
 February 2021, Volume 3, Issue 2  
p. 102 -121 

 

 

ISSN: 2717- 8293 

Kifah Yahya Saleh AL-ASKARI 1  &  Omar Majid ABDUL-ANI 2 

 

SCENARIOS FOR DEALING WITH E-LEARNING IN LIGHT OF 

THE CORONA CRISIS  

http://dx. doi. org/10. 47832/2717-8293. 2-3.16 

 
 

Abstract: 

 
 The world is suffering from the emerging coronavirus (Covid-19), 

which has spread to most countries of the world in the current 
period. There is no doubt that all human beings have been directly 

and indirectly affected by this pandemic, as the number of infected 

people reached nearly two million, and the deaths exceeded two 

hundred thousand cases. 

The research problem can be summarized by the following question: 

What are the scenarios for dealing with e-learning in light of the 
Corona crisis? 

The current research is determined by scenarios dealing with e-

learning during the era of the Corona virus, and there are several 

scenarios for dealing with e-learning in light of the Corona virus in 

the world, the most famous of which are: 
The United Nations 2 - China 3 - Britain 4 - Italy 5 - The Emirates 

Model. 

Key words: Credibility, Satellite News Channels, Turkish Elites, Media 

Tools. 
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وني   سيناريوهات التعامل مع التعليم 
  لل اإللكتر

 
 كورونا  أزمة ي

 
 3 كفاح يحي  صالح العسكري

   عمر مجيد عبد
 
 4 العان

 
 الملخص

وس   ي إلعالم من جائحة فير
ي معظم دول 99-إلمستجد)كوفيد  كورونا يعان 

 
( إلذي إنتشر ف

ة إلحالية. ال شك أن جميع إلبشر تأثروإ بشكل مباشر وغير مباشر بهذه  ي إلفير
 
إلعالم ف

ي 
إلجائحة ؤذ بلغ عدد إلمصابير  ما يقارب من إلمليونير  شخص وإلوفيات ما يزيد عن مئتر

 .ألف حالة
: ما إ ي

لسيناريوهات إلتعامل مع إلتعليم ويمكن تلخيص مشكلة إلبحث بالتساؤل إآلنر
ي  ونتر

ي لل إإللكير
 
 كورونا ؟  أزمة ف

ي يتحدد إلبحث إلحالي بسيناريوهات إلتعامل مع إلتعليم   ونتر
فايروس    خلال حقبةإإللكير

ي وهناك عدة سيناريوهات إلتعامل مع إلتعليم  كورونا ونتر
ي إإللكير

 
ي لو  فايروس كورونا ف

 
 ف

 :أشهرهاإلعالم و 
ي -5 ,إيطاليا-4, بريطانيا-3, إلصير  -2إلمتحدة مم إل 

  إالنموذج إإلمارإنر
ي م عىل إلتعلي ومن ثم سلطنا إلضو  ونتر

ي ومشالل إإللكير
ر
 .  إلعرإف

ي إلتعليم , سيناريوهات إلتعامل: الكلمات المفتاحية ونتر
 .كورونا  أزمة, إإللكير

 
 مشكلة البحث: 

 إلسيناريوهات إلممكنة. فحير  يتجاوز إلوبا  حدود دولة ما يتحول إلمرض 
َ
ي عالم إلمرإض إلمعدية, تّعد إلجائحة أسوأ

 
ف

ت مجرى إلتاري    خ و  ,جانحة ؤلرسميا   فنت بعض إلشعوب . أوهناك جوإنح غير

وس كرونا إلمستجد)كوفيد  ي إلعالم من جائحة فير
ي معظم دول إل99-و يعان 

 
ة إلحالية. ال شك ( إلذي إنتشر ف ي إلفير

 
عالم ف

جميع إلبشر تأثروإ بشكل مباشر وغير مباشر بهذه إلجائحة ؤذ بلغ عدد إلمصابير  ما يقارب من إلمليونير  شخص  أن
 (92: 2222,وإلوفيات ما يزيد عن مئتر ألف حالة.)عىلي 

وس وس مع فير ي حرب ض 
 
كا. ونحن ف وس كوفيد .ؤن عالمنا يوإج  إليوم عدوإ مشير يفتك بالناس, فضلا عن  99-ففير

ي مجاالت إلتجارة, وسلاسل إلتوريد, وإلعمال إلتجارية, وإلوظائف. وهناك 
 
ي إلصميم أي ف

 
ي ف

مهاجمت  إالقتصاد إلحقيقر
كات تكافح من  ي حير   أجلمدن وبلدإن بألملها أعلنت إإلغلاق إلتام. وأخذت إلدول تغلق حدودها. وهناك شر

 
إلبقا , ف

  .زمةتتدإىع تحت وطأة إلتكافح إلش لكي ال 
فقد  .تكون مؤكدة -بأبعاد ربما تبلغ مستوى قياسيا  -ويطل شبح إلكساد إالقتصادي إلعالمي وتكاد إحتماالت حدوث  

ي جميع أنحا  إلعالم قد يخشون دخوال تصل قيمتها 
 
تريليونات  3,4 ؤلأفادت منظمة إلعمل إلدولية بأن إلعاملير  ف

ي إلمقام إلول,  زمةؤن هذه إل.دوالر أمريكي بحلول نهاية هذإ إلعام
 
, ف  تحت لغط  .ؤنسانية أزمةهي

ٌ
ية وإقعة فأشتنا إلبشر

. وإلناس يعانون أو هم مرص  وخائفون ي حير  يتمزق نسيجها إالجتماىعي
 
  .شديد ف

ي إلمجتمع ل  تأثير عميق, فقد إنقطع إآلن أكير من وإذإ تأملنا إلولاع من زإوية أوسع, فلسوف نرى أن تعطل إل
 
حياة ف

ون .  -مليون طفل عن مدإرسهم  822   وإلكثير
   

ً
ي كل دول إلعالم مذهوال

 
ي إنتشار )وبا  كورونا( حيث فاقت  زمةهول إل أماميقف إلنظام إلتعليمي إليوم ف

 
إلمتمثلة ف

غلقت إلتوقعات وكانت خارج حسابات إلمخططير  إلير  زمةهذه إل
ُ
, فقد أ

ً
بويير  للتهديدإت إلمحتملة مستقبال

إيد خطر هذإ إلوبا  باعتبار أن إلتجمعات إلتعليمية بيئة خصبة   لير 
ً
ي معظم دول إلعالم تجنبا

 
إلمؤسسات إلتعليمية ف

ر وفق إلمنظمة, و  522أن تعليم أكير من  ؤلالنتشار هذإ إلوبا  وأشارت إليونسكو  قد مليون طفل وشاب آخرين قد تض 
  زمةعورإت إلنظمة إلتعليمية إلهشة, وجا ت هذه إل زمةكشفت هذه إل

ً
متعددة إلجوإنب إلمر إلذي يتطلب حلوال

وري الستيعاب هذإ إلحدث إلصادم وعدم إلوقوف  ط ض    موقف إلمتفرج بل البد من طرح إلحلول أمامناجعة كشر
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ي تقود سفينة إلعملية إلتعليمية 
: ما  .بر إلمان ؤلإلشيعة وإلعملية إلتر ي

ويمكن تلخيص مشكلة إلبحث بالتساؤل إآلنر
ي إلسيناريوهات إلتعامل مع إلتعليم 

ون  ي لل  إإللكير
 
 كورونا ؟  أزمةف

 
 أهمية البحث:  

ي تاريخ  إلحديث ن كارثةيعيش إلعالم إل
 
 عىل كل جوإنب إنعكست آثارها ,لم يشهد مثيلا لها من قبل أو عىل إلقل ف

ي  إلحياة
 
وإلذي وصفت  إلمدير إلعام  ,بتلك إلكارثة إلقطاعات تأثرإ أكير  بل أن  كان من منها إلتعليم ولم ينجوإ ,إلعالم ف

ي مجال هذإ إلحد من إاللطرإب لليونسكو أودري أزوالي بقولها:" لم يسبق لنا أبدإ أن شهدنا
 
 إلتعليم"  ف

ي ظل شعة وحجم 
وس النتشار تجنبا جامعاتإاللطرإب إلتعليمي إلناتج عن إغلاق إلمدإرس وإل فق   ,بير  أفرإدها  إلفير

ي ظل
 
وس كورونا  إلمنكوب هذإ إلعالم وف ي  توفير إلتعليم ؤلتسىع إلحكومات  ,بفير

 
ي ظل بقا  إلطلاب ف

 
وإلتعلم لبنائها ف

 (2222يتعلمون فيها عن بعد )إلدهشان,  منازلهم بعيدإ عن إلمدإرس وإلجامعات
ي من مظاهرها )ؤغلاق إلمدإرس, إمتلا  إلمستشفيات وإلمصحات, 

ولكن إلمر إلحتمي وإلقاسي هو ؤيقاف إلحياة وإلتر
وس  –ؤغلاق إلنوإدي وإلماكن إلعامة, ؤغلاق بعض إلمصالح إلحكومية  تريند  ؤلؤغلاق بيوت إلعبادة(, فتحول هذإ إلفير

ح, وهذإ وإن دل فيدل عىل خطورة إلموقف وغمول , ووصف دولي يتحدث عن  إلصغير وإلكبير وإلمريض وإلصحي
 .لحالة إلهلع لدى إلجميع

, وحرب بير  شعة إنتشاره وقدرت  عىل تغيير نفس  لشكال عدة,  ي
وس إلمتفشر فهي بالطبع ضإع بير  إإلنسان وإلفير

ي علي  لألبد, فلمن سيكون إالنتصار؟
 (2222,ح)إملا  .وشعة سىعي إإلنسان إليجاد إلمصل إلذي يقض 

إزي بفرض حظر   ي أو إلكىلي وتعطيل إلدرإسة  تعاملت بعض دول إلعالم مع إلجائحة بشكل جاد وإحير
إلتجوإل إلجزن 

ي هذه إلقرإرإت بغرض إلسيطرة
. تأنر ية وخفض أعدإد إلموظفير  وس وتقليل عدد  وكافة إلتجمعات إلبشر عىلي إنتشار إلفير
ر   ليشمل إلجانب إالقتصادي عىل إلعدوي وإلجانب إلصحي بل إمتد إإلصابات وتحجيم فرص إلعدوي. لم يقتض إلض 

