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 :الخالصة 
 

ات الجغرافية والسياسية والثقافية ويقوم على خاصية اساسية هي الفصل يعد التعليم عن بعد اداة لتخطي المساح

وبالتالي فهو  لمتعلم بدال من حضوره الى المؤسسة التعليميةالمكاني بين المعلم والمتعلم ، مع نقل المعرفة الى ا

عليم عن بعد كالحاسوب تنمط من انماط التعليم الذاتي . وتلعب تكنولوجيا التعليم الدور الفاعل في تقديم برامج ال

لنظام التعليم عن  مقترحا   . ويتناول هذا البحث تقديم انموذجواالنترنيت واالقمار الصناعية والكتاب االلكتروني 

 بعد في العراق وفق االتجاهات التربوية الحديثة مع تقديم توصيات ومقترحات لتبني هذا النوع من التعليم .

 

 

 

 

 

 

  

 

Summary: 

 

Distance learning is considered as a tool which overpasses geographical 

political and cultural boundaries. It is based on separation between the teacher 

and the learner. Although knowledge is conveyed to the learner without having 

to come to class. Then it is a type of self Learning Technology in the form of 

computer, Internet, satellites and electronics. Play a vital role in the 

presentation of knowledge. 

Also, the paper gives a model for distance learning in Iraq taking into 

consideration the modern trends in education. It also gives    recommendations 

and suggestions for this type of learning. 
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 :خالصة  – 1
 التعليم عن بعد . . . -
 

بدد ا تعليمددن  عددب بيدد  ببددت ندد عا بددتعليمن  بتعبدت ددم  لندد  ت ددلع    دد ت تعددمب  بددب تعليمددن   دد  تعليمددن       
 عج ند   وكد عا تعجتبيد  تعبدن تمند تعجتبي     كل بب جتبي  كونمزالمد   د  ت دلدتعنت وجتبيد  تمكملددت ت

كدتب  تت بب تعقدب تعيشدنب . تبت    تعو ب تعيدب  ننمتعجتبي  تعبدن تمن  تعبفلول  تعل  ب ات    تع لو
عدب بيد   د  تعيدتع  كدتب  تب ت لع ت  مظت  تعليمن و نب تالعندنب بب تعقدب تعيشدنبت لع تبه عالل تعيق 

 . وتالمبت  ق ن  وبلموع تالشكتلو و ق تعتت تعبجلبع عع ب 
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نقدو  عمدا عتةدن   وتع نت ن  وتعثقت ن  وتعب تلتت تعجغدت ن  و  لع ع نيلبد تعليمن  عب بي  و نم     
ت ت ن     تعفةل تعبكتم  بنب تعبيم  وتعبليم  ونل   نه مقل تعبيد   تعا تعبدليم  بد ال بدب لهدودى تعدا 

واك  دتوملدي بأب تعليمن  عب بي  نلد   عمد بت لكدوب  مدتا ب دت   بدنب تعبدليم  وتعبيمد  وندل   بة د ت
ونكدوب تعبليمبدوب بمفةدمنب عدب تعبيمبدنب  د  تعزبدتب او تعبكدتب او بب تع   بوت  ليمنبن  ليد  ب دبقت   

. وتعليمن  عب بي   و مب  بب تمبت  تعليمن  تع تل  وتعد ي (   1كمنهبت بيت . وعكمه  نلبيوب لوجنهتله  ) 
له  دة  تعليمن  تعلقمن ي ال نبت    ظل ظهود لدد  وبهدب وبهدتدتت ج ند    د  لنلنح تعفدة  عبب  ت

   بمدت  بدت ليمبده بدب قبدلبل وتالملتج وتال تد  تعبعلمف  . تالبد تع ي ند عو تعبدليم  تعدا تعدت ق تعتت تعي
ول وندى  ول عنبده بتاللد   عتةد   د  ظدل تعل دود تعيمبد  وتعل دتدع تعبيد د  وتعليقند  تعلكموعدوج  

عدددب بيددد  تعبلدددوتلد.  ددد ت ولميدددي لكموعوجندددت تعليمدددن  تعددد ود تعفتعدددل وتعددددين   ددد  لقددد ن  بددددتب  تعليمدددن  
كتعلت ددوي وتالملدمنددت وتعفندد نو تعلفددتعم  وتعفندد نو لك ددت وتعددلمك  وتعفتك ددنبنل وتالقبددتد تعةددمتعن  

 وتعكلتي تالعكلدوم  وغند ت بب تعو تي  تعليمنبن  تعب لع ب     ظل لكموعوجنت تعليمن .
عجتبيدد  ت بجبوعدد  بددب تعبددتلثنب  دد   كب ددت ب  بددب  دد ت تعبلدد  ق جددت  تعدد ت  مددبددب  دد ت تعبم       
موعوجن  ال لشدتق تعب لقبل تعليمنب     تعيدتق ت لي ت ت عبوتجه  لل نتت تعقدب تعلت ي وتعيشدنب كتعل

وتعد عول  د  عةدد تعلمبند  وتعلقد    بكل بت نلبمه بب بشكالت ولوجنهتت وليقن تت    تعبجتالت كت  
وللمدتول  د ى تعودقد  بفهدو  . تعجبنع بب عالل بشدوع تعليمن  عب بيد    تبت وللقنق بب ا لكت ؤ تعفدص

ت دد  تعليمددن  عددب بيدد  عمددا و ددق تاللجت ددتت تعلدبوندد  تعل نثدد  وتال دد ت  وتال ددتق تعب ددلقبمن   هددال عددب 
ب ددلج تت تعلكموعوجندد  تعليمنبندد  تعلدد  ل ددت    دد  للقنددق ت دد ت  تعليمددن  عددب بيدد  و ود تعبؤ  ددتت تع

ليمددن  عددب بيدد  بت ددلع ت  تعددد بتلوةددمت تعندده تعليمنبندد   دد  تعدد ت  تعل دن دد  تعقددت د عمددا ل بنددق مظددت  تع
 تهددت   تعددا عمظددت  تعليمددن  عددب بيدد   دد  تعيدددتق ت  بقلدلدد ت  تمبو جدد نقدد   تعبلدد  وتعندددت لكموعوجنددت تعليمددن  

 .تعبقلدلتت تعلوةنتت و
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 مفهوم التعليم عن بعد  -2

 
 
تعفددص تعليمنبند  تعبلتلد  كدتي ليمدن   ول عمدالةدتع   عمدا  م دف  لؤكد  لدق تال ددت   د و و ليمدن  جبدت ندي نقد     

