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 التطور النوعي خلدمات التعليم عن بُعد داخل اجلامعات واملعاهد العليا يف دولة ليبيا 
 "دراسة يف جغرافية اخلدمات" 

 *1هناء عمر حممد كازوز
 جامعة الزيتونة/ كلية العلوم اإلجتماعية/ قسم اجلغرافيا1

Hanahanaza30@gmail.com 

 
          2021/ 09/ 26اتريخ القبول:                     2021/ 09/ 10: االرسال اتريخ 

 ملخص: 
عد  داخل اجلامعات واملعاهددد يهدف هذا البحث اىل توضيح التطور النوعي خلدمات التعليم عن ب  

العليددددا ل دولددددو ليبيددددا وذديددددد م ددددتوم هددددذي املوف ددددات التعليليددددو مددددن  يددددث تو  هددددا لللندددداه  والت نيددددات 
كلددا افددتخده ل هددذا البحددث  .واآلالت املختلفددو الددق ذ ددض العددب  املطلددوا للتعلدديم ا ل دد ويواألجهدد   

املددنه  الويددفي املتبدد  لويددت هددذا التطددور مددن عدمددامل هي ددا افددتخداه املددنه  التحليلددي ل تف دد  وذليددل 
الف مددن  يددث الن ددا املختلفددو بددء هع ددال هييددو التدددريع اجلددامعي واملعاهددد العليددا وتبيددا  افددباا االخددت

اب ضددا و اىل افدددتخداه هدوات جللدد  البيدداةت املطلوبددو ه هدددا .الددب و وال بددوا اددذا النددوا مدددن همددواا التعلدديم
صددعوبو الويددوا اىل  تلدد  العينددو ل كددل لتوزي  االفددتبامو ا ل  وميددو علددت اددب ات التوايددل االجتلدداعي مل 

كامددف اعلددت م ددبو ل افددتخداه التعلدديم عددن  يددث  .الددبالدمل ب ددبا االاددتباكات الددق  دددلف ل هددذي الفدد  
ع دددو هييدددو تددددريع بن دددبو  23بعدددد ت لدددف ل جامعدددو فدددبها  يدددث بلدددا عددددد امل دددتخدمء  يهدددا  دددوا  

%  بينلددا اب دددي  12.5مددا م ددبتا  12% ل  ددء كامددف الن ددبو الددق تليهددا جامعددو مصددباتا بنحددو 23.9
% وجامعددو املب ددا 8.3% وجامعددو ال اويددو 9.3الن ا تفب ف بن ا مت اربددو بددء جامعددو  يدديلاتا  ددوا  

% همدددا جامعدددو ال يتومدددو وبن دددازا وفدددبت وعلدددب املختدددار   امدددف م دددبهم 5% وجامعدددو بدددبابلع  دددوا  6
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% مدددن 1% مدددن  اددم العيندددومل امددا املعاهدددد العليددا   امدددف متعادلددو الن دددبو بنحددو 4اىل  2مت اربددو مدددا بددء 
  .د  إل  وميو مفب   96امجا   ام العينو العشوائيو البالا عددها 

 وفائل ا تصاا احلدي و.  -التعليم الت ليدا -اخلدمات التعليليو  -التعليم ا ل  وي: املفتاحيةكلمات ال
  مقدمة: 
تعددد اخلدددمات التعليليددومل مددن ههددم اخلدددمات املوجهددو لل دد ا  ابلدرجددو األوىلمل أل ددا ت ددن األ ددباد مددن      

احليددا  ب فددال مل  دددالتعليم هددو البكيددد   األفافدديو لت ددده وتطدددور ا تلعددات وهدددو أتديددو هدوارهددم االجتلاعيدددو ل 
هفددددات التنليددددومل ولتح يددددض تعلدددديم متطددددور ويلددددل بلو ددددات الدولددددو ل تددددو   ال ددددوادر وا بددددارات العلليددددو 

 ه(  2020مل   واد ) واملتخصصو ل كل ا االت.
 ظهب التعليم ا ل دد وي الددذا يعتدديل مددن ههددم التطبي ددات الت نولوجيددو ل  دداا التعلدديم وببائ ددا  يددث   ددن 
ال وا هما    ل النلوذج اجلديد الذا يعلل علت ت ي  الش ل ال امددل للتعلدديم الت ليدددا ابملوف ددو التعليليددو 

امل دددتلب وتددددريا امل ح  دددء ل مجيددد  ا ددداالت ليهدددتم ابلتعلددديم التعددداوي العددداملي والتعلددديم امل دددتلب والتددددريا 
التعليليدددو والعلليدددومل و دددد امشدددب التعلددديم ا ل ددد وي بشددد ل فدددبي  اىل احلدددد الدددذا جعدددل الدددبعو يتو ددد  همدددا 
في و  األفلوا األم ل واألك ب امتشاراً للتعليم والتدريا ل امل ت بل ال بيددامل ملددا لددا  وائددد وديدد ات عيددد  

  ل مش لو االمفاار املعبل والطلا املت ايد علت التعليممل كلا همددا ي دداعد ل  ددل تتل ل ل هما ي اعد ل
مش لو ازد اه احملاضبات إذا ما افتخده بطبي و التعليم عن ب عد وتوفي    بص ال بوا ل التعلدديم والددتل ن 

 ددبو املتعللددء مددن تدددريا العدداملء وأتهدديلهم دو  تددبو هعلددااممل وتعلدديم رابت البيددوت دددا ي دداهم ل ر دد  م
واملتعللات وال  ال علت األميو كلا هما ي تيح إم اميو التعلم ل ها و ف وها م ا  للدرجددو الددق ت ددل عددن 

