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  والتحديات الواقع:  بعد عن ا�لكتروني الجامعي التعليم

  جّدور سالم محمود

  الزاوية جامعة ،ا'داب كلية ،ا�جتماع علم قسم

 

ارتبطت البدايات ا9ولى لظھور التعليم ا�لكتروني بظھور ا1ذاعات ، إذ خصصت ا1ذاعات العالمية برامج تعليمية مثل ھيئة  - ملخص

وتطور . ووظفت منظمة الصحة العالمية ا1ذاعات المحلية في الدول الفقيرة لنشر التوعية الصحية والبيئية ,  BBCية ا1ذاعة البريطان

ا9مر بظھور ا1ذاعات التعليمية ، ثم ظھر التلفزيون في منصف الخمسينيات من القرن التاسع عشر كما وظفت وسائط أخرى مثل 

دخل التعليم ) 1940(وبظھور الحاسوب في العقد الرابع من القرن العشرين . والشرائح التعليمية  السينما ، الفيديو، التسجيLت الصوتية

ا�لكتروني مرحلة جديدة  وھي مرحلة التعليم ا�لكتروني عن بعد بفضل توظيف تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت ، وتقنيات الحاسوب  

ليكون كبديل مستقبلي له ، ويسھم في تعليم المتعلم في المكان والزمان المناسبين له من ليدعم التعليم التقليدي من جانب ، ومن جانب أخر 

  .خLل محتويات تفاعلية تعتمد على وسائط متعددة 

 

  المقدمة .1

تشھد المجتمعات ا1نسانية منذ منتصف القرن العشرين ثورة يمثل 

علمية رائدة ھي ثورة تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت حتى أن 

من . اليونسكو "  ( الثورة الصناعية الثالثة " البعض أطلق عليھا 

وصارت )  7:  2005مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة ؛ 

المجتمعات الحاضنة لھذه الثورة توصف بمجتمع المعلومات ، 

  . 1" مجتمع المعرفة " والمجتمع الشبكي ، و 

                                                             

واستعمل من  1969أول ما ظهر عام معرفة مجتمع الظهر مفهوم  -1
وٕالــى األعمــال التــي . فــي كتابــه عصــر االنقطــاع ) بيتــر دروكــر ( قبــل 

 .م 1996ظهور المجتمعات الشـبكية : تلت منها ثالثية مانويل كاستل 
إلـى المجتمــع الـذي يقــوم أساسـًا علــى نشـر المعرفــة وٕانتاجهــا  يشــير وهـو

االقتصاد ، : نشاط المجتمعي مثلوتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت ال
والمجتمــع المــدني والسياســة والحيــاة الخاصــة وصــوال إلــى ترقيــة الحالــة 

برنـــامج األمــم المتحـــدة (أي إقامـــة التنميــة اإلنســانية  ؛ اإلنســانية بــاطراد
 ).  39: 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية ؛ . اإلنمائي 

في مختلف جوانب  دون شك فإن ھذه الثورة أثرت تأثيراً  مباشراً 

والنظم ا�جتماعية بما في ذلك النظام التعليمي بعامة , الحياة ا1نسانية 

  .والجامعي بخاصة 

وإيماناً بالدور المتعاظم للتعليم الجامعي وكونه إحدى الدعامات 

الرئيسة لمجتمع المعرفة ، عمدت مجتمعات المعرفة الناشئة تطوير 

توفير بيئة تمكينية ومؤسسات  نظمھا التعليمية وبرامجھا ، وكذلك

وقوانين وقاعدة صلبة من الحريات الفردية والسياسية المحفزة على 

  . ا1نتاج وتوظيف المعرفة 

وقد ترتب على ھذه السياسات بروز الموجة ا9ولى من مؤسسات 

: التعليم العالي بھذه المجتمعات إلى جانب التعليم التقليدي منھا 

مد ، والكليات المحلية ، والتعليم العالي المعاھد الفنية قصيرة ا9

  .الخاص ، والجامعات المفتوحة ، والتعليم عن بعد 

وفي ا'ونة ا9خيرة برزت الموجة الثانية من ھذه المؤسسات التي 

الجامعات ا�فتراضية ، وجامعات : تجاوزت ا9نماط التقليدية منھا

ن ، ومنتجو الشركات ، وجامعات الحاضنة ، والوسطاء ا9كاديميو

ص : 2003بناء مجتمعات المعرفة ؛ . البنك الدولي ( البرمجيات 

34- 36 . (  
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البحث الحالي ، ھو محاولة لتسليط الضوء على ھذا النمط الجديد من 

