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 ملخص:

وما زال مستمرًا؛ م، 9191م، وخالل عام 9109إنَّ المتتبع لما حدث منذ أواخر عام     
يجد حدًثا لم يكن متوقًعا عمى مستوى العالم كمو، ولم يكن ىناك أي استعداد ليذا الحدث 

عمى كل األنشطة: االجتماعية، واالقتصادية، والتعميمية، والدينية،  -بشكٍل كبيرٍ  -الذي أثر 
ة تسير بشكل والرياضية، وذلك في جميع دول العالم بال استثناء؛ حيث كانت كل ىذه األنشط

طبيعي في ظل الظروف الطبيعية، وباآلليات واألوات المعتادة، وفي األماكن المختصة بيذه 
األنشطة، وباألفراد المسئولين والمنوط بيم ىذه األنشطة في شتى مجاالت الحياة، وىذا 

" 09الحدث ىو انتشار مرض "فيروس كورونا المستجد" المعروف عممًيا باسم " كوفيد 
Covid 19 والنشاط التعميمي، والعممية التعميمية مثميا مثل باقي األنشطة، وباقي .

المجاالت الحياتية المختمفة؛ فأصابيا ما أصابيا من تأثر كبير من انتشار فيروس كورونا 
المستجد، وذلك في جميع دول العالم المختمفة، فبعض الدول عمل عمى توقف الدراسة 

بعض اآلخر عمل عمى توقف الدراسة بالمدارس والجامعات بالمدارس والجامعات كمًيا، وال
فقط، مع استمرار العممية التعميمية عبر التعميم عن بعد؛ حيث تم استخدام التعميم األلكتروني 
الكامل في العممية التعميمية في مراحل التعميم المختمفة. وفي ظل الحدث الذي نحن بصدده 

لذي اجتاح العالم كمو، دون سابق إنذار، أو تمميح اآلن، وىو "جائحة كورونا المستجد " ا
تجرى في جميع  –ومازالت  -باالستعداد لو، ظير دور البحث العممي، وأنتجت األبحاث

المجاالت والتخصصات، ممبية وقائمة بدورىا المنوط بيا. واستكمااًل لمدراسات والبحوث التي 
تعميم الجامعي في ظل أزمة جائحة أجريت في ىذا المجال، نقدم رؤية مقترحة وتوصيات لم

 كورونا.

 -تحااديات -إشااكاليات -التعماايم عان بعااد -جائحاة كورونااا -: أزمااةالكمماات المفتاحيااة       
 متطمبات 
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COVID-19 Crisis and Distance Learning Issues: 

 Challenges and Requirements 

     Followers of the recent developments since late 2019,during 2020 and 

what is still ongoing find an unexpected event dominating the whole world. 

There was no preparation for such an event that -substantially – affected all 

forms of activities: social, economic, educational, religious, and athletic in all 

countries around the world without any exception. Such activities were 

running normally under normal circumstances, using usual mechanisms and 

tools, at the relevant locations of such activities, and overseen by the officials 

responsible for such activities in all areas of life. This event is the spread of 

"the novel coronavirus" scientifically known as COVID-19. The educational 

activity and process, like all other activities and other different areas of life, 

has been greatly struck in various countries of the world by the spread of 

COVID-19. Some countries have completely suspended instruction at schools 

and universities, while others have suspended face-face instruction at schools 

and universities and continued the education process through distance 

learning, which implemented a full e-learning system for the education 

process in the different stages of education. Amid the event (COVID-19) that 

the whole world is encountering without warning or hint to prepare for, the 

role of scientific research has emerged, and research in all domains and 

disciplines have been – and still being – conducted in response and fulfilment 

of its mandated role. In order to complement to the studies and research in this 

domain, we would like to provide proposed vision and recommendations for 

tertiary education amid COVID-19 crisis. 

 Keywords: crisis, COVID-19, distance learning, issues, challenges, 

requirements. 
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:مقدمة  
م، وما زال 9191م، وخالل عام 9109إنَّ المتتبع لما حدث منذ أواخر عام    

مستوى العالم كمو، ولم يكن ىناك أي استعداد ليذا مستمًرا؛ يجد حدثًا لم يكن متوقًعا عمى 
االجتماعية، واالقتصادية، والتعميمية، عمى كل األنشطة:  -بشكل كبير - الحدث الذي أثر

؛ حيث كانت كل ىذه األنشطة والدينية، والرياضية، وذلك في جميع دول العالم بال استثناء
ات واألوات المعتادة، وفي األماكن تسير بشكل طبيعي في ظل الظروف الطبيعية، وباآللي

المنوط بيم ىذه األنشطة في شتى مجاالت و  المسئولين يذه األنشطة، وباألفرادب المختصة
" المعروف عممًيا باسم " المستجد كورونا فيروس، وىذا الحدث ىو انتشار مرض "الحياة
 .Covid 19 "09كوفيد 

وجود األمراض، أو انتشارىا، بل  وال حدوث الظروف واألحداث الطارئة، وليس غريًبا    
الغريب ىو عدم االستعداد ليا من الدول والمجتمعات، والتخبط أثناء حدوث الشيء  إنَّ 

المفاجىء، ومحاولة البدء في تجريب أشياء جديدة، قد تأخذ وقتًا كبيرًا في ظيور نتائجيا؛ 
القائمة في ذلك الوقت، وأثناء مما قد يؤثر تأثيًرا كبيًرا عمى الوضع القائم، وعمى األنشطة 

