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اإلنترنت، وتجربة جامعة المدينة  طريق اإلسالمي عن التعليم تطور 
  )بماليزيا(العالمية في التعليم عن بعد 

  
  :ةـمقدم

احلمــد هللا رب العـــاملني، والصـــالة والســالم األمتـــان األكمـــالن علـــى املبعــوث رمحـــة للعـــاملني، نبينـــا 
  . حممد وعلى آله وصحبه

إلقــاء مســاحة مــن الضــوء علــى تطــور التعلــيم الشــرعي عــن طريــق  تســتهدف ورقــة العمــل احلاليــة
  . باإلنرتنت) أو ما يسمى(شبكة املعلومات العاملية 

وسوف تتطرق هـذه الورقـة بشـكل خمتصـر إىل بعـض املفـاهيم املتعلقـة مبوضـوع الورقـة، إضـافة إىل 
اإلســــالمي عــــرب  االســــتعراض الســــريع ألبــــرز الوســــائل والتجــــارب الواقعيــــة ذات العالقــــة بــــالتعليم

باعتبارهــا واحــدة ] مباليزيــا[اإلنرتنــت، مث إلقــاء الضــوء علــى التجربــة الرائــدة جلامعــة املدينــة العامليــة 
مـــن أوىل اجلامعـــات العامليـــة املعرتفـــة الـــيت تقـــدم تعليمـــاً إســـالمياً ممنهجـــاً عـــرب اإلنرتنـــت باالعتمـــاد 

ا الذاتية   . الكامل على قدرا
 إلقــاء بعــض الضــوء أيضــاً علــى أبــرز اجلوانــب اإلجيابيــة، واجلوانــب كمــا ســتتطرق هــذه الورقــة إىل

  . السلبية للعديد من تطبيقات التعليم اإلسالمي عن طريق اإلنرتنت
و سيتم اختتام الورقة باإلشارة إىل بعض التوصيات اهلامة اليت مت استخالصها من خـالل جتاربنـا 

  . و تعليم العلوم اإلسالمية بشكل خاصالطويلة يف جمال التعليم االلكرتوين بشكل عام، 
***  
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  : مدخل
مل تعــــد ضــــرورة تعلــــم احلاســــب اآليل واســــتخدامه يف التعلــــيم موضــــوع نقــــاش يف جمــــاالت الرتبيــــة 

، كمـا )1(والتعليم، وذلك نظراً ملا تتصف به تقنية احلاسب من أمهية يف تطـور اجملتمعـات ورقيهـا
ـــاة اإلنســـان أن هنـــاك ثـــورة عامليـــة يف جمـــال اســـتخدام احل اســـب يف شـــىت اجملـــاالت الـــيت متـــس حي

  . لتسهيل تعامالته وتوفري الوقت واجلهد واإلمكانات
ومن ضمن ذلك الثورة اليت حتدث يف التعليم العـايل، إذ يقـر الكثـريون بـذلك النمـو اهلائـل الـذي 

اهلــــدف  مل يســــبق لــــه مثيــــل يف الــــتعلم اإللكــــرتوين، واملتأمــــل هلــــدف التعلــــيم اإللكــــرتوين، جيــــد أن
الرئيس هلذا النوع من التعليم يف القرن احلادي والعشرين هو تقدمي إطار عملـي السـتيعاب كيفيـة 

  .  )2(تطبيق التعلم اإللكرتوين يف التعليم العايل 
إن التعليم اإللكرتوين ميكن تعريفة بصورة مبسطة بأنه التعليم الذي تؤمنه التقنيات الشـبكية عـرب 

ك نظاماً مفتوحاً، فبواسطة اإلنرتنت تصبح عمليتا التعليم والتعلم عرضـة اإلنرتنت، وهو يعد بذل
الســـتيعاب كميـــات هائلـــة جـــداً مـــن املعلومـــات واملســـتخدمني يف آن واحـــد، وهـــذا االنفتـــاح هـــو 

  .حمور اهتمام املدرسني واملتعلمني
  

  : تعريف اإلنترنت وأهميته
شـبكة "، وبعبـارة أخـرى ]باللغـة اإلجنليزيـة" [ترابط بـني شـبكات"تعنوي لغوياً " انرتنت"إن كلمة 
وميكن من خالل هذا فهم أن اإلنرتنت يتكون من عدد كبري مـن شـبكات احلاسـب " الشبكات

اآليل املرتابطة واملتناثرة يف أحناء كثرية من العامل، وحيكم ترابط تلك األجهزة والتواصـل فيمـا بينهـا 
  . )TCP/ IP [)3[ برتوكول موحد،  يسمى بروتوكول تراسل اإلنرتنت

                                                           
الفت . التعليم التعاوين وأثره على التحصل واالجتاه حنو احلاسب اآليل عند طالبات كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، د) 1(

  . السنة الثالثة والعشرونهـ، العدد السادس والثمانون، 1423، رسالة اخلليج العريب عام 87حممد فودة، ص 
  13رغاريسون، وتريي أندرسون، ص .التعليم اإللكرتوين يف القرن احلادي والعشرين، د) 2(
 .11عبد القادر بن عبد اهللا الفنتوح، ص . اإلنرتنت للمستخدم العريب، د) 3(
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توفر شبكة اإلنرتنت ملستخدميها إمكانية االستفادة مـن املئـات مـن اخلـدمات املختلفـة السـمعية 
والبصــرية واملقــرءوة والتفاعليــة والكتابيــة واملشــاهدة، كمــا تــوفر خــدمات التخاطــب والتواصــل مــع 

  . اآلخرين بكل يسر وسولة، مما جعلها حبق نافذة مفتوحة على العامل وشعوبه
  : أبرز انواع الخدمات الموجودة على اإلنترنت

باإلضــافة إىل اخلــدمات املعلوماتيــة املختلفــة واملــذكورة آنفــاً، فإنــه يوجــد علــى اإلنرتنــت  خــدمات 
أخــرى زادت مــن أمهيــة اإلنرتنــت، خاصــة يف اجملــاالت التعليميــة وجمــاالت التواصــل االجتمــاعي، 

  : ومن أبرزها
ويســتطيع املشــرتك فيــه تبــادل الرســائل مــع غــريه مــن املشــرتكني  :البريــد االلكترونــي/ أوالً  •

