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  التعميم االلكتروني منهجية جديدة في التعميم الجامعي 
 نموذج جامعة السودان المفتوحة

     
 ريم محمد موسىد.     
 جامعة مصراتة/ كمية الفنون واالعالم   

 
 : مقـدمـة

البدايااااة ا ولااااى لحياااااة ارنسااااان دور بااااارز  اااا  كااااان لظاااااور المعمومااااات  اااا  
التعااارل عماااى الظاااواةر المحيطاااة مااان حولااام ل واصااابحت هاااورة المعموماااات ووساااا ماا 
التكنموجية واقعًا اجتماعيًا عالميًا ل واصبح الحاساب اآلل  ةو المسايطر عماى جمياا  

ماااااات ا عمااااااال ساااااواو كانااااات تربويااااااة او مانياااااة ل كماااااا ان ال ااااابكة العالمياااااة لممعمو 
"ارنترنت" صارت مان مظااةر الحيااة العصارية التا  تلادم المعموماة ل ومان ةناا بارز 

 . دور التعميم ارلكترون  باستخدام الحاسب اآلل 
ونظاارًا  ةميااة التعماايم و وا اادش سااواو ب ااكمم التلمياادي المتعااارل عمياام او ب ااكمم 

نا  باعتباارش  اكل غير التلميادي ل كاان الباد مان تساميط اللاوو عماى التعمايم االلكترو 
جديد ومناجية جديدة    التعميم الجامع  وذلك بسبب زيادة انت ارش ل ويعتبر التعميم 

ناوع مان اناواع التعمايم يركاز عماى اساتخدام  Electronic Education -ارلكترونا 
التلنيات الحديهة    مجال االتصال والحاسب اآلل  رحداث عممية التعمم والتواصال 

معماااام ل ويعتباااار التعماااايم االلكترونااا  ماااان الروا ااااد ا ساسااااية الداعمااااة باااين الطالااااب وال
لمنظوماااة التعمااايم المتكامماااة  ااا  المجتمعاااات العصااارية ل ويااامت  االتجااااش نحاااو التعمااايم 

 . االلكترون  من اةميتم لالستفادة من مزاياش المتنوعة بما يرتل  بالعممية التعميمية
ناجحا لتطبيق نظام التعميم االلكترون  ل  وتعتبر جامعة السودان المفتوحة نموذجا   

حيااث اةتمااات  بتكامااال المعاااارل العممياااة والفنيااة  ااا  مجاااال التعمااايم المفتاااوح والتعمااايم 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

284 

 

االلكترونااا  ل و تعتماااد الجامعاااة  ااا  تنفياااذ برامجااااا الدراساااية عماااى التلنياااات الحديهاااة 
ب المطبوعااة خاصااة المااواد التعميميااة المخزونااة الكترونيااًا ل وت اامل ةااذش المااواد الكتاا

 . والمصممة و ق مواصفات التعميم المفتوح والتعميم عن بعد
وةنالك م كمة ر يساية تحااول الدراساة معالجتااا وةا  : ان ةنالاك لاعل  ا  
الااوع  التكنمااوج  ومحدوديااة مسااتخدم  ال اابكة العالميااة لممعمومااات ل وعاادم اةتمااام 

اساااة ان التعمااايم ارلكترونااا  الدارساااين باساااتخدام التكنموجياااا المتلدماااة ل وا ترلااات الدر 
يااو ر الجاااد ويمكاان ان يمهاال ن اااطًا تفاعميااًا لمتواصاال ماا  ا خاارين ل كمااا  ناام يتاايح 
الخدماااة  كباار عاادد ماان   ااات المجتمااا  لمحصااول عمااى التعميااام  ويعماال عمااى تلمياال 

 . تكمفة التعميم طويل المدى
اساتدعتم اللارورة وتم استخدام المناج التحميم  الوصف  ل وةاذا الماناج      

ريجاد  طار نظري يفسر العالقة بين التعميم الكترونيًا وبين  مكانية حدوث التواصال 
بااين المااتعمم والمعماام ل وايلااًا للااراوة تجربااة جامعااة السااودان المفتوحااة لموقااول عمااى 

 .مدى  اعمية تجربة التعميم االلكترون     السودان
 : ويناقش البحث  هالهة محاور

 . تلنية المعمومات .. مدخل مفاةيم  اواًل : 
   . اةدا م و وا دش ومعوقاتم –هانيًا: التعميم ارلكترون   
 . هالهًا : تجربة جامعة السودان المفتوحة    التعميم االلكترون  

 : تلنية المعمومات .. مدخل مفاةيم  –اواًل 
وتعنا   Techno نيةا تلت كممة تكنموجيا والت  عربت  لى تلنيات من الكممة اليونا

وبااذلك  اامن كممااة  –تعناا  عممااًا او  نااًا او دراسااة  Logy ماااارة او حر ااة ل والكممااة
 . تكنموجيا تعن  عمم الماارات او الفنون
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ويمكااان تعريااال التكنموجياااا بمنااااا عممياااة  ااااممة تلاااوم عماااى تطبياااق ةيكااال مااان العماااوم 
ستخدام موارد ب رية وغير ب رية بمسموب النظم لتحليق اغاراض  والمعر ة المنظمة وا 

 (1)ذات قيمة عممية    المجتم  .
 كمااا يمكاان تعرياال التكنموجيااا بمناااا جاااد  نسااان  مطبااق لمتفكياار  اا   سااتخدام
المااارات والمعموماات والخبارات والعناصار الب ارية وغيار الب ارية المتاحاة  ا  مجااال 
معين وتطبيلاا    اكت ال وسا ل تكنموجية لحل م كالت ارنساان وا  اباع حاجاتام 
وزيادة قدراتم ل ولاا عدة خصا ص :  ا  عمم مستلبل لم اصاولم واةدا ام ونظرياتام 

ر اة ل وةا  عممياة ت امل مادخالت وعممياات ل وة  عمم تطبيل  يساعى لتطبياق المع
ومخرجااااات ل وةاااا  عمميااااة  اااااممة لجمياااا  العممميااااات الخاصااااة بالتصااااميم والتطااااوير 

فاعاال الن ااط المسااتمر بااين واردارة ل وةاا  عمميااة ديناميكيااة بمعنااى اناااا حالااة ماان الت
 .(2).المكونات

دم العمما  ويعتبر عمم المعمومات من العموم المتطورة المتجاددة المساتجيبة لمتلا
الذي ت ادش ميادينام النظرياة والتطبلياة والحلاول العممياة ا خارى المرتبطاة بااا عممياًا 

 (3).منااذ بدايتاام وحتااى اليااوم او عمميااًا ل لااذلك تواجاام عماام المعمومااات م ااكمة التعرياال
ويسعى عمماو المعمومات     نحااو العاالم  لاى ولا  نظرياة  ااممة لعمام المعموماات 

نجاز تعريفم الموحد ل  ااو مان العماوم الحديهاة الن امة والبحاث وبناو قوانينم ال عممية وا 
 ااا  قلاااية تعريفاااام مساااملة طبيعيااااة ال تعياااق تطاااورش  ن م ااااكمة صاااياغة التعريفااااات 

 .(4)   كل العموم خاصاة الحديث مناا م اكمة  ا عة
وقاااد عااارل معااااد جورجياااا عمااام المعموماااات بمنااام العمااام الاااذي يااادرس خاااواص 

