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 وزارة التربية / مديرية التمفزيون التربوي
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  :ممخصال
يصيب المنظومة التعميمية يمكف اف  يعد التعميـ حجر االساس الذي تنيض بو االمـ واي تعيطؿ 

بعد اف اجتاحت   ٕٕٓٓيؤدي الى انييار المجتمع وىذا التحدي ما واجو االمة البشرية خالؿ العاـ 
ربوع كرتنا االرضية بقاراتيا جائحة كورونا التي القت بظالليا عمى نظاـ التعميـ عبر حظر االختالط 

وىذا ما دفع المؤسسات التعميمية الى اتباع وسائؿ جديدة  الذي يعد منفذ العالـ في التواصؿ والتعمـ ،
لتحقيؽ استمرارية في عممية التعميـ وضماف حصوؿ التالميذ والطمبة عمى ىذه الفرصة ، ومف ىنا 
جاءت موضوعة البحث في بياف اثر ىذه الجائحة عمى احدى المؤسسات التعميمية التي تعنى بتقديـ 

التوجيو عف بعد عبر وسيمة التمفزيوف باستغالؿ البث التمفزيوني  نمط تعميمي يعتمد باالساس عمى
الفضائي وقد قسـ الباحث بحثو الى ثالثة فصوؿ ، الفصؿ االوؿ ) االطار المنيجي (  في حيف قسـ 
الباحث فصمو الثاني )االطار النظري ( الى مبحثيف ناقش خاللو اىـ المعطيات واالسباب ليخرج في 

االستنتاجات التي جاءت لتعزز اىداؼ البحث ، ممحقا البحث بمجموعة مف الفصؿ الثالث باىـ 
 الوثائؽ التي تدعـ البحث .

 (.جائحة كورونا، الدروس التعميمية المتمفزة، الفضائية العراؽ التربوية الكممات المفتاحية: )
The Corona pandemic and its impact on increasing the production of 

televised educational lessons on Iraq’s educational satellite 

Okasha Mohammed Saleh 

Ministry of Education / Directorate of Educational Television 

Abstracts: 

 Education is the cornerstone for nations to rise, and any disruption to the 

educational system can lead to the collapse of society, and this challenge is 

what faced the human nation during the year 2020, after the Corona 

pandemic swept across our globe and its continents, which cast a shadow 

over the education system through the prohibition of mixing, which is the 

outlet for the world. In communication and learning, and this is what 

prompted educational institutions to follow new means to achieve continuity 

in the education process and to ensure that students and students have this 
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opportunity, and hence the topic of the research came to explain the impact of 

this pandemic on one of the educational institutions that is concerned with 

providing an educational pattern that depends mainly on guidance about 

After through the means of television using satellite television broadcasting, 

the researcher divided his research into three chapters, the first chapter (the 

methodological framework), while the researcher divided his second chapter 

(the theoretical framework) into two chapters, during which he discussed the 

most important data and reasons to come out in the third chapter with the 

most important conclusions that came to enhance the objectives of the 

research , Supplement the research with a set of documents that support the 

research. 

Keywords: (Corona pandemic, televised educational lessons, Iraq 

educational satellite). 

 مشكمة البحث الفصل االول : 
القت جائحة كورونا ثقميا عمى مختمؼ النشاطات الحياتية عبر ايقافيا بسبب ضرورة 

حدد بمسافة ، كانت ىذه و بعد  الى داخؿ االسرة فكاف التواصؿ عفالتباعد الذي وصؿ 
المسافة متفاوتة المدى بيف نشاط واخر ومنيا التعميـ الذي يعد مرتكزا اسايا لتطور 

المؤسسات التربوية الى تفعيؿ منشاتيا التعميمية لتحقيؽ  االمـ وتحقيؽ تقدميا مما دفع
مقدار مف النجاح العممي اليصاؿ التعميـ الى بر االماف وعدـ ضياع عاـ دراسي عف 
جميور الطمبة والتالميذ وىو ماكاف لو مف دافع لممؤسسة المعنية بتعميـ الطمبة والتالميذ 

عبر استغالؿ ضائية العراؽ التربوبة ( ) مديرية التمفزيوف التربوي مف خالؿ فعف بعد 
نشاطيا المتمفز الواصؿ عبر االقمار الصناعية الى مختمؼ المنازؿ التي شيدت تكدس 
قانطييا داخميا الياـ واسابيع بسبب مظاىر الحظر وتطبيؽ سياسىة التباعد واغالؽ كؿ 

في االستمرار بتقديـ  مظاىر الحياة المجتمعية واىما المدارس وايقاؼ التعميـ الحظوري
)اذ احتفظ التمفزيوف بمكانتو كوسيمة تعميمية تفيد المشاىد صغيرا كاف الدروس التعممية 

اـ كبيرا طالبا اـ خريجا توظفو دوؿ كثيرة ضمف المنظومة االعالمية التعميمية لدييا 
ولكف عبر افكار وتوجيات جديدة تخدـ الطالب والتمميذ فكاف ليا كؿ  (ٕ٘ٚصٔ)(
طية العمؿ واالنتاج التمفزيوني وازاء ىذه المعطيات تحدد مشكمة ثر في تغير نماال

بيان مدى تاثير جائحة كورونا عمى االنتاج التمفزيوني لمدروس التعممية البحث في 
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سهمت في التغيرات ان افي فضائية العراق التربوبة عبر تحديد اهم االجراءات التي 
 . وجدت 

 اهداف البحث 
النتاج الحقيقي لفضائية العراؽ التربوية مف الدروس التعميمية في الكشؼ عف ا -ٔ

 مديرية التمفزيوف التربوي 
الكشؼ عف الدور الذي لعبتو فضائية العراؽ التربوية في مواجية الجائحة  -ٕ

 واثارىا لضماف تحقيؽ استمرارة التعميـ 
 اهمية البحث 

تتحدد في تعريؼ العامميف في وزارة التربية والباحثيف عف الدور الي يشغمو التمفزيوف 
 التربوي في العممية التربوية وضماف استمراىا رغـ كؿ الظروؼ المعيقة 

