
 
 
 
 
 
 مجلة المنصور                                           العدد ( العاشر ) 2007

 48

 

  دراسة آللیة تأسیس وحدة للتعلیم االلكتروني
  في الجامعات العراقیة

  
  سعد المؤمن

  قسم هندسة البرمجیات
  كلیة المنصور الجامعة 

  المستخلص
أحدثت وستُحدث تغیرات  تعتبر ثورة التعلیم اإللكتروني من الثورات التي

كثیر من األموال ال مستقبلیة إیجابیة في مجال التربیة والتعلیم جعلت الدول تنفق
التعلیم  في سبیل االستفادة منه، إذ تشیر اإلحصائیات إلى أن حجم سوق

-60 ملیار دوالر سنویًا تتركز نسبة ما بین) 11(اإللكتروني في العالم یقدر بـ

منها في الوالیات المتحدة األمریكیة، وقدّر حجم اإلنفاق العربي على   70%
ملیون دوالر، ومن ) 15(القلیلة الماضیة بـاإللكتروني خالل األعوام  التعلیم

، وتأتي دولة ل األعوام القادمةملیون خال) 60- 50(إلى  المتوقع أن یرتفع
مقدمة الدول العربیة من حیث اإلنفاق واالستثمار  اإلمارات العربیة المتحدة في

سوق التعلیم اإللكتروني فیها بلغ نحو  في التعلیم اإللكتروني، حیث أن حجم
المتوقع أن یزید لیصل إلى  ومن 2003مالیین دوالر أمریكي خالل عام ) 6(
 .2008 ملیون دوالر بنهایة عام) 24(

واإلطالع على واقع وتجارب  النظرة العلمیة للواقع واإلمكانیات المتاحة وتعتبر 
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دراسات  التعلیم اإللكتروني ووضع اآللیة المناسبة وفق الدول األخرى في مجال
والتعلیمي ثم صیاغة الرؤیة  المجال في المیدان التربوي علمیة لتطبیق
في إدخال  واالرتقاء بها من أهم األمور التي یتطلبها التفكیر المستقبلیة له

 .العام في أي دولة من دول العالم التعلیم اإللكتروني وأنظمته إلى التعلیم

جهة ومن خالل النظر لواقع التعلیم في العراق نجد بأنه لیس هناك أي 
تشرف على التعلیم اإللكتروني، والمناهج التعلیمیة أعدت لتتالئم مع التعلیم 

  .التقلیدي فقط، وهناك تمسك بآلیة التعلیم تلك
هذا البحث یتناول تقدیم مقترح إلدخال التعلیم اإللكتروني للجامعات العراقیة 

تأسیس  كإسلوب تعلیمي مساند إلسلوب التعلیم التقلیدي ولیس بدیالً عنه عبر
  .وحدة للتعلیم اإللكتروني ضمن تلك الجامعات

  
 
 

ي م  الل ترون عن  لتعلي ة    :مقدم
إن نظام التعلیم هو أحد مقومات حیاة المجتمعات المعاصرة، ودور هذا النظام 
لیس إحضار وعرض المعلومات ومصادرها للطلبة بل أیضا كیفیة عرض هذه 

البیانات والمعلومات عن أي شي بالدنیا فلو توفر لإلنسان كل . المعلومات وتقییمها
بحیث یتوصل لتلك المعلومات وقتما وحیثما یشاء، فهل ال یزال یحتاج الى نظام 
تعلم؟ األجابة نعم، لكن هذا  النظام سیختلف عما تعودناه من أنظمة التعلیم وعما 

  .شاهدناه سابقا من محاوالت على الویب من صفحات تسلسلیة
ه من الخدمــــات یبحث عن نسخة الكترونیة له في ظل مجتمع ان التعلیم مثل غیر 

-Eیتمیز بخدمات الكترونیة من تجارة الكترونیة  E-Societyالكتروني 
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Commerce  وحكومة الكترونیةE-Government ... الخ، وألن نظام التعلیم
یبحث دائما عن أدوات وطرق تعلم جدیدة لكي یتبناها داخل نظامه، لتحسین عملیة 
التعلم، فقد وجد ان إحدى تلك األدوات األكثر تقدما هي التعلیم األلكتروني، الذي 

وحالیا . أنتشر كأداة حدیثة ومهمة من خالل انتشار اإلنترنت خالل سنوات التسعینات
التي تعتمد علیه ) في الجامعات والمؤسسات الكبیرة(یوجد العدید من المراكز التعلیمیة 

والتعلیم االلكتروني ال یسعى لیكون . ذلك كوسیلة تعلیم عن بعدكوسیلة تعلیم مرنه، وك
البدیل عن التعلیم التقلیدي، بل لدعم عملیة التعلم بوسائل جدیدة وتسهیلها بحیث 