بددددار  )د مددددن  عاليددددو الددددتعلم بدرجددددو كب  .اجلامعددددات وال ليددددات الددددق ت ددددده هددددذا النددددوا مددددن التعلدددديم وي يدددد 
 (.2015مل
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 مشكلة البحث: 
ا ل دد وي وا عدداً ال  دداا لنفيددا هو االلتفدداف مددن  ولددا واالفددتلبار ل تطبيددض مظددم التعلدديم ل د هيبح التعليم 

 (.2019ملابيت)الت ليديو دا فيحدث  او  بء املخبج النهائي لعلليو التعليم )الطالا( وبء ه با ا.
 : ناًل عليا  ددت مش لو الدرافو ل الت اؤالت التاليو وب  
 ا ل  وي؟ للتعليم تد عنا هفباا هناو هل -1
 العليا؟ ومعاهدة جامعاتنا داخل ا ل  وي للتعليم افتخدامنا من  وائد هيوجد -2
 هل يوجد معو ات ويعوابت تواجا األفتاذ اجلامعي والطالا عند افتخداما اذا النوا من التعليم؟-3

 الفرضيات: 
ل  وي مددن ضددلنها عددده ويددوا الطددالا هناو عد  هفباا تد عنا اىل التوجا حنو هفلوا التعليم ا  -1

 .مبختلت فنوات درافتهم اىل م بات جامعاهتم ومعاهدهم العليا

 .للتعليم ا ل  وي عد   وائد علت ابحيو الطلبو اجلامعيء وذوا اال تياجات اخلايو  -2

الدولددو هندداو معو ددات ويددعوابت تواجددا التعلدديم ا ل دد وي خايددو ل تددل األزمددات الددق تعدداي منهددا  -3
 واملتل لو ل ام طاا ال هبابل وضعت اب ات التوايل االجتلاعي.

: تتلحور ه يو البحث ل توضيح كيفيو افتخداه التعليم ا ل  وي و تو   املاد  العلليو لطالا أمهيته 
 اجلامعات واملعاهد العليا. 

لأهدافه:   العليا  واملعاهد  اجلامعات  منها  تعاي  الق  املشاكل  التعليم   توضيح  اعتلاد  ل   ب   ليبيا 
 ا ل  وي وتطبي ها ل مجي  كلياهتا وه  امها العلليو. 

 جماالت البحث:
 ه.  2019/ 23/06ه اىل غايو  30/04/2019من اجملال الزمين: 
 خمتلت اجلامعات واملعاهد العيا داخل ليبيا. اجملال املكاين: 
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البشري:   بنحو  اجملال  عينو عشوائيو  العليا    96اخت ت  واملعاهد  اجلامعات  تدريع مبختلت  ع و هييو 
 داخل ليبيا. 

املتبعة:  واالعتلاد  املنهجية  ب عد  عن  التعليم  مشاكل  ويت  ل  الويفي  املنه   علت  االعتلاد  علت   مت 
 املنه  التحليلي ل ذليل آرال  لوعو من هع ال هييو التدريع ابجلامعات واملعاهد العليا ل ليبيا. 

 دولة ليبياسابقة: من خارج الدراسات ال
 الطبيو  العلوه تدريع ل ا ل  وي التعليم افتخداه مطالا) بعنوا  (مل2009مل  الشهباي)لد  درافو   ل -1

 العلددددوه تدددددريع ل ا ل دددد وي التعلددديم افددددتخداه مطالددددا بتحديددددد درافدددتا اهتلددددف مل(العددددا  ابلتعلددديم
 التعليليددو  والبييددو  مل التدددريع هييددو  ع ددو مل املددنه  مل املددتعلم  ل تو بهددا الواجددا العددا  ابلتعلدديم الطبيعيددو 
 ابلتعلددديم الطبيعيدددو  العلدددوه تددددريع ل ا ل ددد وي التعلددديم افدددتخداه مطالدددا ه يدددو  درجدددو  علدددت والتعدددبف
 التعليليو( والبييو  التدريعمل هييو  ع و مل املنه  مل املتعلم)  ل تو بها الواجا العا 

ل درافدددتها عدددن )دور مدددديبا املددددارت ال امويدددو ل توتيدددت (مل  2017مل كلدددا هادددارت ) عبدددد البدددارا   -2
الددتعلم ا ل دد وي مددن وجهددو مظددب املعللددء مبحا ظددو العايددلو علددا (مل إىل التعددبف علددت دور مددديبا 
املدارت ال امويددو ل توتيددت الددتعلم ا ل دد وي مددن وجهددو مظددب املعللددء مبحا ظددو العايددلو علددا مل ومدد  

ب و اجلددنعمل واملوهدددل العللددديمل والتخصدددامل وال ددلطو املشدددب ومل وعددددد فدددنوات اخددتالف وجهدددات النظددد 
اخلدديل مل وهتهددبت الدرافددو ل متائاهددا ه  دور توتيددت مددديبا املدددارت ال امويددو للددتعلم ا ل دد وي مددن 
وجهو مظب املعللددء مبحا ظددو علددا  كددا  متوفددطاً علددت الدرجددو ال ليددومل وجددالت  دداالت االفددتبامو ل  

 .متوفطاً  كا و ا االت
ل هببو تا الق ذلل عنوا  )مدم امددتالو مدرفددي الل ددو العببيددو ل العددبا  (مل  2018مل  اما )الفهداوا-3

ل فاايت التعليم ا ل  وي ومعو ات افتخدامها(مل   د تويلف الدرافو إىل العديددد مددن النتددائ  منهددا: ا  
االل  وميددو جددالت متوفددطومل ل  ددء كددا   درجددو امددتالو مدرفددي الل ددو العببيددو ل العددبا  ل فدداايت التعلدديم
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ت يدديم املدرفددء ملعو ددات التعلدديم االل دد وي مبتفعددومل وهويدددف الدرافددو بعديددد مددن التويدديات ه هددا: تدددو   
االتصدداا هلنددال افددتخداه منظومددو التعلدديم االل دد وي واحلددد مددن ام طاعهددامل و إعددداد بددبام  ت ويددو لللدرفددء 

