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Abstract: 

This research paper aims to know the measures taken to implement e-learning and remote emergency education 

in managing the crisis of education interruption due to the spread of the Corona epidemic, as it is the most 
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important way to continue the educational process at the present time, and through this study we have concluded 

that the success of using emergency remote education requires the provision of A strong infrastructure of 

technical resources and trained human cadres, ready to use this type of education 

KeyWords: Emergency Distance Learning, E-Learning, Corona Pandemic. 

 

 

 المقدمة:

المؤسدسداا الجامعية ةي مةتلف المجتمعاا المتقدمة ملها  دتع

 اللاميةب  سددداسدددا مد  سدددخ تقوير  خدمة المجتمي عل  معايير  

 قواعد علمية سددددليمةب ةهي مد ناتية تقوم فدعداد القوب البشددددرية 

االقتصددددداديددة   الققدداعدداا  ةي قددددت   للعمددت  المؤذلددة  الالزمددة 

لتلميدة  قط اةي  ضددددي خ  هم االجتمداعيدةب  مد نداتيدة  خرب تسدددد 

ا المؤسدددسددداا الجامعية ةي الو د  لللهوض فالمجتمعاا.  رغم  

العرفي قامر فتحقيل المهام األسدداسددية الملو  فها مد لعداد القوب 

البشددرية المؤذلة ةي مةتلف المياديد  نشددر المعرةة  القيام فالبح  

العلمي  ارسدهام ةي التلمية االقتصدادية  االجتماعية  فةاصدة تلبية  

سدو  العمت مد خبرات  مةتصديد. لود سدرعة عجلة التقدم  تاجاا

فمثيالتهددا ةي  اللحددا   العلمي  التولولوجيب تددالددر د ا   التقور 

تشير التقارير الةاصة فالتلمية البشرية لعام لذ المجتمعاا المتقدمةب 

ب  ا المعدل العام للسددبة العلمات  الباتثيد للمجتمعاا اللامية 1992

فدالمدائدة ةي المجتمعداا    4.6تيد فلغ نسددددبدة    فدالمدائدة ةي  0.8يبلغ  

 .الصلاعية

لضدداةة لل  ذلش قددهد العالم الحالي ار ةا اسددتثلائية ارتبقر  

ب   تأثرا المؤسساا  19فانتشار ةير س كور نا المستجد    كوةيد  

التعليميدة فهد ا الجدائحدةب   لم يعدد مد الممود مواصددددلدة العمليدة 

ةي  االسددات ةمالييد القالب   التعليمية فصددورتها التقليديةب    فق 

ةي ملازلهمب مما اجبر د ل العالم لل  البح    كاةة  المراتت التعليمية

عد  سدددداليد  فدديلدة لوي تتجلد  توقف العمليدة التعليميدةب   لم تود  

جميي الد ل عل  ن خ المستوب ةي مواجهة ذ ا الجائحةب   اهرا  

اهور مصدقل   تجارب مةتل ة للتعامت مي ذ ا الجائحةب   تبي ذلش 

التعليم  مصددددقل   مي  جلدد   لل   جلبددا  فعددد  عد  القددار   التعليم 

 .االلوتر ني

لا مصدقل  التعليم القار  عد فعد يعبر عد االنتقال الم اج   

مد  سدددداليد  التعليم التقليدديدة لل  اسددددتةددام التعليم عبر االنترندرب 

ضدمد تالة اسدتثلائية لمواجهة ار   تحول د ا اسدتمرار العملية 

مية فصورتها المتعار  عليهاب فهد  ليجاد تت مؤقر  سريي  التعلي

يمود   القوار   األزمددااب   للتعليم  يعتمددد عليدد  خالل   قدداا  ا 

 يلقوي التعليم القدار  عد فعدد عل  تقدديم فدديدت للتعليم الصدددد ي  

 جهدا لوجد ب  الد ي سددددتعود لليد  األنلمدة التعليميدة فمجرد انتهدات 

 األزمة.

ة تحول ةي   ضددداع غير مسدددتقرةب   تعر  األزمة فأنها نقق

قدرة ال رد   ةي ذي نوع مد الضدطط الشدديد ال ي يؤثر تأثيرا سدلبيا  

 .ةي الت وير  التةقيط  التعامت ف اعلية مي ذ ا المواقف

المرتلددة    ةي  التعليم  اتددد  نواع  ةهو  االلوتر ني  التعليم   مددا 

    التعليمية  ال ي يتي  ةرصدة الدراسدة ألي قدةه مهما كاا سدل ب

ا ذد ا الشددددةه لدديد  القددرة العقليدة  العلميدة عل    دالمدا    عملد ب

ةداا التعليم االلوتر ني يعدد نمقدا    مد ثماسددددتومدال التعليم العداليب  

جديدا مد  نما  التعليمب ةرضت  التطيراا العلمية  التولولوجية التي 

 لم تعدد القر   األسدددداليد  التقليدديدة قدادرة عل    يشددددهددذدا العدالمب

ر مد  نواع آخب  ل ا  صددددبحر الحاجة ملحة لتبلي نوع  مسددددايرتها

التعليم  ذو التعليم االلوتر ني الد ي يةتلف عد التعليم القدار  عد 

فعد فاعتمادا عل  تةقيط   تصددميم تقبيقي دقيل فاسددتةدام نموذ  

 ةل ذ ا التصدميم قراراا  عل  ملهجي للتةقيط  التصدميمب  تتة  

فعدددب   التعليم عد  الملهجيددة  التةقيط عد  تؤثر ةي جودة  تطيدد  

 التعليم القار  عد فعد تاليا.

فلات عل  ما سددددبل مد تقديم يموللا  رت ارقددددوالية  :اإلشككككككالية

ما مدى نجاح الدول في تطبيق التعليم االلكتروني    الرئيسددية التالية:

والتعليم الطكارئ عن بعكد من اجكس اسككككتمرار العمليكة التعليميكة في 

 ؟ظس انتشار وباء كورونا

تدةعلا ارقوالية الرئيسية لل   رت األسئلة   األسئلككككككة الفرعيككككككة.

 ال رعية التالية:

 ماذا يقصد فالتعليم االلوتر ني  التعليم القار  عد فعد؟ -
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 لتقبيل التعليم القار  عد فعدماذي ارجراتاا المتة ة   -

 ةي ات انتشار  فات كور نا؟

التعر  عل  االجراتاا تهد  ذ ا الدراسدددة لل   هدف الدراسكككة:

التي اتة تها د ل العالم لمواصدددلة العملية التعليمية فعد لغال  

 المدارس  الجامعاا فسب   فات كور نا.

 نها تقوم  تتجل  ةيدراسددتلا  ذمية تلهر     توتسدد أهمية الدراسككة:  

عل  تسددليط الضددوت عل  التعليم القار  عد فعد ال ي اتة ت   

د ل العالم تالًّ رستمرار العملية التعليمية ةي ات انتشار  فات 

 .19-كوةيد 

قصدد االجافة عل  اقدوالية ذ ا الدراسدة تم االعتماد منهج الدراسكة: 

  مثت ذ ا الدراساا.مي تلاسب   فسب الوص ي   عل  الملهج

قسدم ذ ا الدراسدة نقصدد ارجافة عل  لقدوالية البح   هيكس الدراسكة:  

التعليم القار  عد  ةي  نتلا ل  المحور األ ل   محا رب  لل  سدتة

الثدداني المحور  االلوتر ني  فعدددب  ةي  ب  نةصدددده  التعليم 

الثددالدد    فعددد  التعليم المحور  التعليم عد  فيد  ال ر   راهددار 

الدرافدي    .االلدودتدر ندي الدمدعددايديدر    خداللدد   مددعدرض  ند  الدمدحدور 

المحور ةي   المعتمددة للتعليم ةي تدالدة القوار   األزمدااب  

عرض تجارب د لية اسدددتةدمر التعليم القار  عد  ن  الةامخ

ب  ةي المحور السددادس  فعد مد اجت اسددتمرار العملية التعليمية

اسددددتشددددرا  مسددددتقبدت التعليم عد فعدد  التعليم يتم   األخير  

ذ ا الدراسددة فةاتمة متضددملة ةتم نااللوتر ني فعد كور نا.  

نتدائج البحد   جملدة مد التوصدددديداا المسددددتمددة مد اللتدائج 

 المتوصت لليها.

