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الكمية التربوية المفتوحة بين الواقع والطــــموح
د .خميل محمــد إبراهيم

الكمية التربوية المفتــوحة ديالى
المقدمة
لمتعميـ /في العالـ  /أىمية بالغة ،فبدونو؛ لـ تكف اإلنسانية لتتطور ،فتصؿ إلى ما

وصمت إليو ،و لف تتطور ،فتصؿ إلى ما ىو مقبؿ مف اإلنجازات اإلنسانية العممية العظيمة؛

المتوقعة ،بؿ المنتظرة.

مف ىنا ،فقد تشكمت أساليب متعددة و متنوعة لمتربية و التعميـ؛ يناسب كؿ منيا شريحة مف

شرائح المحتاجيف إلى التعميـ؛ العالميف بأف التعميـ ،استثمار طويؿ ،لكنو ميـ لكؿ محتاج إلى
التعميـ؛ مف أي مجتمع كاف و في أي ظرؼ عاش.

و المجتمعات النامية ىي المجتمعات األحوج إلى التطوير ،ىذا التطوير؛ ال يمكف أف يتـ
بغير التعميـ الجيد ،إذ المؤسسات التعميمية المعتادة؛ ُم َكمِّفة اقتصاديا لمجية المنشئة لممؤسسة
التعميمية ،و لمشخص المحتاج إلى التعمـ؛ مف جية و مف جية أخرى ،فيذا النوع مف التعميـ؛

محتاج إلى تفرغ المتعمـ التاـ (أو شبو التاـ) لمتعمـ ،مع قربو مف المؤسسة التعميمية ،مما قد
(أو يكمؼ الجية التي تصرؼ عميو) مبالغ طائمة ،قد ال
يبعده عف بيئتو األصمية ،فيكمِّفو

يحتمميا كال الطرفيف أو أحدىما ،عمى ىذا األساس فكرت األمـ المتقدمة ،بوسيمة تعميمية مجدية

منخفضة التكاليؼ نسبياً ،ال توجب تفرغ المتعمـ لمتعميـ ،و ال تفرض اقترابو مف المنشئة

ىو أسموب( -:التعميـ عف ُبعد) /الكميات و الجامعات المفتوحة) التي
التعميمية ،ىذا األسموب َ
أقترح الباحث أقامتيا قبؿ نحو عقديف مف الزماف و قد أنشأ العرب جامعات أو كميات مفتوحة
بعد ىذا المقترح ،أما (العراؽ) الحبيب ،فقد أنشأ أوؿ كمية تربوية مفتوحة في العاـ الدراسي

 ُٚظش اإلػالو انؼهً ٙأًْٛرّ نهًدرًؼاخ انُايٛح  ،خهٛم يسًذ إتشاْٛى ،ص  ٔ 22ص ْ ،29زا انثسس يقثٕلٔ يُاقش فَ ٙذٔج ذثسٛط انؼهٕو ٔ َشش انٕػ ٙانؼهً 19 – 15 ،ٙآراس  ،1985أقايد ْزِ انُذٔج  -:يذٚشٚح
انشػاٚح انؼهًٛح انؼايح ٔ /صاسج انشثاب  /اندًٕٓسٚح انؼشاقٛح .
 ُٚظش  /يثالً ) دنٛم خايؼح انقذط انًفرٕزح نهؼاو انذساس 2000 – 1999 ٙو .ُٚ -ظش دنٛم انكهٛح انرشتٕٚح انًفرٕزح نهؼاو انذساس. 2003 – 2002 ٙ
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 2001-2000لذلؾ فقد خرجت في العاـ الد ارسػ ػ ػػي  2004–2003الدورة األولى مف طمبتيا

و طالباتيا ،و كانت ليا فعاليات منيا  -:إقامة ورشة عمؿ في 2002/4/9؛ األمر الذي يوجب

النظر إلى ىذه التجربةٍ ،
بعيف واعية ،لتقيميا و إبداء الرأي فييا ،و في الوسائؿ التي يجب

أتباعيا إلصالحيا و تطويرىا ،و لـ أجد خي اًر مف ىذا المؤتمر العممي الرفيع؛ أطرح عميو ما أرى

خصوصاً و أف ىذه الكمية التربوية المفتوحة؛ مجيولة أو متجاىمة ،فمع

أف (ناظـ مجبؿ فالح)

تنبو و نبو عمى أف أسالفنا عرفوا شكالً مف أشكاؿ التعميـ عف ُبعد ىو التعميـ بالمراسمة
يذكر الكمية التربوية المفتوحة ،كذلؾ لـ يذكرىا معدو دراسة (حوؿ موضوع التعميـ عف بعد و

فمـ

الجامعات المفتوحة) كمثاليف عمى باحثيف آخريف ألقوا أبحاثيـ ضمف المحور األوؿ /مف محاور

دوف أف يتنبيوا إلى وجود
مؤتمر التعميـ العالي السابع ،و في يوـ الخميس )2004 / 9/23 /
َ
الكمية التربوية المفتوحة ؛ عمى الرغـ مف وجود بحثَيف عنيا ُمقدميف مف أستاذيف يعمالف في
الكمية نفسيا ؛ مف ىنا يجب التعريؼ بالكمية التربوية المفتوحة ،إذ ال ُيعقؿ أف توجد تجربة مف
كاف مستواىا) ثَُـ تكوف مجيولة أو متجاىمة إلى ىذا الحد مف باحثيف جامعييف
ىذا النوع (أياً َ
يكتبوف في الجامعة المفتوحة أو في التعميـ اإللكتروني أو في التعميـ عف ُبعد ،فكيؼ الحاؿ
بالنسبة إلى غيرىـ؟!

