على المعتمدة  بالتطبيقات غنية تفاعلية بيمة إيجاد  يستهدف

 مصادر إلى الوصول من الطالب نتمكن  ناإلنترنت اآللي الحاشب

 )آخرنن ن العويد صالف محمد)  مكان. أي نمن نقت  أي  في التعلم

2002 ) 

شرعة تجديد المعلومات نالمعارف نترتيبها حسب أهميتها  •

 .نالموقف المعاش

ين طرفااي العمليااة التعليميااة تحسااين التفاعاال نالتعاماال باا  •

 .طالمعلم نالمتعلم(

 منظم هادف اشتعمال ": انه على الرقمي للتعلم  الين "تعريف - :الرقمي التعليم خصائص 2-3

  (."التعلم عمليات دعم في الحاشوب أن اإللكترننية  للنظم

 44(،د 2003طالينن

حسب استحاد اسمريكي للتعليم عن بعد نجااد ماان خصااائص التعلاايم 

 :الرقمي مايأتي

تدعيم عملية تكوين الفرد نتااوفير استصااال نالتفاعاال  •

 .المتبادل

 تقديم  " : انه على الرقمي مللتعل  زيتون حسين حسن تعريف -

 الكمبيوتر على المعتمدة الوشائط عبر طإلكترنني( تعليمي  محتوى

 هذا  م  النرط التفاعل إمكانية له يتيف  بركل المتعلم إلى نشبكاته

 أم متزامنة بصورة ذلع كان شواء أقرانه نم  المعلم نم   المحتوى

  نالمكان  الوقت في التعلم هذا إتمام إمكانية نكذا ، متزامنة غير

 إدارة إمكانية عن فضال نقدراته، ظرنفه تناشب التي نبالسرعة

 ) بيتون  حسين حسن) الوشائط تلع خالل  من أيًضا التعلم هذا

 (23،د"  ( 2004

التعلاايم اسنتقال من أنموذج نقل المعرفة إلااى النمااوذج  •

 .الموجه

 .ترجي  المراركة الديناميكية نالحيوية للمتعلم •

اسعتمااااد علاااى المهاااارات نبالخصاااود مهاااارات  •

 .التفكير العليا

تااوفير مسااتويات عاادة ماان التفاعاال نترااجي  التعلاايم  •

 .النرط
 :الرقمي التعليم أنماط 2-1

نالااذي يتمثاال فااي تلااع اسشاااليب   التعليم الرقمي المباشر:  -2-1-1

نالتقنيات التعليمية المعتمدة على الربكة العالمية للمعلومااات بقصااد 

إيصال مضامين تعليمية للمتعلم في الوقت الفعلي نالممارس للتعليم 

 .أن التدريب

التركيااز فااي عمليااة التعلاايم علااى مناقرااة ندراشااة  •

 .مركالت من الواق  المعاش للمتعلمين

 الرقمي:  التعليم مجال  في المعتمدة المعايير  2-4

 عملية في المعتمدة الحيوية اسشاليب أهم من الرقمي التعلم يعتبر

 التطور ن المعرفي اسنفجار ظل في خاصة عام بركل  التعلم

 باإلمافة ن اسمم ، المجتمعات مختلف  في الحاصل التكنولوجي

 القبول معدست ارتفاة  على يعمل الرقمي التعلم أن نجد ، هذا إلى

 ن العمال  تعليم ، تدريب ، طلبه على اإلقدام ن عام بركل التعلم في

 . المهنية البيمة في أدائهم تحسين ن تأهيلهم

نهو الذي يتمثاال فااي عمليااة التعليم الرقمي غير المباشر: 2-1-2 -

التدريبيااة نالحصااص المنظمااة، التعلم من خالل مجموعة الدنرات  

نيعتمد هذا النوة من الااتعلم الرقمااي بالنساابة لحالااة نجااود ظاارنف 

 .متعددة س تسمف بالحضور الفعلي للمتعلم

نيجم  هذا النوة ما بين النوعين  التعليم الرقمي المختلط:2-1-3 -

السابقين؛ حيث يمكن للجمي  التواجد في الوقاات نفسااه أمااام الراابكة 

وب نالمراركة فعلياً فيها، نفي حال التغيب عاان ذلااع نجهاب الحاش

 .يمكن الّرجوة للمادة العلمية أن المقرر في أي نقت

 التعليم فعالية من  يرف  الرقمي( ط التعليم من النوة هذا أن نجد ن

 جانبها في خاصة التدريب تكلفة يقلص ن جهة من  كبير بركل
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أكثر ناقعية نقبوس للتطبيق، نجعل التعلاايم عمليااة مسااتمرة نيمكاان 

 :توميف فوائد التعليم الرقمي كاستي

 اشتخدام من يسمف  ما هذا  لعل ن ، أخرى جهة  من الزمني

 في  خاصة المتعلمين طلبات ، احتياجات م  المتوفرة المعلومات

 نفي Al-karan ,Al-ail ( 2000فيهاط يعملون التي  المهنية البيمة

 بتطوير قام المعلومات  لتقنية التدريب  معهد أن نجد اإلطار هذا

 المحانر من العديد في اسلكترنني أن الرقمي للتعلم أشاشية  معايير

 . اسشتعمال شهولة ، محتواه ن التعليم ، تصميم التعلم عملية كدعم

 المركز تأشيس  2002شنة في تم انه  نجد هذا إلى باإلمافة

 أشاس إلى يهدف الذي ن اسلكترنني التعليم في للجودة اسنرنبي

 التعلم في الفعالة ن الناجحة  التطبيقات مختلف ترجي  على العمل

 التوجيهات جمي  توفير مرنرة خالل من . لاللكترنني  ن الرقمي

 من النوة هذا لخدمات المستمر للتقويم المناشبة الخدمات ن الدعم ،

 . الدائمة الحركية ن بالتغير تتميز تعلم بيمات  في التعلم

يساعد على مواجهة تحديات المدارس في بيادة نساابة  •

 .التسرب الدراشيغياب الطالب ن

يسهم في تقليل الهدر من الموارد نيوفر نظااام متابعااة  •

 .دقيقة لمستوى تقدم الطلبة

ينمااي مهااارات الطااالب فااي الااتعلم للمسااتقل نالااتعلم  •

 .الذاتي نيكسبهم مهارات شخصية

ينمي مهارات التواصل نيسااهل عمليااة التواصاال ماا   •

 .جمي  المعنيين بتعلم الطالب

متطااورة تتماشااى ماا  التقاادم يخلااق منظومااة تعليميااة  •

 .المتسارة في العالم

يستررف المستقبل في حقبة العصر الرقمي ماان أجاال  •

 .التصدي لألبمات بالذكاء الرقمي

 أن الرقمي التعلم تقويم معايير فان ( 2005 ) هاشم أبو حسب ن

  : منها معيارا العررين تفوق اسلكترنني

يعطااي الفائاادة للطااالب فااي صااورة مفياادة نممتعااة  •

 .نشريعة نشهلة اسشتيعاب

  ، البرنامي ن م المستخد بين التفاعل كثافة -

 ،  تنوعها ن التدريبات كثافة-

يساااعد علااى اكتراااف البراعااة الرقميااة للطااالب فااي  •

 .مرحلة الطفولة المبكرة

 ،  البرنامي يستهدفها التي المهارات عدد توفر -

  ، المستويات لمتلف البرنامي شمولية مدى -

يصااال المعلومااة للمااتعلم بأقصاار نقاات نأقاال يضمن إ •

 .جهد نأكبر فائدة

 ، المرجوة لألهداف النصود ن التدريبات مطابقة-

 تدريبية  ن تعليمية مواقف ن ظرنف توفير على البرنامي  قدرة -

 ن   المهنية  البيمة ، المدرشية البيمة في  التعلم على المستخدم تساعد

 الجودة أن أكدت ( 2006 ) المحيا دراشة أن نجد اإلطار هذا في

 من عدد خالل من نحققها أن يمكن اسلكترنني ن الرقمي  التعلم في

 ن الرقمي التعليم تصميمي بنماذج اسشترشاد:في المتمثلة المحانر

 التعليمية الوحدات توافر خصائص إلى  باإلمافة معاييره مراعاة

 أدنات ناختيار الوصول  ن اسشتخدام ن استساق ن المحافظة م 

 م   تتماشى تعليمية اشتراتيجيات على  بناءا التعليم من النوة هذا

 .المختلفة الرقمية التعليمية البيمات

يجعل الطالب أكثر اهتماماً عند اشتخدام تقنيات جديدة  •

 .في التعليم

  الحديثة: التكنولوجيا بااتخدام الرقمي التعليم أثر 2-6

نتيجة للتطور السري  نالكبياار فااي تكنولوجيااا التعلاايم فااي العقااديين 

اج نشائط حديثااة للتواصاال اسجتماااعي، الماميين فقد ظهر عنه إنت

عملااات علاااى تغييااار أنمااااط حيااااة اسفاااراد اليومياااة، نعالقااااتهم 

اسجتماعيااة، نطاارق تفاااعلهم المعرنفااة، نطالاات أيضااا جوانااب 

حياتهم السياشية نالنفسااية ناسقتصااادية نالتربويااة نالصااحية، كمااا 

عملت في الوقت نفسه على تغيير نامف في طبيعة أنماط استصال 

التقليديااة التااي تعااودنا عليهااا فااي المجتماا ، نعلااى الاارغم ماان أن 

اسنترنت يعد أبرب ما أشفر عنه توظيف تكنولوجيا التعليم في خدمة 

البررية، إس أن ظهااور التكنولوجيااا الرقميااة الحديثااة أن مااا يعاارف 

 .تعد بحق الثمرة اسهم  بالتعليم الرقمي

 :الرقمي التعلم فوائد  2-5

أشارت الدراشااات نالبحااوث فااي مجااال تكنولوجيااا التعلاايم إلااى أن 

اشتخدام التعليم الرقمي يزيد من كفاءة الموقف التعليمي؛ سنه يااوفر 

ظرنفا بيمية أكثر مالئمة للمتعلمين على اختالف مستوياتهم العقليااة 

نالعمرية نمراحل تعلمهم، نأن اشتخدام تقنيات الااتعلم الرقمااي فااي 

يميااة لااه أهميااة كبياارة فااي بيااادة مسااتوى تحصاايل العمليااة التعل

المتعلمين، نتعزيز جوانب التفاعل الصفي، نجعل الخبرة التعليميااة 

اشاااتخدام الرااابكات إن القيماااة التاااي يضااايفها التعلااايم الرقماااي ب

نالحواشيب الذكيااة علااى العمليااة التعليميااة تراامل جااانبين: الجانااب 

المعرفيطالمتمثاال فااي إتقااان مهااارات القااراءة نالكتابااة نالحساااب 
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 األزمااة: وقاا  فااي التعلاايم فااي الرقميااة التكنولوجيااا توظيااف2-8

