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العصر متطلبات ضوء ف الشر ر باأل للوافدين عد عن زالتعليم

ح: الرقمي مق   رتصو
ر و ا أحمد أحمد السيد   يمحمد

ف سو ب جامعة بية، ال لية بية، ال أصو   .لقسم
ي1 و لك يد   m-algohary20@gmail.com : ال

ص   امل

حرتصو وضع إ البحث دف     ـ مق ف الـشر ر بـاأل الوافـدين للطالب عد عن زللتعليم

ــ الرق العــصر متطلبــات باســتخدام،ضـوء مــن الوصــفي املــن وذلــك ــ  تحليــل خــالل التحلي

عــد دبيــات عــن للتعلــيم ســالمية العلــوم ليــة ــة تجر ــ ع والتعــرف توصــلت،والوثــائق، وقــد

عـــد عـــن التعلـــيم أن ـــ ا البحثيـــة قـــة ثالثـــةرالو ـــ ع يتوقـــف ف الـــشر ر بـــاأل الوافـــدين زللطـــالب

و التنظيمية( عوامل ة،العوامل شر ال املاديـة،العوامل تلـك،)العوامل مناقـشة خـالل ومـن

ح العوامــل ــ مق تــصو وضــع ضــوء رتــم ــ ف الــشر ر بــاأل الوافــدين للطــالب عــد عــن زللتعلــيم

، ـ الرق العـصر البحـث متطلبـات ـ مركـز رلتـصوا بتطبيـق او ـ فاعليتـھ مـدى اسـة ود ح ـ راملق

ف الشر ر باأل جانب و الوافدين الطالب عليم ر   .زتطو

لمات الوافدينعنالتعليم:املفتاحيةال رعد، ف،زباأل الرقالشر   .العصر
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Distance education for expatriates at Al-Azhar in light of the 
requirements of the digital age: a proposed scenario 

 
Mohammed El-Sayed Ahmed El-Gohary 
Physics teacher in Al-Azhar, An external auditor for the National 
Authority for Quality Assurance of Education 
E-mail: m-algohary20@gmail.com 
Abstract: 
The present study aims to: Developing a proposed perception of 
distance education for international students in Al-Azhar in light of the 
requirements of the digital age,And by using the descriptive analytical 
method through analyzing the literature and documents,and Identify 
about the experience of the College of Islamic Sciences for distance 
education, The research paper concluded that distance education for 
international students in Al-Azhar depends on three factors, namely 
(organizational factors, human factors, and material factors), By 
discussing these factors, a proposed perception of distance education 
for foreign students in Al-Azhar was developed in light of the 
requirements of the digital age, The research recommended the 
application of the proposed vision and studying its effectiveness in the 
Center for the Development of Education for International and 
International Students in Al-Azhar. 
Key words: Electronic learning, Technological aids to education. 
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  :مقدمة

العصر بالتغيتم ع الرق ميالسر ياة،ادينش ومعطياتا متطلبات لھ وأصبح
املتجددة ات ا بت و والتق العل التقدم يجة ن وذلك ومتجدد ع سر ل ش ـان،رجديدة لـذا

مـــــــع وتتعامــــــل متطلباتـــــــھ مــــــع تتفاعــــــل ان املختلفـــــــة التعليميــــــة نظمــــــة و املؤســـــــسات ــــــ ع لزامــــــا
ومستجداتھ   .معطياتھ

املد تتحــو أن ــ الرق العــصر تطلـب ــسلو فيمــا للتقنيــة خاضـعة ئــة ب ــ ا ــا بأكمل رسـة
املحوســـــبة ســـــة ســـــة،رباملد املد وفـــــصو أجـــــزاء ن بـــــ ي الـــــشب ط الـــــر تتطلـــــب ســـــة املد روحوســـــبة لر

املختلفـــــة ـــــا تقنيــــــات،ومرافق مـــــع التعامـــــل تجيـــــد تقنيــــــة ئـــــة ب ـــــ ا ســـــة املد ــــــل تحو يتطلـــــب رممـــــا
ــــ اســـب واع،ا اســـية الد والكتــــب املنـــا حوســــبة عـــدروكـــذلك عــــن التعلـــيم ــــ،تمــــاد وتحف

املعلومــــات ومــــصادر التقنيــــة مــــع التعامــــل مجــــال ــــ م ا قــــد ر تطــــو ــــ ع ن يتطلــــب،راملعلمــــ كمــــا
التقنيـة اســتخدامات ــ ع ب واملـد ــل املؤ العلــم املحوسـبة ســة املد ــ ا رالتحـو ر تحــو،ل ــ ع لبمــا

ن احث و للتقنية ن مستخدم ا للمعرفة ن ناقل مجرد من ن للمعرفةاملعلم ن السمح(منتج أبو
حال،   )1:ـ1433رو

علـــيم ـــ ع ف الـــشر ـــر مـــن زوحرصـــا
ً

وافـــق ـــشاءالوافـــدين إ ـــ ع ـــ ك مـــام فـــضيلة
ــشائھ بإ املوافقــة قــرار صــدر قــد والــذي ف، الــشر ر بــاأل جانــب و الوافــدين علــيم ر تطــو زمركــز

قم بجلستھ ر لأل ع املجلس رمن   .م2/1/2018) 245(ز

أحـداث ظـل ـ و والعامليـة املحليـة ـات التوج فرضـتھ مـا ضـوء ـ و سـبق، ما ع سا وتأس
ً

ونــا، ارو تــصو لتــضع قــة الو ــذه جــاءت
ً
ر للتعلــيمر حــا مق

ً
ر بــاأل الوافــدين للطــالب ــي و زلك

الرق العصر متطلبات ضوء ف   .الشر

ساؤالتھ و البحث لة    :مش

م ا تطــو العــالم د ــش
ً
عار ــسا ًم وتكنولوجيــا عرفيــا

ً ً
ة،ر ــ خ ونــا و أحــداث ظــل ــ ــو،رو روظ

عـــد عـــن ـــ،التعلـــيم الرق العـــصر متطلبـــات وأحــــد ة ضـــر أصـــبح مركــــز،وروالـــذى توجـــھ ظـــل ـــ و
العـصر تقنيـات واسـتخدام عـد عـن التعليم ا ف الشر ر باأل جانب و الوافدين عليم ر زتطو

ــ عــن،الرق التعلــيم أصــبح ــحيــث تتمثــل عــدة ألســباب اليــة ا املرحلــة ــ مــا م عــد
ً

ــو:  رظ
وس الف شار ان من د ل اليھ العالم واتجاه ونا و ـ،رجائحة تتمثـل ـة و تر أسباب توجد كما

ـ اد ا النقص او ن للمتعلم ة الكب عداد ة مواج س التد التقليدية ساليب رقصو ر
ن املتخصص ن عـدوتوج،املعلم عـن التعليم نحو للتوجھ واجتماعية اقتصادية أخر أسباب ىد

ســماتھ مـن وسـمة العـصر لغــة أصـبح انـھ جابــة،حيـث ـ قـة الو ـذه لة مــش تتحـدد نـا رومـن
التالية سئلة   :عن

و .1 للتعليمطارما ي ي؟املفا و  لك

العصر .2 التعليم مالمح ؟ما  الرق

عليم .3 واقع و رما باأل الوافدين ف؟زالطالب  الشر

متطلبــات .4 ضــوء ــ ف الــشر ر بــاأل للوافــدين عــد عــن للتعلــيم ح ــ املق التــصو ــو زمــا ر
؟ الرق  العصر
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البحث    داف   :أ
 يطارمعرفة و لك للتعليم ي  .املفا

 العصر التعليم مالمح  .الرقتحديد

 ر باأل الوافدين عليم واقع ع فزالتعرف  .الشر

 الرق العصر متطلبات ضوء ف الشر ر باأل الوافدين لتعليم ح مق تصو زوضع   .ر

البحث مية   :أ

ي فيما البحث مية أ   :تكمن

 العصر التعليم ملوضوع ا ،تناول ـ التقـدموالـذي الرق ظـل ـ الـساعة قـضية أصـبح
نا و جائحة و وظ سارع امل رالتق   .ر

 علي موضوع ا رتناول باأل الوافدين الطالب ف،زم ـالـشر ال مـة امل القـضايا مـن ـ و
ف الشر ر ا  .زع

 ضـــوء ــ الوافــدين علـــيم عــن املــسئولة ف الـــشر ــر لقيــادات ح ـــ مق تــصو زتقــديم ر
الرق العصر  .متطلبات

  :البحثحدود

ـــــــدود - للتعلـــــــيم:املوضـــــــوعيةا تـــــــصو وضـــــــع ـــــــ ع ـــــــا ا البحـــــــث عـــــــدعـــــــنريقتـــــــصر
العصر متطلبات ضوء وذلك ف الشر ر باأل   .الرقزللوافدين

