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مكانية تطبيقو في العراق  التعمّيم اإللكتروني وا 
 األحمرحيدر طالب ميدي  .م.م

 كمية التربية الفنيةجامعة بابل/
 ممخص البحث:

لمميشهدممصرشمنمملشصمم شقلمنممقلشا ممرصيشا دهمميش يلممر شدممصرحشمممرقشقلمنمملشهمماشصدممياشصامممررلتشصمم ش مصصمميشقل ممقللشقلصي  مم شقلامماش
قممرحشقليهميرلشقليملهم شش(.Internetاشاقجتش خهملق ششدمش  شقلصم قصميتشقلرقلهم ش حر تشهاشا دهيتشقالانيالتشققلصم قصيتشققلا

 هالقيه .قالهاشقالدالدتشش قجرتشقلحيج شإلىشصيهرشص شقلرلقي شل شه  ش

ققرشقيا صلشقلام هيشمرقشقلا ريششطله  شصققيه شهاشقيي  هتشهظصلتشقاليماايرلشصم شممرحشقلا دهميتشرقخمةشقيمم شقلنم شقشمه شششششش
صرليممم تشإالش  شق صممملشق   ممملشإ ممميللشممممقشاميمممهمشام مممهيشصا يصمممةشصماصمممرشم مممىشممممرحشقلا دهممميتشقممممقشصممميشيمممصاششممميلام هيش لققممم شقل

(تشققمرشايقهمرشقالماصمييششصمرقشقلدمقعشصم شقلام مهيشهماشVirtual Learning or E- Learning قالل القدماش قشقالهالقيماش 
قةشققلايمجهةش قةشصمماصلشرقلماشل ام مهيشقالل القدماشهماشصرهدم شرداملشقليدققتشق خهللتشإرشدظصتشقلجصمه شق صله ه شلمصرقءشقل شم

ق اشممبشش صمم شل صيمم قله شممم شمممرقشقلام ممهيتشقحيمملشقل صمم شققلصممماصلشش7997شششقالهمم ش قلممقلقرقشق صله همم شهمماشدممصلش  شصمم شمممييش
شصرلقءشجيصميتشقمصرقءشقشقةشهاش ميشصميييتشقلام هيشقالل القده شهاش صله يشقرقةش خلىشصامررل.

 كان من أىم توصيات القمة والمؤتمر ما يمي:و  
شقلام هيشقالل القداشقجصهبشقيي  هشيا ق شيلقله شقدي م شإل يي شقلصام صه شقلصصيلقتشقلاليص شل صيا شة.شش-7
شقلام هيشقالل القداشهاحش هيقيشجرهرلشل صام صه شليشا  شصايح شص شقشةتشقماشحةشققمرشلحيجيتشاالصهرشقلصيا شة.شش-2
ش. [1] طشهقشصيشايشقلاقنةشإلههشص شصديهبشقلام هيشقالل القداشصبشمريشإغايةشقلقققبشقلام هصاشقلصمايرهج شاشش-3

لمرقلقتشهص م ش  ششققهاششح ديشدشه شدصمير ش ال هم شقاي يمةشملصماشل يمهطللشم مىشقلام مهيشقإلل القدماشقيديمبشدصمير شقهالقيمه 
ايممصيشهمماشقلاحممقةشإلممىشاجلشمم شام هصهمم شل رقليممه شصمم شقل شمميلششيلممرقتشق ممرل شلشمميقاشقلا مميتشقلمصلهمم شتشق ممي شقلال همميشهمماشمممرحش

شقلدقمه شص شقلرلقي .
م ىشقلصم صه شققلطمال شهماشقلمام يشمشملشقإلدالدمتتشقممل شلرقرشقلاممةشم مىشقالدالدمت.ششقيمتققرشقيامديششيياشهيديتشش

امممي لشإلمممىشقليممملم شققليمممصقل شقل شهمممللشهممماشاحمممقةشقلمممام يشقلمممر شهص ممم ش  شهحمممر شمدمممرصيشايممماخريشقلص قدممميتشقلالشقهممم  شقادمممهلشقلد
 قلصديقدمم تشققلاممميق شققلاا همملتشقلاايمممةشقلصصدمما(.شقلداممي لش رتشإلممىشدصممقر شجرهممرشهيمم طشقليممقءشم ممىشقحاصمميةشقلاحممقةشمدممرصيش

ششه شقلصحاقىشققلا دقلقجهي.(مدينلشاطشقششطلقشقشمديه شاققي شpedagogicalدام يش 
 مقدمة:  

الشهمميقةشقلام ممهيشهمماشقطددمميشقلملشمماشقهمماشقلممملققششيلممرقتشهحاممي شل   همملشصمم شقلجصممرشققلصممققلرشقلشدممله شقلصاص  مم ششيل امميءقتش
دققنممةشقلحره مم شقلامماشاجم دمميشداققنممةشصممبشقلممميليشقلصا ممريشلشيقلام هصهمم شققلصممققلرشقلا دهمم شقلصاص  مم ششممي جصيلشقلصاطممقللشققلا دقلقجهمم

شقلل  ششيلحييللشققلا لشقلشدل شقلم صاشقلحره .
إيمميه شلممرل شصميديادمميشادممالشصمم شق مم شق شدهمم شقلصاخننمم شل ام ممهيششدمماىشصيمماقهياهتشإيمميه ششلممرل شقصمم شخممالةشقلرلقيمم ش

يش رىشتشصصممميقلصمص ممم شل قققمممبشقلملشممماشققلملققممماشدجمممرشقلااممميعشديمممش شق صهممم ششدممماىشانمممدهاياصيشصممم ش صهممم شقماهيرهممم شق صهممم شا دقلقجهممم
  ششمرشيم قطشقلدظمييشقلشي مرشهماشقلمملققشققلاغههملقتشقلاماشلقه متشش2003شيلصجاصبشقخين ششمرشقلاغهلقتشقلااشحر تششمرشقلمييش

مممرحشق حممرق شقليهييممه تشإيمميه شل دصممقشقالقانممير شقلممر شحممر شققلممر ش رىششمميلصققط شقلملققمماشل شحمم شممم شيممشةشقلممام يشصصصمميش
مم شصيهمميتشصم شإمصمميةشل قققمبشقلام هصمماششيلديمش شل ممره شلميشهيممااهرققشصم شقلممام يشلدمماىش  امتشصمم شإص يدميتشصيرهمم شتشهمالشامممقه ش

