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 2021فرباير    23تاريخ القبول :    2021فرباير    2تاريخ االستالم:  

 املستخلص: 
التعليم اإللكرتوين بجامعة جنوب الوادي بقنا يف إطار اجلهود         التعليم عن بعد من خالل منصة  الدراسة موضوع  تناولت 

استخدمت   وقد  بعد،  عن  التعليمية  العملية  ومتابعة  الدراسة  بإيقاف  الصحة  وزارة  بتوصيات  وعمال  كورونا  أزمة  ملواجهة  املكثفة 

طالب، وقد    308ة املنهج املسحي واعتمدت عيل االستبانة جلمع البيانات من عينة من طالب جامعة جنوب الوادي بلغت  الدراس

   : نتائج أمهها  عدة  إيل  الدراسة  العملية  خلصت  يدعم  الوادي  بجامعة جنوب  اإللكرتوين  التعليم  منصة  بعد من خالل  التعليم عن 

العلمية بنسبة مئوية بلغت   و%  41.2أن يعوضها بنسبة بلغت  زمة لكنه ال يمكن  التعليمية أثناء األ ال تساعد يف فهم واستيعاب املادة 

إعطاء دورات تدريبية يف جمال التعليم عن بعد لكل من الطالب وأعضاء هيئة  وقد توصلت الدراسة إيل عدة توصيات أمهها:  %    46.8

 والتعلم الذايت بني الطالب لتحقيق أكرب قدر من التفاعل هلذا النوع من التعليم.  ،نرش ثقافة التعليم عن بعدو ،التدريس واملعاونني 

جامعة    (؛  3)covid 19فريوس كورونا املستجد  (؛  2)املنصات التعليمية اإللكرتونية(؛  1)التعليم عن بعد الكلامت املفتاحية:  

 . (4)جنوب الوادي

 قدمة : امل
ويف    ،التعليمي الناتج عن إغالق املدارس واجلامعات جتنبا النتشار فريوس كورونا املستجدنظًرا لرسعة وحجم االضطراب  

بالفريوس املنكوب  العامل  هذا  املدارس    ، ظل  عن  بعيًدا  منازهلم  يف  الطالب  بقاء  ظل  يف  ألبنائها  التعليم  توفري  إيل  احلكومات  تسعي 

   .(2020)الدهشان،  واجلامعات يتعلمون فيها عن بعد 

والذي حيظر األشكال التقليدية للتعليم وجها لوجه وتقديم اخلدمات،   ا اجتامعي  اإبعاد  COVID -19معدي للغاية يتطلب    وألنه

دولة أنظمتها   124أغلقت أكثر من  2020مارس  23فقد تضاعفت أعداد الطالب املتأثرين بإغالق املدارس واجلامعات واعتباًرا من 

 ( Mundy &Hares, 2020مليار متعلم حول العامل . ) 1.25أكثر من وتأثر بعملية اإلغالق  ،التعليمية
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ذلك آثار  عيل  للتغلب  حماوالت  ويف  واجلامعات  املدارس  إغالق  ظل  من    ، ويف  االستفادة  إيل  اللجوء  عيل  الرتكيز  انصب 

ن طريق الشبكات االجتامعية التكنولوجيا وآليات التعليم عن بعد من خالل منصات التعليم الرقمية والدروس االفرتاضية املقدمة ع

نرتنت وإعداد مواد دراسية خاصة يتم بثها من خالل تلك املنصات وغريها من أدوات التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد لتحقيق  واإل

  .(2020التواصل بني املعلمني والطالب من خالل تلك املنصات .)الدهشان، 

عليم العايل يف مواجهة املستجدات اخلاصة بفريوس كورونا وحرًصا من املجلس وكخطوة استباقية تم نقاش تعليامت وزارة الت

بغية عدم اإلرضار بمستقبلهم مع احلفاظ عيل   املقام األول  الطالب ووضعها يف  الثاين وتغليبًا ملصحة  الدرايس  الفصل  عيل استكامل 

، فقد قرر املجلس األعىل للجامعات استكامل املناهج   صحتهم وسالمتهم هم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملني باجلامعات

 ( 2020)وزارة التعليم العايل والبحث العلمي املرصية،   2020إبريل  30الدراسية بنظام التعليم عن بعد لكل الفرق الدراسية حتي 

ل التعليم عن بعد من خالل  وضامنا الستمرارية التعليم دون انقطاع أثناء تفيش فريوس كورونا أوصت اليونسكو باستخدام حلو

 (. التعليمية   The impact of COVID-19 on higher education worldwide Resources for Higher Education املنصات 

Institutions,2020 ) 

ومن جانبها شكلت جامعة جنوب الوادي جلنة عليا إلدارة األزمة التعليمية يف ظل انتشار فريوس كورونا ، وتنفيذا لإلجراءات  

فقد  االحرتازية التي اقرهتا وزارة التعليم العايل فقد كان لزاًما أن حتمي جامعة جنوب الوادي أبناءها وأساتذهتا وموظفيها ، وبناء عليه  

لكرتونية لرفع مقررات املرحلة اجلامعية األويل ومرحلة الدراسات العليا ، وقد بلغ عدد املقررات هبا ما يقرب إتعليم   تم تصميم منصة

،    3000من   الصوت  مع  تقديمية  وعروض   ، تقديمية  عروض  بني  ما  هبا  التعليمية  املادة  تنوعت  ،  ومقرر  فيديو  ملفات ومقاطع 

PDF,DOC  ،نرتنت ملزيد من االطالع عيل مصادر تعلم أخري .تم تزويدها بروابط عيل اإلوقد   ،قنوات يوتيوب وغريها و 

 مشكلة الدراسة : 
لقياس مدي قدرهتا عيل   التعليم يف مرحلة حتول فعيل مل حتدث من قبل  الضوء عيل منظومة  لتسليط  لقد جاءت أزمة كورونا 

كان من قبل وال حتي عيل سبيل التجربة العملية ، حيث أصبح هذا    التحول الرقمي ، فاألمر ليس حتوال اختياريا وال تفاخرا تقنيا كام

 نقاذه والستكامل واستمرار العملية التعليمية عن بعد . إاخليار ال بديل له مع انتشار فريوس كورونا إلنقاذ ما يمكن 

من خالل منصات التعليم  فقد كشف قبح األزمة عن وجه التكنولوجيا امليضء حيث حان الوقت لالعتامد عيل التعليم عن بعد  

اإللكرتوين ، وعليه فقد أصبح التعليم عن بعد واقعا يف زمن كورونا يف ظل قرار تعليق الدراسة بعد أن كانت املؤسسات التعليمية تنظر  

يرغب ملن  التزود  أو  التعليم  يف  املساعدة  العوامل  من  كنوع  اس  ،إليه  من  الطالب  ماليني  لتمكني  حتمية  اليوم رضورة  تكامل  أصبح 

 دراستهم عن بعد . 

