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تطبيقاااالتعلاااتللدتيعلتاااترينتعالفتريضااايتعاجترعاااايتجااايتعل ا لاااالتتتتتتت
ض يذجتعل ا لةتعاجترعايةتعلسيريةتجيتعلتللدتتعاجترعاية/عالفتريضيةت

ت(ت ربةتعليعقعتيآجاقتعلتطيير)تيعلتترينتعالفتريضي
 

 *حممد وحيد صيام. د.أ
 

تعل لخص
 
يتم اا   حااريث ساار ت رروي اا البحااث التيفيااط يتاب اااال الااتيري  التاارويي األ تف  اا    يتنااا   
األ تف   اة و ييافا الب  اة التير م اة  المادياة متاا و  يا  يفاما اا الرواسا ة   تب اا   اديم ةأيمياي ف 

م ا     ذلك أس ه النظفية  ضف واره  أهرايه  ي ائره  الخصائص المو لرتيري  الترويي األ تف    
 .له

 ماااا ييااافا البحاااث  اةاااف الاامياااة اأيتفاضااا ة ال ااا وية  نمااا يب حاااريث يااا  الاااتيري  التااارويي 
األ تف  اا    تافيااة ةصاافية رس اار  ر ااتس ر ماان رااااوت ام اافين ياا  الااتيري  التاارويي األ تف  اا  

 او رح ا ن دد  ال ي  لتحا ق أهراف التيري  الترويي األ تف    مان  ا  . المارم ةبف اأ تف ت
 زياااد  السيال اااة الرا ر ااة  الخاوج اااة لنظاااام  و ر ج  اااه  ضااماي   ة تاااه الااتيري  التااارويي األ تف  اا 
 رااق المحسا ال  راا ي ف امسااال مان أجااف رح ا ن السيال ااة  الن ة ااة   والاتيري  التاارويي األ تف  ا 

 .حت اجال اأجتماة ة  اأةتصاديةلإلستااية لراامية من أجف اأ
جاميااال ةالم ااة  رااي ا ت اااوح ااث ( ال مالااة:)مخاااااق ةصاا ف امماار   ااذا الضاافاريتماار الااميااة ل

را ايف  استناداً دلى اأةتفاف الفسم   ال مية الح نة الت  رتمتّاف ي اا رراك الاامياالو  دلاى ميف ية
 .شفي ة لراامية اأيتفاض ة ال  وية اأ تصاصال لري ا ل   رصبح

مخترااط يو اليرماا  ةاان المحتاا   ايةضااياإل ال اا وية الااميااة اأيتفاضاا ة هااذه الااميااال راا ّ د
أضاط دلاى .الش ادال الميتفف ي ا ةالم اً  يضً  ةن  الخرمال الت  ر يفها مي طالي من ط ي او

 اأيتفاض ة ال  وية ر ّ د ط ي ا محر اً يالرةي ةرى الم ت   ام اديم   الثااي  الاامية ي  أيلكو 
التير م ااااةو  إلوشاااااد ام اااااديم   التااااروين  راااا ي ف المناااااه  اإلداوي  التاناااا و الااااذي يتضاااامن ا

اأ ت ااات  ر اارير  لاار    اأستشاااو و  التخااا م الم ناا   الخاارمالو يضااً  ةاان الاارةي المااارم 
  ما ريتمر الاامية   .الفس مو  الم اةر  ةرى الم ت   التان و  اأرصا  يالشب ة الين ب ر ة  غ فها

 
 .سورية – جامعة دمشق –كلية الرتبية * 
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يتفرااي ةرااى الااميااة يح ااث ( شاا ادال الااميااة اأيتفاضاا ة ال اا وية):  اسااتفار ا ة يي اار  الماار
 ال اا وية أي رااا م يتصاام ي ياافام   امرااةو  دداور ااا يالتيااا ي مااف جاميااال ساا وية  ةفي ااة اأيتفاضاا ة

الشافي ةو د ماا  ال ةالم ة شفي ة ل او رتبف مياي ف د ل ةو مثر اا مثاف الشا ادال التا  ر يفهاا الااميا
ال ا ويةو  يحصاف الاا ت يا    اياة دواسات ي ةراى شا اد  مان الاامياة اأيتفاضا ة  .يت اال ط ةر راة

 .ال  وية ميتمر  يش ف  امف من ةبف  زاو  التير ي اليال 
ي ا ت اات الم ا اة المفم ةاة أما يش ي اأمت از ام اديم  يإي الاامية اأيتفاض ة ال  وية رف  أ

و   ة اة البافام :اليالم  أمف يت ةط ةرى راب ق ييض المبااد  امساسا ة  رحا ا ااو  ها  اأةتفاف 
 الاامية اأيتفاض ة ال ا وية رتا ب يا  شاك دلاى  ضاف ميااي ف  س ية الا ت و  س ية ه  ة التروين

( اليالم اة  المحر اة)دي  اياة الشا ادال . ل ف من هذه امسنو  ررتا م يضاماي الاا د   ياااً لاذلك
  رارم ا الاامية اأيتفاض ة ال  وية ميتمر  يش ف  اماف  مصاادب ةر  اا مان ةباف  زاو  التيرا ي الت

  .ة يالمصادةةين اليال  ال  ويةو  ال   ال اليالم ة الفسم ة الم
يُيفف البحاث ياالبفام  ام اديم اة يا  الاامياة اأيتفاضا ة ال ا وية  يراا  الضا و ةراى مام ةاة 

اا يف يا  مام ةاة مان الماااأل ا الاامياة اأيتفاضا ة ال ا وية  قيااب التمان الياباال التا   اج ت ا
المااااااا  ام ااااااديم   المااااااا  اإلداوي  التنظ مااااا   التانااااا   مااااااا  الخبااااافال المحر اااااة   : من اااااا

 .الخاوج ة
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 :دقمة امل - 1

تا بالاةلعة الةمي ن ةس اسةتاادوا أو ومبةا أب  التعلةيم واةع  ةة لياة، تتم تنميةة انساةاب بةالتعليم واةع اةع  ةة
ل ن مةةةا متنيتةةةاب الةةةث أسشةةةسة و الا ةةةة مسساةةةية تبةةةد مةةةس   سةةة ا وم  مت ةةةا ، اآللةةةة الةةةمي ن ةةةس اسةةةت دام ا

ووةاا يتسلةحت نياةو جودتةم و ةماب ، ويُعد التعلةيم العةام مةس ال كةاألس ايساسةية للتعلةيم واةع  ةة، للمجتمع
ويف ظل اص  العوةةة واةنا اةة كةاب تبةد مةس و ةع  ليةا  ...  رتوسية سوايتم جبميع أش الم التالليدية وانل

 .ومعايا مناستة لألش ال اةتعددة للتعليم العام مبا يتناسحت مع اةعايا الدولية
، مل تعةةد ونةةاو حةةدود ج  ا يةةة للجامعةةا ، وبةةدلول الةةتعلم اةةس بُعةةد والةةتعلم انل ةةرتوة سةةو  اةنا اةةة

مثةةةل ، والةةتعلم اتل ةةةرتوة، ةيةةةة وانمليميةةةة والولنيةةة الةةةمي تُعةةف بةةةالتعليم اة تةةةو وبةةدأ  تر ةةة  اتامعةةا  العا
وجامعةةة  يةةن ري و اوةةا مةةةس ، وجامعةةةة الالةةدت اة توحةةة، واتامعةةة الع بيةةة اة توحةةة، جامعةةة لنةةدب اة توحةةة

اةتويا  وستيجة هلاه التحةديا  كةاب تبةد مةس  ةماب   جةا  التعلةيم العةام وو ةع معةايا وم، اتامعا 
 .لتحاو سوايتم وبالتام نياو   جاتم

 ضة   ، أصةتح  مسساةا  التعلةيم العةام من تحةة أكثة ( اص  العوةة واةعلوماتيةة)ويف اص سا احلا   
، ُأ ةي   هلةا  م مةة  الثةة أت ووة  داةم التسةور يف اةتضةمس للةق وسالةل اةةادة العلميةةاس دوروا التالليةد  

 .اةنسالة
 تلة  ميةاديس احليةاة لةالب أصةتا مةس الضة ور   اا  سة يعة ومت حالةة يفيةاليةوم ت  يشة د العةامل كما

العص  ومواج ة نيديا  اةاتالتل الا  سيش د اةسيد مس الت جة   مواكتة الاياسة التعليمية ةتسلتا  رو 
 مل مس جمتمع و  اجس النرام احلام اس مواج ة تلب التحديا  المي أ  زوا نيول العا الا اة واةع يف يف

 ةسشةسييف اةنةاو  وا ايمة  الةا  ياةتلسم التحة ر مةس تالليديةة الرتبيةة والتعلةيم، صةناا  ىل  جمتمةع معلومةاي
التعلةةيم الةةث مةةا تالةةوم بةةم اةسساةةا   الرتبويةةة والتحةةول مةةس اة  ةةوم التالليةةد  اتامةةد الةةا  يالصةة  امليةةا 