بفلوح عجبنع تعفيتت .وال نلقن  بوقت وال بفي  بب تعبليمبنب   وال نقلةد عما ب لوى تو موع بينب بدب تعليمدن     هدو 
نلمت ي و بني  لتجنتت تعبجلبدع وت ددت ى و بولدتله  ول دوند بهدمه    كبدت تمده ال نيلبد  عمدا تعبوتجهد  بدنب تعبيمد  

ليم  بل عما مقدل تعبيد د  تو تعليمدن  تعدا تعبدليم  بو دتي  ليمنبند  ولقمند  بكلوبد  تو ب دبوع  تو بديند  لغمد  عدب وتعب
لهودى تعا تعقتع  تع دت ن  كبت  و تعلتل    تعبؤ  تت تعليمنبن  تعلقمن ن   وقد  عدزز  د ت تاللجدتى تعل دودتت تعلقمند  

ةددمتعن  وتعلت ددوي تعلدد   ددهمت جبنيهددت تاللةددتل بددنب تع تد ددنب تعبل ددتدع  ببددت  نهددت شددبكتت تاللةددتل وتالقبددتد تع
 تعليمن  .بدتكز ننب ووتعبشد نب تالكت نب

 
كل تعبدتلل تعليمنبن  تعل  ال للبلع بتالشدت  تعببتشد وتعب لبد بدب قبدل بيمبدنب عنشبل كت   ت تعني تع دت   و كبت   

لعهدع عبمند  تعليمدن  علع دن  ولمظدن  ولوجنده بدب قبدل  نلهدوب بع  البه   تعل تعقتعتت تع دت دن  تعلقمن ند  وعكدب
 مظت  ليمنب  نل   نه :  و تب تعليمن  عب بي ليمنبن    و بؤ   

 
 .تعفةل بنب تعبليم  وتعبيم  بكتمنت وزبتمنت  -1
 . تع ت  تعبوت  تعليمنبن  بشكل نن د عمنه تعليمن  عب بي  -2
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 الخصائص  -أ

 
ع الجلبتعن  وتعوظنفن  عمبمللقنب به و عا عبدوم    ت تعموع بب تعليمدن  وتم دجتبه بدق دله عما لمبن  تالللنتجتت ت -1 

 و وق تعيبل . بل مبتت تعلتج 
 
 تعلبت ى عما تعو تي  تعلكموعوجن  تعل نث  وو تيل تاللةتل تعبيتةد  . -2
 
وتي بكدتب نوجد   نده تع مبد  تعللدد بدب قندو  تعبكدتب وتعزبدتب تي تب تعيبمند  تعليمنبند  نبكدب تب لدل   د  تي وقدت  -3

 . و عا بت لع ت  و تي  ليمنبن  بثل تعبت   تعب بوع  وتالشد   تع بين  وتعفن نو وتعلت وي وتعهتل  .. تعخ
 
 بدوم  عبني  تعبليم  .تعتم جت    ت تعمب  بب تعليمن  بع ببت ى  تعليمن  تالم تم  تعل نث  بثل لو د تع ت ين  عمبليم  و -4
 
 

 
 
 
 

 (3- 17 ) 

 بادئه وم ائص التعليم عن بعدخص -3
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 ( 2)  المبادىء التي يعتمد عليها التعليم عن بعد : -ب
 
 : تاللتل   – 1
وليمدد  تب تعفدددص تعليمنبندد   دد  ب ددلوى تعليمددن  تعيددتع  بلتلدد  عمجبنددع بغددع تعمظددد عددب تشددكتل تعبينقددتت تعزبتمندد   

 وتعبكتمن  وتعبوهوعن  .
 
 : تعبدوم   – 2
تعلد د تو بفيل تعقدتيبنب عمنده . عكدب  د ى تعزتوند  اعد ت بكثندد بدب تعل  لمشأ بفيل تعمظت   زجوتو   لع   جبنع تعل 

 .    تعوقت تعلتهدثد بدتب  تعليمن  عب بي     تك
 
 للك  تعبليم  : – 3
وليمدد  تب تع مبدد  نبكددمه  لدلنددي بوهددتعتت تعبددمه  تعبعلمفدد  ل ددي ظدددو ه  وقدد دتله    وتعلنددتد ت ددتعني لقونبندد   

 .    تعوقت تعلتهدبللفظ ش ن     بيظ  بدتب  تعليمن  عب بي   ع ؤ. تال تب   ى تععتةن  لك عا 
 : تعلنتد تمظب  تعلوةنل – 4
ب تعبليمبددنب النليمبددوب بتع دنقدد  مف ددهت  ددتب تعلنددتد   تعفددد ي المظبدد  تعلوةددنل تعيمبدد  ) تعبدت ددم    تعددا امظدددت  

 مب  بب تعليمن  .ي   به ت ت ن  عه ت تعنمقت تت ( عتعلت وي وتعبدتبجنتت   تعهوتينتت   ت
 
 : تالعلبت ن   – 5

وليم  ب ى بمت ب  تعبدتب  تع دت ن  و دجتلهت تعيمبن  عالغددتع تعبلوعدت  بمهدت بقتدمد  بغند دت . وبدب زتوند  تعددى 
  ه  ليم  تالعلدت  به ى تعبدتب  وآعنتلهت وقتبمن  بللوت ت عاللل تي    بؤ  تت بعلمف  .

 

  

 
نتيجنة للتنمينة السياسنية والتكنولوجينة خاصنة تطنور نظنم  1990-1960لم عنن بعند بنين عنامي قد نشأ نظام التعل          

ل مننع وسننائل االتصننال االتصننال عننن بعنند لتننربط الفصننول الدراسننية البعينندة وااننراس التعلننيم بالمراسننلة عننن طريننق التكامنن

م والتطننور وسننعية فنني مجننال التعلننيبننالتلفزيو. . لننذا يمكننن القننول ا. تطننور االتصنناالت والسياسننات الت المختلفننة بنندسا  

 التي ساعدت على نشأة التعليم عن بعد ورسوخه . العوامل التكنولوجي تعد من ابرز

نهنائي منن المنناهج فني الوقنت نفسنه .  وبعند ذلن  قامنت االتصال عن بعد على تقديم عدد الولقد ساعد وجود تكنولوجيا  

الفصول البعيدة ، ومنذ ذل  الحين تطور نظام التعلنيم عنن بعند بانتظنام االقمار الصناعية بنقل اشارات الفديو الى شبكات 

 وخاصة في الواليات المتحدة االمريكية . 