اا والعوامل الت  تحكم تد لاا ووسا ل تجايزةا لتيسير ار اادة منااا المعمومات وسموك
نتاااج المعموماات وبهاااا وتجميعاااا   لاى اقصااى حاد ممكاان ل وت اامل ان اطة التجايااز وا 
ختزاناااا وترجيعاااا ل ويعتباار ةااذا التعرياال اساساا   ناام يحاادد مواصاافات  وتنظيماااا وا 

اات خواصاًا وساموكًا ل كماا لام اساسية لعمم المعمومات حيث انم يدرس ظاةرة المعموم
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ارتباطاات وتااداخالت مولاوعية ماا  حلاول عمميااة متعاددة ل ويحااادد ان لمعمام جانبااان 
 .(5) اةما عمم  نظري وآخر عمم  تطبيل احد

يعااارل )تاااوم  ورساااتر( تلنياااة المعموماااات بمنااااا " العمااام الجدياااد لجمااا  وتخااازين 
 يعر ان تلنية المعمومات بمناااا " عمم واساترجاع المعموماات " ل اما )سميث وكامابل( 

معالجااااة المعمومااااات خاصااااة بواسااااطة الحاسااااوب واسااااتخدامم لممساااااعدة  اااا  توصاااايل 
 .(6)فنية واالقتصادية واالجتماعية "المعر ة    الحلول ال

ان ةنالااك اتفاقااًا عامااًا عمااى ان عمااام المعمومااات ةااو  1992وقااد ن اارت دراساااة عااام 
صصات عممية عاديدة البد من معار ة الحادود الفاصمة تخصاص متداخال تتنازعام تخ

  اااااااكالية  اااااا  تعرياااااال عماااااام بينااااااااااا وبااااااين عمااااااام المعموماااااااات ل ويتلااااااح ان ةنالااااااك 
 .(7)ل وتتحاكم    ذلك ارب  عوامل : المعمومات

  حداهة عمم المعمومات ل  لاد سابلت عماوم عديادة عمام المعموماات لام ينجاز تعريفااا
 . الجام  حتى اآلن

  طبيعاااة مولاااوع الدراساااة ل  ااامن ظااااةرة المعموماااات ةااا  المولاااوع ا سااااس لعمااام
المعمومااات ل وةااذا المصااطمح ذو طبيعااة دالليااة مت ياارة و ااديد التنااوع  اا  معانياام 

 . نسبة  لى مواق   ستخدامم وخمفيات مستخدموش
  التاداخل المولااوع  ل حيااث يتصاال عماام المعموماات بعمااوم متعااددة ويسااتعير مناااا

 . اساليباا ويستخدماا    جانبم العمم  والعمم ادواتاا و 
  تنااوع خمفيااات المتخصصااين ل حيااث اسااتلطب عماام المعمومااات لكوناام عماام حااديث

عمماو وباحهين من تخصصات متنوعة مما ارةق المجال بكهير من المصطمحات 
 . والمفاةيم المستعارة من مجاالت  تى ومنبهلة من خمفيات متباينة

ةااااان لتعرياااال تلنيااااة المعمومااااات: االتجاااااش ا ول ةااااو النظاااارة ويتلااااح ان ةنالااااك اتجا
ال ااامولية ل واالتجااااش الهاااان  ةاااو النظاااارة التحميمياااة ل عموماااًا يمكااان اللاااول بااامن تلنياااة 
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ةا  مجموعاة مان المعاارل والخبارات  Informatics Technology – المعموماات
يميااة وارداريااة التاا  والماااارات المتراكمااة والمتاحااة وا دوات والوسااا ل الماديااة والتنظ

يساااتخدماا ارنساااان  ااا  الحصاااول عماااى المعموماااات الممفوظاااة والمرساااومة والمصاااورة 
والرقميااااة  اااا  معالجتاااااا وبهاااااا وتخزيناااااا ب اااارض تسااااايل الحصااااول عمااااى معمومااااات 

 . وتبادلاا وجعماا متاحة لمجمي 
 .(8)وباذا المفاوم  من تلنية المعمومات تتلمن جانبين : 

 informatics الجاناب الفكاري والمعر ا  : الاذي يتمهال  ا  عمام المعموماات (1)
Sciences   الااذي ياااتم بلاابط خااواص وسااموك المعمومااات واللااوى التاا  تااتحكم  اا

عممياااات تاااد ق المعموماااات و طااارق تجايزةاااا لمفحاااص حتاااى تكاااون متاحاااة مساااتخدمة 
 . بمقصى درجة من الكفاوة

تطبيااق العمماا  لاكت ااا ات وارختراعااات الجانااب المااادي : الااذي يتمهاال  اا  ال (2)
والتجاااااارب  ااااا  مجاااااال معالجاااااة المعموماااااات كالحصاااااول عماااااى المعموماااااات وتحميمااااااا 
وتخزيناا وبهاا او توصيماا لممستفيدين وذلك من خاالل التلنياات او ا سااليب الفنيااة 
 ااا  الكتاباااة ل الطباعااااة ل التصاااوير الفتاااوغرا   ل التصاااوير المصااا ر ل االتصااااالت 

  . كية والالسمكيةالسم
 .) 9)وتتمخص اةمية تلنية المعمومات    اناا : 

تخاذ اللرار المناسب لحل الم كالت -1  . تعتبر العنصر ا ساس     صن  وا 
 . لاا دور كبير     سراو البحث العمم  وتطور العمم والتكنموجيا -2
 . وارداريةلاا اةمية كبرى    مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية  -1
 . تساةم    بناو  ستراتيجية المعمومات عمى المستوى الوطن  والعالم  -2
  . تساعد    اكتساب الخبرات وحل الم كالت الت  تواجام ارنسان -3
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 التعاميام االلكتارون  .. اةدا م و وا ادش ومعوقاتاام -هانيًا 
ال الحديهااة ماان حاسااب التعماايم ارلكتروناا  ةااو طريلااة لمتعماايم باسااتخدام آليااات االتصاا

و اااابكاتم و وسااااا طم المتعااااددة ماااان صااااوت وصااااورة ل ورسااااومات ل وآليااااات بحااااث ل 
ومكتباااات  لكترونياااةل وكاااذلك بواباااات ارنترنااات ساااواًو كاااان عااان بعاااد او  ااا  الفصااال 
الدراساا  المااام الملصااود ةااو اسااتخدام التلنيااة بجمياا  انواعاااا  اا  ايصااال المعمومااة 

 .(10) بر  ا دةبمقصر وقت واقل جاد واك لممتعمم
وةنالااك تعريااال آخاار لمتعميااام االلكتروناا  بمناام "  ااكل ماان ا اااكال التعماايم عااان 
بعااااد ل وةاااااو طريلاااااة لمتعمااااايم باساااااتخدام آليااااات ارتصاااااال الحاااااديث كالحاساااااب اآللااااا  

 (11)وال بكات وارنترنت من اجل توصيل المعمومة لممتمل  بمسرع وقت واقل تكمفة
مسااااتلبمية ود اااا  عجمااااة ويسااااام التعماااايم االلكتروناااا   اااا  تمبيااااة ارحتياجااااات اآلنيااااة وال

ل ويسااااام  اااا  صااااناعة المعر ااااة ال اااااممة وتسااااايل  نسااااياب المعمومااااات و ااااتح التلنيااااة
 .(12)ت واسعة لمتعمم الذات  والمستمرمجاال

  نااا ويتلح تعدد التعريفات لمتعميم االلكترون  ل وبالرغم من الت ابم    مجمماا ار
نظرة عماى انام نماط  -تختمال    تفصيماا ل ويمكن بمورة ذلك    نظرتين : ا ولى 