انه یسعى الى ایجاد بیئة تعلیمیة تُدمج فیها . تتصف بالمرونة بالمكان والزمان
  .مجموعة من األدوات بطریقة مؤثرة وفعالة

كمحور " التعلیم المرتكز على الطلبة: "یم االلكتروني یدعم وجهة النظران التعل
البرید االلكتروني، مصادر : للعملیة التعلیمیة، حیث توجد عدة أدوات متاحة لهم مثل
في حین أن التعلیم . الخ... الكترونیة، منتدیات الحوار، غرف الدردشة، الملتیمیدیا

  .التقلیدي یرتكز على المحاضر والمدرب
و یشیر . و یتفاوت تعلم اإلنسان و إدراكه حسب اختالف هذه الوسائط المتعددة

و , مما یقرأه% 10) بمعنى یستوعب و یدرك(ویلیام جالسر إلى أن اإلنسان یتعلم 
مما % 70و , مما یراه و یسمعه% 50و , مما یراه% 30و , مما یسمعه% 20

  ]2، 1[.یعلمه لشخص آخر مما% 95و , مما یجربه% 80و , یناقشه مع اآلخرین
  
  

  : ولكي ینجح التعلیم االلكتروني فانه یحتاج لمتطلبات وشروط ضروریة ومنها
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مثل بنیة تحتیة تكنولوجیة، سعة نطاق عالیة : متطلبات تقنیة §
Bandwidth خادم قوي ،Server  وبرمجیات خاصة مثل برمجیات
 ).LMS )Learning Management Systemsإدارة التعلیم 

خبراء یتحكمون بكل النظام، وتدریب خاص : لبات بشریةمتط §
 .للمحاضرین وللطلبة المشمولین بالنظام

  
  :أسالیب التعلیم االلكتروني

  :بشكل عام هناك أسلوبین
المحاضر والطلبة یتواجدون بنفس الوقت : Synchronousالمتزامن  §

مكان، مثل ویتواصلون مباشرة ولكن لیس بالضرورة بالتواجد الفیزیائي بنفس ال
 .الخ...الدردشة، لقاءات الفدیو أو الصوت

لیس ضروري ان یتواجد المحاضر : Asynchronousغیر المتزامن  §
والطلبة بنفس الوقت أو نفس المكان، مثل أستخدام اإلیمیالت ومنتدیات 

 [3].الخ... الحوار

  
العملیة  كال أسلوبي التعلیم االلكتروني له ایجابیاته وسلبیاته، ولكن من الناحیة

  :فالمؤسسة التعلیمیة بحاجة لألسلوب غیر المتزامن ألسباب كثیرة منها
 .جدول مواعید الطلبة مختلف §

 .التكنولوجیا المطلوبة لألسلوب المتزامن باهضة مقارنة باآلخر §

 .أغلب الطلبة ال یمتلكون أنترنت سریع §
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  :مزایا ومحددات التعلیم الكتروني
  :ي التعلیم االلكتروني مقارنة بالتقلیديتوجد فوائد ونواقص لكال أسلوب

 :الفوائد والمزایا .1

 :المرونة والمالئمة §

 .سهولة وسرعة الوصول بأي وقت وأي مكان - أ

 Courses Onlineإمكانیة اختیار مكونات مساقات مباشرة  - ب
 .تتزاید كمیتها باستمرار

عند استخدام واجبات وامتحانات  Feedbackتغذیة راجعة فوریة  - ت
 .Onlineرة وتمارین مباش

سهولة وسرعة مراجعة، تحدیث وتحریر وتوزیع المكونات  - ث
 .التعلیمیة

بسرعة أو (الغیر متزامن یسمح للدارس ان یدرس حسب قدرته  -  ج
 ).ببطيء

 .یقدم تسهیالت وأسالیب تعلیمیة متنوعة تمنع الملل -  ح

 .یسهل متابعة الطلبة ولو كانوا كثر -  خ

خالف سهولة وصول اآلالف لنفس المصدر بنفس الوقت ب - د
 .لمصادر الورقیة

  
  
  
 

 :الوقت §
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 .توفیر الوقت - أ

 .تنظیم الوقت بحیث یجدول الطالب دروسه حسب عمله وعائلته - ب

 .أسرع ألنه یتیح للطالب القفز عن مواد ونشاطات یعرفها - ت
 حیث یخفض: المال §

 .تكلفة السفر والتنقل والمعیشة - أ

 .تكلفة اإلنتاج والتوزیع للمواد التعلیمیة - ب

 .حاضرینتكلفة المكاتب والم - ت

 .تكلفة ضیاع وقت العاملین - ث

  
 :األتصال والتفاعل §

إمكانیة األتصال والتفاعل بین الطلبة والمحاضر عبر دروس  - أ
 .Onlineمباشرة 

 .إمكانیة الدراسة بأي مكان یتوفر فیه كومبیوتر وانترنت - ب

التفاعل بین المحاضر والطالب أفضل في حالة الصفوف  - ت
 .المكتظة

التعلیم االلكتروني یكتسب أهمیته كونه بیئة تفاعلیة بین  ومما تقدم نستطیع القول ان
 [4]).1(الحظ الشكل . األطراف الثالث، المدرس والطالب والمحتوى



