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 ملخص البحث

، اعخمذ واللؼاعاث والخذ مً آزاسها في حمُع املجاالث 19في بػاس الخصذي لخذاعُاث حاثدت وىؿُذ 

ع والاظدباقي مع جؼىس الىطعُت الىباثُت. ؿعلى معخىي التربُت  اإلاؼشب ملاسبت جشجىض على الخـاعل العَش

ت جـشطها الخؼىساث الخاصلت ً، جم اجخار ما ًلضم مً جذابحر وكاثُت وجشبٍى وفي هزا العُاق  .والخيٍى

ت  ت وطماها الظخمشاٍس غ وؿم الصُؼت الخظىٍس الخذمت الخعلُمُت الخعلمُت، جم وبالىـش لصعىبت الخذَس

اعخماد صُؼت الخعلم عً بعذ وةحشاء وكاجي للخذ مً جذاعُاث الجاثدت في صـىؾ اإلاخمذسظحن والعاملحن 

ً. بلى حاهب رلً جم جإػحر الخعلم عً بعذ كاهىهُا مً خالٌ جدذًذ ؼشوػه  في كؼاع التربُت والخيٍى

ً اإلاذسس ي واإلانهي والجامعي وهُـُاث جلذًمه لـاثذة اإلاخعلمحن بماظعاث التر  بُت والخعلُم والخيٍى

 باللؼاعحن العام والخاص.

 التحديات وآفاق التجويد.
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وبىاء علُه، حععى هزه الذساظت لإلحابت على ؤلاؼيالُت الشثِعُت الخالُت: بلى ؤي خذ ظاهمذ الخذابحر 

ل همؽ الخعلم عً بعذ بؽيل ؿعاٌ  باعخباسه مىمال بما ؿيها ؤلاحشاءاث اللاهىهُت التي اعخمذها اإلاؼشب في ججًز

 للخعلم الخظىسي؟

وكذ خلصذ الذساظت بلى ؤهه بالشػم مً املجهىداث التي كام بها اإلاؼشب العخماد الخعلم عً بعذ، بال ؤن 

له بؽيل هاحع ًلخط ي البدث عً العبل الىـُلت لخللُص حجم ؤلاهشاهاث والخدذًاث التي كذ جىاحه  ججًز

  .هزا الىمؽ مً الخعلم اظخلباال

الكلماااااااااث اإلااخاحياااااااات  الااااااااخرلم عااااااااً ضرااااااااد  الخرلاااااااايم ال ااااااااا    الخرلاااااااايم ا   ااااااااى     ا حاااااااات  ى يااااااااد 

91. 

DISTANCE EDUCATION IN MOROCCO AT THE PERIOD OF COVID-

19: CHALLENGES AND HORIZONS FOR IMPROVEMENT. 

Abstract  

In the context of tackling the Covid-19 pandemic repercussions, and limiting its effects in all fields and 

sectors, Morocco adopted an approach based on rapid, and proactive approach along with the evolution 

of the epidemiological situation. Regarding education and training, necessary preventive and educational 

measures imposed by the current evolution of the pandemic have been taken. In this context, and with the 

difficulty of in-person learning, and in order to ensure the educational service continuity, distance learning 

formula was adopted in education and training sectors, as a preventive measure to reduce the pandemic 

repercussions among learners and teachers.  In addition, distance learning has been legally framed, by 

defining its conditions, and modalities of its providing to learners in public and private institutions of 

education, formation, school, professional and university training. 

Accordingly, this study seeks to answer the following main problem: to what degree did the measures, 

including legal procedures, adopted by Morocco contribute to the effective application of the distance 

learning formula as a complement of in-person learning? 

The study concluded that despite of the efforts made by Morocco to adopt distance learning, its 

effective application requires finding ways to reduce constraints, and challenges that may face this type of 

learning. 

Keywords: distance learning, emergency learning, in-person learning, COVID-19 pandemic. 
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 لدمت اإلا

، واحهذ 19مىز ؿهىس حاثدت وىؿُذ 

ً في ٌ  مً العذًذ مىـىمت التربُت والخيٍى  الذو

 مىز ؿشطتها الجاثدت التي الخدّذًاث مً الىثحر

، جشجب عنها بػالق اإلااظعاث 2020بذاًت ماسط 

الخعلُمُت، في اإلاذاسط والجامعت وهزا مشاهض 

ً، بلى حاهب حعلُم ا، الذسوط الخيٍى هما  خظىٍس

مجمىعت مً اإلاخمذسظحن  اهلؼاع عنها هخج

م ملُىن  86 والؼلبت، ؿدىالي
ّ
عشبي اهلؼع  مخعل

ٌ  وحذث الىاكع، هزا وإصاء .الذساظت عً  الذو

الخعلم عً  بما لهما، ال زالث خُاٍسً ؤمام هـعها

ٌ  الىدُجت جىّحه ؿياهذ ال حعلم. ؤو بعذ،  الذو

ت لظمان الخعلم عً بعذ، هدى ت اظخمشاٍس ُّ  العمل

ت ُّ وإداستها الخعلُم
1. 

ظُما في ؿترة  والالخعلم عً بعذ  ألهمُتوهـشا 

، ؿلذ 19وىؿُذ الدجش الصحي اإلاشجبؽ بجاثدت 

ع وألاؿياس اإلاشجبؼت به اهخماما في  هالذ اإلاؽاَس

اإلاملىت اإلاؼشبُت على ػشاس ما هى معمٌى به في 

مجمىعت مً الذٌو اإلاخلذمت، معدثمشا بزلً 

مخشحاث العُاظت الشكمُت التي اهخهجها اإلاؼشب 

مبىشا. بخالؾ مجمىعت مً الذٌو التي ؿشطذ 

سكمُت عليها الجاثدت في ؿل ػُاب ؤسطُت 

مىاظبت، اعخماد ما ًصؼلح علُه بالخعلُم 

ٌ  عً الؼاست هخعبحر  ػشق  على اإلاعخجذ الخدى

 ماكذ خل بًجاد الخللُذًت، بهذؾ الخذَسغ

                                                             
(.انزؼهٛى ػٍ 2020يُظًخ األيى انًزسذح نهزشثٛخ ٔانؼهى ٔانثمبفخ. ) 1

 انؼشثٛخ انذٔل اعزدبثخ زٕل انؼشثٙ، رمشٚشثؼذ فٙ انؼبنى 

 .4. ص: كٕسَٔب خبئسخ فٙ انزؼهًٛٛخ نالززٛبخبد

ع مىً للخعلُم وظَش عخمذ ؤن ًُ  خالٌ علُه ٌُ

ألاصماث
2. 

 الد اصت مشكلت

في ؿل الـشوؾ الاظخثىاثُت التي جمش بها 

الصخُت  اإلاملىت اإلاؼشبُت هدُجت الخذاعُاث

والاكخصادًت والاحخماعُت الهدؽاس حاثدت وباء 

للخذ مً (، و 19-ؿحروط وىسوها اإلاعخجذ )وىؿُذ

جـش ي هزه الجاثدت بجمُع جشاب اإلاملىت بؽيل 

ً بؽيل  عام وماظعاث التربُت والخعلُم والخيٍى

اإلاخمذسظحن  ظالمت على وبالخالي الخـاؾخاص 

ت والعاملحن في اللؼاع و  الخذمت اظخمشاٍس

غ  الخعلُمُت الخعلمُت، وبالىـش لصعىبت الخذَس

ت مع بمياهُت مضاولخه عً  وؿم الصُؼت الخظىٍس

اعخمذ بعذ باظخعماٌ جلىُاث ؤلاعالم والخىاصل، 

معدثمشا بزلً الخعلم عً بعذ  اإلاؼشب صُؼت

مخشحاث ظُاظخه الشكمُت التي اعخمذها مىز 

اجخار مجمىعت مً  رلً جم . بلى حاهب2013

الخعلم عً بعذ مً ي ملذمتها جلىحن الخذابحر وف

في ؼإن الخعلم عً  2.20.474خالٌ اإلاشظىم سكم 

بعذ والزي عمل على جدذًذ ؼشوػه وهُـُاث 

جلذًمه لـاثذة اإلاخعلمحن بماظعاث التربُت 

ً اإلاذسس ي واإلانهي والجامعي  والخعلُم والخيٍى

وعلى هزا ألاظاط  .باللؼاعحن العام والخاص

الشثِعُت للذساظت مً ًمىً صُاػت اإلاؽيلت 

 خالٌ الدعاٌئ اإلاشهضي الخالي: 

                                                             
2
:  صيٍ خبئسخ كٕسَٔبفٙ  انزؼهٛى ٔانزؼّهى(. 2020خهف انؼمهّ. ) 

انٕالغ ٔانسهٕل. َششٚخ األنكغٕ انؼهًٛخ. انؼذد انخبيظ فٙ يٕظٕع 
ٔرذاػٛبرٓب ػهٗ أْذاف انزًُٛخ  covid 19: خبئسخ كٕسَٔب كٕفٛذ 

 .10. ص: 2030انًغزذايخ 
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ئلى أ  حد صاهمت الخدابير  بما  يها 

ؤلا راءاث اللاهىهيت  التي اعخمدها اإلاغرب في 

جنزيل همط الخرلم عً ضرد ضشكل  رال 

 باعخبا ه مكمال للخرلم ا   ى  ؟

اإلاؽيلت مجمىعت مً ألاظئلت  هزهوجخـشع عً 

 الـشعُت وؿم الؽيل آلاحي:

 ضرد  ماهىمه  عً بالخرلم اإلالصىد ما -

 ؟مميزاجه  مبادؤه وشأجه 

ما خصُلت الخذابحر التي كام بها اإلاؼشب  -

العخماد الخعلم عً بعذ بماظعاث التربُت 

ً وةحشاء اختراصي ووكاجي ؿشطخه  والخيٍى

 ؟حاثدت وىؿُذ

لخإػحر  التي كام بها اإلاؼشبما هي ؤلاحشاءاث  -

الخعلم عً بعذ هىمؽ مىمل للخعلم 

 ؟ الخظىسي

ذ الخعلم عً  - ما هي سهاهاث ومخؼلباث ججٍى

 بعذ باإلاؼشب؟ 

 الد اصت أهداف

هزه الذساظت إلللاء الظىء على  تهذؾ

مىطىع الخعلم عً بعذ في ؿل خالت الؼىاست 

مً  19الصخُت التي ؿشطتها حاثدت وىؿُذ 

 ساظت علمُت ؤوادًمُت جشجىض على:خالٌ جلذًم د

خي للخعلم عً  - جدذًذ ؤلاػاس اإلاـاهُمي والخاٍس

 بعذ.

جدلُل الخذابحر الاظخثىاثُت التي اجخزها  -

 اإلاؼشب العخماد الخعلم عً بعذ وخصُلتها.

جدلُل ملخظُاث ؤلاػاس اللاهىوي للخعلم عً  -

 بعذ باإلاؼشب.

الخعشؾ على مذي هجاح ججشبت اإلاؼشب في  -

 علم عً بعذ.اعخماد الخ

جدذًذ جدذًاث الخعلم عً بعذ باإلاؼشب  -

ذ.  واكتراح آؿاق الخجٍى

 الد اصت أهميت

ؤهمُخه مً خالٌ مىضىع الد اصت  ٌعخمذ

 ما ًلي:

الذساظت ًدعم بالشاهىُت هـشا  مىطىع -

للـشوؾ الخالُت التي ٌعِؽها العالم في ؿل 

 الىبحر للخؼىس  حاثدت وىسوها وهزا بالىـش

 اإلاعلىماث حعشؿه جىىىلىحُاواإلادعاسع الزي 

العالم وآزاسها على مىـىمت التربُت  في

ً وال ظُما بظهامها في حعهُل عملُت  والخيٍى

 اعخماد الخعلم عً بعذ؛

هذسة الذساظاث التي جىاولذ الخعلم عً بعذ  -

 في بػاسه اللاهىوي باإلاؼشب؛

الذساظت جخؼشق لخدذًاث الخعلم عً بعذ في  -

ً وعلى ماظعاث التربُت والخعلُم  والخيٍى

ؤظاظها ظِخم اكتراح مجمىعت مً الخىصُاث 

ذ.  وأؿاق للخجٍى

 حدود الد اصت

 جلىم هزه الذساظت على املخذداث آلاجُت:

املخذد الضمني: جشهض الذساظت على ؿترة حاثدت  -

 .19وىؿُذ 
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املخذد اإلاياوي: الخجشبت اإلاؼشبُت في الخعلم عً   -

 بعذ.

