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 الجودة فى ظل التعمم الهجين

 "نظام الدمج بين التعميم وجها لوجه والتعميم اإللكتروني  "

 أ.م.د / عصام محمد محفوظ حسين

أستاذ الرسم والتصوير المساعد بقسم التربية الفنية كميو التربية النوعية 
 جامعة الفيوم .

 مراجع خارجي بالييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد .

التعميم الدعامة األساسية في تقدم الشعوب واألمم، لذلك تسعى األمم يمثل 
لتطوير تعميميا ، وبالنظر إلى التعميم بشكل عام نجد أنو يعتمد في الكثير 
من مراحمو عمى التعميم التقميدي والذي يقع العبء األكبر فيو عمى األستاذ 

ميم بإيجاد طرق الجامعى ، لذا تسعى الكثير من المؤسسات إلى تطوير التع
يجابيًا ، وأن يكون  جديدة لمتعميم تيدف إلى أن يكون المتعمم فيو نشطًا وا 

 األستاذ الجامعى موجيًا ومرشدًا. 

إن التعميم "اليجين" )نظام الدمج بين التعميم وجيا لوجو والتعميم 
، حيث سيتم ىذا العام تطبيق روني(، أصبح حقيقة وواقعا فى مصراإللكت

 م عن بعد والتعميم المباشر، مع تضافر النظامين أو األسموبيننظام التعمي
، فالمؤسسة التعميمية ستتقدم أيضا معا لصالح التعميم والمتعمم معا

باإلجراءات التي اتبعتيا المؤسسة لمكافحة انتشار العدوى، وضمان سالمة 
الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والعاممين ، وحول إمكانية أن يكون التعمم 

ن بعد بديال لمتعميم المباشر يوما ما فبكل وضوح ومن واقع أقوى أنظمة ع
التعميم في أوروبا وأمريكا واليابان ودول كثيرة سيظل التعميم اإللكتروني 

 بمثابة مكمل لمتعميم األساسي، وليس بديال لو .
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ييدف نظام " التعميم اليجين " إلى تقميل الكثافة الطالبية، وتحقيق 
لعظمى من خبرة أعضاء ىيئة التدريس والبنية التحتية االستفادة ا

لمجامعات، وذلك تطبيًقا ألساليب األداء وضمان الجودة المحمية والعالمية، 
باإلضافة إلى تحقيق االستفادة العظمى من اإلمكانات التكنولوجية خارج 
الفصل الدراسي، عمى أن تتولى كل جامعة وضع اآلليات والضوابط 

 ذ ىذا النظام وفًقا لطبيعة الكميات والبرامج المختمفة .الالزمة لتنفي

محاور، وىي )التعمم  3كما تتضمن خطة تطبيق نظام " التعميم اليجين " 
الخدمات(، حيث سيتم تقسيم الطمبة في مرحمة  –األنشطة  -التقييم  –

"التعميم" إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ كافة اإلجراءات 
طيير المدرجات وقاعات التدريس يوميًا، وتعقيم وتطيير االحترازية وت

المعامل قبل كل معمل أو حصص عممية، إلى جانب التشديد عمى ارتداء 
الكمامات الواقية لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس والعاممين، كما سيتم 
استخدام وسائل التعمم عن بعد المختمفة من خالل منصة التعميم 

اج المقررات اإللكترونية بكل جامعة أو استخدام اإللكتروني، وكذلك إنت
المقررات اإللكترونية المتاحة عمى نظام إدارة التعمم بالمركز القومي لمتعميم 
اإللكتروني بالمجمس األعمى لمجامعات مجانًا، والذي يحتوي عمى أكثر من 

مقرر إلكتروني، فضاًل عن تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى  777
عداد المحاضرات مع تسجيل صوتي استخدام المنص ات اإللكترونية، وا 

لشرح المحاضرات استعدادًا لرفعو لمطالب عمى المنصة اإللكترونية إلدارة 
 المحتوى التعميمي .

