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المستخلص
بسبب تزايد االهتمامات المتزايدة بضرورة توجيه نشاطات الجامعات نحو مبادئ الرقمنة في إطار مساعيها لمواكبة التطور التكنولوجي ،وتزامنا
واالتجاهات الجديدة الداعمة للتعليم عن بعد و التعليم الرقمي بشكل أدق ،باعتبار هذا األخير من أهم صور التعليم عن بعددد ،صددار العمددل بمبددادئ
التعليم االلكتروني في موقع تكمن أهميته في المزج مابين ضددرورة كينونتدده ،والعمددل بدده فددي عددل يددورة معلوماتيددة وعالددر تكنولوجيددا ا عد م
واالتالال ،وبين مستجدات عروف وإن كانت تجعل من ذلك اللجوء لهذا النوع من التعليم بشكل عرفي إال أنه حتى هددذا النقطددة والتموقددع ال يقدل
أهمية عن التموقع السابق الذكر ،وجائحة كورونا بظرفيتها جعلت من التعليم عن بعد بشكل عددام والتعلدديم الرقمددي بشددكل خدداا يظهددر جليددا فددي
األهمية التي لم تخف على الجميع ،وأعهر ما كان يضمر من امتيازات ومزايا .وعلى ضوء ذلددك هدددفت هددذا الدراسددة إلددى تسددلي الضددوء علددى
الدور الذي يلعبه التعليم الرقمي بشكل عام وفي عل األزمات( كوفيد )19-بشكل خاا ،ومد أفددق العمددل بهددذا الددنم مددن التعلدديم وتوسدديع نطدداق
إدراجه ،وذلك من خ ل السعي لبيان الدور الفعال الذي لعبه هذا النوع من التعليم بأخذ نماذج اتخذته سبي وركيزة من ركائزها األساسية للتعليم،
وأدرجته في نم تقديم خدماتها سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي .وبناءا على ما سبق تالاغ األهميددة فددي إلزاميددة عددروف وكددذا واقددع عالددر
بازدواجية ا لحاح جعلت من تحبين الموضوع يحظى باألهمية التي دفعت بدورها لزامية الخوض في الموضوع أكثددر تددم تندداول لنمدداذج يد
جامعات(جامعة المدينة العربيددة بماليزيددا ،جامعددة االفتراضددية السددورية ،ومعهددد  HIS- Higher Institute of Sciencesبددالجزائر) تسددتخدم
التعليم عن بعد ،والتعليم االلكتروني ،ولتقريب الفهم أكثر إلى الواقع ،وتم االستعانة باألسلوب االسددتقرائي مددن أجددل التحليددل واالسددتنتاج ،وتشددير
النتائج إلى أن هذا الجامعات مؤسسات التعليم العالي اعتمدت التعليم عن بعد من جهة ،ومن أهمية قطاع التعليم العالي للجامعددات االلكترونيددة فددي
عل األزمات من جهة أخرى ،إذ تدعم التعليم االلكتروني من خ ل وسائل التعليم الرقمي ،من أجل جذب الطلبة والباحثين ،وكذا قدرتها على خلق
القيمة بمستويات عالية بشكل يتوافق وأسس التعليم الرقمي من جهة ومتطلبات األزمات من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية  :التعليم عن بعد ،التعليم االلكتروني ،الجامعات االفتراضية ،وسائل التعليم الرقمي
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Abstract
Looking to the increasing interest in the necessity of directing the activities of universities towards
the principles of digitization as part of their endeavors to keeping upwith technological development,
Parallerllywith new trends in support of distance education andmore precisely digital education, considering
the latter one of the most important forms of distance education, the work of the principles of e-learning has
become in a location whose importance lies In a mixture between the necessity of being and working with it
in light of the information revolution and the era of information and communication technology,And among
the developments of circumstances, even if they make this resort to this type of education in a circumstantial
way, is

still no less important than the aforementioned positioning . The Corona pandemic, with its

circumstance, made distance education in general and digital education in particularappear evident in its
importance and shows its harbored Privileges and benefits
In light of that, this study aimed to shed light on the role that digital education plays in general and
in the crises (Covid-19) in particular.And extend the horizon of work with this type of education and expand
its inclusion, by demonstrating the effective role that this type of education has played by taking models that
have been taken it as a way and a pillar of its basic pillars of education, and have included it in the pattern of
providing their services, whether in whole or in part.Based on the foregoing, the importance isformulated in
the obligatory conditions and the reality of an erawithduality of urgencythat made updating the topichaving
the importance that in turnprompted the compulsion to delveinto the topic more.
Three models were dealt with (Madinah Arab University in Malaysia, the Syrian Virtual University,
and the HIS-Higher Institute of Sciences. In Algeria) it use distance education and e-learning; To make things
closer to reality, the inductive method was used for analysis and conclusion, and the results indicate that these
universities adopted distance education on one hand, and in light of crises on the other hand, as they support e-
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learning through the means of digital education, in order to attract students and researchers As well as its
ability to create value at high levels in a manner compatible with the foundations of digital education on the
one hand and the requirements of crises on the other hand.
Keywords: Distance education, e-learning, virtual universities, and digital teaching methods.