يؤتي ثماًرا مرجوة ومفيدة، وقد ال يحقق أدنى نتائج مفيدة في  من الممكن أنالتجريب، الذي 
مجاالت كثيرة من حياة المجتمعات؛ مما قد يعرقل سير األنشطة بمختمف أنواعيا، ويعوق 

؛ تتوقف حركة الحياة، و وتقف عجمة الحياة، وتتكبد المجتمعات خسائر فادحةتقدم المجتمع، 
 الطارئة. يذه الظروفعدم االستعداد لجراء ؛ تقف األنشطة جميًعاو 
ويظل البحث العممي المتصدر ألحداث المجتمع؛ فيتناول القضايا الراىنة، والظروف     

يجاد  التي تمر بيا المجتمعات، والمشكالت التي تصيب مجاالت الحياة؛ من أجل التقويم وا 
ب عمى ىذه المشكالت والصعوبات؛ حتى تنيض الدول والمجتمعات، وتتقدم الحمول التي تتغم

 بشكل يسمح ليا بمواكبة األحداث والظروف، والتغمب عمييا.
ولم يكن البحث التربوي بعيًدا عن ىذا االتجاه العام ، شأنو شأن جميع مجاالت     

اتيا المختمفة، وفي عديًدا من مشكالت التربية في جميع تخصصالبحث العممي، فقد تناول 
 جميع المراحل التعميمية، وفي كافة المستويات والمؤسسات المرتبطة بيا.
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 " الذيا المستجد وفي ظل الحدث الذي نحن بصدده اآلن، وىو "جائحة كورون 
العالم كمو، دون سابق إنذار، أو تمميح باالستعداد لو، ظير دور البحث العممي،  اجتاح

تجرى في جميع المجاالت والتخصصات، ممبية وقائمة بدورىا  –مازالت و  -وأنتجت األبحاث
كل  دراسة مت بجائحة كورونا المستجدالتي اىت التربوية المنوط بيا. ومن ىذه الدراسات

؛ 9191؛ صافي، 9191السممي، ؛ 9191خوالدة، ؛ 9191؛ الحاج، 9191حسن،  من:)
؛ عمري، 9191،عمي؛ 9191ي،عم؛ 9191؛ عمي، 9191؛  عبدالعال؛ 9191،صفر

مجاىد، ؛ 9191لكزولي،  ؛9191الفقي وأبو الفتوح؛  ؛9191عياش، ابن غانم و ؛ 9191
مرح، ؛ 9191، محروس؛ 9191؛ محمود،  9191؛ محفوظ، 9191د،محمو ؛ 9191
 (.9191،يوُساف ؛ 9191

لطبيعية، في الظروف العادية وا والتعمم ميلمتعم اوأنواعً  اأنماطً ىناك  يمكن القول: إنَّ و    
تعمم عادية داخل الفصل  نماطناتجة من النظريات والدراسات التربوية، منيا أ نماطىذه األ 

وفًقا إلستراتيجيات وطرق التدريس المختمفة، ومنيا التعمم اإللكتروني الجزئي، ومنيا التعمم 
 إللكتروني.اإللكتروني الكامل، ومنيا التعمم الخميط الذي يجمع بين التعمم المعتاد والتعمم ا

ويستخدم المعممون والقائمون عمى العممية التعميمية في مراحل التعميم المختمفة ىذه   
م يالتعمنمط عمى  -فقط  -التعمم مع طالبيم، فمنيم من يقتصرالتعميم و األنواع واألنماط من 

، كترونيم األليم العادي والتعميالتعمنمط العادي داخل القاعة الدراسية، ومنيم من يمزج بين 
 م األلكتروني الكامل.يمنيم من يعمل عمى تجريب تدريس مقرر بالتعمو 

بعض التربويين  ويمكن القول: إن لمتعمم اإللكتروني إيجابياٍت ولسمبيات؛ مما دفع     
والتغمب و، لالستفادة من إيجابياتوذلك ؛ لمتعمم اإللكتروني لبحث عن بديلإلى السعي نحو ا

كان التعمم البديل، أو ما يطمق عميو التعمم فوجييت إليو، التي  قصورعمى سمبياتو وأوجو ال
 الخميط، أو التعمم المدمج.

ور التي وأوجو القص ،المدمج(؛ نتيجة السمبيات -فقد ظير التعمم البديل) الخميط   
التربويين بالدمج بين التعمم  لكتروني؛ حيث نادى بعضوجيت وظيرت في التعمم اإل 

؛ حتى يمكن تفادي سمبيات التعمم لتقميدي(لتعمم ا) ما يطمق عميو باتعمم المعتادلكتروني والاإل 
)ما يطمق عميو  األلكتروني، واالستفادة من إيجابياتو، وعدم االقتصار عمى التعمم المعتاد
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يمكن أن و لكتروني، التي تسمح باستخدام التعمم اإل ؛ خاصة في بعض المواد التعمم التقميدي(
 كل كبير.تستفيد منو بش

لم يضع التربويون في حسبانيم  ،لكتروني الكاملوعند البحث عن بديل لمتعمم اإل     
الظروف واألحداث التي قد تمنع وجود البيئة التعميمية العادية أو الطبيعية داخل القاعات 