لذا متثلت مشكلة الدراسة يف التعرف عيل الفرص والتحديات التي واجهت طالب جامعة جنوب الوادي يف التعليم عن بعد يف  

 ظل أزمة كورونا . 

 أهمية الدراسة : 
نا أهنا بمثابة تذكري شديد  فقد تبني من خالل أزمة كورو  ،همة واحلديثة ملواكبة التطوراتيعد موضوع الدراسة من املوضوعات امل

لتأمني استمرارية التعليم يف الوقت الذي وجب فيه عيل اجلميع احلفاظ عيل التباعد اجلسدي   ، اللهجة التباع أساليب التعليم عن بعد
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تحديات التي والبقاء يف املنزل ، وتكمن أمهية الدراسة يف تطبيق أساليب التعليم عن بعد بجامعة جنوب الوادي والتعريف بالفرص وال

 واجهت تلك األساليب .  

وساط  كام تتمثل أمهية الدراسة يف حداثة املوضوع حيث يمثل التعليم عن بعد أحد الظواهر التي استقطبت اهتامم كثري من األ

 وأصبحت أبرز األساليب التقنية احلديثة . ،التعليمية والتقنية من خالل املؤمترات واملنشورات

 أهداف الدراسة : 
مع هتدف   للتعامل  ممكن  تنسيق  بأي  ومتابعتها  التعليمية  العملية  استمرارية  حلفظ  التعليمية  االحتياجات  تلبية  إيل  الدراسة 

 غالق اجلامعات يف ظل انتشار وتفيش فريوس كورونا . إمشكالت 

 لذا سعت الدراسة لتحقيق األهداف التالية :

 اإللكرتوين بجامعة جنوب الوادي .  التعرف عيل مدي امتالك الطالب حلساب عيل منصة التعليم -

 تقييم الطالب لعملية التعليم عن بعد من خالل منصة التعليم اإللكرتوين بجامعة جنوب الوادي .  -

مدي متكن الطالب من فهم واستيعاب املادة العلمية املقدمة من خالل منصة التعليم اإللكرتوين بجامعة التعرف عيل   -

 جنوب الوادي . 

التحديات التي واجهت الطالب يف التعليم عن بعد من خالل منصة التعليم اإللكرتوين بجامعة حتديد الصعوبات و -

 جنوب الوادي . 

 فادة من عملية التعليم عن بعد لدي طالب جامعة جنوب الوادي. التعريف بفرص ومميزات اإل -

 تقديم مقرتحات لتحسني جتربة التعليم عن بعد لدي طالب جامعة جنوب الوادي .  -

 ت الدراسة : تساؤال
 ما مدي امتالك الطالب حلساب عيل منصة التعليم اإللكرتوين بجامعة جنوب الوادي ؟  -

 ما تقييم الطالب لعملية التعليم عن بعد من خالل منصة التعليم اإللكرتوين بجامعة جنوب الوادي ؟  -

التعليم اإللكرتوين بجامعة جنوب ما مدي متكن الطالب من فهم واستيعاب املادة العلمية املقدمة من خالل منصة   -

 الوادي ؟ 

التعليم اإللكرتوين بجامعة   - بعد من خالل منصة  التعليم عن  الطالب يف  التي واجهت  الصعوبات والتحديات  ما 

 جنوب الوادي ؟ 

 فادة من عملية التعليم عن بعد لدي طالب جامعة جنوب الوادي؟ما فرص ومميزات اإل -

 طالب جامعة جنوب الوادي ؟  ىالتعليم عن بعد لدما مقرتحات حتسني جتربة  -
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 :  الدراسات السابقة

   : أوال: الدراسات العربية
التعليمية يف مواجهة الوضع  2020هدفت دراسة )لكزويل ،   العملية  التعليم عن بعد يف جتويد  التعرف عيل مدي نجاح  ( إيل 

اتيجية حمكمة وعقالنية تتجسد يف استخدام التعليم الرقمي،  سرتإ وتعويض الدروس احلضورية بدروس عن بعد من خالل    ،االستثنائي

دور اجلهات    :آليات التعليم عن بعد وخصوصيته ، املحور الثاين  :شكالية اعتمد البحث عيل حمورين : املحور األولوملقاربة هذه اإل

 تنزيل رهانات التعليم عن بعد . يف واملؤسسات الرتبوية 

  ، )الزاحي  دراسة  معرفة  2012كام هدفت  اجلزائرية من خالل  باجلامعات  اإللكرتوين  التعليم  تطبيق  واقع  التعرف عيل  إيل   )

الدراسة عيل املقابلة واالستبيان كأدوات جلمع   التطبيق ، وقد اعتمدت  األسس واملتطلبات الالزمة لتحقيقه والكشف عن معوقات 

% للفئتني ، وقد توصلت الدراسة إيل أنه  10الثالثة حيث تم اختيار  البيانات من خالل عينة عشوائية طبقت عيل طلبة السنة الثانية و

ل  بالرغم من النقائص املالحظة عيل منصة التعليم اإللكرتوين باجلامعة اجلزائرية بسكيكدة إال أهنا تقدم دعام للعملية التعليمية من خال

 القضاء عيل العديد من املشاكل يف العملية التعليمية.  

( إيل التعرف عيل صعوبات توظيف التعليم اإللكرتوين يف اجلامعات الفلسطينية بغزة 2012)العواودة ،    كذلك هدفت دراسة

 1028و    اتوحمارض   ينحمارض   208واعتمدت الدراسة عيل املنهج الوصفي التحلييل وتكونت العينة من    ، كام يراها األساتذة والطالب

معة الفلسطينية تواجه صعوبات يف توظيف التعليم اإللكرتوين فيام يتعلق باإلدارة  وطالبة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اجلا   ا طالب

 والطالب والبنية التحتية والدعم الفني . 