 حدود البحث 
االشير التي تمثؿ  ٕٕٔٓ/ٜ/ٔحتى  ٕٕٓٓ/ٗ/ٔيتحدد البحث في الفترة مف 
  ٕٕٔٓ -ٕٕٓٓاالولى لمجائحة والعاـ الدراسي 

 كورونا المعنى واالثر   جائحة  -المبحث االول  الفصل الثاني :
اف فايروس كورونا اصبح جائحة  ٕٕٓٓاعمنت منظمة الصحة العالمية في اذار عاـ 

ليشكؿ وباء القرف الحادي والعشريف  covid-19بعد اصاب اكثر مف مئتي دولة باسـ 
مرض فيروس كورونا ،  والمجتمع االنسانيفي حياة البشرية وىو ما افرز توجيا جديدا 

كورونا المستجد  ا باسـ المرض التنفسي الحاد المرتبط بفيروسايضعرؼ ي ٜٕٔٓ
ىذا  ٜٕٔٓفيروس كورونا المستجد  سببو، ي احيواني المنش تنفسي مرض ىؤٜٕٓ

تفشي فيروس كورونا  ؿشؼ ألوؿ مرة خالاكت و فيروس سارس ا مفالفيروس قريب جد
مف األعراض  عددويتميز بٜٕٔٓشير اب مف عاـ  عة ووىاف في الصيف فيفي مقاط

 (ٕنفس )وضيؽ ال والسعاؿ ،الحمى التي تشمؿ
إلى المرض الذي يسببو الفيروس التاجي المستجد لعاـ  ٜٔ-و يشير مصطمح كوفيد 

. وقد صيغ االسـ بالشكؿ التالي: "كو" مف كممة كورونا )تاجي(، و "فيػ" مف ٜٕٔٓ

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%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_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3
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%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_(2019-nCoV)
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%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_(2019-nCoV)
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%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
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%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A_%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%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A_%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%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A_%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%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_2019-20
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
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باإلنجميزية. وىذا المرض تسببو ساللة  disease فيروس، و "ػد" مف كممة مرض
 .جديدة مف الفيروسات التاجية تـ التعرؼ عمييا ألوؿ مرة في ووىاف في الصيف

عمى أنو جائحة ليس مؤشرًا  ٜٔ-ف توصيؼ كوفيدوحسب منظمة الصحة العالمية  فا
عمى أف الفيروس أصبح أكثر فتكًا. بؿ ىو اعتراؼ باتساع مدى االنتشار الجغرافي 

 (ٖ) .لممرض
 كيف ينتشر فيروس كورونا

ينتشر مف شخص آلخر مف خالؿ  ٜٔأظيرت البيانات أنو الفيروس المسبب لكوفيد 
متر(. وينتشر الفيروس عف طريؽ الرذاذ  ٕأقداـ، أو  ٙالمخالطة المصيقة )ضمف 

التنفسي المنطمؽ عندما يسعؿ المصاب بالفيروس أو يعطس أو يتنفس أو يغني أو 
  يمكف استنشاؽ ىذا الرذاذ أو دخولو في فـ شخص قريب أو أنفو أو عينو يتحدث. اذ

عند تعرض الشخص لُقَطْيرات صغيرة تبقى  ٜٔكوفيد  ويمكف أحياًنا أف ينتشر فيروس
عالقة في اليواء لعدة دقائؽ أو ساعات، ويسمى ذلؾ االنتقاؿ باليواء. مف غير 

قد يعيش فيروس بيذه الطريقة و يوع انتشار الفيروس المعروؼ حتى اآلف مدى ش
عمى األسطح لساعات أو حتى لعدة أياـ، لكف  ٜٔ-الكورونا المسبب لداء كوفيد

المطيرات العادية تقتمو ويمكف أف تحدث العدوى أيضًا ُقبيؿ ظيور األعراض، عندما 
يخالط المريض اآلخريف عف قرب لفترة مطولة. ويمكف أيضًا لشخص ال تظير عميو 

 دًا أف ينقؿ الفيروس إلى اآلخريف، أي أعراض أب
ويمكف أف ينتقؿ أيًضا إذا لمس الشخص سطًحا عميو الفيروس ثـ َلَمَس فمو أو أنفو أو 

 عينيو، مع أف ىذه ليست الطريقة الرئيسية النتقالو
  ٜٔما ىي أعراض كوفيد 

ىا مع أعراض اإلنفمونزا ونزالت البرد وغير  ٜٔ-تتشابو العديد مف أعراض مرض كوفيد
مف األمراض، لذا فمف الضروري إجراء اختبار لمتأكد مف اإلصابة بيذا المرض ويمكف 

َتظَير األعراض عمى بعض  ال بيف خفيفة جًدا إلى حادة وقد  أف تتراوح شدة أعراض
 األعراض األكثر شيوًعا ىي الحمى والسعاؿ والتعب. األشخاص في حيف اف
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الـ العضالت والقشعريرة والتياب الحمؽ وقد تشمؿ األعراض األخرى ضيؽ النَفس وآ
والصداع وألـ الصدر وفقداف حاستي الذوؽ أو الشـ. لكف ىذه القائمة ليست شاممة.فقد 
الحظ الخبراء أيًضا وجود أعراض أخرى أقؿ شيوًعا وقد تظير األعراض بعد مدة 

 (ٗيوًما مف التعرض لمعدوى) ٗٔتتراوح بيف يوميف إلى 
 االثر االقتصادي : 

انيارت أسواؽ  اذا عمى استقرار االقتصاد العالمي.را كبير مثمت ىذه الجائحة خط
البورصة العالمية في الرابع والعشريف مف فبراير نتيجة ارتفاع كبير في عدد حاالت 

ا إلى المخاوؼ المتراكمة حوؿ وباء فيروس كورونا، نظر و  خارج الصيف ٜٔ-كوفيد
عف أكثر حاالت اليبوط حدة منذ عاـ  أعمنت مؤشرات بورصة الواليات المتحدة