ىذا التعمم  حيث إنالمدمج(،  -الدراسية؛ واالتي تسمح باستخدام التعمم البديل) الخميط
البيئة التعميمية الطبيعية التي تتطمب وجود قاعات دراسية، ومتعممين، أي  يحتاج إلى طالخمي

أن ىذا األمر مثمو مثل التعمم الذي كان سائًدا من قبل) التعمم المعتاد(، أو ما يطمق عميو 
الف كائن في من حيث ضرورة وجود بيئة تعميمية عادية، غير أن االخت ،بالتعمم التقميدي

 .لكتروني والتقميديالتعمم اإل  المزج بين
التربويون، ولم يضعوا في باليم ما قد يحدث من ظروف وأحداث قد  وبذلك فمم يراع     

تمنع وتحول دون التواجد في بيئة التعمم المعتاد) ما يطمق عميو التقميدي(؛ أي داخل 
جدوا حاًل إال القاعات الدراسية، مع وجود معمم ومتعمم وأنشطة ووسائل تعميمية، فيم لم ي

لكتروني؛ بوجود التعمم الخميط، الذي من متطمباتو وجود البيئة التعميمية لتعمم اإل لسمبيات ا
 المعتادة.

مثل مرض فيروس  -وبذلك في ظل الظروف واألحداث الطارئة وانتشار األمراض    
، كما أنيا والتي تحول دون التواجد في بيئة التعمم المعتادة)قاعة دراسية( -كرونا المستجد

تتطمب التباعد االجتماعي، والتباعد الجسدي، والتباعد المكاني، مع كل ذلك ظمت مشكالت 
الخميط(؛ حيث ال  -حل بالتعمم البديل) المدمجوعيوب وسمبيات التعمم األلكتروني قائمة، لم تُ 

 توجد البيئة التعميمية التي تسمح بالتعمم الخميط.
لكتروني الكامل؛ وعند حدوث جائحة لتام لمتعمم اإل وبناء عمى عدم االستعداد ا    

فيروس كرونا المستجد، فمم يكن ىناك أدنى استعداد لمتعامل مع ىذا الحدث في معظم 
إال إيقاف مناشط الحياة  لم يكن ىناك بديلمجاالت الحياة، ومعظم األنشطة المختمفة، و 

ير، والذي يمنع من التواجد المختمفة؛ أماًل في القضاء عمى ىذا الفيرس المميت والخط
والتعامل المباشر، ويمنع من إقامة األنشطة المختمفة؛ لتعود الحياة لطبيعتيا، وتعود 
األنشطة كما كانت، وتعمل عجمة الحياة كما كانت تعمل من قبل، وينمو االقتصاد، وغيره من 

 يمية.االجتماعية والدينية والرياضية والتعماالقتصادية و باقي مجاالت الحياة 
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والعممية التعميمية مثميا مثل باقي األنشطة، وباقي المجاالت  ،والنشاط التعميمي 
من انتشار فيروس كرونا المستجد،  كبير الحياتية المختمفة؛ فأصابيا ما أصابيا من تأثر

 وذلك في جميع دول العالم المختمفة، فبعض الدول عمل عمى توقف الدراسة بالمدارس
فقط، مع  والجامعات والبعض اآلخر عمل عمى توقف الدراسة بالمدارس كمًيا، والجامعات

م األلكتروني الكامل ياستخدام التعمتم م عن بعد؛ حيث يعبر التعماستمرار العممية التعميمية 
 العممية التعميمية في مراحل التعميم المختمفة.في 
ين فيو اختالف ب - يًضاأ –وبالنسبة لمتقييم واالختبارات واالمتحانات، فكان األمر    

لجأ إلى استخدام التعمم األلكتروني في تقييم الطالب  دول العالم المختمفة، فمنيا من
في بعض المراحل وليس كميا، مع العمل عمى النقل اآللي لبعض الصفوف  واختبارىم

 - فقط -لجأت إلى طمب أبحاث، وبعض الدول اختبارات أي دون إجراء ،والمراحل التعميمية
ن الطالب لمتقييم، والسماح ليم بالنقل والمرور من فرقة إلى أخرى، وذلك في بعض م

يتم معيا فبعض الصفوف والفرق النيائية أما ، الكل ، وليسالمراحل التعميميةو الصفوف 
استخدام التعمم األلكتروني في عممية التقييم، وما زالت القرارات قائمة في بعض الدول إلى 

 إشعار آخر.
الشيادات والفرق النيائية التي تحدد مصير المتعمم والفرد في المجتمع،  حتى   

كالثانوية العامة والفرق األخيرة في الكميات والجامعات، تأثرت تأثًرا كبيًرا، ولم يتخذ فييا 
إجراء موحد بين دول العالم المختمفة في عممية التقييم، فبعض الدول عممت عمى اعتماد 

األول كنتيجة لمفصل الدراسي الثاني، وذلك في الدول المتبعة نظام  نتائج الفصل الدراسي
الفصل الدراسي في الشيادات، وبعض الدول حدد موعًدا لالختبارات المعتادة في قاعات 
الدراسة، في ظل ضوابط احترازية، مع تقميل األعداد في كل قاعة دراسية، مع وجود تحفظات 

ة من المجتمع؛ خوًفا من انتشار العدوى بين الطالب، كبيرة عمى ىذا اإلجراء من فئة كبير 
 وخوف أولياء األمور عمى ابنائيم، وما زالت المقترحات واآلراء مستمرة إلى إشعار آخر.

