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 ليبيااألداء يف مؤسسات التعليم العايل ب مستوىلتعليم االلكرتوين لرفع انظام  ستخداما

 خشخوشة أبواالسعاد أشرؼ.  أ عقيل                           زلمد عقيل.د
 طرابلس – االلكرتونية التقنية احلاسوب                        بكلية تقنية بكلية  

 

 :البحثملخص 

 ت مؤسسات التعليم العارلوأصبح ذلا تأوًن على سلتلف جوانب احلياة، كبًنة كاف ة ععي  وورة علمية وتقنيأصبح العادل 
 ي منها زعادة الطلب بالبحث عن أساليب وظلاذج تعليمية جدعدة دلواجهة العدعد من التحدعات على ادلستوى العادل ةمطالب

وزعادة كم ادلعلومات يف مجيع فروع ادلعرفة ادلختلفة فضالً  يمية،التعلذات اجلودة مع نقص عدد ادلؤسسات  على التعليم،
عن ضرورة االستفادة من التطورات التقنية يف رلاؿ الرتبية والتعليم، ليظهر ظلوذج التعليم االلكرتوين ليساعد ادلتعلم على 

وبالتارل فإف التعليم  ،تعددةالتعلم يف ادلكاف والزماف ادلناسبٌن لو من خالؿ زلتوى تفاعل ي ععتمد على الوسائط ادل
، ودل تعد الطرؽ اليت عشهدىا العادل فرضتو التغًنات العلمية والتقنية ،د ظلطًا جدعدًا من أظلاط التعليمااللكرتوين عع

واألساليب التقليدعة قادرة على مواكبتها، ولذا أصبحت احلاجة ملحة لتبين نوعًا آخر من أنواع التعليم وىو التعليم 
 الجتاىات اجلدعدة.  اوين الذي ععترب من اإللكرت 
توضيح كيفية االستفادة من  التجارب العادلية يف تطبيق التعليم االلكرتوين يف مؤسسات التعليم العارل ه الدراسة مت ذيف ىو 

ادلقارنة مت ، ومن خالؿ الدراسة التحليلية ة مؤسسات التعليم العارل الدوليمن خالؿ دراسة تطبيقات التعليم االلكرتوين يف
وبالتارل وضع تصور مقرتح لتطبيقات التعليم االلكرتوين يف مؤسسات التعليم العارل  واالختالؼأوجو التشابو  استخالص

ه الدراسة مبدخلو الوصف ي التحليل ي من ذوقد مت استخداـ ادلنهج ادلقارف يف ى من خالؿ نتائج الدراسة ادلقارنة، بليبيا
  وحتليل ادلعلومات والبيانات ادلتصلة مبوضوع الدراسة .خالؿ الوصف الشامل للظاىرة 

التجارب العادلية يف تطبيق ، تطبيقات التعليم االلكرتوين، التعليم االلكرتوين ،جودة التعليم العارل :يةالكلمات املفتاح
 التطورات التقنية يف رلاؿ التعليم العارل. ،التعليم االلكرتوين 
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 مقـــــدمة:. 1

بلدنا من األزمات السياسية  دتر هبامن أزمة عميقة تفاقمت بسبب الظروؼ القاسية اليت ليبيا عليم العارل يف ععاين الت
، مبا يف ذلك التعليم العارل. تشمل ىذه ة كاروية على مجيع رلاالت احلياةواألزمات االقتصادعة اليت كاف ذلا آوار سلبي

والنظاـ التعليم ي ووسائلو لدراس ي اوالطالب وادلنهج  ىيئة التدرعسعضو )ادة مجيع عناصر التعليم العارلاألزمة احل
 مأعضاء ىيئة التدرعس بسبب غياهب تأىيل. أحد مظاىر ىذه األزمة ىو ضعف (وادلتطلبات التعليمية واألنظمة اإلدارعة

ادلناىج  أما .(8102)حلالفا ،احلدعثةالتقنية العادل اخلارج ي واالفتقار إذل التواصل مع آخر التطورات يف العلـو و  عن
الدراسية عقـو النظاـ الرتبوي بشكل أساس ي على مبدأ التلقٌن وتراكم ادلعلومات يف عقوؿ الطالب دوف الدخوؿ يف حوار 
ومناقشة وحتفيز الرغبة يف التعلم مع االعتماد على أساليب تدرعس غًن فعالة، وىناؾ نقص واضح يف ادلتطلبات التعليمية 

ات وادلعدات والوسائل التعليمية وما إذل ذلك. تتميز األنظمة اإلدارعة باالرتباؾ واالرجتاؿ وىيمنة ادلصلحة للمباين وادلخترب 
ادلصلحة العامة. التحدي اآلخر الذي عواجو رلتمعنا بشكل عاـ والتعليم العارل بشكل  علىالشخصية لصناع القرار 

ود استثنائية دلواكبة ىذا ادلعرفة. عتطلب ىذا التحدي بذؿ جهخاص ىو دخوؿ عادل عصر ادلعلومات واالنفجار اذلائل يف 
 ادلتقدمة.  بٌن جامعاتنا واجلامعات الدولية واالتصاالت لسد الفجوة ادلعلومات لتقنيةاذلائل  التطور

بٌن على جانب واحد ؽلكن أف عساىم يف حتسٌن التعليم العارل واحلد من الفجوة ادلعرفية والفنية  البحتسنركز يف ىذه 
 م اإللكرتوين.ي، أال وىو التعلرلتمعنا واجملتمعات ادلتقدمة، وىو نوع حدعث من التعليم

، وغًن الطرعقة اليت ننظر هبا إذل ادلعرفة واكتساب ادلهارات بشكل  اإللكرتوين وورة يف قطاع التعليمأحدث التعليم فقد 
فهم عزودوف  واليـو  .م اإللكرتوين أكثر فأكثريلتعلأصبحت أدوات وتقنيات او ، التقنية التعليمية احلدعثةبفضل  كامل

ستخداـ تقنية احلاسب كأداة لتوفًن الدعم األساس ي لعملية با ادلتعلمٌن بتجربة تعليمية أكثر إوارة لإلعجاب وأكثر فاعلية
ب لتقدمي ، التعليم ادلعتمد عل ي احلاسوب الذي عهدؼ إذل استخداـ احلاسو على سبيل ادلثاؿ. (8102)نوفل ،ميالتعل

   .ادلتعلم على جهاز احلاسوب يف وقتو اخلاص عدرسهاادلواد التعليمية و اليت ؽلكن أف 
واالتصاالت السلكية والالسلكية توزعع ادلواد التعليمية يف مجيع أضلاء  لتقنية احلاسبالتوافر الواسع النطاؽ  حيت أتاح

، لدرجة أنو عوجد إمكانية الوصوؿ إذل عملية التعلمعادة ، ومع ز دل، أسرع من أي وقت مضى، مع مرونة أكرب بكثًنالعا
 .(8102)نوفل ،ضلو ما عسمى التعليم اإللكرتوين اليـو حتوؿ

 :اللكرتويناالتعليم تقنية . 2
 ،التعلػػػػػيم اإللكػػػػػرتوين ىػػػػػو بيئػػػػػة تعليميػػػػػة عػػػػػتمكن فيهػػػػػا ادلتعلمػػػػػوف وادلعلمػػػػػوف مػػػػػن أداء مهػػػػػاـ شػػػػػبيهة بالفصػػػػػوؿ الدراسػػػػػية

مػػػػػػػن  عقػػػػػػػـو ادلعلمػػػػػػػوف بتصػػػػػػػميم جتربػػػػػػػة الػػػػػػػتعلم ؛الوسػػػػػػػيط وتسػػػػػػػتوعب البيئػػػػػػػة التعليميػػػػػػػةفر الوعػػػػػػػب تػػػػػػػو : (8102)الفػػػػػػػاحل
يميػػػػػة للػػػػػدورة وكيػػػػػف عػػػػػتم ، وحتدعػػػػػد األىػػػػػداؼ التعلختػػػػػاذ القػػػػػرار بشػػػػػأف ادلػػػػنهج الرتبػػػػػوي، واخػػػػالؿ إعػػػػػداد ادلػػػػػواد التعليميػػػػػة

م ين ختطػػػػػػػيط عمليػػػػػػػة التعلػػػػػػػ، عكػػػػػػػوف ادلتعلمػػػػػػػوف مسػػػػػػػؤولٌن بشػػػػػػػكل أساسػػػػػػػ ي عػػػػػػػدلتعلمػػػػػػػٌن؛ وأخػػػػػػػًنًا، ودعػػػػػػػم االوفػػػػػػػاء هبػػػػػػػا
ظلطػػػػػاً جدعػػػػػداً مػػػػػن أظلػػػػػاط  وبالتػػػػػارل فػػػػػإف التعلػػػػػيم االلكػػػػػرتوين ععػػػػػد (.8102)بلبكػػػػػاي ،وتقييمهػػػػػا اخلاصػػػػػة هبػػػػػم وتنفيػػػػػذىا
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فرضػػػػػػػتو التغػػػػػػػًنات العلميػػػػػػػة والتقنيػػػػػػػة الػػػػػػػيت عشػػػػػػػهدىا العػػػػػػػادل حػػػػػػػ  عومنػػػػػػػا ىػػػػػػػذا، ودل تعػػػػػػػد الطػػػػػػػرؽ واألسػػػػػػػاليب  ،التعلػػػػػػػيم
ا أصػػػػػػبحت احلاجػػػػػػة ملحػػػػػػة لتبػػػػػػين نوعػػػػػػاً آخػػػػػػر مػػػػػػن أنػػػػػػواع التعلػػػػػػيم وىػػػػػػو التعلػػػػػػيم التقليدعػػػػػػة قػػػػػػادرة علػػػػػػى مسػػػػػػاعر ا، ولػػػػػػذ

