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  المستخمص
 المؤسسات ومنيا الدول ومؤسسات دوائر في العمل بتعطيل كورونا جائحة تسببت    

 تقارير وفق والمالمسة االختالط طريق عن وينتقل ينتشر كورونا وباء ان اذ التعميمية،
 واتخذت الطوارغ، حالة الدول من يدالعد أعمنت لذلك نتيجة العالمية، الصحة منظمة

 وتعطيل التجوال حظر اعالن منيا الوباء، مواجية لغرض التدابير من العديد الحكومات
 ورياض والمدارس الجامعات في التعميمية الحريات وتعطيل الدولة مؤسسات في الدوام

 وحرصا   األخرػ، الدول شأن شأنيا الوباء أصابيا التي الدول من والعراق االطفال،
 توجيو عمى العممي، والبحث العالي التعميم وزارة دأبت التعميم، عجمة استمرار عمى

 وبالفعل. الدراسية المناىج إلكمال كوسيمة االلكتروني، التعميم اعتماد بضرورة الجامعات
 في 2>95 األوامر وفق االجتماعي، التواصل مواقع عبر االلكتروني التعميم اعتماد تم

 دائرتي عن الصادرين 9595/:/92 في 9599 المرقم االمر كذلكو  9595/:/92
 الجامعات الوزارة خيرت وقد والتطوير، البحث ودائرة والمتابعة والتخطيط الدراسات

 قانون  ان الى اإلشارة وتجدر. الطالب مع التواصل يوفر الذؼ الموقع اختيار بحرية
 وضعت بالتعميم، الخاصة األنظمةو  المعدل 8222 لسنة( 5;) رقم العالي التعميم وزارة

 رآػ فقييا   اتجاىا   ىناك أن عن فضال   المباشر، أو التقميدؼ التعميم يواكب الذؼ بالشكل
 في رغبتنا كانت ىنا من معا ، والقانون  لمدستور مخالفة يشكل االلكتروني التعميم ان
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 موائمة مدػ عمى الضوء لتسميط قانوني منظور من االلكتروني الجامعي التعميم بحث
 . االلكتروني لمتعميم األنظمة تمك

 العراق االلكتروني، التعميم، قانوني، منظور الكممات المفتاحية:
Abstract 

   The Corona pandemic has caused the disruption of work in 

departments of the state including educational institutions, as the 

Coronavirus is spread and transmitted through contact according 

to the reports of the world health organization. As a result of it, 

many countries which affected by corona declared a state of 

emergency, and governments have taken many actions to confront 

the corona epidemic including imposing curfew and suspension of 

work in state institutions and disruption of educational freedoms 

at all levels; universities, schools and kindergartens. In order to 

ensure the continuation of the education, the ministry of higher 

education and scientific research has instructed universities to 

adopt e-learning as a means to complete the curriculum for the 

current academic year. Indeed, e-learning has been practiced 

through social media according to orders 2059 of 3/28/2020, and 

2022 of 3/29/2020 issued by the Studies and Planning department 

and research and development department. The ministry has given 

the choice to universities to select the site that provides 

communication with the students. It should be noted that the Act 

of the ministry of higher education No. (40) of 1988 and the 

regulations relating to education were drawn up in a way that suits 

traditional or direct education, in addition there is a jurisprudential 

view believes that electronic education forms a violation of the 

constitution and the law. This study discusses the legal perspective 

of e-learning to see whether these regulations are compatible with 

e-learning.                                                                                          

Keywords: Legal Perspective - E-Learning - Iraq 

 المقدمة
وصفت منظمة الصحة العالمية وباء كورونا بأنو وباء عالمي، وجاء في تقاريرىا       

ان ىذا الوباء ينتقل نتيجة المالمسة، وان افضل طريقة لمعالج عن طريق العزل 
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الصحي، فسارعت خمية االزمة في العراق، المشكمة بموجب االمر الديواني المرقم 
، الى اتخاذ تدابير وقائية منيا، فرض حظر التجوال وتعطيل 9595( لسنة >>)

الحريات بشتى أنواعيا، بما فييا تعطيل الدوام في الجامعات ومنع االختالط، وقد 
عمدت وزارة التعميم العالي والبحث العممي الى توجيو الجامعات باعتماد التعميم 

لدوام من خالل اصدار التعميمات لمجامعات االلكتروني لمواجية انقطاع الطمبة عن ا
والمعاىد بضرورة قيام األساتذة بفتح صفوف الكترونية يتم من خالليا إيجاد حالة من 
التفاعل بين الطالب واألستاذ بقصد إيصال المادة العممية لمطالب وذلك من خالل 

ىا من برامج الكترونية وتطبيقات مثل )كوكل كالس روم / زوم ميتنك ( الى غير 
 التطبيقات.