 
 
 
 
 
 مجلة المنصور                                           العدد ( العاشر ) 2007

 54

  
  انواع التفاعل في بیئة التعلیم االلكتروني ):1(شكل رقم 
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 :المحددات والنواقص .2

 یعاني التعلیم االلكتروني من بعض المحددات، والتي هي حوافز للدراسة
  :والبحث لحلها

 .تحتاج بنیة تحتیة تكنولوجیة قد ال تتوفر ببعض األماكن - أ

السعة المحدودة قد تعیق عملیة التعلیم ال سیما في التحمیل  - ب
 .والتعامل مع الملتیمیدیا

 .تكلفة البدایة عالیة - ت

بعض الطلبة قد یشعر بالضیاع أو اإلرباك بشأن األنشطة  - ث
 .التعلیمیة

 .لة عن أقرانه وأساتذتهبعض الطلبة قد یشعر بالعز  -  ج

والبعض  Onlineبعض المساقات یصعب توزیعها مباشرة  -  ح
 .اآلخر یحتاج مزید من التواصل الشخصي

 .الطالب یحتاج لمعرفة مهارات الحاسوب -  خ

  
  ):أنظمة التعلیم/ المحتوى التعلیمي(أنظمة إدارة 

تفاعل، هي برمجیات تؤتمت إدارة نشاطات التعلیم والتعلم، من حیث المساقات، ال
وتعتبر أحد أهم حلول التعلیم االلكتروني في الجامعات . الخ.. التدریبات والتمارین

  :وهي على انواع مختلفة فمنها
 LCMS- Learning Content(أنظمة ادارة المحتوى التعلیمي  -

Management Systems.(  
 ).LMS- Learning Management Systems(أنظمة ادارة التعلیم  -
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 (LCMS) و أنظمـة إدارة المحتـوى التعلیمـي (LMS) میإدارة التعلـلكـل مـن أنظمـة 

االختصــارات  ولعلــه مــن ســوء الحــظ أن تقــارب األســماء نتیجــة. وظــائف مختلفــة تمامــا
االلكترونـي بشـكل متزایـد  العلمیـة بـین االسـمین، قـد سـبب تشوشـا لمـن یختـارون التعلـیم

  .خالل شراء هذه البرامج
/ ؛ أنهـا تخـتص بـإدارة  (LMS) میأنظمـة إدارة التعلـ یمیـز إن الهـدف األسـاس الـذي 

. لمتابعــة اإلداء عبــر المراحــل المختلفــة للعملیــة التعلیمیــة والتدریبیــة توجیــه المتعلمــین،
/ تختص بإدارة  (LCMS) من المقارنة نجد أن أنظمة إدارة المحتوى التعلیمي وبشيء
 ل الصــحیح وفــي الوقــتكــي تصــل المــتعلم بالشــك) المنهــاج(مفــردات الــتعلم  توجیــه

  .المناسب كذلك
ان النظامین یعود إلى  إن السبب في صعوبة إدارك هذا االختالف والتمایز بین 

للنظامین  كما أن. (LMS) غالبا ما تكون مدمجة ضمن وظائف(LCMS) أنظمة
... ]7، 6، 5[.رقابلیة متبادلة لتداول اإلمكانات بحیث یكون أحدهما جزء من اآلخ

  .LCMS/LMSتدمج بین النظامین اعاله أي  وهناك انظمة
أهمیــة أكبــر فــي التعلــیم االلكترونــي، ففــي أســتطالع ) LMS(یومــًا بعــد یــوم تكتســب الـــ

مــــــن الــــــذین أســــــتطلعت أرائهــــــم قــــــالو أن % 19، ثبــــــت ان 2004للــــــرأي أجــــــري عــــــام 
وعنـــدما أعیـــد نفـــس . فـــي خططـــه المســـتقبلیة) LMS(مؤسســـاتهم تخطـــط ألســـتخدام الــــ

فیمـــا أنخفـــض عـــدد %. 25.1فـــأن هـــذه النســـبة أرتفعـــت الـــى  2005ام األســـتطالع عـــ
 .2005عام % 22.2الى  2004عام % 30.8من ) LMS(الذین ال یعرفون ماهو الـ