ر  إلجانب إلنفشي تض 
ً
إن. أيضا إد وتوقف لرحلات إلطير  حيث يعيش  من ركود للتجارة إلعالمية وإلتصدير وإالستير

ً
إ كثير
 
ً
ي حالة هلع وترقب. إلبحث إلعمىلي تأثر سلبا

 
ي ف

 
  بشكل إلجميع باختلاف أعمارهم وأجناسهم وتوإجدهم إلجغرإف

ً
كبير نظرإ
ة إلحالية. معظم ي إلفير

 
ي كان مخطط لها إالنعقاد ف

 لتوقف إلجامعات وإلمعاهد إلبحثية وإلغا  للمؤتمرإت وإلندوإت إلتر

ة إلحجر إلصحي وإغلاق إلمعامل إلبحثية. ربما إلتخصصات إلبيولوجية  إلتخصصات السيما إلمعملية منها عانت من فير
وسات  ؤلبهدف إلوصول  بها الزإلت تعمل وإلمتعلقة وس لما بها من جهازية للتعقيم وإلتعامل مع كافة إلفير علاج للفير

 ,  (92: 2222ومسببات إلعدوي.)عىلي
أن هناك حالة من إالعتماد إلمتبادل بير  دول إلعالم, ومن فإن مصير  – بما ال يدع مجا اًل لدن  شك –كورونا   أزمةأكدت 
 مهما تباينت  إلعالم

ً
ك ,إلمصالح وإلقيميظل وإحدإ ي حتمية تفعيل أطر إلعمل إلمشير

ي ُيعّول عليها بما يعت 
ي مثل  إلتر

 
ف

ي ظل عدم قدرة إلمجتمع إلدولي عىل موإجهة ,إالزمات
 
مجددإ  يمنح إلفرصة بشكل جماىعي فإن ذلك زمةهذه إل وف

ي مثل هذه إالزمات وإلكوإرث
 
تسليط إلضو  مجددإ  زمةوإعادت هذه إل ,لتنظيمات إلمن إإلقليمي للالطلاع بدورها ف

ي وإلعمل إلتطوىعي ؤبان إلزماتعىل دور إلمجتمع إلم
إلحكومية بشكل كبير  لجهزة, وهو إلذي يدعم دور إدن 

 ( 3: 2222)كشك,
وس كورونا )كوفيد ؤ ن تتخذ حكومات إلدول إلمختلفة خططا للحد من أ ؤل( أدى ٩١ن إلهلع إلعالمي من إنتشار وبا  فير

ي إنتشار هذإ إلوبا . ومن لمن هذه إلخطط تعطيل إلجامعات وإلمدإرس وإالستعانة بخطط إلتعليم 
ون  وإلتعليم  إإللكير

ة إلحظر. ومولوىعي هنا للحديث عن إلتعليم  ي )عن بعد( خلال فير
ون  وليس للتثقيف إلصحي وإلتعريف بالمرض  إإللكير

 .بذإت حده
منذ زمن بعيد وقد كان يطلق عليها فكرة إلتعليم بالمرإسلة. حيث كان إلطالب ن فكرة إلتعليم )عن بعد( هي فكرة قديمة ؤ

ي نهاية إلفصل يحض  لتقديم إالمتحان.) 
 
يد ويقوم بالمطالعة إلذإتية وف يتلقر إلكتب إلمقررة وتعليمات إلدرإسة بالير

 (2222,إلصمادي
 

 حدود البحث: 
ي  يتحدد إلبحث إلحالي بسيناريوهات إلتعامل مع إلتعليم 

ون    فايروس كورونا خلال حقبة إإللكير
 

 تحديد المصطلحات: 
ي  :سيناريوهات-

 
إلدرإسات إلمستقبلية وإلسيناريو أو  إلتصور وإلجمع تصورإت هو أحد أهم إلساليب إلمستخدمة ف

ي إلذي تستخدم  بعض إلمنظمات إلعطا  مرونة  إتيحر إلتصورإت هو وسيلة للتخطيط إإلقتدإرى إلشامل أو إالسير
ي 
 
ي تستخدم عادة ف

  .إالستخبارإت إلعسكرية لخطط طويلة إلمد. إن  تكيف وتعميم لألساليب إلتقليدية إلتر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ي إلتعليم -
ون   : ويعرف إإللكير

ي (:إلتعليم 2222تعريف إلموسوي )
ون   عىل ؤن  هو طريقة للتعليم باستخدإم إإللكير

ومكتبات  ,وآليات بحث,آليات إالتصال إلحديثة من حاسب وشبكات  و وسائط  إلمتعددة من صوت وصورة, ورسومات
ونية, وكذلك بوإبات إإل  نتؤلكير ي إلفصل إلدرإسي إلمهم إلمقصود هو إستخدإم إلتقنية بجميع  ًنير

 
 سوإ  كان عن بعد أو ف

ي ؤيصال إلمعلومة للمتعلم بأقض
 
 (.4: 2222,وقت وإقل جهد وأكير فائدة ) إلموسوي أنوإعها ف

ي إلتعليم  (:2225زيتون)-
ون  )عير أب إإللكير ي

ون   ن  تقديم محتوى تعليمي ؤلكير

إلمتعلم بشكل يتيح ل  ؤمكانية إلتفاعل إلنشط مع هذإ إلمحتوى ومع  ؤلكمبيوتر وشبكات  إلوسائط إلمعتمدة عىل إل
ي إلوقت وإلمكان 

 
إمنة وكذإ ؤمكانية ؤتمام هذإ إلتعلم ف إمنة أم غير مير   

إلمعلم ومع إن  أقر سوإ  ألان ذلك بصورة مير
 عن ؤمكانية ؤدإرة هذإ إلت

ً
ي تناسب ظروف  وقدرإت , فضال

 من خلال تلك إلوسائط )زيتونوبالشعة إلتر
ً
: 2225,علم أيضا

24.) 
ي  يتم تقديم 2226إلجمعية إالمريكية للتدريب وإلتنمية)-

ونية بوإسطة توصيل  أو ,أو مساندت  ,(: أي سر  تقنية ؤلكير
 (2226إلوإلح .) إلجمعية إالمريكية للتدريب وإلتنمية, بغرض إلتعرف إلضي    ح

 
 النظري:  اطار اإل 
  التعليم -أ

 
ون  :اإللكتر

ي أهدإف إلتعليم -9
ون  ي : من أهم إهدإف إلتعليم إإللكير

ون  :)يان, إإللكير ي
 (2299:258ما يأنر

 تخدم إلعملية إلتعليمية بكافة محاورها .  ومتعددة إلمصادر توفر بيئة تعليمية غنية-
ي تتم بها عملية إلتعليم-

بوي. مع مستجدإت  وإلتعلم بما يتوإفق إعادة صياغة إالدوإر إلتر  إلفكر إلير
 بير  إلبيت وإلمدرسة وإلبيئة إلمحيطة.  ؤيجاد إلحوإفز وتشجيع إلتوإصل بير  منظومة إلعملية إلتعليمية كالتوإصل-
ي صورة معيارية-

 
ي صورة نموذجية وإلممارسات إلتعليمية ,نمذجة إلتعليم وتقديم  ف

 
ة يمكن  فالدروس تقدم ف إلمتمير 

إالستغلال إالمثل لتقنيات إلصوت  ,خطط للدروس إلنموذجية ,إالسئلة إلنموذجيةمن إمثلة ذلك بنوك  ,تكرإرها  إعادة
 وما يتصل بها من وسائط متعددة .  وإلصورة

بوية من - إت إلير فير   وإلدربير   قنوإت إتصال ومنتديات تمكن إلمعلمير   خلال ؤيجاد تناقل إلخير إلمهتمير   وجميع وإلمشر
بوي من إلمناقشة ي غرفة يجمعهم وإلتجارب عير موقع محدد رإ وتبادل إال بالشأن إلير

 
إلية جميعا ف رغم بعد  إفير

ي كثير من إالحيان. 
 
 إلمسافات ف

ي يشهدها إلعالم  قادر عىل إلتعامل مع إلتقنية ؤعدإد جيل من إلمعلمير  وإلطلاب-
 ومهارإت إلعض وإلتطورإت إلهائلة إلتر

ي إلمجتمع عىل نشر  إلمساعدة -
 
ونيا وموإكباوجعل  مجتمعا  إلتقنية ف ي إقاصي إلرض .  مثقفا إلكير

 
 لما يدور ف

 
ات التعليم     ممت  

 
ون  :اإللكتر

إت إلتعليم    ي ؤن أبرز ممير 
ون  ي إلفقرإت إلمدرجة أدناه: )إلعوإودة إإللكير

 
 (94: 2292,يمكن توليحها ف

نيت .9 ي إلعديد من إلدول  ,إالستفادة من مصادر إلتعليم وإلتعلم إلمتاحة عىل شبكة إإلنير
 
ي قد ال تتوفر ف

إلتر
 وإلمجتمعات وبخاصة إلدول إلنامية. 

تدعيم طرق تدريس جديدة تعتمد عىل إلمتعلم وتركز عىل أهمية قدرإت  وإمكانات  فضلا عن إلخصائص وإلسمات  .2
 إلفردية. 