  . عن طريق الشبكة وباستخدام عنوان ميزيه عن غريه
والـــيت ميكـــن ) وتســـمى اصـــطالحياً الشـــبكة النســـيجية(: ]www[مواقـــع اإلنترنـــت / ثانيـــاً  •

 للمستخدم من خالهلا تصفح املعلومـات النصـية واملقـرءوة، واملسـموعة، واملشـاهدة ومتثـل
  . أحد أبرز وأكثر تطبيقات اإلنرتنت استخداماً وشيوعاً 

واليت يـتم مـن خالهلـا التحـاور والتنـاقش املباشـر  :المنتديات ومجموعات النقاش/ ثالثاً  •
  . على املوضوعات املطروحة ملن يشرتكون فيها

ومتكــــن هــــذه  ):الشــــات(التحــــاور النصــــي الكتــــابي المباشــــر، أو مــــا يســــمى / رابعــــا •
  . اورة املباشرة عرب تبادل العبارات النصية كتابة بشكل حي ومباشراخلدمات من احمل

وميكــن  :التحــاور أو المقــابالت المباشــرة عــن طريــق الفيــديو عبــر اإلنترنــت/ خامســاً  •
مــن خاللــه أن يــتمكن شخصــان أو أكثــر مــن عقــد مــؤمتر علــى اهلــواء بالصــوت والصــورة 

  . عرب شبكة اإلنرتنت
  

  : عناصر اإلنترنت
نرتنـــت بشـــكل خمتصـــر علـــى ثـــالث عناصـــر أساســـية ال غـــىن عنهـــا، وال يتســـىن وجـــود حيتـــوي اإل

ا وهذه العناصر هي   : شبكة اإلنرتنت إال 
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أجهـــــزة احلاســـــبات اآلليـــــة والـــــربامج الـــــيت تعمـــــل عليهـــــا، والـــــيت متثـــــل املصـــــدر األساســـــي  .1
 . للمعلومات على شبكة اإلنرتنت

م علـــــى اإلنرتنـــــت املســـــتخدمون أو اجلمهـــــور، وهـــــم األشـــــخاص الـــــذين يقضـــــ .2 ون أوقـــــا
 . ويرتاسلون ويتحادثون عليه، ويؤدون أعماهلم عربه، ويتصفحون اإلنرتنت

ـا، وتشـمل كـل مـا مـن شـأنه أن ميكـن األجهـزة واملسـتخدمني  .3 أجهزة الشبكات وملحقا
 . اخل... من التواصل وتشمل أموراً من قبيل احملوالت واملقسمات واألسالك والبىن التقنية

  
  . لفئة التي تستخدم اإلنترنت؟من هم ا

يف الواقــــــع مت إنشــــــاء أوىل شــــــبكات اإلنرتنــــــت عــــــرب طريــــــق وزارة الــــــدفاع األمريكيــــــة منــــــذ العــــــام 
م، لضـــمان قنـــوات االتصـــال بـــني مراكـــز احلاســـبات احلربيـــة التابعـــة هلـــا، وكـــان يف ذلـــك 1969

  . الوقت احد أهم األسرار العلمية واحلربية اليت تتم احملافظة عليها
ع تطــور تقنيــات وشــبكات االتصــاالت العامليــة، فقــد تــدرج اســتخدام اإلنرتنــت مــن املختصــني ومــ

وخرباء التقنية اليوم ليشمل مجيع فئات اجملتمع من الرجال والنساء والطلبة واألطفـال، وأصـحاب 
املهــن، وكــل طبقــات رجــال األعمــال ومــن الطبيعــي أن يكــون مــن ضــمنهم طلبــة العلــم الشــرعي 

  .الدعاة، و العلماء و املفكرونواإلسالمي، و 
وإذا أردنا التعرف على عدد مستخدمي شبكة اإلنرتنت حول العامل فإنه قد يكـون مـن الصـعب 
الوصول إىل أرقـام حمـددة نظـراً لشـيوع اسـتخدام اإلنرتنـت وانتشـاره بشـكل واسـع حـول العـامل، و 

ــــة ســــنوات أظهــــرت إحــــدى اإلحصــــائيات الدقيقــــة الــــيت مت إجراء ــــأن مســــتخدمي قبــــل مثاني هــــا ب
  .  )1(مليون مستخدم حول العامل 200اإلنرتنت يف دلك الوقت يزيد عددهم عن 

  

                                                           
  20، ص )مرجع سابق. (اإلنرتنت للمستخدم العريب) 1(
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  : العلوم الشرعية واإلسالمية وأهميتها
من املعلوم بالضـرورة أن العلـوم الشـرعية هـي أشـرف العلـوم وأرفعهـا قـدراً ومكانـة، نظـراً الرتباطهـا 

ـا شـاملة ملصـاحل العبـاد بكتاب اهللا سبحانه وتعاىل، وسنة نبيه حممـد  صـلى اهللا عليـه وسـلم، وكو
م، لــذا كانــت أشــرف  م، وحافظــة حلقــوقهم وضــرورا يف الــدنيا واآلخــرة، ومهذبــة ومطهــرة لقلــو

  . العلوم وأجدرها بالعناية والتعليم والتعلم
علمهـا ونظراً الرتباطها الوثيق مبصادر الشريعة، فقـد رُتـب الفضـل العظـيم، واألجـر واملثوبـة علـى ت

وتعليمهـــا، وجـــاء األمـــر باحلـــث علـــى تعلمهـــا وتعليمهـــا ونشـــرها، ابتغـــاًء للثـــواب العظـــيم واألجـــر 
  . اجلزيل من اهللا سبحانه وتعاىل

م،  م وتعـــامال ـــا ضـــرورة متـــس إليهـــا حاجـــة البشـــر يف عبـــادا كمـــا امتـــازت علـــوم الشـــريعة بكو
لشــريعة علــى كــل مســلم ومســلمة وترتتــب عليهــا األحكــام يف شــىت شــؤون احليــاة، ولــذا أوجبــت ا

تعلـــم القـــدر الضـــروري مـــن العلـــم الشـــرعي الـــذي متـــس إليـــه احلاجـــة إليـــه يف أمـــور أداءه للعبـــادة، 
وأحوالــه الشخصــية، واألحكــام املتعلقــة بإصــالح أحوالــه الدينيــة و الدنيويــة واالســتعداد آلخرتــه، 