  أنموذجا كواونا فيروس

نمهارات البحااث( نالجانااب التربااويط المتمثاال فااي تغيياار الساالوس 

نإكساااب مهااارات الحياااة نتنميااة الحااافز للااتعلم(، فهااو فااي مجملااة 

ة نعملية لفلسفة التعليم عن بعد التي تقوم علااى توشااي  ترجمة حقيقي

قاعدة الفرد التعليمية أمام اسفراد، نتخفي  كلفتها بالمقارنااة ماا  

نظم التعلم التقليديااة، بصاافتها فلساافة تؤكااد حااق اسفااراد فااي اغتنااام 

الفرد التعليمية المتاحة، نغير المقيدة بوقت أن مكان نس بفمة ماان 

 .مقتصرة على مستوى أن نوة معين من التعليمالمتعلمين، نغير ال

ظهر اتجاه تحو اشتخدام التكنولوجيا الرقمية فااي التعلاايم ماان خااالل 

تأليف بيمة تعليمية متكاملة تجم  كالَّ من: المعلم نالطالب نالماانهي، 

يمكن من خاللها تقديم الدرنس اإللكترننية، نتلقااي اسشااملة، بحيث  

ناإلشااراف علااى الطلبااة المراااركين، نتسااليم الواجبااات نتقااديم 

 الصفوف اسفترامية  اسمتحانات نغيرها من اسمور من خالل

يرير مفهوم اسبمة إلى ظرف غير طبيعي يؤزر على اسفااراد، إمااا 

المجتمعااي أن العااالمي، علااى المسااتوى الرخصااي أن العااائلي أن 

بصااورة خطاار أن تهديااد حقيقااي يااؤزر علااى شااير الحياااة اليوميااة 

لإلنسان، نبلغة أخرى فاسبمة من نجهة نظر النظام هي مجموعااة 

من الماادخالت التااي تااؤزر شاالباً علااى عمليااات التعلاايم نمخرجاتااه، 

حيث بدأت في الصين نأخذ ينترر في معظم بلاادان العااالم، فأحاادث 

مباشرة أزاارت علااى عمليااة التعلاايم بصااورة أشاشااية   صدمة عالمية

نلاادى معظاام البلاادان التااي ظهاار بهااا، نيكماان شاابب تااأزير ماارض 

كورننا على عملية التعليم في طريقة انتقاله، نالتي تكون في أغلب 

الحاااست عاان طريااق التواصاال المباشاار ماا  المااري  أن مالمسااة 

لتجمعااات اسشااطف الملوزااة، مااا ألاازم صااانعي القاارار علااى مناا  ا

ناللقاءات نالمناشبات اسجتماعية المحصورة في مكان محدد، نتعد 

المؤشسات التعليمية إحدى أكبر التجمعات في عالمنا المعاصر، مااا 

حدا بالدنل إلى اتخاذ قرارات صعبة نالمتمثلة بااضغالق المؤشسااات 

التعليميااة، مثاال: رياااض أطفااال، نالماادارس طالعامااة نالخاصااة(، 

 .ليات، نمراكز التعليم، ندنر الرعاية نغيرهانالجامعات نالك

ننتيجة للدنر المهم للتكنولوجيا الرقمية أصبحنا نعيش اليوم عصاار 

تفجر المعرفة نالتطور الهائل للوشائل التكنولوجية، فنااتي عاان هااذا 

التطااور تغيااراً فااي جمياا  مجاااست الحياااة، فأنجاادت التكنولوجيااا 

غياارت أهدافااه نمجاستااه الحديثة تغيرات في مجال التعلاايم، حيااث ت

نطرائقه نأشاليبه نظهرت مصااطلحات نمسااميات جدياادة لطرائااق 

الااتعلم منهااا: الااتعلم اسلكترننااي نالااتعلم المباشاار نالااتعلم عاان بعااد 

نغيرها، نجميعها تبحث في توظيف التكنولوجيا الرقمية في عملية 

التعلاايم نالااتعلم، نالتعلاايم الرقمااي يكااون فعاااسر إذا تااوفر شاارطان 

 :اشيان هماأش

التعااارف علاااى تكنولوجياااا التعلااايم نالمهاااارات التقنياااة  •

 .نالتكنولوجية

تااوفير بيمااة تعليميااة جدياادة ماان الااتعلم عاان طريااق الااتعلم  •

 .الذاتي

 الرقمااي التعلاايم مصااادا تتعاادد : الرقمااي التعلاايم مصااادا 2-7

  : ومنها

 عليهاا  يعتماد  التاي  الطرق  من  وهي  الفيديو:  مؤتمرات  1-  2-7

 . المزايا من العديد وتشمل حاليا
 أزمااة فااي ااااتخدامها يمكاان التااي الرقميااة التكنولوجيااا 2-8-1

 كواونا؟
 ماان الاارغم علااى المصاادا هاا ا : المطبوعااة المااواد 2 -2-7

 ومصاادا  دواتوأ  إمكانيات  أضاف   فهي  التكنولوجية  التطواات

 .الرقمي للعليم حديثة

علااى مااوء أبمااة فياارنس كورننااا، نمااا نااتي عنهااا ماان إغااالق 

للمؤشسااات التعليميااة، نعلااى مااوء ممياازات أدنات التكنولوجيااا 

ة بمجموعة من اإلجابة من خالل التوصي الرقمية نإمكانياتها، يمكن

 :اإلجراءات اآلتية
 المرتباة  الساجالت  مان  مجموعة  :هي  البيانات  قواعد-  3  -2-7

 تكاون  وعاادة  فعاال  بشكل  ااترجاعها  يسهل  بطريقة  والمنظمة

 أو  زمنياة  أو  موضاوعية  ااوا   معيناة  تغطياة  حدود  قاعدة  لكل

 . شكلية

 علااى القائمااة التعلاايم ااااتراتيجيات علااى التركيااز •

المعكااوس ، نالمعرفيااة عباار شاابكة  التعلاايم: مثاال: التكنولوجيااا

المعلوماااات الحاشاااوبية، اشاااتراتيجيات المحاكااااة نالتمااارين، 

 .رهااشتراتيجيات اسنرطة الذاتية الرقمية نغي
 إلى: البيانات قواعد وتنقسم

: تعمل اإلنترنيت على تعزيز نتحسااين الااتعلم   شبكة اإلنترني   -

 الرقمي ,

مثاال: : الرقميااة المعلومااات مصااادا علااى التركيااز •

، حيااث يسااتطي  المعلاام شاارح اليوتيااوب القنااوات التعليميااة فااي

الاادرس نتخزينهااا نتقااديمها بصااورة مجانيااة، نيسااتطي  الطلبااة   من خالل تبادل نإرشال الرشائل . إليميل :ا -

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3
https://www.new-educ.com/?s=+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
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ف الجودة بأنها : الحالة المثالية التي 1994طSalliesأما  . (  فقد عرَّ

يوجد عليها الريء ما بمعنى أعلى احتمال ممكن لمسااتوى مثااالي س 

 (.Sallies,p21-23يمكن التقليل منه ط

الدرنس في أي نقت ممكن، باإلمافة إلااى المواقاا  حضور تلع  

التعليمية اإللكترننية المختلفة، م  مرنرة اإلشارة إلى التركيااز 

على المحتااوى المرئااي التفاااعلي، نعاادم اسقتصااار علااى فيااديو 

الجودة بأنها : عملية بنائيااة تركااز علااى الجهااود Jérômeنعرف    . .تعليمي للمراهدة فقط

يجابية بهدف تحسين المخرج النهائي   :والمعاززة االفتراضاية الاتعلم بيئاات علاى التركياز • است

لبيمااات الحقيقيااة بااأخرى نيقصااد بااالتعلم اسفترامااي تمثياال ا

افترامية تكون مرابه لها إلى حااد كبياار، بحيااث يرااعر الطالااب 

 الواقاا   مصااطلف بوجوده داخل الخباارات التربويااة مباشاارة، أمااا

فيرير إلى إمافة معلومات رقميااة إلااى البيمااة الحقيقيااة   ،المعّزب

 .بهدف دمي النموذجين: الواقعي نالرقمي في آن ناحد

نهناس تعريفات أخرى نصاافت الجااودة بالراااملة نشااميت طالجااودة 

 الراملة(:

هااي   Quality Assuranceمفهااوم ضاامان الجااودة: -3-2   

في الوقت الصااحيف نالمناشااب   عملية اتيجاد آليات نإجراءات تطبق

للتأكااد ماان الن الجااودة المرغوبااة شااتحقق بغاا  النظاار عاان كيفيااة 

نيرير مفهوم : االفتراضية الفصول  عبر  التعليم  تفعيل • تحديد معايير هذه النوعية .

