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نهذف مً خالُ هزه الىسنت الػلمُت الى جدلُل دوس اإلاعخدذزاث 

لخػلُم الػالي، خاضت في خػم الىغؼ الشاهً الزي ٌػِشه الخٌىىلىحُت في مجاُ ا

، والزي شل خشيت COVID -19الػالم بأظشه حشاء اهدشاس قيروط ًىسوها اإلاعخجذ 

حمُؼ اإلاؤظعاث وأدي الى إؾالم مذن بأيملها، وغلُه لجأث مؤظعاث الخػلُم الػالي 

هت الخػلُم غً بػذ الظخٌماُ اإلاهشس  اث  الذساظُت خاضت الى ؤلاغخماد الٌلي غلى ؾٍش

ت، خُث  وأن قيروط ًىسوها نذ بلـ أوج اهدشاسه مؼ مىخطل العىت الذساظُت الجاٍس

ًخم الاغخماد غلى مخخلل الخهىُاث والىظابـ الخٌىىلىحُت في اًطاُ اإلاػلىماث 

والذسوط للؿلبت.وغلُه قاالغخماد غلى الىظابل الخٌىىلىحُت الخذًثت ٌػخبر بىابت 

أصمت اهدشاس قيروط ًىسوها؛ والزي ًكشع جؿبُو إحشاءاث  الجامػاث للخشوج مً

الخباغذ ؤلاحخماعي للخذ مً اهدشاس الىباء في أوظاؽ الؿلبت وألاظاجزة واإلاىظكين 

داخل الخشم الجامعي، مؼ غمان جلهى الؿلبت للمادة الػلمُت دون حػٍشؼ ألاظشة 

 الجامػُت للخؿش. 

 .(COVID -19)قيروط ًىسوها ؛: الخػلُم ؤلالٌتروويالكلماث املفخاحيت
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 :مقذمت

ت شهذ الػالم ج دباع اهدشاس الػذًذ مً ألاوبئت الهاجلت، والتي ألخهذ بالبشٍش

خعابش قادخت لم جىدطش في غذد الىقُاث بل حػذث آزاسها الى إخذار إنهُاس  في 

الانخطاد الػالمي وجذهىس خذماث الصخت والتربُت والخػلُم وضىال إلى باقي مىاحي 

ًان أشهشها ؾاغىن لىذن الػظُم ، الاهكلىهضا 5151ٍىليرا، وباء ال5661الخُاة، 

ت  5151ؤلاظباهُت  ، إهكلىهضا 2002، اإلاخالصمت الخىكعُت  الخادة الىخُمت5111وآلاظٍُى

ش  ًان آخشها الكيروط الزي اهدشش أواخش شهش  دٌعمبر مً الػام اإلااض ي  2001الخىاٍص ، و

إلاُت والزي ظهش بمذًىت ووهان الطِىُت وجميز بعشغت جكشُه ما أدي بمىظمت الصخت الػا

ت والذخُى في خالت  -حابدت–بئغالهه وباء غالمي  في أواخش شهش حاهكي مً العىت الجاٍس

 ؾىاسا غاإلاُت ونذ اهجش غنها إؾالم مذن بأيملها وإخطاء الػذًذ مً ؤلاضاباث.

Through this scientific paper, we aim to analyze the role of 

technological innovations in the field of higher education, 

especially in the midst of the current situation that the whole world 

is experiencing as a result of the spread of the new Corona virus 

COVID-19, which paralyzed all institutions and led to the closure 

of entire cities, and therefore higher education institutions have 

resorted to To the total reliance on the distance education method to 

complete the academic courses, especially since the Corona virus 

has reached its peak in the middle of the current school year, as 

various technologies and technological media are relied on in the 

delivery of information and lessons to students.Accordingly, relying 

on modern technological means is considered the gateway for 

universities to get out of the crisis of the spread of the Coronavirus. 

Which imposes the application of social distancing measures to 

limit the spread of the epidemic among students, professors, and 

employees on campus, while ensuring that students receive the 

scientific material without endangering the university family. 

Keywords:E-Learning;Coronavirus (COVID-19). 

 



 ( COVID -19الخعليم إلالكترووي بىابت الجامعاث للخشوج من أصمت فيروط كىسوها املعخجذ )
 

209 

 

ومؼ بذاًت شهش قُكشي أغلىذ مىظمت الصخت الػاإلاُت غلى إظم هار الكيروط بكيروط 

ودخُى الػالم في أصمت صخُت غاإلاُت ٌػاوي منها اإلاجخمؼ ( COVID-19ًىسوها اإلاعخجذ )

أقشادا ومؤظعاث، قدذور ألاصماث ٌػخبر خذزا مخىنػا لجمُؼ اإلاؤظعاث في هزا الػطش 

ل أصمت خعب هىغها جدخاج الى إظخجابت خاضت، وهى   اإلاليء باإلاعخجذاث واإلاخؿيراث، ًو

تراجُجُاث قػالت مً شأنها ما ًدخم غلى مؤظعاث الخػلُم الػالي سظم خؿـ وجبني إظ

الػمل غلى اظخٌماُ الػملُت الخػلُمُت خاضت وأن أصمت قيروط ًىسوها بذأث مؼ 

 مىخطل الكطل الثاوي للعىت الذساظُت.