دود - ا:الزمانيةا الد  م2020/2021رالعام

دود - انيةا ف:امل الشر ر باأل الوافدين الطالب ع اسة الد زاقتصرت   .ر

ات   :البحثمصط

 عـد عن دف: التعليم ـس و املـة مت ونيـة إلك ئـة ب ـ ع عتمـد تفـاع نظـام بنـاءـو
ل س قة بطر اسية الد ات راملقر بواسطةر ا، ونيةتوصيل لك ات أيـضا،الشب ـو و

أي ــ ن املتــد أو ن للمتعلمــ يــة التد او التعليميــة امج ــ ال لتقــديم عليميــة رمنظومــة ر
عليميـــــة ئــــة ب لتــــوف تــــصاالت و املعلومــــات تقنيـــــات باســــتخدام ــــان م أي ــــ و وقــــت

املــصا متعــددة عــدتفاعليـة عــن امنــة م ــ غ أو ــ ا الد الفـصل ــ امنــة م قــة بطر ردر
ن بــــــ ــــــ ا ف والتفاعــــــل ي الــــــذا التعلــــــيم ــــــ ع اعتمــــــادا محــــــدد ــــــان بم ام ــــــ ل دو

ً
ن

واملعلم   ).2004:273،سالم(املتعلم

 دو:الوافـــدينالطــالب العـــالم مـــسل مــن ف الـــشر ـــر ــ ن ســـ الدا الطـــالب نــم ز ر
يقــــدم حيــــث ، ــــ عــــنتمي ــــو ير مــــا جيــــة ا ا ة ا و مــــع بالتعــــاو ف الــــشر رــــر ر زز 1200ن
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ــــــ ع عــــــة مو اســــــية د زمنحــــــة ــــــر العــــــالم100مــــــنأك جــــــاء ا مــــــن الطــــــالب. (ردولــــــة دليــــــل
  )2015 :1،الوافدين

 عـدة:الرقميالعصر الرق العصر ع عـصرعـصراصـطالحات،اصط الكمبيـوتر،
عــــصراقتــــصاد ةاملعرفــــة، ونيــــات،رثــــو العلــــمعــــصرلك ة عــــصررثــــو والتكنولوجيــــا،

ة   )36 ،2010،الدسو( .تصاالترثو

البحث   :من

عتمــــد الـــذي النظـــر الوصـــفي املــــن ـــ ع عتمـــاد البحـــث ــــذا ـــساؤالت طبيعـــة ياســـتدعت
التحليـل ،مـن بمــايالنظـر قـة الو بموضـوع املرتبطـة والوثـائق دبيـات تحليــل خـالل مـن روذلـك

ا، داف أ   يحقق

املحاو البحث ناو ي روسوف   :التاليةل

 عدطار :لوراملحو عن للتعليم ي  .املفا

 يراملحو الرق:الثا العصر التعليم  .مالمح

 ف:الثالثراملحو الشر ر باأل الوافدين عليم  .زواقع

 ــعراملحــو ضــو:الرا ــ ف الــشر ــر ــ للوافــدين عــد عــن للتعلــيم ح ــ املق زالتــصو ءر
الرق العصر  .متطلبات

السابقة  اسات   :رالد
 محمد اسة د ئـات) 2021( ردف ب ـ الرقميـة الـتعلم ائنـات اسـتخدام أثـر ـ ع التعـرف ا

ُّ

عـــــــدادي ي الثــــــا الـــــــصف طالبــــــات لـــــــدى العلــــــم عمليـــــــات تنميــــــة ـــــــ ع ونيــــــة لك ،الــــــتعلم
ئــــــا ب ــــــ الرقميــــــة الــــــتعلم ائنــــــات اســــــتخدام أثــــــر ــــــ ع والتعــــــرف

ُّ ــــــُ ع ونيــــــة لك الــــــتعلم ت
املــن البحـث اسـتخدم كمــا عـدادي، ي الثـا الــصف طالبـات لـدى العلــوم بـتعلم سـتمتاع

ُّ

والبعـــــدي ــــ القب والقيـــــاس والـــــضابطة يــــة التجر ن املجمـــــوعت ذو ـــــ التجر وتوصـــــلت،شــــبھ
التجر املجموعـــة طالبــات جـــات د متوســـطي ن بــ احـــصائيا دال فـــر وجــود ـــ ا اســة رالد ر

ً
يـــة،ق

لـــصا العلـــم، عمليـــات الختبـــار البعـــدي التطبيـــق ـــ الـــضابطة، املجموعـــة طالبـــات جـــات رود
يــة التجر ونيــة. املجموعــة لك الــتعلم ئـــات ب ــ الرقميــة الــتعلم ائنــات ،(Moodle) وأن

ومتوســـــطي يــــة التجر املجموعـــــة طالبــــات جـــــات د متوســــطي ن بـــــ احــــصائيا دال فـــــر روجــــود
ً

ق
امل طالبـــات جـــات العلـــومرد بـــتعلم ســـتمتاع ملقيـــاس البعـــدي التطبيـــق ـــ الـــضابطة جموعـــة

البعــد عــدا مــا العلــوم بــتعلم ســتمتاع مقيــاس عــاد أ جميــع ــ يــة التجر املجموعــة لــصا
ــــ(الـــسادس الرقميـــة الـــتعلم ائنــــات أن أي العلـــوم، مـــادة ـــ م ومناقــــش الـــزمالء مـــساعدة

إ أدت ونية لك التعلم ئات العلومب بتعلم ستمتاع و العلم عمليات   .تنمية

 ب غر اسة د سعت نما العامـة ا) 2020(رب ـة الثانو سـة املد س تأسـ متطلبـات ـ إ رالتوصل
العامـة ة الثانو سة املد مشكالت وحل العال بو ال التطو ملواكبة مصر؛ اضية رف ي ر

ال مــــــن اســــــة الد اســــــتخدمت وقــــــد مــــــصر، ــــــ باســــــتخدامرالتقليديــــــة املــــــستقبلية؛ اســــــات رد
اســة الد وتوصـلت اسـة، الد ــداف وأ طبيعـة تھ وملناسـ املــستقبل ـشراف الس دلفـاي رأسـلوب ر
اضـية، ف سـة باملد املتعلقـة ن القـوان بوضـع تخـتص ـ ال ـ والتعلـيم بيـة ال ة ا و أن ـ را ر ز
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ذ ة وســــبو قاتـــھ وم ــــ اســـب ل ــــزة أج بأحـــدث ــــ ا ف الفـــصل ـــز ج وشاشــــةرو كيـــة
ـ ع سة للمد تصفحھ ل وس وجاذب سيط ي و إلك موقع صمم و شو، داتا از وج رعرض

ـــق طر عـــن ن واملتعلمـــ املعلـــم ن بـــ بالتفاعـــل ـــسمح و ة ا الـــو بموقـــع ومـــرتبط نـــت ن رشـــبكة ز
والتعلـــــــيم، بيــــــة ال ة ا بــــــو أكفــــــاء معلمــــــو اضـــــــية ف ســــــة املد ــــــدير و الفيــــــديو، رمــــــؤتمرات زر ن

ا موقــــــــع حتـــــــو بــــــــرامجىو ـــــــ ع ســــــــة واملنــــــــا: رملد اضــــــــية ف واملكتبــــــــة اضـــــــية ف املعامــــــــل
لة وامل التفاعلية س والدر اضية   .وف

 اســـة د ـــرأمـــا ـــ) 2020(مر مـــصر ـــ ـــ سا التعلـــيم ر لتطـــو التخطـــيط ـــ ا ـــدفت فقـــد
العــصر متطلبــات ،ضــوء ــ ــالرق التحلي الوصــفي املــن اســة،مــستخدمة الد رواســتخدمت
ــــ البي التحليــــل حــــةSWOTأســــلوب مق اتيجية اســــ خطــــة صــــياغة ــــ ا اســــة الد روتوصــــلت

ــــ الرق العــــصر متطلبــــات ضــــوء مــــصر ــــ ــــ سا التعلــــيم ر طــــة،لتطــــو ا ترجمــــة كمــــا
ــــــــداف و اتيجية ســــــــ و ــــــــداف و الغايــــــــات محــــــــددة تنفيذيــــــــة خطــــــــة ــــــــ ا اتيجية ســـــــ

النجا ومؤشرات سات واملما للتنفيذرجرائية الزمنية طر و التنفيذ ع والقائمو   . نح

 حـــسن اســـة د ســـعت ـــ )2020(ركمـــا ع تقـــوم علـــم ئـــة ب اســـتخدام فاعليـــة مـــدى معرفـــة ـــ إ
ـــــب الو صـــــفحات ـــــشاء إ ات ـــــا م عـــــض و التحـــــصيل تنميـــــة ـــــ جتمـــــا التواصـــــل ات رشـــــب

عـــــــداديHTMLباســـــــتخدام ي الثـــــــا الـــــــصف تالميـــــــذ اســـــــة،لـــــــدى الد املـــــــنرواســـــــتخدمت
التجر واملن ات،الوصفي شـب ـ ع القائمـة الـتعلم ئـة ب تفيـل ة بـضر اسـة الد روأوصـت ور

