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 (، مستقبله ، مميزاته، أهدافه ، اجيابياته، سلبياتهه) تعريف

 

 م .د . باسن هحود علي الركابي

 طرائق تدريس علوم الحياة

 ثانويت القادة للوتفوقين - وزارة التربيت / هديريت تربيت الرصافت االولى

Basembio2018@gmail.com 

 نشأة التعلين عن بعد

قٌد ِنرر ف قرٚسٚة١رر  خرر ي عررين١ٕ١ ف قٌمررشْ قٌّ ظررٟ  ِررٓ  ظٙررشف رىش ررٗ ٔٙ ٠رر      

ورً ِر  ٠سج خرٗ ٌٍةٍير  ِرٓ وجر   ٘ ةش٠ذ٘زٖ قٌد ِن ف عيش إر و ٔت  شعً ٚقرِش٠ى١   

ٚرٟ قٌّم ةً ٠ٍجضَ قٌةٍي  ةجٕف١رز   ة ٌّٕٙ ج قٌّجيعرقف صٍ  ف١ذ٠ٛ ٚقٌجغد١ ف ٚششقئػ قٌ

ٚورر ْ ٠رررجشغ ٘ررزق قٌٕذرر َ رٔررزقن ةعررشٚس  قٌسعررٛس   ٚقخيرر  ُٙ ٚقٌّٙرر َ قٌّٛوٍرر  قٌرر١ُٙ

 ردقء قالِجس ْ قٌٕٙ ئٟ.  ٌد١ّع ٌٍةٍي قٌفنٍٟ 

 عشرجٗ قٌدّن١  قالِش٠ى١  ةأٔٗ. ن عن بعد :يتعريف التعل

" ع١ٍّرر  قوجغرر م قٌّنرر سه ٚقٌّٙرر سقف ةٛقعررة  ٚعرر١ػ ٌٕمررً قٌجنٍرر١ُ ٚقٌّنٍِٛرر ف     

 ُ قٌّخجٍف  عٓ ةنذ "١ِجعّٓ رٟ رٌه خ١ّع أٔٛقع قٌجىٌٕٛٛخ١  ٚقشى ي قٌجنٍ

 رن١ٍر  ررٟ قٌرذسط  قٌةر م ٠سذث ةذْٚ ٚخٛد شىً ِٓ قشى ي قٌجن١ٍُقٌجنٍُ عٓ ةنذ      

 ٛقعيررش قالٔجشٔررت  ر١غررجد١ي قٌرر١ُٙ شعررً ة١ٙئرر  ِس ظررشقف ِٚررٛقد  ن١ّ١ٍرر  ىررْٛ ةررً ٠

   .وّ  ٘ٛ ِنشٚه ٌذ٠ٕ ١ٌٚظ رٟ قٌصفٛه قٌذسقع١  ِٓ دقخً ِٕ صٌُٙ ِنٙ   ٠ٚجف عٍٛق

  : هيساث التعلين عن بعد

 غر مأٚ  قررشقدقٌّغج٠ٛ ف عٛقء ور ٔٛق قٌجن١ٍُ و ر   قٌٕٛع ِٓ ٘زق ٠ ئُ إر : قٌّ ئّ  -1

 .ِذسع١ٓأٚ 

قٌجأث١ش: قعجخذقَ قٌجىٌٕٛٛخ١ر  ٚعر ئً قال صر ي ٚقٌجم١ٕر ف قٌّغرجخذِ  ررٟ قٌجنٍر١ُ عرٓ  -2

 ٔذ َ قٌجن١ٍُ قٌجم١ٍذٞ.ِّ  ٠جشوٗ ةنذ ٌٗ  أث١ش ٚر ع١ٍ  أعٍٝ ٚقٔةي ع خ١ذ ٌذٜ قٌةٍي  
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 ُسغيرجٙةّر  ٠ٕ عر    ٠رذةخ١ر سقف عذ ُُ ٠ٚرضٚد١٘رشص  قٌجنٍر ٠ّٕر قٌةٍي :  قٌّشٚٔ  -3