فـرد مسـلم ومسـلمة يف كـل ولذا كانت احلاجة إىل تعلم علوم الشريعة حاجة عامة وخاصـة لكـل 
  . زمان ومكان

كما أمرت الشريعة من جهة أخرى أهل العلم واملعرفة بنشر معارفهم وعلومهم، وأوجبت عليهم 
تعلــيم العلــم النــافع والعمــل بــه، وحرمــت كتمانــه عنــد الســؤال، ورتبــت األجــر العظــيم علــى نشــره، 

  . واخلري إشاعة للعلوم واملعارف يف اجملتمع املسلم ونشراً للفضيلة
وهـــذا كلـــه مـــا ســـوغ حـــرص العلمـــاء وطلبـــة علـــى نشـــر العلـــوم اإلســـالمية، والـــذي تؤكـــده مظـــاهر 
االنتشـــار الواســـع للعلـــوم واملعــــارف اإلســـالمية، عـــرب املـــدارس وحلــــق العلـــم والـــدورس والــــدورات 

  . العلمية، والوسائل احلديثة كالفضائيات والتقنيات احلديثة
ها الواسع من هدا االنتشار، وهـو مـا يظهـر جليـاً يف املئـات مـن ولقد كان لشبكة اإلنرتنت نصيب

املواقــع اإلســالمية املتخصصــة والعامــة، واملواقــع الشخصــية، واملواقــع التفاعليــة، والبــث املباشــر عــرب 
  . اإلنرتنت للدروس الشرعية، وصوًال إىل الدورس الشرعية املشاهدة و املسموعة عرب اإلنرتنت
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علــى شــبكة اإلنرتنــت مــن جهــة حمدوديــة إمكانيــة ضــبطها، ومــا تتيحــه ومــع مــا يؤخــد مــن مآخــد 
مـن إمكانيــات قــد ُيســاء اســتخدامها، فقــد أصــبحت اليــوم بــال جــدال واقعــاً مفروضــاً علــى األمــم 
اإلســالمية، ووســيلة هامــة مــن وســائل املعلومــات الــيت تســتخدم ألغــراض متعــددة ومتناميــة ومنهــا 

  .واإلسالمي على وجه اخلصوص التعليم بوجه عام، والتعليم الشرعي
  

  . أبرز مجاالت وتطبيقات العلوم اإلسالمية مع شبكة المعلومات العالمية اإلنترنت
تتــيح إمكانــات شـــبكة اإلنرتنــت، إجـــراء العديــد مـــن التطبيقــات وإمكانيـــات االتصــال والتحـــاور 

الرئيسـية لشـبكة  املباشرة وتبادل املعلومات والبحـث وغريهـا، ولكـن ميكـن إمجـال أبـرز التطبيقـات
  : اإلنرتنت يف جمال العلوم الشرعية يف األمور التالية

ـــــيم والـــــتعلم .1 و يقصـــــد بـــــالتعليم هـــــو بـــــذل اجلهـــــد مـــــن العلمـــــاء أو اجلهـــــات أو  :التعل
املؤسســـــات العلميـــــة واألكادمييـــــة للتـــــدريس والتفهـــــيم والشـــــرح عـــــرب تطبيقـــــات اإلنرتنـــــت 

ن بشكل ذايت حبيث يقوم الطالب أو الفـرد ، أما التعلم فغالباً ما يكو )الشرح –التلقني (
بنفســه بالبحــث عــن املعلومــات وحمــاوالت احلصــول علــى شــرح هلــا وفهمــا وتطبيقهــا عــرب 

 . تطبيقات اإلنرتنت

وهنـاك أنـواع عديـدة مـن اخلـدمات الـيت  :الدعوة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر .2
دعوة واألمر باملعروف والنهي عـن توفرها شبكة اإلنرتنت، ومتكن اإلفادة منها يف جمال ال

 .  املنكر، والوعظ والتذكري ويشمل ذلك الرتمجة ودعوة غري املسلمني وحنوها

ــا الرتاســل مــا بــني  :الفتــاوى وإجابــة الســائلين .3 حيــث تتــيح شــبكة اإلنرتنــت عــرب تطبيقا
 . األطراف وإرسال الفتاوى والرد عليها، ونشرها عرب شبكة اإلنرتنت

وتتــيح : الكتــب العلميــة والشــرعية والنتــاج العلمــي لألئمــة الــدعوةنشــر المصــنفات و  .4
تطبيقات اإلنرتنت نشر الكتب واملصنفات واملقاالت والرسائل املقرءوة، واملـواد السـمعية 

 . واملشاهدة وإتاحتها للمستخدمني من كل مكان يف العامل

ة وحبث القضـايا ، للحصول على املشور التواصل والتشاور ما بين العلماء وطلبة العلم .5
 . العلمية والنوازل وتبادل اآلراء العلمية والفقهية والشرعية
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  : شبكة اإلنترنت والتعليم
لقــد أصــبحت التعلــيم عــرب اإلنرتنــت واقعــاً مشــاهداً علــى مجيــع املســتويات واألصــعدة، ابتــداًء مــن 

ديـد منهـا تطبـق جتـارب التعليم األساسي يف املراحـل االبتدائيـة واملتوسـطة والثانويـة الـيت بـدأت الع
  . تعليمية معتمدة على تقنية املعلومات وشبكة اإلنرتنت

ـــأثري شـــبكة اإلنرتنـــت علـــى تعلـــيم الراشـــدين والبـــالغني  خاصـــة يف مراحـــل (ولكـــن يظهـــر جبـــالء ت
، إذ تنمــو وتنضــح القــدرة علــى الــتعلم الــدايت، وتوجــد القــدرة )التعلــيم اجلــامعي والدراســات العليــا

  . ميم والرتكيز على التعلم بشكل ذايت وفرديالنفسية على التص
ولقـــد أخـــد التعلـــيم العـــايل يف التغـــري بأشـــكال عديـــدة بفعـــل التطـــورات التقنيـــة، ومـــن أبـــرز تلـــك 
التطـورات تســهيل التعلــيم عـن بعــد أو الــتعلم االلكـرتوين املعتمــد علــى شـبكة اإلنرتنــت، و أصــبح 