]8 ،9[  
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  :مستقبل التعلیم االلكتروني بالجامعات

أغلب الجامعات العصریة تتبنى نوعا ما من ادوات التعلیم االلكتروني، والدور 
معات سوف یتغیر قطعا، وبرامج التعلیم المعمول بها سوف تكون اكثر التقلیدي للجا

انفتاحا بحیث تتبنى برامج مفتوحة وبرامج افتراضیة لبعض المساقات، والتعلیم 
االلكتروني مستقبال سیدمج لجمیع أنواع الجامعات والبرامج التي تطرحها، وسیستعمل 

خاصًا ومنفصالً عن نظام التعلم  بشكل طبیعي، ولن یعود التعلیم االلكتروني شیئاً 
والتعلیم القائم، بل سیكون جزءًا طبیعیًا ومتكامالً معه، بحیث ال یعاد اإلشارة له 

  .كشيء منفصل
، حیث إن إضافة  لقد أصبح التعلیم االلكتروني في الوقت الحاضر، شیئًا أساسیًا

نا، خصوصًا في التعلیم االلكتروني أكسب نظام التعلم أهمیة إستراتیجیة في مجتمع
  : الجامعات على صعیدین

تغییر بعض أنماط التعلیم التقلیدي الى مزید من االستعانة : المؤسسة -
  .بتكنولوجیا التعلیم المتاحة

 ...).متابعة، اتصال، تفاعل، الخ(تسهیل عملیة تعلم الطالب : الطلبة -

  
  :المواصفات لنظام مقترح إلنشاء موقع تعلیم الكتروني

لیم الكتروني ناجح یجب األخذ بنظر اإلعتبار توفیر عناصر لبناء موقع تع
). المحتوى، المدرس، والطالب(التفاعل بین العناصر الثالث في عملیة التعلم 

یوضح نموذج للتعلیم االلكتروني وأنواع التواصل والتفاعل بین العناصر ) 2(والشكل
  ]10[.أنفة الذكر
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وأنواع التفاعل بین عناصر التعلم  نموذج للتعلیم األلكتروني: )2(شكل رقم 

  .الثالث
  

أعاله نصب أعیننا فیمكن أنشاء موقع الكتروني أو نظام ) 2(لو وضعنا الشكل 
، یتحلى بمواصفات عدة منها ماسنذكره LCMS/LMSالكتروني على الویب من نوع 

  ]11[:آدناه
 



 
 
 
 
 
 مجلة المنصور                                           العدد ( العاشر ) 2007

 59

 ):3(المستخدمین للموقع هم على اصناف، شكل : مستخدمي الموقع .1

 .وله صالحیات كاملة) ویمكن ان یكون اكثر من شخص: (لموقعمدیر ا §

 :ومنهم: المشتركین §
 

o وهو مستخدم عادي، ولكن مدیر الموقع یعینه : المدرس
مدرسًا لمساق، وبالتالي فان المدرس خارج المساقات التي 
یدرسها هو مستعمل عادي مثل أي طالب، والمدرسین 

 :نوعین

 .قاتهمدرس له صالحیات التحریر في مسا §

 .مدرس لیس له صالحیات التحریر في مساقاته §

علمًا ان المدرس صاحب صالحیة التحریر یمكنه ان یعین 
  .مدرسین آخرین لمساقه

o مستخدم عادي ینسب الى مجموعة من المساقات : الطالب
وتكون حقوقه داخل المساق حقوق طالب من حیث الدخول 

بة على للمساق والمشاركة بالمنتدیات والدردشة واإلجا
األقتراعات وأداء االمتحانات والمهام، وخارج مساقاته لیس 

 .له أي حقوق
 

 :ومنهم: غیر المشتركین §

o وهو مستخدم غیر مسجل ویجب ان یدخل : الضیف
من نافذة الدخول ویستطیع تصفح " Guestضیف "كـ
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المساقات التي یسمح فیها المدرس للضیف بالتصفح واإل فال 
 .یستطیع

o خدم غیر مسجل بالموقع، ولم یدخل وهو مست: مجهول
 .كـضیف ویسمح له فقط بتصفح الصفحة األولى من الموقع

  
ل رقم  ك ع: )3(ش وق ي امل ف مشرتك صني   ت

  
بعد أن یقوم المدیر بایجاد المساق   :Blocks of a course كتل المساق .2

 .وعندما یدخل المعلم هذا المساق الجدید سیجده في الغالب فارغاً 
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هي صنادیق موجودة على الیسار والیمین وأنشطة محتویات  Blocksوالكتل 
موجودة في منتصف النافذة، كما في  course content activitiesالمساق 
  :أدناه) 4(الشكل 

  

  
  

  
  

  
  
 

  
  
  

 
 
 