 إلمساعدة عىل تعلم إللغات إلجنبية .  .3
كلفة   ؤرتفاعإلمدرسة بسبب  ؤلدرين عىل إلحضور يوميا ؤفادة إلطلاب ذوي إالحتياجات إلخاصة وإلغير قا .4

 إلموإصلات أو تعطل وسائل إلموإصلات إلعامة. 
ي إلتعليم  .5

 
ي ف

ون  ولكن سيكتسب مهارإت  ,عدم توقف إلمتعلم عند إكتساب إلمعارف وإلمهارإت إلتعليمية إإللكير
ور  ي أصبحت ض 

ي إالتصال وإلمعلومات إلتر
 
ي هذإ إلعض ومقياسا للتطور. إلتعامل مع إلتقنيات إلحديثة ف

 
 ية ف

ي إلمؤسسات إلمختلفة.  .6
 
 إإلفادة لقطاع كبير من إلعاملير  ف

ي مجال إلتعليم وإلتدريب باستخدإم تكنولوجيا إلمعلومات وإالتصاالت .  .7
 
 إإلفادة لسكان إلمجتمعات إلنائية ف

ات أخرى: 2102ويذكر برهوم )            ( ممت  
ي يتمتع إلتعلم 

ون  ي  إإللكير
إت إلتر إلعملية إلتعليمية بتطبيق  وهذه  من إلممكن أن تشجع إلقائمير  عىل بالعديد من إلممير 

إت ومنها:   إلممير 
ي إلطالب إلتعود عىل آدإب إلحوإر وإلمناقشة وإلنقد -9

 
ي حوإر مفتوح عير  ,يخلق ف

 
وذلك من خلال مشاركة إآلخرين ف

نتإإل   .نير
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ي إختيار إلوقت إ-2
 
 لمناسب للتعلم حسب رغبت  دون إلتقيد بجدول درإسي ملزم ومحدد سلفا. يتيح للطالب إلحرية ف

 زيادة ؤمكانية إالتصال بير  إلطلبة فيما بينهم, وبير  إلطلبة وإلمدرسة. -3
ي كل أيام إالسبوع -4

 
ي إليوم  24توفر إلمناهج طوإل إليوم وف

 
ي إلسبوع7ساعة ف

 
 أيام ف

 سهولة وتعدد طرق تقييم تطور إلطالب. -5
ي مصادر إلمعلومات و حدإثة إلمعلومات وتجديدها إلمستمر. .)برهوم, -6

 
 (.42: 2292إلوفرة إلهائلة ف
ات للتعلم 2102أكد أبو شاويش )   ( عىل العديد من الممت  

 
ون   -اآلتية:  اإللكتر

ي بيئة إلتعلم -
 
ي إلتنوع: تنوع أساليب إلتدريس وإلتقييم ف

ون   إلتلاميذ.  بطريقة ترإىعي إلفروق إلفردية بير   إإللكير
ي إلجودة: يسهم إلتعلم  -

ون  .  إإللكير ي تقليل إلتكلفة للعملية إلتعليمية عن طريق ؤعادة إستخدإم إلمحتوى إلتعليمي
 
 ف

ي إلمرونة: توفر بيئات إلتعلم  -
ون  ة عن طريق توفير تعليم مرن ومفتوح وموزع  إإللكير إلتعاونية: يسهم إلتعلم  -مرونة كبير

ي 
ون  ي ؤيجاد بي إإللكير

 
ي بذلك تتقل بيئة إلمدرسة ف

 بيئة أكير وإقعية .  ؤلئة تزيد من فرص إلتعليم إلتعاون 
: مرإعاة تنوع أنماط إلتعلم بير  إلتلامذة,. )أبو شاويش,  - ي

 
 (. 32-39: 2293تلبية إحتياجات إلتلميذ, وتتمثل ف

ح لتنمية مهارإت تص2293أبو شاويش,عبد هللا عطية عبد إلكريم ) - ونيميم إلمقررإت (: برنامج مقير ة عير إلويب إإللكير
كلية   –غزة -إلجامعة إإلسلامية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,لدى طالبات تكنولوجيا إلتعليم بجامعة إلقض بغزة

بية /قسم مناهج وطرق تدريس.   إلير
  سلبيات التعليم -د

 
ون  اإللكتر

إت ؤال إن  يوجد إلعد ي إلتعليميد من إلعيوب وعىل إلرغم من تلك إلممير  ي تعير
ي  إلتر

ون  :)  إإللكير ي
وإلعيوب كما يأنر

 (2292:42برهوم,
9-  . ي

 إن  يركز عىل إلجانب إلمهاري دون إالهتمام بالجانب إلوجدإن 
2- . ي

ي موقف تعليمي حقيقر
 
 ينم إالنطوإئية لدى إلطلاب لعدم توإجدهم ف

ي إلسمع وإلبض فقط دون بقية -3
 إلحوإس. ال يركز عىل إلحوإس بل عىل حاستر

.  ؤليحتاج -4  نوعية معينة من إلمعلمير 
ي يفتقر إلتعليم -5

ون  ي وإلعلاقات إإلنسانية بير  إلمعلم وإلطالب.  ؤل إإللكير
 إلتوإجد إإلنسان 

 
  نواع التعليم أ

 
ون  اإللكتر

  التعليم 
 
ون امن ) اإللكتر  (:Synchronous e-learningالمتر 

, وإلذي يحتاج   ي إلوقت نفس   ؤلوهو إلتعليم عىل إلهوإ  أو إلبث إلمباشر
 
أجهزة إلحاسوب,  أماموجود إلمتعلمير  ف

إلجرإ  إلنقاش وإلمحادثة بير  إلمتعلمير  أنفسهم, وبينهم وبير  إلمعلم, ويتم هذإ إلنقاش بوإسطة مختلف أدوإت إلتعليم 
ي 
ون  : إللوح إلبيض  إإللكير إلية  –وهي  غرف إلدردشة.  -إلمؤتمرإت عير )إلفيديو, إلصوت(  –إلفصول إالفير

ي دورإت إلتعليم 
ون  إمن إإللكير  :إلمير 

إلية -  Virtual Classroomإلفصول إالفير

 Videoconferencingإلمؤتمرإت عير إلفيديو -

 Interactive White Boardإللوح إلبيض -
    Chatting Rooms  غرف إلمحادثة-

 إيجابيات: 
 حصول إلمتعلم عىل تغذية رإجعة فورية. -
 تقليل إلتكلفة . -
 مقر إلدرإسة.  ؤلإالستغنا  عن إلذهاب -

 :سلبياته
 أجهزة حديثة وشبكة إتصال جيدة.  ؤلحاجت  

 
  التعليم 

 
ون امن) اإللكتر  Asynchronous e-learning):غت  المتر 

ي في  إلوقات وإلماكن 
, يحصل إلمتع لم عىل دورإت أو حصص وفق برنامج درإسي مخطط ينتقر وهو إلتعليم غير إلمباشر

ي تتناسب مع ظروف  عن طريق توظيف بعض أساليب وأدوإت إلتعليم 
ي إلتر

ون  يد  - :إإللكير ي مثل إلير
ون   E-mail ).) إإللكير

 World wide web) إلشبكة إلعنكبوتية إلعالمية) -

يدية) -  Mailing list) إلقوإئم إلير

 (Discussion Groups). مجموعات إلنقاش - 
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 (File Exchange)  نقل إلملفات -

 CD).إلقرإص إلمدمجة) -
 يجابيات هذإ إلنوع من إلتعليم أن إلمتعلم يختار إلوقت وإلزمان إلمناسب ل  آلنها ؤومن 

ي ؤي وقت ومن سلبيات  عدم إستطاعة إلمتعلم إلمادة إلتعليمية وإعادة مادة إلتعلم 
 
ونيا ف ودرإستها وإلرجوع ؤليها ؤلكير

 (. 2292:992إلحصول عىل تغذية فورية رإجعة من إلمحاض  )إلملاح,
ي لقد شهدت تقنيات إلتعليم 

ون  ي معظم دول إلعالم وأصبحت  إإللكير
 
ي إلسنوإت إلسابقة ف

 
إ وإنتشارإ وإسعا ف تطورإ كبير

ي 
 
ي مختلف إلبلدإن . حيث أصبحت هذه  ؤلنقل وإيصال إلمعلومات إلعلمية  أدوإت فعالة ف

 
إلتدريسيير  وإلطلبة ف

ي مجال إالتصاالت وبالتالي أدت 
 
تطوير إلساليب إلتعليمية إلجامعية طبقا لهذه  ؤلإلتقنيات من أهم إلتطورإت ف

ي مجال إلتعليم وفتحت إ أمامحيث ولعت إلعالم  ,إلمستجدإت
 
لفاق إلوإسعة لنوإع جديدة من إلتعليم ثورة جديدة ف

ي إلتعليم إلجامىعي وإلعالي 
 
ي جميع إلمؤسسات إلتعليمية وخاصة ف

 
 . وإلتدريب ف

ي كان لها إكير  
ي ظهور نظم جديدة ومتطورة للتعليم وإلتعلم وإلتر

 
و ساهمت إالتجاهات إلحديثة لتكنولوجيا إلتعليم ف

إت وتطورإت  ي ؤحدإث تغير
 
ي يتعلم بها إلطلبة وطرإئق وأساليب توصيل إلمعلومات عىل ؤيجابيةإلثر ف

 إلطريقة إلتر
ي 
إلعلمية ؤليهم وكذلك عىل محتوى وشكل إلمناهج إلدرإسية إلمقررة بما يتناسب مع هذه إالتجاهات . ومن إلنظم إلتر

ي أفرزتها إالتجاهات إلحديثة لتكنولوجيا إلتعليم ما يسم إلتعليم 
ون  توظيف إلحاسوب وإلذي يعتمد عىل  إإللكير

نتوإإل  ي عملية إلتدريس نير
 
 . وإلوسائل إلتفاعلية إلمتعددة بمختلف أنوإعها ف

ي ؤن إلتعليم  
ون  ي تقديم إلمحتوى إلتعليمي للطلبة بطريقة كفؤ ه  ؤليشير  إإللكير

 
إالعتماد عىل إلتقنيات إلحديثة ف

ي  يجابيةوفاعلة من خلال إلخصائص إإل 
 
ة ف ي يتمير  بها كاختصار إلوقت وإلجهد وإلكلفة إالقتصادية وإمكانيات  إلكبير

إلتر
ة لكل  ؤلؤلافة  ,تعزيز تعلم إلطلبة وتحسير  مستوإهم إلعلمي بصورة فاعلة توفير بيئة تعليمية مشوقة ومتفاعلة ومثير

ي لو  من إلمدرسير  وإلطلبة يتم فيها إلتخلص من محددإت إلزمان وإلمكان فضلا عن إ
 
لسماح للطلبة بالتعلم ف

ي 
 
 . ؤمكانياتهم وقدرإتهم إلعلمية ومستوإهم إلمعرف

 