الفصول اسفترامية إلى بيمة تعليمية رقميااة طافترامااية( تجماا  

ل كااالَّ ماان: الطالااب نالمعلاام نالماانهي، نتكااون مرااابه للفصااو

الحقيقية، نتمكن المعلم من التواصل م  الطلبااة نطاارح اسشااملة 

نتلقي اإلجابات نتقديم التغذية الراجعة، فضالً عن تميزها بتقديم 

مجموعة متكاملااة ماان أدنات التقااويم المختلفااة ماا  قاادرة المعلاام 

على تصحيف اسمتحانات نتسجيلها نإجراء المعالجات المطلوبة 

 .منه

كاديميااة المسااتمدة  كما عرفت بأنها الوشيلة للتأكد من الن المعايير اسل

من رشالة الجهة المعنيااة قااد تاام تعريفهااا نتحقيقهااا بمااا يتوافااق ماا  

 شواء أقومياً كانت ام عالميا. المعايير المناظرة لها

حسب اليونسكو هناس مبدآن تتميز مفهوم الجودة في التعليم :    3-3

بهما كل المحااانست لتعريااف الجااودة نالنوعيااة فااي التعلاايم ، يبااين 

أنلهما أن النمو المعرفي للمتعلم هو الهدف ا الجلي لجمياا  اسنظمااة 

التعليميااة فااي تحقيااق التعليمية ، نبالتالي فاتن درجة نجاااح اسنظمااة  

هذا الهدف هو مؤشر على نوعية هااذه اسنظمااة . أمااا المباادأ الثاااني 

فيبرب دنر التعليم في تعزيااز القاايم نالمواقااف المرتبطااة بالمواطنااة 

بداعي العاااطفي ، نماان الصااعب تقياايم  المسؤنلة ،  ترجي  النمو است

نسااكو نمقارنة مدى تحقيق هذه اسهداف في البلاادان المختلفااة ط اليو

 (17،د2005،

التعلاايم عاان بعااد، أباارب مااا أفربتااه جائحااة الفياارنس التاااجي نيعد  

«، نكعادتها كانت اإلمااارات ماامن أنائاال الاادنل التااي 19-»كوفيد

نجحت في تطبيق »التعليم اسفترامي«، لتحمااي ماان خاللااه منااابر 

العلم، من خطورة »كورننا«، نتداعياتااه، نعاام، مليااون نممااة ألااف 

علاايمهم ماان خااالل منصااات طالب، نطالبة، في اإلمارات، يتلقون ت

معرفية ذكية، كما، أن اإلمارات كسبت الرهااان، فااي تجربااة الااتعلم 

عن بعد، الذي حقق مكاشب تربوية، نتعليمية، ناجتماعية كبياارة، ، 

كمااا أنهااا اشااتطاعت أن تسااخر التكنولوجيااا نالمااوارد التعليميااة 

نيااة ناسكاديمية، لخدمة الطلبة، بعيااداً عاان العوائااق المكانيااة نالزما

 التي تفرمها المستجدات.

مؤاسااااات التعلاااايم العالي)الجامعااااة (: مفهااااوم الجامعااااة  3-4

 Universitasمأخوذ من كلمااة     Universityاتصطالح الجامعة  :

تحاد أن التجم  ،الذي يجم  أقوى اسشر نفااوذا فااي مجااال  نتعني است

السياشة من أجل ممارشة السلطة ،نهكذا اشااتخدمت كلمااة الجامعااة 

 شاتذة نالطالب من مختلف البلدان نالرعوب .لتدل على تجم  اس

نجليزيااة المرادفااة  تعد الكلمة العربية جامعة ترجمة دقيقة للكلمااة است

لهااا سنهااا فااي ماادلولها  فااي اللغااة العربيااة أيضااا يعنااي التجمياا  أن 

، فهااي مااأخوذة ماان الكلمااة Facultyالتجم  ، أما كلمة كلية بمعنى  

أن القاادرة ، نأطلقاات هااذه التساامية   نتعني القوة  Facultasالالتينية  

على اتتحاد يجم  اسشاتذة ماان مختلااف التخصصااات ط علااى غاارار 

استحادات الصناعية نالتجارية(نتعّرف الجامعة بأنها "جماعااة ماان 

الناااس ، يبااذلون جهاادا مرااتركا فااي البحااث عاان الحقيقااة نالسااعي 

مساهمة التعليم الرقمي في تجسيد آليات الجودة والنوعية فاي   -3

 ;التعليم العالي 

 Qualityتعاارف الجااودة  المفهااوم االصااطالحي للجااودة : -3-1

 تعريفات كثيرة منها :

بأنهااا: الخصااائص المجتمعااة لمنااتي أن  Rinehart 1993عرفهااا 

شااواء كااان الزبااون هااو المتلقااي لخدمة ترمااي احتياجااات الزبون،

المباشر للخدمة أم المستخدم اسصاالي للمنااتي أن الخدمااة أنكالهماااط 

Rinehart,p49.) 

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2
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يربط مراحل ممان الجودة م  شياشة اإلعتماد نينظر للعملية ككل 

 ) 2010 نآخرنن  عمادأبوالرب(متكامل نمستمر . 

إلكسااااب الحيااااة الفامااالة لألفاااراد نالمجتمعاااات طراباااف تركاااي 

 (.73،د1990،

عرفت كذلع على أنهااا : مؤشسااة تقااوم بصااورة علااى تااوفير تعلاايم  معايير ضمان الجودة  في مؤاسات التعليم العالي :  -3-5

متقدم سشخاد على درجة ماان النضااي نيتصاافون بالقاادرة العقليااة 

شتعداد النفسي على متابعااة دراشااات متخصصااة فااي مجااال أن  ناست

 أكثر 

 العالي : معايير ضمان الجودة الداخلية لمؤاسات التعليم -3-5-1

تعتمد إجراءات ممان الجودة على المراقبااة الذاتيااة التااي تمارشااها 

المؤشسااة لجااودة ماادخالتها نعملياتهااا نمخرجاتهااا ، فمؤشسااات 

التعليم العااالي مطالبااة بااأن تقااوم برااكل دنري بدراشااة تقياايم ذاتيااة 

شاملة لجوانب الضعف نالقوة فيها ، بدءاً بتحديد شياشة نإجااراءات 

الجودة نمتابعااة نإعااادة إعتبااار دنري بدراشااة تقياايم ذاتيااة  ممان  

شاملة لجوانب الضعف نالقوة فيها ، بدءاً بتحديد شياشة نإجااراءات 

ممان الجودة نمتابعة نإعادة اختبار دنري للبرامي نتقويم الطلبااة 

نأعضاء هيمة التدريس ننظام الحوكمة ننظام المعلومات نتكااريس 

( ما يسهم في تحسااين المؤشسااة www.uls.edu.lbمبدأ الرفافية ط

نتطويرهااا ماان خااالل التحلياال الااذاتي الحقيقااي لهااا ماان جهااة ، 

فضالًعن أنها تركل اسشاس الذي يعتمد عليه في تقييم مدى انطباق 

معايير ممان الجودة المعتماادة علااى المؤشسااة التعليميااة ماان جهااة 

لجااودة أخرى ، في هذا السياق ندرج المعااايير اسنرنبيااة لضاامان ا

 (:EUA;2014الداخلية لمؤشسات التعليم العالي :ط

لجناة عًرفت  ضمان الجودة في  مؤاسات التعليم العالي :    3-4-1

، ممان الجودة في التعلاايم علااى أنّهااا:" اليضمان جودة التعليم الع

فحااص إجرائااي نظااامي للمؤشسااة نبرامجهااا اسكاديميااة لقياااس 

المنهجية ماان حيااث مناشاابة الترتيبااات المخططااة لتحقيااق أهاادافها، 

نالتطبيق من حيث توافق الممارشة الفعلية م  الترتيبات المخططة، 

ائي المطلوبااة، نالنتائي من حيث تحقيق الترتيبات ناإلجااراءات للنتاا 

نالتقييم نالمراجعة من حيث قيااام المؤشسااة بااالتعلم نالتحسااين ماان 

خالل تقييمها الااذاتي للترتيبااات نالطاارق نالتنفيااذ نالنتااائي". أحمااد 

 3، د.2010الخطيب نرداح الخطيب، ،  

 عمليات  ضمان الجودة في  مؤاسات التعليم العالي : 3-4-2

التعليم العالي يجرنا إلااى الحااديث عاان إن الحديث عن ممان جودة  

مختلف العوامل التي يمكن أن ترسهم في ترقيااة منتااوج الجامعااة ماان 

شتى النااواحي العلميااة ن التربويااة ن اإلبداعيااة ن الفكريااة ن هااذا س 

يتأتى إس بتحديد مختلااف المعااايير ن المؤشاارات التااي تساااعد علااى 

لغاارض تحديااد نقاااط عملية إجراء تقييمات دقيقااة ن ناجعااة ن فعالااة  

الضعف ن ذلع من أجل إجراء تحسينات ن تعااديالت ماان شااأنها أن 

 ترف  من مستوى الجامعة ن مخرجاتها.

• السياشاااات ناإلجاااراءات لضااامان الجاااودة حياااث يجاااب علاااى 

المؤشسااات أن يكااون لهااا شياشااات مرتبطااة بااضجراءات ماان أجاال 

 تحقيق ممان جودة برامجها نشهاداتها .

• الموافقة نالمراقبة نالمراجعة الدنرية للبرامي نالرهادات العلمية 

 بحيث تعتمد المؤشسة إجراءات نآليات رشمية لعمل ذلع .

ماان خااالل تطبيااق نظااام ماامان الجااودة فااي التعلاايم العااالي يمكاان  • تقييم الطلبة باشتخدام معايير منرورة .

لمؤشسات التعليم أن تحقق  مستوى تعليم ذن نوعية للفرد ، نتطوير 

ة نالجااودة الخارجيااة ، المجتماا  ماان خااالل تحقيااق الجااودة الداخلياا 

المتمثلااة فااي قاادرة المؤشسااة علااى التجااانب ماا  حاجااات المجتماا  

المتغيرة بتغير التطورات العلميااة نالتكنولوجيااة  ،ماا  اسخااذ بعااين 

اإلعتبااار الثقافااة الوطنيااة ، نالخصوصااية الحضااارية نالظاارنف 

 الحالية للمجتم  .

 • ممان جودة الهيمة العلمية .

• مصادر التعلم ندعم الطالب،تأكيد المؤشسة على نجود المصااادر 

 الالبمة نالمالئمة لدعم تعليم الطلبة لكل برنامي يتم تقديمه .

يجب على المؤشسة أن تجم  نتحلل نتسااتخدم  • أنظمة المعلومات،

المعلومااات ذات العالقااة بفعاليااة نإدارة برامجهااا المااراد دراشااتها 

 نالنراطات المتعلقة بتلع البرامي .

• نرر المعلومات علااى العامااة ، الحااديث عاان المعلومااات النوعيااة 

 نالكيفية نعن البرامي نالرهادات المقدمة ننررها .