   : ثانيا: الدراسات األجنبية
املدارس يف    (Kvavadze & Basilaia,2020)دراسة   التعليمية يف  العملية  الدولة وسكاهنا عيل مواصلة  تناولت قدرات  التي 

اإلشكل   عرب  بعد  عن  من    ،نرتنتالتعليم  بدعم  استخدامها  تم  التي  تلك  إيل  وتشري  املتاحة  للمنصات  املختلفة  املراجعات  وتدرس 

، وقد اعتمدت الدراسة    Zoom , Google Meet , Slackللمدارس العامة والبدائل مثل    Microsoftو فرق    TV Schoolاحلكومة مثل  

طالبا ،    950نرتنت يف مدرسة خاصة تضم  للتعليم عرب اإل   Google Meet  ـيذ النظام االسايس ل عيل منهج دراسة احلالة حيث تم تنف

 نرتنت . وتؤكد النتائج نجاح االنتقال الرسيع إيل شكل التعليم عرب اإل

وإدارة املخاطر  زمات  ( الضوء عيل إضفاء الطابع املؤسيس عيل التعليم يف جماالت األDraissi&Yong,2020كام ألقت دراسة )

التكنولوجيا يف املناهج الدراسية واالستثامر يف البحث العلمي من خالل   القرار والتنمية املستدامة ، وكذلك دمج  والتدريب وصنع 

أوصت نرتنت ، وقد  حتليل حمتوي الصحيفة املغربية العاملية اليومية والتقارير الرسمية لوزارة الرتبية والتعليم واجلامعات عيل شبكة اإل

تقان عملية التعلم اخلاصة به يف  إالدراسة برضورة أن تويل وزارة التعليم االعتبار الكامل لتعزيز استقاللية الطالب مما سيساعده عيل  

 املستقبل وحتفيز املحارضات اجلامعية من خالل تنفيذ جتارب تعليمية أكثر حتفيزا يف نفس الوقت مع املحارضة الكالسيكية .  

(  الوالدين  –  طالب  –)معلمني    :إيل تقييم التجربة اجلديدة واستطالع آراء املستفيدين منها   (shahin,2020)اسة  كذلك هدفت در

توي الرضا الناتج عن تطبيق التعليم عن بعد والتحديات والصعوبات مس  عن   وكاشفة  والفعالية  بالكفاءة  املتعلقة  التأثريات  قياس  هبدف
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وحلول األزمة قد ال تكون مثالية ، ومن ثم العمل يف    ،ريات التعليم عن بعد جاءت كحل لألزمةخاصة وأن خوبالتي تعيق استمراره ،  

 املستقبل عيل معاجلتها وتطوير نظام التعليم اإللكرتوين.  

ات وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اجلامع  ،التعليم عرب اإلنرتنت وعن بعد يف معاهد التعليم العايل  (Ali,2020)كام تناولت دراسة  

نرتنت أو التعليم اإللكرتوين ، وتكشف نتائج الدراسة أيضا أنه برصف النظر  يف مجيع أنحاء العامل تتجه أكثر فأكثر نحو التعليم عرب اإل

وظيف يلعبون  وحتفيزهم  الطالب  وصول  وإمكانية  والثقة  املوظفني  استعداد  فإن  املوارد  لتكنولوجيا    ةمهم  ةعن  املتكامل  التعليم  يف 

وقات االستثنائية وتقرتح  خاصة خالل األوبدواهتا  أواالتصاالت ، وتقرتح هذه الدراسة أنه جيب استخدام التكنولوجيا و  املعلومات

 غالق والتباعد االجتامعي بسبب جائحة كورونا. نرتنت وعن بعد كرضورة يف أوقات اإلأيضا التعليم عرب اإل

 لدراسة: اجتاهات الدراسات السابقة وأهميتها بالنسبة ملوضوع ا
العام موضوعها  احلالية يف  الدراسة  مع  السابقة  الدراسات  من  عدد  يف    ،اتفق  بعد  عن  التعليم  نجاح  مدي  عيل  التعرف  وهو 

وحتديد    املسحياستكامل وجتويد العملية التعليمة يف مواجهة الوضع االستثنائي يف ظل أزمة كورونا ، كام اتفقت يف استخدام املنهج  

 الصعوبات التي تعوق دون استمرار التعليم عن بعد . 

وبعض الدراسات السابقة    ،لدراسات يف عينة الدراسة واحلدود املكانية للموضوعبينام اختلفت الدراسة احلالية عن سابقتها من ا

اختلفت يف تشخيص املشكلة ومعاجلة املوضوع    ، كام  19مل تكن يف إطار توظيف التعليم عن بعد خالل األزمات وبخاصة أزمة كوفيد  

 بشكل شمويل . 

صياغة موضوع الدراسة بشكل دقيق ودعم مشكلة الدراسة وصياغة  لذا فقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف  

 طار النظري فيام يتعلق بمصطلحات الدراسة والدراسات السابقة. كذلك إثراء اإل ،أمهيها وأهدافها 

 حدود الدراسة:
 ظل أزمة كورونا  احلدود املوضوعية: اقترصت الدراسة يف جماهلا املوضوعي عىل الفرص والتحديات يف جمال التعليم عن بعد يف

 لدى طالب جامعة جنوب الوادي بقنا.

 احلدود املكانية: طبقت الدراسة عيل عينة من طالب جامعة جنوب الوادي بقنا. 

 م(. 2021-2020احلدود الزمنية: طبقت الدراسة عيل طالب جامعة جنوب الوادي يف العام الدرايس )

 مصطلحات الدراسة : 
 التعليم عن بعد : 

التقنية املختلفة من أجل مل إنظام تعليمي يقوم عيل فكرة   العلمية إيل املتعلم عرب وسائط وأساليب االتصاالت   ء يصال املادة 

 ويمكن املتعلم من التعامل مع املحتوي التعليمي .   ، الفجوة بني كل من الطرفني املعلم واملتعلم

 وهيدف التعليم عن بعد إيل : 

 ملالئمة واملناسبة حلاجيات املتعلمني من أجل االستمرارية يف عملية التعلم . إجياد الظروف التعليمية ا -

 توفري مصادر تعليمية متعددة ومتنوعة تلغي الفروقات الفردية بني املتعلمني .  -
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 ة وجتويدها .يمسايرة العملية التعليم -

 توفري الوقت واجلهد .  -

 .(2020لعلمي . )لكزويل، حتفيز املتعلم الكتساب أكرب قدر من املهارات والتحصيل ا -

التعليم خارج جدران الفصل الدرايس التعليم عن بعد كل أساليب  اللقاء املبارش مع املحارض أو    ،ويشمل  ودون احلاجة إيل 

 .(1426التعامل املبارش مع الزمالء والطالب اآلخرين .)اجلامعات اإللكرتونية، 

نرتنت عرب منصات ومواقع متخصصة وفق آلية مناسبة التعليمية من خالل اإلوعليه فإن التعليم عن بعد يعني استمرارية العملية  

 متفق عليها لرشح املادة العلمية بأسلوب يسهل فهمه واالستفادة منه دون االعتبار للزمان أو املكان . 

