
 

1 
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 0202سبتمبر  1 -غزة 

 مقدمة

لسنن ا بدنندد الحننديه يننا تعميننة التعلننيم اإللكتروننني و واتنند  العدينندة التنني      نن    
ىلع تحنندخ صا ننة يف لننل اللننروة الطارتننة التنني تدا إلنن   عليننق الدراسننة يف كننل      
بلننداا العننالمخ لكننا  حقيننق تعننداة التعلننيم اإللكتروننني و عمننيم  واتنند  يتطلنن           

علننيمخ وعننلا غيننر متننو ر يف حالننة إلنن  عننلا ال ننول مننا الت الطلبننةإمكانينة و ننوم عميننع  
غزة التني  عناني منا الحدنارخ ويندظ انتلناظ التينار الك ربناتيخ و نعن رنبكة اإلنترننتخ            

 .ناعيك يا يدظ  و ر الحواسي  واألع زة اللكية لدى غالبية الطلبة

 عل نبق  مت رعيا؟

التعلننيم  ويف لننل  سننارل و يننرة ا يتمنناد ىلع  رغننم كننل عننل  التحنندياا وا عيقننااخ   
اإللكتروننني يا يننااخ صا ننة بعنند عاتحننة كورونننا و عليننق النندواظ ا درسننيخ  لنني  مننا     
ا  اسنن  إغ ننام ولننك وكننالا األمننر   يع ي ننا ع ننا يف غننزة العننزة التنني واع ننت كننل         
 حنندياا الحدننار والعنندوااخ واسننتطايت تا  لعننل مننا كننل يقبننة قدننة نلننا خ ومننا كننل   

 .إبداياا ي وق التدور  حٍد

  لارب راتدة وإنلازاا متميزة

 لربننة وزارة التربيننة والتعلننيم ثريننة ومتميننزة يف ملننام مواع ننة التحنندياا والت لنن       
تب ات نننا إبدايينننة وصاقنننةخ  الحدنننار و داييا ننن     قننندراا وإمكاننننااىلع العقبننناا  

نعكاسننا  ا لننم يم ننع وانقطننال التيننار الك ربنناتي و ثننار خ و ننعن ا وازننناا واإلمكاننناا وا 
 ننرق الننوزارة وبل ننود وا يننة م لدننة مننا  دنندر السننباق يف حوسننبة وبرملننة اللواننن    
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ا  تل نننة للعملينننة التعليمينننة وإدار  ننناخ ومنننا زالنننت تيمنننال م  توا نننل يف التطنننوير 
واإلبنندال دوا ا يتمنناد ىلع رننركاا البرملننة التنني  كلننن ا ايننيا و سننتعيا ب ننا         

طنوير برامل ناخ حتن  ت نبحت تيمنام  نرق النوزارة منا حينه          عميع األنلمنة التعليمينة لت  
 .اللودة والتلديد نمووعاا يقتدي ب  اآلصروا

و  غرابننة يف تا  تدنندر بوابننة روا نند التعليميننة التابعننة للننوزارة ا واقننع اإللكترونيننة      
العربيننة ب وزعننا  ننما ت ةننل يعننرة مواقننع إلكترونيننة ىلع مسننتوى الننو ا العربنني يف  

كمننا تا إوايننة . الم الدننبا  التنني يقنندا يف الكويننت قبننل ينناميا  مسننابقة العنني  سنن 
 مك ننت مننا ال ننوز با ر بننة  -ويف لننل إمكانا  ننا ا حنندودة  - ننوا التربيننة والتعلننيم 

األولننن  ىلع مسنننتوى البنننرامة الحوارينننة يف مسنننابقة عامعنننة الننندوم العربينننة التننني 
ة التربيننة والتعلننيم إا اللننروة القنناعرة لننم  م ننع وزار. يقنندا يف  ننون  العنناظ ا ا نني

مننا  حنندي عننل  اللننروةخ وإقامننة اسننتوديو  دننوير  لي زيننوني  مك ننت مننا صالنن          
 يننديو  عليمنني قنندمت مننا صاعننا رننرحاا   0222وصننام سننتة رنن ور مننا  دننوير حننوالي  

  .وا ياا   اعة الثانوية العامة

 

