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 : املقدمة

احلديثة واملتطورة يف ظل التحول الرقمي الكبري نظمة التعليمية التعليم اإللكرتوين من األ ديع

م، الذي أثر بشكل 2020مع بداية عام   Covid-19الذي ظهر نتيجة انتشار جائحة كورونا 

تعليم تقليدي عرب احلضور واالنتظام يف القاعات من يف العامل ل التعليم يوحت مبارش عىل

املادة العلمية  ويعرف بأن ه نظام تعليمي تفاعيل يقدم صفوف إفرتاضية إلكرتونية، إىل الدراسية

املعلومات، رب التواصل معهم يف نقل التقنيات احلديثة عباستعامل للطلبة عىل وجه اخلصوص 

 ربامجعرب ال يعتمد عىل بيئة إلكرتونية رقمية متكاملة تعرض املقررات الدراسية كافةكل هذا 

 سبل التوجيه واإلرشاد ريوفمما سهل يف ت، التعليمية املعدة مسبقا اإللكرتونيةواملنصات 

 التواصلية إدارة املصادر والعمليات، فضال  عن والتواصل مع االساتذة وتنظيم االختبارات

 يمها.يوتق

حياكي الواقع الذي نعيشه يف ظل ظروف تفيش يف أنه أن أمهية املوضوع تكمن        

، والذي خلق ردود أفعال رسيعة ومتباينة ابتداء  من صعوبة تطبيق Covid-19 كوروناجائحة

 عدم استعداد هذه املؤسسات وما بني ،هذا النظام من التعليم يف بعض املؤسسات التعليمية

هلذا التحول املفاجأ، ال من حيث تدريب الكوادر التعليمية أو إستعداد الطلبة لتقلبه والتفاعل 

بدون اي  عتامده رسميا  من قبل اجلهات الرسمية الستكامل السنة الدراسيةإ معه، ناهيك عن

 ،رقمنة نظامها التعليميحتضري مما سبب إرباك كبري لبعض املؤسسات التي ال تعتمد عىل 

فجاءت احلاجة امللحة اىل عقد جمموعة من الندوات االلكرتونية التي من املمكن ان تسهم يف 

، والتي استطاعت ان العامليةاملحلية واجلامعات رفد هذه املؤسسات بتجارب عملية ألهم 

تعليم من خالل تسليط الضوء عىل نظام ال تتجاوز االزمة بشكل رسيع والتكيف معها،

التقنية واخلربات  املادية كإعداد الكوادر االكاديمية واإلمكانات؛االلكرتوين واالليات املتبعة
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، وكيفية االستفادة منها عىل املتبعةوالربامج اإللكرتونية املنصات لتشغيل وهتيئة الالزمة 

 انسجاما  مع واقع التعليم يف اجلامعات العراقية.التجارب ألكثر  ارض الواقع،

 Scholar worldwideؤسسة بعد هذا التحول الرقمي الكبري وعرب املتابعات املستمرة ملو

(Schwlar) ندوات إلكرتونية تستهدف فيها سلسلة  للدراسات والبحوث، اىل أمهية عرض

دعوة اساتذة متخصصني من لتعليم االلكرتوين من مع االعاملية املحلية وجتارب اجلامعات 

وتم اختيار نامذج جلامعات عربية وخليجية ونامذج  تلف دول العامل،خم اجلامعات نفسها، ومن

لتعليم االلكرتوين اىل اجلأت كون ان هذه اجلامعات قد  جلامعات آسيوية )ماليزية( وتركية،

 أداة للتواصل بني الطلبة واالساتذة إلكامل املادة العلمية، كام ودفعت هذه اجلائحة اىلك

 مسبقا . امعتمد ااالعتامد عىل هذا النظام دون ان يكون خيار

 ة ندوات الكرتونيةلسلسل حصيلةلتعليم االلكرتوين، وهو ا معامعات اجلسلسة جتارب 

، وقد تطورت لتأسس فكرة هذه السلسلة حول التعليم االلكرتوين سابقة عقدهتا املؤسسة

التي عقدهتا مؤسسة  مع جامعات عدة، التي تتميز بوحدة املوضوع الكرتونيا وبالتعاون

Scholar Worldwide (Schwlar) م.2020حزيران  30 -أيار 13 مابني خالل فرتة 

 ((لتعليم االلكرتوينمع اكردستان العراق يف جتربة جامعة نوروز بدأت سلسلة الندوات بـ))

 اتلياآلاع تبإاجلامعة لالزمة و ةكيفية مواجهفيها  ، وقد أستعرضأ. هيوا زنكنهقدمها 

وإعطاء املادة العلمية وكيفية املتابعة  Moodelاستخدام منصة عرب ستمرار العملية التعليمية إل

توصلت هذه الدراسة قد االمتحانات، واالختبارات الرسيعة وواجراء  ،اجلامعة ةمع طلب

التي قامت أشكاله كافة واالستفادة من جتارب اجلامعات بلكرتوين برضورة  تطبيق التعليم اإل

والعمل  كافة، بتجربة التعليم االلكرتوين ونرش ثقافة التعليم اإللكرتوين لدى رشائح املجتمع

عىل حتسني البنية التحتية، وكذلك االهتامم بعمليات التدريب يف جماالت تصميم وتطوير 
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واعتامد مصادر املعلومات االلكرتونية  ،املحتوى اإللكرتوين لدى املتخصصني باملجال

 مصدر رئيس يف تطوير األبحاث العلمية لدى الباحثني وأعضاء هيئة التدريس.ك

د. قدمها ، ((التعليم االلكرتوين معجتربة جامعة عامن العربية ))يف حني تناول القسم الثاين 

من خالل اتباعها ملجموعة من  ،بني فيها كيفية مواجهة اجلامعة لالزمة الذي ،ظاهر القريش

عمل نرشة توعوية عن ب والتي بدأت قية منذ انتشار الفايروس يف الصني،اإلجراءات االستبا

الغاء البصمة فضال عن فريوس كورونا ونرشها عىل مجيع مواقع التواصل االجتامعي 

تعميم منع وسجل للموظفني، ختصيص للموظفني واالستعاضة عنها بالتوقيع من خالل 

يقاف بإوالوحدات االكاديمية واالدارية  ابالغ  الكلياتوفدين، االسفر جلميع الطلبة الو

 النشاطات القادمة، ومن ثم اتباع اإلجراءات التي رافقت االزمة واملتمثلة باالجراءت

املنصات عرب )االكاديمية واإلدارية واإلعالمية( ، واملتمثلة باعطاء حمارضات عن بعد 

ا عىل روابط هقائيا ورفعااللكرتونية التي اعتمدهتا اجلامعة، وتسجيل مجيع املحارضات تل

الطلبة  مع وتم انشاء العديد من التطبيقات للتواصل ،متاحة للطلبة للرجوع اليها يف اي وقت

 بشكل دائم.

التعليم االلكرتوين يف جامعات سلطنة عامن(( واخذت جتربة ))اما القسم الثالث فتناول  

 نة بنت درويش بنت احلاجد.ميمووقدم الندوة  كنموذج،سلطنةال يف جامعة السلطان قابوس

)من خالل وجود  2009اذ اشارت اىل اعتامد اجلامعة عىل نظام الكرتوين منذ عام  ،الزدجالية

املقررات و املنصة اخلاصة و دليل الطالب و كذلك عملية االمتحانات االلكرتونية( والذي 

ة تعزيز نظام التعليم بالتايل أشادت الدراسة اىل رضور، يعد مكمال  للنظام التعليمي التقليدي

 االلكرتوين والنظر اليه باعتباره رضورة.
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نظام التعليم )) بندوته املوسومةاما القسم الرابع فقد سلط د. نجيب عباس السامرائي الضوء 

، مشريا  اىل ان أمهية التعليم االلكرتوين تايت ((ماليزيا-االلكرتوين يف جامعة املدينة العاملية

والتوسع يف  ،هبا العامل )جائحة كورونا( واحلاجة املاسة لفهمه بسب الظروف التي مرت

ان  اة، مبينيتطبيقاته وهتيئة املستلزمات الرضورية إلنجاحه وعدم اإلخالل باملسرية التعليم

ابتداء من  2008نظام التعليم االلكرتوين يف جامعة املدينة العاملية كان متبعا  منذ انشائها عام 

 ونظام القاعات االفرتايض.لالساتذة د منصات خاصة وبوابة اكاديمية وجود بنة حتية ووجو

جتربة التعليم االلكرتوين يف كلية أمحد ))القسم اخلامس الذي تناول فيه د.امحد سعيد العبد أما 

لية االنتقال السلس اىل التعليم االلكرتوين من آاىل  ا، أشار فيه((قطر-بن حممد العسكرية 

الكلية منذ البداية يف تنفيذ  عامدةق و الرؤيا الواضحة التي حددهتا خالل التخطيط املسب

ضافة إىل رد الفعل الرسيع و املدروس إمرشوع تطوير تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بالكلية، 

من قبل عامدة الشؤون األكاديمية، والتعاون والتنسيق املثمر والفعال ما بني الوحدات 

ىل تنفيذ الربامج التعليمية كام مقرر هلا دون مشاكل و بانسيابية الفرعية يف الكلية مما أدى إ

 عالية.

 عرب ندونه املوسومة ))جتربةزجليك ولكر اإيف حني تناول القسم السادس و الذي قدمه د. 

أشار اىل أنموذجا(( الذي  دمرييل سليامن جامعة-الرتكية اجلامعات يف االلكرتوين التعليم

ل الرتكية للتعليم االلكرتوين مشريا  اىل صعوبة تقبله بالبداية لعدم يجتربة جامعة سليامن دمري

بالتايل ك ديمي والطلبة ملثل هذا النظاماعدم تقبل الكادر االكب ، متمثالوجود بنية حتتية جيدة

من ثم تم اتباع ، كانت عملية االنتقال واستخدام نظام التعليم االلكرتوين ليس باالمر السهل

 عليم من اجل استكامل السنة الدراسية.الية بسيطة للت
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 م.اما القسم السابع فقد سلط الضوء عىل التجربة اللبنانية لنظام التعليم االلكرتوين من قبل أ.

 لالدارة احلديثة اجلامعة يف االلكرتوين بندوهتا املوسومة: ))التعليم أبو نجم محد انتصار

مشرية اىل رضورة االستمرار بالتعليم االلكرتوين اسوة بالتعليم التقليدي  لبنان(( -والعلوم

ليات الالزمة اآلبعد ان اعتمدت اجلامعات اللبنانية عىل النظام وتم وضع  ،بعد االزمة ايضا  

التباعه وأداء الصفوف الدراسية االلكرتونية وكذلك اتباع منصات خاصة بالتعليم واتباع 

 ت داعمة للتعليم.ءات خاصة وسياسااجرإ

جدا  من خالل ما قدمه د. رامي  هامةاما القسم الثامن واألخري، والذي ركز عىل أمور 

 احلديث: اجلامعة العامل يف اإللكرتوين التعليم يف ندوته املوسومة: ))تداعيات احلديثي

ع من  شريا  اىل أنواع األنظمة التعليمة و التي خلقت نوم أنموذجا(( املفتوحة الربيطانية

 وهو ما دعا اىل ،والتعليم املدمج تزامناملكالتعليم االلكرتوين املتزامن وغري  ،التداخالت

 Online Learning كام أوضح احلديثي الفرق بني ،تباعه يف العراق كونه يدمج بني النوعنيإ

,  Distance Learning  & e-Learning  توح وغريها من األنظمة مع االخذ بنظام التعليم املف

مع أمهية املرونة يف العملية  ،نموذجكاجلامعة الربيطانية املفتوحة مستشهدا بيف اململكة املتحدة 

لدهيا رؤية واهداف وتعمل باستمرار ، وسنة 50عمرها يصل  ا جامعة قديمةكوهن ،التعليمية

حياة إيصال التعليم الذي يغري حمددة عرب  ىسرتاتيجية دقيقة جدا  متمثلة برؤإ طوفق خط

جيابية وعدم االنغالق ورضورة عرب بث رسائل إ الطالب ويلبي احتياجاته ويطور املجتمع

 التواصل.

 

 م.م. دلني رسدار زهدي النوري

 املحررة

 2020 -أغسطس



 

 

 
  العراق كوردستان في نوروز جامعة تجربة

 اإللكتروني التعليم مع
 

 

 م. هيوا جميد زنگنة

 العراق كوردستان/ إقليم  دهوك – نوروز جامعة
   مدخل:مدخل:

العملية التعليمية وحتوهلا من طور التعليم اإللكرتوين هو وسيلة من الوسائل التي تدعم 

التلقني إىل طور اإلبداع والتفاعل وتنمية املهارات، وجيمع كل األشكال اإللكرتونية للتعليم 

والتعلم، حيث تستخدم أحدث الطرق يف جماالت التعليم والنرش والرتفيه باعتامد احلواسيب 

يف جمال التقنية إىل ظهور أنامط  الرسيعةولقد أدت النقالت  ،طها التخزينية وشبكاهتاووسائ

جديدة للتعلم والتعليم، مما زاد يف ترسيخ مفهوم التعليم الفردي أو الذايت؛ حيث يتابع املتعلم 

ويعترب  ،ا لديه  من خربات ومهارات سابقةتعل مه حسب طاقته وقدرته ورسعة تعلمه ووفقا مل

ى بالتعلم عن بعد عامة، والتعليم املعتمد التعليم اإللكرتوين أحد هذه  األنامط املتطورة ملا يسم

لشبكات يف عىل احلاسوب خاصة، حيث يعتمد التعليم اإللكرتوين أساسا عىل احلاسوب وا

ب والتعلم باحلاسوب وغرف يوتضم تطبيقاته التعلم عرب الو ،نقل املعارف واملهارات

اإلنرتنت واألرشطة  ويتم تقديم حمتوى الدروس عرب ،ضية والتعاون الرقميالتدريس االفرتا

 السمعية والفيديو واألقراص املدجمة.