التعليم عن بعد يعدبأنه طائفة من طرائق التدددريس التددي يكددون فيهددا

 -1المقدمة

السددلوا التعلمددي منفالدد سعن السددلوا التعليمددي ،ويتضددمن تلددك

باتت تكنولوجيا ا ع م واالتالال السبيل الناجع في لغددة

الوسائل التي يددتم فيهددا االتالددال بددين المعلددم والمددتعلم عبددر أجهددزة

التواصل في عل العولمة،بغض النظر عن التباعددد المكدداني وكددذلك

وأدوات الطباعدددة واألجهدددزة الميكانيكيدددة وايرهدددا مدددن األجهدددزة

الزمدداني ،فاسددتلزم ذلددك التوجدده نحددو إضددفاء لمسددة التكنولوجيددا

األخددرى(بن ضدديف و و كمددال ،2016 ،صددفحة  ،)430تعددرف

والتقنيدددات االلكترونيدددة فدددي مجدددال ا دارة والتسددديير ،لتسدددهيل

منظمة اليونيسكو التعليم عن بعد بأنه عملية تربوية يتم فيهددا كددل أو

التعام ت وتفعيل المعام ت ،وبمددا أن التعلدديم هددو ركيددزة الرقددي

أالب التدريس من شخص بعيد المكددان والزمددان عددن المددتعلم ،مددع

واالزدهار لجميع البلدان دون استثناء ،فليس من المعقول من عزلدده

تأكيددد أن أالددب االتالدداالت تكددون مددن خد ل وسددي الكترونددي أو

من التوجه نحددو العالددرنة واالنتقددال مددن القوقعددة التقليديددة لتسدديير

مطبوع(.عبد الحليم يوسف ،2018 ،صفحة )33

قطدداع التعلدديم العددالي إلددى الوجدده الحددديح ،تحددت تددأطير ليددات

كمددا يعددد التعلدديم عددن بعددد األسددلوب الددذي يسددتخدم التكنولوجيددا

ومستلزمات تكنولوجيا ا ع م واالتالال ،بما يكسر حاجز الزمددان

الحديثددة ويعتمددد علددى تقددديم المحتددوى التعليمددي باسددتخدام تقنيددات

والمكان المضيق والكابح في التعلدديم التقليدددي ،واالنتقددال إلددى نمد

التكنولوجيا الحديثة مثددل االنترنددت والبريددد االلكترونددي والسددكايب

التعليم عن بعددد بمفهومدده الواسددع ومتطلباتدده المددؤطرة فددي المجددال

(نرجس ،2019 ،صفحة  ،)281وميزتدده األساسددية عدددم االرتبدداط

االفتراضددي ،أيددن يعتبددر التعلدديم االلكترونددي ركيددزة محوريدة ،لمددا

بالزمان وال المكان تحت شعار فرصة تطددوير الددذات مدددى الحيدداة،

يحملدده مددن مزايددا و مواكبددة للتطددور التكنولددوجي ،ومددن تددم لمددا ال

ف يشترط وصول الطالب للجامعة بل الجامعة تالل إليدده فددي مقددر

توسيع النطدداق بالتوجدده إلددى الجامعددات االفتراضددية ككيددان أشددمل،

سكناا أو عمله أو حيثمددا كددان فددي عددل وسددائ التعلدديم االلكترونددي

باعتبار أن التوجه لهذا األخيرة لدديس بالدددخيل وقددد لقددي صددداا فددي

المختلفة(السعيد سليمان ،2018 ،صفحة .)421

أحقاب مضت بداية من جامعة نيويددورا التددي كانددت فاتحددة لكسددر

 -2.1.2التعليم االلكتروني:

حدداجز التخددوف مددن الددتملص مددن قيددود الجامعددة التقليديددة ،لكددن

بات التعلدديم االلكترونددي ضددرورة حتميددة فددي مؤسسددات

تداعيات جائحة كورونا ،سل الضوء أكثر علددى أهميددة هددذا النددوع

التعلدديم العددالي بوصددفه بندددا مددن بنددود وركددائز إدارة المعرفة(عبددد

من الجامعات والتعليم.

الستار و خرون ،)2006 ،وعليه فددالتعليم االلكترونددي يمثددل ذلددك

على ضوء ذلك ،تظهر ا شكالية األساسية لهذا البحح فددي التسددا ل

التعليم الددذي يدددرج فددي عملياتدده أسدداليب االتالددال الحديثددة و ليددات

التالي:

الكترونيددة معالددرنة فددي سدديرورته ،وذلددك لزيددادة فعاليددة العمليددة

ما هو الدور الذي يلعبه التعليم الرقمي في عل متطلبددات تكنولوجيددا

التعليمية من حيح الوقت والجهد وكذا فاعلية تبني المعلومة(.رضددا

ا ع م واالتالال؟ وما مدى مساهماته في عل األزمات ؟

-2

المراجعات األدبية:

-1.2

التعلييييم اللكترونيييي بيييين ممرييييات األهميييية و مل يييات

عبد البديع ،2017 ،صفحة  ،)42ويعد التعلدديم االلكترونددي بحسددب
لجنة ا تحاد األوربي ( )Européenne Cpmmissionأسددلوبا س
من أساليب التعليم يقوم على االستخدام األمثل لشبكة ا نترنيت فددي

الضرورة:
-1.1.2

التعليم ،لتسهيل الوصول إلى مالادر المعرفة والخدددمات والتعدداون

التعليم عن بعد:

والتبادل عن بعد من أجل تحسين وتطوير نوعية التعلدديم(بن ضدديف

يعددد  Michael Mooreأحددد الددرواد التربددويين فددي

و و كمال ،2016 ،صفحة )437

مجال التعليم عددن بعددد والتعلدديم الجددامعي المفتددوح ،والددذي وصددف
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كما يمثل التعلدديم االلكترونددي أسددلوبا حددديثا مددن أسدداليب التعلدديم،

صفحات 410-401

التعلييم االلكترونيي ريير المتييزامن :وهددو الددذي ال يتطلددب

حين توعددف فيدده ليددات االتالددال الحديثددة مددن حواسدديب ومكتبددات

الت قي بين المعلم والمتعلم ،بمعنى يمكددن للمددتعلم االطد ع

الكترونددي وشددبكات وبوابددات االنترنت(.صدداحب مددوس و جبددار

على المضمون التعليمي المقدم من طرف المعلم فددي وقددت

األسدي ،2016 ،صفحة )177

الحق من تقديمدده أو إرسدداله ،وكمثددال عددن ذلددك ،ا رسددال

وبناءا على ما سبق يمكن وصف التعليم االلكتروني بأنه نظام

عددن طريددق البريددد االلكتروني،فددالمعلم يرسددله فددي وقددت

تفدداعلي يجمددع بددين عدددة مددواد ديناميكيددة تتحلددى بالددبغة ا ليددات

والمتعلم له متسع من الوقت ل ط ع عليه في الوقت الددذي

االلكترونيةوالتقنيات التكنولوجيا (وقتا وجهدا وتحالي ).