 

التعلنيم عنن بعند تؤكند بقنوة ا. هنذا التعلنيم مفيند  تجنارب واجماال  يمكن القنول ا. معظنم الندرول المسنتفادة منن تطبيقنات

علنى االلتحناق بمؤسسنات التعلنيم العنالي التقليدينة .  –بب منن االسنباب الي سن –للعديد من شرائح المجتمع التي ال تقندر 

اجتماعيننا  النهننا تمكنننهم مننن الجمننع بننين الدراسننة والعمننل بصننورة مناسننبة ، كمننا ا. هننذه المؤسسننات معتننرف بهننا علميننا  و

 العمل .  وكذل  معترف بها من حقل
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 نشأة التعليم عن بعد -4

 ومبادئه 
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وسناط المسنتفيدة منن التعلنيم عنن بعند وابرزهنا تلن  المتعلقنة بجنودة األ احية اخرى ستظل هننا  تسناتالت مننومن ن     

التعليم عن بعد ، ومكانته االجتماعية ، وكلفته الحقيقية . لذل  فقد عملت مؤسسنات عديندة منن تلن  التني تعمنل فني دائنرة 

ا  أو جزئينا  أو كلينا  باسنتخدام الدراسة او التدريب عن بعد على المزاوجة بين التعليم عن بعند والتعلنيم وجهنا  لوجنه مرحلين

الوسائط التكنولوجية المتطورة. ومن جانب اخرتؤكد هذه التطبيقنات ا. مسنتقبل نجناح اسنتمرارية مؤسسنات التعلنيم عنن 

بعد يتوقف على مدى االستقاللية االدارينة التني تتنوفر لهنا حتنى اذا كاننت بنرامج التعلنيم عنن بعند قائمنة داخنل مؤسسنات 

 ي .التعليم التقليد

 

 
 
 

 :تتمثل ركائز التعليم عن بعد باالتي  - ا
 
 .تعبوت  تعليمنبن   -1
 آعن  تعلوةنل . -2
 تعع بتت تع البن  . -3

 
لميي لكموعوجنت تعبيموبتت وتاللةتالت  ودت بهبت      ى تعق تعتت تعثالث  لن  تمهت ليزز موعن  تعبت   تعيمبند       

بدب تععد بتت تعليمنبند   ت  عما تعجو   تعموعن  . كبت تمهت لو د تموتع ولوةنمهت تعا تعفي  تعب له    ب دع  بع تعبلت ظ 
ه بددتب  تعد ت  عمل دن دنب ندعم مب  وتع تد نب تعبملشدنب    بمت ق جغدت نه بلبتع   . وتم القدت ببدت  كدد نلوجدي لوج

 : تعقت دنب ب لقبال عما للقنق ت  ت  وبدتب  تعليمن  عب بي  وبمهت
 بي     تعجتبيتت علكوب موت  عمشد بدتب  تعليمن  عب بي  .ت لل ت  بدتكز ليمن  عب  -
ب  ج ود تعليدتوب بدنب تعكمندتت وبؤ  دتت تع وعد  تعع بند  بثدل بد ندنتت وزتد  تعلدبند  وتالعدال  وتعبكلبدتت  -

 وغند ت بب تعبؤ  تت تعةلن  وتالجلبتعن  .
 . ل دن ن       ت تعبجتلعوتع ت  تال د تبالبح تعليمن  عب بي   بلهبنمهتل وند بدتب  تعكمنتت  -
 

 ( 3ه  : )     تعليمن  عب بي  تعبليم  عملكموعوجنت  لع ت  تبت تعفوتي  تعيمبن  بب ت
 

 لل نب  تعمن  تعليمن  وتعليم  . -
 لوةنل تعبت   تعيمبن  ولق نبهت تعا تع مب  . -
 ل هنل لق ن  تعع بتت  -
 لمبن  تعبجلبع ول هنل عبمن  تعلوتةل بنب تعبليمبنب . -
 نز  ت ين  تع مب  وبوتةم  تعليمن  .ليز -
   للهند تع مب  .نتعب تع      عبمن  لقن -
 ل هنل تعوةول تعا بةت د تعبيموبتت . -
 تعلةول عما بيموبتت عتب  . -
 
 
 
 
 

 (5- 17 ) 

 ركائز التعليم عن بعد والفوائد العلمية الستخدام تكنولوجيا التعليم -5

 ومبادئه 
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 : التدريسي والطالب في نظام التعليم عن بعد –ب 
 
بيمد  وتعبليمبدنب   تال تب  عدا  النيمد  تب تعبدليم  عدب تعليمن  عب بي  نلة  بتعفةل تعبكدتم  وتعزبدتم  بدنب تع        

نقو  بيبمند  تعدليم  بشدكل بمفدد  وببيدزل عدب تعبيمد  تو تب ع نده تعقد د  عمدا تعدللك   د     distance learnerبي  
عدب  وبع ل ود لكموعوجنت تاللةتالت وبفهو  تعليمن  عب بي  لموعت ت وتد تعليمن عبمن  تعليم  بمف ه و وب ل عل تل  

بي  عد ع  تعبدليم  وتالدلقدت  بمدوتل  تعدليم   دتعبيم  عدب بيد  نبكمده تعلندتد ت دموي تعل دن د  تعبمت دي عمبدليم    تقلددتح 
بةت د تعليم  تعبمت ب  الللنتجتت تعبليم    لل ن  ب ى تع ع  تع ي نللتجه تعبليم  تثمت  عبمن  تعليم  وك عا لقونبه  د  

 نب دين ننب :يلب  بني  تعليمن  عما بكوم عا لمهتن  تعبدمتب    بب عالل 
 تعبوهوع تع دت   وتعلوتد  -
تاللةدتل تعببتشدد  ل لع   علشجنع تعبليم  عما تعلفتعل بفتعمند  بدع تعبيمد  عدب بيد  وتب تال تعني تعل  نبكب تب        

 .ن  عب بي  تهت   تعا بدبج  وج وع  لهود تعب لفن نب    تعبوتعن  تعبل    تعل  نل مبهت بشدوع تعليم
ونمقمه تعا تعبليم  بت دلع ت  لقو  عما تب تعبيم  نةب  تعبللوى تب تعيالق  تعلقمن ن  بنب تعبيم  وتعبليم  عب بي          