 ::االلكرتوينااللكرتوينجتربة جامعة نوروز مع التعليم جتربة جامعة نوروز مع التعليم 

جتربة جامعتنا مع التعليم اإللكرتوين يف ظل جائحة كورورنا وبعد ان قامت وزارة التعليم 

بعمل العايل والبحث العلمي باصدار تعليامت حول بدء اجلامعات بالتعليم اإللكرتوين قمنا 

 (nawroz.edu.krd)عىل موقع اجلامعة الرسمي وهو  (moodle)منصة متاثل منصة املوودل 

والذي يدخل اليه التدريسيني والطلبة عن طريق إيميل اجلامعة وكلمة مرور وكانت هذه هي 

حيث بدأت اجلامعة بتشكيل جلنة مرشفة من قبل رئاسة اجلامعة برئاسة السيد  ،اخلطوة األوىل
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رئيس اجلامعة للشؤون العلمية ووحدة تكنولوجيا املعلومات وعمداء الكليات مساعد 

وكانت البداية بالتحضري ومجع املعلومات مثل اسامء التدريسيني  ،ورؤساء األقسام العلمية

واملادة التي يدرسها وكود املادة والقسم واملرحلة واملادة نظرية او عملية وكل التفاصيل حيث 

جيا املعلومات بعمل املنصة عىل موقع اجلامعة باالعتامد عىل هذه قامت وحدة تكنولو

كذلك بدأنا يف عمل ايميل خاص لكل طالب والتأكيد بأن حساب التدريسيني  ،املعلومات

وبالنسبة للطلبة كان لكل طالب رقم وكلمة  ،فعال وعمل كلامت مرور هلم للدخول للمنصة

ىل رابط معني يف موقع اجلامعة ألجل الوصول مرور تستخدم من قبل الطلبة ألجل الدخول ا

يف البداية وإضافة  ((stاىل نتائج االمتحانات فقمنا بتحويرهذا الرقم بإضافة 

nawroz.edu.krd@) ) يف هناية الرقم ليكون إيميل للطالب خاص للدخول للمنصة

ىل أنفسنا يف النهاية وبذلك سهلنا ع( (nzuوكذلك قمنا بتحوير كلمة املرور وذلك بإضافة 

عملية عمل إيميالت لكل طالب يف اجلامعة وتعميمها عليهم وقمنا بعرض ذلك عىل موقع 

اجلامعة وفيسبوك اجلامعة لكي يفهم الطلبة، أما اخلطوة التي تلتها هي بدء العمل عىل املنصة 

 اإللكرتونية وإرشاد التدريسيني والطلبة حول كيفية استخدامها بكل تفاصيلها ويف احلقيقة

عملنا منصة ممتازة فيها يدخل كل تدرييس عىل مواده الدراسية فقط وذلك ملراعاة  اخلصوصية 

حيث ال يطلع اي تدرييس عىل مواد اخرى ويستطيع رفع حمارضاته اىل املنصة وكذلك عمل 

وغريها من   (assignments)وكذلك إعالن الدرجات وعمل  (quiz) امتحانات يومية

حول ، كافة لعلمية وقمنا بعمل فيديوهات لرشح تفاصيل التدريسينيالكثري من الفعاليات ا

وكذلك قمنا بعمل فيديوهات للطلبة إلرشادهم حول كيفية أستخدام  كيفية أستخدامها

املنصة لتحميل املحارضات والتواصل مع التدريسيني من خالهلا وقمنا بعرض هذه 

 ام ييل بعض الصور التي توضح عمليةالفيديوهات عىل موقع اجلامعة لكي يطلعوا عليها. وفي

 التهيئة التي قامت هبا اجلامعة:
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 مجع البيانات واملعلومات عن املواد الدراسية والكادر التدرييس( 1الصورة رقم )

 

 
 

 هتيئة الربيد االلكرتوين )االيميل( للطلبة (2الصورة رقم )

 
 آلية توزيع الربيد االلكرتوين )االيميل( وكلمة املرور عىل الطلبة (3الصورة رقم )
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 أمهية املوضوعأمهية املوضوع
تتجىل أمهية املوضوع حول الكثري من الفوائد التي يقدمها التعليم اإللكرتوين والتي 

 عىل التواصل املبارش بني الطالب ستجعله حيل حمل طرق التعليم التقليدية ومنها القدرة

والتدرييس، وبشكل حي  دون احلاجة إىل التواجد يف القاعة الدراسية، وذلك باستخدام 

 ، وسائل االتصال والتواصل اإللكرتوني ة، مثل: برامج املحادثة التي تتيح االتصال املرئي 

ل عملية النقاش بينهم، وقدرة التدرييس  واملسموع او املنصة التي تكلمنا عنها مسبقا؛ مم ا يسه 

إجراء مسح  رسيع  ملعرفة مدى جتاوب الطلبة مع املادة التعليمية، ومدى قدرهتم عىل عىل 

استيعاب وفهم املحارضة، كام يمكنه عمل استبيان  ملعرفة مدى جتاوب الطالب معه ومدى 

قدرة التدرييس عىل استخدام أكثر من و تواصل معه لفهم املادة بشكل  جيدقدرهتم عىل ال

عليمية للطالب، مثل: استخدام بعض التطبيقات املوجودة عىل وسيلة  توضيحية ، وت

اإلنرتنت، أو اصطحاب الطلبة يف جولة إىل أحد املواقع ورشح املادة التعليمية من خالله 

كذلك قدرة التدرييس  ،يوضح املعلومات الواردة يف الدرسبشكل  مبارش، و عرض فيديو 

لتواصل فيام بينها بالصوت والصورة لعمل عىل تقسيم الطالب إىل جمموعات  صغرية يسهل ا

 إحدى التجارب مثال ، أو ملناقشة إحدى قضايا املحارضة املطروحة.

 

 :املحاور الرئيسيةاملحاور الرئيسية

 --تتمثل املحاور الرئيسية اىل حمورين اساسيني ومها:تتمثل املحاور الرئيسية اىل حمورين اساسيني ومها:

   --املحور االول )منصة املوودل(:املحور االول )منصة املوودل(: ..11

منها الپورپوينت  عدة ن بتسجيل املحارضات عن طريق برامجويقام التدريس

powerpoint وتسجيل صوت التدرييس عليها ومنهاonline screen recorder  وكذلك

وكانت اآللية كام موضحة يف  ،وقاموا برفعها عىل منصة املوودل active presenterبرنامج 

 :اآلتيةالصور 
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 ( صفحة الدخول اىل املنصة4الصورة رقم )
 

 
 

 
 

 التدرييس يف املنصةصفحة ( 5الصورة رقم )
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 ( صفحة احدى املواد الدراسية للتدرييس يف املنصة6الصورة رقم )

 

 
 

 ( اختيار عمل تعديل للمحارضات والفعاليات7الصورة رقم )
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 ( اختيار عمل فعالية من العديد من الفعاليات8الصورة رقم )

 

 
 وانواعها ( تكملة لتوضيح الفعاليات وكذلك رفع امللفات9الصورة رقم )
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 ( قائمة فيها الوصول للطلبة ودرجاهتم ومواد التدرييس10الصورة رقم )

 
 قائمة باسامء الطلبة وبريدهم االلكرتوين واوقات اطالعه عىل املادة( 11الصورة رقم )

 
 كيفية ارسال رسالة اىل مجيع الطلبة يف آن واحد (12الصورة رقم )
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 ( درجات الطلبة13الصورة رقم )

 
 مثال الحدى املحارضات املسجلة بصوت التدرييس يف املنصة (14لصورة رقم )ا
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( مثال الحدى املحارضات املسجلة بصوت التدرييس و املوضوعة يف 15الصورة رقم )

 اليوتيوب وموجود رابطها يف املنصة

 

   ر الثاين )حمارضات االون الين (:املحو.2

 zoomقمنا بعمل جداول حمارضات األون الين والذي اعتمدنا فيه عىل برنامج الزووم 

وقمنا بتعميم اجلداول عىل التدريسيني والطلبة وبدء الطلبة اخذ حمارضات االون الين ألجل 

توضيح املحارضات املرفوعة عىل منصة املوودل للطلبة أكثر مناقشة الطلبة واإلجابة عىل 

وهنا كان التدرييس كل عرشة دقائق يأخذ دقيقة لكي يسأل  ،ة وتساؤالهتماستفسارات الطلب

الطلبة بشكل عشوائي لكي يتأكد من ان الطلبة يستمعون للمحارضة وهبذا الشكل يكون 

الطالب معرض ان يتم سؤاله يف اي حلظة وهبذا الشكل حضوره يكون به فائدة وقمنا بعمل 

لية منصة املوودل عىل موقع اجلامعة. وكانت اآل تسجيل هذه املحارضات كذلك ورفعها اىل

 كام موضحة يف الصور التالية:
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 (  مثال الحدى جداول حمارضات االون الين16الصورة رقم )

 
 
 

 
 
 

 
 

مثال الحدى حمارضات االون الين باستخدام برنامج الزووم  (17الصورة رقم )

zoom 
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 الطلبة الحدى املحارضات( مثال عن تسجيل حضور 18الصورة رقم )
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 ::امللخصامللخص
الغرض هو امتام السنة الدراسية  ،من اجلدير بالذكر بانه كانت العملية ناجحة ومفيدة        

اكثر من مخسامئة طالب ملعرفة  فيه وشاركالجل مصلحة الطلبة وقمنا بعمل استبيان للطلبة 

االجهزة التي يستخدمها الطلبة للدراسة اإللكرتونية هل هي حاسبات ام البتوبات ام اجهزة 

وعن خطوط االنرتنت التي لدهيم وغريها من األسئلة وقد استعرضنا عدد  ،موبايل ذكية

دد طلبتنا كورس او مادة وكان ع ٣٨٠الكورسات التي تم رفعها عىل منصة املوودل وهم 

طالب وعندماقمنا بعمل احصائية لعدد الطلبة املتفاعلني مع التجربة كان عددهم  ٣٦٠٠

 ترغيب يف الطلبة الحتاد كبري دور هنا وكان الكيل العدد من ٪٧٨طالب اي بنسبة ٢٨٠٠

، حقيقة ان اجلامعة واجهت صعوبات مجة يف بداية اجلائحة لاللتحاق بالتجربة الطلبة ودفع

الكادر نذلل العقبات حيث كانت استجابة أن  منلكن بمساعدة اجلامعة والكادر متكنا 

د عىل التعليم واصبحنا نمتلك بنية حتتية تؤهل اجلامعة ان تعتم االتدرييس للتجربة جيدة جد

 .االلكرتوين مستقبال

 يات التي قمنا هبا: بعض االحصائوفيام ييل
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 ( االحصائيات التي تم عملها19الصورة رقم )
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 :التوصياتالتوصيات

وصوره أسوة بالدول  ،كافة أشكالهبوعليه فإننا نويص بتطبيق التعليم االلكرتوين    

وكذلك نويص باالستفادة من جتارب االخرين من اجلامعات التي  ،املتقدمة يف هذا املجال

لدى  ىف نرش ثقافة التعليم االلكرتوين قامت بتجربة التعليم االلكرتوين وكذلك التوسع

 رشائح املجتمع والعمل عىل حتسني البنية التحتية التكنولوجية إلتاحة ونرش املحتوى

االلكرتونى وتطبيقاته االلكرتونى بام يتناسب مع االجتاهات العاملية ىف توظيف التعليم 

وكذلك االهتامم بعمليات التدريب ىف جماالت  ،من مكونات منظومة التعليم كمكون أسايس

تصميم وتطوير املحتوى االلكرتونى لدى املتخصصني باملجال واعتامد مصادر املعلومات 

 .دى الباحثني وأعضاء هيئة التدريسااللكرتونية كمصدر رئيس ىف تطوير األبحاث العلمية ل

يع العاملني فيها متمثلة ويف اخلتام نتقدم بجزيل الشكر والتقدير ملؤسسة سكوالر ومج

دلني النوري إلدارة جلسة الندوة التي تم  لالستاذةبالدكتور مراد العبداهلل وشكر خاص 

 عرض التجربة فيها.

 

 واهلل ويل التوفيق

 



 

 

 
 يلكترونتجربة جامعة عمان العربية مع التعليم اإل

 
 

 د. ظاهر القريش 

 االردن -مساعد رئيس جامعة عامن العربية

   مدخل:مدخل:
عة عامن العربية وكانت حتت مسمى جام 1999تأسست جامعة عامن العربية عام 

ا  جامعة خاصة حتتوي حاليوهي نذاك اجلامعة األوىل يف جماهلا، آكانت إذ  ،العلياللدراسات 

منذ أن بدأ فريوس كورونا يف مدينة ووهان يف الصني هناية ، نسانيةإعىل تسع كليات علمية و

ختذت العديد من إ ، إذعربية نظرياهتا من اجلامعاتستبقت جامعة عامن الأ ،2019عام 

ما اإلجراءات رونا ألرايض اململكة، ومن هذه ة قبل وصول فريوس كوستباقياإلاإلجراءات 

 :أيتي

 ملكة(مستباقية: ) قبل وصول فريوس كورونا للاإلاإلجراءات أوال : 

 :، وهيالتي رافقت وما زالت ألزمة كورونااإلجراءات ثانيا : 

 .كاديميةاألاإلجراءات .1

 .داريةاإلاإلجراءات .2

 .اإلعالميةاإلجراءات .3

 ::االستباقية: ) قبل وصول فريوس كورونا للملكة(االستباقية: ) قبل وصول فريوس كورونا للملكة(اإلجراءات اإلجراءات أوالً: أوالً: 

 عمل نرشة توعوية عن فريوس كورونا ونرشها عىل مجيع مواقع التواصل االجتامعي..1

ت واصل االجتامعي ومرافق اجلامعة واحلافالتنرش منشورات توعوية عىل وسائل الالقيام ب.2

 . هاالتي تقل الطلبة والعاملني في

وتم نرشه عىل مجيع مواقع  (؟كورونا ما هو فريوس)قام الفريق بعمل فيديو بعنوان .3

 التواصل االجتامعي.
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و أعن وقف املشاركات يف املؤمترات  عضاء اهليئة التدريسيةإالتعميم عىل طلبة و تم.4

 النشاطات التي تقام خارج اململكة.

حتفاالت ومناسبات وفعاليات إشكاهلا من أماكن التجمعات بأبتعاد عن رضورة اإل.5

 وغريها.

 ستعاضة عنها بالتوقيع من خالل سجل للموظفني.لغاء البصمة للموظفني  واإلإتم .6

 تعميم  منع السفر جلميع الطلبة الوفدين..7

يقاف النشاطات برضورة إدارية كاديمية واإلالعامدات والوحدات األوبالغ  الكليات إ.8

 القادمة.

والفنيني من خمتلف  دارينيعضاء هيئة التدريس والطلبة واإلقد دورات تدريبة ألع.9

 .اإللكرتويندارية لتدريبهم عىل عملية التعليم املستويات اإل

حتديد أرقام هواتف خلوية لكل كلية من كليات اجلامعة كخطوط ساخنة ملساعة الطلبة .10

 .اإللكرتوينوالرشح  هلم عن كيفية التعليم 

رسة أرسالة اىل  فيهجه انتاج فيديو لرئيس اجلامعة االستاذ الدكتور ماهر سليم والتي يو.11

 اجلامعة وتوعيتهم من خطر فايروس كورونا.

 .اإللكرتوينعقد العديد من الدورات اخلاصة بالتعليم .12

 تم تشكيل جلنة دائمة الدارة املخاطر..13

 .هاجلامعة ورفع نسبة جاهزيت وين يفدعم وتفعيل مركز التعليم االلكرت.14

 .عمل اعالنات باخلطوط الساخنة ملساعدة الطلبة.15

  .لمركز الطبي يف اجلامعةتابعة لعمل اعالن خط ساخن للحاالت الطارئة .16

( ساعة يف مجيع مواقع التواصل 24متابعة مجيع استفسارات الطلبة عىل مدار ).17

  .االجتامعي

دارية مثل القبول والتسجيل والدائرة املالية لدوائر اإلرصف خطوط هاتف خلوي ل.18

 وغريها.
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 :التي رافقت أزمة كورونااإلجراءات ثانيا : 

 األكاديميةاإلجراءات . 1

.اعطاء حمارضات عن بعد وذلك من خالل املنصات االلكرتونية التي اعتمدهتا اجلامعة، 1

ي أابط متاح للطلبة للرجوع اليها يف را عىل هويتم تسجيل مجيع املحارضات تلقائيا ويتم رفع

الطلبة بشكل  مع عديد من التطبيقات للتواصللوتم انشاء جمموعات واتس اب وا ،وقت

 دائم.

 عدد املحارضات الشهر
عدد الطلبة 

 احلضور

جمموع الدقائق 

 للقاءات الشهرية
 

3 2،750 55،388 1،469،492 16/3/2020 

4 5،274 161.24 3.440.444  

5 2.140 40.664 1.342.75 
لغاية 

15/5/2020 

 % . 93-80نسبة احلضور تراوحت بني 

 15/6/2020( رسالة ماجستري لغاية تاريخ 51مناقشة رسائل املاجستري: تم مناقشة )

 . تقييم الطلبة ) االمتحانات( املشاريع البحثية والنشاطات الطالبية واالمتحانات.3

والكليات واالقسام واللجان املختلفة بوقتها وبنسبة حضور  . تم عقد مجيع جمالس العمداء4

 عالية.