هزا ونذ أضذسث الىصاسة نشاسا ًخػمً جىنُل الذساظت في الجامػاث بطىسة 

ؼ اظخدذار آًاث خػىسٍت والخىحه مباششة الى اإلاىطاث واإلاىخذًاث ؤلالٌتروهُت  م

ًان ؤلاغخماد غلى الخػلُم الالٌترووي  ووظابل قػالت إلاىاضلت الذساظت غً بػذ، وغلُه 

ومخخلل الىظابل الخٌىىلىحُت يمدٍاث سبِعُت إلداسة أصمت اهدشاس قيروط ًىسوها 

ت الػملُت الخػلُمُت.   اإلاعخجذ لػمان اظخمشاٍس

(؟ وما هى الخعليم إلالكترووي؟ COVID-19فمارا وعني بأصمت فيروط كىسوها املعخجذ )

وكيف ٌعهم إلاعخماد على الىظائل والخقىياث الخكىىلىحيت في مىاحهت الجامعاث 

 (؟  COVID-19لخذاعياث أصمت فيروط كىسوها املعخجذ )

 مذخل مفاهيمي(COVID-19فيروط كىسها املعخجذ). 1

ف فيروط كىسوها املعخجذ) 1.1   (:  COVID-19حعٍش

( التي حاء بها Virus)الخماث مكشدها قيروط وهي ًلمت الجُيُت الكيروظاث أو 

Louis Basteur ًوحػني العم، وهي في الخهُهت  يزلَ لكهذها الششؽ ألاظاس ي م ،

(، يما Neutron(، والىُىجشون)Broton(، الزسة اإلاٍىهت مً البروجىن)Nucleusهٍُلُىط)

بىظىم) ًابىت ضؿيرة Ribosomeأن لِغ لذيها ٍس حػِش داخل خلُت الٍابىاث (، وهي 

و غملُت الخىاسخ" "، وهي الدشٍل البُىلىجي Viral Replicationالخُت وجخٍازش غً ؾٍش

مًٌ لها أن جطِب حمُؼ الٍابىاث  للكيروظاث أزىاء الػذوي داخل الخلُت اإلاػُكت، ٍو

الخُت، وبىاءا غلُه قئن الكيروظاث هي غامل ممشع ضؿير ًخميز بعهىلت ؤلاهخهاُ إلى 

ذوط ، خل الٍابىاث الخُتدا ػخبر قيروط (22-25، الطكداث 2020)مدمذ ٍو ، َو
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ًىسوها اإلاعخجذ أخذر غػى في ظلعلت الكيروظاث الخاحُت، خُث ٌشُؼ وحىد هزا 

خألل الكيروط الخاجي مً أسبؼ  الىىع مً الكيروظاث في البشش والثذًُاث ألاخشي، ٍو

ت خكُكت ٌشاس إليها غا ٍش ، (UNRWA ،2020)ألاهشوا دة بالبردظالالث حعبب أغشاغاظٍش

ػشف  : بأهه مشع جدعبب به ظاللت حذًذة مً الكيروظاث الخاحُت 11-مشض كىفيذوَُ

ًاآلحي:"  "هما أُو خشقين مً ًلمت " CO)ًىسوها(، ؤلاظم ؤلاهجليزي للمشع مشخو 

Corona"  "وVI"" أُو خشقين مً ًلمتVirus "و"D"" هى أُو خشف مً ًلمتDisease ،"

ػخبر  ."nCoV-2019أو " Corona Virus2019 Novelغلى هزا اإلاشع ظابها إظم وأؾلو َو

( قيروط حذًذ ًشجبـ بػابلت الكيروظاث هكعهاالتي ًيخمي 51-قيروط ًىسوها )ًىقُذ

إليها الكيروط الزي ًدعبب بمشع اإلاخالصمت الخىكعُت الخادة الىخُمت )ظاسص(وبػؼ 

ًام الػادي " اإلاصخىبت بأغشاع هي: 51-خالت "ًىقُذ ، إن(unicef ،2020)أهىاع الض

،خُث حشير الذساظاث 51-شخظ ظهشث غلُه أغشاع وغالماث جىحي بئضابخه بٍىقُذ

الكيروظُت والىبابُت إلى أن ؤلاهخهاُ ًدذر بشٍل سبِس ي مً ألاشخاص روي ألاغشاع 

و ؤلاخخالؽ الىزُو مً خالُ نؿشاث الجهاص الخىكس ي، أو غً ؾٍش ً غً ؾٍش و إلى آلاخٍش

و مالمعت أشُاء وأظؿذ  ؤلاخخالؽ اإلاباشش مؼ ألاشخاص اإلاطابين، أو غً ؾٍش

ذوط ط.، ملىزت  .(2020)مدمذ ٍو

ضىكذ مىظمت الصخت الػاإلاُت جكش ي قيروط ًىسوها بىضكه وباءا غاإلاُا 

ذ سبِغ مىظمت  Pandemic"حابدت" لىحىد ظببين سبِعُين خعب ما حاء في جطٍش

عىطجيذسو الصخت الػاإلاُت الذيخىس  وهما: ظشغت جكش ي الػذوي واحعاع ظأدهاهىمغيبٌر

هؿانها وما ًطاخبها مً نلو شذًذإصاء نطىس الىهج الزي جدبػه بػؼ الذُو غلى 

  (BBC News ،2020)معخىي ؤلاداسة العُاظُت الالصمت للعُؿشة غلى الخكش ي للكيروط

زاس ظِئت للؿاًت والىباء الػالمي له ما ًميزه غً ؾيره مً أحىاط ألاوبئت خُث أن له آ

ت واظػت الىؿام والتي حشمل نؿاغاث ؤلانخطاد  ورلَ بظهىس ألاغشاس اإلاادًت واإلاػىٍى

والصخت وؤلاحخماع والتربُت وألامً والعُاظت غلى الطػُذ اإلادلي وؤلانلُمي والذولي، 

وما ًطاخبه مً إسجكاع مػذالث ؤلاضابت والىقاة مما ًؤدي إلى الزغش  وؤلاسجباى بين 

ين بخكش ي الىباء ويُكُت الخطذي له، خُث أن الكيروظاث اإلاعببت للىباء جػػل اإلاػىُ
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ت هىغا ما، خُث جخأزش وعبُا بمجشد ؤلاضابت ونذ جنهاس أمام هجماتها ولم  اإلاىاغت البشٍش