أشد نقطة وىو  9ٜٔٔٔوًطا بقيمة ىب مؤشر داو جونز الصناعي ، إذ سجؿٕٛٓٓ
 ٕٛٓٓو ٕٚٓٓمي األزمة االقتصادية العالمية لعا انخفاض يحدث خالؿ يـو واحد منذ

 وىو ما مثؿ مؤشرا لحدوث ركود عالمي كبير 

السياحة أحد أكثر القطاعات االقتصادية تأثًرا بالجائحة نتيجة حظر السفر  فكانت
غالؽ المرافؽ ال تعرض مجاؿ الرحالت البحرية  عامة ومف ضمنيا األماكف السياحية ووا 

عمى  د مف محطات القطار ومرافئ العبارات أيًضايعدوُأغمقت ال السياحية لضرر كبير،
  مستوى العالـ اجمع

اعات العمؿ في لخسائر كبيرة، إذ نقص عدد س تجارة التجزئة تعرض قطاعكما 
اجر تراجعت زيارات المتسوقيف إلى متو  غالؽ بشكؿ مؤقتالمتاجر وتعرضت لال
% مف معدليا. شيدت متاجر التجزئة في أمريكا الشمالية ٓٗالتجزئة في أوروبا إلى 

أدت الجائحة أيًضا إلى انخفاض  كما .%ٓٙ% إلى ٓ٘والشرؽ األوسط تراجًعا بنسبة 
مراكز التسوؽ حوؿ العالـ  مع فرض% ٖٗ% إلى ٖٖفي الحركة داخؿ المتاجر بنسبة 

ضافة أجيزة مسح حراري لقياس حرارة  إجراءات إضافية، مثؿ زيادة إجراءات النظافة وا 
لغاء النشاطات العامة   المتسوقيف وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_2007-2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_2007-2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9
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، قد وجزر الكاريبيمفوضية األمـ المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية  اتا لتقدير وتبع
مقارنة مع  الفقر المدقع مميوف شخص في حالة ٕٕإلى  ٗٔتؤدي الجائحة إلى إيقاع 

مت الجائحة عممية إنتاج عرق، لقد  الالتينية الوضع دوف حدوث الجائحة في أمريكا
كما اثرت بشكؿ مباشر عمى كؿ النشاطات زمة غذائية. ت باحداث اىددالغذاء و 

االنسانية فاغمقت المسارح ودور السينما وتوقفت المسابقات الرياضية وىو ما اسيـ 
ط بشكؿ مباشر بتراجع النشاط االقتصادي المالي في العالـ اجمع كما ادت شرو 

 مواجية الجائحة الى ايقاؼ التعميـ في المدارس والجامعات واليدؼ ) التباعد( 

 :اثر جائحة كورونا عمى التعميم والطمبة التالميذ

واجو التعميـ مثمو مثؿ باقي مفاصؿ الحياة االنسانية في كؿ ارجاء المعمورة مشاكؿ 
اثرت عمى استمراره بشكؿ فعمي بسبب الجائحة اذ اغمقت كؿ الدوؿ التي تعرضت 

تضرر منو  وىو مافي التاريخ وىو ما شكؿ أكبر انقطاع لنظاـ التعميـ لموباء مدارسيا 
في عمميات اغالؽ المدرس جميع القارات. وأثرت  وفي  ً بميوف مف الطالب 9ٔٙنحو 

ب في العالـ، وىي نسبة ترتفع عدد الطالمف  بالمائة  ٜٗبمدا  عمى  ٜٓٔأكثر مف 
ولـ  المتوسطة الدخؿ في المائة في البمداف المنخفضة الدخؿ والبمداف  ٜٜلتصؿ إلى 

( بؿ كاف التاثير ثير عمى طالب المراحؿ الدراسية كافة )المدارس والجامعات يكف التا
عمى االطفاؿ في السنة الحرجة االخيرة قبؿ دخوؿ المدرسة اذ تشير االحصائيات الى 

خيرة قبؿ دخوؿ المدرسة قد ف مميوف طفؿ في المراحؿ السنية االاف اكثر مف اربعي
وربما سيؤدي  ،فاتتيـ الفرصة في الحصوؿ عمى فرصة التعمـ بسبب الجائحة واثارىا 

كما لـ يكف التاثير عمى شريحة  ىذا الظرؼ الى زيادة اعداد المتسربيف مف الدراسة
الطالب فقط بؿ كاف لالمر تاثيره عمى الكوادر التعميمة بسبب االنقطاع عف الدورات 

بظالليا  التباعد الجائحة واثرىا في القتالتاىيمية التي يمكف اف تساعد وتطور، لقد 
تمكنيا رؽ التعميـ اذ اتجيت ىذه المؤسسات الى البحث عف وسائؿ جديدة عمى الية وط

 (٘)مف ايصاؿ المعمومة بطريقة تغني الطالب عف حظوره المدرسة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%B9
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وأصبح التعميـ اإللكتروني ىو األساس في العممية التعميمية، فوجد الطالب والمعمموف   
جو الكثير منيـ صعوبة في أنفسيـ يتصارعوف مع تقنية تدريسية غير مالوفة، وربما وا

التعامؿ معيا، لكنيا كانت الطريقة التعميمية الوحيدة المتاحة الستمرارالتعميـ دوف أف 
 .يتضرر الطالب أو المعمميف

والتعميـ اإللكتروني لـ يقتصر عمى الدوؿ المتقّدمة، بؿ حذت الدوؿ الّنامية حذوىا في 
وجود فجوة بيف التعميـ الوجاىي والتعميـ استخداـ التعميـ اإللكتروني، وعمى الّرغـ مف 

اإللكتروني إال أف التعميـ اإللكتروني كاف أفضؿ الوسائؿ المتاحة وأكثرىا أمًنا إليصاؿ 
 المعمومات إلى الطالب وبقاء التعميـ مستمرا 

أحدث التعميـ اإللكتروني ضغًطا عمى المعمـ، ووقعت عمى عاتقو مسؤولّية التنويع في 
مّية وتغييرىا خالؿ الشرح لمطالب لتغطية احتياجاتيـ المختمفة وكي ال وسائمو التعمي