 . املؤمترات يف اجلامعة.5

 :االداريةاإلجراءات . 2

بمامرسة نشاطاهتم  ةية واملراكز والديوان والسكرتاريدارية واملاليقوم مجيع موظفي الدوائر اإل

 لفة.عىل أمل وجه من بيوهتم من خالل التطبيقات االلكرتونية املخت

 :. التغطية االعالمية3

 اوال: الفيسبوك

 شخص 299.133 بالصفحة املعجبني عدد•

 . شخص 673.700 لـ 27/3/2020 – 21/3/2020 بني ما فرتة خالل املتابعني عدد•
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 79.400 اىل وصلت واالخبار واالستفسارات واالعالنات للنرشات الفعيل التفاعل عدد•

 شخص

 .شخص 262 اىل ايام 7 اخر خالل الرسمية بالصفحة املعجبني عدد وصول•

 شخص. 109.500وصول اعالن اجتامع جملس العمداء عن بعد اىل •

 عدد ووصول شخص، 176.600 لـ بعد عن ماجستري رسالة مناقشة فيديو وصول•

 .شخص 5.566 اىل بالفيديو املعجبني

 311.500 اىل بعد عن التعليم عملية سري يتفقد "العربية عامن" رئيس فيديو وصول•

 .شخص

وضوع الراهنة بالتعاون مع كلية العلوم الرتبوية والنفسية هل يف امللأل نصائح اعالن وصول•

 شخص. 91.500اىل 

 شخص 4.134 باالعالن املعجبني وعدد شخص 85.200 اىل اهلاشتاق عالهأ وصول•

 وعدد شخص، 68.400 اىل جانبواأل العرب للطلبة الساخن اخلط عالنأ وصول•

 .شخص 2.329 اىل االعجاب

 شخص. 66.200بالبيت دروس عن بعد اىل  خليك وصول•

 17.800 اىل االلكرتوين التعليم ملوقع املرور بكلامت خاص الساخن اخلط اعالن وصول•

 .شخص

 .شخص 158.200 اىل تعليمية فيديوهات اعالن وصول•

 . الفيسبوك عىل للجامعة الرسمية الصفحة عرب بوست 215 يقارب ما نرش تم•

ت الواردة عىل صفحة الفيسبوك سئلة واالستفساراابة عىل األجباإل الدائرة قامت•

 .ل الفرتة املاضية اىل وقتنا هذااجابة خال "500"نستغرام والتي تقدر حوايل واإل

 .شخص 3.800 اىل للجامعة الرسمية بالصفحة املعجبني عدد ارتفاع•

 .شخص 800 اىل اسبوع اخر خالل الزائرين عدد وصول•

 الواحد. Storyشخص لل  400بمعدل  Story للـ املتابعني عدد وصول•

 aaunew.netثانيا : صحيفة اجلامعة االلكرتونية : 

 .  احلايل للوقت الفرتة هذه خالل خرب 500 بمعدل دولية حملية اخبار ونرش رصد تم•
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 التوصيات

 من التعليم التقليدي اىل التعليم االلكرتوين. تغيري سياسات التعليم.1

االهتامم يف البنية التحتية التكنولوجية التي تساهم يف عملية التعليم االلكرتوين يف .2

 اجلامعات.

 رفع املستوى واملعرفة التكنولوجية يف اجلامعات جلميع العاملني..3

 مية واالدارية يف اجلامعات.اجياد أنظمة خاصة للمراسالت وعقد االجتامعات االكادي.4

 االستفادة من اجلامعات املرموقة يف جماالت التعليم االلكرتوين..5

 اجياد منصات تعليمية الكرتونية خاصة يف كل جامعة..6



 

 

 
 تجربة التعليم االلكتروني في جامعة السلطان قابوس 

 بسلطنة عمان
 

 د. ميمونة بنت درويش الزدجالية 

 عامن سلطنة -قابوس السلطان جامعة

   مدخل:مدخل:
العلمي والتكنولوجي وتقنية  يتميز هذا العرص بالتغريات الرسيعة النامجة عن التقدم

املعلومات، لذا أصبح من الرضوري عىل النظام الرتبوي مواكبة هذه التغريات ملواجهة 

املشكالت التي قد تنجم عنها مثل كثرة املعلومات وزيادة عدد املتعلمني ونقص املعلمني 

م والتعلم، وبعد املسافات. وقد أدت هذه التغريات إىل ظهور أنامط وطرائق عديدة للتعلي

خاصة مع ظهور الثورة التكنولوجية يف تقنية املعلومات، والتي جعلت من العامل قرية صغرية 

مما أدى إىل زيادة احلاجة إىل تبادل اخلربات مع اآلخرين، وحاجة املتعلم لبيئات غنية متعددة 

اجلديدة يف املصادر للبحث والتطوير الذايت، فظهر الكثري من األساليب والطرائق والوسائل 

التعليم والتعلم، ومن ذلك ظهورالتعلم اإللكرتوين، والذي يعرف بأنه طريقة للتعلم 

باستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسوب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت 

وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكرتونية، وكذلك بوابات اإلنرتنت سواء كان 

درايس، أي استخدام التقنية بجميع أنواعها يف إيصال املعلومة عن بعد أو يف الفصل ال

 (2005للمتعلم بأقرص وقت وأقل جهد وأكرب فائدة )املوسى واملبارك، 

توجهت جامعة السطان قابوس نحو التعليم االلكرتوين بعد قرار تعليق الدراسة 

ائحة العاملية كورونا املبارشة يف مؤسسات التعليم بالسلطنة كخطوة احرتازية للتعامل مع اجل

وبعد صدور القرار باستئناف الدراسة للفصل  2020إبريل  12مارس حتى  12يف الفرتة من 

، ولكن مل يكن بنفس الطريقة السابقة قبل 2020ابريل  12الدرايس الثاين اعتبارا من تاريخ 

طريقة  التعليق وهو حضور الطلبة لقاعات الدراسة مع اساتذهتم ولكن تم ذلك بإستخدام

التعليم اإللكرتوين للحاالت الطارئة الذي ال يتطلب حضورا مبارشا من قبل املحارض 
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احد، وانام يقوم عضو هيئة التدريس برفع املحارضات بصيغ عروض تقدمية والطالب يف آن و

أو ملفات مكتوبة أو سمعية أو برصية بحسب طبيعة املادة، ويتم مناقشتها يف  "البوربوينت"

   Moodleو  Google classroomدشة، ويمكن ذلك عن طريق تطبيقات مثل: غرفة الدر

 وغريها من الطرق املتاحة. 

ولضامن سري عملية التدريس باستخدام طريقة التعليم اإللكرتوين للحاالت الطارئة 

واإلرشاف عليه اصدر قرار بتكوين جلنة عامة عىل مستوى اجلامعة  برئاسة رئيس اجلامعة 

اف عىل سري التعليم اإللكرتوين يف كليات اجلامعة املختلفة، وملتابعة سري اخلطة تتوىل اإلرش

البديلة داخل الكليات تم تشكيل جلان عىل مستوى الكليات وتفرع منها عدة جلان عىل 

مستوى األقسام داخل الكليات، وفرق للدعم الفني والتقني لتقديم الدعم الفني والتقني 

طلبة وذلك من خالل تقديم ورش لتدريب أعضاء هيئة التدريس ألعضاء هيئة التدريس وال

 عىل مهارات إاستخدام املنصات التعليمية اإللكرتونية. وأخرى للطلبة.
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 :أمهية املوضوع

لكرتوين عليم اإلتستمد هذه الورقة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تتناولة واملتعلق بالت

تساهم يف حل الكثري من املشكالت  ،مية التعلميةبوصفه تقنية حديثة يف العملية التعلي

الرتبوية مثل االنفجار املعريف وثورة املعلومات ومشكلة عدم مراعاة الفروق الفردية بني 

املتعلمني وازدحام القاعات الدراسية بالطلبة ونقص عدد املعلمني املؤهلني واملدربني.؛ فهي 

عليم وبصورة مبارشة التعليم العايل خاصة يف تعالج موضوع من أهم املواضيع التي تواجه الت

(. من خالل استعراض أهم 19ظل ظروف التباعد املجتمعي بسبب جائحة كورونا ) كوفيد 

جوانب جتربة كلية الرتبية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عامن يف توظيف التعليم 

  االلكرتوين واستخدامات تكنولوجيا االنرتنت وتطبيقاهتا يف التعليم.

وتتناول هذه الورقة عرضا موجزا ألهم اإلجراءات التنفيذية لتفعيل خطة التعليم اإللكرتوين 

الطارئة بجامعة السطان قابوس ملواكبة مستجدات التعليم، وفقا ملثل هذه الظروف الناشئة 

 (.19 –عن اإلجراءات االحرتازية املتخذة يف السلطنة نتيجة جلائحة كورونا )كوفيد

 

 الرئيسيةاملحاور 

 تتمثل املحاور الرئيسية يف املحاور اآلتية:

 نظام التعلم اإللكرتوين بجامعة السلطان قابوس املحور األول:

م اإللكرتوين بجامعة السلطان قابوس يم اإللكرتوين كنظام إدارة للتعليتم اعتامد نظام التعل    

ملية التعلم من خالل تنظيم ع، وهو نظام لنرش وإدارة املقررات االلكرتونية و 2009يف عام 

يمكن للطالب الدخول إىل املقررات الدراسية واستعراضها وحفظ نسخ منها  إذالشبكات، 

وأداء امتحانات املقرر إلكرتونيا والتواصل مع الزمالء واملدرسني والتعاون يف بناء املحتوى 

 يكي. التعليمي من خالل أدوات التواصل املختلفة كالدردشة واملنتديات والو
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 كيف يمكن الدخول إىل نظام التعلم اإللكرتوين؟

يمكن للطالب الدخول إىل نظام التعلم اإللكرتوين عن طريق موقع اجلامعة عىل اإلنرتنت 

www.squ.edu.om   التعليم "ثم الضغط عىل رابط اخلدمات اإللكرتونية ثم الضغط عىل

 املوجود بالصفحة الرئيسية كام يف الصورة التايل: "اإللكرتوين

 كام يف الصورة التالية:  E learning Ac-ademicبعد الضغط عىل التعليم اإللكرتوين يتم  

 
سابقة الدخول مبارشة اىلكام يمكن اختصااار اخلطوات السااابقة الدخول مبارشة اىل صار اخلطوات ال نظام التعلم اإللكرتوين من خالل نظام التعلم اإللكرتوين من خالل   كام يمكن اخت

ظام التعلم اإللكرتوين كام يف حيااث تفتح صااافحااة نظااام التعلم اإللكرتوين كام يف     http://elearn.squ.edu.omرابط رابط  حة ن صف يث تفتح  ح

 الصورة التالية:الصورة التالية:
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 التعامل مع مكونات الصفحة

جاورة تغيريتغيري  يمكنيمكن•• مة امل قائ بة من ال ناسااا غة امل ظام التعلم اإللكرتوين إىل الل غة عرض ن جاورة  ل مة امل قائ سبة من ال نا غة امل ظام التعلم اإللكرتوين إىل الل غة عرض ن  ل

 اإللكرتوين واستعراض املقررات املقدمة.اإللكرتوين واستعراض املقررات املقدمة.للدخول اىل نظام التعلم للدخول اىل نظام التعلم 

سماسااام  إدخالإدخال  جيبجيب•• ستخدماملساااتخدم  ا رسالرسااا  وكلمةوكلمة  امل صةاخلاصاااة  ال ضغطبالضاااغط  وذلكوذلك  بالطالببالطالب  اخلا   كلمةكلمة  عىلعىل  بال

كلمة الرس )استخدم نفس كلمة الرس )استخدم نفس وو  املستخدماملستخدم  اسماسم  ادخالادخال  صفحةصفحة  تظهرتظهر  حيثحيث  رقمرقم  بجواربجوار( ( دخولدخول))

 ((رس التي تستخدمها لدخول االنرتنترس التي تستخدمها لدخول االنرتنتاسم املستخدم وكلمة الاسم املستخدم وكلمة ال

سماساام  كتابةكتابة  حالةحالة  يفيف•• ستخدماملسااتخدم  ا رسالرساا  وكلمةوكلمة  امل شكلبشااكل  ال   عرضعرض  صفحةصاافحة  تظهرتظهر  سوفسااوف  صحيح،صااحيح،  ب

  والفصلوالفصل  الدراسيةالدراسية  السنةالسنة  حسبحسب  واقسامهاواقسامها  للكلياتللكليات  تبعاتبعا  فئاتفئات  يفيف  مصنفةمصنفة  الدراسيةالدراسية  املقرراتاملقررات

 ا البحث عن مقرره الدرايس.ا البحث عن مقرره الدرايس.خالهلخالهل  منمن  الطالبالطالب  يستطيعيستطيع  الدرايس،الدرايس،

سم املقرر يف خانة البحث كام كام يمكن البحث عن املقرر من خالل كتابة اسااام املقرر يف خانة البحث كام  ضح يف هو موضاااح يف كام يمكن البحث عن املقرر من خالل كتابة ا هو مو

 الصورة التالية:الصورة التالية:

 
 

عند الضغط عىل رابط أي كلية أو قسم سوف يتم عرض املقررات املتاحة خالله، وبالضغط عند الضغط عىل رابط أي كلية أو قسم سوف يتم عرض املقررات املتاحة خالله، وبالضغط 

سوف تظهر عىل رابط أي مقرر معروض سااوف تظهر  سجيل الطالب يف صاافحة تطلب مفتات تسااجيل الطالب يف     ((غالباغالبا))عىل رابط أي مقرر معروض  صفحة تطلب مفتات ت

مدرس املقرر هاذا املقرر، ومفتاات التساااجيال هو رمز  ى يصاااال علياه الطاالاب من مادرس املقرر  لب من  طا يه ال صل عل يل هو رمز  ى ي سج تات الت هذا املقرر، ومف

ستخ ستخوي سه كطالب يف املقرر اإللكرتوين يف أول دخول له للمقرر، وال يتاج وي سجيل نف سه كطالب يف املقرر اإللكرتوين يف أول دخول له للمقرر، وال يتاج دمه لت سجيل نف دمه لت

 أن يكرر ذلك. كام يف الصورة التالية:أن يكرر ذلك. كام يف الصورة التالية:
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قد يقوم املدرس بتسجيل الطالب يف املقرر بنفسه، فال يتاج الطالب ملفتات التسجيل، كام أن 

 هناك بعض املقررات املتاحة للدراسة بدون مفتات تسجيل. 

 لشكل العام لبناء املقرر يف نظام التعلم اإللكرتوينلشكل العام لبناء املقرر يف نظام التعلم اإللكرتويناا

عند دخول الطالب إىل املقرر يمكنه بدء دراسة املقرر بالضغط عىل روابط املحارضات 

فحات صرتوين ما بني مصادر معلومات )تتنوع حمتويات املقرر الدرايس اإللك والدروس

انرتنت، أنشطة، منتديات ويب، ملفات وورد، فيديو وصور، عروض بوربوينت، روابط 

 كام يف الصورة التالية:(اش اختبارات مهام وواجبات دردشة...نق

 
 

 

 ::متحانات اإللكرتونيةمتحانات اإللكرتونيةاإلاإل
رتوين والتي م اإللكيمتحانات اإللكرتونية هي أحد أنواع األنشطة املتوفرة يف نظام التعلاإل

إلكرتوين ليتسنى للطالب  متحانات قصرية أو جتريبية لطالبه بشكلإمتكن املدرس من وضع 

انات اإللكرتونية تصحح تلقائيا أن هذه االمتح إذان دون احلاجة للورقة والقلم، متحأداء اإل

يتم رصد الدرجة يف نفس الوقت وكذلك تتنوع املواد املعروضة فيها بني نص وملف صويت و

 وفيديووصورة ورسومات.
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 :طريقة االمتحان

سينقلك النظام إىل صفحة جديدة حتتوي عىل تعليامت  عند الضغط عىل رابط اإلمتحان

اإلمتحان والتي ستختلف من مدرس آلخر، كذلك سيظهر لك عدد املحاوالت املسموت هبا 

هلذا اإلمتحان باإلضافة إىل وقت فتح اإلمتحان ليكون متاحا للطالب ألدائه، وكذلك وقت 

ئلة، كام سيظهر لك النظام غلق اإلمتحان والذي لن تستطيع بعده الدخول لصفحة األس

 كام يف الصورة التالية: ،املخصص ألداء اإلمتحان بالدقائق الوقت

  (Attempt quiz now)بعد الدخول اىل صفحة تعليامت االختبار نقوم بالضغط عىل زر  

 كام يف الصورة التالية: (Start attempt)وسوف تظهر النافذة التالية ونقوم بالضغط عىل زر  

 
سيطلب النظام الرقم الرسي لالختبار والذي يصل  (Start attempt)لضغط عىل  بعد ا

 عليه من مدرس املادة
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بعدها يمكن الدخول إىل صفحة األسئلة والبدء يف حلها علام بأن اإلمتحان قد يشتمل عىل 

 أنواع خمتلفة من األسئلة كام قد يتضمن صورا  ومقاطع فيديو.