تلدد  تعو ددتي  تعدد ي ن ددلقبمه بدد ودى . وبت ددلع ت  تلدد  تعو ددتي  تالعدددى نبكددب عمبددليم  تب نلفتعددل بددع تعبيمدد  عبمتقشدد  
 و  مي تعب تع      لل بشكم  .بوهوع بينب تو تال لف تد ت

 ( نوهح تعيالق  تعلقمن ن  بنب تعبيم  وتعبليم  عب بي  .1تعشكل )
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 ىىالمحتـــو

 المتعلم المعلم 

  بعدبعد  عنعن  والمتعلموالمتعلم  المعلمالمعلم  بينبين  التقليديةالتقليدية  العالقةالعالقة( ( 11))  شكلشكل
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عبمن  تاللةتل  تت تاللجت نب ) بب  وتجدت وبع ل ود لكموعوجنت تعليمن  وتاللةتل تبكب مقل تعبللوى تعليمنب        

تعبليم  وتعيك  (    آب وتل  وبت لع ت  مف  تعلقمن    كبت    لتع  تعليم  عب  دنق تعوني  نةدبح تعشدكل  تعبيم  تعا
ةدبح تعلكموعوجندت  د  تعو دن  بدنب تعبدليم  وتعبيمد  علتع  نبكب لي نل تعشكل تع دتبق علتع تبق تعالى بتعةنغ  تعلتعن  وبت

آب وتل    كبت نبكب عمبليم  تعلفتعدل بدع تعبللدوى وبدع تعبيمد  عب بي    لن  نبكب عمبيم  مقل تعبللوى ول وندى    
 ( . 2   آب وتل  كبت  و ببنب    تعشكل ) 
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 المعلم 

 التفاعل

 المحتوى تعبللوى

 المتعلم

 فاعلاالت

 تعو ن 

( العالقة بين  المعلم والمتعلم في التعليم عن بعد باستخدام 2شكل )

 التكنولوجيا الحديثة
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 : االطر التدريسية في مجال التعليم عن بعد -جـ 
 
  وتعقتبمن  وتعكفت   تعيتعن     ت تد    ت تعدمب  بدب تب بشدوع بدمتب  تعليمن  عب بي  نل مي بلعةةنب عه  تعق د     

 تعليمن  وبب تعبوتةفتت تعل  لهبمت    تع ت  تال د تعل دن ن  تعبلعةة       ت تعبجتل    : 
 

به  تعبهدتدتت وتعبيدتد  تال ت دن  عميبدل  د   د ت العهت  تعهني  تعل دن ن  الك دتتع ت  بدتب  بهمن  بلموع   -1
 تعبجتل 

 
 . لبد بب عالل تعبؤ  تت  تت تعيالق  علت نمه  بت لع ت  تعلكموعوجنت تعل نث     تعل دن تع ع  تعب  -2

 
 
تع ت  لوت ز تعا  ني  تعل دن  وتعيتبمننب      ت تعبجتل بب عالل زنت   تعدوتلي وتالجدود تالهدت ن  وبدمح  -3

 ؤ نه بثل   ى تال د.ل ي تالجتزتت تع دت ن  وتعل دنبن  وتع ع  تعبيموي تعب لبد مظدت عميبل تعبهم  تع
 
 ال د تعل دن ن  عبت عه بب تثد    تمجتح بشدوع تعليمن  عب بي  .   تب  دوح تالعف  وتعلبت   -4

 
 
 لي نل تال لدتلجنتت تعليمنبن  تعلقمن ن  وجيمهت باليب  عبني  تعليمن  عب بي . -5
 
ما تعبشدتكل وتعبلد  تت تعلد  لوتجده لكونب عمفن  كتبم  عب تعجو تعليمنب  عمليمن  عب بي  بب عالل تعليد  ع -6

 تعيتبمنب  نه.
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تعليمن  تعيتع   دو ليمدن  بولد  لدو دى تع وعد  عجبندع عدنجد  تع دت د  تالع ت ند  )تعيمبد    تال بد    تعلجدتدي           
تد  وتعبهدتدتت تعلد  لبكدمه  بدب تال دلبدتد تعةمتع  ( ونقو  عما لو ند تالللنتجتت تعليمنبن  بب تعبيموبتت و تعبي
وتب وظدو  تعلتهدد ول ميدتت تعب دلقبل     تعليمن  وتعل دني و قت عبنوعه  وت لي ت تله  وق دتله  وبوتجه  لل نتت

  ود تعليمن  عب بي     للقنق   ى تال  ت  نكبب    :
 

 تعليمن  تعبلق ب .كموعوجنت   عما لت لع ت  كت   ل بنقتت تعليمن  عب بي  وتعلدكنز عما لما تعل  ليلب -
ت لع ت  تالشكتل تالكثد  تعمن  بب تعليمن  عب بي  ال نبت بتالعلبت  عما شبكتت تعلوت دني تعبل دود  وتعليمدن   -

 بنزتمند  لغ د  تعب دلمزبتت نللدتج تعدا  تالّ اب  عا عب  دنق تالقبتد تعةمتعن  الد تل ع ب  تعليمن  عب بي 
 وتب  عا نبكب لجتوزى ت ت زت  ع   تعبشلدكنب عال لفت   بب مظت  تعليمن  عب بي .يتعن  ج ت  تعفمن  تعو
تبت ت   و تي  وبجتالت تعليمن  عب بي  وتعل  ل ه     للقنق ت  ت  تعليمن  عب بي   هال عب للقنق ت د ت      

 ه  : تعليمن  تعيتع  
 
 تالجهز  وتعبي تت              -
       Hardwareتعفن نو تعلفتعم   -
 لك تفن تع -
 ت تعلملك  -
 تعلمك  -
 تعفتك بنل -
      Satellite                              تالقبتد تعةمتعن   -
 تعلت وي  -
 

     Software  :    ة ميد التعليواالم
 

 تعبدبجنتت تعلت وبن   -
 ت  وتمتت تعفن نو  -
  Compact video discsت  وتمتت تعفن نو تعب بج   -
  Integrated circuitsتع وتيد تعب بج   -
  Compact  interactive  discs ت  وتمتت تعفن نو تعلفتعمن   -
  Information networks شبكتت تعبيموبتت   -
 

ا. استخدام هذه التكنولوجيا في مؤسسات التعليم عن بعد تساعد على ربط الدارسين مع التدريسين او مع قواعد البياننات 

ن التفاعننل المباشننر فيمننا بينننهم وبفضننل هننذه التكنولوجيننا اصننبح ميسننورا  نقننل او مننع بعضننهم الننبعا واحنندا  نننوع منن