ق يشي تشصصيش رىشإلمىشاملق يش ممرقرشقلصا مرصه شل رلقيم شش يهم شصيماقهياصيشإل صميةشقلام مهيشتشإيميه شلصم شلصميشلغشم ششيلرلقيم ش قش

http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn1
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هممرش مممرقرشقلصا ممرصه شل رلقيمم شقخينمم شقلصيمماقهيتشإ صيلصمميتشل مم شالشققممتشلصمميهش قشمص صمميشالهيممصحشلصمميششممرل تشصصمميش رىشإلممىشايق
قلجيصمه شحاىشقنةشإلىش مرقرش شهللشصصيش رىشإلىشيهيرلشجصرشقل يرلشقلام هصاشه رشقنةشصمرةشقلارلهياشهاشقلصققرش قلم صه ش

لم صه شقمرقشهيهرشم شقلصمرةشقلميلصاشهاشقلصققرشقش75 7  شخصمشقمدله شطيل شل ةشارلهياتشقهاشقلصققرشقإلدييده شش25 7
%(*شقشيلاميلاشهممر شممرقشق صملشإلمىشممريشإهنميةشقلصميرلشقلم صهم شل صمام يشصم شقشمةش33%شقشيلديمش شل صمققرشقإلديميده ش60شديش ش

شقلصم يتشقشيلايلاشد صشهاشقرلقتشقلصام يشقلم صه شقلرلقيه .
ام ممهيشقالماهممير شققلصدممي ةشلصممرحشق يممشي ش دامم شقلممر لشإلا هدمميشهمماششح دمميشمممرقشقيممبشقلح ممقةشقل اه مم ششامم ش يصمم شقلممام يشققل

شقلصلاشط ششصرقشقلدقعشص شقلام هي.
 الفصل األول:
 المبحث األول:

شالتعميم االلكترونيش تعريف
قلام هيشقالل القداش قشقالهالقياشمقشرل شقلدقعشص شقلام هيشقلر شهماصرشم ىشقياخرقيشقلقيي طشقالل القده شهماشقالانميةششمه شش

صممممه شققلصمييمممم شقلام هصهمممم ششلصاصمممميتشقمدممممي شصنممممط حيتش  هممممللشايمممماخريششيلاشمممميرةشصممممبشمممممرقشقلصم صممممه شققلصام صممممه شقشممممه شقلصام 
(شقغهلمميشصمم شElectronic Educationق (شWeb Based Education(شق Online Education شقلصنمط حشصدصمي 

شيح شإلىشقياخرقيشصنمط حشقلام مهيشقالل القدماششمرالشصم شصنمط حشقلام مهيشقالهالقيماتشقرلم ش  شتشقهصهةشقل[2]قلصنط حيت
مرقشقلدمقعشصم شقلام مهيشدمشههششميلام هيشقلصماميرشإالش دمهشهماصمرشم مىشقلقيمي طشقالل القدهم تشهميلام هيشإرق شح ه هميشقلمهمشقهالقيمهيش صميش

  ش"إ شقلصمام يشإل القدهميشممقشصمام يشح ه ماشل دمهشهمام يشهماششه م شهرةشم ىشرل شصنط حشقلام هيشقالهالقيماتشه مقةشرقشممشقه هم
(شههجمرشVirtualتشقهم رشمرحشقلح ه  شلهاديلرشلقهمشحهدصيشهاييءةشم شطشهمم شقلصمدمىشقلمرقهقشل  صم شقهالقيماش [3]إل القده "

تشإددميشهجم ش  شش[4]لمهمشح ه همي ش- صميشهمر ل–همشح ه هميتشقل م شممةشقلام مهيششييماخرقيشقلا دهميتشقالل القدهم ش دصيشامداشده يشلم
امقحاششقجمقرشام مهيشح ه ماششددظلشإلىشقلداي لشالش  شددظلشإلىشمريشظصقلشمرقشقلدقعشص شقلام يتشقالشد ش  شدامي لشممرقشقلام مهي

شلشصيشهقق  شقلام هيشقلصماير.
 طبيعة التعميم االلكتروني:

شدظمللشيمملهم شإلممىشقلام ممهيشقالل القدمماش قشقالهالقيمماشهص مم شقل ممقةش  شرلمم شقلدممقعشصمم شقلام ممهيشقلممر شهماصممرشم ممىشقيمماخرقيششششششش
قتتشققلاايمممةششممه شقلطيلمم شققلصم مميشقشممه شقلطيلمم شقلقيممي طشقالل القدهمم شهمماشقالانمميةتشققيمما شيةشقلصم قصمميتتشقق ايممي شقلصصمميلش

تشقالشهيما ييشممرقشقلدمقعشصم شقلام مهيشقجمقرشصشميداشصرليمه ش قشنماق شرلقيمه تششمةشإدمهش-قلشصيششمه شقلصرليم شققلصم مي-ققلصرلي ش
يماششقيمي  هتشه غاشجصهبشقلص قديتشقلصيره شل ام هيتشقل اشدقيمحشقلنمقللشقلح ه هم شلمهشدملىش دمهشرلم شقلدمقعشصم شقلام مهيشقالهالق

قلقققماششداي جه.شقهلاشطشمرقشقلدقعششيلقيي ةشقالل القده شقدمش يتشقلصم قصميتشققالانميالتتشق دمصلميشدمش  شقلصم قصميتشقلرقلهم ش
ش قدالدت(شقلااش نشحتشقيهطيشهيمالشل ام هيشقالل القدا.

 شقلصمممام يشققيمممي ةشقلام مممهيشقهمممايشقلام مممهيشمممم شطلهمممقشقالانممميةشققلاققنمممةششمممه شقلصم ممميشققلصمممام يشقمممم شطلهمممقشقلاايممممةششمممه
شقالل القده شق خلىش يلرلقمشقالل القده شققلص اش شقالل القده شققل اي شقالل القداشقغهلمي.