يناسدددبه ،وتعددد هدددذا مدددن ايجابيدددات التعلددديم االلكتروندددي

وتتجلددى أهميددة التعلدديم االلكترونددي فددي كوندده اسددتثمارا س

ايرالمتددزامن ،لكددن تكمددن سددلبياته علددى خد ف األسددلوب

لتكنولوجية المعلومات الحديثة في تطوير الوسائل التعليمية ،خاصة

المتددزامن فددي ايدداب التفاعددل والنقددا

بمددا يخلددق التغذيددة

في عل األزمات ،والسيما أزمددة كوفيددد  ( 19كورونددا) ،التددي أدت

الراجعة(.رضا عبد البديع ،2017 ،صفحة )34

بشددل كددل األنشددطة فددي جميددع الميددادين ،ومددن بينهددا المؤسسددات

-2.2.2

الجامعيددة وفددي عددز الموسددم الجددامعي ،وهددذا مددا ألددزم المؤسسددات

من أهم التقنيات المستخدمة في التعليم االلكتروني( :صيد و بداوي،

الجامعية استكمال الموسم الجامعي مددن خد ل التعلدديم االلكترونددي،

 ،2019صفحة )30

وذلك من خ ل تطبيقات الكترونية وأهمها (  )Meetو(،)Zoom

•

أدوات لتعليم االلكتروني:

القييرا المييدم :CDويددتم مددن خ لدده تجهيددز المندداهج

( )Google Classroomوايرها من برامح التعليم االلكتروني،

الدراسية وتحميلهددا علددى أجهددزة الطد ب والرجددوع إليهددا

وانتقالها من التعليم الك سيكي إلى التعلدديم االلكترونددي ،وهدددا ندداتج

وقت الحاجة ،كما تعددت أشكال المادة العلمية المقدمة على

عن حتمية استعمال هذا النوع من التعلدديم ،وكدذا اسددتغ ل تهديدددات

األقددراا المدمجددة ،وتلقددى مددن التطددوير المسددتمر فددي

األزمة على السنة الجامعية وتحويلها إلى فرصة مددن خد ل التعلدديم

العرض وطريقة الوصول لمحتواها حظا وفيرا بما يواكددب

االلكتروني كمخرج من األزمة دون خسارة السنة الجامعية ،وإتاحة

ديناميكية تكنولوجيا ا ع م واالتالال الحديثة.

التعلم على مدار اليوم عن طريق أساليب وطرق متنوعددة ومناسددبة

•

الشبكة الداخليية :Intranetيددتم مددن خ لهددا ربد جميددع

لجميددع األطددراف ،بعناصددر تكنولوجيددة مرئيددة ،وتددأييرات سددمعية

أجهددزة الحاسددوب الخاصددة بالمؤسسددة يبعضددها الددبعض،

بالرية لتقدديم المحتددوى التعليمددي ،بكفدداءة أعلددى ووقددت أقددل ،كمددا

وهذا ما يمكن األستاذ من إرسال الملفات التعليمية المرجو

يمكددن االسددتفادة مددن منالددات البحددح العلمددي والمنتددديات ،وكددذلك

تقديمها إلى جميع حواسيب الطلبة دون أي إشكال.

التسجي ت المرئية والسمعية من مؤسسات تتمتع بمالددداقية علميددة

•

الشيييبكة العالميييية للمعلوميييات :The internetيمكدددن

في هذا المجال(محمود و دراج)2020 ،

توعيفها كوسي إع مي وتعليمي في ن واحد ،لمددا تحملدده

.

من مزايا وتسهي ت ونجاعة في سيرورة العملية التعليمية.

 -2.2التعليم االلكتروني:األساليب المؤطرة و األدوات المستخدمة
-1.2.2

•

أساليب التعليم االلكتروني:

مييؤرمرات الفيييديو :Vedio Conferenceتددرب هددذا
التقنية المشرفين والمختالين األكدداديميين مددع ط بهددم فددي

ينقسم التعليم االلكتروني بين منالتين للتأطير ،إذ يمكن أن يدرج

مواقددع بعيدددة ومتفرقددة مددن خ د ل شددبكة تلفزيزنيددة عاليددة

في صددورة التددزامن وفددي ايددر المتددزامن ،وعليدده فاسددلوبي التعلدديم

القدددرة ،بمددا يسددمح بتسددهيل االتالددال علددى نطدداق أوسددع

االلكتروني يكمنان في :

وتحقيق عالف ذهني أكثر فاعلية في المجال العلمي.

•

التعليم االلكترونيي المتيزامن:حددين يكددون المعلددم والمددتعلم

•

المؤرمرات الصورية  :Audio Conferencesتعد تقنيددة

على اتالال فدي وقددت واحددد بمددا يسددمحبالتفاعل و التغذيددة

المؤتمرات المسموعة األقل تكلفة بالمقارنددة مددع مددؤتمرات

الراجعدددددددة ،وإعطددددددداء روح الحضدددددددور وان كدددددددان

الفيديو ،وهي تقنية الكترونية تستخدم هاتفيا و لية للمحادية.

افتراضيا(.سنوسي ،2018 ،صفحة )7

•

الفييديو التفياعلي: Internet vedio :تشددتمل علددى كددل
من تقنية أشرطة الفيددديو وأقنيددة اسددطوانات الفيددديو مدددلرة
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صفحات 410-401

بطريقة خاصة من خ ل حاسددوب أو مسددجل فيددديو ،ومددن

اتالال الكتروني لما يسمح بكسر حدداجز الحيددز الجغرافي،وهددذا مددا

أهم مميزات هذا التقنية إمكانية التفاعل بين المعلم والمتعلم

سهل االلتحاق بهذا النوع من الجامعات في أي وقت ومددن أي مكددان

والمددادة المعروضددة المشددتملة علددى الالددور المتحركددة

بغض النظر عن البعد ،وكذا السن وعدة عوائق أخددرى مددن الممكددن

المالددحوبة بالالددوت ،لكنهددا تعددد وسدديلة اتالددال تتمددع

أن تالددادف الطالددب فددي الددنم التقليدددي مددن الجامعددات ،فحتددى

بالتفاعل من طرف واحد.