المعلومات والمحاضرات والندوات الى اماكن مختلفة داخل وخارج البلد الواحد وتوصيل الخدمات التعليمية والتدريسنية 

التعلنيم عنن بعند  د على تعزينزكمل ، االمر الذي يساعالى منازل الدارسين او اماكن عملهم بسرعة فائقة وعلى الوجه اال

 وتعميمه في الدول الصناعية الكبرى المتقدمة . 
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تكنولوجينا الوسنائط ذات االتجناه الواحند د رادينو ، تلفناز ، اشنرطة  فنأ.ونظرا  لالبتكارات التكنولوجينة الحديثنة 

اسنننتخدامها واصنننبحت قديمنننة مقارننننة  تننندريجيا ة تسنننجيل ، اجهنننزة عنننر  ضنننوئي    فقننندتسنننمعية ، اجهنننز

ابعند منن  متزامنة والتي لها الفضل في ايصال التعلنيم النىالغير ديثة ذات االتجاهين المتزامنة وبالتكنولوجيا الح

متعننددة الوسننائط مثننل الكتننب الحننرم الجننامعي وغننرف الصننف  وابعنند مننن الكتنناب المقننرر الننى قواعنند البيانننات 

 ني وشبكة المعلومات العالمية . االلكترونية والبريد االلكترو
 

 

 

 
( و عا المجتز بشدوع تعليمن  عب بي   ولفةنل  ودى    للقنق ت  ت  3شكل ) تعبوهح    ل  تقلدتح تالمبو ج

 تعليمن  تعيتع     تعيدتق .
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دى بلكتبمد  وبلدتب د  وليبدل جبنيهدت عللقندق تب جبندع عمتةد ( 3   تعشكل )قلدح ونظهد بب تالمبو ج تعب   
تعبشدتد ( لشدبل جبندع لمدا تعيمتةد Feed backت  ت  تعليمن  تعيتع  وتعليمن  عدب بيد  . كبدت تب تعلغ ند  تعبدلد   ) 

(  Outputs( وتعبعدجددتت )  Processes( وتعيبمنددتت )  Inputsلكددوب ببثتبدد  تعبدد عالت )  تعنهددت  دد  تعشددكل
   تعليمن  عب بي  ولكبل بيههت تعبيع وكبت نأل  :عالزب  عللقنق ت  تت

 :مشروع التعليم عن بعد  *

 
يمن  عب بيد  وجيمده بدكدز تالمظدتد وت لبدت  تعب دؤوعنب وعمب دلونتت تعليمنبند  لبب تعهدودي تعلتكن  عما ت بن  تع - 

نل مدي ل دمن  تعهدو  عمدا  كت   وتع تيه تعدعتن  وتال لبت  تعكت ننب بب جبنع ق تعتت وبؤ  تت تعبجلبع وتب  عدا
بوهوع تعليمن  عب بي  ببت     عا بفهوبه   ل ودى   ت  ت ه   وتعلتج  تعنه   تال د  وتعببدت ى  تعلد  نقدو  عمنهدت   

 .تعب لمزبتت تعلكموعوجن  عمليم  عب بي  ك عا تعو تي  تعليمنبن  تالكثد بمت ب  عه 

 : الجامعات ودورها في تحقيق مشروع التعليم عن بعد *

 
 :عمجتبيتت  ود به     للقنق بشدوع تعليمن  عب بي  بب عالل    
 ت لل ت  لعةص عل دن  تعليمن  عب بي  هبب تعلعةةتت    تعكمنتت . -
 وتعوع  عمليمن  عب بي  ع ى بمل ب  تعوزتد  بب  مب  ول دن نب وت تدننب و مننب . تعليمن   ثقت  مشد  -
 تع دت ن  لول تعليمن  عب بي  . عق  تع ودتت وتعم توتت وتعلمقتت -

 : متطلبات وتحديات العالم المعاصر وثورة المعلومات* 

بددب تعهدددودي بدتعددت   تةددبحملنجدد  عمل ددودتت تعيمبندد  وتعلكموعوجندد  تعبل ددتدع  وللدد نتلهت  دد  عتعبمددت تعبيتةد    
 تالل  :

 
   ج ن   بب تعليمن  وتعليم  عب بي  .تعل ود    تعبيموبتت وو تيل تاللةتل تعبعلمف  وبت نل مبهت بب تمبت -
المفجتد تع كتم  تعهتيل وتعبوتد  تعبنين   هال عدب  بولدتت تال ددت  وتالبكتمندتت بنب تلزتن  تعلتج  عللقنق تعلوتزب  -

 تعبلتل  .
 تعبل مبتت تالجلبتعن  وتعلدبون  تعمف ن  تعمتجل  بب لزتن  توقتت تعفدتغ تعبلتح عال دت . -

 : يم العالياهداف التعل *

 
تو تعد ي ندل   د  تعجتبيدتت لجدتدي ( و  و تعليمن  تعد ي نمد  بدلمد  تعليمدن  تعثدتموي ) عمبد    ت بد    ةدمتع         

 تعكمنتت وتعبيت   ونه  تعليمن  تعبجتم  وتال م  .
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 :االستفادة من مستجدات تكنولوجيا التعليم  * 
 

 عو تي  تعليمنبن  بمهت :ولشبل   ى تعب لج تت ت   ت
 
تعددلمك    تعلمنلك ددت   تعفتك ددبنل   تالقبددتد تعةددمتعن    شددبك  تعبيموبددتت   قوتعدد  تعبنتمددتت تعببتشددد    تعبلت ثددتت  -

تعببتشدددد    تعكلدددي تالعكلدومنددد    تعدددليم  بوت ددد   تعلت دددوي   بددددتب  تالقبدددتد تعةدددمتعن    تعبدددؤلبدتت تعب دددبوع    
ؤلبدتت بوت    تعلت وي   بؤلبدتت ب بوع  لفتعمند  بديند    تعقمدوتت تعلمفتزند  تعبشدفد    تعبؤلبدتت تعبدين    تعب

 تعة  تال لدته    تالقدتص تعب بج    تالملدمنت   تعفن نو تعلفتعم    تعد و  تعبنتمن  تعب بوع .
 