 :Virtual Learner  الكترونياالمتعمم 
 Virtual(شقحجممممللشقلرلقيمممم شقالهالقيممممه ش UniversityشVirtualدمممميعشقيمممماخرقيشصنممممط حشقلجيصممممم شقالهالقيممممه ش 

Classroomدممميعش هيمممي شقيممماخرقيشصنمممط حشقلصمممام  يشقالهالقيممماش (تشه مممرشVirtual Learnerرقش دممميشقمممرشيممم صديششممممريش (تشقق 
صدييش شقياخرقيشصنط حشقلام هيشقالهالقياتشهإدهشص شق جرلش  شدي يششمريشصال ص شقيماخرقيشصنمط حش"قلصمام يشقالهالقيما"تش

دهمي"شدظملقش  شقلطيلم ش قإلديمي (شلم شهاغهملشدقممهشقلرل تشدح شدلىشخطمشمرقشقلصنمط حشقانمحهحهششصنمط حش"قلصمام يشإل القش

http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn2
http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn3
http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn4
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دصيشقلر شاغهملش هاهم ش قشطله م شام صمهشقلصمرقش مي شق ديم شممريشاغههملشقلصمام يش شاغهلشقلا ده ش قشق رقلشقلااشهياخرصصيشل ام يتشقق 
ييه ش  ص شااهرشقلطله  شقلااشهايشقلام يششصيتشقماش  ص شإل القدهيش صيشدلحديش داي. شقق 

قإلديللشإلمىش  شصنمط حشقلصمام يشإل القدهميش قشقلا صهمرشقالهالقيماشصنمط حشغهملشصيما لشه مرشهط مقشممرقشقص شقليلقل ش
(ش قشVirtual Learner ش(تشققمرشهط مقشقهملقرششمهشقلصمام يشقإلل القدماLearnerشActualقلصنط حشقهلقرششهشقلصام يشقلح ه ا 

(ش قش ةشVirtual Agentل شقلق هممةشقإلل القدمما (شقهمماشمممرحشقلحمميةشهمإ شقلص نممقرشمدمميشمممقشصميشهمممVirtual Student ةش 
 Cyber Agentشقلمممر شهحمممةشصحمممةشقلطيلممم شهممماشقلج يممميتشقلام هصهممم شمدمممرشممممريشاص دمممهشصممم شحيمممقلميتش قشلههمممقشقلرلقيممم ش)

قممالءشهماشقلح ه م شلهيمققشطالشمي شقالشله ميءشح ه همق تشهيلطيلم ش قشقللههمقشقإلل القدماشش(CompanionشVirtualقالهالقياتش 
هص دمهشقخاهميلشششلشمم ششلدميصلشإلدمير شقام هصماشر ماشهاايممةشصممهشقلطيلم شقلح ه ماتشهشمرال شصم شقخاهميلشطيلم شح ه مامديشمشيلش

طيل شقهالقياشهاديل شصمهشهاشقلقنقةشإلىشح قةشل صد التتشقهاشيرةشصمهشق رققلتشق صيش  شمدي شطيلشمي شقهالقيمهي شهصدمي ش
ش.[5]قلصم يشقلدخناشقالهالقيا(شقصييمرشVirtual Tutor هيي شقلصلدرشقالهالقياش 

 Virtual Teacherالمعمم الكترونيا 
قمقشقلصم يشقلر شهاايمةشصبشقلصام يشإل القدهيتشقهاقلىش مشيءشقإلدلق شقلام هصاشم ىشحي شيهلشقلام يتشققمرشه مق شممرقش

دصميشه مق شاميص مهشصمبشقلصمييم ششقلصم يشرقخةشصميي  ام هصه ش قشهماشصديلمهتشقغيلشميشالشهملاشطشممرقشقلصم ميششققمتشصحمررشل مصمةشقق 
ش.[6]مدصيشقمررشقلطال شقلصيج ه شلرههشصي قال شقلام هصه ششمررشقلص للقتشقلااشهدل شم هصيشقه ق ش

شر شص شقلصرقلمشقالل القده  دصي
شهيامل شمرقشقلجيءشدصير شص شقلصرقلمشقلصقجقرلشم ىشقالدالدتتشصبشقياملق شيلهبشل هاه شيهلشقلرلقي شههصي.

 Alabama Online High School (AOHS) باما الثانوية أوال: مدرسة األ
ش(/http://aohs.state.al.us ش[7] شصققبشقلصرلي شم ىشقإلدالدت

شProgram for Ruralصرليمم شقالشيصمميشقل يدقهمم شم ممىشقإلدالدممتتش حممرىشصدمميلهبششلدمميصلشقلشحممق شققلخممرصيتشقللهاهمم ش
Services and Researchششجيصم شقالشيصي.ش

تشقاص مم شمممرحشقلصرليمم شAlabama public schoolsششلصممرقلمشقالشيصمميشقلح قصهمم شام ممرشمممرحشقلصرليمم شصمميقرشخممرصيت
شصرلقءشصرقلمشقلقاله شص شايجهةشصرقليصيشقطالشصيشههصي.

 المعممون والمتعممون اإللكترونيين :
(شقلرخقةشإلمىشحننمصيشهماش  شققمتشCertified teachersهاشمرحشقلصرلي شهص  شلصم صاشقاله شقالشيصيشقلصماصره ش 

قلدصممميلش قشقل همممةشصممم ش  شصققممبشهجمممرق شصدمممهشقنمممقةشإلممىشقلدمممش  شقلمد شقاهممم شقلميلصهممم تشقهص مم شل صم ممميش  شهجمممرقةشطالشمممهشصمم ش
لحيقلشحن شهاش  شققتشقص ش  شص ي شمشلشقانيةشإدالدتتشقهص  شل طال شمشلشقإلدالدتشقلقنقةشإلىشصحاقىشقلص للش

(ش صديممقشقلصققمب(شص مهيششصققمبشصرليمم شonsite mentor شصقجمهش ققلققجشميتتشققلاايممةشقل دمي اشصمبشقلصم مميشقإلل القدماتشقمدمي
يمميم شش740قلطيلم شقلصيمااهرشقممقشصمرل شقصماصمرشصم شقشمةشصرليم شقالشيصميتشه مق شحييملق شصمبشقلطمال .شقم مىشقلطيلم شإاصمييش

قشصمميش ممي شقانمميةشصط قشمم شل ممةشص ممللشصماصممرش صمميشمممقشصحممررشهمماشقالهمم شقالشيصمميتشقشصممرهلشقلصرليمم شقلصيممااهرلشمممقشقلممر شهحممررشإر
ش.قلطيل شقرشقيا صةشدني شمرحشقلمييميت

 أسموب الدراسة:
قمممقشصنممط حشهدممهلشإلممىشطشهممم شقل  مميءششlearning)ش(asynchronousشم ممىشقلام ممهيشقلصامميقص شAOHSاماصمرشصرليمم ش