ولكنو تجدر اإلشارة الى ان أنظمة وقانون العممية التعميمية في العراق كانت قد      
وضعت بالشكل الذؼ ينظم التعميم التقميدؼ او المادؼ اذا صح التعبير، فيل من 
الممكن ان يتم تنظيم او تطبيق نظام التعميم االلكتروني وفق القوانين واألنظمة النافذة؟ 

 ىنا كانت رغبتنا البحث في التعميم الجامعي االلكتروني من منظور قانوني .    من 
 تنطمق أىمية الموضوع من النقاط االتية : أوالً / أهمية الموضوع :

النافذ، وبيان موقفو من التعميم  >955تسميط الضوء عمى دستور العراق لسنة  -8
 الجامعي اإللكتروني .

 8222( لسنة 5;تعميم العالي والبحث العممي رقم )استطالع قانون وزارة ال -9
المعدل، وكذلك األنظمة الخاصة بالتعميم العالي، وبيان موقف تمك القوانين واألنظمة 

 من التعميم الجامعي االلكتروني .
ان االخذ بالتعميم االلكتروني في العراق حديث نسبيا ، لذلك ان  ثانيًا / مشكمة الدراسة :

و يحتاج الى ادراك موقف القوانين واألنظمة والتعميمات، بخاصة موقف اإلقرار بشرعيت
، وكذلك النظر في مدػ موائمة قانون التعميم الجامعي وىذا التحدؼ >955دستور 

 الطارغ عمى الحياة االكاديمية واالجتماعية عمى حد سواء. 
الستقرائي سوف نعتمد في كتابة الموضوع عمى المنيج ا ثالثًا / منهجية الدراسة :

صوص دستورية وقانونية وتحميميا والمنيج التحميمي، من خالل جمع المادة العممية من ن
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بيدف بموغ ما تقدم سوف نقسم الدراسة عمى مبحثين نخصص، رابعًا / خطة الدراسة : 
األول لمتعريف بالتعميم االلكتروني اما، الثاني فنخصصو لبيان موقف القانون من 

اللكتروني، ومن ثم نختم الدراسة بخاتمة ندون فييا االستنتاجات التي التعميم الجامعي ا
 توصمنا الييا والتوصيات التي نراىا ميمة. 

 المبحث األول
 التعريف بالتعميم االلكتروني الهدف منه 

بيدف بيان مفيوم التعميم االلكتروني وعرض الفائدة او اليدف منو، فقد ارتأينا تقسيم 
األول عن تعريف التعميم اإللكتروني، بينما المطمب الثاني عن  المبحث عمى مطمبين،

 اليدف من تبني التعميم اإللكتروني، وذلك عمى النحو االتي:
 المطمب األول

 تعريف التعميم االلكتروني
تعددت تعريفات التعميم اإللكتروني الى أنواع كثيرة لكن سوف نقتصر الحديث       

و االتي: إذ تم تعريف التعميم االلكتروني بأنو ) عن البعض منيا وذلك عمى النح
استعمال التقنية والوسائل التكنموجية في التعميم وتسخيرىا لتعمم الطالب ذاتيا  وجماعيا  
وجعمو محور المحاضرة بدء من التقنيات المستخدمة لمعرض داخل الصف الدراسي من 

المكونات المادية لمتعميم/ وسائط متعددة وأجيزة الكترونية، وانتياَء بالخروج عن 
كالمدرسة الذكية والصفوف االفتراضية التي من خاللو يتم التفاعل بين افراد العممية 

، ونالحع عمى ىذا التعريف (8)التعميمية عبر شبكة األنترنت وتقنيات الفيديو التفاعمي(
استخدام  استخدام مصطمح التقنية والوسائل التكنموجية في التعميم، بينما كان االجدر

 احدىما كونو يغني عن االخر.
ويقصد بالتعميم اإللكتروني ايضا  بأنو ) عممية التعمم او تمقي المعمومة العممية عن     