  لع تبهت وبمهت :وبتالبكتب تال لفت   بب تعو تي  تعبلق ب  عم  لق ن  بدتب  تعليمن  عب بي  وبجتالت ت
 بجتل تعليمن  تعيتع  . -
 بجتل تعل دني تثمت  تعع ب  عال د تعل دن ن  وتعفمن  وتعيتبمنب . -
 بجتل تعليمن  تعلقم  . -
 

 :التمويل المالي واالداري  *

 
 لقو   و   دة  تعبنزتمن  تعالزب  عبشدوع تعليمن  عب بي  ولل ن  تعجهتت تال تدن  عما تعب لونتت كت   تعل    

 بت تد  عبمنتت تعلمفن  .
 

 : المؤسسات والمجتمع والبيئة المحلية *

 
وتعبةتمع وبؤ  تت تعق تع تععتص لل ن  كت   تعبؤ  تت تعلدبون  وتعبهمن  وتعثقت ن  وتالعالبن  ك عا تعشدكتت     

 تعل  بتبكتمهت تال لفت   بب بشدوع تعليمن  عب بي  .
 
 
 
 

علقون  هدودن  علل نب ول وند بشدوع تعليمن  عب بي  ع عا لبتد  عبمن  تعلقون  مظدت عكوب عبمن  ت       
ببت     عا لقل تعيبل وتعبلعةةنب بشكل شبوع  للمتول جبع تعبيموبتت وتعبنتمتت تعبليمق  بتعب لفن نب 

به ت تعبشدوع وتعبليمبنب وك عا تعبيموبتت تعبليمق  بتعبمت   وتالمظب  تعمتقم  عبيموبتت وآدت  تعبشبوعنب 
ونل  جبع     تعبنتمتت بت لع ت  تعو تيل تعيمبن  وتجدت  عبمنتت تعللمنل وتعلةمن  عهت ولف ند تعبنتمتت تعل  
ل  تعلةول عمنهت عغدع كت   تعبلتود  تت تعيالق  به ت تعموع بب تعليمن  عموقو  عما ب ى للقنق تمجتزتت 

عب لفن نب تعبشتد تعنه  وك عا تعبؤ  تت تعليمنبن  تعل  لق   بشدوع تعليمن  عب بي  بب عالل تالعلبت  عما ت
ليمن  عب بي   هال عب بؤ  تت تعق تع تععتص وتععدوج بتعلوةنتت وتعو تيل تعيمبن  علل نب عع ب  ت

 ول وند   ت تعموع ببت     عا ت لنيتي تعو تيل تعج ن        ت تعبجتل .
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ول     تعفقدتت تعبلق ب  بدب تع دت دتت وعغددع لدجبد  تالمبدو ج تعبقلددح كينمد   د  تعليمدن  ولأ ن ت  عال كتد تعب د
وتعبل  تعيمب  لبنب بب تالم ي تعببتشد     ل بنق   ى تعلجدب   د  تعجتبيد  تعلكموعوجند   د  بدكدز تعليمدن  تعب دلبد 

 ل  :علو ند تعبني  تعليمنبن  تعبمت ب  وعوجو  بقوبتت تمجتح تعلجدب  وكبت نأ
 
 الجانب المادي  –أ 

دة  بنزتمند  عبشددوع تعليمدن  عدب بيد  بلند  لغ د  مفقتلده تعجتبيد  تعلكموعوجند  وند ع  بدب وزتد  تعليمدن  تعيدتع     
 تت تعيالق  وبؤ  تت تعق تع تععتص وتعشدكتت تو تعهنيتت تعيمبن  . وتعبل  تعيمب  وتعبؤ  تت 

 
 الجانب االداري  –ب 
    للوعا بهب  ت تد  بمظوب  تعليمن  عب بي  بب جوتمبهت تعبعلمف  تعليمنبن  وتال تدن  وتعفمن  .لل ن  تعجهتت تعل   
 

 االطر التدرسية  –ج 
للو د تعكوت د تعليمنبن       ت تعبجتل وتعفمن      تعل تعجتبي  عوجو  لعةةدتت تعليمدن  تعلكموعدوج  وتعلد  نبكدب   

 ب  .عهت ل ت   بشكل وت ع بمجتح   ى  تعلجد
 

 الدراسة والتخصصات  –د 
تعبقلدح تب لب ا تعلجدب  ببدتلل تع دت تت تالوعن  و   بيع تعلعةةتت كع و  توعا  د   د ت تعمدوع بدب تعليمدن     

تلد   د   وعوجو  بالكتت بلعةة  للو د    بيع تق ت  تعجتبيد  وتعلد  نبكدب تب لكدوب  دتي   نيلبد  عمنهدت بشدكل 
 ل تعلعةةتت تاللن  :ت تد  تعيبمن  تعليمنبن  بث

 تعلت بتت .
 تعدنتهنتت .
 تعفنزنت  .

 ت تد  ةمتعن  .
 تعمغ  تالمكمنزن  .

  
 الخطط المستقبلية  -هـ 

تعلو ع تال ق  وتعيبو ي    تالعلةتةتت ول ي تللنتجدتت لقدل تعيبدل ب دلقبال   دوت   د   دت د  تعبكدتعودنو  تو 
 تع دت تت تعيمنت وتع دت تت تعلقمن  .

 
 يع خدمات االنترنيتتوس –و 
عغدع تعلوتةل تعب لبد بع تع مب  وت تب  تعيالق  بنب تعبدليم  وتعبدكدز علشدبل كت د  تملدت  تعيددتق ببعلمد  تعبوتقدع  

تعجغدت ن  ب لقبال  وتمشت  بدتكز بلعةة  كموت  تعلقت  بع تعبدكدز تعدين د   د  بعلمد  تعبلت هدتت عل دهنل عبمند  
      تاللةتل ومشد تعليمن  عب بي  .
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 :المقترحات -10
 

ت لمت ت  تعا تعبيموبتت تعبق ب     تعفقدتت تع تبق  نلهح تب تعليمدن  عدب بيد   دو مبد  بكبدل عمليمدن  تعلقمند ي و         
نبكددب تعبدد   بدده كمبددو ج لجدنبدد    دد  تعجتبيدد   دد  بدكددز تعليمددن  تعب ددلبد كلجدبدد  دتيدد   و  ددبتق  ت ت و دددت عهددت 

مزبتت تعب موب  و علو ند تعبقوبتت تعلمظنبن  و تعلدبون  و نللتج تالبد تعا لمهن  تعفكد  بشكل عمب  تكثدد بدع تعب ل
 ع  بب قبل ديت د  تعجتبيد  ووزتد  تعليمدن  تعيدتع  علبمد   كد ت  م دف  بدب تعليمدن  تعلد   دو  لغ د  تللنتجدتت تعد ت  