يتششممه شقلطيلممم شققلصممرلمشقإلل القدممما.شهممميلطال شهمص ممق شقهمممقشجمممرقةشامممرحشصرليممماصيتشققلصم صمممق شقإلل امملقدهه شهممملرق شققجشممم
قلطال شهقصهي تشل  شهاش ققيتشصخا ا شص شقلهقيتشهيلجرققةشلهيتش"صايقصد "شل  شقلص مللقتشصايقصدم تشلمرقشهمإ شمدمي شصلقدم شهماش

http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn5
http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn6
../../../files/منشورات/%5b7%5d
http://aohs.state.al.us/
http://www.prsr.ua.edu/
http://www.prsr.ua.edu/
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الشااشمممبش  شدمممقعشصممم شقلجمممرققةشقلصخنقنممم شه مممةشصرليممم شايمممبشامممققله شقلشرقهممم شققلدصيهممم شقه ممميششAOHSجرقلممم شقلص مممللقتشقش
شقهصصي.لا قهصصيتشققرشاجاصبشقلصرقلمشقه يشلدقعشا 

تشAOHSهمايشايم هيش مصميةشقلطمال تشقانمحهحصيششيلمرلجيتشق مةش مصميةشقلطمال شامرم شخمالةششققشم شص مللقتشصرليم ش
رق شحيج ش  ششلهرشإل القدماش قشقانميةششميلصم يشقإلل القدماتشه مطشه مريشقلطمال شققجشميشهقصهميشل صم ميشقإلل القدماتشققلصط مق ش

هقصهممي.ش صمميشقلصقجممهشقلص ممهيششصققممبشقلصرليمم شقلصيممااهرلش صديممقشقلصققممب(شهصممقششصمم شقلصم مميشقإلل القدمماش  شه ممييش ممةشطيلمم ششيلمصممة
ح   شقلقنةششه شقلطال شققلصم صه شقإلل القدهه تشققلصايشبش ددط شقلطال شقحيقلميشقرلجياصي.شقاياخريشممرلش دم يةشصم ش

شقلا قهيتشحي شطشهم شقلص لل.
لص ممهيششمميلصققبش صديمقشقلصققممب(تش صمميشطممال شقلصدممييةشهجم شم ممىشقلطيلمم شإدجممييشمص مهشهمماشقلصرليمم شاحممتشممه شقلصقجممهشق

  Homebound studentsتش قشقلطممال شقرخممله شقلممره شهمص ممق شصمم شصقققممبششره مم شهممإدصيشهمممرق شهلقيممصيشاحممتشإدمملق ش
شقلصرهلشقلصح اشل صرلي .

إلدالدممت.شققلصرليمم شمشمملشقشAOHSا ممقيشصرليمم شقالشيصمميششاممهممةشققماصمميرشقلصم صممه شقإلل امملقدهه ششمممرشإ صمميلصيششدجممياشاممرله ش
شاماصرشممالءشقلصم صه شقإلل القدهه شه طشلارلهمشص للقاصيشقلااشا رصصي.

شالرسوم:
شقلليقيشقلصخنن شل ص للقتشقلصماصرلشاال شم ىش ةشدن شدني شقلييميتشل ص للشقلصماصرش 

شش
 دقعشقلص لل

ممممممممممممممممممممممممممممممممررش
 قلييميت

 قلصجصقع قلارلهم ليقيشقلايجهة

دنمم شدنممي ش
شص للشصماصر

Half-credit 

70 37.50$ 737.50$ 775$ 

ص مممللشمالجممماش
remedial 

35 25.00$ 75.0$ 700.0$ 

ش
شالتجييزات المطموبة لمدراسة في مدرسة االباما:

إ شقلاجصهممممميقتشقلصط قشممممم شلص مممممللقتشصرليممممم شقالشيصممممميشقالل القدهممممم ششيمممممهط شقصامممممقهللشهممممماش مممممةشقلصمممممرقلمشا لهشمممممي تشهم دممممميءش
ششيإلدالدتششحيي شدخناشصجصيششيلصققنايتشقراه  تشهج شم ىش ةشطيل ش  شه ق شصانالشAOHSحن 

قانمميةششيإلدالدممتش قهايممةش  شه ممق شقالانمميةشممميلاشقليمملم (تشصانمماحشإدالدممتش هايممةشصانمماحشإدالدممتشإ يممش قلل(تش
شصدغةش قلقصشصلد شلحاظشدي شص شقلققجشيتتش لتشنقتشقيصيميتش قشيصيم شل م.

تشصدممغةششلدمميصلشقلاممال شAdobe Acrobat Readerششششقلص اممميت صمميشقلشلقصممملشقلصط قشممم  شهاامممميص ششلدممميصلشقممميل ش
Macromedia FlashشPlayerتششلديصلشصدغةشق نققتشReal Playerش.ش

قلص للقتشقلخين تشص ةشقل غميتشق جدشهم شقشمم شص مللقتشقللهييمهيتشققلم مقيتشقمرشايما ييشصاط شميتش خملىشص مةشقرالتش
ش.]8[قلحييش شققلصيه لقهق 
شجنييا الطالب من المدرسة؟ما الفائدة التي ي

  شقلطمممال شهممماشقلصمممرقلمشقللهاهممم شقلنمممغهللشرقتشقلصنممميرلشقلارلهيمممه شقلصحمممرقرلشيمممه قدق شقممميرله شم مممىشقخمممرشقلص مممللقتششش.7
شق يييه شققالخاهيلقتشقلصصص .ش
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شقلصم صه شلصي.ششاص ه ش  هلشص شقلطال شهاشقلقاله شقلره شالشهياطهمق شقلحنقةشم ىشدصيرلشرش قيشصا رص ششيش شمريشاقهلشش.2
 صيش دصيشااهرشقلطال شقلره شهلغشق شهاشإ صيةشص للشصيش قشقحايي شرلج شيي م .شهيلصرقلمشقلشره  شققلصرقلمشقلنمهاه ششش.3

شاياخريشص للقتشقلصرلي ششيداظيي.ش
إ شقلطمممال شهحنممم ق شم مممىشلميهممم شهلرهممم شصممم شقلصم صمممه شقإلل اممملقدهه شم مممىش يممميمشهمممقصاتشقممممرقشالشهحمممر شرق صممميشهممماش

شانقةشقلا  هره تشقمقشصصيششيلديش شلطال ش  هله .شقل
ش
 المبحث الثاني: 

ششمدرسة فموريدا االفتراضية شثانيا  
شFlorida Virtual School (FVS)) ش

 ( /http://www.flvs.net:[9])موقع المدرسة عمى اإلنترنت
 صدملقعشقنمةششممه شش7997 ددمطاصيشهماش غيمطمششFlorida Virtual Schoolشششمر تشصرليم شه قلهمرقشقالهالقيمه 

قل امه شقدط  اميششAlachua Countyشقصرليم ششPublic SchoolsشOrange Countyقلصرليماه شقإلق هصهامه شقلح مقصهاه ش
شالشق شخرصققشهاشقظي  شقإلرقللشققلام هيشققلاطقهل.ش75شطيق ششتشقرل 7996هاشهييءشقإلدالدتشمييش