 املحور الثاين: دليل الطالب يف نظام التعليم اإللكرتوين 

هيدف هذا الدليل بشكل عام إلعطاء فكرة عامة عن نظام التعليم اإللكرتوين املعتمد 

بجامعة السلطان قابوس، ومكوناته األساسية وميزاته التعليمية، ويعطي هذا الدليل بعض 

من واجهة املستخدم للطالب. كام هيدف التعليامت والرشوحات عن طريقة استخدام النظام 

إىل أن  يتعرف الطالب عىل طبيعة نظام التعلم اإللكرتوين وطريقة الدخول إليه، وأن يتعرف 

عىل املكونات املختلفة لصفحة املقررات الدراسية، وأن يستطيع تعديل الصفحة الشخصية 

 ونية بسهولة وإتقان.وامللف الشخيص، وأن يتمكن الطالب من أداء االمتحانات اإللكرت
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 املحور الثالث: تطبيق التعلم اإللكرتوين للهواتف الذكية

هو تطبيق تم إتاحته للطلبة يف جامعة السلطان قابوس لالستمتاع بالتعلم اإللكرتوين     

من خالل اهلواتف الذكية، يمكن للطالب الوصول إلية من خالل البوابة التعليمية للجامعة، 

ومن أجل تسهيل استخدام هذا التطبيق واالستفادة منه قام مركز تقنيات التعليم بإصدار 

التعلم اإللكرتوين موضحا اخلطوات الالزمة لتفعيل التطبيق. كام يظهر يف دليل تطبيق 

 الصورة اآلتية:
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للتعليم عن (  (Moodleاملحور الرابع: استخدام منصة نظام ادارة املحتوى التعليمي 

  :بعد

وهو  ،هر انظمة إدارة املحتوى التعليميأحد أش(  (Moodleيعترب نظام إدارة املحتوى )     

وتقوم فلسفة نظام  2002ظهر أول إصدار منه عام  ،جماين متات للجميع ومفتوت املصدرنظام 

املوودل عىل أن املعرفة تبنى يف عقل املتعلم من خالل ما يقدم له من معلومات و كلمة 

Moodle) ) ختصار جلملة إهوModular Oriented Object Learning Dynamic 

Environment 
وهو أحد اهم  غرضية التوجه( ناميكيةينموذجية د ئةيم اللغة العربية إىل )بوالتي ترتج 

وهو فكرة وتطوير لعامل   (Mooch)واملعروفة سابقا باسم  وميمنصات التعليم االلكرتوين ال

 غرب اسرتاليا.  ثرياحلاسوب مارتن دوجيامس من جامعة كورتن ب

هذا النظام يف جامعة السلطان قابوس من خالل خدمة التعليم اإللكرتوين  ويستخدم

وهي إحدى اخلدمات املتاحة للطلبة عىل البوابة االلكرتونية للجامعة وتتيح هذه املنصة فرصة 

التعلم عن بعد من خالل ما يوفره من مميزات وأدوات لدعم وتوجيه العملية التعليمية 

 ونية وبجودة عالية ومن أهم هذه األدوات:التعلمية يف البيئة اإللكرت

 واجهة النظام: كام يظهر يف الصورة التالية:
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  إضافة املحتوى التعليمي:

سهلة االستخدام لتصميم حمتويات املقررات اإللكرتونية  لةيالنظام للمعلم وس وفري

صفحات أو  ويدييمكن للمعلم إضافة أي حمتوى تعليمي عىل شكل ملفات نصية أو ملفات ف

أو مواقع عىل اإلنرتنت فضال عن العروض التقديمية باستخدام برنامج الباوربوينت مع 

ملحارضات ورفعها عىل املنصة للرجوع إليها  ويديف ليإضافة الصوت كام يمكن تسج مكانيةإ

النسخ والطباعة  ريالنظام إمكانية توف دعميللرشت وغالبا ما  ويديف ليعند احلاجة كذلك تسج

االخرى لنظام إدارة املحتوى التعليمي هي ربط صفحات وويب وملفات  زاتيومن امل

 wikiأو صفحات  YouTubeكانت أفالم تعليمية متاحة من خالل  واءخارجية مع املقرر س

 تفاعلية هلا عالقة بموضوع املحتوى التعليمي. كام يظهر يف الصورة التالية:
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 املقرر:املقرر:إدارة إدارة   

 إلدارة التعلم إمكانات متعددة منها:إلدارة التعلم إمكانات متعددة منها:  Moodleنظام نظام   توفرعىلتوفرعىليي

 إمكانية تقسيم الطلبة اىل جمموعات ومنفصلة.•

 إمكانية تدوين األحداث اخلاصة باملقرر وجدولتها زمنيا من خالل خاصية التقويم.•

 معيارية أو خاصة لتقييم أداء الطلبة إلدارة الدرجات  scalesمقاييس  قيإمكانية تطب•

 وتقييم اسئلة االختبارات واالجابات ليإمكانية حتل•

إمكانية متابعة مرات دخول الطبة اىل النظام عن طريق معرفة زمن الدخول واملوارد •

 . هايواالنشطة التي تم الدخول ال
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  Offlineمتزامنة  ريوغ Onlineيم مهام متزامنة وهي أداة تستخدم لتصم املهامت االلكرتونية:

  ,Files, Audioيستطيع الطلبة تسليم مهامهم الكرتونيا باستخدام أي صيغة الكرتونية مثل,

Image, PDF  تصحيح املهام من قبل املدرس ورصد درجتها الكرتونيا عىل النظام  تمي

 الحقا مع أي تعليقات أشار إليها املدرس. هاياالطالع عل لبةويستطيع الط

 

كام  االسئلة واالختبارات االلكرتونيةتسمح للمعلم بعمل بنوك  االلكرتونية: االختبارات

يستطيع االستاذ التحكم الكامل باالختبارات االلكرتونبة وعمل النامذج املختلفة منها عن 

 .االجابات اراتخياالسئلة وة من بنك االسئلة وخلط العشوائي لألسئل ديطريق التول

االستاذ والطالب وبني الطلبة أنفسهم ويمكن  نيتستخدم ألجراء حمادثات متزامنة ب :املحادثة

 جدولة اوقات املحادثة وحفظ املحادثات ونرشها يف وقت الحق لتعميم االستفادة

بشكل  نهميبيسمح للمدرس بتبادل الرسائل مع الطلبة وتبادل الرسائل فيام  منتدى املناقشة:

متزامن بام يسمح بتبادل جمموعات الطلبة للمعلومات واخلربات حول  ريمتزامن وغ

أيضا بدمج النقاشات  ويسمح النظام ،ات املقرر وانشطته بشكل الكرتوينموضوع

ويمكن  هايبشكل اسايس واعطاء درجات للمشاركة ف يميةااللكرتونية يف العملية التعل

اىل صفحة  بالدخول تم مناقشتها سابقا نةيموضوعات مع املنتدى للطبة من البحث عن

فية تشكل ساعة مكتبة افرتاضية يقوم كام يمثل املنتدى قاعدة معر ،البحث اخلاصة باملنتدى

 .(2010بمساعدة الطلبة ومناقشتهم ) خالهلا املعلم
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 Facebook ,Twitterمع مواقع التواصل االجتامعي مثل  االتصال

 
إلجراء مناقشات (  (Zoomومنصة زووم ) (،Google meet)استخدام منصة جوجل ميت 

 طلبة الدراسات العليا وإجراءات القبول لربامج املاجستري ودكتوراة عن بعد.
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 املحور اخلامس: صياغة وثيقة أدوات التقويم البديل وتطبيقها عىل منصة مودلاملحور اخلامس: صياغة وثيقة أدوات التقويم البديل وتطبيقها عىل منصة مودل

أظهر التعليم االلكرتوين عددا من التحديات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس والطلبة      

عىل مستوى البيئة الدراسية، وطرائق التدريس املختلفة، واألنشطة التعليمية، وطرائق 

التفاعل الدرايس، وطرائق تقويم التعلم. ويمثل تقويم التعلم التحدي األكرب ضمن هذه 

صالحية التعليم عن بعد لعدد من أدوات التقويم التي كانت متارس سابقا  التحديات؛ لعدم

بمختلف املقررات الدراسية؛ خاصة فيام يتعلق بانتهاك النزاهة األكاديمية واالنتحال من قبل 

 الطلبة عند أداء مهام التقييم. 

 كل التحديات السابق ذكرها تطلبت البحث عن ادوات تقويم بديلة تناسب بشكل خاص

التعلم االلكرتوين لتحقيق أفضل نتاجات للعملية التعليمية عن بعد. لذلك تم إعداد وثيقة 

إرسرتشادية لكليات اجلامعة وأقسامها ألدوات التقويم البديلة من قبل جلنة من املختصني 

( أداة من 11تم تشكيلها هلذه املهمة. وتكونت الوثيقة من جزئني: اجلزء األول تضمن )

يم البديل األكثر استخداماوهي: االمتحانات املنزلية، اختبار الكتاب املفتوت، أدوات التقو

االختبارات الشفهية، االختبارات العملية، التامرين/ األنشطة املنزلية، املشاركة واملناقشة 

االلكرتونية، ملف االنجاز االلكرتوين، املشاريع الفردية واجلامعية، العروض الشفهية 

اخلطة البحثية، امللصقات/ النرشات، قائمة الشطب، سلم التقدير، سلم  املسجلة، البحث/

( أداة من أدوات 13التصحيح، مفتات التصحيح، أما اجلزء الثاين من الوثيقة فتضمن )

التقويم البديل يف التعلم عن بعد إضافية غري متضمنة يف اجلزء األول من الوثيقة وهي: أنتاج 

ة، االختبارات القصرية، االمتحانات الرسيرية، املالحظة األفالم/ التسجيالت التعليمي

املنظمة، دراسة احلالة،األوراق/ امللخصات التأملية، املراجعات النقدية، املحادثة/ احلوار، 

املناظرة، لعب األدوار/ املحاكاة، التقييم الذايت وتقييم األقران، االستبيان، التعبري احلر. ومما 

قة ال تغني عضو هيئة التدريس عن التوسع يف أدوات التقويم البديل جيدر ذكره أن هذه الوثي

من خالل االطالع عىل قائمة املراجع واملصادر املوجودة يف هناية الوثيقة خاصة تلك األدوات 

التي يقرر عضو هيئة التدريس تطبيقها يف مقرره الدرايس. وتؤكد الوثيقة عىل أن لكيات 

ختيار أدوات التقويم حسب طبيعة متطلبات الربامج واملقررات اجلامعة وأقسامها احلرية يف ا

الدراسية، وإذ يقرتت أن يقوم عضو هيئة التدريس أو جمموعة من أعضاء هيئة التدريس بكل 
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ختصص أو قسم أو كلية بتحليل متطلبات املقرر الدرايس وخمرجاته التعليمية، وإجراء مواءمة 

التفاق عليها. ويتوقع من عضو هيئة التدريس أو الكلية مع أدوات التقويم البديل املناسبة وا

احلرص عىل استخدام أدوات التقويم البديل استخداما يوازن بني صدق نتائج أدوات 

التقويم وقابليتها للتطبيق سواء بالنسبة إىل اعضاء هيئة التدريس أو الطلبة، بام ال يلحق أي 

 رضر بالطلبة، وخاصة يف الظروف الراهنة. 

ى يتمكن أعضاء هيئة التدريس من تطبيق أدوات التقويم البديل يف منصة مودل بنجات وحت

تضمن الدليل روابط لتسجيالت مرئية تتضمن تعليامت لكيفية تطبيق أدوات التقويم البديل 

 .(2020التي تضمنتها الوثيقة.) وثيقة التقويم البديل، 
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 امللخص والتوصيات

اجلائحة العاملية  حرتازية للتعامل معإجتربة التعليم االلكرتوين كخطوة يمكن تلخيص 

 :يف اآليت(COVID-19) كورونا

 :وضع خطة للتعليم االلكرتوين وتنفيذها، كام يوضحهها الشكل التايل .1

 
 تشكيل جلان متابعة اخلطة االحرتازية خاصة بالطلبة، كام يوضحها الشكل التايل: -2
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 االستمرار يف برامج الدراسات العليا، كام يوضحها الشكل التايل: -3

 
 

 وعليه نويص باآليت:وعليه نويص باآليت:

االستمرار يف تطبيق التعليم االلكرتوين مع التعليم العادي خاصة يف مؤسسات التعليم •

 العايل

 برامج خالل من الرتبية بكليات املعلمني الطلبة لدى اإللكرتوين التعليم مهارات تعزيز•

 اجلامعات يف االعداد

وم بعرص الثورة والوس احلال العرص جليل رضوري انه عىل اإللكرتوين التعليم إىل النظر•

 الصناعية الرابعة.

 .   التعليم من النوع هذا ملثل الالزمة التحتية البنى توفري إىل الدول تسعى أن•
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 نظام التعليم اإللكتروني في جامعة المدينة العالمية

 ماليزيا
 

 نجيب عباس السامرائي أ.د. 

  ماليزيا - جامعة املدينة العاملية

   مدخل:مدخل:
، وعلينا أن نواكب هذا كافة احلياةالعامل من حولنا يتغري بوترية رسيعة ومتصاعدة يف جوانب 

التطور ونبني رؤيتنا املستقبلية من خالل جتارب احلارض وبناء أسس متينة يستند عليها 

العامل األن نتيجة جائحة إن الظرف الذي حصل واليزال حيصل يف ، مرشوعنا املستقبيل

ن النشاطات ومنها عادة تنظيم الكثري مإإىل تغريات عديدة يف جماالت احلياة ودى أكورونا 

 وهو من النشاطات املهمة يف املجتمع ويؤثر عىل رشحية كبرية هلا وزهنا يف بناء البلد. ،التعليم

فكيف نستعد لتطوير عاملنا التعليمي  واالستفادة من هذه التجربة برغم من كل العوائق التي 

اإللكرتوين موجود فالتعليم  ،حلياة ان تستمر يف ظل هذه الظروففيجب  لعجلة ا ،تصادفنا

منذ مدة ليست بالقصرية ومعمول به يف العديد من دول العامل املتقدمة وهنالك مؤسسات 

نشأت  ،مثل ما يعرف باجلامعات املفتوحة ،علمية تعمل بشكل كامل بالتعليم اإللكرتوين

لكي تعطي الفرصة ملن مل تسنح هلم الظروف بااللتحاق بالدراسة ولدهيم رغبه  يف مواصلة 

خرى تعمل باملحورين التعليم املبارش والتعليم عن بعد أو أوتوجد هناك مؤسسات  ،التعليم

 ما يسمى بالتعليم اإللكرتوين.

العامل دول إن العراق واجه مشكلة مواصلة التعليم يف ظل جائحة كورونا مثل بقية 

ومل تكن  احلالةي وثقايف ليتعامل مع هذه ولكن التأثري أقوى فيه لعدم وجود أي استعداد تقن

واي معلومات وافية من أجل استخدام والعمل  ،له أي نشاطات تذكر يف التعليم اإللكرتوين

 به ملواصلة املسرية التعليمية وعدم ضياع جهود الطلبة العلمية وتأخر دراستهم.
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إىل إن املنصات التعليمية املتوفرة يف الفضاء اإللكرتوين عديدة ومتنوعة منها ما هو حيتاج 

ومنها سهله التعامل معه ، السؤال هنا ما هي املنصة املناسبة  ،ذة والطلبةتاتدريب كاف لألس

 ؟دها لكي تطبقهاالتي يمكن للمؤسسة التعليمة أن تعتم

معايري ختتلف يف كثري من إىل حتتاج  ، إذموضوع اجلودة يف التعليم اإللكرتوين أضف إىل ذلك

وإذا أردنا تعليم إلكرتوين مناسب يلبي  ،التقليدي اجلوانب عن معايري اجلودة يف التعليم

 متطلبات املؤسسة التعليمة علينا أن نحقق عىل األقل جزء جيد من هذه املعايري.