 مىاهج الد اصت

هـشا لخصىصُت مىطىع الخعلم عً بعذ، 

ؿلذ جم الاعخماد على اإلاىهج الىصـي والزي 

ٌععى لعشض وبُان اإلاعؼُاث والخلاثم اإلاخعللت 

لىم بىطعها في كالب مدىم  بمىطىع معحن ٍو

ومىخمل. ومً هزا اإلاىؼلم ظِخم وصف مـهىم 

الخعلم عً بعذ هـاهشة جىذسج طمً ألاهماغ 

علُمُت الخعلمُت، بلى اإلاعخمذة في العملُت الخ

حاهب عشض الخذابحر اإلاخخزة العخماد الخعلم عً 

 وخصُلتها.  19بعذ في ؿل حاثدت وىؿُذ 

 خ ت الد اصت

بىاء على ما جلذم، ولخـىًُ اإلاؽيلت الشثِعُت 

للبدث وؤظئلتها الـشعُت وجدلُم ألاهذاؾ 

اإلاشحىة مً الذساظت، ظىؾ ًخم ملاسبت اإلاىطىع 

، ًدىاٌو ؤلاػاس  مً خالٌ مبدثحن: اإلابدث ألاٌو

خي واإلاـاهُمي للخعلم عً بعذ. في خحن  الخاٍس

ظُخصص اإلابدث الثاوي، للجاهب الخؼبُلي مً 

ُان الخذابحر والاحشاءاث التي كام بها خالٌ ب

اإلاؼشب العخماد الخعلم عً بعذ في ؿل حاثدت 

له إلاا بعذ ؿترة 19وىؿُذ  ، وسهاهاث وآؿاق ججًز

 .19وىؿُذ 

اإلابحث ألاول  ؤلاطا  الخا يخي واإلاااهيمي 

 للخرليم عً ضرد

في هزا اإلابدث، ظِخم الخذًث ؤوال عً 

(  مـهىم ووؽإة الخعلم عً بعذ )اإلاؼلب ألاٌو

لُخم بعذ رلً الاهخلاٌ لخدذًذ ممحزاث الخعلم 

 عً بعذ ومبادثه )اإلاؼلب الثاوي(.   

 اإلا لب ألاول  الخرلم عً ضرد  اإلااهىم واليشأة 

خلم مـهىم الخعلم عً بعذ ؼهشة واظعت، 

ً  خاصت في ؤواخش العخِىُاث مً اللشن العؽٍش

ؽ  عىذما بذؤث الُىوعيى في الاهخمام بخبىـى صُـ

ذة في مُذان حعلُم الىباس والتربُت اإلاعخمشة. حذً

هما عشؾ هزا اإلاـهىم حعمُاث مخعذدة، ؿُلاٌ 

 (،Distance Learningؤخُاها الخعلم عً بعذ )

 Distanceوفى ؤخُان ؤخشي الخذَسغ عً بعذ 

Teaching) (   وجاسة زالثت التربُـت عـً بعـذ

(Distance Education ً؛ ؿخعٍشف الـخعلم ع)

قي الخالؾ بحن الباخثحن في جدذًذه مثله بعذ ًال

مثل ؤي مـهىم آخـش ؿـي العلـىم ؤلاوعاهُت 

ف واخذ  والاحخماعُت، ؿال ًىحذ اجـاق خٌى حعٍش

ومدذد إلاـهىمه. هما حعذدث هخاباث 

باليعبت إلاصؼلح الخعلم عً بعذ ؤو  اإلاخخصصحن

الخعلُم عً بعذ ؤو الخعلم على بعذ، خُث جم 

لخاث العابلت جادي الاجـاق على ؤن اإلاصؼ

الؼشض ؿُما ًخعلم بىحىد معاؿت بحن اإلاعلم 

واإلاخعلم، ؿِعخخذم مصؼلح التربُت عـً 

للخعبحر عً عملُت   Distance Educationبعـذ

غ والـخعلم التي جخظـمً هلـل واهدعاب  الخذَس

اإلاعاسؾ واإلاهاساث عبر وظاثؽ مخعذدة والتي 

لم، هما ؤن حعخخذم هــشا للبعـذ بـحن اإلاعلم واإلاخع

ؤو الخعلُم عً بعذ  الخذَسغ عً بعذ مصؼلح

Distance Teaching  ٌعخخذم لإلؼاسة بلى ؤن

اإلاعلم ًذسط عً بعذ، ولىً ؿـي خالـت وصـف 

ؤي  –اإلاعخـُذ –عملُت الخعلم مً كبل اإلاخعلم 

وصف اظخلباله للمادة اإلاخعلمـت ؿُصـبذ 
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اإلاصؼلح اإلاعخخذم ؤهذان الخعلم عً بعـذ 

.Distance Learning   لـزلً جخــم معــم

 الذساظاث و البدىر على ؤن الخعلم عً بعذ

والخعلُم عً بعذ ٌعخخذمان بالخبادٌ ولِغ زمت 

ؿشق هبحر بُنهما، ألن وليهما ًادًان الؼشض، ؿُما 

 .3معـاؿت بـحن اإلاعلم واإلاخعلم ًخعلم بإن هىان

الخعلم عً بعذ، وال ظُما ؿـهىس مـهىم 

على ؼبىت الاهترهذ، واهبخه العذًذ مً اإلاشجىض 

الصعىباث في ؿهم وؼشح ما هى الخعلم عً بعذ؟ 

ما هي ؼشوغ الخعلم عً بعذ؟ ؿياهذ الىدُجت 

مبادساث ؤو مداوالث مخعذدة لخدعحن الخعلم 

عً بعذ مً خالٌ حعهُل حعلم اإلاخمذسظحن 

. واهؼالكا مما ظبم، ؿةن بللاء 4والؼلبت عً بعذ

ع ف املخخلـت ؿىـشة عامت وظَش ت على الخعاٍس

اإلالذمت جدُذ بمياهُت حعلُؽ الظىء على صعىبت 

ؿهم ما ٌؼؼُه مصؼلح الخعلم عً بعذ بذكت. 

خُث جم اكتراح مجمىعت مً الخعاٍسف الخاصت 

 به اهؼالكا مً هُـُت ؿهمهم للـاهشة.

"حعلم مخؼؽ" وججشبت  ؿالخعلم عً بعذ هى

 ٌ  حعخخذم مجمىعت واظعت مً الخلىُاث للىصى

بلى اإلاخعلمحن عً بعذ ومصممت لدصجُع جـاعل 

ؿمً خالٌ هزا  .اإلاخعلم وؼهادة الخعلم

ـترض ؤن اللشاساث اإلاخعللت بما ًخم الخعٍشف، ً

عه ًخخزها اإلاذسط ؤو  حعلمه وهُـُت جذَس

اإلااظعت الخعلُمُت عً بعذ. لىً العذًذ مً 

اإلاذسظحن ٌعخخذمىن جلىُت الـُذًى والصىث 

                                                             
(. انزؼهٛى اندبيؼٗ انًفزٕذ 2014يسًٕد، خبنذ صالذ زُفٗ. ) 3

ٔانزؼهى ػٍ ثؼذ: سؤٖ ٔردبسة يؼبصشح. يصش. داس انٕفبء نهطجبػخ 

 .12ص:  ٔانُشش.
4 Al-Arimi, A. M. A. K. (2014). Distance learning. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences. p :82. 

زىاثُت الاججاه لذعم  وجىىىلىحُا الخاظىب

غ الخللُذي في ؿصىلهم الذساظُت الخذَس
5. 

بعع الباخثحن هجذ ؤن العمل ومً مىـىس 

عً بعذ ٌعخبر بمثابت جلذًم البرامج الخعلُمُت 

بُت عبر وظاثؽ بلىتروهُت مخىىعت حؽمل  والخذٍس

ألاكشاص اإلاذمجت وؼبىت ؤلاهترهذ بإظلىب 

لخعلم متزامً ؤو ػحر متزامً وباعخماد مبذؤ ا

الزاحي ؤو معاعذة مذسط. هما ٌعني ؤًظا ؤهه 

عملُت الـصل بحن اإلاخعلم واإلاعلم والىخاب في 

بِئت الخعلُم، وهلل البِئت الخللُذًت للخعلُم مً 

حامعت ؤو مذسظت وػحرها بلى بِئت مخعذدة 

ومىـصلت حؼشاؿُا، وهى ؿاهشة خذًثت للخعلُم 

جؼىسث مع الخؼىس الخىىىلىجي اإلادعاسع في 

لعالم، والهذؾ مىه بعؼاء ؿشصت الخعلُم ا

وجىؿحرها لؼالب ال ٌعخؼُعىن الخصٌى علُه في 

ؿشخاث ؿشوؾ جللُذًت ودوام ؼبه ًىمي )

 .6ابشاهُم شخاجت

وعشؿذ مىـمت الُىوعيى الخعلم عً بعذ  

ت ًخم ؿيها ول ؤو ؤػلب  على ؤهه عملُت جشبٍى

الخذَسغ مً شخص بعُذ في اإلايان والضمان عً 

اإلاخعلم، مع الخإهُذ على ؤن ؤػلب الاجصاالث بحن 

اإلاعلمحن واإلاخعلمحن جخم مً خالٌ وظُؽ معحن 

 
ً
 ؤو مؼبىعا

ً
. في خحن عشؿذ 7ظىاء وان بلىتروهُا

                                                             
5 Greenberg, G. (1998). Distance education 

technologies: best practices for K-12 settings. IEEE 

Technology and Society Magazine. p :36. 
(. اردبْبد يؼهًٙ انزشثٛخ 2021و. ) ،فشزبد اثشاْٛى شسبرخ 6

(. 19-انخبصخ َسٕ انزؼهٛى ػٍ ثؼذ فٙ ظم خبئسخ کٕسَٔب )کٕفٛذ

 .476. ص: يدهخ کهٛخ انزشثٛخ. ثٕسعؼٛذ
(. انزذسٚت ػٍ ثؼذ: ثٕاثبرك 2017أثٕ انُصش، يذزذ دمحم ) 7

 نهزذسٚت انؼشثٛخ انًدًٕػخ :نًغزمجم أفعم. انمبْشح

 .65ص: ٔانُشش. يصش.
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مت العشبُت للتربُت والثلاؿت والعلىم الخعلم اإلاىـ