 وتدريبهم .
 يم: املصطلحات واملفاه

 والشدددب ات كاحلافدددا احلدي دددو  االتصددداا آليدددات ابفدددتخداه للتعلددديم ببي دددو  هدددو : اإللكييي وين التعلييييم -1
 وبصددور  ت لفددو  وه ددل و ددف أبفددبا لللتعللددء املعلومددات إيصاا هجل من  وا م مف  املتعدد   والوفائط

 مل(ه 2019مل ابيت).املتعللء هدال وت ييم و يات وضبطها  التعليليو   العلليو  ادار  من ت ن
 مدددن املتعددددد  ووفدددائطا وادددب اتا احلافدددا ابفدددتخداه تعلدددم ببي دددو  وهدددي: احلديثييية االتصيييال وسيييا ل -2

 لللدددتعلم املعلومددو  إيصدداا ل ت دددتخده إل  وميددو  وم تبددات  ددث وآليدددات ورفددوماتمل ويددور مل يددوت
 (ه 2009مل مصطفت). ائد  وهكيل جهد وه ل و ف أب صب

االتصاا بء املعلم والطالا ل  اعو الدرت   ا جدوا درافي حمدد وتددو   : هو التعليم التقليدي-3
خدمو التعليم لعدد كبدد  مددن األ ددباد يددتم ت  دديلهم اىل  لوعددات متعدددد  ابفددتخداه وفددائل وهدوات خمتلفددو 
ل ببيعتهددا وم وةهتددا وذلددا ل م ددا  مددا ضددلن مو دد  ج ددبال معددءمل يلت ددي  يددا اجلليدد  ل زمددن مددامل يددتم 

 مل(ه  2015ملمح   ) يدي ودولتا م ب اً.ذد
 التعليم عن بُعد: فوا دأواًل: 

زايد  إم اميدددو االتصددداا بدددء الطلبدددو  يلدددا بيدددنهم وبدددء الطلبدددو واملدرفدددو و امل دددا و ل وجهدددات النظدددب  -ه
 .املختلفو للطالا وفهولو الويوا اىل املعلم وإم اميو ذويب ببي و التدريع

 .االفتلباريو ل الويوا اىل امل برات وعده االعتلاد علت احل ور الفعلي -ا
 فددهولو وتعدددد بددب  ت يدديم تطددور الطالددا والت ليددل مددن األعبددال ا داريددو ابلن ددبو لع ددو هييددو التدددريع. -ج
 (ه  2016ملمح    )
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الدرافدديو( واملبومددومل ولددا ال دددر  علددت  هددو علدد  بددء املدد ااي الت ليديددو ل املعاهددد العليددا واجلامعددات )الفصددوا  
افددددتيعاا عدددددد كبدددد  يفددددو  األعددددداد الددددق ت ددددتوعبها اجلامعدددداتمل ولدددديع هندددداو موامدددد  هو  ددددواج  لل بددددوا  

 مل  (ه 2015ملفامي )م هو وتائفهم .كاألعلار هو درجاهت
 اثنياً: أشكال التعليم اإللك وين: 

ادددددهد ع دددددد ال لامينيددددات افدددددتخداه األ دددددباص  CD -:ابفدددددتخداه األ ددددباص املد دددددو  الشييييكل ا ول: 
ل التعلدديم غدد  همددا كددا  ين صددها التفاعددل بددء املدداد  واملددتعلم مظددباً للتطددورات الددق  دددلف   ددد  CDاملد ددو 

تفاعددل ااتلل هذا النلط  يلددا بعددد علددت بددبام  تعليليددو يددللف بطبي ددو ذكيددومل وتعدد  كللددو  ذكيددو  وجددود 
 للددو ل اجتدداهء بددء الدديلةم  والطالددا الددذا ي ددتخدمامل و  ددن اعتلدداد هددذا الددنلط مددن التعلدديم كصددور  م

 مل(ه  2009  ملمصطفت )ألفاليا التعليم الت ليديو.
ال تدداا هو ال تيددا هو ها مطبددوا  -: التعليم اإللك وين ابسييتخدام الكتييل اإللك ونييية  الشكل الثاين: 

إل  وميو و  ن توزيعا إل  ومياً عن ببيددض ا م مددف واليليددد ا ل دد وي والن ددل  بش ل عاه يوجد علت هييو 
املبااب للللفات هو الن ل علت ها من الوفائط التخ ينيو املختلفو ويددتم  ددبال  هددذي ال تددا علددت الشااددات 

  .اخلايو ابل لبيوتب
 -ا م على استخدام اإلن نت: التعلم اإللك وين ابستخدام اإلن نت أو التعلم الق: الشكل الثالث

ل هذا النوا من التعليم ت وه املوف و التعليليو بتصليم مو   خاص هبا وملواد هو ببام  معينو اا وي ددلح  
حملاضددب و دددض هددذا الددنلط مددن التعلدديم لللتعللدددء ابالتصدداا مددن منددازام ابل ليددو ومتابعدددو دروفددهم ومنا شددو ا

 (ه  2009 ملمصطفت ).  جداوا زمنيو حمدد .
 اثلثاً: املعوقات والصعوابت اليت تواجه التعليم عن بُعد:

ضدددعت  ددددرات الطدددالا علدددت افدددتخداه احلافدددوا وابلتدددا  تع دددبهم ل الويدددوا اىل املعب دددو مدددن خدددالا  -ه
 .التعليم ا ل  وي



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث       

ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

72 

 