لتلااديم المناااةج والمعمومااات عباار  اابكة المعمومااات الدوليااة او اي وسااايط الكتروناااا  
نظااارة  ليااام عماااى انااام وسااايمة لماااتعمم يساااتخدم  يااام وساااا ط تكنموجياااة  –آخااار ل والهانياااة 

 . وا قمار الصناعية و بكة المعمومات الدوليةمتلدمة كالوسا ط المتعددة 
نت ارش  :وةنالك العديد من العوامل الت  ادت  لى ظاور التعميم االلكترون  وتطورش وا 

 .  تاحة الخدمة الكبر عد من   ات المجتم  لمحصول عمى التعميم والتدريب -1
الت مب عمى عوامل الزمان والمكان مهل صعوبة المواصالت او صعوبة ارتفاق  -2

 . عمى وقت واحد
 . تلميل تكمفة التعميم طويل المدى -3
 . ارستلالل ا مهل لمموارد الب رية والمادية لحل م كالت التخصصات النادرة -4
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ت تكااون متاحااة المااادة التعميميااة المعاادة ماان قباال احااد الم سسااا –تااراكم الخباارات  -5
 . لمن يرغب

تحوياال  مساافة التعماايم مااان التعماايم المعتمااد عمااى المجموعاااة  لااى التعماايم المعتماااد  -4
 . عمى الفرد

وقااد تطااور التعماايم االلكتروناا  عباار ارباا  مراحاال ل كاناات المرحمااة ا ولااى قباال عااام 
وةاا  عصاار المعماام التلمياادي حيااث كااان االتصااال بااين المعماام والطالااب  اا   1983
حتى عام  1984رس حسب جدول دراس  محدد ل والمرحمة الهانية من عام قاعة الد
وةاا  عصاار الوسااا ط المتعااددة حيااث اسااتخدمت  ياااا انظمااة ت اا يل كالنوا ااذ  1993

والماااكنتوش وا قااراص المم نطااة كاامدوات ر يسااية لتطااوير التعماايم ل والمرحمااة الهالهااة 
عالميااة لممعمومااات وةاا   تاارة ظاااور ال اابكات ال 2000حتااى عااام  1993ماان عااام 

ومابعدةا وة  مرحماة الجيال الهاان   2001"ارنترنت" ل اما المرحمة الرابعة من عام 
 (13).المواق  عمى ال بكة اكهر تلدماً  لم بكة العالمية لممعمومات حيث اصبح تصميم

   : أهمـية التعميـم االلكترونـي
التعماااايم التطااااور التلناااا  بطريلااااة موازيااااة  اااا  مسااااا مم ل  ظااااارت  قااااد  سااااتهمر

ارستفادة من ةذش التلنيات ل وقد اهبتت الدراسات ان التعميم االلكترون  يسااعد عماى 
تلااديم  اارص لمطااالب لمااتعمم بصااورة ا لاال ل وتاارك آهاارا ايجابيااا  اا  مختماال مواقاال 

تاحاة التعمم ل وتلديم  رص متنوعة لتحليق ا ةدال المتنوعة ما ن التعمايم والاتعمم ل وا 
 رصااة كبياارة لمتعاارل عمااى مصااادر متنوعااة ماان المعمومااات بم ااكال مختمفااة تساااعد 

  . عمى اذابة الفروق الفردية بين المتعممين او تلميماا
  



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

28: 

 

 : أهداف التعميم االلكتروني
 (14) -يمكن من خالل التعميم االلكترون  تحليق العديد من ا ةدال اةماا :

 . زيادة  اعمية المدرسين وزيادة عدد طالب ال عب الدراسية -1
مساااعدة المدرسااين  اا   عااداد المااواد التعميميااة لمطااالب وتعااويض نلااص الخباارة  -2

 . لدى بعلام
 . تلديم الحليبة التعميمية بصورتاا ارلكترونية لممدرس والطالب معًا بساولة 3-
 مكانية تعاويض الانلص  ا  الكاوادر ا كاديمياة والتدريبياة  ا  بعاض اللطاعاات  -4

 . التعميمية عن طريق الفصول ا  ترالية
 . تو ير الكهير من اوقات الطالب والموظفين كما يحدث    الطرق التلميدية -5
  . ن ر التلنية    المجتم  و  عطاو مفاوم اوس  لمتعميم المستمر -6
مات المساااااندة  اااا  العمميااااة التعميمااااة مهاااال التسااااجيل المبكاااار و  دارة تلااااديم الخااااد -7

ال ااااعب الدراساااااية و بناااااو الجاااااداول الدراسااااية و توزيعااااااا عمااااى المدرساااااين و انظماااااة 
 . االختبارات والتلييم وتوجيم الطالب

 : ولمتعميم االلكتروني أنواع تتمثل في
وةاااو اساااموب و تلنياااات التعمااايم المعتمااادة عماااى  التعمااايم االلكترونااا  المبا ااار : (1)

ارنترنت لتوصيل وتبادل الدروس وموالاي  ا بحااث باين الماتعمم والمعمام ل والتعمايم 
االلكتروناااا  مفاااااوم تاااادخل  ياااام الكهياااار مااااان التلنيااااات وا ساااااليب ل  لااااد  اااااد علاااااد 

وةاو  لماتعمم والتا  كاان عيبااا والاحاً  (CD) الهمانينياات  عتمااد ا قاراص المدمجاة
  تلارةاااا لميااازة التفاعااال باااين الماااادة والمااادرس والماااتعمم او المتملااا  ل هااام جااااو  نت اااار 

 . ارنترنت مبررًا العتماد التعمم االلكترون  المبا ر عمى ارنترنت
التعماااايم االلكتروناااا  المعتمااااد عمااااى الحاسااااوب : الزال التعماااايم المعتمااااد عمااااى  (2)
اسموب مراد اًا لمتعمايم ا ساسا   computer based Train  (CBT) – الحاسوب

 . التلميدي ويمكن  عتمادش بصورة مكممة لألساليب والتلنيات
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 : اما من حيث التلسيم الزمن  يوجد نوعان لمتعميم االلكترون 
التعميم االلكترونا  المتازامن : ويلصاد بتلنياة التعمايم المتازامن التفاعال المبا ار باين -

ل م  الخبراو والنظراو وايلاًا تتايح لممتعمماين  رصاة المتمل  واالستاذ ويسمح بالتداخ
  .  قامة  صول ا ترالية

التعميم االلكترون  غير المتزامن : وةو نوع يتيح لممتعمم التعمم    اي وقت ل  -
حيث يمكن المعمم من ول  مصادر م  خطة تدريس وتلويم عمى الموق  التعميم ل 

ادات المعمم     تمام التعمم دون ان هم يدخل الطالب لمموق  اي وقت ويتب   ر 
  . يكون ةناك اتصال متزامن م  المعمم

 ناا مال مة حيث يستطي  الطالب  self Based Courses والميزات الوالحة لاا
      ي يريدش ل وتو ر الخصا صان يتملى التدريب الذي يحتاجم    الوقت الذ

 .) 15)  التالية
 . لتسري  العممية التعميمية Multimedia الوسا ط المتعددة -1
والتجاوب وة  ارستراتيجية الت  تساعد المتعمم عماى ان  Interactive التفاعل -2

 . يتدرب عمى ما يتملاش
وتتيح لممتعمم التوقل عن ارستمرار  ا  الكاورس  ا   Bookmarking الم  رة -3