ووةو اة  ةوم ، الةتعلم اةاةتم  أو الةتعلم مةدي احليةاةالةااي و  التعليمية مس وظاأل  تالليدية ىل  م  ةوم الةتعلم
العصة  وياةةتجيحت حلاجةا  اي ةة اد يف اصة سا الةة اوس الةا   ةة ت الةث اةسساةةا   الةا  يت ةق مةةع لتيعةة

تسايةد  ومل تةتم س احللةول  مسساةا  التعلةيم العةام جممواةة مةس الالضةايا واةشةاكل الةميوتسةيما  التعليميةة
 .و التالليل مس حدهتاالتالليدية مس و ع حد هلا أ

وأحةد  الو ةع الاةابق ومةس أجةل الن ةوت بالسةال التعلةيم العةام الةا  نثةل ممةة اهلة م الرتبةو  ويف ظةل
اجملتمعةا  أب تسةور أسرمت ةا مةس واجةحت أصةتا ، أو ىلجيابةا   ل يا اجملتمع اهلامة المي تس    يم وتتةث   بةم سةلتا  
ت    بثمناط جديدة وصيغ متت ة ة وأسةاليحت حديثةة  دية وأبالتعليمية وأب تتتعد اس الالوالحت اتامدة التاللي
مةس ل هلةا الن ةوت بالسةال التعلةيم العةام وحةل اةشة     تناةجم وحاجةا  امليةة التنميةة ميية  ن ةس

ويش ل التعلم انل رتوة أحد ايسرمة التعليمية احلديثة المي تاتجيحت حلاجا  ، من ا والالضايا المي يعاة
 .عالتنمية يف اجملتم
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 :اجلاةع  االفرتاضي  السوري  منوذجًا للتعلم اإللكرتوني - 2

 :السوري اجلاةع  االفرتاضي  تعريف ب -2-1

الةةةمي كاسةةة  الاةةةتامة ىل  ااتمةةةاد التعلةةةيم ات رتا ةةة  يف الشةةة   و  - تثساةةة  اتامعةةةة ات رتا ةةةية الاةةةورية
، للسلتةةتو ا تعلةيم مةس ماةتوي اةاة  هتدف ىل   و و  - مس وزارة التعليم العام الاوريةبال ار  - ايوسط

 .  ة حاليا  ايف بلدوم، يشمل كا ة الالسااا  اة نية اةتو 
ايو  مس سوا ا،  و ع  اتامعة ات رتا ية الاورية وو  اةسساة التعليمية الع بية :الرسال  -2-2

 :التلية صلتةمات ، ولتنا  أساسا للاو  الع بية لسة اسرتاتيجية لت   باتحتياجا  اةتاش ة
جامعةا  ااةيةة مع و ةة مةس الوتيةا  اةتحةدة  لالةد   التيةار: السمالةة: خمططَا قصري األةم -2-3

اسةةةتنادا  ىل  اتاةةةرتاف ال سةةة  والاةةةمعة احلاةةةنة الةةةمي تتمت ةةةع  ةةةا تلةةةب  ايماكيةةةة وكنةةةدا وأوروبةةةا وأسةةةرتاليا
وةاه  وسةتسو د .عةة ات رتا ةية الاةوريةشة ي ة للجام توا   اتلتصاصا  لدي ا ل   تصةتا اتامعا ، وىل 

    ضةةة  الةةةمي تو  وةةةا ي  لالةةةحت مةةةس ل  ةةةا  تلةةة  اتةةةدما مب، العلمةةة  احملتةةةوي ىل  بان ةةةا ةاتامعةةةا  
ات رتا ية الاورية تسو د ل  ا حمليا  بالدام  اتامعة ب  أأ   ىل  ذلب،  .الش ادا  اةعرتف  ا ااةيا   اس

واندار  والتالةة ، الةةا  يتضةةمس انرشةةاد ايكةةادن  والتةةدريري وتةةو ا  الةةايفالةةث اةاةةتوي ايكةةادن  والث
اتستاةا   لةدي  التعليمية، واتستشارة، والت سةيط اة ة  واتةدما ، بال ضة   اةس الةدام اةالةدم  اةناو 

امعةة كمةا نةنا ات.وتاديد ال سوم، واةاةاادة الةث اةاةتوي التالة ، واتتصةال بالشةت ة العن توتيةة و اوةا
 .مس متل وزارة التعليم العام الاورية ات رتا ية الاورية ش ادة أل ي معتمدة بش ل كامل

يرتتةحت الةث  :شداااا  اجلاةعد  االفرتاضدي  السدوري      اسرتاتيجي  بعيمة املدم   -2-4
 يةةالاةورية أب تالةوم بتصةميم بة ام  كاملةة، وىلدارهتةا بالتعةاوب مةع جامعةا  سةورية وا ب اتامعةة ات رتا ةية

الشة ي ة، ىلمنةا بت ةالي   وااةية ش ي ة هلا، تتتع معةايا دوليةة، مثل ةا مثةل الشة ادا  الةمي تو  وةا اتامعةا 
سيحصةل السة   يف يايةة دراسةت م، الةث شة ادة و  .الع بيةة وسيتم تعليم معرم وةاه الةعام  بالل ةة. مليلة

 .الاورية ة التعليم العامالاورية، معتمدة بش ل كامل مس متل وزار  مس اتامعة ات رتا ية
للمعةةايا العاةيةةة،  اتامعةةة ات رتا ةةية الاةةورية ىل  تةةو ا التعلةةيم العةةام، و الةةا   هتةةدف :الفؤيااة -2-5

مامت م، و مس بيئة تعليمية مت املة تاتند ىل  ىل للس   الع   يف اةنسالة ويف مجيع أحنا  العامل مس م اب
 .أحدث التسورا  التالنية

 شةةب يف أب بلةوما اتمتيةةاز ايكةادن  واحملا رةةة اليةم  ةةت ب مومةةع ت :ز األكدداا ياالةتيددا -2-6
 ةة ب اكتاةةا  اة اسةةة اة مومةةة واتاةةرتاف العةةاة  أمةة  يتومةة  الةةث . اتوتمةةام الةة أليري ييةةة مسساةةة تعليميةةة

 :تستيق بعض اةتادئ ايساسية ونياليال ا، وو 
 .سواية العام   -
 . سوية ويئة التدريري واندارة -

http://www.svuonline.org/sy/arb/about/excellence.asp#prog
http://www.svuonline.org/sy/arb/about/excellence.asp#fac
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 . سوية الس   -
   شب ىل  و ع معايا ل ل مس واه ايسري، وتلتسم بضماب ةةةةة تتو  بةةةةةةةةةةةةةةةةة ات رتا ية الاوريةةةةةةةةةامعوات

 .اتودة و الا  لالب
 :نوعي  الرباةج -2-7

ولالةد   . لالد   التيار كا ة العام  العاةيةة للجامعةة ات رتا ةية الاةورية مةس أ ضةل اتامعةا  يف العةامل
 .اتامعا  الش ي ة بس يالة دميالة جدا  و الا  ةعايا صارمة التيار
 الش ي ة وب اجم ا معةرتف  ةا ومعتمةدة مةس متةل اهليئةا  كا ة اتامعا  :ياالعرتاف العامل -2-8

 .اة تصة التابعة حل وما  بلدوا
مةس  يتوجةحت أب تتةوا   ل ا ةة اتامعةا  الشة ي ة مةواسو تعةف بةالتحالق :التحدقق ةن اجلواة -2-9
 .ايكادنية اتودة
 التميس    ن س  ماب: سواية العام  ت تع   الط اتودة ايكادنية: احتياجا  السوق -2-11

وهلةاا الاةتحت  .اندما يت   ج الس   مس أ ضل اتامعا  يف حو ت وب الاو  اة نيةة اةاةتالتلية مت مةة
 .صلة باحتياجا  ايسوا  الع بية الاورية و  ذا  جند أب كا ة العام  المي التارهتا اتامعة ات رتا ية

 يات يد ل   اتامعةة ات رتا ةية الاةورية مةس اةيةسا  واحلالةو  س اة ا الةمي :عمم التمييز -2-11

 .يتمتع  ا أ  لالحت  ل  ماج ل يف اتامعة الش ي ة س ا ا
 الةةةد   ىلسشةةةالوا بالتعةةةاوب مةةةع  أمةةةا بالناةةةتة ىل  الةةةعام  اةصةةةم مة مةةةس متةةةل اتامعةةةة ات رتا ةةةية الاةةةورية،

بيةةةة يف جمةةةال ايامةةةال  الةةةدبلوم الةةةول  العةةةام اةالةةةدم بالل ةةةة الع  . مسساةةةا  مع و ةةةة الةةةث اةاةةةتوي العةةةاة 
مةةةس جامعةةةا  ا بيةةةة مع و ةةةة )مةةةث  ، وةةةو ستيجةةةة للتعةةةاوب مةةةع أ ضةةةل ايسةةةاتاة العةةة   (HND)انل رتوسيةةةة
 .يف العةةةةامل HNDيئةةةةة ال سيةةةةة اةاحنةةةةة لشةةةة ادا ، ووةةةة  اهلEDEXCELواةسساةةةةة العيساسيةةةةة ( ومعتمةةةةدة