ذوط ، ٌػذ لها الهذسة في مىاحهتها  (22-22، الطكداث 2020)مدمذ ٍو

 : 11 -أعشاض مشض فيروط كىفيذ 1.1

في الخمى وؤلاسهام والعػاُ  51 -ألايثر شُىغا إلاشع ًىقُذجخمثل ألاغشاع 

الجاف، ونذ ٌػاوي بػؼ اإلاشض ى مً ألاالم وألاوحاع، أو إخخهان ألاهل، أو الششح، أو 

جُا، خُث نذ  ألم الخلو، أو ؤلاظهاُ. وغادة ما جٍىن هزه ألاغشاع خكُكت وجبذأ جذٍس

ع ودون أن ٌشػشوا باإلاشع. ًطاب بػؼ الىاط بالػذوي دون أن جظهش غليهم أي أغا

خػافى مػظم ألاشخاص )هدى  /(  مً اإلاشع دون الخاحت الى غالج خاص، وحشخذ 10ٍو

با مً ًل   51 -أشخاص ًطابىن بػذوي ًىقُذ 6خذة اإلاشع لذي شخظ واخذ جهٍش

خُث ٌػاهىن مً ضػىبت الخىكغ، وجضداد إخخماالث إضابت اإلاعىين وألاشخاص 

اظُت مثل اسجكاع غؿـ الذم أو أمشاع الهلب أو  داء اإلاطابُين بمشٌالث ؾبُت أظ

/ مً ألاشخاص الزًً أضِبىا باإلاشع، 2العٌشي، بأمشاع وخُمت. ونذ جىفي هدى 

يبغي لألشخاص الزًً ٌػاهىن مً الخمى والعػاُ وضػىبت الخىكغ الخماط الشغاًت  ٍو

طبُت بما بمظاهش هكعُت غ 51-، يما ًشجبـ ًىقُذ (UNRWA ،2020)الاوهشوا الؿبُت

في رلَ الهزًان أو إغخالُ الذماؽ ، والهُاج والعٌخت الذماؾُت، والتهاب السخاًا 

والذماؽ ، مؼ غػل غلى معخىي خاظت الشم أو الخزوم مصخىبت بالهلو وؤلايخئاب  

ومشاًل في الىىم، وفي الػذًذ مً ألاخُان أبلـ غً اإلاظاهش الػطبُت ختى دون وحىد 

بذو أن  الهلو وؤلايخئاب شاةػان بين ألاشخاص الزًً ًذخلىن أغشاع جىكعُت، ٍو

ذوط ط.، 51 –اإلاعدشكى مً حشاء ؤلاضابت بػذوي ًىقُذ   .(2020)مدمذ ٍو

 أهم املبادئ للمحافظت على ظالمت الطالب: -

في  واإلاىظكين واإلاػلمين الؿالب ظالمت غلى ًداقظ ألاظاظُتأن باإلابادا لاللتزام ًمًٌ

 وأن الجامػاث

 الىغؼ ظالمت غلى اإلاداقظت بشأن الخىضُاث وجخمثل اإلاشع، اهدشاس هافإً غلى ٌعاغذ

 :قُماًلي الطحي  في الجامػت،
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 إضابتهم خاُ في واإلاػلمىهىؾيرهممىاإلاىظكُىئلى الجامػت ًدػشالؿالب أال ًجب 

 بمشع؛

 أًذيهم ٌؿعلىا أن قيها اإلاىحىدًً حمُؼ غلى جكشع أن الجامػاث غلى ًجب 

ُ  ًذًً مؿهش أوب لطابىن وا باإلااء مىخظمت بطكت ُ  غلى ًدخىي  أومدلى  أو يدى

 ُ  وجىظُكها اإلاٌشىقت ألاظؿذ جؿهير غلى حػمل وأن الٍلىس، غلى ًدخىي  مدلى

  اخذة و مشة
 
 ألانل؛ غلى ًىمُا

 وأن الىكاًاث، وإداسة الطحي والطشف للمُاه مشاقو جىقش أن الجامػاث غلى ًجب 

 الخؿهير؛ وإحشاءاث بالخىظُكالبُئي جلتزم

 ًغلى ًؿّبو مطؿلح وهى( الاحخماغُت اإلاباغذة حصجُؼ الجامػاث غلى جب 

خخز مدذدة أوشؿت
ُ
 ج

 يبيرة أغذاد ججمؼ جهُُذ رلَ في بما الػذوي، الشذًذة ألامشاع اهدشاس إلبؿاء

 .(UNRWA ،2020)الاوهشوا )ألاشخاص مً

 أومىظف باملشض شعىسطالب حالت في لخىفيزها جحذًذإحشاءاث-

 مع الخخؿُـ ًجب 
 
في  الصخُين واإلاىظكين الصخُت العلؿاث مؼ بها

 الجامػاث؛

 الؿىاسا؛ خاالث في الاجطاُ نابمت وجدذًث 

 . جب  ألاصخاء غً اإلاشض ى واإلاىظكين الؿالب لكطل إحشاءاث جدذًذ غمان ٍو

 الشغاًت؛ مهذمي / الىالذًً إلبالؽ غملُت وجدذًذ وضم؛ خلو ودون 

 أمًٌ، ونذ خُثما الصخُت ثالعلؿا / الشغاًتالصخُت مضودي واظدشاسة 

  ضحي مشقو إلى مباششة بطكت اإلاىظكين / الؿالب إخالت ألامش ًخؿلب
 
 اغخمادا

 اإلاىظكين مؼ ؤلاحشاءاث هزه مشاؾشة بُىجه،يما ًجب إلى إسظالهم أو الىغؼ، غلى

ذوط ط.، معبهت بطكت والؿالب وألاهالي  .(2020)مدمذ ٍو

 :علين في مؤظعاث الخعليم العاليبين الفااملعلىماث ومشاسكتها أهميتجبادل-

جب .بخىحيهاتها والالتزام الىؾىُت والخػلُمُت الصخُت العلؿاث مؼ الخيعُو ًجب  ٍو

 اإلاػلىماث مشاؾشة
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ُ  مدّذزت مػلىماث وجىقير والؿالب، الشغاًت ومهذمي اإلاىظكين مؼ اإلاػشوقت  وغؼ خى

 في بما اإلاشع،

جب .الجامػاث في غلُه والعُؿشة اإلاشع مً الىناًت حهىد رلَ  نُام أهمُت غلى الخأيُذ ٍو