 . اي وقت هم المواصمة من حيث توقل
  . وةناك التعميم المدمج و يم مزج بين التعميم المتزامن وغير المتزامن

  : تقنيات التعميم االلكتروني
 بكة ارنترنت : وة  جازو مان ال ابكة العالمياة واساعة ارنت اار ل حياث يمكان  (1)

   توظيفاا كوسيط  عالم  وتعميم     آن واحد
الحاساااب ل ويمكااان  يااااا  مااا تمرات الحاساااب : وةااا  طريلاااة  تصاااال عااان طرياااق (2)

لمجموعااة ماان ا  ااراد التفاعاال  يمااا بياانام عاان طريااق ادنااى قيااود او ترتيبااات خاصااة 
 . بالرومان والمكان
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م تمرات الفيديو : حيث تربط ةذش التلنية الم ر ين المختصاين ا كااديميين ما   (3)
 . طالبام    مواق  متفرقة وبعيدة من خالل  بكة تمفزيونية عالية اللدرة

الم تمرات الصوتية : وةا  اقال تكمفاة ملارناة بما تمرات الفياديو ل وابساط نظاماًا  (4)
ومرونااة وقابميااة لمتطبيااق  اا  التعماايم المفتااوح ل وةاا  تلنيااة الكترونيااة تسااتخدم الااااتل 
وآلياة المحادهاة عماى ةي اة خطاوط ةاتفيااة توصال المحالار باالطالب المنت ارين  اا  

 . اماكن متفرقة
ياااااااديو  المدمجااااااة : حياااااااث تااااااو ر ةاااااااذش االسااااااطوانات لممدرساااااااين اسااااااطوانات الف (5)

والمتعممااين ابعاااد  لااا ية لاادور التلنيااة  اا  التعماايم اةماااا ان كاال جزي ااة  اا  الاانص 
 . يمكن الوصول  لياا    زمن اليتعدى الهوان 

منتاااديات الفياااديو :حياااث يمكااان لم اااخص اال اااتراك  ااا  علاااوية ناااادي الفياااديو  (6)
 . عن طريق طر يات ناقمة مخصصة لاذا ال رض المعن  ويتم نلل الخدمات

الفيااديو المتفاعاال : ت اامل عمااى تلنيااة ا اارطة الفيااديو وتلنيااة اسااطوانات الفيااديو  (7)
مااادارة بطريلاااة خاصاااة عااان نظاااام الحاساااب او مساااجل الفياااديو ل واةااام ماااا يمياااز ةاااذش 

متحركاة الطريلة  مكانية التفاعل بين المتعمم والمادة المعرولة الت  ت مل الصور ال
المصحوبة بالصوت ل وةا  وسايمة اتصاال مان اتجااش واحاد الن الماتعمم  ال يساتطي  

 . التفاعل م  المعمم
باارامج اللماار الصااناع  : حيااث يااتم توظياال باارامج ا قمااار الصااناعية الملترنااة  (8)

مان  بنظم الحاسب و المتصمة بخط مبا ر م   بكة  تصاالت مماا يساال ارساتفادة
 . اللنوات السمعية والبصرية    عمميات التدريس ويجعماا اكهر تفاعالً 

البرياااد االلكترونااا  : وةاااو تباااادل الوهاااا ق والرساااا ل بهساااتخدام الحاساااب ل وةااا   (9)
 . الخطوة ا ولى     ستخدام ارنترنت    التعمم
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 : مزايا التعميم االلكتروني
يمكاااان ذكااااار اةماااااا عماااااى النحاااااو ار انااااام  لمتعماااايم االلكترونااااا  العديااااد مااااان المزايااااا ل

 .(16)التال 
زيادة  مكانية االتصال بين الطمبة  يما بينام : وبين الطمباة والكمياات ل وذلاك مان  -

خالل ساولة االتصال ما بين ةذش ا طرال    عدة اتجاةات مهل مجاالس النلااشل 
  . البريد ارلكترون  ل غرل الحوار

المختمفاة لمطاالب : حياث ان المنتاديات الفورياة مهال المساةمة    وجاات النظار  -
مجاااالس النلااااش وغااارل الحاااوار تتااايح  ااارص لتباااادل وجااااات النظااار  ااا  الموالاااي  
المطروحااة ممااا يزيااد  اارص االسااتفادة ماان اآلراو والملترحااات المطروحااة ودمجاااا ماا  

 . اآلراو الخاصة بالطالب
لكل طالب  رصة اردالو برايم ارحساس بالمساواة : بما ان ادوات االتصال تتيح  -

 اا  اي وقاات ودون حاارج ل خال ااًا للاعااات الاادرس التلميديااة ل ةااذش المياازة تكااون اكهاار 
 ا ااادة لااادى الطاااالب الاااذين ي اااعرون باااالخول واللماااق  ن ةاااذا ا ساااموب  ااا  التعمااايم 
يجعاال الطااالب يتمتعااون بجااراة اكباار  اا  التعبياار عاان ا كااارةم والبحااث عاان الحلااا ق 

 . كانوا    قاعات الدرس التلميديةاكهر مما لو 
ساولة الوصاول  لاى المعمام : اتااح التعمايم ارلكترونا  سااولة كبيارة  ا  الحصاول  -

عمى المعمم والوصول  ليام  ا  اسارع وقات وذلاك خاارج اوقاات العمال الرسامية ل  ن 
المتاادرب اصاابح بملاادورش ان يرساال استفساااراتم لممعماام ماان خااالل البريااد ارلكتروناا ل 

 ش الميزة مفيدة ومال مة لممعمم اكهر بدال من ان يظل مليدًا عمى مكتبموةذ
 مكانيااة تحااوير طريلااة التاادريس : ماان الممكاان تملاا  المااادة العمميااة بالطريلااة التاا   -

تناسب الطالب  منام من تناسابم الطريلة المر ية ل ومنام تناسابم الطريلاة المساموعة 
 . يلة العمميةاو الملرووةل وبعلام تتناسب معم الطر 
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مال مااة مختماال اساااليب التعماايم : التعماايم ارلكتروناا  يتاايح لممااتعمم ان يركااز عمااى  -
ا  كااار المامااة اهناااو كتابتاام وتجميعاام لممحالاارة او الاادرس ل وكااذلك يتاايح لمطااالب 
الااذين يعااانون ماان صااعوبة التركيااز وتنظاايم الماااام االسااتفادة ماان المااادة وذلااك  ناااا 

  . بصورة سامة وجيدةل والعناصر المامة  ياا محددة تكون مرتبة ومنسلة
تاو ر المنااةج طااوال الياوم و اا  كال اياام ا ساابوع  : ةاذش المياازة مفياادة لأل ااخاص  -

المزاجيين او الذين يرغبون التعميم    وقت معين ل وذلك  ن بعلام يفلل الاتعمم 
 خصااية ل  اااذش  صااباحًا واآلخاار مساااوًا ل كااذلك لمااذين يتحممااون اعباااو ومساا وليات

  . الميزة تتيح لمجمي  التعمم    الزمن الذي يناسبام
االسااااتمرارية  اااا  الوصااااول  لااااى المناااااةج : ةااااذش المياااازة تجعاااال الطالااااب  اااا  حالااااة  -

لتاااا  يريااادةا  اااا  الوقاااات الااااذي  ساااتلرار ذلااااك ان بهمكاناااام الحصاااول عمااااى المعمومااااة ا
غالق المكتبةيناسبم   .ل  ال يرتبط بموقات  تح وا 