قايمصه شقلخمرصيتشقلطالشهم شش2007 يدتشصصصم شقلصدملقعشمماشقيمبشصرليم ش يدقهم ش يص م شمشملشقإلدالدمتششح مقةشممييش
شههصيشلاص ه شقلطال شص شقالدا يةششدجياشلصميمرشصيششمرشقل يدقه شقشلصجيةشقلمصة.ش

تشه مممرشنممممصيشصحاممممقىشقلص مممللقتشلهطمممميشقشصاط شمممميتشصمممميههلشإرقللشقالهمممم شه قلهممممرقشيددمممميه شقل حاممميظشم ممممىشق رقءشقلصاصهممممي
Florida Sunshine State Standardsقص ميههمش خملىشصصصم شص مةشصيميش يتشششSCANSقلاماشهمرمصصيش مةشصم شقلام مهيشش

ش.[70]ققلصجاصميتشقلصصده 
ش

 قلق شقلح ي قشلصرلي شFLVS ش
ش[77]شThe Florida Virtual Schoolقاليي شصرلي شه قلهرقشقالهالقيه ش

 شصصييشقلصرلي  ش
ا دهممم شميلهممم شقلجمممقرلشال ايمممي ششإ شصصصممم شصرليممم شه قلهمممرقشقالهالقيمممه شمممماشايقهمممرشقلطمممال ششاممملصشام هصهممم شقي صممم شم مممى

شي.27قلصمله شققلصصيلقتشقلاليص شل دجياشهاشقل ل ش
   شقلصديطقشققلا  شقلطالشه شقلصخرقص

تشققلصممرقلمشcharterقلصممرقلمشقلريمماقله ش*تششيإليمميه شإلممىش67 ممةشصممرقلمشصدط مم شه قلهممرقشقلمممشFLVSاغطمماشصرليمم ش
ريشقلصرليم شقلطمال شصم شقلقالهميتشققلمرقةشق خملىتشقاخمريشتشقاخمhomeschoolersتشقط شم شقلصدمييةشnon-publicقلخين ش

ش.ش72-8قلا  شقلطالشه شل صلقحةشص ش
يتشقهظصمممملشايممممجهةشمممممييش2007/2002طيلمممم شل مممممييشقلرلقيمممماشش8200ل ممممرشهمممميقشمممممررشقلطممممال شقلصيممممج ه ششيلصرليمممم ش

شليقيشل طال شص شغهملششطيل تشققلص للقتشصجيده شلطال شقاله شه قلهرقتشل دصيشص رص 70.000صيشهلشقشم ىشش2002/2003
شقاله شه قلهرق.

تشققلاماشاايمص شص مللقتشقلدمل ش2002/2003ص للقشل مييشقلرلقيماشش65ا ريشصرلي شه قلهرقشقالل القده شصيشهلشقشم ىش
honorsشص للشاحرهرشقلصياقىشقلصا ريشش77قشAdvanced Placement. [11] 
ش

http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn8
http://www.flvs.net/
http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn9
http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn10
http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn8
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   شقلصم صق شقإلل القدهه
هصا  ممق ششFLVSصم مميشه طدممق شم ممىشقصاممرقرشقالهمم شه قلهممرق.شق ممةشصم صمماشش700اا ممق شطيقمم شقلصرليمم شصصمميشهلشممقشم ممىش

دممصيرلشاممرلهمشصماصممرلششا قلهممرقشقممميشصمم ممق شهمماشقلصجمميةشقلممر شهرليممقده.شقهصا مم ش لشممم شمدمملشصمم شقلالشممقهه شقماصمميرشدممصيرلش
شNational Teacher Certification  . [11]شقلصم يشقلقطدا

   ش ي ق شقلرلقي
إ شجصهممبشص ممللقتشقلصرليمم شاليممةشمشمملشقإلدالدممتتشقليهمميرلشدجممياشقلطممال شهمماشقلص ممللقتتشا ممريشلصمميشادمم ه  شصادقممم شصمم ش

ققلصنمميرلشقل ي صمم شم ممىشقلا دهمم تشققلصنمميرلشقلا  هرهمم تشقهانممةشقلصم صممق ششمميلطال شق قلهمميءشقلصنمميرلشقل ي صمم شم ممىشقإلدالدممتتش
ش.[11]ق صقلشم شطلهقشقلشلهرشقلمير تشققلصيا تشققلشلهرشقإلل القداشقصجصقميتشقلصحير  شمشلشقإلدالدت

ش
 الث:المبحث الث

 المدرسة اإللكترونية الدستورية عبر اإلنترنت ثالثا:
Electronic Charter School  (ECS ش)¨ش

 (/http://www.onlineecs.org)موقع المدرسة عبر اإلنترنت: 
ش [75]ماششECSصجصةشصصييشصرلي ششش◙

يقل شمقق قشقليص شققلص ي شقلصيره .ش .7 شقإلهيرلشص شقلا ده شقلحيله تشقق 
شيهيرلشقلالصشقلام هصه شل ةشقلطال تشقاطقهلششه يتشام هصه شغده شقاميقده شقحهقه . .2
شه شصصيلقتشقلاا هلشميلاشقلادظهيتشاهيهلشاطقهلشصياقىشقلصام صه شصرىشقلحهيلشهاشمنلشقلصم قصياه لمي .3

شقلصصهيقتشقلام هصه شق ي ق شقلرلقي ششيلصرلي  شششش◙
شا ريشقلصرلي شلطالشصيشقلخرصيتشقراه  

شخططشرلقيه شصان  شلاح قشقحاهيجيتشقلغشيتش ةشهلرتشقصم صق شصمم ق . .7
ش.learningشbased-Projectصديلهبشام هيشقي يشم ىشقل .2
شقخاشيلقتشا قهيشقاله ش يدييم. .3
شTerra Novaقخاشيلقتشص دد شص ةشقخاشيلقتش .4
اميلش جصيلشحييم شل طمال شرقخمةشقلقالهم شه مطشلالانميةششص مللقتشقلصرليم تشقا مريشلصميشقلص مللقتشصجيدميتش صميش .5

.شههامل شElkhartصمهالشصم شصرهدم شش60قلمره شهمهدمق شخميل شقالهم ش يديميمشقم مىشق قمةشم مىششممرششقلطال 
م ممهصيشليممقيشاممرلهمشقالشهممقهلشلصمميشجصممييشقلحييمم .ش صمميش  شقلص ممللقتشقلصممقهللشل ايممجهةشهجمم ش  شايمميشم ممىش