ىلب اتامعةةةة ات رتا ةةةية الاةةةورية تتةةةو  لتالةةةد  لةةةدما  أكادنيةةةة اسةةةتثناألية لس  ةةةا، وياةةةت يد كا ةةةة لةةة   
  .ايربع م يف اتامعا  احل ومية الاوريةاتامعة ات رتا ية الاورية مس اتمتيازا  س ا ا اةمنوحة لنر األ 

يةةتم تعلةةيم الةةعام  العاةيةةة كل ةةا مةةس متةةل أسةةاتاة    :لتددمريو واإلاارةسددوي  ئي دد  ا -2-12
نةا  و التياروم بعنايةة مةس متةل اتامعةا  الشة ي ة للجامعةة ات رتا ةية الاةورية، والةمي تةسد  بشة ل دور  تال

ادا  ىل  اةعايا وتعو  اتامعة ات رتا ية الاورية أساتاهتا استن .شديد الدمة يساليحت التعليم اةت تعة وستاألج ا
شةةةةت ة العاةيةةةةة س اةةةة ا، كمةةةةا يةةةةتم تنرةةةةيم حلالةةةةا  دراسةةةةية وتةةةةدريتا   ةةةةدف نيةةةةدي  تالنيةةةةة التعلةةةةيم اةةةةع ال

 .ونياين ا باسترام العن تلوتية
ة ةةةاةس كثةحت، مةع ويئ( اهليئة اةعنية متاش ة بالتحالق مس اتةودة)ويعمل ساألحت ال أليري للشسوب ايكادنية 

 دي ىلدارة اتامعة، لتحاليق اهلدف ايول ووو احملا رة الث اتمتياز التدريري ورلسا  ايماام ل
 .ايكادن 

http://www.svuonline.org/sy/arb/about/excellence.asp#std
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 اتامعة : نثل الس   اتسع ات ال عل  للجودة احلالة للمسساة التعليمية :سوي  الطالب -2-13
 ي  ومةةةس ونةةا ينتةةةع التةةسام اتامعةةةة ات رتا ةةية الاةةةورية بت ةةة .تتةة  مصةةةداميت ا و ةةق ىلجنةةةازا  ل  ةةا وت ةةةوم م

شةة وط اتستاةةا  وةة  س اةة ا بالناةةتة ىل   .لةة   مباةةتوي اةةاة ،  الالةةوب اي ضةةل يف أامةةاهلم اةاةةتالتلية
ومةةد لتلةة  وةةاه الشةة وط مةةس جامعةةةة . كا ةةة السةة  ، وذلةةب تعةةل امليةةا  الالتةةول أو الةةة  ض منترمةةة

موحدة  يما خيص ب ام  أما اةتسلتا  ايساسية     . ش ي ة ىل  جامعة أل ي  يما يتعلق بالعام  العاةية
و ةةور استاةةا م ىل  اتامعةةة ات رتا ةةية الاةةورية، يتوج ةةحت الةةث السةة   اتلتةةسام .اتامعةةة ات رتا ةةية الاةةورية

 Policies and Proceduresوبةالُن   وانجة ا ا   Student Honor Codeباةتةادئ ايل ميةة 
ة أمةةة اب  ةةة ورياب، ولةةةس ُياةةةما بةةةث  سةةةلوو  ةةةا  ايماسةةةة والاةةة مة ال   يةةة. ال سيةةةة الةةةمي أساةةةت ا اتامعةةةة

ويف حال حصةول ىلسةا ا  مل يةث   .دوب أية استثنا ا و ما وو مناسحت و ق وستستق العالوبا  : أل م 
ذك وةا يف أ  مةةس اةاةةتندا  ال سيةة أاةة ه،  ةة ب اتامعةة ات رتا ةةية الاةةورية نيةت ت ميال ةةا يف الةةاذ التةةدابا 

 .حدة، وستالوم الث ال ور بتستيق ي  جديد و الا  ل ل حالةاةناستة و الا  ل ل حالة الث 
مةةا  تةةةل م تتةةةة ايولويةةة لةةةدي السةة   مةةةس حيةة  اوتمامةةةاهتم وةةةو  :االعدددرتاف العددداملي -2-14

ولاةنا مياجةة للتةاكا أب اةنا اةة تشةتد يومةا  بعةد يةوم، وأب النجةا  . اتلتحا  بعمل مناسةحت بعةد لة ج م
 .يتالث مس سصيحت اي ضل

  ذا مل ت س اتامعة أو العسام  معرت ا   ما رسيا  مةس متةل اهليئةا  اة تصةة، . نا أمهية اةصداميةوتثي و
الةمي تالةدم ا اتامعةةة ات رتا ةية الاةةورية ( العاةيةة واحملليةةة)وهلةاا  ة ب كا ةةة الشة ادا  .  لةس ينةات أ  اوتمةةام

 الاةورية، واهليئةا  العاةيةة ال سيةة اةعنيةة معتمدة بش ل كامةل ومصةاد  الي ةا مةس متةل وزارة التعلةيم العةام
  .باةصادمة

 ال  ويةالاامية اأيتفاض ة البفام  ام اديم ة ي  
 :الرواسال الير ا : اإلجازال الاامي ة

 ب الوريوت ت نولوجيا اةعلوما 
 وندسة سرم اةعلوما 

 نجازة يف اتمتصادا
 انجازة يف احلالو 

 

 دبلوم التثويل الرتبو 
 صاصتلاماجاتا ىلدارة ايامال تثويل و  

 ماجاتا ىلدارة اتودة
 ماجاتا ىلدارة التالاسة
 ماجاتا الوم الو 

 ماجاتا تالاسة الو  تثويل ولصص
 (،ا م م يتا  خيسط ت تتا  الت الوريوت يف ان كما) 

 ةعايريه االساسي  ؟ ةاةا التعلم االلكرتوني و -3

 متسورة يف ب اجم ا الدراسية وكتت ا الدراسية  كادنيةأريا  يتميس مبعايا سلو  تدأ ووالتعلم اتل رتوة 
العيةد اتل ةرتوة و ةا ذلةب  وأاةدجمةة الليسريةة أو صة حا  الويةحت  مة اصيمنال ا اة تل ة مس اثاةن جية ب

بعةد  ساةليميةة ر بالصو  والصورة وكالب ل األةق تعاو مثل ب ام  احملاد ة أو التح  ،اتل رتوسية مس الوساألط
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التدريتيةة وك ةا ة الدارسةو اةس  صاتم العلميةة الضة ورية ودوراتةماصتلاوأساليحت التتاراتم التعليمية اةتنواة، و 
واتتصات  اتل رتوسية الا يعة، والثورة اةع  يةة اهلاأللةة يف  ل يق ات ادة مس اتست شا ا  التالنية اةتسورة،

 .اةتنواة جمات  احلياة

 يةةم اةةةتعلم واةعلةةم اةةس م ةةاب التعلةةيم  سةةم سةةول مةةس التعلةةيم يتتااةةدثب: الةةتعلم اتل ةةرتوةاةة ف الةةتعض 
والوسةةاألل وايسةةاليحت الةةمي ن نةةم مةةس الةةتعلم الةةااي ومةةد ا  ةةةم   يةةم كةةل الت نولوجيةةا ماةةت دما  ( اتامعةةة)
ول مةةس التعلةةيم وو ةةاا  ةةالتعلم اتل ةةرتوة سةة ،الشةةت ة العن توتيةةةس بعةةد باسةةت دام اةةسةةم تعلةةم ثب( وندرسةةس)

 بسمةةاب أو م ةةاب وت ب ئةةة مةةس اةتعلمةةو وت يالتصةة  الةةث ماةةتوي تعليمةة ،   ةةو يتناسةةحت الةةا  ت يتاليةةد

لالااةةةدة كتةةةاة مةةةس  التعليميةةةة   ةةةو يةةةو   تعليمةةةا    وحاجةةةا  ات ةةة اد، ويلةةةر سالةةةل اةع  ةةةة واكتاةةةا  اتةةةعا 
 .  ةاخيتارويا اع الت نولوجيا اةتو  أوماهتم وايساليحت المي  و قاةتعلمو الايس ي  توب يف التعلم 

ىلب الةةةتعلم انل ةةةرتوة وةةةو ل يالةةةة للتعلةةةيم باسةةةت دام  ليةةةا  اتتصةةةال احلديثةةةة مةةةس حاسةةةحت وشةةةت اتم و 
وسةةةاألسم اةتعةةةددة مةةةس صةةةو  وصةةةورة، ورسةةةوما ، و ليةةةا  ميةةة ، وم تتةةةا  ىلل رتوسيةةةة، وكةةةالب بوابةةةا  