 الشغاًت مهذمي

وإبهاء  19 -بٍىقُذ ألاظشة أقشاد أخذ أضِب ما إرا الصخُت والعلؿاث الجامػاث بئبالؽ

جب .الخالت هزه في البِذ في الؿالب  مً وؾيرها وألاظاجزة ألاهالي لجان مً الاظخكادة ٍو

 الؿالب أظئلت غً ؤلاحابت مً الخدهو ًيبغي اإلاػلىماث، يما مشاؾشة لدصجُؼ آلالُاث

 خالُ مً رلَ في بما شىاؾلهم، ومػالجت

ش  الؿشف وفي ؤلاغالهاث لىخت غلى حػلُهها ًمًٌ التي اإلالطهاث نبُل مً قػالت مىاد جؿٍى

ت اإلاىانؼ مً وؾيرها الطكُت،  .(unicef ،2020)الجامػاث في اإلاشيٍض

 الخعليم إلالكترووي مذخل مفاهيمي 1

ف الخعل 1.1  يم إلالكترووي: حعٍش

حػذدث حػاٍسل الخػلُم ؤلالٌترووي بػذد وحهاث الىظش لػملُت الخػلُم، قهىاى مً ًشيض  

هت، في خين البػؼ ًىؿلو مً ًىهه هظاما. كه غلى أهه ؾٍش  في حػٍش

قت-   : الخعليم إلالكترووي كطٍش

هت للخػلُم باظخخذام آلُاث الاجطاُ الخذًثت، مً خاظب وشبٍاث ووظابؿه  هى ؾٍش

اإلاخػذدة مً ضىث وضىسة، سظىماث وآلُاث بدث، ومٌخباث إلٌتروهُت، ويزلَ بىاباث 

الاهترهذ، وؾيره مً الخهىُاث بجمُؼ أهىاغها في إًطاُ اإلاػلىمت للمخػلم بأنطش ونذ 

وأنل حهذ وايبر قابذة، مما ًدُذ للمخػلم إمٍاهُت الخػامل اليشـ مؼ اإلادخىي، واإلاػلم 

ًان رلَ بطىسة متزامىت أو ؾير متزامىت، مؼ إمٍاهُت إجمام الخػلم في  وألانشان، ظىاء 

الىنذ واإلاٍان والعشغت التي جىاظب ظشوف ونذساث اإلاخػلم، يزلَ مؼ إمٍاهُت إداسة 

 الخػلم مً خالُ جلَ الىظابـ.
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 الخعليم إلالكترووي كىظام: 

ظُت( ٌػشف الخػلُم ؤلالٌترووي غلى أهه هظام جهذًم اإلاىاهج )اإلاهشساث الذسا

غبر شبٌت الاهترهذ أو الشبٌت اإلادلُت، أو ألانماس الطىاغُت أو غبر الاظؿىاهاث أو 

ىن الخكاغلي، للىضُى إلى اإلاخػلمين.  الخلكٍض

هت وهظام ًشجٌضان    كين أن الخػلُم ؤلالٌترووي ؾٍش ًخطح مً خالُ هزًً الخػٍش

إلاىذسحت غمً أظاظا غلى مجمىغت مً الىظابل ؤلالٌتروهُت والخهىُاث الشنمُت ا

هت جدُذ جىظُؼ  جٌىىلىحُاث الاجطاُ الخذًثت، والتي جذغم جهذًم مىاد مػشقُت بؿٍش

هت وهظام حػلُمي مشن وقػاُ ٌعمذ  هؿام الخػلم بين اإلاػلم واإلاخػلمين، يما أهه ؾٍش

ًافي، بمضاولت الخػلم بما ًخىاقو وظشوف ونذساث اإلاخػلمين  .(52-55، الطكداث 2001)

كاث الخ  ػلُم ؤلالٌترووي أًػا هزيش: ومً حػٍش

: الخػلُم الالٌترووي هى اظخخذام جهىُاث الىظابـ (Alonso & all )حػٍشل 

اإلاخػذدة الجذًذة والاهترهذ لخدعين حىدة الخػلُم، مً خالُ حعهُل الىضُى إلى 

ًشي أهه مجمىغت  (Aldrich)اإلاىاسد والخذماث، مما ٌعمذ بالخبادُ والخػاون غً بػذ.أما

اث الهابمت غلى اظخخذام أحهضة الٌمبُىجش والشبٍاث، واظػت م ً الػملُاث واإلادخٍى

بؿشع جىظُؼ و/ أو جدعين حضء أو أيثر مً ظلعلت الهُمت الخػلُمُت، بما في رلَ 

ػُل بأن الخػلُم ؤلالٌترووي ٌشير إلى الػملُاث (Jereb&Smitek)ؤلاداسة والدعلُم، ٍو

ىماث والاجطاالث في ألاوشؿت الخػلُمُت الخػلُمُت التي حعخخذم جٌىىلىحُا اإلاػل

 .(Sangra, Valachopoulos, & Cabrera, 2012, pp. 149-150)اإلاتزامىت وؾير اإلاتزامىت

ل خان)بادسوفي هكغ العُان ًشي أن الخػلُم ؤلالٌترووي  khan.Badroul)ٍو

دعم   شٍل خذًث للخػلم، مطمم جطمُما حُذا، بدُث ًخمشيض خُى الؿالب، ٍو

و اظخخذام مطادس بالخكاغل دُذ بِئت حػلم مً أي مٍان و في أي ونذ غً ؾٍش ، ٍو

 الخٌىىلىحُا الشنمُت اإلاخىىغت، التي جمخاص باإلاشوهت.