 يصيبيـ الممؿ والضجر خالؿ عممية الشرح 
 المبحث الثاني : التمفزيون التربوي / االنتاج التمفزيوني قبل وبعد جائحة كورونا 

طبيعتيا ُتسيـ األزمات عادة في إعادة ترتيب النشاطات، أّيًا كاف نوع ىذه األزمة أو 
ومدى تأثيرىا فبفضميا قد يصبح امر ما لـ يكف في السابؽ ذا أىمية واىتماـ أعمى ىـر 
األولويات وضمف الئحة الواجب عممو ، وغالبًا ما تشّكؿ األزمات والتعامؿ معيا 
وطريقة إدارتيا حدودًا فاصمة بيف مرحمتيف: ما قبؿ وما بعد سواء في حياة األفراد أو 

 .ت والدوؿفي حياة الجماعا
والنشاط التمفزيوني كوجو مف انماط االعالـ المعاصر ليس بمعزؿ عف ىذا الواقع، بؿ 

تطورًا متسارعًا بفضؿ وسائؿ  -وال تزاؿ-ىو مف أكثر المجاالت التي شيدت 
التكنولوجيا والتواصؿ الجديدة التي فرضت عمى غرؼ التحرير واألخبار أنماطًا غير 

اإلعالمي وأشكالو، فضاًل عف طرائؽ التفاعؿ مع معيودة في مضاميف اإلنتاج 
، اذ يستطيع التمفزيوف التغمب عمى البعد الزماني والمكاني مف خالؿ   الجميور المتمقي

تقديـ صور لحياة الشعوب تبعد عنا االؼ االمياؿ واف يحي االحداث والشخصيات 
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ألنيا أزمة صحية ( و ٔٙٔصٙالتاريخية اليامة والتي تزود المتعمـ ببعد معرفي مفيد)
مرورًا عابرًا عمى كافة ” ٜٔكوفيد “وبائية اجتاحت أقطار العالـ، لـ تمّر جائحة 

االنشطة االجتماعية والتعميمية والثقافية ومنيا مايقدـ عبر شاشة التمفزيوف الذي يعد 
التمفزيوف التربوي العراقي واحدا مف وسائؿ التواصؿ مع المتمقيف مف جميوره الذي تاثر 

لظرؼ الصحي ولكف تاثره كاف سبيال لتغير نيج كامؿ مف التعامؿ مع وسائؿ االنتاج با
المتوفرة في تعزيز رصيده مف المادة العممية الدراسية التي يقوـ ببثيا خاصة بعد توقؼ 
التعميـ الحضوري   وىو ما ترؾ اثارافي مختمؼ المجاالت مف حيث زيادة االقباؿ عمى 

االنتاج وفتح مجاالت جديدة لمتواصؿ مع جميور المتمقيف مف المشاىدة مف جية وزيادة 
 ذيف تـ ايقاؼ حظورىـ الى المدرسةطمبة وتالميذ المدارس ال

 :  التمفزيون التربوي مؤسسة تمفزيونية
يشغؿ التمفزيوف التربوي العراقي عبر فضائية العراؽ التربوية  مساحة ضمف حدود البث 

االستقباؿ الخاص بو منزليا ويمثؿ توجيا خاصا بمواده الذي يستقبمو المتابع عبر جياز 
التي يقـو ببثيا الى جيمور محدد مسبقا وىو جميور الطمبة والتالميذ ) كونو وسيمة مف 
وسائؿ نشر التعميـ وزيادة القدرات التعميمية في المجتمع وتوفير الوقت عمى الطالب في 

اذ ينطمؽ التمفزيوف التربوي في  (ٚٙ ص ٚعممية التعمـ واستمرار التذكر لفترة اطوؿ ()
فمسفة عممو مف توجو وزارة التربية التي يمثميا بمكانتو التي تحضى باالستقالؿ المعنوي 
واالرتباط المباشر بمكتب معالي وزير التربية في تحقيؽ اىدافو التي نص عمييا نظامو 

ء الييئات التدريسية المساىمة في رفع كفاءة العممية التربوية وتحسيف اداالداخمي في 
ونشر الوعي التربوي عبر النشاطات البرامجية التي يقوـ بيا التمفزيوف* ، والتي تقسـ 

 الى 
اوال : البرامج التعميمية الشاممة . وىي البرامج المخصصة لمتعميـ المستمر والتعميـ عف  

 بعد وىي ما تعطي لممتعمـ الدور االكبر في الحصوؿ عمى التعمـ 
ثانيا :الدروس التمفزيونية المنيجية : وىي الدروس التعميمية التي تعزز وتساعد عممية 

 التعميـ في المدارس 
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ثالثا :البرامج التعميمية والثقافية :وىي برامج تعميمية تثقيفة وارشادية لطمبة وتالميذ 
 المدراس حسب اعمارىـ ومراحميـ الدراسية

 ٜٔٚٔيخ تاسيس التمفزيوف التربوي الى عاـ : يعود تار  نشاة التمفزيون التربوي
وفي عاـ  ٜٔٚٔوتحديدا جرى االفتتاح الرسمي لو في الرابع عشر مف تموز عاـ 

استحدثت مديرية خاصة لالشراؼ عمى اعماؿ التمفزيوف التربوي سميت مديرية  ٕٜٚٔ
 ( ٖٛٔ ص ٛالتمفزيوف التربوي والحقت بالمديرية العامة لممناىج والوسائؿ التعميمية )

 ٓٔ/ٕٙفي  ٔٙٔٔاصدر مجمس قيادة الثورة المنحؿ القرار رقـ  ٜٚٚٔوفي عاـ 
عد فيو  ٜٚٚٔ/ٔٔ/ٚلفي  ٜٕٔٙونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  ٜٚٚٔ/

التمفزيوف التربوي مديرية مستقمة اداريا وماليا وفنيا عف المديرية العامة لممناىج وترتبط 
  ٕٛز حميد عمي مصدر سابؽ صبوزير التربية ) عبد العزي

صدور النظاـ الجحديد القاضي بتطبيؽ القواعد واالسس القانونية  ٜٛٚٔوشيد عاـ 
المتعبة في تمفزيوف الجميوية العراقية مما اسيـ بتطوير العمؿ في التمفزيوف التربوي 