رعتمااااد عماااى الحلاااور الفعمااا  : لااام يعاااد االلتااازام بجااادول زمنااا  لمطالاااب عااادم ا -
لااروريًا  ن التلنيااة الحديهااة و اارت طاارق لالتصااال دون الحاجااة لمتواجااد  اا  مكااان 

 . وزمان معين لذلك اصبح التنسيق  ليس بتمك ا ةمية الت  تسبب ارزعاج
م الفوري عمى  عطاو ساولة وتعدد طرق تلييم تطور الطالب : و رت ادوات التليي -

  .المعمم طرق متنوعة لبناو وتوزي  وتصنيل المعمومات بصورة سريعة وسامة لمتلييم
االسااتفادة اللصااوى ماان الاازمن :  ن تااو ير عنصاار الاازمن مفيااد وةااام جاادًا لمطاار ين  -

المعمم والمتعمم ل  الطالب لديم  مكانية الوصول الفوري لممعمومة    المكان والزماان 
المحدد وبالتال  ال توجد حاجاة لماذةاب مان البيات  لاى قاعاات الادرس او المكتباة او 

الااازمن مااان اللاااياع ل وكاااذلك المعمااام بهمكانااام  مكتاااب ا ساااتاذ وةاااذا يااا دي  لاااى حفاااظ
ارحتفاااااظ بزمناااام ماااان اللااااياع  ن بامكاناااام  رسااااال مااااا يحتاجاااام الطالااااب عباااار خااااط 

  . االتصال الفوري
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تلميااال ا عبااااو اردارياااة بالنسااابة لممعمااام : التعمااايم ارلكترونااا  يتااايح لممعمااام تلميااال  -
حالااارة مهااال اساااتالم ا عبااااو اردارياااة التااا  كانااات تمخاااذ منااام وقااات كبيااار  ااا  كااال م

  . الواجبات وغيرةا
 : أشكاليات التعميم االلكتروني

ى لاااام ا ااااكاليات تعيااااق تنفيااااذش التعماااايم االلكتروناااا  ك ياااارش مااااان طااااارق التعماااايم ا خاااار 
 .(17)وة :
يواجااام التعمااايم االلكترونااا  مصااااعب قاااد تطفااا  بريلااام منااااا  تطاااوير المعاااايير : (1)

حاجاااة المنااااةج والملاااررات التعميمياااة  ااا  الجامعاااات  لاااى  جاااراو تعاااديالت وتحاااديهات 
عديااادة نتيجاااة لمتطاااورات المختمفاااة المتالحلاااة ل  ساااتجد الجامعاااة نفسااااا عااااجزة عااان 

تكاان قابمااة تعااديل اي  اا   اا  المااواد التعميميااة التاا   اا   ااكل اقااراص مدمجااة مااا لاام 
 . رعادة الكتابة وةو امر معلد حتى لو كان ممكناً 

ا نظمة والحوا ز التعويلية : وة  من المتطمابات الت  تحفز وت جا  الطالب  (2)
عمااى التعمااام االلكترونااا  ل حيااث ال زال التعمااايم االلكتروناا  يعااان  مااان عاادم ولاااوح 

لكترونا  ب اكل والاح ل كماا ان ا نظمة والطرق وا ساليب الت  يتم  ياا التعمايم اال
عدم البت    قلية الحوا ز الت جيعية لب ية التعميم ةا   حادى العلباات التا  تواجام 

 . التعميم االلكترون 
التعماايم الملاامون والفعااال والب يااة التعميميااة : نلااص الاادعم والتعاااون الملاادم ماان  (3)

رناامج  عاال مساتلل ل اجل طبيعة التعميم الفعالة ل ونلص المعاايير لولا  وت ا يل ب
 . ونلص الحوا ز لتطوير المحتويات

: غالبًا ما ت خذ اللرارات التلنية من قبل التلنيين او عمم المناج او المهيودولوج  (4)
الفنيااين معتماادين  اا  ذلااك عمااى  سااتخداماتام وتجاااربام ال خصااية ل وغالبااًا ال ي خااذ 

ر بااالتعميم  ااال بااد ماان وجااود بعااين االعتبااار مصاامحة المسااتخدم ل وعناادما يتعمااق ا ماا
 . خطة



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

296 

 

الخصوصية والسرية : حيث  ن اختراق المحتوى واالمتحانات من اةام معوقاات  (5)
 . التعميم وذلك بحدوث ةجمات عمى المواق  الر يسية    ارنترنت

المعيلاااااات المادياااااة : تكااااااليل تطاااااوير البااااارامج التعميمياااااة والتجايااااازات المختمفاااااة  (6)
حتيااة مهاال خطااوط ارتصااال وتكمفااة ارتصااال والت اا يل والتركيااب الممحلااة والبنيااة الت

 . والصيانة ورسوم ارتصال بارنترنت
المعيلات الب ارية : اي وجاود قماة و اح  ا  المعممااين الاذين يجياادون  ان التعاامم  (7)

االلكترون  ل  ميس كل ا ساتذة  ا  الجامعاات يساتطيعون ان يسااموا  ا  ةاذا الناوع 
 . من التعميم

عوا ق التعميم االلكترون  من ناحية المتعممين : وتتمهل    صعوبة التحول من  (8)
طريلة تعميم تلميدية  لى طرق احدث ل وصعوبة تطبيق التعميم االلكترون     بعض 
المواد مهل الدراسات العممية    مجاالت الطب والصيدلة ل وصعوبة الحصول عمى 

 . اجازة حاسب لدى بعض الطالب
ق التعماايم االلكتروناا  ماان ناحيااة المعممااين : صااعوبة التعاماال ماا  معممااين عوا اا (9)

غير مدربين او معتادين عمى التعميم الذات  ل وصعوبة التمكد من تمكن الطالب من 
 . ماارات  ستخدام الحاسب ل ودرجة تعليد بعض المواد ل والجاود والتكمفة المالية

او الم سسااات عمااى تحديااد محاايط  التصاافية الرقميااة : وةاا  ملاادرة ا  ااخاص (10)
ارتصااال والاازمن بالنساابة لأل ااخاص وةاال ةناااك حاجااة رسااتلبال  تصاااالتام وماادى 

 . اةمية ةذش ارتصاالت
 . الحاجة  لى ن ر محتويات ذات جودة عالية ل وذلك  ن المنا سة عالمية (11)
بعااض الجاااات الرساامية  اا  بعااض الاادول بال اااادات الممنوحااة  عاادم  عتاارال (12)

 . عن طريق التعميم االلكترون 
صااااااعوبة التلياااااايم والمتابعااااااة لمدارسااااااين والمتاااااادربين ممااااااا ياااااا دي لتلمياااااال نساااااابة  (13)

 .التحصيل
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ولمتعماااايم االلكتروناااا  اةميااااة كبياااارة لممااااراة نظاااارًا لمااااا عمياااااا ماااان واجبااااات ل  ااااالتعميم 
المراة عمى الجم  بين واجباتاا وتعميماا ل و   تلرير صادر عان االلكترون  يساعد 

الجمعية ا ميركية لمجامعاة النساا ية تباين ان عادد الحاصامين عماى  ااادات جامعياة 
عان طريااق المراسامة  اا  زياادة ممحوظاااة و ال البياة العظمااااى ةا  ماان النسااو ل حيااث 

ن الخامساة والع ارين ل % مان الدراساين وغاالبيتان تتجااوز اعماارة60 كمن حوال  
 .(18)ويالحظ ان ا ماات العامالت ةن من يتطمعن لر   مستواةن التعميم 