 ُٚظش انرؼهٛى انًفرٕذ ٔ انرؼهٛى ػٍ تؼذ ٔ ذدشتح انكهٛح انرشتٕٚح انًفرٕزح ف ٙانؼشاق  ،ص  ، 11إػذاد األسرارْاشى ػثٕد كشٚذ٘  ،انكهٛح انرشتٕٚح انًفرٕزح  ،انًقذو إنٗ انًؤذًش انساتغ نهرؼهٛى انؼان ٔ ٙانثسس انؼهًٔ ٙ
انًزكٕسج خالصرّ ف ٙخالصاخ انًؤذًش  ،ج 1ص  ٔ . 18انثسس األصه ٙيٕخٕد نذ َّ
٘.
ذُظش دساسح ديح ’’ انرؼهٛى ػٍ تؼذ ’’ يغ ’’ انرؼهٛى انرقهٛذ٘ ’’ نرطٕٚش انرؼهٛى انؼان ٙانؼشاقَ ،ٙاظى يدثمفانر ،انًقذيح تذٌٔ سقى ْٙ ٔ ،دساسح يقذيح إنٗ انًؤذًش انساتغ نهرؼهٛى انؼان ٔ ٙانثسس انؼهً ٙانًُؼقذ تٕٚ ٍٛيٙ
٘ ِ َُ ،ش َش ْ
 ٔ 2004 / 9 / 23 -22قذ َٕقشد ف ٙانًسٕس األٔل يٍ يسأس انًؤذًش ٔ ْ ٙيخطٕطح نذ َّ
خ
خالصرٓا ضًٍ اندضء األٔل يٍ خالصاخ تسٕز انًؤذًش ذسد ػُٕاٌ( -:اٜفاق انًسرقثهٛح نهرؼهٛى انؼان ٙفٙ
انؼشاق) .
 ُٚظش ( زٕل يٕضٕع انرؼهٛى ػٍ تؼذ ٔ اندايؼاخ انًفرٕزح )  ،إػذاد انذكرٕس َثٛم كاظى ػثذ انصازة ٔانذكرٕس ػثذ انْٕاب ػثذ انسراس سهًاٌ ٔ انذكرٕسج سٓا يسًذ ْاد٘  ْٙ ٔ ،دساسح يقذيح إنٗ انًؤذًش انساتغ
نهرؼهٛى انؼان ٔ ٙانثسس انؼهً ٙانًُؼقذ تٕٚ ٍٛئ 2004 /9 / 23 -22 ٙقذ َٕقشد ف ٙانًسٕس األٔل يٍ يسأس
انًؤذًش ٔ ْ ٙيخطٕطح يٕخٕدج نذ َّ
ٖ ؛ َُ ِش َش أسًٓا ف ٙيُٓاج يؤذًش انرؼهٛى انؼان ٙانساتغ 2004 / 9 / 23 -22
 ،ص .15
 ُٚظش يُٓاج انرؼهٛى انؼان ٙانساتغ  ،ص  ٔ ، 15كزنك خالصاخ تسٕز انًؤذًش ص . 17 ، 16ُٚ -ظش يُٓاج انرؼهٛى انؼان ٙانساتغ  ،ص  ٔ ، 15كزنك خالصاخ تسٕز انًؤذًش ص . 18
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التعميػـ المفتػػوح
مزايا و عيػ ػ ػػوب

و مع أف ىناؾ بضعو أبحاث (تخص الجامعات المفتوحة و الكمية التربوية المفتوحة)

(في

أُلقيت في يومي مؤتمر التعميـ العالي السابع ،فقد ناؿ ىذا الشكؿ مف أشكاؿ التعميـ

ي

فكأف معد
المناقشات) اعتراضات شديدة؛ أىميا مشكمة ضعؼ الطالب و نوعية تقويميـَ ،
حيف عدوا
(دراسة حوؿ موضوع التعميـ عف بعد و الجامعات المفتوحة) ردوا عمى ىؤالء المنتقديف َ
مف (فوائد التعميـ اإللكتروني)-:

’’سيولة و تعدد طرؽ تقييـ تطور الطالب و فرت أدوات التقييـ الفوري عمى إعطاء المعمـ طرقاً
متنوعة لبناء المعمومات و توزيعيا و تصنيفيا بصورة سريعة و سيمة لمتقييـ’’

خالفاً لمف

يتصور صعوبة تقييـ مستوى طمبة الكميات و الجامعات المفتوحة و تقويميـ ،بؿ أروا أف ذلؾ

سيؿ ميسور ،و إذ ردوا (بصورة غير مباشرة\ عمى مف انتقدوا وسائؿ تقويـ طمبة التعميـ
ِ
حيف تحدثوا عف ’’تطوير المعايير :يواجو التعميـ اإللكتروني مصاعب
المفتوح ،فقد أشكموا عميو َ
قد تطفئ بريقو و تعيؽ انتشاره بسرعة.
و أىـ ىذه العوائؽ قضية المعايير المعتمدة ،فما ىي ىذه المعايير و ما الذي يجعميا

ضرورية؟

لو نظرنا إلى بعض المناىج و المقررات التعميمية في الجامعات أو المدارس ،لوجدنا أف

بىا حاجة إلجراء تعديالت و تحديثات كثيرة نتيجة لمتطورات المختمفة كؿ سنة بؿ كؿ شير

أحياناً فإذا كانت الجامعة قد استثمرت في شراء مواد تعميمية عمى شكؿ كتب أو أقراص مدمجة

 CDسنجد أنيا عاجزة عف تعديؿ أي شيء فييا ما لـ تكف ىذه الكتب و األقراص قابمة إلعادة

الكتابة و ىو أمر معقد حتى لو كاف ممكناً"

و فيو نظر مف وج ػػييف؛ ىما-:

( أ ) يتعامؿ التعميـ االعتيادي مع الكتب و غيرىا مف وسائؿ التعميـ األخرى مثؿ األقراص
المدمجة اؿ(  ،)CDو ِ
فيو (كذلؾ) يصعب التعديؿ ،فيؿ انطفأ بريقوُ؟! .
لقد تعامؿ التعميـ االعتيادي مع الكتب منذ أف نشأ ،و مع ذلؾ لـ يفكر أحد في مشكمة

ىي وسيمة-:
التعديػػؿ عمى الكتب إال بوسيمة واحدة َ
(المعمـ) الذي يستطيع أف يصحح استناداً إلى رأيو الشخصي أو إلى رأي الجية المركزية التي

يتبعيا .
ُ
(ب) توجد وسائؿ حديثة و قديمة يمكف التعديؿ عمييا أو تصحيح ما فييا عند الحاجة ،و منيا-:
 زٕل يٕضٕع انرؼهٛى ػٍ تؼذ ٔ اندايؼاخ انًفرٕزح  ،ص . 6-زٕل يٕضٕع انرؼهٛى ػٍ تؼذ ٔ اندايؼاخ انًفرٕزح  ،ص . 7
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( )1اؿ ( ( )HARD DISKالذاكرة) إذ يمكف إنزاؿ ما في القرص المدمج اؿ (  )CDإلى
ِ
مادتو ،و يبقى عمى الذاكرة أو ُينقؿ إلى قرص مدمج
الذاكرة و تعديؿ ما ينبغي تعديمو في
جديد ِعبر جياز (  )CD R/Wأو ُيسحب عمى ورؽ بواسطة ( ( )PRINTERالطابعة
حيث ُيعد ُؿ ما
عما عمى اؿ( ( )Floppy Diskالقرص المرف) ُ
الميزرية) مثؿ ذلؾ يقاؿ ّ
ِ
عميو بواسطة الذاكرة و ُيعاد إليو أو يسحب عمى ورؽ ،و بذلؾ تتبيف سيولة التعديؿ و
التغيير .