حيث توقؼ التمفزيوف التربوي وتحوؿ ارتباطو الى  ٜٜٔٔواستمر الحاؿ حتى العاـ 
  (ٜ) ة االعالـ وبقي كادر التمفزيوف يعمؿ في معيد التدريب والتطوير التربويوزار 

حصمت وزارة التربية عمى الدعـ مف  ٕٚٓٓوتحديدا في العاـ  ٖٕٓٓوبعد العاـ 
منظمة اليونسكو ليرى التمفزيوف التربوي النور مف جديد بحمة جديدة اذ اصبح بثو 

بدا مرحمة جديدة في تسجيؿ وبث الدروس لي ٘ٚٚٓٔفضائيا عمى النايؿ سات بالتردد 
 التعميمية لمطمبة والتالميذ 

اف القيمة الحقيقة النتاج الدروس التعميمية كاف يمثؿ دور المساعد لما يقدـ مف دروس 
داخؿ حدود المدرسة يعود الييا الطالب كمرجعية توضيحية تساعده في استحصاؿ 

في قاعة الدرس وىو بالتالي ما انعكس المعرفة لما فاتو مف شرح او تواصؿ مع مدرسو 
بشكؿ جوىري عمى طبيعة االنتاج التمفزيوني الى جانب ظروؼ االنتاج وما يتوفر مف 
مستمزمات كبنى تحتية وعناصر انتاجية دورية تحدد سقؼ االنتاج الشيري وما يترتب 

في  عميو سنويا طبقا لخطة انتاج العاـ التي يعدىا التمفزيوف التربوي والتي تصؿ
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مع االخذ  (ٓٔ)سنويا  ٗٓٛدرس شيريا بمجموع  ٚٙالظروؼ االعتيادية الى انتاج 
بنظر االعتبار التركيز عمى الصفوؼ المنتيية  السادس االبتدائي ،الثالث المتوسط ، 
السادس االعدادي ( عمى اعتبار انيا مراحؿ يجري امتحاف نياية السنة ليا بشكؿ 

ى تسجيؿ وبث دروس تعميمية ليذه المراحؿ مع دعـ مركزي وىو ما يتطمب التركيز عم
البث خالؿ فترة االمتحانات النيائية بتقديـ دروس تعميمية مباشرة عمى اليواء لالجابة 
عمى اسئمة الطمبة تعزز مف القيمة المعنوية لمتمميذ والطالب في استحصاؿ المعرفة " اذ 

ح مما لو قرا او سمع شخصا اف الفرد يدرؾ االشياء التي يراىا ادراكا افضؿ واوض
وىو ما يعزز الدور التربوي الذي تقوـ بو فضائية العراؽ التربوية  (ٔٔ)يتحدث عنيا "

 في مديرية التمفزيوف التربوي عبر 
الحفاظ عمى سالمة المغة العربية بتقديميا دروس وبرامج تعميمية تربوية بالمغة  -ٔ

 العربية الفصحى 
ة العراقييف عبر بثيا الفضائي بعرضيا الوصوؿ الى اكبر عدد مف الطالب -ٕ

 لمدروس التعميمية بشكؿ مواز لممنيج الدراسي المقرر 
التوعية بالمخاطر البيئية واثيرىا عمى االفراد مف خالؿ الفواصؿ االرشادية  -ٖ

 والتوعوية 
 (ٜٚٔصٕٔراز العالقة بيف الصحة والتعميـ )التوعية الصحية مف خالؿ اب -ٗ

 التعممية قبل جائحة كورونا :اليات انتاج الدروس 
تقوـ عممية انتاج الدروس التعميمية في مديرية التمفزيوف التربوي عمى عدة محاور وكما 

 يمي 
 : توفير الكوادر التعميمية التدريسية ٔ
 : توفير الكوادر الفنية ٕ
 : توفير مستمزمات االنتاج ٖ
التعميمية في مديرية التمفزيوف : يترتب عمى انتاج الدروس  : توفير الكوادر التعميميةٔ

التربوي توفير الكوادر التعميمية التدريسية لكافة المراحؿ الدراسة وىو ما يترتب عميو 
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انتقاء الكوادر التعميمية ذات الكفاءة وحسف السيرة ضمف نطاؽ عمميا الى جانب 
لتحديد فني . ويجري داخؿ مديريبة التمفزيوف التربوي   االول:خضوعيا الى اختباريف 

اىمية المتقدـ في تقديـ الدروس مف حيث الييئة واسموب التعامؿ مع الة التصوير ومف 
 يجتاز ىذا االختبار يؤىؿ الى االختبار الثاني

عممي . ويجري في المديرية العامة لممناىج حيث يخضع المتقدـ الى اختبار  الثاني :
صاصة الى جانب عممي في تخصصو االكاديمي حيث يقدـ درسا وافيا عف اخت

االجابة عف كؿ مفردات المادة لممراحؿ الدراسية التي مف اختصاصة )متوسطة او 
 اعدادية ( 

يحصؿ بعدىا المعمـ او المدرس عمى تفرغ ليوـ في االسبوع مف مدرستة ليعمؿ فييا في 
( ويبمغ عدد المجاف ٔمرفؽ رقـ تقديـ الدروس التعميمية في فضائية العراؽ التربوية ) 

ة ستة لمدراسة عممية العاممة مع مديرية التمفزيوف التربوي خمسة عشر لجنة عمميال
) لجنة االجتماعيات والمغة االنكميزية والمغة العربية والتربية االسالمية  االنتدائية وىي

والرياضيات والعموـ ( فيما تمثؿ المجاف التسعة االخرى لمدراسة الثانوية وىي ) لجنة 
لمغة االنكميزية والمغة الفرنسية والرياضيات واالحياء واالقتصاد المغة العربية وا

 واالجتماعيات والكيمياء والفيزياء(
: تتمتع مديرية التمفزيوف التربوي بزاد بشري مف الفنييف  : توفير الكوادر الفنية2