عً بعذ بإهه هـام حعلُمي ًلىم على ؿىشة بًصاٌ 

اإلاادة الخعلُمُت بلى اإلاخعلم عبر وظاثؽ اجصاالث 

جلىُت مخخلـت خُث ًيىن اإلاخعلم بعُذا 

ىُت  .8ومىـصال عً اإلاخعلم ؤما الجمعُت ألامٍش

للخعلم عً بعذ، ؿعشؿخه بإهه جىصُل للمىاد 

يُت عبر وظُؽ حعلُمي ٌؽمل الخ علُمُت ؤو الخيٍى

ألاكماس الصىاعُت وؤؼشػت الـُذًى وألاؼشػت 

الصىجُت والخاظباث وجىىىلىحُا الىظاثؽ 

اإلاخعذدة ؤو ػحرها مً الىظاثؽ اإلاخاخت لىلل 

 .9اإلاعلىماث

عمىما ؿالخعلم عً بعذ ٌعذ ؼىال مً ؤؼياٌ 

جىؿحر الخذمت الخعلُمُت والخعلمُت للمخمذسظحن 

الزًً ًـصلىن عً بعذ )ؤي الزًً ال ًخىاحذون 

ا في هـغ اإلايان( ؤخزا بعحن الاعخباس  ًً حعذ

ت وإعذادها مً  جخؼُؽ اإلاىاد الذساظُت والتربٍى

كبل ماظعت حعلُمُت بؽيل ًدىاظب مع هزا 

 . 10الىمؽ مً الخعلم

وعالوة على رلً، ًمىً للمخمذسظحن الخعلم 

اظبهم.  عً بعذ وؿم الجذولت الضمىُت التي جى

وهىا ًمىً الخمُحز بحن الخعلم عً بعذ اإلاتزامً 

)خُث ًيىن الخىاصل والخـاعل بحن اإلاخمذسط 

واإلاذسط في الىكذ الخلُلي( والخعلم عً بعذ 

                                                             
(. انًشکالد األکبدًٚٛخ انزٙ 2018عؼذ ثٍ صبنر انطٕٚم. )ثُذ  8

رٕاخّ غبنجبد انزؼهٛى ػٍ ثؼذ ثدبيؼخ اإليبو دمحم ثٍ عؼٕد اإلعاليٛخ 

)اندضء 19ٔيمزشزبد انسذ يُٓب. يدهخ انجسث انؼهًٗ فٗ انزشثٛخ, 

 .153. ص: األٔل(
(. رصٕس يمزشذ نزفؼٛم 2015خالف، أزًذ ػجذ انُجٙ ػجذ انؼبل. ) 9

انزؼهٛى ػٍ ثُؼذ ثدبيؼخ انطبئف فٙ ظٕء ثؼط االردبْبد  دٔس

. ص: انؼبنًٛخ انًؼبصشح. انًدهخ انزشثٕٚخ نکهٛخ انزشثٛخ ثغْٕبج

244. 
10

(. انزؼهٛى ػٍ ثؼذ 2015شهٕعش، نٙ آٚشص ٔعًَٕٛغٍ، يبٚكم. ) 

ٔيصطهسبد انزؼهٛى االنكزشَٔٙ. رشخًخ  َجٛم خبد ػضيٙ(. يغمػ، 

شش ٔانزٕصٚغ. )انؼًم األصهٙ َشش عُخ يكزجخ ثٛشٔد نهطجبػخ ٔانُ

 .3ص:  (.2005

ػحر اإلاتزامً )خُث ًخللى اإلاخمذسط في وكذ الخم 

اإلاىاد الذساظُت الشكمُت التي وؿشها له اإلاذسط(.  

مً خالٌ هما ًمىً حعهُل الخعلم عً بعذ 

مجمىعت واظعت مً الىظاثؽ، بما في رلً، على 

ظبُل اإلاثاٌ ال الخصش، مشاظالث الشظاثل ؤو 

ىن ؤو الهاجف ؤو ؤلاهترهذ.  اإلازًاع ؤو الخلـٍض

ضها مً خالٌ عىاصش ؤخشي، مثل  مىً حعٍض ٍو

ٌؽترغ ؤن ًخم كذ الاجصاالث زىاثُت الاججاه ؤو 

حعلُم اإلاخمذسظحن بؽيل ؿشدي ملابل في 

 .11اثمجمىع

ف  وجإظِعا على ما ظبم ًمىً صُاػت حعٍش

 جشهُبي للخعلُم عً بعذ وؿم الؽيل آلاحي:

الخعلم عً بعذ هى هـام حعلُمي ًشجىض على 

الاؿتراق اإلاياوي بحن اإلاذسط واإلاخمذسط )اي عذم 

دُذ لهزا  اجـاق ألابذان في هـغ اإلايان(، ٍو

الاخحر، وؿم حذولت صمىُت معُىت ومخاخت له، 

مً الخذمت الخعلُمُت الخعلمُت  الاظخـادة

باالعخماد على مجمىعت مً الىظاثؽ لىلل 

املخخىي الذساس ي، وفي ملذمتها الخلىُاث 

الخذًثت للمعلىمُاث والاجصاٌ، ودون الخاحت 

 .لخىاصل مباؼش مع اإلاذسط

عخلذ ؤن الخعلم عً بعذ ٌعذ  ٌُ وبالشػم مً ؤهه 

مـهىما حذًذا، بال ؤن الخعلم عً بعذ مىحىد 

عام. ؿمً بحن ألاؼياٌ  100مىز ؤهثر مً 

العابلت للخعلم عً بعذ ًمىً رهش الذسوط 

باإلاشاظلت التي بذؤث في ؤوسوبا. هما ؿلذ هزه 

                                                             
11

 Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2016). Higher 

education and the digital revolution: About 

MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie 

Monster. Business Horizons, 59(4). p : 443. 
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الىظُلت ألاظاظُت للخعلم عً بعذ ختى مىخصف 

ما ؤصبذ الخعلُم ؤلاراعي هزا اللشن عىذ

ىوي ؤهثر ؼُىًعا. ومع حؼحر الخىىىلىحُا،  والخلُـٍض

ف الخعلم عً بعذ. واهذ املخاطشاث  حؼحر حعٍش

اإلاسجلت بالـُذًى معُاًسا في الذسوط الجامعُت 

واإلاهىُت على مذي العلذًً اإلااطُحن. جم 

اظخخذام ألاؼشػت الصىجُت والذسوط اإلاشظلت 

ذ في الذوساث يُت باإلاشاظلت  عبر البًر الخيٍى

لخذَسغ مىاطُع مثل اللؼت ألاحىبُت لبعع 

الىكذ. وفي العصش الخالي، اجخز الخعلم عً بعذ 

اججاهاث حذًذة مً خالٌ اظخخذام الاهترهِذ 

والـُذًى، وهى الىطع ألاهثر ؼُىًعا وألاظشع 

 .12همًىا في الىالًاث اإلاخدذة

 جإظِغ جم ؿلذ العشبي الىػً معخىي  وعلي

 ،1996ظىت  في اإلاـخىخت العشبُت الجامعت

 مع اإلاؽترن الخعاون  خالٌ مً واهؼللذ الجامعت

ؼاهُت.  اإلاخدذة اإلاملىت في اإلاـخىخت الجامعت البًر

 حامعت هي اإلاـخىخت ولإلؼاسة ؿالجامعت العشبُت

الخعلم عً  هـام جدبنى سبدُت ػحر بكلُمُت عشبُت

 ًخمحز الزي اإلاـخىح الخعلُم بعذ بلى حاهب

 ؿشوؾ مع الخعلم عملُت مالثمت خُث مً باإلاشوهت

 ؤوادًمي هُان الجامعت وحعخبر .وكذساتهم الؼلبت

 في حعهم حعلُمُت وماظعت جللُذي ػحر حعلُمي

 والاحخماعُت العلمُت في املجاالث الخىمُت جىحُه

 .13والثلاؿُت

                                                             
12 Valentine ,Doug. (2002). Distance Learning : 

Promises , Problems , and Possibilities. Online 

Journal of Distance Learning Administration , 4(2) , 

Fall , State University of West Georgia , Distance 

Education Center .  
 .64، يشخغ عبثك. ص: أثٕ انُصش، يذزذ دمحم  13

ؿمـهىم الخعلم عً بعذ ٌعذ مـهىما كذًما 

ً خالٌ اظدثماسه اهدس ى زىب العصش الخالي م

للخلىُاث الخذًثت للمعلىمُاث والخىاصل. 

ش الُىوعيى لعىت  شصذ جلٍش في حعلعل  2002ٍو

خي للخعلم عً بعذ،  ساجع ومىحض الخؼىس الخـاٍس

خُث ًبحن بإهه مش بإسبعت ؤحُاٌ مً الخؼىس، 

 وليل مشخلـت همىرحهـا 

 الخىـُمي الزي ًخظمً هىعا معُىا لالجصاالث

 حُاٌ في آلاحي:وجخمثل جلً ألا .

: الخعلُم باإلاشاظلت الزي ؿهش  - الجُل ألاٌو

مىز نهاًت اللشن الخاظع عؽش والصاٌ 

عخبر  ، َو مىحىدا ؿـي الىثُـش مً الذٌو

مىـز " معهذ الخعلُم باإلاشاظلت في سوظُا"

مـً ؤٌو اإلااظعاث اإلايؽإة  1950ظىت 

خصُصا لهزه الؼاًت، هما اهدؽشث 

مىز " لىذنحامعت "الذساظت باإلاشاظلت فى 

حامعت "، وباإلاثل وان الىطع في 1858ظىت 

ىُـت ظىت " ؼُياػى  .1891ألامٍش

همىرج الىظاثؽ اإلاخعذدة  :الجُل الثاوي -

والزي ٌعخمذ على اإلاادة اإلاؼبىعت وألاؼشػت 

العـمعُت وألاؼشػت اإلاشثُت والخعلُم 

بمعاعذة الىمبُىجش، وألاكـشاص اإلاذمجـت 

ىوى وؤلاراعت  .والبث الخلُـٍض

الجُل الثالث: همىرج الخعلم عً بعذ والزي  -

ًشجىض على اإلاازشاث اإلاشثُت والاجصاالث 

البُاهُـت اإلاعـمىعت، وبـشامج ألاكمـاس 

 الصـىاعُت.

الجُل الشابع: همىرج الخعلُم اإلاشن والزي  -

ًجمـع بــحن الىظـاثؽ اإلاخعــذدة الخـاعلُـت 

ذ ؤلالىترووي  مثل ؼبىت ؤلاهترهذ والبًر
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اإلاذمجت الخـاعلُـت، وهــزلً وألاكشاص 

الـصـٌى الاؿتراطــُت، واإلاىخباث الالىتروهُت 

وكىاعذ البُاهاث،  والىخب ؤلالىتروهُت

واملخادزاث راث الاجصاٌ اإلاباؼش وػحره مً 

وظاثل اجصالُت وحعلُمُت. وهزا الجُل 

ٌعخمذ عمىما على ألاهـمت اللاثمت علـى 

يها ؿاإلاىاد الخعلُمُت ؿ ؼـبىت ؤلاهترهـذ.

مخظـمىت للىظـاثؽ اإلاخعـذدة ومجهـضة 

لـت بلىتروهُت جيخلل بلى ألاؿشاد بىاظؼت  بؼٍش

حهاص الخاظىب مع جىاؿش بمياهُت الىصـٌى 

بلـى كىاعذ البُاهاث واإلاىخباث ؤلالىتروهُت. 