 اة م وو است دام التالنية جبميع أسواا ا يف   الدراس  الشت ة العن توتية سوا   أكاب مس بعد أم يف ال صل
 .ىليصال اةعلومة للمتعلم بثمص  وم  وأمل ج د وأكع  األدة

مةةس االتةةا  التحصةةيل العلمةة  للسةة   اتةةامعيو حيةة   وةةاه الس يالةةة الاةةليمة يف الةةتعلم تسيةةل ال ثةةا
وأيةس مةا كةاسوا دوب أرادوا ذلةب ة مة  بالصةو  والصةور  شةت ة العن توتيةةال ياتسيعوب متابعة احملا  ا  اةع

  .معاساة أو معوما 
 :ئماف التعلم االلكرتونيأ -3-1

 .يف اجملال الرتبو ( وتسيما الشت ة العن توتية)للت نولوجيا احلديثة  اتست ادة مس اتم اسا  اهلاأللة -
يعمةةل الةةث ت شةة  التعلةةيم كمةةا  سةةد الةةنالص يف ويئةةة التةةدريري واةةةدربو اةةةسولو يف بعةةض جمةةات  -

 .م اسا  ع  ان

الدراسةة دوب وجةود اواألةق زماسيةة وم اسيةة   ذ تةتمىلمس الاليود اةعالدة،   را  كث  م وسة وني  أجعل التعلم  -
 .واةدارت واتامعا  ا  م اكس العلم واةعاود  كات س ار للا  

الةتعلم تسةيما نال اليةة الةتعلم و لد نياليالةا   للجميةع م تاةتا   نياليق العدالة يف   ص التعليم وجعلم حالا   -
 .اةتسايد هلاا النمط مس التعليم اتامع ، واتستجابة للسلحت اتجتماا 

مبةا يتناسةحت ومدراتةم، ويتماشةث مةع   ة اد اجملتمةعأل ض ت ل ة التعليم وجعلم يف متناول كةل  ة د مةس  -
 .ستعداداتما

 .ا  اد اجملتمع ياتس ام يف ر ع اةاتوي الثالايف والعلم  واتجتماا  لد -

الةةث تالليةةل ال ةة و  ال  ديةةة بةةةو  ممةةا ياةةااد. العمةةل الةةث تةةو ا مصةةادر تعليميةةة متنواةةة ومتعةةددة -
 .وتالنيا  تعليم متنواة ومت االة اةتعلمو ودام اةسساا  التعليمية والتدرياية بوساألط

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=7801 
 :ن س أب ساك  من ا، للتعلم اتل رتوة جممواة مس ال واألد الرتبوية  :ال واألد الرتبوية للتعلم انل رتوة

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=7801
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 :زيااة فرص االتصال والتواصل -3-1-1

لة ل سة ولة اتتصةال  وذلب مةس  وبو السلتة واتامعة، زيادة ىلم اسية اتتصال بو السلتة  يما بين م
، ارأو  ة ف احلةو ، ما بةو وةاه ايلة اف يف اةدة اتاوةا  وذلةب اةع جمةالري النالةاي، أو العيةد انل ةرتوة

 .والت اال مع اةوا يع اةس وحة وي ي التاحثوب أب واه ايشيا  تسيد وني س الس   الث اةشاركة
 :البوجاا  النظر املختلف  للط  ي يف تنم  املسائم  -3-1-2

اةنتديا  ال ورية مثةل جمةالري النالةاي و ة ف احلةوار   ة  تتةيا   صةا  لتتةادل وج ةا  النرة  يف اةوا ةيع 
  ص اتست ادة مس اآلرا  واةالرتحا  اةس وحة ودجم ا مع اآلرا  اتاصة بالسالةحت ممةا مس اةس وحة مما يسيد 

 را  مويةةة وسةديدة وذلةب مةةس لة ل مةةا وتت ةوب انةةده مع  ةة و ،ياةااد يف ت ةويس أسةةات متةو انةةد اةةتعلم 
 . اكتاتم مس معارف وم ارا  اس ل يق   ف احلوار 

 :اإلحساس باملساواة -1-3 -3

مبةا أب أدوا  اتتصةال تتةةيا ل ةل لالةةحت   صةة اندت  ب أيةةم يف أ  ومة  ودوب حةة ج، ل  ةا  لالااةةا  
النةول مةةس التعلةةيم يتةيا ال  صةةة كاملةةة يسةةتا  اةدة، ل ةةس وةةاا   الةدرت التالليديةةة الةمي ني مةةم مةةس وةاا اةيةةسة

للسالةةحت يب ب م اسةةم ىلرسةةال رأيةةم وصةةوتم مةةس لةة ل أدوا  اتتصةةال اةتاحةةة مةةس ب يةةد ىلل ةةرتوة أوجمةةالري 
 .  ف احلوار النالاي أو

 :ساول  الوصول إىل املعلم -3-1-4

ومة  وذلةب لةارج  أتا  الةتعلم انل ةرتوة سة ولة كتةاة يف احلصةول الةث اةعلةم والوصةول ىلليةم يف أسة ل
يب اةتدر  أصتا مبالدوره أب ي سل است ااراتم للمعلم مس ل ل العيد انل رتوة، ، أوما  العمل ال سية

وت ةوب أكثة   األةدة للةايس   .وواه اةيةسة م يةدة وم ألمةة للمعلةم أكثة  بةدت  مةس أب يرةل ماليةدا  الةث م تتةم
 اةةةةار يف أ  ومةةةة  ت  تمةةةةل انةةةةد وجةةةةود است أو، تتعةةةةارت سةةةةااا  امل ةةةةم مةةةةع اتةةةةدول الةةةةسم  للمعلةةةةم

 . التثجيل
 :إةكاني  حتوير طريدق  التمريو -3-1-5

ومةن م ، تناسةتم الس يالةة اة أليةة  مس اةم س تلال  اةادة العلمية بالس يالة المي تناسحت السالحت  مةن م مةس
التعلم انل ةةةةرتوة  ةةةة، مةةةةس تناسةةةةتم الس يالةةةةة اةاةةةةمواة أو اةالةةةة و ة، وبعضةةةة م تتناسةةةةحت معةةةةم الس يالةةةةة العمليةةةةة

ومصادره تتيا ىلم اسية تستيق اةصادر بس األق  تل ة واديدة تاما بالتحوي  و الا  للس يالة اي ضل بالناتة 
 . متدر لل

 : م ومة مخترط أسال ي التير ي- 3-1-6
و الةةةتعلم انل ةةةرتوة يتةةةيا للمةةةتعلم أب ي كةةةس الةةةث اي  ةةةار اة مةةةة يف أ نةةةا  كتابتةةةم وتميعةةةم للمحا ةةة ة أ

وكةالب يتةيا للسة   الةايس يعةاسوب مةس صةةعوبة الرتكيةس وتنرةيم اة ةام اتسةت ادة مةس اةةادة وذلةةب ، الةدرت
 . ييا ت وب م تتة ومناالة بصورة س لة وجيدة والعناص  اة مة  ي ا حمددة 
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 : املساعمة اإلضافي  على التكرار -3-1-7

عمليةةةة   ةةةست  الةةةايس يالومةةةوب بةةةالتعلم اةةةس ل يةةةق ة الةوةةاه ميةةةسة ىل ةةةا ية بالناةةةتة للةةةايس يتعلمةةةوب بالس يالةةة
ىلذا أرادوا أب يعةةةةعوا اةةةةس أ  ةةةةاروم  ةةةة يم يضةةةةعويا يف مجةةةةل معينةةةةة ممةةةةا يعةةةة  أيةةةةم أاةةةةادوا ت ةةةة ار  ،التةةةةدريحت

 . وواا ما ي علم الس   اندما ياتعدوب تمتحاب معو   اةعلوما  المي تدربوا الي ا
 : املعرف ري  يف الوصول إىل ةصاار االستمرا -3-1-8

واه اةيسة تعل السالحت يف حالة استال ار ذلب أب ب م اسم احلصول الث اةعلومة الةمي ي يةدوا يف الومة  
  .راحة السالحت وادم ىلصابتم بالضج يسد  ىل    مما،    ي تتط بثوما   تا وىل    اة تتة، الا  يناستم

 :يم تطور الطالبساول  وتعما طرائق تدقو -3-1-9

التالةو  ال ةةور  ىلاسةا  اةعلةم ل مةةا  متنواةة لتنةةا  وتوزيةع وتصةني  اةعلومةةا  بصةورة سةة يعة  و ة   أدوا 
 . وس لة للتالو 

 : االستفااة الدقصو  ةن الزةن -3-1-11

 السالةحت لديةم ىلم اسيةة الوصةول ال ةور  ، ىلب توا   انص  الةسمس م يةد ووةام جةدا  للسة  و اةعلةم واةةتعلم
ب احملدد وبالتام ت توجد حاجة للاوا  مس التي  ىل  مااا  الدرت أو اة تتةة للمعلومة يف اة اب والسما