وكمػػػػػػػا انػػػػػػػو انتشػػػػػػػر كػػػػػػػأداة حدعثػػػػػػػة ومهمػػػػػػػة مػػػػػػػن خػػػػػػػالؿ انتشػػػػػػػار  الجتاىػػػػػػػات اجلدعػػػػػػػدة،ااإللكػػػػػػػرتوين الػػػػػػػذي ععتػػػػػػػرب مػػػػػػػن 
كل اجلامعػػػػػات وادلؤسسػػػػػات التعليميػػػػػة العامػػػػػة واخلاصػػػػػة بشػػػػػ اإلنرتنػػػػػت، وحاليػػػػػا عوجػػػػػد العدعػػػػػد مػػػػػن ادلراكػػػػػز التعليميػػػػػة يف

 .كذلك وسيلة تعليم عن بعد، و ةتعتمد عليو كوسيلة تعليم مرنعاـ، اليت 

 مشكلة البحث:. 3
فاف قطاع التعليم عامة والتعليم  ،رعة يف سلتلف جوانب احلياة ادلعاصرةذنية ادلعلومات قد أحدوت تغًنات جتق تكان  اذا

ذلك ألف سلرجات قطاع التعليم  ،التطورات ادلتسارعةاستجابة ذلذه ادلتغًنات اذلائلة و  عكوف اكثرالعارل خاصة غلب أف 
 كعناصر عمل.  ىخر أمدخالت لقطاعات إال العارل ما ى ي 

لكرتوين العيل نظاـ التعليم افخاصة منها تقطاع التعليم اجلامع ي عستدع ي التوسع الكبًن يف استخداـ تقنية ادلعلومات و ف
ودة واالرتقاء مبستوي التأىل والكفاءة واخلربة جلميع اجلاجلامع ي وضماف من عوائد ومزاعا يف رلاؿ التعليم  ػلققووذلك دلا 

جبانب ضعف  لكرتوينالستخداـ تقنية التعليم اات التعليمية اجلامعية من فقر يف سساد البشرعة. ويف ليبيا تعاين ادلؤ وار ادل
لتدرعس شلن غليدوف "فن التعليم ندرة أعضاء ىيئة ام وتفاعلهم معو، و يدعد من التعلاستجابة الطالب مع النمط اجل

عستطيعوف أف عساعلوا يف ىذا النوع من التعليم. إضافة إرل ذلك  األساتذةااللكرتوين"، وإنو من اخلطأ التفكًن بأف مجيع 
فة واحلاجة ادلستمرة لتدرعب ودعم ادلتعلمٌن واإلدارعٌن يف كا ىناؾ مشكلة ترتبط بوع ي أفراد اجملتمع هبذا النوع من التعليم،

قع التعليم االلكرتوين اس و در نويف ىدا الورقة  ادلستوعات، حيث أف ىذا النوع من التعليم ػلتاج إذل التدرعب ادلستمر.
واآلليات اليت  االسرتاتيجيات ىه الدراسة يف التعرؼ علذى من  عتمثل اذلدؼو  ،يف التعليم العارل ستخداموالطار اقرتح نو 

 داء هبا.رفع وحتسٌن اال ىامعات الليبية حيت عساعد علجلكرتوين بانظاـ االلالتفعيل عتم من خالذلا 
 :البحثمنهجية . 4

لالجتاىػػػػات العادليػػػػة يف تطبيقػػػػات التعلػػػػيم االلكػػػػرتوين وجوانػػػػب  ،ادلقػػػػارف ىػػػػ ي ادلػػػػنهج ثالبحػػػػادلنهجيػػػػة ادلسػػػػتخدمة يف    
تصػلة ت ادلئيادلعلومػات والبيانػات واإلحصػاق وامػن خػالؿ دراسػة وحتليػل احلقػائ االستفادة منها يف مؤسسات التعليم العػارل

والعوامل الثقافية، وبالتارل التحليل الثقايف ادلقارف للعناصر موضع البحث جبوانبهػا ادلختلفػة  ىمبوضوع الدراسة يف ضوء القو 
ادلقػػػارف سػػػبب يف اختيػػػار ادلػػػنهج الو  .بػػػٌن دوؿ ادلقارنػػػة ادلرتبطػػػة بتطبيقػػػات التعلػػػيم واسػػػتخالص أوجػػػو التشػػػابو واالخػػػتالؼ

 مػػن خػػالؿ توزععهػػا علػػى ملخصػػات للمقارنػػة تشػػمل قػػات التعلػػيم االلكػػرتوينيالتجػػارب العادليػػة يف تطب ادلسػػاعدة يف فهػػم
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 ادلػنهج ادلقػارف، والػيت تسػاىم يقعلى تطب ات وسلبي ات الدراسات اليت تعتمدمعرفة إغلابي  و ة وادلختلفة بينها هباجلوانب ادلتشا
  بٌن التجارب العادلية يف تطبيقات التعليم االلكرتوين. والربط استنتاج العالقاتيف 

 مج وخدمات التعليم اإللكرتوين :الطلب على برا. 5
، م اإللكرتوينيت التعلئيااستناداً إذل إحصاو يف الواقع  .أف ارتفاع شعبية التعليم اإللكرتوين ال عظهر أي بوادر على التباطؤ

 :كثر إشراقاً من أي وقت مضىم اإللكرتوين أيفإف مستقبل صناعة التعل

إنفاقها على التعلم اإللكرتوين يف مجيع أضلاء  سيتممليار دوالر  008 ، مت تقدعر أف حوارل 8104يف عاـ  -
عوضح األنفاؽ  0أنظر الشكل رقم  .خالؿ السنوات القادمةوسوؼ عتضاعف  .8102خالؿ العاـ  العادل

  .Medved (2014) ،اإللكرتوينالعادل ي عل ي التعليم 
 

 اإللكرتويناألنفاؽ العادل ي عل ي التعليم  0شكل 

 
 

وال ععد ذلك مفاجًئا  .تشًن الشركات اآلف إذل أف التعليم اإللكرتوين ىو واين أفضل أسلوب تدرعب عستخدمونو -
٪ على األقل عندما ػلل زلل التدرعب التقليدي 21نظرًا ألف التعليم اإللكرتوين عنقذ األنشطة التجارعة بنسبة 

  ٪21ناىيك أف التعليم اإللكرتوين عقلل مدة التعليم بنسبة تصل إذل  .لقائم على ادلدرب مع التعليم اإللكرتوينا
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وقد وجدت الدراسات احلدعثة اليت أجر ا جامعة برعطانيا ادلفتوحة أف  . التعليم اإللكرتوين ىو أعضا صدعق للبيئة -
عتم تقليل كمية انبعاوات واين أكسيد . ن الدورات التقليدعة٪ م01التعليم اإللكرتوين عستهلك طاقة أقل بنسبة 
 .٪22الكربوف )لكل طالب( بنسبة تصل إذل 

 2يف الواقع ، معدؿ النمو السنوي ادلقدر بػ  .م اإللكرتوين ظلوًا يف العادل ى ي ماليزعا وفيتناـيأسرع أسواؽ التعل -
أعلى معدؿ ظلو سنوي مركب يف أي منطقة  ىذا ىو .٪1..0سنوات لسوؽ التعليم اإللكرتوين يف آسيا ىو 

  Medved (2014).  ،يف بعض دوؿ العادل ظلو التعليم اإللكرتوينعوضح معدؿ  8أنظر الشكل رقم  عادلية
 

 يف بعض دوؿ العادل اإللكرتوينمعدؿ ظلو التعليم  8شكل 

 
 

ات التعليم اإللكرتوين لدعها ، فإف الشركات اليت تستخدـ أدوات واسرتاتيجي IBMوفقًا لتقرعر أصدرتو شركة -
مقابل كل دوالر تنفقو ىذه  .Medved (2014) ،٪21القدرة على زعادة اإلنتاجية بنسبة تصل إذل 
 .دوالرًا 11الشركة، عقدر أهنا ستحصل على إنتاجية بقيمة 

ة معدالت وفقًا لدراسة حدعثة أجراىا معهد أحباث أمرعكا، فإف التعليم اإللكرتوين لدعو القدرة على زعاد -
وىذا ععين أف التعليم اإللكرتوين ليس أكثر فعالية من حيث  .٪21االحتفاظ بادلعلومات بنسبة تصل إذل 

 .ميالتكلفة فحسب، بل إنو أعًضا أكثر فعالية من حيث مقدار ادلعرفة اليت عتم اكتساهبا بالفعل أوناء عملية التعل
دعثة أف التعليم اإللكرتوين عساعدىم على مواكبة ٪ من الشركات اليت مشلت دراسة استقصائية ح8.أفاد  -

وقد وجد أف  .التغيًنات يف صناعتهم، شلا عساعدىم على أف عظلوا قادرعن على ادلنافسة يف إطار ختصصهم
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على  .الشركات وادلؤسسات اليت لدعها وقافة تعلم قوعة كانت أفضل يف سوقها من أولئك الذعن دل عفعلوا ذلك
٪ يف 14٪ لتكوف رائدة يف صناعتها، الحظ زعادة بنسبة 42ذه ادلنظمات أكثر بنسبة سبيل ادلثاؿ، فإف ى

 Medved ،٪ أكثر عرضة لتصبح رائدة يف حصة السوؽ.0و  على االستجابة الحتياجات العمالء،قدر ا 
,(8104). 
 