( بحسب ما جاء في التقرير العالمي لليونسكو  -التعليم الذي سيؤدي 

ون عوضاً عن في المدى البعيد  إلى قلب وتيرة التعليم ويك -)  2005

المكان المدرسي  والحرم الجامعي ، طارحاً العديد من التساؤ�ت 

ما ھو التعليم ا�لكتروني عن بعد ؟ ما ھي أنواع التعليم : منھا 

ا�لكتروني عن بعد ؟  ما أھميته وأھدافه ؟ ما ھي متطلباته ؟ ما 

؟  عيوبه ؟ ما معايير الجودة في التعليم ا�لكتروني الجامعي عن بعد

إلى جانب تسليط الضوء على بعض التجارب الغربية والعربية في 

ھذا النوع من التعليم ، بما في ذلك المجتمع الليبي ، وأخيراً الخاتمة 

  . واستنتاج 

  نشأة التعليم ا�لكتروني عن بعد وتطوره

ارتبطت البدايات ا9ولى لظھور التعليم ا�لكتروني بظھور ا1ذاعات 

ت العالمية برامج تعليمية مثل ھيئة ا1ذاعة ، إذ خصصت ا1ذاعا

ووظفت منظمة الصحة العالمية ا1ذاعات المحلية ,  BBCالبريطانية 

وتطور ا9مر . في الدول الفقيرة لنشر التوعية الصحية والبيئية 

بظھور ا1ذاعات التعليمية ، ثم ظھر التلفزيون في منصف 

سائط أخرى مثل الخمسينيات من القرن التاسع عشر كما وظفت و

وبظھور . السينما ، الفيديو، التسجيLت الصوتية والشرائح التعليمية 

دخل التعليم ) 1940(الحاسوب في العقد الرابع من القرن العشرين 

ا�لكتروني مرحلة جديدة  وھي مرحلة التعليم ا�لكتروني عن بعد 

بفضل توظيف تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت ، وتقنيات 

وب  ليدعم التعليم التقليدي من جانب ، ومن جانب أخر ليكون الحاس

كبديل مستقبلي له ، ويسھم في تعليم المتعلم في المكان والزمان 

  .المناسبين له من خLل محتويات تفاعلية تعتمد على وسائط متعددة 

  : تعريف التعليم ا�لكتروني عن بعد  .2

 – Distance Eيشير التعليم ا�لكتروني عن بعد  -1.2

Learning  إلى منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو

التدريسية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام 

ا1نترنت ، القنوات المحلية ( تقنيات المعلومات وا�تصا�ت التفاعلية 

ة لتوفير بيئ..) ، البريد ا�لكتروني ، ا9قراص الممغنطة ، الحاسوب 

تعليمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في فصل دراسي أو 

غير متزامنة عن بعد دون ا�لتزام بمكان محدد اعتماداً على التعليم 

. الذاتي والتفاعلي بين المتعلم والمعلم

http://www.slideshare.net/mg33662/ss-3292732  

لحديثة من حاسب ھو طريقة للتعلم باستخدام آليات ا�تصال ا -2.2

وشبكات وإنترنت ووسائط متعددة والمكتبات الكترونية سواء كان عن 

بعد أم الفصل الدراسي ، أي استخدام التقنية بجميع أنواعھا بھدف نقل 

المعلومات للمتعلم في أقصر وقت وأقل جھد وفائدة كبيرة  

http://telc.tanta.edu.eg/e-learning/E2.aspx  

  كتروني عن بعد  أنواع التعليم ا�ل .3

: يمكن تحديد نوعين من التعليم ا�لكتروني عن بعد في الوقت الحالي 

 - Synchronous e) المباشر ( التعليم ا�لكتروني المتزامن 

Learning  . غير مباشر ( والتعليم ا�لكتروني غير المتزامن (

Asynchronous e – Learning.  

  ) :المباشر ( التعليم ا�لكتروني المتزامن  -1.3

وھو التعليم الذي يتم على الھواء مباشرة بوجود المتعلمين في نفس 

الوقت أمام أجھزة الحاسوب 1جراء المناقشة ، أو إلقاء المحاضرة أو 

المحادثة بين الطLب أنفسھم أو بينھم وبين المحاضر عبر أية أداة 

  غرف المحادثة ،  الفصول ا�فتراضية : أخرى من أدواته منھا 

Virtual Classroom   اللوح ا9بيض ، Whit Board  ،

، المؤتمرات عبر   Video Conferencingالمؤتمرات عبر الفيديو 

  .  Audio Conferencing الصوت 

ومن مميزاته حصول المتعلم على تغذية راجعة فورية ، وقلة تكلفته ، 

س وا�ستغناء عن الذھاب لمقر المدرسة ، نقل المعلومات والدرو

وا�متحانات وتبادلھا بين المحاضر والمتعلم في نفس الوقت الفعلي 

  .لتدريس المادة 

  ):غير مباشر ( التعليم ا�لكتروني غير المتزامن  -2.3

الذي يتم فيه ا�تصال بين المعلم والمتعلم ) ا�فتراضي ( ھو التعليم 

بصورة غير مباشرة ، إذ يقوم المحاضر بوضع المادة العلمية 

ادرھا مع خطة التدريس وبرنامج التقييم على الموقع التعليمي ، ومص

ثم يدخل الطالب إلى الموقع في أي وقت ويتبع تعليمات المحاضر 

. 1تمام عملية التعلم من دون أن يكون ھناك اتصال مباشر بينھما 

 E البريد ا�لكتروني : ويتم التواصل عن طريق إحدى الوسائل ا'تية

– Mail  ة النقاش ، مجموع  Discussion Groups  القوائم ،

 نقل الملفات .   C.D ، ا9قراص المدمجة Mailing list البريدية 

File Exchange  
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ومن مميزات التعليم ا�لكتروني غير المباشر أن المتعلم يحصل على 