شق قةشخصييشص شطال شقاله ش يدييمشقشةشهاحصيشلطال شخيل شقلقاله .
شقهلشقلرميشقإلرقل شققلا دا قلادا(شقل يشت.مدي شلقيشميا شصجيداشه .6
ادجهبشققلر شقلطال شل صدميل  شهماشام مهيش طاميلصيشصم شخمالةشقالانميةشقلصشيدملششميلصم صه شصم شخمالةشقلشلهمرش .7

شقإلل القداش قشقلصيا شقيجةشرلجيتشمشلشقإلدالدت.
شه شلالهقشإرقللشقلصققب.ص شخالةشقلميقه ش قشقالداصيءش صص  شECSصديل  شقلطال شققلققلره شهاشإرقللشصققبش .8

قهايشقالانيةششيلصرلي شمشلشايجهةشرخقةشقلطيل شل صققب.. صيشه ريشقلصققبشل طال شه صمي شام هصهميشهقصهميششا دهم شقلامال ش
ش.[11]م شإحرىشصققيهبشقلص للقتشقلصخا ا 

 المبحث الرابع:

http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn8
http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn8
http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn11
http://www.onlineecs.org/
http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn12
http://www.onlineecs.org/curriculum.htm
http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn8
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 ابعا: مدرسة سالم و قيصر عمى اإلنترنتر 
ششش(شSalem-Keizer Online SK Onlineش ش

ش [77]صققبشقلصرلي شم ىشقإلدالدت
 http://skonline.org/قششش http://skonline.salkeiz.k12.or.us/ش(ش

مشلشقإلدالدتشماششلدميصلششمرهةشلصمدصلشصليمةش يييميشمشملشقإلدالدمتشل طمال شقلمره شهمهدمق شهماششSK Onlineصرلي ش
ش24لدمتشم مىشصمرىش(.شقرلم شلا مرهيشقلام مهيشمشملشقإلدا24-J) DistrictشPublic Schoolقحمقةشصدط م شقلصرليم شقلح قصهم ش

يممميم شهممماشقلهمممقيتشيمممشم ش همممييشهممماشق يمممشقعش  شطيلممم شهممماشيممم شقلصرليممم شهحامممي شامممرلهمشهيمممشقشل صمممدصلش قشامممرلهمشمالجممماش
acceleration or remediationتش قشصمرلهشق هةتش قشلرههشاميلييتشهماشقلجمرقةشهماشصرليماهشقلدظيصهم تش قشلرهمهشصصميلقتش

مشمملشقإلدالدممتشهمماششSalem-Keizerشششرلقيمم شصديلهمم . يدتش قةششرقهمم شلصرليمم شرلقيمم شصحممرقرلششيل غمم شقإلدج هيهمم ش قشهممرلم
شي.7999اصقي

 المتعممون المستيدفون: ◙
ش  شطيل شهاشي شقلصرلي شصص شقرشه ق شلرههش حرشقالحاهيجيتشقلايله  

شتremediationششcourse acceleration orحنصشصا رص شم شقلصدصلش قشمالجاش .7
شرقلمششيلصدية. .2
ش.صمرلهشق هة .3
شلرههشاميلييتشهاشقلجرقةشهاشجقشصرلياهشقلميره . .4
شهحاي شارلهييشخيني. .5

إيمميه شلممرل تشهممإ شدصممطشقلام ممهيشمشمملشقإلدالدممتشهاققهممقشصممبشقلطممال شرق شقلمهممق شقلنممحه تشققلص ممللقتشص  امم شل طممال ش
شلشقإلدالدت.هاققهقشدصطشام هصصيششد ةش هيةشصبشطشهم شقلاقجههشقلرقااشقلر شهاييششهشقلام يشمششششقلدشي شقلره 

ششيلديش شل طال شخيل شصدط  شصرلي شييليشققهنلتشهايشارلهيصيششياايقشام هصاشرقخةشقلصدط  ششليقيشصرليه ش.
شأسموب التدريس:شش◙

ااخلشمرحشقلصرليم ششمم شقلغم شممقش قمةشصدمي  صيتشقامميقشرلم شلممرلش يميله تشصدصمي شقيماخرقيش يم ق شقلمام يشقلصشدماشممةش
شممرالشصمم شق ددممط شقطمملقشقالصاحيدمميتشقلشيممهط .ش صمميشايمماخريشقل  مميءقتشقجصمميشلقجممهششlearningشproject-basedششقلصدمميلهب

قمممقش  شهخامميلشقلطممال شهمماششممم شششSelf-selected gradingصممبشقلطممال شقشدممق شقالصاحيدمميتتشققلا ممرهلشرقامماشقالخاهمميلش
هيهشرلق شمصال ش قةششرالشص ش يشقلمصةششAقلص للقتشقلا رهلشقلر شهيمق شص ش ج هشه قشقخايلققشايلهبشصييلميششا رهلش قةشص ش

قلصشرقةشصبشجقرلش قةتشقمدي شقلص للقتشقلصشده شم ىشإمطيءشهلصشصا لللشل طيل شلاح هقشقلدجمياشصم شخمالةشإمميرلشق مصميةش
شإلمىشقلصيماقىشقلصاققمبشإلمىشقلطيلم شلاممره صيششمرق شاممخهلششميقاشقلنم .شقمدمي شطله م ش خملىشقمماش  مللشايمصه ش قلااشليشاملق 

ش شقلاا هلشقلدخناتشققلصديقديتتشققلاطشه يتشم ىشقلصيرل.شقمرقشقلدقعشص شقلمصةشهنم شديخه. ييله
ش
ش
ش
ش
ش

 المبحث الخامس:

http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn13
http://skonline.org/
http://skonline.salkeiz.k12.or.us/
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 خامسا: مدرسة المستقبل الثانوية العالميةش
ش(ششIHS) Futures International High Schoolش 

ش(/http://www.internationalhigh.org [78]صققبشقلصرلي شم ىشقإلدالدت
 فكرة المدرسة: -

هماشجدمق ش يلهاقلدهميش شره م شل صرليم شقلا  هرهم شش7985 ددمتشقلر اقللش يله ششهدق شصرلي شقلصيا شةشقل يدقه شهاشمييش
شلديصلشصرلي شقلصيا شةشم ىشصاصقيشقلارلهمشقلالر شدخنيشلدخصشهاششه  شام هصه شصماده .شقل يدقه .شهماصرشش