مىً مً خالٌ جلً ألاهـمت جىؿحر  ٍو

الخـاعل بحن اإلاعلم واإلاخعلم مً حهت وبحن 

لت اإلاخعلم وصمالثه مً حه ت ؤخشي ظىاء بؼٍش

جضامىُـت مً خالٌ بـشامج املخادزـت ومـاجمشاث 

ذ  الـُـذًى ؤو ال جضامىُـت باظخخذام البًر

 .14ؤلالىترووي ومىخذًاث الخىاس

بلى حاهب الخعذد اإلاـاهُمي للخعلم عً بعذ 

وجؼىسه اإلاشخلي اإلاخباًً ؿةن هزا الىمؽ مً 

الخعلم ًخصف بعذة ممحزاث بلى حاهب مجمىعت 

 اإلابادت. مً 

اإلا لب الثاوي  الخرلم عً ضرد  مميزاجه 

 ومبادؤه 

الخعلم عً بعذ وحىده في ؤوظاغ  ؿشض

ً وإخذ الخلٌى الـعالت واللادسة  التربُت والخيٍى

ـذ مـً الــشص الخعلُمُت لـئاث  على جىؿحر اإلاٍض

هبحرة مً اإلاخمذسظحن على عىغ الخعلم 

الخللُذي ؤو ما ًصؼلح علُه بالخعلُم وؿم 

                                                             
 .17-15 يسًٕد، يشخغ عبثك. ص ص: 14

ىضح الجذٌو سكم ا الـشق  1لىمؽ الخظىسي. ٍو

 بحن هزًً الىمؼحن مً الخعلُم بؽيل مىحض:

   الارق بين الخرلم الخلليد  والخرلم عً ضرد9ا جدول 

و ه 

 اإلالا هت
 الخرلم عً ضرد الخرلم الخلليد 

 اإلاد ش

اإلاذسط مىحىد مع 

اإلاخمذسط في حمُع 

ؤوكاث الذساظت، ؤو 

ب مىه ٌعمل  كٍش

على جىحيهه 

وإسؼاده وحصجُعه 

على الاظخمشاس في 

الذساظت ... ومً 

ؤحل رلً ؿةن 

اإلاىاد الخعلُمُت 

جدىاظب هثحرا مع 

 جىحيهاث اإلاعلم

اإلاخمذسط هادسا ما ًلخلي 

باإلاذسط، مما ًلخط ي 

جإلُف اإلاىاد الخعلُمُت 

ُم عً بعذ اظخدظاس للخعل

هزا اإلاعؼى، وؤن جلعب 

هزه اإلاىاد دوس اإلاذسط 

بمعنى ؤن جلذم اإلاىطىع 

بىطىح، وجلذم له ؤلاسؼاد 

 والخىحُه.

الىمط 

 الخرليمي

همؽ ًشجىض على 

 اإلاذسط

همؽ راحي ًشجىض على 

 اإلاخمذسط

 الهدف

العلمي  الخىزُم

وؤماهت عشض اإلاادة 

العلمُت، ؿاإلاذسط 

ًلذم املخخىي 

لت  العلمي بؼٍش

 العشد

الخىاصل مع اإلاخمذسط مً 

ؤحل جىمُت كذساجه العللُت 

ومعاعذجه على اظدُعاب 

 اإلاىاد.

 15اإلاصذس

حهت ؤخشي ًخخلف الخعلم عً بعذ عً  مً

مجمىعت مً اإلاـاهُم اإلاؽابهت له مً كبُل 

 الخعلم اإلاـخىح والخعلم اإلاشن.

                                                             
 اعزخذاو ٔالغ (. 2010) زغٍ. ثٍ عؼٛذ ثُذ اثزغبو ، انمسطبَٙ 15

 َظش ٔخٓخ يٍ ثؼذ ػٍ ثشَبيح انزؼهٛى فٙ االفزشاظٛخ انفصٕل

سعبنخ  خذح، ثًذُٚخ انؼضٚض ػجذ انًهك ثدبيؼخ انزذسٚظ ْٛئخ أػعبء

 .10ص: .انمشٖ أو خبيؼخ انزشثٛخ، كهٛخ يبخغزٛش،
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ؿالخعلم اإلاـخىح هى باألظاط هذؾ ؤو 

ل  ظُاظت حعلُمُت. وؤهم خصاثصه ؤهه ًٍض

الخىاحض ؤمام الخعلم. وهزا ٌعني عذم اؼتراغ 

ماهالث معبلت للذساظت، وباليعبت 

الزًً ٌعاهىن مً عجض معحن، ؿهى للمخمذسظحن 

ٌعني مجهىدا ؤهُذا لخلذًم الخعلُم بالؽيل 

ا  اإلاالثم الزي ًخخؼى رلً العجض. مما ٌعني هـٍش

ؤهه ال ًجىص خشمان ؤي ؤخذ مً بمياهُت الىصٌى 

بلى بشهامج للخعلم اإلاـخىح مما ٌعخذعي اظخخذام 

الخىىىلىحُاث اإلاخاخت للجمُع. ومع ؤن مصؼلح 

خىح ًدمل معنى مخخلـا عً مصؼلح الخعلم اإلاـ

الخعلم عً بعذ بال ؤن زمت كاظما مؽتروا بُنهما، 

ؤال وهى مداولت جلذًم وظاثل بذًلت للخعلُم ؤو 

ً عالي الجىدة ألولئً الزًً ال  الخيٍى

ٌعخؼُعىن الالخداق ببرامج حعلُمُت جللُذًت 

داخل اإلااظعت، ؤو ؤولئً الزًً ًـظلىن عذم 

مج. ؤما باليعبت للخعلم اإلاشن الالخداق بهزه البرا

ؿُعني بجاخت الخعلُم بإظلىب مشن ٌعدىذ بلى 

ألاوطاع الجؼشاؿُت والاحخماعُت والخذود 

الضمىُت للذاسظحن ول على خذة، ولِغ اظدىادا 

بلى ؤوطاع اإلااظعت الخعلُمُت. وحعذ هزه اإلاشوهت 

ههجا في الخعلُم ولِغ ؿلعـت حعلُمُت، وهي 

خاالث، ؼإنها في رلً ؼإن جتراؿم في هثحر مً ال

ذون  الخعلم عً بعذ، باصدًاد ؤعذاد مً ًٍش

ذا مً  الاهدعاب بلى الخعلُم وبالخالي مٍض

 . 16الاهـخاح

وبالخالي ؿالخعلم عً بعذ ًمخلً مجمىعت مً 

الخصاثص جمحزه عً ؤهىاع الخعلم ألاخشي، ومً 
                                                             

16
(. انزكُٕنٕخٛب ٔانزؼهى اإلنكزشَٔٙ 2007ثٛزٛظ، أ.ٔ.غَٕٙ. ) 

ٔانزؼهٛى ػٍ ثؼذ. )رشخًخ ٔنٛذ شسبدح(. انشٚبض. يكزجخ انؼجٛكبٌ. 

ص:  (.1995انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ. )انؼًم األصهٙ َشش عُخ 

30-33. 

 17ؤهم هزه الخصاثص التي رهشها ؤخذ الباخثحن

 هجذ:

سط واإلاخمذسط مً خُث الـصل بحن اإلاذ -

 اإلايان ؤي الـصل بحن ؤداء اإلاخمذسط مياهُا.

الخعلم عً بعذ هى حعلُم هـامي، وهىا ًبرص  -

دوس اإلااظعت الخعلُمُت في جدذًذ ؤػشاض 

وؤهذاؾ الخعلم، وجصمُم وإهخاج البرامج. 

بخالؾ الخعلُم الزاحي الزي ًخم بىاظؼت 

اإلاخمذسط خعب خؼىاجه وكذساجه، دون 

 اظعت حعلُمُت.جذخل ؤي م

اظخخذام الىظاثل والىظاثؽ الخلىُت التي  -

جدمل مدخىي الخعلم ملجمىعت هبحرة مً 

 ػالبي العلم واإلاعشؿت.

م  - الاجصاٌ اإلاضدوج والزي ًخم عً ػٍش

الىظاثل والىظاثؽ الخلىُت في اججاهحن، مً 

ذسط وبالعىغ، وبحن ماإلاذسط بلى اإلاخ

 اإلاخمذسظحن ؤهـعهم ؤًظا. 

مجمىعت، ؿةحشاءاث الخعلم عً الخعلم في  -

بعذ ًخم جؼبُلها بىـام املجمىعاث 

املخذودة، ومً هىا وؽإث ؿىشة الصف 

خذخل الخىـُم اإلااظعاحي هىا  الاؿتراض ي ٍو

الزي ًخىلى جشجِب الللاءاث وإخذار الخـاعل 

 اإلاؼلىب بحن حمُع ألاػشاؾ جلىُا.

الؽيل الخصيُعي للخعلُم عً بعذ، خُث  -

ه على اإلاىاد الخعلُمُت، ٌعخمذ جىـُز بشامج

ظىاء اإلاؼبىعت منها ؤو اإلاعمىعت، ؤو 

اإلاعمىعت اإلاشثُت معا، هما ًخم بهخاحها 

بىمُاث هبحرة إلاىاحهت خاحاتهم اإلاتزاًذة، 

                                                             
 ، يشخغ عبثك.خالف، أزًذ ػجذ انُجٙ ػجذ انؼبل 17
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ومً هىا اجخز الاهخاج صىسة الؽيل 

 الخصيُعي لخلً اإلاىاد.

الخصىصُت، ؿاإلااظعت الخعلُمُت مؼالبت  -

ٌ باخترام خصىصُت اإلاخمذسط مً خال

اخخُاس البرامج التي جدىاظب مع كذساجه 

وظشعت حعلمه بلى حاهب مشاعاة بمياهاجه 

 وؿشوؿه الخاصت.

هـام الخعلم عً بعذ ًلىم على جىزُم  -

الاجصاٌ بحن اإلاذسط واإلاخمذسط بلى حاهب 

 الخدشس مً اللُىد اإلاشجبؼت بالضمان واإلايان.

ٌعاهم الخعلم عً بعذ في الخللُص مً  -

ابع ؤلاداسي هخلً اإلاشجبؼت اإلاؽاول راث الؼ

بالؼاكت الاظدُعابُت ؤو جلً اإلاشجبؼت بالـئاث 

ت  .18العمٍش

شجىض الخعلم عً بعذ على مجمىعت مً            ٍو

 اإلابادت ألاظاظُت وؿم الؽيل آلاحي:

مبذؤ ؤلاجاخت: ؤي ؤن الـشص الخعلُمُت مخاخت  -

  لجمُع ؤؿشاد املجخمع.

لمحن مبذؤ جدىم اإلاخعلم: وحعني ؤن اإلاخع -

ًمىنهم جشجِب اإلاىاد واإلاىاهج الذساظُت 

املخخلـت بدعب ؿشوؿهم وكذساتهم واخخُاس 

مُت مىاظبت لهم بلى حاهب  ؤظالُب جلٍى

 اخخُاس الىكذ اإلاخاح لهم.

مبذؤ اخخُاس ؤهـمت الخىاصل: ؿاإلاخمذسظحن ال  -

لت وهـغ الىظُلت في  ًخعلمىن بىـغ الؼٍش

ؿل حعذد وظاثل وآلُاث الاجصاٌ العلمي 

ظىاء باإلاشاظلت ؤو الخاظىب والبرمجُاث ؤو 

  بالللاءاث.

                                                             
ص: ، يشخغ عبثك. ػجذ انؼبلخالف، أزًذ ػجذ انُجٙ  خالف 18

247-249. 

مبذؤ اإلاشوهت: ؤي ؤهه بةميان اإلاخمذسظحن ؤن  -

ًخعلمىا في ؤي صمان وميان ًخخاسوهه 

  وبالعشعت التي جىاظب كذساتهم وؿشوؿهم.