الدراسة حسب ا9وقات المLئمة له ، وبالجھد الذي يرغب في تقديمه 

إعادة دراسة المادة والرجوع إليھا الكترونيا كلما  ، إلى جانب إمكانية

ومن عيوبه عدم تمكن الطالب من الحصول على . تطلب ا9مر ذلك 

التغذية الراجعة الفورية من قبل المحاضر إ� في وقت متأخر أو عند 

ا�نتھاء من الدورة ، ومن الناحية النفسية قد يؤدي إلى ا�نطوائية 

  .كونه يتم في عزلة 

  ا التعليم ا�لكتروني عن بعدمزاي .4

التغلب على عوائق الزمان والمكان ، إذ � يحتاج الطالب  -1.4

فالطالب . وا9ستاذ أن يكونا في مكان واحد من أجل تبادل المعلومات 

 – Onيمكن أن يقرأ أو يسمع أو يشاھد محاضرة لrستاذ الكترونيا  

Line مكان أخر غير  عبر شبكة ا�نترنت سواء كان في بيته أم أي

وا9ستاذ يمكن أن ينشر محاضراته . البلد الذي يقيم فيه أستاذه 

أو مرئي   Audioأو صوتي   Textualالكترونيا بشكل نصي 

Visual  عبر الشبكة من بيته أو من أي بلد أخر غير البلد الذي يقيم

  فيه طلبته 

م التغلب على العديد من المشكLت التي يعاني منھا التعلي -2.4

  .التقليدي من ذلك الطاقة ا�ستيعابية للطLب والھيئات التدريسية 

  .سھولة الوصول إلى المحاضرات -3.4

  .توفر المناھج في أي وقت -4.4

توفير فرص تعليم عالي لrفراد الذين لم تتح لھم ظروفھم  -5.4

  .فرصة ا�لتحاق التعليم الجامعي التقليدي

سوق العمل بتوفير الكفاءات ا1سھام في تلبية احتياجات  -6.4

  .المدربة

  .نشر ثقافة التقنية بما يساعد في خلق مجتمع ا�لكتروني -7.4

يقلل من الخوف والتوتر لدى الطLب ذوي التحصيل المنخفض  -8.4

  .وذوي القلق

يسھم في تأكيد مفھوم التعليم والتدريب للجميع مدى الحياة الذي  -9.4

يتيح لrفراد التدريب وتحديث  والذي. انطلق منذ السبعينيات 

مھاراتھم في مجال تخصصاتھم ، أو تغيير مھنھم تمشياً مع عدم 

ا�ستقرار المتزايد للوظائف والمھن الذي يتوقعه أكثر المشتغلين 

من مجتمع المعلومات إلى . اليونسكو(, بالدراسات المستقبلية 

  ) 80:  2005مجتمعات المعرفة ؛ 

  روني عن بعد متطلبات التعليم ا�لكت .5

توفير بيئة تقنية متطورة لوسائل ا�تصا�ت من شبكات وأجھزة  -1.5

وبرمجيات سريعة وذات جودة عالية ومعامل حديثة للحاسب ا'لي 

ذي سعة وسرعة كافيتين   Serverوبخاصة وجود حاسب خادم 

  . لتخزين المعلومات المتعلقة بالمقررات الدراسية

سوب والبرامج من قبل ا9ساتذة كفاءة في استخدام الحا -2.5

  .  والطLب

إنشاء برامج فعالة 1دارة العملية التعليمية من تسجيل الطLب  -3.5

وكذلك توفير برامج لعمل صفحات ا�نترنت . ومتابعتھم وتقييمھم 

أو  Wab Page Editorsوصيانتھا مثل برامج تحرير الصفحات  

 .الخ.. FTPت  ،  وبرامج نقل الملفا  HTMLباستخدام لغة 

  .توفير المواد التعليمية على مدار الساعة -4.5

  .التطوير المستمر للمناھج والمواد التعليمية ا�لكترونية  -5.5

  .توفير بيئة تمكينة قانونية وإدارية ومالية ونظام جودة  -6.5

تمكن  High Band Widthيجب توفر سعة موجة كبيرة   -7.5

 33.6( نترنت بسرعة عالية تتجاوز الطلبة من ا�تصال بشبكة ا�

وكذلك توفير أجھزة  ISDNوأ� تقل عن سرعة نظام ) كيلو بايت 

وبخاصة عندما يكون نظام   Video Serverإضافية مثل جھاز

 التعليم عن بعد يتضمن محاضرات مرئية

(www.abahe.co.uk/distance-learning.html )  

  عيوب التعليم ا�لكتروني عن بعد  .6

ديري أن جميع النقاط الوارد ذكرھا في الفقرة السابقة تعد أساساً في تق

9ية جامعة تريد طرح      برامج التعليم عن بعد ، وأن عدم ا1يفاء 

بأي منھا يعد معوقاً وعيباً في التعليم ا�لكتروني عن بعد ،  ومع ذلك 

  :يمكن تحديد عن بعض العيوب في النقاطا'تية 

نشاء وتشغيل البنية التكنولوجية  ارتفاع تكاليف إ -1.6

Technological Infrastructures   مثل الحواسيب ووجود

حاسوب خادم ، البرامج التعليمية وتطويرھا، التجھيزات الملحقة ، 

خطوط ا�تصال ، تكلفة ا�تصال ، التشغيل الصيانة ، التدريب ، 

  .رسوم ا�تصال با�نترنت 

نت 9ي سبب يشكل عقبة أمام عدم توفر ا�تصال با�نتر -2.6

الطLب 9جل النفاذ إلى البيانات ا�لكترونية وتبادل المعلومات مع 

  .ا9ساتذة 

من المشاكل التي تواجه التعليم عن . عرض ومدى نقل البيانات  -3.6

أي السرعة التي يتم عن   Band Widthبعد عرض الموجة  

. نت ومستخدم الشبكة طريقھا تبادل المعلومات بين مزود خدمة ا�نتر
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ذلك أن نقل المحاضرات وبخاصة المرئية بحجم كامل  ودون تقطع 