 جانحة كورونا: -ب
  هي 

ٌ
 جارية جائحة

ٌ
وس كورونا  عالمية وس كورونا ووهان 99-)كوفيد 2299لمرض فير    (COVID-19 ) أو فير

ُ
وإلذي يحدث

وس كورونا  بسبب /    (SARS-CoV-2 ) إلتنفسية إلحادة إلشديدة زمةإلمرتبط بالمتأل 2فير ي ديسمير
 
شَف إلمرض ف

ُ
إكت

ي  2299كانون إلول 
 
 علي  إسم مدينة ووهان ف

َ
طلق

ُ
, وأ  منظمة إلصحة إلعالمية  (nCoV2019 )وسط إلصير 

ُ
فت 

ّ
وقد صن

ي 
 
 (924تقرير  :2222)منظمة إلصحة إلعالمية,)جائحة( 2222مارس  99ف

ت صحيفة  وس « ديىلي ميل»ونشر ي حتر فير
ي إلتاري    خ, إبتدإً  من إلطاعون إلنطون 

 
ا ف

ً
 عن أكير إلوبئة فتك

ً
يطانية تقريرإ إلير

 .«كورونا إلمستجد»

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(2019-nCoV)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
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إطورية إلرومانية بير   ي إإلمير
ب إلطاعون إلنطون  ي مختلف  982و 965عامي  وحسب إلتقرير, فقد ض 

 
, وإنتشر ف

ً
ميلاديا

ي موت 
 
 ف
ً
 .ملايير  شخص 5أنحا  إلعالم متسببا

 عامي 
نطية, وأودى بحياة أكير من 542و 549وبير  إطورية إلبير   من إإلمير

ً
ب طاعون جاستينيان إلعالم آتيا مليون  32, ض 

 .شخص

ي عام 
 
ي بطوكيو وإنتقل 735وف

مقتل نحو مليون  ؤللدإن إلمجاورة وأدى خلال سنتير  إلب ؤل, ظهر وبا  إلجدري إليابان 
 .شخص

   
ً
, وإلذي ُسمي أيضا  عىل مر إلتاري    خ, فهو إلطاعون إلدمىلي

ً
 عامي «إلموت إلسود»أما أكير إلوبئة فتكا

, وقد إنتشر بير 
ي وفاة ما يقرب من 9359و  9347

 
ي إلصير  أ 222, وتسبب ف

 
و بالقرب منها, مليون شخص حول إلعالم, ويعتقد أن  نشأ ف

ي أنحا  أوروبا, ثم  ؤلؤيطاليا وبعد ذلك  ؤلثم إنتقل 
ر
 .مختلف دول إلعالم ؤلباف

ي عام  56أما إلجدري, فقد حصد أروإح 
 
إ بحياة مليون شخص حول 9522مليون شخص عند ظهوره ف . فيما أودت إلكولير

 عامي 
ي عام  9923و 9897إلعالم بير 

 
ي مقاطعة يونان «إلوبا  إلثالث», ظهر نوع متطور من إلطاعون ُيعرف ب 9855وف

 
, ف

 
ً
 .مليون شخص 92جميع قارإت إلعالم إلمأهولة ويودي بحياة  ؤلإلصينية لينتشر الحقا

 عامي 
 نفس عدد إلو  ؤل, 9892و 9889وأدى إنتشار وبا  ؤنفلونزإ روسيا, بير 

ً
فيات إلذي وفاة مليون شخص, وهو تقريبا

ي 
 
ي إلصير  ف

 
ي ظهرت ف

 .9956تسببت في  إإلنفلونزإ إآلسيوية إلتر
ي وفاة ما يقرب من  9998من جهتها, تسببت إإلنفلونزإ إإلسبانية عام   

 
ي عام وإحد فقط وأصابت  52ف

 
مليون شخص ف

, مرض إإليدز, إلذي ما زإل .رب  ع سكان إلعالم
ً
 عىل مر إلتاري    خ أيضا

ً
 حتر إآلن, وقد تسبب  ومن أكير إلمرإض فتكا

ً
إ منتشر

ي موت 
 
ي عام  35ف

 
 عامي  .9989مليون شخص منذ ظهوره ف

ي إلواليات 2292و 2229وبير 
 
, ظهرت ؤنفلونزإ إلخنازير ف

« ؤيبوال»ألف شخص, فيما قتل  222جميع دول إلعالم, وأودت بحياة نحو  ؤلإلمتحدة وإلمكسيك, وإنتقلت منهما 
ي عدد من إلبلدإن

 
 عامي  إلذي إنتشر ف

 .ألف شخص 99أكير من  2296و 2294إلفريقية وبعض دول إلعالم بير 
وس    ي حير  تسبب  774بحياة « سارس»وأودى إنتشار فير

 
, ف

ً
س»شخصا ي مقتل « مير

 
 عىل إلقل منذ  828ف

ً
شخصا

2292. 

وس  , وإنتقل منها «كورونا إلمستجد»أما فير ي
ي شهر ديسمير )كانون إلول( إلماص 

 
ي إلصير  ف

 
مختلف  ؤل, إلذي نشأ ف

ق .ألف ؤصابة 222آالف شخص مع  8نحو  ؤلأنحا  إلعالم, فقد وصلت حصيلة إلوفيات إلناجمة عن  حتر إليوم  )إلشر
 (/https://aawsat.com/home/article/2186551  إالوسط

  
ّ
, ويبدو أن

ً
ة وس أن ينتشر بير  إلبشر مباشر ي منتصف يناير  )معدل إإلصابة( معدل إنتقال  يستطيُع إلفير

 
قد إرتفع ف

ي أوروبا وأمريكا إلشمالية وآسيا وإلمحيط إلهادئ عن وصول ؤصابات  .2222
 
بلغت عدة بلدإن ف

َ
إوح .أرإليها ؤلأ ة  تير فير
, وهناك أدلة مبدئية عىل أن  قد يكون 5حوإلي  إلحضانة تشمل  .قبل ظهور إلعرإض معدًيا أيام أو أكير
 (2222,)صدى إلسعودية.إلوفاة ؤل, وقد تؤدي وصعوبة إلتنفس وإلسعال إلحم إلعرإض

وس كورونا   وإلحاالت فيبير  إلجدول إنتشار إلمرض حسب إلدولة وإلحلات إلمؤكدة وإلوفيات  إما مناطق إنتشار فير
 4/5/2222حتر تاري    خ  إلمعافاة

 

 [d]إلحاالت إلمعافاة [c]إلوفيات [b]إلحاالت إلمؤكدة [a]لبلد أو إلمنطقة

225 3,502,126 247,107 1,124,127 

 1,689 10 1,798 آيسلندإ 

 3 0 2 [bb]أبخازيا 

 59 3 131 ؤثيوبيا 

 1,854 25 1,365 [ag]أذربيجان 

 977 33 2,148 أرمينيا 

 79 2 100 أروبا 

يا   19 0 39 ؤريير

 217,466 25,264 118,902 [f]ؤسبانيا 

إليا   6,801 95 5,817 [aa]أسير

 249 52 1,694 ؤستونيا 

https://aawsat.com/home/article/2186551/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-51
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-52
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-53
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-54
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-Abkhazia-413
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-208
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-67
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-169
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 [d]إلحاالت إلمعافاة [c]إلوفيات [b]إلحاالت إلمؤكدة [a]لبلد أو إلمنطقة

225 3,502,126 247,107 1,124,127 

 16,193 230 9,634 [t]ؤشإئيل 

ي  
 10 1 91 ؤسوإتيت 

 310 68 2,335 أفغانستان 

 4,668 237 1,297 [ae]إلرجنتير   

 364 8 459 إلردن 

 3,300 1,564 29,538 إإلكوإدور 

 2,762 126 14,163 إإلمارإت إلعربية إلمتحدة 

 488 31 782 ألبانيا 

 1,555 8 3,170 إلبحرين 

إزيل   101,147 7,025 42,991 [l]إلير

تغال   1,689 1,043 25,282 إلير

 755 70 1,781 إلبوسنة وإلهرسك 

 233 7 322 إلجبل إلسود 

 1,936 463 4,474 إلجزإئر 

 9,563 484 6,987 [x]إلدنمارك 

 2 1 113 إلرأس إلخض   

 124 10 424 ؤلسالفادور 

 4,134 184 27,011 إلسعودية 

 359 9 1,024 إلسنغال 

 61 41 678 إلسودإن 

 22,317 2,679 1,543 [r]إلسويد 

 6 0 1 [ba]إلصومال 

 601 28 31 [ap]إلصومال 

 82,877 4,633 77,713 [n] (مصدر إالنتشار) إلصير   

 1,414 94 2,153 إلعرإق 

 67 3 276 إلغابون 

 2 0 10 إلفاتيكان 

 1,214 607 9,223 إلفلبير   

ون   934 61 1,832 إلكامير

 1,776 38 4,983 إلكويت 

 17 1 491 إلمالديف 

 165,666 6,866 126,153 [i]ألمانيا 

 609 323 2,863 إلمجر 

 4,903 174 1,438 [ad]إلمغرب 

 13,447 2,061 22,088 إلمكسيك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-51
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-52
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-53
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-54
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-133
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-187
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-93
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-154
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-119
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-409
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-262
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-98
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-98
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-183
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 [d]إلحاالت إلمعافاة [c]إلوفيات [b]إلحاالت إلمؤكدة [a]لبلد أو إلمنطقة

