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بتدمير اإلقتصاد وتجميد وشّل الحركة وقيادة العالم المنشآت التي تشكل حربًا عالمية صامتة والتي استعاضت عن تدمير " كورونا"يعيش العالم تحت قيود ومحددات جائحة 
 .بمفاتيح لوحة الكمبيوتر
مع انها ( اإلداريون -الطالب  -األساتذة )كظاهرة عالمية جديدة بشموليتها وانتشارها كتجربة جديدة على منظومة التعليم وعناصرها البشرية " التعليم عن بعد"لقد ظهرت منظومة 

ويمكن اعتبار التعليم بالمراسلة اولى " المعلم والطالب"سنة وتطورت نتيجة التطور التقني والتكنولوجي مع اإلحتفاظ بخصوصية اإلفتراق والتباعد بين  لى مائتيبدأت منذ حوا
لة في الواليات المتحدة وتأسست جامعة رسة مراسم تأسست أول مد8121م وفي عام 8271عبر الرسائل البريدية التي بدأت في بريطانيا عام " الصامت"تجارب التعليم عن بعد 

وفي العقدين األخيرين تأسست أربع جامعات أوروبية وأكثر من عشرين جامعة حول العالم تعتمد . م، وكانت أول كلية للتعليم عن بعد في المملكة المتحدة8181أكسفورد عام 
لث الطالب المسجلين في التعليم ما بعد الثانوي قد أخذوا دورات معتمدة عبر اإلنترنت وارتبطت مراحل بين أن ث، ت7188وفي الواليات المتحدة في عام ( تقنية التعليم عن بعد)

 :التعليم عن بعد بالتطور التكنولوجي ووسائل اإلتصال والعالقات االجتماعية والدولية وفق المراحل التالية
 
 .(وت وال صورةبال ص)ة بواسطة المراسالت البريدي( الرسائل)التجربة الكتابية  -
 
 .(صوتية)التعلم عبر المذياع أو الوسائل المسموعة -التجربة السمعية  -
 
 .تجربة التعلم عبر التلفاز أو الفيديو( البصرية  –السمعية )التجربة  -
 
 ."التكنولوجيا الرقمية من خالل الحواسيب وشبكة اإلنترنت للمعلومات( البصر -السمع  -الكتابة )تجربة  -
 
وبقرارات استثنائية طارئة وليست عبر قوانين او مراسيم تحتاجها وتم اإلسقاط الكلي " كورونا"تجربة التعليم عن بعد لم تعتمد بشكل رسمي في لبنان اال بعد انتشار جائحة ان 

 .والشامل لمناهج ونظم وقوانين التعليم الحضوري على منظومة التعليم عن بعد
 

بعينات عبر التلفزيون بشكل محدود اثناء الحرب األهلية وكذلك تجربة الجامعة المفتوحة عبر المراسلة الي اعتمدتها جامعة بيروت العربية منذ س لتعليملقد عرف لبنان تجربة ا
 .القرن الماضي في الكليات األدبية

 
ع أنظمة التعليم في الدول العربية وكذلك النقابات المهنية الحرة التي ال تقبل اإلنتساب كبير مان النظم التعليمية الرسمية في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان تتشابه الى حد 

 .اال الخريجين الذين انهوا دراستهم نظاميًا وحضورياً ..( الصيادلة -المهندسون  -األطباء )اليها 
 

ة عوائق ومصاعب تقنية ولوجستية وبشرية، لكن األهم انها افتقرت للنظم والقوانين مت بعدان التجربة التي فرضت نفسها على الواقع التعليمي بشكل طارئ ودون مقدمات اصطد
األساتذة واألهالي حيث ان بقاء  لمواءمة التعليم عن بعد مع التعليم الحضوري، مع اإلشارة الى ان التعليم عن بعد قد تسبب ببعض اآلثار النفسية على الطالب خصوصا وعلى

ض دى ساعات دون استراحة وطوال العام الدراسي وتداخل اليوميات المنزلية مع التعليم عن بعد وعدم الخروج من المنزل قد أصاب البعض بامراعلى م الطالب امام الشاشة
ولكي يتم تشذيب ( ة التي فرضت ذلكالطارئمع تفهمنا لألمور )االكتئاب واالعصاب والتشويش الذهني ألن البرامج والمواقيت والمناهج واألساليب االكاديمية والدراسية لم تتغير 

 :التجربة ال بد من معالجة الثغرات القانونية واألكاديمية وفق التالي
 
من اسيين اقبته، خاصة وان عامين در تعديل القوانين وأنظمة التعليم المعتمدة في لبنان عبر تشريع التعليم عن بعد ووضع األنظمة والقوانين والشروط للمنتسبين وتنظيمه ومر  -

قد انجزا بواسطة التعليم عن بعد في كل الكليات التطبيقية والنظرية وربما تكون السنة الثالثة أيضا، فاذا استمر الوباء ( سنوات 5)او الماستر( سنوات 1)اصل سنوات االجازة 
وللتقليل من محاوالت التزوير خاصة في بعض الجامعات الخاصة ...مامعاتهسنكون امام دفعة كاملة من الطالب الذين انهوا مرحلة االجازة عن بعد ولم يزوروا كلياتهم وج

 .التجارية
 



والتي يشكل طالبها اكثر من خمسين بالماية من عدد الطالب وبالتالي ...( الحقوق -العلوم االجتماعية  -األداب )او المدمج في الكليات النظرية " التعليم عن بعد"اعتماد  -
بالتنمية المعرفية "رفات واألبنية واستيعاب العدد األكبر من الطالب لزيادة دائرة المعرفة وخاصة في المناطق الريفية المحرومة وبما يعرف المصا يمكن توفير الكثير من

 ."المستدامة
 
 .واصفات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العاليط والمتعديل قوانين مزاولة المهنة لنقابات المهن الحّرة بخصوص قبول المتخرجين وفق منظومة التعليم عن بعد ووضع الشرو  -
 
ية والتخفيف منها وفق اإلمكانيات، مما تعديل نظام المراسالت البريدية في الجامعة، لتنسجم مع التعليم عن بعد او التعليم المدمج لجهة البدء باإلستغناء عن المعامالت الورق -

 .ضاقبة أييسهل الحفظ والتوثيق واألرشفة والمرا
 

باألطر الرسمية والتشريعية بمشاركة الطالب واألساتذة وممثلين عن األهل والنقابات المهنية والجامعات الخاصة لبلورة مشروع تنظيم " التعليم عن بعد"اننا ندعو لمناقشة منظومة 
مكانية اعتماد هذه  .ومات الثالث للتعليم في لبنانالمنظ التعليم عن بعد واقراره وكذلك منظومة التعليم المدمج او المختلط وا 

 