مبذؤ الىـاًت الاكخصادًت: بر ال ًترجب  -

باليعبت لألمهاث وآباء وؤولُاء اإلاخمذسظحن 

ؤو جدمل هـلاث الخىلل بلى جشن وؿاثـهم 

ميان الذساظت ؤو جدمل هـلاث مً ًخىـلىن 

 .19بهم مً اإلاخمذسظحن

 العذًذ ًدلم بعذ عً الخعلم ؤن مً الشػم وعلى

 عملُت في وجىؿـُه اظخخذامه في اإلاضاًا مً

 دؿع الزي الخؼىس ألابشص  ؤن بال والخعلم، الخعلُم

 الخعلُم مً الىمؽ هزا جبنى بلى اإلااظعاث

 حاثدت ؿهىس  بعذ وان اظخخذامه في والخىظع

 اإلاذاسط بػالق بلى الجاثدت ؤدث ؿلذ ،19وىؿُذ 

ٌ  وظاسعذ ،  بلى العالم ؤهداء مخخلف في الذو

ٌ  مً العذًذ ػشح إلاىاصلت  وألاظالُب الخلى

 خالٌ مً الجاثدت اهدؽاس ؿل في الخعلم عملُت

ٌ  اإلاادي الترجِب بعادة  والخذ الذساظُت، للـصى

 للمخمذسظحن في الجماعي العمل خشهت مً

 وبىاء ؛ بعذ عً الخعلم ؿشص وجىؿحر الـصل،

 عبر اإلالشس  الخعلُمي املخخىي  جلذًم جم رلً على

ىوي الاهترهذ، ؼبياث  واإلابادت والبث الخلـٍض

في  واللىىاث عبر ألاهترهِذ ، واإلاىاسد ، الخىحيهُت

ادة ألاكل دولت على 96  الذسوط حؼؼُت لٍض

 .20للعياناإلاذسظُت 

                                                             
 .159-158ص: يشخغ عبثك. ، ثُذ عؼذ ثٍ صبنر انطٕٚم 19
20

(. رمٛٛى ردشثخ انًًهكخ انؼشثٛخ 2021إثشاْٛى اثٕػجبح. ) اثٛش 

انغؼٕدٚخ فٙ انزؼهٛى ػٍ ثؼذ فٙ ظم خبئسخ كٕسَٔب يٍ ٔخٓخ َظش 

خ أٔنٛبء األيٕس. يدهخ اندبيؼخ اإلعاليٛخ نهذساعبد انزشثٕٚ

 .232ص:  .(3)29ٔانُفغٛخ.
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عذ اإلاؼشب مً بحن الذٌو التي بادسث بلى اعخماد  َو

، 19الخعلم عً بعذ خالٌ ؿترة حاثدت وىؿُذ 

لذم اإلابدث اإلاىالي ؤهم ؤلاحشاءاث والخذابحر  ٍو

 التي اعخمذها اإلاؼشب في هزا الؽإن.

اإلابحث الثاوي   هاهاث الخرلم عً ضرد باإلاغرب 

 .91خالل  ترة  ا حت  ى يد 

ت الخذمت الخعلُمُت وخـاؿا  طماها الظخمشاٍس

على ظالمت اإلاخمذسظحن وحمُع العاملحن 

ً مً جذاعُاث وىؿُذ  بماظعاث التربُت والخيٍى

، عمل اإلاؼشب على اعخماد الخعلم عً بعذ مً 19

خالٌ اجخار خضمت مً الخذابحر وؤلاحشاءاث جشجب 

عنها مجمىعت مً اإلاىدعباث وآلازاس )اإلاؼلب 

( بل ى حاهب جلىحن هزا الىمؽ مً الخعلُم ألاٌو

  )اإلاؼلب الثاوي(.

اإلا لب ألاول  الخرلم عً ضرد باإلاغرب  

 الخدابير  ا  صيلت وآلاثا  

، وهـشا إلامحزاجه وآزاسه  على ػشاس العذًذ مً الذٌو

ؤلاًجابُت، اعخمذ اإلاؼشب هـام الخعلم عً بعذ 

ت الخذمت  وةحشاء وكاجي وطامً الظخمشاٍس

، وال 19خعلمُت في ؿترة حاثدت وىؿُذ الخعلُمُت ال

ظُما خالٌ ؿترة الدجش الصحي. ولظمان هجاح 

هزا الىمؽ مً الخعلُم وهجاعخه جم اعخماد 

مجمىعت مً الخذابحر وؤلاحشاءاث مً كبل حمُع 

ت اإلاعىُت بلؼاع التربُت  اللؼاعاث الىصاٍس

ً والبدث العلمي وفي ملذمتها وصاسة  والخيٍى

ً اإلانهي والخعلُم العالي التربُت الىػىُت وال خيٍى

والبدث العلمي. ولإلؼاسة ؿلؽ، ظِخم الاكخصاس 

في هزا اإلاؼلب على ؤهم الخذابحر التي كامذ بها 

ً اإلانهي والخعلُم  وصاسة التربُت الىػىُت والخيٍى

العالي والبدث العلمي العخماد الخعلُم عً بعذ 

باإلااظعاث الخعلُمُت التي جدخظً ألاظالن ما 

 خعلُم الجامعي.كبل ال

ت الشامُت بلى الخذ مً  ؿـي بػاس الخذابحر الاختراٍص

(، جلشس 19العذوي واهدؽاس "وباء وىسوها" )وىؿُذ 

جىكُف الذساظت بجمُع ألاكعام والـصٌى 

، ورلً 2020ماسط  16 اهؼالكا مً ًىم الازىحن

وةحشاء وكاجي هذؿه خماًت صخت الخلمُزاث 

حن والؼالباث والخالمُز واإلاخذسباث واإلاخذسب

ت العاملت  ت والتربٍى والؼلبت وهزا ألاػش ؤلاداٍس

ً وحمُع  بجمُع ماظعاث التربُت والخيٍى

اإلاىاػىحن وإلى ججىب جـش ي "ؿحروط وىسوها" 

( خاصت بعذ ؤن صىـخه مىـمت 19)وىؿُذ 

 . 21الصخت العاإلاُت "حاثدت عاإلاُت"

وطماها الظخمشاس الخذمت الخعلُمُت الخعلمُت في  

، اهؼللذ عملُت "الخعلُم 19ت وىؿُذ ؿل حاثد

مً خالٌ  2020ماسط  16عً بعذ" ًىم الازىحن 

، خُث مىىذ TelmidTice22البىابت ؤلالىتروهُت 

مً جلذًم دسوط مصىـت خعب ألاظالن 

اث الخعلُمُت وهزا اإلاىاد الذساظُت.  واإلاعخٍى

خُث جظمىذ هزه البىابت في مشخلت ؤولى اإلاىاسد 

الشكمُت اإلاخىؿشة على ؤظاط ؤهه ظدعخمش عملُت 

جؼعُمها بصـت مىخـمت بذسوط حذًذة ورلً 

وؿم بشمجت صمىُت جشاعي الخذسج البُذاػىجي 

ت. هما جم اعخماد اإلاعخم ذ في الذسوط الخظىٍس

                                                             
انزشثٛخ انٕغُٛخ ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث ٔصاسح  21

 13، ثالؽ صسفٙ فٙ شأٌ رٕلٛف انذساعخ ثزبسٚخ 2020، انؼهًٙ

 2020يبسط 
فٙ إغبس انشؤٚخ اإلعزشارٛدٛخ  2018عُخ  ْزِ انجٕاثخ أزذثذ 22

 .2030-2015نهٕصاسح 
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ت إلاخابعت الذسوط اإلاصىسة مً  اللىىاث الخلـٍض

خالٌ الؽبىت ألاسطُت واللمش الصىاعي هاًل 

. بلى حاهب SNRTLIVEظاث وهزا عبر جؼبُم 

رلً جم وطع سهً بؼاسة اإلاخمذسظحن وؤمهاتهم 

وآبائهم وؤولُاء ؤمىسهم "الخذمت ؤلالىتروهُت 

حمُع الاظخـعاساث  ليبهصاث" ورلً لخل

 . 23والاكتراخاث خٌى ظحر عملُت الخعلُم عً بعذ

وألحل جمىحن ألاظاجزة مً الخىاصل اإلاباؼش مع 

جالمُزهم وهزا جىـُم دوساث للخعلُم عً بعذ 

عبر ؤكعام اؿتراطُت جدُذ بمياهُت بؼشان 

الخالمُز في العملُت الخعلُمُت الخعلمُت، ؤػللذ 

، 2020ماسط  23ن الىصاسة ابخذاء مً الازىح

اإلاذمجت في  «Teams» العمل بالخذمت الدؽاسهُت

ؤحل جِعحر . عالوة على رلً ومً مىـىمت معاس

الىلىج بلى مخخلف اإلاىصاث ؤلالىتروهُت وجمىحن 

حمُع الخالمُز والؼلبت واإلاخذسبحن مً مخابعت 

الخدصُل الذساس ي والعلمي في ؤؿظل الـشوؾ 

اعت والخجاسة اإلامىىت، وبخيعُم مع وصاسة الصى

والاكخصاد ألاخظش والشكمي والىوالت الىػىُت 

لخلىحن الاجصاالث، كشسث ؼشواث الاجصاالث 

الثالر، ؤن ًصبذ الىلىج مجاهُا بصـت ماكخت 

بلى حمُع اإلاىاكع واإلاىصاث اإلاخعللت ب"الخعلُم 

ً عً بعذ" اإلاىطىعت مً ػشؾ  ؤو الخيٍى

الىصاسة
24. 

كامذ بها  وهدُجت للمجهىداث والخذابحر التي

الىصاسة بطاؿت لالهخشاغ الـعاٌ واإلاىثف لألػش 

                                                             
ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انزشثٛخ انٕغُٛخ  ٔصاسح 23

، ثالؽ صسفٙ فٙ شأٌ اَطالق ػًهٛخ انزؼهٛى ػٍ ثؼذ 2020، انؼهًٙ

 .2020يبسط  15ثزبسٚخ 
انزشثٛخ انٕغُٛخ ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث  ٔصاسح 24

، ثالؽ صسفٙ فٙ شأٌ انسصٛهخ انًشزهٛخ نهزؼهٛى ػٍ 2020، انؼهًٙ

 .2020شٚم اث 2ثؼذ ثزبسٚخ 

ت في حمُع الخذابحر التي جم  ت وؤلاداٍس التربٍى

ت  اجخارها، مً ؤحل طمان الاظخمشاٍس

م ول ما ًمىً جىؿحره مً  البُذاػىحُت عً ػٍش

ت وخلاثب  مىاسد سكمُت وظمعُت بصٍش

ً عً  بُذاػىحُت الصمت لخىؿحر الخعلُم والخيٍى

جمىحن اإلاخعلماث واإلاخعلمحن مً بعذ بؼُت 

الاظخمشاس في الخدصُل الذساس ي، ؿلذ ؤظـشث 

هاجه العملُاث عً جدلُم هخاثج بًجابُت على 

اث هما ًىضح الجذٌو الترهُبي  عذة معخٍى

 آلاحي:
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  حصيلت وزا ة التربيت الىطىيت في اعخماد الخرليم عً 2ا جدول 

 ضرد في اإلاإصضاث الخرليميت ما كبل ا جامعي.

 ا  صيلت املجال

البىابت 

 ؤلالكتروهيت

TelmidTICE 

مدخىي حعلُمي سكمي ػؼى حمُع ألاظالن  6000 -

اث الخعلُمُت وهزا اإلاىاد الذساظُت وحمُع  واإلاعخٍى

ا )بحن ماسط  الخخصصاث مً الؼىس ألاولي بلى الباولىٍس

ل   (.2020وؤبٍش

مدخىي حعلُمي سكمي جم ججمُعه في ؼدىبر  9630 -

2021. 

ؤلف  600000معذٌ اإلاعخعملحن لهزه اإلاىصت خىالي  -

 معخعمل)ة( ًىمُا.

اللىىاث 

 الخلاسيت

ىهُت الىػىُت  5330 - دسظا ًبث عبر اللىىاث الخلـٍض

 ًىهُى(. 30ماسط بلى  16دسظا ول ًىم )مً  71بمعذٌ 

ل ول هزه الذسوط بلى مىاسد سكمُت   - جم جدٍى

 .TelmidTICEالظدثماسها مً خالٌ مىصت 

-2020دوسة خالٌ العىت الذساظُت  12000 جم وؽش -

الظدثماسها في الخعلُم اإلاذسس ي املخخلؽ في  2021

 بذاًت اإلاىظم الذساس ي

ألاكضام 

 الا تراضيت

كعم اؿتراض ي في الخعلُم العمىمي، ؤي  727000 -

 ٪ مً معذٌ حؼؼُت ألاكعام الخلُلُت.85.95

كعم اؿتراض ي في الخعلُم الخصىص ي  108.000 -

 مً معذٌ حؼؼُت ألاكعام الخلُلُت. ٪70.64بيعبت 

 مخمذسط. 300000مذسط و  85000اهخشاغ  -

حرسيس اإلاها اث 

 الركميت

 

ً عبر  23290ؤهثر مً  - ا اظخـاد مً الخيٍى بػاسا جشبٍى

 اإلاىصت الشكمُت

"e-takwine" 

جدابير خاصت 

باليضبت للرالم 

 اللرو 

مخمذسط ومخمذسظت مً معذاث  13325اظخـاد  -

وخىاظِب لىخُت  جخظمً  خىاظِبمعلىماجُت: 

اث سكمُت حعلُمُت ، بؼاكاث الذؿع اإلاعبم ،  مدخٍى

هىاجف رهُت ، الؽىاخً الؽمعُت ... وكذ جم جىـُز 

هزه الخمالث بخعاون مع عذة ؼشواء )ماظعاث عامت 

 وخاصت ، اإلاىـماث الذولُت والجمعُاث وما بلى رلً(.