 .ا ل  ويبطل فبعو االتصاا بشب و ا م مف دا ي لل من جود  وكفال  التعليم  -ا
 .عده وجود هجه    افوا لدم املتعللء هو عده تو ب اب و ا م مف -ج
الت لفددو الباهظددو ملتطلبددات التعلدديم ا ل دد وي والددق تت ددلن جتهيدد  خمتدديلات  افددوا واالتصدداا بشددب و  -د

 .ا م مف ويناعو اليل يات املنافبو لذلا
 ه(  2019ملابيت).تتنافا م  هذا النلط من التعليم اتعده  در  اجلهات املعنيو علت تو   م بر  -ج

 : حتليل النتا جرابعاً 
  جمعة من اإلستبانة اإللك ونية: حتليل البياانت املُ 

اب ات  مفبد  وزعدددددددددددددددددددف علت  96( يت ح ه  إمجا  عدد العينو  وا   1من خالا حمتوايت اجلدوا )
اخلايو   االجتلاعي  ليبيا  التوايل  دولو  داخل  العليا  واملعاهد  اجلامعات  مبختلت  التدريع  هييو  أبع ال 

عاليو  وا    الذكور  م بو  م بتهن  وا     81.25 يث كامف  بل ف  الق  ا ةث  بن بو  م ارمو   %
% هوالل اللذين فا وا بش ل كب  ل إرفال  واعد التعليم العا  مبختلت ختصصاتا و االتا    18.75

 يلال لعد  فنوات ل ا اا األكاد ي والبحث العللي . من هكفال وخ
 ( يوضح ال كيل النوعي  عضاء هيئة التدريس مبختلف اجلامعات واملعاهد 1) جدوا

 الن بو العدد النوا ر. ت 
 % 81.25 78 ذكور  1
 % 18.75 18 اةث 2

 % 100 96 ا لوا
 ه.  2019افتناداً لبياةت ا فتبامو ا ل  وميومل لعاه املصدر:            

 
 



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث       

ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

73 

 

 ( ال كيا النوعي ألع ال هييو التدريع1الش ل )

 
 (. 1افتنادا اىل بياةت اجلدوا )     

( التا   اجلدوا  اىل  هييو  2ويشار  العلبا ألع ال  اابه  منها  يت و   الق  العلبيو  الفيات  هغلا   ه    )
فنومل  يث كامف الن بو األعلت    70اىل غايو فن    30العليا تباو ف من  التدريع ابجلامعات واملعاهد  

% من إمجا  عدد العينو الق  35فنو ما م بتا  وا     40-36متل لو ل من كامف هعلارهم ما بء  
 فنو  يث كامف   70مفبد  إل  وميومل ل  ء كامف ه ل م بو دن تباو ف هعلارهم  96بل ف حنو 

وا د   عدد  ل  األكاد يو  متل لو  للبحوث  وتفبغهم  االختيارا  الت اعد  فن  لبلوغهم  وال با    ط 
 واملولفات امل تبيو ل عديد التخصصات العلليو واألدبيو. 

 ( يوضح ال كيا العلبا ألع ال هييو التدريع مبختلت اجلامعات واملعاهد2جدوا )
 الن بو العدد الفيو العلبيو 

 % 16 15 فنو 35 -30من 
 % 35 34 فنو 40 -36من 
 % 27 26 فنو 45 -41من 
 % 9 9 فنو 50 -46من 
 % 7 6 فنو 55 -51من 
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…-66من 

النسبة

 % 3 3 فنو 60 -56من 
 % 2 2 فنو 65 -61من 
 % 1 1 فنو 70 -66من 

 % 100 96 ا لوا
 ه.  2019افتناداً لبياةت ا فتبامو ا ل  وميومل لعاه املصدر:                

 ألع ال هييو التدريع( ال كيا العلبا 2الش ل )
 
 
 
 
 

 ( 2تنادا اىل بياةت اجلدوا )افت                   
  64( بلا عدد املتحصلء علت موهالت علليو من محلو املاج ت   وا   3واب اار  اىل اجلدوا التا  )

إمجا  % من  33مبا م بتا    32%مل ل  ء من حيللو  اهاد  الدكتوراي كا  العدد  67مفبد  ما م بتا  
  ام العينو.

 ( يوضح املوهل العللي لع و هييو التدريع ابجلامعات واملعاهد العليا3جدوا )
                
              

 

 

 ه.  2019ا ل  وميومل لعاه  افتناداً لبياةت ا فتبامواملصدر:             

 الن بو العدد املوهل العللي
 % 67 64 ماج ت 
 % 33 32 دكتوراي
 % 100 96 ا لوا
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33; دكتوراه %
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 ( املوهل العللي ألع ال هييو التدريع3الش ل )                    
                                       

 

 

 

 

     (3افتنادا اىل بياةت اجلدوا )           

 

 ( يوضح فنوات اخليل  ألع ال هييو التدريع4جدوا ر م )

 الن بو العدد عدد ال نوات
 % 18 17 فنوات 4من 
 % 38.5 37 فنوات 9-5من 
 % 18 17 فنو 14 -10من 
 % 15 14 فنو 19 -15من 
 % 11 11 فنو  أك ب  24 -20من 

 % 100 96 ا لوا
 ه 2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل              
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38%

18%
15%

11%

فددنوات  ددوا   9 -5(   ددد بل ددف هعلددت م ددبو ملددن كامددف فددنوات خدديلهتم مددا بددء 4) ل ددابضهمددا اجلدددوا ا

% مددن إمجددا   اددم العينددومل همددا  18فنو بنحددو  14-10و من  4% ل  ء تليها بتعادا بء   38.5

 فنو من العطال األكاد ي.  24-20% متل لو ل عدد فنوات من 11ه ل م بو  تل لف بنحو 

 فنوات اخليل  ألع ال هييو التدريع ( يوضح 4الش ل )
 
 
 

 
 