لم يكن ىناك أي  ذ إنوويعد كل ىذا نوًعا من التجريب أثناء حدوث األزمة؛ إ    
وىذه  األزمات واألحداث الطارئة؛استعداد، أو أي بدائل مقترحة من قبل عند حودث مثل ىذه 

األفكار التي تم تجريبيا قد تفيد، وقد تسيم في الحل بشكل جزئي، وقد ال تفيد بالشكل 
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حمواًل مؤقتة وسريعة لظروف وأحداث طارئة ومفاجئة،  – أواًل وأخيرًا -المطموب، لكنيا تظل 
 لم تكن في الحسبان، ولم يكن مخطًطا ليا من قبل.

 ات تواجه عملية التعليم عو بعد:إشكاليات وحتدي

ىذه الفترة التي تم فييا استخدام  أثناءومن خالل ما تم مالحظتو  -يمكن القول   
تواجو عممية التعميم عن بعد عمى مختمف  وتحدياتٍ  ىناك إشكالياتٍ أن  -التعميم عن بعد

 يات أىميا ما يمي:المستو 
 :لكرتونيإدارة التعلم اإلوعلى مستوى نظام -1

دارة التعمم اإللكتروني متعمقةً  وتحدياتٍ  ىناك مشكالتٍ أن نجد      أىميا: عدم  بنظام وا 
دارة لمتعمم اإل نظام و ، وعدم وجود الطالب جميعر األجيزة المناسبة لمتعمم لدى تواف لكتروني ا 

وعدم تنظيم العممية التعميمية بشكل افتراضي يتسق مع التعميم  في جميع قطاعات التعميم،
 وعدم توافر شبكات إنترنت ،لجميع المقررات وعدم إعداد المناىج اإللكترونيةعن بعد، 

، وانقطاع االتصال ك عن ضعف الشبكات لدى من يمتمكيالدى جميع الطالب، ناىي متوفرة
 .اتباإلنترنت المفاجىء أثناء الدرس التعميمي أو أثناء االختبار 

 واملتعلمني: على مستوى الطالب  -2

أىميا: عدم تمكن  بالطالب والمتعممين، متعمقةٌ  ومشكالتٌ  حدياتٌ ت -أيًضا -ىناك   
أخرى غير التعميم،  انشغاليم بمواقعكذلك لكتروني، و الطالب من ميارات التعمم اإل جميع 

عممية التعميم عن بعد، وعدم االستفادة الحقيقية الكافي ل ىتمامإعطاء الطالب االوكذلك عدم 
، كذلك قد ينصرفون عن وبعيدين عن المعمم ،ر ممزمينمنو، حيث إنيم يشعرون بأنيم غي

فقد يكون الطالب حاضًرا  ؛ر أخرى بعيدة كل البعد عن العممية التعميميةأستاذ المادة ألمو 
وال ؛ حيث ال يراىم المعمم، اسًما فقط، أو عمى حد تعبير أحد المعممين )حاضر جياز فقط(،

 يتحكم في تصرفاتيم.
 :ضاء هيئة التدريسعلى مستوى املعلمني وأع -3

بالمعممين  متعمقةً التعميم عن بعد عممية  تعوق  وتحددياتٍ  نجد أن ىناك مشكالتٍ   
، أىميا: عدم اقتناع البعض بفكرة التعميم عند بعد، وعدم رغبة وأعضاء ىيئة التدريس

لكتروني، وعدم امتالك ص الخبرة لدى البعض في التعمم اإل البعض في استخدامو، ونق
 لكتروني.يارات التعميم اإل لبعض لما
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 وأولياء األمور: على مستوى األسر  -4

باألسر وأولياء  متعمقةً  تعوق التعميم عن بعد وتحدياتٍ  ىناك مشكالتٍ أن فنجد    
وكل متعمم يحتاج إلى جياز  ،منيا: تشتت األسرة بين عدد المتعممين داخميا األمور،

المراحل التعميمية الدنيا، وكذلك ارتباط  في  مستقل، وكل متعمم يحتاج إلى متابعة خاصةً 
في  في مجال التعميم، أو ارتباطيما بعمميما الخاص اإذا كان ؛الوالدين بنفس العمل التعميمي

؛ فال يستطيعان أن يتفرغا البنائيما لمتابعتيما أثناء عممية التعميم عن بعد، أي مجال آخر
  اف.ة ال يمكن تحممو من جميع األطر فالضغط عمى األسر 

 :االختباراتالتكليفات وعلى مستوى    -5

أىميا: أن الطالب يمجأون  بالتكميفات واالختبارات، متعمقةٌ  ومشكالتٌ  ىناك تحدياتٌ     
، أو المجوء إلى مواقع اإلنترنت المختمفة لمبحث عن إجابات إلى الكتب لنقل اإلجابات منيا

ظار معممييم، دون متابعة أو ؛ حيث إنيم يختبرون عن بعد، بعيًدا عن أنبعض األسئمة
 -وخاصة صغار السن -مراقبة؛ مما يقتل فييم الرغبة في المذاكرة، أيًضا يقوم أولياء الطالب

بحل اختباراتيم؛ بسبب عدم توافر الميارات الالزمة لدى ابنائيم لمتعامل مع االختبار 
عدم التوفيق في ، كذلك منيم في تحصيل أعمى الدرجات لدى ابنائيم اإللكتروني، ورغبةً 

االتصال بشبكة اإلنترنت في الوقت المحدد لالختبار، وانقطاع االتصال باإلنترنت المفاجىء 
 أثناء االختبار.