طريق استخدام تقنيات الوسائط المتعددة بمعزل عن ظرفي الزمان والمكان، حيث يتم 
نيت االنترانت التواصل بين الدارسين واألساتذة عبر وسائل عديدة قد تكون االنتر 

                                                           
1
حّذ جبسُ دمحم، ػجبط سٍّبْ دمحم ػٍٟ: اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ اٌؼشاق ٚثؼبدٖ اٌمب١ٔٛٔخ، ِجٍخ  ((

  .  851ص  1ٌثبِٓ، ع، اٌّجٍذ ا8112ِشوض ثبثً ٌٍذساسبد اإلٔسب١ٔخ، 
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االكسترانت او التمفاز التفاعمي، وتتم عممية التعميم وفق المكان والزمان والكمية والنوعية 
التي يختارىا المتعمم، وذلك وفق معايير دولية تتضمن استيعاب الدارس لممناىج 

 .(8)والبرامج التي يتحصل عمييا، وتقع مسؤولية التعمم عمى عاتق المتعمم ذاتو(
ذلك تم تعريف التعميم اإللكتروني بأنو ) طريقة التعميم باستخدام اليات ك       

االتصال الحديثة من حاسوب وشبكاتو ووسائطو المتعددة من صوت وصوره ورسومات 
واليات بحث ومكتبات الكترونية وكذلك بوابات الكترونية سواء كان ذلك عن بعد ام في 

انسب التعريفات لمتعميم االلكتروني غير أن ، وىذا التعريف يعد من (9)الفصل الدراسي(
التعميم الذؼ نحن بصدده والذؼ ىو مجال بحثنا ىو التعميم اإللكتروني عن بعد وليس 

 داخل الصف . 
 المطمب الثاني

 الهدف من التعميم اإللكتروني
افرزت الثورة التقنية اثارا  عدة من الممكن تسخيرىا في خدمة العمم والعمماء،        

ر وسائل االتصال الحديثة، فالتعميم التقميدؼ وجد ليطبق في الظروف االعتيادية، اال عب
ان الدولة قد تمر بظروف غير مألوفة تجعل تبني التعميم التقميدؼ صعب في ظميا، 
لذلك تظير الحاجة الى وسيمة بديمة حتى التتوقف عجمة التعميم في الجامعات، ومن 

عميم االلكتروني، وتتنوع اىداف تبني التعميم االلكتروني، ىنا برزت الحاجة الى تبني الت
اذ انو وسيمة تمكن الطالب من االتصال باألستاذ مختصرا الزمان والمكان، كذلك ييدف 
التعميم االلكتروني الى كونو وسيمة بديمة عن التعميم التقميدؼ، فاذا ما حدثت ظروف 

ي الصف ممكن ان يكون التعميم حالت دون قدرة األستاذ والطالب عمى االلتقاء ف
اإللكتروني بديال  ، ايضا  قد تمر الدولة بظروف استثنائية، منيا الحروب الكوارث 
واالمراض واالوبئة، بالتالي يعد التعميم اإللكتروني خير وسيمة لذلك، ناىيك عن ان 

طور العميم اإللكتروني اصبح وسيمة ومظيرا  تتبناه اغمب الدول في عصر النيضة والت
                                                           

1
د. ف١بع ػجذهللا ػٍٟ، سجبء وبظُ حسْٛ، ح١ذس ػجٛد ٔؼّخ: اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذٞ،  ((

  . 3، ص 8112دساسخ رح١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ، ِجٍخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ اٌجبِؼخ، اٌؼذد اٌزبسغ ػشش، 
8
، ثحث ِٕشٛس ػٍٝ اٌشاثط 8113ٟٔ ِبٌٗ ِٚب ػ١ٍٗ، ػجذهللا ثٓ سؼ١ذ دمحم ثبٔبػّخ : اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚ ((

  www.faclty.ksu.edu.iq، 8/1/8181اٌزبٌٟ : ربس٠خ اٌض٠بسح 
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واالتصال االفتراضي، باإلضافة الى ذلك ان التعميم االلكتروني من شأنو تخفيف 
العبء المالي لمدراسة كالمواصالت والسكن في األقسام الداخمية ومصاريف أخرػ، 
ومن ثم التعميم اإللكتروني يساىم في تخفيف تمك األعباء عن كاىل الطالب، فضال  