ويواجاام التعماايم االلكتروناا  اقبااااًل لاادى النساااو اكهاار ماان الرجااال لعاادة اسااباب ل حيااث 
يمكن لممراة ان تتملى التعميم الذي تطمح  ليام دون ارنتلاال  لاى مكاان خاارج بيتااا ل 

رونة  حيث تستطي  ان تحلر المحالرات وة     بيتاا ل ويمكناا  لا ة  لى الم
اساات الل الوقاات بحيااث تحصاال عمااى درجااة جامعيااة ولاان يتعااارض ذلااك ماا  واجباتاااا 

لاذلك  22-18المنزلية ل و   العادة ماا يتاراوح اعماار الطمباة  ا  الجامعاات ماا باين 
طمباة  ا  الجامعاات يواجم من تخطى ةذش المرحماة العمرياة صاعوبة  ا  التامقمم ما  ال

 . التلميدية
وبالملاباال ةناااك صااعوبات تواجاام المااراة بجانااب ةااذش الممياازات تتمهاال  اا  ارتفاااع     

 الرساااوم ل وغاااالو الماااواد التعميمياااة ل  لاااا ة  لاااى ان العدياااد مااان ةاااذش الااادورات غيااار
 .(19) معتمدة لدى جاات تعميمية كهيرة

 : تجربة جامعة السودان المفتوحة    التعميم االلكترون  -هالهًا  -
منااذ ساابعينيات اللاارن المالاا   ااادت جماوريااة السااودان انواعااًا متعااددة لمتعماايم عاان 
بعااد بواسااطة م سساااات حكوميااة واخاارى طوعيااة ل وعمااى مسااتويات مختمفااة ل  ااممت 

  ل وذلك  ستجابة لحاجات محو ا مية والتعميم العام والتعميم الجامع  و وق الجامع
المجتمااا  الممحاااة لتوساااي  ماااواعين التعمااايم وتنوعااااا ل و اااممت العمااال داخااال الساااودان 
وخارجم . وقد حللت بعض تمك الم سسات نجاحًا ملادرًا مهال معاةاد التعمايم الترباوي 

 . وذلك نتيجة  ناا التزمت بمسس التعميم عن بعد وقواعدش
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والمعمومات من تطور    كال المجااالت وخاصاة ونسبة لما احدهتم هورة االتصاالت 
 اااا  مجااااال التعماااايم ل كااااان البااااد لماااادول المتلدمااااة ان تعاااادل  اااا  ممارسااااتاا واساااااليباا 
التعميمياااة ل وبسااابب جاااودة ةاااذش ا سااااليب وتكمفتااااا المنخفلاااة نسااابيًا و اعميتااااا  ااا  
م الوصااول  لااى  عااداد كبياارة ماان الدارسااين  اا  اماااكن  قااامتام ل تحولاات  لااى  سااتخدا

 . ا ساليب الحديهة    التعميم مستفيدة من تلنية االتصاالت والمعمومات
وكانااات ةنااااك حاجااااة  ااا  الساااودان رن اااااو جامعاااة مفااااتوحة نسااااابة لملااادرة المحاااادودة 
لمجامعاااات "رغااام كهرتااااا"  ااا  اساااتيعاب النااااجحين  ااا  ال ااااادة الساااودانية ل و اااروط 

اجحين  ااا  ال ااااادة السااااودانية اللباااول التااا  تحاااول دون التحااااق نسااابة كبيااارة مااان النااا
بالجامعات ل ونسبة كبيرة من الطالب ال يكممون تعميمام الهانوي الختيارةم مجاالت 
اخااارى ل ونساااابة لمظااارول االجتماعيااااة "خاصاااة النسااااو" تحاااول بيااانان وباااين  كماااال 

 . التعميم الجامع  ل وةنالك اسباب اقتصادية تتعمق بكمفة التعميم الجامع  وتبعاتم
مااا ساابق كااان البااد ماان تااو ير  رصااة مناساابة لمدارسااين كاا  يتمكنااوا ماان  كمااال  ولكاال

دراساتام الجامعياة ل  كاان  ن ااو جامعااة الساودان المفتوحاة نموذجاًا الساتخدام التلنيااة 
  . االلكترونية    التعميم الجامع 

 : ن امة الجامعاة وتمسيسااا
( بتااري  164وزراو رقام )تم  ن ااو جامعاة الساودان المفتوحاة بموجاب قارار مجماس الا

كجامعااة حكوميااة تتبنااى نظااام التعماايم المفتااوح عاان بعااد ل وتماات   2002ابرياال  14
 28( بتااااري  11 جاااازة قاااانون الجامعاااة مااان قبااال المجماااس الاااوطن   ااا  الجمساااة رقااام)

ساااين  ااا   اااار اغساااطس مااان العاااام ل وتااام قباااول اول د عاااة مااان الدار  2004ابريااال 
2003 (20). 

ار السياسة العامة لجماورية السودان ل والبرامج التا  يلاعاا وتعمل الجامعة     ط
المجمس اللوم  لمتعميم العال  والبحث العمما  ل وتاادل الجامعاة  لاى تسايير التعمايم 
العال  والبحث العمم  وت جيعم وا  اعتم    مختمل مجاالت المعر اة النظرياة منااا 
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حااث العمماا  اللا مااة سااواو كاناات والتطبيليااة تكاااماًل ماا  م سسااات التعماايم العااال  والب
محمياااااااة او عالمياااااااة ل حكومياااااااة او اةمياااااااة ل لخدماااااااة اةااااااادال التنمياااااااة االقتصاااااااادية 

مركاز  ا  كال المنااطق  300واالجتماعية    السودان ل وت امل الجامعاة اكهار مان 
 . الت  يمكن التسجيل  ياا ل وباا مكتبة الكترونية لخمة متاحة لمطمبة والباحهين

 : اةدال الجامعة
 :ولمجامعة مجموعة من ا ةدال تسعى لتطبيلاا عمى الواق  عمى النحو التال 

تحرير التعميم العال  من الليود الت  تعوقم عن اداو دورش    التنمية االجتماعية  -1
 . ال اممة ل وتلديمم لمن يرغبون  يم بما يناسب ظرو ام االجتماعية والعممية

 . المجتمع    اعة التعميم المستمر والتعميم -2
عااداد اللااوى  -3 خمااق تنميااة ب اارية كباارى ماان خااالل ن اار التعماايم العااال  وتمةياال وا 

 . الب رية المدربة واللادرة عمى مواجاة احتياجات التنمية
بحيااث  زيااادة كفاااوة اساات الل مااوارد التعماايم العااال  " الب اارية والماديااة " الحاليااة ل -4

 . تصبح كل الجامعات السودانية مراكز لمجامعة المفتوحة
مواجااااااة ا عاااااداد المتزايااااادة لمطاااااالب النااااااجحين والاااااذين ال يجااااادون مواقااااا   ااااا   -5

  الجامعات الحالية
تلميل اآلهار الناتجة عان هاورة التعمايم العاال  المتمهماة  ا  نادرة ا سااتذة ولاعل  -6

نتلاااالام ل  لاااا ة  لاااى المكتباااات الجامعياااة ومعانااااة الطاااالب   ااا  ساااكنام ومعا اااام وا 
 . الظرول االجتماعية ا خرى الت  يعان  مناا الطالب

 . تخفيض كمفة التعميم العال  من خالل التعميم المفتوح عن بعد والتعميم الذات  -7
دعااام م سساااات التعمااايم العاااال  والعاااام مااان خاااالل التلنياااات التعميمياااة الحديهاااة ل  -8