  
  

  
  

  

  
  
  

  هیكلیة التصمیم المقترح للموقع ):4(شكل رقم 
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ل من أعلى لألسفل والعكس كما هذه الكتل یمكن ان تضاف، أن تزال، ان تنق
  .یمكن نقلها من منطقة الكتل الیمنى الى الیسرى وبالعكس

إضافة النشاطات والمصادر في منطقة المحتوى ) كامل الصالحیة(ویمكن للمعلم 
تحریك الكتل في منطقة الكتل على الیمین / إزالة/ وكذلك إلضافة) الوسطى(

  .والیسار
المشتركون (تلة تحتوي بند هذه الك :People كتلة االشخاص .3

Participants ( حیث من خالله یتم عرض جمیع المنتسبین للمساق) معلمون
 .المسجلین فیه) وطالب

تحتوي هذه الكتلة على أیقونات لكل أصناف  :Activitiesكتلة األنشطة  .4
منتدیات، مذكرات، دردشة، أختبارات، (النشاطات والمصادر المتوفرة في المساق 

وعندما یكون المساق جدید، تكون  هذه القائمة تقریبا فارغة وعند ...) مهام، الخ
وضع أنشطة ومصادر في منطقة المحتویات یقوم النظام بشكل أوتوماتیكي 

 .بصنع قائمة لها ووضعها في هذه الكتلة

  :وفیما یلي بعض من هذه النشاطات
المهمات أو التعیینات أو األمتحان البیتي : Assignmentمهمة  -
وهناك انواع لطریقة تسلیم . و مهمة یطلبها المعلم من طالبه القیام بهاه

 :األجابة فیمكن أن یكون بشكل
o   تحمیل ملف واحدUpload a single file : حیث یبعث الطالب

عملهم بلمف واحد الكتروني حیث یرفعه من نفس نافذة المهمة، 
او  pdfوالملف قد یكون من نوع وورد او بوربوینت او 

 . الخ...نامجبر 
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o نشاط بدون أتصال  Offline Activity : حیث یسلم الطالب
المهمة بالید أو وجه لوجه مع المعلم، ولكن الدرجة سترصد في 

 .الموقع

o  نص مباشرOnline text : الطالب یرون المطلوب على النافذة
  .أمامهم ویقومون بالرد نصًا على نافذة متاحة أمامهم

ردشة حیة، تمكن المعلم من األتصال وهي غرفة د: Chatمحادثة  -
بطلبته، وكذلك بأتصال الطلبة فیما بینهم، وهي تشبه كثیرًا غرفة الدردشة 
األعتیادیة، حیث تشترط وجود المتحاورین في المساق بنفس اللحظة على 

 .العكس من المنتدیات
وهو أقتراع أو أستفتاء سریع، ویسمح للمعلم  :Choiceاألختیار  -

بطرح سؤال واحد على شاكلة سؤال أختیار من متعدد، حیث یقرأ الطالب 
ویمكن أختیار متى یرون نتیجة ) أي یصوتون(السؤال ویختارون اإلجابة 

 .األقتراع
هو ببساطة منتدى حواري شبیه بالمنتدیات :  Forumالمنتدى  -

ألنترنت، یشارك الطالب والمعلمون بهذه المنتدیات الحواریة المنتشرة على ا
وبحیث یكتب موضوع ما من . بدون شرط وجودهم على الخط بنفس اللحظة

مشترك ما فیقوم آخرون بالرد علیه أو یضعون موضوع جدید لیقوم اآلخرون 
وكل من كان مسجالً في المساق، ودخل على المنتدى، فأنه . بالرد علیه

 .وني بجمیع المشاركات الجدیدةیرسل له برید الكتر 
كل مجال وله مصطلحاته ومفاهیمه وتعریفاته : Glossaryمسرد  -

واختصاراته، بحیث ان الكلمات تأخذ معاني جدیدة ومختلفة ومحددة بین 
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النظام یقدم وسیلة مریحة للتعامل مع المسردات . تخصص وآخر
ل أو  ف أو تُفصّ ّ حتى تشرح والمصطلحات الخاصة بكل مساق، بحیث تُعر

مع صور وغیره، واكثر من ذلك فأن جمیع المصطلحات الواردة في المساق 
والمعرفة في المسرد یمكن ان تصبح بشكل وصالت وبمجرد نقرها تعطي 

 .الشرح الوارد لها بالمسرد
هي اداة تربویه لتشجیع الطالب على التفكیر : Journalمذكرة  -

األدوات تقصد تشجیع التفكیر  وهذه. الذاتي خالل انخراطهم بعملیة التعلم
بالطلب من الطالب كتابة أفكاره وشعوره حیال موضوع ما وبالتالي تشجع 