جتمـــا ـــسبوك(التواصــل املرحلـــة) الف وخاصـــة اســـية الد الـــصفوف جميـــع ـــ التعلـــيم رـــ
ـ ع القـائم مـا وا الفـردي ـز التعز ـا م وا عد عن التعليم مبادئ اتباع ظل عدادية

ـامل وتب ـي و لك للتعليم ساسية املبادئ كأحد اجتما اطار ة واملعنو املادية افآت
ترشـيد دعـم ـ ع العمـل مـع جتما التواصل ات شب ع تقوم عليمية ئات و سياسات

التعليمية العملية جيد ل ش ا م لالستفادة ا   .استخدام

اسات  الد ع   :السابقةرالتعليق

محمـــــد      اســـــة د ان نجـــــد الـــــسابقة اســـــات الد مراجعـــــة خـــــالل رمـــــن حـــــسن) 2021( ر اســـــة د رو
ئـة) 2020( ب اختيـار اثـر ـ ع للتعـرف عـدادي ي الثـا الـصف طـالب حة شر اختيار ع اتفقتا

تنميــة ـ جتمـا التواصـل ات شـب فاعليـة ومـدى املرحلـة تلـك طـالب ـ ع ـي و لك الـتعلم
ـؤال لـدى الطــالبالتحـصيل ـب،ء غر اسـة د ـت ســة) 2020(روتب مد بنـاء متطلبـات ـ ا رالتوصــل

اضــــية اف ــــة ــــ،ثانو مر اســــة د التعلــــيم) 2020(روحــــددت ر لتطــــو املــــة مت اتيجية اســــ خطــــة
مــــصر ــــ ــــ ة،سا ضــــر ــــ الــــسابقة اســــات الد مــــع اليــــة ا البحثيــــة قــــة الو اتفقــــت روقــــد ور ر

ال الرق العصر متطلبات مع حـسن،تعليمالتوافق اسـة د مع اتفقت اسـة) 2020(ركما د رو
ــــــــ الوصـــــــــفي) 2020(مر املــــــــن اســـــــــتخدام محمــــــــد،ــــــــ اســـــــــة د مــــــــع ـــــــــ) 2021( رواختلفــــــــت ال

ــــــ التجر شــــــبھ املــــــن ــــــب،اســــــتخدمت غر اســــــة اســــــات) 2020(رد الد مــــــن اســــــتخدمت ــــــ رال
بالطال،املستقبلية ا تمام با خر اسات الد عن قة الو ذه ىواختلفت ر ـرر الوافدين زب

الرق العصر متطلبات ضوء ونيا إلك م لتعليم ح مق تصو ضع و ف الشر
ً

ر   .و
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عنطار :لوراملحو للتعليم يمي   :عداملفا

للتعلــيم جديـــدة أســاليب ـــو ظ ــ ا املـــستمر التكنولــو التقـــدم أدى ـــ،رلقــد ع وترتـــب
ــ ع التعلــيم ـشار ان التقــدم نـتـذا تطبيقــات،ن ــ ائلـة ة ثــو ة ــ خ الـسنوات ــ ــرت روظ

ــ التعلي العامليــة،الكمبيــوتر املعلومــات وشــبكة الكمبيــوتر اســتخدامات الــت نــت(زومــا ــ) ن
يــوم عـد يومــا ــد تز التعلــيم مجـال

ً
الكمبيــوتر، ـ ع القــائم الــتعلم نــت،فمــن ن اســتخدام ــ ا

التعليم،التعليم عـدثم بـاملحمو،عن التعلـيم أخـرا س ولـ ا ـ لواخ
ً ً

التعلـيم، فلـسفة وتكمـن
التعلـــــيم ــــ التقليــــدي النظــــام يفــــو تجعلـــــھ ــــ ال ات ــــ املم مــــن بــــالكث ـــــ يتم أنــــھ ــــ عــــد قعــــن

س،والـتعلم الــد قاعــات ــ ن املتعلمــ مــن ة ــ الكب عــداد ل مــشا ــ ع التغلــب ــ ــساعد ــو ،رف
امل جتمــا الطلــب ــ ل التعلــيمو مراحــل مختلــف ــ القبــو فــرص وســع و التعلــيم ــ ع لايــد

العــــا التعلــــيم والتعلــــيم،وخاصــــة املــــستمر والتعلــــيم يــــل والتأ ب التــــد مــــة م ل ــــس انــــھ ركمــــا
الزم والعمر ان وامل بالزمان تباط ا دو ي رالذا   )2006:18غنايم(ن

مكـــــن            عــــــدو عـــــن التعلــــــيم ــــــف وســــــيلةعر أنـــــھ ــــــ العمليــــــةع تــــــدعم ــــــ ال الوســـــائل مــــــن
ــــل جمـــع و ات، ــــا امل وتنميـــة والتفاعـــل بــــداع طـــو ــــ إ ن التلقـــ طـــو مــــن ـــا وتحول رالتعليميـــة ر ر
ـشر وال التعليم مجاالت الطر أحدث ستخدم حيث والتعلم، للتعليم ونية لك ال قش

باعتماد فيھ ب وال واس ية ا التخز ا سائط اتھ وو   ).1423:12املو(وشب

عد عن التعليم   ):LSCE – October 2017(مزايا

فيما ا حصر يمكن عد عن التعليم ات مم   :يتتعدد

 التعلم فرص
ّ

ال: نإتاحة املتعلم ل ل التعليمية   .ّفرصة

 املتالحق والتق املعر نفجار و ع السر التقدم ظل تحديا ّأصبح ّ ّ ّ ً
.  

 الواحد القر ات ا م ع ك وال ياتية ا ات ا امل ز نعز ر نر    .والعشر

 نــة الــتعلم:واملر ـــیح ی إذ
ّ

َوفـــق ْ
ف وظـــر اجــات واملناســـبة املالئمــة التعليميـــة ف والظــر و

التعلموأوقا عملية ة استمرا وتحقيق ن املتعلم ت
ّ

  .ر

 یفـــو:الفاعليـــة أو یـــواز تـــأث ذو بأنـــھ النظـــام ـــذا ـــ ع ـــت أجر ـــ ال البحـــوث ـــت قأثب ي ّ
ِ

ْ
ِ

ْ ُ

التعليم والوسـائطالتقليدي، ِنظام عـد عن التعليم تقنيات استخدام عند ُوخصوصا ً

ا املحتو ع يجابية ذه اس ع وا بكفاءة، ىاملتعددة   .لتعليّ

 ار مبتكرة: بت بطر ن للمتعلم املنا   .وتفاعليةقتقدیم

 املــــــــتعلم اســــــــتقاللية
ّ

ات:  قــــــــد حــــــــسب م التقــــــــو وأســــــــاليب املــــــــن موضــــــــوعات رتنظــــــــيم
ن    .املتعلم

 ة املال:راملقد من ة كب مبالغ لف ی ال بأنھ التعليم من النوع ذا یتم إذ
ّ ُ ّ ّ.  
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عد عن التعليم داف   :أ

ي              فيما عد عن التعليم داف أ تحديد جابر،(يمكن   ):2006محمد

o بـصفة ات تجا عديل و ات ا امل وتنمية ر الفـردمـستمرة،رتطو ـ ع بـالنفع عـود بمـا
ا عمل ال   .واملؤسسة

o ـــ ال مــة املحر البعيــدة الفئــات خاصــة ن؛ املتعلمــ مـــن عــدد ــ ألك التعلــيم فــرص وتــوف
ن ا عل التقليدييصعب التعليم لتلقى   .تقال

o أعــداد ــ ــ الوا ايــد ال ظــل ــ خاصــة التعليميــة؛ املؤســسات ــ ع الــضغط تخفيــف
ن   .املتعلم

o التقـــدم ظـــل ـــ م؛ تخصـــص مجـــال ـــ جديـــد ـــو مـــا ـــل معرفـــة مـــن ن املتعلمـــ ن تمكـــ
التعليم تكنولوجيا مجال وخاصة املجاالت جميع ع   .السر

o بــا ن املتعلمــ ــد موتز أعمــال نحــو إيجابيــة ــات اتجا ن ــو ت ــ ع م ــساعد ــ ال ات
م أنفس عن م ضا   .رو

o -ــان امل ــ التعلــيم تلقــى مــن ن املتعلمــ ن لتمكــ عــد؛ مــن املــستمر التعلــيم فــرص تــوف
ــــ العل م مــــستوا فــــع و م ا ــــا م تحــــديث مــــن م يمكــــ بمــــا املالئــــم؛ والوقــــت راملناســــب ر

  .وامل

o تكنولوجيـــــ انــــات إم وذلـــــكتوظيــــف ؛ بــــو ال التعلـــــيم عمليــــات خدمــــة ـــــ تــــصاالت يا
أثنـــــاء عـــــد مـــــن التعلــــيم بـــــرامج تقـــــديم ـــــ ا ومــــستحدثا التعلـــــيم تكنولوجيـــــا بتوظيــــف