جتربة التعليم اإللكرتوين يف جامعة إىل هذه الورقة العلمية تتطرق بشكل أساس 

دة واملعمول هبا والتي قدمت موما هي املكونات والتطبيقات املعت ،املدينة العاملية يف ماليزيا

تتضمن ، كام  2020 -5-22والر بتاريخ املوافق ضمن مؤسسة سك ةلكرتونيإعمل  ةكورش

 الورقة أيضا أهم التوصيات يف هذا املجال.

 

 :أمهية املوضوع

تأيت أمهية التعليم اإللكرتوين بسبب الظروف احلالية التي يعيشها العامل واحلاجة 

الل يف تطبيقاته وهتيئة املستلزمات الرضورية إلنجاحه وعدم اإلخ املاسة لفهمه والتوسع

 168طفل يف  بليون 1.2حصاءيات العاملية تبني انه بحدود اإل ،باملسرية التعليمة يف العراق

السحابية استخدمت  فقدوا صفوفهم التعليمية عند بدء اجلائحة، كذلك منصات زوم ةدول

ان مل تكن غري معروفة يف الكثري من دول  ،سابقاضعاف عام كانت عليه بشكل عرشات األ

ن أمهية املوضوع تأخذ أبعاد إ ،مهية املوضوع يف الظروف احلاليةأمن هنا نرى مدى  العامل،

أوسع من ذلك، فمن الرضوري نرش املفهوم يف األوساط التعليمية وتوسيع مساحة اإلدراك 

أن  ،ع التعليم اإللكرتوين التقليديجنب مإىل كأداة رضورية للتعليم جنبا   ،والقبول به

الفرصة ذهبية اآلن قد ال تتكرر إلنشاء مفاهيم وأسس رصينة واستخالص نتائج من التجربة 

غري املخططة هلا التي جتري اآلن يف املؤسسات التعليمية وذلك لبناء قاعدة علمية تكون نواة 

 ظروف الصعبة بأي وقت.للتعليم اإللكرتوين يف العراق ألننا قد نتعرض ملثل هذه ال
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 MEDIUالتعليم االلكرتوين يف جامعة املدينه العاملية يف ماليزيا

 

 :نبذة خمترصة عن اجلامعة

 ة.جامعة ماليزية خاص 2008تاسست عام  -1

 ور فضالن بن حممد عثامن )ماليزي(مدير اجلامعة التنفيذي االستاذ الدكت -2

 :تضم الكليات -  3

العلوم ، اللغات، اهلندسة، الدراسات االسالمية ،املعلومات علوم احلاسب وتكنلوجيا

 .مركز اللغاتإىل ضافة ، إوالرتبيةة، االدارية واملالي

جلامعة متنح بكالوريوس ا كذلك، هي الدراسة املبارشة والدراسة عن بعدو :نوع الدراسة

 ختصاصاتدكتوراه بكل اإل -ماجستري -

من  15بمختلف الرتب العلمية ومن حوايل اكثر من وتقني ، داريوإ ،كاديميأتضمن كادر ت

من خمتلف بلدان  ؛ فتضم طلبةطالهباة، أما فريقياألة، سيوياآلة، العربي، اجلنسيات املاليزية

 .العربيةة، ليزيجنلغة التدريس هي اإل ، وأماالعامل

 

 نظام التعليم االلكرتوين يف اجلامعة

هتامم بالتعليم عن بعد وكيفية هو اإلاجلامعة عملها كان تركيزها منذ أن بدأت 

 وحتقيق اهلدف أبعد مكان يف العامل من خالل تطوير نظام تعليم إلكرتوينإىل إيصال التعليم 

 "نرش املعرفة باستخدام أفضل الوسائل وأساليب التعليم"رؤية اجلامعة من خالل : و

 

 ساليب التعليم هو التعليم االلكرتوين:أ

يف بداية العمل واستطاع  MOODELام التعليم املعروف عامليا بـ عتمدت اجلامعة عىل نظإ

واآلن ،  الكادر التقني أن يقوم بإجراء تعديالت عليه لكي نتمكن من تطبيقه بام يالئم جامعتنا

وبعد سنني عدة من العمل الدؤوب والتطوير الفني املتميز أصبحنا نعمل بمنصات تعليمية 

عدد منها يف موقع إىل إضافة  serversت عاملية بام يسمى شرتاكاإولدينا  ،خاصة باجلامعة
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اجلامعة لتحمل كل محل الدخول عىل النظام من مجيع أنحاء العامل خاصة يف ساعات معينة من 

 .وم أثناء املحارضات واالمتحاناتالي

من التعليم التقليدي إن املنصات التعليمية املتوفرة اآلن والتي ختدم األسلوبني     

، اهلدف هو حتقيق بيئة خرضاء وتقليل استخدام األوراق والتوجه الستخدام كرتوينواإلل

 التعامل الرقمي يف كل املراسالت واألوامر وحمارض االجتامعات.

 :املنصات التعليمة املستخدمة

 :ALIMعليم  -1

إن هذه املنصة كانت البداية يف التعليم اإللكرتوين وكانت تستخدم بشكل كبري يف حتميل 

فيه حتديد املواد الدراسية  MOODELالواجبات واالمتحانات للطلبة وهي نسخة معدله من 

لكل أستاذ ويقوم األستاذ بالدخول عليها باسمه اخلاص وكلمة الرس وال يمكن ألي شخص 

يعني هنالك محاية بمستوى جيد ويسمح للدخول من قبل رئيس القسم  ،الدخول لغري منصته

 ،وألسباب مقبولة وبموافقات خاصة ،أو عميد الكلية بعد أن يسمح له من قبل اجلهة التقنية

فهنالك خطوات بسيطة غري معقدة تتيح لألستاذ حتميل الواجبات بطريقه مفهومه يذكر هبا 

 ةات التي يمكن للطالب رفعها ألجابلك عدد امللفرقم الواجب وما هو املطلوب منه وكذ

 الواجب وحجم امللفات والتاريخ املحدد ألخر تسليم اإلجابة.

 :عدة اساليبإىل نواع الواجبات تنقسم أ

 خطأ.سئلة الصح/أ -1

 خيتار الطالب واحدة من هذه االجابات . عدةجابات إالسؤال و -2

 .ةاالسئلة املقالي - -3

نظام احلرم إىل  تلقائيا  يف النظام وتنقل العالمات اميتم تصحيحه والثاين النوعان األول

، أما النوع ال حيدد األستاذ اإلجابة الصحيحةواملقصود تلقائيا  أنه عند كتابة السؤ ؛اجلامعي

نظام إىل األسئلة املقالية فهذه تصحح مبارشة من قبل األستاذ وينقلها بأمر معني  ؛األخري

يف السنة ولية ودراسات املاجستري وهذا النظام يشمل الدراسات األ احلرم اجلامعي

 .التحضريية
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 :Campus Management Systemنظام احلرم اجلامعي  -2

لب من بدء تسجيله حلني إن هذا املنصة املهمة والتي تتضمن امللف الدرايس للطا    

ند التسجيل واملخاطبات مع ، حيتوي عىل كل املعلومات والوثائق املقدمة من قبله عخترجه

املعلومات الشخصية وطريقة التواصل معه ومعلومات الفيزا إذا كان إىل إضافة  ،اجلامعة

يسجل يف هذا النظام عالمات الطالب يف كل فصل درايس وغياباته يف و ،طالب غري ماليزيال

من قبل النظام إىل أيضا هناك خصوصية الدخول  ،حسب أسابيع الفصل ،كل مادة دراسية

ويمكنه مراجعة  ،األستاذ ملتابعة طلبة املواد الدراسية املسؤول عنها يف الفصل الدرايس

 الفصول السابقة ولكن بدون تعديل ألهنا تكون مقفلة تقنيا.

مح املجال هنا لذكرها بالتفصيل، إن هذا النظام يوفر إمكانيات واسعة لألستاذ ال يس    

اد الدراسية ، معرفة املومن متابعة املوقف املايل للطالب ذيتمكن األستا ؛عىل سبيل املثالف

صالحية خاصة منها  ايهفن التفاصيل علام  بأن كل معلومة ، وغريها ماملطروحة هلذا الفصل

و وكيل أ ،أو العميد ،فقط لرئيس القسم حوومنها ما هو غري مسم ،ما هو مسموح للتدرييس

 .ةظام مربمج بطريق تقنية عاليأنه نفوهكذا  ،املدير للشؤون األكاديمية

أما بالنسبة للدراسات العليا ففي هذا النظام  ،إن هذا ما يتعلق بالدراسات األولية    

الياء من تسجيله ورفع مقرتح مرشوع بحثه ومناقشته من قبل جلنة الكلية إىل متابعة من األلف 

فه واللجان املشكلة ومتابعة كل فصل درايس وعدد املقابالت والتواصل بني الطالب ومرش

هذا خمترص بسيط عن نظام احلرم اجلامعي  ،ية ملرشوع الطالب وخترجهئانتهاء باملناقشة النها

 الذي يعترب العمود الفقري للتعليم اإللكرتوين.

 :Academic Portalالبوابة االكاديميه  -3

التحول هلا من  أوبد تطبيقهتم مام التدرييس بعد أن أجديدة  اإن هذه البوابة فتحت آفاق     

متحانات التي سوف تتحول إليها ه البوابة بكل التفاصيل ماعدا اإلواآلن العمل هبذ ،عليم

 قريبا .

توفر هذه البوابة جوانب كثرية كانت ، نالحظ هنالك خصوصية بالتعامل والدخول      

د الدراسية منها حتميل الواجبات واملوا ة؛واآلن تستخدم بتقنية عالي ،تستخدم يف عليم

واملراسالت مع الطلبة وكذلك جدول اللقاءات اإللكرتونية يف التعليم عن بعد، وهناك 
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مستوى الطموح وما إىل تفاصيل أخرى تساعد التدرييس عىل رفع جودة التعليم يف اجلامعة 

 .عتامد املاليزيمتطلبات هيئة اإل م معئيتال

 WIZIQللمحارضات  ةالقاعة االفرتاضي -4

يكون الدخول هلا ف، للتواصل وإعطاء املحارضات عن بعدذه القاعة خمصصة إن ه    

حسب جدول اللقاءات املعد مسبقا  من قبل القسم التقني باجلامعة وحسب املواد الدراسية 

املحارضة  أوعند الدخول هبا وعند بد ،وبالتاريخ والوقت ومدة املحارضة والرابط اخلاص هبا

 ،هنالك جزء يظهر به أرقام طلبة املادة الدراسية الداخلني للقاعة ويمكن تشغيل الكامرة

ولكن للخصوصية ولضعف اإلنرتنيت يف بعض الدول ال تستخدم هذه اخلاصية إال يف 

هذا يشمل فتح جمال التكلم للطلبة و يمكن للتدرييس أن يكتب أي  ة،حاالت خاصة وحمدود

اجلزء الرئيس يف القاعة هي شاشة العرض أما يف احلقل املخصص لذلك ،  مالحظة للطلبة

و أي موضوع يريد أن يوضحه أا التي يقوم التدرييس برفع رشائح املحارضة والرشح عليه

تظهر للجميع فستفسار يف احلقل املخصص له إي أيمكن للطالب أن يكتب و، للطلبة

 ويستطيع التدرييس الرد عليه.

حارضات تسجل بالصوت ويمكن للطالب الذي مل حيرض للمحارضة ألي إن مجيع امل   

والغياب يف املحارضة يسجل تلقائيا  يف النظام وترسل  ،سبب من األسباب سامع املحارضة

نظام احلرم اجلامعي يف ملف الطالب وتؤرش هناك ويظهر معها الوقت الذي استمر به إىل 

غياب إذا مل حيرض إىل ذلك ويغري احلضور  الطالب باحلضور ويمكن للتدرييس أن يالحظ

 الطالب أكثر من نصف وقت املحارضة.
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 اخلالصة:اخلالصة:

مما تقدم أعاله يف هذه الفكرة املخترصة عن نظام التعليم اإللكرتوين يف جامعة املدينة    

ريها من العاملية يف العاصمة املاليزية كوالملبور، إن امليزة األساسية التي تتميز هبا اجلامعة عن غ

 .فيها العمل حرية والتي تتيح للتدرييس ،خاصة هبااجلامعات أنه هلا منصة تعليمية 

وهذه بحد   ،كذلك هذه املنصات هي شاملة للنوعني من التعليم التقليدي واإللكرتوين   

 ااجلامعة أي مشكلة هنائي ن  ر مل تعاظاحل أبدفعندما حدثت جائحة كورونا و ،متياز مهمإ اذاهت

، فقط تم حتويل الطلبة يف ي حمارضةإ عنومل يتأخر الطلبة  ،يف مواصلة املسرية التدريسية

ال حيتاج ف ،يف البوابة ةونية ونظمت هلم لقاءات الكرتونيالدراسة اإللكرتإىل سة التقليدية الدرا

ألنه معظم  ،تعليامت أو تدريب عىل املحارضات اإللكرتونيةإىل طلبة الدراسة التقليدية 

ألسباب عديدة منها  ،لكرتونيا  إا وهنالطلبة  لدهيم مادة أو مادتني خالل كل فصل يأخذ

 سباب.وقت بعض املحارضات وغريها من األ تضارب

كل الواجبات وكيفية  ويتعامل هبا وتظهر هبا إليهاوهنالك بوابة خاصة للطالب يدخل     

كذلك املادة العلمية للامدة الدراسية وجدول اللقاءات اإللكرتونية وروابطها،  ،اإلجابة عليها

ل عليها حتى التدرييس ال كذلك له خصوصية بكلمة رس ال يستطيع أحد غريه بالدخو

يستطيع دخول بوابة الطالب عدا القسم التقني املخول بذلك يف حاله وجود مشكلة فنية تقدم 

 هبا الطالب واجهته وطلب املساعدة يف حلها.