 :ُ عٓ ةنذ ٟ٘ و ٢ ٟ ١قٌجٟ ٠مذِٙ  قٌجنٍرٟ قٌجنٍُ  ِٚٓ قشى ي قٌّشٚٔ  ٟ٘ 

٠ّىٓ ٌٍةٍي  قخج١ س ِجرٝ ٚق٠رٓ ٚو١رت ٠جنٍّرْٛ عرٓ غش٠رك قخج١ر س قٌٛلرت ٚقٌّىر ْ  . أ

  ٌجن١ٍُ.ةٚقٌٛع١ػ قٌخ ص 

 ٚقٌة ٌ . ذسطقٌّوً ِٓ قعذقد خذٚي قٌسصص ةّ  ٠ٕ ع   . م

 ٚرٟ قٌٛلت قٌّٕ ع  ٌُٙ.ق  ز  رشص  ِغ عذ  ق٢ة ء ٌجن١ٍُ قةٕ ئُٙ  . ف

ةّر  زٞ ٠ٕ عريٗ ِٚرٓ ليرً قٌة ٌر  ٚة ٌنرذد قٌر قٌرذسٚط غرد١ً قِى ١ٔ   ىشقس عشض  . ث

 ٠ٕ ع  لذس ٗ قالعج١ن ة١ . 

قِى ١ٔ  قٌجنذ٠ً ٚقٌجة٠ٛش ٚقالظ ر  عٍٝ قٌّسجٜٛ  ين  ٌّجةٍير ف قٌّٛلرت قٌجن١ٍّرٟ  . ج

 قٌّمذَ. 

 اهداف نظام التعلين عن بعد :

قٌٝ  ة٠ٛش قٌن١ٍّر  قٌجن١ّ١ٍر  ةشِجٙر  ةّر  ٠غر ٠ش ٠ٚٛقور   ٔذ َ قٌجن١ٍُ عٓ ةنذ ٠ٙذه     

قالع ١ٌ  ٚقٌةشقئك قٌجٟ  ض٠ذ ِٓ قٌجف عً ة١ٓ قٌة ٌ  ٚقٌّذسط ِٚٓ أُ٘ قال٘ذقه قٌجرٟ 

 ٠شِٟ ٘زق قٌٕذ َ قٌٝ  سم١مٙ  ٟ٘ و ٢ ٟ :

ٌٍىير س ١ّر  قٌمع ء عٍٝ قٌدًٙ ٚقال١ِ  رٟ قٌّدجّرع ِرٓ خر ي  مرذ٠ُ قٌخرذِ ف قٌجن١ٍ .1

 ٌى ر  قٌّشقزً.ٚ

قٌسذ٠ثرر  ج٠درر د ة١ئرر   ف ع١ٍرر  ُ ِررٓ خرر ي قعررجخذقَ قٌجىٌٕٛٛخ١رر  ١ ٕررٛع ِصرر دس قٌجنٍرر .2

 ٔرة  ةّر سو ف قٌة م ٚةجٛخ١ٗ قٌّذسط.

 ة٠ٛش ٔذ َ قٌجٛقصً ة١ٓ قٌةر م قٔفغرُٙ ٚقٌّرذسط ِرٓ خٙر  قخرشٜ ةٙرذه قثر س   .3

لٕرررٛقف قال صررر ي قٌّٕ لرررر ف ٚقٌسرررٛقسقف ٚغرررشذ قالرىررر س ٚخٙررر ف قٌٕذرررش عيرررش 

 قٌّجٛقرش .

