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التعليم االلكتروني في جامعة نينوى

التحديات والعالج

مزاحم قاسم الخياط.د.أ

رئيس جامعة نينوى
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المقدمة

، بذالرمم 2014لم تنجح جامعة نينوى بتطبيق التعليم االلكتروني بشكل كامل منذ  تاسيسذ ا مذام •

ملذذم موقع ذذا الرسذذمي اال انذذَ لذذم يحذذاس باستمذذام واسذذ  بسذذب  MOODLEمذذا انشذذائ ا لمن ذذة 

.FTF Learningاالمتماد التام ملم
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المقدمة

وضع كان من المحتم, و مباغتةسريعة بعد جائحة كورونا كانت صدمة التوقف :  دمة التوقف •

.الحلول و العالجات أيضا بصورة سريعة لتدارك الوقت
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(الحرص)× ( القلق: )األول التحدي 

..الحياة مليئة بالحجارة

..اجمعهابل .. بهافال تتعثر 

..بهوابن بها سلما تصعد 

نحو النجاح  واآلفاق
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(اذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع)تذكر  
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رجل يج ر بَ واخر يف مَ: البد للحق ما اثنيا

عن المرء التسأل وسل عن قرينه

فكل قرين بالمقارن يقتدي

وصاحب اولي التقوى تنل من تقاهم

وال تصحب االردى فتردى مع الردي
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؟(تشاؤم)أم ( تفاؤل:)التحدي الثالث

لتكا خطاك في درو  الخير ملم رمل ندي اليسم  ل ا وق  ولكا ل ا آثار بينة

مطر يبقم أينما  سبت... كا كحامل المسك

الطريقتنير لغيرك ... كالم باحكا 
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؟(تشاؤم)أم ( تفاؤل:)الثالثالتحدي 

اممل بثقة

دع هللا عز 

وجل هو 

يدافع ألذي 

عنك

اممل ب فاء

ستجد 

ضميرك 

في راحة

اممل بإحساا

ستجد المئات

واأللوف 

يناصرونك

اممل بإتقاا

اعمللل بكللل 

طاقتلللللللللللللك 

وإمكانيتللللك

واجعلللللللللللل 

اإلخللللال  

شللللللللللعارك 

الدائم
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ع
وبالوض 

 
ب هالمرغ

ع
اليالحالوض 

فرص التحسينو مشاكل = جودة

؟(مشكلة وتحسيا)أم ( نجاح ورسو )الجودة :التحدي الراب  

"و لكنَ نار ينبغي إيقادسا.. العقل ليس وماء يج  ملؤه "



؟(تعليمات ومشوائيةبدوا )ام ( تعليمات وتنايم:)الخامسالتحدي 10

/ العلمي االلتزام بتطبيق تعليمات ومعايير وزارة التعليم العالي والبحث•

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ودائرة البحث والتطوير

ومشتت العزمات ينفق ممره     حيراا الافر وال إحقاق 

حاتكالسعادة أا تحافا ملم توازنك في العمل وتطبيق التعليمات لتحقق طمو



؟(خطوات)ام ( خطوة:)السادسالتحدي 11

انمو ج التعليم 

االلكتروني المتب 

االا في العراق 

في ال اروف 
جائحة الكورونا

َالتسلك طريقا التعرف ن ايت
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؟(نبقم كما نحا)أم ( تغيير: )التحدي الساب 

إلى من

FTF 
Learning

E- Learning

"التعليم االلكتروني جواز السفر إلم المستقبل"

سيةالضروري احداث تغيير استراتيجي في طريقة اي ال المادة الدراما 
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؟(FTF Learning)أم ( e-Learning:)التحدي الثاما

.للدماغالمضادوليسالدماغالمالمستندالتعلم•
.والمجتم العملاربا لمتطلباتمحتوى وبرنامج•

.اتوالبرمجيوالمشاري االنشطةمعتمداال اتيالتعليم•

.والمشاكلوالمواقفالم اراتملمتؤكدبرامج•

Blended)المدمجالتعلم• Learning).
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؟(ادارة وقيادةبدوا )أم ( تعلم وقيادةناام ادارة :)التاس التحدي 