  :ةالرتبويالتطبيقات مستوى على  -6

تطبيق النظريات  بالتطبيقات التربوية، منيا: ضعف ةٌ متعمق ومشكالتٌ  ىناك تحدياتٌ    
، فمثاًل: كيف يتم تطبيق بعض ميارات التدريسكذلك واإلستراتيجيات التربوية والتدريسية، و 

الميارات التدريسية الالزمة لعممية التعميم مثل: أسموب التنويع الحركي كأحد أساليب تنويع 
اء الدرس، فقد المثيرات، والذي يستخدمو المعمم لمقضاء عمى شرود الذىن والممل والنوم أثن

يكون المتعمم مستقباًل لمدرس وىو في وضع ال يتفق وقواعد عممية التعميم المعروفة داخل 
الحصة المعتادة، كالنوم واالستمقاء واألكل والشرب وغير ذلك من األمور غير المسموح بيا 

ية، والوسائل التعميم التعميمية، األنشطةكذلك ضعف في استخدام ، و أثناء استقبال الدرس
ىناك  نجد أنَّ ؛ فكافٍ  بشكلٍ  تحقيق أىداف التعممبما يسيم في  ،المطموبة وأساليب التقويم
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تحقق بالشكل الكافي الذي يحقق اليدف في كل ىذه التطبيقات التربوية، ولم ت قصوًرا جمًيا
 منو.

 متطلبات التعليم عو بعد:

 في ظل لمرحمة الجامعيةلمتطمبات التعميم عن بعد با بعض التوصياتنقدم فيما يمي    
دارة التعمم األلكتروني، وعناصر إلى  التوصيات؛ حيث تستند ىذه جائحة كورونا أزمة نظام وا 

ستراتيجيات التدريس والطالب وأعضاء  ، وميارات التدريس،الحديثة المنيج ونظريات التعمم وا 
 :ىيئة التدريس

 عد:عو ب بهظام وإدارة التعلم اإللكرتوني فيما يتعلقاوال: 

 التعمم اإللكتروني عن بعد.لكترونية تكنولوجية تسمح بإعداد بنية تحتية إ .0
 لكترونية لممواد المختمفة.المقررات اإل  فيرتو إعداد و  .9
 لكتروني)بالك بورد( عمى مستوى الجامعة.م اإل إدارة لمتعم إعداد .3
صفات االختبار تسمح بتوافر آليات وخيارات متعددة لموا اإللكترونية إعداد إدارة لالختبارات .4

 . اإللكتروني
إعطاء يسمح بلكتروني)بالك بورد( إدارة لمتعمم اإل اضية في نظام توفير الفصول االفتر  .5

 المحاضرات.
لزام .6  .عن بعد لكتروني المتزامنتدريس اإل الجامعة جميع منسوبييا بال توجيو وا 
 .عن بعد لكترونية المتزامنةول لمطالب لمدخول لممحاضرات اإل اجد إعداد .7
 .عن بعد لكترونياإل  لطالب غير القادرين المتالك أجيزة مناسبة لمتعممعم اد .8
 .عن بعد لكترونياإل  لطالب غير القادرين المتالك شبكة إنترنت مناسبة لمتعممدعم ا .9

 واملتعلمني بالطالب فيما يتعلقثانًيا: 

 .عن بعد لكترونيميارات استخدام التعمم اإل تدريب الطالب المسبق عمى  .01
 الطالب لنمط التعمم األلكتروني. اتجاه إيجابي لدىتكوين  .00
 تعزيز ثقافة التعمم اإللكتروني لدى الطالب. .09
 .لكترونيمواقع أخرى أثناء التعمم اإل بعدم االنشغال الطالب ب توعية .03
 لكتروني.اإل لطالب لميارات التعمم إتقان جميع ا السعي نحو .04
 الشعبة الواحدة لممقرر. تقميل عدد الطالب في .05
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 .ومتنوعة مختمفة تربوية لممحاضرة بأساليب انتباه الطالبجذب  .06
 .بأساليب تربوية متنوعة ذىن أثناء المحاضرةالشرود  القضاء عمى النوم أو .07

 هيئة التدريسبأعضاء فيما يتعلق ثالجا: 

 .عن بعد الالزمة لمتعميم كترونياإل م يات التعمإتقان جميع أعضاء ىيئة التدريس ميار  .08
 .والتعامل معيا ىيئة التدريس لميارات إعداد االختبارات اإلكترونية إتقان جميع أعضاء .09
  .عن بعد األكترونيوجود القناعة الكافية لدى عضو ىيئة التدريس بفائدة التعمم  .91
 عن بعد. كترونياإل وجود رغبة حقيقية لدى عضو ىيئة التدريس لمتعمم  .90
 .ئة التدريسىي ألعضاء كترونيلخاصة بالتعمم األ  تدريبيةإعداد دورات  .99
 عن بعد. أثناء المحاضرة طالبو لمتفاعل معو عضو ىيئة التدريس إثارة .93
 تأكد عضو ىيئة التدريس باىتمام الطالب بالمحاضرة العممية. .94