( الى جانب  CGالعامميف في مجاؿ ) االخراج والتصوير واالضاءة وفني الصوت و
منتسبي الشعبة اليندسية مف ميندسيف االستوديو وفني الطاقة كيربائية اذ يبمغ عدد 
العامميف الفنييف في شعب خدمات البرامج واعداد وانتاج البرامج والشعبة اليندسية ) 

 (موظفا  ٘ٙ
: يتوفر في مديرية التمفزيوف التربوي استوديوىاف لالنتاج  : مستمزمات االنتاجٖ
تمفزيوني مزودة بكؿ مستمزمات االنتاج التمفزيوني )كاميرات واجيزة اضاءة وصوت ال
(وباقي معدات االنتاج التمفزيوي مع توفر كمية مناسبة مف االشرطة التي تسجؿ  CGو

 عمييا المادة العممية 
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اف المحاور الرئيسة الثالث تشكؿ العنصر الرئيسي في اتماـ عممية االنتاج وفؽ 
وعة التي تتناسب مع االىداؼ العامة المرسومة في النظاـ الداخمي وبما الخطط الموض

 لتوجو العاـ الدارة التمفزيوف . يتالئـ مع ا
 خطة بث الدروس التعميمية قبل جائحة كورونا .

تمفزيوني عمى عناصر اساسية كما بينا في اليات انتاج الدروس لعندما يرتكز االنتاج ا
تسب قيمتيا الفعمية لحظة وصوليا الى الشاشة اي عندما التعميمية في عنما تنتج تك

تبث وعمى ىذا االساس تحتؿ خطة البث اليومي لمراجعة وتدقيؽ حتى تصؿ اغمب 
شاشة وفؽ خطة منيجية تبرز مف خالؿ جدوؿ البث الالدروس بؿ كؿ ما ينتج الى 

حظ اف يالحيث ( ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٕاليومي )ينظر جدوؿ بث فضائية العراؽ التربوية ليـو 
بث الدروس في حيف يبدا ساعة ويبدا مف الساعة الثامنة صباحا  ٕٗالبث يستمر ؿ

التعميمية في الساعة العاشرة صباحا ويقسـ الجدوؿ بيف المراحؿ الثالث ) االبتدائية 
دروس لكؿ مرحمة دراسية وىكذا عمى مدار االسبوع  ٙوالمتوسطة واالعدادية ( وبمعدؿ 

سي وفي فترة االمتحانات النيائية لمصفوؼ غير المنتيية حتى نياية العاـ الدرا
يخصص البث لممراجعة عبر بث الدروس بشكؿ دوري يوميا اما في فترة االمتحانات 

يية االبتدائية والمتوسطة واالعدادية فيخصص جدوؿ البث حسب تالنيائية لممراحؿ المن
ممادة الدراسية يستقبؿ فييا جدوؿ االمتحاف الوزاري عمى اف يتخمؿ الجدوؿ بثا مباشرا ل

  (ٖٔ)المدرس اسئمة الطمبة لالجابة عمييا 
 اليات انتاج الدروس التعميمية بعد جائحة كورونا : 

توقفت الدراسة  ٕٕٓٓ/ٖ/ ٛٔمع دخوؿ جائحة كورونا وفرض حظر التجواؿ يوـ 
حممة  اخذ التمفزيوف التربوي العراقي زماـ المبادرة فاطمؽلذا  حظوريا في المدارس ،

)خميؾ بالبيت ودروسؾ عمينا ( في استنفار تاـ لكؿ المجاف العممية والفنييف لتقديـ 
 ٓٔوؿ مف الساعة دروس مباشرة عمى اليواء بمعدؿ درسيف مباشريف عمى اليواء اال

بعد الظير  ٖظيرا حتى الساعة ٔالثاني مف الساعة و ظيرا  ٕٔ صباحا الى الساعة
لمتالميذ  اني جيوده في اكماؿ تسجيؿ الدروس وبثيافر االستوديو الثنعمى اف يست
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درس يوميا مف الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء  والطمبة وبمعدؿ انتاج 
وقد استمرت المجاف العممية والكوادر الفنية في تسجيؿ وتقديـ الدروس في محاولة 

ليستمر الحاؿ  ( ٗٔا لمطمبة وىو يجمسوف في بيوتيـ )اكماؿ المنياىج الدراسية وبثي
 عمى ماىو عميو الى نياية العاـ الدراسي 

 التعاون مع المنظمات الدولية :
ساىـ استمرار المنظمات الدولية في دعـ وزارة التربية في ايجاد صيغ دعـ جديد 
لمديرية التمفزيوف التربوي اسيمت في زيادة الوتيرة االنتاجية لمديرية التمفزيوف التربوي 

حيث اسيـ التعاوف مع منظمة  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔولغاية  ٕٕٓٓ/ٙ/ٔمف خالؿ الفترة 
ميرسي كورب ومنظمة اليونسكو ومنظمة اليونسيؼ في تعزيز جودة التعميـ عف بعد 
عبر التطويرات التي تـ انجازىا لتسيـ في استمراية زيادة الوفرة االنتاجية لمدروس 

 المسجمة والمباشرة عمى اليواء وىي كما يمي 
ع منظمة ميرسي كورب في انشاء استوديو التحدي ) تحويؿ غرؼ التعاوف م -ٔ

عامة في المديرية الى استوديو تمفزيوني مجيز باحدث االجيزة التمفزيونية 
يـو فقط ) اعمار وتاىيؿ  ٙٔ( في فترة قياسية   HDوالتي تعمؿ بنظاـ )

در وتجييزوبناء ديكور ونصب االجيزة وتشغيؿ االستوديو باالعتماد عمى الكوا
 الفنية لفضائية العراؽ التربوية في مديرية التمفزيوف التربوي( 

التعاوف مع منظمة اليونسكو في تاىيؿ استوديو البث الرئيس في الفضائية )  -ٕ
( HDتاىيؿ وبناء ديكور جديد مجيز باحدث وسائؿ التسجيؿ والبث بنظاـ )

( الى جانب الحوافز المالية التشجيعية wool screenوتوفير شاشة ) 
 لمعامميف خارج اوقات الدراـ الرسمي 