 .التفكیر العمیق والجدي
عن األداء هي جزء  feedbackالتغذیة الراجعة : Quizأمتحان  -

مهم من البیئة التعلیمیة، والتقییم هو أحد أهم النشاطات في التعلیم، حیث أن 
تطیع معرفة ماذا یجري داخل عقول الطالب، لذا یحتاج ألسلوب المعلم ال یس

 . لمعرفة ما فهموه ومالم یفهموه من المساق

واألختبار المصمم جیدًا یمكن أن یعطي معلومات مهمة حول أداء الطالب 
وهناك عدة أنواع من األمتحانات . وهو أحد اآلجزاء األكثر تعقیدا بالنظام

  :التي یمكن وضعها منها
o رات متعددة خیاMultiple Choice : یمكن عمل أسئلة متعددة

 .األجابات یختار الطالب من بینها الجواب الذي یعتقد أنه صحیح

o خطأ /صوابTrue/False : یمكن عمل أسئلة إجابتها تكون إما نعم
 .أو ال
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o  إجابة قصیرةShort Answer : یمكن عمل أسئلة ذات أجابات
كتب اإلجابة كتابة، واألجابة قصیرة، حیث یطلب من الممتحن ان ی

تكون أما كلمة أو جملة، حیث یجب أن تتطابق مع األجابة 
 .وهو شبیه بأسئلة أمأل الفراغات. الصحیحة مطابقة تامة

o  رقميNumerical :وهو . یمكن عمل أسئلة ذات أجابات رقمیة
 .یشبه أسئلة أمأل الفراغ ولكن بأرقام

o  حسابيCalculated :معادلة ریاضیة مع  السؤال المحسوب هو
للقیم التي ستكون مسحوبة بشكل ) متغیرات( Placeholderحافظة 

. عندما یأخذ الطالب األختبار Datasetعشوائي من حزمة بیانات 
على سبیل المثال أذا ارید ایجاد عدد كبیر من مسائل الضرب، 

 فیمكن ایجاد سؤال مع متغیرین مع أشارة الضرب مثل 
{A}*{B} 

 Bو  Aالطالب األختبار فان النظام یختار عشوائیا قیم لـ  وعندما یأخذ
  .وعلیه فاالمتحان نادرا ما یكون متشابه مرتین

o  مطابقةMatching : أسئلة المطابقة تطلب من الطالب مطابقة عدة
 ).مثل أسئلة وفق بین عمودین(بنود أسئلة مع عدة إجابات 

o  وصفDescription : الكلمة السؤال الوصفي لیس سؤال بمعنى
وال یقوم الحاسوب بتصلیحه، بل هو مجرد نص یظهر  قد یستخدمه 
المعلم للطلب من الطالب كتابة  أو عمل شيء ومن ثم تسلیمه یدویًا 

 .ومن ثم یضع الدرجة من عنده

o  إجابات قصیرة تطابقیة عشوائیةRandom Short-Answer 

Matching :هو سؤال مبني على أسئلة األجابات القصیرة التي 
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سبق الحدیث عنها بحیث تحدد عدد األسئلة التي ترغب ان یخلطها 
والنظام یقوم باألختیار عشوائیًا من بین . هذا السؤال ویعرضها
 .األسئلة المخزونة عنده

  
تسمح للمستعمل بالبحث عن أي  :Search Forumsكتلة بحث المنتدیات  .5

 .كلمة أو كلمات في جمیع منتدیات مساقك

هذه الكتلة  تعطي االمكانیة للتحكم  :Administrationع كتلة إدارة الموق .6
 .بالمساق

ویمكن تقسیم أنواع . حیث یمكن من خالل هذه الكتلة تشغیل أو ایقاف التحریر
  :المساقات الى

یشجع األنماط (المساق یكون عبارة عن منتدى : Socialتنسیق أجتماعي  -
  ).غیر الرسمیة من التعلم مثل التفاعل بین الزمالء

یناسب التسجیل غیر محدود المدة أو المستمر  :Topicsتنسیق موضوعات  -
 .ویناسب التعلیم الذاتي أو التعلیم عن بعد

منظم حسب األسابیع بحیث النظام یقسم منطقة : Weeklyتنسیق أسبوعي  -
المحتوى الى أسابیع لها تاریخ بدایة ونهایة، واألسبوع األول یبدأ من تاریخ 

دة في إعدادات المساق ویناسب البیئات الجامعیة بدایة المساق المحد
 .والمدرسیة

مثل ممتاز، (خاصة به  Scalesیمكن للمعلم ان یقوم بعمل مقاییس : التقییم .7
، جید وهذه المقاییس ستستخدم الحقًا في ) …A,B,C,Dالخ أو ... جید جدًا
  .تقییم األنشطة
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الخ، حیث یظهر قائمة .. ویمكن للمعلم ان یظهر درجات األمتحانات والتعیینات
أسماء الطلبة وأمامهم درجاتهم باألمتحانات ویمكن أخذ نسخة أكسل عن هذه 