 بإمكانات التواصل بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق رابًعا: 

 .التواصل المتزامن بين الطالب وعضو ىيئة التدريس .95
 .ةمسجمالصار عمى سماع المحاضرة االقتعدم  .96
 تسجيل المحاضرة وحفظيا لمرجوع إلييا من قبل الطالب. .97
 يسمح لمطالب بالتفاعل مع المحاضر. ؛ ممامباشر لممحاضرةالبث ال .98
كاإلعالنات ورسائل المقرر والبريد  تواصل الطالب مع األستاذ من خالل وسائل مختمفة .99

 .األلكتروني
 نظريات التعلم وإسرتاتيجيات التدريس احلديجة بتطبيقفيما يتعلق خامًسا: 

 توظيف نظريات التعمم التربوية في تدريس الموضوعات عن بعد. .31
 توظيف إستراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس الموضوعات عن بعد. .30
 .في التدريس عن بعد واستخداميا ، اختيار اإلستراتيجيات المناسبة لمموضوع .39
 .، والتركيز عمى مشاركة الطالبب أستاذ المقررمن عممية اإللقاء جان الحد .33
 استخدام الحوار والمناقشة  بين أستاذ المادة والطالب. .34
 التنويع في استخدام إستراتيجيات التدريس حسب الموضوع. .35
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 بأهداف املقررفيما يتعلق سادًسا: 

 إعالن أىداف المقرر لمطالب في أول محاضرة. .36
 اية كل محاضرة.لمطالب في بد  إعالن أىداف الموضوع .37
 ارتباط أىداف الموضوعات باألىداف العامة لممقرر. .38
 سموكية.و صياغة األىداف بطريقة إجرائية  .39
 قابمية األىداف لممالحظة والقياس. .41
 وضوح األىداف لفًظا ولغة ومعنى. .40
 تغطية األىداف لمحتوى المقرر. .49

 مبحتوى املههجفيما يتعلق سابًعا: 
 قي.التدرج في عرض المحتوى بشكل منط .43
 ن المحتوى معارف ومفاىيم وميارات.يتضم .44
 تقسيم عرض المحاضرة إلى تييئة وعرض وتقويم وخاتمة. .45
 عرض المحتوى بأساليب متنوعة تناسب جميع الطالب. .46
إعداد المحتوى في شرائح بور بوينت وممفات بيدا إف وعرضيا أمام الطالب في  .47

 المحاضرة.
ثراءات مدعمة لمما .48  دة العممية.عرض مقاطع فيديو وصور وا 

 املادة العلمية للطالب تدريسبطريقة فيما يتعلق : ثامًها

 .المحاضرةطريقة تدريس مناسبة لمموضوعات أثناء  وجود  .49
رساليا لمطالبفي  عد االقتصار .51  .تقديم المادة العممية عمى تسجيل لممحاضرة وا 
 مع المادة المقدمة ليم . لمتفاعل الطالب تييئة .50
 ستقبال المادة العممية أثناء المحاضرة.األستاذ طالبو ال إثارة .59
 ع األستاذ في إستراتيجيات التدريس أثناء عرض المحاضرة.تنوي .53
 ر دور المحاضر عمى نقل المادة العممية لمطالب لسماعيا.اقتصعدم ا .54
 في وقت المحاضرة. لتوجيو األسئمةلمطالب  إتاحة الفرصة الكافية .55
 سماع المحاضرة.يكون أستاذ المادة مع جميع الطالب أثناء  .56
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 األنشطة والوسائل التعليمية  أثهاء عملية التعلمفيما يتعلق بتاسًعا: 

 تكميف األستاذ طالبو بأنشطة تعميمية مرتبطة أثناء المحاضرة. .57
 توفير األنشطة التعميمية أثناء عرض المحاضرة. .58
 توفير وسائل تعميمية مباشرة تسيم في توضيح المادة لمطالب. .59

 بالواجبات واالختبارات وأساليب التقويم علقفيما يت: عاشًرا

 تكميف الطالب بواجبات من خالل المحاضرة. .61
 أدوات متنوعة لمتقويم في نياية كل محاضرة. توفير .60
 الوقت الكافي لتكميف الطالب بواجبات عمى المادة المعروضة. توفير .69
 .ةتحديد آلية معمنة لمجميع الختبار الطالب أعمال سن .63
 .عن بعد ار الطالب النيائي إلكترونًياتحديد ألية الختب .64
التعمم األلكتروني) إدارة لالختبارات اإللكترونية لجميع الطالب من خالل إدارة توفير  .65

 .البالك بورد(
 إعداد االختبار بصورة تسمح باعتماد الطالب عمى ذاتو، دون المجوء لمكتاب. .66
عمال العقل، بدالً  .67   من االستظيار والنقل.إعداد االختبار بشكل يدعو إلى التفكير وا 
إعداد االختبار بشكل ال يسمح بتداولو بين الطالب، بحيث يكون مختمًفا من طالب إلى  .68

 آخر.
 عضو هيئة التدريس أثهاء عملية التعلمبدور فيما يتعلق : حادي عشر

 وحفظيا لمطالب.شرح المحاضرات وتسجيميا  .69
 .ليات التواصلخالل أ الطالب استفساراتالرد عمى  .71
 .د المتزامن لمطالب عند مواجية صعوبةالر  .70
 إلى ذلك. اعادة شرح المحتوى عند الحاجة .79
 والمحتاجين لمعالج. متابعة الطالب المتعثرين .73
 في وقت المحاضرة. طالبالحوار المباشر المتزامن مع ال .74
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 دور الطالب أثهاء عملية التعلمتوصيات خاصة ب :ثاني عشر