حيث يمكف تعديؿ ما عميو مف مواد لتصحيحيا بواسطة
( )2الػ( RAM
ُ )FLASH
الكومبيوتر بشكؿ غير معقد ،و ىناؾ وسائؿ أخرى مبتكرة أو في طريقيا إلى االبتكار؛

تُمكف مف التعديؿ و التصحيح في مجمؿ أساليب التعميـ ،و إذ ذكروا جانباً مف عيوب
ِ
بعيوبو ،و مف ذلؾ قوليـ-:
التعميـ اإللكتروني فقد ذكروا شيئاً مف مزايا ىذا التعميـ مخموطة

‘‘األنظمة و الحوافز التعويضية :و ىي المتطمبات التي تحفز و تشجع الطالب عمى

التعميـ اإللكتروني .حيث الزاؿ التعميـ اإللكتروني يعاني مف عدـ وضوح في األنظمة و الطرؽ و
األساليب التي يتـ فييا التعميـ بشكؿ واضح كما أف عدـ البت في قضية الحوافز التشجيعية لبيئة

التعميـ ىي إحدى العقبات التي تعوؽ فعالية التعميـ اإللكتروني’’

و ىـ يتخوفوف مف الخطر

عمى ’’ الخصوصية و السرية :إف حدوث ىجمات عمى المواقع الرئيسة في اإلنترنت  ،أثرت

عمى األساتذة و التربوييف و وضعت في أذىانيـ العديد مف األسئمة حوؿ تأثير ذلؾ عمى التعميـ

اإللكتروني مستقبالً و لذا فإف اختراؽ المحتوى و االمتحانات مف أىـ معوقات التعميـ

اإللكتروني’’ ىنا ينبغي االنتباه إلى أمور أىميا-:

(أ) الغش -:قد يحدث الغش في أي أسموب مف أساليب التعميـ ،فمماذا ينبغي أف ُيستثنى مف ىذه
األساليب أسموب التعميـ اإللكتروني؟!
(ب) ىناؾ أكفاء قادروف عمى مياجمة المواقع لمعرفة األسئمة و اإلجابات؛ تُرى أال يوجد خبراء
قادروف عمى إيجاد وسائؿ لحماية األسئمة و االمتحانات مع تطوير ىذه الوسائؿ في الوقت
المناسب؟!

ألـ تتعرض األسئمة في االمتحانات العادية و االمتحانات الو ازرية إلى التسرب بؿ إلى
السرقة و البيع في دوؿ مختمفة؟! ىؿ ينبغي إلغاء ىذه االمتحانات؟!

أف ىناؾ مصارؼ و دوائر حكومية (عمى أعمى درجة مف السرية) تعرضت ليجمات
ثـ َ
َ
ِ
إلكترونية متنوعة (مف قَب ِؿ المتسمميف) فسرقوا أمواالً و حصموا عمى معمومات سرية فيؿ تخمت
زٕل يٕضٕع انرؼهٛى ػٍ تؼذ ٔ اندايؼاخ انًفرٕزح  ،ص . 7 - 13و  ، ٌ .ص . 8
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أف في اإلنترنت الكثير مف المزايا و
ثـ َ
ىذه المصارؼ و الدوائر عف المنجزات اإللكترونية؟! َ
ِ
عيوبو اليجمات الفيروسية؛ عمى أجيزة المستفيديف ،فيؿ ينبغي إلغاء اإلنترنت؟!
العيوب  ،و مف
ىي حضور
(ج) ىناؾ وسيمة أيسر ألداء االمتحانات و االختبارات في الدراسات المفتوحة َ
الطالب إلى مركز امتحاني؛ يخضع فيو لرقابة عادية ؛ تكوف معوُ ىوية فييا صورتو صادرة
عف المركز االمتحاني ،و تكوف لدى المراقبيف ألبومات تحتوي عمى صور الممتحنيف  ،و

ىو مقترح ينفع في حالة أداء امتحاف الكفاءة في المغة أو الكومبيوتر ،كما أنوُ ينفع في حالة
ىو نافع في حالة أداء الطالب المتحاناتيـ االعتيادية ،في
أداء االمتحانات الو ازرية ،بؿ َ
حالة حضور مشرؼ ؛ يريد التأكد مف دقة جرياف االمتحانات و صحتيا  ،و ىكذا يمكف

التقريب بيف التعميـ المفتوح و التعميـ االعتيادي  ،بؿ يمكف أف يستفيد أحدىما مف اآلخر و

يتحدث الدكاترة عف ’’ مدى استجابة الطالب مع النمط الجديد و تفاعميـ معوُ و مدى
وعي أفراد المجتمع بيذا النوع مف التعميـ و عدـ الوقوؼ السمبي منوُ’’  ،ال يوجد أسموب

وجد مثؿ ىذا األسموب ؛ النتفت الحاجة
تعميمي ما؛ ُيالئـ كؿ األذواؽ و الحاجات  ،و لو َ
ٌ
رضي
إلى غيره  ،و التعميـ اإللكتروني ؛
ٌ
أسموب مف أساليب التعميـ  ،ليس مطموباً منوُ أف ُي َ
فميس التعميـ
رضي البعض و يسد حاجاتوَُ ،
الجميع  ،و كؿ المطموب منوُ َ
ىو أف ُي َ

اإللكتروني بدعاً مف أساليب التعميـ  ،و (لوال اختالؼ األذواؽ  ،لبارت السمع ) و بعد كؿ

ما تقدـ ’’ و مف ىذا المنطمؽ نقوـ بتقديـ المقترح اآلتي و ىو إنشاء الجامعة اإللكترونية
العراقية لتعتمد التدريس اإللكتروني بجميع مستمزماتو ’’ …  ،و يضيفوف-:

’’ أف ىذا االقتراح باستحداث ىذه الجامعة ال يأتي ليشكؿ ميداناً جديداً مف مياديف التعميـ

الجامعي فقط و إنما يأتي ليحقؽ أغراضاً في ميداف التعميـ الجامعي ’’
يواص ػػموف الحديث مسوغيف مقترحيـ بقوليـ-:
’’ إننا نرى أف استحداث ىذه الجامعة

،.....و

عمى وفؽ األنظمة و المزايا التي وضعت ليا

سيشكؿ دعماً كبي اًر لعممية التطوير الجارية لمجامعات العراقية القائمة و سيتيح المجاؿ واسعاً

لالستفادة المتبادلة عمى طريؽ تحقيؽ أىداؼ االرتقاء و التحوؿ إلى مراكز إشعاع و خمؽ ثقافي
و عممي و معرفي عاـ ،بحيث تشكؿ ىذه الجامعات كميا وسيمة تالحـ لممجتمع العممي و رافد

كبير لممجتمع العراقي و العربي بالطاقات و القدرات و اإلبداع لموصوؿ إلى اكتشاؼ أفضؿ