اسـع، كمـا يتبـني ذلـك يف العـدد املتزايـد مـن التعلم عن بعد عرب شبكة اإلنرتنـت منتشـراً بشـكل و 
اجلامعات الرائدة واملعروفة على املستويات احمللية والعاملية اليت أصبحت تنشئ عـمـادات وإدارات 
مســتقلة للتعلــيم عــن بعــد والتعلــيم االلكــرتوين، أو تقــدم بعــض املــواد الدراســية  أو كامــل براجمهــا 

يف  )1(عــــات علــــى املســــتوى العــــاملي جامعــــة مانشســــرتالدراســــية عــــرب اإلنرتنــــت، ومــــن تلــــك اجلام
اململكــة املتحــدة الــيت دخلــت جمــال التعلــيم االلكــرتوين مــن خــالل حتــالف مــع اجلامعــة الربيطانيــة 

والـيت تعتــرب مـن أجنــح مقـدمي التعلــيم املخـتلط الــدي جيمـع مــا بـني تقــدمي مـواد الــتعلم  )2(املفتوحـة
قدمي املساندة الشخصية الفورية للطلبة عـرب الوسـائل عن طريق وسائل وطرق التعليم عن بعد، وت

والطــرق املباشــرة، مبــا يلــيب الطلــب املتزايــد علــى الــتعلم عــرب اإلنرتنــت يف مجيــع أحنــاء العــامل، ومــن 
ة، والـيت أقامـت  )3(األمثلة العاملية األخرى جامعة ليفربول الربيطانية والـيت تسـتخدم وسـائل مشـا

ولنديــة تــدعى كيــت إي لرينــغ وهــي جمموعــة متخصصــة يف التعلــيم حتالفــاً مــع جمموعــة شــركات ه
االلكرتوين لتقدمي تعليم الكرتوين معتمد على شبكة اإلنرتنت لتسهيل تلقي العلوم واملعـارف عـن 

                                                           
ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن املعلومـــــــــــــــــات ميكـــــــــــــــــن اال )1( ـــــــــــــــــت للمزي ـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــبكة اإلنرتن ـــــــــــــــــع اجلامعـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــى موق طـــــــــــــــــالع عل

http://www.yourmanchester.manchester.ac.uk   
  /http://www.open.ac.uk: موقع اجلامعة املفتوحة الربيطانية على اإلنرتنت )2(
  /http://uol.ohecampus.comللمزيد من املعلومات ميكن االطالع على موقع اجلامعة على اإلنرتنت  )3(
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بعـــد عـــرب شـــبكة اجلهـــة، واالســـتفادة مـــن التنـــامي املتزايـــد حمليـــاً وعامليـــاً علـــى الـــتعلم املعتمـــد علـــى 
  . اإلنرتنت

  . ي واإلنترنتالتعليم الشرع
كما سبقت اإلشارة فقد كان للتعليم الشرعي أيضاً نصيبه من التوسع والتطـور التقـين اهلائـل، إذ 
ظهــرت العشــرات مــن جهــود وجهــات التعلــيم الشــرعي عــرب اإلنرتنــت، ســواء اجلهــات اخلرييــة الــيت 

مط النظــامي تقــدم تعليميــا شــرعيا خرييــاً يهــدف إىل نشــر العلــوم واملعــارف، أو اجلهــات ذات الــن
  . اليت تقدم تعليمياً منهجياً ومؤهالت تعليمية شرعية عرب اإلنرتنت

وبالنظر اإلمجـايل إىل مـا هـو شـائع علـى شـبكة اإلنرتنـت مـن جهـود التعلـيم االلكـرتوين الشـرعي، 
  : فإنه ميكن تقسيم تلك اجلهود إىل فرعني رئيسني

  . جهود التعليم الشرعي المفتوحة: الفرع األول )1
  . جهود التعليم الشرعي النظامية والممنهجة: الثانيالفرع  )2

وميكــن تفصــيل هــدين الفــرعني بشــكل خمتصــر مــع التعضــيد بــبعض األمثلــة احليــة لتكــوين صــورة 
شــــاملة وفهــــم واضــــح عــــن تطــــور التعلــــيم الشــــرعي عــــن طريــــق اإلنرتنــــت، والــــدي يعتــــرب املقصــــد 

  . األساسي هلده الورقة
  
  . م الشرعي المفتوحةجهود التعلي: الفرع األول/ أوال

ــا متاحــة للجميــع الصــغري والكبــري، دون حتديــد بفـــئة عـمـــرية، أو  ويقصــد بقولنــا املفتوحــة أي كو
مـــؤهالت علميــــة أومســــتوى مطلــــوب مــــن التحصــــيل واخللفيــــة العلميــــة، ودون ضــــبط أو منهجــــة 

نــت، وغالبــاً مــا للعلــوم واملعــارف الــيت يــتم تقــدميها يف هــذا النــوع مــن التعلــيم الشــرعي عــرب اإلنرت 
يســـتهدف أهـــدافاً خرييـــة، تتمثـــل يف نشـــر العلـــم واملعرفـــة، وحتصـــيل األجـــر واملثوبـــة مـــن نشـــرها، 
وإتاحــــة العلــــوم واملعــــارف الشــــرعية للجميــــع، خاصــــة للمســــلمني اجلــــدد، واألقليــــات اإلســــالمية 

ــدف االســتغالل األمثــل ل شــبكة واملســلمني املقيمــني يف أمــاكن بعيــدة عــن بالدهــم اإلســالمية، 
  . اإلنرتنت عرب إجياد اخليار الشرعي ملستخدميها، و تسخري اإلنرتنت خلدمة العلم الشرعي
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ويوجــد هلــذا الصــنف مــن جهــود التعلــيم الشــرعي املفتــوح واملتــاح للعامــة أشــكال وأمثلــة عديــدة، 
  . نشري فيما يلي إىل بعض منها

ل إليهــا بشــكل مباشــر و هــي عبــارة عــن مواقــع الكرتونيــة ميكــن الوصــو  :مواقــع اإلنترنــت .1
عـــرب اإلنرتنـــت مبعرفـــة عنـــوان املوقـــع، أو عـــن طريـــق البحـــث يف حمركـــات البحـــث العامليـــة  
كمحركــات قوقــل أو يــاهو، وهلــا أشــكال وأصــناف وخــدمات متعــددة، تشــمل خــدمات 
ــــدعوة، والعلمــــاء املعاصــــرين، والكتــــب  ــــاج العلمــــي املقــــروء واملســــموع ألئمــــة ال نشــــر النت