وكالب اةعلم ب م اسم تو ا ومتم يب ب م اسم ، أو م تحت ايستاذ وواا يسد  ىل  ح ت الوم  مس الضيال
 . ىلرسال ما  تاجم السالحت اع لط اتتصال ال ور  

 :ةيزا  التعلم االلكرتوني وعناصره -4

 :يف اةتعلم انل رتوة التعلم ياااد :ةيزاته -4-1
م اسيةة احلصةول الي ةا ىلاةتعلمةو باةعلومةا  و  توا   واا النول مس التعلم يف كل م اب وزمةاب لتسويةد -

وت  اروةةا دوب ملةةل أو تعةةحت، مةةع سةة ولة التةةدلل يف اةةةادة العلميةةة  يف السمةةاب واة ةةاب اة  ةةوبو مةةس مةةتل م
 .ولسيا

 .جور الدراسية العاليةاي وتالليل  ر ع العاألد الث اتستثمار بتالليل كل ة التعليم -

لة يس وسة ولة الااي والت اال مع اةتعلمو اآل كا  احلواجس الن اية بو اةعلم واةتعلم وتعسيس التعلم  -
 .تتادل اةعلوما   يما بين م

اةالولةة  الدراسية اة  وبةة بالناةتة لةم وحمالالةا   وادشتال حاجا  ولصاألص اةتعلم اتاصة يف التيار اةىل -
 .ليمىلحنتم ومنيل   الش   الا  حنس متداوب ول موب يف: الرتبوية

 .   تا  سار  يما يتعلمم السالحتىل است دام الوساألط اةتعددة يف ش   النصوص العلمية مما يسد  -

 .اةتنواة اتلتتارا  زالة اة اوف مسىلالتعليم التلالاأل  واةتاش  للمتعلم و  -

 .اةتعلمو  يما يتعلموسم استالا  اةعلوما  مس اةصادر متاش ة وت ويس الثالة لدي -
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=27667 
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 :اآلتي ةن اإللكرتوني التعلم يتكون :عناصره -4-2

 .التعليمية العملية أل اف بو النشط االالت  - .التحدي  وماتم ة حديثة تعليمية مواد -
 .اةتنواة بر و  م اةتعلمو لتناسحت متعددة أوما  يف توا  وا - .الس يالة واه تالتل -
 .التسورا  نليم ما و ق التسوي  احتمالية - .للمتعلمو است دام ا املية تا يل -
 .سياآلل   ا لع  مس اتست ادة يتاف ح  ايل اف كا ة مس والتعاوب شرتاوان

 :وةدقوةاته خصائص التعلم االلكرتوني -5

مو ومةة  الةث الة  م مةس احلاليالةة الالاأللةة بعةدم وجةود ل يسةة :ا وةد  التطدور وايناةيتده    -5-1
و ةاة مةس ماةاة تسةور  ب سةتلمري وسةتعلم دروسةا  أسنةا ساةتسيع أت ىل، يرت مل يةتم اسةت مال اكتشةا  ا بعةد

اةةع احلاسةو  الةةا    ىلدلالةةم ا  ال   ةةة    التةةد  كاسةة  معاتةة التياسةةا   ة، ل ةةرتوة اةتاةةارل الةتعلم ان
الاةةتعينيا  وأواألةةل الثماسينيةةا  ا  م حلةةة جديةةدة تاةةتسيع  ي ةةا  مةة اص اةدجمةةة يف أوالةة مةةع اي، الصةة ية 

ة الشةت    اص ىلمث استالل التعلم اتل رتوة  ،صوا ول ومعاتة الصور وايااةتعددة تد حواسيحت الوساألط
وبةةة ام   واليةةةوم تسةةة   اتامعةةةا  ات رتا ةةةية تعليمةةةا  ، دالةةةل ال   ةةةة الصةةة ية ( اتسرتسةةة )العن توتيةةةة العاةيةةةة 

 . تمابداي  ق ت يسال يفيوالس  ، ل رتوسية  ا ماتومةىل
 وشةاردا   وي ةوب  األتةا   ،جباةمم يف الةتعلم التالليةد  مةد  ضة  السالةحت :املشارك  والتفاعلي  -5-2
يف اةنامشا  وأدا   وحا  ا    اا    ب ي وب مشاركا  أت ىل التعلم اتل رتوة ت ن س للسالحت بينما يف ،باونم

  ض   اس ش ا ، وحة يف ال   ة الص ية ات رتا يةاتست اارا  والتاالت  اةس   جابة اسوان، الواجتا  

واجمل   وايمياث  الث ال تحتوالتاجيل يف اةااما  اتل رتوسية واحلصول  ،ال تحت واةال را  اتل رتوسية
 .متل السالحت مس اة تتا  اتل رتوسية ات رتا ية  تاج ا   االية تشاركية مس

و درسةوسعة  بات رتا ةية أب اتامعةة مبةا  ي ةا مةس حجة ا  دراسةية وم تتةا  وم:اإلفرتاضي  -5-3
حية  ن ةس ، (اتسرتسة )وتيةة  ةا ملمةوت الةث الشةت ة العن ت حالياليةا   وم شديس وىلداريو يش لوب وجةودا  

وكندا  اتامعة يف الوتيا  اةتحدة اتم ي ية أو اسرتاليا و ي ا ل   مس العامل الع يب ب ت وب اةدرسة أوأ
 أو حما ةة ة أو حةةوار ودول شةة    سةةيا تمع ةةم    ةةة صةة ية ا رتا ةةية واحةةدة يشةةاودوب ت بةةة  عيةةة معينةةة

 واة اب  ة متح ريس مس ميود السمابيشاركوب  يم بصورة متاش ة أو  ا متاش
http://www.alriyadh.com/2007/10/12/article286207.html 

 :ةدقوةا  التعلم االلكرتوني -6

الم ضااحة ياا  يتبنااى الباحااث ما مااال الااتيري األ تف  اا   يااق  ماا يب  اااي لرااتيري األ تف  اا    
 :الش ف امر 
 

http://www.alriyadh.com/2007/10/12/article286207.html
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مقومات أساسية للتعلم اإللكترونيمقومات أساسية للتعلم اإللكتروني

بدر الهدى خان للتعلم اإللكتروني . نموذج د
 (الموسويترجمة الدكتور علي بن شرف )

 
 : ي ما ير  الم   ال الت  رنتم  ل ف ما م من هذه الما مال 

مقومات أساسية للتعلم اإللكترونيمقومات أساسية للتعلم اإللكتروني

بدر الهدى خان للتعلم اإللكتروني . تفصيل لنموذج د
 (الموسويترجمة الدكتور علي بن شرف )

  www.egnatcom.org.eg                       (سعيد بس حممد ،العمود : اةصدر)
ييض المش  ل  التحريال الاائمة ي  راب ق  ظام الاتيري األ تف  ا   التحااق مان ج دراه يا  

 :يتفاض ة ال  ويةالاامية اأ
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 :املشكال  الدقائم  يف تطبيق نظام التعلم االلكرتوني -7

احللةول اةناسةتة للمشةاكل والعالتةا  الةمي تواجةم وةاا النةول احلةدي  مةس  الاع  اةاتم  تجياد -7-1
ومناو  التعلم  وتو ا مجيع متسلتاتم واحتياجاتم مس تالنيا  ووساألل اتصال وأدوا  تعليمية متسورة التعليم

 .ةالعاةي انل رتوة المي يتم بث ا اع شت ة اةعلوما 
 مةور الصةعتة الةمي يواج  ةاجةودة التعلةيم اةالةدم اةع الةتعلم اتل ةرتوة تعةد مةس اي مشة لة ب  ىل -7-2

مويةةة مةةس متةةل مسساةةا     اتضةةول ةعةةاياىل، اذ نيتةةاج بةة ام  الةةتعلم اتل ةةرتوة الةةتعلم اتل ةةرتوة حاليةةا  
. ونشي ا مةع التسةورا  والت ةاا  اةاةتالتلية ثكد مس مدي مدرهتا الث تلتية احتياجا  اجملتمعالتعليم، والت

بعاجمةم والتاة ي   اةالدمةة هلةم، يتالةث  اتل رتوة اتاه اةتعلمو اةلتحالةو للم وسة المي يتدي ا التعلم وسر ا  
 .ة سوايةلضال واه العام  للتالو  اةاتم  ح  تصتا ذا  جودىلالض ور   مس

يف التعلةةةيم اةةةس ل يةةةق  الةةةتعلم اتل ةةةرتوة اسةةةتحداث تعليمةةة  معاصةةة  ووسةةةيلة  عالةةةة ب  أمبةةةا  -7-3
  معةةةايا مدروسةةةة ىلسةةةم مل يصةةةل  احلديثةةةة،   اتست شةةةا ا  التالنيةةةة اةعلوماتيةةةة واتتصةةةات  اتل رتوسيةةةة

متسةةورة  أمنالةم ب  أوة، كمةا التعليميةة تسةت دام الةةتعلم اتل ةرت  واسةرتاتيجيا  وا ةحة مةس متةل اةسساةةا 
 اتل رتوسية  ليري وناو منوذج وا ا  تتسور  ي ا الت نولوجيا واتتصات  اةعلوماتية ومت اة بالا اة المي