كيلو بايت في الثانية )  33.6( في الصوت والصورة  يتطلب سرعة 

وھي أنظمة تعد مكلفة للمستخدم   ISDNوأنظمة عرض الموجة مثل 

  .العادي 

د عيبا من المشاكل الرئيسة التي يمكن أن تع: العيب ا9مني  -4.6

 Onرئيسيا من عيوب التعليم عن بعد ، أداء ا�متحانات ا�لكترونية 

– Line Quizzes    إذ � يضمن ا9ستاذ أن الطالب � يحاول الغش

في ا�متحان ، و� يضمن أن من يقوم بأداء ا�متحان ھو الطالب 

وبالرغم من وجود بعض البرمجيات . نفسه وليس شخصاً أخر 

تساعد على التغلب على ھذه المشكلة منھا استخدام ما والتقنيات التي 

للدخول إلى ا�متحان    Pass wordو    Login Namesيعرف  

ومن الطرق كذلك الحصول على عنوان  . عن طريق برامج الموقع 

IP  المستخدم من قبل الطالب أثناء أداء ا�متحان عن طريق عمل

الخادم من أجل برامج خاصة تستخدم بعض ا1مكانات الحاسب 

ومن المشاكل ا9منية أيضاً الھجوم على . التعرف على ذلك العنوان 

  .المواقع واختراق محتوٮاتھا 

اقتصاره في الوقت الحالي على الدراسات النظرية واستبعاده  -5.6

  .الدراسات العملية مثل الطب والصيدلة 

عدم اعتراف بعض الجھات الرسمية في العديد من الدول  -6.6

  .الشھادات الممنوحة عن طريق ھذا النوع من التعليم ب

الحاجة المستمرة إلى إجراء تعديLت وتحديثات على المناھج  -7.6

  .والمقررات

الحاجة المستمرة إلى تدريب ا9ساتذة  وا1داريين في كافة  -8.6

المستويات من ذلك كيفية استخدام ا�نترنت ، وعلى استخدام برامج 

. في عمل صفحات ا�نترنت ونشر المحاضرات  خاصة �ستغLلھا

وكذلك الحاجة إلى تدريب الطLب على استخدام ا�نترنت وكذلك 

  استخدام البرامج التي تساعدھم على تبادل المعلومات مع ا9ساتذة

التصفية الرقمية أي مدى قدرة المؤسسات على تحديد محيط  -9.6

انية استقبال ا�تصال والزمن بالنسبة لrشخاص ، ومدى إمك

اتصا�تھم ، ومدى إمكانية تقييد ھذه ا�تصا�ت ، ومدى إمكانية 

وضع فLتر أو مرشحات لمنع ا�تصال أو إغLقه أمام ا�تصا�ت 

  .غير المرغوب فيھا

الحاجة المستمرة إلى نشر مقررات الكترونية عالية الجودة  -10.6

  باستخدام ا�نترنت

  .نمط من التعليممقاومة ا9ساتذة لھذا ال -11.6

من أكثر المشاكل المطروحة : مشكلة حقوق الملكية وتحديدھا  -12.6

ا'ن وبقوة التي تواجه التعليم الجامعي ا�لكتروني عن بعد مشكلة 

ملكية المواد التعليمية المطورة حصراً للبث على الخط المباشر أو 

. ليھا والرقابة ع multimediaالمعدة للنشر عبر الوسائط المتعددة 

فا�فتقار إلى الوضوح في تعريف حقوق الملكية وتحديدھا ، وكذلك 

النقص في القواعد الضابطة �ستعمال المواد التعليمية الجديدة يثير 

ولقد . إشكا�ت بين ا9كاديميين ومؤسساتھم أو التي يتعاقدون معھا 

برزت في ا'ونة ا9خيرة نزاعات في الو�يات المتحدة حول ملكية 

بناء مجتمعات المعرفة؛ . البنك الدولي( ررات الخط المباشر مق

2003  :94 .(  

حول مدى  –إن لم أقل انعدامھا  –ندرة الدراسات وا9بحاث  -13.6

ا�ختLف بين التعليم التقليدي والتعليم ا�لكتروني عن بعد من حيث 

فعلى سبيل . ا9فضلية في كفاءة الخريجين في التخصص المشترك 

لو أن طالباً تحصل على شھادة البكالوريوس في المحاسبة من  المثال

فھل يمكن القول كفاءته تماثل . إحدى الجامعات ا�فتراضية المرموقة 

 .   كفاءة  طالب أخر من جامعة تقليدية مرموقة 

  معايير الجودة في التعليم الجامعي ا�لكتروني عن بعد  .7

ه من المشكوك فيه أن إلى أن)  2003( يشير تقرير البنك الدولي 

الفلسفة والمبادئ والمواصفات التي تنطبق عادة في تقويم البرامج 

الجامعية القائمة على الحرم واعتمادھا ، يمكن أن تطبق ھي ذاتھا في 

تقويم جودة وفعالية المقررات والبرامج الموضوعة على خطوط 

رى ا�تصال المباشر وغيرھا من نماذج التعليم عن بعد دون أن يج

ومع ذلك فإن عمليات . عليھا تعديLت أساسية 

ضرورية  Evaluationوعمليات التقويم  Accreditationا�عتماد ِ 

للتأكيد للعامة على أن المقررات والبرامج التعليمية والشھادات التي 

تقدمھا الجامعات ا�لكترونية تتوافق مع المواصفات ا9كاديمية 

ن المتوقع أن يبذل تشديد أقل على وأنه م. والمھنية المعمول بھا 

ا9بعاد المتعلقة بالمدخLت التقليدية مثل معايير انتقاء الطLب ، في 

حين أن ا�ھتمام سوف ينصب على كفاءات المتخرجين وقدراتھم  

  ) . 37: بناء مجتمعات المعرفة . البنك الدولي (

جال التعليم وعلى ھذا ا9ساس فإن المعايير المتعارف عليھا حالياً في م

الجامعي ا�لكتروني � ترقى إلى درجة المعايير المصادق عليه من 

وھي ما زالت بمثابة مواصفات أو   ISOقبل منظمة المعايير العالمية  

 ومن المؤسسات ذات العLقة سكورم. مقاييس أو إرشادات 

SCORM   الذي يسعى إلى تحقيق ا9ھداف ا'تية:  
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إمكانية تحديد الموقع والوصول :   Accessibilityالوصول   -1