ياار الجاادل اتن نلااوج ماامان الجااودة إلااى التعلاايم العااالي مااابال يث

نالحوار حول الحريااة اسكاديميااة ناشااتقاللية المؤشسااات التعليميااة 

،نيثير النقاش حول أهميااة ماامان الجااودة نعالقتااه باإلعتماااد ،اتن 

أهمية ممان الجودة تكماان فااي أنهااا شاارط يقااود اتلااى الراافافية فااي 

الجااودة اسكاديميااة ، التااي ترااكل البنيااة اسشاشااية للمساااءلة ، نس 

ول بأن اإلعتماد كامل إس إذا تم نماا  قااانون أن ترااري  نستطي  الق

عبارة عن إجراء دنري منجز من طاارف أفااراد  التقويم الا اتي :  -

من داخاال المؤشسااة الجامعيااة ، يحلاال كفاااءات هااذه اسخياارة نيااتم 

إعداده اشتنادا إلى مجموعة من المقاييس الواردة في دلياال المعااايير 

( ، بهااادف تراااخيص نماااعيتها نتحدياااد موقعهاااا Référentielط
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، لااذا يجااب أن تتااوفر علااى ان للخبااراء المكلفااين بعمليااات ماامان 

الجودة الخاجة كفاااءات نمهااارات تخااول لهاام إنجاااب مهااامهم ،ماان 

الضرنري اإلشتفادة ماان الخبااراء الااداخليين ننتااائي التقياايم الااذاتي 

ت ، فضااالًعن ماارنرة إشااراس نالمعلومات نالتقااارير بالمنرااورا

الطلبة ناإلعتراف بأن ممان الجودة هو العنصر اسشاشي لتطوير 

 (boubakor ;2012,p14المؤشسة نتحسين شياشاتها , ط 

يم الااذاتي (، تعااد عمليااة التقااوGoulin ;s;2013الحقيقي نناقعها ط

مهمااة أشاشااية ، تمكاان المؤشسااة الجامعيااة نفريااق المكااونين ماان 

اختيار الطريقة اسنسب لتبني مفهااوم الجااودة ماان جهااة نالمحافظااة 

 (.ENQAعلى مستوى الجودة المحقق من جهة أخرى ط

 عمليات ضمان الجودة الداخلية: 3-5-2

بعضااها فااي تتنوة الممارشات المرتبطااة بضاامان الجااودة ، نيثاابط  

المقام اسنل داخل المؤشسات ط ممان الجودة الداخليااة ( كمااا ينفااذ 

 بعضه اآلخر خارجها ط ممن الجود الخارجية (.

 التقااير : -

يجب أن تنرر التقارير بصورة نامااحة نمقاارنءة ، لضاامان أكباار 

اشتفادة ممكنااة ماان عمليااات ماامان الجااودة الخارجيااة ، لااذلع ماان 

م أن تلتقي التقارير م  اسحتياجات المحااددة للقااارف ، فااالتقرير المه

 يجب أن يصف نيحلل نيقدم توصيات . 

 

 مفهوم ضمان الجودة الخااجية : 3-5-3

يعتباار ماامان الجااودة الخارجيااة ، بمنزلااة المصاادر الااذي يمااد 

أزناء   مؤشسات التعليم العالي بالنصائف ، نالتوجيهات التي تساعدهم

عملهم في تحسين نتطوير في المعااايير نجااودة الباارامي نيااتم ذلااع 

عن طريااق نكاااست متخصصااة تضاامن لمؤشسااات التعلاايم العااالي 

الرفافية باإلشتعانة بخبراء خااارجيين ، نحسااب الراابكة اسنرنبيااة 

لضمان الجودة في التعلاايم العااالي نبناااء علااى دلياال المعااايير الااذي 

 ممان الجودة الخارجية هي :   نم  من طرفها فضن معايير

 المتابعة :  -

تتضمن عمليات ماامان الجااودة  توصاايات تتطلااب تحضااير خطااة 

عمل مسبقا ، فعملية ممان الجودة س تنتهي عند نراار التقااارير باال 

عمليااات المتابعااة   يجب أن تضمن عمليات متابعة ، سن الهدف ماان

هو ممان التعامل م  العناصاار أ المجاااست التااي تتطلااب تحسااينها 

 بصور شريعة .

 ااتعمال عمليات ونتائج ضمان الجودة الخااجية :- المراجعة الدواية  :  -

يجب أن تستمر عملية ممان بصفتها باعتبار عملية ديناميكية ، لذا 

يجااب أن تااتم عمليااة ماامان الجااودة الخارجيااة لمؤشسااات التعلاايم 

أن تأخذ نتائي المراجعااة فااي كاال العالي أن برامجها بركل دنري ن  

 .دنرة بعين اإلعتبار

تراامل عمليااة ماامان الجااودة الخارجيااة مجاااست ماامان الجااودة 

الداخلية نفسها ، لهذا يجب أن تكون عملية ماامان الجااودة الداخليااة  

 مقيمة بطريقة محكمة لتحديد مدى مطابقتها أن تحقيقها للمعايير .

 عمليات ضمان الجودة الخااجية : تطوير  -

أهااداف عمليااات ماامان الجااودة ، يجااب أن تحاادد قباال أن تطااور ،  نظام تحليل وااع  :  -

بهدف نموح نشفافية العمليااات نغاياتهااا  ، كمااا يجااب أن تصاامم 

نتطااور عمليااات ماامان الجااودة الخارجيااة بتاادخل المسااتفيدين 

 اسشاشيين من التعليم العالي ، من ممنهم مؤشسات التعليم العالي .

بناااءا علااى مااا يتااوفر فااي نكاااست الجااودة الخارجيااة ماان  بنااع 

للمعلومات حااول باارامي مؤشسااات التعلاايم العااالي  نبناااء علااى مااا 

جاءت به التقااارير الدنريااة الخارجيااة نالداخليااة تااتمكن مؤشسااات 

تحليل شامل يساعد على تطوير نتحسين الجااودة التعليم العالي من   

 في مؤشسات التعليم العالي .

 تخاذ القراا : ا -

تأزر القرارات التي تتخااذها نكاااست ماامان الجااودة بدرجااة كبياارة 

على المؤشسات نالبرامي ،خاصة في عمليااات التحسااين نالتطااوير 

 شواء أكانت إيحابية أم شلبية .

 آليات عملية ضمان الجود الخااجية : 3-5-4

تتمثاال اآلليااات الثالزااة الرئيسااية لضاامان الجااودة الخارجيااة فااي 

اإلعتمادنالتقويم نالمراجعااة نالتاادقيق نيمكاان تمثيلهااا فااي الجاادنل 

 استي : 

 مالئمة العمليات لألهدا  والغايات  :  -

أكاادت الدراشااات أن المراجعااات الخارجيااة س تساااعد فقااط علااى 

مصداقية ناإلعتمادية ، بل توفر أيضا أبعاد لضمان الجودة ممان ال
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 آليات عملية ضمان الجود الخااجية :  1:  جدولال

 آلية اإلشكالية تأكيد على النتائج 
 الغرض 

 القراا إيجابي /البي
الراالة   -التكيف 

 ،الموااد، العمليات(

هل هو جيد بما فيه 

 الكفاية للموافقة عليه؟
 المسا لة اإلعتماد

 

 

 

 تحسين

 النتائج  المستوى
إلى أي مدى كان  

 النتائج جيدة ؟
 تقويم

 العمليات وصف نوعي 
تحقق األهدا ؟ عملية 

 فعالة ؟
 تدقيق 

Source  :conseil supérieure de l' éducation du Quebec ;2012 L`assurance qualité a  L`enseignement 

Supérieure:une conception a promouvoir et a mettre en œuvre .  

 : الرقمي التعليم جودة - 3-6  

 :   التعليمي التصميم نماذج 1-6-3 : هي مستويات ثالث إلى النماذج  ه ه تصنيف ويمكن,

 المناهي م  نتعامل عندما النماذج هذه نتستخدم المكبر المستوى   -

 المشيقح نموذج : مثل  الدراشية  نالمقررات نالبرامي

 رؤية المصمم لدى تكون بحيث  التعليم لتصميم مساعدة نشيلة هي

 بنموذج معين  باسشتعانة تصميمه يريد ما حول مبسطة

 : هي مستويات ثالث إلى النماذج  ه ه تصنيف ويمكن, 

 المناهي م  نتعامل عندما النماذج هذه نتستخدم المكبر المستوى   - 

  المشيقح نموذج : مثل  الدراشية  نالمقررات نالبرامي

  

  

 

 للمشيقح: التعليم تصميم 1الشكل :
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 الدراشية الوحدات م  نتستخدم : المصغر المستوى نماذج3-6-2

 منها : - الدرنس نم  الصغيرة

 

 : واولراون ونج نموذج  2الشكل : 

 

 

 

  

 نالمستوى المكبر المستوى على تستخدم التي العام المستوى نماذج  : ADDIE التعليم لتصميم العام النموذج *

 نبرجز جانييه نموذج , كمب نموذج مثل المصغر
 بضطار المصمم يزند التعليم تصميم  لعملية نظامي أشلوب هو

 في  نكفاءة فاعلية ذات  التعليمية المنتجات  تكون أن يضمن إجرائي

جمي    تحقيق فيه  ترترس  عاما  قالبا  العام  النموذج  نيمثل  اسهداف 

على اسخرى  النماذج  باحتواء  التعليمي  التصميم   جمي  نماذج 

 دنن  معينة مرحلة في توشعها في نتختلف العام النموذج مراحل

 . التعليمي  التصميم نماذج  أشاس يعتبر نبالتالي .أخرى

 

 

 : وبرجز جانييه نموذج *

 : التالية الخطوات من التعليم لتصميم نبرجز جانييه نموذج يتكون

 , عرمها نطرف التعليمية المادة تحليل  - العامة اسهداف تحليل  -

 التعليمي الموموة تحديد- بها تحيط التي الصعوبات ننوعية

 الجزئية التعليمية المهمات تحديد- . للتعلم عرمه  نطريقة

 اسهداف هذه تعريف-  النوعية السلوكية اسهداف تحليل-نترتيبها

 - . النوعية السلوكية

 ن نفعاليته، لبساطته  نظرا  غالبا يستخدم جالنموذ هذا أن كما

 الركل في النموذج هذا مراحل نتتلخص. العملي للتطبيق جاهزيته

 :التالي

 ) المناشبة التعليمية الوشائل اختيار -- . يومية مذكرة تحضير
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 : ADDIE التعليم لتصميم العام لنموذج  :3الشكل 

 

 

 نشائل من متنوعة مجموعة باشتخدام  التعليمي الدعم توفير •

 . نالتواصل لالتصال اإلعالم

 - : كمب *نموذج

بثماني كمب نموذج موء في التعليمي البرنامييصمم    مرنرا 

 . ناستصال المراركة عملية فيه تتم الذي نالسياق الطريقة • : خطوات

 تتوافر س فحيث للطالب بالنسبة مهم عامل نهي التقنية،  المعايير •

 معايير 

 التعليمية الغايات على التعرف  في تتمثل  اسنلى الخطوة *

 الموموعات.  من موموة لكل العامة ناسهداف

 التعلم نأنماط المتعلم خصائص بتحديد تعنى الثانية  *الخطوة .الدنرة نحو للغاية شلبية تجربة لديهم تتولد احتياجاتهم تقابل  تقنية