دمة   .ا

عن التعليم مية   :عدأ

ي              فيما عد عن التعليم مية أ اجمال   )2005،105 سن،أيمن(يمكن

ا - ع ايد امل الطلب بتلبية والتد   .رلتعليم

عتماد - و الشاملة ودة ا معاي   .التعليمتحقيق

املستدامة - ة شر ال للتنمية ايدة امل اجة ا   .تلبية

التعليم - اليف ت   .خفض

فراد - ن ب واملعلوماتية الرقمية مية معدل   .خفض

الرقم - املعرفة عة سا امل ات للتغ التعليمية ات املقر رتكيف   .يةر
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عن التعليم   :عدأنماط

عد              عن للتعليم ن نمط   :مايوجد

 امن امل عد عن عزمي، (التعليم جاد يل  ):2014،68ن

حيـث امن، ـ م ل ـش التعلـيم ـ ع عتمـد ألنـھ التفـاع او ـ التعليم عليھ يطلق
ـــــ م موعـــــد ـــــ باالتـــــصال الـــــصف ـــــ ن ك املـــــش جميـــــع قـــــوممحـــــددزيقـــــوم و املعلـــــم،

ل ش الطالب ن ب ممباشر،بالتفاعل عـض مـع التفاعـل الطـالب جميـع ـستطيع كمـا
واحد ان املعلم ومع مباشر ل ش   .البعض

امن- امل غ عد عن سن، (التعليم   )2015،103ايمن
مــع املعلومــات مـصادر وضــع للمعلـم خاللــھ مـن مكــن و واملـتعلم املعلــم ن بـ اتــصال ـو و

تــــ شـــــبكةخطــــة ــــ ع للموقـــــع املــــتعلم يـــــدخل ثــــم ، ــــ التعلي املوقـــــع ــــ ع وتقـــــديم س رد
دو الــتعلم عمليــة اتمــام ــ املعلــم ا وضــع ــ ال شــادات بــع و وقــت أي ــ نــت نن ر

املعلم مع امن م تفاع اتصال ناك و ي   .نان
عن التعليم   :عدتحديات

ــذه مــن عـــد عــن التعلــيم تواجـــھ ــ ال العديــد مــاتوجــد ــالتحـــديات  UNESCO(ي
April 2020(:   

 ة ــ كب ـسبة إن إذ املفاجئـة، نتقاليـة املرحلـة ــذه ل ن للمعلمـ ـ الفع سـتعداد ّعـدم ّ

عـــد عـــن التعلــيم دعـــم مــن ـــا تمكن ــ ال مـــة الال الوســـائل ا لــدی تكـــن لــم ن املعلمـــ مــن
ّ

. ز
س ال التق انب ا افية ة خ یملك ال ن املعلم عض الـتعلمو عمليـة ة بإدا مح

ّ
ر

املالئم التعلي املحتو صناعة أو وجھ، أكمل ع ا وتنفیذ عد   .ىعن

 لــــدى فـــضھ ثـــم ومــــن عـــد، عـــن الــــتعلم ملبـــدأ مـــو وأوليــــاء ن املتعلمـــ اســـتعداد رعـــدم َ ّ ّ
ر

تقبلھ وعدم م   .ّعض

 ـــــ وال التعليميـــــة الــــنظم ـــــ بالفعـــــل املوجـــــودة التفاوتــــات عـــــن ناتجـــــة تـــــؤثراضــــطرابات
ــ ع ــ ئ ل لألســر رــش تمــو ی الــذین مــن ســواء، حــد ــ ع مــو وأوليــاء ن ناملتعلمــ ّ ر

انيات م ومحدودة واملتوسط الضعیف الدخل  .ذات

 تلــك ـــ ع التغلــب مكــن مــنو الكفـــاءةالتحـــديات ذات العناصــر اختيـــار مـــنخــالل ة ــ املتم
م وتـــد ن، م،راملعلمـــ يل اســـوتـــأ ـــ ع س التـــد طـــر ـــ رع التقنيـــاتق ديثـــة،تخدام أمـــاا

سالسة، املستخدمة امج ال وشرح م ل يئة عمل يمكن مو وأولياء للطالب سبة  ربال

الذكية ومساعدة زة ج وتوف حسنة ض بقر ماديا الضعاف والطالب
ً

م   .ل
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 يراملحو العصرمالمح: الثا  : الرقميالتعليم

أحــد ــ الرق العــصر ــ ومــاعت ــديث ا ــ الرق عــد عــن التعلــيم نتــاج ــ عت ــ ال ات رالثــو
تقنيــــات مــــن ســــائليقدمـــھ و ةوحواســــب، البــــصر ليــــاف تقنيــــات مــــن ــــستخدمھ ومــــا اتــــصال

الـــــــشبكة وخاصـــــــة العـــــــالم حـــــــو ات والـــــــشب املعلومـــــــات ن تخـــــــز ســـــــائل و الـــــــصناعية قمـــــــار لو و
ال من ا وغ الرقمية ات ام وال نت ن   Thomas,1999:50)(وسائلالعنكبوتية

  

الرقمي العصر  :خصائص

التعليميـة ئـات الب ـ ع ـ الرق العـصر أثر ـب،لقد القر املـسقبل ـ ه تـأث داد خاصـة،وسـ
عد عن التعليم ا العالم دو اغلب واتجاه اسة الد عليق و نا و جائحة احداث لعد ر   .ر

ـ افــة ـ يتـ ـ الرق العــصر تـأث بـدأ ــوقـد ع سـاعد حيـث التعلــيم ـا وم ياتيـة ا شطة
الذكيــــة س املـــدا مثــــل التعليميـــة ـــشطة اوجــــھ عـــن ــــ ع ـــ ال ات املـــصط مــــن ـــ الكث ـــو رظ ر
عتمــد ــا ل و ونيــة لك ة دا و عــد عــن والتعلــيم ــ ا ف والتعلــيم اضــية ف روالفــصو ل

يائية الف ن القوان من خالية اضية اف فضاءات اع ف نعدم و قيقي ا العالم املوجودة
للفـــضاء ونـــة امل والعناصـــر عـــاد باال الوحيـــد حـــساس اذان الـــواق الثالـــث بالبعـــد حـــساس

ولوجيا سي احساسا و ن،(ني  )2009،95حس
ا م صائص ا من بمجموعة الرقمي العصر تم   :و

 الرقميـــة ة الـــصو ـــ تـــصبح أن يمكـــن املعلومـــات ال أشـــ الرســـوماترـــل أو النـــصوص ســـواء
الدوليــــة املعلومــــات شــــبكة ــــ ع ــــا انتقال يــــتم املعلومــــات وتلــــك واملتحركــــة، الــــساكنة روالــــصو

وســـــيطة ونيــــة إلك ـــــزة أج اســــب(بواســــطة ــــاتف–ـــــا كمـــــا)ال ـــــ، الرق العـــــصر فــــتح
وتو ن تخـز ـا خالل يمكـن ـ وال لالتصاالت الية ا املعلومات ات شب تحقيق انية كـمزإم ـع

ايد ال املستمرة الرقمية املعلومات من   )37 - 36 ،2015شمس،(. املضطردائل

 والتوسـع اسوب ل ايد امل ستعمال و تصاالت نظم شار وان والتكنولو املعر التفجر
مـر نـت، ن شــبكة اسـتخدام تمــامالــذيـ ـدأ و ونيــة، إلك ونيـة ـة قر العــالم جعـل

تــــــصالامل ونظـــــم اســــــوب ا باســـــتخدام اصــــــة ا ميـــــة ومحــــــو املعلوماتيـــــة بيــــــة بال ايـــــد
ـــــم أ مـــــن والتعلـــــيم ب التـــــد ـــــ نـــــت ن و املعلومـــــات تقنيـــــة توظيـــــف عـــــد حيـــــث ديثـــــة، را

الرق للعصر التحو   (Siemens,2005,1) .لمؤشرات

 ـــــي و لك ـــــشر ال ونقلوالـــــذيتنــــامى املعلومـــــات إنتـــــاج ــــ ع بعتمـــــد واســـــ ا بواســـــطة ـــــا
خــــالل مـــن وذلـــك مباشــــرة ي ـــا ال املـــستفيد ــــ إ الناشـــر أو املؤلـــف مــــن عـــد مـــن تـــصاالت و

 (Anderson,2012,36) .تصاالتشبكة

 ــ وال املعلومــات مجتمعـات ات شــب ن ــو ت ــ ع ــ الرق العــصر ــ الــتعلم ئــة ب مــن تركـز يــتم
واملعلوم سات واملما تمامات ك شا ا رخالل نر شارك امل من ممكن عدد أك ن ب  .ات

 ) 2011،270،ع(
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 مختلـف ـ ع ـ الرق للعصر ة املم والسمات صائص ا تلك عكست ا وقد
علــــيم ــــان ســــواء ــــة بو ال املنظومــــة ــــا وم بــــاملجتمع، والقطاعــــات وانــــب ا

عليم أو جام ،قبل نأصبححيثجام الرا الوقت ة   .ورضر

التعليم -   :الرقميالعصرمالمح

مؤســـــسات ـــــ ونيـــــة لك الثقافـــــة ـــــشر ـــــ ع ـــــ الرق العـــــصر ـــــ التعلـــــيم فلـــــسفة ترتكـــــز
تـصال تكنولوجيـا ـ ع املعرفـة إ الوصو يل س ل ة الكث الوسائل وتوف ، ام ا لالتعليم