االدارة الالمعة تماثل دورة دموية نشطة ، في ا يتدفق الدم ما " 

"طاتالتجلالقل  ، ليسري بانتاام مبر الشراييا ، دوا اا تعوقَ 

أن يئىىن ... علىىا الئا ىىد ال  ىى  
علىىي  فىىرا التحسىىين لتجويىىد الت

!العالي وتحئيق االمتياز
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؟(بدوا موارد)ام ( موارد:)التحدي العاشر

.مستخدم2500بواق للجامعةMOODLEمن ةتفعيل1.

للجامعةرخ ة150000بواق G-Suiteمن ةتفعيل2.

,classroomوخ و اGoogleخدماتماواالستفادة drive,
meetوميرسا.

Microsoftتفعيل3. Office رخ ة1000000بواق 365

,wordمثلالبرامجماواالستفادة excel, PowerPoint,
teamوميرسا.

videoالبرمجياتاستخدام4. conferenceمثلzoom
meeting, webex meet , free conference
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؟(بدوا موارد)ام ( موارد:)التحدي العاشر

(قبل الرمي يراش السهم)قيل 
التركيز 
على 
الزبون

المشاركة 
الكاملة

التركيز 
على 
الحقائق

التحسين
المستمر
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؟(يامعلما تقليديا والكترون)أم ( معلم تقليديا:)مشرالحادي التحدي 

"المعرفة فا و لكا التعليم فا آخر قائم ب اتَ" 

:ت حيح ايج مغلوطات

.الكترونيامعلمايكواباحترافالكومبيوترم التعامليستطي ماكلليس-1

.الشباكماالمعلميرميالبا مايدخلمندماااللكترونيالتعليم-2

:الكترونيامعلمايكوااانحوللمعلمجديدةادوار

.Xالتلقيا-1
.ماليةكفاءة ومبدعشخصف وو عوبةاسميةاكثرالمعلمدورا بح-2

.َوالموجوالناقدالبحثيالمشروعمديروالقائدم اممامزيجاالمعلمم نةا بحت-3



مرحلة التثقيف االلكتروني

18



..ياالكترونادوار جديدة للمعلم نحو ان يكون معلما 

تكنلوجي

باحث

م مم

مبسطمدير

مقدر

مقوم
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؟(محاضرات فيديوية)أم (  power pointوpdfملفات :)مشرالثاني التحدي 

"نوع ما التعليم يكوا فيَ المعلم والتلمي  مجتمعيا في شخص واحد: اإلبداع" 

كبر تمنح الطالا  فرص أالفيديويةالمحاضرات * 

.الِعلمفي تح يل 
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؟(ضغط في الوقت)أم ( مرونة في الوقت:)مشرالثالث التحدي 

"السر في التعليم الناجح سو احترام الطال "

وبأيوقتبأيالدراسيةالمادةمراجعةالطال بإمكاا

ميراوالمتزاماالتعليماستخدامفباالمكااطريقة

بين ماالدمجوالمتزاما
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؟(بدوا متابعة)أم ( واجبات بيتية:)مشرالراب  التحدي 

"في فا التعليم سناك فا التحفيز"

ويسذذذذامد المتعلمذذذذيا ملذذذذم االحتفذذذذاابيتذذذذيعذذذذزز الواجذذذذ  الي

 م ذم بالمعلومات التذي يذتم تدريسذ ا فذي الف ذل وكذ لك زيذادة ف

.مادة الدراسيةالعام لل

مسذتقل البتطوير مذادات الدراسذة والذتعلم بيتيالواج  اليقوم 

.كما يشج  المتعلميا ملم الح ول ملم الموارد
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؟(بدوا امتحاا)أم ( امتحاا:)مشرالخامس التحدي 

قدنا إا كاا الغرض ما التعليم سو تسجيل درجات جيدة في اإلمتحانات فقد ف"