الخطوة ،* المالئمة  اسهداف نصياغة بتحديد الثالثة نتختص 

 أن المتوق  التعلم شلوس إلى ترير إجرائية شلوكية صياغة التعليمية

 الالبمة التعليمية نالوحدات المحتوى يحدد  زم ، المتعلم  يؤديه

 الخامسة الخطوة * ، الرابعة الخطوة* في اسهداف هذه لتحقيق

 السابقة الخبرات تحدد التي القبلية القياس بضعداد أدنات نالمتعلقة

 فيها فيتم السادشة الخطوة*  أما ، التعلم موموة في لمتعلما لدى

 الالبمة التعليمية  نالوشائل نالتعلم التعليم نراطات نتصميم اختيار

  التعليمية الخدمات تحديد ترمل نالتي السابعة الخطوة يليها ،

 . نطبيعتها المساندة

 شتضيفها التي للقيمة الطالب نتوقعات التكاليف قيمة تقييم •

 جودة على الحكم عند بالعائد التكلفة يقارنون  فالطالب   الدنرة،

 . اإللكترنني التعلم

 المادة تقدم التي نالمؤشسة الدنرة عن المعلومات نتوافر الرفافية •

 . التعليمية

 . نمرننتها المادة بناء •

 التعليم نمنهجية نالمحتوى المخرجات ضمنيت الذي اإلعداد نوة •

 ن  . ( 2005 ) بيتون  حسين  حسن(اإلنترنت   على المتاحة  نالمواد

 أن الملفات،  الصور،  اسجسام، تمثيل عملية هي الرقمنة أن بما

  نقاط من مكونة متقطعة مجموعة باشتخدام التمثيلية اإلشارات

 : في التدريس رقمنة جدارة تظهر ن منفصلة،

 الطالب على يجب الرقمي، التعلم جودة على أحكام إصدار نعند

 تقدمها نالتي اإلنترنت عبر التعلم في الجودة أبعاد  في النظر

 في الحسنة بالسمعة نتمتاب موزوقة مؤشسات من الصادرة المعايير

 اشتخدامها إلى الطالب أشار التي   العوامل أهم من .المجال هذا

 :يلي ما الرقمي التعلم جودة على للحكم

 برامي إمافة  -التدريبية للبرامي التدريبي المحتوى تطوير-  1

  الفعالة القيادة- .اسشملة  بنع-  الرقمي التعليم تدنيل _جديدة تدريبية

 أشاشيات- .العالمية البيانات  قواعد اشتخدام- . الرقمية المكتبة •

 العلمية الرشائل ن البحثية المراري  كتابة- . الفكرية الملكية
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نكااذلع دعاام توظيااف شاابكات اسنترناات فااي المعاهااد نالكليااات 

التربوية، لتبدأ بعد ذلااع مرحلااة جدياادة  كافااة ماان التعلاايم الحااديث، 

عد اليابان اآلن من الدنل التي تطبااق أشاااليب التعلاايم اسلكترننااي نت

 .الحديث بركل رشمي في معظم المدارس اليابانية

 

تجااااد دوليااة  لمؤاسااات للتعلاايم العااالي فااي مجااال التعلاايم  -4

 ;الرقمي  

هناس عدد من دنل العالم المتطور نحتااى دنل العااالم الثالااث قاماات 

بتجارب رائدة في مجال تطبيق أنظمة مختلفااة للتعلاايم التقنااي باادأت 

باشتخدام نشائل عرض مساعدة لتوميف بع  المفاهيم نالتجارب 

مة متطورة للتعليم عن بعااد، نفيمااا يااأتي بعاا  نانتهت بتطبيق أنظ

 :هذه التجارب

 

 :تجربة الواليات المتحدة األمريكية4-1-2

 

% ماان ماادارس 98تبااين أن  1993فااي دراشااة علميااة تماات عااام 

ب التعليم اسبتدائي نالثانوي في الوسيات المتحدة لااديها جهاااب حاشاا 

طالب، نفي الوقاات الحاماار فااان الحاشااب متااوفر فااي   9آلي لكل  

%( بدنن اشتثناء،نتعد تقنية 100جمي  المدارس اسمريكية بنسبة ط

المعلومات لدى صانعي القرار في اإلدارة اسمريكية ماان أهاام شاات 

أكملت جمي  الوسيات   1995قضايا في التعليم اسمريكي، نفي عام  

ت الحاشااب فااي مجااال التعلاايم. نباادأت اسمريكيااة خططهااا لتطبيقااا

الوسيات في شباق م  الزمن من أجاال تطبيااق منهجيااة التعلاايم عاان 

بعااد نتوظيفهااا فااي مدارشااها، ناهتماات بعمليااة تاادريب المعلمااين 

لمساعدة بمالئهم نمساعدة الطااالب أيضااا، نتااوفير البنيااة التحتيااة 

م  الخاصة بالعملية من أجهزة حاشب آلي نشبكات تربط المدارس  

بعضها إمافة إلى برمجيات تعليميااة فعالااة كااي تصاابف جاازءاً ماان 

الماانهي الدراشااي، نيمكننااا القااول أن إدخااال الحاشااب فااي التعلاايم 

نتطبيقاته لم تعد خطة نطنية بل هااي أشاااس فااي المناااهي التعليميااة 

 .كافة

 

 :تجااد الدول المتقدمة4-1

 

التحول من اسنظمة التقليدية في مجاست الحياة إلى الحياة الرقمية 

يعد من أهم شمات المجتم  المتحضر، نهذا دليل على رقي هذه 

يالحظ أن هذه  المجتمعات، نالمتتب  لتطور الحياة إلى العالم الرقمي 

الموامي  تحضى باهتمام الدنل على أعلى مستوياتها ممن 

تخطيط محكم لنرر مجاست المعلوماتية بمناحي الحياة كافة، نفيما 

 :يأتي نستعرض تجارب بع  هذه الدنل المتقدمة

 :اليابان تجربة4-1-1

 

بااادأت تجرباااة الياباااان فاااي مجاااال التعلااايم الرقماااي  فاااي عاااام 

فابية تبث المواد الدراشية التعليمية بوشاطة بمررنة شبكة تل1994

أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلااب ماان خااالل طالكاباال( بصاافتها 

باادأ مراارنة اليابااان   1995خطوة أنلى للتعليم عن بعد، نفااي عااام  

المعرنف باشم "مررنة الممة مدرشة" حيااث تاام تجهيااز الماادارس 

برمجيااات باسنترنت بغرض تجريب نتطوير اسنرطة الدراشااية نال

أعدت لجنااة العماال 1995التعليمية من خالل تلع الربكة، نفي عام  

الخاد بالسياشة التربوية في اليابان تقريراً لوبارة التربية نالتعليم 

تقترح فيه أن تقوم الااوبارة بتااوفير نظااام معلومااات إقليمااي لخدمااة 

التعليم مدى الحياااة فااي كاال مقاطعااة يابانيااة، نكااذلع تااوفير مركااز 

يات التعليمية إمااافة إلااى إنراااء مركااز نطنااي للمعلومااات، للبرمج

ننمعت اللجنة الخطط الخاصة بتدريب المعلمين نأعضاء هيمااات 

التعليم على هذه التقنية الجدياادة نهااذا مااا دعمتااه ميزانيااة الحكومااة 

حياااث أقااار إعاااداد مركاااز  1997 1996اليابانياااة للسااانة المالياااة 

ة ندعاام البحااث نالتطااوير برمجيات لمكتبات تعليمية في كل مقاطع

في مجال البرمجيات التعليمية ندعم البحث العلمي الخاد بتقنيااات 

التعلاايم الجدياادة نكااذلع دعاام اسنرااطة المتعلقااة بااالتعليم عاان بعااد، 

 

 :التجربة الماليزية 4-1-3

 

لدنلااة م نمااعت لجنااة التطااوير الرااامل الماليزيااة ل1996في عااام  

خطة تقنية شاملة تجعل البالد في مصاف الدنل المتقدمة نقااد رمااز 

 ، بينما رماازللتعليم فااي هااذه الخطااة (Vision 2020) لهذه الخطة

(The Education Act 1996) .  نمن أهاام أهااداف هااذه الخطااة

إدخااال الحاشااب اآللااي ناسرتباااط براابكة اإلنترناات فااي كاال فصاال 

توقاا  أن تكتماال هااذه الخطااة دراشي من فصااول الماادارس. نكااان ي

م لااو س الهاازة اسقتصااادية 2000طالمتعلقة بالتعليم( قبل حلول عااام  

م. نماا  ذلااع فقااد بلغاات نساابة 1997التااي حلاات بااالبالد فااي عااام 

م أكثاار ماان 1999المدارس المربوطة بربكة اإلنترنت في ديساامبر  

%. نتسمى الماادارس الماليزيااة 45% ، نفي الفصول الدراشية  90

 "طبااق التقنيااة فااي الفصااول الدراشااية " الماادارس الذكيااةالتااي ت
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، نتهدف ماليزيااا إلااى تعماايم هااذا النااوة ماان  (Smart Schools) تجربة كواية الجنوبية : 4-1-5

المدارس في جمي  أرجاء البالد. أما فيما يتعلق بالبنيااة التحتيااة فقااد 

تم ربط جمي  ماادارس نجامعااات ماليزيااا بعمااود فقااري ماان شاابكة 

بنقل حزم المعلومات الكبيرة  اسلياف البصرية السريعة نالتي تسمف

 .لخدمة نقل الوشائط المتعددة نالفيديو

التعليم منااذ حيث تحتل المرتبة اسنلى بصفتها دنلة رائدة في مجال  

% ماان الكااوريين غياار متعلمااين ، أمااا اآلن 80عاما كااان نحااو   60

يتهااا علااى ن%ماان ميزا20فهي دنلة صناعية رائدة تنفااق مايقااارب  

 التعليم .

