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 األمرة الى / من يهم

 تكنولوجيا التعليم الحديثة-العراق تطوير المؤسسات التعليمية فيم/ 
 تحية طيبة..

تمررر المؤسسررات التربويررة ومؤسسررات التعلرريم العررالي فرري العررراق امومرراب فرري الوضررت الحا ررر بمرحلررة م ررا  وتحررو  
جذري لمواكبرة التطرور العرالمي فري مجرا   نلمرة التعلريم ايلكترونري والتلراالي والتعلريم ارن بعرد ومنلومرات ال روت 

تقنيات الحديثة التي سراهمت وبكرك  فاار  فري  نكرا  وال ورة التعليمية ومنلومات المحادثة الليديوية وغيرها من ال
 جيررا  واايررة للكثيررر مررن بلرردان العررالم ويعررود ذلررم الررى ارردة اوامرر  منهررا الررى سرربي  المثررا  ي الح ررر ال رر وط 
لى االم األاما  من جهة   رى وكذلم اينلتاح الكبير الذي يكهده العراق  ايضت ادية والتكاليف ال  مة من جهة وا 

 والى اين.  3002 منذ العام
ولع  مؤسسات وزارة التربية والتعليم العالي ليسرت بايسرتثنا  مرن التعرر  لل ر وط ايضت رادية اي انهرا تسرتطي  ان 
تتجرراوز هررذه الم رراطر وتم ررذ بزمررام المبررادرة والرياديررة الررى مسررتوى بقيررة مؤسسررات البلررد اذا مااتجهررت  لررى  رربط 

باكرررة الررى حاجررات المجتمرر  وايسررتجابة ل رر وط المنافسررة ت حيرر  الهرررت التكرراليف ت تحسررين الجررودة ت التركيررز م
( وثررورة األت ررايت Information Technologyالدراسررات والتجررارع العديرردة فرري العررالم  ن تقنيررة المعلومررات  

 Communication Revolution)   لديهما القدرة الى ح  معلم هذه المكراك  ت فيمكنهرا  ن ت يرر دور الطالرع
والكلية  ي اب ت فتّيسر وتركز الى المرتعلم ت كمرا تروفر المرا  مرن  ري  امليرة الرضري بالعمر  ت وزيرادة  التركيرز الرى 

 محتويات المنهج . 
ا  بمسرتوى النلرام التعليمري  ويمكرن  ن نل ر  هرذا  تلعع تقنيات التعلريم ايلكترونري والتلراالي دوراب هامراب فري ايرتقر

 :الدور بالنقاط التالية
 ثرا  التعليم . 
 اضت اديات التعليم. 
 .كباع حاجته للتعلم  مساادة الوسائ  التعليمية الى استثارة اهتمام الطالع الجامعي وا 
 لتعلمالمساادة الى زيادة  برة الطالع الجامعي مما يجعله  كثر استعداداب وتلهلاب ل . 
 مساادة التقنيات التعليمية الى اكترام جمي  حواس المتعلم . 
 مساادة الوسائ  التعليمية ارلى ترحاكي الوضوع في اللللية. 
 يؤدي ترنوي  التقنيات التعليمية  لى تكوين ملاهيم سليمة . 
 المساادة في زيادة مكاركة الطالع الجامعي اإليجابية في اكتساع ال برة . 
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  في تنوي   ساليع التعزيز التي تؤدي  لى تثبيت ايستجابات ال حيحة.المساادة 
 .المساادة الى تنوي   ساليع التعليم لمواجهة اللروق اللردية بين المتعلمين 
 .تؤدي  لى ترتيع واستمرار األفكار التي يكونها الطالع الجامعي 
  الجديدةترؤدي  لرى تعردي  الررسرلوم وتركرويررررن ايتجاهرات. 

 
وكمثررا  الررى اسررت دام التقنيررات التعليميررة الحديثررة وبكررك   ررحي  سي ررب  ب مكرران م  ررف دراسرري م يرردرس الررم 

يررى م تلرف  نرواع  ال رور النسريجية او مقراط  فيديويرة لم تلرف ايا را  للطالرع برمن  اينسجة مثيب ت  ن يو ر 
لنسرريجية بررايمرا ت وكيليررة نكررو  هررذه الت يرررات الموجررودة فرري الجسررمت وسرريتعرف الطلبررة الررى ارتبرراط الت يرررات ا

(  في  ي را  محتروى Multimediaالم تللة ت  افة  لى محاكاة هذه العيضة من  ي  توليف الوسائط المتعددة   
 المناهج التعليمية للطلبةت كمستجابة النسيج المري  لعقار معين وغيره.

مررادة الج رافيررة مررثي ان يرررى  ررورا ف ررائية تو رر  كررذلم وبررنلس الطريقررة سي ررب  بممكرران  ررف دراسرري يرردرس 
الت رراريس وكررذلم حركررة الريرراح وارتباطهررا بالعنا ررر الجويررة والج رافيررة اي رررى وهكررذا بالنسرربة لكافررة اي ت ا ررات 

 العلمية واينسانية اي رى.
لتلاالي والتعليم ارن وا ويسرنا نحن كركة محور المدار الهندسية المت   ة في مجا  منلومات التعليم ايلكتروني

الروكي  المعتمردون فري العرراق لمجموارة مرن الكرركات العالميرة المت   رة   لتعليميةا و نلمة ال وت وال ورة بعد
العرراق ( ان نقردم لجمير  المؤسسرات التعليميرة فري في مجا  منلومرات التعلريم ايلكترونري و ن رمة ال روت وال رورة

 حد  التقنيات العالميرة المسرت دمة فري مجرا  تكنولوجيرا التعلريم وهري مقدمرة مرن  براتنا في هذا المجا  وبمست دام 
 في هذا المجا . وبرا ات األ تراعر من الجوائز العالمية ثيكبرى الكركات العالمية الر ينة والحائزة الى الك

يلي ومتكامر  ( وبكرك  تل رLive Demonstrationsوتود كرركتنا  ن تعلرن ارن  سرتعدادها لتقرديم ارو راب حيرة  
يو   ويبين للمستليدين بم تلف ت   اتهم العلمية واينسرانية  كافرة ايمكانيرات التري توفرهرا هرذه التقنيرات المرا 

جمير  ايامرا   الكركة ضامت بتنليذ العديد مرن المكراري  فري اردد مرن الجامعرات العراضيرة والمردارس األهليرة و ن بمن
و يانة سيقوم بها كادر مت    من كركتنا متدرع وحرائز الرى كرهادات اللنية من تركيع  جهزة وتك ي  وتدريع 

دوليررة  ا ررة مررن هررذه الكررركات العالميررة  الر ررينة كمررا نررود التنويرره اررن  سررتعداد كررركتنا  يلرراد ارردد  مررن منتسرربي 
ومات الرى المؤسسات  التعليمية المستليدة من ذوي ال برة ايولية في مجا   نلمة ال وت وال ورة وتكنولوجيا المعل

المقرات ايضليمية لهذه الكركات في الكرق ايوسط ل ر  التدريع والح و  الى كهادات دولية مرن هرذه الكرركات 
تمكنهم مرن تكر ي  وربرط و ريانة كافرة ايجهرزة التقنيرة وبمرا يسرهم فري تطروير المؤسسرات التعليميرة و دمرة مسريرة 

 . العراقالتعليم والبح  العلمي في 
 
 كاكرين ومتمنين لكافة مؤسساتنا التعليمية التطور وايزدهار والتقدم العلمي . تقبلوا فائق  حترامنا .. م  التقدير 

 