السياسات االجتماعية و االقتصادية و لتعطيؿ طريؽ ىجرة العقوؿ و تحويميا إلى أجواء جاذبة

 -1زٕل يٕضٕع انرؼهٛى ػٍ تؼذ ٔ اندايؼاخ انًفرٕزح  ،ص . 8
 زٕل يٕضٕع انرؼهٛى ػٍ تؼذ ٔ اندايؼاخ انًفرٕزح  ،ص . 8–3و،ٌ.ص .9
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ِ
جممتو) مع ما ذىب ِ
ِ
توصياتو
إليو الباحث في
ىو مقترح يتفؽ (في
َ
لألسراب المياجرة ’’ و َ
المقدمة إلى المؤتمر السابع لمتعميـ العالي و البحث العممي.
إنني أتقدـ إلى ىذا المؤتمر العتيد ؛ مفصالً؛ مبيناً لما تحتاج إليو الكمية التربوية

صبح جامعةً مفتوحة ،ىذه الجامعة
المفتوحة في الوقت الحاضر  ،و ما تحتاج إليو كي تُ َ
المفتوحة (أياً كاف أسميا) يتفؽ الباحثوف حوليا؛ عمى الحاجة إلييا ِع َبر أبحاثيـ المتنوعة و
المقدمة إلى المؤتمر السابع لمتعميـ العالي و البحث العممي ،و الحاجة ماسة إلى قياـ ورشة عمؿ

بيف و ازرة التربية عامة و الكمية التربوية المفتوحة خاصة (مف جية) و و ازرة التعميـ العالي و
َ
ٍ
ٍ
مفتوحة و تييئة ىذه
جامعة
البحث العممي (مف جية أخرى) ُبغية دراسة مستمزمات نجاح
المستمزمات؛ في الطريؽ إلى تطوير الكمية التربوية المفتوحة و تحويميا إلى جامعة.
الكمية التربوية المفتػػوحة صرح عػ ػراقي عممػػي ميـ بيف الواقع والطموح:

الصروح العممية الميمة في العالـ؛ تحتاج عادة إلى إعادة نظر ،وتطوير ،وفي العاـ الدراسي
خرجت الكمية التربوية المفتوحة
 2004/2003؛ ّ
الصرح العممي الميـ (األوؿ مف نوعو في (العراؽ الحبيب)) الدورة األولى مف طمبتيا
وطالباتيا الذيف يتصفوف بالصفة التربوية ،فيـ (في الغالب) معمموف أو إداريوف أو مشرفوف
تربويوف ،وعمى العادة في األسموب القديـ؛ كاف االسـ ىو الميـ؛ مع قميؿ مف العناية بشكؿ

المنشأة أو نوعيا ،ومع ذلؾ يمكف أف يمتد ىذا االسـ الذي ال مسمى لو ،أو المسمى الذي ال
ينطبؽ عميو اسمو إال قميال ،مف ىنا ينبغي تحميؿ الموجود (المتاح) لتعرؼ عمى ما يجب فعمو

لتطوير ىذا المسمى  ،حتى ينطبؽ عميو اسمو.

نحو مف خمس سنوات قُبِ َؿ فييا آالؼ الطالب
َّ
مر عمى ابتداء الكمية التربوية المفتوحة؛ ٌ
مف المعمميف والمدرسيف والمشرفيف التربوييف وغيرىـ مف التربوييف واإلدارييف المنتسبيف إلى و ازرة

التربية العراقية ؛ في (بغداد) الحبيبة وجممة مف محافظات (العراؽ) الحبيب ،وقد استوعبت بعض
حممة الشيادات العميا وطمبتيا (بصفتيـ مدرسيف فييا) حفاظاً عمى الخبرات التربوية التي تحتاج

إلييا و ازرة التربية والتي كانت ( وما تزاؿ) تنزفيا إلى و ازرة التعميـ العالي أو إلى الخارج  ،لذا

فأوؿ ما ينبغي فعمو لمحفاظ عمى أساتذة ىذه الكمية خاصة وأمثاليـ ممف في و ازرة التربية عامة ،

وجمب األساتذة أصحاب اؿكفاء ة اآلخريف إلييا ؛ معاممة ىؤالء األساتذة؛ معاممة األساتذة

الجامعييف ،وتيسير تعريفيـ عمى ما يعرفو األساتذة الجامعيوف مما يجري في الداخؿ والخارج مف
-م.ن،ص .9
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المؤتمرات العممية والندوات الثقافية التي يمكنيـ أف يشاركوا فييا؛ مع تسييؿ سفرىـ ومساعدتيـ

عمى ىذا النوع مف السفر العممي؛ فضالً عف إرساليـ إلى الجامعات المتقدمة عامة والصروح

العممية المفتوحة العربية واألجنبية خاصة؛ تشجيعاً ليـ وتطوي اًر إلمكانياتيـ ،وحفاظاً عمى بقائيـ.

والذي يبدو أف مفيوـ التعميـ المفتوح ؛ مفيوـ غير واضح إال عبر المقاءات التشاورية
المباشرة ؛ بيف الطالب الذيف يعتمدوف م ِ
ساعدات ( مالزـ) يؤلفيا أستاذ المادة أو غيره ؛ يعتمد ىا
ُ
الطالب (الذيف قمما يحصموف عمى الكتب ألنو ال وجود ليا في المكتبات أصال أو الرتفاع
أثمانيا) األمر الذي يقسر األساتذة عمى صياغة أسئمة االختبارات واالمتحانات ؛ استنادا إلى
المساعد ؛ الموجود المشترؾ بيف يدي األستاذ والطالب  ،بؿ أف في أغمب ىذه المساعدات ؛

أسئمة مجاباً عمييا ؛ قد تُستؿ منيا أسئمة االمتحانات.