رؤية جديدة للتربيااة نالتعلاايم تسااتند علااى اإلنترنياات نمعت كوريا

نارتفاااة نعلى التقنية العالية نهذا أدى إلى التطور التعلمااي الكبياار 

%نهااي ماان أعلااى 80نساابة الطااالب الكااوريين بالجامعااات إلااى 

المعدست بالعالم ،نلكون كوريا الجنوبية دنلااة صااناعية فااان توجااه 

الطلبة في الجامعااات يركااز علااى دراشااة المعلومااات ناستصاااست 

نالتكنولوجيا نالهندشة بكل أقسامها نيتم هذا بااالتركيز علااى التعلاايم 

ر المستقبل لدى الدنلة م  العلم أن الدنلااة تقاادم اإللكترنني سنه خيا

نتصاارف 1996كمبيوتر مجانا لكل طااالب الماادارس بكوريااا منااذ  

مليااار دنسر أي مايعااادل 29كوريااا علااى التعلاايم ميزانيااة تعااادل 

 %من ميزانية الدنلة .18

 

 :التجربة األاترالية -4-1-4

 

يوجد في اشتراليا عدد من نبارات التربية نالتعليم، ففي كل نسيااة 

نبارة مسااتقلة، فاااسنخراط فااي مجااال التقنيااة متفااانت ماان نسيااة 

نسية فكتوريا، حيااث سخرى. نالتجربة الفريدة في اشتراليا هي في  

نمااعت نبارة التربيااة نالتعلاايم الفيكتوريااة خطااة لتطااوير التعلاايم 

م على أن تنتهي هذه الخطة في نهايااة 1996نإدخال التقنية في عام  

م بعد أن يتم ربط جمي  مدارس الوسية بربكة اإلنترناات 1999عام  

عن طريااق اسقمااار الصااناعية، نقاادتم ذلااع بالفعاال. اتخااذت نسيااة 

ريااا إجااراًء فريااداً لاام يساابقها أحااد فيااه إذ عماادت إلااى إجبااار فكتو

المعلمااين الااذين س يرغبااون فااي التعاماال ماا  الحاشااب اآللااي علااى 

% ماان تعااداد   24التقاعد المبكر نترس العمل. نبهذا تم فعليا تقاعااد  

المعلمااين ناشااتبدالهم باا خرين. تعااد تجربااة نسيااة فكتوريااا ماان 

لعااالمي ماان حيااث الساارعة التجااارب الفرياادة علااى المسااتوى ا

نالرمولية. نأصبحت التقنيااة متااوفرة فااي كاال فصاال دراشااي، نقااد 

أشاد بتجربتهااا الكثياارنن نماانهم رئاايس شااركة مايكرنشااوفت طباال 

غيااتس( عناادما قااام بزيااارة خاصااة لهااا. نتهاادف نبارةالتربيااة 

م إلى تطبيق خطة تقنيات التعليم في  2001بحلول عام   -اسشترالية 

بحيااث يصاابف المااديرنن نالموظفااون،نالطالب جمياا  الماادارس 

 : قاااااااااااااااااااااااااادرين علاااااااااااااااااااااااااى

إمكانية اشتخدام أجهزة الحاشب اآللي ناسشااتفادة ماان العديااد ماان  •

 .التطبيقااااااااااااات نعناصاااااااااااار المناااااااااااااهي المختلفااااااااااااة

اسشتخدام الاادائم نالمؤهاال فااي تقنيااات التعلاايم نذلااع فااي أنرااطة  •

 الحياااااااة العاديااااااة ، نفااااااي الباااااارامي المدرشااااااية كااااااذلع

مهااااراتهم فاااي مجاااال اشاااتعمال العدياااد مااان تقنياااات تطاااوير  •

%( ماان الماادارس الاادخول إلااى شاابكة 91نبينمااا يمكاان ط.التعلاايم

%( ماان الماادارس تسااتخدم فااي الوقاات الحااالي 80اإلنترنيت فااضن ط

 .شبكة محلية داخلية

تترباا  كوريااا رأس قائمااة الااادنل اسكثاار إشااتخداما لتكنولوجياااا 

ب تقرياار منظمااة اإلتحاااد الاادنلي المعلومااات ناستصاااست حساا 

 على التوالي.  2016-2015لالتصاست لسنتي  

 دول الخليج نموذجا: -تجااد  بعض الدول العربية  4-2

 ناستصاست المعلومات تكنولوجيا ناشتخدام تطبيق يكون ما غالبا

 اسجتماعية المجاست عن متأخرا العربية الدنل في التعليم في

 .نالتجارة نالتوظيف استصاست ذلع في بما اسخرى، اسقتصادية

 العربي العالم في الدنل من العديد في ناسطفال الرباب إن بل

 المعلومات تكنولوجيا أدنات اشتخدام كيفية عن أكثر يتعلمون

  .المدرشي النظام خارج رشمي غير بركل المختلفة ناستصاست

نمعت دنل الخليي العربي ممثلة بوبارات التربية نالتعليم خططاً  

المبذنلة في دنلة  لدمي التقنية بالتعليم، نفيما يلي نستعرض الجهود 

 اإلمارات 

 :دنلة اإلمارات العربية المتحدة نشلطنة عمان في هذا المجال

 

 :تجربة الطنة عمان4-2-1

 

ي إطااار تطااوير التعلاايم قامت نبارة التربية نالتعليم في الساالطنة فاا 

بضعداد خطة شاملة نطموحة تسااعى ماان خاللهااا إلااى اسنسااجام ماا  

المتطلبات التنموية للسلطنة، نقد نصاات علااى تطبيااق نظااام التعلاايم 

اسشاشي الذي يتكون من مرحلتين اسنلى للتعليم اسشاشااي نماادتها 
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( علااى مسااتوى الساالطنة، أعقااب ذلااع 4-1مدرشااة تعلاايم أشاشااي ط

 58. نجرى افتتاح  2000 1999مدرشة في العام التالي    25افتتاح  

نهااي فكاارة رائاادة تعماال الااوبارة   2001 2000مدرشة فااي العااام  

كبيرة إلنجاحها، نتتااوفر على تطبيقها تدريجياً، نخصصت ميزانية  

لهذه المدارس اإلمكانية الالبمة لعملية تعليمية ناجحااة نفااق أهااداف 

 .التطوير

-5( نالحلقااة الثانيااة ط4-1شاانوات تقساام إلااى حلقتااين اسنلااى ط 10

 .نالثانياااااة هاااااي المرحلاااااة الثانوياااااة نمااااادتها شااااانتان (،10

نشعت الوبارة إلى إدخال الحاشب اآللي في مراكز مصادر الااتعلم 

 :بمااااادارس التعلااااايم اسشاشاااااي لتحقياااااق اسهاااااداف استياااااه

•اعتبااار مرحلااة التعلاايم اسشاشااي القاعاادة اسشاشااية التااي شااوف 1

 .يرتكز عليها إدخال الحاشب إلى المدارس

نقد تم إنراااء مراكااز مصااادر الااتعلم فااي كاال مدرشااة ماان ماادارس 

التعليم اسشاشي في السلطنة نتم تزنيدها بأحدث اسجهزة التعليميااة 

ى بيااادة تفاعاال نالتكنولوجية خاصة الحاشب اآللي، نهذا ما دعا إل

طلبااة ماادارس التعلاايم اسشاشااي ماا  التطااوير التكنولااوجي الااذي س 

يمكن تجاهله إيمانا ماان الااوبارة بضاارنرة تنراامة جياال قااادر علااى 

التعامل ماا  التقنيااات الحديثااة برااكل يتناشااب نحجاام التطااور الااذي 

 يرهده العالم

 .الطلبة مهارات التعامل م  الحاشب•إكساب 2

 

•توفير برمجيات حاشوبية تستخدم الوشائط المتعددة تساااعد علااى 3

تنمية قاادرات الطالااب العقليااة نتحتااوي علااى كاام هائاال ماان العلااوم 

 .نالمعارف

 

•تنمية مهارة حب اسشااتطالة نالبحااث نالااتعلم الااذاتي ناسعتماااد 4

 .صااادرها المختلفااةعلى النفس في الحصول على المعلومات ماان م

نقد اصدر معالي نبياار التربيااة نالتعلاايم قااراراً بترااكيل لجنااة ماان 

ذني اسختصاااد فااي جامعااة الساالطان قااابوس ننبارة التربيااة 

نالتعلاايم لوماا  مناااهي مااادة تقنيااة المعلومااات لمرحلااة التعلاايم 

 :( لتقااوم بالمهااام التاليااة4-1اسشاشااي طالحلقااة اسنلااى للصاافوف ط

زات الفكريااة لمناااهي تقنيااة المعلومااات طاسشااس تحديااد المرتكاا  *

 .نالمرتكزات(

 :تجربة دولة اإلمااات العربية المتحدة4-2-2

 

التربية نالتعليم نالرباب مررنة تطوير مناااهي لتعلاايم تبنت نبارة  

مادة الحاشب اآللي بالمرحلة الثانوية نقد بدأ تطبيااق هااذا المراارنة 

نقااد شاامل فااي البدايااة الصااف اسنل نالثاااني  1990 1989عااام 

الثانوي، نكان المررنة قد بدأ بضعداد منهي للصااف اسنل الثااانوي 

ة تعليميااة إحااداهما للبنااين نتجريبااه باختيااار مدرشااتين بكاال منطقاا 

ناسخاارى للبنااات، نفااي العااام التااالي تاام تعماايم التجربااة لتراامل 

 .المدارس الثانوية في الدنلة كافة

 

دراشااة اسهااداف العامااة ماان أجاال اشااتقاق اسهااداف اإلجرائيااة  *

نلقيت هذه التجربة قبوسً من قبل الطالب نأنلياء اسمور فضال عن  .نتحليلها

اسهااداف التااي حااددتها الااوبارة فقااد أشاافرت التجربااة عاان النتااائي 

 :التالية

 

 .مصفوفة المدى نالتتاب  لمادة تقنية المعلومات *

 

بة نعياً لدى أنلياء اسمااور نحااو أهميااة الحاشااب فااي نلَدت التجر -

 .الحياة المعاصرة

 

الصفوف   * من  لكل صف  المعلومات  تقنية  مناهي  نحدات  نم  

ل4-1ط جزأين  يرمل  صف  لكل  ناحد  كتاب  دراشي  (  فصل  كل 

 .جزء

 .تحقيق التكامل الرأشي ناسفقي بين هذه الوحدات *

 

 .شجعت التجربة معلمي المواد اسخرى على تعلم الحاشب اآللي -

 

نلدت لاادى اإلدارة المدرشااية الرغبااة فااي اشااتخدام الحاشااب فااي  -

مجاااست اإلدارة المدرشااية مااا جعاال الااوبارة تتجااه نحااو إدخااال 

 .رة المدرشيةالحاشب في مجاست اإلدا

 

 .ربط مناهي تقنية المعلومات بمناهي المواد الدراشية اسخرى *

 

 .اقتراح أشس سشتمرارية تحديث نتقويم مناهي تقنية المعلومات *

 

جعلاات التجربااة معلمااي المااواد اسخاارى ينظاارنن إلااى اشااتخدام  -

 