225 3,502,126 247,107 1,124,127 

 – 186,599 28,446 [h]إلمملكة إلمتحدة 

وي    ج   — 7,847 211 [z]إلي 

 13,228 598 15,533 إلنمسا 

 478 33 728 إلنيجر 

 10,887 1,306 40,263 إلهند 

 1٬183٬663 68٬276 153٬204 [e] إلواليات إلمتحدة 

 15,078 536 3,981 [v][u]إليابان 

 1 2 6 إليمن 

 1,374 140 2,612 إليونان 

 3 3 23 أنتيغوإ وباربودإ 

 468 43 745 أندورإ 

 9,183 250 10,793 ؤندونيسيا 

 6 2 27 أنغوال 

 3 0 3 أنغويلا 

 643 17 417 [ao]أوروغوإي 

 1,212 9 2,086 أوزبكستان 

 52 0 81 أوغندإ 

 11,913 288 1,547 [w]أوكرإنيا 

 97,424 6,203 78,422 [m]ؤيرإن 

 13,386 1,303 21,506 أيرلندإ 

 210,717 28,884 81,654 [g]ؤيطاليا 

 0 0 8 بابوإ غينيا إلجديدة 

 113 10 266 بارإغوإي 

 39 7 80 باربادوس 

 5,114 457 20,084 باكستان 

 23 11 80 باهاماس 

 48 6 111 برمودإ 

 124 1 138 بروناي 

 49,906 7,844 12,309 [o]بلجيكا 

 276 68 1,555 بلغاريا 

 5 2 18 بلير   

 1063 177 9,455 بنغلاديش 

 641 200 7,197 بنما 

 33 1 64 بنير   

 5 0 7 بوتان 

 5 1 23 بوتسوإنا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-51
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-52
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-53
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-54
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-165
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-63
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-63
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-140
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-140
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-260
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-149
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-96
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-71
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-102


Rimak Journal, Volume 3, Issue 2  210 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
p. 102 -121 

 [d]إلحاالت إلمعافاة [c]إلوفيات [b]إلحاالت إلمؤكدة [a]لبلد أو إلمنطقة

225 3,502,126 247,107 1,124,127 

 94 1,575 بورتوريكو 
 

 517 44 649 بوركينا فاسو 

 4 1 11 بوروندي 

 3,945 678 13,693 بولندإ 

 132 62 1,167 بوليفيا 

يا إلفرنسية   43 0 57 بوليي  

 2 0 2 بونير  

و   13,550 1,286 45,928 بير

 2,719 54 2,960 تايلاند 

 429 6 324 [ar]تايوإن 

 63,151 3,397 126,045 تركيا 

 72 8 116 ترينيدإد وتوباغو 

 19 2 52 تشاد 

 19,663 260 10,041 [s]تشيىلي  

إنيا   167 16 480 تي  

 65 9 116 توغو 

 305 41 994 تونس 

قية   2 0 24 تيمور إلشر

 29 8 422 جامايكا 

 131 0 141 جبل طارق 

 51 4 57 جزر إلعذرإ  إلمريكية 

يطانية   3 1 6 جزر إلعذرإ  إلير

 0 0 1 جزر إلقمر 

 0 0 12 جزر أوالند 

 5 1 12 جزر توركس وكايكوس 

 184 0 187 جزر فارو 

 11 0 13 جزر فوكلاند 

 10 1 73 كايمانجزر   

 11 2 14 جزر ماريانا إلشمالية 

 316 22 271 [as]جزيرة مان 

 10 0 50 جمهورية أفريقيا إلوسىط 

 3,587 248 7,781 جمهورية إلتشيك 

 1,606 333 7,954 جمهورية إلدومينيكان 

 25 9 229 جمهورية إلكونغو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-51
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-52
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-53
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-54
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-280
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-128
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-289
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 [d]إلحاالت إلمعافاة [c]إلوفيات [b]إلحاالت إلمؤكدة [a]لبلد أو إلمنطقة

225 3,502,126 247,107 1,124,127 

 73 31 575 جمهورية إلكونغو إلديمقرإطية 

 100 3 11 [au]جمهورية دونيتسك إلشعبية 

 119 1 7 [au]جمهورية لوغانسك إلشعبية 

 0 0 7 جمهورية مرتفعات قرة باغ 

 2,549 131 6,783 جنوب أفريقيا 

 0 0 34 جنوب إلسودإن 

 566 7 207 [aq]جورجيا 

ي  
 672 2 1,097 جيبونر

زي   197 23 286 جير

 13 0 16 دومينيكا 

 109 0 249 روإندإ 

 134,686 1,280 16,639 [j]روسيا 

 3,196 99 16,705 روسيا إلبيضا  

 4,869 780 13,163 رومانيا 

 54 3 97 زإمبيا 

 5 4 32 زيمبابوي 

 0 0 2 سابا 

 597 15 1,333 ساحل إلعاج 

 0 0 1 سان بيير وميكلون 

 82 41 580 سان مارينو 

 16 0 8 [aw]سانت فينسنت وإلغرينادين 

 6 0 15 سانت كيتس ونيفيس 

 15 0 17 سانت لوسيا 

 4 0 11 وبرينسيبساو تومي  

 162 7 690 شيلانكا 

 558 23 1,403 سلوفاكيا 

 233 92 1,434 سلوفينيا 

 1,408 18 18,205 سنغافورة 

 21 3 43 سوريا 

 8 1 10 سورينام 

 29,905 1,473 24,500 [q]سويشإ 

إليون   21 7 124 سير

 7 0 11 سيشل 

 1 0 2 أوستاتيوسسينت  

 44 13 76 سينت مارتن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-51
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-52
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-53
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-54
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-DNR-LNR-316
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-DNR-LNR-316
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-267
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-373
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-112
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 [d]إلحاالت إلمعافاة [c]إلوفيات [b]إلحاالت إلمؤكدة [a]لبلد أو إلمنطقة

225 3,502,126 247,107 1,124,127 

 9,464 193 1,551 [y]ضبيا 

 0 0 15 طاجيكستان 

 495 11 2,447 عمان 

 8 1 11 غامبيا 

 212 17 2,074 غانا 

 10 0 19 غرينادإ 

 11 0 11 غرينلاند 

 66 16 599 غوإتيماال 

 141 5 128 [aj]غوإم 

 18 8 78 غيانا 

نزي   209 13 252 غير

 342 7 1,537 غينيا 

 9 1 315 غينيا إالستوإئية 

 19 1 257 غينيا بيساو 

 فرنسا|فرنسا 

[k] 
131,287 24,895 50,784 

 76 2 517 فلسطير   

ويلا   148 10 335 في  

 5,254 230 3,000 [ac]فنلندإ 

 222 0 270 فيتنام 

ي    12 0 18 فيحر

ص   857 15 296 [al]قير

ص إلشمالية   108 3 52 [av]قير

 1,664 12 15,551 قطر 

ستان  غير   504 8 756 قير

 922 25 3,597 كازإخستان 

 17 0 18 كاليدونيا إلجديدة 

 1,421 75 2,085 كروإتيا 

 119 0 122 كمبوديا 

 24,908 3,682 59,474 كندإ 

 1,537 64 714 [ah]كوبا 

 13 1 16 كورإساو 

 1,876 845 11,192 كوريا إلجنوبية 

 355 6 725 كوستاريكا 

 813 22 289 [am]كوسوفو 

 1,722 340 7,688 كولومبيا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-51
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-52
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-53
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-54
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-157
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-TheodoreRoosevelt-231
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-178
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-244
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-TRNC-322
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-217
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-246


213 Kifah Yahya Saleh AL-ASKARI     &    Omar Majid ABDUL-ANI 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 102 -121 

 [d]إلحاالت إلمعافاة [c]إلوفيات [b]إلحاالت إلمؤكدة [a]لبلد أو إلمنطقة

225 3,502,126 247,107 1,124,127 

 150 21 411 كينيا 

 348 16 870 التفيا 

 4 0 19 الوس 

 192 24 729 لبنان 

 3,213 92 3,802 لوكسمبورغ 

 18 2 61 ليبيا 

يا   45 18 152 ليبير

 594 45 1,399 ليتوإنيا 

 55 1 82 ليختنشتاين 

 33 0 45 مالاو 

 7 3 37 ماالوي 

 383 4 467 مالطا 

 196 26 508 مالي  

يا   4,413 105 6,298 مالير 

 75 0 128 مدغشقر 

 6,465 429 1,562 [ab]مض 

 807 81 1,494 مقدونيا إلشمالية 

 
  سيناريوهات التعامل مع التعليم -ج

 
ون   ضوء فايروس كورونا:  اإللكتر
 
 ي

 المتحدةمم ال  -0
بية وإلعلم وإلثقافة ) إليونسكو(مم سيناريو منظمة إل -أ مم قالت أودري أزوالي, إلمديرة إلعامة لمنظمة إل  :إلمتحدة للير

بية وإلعلم وإلثقافة )إليونسكو(: "ال يمكن للتعليم أن يتوقف".   إلمتحدة للير
وس كورونا  لفير

ً
ي إالرتقا  بأفضل ممارسات إلتعلم عن  تحالف إلتعليم إلعالمي  أطلقت إليونسكو إستجابة

 
لدعم إلبلدإن ف

ا للخطر.  ؤلبعد وإلوصول 
ً
 إلطفال وإلشباب إلكير تعرل

مشاركة قصصهم  ؤلوليا  إلمور تدعو إليونسكو إلطلاب وإلمعلمير  وأ ,LearningNeverStops# من خلال حملتها 
 حول كيفية تعاملهم وموإصلة إلتعلم كوسيلة إللهام إآلخرين وإعطا  إلمل. 