متطلبات الجامعة االفتراضية ليست بالمعقدة بقدر ما هي ملحة لسير

برنام القمر الصناعي  :Satellite Programsيسددمح

ركب ديناميكية متطلبددات تكنولوجيددا ا عد م واالتالددال ،فهددي فددي

في هذا التقنية توعيف بددرامج األقمددار الالددناعية المقترنددة

األساس مبنية على االنترنيت كركيزة أساسية وبنية محورية ،طبعددا

بنظم الحاسوب والمتاللة مباشرة مع شبكة اتالاالت ،ممددا

مددع شددبكة كمبيددوتر مددع أجهددزة كمبيددوتر مددزودة بوصددول كامددل

يمكددن مددن االسددتفادة مددن القنددوات المعيددة البالددرية ،فددي

ل نترنت ،أيضددا مددن األساسدديات امت كهددا لبريددد الكترونددي وعلددى

عمليات التدريس والتعليم.

رأس كل هذا توافر حد أدنى من المعرفة التقنية لرأس مالها البشري

الفصييوا االفتراةييية  :Virtual Classeroomهندداا

مكانية التسيير واالستخدام واالستفادة(.دحمان ،2007 ،الالفحات

عدددة مسددميات أخددرى لهددذا الفالددول منهددا االلكترونيددة

 ،)297-296إذ ان من أهم ميزات التعليم االفتراضي هددو مراعاتدده

وفالددول الشددبكة العالميددة للمعلومددات والفالددول التخيليددة.

للفروق التعليمية بين الطلبة إذ يقددوم بتقددديم التعلدديم وفقددا الحتياجددات

وهددي فالددول شددبيهة بالفالددول التقليديددة مددن حيددح وجددود

الفرد علددى عكددس الددنم الموجددود فددي الجامعددات التقليديددة(.رجم و

المعلم والطالب،ولكنها اير مقيدة بقيد المكددان وال الزمددان،

دادان ،2015 ،صفحة .)89

وذلدددك باسدددتخدام تقنيدددات عديددددة ،وأهمهدددا،)Whereby

والجامعة االفتراضية تطبق مبددادئ ا دارة االلكترونيددة ،فهددي

،FaceTime ،Microsoft Teams ،House Party

ب زمان وال مكان وال ورق  ،وعليدده فهددي ال تحتدداج إلددى صددفوف

 )Zoom ،Meetويعتر الزوم  Zoomأهددم تقنيددة وأخددذت

الدراسددة داخددل جدددران ،أو أوقددات محددددة للدراسددة ،أو ضددرورة

حالة األسد في التعليم عن بعد في عل جائحة كورونا.

التسجيل الورقي وفي زمان ومكان محدد ،وإنما يتم تجمع الطلبة في
صفوف افتراضية بتم التواصل فيما بينهم وبين األساتذة عن طريددق

الجامعة االفتراةية بين األهمية والضرورة :
إن الجامعة االفتراضية university Virtualأو ما يسددمى

قاعات افتراضية على شبكة االنترانت ،وإجراء تقويمات من خد ل

بالجامعة التخيلية تعرف بأنهددا" :جامعددة ال تخضددع لقيددد المكددان وال

األبحا المقدمددة مددن طددرف الطلبددة ،وهددذا الددنم أصددبح ضددرورة

الزمددان"( ،محمددد سددعبد ،2006 ،صددفحة  ،)295وترجددع التسددمية

ملحة خاصة في عالر يتميز بسرعة التغير وكثرة األزمات ،سددواء

لآلليات المستخدمة بالجامعة من تقنيات ا ع م واالتالال الحديثددة،

كانت سياسية أو اقتالادية أو ايرها ،وهذا ما أسددفرت عندده األزمددة

بمددا يجعلهددا علددى اخددت ف مددع نددوع الجامعددات التقليديددة مددن حيددح

العالمية لجائحة كورونا التددي تحولددت مددن أزمددة صددحية إلددى أزمددة

إلزامية الحضور،إذ تشير بعض الدراسات إلى أن عهددور الجامعددة

اقتالددادية واجتماعيددة ،والتددي حتمددت ضددرورة إعددادة التفكيددر فددي

االفتراضددية كددان فددي العقددد األخيددر مددن القددرن العشددرين ،كوليدددة

السياسات الجامعية وأنشطة البحح العلمي الجامعي وطريقة تواصل

التطورات التقنية عززتها شبكة االنترنددت ،إذ عهددر هددذا النددوع مددن

بين الباحثين والطلبة من أجل الخروج من األزمة.
 -3منهجية وأدوات الدراسة:

الجامعات سنة  1999في جامعة نيويددورا بكليددة افتراضددية واحدددة

تم االعتماد في هذا الدراسة على المددنهج الوصددفي مددن خد ل

من كليات الجامعة ،فكانت مح تشددجيع الجامعددات األخددرى ل خددذ

مراجعة األدبيات السابقة التي تناولت موضددوع التعلدديم االلكترونددي

بحذوها(.س مي ،دحمار ،و سكي ،2016 ،صفحة .)23
فالجامعة االفتراضددية تعددد مفهومددا جديدددا للجامعددة المفتوحددة

والتعليم عن بعد ،إضافة إلى ذلك ،تم تقديم صورة أوضح عددن هددذا

التي ليس لها جدران أو حدود بل تعبر عددن كبددان الكترونددي ،يكددون

المؤسسات وتقريب الفهم أكثر إلددى الواقددع مددن خد ل تندداول ي يدة

علددى أسدداس هددذا ملتقددى الطلبددة وكددذا األسدداتذة بالبي ددة الفضددائية

جامعاتاعتمدت التعليم الرقمي،وقد تم جمع المعلومددات

نماذج لث

 Spaceb-Cyberبواسطة أجهزة الكمبيددوتر وشددبكة االتالدداالت

التعريفيددة لهددا انط قددا مددن المواقعهددا الرسددمية ،أمددا المعلومددات

العالميددة (الويددب) ،فغرفددة الالددف بالجامعددة هددي عبددارة عددن نظددام

ا حالائية في عل كورونا فقد تم الحالول عليها من الجامعات بعد
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االتالال بها عن طريق االيماي ت الخاصة بها ،أمددا األسددلوب فقددد

-4بطاقة رعريفية للجامعات المدروسة:

تم االستعانة باألسلوب االستقرائي للتمكن من التحليل واالستنتاج.