 :العامل تطبيقات التعليم االلكرتوين يف بعض دول. 6
وسلرجاتو  التعليم عملية يف وكم ي نوع ي وتطور قفزة إلحداث االلكرتوين لتعليما على فيها ععوؿ اليت لألعلية نظرا

تطبيقات ال ىذه من لبعض ضااستعر  عأيت وفيما التعليم، من النوع ىذا فاعلية الدراسات من الكثًن تناولت فقد وتوجهاتو،
ؿ ما بٌن متقدمة كدوؿ االحتاد االورويب تعليم االلكرتوين يف دوؿ سلتلفة من العادل، وقد روع ي التنوع يف اختيار الدو لل

 والوالعات ادلتحدة االمرعكية، وأخري نامية مثل سنغافورة وكورعا اجلنوبية.
 

 دوؿ العادلطبيق التعليم اإللكرتوين يف بعض جتارب ت 0جدوؿ 

 التجربة رؤية الدولة

 الكندعة

م يبعد، وقد بدأت اللجنة االستشارعة للتعلتعترب كندا من الدوؿ الرائدة يف التعلم اإللكرتوين والتعليم عن 
اإللكرتوين بربنامج أطلقت عليو اسم )طفرة التعليم االلكرتوين، التحدي الكندي(، وعركز ىذا ادلشروع عل ي 

م اإللكرتوين يف التعليم عن طرعق زعادة ادلرونة ورفع كفاءة الربامج التعليمية اإللكرتونية يتسرعع استخداـ التعل
 ،م اإللكرتوين يف التعليميالتعليمية الكندعة، وتعترب كندا مثااًل متميزًا لدمج التعل يف ادلؤسسات

.(2016)Dutto  

 الربعطانية

  باإلنرتنت مدرسة 18111 من أكثر ربط مت حيث للتعليم، القومية الشبكة عسمى ما ظهرت برعطانيا، يف
 وسيتم الورقية، األعماؿ تقليل إذل قدميالت عملية ستؤدي. معلم ألف 421 و طالب مالعٌن 0 ىناؾ وكاف
 إرساؿ سيتم. حاسوب جهاز 01111 وجتهيز تدرعب وسيتم أدائهم، مستوعات ومراقبة ادلعلمٌن تدرعب
 ادلختلفة التعليمية ادلواقع ربط أعًضا سيتم. احملموؿ احلاسوب إذل ادلعلم من التعليمية وادلواد ادلعلومات
 .(.810الراشد) ،القومية بالشبكة

 األدلانية
ال تزاؿ من أقل الدوؿ صرفًا عل ي ىذا النوع من التعليم مقارنة بالدوؿ األوروبية األخرى، وال زاؿ الرتكيز 

م اإللكرتوين، ودتتلك أدلانيا مشروعًا متطورًا للربط يعل ي التعليم التقليدي مع اإلفادة من بعض رلاالت التعل
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عليم احلدعثة عرب تلك هاـ ذلك ادلشروع تشجيع وسائل التالالسلك ي بٌن الوحدات التعليمية، ومن ضمن م
اإلفادة من تلك الشبكات يف توفًن ادلعلومات الوظيفية، وىو ما مت تطوعره ليشمل التعليم عن الشبكات، و 

 . Asunka (2017) ،بعد

 السوعدعة

خدـ حتتية قوعة وتست م اإللكرتوين، فه ي دتتلك بنيةيتعترب السوعد من أكثر الدوؿ تقدمًا يف رلاؿ التعل 
من الدوؿ يف ىذا اجملاؿ، ذلذا تعترب رائدة وقيادعة يف ىذا ادلضمار، و تم  تقنيات عالية، وقد سبقت كثًن
 اليت بعد عن للتعليم السوعدعة اذليئة .م االلكرتوين وتطوعر التعليم التقليديياحلكومة اىتمامًا كبًنًا بالتعل

 (..810الراشد) ،بعد عن والتعليم اإللكرتوين ميالتعل متدع اذليئة ىذه ـ، 1999 عاـ أنشئت

 سنغافورة

، فاإلنساف ىو رأس ادلاؿ وادلهارات نغافورة إذل أعلية القوي البشرعةيف س  تؤكد رؤعة التعليم اإللكرتوين
من  ٪82-81من  ، وتقـو الشركات السنغافورعة بدعم ما عقربدلعارؼ من خالؿ التعليم والتدرعبوا

ؽلكن إغفاؿ النتائج اليت حققها التعليم اإللكرتوين يف سنغافورة  وال م اإللكرتوين.ية التدرعب على التعلميزاني
 . (.810الراشد) ،التقليدي  التعليمعلى ٪ 0.يف رلاؿ زلو األمية واليت فاقت بنسبة 

كورعا 
 اجلنوبية

حوث والتعليم واخلدمات ليكوف مبثابة قدمت كورعا اجلنوبية اسرتاتيجية للتعليم االلكرتوين يف رلاالت الب
تعلم للمجتمعات احمللية لتشمل ادلعلمٌن وادلتعلمٌن واخلرغلٌن بأعدادىم لالطلراط يف التعلم مدى احلياة. 

، حيث أنشئت اجلامعات اإللكرتونية منذ مدة طوعلة يم االلكرتوين يف كورعا اجلنوبيةبدأت تطبيقات التعل
 فتوحة )نو( لتوفًن تعليم على اإلنرتنت وأنشطة التعلم.مثل جامعة كورعا الوطنية ادل

م اإللكرتوين، فشكلت فرؽ ي% من اجلامعات والكليات بعض اجلوانب االغلابية يف رلاؿ التعل22حققت 
 بكلم اإللكرتوين اخلاص يف معظم اجلامعات. وبينت النتائج ادلستخلصة من ىذه الدراسة وادلرتبطة يالتعل

علمٌن على حد سواء، كما تطرقت إذل نظم الدعم ذات مغزى والفرص ادلتاحة للمشاركة من ادلعلمٌن وادلت
م اإللكرتوين، كما اف تطبيقات التعليم االلكرتوين يف اجلامعات اخلاصة والكليات يبنشاط يف برامج التعل

من التعليم،   ، جبانب اجلامعات ادلتخصصة يف التعليم عن بعدوؽ نظًن ا يف اجلامعات احلكوميةاخلاصة عف
 .Jung (2017) ،كما أبرزت أف اجلامعات رلهزة بالدعم التقين مثل البنية التحتية وادلناىج التشغيلية

 السعودعة

مت وضع اخلطة الوطنية لتقنية ادلعلومات، وقد تضمنت تلك اخلطة سبعة أىداؼ رئيسة ركز اذلدؼ الرابع 
يف التعليم والتدرعب جبميع ادلراحل، وقد ظهرت رلموعة  منها عل ي أعلية التوظيف األمثل لتقنية ادلعلومات

من ادلؤشرات وادلبادرات حوؿ التعليم اإللكرتوين واليت تبٌن قناعة مؤسسات التعليم بالتعليم اإللكرتوين يف 
ادلملكة ومنها: مشروع وطين، ومشروع التعلم اإللكرتوين، ومشروع ادلدارس الرائدة، ومبادرات ادلدارس 

م يالستخداـ أنظمة إدارة التعل اجلامعاتومبادرات  صوؿ الذكية، الفصوؿ اإللكرتونية(،لفاألىلية)ا
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لزعادة وع ي  ،’معارؼ’تدرعس احلاسب يف ادلدارس احلكومية، ومشروع برنامج   اإللكرتوين، ومشروع
 .ادلدارس بأعلية احلاسب كأداة تعليمية فعالة وزعادة االعتماد عليو يف التعليم واإلدارة

 إلكرتونية أكرب مكتبة ولدعها طوعلة، ة فرت منذ اإللكرتوين التعليم أساليب العزعز عبد ادللك جامعة تخدـتس
 مع  2006 عاـ أواخر يف العارل التعليم وزارة ووقعت إلكرتوين، كتاب ألف 16 على حتتوي ادلملكة يف

 عن التعليم و اإللكرتوين للتعليم لوطينا للمركز األوذل التأسيسية ادلرحلة تنفيذ عقد ادلاليزعة شركة ميتيور
 التعليم دلؤسسات بعد عن التعليم و اإللكرتوين للتعليم مركزعة نواة حلضانة إغلاد إذل عهدؼ بعد، الذي
 (..810الصاحل) ،التعليم من النوع تقنيات ىذا لتبين الساعية ادلؤسسات جهود توحيد و اجلامع ي

 الكوعتية

يم بدولة الكوعت التعليم االلكرتوين يف مجيع ادلراحل التعليمية، وذلك هبدؼ إغلاد طبقت وزارة الرتبية والتعل
ة معدة مسبقًا للمناىج للتعليم من خالؿ عدة طرؽ، أوذلا: إعداد برامج إلكرتونية تعليميقنية بيئة ت

إنرتنت(، مع توفًن شبكة إلكرتونية ) قنيةوإعداد فصوؿ إلكرتونية رلهزة بأفضل الوسائل الت الدراسية،
كما مت وضع    وإعداد ىيئة تدرعسية واعية ومثقفة إلكرتونياً، حيث طبق ادلشروع أوال عل ي نطاؽ جترعيب