ػشف " " الخػلُم ؤلالٌترووي بأهه مىظىمت حػلُمُت لخهذًم البرامج ظالمَو

بُت للمخػلمين أو اإلاخذسبين في اي ونذ وفي أي مٍان، باظخخذام جهىُاث  الخػلُمُت والخذٍس
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ذ ؤلالٌترووي،  اإلاػلىماث والاجطاالث الخكاغلُت مثل )الاهترهذ، والهىىاث اإلادلُت، والبًر

وألانشاص اإلامؿىؿت، وأحهضة الخاظىب...إلخ(، لخىقير بِئت حػلُمُت جكاغلُت مخػذدة 

هت متزامىت في الكطل الذساس ي أو ؾير متزامىت غً بػذ دون الالتزام بمٍان  اإلاطادس بؿٍش

، 2051)سبُعي، غخمادا غلى الخػلم الزاحي والخكاغل بين اإلاخػلم واإلاػلممدذد ا

 .(51-51الطكداث 

ذ قٌشة أن الخػلُم  غلى سؾم مً اخخالف الخػاٍسل واههعامها بين مً ًٍؤ

هت، وبين مً ٌػخبره هظام ًخٍىن مً مذخالث وغملُاث ومخشحاث، إال  ؤلالٌترووي ؾٍش

ىهشه غلى اظخخذام الخهىُاث الخذًثت والخٌىىلىحُا أنها جخكو في أهه حػلُم ًتريض في ح

الشنمُت، بما ًخىاقو وجىقير بِئت حػلُمُت جكاغلُت حعمذ للمخػلمين أو اإلاخذسبين مً 

هت مشهت جىاظب اخخُاحاتهم وظشوقهم ونذساتهم، مؼ إمٍاهُت  مضاولت الخػلُم بؿٍش

 الخىاضل مً أي مٍان وفي أي ونذ.

بين الخػلُم ؤلالٌترووي والخػلُم غً بػذ و وججذس ؤلاشاسة أن هىاى قشم 

 الخػلُم الاقتراض ي.

: هى هظام لخىضُل اإلاػلىماث اإلاىاسد وؤلامٍاهُاث Distance learningفالخعليم عن بعذ

بُت دون الخاحت إلى مهابلت اإلاذسظين  الخػلُمُت للذاسظين في البرامج الخػلُمُت أو الخذٍس

 .(51، ضكدت 2002)سباح، وحها لىحه

مػنى أهه في الخػلُم غً بػذ اإلاػلم واإلاخػلم مىكطلين حؿشاقُا، ًخىاضالن قهـ غً ب

و مجمىغت مً وظابل الاجطاُ الخذًثت، التي حعمذ للذاسظين مً الخطُى غلى  ؾٍش

اإلاػشقت واإلاىاد الخػلُمُت دون الخاحت إلى الخىهل للكطل الذساس ي، وبما ًخىاقو مؼ 

، دون الخاحت إلى الخخلي غً الاسجباؾاث الػملُت أو ظشوف اإلاخػلم الضماهُت واإلاٍاهُت

 الاحخماغُت.

 :شٍل مً أشٍاُ الخػلُم ؤلالٌترووي، ًجشي جهذًمه غبر  الخعليم الافتراض ي

ًادًمُت حامػُت ممازلت في بيُتها الخىظُمُت للجامػاث الخهلُذًت، جذعى  مؤظعت أ

الخػلم في أمايً إنامتهم  بالجامػاث الاقتراغُت، هزه ألاخيرة جىقش للؿالب إمٍاهُت

اغخمادا غلى شبٌت الاهترهذ، خُث ًمًٌ مً خاللها للؿالب مخابػت مداغشاجه 
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غبر خاظىبه اإلاخطل باالهترهذ، ظىاء أزىاء إبهاء اإلاذسط للمداغشة أو بػذ إلهائها 

غبر ملكاث الطىث والطىسة بػذ الدسجُل، يما أن الخػلُم الاقتراض ي ًدُذ 

اهاجه في ناغاث خاضت مجهضة بدىاظِب مشجبؿت بالجامػاث للمخػلم جهذًم امخد

ًافي، الاقتراغُت  .(51، ضكدت 2001)

سؾم هزا ال ًمًٌ اغخباس هزًً الىمؿين حػلُما معخهال غً الخػلُم ؤلالٌترووي، قكي 

قالكشم اإلاجىد بين هزه اإلاكاهُم  ألاخير الخػلُم ؤلالٌترووي ًىذسج غمىه يال ألاظلىبين،

قشم بعُـ بين الجمهىس اإلاعتهذف مً الػملُت الخػلُمُت، ولزلَ ًمًٌ الهُى أن 

الخػلُم ؤلالٌترووي أشمل وأغم مً الخػلُم الاقتراض ي الزي ٌعتهذف بالذسحت ألاولى 

 الؿالب والجامػاث، والخػلُم غً بػذ الزي ٌعتهذف اإلاخػلمين واإلاخذسبين.

 :لخعليم إلالكتروويخصائص ا 2.5

الخػلُم الالٌترووي ههج للخذَسغ والخػلم، ًمثل ًل أو حضء مً الىمىرج  -

الخػلُمي اإلاؿبو، والزي ٌعدىذ غلى اظخخذام الىظابـ الالٌتروهُت 

 والخٌىىلىحُا الشنمُت، مما ٌعهل غملُت الخػلم والخػلُم

(Sangra, Valachopoulos, & Cabrera, 2012, p. 152). 

ًمًٌ الهُام به في أي مٍان وصمان، قالخػلُم ؤلالٌترووي ٌعمذ للؿالب  اإلاشوهت: -

مً حمُؼ أهداء الػالم اإلاشاسيت في دوسة حػلُمت في مخخلل الجامػاث الػاإلاُت 

 التي جدُذ رلَ.

حػلُم قػاُ مً خُث الخٍلكت باليعبت للمؤظعاث والؿالب غلى خذ ظىاء: إر  -

خاث وختى بػؼ اإلاىاد الخػلُمُت جخمًٌ اإلاؤظعاث مً جىقير اإلااُ واإلاعا

ؤلاغاقُت للؿالب، يما أهه ًخخطش اإلاعاقاث للؿلبت الزًً ًشؾبىن في بىاء 

 مهاساتهم أو ايدعاب مػاسف حذًذة.

الذساظت مً أي مٍان وفي أي ونذ: قالخػلُم ؤلالٌترووي ال ٌعهل الخػلم قهـ  -

 خػلم مىاظبا له.وإهما ٌعمذ بالجمؼ بين الخػلُم والػمل بالشٍل الزي ًشاه اإلا

ًمًٌ اإلاخػلمين مً الخىاضل مؼ بػػهم ومشاسيت جهذمهم، وهزا مً شأهه  -

 جدكيزهم أيثر غلى الخػلم.