ي قدما". 
إكة هي إلسبيل إلوحيد للمض   قالت إلسيدة أزوالي: "لم نشهد من قبل إلطرإًبا تعليمًيا بهذإ إلحجم", "إلشر

قالت إلمديرة إلتنفيذية  :إطلقت إلمنظمة برإمج متعددة إلمتحدة للطفولة )إليونيسيف(: مم سيناريو منظمة إل  -ب
ييتا فور, "ؤن عملنا إلمنقذ للحياة لتوفير إلصحة وإلتعليم وإلتغذية وإلحماية لألطفال لم يكن أكير أهمية 

لليونيسف, هي 
رهم من إلحروب وإلموت لسباب يمكن إلوقا ", و مع إقتلاع إلملايير  من إلطفال, وتض  ية منها, من أي وقت مض 

مليون دوالر لتوسيع نطاق  65956أن تقدم  تناشد إليونيسف إلجهات إلمانحة وإلخروج من إلمدرسة أو فقدإن إللقاحات
وس كورونا, مما يسمح للصندوق بتوفير معلومات منقذة للحياة  حول غسل إليدين وإلتعقيم, وتوريد إستجابتها لفير

ي حاالت إلطوإرئ, 
 
معدإت إلحماية إلشخصية وإلقنعة وإلنظارإت إلوإقية وإلقفازإت, وتوزي    ع مجموعات إلتعليم ف

.  وعرض فرص إلتعلم عن بعد  ودعم إلطفال إلمتأثرين باإلرشاد إلنفشي وإالجتماىعي
كا  لتحديد بدإئل لضمان إستمرإر إلطفال عندما يتم ؤغلاق إلمدإرس, يعمل برنامج إلغذية إلعا لمي مع إلحكومات وإلشر

 من إلوجبات, وتوصيل إلطعام للمنازل 
ً
لية بدال . وهذإ يشمل تقديم حصص غذإئية مي   ي

ي إلدعم إلغذإن 
ي تلقر

 
وأشهم ف

 وتوفير إلنقد أو إلقسائم. 
ت إلم وس كورونا, نشر كة بالنسبة لكيفية تمكن إلطفال أنفسهم من محاربة فير جموعة إلمرجعية للجنة إلدإئمة إلمشير

ي حاالت إلطوإرئ كتاًبا بعنوإن "
 
 ".بطىلي هو أنتبير  إلوكاالت إلمعنية بالصحة إلعقلية وإلدعم إلنفشي إالجتماىعي ف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-51
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-52
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-53
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-54
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320#cite_note-172
https://ar.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse/learningneverstops
https://www.unicef.org/coronavirus/donors-and-partners
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
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,  ؤلتهدف هذه إلقصة إلجديدة  وس كورونا وإلتصالح مع  بمساعدة مخلوق خيالي مساعدة إلطفال عىل فهم ما هو فير
وس كورونا وكيفية موإجهة وإقع جديد  ح أريو كيف يمكن لألطفال حماية أنفسهم وأشهم وأصدقائهم من فير ويشر

 .  شي    ع إلتغير

  حسب
ً
  بات مهددإ

ّ
ي دول عدة فإن

 
ي آالف إلمدإرس ف

 
إلروزنامات لم ينت  إلعام إلدرإسي بعد. لكن حسب نسب إلغياب ف

إلمدرسة رغم أنف  ؤلباالنتها  ؤن لم يكن بامتحانات نهاية إلعام فباختبار قدرة إلهل عىل إستمرإر ؤرسال أبنائهم وبناتهم 
 "كورونا". 

 إلخوف من وبغض إلنظر عن بيانات أممية ت
ّ
حاول إلتخفيف من وطأة إلهلع وإلتقليل من روع إلجميع, وقطع شك

ي مأمن" حتر تاريخ . 
 
 إلطفال "ف

ّ
 إإلصابة بيقير  أن

ي ؤرسال 
 
 إلمر لم يعد مجرد بيانات طمأنة, ومتابعات أحوإل إلمدإرس مع بقا  هامش حرية إتخاذ إلقرإر ف

ّ
لكن, يبدو أن
 عليهم. إلمدإرس أو ؤ ؤلإلهل إلبنا  

ً
 بقائهم بالبيت خوفا

ي بيوتهم, بعدما أصدرت حكومات بلدإنهم قرإرإت بإغلاق  322نحو 
 
مليون طالب وطالبة حول إلعالم قابعون إليوم ف
وس,  جلإلمدإرس, ؤّما لعدد معير  من إليام قابلة للتجديد, وإّما ل   لما ستسفر عن  تطورإت إلفير

ً
غير مسّم, إنتظارإ

ي 
 
 إلعالم. وُسبل مجابهت  ف

  ؤلإلخريطة إلعالمية تشير 
ّ
, وكوريا إلشمالية, وإليابان,  93أن : إلصير  دولة إتخذت قرإر ؤغلاق جميع مدإرسها, وهي

إلقائمة  ؤلوإيرإن, وإلعرإق, وإلبحرين, وأرمنيا, وأذربيجان, وإلكويت, ولبنان, ومنغوليا, وإإلمارإت, وأحدث إلمنضمير  
ي أعلنت صباح إلخم

.  5يس إل ؤيطاليا إلتر ي
ة أيام بشكل مبدن   من مارس )آذإر( إلحالي ؤغلاق جميع إلمدإرس مدة عشر

بوإ ؤيطاليا عىل رأس قائمة إلدول إلوروبية  927ما يزيد عىل ثلاثة آالف ؤصابة ووفاة  وس نصَّ ؤيطاليير  متأثرين بالفير
وإ عن مخاوفهم إلشد ّ

ي ؤيطاليا عير
 
وس. إلمسؤولون إلصحيون ف ى إلمنكوبة بالفير

ّ
 ؤليدة من إلضغط إلهائل إلذي أد

ي إلبلاد. 
 
 إرتباك شديد بالنظام إلصحي ف

رين من قرإر إإلغلاق إلكىلي بنحو 
ر منظمة "يونسكو" عدد إلطلاب إلمتض 

ّ
مليون طالب, وتوجد قرإرإت ؤغلاق  299وتقد

: فرنسا, وألمانيا, وباكستان, وكوريا إلجنوبية, وسنغافو  ي تسع دول, هي
 
رة, وتايلاند, وبريطانيا, وإلواليات جزئية لمدإرس ف

ي إلدول إلتسع نحو 
 
كية, وفيتنام, ليبلغ مجموع طلاب إلمدإرس إلمتأثرين بهذإ إلقرإر ف  مليون طالب.  982إلمتحدة إلمير

2- :  الصي  
  :البيوت الصينية والفجوة الرقمية

ي 
 
ي سن إلمدإرس ب "أكير تجربة ف

 
 أو مرإهقير  ف

ً
ي تحوي أطفاال

ي إلبيوت إلصينية إلتر
 
إلصحف إلصينية تصف ما يحدث ف

ي إلعالم للتعليم 
ون   عن بعد".  إإللكير

كة )عىلي بابا( إلدإرة إلدروس عن طريق 
ؤدإرإت إلمدإرس دّربت معلميها عىل إستخدإم )دينغ توك( إلمتاح من قبل شر

, فض ى قبل أيام.  لا عنإلبث إلحي  ؤطلاق إلصير  منصة لسحابة تعليمية وطنية كير
ح  ؤلآالف إلمعلمير  وإلمعلمات لجؤوإ  وس, للتدريب عىل إلشر ي إلفير

ي بدإية تفشر
 
إ ال   أمامإلشبكة إلعنكبوتية ف  أمامكامير

ي إلطلاب, وكانت إلنتيجة أن عملية إلتعليم 
ون  وس عن بعد تسير بشكل منتظم هذه إليام  إإللكير عىل إلرغم من هلع إلفير

 ورعب إإلصابة ب . 
وعة إلمشكلات, فالطفال إلصينيون إلمنتمون  بث عىل إلهوإ  ليست مي  

ُ
ي ت
ي وإلدروس إلتر

 إلتعليم إلعنكبونر
ّ
أش  ؤلؤال أن

 ال تقوى عىل تسديد تكلفة إل وإي فاي" يعانون فجوة رقمية عاتية. 
إن,  ؤلحكايات عديدة جرى تدإولها عن طلاب يصعدون  سطح إلبيوت لتوصيل هوإتفهم إلمحمولة بشبكة إلجير

 . إنيات أشهم إلمحدودة ؤال بساعة أو ساعتير  متصلتير  بالشبكة فقط ال غير  وآخرون ال تسمح مير 
 جاهزية التعلم عن بعد

وس وقرإر ؤغلاق إل مدإرس. فكثير لكن, تظل إلصير  من إلدول إلمصنفة بجاهزية معقولة للتعلم عن بعد قبل إنتشار إلفير
ي إلصير  تستخدم إلموإرد إلرقمية, وهو ما ييش عملية إلحصول عىل إلمحتوى 

 
من إلمدإرس وإلجامعات وإلمكتبات ف

 .
ً
ونيا  إلتعليمي ؤلكير

وب أجرت  " إلتابع لمعهد بروكنغز, ريبيكا وينير ي "برنامج إالقتصاد وإلتنمية إلدوليير 
 
مساعدة مدير مركز إلتعليم إلدولي ف

 م
ً
, وجا  في  أن إلوصول حوإرإ ي

ي جامعة "بكير  نورمال" جير  تشر
 
ي إلتعليم وتنمية إلطفال ف

 
 مع إلستاذة ف

ً
 ؤلطوال

نتغالبية إلمحتوى إلتعليمي عىل شبكة إإل  ي تمر بها  نير
ي مثل تلك إلظروف إلتر

 
ي إلصير  متاٌح من دون مقابل, ال سيما ف

 
ف
ي إالعتماد عىل تكنولوجي

 
, ؤال أنها ال ترى ف  لجودة إلعملية إلصير 

ً
ا إالتصال وإلمعلومات وإلموإرد إلرقمية إلمفتوحة لمانا

ورة.   إلتعليمية بالض 
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ي إلتعلم عير إإل 
 
, "إلصير  شهدت طفرة ف ي

نتوتقول تشر خلال إلسنوإت إلمالية, وأصبحت إلمنصات إلتعليمية  نير
ة عىل إإل  نتإلكبير , لذلك رفعت حكومة إلصير  شعار )إل نير توقف عن إلدرإسة من دون إلتوقف عن مزدحمة بالمتعلمير 

ي كورونا". 
ي ظل تفشر

 
 إلتعلم( مع صدور قرإر ؤغلاق إلمدإرس وإلجامعات ف

ي إإلشارة 
 لوج ".  ؤلوتعاود تشر

ً
ي إلمدرسة, حيث إلتفاعل وجها

 
ي ف

ي  يضاهي إلتعلم إلحقيقر
 أن "ال سر

ي تجربة إلتعليم عن بعد عىل مدإر إلسابيع إلقليلة إلمالية
م تشر م أفضل وتقيِّ

ّ
لوإ مجموعات لتعل

ّ
, بقولها "إلمعلمون شك

ي تعليم إلطلاب عن بعد, وإالستفادة من تجارب بعضهم لتعظيم إلفائدة إلتعليمية وإلتدريب عىل منصات 
 