  للمحتوى التعليمي من أي مكان وفي أي وقت 

المقدرة على التكيف لمقابلة :   Adaptabilityقابلية التكيف   -1

 احتياجات المؤسسات وا9فراد التعليمية 

القدرة على زيادة الفاعلية وا1نتاجية :   Adorabilityا1نتاجية  -2

 ي يشتمل عليھا توصيل التعليم بإنقاص الزمن والتكلفة الت

إمكانية استخدام المحتوى حتى لو تغيرت :  Durabilityالتحمل  -3

التقنية المستخدمة في تقديمه مثل تحديث نظام التشغيل أو نظام 

 LMSإدارة التعلم 

إمكانية ا�تصال :  Interoperabilityقابلية التشغيل البينية   -4

المختلفة  Toolsوات  وا9د Platformsبين متطلبات التشغيل 

 .وأن تعمل معاً بكفاءة 

إمكانية تعديل المحتوى :  Reusabilityقابلية إعادة ا�ستخدام   -5

بسھولة واستخدامه عدة مرات باستخدام أدوات ومنصات تشغيل 

  متعددة 

ومن المبادرات المطروحة أيضاً تلك التي قدمھا البنك الدولي والتي 

ت لتقويم جودة البرامج على اقترح من خLلھا بعض ا1رشادا

: الدعم المؤسسي ويتضمن  -1: ا�نترنت تضمن العناصر ا'تية 

ا9من ، نظام ا9داء التكنولوجي ، نظام دعم مركزي لبنى التعليم عن 

إرشادات لمعايير الحد : تنمية المقرر ويتضمن  -2. بعد التحتية 

لتعليمية المرادة ا9دنى في تنمية المقرر وتصميمه على أساس النتائج ا

، مراجعة المواد التعليمية دورياً ، التزام الطLب بالتحليل والتمثيل 

تفاعل الطالب مع الكلية ، : التعليم والتعلم ويتضمن  -3. والتقويم 

بنية المقرر  -4. تغذية إرجاعية بناءة ، التعليم في طرائق البحث 

 -5.. كافية  معلومات واضحة عن المقرر ، مواد مكتبية: ويتضمن 

معلومات كاملة عن برامج وخدمات دعم : دعم الطالب ويتضمن 

الطالب ، تدريب توجيھي للبحث عن المعلومات ، ا1جابة الدقيقة عن 

المساعدة التقنية في : دعم الكلية ويتضمن  -6. تساؤ�ت الطالب 

تنمية المقرر ، التدريب على ا�نتقال من التعليم الصفي إلى التعليم 

تقويم فاعلية التعليم : التقويم والتقدير ويتضمن  -7.ى الخط المباشر عل

البنك (التعليمية المرادة ) المخرجات ( والتعلم ، مراجعة النتائج 

  ) . 136 - 135: 2003بناء مجتمعات المعرفة ؛ . الدولي 

  :التعليم الجامعي ا�لكتروني عن بعد في العالم  .8

العديد من المجتمعات وبخاصة على مدى العقدين الماضيين عرفت 

مجتمعات المعرفة تنوعاً في تعليمھا العالي ، مواكبة للطلب ا�جتماعي 

المتنامي عليه ، ومستفيدة من حالة العولمة السائدة ومن تكنولوجيا 

المعلومات وا�تصا�ت، فبرزت العديد من المؤسسات التي تھتم 

 Virtualتراضية بالتعليم والتدريب عن بعد منھا الجامعات ا�ف

University   التي تھتم بإزالة حاجز المسافة المادية ، والوصول إلى

الطLب أينما كانوا وفي أي بلد باستعمال ا�نترنت أو خطوط ا�تصال 

مؤسسة  300ففي الو�يات المتحدة يوجد أكثر من . الساتلية 

 Onlineمتخصصة مكّرسة للتدريب عبر ا�تصال بالخط المباشر 

Training  . ا�فتراضية " مونتيري " وفي المكسيك توجد جامعة

شھادة ماجستير باستخدام ا�جتماعات  15تقدم برامج تمنح بموجبھا 

 50000وا�نترنت بحيث تصل إلى  Teleconferencingالھاتفية 

وفي ماليزيا توجد . مركزاً تعليميا في أنحاء المكسيك  1450طالب في 

وفي بلدان إفريقيا جنوب الصحراء توجد " . تون عبد الرزاق "جامعة 

جامعات افتراضية منھا الجامعة ا�فتراضية ا1فريقية والجامعة 

جامعة افتراضية تقدم  15وفي كوريا يوجد . ا�فتراضية الفرانكفونية 

برنامجاً لنيل شھادة البكالوريوس في الفنون يستفيد منھا زھاء  66

) .  35:  2003.ناء مجتمعات المعرفةب. البنك الدولي ( طالباً  14550

)  180( إلى وجود )  2005( وعموما ًيشير تقرير مجتمعات المعرفة 

م ويتوقع التقرير أن تتمكن ھذه 2001جامعة افتراضية في عام 

م من ضم عدد من الطLب أكثر من 2020الجامعات في عام 

. يونسكو ال(الجامعات التقليدية التي تقتضي حضوراً فعلياً في مدرج 

  ) .  94،  2005من مجتمع المعلومات إلى  مجتمعات المعرفة ، 

في ھذا المجال   المملكة المتحدةويمكن ا1شارة وباختصار إلى تجربة 

إذ تھيأت ظروف عدة  لقيام التعليم ا�لكتروني عن بعد في المملكة . 

لطة المتحدة  يأتي من بينھا تبني حزب العمال البريطاني منذ توليه الس

إذ تقوم ھذه . سياسة تخالف سياسة المحافظين  توني بليربقيادة 

السياسة على تقديم تعليم متكافئ مجاني وبخاصة الجامعي ، كما أن 

أولت اھتماماً متزايداً بتعليم تكنولوجيا المعلومات  بليرحكومة 

بليون  3.6م حوالي  1996ا�تصا�ت في المدارس إذ خصصت عام و

دو�ر لتعليم تكنولوجيا ا�تصا�ت والمعلومات في المدارس ، كما تم 

 ) National Grid for Learningبناء الشبكة القومية للتعليم 

NGFL)  والتي تعد من أھم السياسات التعليمية التي اتخذتھا الحكومة

بوابة المصادر التعليمية على ا�نترنت وتم إنشائھا وتعد ھذه الشبكة 

بواسطة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الھيئة البريطانية 

: لتكنولوجيا ا�تصا�ت والمعلومات وتشمل الشبكة القومية للتعليم 

المدارس والكليات والجامعات والمكتبات العامة كما تقوم بتوفير 
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 Life Longق مبدأ التعلم مدى الحياة  فرص التعليم للجميع لتحقي

Learning    ثة عناصر رئيسة ھيLوتقوم ھذه الشبكة على ث :  