 ة٠ٛش ِٙ س  قٌجن ًِ ِرع قٌجىٌٕٛٛخ١ر  قٌسذ٠ثر  ِرٓ ليرً قٌة ٌر  ٚقٌّرذسط ٚ ةر٠ٛش  .4

 قٌٕذ َ وىً.
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ِررٓ ق٘ررُ ق٘ررذقه قٌٕذرر َ عررذَ قشررجشقغ قٌسعررٛس قٌدغررذٞ ٌٍةرر م ٚقٌّذسعرر١ٓ قثٕرر ء  .5

 ُ.١ع١ٍّ  قٌجنٍ

ع١ٍّرر  قٌّنٍِٛرر ف قٌّٙرر سقف قٌشئ١غرر  ةٙررذه  ةرر٠ٛش ةجض٠ٚررذُ٘ قٌةرر م سرررع ثم ررر   .6

 ُ.١قٌجنٍ

 ُ ةّٛقوي  قٌجىٌٕٛٛخ١  قٌسذ٠ث .١ ١ّٕ  دٚس وً ِٓ قٌة ٌ  ٚقٌّذسط خ ي قٌجنٍ .7

قٌة ٌرر  ٚعررذَ قالعجّرر د عٍررٝ قٌّرررذسط ِٚٙرر سقف ٚلررذسقف  ٛعرر١ع س ٜ ٚأرىرر س  .8

 وّصذس ٚز١ذ ٌٍّنٍِٛ ف.

  ِشقع   قٌفشٚق قٌفشد٠  قثٕ ء  مذ٠ُ قٌّسجٜٛ ةّ  ٠ ئُ وً ِشزٍ  عّش٠ . .9

  قٌدّع ة١ٓ قٌذسقع  ٚقٌٛظ١ف  قثٕ ء قٌخذِ . ّى١ٓ قٌّٛظف١ٓ ِٓ قٌّذسع١ٓ  .11

 : ن عن بعديإيجابياث التعل

قٔجررر س  ٘ررُٛ عررٓ ةنررذ ١ع١ٍّرر  قٌجنٍ ررِررٓ قٌنٛقِررً قٌشئ١غرر  قٌجررٟ عرر ّ٘ت رررٟ قٔجررر س       

وسً ةرذ٠ً العرجّشقس ع١ٍّر  قٌرجنٍُ ٚقٌجنٍر١ُ دقخرً قٌّاعغر ف قٌجشة٠ٛر  وٛسٚٔ    خ ئس 

٠ّىرٓ قخّ ٌٙر  ُ عرٓ ةعنرذ  ١إ٠د ة١ر ف ٌٍجنٍ رٚخ سخٙ  ٚةٕ ًء عٍٝ رٌه  رُ  سذ٠رذ عرذدق ِرٓ 

 :ة ٢ ٟ 

 ٌٗ رضٚد قٌفئر  قٌّغرجٙذر    ِٚجٕٛع ٚٚسػ  ذس٠ي١  دٚسقف ٔذٚقف عمذ  ٠ّىٓ ِٓ خ 

 .ع١ٍٙ  ةٛع ئً قخشٜ ةغٌٙٛ ةّنٍِٛ ف ل١ّ  ال ٠ّىٓ قٌسصٛي 

 ٔٚإر ٠ّٕر قٌة ٌ  زش٠  قخج١ س قٌٛلت ِٚى ْ ٚٚع١ٍ  قٌجنٍُ  ـقٌّش. 

  ًِرٓ قٌسعرٛسٞ وٛٔرٗ ال ٠ررجشغ زعرٛس قٌة ٌر  قٌرٝ ِىرٚخٙرذقً   ىٍفر ً ٠ىْٛ ألر ْ 

 .قٌذسقع  قٚ قٌد ِن 

  ٠مذَ ز  ةذ٠  ٌّرىٍ  ٔمرص ق١ٌٙئر ف قٌجذس٠غر١  ٚٔمرص قالة١ٕر  ررٟ ةنرط قٌد ِنر ف

 ٚقٌّذقسط.