يقددددم الجددددول ا تدددي أهدددم المعلومدددات التعريفيدددة الخاصدددة
بالجامعات المدروسة:

الجدوا رقم ( )01عرض روة ي لجامعات «معهد العالي للعلوم " HISو "جامعة المدينة العالمية"و "الجامعة االفتراةية السورية
"SVU
الجامعة
سنة التأسيس
المكان (المقر)

جامعة المدينة العالمية

معهد العالي للعلوم HIS
تم تأسيسه حسب القرار 1959

تأسست سنة 2006

المورخ في  26نوفمبر 2019
طريق برج البحري -برج الكيفان-

 SVUالجامعة االفتراةية السورية
تم تأسيس الجامعة وفقا للمرسوم
التشريعي رقم  25لعام 2002

مدينة ماليزيا

دمشق سوريا

أول جامعة خاصة متعددة الميادين

خاصة

حكومية

رياضيات ،ع م لي،نظم

تشتمل على عدة تخالالات يمكن

تكنولوجيا المعلومات،تكنولوجيا

معلوماتية ،علوم اقتالادية،

تأطيرها في الستة كليات ا تية:

االتالاالت ،العلوم القانونية ،العلوم

التخصصات

اقتالاد وتسيير المؤسسات ،علوم

كلية العلوم ا س مية ،كلية اللغات،

االقتالادية ،االتالال الجماعي ،الطباعة

المتاحة

إس مية ،حقوق ،علوم إس مية،

كلية العلوم المالية وا دارية ،كلية

التعليمية ،البرنامج االنجليزي،هندسة

علوم التربية ،علوم ا ع م

الحاسب ا لي ،وتقنية المعلومات ،كلية

أنظمة المعلومات،علوم الويب،إدارة

واالتالال

الهندسة

تقنية

دولية

دولية

أسلوب مزدوج

أسلوب أحادي يكمن في التعليم المفتوح

القطاع

الجزائر

وطنية أو

دولية فهي مفتوحة للط ب

دولية

الجزائريين وكذا األجانب

أسلوب التعليم

أسلوب التعليم التقليدي المباشر
وكذا التعليم االلكتروني

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على المواقع االلكترونية للجامعات الث
-5المناقشة:
تسعى الجامعات الث

قيد الدراسة.
منظومددة تعلدديم و تدددريب وبحددح حديثددة فددي المجددال األكدداديمي و

ألن تكون ضددمن الجامعددات المالددنفة

المهني تمكن المتعلم و المتدرب من االنخراط الفعال و المباشددر فددي

عالميا تالنيفا س مرموقا س ،بداية بالجامعة السددورية التددي تسددعى جاهدددة

سوق العمددل عبددر تطددوير مهاراتدده ومعارفدده فددي مجدداالت متنوعددة

أن تكون رائدة لمسيرة التعليم االلكترونددي فددي المنطقددة وفددي تأهيددل

حديثة مت ئمة مددع احتياجددات وتطددور االقتالدداد المحلددي وا قليمددي

الموارد البشرية بشكل منسجم مددع المسددتويات األكاديميددة و المهنيددة

وتنددامي اسددتخدام الشددبكة الدوليددة فددي النشدداطات واألعمددال محلي داس،

العالمية ،بما يكون ملبيا لحاجات سوق العمل الوطنيددة و ا قليميددة و

إقليميا س و دولياس .أيضا األمر ممايددل بالنسددبة ألهددداف جامعددة المدينددة

في مجاالت متنوعة .كما تسعى الستقطاب أفضل الخبرات التعليمية

العالمية المالوبة في نفس المنحى.

و البحثيدددة ووضدددعها فدددي شدددبكة علميدددة يتفاعدددل فيهدددا المدددتعلم و

على اعتبار أن الجامعات الث

تعزز فكرة التعليم عن بعددد،

الخريج(الجامعدددة السدددورية االفتراضدددية .)2016 ،بالمثدددل يسدددعى

من خ ل تفعيل العمل بتقنيات التعليم االلكتروني .فتتشابه الجامعات

المعهددد العددالي للعلددوم -HIS-وتددؤطر رسددالة المؤسسددة فددي تددوفير

المارذكرها في نقطة نوع التقنيات التكنولوجية المسددتخدمة والتوجدده
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المسددتمر نحددو ليددات التعلدديم االلكترونددي وتحسددين البنددى التحتيددة

المباشر إلى بريدها االلكترونددي والددرد ا لددي مددن جهددة ومددن جهددة

الخاصة بهذا النقطة ،وهذا راجع ألساليب التعليم المتبعة أو المرجو

أخرى الرد على االستفسددارات بشددكل يعكددس إعطدداء أهميددة لنقطددة

التمكن منها.

التسدديير ،ومددن جهددة أخددرى يعكددس قدددر تكددوين الكددوادر القائمددة

إن أهددم النقدداط التددي تشددترا بهددا الجامعددات هددو عدددم إيجدداد

وتمكنها مددن البنددي التحتيددة للجامعددة االلكترونيددة والتعلدديم الرقمددي.