وإعــدا بــالتعليم ــوض لل ة العـصر التقنيــات ا ثمر ــس أن امعــات ا ــ فع نواملتنوعـة، ج خــر د
ـ ـ املتم العمـل ـ وع ديثـة ا التقنيـات يعاب اسـ ـ ع ن قاد ارأكفاء ، (.ضـو ـ ي  ،2008الر

580(  
ة بــــصو التعلـــيم ـــ املعلـــم تـــدخل تقليـــل ـــ ع ــــ الرق العـــصر ـــ التعلـــيم فلـــسفة تقـــوم ركمـــا

التفاعـــ ـــذا عتمـــد و التعليميـــة، ئـــة الب داخـــل املـــتعلم تفاعـــل ـــ ع تركـــز ـــذلك و ـــمباشـــرة، ع ل
كمـا ديثـة، ا التعليميـة الوسـائط مـع التفاعـل ـ ع ا قـاد ليـصبح املتعلم لدى أساسية ات ا م

ً
ر ر

مــــان ــــ ن للمتعلمــــ ــــا وإعطا املعلومــــات ن تلقــــ ــــ املباشــــر الــــدو ذلــــك عــــد لــــم املعلـــم دو زأن ر ر
عمليـــــة ة إدا بكيفيــــة تتــــصل أخــــر أساســــية كفايــــات ـــــ ع عتمــــد أصــــبح بــــل محــــددين ــــان روم ى

ديـدالتعلم ا الـنمط مـع يتفـق نحـو ـ ع التعليميـة املـواد وإعداد تقليدية، غ جديدة ة ربصو
نحـــو يتقــدمو ن املتعلمــ أن مــن والتأكــد التعليميــة الوســائط اســتخدام ــ ع ة والقــد نللتعلــيم، ر

املوضوعة داف ،.(تحقيق   ) 2012،109الكس

مجمو ـــ ع الرقمـــي العـــصر ـــ التعلـــيم فلـــسفة تقـــوم تلبيـــةكمــا أجـــل مـــن املرتكـــزات مـــن عـــة
املجتمع ااحتياجات   ):353 - 2014،352،يالقصراو( م

 ن:الفرديــة املتعلمـــ ــصيات ــ ات ــ التغ لتناســب التعليميـــة املواقــف ــد بتفر وذلــك
السابقة م ا وخ م واستعدادا م ا  .روقد

 ـــــ: التفاعليـــــة الـــــو عمليـــــة أثنــــــاء ســـــتجابة مـــــن بنـــــوع املــــــتعلم تــــــوفرقيـــــام كمـــــا تعلم،
مــن ــستطيع ــة ر ا مــن بنــوع للمــتعلم ــسمح اتــصال ئــة ب التكنولوجيــة ٍاملــستحدثات
ناســــب ي مـــا ـــا م ليختـــار التعليميـــة املـــادة محتــــو عـــرض معـــدل ـــ يـــتحكم أن ـــا ىخالل

 .معھ

 ــل: التنــوع ــا ف يجــد متنوعــة علــم ئــة ب ــ الرق العــصر ــ التعليميــة ســات املما رتــوفر
ينا مــا والبــدائلمــتعلم التعليميــة ات يــا ا مــن مجموعــة تــوف خــالل مــن وذلــك رســبھ،
املتعلم  .أمام

 مصادر: الكونية ع نفتاح فرص الرق العصر التكنولوجية املستحدثات يح  ت

العامليــــة بالــــشبكة املــــتعلم يتــــصل حيــــث العــــالم، أنحــــاء جميــــع ــــ املتعــــددة املعلومــــات
يحتاجــــــــ مــــــــا ــــــــ ع ــــــــصو ل نــــــــت ونــــــــاتللإلن م ن بــــــــ امــــــــل الت ــــــــر يظ معلومــــــــات مــــــــن ھ

ففــي امــل، مت نظــام مــستحدث ــل ونــات م ل ــش بحيــث التكنولوجيــة، املــستحدثات
تلــــــو الواحــــــدة الوســــــائل عــــــرض ال الكمبيــــــوتر ا يــــــضع ــــــ ال املتعــــــددة الوســــــائط بــــــرامج

، شودىخر امل دف ال لتحقيق واحد إطار ا بي فيما امل تت ا  . ولك
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التحـد ر (-التعليميـة نظمنـا يواجـھ الـذى يولعـل بـاأل الوافـدين الطـالب علـيم زوخاصـة
ف ديـدة تـصال تكنولوجيـا مـن سـتفادة كيفيـة ـو ن   -)الـشر ب ا تجـا  ذات علـم رلـق

شھ الذى بالواقع صلة ن ع م طوال للتعلم الطالب وإعداد املتعلم ل حيا  ثم ومن،مستمر ش
ى عـد إطـار ـ التعلم ع الطالب ساعد ل ـ الفـصل نطـاق مـن أ ا املحتـو مـن فالبـد رالد ـ  ىغي

يتعلمـو الكيفيـة وكـذلك الطـالب يتعلمـھ الـذى ـ ـى ـا نال ف مـع توافـق يحـدث ل ـ راملعـا ب ي ـ ال
التعلـــيم ـــ ن والعـــشر ـــادي ا القـــر تكنولوجيـــا اســـتخدام يجـــب ولـــذلك ـــا معرف فـــراد ـــ نع

حيــ ــ ــ مع ذا سعلــھ املــدا ــ فع أفــضل، ل ــش الــتعلم نحــو م دافعيــ ة إثــا أجــل ومــن م را ر
مــع التكيــف س املــدا فــشلت فــإذا فيــھ ش عــ الــذى للعــالم طفــال عــد انــت إذا مــا تحــدد رأن

م نفوســ ــ ــا ان وم س للمــدا الفعليــة القيمــة مــن الطــالب ســيخفض ديــد ا ــ الرق .( رالواقــع
Matas,2014,9-10 (  

 ســــــ خـــــالل مـــــنومـــــن ــــــل ل الـــــسابق ومالمــــــحطـــــارتعراض عـــــد عــــــن للتعلـــــيم يمي املفــــــا
الرقمي العصر   :التعليم

ـــــ الرق بالعــــصر ـــــ التعلي النظـــــام تـــــأثر مـــــدى مثـــــل،نالحــــظ جديـــــدة ات مـــــصط ـــــو روظ
الذكيــــة س نــــت،راملـــدا ن شـــبكة ــــ ع ـــا توافر خــــالل مـــن واملعرفــــة الـــتعلم مــــصادر عـــدد ،و

التعلم مصط و محـددة،روظ ة عمر بمرحلة مرتبط غ التعليم أصبح حيث ياة ا مدى
وموجـــــھ ومرشـــــد ـــــسر م ـــــ ا فقـــــط ملقـــــن مـــــن املعلـــــم أداو ت ـــــ غ مطالبـــــا،رو املعلـــــم وأصـــــبح

ً

ديـــــــدة ا التقنيـــــــة البحـــــــث أدوات اســـــــتخدام كيفيـــــــة ـــــــ ع طالبـــــــھ ـــــــ،بمـــــــساعدة ا لللوصـــــــو
معرفـــــة لبنـــــاء املـــــشكالت وحـــــل ـــــا ودمج ـــــا وتحليل املحـــــددةاملعلومـــــات ـــــداف لأل وفقـــــا طالبـــــھ

ســابقا
ً

ن، متلقــ فقــط ــسوا ول التعليميــة العمليــة ــ اء شــر الطــالب أصــبح ســبق،كمــا مــا ــل
ونية لك للتقنية حاضنة ئة ب ا تتحو ان يجب الرق العصر سة املد ان لع   .ر

ما ستخلص أن ستطيع واجماال
ً

  :ي

 ان يجب واقعا أصبح الرق العصر
ً

املؤسسات معھ  .التعليميةتتعامل

 العصر صو أحد عد عن  .الرقرالتعلم

 تب ا عد عن التعليم نوقناعةالقيادات،يحتاج  .املعلم

 عد عن التعليم لعملية مة الال التحتية ية الب  .زتوف

 عن س للتد م يل وتأ ن املعلم ب رتد  .عدر

 التع مع ناسب لت التعليمية املنا عنمراجعة  .عدليم

 مــع يتوافــق مــا و مجتمعنــا مــع ناســب ي بمــا ــا نقل يمكــن ــ ال الــدو ات ــ بخ لســتعانة
املعلوماتسن. قيمنا ة وسر امللكية حقو ع فاظ ل عات  .قشر

 عدإ عن بالتعليم مختصة ة إدا  .رشاء
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ر:الثالثراملحو باأل الوافدين عليم فزواقع  :الشر

برامج التعليميةتتضمن امج ال من مجموعة ف الشر ر باأل الوافدين برامج:وزعليم
قبل ما ،التعليم ام التعليما برامجبرامج ، ام العلياا اسات  . رالد