 .. التعليم عن بعد1 

التعليم عد فعد ليخ ف ورة  ليدة اليومب فت  سديلة تواصدت 

سددددر ةي جدامعدة    1892ب ة ي عدام  19فدد ا ملد  القرا تدأسددددي

ل لدارة مسددتقلية للتعليم فالمراسددلة  ف لش  صددبحر   قدديواغو   ي

الجامعة األ ل  عل  مسدتوب العالم التيي تعتمد التيعليم عد فعدب 

للقيالب الوبددارب كمددا  ندد   عق  للقالب    لقددد  تددات ال رط 

تجاا تعليمهم ةقد كانوا يرسلوا  اائ هم  اارتساس فالمسؤ لية  

مي عد فعدد.  ةي العدام  فدالبريددب  كداا التيحوم فللدام ال حه يت

فدد ا الجدامعدة الم توتدة ةي اسددددتةددام التيقليدة كدالتيل داز    1970

 الراديو   قددددر دة ال يدديو ةي ذيولدة التعليم عد فعددب  ةي 

العقديد األخيريد تأسدسدر  رفي جامعاا ةي   ر فا   كثر مد  

  1999عشدريد تول العالم تقبيل تقلية التيعليم عد فعدب ةي عام

تمي تقدديم الددي راا عد  ريل    لذا التل زيونيدة  كداندر التيرفويدا

مد  نج  الوسددائت التي  tele courses التل از ةيما يُعر  ب

اسددتةدمتها الجامعاا البريقانية الم توتةب  خاصددة تلش التي 

 the united) تأسدددسدددر ةي الوالياا المتحدة تحر مسدددمي 

states open university) [1]. 

تعر  لصدددداراا الجمعية االمريوية للتعليم عد فعد ذ ا  

اللمط مد التعليم فأن " تقديم التعليم    التعلم مد خالل الوسدائت 

التعليمية االلوتر نيةب  يشدمت ذلش األقمار الصدلاعيةب  ال يديو 

 االقدر ة الصدوتية المسدجلة  فرامج الحاسدباا االليةب  الللم  

 الوسدائط المتعددةب فارضداةة لل  الوسدائت األخرب للتعليم عد  

  .[2] فعد

 جبرا جدائحدة ةير س كور ندا توومداا د ل العدالم عل  

% 89مما تسدددب  ةي ترماا   بلغال  المؤسدددسددداا التعليمية

د لة مد الوصددددول لل    188مليار متعلم( مد    1.5) كثر مد  

ب  مي ذلش [3]  المؤسددددسدددداا التعليمية لتلقي التعليم الوجاذي

االنتشدددددار تم توليف االسددددداتد ة ةي التعليم الجدامعي  مدا قبدت  

ا القوار   الجدامعي فداالنتقدال لل  التددريخ عد فعدد ةي تداال

 التي ذي عبدارة عد تحول مؤقدر للقدت التددريخ مد الللدام  

التقليدي لل  التعليم عد فعد مد خالل التولولوجياب لا التدريخ 

التعليم  توةير  القوار   جددد مد  جددت  ةي تدداالا  فعددد  عد 

 التواصدددت مي القلبة فقريقة سدددريعة  فشدددوت موثو   ثلات  

  [4] .القوار     األزماا

فمعل  آخرب اسدتثمار التولولوجيا ةي التواصدت مي القلبة 

 اسدتةدام التولولوجيا ةي تقديم الةدماا ليخ دليال  عل  التعلم 

عد فعدب ةالعلصددددر األسدددداسددددي ةي التعلم عد فعد    التعلم 

ارلوتر ني ذو القدالد ب  لود ةي الوضددددي الحدالي فقي المعلم 

مصددر المعلوماا الوتيدب مي عدم  جود  ي    المحاضدر ذو  

 .[5] د ر ي كر للقال 

 ذلدا  العدديدد مد التجدارب العدالميدة ةي التددريخ عد فعدد 

مثددت جلوب لةريقيدداب   ةطددانسددددتددااب   ةي تدداالا القوار ب 

   كوسوةوب  البوسلة  الهرسش.

 

 . التعليم االلكتروني.2

 لتولولوجيدا الحدديثدة االتجداذداا  ةرزتهدا التي الللم مد

 عل  يعتمدد ارلوتر نيب  الد ي فدالتعليم مدا يسددددم  التعليم
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 المتعددة الت اعلية  االنترنر  الوسددددائت الحاسدددد  توايف

ارلوتر ني لا التعليمب عمليددة ةي  نواعهددا فمةتلف  التعليم 

المحتوب  تقديم ةي الحديثة التقلياا عل  االعتماد لل  يشدددير

 الةصددائه خالل مد  ةعالة وتةك  فقريقة للقلبة التعليمي

  الول ة  الجهدب الوقرب كاختصدددار فها التي يتميز اريجافية

 القلبدةب تعلم تعزيز الوبيرة ةي  لمودانيداتد  االقتصددددداديدةب

 تعليمية مشددوقةب فيئة توةير لل  لضدداةة مسددتواذمب  تحسدديد

 ةيهدا يتم  القلبدةب التددريخ ذيئدة  عضددددات مد لودت  مثيرة

 .[6]   المواا الزماا مد قيود التةله

 سدلوب مد  سدالي  التعليم  فأن يعر  التعليم االلوتر ني 

اليصددددال المعلومدة للمتعلم  يتم مد خاللد  اسددددتعمدال تقليداا 

المعلوماا الحديثة المتمثلة ةي الحاسددوب  قددبوات    سددائق   

المتعددة مد صددوا  صددورة  رسددوماا  موتباا الوتر نية 

 ك لش فوافاا االنترنر سددددواتا كاا عد فعد    ةي ال صددددت 

لية فجميي  نواعها اليصال المعلومة الدراسيب  ي استعمال  التق

 .[7] ةائدة    كبرللمتعلم فأقصر  قر  اقت جهد 

 للوتر ني تعليمي محتوب تقديم  ن  عل   يعر   يضددا

المتعلم  لل   قدددبوات  الومبيوتر عل  الوسدددائط المعتمدة عبر

 المحتوبب  مي ذ ا مي الت اعت اللشددط لموانية ل  يتي  فشددوت

 غير     Synchronousفصورة متزاملة   زمالئ   مي المعلم

 التعلم ةي لتمدام ذد ا لمودانيدة  كد ا  Asynchrous  متزاملدةب

 .[8]  قدرات  ار ة  تلاس  التي  فالسرعة  المواا الوقر

 نها  نجدفاسدتقرات التعري اا السدافقة للتعليم االلوتر نيب 

ات قدر عل   ند  التعليم الد ي يعتمدد عل  التقليداا االلوتر نيدة 

 الرقميدة ةي توةير فيئدة تعليميدة الوتر نيدة ت داعليدة يسددددتةددمهدا  

المتعلم ةي  ي  قدر  ةي  ي موداا  فدأي سددددرعدة ةي التعلمب 

البيئددة عل  تحقيل االذدددا التعليميددة المرجوة   تعمددت ذدد ا    

 . [9] فو اتة  ةعالية

 

 :[10]  مد األذدا   ملها ا  التعليم االلوتر ني قد يحقل عدد

 زيادة خبرة المدرسيد ةي اعداد المواد التعليمية. -

 ال يدديو الوصددددول لل  مصددددادر المعلومداا مد )الصددددور   -

 ا را  البح ...( عد  ريل قدبوة االنترنر  اسدتةدامها ةي 

 قرت  ايضات العملية التعليمية.

 توةير المادة التعليمية فصورتها االلوتر نية للقال   المعلم. -

ه ةي لقلمودانيدة توةير در س لاسدددداتد ة المميزيدب  سددددد ال -

ة  الووادر االكداديميدة  التددريبيدة ةي فعق الققداعداا التعليميد 

 عد  ريل الص و  االةتراضية.

يسدددتقيي   لذ  تسددداعد القال  عل  ال هم  التعمل  كثر فالدرس -

الرجوع للدرس ةي  ي  قرب كما يسدداعدا عل  القيام فواجبات  

فدالرجوع لل  مصدددددادر المعلومداا المتلوعدة عل  قددددبودة  

االنترندر    للمدادة االلوتر نيدة التي يز دذدا األسددددتداذ لقالفد   

فالمعلومة لمدة  المتعدددةب مد ثم يحت   القال   مثلدة  مدعمدة فاأل

   ول  نها  صبحر مدعمة فالصوا  الصورة  ال هم.