مخمذسط في العلً الابخذاجي  1000000اظخـاد  -

جاها مً هخِباث اإلاشاحعت باللؼخحن العشبُت م

والـشوعُت )دعم اإلاذسظت ، الذساظت الزاجُت( في ماًى ، 

.ً  وكذ جم جىـُز هزه الخمالث بخعاون مع عذة هاؼٍش

 25جر مت الباحث مً اإلاصد 

للذ وان لللشاس الزي جم اجخاره واللاض ي 

ت البُذاػىحُت مً خالٌ  بظمان الاظخمشاٍس

الخعلُم عً بعذ آزاسا عذًذة على اإلاذسظحن 

واإلاخعلمحن وؤولُاء ألامىس واإلااظعاث الخعلُمُت. 

ؿلذ هؽف اظخعشاض الجذٌو الُىمي 

للمخعلمحن عً عذم الخدىم في اظخعماٌ الضمً، 

ظُت، ؿظال عً هلص في وجشاهم الىاحباث اإلاذس 

الخدبع التربىي والخلُُم اإلاىخـم لألظاجزة 

واإلاخعلمحن واإلاخذسبحن. هما جم الخعلم عً بعذ في 

ت مع طعف ؤو اوعذام الخىاصل  بِئت ؤظٍش

ؤلاوعاوي اإلاباؼش ظىاء على اإلاعخىي اإلانهي ؤو 

الصخص ي. بطاؿت بلى رلً، اصؼذم هزا 

شكمي الاخخُاس بعذم جىؿش وظاثل الخىاصل ال

وطعف بمياهُت الىلىج بليها، ظىاء بحن صـىؾ 

عضي رلً مً حهت، بلى  ألاظاجزة ؤو اإلاخعلمحن. َو

ػبُعت ومذي حىدة العشض اإلالذم مً كبل 

اللؼاع الىصاسي الىص ي، ومً حهت ؤخشي بلى 

طعف الاظدثماس العمىمي في هزا املجاٌ. ػحر ؤن 

ؤهثر الجىاهب داللت التي هؽـها هزا الىطع هى 

عُاث الـجىة الشكمُت بحن الىظؼحن جذا

الخظشي والشكمي، وهزا بحن ألاظش اإلاِعىسة 

ت  والـلحرة، وجإزحراتها العلبُت على الاظخمشاٍس

البُذاػىحُت وعلى الىلىج اإلاخيافئ بلى الخم في 

الخعلُم. ؤما بخصىص بهشاهاث اإلاذسظحن 

                                                             
25 Ministère de l’Éducation Nationale, de la 

Formation Professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique. (2021).  

Bilan d’activité du Ministère. Volume 1. 

Département de l’Education Nationale. pp : 59-61. 
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ؿخخمثل باألظاط في عذم جىؿش البيُت الخدخُت 

صمت مً ؤحل جلذًم الذسوط عً الخىىىلىحُت الال 

ً على اظخخذام ألاكعام  بعذ، وهلص في الخيٍى

الاؿتراطُت. بلى حاهب رلً ػالذ ؤولُاء ؤمىس 

اإلاخمذسظحن اوعياظاث هزا الاخخُاس، ال ظُما في 

ما ًخعلم بمىاهبت ؤػـالهم بؽيل مىخـم. هما ؤن 

هزه الجاثدت ػحرث الىؿاثف الخللُذًت 

اء ألاظشي ػابعا للمذسظت وؤطـذ على الـظ

ت  .26ماظعاجُا وحعلخه ؿاعال في العملُت التربٍى

بالشػم مً اإلاىدعباث التي جم جدلُلها في اعخماد 

الخعلم عً بعذ في ؿترة الدجش الصحي، بال ؤن 

له بؽيل هاحع ًلخط ي جإػحرا كاهىهُا مً هىع  ججًز

خاص، هـشا لؼبُعخه املخخلـت ومظمىهه ػحر 

ؼشق بلُه في اإلاؼلب اإلاإلىؾ. وهى ما ظِخم الخ

 اإلاىالي.   

  الخأطير اللاهىوي للخرلم عً الثاوياإلا لب 

 ضرد 

ل  ش العملُت الخعلُمُت وججًز في بػاس جؼٍى

اإلاخعلم  51.17ملخظُاث اللاهىن ؤلاػاس سكم 

ً والبدث العلمي ، 27بمىـىمت التربُت والخيٍى

مىه، التي جىص على  33الظُما ؤخيام اإلاادة 

ش الخ علم عً بعذ، باعخباسه مىمال جىمُت وجؼٍى

للخعلم الخظىسي، عمل اإلاؽشع اإلاؼشبي على 

اإلاخعلم بالخعلم  2.20.474بصذاس اإلاشظىم سكم 

                                                             
(. إزبنخ سلى 2020انًدهظ االلزصبد٘ ٔاالخزًبػٙ ٔانجٛئٙ. ) 26

. االَؼكبعبد انصسٛخ ٔااللزصبدٚخ ٔاالخزًبػٛخ نفٛشٔط 28/2020

 .44-43ص ص: " ٔانغجم انًًكُخ نزدبٔصْب. 19كٕسَٔب "كٕفٛذ 
انًزؼهك ثًُظٕيخ انزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ  51.17اإلغبس سلى  انمبٌَٕ 27

 1.19.113ثزُفٛزِ ظٓٛش ششٚف سلى ٔانجسث انؼهًٙ، انصبدس 

(، اندشٚذح 2019أغغطظ  9) 1440يٍ ر٘ انسدخ  7صبدس فٙ 

أغغطظ  19) 1440رٔ انسدخ  17ثزبسٚخ  6805انشعًٛخ ػذد 

 .5623(، ص 2019

، واطعا ومدذدا بزلً ؼشوغ 28عً بعذ

وهُـُاث جلذًم هزا الىمؽ مً الخعلم لـاثذة 

 ً اإلاخعلمحن بماظعاث التربُت والخعلُم والخيٍى

اعحن العام اإلاذسس ي واإلانهي والجامعي باللؼ

 .29والخاص

وجـادًا ألي لبغ او ػمىض كاهىوي خٌى ماهُت 

ـا  الخعلم عً بعذ، ؿلذ ؤعؼى اإلاشظىم حعٍش

مدذدا معخبرا هزا الىمؽ مىمال للخعلُم 

 ً الخظىسي وؼىال مً ؤؼياٌ الخذَسغ والخيٍى

الزي جلذمه ماظعاث التربُت والخعلُم 

ً، بصـت ماكخت ؤو داثمت باظخخذام  والخيٍى

ىحُا اإلاعلىماث ووظاثل الاجصاٌ الخذًثت جىىىل

ت في جلذًم ول خذماث  بما ًظمً الاظخمشاٍس

ً هما ًخم اللجىء بلى  .التربُت والخعلُم والخيٍى

الخعلم عً بعذ مً لذن العلؼاث الخيىمُت 

 ً ت للتربُت والخيٍى اإلاعىُت ؤو الاوادًمُاث الجهٍى

ً اإلانهي وإوعاػ الؽؼل ؤو  ؤو مىخب الخيٍى

ؤو ماظعاث الخعلُم العالي ػحر  الجامعاث

الخابعت للجامعاث وؿم الىُـُاث املخذدة 

بمىحب كشاس للعلؼت الخيىمُت اإلاعىُت، التي 

جخىلى وطع خاسػت اظدؽشاؿُت للخعلم عً بعذ، 

جاخز بعحن الاعخباس ؤزىاء بشمجت بخذار 

ً. ػحر ؤن مىذ  ماظعاث التربُت والخعلُم والخيٍى

ىاث مللىت حضثُا عً بعذ  اعخماد إلاعالً ؤو جيٍى

 . 30ًخظع للخلُُم

                                                             
 28ٚزؼهك ثبنزؼهى ػٍ ثؼذ، صبدس فٙ  2.20.474سلى  يشعٕو 28

، 7019( اندشٚذح انشعًٛخ ػذد 2021أغغطظ  24) 1443يسشو 

 .7019(، صفسخ 2021عجزًجش  6) 1443يسشو  28بسٚخ ثز
29

. َفظ ٚزؼهك ثبنزؼهى ػٍ ثؼذ 2.20.474سلى  ًشعٕويٍ ان 1انًبدح  

 انًشخغ.
. َفظ ٚزؼهك ثبنزؼهى ػٍ ثؼذ 2.20.474سلى  ًشعٕويٍ ان 2انًبدح  30

 انًشخغ.
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ل ؤػش  ع اإلاهام، ؿلذ جم جخٍى وبخصىص جىَص

ً مهمت جلذًم الخعلم عً  هُئت الخذَسغ والخيٍى

غ  بعذ وهم ملضمىن بخلذًم مذة الخذَس

ألاظبىعُت املخذدة كاهىها لهم. مع مشاعاة ؤن 

الخصص ًخم جلذًمها مً ػشؾ هزه الهُئت بما 

اث ظىىاها ؤو عىذ في ملشاث عملها ؤو بملش 

كخظاء في ملشاث ؤخشي ًخم جدذًذها ػبلا 
ٌ
ا

في خحن ًخىلى ؤػش هُئت  .31مً اإلاشظىم 4للمادة 

ت والخلىُت  ت وألاػش ؤلاداٍس الخإػحر واإلاشاكبت التربٍى

اللُام بعملُاث ؤلاعذاد وؤلاؼشاؾ والخدبع 

والخيعُم والخلُُم ملخخلف ؤلاحشاءاث 

 .32علم عً بعذوالخذخالث اإلاصاخبت لعملُت الخ

ولخلذًم الخعلم عً بعذ، والزي ًخظع، ػبلا 

في ؼإن  2.20.474مً اإلاشظىم سكم  7للمادة 

عُت  الخعلم عً بعذ، لىـغ اإلالخظُاث الدؽَش

والخىـُمُت الجاسي بها العمل في مجاٌ الخعلُم 

والظُما ؿُما ًخعلم بدىـُم العىت الذساظُت 

يُت والجامعُت، ؿلذ هص اإلاشظىم ع لى والخيٍى

غ  وظُلخحن: ألاولى جخم عبر كُام ؤػش هُئت الخذَس

ً باالجصاٌ باإلاخعلمحن بىاظؼت ألاهـمت  والخيٍى

اإلاعلىماجُت ؤو ؤدواث الاجصاٌ الخذًثت ؤو 

بخذار ؤكعام اؿتراطُت لخلذًم الذسوط 

ىاث ؤو لخلُُم مهاساتهم وهـاًاتهم  والخيٍى

اإلاعشؿُت وألاوادًمُت. ؤما الثاهُت ؿخخم خالٌ 

م العلؼت الخيىمُت ؤو ألاوادًمُاث جلذً

ً اإلانهي  ً ؤو مىخب الخيٍى ت للتربُت والخيٍى الجهٍى

ؤو الجامعاث ؤو ماظعاث الخعلُم العالي وباقي 

                                                             
31

. َفظ ٚزؼهك ثبنزؼهى ػٍ ثؼذ 2.20.474سلى  ًشعٕوأ٘ ان 

 انًشخغ.
. َفظ ٚزؼهك ثبنزؼهى ػٍ ثؼذ 2.20.474سلى  ًشعٕوٍ اني 3انًبدح  32

 انًشخغ.