 . (8)التقميدؼعن الجيد الذؼ يبذلو في التعميم 
وبناء عمى ما تقدم يمكن القول ان التعميم اإللكتروني وسيمة ناجحة في التواصل      

العممي بين الجامعة والطالب في ظل ظروف تجعل تواجد الطالب في الجامعة يعرض 
حياتو الى الخطر، بسبب انتشار االمراض كوباء كورونا، او بسبب مظاىر مسمحة 

 الزالزل او البراكين والحرائق  الظروف الطبيعية كالفيضانات او داخل الدولة، او بسبب
 المبحث الثاني

 موقف المشرع العراقي من التعميم الجامعي االلكتروني
بيدف بيان موقف المشرع العراقي من التعميم الجامعي االلكتروني، سوف نعمد الى 

، بينما نخصص تقسيم المبحث عمى مطمبين، األول لبيان موقف المشرع الدستورؼ 
 الثاني لبيان موقف المشرع، وذلك عمى النحو االتي:
 المطمب األول

 موقف المشرع الدستوري من التعميم الجامعي االلكتروني
، إذ نصت >955( من دستور العراق لسنة ;:عالج المشرع التعميم في المادة )      

حق تكفمو الدولة، وىو الفقرة األولى عمى ان ) التعميم عامل أساس لتقدم المجتمع و 
الزامي في المرحمة االبتدائية، وتكفل الدولة مكافحة االمية (، اما الفقرة الثانية من المادة 
ذاتيا فقد نصت عمى أن ) التعميم المجاني حق لكل العراقيين في مختمف مراحمو( . 
وتجدر اإلشارة الى ان ىذا الحق ورد ضمن الحقوق المدنية والسياسية، وىي من 
الحقوق اإليجابية التي تفرض عمى الدولة التزاما بضرورة التدخل بتوفير الموارد المادية 
والبشرية والمستمزمات الموجستية وتييئة كل ما يدعم نشر العمم وجعمو متاحا  لمجميع، 
سواء في استحداث الجامعات وبناء األبنية الخاصة بيا، من قاعات دراسية ومقاعد، 

                                                           
1
 . 5د. ف١بع ػجذهللا ػٍٟ، سجبء وبظُ حسْٛ، ح١ذس ػجٛد ٔؼّخ: اٌّظذس اٌسبثك، ص  ((
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من اثاث وقرطاسية، فضال  عن تييئة الكوادر المتخصصة، سواء وتوفير مستمزماتيا 
 الكوادر اإلدارية من موظفين وحرس ام كوادر تدريسية. 

اما الفقرة الثانية فقد اشارت الى جعل التعميم مجاني وىذا التزام يحتم عمى      
الحكومة عدم استيفاء أجور دراسية من الطالب، ونرػ ان ىذا النص يوفر خدمة 

 تازة لألفراد ألن التعميم سيكون متاحا ومجاني . مم
وبخصوص التعميم االلكتروني نرػ ان النص الدستورؼ أعاله يحتم عمى        

، وان تسخر (8)الحكومة ان تسمك كل ما من شأنو ان يجعل التعميم متاحا لمجميع
الحكومة وسائل التعميم في سبيل ذلك، وفي ظل جائحة كورونا التي حتمت عمى 
الحكومة فرض حظر التجوال وعطمت الحريات وتعطيل الدوام في الجامعات، وبالتالي 
لجأت الحكومة المتمثمة بوزارة التعميم العالي والبحث العممي الى التعميم اإللكتروني 

يم التقميدؼ في الوقت الراىن . ومن ثم نرػ ان النص الدستورؼ كوسيمة بديمة عن التعم
( من الدستور النافذ، يمثل اطارا دستوريا يمنح الوزارة إمكانية اعتماد ;:في المادة )

 التعميم االلكتروني كوسيمة إلكمال المناىج ومواصمة التعميم الجامعي .   
 المطمب الثاني

 لكترونيموقف المشرع من التعميم الجامعي اال 
ان بيان موقف المشرع العادؼ يحتم عمينا البحث في ثنايا نصوص قانون وزارة التعميم 
العالي والبحث العممي واألنظمة، لبيان موقف المشرع من التعميم الجامعي اإللكتروني، 

 وذلك عمى النحو االتي: 
عند  المعدل، 8911( لسنة 04اواًل / قانون وزارة التعميم العالي والبحث العممي رقم )