   ٍعٓ ةعنذ رشص ً عذ٠ذ  الٌجس ق قٌةٍير  ة ٌذسقعر  قٌد ِن١ر  إر ١ نذد قٌفشص  ٠مذَ قٌجن ُ

 ٠غّر ٌُٙ ةذسقع  قٌجخصص ف قٌّةٍٛة  رٟ أٞ خ ِن  ِٓ قٌن ٌُ قْٚ ال٠ٓ.
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  ٠ةيك ِيذأ قٌنٍُ ٌٍد١ّرع إر ٠غرّر ة ٌجسر ق خ١ّرع قٌرشقغي١ٓ ة ٌرذٚسقف قٌّٕنمرذ  ة رط

 .ِٚغج٠ٛ  ُٙقٌٕذش عٓ قخجص ص  ُٙ 

  ً ٌذ٠ِّٛ   ٛقصً قٌة ٌ  ِع قٌّاعغ  قٌجن١ّ١ٍر  ررٟ ٠ّىٓ قعج  ٌٗ   ً ِٕٚ عي ةذ٠ ً  ز

 .عجثٕ ئ١ قٌذشٚه قال

 ٟ قالِى ٔر ف قٌرزقف ٚ ةر٠ٛش ٚقالعجّ د عٍٝ قٌٕفظ ررٟ  ٠مذَ ٚقخٙ  ِد ١ٔ  ٌٍجنٍُ قٌزق

 قٌّنٍّرر١ٓ ٚقٌّذسعرر١ٓ ٚ غررخ١ش٘  رررٟ قٌصررفٛهوررً ِررٓ قٌّنشر١رر  ٚقٌّٙ س٠رر  ٌررذٜ 

 .قٌذسقع١ 

 قشررخ ص ِررٓ   لررر قالرىرر س ٚقٌررش ٜ قٌّغررجمي١ٍ  ة ٌجسرر ٚس ِررع ُ عررٓ ةنررذ ٠١جرر١ر قٌجنٍرر

 ِٓ خ ي  مذ٠ُ قعجي١ ْ رٟ ِٛظٛع ِ . ةٍذقْ قٌن ٌُِخجٍت 

  ٠شقعٟ قٌفشٚق قٌفشد٠  ة١ٓ قٌد١ّع ٚال ٠جأثش ة ٌزق ١. 

 قئ١ ٠شوض عٍٝ  ض٠ٚذ قٌة م ةٍِّٛ ف ِنشر١  رمػ  ِع ِسذٚد٠  قٌّٙ سقف قرد. 

 قٌجىٌٕٛٛخ١رر  قوجغرر م ٚق مر ْ ِٙر س  قٌجن ِررً ِرع ٚعر ئً  ٠غر عذ عٍرُٝ عرٓ ةنررذ ١قٌجنٍر

    :ف قٌجٟ ٠ىجغيٙ  قٌة ٌ  ٟ٘ و ٢ ٟقالخشٜ  ِٚٓ قٌّٙ سق قٌجٛقصًقٌسذ٠ث  ٚٚع ئً 

  ِٛلع قٌريى  قٌنٕىيٛ ١ قٌيسث عيش . 

  ةرررشقِح قٌىّي١رررٛ ش قٌّخجٍفررر  ِثرررً ةشٔررر ِح قعرررجخذقَ  ةررر٠ٛش ِٙررر س  

(word)ٚ (Power Point). 

  ًة١ٓ ِخجٍت شيى ف قٌجٛقصًةّٙ س  ٚدل  قٌجٕم . 

 َقٌيش٠ذ قجٌىجشٟٚٔ.  ق م ْ ِٙ س  قٌّشقعٍ  ة عجخذق 

 ٟقٌف١ذ٠ٛ٘ ف. ِٛٔج ج عًّ  قالةذقع ر 

  ةٛس  ٔ  ٚ  . قٌىجشٟٚٔ أٚ ِٛلع ِٙ س  قٌٕرش عٍٝ ِذ

 : ن عن بعديسلبياث التعل

ْ  ٕ٘ ن عٍي١ ف ِجُ عٓ ةعنذ ١ة ٌشغُ ِٓ إ٠د ة١ ف قٌجنٍ    نذد  ٠ّىرٓ قخّ ٌٙر  ١ِٚضق ٗ إال  أ

 ة ٢ ٟ : 