ادخال االنترنر ةي العملية التعليمية ل  ةائدة ةي رةي المسدتوب  -

الثقداةي العلمي للقالبب  زيدادة الوعي فداسددددتطالل الوقدر فمدا 

قي ال هم القددرة عل  االفدداع فددال مد اذددارا ةي مواييلمي لدد

 تؤدي لال لل  انحقا  المستوب األخالقي  الثقاةي.

 

 

والتعليم  .  3 بعككد  عن  الطككارئ  التعليم  بين  االختالف  أوجككا 

  االلكتروني.

 : الفرق بين التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد.1الجدول  

 التعليم الطارئ عن بعد التعليم االلكتروني 

 التعليم االلوتر ني كمصقل   مجال ل  نماذج   معاييرا
ما يحدث األا مد تدريخ  ار  عد فعد فهد  استمرار التدريخ  

  مجرد رد ةعت لاغال . 

يعتمد التعليم االلوتر ني عل  تةقيط  تصميم تعليمي دقيل فاستةدام  

نموذ  ملتهج للتةقيط  التصميب  تتم عملية التصميم  ةل نموذ   

 معتمد يلبلي علي  قرارا تؤثر ةي جودة التعليم عد فعد.

 . ذ ا الملهجية  التةقيط ذي ما تطي  عد التدريخ القار  تاليا
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د  ديعتمد التصميم التعليمي للتعليم االلوتر ني عل  ثمانية  فعاد تح

 فالضبط كت جوان  التعليم االلوتر ني. 
 .عدت تقد مثت ذ ا الشمولية ةي التدريخ القار  عد ف

يعتمد التعليم االلوتر ني عل  فيئة متواملة مد العوامت المترافقة ةيما 

 فيلها. 

يلبطي عدم خلق  مي التدريخ القار  عد فعد ال ي ال يتجا ز نقت  

 العلوماا.

يتجا ز التةقيط الجيد للتعليم االلوتر ني مجرد تحديد المحتوب ال ي  

ة لعملياا التعلمب ل ة الالزميقدم لل  االذتمام فدعم  نما  التواصت المةت

يللر لعملية التعلم فوونها عملية اجتماعية  معرةية ةي   ذ ا يتقل   ا

     اتد.

 .مجرد نقت المعلوماا مد  ر  آلخر

يهد  التعليم االلوتر ني لصلاعة مجتمي تعلم فحي  يدعم المتعلميد 

 االجتماعي.م فالملهج  انما ا  خرب مد الدعم هتعليميا عبر اقراك 

يهد  التدريخ القار  عد فعد لل  ايجاد تت مؤقر للتدريخ فما 

 يمود تجهيزا فشوت سريي. 

عادة ما يستطر  لعداد مقرر للتعليم االلوتر ني ما فيد ستة لل  تسعة  

 قهرب  عادة مد يقدموا التعليم االلوتر ني لد يوونوا ةي  ضي جيد مد 

 ثالث مراا. دائهم لل  فعد تقديم المقرر 

 د.متوةر ةي التدريخ القار  عد فع كت ذ ا غير

 .2020المصدر: هيئة تقويم التعليم والتدريب 

 فارضداةة لل  ما سدبل  اهرا متافعة تجارب التعليم القار   

عد فعدد لجوت فعق األنلمدة التعليميدة لل  تقدديم المحتوب التعليمي 

تعليميةب    عبر قلواا التل از الرسددددميب  ي د ا  عبر ةضددددائياا 

اسدتةدام قدبوة ارنترنرب فةال  التعلم ارلوتر ني ال ي يعتمد عل  

توايف قدددبوة ارنترنرب    تت  فاسدددتةدام نسدددل  رقية للمحتوب 

التعليم القددار  عد فعددد يحول د ا تقبيل   ةدددا  التعليميب كدد لددش 

لهدا عل  سددددبيدت المثدال  العدديدد مد  سدددداليد  التعلم ارلوتر نيب  م

ب ةال مجال Flipped Classroom  ال صددت الملعوخ    المقلوب 

 ا التعليم يتم فشدوت تام ةي الملزلب د ا    لذلقل  ال صدت الدراسديب  

 .[11]  ي قوت مد  قوال الت اعت الص ي فيد المعلم  القالب

واألزمككات: 4 الطوارئ  حككالككة  في  للتعليم  المكعتمككدة  المكعككاييكر   .

اليونسدوو تجمي المللماا الد لية  قدركات المجتمي المدني  الققاع  

 .[12] الةاط تحر مللية تحالف  اسي لضماا استمرار التعليم

٪ مد عددد القالب ةي 87 عللدر اليونسددددووب نلرا  لل  تدأثير  

ب ل ال  تحدالف عدالمي  19-العدالم فددغال  المددارس فسددددبد  كوةيدد

مد  جت دعم الد ل ةي توسديي نقا   ةضدت تلول التعليم عد   للتعليم

ةقد   .فعد  الوصدددول لل  األ  ال  الشدددباب األكثر عرضدددة للةقر

الضددددرر فأكثر مد مليار    19  لحل لغال  المدارس فسددددب  كوةيد

عيد ةي فلدا .  قالر المديرة العامة  165  نصددف المليار متعليم موزي

لليونسدووب السدييدة   دري  ز اليب ةي ذ ا السديا : "لم يسدبل للا  فدا  

 ا قدددهدنا ذ ا الحد مد االضدددقراب ةي مجال التعليم".   ضددداةر  

قائلة: "لاي لقامة الشدراكاا ذي سدبيللا الوتيد للمضدي قدما . لذ يح ي 

ل  المبتور   ريجاد تلوٍل ال تقتصدددر ذ ا التحالف عل  العمت الملسدددي

عل  دعم المتعلميد  المددرسدددديد ةي الوقدر الراذد  تسدددد ب فدت 

تسددددتمر معلدا  وال عمليدة التعداةيب  ذلدش مي ليالت تركيز خداط  

 لمباد  اردما   ارنصا ".

مد الشددركات المتعديدي األ را ب  مد  انلم لل  التحالف عدد 

لامم المتحددة  فيلهم مللمدة العمدت الدد ليدةب  الم وضدددديدة السدددداميدة  

لشددؤ ا الالجئيدب  مللمة األمم المتحدة للق ولةب  مللمة الصددحة 

العدالميدةب  فرندامج األغد يدة العدالميب  االتحداد الدد لي لالتصدددداالاب 

 البلش الد ليب  ك لش الشددراكة العالمية مد  جت التعليمب  صددلد    

لدلد درندودوةدونديب   الددد لديددة  يدلدتدلدر"ب  الدمدلدلدمددة  يدمدودد  ا  ال  "الدتدعدلديدم 

للمدة التعدا ا  التلميدة ةي الميدداا االقتصدددددادي  فلدش التلميدة  م

ل للبلداا مد   اآلسدديويب   كد ا الحاجة لل  تقديم دعم سددريي  ملسددي

 جت التة يف مد اآلثار السددلبية المترتبة عل  لغال  المدارسب  ال 

سدديما البلداا األقددد ترمانا .  قد انضددم ك لش عدد مد مؤسددسدداا  

لفب فما ةي ذلش مايور سددددوةر  الجمعية الققاع الةاط لل  التحا

الد لية لشدبواا الهاتف المحمول   ايد نغ  جوجت  ةيسدبو   ز م  

فوضددددي مدالدديهم مد موارد     كورسدددديراب قداموا كيد  في لم جي  

 خبراا ةي مجداالا التولولوجيدا  االتصددددال  تعزيز القددراا ةي 

لم خددمدة التعليم.  قدد  كددا الشددددركداا التي تسددددتةددم فيدانداا المتع

 العملية التعليمية  نها سددتراعي اسددتةدامها اسددتةداما   خالقيا . كما  

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%ad
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يضدم التحالف  يضدا  عددا  مد المللماا غير الرفحية  الةيريةب فما 

ةي ذلش  كاديمية خاا  مؤسدسدة دفي العقات  فر ةوتور   سدلسدلة  

اسددتعدادذا لتسددةير مواردذا    "قددارع سددمسددم"ب  التي  عرفر عد

مد   األمور     جددت خدددمدداتهددا  المدددارس  المعلميد    ليددات  دعم 

 المتعلميد خالل ذ ا ال ترة مد االضدددقراب غير المسدددبو  ال ي 

يشددددهدا مجال التعليم.   سددددائت االعالم ذي االخرب كانر مدعوة  

 لإلنلام للتحالف. 