اإلااظعاث الخعلُمُت املخذدة باإلاشظىم، للمىاسد 

الشكمُت الخاصت بالخعلم عً بعذ التي ًخم 

حن عبر البىابت  بهخاحها مً لذن الـاعلحن التربٍى

لىتروهُت للىصاسة ؤو اإلاىاكع ؤلالىتروهُت ؤلا

للماظعاث اإلازوىسة ؤو صـداتها ؤلالىتروهُت 

على ؼبياث الخىاصل الاحخماعي وبىاظؼت 

ت اإلاذسظُت ؤو املخؼاث ؤلاراعُت  اللىىاث الخلـٍض

ؤو الخؼبُلاث الهاجـُت مع مشاعاة وطعُت 

 .33اإلاخعلمحن اإلاىحىدًً في وطعُت بعاكت

وفي بػاس جدذًذ الخلىق والىاحباث، جم بلضام 

ً، مً حهت، بةعذاد  ؤػش هُئت الخذَسغ والخيٍى

ت خاصت بهم جشاعي  مىاسد سكمُت ظمعُت وبصٍش

ت اإلاىـمت للمىاهج  الظىابؽ والخىحهاث التربٍى

ً اإلاعخمذة ؤو باالظخعاهت  الذساظُت وبشامج الخيٍى

داسة باإلهخاحاث الشكمُت الشظمُت التي جيخجها ؤلا 

اإلاىخمحن لها. ومً حهت زاهُت، بمالءمت هـام 

جلُُم اإلاعاسؾ والىـاًاث اإلاىدعبت والامخداهاث 

اإلاعخمذة في الخعلُم الخظىسي. في خحن حعهش 

ت والخلىُت بخيعُم مع ماظعاث  الهُئاث التربٍى

ً على جىؿحر الؽشوغ الالصمت  التربُت والخيٍى

ص لظمان هضاهت عملُاث الخلُُم وجياؿا الـش 

مع  .34بحن اإلاعخـُذًً مً الخعلُم عً بعذ

ً وهزا  ؤلاؼاسة بلى ؤن ؤػش هُئت الخذَسغ والخيٍى

ت والخلىُت ملضمىن بالخـاؾ على  ألاػش ؤلاداٍس

الخجهحزاث اإلاىطىعت سهً بؼاستهم، خُث ال 

ًجىص اظخعمالها ألػشاض شخصُت ؤو خاسج 
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هما ًخعحن عليهم الالتزام  .35ؤلاػاس اإلاعمٌى به

ؤمً ؤهـمت اإلاعلىماث وخماًت البُاهاث، بلىاعذ 

وبخؼبُم معاًحر ألامً ؤلالىترووي عىذ اظخخذام 

مخخلف الىظاثل الخلىُت اإلاعخمذة الخاصت 

بالخعلم عً بعذ، وهزا اخترام اإلاذة املخصصت 

يُت. وفي خالت  لخلذًم ول خصت دساظُت ؤو جيٍى

وحىد عؼل ؤو كىة كاهشة جدٌى دون جلذًم 

ذ، ًخعحن بخباس ؤلاداسة خصص الخعلم عً بع

  .36بزلً ؿىسا 

ؤما باليعبت للمعخـُذًً مً الخعلم عً بعذ، 

وختى ًدلم ؤهذاؿه وػاًاجه، ؿُخعحن عليهم 

الالتزام بالعلىن الخعً والخدلي باألخالكُاث 

وآلاداب العامت وآداب الخىاس، وججىب ول 

ظلىن ػحر الثم ججاه صمالئهم وؤػش هُئت 

ً، وؤه ه في خالت ؤلاخالٌ الخذَسغ والخيٍى

بااللتزاماث جخخز ؤلاداسة ؤلاحشاءاث اللاهىهُت 

الجاسي بها العمل في خم املخالـحن. هما ًيبغي 

على ؤظشة اإلاخعلم وحمعُاث ؤمهاث وآباء وؤولُاء 

ض وجشظُخ الخعلم عً  اإلاخعلمحن اإلاعاهمت في حعٍض

ؤما ؤلاداسة ؿهي ملضمت بخىؿحر ول الىظاثل  .37بعذ

م خصص الخعلم عً بعذ داخل الالصمت لخلذً

ؿظاء بداساث وماظعاث التربُت والخعلُم 

ً اإلاذسس ي واإلانهي والجامعي، هما جخدمل  والخيٍى

 .38جيالُف الصُاهت والذعم الخلني
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ً  وؤػش هُئت اؤما بخصىص خلىق  إلااػٍش

ت والخلىُت  ً وألاػش ؤلاداٍس الخذَسغ والخيٍى

ىاث معخمشة في  ؿخخمثل في اظخـادتهم مً جيٍى

مجاٌ الخعلم عً بعذ ظىاء بؽيل خظىسي ؤو 

ش اإلاىاسد  عً بعذ والظُما في مجاٌ بعذاد وجؼٍى

الشكمُت وهُـُت اظخعمالها في اإلاماسظاث 

ا ؤو عً  البُذاػىحُت الخاصت بالخعلم خظىٍس

، بلى حاهب اظخـادتهم مً هـغ الخلىق 39بعذ

املخىلت لهم عىذ كُامهم بمماسظت مهامهم بؽيل 

ملهم. هما ٌعخـُذون مً خظىسي بملشاث ع

ع الُىمي عً مصاٍسف الخىلل، برا  الخعٍى

سجلىا خصص الخعلم عً بعذ خاسج اإلاذًىت 

، مع خظىعهم 40التي ًىحذ بها ملش عملهم

لىـغ الىاحباث والالتزاماث املخذدة بمىحب 

عُت والخىـُمُت  .41الىصىص الدؽَش

غ  ش مىاسد ووظاثؽ الخذَس وفي بػاس الععي لخؼٍى

ً وال ظُما جلً اإلاخعللت والتربُت وا لخعلُم والخيٍى

بالخعلم عً بعذ، ؤلضم اإلاشظىم العلؼت 

جُت بةخذار  الخيىمُت اإلاعىُت اللُام بصـت جذٍس

ت خاصت بالخعلم عً بعذ باإلاصالح  بيُاث بداٍس

ض بدماج  الالممشهضة على اإلاعخىي الجهىي، وحعٍض

جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في عملُت 

ً ؤظاجزة الخذَسغ والخ ً، وهزا اللُام بخيٍى يٍى

مخخصحن في هزا املجاٌ مع جإهُل باقي ألاظاجزة 

ً ألاظاس ي  في هزا الؽإن، وجظمحن مىاهج الخيٍى

الخاصت بمخخلف ألاػش العاملت بمىـىمت التربُت 
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ً، وببرامج جخعلم بىُـُت  والخعلُم والخيٍى

اظخعماٌ وظاثل الاجصاٌ الخذًثت وبشامج 

غ والخعلم عً بعذاإلاعلىمُاث في ال بلى  .خذَس

حاهب بخذار اظخىدًىهاث، ال ظُما 

بماظعاث الخعلُم العالي، خاصت بدسجُل 

ت،  وإهخاج مىاسد بُذاػىحُت سكمُت ظمعُت بصٍش

شاعى الاظخعماٌ اإلاؽترن لهزه البيُاث مً  ٍو

ػشؾ مخخلف ماظعاث التربُت والخعلُم 

ً على معخىي الجهت، وؤخحرا جىـُم  والخيٍى

ت ؤو مدلُت  جـاهشاث ومعابلاث وػىُت ؤو حهٍى

ش وظاثل الخعلم عً بعذ  .42خاصت بخؼٍى

ض خيامت الخعلم عً بعذ، هص  وفي بػاس حعٍض

اإلاشظىم على بخذار لجىت وػىُت جدذ سثاظت 

سثِغ الخيىمت مدذدا ؤعظائها، جخىلى ؤلاؼشاؾ 

ش الخعلم عً بعذ وجدبعه  على جىمُت وجؼٍى

ت بخذار لجان وجلُُمه، هما ًمىً للجىت الىػىُ

ش  ت ٌعهذ بليها جدبع بحشاءاث جىمُت وجؼٍى حهٍى

مع ؤلاؼاسة بلى ؤن هُـُت ظحر  .الخعلم عً بعذ

ت وهزا جشهُبت  اللجىت الىػىُت واللجان الجهٍى

هزه ألاخحرة جدذد في هـام داخلي ٌعذ مً ػشؾ 

الىخابت الذاثمت للجىت الىػىُت )التي جخىلى مهامها 

بالتربُت الىػىُت(  العلؼت الخيىمُت اإلايلـت

صادق علُه بملشس لشثِغ الخيىمت  .43ٍو

 خاجمت

عمىما، ًمىً اللٌى بن العُاظت الشكمُت 

، ظاهمذ 2013التي اعخمذها اإلاؼشب مىز ظىت 
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في خلم ؤسطُت مىاجُت لخؼبُم الخعلم عً بعذ 

ً، وبىجاح  بماظعاث التربُت والخعلُم والخيٍى

الخجشبت اإلاؼشبُت في هزا الؽإن بـعل الخذابحر 

وؤلاحشاءاث التي جم اجخارها العخماد هزا الىمؽ 

وةحشاء اختراصي ووكاجي مً جذاعُاث حاثدت 

ت الخذمت 19وىؿُذ  ، ووةحشاء لظمان اظخمشاٍس

، بالشػم لُمُت الخعلمُت لـاثذة اإلاخمذسظحنالخع

مً مجمىعت مً الخدذًاث التي حعخذعي البدث 

ذ مىدعباث الخعلم عً بعذ . عً العبل لخجٍى

وعلى العمىم ؿلذ خلصذ هزه الذساظت بلى 

مجمىعت مً الىخاثج والخىصُاث ًمىً بًجاصها 

 في ما ًلي:  

 الىخا ج

هه سػم الخعذد اإلاـاهُمي للخعلم عً بعذ ؿة -

ًمخاص بمجمىعت مً الخصاثص جمحزه عً 

الخعلم الخللُذي ؤو ما ًصؼلح علُه الخعلم 

الخظىسي وفي ملذمتها الؼاء اإلاعاؿاث 

 واخخصاس الضمً؛

الخعلم عً بعذ ؤصبذ ًمثل مؼلبا في ؿل  -

الخؼىس الخىىىلىجي وال ظُما في خاالث 

 الؼىاست الصخُت؛

ؤلاحشاءاث والخذابحر التي كام بها اإلاؼشب  -

ظاهمذ بؽيل هبحر في هجاح عملُت اعخماد 

صُؼت الخعلم عً بعذ وألُت مً آلُاث 

وطمان  19الخصذي لجاثدت وىؿُذ 

ت الخذمت الخعلُمُت الخعلمُت؛  اظخمشاٍس

ت في اعخماد الخعلم  - ظاهمذ اللىىاث الخلـٍض

 عً بعذ وجالفي مؽىالث ألاهترهِذ وال ظُما

 في العالم اللشوي؛
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معاهمت ؤمهاث وؤباء وؤولُاء ؤمىس  -