، باإلضافة إرل عمل برامج توعية شاملة بالتعاوف مع مؤسسات القطاع اخلاصخطة تنفيذعة لربنامج تدرعيب 
تصاؿ ادلختلفة ادلرئية وادلقروءة وادلسموعة، ألولياء األمور والعاملٌن يف احلقل الرتبوي من خالؿ وسائل اال

 .(8102)حسن ،هبدؼ توعية اجلميع بالتجربة قبل تطبيقها

 البحرعنية

طوعر تا ادلشروع ارل ذوعهدؼ ى  "محد" ادللك جاللة مشروع تنفيذ يف بالشروع والتعليم الرتبية وزارة قامت
 ادلتدرج التجرعيب التطبيق اسرتاتيجية احليوي ادلشروع ذلذا تطبيقها الوزارة انتهجت حيث ،ادلنظومة التعليمية

 اإللكرتوين، ميالتعل تطبيق يف رائدة مدارس لتصبح بعناعة اختيارىا مت اليت الثانوعة من ادلدارس بعدد بدءا
 .(8101)بن فحوص ،ادلدارس مجيع عل ي لتعميمها للتجربة تقييم دقيق إجراء ذلك بعد تبعها مث ومن

 القطرعة

، ومن ـ.811منذ عاـ  جامعة قطر ، الذي مت بثو على شبكةيةل ادلثاؿ تفعيل نظاـ البيئة التعليمسبيعلى 
ععمل عل ي توفًن الوقت واجلهد على الطالب   ادلعروؼ أف التعليم اإللكرتوين بواسطة نظاـ البيئة التعليمية

اؿ يف العملية التعليمية، من حيث واألستاذ، وعوفر أعضاً من نفقات اجلامعة يف أمور كثًنة، كما أنو نظاـ فع
، كما أنو نظاـ عوفر التواصل ادلضموف والفكر وإبداء الرأي ...إخل التشجيع على االبتكار، وتنشيط العقل

 جامعة قطر واآلمن بٌن الطالب واألستاذ يف كل وقت ويف كل مكاف طادلا توفر اإلنرتنت ذلما وععترب صلاح
و الكبًنة يف يف التعامل مع ىذا النظاـ مؤشر جيد فيما عتعلق جبودة التعليم االلكرتوين الذي أوبت فعاليت

 .(8101)الزار ،، من أجل الوصوؿ إذل العدعد من األىداؼ ادلتمثلةحتسٌن جودة التعليم
لتعليم والشباب مشروع تطوعر مناىج لتعليم مادة احلاسب اآلرل بادلرحلة الثانوعة، وقد تبنت وزارة الرتبية وا اإلمارتية

http://kenanaonline.com/users/sayed-esmail/tags/116752/posts
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لقيت ىذه التجربة قبواًل لدى الطالب وأولياء األمور، وفضاًل عن األىداؼ اليت حدد ا الوزارة فقد 
 (..810الراشد) ،أسفرت التجربة عن نتائج إغلابية متعددة

سلطنة 
 عماف

 من تسعى وطموحة شاملة خطة بإعداد التعليم تطوعر إطار يف السلطنة يف والتعليم ةالرتبي وزارة قامت
 مدرسة كل يف مالتعل مصادر مراكز إنشاء مت للسلطنة، وقد ةالتنموع باتطلتادل مع االنسجاـ إذل اخالذل
 احلاسب خاصة قنيةوالت التعليمية االجهزة بأحدث ىاتزوعد ومت السلطنة يف األساس ي التعليم مدارس من
 .اآلرل

 ادلصرعة

تقـو الرؤعة ادلصرعة لتحقيق تطبيقات التعليم اإللكرتوين من خالؿ مفهـو اجلودة فقامت التطبيقات يف 
، نتيجة لتلك الرؤعة تزاعدت تطبيقات ىيئة اجلودة ادلصرعة أقر اوين عل ي نفس ادلرتكزات اليت التعليم االلكرت 

 عاـ  يفم اإللكرتوين يفتم إنشاء ادلركز القوم ي للتعل ،م العارل يف مصريف مؤسسات التعليالتعليم االلكرتوين 
ادلعلومات يف التعليم قنية كأحد ادلشروعات الرئيسية ادلمولػة من مشروع تطوعر نظم وت 8112
بدعم من صندوؽ  8112 م اإللكرتوينيمت إنشاء اجلامعة ادلصرعة للتعل 8112ويف عاـ  .ICTPالعارل

م اإللكرتوين يف تقدمي خدمات يرئاسة رللس الوزراء كأوؿ جامعة مصرعة تتبىن مبدأ التعلتطوعر التعليم ب
 .(8102) احلفال ،تعليمية على أعلى مستوى جودة

 التونسية

التعليم  دلبدأيف إطار إرساء منظومة متكاملة للتعليم عن بعد تفتح اجملاؿ أماـ مجيع التونسيٌن و تكرعسا 
كوعن ادلستمر، مت  إحداث جامعة تونس االفرتاضية و االستجابة للتحدع ات ادلتمثلة مدى احلياة و وقافة الت
بالتعليم العارل، و ذلك بالقياـ بعملية ختفيف تدرغل ي بالشعب ذات األولوعة يف تزاعد عدد الطلبة 

على دلؤسسات التكوعن احلضوري و حتدعث شعب التكوعن ادلوجودة باستعماؿ التقنيات الرقمية، و العمل 
أف عشمل التعليم العارل أكرب عدد من اجلمهور ادلستهدؼ خارج دائرة الطلبة العادعٌن جتسيدا دلبادئ التعلم 
الذايت و التكوعن ادلستمر مدى احلياة و إتاحة الفرصة لكل تونس ي للتعليم ادلتواصل إوراء دلعارفو أو طلبا 

ية فاعال يف تطوعر منظومة التعليم العارل و يف لالرتقاء ادلهين. و بذلك عربز دور جامعة تونس االفرتاض
حتسٌن اجلودة. فقد سعت اجلامعة منذ إحداوها إذل بلوغ األىداؼ الرامية إذل حتقيق نقلتها النوعية من طور 

تكوعن و تطوعرىا،  قنية: تركيز البنية التحتية التظومة ادلتكاملة و ذلك بالعمل علىاالنطالؽ إذل مستوى ادلن
تنمية  مٌن أنشطة التكوعن غًن احلضوري، تأاحملتوى التكوعين غًن احلضوري، إنتاج  التقنيٌن، ساتذة واأل

 .(8102، نوفل)الشراكة اجلامعية مع اخلارج

 األردنية
 ادلعلومات قنيةوت التخطيط وزاريت مع بالتنسيق ـ، 2002 عاـ يف األردنية والتعليم الرتبية وزارة اعتمدت

 استخدمت الوطنية، حيث ادلعرفة شبكاتنشاء إ خالؿ من اإللكرتوين ميللتعل ةوطني واالتصاالت سياسة



 نظام التعليم االلكرتوين لرفع مستوى األداء استخدام        (    1( اجمللد )2العدد خاص ) -جملة كلية  اآلداب

 9102بيا، مارس عدد خاص بالورقات العلمية املقدمة للمؤمثر الدويل الثاين للتعليم يف ليبيا، مصراتة، لي
_______________________________________________________ 

05 
 

 الذايت التعلم قدرة تطوعر عل ي ععتمد الذي التعلم نظاـ إرل للتحوؿ واالتصاالت كقاعدة ادلعلومات قنيةت
 ،أساس ي بشكل ادلعلم قبل من التلقٌن ععتمد التقليدي الذي التعليم نظاـ من بدال النقدي والتفكًن
 (..810الصاحل)
 

التجربة 
 اجلزائرعة

 برنامج وضع خالؿ من والثانوعة اإلعدادعة ادلدارس لطالب الرقمية بادلدرسة عسمى ما أطلقت اجلزائر
 شهادة أو الشهادة الثانوعة امتحانات اجتازوا الذعن أولئك البداعة يف عستهدؼ اإلنرتنت على خاص
 يف الفاعلة األطراؼ جلميع عسمح ومتكامل شامل حل ى ي ةاالفرتاضي ادلدرسة ىذه. األساس ي التعليم
 أمورىم وأولياء خاص للتالميذ بشكل موجو ألنو أعلية األكثر والثاين بعد، عن التعليم يف التعليم عملية

 عباد مؤسسة أدخلت الربنامج، نفس يف". تعليمك" ى ي واليت سواء، حد على التعليمية وادلؤسسات
 تتطابق. االمتحاف يف بالتسجيل العامة ادلدرسة ػلضروف أو ػلضروف الذعن طالبلل تسمح افرتاضية مدرسة
 وععود. التعليم وزارة وضعتو الذي الرمس ي الربنامج مع االفرتاضية ادلدرسة ىذه يف تدرعسها عتم اليت ادلواد
 والتسجيل وقعادل إذل الدخوؿ الرابعة النهائية ادلرحلة يف طالب ألي ؽلكن. سنوات 4 إذل اإلطالؽ تارعخ
 التصحيح مع دترعن 1111 إذل باإلضافة للمتوسط، درس 111 و للنهائ ي درس 111 غلد حيث

 أعًضا ؽلكنو تفسًنات، على للحصوؿ الربنامج ىذا على ادلقاؿ بأستاذ االتصاؿ للطالب وؽلكن والتوضيح،
 عروا أف للوالدعن ؽلكن. حالتصحي مع األساس ي التعليم امتحانات أو الثانوعة الشهادة مواد على االطالع
 الطفل، مستوى وح  والغياب، الدروس، وتوقيت ادلدرسة، يف األطفاؿ عفعلو ما كل الشبكة خالؿ من
 ،والدروس الطالب قائمة عرى أف األستاذ مكتب خالؿ من للمعلم ؽلكن. وادلالحظات النقاط مجيع وتعلم
 (.8104غراؼ)