 (Electronic educational platforms)اإللكترونية:  التعليمية المنصات

  بالتعليم   املعنيني  من  وغريهم  األمور  وأولياء  واملتعلمني  اخلدمات التفاعلية عرب اإلنرتنت التي توفر للمعلمنيجمموعة متكاملة من  

  اآلمن   التدريب  يتيح  شامل نظام وهي  وإدارهتا،  التعليمية  اخلدمات  وتقديم  وتعزيز  دعم   عىل  تعمل التي  واملوارد  واألدوات  املعلومات

 (. 2019الشواربة، ) .بسيطة  مستخدم واجهة باستخدام إللكرتوينا والتعليم اإلنرتنت عرب  والتعلم 

 : COVID-19فيروس كورونا المستجد  

متالزمة الرشق    :تعد فريوسات كورونا فصيلة كبرية من الفريوسات التي تسبب اعتالالت تتنوع بني الزكام وأعراض أكثر مثل

تهاب الرئوي احلاد الوخيم )سارس( ، ويمثل فريوس كورونا املستجد ساللة جديدة مل يسبق حتديدها لاألوسط التنفسية ومتالزمة اال

وتشمل األعراض الشائعة للعدوي أعراضا تنفسية واحلمي والسعال وضيق التنفس . )منظمة الصحة العاملية،   ،لدي البرش من قبل

2020). 

 عة جنوب الوادي :جام

تقدم خدمة تعليمية حلوايل   ،مقرها الرئييس مدينة قنا   1995ت عام  ئمؤسسة بحثية موجهة للطالب متعارف عليها إقليميا أنش

الدرايس    55872 العام  املرحلة اجلامعية األويل يف  عضو هيئة تدريس ومعاون . )جامعة    1786هبا حوايل    2021-2020طالبا يف 

 . (2020جنوب الوادي، 

 منهج الدراسة وأدواتها : 
الذي يعد أنسب املناهج هلذه الدراسة من خالل وصف املوضوع عن طريق منهجية علمية    املسحياعتمدت الدراسة عيل املنهج  

 ها . لصحيحة وتصوير النتائج التي تم التوصل إليها ومن ثم حتلي 
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 أما عن أدوات مجع البيانات : 

االستبانة عيل  الدراسة  اعتمدت  الدراسة    فقد  عينة  أفراد  من  البيانات  حول  وبجلمع  الرأي  وإبداء  بالتقييم  يتعلق  فيام  خاصة 

وقد  (  1)  تعيل ثالثة من األساتذة يف ختصص املكتبات واملعلوما   نجاز استامرة البحث وعرضها إاملوضوع بكل حرية ورسية ، حيث تم  

 ألهداف الدراسة .  مة وانعكاسها ءالوضوح واملالهم عيل صدق األداة وصالحية عباراهتا من حيث ؤراآاجتمعت 

 وتكونت االستبانة من عدة حماور كام ييل :

 املحور األول: البيانات الشخصية. -

 املحور الثاين: تقييم الطالب لعملية التعليم عن بعد من خالل منصة جامعة جنوب الوادي. -

التعليم عن بعد من خالل منصة التعليم اإللكرتوين  املحور الثالث: التحديات والصعوبات التي تواجه الطالب يف   -

 بجامعة جنوب الوادي. 

 فادة من التعليم عن بعد من خالل منصة التعليم اإللكرتوين بجامعة جنوب الوادي.املحور الرابع: مميزات وفرص اإل -

 امعة جنوب الوادي.املحور اخلامس: مقرتحات حتسني جتربة التعليم عن بعد من خالل منصة التعليم اإللكرتوين بج -

 : الدراسة وعينة جمتمع

  عيل   واملوزعني   والطالب  التعليم  لشئون   العامة  باإلدارة   املقيدين  بقنا   الوادي  جنوب  جامعة  طالب   يف   الدراسة  جمتمع  يتمثل

  عيل  االعتامد  تم  وقد  وطالبة،  طالبا (  55872)  عددهم  والبالغ(  2021-2020)  لعام  باجلامعة  الكليات  بجميع  الدراسية  الفرق  خمتلف

  وإجراء   الدراسة  تطبيق  من  للتمكن  الدراسية  الفرق  خمتلف   ومن  اجلامعة،  كليات  كل  ( طالب من308بلغت )  الطالب  من   عشوائية  عينة

 اإلحصائية.  املعاجلة

بوك   )فيس  االجتامعي  التواصل  طريق وسائل  عن  الطالب  عيل  إلكرتونيا  االستبانة  توزيع  تم  بالذكر  (، واتساب  –واجلدير 

 باستخدام جمموعات الطالب اخلاصة بكل كلية. 

 حتليل بيانات الدراسة ونتائجها: 
 المحور األول : خصائص مجتمع الدراسة 

 : النوع 

 يوضح اجلدول التايل توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع : 

 

 جامعة القاهرة. اآلداب كلية  –أ.د/ أسامة السيد حممود . أستاذ املكتبات واملعلومات املتفرغ -1 * 

 .القاهرة جامعة -اآلداب كلية –أ.د/ أسامة القلش. أستاذ ورئيس قسم املكتبات واملعلومات  -2

 .القاهرة جامعة -اآلداب كلية –أ.د/ فايقة حسن . أستاذ املكتبات واملعلومات  -3
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 ( توزيع العينة طبقا للنوع 1جدول )

 النوع

 النسبة التكرار   

 85.1 262 أنثي 

 14.9 46 ذكر

 100.0 308 اإلمجايل 

 من خالل اجلدول السابق يمكننا مالحظة : 

 % . 85.1ناث % بينام  بلغت نسبة اإل14.9نسبة الذكور يف العينة بلغت   -

ناث عيل الذكور بني طالب  ناث عن الذكور من أفراد عينة الدراسة نظرا لتفوق عدد اإليدل ذلك عيل زيادة عدد اإل -

 جامعة جنوب الوادي بقنا . 