دراسة نوع الان امليزة املهمة عندنا أن الشهادة العلمية التي متنح للطالب ال يذكر هبا أنه 

 وتكون مصدقة ومعرتفا هبا من قبل وزارة التعليم العايل املاليزية.أو تقليدية  ةلكرتونيإ

 جامعةتعليم االلكرتوين يف ن هذه الورقة ال تكفي لرشح كل التفاصيل جتربة الإختاما  

 جتربة نريد ان نشارك هبا بقية جتارب اجلامعات يف العامل. هي عرض انام، العاملية املدينة
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 التوصياتالتوصيات

العامل قبل جائحة كورونا ليس العامل بعدها جيب علينا ان نؤمن هبذا وعليه جيب ان  -1

 .التعليم جزء مهم فكيف نستعد لتطويرهفنستفيد من ذلك، 

ليمية ألننا لكرتوين جيب ان يأخذ دوره املطلوب يف مؤسساتنا التعالتعليم اإل -2

 وخاصة يف الرشق االوسط. ؛مستقبال ةمعرضني حلاالت مماثل

رؤية واضحة لدى املؤسسات التعليمية عن مفهوم التعليم الجيب ان تكون  -3

 .لكرتوين لكي نستطيع ان نبني قاعدة رصينة للمستقبلإلا

وسط لكرتوين يف الرشق األقوانني حمددة لتنظيم التعليم اإل وأعرتاف إن ال يوجد اآل -4

من دول العامل تعرتف  هناك الكثري هذا بحد ذاته عقبة كبرية يف تطويره، بينام ،وخاصة العراق

 .كام يف اجلامعات املفتوحة فيهبه وتعمل 

ستيعاب التعليم إع ان هنيئ بنية حتتية قادرة عىل كيف نستطي ات؛طواخلهم من أ -5

دارية، الكادر هو اجلوانب التقنية واجلوانب اإل واملقصود هنا بالبنية التحتية ؛لكرتويناإل

 .كذلك الطلبةالتدرييس املؤهل لذلك، و

لكرتونيا )نظريا إيف كل فصل درايس تدرس  ةنا بإضافة مادة دراسية واحدأإذا بد -6

ستخرج منها نتائج مهمة تتكون نواة  ،وعمليا( من خالل منصة تعليمية بسيطة غري معقدة

نبني عليها ونطورها وبمرور الوقت تكون الفكرة مقبولة لدى الطلبة واجلهات املعنية يف 

 .واجلامعةالكلية 

التعليم االلكرتوين يكون مالزم للتعليم التقليدي ومكمل له يف بعض اجلوانب  -7

 .كذلك الندوات العلمية ،لكرتونياإجتامعات و اإلأبحيث يمكن ان تكون بعض اللقاءات 

 التعليم التقليدي ألنه لكرتوين كام يفيري علمية لقياس جودة التعليم اإلصياغة معا -8

مستوى التعليم التقليدي يف كثري من إىل ال يصل فانه  ا،تطورملكرتوين التعليم اإل نمهام يك

ال يمكن مقارنة وجود الطالب واالستاذ وجها لوجه يف قاعة ف ،جتامعية والنفسيةاجلوانب اإل

هذا غري ف ،ستاذ عىل الطالبوتأثري شخصية اإل ة،دة يتلقى الطالب املعلومة مبارشواح

 لكرتوين.اإل موجود يف التعليم
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لكرتونيه ألساتذة متخصصني بجوانب علمية وهلم إقامة ندوات وحمارضات إ -9

ية ممكن ان نستفاد من جتارهبم تفاقيات مع جامعات عاملة عن طريق عقد اإلمكانتهم العاملي

املختص يف حالة دعوة  وجهد ووقتمالية فكارهم العلمية، هذا سوف يوفر مبالغ أو

 منيه صعبة.أظروف للحضور شخصيا يف ظل 

ني يف اجلامعات يف هذا صصختامل نجتهد كثري مإ -وخالل هذه الفرتة-إن العراق  -10

املجال ووظفوا إمكانياهتم يف إجياد طرق واستخدام منصات تعليمية لكي تستمر الدراسة 

ولكن جيب أن نشارك التجارب مجيعا للوصول  ،وهذا يشء إجيايب مهام كانت به من سلبيات

 صيغه متفق عليه .إىل 

 

 تم بعون اهلل



 

 

 
 في كلية أحمد بن محمد العسكرية لكترورني التعليم اإل

 قطر 
 

  أ.م. د. أمحد سـعيد العبد

 رقط -كلية أمحد بن حممد العسكرية
   مدخل:مدخل:

ومدارس أدت جائحة كورونا إىل أغالق مجيع املؤسسات التعليمية من جامعات 

عن بعد من ين لكرتوالتعليم اإلوندفاع نحدى إىل اإلأكز تدريب عىل مستوى العامل، مما ومرا

 حة.ئمعاجلة هذا اخللل الناتج عن اجلاأجل 

وانام نتيجة عمل خمطط ومعد له  ،حل حلظيوعن بعد ليس هلكرتوين أن التعليم اإل     

يتمثل يف وضع املادة لكرتوين ن التعليم اإلالتفكري عىل أومسبقا ، فمن األخطاء الشائعة هنا ه

، وهذا خطأ قاتل، Powerpointعروض تقديمية و، أPDFالتعليمية عىل هيئة ملفات نصية 

فرتة طويلة عىل عمدت الكلية منذ  ،عدة عن بعد حيتاج إىل مستلزماتين لكرتوفالتعليم اإل

، وهي قامت به الكلية من أجل توفريهاا مو ،فيام ييل ذكر هلذه املستلزماتو ،توفريها وهتيئتها

 عىل الشكل االيت:

قادرة عىل التعامل مع متطلباته فعال بدون بنية حتتية إلكرتوين ال تعليم البنية التحتية: .1

ات حملية سلكية توفريها باملستوى املطلوب، وتشمل البنية التحتية يف الكلية توفري شبكو

يربط مجيع تلك ونشاء مركز بيانات بمواصفات عالية إوسلكية ضمن مجيع مباين الكلية، الو

حزمة واسع للربط مع املباين من خالله بشبكة ألياف ضوئية عالية الرسعة، مع توفري نطاق 

وحممولة، ، إضافة إىل توفري أجهزة طرفية )حواسيب شخصية، ونرتنيت أوريدجمهز خدمة اإل

 املرشحني.و الضباطولواح حاسوبية( جلميع أعضاء هيئة التدريس ا

 ني رئيسيني مها:ئتم تقسيم التطبيقات إىل جز :التطبيقات.2

مجيع اخلطط الدراسية، واملقررات توثيق وتسجيل وهو SIS الطالب معلومات نظام.أ

العسكرية( التي يدرسها املرشح أثناء دراسته يف الكلية مع تقييم أداءه فيها، و)األكاديمية 
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ويمثل العالقة بني العنارص الرئيسية الثالثة ضمن العملية التعليمية )الطالب، املقرر، 

توزيعهم واألستاذ(، ويغطي مجيع الوظائف املتعلقة بتسجيل الطالب ضمن التخصصات و

لتدريس للمقررات تنسيب أعضاء هيئة اوعداد اخلطط الدراسية، إوكمجموعات 

متها لتلبي ءاونظم العاملية اخلاصة هبا والتي تم مأحد التستخدم الكلية  ،واملجموعات

 خصوصية الكلية.

حيتوي الذي ، هيئة التدريسويمثل عالقة املرشح بعضو: LMSلكرتوريناإل التعليم نظام.ب

الذي يقوم بدوره برفع وعىل جماميع املرشحني الذين يدرسون مقرر معني مع أستاذ املادة، 

ختبارات األلكرتونية عن جراء اإلإليهم، مع إسناد الواجبات إواملحتوى التعليمي للمقرر، 

ويتم تناقل املعلومات فيام  SISهذا النظام يتكامل مع نظام  ،تقييم أداء الطالب فيهاوبعد 

 بينهام بشكل يومي.

من أهم األجزاء التي هلا عالقة بطريقة عرض املادة ووهذا هلكرتوين: توفري املحتوى اإل.3

 تتضمن ماييل:و

 نظام للكلية ويتوفر لكرتونية،اإل املكتبة طريق عن املختلفة البحثية املصادرو الكتب توفري•

 مكتبة طريق عنوأ ، عاملية بمكتبات مبارشة شرتاكاتإ مع مربوطو هبا خاصين إلكرتو مكتبة

 ة قطر.جامع مكتبةو الوطنية، قطر

 PDFنصوص  وأ Power Point تقديمية عروض هيئة عىل التدريس هيئة أعضاء حمارضات•

 املادة مراجعة للمرشح تتيح التدريس هيئةوعض قبل من فيديويةو صوتية حمارضات تسجيل•

 الشؤون عامدة لتوجيهات كان ،احتاجها ما متى تكرارهاو املالئم بالوقت التعليمية

اهتم أبلغ األثر يف ة منذ سنوات يف حث أعضاء هيئة التدريس حول تسجيل حمارضاألكاديمي

 نقطاع التدريس التقليدي.إتقليل تأثري 

 كان كورونا فايروس جائحة نتشارإ وقبل قريبة فرتة حلد: بعد عن املبارشة املحارضات تنفيذ•

املدارس أصبح وم يف اجلامعات الدوا توقفو اجلائحة بعد لكن ، تعليميا   ترفا   يعترب اخليار هذا

نتشار الفايروس إدة الشؤون األكاديمية ومنذ حلظة عملت عامرضورة البد منها، ولقد 

تم تشكيل خلية عمل من أعضاء هيئة التدريس يف قسم والبحث عن احللول يف هذا املجال 
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البدائل والتي متثلت يف وعداد اخليارات إعلوم احلاسوب للبحث يف ونظم املعلومات 

 :أيتستخدام ما يإ

كخيار  Enterprise Solutionومن رشكة سيسك webex Meetings منصة ستخدامإ .أ

والتعليم عن بعد، كام لكرتوين من أهم التطبيقات الرقمية يف جمال التعليم اإل دأول، الذي يع

قد تم التنسيق مع و ة، والتفاعل بني األساتذة والطلبيوفر بيئة آمنة للتواصل والبث املبارش

بوضع اإلعدادات الالزمة،  أيضا وقام فريق العمل ،تفعيله منذ اللحظة األوىلوالرشكة 

وإدخال مجيع املستخدمني من أعضاء هيئة التدريس من معينني بالكلية وزائرين ومنتدبني 

 حتى يتسنى جلميع الكادر التدرييس احلصول عىل صالحيات الدخول.

تشغيل هذه وقد تم تفعيل فمن رشكة مايكروسوفت،  MS Teams منصة أستخدام.ب

قيادة الكلية، والتي ممكن أن نستخدمها مع املرشحني يف وملنصة بني أعضاء هيئة التدريس ا

 حالة حدوث عطل مع اخليار األول.

 األول اخليار يف عطل حدوث حالة يف مواردهم ستخدامإ أجل من قطر جامعة مع التنسيق.ج

بتوجيه من عميد الشؤون األكاديمية بالتنسيق مع مركز وقام فريق عمل  إذ، الثاينو

جراءات متفق عليها لتفعيله إوضع وزويدهم باملعلومات الالزمة توتكنولوجيا املعلومات 

 الثاين.وختيار األول كل يف اإليف حالة حدوث املشا

ة إىل تعليم فعال يف حال مجيع املستلزمات املذكورة أعاله سوف لن تؤدي :جراءاتاإل.4

التنسيق الفعال بني قيادة الكلية، والتخطيط اجليد، والسياسات املرسومة وجراءات غياب اإل

تم إذ  ،بة نظم املعلوماتومديرية التدريب، وشع ،لواء الطلبةووعامدة الشؤون األكاديمية، 

 :أيتإجراء ماي

لراهن وتثبيتها بشكل ال تتقاطع الربامج املختلفة مع ا الوضع مع تتالئم التي اجلداول عدادإ.أ

، والساعات املكتبية، مع الربامج العسكرية بيت مواعيد املحارضات األكاديميةتثوبعضها، 

 للمرشح.

 األول اليوم منذو حرصإذ  ،الكلية بقائد املتمثلةو الكلية قيادة قبل من املبارشة املتابعة.ب

طالع عىل كيفية تنفيذ التواجد يف ثكنات املرشحني لإلوة عن بعد املبارش املحارضات لبدأ

 اخلطة، والتدخل املبارش حلل املشاكل أن وجدت.
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 تسجيل وظيفتها الطلبة لواءو األكاديمية الشؤون عامدة بني ما للتنسيق جلان تشكيل.ج

 .معهم املبارشة جراءاتاإل ختاذوإ للمرشحني، الغياب

رساع يف أنشاء اإلوبالعمل مع شعبة نظم املعلومات يف قيادة الكلية،  التكاملو التنسيق.د

ساعة يف اليوم،  24بواقع ومركز أتصاالت هاتفية ملعاجلة املشاكل التكنولوجية بشكل مبارش 

عطال التي صالح األإوأضافة إىل تشكيل فريق مكتب املساعدة الذي يقوم بالدعم املادي 

 أجهزة الشبكة. وتتعرض هلا أجهزة احلواسيب أ

 .لكرتونيةاإل باالختبارات اخلاصة التوجيهاتو الوصايا إعداد.ـه

 ومنذ لذا ، التدريب غياب يف للتطبيق قابلة غري تفاصيلها بكل التكنولوجيا تبقى: التدريب .و

، قام الفريق املكلف بتنفيذ ورشة  Webex منصة األول اخليار حتديد وبعد األوىل اللحظة

 ،ستخدام هذه املنصةعداد مدربني إلإوألعضاء هيئة التدريس وعمل قدمتها رشكة سيسك

بعدها تم تشكيل فرق تدريب فرعية تولت تدريب أعضاء هيئات التدريس لكل قسم عىل 

خالل ستخدامه من إدريب املرشحني عىل يف املجمع السكني اخلاص بالكلية وكذلك توحدة 

عداد دليل إالعمل عىل و ،التزال تنفذ داخل الكليةواملحارضات املبارشة التي كانت 

 كام تم إجراء ورش عمل تدريبية حول ،املرشحنيوستخدام ألعضاء هيئة التدريس اإل

لصوتية، اوستخدامها يف تسجيل املحارضات الفيديوية إجمموعة من التطبيقات التي يمكن 

 .عليها واألقراص املدجمةوالسمعية والفيديمكانية إجراء التعديالت إمع 
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 :اخلالصة

الرؤيا الواضحة التي حددهتا يكن ممكنا لوال التخطيط املسبق ونتقال السلس مل إن هذا اإل     

ضافة إولوجيا املعلومات اخلاصة بالكلية، قيادة الكلية منذ البداية يف تنفيذ مرشوع تطوير تكن

نسيق املثمر التقبل عامدة الشؤون األكاديمية، والتعاون و املدروس منالفعل الرسيع و إىل رد

ا الفعال ما بني الوحدات الفرعية يف الكلية مما أدى إىل تنفيذ الربامج التعليمية كام مقرر هلو

 دون مشاكل و بانسيابية عالية.

      

تقييمها من أجل تطوير د اآلن وناجحة حل تعدنعمل حاليا  عىل دراسة هذه التجربة التي 

لكرتوين يف الكلية  خمصصتني لتقييم جتربة التعليم اإلتم تصميم أستبانتني  إذالعملية التعليمية، 

األخرى حدامها ألعضاء هيئة التدريس وإواآلن يف صدد حتليل البيانات،  ،وتم توزيعها

 للطالب.

 

ة األعامل عىل مستوى العامل و ليس فقط من املتوقع أنه سيكون هنالك تغيري كبري يف طبيع   

 اجلانب التعليمي ملا بعد جانحة كورونا.
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 :التوصيات

 .خيار ليس و رضورة لكرتويناإل التعليم.أ

 .اجلائحة بعد به ستمراراإل رضورة و التقليدي للتعليم داعم املختلط التعليم.ب

 ضوء عىل ألنه ،التعليم مؤسسات إدارة لدى لكرتويناإل بالتعليم اخلاصة الرؤيا وضوح.ج

 لكرتويناإل التعليم تنفيذ بطريقة اخلاصة القرارات من العديد هنالك ستكون الرؤيا هذه

 .به اخلاصة اخلطط عدادإو

 .الرؤيا لتلك وفقا   واألساسيات املستلزمات هتيئة.د

 إدارة التغيري لألنتقال السلس من التعليم التقليدي إىل التعليم املختلط. عىل الرتكيز.ه

 .لكرتويناإل التعليم تطوير أجل من الراجعة التغذية من ستفادةاإل.و

 .لكرتويناإل التعليم لعملية حاكمة سياسات و إجراءات وضع.ز

 .منها األستفادة و اآلخرين جتارب عىل األطالع.ح
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Suleyman Demirel University 
Dr. İlker Özçelik 

Suleyman Demirel University- Turkey 
                                                                                             

Introduction:  
 
The outbreak of COVID-19 in the world and all necessary actions taken to tackle 
the spread of the virus resulted in significant disruption to the provision of 
teaching, learning and mobility opportunities for students, trainers and educators 
all around the world. 
 
On March 13, Turkey announced that all educational facilities from primary 
schools to universities would be closed in an attempt to contain the virus in the 
country. Primary school students were asked to use the Education Information 
Network (EBA), where courses were given online with the participation of teachers 
and students. Five TV channels were specially designated for this purpose to air 
lessons until the end of the semester. Depending on the grade and student, a 
variety of lessons such as Turkish, math, social and physical sciences, English, 
biology, and geography were aired for 20 minutes each, one after the other. 
Students were also able to watch the lessons later in the evening, which were also 
uploaded to and made available on the EBA website. 
 