يولي التحالف العالمي للتعليم تركيزا  خاصدا  لمسدائت ارنصدا   

  لل  تلبية االتتياجاا التي  عرفر   المسدا اة فيد الجلسديدب  يسدع

 زرات التعليم التي عقدتها اليونسددددوو.   اجتماعاا علها الد ل خالل

التحالف فتوةير تلول مجانية  آملة    مد ذ ا الملقللب سددديضدددقلي

لتلبية ذ ا االتتياجااب  تشدد الشدركات للتطل ب مد فيد جملة  مور  

 خربب عل  صددددعوفداا االتصددددال  تقدديم المحتوب. لذ سدددديوةر  

مجموعدة مد األد اا الرقميدة  الحلول الو يلدة فدددارة عمليدة التعلم 

لموارد الحدديثدة  مد  جدت تحميدت الموارد التعليميدة الو ليدة الرقميدة  ا

لتلليم التعلم عد فعددب  تعزيز الةبرة التقليدةب مسددددتلددا  ةي ذلدش لل  

مزيج مد اللهج التولولوجية  المجتمعية المالئمة للسددياقاا المحلية. 

 سددديحرط التحالف ةي سددديا  ذ ا الجهود كاةة عل  ليالت اذتمام  

خداط لضددددمداا  مد البيدانداا  تمدايدة خصددددوصدددديدة المتعلميد  

  المعلميد.

  يسع  التحالف ةي المقام األ ل لل  فلوغ األذدا  التالية:

مسدددداعددة البلدداا ةي تعبئدة الموارد  تل يد  تلول مبتورة   •

 ملداسددددبدة للسدددديداقداا المحليدة لتوةير التعليم عد فعددب 

 تعزيز اللهو  القدائمدة عل  التولولوجيدا العداليدة التقليدة    

 التولولوجيا.البسيقة    تلش غير القائمة عل  

التوصددت لل  تلول ملصدد ة تو ت تصددول الجميي عل   •

 التعليم.

ضددددمداا االسددددتجدافدة عل  نحو ملسددددل  تجلد  تدداخدت   •

  الجهود.

تيسددددير عودة القالب لل  المددرسدددددة علدد لعدادة ةت    •

المددارس  فدالتدالي تجلد  ارت داع معددالا التوقف عد 

 الدراسة.

مد اجت ضدماا اسدتمراية التعليم ةي ات جائحة تجارب دولية:   .  5

لمواصددددلدة   االجراتااكور نداب لجدأا الدد ل العرفيدة لل  العدديدد مد  

 قدد تم اختيدار ثالث د ل عرفيدة لعرض تجدارفهدا    العمليدة التعليميدةب

 :ةي التعامت مي التعليم ةي ات انتشار ةير س كور نا

الي  البحد  العلمي  قرا  زارة التعليم العد  : لقددالجزائردولكة   .  1.5

الجزائرية لجراتاا اتترازية لضدددماا اسدددتمرار الدر س عد فعد 

 ةي تدال اهور تداالا  خرب ل ير س كور ندا فدالجزائر تمثلدر ةي

[13]: 

)  األةضدت عل   رضدية المؤسدسدة(       ضدي موقي المؤسدسدة -

محتوب لددر س  عل   ي سددددلدد آخر يمود تصدددد حد  عد فعدد  

 يطقي قهرا مد التعليم عل  األقت.

عل   رضية المؤسسة(  )  األةضت     ضي موقي المؤسسة -

   عل   ي سددددلد  خر يمود تصدددد ح  عد فعد ما يعادل 

قددهرا  اتدا مد االعمال الموجهة ذرةوقة فتصددحيحاا 

  جيزة.

 ضي موقي المؤسسة )  األةضت عل   رضية المؤسسة(   -

تصدددد حد  عد فعدد االعمدال      عل   ي سددددلدد  خر يمود

 التقبيقية التي تتماق  مي ذ ا اللمط مد التعليم.

االخ  فعيد االعتبار كت التدافير التقلية الضددر ريةب فطية  -

 لفقات االتصال  العالقة عد فعد فيد األستاذ  القال .

)  عل  قددددودت ضددددعهدا عل  الةط   تحضددددير الددر سب    -

محداكداةب    وذداابب مقبوعداا در س موتوفدةب ةيدديPDF ثدائل

 در س ت اعلية...(.

ةدي  رضددددديددة   - مدتدمدثدال  مدوتددد  رقدمدي  ةضددددددات  اعدتدمدداد 

( ةي عمليتي تصددددميم  دعدائم  platforme moodeleمودل)

 الموجهة للتعليم عبر الةط   ضعها تيز الةدمة.

سددددمات للقلبة فالدخول المجاني لل  المصددددادر مثت الوقي  ال -

 . mesrs.cerist.dz-http://elerarningالتالي:

 .التحاضرعد فعد  تقلية استعمال -

اا سددددير عمليدة التعليم عد فعدد التي اقرتهدا السددددلقداا  

العموميدة للمسدددداذمدة ةي الحدد مد انتشددددار ةير س كور نداب  

نترنرب تسددتدعي فعق الشددر   عل  غرار التدةل العالي لال

له ا اللوع مد لتحقيل االسدتجافة الواملة لدب االسدات ة  القلبة 

ر ض ةي البالد  ار  الحجر الصدددحي المالتعليمب  ةي ات 

قدرعر معلم جامعاا الو د ةي ت عيت عملية التعليم عد فعد 

فدددايددة مد قددددهر   العددالي  التعليم  تلقي مراسدددددت  زير  ةور 

قبيل ذد ا القرار  ب  قدد قدامدر الجدامعداا فمتدافعدة ت2020مدارس

مد خالل المقراراا لجميي السددلواا  التةصددصددااب  ذلش 

فدادرا  المحداضددددراا  االعمدال التقبيقيدة لتمويد القلبدة مد  

 تتبي در سهم سوات عبر ةيديوذاا ةي اليوتيوب    غيرذا.

http://elerarning-mesrs.cerist.dz/
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كمدا قدامدر  زارة الترفيدة ذي االخرب ةي الجزائر فداتةداذ جملدة 

- 2019سدتمرارية التعليم  انهات الموسدم الدراسدي  المد اجراتاا 

 [14] :ب تمثلر ةي0202

فد  در س ال صددددت الثدالد  عل  قلواا التل زيوا العمومي  -

تالمي  السددلة الةامسددة فالتلسدديل مي  زارة االتصددال ل ائدة 

افتدائي  تالمي  السدددلة الرافعة متوسدددط  ك ا تالمي  السدددلة 

الثالثة ثانوي لتمويد ةئة التالمي  ال يد ال يملووا  ي  سددديلة 

 .مد  سائت تولولوجيا االتصال

الدعم المدرسددددي عبر األنترنر فدقددددرا  الديواا الو لي  -

السددلة الرافعة متوسددط للتعليم  التوويد عد فعد ل ائدة تالمي  

لر افط  ب  ذد ا مد خالل الولو  لل  ا السددددلدة الثدالثدة ثدانوي

االلوتر نيدة ألرضدددديداا الددعم المددرسددددي عبر االنترندر  

 المقسمة تس  المستوياا  الشع .

نققة ف  ل ائدة    17الدعم المدرسددي عبر اليوتوب مد خالل  -

وت فمعددل نققدة ف  ل  جميي تالميد  المراتت التعليميدة الثالثب

  مستوب تعليمي.