صعوبة في األقل ذلك التعجيددز لمواصددلة السدديرورة ،فمددث جامعددة

وهددذا المتالدداا عدددد ال بددأس بدده مددن الطلبددة المتسددربين بسددبب

المدينة العالمية أعلنت موسمها الدراسددي للسددنة الجاريددة بدايددة مددن

محدودية استطاعة الجامعات التقليدية ،وإتاحددة فرصددة ألكبددر عدددد

شهر سبتمبر المقبل ،كذلك إن الجامعه االفتراضية السورية والتددي

من الطلبة المحليين الستكمال تعليمهم العالي ،ومن جهددة أخرىخلددق

بدأت ا ع نات وا جراءات للتسددجي ت للسددنة الدراسددية الجاريددة

اخت ط ايجابي يددنعكس علددى عالددف ذهنددي فعددال بددين الطلبددة بمددا

مددع عدددم إيجدداد أي صددعوبة كمددال برنددامج السددنة الدراسددية ،أمددا

يددنعكس علددى مسددتوى الطلبددة بشددكل عددام باعتبددار أن الجامعددات

مايخص HISفينعكس ذلك على أول تجربة لها في إكمال برنامجها

الث يالمدروسددة تفددتح أبوابهددا لجميددع الجنسدديات كمددا أنهددا بالمثددل

لدراسي عن بعد والذي القى في البداية نوعا س مددن االستالددعاب مددن

معترف بها في عدة دول ،فبلد كسوريا يقل متوس عمر  %75من

طرف الط ب بحكم تعميم العمل بددالنم االلكترونددي للتعلدديم وهددذا

سكانه  25سنة ،ففي عل القدرة االستيعابية المؤطرة ضددمن سياسددة

أمر مستجد في عل عرفيددة تددداعيات الجائحددة أال أنهددا تمكنددت مددن

القبول التي طبقتها الجامعات الحكومية التقليدية ،والتي أسفرت عن

وضددع بالددمه ايجابيددة وتسدديير األمددور بطريقددة فعالددة .إذ تسدداعد

عدم تمكن هذا األخيرة مددن الناحيددة اللوجسددتية مددن مواكبددة ازديدداد

الجامعة االفتراضية السورية الشباب المنتمي إلى الطبقة المتوسددطة

أعداد الطلبة الوافدين ،لما جعددل عدددد هائددل مددن الشددباب السددوري

من المجتمع من متابعة تأهيلهم بكلف معقولة بنسب أقل من النالف

خارج إطار منظومة التأهيل والتدريب الجامعي ،فض عن هذا و

عن كلفة الدراسة في الجامعات الخاصة ،وهذا ال يعني التأيير علددى

حتدددى يدددتم عقلندددة األسدددباب ،هنددداا بعدددض العوائدددق االجتماعيدددة

الوضددعية الربحيددة للمؤسسددة التددي ترتكددز علددى أسددس اقتالدداديات

واالقتالادية المرتبة بسهولة انتقددال الطد ب خاصددة ف ددة الطالبددات

الحجم فيما يخص جودة الخدددمات وكددذا المخرجددات مقابددل تكدداليف

إلى المدن الكبرى حيح توجد المراكز الجامعية.

معقولةبما تضمنه مزايددا التعلدديم االلكترونددي فيمددا يخددص التكدداليف

وهنا يبرز دور الجامعة االفتراضية من خد ل مسدداهمتها فددي

مقابل تحقيق النقطة السابقة .وهذا ما تمت م حظته أيضا فياجامعددة

سد يغرات لم تسددعها اسددتطاعة التعلدديم العددالي التقليدددي بالجامعددات

المدينة العالمية التي اسددتطاعت إعطدداء امتيدداز يكمددن فددي تخفدديض

الحكومية ،فمن الناحية اللوجستية ،تعتمد الجامعة على منظومة تعلم

بلغت نسبته  30بالمائة ،وهذا راجع إلددى االسددتفادة مددن اقتالدداديات

إلكترونية مرنة نسبيا في الزمن والمكان ،إذ تسدداعد علددى اسددتيعاب

الحجم التي يمكن تحاليلها من مبدأ اقتالاديات الحجددم التددي يددوفرا

عدد أكبر دون المساس بجودة المادة لتعليمية المقدمة وال مخرجددات

نم التعليم عن بعد.

التعليم العالي(السددورية ،)2017 ،فهددذا النقطددة مددن أهددم خالددائص

فض عن أن الجامعات قيد الدراسة عرضت ،كل المعلومات

التعليم االلكتروني بما يحمله من مزايا إذ بلددع عدددد المدرسددين 521

ال زمددة للتسددجيل للسددنة الدراسددية الجديدددة دون أي م بسددات مددن

مدرس ومدرسة إشارة إلى نقطة إيجابية فددي تددوفير مناصددب عمددل

تداعيات األزمة ،بددل فعلددت مددن أنشددطتها خاصددة بتفعيددل التواصددل

أيضددا ،أمددا مددايخص عدددد الطلبددة المنتسددبين للجامعددة االفتراضددية

اليومي على صفحاتها على مواقع التواصددل االجتمدداعي ،أيضددا لددم

السورية ،وذلك بتسلي الضوء على الفترة  ،2016-2003إذ تطور

تتكبددد أي معاندداة فددي عددل ضددرورة التوجدده نحددو ليددات التعلدديم

عدد الملتحقددين للجامعددة مددن  115طالبدا س مقبددوالس سددنة  ،2003إلددى

االلكترونددي باعتبددار وكمددا سددبق ذكددرا ،أندده مددن ركددائز المؤسسددة

 3719طالبا س فددي سددنة  ،2016وقفددز فددي  2020إلددى إلددى 29716

التعليمية .بل أيبتت جدارة في التسيير والتحكم في الوجدده األساسددي

طالبا س وطالبة ،باالسددتعانة  521مدددرس ومدرسددة ،وهددذا يتددرجم مددا

للجامعة االفتراضية بمفهومها الملددح لمتطلبددات تكنولوجيددا ا عد م

سبق ذكرا من نجاح امتالاا جمددع مددن زبدددة المجتمددع المتجسدددة

واالتالال ،فهناا رقابة فعالة على حسن التسيير وا شددراف ،فهددي

في طاقات الشباب المعرفية التددي سددبق أن هدددرت فددي عددل العجددز

فددي يقظددة تامددة للددرد علددى أي استفسددار أو انشددغال سددواء علددى

الحكددومي للتددأطير الملددم بالعدددد الكلددي ،أيضددا بحكددم عددروف البلددد

صددفحاتها فددي الفددايس بددوا ،أو علددى مواقعهددا الرسددمية بالتوجيدده

ومحدودية ا مكانيات يحسب لها ذلك مجهودا كبيرا واجتهادا فعاال.
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وبوصددفها يدداني جامعددة افتراضددية هددي األسددبق بالمقارنددة مددع