الجااااامع  المعااااد خصيصااااًا وبصااااورة ممياااازة مرجعااااًا لمطالااااب  بحيااااث يصاااابح الكتاااااب
الجاااامع  ل وتصااابح مكتباااة الجامعاااة االلكترونياااة مكتباااة  ااااممة لممراجااا  والمجااااالت 

  .العممية كماا
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قبول اعداد كبيارة مان الدارساين ل وبالتاال  تلميال تكمفاة تعمايم الطالاب الواحاد  ا   -9
 . ملارنة بالجامعات ا خرىةذا النظام ل وتلميل تكمفة البنية ا ساسية 
 : الفئات االجتماعية المستهدفة في الجامعة

تعماال الجامعااة عمااى تااو ير  اارص واسااعة ومفتوحااة لف ااات مختمفااة ماان طااالب التعماايم 
الجاامع  ل  لاا ة  لاى خريجاا  المرحماة الهانوياة الااذين ال يجادون  رصاة لالسااتيعاب 

معاااة  رصاااا واساااعة الساااتيعاب  ااا  الجامعاااات المعرو اااة والمعتااارل بااااا ل وتتااايح الجا
 : الف ات اآلتية

العاممين  ا  قطااع الخادمات الفنياة واردارياة والعساكرية الاذين ال يساتطيعون تارك  -
مس ولياتام وال التليد بنظاام الجامعااة التلميدياة ل ويرغباون  ا  دعام اختصاصااتام او 

 .  لا ة م ةالت اخرى  لى م ةالتام اللديمة
موقعاااااا الج را اااا  بعياااادًا عاااان اماااااكن وجااااود الجامعااااات ل   ااااات مجتمعيااااة يكااااون  -

 . وتمزماا الماام االسرية واالجتماعية بالبلاو    مواقعاا
النسااو الماوات  ال يساااعدةن ولاعان االجتمااع  والهلااا   مان التعمايم الجااامع  ل  -

 . وكذلك ربات البيوت الموات  يصعب عميان ترك مس ولياتان المنزلية
ملاامار التاادريس والتعماايم ماان ذوي االختصاصااات العمميااة البحتااة ل العاااممين  اا   -

 . "الذين يرغبون    ر   م ةالتام  لى المستوى الجامع  " معمم  مرحمة ا ساس
الم تربين الذين تحول قوانين البمدان التا  يليماون  يااا دون الحصاول عماى تعمايم  -

 . امع  الطبق    السودانجامع  ل او الذين يرغبون    الحصول عمى التعميم الج
 : نظام التعميم    الجامعة

تعتمااد جامعااة السااودان المفتوحااة  اا  تنفيااذ برامجاااا الدراسااية عمااى اسااتخدام التلنيااات 
الحديهة وخاصة الماواد التعميمية المخزوناة الكترونيًا ل وت مل ةذش المواد عمى الكتب 

عماااايم المفتااااوح ل والمااااواد المطبوعااااة المصااااممة و ااااق مواصاااافات التعماااايم عاااان بعااااد والت
التعميمية المسموعة والمر ية ل وتجادر ار اارة  لاى ان  نتااج ةاذش الماواد ت ارل عميام 
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لجااان متخصصااة ل ولاام تكتاال الجامعااة باااذا التخصااص  لااد علاادت اكهاار ماان ور ااة 
نتااج الماواد المساموعة  عمل    تصميم المواد التعميمياة لمتعمايم المفتاوح ل وتصاميم وا 

ميم المواد التعميمية الكترونيًا ل وة  بذلك تعتبار الجامعاة الوحيادة التا  والمر ية وتص
اةتماااااات بتكاماااااال المعااااااارل العمميااااااة والفنيااااااة  اااااا  مجااااااال التعماااااايم المفتااااااوح والتعماااااايم 

 .االلكترون 
 : عناصر نظام التعميم المفتوح عن بعد الت  تعتمدةا الجامعة

كامم  متعدد الوسا طل المكون تنظام التعميم المفتوح عن بعد يتبنى المنحنى ال  ن
 وةذش العناصر ل لعممية التعميميةاجل تجويد ا عدة عناصر تجتم  معًا من من
 .(21ة 
الكتااااب المطباااوع : وةاااو كتااااب اعاااد بطريلاااة خاصاااة مااان قبااال مجموعاااة مااان  –اواًل 

العممااااو المختصاااين بمولاااوع الكتااااب ل وبعاااد  جاااازة الماااادة العممياااة تخلااا  لعممياااة 
التعميم  باادل تحويمااا  لاى ماادة قابماة لماتعمم الاذات  ل وذلاك و لاًا لمعاايير التصميم 

 . واساليب محددة ومعتمدة لدى جامعة السودان المفتوحة
الوسا ط المتعددة : يعتمد نظام التعمايم المفتاوح عان بعاد سمسامة مان الوساا ط  –هانيًا 

الوساا ط احياناًا ما  الكتااب  المساندة لدعم المادة التعميمية المطبوعة ل وقد تمت  ةاذش
المطبااوع  ااا  حزماااة واحااادة وتسااامى حيناااا بالحلاياااب التعميمياااة ل ومااان ةاااذش الوساااا ط 
ال اااريط الصااااوت  او الكاساااايت وال ااااريط البصاااري او الفيااااديو او االقااااراص المدمجااااة 

  CDS  الفيديوية ل وبرمجيات الحاسوب وتمت     العادة     كل اقراص مدمجاة
 . سواو كانت  توغرا ية او  را ح ل والصور اريلاحية

البااث ارذاعاا  والتمفزيااون  : باادات جامعااة السااودان المفتوحااة البااث ارذاعاا   –هالهااًا 
ب كل منتظم عمى مستوى والياة الخرطاوم واصابح بعاد ذلاك متاحاًا ب اكل كامال عبار 
  بكة ارنترنت ل تب  ذلك البث التمفزيون  ل ويساتطي  الباث ارذاعا  والتمفزياون  ان
 . يجعل الجامعة عالمية ل حيث يستطي  اي  نسان متابعتاا    اي مكان    العالم
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المناااطق والمراكااز التعميميااة : وتعتباار المناااطق والمراكااز التعميميااة ماان اكهاار  –رابعااًا 
العناصاار التاا  تميااز التعماايم المفتااوح عاان التعماايم باالنتساااب او المراساامة ل  الجامعااة 

ركاازًا تعميميااًا وكاال مجموعااة ماان المراكااز التعميميااة تتباا  تفااتح  اا  كاال تجماا  طالباا  م
 لاى منطلاة تعميمياة والمنااطق بادورةا تتبا  ردارة وتنساايق المراكاز وا ساناد التعميماا  
 اا  مركااز الجامعااة ل ويلااوم المركااز الدراساا  عباار المر ااد ا كاااديم  بالتواصاال ماا  

 . الدارسين وتلديم الخدمات كاممة لمطالب
 اارال ا كاااديم  والتوجياام : حيااث يخصااص لكاال مااادة تعميميااة م اارل ار –خامسااًا 

اكاااديم  يلااوم باادعم الدارسااين بطاارق متعااددة عباار الااااتل او الملاااوات المبا اارة ماا  
 . الدارسين
ارر اااد ا كاااديم  : يكااون لكاال مركااز دراساا  مر ااد واحااد عمااى ا قاال ل  –سادسااًا 

  الجامعاة المفتوحاة ل  ااو ممهال ويلوم المر د بماااام كهيارة ل وةاو عنصار اسااس  ا
الجامعااااة امااااام الدارسااااين ويتواصاااال معااااام ويتاااااب  تسااااجيمام  اااا  الفصااااول الدراسااااية 