 اليابانية

 الدراسية ادلواد تبث تلفازعة شبكة مبشروع ـ 1994 عاـ يف اإللكرتوين التعليم رلاؿ يف الياباف جتربة بدأت
بعد،  عن للتعليم أوذل كخطوة(الكيبل) خالؿ من الطلب حسب للمدارس فيدعو بوساطة أشرطة التعليمية
 تقرتح يموالتعل الرتبية لوزارة تقرعرا الياباف يف الرتبوعة بالسياسة اخلاص العمل جلنة أعدت ـ 1995عاـ ويف
 وكذلك عابانية، مقاطعة كل يف احلياة مدي التعليم خلدمة إقليم ي معلومات نظاـ بتوفًن الوزارة تقـو أف فيو
 اخلاصة اخلطط اللجنة ووضعت للمعلومات، وطين مركز إنشاء إرل إضافة التعليمية، للربرليات مركز توفًن
 التقنية ىذه عل ي التعليم ىيئات رتأق حيث ،.000 عاـ يف ىيئة التدرعس وأعضاء ادلعلمٌن بتدرعب
 دلكتبات بررليات مركز إعداد 1996 ادلالية للسنة اليابانية احلكومة ميزانية دعمتو ما وىذا اجلدعدة،
 اخلاص العلم ي البحث ودعم التعليمية الربرليات رلاؿ يف والتطوعر البحث ودعم مقاطعة كل يف تعليمية
 توظيف دعم يف وكذلك بعد، عن بالتعليم ادلتعلقة األنشطة مجيع عمد وكذلك اجلدعدة، التعليم بتقنيات
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 وتعد احلدعث، التعليم من جدعدة مرحلة ذلك بعد لتبدأ الرتبوعة والكليات ادلعاىد يف اإلنرتنت شبكات
 ادلدارس معظم يف رمس ي بشكل احلدعث اإللكرتوين التعليم أساليب تطبق اليت الدوؿ من اآلف الياباف
 . Jung(2017) ،اليابانية

 ادلاليزعة

 ومن ادلتقدمة، الدوؿ مصاؼ يف البالد جتعل شاملة تقنية خطة للدولة ادلاليزعة الشامل التطوعر جلنة وضعت
 فصوؿ من دراس ي فصل كل يف اإلنرتنت بشبكة واالرتباط اآلرل احلاسب إدخاؿ ىذه اخلطة أىداؼ أىم

 عتعلق فيما أما " الذكية ادلدارس"الدراسية  الفصوؿ يف تقنيةال تطبق اليت ادلاليزعة ادلدارس، وتسم ي ادلدارس
 السرععة البصرعة األلياؼ شبكة فقري من بعمود ماليزعا وجامعات مدارس مجيع ربط مت فقد التحتية بالبنية
 (..810الراشد) ،والفيدعو ادلتعددة الوسائط نقل خلدمة الكبًنة ادلعلومات حـز بنقل تسمح اليت

 األسرتالية

 لتطوعر خطة الفكتورعة والتعليم الرتبية وزارة وضعت حيث فكتورعا، والعة يف ى ي اسرتاليا يف الفرعدة لتجربةا
 األقمار الصناعية وتعد طرعق عن اإلنرتنت بشبكة الوالعة سسات التعليمية يفيف ادلؤ  التقنية التعليم وإدخاؿ

 ،والشمولية السرعة حيث من عادل يال ادلستوي عل ي ادلتميزة التجارب من فكتورعا والعة جتربة
 (..810الراشد)

 
 :نتائج الدراسة. 7

اجلوانب ادلتعلقة بالدراسة التحليلية ادلقارنة لالجتاىات العادلية يف تطبيقات التعليم االلكرتوين وجوانب البحث عتناوؿ 
سة للدراسة بغرض الوقوؼ عل ي أوجو االستفادة منها يف مؤسسات التعليم العارل من خالؿ مقابلة احملاور والعناصر الرئي

والعوامل الثقافية من  ىواالختالؼ يف ضوء القو  التشابوالتشابو واالختالؼ ادلرتبطة بتطبيقات التعليم جبانب تفسًن أوجو 
 -خالؿ ما تربزه عناصر ادلقابلة لكل من زلاور الدراسة :

 .أوجو التشابو واالختالف املتعلقة بتطبيقات التعليم االلكرتوين يف دول املقارنة 1.7
قدـ البحث العدعد من اجلوانب ادلتعلقة بتطبيقات التعليم االلكرتوين مع الرتكيز عل ي جانبٌن ىامٌن يف إطار فاعلية 

تعليم ادلعاصرة، واآلخر عتعلق باألبعاد ادلناىج ادلقدمة أحدعلا ارتبط بتنشيط عمليات التعليم والتعلم يف مؤسسات ال
 وادلكونات ادلرتبطة بتطبيقات التعليم االلكرتوين.

 .أوجو التشابو املتعلقة باسرتاتيجيات التعليم االلكرتوين ومعايريه يف دول املقارنة 1.1.7
 وين.تتشابو كل من دوؿ ادلقارنة يف العدعد من اجلوانب ادلتعلقة باسرتاتيجيات التعليم االلكرت  -
 م االلكرتوين جنبا اذل جنب مع التعليم التقليدي.ياستخداـ تطبيقات التعل -
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 .ات التعليم اجلامع يادلقارنة وخاصة مؤسس الدولةتقنية التعليم االلكرتوين باىتماـ  استخداـ ىحتظ -
فها يف نرتنت وتوظيالل الشبكة الدولية اتصاالت وادلعلومات متالدة من التقدـ اذلائل يف تقنية استفاالا -

 ستفادة من دمج التقنية اليت دتثل مدخل مهما يف عملية االصالحات الرتبوعة احلدعثة.ادلؤسسات التعليمة لال
 .م اإللكرتوينياملرتبطة باسرتاتيجيات ومعايري التعل التشابوتفسري أوجو 

 وضعفالعامل السياس ي الراغب يف ادلرتبطة بتطبيقات التعليم اإللكرتوين بعوامل وقافية قوعة  التشابوؽلكن تفسًن أوجو 
 فالرتبية النوعية ى ي اليت جتعل من اإلنساف قادرًا على  كانيات ادلتاحةتتناسب مع االم االلكرتوين اسرتاتيجيات التعليم

اإلسهاـ يف التنمية االجتماعية ادلستدامة، ذلذا فإف النوعية يف التعليم تشكل شرط أساس ي مسبق إلصالح النظاـ 
علق الذي ععيشوف فيو جبانب العامل االقتصادي ادلت االجتماع ي ن أجل دتكٌن اقتصاد ادلعرفة من تطوعر الواقع التعليم ي م

، وبالتارل معرفة احتياجات ادلستخدمة قنيةذلك تقييم الت، وكم اإللكرتوينيوميزانية التعل بتقييم االحتياجات التعليمية،
م يالتعل قنية، وبالتارل وضع معاعًن اجلودة لتطوعر تتدرعس وادلوظفٌنمن أعضاء ىيئة ال، ومعرفة احتياجا م بالطال

بنية حتتية  إلنشاءنقص التموعل الالـز  ، كما تعاين بعض الدوؿ العربية منإدارة ادلواد التعليميةتقنية اإللكرتوين مثل: نشر 
 .ادلتقدمة الدوؿمقارنة ب تقنية
 
 

 تعليم االلكرتوين ومعايريه يف دول املقارنة.املتعلقة باسرتاتيجيات ال اتاالختالف 2.1.7
 تعترب احد أىم ادلستهلكٌن للتقنية جبميع أنواعها. الثدوؿ العادل الث -
الستفادة  منها يف بناء رلتمعات ادلعرفة وجعل تقنية التعليم االلكرتوين  وا يفلتوظدوؿ العادل ادلتقدـ تسع ي  -

 رة.مجيع ادلؤسسات التعليمية مواكبة للحياة ادلعاص
أف تقنية التعليم االلكرتوين ؽلكن أف تساعد التعليم التقليدي يف تلبية احتياجات  ىدوؿ االحتاد االوريب تر  -

 لك التعليم ادلدمج بٌن التقليدي وااللكرتوين.ذادلقصود من  و،لأف حتل زل ةضرور الالتعليم العارل وليس ب
 .م اإللكرتوينيلتعلاالختالفات املرتبطة باسرتاتيجيات ومعايري اتفسري أوجو 

غياب الثقافة اإللكرتونية ووجود األمية  ووى العامل االجتماع يمنها افية ادلرتبطة من القوى والعوامل الثق ىناؾ العدعد 
واضًحا يف مجيع مناح ي احلياة يف ذلك ، وإذا كاف م اإللكرتوينيـ وعدـ الوع ي بالتعليف اجملتمعات العربية بشكل عا قنيةالت

مشرتكة ربامج بدوؿ االحتاد األورويب وادلتمثل يف ارتباط العامل السياس ي  أكثر تأوًناً يف النظم التعليمية فهو عاتىذه اجملتم
، بطرعقة تساعد ادلؤسسات التعليمية على تقدمي برامج التعليم اإللكرتوين قارب يف االسرتاتيجيات وادلعاعًنتعمل على الت