رجوعنا الى القانون أعاله بصدد موقف المشرع من التعميم االلكتروني، وجدنا ان المادة 
                                                           

1
جخ اٌّزؼفف١ٓ ٚ٘زا ٠ٕسجُ ِغ رٛجٙبد اٌٛصاسح ثّٕح اٌجبِؼبد طالح١خ رٛف١ش أجٙضح ِٛثب٠ً ٌٍطٍ ((

. ٚ٘زا ثال شه ٠ٕسجُ ِغ إٌض اٌذسزٛسٞ ثجؼً اٌزؼ١ٍُ ِجبٟٔ . ٕٚ٘بن  ػٓ طش٠ك طٕذٚق اٌزؼ١ٍُ

ِٓ سأٜ اْ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٠ىٍف اٌطٍجخ رىب١ٌف ِبد٠خ، ِٚٓ ثُ ٠خبٌف اٌفمشح اٌثب١ٔخ اٌزٟ اشبسد 

ُ اإلٌىزشٟٚٔ ال ٠خشج ػٓ وٛٔٗ اٌٝ اْ اٌزؼ١ٍُ ِجبٟٔ ثىبفخ ِشاحٍٗ، ٌٍٚشد ػٍٝ رٌه ٔمٛي اْ اٌزؼ١ٍ

رؼ١ٍُ ِجبٟٔ ار اْ اٌزىٍفخ رزّثً ثزٛف١ش شجىخ إٌذ ٚجٙبص ِٛثب٠ً ٌالرظبي ٟٚ٘ ِسزٍضِبد ٌز١ٙئخ 

اٌخذِخ. ٚحزٝ ٌٛ ٔبلشٕب اٌشأٞ أػالٖ ٔمٛي ثأْ اٌطبٌت، وبْ ٠زحً رىب١ٌف اٌز٘بة اٌٝ اٌجبِؼخ 

 ١ف رٛف١ش خذِخ االٔزشٔذ ٌزٍمٟ اٌزؼ١ٍُ ػجش٘ب .ٚاٌزىب١ٌف اٌسىٓ فٟ األلسبَ اٌذاخ١ٍخ ٟٚ٘ رمبثً رىبٌ
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الجامعة حرم امن ومركز إشعاع حضارؼ وفكرؼ ( من القانون، نصت عمى ان ) 2)
وعممي وتقني في المجتمع يزدىر في رحابيا العقل وتعمو فيو قدرة اإلبداع واالبتكار 

، وتقع عمييا المسؤولية المباشرة في تحقيق أىدافيا وتقوم بالدراسات لصياغة الحياة 
والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة اإلنسانية والدراسات المتصمة بالحالة العممية 
وواقع االحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر 

ات عممية وتقنية تضع العراق في مصاف ومتطمباتو وبما يؤدؼ الى الوصول الى مستوي
  الدول المتقدمة ( .

ومن خالل استقرائنا لمنص أعاله نرػ ان النص يحتم عمى الوزارة ان تسخر     
امكانياتيا وتضع الدراسات، وتتخذ التدابير التي تتالئم وتتواكب مع االحتياجات الجديدة 

الوزارة في تبني التعميم االلكتروني  التي تتطمبيا الظروف الراىنة . وىذا النص ال يقيد
كوسيمة بديمة عن التعميم التقميدؼ في ظل جائحة كورونا، بالتالي النص يمثل اطارا  
قانونيا  لتبني واعتماد التعميم االلكتروني ومن ثم يطمق يد الوزارة في ضرورة تبني التعميم 

 ( سالفة الذكر . 2االلكتروني وىو ما ينسجم مع نص المادة )
عند رجوعنا الى نظام  المعدل، 8919( لسنة 1ثانيًا / نظام الدوائر الثقافية رقم )

الدوائر الثقافية، لم نعثر الى ما يشير الى التعميم االلكتروني، لكن وجدنا ان المادة 
الثانية من القانون أعاله في الفقرة السادسة كانت قد نصت عمى )تشخيص الجامعات 

صينة وتقديم المعمومات الخاصة بنظاميا الدراسي ومستواىا والمؤسسات العممية الر 
العممي( ، اما الفقرة السابعة فقد نصت عمى ) رصد التطورات العممية والتربوية والفنية 