ومجيةةع العةةاملو يف سةةلب  حلدا تةةم، وكةةالب تتةةايس رليةةة اةتعلمةةو واةعلمةةو اةعةةامل للةةتعلم اتل ةةرتوة سرةة ا  
  .اديدة يف واا اجملالاألق و للق ا ىل  أديل رتوة التعلم ان أسرمة التعليم  يما يتعلق باست دام

 ارة ال  م مس توا   انص  ان  ارتم اع التعلم اتل رتوة الثىلمش لة جا  اةتعلم و  ب  أكما  -7-4
 تحتواأل ا الث الصو  والصةورة اةتح كةة، تتالةث مضةية تةسر  يف مال را  التعلم اتل رتوة وأساليتم اتديدة

اةعلةةم الةةا   أمةةام سةةم يتالةةث  ةةعي ا    ةةارة اةةةتعلم  ىلحةةاول اةالةة ر اتل ةةرتوة  سرةةم الةةتعلم اتل ةةرتوة  م مةةا
التعلةةيم و ةةق  الوسةةاألل والت نولوجيةةا والت ااةةل اةتواصةةل مةةع اةةةتعلم يف الصةة  الدراسةة  يف أسةةوال ياةةت دم

 . اةناو  الدراسية اةتسورة
انسرتسةة  ي ةة ات الةةتعلم  باسةةت داماةدرسةةو الةةايس يالومةةوب الالضةةية ايكثةة  أمهيةةة وةة  تعلةةيم  -7-5

سةت دام وةاه ايداة بال االيةة اسةتساات م باانل رتوة وىلدارة التعليم مس ل ل وةاه الشةت ة حية  ي ةوب 
اةسلوبة مبا يف ذلب الالةدرة الةث ىلجة ا  التحةوث بواسةست ا واحلة ص الةث التمييةس بةو مةا وةو صةا  ومةا وةو 

 .ما  اةو ومة واتالئة وكالب بو اةعلوما  الالدنة واحلديثةلا  مس اةعلو 
اةدرسةةو والرتبةةويو الةةايس يتمتعةةوب  ىل  بات تالةةارالعالتةةة ايكثةة  أمهيةةة بالناةةتة للةةتعلم انل ةةرتوة تتمثةةل و 

 الةةا  و سةةت دام انسرتسةة  ب  ةةا ة وتسةةوي  م ةةاراهتم الرتبويةةة واتمتحاسيةةة والتالونيةةة تبالةةدر كةةاف مةةس التةةدريحت 
    .لالب
ايماسةةةةة ايكادنيةةةةة ذلةةةب يب شةةةةت ة انسرتسةةةة  ت ةةةةتت بةةةةالتحوث وايورا   أيضةةةا  ونةةةةاو مضةةةةية -7-6

ووةة  بثاةةداد ت حةةدود هلةةا وتشةة ل ساةةتة كتةةاة مةةس اةةةواد اةنشةةورة الةةث الشةةت ة " للناةةو واللصةةق"اتةةاوسة 
 http://www.mohe.gov.om/NewElearning.asp ،( 0222باي )بثس وا 

http://www.mohe.gov.om/NewElearning.asp
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والةةةث وةةةاا ايسةةةات ياةةةتسيع السةةة   ال ةةة  وىلستحةةةال ميةةةو  م مةةةس انسرتسةةة  مييةةة  تتةةةدو سةةةليمة مةةةس 
ىلذا  العالتةة ونةا وة  اةعلومةا  والتحةوث واسةعة . الناحية ايكادنية ناما  كث  مي  يتم ىلاةداده ب ةل أماسةة 

 .س    بدت  مس بال ات د وىلكتاا  اةع  ة" م ذا  "ن س أب توا   للس    انستشار الث انسرتس  والمي
ىلذ مس الاااجة مب اب أب يرس ، مس جاسحت اجملتمع ادم اتمتنال أحياسا  يف  التاليةتتمثل العالتة  -7-7

 ي اةةة   بةةثب انسرتسةةة  وىلكتاةةا  اةع  ةةةة ال رتوسيةةا  سةةةوف تةةداب الالتةةول مثةةةل أ  وسةةاألل  نيةةةة جديةةدة ألةةة
 . ال ثا مس النات تنتا م ال ثا مس الش وو اندما تالرتب انسرتس  بالعملية التعليمية 

حيةة  أسةم ت وجةةود ةةا يعةة ف ، ان تالةار ىل  ايمةةس وتةدل   اهلةةواة واةةولعو بشةة تة انسرتسة  -7-8
ل ي وايم  كلم بايمس يف اامل انسرتس  لاتحت بايط ووو أب أ  ش   يتم م لم ن س  تحم بس يالة أو بث

 زوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اب )  يتعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق مبالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدار مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا خيصصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم اهلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  نلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتا  اةوامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع
2002http://www.mohe.gov.om/NewElearning. asp  مضية مساجة  دولالب   ب ايمس يف انسرتس  يع. 

ة الةث نيةلتعلم اتل رتوة وو للق بيئة تعليمية ال رتوسيةة متمس أكع نيديا  تستيق سرام ا ىلب -7-9
 ضةة   اةةس ذلةةب  ةة ب تسةةوي  رليةةة لتةةدريحت اةتعلمةةو .  الا ةةة واسةةعة وسرةة ة شةةاملة ة  ةةوم الةةتعلم اتل ةةرتوة

  .ا  موي ا  واةعلمو ومجيع العاملو يف سلب التعليم الث است دام أسرمة التعلم اتل رتوة نثل ااألال
التحةةديا  ايلةة ي وةةو العمةةل الةةث شةةد استتةةاه اةتعلمةةو وماةةاادهتم الةةث الرتكيةةس مةةس مةةس  -7-11

التثكيةد الةث ىلبة از . ل ل ىلل ل اةتعلمو الث دور اةدرت وش   واا الةدور يف امليةة الةتعلم اتل ةرتوة
 / الر ةةا  :يف ،Browning, 2002) .دور اةعلمةةو يف ت عيةةل الةةتعلم اتل ةةرتوة واةةدم هتمةةي  أدواروةةم

 .(ال  يا
اجلاةعد    للتحدقق ةن  جدواة الدتعلم االلكرتوندي يف     الدقائم  تحميا بعض ال -8

 :االفرتاضي  السوري 

ب  ل التعلم أليري بالض ورة  ىلذ ،ادم مسابالة ل األق التدريري احلالية وم  وم التعلم اتل رتوة -8-1
ب يالةةوم الةتعلم اتل ةرتوة مباةةاادة أس بةل مةس اةم ة اتل ةرتوة حمةل التعلةيم التالليةةد  والصة وف التالليديةة

 .احتياجا  اةتعلمو وح  احملتوي الدراس  التعليم التالليد  يف تلتية

الةةمي  ايمهيةةةاتل ةةرتوة، والةةث الةة  م مةةس  ستةةاج اةةةواد التعليميةةة الةةمي تالةةدم اةةع الةةتعلمىلصةةعوبة  -8-2
تدرياةية متنيةة الةث اةةن    يةا تتالةث مةوادا  أت ىلالتعلم اتل ةرتوة  سولي ا للوساألط اةتعددة المي تات دم اع

 االةةة  ب يةةو   بيئةةة تعليميةةةأياةةتسيع احملتةةوي الدراسةة  الةةا  يعةة ت اةةع الةةتعلم اتل ةةرتوة  الدراسةة ، وت
تعليميةةة جامةةدة ورمبةةا  ةةا  مةةا ت ةةوب مةةوادا   ب يثةةا اوتمةةام اةتعلمةةو و التةةا  أ يضةةا  أللمتعلمةةو وت ياةةتسيع 

 .مناستة للمتعلمو

 . ثا مس اةشاكل المي تعرتت امل التعلم اتل رتوةالمس  ما زال  التنية التحتية تعاة -8-3

الةةعام  التعليميةةة  مأ يج ةةسةا كةةاب يفأالت يةةا الاةة يع احلاصةةل يف ت نولوجيةةا اةعلومةةا  سةةوا   -8-4
سساةا  التعليميةة وذلةب اةعلومةا  مشة لة للعةاملو يف اة وبالتام خيلق الت يا الا يع يف جمةال ت نولوجيةا

http://www.mohe.gov.om/NewElearning.asp
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وبالتام  .متابعة واا الت يا الا يع مس ل ل تسوي  اةناو  التعليمية التس   مدرهتم الث  مس ل ل ادم
اتل ةرتوة  بةو التسةور احلةادث يف جمةال ت نولوجيةا اةعلومةا  الةمي ياةت دم ا الةتعلم مة  تنا مةا  اي يتسلةحت