  .بناء محتوى تعليمي جيد على شبكة ا�نترنت -1

إيجاد برنامج متطور لLتصال بين المدارس والمكتبات والكليات  -2

  .والجامعات وأماكن العمل والمنازل وأي أماكن أخرى 

لمعلمين وأمناء المكتبات على تكنولوجيا المعلومات تدريب ا -3

  . وا�تصا�ت

عموماً ، يقوم التعليم ا�لكتروني عن بعد بعامة في المملكة المتحدة في 

ا9ساس على التعليم ا�لكتروني المدرسي أي المدرسة ا�لكترونية 

وھي المدرسة التي يتعلم فيھا التلميذ توظيف تكنولوجيا المعلومات 

تصا�ت  ويقّوم استخداماته لھا عن طريق البريد ا�لكتروني وا�

ويوظف في ھذه المدارس العديد من الوسائط . وغرف المحادثة 

 Digitalالوسائط الرقمية مثل الكاميرات الرقمية : ا�لكترونية منھا

Cameras  ب بالقيام با9نشطة التعليمية والرياضيةLفي تسجيل الط

جھزة الفيديو الرقمية وإدخالھا في برامج الفنون استخدام أ. المختلفة 

استخدام السبورة الذكية في الدخول إلى شبكة ا�نترنت .ا1بداعية 

استخدام أجھزة الكمبيوتر . والمساعدة على تسجيل بيانات الطالب 

استخدام . المحمولة التي تساعد على نقل التكنولوجيا للفصل الدراسي 

 Schoolعن طريق الشبكات المدرسية  مؤتمرات الفيديو كونفرانس

Intranet  . بLم الطLنية إلكترونية 1عLاستخدام لوحات إع

إلى جانب إنشاء مكتبات . والمدرسين التفاصيل ا1دارية المھمة 

التي توفر أ�ف المراجع والمقا�ت  Living Libraryالمباشرة 

ملكة المتحدة ويوجد في الم) . 24-13:  2012منار محمد ، ( الرقمية 

العديد من الجامعات ا�فتراضية من بينھا الجامعة ا�فتراضية الدولية 

International Virtual University (U.K )  وھي جامعة

تعليمية قائمة في  المملكة المتحدة ومرخصة لتقديم كافة البرامج 

التعليمية بطريقة التعلم عن بعد ، ومسجلة في سجLت الحكومة 

ة كمؤسسة جامعية خاصة ومعتمدة بشكل كامل لكافة برامجھا البريطاني

التعليمية وشھائدھا التي تقدمھا على المستوى المحلي أم على المستوى 

  ) .(www.ivu.org.uk/arabicالعالمي  

  التعليم الجامعي ا�لكتروني عن بعد في الوطن العربي  .9

ديد من يواجه التعليم الجامعي في المجتمعات العربية بعامة الع

الطلب ا�جتماعي المتزايد ، : التحديات القديمة  والحديثة منھا 

المواءمة بين التعليم العالي وسوق العمل والبطالة ، البنية التحتية ، 

التوظيف التقني للوسائط الجديدة ، ھجرة العقول ، إلى جانب ما 

رصده البنك الدولي من تحديات مزمنة تواجه التعليم العالي في 

توسيع تغطية : تمعات النامية ومنھا المجتمعات العربية تشمل المج

التعليم العالي بطريقة مستدامة ، عدم تكافؤ الفرص المستمر، 

مشكLت الجودة والمLءمة ، بنى الحكم المقاومة للتغيير والممارسات 

:  2003بناء مجتمعات المعرفة ؛ . البنك الدولي (ا1دارية المتحجرة 

ففي . ما التحديات الحديثة فمن أبرزھا الفجوة الرقمية أ) .   67 – 46

الوقت الذي أحرزت فيه مجتمعات المعرفة الناشئة تقدماً ملفتاً للنظر 

في مجال التعليم ا�لكتروني العام  والجامعي بفضل الخطط 

وا�ستراتيجيات التي تبنتھا با�ستناد إلى ثورة تكنولوجيا المعلومات 

فرت عن بروز مؤسسات منافسة في سوق وا�تصا�ت والتي أس

التعليم العالي الحديثة ، قابله تأخر في ا1فادة من ھذه الثورة من قبل 

ومع أن بعض المجتمعات العربية قطعت شوطاً . المجتمعات العربية 

� بأس به على محاور تقانة المعلومات وا�تصا�ت وبخاصة في 

ھا وسجلت تطوراً في ا9داء البنى ا9ساسية التي واصلت ا�ستثمار في

 2008التقاني فاق التطور المرصود في العديد من مناطق العالم عام 

م  وكانت من ضمن الخمسين دولة ا9كثر جاھزية �ستثمار تقانة 

ا1مارات العربية التي : المعلومات وا�تصا�ت في العالم  وھي 

؛ إ�  50 ، الكويت 39، البحرين  37، قطر  28حازت على المرتبة 

  . أن وجود الفجوة الرقمية مازالت قائمة 

إذ يظھر دليل تقانات المعلومات وا�تصا�ت الذي أعده البنك الدولي 

با�ستناد إلى مؤشرات ترصد التطور في حيازة خطوط الھاتف 

والحواسيب وا�نترنت أنه وباستثناء الدول ا9ربعة التي أحرزت معد�ً 

، فإن باقي الدول )   10من  6( الذي تجاوز أعلى من المعدل العالمي 

دولة جاءت إما قريبة من  17العربية التي توافرت عنھا بيانات  وھي 

المتوسط العالمي كما ھو الحال في السعودية أو  اقل من ھذا المعدل 

لبنان ،ا9ردن ، : كما ھو الحال بباقي الدول العربية وھي على التوالي 

السودان ، سورية ، مصر ، الجزائر ،  تونس ، عمان ، المغرب ،

تقرير . برنامج ا9مم المتحدة ا1نمائي ( موريتانيا ، اليمن ، جبوتي   

  ) .  128:  2009المعرفة العربي ؛ 

وبشيء من التفصيل تظھر البيانات ا'تية حجم الفجوة الرقمية التي 

واسيب إذ يLحظ أن انتشار عدد الح. تشھدھا معظم المجتمعات العربية 

)  260( في معظم البلدان العربية يقل عن المتوسط العالمي المحدد بـ 

حاسوب لكل  ألف شخص ، باستثناء السعودية والكويت اللتين تجاوزتا 

  . ھذا المتوسط ، واقتراب كل من قطر والبحرين منه 

أما استخدام ا�نترنت فبالرغم من انتشاره في ا'ونة ا9خيرة إ� أن 

ستخدام لدى  أغلب الدول العربية ما زالت دون معدل معد�ت ا�
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من السكان ، باستثناء الدول % 21النسبة السائدة في العالم وھي 