وببساطة شديدة يمكن تعريف التعميم المدمج عمى أنو طريقة لمتعميم تيدف 
ذلك من إلى مساعدة المتعمم عمى تحقيق مخرجات التعمم المستيدفة، و 
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خالل الدمج بين أشكال التعميم التقميدية وبين التعميم اإللكتروني بأنماطو 
 داخل قاعات الدراسة وخارجيا.

 مميزات التعمم المدمج:

 ( خفض نفقات التعمم بشكل ىائل بالمقارنة بالتعمم االلكتروني وحده.1)

 ( توفير االتصال وجيا لوجو ؛ مما يزيد من التفاعل بين الطالب و2)
 أعضاء ىيئة التدريس ، والطالب وبعضيم البعض ، والطالب والمحتوى.

( تعزيز الجوانب اإلنسانية والعالقات االجتماعية بين المتعممين فيما 3)
 بينيم وبين أعضاء ىيئة التدريس أيضا .

( المرونة الكافية لمقابمة كافة االحتياجات الفردية وأنماط التعمم لدى 4) 
 مستوياتيم وأعمارىم وأوقاتيم. المتعممين باختالف

 ( االستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ واالستخدام.5)

( إثراء المعرفة اإلنسانية ورفع جودة العممية التعميمية ومن ثم جودة 6)
 المنتج التعميمي وكفاءة أعضاء ىيئة التدريس.

واإلفادة من كل ما  ( التواصل الحضاري بين مختمف الثقافات لالستفادة7)
 ىو جديد في العموم.

( كثير من الموضوعات العممية يصعب لمغاية تدريسيا الكترونيا 8)
بالكامل وبصفة خاصة مثل الميارات العالية واستخدام التعمم الخميط يمثل 

 احد الحمول المقترحة لحل مثل تمك المشكالت.

كز حول الطالب، و ( االنتقال من التعمم الجماعي إلى التعمم المتمر 9)
 الذي يصبح فيو الطالب نشيطون وتفاعميون .
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( يعمل عمى تكامل نظم التقويم التكويني والنيائي لمطالب و أعضاء 17)
 ىيئة التدريس.

( يثري خبرة المتعمم ونتائج التعمم ،و يحسن من فرص التعمم الرسمية 11)
 وغير الرسمية .

ستوى البرنامج ، وتدعيم ( يوفر المرونة من حيث التنفيذ عمى م12)
التوجيات اإلستراتيجية المؤسسية الحالية في التعمم والتعميم ، بما في ذلك 

 فرص تعزيز التخصصات ، وتدويل المناىج الدراسية .

 ( يجعل من االستخدام األمثل لمموارد المادية واالفتراضية.13)

 متطمبات التعمم المدمج:

 متطمبات تقنية : -1

 Dataويد القاعات بجياز حاسب إلى وجياز عرض يحتاج إلى تز  -
Show .متصل باإلنترنت 

 توفير مقرر الكتروني لكل مادة. -

 Learning Management Systemتوفير نظام إلدارة التعميم ) -
(LMS . 

 Learning Content Managementتوفير نظام إدارة المحتويات  -
System  LCMS. 

 .E-Evaluateتروني توفير برامج التقييم االلك -

 تحديد مواقع يمكن االتصال بيا. -
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 توفير مواقع التحاور االلكتروني لمتحاور مع الخبراء في المجال. -

 متطمبات بشرية : -2

والمتطمبات البشرية تمثل قطبي العممية التعميمية وىما الطالب واألستاذ 
و دور ال الجامعى ولكل منيم طبيعة خاصة في ظل التعمم المدمج والكل ل

 يقل أىمية عن األخر إلنجاح ىذا النوع من التعميم

 األستاذ الجامعى :

لديو القدرة عمى التدريس التقميدي ثم تطبيق ما قام بتدريسو عن طريق  -
 الحاسب .

لديو القدرة عمى البحث عن ما ىو جديد عمى االنترنت والرغبة في  -
 تطوير مقرره وتجديد معمومتو بصفو مستمرة.