 .والتسور يف جمال اةناو  التعليمية

ذ ت ىلالعةاملو يف اةسساةا  التعليميةة  ت ل ة التعلم اتل رتوة وتعةد وةاه مشة لة كتةاة تةسر  -8-5
 اتتصةات  والةعام  التعليميةة تسةت دام الةتعلم اتل ةةرتوة ياةتسيعوب تةو ا اةةال الة زم لشة ا  ت نولوجيةا

 .اندما ت وب ب ل ة االية

 م مةا   تعد اتاوةا  اةعلمةو اةام    ىلذلتعلم اتل رتوة دور اةعلمو واتاواهتم حنو است دام ا -8-6
وال ا يةةة لتوظيةة  الةةتعلم  ت يتةةوا   لةةدي اةعلمةةو اة ةةارا  ال زمةةةو يف جنةةا  الةةتعلم اتل ةةرتوة يف التعلةةيم، 

 اةعلمةو  ةا اةةسولو يف اسةت دام ت نولوجيةا التعلةيم العديةد مةس  سةم ت ي  ةحتأاتل رتوة يف التعليم، كما 
مبصةاحتة  مكةاب مب ة ده أأاةعلمةو  ةا اةةسولو مةع الةتعلم اتل ةرتوة سةوا   ومس الصعحت تعامل. واتتصال
 http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=27667.التالليد  التعليم
 :مياي ف  ااح التيري األ تف     يق  ج ة  ظف الاامية اأيتفاض ة ال  وية -9

من ةا متسلتةا  تالنيةة، مثةل بنيةة  ل   ينجا التعلم انل رتوة   سةم  تةاج ا  متسلتةا  وشة وط  ة ورية
 LMS وب جميةا  لاصةة مثةل ب جميةا  ىلدارة التعلةيم نيتيةة ت نولوجيةة، وسةعة سسةا  االيةة، ولةادم مةو 

وأسرمةة وىلدارة اصة ية، ومتسلتةا  بشة ية مةس لةعا  يتح مةوب ب ةةل  مةس أبنيةةو وبعضة ا تنريمة  وىلدار ، 
 .للمحا  يس وللسلتة اةشمولو بالنرام النرام، وتدريحت لاص

وداةم امليةة  اسةتعمال الةتعلم انل ةرتوة جةا  لتحاةو ت بةة تعلةم السالةحت وتعسيةس أدا  اندارة أبكمةا 
اةتعلمو مبا  الق أوداف وحدة النواية  م، ولت يئة بيئة دراسية م سة وس لة ت كس الث حاجا التعليم والتعل

أوةداف من ةا انشة اف الةث كةل سشةالا  الةتعلم اتل ةرتوة،   تو  الث LMS واتودة باتامعة،  نرام
 Course انل رتوسية ا موىلدارة مومع التعلم اتل رتوة التابع للجامعة، وانش اف الث املية تسوي  اةاا

انل ةةرتوة، وىلجنةةاز  م انل ةةرتوة، وميةةادة أ  سشةةالا  للةةتعلملوتةةدريحت مةةوظ   اتامعةةة الةةث مضةةايا الةةتع
وتوصيا  خبصوص ليارا  وأساليحت التعلم  دراسا  وأمياث حول مضايا التعلم انل رتوة وتالد  سصاألا

 .انل رتوة
امع  انل ةرتوة، مةد أصةتحا ظةاو ة أكادنيةة متسةورة نيةس  ةا ويف احلاليالة ىلب التعلم اس بعةد والةتعلم اتة

واا العص ، وذلب لتسور احلياة وتعالدوا ستيجة الت اا  الت نولوجية اهلاأللةة، واتستالةال الاة يع مةس ايمنةاط 
د ولةاا  الة. التالليدية للتعلم حنو أمناط تعليمية جديدة تلر ر تا  اةتعلمو ونيالق لموحاهتم بصورة ميا ة ة

أصتا التعليم اة تو  والتعلم مس بعد والتعلم انل رتوة اةع انسرتسة  يف رأ  ُجةل التةاحثو الرتبةويو أكثة  
مةةس جمةة د وسةةيلة للةةتعلم،   ةةو يف احلاليالةةة منرومةةة مت املةةة ومتشةةعتة ت ن ةةس مياسةة ا و ةةق معةةايا ايسرمةةة 

 . وجت اوىلمنا لم معايا لاصة يالو م مب ،التالليدية للتعليم اتامع 

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=27667
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وكالب ات ةق الرتبويةوب يف التعلةيم اتةامع  بةثب الةتعلم اةس بعةد، والةتعلم انل ةرتوة ماةثلة ت بويةة م مةة 
اةعلومةا  احلديثةة،  يف حياتنا اةعاص ة، يسم يعس  الالدرة لس   العلم ال ا تو بالتح  والتالص ، وىلجيةاد

وو  يف الوم  س اةم وسةيلة م مةة لتاة يل التعلةيم يب شت ة انسرتس  للق   صا  معلوماتية  ا ماتومة، 
اةاةةتم  واةتواصةةل ل ةةل مةةس يسمةةا يف مسيةةد مةةس الةةتعلم وت ةةويس اة ةةاويم العلميةةة اةعاصةة ة وصةةالل اتةةعا  

 .والتالدم العلم  واترتالا  الوظي   يف احلياة اة نية
اضدي   اجلاةعد  االفرت اجلدواة النوعيد  يف الدتعلم االلكرتوندي كمدا تتبنائدا        -11

 :السوري 

كمةةا ن ةةس تع ي  ةةا بثيةةا امليةةة ،  ن ةةس ااتتةةار اتةةودة الةةث أيةةا معيةةار نيةةس وكمةةال جيةةحت نياليالةةم ومياسةةم
وتتتةةف متةةادي  ، مت املةةة و ةةا مابلةةة للتجسألةةة، ووةة  ماةةسولية اتميةةع مةةس أالةةث اهلةة م اندار  حةة  أسةة لم

وت جةةا السامةةا  ، مةةاا  التعةةاوة اةناةةقجديةةدة نيةة  مرلةةة ات ةةود اةتضةةا  ة للجميةةع لرتسةةيو العمةةل ات
 (.9111الشام ، )واست  هلا أحاس است  ل ، وانم اسا  والالدرا  اةوجودة

واةنا اةةة احلةةادة والت ا ةة  والتاةةابق بةةو اةسساةةا  ، ويف ظةةل النرةةام العةةاة  اتديةةد والثةةورة اةعلوماتيةةة
م العةةام الةةمي ااتعهتةةا اةسساةةا  التعليميةةة وسةةيلة توج ةة  ايسرةةار ىل  متةةدأ  ةةماب جةةودة التعلةةي، التعليميةةة

 عالة مس أجل ىلحداث ت ةاا  جاريةة يف  لاة ة وأسةلو  العمةل  ي ةا مةس أجةل ماةتوي أالةث مةس اتةودة 
(Adam et al, 2001.) 

   ي ي ير  رحرير ليناصف  ةضايا الا د 

تعضاصرتعل يتة

. يتةتعلخت ةتعل قت ةتت-
.تسهيلةتعليصيلتإلىتعلخت ةت-
.علتعع ةتعلبيئةت-
.تتعللالقالتعإلضساضيةتعإلي ابية-
.ت يتةتعلتيظيف-
.تضظادتجاعلتلل ساءلةت-

تقااياتعل يتة
علترفيزتعلىتتحسينتضيعيةتت-

علتلليدتتتل يعفبةتعلتيسعتعلف يت
.عل تحقق

تعرتباطتعلضظادتعلتربييتبسيقت-
.تعلل لتيعحتيا اته

علتلليدتيعلتللدتيسيلةتلت فينت-
.علطلبةتجيتعصرتتتعتلليل ة

 للي التلتيظيفتتفضيلي ياتع-
.بفاعليةتتيتعاتصاال

.تتحقيقتعستتع ةتبرع جتعلتطييرت-

 
http://www.ous.edu.sd/html/about_us.htm  

 :اجلاةع  االفرتاضي  السوري التعلم االلكرتوني يف  آفاق تطوير -11

 :اتامعة ات رتا ية الاورية لتحاليق جممواة مس ال لي التسوي ية يف التعلم اتل رتوة مس ل لتاعث 

 ارليةو  الةتعلم اتل ةرتوة مشةرتو ة  ةومتع ية   لةدي اةعنيةو ي ةوبثب بة :املشدرتك   االرؤي -11-1
 .التعلم انل رتوة  توظي وكي ية  ع  ة دوا عةمشرتكة 

http://www.ous.edu.sd/html/about_us.htm
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الةةدام ىل  و  ةوال عالة ةالالوية ةاةاةاسد الاةيا  ىل يف وةاا  ا ةتةادر نيتةاج ا :الدقيداا  معم الد  -11-2
  اة تل ة، ل   يتحالق النجا  اهليئا  احل ومية مسالاياس  
تتضةمس وةاه و  :املناسدب  ةكانامدا بني  التحتيد  يف  وضع التكنولوجيا واليتم أن  -11-3