ققممرشاممم لتشصرليمم شقلصيمما شةششيلجيصممم شقإلدج هيهمم شقلصدممصقللشجيصممم ش  يمماقلرتشهامماش  يمماقلرشالشهقجممرشقيممميتشرلقيممه تش
ق ششدصمقر شقلامرلهمشممرقشحامىش دصميشقخايلامهشهيلطال شهام صق شص شخمالةشقل  ميءشصمبش يمياراصيشهلرهميتشققمرشامم لتشقلمر اقللششهدم

شلدظييشصرلي شقلصيا شة.
 Oceanside, Missionهاشقلخصمشمدللشيد شقلصييه تشدصتشصرلي شقلصيا شةشحاىشنيلتشهاش ال شصديطقشماش

(www.futures.edu Viejo, and San Diego ) [19]إ شصرليم شقلصيما شةشقل يدقهم شقلميلصهم شمماشقلمدنملشقإلدالداماشش
شلصجاصبشصرقلمشقلصيا شةتشقماشاياخريشققلشقإلدالدتشلاددلشقلصديهبشقلصاصقص شقصدصلشصرلي شقلصيا شةشل طال شحقةشقلميلي.

شإ شقلا يا شقلام هصه شلصرلي شقلصيا شةشقل يدقه شهميةتشقماشصاالرشص شجصاه  
ارلهمشهايشم ىش ييمشصرلمشققحرشل ةشطيل تشقطله  شقلارلهمشمرحش  شاتش دصيشهميلم شجمرقشهماشاحاهميشقطميعشخميصش  شقلش-

شص شصجاصبشقلصرلي شقل يدقه شل دجياشهاشقلصرلي .
  شقلطال شهص دصيشجرقل شحننصيشصبشصم صهصيشهاشغهلشق ققيتشقلا  هره .شقمرحشقلصلقد شص يله شل طمال شقلصدميل ه شهماشش-

ش. خلىشص ةشالمشاشقل هيق شق قلصشه ش قشقلاص ه هيتشقلدشيشه  ددط ش
 طريقة الدراسة: -

دظمممييشإرقللشششها  مممىشقلطمممال شارلهيممميشحهممميشدخنممميشلدمممخصشمشممملشقإلدالدمممتششييممماخرقيشا دهممم شقالجاصيمممميتشقلاهرهقهممم تشقهيمممصح
قلقنمقةشإلمىشقلققجشميتشققلمرلجيتشقلص للقتشقرص شمشلشقإلدالدتششصديل  شقلطيل ش قشقلققلرش قشقلصم يشم شطلهقشاص هدصيشص ش

تشق  شقلام مممهيشإداممملقر تشهمممإ شقلققجشممميتشام ممممش يممم ق شقلمممام يششstakeholderقا ممميلهلشا مممريشق رقءشل مممةشقلصيممميمصه ششيلمممرهبش
ققالحاهيجيتشقلدخنه شل ةشطيل تشقشجصقرشمه  شقلامرلهمشقلحلهنم شققلصدمجم تشه مرشش همتشصرليم شقلصيما شةشقل يدقهم شديجحم ش

ميصيتشققرش ددمتشقلصرلي شقل يدقه شقلميلصه شصماصرلشم ىشدامشقلدصطشققلصدصلشقلام هصماتشش75رلهمشقلالر شلصرلشهاش ي ق شقلا
شقدظييشقلايجهةشقلصااقاشهيصحشل طال شششرءشق مصيةشقلان ه شهاش  شققتشص شقليد .

 اعتماد المدرسة: -
 Accreditingاممممرله شققلام مممهيشممممم ششمممممرشقلصرليممم شقل يدقهمممم شقلميلصهمممم شصماصمممرلشصمممم شقشممممةشلجدمممم شقالماصممميرششصج مممممشقل

Commission of the Distance Education andشTraining Councilشإييه شلرل تشلرهصيشقاايقهيتشرقتشنمهيغ ش.
ششدجيا.شHISصيصقد شصبشجيصميتشميلصه شايص شقشقةشقلطيل شهاششلقصجصيشحهدصيشه صةششلديصلش

 كيف يدرس الطالب اإللكتروني في ىذه المدرسة؟ -
قلارلهمشإدالقر تشلرقشهحاي شقلطيل شم ىشق قةشخصمشييميتشص شقلاحيمهلشل مةشحنم شه ا ماششصميشصمبشقلصم مي.شقم مىش
قلطال شإظصيلشقإلا ي شهاش ةشصاصقيشقشةششرءشقلققج شق اا شخصمشقحرقتشص شقلدني شياايص شخصيم شمدملشإلمىشيمشم ش

 شقلا دهمميتتشل مم شالشا ممق شصحممرقرلشهمماش يمم ق شقلممام يشمدمملشصقمممرق شإيمميه شإلممىشيصمم شقلاحيممهلتشققلققجشمميتشااط مم ش دممققعشصمم
شقلصايةشل ةشطيل .

 طريقة التقويم: -

http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn14
http://www.internationalhigh.org/
http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn8
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ا مقهيشق رقءتشققخاشمميلقتشقلصصميللشقل هييممه تشققخاشميلقتشق يمميارلتشققلص ممرللشم مىشقيمماخرقيشقلصاصمقيشهمماششه م شقلحهمميلشقلمص همم ش
ش.ش[12]لرقاه شققإلدجييشققل رللشم ىشحةشقلصد التتشقرل شإلمرقرشقلطيل شلهمه شحهيلشقل ايه شقHIS  صيشجيءشص شص هيم

ش
 الفصل الثاني:
 المبحث األول:

 لماذا التعميم االلكتروني؟ -
قلمققصمةشقلاماشادمجبشممرقششقشةشقلايلعشقادجهبشمرقشقلدمقعشصم شقلام مهيشهجم ش  شهطملاشص مةشممرقشقليممقة.شقهص م شصديقدم ششمم 

شقلدقعشص شقلام هيتشقصدصي 
يهميرلش مممرقرشقلصام صممه ششدمم ةشحمميرشالشايمماطهبشقلصممرقلمشقلصمامميرلشقيمماهميشصيشجصهممميتشققممرشهمملىشقلممشم ش  شقلام ممهيشقلصمامميرششش.7

ىش  شقلصمرقلمششمر تشيلقللشإل يي شقلصصيلقتشق يييه شص ةشقل ل  شقل لهيشققل لقءلشققل ايش شققلحيي تشإالش  شقلقققمبشهمرةشم م
امم  شصمم شق مممرقرشقلصالق صمم شصمم شقلصام صممه تشقدمملىش  شص ممةشمممرقشقلدممقعشصمم شقلام ممهيشهدشغمماش  شهدممجبشهمماشقلصيمماقهيتشقلصا رصمم ش