 ( COVID -19الخعليم إلالكترووي بىابت الجامعاث للخشوج من أصمت فيروط كىسوها املعخجذ )
 

217 

 

 .Panduranga & Arishi, 2018, pp)حػلُم مبخٌش ًجػل الخػلم ممخػا وقػاال -

11-12). 

 :أهذاف الخعليم الالكترووي 2.5

والزي ًشجٌض غلى مبذأ الخػلم ًهىم الخػلُم الالٌترووي غلى قلعكت الخػلم غً بػذ 

ل غملُت الخػلُم إلى غملُت الخػلم ، وهىا ًبرص دوس الىظُـ  الزاحي للمخػلمين، أي جدٍى

)خزًكت ماصن و الاجطالي واإلاخمثل في شبٌت الاهترهذ والاهتراهاث بخطابطها اإلاخؿىسة

 ، والجذُو اإلاىالي ًدذد أهم ألاهذاف التي ٌععى إلى(1، ضكدت 2051الػاوي، 

 جدهُههاهزا الىظام الخػلُمي الخذًث :

 

ت، : املصذس  .(521، ضكدت 2055)ؾشاف، الخػلُم ؤلالٌترووي ومعخهبل ؤلاضالخاث بالجامػت الجضابٍش

هالخظ مً خالُ إظخػشاع مجمىغت ألاهذاف الشامي إلى جدهُهها الخػلُم الالٌترووي، 

أهه ال ًذلي بثماسه غلى نؿاع دون ويزا الؿاًت مً جبيُه يىظام حذًذ في اإلاجاُ الخػلُمي 

أخش، إلى حاهب مجمىغت ألاهذاف التي ٌععى الى جدهُهها غلى اإلاعخىي الخػلُمي، هجذ 

ب إلاخخلل ششابذ  أن له أهذاف أيثر غمىمُت مثل، الخىمُت اإلاجخمػُت، قخذ قشص للخذٍس
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ت الخىاحذ اإلاٍاوي ل لكئاث التي اإلاجخمؼ وما ًخمخؼ به مً ههظ في الخٍالُل وغذم إحباٍس

 ًخػزس غليها رلَ، إغاقت إلى وشش مبذأ الخػلم الزاحي إلاخخلل قئاث اإلاجخمؼ. 

 أهىاع الخعليم الالكترووي ومخطلباجه: 1.1

أن قطُى الخػلُم الالٌترووي جىهعم إلى هىغين خعب )حجاج و خمِغ(ًشي ًل مً 

 والخهىُاث اإلاعخخذمت قيها، وهي: ؤلالٌتروهُت ألادواث

ؿلو غليها أهظمت الخػلُم الالٌترووي الزاحي ، جضامىيت فصىل إفتراطيت غير  5.2 : ٍو

وهزه الكطُى ال جخهُذ بضمان وال بمٍان لزا قهي حعخخذم بشمجُاث وأدواث الٌتروهُت 

ؾير جضامىُت، خُث أنها حعمذ للؿالب بان ًخكاغل مػها دون خذود اإلاٍان آو الضمان، 

ؤيذ ت، )ؾشاف، الخػلُم ؤلالٌترووي ومعخهبل ؤلاضالخٍو ، 2055اث بالجامػت الجضابٍش

شترؽ في هزا الىىع الخىاحذ آلاوي للمخػلم واإلاػلم، قاإلاخػلم ًخكاغل  (520ضكدت  ٌُ أنهال 

ذ الالٌترووي، بدُث جخم ؤلاحابت في ونذ  و البًر خم رلَ غً ؾٍش مؼ اإلادخىي الخػلُمي ٍو

 الخو مً نبل اإلاػلم.

الهاغاث الذساظُت، ولًٌ ٌعخخذم وهي قطُى شبيهت ب فصىل إفتراطيت جضامىيت:  2.2

قيها اإلاػلم أو الؿالب بشمجُاث وأدواث مشجبؿت بضمً مػين، أو ٌشترؽ جىاحذ اإلاػلم 

والؿالبكي هكغ الىنذ دون خذود اإلاٍان، ومً أمثلتألادواث الالٌتروهُت اإلاعخخذمت 

 هىا:

 . اللىخت البُػاء: حعاغذ الؿلبت غلى اإلاشاسيت في الٌخابت غليها 

 الكُذًى: الخىاضل بالطىث والطىسة والىظ بين اإلاػلم و  مؤجمشاث

 الؿلبت ، وبين الؿلبت بػػهم البػؼ.

  ؾشقت الذسدشت: الخىاضل بالىظ بين اإلاػلم و الؿلبت ، وبين الؿلبت

 .)حجاج و خمِغ( قُما بُنهم

 أبشص أمثلت الخػلُم اإلاتزامً: مً

o .ت  اإلاؤجمشاث العمػُت البطٍش

o م واإلاخلهي.الخىاضل الهاجكي بين اإلاهذ 
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o .اإلاؤجمشاث غبر الاهترهذ 

o .اإلاداغشاث التي جلهى غبر الشبٌت 

o .الخػلُم غً بػذ باظخخذام ألانماس الطىاغُت الخكاغلُت 

ومىه قئن الخػلُم الؿير متزامً ال ًخهُذ قُه ؾشفي الػملُت الخػلُمُت بدذود اإلاٍان وال 

الخػلُمي معخخذما مخخلل  الضمان، قهى ًهىم اظاظا غلى اإلاخػلم وجكاغله مؼ اإلادخىي 

الىظابـ الالٌتروهُت وال ٌشترؽ الخىاحذ آلاوي للمػلم ، اما الخػلُم اإلاتزامً قخخكاغل 

غبره حمُؼ مٍىهاث الػملُت الخػلُمُت غبر مخخلل البرمجُاث والادواث الالٌتروهُت 

شترؽ قُه الخىاحذ الاوى لؿشفي الػملُت الخػلُمُت )اإلاػلم واإلاخػلم( .  َو

لخػلُم اإلاذمج: وهى الخػلُم الزي حعخخذم قُه وظابل اجطاُ مخطلت مػا لخػلم ا 1.3

جا مً ؤلالهاء اإلاباشش في ناغت اإلاداغشاث  مادة غلمُت ما، ونذ جخػمً هزه الىظابل مٍض