والفتــــــاوى واألســــــئلة، والــــــدعوة والتعريــــــف باإلســــــالم واملقــــــاالت  واملعــــــارف اإلســــــالمية،
واألخبار، وغريها كثـري، ومـن هـذه املواقـع مواقـع إسـالمية مملوكـة أو منفـدة مـن قبـل أفـراد 
قــائمني عليهــا ومواقــع منفــدة مــن قبــل جهــات ومؤسســات خرييــة أو رمسيــة، وهــي ســهلة 

 . شر املقاالت واملعلومات عليهاومتاحة للجميع، وميكن ألي جهة أو فرد امتالكها ون

وميكــن التمثيــل هلــا مبواقــع مــن قبيــل موقــع الشــبكة اإلســالمية، وطريــق اإلميــان، وبعــض مواقــع 
أئمة الدعوة كموقع مساحة الشيخ ابـن بـاز، والشـيخ ابـن عثيمـني، والشـيخ بـن جـربين رمحهـم 

  . اهللا مجيعاً، وكذلك مواقع من قبيل اإلسالم اليوم، وغريها كثري
وهـي عبـارة عـن بـرامج يـتم حتميلهـا  :رامج البث المباشر أو المسـجل عبـر اإلنترنـتب .2

عــرب اإلنرتنــت وتعمــل علــى أجهــزة احلاســب اآليل املتصــلة باإلنرتنــت، وميكــن مــن خالهلــا 
االســــتماع أو مشــــاهدة بــــث مباشــــر للــــدروس الشــــرعية الــــيت يــــتم إلقاءهــــا يف الــــدورات 

م الشــرعي، ومــن أشــهرها برنــامج البــالتوك والــذي العلميــة، أو املســاجد أو حلقــات التعلــي
يــوفر إمكانيــة الــدخول إىل عشــرات الغــرف اإلســالمية الــيت تلقــى فيهــا دروس علميــة مــن 
مشـــايخ ودعـــاة معـــروفني وغـــريهم، ومنهـــا علـــى ســـبيل املثـــال شـــبكة غـــرف موقـــع حامـــل 

  .املسك، واليت تتيح النقل املباشر للدروس والدورات الشرعية عرب اإلنرتنت

والــيت تتــيح إمكانيــة الــدخول مــن قبــل املتصــفحني  :مواقــع المكتبــات وقواعــد البيانــات .3
علــى قواعــد بيانــات إســالمية كبــرية مــن قبيــل الكتــب، والتســجيالت وحنوهــا، وهلــا أمثلــة 

 . منها موقع مكتبة املدينة الرقمية وموقع الوراق وغريها
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مكانيــة طــرح ومناقشــة املســائل والــيت تــوفر إ :المنتــديات و مواقــع المحــاورة المباشــرة .4
الشــرعية مــن قبــل مجيــع املشــرتكني يف تلكــم املنتــديات، أو التعليــق املباشــر عليهــا مــن قبــل 

 . احلاضرين، وهلدا النوع وجود وانتشار وكبري عن اإلنرتنت

وهــي عبــارة عــن مواقــع تــوفر معلومــات عــن املواقــع اإلســالمية  :مواقــع األدلــة اإلســالمية .5
ـــــيت تقـــــ ـــــيت حتتـــــوي علـــــى  واخلـــــدمات ال ـــــوفر للباحـــــث معلومـــــات عـــــن املواقـــــع ال دمها، وت

املعلومات  املناسبة ملا يبحث عنه، و هي كثرية جداً منها دليل الردادي، واخليمة العربيـة 
 . وغريها كثري

  
  : فؤائد ومنافع هدا النوع من التعليم الشرعي المفتوح

  . دد من اللغاتنشر العلم الشرعي وإتاحته لالستخدام، وقد يكون ذلك بع .1
االســتخدام والتفعيــل األمثــل لشــبكة اإلنرتنــت، وإجيــاد إمكانيــة االســتفادة الشــرعية عــرب  .2

 . اإلنرتنت
إجيــاد مصــادر للعلــوم الشــرعية للمســلمني املغرتيبــني عــن بالدهــم اإلســالمية، ولألقليــات  .3

 . اإلسالمية عرب اإلنرتنت
 .  اإلنرتنتإجابة السائلني واملستفتني، والرد السريع عليهم عرب .4

  
  : المآخد على هدا النوع من التعليم الشرعي المفتوح

عـــدم املنهجيـــة واالنضـــباط، وإمكانيــــة أي جهـــة أو فئـــة االســـتفادة منــــه وطـــرح مـــا تريــــد  .1
  . طرحه

إتاحة اجملال لغري أهل العلم الشرعي للتعامل وإدعاء العلم واملعرفة وإفتـاء النـاس علـى غـري  .2
 . هدى

 . الضالة، وما ال دليل عليه من النصوص واملقاالت نشر األفكار واملذاهب .3

 . إتاحة اجملال للمحاورات وإبدءا اآلراء الفردية البعيدة عن طبيعة العلوم الشرعية .4
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  . جهود التعليم الشرعي النظامية والممنهجة: الفرع الثاني/ ثانياً 

م أكـــادميي أو علمـــي يف هـــذا الفـــرع، يـــتم تقـــدمي التعلـــيم الشـــرعي عـــرب اإلنرتنـــت وفـــق آليـــة ونظـــا
ا(ممنهج، ومن قبل جهات دات كيان إداري  ، وغالباً )بغض النظر عن مدى االعرتاف الرمسي 

ما تقدم تلـك اجلهـات التعلـيم الشـرعي عـن بعـد عـرب اإلنرتنـت عـرب بيئـة وأنظمـة منظمـة وحمميـة، 
اً مـا متـنح درجـات ومناهج أكادميية منظمة حبسب املعايري العصرية للتعليم، خاصـة العـايل، وغالبـ

ـــا، علـــى غـــرار مؤسســـات  أو شـــهادات علميـــة بعـــد اجتيـــاز واســـتكمال تلقـــي العلـــوم الشـــرعية 
التعلـــيم العـــايل احلديثـــة، و هـــي يف ظهـــور وتنـــام مســـتمر، ومنهـــا جهـــات مســـتقلة ومتخصصـــة يف 
التعليم االلكرتوين، أو جهات ملحقـة مبؤسسـات وجامعـات تعلـيم العلـوم الشـرعية عـرب عمـادات 

اصــة كمــا يف اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة، وجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية يف خ
  . الرياض وغريها