 . واعالم الجيات المعنية في العراق بيا ( 
ونرػ ان الفقرات اعاله وان لم تنص عمى تبني التعميم اإللكتروني بشكل صريح لكن 

د انيا تشجع عمى ضرورة اقتباس التجارب العممية والتقنية التي من شأنيا رفد نعتق
والنيوض بالعممية التعميمية، من خالل االستعانة بالوسائل التقنية الحديثة والتطورات 
الحاصمة في الجامعات العالمية وتبنييا في الجامعات العراقية، بما فييا االستعانة 

 عمم االلكتروني.  بوسائل التطور العممي والت
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ان نظام  النافذ، 8481( لسنة 3ثالثًا / نظام البعثات والمساعدات المالية رقم )
البعثات والمساعدات المالية لم يشر الى التعميم االلكتروني، وبالمقابل لم نجد نصا  يمنع 
او يحتم عمى الحكومة بعدم تبني التعميم االلكتروني، وىذا من شأنو ان يشجع ويدفع 

 لوزارة الى اعتماد التعميم االلكتروني في الظرف الراىن .ا
عند رجوعنا الى  المعدل، 8444( لسنة 830رابعًا / التعميمات االمتحانية رقم )

التعميمات االمتحانية، لم نجد نصا  صريحا  يشير الى التعميم االلكتروني، ونتيجة لذلك 
يم االلكتروني، يحتم عمينا البحث في نرػ ان بيان موقف التعميمات االمتحانية من التعم

فرضين، االول اعطاء المحاضرات دون اجراء امتحانات الكترونية فقط ألكمال المناىج 
والتواصل مع الطالب، ونستطيع ان نقول ان التعميمات اعاله ال تتضمن نصا  يقيد او 

ت االمتحانات ال يمنع الوزارة من اعتماد التعميم االلكتروني. او بعبارة اخرػ ان تعميما
 تتعارض مع نظام التعميم االلكتروني . 

اما بخصوص الفرض الثاني فأن االشكالية تثور بصدده، وذلك ان اعتماد        
التعميم االلكتروني بجميع مراحمو إعطاء من خالل المحاضرات وكذلك اجراء 

ا ان الفقرة السابعة االمتحانات الكترونيا ، فعند رجوعنا الى التعميمات االمتحانية وجدن
من المادة الخامسة من التعميمات قد اكدت عمى صفة ) السرية في اداء االمتحان (، 

 بالشكل الذؼ يضمن حصول الطالب عمى الدرجة او التقييم الذؼ يتناسب مع مجيوده.
لكن الذؼ لوحع في التعميم االلكتروني انو ال توجد ضابطة تقنية ممكن ان تحقق     

اداء االمتحان االلكتروني، خصوصا وان المادة العممية موجودة تحت يد  السرية في
الطالب، فجل ما يقوم بو ىو نقميا حرفيا  الى الصف االلكتروني عندما يطمب منو 

 االجابة عن االسئمة .
( من التعميمات ذاتيا فأنيا كانت قد اشارت وبشكل صريح الى 2اما المادة )     

، بالتالي كيف يمكن التحقق (8)شكل فعمي في القاعة الدراسيةضرورة تواجد الطالب وب

                                                           
1
ػٍٝ اْ ) ٠ؼزجش اٌطبٌت  8111( ٌسٕخ 33( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد االِزحب١ٔخ سلُ )2ار ٔظذ اٌّبدح ) ((

% ػشش ثبٌّبئخ ِٓ اٌسبػبد اٌّمشسح ٌزٌه اٌّٛضٛع 11ساسجب فٟ أٞ ِٛضٛع ارا رجبٚصد غ١بثبرٗ 

 . ثذْٚ ػزس ِششٚع ... (
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من ذلك الوجود تقنيا ، إذ بإمكان الطالب ان يعطي رمز الدخول الى الصف االلكتروني 
الخاص بو لصديق لو او حتى ألفراد اسرتو لتسجيل الدخول وتثبيت الحضور. وامام 

ميم االلكتروني، في الفرض الثاني ىذا النص نقول بأن االمر يعتمد أمكانية اعتماد التع
عمى توقفو العامل الفني أؼ مدػ امكانية ضمان امن االمتحانات عبر التعميم 
االلكتروني من خالل برامج تضمن سرية االسئمة وعدم تسربيا والحفاظ عمى االجوبة، 
فاذا لم تتوفر تمك البرامج وقدرتيا عمى ضبط االمتحانات فأن اجراء االمتحانات عبر 