فيما التفصيل من ببعض املراحل تلك من مرحلة ل البحث ناو ي   :يلوسوف

قبل:أوال ما امالتعليم ا :ا قبل التعليم ليتضمن   :منام

مـــا6وتتــضمن :بتدائيــة املرحلــة: أوال بتدائيــة املرحلــة ــ الطالــب لقيــد ط ــش و صــفوف
  :ي

الطالب الصف القبو عمر ط لشر اضا و  شرط
  9-6 لو

ي  10-7 الثا
 11-8 الثالث
ع  12-9 الرا

امس  13-10 ا
 14-11 السادس

مــــــــن نجــــــــاح ادة شــــــــ
معــــــــــــــــــــــــــادل ــــــــــــــــــــــــــد مع

النجــا أو ــر ــزلأل ح
ـــــــــــــــــــــــــھ يجر اختبـــــــــــــــــــــــــار

د  املع

بمصر م ذو إقامة
مؤقتة او دائمة قامة

للقانو  نوفقا

املرحلـــة مـــا3وتتـــضمن :عداديـــةثانيـــا عداديـــة املرحلـــة ـــ الطالـــب لقيـــد ط ـــش و صـــفوف
  :ي

عمر الصف
 الطالب

ملة ط والشر
ادات الش
اسية  رالد

حملة لغ ط والشر
اسي الد ادات  ةرالش

شرط
 عام

ـسبة 25-12 لو ب مــن% 49-40النجـاح
املستو تحديد  ىاختبار

ي سبة 26-13 الثا ب  %59-50النجاح
 27-14 الثالث

بتدائيــــة ادة الــــش
ادة شـــــــ او ـــــــة ر ز
ـــــــــــــد مع مـــــــــــــن نقـــــــــــــل

سبة معادل ب  فأك% 60النجاح

اجادة
اللغة

ية  العر

املرحلة ةثالثا و3وتتضمن :الثانو يصفوف ما ة الثانو املرحلة الطالب لقيد ط   :ش

عمر الصف
 الطالب

ملة ط والشر
اسية الد ادات  رالش

حملة لغ ط والشر
اسية الد ادات  رالش

شرط
 عام

ــــــــسبة 28-15 لو ب مــــــــن% 49-40النجــــــــاح
املس تحديد ياختبار الثا  ىتو

ي سبة 29-16 الثا ب  %59-50النجاح

 30-17 الثالث

ادة عداديــــــــــــــــــــةالــــــــــــــــــــش
ة ر اوز ا عادل ما او

ـــــد مع مــــن نقــــل ادة شــــ
 معادل

سبة ب  فأك% 60النجاح

اجادة
اللغة

ية  العر

املعادلــــة               اســـية الد ادات الـــش حملــــة ـــ غ مـــن القيـــد خطــــوات التـــا املخطـــط ـــ و رو
ر فزلأل   :الشر
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الوافدين للطالب متخصصة د معا توجد     :وكما

ـــــ -1 اصــــــةمع ا اســــــات الد يليـــــةرد يــــــة :والتأ العر اللغــــــة لتعلــــــيم بـــــرامج يقــــــدم ــــــو و
مرحلـــــــة ـــــــد باملع اســـــــة الد ـــــــ عت وال يـــــــة والعر ســـــــالمية العلـــــــوم ـــــــ يـــــــل للتأ روأخـــــــر ى

من التالية الفئات د املع دف س و   :الطالبعليمية،

ا - يجيدو ال ممكن ية العر غ ن الناطق من دد ا  .نالوافدو

اسيةالطالب - د الت مؤ يحملو ال رالذين  .ن

ية - والعر الشرعية املواد عض ا ينقص الت مؤ ع اصلو ا نالوافدو  .ن
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ادة - شــ ــ ع ــصو ا دو يــة والعر ســالمية للعلــوم اســة الد ــ الراغبــو لالوافــدو ن ن رن
اسية  .رد

اسةأ - للد تحتاج أخر فئات ري  .ى

ــــد -2 ــــو: القــــراءاتمعا متتاليــــةنوتت مراحــــل ثــــالث ــــمــــن ا:و ومـــــد ــــد التجو مرحلــــة
ثـــــــالث ا ومـــــــد العاليـــــــة واملحلـــــــة تان، ثـــــــالثســـــــنوات،ســـــــ ا ومـــــــد التخـــــــصص ومرحلـــــــة

طسنوات، للشر وفقا القيد تم  :التاليةوو

الختبــــــار - خــــــضع و ـــــامال م الكــــــر القـــــران فــــــظ ـــــشرط ــــــد التجو بمرحلـــــة الطالــــــب يقيـــــد
اللغة واجادة للقران حفظھ من يةللتحقق  .العر

الطـ - قبـو ليجو مز الكـر القـران ليـة ب التخـصص ادة شـ ـ ع اصـلو ا الوافـدو نالب ن
ف الشر ر  .زباأل

ام ا التعليم   :ثانيا
مـن املختلفـة امعـة ا ليـات ب اسة للد ية العر اللغة اجادة شرط الوافدو الطالب ريقبل ن

ـــــ املعا او ســـــالمية البعـــــوث ـــــد معا مـــــن ـــــة ر ـــــة الثانو ادة شـــــ ـــــ ع ن اصـــــل ـــــةزا ر زد
ملجمـــــوع وتبعـــــا م لرغبــــا وفقـــــا وذلــــك ـــــا م الي املعادلــــة ادات الـــــش او ــــ والعل ـــــي د ا بقــــسم

ً ً

املعادلــة ادات الــش حالــة ــ عتبــار املجمــوع او الطالــب ــا عل اصــل ا جات يالــد يجــو،ر زكمــا
لـ املعادلة ة الثانو اسة الد اتمام ادة ش ع ن اصل ا الوافدين الطالب رقبو ـةل الثانو ادة ش

ـ يديـة التم ات املقـر اجتيـاز عـد ـر بجامعـة ـسانية و العمليـة ليـات بال ة املصر رالعامة ز
امعة ا ا تنظم ال ية والعر سالمية   .العلوم

العليا: ثالثا اسات الد   :رمرحلة
ع حـصولھ ـشرط ليـات ال بأحـد العليـا اسـات الد بمرحلـة الوافدو الطالب ريقبل جـةن د رـ

وس(العاليـة ــالو س/ رب ــسا خــارج) ل ليــات ال أحــد مـن او التخــصص ذات ــ و ليــة ال ذات مـن
ـــر بجامعـــة املنـــاظرة ليــــات ال ـــا تمنح ـــ ال بتلـــك اداتھ شــــ معادلـــة ـــشرط زـــر ط،ز ــــش و

ليــات ط ـش العاليـة،كما مرحلــة ـ قـل ـ ع التخــصص مـادة ـ جيــد تقـدير ـ ع ـصو لا
العلياالعلوم اسات الد ملرحلة القبو اختبار اجتياز ية والعر رسالمية   .ل
 عد عن التعليم ف الشر ر ة   :زتجر

عـــد عـــن التعلـــيم برنـــامج خـــالل مـــن عـــد عـــن التعلـــيم ـــ ائـــدة ـــة تجر ف الـــشر ـــر رلأل ز
بال ف الـشر ــر ــ ر العامليــة للرابطـة ع التــا ســالمية العلــوم ليـة جامعــةزل مــع نتعــاو

خ بتـا ف الـشر رـر قـم،10/11/2012ز ـر شـيخ مـام فـضيلة لقـرار روفقـا ز
ً

لــسنة) 328(
سالمية2012 العلوم لية ل عد عن التعليم برنامج شاء با   .القا

ســـالمية العلــوم ــ س ـــسا الل العاليــة ة جــا جـــة د ــ ع ــصو ل الطـــالب لقيــد ط ــش زو ر ل
العل لية الطالبمن و ي أن عد عن للتعليم سالمية   :نوم

ــــا - عادل مــــا او ــــة ر ــــة الثانو ادة الــــش ــــ ًع مــــا،زحاصــــال او ة املــــصر العامــــة ــــة الثانو او
ا  .عادل

السمعة - حسن مسلم و ي  نأن
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ية - العر اللغة   .إجادة

املعتمــدة الـــساعات نظــام ـــ ع ليــة بال اســـة الد عتمــد اد،رو الـــسنة تنقــسم يميـــةحيـــث
التا النحو ع اسية د فصو ثالثة را   :ل

و - وملدة : لالفصل نوفم ر ش من ي الثا ت الس من  .أسبوعا15يبدأ

ي - الثا وملدة :الفصل س ما ر ش من ي الثا ت الس من  .أسبوعا15ريبدأ

الصيفي - وملدة : الفصل يوليو ر ش من ي الثا ت الس من   .أسابيع6يبدأ

من ستخلص مراحـلو ـل ـشمل ف الشر ر باال الوافدين عليم ان السابق زالعرض
املراحــــل بتلـــك لاللتحــــاق منظمـــة لــــوائح خـــالل مــــن العليـــا اســــات الد مرحلـــة ــــ ح رالتعلـــيم