إلممارسات ف
نتإلتدريس عير إإل   ".نير

ي هذإ إلمجال بعد إنت
 
ي أن عىل إلصير  أن تطّور ؤمكاناتها ف

 إلتجربة إلحالية تعت 
ّ
إلحالية, ؤذ إتضحت  زمةها  إلوترى أن

م عير إإل 
ّ
ف, وإلتدريب عىل قوإعد إلتعل ورة ؤعدإد إلمعلم إلمتقن تكنولوجيا إلمعلومات وإالتصاالت بشكل محير نتض   نير

 لموإجهة إلحاالت إلطارئة إلمستقبلية بشكل أفضل. 
 بريطانيا:  -2

, فإن إإلغلاقات إلجزئية  أزمة ي بريطانيا, ولن معدل وعدد إإلصابات أقل بكثير
 
ب بدرجات متفاوتة. وف "كورونا" تض 

 من إلمدإرس 
ً
إ نت كثير

ّ
لعدد من إلمدإرس مع هامش حرية إتخاذ قرإر إإلغلاق من عدم  حسب رؤية كل ؤدإرة مدرسة, مك

يطانية من إتخاذ تدإبير هادئة, وولع خطط بديلة,  وتجارب عملية للتعامل مع إلولع.  إلير
 كل أسبوع منذ إندالع إل

ً
ي مدإرس بريطانيا, إلبعض يخصص يوما

 
 هذه إليام ف

ً
إ دد كثير

" تير ي
إص   زمةعبارة "إلتعليم إالفير

, وتجهير  كتيبات تعليمية ليأخذها إلطلاب  ي بتدريب إلمعلمير 
إص  إلبيت حال إإلغلاق,  ؤلللتدريب عىل إلتعليم إالفير

يد  ؤلة ؤلاف ي إختبار عمل إلشبكات للتأكد من عمل إلير
ون  وني, وموإقع إلمدإرس إإللكير ة الستخدإمها وقت إإللكير

 إلحاجة. 
 ايطاليا:  -4

ي إليوم إلتالي 
 
ي أغلقت كل مدإرسها كانت مستعدة بإطلاق نظام إلتعليم عن بعد ف

ي ؤيطاليا إلتر
 
وقت إلحاجة حير  أزف ف

. وزيرة إلتعليم إإليطالية لوتشيا أزولينا وصفت قرإر إإلغلاق م 6لإلغلاق, أي يوم إلجمعة إل  ن مارس )آذإر( إلحالي
 ." ي لو  إلضغط إلمتوقع عىل إلنظام إلصحي

 
وري ف , لكن إلض 

ً
 ب "إلصعب جدإ

ي 
ي حال تفشر

 
 يحوي كل إلمعلومات إلمتاحة حول طريقة إلتّضف ف

ً
 عنكبوتيا

ً
نت أزولينا موقعا

ّ
ي إلوقت نفس , دش

 
ف

وس  ي إلمدإرس, ؤلافة إلفير
 
ي معلم  ؤلف

منصة تعليمية تركز عىل إلتعليم عن بعد مع إإلعلان عن إالنتها  من تدريب ألق 
ونيومعلمة عىل قوإعد إلنقاش عير إلشبكة   ة لغرإض تعليمية. إإللكير

: المحددات والمزايا النسبية-4  
ر
 النموذج اإلماران

ي ؤدإرة 
 
 بها, فهي لم تسَع   أزمةيمكن إلقول ؤن دولة إإلمارإت ف

ً
 خاصا

ً
,  ؤلكورونا إختطت نموذجا ي

محالاة إلنموذج إلصيت 
ي ؤدإرة إل

 
ه من إلنماذج, ؤنما إتبعت مساَرها إلخاص ف  منها الختلاف نظامها إلسياسي وإالقتصادي زمةوال غير

ً
, ؤدرإلا

إت  ي عن إلدول إلخرى, كما أنها تعلم أن كل دولة تحىط  بمير 
 
ي تحديد قدرإت ؤدإرة وإالجتماىعي وإلثقاف

 
نسبية توظفها ف

  .وكيفياتها زمةإل

إتيجية موإجهة وبا  كورونا, أبرزها ي حكمت إسير
ي عىل مجموعة من إلمحددإت إلتر

 :إرتكز إلنموذج إإلمارإنر

إم تطبيقها بشكل كامل وشي    ع؛ منذ إليوم إلول الكتشاف -9 ير 
ْ
موإكبة تعليمات وتوجيهات منظمة إلصحة إلعالمية, وإل

ي إلصير  و ف
 
وس كورونا إلمستجد ف  .أن أعلنت عن  منظمة إلصحة إلعالمية كجائحة إلير

ي إلتعامل مع إل-2
 
إم معايير إلشفافية ف  

 بأولزمةإلير
ً
 ., وإإلفصاح إلتام عن إلبيانات إلخاصة بولع إلوبا  دإخل إلدولة, أوال

ي جهود إحتوإ  إلمرض, سوإ  من خلال توعيت  بدور -3
 
إك إلمجتمع ف ي هذه إلؤشر

 
ي إتباع ؤجرإ إت  زمةه ف

 
ومسؤوليت  ف

كات, كتأسيس "صندوق   وشر
ً
"؛ أو من خلال تعزيز مبادرإت إلمجتمع, أفرإدإ  "إلتباعد إالجتماىعي

ً
إلوقاية, خصوصا

, وإطلاق هيئة  ي
إإلمارإت وطن إإلنسانية" إلذي يتلقر مساهمات إلفرإد وإلمؤسسات إلمادية وإلعينية وإلدعم إللوجستر

 نحن بخير إلمسا
ً
ي برنامج "معا ي أبوظتر

 
 ."همات إلمجتمعية ف

ي توسيع إلفحص -4
 
ي أثبتت نجاعتها, وبالذإت تجربة كوريا إلجنوبية ف

محاولة إالستفادة من تجارب إلدول إلخرى إلتر
ي إلعالم من حيث نسبة ؤجرإ  إلفحص 

 
عد إلدولة إلعىل ف

ُ
ي هذإ إلصدد ت

 
وس, وف ي للكشف عن إلفير عدد  ؤلإلمخير

ي بلغت إ
 (2222,إلبيان )صحيفة.ألف فحص لكل مليون نسمة 93لسكان, وإلتر

 .أو فقدإن إلتوإزن, وإتخاذ إإلجرإ إت إلمتناسبة مع إلحالة, دون هلع زمةإلتقييم إلمستمر وإلدينامي لوإقع إل-5

عدم إالقتصار عىل موإجهة إلتدإعيات إلصحية لوبا  كورونا, ولكن ولع إلخطط وإتخاذ إإلجرإ إت وإلقرإرإت -6
 .لموإجهة إلتدإعيات إلخرى إلناتجة عن إلوبا , كالتدإعيات إالقتصادية وإلتعليمية وإالجتماعية

ي ؤدإرة إل-7
 
ي ف

ر
إلخطط وإلقدرإت للتعامل مع إلخطوإت إلمقبلة, وإالستعدإد لكافة من خلال تجهير   زمةإلتحرك إالستباف

 .إلسيناريوهات إلمحتملة

https://epc.ae/ar/brief/uae-model-in-confronting-coronavirus-pandemic#_ftn1
https://epc.ae/ar/brief/uae-model-in-confronting-coronavirus-pandemic#_ftn1
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  التعليم 
 
  سيناريو العراق ي

 
ون ة كورونا بي   الواقع والمأمول:  اإللكتر  اثناء فتر

ي إلعاصمة وإلمدن إلوسىط وإلشمالية, تعطلت
 
ي إلعرإق, بظهور عدد من إالصابات ف

 
وس كورونا ف  مع إنتشار فير

ين إالول من إلعام  ي كانت معطلة منذ تشر
ي إلمؤسسات إلتعليمية إلتر

 
إلمدإرس وإلجامعات بعد إسابيع من إنتظام إلدوإم ف

ي إلبلد
 
 إلولع إالقتصادي وإلخدمي ف

ي إستجابة للتظاهرإت إلمطالبة باإلصلاح إلسياسي وتحسير 
 .إلماص 

, ويجعل إلعام إلدرإسي هذإ إلتعطيل إالجباري خوفا من زيادة رقعة إالنتشار للفير  وس يزيد متاعب إلقطاع إلتعليمي
إلحالي هو إالسوأ من حيث إنتظام إلدوإم وإلمال إلمنهج إلدرإسي وإلحصص إلتدريبية للطلبة, بل إن بعض إلجامعات 
لة وإلمدإرس لم ينتظم دوإمها إصلا حتر دإهمتها عطلة كورونا إالجبارية إلوقائية, إمر يجعل لياع سنة درإسية حا

ي إلتوإصل  ؤلممكنة, لكن وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي لها حلولها إلطارئة, فقد دعت إساتذة إلجامعات 
ون   إإللكير

بية من إلمدرسير  وإلمعلمير  
 .مع إلطلبة, ونفس إالمر طلبت  وزإرة إلير

  فما مدى فعالية التعليم  
 
ون  ؟اإللكتر

ونيوزإرة إلتعليم بدعوتها للدروس  ي ة كانها تخلط بير  إلتعليم إإللكير
ون  ي  إإللكير

 
ي إلمنتشر حاليا ف

ي وإلتعلم إلذإنر إلمنهحر
موقع يوتيوب, إذ يقوم أستاذ متمرس إو مغمور بتقديم دروس معينة لبعض إلطلبة إلذين يحبون هذه إلمادة وربما ال 

ي نهاية إلدرس 
 
, وال يحتاجون ف  إلمرحلة إلتالية ؤلإختبار يؤهلهم  ؤلتكون من لمن تخصصهم إلدرإسي

بية   ي إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي ووزإرة إلير
ي سيناريوهات للتعليم  لم تضع وزإرنر

ون  , فلم تقدم تعليمات وإلحة إإللكير
لألساتذة وإلطلبة تبير  لهم كيفية تحقيق توإصل فعال يؤدي إغرإل  إلتعليمية عىل إلمل وج , فضلا عن عدم تحديد 

نامج إلتعليمي  ي إلير
 
ي موعد للبد  ف

ون  ونية(  إإللكير ي إعلنت إنشا  حسابات إلكير
)باستثنا  بعض إلكليات وإلجامعات إلتر

ي إيضا كيفية توإصل إالساتذة وإلطلبة معا وما نسبة فعالية إلتدريس  ولم تبير  )إلوزإرة(
ون  , فهذه إلمشاري    ع ليست إإللكير