 محدداا  رورية

رغننم كننل اللننروة والتحنندياا التنني  واعنن  وزارة التربيننة والتعلننيم   ن ننا  دننر ىلع        
مواع نننة عنننل  التحنننديااخ والت لننن  ىلع الدنننعوبااخ وملننناراة التطنننور العنننا ي يف  
 وليننن التعلننيم اإللكتروننني   اإل ننرار ىلع السننير يف الطريننق ولننو كنناا ويننراا عننو الننلي  

زالننة كننل العقبنناا  نندريليااخ  تلنند مننا   يلبننرىلع ىلع  سننوية عننلا الطريننق وإ نناح خ وإ 
يعننلعك ويننديمك ويقننن إلنن  عانبننك مقنندماا الننديم واإلسنن ادخ تمننا ال ننوة والتننردد عننو  
النلي ينن دي بننك إلنن  ا ر بنناىلع و ننرىلع الطريننق كمننا عننو ويننراا دوا  سننويةخ  يبقنن  مللمنناا  

 و قننديرا ل ننل  . صاوينناا   ي كننر تحنند يف يبننور  وا سننت ادة م نن خ رغننم ا حتيننا  إلينن      
اللنننروة والتحننندياا و نننعت النننوزارة ملموينننة منننا ا حننندداا لتولينننن التعلنننيم     

 :اإللكتروني وا ست ادة م   بعكل  دريلي ىلع ال حو التالي
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            التعليم اإللكتروني عو تحند تسنالي  التعلنيم ينا بعند وعنو لني  بندياا ينا التعلنيم
 .الوعاعي  ا ا لم يتمكا عميع الطلبة ما الو وم إلي  بس ولة ويسر

       ننرورة  طننوير ك اينناا ا علمننيا يف  وليننن التعلننيم اإللكتروننني ألا ا سننتقبل 
 .القري  سيلبر اللميع ىلع  ولي  

 رورة نعر ثقا ة التعليم اإللكتروني يف ا درسة والبيت وا لتمع ا حلي . 
        التنندر  يف  وليننن التعلننيم اإللكتروننني بمننا يتوا ننق مننع إمكاننناا الننوزارة وتوليننا

 .األمور
 تا  تةنننما ا  ننناعة  ننندري  الطلبنننة ىلع اسنننت داظ  ق يننناا التعلنننيم      يلننن  

 .اإللكتروني
    طننوير الب يننة التحتيننة و ننو ير اإلمكاننناا الازمننة لتوليننن التعلننيم اإللكتروننني يف 

 .ا درسة والبيت
  اسنننت  امل ا  سسننناا واا العاقنننة للقيننناظ بننندورعا يف دينننم التوعننن  للتعلنننيم

 .اإللكتروني و و ير متطلبا  
 طة يمل وا حةص 
   يف  نننو  ا حننندداا السنننابقة تيننندا وزارة التربينننة والتعلنننيم صطت نننا للتولينننن

 :التدريلي للتعليم اإللكتروني ما صام
   البنند  بتطننوير بوابننة روا نند التعليميننة لتدننب  م دننة  علننيم و  يننة  ننوازي ا  دنناا

 .العا ية ك ا ة وعودة
  تل نننة لتعزينننز و طنننوير مدنننادر إينننداد ا نننواد التعليمينننة واإلثراتينننة بالنواي نننا ا 

 .التعليم والتعلم ا تاحة ىلع م دة روا د التعليمية
       ننندري  عمينننع ا علمنننيا ىلع  ولينننن التعلنننيم اإللكترونننني بننند اا بالدننن وة 

 .ا  ترا ية و طبيقا  ا كمرحلة تول 
   إنعننا  الدنن وة ا  ترا ننية و  سنني  الطلبننة ل ننل  الدنن وة بعننكل  نندريلي حسنن

 الننن  دوا تا يكنننوا ولنننك إعباريننناا  نننا    تنننوا ر لديننن    إمكانننناا ولنننروة كنننل
 .اإلمكاناا

        البنند  بتوليننن  ننندريحي للدنن وة ا  ترا ننية كمدننندر دايننم ومسنناند للعملينننة
التعليميننة بمننا ي ينند القننادريا ىلع الو ننوم إلنن  عننل  الدنن وةخ ويف ن نن  الوقننت  
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اماا يبننر التعلننيم   ينن ثر سننلباا ىلع غيننر القننادريا الننليا سننيتلقوا  عليمنناا رنناماا وكنن
   .الوعاعي وغير  ما األسالي  ا تاحة للتعليم يا بعد