الوافــدين الطــالب طبيعــة مــن،تناســب عــد عــن التعلــيم ــ ائــدة ــة بتجر ــر قــام ركمــا ز
ســالمية العلــوم ليــة يمكــن،خـالل ــ التعلــيموال عمــيم ــ ــة التجر تلــك مــن ســتفادة

مرحلــة ــل ملتطلبــات وفقــا الوافــدين للطــالب املختلفــة التعليميــة املراحــل ميــع عــد عــن
ً

  .عليمية

عراملحو فرتصو: الرا الـشر ر باأل الوافدين للطالب عد عن للتعليم ح زمق
الرقمي العصر متطلبات   :ضوء

ا مـن طرحـھ تـم مـا ،طـارضوء الوافـدينينظـر الطـالب علـيم واقـع ـ ع التعـرف ظـل ـ و
بــرامج خــالل مــن عــد عـن التعلــيم ــ ف الــشر ــر ـة تجر اســة د خــالل ومــن ف، الــشر ر زبـاأل ر ز

عــن للتعلــيم ســالمية العلــوم عــد،عــدليــة عــن للتعلــيم حــا مق ا تــصو الباحــث يــضع رســوف
ر الوافدين للطالب ضوزباأل ف العصرالشر متطلبات املراحلمنالرقء   :التاليةخالل

رات: أوال حرالتصوم   :املق

للطــــالب عـــد عـــن للتعلـــيم ح ـــ املق ـــذا تقــــديم اســـتدعت ـــ ال رات ـــ امل مـــن مجموعـــة نـــاك
الرق العصر متطلبات ضوء ف الشر ر باأل   :وزالوافدين

 جائحة و ةرظ وضر ونا، ورو جتمار العدوالتباعد شار ان  .ىلتجنب

 سالمية العلوم لية خالل من عد عن التعليم الرائدة ر ة  .زتجر

 العصر متطلبات  .الرقمواكبة

 ن املعلم تخصصات عض ز ال ع  .التغلب

 التعليم ديثة ا التقنية انيات م من  .ستفادة

 ال الطــــــالب مـــــــن ن امللتحقـــــــ عــــــدد ـــــــادة انيــــــة ـــــــةزام ر التعليميـــــــة امج بــــــال زوافـــــــدين
  .املختلفة

  



التعلیم عن بعد للوافدین باألزھر الشریف في ضوء متطلبات العصر 
 تصور مقترح: الرقمي

  محمد السید أحمد أحمد الجوھري/ أ
 

 

 

318 

داف: ثانيا حرالتصوأ   : املق

ـــدف للبحـــثال ـــالعـــام ف الـــشر ر بـــاأل الوافـــدين للطـــالب عـــد عـــن التعلـــيم تحقيـــق زـــو
الـسابقة اسـات الد ـ مناقـشتھ تـم ما خالل من الرق العصر متطلبات طـاررضوء ، و يالنظـر

ل ة تجر ضوء عدو عن للتعليم سالمية العلوم   .ية

تتمثل الفرعية داف من مجموعة خالل من س الرئ دف ال تحقيق مكن   :و

 الرق العصر متطلبات وفق عد عن التعليم تطبيق احتياجات  .تحديد

 ية الب ر لتالءمتطو عدالتحتية عن  .التعليم

 ال خالل من للعمل م يل وتأ ن املعلم أداء ر عدتطو عن   .تعليم

ثالثا
ً

حرالتصومنطلقات:    : املق

ح املق التصو عنريقوم منطلقـاتللتعليم عـدة ـ ع ف الـشر ر بـاأل الوافـدين للطـالب زعد
يــــراه مـــا حــــسب ـــا جميع ــــتـــصب العــــصرالباحـــث متطلبـــات ضــــوء ـــ عــــد عـــن التعلــــيم ميـــة أ

ا ـــر انـــة م تناســـب عليميـــة كفـــاءة لتحقيـــق ـــ ســـالتھزالرق و ف وتتمثـــلرلـــشر ـــذهالعامليـــة،
فيما   :ياملنطلقات

 وعامليــة ف الــشر ــر انـة علــقزم و ــقلـوبرســالتھ، ن بــھاملــسلم العــالم بقــاع شــ
الوسطية ھ منا   .و

 املجـــــاالت ـــــ أساســـــيا عنـــــصرا التكنولوجيـــــا ومواكبـــــةأصـــــبحت اتالتعليميـــــة، رالتطــــــو
يمكن ال ا م امرا أصبح التقنية

ً ً
 .عنھستغناء

 والتعامــل ــا م ســتفادة ة ضــر ــ ا ادت املعرفــة وســائل عــدد و ة العــصر وراملــستجدات
ا  .مع

 عد عن التعليم ا العال والتوجھ ونا و  .رجائحة

عا ا
ً

حرالتصوىمحتو: ر   : املق

ثالثـــة ـــ ع يتوقـــف ف الـــشر ر بـــاأل الوافـــدين للطـــالب عـــد عـــن التعلـــيم أن الباحـــث زعتقـــد
ـ و ة،العوامـلالتنظيميـة، العوامـل(عوامـل ـشر ـي،)املاديـةالعوامـلال و الك علـيم ولتحقيـق

ر سالة توصيل م س ل العوامل ذه توافر يتطلب زكفئ   .التعليميةر

عــــد عـــن التعلـــيم تـــدعم حـــات ومق ـــار اف تقـــديم ـــ ا التـــصو ـــذا خـــالل مـــن الباحـــث ـــس رو
ما مراعاة خالل من   :يوذلك

بالعوامل  - أ يتعلق   :التنظيميةما

للعملية التخطيط مجال شمل العمليةالتعليمية،و تنظيم   :التعليميةومجال

ونية -1 لك التعليمية للعملية التخطيط  :مجال

املراحـل خـالل مـن يـتم التعليميـة للعمليـة التخطـيط ان ـ ا ـة دا و ـة بو ال دبيات رش
  :التالية
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o الر ةتحديد  :والرسالةؤ

ـة ر مـع يتوافـق بما الوافدين للطالب عد عن التعليم امج ل والرسالة ة الر وضع تم ؤو ؤ
الرق العصر ملتطلبات وفقا ر سالة و

ً
ز  .ر

o الواقعتحليل: 

الطــالب علـيم ــ ديـدات وال والفــرص والـضعف القــوة نقـاط ــ ع الوقـوف خــالل مـن وذلـك
ر،الوافدين الـضعف زباأل نقـاط ـ تال ـ ع ن املـسئول ـا،وعمـل الفـرصوتقو مـن سـتفادة و

عد عن التعليم نحو العال والتوجھ  .املتاحة

o داف  تحديد

للعمليــة للتخطــيط املناســب تجـاه تحديــد ــ امــة ال طـوات ا مــن ــداف تحديــد ـ عت و
لذا التخطـالتعليمية، عنـد ـ ي مـا مراعاة يتم ان الوافـدينيجب للطـالب ـي و لك للتعلـيم يط

ر فزباأل   :الشر

 واخر عامة داف ا ا داف  .تفصيليةىتقسيم

 بدقة ومحددة ة وا داف و ت  .نأن

 العاملية ف الشر ر سالة و ر التعليم داف أ مع تتوافق زأن رز  .ي

 ا ر ا و لي الوافد الطالب صية بناء داف م س زأن  .وسطيان

 داف تلك لوضع ن واملتخصص اء با  .ستعانة

 ف الشر ر لأل الرسمية املواقع ع ا شر و داف  .زاعالن

o طة ا  .وضع

ـ    عــنو التعلــيم ــداف أ تحقــق ــ ال جــراءات و امج ــ ال املرحلــةعــد،مجموعــة تلــك وتمــر
بالتحـــــــض تبــــــدأ طـــــــوات ا مــــــن عــــــداد،سلــــــسلة اثــــــمو ثــــــموضـــــــع ـــــــا، واقرا عرطــــــة والـــــــشر

نجاز، والتنفيذ، م و والتقو عة، املتا ا واخ
ً

.  