م عن بعد من خالؿ ي، حبيث حترص ادلؤسسة التعليمية على توفًن برامج التعليةدلعاعًن األكادؽلا باألسلوب الذي ػلقق
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حيث عكوف  ،دلطلوبة الستكماؿ متطلبات التخرجتوفًن الفرص العادلة وبأسعار معقولة للطالب للوصوؿ إذل ادلستوعات ا
تكلفة ال، أو ات ادلادعةيف اإلمكان، ال سيما ضعالعامل االقتصاديف .ادلشاركٌنم اإللكرتوين نشاطًا ؽلارسو مجيع يالتعل
 من حيث تطوعر اسرتاتيجيات لتحقيق التطلعات ادلرغوبة.كبًنة إشكالية  تعترب  ادلؤىلعالية للحصوؿ على العامل البشري ال
 

 .أوجو التشابو واالختالف باالستفادة من أدوات التعليم االلكرتوين يف دول املقارنة 2.7
 .باالستفادة من أدوات التعليم االلكرتوين يف دول املقارنةأوجو التشابو املتعلقة  1.2.7

التقنية يف  هىذستفادة من الكرتوين من خالؿ المجيع الدوؿ ادلقارنة يف تطبيقات تقنية التعليم اال تتشابو -
التطبيقات  االفرتاضية و وؿالفصو  ت واالنرتنتمثل تطبيقات الشبكا ،لذايتسسات التعليم العارل والتعليم امؤ 
 لرتبوعة  يف رلاؿ التعليم االلكرتوين.ا

 ئح ادلنظمة للتعامل مع ادوات التعليم االلكرتوين يف دوؿ ادلقارنة.انٌن واللو ابعض القو  إصدار -
 .تفسري أوجو التشابو املرتبطة باالستفادة من أدوات التعليم االلكرتوين

و  االجتماع ي العاملف ثقافيةوالعوامل ال ن خالؿ القوىم اإللكرتوين التعليم بتطبيقات ادلرتبطة التشابو أوجو تفسًن ؽلكن
 ادلعاعًن حتدعد عتم حيث ،اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات يفلتحقيق اجلودة  قياسية وإجراءات عاعًنادلتمثل يف وجود م

 التعليم تبتطبيقا ادلرتبطة واحملددات األدوات ععرفوف الذعن التعليم خرباء بواسطة األحياف من كثًن يف واإلجراءات
 على االستفادة من  ادلتحدة الوالعاتو  األورويب االحتاد دوؿ ساعد الذي االقتصادي العامل إذل باإلضافة اإللكرتوين،

احلاسوب و تطبيقات  الفضائ ي من البث التلفزعوين الذايت والتعلم التعليم رلاالت معظم يف وادلعلومات التعليمقنية ت
 ميالتعل ععتمد وبالتارل التعليم،جودة  من معٌن مستوى لتأمٌن أدوات إذل باإلضافة الفاكس،و اذلاتف ي  ؿاالتصاو  االنرتنت
 .إلكرتونية خدمةك تقدـ اليتو  الرقمية قنيةالت على اإللكرتوين
 .اوجو االختالف املتعلقة باالستفادة من أدوات التعليم االلكرتوين يف دول املقارنة  2.2.7

من صعوبات عدعدة يف التعامل مع أدوات التعليم االلكرتوين تعاين  قنيةبالت لدوؿ العربية حدعثة العهدا -
 ألسباب عدعدة سواء اقتصادعة أو وقافية أو اجتماعية.

أف تتجاوز احلدود الزمنية وادلكانية عند استخدامها صلحت يف الدوؿ النامية كسنغافورة وكورعا اجلنوبية  -
 التعليم االلكرتوين. ألدوات

دمة كدوؿ االحتاد االوريب اليت قامت بعمل قاعدة كبًنة تستهدؼ زلو االمية االلكرتونية وبالتارل الدوؿ ادلتق -
 اغلاد قاعدة كبًنة دتكن من استخداـ ادوات التعليم االلكرتوين .
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 .تفسري أوجو االختالف املرتبطة باالستفادة من أدوات التعليم االلكرتوين
 دوؿ ارتباط وىو السياس ي، العامل منها ،قينالت التعليم بأدوات ادلرتبطة الثقافية والعوامل القوى نقاط من العدعد ىناؾ
 ووقافة احلاسوباستخداـ  ومهارات اإللكرتوين ميالتعل بأدوات تتعلق كفاعات حتقق مشرتكة بربامج األورويب االحتاد

 إذل باإلضافة ىذا ،التقدؽلية العروض دادوإع النص حترعر من التطبيقية اسوباحل برامج مع التعاملب الصلة ذات ادلعلومات
 مثل اإلنرتنت وخدمات برامج مع تتعامل اليت الكفاءات حتقيق إذل باإلضافة ادلختلفة، وأجزائو اسوباحل مكونات معرفة
 بعض تعاين ادلقابل، يف. والتقنية الفنية والعمليات اإلنتاج و التصميم ومهارات والدردشة واحملادوة اإللكرتوين الربعد مهارات
 وذلك زلددة دلعاعًن وفًقا التقومي متطلبات مع ةاألساسي اإللكرتوين التعليم نظاـ عناصر وقافة موافقة عدـ من العربية الدوؿ
 نظاـ يف للتقييم احلالية الشروط مالءمة عدـو  ،(الفين الدعم وموظف ي اإلدارعٌنو  وادلوظفٌن وادلتعلم ادلعلم) مستوى على
 العامل جانب إذل وبرارلو، وأظلاطو وأىدافو اإللكرتوين ميالتعل مستوى على الشاملة اجلودة دلعاعًن وفقاً  اإللكرتوين التعليم

 التعليمية التعليم االلكرتوين يف عدـ مالئمة جودة اخلدمات بأدواتالعامل االقتصادي فيما ؼلتص  سبباالقتصادي ع
 التقييم وأساليب وتوقعاتو رغباتو مع تتوافق اليت اخلدمة جودة مستوى مع اإللكرتوين، التعليم نظاـ يف ادلتعلم إذل ادلقدمة
 .اخلدمة تقدمي نظاـ وفعالية وكفاءة

 .التحول اىل برامج التعليم االلكرتوين اسرتاتيجية. 8
ىداؼ. زلددة األ السرتاتيجيةمن التعليم التقليدي اذل التعليم االلكرتوين البد لو اف عتم بصورة تدرغلية وفقا  التحوؿ

خاصة يف اجملتمعات اليت دل تزؿ فيها وقافة استخداـ احلاسوب وشبكاتو متواضعة، فالتعليم االلكرتوين ػلتاج اذل بنية 
أساسية لضماف مرونة التطبيق، وعقصد بالبنية األساسية أجهزة احلواسيب وشبكات احلاسوب وخطوط االنرتنت، فضال 

عسية التدر  برامج التعليم االلكرتوين ىو شيوع وقافة احلاسوب بٌن الكوادر متطلبات ةالتعليمية. ويف مقدم ادلعاملعن 
 والطلبة على حد سواء.

جتاربنا العربية يف  لكابرزت الدراسة التحليلية ادلقارنة مدي التشابو واالختالؼ بٌن الدوؿ ادلتقدمة والتجارب النامية وكذ
رتح لتطبيقات التعليم االلكرتوين يف مؤسسات التعليم العارل يف ضوء رلاؿ تطبيقات التعليم االلكرتوين وفيما عل ي تصور مق

 الدراسة التحليلية ادلقارنة .
 البيئة التعليمية للتعليم االلكرتوين يف مؤسسات التعليم العايل: 1.8

 :اآليتمكونات اساسية وتشمل  عدةتتكوف بيئة التعليم االلكرتوين يف ادلؤسسات التعليمية اجلامعية ارل 
إلمكانيات ادلادعة لتوفًن بنية حتتية تشتمل على خوادـ ومعدات وأجهزة قوعة ذات سعة ا توفًن تطلبات تقنية ومادية:م

نظاـ ، نظاـ الدروس االلكرتونية) مكونات بررلية: عتكوف نظاـ التعليم االلكرتوين من عدة أنظمة منها و ،نطاؽ عالية
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، نظاـ احلضور واالنصراؼ، نظاـ الدرجات والنتائج، دارة ادلكتباتانظاـ  ،نظاـ شؤوف الطلبة، االختبارات االلكرتونية
 شبكة إنرتنت ذات سرعة عالية. وتوفر( نظاـ الربامج الدراسية وتشمل الوسائط ادلتعددة

وتصميم ادلقررات وإخراج ادلواد، وتدرعب خاص  كوادر بشرعة مؤىلة قادرة على التحكم بإدارة النظاـ   مكونات بشرية:
فال بد من توفر البيئة والتشرععات  ،ت وحتققت مجيع ادلتطلبات السابقةادلشمولٌن بالنظاـ. ولو توفر  محاضرعن وللطلبةلل

وتتمثل ىذه البيئة بالوع ي الكامل لضرورة وأعلية  تنفيذ  ،تنفيذ تطبيق التعليم االلكرتوين اليت تدعم وخطة  واضحة ادلعادل
 دارة العليا ح  الطلبة.م االلكرتوين ابتداء من اإليالتعل

 نرتنت وتقنيا ا.الرل وكذلك اآللتعلم الذايت واستخداـ احلاسب اا مهارةغلب اف غليد  الطالب:
 :اسرتاتيجيات التعليم االلكرتوين ومعايريه 2.8

لية يف أىم عناصر الرؤعة ادلستقبععترب جعل التعليم االلكرتوين جزء من برامج حتقيق جودة التعليم وكعنصر من أحد 
تطبيقات التعليم االلكرتوين، والعمل عل ي االستفادة من جتارب الدوؿ ادلتشاهبة وقافيا وحضارعا واقتصادعا مع الدوؿ 
العربية وتطبيقها للتعليم االلكرتوين، مبعين دراسة جتارب الدوؿ النامية األخرى ادلشاهبة لنفس ظروفها واالستعانة باخلرباء 

ر االطالع عل ي ما ىو جدعد ومناسب يف جتارب الدوؿ ادلتقدمة عند التخطيط للتعليم يف االعتبا األخذمنها مع 
 االلكرتوين .