  
ويمكن تقسيم المؤسسات التـي تقـدم التعلـيم الشـرعي تحـت هـدا الفـرع إلـى أربعـة أقسـام 

  : أساسية هي
ليميــة وهــي مؤسســات تع :مؤسســات التعلــيم عــن بعــد العالميــة المعترفــة والمعتمــدة .1

نظاميــــة ومعرتفــــة وتقــــدم الدراســــات الشــــرعية عــــرب اإلنرتنــــت، وحاصــــلة علــــى االعــــرتاف 
واالعتماد األكادميي من قبل جهات حكومية ومن أبـرز تلـك اجلامعـات، جامعـة املدينـة 

 .العاملية، واجلامعة اإلسالمية بأمريكيا، واجلامعة األمريكية املفتوحة وغريها

عــن بعــد عبــر اإلنترنــت الملحقــة بالجامعــات  جهــات ومؤسســات التعلــيم الشــرعي .2
وهـــدا التنـــوع يف تزايـــد، إذ أنشـــئت العديـــد مـــن اجلامعـــات الشـــرعية املعتمـــدة  :الرســـمية

ــا لتقــدمي التعلــيم االلكــرتوين  عمــادات أو وكــاالت خاصــة للتعلــيم االلكــرتوين حتــت إدار
  . عرب اإلنرتنت للراغبني يف الدراسة

وهـي مؤسسـات تعليميـة  :ميـة الناشـئة وغيـر المعترفـةمؤسسات التعليم عن بعـد العال .3
نظاميـــة لكنهـــا غـــري معرتفـــة مـــن قبـــل اجلهـــات احلكوميـــة والرمسيـــة، ومـــا تـــزال حتـــت طـــور 
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االعرتاف واالعتماد األكادميي، وتقدم التعليم الشرعي، ومنهـا علـى سـبيل املثـال جامعـة 
 . املعرفة العاملية، وكلية لندن اإلسالمية وحنوها

ــا  :لتعلــيم عــن بعــد الشــرعية النظاميــة المفتوحــةمؤسســات ا .4 وهــي مؤسســات مــع كو
ا مفتوحة للتسجيل وااللتحاق من قبل مجيـع الفئـات  تقدم تعليمياً نظامياً ممنهجاً، إال أ
ـــا العلميـــة جلميـــع  ا ودرجا دون التـــزام مبعـــايري ومـــؤهالت عامليـــة، وإمنـــا يـــتم مـــنح شـــهادا

 . ملؤسسات، أكادميية اجملد العامليةالراغبني يف الدراسة، ومن هده ا
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  كنموذج العالمية المدينة جامعة
 كــان اإلنرتنــت، عــرب الشــرعي التعلــيم وأشــكال وأصــناف أنــواع أبــرز علــى ســبق فيمــا عرجنــا أن بعــد

 اجملــــال، هــــدا يف الناجحــــة التعليميــــة املؤسســــات بعــــض علــــى الضــــوء مــــن مســــاحة إلقــــاء املناســــب
 يف مشــهود جنــاح مــن حققتــه ملـا ونظــراً  مباليزيــا  ]MEDIU[ العامليـة املدينــة جلامعــة املؤســس وباعتبارنـا

 فســوف الشــرعية العلــوم يف متنوعــة بــرامج مــن تقدمــة ومــا اإلنرتنــت، عــرب االلكــرتوين التعلــيم جمــال
   .اإلنرتنت عرب الشرعي التعليم مناذج أحد باعتبارها العاملية املدينة جامعة على الضوء بعض نلقي

 يف املتخصصني نيواألكادميي العلماء من جمموعة يد على العاملية املدينة جامعة إنشاء فكرة انبثقت
 تربويـة مؤسسـة إجياد دف ،)والتسليم الصالة أفضل صاحبها على( املنورة باملدينة الشرعية العلوم

 اجلامعيـــــة الدراســـــة طريـــــق عـــــن العليـــــا اإلســـــالمية والقـــــيم واملعرفـــــة، العلـــــم نشـــــر رســـــالتها وتعليميـــــة
   .التقنية واخلربات لميةالع باملعرفة مسلح األمة أبناء من متميز وإجياد العليا، والدراسات

 أن ميكـــن الــيت البيئــات أفضــل يف النظـــر مت فقــد معتمــدة، عامليــة جامعـــة اجلامعــة هــذه لكــون ونظــراً 
 قويـة، تقنيـة بيئـة مـن بـه تتمتـع ملـا ماليزيـا، دولـة على التأسيسية اهليئة أعضاء اختيار ووقع حتتضنها،
 وتعليمي إداري ونظام ثابت، اسيوسي اقتصادي ووضع مشهود وإنساين وحضاري تعليمي وتطور
 الرئيســية املراحــل أبــرز يلــي فيمــا ونــورد للتنميــة األساســية الركــائز مــن كواحــدة املعرفــة اقتصــاد يعتمــد
   :اجلامعة لتطور

 العــــــــــــام أوائــــــــــــل
   .م2004

 العربيــة بالمملكــة المنــورة المدينــة فــي العالميــة المدينــة جامعــة تأسســت
   .السعودية

 يوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
   .م2006

 الماليزيـة العـالي التعلـيم وزارة من دعوة للجامعة التأسيسية لهيئةا تلقت
   .بماليزيا األساسي الجامعة مقر إلنشاء

 يوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
   .م2007

 العـالي التعلـيم وزارة مـن الكامل الترخيص على العالمية جامعة حصلت
ـــة، ـــم الماليزي ـــا تســـجيلها وت ـــة جامعـــة أول لتصـــبح بماليزي ـــة ماليزي  عالمي

 مـن الطـالب وتستهدف االلكتروني، التعليم عبر بعد عن التعليم تقديم
   .العالم أنحاء جميع

 دفعــات أولــى واســتقبلت الرســمي، والتــدريس التشــغيل الجامعــة بــدأت فبرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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  .الطلبة   .م2008
 عــــــــــــــام أوائــــــــــــــل

   .م2009
 وطالبــة طالــب 1500 حــوالي بالجامعــة الملتحقــين الطلبــة عــدد بلــغ
ـــــات عـــــدد وزاد ي،اإلســـــالم العـــــالم دول مختلفـــــة مـــــن  التســـــجيل طلب