 عجتبيتت ال نبت تعيمةد تعم وي . كبند  بب تعبوت منب تع نب  تلله   دة  تع عول تعا ت
 
 التخصصات : -1

نبكب تعب   ببيع تعلعةةتت تعل  اللللتج تعا بعلبدتت و  دو  عبمن  بوقين  و بب تعبقلدح تعبد   بتعلعةةدتت 
  -   تع دت تت تالوعن  :

 تعدنتهنتت  -1
 عم  تعلت بتت  -2
 تال تد  تعةمتعن   -3
 تعفنزنت   -4
 تعمغ  تالمكمنزن   -5
 تعلدبن  و عم  تعمف   -6
 
 هيكلية المركز : -2

 لشكنالت تعبدكز ببكب تب له  تعول تت تعلتعن  : 
 ول   تعل جنل و تعقبول  -
 ول   تالبللتمتت  -
 ول   تعشؤوب تعيمبن   -
 ول   تعو تيل تعليمنبن  و تاللةتالت  -
 ول   تعشؤوب تعبتعن  و تال تدن   -
 ول   تعكت د تعل دن    -
 
  الجانب المالي : -3

 تعبوتد  تعبتعن  عمبدكز ليلب  عما تعبةت د تعلتعن  :
 بت نعةص بب  ع  بب قبل تعجتبي  عه ت تعمب  بب تعليمن     ب تن  تعلأ ن   -
 تعد و  و تعيوتي  و تعبكت أت تعل  لؤول تعا مشت  تعليمن  عب بي   -
 تن  لبدعتت تو  بتت تعدى  -
 
 الجانب المادي :  -4
كب تب نب ا تعليمن  عب بي  بتال لفت   بب بمتن  تعليمن  تعب لبد    وهيه تعلدتع  و  د  بهندأ  عكد  ل دلوعي تعمشدت  نب

 بتعكتبل  وب تعلتج  تعا تبمن  تعدى . 
 
 الجانب التنظيمي :  -5

ت  دو تعلدتل  د  بب تعببكب  ب  بدكز تعليمن  تعب لبد هبب مشت  تعليمن  عب بي  بتب نكوب تعمشت نب    آب وتل  كب
 تعجتبي  تعبفلول     تعجبت ندن  تعمنبن  .
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 المراكز التعليمية التابعة :  -6

تعبقلدح تعب   ببدكز دين      تعجتبي  و تعلفكند كع و  اللق  ببدتكز تقمنبند  لتبيد  عمجتبيد  ندمظ  عبمهدت بيد   لدد  
 عمبدكز . لقونبن  عملجدب  و تعلو ع بفلح  دوع تعدى لتبي  

  دع تعليمن  عب بي     تعبم ق  تعشبتعن  / تعبوةل  -
  دع تعليمن  عب بي     تعبم ق  تعجموبن  / تعبةد   -
  دع تعليمن  عب بي     تعبم ق  تعغدبن  / تالمبتد  -
 
 الطلبة :  -7

 تعبقلدح تعب   بقبول تع مب  عما تعملو تآلل  :
 عهت بب تع مب  تعيدتقننب تو تعيدي . لبم  تعثتمون  تعيتب  تو بت نيت  -1
 تع مب  تعبدقب قنو       تعكمنتت تعبمتظد  بتعجتبيتت  تعل تعيدتق .  -2
 عدنجو تعجتبيتت تعبعلمف  تعدتغبنب     دت   لعةةتت تعدى لقع هبب تعليمن  عب بي     تعبدكز .  -3
عيبدد تو تند  لل ند تت تال بتعلد  تال مدا بدب تعليمنبدتت ال نشلد    ت تعمدوع بدب تعليمدن  تعبيد الت تعيتعند  تو شدد  ت -4

 تع تدن     تعليمن  . 
 
 الهيئة التدريسية و البرامج الدراسية :  -8
 
ن لينب تعبدكز بي   بب تال تل   تعبلعةةنب  د  تعبجدتالت تعبعلمفد  و نلوعدوب تعد ت  تعكلدي تع دت دن  تعبقددد  و  -ا

عبلفدغنب و غند تعبلفدغنب بب تعجتبيتت تعبعلمف  كل    لعةةه عالشدت  عمدا بلتبيلهت و بتال لفت   بب تال تل   ت
 تع مب  و نبكب لمظن   عا بب قبل عجم  بشد   . 

 
ن لينب تعبدكز بتعو دتيل تعليمنبند  تعبلتلد  بدب تجهدز  تلةدتالت ب دبوع  و بديند  و تال دلفت   بدب تجهدز  تعبد   -ي

ت وي و لهني  تعبيموبتت و تعبدتب  تع دت ن  بب عالل تالقددتص تعبدمد  و تعفهتي  و شبكتت تالملدمنت و تملشتد تعل
 تشد   تعفن نو و تعبمشودتت تعل  نبكب تع ت  ت بب قبل بلعةةنب لدبوننب و لوزنيهت عما تع تد نب . 

 
 البرنامج الدراسي :  -9

هدت عجدتب بلعةةد   د  كدل نلهبب تعبدمتب  تع دت   عد   بقدددتت  دت دن  لدوزع عمدا بد تد تدبدع  دموتت لكمد  ب
 لعةص و نل  تع ت  ت بةود  باليب  عه ت تعموع بب تعليمن     لتع  تقدتدى . 

 
 نظام االمتحانات و التقويم :  -10

ن لع   تعبدكز مظت  تبللتم  و ق ت   عمبن   قنق  لل    نبت بي  نوهع  نهدت ت دتعني تجددت  تالبللتمدتت و  بنيلهدت 
 ول   تالبللتمتت بشكل بشتبه عبت بيبول به    تعجتبيتت تعل  شه ت   ى تعلجدب  .  و تآلعن  تعبمت ب  بب قبل

 
  التسجيل و القبول : -11

نل  لمظن  تجدت تت تعل جنل و لل   بدب قبدل ولد   تعل دجنل ب دنقد  تعبدت دم  تو عبدد شدبك  تاللةدتالت تو تعلهدود 
 نل    تعبدكز . تعبوقي  تعا تعبدكز و نل  لمظن   عا بب قبل ول   تعل ج
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 الشهادات :  -12

ق  نشكل   ت تعموع بب تعليمن   د  تعيددتق للد نثت  بدتدزت  و تهدت   ج ند    د  ب دتد تعليمدن  تعيدتع   د  تعيددتق غندد تب 
لدو ند  مجتح تعلجدب  نيلب  ت ت دت  عمدا  عد  وزتد  تعليمدن  تعيدتع   د  تعبمد  و تالشددت  عمدا  د ت تعمدوع بدب تعليمدن  و

ب ددلمزبتت مجددتح تعيبددل و تبدز ددت  دت دد  بوهددوع تعشددهت   و لددو ند تعغ ددت  تعقددتموم  تعبمت ددي عللفنددد تع مبدد   دد  
تالمعدددت  هددبب  دد ى تعقمددت  تعليمنبندد  و تعلدد  قدد  للقددق  دددص تعليمددن  تعيددتع  تبددت  تعبددوت منب  دد  ت ددتد للقنددق ت دد ت  

 تعبجلبع تعبليم  و  ع  بؤ  تت تع وع .
  