"الب ر ما السب  الحقيقي للتعليم 

:MCQق يرة واسئلة امتحانات 

 ذذل ممليذذة الذذتعلم واالمتحانذذات ممليتنذذا متالزمتذذاا اليمكذذا الفاا 

علاذذم معلومذات قيامذذة حذول مذذدى تسذذتا عطذذي االمتحانذات لالبين مذا ، ت

، لكبعد ستا الطال  ويمكا أا يؤثر ملم ما سيغطيَ اال
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؟(بدوا تقويم)ام ( تقويم:)مشرالسادس التحدي 

"التعليم ليس ملئ دلو ولكنَ إيقاد شعلة "

:االلكترونيوادوات التقويم اسالي  

:  e-portfoliosاالنجاز ملفات -1
ومشاري  وتماريا تختلفلتجمي  اممال الطال  ما محاضرات سجل 

.طال  الخر حس  فلسفتَ في تنايم الملفمكونات الملف ما 

تقيس قدرة المتعلم ملم استدماء وف م:(Quiz)االمتحانات الق يرة -2

.المعارف
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؟(بدوا تقويم)ام ( تقويم:)مشرالسادس التحدي 

:االداءتقويم-3
.محددةتعليميةم مةانجازاومحددةم اراتاداءملمالمتعلمقدرةقياس

:المقابالت-4
.مرئيةاومسمومةاومكتوبةن وصبشكلالكترونيةمقابالتاجراء

:المشاركةمراتمدد-5

.الفعالياتبمختلفومشاركاتَالطال نشاط

:الزمالءتقييم-6

.زمالئَتقييمبكيفيةالطال تعليم

:ال اتيالتقييم-7

.الطلبةقبلمااالستا تقييم
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أدوات التقويم لمخرجات التعليم اإللكتروني

اإلختبارات 

اإلل ترونية

المئابالت

والمناقشات

اإلل ترونية

الواجبات

التئاريراإلست تاءات

المتابعة 

اإلل ترونية 

للطلبة
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؟(بدوا اح ائيات)ام ( اح ائيات:)مشرالساب  التحدي 

1951: مدد طلبة الدراسات االولية 

35: مدد طلبة الدراسات العليا

%88:نسبة مشاركة الطلبة في التعليم االلكتروني لش ر ايار 

179: مدد ال فوف االلكترونية
1746: مدد المحاضرات االلكترونية
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؟(بدوا معوقات)ام ( معوقات:)مشرالثاما التحدي 

"إ ا كنت تعتقد أا التعليم باسا الثما، فلتجرا  الج ل " 

.االنترنتضعف شبكة -1

.االنترنيتانقطاع -2

.المناطقمدم توفر االنترنت في بعض -3

.ماديةمشاكل -4

.الحالة النفسية للطال -5
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التحدي االكبر؟ (مختبرات وم اراتبدوا )ام ( مختبرات وم ارات:)التاس  مشرالتحدي 

:الزالت جامعتنا تالقي تحديات في

hands on patients and equipment 
:وم  س ا نركز ملم الم ارات ما خالل

.وسريريةتجار  مملية فيديوات تفاملية ملم شكل •

.المختبراتلمحاكاة Simulationال برامج •

•Picture Tests
e-PBLاسئلة م ارات ومشاكل •

.باقي المختبرات مند مودة الدوام الرسمياكمال •

"أشركني وسوف أف م… أرني ولعلي أت كر … قل لي وسوف أنسم " 



التو يات

Blendedناامتطبيق-1 Learning.

.والطال لالستا االلكترونيالتدري ملمالتركيز-2

.االلكترونيالتعليممملتنامتشريعاتا دار-3

.الطال م اكاديميتوا للجنةتشكيل-4



ونحن نقول

أن رائد الجودة في العالم 
بأسره هو رسولنا محمد 
صلى هللا عليه وسلم



ميحرلا نمحرلا هللا مسب32

ًما فَاتَّبِعُوهُ َوالَ َوأَنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْستَِقي)
َق بُِكْم َعْن َسبِيِلِه َذِلُكْم  َّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ تَت

اُكْم  َّ بِهِ َوصَّ ( قُونَ لَعَلَُّكْم تَت

م ي 
صدق  الله العظ 

(153)سورة األنعام آية 