  .العالم حول جنسية 50 من أكثر من طلب، 4000 عن بالجامعة

  
هــي جامعــة عامليــة متخصصــة تقــدم مزجيــاً مــن التعلــيم العــايل  ]MEDIU[ جامعــة املديننــة العامليــة
عي وكذلك التعلـيم الفعلـي عـرب التعلـيم اجلـامعي املباشـر يف مقرهـا اجلـام. االفرتاضي عرب اإلنرتنت

ــا انطالقــاً مــن دولــة ماليزيــا، وتلتــزم اجلامعــة بتــوفري التعلــيم، وحتفيــز االمتيــاز األكــادميي،  اخلــاص 
  . وتوسعة آفاق املعرفة، وإعداد القادة امللتزمني بقواعد السلوك األخالقي واألمانة يف العمل

  
  : الترخيص واالعتماد

وزارة التعلــيم العــايل املاليزيــة باعتبارهــا  جامعــة املدينــة العامليــة مرخصــة ومعتمــدة ومســجلة مــن قبــل
 )1(جامعـــة خاصـــة متكاملـــة، ويـــتم اعتمـــاد براجمهـــا األكادمييـــة مـــن قبـــل هيئـــة املواصـــفات املاليزيـــة

  .املعتربة عامليا
بـرامج دراسـية يف العلـوم الشـرعية يف مراحـل عديـدة ضـمن ] MEDIU[ تقدم جامعة املدينة العامليـة
مراحـل السـنوات التمهيديـة ملرحلـة البكـالوريوس يف العلـوم اإلسـالمية، إطار التعليم العايل تشـمل 

ودرجات البكالوريوس واملاجستري والدراسات العليا يف العلوم اإلسالمية والـيت تشـمل ختصصـات 
  . علوم القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، والفقه وأصوله، والدعوة وأصول الدين، واللغة العربية

                                                           
، وهي هيئة رمسية مستقلة تابعة لوزارة التعليم العايل ]MQA[هيئة املواصفات األكادميية املاليزية تعرف اختصاراً بـ )1(

وتعمل على مراجعة وحتكيم الربامج الدراسية قبل طرحها من قبل مؤسسات التعليم العايل احلكومية واألهلية   املاليزية
دف مباليزيا، كما تقوم مبراقبة عمليات ال تدريس والتعليم اجلامعي، واإلجراءات املطبقة يف مؤسسات التعليم العايل مباليزيا 

ضمان جودة خمرجات التعليم العايل مباليزيا، وتعترب إحدى اهليئات العاملية املعتربة يف هدا اجملال، ولديها قاعدة عاملية كبرية 
هم جلاناً متخصصة لدراسة وحتكيم كامل املنهج الدراسي من العلماء واألكادمييني يف مجيع التخصصات حبيث تكون من

 . الدي تقدمه مؤسسات التعليم العايل قبل طرحها للتسجيل من قبل الطلبة
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منهـــــا علـــــى التنـــــوع األكـــــادميي براجمـــــاً دراســـــية أخـــــرى مـــــن قبيـــــل بـــــرامج  وتقـــــدم اجلامعـــــة حرصـــــاً 
البكالوريوس واملاجستري والدراسات العليا يف العلوم املالية واإلدارية، وعلوم احلاسـب اآليل وتقنيـة 

  . املعلومات، واللغات، والرتبية، واهلندسة يف القريب العاجل
صصـــة، للتأهيـــل اللغـــوي للملتحقـــني يف اللغـــة كمـــا تطـــرح اجلامعـــة بـــرامج ودورات تعليميـــة متخ

العربيـــــة، واللغـــــة اإلجنليزيـــــة وتوجـــــد باجلامعـــــة بـــــرامج ودورات تدريبيـــــة إلعـــــداد وتطـــــوير مهـــــارات 
  .  امللتحقني باجلامعة يف جمال احلاسب اآليل ومهارات التعلم، واملهارات التقنية واإلدارية والرتبوية

  
  :رسالة جامعة المدينة العالمية

 العامليـة، املعايري ضوء يف املعريف والتبادل العلمي والتطوير والطرق؛ الوسائل بأفضل العلوم إيصال
 وحيـافظ اجملتمـع خيـدم مبـا العـامل، أحنـاء سـائر يف املتعلمة لألجيال حديثة حبثية تعليمية بيئة إلجياد
   .القيم على

  
  : رؤية جامعة المدينة العالمية

  اإلنسانية تطوير و خلدمة ، املتعددة جمالتها يف املتنوعة، لومبالع تعىن رائدة، عاملية جامعة
  

  : أهداف جامعة المدينة العالمية
 وأفضــل بأحــدث العلــم تلقــي ســبل وتســهيل احليــاة، جمــاالت شــىت يف واملعرفــة العلــم نشــر •

  .التقنية وسائل
  .العلمي والبحث العايل التعليم طريق عن العليا واملثل القيم على احلفاظ •
  .والبحث التعليم جمال يف ومتكاملة شاملة علمية بيئة تكوين •
 دراسـية وفـرص بـرامج وتـوفري وفروعه ختصصاته مبختلف العايل التعليم تطوير يف اإلسهام •

  .وشاملة عالية جودة ذات مبتكرة وخدمات
  .اجتماعي وإسهام تنافسية ومهارات تقنية وقدرات عالية معرفة ذات خمرجات إجياد •
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 شىت يف والتكامل التعاون لتحقيق العالقة ذات اجلهات مع التفاقياتوا الشراكات عقد •
  .اجملاالت

  
  : طريقة الدراسة بجامعة المدينة العالمية

  : تتم الدراسة يف اجلامعة حبسب اسرتاتيجيتها احلالية عرب طريقتني
ــــيم عــــن بعــــد القــــائم علــــى التعلــــيم االلكــــرتوين عــــرب اإلنرتنــــت، ويســــتطيع الطالــــب  .1 التعل

حـــاق باجلامعـــة مـــن أي مكـــان يف العـــامل، وكـــل مـــا حيتاجـــه هـــو جهـــاز حاســـب آيل االلت
مرتبط بشبكة اإلنرتنت، ويسـتطيع الطالـب أداء مجيـع مـا حيتاجـه باجلامعـة وهـو علـى أمت 
درجات الراحة من منزلـه أو مقـر إقامتـه عـرب اإلنرتنـت، ابتـدءاً مـن التسـجيل يف اجلامعـة، 