التعاوف مع منظمة اليونسيؼ في اطالؽ القناة الثانية الخاصة بالدروس  -ٖ
التعميمية والبرامج التوعوية لطالب المرحمة االبتدائية ) العراؽ كدز ( والتي 

 ( . ٘ٔ)( HDتبث بنظاـ )
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  2222- 2222االجراءات المتخذة مع بداية العام الدراسي 
بعد جممة االجراءات االحترازية التي اتخذتيا وزارة التربية لتسييؿ الدراسة والمحافظة 
عمى سالمة الطمبة والكوادر التعميمية في تكييؼ المناىج الدراسية بالكامؿ ودواـ الطمبة 

تعميؽ عطمة يوـ السبت كاف لمديرية  الحظوري ليوـ واحد لكؿ مرحمة دراسية بعد
التمفزيوف التربوي توجييا الذي ينسجـ مع توجو الوزارة والذي يحافظ عمى زخـ التسجيؿ 

 وبث الدروس التعميمية وكما يمي :
 اطالؽ المنصات التعميمية  -ٔ
 التفرغ التاـ لجميع اعضاء المجاف العممية مف مدرسيف ومشرفيف  -ٕ
 تسجيؿ الدروس التعميمية زيادة ساعات البث المباشر و  -ٖ

: اسيـ اطالؽ المنصات التعميمة كمنصة الطالب  : اطالق المنصات التعميميةٔ
االكترونية )نيوتف( ومنصة الطالب التعميمية بالتعاوف مع وزارة االتصاالت في زيادة 
حجـ التسجيؿ لمدروس التعميمية لتكوف مرجعا متكامال يعيف الطالب في المذاكرة عبر 

التواصؿ بشكؿ متكامؿ المناىج وىو ما يتطمب تسجيؿ كافة الدروس التعميمية وسائؿ 
لمختمؼ المناىج الدراسية ولجميع المراحؿ الدراسية مف الصؼ االوؿ االبتدائي وصوال 

 الى السادس االعدادي بفروعة العممي واالدبي 
لتاـ العضاء : اسيـ اطالؽ االمر الوزاري بالتفرغ ا : التفرغ التام لمجان العممية2

( ٕ)مرفؽ رقـ  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ٘( بتاريخ ٕٛٓٔ/ٜ/ٔالمجاف العممية العاممة ذي العدد )
في منح ادارة التمفزيوف وقنواتو الحرية الكافية في تنظيـ جداوؿ التسجيؿ والبث وفؽ 
الخطة السنوية الطارئة تزامنا مع جائحة كورونا اليصاؿ الدروس التعميمية الى الطمبة 

 ف بعد وىـ يجسموف في منازليـ وىو ما ترتب عميو العنصر التالي والتالميذ ع
: بعد حصوؿ اعضاء  زيادة ساعات البث المباشر والتسجيل لمدروس التعميمية: ٖ

المجاف العممية عمى تفرغيـ التاـ وىو ما ترتب عميو طرح خطة البث المباشر لمدروس 
وفؽ جدوؿ دراسي يومي مف الساعة التعميمية اذ تـ زيادة ساعات البث المباشر ولتكوف 

، التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء )ينظر جدوؿ البث اليومي لمدروس المباشرة 
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دروس ومدة الدرس ساعة تمفزيونية  الى جانب تسجيؿ  ٙوبمعدؿ ( ٖ)المرفؽ رقـ 
 ٙٔالدروس التعميمية وايضا مف الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء وبمعدؿ 

يوميا اذ يتـ البث المباشر في استوديو البث المباشر والتسجيؿ في استوديو درس 
التحدي وىو ما انعكس الحقا في اطالؽ مديرية التمفزيوف التربوي حممة التمفزيوف 

 التربوي مدرستي .
: اسيمت المعطيات السابقة في  خطة انتاج الدروس التعميمية بعد جائحة كورونا

وية التي تقدميا مديرية التمفزيوف التربوي سنويا والتي شيدت تعديؿ خطة االنتاج السن
تطورا ممموسا في زيادة معدؿ االنتاج بما يتناسب مع الحاجة االساسية لمدروس 
التعميمية ولكافة المراحؿ الدراسية وبساعات عمؿ تبداؿ مف الساعة التاسعة صباحا 

 ٖٙٚمعدؿ النتاج الشيري درس يوميا ليكونة  ٙٔحتى الرابعة مساء وبمعدؿ انتاج 
لموصوؿ الى انجاز تسجيؿ ( ٗ)مرفؽ رقـ درس سنويا  ٕٔ٘ٗدرس وىو مايصؿ الى 

كافة الدروس لممراحؿ الدراسية مف االوؿ االبتدائي وحتى السادس االعدادي ليتمكف 
الطالب والتمميذ مف العودة الى اي موضوع منيجي ومتابعتو سواء عبر شاشة التمفزيوف 

فضائية العراؽ التربوية او عبر قنوات الفضائية عبر شبكة االنترنيت في  التربوي في
 ( YOU TYOBتطبيؽ )

: تعد حممة التمفزيوف التربوي مدرستي ثمرة الجيد حممة التمفزيون التربوي مدرستي
والتواصؿ مع الطمبة في تقديـ دروس تعميمية مباشرة عمى اليواء ولجميع المراحؿ 

وؿ االبتدائي وحتى السادس االعدادي ومف الساعة التاسعة الدراسية مف الصؼ اال
صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء حيث يتـ تقسيـ جدوؿ الدروس مف الساعة التاسعة 
صباحا وحتى الثانية ضيرا لممرحمة الثانوية ومف الساعة الثانية ظيرا حتى الرابعة 

والى جانب  ( ٘مرفؽ رقـ ) مساءا لممرحمة االبتدائية ولمختمؼ المراحؿ الدراسية
التواصؿ مع الطمبة والتالميذ عبر الياتؼ تـ تحقيؽ الدروس المباشرة عبر التواصؿ 
بتقنية الزوـ حيث يصبح الدرس حمقة كاممة بيف االستاذ والطالب او التمميذ بشكؿ 
مباشر وبيف بقية الطمبة الذيف يتصموف تمفونيا الى جانب ارساؿ روابط الدروس 
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لمبثوثة عمى اليواء عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي الى كافة المديريات المسجمة وا
العامة لمتربية في بغداد والمحافظات ومنيا الى ادارات المدارس والمعمميف والمدرسيف 
ومنيـ الى الطمبة لمتابعتيا واالعتماد عمييا كمرجعية تعميمية واحدة تحقؽ تكافئ 

بشكؿ وافي مف مصدرىا عمى اف تقـو الييئات  الفرص في الحصوؿ عمى المادة العممية
 التعميمية في شرح وتوضيح ما يحتاجو الطالب عبر وسائؿ تواصميـ ....  

