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 : افتتاحية الكتاب

على التوافق مع درته ق اوهبه هللا اياه يمن مميزات الكائن البشرى الت

الضغوط واالزمات وتعديل ظروف حياته بما تقتضيه الضرورة، واوضح مثال لذلك 

تعالي الصيحات باستخدام التعليم عن بعد عند ظهور جائحة كورونا في بداية العام 

وتغيب طالب املدارس والجامعات وتوقف الدراسة تحقيقا لعملية التباعد  ،م2020

االجتماعي، وحيث ان التعليم عن بعد هو نظام تعليمي يعتمد على الوسائل 

التكنولوجية الحديثة من اجهزة كمبيوتر وشبكة انترنت سريعة، ومقررات الكترونية 

يقوم بها  التيضيحية تم شرحها بطريقة مبسطة وواضحة مدعومة بالرسوم التو 

املعلم عادة في الدروس التقليدية، إال انه يجب ان يتم في سياق من التواصل والتفاعل 

امللتزم بين املعلم واملتعلم الذى يمكن املعلم من تقديم التغذية املرتدة لطالبه، وان 

صارم حتى يتم في  وبإشرافيتم في سياق مؤسسات تعليمية كاملدرسة أو الكلية، 

ل صورة، وهو ما خلق لدى نخبة من علماء العالم العربي من ادناه الى اقصاه الى افض

هذا الكتاب القيم بعد عدد من الجلسات التشاورية التي تمت عن بعد  إلعدادالدافع 

هذا العمل  زال نجافي اوقات منتظمة ومتالحقة وبخطى ثابتة وحثيثة تملؤها اللهفة 

 م به الفائدة وطننا العربي الكبير.عتالعلمي املتميز الذى نامل ان 

تقف الفائدة الرائعة لهذا الكتاب على قيمته العلمية فقط بل تمتد الى  وال

املكونة من  الرائعةقيم اخرى لعل اولها القيمة االجتماعية له التي جمعت هذه النخبة 

ل أربعة واربعون عاملا من العلماء العرب من شتى اقطاره في فريق متعاون ومتكام

وحد وتم تيضرب افضل املثل فيما يمكن ان يكون عليه عاملنا العربي اذا تواصل و 

استغالل قدرات وامكانيات علمائه، اما القيمة الثانية فهي قيمة التعاون والتكامل بين 

العديد من التخصصات املختلفة من تكنولوجيا التعليم والتربية وعلم النفس 

جعل هذا الكتاب يغطي  التخصصات، وهو ما واملناهج وطرق التدريس وغيرها من

العربي وتجيب على تساؤالته في هذا السياق، وتم  القارئ العديد من املجاالت التي تهم 

 والتربية. واآلدابهذا الجهد تحت مظلة املؤسسة العربية للعلوم 



                                                        

 

إحدى عشر فصال تقدم تعريفا ووصفا جيدا للتعليم عن بعد  يويقع الكتاب ف

الخاصة وعبر مراحل الحياة  تاالحتياجاي مجاالت عدة للعاديين وذوى وتطبيقاته ف

من املدرسة حتى الجامعة على مستوى مرحلة بدًءا وفي املستويات التعليمية املختلفة 

الدراسات العليا، كما يستعرض الكتاب مميزات مرحلة و  سوالبكالوريو  سالليسان

تواجهه، ثم  التيحه والتحديات التعليم عن بعد من حيث اقتصادياته ومقومات نجا

التعليم عن بعد، والحاجات  فييستعرض في فصل خاص بعض التجارب العربية 

النفسية واالجتماعية للطالب واملعلم في التعليم عن بعد، كما يقدم الكتاب اهم 

ظل األزمات واالحداث  يمن شأنها تجويد التعليم عن بعد فاملقترحات العملية التي 

يفية إدارتها. ومن ثم يغطي الكتاب عدد كبير من املحاور واملجاالت الضاغطة، وك

املهمة التي تعمق الفهم واملعرفة بهذا النظام التعليمي الذى يعد الدعامة االساسية 

 للتعليم في املستقبل القريب.

وفي النهاية ندعو هللا ان ينال هذا العمل العلمي الرضا والتقدير من العاملين 

مجال التربية والتعليم في عاملنا العربي، وان تعم به الفائدة وان يكون نواة ملزيد من  في

األعمال العلمية والجهود املستقبلية لهؤالء املؤلفين الرائعين وغيرهم، وان يجعله في 

ميزان حسنات كل من شارك فيه بجهد او نصيحة، وان يكون علم ينتفع به، وعلى 

 قصد  السبيل.
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