ىذا إذا كاف أستاذ المادة مختصا  ،فماذا لو لـ يكف مف أىؿ االختصاص؟!
مف ىنا ،ولتطوير العممية التدريسية في ىذه الكمية ،فال بد مف توفير الكتب األساسية

لمطالب واألساتذة ؛ بأسعار معقولة مع تطوير مكتبة الكمية وتحديثيا و تفعيميا مف خالؿ
تزويدىا بالكتب الورقية المطبوعة أو المتاحة في اؿ ) ( ( Internetشبكة المعمومات العالمية)

أو الموجودة في موسوعات الػ )( (CDالقرص المدمج) أو عبر األفالـ السينمائية أو الفيديوية

العممية العربية أو المترجمة ؛ فضالً عف توفير المختبرات المغوية والعممية التي يمكف لمطالب

اإلفادة منيا مباشرة أو عف طريؽ الوسائؿ اآللية ،والتي تمكف األستاذ مف متابعة أبحاثو وتطوير

نفسو خدمة لمصرح العممي الذي يعمؿ فيو والبمد الذي ينتمي إليو ؛ فضالً عف ذلؾ الحاجة إلى
زيادة األساتذة المتخصصيف تخصصا دقيقا ؛ مع تمكينيـ مف استعماؿ الوسائؿ اآللية في

الوصوؿ إلى طمبتيـ ؛ سواء كانت تمؾ الوسائؿ إذاعية أو تمفزيونية  ،أو عف طريؽ الػ ) Email

/البريد اإللكتروني)) وىي أمور تتطمب أساتذة عمى مستوى رفيع مف الكفاية والتدريب الخاص

كما تتطمب موظفيف وطالباً ؛ مدربيف تدريبا جيدا عمى األجيزة المتقدـ ذكرىا؛ التي قد تتوفر في
المستقبؿ؛ مع توفير ىذه األجيزة لمكمية وأساتذتيا وتيسيرىا لطالبيا بأسعار معقولة  ،كي يتمكف

الطالب مف االتصاؿ بأساتذتيـ في الوقت الذي يناسبيـ ؛ مع تمكيف األساتذة مف إلقاء

محاضراتيـ والرد عمى أسئمة طالبيـ عبر

)  (Internetأو ( )Emailاألمر الذي ال يكمؼ

األساتذة أو الطالب ؛ مؤونة ضرورة الحضور إلى الكمية ؛ بغية إلقاء المحاضرة أو االستماع

إلييا ؛ مع تحقيؽ التفاعؿ الواجب بيف األستاذ والطالب؛ ىذه واحدة ،واألخرى إمكانية ظيور
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األستاذ عمى قناة تمفزيونية تربوية فضائية أو أرضية عامة أو خاصة بالكمية التربوية المفتوحة؛

مدعمة ب) (Internet؛ لتمكيف الطالب مف االتصاؿ بأستاذىـ في إثناء إلقائو محاضرتو أو بعد
ذلؾ.
صحيح أف ىذا مشروع يصعب تحقيقو فورا ،لكف السير باتجاىو ممكف مف خالؿ توفير

الكتب واألجيزة  ،والتدريب عمييا ،وتيسيرىا بتكاليؼ مقبولة لألساتذة والطالب.

ثـ أنو يمكف تطوير ىذه الكمية التربوية المفتوحة  ،وتحويميا إلى جامعة مفتوحة ؛ تقبؿ

الطالب مف مختمؼ التوجيات العممية؛ مع رفع مستوى أقساـ ىذه الجامعة وكمياتيا (بحسب
اإلمكاف) إلى أف تقدـ لطمبتيا الدراسات العميا المتطورة أو المطػػورة لطالبيا.

ىذه األفكار ؛ قد تبدو صعبة التحقيؽ في الوقت الحاضر لكنو مشروع واقعي متاح في
الخارج ،أي أنو يمكف التخطيط لو وتوفيره بعد تحقيؽ مستمزماتو  ،وما ال يدرؾ كمو ال يترؾ

بعضو (ناىيؾ عف جمّو) لكف تحقيؽ ىذا المشروع ؛ يخرجو مف شرنقة (التعميـ المستمر في)

و ازرة التربية؛ إلى ىواء التطوير الشامؿ؛ لكؿ الراغبيف في تطوير أنفسيـ بمادة ما مف مواد عمـ

ما  ،أو في فرع ما مف فروع االختصاص العممي (سواء كاف أوليا أو كاف عاليا) في كمية

تربوية مفتوحة  ،أو في جامعة مفتوحة ؛ ينتسب إلى ما فييا مف المواد والفروع؛ أي إنساف راغب

في الدراسة ؛ حاصؿ عمى المؤىؿ المناسب ؛ ميما كاف ىذا الشخص بعيدا عف مركز التعميـ

(الكمية أو الجامعة المفتوحة) مما يحقؽ الغاية المبتغاة ؛ مف مثؿ ىذا الصرح الحضاري الذي
نرجو لو التطور ولطمبتو االرتقاء ؛ مف خالؿ إصدار مجمة تنشر منجزات الطالب وأساتذتيـ

عمى الورؽ أو في موقع لو عمى )  ( Internetأو باألسموبيف معاً؛ كذلؾ يمكف تفعيؿ عالقة
الطالب بصرحيـ التعميمي عبر إقامة ميرجانات ثقافية ؛ يشارؾ فييا أساتذتيـ ومحاضروف

خارجيوف ؛ يضاؼ إلى ذلؾ ميرجانات شعرية وقصصية ومسرحية وموسيقية غنائية و رياضية

وعممية ؛ تضاؼ إلى معارض عممية وأخرى لمفنوف التشكيمية بحسب إمكانيات الطالب و
األساتذة .
إف نوعية طالب ىذا الصرح (يفترض أنيا) تختمؼ عف سواىا مف طمبة الجامعات

االعتيادييف ،فيـ كبار عم اًر ،وعامموف يمتمؾ الجيدوف منيـ؛ مف الخبرات ما لو عرضوه بحرية؛

بحسب رغباتيـ ،ألثمرت الجيود ونضجت  ،ثـ أف مف ينتسب إلى ىذا الصرح مف الطالب (و
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ألنو مشغوؿ) ينبغي أف يعامؿ معاممة خاصة ؛ بمعنى أف يحاسب (في دراستو) عمى الساعات

التي ينجزىا في ٍ
زمف ما أي أالّ تنحصر الدراسة التي يناؿ فييا الطالب شيادة البكالوريوس ؛

بأربع سنوات (كما ىو في الجامعات العادية) بؿ تمتد بحسب إمكانيات الطالب الذي قد يناليا

في اقؿ مف أربع سنوات  ،و قد يناليا في عشريف عاماً و ىذا ال يعني ضعؼ الطالب  ،بؿ

يتناسب مع عممو و ظروفو الموضوعية التي تؤىمو لمحصوؿ عمى الشيادة  ،مثؿ ىذا يقاؿ في

نيؿ درجة الماجستير أو الدكتوراه (و ىذا النظاـ يتيح لألستاذ مساعدة الطالب عمى رفع مستواه

العممي رفعاً حقيقياً ألنو ال يجبره عمى نيؿ الشيادة في وقت محدد إذا لـ ينجز عممو فيو ؛ يعد

راسباً) و مثؿ ىذا النظاـ موجود في أميركا و أوربا  ،و ىذا النظاـ يعني أف يفيـ الطالب انيـ

متنوعوف و أف يفيـ األساتذة أف طمبتيـ المتنوعيف ؛ يحتاجوف إلى عناية خاصة بكؿ طالب  ،و

لتحقيؽ ىذا الفيـ يحتاج األساتذة إلى عناصر بشرية مساعدة تقوـ بدور السكرتارية ؛ تؤدي عف

األستاذ ما قد ال يتوفر لو مف خبرة آليو  ،فميس كؿ األساتذة قادريف عمى التعامؿ مع األجيزة

الحديثة في الوقت الحاضر و عمى مدى بضع سنوات قادمة  ،كذلؾ ال يممؾ األستاذ الوقت

الكافي لمساعدة المئات بؿ األلوؼ مف الطالب الذيف ينبغي لو أف يدرسيـ في ظروؼ مختمفة و
أوقات مختمفة يؤدوف معو اختبارات متنوعة ؛ في أوقات تناسب الطالب الفرد ؛ أكثر مف

مناسبتيا لألستاذ  ،ألف األستاذ متفرغ لعممو التدريسي  ،في حيف أف الطالب غير متفرغ لعممو

الدراسي.