 17بضنراااء  1999 1998نبدا التطبيق الفعلااي ماان العااام الدراشااي  
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على نماا  خطااط منااذ نقاات مبكاار لمواجهااة اسبمااات نالكااوارث 

نأعلنت عن جاهزيتها لتطبيق التعليم عاان بعااد، ماان خااالل تاادريب 

المعلمين نالطالب على كيفية اشتخدام منصات التعلاايم اإللكترننيااة 

ة نأدنات التعلم عن بعد المختلفة للتعلاايم عاان بعااد، نعملاات الااوبار

على تصميم مختلف البرامي التعليمية نالدنرات التعليميااة المختلفااة 

لتتناشب م  مختلف المنصات، من خالل اسعتماد علااى حزمااة ماان 

اسدنات التعليميااة التااي تقااوم علااى اللقاااءات طنجهااا لوجااه( ماا  

المحادزااااات الجماعيااااة عباااار اإلنترناااات طصااااوت نفيااااديو( 

ائل التعلاايم الرقمااي ، إلى جانب نشاا Microsoft Teamsباشتخدام

ماان مكتبااات رقميااة ننشااائط متعااددة نغيرهااا ماان أدنات التعلاايم 

 .اإللكترنني

 .الحاشااااااااااب كوشاااااااااايط تعليمااااااااااي لهااااااااااذه المااااااااااواد

نبعد ذلع نفي موء هذه التجارب تم اعتماااد تاادريس الحاشااب فااي 

المرحلة اإلعدادية نتم طرح كتاب مهارات اشتخدام الحاشب ممن 

 .الثانوي مادة المهارات الحياتية للصفين اسنل نالثاني

 

نقد حددت أهداف نمجاست اشتخدام التقنيات التربويااة فااي التعلاايم 

في الدنلة في موء أحاادث المفاااهيم التربويااة المطرنحااة لتوظيااف 

التحااديات التربويااة فااي عمليااة التعلاايم، نيتضااف ذلااع فااي السياشااة 

التعليمية للوبارة نالخطط المستقبلية المنبثقة عن رؤية التعليم حتااى 

 :نفي نزائق المناهي المطورة، نتتمثل هذه اسهداف في 2020عام 

 

نقد باادأت نبارة التربيااة نالتعلاايم مرحلااة جدياادة ماان رحلااة الااتعلم  .تحسين نتطوير عمليتي التعليم نالتعلم في مناهي التعليم العام -1

المستمرة للطلبة على مسااتوى الدنلااة، ترتكااز علااى التقنيااة نالااتعلم 

ات نالمهام، الذكي، نأشاليب متفردة، تترابه فيها اسدنار نالمسؤنلي

نما يميزها أنهااا تواكااب الحدازااة فااي التعلاايم، نتسااخر التكنولوجيااا 

نالموارد التعليمية ناسكاديمية ناسلكترننية لخدمة طلبتنا بعيدا عاان 

أي عوائق مكانيااة أن بمانيااة تفرمااها المسااتجدات التااي قااد تحااول 

 .دنن مواصلة عملية التعلم اسعتيادية ممن الصفوف المدرشية

 

إعااداد الطااالب للتعاماال بكفاااءة ماا  عصاار المعلومااات نذلااع  -2

بضكسااابهم المهااارات المتصاالة بااالتعليم الااذاتي ناشااتخدام الحاشااب 

ادر المعلومااات اسلكترننيااة نشبكات استصااال للوصااول إلااى مصاا 

 .المحلية نالدنلية

 

تطااوير شاابكة اتصااال معلوماااتي فيمااا بااين الااوبارة نالمناااطق  -3

التعليميااة نالماادارس لمساااعدة مراكااز اتخاااذ القاارار فااي الوصااول 

بسرعة إلى مختلف أنماط المعلومات المتصلة بااالطالب نالمعلمااين 

 .نالهيمات اإلشرافية ناإلدارية نغيرها

الوبارة على نماا  اسدلااة ناإلرشااادات الخاصااة بتسااخير نعملت  

تقنيات نتكنولوجيا التعليم عن برعد، موم  التنفيااذ، نجاارى تاادريب 

المعلمين نالطالب على كيفية اشتخدامها، فضالً عاان نماا  جاادنل 

تنظيم أنقات دنام الطلبة نالخطط التنفيذية الخاصة بأنرطة الطالب 

شااتمرار علااى تطااوير خطااط نتعماال الااوبارة با ،.ناختباااراتهم

ناشتراتيجيات تنسجم م  رؤية القيادة الرشيدة، من خالل خلق بيمااة 

تعليمية مسااتقبلية متمياازة نمتعااددة قااادرة علااى مواكبااة المتغياارات 

إقليمياً نعالمياً كافة، حيث تركااز رؤيااة الااوبارة علااى أهميااة دمااي 

يم التقليدي، النظم ناسشاليب نالوشائل التعليمية اإللكترننية م  التعل

نيعااد أشاالوب التعلاايم عاان بعااد الحاال اسمثاال كافااة فااي اسبمااات 

نالكوارث الطبيعية، حيث يساهم في تزنيد الطااالب بالمناااهي كافااة 

التعليمية المقررة، في حال امااطرار الطااالب للبقاااء فااي منااابلهم، 

كما يعزب زقتهم بقدراتهم نتحملهم مسؤنلية التعلّم بأنفسهم نيرجعهم 

رشااة الااتعلّم الااذاتي، نتحقيقااا سفضاال أداء نمتابعااة شااير علااى مما

عمليات التعليم عاان بعااد، جهاازت نبارة التربيااة نالتعلاايم مركاازي 

عمليات متطورين، يتضمنان أنظمة حديثة نشاشات، لمتابعة الااتعلم 

من قبل قطاة العمليات المدرشية نذلع لضمان شالشة التعاماال ماا  

ان تحقيااق تواصاال فعااال بااين موارد تكنولوجيا المعلومااات، نلضاام

 

طااوير عمليااات تاادريب للمعلمااين أزناااء الخدمااة نإكسااابهم ت -4

الكفاءات التعليمية المطلوبة لتنفيذ المناهي الجديدة نالمطورة،نذلااع 

 .بضنراء المراكز التدريبية في كل منطقة تعليمية

 

تطوير عمليات التقويم نذلع بضنراء بنوس اسشملة لكل مااادة ماان  -5

 .اسختبارات اسلكترننية المواد الدراشية نالتوش  في اشتخدام

 والتحاااديات األزماااات مواجهاااة فاااي اإلماااااات دولاااة تجرباااة

 كواونا أزمة: الراهنة

تعتبر تجربة اإلمارات  تجربااة الرائاادة ماان بااين التجااارب العربيااة 

حيااث اشااتعدت دنلااة اإلمااارات منااذ فتاارة طويلااة إلدارة اسبمااات 

نالكوارث بتأشيسها بنية تحتية تكنولوجية رقميااة متقدمااة تاام العماال 

علااى ترشاايخها ناسشااتثمار فيهااا منااذ شاانوات عاادة فااي مختلااف 

يث عملت نبارة التربية نالتعلاايم القطاعات: الصحية نالتعليمية، ح
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إطالق منظومة التعليم المطااورة، تحاات مظلااة المدرشااة اإلماراتيااة 

ممن خططها لالشتفادة من التقنيات نالتكنولوجيا المتقدمة، خدمة ن

سغااراض التعلاايم نتوظيفهااا، كااذلع لالرتقاااء بمعااارف نمهااارات 

نقدرات مختلف مكونات العملية التعليمية، كما حددت الوبارة دنر 

المعلم فااي منظومااة الااتعلم عاان بعااد فااي إعااداد المحتااوى التعليمااي 

نتقديمااه للطلبااة إلكترننيااا نصااوسً إلااى اإللكترنني نالتجهيااز لبثااه  

مرحلة اختتام الدرس، نالتأكد من نصول مستهدفاته للطلبااة نعلااى 

المعلم أن يقوم قبل بدء الدرس بتهيمة الطلبة ذهنيااا ننفساايا كمااا فااي 

 .الحصة العادية

الطلبة نالمعلمين نلكفاءة العمليات التعليمية دشاانت الااوبارة مركااز 

علميات فااي مبنااى المدرشااة اإلماراتيااة بااأبوظبي نآخاار فااي معهااد 

تدريب المعلمااين بعجمااان يااتم ماان خاللهمااا متابعااة طريقااة التعلاايم 

باشتخدام آليااات استصااال الحديثااة ماان حاشااب نشاابكاته ننشااائطه 

متعددة من صوت نصورة، نرشومات، نآليات بحث، ن مكتبااات ال

إلكترننيااة ن بوابااات اإلنترناات عاان بعااد عباار مجتمعااات الااتعلم 

اسفترامية بما يضمن شالشة اشتخدام التقنيااة بجمياا  أنواعهااا فااي 

 .إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر نقت نأقل جهد نأكبر فائدة

شاانوات ماان العماال،  نتعااد منظومااة الااتعلم عاان بعااد، زماارة ننتاااج

لتحقيااق قفاازات نوعيااة فااي النظااام التعليمااي، ترشااخت فيهااا أشااس 

نآليات نمعايير العمليااة التعليميااة، نتوطاادت بفضاال رؤيااة تربويااة 

تسعى سن تكون المدرشة اإلماراتيااة فااي الطليعااة، بمااا تحويااه ماان 

بيمااات تعلاام متنوعااة نممياازة نفعاليااة، نممارشااات حديثااة تخاادم 

لتعليميااة، نتااوفر للطلبااة البيمااة الخصاابة لمواصاالة عناصر العملية ا

الااتعلم ماادى الحياااة، نأصاابف تطبيااق الااتعلم الااذكي، فااي الماادارس 

نمؤشسااات التعلاايم العااالي، مهماااً؛ كونااه ييساار عمليااة الااتعلم أمااام 

الطلبة الذين قد يواجهون صعوبات معينة، فضال عن كونهااا صاامام 

مسااتجدات.كما أن أمااان سشااتمرارية التعلاايم فااي حااال حاادنث أي 

فلساافة نبارة التربيااة نالتعلاايم تسااتند إلااى تحقيااق أجناادة الدنلااة 

، ناسشتثمار فااي الممكنااات التكنولوجيااة 2071المستقبلية نممويتها  

التي أمحت نهجاً حكوميا ننطنيا لخدمة المجتم  نتحقيااق التطااور 

المنرود، نتم توظيف هذه اإلمكانيات نالموارد في العملية التعليمية 

لتكون إمافة نوعية تعزب قدرات نمخرجااات المدرشااة اإلماراتيااة 

نهذا ما نصبو إليه في ظاال تسااارة نتياارة التنافسااية العالميااة التااي 

 .يركل التعلم أشاشا لها

 