Universities campuses used to be lands where educators, trainers and students 
live and work in close proximity to one another. They were not only  the collection 
of buildings but also buzzing cultural hubs. Bringing many students together from 
countries all around the world, they are vessels to the international values and 
network. However, the grounds of this unique environment have been badly 
affected by the fast-spreading diesease (Covid-19), leaving the campuses all 
around the world deserted and empty. This, in turn, caused uncertainty and 
unprecedentedness with regard to the perspectives for higher education. With the 
high contagiousness and rapid spread of it, technology and digital learning 
platforms have increasingly started to play a  key role. As we enter to a new 
normal, with our routines changing and our lives upheaved by the pandemic, the 
higher education institutions in Turkey have rapidly adapted their online tools and 
digital platforms to ensure an uninterrupted educational delivery to the students 
in isolation. 
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In the last five months, administrators have been forced to cancel classes and close 
the campuses across the world in response to the continued spread of the 
coronavirus outbreak. Besides, higher education institutions have shifted their 
classes online, cancelled in-person classes and meeetings, and students studying 
abroad in different parts of the world have been encouraged to return home to 
complete their studies. While class closures, dips in enrollment at the beginning of 
a new semester and cancellations may be temporary, it’s hard to predict whether 
the coronavirus outbreak will cause long-term interruption in the higher education 
system1. 
 

Moving to the online learning 
 
During the pandemic, the most powerful way in keeping student retention and 
maintaining access to learning has been online courses. Universities across Turkey, 
in particular, have adjusted their curriculums and programs concerning the spread 
of the coronavirus. 
İstanbul University has called off the remaining weeks of in-class lectures, urging 
its staff to move any remaining classes online. Other universities, including 
Süleyman Demirel University, Akdeniz University, Pamukkale University, 
Hacettepe University started to take steps to shift to online classes. 
The majority of universities in Turkey blended some form of online education into 
their present coursework. On the other hand, moving all programs online was not 
a simple task. Some universities already had strong digital tools and online 
systems, while smaller ones struggled under the pressing demand.  
The other decisions taken on 4 June, 2020 by Turkish Council of Higher Education, 
also known as CoHE, are as follows :   
 
 

Important Changes about Distance Learning Principles and Procedures 
 
Due to the global pandemic, face-to-face education was suspended in Turkey, as 
in the whole world, and courses were started to be offered online.  This period has 
also revealed that, in spite of everything, Turkish higher education institutions 
were able to make the necessary preparations for carrying out online courses. 
In addition, some of Turkish higher education institutions have aspects that need 
to be improved in terms of infrastructure for teaching via distance learning 

                                                 
1 1 Retrieved from Times Highed Education on 01/07/2020, 

https://www.timeshighereducation.com/hub/keystone-academic-solutions/p/impact-

coronavirus-higher-education 

https://www.timeshighereducation.com/hub/keystone-academic-solutions/p/impact-coronavirus-higher-education
https://www.timeshighereducation.com/hub/keystone-academic-solutions/p/impact-coronavirus-higher-education
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through digital facilities and academic preparation. However, this also applies to 
all systems with strong higher education, and to all universities ranked in the top 
100 in the world rankings. Therefore, if we make our preparations today as part of 
future actions, there is an opportunity which makes us hopeful and it is very likely 
that we will make headway quickly if necessary steps are taken without delay. 
Even though the legislation allows up to 30% of the courses in the formal programs 
of Turkish universities to be offered through distance education, there have not 
been any universities that have reached this ratio. This shows that even Turkish 
institutions, which have a strong will to use digital facilities, also need guidance 
and support. 
In this scope, CoHE has taken important decisions regarding online courses to 
prepare Turkish higher education institutions for the upcoming actions and to 
support their works and preparations for online teaching through digital means. 
They are as follows1: 
The ratio of courses that can be offered through distance learning in the programs 
at Associate, Bachelor’s and Master’s degree level in formal education has been 
increased to 40%. Thus, Turkish universities will be able to switch to the blended 
learning model applied in many countries of the world if they wish. 
It was also decided to strongly encourage universities to teach at least 10% of the 
courses of each formal education program through distance learning, so that 
digital facilities could also be used specifically in programs. 
Universities will decide whether these online courses will be taught on a semester 
basis or throughout the program and whether they will be offered concurrently. 
However, as the Council of Higher Education, we attach great importance to the 
inclusion of these courses, which will be taught through digital facilities and 
distance education, especially in the fall term of the 2020-2021 academic year. 
This proposal is available for all Turkish state and foundation universities. 
State universities that have implemented a senate decision they have taken 
accordingly will be provided with additional positions to be used in distance 
education centers. Moreover, more research assistants will be employed at 
universities that have implemented this practice. 
These new arrangements will not only help increase the competencies of Turkish 
universities regarding distance education, but also result in the formation of 
environments suitable for the new normalization process determined by the 
Turkish State in the campuses, education and training venues such as lecture halls 
and classrooms of Turkish universities, and social spaces. 

                                                 
1ncil of Higher Education on 05/07/2020, Retrieved from Turkish Cou 

-and-principles-learning-https://www.yok.gov.tr/en/Sayfalar/news/2020/distance

, procedures.aspx 

 

https://www.yok.gov.tr/en/Sayfalar/news/2020/distance-learning-principles-and-procedures.aspx
https://www.yok.gov.tr/en/Sayfalar/news/2020/distance-learning-principles-and-procedures.aspx
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It is aimed to create more comfortable educational environments for students at 
campuses in the first term of the next academic year. It was suggested to divide 
crowded courses into groups. It is suggested that Turkish universities offer the 
theoretical courses in the practice-oriented programs in the first term and through 
digital facilities as much as possible and divide crowded courses into groups for 
the upcoming education period.  
With the establishment of 20 UZEMs, there has not been any state universities left 
without a Distance Education Unit. Most of Turkish state universities have distance 
education units. In consideration of the strong expectation that digitalization will 
gradually become more important in higher education in the future, Distance 
Education Application and Research Centers (UZEM) were established at 20 
Turkish state universities. 
Thus, there has not been any state universities left without a distance education 
center or unit. These centers will be transformed into a structure that supports 
practices and conducts research on related topics. A special program will be 
implemented to increase the competencies of the personnel assigned in these 
centers. On the other hand, it was recommended that these centers are also 
established at all foundation universities. 
Besides, the Council of Higher Education has also initiated some works on the 
following topics: 
• A system for redefining and monitoring the standards of distance 
education applications will be established in the upcoming period. New 
mechanisms will be established to set quality standards for the opening of 
programs and the conduct of courses and to evaluate the practices. A new unit 
was established at CoHE for this purpose. 
• The assessment and evaluation methods will not be limited to exams and 
will be applied throughout the process for the programs and courses conducted 
through distance education. 
• Standards on online assessment and measurement will be determined 
and universities will be encouraged to establish online examination centers. 
  

 

 



 

 

The E-Learning Experience at Modern University 
of Business & Science 

 
Associated Professor: Intissar Hamad Abo Najm  
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Introduction:  
 
    Education has never been a remote human science. It transformed with each 
and every feature of struggle or innovation. It became the gate into preparing the 
new generations to adopt new mindsets and seek more opportunities. It has 
become a major spotlight in the rapid emergence into digital world and global 
connectivity. Amidst any national difficulty, education is perceived as the remedy. 
So, how come in the time of facing a global pandemic, in sharing a universal life 
approach, in achieving a multi-facet resolution to one case that may affect a whole 
century? Then, there is the call, a global one, to adapt the most effective teaching 
strategies in the time of COVID-19. 
 
     Modern University of Business and Science, MUBS, has been developing the 
proper response to new challenges, among is one for the pandemic of COVID-19. 
In the middle of national lockdown and international cut-off, MUBS and its six 
branches, witnessed a smooth and approachable transformational reality in higher 
education teaching and learning practices.  
Upon the call of The Ministry of Education and Higher Education for schools and 
universities lockdown and the urgent decision to allocate new teaching methods 
from a social distance and away from physical settings, MUBS dynamically 
announced distant learning as the new approach for addressing Spring Semester 
2019-2020. Such an announcement has been successfully described as efficient 
and applicable since all users, students, staff, and instructors, already have the 
access to their email accounts on the university website and have registered to 
multi-activities and processes using University Management System (UMS), Web 
Mail, and Moodle, to facilitate the educational approach even before COVID-19 
aroused.  
Once MUBS Chairman, a professor in the domain of research and sustainable 
development, once said that our nations have never been our choice, but our 
identities should be the choice we always search for. As a starting point, keeping 
MUBS identity has been the real task of every member in the institution, adding 
the values of initiatives and leadership during the time when many Lebanese 
academic institutions have given up on the whole teaching process. 
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Topic 1: MUBS & E-Learning: A Matter of Accomplishment 
 
Twenty years ago, along with the launching of the university basic standards, 
MUBS effective performance lies in the core of the university mission and vision. 
MUBS approaches the learners as the 21st Century citizens, who should be 
qualified by sufficient knowledge, analysis, and critical thinking skills to accept the 
challenges and cope up with the rapid field and digital development. 
The university main mission is providing a diverse, innovative academic 
environment, offering equal opportunities for all students to learn, discover and 
acquire the basic skills and knowledge, guiding learners to detect the goals of their 
future careers, and finally empowering learners to promote positive and effective 
change in their minor community, in their nation, and in the wider world. 
Thus, leading generations through equal learning, academic integrity, and 
scientific research became the vision of MUBS in its six branches over five different 
Lebanese areas. MUBS became responsible and transmitted the sense of 
responsibility into each student, while taking care of the youth's abilities and 
developing modern education. Believing that leaders make other leaders and not 
followers, MUBS took a keen eye at the creativity and initiatives of the students to 
guarantee the development of profession consciousness toward their nation and 
the world. 
Thus, MUBS is better described as a dynamic educational institution in the field of 
higher education. In its six branches, MUBS devoted massive financial and human 
resources to develop academic excellence and provide the most modern 
educational approaches, as it is specialized by internal developmental programs 
intensively collaborating with EU Tempus along with efficient collaboration with 
prestigious universities in the US, UK, France, and Canada. 
 

Topic 2: MUBS: Before and After COVID_19 
 
MUBS is known as the first Lebanese institution in the sector of higher education 
to host virtual classes with international universities. Since 2015, MUBS has held 
classes of business, accounting, and educational technology with Stanford 
University in UK, opening doors into distant learning and virtual academic 
exchange as a part of the learning policy at the university. 
An essential aspect of learning and teaching at the MUBS is the continuous 
development. At the beginning of any new academic semester, staff and new 
students are requested to undergo a several series of training and workshops in 
preparation to enroll in the university life. In some occasions, a variety of meetings 
would take place over the six campus in the same time using video conferences 
and Moodle platform for meeting rooms. 
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With the spread of COVID-19, and the demand for a new and different teaching 
and learning approaches, MUBS seems to own a ready-made new methodology. 
With some extra massive preparatory efforts shed by the IT personnel, a number 
of 1085 of registered students were transferred into virtual classes in 279 courses, 
by which students became accountable to attend their classes completely online. 
As any new application or approach is launched, a new challenge appears in the 
horizon. MUBS offers the extreme assistance in all means. For every registered 
student, 5GB would be offered automatically in collaboration with the Lebanese 
Ministry of Telecommunication. Students had a safe and approachable access to 
their classes in the meantime of explanation and later in their comfort zone, in 
which all lectures would be recorded for further use.  
Using Moodle as the main teaching platform, MUBS instructors became to open a 
virtual class via BBB, Big Blue Button, hosting their students and recording their 
attendance and participation. Instructors as well uploaded a variety of digital 
teaching materials to facilitate the learning process. Assignments were selected 
and managed on the same platform, where students would receive notifications 
for submission and instructors would be reminded of the cut-off dates and 
assessment due dates. 
In the virtual learning environment, MUBS continues to take a good care of the 
staff development and the youth engagement. Experts in the fields of social work, 
education, health, and economy have been hosted and broadcasted their advice 
and recommendations for a safe transfer into the era beyond COVID-19. MUBS 
instructors were encouraged to attend training sessions and profession 
development workshops in collaboration with Oxford Press and Cambridge Press. 
 

Topic 3: The Reality of E-learning at MUBS 
 
In an unexceptional universal pandemic, the call for change and transfer was a 
must. MUBS staff, instructors, and students developed the sufficient mindsets to 
welcome the new challenge of unexceptional learning experience. The start was 
getting convinced that it is essential not to give up. The time differs. The learning 
settings differ. The teaching approaches differ. Tools for assessment and 
demonstration must differ too. Curriculum had to undergo critical change and 
topics had to be rescheduled. During this time, around each teaching week, 
students have undergone different levels of formative assessment. They collected 
important projects, survey papers, reflection papers, research papers, PBL 
projects, GI (group interaction) assignments, and presented online PowerPoint 
lessons and demo videos of their authentic work. Their selected work was 
transformed into E-portfolio. Students took performance assessments and 
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presented their evaluation individually or adopted peer evaluation rubrics and 
rating scales. 
 
Online testing and examination have been performed as well. IT Personnel kept a 
keen eye on the logging in and out processes in which students carefully accessed 
their accounts and completed their tests on line. Time out tests and MCQ tests 
were especially designed to ensure an effective level of validity. Questions were 
randomly selected from the question bank that course instructors would develop 
earlier at the start of any new course teaching. MUBS administration brought 
about reasonable efforts to develop a reliable and valid assessment, 
measurement, and evaluation of the online learning experience. 
 

An Instructor's Word: 
 
Spring semester 2020 is indeed a transformational time. It brought the philosophy 
of  21st century skills and themes in hand. Being a 21st century educator requires 
the demonstration of the 4Cs, communication, collaboration, critical thinking, and 
computer literacy. Every MUBS member has developed these Cs, even in different 
levels.  
One important key for making the e-learning experience a memorable and 
successful one is customizing and personalizing our teaching. Classes are to be 
designed according to students' needs and interests. Motivation and 
encouragement will take a big part of the daily practices. Consistency and follow 
up using social media and digital applications had to be the new set of habits. 
The demand to extra working hours has become acceptable. Tolerance and 
patience followed up each cut off connection or reloading access into the classes. 
Communication has taken a new design. Our classes have discovered art, music, 
jokes, and daily life worries. After all teaching became digital, but our learners are 
humans in the digital world. Touching their minds and hearts helped them 
overcome their concerns and worries and assisted our learners to develop a sense 
of self-esteem and confidence as they realize that what they are performing is 
worth to grow and sustain. Breaking the social distance became the means to 
share ideas and knowledge. It has been an extraordinary challenge in which we all 
had to think critically about the new teaching practices and blending our teaching, 
keeping in mind the essence of education, which is shaping learners' characters 
and assisting them with essential skills of problem solving, initiatives, and 
openness to new opportunities. 
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E-Learning Gallery: MUBS and the New Lens 
 
 

 
 
1. Opening classes playing students' favorite songs. 
 
 

 
2. Motivational and inspirational class openers and closures 
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3. E-learning Memes 

 
4. Big Blue Button:  The main screen of the virtual class 
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5. An instructor's front line during a virtual class 
 
 

 
 
6. Students' comfort studying zones 
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7. Different Learning Style  

8. Tolerance and life skills for successful E-learnings: Eco Friendly & Techno 
Friendly.  



 

 

The Implications of e- Learning in the Modern World: The 
Open University UK as a Case Study 

 
Dr. Rami Hikmat Al-Hadeethi      

University of Bradfor- U.K. 
 

Introduction:  
 
    E-learning has become an effective educational means in both education and 
higher education institutions. This prompted educational institutions to think 
seriously about incorporating E-Learning and applying the Quality Assurance into 
the educational process.  
The reason is the tremendous development of information and communications 
technology and the use of online applications. However, there are many other 
reasons such as spread of students across the globe, time constraints, difficulties 
in physical attendance beside uncontrolled disasters such as the recent COVID-19 
pandemic. 
The aim of this article is to explain the significance of e- Learning in the present 
times and taking the Open University in the United Kingdom as a case study. 
 