ثـ أنو (في حالة إنشاء استوديوىات إذاعية و تمفزيونية ؛ مع إنشاء موقع عمى االنترنيت )

ينبغي توفير أجيزة إذاعية و تمفزيونية يقوـ بتشغيميا مختصوف فنيوف مف ميندسيف و مخرجيف و

مصوريف و عامميف في

( المونتاج ) و اإلرساؿ اإلذاعي و التمفزيوني و غير ذلؾ .
إف مثؿ ىذا الصرح  ،وباإلمكانيات المقترحة ؛ قادر عمى الوصوؿ إلى أقصى بالدنا ُب ْعداً
و إلى أي مكاف في العمـ ؛ ليفيد كؿ راغب في االفادة منو
(سواء انتسب إلى ىذا الصرح أـ لـ ينتسب إليو) كذلؾ ىو قادر عمى تقديـ منجزات ثقافية عمى

أفالـ سينمائية أو فيديوية أو عمى الػ)  ( Internetأو عمى )  ( CD؛ مما يمكف بيعو والكسب

المادي مف خاللو دعما ليذا الصرح وتقوية لو في الداخؿ والخارج ؛ يدؿ عمى إمكانيات العراقييف
ويمكنيـ مف أف ينفعوا بعضيـ  ،وأف يفيدوا اآلخريف مف المحتاجيف إلييـ كذلؾ يتفاعؿ أساتذة

ىذا الصرح مع إخوانيـ في الصروح المماثمة القائمة في األقطار العربية و غيرىا  ،وىي أمور
تستحؽ العناية واالىتماـ ناىيؾ عف التفكير.
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أىـ االستنتاجػات
مما تقدـ يمكف استنتاج أمور تدور حوؿ الكمية التربوية المفتوحة أىميا -:

ٔ.
ٕ.
ٖ.

ٗ.
٘.

توشؾ الكمية التربوية المفتوحة أف تكوف مجيولة في غير و ازرة التربية .

يوشؾ طمبة الكمية التربوية المفتوحة أف يكونوا مف المشتغميف في و ازرة التربية .

يغمب أف يكوف أساتذة الكمية التربوية المفتوحة و طالبيا ؛ غير قادريف عمى استعماؿ

أجيزة االتصاؿ الحديثة مثؿ اؿ(  ) Internetو اؿ(  ، ) Emailبؿ قد يصعب عمييـ
استعماؿ أجيزة الكومبيوتر .

حتى الذيف يستطيعوف االفادة مف اإلمكانات السابقة (بشكؿ أو بآخر) فقمما يممكوف

أجيزة الكومبيوتر .

ال يوجد لمكمية التربوية المفتوحة قناة تمفزيونية أو محطة إذاعية أو قاعة لعرض األفالـ

السينمائية أو مختبرات عممية أو لغوية األمر الذي يحرـ الطالب و األساتذة مف االفادة
مف ىذه المنجزات .

.ٙ

ال توجد مكتبة فاعمة ؛ تعير الطالب و األساتذة ما فييا مف الكتب  ،فضالً عف تزويدىا

.ٚ

إذا ال توجد مكتبة ورقية فاعمة  ،فأنو ال توجد مكتبة لألفالـ السينمائية أو الفديوية أو

.ٛ

عدـ وجود كتب منيجية يقتنييا الطالب  ،لعدـ وجودىا في المكتبات أصالً أو الرتفاع

.ٜ

ليذا و لغيره صارت الكمية التربوية المفتوحة ؛ كمية عادية تعتمد المقاءات بيف الطمبة و

بالكتب الحديثة .

األقراص المدمجة التي تتيح لمطالب و األستاذ تطوير إمكاناتيما.
أثمانيا في حالة وجودىا في المكتبات .

األساتذة  ،و تختمؼ عف الكميات العادية في أف طمبتيا موظفوف و أف ليـ مع األساتذة ؛

لقاءات شيرية غير منتظمة  ،لعدـ انتظاـ الطالب في الحضور إلى الكمية .
ٓٔ.

شعور األساتذة بأنيـ مغبونوف في حالة موازنتيـ بغيرىـ مف أساتذة و ازرة التعميـ العالي

ٔٔ.

أساتذة الكمية التربوية المفتوحة ؛ محروموف مف الكثير مما ينالو أمثاليـ مف أساتذة

أو غيرىا مف الو ازرات المعنية بالعمماء ألنيـ قمة نادرة ؛ قمما ُيْمتَفَت إلييا في و ازرة التربية
.
الجامعات  ،فقمما يطبؽ عمييـ ما يطبؽ عمى أساتذة الجامعات  ،وقمما تصميـ أخبار
المؤتمرات و الندوات المختمفة التي تقاـ في الداخؿ أو في الخارج  ،فمطوياتيا تصؿ إلى
جية مختصة في كؿ جامعة  ،في حيف ال توجد مثؿ ىذه الجية  ،في مثؿ ىذه الكمية ،

العدد الثالث والعشرون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمة ديالى 2006 /

و األستاذ النشيط (في ىذه الكمية) ىو الذي يبحث عف الفعاليات العممية  ،األمر الذي

قد يبمغو متأخ اًر مما ال ييسر لو االشتراؾ في الفعالية العممية أو اإلعالمية التي عرؼ
ٕٔ.

بوجودىا متأخ اًر .

ليذا فأف األستاذ في الكمية التربوية المفتوحة ؛ قمما يحصؿ عمى إيفاد إلى مثؿ ىذه

الندوات و المؤتمرات عمى حساب الكمية ،و الوصوؿ إلى ىذه الفعاليات مكمؼ مادياً ال
يتيسر لكؿ أستاذ .