 م و التثقيف : االعال -13
لللتج   ى تعلجدب  تعا بد ل تعجهدو  بدب قبدل ت ددت  ع ند    د  لدو ند تعبمدت  تعبمت دي عد ى تعبدوت منب  د  لقبدل  د ت 
تعموع بب تعليمن  و    بق بلهت و تيل تالعال  و تعةلت   و بؤ  تت تع وع  تعبعلمف  و بدتبجهت    لوعن  تعبدوت منب 

 عبمت ي المجتح تعلجدب  . و مشد تعثقت   و لو ند تعبمت  ت
 

 

 
 

بدتعليمن  عدب بيد   ليددنفه ع وتعبلد  تعيمبد  يمنبن     وزتد  تعليمدن  تعيدتع تعل قنت تتتع ودتت تعل دن ن  عمعق   -1
 و تعبيموبتت .عوجنت تاللةتالت وهو  لكم  ت ه وت بنله    م فله   ت   بب لن  ليدنفه 

عوهع آعن  لمفن  تعليمدن   وتعبل  تعيمب   تت وزتد  تعليمن  تعيتع ت تد ببت تدتت عتة  بتعليمن  عب بي   تمشت  -2
 عب بي  عالل تعيشد  موتت تعقت ب  .

 . تعيدتقن   عب بي     تعكمنتت بننتال لبت  بتب نكوب  متا لعةص الع ت  ل دن  -3
 تمشت  بدتكز ليمنبن  عمليمن  عب بي     بمت ق جغدت ن  بلموع  بلن  لغ   تدجت  تعيدتق . -4
 و ند تالبكتمنددتت تعبت ندد  وتعبتعندد  عللقنددق ت دد ت  تعليمددن  عددب بيدد  ) بددوت  ليمنبندد    ليمددن   تلدد    و ددتي لدد -5

   . ( بلي   
 لو ند ظدو  وبمت  تعليمن  تع ي نلقق ت  ت  تعليمن  عب بي   -6
 تعبلغندتت تعل نث  .  دتت تعيمبن  وتعلكموعوجن  وبدتعتبوتكب  تعل و -7
 ب ن  تعب لبد وتعل دني تثمت  تعع ن  عب بي     بدتب  تعليمتال ت   بب تبكتمتت تعليم -8

In service Training 
  دجتت وعبمنتت تعليمن  عب بي  .بععجبنع بدتب  وب عالت  و  غ ن  تعبدل  لو ند تعل -9
 ددت   بددب تبكتمنددتت تالملدمنددت  دد  للقنددق ع بدد  تعليمددن  عددب بيدد  عغدددع لددو ند آعندد   دددني  علوةددنل الت - 10

 تعبؤ  تت . املبمل ب  ععيالق  عل وند تعكفت تت تعبهمن  ت تعا تعجهتت  تت تتعبيموبت
 تعيتع  .  وتعلبت ى كمب  بب تمبت  تعليمن  زنت   تعوع  بت بن  تعليمن  عب بي  ماتعيبل ع -11
ت جنتلنلدتت دد             تت وتعبؤ  ددتت   تعلدد  ليبددل و ددق لشددجنع تعيبددل تعجبددتع  وتعلم ددنق بددنب تعجتبيدد -12
ندد  للهددبب ت ددلع ت  تعليمددن  تالعكلدومدد  وتعبددوت  تعليمنب    وعقدد  تلفتقنددتت ثقت ندد   دد   دد ت تعبجددتل .  عددب بيدد  نمددتعلي

 . تعبشلدا تعبشلدك  وتالشدت 
    لشجنع ت لع ت  لقمنتت تعبيموبتت وتاللةتالت    تعمشت تت تعليمنبن  عمجتبيتت تعيدتقن    -13     
  العكلدوم  ت    عمبيد   عب  دنق تة تد تعكلتيبيتت بةت د بيلببلن  لةبح   ى تعجت      
 .لي    عبتعو تي  ت لم   عمال دن ن  تعب وتعبدتب  تع      

تعيتبمدد   دد  بجددتل تعبيموبددتت وتاللةددتالت   المشددت  بشددتدكتت لمبوندد    وبعتةدد  لمددا  عددو  تعشدددكتت   -14
 ليمن  عب بي  ولبت ل تععبدتت  نبت بنمهت      ت تعبجتل .وزتد  تعلدبن     بجتل تعو ت لثبتدن  بع تعجتبيتت

(16- 17 )

 التوصيات :  – 11
 

http://www.imjst.org/


International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST) 
ISSN: 2528-9810 

Vol. 4 Issue 2, February - 2019 

www.imjst.org 

IMJSTP29120134 438 

 

 

 المصادر 

 
المفتوح والتعلم عن بعند ، وزارة  راونتري ، دير  ، استكشاف التعلم -1

 . 1995، التربية والتعليم ، القاهرة 
د. صادق ، عالس ، كلية التربية ، قنا جامعة جنوب الوداي ، مصنر    -2

 .   االنترنيت التعليم عن بعد   ،
التكنولوجينننا العليمينننة والمعلوماتينننة ، دار  –الحيلنننة ، محمننند محمنننود  -3

 .  2001الكتاب الجامعي ، وزارة التربية ، القاهرة ، 
رتينننننة    1996لتريبنننننة والثقافنننننة والعلنننننوم دالمنظمنننننة االسنننننالمية ل -4

 ستراتيجية للتعاو. االسالمي في مجال التعليم عن بعد .
  تكنولوجينا  1996، نجنوى جمنال الندين دسامح سعيد، عايد غريب  -5

 التعليم والتعليم عن بعد في جمهورية مصر العربية .
  تجربنة جامعنة القندل المفتوحنة فني التعلنيم  1996يعقوب نشنوا. د -6

 عن بعد.
 

http://www.imjst.org/