     (4افتنادا اىل بياةت اجلدوا )            
( عدددد  جامعدددات ومعاهدددد افدددتخدموا التعلددديم ا ل ددد وي  يدددث كامدددف 5)  ال دددن مدددن حمتدددوايت اجلددددوا م

ع ددو هييددو تدددريع بن ددبو  23اعلت م بو متل لو ل جامعو فبها  يث بلا عدد امل تخدمء  يها  وا  
%  بينلددا اب دددي  12.5مددا م ددبتا  12% ل  ددء كامددف الن ددبو الددق تليهددا جامعددو مصددباتا بنحددو 23.9

% وجامعددو املب ددا 8.3% وجامعددو ال اويددو 9.3ربددو بددء جامعددو  يدديلاتا  ددوا  الن ا تفب ف بن ا مت ا
 % همدددا جامعدددو ال يتومدددو وبن دددازا وفدددبت وعلدددب املختدددار   امدددف م دددبهم5% وجامعدددو بدددبابلع  دددوا  6

% مدددن 1% مدددن  اددم العيندددومل امددا املعاهدددد العليددا   امدددف متعادلددو الن دددبو بنحددو 4اىل  2مت اربددو مدددا بددء 
  و.امجا   ام العين
 ( يوضح امسال اجلامعات واملعاهد الق افتخدمف التعليم ا ل  وي داخل ليبيا5جدوا ر م )

 الن بو %  العدد افم اجلامعو هو املعهد
 % 5.2 5 جامعو ببابلع
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 % 12.5 12 جامعو مصباتا
 % 2.08 2 جامعو بن ازا
 % 23.9 23 جامعو فبها
 % 3.12 3 اجلامعو األمسبيو

 % 9.3 9 ييلاتا جامعو 
 % 6.2 6 جامعو املب ا
 % 8.3 8 جامعو ال اويو 
 % 2.08 2 جامعو فبت 

 % 3.12 3 جامعو علب املختار 
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه والت نيات الطبيو ييلاتا 
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه والت نيات الطبيو جالو 

 % 3.12 3 جامعو ال يتومو ب هومو 
 % 1.04 1 هبوفليم -العا  للعلوه والت نيات الطبيو ببابلعاملعهد 

 % 1.04 1 جامعو بن وليد
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه والت نيو فلو  
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه والت نيو ال فب  

 % 3.12 3 جامعو بيل 
 % 1.04 1 جامعو اجلفب 
 % 1.04 1 جامعو اجدابيا 

 % 1.04 1 اخلليع ام يحلاملعهد العا  فو  
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 % 2.08 2 جامعو غباي 
 % 1.04 1 املعهد العا  لللهن الشاملو ببابلع
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه والت نيو تبهومو 
 % 1.04 1 املعهد العا  للعلوه و الت نيو/ فبت 

 % 1.04 1 جامعو ال متا 
 % 1.04 1 املعهد العا  للت نيات ااندفيو غباي  

 % 1.04 1 املعهد العاىل.لت نيات.الفنو .زاويو.الد اىن
 % 100 96 ا لوا

    ه  2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل 
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1%

3% 1% 1%

1%
1%3%1%1%1%2%1% 1%1%

1%

1% 1%

جامعة طرابلس جامعة مصراته

جامعة بنغازي جامعة سبها

الجامعة األسمرية جامعة صبراته

مسالته-جامعة المرقب جامعة الزاوية

جامعة سرت جامعة عمر المختار

المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية صبراته المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية جالو

جامعة الزيتونة بترهونة المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية أبو سليم

جامعة بن وليد المعهد العالي للعلوم والتقنية سلوق

المعهد العالي للعلوم والتقنية الكفرة جامعة طبرق

جامعة الجفرة جامعة اجدابيا

المعهد العالي سوق الخميس امسيحل جامعة غريان

المعهد العالي للمهن الشاملة طرابلس المعهد العالي للعلوم والتقنية ترهونة

سرت/ المعهد العالي للعلوم و التقنيه جامعة الزنتان

المعهد العالى للتقنيات الهندسية غريان الدهمانى.زاوية.الفنون.لتقنيات.المعهد العالى

  ( يوضح م بو اجلامعات واملعاهد العليا من افتخدامها ببي و التعليم ا ل  وي5 ل )ا 

         (        5افتنادا اىل بياةت اجلدوا )  
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ع و  41( جند ه  عدد من حيللو  درجو حماضب م اعد  وا  6واب اار  اىل حمتوايت اجلدوا التا  )
 % من إمجا   ام العينومل تليها درجو احملاضب الق  در عدد املتحصلء عليها43هييو تدريع بن بو 

 شاهبو بن بو% من  ام العينومل هما درجو هفتاذ م اعدوهفتاذ مشارو كامف مت38بن بو  36 وا  

% مددن 3مددا م ددبتا  3% ل ل منهامل ل  ء كامف ه ددل م ددبو لللتحصددلء علددت درجددو هفددتاذ وعددددهم 8
                                                                             ميو.لعينو ا ل  و إمجا   ام ا

 ( الدرجو العلليو ألع ال هييو التدريع 6جدوا )
 

 
 
 
 
 
 
 

 ه 2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل              
 
 
 
 
 

 الن بو العدد الدرجو العلليو
 % 3 3 هفتاذ

 % 8 8 هفتاذ م اعد
 % 8 8 هفتاذ مشارو 
 % 38 36 حماضب 

 % 43 41 حماضب م اعد 
 % 100 96 ا لوا
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محاضر مساعد

( الدرجو العلليو ألع ال هييو التدريع6ا ل )  

 
 
 
 
 

 )6افتنادا اىل بياةت اجلدوا )           
بدددد) معددم( تبامو ا ل  وميددو كامددف إجددابتهم ( مال ن هغلبيددو مددن هجددابوا عددن االفدد 7من خالا اجلدوا التا  )