  .الدرجات
تقاریر (النظام یستطیع ان یزود المعلم بسجالت مفصلة عن نشاط الطالب 

Logs ( فیمكن األطالع على تاریخ ووقت النشاط ومن أي جهاز دخل)IP (
هذه التقاریر مفیدة للتتبع نشاط الطالب في . به واسم المشارك، واإلجراء الذي قام

فالطالب الذي یقضي وقت قلیل على مادة تعلیمیة یعطي مؤشرًا . صف المعلم
  .سلبیًا على تفاعله

یمكن ان ینشيء منتدى لمعلمي المساق فقط ویمكن ان یستعمل لمناقشة أي 
ین المعلمین شيء وقد یكون مفیدًا خصوصًا إذا تعذرت اإلجتماعات وجها لوجه ب
، الطالب ال یرون هذا المنتدى   .وهو مفید للمناقشات اإلداریة، وعمومًا

أذا دخل الشخص كضیف أو : Coursesكتلة تصنیف المناهج الدراسیة  .8
أما . Course Categoriesبدون تسجیل فسوف یرى قائمة بتصنیف المساقات 
 .أذا دخل كمشترك سوف یرى المساقات المشترك بها

هذه الكتلة تظهر األحداث : Upcoming Eventsداث القادمة كتلة األح .9
حیث یمكن لمدیر الموقع أن یضع ) الخ... مثل أمتحانات، عطالت،(القادئمة 

 .أحداث لكل المساقات او أن المعلم یضع أحداث خاصه لمساقه

التقویم یظهر األحداث التي تحدث : Calendarكتلة التقویم  .10
للمهام ) نهایة(تضاف تواریخ محددة بالمساق حین تضاف، یمكن أن 

assignments  وللمنتدیاتforums  ولالمتحاناتquizzes ...ویمكن . الخ
 :تقسیم األحداث التي تضاف الى األقسام التالیة
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وهي األحداث التي یضیفها مدیر الموقع : Global eventsأحداث شاملة  -
  .كأحداث للموقع كله

وهي األحداث التي یضیفها : Course eventsأحداث المساق الدراسي  -
 .المعلم لمساقه فقط

هي األحداث الخاصة بمجموعة محددة : Group eventsأحداث المجموعة  -
 .من الطلبة

هي أحداث خاصة بالمساق كحدث خاص : User eventsأحداث المستخدم  -
  .به والیرى هذا الحدث سوى الشخص نفسه

ه الكتلة تبین هذ: Recent Activitiesكتلة األنشطة الحدیثة  .11
للشخص ماذا حدث منذ آخر زیارة له، انها طریقة جیدة لمتابعة ماحدث أثناء 

 .غیاب الشخص

هي كتلة  :Course Summeryكتلة ملخص منهج دراسي  .12
 .تظهر ملخص عن المساقات

هذه الكتلة تظهر : Online Usersكتلة المستخدون المتواجدون  .13
دقائق الى اللحظة، كما  5ذ قائمة بأسماء وصور من تواجد بالمساق من
 .یعطي أمكانیة ارسال رسالة لهؤالء األشخاص

تظهر على هذه الكتلة الرسائل الجدیدة : Messagesكتلة الرسائل  .14
 .المرسلة للشخص من بقیة المشتركین

عبارة عن مجموعة أرقام : Section Linksكتلة روابط القسم  .15
قة محتویات المساق، من منط) موضوع أو أسبوع(تسمح بالقفز على قسم 
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) مواضیع 10أسابیع أو  10(أقسام  10فمثالً إذا كان المساق مقسمًا الى 
 .، تمثل وصالت لألقسام المعنیة10الى  1سیكون في هذه الكتلة أرقام من 

هذه الكتلة تظهر آخر األجزاء  :Latest Newsكتلة آخر األخبار  .16
 .News Forumالتي أضیفت الى منتدى األخبار 

وهي تعرض أعلى وأقل : Quiz Resultsنتائج األختبار  كتلة .17
 .نتائج ألختبار ما

  
وباألضافة لكل ما تقدم یمكن دعم النظام بالتسجیالت الصوتیة والفیدیو ومحرر 

 .المعادالت الریاضیة
 
  
  

  :متطلبات أستخدام النظام
أخیر بقي ان نشیر الى ان متطلبات استخدام مثل هكذا نظام من قبل 

ن لیست صعبة اذا من المفترض انها تتوافر بأي محاضر بهذا العصر المحاضری
  :وهي
معرفة قیادة الحاسوب، وهي المهارات األساسیة مثل أستعمال نظام التشغیل  §