تسدجيت در س عبر ارذاعاا الو لية  المحلية فالتلسديل مي  -

 زارة االتصدددددال ل دائددة جميي تالميد  المراتدت التعليميدة 

الثالثب فهد  تمويد ةئة التالمي  ال يد ال يملووا  ية  سديلة 

مد  سددائت التواصددت التولولوجية خاصددة ةي ملا ل اللت 

الجمهورية  التي يؤكدذا   السديد رئيخ  لوياا   مد وصد هاف

ةي   ب مثلهممد متافعة الدر سب  ةي قدأنها  يسددي التعليماا

ضددددمداندا   ب قرانهم ةي الملدا ل األخرب مد الو د  مثدتذلدش  

 .لمبد ي ارنصا   تواةؤ ال رط

 د لدة ققر ةي تقبيل التعليم عد  تمثلدر تجرفدة  دولكة ططر:  .2.5

 :[15] االجراتاا التالية فعد ةي

تسداير التقدم العالمي قبت ت شدي كانر فققر  التعليم   زارة  

ب  (LMS) ير س كور نداب فداعتمداد ملصددددة تعليم للوتر نيدةة

ارلودتر نيددة  األد اا  ت دعديددت  معدداب  للدقدالب  المدعدلدمديدد  تتديد  

المتاتة مد  جت التواصددددت اآلني المتزامدب  تبادل األسددددئلة 

ب فارضددداةة لل  متافعة الدر س  البوافة ن سدددها األجوفة عبر 

الواجبدداا  االختبدداراا  ةت    تددت  يعقبهددا  التي  فعدددب  عد 

الملداقشدددددااب  تتي  للقدالد  تتبي الةقط  اليوميدة للددر س  

 غيرذدا مد ارمودانداا المتوةرة. ةهد ا الملصدددددة ارلوتر نيدة 

ريبدا َمثَّلَدر  فيئدة تعليميدة تلقَّ  مد خاللهدا القالُب  المعلموا تدد

عمليا تول كي ية التعامت مي ملصاا التعلم عد فعدب  اكتسبوا  

 ةيها آلياا العمت التواصلية.

فتجليددد   الترفوقددامددر الحوومددة  يددة مجموعددة مد األ ر 

ةي ةر  لنتاجية    اردارية ةي جميي التةصدصدااب تم تلليم  

مد معلميد  موجهيد    ر  زاريدةب رنتدا  محتويداا تعليميدة  

جودة عداليدةب  تقليداا مبتورة ةي زمد   در س مصددددورة ف

قياسددديب تواةل الجدا ل الدراسدددية  الةقط ال صدددلية الجديدة  

   اخضدددداعهدا التي اعتمددتهدا الوزارة ةي جميي المسددددتويدااب  

مد  ر    ارنتددا ل  فَعددداب  ت  قَبدد  دائَمتي دل  لمراقبددة  متددافعددة 

 ساَس التواصت الدائم   وص هامتةصدصديد  كاديمييد  تقلييدب ف

فثهدا عل  مجموعدة مد القلواا مد اجدت    بفيد المعلم   الفد 

التل زية الرسددمية للد لةب  عل  قلاة يوتيوب الةاصددة فوزارة  

 .التعليم

اةتراضدديةب يُشددر     صدد و  شدداتنكما قامر المدارس فد

م لقالفد  المحتويداا التعليميدة   ةيهدا كدت معلم عل  صدددد د ب ةيقدديل

دراسدددديدة المقترتدة مد  ر  الوزارةب  يتدافي   ةل الجددا ل الد 

التوجيهدداا  اللصدددددائ   لهم  للواجبدداا  يقدددم  القالب  تددت 

الضر ريةب  يشرت لهم فعق الدر س مد خالل مواد لثرائية 

   لقداتاا تزامليدة ت داعليدة فيلد   فيد  الفد ب كمدا يسددددهر عل  

تصدحي  التقييماا األسدبوعية  لرجاعها لقالف  ةي ل ار تقديم 

راجعدةب تسددددداعددذم عل  تجدا ز تعثراتهمب  عل  فلدات    تطد يدة

ك لش   االسدات ة  قومتعلماا ذاتية مسدتقبلية فالشدوت المقلوب.  ي

عل  التواصدددت المسدددتمر مي   ليات األمور لتبادل األد ار ةي 

 .ت  القالب عل  الجد  االجتهاد رنجات ذ ا المرتلة

قلية التي تقديم الدعم ال لي للمشداكت التفالوزارةُ  كما قامر 

تواج  القالب  المعلميد داخت الملصددددةب فتدخالا ملسددددقي  

المشدددداريي ارلوتر نيدة ةي مددارسددددهمب  كد ا فتوجيهداا   ر  

 الدعم ال لي فالوزارة. 

الوزارة قلداة التواصدددددت فيد المددارس  مجدالخ    رةتحد 

األملدات    ليات األمورب لتز يد القالب ال يد ال يتوةر ا عل  

 س عد فعدب فحواسدي  محمولة تسداعدذم   جهزة لمتافعة الدر

عل  التواصدددددت مي مددرسدددديهم  تدت الواجبداا  التقييمداا 

المقلوفدة ملهم.  ذو نلدام اعتمددتد  الوزارة مد  جدت لعقدات  

قيمدة تعلميدة لموتسددددبداا القالبب فداعتمداد  اجبداا يوميدة لودت 

درسب  تقييماا  سدبوعية للوتر نية لمجموع الدر س التي تم 
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ا مد متقلباا درجة  اكتسدافها خالل  األسدبوعب  التي تُعد  جزت 

 نهاية ال صت الدراسي الثاني. 

تقيقدةب لنهدا تجرفدة رائددة تعوخ الرايدة الو ليدة التي 

تبلتها د لة ققرب سدددوات ةي مواصدددلة التقدم الحضددداري ال ي 

ذدا عل  األصددددعددة األزمداا  تددفيرفدد تد ب    ةي مواجهدة  

التعلم عد فعدد ذد اب ذي  اتددة  المجداالا جميعهدا.  تجرفدة  

مد التجدارب الرائددة التي نجحدر ةيهدا ققر ةي ال ترة الحداليدة  

ةهي تعوخ الر َت الو ليدة  ارنسددددانية  . ةي اللر  الراذد

لجميي ال اعليد ةي المللومة الترفويةب سدددعيا ملهم لل  تجا ز  

ذ ا المرتلة فتحقيل  ةضدت اللتائجب  رسدم راية ترفوية جديدة 

دب  فعدد نجدات التجرفدةب ةددا  للتعلي م فدد لدة ققر. ةمد المؤكدي

الدد لدة مد خالل  زارة التعليمب سددددتددرس مسددددتقبال لمودانيدة  

اعتماد نلام التعلم عد فعد كجزت مد المتقلباا الدراسددية لل  

  .جان  الحضور الص يب فعد ان را   زمة كور نا

المتحككدة:.3.5 العربيككة  اتةدد ا ذي االخرب جملددة مد   االمككارات 

االجراتاا مد اجت اسددددتمرار العملية التعليمة فعد اغال  المدارس  

  الجامعاا فسس  جائحة كور ناب تمثلر ةي:

فُعددد  لضددددمدداا    بقددر ارمدداراا مبددادرة مالتعلم عد 

اسددددتمراريدة التعليم لوداةدة القلبدة الموا ليد  المقيميد عل  

متوامال   تعليم ةريقا  الترفية  ال   خصدددصدددر  زارة رضدددهاب  

ب التي تقبل  ((التعلم عد فُعدد))اتتيداجداا مبدادرة    لتيسددددير كدت

مدارسب  التدأكدد  22للحلقدة الثدانيدة  المرتلدة الثدانويدة افتددات  مد  

مد جاذزية األنلمة  التقلياا ةي المؤسددسدداا التعليميةب كما  

 ةرا نلدامدا  للمددارس الةداصددددة المقبقدة لملهداجهداب يتي  لهدا 

ل لنشددات تسدداب خاط فها يمولها مد  تقبيل المبادرة مد خال

 . [16]لضاةة كاةة معلميها   الفها علي 

وزارة تقدائد  تددريبيدة للوتر نيدة لجميي  كد لدش  عددا ال

مددرسددددة تووميدة   620معلمي المددارس الحووميدة  تم تدأذيدت  

التعليم عد  ))فدالتعدا ا مي مبدادرة محمدد فد راقدددددد لتقبيل  

مد مدديري المددارس عل  األنلمدة   508ب كمدا تم تددريد  ((فُعدد

 رقدددددة تددريبيدة    1196المعتمددة للمبدادرةب  ن د ا الوزارة  

تدريبية  لجميي ال ئاا  الجهاا التعليميةب لل  جان  عقد  رش  

للمعلميد تول كي ية اسددددتةدام نلام التعليم عد فعدب  تم تأكيد 

مدرسددددة   “ةاعليدة عمدت الللدامب كمدا   لقدر الوزارة ملصددددة 

التعليميدة ارلوتر نيدة الرائددة مد نوعهداب كمللومدة للتعليم عد 

فعدد ةي ارمداراا  العدالم العرفيب   عددا دليال للقدالد  للتعلم 

التقبيل ةقد تم  ةل نلامي ال صددول  عد فعدب  فاللسددبة لواقي 

دقيقة زملا  للحصددة   45المتزاملة  غير المتزاملةب  تم اعتماد 

تصه مسائيةب  ما الحلقة   4الواتدة ةي الحلقة األ ل ب فواقي 

تصددده صدددباتية    4دقيقةب فواقي  50الثانية ةزمد الحصدددة  

 سدددداعدة لثرائيدة مسددددائيدةب  ةي المرتلدة الثدانويدة يووا زمد  

سدداعاا صددباتية  سدداعتيد    4ة كاملةب فواقي  الحصددة سدداع

 .[17] مسائيتيد

لقلبددة   تعليميددة  رقميددة  ملصدددددداا  الوزارة    تدداتددر 

 ثلات  ةي مالمدرسددة ارماراتية  ليتم تواي ها  االسددت ادة ملها 

تقبيل مبادرة مالتعلم عد فُعد   تلدر  جميعها تحر ملصاا 

التعلم الد كي ممجمي مددرسددددي متودامدت ب  التي توةر  د اا 

القلبددة  لكسدددددداب  لل   للمعلميد  القالبب  تهددد   داعمددة 

 [18] .هاراا الرقميةب  تعزيز التعلم اللوعي لديهمالم

قامر  زارة الترفية  التعليم فتشدددويت لجلة موسدددعة  كما 

تم   لذلتوةير جميي االتتيداجداا الالزمدة لللدام التعليم عد فعددب  

مبادرة تجريبية لمدة يوميد مد خالل االستعانة  فبوافة  تقبيل 

ب  ذي ملصة تقوم فتوةير مجموعة متلوعة [19] التعليم ال كي

التولولوجيددة مد   التطيراا  تواكدد   التي  التعليميددة  الةدددمدداا 

المسددتمرةب  ذلش مد  جت تسددهيت العملية التعليمية  تز يد كت 

المشداركيد ةيها سدوات معلميد     الب    ملسدقيد  كاديمييد 

   مسددددؤ ليد عد الللدام فدارمودانيداا الالزمدةب ملهدا ملصددددة 

نجليزية  تقدمها م ليوخ  التعليمية لمادة الرياضدياا فاللطة ار

 زارة الترفية  التعليم خصدددديصددددا  لقلبتها لتقوير مهاراتهم  

كما تعمت الملصدة عل  مسداعدة القلبة ةي مادة  . االرتقات فهم

الرياضدددياا  تقوير مسدددتوياتهم عد  ريل تقييمهم فشدددوت 

مسددتمر لترسدديل م اذيم  مهاراا مادة الرياضددياا فاسددتةدام 

 [20] .ال كات االصقلاعي

 

اسكككتشكككراف مسكككتقبس التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني بعد .  6

 كورونا.

قبت الشدر ع ةي رسدم فعق مالم  مسدتقبت التعليم ةي ات     

فعدد جدائحدة كور ندا عليلدا  ا نصددددف الواقي  نحددد  فرز     ذم  

المشددددوالا التي  اجهدر األنلمدة التعليميدة نتيجدة الجدائحدةب  التي 

قددددولدر تحدديداا  مدام ذد ا األنلمدة التعليميدة ةي توايف التقليدة ةي 

م ارلوتر ني الد ي لجدأا معلم التعليمب  تحدديددا اسددددتةددام التعلي
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 نلمدة العدالم لليد  كبدديدت للتعليم التقليددي  التي يمود ليجداز فعضددددهدا  

 :[21] ةيما يلي

 تمثدت ذلدش ةي  ا العدديدد مد    عكدم جكاهزيكة البنيكة التحتيكة: -

األنلمة التعليمية لم تود فليتها التحتية جاذزة السددتقبال التعليم 

االلوتر ني مثت توصدددديت كت المدارس  القلبة  المدرسدددديد  

فارنترنرب سدرعة الشدبوة  ةعاليتها ةي ليصدال المواد التعليمية 

 اللقدت المبداقددددر  لعرض الددر س  األةالم التعليميدة عليد ب 

 جود ملصددددداا   ليدة للتعليم للتواصدددددت مي القلبدة    عددم

 الت اعت المباقدددر معهمب فارضددداةة لل  عدم  جود عدد كا   

مد األجهزة لددب كدت مد المعلميد  القلبدةب فدارضددددداةدة لل  

نقه العدديدد مد التجهيزاا ال ليدة التي يحتدا  لليهدا ذد ا اللوع 

  مد التعليم.

وايف التعليم يحتدا  اسددددتةددام  ت  لذ:  ضككككعد الكدعم الفني -

االلوتر نيب  خاصددة المباقددر لل  دعم ةلي ملاسدد   مسددتمر  

  لحت المشدددوالا  دعم كت مد المعلم  القال     ليات األمور 

 ثلات اسدتةدام ذ ا اللوع مد التعليم   جود موت  للمسداعدة   ةي

يستقبت كت التسااالا  يساعد عل   Help Desk   ما يسم   

كت مد يسدتةدم ذ ا اللوع  تت كت المشدوالا التي قد تعترض

 مد التعليم.

يحتدا  ذد ا اللوع مد    لذ  الوضككككم المككادق والتقني للطالب: -

لدددب القلبددة  لعددت مد  فرزذددا  التجهيزاا  التعليم لل  فعق 

 جود جهاز للتعلم االلوتر ني سدددوات مد خالل الحاسدددوب    

فددالبرنددامج  المواصدددد دداا المقلوفددة  الهدداتف  يووا مجهزا 

يد  القلبدة عل  اسددددتةددام ذد ا اللوع مد فدارضدددداةدة لل  تددر

التعلمب  ذد ا يشددددودت عقبدة    تحدديدا لددب فعق العدائالا مد 

ذ ي الددخدت المحدد دب  التي تمر فلر   مداديدة صددددعبدةب  

  خاصة ةي ات انتشار جائحة كور نا.

أل ليدات األمور د ر مهم ةي متدافعدة    عكدم تهيئكة أوليكاء األمور: -

  الدذم ةي التعليم  تدريسددهم  مسدداعدتهم ةيما يصددع  عليهم 

العددديددد مد   ليددات  التقليددديب  لود  التعليم  ةي  الدددر س  مد 

األمور غير معتاد عل  ذ ا اللوع مد التعليمب  ذو ما يسددددب  

ةهم يحتداجوا   مد ثمنوعدا مد القلل لدديهم ةي متدافعدة األفلداتب  

الدخول ةي د راا ترفوية تول كي ية مسددداعدة آفائهم ةي  لل 

 استةدام  توايف ذ ا اللوع مد التعليم.

لوت  مي اسددددتةددام ذد ا اللوع مد    زيكادة معكدالت التسككككرب: -

التعليم زيادة معدالا تسدرب القلبة مد متافعة در سدهم  القيام 

فما ذو مقلوب ملهم  ذلش لصدعوفة ضدبقهم  ضدبط تعلمهمب  

لي  التي يمود  ا تسدددتةدم ةي متافعتهم ةي  قصدددور األسدددا

 التعلم.

ال توجد لدب العديد مد األنلمة  ضكعد القوانين والسكياسكات: -

التعليمية قوانيد  سدياسداا مدرسدية تضدبط التعليم االلوتر ني 

   تت  التعليم عد فعدب ةال توجد سددددياسدددداا    قوانيد تللم 

 االلتزام   اسدتةدام ذ ا اللوع مد التعليم مثت ضدوافط الحضدور

فهد ا اللوع مد التعليمب  تدت األنشددددقدة  التمداريد التعليميدةب 

 لدارة االمتحانااب  درجة التزام المعلميد فالت اعت المباقدددر  

مي القلبدةب  توزيي الددرجدااب  غيرذدا الوثير مد األنلمدة 

 القوانيد الضدافقة للعملية التعليمية التي يمود  ا تسدتةدم ذ ا  

 .اللوع مد التعليم

اسددتةدام التعلم االلوتر ني يزيد  يادة األعباء على المعلمين:ز -

الع ت عل  المدرسديد ألنهم سديوونوا عل  اتصدال مسدتمر مي  

القلبدة فصددددورة ةرديدة    جمداعيدة لإلجدافدة عد تسددددااالتهم 

 متافعة اسدددت سددداراتهم    ملاقشددداتهم فارضددداةة لل  متافعة 

داد عرض  فارضدداةة لل  لع   تصددحيحهاباألنشددقة  التماريد  

للوتر ني للددر س المقررة عل  القالبب مدا يدأخد   قتدا  ويال  

ةي ذ ا ارعدادب فارضداةة لل  متافعة المتأخريد ملهم    ال يد 

يحتاجوا لل  علاية خاصدددة  متافعة. كت ذلش سددديزيد الع ت 

عل  المعلميد ذد ا لذا  ردندا  ا نسددددتةددم التعليم االلوتر ني 

يؤدب لل  تد مر عددد مد    فصددددورة صددددحيحدة  ةعدالدةب ممدا قدد

المعلميد فسددب  زيادة األعباتب  خاصددة لذا اسددتةدملا الللام 

 الهجيد فيد التعليم التقليدي  ارلوتر ني.