مل  يددث هجدداا  % 59.3مفبد  بوا   57 يث بلا عددهم  وا عن بعد عن افتخدامهم آلليو التعليم 
مددنهم همددا ي ددتخدما عددد  مددبات ل نهددا لي ددف ك دد   وذلددا عددن ببيددض إمشددال  لوعددات مدد  بلبددو املدداد  و 

اب اددباف علددت التعامل اب  يل و منا شو املشاري  او  الين و ه ذامل وهناو من هفتخدما مظددبا الرتبابددا 
 .مل ومنهم من افتخدما ل   ور دورات وورش عللبالا من دوا خمتلفو 

 ( يوضح درجو افتخداه التعليم ا ل  وي بء هع ال هييو التدريع ل ليبيا7جدوا )
 
 
                 
 

 

 
 ه 2019ا ل  وميومل افتناداً لبياةت االفتبامو              

 

 الن بو العدد افتخداه  التعليم ا ل  وي 
 % 59.3 57 معم
 %   35.4 34 ال 
 % 5.2 5 رمبا 

 % 100 96 ا لوا
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 ( يوضح درجو افتخداه التعليم ا ل  وي 7الش ل )
 
 
 
 

      (   7افتنادا اىل بياةت اجلدوا )
%  يدددث اختلفدددف األفدددباا 35.4مفدددبد  بن دددبو  34ل  دددء مدددن هجدددابوا بددددد )ال( بلدددا عدددددهم  دددوا  

ا ل ددد وي بع ددهم هجددداا أب  ال توجددد لدددا وتعددددت اآلرال مدددن خددالا هفدددباا عددده افدددتخدامهم للتعلدديم 
م ومات ل ليبيا )علي اال ل عند الطلبو( وهناو من هجاا هما لآلفت ل هذي األلفيو ول هذا العصب ال 
ي تخده التعليم ا ل  وي لعدَّ  هفباا منها الظددبوف احلاليددو للددبالد ال يافدديو واالجتلاعيددو واال تصدداديو مل 

ب با ضعت املنظومو التعليليو ألغلا اجلامعات الليبيددو مدددن  يددث تددو   موا دد  بينلا كامف إجابو البعو 
جامعيو إل  وميو هتم االفتاذ والطالا وت و  اجل ب التعليلددي بيددنهم ل التوايددلمل وتددو   اليليددد ا ل دد وي 

ضدديحات ختددا اجلددامعي ل ددل مدددن االفددتاذ والطالددا ل فددلوا عددن ببي هددا املدداد  العلليددو لللددواد الدرافدديو وتو 
ال من ت فبباً ي عد مدن ههم األفباا ل  شل التعلدديم ا ل دد وي ل ليبيددا هددو  بعو االفتف اراتمل وكذلا

عددده االفددت بار األمددد للددبالد دددا ت ددبا عنددا عددده تددو   ال دديولو املاليددو لللددوابن الليددل لشددبال مددا يل مددا مدددن 
الدد لن ل الددبالد مل وكددذلا ام طدداا التيددار ال هبابئددي  هجددل تعليلددا وتددو   اب ددات االم مددف الددق تعتدديل ابه ددا

املتوايل الذا ينام عنا ام طاا ت طيو االتصاالت الالفل يو مل وال من ت هي اً عصبيو بعددو األهددا  مدددن 
هوليال األمور بتو   ااواتت ألبنائهم وخايو ا ةث وإْ  تو ب اااتت رمبا ي و  مدن الطباز ال دمي الددذا ال 

 م مف وغ ها ..  يدعم اال
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عندددما تتددو ب كددل ا م اميددات ال ددبوريو الفددتخداه التعلدديم ا ل دد وي وت ددهيل كددل الظددبوف لددامل ومددن كددل 
اجلوامددا عندددها ي ددو  الطبي ددو العلليددو والعلليددو األم ددا ل ددل املبا ددل التعليليددو وتواكددا احلدالددو والعددا  ل 

 .هدذآ اجلاما
ىل ه  هعلددت م ددبو ل امل ددتخدمء لو دددات ا دخدداا ل احلافددا ( تشدد  ا8)التددا   همددا حمتددوايت اجلدددوا

% مددددن إمجددددا   اددددم العينددددو 63ع ددددو هييددددو تدددددريع مددددا م ددددبتهم  60اآل  مبهددددار  عاليددددو جدددددا بل ددددف 
% همددا اب ددي الن ددبو توزعددف 30ع ددو بن ددبو  29ا ل  وميومل ل  ددء تليهددا مددن هددم مهددارهتم عاليددو بنحددو 

ع ددددو مددددن  96هع دددال مددددن هيدددل  7و دددددات ا دخددداا بنحددددو  علدددت مددددن كامدددف  دددددرهتم علدددت افددددتخداه
 . اجلامعات واملعاهد العليا داخل ليبيا   ا العينو العشوائيو ا ل  وميو 

( يوضح  در  امل تخدمء لو دات ا دخاا جبهاز ال لبيوتب8جدوا )  
 
 
                 
 
 
 
 

 ه  2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل            
 
 
 
 

 الن بو العدد ال در  علت افتخداه و دات ا دخاا
 % 63 60 مبهار  عاليو جداً 
 % 30 29 مهار  عاليو 
 % 7 7 مبهار  متوفطو 
 % 0 0 مبهار  ضعيفو 
 % 100 96 ا لوا
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y = -0,212x + 0,78
R² = 0,9294
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النسبة

Linéaire (النسبة)

( يوضح امل تخدمء للتعليم ا ل  وي 8الش ل )  
  
 
 
 
 
 

  
 ( 8افتنادا اىل بياةت اجلدوا )

( يوضح مدم  در  امل تخدمء علت  فن البياةت ل وفائط التخ ين 9جدوا )  
 
 
 
 
           
 