 الفصل الثالث
 االستنتاجات 

شكمت الخطوات التي اتخذتيا ادارة التمفزيوف التربوي حجر االساس لمعالجة  -ٔ
سة لمختمؼ كؿ المشاكؿ الناجمة عف انقطاع الطمبة والتالميذ عف الدرا

مرورا بجائحة كورنا وما  ٕٕٓٓ- ٜٕٔٓاالسباب منذ مطمع العاـ الدراسي 
ومنيا  ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓترتب عميا مف متعمقات استمرت النياية العاـ الدراسي 

حممة خميؾ بالبيت ودروسؾ عمينا وحممة التمفزيوف التربوي مدرستي الى جانب 
 اطالؽ المنصات التعميمية 

الدروس التعميمية الطارئة التي انتيجيا التمفزيوف التربوي مثمت خطة انتاج  -ٕ
الحقيقي لالنتاج الجديد وما ترتب عمييا مف زيادة في االنتاج التمفزيوني  المعبر

 شيريا ومف ثـ سنويا 
دعـ المؤسسات الدولية الدارة التمفزيوف التربوي في انشاء ستوديو جديد  -ٖ

و البث وافتتاح القناة الثانية ومنح )استوديو التحدي ( واعادة تاىيؿ استودي
 الحوافز التشجيعية لمموظفيف لو الدور الرئيسي في زيادة االنتاج 

منح وزارة التربية المجاف العممية العاممة مع التمفزيوف التربوي التفرغ التاـ لمعاـ  -ٗ
الدراسي فرصة تواجد المجاف العممية بحرية داخؿ مديرية التمفزيوف التربوي وىو 

 نح االدراة حرية تحديد جداوؿ البث المباشر والتسجيؿ اليومي ما م
زيادة ساعات البث اليومي مف الدروس المباشرة منح التمفزيوف التربوي الزيادة  -٘

 العالية في انتاج الدرس المباشرة عمى اليواء 
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اطالؽ حممة التمفزيوف التربوي مدرستي لمواكبة الدروس التعميمية وبشكؿ  -ٙ
اء ساىـ في سد الفجوة لمطالب بسبب انقطاعو عف الدراسة مباشر عمى اليو 

 حة.بسبب الجا
 المصادر 

 (ٗ) ينظر نص النظاـ الداخمي لمتمفزيوف التربوي المعدؿ ص*
وليد فتح اهلل مصطفى بركات . االتجاىات الحديثة في االستخدامات التعميمية   -ٔ

، سبتمبر  ٕٔاالعالـ ، العدد  لمتمفزيوف ، القاىرة : المجمة المصرية ابحوث
ٕٓٓٔ  

ٕ- https://ar.wikipedia.org  
ٖ- https://www.unicef.org/ 
ٗ- https://www.mayoclinic.org 
٘- i.orgwww.albankaldawl 
داود ماىر محمد . التعميـ المستمر ،الموصؿ :قسـ العمـو التربوية والنفسية  -ٙ

  ٜٛٛٔ،كمية التربية ، جامعة الموصؿ 
ابراىيـ ياسيف الخطيب، محمد عبداهلل عودة ، احمد منصر الزياتي اثر وسائؿ  -ٚ

 االعالـ عمى الطفؿ عماف دار الثقافة لمنشر والتوزيع 
التمفزيوف التربوي في العراؽ بغداد :حوليات مظفر مندوب .مؤشرات حوؿ  -ٛ

االعالـ ، ممحؽ جريدة االعالـ ، كمية االداب ،جامعة بغداد العدد الثاني 
،ٜٕٔٛ  

ليمى احمد . فضائية العراؽ التربوية تعد برامج تعميمية تقرير منشور بتاريخ  -ٜ
ٕ-ٜ-ٕٜٓٓ 

 الخطة السنوية مع التقرير الشيري لشعبة التخطيط في مديرية التمفزيوف التربوي  -ٓٔ
 خالد خبريش  وسائؿ االتصاؿ الجماىيري بحث منشور شبكة النبا المعموماتية  -ٔٔ

https://www.unicef.org/
https://www.mayoclinic.org/
https://www.mayoclinic.org/
http://www.albankaldawli.org/
http://www.albankaldawli.org/
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عبد الكاظـ محمد اسويد دور فضائية العراؽ التربوية في تمبية احتياجات  -ٕٔ
  ٕٕٔٓموز العممية التعميمية رسالة ماجستير غير منشورة ت

في وحدة االرشيؼ في ٙٔمقابمة مع السيد محمد جاسـ مسؤوؿ وحدة االرشيؼ  -ٖٔ
 ٕٕٔٓ/ٚمديرية التمفزيوف التربوي بغداد /

مقابمة مع السيد زياد عمي حسيف  مسؤوؿ شعبة اعداد وانتاج البرامج في مكتبو  -ٗٔ
  ٕٕٔٓ/ٙ/ٗٔفي مديرية التمفزيوف التربوي بغداد  

تمفزيوف التربوي بتاريخ في مكتبو في مديرية التمفزيوف مقابمة مع السيد مدير ال -٘ٔ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٕالتربوي 
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 ٔمرفؽ 
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  ٕالمرفؽ رقـ 
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 ٖمرفؽ 
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 أ ٗمرفؽ 
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 ب ٗمرفؽ

 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

 1034 

 ٘مرفؽ 

 