عـــــن تعـــــد وت بالواقعيـــــة طـــــة ا ـــــسم ت ان جـــــب فاملثاليـــــة،و الظـــــر ـــــ ترا مرنـــــة ـــــو ت ووان ن
ات ــــــ ئــــــة،والتغ التعليميــــــةرالطا املرحلــــــة ـــــــشمل دفة،وان املرحلـــــــةاملـــــــس خــــــصائص ــــــ ترا وان

ية وانالــــــس محــــــددللطــــــالب، ــــــو ــــــاليفنت الت عــــــةوالــــــزمن،ة املتا عمليــــــة ــــــو ت ان يجــــــب نكمــــــا
يحدث قد غي او طار أي ملالفاة الراجعة التغذية وتقديم مستمرة م   .ئوالتقو

عن -2 التعليم عملية تنظيم   -: عدمجال

والطـــــــالب ن للمعلمــــــ يــــــوفر تنظيميــــــا ا اطــــــا الوافــــــدين للطــــــالب عــــــد عــــــن التعلــــــيم يتطلــــــب
ً ً

ر
امل املناخ ن دافواملدير لتحقيق املوضوعة طة ا لتنفيذ شودةالئم   .امل
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التعلـيم تنظيم عملية م سا ال حات املق عض الباحث ح يق التنظيم ذلك ولتحقيق
الوافدين للطالب عد   :وعن

o املـستو ـ عـد:يدارىع عـن التعلـيم عـن مـسئولة ة إدا نـاك ـو ت ان الباحـث ح ـ ريق ن
ةالوافــدين،للطــالب ــ الو ـــا وخط ا ســال و ــا ر ـــا ل ــو ت روان ؤ ـــواملحــددة،ن يرا وان

ودة ا معاي ا  .ف

o املــستو ــ ونيــة:التعليمــيىع الك ات مقــر ــ ا اســية الد املــواد ــل تحو يــتم ران تفاعليــة،ر
تلـــــك س تـــــد ـــــ ع ن املعلمـــــ ب تـــــد يــــتم روان لتحقيـــــقاملـــــواد،ر الطـــــالب ـــــ وتحف م ـــــ وتحف

يجةأفضل   .ن

وانبم:ب با يتعلق ةا شر   :ال

ل توف ة شر ال وانب ا   :منتتمثل

 للطالب عد عن التعليم ة إلدا ومتخصصة مناسبة ة ادا ريئة  .الوافدينر

 س التد عملية ا وتوظيف التقنية استخدام يجيدو رمعلمو ن  .ن

 ونية لك ات للمقر ن ف مح ن مصمم  .روجود

 لتقد الف للدعم اعضاء تقنيةوجود لة مش ألي التعرض عند املساعدة  .يم

وانب:جـ با يتعلق   :املاديةما

عد عن التعليم يكو ي ماأكنول الباحث ح يق   :يفاعلية

 ر باأل الوافدين للطالب ي و لك للتعليم متخصصة ة إدا س زتأس فر  .الشر

 نت ان وشبكة زة مج معامل ا للطالب مناسبة قاعات ةتوف  .قو

 اكر وال وسات الف من حماية برامج  .زتوف

 ونية لك ات املقر لتصميم اللزام املا الدعم  .رتوف

 التق م بمستوا تقاء ع م وح ن للمعلم وافر وا افآت امل  رتوف

ً التصو :خامسا تطبيق حرمتطلبات   -: املق

أوال
ً

باملتطلبات: يتعلق   :التنظيميةفيما
 الدعمتب وتقديم عد عن التعليم  .لھالقيادات

 عد عن التعليم ة إدا واختصاصات مسئوليات  .رتحديد

 الدعم وتقديم عة واملتا للمراقبة ات ج شاء  .الفا

ثانيا
ً

باملتطلبات:  يتعلق   :املاديةفيما

 عد عن بالتعليم خاصة انية م  .توف

 و نت ن ات شب زة مج للطالب فصو الكمبيوترلتج زة  .اج
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 ا وتطبيقا التقنيات استخدام ين املم ن للمعلم مادية حوافز  .توف

 بصفة واملعدات زة لألج مة الال الصيانة ةزتوف  .ردو

سادسا
ً

التصو:  حرمعوقات   -: املق

ح املق التصو لتطبيق املعوقات عض توجد قد ما انھ الباحث رير ر   :مثلى

 وا خطة وجود للتعليمعدم داف ومحددة ية و  .لك

 استخدام املعلم ات قد  .التقنيةرضعف

 ديثة ا التقنيات استخدام الطالب مستو ي  .ىتد

 العصر تناسب حديثة س تد طر استخدام رقلة   .الرقق

 نت ان وشبكة قاعات تج من املادية انيات م  .ضعف

 بالت ن للعامل املقدمة وافز ا عدضعف عن  .عليم

عا سا
ً

ع:  التغلب   -: املعوقاتقطر

 ا ا العصر ميتھ وا عد عن التعليم القيادة  .تب

 س التد التقنيات الستخدام ن للمعلم متخصصة ات دو رتقديم  .ر

 اب وا كفاء ن املعلم اتاختيار  .ا

 م ل علم مصادر وتوف التقنية استخدام ع الطالب ب  .رتد

 الوافدينت للطالب ي و لك للتعليم مستقلة انية م  .وف

 س التد التقنية استخدام ين املم ن للمعلم حوافز  .رتقديم
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  املراجع
حــاتمأبــو حــالالـــسمح، و محمـــد،رعبـــدالرحمن والتعلـــيم):ـــ1423(صـــالح الرقمــي نـــدوة،العـــصر

سعود امللك جامعة املستقبل، سة   .رمد

الــــش ــــر فز املختلفــــة) :2015(ر باللغــــات ف الــــشر ر بــــاأل اســــة للد الوافــــدين الطــــالب زدليــــل ،ر
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع  متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح

D%20%85%9D%8B%8D%86%9D/%Downloads/Elgohary/Users:/C:///file
%9D%20%9A%8D%3B%8D%7A%8D%1B%8D%AF%8D%84%9D%7A%8

84%9D%7A%8D%20%8A%8D%7A%8D%84%9D%7B%8D%84%9D%84
pdf.20%86%9D%A8%9D%AF%8D%81%9D%7A%8D%88%9D%   

فاطمة أحمدحسن، العاطي عبد راء تنميـة): 2020(الز ـ جتمـا التواصـل ات شـب فاعلية
ي الثــا الــصف تالميــذ لــدى املعلومــات وتكنولوجيــا اســب ا ات ــا م عــض و رالتحــصيل

غعدادي، ماجست ليةرسالة ة، شو بيةرم س،ال السو قناة   .جامعة

ن ــ،حـس ي م):2009(محمــد تــد برنــامج ــرفعاليــة معل لــدي ــسية التد ات ــا امل لتنميــة ح ــ رق ر
عدادية املرحلة جتماعية بية،املواد ال لية ل العلمية   ). 7(،ع)1(مج،املجلة

املعـــــاطي أبـــــو ،عيد ـــــة):م2010(الدســــو بو ال للبحـــــوث القـــــومي والتعليم،املركـــــز املــــستقبل معلـــــم
  .،مصر)3(والتنمية،ط

ســــــعيد ــــــ ي املعرفــــــةلــــــيمالتع): 2008(حمـــــــدالر عـــــــصر ــــــ آفـــــــاق:العـــــــا والتحــــــديات ات ـــــــ التغ
ق،املستقبل الشر   .عمان،ودار

محمـــــد ـــــي،):2004(ســـــالم،أحمد و لك والـــــتعلم عـــــد عـــــن التعلـــــيم الرشـــــد تكنولوجيـــــا ،مكتبـــــة
اض   . الر

محمد،شمس الفكر،عمان):2008(نادر التعليم،دار تقنيات   .مقدمة

ياسر ب، ـمتطل): 2020(احمـدغر اضـيھ اف ـھ ثانو سـھ مد ـشاء ا سـالةربـات ماجـسترمـصر،
ة،غ شو الساداترم جامعة بية ال   .لية

يم ابرا محمد قتصادية):م2006(غنايم،م و جتماعية وجدواه عد عن التعليم فلسفة
التعلــي مــؤتمر ــ ا مقدمــة بحثيــة قــة القانونية،و واملــساءلة خالقيــة املــسئولية مرضــوء

عد والثقافة:عن التعليم جديدة عد،حقبة عن التعليم ن،مركز البحر   . جامعة

عمــاد ، ملقــىيالقــصراو نشــو س): 2014(ســيف وكبيــةرالتــد ال عــصر ــ(ــ معاصــرة بحــوث
اضيات الر الكتب)عليم رة،،عالم  .القا

احمــد محمــد ن ،فلــسط عــد،دار):2012(الكس عــن التعلــيم ــ ــودة ــعا والتو ــشر لل ،زأســامة
  .عمان

املواطنة عليم و ياتية ا ات ا امل حو سیف الیون ة رمباد   LSCE – October 2017لر
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أسماء اللطيفعادلمحمد، الـتعلم ):2021 (عبد ئات ب الرقمية التعلم ائنات استخدام أثر
ا بــتعلم ســتمتاع و العلــم عمليــات تنميــة ــ ع العلــوم س لتــد ونيــة لــدىرلك لعلــوم

ـــ غ ماجـــست ســـالة عــدادي، ي الثـــا الـــصف ليـــةرطالبــات ة، ــشو جامعـــةرم بيـــة ال
اج   .سو

شــــــو ، ـــــ محمــــــودمر ــــــ ضــــــوءالتخطــــــيط): 2020(ع ــــــ مــــــصر ــــــ ــــــ سا التعلــــــيم ر لتطــــــو
العصر سالةمتطلبات ، ليةرالرق ة، شو م غ جامعةرماجست بية،   .املنوفيةال

هللا عبـــــد ، ـــــ ـــــزاملو العز عبـــــد فوائـــــده،) ــــــ1423(بـــــن خصائـــــصھ، ومـــــھ، مف عـــــد عـــــن التعلـــــيم
بية ال لية سعود امللك جامعة املستقبل، سة مد لندوة مقدمة عمل قة و رعوائقھ،   ر

أيمن ةقضايا): 2015(سن، و مؤسسةتر عمعاصرة، والتو شر لل رة،زطيبة  .القا
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