1. The Effect of COVID-19 Pandemic on Education 
 
According to Cathy Li and Farah Lalani; the COVID-19 has resulted in schools shut 
all across the world. Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom. 
As a result, education has changed dramatically, with the distinctive rise of e-
learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. 
Research suggests that online learning has been shown to increase retention of 
information, and take less time, meaning the changes coronavirus have caused 
might be here to stay. 
While countries are at different points in their COVID-19 infection rates, 
worldwide there are currently more than 1.2 billion children in 186 countries 
affected by school closures due to the pandemic. In Denmark, children up to the 
age of 11 are returning to nurseries and schools after initially closing on 12 March, 
but in South Korea students are responding to roll calls from their teachers online. 
With this sudden shift away from the classroom in many parts of the globe, some 
are wondering whether the adoption of online learning will continue to persist 
post-pandemic, and how such a shift would impact the worldwide education 
market. (https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-
global-covid19-online-digital-learning/ ) 
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According to Sarah Perez report by TechCrunch; work-from-home policies, social 
distancing and government lockdowns have increased the demand for video 
conferencing apps, for both business and personal use. According to a new report 
from App Annie, out on Monday, business conferencing apps have been 
experiencing record growth as a result, and just hit their biggest week ever in 
March, when they topped 62 million downloads during the week of March 14-21. 
Meanwhile, social networking video app Houseparty has also seen phenomenal 
growth in Europe during lockdowns and home quarantines. 
While such growth was to be expected, App Annie’s report provides real-world 
context about just how many new customers these apps are gaining during this 
time. 
For example, the jump in business app downloads to 62 million across iOS and 
GooglePlay earlier in March was up 45% from just the prior week. It was also the 
highest growth among any category across the app stores that week, the report 
said. And it was up 90% from the weekly average of business app downloads in 
2019. 
Much of the growth in the category is due to the increased adoption of apps like 
Google’s Hangouts Meet, Microsoft Teams and Zoom Cloud Meetings. 
Zoom topped the charts worldwide in February and March, and continues to see 
high numbers of downloads in the U.S., U.K. and elsewhere in Europe. 
During the record week of downloads, Zoom was downloaded 14 times more than 
the weekly average during the fourth quarter of 2019 in the U.S. It was also 
downloaded more than 20 times Q4’s weekly average in the U.K., 22 times more 
in France, 17 times more in Germany, 27 times more in Spain and an even larger 
55 times more in Italy . ( https://techcrunch.com/2020/03/30/video-
conferencing-apps-saw-a-record-62m-downloads-during-one-week-in-march/ ) 
 

2. What does this mean for the future of learning? 
 
Research suggests that online learning has been shown to increase retention of 
information, and take less time, meaning the changes coronavirus have caused 
might be here to stay. 
Even before COVID-19, there was already high growth and adoption in education 
technology, with global edtech investments reaching US$18.66 billion in 2019 and 
the overall market for online education projected to reach $350 Billion by 2025. 
Whether it is language apps, virtual tutoring, video conferencing tools, or online 
learning software, there has been a significant surge in usage since COVID-19.   
(https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-
covid19-online-digital-learning/ ) 
  



 
Schwlar Publications The E_Learning Experience Editor: Dileen AlNoori  

 

 

  75 
 

3. How is the education sector responding to COVID-19? 
 
According to Cathy Li and Farah Lalani; In response to significant demand, many 
online learning platforms are offering free access to their services, including 
platforms like BYJU’S, a Bangalore-based educational technology and online 
tutoring firm founded in 2011, which is now the world’s most highly valued edtech 
company. Since announcing free live classes on its Think and Learn app, BYJU’s has 
seen a 200% increase in the number of new students using its product, according 
to Mrinal Mohit, the company's Chief Operating Officer. 
Tencent classroom, meanwhile, has been used extensively since mid-February 
after the Chinese government instructed a quarter of a billion full-time students 
to resume their studies through online platforms. This resulted in the largest 
“online movement” in the history of education with approximately 730,000, or 
81% of K-12 students, attending classes via the Tencent K-12 Online School in 
Wuhan. 
Other companies are bolstering capabilities to provide a one-stop shop for 
teachers and students. For example, Lark, a Singapore-based collaboration suite 
initially developed by ByteDance as an internal tool to meet its own exponential 
growth, began offering teachers and students unlimited video conferencing time, 
auto-translation capabilities, real-time co-editing of project work, and smart 
calendar scheduling, amongst other features. To do so quickly and in a time of 
crisis, Lark ramped up its global server infrastructure and engineering capabilities 
to ensure reliable connectivity. 
Alibaba’s distance learning solution, DingTalk, had to prepare for a similar influx: 
“To support large-scale remote work, the platform tapped Alibaba Cloud to deploy 
more than 100,000 new cloud servers in just two hours last month – setting a new 
record for rapid capacity expansion,” according to DingTalk CEO, Chen Hang. 
Some school districts are forming unique partnerships, like the one between The 
Los Angeles Unified School District and PBS SoCal/KCET to offer local educational 
broadcasts, with separate channels focused on different ages, and a range of 
digital options. Media organizations such as the BBC are also powering virtual 
learning; Bitesize Daily, launched on 20 April, is offering 14 weeks of curriculum-
based learning for kids across the UK with celebrities like Manchester City 
footballer Sergio Aguero teaching some of the content. 
(https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-
covid19-online-digital-learning/ ) 
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4. Principal Types of Learning 
 
The table no. 1 below describes briefly the differences between main types of 
learning  

Table 1: Different Popular Types of Learning 

Types of Learning 

1. Face-to-Face Learning with a physical presence and without E-

communication. 

 

2. Self-Learning 

 

Learning done by oneself, without a teacher or 

instructor. 

 

3. Asynchronous 

 

Courses where students are not required to 

participate in sessions at the same time as the 

instructor. These may be (Self-paced online courses, 

Discussion Forums & Groups, and Message 

boards). 

 

4. Synchronous Courses where students and an instructor participate 

at the same time, but at separate locations other than 

an institutional campus. These courses may be 

delivered by (Virtual Classroom, Audio & Video 

Conferencing, Chat, Webinars, Application Sharing 

and Messaging Instantly). 

 

5. Blended 

(Hybrid) 

These are courses designed to combine both online 

and face-to-face teaching in any combination. 

 

 
 
In order not to mix between various terms used in the e-Learning articles, this 
section I will briefly discuss the most popular definitions (online learning, Distance 
learning and e-Learning Digital Learning) with some examples (see Figure 1 below). 

4.1 Online Learning: 
 
• Courses are a 100% online.  
• Flexibility in choosing where, when and even how students learn. 
• Access to a virtual platform with recorded lectures,  
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• Access to student resources. 
• Access to the full digital library (e-books). 
• Interactive learning tools such as: 

 Discussion forums  

 Group projects  

 Online self-test quizzes 

Example: 
 Stafford Global offers an Online MBA from Edinburgh Napier University UK 

 Its virtual learning environment  

 Complemented with comprehensive tutorial support 

 A personal UK tutor offers advice regarding assessments, assignment 

feedback, answers questions etc.,  

 No different to full-time students 

4.2 Distance Learning: 
 
• Students who do not have to be physically present. 

• Self-study course, also known as a (correspondence course). 

• Materials and learning resources are sent to students via post or email. 

• Students must complete the set tasks according to the course schedule. 

• Freedom not to attend lectures or examinations at set times. 

• Often the only interaction with a tutor is when assignments are            

submitted for marking.  

• Rare to interact with fellow students. 

• Perfect for students with families or careers to manage.  

• Student sets their own pace and timetable of study.  

• Require a lot of motivation. 

• Students must manage their time and meet deadlines with very little 

support. 

 

Example: 

University of Northampton MBA programme allows students to access the 

full online library of resources from the University of Northampton. 

 

Notes:  
o Distance learning typically works best with older students.  

o Distance learning students have consistent technology access at home  
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o Distance learning students will work responsibly on their own. 

 
4.3 eLearning: 
• Students can be together in the classroom with an instructor  

• Working through their digital lessons and assessments. 

 
4.4 Digital Learning 
includes everything 

• Online learning 

• Blended Learning  

• e-Learning  

• Offline digital learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Different types of digital Learning 
 

5. Websites Versus Platforms 
 
This section will differentiate between websites and platforms as follows: 
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Website is simply a collection of dynamic or may be even static pages joined 
together with user controls and other controls where as a Platform is a complete 
working environment and comes with a provided operating system and other 
utilities. 
 
In other words, you need a platform to access a website. 
The Facebook Platform is the set of services, tools, and products provided by the 
social networking service Facebook for third-party developers to create their own 
applications and services that access data in Facebook. 
The platform offers a set of programming interfaces and tools which enable 
developers to integrate with the open "social graph" of personal relations and 
other things like songs, places, and Facebook pages. Applications on 
facebook.com, external websites, and devices are all allowed to access the graph. 
The top 10 most commonly used Learning Management Systems for 2020 list that 
one need to compare product features and ratings to find the right Learning 
Management System Software for your organization (see table no. 2 below) 
 

 
 
Table 2: Comparison between Top 10 Learning Management Systems (Capterra 

2020) 
 

6. Is Online Learning More Effective than Traditional Learning? 
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The table no. 3 below concludes some recent research results that proves e-
Learning as a better and effective strategy that shall be integrated with traditional 
Face-to-Face learning. 

 
Table 3 Why Online Learning More Effective than Traditional Learning 

 

7. e-Learning in UK Universities 
Table no. 4 below illustrates the top 10 e-Learning universities in United Kingdom 
(Alexandru Pop, https://www.distancelearningportal.com/articles/294/10-top-
uk-universities-ideal-for-distance-learning.html ). 
 

 
Table 4 Top 10 e-Learning Universities in United Kingdom 
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8. The Open University (OU) as a Case Study 
 
The Open University (OU) is the UK’s only university dedicated to distance 
learning. It was founded in 1969, and the first courses began in 1971. It is one of 
the largest universities in Europe. 
Qualifications awarded by the OU are recognised by academic institutions 
throughout the UK, the European Union and the rest of the world. 
Since the 1969, more than 2 million people worldwide have achieved their learning 
goals by studying with OU.  
Today it has around 150,000 undergraduate students and over 30,000 
postgraduate students. 
There is no typical OU student. People of all ages and backgrounds study with OU. 
People study with OU for all sorts of reasons: 

 To update their skills,  

 Get a qualification,  

 Boost their career,  

 Change direction,  

 Prove themselves, or  

 Keep mentally active 

The sections below will clarify many details about study in OU 
(http://www.open.ac.uk/about/main/ ) 
 

8.1 Flexible study with the OU 
 
• Flexible study with OU means you can vary how long it takes to complete your 

qualification.  
• It also means you can spend more or less time studying each week.  
• It is depending on what you need to do and what’s going on in your life. 
• You’ll study your qualification on a module-by-module basis. 
• You sign up for only what you’re going to study that year.  
• If you have other commitments (such as work, family, caring etc.) OU 

recommend you sign up for one 30- or 60-credit module.  
• You can often change how many modules you study year-on-year. 
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8.2 How long will my qualification take? 
 
• You can study more than one module at a time.  
• Just be aware, you can only study a maximum of 120 credits in a 12-month 

period.  
• 30 and 60 credit modules usually take 9 months to complete. 
• Your qualification likely to start in October. 
• Your academic year always be 12 months long.  
• You’ll be able to study up to 120 credits within that 12-month period. 
• If you need it, OU staff can help with planning your qualification and modules. 
 
 

Table 5 Time Required to complete Qualification in OU UK 
 
 

8.3 Getting Started with OU study 
• About two weeks before you’re due to start, your module website will open. 

o On there, you’ll have access to: 

 A week-by-week study planner. 

 The assessment section, outlining what you have to do for each 

assignment and when they’re due. 

 The tutorial booking system, online tutorial room and your tutor’s contact 

details. 
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 Module forums where you can discuss topics with other students, 

complete collaborative work and get some extra help if you’re stuck. 

 All the online, PDF and accessible formats of your module materials and 

resources. 

• Your study planner will have most of your module’s key dates already.  
• You may have to wait a little longer for any residential school or exam dates.  
• If your module has printed module materials, you’ll also be sent these before  

your module starts. 

 
8.4 Studying your module 
• Your study will either be entirely online, or a combination of online and printed 
module materials. 
• If you have additional requirements, we offer alternative format materials. We’ll 
ask you to let us know before you start your first module. 
• Your module website will be broken down into study weeks.  
• Each week you’ll have a mixture of: 

 Reading,  

 Videos/recordings and  

 Interactive activities to go through.  

 Wherever you can get an internet connection, you’ll be able to study. 

 Student at the OU have access to a wealth of other resources such as: 

 Computing Helpdesk  

 Career planning services 

 Your own Student Home page 

 Online Help Centre 

8.5 OU other resources: 
 
OU Library 
OU online library will give you worldwide access to: 

 Trusted, quality online resources.  

 Selected by subject specialists, to support your study. 

 Journals, magazines, and academic books. 

 Newspapers, dictionaries and encyclopaedias. 

 Library helpdesk, available seven days a week with a 24/7 chat service. 

 Access to other university libraries in the UK and Ireland. 
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There are many other resources such as: 

 Tutors and tutorials 

 attend additional learning events, such as: 

 Day schools 

 Field trips to museums or art galleries. 

 Some of our modules also include residential schools where you’ll get the 

opportunity to develop your practical skills and meet other students. 

8.6 How will I be assessed? 
 
Assessment types 
There will be different types of assessment throughout your study. 

 Here’s a quick run-down of the types you may come across: 

 Tutor-Marked Assignments (TMAs): 

 Essay,  

 Series of questions,  

 Skills test,  

 Speaking assessment 

 Something else that allows you to show what you’ve learned. 

 Interactive Computer-Marked Assignments (iCMAs) 

 End-of-Module Assessments (EMAs) 

 End-of-Module Tutor-Marked Assignments (emTMAs) 

 Final Exams 

 

8.7 Support and the OU community 
• Module Forums 
• Student Support Team 
• Additional Needs 
• Open University Students Association (OUSA) 
• Connect on social media 

 Conversation on Facebook and Twitter.  

 Many informal Facebook groups set up by students. 

• Student Hub Live  
 Series of online interactive events open to the whole OU community.  
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 You can put your questions and comments directly to guests in the studio. 

• Network with staff and students 
Whether you’ve completed your studies or you’re just beginning, there are lots of 
like-minded staff, students and alumni to connect with on LinkedIn. 

8.8 OU Vision and Mission 
OU Vision 
 Our vision is to reach more students with life-changing learning that meets 
their needs and enriches society. 

OU Mission 
 Our mission is to be open to people, places, methods and ideas. 
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Conclusions: 
 
There are many conclusions can be drawn out of this article towards a better 
learning environment for Iraqi universities as follows: 
• The COVID-19 pandemic has increased interest in e-learning and researchers 
are expecting dramatic increase in investment in the near future. 
• The Ministries of Education and Higher Education in Iraq shall speed up 
legislations and laws that involve e-learning as part of the teaching process in the 
very near future. 
• Iraq higher education institutions need to recognize the importance of e-
learning and blended education and consider it a survival strategy for their 
institutions. 
• Iraqi universities shall create a compulsory course that is concerned with e-
learning applications and to be taught in the first year for all majors. 
• Study and analyse the degree of readiness of the necessary infrastructures in 
laying this type of education on a systematic basis that establishes an integrated 
educational system. 
• The importance of standards for academic quality control in the stages of 
designing these systems and adopting clear and specific programs in managing e-
learning programs. 
• Employ the necessary expertise to meet the need of faculty and administrative 
staff for skills dealing with e-learning techniques. 
• The necessity of collaborative work between educational institutions, experts 
and companies specialized in this field to provide educational programs and 
contents at a low cost. 
  



 