شيء مف أىـ االستنتاجات الواردة في البحث .
ىذا
ٌ
ممخص البحث و أىـ توصياتو

يوشؾ التعميـ المفتوح أف يكوف مجيوالً أو متجاىالً ،و في حالة معر ِ
فتو ؛ يبدو متيماً،

مف ىنا فقد عنيت مقدمة ىذا البحث بالكمية التربوية المفتوحة (التابعة لو ازرة التربية في العراؽ)

فعرفت بيا؛ عمى طريؽ التعرؼ عمى ىذا النمط مف التعميـ -:مزاياه و عيوبو ،التي تطرؽ إلييا

البحث و ناقشيا و وجد أف لمتعميـ المفتوح مزايا ،و أف عيوبو قابمة لإلصالح ،كما أنوُ ال يوجد
أي نظاـ تعميمي ،بال عيوب ،ثـ تطرؽ البحث إلى الكمية التربوية المفتوحة؛ ما ليا و ما عمييا؛
متعرضاً لواقعيا ناشداً ما يمكف (بؿ ينبغي) أف تكوف عميو ،و قد قدـ البحث جممة استنتاجات؛

فضالً عف أىـ التوصيات التي ُيعنى بيا الباحث الجاد بتقديميا إلى متمقيو عادةً  ،مف ىنا ،فيو
يضع (بيف يديو) توصياتو (أو أىـ تمؾ التوصيات) ثمرةً شييةً ناضجة ؛ تغنيو عف التفتيش
عف التوصيات الكتشافيا  ،ليذا السبب بالذات ؛ أضع بيف أيدي حضراتكـ التوصيات اآلتية ،

بصفتيا أىـ التوصيات -:
ٔ.

التعريؼ بالكمية التربوية المفتوحة خارج و ازرة التربية مف خالؿ اإلعالـ التقميدي (صحافة

 ،إذاعة مسموعة أو مرئية) أو اإلعالـ الحديث-:

(جممة مواقع عمى اإلنترنت) .
ٕ.

تطوير الكمية التربوية المفتوحة و تحويميا إلى جامعة مفتوحة مف خالؿ ورشة عمؿ بيف

و ازرة التربية و و ازرة التعميـ العالي ؛ مستفيديف مف الباحثيف الذيف كتبوا عف الكمية التربوية

المفتوحة أو عف الجامعات المفتوحة.

ٖ.

الجامعة المفتوحة المقترحة ؛ تقبؿ الطمبة المؤىميف كافة لمدخوؿ في أقساميا التي يريدوف

ٗ.

يجرى ؿلطالب المتقدـ الى الكمية المفتوحة المقترحة اختباراف جدياف ىما -:

أ.

االنتساب إلييا بغض انظر عف أماكف وجودىـ و أعماليـ .
اختباره في القسـ الذي يريد االنتساب إليو .
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اختبار كفاءتو في استعماؿ جياز الحاسوب و التعامؿ مع اؿ

)  ( Internetو اؿ

(  ، ) Emailكي ال يضطر لمذىاب إلى الجامعة  ،بؿ يتفاعؿ مع أساتذتو في الوقت الذي
يناسبو .

إصدار ىوية لكؿ طالب ممتحف أو مختبر تتضمف صورتو و أسموُ و القسـ الذي ينتسب
ءىـ و
إليو  ،بينما يمتمؾ المراقب البوماً يتضمف صور الممتحنيف في القاعة و أسما
أقساميـ ليعرفيـ  ،و ليعرفيـ المراقب  ،و ليتعرؼ عمييـ أي مشرؼ عمى االمتحاف  ،فال

.ٙ

أحد شخصية غيرِه.
يتقمص ٌ
لكؿ أستاذ في الكمية التربوية المفتوحة (أو في الجامعة المفتوحة المقترحة) مساعد خبير
بالتعامؿ مع الحاسوب و االتصاؿ عبره ؛ يساعد األستاذ عمى التعامؿ مع طالبو مف حيث

وضع محاضرات األستاذ (بالصوت و الصورة) عمى موقعو الخاص (أو عمى موقع

الجامعة) في اإلنترنت  ،مع استقبالو لرسائؿ الطالب و أسئمتيـ  ،و إرسالو توجييات

األستاذ و أجوبتو ،مع تيسير ما يحتاج إليو األستاذ مف الحاسوب و االتصاؿ عف طريقو،

و حتى إذا توفر األستاذ الخبير بالتعامؿ مع الكومبيوتر  ،فإنوُ ال يستغني عف المساعد
الخبير.
.ٚ

التأكد مف وجود أجيزة حاسوب لدى الطالب (قبؿ قبوليـ) و توفيرىا لمف ال توجد لديو

.ٛ

توفير الحواسيب و وسائؿ االتصاؿ مف خالليا ،ألساتذة الجامعة المفتوحة المقترحة.

.ٜ

تطوير المكتبة الورقية الموجودة في الكمية التربوية المفتوحة و تجييزىا بالكتب و تحديثيا

بأسعار معقولة.

حتى تصبح مؤىمة لخدمة جامعة مفتوحة.

ٓٔ .إيجاد مكتبة أفالـ سينمائية و فديوية و أقراص مدمجة؛ يمكف إرساليا إلى أساتذة الجامعة
المفتوحة المقترحة و طالبيا الذيف يحتاجونيا.

ٔٔ .توفير محطة إذاعية و قناتيف تمفزيونيتيف ؛ إحداىما أرضية و األخرى فضائية مع توفير
الكوادر الكافية و الكفوءة القادرة عمى تمشية وسائؿ االتصاؿ ىذهُ ،بغية وصوؿ أفكار
األساتذة و محاضراتيـ و مناقشاتيـ ،بوساطتيا إلى عموـ المشاىديف (و منيـ الطالب)
إف كانت عادية ،أما إف كانت مشفرة ،فستقدـ خدماتيا لمف يشترؾ بيا.

ٕٔ .إصدار مجمة ورقية ليا موقع عمى اإلنترنت؛ تعبر عف أساتذة الكمية التربوية المفتوحة و
طالبيا ،حتى الوصوؿ إلى مجموعة مجالت تعبر عف أساتذة الجامعة المفتوحة المقترحة

و أساتذتيا.

العدد الثالث والعشرون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمة ديالى 2006 /

ٖٔ .إقامة مؤتمر سنوي ألبحاث أساتذة الكمية التربوية المفتوحة ،و مؤتمر سنوي آخر لألبحاث
الجادة التي يقدميا الطالب ،و دعوة أساتذة مف الجامعات األخرى لمحضور بصفتيـ

باحثيف أو مداخميف.

ٗٔ .إقامة ميرجانات شعرية و قصصية و حفالت موسيقية و غنائية و مسرحية و معارض
عممية و فنية سنوية؛ تبيف فعاليات أساتذة الكمية التربوية المفتوحة و طالبيا و تكوف

٘ٔ.

الدعوة لحضور ىذه الفعالي ػػات عامة .