 .احلاسو   واستشارانسرتس  وا ت النسا  الرتدد  اةناسحت و تتصات  ا روابط االت نولوجي
ومعت ةةةا مةةةع شةةة كا  اتصةةةال يف  اتامعةةةة ات رتا ةةةية الاةةةورية لةةةالب مةةةس لةة ل العالةةةود الةةةميومةةد بةةةادر  

 -مدرسةو)الا يع ل ا ة منتار اتامعةة ات رتا ةية الاةورية  وتتضمس اتشرتاو بالشت ة العن توتية، سوريا
 .بثسعار   ضة ن ن م مس است دام اتسرتس  الا يع بصورة م توحة( موظ و  -ل  

حمتةوي الةتعلم اتل ةرتوة  يةتم تةو اأب  (:احملتو  إنشاءأو قابلي  )احملتو   توفري -11-4
 .للجميع متاحا  الل ا  المي ستجعلم بع و تل  اةاتويا  و نماذج و تل  اةوا يالاةناسحت يف  تل  

 وأربةةا  العمةةلواةعلمةةو  وايوةةلالسلتةةة ) اةعنيةةوالةةتعلم اتل ةةرتوة مةةس متةةل  متةةول واحتةةوا  -11-5
 الدوليو اةعنيو ض   اس 
 :اعم البي   التنظيمي  ومحاي  األنظم  الدقانوني  لعمليا  التعلم االلكرتوندي  -11-6

بواسةسة الةتعلم اتل ةرتوة مةس متةل  العلمية المي يتم احلصةول الي ةاو  والدرجا  اناةمس واا ااتماد يتضو 
 ،ياسةو)  انسرتسة  الا  يتم تسوي ه وتوظي م الةثال ال     اة محاية رأت،  ض   اس وزارة التعليم العام

  (ليم العامالتع مسال ايردب يف يةتنا الاةنتدي الول  : ام  ،ات ا  /مصس ث

تعليمية بةنمط متسةور وأسةاليحت متالدمةة وياةت دم  يةم وسةاألط    صا   التعلم اتل رتوة تو ا -11-7
العصة ية مةس وسةاألل اتتصةال اة ألة  والاةمع  وبيئةا  الةعام  التعاوسيةة ومنةاو   متعددة تعتمد الث التالنيةة

التالنيةةة  يتناسةةحت مةةع لتيعةةة العوامةةلاصةة ية ىلل رتوسيةةة مصةةممة الةةث أسةةات احملتةةوي النةةوا  مبةةا  تعليميةةة
تالد  اةةادة العلميةة مبةا يتناسةحت  واتجتمااية ومعايا   دراست ا بصورة دميالة و ليا  ذا  ك ا ة االية يف

لعا  متنواة ومدرة الةث الةتح م واةمارسةة  الث مع م وساتم حي  ياتسيع السالحت مس ل لم احلصول
 .ايدا  والتسور اةاتم  ونياوالعملية اةتنية الث التعلم الااي 

كعسةام  تعليمة  ىل   ات ا  ال سيةة وااتمةادهكا ة مس   الاع  ل ارتاف بالتعلم اتل رتوة -11-8
 .اجملتمع اة اسة العلمية يف  جييمجاسحت التعليم التالليد  ويضمس ت

ومجيةةةع  وةالةةةتعلم اتل ةةةرت  و ةةةع لسةةةط اسةةةرتاتيجية وأسةةةري الميةةةة ودراسةةةة كا ةةةة احتياجةةةا  -11-9
تواجةم  تاةاوم يف ساللةة سوايةة هلةاا النةول مةس التعلةيم كمةا جيةحت معاتةة كةل العالتةا  الةمي مةد اآلليةا  الةمي

متسلتةا  الةتعلم اتل ةرتوة  التستيق العمل  وكالب تو ا مجيةع اتةدما  انداريةة والةدام ايكةادن  وهتيئةة
شت ة اتسرتس ، كما جيحت الت سيط الاليم يف  ل يق وساألل اتتصال اسوتسيما والتيئة التعليمية اةتسورة 

العلمية اةناسةتة مبةا يتناسةحت مةع احتياجةا  سةو  العمةل وتةثمو  صا اصتلتو ا اتيارا  اةناستة مس ات
مةةس لةة ل  احملتةةوي العلمةة  ال  يةةع والعمةةل الةةث تسةةوي  أسةةلو  تالةةد  اةةةادة العلميةةة اةنةاو  الدراسةةية ذا 
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اذج ةةةةا التعليميةةةة باسةةةةت دام أسةةةةاليحت سالةةةةل التجةةةار  والت ييةةةة  واحملاكةةةةاة واةالارسةةةةة اسةةةتم ار تسةةةةوي  سرةةةةم من
 .اة جعية، واتوتمام بتحاليق من   مت امل يف جودة التعليم العام

 ةةورة الةةتعلم اتل ةةرتوة تاةةما ندارة اةعلومةةا   ب  أذ ىلاةاةةتم  وتسةةوي  اةةةوظ و التةةدريحت  -11-11
 ب  أالتش ية لتسوي   الا ةة تعلةم ذ  ماةتوي اةال  يمةا بةو العةاملو حية   ةواردواةع  ة بثب ت وب م تتسة با

اةاةتالتل ويف التسةوي   التدريحت اتل رتوة نثل ل يالة متالدمة للحصةول الةث ال  ايةا  الوظي يةة للتالةدم يف
 .الوظي  
  الرتبويةةة تنميةةة م ةةارا  الاليةةادة والت سةةيط للةةتعلم انل ةةرتوة وذلةةب بالعمةةل مةةع الاليةةادا -11-11

لدم  ت نولوجيا اةعلوما  واتتصات  كثداة ت يا أساسية يف جمال التعليم والتدريحت، ذلب أب الت سةيط 
 .يااادوا يف املية الاذ الال ارا  الاليمة ورصد مسش ا  التالدم احمل ز ونياليق ايوداف الرتبوية

الارسةةةا  الالياسةةية مةةةع اةسساةةةا   ةة ورة تستيةةةق بةة ام  التاليةةةيم الةةااي لةةةألدا  اةسساةة  واة -11-12
 . العاةية اةتميسة

بصة ة دوريةة كةل سةنتو ك ةرتة زمنيةة ( اتةودة والةتعلم اتل ةرتوة) :التوصي  بعدقم ةلتدقى -11-13
 .مناستة تستع ات لسط وب ام  وتستيالا  اتودة النواية يف التعلم اتل رتوة

 ةةدف رصةةد وتاليةةيم جةةدوي الةةعام  ، ث    ةة ورة التواصةةل مةةع اتةة جيو مةةس لةة ل سةةواد مةة -11-14
 .الب رصد اة ارا  اةسلوبة باو  العملكالتعليمية ومواكتت ا نحتياجا  الاو  و 

يف    ورة اتست ادة مس التجار  والتستيالا  الناجحة لتسوي  ونياةو العمليةا  ال ألياةة -11-15
 .التعلم اتل رتوة

ليحت احلديثةةةةة والنر يةةةةا  العمليةةةةة يف جمةةةةال اتةةةةودة التثكيةةةةد الةةةةث اسةةةةت دام وتستيةةةةق ايسةةةةا -11-16
 .اتدمة التعليمية النواية لتحاو ايدا  ور ع ماتوي جودة
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 املراجع

 :العربي املراجع 

، مع ةةد اندارة العامةةة، امةةاب جملةةة اندار . ىلدارة اتةةودة الشةةاملة(. 9111. )الشةةام ، أمحةةد حممةةد -
 (.67)ايردب 
ورمةة مالدمةة .  ة ورتم وكي يةة اتسةت ادة منةم،الةتعلم اتل ةرتوة (:ب ) .سعاد، ال  ياو   ايس، الر ا  -

 .لالسال التحوث الرتبوية واةناو  بوزارة الرتبية يف دولة ال وي 
تسةةوي  التةةدريري والتعلةةيم يف جامعةةة اةلةةب   ةةد للتةةرتول واةعةةادب : (بةة . )سةةعيد بةةس حممةةد ،العمةةود  -

 ةباست دام التعلم انل رتو 
 التعلةةةيم العةةةام لتنةةةا  مسةةةال ايردب يف يةتنا اةةةلاةنتةةةدي الةةةول  : امةةة  ، اتةةة ا و  مصةةةس ث ،ياسةةةو - 

الت ةو  التنا اة  يف توظية  ت نولوجيةا اةعلومةا  ،   ياليةاايوسط ومشةال ىل الش    يف منسالة امتصاد مع يف
  التعليم العام واتتصات  يف مسال

 http://www.ouon.com/details-5486.html :التلردب اةاتيمنتدي التعليم يف ا -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ouon.com/details-5486.html
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 :املراجع األجنبي 
- Adam S. et. Al (2001), Transnational Education Project : Report and 

Recommendations. Confederation of European Rectors’ Conferences, 
Geneva (Draft Report 18.02.01). 

-http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=2766712-         
 - www.svuonline.org  
- www.egnatcom.org.eg    
-http://www.alriyadh.com/2007/10/12/article286207.html      
- http://www.ous.edu.sd/html/about_us.htm 11- 
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