 أثناء المحاضرة. اإليجابية والتفاعل مع أستاذ المقرر .75
 ن الطالب وأستاذ المقرر.مناقشة بيوال الحوار .76
 في المحاضرة. تفاعل مع المادة العمميةال .77
 .وزمالئو والمناقشة بين الطالب الحوار .78
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 .وبةتنمية  الجانب الوجداني أثناء المحاضرة كأحد األىداف المطم .84
 توازن بين جوانب التعمم المختمفة أثناء عرض المحاضرة.ال .85
 : مهارات التدريس املختلفة أثهاء عملية التعلمعشر رابع

 .التعميمية عن بعد صفي أثناء لممحاضرةالتفاعل ال .86
 االتفاق عمى قواعد حضور المحاضرة يمتزم بيا الجميع. .87
 .تعزيز لمطالب المجيدين أثناء المحاضرة تقديم .88
 .أثناء المحاضرة بشكل جيد خدام االسئمةاست .89
 .أثناء المحاضرة المختمفة تنويع المثيرات  .91
 .أثناء المحاضرة الطالب لمموضوع دافعيةارة استث .90
 .ممحاضرةالمناسبة لالتييئة  تقديم .99
 .المحاضرة في نياية لمموضوع  المناسب غمقالل عم .93
 .حاضرةأثناء الم المناسبة لمموضوع استخدام الوسائل التعميمية .94
 .أثناء المحاضرة بجميع مياراتيا استخدام السبورة .95
دارتو أثناء المحاضرة. .96  التمكن من ميارة ضبط الفصل وا 
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  خامتة:

في  التعميم عن بعد كان لزاًما عمينا عممية مقترحات في حالةمجرد وختاًما ىذه      
 -إن أمكن ذلك - ي، لكن األفضل التعميم المباشر الحضور األزمات مثل أزمة جائحة كورونا

يعوضو مع اتباع اإلجراءات االحترازية؛ ألن التواصل المباشر بين األستاذ وطالبو ال يمكن أن 
أي تواصل آخر؛ فضاًل عن المشكالت التي تواجو كل أطراف العممية التعميمية خالل التعميم 

ترنت، وكذلك عن بعد؛ نذكر منيا: ضعف اإلمكانات المرتبطة بو مثل: األجيزة وشبكات اإلن
والجميع بذلك يحتاج إلى استقالل جياز  ،أو عمل الوالدين ،ارتباط األسر بأكثر من متعمم

خاص؛ فيتحول البيت إلى مدرسة غير منظمة، كما أن الطالب الذين في مراحل التعميم األولية 
يم، يحتاجون من يرافقيم في تعميميم عبر األجيزة، وقد يكون أولياء أمورىم مشغولين بعمم

أو عمى أجيزتيم لقياميم بالتعميم عن بعد، فالجميع مشغول دون فائدة حقيقية، فالتعميم عن 
بعد كثير من المعارف قميل من الفيم، ونحن ليست ضد التطور واستخدام التكنولوجيا، ولكن 

، لكتروني داخل العممية التعميمية المباشرة الحضوريةن تستخدم التكنولوجيا والتعمم اإل يمكن أ
واهلل نسأل أن يرفع عنا البالء والوباء، وتعود  .وفي ضوء اإلمكانات وظروف المجتمعات
التي وىبنا اهلل إياىا، مع االستفادة من تطورات  الحياة لطبيعتيا، ما أجمل الحياة الطبيعية

نكون مثل الذي حتى ال  ؛ؤثر عمى اليدف واألداء الحقيقيالعصر والتقنيات الحديثة؛ بما ال ي
 بق تطبيًقا أعمي، ويقمد تقميًدا أصم.يط
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 املراجع

(. وسائل التواصل االجتماعي وجائحة كورونا الفيسبوك أنموذًجا: دراسات 0202الحاج، سالم محمد )
لتفاعل المواطنين الميبيين مع بيانات المركز الوطني لمكافحة األمراض بميبيا. مجمة القمعة. جامعة 

 .461-480(. يونيو. 41مسالتة. ع)المرقب. كمية اآلداب والعموم ب
(. معوقات وتحديات التعميم االفتراضي وقت األزمات. مجمة دراسات في 0202حسين، حوراء عمي )

 .340-091(. 1(. ع)3العموم اإلنسانية واالجتماعية. مج)
(. فعالية استخدام تطبيقات الذكاء 0202خوالدة، أبو بكر الشريف وبوزرب، خير الدين محمود )

تجربة كوريا الجنوبية نموذًجا. مجمة  Covid 19صطناعي الحديثة في مواجية فيروس كورونا اال
 .99-31(. 0(. ع)0بحوث اإلدارة واالقتصاد. مج)

(. تحديات التعميم عن بعد لمطالب ذوي 0202السممي، عبدالعزيز بن شوق والمكاوي، إسماعيل خالد )
أنموذًجا.  Covid 19ئح: فيوس كورونا المستجد اإلعاقة السمعية وسبل مواجيتيا في ظل الجوا