يو القدرة عمى التعامل مع برامج تصميم المقررات سواء الجاىز منيا لد -
 أو التي تتطمب ميارة خاصة.

لديو القدرة عمى تصميم االختبارات بنفسو حتى يحول االختبارات  -
 التقميدية إلى إلكترونيو.

 التعامل مع البريد االلكتروني وتبادل الرسائل بينو وبين طالبو. -

لديو الرغبة في االنتقال من مرحمة التعميم التقميدي إلى مرحمة التعميم  -
 االلكتروني.

يحول كل ما يقوم بشرحو من صورتو الجامدة إلى واقع حي يثير انتباه  -
والفائقة Multimediaالطالب عن طريق الوسائط المتعددة 

Hypermedia .من خالل االنترنت 
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دخول التعميم االلكتروني والتحول الكامل البد من أن يرسخ في ذىنو أن  -
إلى المحاضرات االفتراضية والمقررات االلكترونية و اإلدارة االلكترونية 
أمر حتمي حتى يتم تحفيزه عمى العمل والتدريب الجيد خالل فترة التعميم 

 المدمج واالستفادة منيا.

 ت .لدية القدرة عمى خمق روح المشاركة والتفاعمية داخل القاعا -

 استيعاب اليدف من التعميم . -

 الطالب:

يحتاج الطالب في ظل التعميم المدمج أن يفيم انوٌ مشارك في العممية 
التعميمية ويجب أن يشعر أن دورة ىام لكي يتفاعل مع المعمم في الوصول 

 إلى اليدف :

 البد أن يشعر الطالب أنو مشارك وليس متمقي. -

 بر الشبكة.يجب ان يتدرب عمى المحادثة ع -

 لديو القدرة عمى التعامل مع البريد اإللكتروني. -

% من مؤسسات التعميم العالي قررت أن يكون التعميم اليجين ىو 65أن 
نظام التعميم خالل الفترة القادمة، وىناك توصية أن يكون نظام التعميم 

 األساسي ىو التعميم اليجين بغض النظر عن جائحة كورونا.

جين جعل التعميم مدتو أطول، فيبدأ اليوم الدراسي في الثامنة أن التعميم الي
صباًحا وينتيي السادسة مساًء، مما يجعل ىناك فرصة لتقميل الكثافة 

 العددية لمطالب قدر اإلمكان داخل الفصول.
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أن ثاني أقسام خطة الوزارة، ىي نسبة التواجد مقارنة بنسبة التعمم من 
الحالية سيكون جزء منيا خالل التواجد خالل المنصات، حيث إن القاعدة 

وجزء منو خالل التعميم  في الموعد المحدد بكل محاضرة طبقًا لمجدول 
 الدراسي لممقرر.

أن التعميم عن بعد إذا كان قد أصبح ضرورة، وسيزيد االعتماد عميو في 
المستقبل إال أن المعمم والمؤسسة التعميمية أيا كانت مدرسة أو جامعة، 

ما أىمية قصوى في حياة الطالب، ألن المؤسسة التعميمية  تمثل سيبقى لي
التفاعل المباشر بين الطرفين داخل بيئة عممية تنافسية، وبيئة اجتماعية 
تنشأ وتتشكل داخميا الخبرات والصداقات والعالقات اإلنسانية التي تظل 

 ممتدة طوال حياتنا.

لنوعية لمنظومة التعميم ان نظام التعميم المدمج أو اليجين من الناحية ا
ككل في مصر، فإن ىناك ارتباطا كبيرأ  بين أمور كمية وأمور كيفية أو 
نوعيو، فمثال الكثافة الطالبية كجانب كمي، إذا أصبحت عندنا في 
المعدالت العالمية المتعارف عمييا، سيتمكن الطالب من الحصول عمى 

بعد أو من  التعمم عنالجانب المعرفي وكثير من الميارات سواء من خالل 
، إلى جانب تحقيق االستفادة المثمى من خبرة أعضاء خالل التعميم المباشر

ىيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية سواء لممدارس 
 أو الجامعات.