 : الكلية 

 يوضح اجلدول التايل توزيع عينة الدراسة وفقا للكلية : 

 ( توزيع العينة طبقا للكلية 2جدول )

 النسبة التكرار  الكلية  

 10.71 33 كلية اآلداب

 10.06 31 كلية الرتبية 

 9.74 30 كلية اآلثار 

 9.09 28 كلية الطب البيطري 

 8.11 25 كلية الطب البرشي

 7.44 23 كلية احلقوق 

 7.14 22 كلية التجارة 

 6.16 19 كلية التمريض 

 5.84 18 كلية الزراعة

 5.84 18 كلية العلوم 

 5.51 17 كلية الرتبية النوعية 

 4.91 15 كلية الرتبية الرياضية 

 4.91 15 كلية الصيدلة 

 4.54 14 كلية اهلندسة 

 100.0 308 اإلمجايل  

 يتضح من خالل اجلدول السابق ما ييل :

%  تليها كلية  10.71استبانة البحث من قبل طالب كلية اآلداب حيث بلغت نسبة مشاركتهم  ءمتثلت أعيل نسبة مشاركة يف مل

تليها كلية اهلندسة والتي كانت  4.91% ، بينام جاءت يف مراتب متأخرة كلية الصيدلة واهلندسة بنسبة بلغت 10.06الرتبية بنسبة بلغت 

 % .  4.54ت أقل نسبة مشاركة حيث بلغ
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 : الفرقة الدراسية 

 يوضح اجلدول التايل توزيع عينة الدراسة وفقا للفرقة الدراسية : 

 ( توزيع العينة طبقا للفرقة الدراسية 3جدول )

 الفرقة الدراسية

 النسبة التكرار   

 31.5 97 األوىل

 11.4 35 الثانية 

 20.8 64 الثالثة 

 32.5 100 الرابعة

 3.9 12 اخلامسة

 100.0 308 اإلمجايل 

 من خالل اجلدول السابق يمكننا مالحظه اآليت : 

% , تليها الفرقة األوىل بنسبة بلغت 32.5جاءت أعيل نسبة لصالح الفرقة الرابعة من أفراد عينة الدراسة حيث بلغت   -

%، ويف املرتبة األخرية كانت  11.4تليها الفرقة الثانية بنسبة بلغت    %,20.8ثم تأيت الفرقة الثالثة بنسبة بلغت    %  ,31.5

 .   %3.9الفرقة اخلامسة بنسبة بلغت  

 وهذا ما يوضحه الرسم التايل :

 

 ( يوضح توزيع العينة طبقا للفرقة1شكل )

 : حمل اإلقامة 

 يوضح اجلدول التايل توزيع عينة الدراسة وفقا ملحل اإلقامة : 
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 لمحل اإلقامة( توزيع العينة طبقا 4جدول )

 حمل اإلقامة 

 12.7 39 مدينة قنا 

 51.3 158 مراكز أو قري حمافظة قنا 

 26 80 مدينة خارج حمافظة قنا 

 10.1 31 قرية خارج حمافظة قنا 

 100 308 اإلمجايل 

 يتضح من اجلدول السابق ما ييل : 

 % . 51.3يف مراكز أو قري حمافظة قنا بنسبة مئوية بلغت   يسكنون  -نسبة أفراد عينة الدراسة -يأيت يف املرتبة األوىل -

 %. 26يف مدينة خارج حمافظة قنا بنسبة مئوية بلغت   يسكنونيف املرتبة الثانية نجد أفراد عينة الدراسة  -

 % . 12.7تي بلغت يف مدينة قنا وال يسكنون  -نسبة أفراد عينة الدراسة -تليها يف املرتبة الثالثة -

 %. 10.1يف قرية خارج حمافظة قنا بنسبة مئوية بلغت  يسكنون فراد عينة الدراسة أويف املرتبة األخرية نجد  -

  وهذا ما يوضحه الرسم التايل :

 

 ( يوضح توزيع العينة طبقا للفرقة2شكل )

 : نوع اجلهاز املستخدم يف عملية التعليم عن بعد

 األجهزة املستخدمة يف عملية التعليم عن بعد من قبل عينة الدراسة: يوضح اجلدول التايل نوع  

 لنوع الجهاز الذي تستخدمه في التعليم عن بعد ( توزيع العينة طبقا 5جدول )

 النسبة التكرار  ما نوع اجلهاز الذي تستخدمه يف التعليم عن بعد

 10.1 31 حاسب آيل )الب توب( 

 1 3 حاسب آيل مكتبي 
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 1.3 4 مكتبي مشرتك للعائلة حاسب آيل 

 84.1 259 هاتف حممول 

 3.6 11 ال امتلك 

 100 308 اإلمجايل 

 من خالل اجلدول السابق يمكننا اخلروج بالنتائج التالية :

كانت لصالح اهلاتف املحمول حيث بلغت   ،أكثر األجهزة املستخدمة من قبل عينة الدراسة يف عملية التعليم عن بعد  -

 % . 84.1نسبة استخدامه 

 % . 10.1ثم يأيت جهاز احلاسب اآليل املحمول )الالب توب( بنسبة استخدام بلغت  -

 % من قبل عينة الدراسة . 1ويف مرتبة متأخرة يأيت استخدام احلاسب اآليل املكتبي بنسبة استخدام ال تتعدي  -

 %.  3.6تلك أي جهاز للتعليم عن بعد من أفراد عينة الدراسة بلغت  بينام نجد أن نسبة من ال يم -

التعليم عن بعد خالل أزمة   الدراسة يف عملية  ومن خالل ذلك يتبني ارتفاع نسبة مستخدمي اهلاتف املحمول من أفراد عينة 

واصل عيل منصة التعليم اإللكرتوين  كورونا، ولعل ذلك يرجع إيل الغالبية العظمي من الطالب لدهيم هاتف حممول يتم من خالله الت 

 رسع يف االستخدام . سهل واأل ألنه وسيلة التواصل األ

نسبة كبرية منهم يف مراكز  سكن  كام نجد أن هناك نسبة من أفراد عينة الدراسة ال متتلك أي جهاز للتواصل ولعل ذلك يرجع إيل  

قلة الدخل املادي لألرسة الذي ال يمكنهم من امتالك اهلواتف املحمولة  وربام    ،وقري حمافظة قنا التي يتشبث بعضها بالعادات والتقاليد

يف قري ومراكز حمافظة    سكنى( حيث بلغت نسبة ال4كاديمي ، وهذا ما يتوافق مع نتيجة اجلدول رقم )أجهزة تواصل اجتامعي وأأو أي  

 %.  51.3قنا 

 : اجلهاز مزود باإلنرتنت أم ال 

 مزود باإلنترنتهل الجهاز ( يوضح 6جدول )

 هل اجلهاز مزود باإلنرتنت 

 النسبة التكرار   

 24.0 74 ال

 76.0 234 نعم 

 100.0 308 اإلمجايل 

 