 المعدل .   9555( لسنة ;:8نظام التعميم اإللكتروني يخالف تعميمات االمتحانات رقم )
 الخاتمة

في نياية بحثنا توصمنا الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات، ندونيا عمى النحو 
 االتي: 

 توصل الباحث الى االستنتاجات االتية : اواًل / االستنتاجات:
وسيمة ميمة يمكن اعتمادىا في التعميم اذا المت بالدولة يعد التعميم االلكتروني  -8

 ظروف قاىرة تجعل استمرار الدوام في الجامعات متعذرا  .
النافذ، ما يمنع الحكومة  >955لم يقيد المشرع الدستورؼ في دستور العراق لسنة  -9

 .  من امكانية اعتماد التعميم االلكتروني، في الظرف الراىن وفي ظل جائحة كورونا
تبين لنا ان المشرع العراقي لم يضمن القانون نصا  يمنع من اعتماد التعميم  -:

( لسنة 5;االلكتروني، فعند رجوعنا الى قانون وزارة التعميم العالي والبحث العممي رقم )
المعدل، واالنظمة النافذة لم نجد نصا  يمنع الوزارة من اكمال المناىج من عبر  8222

 لكتروني .منصة التعميم اال
وجدنا ان اجراء االمتحانات عبر منصة التعميم االلكتروني يخالف التعميمات  -;

 .9555( لسنة ;:8االمتحانية رقم )
  توصل الباحث الى المقترحات االتية: ثانيًا / المقترحات :

ضرورة سن قانون ينظم التعامالت االلكترونية في العراق بما فييا التعميم  -8
 ظرا  لمحاجة الماسة اليو في الظرف الراىن . االلكتروني، ن
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فتح دورات وورش عمل ألعضاء المجان االمتحانية، بيدف تمكينيا فنيا  من  -9
 التعامل مع العالم االفتراضي والسيطرة عمى العممية االمتحانية . 

ضرورة دعم الطمبة المتعفيين ماديا  من خالل التوجيو الى الجامعات، بتوفير كل  -:
 يمكن الطالب من التواصل مع االستاذ لتمقي المحاضرات اسوة بأقرانيم .ما 

 المصادر

 اوالً / الدستور والقوانين واالنظمة : 

 إٌبفز .  8115دسزٛس اٌؼشاق ٌسٕخ  -1

 اٌّؼذي . 1222( ٌسٕخ 31لبْٔٛ ٚصاسح اٌزؼب١ٌُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحث اٌؼٍّٟ سلُ ) -8

 اٌٍّغٟ . 1291( ٌسٕخ 34سلُ )ٔظبَ اٌجؼثبد ٚاٌّسبػذاد اٌّب١ٌخ  -3

 اٌّؼذي .  1222( ٌسٕخ 2ٔظبَ اٌذٚائش اٌثمبف١خ سلُ ) -3

 اٌّؼذي . 8111( ٌسٕخ 33رؼ١ٍّبد االِزحبٔبد سلُ ) -5

 ثانياً / الدوريات : 

حّذ جبسُ دمحم، ػجبط سٍّبْ دمحم ػٍٟ: اٌزؼ١ٍُ االٌىشرٟٛٔ فٟ اٌؼشاق ٚثؼبدٖ اٌمب١ٔٛٔخ، ِجٍخ ِشوض  -1

  .  1، اٌّجٍذ اٌثبِٓ، ع8112ساسبد اإلٔسب١ٔخ، ثبثً ٌٍذ

د. ف١بع ػجذهللا ػٍٟ، سجبء وبظُ حسْٛ، ح١ذس ػجٛد ٔؼّخ: اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذٞ،  -8

  . 8112دساسخ رح١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ، ِجٍخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ اٌجبِؼخ، اٌؼذد اٌزبسغ ػشش، 

، ثحث ِٕشٛس ػٍٝ اٌشاثط 8113: اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ِبٌٗ ِٚب ػ١ٍٗ، ػجذهللا ثٓ سؼ١ذ دمحم ثبٔبػّخ  -3

 .8/1/8181ربس٠خ اٌض٠بسح  www.faclty.ksu.edu.iqاٌزبٌٟ : 

 

 