وإقع فعىلي يعتمد عىل عناض إربعة )إلبنية إلتحتية إلتقنية  ؤلإمنية تتحقق من تلقا  نفسها, إنما هي عمل جاد يتحول 
ي وإحد منها يؤدي وإلمنظومة إالدإرية للمؤسسات إلتعليمية, وإلكادر إلتدر 

 
, إلطالب(, وإي نقص ف , وإلمنهج إلدرإسي يشي

, يتوجب عىل كل عناض إلسلسلة إن  ؤل ي إلمنظومة كاملة, فاذإ كانت إلمنظومة تعمل وفق نظام تعليمي معير 
 
خلل ف

, يجب إن تتحول كل عناض إلسلسلة  ؤلتعمل وفق ذإت إلنظام, وإذإ تحولت  ي
ون  ي إإللإلنظام  ؤلنظام إلكير

ون  , هل كير
ة إلطارئة إالن؟ ي إلعرإق؟ وهل يمكن تطبيق  خلال إلفير

 
 هذإ موجود ف

: البنية التحتية التكنلوجية والمنظومة االدارية للمؤسسة التعليميةأ
ً
 وال

إلحديث عن إلبنية إلتحتية وإلنظام إإلدإري معقد للغاية, إذ إن إلتبليغ إلذي إوصت ب  وزإرة إلتعليم أساتذة إلجامعات 
ي هذه إلحالة تحقيق إلفائدة ي

 
إمج إلتعليمية فضلا عن كونهم أساتذة, وال يمكن ف جعلهم تقنيير  وإدإريير  ومصممير  للير

ي من إلتعليم 
ون  ي قضايا ؤدإرية إو تقنية, فحتر دروس  إإللكير

 
الن إلستاذ يجب إن يتفرغ للمادة إلدرإسية دون إلدخول ف

ي موقع يوتيوب ت
 
ي إلمقدمة ف

ي مساعد للمدرس إو يبذل إلمدرس جهدإ ؤلافيا لعدإد إلمادة  ؤلحتاج إلتعليم إلذإنر
تقت 

إلبنية إلتحتية إلتكنلوجية, إذ ال  ؤلعىل مستوى إلتكنلوجيا إلمتقدمة تفتقر إلمؤسسات إلتعليمية إلعرإقية  .وتقديمها
ي حال حدوثها, إو تقديم 

 
ي إعدإد إلنظام إلتعليمي ومرإقبة إلخطا  ف

 
إت كافية وال تقنيير  يساعدون ف توجد مختير

إ وإحدإ يعمل في  مختص وإحد  إلمساعدة لألساتذة وإلطلبة عىل حد سوإ , رإجع إلكليات إلعرإقية فلا تجد فيها إال مختير
ي علم إل

 
إت ف نتإلمتقدمة للعمل, يضاف لها لعف إإل  لجهزةإ ؤلحاسوب وإلتقنيات إلحديثة, وتفتقر إلمختير إو  نير

 .إلجامعات أغلبغياب  عن 

ي إالدإرة, ولم تصل  
 
 ؤلإما بالنسبة للنظام إالدإري للمؤسسات إلتعليمية فهناك إعتماد كبير عىل إالساليب إلتقليدية ف

ونيقنيات نسبة بسيطة من إستخدإم إلت ي يمكن إإللكير
ي ذلك هو غياب إلبنية إلتحتية إلتقنية إلتر

 
ة إلحديثة, وإلسبب ف

ي إلمخاطبات إلرسمية, وقد 
 
من خلالها إرسال وإستقبال إلتوجيهات وإلتعليمات إالدإرية وسبل إلتحقق منها وإعتمادها ف

ي رغم
ر
نتإن  متوإفر عىل إإل  تتأخر ليام وإسابيع الن كتابا رسميا لم يصل إليها بالشكل إلورف وتتدإول  موإقع إلتوإصل  نير

 .إالجتماىعي 

:  :ثانيا   الكادر التدريس 
ي نشأت وتعلمت منذ سنوإت طويلة لم يكن إإل  أغلب

نتإلكوإدر إلتدريسية إلعرإقية من إلفئات إلتر فيها موجودإ,  نير
ي إلتعليم إلقائمة عىل حضور 

 
وإلكوإدر إالحدث تتلمذت وتعودت عىل طريقة إلذين سبقوهم وهي إلطريقة إلتقليدية ف

ة, وحينما نطرح فكرة إلتعليم  ي إلقاعة وإلقا  إلمحاض 
 
ي إلستاذ ف

ون  فان إلنقاش إالساسي هو عدم قدرة إلملالات  إإللكير
ي تطوير أسال

 
يب إلتعليم منذ سنوإت, وتأخرها عن تحديث إلساليب إلقديمة إلورقية, فهل يعقل إن إلتعليمية أصلا ف

ي تطوير نظام نشأ عىل يدي  إن يطور إساليب  
 
نظام ال يعرف من  إال إالبجديات, ليس هذإ فحسب  ؤلنطلب ممن فشل ف

ي هذإ إلنظام إلتعليمي إلمتقدم
 
 .بل نطلب من  إن يكون أستاذإ وتقنيا وإدإريا ف
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: المنهج الدراس  
ً
 ثالثا

ي إلمؤسسة إلتعليمية, وإذإ كنا قد تحدثنا عن 
 
إلمنهج إلدرإسي تنتج  مجموع إلقرإرإت إلصادرة من إلقيادة إلعليا ف

ة  أمامإلملالات إلتدريسية إلتقليدية وغير إلقادرة عىل إلتفاعل مع إلتطورإت إلجديدة فأننا  منهج درإسي تعده فئة صغير
ي ال تنتمي 

ها من فئات كبار إلسن إلذين أغلبهذإ إلعض من إلتطور وإلحدإثة,  ؤلمن إلقيادإت إلجامعية إلتقليدية إلتر
فئة من إلساتذة تعد منهجا درإسيا يتوإفق مع أسلوب  أمامإستاذهم إلمرعب, نحن  أماميتفاخرون بانهم كانوإ يهربون 

ي نهاية إلسنة, وهذإ ال يتوإفق مع نظام إلتعليم إلتلقير  إلقد
 
يم وتطلب من إلستاذ نسبة من إلنجاح وإمتحانا تقويميا ف

ي 
ون  ي مجال  ؤلإلذي يعتمد عىل إلمنهج إلتفاعىلي ويحتاج  إإللكير

 
أسلوب تدريس من قبل أستاذ حصل عىل تدريب كاٍف ف

ي إلتعامل مع إلدرس 
ون   .إإللكير

 
ً
 : الطالبرابعا

ي إلنظام إلتعليمي إلتقليدي إلطالب هو إلحلقة إللعف, وهو إلذي ال يستطيع إلنقاش وال إلمطالبة بحصص تتناسب 
 
ف

ي إلمجتمع, كل ما علي  حفظ ما يطلب  من  إلستاذ بكل 
 
ومتطلبات  إلمعرفية, ال يستطيع إخذ دوره ليكون عنضإ فاعلا ف

ي للجامعة من 
إم, إلطالب يأنر حمل وديع ال إن نفتح عقل  وندل  عىل إلمصادر  ؤلين  وتحويل  تدج أجلإدب وإحير

ها من  ي إلجامعة هي تنفيذ تعليمات إلستاذ بحذإفير
 
ي إطلعنا عليها سابقا, لذلك تعود إلطالب إن مهمت  ف

إلمعرفية إلتر
 .إلحصول عىل إلدرجة إلممتازة بغض إلنظر عن طبيعة ما كسب  من معارف حقيقية أجل

ي نظام  أجلب للجامعة من إلطالب ال يذه
 
زيادة غلة إلمعرفة لدي , بل يحاول إلحصول عىل شهادة تؤهل  للدخول ف

ورقة مثبتة فيها  ؤلإلتعيينات إلحكومية ونظامها إإلدإري إلتقليدي إلذي ال يتطلب مهارإت معينة بقدر ما يحتاج 
ي إلجامع

 
ي تبير  إن إلطالب قد إلمل إرب  ع سنوإت درإسية ف

جيش من إإلدإريير   ؤلن  مستعد لينظم إة, و إلدرجات إلتر
ي سوف يؤهل  للحصول عىل إفضل وظيفة, تعلم 

ي إلتعلم إلحقيقر
 
, هذإ إلطالب لم يتعود يوما إن بذل إلجهد ف إلتقليديير 

ي كيفية تجاوز إرب  ع سنوإت درإسية باي طريقة كانت, ومن ثم فهو ال 
 
ي إلجامعة هو ف

 
ي ف

هذإ إلطالب إن إلفن إلحقيقر
ي إلصف يتفاع

 
ي ل مع إلستاذ ف

ون  ي ن يدخل للصف أ, وال يمكن  إإللكير
ون  ي ظل غياب إلعقوبات إلرإدعة من قبل  إإللكير

 
ف

 .إلستاذ

ي إلخلاصة, ال يمكن لوزإرة إلتعليم تطبيق ما دعت إلي  باالعتماد عىل إلتعليم 
 
ي ف

ون  لسباب تقنية وأخرى ؤدإرية,  إإللكير
ي إطلقت فكرة فضلا عن أسباب تتعلق بالساتذة وإ

لطلبة, وحدإثة إلنظام إلذي لم يتعاملوإ مع  سابقا, وإلوزإرة إلتر
ي إلتعليم 

ون  ي للطلبة يبدو إنها خلطت بير  إلتعليم  إإللكير
ون  ي إلمنتشر  إإللكير

إلجامىعي إلقائم عىل إلتنظيم, وإلتعلم إلذإنر
ي موإقع إإل 

 
نتحاليا ف ي إلتعليم إلجامىعي  ؤل, ونحن بأمس إلحاجة نير

ون  ض إن يبت  عىل أسس علمية  إإللكير لن  يفير
ي إلنهاية خدمة عامة للبلد ؤلوخطة مدروسة توصل إلطلبة 

 
 .إهدإف محددة تقدم ف

 
 المصادر: 

ي معدل فحوص كورونا", صحيفة "إلبيان", 
 
 ف

ً
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