 
 ه  2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل           

 
(  يا توضيح ملن لددا ال دددر  علددت  فددن البيدداةت العلليددو واألكاد يددو املختلفددو هجددا 9) ال ابض  ول اجلدوا

%مل بينلدددا هيدددحاا 76ع دددو مدددن هع دددال هييدددو التددددريع ه دددم علدددت مهدددار  عاليدددو جددددا مدددا م دددبتهم  64

 الن بو العدد وفائط  الال در  علت  فن البياةت ل 
 % 76 64 مبهار  عاليو جداً 
 % 28 27 مهار  عاليو 
 % 5 5 مبهار  متوفطو 
 % 0 0 مبهار  ضعيفو 
 % 100 96 ا لوا
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0%

50%

100%

بمهارة عالية جدا   مهارة عالية بمهارة متوسطة بمهارة ضعيفة

النسبة

% بينلدددا كامدددف الن دددبو الب ددديطو متل لدددو ل مدددن  28ع دددو مدددا م دددبتهم  25املهدددارات العاليدددو هجدددابوا بنحدددو 
 .% من إمجا   ام العينو 5هع ال هييو تدريع بن بو  5رهتم علت التخ ين بوا   كامف  د

( يوضح م ا  در  امل تخدمء علت  فن البياةت9الش ل )  
 
 
 
 
 

 )9افتنادا اىل بياةت اجلدوا )       
 ( عدد م تخدمي اليليد ا ل  وي ل االتصاا10جدوا )

 
 
 
 
           
 

 ه  2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل            
 ( اىل ه  عدد ال أبت با من هفاتذ  اجلامعات واملعاهد العليا ي تخدمو  اليليد 10)ال ابض يش  اجلدوا 

بن ددبو  82ا ل دد وي ل إرفدداا بيدداةهتم وحماضددباهتم اىل الطددالا هو إدار  اجلامعددو  يددث بلددا هددددهم حنددو 
ا ل بعددو هع ال هجابوا ابفددتعلال 3% هما اب ي العينو  هم 8منهم ابلب و بن بو  8% بينلا هجابوا  89

 .% من إمجا   ام العينو 3األ يا  وكامف م بتهم 

االتصااافتخداه اليليد ا ل  وي ل   الن بو العدد 
% 89 85 معم  
% 8 8 ال  

% 3 3 ه ياةً   
% 100 96 ا لوا  
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89%

8% 3%

y = -0,43x + 1,1933
R² = 0,7934
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( يوضح م بو افتخداه اليليد ا ل  وي ل االتصاا10ا ل )  
 
 
 
              

          
 )10افتنادا اىل بياةت اجلدوا )         

( عدد م تخدمي املوا   واملنتدايت املخصصو 11جدوا )  
 
 
 
           

ه  2019افتناداً لبياةت االفتبامو ا ل  وميومل                                                  
املوا دد  ا ل  وميددو عدديل اددب و ا م مددف ( ه  عدد مباتدا 11)ال ابض مال ط من خالا حمتوايت اجلدوا 

 % من إمجا  95م بتهم  وا   ع و هييو تدريع جامعي ومن املعاهد العليا  يث بل ف 91 وا 
 .% من إمجا   ام العينو 4ل  ء ه ل عينو كامف ملن ال ي تخدمو  هذي املوا   بن بو   ام العينو 

 
 
 

واملنتدايت املخصصو املشاركو ل املوا     الن بو العدد 
% 95 91 معم  
% 4 4 ال  

% 1 1 ه ياةً   
% 100 96 ا لوا  
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95%

4%1%

النسبة

نعم

ال

أحيانا  

 .االل  وميو  بو افتخداه املوا   ( يوضح م11ا ل )
 
 

 
 
 

 )11افتنادا اىل بياةت اجلدوا )           
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 :ملق حات والتوصياتا
ضبور  وجود ببام  تدريبيو الفتخداه الدرافو عن بعد والوفائل ا ل  وميو داخل اجلامعات واملعاهددد   1-

مواكبدددو تطدددورات العصدددب العليدددا الدددق ي دددتطي  مدددن خالادددا اع دددال هييدددو التددددريع والطدددالا وابألخدددا مدددن 
 .احلديث

عدددا اات دددو الفبيدددو ملدددن  اتدددا  طدددار التعلددديم و الدددف تبو دددا مدددن افدددت لاا درافدددتا ب دددبا املشددداكل  -2
االجتلاعيدددو والتاددداذابت ال يافددديو واي دددا الظدددبوف امل اميدددو مدددن  يدددث بعدددد امل دددا و للويدددوا اىل م ددددا  

 .جامعتا او معهدي العا 
ر ل  ددداا التعلددديم عدددن بعدددد وتطدددويب آليدددو التعامدددل معدددا بدددء الدددداخل علدددت الدولدددو ا  ت دددوه ابالفدددت لا -3

 .واخلارج
جتهي  وتو   ال ادر التدريل مل ل هذي اليلام  املتعل و ابلتعليم عن بعد وعلل درافو جدوم مل ددل هددذي   -4

 .اخلطط وه  حنذو  ذو الدوا املت دمو ل هذا ا اا والق اا ابل بويل  يا
و الليبيددو احملاولددو ل إزا ددو العبا يددل واملعو ددات الددق ذددوا دو  ذ يددض العلليددو التعليليددو عددا علددت الدولدد  -5

عيل النظاه ا ل  وي وذلا بصيامو حمطات ال هبابل علت م توم البالد وت ويو اب ات ا م مف والعلل 
األكدداد يء والطددالا  علددت إعدداد اددبكات دوليددو تتعدداو  مدد  اددبكاتنا احملليددو ل تددو   إم مددف  دداي لشددبحيو 