 :  ةيمكننا من اجلدول السابق مالحظ

فراد الذين لدهيم جهاز ولكن نسبه  األ% ، بينام    76من يمتلكون جهاز مزود باإلنرتنت من أفراد العينة بلغت     ةنسب -

 % .  24غري مزود  باإلنرتنت  بلغت 

بالقري التي ال يتفهم بعضها أمهية   يسكنونوربام يرجع السبب يف ذلك إيل قلة الدخل الشهري لبعض أفراد عينة الدراسة أو   

 نرتنت أو ال يستطيعون التعامل معها. اإلباالتصال 
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 : لعملية التعليم عن بعد عرب منصة جامعة جنوب الوادياحملور الثاني: تقييم الطالب 
 :يوضح اجلدول التايل مدي امتالك الطالب حلساب عيل منصة التعليم عن بعد باجلامعة

 لديك حساب علي منصة التعليم عن بعد التي يتيحها موقع جامعة جنوب الوادي ( 7جدول )

 لديك حساب عيل منصة التعليم  

 جامعة   عن بعد التي يتيحها موقع

 جنوب الوادي

 النسبة التكرار  

 25.3 78 ال

 74.7 230 نعم 

 100.0 308 اإلمجايل 

 :  ةمن اجلدول السابق يمكننا مالحظ

 ة %  من أفراد عينة الدراسة لدهيم حساب عيل منصة التعليم عن بعد اخلاصة بجامعة جنوب الوادي ، بينام نسب  74.7 -

 %.  25.3من ليس  لديه حساب عيل املنصة بلغت 

جهزة تستخدم يف التعليم عن  أساب عيل منصة التعليم عن بعد إيل عدم امتالكهم  حلويرجع عدم امتالك هذه النسبة   -

 (. 4،5بعد أو أن البعض منهم لدهيم أجهزة ولكن غري مزوده باإلنرتنت كام أظهرت نتائج اجلدولني )

 : طبيعة استخدام عينة الدراسة ملنصة التعليم عن بعد جبامعة جنوب الوادي

 ه المنصةاستخدام هذ ( طبيعة8جدول )

 النسبة التكرار  طبيعة استخدام هذه املنصة  

 36.7 113 صعب

 47.7 147 سهل إىل حد ما 

 15.6 48 سهل 

 100.0 308 اإلمجايل 

 يمكن من خالل اجلدول السابق اخلروج بالنتائج واملؤرشات التالية:

يف استخدام املنصة  من أفراد العينة والتي بلغت     سهولة إىل حد ما شخاص الذين جيدون  يأيت يف الرتتيب األول األ -

47.7  % . 

 % .  36.7شخاص الذين جيدون صعوبة يف استخدام املنصة  من أفراد العينة حيث بلغت  األ ةتليها نسب -

 %.  15.6شخاص الذين جيدون سهولة يف استخدام املنصة  من أفراد العينة بلغت  األ ةنسببينام   -

ثناء أزمة كورونا بسبب  أثة جتربة استخدام املنصات التعليمة بجامعة جنوب الوادي والتي استحدثت  وربام يرجع ذلك إيل حدا

 غلق اجلامعات والتوجه نحو التعليم عن بعد بشكل مفاجئ دون تدريب مسبق للطالب عيل استخدامه. 

 تقييم عينة الدراسة لعملية التعليم عن بعد من خالل املنصة : 

 عملية التعليم عن بعد من خالل المنصةتقييم ( 9جدول )

 النسبة   التكرار  ما تقييمك للتعليم عن بعد من خالل املنصة  
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 %34.8 107 ال يقدم أي دعم أو ميزة للعملية التعليمة ويمكن االستغناء عنه 

 %41.2 127 يدعم العملية التعليمية أثناء االزمة لكنه ال يمكن أن يعوضها 

 %19.5 60 وبإمكانه تعويض العملية التعليمية خالل أزمة كورونافعال 

 %4.5 14 قىض عيل العديد من سلبيات التعليم التقليدي 

 %100 308 اإلمجايل 

 :  ةيمكننا من خالل اجلدول السابق مالحظ

زمة العملية التعليمية أثناء األمن أفراد عينة الدراسة أن عملية التعليم عن بعد من خالل املنصة يدعم  %41.2 يري   -

 لكنه ال يمكن أن يعوضها. 

من أفراد عينة الدراسة أن عملية التعليم عن بعد من خالل املنصة ال يقدم أي دعم أو ميزة    %34.8يف حني يري    -

 للعملية التعليمة ويمكن االستغناء عنه.

التعليم عن بعد من خالل املنصة فعال وبإمكانه   من أفراد عينة الدراسة  يرون أن عملية  %19.5بينام نجد أن هناك   -

 تعويض العملية التعليمية خالل أزمة كورونا. 

من أفراد عينة الدراسة تري أن عملية التعليم عن بعد من خالل املنصة يدعم العملية    %4.5يف حني نجد نسبة ضئيلة   -

 زمة لكنه ال يمكن أن يعوضها . التعليمية أثناء األ

 راسة للمادة العلمية من خالل منصة التعليم عن بعد : مدي فهم عينة الد

 من خالل التعليم عن بعد  مدي فهم واستيعاب المادة العلمية(  10جدول )

 النسبة التكرار  مدي فهم واستيعاب املادة العلمية من خالل التعليم عن بعد  

 46.8 144 ال يساعد عىل فهم املادة العلمية 

 44.2 136 املادة العلمية يساعد إىل حد ما يف فهم 

 9.1 28 يساعد بشكل كبري عىل فهم املادة العلمية 

 100 308 اإلمجايل 

 ُيظهر اجلدول السابق ما ييل : 

 %.  46.8ن عملية التعليم عن بعد ال تساعد يف فهم واستيعاب املادة العلمية بلغت   أأفراد العينة الذين يرون  ةنسب -

ن عملية التعليم عن بعد تساعد إيل حد ما يف فهم واستيعاب املادة العلمية أبينام  بلغت نسبه أفراد العينة الذين يرون   -

 % .  44.2بلغت 

الذين يرون    - العينة  أفراد  التأيف حني نجد نسبه  املادة  ن عملية  بعد تساعد بشكل كبري يف فهم واستيعاب  عليم عن 

 %.  9.1العلمية بلغت  

من    يتبني من نتائج اجلدول السابق عدم حتقيق منصة التعليم عن بعد بجامعة جنوب الوادي للفهم واالستيعاب بالقدر الكايف

 قبل عينة الدراسة وأهنا ال تساعد عيل فهم املادة العلمية . 