  ررى١ه قٌرينط ةّصرذقل١  زق قٌٕٛع ِٓ قٌجنٍر١ُ ٘ةّخشخ ف ٌذٜ قٌينط  قٔنذقَ قٌثم ٚ

 .قٌذسخ ف قٌّّٕٛز 

  ٚقٌجم١ًٍ ِٓ شأُٔٙٚصقسقف قٌجن١ٍُ قٌن ٌٟ ةنط قٌجن١ٍُ عٓ ةنذ رٟ  عذَ قعجّ د٠. 
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  ُٚقّ٘ ٌٗ ٌٍدٛقٔر  قالخرشٜ ِرٓ قٌّٕٙر ج  قٌدضء قٌٕذشٞ ِٓ قٌّٕٙ ج ٠شوض عٍٝ  مذ٠

 .قٌّمشس

 ٟٚقٔنذقَ رشص قٌّر سو  قٌجف عً ٚ ير دي خيرشقف قٌةٍير   ِسذٚد٠  قٌجف عً قالخجّ ع

 .١ُقثٕ ء ع١ٍّ  قٌجنٍ

  ٠ع١ت خٙذ قظ رٟ ٠مع عٍٝ و ً٘ قٌّذسط رٟ ِج ةن  قٌٙٛق ت قٌزو١ر  ِرش  ٚقعةر ء

 خٙ  قخشٜ.قٌّس ظشقف ٌٍةٍي  ِٓ 

  ٌ قٌجن١ٍُ قٌسعٛسٞ ٚ٘زق ِ  ٠إِٗ  عذَ ٚخٛد قٌج ز٠  قٌشقخن  قٌجصس١س١  ٌٍة. 

  ٚخٛد رشٚق رشد٠  ٚصنٛة ف  ٛقخٗ وً ِٓ قٌّذسط ٚقٌة ٌ  رٟ ِٙ س  قٌجن ًِ ِع

 .قٌٛع ئً ٚقالخٙض   قٌجم١ٕ  قٌسذ٠ث 

 ٖعررٓ ةنررذ قٔنررذقَ قٌغرر١ةش  قٌفن١ٍرر  عٍررٝ زعررٛس قٌةرر م رمررذ ٠غرردً قزررذُ٘ زعررٛس 

 .خ ي قٌّس ظش  ٔفغٙ  ٠ٕر ً رٟ  صفر ِٛقلع أخشٜٚ

 ٚ قرشٖ قٌجنٍررر١ُ قٌّيررر دس  ٌرررذٜ قٌةررر م ٚ٘رررزق ِررر  ٠رررٛغ١ررر م خرررٛ قٌّٕ رغررر  ٚقٌجررررد١ع

 رٟ ل ع  قٌّس ظش . قٌسعٛسٞ

   ررٟ ١غ١ م قٌّششذ ٚقٌّٛخٗ ٌن١ٍّ  قٌجنٍ ةغي قٌجف عً ة١ٓ قٌة م أٔفغُٙ ِسذٚد٠ ُ

 .ة١ٓ قٌة م دقس  قٌسٛقس ٚقٌٕم ػإ قٌصفٛه قٌسعٛس٠  ٚقٌزٞ ٠جيٕٝ ةٕفغٗ

 ًقٌذسقعر  قٌرزٞ ٠يزٌرٗ قٌة ٌر  ةغري   ٛقخرذٖ قٌة٠ٛرً قثٕر ء  قٌدٙذ قٌىي١ش ٚقٌٛلت قٌٍّر

 .عٍٝ ِٛقلع شيى ف قالٔجشٔت

   شنٛس قٌة ٌ  ةر الٔنضقي الّٔٙ ورٗ ةأعّ ٌرٗ قٌذسقعر١  ق١ِٛ١ٌر  قٌفشد٠ر  ٚدْٚ ِرر سو