بيئة  إغلادوضع اسرتاتيجيات ساعلت يف   يف األوريببينت الدراسة التحليلية ادلقارنة مدي صلاح جتارب دوؿ االحتاد  
تطبيقات التعليم االلكرتوين، ومن مث ضرورة  إصلاحيف  قاعدة راسخة ساعلت وإغلادمناسبة لتطبيقات التعليم االلكرتوين 

 تعاوف الدوؿ العربية مع بعضها البعض لتتبادؿ بث ادلناىج شلا ؼلفض تكلفة استخداـ التعليم االلكرتوين يف إطار اجلودة.
فلسفة وأىداؼ  يفر النظ التعليم العارل، وإعادة يفعتقنها ادلتعلم  اليتحتدعد معاعًن قومية تتضمن ادلهارات األساسية 

ادلناىج التعليمية، جبانب االىتماـ بضرورة شلارسة ادلتعلمٌن لألنشطة وتفاعلهم مع البيئة وذلك بتطبيق معاعًن مناسبة 
تتيح التعلم الفعاؿ واالستمرار  اليتادلدرسية وتطوعرىا لرتاعى مجيع شروط البيئات التعليمية اجليدة  ادلباينوحدعثة لتصميم 

التعليم ومستحدوا ا خلدمة ادلتعلم، والرتكيز  قنيةالعادل، وضرورة توظيف ت يف قينتساعر التقدـ الت اليت نشتتادلبناء  يف
 مناىج التعليم وبرارلو. يفعلى االستفادة هبا 

ز على إنشاء جهاو ، رلاؿ التعليم االلكرتوين يفىيئة التدرعس والعاملٌن  ألعضاءوضع اسرتاتيجية متكاملة للتنمية ادلهنية 
تشجيع مجيع ادلهتمٌن بالتعليم االلكرتوين على حضور ادلؤدترات العلمية، و عتوذل شئوف التنمية ادلهنية  وطينالادلستوى 

ادلناىج التدرعبية  يفالىتماـ باجلوانب التطبيقية والعملية اجبانب  ادلهينرفع مستواىم  يفوتنظيم ورش عمل وندوات تساىم 
ادلناىج االلكرتونية للكليات وادلعاىد لتفعيل أدورىم،  يفإعادة النظر و لتعليم االلكرتوين، جلميع ادلهتمٌن بتطبيقات ا

 وحتقيق التكامل بٌن التعليم االلكرتوين والتقليدي.
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تواجو التعليم االلكرتوين، وتنظيم برامج لتوعية  اليتالتأكيد على ادلشاركة اجملتمعية جلميع القطاعات دلواجهة ادلشكالت 
للتعليم االلكرتوين، وإنشاء صندوؽ لدعم وتطوعر التعليم، بشكل عتيح مشاركة  تثقفيوفراد اجملتمع لعمل قاعدة مجيع أ

معظمها تعتمد على إعادة تنظيم  االسرتاتيجيةادلتطلبات فمجيع اجلهات العامة واخلاصة واألفراد للمساعلة وادلتابعة، 
ادلتاحة وإتاحة البيانات  قنيةع كفاءا م وتنميتهم مهنياً، وتوظيف التادلواقف التعليمية وتدرعب األفراد وتوعيتهم ورف

التعليم والذي اوبت أنو ؽلكن أف تساىم  قنيةمراجعة مفهـو ت األمروادلعلومات بسرعة وسهولة، وفضال عما سبق عتطلب 
يمية جدعدة، ونظرعات عتم من خالذلا التوصل إذل طرائق وأساليب تعل اليتبدور جبانب إعداد الدراسات واألحباث 

 وشلارسات تؤدى إذل حتقيق جودة التعليم عند تطبيقها.
إلدارة ىذا جبانب تقومي كفاءة اإلجراءات والسياسات يف كفاءة سًن العمل هبذا اجمللس، ومعرفة مدى استيعاب فرعق ا

اإللكرتوين وفقا للمستجدات وتطوعر التعليم  اخلارج ي االتصاؿالوقوؼ عل ي قدر ا عل ي و ، لصياغة السياسات وتطبيقها
التأكد من مدي اىتماـ القيادة اإلدارعة يف نظاـ التعليم اإللكرتوين  اإلداريادلختلفة، وتشمل عملية التقومي للدعم 

 ، مدى تكوعن عالقات عمل فعالة بٌن القيادة وكافة عناصر نظاـ التعليم اإللكرتوين األساسية، والتحقق منالتخطيطب
، وتوفر اإلجراءات ادلناسبة لتقومي أداء اإلدارعٌن ة إدارة نظاـ التعليم اإللكرتوينداري لضماف فاعليسياسة العمل اإل
كما عتم تقومي النواح ي ادلالية من خالؿ الوقوؼ عل ي مدى تكافؤ ميزانية نظاـ التعليم اإللكرتوين مع  وتطوعرىم مهنيا.

ـ فعاؿ للتقارعر ادلالية واحملاسبية لدى نظاـ التعليم اإللكرتوين، ادلؤسسات األخرى ادلماولة، جبانب التأكد من وجود نظا
وعضاؼ إرل ذلك الوقوؼ عل ي مدى استثمار نظاـ التعليم اإللكرتوين دلصادره وشلتلكاتو ادلالية والبشرعة بطرعقة جيدة، 

 والوقوؼ عل ي مدى حتقيق االستخداـ األمثل دلصادره ادلالية والبشرعة .
االتصاؿ اخلارج ي أحد اجلوانب ادلهمة لتحدعد مدي مساعلة أنشطة نظاـ التعليم االلكرتوين يف الرق ي  جبانب ما سبق ؽلثل

باألوضاع الثقافية واالقتصادعة وغًنىا، وعتم تقوؽلو من خالؿ تعرؼ مدى دتتع النظاـ بعالقات جيدة مع اجلهات 
فعالة مع اجلهات احلكومية اليت تتأور بقرارا ا، ومدى  اإلشرافية العليا، ومدى ارتباط نظاـ التعليم اإللكرتوين بعالقات

قدرة نظاـ التعليم االلكرتوين على تأمٌن مستوى مقبوؿ من الدعم ادلارل من القطاع اخلاص، وبالتارل حتقيق التطوعر الذايت 
دى توفر االجتاىات لنظاـ التعليم اإللكرتوين وتشمل مدى دعم نظاـ التعليم اإللكرتوين جلهود االبتكار واإلبداع، م

 اإلغلابية ضلو التطور الذايت .
 .أدوات التعليم االلكرتوين 3.8
العملية التعليمية وتصميم  يفبشكل فعاؿ  التقنيةالتعليم االلكرتوين ؽلكن توظيف التعليم القائم على  بأدوات عتعلقفيما 

التعليم ية نتقرلاؿ  يفوتعرؼ اجلدعد أواًل بأوؿ  ادلواد وادلناىج التعليمية وإنتاجها واستخدامها وتقوؽلها ومتابعتها،
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والعناعة بو واحلرص على  الطالببالعملية التعليمية، واالىتماـ  يف اوتوظيفه اومستحدوا ا، ودراسة كيفية االستفادة منه
 حتقيق مستوعات عالية من رضائو من خالؿ حتقيق احتياجاتو ورغباتو وتوقعاتو.

على إقامة عالقات تبادلية مع  رصاحل، من خالؿ ب التوسع يف التعاوف الدورلاللكرتوين غلولتوفًن أدوات التعليم ا  
اذليئات وادلنظمات ادلختلفة على ادلستوعٌن اإلقليم ي والدورل، هبدؼ ضماف جودة التعليم واالعرتاؼ ادلتبادؿ بشهادات 

 وعقـو مركز ضماف اجلودة، الليبيةؤسسات التعليمية للعمل على فتح آفاؽ العادلية أماـ ادل التوجواالعتماد، وانطالقا من 
هبدؼ وضع ظلوذج مشرتؾ دلعاعًن اعتماد  بعقد اتفاؽ حتالف مع ادلؤسسة األوروبية لضماف جودة التعليم االلكرتوين

كل أو   اليت تقدـ الليبيةرلاؿ التعليم االلكرتوين. عتم من خالؿ ىذا التحالف منح ادلؤسسات  يفمؤسسات التعليم العارل 
 م االلكرتوين.يجزء من برارلها من خالؿ التعل

العلمية  وادلبادئم اإللكرتوين ؽلكن تصميمها عل ي األسس يوبالنسبة للمقررات اإللكرتونية كعنصرًا رئيسًا يف منظومة التعل
كن تطبيقها عند ؽل مبادئاليت تستند دلصادر سلتلفة، كنظرعات التعلم اليت فسرت عملية التعلم وكيفية حدووها، ووضعت 
التعليم على النظرعة  قنيةتصميم ادلواد التعليمية ادلختلفة، وكذلك نتائج الدراسات والبحوث السابقة، كما ععتمد علم ت