ما   ) وهذا  رقم  اجلدول  نتائج  تعوضها ويمكن  9يؤكد  أن  يمكن  لكن ال  التعليمة  العملية  تدعم  املنصة  أن  إيل  توصل  الذي   )

 االستغناء عنها . 
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احملور الثالث : التحديات والصعوبات التي تواجه عينة الدراسة يف التعليم عن بعد من خالل  
 :املنصة

 لدراسة في التعليم عن بعد من خالل المنصة التحديات والصعوبات التي تواجه عينة ا( 11جدول )

 النسبة التكرار*  التحديات والصعوبات التي تواجه عينة الدراسة يف التعليم عن بعد من خالل املنصة  

 2.7 42 ضعف املهارات الفنية 

 4.5 69 عدم وجود دورات تدريبية مسبقة إلكساب الطالب مهارات التعليم عن بعد 

 5.7 87 تنزيل امللفات صعوبة حتميل و 

 5.0 76 غياب الزمالة و روح املنافسة 

 5.7 88 مشاكل جسدية مثل تصلب الرقبة و عدم احلركة

 8.1 125 بطء االنرتنت يف حتميل الصفحات نظرا لشدة الضغط عليها 

 3.9 60 عدم امتالك جهاز حاسب آىل متصل باإلنرتنت 

 5.6 86 حداثة التجربة و عدم االعتياد عليها 

 4.0 61 الشعور بالعزلة و افتقار الطالب للدعم االجتامعي

 7.6 117 ارتفاع أسعار باقات النت 

 2.3 35 عدم توافر الرغبة لدي الطالب ىف التعليم عن البعد 

 5.2 80 صعوبة الرتكيز عيل الدراسة نظرا لكثرة املقاطعات اخلارجية 

 5.6 86 شاشة احلاسوب صعوبة القراءة واملذاكرة واملراجعة عرب 

 2.2 34 اخلوف و الرهبة من التعليم من خالل املنصة 

 6.8 105 قد يؤدي التعليم عن بعد احيانا إيل عدم الفهم أو اللبس

 4.7 72 اهدار الوقت

 5.0 76 عدم وجود املساعدة الفورية واالستجابة املبارشة من قبل االساتذة 

 3.8 58 الدراسية مما يصعب فهمها من خالل التعليم عن بعد تقليدية بعض املقررات 

 3.4 52 افتقار الطالب للدعم املعنوي

 5.1 79 ال تتوافر لدي اخلربة يف التعليم عن بعد 

 3.1 47 كثرة االعطال يف االجهزة اآللية 

  *يمكن اختيار أكثر من بديل  

الصعوبات التي تواجه الطالب عينة الدراسة يف عملية التعليم عن بعد مرتبة  من اجلدول السابق يمكننا تسليط الضوء عيل أكثر 

 فيام ييل : 

نرتنت يف  الطالب عينة الدراسة أثناء التعليم عن بعد من خالل املنصة كانت بطء اإل  تأويل الصعوبات التي واجه -

 %.  8.1حتميل الصفحات نظرا لشدة الضغط عليها بنسبة مئوية بلغت 

 % .  7.6نرتنت بنسبة مئوية بلغت  أسعار باقات اإلتليها ارتفاع  -

 %.  6.8تليها عدم الفهم أو اللبس بنسبة مئوية بلغت    -

تصلب الرقبة و   :تليها بنسب متقاربة جدا  صعوبة  الصعوبات التالية ، حتميل و تنزيل امللفات ومشاكل جسدية مثل -

و عدم االعتياد عليها وصعوبة الرتكيز عيل الدراسة نظرا  عدم احلركة وغياب الزمالة و روح املنافسة وحداثة التجربة  

لكثرة املقاطعات اخلارجية وعدم توافر اخلربة يف التعليم عن بعد وعدم وجود املساعدة الفورية واالستجابة املبارشة 

 ساتذة وصعوبة القراءة واملذاكرة واملراجعة عرب شاشة احلاسوب.من قبل األ

وجود دورات تدريبية مسبقة إلكساب الطالب مهارات التعليم عن بعد عدم امتالك جهاز  يف مرتبة متأخرة نجد عدم   -

وعدم توافر الرغبة لدي الطالب   ،حاسب آيل متصل باإلنرتنت والشعور بالعزلة و افتقار الطالب للدعم االجتامعي
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ملقررات الدراسية مما يصعب  وتقليدية بعض ا  ،ىف التعليم عن البعد واخلوف و الرهبة من التعليم من خالل املنصة

 جهزة اآللية.عطال يف األفهمها من خالل التعليم عن بعد وافتقار الطالب للدعم املعنوي وكثرة األ

 : فادة من التعليم عن بعد عرب منصة جامعة جنوب الوادياحملور الرابع : مميزات وفرص اإل 
 التعليم عن بعد فادة من ملميزات وفرص اإل( يوضح توزيع العينة طبقا 12جدول )

 مميزات وفرص االفادة من التعليم عن بعد 

 النسبة التكرار*   

 21.5 145 احلرية يف اختيار وقت الدخول إيل املحارضة

 9.7 65 حل مشكلة استيعاب االعداد الكبرية من الطالب

 23.2 156 توفري وقت السفر والتنقل من املنزل إيل اجلامعة وتفادي مشاكل املواصالت 

 15.3 103 امكانية مراجعة املواد اكثر من مرة يف أي وقت 

 9.1 61 البعد عن التوتر والضغط النفيس والقلق اثناء املحارضة

 9.2 62 تعلم تقنية جديدة واكتساب مهارات االنرتنت 

 4.2 28 التدريس اصبح اكثر مرونة وتنوع وحيوية

 7.9 53 عروض تقديمية باور بوينت(  -فيديو   - صوت  -تنوع املحتوي التعليمي )نص  

 *يمكن اختيار أكثر من بديل  

 من اجلدول السابق يمكن استخالص الفرص واملميزات التالية: 

 %.  23.2توفري وقت السفر والتنقل من املنزل إيل اجلامعة وتفادي مشاكل املواصالت بنسبة بلغت    -

 %.  21.5احلرية يف اختيار وقت الدخول إيل املحارضة بنسبة بلغت     -

 %.   15.3كثر من مرة يف أي وقت بنسبة بلغت أمكانية مراجعة املواد إ -

 %. 9.7ب بنسبة بلغت   عداد الكبرية من الطالحل مشكلة استيعاب األ -

 9.2ثناء املحارضةأوكذلك البعد عن التوتر والضغط النفيس والقلق    ،نرتنتتعلم تقنية جديدة واكتساب مهارات اإل -

%.    