: يحتدا  ذد ا اللوع مد التعليم تكههيكس االسككككاتكية وتديير األدوار -

فددالمهدداراا   لتز يدددذم  المعلميد  لعددداد  تددأذيددت  لعددادة  لل  

مد التعليمب ةهم يحتاجوا   ال   األسداسدية للتعامت مي ذ ا اللوع

لل  اكتسدددداب مهداراا التددريخ مد خالل التعليم االلوتر ني 

التعليم  اللوع مد  ذدد ا  التعددامددت مي  فعددد  كي يددة   التعلم عد 

 التولولوجيدا المصددددداتبدة معد ب  التددرب عل  الملصددددداا 

التعليميدة التي سدددديتواصددددلوا فهدا مي القلبدة.  كد لدش يحتدا  

عل   ر  التددريخ  االسددددتراتيجيداا المعلموا لل  التددرب  

التي تتلداسدددد  مي ذد ا اللوع مد التعليم  االفتعداد عد القر  
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التقليدية تت  نصدت لل  تحقيل األذدا   اللتائج الترفوية التي 

  .نقم  لليها مد خالل تعليم القلبة

يحتا  ذ ا اللوع مد التعليم لل   إشككككالية التقويم وأسكككاليبا: -

التي تعود عليهددا القددالد   نوع مةتلف مد االمتحددا نداا غير 

 المعلمب  التي تركز فدالددرجدة األ ل  عل  التقويم اللهدائي    

التجميعي للدرجاا مد خالل االختباراا اللهائية  القصددديرةب  

 لنمدا يجد  التحول  التدأكيدد عل  اسددددتةددام التقويم البلدائي    

هدد  التوويليب  التقويم المعتمدد عل  األداتب  ذد ا يحتدا  لل  ج

 لل  تددريد  لودت مد المعلميد  القلبدة عليد  تت  تووا اللتدائج 

صدددحيحة  الدرجاا معبرة عد مسدددتوب القلبة الحقيقي  ما  

 .تعلموا ةعال خالل ال صت الدراسي

المحتوب الدراسدددي  المتمثت ةي  عرض المحتوى الدراسكككي: -

الوت  الدراسددددية غير ملاسدددد  للتدريخ  العرض مد خالل 

فصددددورتد  الحداليدةب ةهلدا  معدايير عدالميدة  التعلم ارلوتر ني  

معر ةة لعرض المحتوب الدراسدي  دراسدت   متافعت  مد قبت 

الددارسدددديد مد خالل العرض  التعليم ارلوتر نيب  لد ا ةددذا 

 ردندا االنتقدال لل  التعلم ارلوتر ني فمعداييرا العلميدة عليلدا 

معالجة المحتوب الدراسددي لوي يعرض فصددورة تلاسدد  ذ ا  

 .مد التعليماللوع 

 مد الصدددعوفاا  صكككعوبة تعليم المهارات العلمية والعملية: -

التي فرزا علدد التعدامدت مي ذد ا اللوع مد التعليم ذو تددريد   

القلبدة عل  المهداراا العمليدة  العلميدة التي تحتدا  لل  توةير  

ذدد ا  مدد  الدمدتدعدلدمديدد  لدتدمدوديدد  األد اا  الدمدةدتدبدراا  األجدهدزة 

   ا نجد فديال ملاسددد  لتمويد  المهاراا المقلوفةب  التي يج

 .القلبة ملها

التعليم  تواجدد   التي  المشددددوالا  التحددديدداا  تعددد ذدد ا  فرز 

االلوتر ني  التعلم عد فُعدد ةي ذد ا المرتلدة الحرجدة مي انتشدددددار  

جدائحدة كور نداب  تصددددديدا لهد ا المشدددداكدت يتقلد  تواةر جملدة مد  

التعليم القار  عد فعد المتقلباا الضدر رية التي تسداذم ةي نجات 

  التعليم االلوتر نيب  المتمثلة ةي:

المعلميد لل  مددا يسددددم  المحتوى التعليمي - : يلجددأ كثير مد 

التعليمي" ) (ب رعددداد Instructional  Design"التصددددميم 

مادة تعليمية تحقل األذدا  فو اتة عالية.  يقوم ذ ا التصدددميم 

قالبب  تحدديدد عمومدا عل  دراسددددة االتتيداجداا التعليميدة لل

األذدا   الوسددددائت الملاسددددبة لتحقيقهاب   د اا لقياس مدب 

التعلم  التط ية الراجعة.  مد اللماذ  المسدتةدمة ةي التصدميم 

 غديدرذدداب  الدتدعدلدم    ADDIE   ASSUREالدتدعدلديدمدي  

ارلوتر ني ليخ اسددددتثلدات ةي ذد ا الجداند . ذلدالدش عددة جواند  

 تر ني نعرض  ذمهايلبطي مراعاتها قبت اسدتةدام التعلم ارلو

[22]: 

ةاختيار الوسدددائت التعليمية يشدددوت تحديا   الوسكككائس التعليمية: •

 سداسديا ةي التصدميم التعليمي التقليدي  ارلوتر نيب لال  ن  ةي 

ذ ا األخير  كبرب السدددديما مي الحاجة الماسددددة لتوايف التعلم 

الت اعلي ال ي يزيد انتباا القلبة فدقدراكهم المباقدر كمسداذميد  

ل نتدائج ال كمتلقيدب  ذد ا سدددديزيدد مد عدامدت التح يز  سدددديحق

 ةضدت.  ذلا يج   ا يب ل المعلم جهدا  معتبرا لتحديد الوسدائت 

الت اعلية الملاسدبة لوت ذد ب ةعملية لقدرا  القلبة الموجوديد  

ةي  مداكد مةتل دةب  المحداةلدة عل  انتبداذهم عبر األجهزةب  

 .حيلةليسر فاألمر اليسير  لولها فالتأكيد ليسر مست

التتسداب  خاصدةعملية التقييم   يلقبل ن خ األمر عل  

( تدعدد Summative Assessmentالدعدالمدداا  ةدبديدلدمددا   د(ب 

االمتحاناا الوتافية الوسددديلة األكثر قددديوعا   خصدددوصدددا  ةي 

اللصدددد يددة  اللهددائيددة   التحول -االمتحدداندداا  الرغم مد  عل  

( الدبددديدلددة  الدتدقديديدم  ندحدو  سددددددائددت   Alternativeالدمدلدحدوا 

Assessment)-  ي يبد  متعسددراب لتع ر  ةدا التقييم ارلوتر ن

 عملية المراقبة ت اديا للطش فاستةدام ن خ األجهزة.

يتوةر عل  قبوة ارنترنر الوثير مد البرامج  التقبيقاا 

ةدرادب     الدتدعدلديدمديددة  الدعدمدلديددة  ةدي  الدقدلدبددة  تد دداعددت  لدتدحدقديدل 

مددلددهددا     Quizziz  Socrative   Padletمددجددمددوعددااب 

 kahoot  Mindmapsتوةرذدا   ب نداذيدش عد التقبيقداا التي

غوغت  مايور سددددوةر   فت  غيرذا.  كت ما يحتاج  المعلم 

ذو التةقيط الجيدد الختيدار الوسدددديلدة الملداسددددبدة لودت ذدد   

تعليميب لال  نها رفما ليسدددر  اةية فعدُ للتقييم اللهائي  رصدددد 

 عالماا القلبة.