 .جبلي  مبا لهم التعليليو املختلفو 
جتهيدد  امل تبددات ا ل  وميددو واملوا دد  البمسيددو ذات الصددلو املبااددب  ابلتخصصددات األكاد يددو  دد  ت ددهل  -6

علت البحاث والطالا من االفتفاد  منها ل هفبا و ف وه ددل جهددد وتددو   املدداا ل اددبال ال تددا الور يددو 
 .واملباج 
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 :املراجع
 األفددب مل دار األوىلمل الطبعددو  التعلدديممل  وفددبو  اىل مدددخل ا ل دد وي التعلدديم (مله 2016)اجلبددا مل محدد   (1

 . )27-26  -25)ص  مل ال اهب مل
 ال تددددداا مبكددددد  األوىلمل الطبعدددددو  التفددددداعليمل ا ل ددددد وي التعلددددديم مل(ه 2015)ا يددددددمل عبدددددد مددددداز  محددددد   (2

 .12 ص  األكاد يمل
 الطبعدددو  ا ل ددد ويمل التعلددديم هفدددات بعدددد عدددن والتعلددديم املفتدددو  التعلددديم  مل(ه 2015)اخلفددداجيمل فدددامي (3

 .16 ص  علا مل والتوزي مل للنشب  األكاد يو   األوىلمل
 العددددبا  ل العببيددددو  الل ددددو  مدرفددددي امددددتالو مدددددم مل)ه 2018)الفهددددداوامل مطددددب مطددددب عبيددددد فددددعدم (4

 كليدددو  بيدددفمل آا جامعدددو  منشدددور مل غددد  هببو دددو  مل افدددتخدامها ومعو دددات ا ل ددد وي التعلددديم ل فددداايت
 .ال بويو  العلوه

افددد اتيايو الدددتعلم االل ددد وي وادوات الدددتعلممل الطبعدددو  التعلددديم ابلتخيدددل  مل(ه 2019)ادددبيت األتدددب مل (5
 .24مل ص االوىلمل دار العب  للنشب والتوزي مل ال اهب 

 فبض مبج  التعلممل وهدوات ا ل  وي التعليم اف اتيايو  ابلتخيل التعليم مل(ه  2019)األتب مل  ابيت (6
 .33ص  ذكبيمل

اجتاهددددات عامليددددو  التعلدددديم ا ل دددد وي والتعلدددديم اال  اضددددي مل )ه  2015 (بددددار  عبددددد الددددبؤوف عددددامبمل (7
 .20مل الطبعو األوىلمل ا لوعو العببيو للتدريا والنشبمل مل ص معايب 

 والتوزيدددد مل للنشددددب اليددددازوردا دار األوىلمل الطبعددددو  اخلدددددماتمل ج با يددددو ه(مل  2020 (يددددبا مل بددددن  ددددواد (8
 .173 ص  األرد مل

 ا ل دد وي الددتعلم توتيددت ل ال امويددو  املدددارت مددديبا دورمل )ه 2017 (البددارا مل عبددد  علي  مجاا  لينا (9
 الشددددب  جامعدددو  منشدددور مل غدددد  ماج دددت  رفدددالو  علددددا مل العايدددلو  مبحا ظدددو  املعللددددء مظدددب وجهدددو  مدددن

 .األرد  ال بويومل العلوه  كليو  األوفطمل



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث       

ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

90 

 

 دار األوىلمل الطبعددو  املعددبلمل اال تصاد عصب ل ا ل  وي التعليم مل(ه  2009)كالمل  يوفت  مصطفت (10
 .14 ص فورايمل والتوزي مل والنشب للطباعو  رفال  وموف و 

 غيددددالمل دار األوىلمل الطبعدددو  التعلددديممل و وفدددبو  الدددتعلم ت نولوجيدددا مل(ه 2009 )دعدددعمل مندددب مصددطفت (11
 .)67) ص  علا مل

 .)68) ص  ذكبيمل فبض مبج  األوىلمل الطبعو  التعليممل و وفبو  التعلم ت نولوجيا دععمل منب مصطفت (12
 تدددريع  ل ا ل دد وي التعلدديم افددتخداه مطالددا  مله )2009)ملالشددهباي ةيددب هللا عبددد بددن ةيددب (13

   دددم ال بيدددومل كليدددو  ال ددبممل هه جامعدددو  منشدددور مل غدد  دكتدددوراي هببو دددو  العددا مل ابلتعلددديم الطبيعيدددو  العلددوه
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Summary 
      This research aims to clarify the qualitative development of distance 
education services within universities and higher institutes in the State of 
Libya and to determine the level of these educational institutions in terms of 
their provision of curricula, techniques, devices and various machines that 
achieve the required offer of e-learning. The descriptive approach used to 
describe this development or not, was also used in this research, as well as the 
use of the analytical method in interpreting and analyzing the different ratios 
between university faculty members and higher institutes and showing the 
reasons for the difference in terms of rejection and acceptance of this type of 
education. In addition to using tools to collect the required data, the most 
important of which is the distribution of an electronic questionnaire to some 
faculty members in universities and higher institutes in the State of Libya on 
social networks electronically. Universities and institutes.  



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث       

ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

93 

 

Where the highest percentage in the use of distance education was 
represented by Sebha University, where the number of users was about 23 
faculty members, at a rate of 23.9%, while the ratio followed by the 
University of Misurata was about 12, or 12.5%, while the rest of the 
percentages were dispersed in close proportions between the University of 
Sabratha, about 9.3%, Al-Zawiya University 8.3%, Al-Marqab University 
6%, and Tripoli University about 5%. As for the University of Al-Zaytouna, 
Benghazi, Sirte and Omar Al-Mukhtar, their percentages were close between 
2 to 4% of the sample size, while the higher institutes were equal in 
proportion by about 1% of the total random sample size of There are 96 
electronic items. 
 Key terms: e-learning _ educational services _ traditional education _ 
modern means of communication. 