للتعليم فبظرفية األزمة فقد القت استحسان كثير من الشباب ،خاصة

الجامعات محل الدراسة في هذا البحح،إذ يددنعكس ذلددك فددي تمكنهددا

الناجح في بكالوريا  2020والتسجي ت التزال متواصلة لليددوم ،لددذا

وتطويرها المستمر والسعي لتحقيق إضافة في مجددال ليددات التعلدديم

لم تنمطن من حالددر ا حالدداءات ،.فبمنظددور أبعددد وبددالتوفيق بددين

االلكتروني بحكددم أن االنط قددة كانددت علددى هددذا األسدداس ،و سددبق

األسلوبين يمكن بر ية مستقبلية ان يكون لها مكانة ومساهمة ال تقددل

تسلي الضوء على مددا تتددوفر عليدده الجامعددة مددن فددرا ألداء دور

عددن مسدداهمة الجددامعتين السددابقتين ،ففددي عددل عددروف الجائحددة تددم

محوري على صعيد إنتاج محتوى رقمددي متميددز ومتنددوع ،وفضد

التطبيق الكلي لددنم التعلدديم االلكترونددي المتددزامن وايددر المتددزامن

عددن كونهددا مؤسسددة جامعيددة تنددتج معددارف فددي مجدداالت متعددددة،

وأيبتت نجاعته في عل جهود القددائمين وشددهادة الطد ب المتعلمددين،

وتعتمد علددى االنترنددت وعلددى األدوات المعلوماتيددة الحديثددة ،تملددك

وعليدده فدد ن اعتمدداد الجامعددة ل سددلوب تعلدديم عددن بعددد ،والتعلدديم

الجامعة قاعدددة واسددعة مددن الطد ب والمدرسددين الددذين يسددتخدمون

االلكتروني بالموازاة مع التعليم المباشر حال دون التددورط فددي عددل

األدوات والتقنيات الحديثددة بكثافددة فددي حيدداتهم اليوميددة ،ويمكددن أن

تداعيات أزمة الجائحة المستجدة

يساهموا بفعالية في عملية إنتاج محتوى رقمي متميز.

 -4الخارمة:

أما جامعددة المدينددة العالميددة والتددي بلددع عدددد المتخددرجين مددن

بتسلي الضوء على الوضع الراهن في عل الجائحة العالمية التي

الجامعددة سددنة  2015حددوالي  1982خددريج مددن  70جنسددية ،فددي

مست جميع المجاالت ،وحتى مجال التعليم لم يسلم منها ،وفددي عددل

السنة الدراسية  2020 /2019بلع عدد المتخددرجين  3384خريجددا

التوجه الذي يعد جديدا س لتسدديير الجامعددات التددي تدتملص مددن الدددور

مددن أص دل  96جنسددية ،فددي عددل اعتمادهددا علددى  93دراسدديا .كمددا

التقليدي من التعليم نحو التعليم االلكتروني وما تواجهه نوعا ما مددن

عرفت نشاطا كبيرا فيما يخص األنشطة والتظدداهرات العلميددة ،بمددا

صعوبات تكمن في شحة الكفاءات المتمكنة من مجال الرقمنة علددى

زاد مددن مسدداهمتها فددي جدددة التعلدديم ومسددتوى الطلبددة مددن خ د ل

الالعيد الط بي او ل ساتذة علددى حددد سددواء ،إضددافة إلددى ضددمور

االحتكاا االفتراضي وتبادل المعارف وخلق فضدداء فاعددل لتعزيددز

البنى التحتية للتأسيس لركددائز التعلدديم االلكترونددي ،وفيمددا سددبق تددم

مفهددوم العالددف الددذهني ،وكمثددال عددن ذلددك مجمددوع المددؤتمرات

تسلي الضوء على مددا تتددوفر عليدده الجامعددة مددن فددرا ألداء دور

الدولية التي أقيمت وستقام في شهر ااسطس وكذا في شهر نددوفمبر

محوري على صعيد انتاج محتوى رقمددي متميددز ومتنددوع ،وفضد س

من سنة  2020رام تداعيات األزمة لكن األمر لم يكن كابحا بقدددر

عن إلى كونها مؤسسة جامعية تنتج معددارف فددي مجدداالت متعددددة،

مددا كددان مشددجعا السددتغ ل الظددرف للددتمكن مددن ليددات التعلدديم

وتعتمددد علددى االنترنددات وعلددى أدوات التكنولوجيددا الحديثددة ،تملددك

االلكترونددي وكددذا تددوفر البنددي التحتيددة ال زمددة ،بمددا انعكددس علددى

الجامعة قاعدددة واسددعة مددن الطد ب والمدرسددين الددذين يسددتخدمون

تكاليف األنشطة وحقددق نوعددا مددن اقتالدداديات الحجددم ،وكمددا سددبق

األدوات والتقنيات الحديثددة بكثافددة فددي حيدداتهم اليوميددة ،ويمكددن أن

الددذكر الدددليل علددى ذلددك تلددك التخفيضددات التددي أتيحددت ل لتحدداق

يساهموا بفعالية في عملية إنتاج محتوى رقمي متميز أيضا في عل

بالجامعة ،وال يخفى أيضا االحتكاا الدولي للجامعة ما عزز التوجه

تعطل سيرورة العام الدراسي ،وحسب الموقع االلكترونددي للجامعددة

إليهدددا وهندددا يمكدددن تسدددلي الضدددوء علدددى دور أنشدددطتها العلميدددة

االفتراضية السورية ،فلم تكددن عرفيددة الجائحددة بحدداجز أمددام تمكددن

كددالمؤتمرات والدددورات التدريبيددة ...التددي عكسددت جددودة تعليمهددا

الطدد ب واألسدداتذة مددن التقنيددات الرقميددة وتكنولوجيددا االعدد م

وجعلتها قطب جذب لتطلعات الط ب

واالتالال ،كما أن كل العمليات التسييرية وكذا التعليمية كانددت فددي

وكددذلك المعهددد العددالي للعلددوم  HISفهددو علددى خد ف الجددامعتين

أحسددن أوجدده التنظدديم والشددفافية علددى منالددات التعلدديم االلكترونددي

السابقتين على األسلوب التقليدي المباشددر وكددذا التعلدديم عددن بعددد ،و

المختلفددة ،وهددذا كلدده متجسددد فددي المعلومددات المتاحددة والمرتبددة

رام المدة القاليرة التي بدددأ فيهددا ألندده حددديح النشددأة .وباسددتط ع

والمنسقة بين األطراف المتفاعلة على الموقع االلكتروني للجامعددة،

راء بعددض الطلبددة الددذين قدددموا انطباعدداتهم عددن الجامعددة علددى

في أن هذا النوع من التعلدديم يبقددى نوعددا مسددتجدا وان توسددع نطدداق

صفحتها الخاصة من خ ل مشاركات بفيديوهات تقييميه من منظور

العمل به يبقى محدودا ،وهذا النقطة جعلددت الجامعددات االفتراضددية

الطالب ،ومن حسن حظها ألزمت األزمددة التوجدده نحددو التعلدديم عددن

تسعى بشكل أكبر التبات ايجابياتها على أن كددل االمددور شددفافة فددي

بعد وبما أنها الجامعة الوحيدة ،وجديدة ونم اير مألوف وفيها حل
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✓ ضرورة ترسيخ الثقافة الرقميددة ،وزيددادة الددوعي بأهميددة

عددل عددالم الرقمنددة مددن حيددح سددهولة التسدديير وكددذا الحددد مددن أي
ت عبات وتغاضيات تؤير على جودة مخرجات الجامعة.

التعليم االلكتروني ،وابراز مزايا الجامعات االفتراصددية،

وعليه يمكن وضع بعض التوصيات التالية:

خاصة في عل األزمات في عالر العولمة. ،

✓ البددد مددن التوجدده الجدددي نحددو اعتمدداد التعلدديم عددن بعددد
وتفعيددل العمددل بتقنيددات التعلدديم ا لكترونددي فظددروف

 -5المراجع:

الجائحة أكدت ايجابيات العمل بهذا الددنم وكسددرت عدددة

[ - ]1بن ضيف هلل نعيمة ،بطو

تخوفددات فددي هددذا المجددال ،بددل سددلطت الضددوء علددى

كمال (2016). :م مح التعليم

ا لكتروني بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية -مشروع البرنامج

ضرورته سواء من حيح مجابهة األزمات أو مددن حيددح

الوطني للتعليم عن بعد -.حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية

ضددرورة العالددر فددي عددل طغيددان تكنولوجيددا االع د م

وا نسانيةا ا 425-452

واالتالال.

[ - ]2عمددر أو عقلددة عبددد الحلدديم يوسددف .)2018( .بندداء مركددز

✓ األخذ بمفهوم اقتالاديات الحجم فددي عددل االسددتفادة مددن

معلومددات إلكترونددي لدددعم بددرامج التعلدديم عددن بعددد بالتعدداون مددع

تددداركات التعلدديم ا لكترونددي لعدددة تكدداليف خاصددة فيمددا

مكتبات جامعة الجزيرة  ,السودان(2015م) .أطروحددة لنيددل شددهادة

يتعلق بتكاليف االنشطة والتظاهرات العلمية ،بمددا يسددمح

الدكتوراا  .كلية التربية الحالاحيالا ،السودان :جامعة الجزيرة.

باالسدددتثمار المسدددتمر فدددي متطلبدددات جدددودة التعلددديم

[ - ]3العليددان نددرجس قاسددم مددرزوق (2019) :اسددتخدام التقنيددة

والبحثالعلمي.

الحديثة في العمليددة التعليميددة .مجلددة كليددة التربيددة األساسددية للعلددوم

✓ ايجدداد ليددة لمراقبددة وتقيدديم نتددائج التعلدديم الرقمددي ومدددى

التربوية واالنسانية , p. 281.

مطابقتدده لمعددايير ومواصددفات الجددودة العالميددة ،وتحديددد

[ - ]4عواشرية السعيد سليمان ( :)2018المنطلقات الفلسفية للتعليم

المحتوى االلكتروني،لضددمان التحسددين المسددتمر للتعلدديم

عن بعد ودرجة وعي الط ب بها،دراسة ميدانية بجامعة التكوين

عددن بعددد عمومددا والتعلدديم االلكترونددي خالوص دا ،فددي

المتواصل فرع جامعة باتنة الجزائر .المجلة العربية للدراسات

عالر يتميز بعدم استقرار.

األمنية .421 ،

✓ االقتناع بأن التعلدديم الرقمددي يمثددل أهددم متطلبددات عالددر

[ - ]5عبد الستار العلي و خرون ) : (2006مدخل إلى إدارة

المعرفددة فددي عددل األزمددات ،ألندده يدددعم عمليددة تحددول

المعرفة .عمان :دار الميسرة للنشر والتوزيع.

الجامعات إلى منظمات متعلمة.

[ - ]6عبددد البددديع السدديد عطيددة رضددا ( :)2007تالددور مقتددرح

✓ التحقق من جددودة بددرامج التعلدديم االلكترونددي فددي الددنم

لتطبيقات التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي العربية فددي

التزامنددي وال تزامنددي ،مددن أجددل تعزيددز التفاعددل بددين

ضوء االتجاهات العالمية .مجلة العلوم االجتماعية .،

المتعلمين وتنشي تبادل الخبرات المكتسبة فيما بينهم.

[ - ]7ابتسام صاحب موس ،و زينة جبار األسدي .)2016( .دور

✓ ضرورة عقد اتفاقيددات تعدداون مددع المؤسسددات الجامعيددة
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