وتقوؽلها؛ لكى تكوف فعالة يف حتقيق أىدافها، كما ؽلكن اعداد  واستخدامهاوالتطبيق يف تصميم ادلواد التعلمية وتطوعرىا 
مقررات دراسية عتم تدرعسها وتقدؽلها او نشرىا وتقييمها وإدار ا بشكل كامل عن طرعق شبكة كنية  ادلقررات االلكرتو 

، وىذا عستدع ي أف فقط االنرتنتاإلنرتنت، حيث تتم كافة عمليات االتصاؿ والتفاعل بٌن احملاضر والطالب من خالؿ 
، والذي عتسم بكونو عتم سرععا وبشكل  اإللكرتويناف عطلق عليو التقوميتكوف تقومي تلك العملية غًن تقليدي بل وؽلكن 

فوري حيث ؽلكن للمتعلم اف عشاىد نتيجة تعلمو يف التو واللحظة، لذا تعتمد عملية تقومي ادلتعلمٌن يف التعليم اإللكرتوين 
رة وادلنتظمة اليت وعقصد بالتقومي اإللكرتوين العملية ادلستم على ظلط زلدد من التقومي والذي ععرؼ بالتقومي اإللكرتوين

مع التأكد من مساعلة ادلوارد ادلخصصة للعاملٌن يف رلاؿ  تقييم أداء الطالب من خالؿ التعليم االلكرتوين، إرل دؼ 
 ، توافر الوسائل واألدوات ادلالئمة لتقومي أداء العاملٌن يف رلاؿ الدعم التقين.ين يف جذب العناصر اجليدة للنظاـالدعم التق

تطبيقات التعليم االلكرتوين من خالؿ فصوؿ افرتاضية او ختيلية، وى ي فصوؿ غًن واقعية وختتلف جذرعا  كما ؽلكن دعم
عن الفصوؿ التقليدعة ادلستخدمة يف التعليم التقليدي ادلتعارؼ عليو، حبيث عكوف الفصل التخيل ي ىو فصل بكل 

ة ووسائل اعضاح وامتحانات وتقييم وتكلفة مالية ادلكونات والعناصر ادلتعارؼ عليها ففيو زلاضر وطالب ومادة تعليمي
فهو عبارة عن موقع عل ي الشبكة الدولية  ،اال انو ال عوجد فيو مكاف واقع ي ،وقواعد وقوانٌن حتكم العملية التعليمية

يمية االنرتنت أو الشبكة احمللية االنرتانت وػلتوي عل ي صفحات من ادلعلومات، وتوجد عل ي تلك الصفحات العناصر التعل
واليت حتتوي  األخرىاليت سبق ذكرىا وترتبط مجيعها من خالؿ الشبكة، وعرتبط اعضا من خالؿ الشبكة جبميع ادلواقع 

 حقيقية مرتبطة بالشبكة هبا عدد زلدود من الطالب . ىفصوؿ أخر  بطبيعة احلاؿ عل ي فصوؿ أخري ختيلية أو
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 االستنتاجات:. 9
 سواء اإللكرتوين، ميالتعل تطبيقات من سلتلفة أنواع مع التعامل حيث من سابقةال الدراسات مع احلالية الدراسة تتفق
 وغًن متزامن اإللكرتوين ميالتعل دور إف. التعليمية ادلؤسسات يف اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات وكذلك ادلتزامنة، وغًن ادلتزامنة
 على وتأوًنىا اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات معاجلة إذل باإلضافة اجلامعات لطالب األكادؽل ي االستيعاب حتقيق يف متزامن
 بعض معاجلة جانب إذل ادلعلومات، قنيةت متطلبات عصر ضوء يف التعليم قنيةت رلاؿ يف العمل ومهارات اإلصلاز تطوعر
 بنجاح ادلرتبطة اإلدارعة اجلوانب عن فضالً  ،قنيةالت التطبيقات مع وتفاعلهم التدرعس ىيئة بأعضاء ادلتعلقة اجلوانب
 .اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات رلاؿ يف الدولية التجارب أبرز على التعرؼ باإلضافة اذل اإللكرتوين، ميالتعلتطبيقات 
 التجارب بعض ضوء يف اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات مبعاجلة عتعلق فيما السابقة الدراسات عن احلالية الدراسة ختتلف
 معاجلة أو التعليمية، ادلؤسسات بعض يف اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات فعالية على بقةالسا الدراسات ركزت بينما الدولية،
 أو لعينة وفقاً  العمل ومهارات اإلصلازات تطوعر على وتأوًنىا اإللكرتوين، التعلم رلاؿ يف والتعليم التدرعب احتياجات
 ،قنيةالت التطبيقات مع وتفاعلهم التدرعس يئةى أعضاء من عينة على عركز وغًنىا الطالب على عركز بعضها معينة، شرػلة
 ادلشورة خالؿ من اإللكرتوين ميالتعل بتطبيقات ادلرتبطة ادلكونات على باكا ركزت الدراسات معظم أف القوؿ ؽلكن

 .الرمسية أو ادلؤسسية للحكومة الدولية التجارب معاجلة دوف وادلستخدمٌن
 البحوث بنتائج ادلتعلقة وادلؤشرات والبيانات اإلحصائيات على للتعرؼ ةالسابق الدراسات على احلالية الدراسة تعتمد

 التطبيقات دلختلف ادلختلفة الرؤى على التعرؼ وكذلك ادلختلفة، اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات رلاؿ يف السابقة والدراسات
 والبشرعة، ادلادعة ادلتطلبات مثل طبيقات،الت ىذه تساعدو  اإللكرتوين، ميالتعل يف التدرعب دور إذل باإلضافة ذلا، ادلرافقة
 .اإللكرتوين ميالتعل لنجاح التعليمية البيئات على التعرؼ إذل باإلضافة ناجحة، اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات جعل يف
 دراسة خالؿ من العارل التعليم مؤسسات يف اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات حوؿ رؤعة الدراسة قدمت تقدـ، ما خالؿ من
 احلدعث اإللكرتوين ميالتعل طرؽ مراجعة خالؿ من اجملاؿ ىذا يف ادلتقدمة الدوؿ لبعض احلدعثة والتجارب جتاىاتاال

 اليت التعليمية ادلؤسسات يف وتطبيقاتو اإللكرتوين ميالتعل يف القصور أوجو بعض الدراسة أظهرت. بو ادلرتبطة وادلعاعًن
 مؤسسات يف وأدواتو اإللكرتوين بالتعليم ادلتعلقة الدولية التطبيقات يف اإلغلابية اجلوانب بعض من االستفادة تتطلب
 مثل التقدمية البلداف ح  أو األورويب االحتاد دوؿ أو ادلتحدة الوالعات مثل ادلتقدمة الدوؿ بعض يف العارل التعليم
 .العربية العارل التعليم ومؤسسات رلتمعنا وإمكانات واقع مع تتناسب اليت وماليزعا سنغافورة
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 :التوصيات. 11

 لتقليدي دلؤسسات التعليم عامةاالتعليم ، فإف الدور  تالسرعع يف مجيع ادليادعن وخاصة يف رلاال التقين نتيجة للتطور
حبيث  حانفتا  كثرا يف مجيع اجلامعات سوؼ تكوف  ، وإف منظومة التعليم ادلعموؿ هبواجلامعات خاصة سوؼ عتغًن قطعيا

 .متطورة تعط ي نظاـ التعليم اعلية اسرتاتيجية يف رلتمعنا  ةنظمة تعليم الكرتونيتتبىن برامج وا

طلبة وتوفًن الوقت : تغًن اظلاط التعليم التقليدي حبيث تسطيع استيعاب اعداد كبًنة من الدلؤسسات التعليميةا -
ىيئة  ألعضاءعباء االدارعة وادلاؿ للمؤسسة واستخداـ انظمة ادارة التعليم االلكرتوين حبيث تقلل من اال واجلهد

 ادلؤسسة .  التدرعس يف
 1) للكليػػػػات بتطوعر عدد زلدود من ادلقررات الكرتونيا كنمػوذج البدء يف تطبيق التعليم اإللكرتوين بشكل جترعيب -

 مواد من كليات سلتلفة يف اجلامعة(.
 مفهػػـو التعلػػيم اإللكػػرتوين عمػػل يف اجلامعػػة للطلبػػة وادلدرسػػٌن تنفػػذىا شػػركات متخصصػػة لتوضػػيح عقػػد ورش -

 وأعليتو، وكيفية إعداد ادلقررات وتطوعرىا.
وتػػوفًن خطػػوط االتصػػاؿ السػػرعع واألجهػػزة وادلعػػدات  ،ادلدربػػة وتتمثػػل يف إعػػداد الكػػوادر البشػػرعة ،تػػوفًن البنيػػة التحتيػػة -

 ذات السرعة والتخزعن العاليٌن.
مػػن خربا ػػا يف رلػػاؿ  إعػػداد و تطػػوعر  االسػػتفادةعهػػا هبػػدؼ اسػػتقطاب الشػػركات العادليػػة ادلتخصصػػػػػػػػػة والتعاقػػد م -

 مقررات إلكرتونية.
إدخػػػػػاؿ تطػػػػػور تكنػػػػػػػػػػػولوجيا ادلعلومػػػػػػػػػػػػات يف العمليػػػػػة التدرعسػػػػػػية  مػػػػػن خػػػػػالؿ اسػػػػػتخداـ األلػػػػػواح اإللكرتونيػػػػػػػػػػػػػة  -

interactive whiteboard    تقدمة .الوسائل ادل التعليم وغًنىػػػػػػػػا من وأنظمة إدارة 
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