البحرين ، الكويت ، قطر ، وا1مارات : الخليجية ا9ربعة وھي 

  . العربية المتحدة 

أما من حيث شبكة ا�تصا�ت التي يمكن من خLلھا النفاذ إلى خدمات 

في الدول العربية مازالت ذات مواصفات متدنية مقارنة  ا1نترنت

إذ يستطيع مستخدمو ا1نترنت في . ببعض المجتمعات المتقدمة 

الو�يات المتحدة ، كندا ، بريطانيا ، سنغافورة ، واليابان النفاذ إلى 

) المليار كيلو بتة في الثانية ( خدمات ا1نترنت بسرعات تصل إلى 

ظم الدول العربية شبكات تتراوح سرعات وبالمقابل تستخدم مع

برنامج ) . (كيلو بتة في الثانية  1024 – 128( ا�تصال بھا ما بين 

  ) . 131:  2009تقرير المعرفة العربي ؛ . ا9مم المتحدة ا1نمائي 

 60وبالنظر إلى نفاذ اللغة العربية إلى ا�نترنت فإنه يوجد حوالي  

تخدمون ا�نترنت ، ويمثل ھذا العدد ما مليون متكلم باللغة العربية يس

من مجموع مستخدمي ا�نترنت في العالم والبالغ عددھم % 4.1نسبته 

كما أن ھذا الرقم يمثل ما . مليون نسمة للغات العشر ا9ولى  1242.7

من مجموع المتكلمين باللغة العربية والبالغ عددھم % 16.8نسبته 

تقرير المعرفة العربي؛ . نمائي برنامج ا9مم المتحدة ا1(مليون  357

2009  :134 . (  

دون شك أن ھذه الفجوات الرقمية تؤثر سلباً على قيام مجتمعات 

المعرفة في المجتمعات العربية وتؤدي إلى تأخرھا في كافة مجا�ت 

الحياة ونظمھا ا�جتماعية بما في ذلك النظام التعليمي ، وعلى ھذا 

دام تقانات المعلومات وا�تصا�ت ا9ساس فإن ا�رتباط بين استخ

وبالرغم من كل ذلك . والتعليم الجامعي يتسم بالمحدودية والضعف 

إذ أسس أول . تأسست جامعات افتراضية في العديد من البلدان العربية 

مشروع للجامعات ا�فتراضية في سوريا في العقد الماضي ، كما 

ة القاھرة مع تأسست في تونس جامعة افتراضية ، وتتعاون جامع

منظمة اليونسكو بتأسيس كليات افتراضية ، وتتعاون جامعة عين 

شمس مع الجامعة ا�فتراضية المتوسطية في تقديم مجموعة من المواد 

وتعد أكاديمية ا9ردن ا�لكترونية نموذجاً . الدراسية عبر ا�نترنت 

تقرير . برنامج ا9مم المتحدة ا1نمائي (للجامعات ا�فتراضية الحديثة 

  ) . 144:  2009المعرفة العربي ، 

الجامعة : وبإيجاز أعرض إلى نموذجين للجامعات ا�فتراضية ھما 

  . ا�فتراضية السورية ، والجامعة السعودية ا�لكترونية 

  :الجامعة ا�فتراضية السورية -1.9

 The Syrian Virtual Universityالجامعة ا�فتراضية السورية 

  علمية تتمتعھي ھيئة عامة 

بالشخصية ا�عتبارية وا�ستقLل المالي وا1داري مقرھا دمشق 

وترتبط مباشرة بوزير التعليم العالي ، وھي تعد الجامعة الخامسة في 

م الصادر عن رئيس 2002لعام  25سوريا ،وقد استحدثت بمرسوم رقم 

وني تقوم رؤية الجامعة على أن تكون رائدة للتعليم ا�لكتر. الجمھورية 

وفي تأھيل الموارد البشرية ، وملبية �حتياجات سوق العمل الوطنية 

( م  2010بلغ عدد طLبھا في خريف . وا1قليمية في مجا�ت متنوعة 

مراكز المملكة  10مركزاً داخل سوريا ، و 18طالباً ولھا )  9000

تمنح الجامعة إجازات جامعية في ھندسة  نظم . العربية السعودية 

كما تمنح دبلوم التأھيل والتخصص . ات ، ا�قتصاد ، والحقوق المعلوم

كما تمنح شھادة الماجستير في برنامج إدارة الجودة . لمدة سنة دراسية 

  . ، إدارة التقانة وعلوم الويب ، وإدارة ا9عمال 

تتبع الجامعة أساليب التعليم التي تستند لوجود مادة علمية متاحة للطالب 

مية إضافة لوجود محاضرات متزامنة يتم فيھا على الشبكة العال

التواصل مباشرة بين الطالب وا9ستاذ ، كما يتم تسجيل المحاضرات 

كما يتم تكليف الطLب . كي يرجع إليھا الطالب في أي زمان وأي مكان 

بواجبات وتقديم مشاريع وإجراء ا�متحانات في المراكز المعتمدة 

. للجامعة في سوريا وخارجھا

https://www.svuonline.org/isis/documentation/general

Information.pdf  

  :الجامعة السعودية ا�لكترونية  -2.9

من   Saudi Electronic Universityالجامعة السعودية ا�لكترونية 

الجامعات التي تأسست حديثاً في المملكة العربية السعودية بناءاً على 

وھي مؤسسة جامعية ). م2010( ه 1432/ 10/9المرسوم الملكي 

حكومية تقدم التعليم العالي والتعليم مدى الحياة عن بعد وتوفر بيئة قائمة 

على تقنيات المعلومات وا�تصا�ت والتعلم ا�لكتروني والتعليم عن 

بعد ، وتمنح درجات علمية في برامج وتخصصات متوائمة مع 

. لتعليم مدى الحياة  احتياجات سوق العمل وملبية لمتطلبات التنمية وا

كلية العلوم ا1دارية والمالية ، وكلية : وتضم العديد من الكليات منھا 

الحوسبة والمعلوماتية ، وكلية العلوم الصحية ، وتمنح الجامعة شھادات 

البكالوريوس والدراسات العليا ماجستير في إدارة ا9عمال وأمن 

يم المستمر والتعليم مدى المعلومات ، إضافة إلى تقديم دورات في التعل

  الحياة  
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وھي توفر بيئة تعليمية متضمنة لمحاضرات مسجلة، محاضرات 

تفاعلية افتراضية ، ومادة تعليمية الكترونية كما توفر بيئة تقنية 

ولھا العديد من الفروع داخل المملكة . للعملية التعليمية 

(https://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx )  

في تقديري  -لعل من أكثر المأخذ التي تسجل على ھاتين الجامعتين  و

أنھما ما زالتا تمارسا ا9سلوب التقليدي في إجراء ا�متحانات  -

النھائية لطLبھا ؛ أي بمعنى أنھا � تطبق نظام ا�متحانات 

  .ا�لكترونية 

  واقع التعليم الجامعي ا�لكتروني في المجتمع الليبي  .10

جتمع الليبي عن السياق العام للمجتمعات العربية بعامة � يخرج الم

من حيث مجمل التحديات القديمة والحديثة التي تواجه التعليم الجامعي 

السابق بيانھا وبخاصة محدودية ا�ستفادة من ثورة تكنولوجيا 

وبحسب تقرير التنمية . ا�تصا�ت والمعلومات والفجوة الرقمية 

شخص  100لكل  2.3م الحواسيب في ليبيا البشرية فإن معدل استخدا

ً لكل  14، وعدد مستخدمي ا�نترنت  شخص ،  100شخصا

لكل  1.1وا�شتراك في الحزمة العريضة الثابتة لLنترنت بمعدل 

في الوقت أن المتوسط العالمي �ستخدام الحواسيب .  شخص  100

شخصاً ، وا�شتراك في الحزمة  30شخصاً ، وا�نترنت  14.1

ً    7.7ريضة الثابتة لLنترنتالع برنامج ا9مم المتحدة (شخصا

  ) .  201-199:  2013تقرير التنمية البشرية ؛ . ا1نمائي 

ومع ذلك فإن فرصاً كثيرة متاحة أمام المجتمع الليبي لسد تلك الفجوات 

 64أنه يعد من المجتمعات ذات التنمية البشرية المرتفعة : أذكر منھا 

 2013قرير التنمية البشرية ، . ج ا9مم المتحدة ا1نمائي برنام( عالمياً 

، ويعد من أوائل البلدان العربية التي أسس بھا التعليم )  157: 