اإلاخمذسظحن في هجاح ججشبت اعخماد الخعلم 

باإلاؼشب والظُما على معخىي اإلاىاهبت 

 الىـعُت والذساظُت؛

خصُلت اعخماد الخعلم عً بعذ باإلاؼشب،  -

سػم الخدذًاث وؤلاهشاهاث التي همذ 

اإلاذسظحن واإلاخعلمحن وؤولُاء ألامىس 

ث الخعلُمُت، شجعذ بخلىِىه واإلااظعا

العخماده معخلبال، ولى في الـشوؾ العادًت، 

 ؛هىمؽ مىمل للخعلم الخظىسي

اإلاشظىم اإلالخظُاث اإلاخلذمت التي جظمنها  -

اإلاخعلم بالخعلم عً بعذ،  2.20.474سكم 

جلخط ي مجمىعت مً الخذابحر ؤلاحشاثُت 

ل هزه  وجخصُص محزاهُت مىاظبت لخجًز

 .اإلالخظُاث بؽيل هاحع

 الخىصياث

على اإلاضخىي الخلني والبشر  والتربى   

 جخىكف هجاعت الخرلم عً ضرد مً خالل 

دساظت بمياهُت حعمُم جذَسغ مادة  -

اث العلً  ؤلاعالمُاث في مخخلف معخٍى

الابخذاجي ختى ٌعخإوغ اإلاخمذسط بالخلىُاث 

اإلاعخعملت في الخعلم عً بعذ وبالخىاصل 

 الخـاعلي؛

ت جشاعي حعذد ؤهماغ  - بلىسة مىـىمت جشبٍى

الخعلم )خظىسي وعً بعذ ومخخلؽ( 

 وجخإكلم مع الخدىالث التي جـشطها ألاصماث؛

بلىسة مىاهج وبشامج بُذاػىحُت جشاعي  -

 خصىصُت الخعلم عً بعذ؛ 

م  - اعخماد ؤظالُب وؤدواث مىاظبت للخلٍى

ولالمخداهاث حعخدظش خصىصُت الخعلم 

عً بعذ وجظمً اإلاصذاكُت وجياؿا الـشص 

 وؤلاهصاؾ؛ 

باإلاظامحن البُذاػىحُت الشكمُت إلاا  الاسجلاء -

لها مً جإزحر مباؼش على مشدودًت الخعلم عً 

بعذ مع مشاعاة خصىصُاث روي 

 الاخخُاحاث الخاصت؛

جىحيهُت لـاثذة ؤمهاث وؤباء  بلىسة دالثل -

وؤولُاء ؤمىس اإلاخمذسظحن لخىمُت كذساتهم في 

هُـُت اظخخذام الخلىُاث اإلاعخمذة في هـام 

 الخعلم عً بعذ؛

الىظاثل الخىىىلىحُت الخذًثت على  حعمُم -

ً؛  حمُع ماظعاث التربُت والخعلُم والخيٍى

غ جلىُاث وؤظالُب الخعلم عً بعذ في  - جذَس

ً؛مشاهض مهً التربُ  ت والخيٍى

دعم اللذساث في مجاٌ الخعلم عً بعذ  -

والىظاثل اإلاشجبؼت به وفي ملذمتها اظخخذام 

البرامج اإلاعلىماجُت اإلاشجبؼت بهزا املجاٌ 

وجذبحر الـظاء والضمً وهُـُت بعذاد 

 اإلاظامحن البُذاػىحُت الشكمُت؛

حعمُم الىلىج لؽبىت ألاهترهِذ مع مشاعاة  -

 جيلـخه ومعخىي الذخل؛

د بذاثل باليعبت للمخمذسظاث اًجا -

واإلاخمذسظحن اللاػىحن باإلاىاػم التي ال جخىؿش 

على ؼبىت ألاهترهِذ طماها لخياؿا الـشص 

 وؤلاهصاؾ؛

بلىسة ؼشاواث مع ؼشواث الاجصاالث إلعذاد  -

ؼشاثذ هاجـُت خاصت ؿلؽ بالخعلم عً بعذ 

 وحعخدظش اإلاخؼلباث البُذاػىحُت؛ 
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جخصُص لىخاث الىتروهُت خاصت بالخعلم  -

عً بعذ لـاثذة مخمذسس ي العالم اللشوي 

 ولألظش اإلاعىصة ؤو روي الذخل املخذود؛

ً لىظاثل  - مىاهبت مىـىمت التربُت والخيٍى

الاجصاٌ الخذًثت الىـُلت بدىمُت الخعلم عً 

 بعذ؛

جىمُت البدث العلمي اإلاشجبؽ بالخعلم عً  -

 بعذ؛

ت ل - لخعلم عً بعذ بحشاء جلُُماث دوٍس

ودساظت آزاسه ملاسهت مع جلً التي تهم الىمؽ 

 الخظىسي.

على اإلاضخىي اللاهىوي  جخىكف هجاعت 

الخرلم عً ضرد على حرسيس ملخ ياث اإلارصىم 

اإلاخرلم بالخرلم عً ضرد مً  2.2..2.2 كم 

 :خالل

جدذًذ كىاعذ مشاكبت  الخعلم عً بعذ مع  -

اظخدظاس خصىصُت هزا الىمؽ مً 

  الخعلم؛

جدذًذ ػبُعت ألاحهضة اإلاىطىعت سهً بؼاسة  -

اإلاذسظاث واإلاذسظحن اإلاعىُحن بالخعلم عً 

بعذ وؼشوغ حعلُمها وجثبُتها واظترحاعها 

 وؼشوغ اظخعمالها وصُاهتها وجدُُنها؛

ً بظشوسة  - بلضام ؤػش هُئت الخذَسغ والخيٍى

الخلُذ بالعلىن اإلانهي وؤخالكُاث اإلاهىت 

اث راث الؼابع العامت، والخـاؾ على اإلاعؼُ

ً مً الباػً  الصخص ي وعذم حؽؼُل آخٍش

وعذم مضاولت ؤي مهىت ؤخشي بال في الخاالث 

 املخذدة كاهىها؛

جدذًذ بذكت معاًحر جلُُم اإلاذسط )ة( اإلاضاٌو  -

)ة( إلاهمت الخعلم عً بعذ خاسج ماظعخه 

 )ها( الخعلُمُت.   

 قائمة المراجع

 باللغة العربية:المراجع 

 ( ب عً بعذ: بىاباجً إلاعخلبل ؤؿظل. اللاهشة2017ؤبى الىصش، مذخذ دمحم  العشبُت املجمىعت :(. الخذٍس

 واليؽش. مصش. للخذٍسب

 ( .جلُُم ججشبت اإلاملىت العشبُت الععىدًت في الخعلُم عً بعذ في ؿل حاثدت 2021ازحر ببشاهُم ابىعباة .)

ت والىـعُت.وىسوها مً وحهت هـش ؤولُاء   (.3)29ألامىس. مجلت الجامعت ؤلاظالمُت للذساظاث التربٍى

 ( .ل (. اإلاؽکالث ألاکادًمُت التي جىاحه ػالباث الخعلُم عً بعذ بجامعت 2018بيذ ظعذ بً صالح الؼٍى

(، 19ؤلامام دمحم بً ظعىد ؤلاظالمُت وملترخاث الخذ منها. مجلت البدث العلمى فى التربُت،  )الجضء ألاٌو

149-186. 

 ( .2007بِخِغ، ؤ.و.ػىوي .)(. الخىىىلىحُا والخعلم ؤلالىترووي والخعلُم عً بعذ. )جشحمت ولُذ شخادة

اض. مىخبت العبُيان. اإلاملىت العشبُت الععىدًت. )العمل ألاصلي وؽش ظىت   (.1995الٍش

 ( .ٌجصىس ملترح لخـعُل دوس الخعلُم عً ُبعذ2015خالؾ، ؤخمذ عبذ الىبي عبذ العا .)  بجامعت الؼاثف

ت لکلُت التربُت بعىهاج،   .357-223(، 40)40في طىء بعع الاججاهاث العاإلاُت اإلاعاصشة. املجلت التربٍى
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 ( .ت ألالىعى العلمُت. 2020خلف العلله . وؽٍش م في صمً حاثدت وىسوها : الىاكع والخلٌى
ّ
(. الخعلُم والخعل

وجذاعُاتها على ؤهذاؾ الخىمُت اإلاعخذامت  covid 19العذد الخامغ في مىطىع : حاثدت وىسوها وىؿُذ 

2030 ،7-17. 

 ( .(. الخعلُم عً بعذ ومصؼلخاث الخعلُم الالىترووي. )جشحمت  2015ؼلىظش، لي آًشص وظُمىوعً، ماًيل

ع. )العمل ألاصلي وؽش ظىت   (.2005هبُل حاد عضمي(. معلؽ، مىخبت بحروث للؼباعت واليؽش والخىَص

  ،(. اججاهاث معلمي التربُت الخاصت هدى الخعلُم عً بعذ في ؿل حاثدت 2021م. )ؿشخاث ابشاهُم شخاجت

 .489-469(, 33)33(. مجلت کلُت التربُت. بىسظعُذ، 19-کىسوها )کىؿُذ

 اظخخذام واكع (. 2010) خعً. بً ظعُذ بيذ ابدعام ، اللدؼاوي  ٌ بشهامج  في الاؿتراطُت الـصى

ض عبذ اإلالً بجامعت الخذَسغ هُئت ؤعظاء هـش وحهت مً بعذ عً الخعلُم سظالت  حذة، بمذًىت العٍض

 .اللشي  ؤم حامعت التربُت، ولُت ماحعخحر،

 ( .الخعلُم الجامعى اإلاـخىح والخعلم عً بعذ: سئي وججاسب معاصشة. 2014مدمىد، خالذ صالح خىـى .)

 مصش. داس الىؿاء للؼباعت واليؽش.

 ش2020اؿت. )مىـمت ألامم اإلاخدذة للتربُت والعلم والثل ٌ  (.الخعلُم عً بعذ في العالم العشبي، جلٍش  خى

ٌ  اظخجابت  وىسوها.  حاثدت في الخعلُمُت لالخخُاحاث العشبُت الذو

 ( .بخالت سكم 2020املجلغ الاكخصادي والاحخماعي والبُئي .)الاوعياظاث الصخُت 28/2020 .

 " والعبل اإلامىىت لخجاوصها. 19والاكخصادًت والاحخماعُت لـحروط وىسوها "وىؿُذ 

 :ت والـشوعُت  اإلاشاحع باللؼت ؤلاهجلحًز

 Al-Arimi, A. M. A. K. (2014). Distance learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

152, 82-88. 

 Valentine ,Doug. (2002). Distance Learning : Promises , Problems , and Possibilities. Online 

Journal of Distance Learning Administration , 4(2) , Fall , State University of West Georgia , 

Distance Education Center . 

 Greenberg, G. (1998). Distance education technologies: best practices for K-12 settings. 

IEEE Technology and Society Magazine, 17(4), 36–40. 

 Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2016). Higher education and the digital revolution: About 

MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster. Business Horizons, 59(4), 441-450. 

 Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique. (2021).  Bilan d’activité du Ministère. Volume 1. 

Département de l’Education Nationale. 
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  الىصىص اللاهىهيت 

  والبدث العلمي، الصادس بدىـُزه ؿهحر  51.17اللاهىن ؤلاػاس سكم ً اإلاخعلم بمىـىمت التربُت والخيٍى

ذة الشظمُت عذد 2019ؤػعؼغ  9) 1440مً ري الدجت  7صادس في  1.19.113ؼٍشف سكم  (، الجٍش

خ  6805  .5623(، ص 2019ؤػعؼغ  19) 1440رو الدجت  17بخاٍس

  ذة 2021ؤػعؼغ  24) 1443مدشم  28ًخعلم بالخعلم عً بعذ، صادس في  2.20.474مشظىم سكم ( الجٍش

خ 7019الشظمُت عذد   .7019(، صـدت 2021ظبخمبر  6) 1443مدشم  28، بخاٍس

 ت  بالػاث وصاٍس

 ( .اإلانهي والخعلُم العالي والبدث العلمي ً (. بالغ صخـي في ؼإن 2020وصاسة التربُت الىػىُت والخيٍى

خ   .2020ماسط  13جىكُف الذساظت بخاٍس

 ( .اإلانهي والخعلُم العالي والبدث العلمي ً (. بالغ صخـي في ؼإن 2020وصاسة التربُت الىػىُت والخيٍى

خ اهؼالق عملُت الخعلُم عً بعذ   .2020ماسط  15بخاٍس

 ( .اإلانهي والخعلُم العالي والبدث العلمي ً (. بالغ صخـي في ؼإن 2020وصاسة التربُت الىػىُت والخيٍى

خ  ل  2الخصُلت اإلاشخلُت للخعلُم عً بعذ بخاٍس  .2020ابٍش

 