و الخىاضل غبر الاهترهذ والخػلم الزاحي، وبزلَ ًٍىن غباسة غً حػلُم مٌمل للخػلُم 

مٍان الخػلُم، خُث جخذم شبٌت الاهترهذ هزا الىىع الخهلُذي اإلاؤظغ غلى الخػىس 

مً الخػلُم بما ًدخاج إلُه بشامج و غشوع معاغذة ، وقُه جىظل بػؼ أدواث 

الخػلُم الالٌترووي حضبُا في دغم الخػلُم الخػىسي الخهلُذي وحعهُله وسقؼ 

ت، يكاءجه ، 2055)ؾشاف، الخػلُم ؤلالٌترووي ومعخهبل ؤلاضالخاث بالجامػت الجضابٍش

 .(520ضكدت 

مما ظبو ًخطح ان الؿشع الاظاس ي مً الخػلُم الالٌترووي هى الخطُى غلى 

دسحاث غلمُت ومؤهالث حامػُت بذون جدهو ششؽ الخىاحذ في الهاغاث الذساظُت، 

بمػنى الخخلظ مً غىابـ اإلاٍان والضمان يما هى في الخػلُم الخهلُذي. ولػمان هجاح 

ًاقت الادواث واإلاعخلضماث الالٌتروهُت لذي اإلاخػلم مً: الػلُم الالٌترووي ٌشترؽ جىق ش 

مؼ اشتراى بشبٌت الاهترهذ، MultiMediaوغخاد  Modemحهاص يمبُىجش مىضُى بـ 

ذ الٌترووي وان ًٍىن لذًه الخذ الادوى مً اإلاػشقت الخهىُت  اغاقت الى امخالى اإلاخػلم لبًر

 في اظخخذام الٌمبُىجش.

عخخذم الؿالب للخىاضل م ذ الالٌترووي َو ؼ مىانؼ الذساظت الاقتراغُت البًر

وؾشف الذسدشت ومىخذًاث  الخىاس اغاقت الى جهىُاث وبشمجُاث اخشي حشٍل في مجملها 
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ما ٌعمى بالهاغت الاقتراغُت، ومثاُ رلَ في اإلاداغشة الاقتراغُت اإلاشبُت ٌعخخذم 

ًاميرا قُخم الخك اغل بين اإلاػلم واإلاخػلم الاظخار اللىح الابُؼ وفي خاُ اإلاخلهي ًمخلَ 

بالطىث والطىسة، يما ًمًٌ لألظخار مشانبت خاظب الؿالب غً بػذ خاضت في مشخلت 

 الامخداهاث.

 :مضاًا الخعليم الالكترووي في الجامعت الافتراطيت 1.5

الخػلُم الالٌترووي ٌػخبر غشوسة ملضمت قشغتها الخؿىساث الخٌىىلىحُت الخذًثت يما       

الىاجح لخل غذًذ اإلاشٌالث التي حػاوي منها الجامػاث غلى مخخلل  اهه ٌػخبر العبُل

اإلاضاًا )حجاج و خمِغ(أنؿاسها، قللخػلُمااللٌترووي مضاًا غذًذة ومخػذدة ، ونذ خذد 

 الخالُت:

قالكطُى الاقتراغُت ال جدخاج إلى ناغاث دساظُت ؤلاهخكاع الٌبير في الخٍلكت،  -

 مجهضة وال مىاضالث وال مباوي؛

 هُت الخىظؼ بال نُىد مً خُث غذد الؿلبت؛إمٍا -

الٌم الٌبير لألظغ اإلاػشقُت اإلاسخشة للهاغاث الاقتراغُت مً مٌخباث  -

 ومىظىغاث ومشايض بدث غلى الشبٌت الػاإلاُت للمػلىماث؛

ً غلى  - جلبُت الاخخُاحاث اإلاتزاًذة للمخػلمين في غطش الػىإلات والؿير نادٍس

 الالخدام بالجامػاث الخهلُذًت؛

 مضاًا مخػلهت باإلادخىي يما ًلي:(1111غشاف )ذ أغاف ون

شه؛ - ت في جؿٍى  إخخالف اإلادخىي الالٌترووي والخٍش

لت؛ -  اإلادخىي الالٌترووي مدذر وبشٍل معخمش ومخىقش إلاذة ؾٍى

 الىضُى إلى اإلادخىي الػلمي مً أي مٍان؛ -

اظخالم اإلادخىي الالٌترووي بالدعاوي بين اإلاخػلمين مما ٌػؿي ؤلاخعاط  -

 عاواة؛باإلا

 (.521 -526)ص ص جكاغلُت في الاظخخذام وبىاء مجخمػاث الٌتروهُت -
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 خاجمت

أمام حمُؼ ألاهظمت الخػلُمُت مهمت واخذة وأظاظُت، أال وهي الخؿلب غلى أصمت 

الخػلم التي وشهذها خالُا، والخطذي للجابدت التي ًىاحهها الػالم بأظشه، والخدذي 

م الػالي هى الخذ مً ألازاس العلبُت التي خلكتها الٌبير الزي جىاحهه مؤظعاث الخػلُ

هزه الجابدت غلى الػملُت الخػلُمُت، وؤلاظخكادة مً ججشبت الخػلُم غً بػذ؛ والتي 

ذ الخػلُم إلى حاهب الخطذي لهزه ألاصمت، يما ًجب غلى  تهذف في راث الىنذ الى ججٍى

هت  لخشوج مؤظعاث الخػلُم حمُؼ الكاغلين في الػملُت الخػلُمُت أن ًكٌشوا  في ؾٍش

الػالي مً هزه ألاصمت وهي أنىي مً ري نبل، وبشػىس أغمو باإلاعؤولُت مً حاهب 

حمُؼ ألاؾشاف الكاغلت قيها، وبئدساى واضح وملح للخاحت إلى حػمُم وجكػُل الخػلُم غً 

 بػذ ختى بػذ الخشوج مً أصمت قيروط ًىسوها اإلاعخجذ.