 ع١ .ق٢خش٠ٓ رٟ قٌسٛقسقف ٚقٌّٕ لر ف ٚقالعّ ي قٌدّ 

  ٟزررذٚث ِررر وً ةررريى  قجٔجشٔررت أْ زررذٚث أٞ خٍررً ةررريى  قجٔجشٔررت أٚ عةررً ررر

ُ ١قٌيشقِح  أٚ قرخٙض  قٌجٟ  آِ قال ص ي ةٙ  ررأْ ٘رزق عر١شةه ٠ٚٛلرت ع١ٍّر  قٌجنٍر

 عٓ ةنذ.
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 :ن عن بعد يهستقبل التعل

عٍرٝ   ِي شش قف ينٗ ِٓ  أث١شِٚ  وٛسٚٔ   ِ  ِش ةٗ قٌن ٌُ ةنذ قٔجر س ر ٠شٚط أْ       

 ز١ٕٙر  ٘رزٖ قٌرذٚيعٍّرت ٚورأخشقء ٚلر ئٟ قٌنر ٌُ  ررٟ خ١ّرع ةٍرذقْ  خ ص   قٌجن١ٍُ لة ع

  قٌجن١ّ١ٍر  ٙ ِاعغر   ٙر خ ِن    ِٚذقسعرٙ ِٓ خ ي إغ ق  ٛة ءِٓ قٔجر س قٌ ِٕععٍٝ 

٘رررزق قالخرررشقء ل ِرررت ة  خررر ر دٌٚررر   (151)أوثرررش ِرررٓ  إر قشررر سف قالزصررر ئ١ ف قٌرررٝ أْ

إر  زررٛي قٌنرر ٌُ( %81عٍرٝ قٌىث ررر  قٌة ة١رر  ةٕغري  )عررٍي ً قالزجرشقصٞ قٌٛلرر ئٟ ِّر  أثررش 

  Cureus)ِدٍر  ٗٔعررش زعرٛس٠ ً ٚرمر  ٌّر  د ِنر ف قٌشعر١ّ  قٌد غ م قعذقٔخفعت أ
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ٌىٓ قٌغاقي قٌزٞ ٠جي دس قٌٝ قرر٘ ْ ِ  ٘ٛ ِغجميً ٘زق قٌٕرٛع ِرٓ قٌجنٍر١ُ ةنرذ قٔجٙر ء     

           ؟ر ٠شط وٛسٚٔ 

قْ قٌجنٍرر١ُ عررٓ ةنررذ  دشةرر  سقئررذ  قثيجررت ر ع١ٍجٙرر  وسررً ةررذ٠ً رررٟ  ٠ّىررٓ قٌمررٛي 

ةس خر  قٌرٝ   ظشٚه قعجثٕ ئ١   ٌٚىٓ ٘زٖ قٌجدشة   سج ج قٌٝ  خة١ػ أوثش دلر   وّر  أٔٙر

 إر ٠نررذ قردق  دعررُ ِرر دٞ ٚقعررٕ د قع ِررٟ ِررٓ خ١ّررع قٌمة عرر ف ٚقٌّاعغرر ف قالخررشٜ  

وّر    ٌٍةر مٚق٠ص ي قٌّنٍِٛ ف ٚقٌخيشقف رٟ وً صِ ْ ِٚىر ْ ٕرش قٌنٍُ ٌقٌّغجمي١ٍ  

أدق  ِّٙر  ررٟ قصرير  قالخجص ص ف ِٓ قالعرج ٕ ء عٕرٗ وٛٔرٗال ٠ّىٓ ٌٍّٛظف١ٓ ةد١ّع 

٠ّىٓ قٌمٛي قْ قٌجن١ٍُ قٌّغرجميٍٟ  ُٙ ق١ٌّٕٙ  قثٕ ء قٌخذِ   خج ِ ً  ة٠ٛش وف ءق ُٙ ِٚٙ سق

 ع١ىْٛ ِض٠ح ٠ىًّ قزذّ٘  ق٢خش ِٓ قٌجن١ٍُ عٓ ةنذ ٚقٌجن١ٍُ قٌسعٛسٞ.

 

 

 

 

 