انخفاض نسبة ا9مية بالمجتمع إلى . م 1956/ 1955الجامعي عام 

سنوات فما فوق ، كما أن أكثر من  10ممن ھم في سن %  11.52

سنة من الجنسين ، ارتفاع نسبة  30نصف السكان تقل أعمارھم عن 

ممن ھم في %  81.9ا�لتحاق بالتعليم العام والعالي من الجنسين إلى 

أضف على ذلك توافر ا1مكانات المادية ، وتوافر . سن الدراسة 

التشريعات الداعمة لتحسين جودة التعليم ومن بينھا إنشاء مركز ضمان 

( م  2006سنة   Qaalibyaوجودة واعتاد مؤسسات التعليم العالي  

كما وضعت سياسات وطنية ) .  847:  2009محمود جدور ، 

ومبادرات 1دخال تكنولوجيا ا�تصا�ت والمعلومات في النظام 

حاسوب لكل طفل " م ، من بينھا المشروع الوطني 2005التعليمي منذ 

في التعليم ا9ساسي بمواصفات متقدمة ، وتوفير معامل حاسوب " 

إلى جانب . مدرسة  4000حاسوباً لحوالي  30- 25كون من متكاملة تت

توقيع ا�تفاق بين وزارة التعليم والتربية ومنظمة ا9مم المتحدة للتربية 

على المساھمة في مشروع وطني لبناء " اليونسكو" والعلوم والثقافة 

القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات في قطاع المدرسين 

داخل   LANيشمل المشروع تأسيس شبكات محلية  والمدربين كما

كلية جامعية ، وتأسيس شبكة واسعة لربط الجامعات ومراكز  149

" تقرير عن حالة التنمية البشرية . الھيئة العامة للمعلومات . ( البحوث

  ) . 91-90:  2009، " في ليبيا 

عد ما يمكن إضافته ، أن ليبيا لھا تجربة في التعليم الجامعي عن ب

إذ تأسست الجامعة بقرار من رئاسة . ممثLً  في الجامعة المفتوحة 

م ، ولھا أكثر  1987عام " سابقاً " اللجنة الشعبية العامة " الوزراء 

مركزاً تعليمياً على مستوى ليبيا ، وتقدم برامج تعليمية 9حد  17من 

وھي عضواً . عشر تخصصاً وتمنح درجة البكالوريوس والليسانس 

تحاد الجامعات العربية وتمارس نشاطھا منذ ذلك التاريخ وحتى في ا

إ�ّ أنه وبحد علم ) . 31-15:  2003الجامعة المفتوحة ، ( ا'ن 

الباحث فإن ليبيا لم تخض حتى ا'ن بأية تجربة للتعليم ا�لكتروني 

عن بعد بجميع مراحل التعليم سواء على مستوى التعليم الحكومي أم 

ذه الحقيقة تقرير الزيارات ا�ستطLعية للجامعات ويؤكد ھ. الخاص 

إذ لم يتطرق ھذا . م 2013/  6/  27 -23الحكومية خLل الفترة من 

التقرير � من بعيد و� من قريب إلى ھذا النوع من التعليم ، كما لم 

يرد  في توصياته ومقترحاته التي ضمنھا لتطوير التعليم الجامعي أية 

المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد (�لكتروني إشارة إلى التعليم ا

تقرير الزيارات ا�ستطLعية . المؤسسات التعليمية والتدريبية 

وفي تقديري أن الجامعة ).  47 – 40:  2013للجامعات الحكومية ؛ 

المفتوحة مؤھلة بما يتوافر لديھا من بيئة تعليمية ، وخبرة طويلة في 

ن تأخذ زمام المبادرة لتأسيس جامعة التعليم الجامعي عن بعد ، 9

  .  الكترونية افتراضية 

  خ1صة واستنتاج   .11

العولمة وثورة تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت أفضت إلى  -1.11

  .بروز مجتمعات المعرفة

يعد التعليم الجامعي إحدى الدعامات الرئيسة لمجتمعات  -2.11

  .المعرفة واقتصاديات المعرفة

ر المترتبة على مجتمعات المعرفة بروز التعليم من ا'ثا -3.11

  .ا�لكتروني في جميع مراحله وبخاصة الجامعي
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من المتوقع في المدى البعيد ھيمنة التعليم الجامعي ا�لكتروني  -4.11

  .عن بعد على التعليم الجامعي التقليدي 

يواجه التعليم الجامعي ا�لكتروني عن بعد العديد من العوائق  -5.11

الوقت الحالي منھا ما ھو مرتبط بمعايير ا�عتماد وضمان الجودة  في

، ومنھا ما ھو مرتبط با9من ، ومنھا ما ھو مرتبط بالكلفة الباھظة 

  ..للبنية التقنية ، وأخرى ترتبط با�عتراف بالشھادات التي تمنحھا 

تشھد غالبية المجتمعات العربية حالة من الفجوة الرقمية،  -6.11

جاھزيتھا من حيث تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت ،  ومحدودية

ا9مر الذي يحول دون ولوجھا مجتمعات المعرفة  باستثناء أربعة 

  . مجتمعات ھي ا1مارات العربية ، قطر ، البحرين ، والكويت 

من ا'ثار المترتبة على الفجوة الرقمية في المجتمعات العربية  -7.11

. ة والجامعية بخاصة على حالتھا التقليدية بقاء النظم التعليمية بعام

باستثناء بعض الجامعات ا�فتراضية التي برزت مؤخراً وبشكل 

سوريا : منفصل عن أنواع التعليم ا9خرى ومراحله في كل من 

  .  وتونس وا9ردن والسعودية ومصر 

يوجد في الوقت الحالي العديد من التجارب الناجحة في التعليم  -8.11

وني بجميع مراحله التي يمكن ا�ستفادة منھا ، كما ھو الحال ا�لكتر

  .والصين , في المملكة المتحدة ، استراليا ، سنغافورة 

  ا�ستنتاج   .12

على المدى البعيد سيشھد التعليم ا�لكتروني بعامة والجامعي بخاصة 

تطوراً كبيراً في مجتمعات المعرفة الناشئة ، وتدريجياً ستحل 

اضية مكان المدرسة التقليدية ، والحرم الجامعي المدارس ا�فتر

ا�فتراضي مكان الحرم الجامعي التقليدي ، وبخاصة في العلوم ذات 

  .الطابع النظري 
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