أكد خبراء ومسؤولون في المؤسسات التعميمية بالدولة أن النيج االستباقي 
لقيادتيا ساىما في توفير بنية تحتية تقنية متطورة والرؤية االستشرافية 

مكنت مؤسسات التعميم سواء المدارس أو الجامعات من تطبيق خيارات 
متنوعة لمتعميم في ظل ىذه الظروف االستثنائية، مشيرين إلى أن التعميم 
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ثراء ميارات  اليجين يعد خيارا مثاليا يسيم في تعزيز المنظومة التعميمية وا 
 افةعناصرىا ك

فأن الكثير من العمماء وخبراء التعميم والجودة في العالم أثنوا وأشادوا بنظم 
التعميم اليجيني ويصفيا كثيرون بأنيا "النموذج التقميدي الجديد لمتعميم" 
وسيمحق بيا الكثير من التطوير بحكم التطور التقني اليائل خاصة في 

 لرقمية.مجاالت الذكاء االصطناعي والبرمجة والتطبيقات ا

أن التطور العممي والمعموماتي والمعرفي بشكل عام في العالم سريع،  
ومصر دولة في قمب إقميميا وقمب العالم مؤثرة وليا تاريخ فنحن كدولة 
وبالنسبة لمتعميم عمى الطريق الصحيح والسريع ، وأمامنا عمى أرض الواقع 

تم  21/  27اآلن خمس جامعات أىمية ستبدأ العمل الموسم القادم 
انشاؤىا عمى أعمى مستوى ومعايير دولية كإنشاءات وكبرامج تعميم ، كما 

 أن مصر لدييا ثروة بشرية ىائمة يمثل الشباب نصفيا ويزيد.

وفيما يتعمق بمعايير الجودة واالعتماد إن الحقيقة الثابتة في العالم اليوم أن 
لمباديء العامة، كل شيء يتغير أو سيتغير يوما ما، ومعايير الجودة مثل ا

ولن يأتي يوم يكون فيو معيار الجودة أن تيمل أو تعمل بسطحية أو تفتقر 
لمميارات والجدارات ،وستظل معايير الجودة في التعميم )مباشر أو 
إلكتروني( عندنا وفي العالم المتقدم فيجب أن تستوفي شروط العصر 

لة التى تربط بين وعمومو ومعارفو ووسائمو ، وأن تمتزم باستراتيجية الدو 
التعميم والتنمية وحركة العمم في العالم  وضرورات استشراف المستقبل وأن 
تكون لدييا بنيو تحتيو تستطيع استيعاب التحول الرقمي المذىل وأن يكون 
لدييا ثروة بشرية مؤىمة ومدربة وعمى أعمى مستوى من القدرة عمى التفاعل 

بيا وبناء القدرات والعمل عمى تحقيق مع المتعمم ومع نظم التعميم المعمول 
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جودة التعميم بما يتوافق مع المعايير العالمية ويحقق أبعاد رؤية مصر 
2737 . 

-2727إن الكميات قررت اعتماد "التعميم اليجين" لمعام األكاديمي )
( بما يمكن الطمبة الممتحقين بيا من تمقي تعميميم بشكل متنوع، 2721

حرم الكميات والدراسة عن بعد، وفق طبيعة  يجمع ما بين الدراسة في
 البرامج والتخصصات ومتطمباتيا.

أن التعميم اليجين الذي يجمع ما بين التعميم في الحرم الجامعي والتعمم 
عن بعد ليس فقط حال لمواجية األزمات، بل ىو تحول جديد في مسيرة 

ولعبت دورا التعميم شكمت األزمة الصحية العالمية الحالية مسرعا لحدوثو 
 في آليات تطبيقو.

إن الرؤية االستشرافية لقيادتنا الرشيدة أدت إلى االستثمار في التعمم الذكي 
وتييئة البنية التحتية التقنية المتطورة لو في مختمف المؤسسات التعميمية ما 
 عزز من نجاح التحول في المنظومة التعميمية نحو تطبيق التعمم عن بعد.

 

 