  . المختمفة
التلااويم : تعتمااد الجامعااة اساااليب متعااددة لتلااويم الدارسااين ل  اناااك التلااويم  –سااابعًا 

وةنالااك الااذات  داخاال الملااررات نفساااا حيااث ي اامل اساا مة تلااويم ذاتاا  والتاادريبات ل 
تلااويم تلااوم باام الجامعااة عباار المراكااز االكاديميااة ويكااون بطااريلتين ةمااا : التعيينااات 

 . وة  واجبات تعطى لمدارس ل او ارختبارات    نااية الفصل
 : التعميم االلكترون     الجامعة

 ن ارنت ار الواس  ل بكة ارنترنت وتو رةا بصاورة السامكية  ا  كال ارجااو الساودان 
ل ل التعماايم االلكتروناا عااة منااذ  تاارة طويمااة لمباادو بخطااوات  عميااة  اا  مجاااد اا  الجام

 . " واليوم تر   الجامعة  عار " نحو جامعة الكترونية بالكامل
ويعمااال نظاااام التعمااايم االلكترونااا  بالجامعاااة بتحويااال الماااواد التعميمياااة وتحميمااااا عماااى 

محتاوى التعميما  وةو نظام يعتبار مان ا لال نظام  دارة ال  (moodle نظام )موودل
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واكهرةا نموًا وتطورًا ومدعوم من كبرى الم سساات التعميمياة والمنظماات التربوياة  ا  
العالم ل بحيث يسال التعامل معاا من قبل الم ر ين ا كاديميين ومن قبل الدارسين 

 . عمى حد سواو
 وقاااد مااارت عممياااة  ن ااااو نظاااام التعمااايم االلكترونااا  بجامعاااة الساااودان المفتوحاااة بعااادة

 22) )مراحل: 
 . مرحمة التمسيس ل و ياا يتم تمسيس معمل حاسوب متكامل لمتعميم االلكترون  -
مرحمااااة التعماااايم االلكتروناااا  الماااادمج الجز اااا  ل وةااااو نظااااام يجماااا  بااااين ار اااارال  -

ا كاديم  التلميدي وار ارال االلكترونا  ل ويطباق عماى بعاض الملاررات ولايس كال 
 . اواًل عمى طالب الحاسوبالبرامج التعميمية حيث يطبق 

مرحمة التعميم االلكترون  المدمج الكم  ل حيث يتم تو ير الملاررات الدراساية عبار  -
النظاااام ودعااام الملااااررات الدراساااية بنماااااذج  يلااااحية ل ويتطماااب ذلااااك زيااااادة معامااااال 

  .الحاساوب
مرحمااااة التعماااايم الكتروناااا  الكاماااال وةاااا  مرحمااااة التطبيااااق الكاماااال لكاااال العمميااااات  -

  . التعميمية عن طريق النظام
وقد استفادت الجامعة من تجارب جامعات عريلة  ا  مجاال التعمايم االلكترونا  مهال 
جامعة لندن وجامعة جنااوب ا ريلياا المفتوحاة ل وبالتاال  تمكنات الجامعاة مان تطبياق 
المعايير    استخدام التلنية بم رال ومساعدة بعض المجاان ا جنبياة عماى الجامعاة 

 . ا المجال   ةذ
وةنالااك  وا ااد عااادت عمااى الجامعااة ماان تطبيااق سياسااة التعماايم االلكتروناا  تتمهاال  اا  
الرساااوم الدراساااية التااا  تعتبااار عا ااادًا ومصااادرًا لمااادخل  ااا  الجامعاااة ل والمسااااةمة  ااا  
تحسااين ولاا  االسااتاذ الجااامع  ل  لااا ة  لااى  هااراو روح البحااث العمماا  خاصااة  اا  

 . مجال التلنيات الحديهة
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الجامعااة بمعااداد م اااري  لتطااوير نظااام التعماايم  ياااا ل حيااث يااتم  ن اااو م اااري  تلااوم 
مهااال تممياااك كااال طالاااب جاااااز حاساااوب بارلاااا ة  لاااى ةااااتل محماااول ل كماااا تعمااال 
الجامعة عمى تدريب المستفيدين من المكتبة وتدريب ا ساتذة ل لذلك قامات الجامعاة 

 اا  التربيااة لر اا  مسااتوى مرجاا   اا  جمياا  المجاااالت خاصااة  400بتاامليل اكهاار ماان 
  .تمةيل ا ساتذة
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 : خاتمة
ظار مفاوم التعميم ارلكترون  نتيجة لمتطور    التعمايم ل والاذي يعتماد عماى التلنياة 
لتلااديم محتااوى لممااتعمم بطريلااة جياادة و عالااة ل ممااا جعماام يتمتاا  باابعض الخصااا ص 
والمزايا تبدو والحة لمعيان    اختصار الوقت والجاد والتكمفم ل لا ة  لى  مكانياة 

لمتحصاايل الدراساا  ل ومساااعدة المعماام والطالااب  الحاسااب  اا  تحسااين المسااتوى العااام
 .   تو ير بي ة تعميمية جذابم

ورغم تمك ا ةمية لاذا النوع من التعمايم والنتاا ج ا ولياة التا  اهبتات نجاحاا ل  ال  ن 
االستخدام مازال    بداياتم حيث يواجم ةاذا التعمايم بعاض العلباات والتحاديات ساواًو 

عتمااد معياار موحاد لصاياغة المحتاوى ل او  نياة تتمهال اكانت تلنية تتمهل  ا  عادم ا
   الخصوصية واللدرة عمى االختراق ل او تربوية تتمهل    عادم م ااركة الترباويين 

    .    صناعة ةذا النوع من التعميم عمى نطاق واس 
وللمان نجااح اساتمرارية التعمايم ارلكترونا  الباد مان التعب اة االجتماعياة لادى ا اراد 

  لمتفاعل م  ةذا النوع من التعمايم ل وتاو ر البنياة التحتياة لمتعمايم االلكترونا  المجتم
والتاا  تتمهاال  اا   عااداد الكااوادر الب اارية المدربااة وتااو ير خطااوط االتصااال المطموبااة 
والت  تسااعد عماى نلال ةاذا التعمايم عبار ا مكناة ل ما  لارورة ولا  بارامج لتادريب 

 . ادة اللصوى من تلنية المعموماتالطالب واالساتذة وارداريين لالستف
وماان خااالل تجربااة جامعااة السااودان المفتوحااة يتلااح ان الجامعااة اسااتفادة ماان خباارة 
الجامعااات المتلدمااة والتاا  ساابلتاا  اا  ةااذا المجااال ل ممااا جعماااا تطبااق المعااايير  لااى 
حد كبير    استخدام التلنية ل كما تلوم الجامعة بعدد من الم اري  الت  تاادل  لاى 

 . وير نظام التعميم االلكترون   يااتط
وقااد اةتماات الجامعااة بااالتعميم ارلكتروناا  كلاارورة ممحااة لالنت ااار الواساا  لمحاسااوب 
والتطور المذةل    تلنيات التعميم وبرمجياتم المختمفة ل مماا يحلاق لمجامعاة عالمياة 
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سااعد االنت ار ويعطياا ا لل درجات الجاودة والترتياب العاالم  باين الجامعاات ل وي
   . كذلك التعميم االلكترون  الجامعة    ان تحلق  عار التعميم لمجمي 
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