 

 التدر  يف العمل

يف لننل التحنندياا والعقبنناا التنني  واعنن  الننوزارة والطلبننةخ  عتمنند الننوزارة التنندر  يف    
  نني ا رحلننة ا ولنن  وصننام العنناظ الحننالي يتوقننع تا       وليننن التعلننيم اإللكترونننيخ 

(% 12-5) كننوا نسننبة ا يتمنناد ىلع التعلننيم اإللكتروننني والدنن وة ا  ترا ننية مننا        
و قننناا لسننني اريوعاا العمنننل ا عتمننندة يف لنننل اللنننروة الدنننحية السننناتدةخ ىلع تا 

 ننول مننا  زينند عننل  ال سننبة و قنناا  ننا يتحقننق مننا  ننو ير للمكانينناا الازمننة ل ننلا ال    
 .التعليم يف الس واا التالية

إا عننل  ال سننبة لننا  كننوا ىلع حسنناب ا  نناراا األساسننية للم  ننا  الازمننة لكننل        
 النن خ والتنني  حننرا الننوزارة يلي ننا مننا صننام التعلننيم الوعنناعيخ ولكننا عننل  ال سننبة    
يمكننا تا  سنن م يف  طننوير قنندراا وإمكاننناا الطلبننة القننادريا ىلع الو ننوم للتعلننيم    

 .نياإللكترو

 مكتسباا ممك ة

إا ايتمنناد الننوزارة ىلع  وليننن التعلننيم اإللكتروننني للطلبننة القننادريا ىلع الو ننوم       
إلينن  ولننو ب سننبة بسننيطة مبنندتيا وصننام العنناظ الحننالي يمكننا تا يسنن م يف  حقيننق    

 :العدد ما ا كتسباا واألعداة لدى ع    الطلبة مثل

    لتك ولوعيننا الحديثننة  ا تمثلننة يف  وليننن ا  01 طننوير بعننا م نناراا القننرا
 .و عزيز م اراا ا  دام والتوا ل

    طنننوير م ننناراا البحنننه وا ستقدنننا خ وا سنننت ادة منننا ا دنننادر ا ت وينننة 
 .للمعلوماا التي  و رعا ربكة اإلنترنت

     إمكانيننة  وا ننل الطالنن  مننع معلمنن  يف غيننر توقنناا النندواظ لاست سننار يننا
 .تو الحدوم ىلع إعابة لبعا األسئلة بعا ا علومااخ
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      القينناظ بننبعا ا  منناا التعليميننة كننالدا  الواعبنناا والتكلي نناا ا درسننيةخ
و سنننليم ا للمعلنننم والحدنننوم ىلع الت لينننة الراععنننة منننا صنننام الدننن وة 

 .ا  ترا ية
      ا سننت ادة مننا ا ننواد التعليميننة التنني يعنندعا ا علننم تو ي تارعنناخ ويو رعننا

ا  ترا ننيخ كال يننديوعاا التعليميننة وبطاقنناا الننتعلمخ    لطلبتنن  يبننر الدننن  
 .وا صتباراا اإللكترونيةخ وغيرعا ما ا واد

      سننيكوا ع نناىلع مرونننة للمعلمننيا يف  قننديم صنندماا  عليميننة إ ننا ية يبننر
الدنن وة ا  ترا ننية بحيننه   يكننوا ولننك ىلع حسنناب مننا يقنندظ للطلبننة يف   

 .التعليم الوعاعي

 ديم وإس اد م سساا ا لتمع

لكنني  ننتمكا الننوزارة مننا  حقيننق تعنندا  ا وا ر قننا  بالعمليننة التعليميننة مننا صننام        
التولينننن التننندريلي وال اينننل للتعلنننيم اإللكترونننني    ن نننا ستسنننع  عاعننندة لننندى  
العدينند مننا ا  سسنناا واا العاقننة لتقننوظ بنندورعا وواعب ننا الننو  ي يف  قننديم        

يننتمكا مننا صال ننا ا علننم  الننديم واإلسنن اد مننا تعننل  ننو ير بيئننة  عليميننة م اسننبة    
والطالننن  منننا الو نننوم  واقنننع التعلنننيم اإللكترونننني التننني  عتمننندعا النننوزارة دوا تا  

 .يعكل ولك يبئاا مادياا إ ا ياا ىلع ا علم وولي األمر