زيادة عدد األساتذة المتخصصيف أصحاب الكفاءة ؛ في الطريؽ إلى الجامعة المفتوحة

المقترحة .

 .ٔٙإف ازدياد عدد األساتذة المتخصصيف مف أصحاب الكفاءة في الكمية التربوية المفتوحة،
أو في الجامعة المفتوحة المقترحة ،يسيؿ التفكير الجدي لإلعداد لدراسات عميا ،في ىذه

الكمية التربوية المفتوحة أو في الجامعة المفتوحة المقترحة .

 .ٔٚمعاممة أساتذة الكمية التربوية المفتوحة (أو الجامعة المفتوحة المقترحة) معاممة أساتذة
الجامعػػات في و ازرة التعميـ العالي ،فبدوف ذلؾ ال يسيؿ توفير أساتذة متخصصيف أكفاء

ليذه الكمية أو لتمؾ الجامعػ ػػة.

 .ٔٛإستحداث جية في الكمية التربوية المفتوحة (أو في الجامعة المفتوحة المقترحة) تُعنى
بالمؤتمرات و الندوات و الميرجانات التي تُقاـ في الداخؿ و الخارج؛ تكوف مسؤولة (أماـ

الجيات المختصة) عف إبالغ األقساـ بشكؿ عاـ و األساتذة بشكؿ خاص بيذه المؤتمرات
و الندوات و الميرجانات (في الوقت المناسب) ليكونوا عمى استعداد لممشاركة في ما
يحبوف المشاركة فيو منيا.

 .ٜٔتيسير إجازة األستاذ المدعو لمؤتمر أو ندوة أو ميرجاف ،و إيفاده إليو بطريقة تساعدهُ عمى
الوصوؿ إلى حيث يريد بتكاليؼ غير باىضة.

ٕٓ .توفير الكتب المنيجية لمطمبة بأسعار مناسبة في حالة ارتفاع أسعارىا أو عدـ وجودىا في
المكتبات.

ىذه التوصيات ىي األىـ ،فيما إذا أُريد تطوير الكمية التربوية المفتوحة بشكؿ جاد.
المصادر والمراجع

ٔ .القرآف الكريـ .
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.2اإلعالـ العممي  ،أىميتو لممجتمعات النامية  ،خميؿ محمد إبراىيـ  ،البحث مقبوؿ و مناقش

في ندوة تبسيط العموـ و نشر الوعي العممي  19 – 15آذار  ، 1985أعدت الندوة -:

مديرية الرعاية العممية العامة (و ازرة الشباب /الجميورية العراقية.

.3أفكار حوؿ تطوير الكمية التربوية المفتوحة  ،دكتور خميؿ محمد إبراىيـ
(مدرس األدب األندلسي و مناىج البحث األدبي في الكمية التربوية المفتوحة)
مقدـ إلى المؤتمر السابع لمتعميـ العالي و البحث العممي المنعقد بيف يومي
 2004في جامعة بغداد .

/ 9/ 23-22

 .4التجارب العربية في مجاؿ التعميـ المفتوح  ،أحمد محمود الخطيب .

 .5التربية المقارنة ،أحمد إسماعيؿ حجي  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي . 1998
 .6التعميـ العالي عف بعد و التعميـ المفتوح  ،د إبراىيـ كاظـ إبراىيـ ،

ورشة العمؿ التي أقامتيا الكمية التربوية المفتوحة في  / 9نيساف 2002 /

 .7التعميـ المستمر في مجاؿ تعميـ الكبار األسس و المفاىيـ و االستراتيجيات  ،أعماؿ ندوة
أسس التعميـ المستمر في مجاؿ تعميـ الكبار  ،أبو ضبي

 17 – 13يناير كانوف الثاني  ، 1985بغداد ، 1986

مطبعة اإلرشاد  /بغداد  ،المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العموـ  ،الجياز العربي لمحو
األمية و تعميـ الكبار .

 .8التعميـ المفتوح و التعميـ عف البعد و تجربة الكمية التربوية المفتوحة في العراؽ  ،إعداد
األستاذ -:ىاشـ عبود كريدي  ،الكمية التربوية المفتوحة  ،مقدـ إلى المؤتمر السابع لمتعميـ
العالي و البحث العممي المنعقد بيف يومي  2004 / 9/ 23-22في جامعة بغداد .

 .9التعميـ المفتوح و التعميـ عف بعد  :مفاىيمو  ،مجاالتو  ،أىميتو  ،أىميتو لمعالـ العربي و
الصعوبات التي تواجو تطبيقاتو  ،د.ذياب عيوش . 2000 ،

 .10الجامعة العربية المفتوحة  ،ندوة خبراء دراسة إمكانية قياـ الجامعة العربية المفتوحة  ،عماف
– األردف . 1979/11/25

 .11تكنولوجيا التعميـ كفمسفة و نظاـ  ،زاىر أحمد ،القاىرة ،المكتبة األكاديمية . 1996
 .12دراسة حوؿ موضوع التعميـ عف ُبعد و الجامعات المفتوحة  ،إعداد الدكاترة  - :نبيؿ كاظـ
عبد الصاحب  ،عبد الوىاب عبد الستار سمماف  ،سيا محمد ىادي ،مقدمة إلى المؤتمر

السابع لمتعميـ العالي و البحث العممي المنعقد بيف يومي  2004 / 9/ 23-22في جامعة

بغداد .

 .13دليؿ جامعة القدس المفتوحة لمعاـ الدراسي  2000 – 1999ـ .
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 .14دليؿ الكمية التربوية المفتوحة لمعاـ الدراسي . 2003 – 2002

 .15دراسة دمج " التعميـ العالي عف بعد " مع " التعميـ التقميدي " لتطوير التعميـ العالي في
العراؽ  ،ناظـ مجبؿ فالح  ،مقدمة إلى المؤتمر السابع لمتعميـ العالي و البحث العممي

المنعقد بيف يومي  2004 / 9/ 23-22في جامعة بغداد .

 .16المناىج الدراسية في التعميـ المفتوح  ،د .إبراىيـ كاظـ إبراىيـ .

ورقة عمؿ في ورشة العمؿ التي أقامتيا الكمية التربوية المفتوحة في

 / 9نيساف . 2002 /

 .17منياج مؤتمر التعميـ العالي السابع  ،اآلفاؽ المستقبمية لمتعميـ العالي في العراؽ .

 .18مؤتمر التعميـ العالي السابع  ،اآلفاؽ المستقبمية لمتعميـ العالي في العراؽ  ،خالصات
البحوث  ،ج. 1

 .19وقائع ورشة عمؿ في مجاؿ التعميـ المفتوح و التعميـ عف بعد أقامتيا الكمية التربوية
المفتوحة مف (  / 11-9نيساف . ) 2002 /