 %.  7.9 عروض تقديمية باور بوينت( -فيديو  -صوت  -تنوع املحتوي التعليمي )نص  -

 %. 4.2كثر مرونة وتنوع وحيوية أصبح أالتدريس  -

 

 : احملور اخلامس : طرق حتسني جتربة التعليم عن بعد يف جامعة جنوب الوادي

 تحسين تجربة التعليم عن بعد في جامعة جنوب الوادي  ( طرق13جدول )

 طرق حتسني جتربة التعليم عن بعد يف جامعة جنوب الوادي 

 النسبة التكرار   

 26.3 131 للرد عيل االستفسارات ختصيص وقت حمدد للقاءات مع اعضاء هيئة التدريس عن بعد 

 35.3 176 تدريب الطالب عيل نظام التعليم عن بعد عرب منصة التعليم اإللكرتوين للجامعة 

 23.1 115 ختفيض الرسوم الدراسية 

 15.3 76 توفري احلوافز املعنوية والتشجيعية للطالب 

 :  يتجنوب الوادي من وجهة نظر عينة الدراسة يتضح اآلحتسني جتربة التعليم عن بعد يف جامعة وبدراسة واقع طرق 
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يأيت يف املرتبة األويل تدريب الطالب عيل نظام التعليم عن بعد عرب منصة التعليم اإللكرتوين للجامعة بنسبة مئوية   -

 % .  35.3بلغت 

عضاء هيئة التدريس عن بعد للرد عيل االستفسارات بنسبة مئوية  أيف املرتبة الثانية ختصيص وقت حمدد للقاءات مع   -

 % .  26.3بلغت 

 %.  23.1تليها يف املرتبة الثالثة ختفيض الرسوم الدراسية بنسبة مئوية بلغت   -

 %. 15.3توفري احلوافز املعنوية والتشجيعية للطالب بنسبة مئوية بلغت   ويف املرتبة الرابعة -

  عيل نظام التعليم عن بعد عرب منصة التعليم اإللكرتوين للجامعة ثر ما حيتاجه الطالب هو التدريب  ويتضح من تلك النتائج أن أك

 فادة واالستمرارية ملنصة التعليم عن بعد باجلامعة. حتي يتمكنوا من حتقيق الفهم واالستيعاب بالقدر املطلوب واملناسب لتحقيق اإل

 نتائج الدراسة : 
إيل   الدراسة  االحتهدفت  مع  تلبية  للتعامل  ممكن  تنسيق  بأي  ومتابعتها  التعليمية  العملية  استمرارية  حلفظ  التعليمية  ياجات 

 وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أمهها : غالق اجلامعات يف ظل انتشار وتفيش فريوس كورونا إمشكالت 

لكنه   ،زمةتعليمية أثناء األالتعليم عن بعد من خالل منصة التعليم اإللكرتوين بجامعة جنوب الوادي يدعم العملية ال -

من أفراد عينة الدراسة أن     %34.8يف حني يري     % من أفراد عينة الدراسة ، 41.2ال يمكن أن يعوضها بنسبة بلغت  

 ة ويمكن االستغناء عنه. يالتعليم عن بعد من خالل املنصة ال يقدم أي دعم أو ميزة للعملية التعليم

% من أفراد   46.8ساعد يف فهم واستيعاب املادة العلمية بنسبة مئوية بلغت   يالتعليم عن بعد من خالل املنصة ال   -

 ساعد بشكل كبري يف فهم واستيعاب املادة العلمية .  ين التعليم عن بعد أ% يرون  9.1العينة ، يف حني نجد 

نرتنت يف  الطالب عينة الدراسة أثناء التعليم عن بعد من خالل املنصة كانت بطء اإل  تأويل الصعوبات التي واجه -

 نرتنت وعدم الفهم أو اللبس من خالل املنصة.   حتميل الصفحات نظرا لشدة الضغط عليها وارتفاع أسعار باقات اإل

املنصة  هو توفري وقت السفر  فادة من التعليم عن بعد من خالل  أوضحت عينة الدراسة أن من أهم مميزات وفرص اإل -

مكانية إاحلرية يف اختيار وقت الدخول إيل املحارضة وووالتنقل من املنزل إيل اجلامعة وتفادي مشاكل املواصالت  

 كثر من مرة يف أي وقت.أمراجعة املواد 

ختصيص وقت لتحسني جتربة التعليم عن بعد من خالل املنصة ينبغي تدريب الطالب عيل نظام التعليم عن بعد و   -

 عضاء هيئة التدريس عن بعد للرد عيل االستفسارات.أحمدد للقاءات مع 

 التوصيات واملقرتحات : 
 إعطاء دورات تدريبية يف جمال التعليم عن بعد لكل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملعاونني .  -

 التفاعل هلذا النوع من التعليم. نرش ثقافة التعليم عن بعد والتعلم الذايت بني الطالب لتحقيق أكرب قدر من  -

 توفري وسيلة للتواصل بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس للرد عيل االستفسارات. -

 لكرتونية للتواصل والتعليم عن بعد . إتوفري وسيلة لوصول الطالب الذين ال يمتلكون أجهزة  -

العام الدرايس   - التعليم عن بعد خالل  النتائج   2020-2021عيل اجلامعة تقدير مدي نجاح عملية  للحصول عيل 

 والعمل عيل التطوير والتغلب عيل الصعوبات. 
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 ضامن محاية خصوصية وأمن املعلومات املنشورة عيل منصة اجلامعة .  -

 تضمني موضوع التعليم عن بعد ضمن دورات تنمية القدرات اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس .  -

 : العربيةراجع امل
جامعة   ،نحو مجتمع المعرفة سلسلة دراسات يصدرها معهد البحوث والاستشارات ،(1426الجامعات الإل كترونية )
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      The study dealt with the subject of distance education through the e-learning platform at South 

Valley University in Qena within the context of intensive efforts to confront the Corona crisis and in 
accordance with the recommendations of the Ministry of Health to stop the study and follow up the educational 
process remotely. The study used the descriptive and analytical approach and relied on the questionnaire to 
collect data from a sample of university students South Valley reached 308 students. The study concluded with 
several results, the most important of which are: Distance education through the e-learning platform at South 
Valley University supports the educational process during the crisis, but it cannot replace it with a rate of 
41.2% and that it does not help in understanding and assimilating the scientific material at a percentage of 
46.8%, and the study found Several recommendations, the most important of which are: Giving training courses 
in the field of distance education for students, faculty members and assistants, and spreading the culture of 
distance education and self-learning among students to achieve the greatest amount of interaction for this type 
of education . 
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