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مقدمة
 – خلفية عامة :1-1 

بعد دخول التكنولوجيا وسيطرتها على جميع مجالت حياتنا, برزت الحاجة الى استغللها لتكون سلحا 
من اسلحة العلم. فقد خطى التعليم اللكتروني خطوات واسعة نحو التطبيق على ارض الواقع, فها 

نحن نسمع من هنا وهناك الحاديث التي تدور حول التعليم اللكتروني والتوجه نحو تطبيقه في 
وطننا العربي, واستغلله للتقدم بالمسيرة العلمية ودفعها تحو التميز والبداع, ومع ذلك ل 

نستطيع ان نخفي القلق الذي يدور حول هذه المغامرة التي تخوضها بعض المؤسسات. فالتعليم 
اللكتروني امر فيه من السيئات كما فيه من الحسنات, ولذلك ل بد من دراسة كليهما والتاكد من 

قدرتنا على تطبيقها في بلدنا ام ل.... وهذا ما بدأنا عليه في هذا البحث حيث اننا نعيش في 
مجتمع التصالت وتكنولوجيا المعلومات المر الذي يحفزنا لللتحاق بتلك الثورة المعلوماتية .

فقداخترنا التعليم اللكتروني كمادة للبحث وفيما يلي ذكر للخطة التي عمل الفريق على وضعها للسير 
في البحث .



  

أهمية الموضوع 

وقد قررنا القيام بهذا البحث لتوعية المجتمع المحلي بشكل عام وقطاع الطلبة بشكل خاص بمدى معرفة 
واهمية التعليم اللكتروني , حيث اننا نعيش في مجتمع التصالت وتكنولوجيا المعلومات المر الذي 
يحفزنا لللتحاق بتلك الثورة المعلوماتية والتي نعاني من نقص فيها في مجتمعاتنا العربية بشكل عام 

ومجتمعنا الفلسطيني بشكل خاص من نقص في مجال استخدامها بل بدائيين في استخدامها حيث لحظنا 
ان قلة قليلة من الطلبة ممن يعرفون عن التعليم اللكتروني وما هو وما اهميته لذلك اخترنا هذا الموضوع 

ليكون عنوانا لدراستنا هذه . وذلك لما  له من اهمية حيث :-
يعتبر التعليم اللكتروني من الساليب الحديثة في مجال التعليم و التدريب.

كثير من الدول و المؤسسات الحكومية و الخاصة أولت اهتمام كبير بهذه التقنية لجدواها القتصادية 
ولفاعليتها و كفاءتها في توفير المواد التعليمية و التدريبية لمنسوبي هذه المؤسسات في الوقت المناسب 

و المكان المناسب.
شركات كبيرة استخدمت هذه التقنية و وفرت مبالغ مالية كبيرة من تكاليف التعليم و التدريب كان من 

ابرزها في السعودية أرامكو السعودية و آي بي أم و سيسكو.



  

الدراسات السابقة 

ولقد كتب الكثيرون من العلماء والخبراء في مجال التعليم اللكتروني عن تعريف واهمية التعليم اللكتروني 
ومراحل استخدامه كان من ابرزها :-

مشروع المدرسة اللكترونية لـ (عبد العزيز بن عبدال السلطان   و عبدالقادر بن عبدال الفنتوخ)

العوائق المادية في التعليم اللكتروني لـ أ. حمد محمد المهنا  / حيث بين الباحث في دراسته تكاليف تنفيذ 
مشاريع التعليم اللكتروني وانها مسألة نسبية ليس ال وكما بين العوامل المؤثرة على مسألة ارتففاع 

 تكاليف مثل هذه المشاريع واسبابها.



  

أهداف الدراسة
 

ومن المهم ان نبين اننا قمنا بهذه الدراسة حول التعليم اللكتروني لعدة اهداف كان من ابرزها :-

توعية المجتمع المحلي وقطاع الطلبة بشكل خاص حول موضوع التعليم اللكتورني ومفهومه.

توعية الطلبة باهمية ودور التعليم اللكتروني المميز في استمرار العملية التعليمية .

بيان دور اولياء المور في مجال التعليم اللكتروني.

تعريف الطلبة بالبيئة المستقبلية للتعليم اللكتروني .



  

منهجية البحث

حيث سنقوم بدراستنا هذه على منهجية مبينة ضمن عدة اعمال من ابرزها :-

الطلع على الكتب المتعلقة بمجال التعليم اللكتروني .

زيارة المواقع اللكترونية للحصول على المعلومات والدراسات السابقة واخر ما توصل اليه العالم في مجال 
التعليم اللكتروني.

الذهاب الى مركز فوزي كعوش (وحدة التعليم اللكتروني بالجامعة ) ومحاولة مقابلة الـ أ. جميل طميزي في 
محاولة للستفادة من خبرتهم في هذا المجال بالضافة الى موظفي الوحدة.

اجراء مقابلت مع بعض طلبة الدائرة واخذ ارائهم في مجال التعليم اللكتروني والجابة على استفساراتهم 
قدر المستطاع .
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النتائج المتوقعة 

ومن المهم ان نبين اننا نتوقع ان من اهم النتائج التي سنحصل عليها بعد الدارسة تكمن فيما يلي :-

_ زيادة توعية المجتمع المحلي وقطاع الطلبة بشكل خاص حول موضوع التعليم اللكتورني ومفهومه.

_ محاولة توعية الطلبة باهمية ودور التعليم اللكتروني المميز في استمرار العملية التعليمية .

_ بيان دور اولياء المور في مجال التعليم اللكتروني.

_ تعريف الطلبة بالبيئة المستقبلية للتعليم اللكتروني .



  

قائمة المصادر والمراجع
أول : الكتب 

 ،(القاهرة ، الهيئة المصرية العامة التعليم عن بعد والدراسة على النترنتبسيوني عبد الحميد ،
.2001 )،1للكتاب، طـ 

.2002) ، 1 ،(الرياض ، جامعة الملك سعود ، طـ التعليم اللكترونيموسى عبد العزير ، 

ثانيًا:  المجلت العلمية 
 ، 2001 5عبد ال محمد ، "التعليم اللكتروني " ، مجلة انترنت العالم العربي ، المارات ، ع ،

.64ص 

ثالثًا : المقالت و النشرات 
العور منصور ،" دبي تقود التعليم اللكتروني في المنطقة ومبادرات عربية ناجحة" ، جريدة 

   .www.albayan.aeالبيان ، دبي ،  
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