ش قل يدقه شقصيششمرمي(ش صيشقلصلقحةشقلردهيشص شقلام هيشهإ شمرقشقلدقعشص شقلام هيشقرشالشهدييشصيشاصيصي.ش
ل ام هيشقلصمايرتشههص  ش  شهرصلشمرقشق ي ق شصبشقلارلهمشقلصمايرشهه ق شرمصيشلهتشقهاشمرحششهمرشمرقشقلام هيشلقهرقش شهلقششش.2

شقلحيل شهإ شقلصم يشقرشهحهةشقلاالصهرشإلىششم شق ددط ش قشقلققجشيتشقلصماصرلشم ىشقلقيي طشقالل القده .ش
مصممميةشقطشهمممم ش مصممميلصيشالشاص مممدصيشصممم شهممملىشقلمممشم شصدييمممش شممممرقشقلدمممقعشصممم شقلام مممهيشل  شممميلشقلمممره شقلاشطمممققششقظمممي  شق شش.3

شقلحيقلشقلصشيدلشلناق شقلرلقي .
قدظمملقشلطشهممم شقلصممل لشقلصيمم ص شققلاشيطصمميشق يممل تشهإددمميشدمملىش  شمممرقشقلدممقعشصمم شقلام ممهيشه مممرشققمممرقشلا  همم شلشمميتشقلشهممقتتششش.4

شقص شهاقله شلميه شقلصدييةشقالشه ش شديءم .
ش

 المبحث الثاني:
 االلكتروني: معوقات أمام التعميم -

شم ىشقللغيشص شحصيمشقلصلشه شل ام هيشقالل القداتشهإ شمرقشقلدقعشص شقلام هيشالشهدا شص ششم شقلصمه يتتشقصدصي 
قلصمه يتشقلصيره  شص مةشممريشقدادميلش جصميلشقلحييم شقرلماشقشصحرقرهم شاغطهم شقالدالدمتشقشط صميشقلديمشاتشققلااميعشيمملميششش.7

شصلااميشديشهي(.ش قق  ش ي ششر شهدخا شقل دهشاليقة
دهشص شقلخطمشقلاا هملششمم شجصهمبششش.2 قلصمه يتشقلشدله  شإرش  شمدي شدحي ش شهلقششيلصم يشقلر شهجهرش"ه شقلام هيشقالل القدا"تشقق 

شقلصم صه شهاشقلصرقلمشهياطهمق ش  شهييمصققشهاشمرقشقلدقعشص شقلام هي.
شقلششصرقشقلدقعشص شقلام هيصمه يتشدظيصه  شقرل شلمريشقديم شقل  هلشص شصاخر شقل لششششش.3
 توصيات حمول في طريق التعميم االلكتروني: -

م ممىشقلمملغيشصمم شقلنمممقش شقردهمم شلاداهممرشقلام ممهيشقالل القدمماشدظمملقشل  ممللشصمه ياممهتشهممإ شمدممي ششممم شقلخطممققتشقلامماشلشصمميش
شايلعشقالياايرلشصدهشهاشقل له شقلميجةتشقصدصي ش

قلصدميطقشقلدي هم .شهيلصدميطقشقلدي هم شرقتشقلصمققلرشقلام هصهم شقليم ه  شمماشق   ملششاقيهبشدطيقشقالدالدتشقامصهصصميشم مىشجصهمب•ش
ققلخمممرصيتششقإلص يدممميتحيجممم شلصمممرحشقلدمممش  شقلاممماشصممم شقلصص ممم ش  شاممممق ش قصممم شخمممالةشق يممم ق شقالل القدممما(شصممميشد مممصشصممم ش

شقلام هصه شقلااشا ريشهاشصرقلمشقلصر .
شق دصيشلهيتششرهالشل ارلهمشقلصمايرشش رلشصيمقشرقميشقلقهرشله.شاقمه شقلصجاصبشقلام هصاششممصه شمرقشق ي ق تششش•

http://www.fcdrs.com/nashra/004.html#_edn8
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اقمه شنيدماشقل لقلششممصه شقالياايرلشص شمرحشقلا ده شقصيشياقهلحشلديشص شإص يديتشغهملشص  ام شقصميشقمرشاصدحمهشلدميشصم شدامي لش•ش
يتشقلخينمم تشقصمم شهال ممق شام هصهمم شجهممرلتشقخنقنمميشهمماششمملقصلشصحممقشق صهمم شقام ممهيش شدمميءشقلصدمميطقشقلدي همم تشقرق شقلنمممقش

شقلصرقلمشقشةشإاصييشقلصلح  شقل يدقه تشق رل شلشيتشقلصديية.
قلشممرءششخطممققتشمص همم شاطشه همم شهمماشقلجيصممميتشقصلق مميشقلشحممق تشقرلمم ششاردممه ششممم شقلصممرقلمشقإلل القدهمم شقلدصقرجهمم شصمم ش•ش

ش يدهي.خالةشقلصميييتشقلح قصه ش قالشقص شخالةشقل طيعشقلخيصشقشإدلق شقلجصيتشقلليصه ش
شاقجههشطال شقلرلقييتشقلم هيشل شح شهاشصققيهبشقلام هيشقالل القدا.ششش•
شادجهبشقل طيعشقلخيصشلطلاشص ةشمرقشقلدقعشص شقلام هيشقا رهيشقلرميشقلدظيصاشله.ششش•
لمشقالل القدهم شقللهبشل جصيتشقلليصه شص ةشقيقللشقلالشه شقشقيقللشقلام هيشقلميلاششدم شا رهيشقليققشطشقلدظيصه شلاميمهمشقلصمرق•ش

شقاحرهرشقالماصيرشقلدظيصاشلدصيرقاصي.ش
ش.1221تقرير وزارة التعميم العالي والبحث العممي العراقية ، لجنة التخطيط والمتابع الجامعية لعام *ش
                                                                          تعريف المدارس الدستورية٭: *

Public charter school: A public charter school is a publiclyشfunded school that, in 

accordance with an enabling statute, has been granted aشcharter exempting it from selected 

state or local rules and regulations. Aشpublic charter school may be a newly created school, or 

it may previously haveشbeen a public or private school. In return for funding and autonomy, 

the charterشschool must meet accountability standards. A school’s charter is reviewedش
 typically every 3 to 5 years) and can be revoked if guidelines on curriculumشand management 

are not followed or the standards are not met (U.S. Department ofشEducation 2000e.) 
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