لا مراعداة تلوع   تدطيكة االحتيكاجكات وأنمكات التعلم المختلفكة: •

مد علاصددددر التةقيط لعملية تعليمية عادلة  نما  التعلم جزت 

 رفعة  -( ل ليملج  ميلزVARKتس  نموذ  )- ناجعة ةهلا   

(ب  Auditory Learners نما   سداسدية ةي التعلم: السدمعي )

(ب  الددددحددددركددددي Visual Learners)  الددددبصدددددددري

(Kinesthetic Learners ب  نمط التعلم فدالقراتة  الوتدافدة)

(Read and Write  Learners لا مسؤ لية المعلم ذلا  ا .)
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ةدالتركيز عل    بيلوع  سدددددائلد  لتطقي االتتيداجداا المةتل دة

التحدث مد  رة   يلة  قر الحصدة التعليمية قد يووا ملاسدبا   

للسددمعييدب لول  مضددجر للبصددرييد  الحركييد.  ذلا يحتا  

المعلم لل   ا يةتدار البرامج  التقبيقداا الملداسددددبدة لتجهيز  

 ة" مد المواد التعليمية تتماق  مي األنما  المةتل ة."تركيب

: يعددي توةر التولولوجيدا عدامال  مهمدا  للجدات توفر التكنولوجيكا -

ةورة التعلم ارلوتر نيب ةبدد ند  سدددديطدد  األمر مجرد تلمب  

 ذلا  مسددتوياا مةتل ة له ا التحديب ةتوةر األجهزة  قددبوة 

ب كدت ملهدا يُعددي ارنترندر  سددددرعدة ارنترندر  ُتَزم ارنترندر

تحدديدا  فد اتد     مجتمعدا  مي األخريداا. ةقدد يتوةر للقدالد  )   

تت  المعلم( الجهدازب لال  ند  قدد ال تتوةر لدديد  خددمدة لنترندر  

 سدددداسددددا ب  لا توةرا ةقدد تووا فقيئةب    رفما فحزمة غير  

كداةيدة لتطقيدة عر ض ال يدديو  المواد ذاا الحجم الوبير.  ذلدا 

 ا يعر    ضداع  الف  جميعا  ليةتار القر   ال فد للمعلم مد  

األكثر ملاسددبة للمجموعب ةمثال  لذا كانر المشددولة تتعلل فعدم 

توةر تزم كاةية لدب القلبةب ةهلا يمود تحضدير المواد فأتجام 

صدددطيرة    متوسدددقةب  قد يووا مد األةضدددت  يضدددا تقليت 

 اسدددتةدام ال يديو ةي اللقاتاا المباقدددرة    اسدددتةدامها لوقر

 .[23] قصير

 مد عدد لل  يحتا  ارلوتر ني التعليم نجات لا  دور االسكتاذ: -

 عل  االسدددات ة قدرة ذو يالرئيسددد  التحدي  لود المتقلبااب

 ضددر رة يقتضددي  ذ ا  فرامج ب   نلمت  اسددتةدام  د ات 

 يعتمد كما لهمب كاةية دعم آلياا   ضددي ةيهاب قدراتهم تلمية

 االسدددداتد ة تداةز عل  ارلوتر ني ال عدال للتعلم االسددددتةددام

د ر  للدطددات ارلدودتدر ندي الدتدعدلديدم يدعدلدي ندحدوا.  ال  د اةدعدهدم

 ةي ةاالسددتاذ تركيبا ب   كثر  ذمية  كثر يصددب  فت االسددتاذب

 العملية يدير عالية ك اتة ذ  قددةه مبدع ارلوتر ني التعليم

 التعليم ادت ةي تد مهل  صددددبحدر ةلقدد فداقتددارب التعليميدة

 البحثي  مدير المشدددر ع القائد مهام مد مزيجا   ارلوتر ني

 جان  لل  التعلمب لعملية  الميسددر  المرقددد  الموج   اللاقد

 اتداتدة    لعددادذداب  تصددددميمهدا التعليميدة العمليدة تةقيط

  كي ية ارلوتر نية الوسدددائت لل  للتعر  للقال  ال رصدددة

 البح  مهاراا لكسدداف  عل   التركيز التعلمب ةي اسددتةدامها

 القراراا  اتةداذ  التواصدددددتب  االتصدددددال  التعلم الد اتي

 تؤدي متلوعة  نشدددقة ةي  دمج  فتعلم ب المتعلقة الترفوية

  تودامدت تد ب قددرا  تلمي  ت جر  داقداتد ب مواذبد ب فلورة لل 

 التعليم لنجات ةي مهما   د را   االسدات ة يلع  قدةصديت   ف لشب

 ةي تواي دد  نحو د اةعهم  تعددد المدددارسب ةي ارلوتر ني

 االسددددداتد ة ةيعمدت ذلدشب ةي  مؤثرا رئيسدددددا   التعليم عدامال  

 مد االسدت ادة مسدتوياا رةي عل  المجال ذ ا ةي المتحمسدوا

 المعلميد ااتك ا رةي عل  دائما   العمت  ل ا يج  اسدتةدام ب

 تهم قدرا  تقوير تح يزذم خالل مد ارلوتر ني التعليم ةي

 مسددددتوب لتحسدددديد  ةرط االسددددتةدامب لهم الدعم  تقديم

ب  ذلش مد  جت  ا يحقل     [24]االسددتةدام ذ ا مد االسددت ادة

العائد التعليمي للتعليم االلوتر ني عل  المتعلميد  المدرسددديد  

 كما يتض  مد خالل الجد ل التالي:

 .: العائد التعليمي للتعليم االلكتروني على المتعلمين والمدرسين2الجدول  

 المدرسين
 المتعلمين

 التقدم تس  القدراا ال اتية.  . سهولة تز يد المادة فما ذو جديد

 .تلوع  ر  العرض) رسوم ب قرائجب...(
مرتلة تمود ملها عل  التدر  ةي التعليم فحي  يلتقت مد 

 اخرب. 

التحول مد المحاضر لل   ر  االلوتر نية  خرب مما قد يشد 

 انتباا القلبة. 
 .التعلم ةي فيئة ملاسبة  خاصة فالمتعلم

 التعلم د ا مراعاة ال ر   ال ردية.

اموانية الملاقشة  الت اعت الوتر نيا ا مشاةهة)التعليم 

 التعا ني(.

 .التط ية الراجعة ال ورية

علي لطفي علي داود طشككككمرط متطلبكات التعليم االلكتروني في العمليكة التعليميكة الجكامعيكةط مجلكة جيكس العلوم االنسككككانيكة   المصككككدر:

 .160ط ص 2017ط 28 واالجتماعيةط العدد
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 اللتائج مد مجموعة لل  توصدللا الدراسدة ذ ا خالل  مد  :النتائج

 :ةي تتمثت

الدعددالدم   - د ل  كدور نددا  ةديدر س  جددائدحددة  لغدال   عدلد    جدبدرا 

المؤسدسداا التعليمية  التوج  نحو التعليم القار ب  ي االنتقال  

مد التعليم التقليدي)الوجاذي( لل  اسددتةدام التعليم عد فعد مد  

خالل توايف  نواع متلوعدة مد التولولوجيدا تبدد  فدارنترندر  

 .مر را  فال ضائياا  الب  ارذاعي

القار  عد فعد تحدياا عدة كصدعوفة الوصدول تعليم    اليواج -

التعلم  لعمليددة  الالزمددة  التولولوجيددة  ارنترنددر  األد اا  لل  

 الرقمية.

تمثيلت جائحة كور نا ةرصدة لبح  مسدتقبت التعليم ةي كت د لة  -

 مد د ل العالم.

عل  ضدددوت اللتائج المتوصدددت لليها نقدم التوصدددياا  التوصكككيات:

 التالية:

تقوير البليدة التحتيدة الرقميدة رنجدات عمليدة التعليم عد  -

 فعد. 

العمدت عل  تددريد   تدأذيدت   را  العمليدة التعليميدة مد  -

 جت التعامت مي ذ ا اللوع مد التعليم )التعليم عد فعد(. 

المعوقداا البشددددريدة  المداديدة  ال ليدة التي تحول لزالدة كدت   -

 د ا انتشار التعليم عد فعد.

مسدددت ادة  اسدددتةالط العبر مد تجرفة رصدددد الدر س ال -

  .التعليم القار  عد فعد للتةقيط لمستقبت  ةضت
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