 قائمت  املشاحع:

خ الاظترداد 2020ماسط،  UNRWA. (01ألاهشوا  .5 لُت،  21(. جاٍس ، مً 2020حٍى

(: دلُل جىغىي ضحي شامل: COVID-19قيروط ًىسوها اإلاعخجذ)

https://www.google.com/search?q(ألاهشوا+قيروط+ًىسوها+اإلاعخجذ=

COVID-19) 

خ الاظترداد 2020ماسط،  Qantara.de. (56نىؿشة  .2 ، مً 2020أوث،  02(. جاٍس

الٌبري غلى اإلاجخمػاث: هٌزا أزش قيروط ًىسوها غلى خُاة الػشب جأزير ألاوبئت 

-خُاة-غلى-ًىسوها-قيروط-/https://ar.qantara.de/contentوؾير الػشب: 

 الػشب-وؾير-الػشب

2. BBC News( .52  ،2020ماسط .).خ الاظترداد  قيروط ًىسوها لُت،  20جاٍس حٍى

غاإلاُا :  ، مً إلاارا ضىكخه مىظمت الصخت الػاإلاُت وباءا2020

https://www.bbc.com/arabic/amp/science-and tech-51854975 

ل  .2 الخذاغُاث ؤلانخطادًت لكيروط ًىسوها (. 2020أخمذ ؾلخت ؾلخت . )أقٍش

 أبى ظبي: ضىذوم الىهذ اغشبي. اإلاعخجذ غلى الذُو الػشبُت.
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خ  . مىظمــــــــــــت ال ــــــــــــ ت العامليـــــــــــت(. 2020مـــــــــــاسط،  1. )UNRWAالاوهـــــــــــشوا  .1 جــــــــــــاٍس

ـــترد ــ ـــــت ،  22اد الاظــ لُــ (: COVID-19، مـــــــً قيـــــــروط ًىسوهـــــــا اإلاعـــــــخجذ )2020حٍى

دلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جىغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل: 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019 

ذوط . ) .6 عىاصف ألاوبت (. 2020ظُمبى البرؾِس ي ألاصهشي مدمذ ٍو

 ن: داس الٌخبلبىا (.COVID-19القاجلت...من الطاعىن إلى فيروط كىسوها )

 الػاإلاُت.

ذوط. ) .1 شي (. 2020ظُمبى البرؾِس ي ألاصهشي مدمذ ٍو الخذبيرالعالجي والعٍش

-د-ب (.)كيف جخعامل مع فيروط كىسوها في املنزل واملشفى 11-ملشض كىفيذ

 مىظمت الصخت الػاإلاُت. : ن

: شهادحي خُى خهبت مهمت في مصش في صمن الىباء(. 2020غُاء العبيري. ) .1

خ مطش ً  ن: بُلىماهُا لليشش والخىصَؼ. -ب -ب .51 -ىقُذ جاٍس

الخعليم إلالكترووي (. 2051غبذ اإلاجُذ خزًكت ماصن، و مضهش شػبان الػاوي. ) .1

ًادًمي. الخفاعلي.  غمان: مشيض الٌخاب ألا

خ  13(. 2020قبراًش،  21غماس غلي خعين. ) .50 الخبر بين ل ظت وض اها. جاٍس

" غلى زهاقت اإلاجخمػاث فيروط "كىسوها , من جأثير 1111ظبخمبر,  1الاظترداد 

-زهاقت-غلى-ًىسوها-قيروط-/جأزيرhttps://24.ae/article/553589والعُاظاث: 

 والعُاظاث-اإلاجخمػاث

خ(.  .55 ض خمِغ. )بال جاٍس خ الخعليم إلالكتروويغمش حجاج، و غبذ الػٍض . جاٍس

الخػلُم  ، مً الخػلُم ؤلالٌترووي واسجباؾه بىانؼ2051هىقمبر،  52الاظترداد 

 https://maniFest.univ-ouargla.dzؤلاقتراض ي: 

إججاهاث أظاجزة الخعليم الجامعي هحى الخعليم (. 2051قاًضة سبُعي. )حىان،  .52

 .52-26(، 10)مجلت الخىاضل في الػلىم ؤلاوعاهُت. إلاإلكترووي
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ل-1قشهاهذر هُثم غميرة. ) .52 : فيروط كىسوها في الذول العشبيت(. 2020-أقٍش

ًاسزت إنلُمُت؟غاضكت غا ذ:  بشة، قشضت للخؿُير أم   REAL INSTITUTOمذٍس

Elcano. 

غمان: داس اإلاىاهج لليشش  .الخعليم إلالكترووي(. 2002ماهش خعً سباح. ) .52

 والخىصَؼ.

ًافي. ) .51 دمشو:  .الخعليم إلالكترووي وإلاقخصاد املعشفي(. 2001مطؿكى ًىظل 

 داس ومؤظعت سظالن للؿباغت واليشش والخىصَؼ.

الخعليم إلالكترووي ومعخقبل إلاصالحاث (. 2055ش الذًً ؾشاف. )هط .56

ت. نعىؿُىت، أؾشوخت ديخىساه، ًلُت الػلىم ؤلاوعاهُت  بالجامعت الجضائٍش

 وؤلاحخماغُت: حامػت مىخىسي .

الخعليم إلالكترووي ومعخقبل إلاصالحاث (. 2055هطش الذًً ؾشاف. ) .51

ت  .RIST ،51(2 ،)11-15مجلت . بالجامعت الجضائٍش

(. جم الاظترداد مً سظابل وأوشؿت سبِعُت للىناًت: 2020. )ماسط، unicefًىوعُل  .51

https://www.unicef.org/media/65871/file%للىنا20ًُت%سبِع20وأوشؿت%20/سظابل

 اإلاذاسط20في%20غلُه%20والعُؿشة%20%51ًىقُذ20مشع%20مً%20ة%
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