 . خاتااامة .5

بات التعليم الرقمي جزء س يتجزأ من النظام التعليمي، كما أنه غير 

ما له لكثيراً من الطريقة التي ننظر فيها إلى التعليم في عالم اليوم؛ 

من العديد من الفوائد ناإليجابيات التي يمكن للدنل نالمجتمعات ن 

للطالب اسشتفادة منها في المستقبل، نمن هذا المنطلق تسعى اسمم 

المجتمعات إلى اعتماد هذا النوة من التعلم لتواكب التطور  ن

الحاصل على مستوى حاجات ن اهتمامات اسفراد نفق متطلبات 

 .جودة الحياة التي يسعون إلى تحقيقها 

 أن نجد الرقمي التعليم جودة إطار في المقدمة المرجعيات خالل

 ن التدريس طرق ن التربوية مناهجها في التربوية المنظومة اشتناد

 في مرنرية اسلكترننية الرقمنة  إلى التعليمية محتوياتها بناء

 التكنولوجيا  تطور نفق تطويرها في تساهم سنها المعاصر  المجتم 

 ن التكاليف نقص ن الجودة إلى الوصول حيث من المعاصرة

  المتطورة، العالمية التكنولوجية للمقاييس مراعاة

نمن أدنات التعلم عن بعد بوابة التعلم الذكي، حيث تعمل على ربط 

نشائل التعلم المعلم بالطالب، ننلي اسمر نالقيادة المدرشية بأحدث  

نالتواصل في الصف، نالمنزل نمن خالل الحواشيب المحمولااة أن 

الهواتف الجوالة نمتابعة اسداء الدراشي نالسلوكي للطلبة، نتعزيز 

المستوي اسكاديمي للطالب ممن أجواء دراشية قائمة على التفاعل 

تغذي بدنرها مجموعة أهداف، منها التعرف على المسااتوى التقنااي 

 .لوجي للطالب نتطويرهنالتكنو

 إقتراحات الدااة: 

 تطبيق اشتراتجيات في دنرية بصفة ن اسشاتذة تكوين ن تدريب -

  . الرقمي التعليم

  .الرقمي بالتعليم عالقة لها التي الحديثة التقنيات ن الوشائل توفير -

  . التعليمية المستويات كل في للرقمنة الفعلي التطبيق -

 ن التعليم عملية تطبيق كيفية في تكوينهم ن المتعلمين تدريب -

 .اسلكترننية الرقمنة إطار في التعلم

 إطار في اسختصاد ذني ن الخارجيين  الخبراء م  اسحتكاس -

 . الرقمي التعليم جودة تحقيق ن تطوير

نحااددت نبارة التربيااة نالتعلاايم أدنار كاال ماان الطلبااة نالمعلمااين 

نأنلياء اسمور نالقيااادات المدرشااية، ماامن منظومتهااا للااتعلم عاان 

بعد، نذلع عبر بوابة التعلم الذكي الخاصااة بهااا التااي طورتهااا منااذ 
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(. توظيااااف 2020أبااااو شااااارة، عباااادالرحمن محمااااد.ط -[2] 

التكنولوجيا الرقمية في التعليم في نقت اسبمة: فيرنس كورننااا 

اشترج    2020 3 21أنموذجا. صحيفة البيان، مقال نرر بتاريخ

-ن-التعلاايم-الرقميااة-التكنولوجيااا :وفرمتاا  2020 5 11بتاااريخ 

 /https://www.new-educ.com كورننا

 موموة يخص ما في العلمية الندنات ن الدنرات من تكثيف -

  . الرقمي التعليم

 التعليم عنوان تحت المعاهد ن الجامعات  في يدرس مقياس إدراج -

 . الرقمي

اشتخدام التعلم الرقمي أن اإللكترنني يعتبر أشاشاً فعاسً في   –

(.أزر التعلم الرقمي باشااتخدام اسجهاازة 2019الطف، أياد.ط-[3]  .مواجهة اسبمات نالتحديات الراهنة

الذكية على التحصيل العلمي للطالب في مقرر الوشائل التعليمية 

ناتجاهاااتهم نحااو اشااتخدام اسجهاازة الذكيااة فااي الااتعلم نالتعلاايم. 

، عاادد 10جامعااة القاارى للعلااوم التربويااة نالنفسااية، مجلاادمجلة  

 .312-218(، د.2ط

دعوة إلعادة النظر في النظم التعليمية لالشتفادة من التكنولوجيا  –

الرقمية في التعليم؛ لنكون أقدر على مواجهة التحديات المختلفة في  

 .المستقبل

 في ناستصال المعلومات تكنولوجيا اشتخدام بتفعيل اسهتمام-

 " التعليم في جديدة رؤية . ( 2005 ) بيتون حسين حسن  -[4]  مهمة  جد بؤرة أنها خاصة المكتبات

 المملكة ، التقييم ، التطبيق ،القضايا المفهوم" : اإللكترنني التعلم

 :للتربية الصوتية الدار : الرياض ، السعودية العربية

 .التعليمية العملية في

 من التدريس قاعة في المستخدمة التكنولوجيات توفير مرنرة -

 ،نرقااة المسااتقبل مدرشااة مناهي : ( 2005 )محمد هاشم ابو-[5]  إعارة  أخرى جهة نمن جهة

 الملااع جامعااة ، التربيااة كليااة "المسااتقبل مدرشااة" ناادنة في مقدمة

 2000، السعودية شعود،

 ناستصال المعلومات  تكنولوجيا سشتخدام الجديد للمنحى اسهتمام

 اسلكترنني أن الهجين شواء التعليم في

إدااة الجاااودة ، 2010أحماااد الخطياااب، رداح الخطياااب،  - [6]  .ذلع في  رئدة ا ال الجامعات لمواكبة خاصا اهتماما البحت

 مرنرة م  الثالزة  بأنواعها الربكات تدفق كثافة تحسين  مرنرة -  ، عمان . اسردن.تطبيقات تربوية -الشاملة

مؤشسات التعلاايم أبو الرب عماد نآخرنن، ممان الجودة في    -[7] العالي  التعليم مؤشسات  كل ربط

.2010العالي، عمان: دار صفاء للنرر نالتوبي  ، الطبعة اسنلى،   لباقي الركيزة كونها اسنترنت بربكة نأقسامها كلياتها بكامل 

ااعد زنااد داوياا ،القياادة ،.2010الحريري رافدة عماار ،  -[8]  .الربكات

،دار الثقافااة للنراار نالتوبياا   العااالي وادااة الجااودة فااي التعلاايم

 ،اسردن ، 

 تدريبية رت ا دن بترديد اسشاتذة تكوين خاليا تفعيل مرنرة -

 يخص فيما ناسشاتذة باإلداريين خاصة

ن ، تطاوير نماوذج لااما 2006النراش ، هيام عبااد الفتاااح ، -[9] .ذلع على الطالب عزل دنن التكنولوجيا اشتخدام

، أطرنحااة دكتااوراه فااي التربيااة  الجااودة فااي الجامعااات األادنيااة

(.36جامعة عمان العربية للدراشات ، د  

 تكنولوجيا اشتخدام في نالمتخصصين الفنيين توفير مرنرة -

 المراكل لتفادي ناستصال المعلومات

اإلعتماد وضمان الجودة في ،2008البهواشي عبد العزيز ،   -[10] .لالشتخدام التقنية

، جامعة قنة السويس ، مصر . التعليم العالي  مبرمجين بتكوين اسهتمام مرنرة - 

 

(. جااودة التعلاايم الرقمااي. مجلااة 2019رفيقااة، يخلااف.ط-[11] 

 .185-166(، د.5اإلناشة نعلوم المجتم ، العدد ط

 المصادا:

 التعلاايم :( 2002 ) المحيساان هللا عبااد باان إبااراهيم -[1] 

 : ناادنة إلااى مقدمااة عماال نرقااة ، ماارنرة أم ترف اإللكترنني

 16 الفترة في ،المنعقدة شعود الملع جامعة المستقبل، مدرشة

(. عناصر الااتعلم الرقميااة، صااحيفة 2017عامر، أحمد.ط-[12] 

اشاااترج  بتااااريخ  2017 2 42البياااان. مقاااال نرااار بتااااريخ 

 الرقميااااة-الااااتعلم-عناصاااار          متااااوفر: 2020 5 11

https://www.new-educ.com/ 

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/6f7e5f5

d-4354-484b-a109-2568346f02af 
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(. دنر التعلاايم 2011علااي، لااونيس؛ اشااعالن، ياشاامينة.ط[13] 

 مجلاة.( الرقمي في تحسااين اسداء لاادى طالبيمااة المهنيااة نموذجااا

-414(، د.6، عاادد ط3، مجلاادواالجتماعيااة اإلنسااانية العااوم

421. 

 

 

 نرقة حالة، دراشة : "بالرياض نالمعلومات استصاست [14] 

 صفر 21،19 الفترة اإللكترنني، خالل التعليم لندنة مقدمة عمل

1424  

 مؤاساات فاي الجودة ضمان نآخرنن، الرب أبو دعما -[15]

 نالتوبياا ، للنراار صاافاء دار ،وداااات بحوث :العالي التعليم

 79 د ،1 ،ط 2010 عمان،

 مفااهيم :الشااملة الجاودة إدااة جااودة، احمااد محفااوظ 4-[16]

 25،د3 ط ، 2008 عمان، نالتوبي ، للنرر نائل دار ،وتطبيقات

(. التعلاايم اسفترامااي شاايناريوهات 2020طإبراهيم، محمااد.  [17]

 4 19تغير نجهة منظومة العلم. صحيفة الخليي، مقال نرر بتاااريخ 

  متوفر 2020 5 12اشترج  بتاريخ  2020 

 التعلاايم ن التعلاايم تكنولوجيااا :( 2004 )احمااد شااالم [18]

 الرشد،الرياض،السعودية اسلكترنني،مكتبة

 الساالوس :( 2003 ) شاالطان أنااور شااعيد حمااد [19]

 مصر التنظيمي،اإلشكندرية

الجاودة ،  2008شوشن شاكر مجيد نمحمد عواد الزيادات ،-[20] 

،دار  واإلعتماااد األكاااديمي لمؤاسااات التعلاايم العااام والجااامعي

 .عمان اسردن.الصفاء للنرر نالتوبي   
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