وبرمجیات أساسیة مثل معالج ) Windows, Linux(ویندوز أو لینكس 
 ,Word(الخ ... النصوص وورد، وعرض الشرائح بوربوینت، واالكروبات

PowerPoint, PDF(. 
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معرفة أساسیة بإستخدام اإلنترنت، مثل التصفح، رفع وتحمیل الملفات، التعامل  §
 .الخ... مع اإلیمیالت والمنتدیات

 FrontPageاو  HTMLمعرفة البرمجیات مثل استعمال ) ولیس شرط(یفضل  §
 .الخ...Flashأو 
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  :التوصیات
، الكلیات، والمؤسسات التعلیمیة ان مبادرات التعلیم االلكتروني جدیدة على الجامعات

ولذلك، ونظرًا ألهمیة األستفادة من تكنولوجیا التعلیم نقترح تأسیس وحدة , في العراق
للتعلیم االلكتروني في الجامعات العراقیة لتقدیم خدمات التعلیم االلكتروني وادخال 

  .العراق في هذا المضمار
طرق التعلیم التقلیدیة مثل قاعات ان التعلیم االلكتروني ال یتجه  الى استبدال 

الخ، ألن كل جامعاتنا العراقیة تتبنى طریقة التعلیم ... حضور الطلبة, المحاضرات
، ولكنه یهدف لدعم عملیة التعلم باألدوات المرنة الجدیدة )وجها لوجه(التقلیدي 

بة وإلیجاد بیئة تعلم تمكن من استعمال مجموعة تقنیات تهدف الى زیادة إشراك الطل
  .بعملیة التعلم والى التحرك باتجاه جعل الطالب هو محور العملیة التعلیمیة

فاستخدام التعلیم االلكتروني هو لتحسین تجربة تعلم الطالب وتعزیز أداء اإلدارة ودعم 
عملیة التعلیم والتعلم، ولتهیئة إیجاد بیئة دراسیة مرنة وسهلة وتركز على حاجات 

  .وحدة النوعیة والجودةالمتعلمین بما یحقق أهداف 
  :وتهدف وحدة التعلیم االلكتروني لتحقیق األهداف التالیة

 :اإلشراف على كل نشاطات التعلیم االلكتروني في الجامعة، والتي تتضمن 

o إدارة موقع التعلیم االلكتروني التابع للجامعة. 

o  اإلشراف على عملیة تطویر المساقات االلكترونیةE-Courses. 

o الجامعة على قضایا التعلیم االلكتروني تدریب منتسبي. 

جامعات، (قیادة أي نشاطات للتعلیم االلكتروني بالمؤسسات التعلیمیة بالقطر  
 :، والتي تتضمن)الخ... كلیات، مدارس
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o  تركیب واستضافة برامج إدارة التعلیمLMS  وكذلك األشراف
 .والتدریب علیها

o ث تدرس المصادر عمل خطط إستراتیجیة للتعلیم االلكتروني، بحی
الفعلیة للمؤسسة، المتطلبات، األهداف، خطة العمل، خطة التنفیذ، 

 .تقدیر المیزانیة وأخیرًا التوصیات

 .إنجاز دراسات وأبحاث حول قضایا التعلیم االلكتروني 

 .تقدیم نصائح وتوصیات بخصوص خیارات وأسالیب التعلیم االلكتروني 
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ABSTRACT 

 
 
The revolution of E-learning is currently endorsing great positive 

impact in the world of education, and will continue to do so in the 
future. 

Many countries are spending vast amount of money in E-learning 
in order to have full benefits of this field. Statistics shows that the size 
of E-learning market is about $11 Billion annually with 60-70% of its 
growth in the USA. While the amount spent in Arab world during the 
past few years is $15 million and expected to rise 50-60 million 
dollars in the coming few years. The UAE dominates the Arab world, 
in the field of E-learning, as far as spending and investment which 
reached about $6 million in 2003 and expected to reach $24 million by 
the end of 2008. 

A practical overview of the overall possibilities that are embedded 
in the field of E-learning, which can be learned from past and current 
experiences of countries who pioneered the field of E-learning, for 
which regulated plans that can be put so as to articulate more subtle 
future trends that can be helpful in applying E-learning all over the 
world. 

A quick look at the current situation of E-learning in Iraq will 
unleash severe weakness, in which there is no such thing as E-
learning. There is actually no acting board that is taking care of things 
of concern to E-learning. All current educational principles are based 
on the old traditional educational standards, and there are many who 
encourage such notions. 

This paper is to dwell in matters that concern E-learning and how 
to infuse such teaching in the structure of the Iraqi educational system 
with it being as an aid not a replacement to the current system. 
 
 

 