 .328-013(. أغسطس. 401. ع)دراسات عربية في التربية وعمم النفس
(. واقع استخدام التعميم األلكتروني االفتراضي بالجامعة الجزائرية في ظل جائحة 0202صافي، لطيفة)

واالجتماعية بجامعة العربي كورونا: دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة كمية العموم اإلنسانية 
 .19-12(. 1(. ع)3التبسي. مجمة دراسات في العموم اإلنسانية واالجتماعية. مج)

معّوقات التعميم والتعّمم عن ُبعد في التعميم الحكومي بدولة الكويت أثناء  (.0202)عمار حسن  ،صفر
ة التدريس بجامعة ( من وجية نظر أعضاء ىيئ49-تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

(. الجزء الرابع. 99. جامعة سوىاج.  العدد )المجمة التربوية. "الكويت: دراسة استطالعية تحميمية
 نوفمبر.

المجمة (. Covid 19(. إدارة المؤسسات التربوية في ظل أزمة )0202عبدالعال، عنتر محمد )
 (. الجزء األول. أكتوبر98دد)(. الجزء الثالث. يوليو. الع99. جامعة سوىاج. العدد)التربوية

(. تحديد التعميم المرتكز عمى المنزل لألطفال ذوي اإلعاقة أثناء جائحة كوفيد 0202عمي، أمل عزت )
 .431-404(. 38. مجمة الطفولة والتنمية. ع.)49

ا الدافعية لالستماع لمموسيقي والتنظيم الوجداني وتأثيرىم ( التعرف إلي0202)غادة عبد الرحيم  ،عمي
المجمة . [ لدى طالب الجامعة49في الشعور بالوحدة النفسية في أثناء جائحة كورونا ]كوفيد ـ 

 (. الجزء الرابع. سبتمبر.99. جامعة سوىاج. العدد)التربوية
دور التعميم عن بعد في حل إشكاليات وباء كورونا ( التعرف إلي 0202)محمد جابر محمود  ي،عم

 (. الجزء الثالث. يوليو.99امعة سوىاج. العدد). جالمجمة التربوية. المستجد
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(. سياسات تعميم وتعمم الكبار في عصر ما بعد جائحة كورونا: رؤية 0202عمري، عاشور أحمد )
-84(. 08استشرافية آفاق جديدة في تعميم الكبار. مركز تعميم الكبار. جامعة عين شمس. ع. )

441. 
قات التعميم االفتراضي خالل أزمة انتشار وباء كورونا (. معو 0202غالم، إليام وابن عياش، سمير )

(. 1(. ع)3. مج)مجمة دراسات في العموم اإلنسانية واالجتماعيةالمستجد في الجامعات العربية. 
039-018. 

المشكالت النفسية المترتبة عن  ( التعرف إلي0202الفقي، آمال إبراىيم وأبو الفتوح، محمد كمال ) 
(. الجزء الثالث. 91. العدد)المجمة التربوية. جامعة سوىاج.  Covied -19كـورونا المستجد 

 يونيو. 
مجمة البحث . 49(. التدريس عن بعد ورىانات اإلصالح في ظل جائحة كوفيد 0202لكزولي، فضيمة )

 .69-19(. أبريل. 49. ع)لمدراسات القانونية والقضائية
المجمة الدولية في زمن كورونا: المآل واآلمال. لكتروني (. التعميم اإل0202، فايزة أحمد )مجاىد

 .331-321(. أكتوبر. 1(. ع)3. مج)لمبحوث في العموم التربوية
 .تأصيل نظرية تربوية معاصرة إلدارة جائحة فيروس كورونا ( إعداد0202)محمد األصمعي  ،محروس

COVID 19 "  .يوليو.(. الجزء الثاني. 91. جامعة سوىاج. العدد)المجمة التربوية 
درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة الممك خالد (. 0202محفوظ، محمد زيدان )

. وعالقتو بميارات التدريس اإلبداعي لمفصول االفتراضية في التدريس في ظل جائحة كورونا
 ني. نوفمبر.(. العدد الثا34جامعة الممك خالد. المجمد) مجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربوية.

(. تطبيقات الذكاء االصطناعي: مدخل لتطوير التعميم في ظل 0202محمود، عبدالرازق مختار )
. المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربوية(.  Covid 19تحديات جائحة فيروس كورونا) 

 .001-494(. أكتوبر. 1(. ع)3مج)
 49د االجتماعى وآثاره التربوية فى زمن كوفيد التباع( التعرف إلي 0202)فاطمة الزىراء سالم د، محمو 

 (. الجزء األول. يوليو.91. جامعة سوىاج. العدد)المجمة التربويةا(. المستجد )الكورون
(. التعميم االفتراضي في وقت األزمات الواقع والرىانات: دراسة حالة وزارة التربية 0202مرج، زغدود )

 .441-99(. 1(. ع)3. مج)عموم اإلنسانية واالجتماعيةمجمة دراسات في الالوطنية الجزائرية. 
المعتقدات واالتجاىات   Covid-19فيروس كورونا المستجد "(0202)ُسـميمان عبد الواحـد  ،يوُسـف

نحو المريض المصاب بو لدى عينات متباينة من أفراد الشعب المصري: دراسة سيكومترية. 
 الجزء الثالث. يوليو. (.91. العدد)المجمة التربوية. جامعة سوىاج