لتقنيــــة، وحضــــور احملاضــــرات املباشــــرة عــــرب اإلنرتنــــت، مث الدراســــة عــــرب منظومــــة اجلامعــــة ا
واحلصـــول علـــى املـــنهج األكـــادميي واحملتـــوى الرتبـــوي التفـــاعلي للـــدروس الـــيت يتلقاهـــا، و 
التســـجيل الصـــويت للمحاضـــرات، واملشـــاركة يف األنشـــطة الدراســـية مـــن قبيـــل الواجبـــات 

 . االلكرتونية، واالختبارات القصرية، واملنتديات
لطالــب علــى دعــم ومســاندة مســتمرة مــن قبــل اجلامعــة عــرب مراكــز متطــورة كمــا حيصــل ا  

ـــة الـــيت تعمـــل بشـــكل متواصـــل لتقـــدمي  خلـــدمات العمـــالء، وجمموعـــة مـــن املراكـــز اخلارجي
  .خدمات االستفسارات والدعم واملساندة وحل املشكالت للطلبة

جمموعتــه ويســتطيع التواصــل املباشــر ويف وقــت مــع األســتاذ اجلــامعي الــذي يشــرف علــى  
أثنـــــــاء الدراســـــــة وإرســـــــال األســـــــئلة واالستفســـــــارات واالستيضـــــــاحات  واالستشـــــــارات، 

  . واحلصول على الرد السريع من قبل أستاذه واملشرف عليه بأيسر الطرق
ــذا األســلوب عــرب التعلــيم اجلــامعي  .2 التعلــيم املباشــر، والــذي يســتطيع الطالــب الدراســة 

اجلامعــة مــع اســتخدام التعلــيم والــتعلم االلكــرتوين املباشــر يف مقــر احلــرم اجلــامعي اخلــاص ب
  .  لدعم التحصيل العلمي
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  : مميزات جامعة المدينة العالمية
، بعدد مـن امليـزات اهلامـة الـيت جعلتهـا إحـدى املؤسسـات ]MEDIU[متيزت جامعة املدينة العاملية 

  .: الرائدة يف جمال التعليم العايل، ومن أهم تلك امليزات
وضــعت اجلامعــة نصــب عينهــا منــذ البدايــة العنايــة اخلاصــة  :علوم اإلســالميةالعنايــة بــال •

ا علوماً أساسية متس إليها حاجة املسـلمني العامـة واخلاصـة،  بالعلوم الشرعية، نظراً لكو
ــا علومــاً ذكيــة تثــري القــدرات العقليــة والتطبيقيــة للمتعلمــني، ولــذا فقــد  وأيضــاً نظــراً لكو

دراســـية بكليـــة العلـــوم اإلســـالمية والـــيت تـــوفر ختصصـــات القـــرآن بـــدأت بـــاكورة براجمهـــا ال
الكـــــرمي والســـــنة النبويـــــة واحلـــــديث والفقـــــه وأصـــــوله والـــــدعوة وأصـــــول الـــــدين يف مراحـــــل 
ــــدكتوراه يف هــــذه  ــــاً علــــى فــــتح مرحلــــة ال البكــــالوريوس واملاجســــتري، وجــــاري العمــــل حالي

يعة، وجتعلهـا إحـدى الركـائز التخصصات لتؤكد بذلك اجلامعة عنايتها الفائقة بعلوم الشر 
  .  األساسية للتعليم يف هذه اجلامعة

يعتــرب اســتخدام اللغــة العربيــة يف التقنيــة احلديثــة أحــد التحــديات  :العنايــة باللغــة العربيــة •
والعوائـــق الرئيســـية الـــيت حتـــد مـــن تطـــور التقنيـــات يف العـــامل اإلســـالمي، حيـــث إن مســـرية 

ى اختــاذ اللغــة اإلجنليزيــة كقالــب أساســي هلــا، ومــع تطــور التقنيــة احلديثــة كانــت مبنيــة علــ
ذلــك فقـــد اســـتطاعت جامعـــة املدينــة العامليـــة بنـــاء منظومـــة تقنيــة قابلـــة الســـتخدام اللغـــة 
العربيــة يف التخاطــب والتحريــر والنشــر ، وهــي ســاعية إىل املزيــد مــن التطــوير، ومــن جهــة 

ــا لغــ ة علــوم الشــريعة اإلســالمية، أخــرى فقــد أولــت اجلامعــة أمهيــة خاصــة للغــة العربيــة كو
ولــذا فقــد أوجــدت اجلامعــة بــرامج دراســية للتأهيــل اللغــوي، واختبــارات قياســية الكرتونيــة 
لقياس مستوى املهارة اللغوية لدى املتقدمني إىل اجلامعـة، كمـا أوجـدت كليـة متخصصـة 

ا للغات تطرح عدداً من برامج الدبلوم والبكالوريوس واملاجستري يف اللغة العربية   .  وآدا
لتحقيــق عنصــر التميــز واملصــداقية، وحــىت  :االعتــراف واالعتمــاد الرســمي واألكــاديمي •

تســـتطيع اجلامعـــة املســـامهة يف بنـــاء جيـــل معـــريف يف العلـــوم الشـــرعية وغريهـــا مـــن املعـــارف 
حبيث تستطيع تزويد املتخرجني منها بدرجات علمية معتـربة، فقـد حرصـت اجلامعـة منـذ 

ل علـى االعـرتاف الرمسـي واألكـادميي هلـا كمؤسسـة تعليميـة غـري رحبيـة البداية على احلصو 
مستقلة، وجلميع براجمها األكادميية اليت تطرحها، و بناًء على ذلـك فـإن اجلامعـة حاصـلة 
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علــى االعــرتاف الرمســي مــن قبــل وزارة التعلــيم العــايل املاليزيــة باعتبارهــا جامعــة متكاملــة،  
ـــتم حتكـــيم واعتمـــاد مجيـــع برا ـــة املواصـــفات كمـــا ي جمهـــا ومناهجـــا الدراســـية مـــن قبـــل هيئ

  . األكادميية املاليزية
حـــىت تـــتمكن اجلامعـــة مـــن إجيـــاد بيئـــة منوذجيـــة للتعلـــيم  :المنظومـــة التقنيـــة المتكاملـــة •

االلكرتوين فقد أنشأت منظومة تقنية من الربامج واألنظمة االلكرتونية اليت توفر للطالـب 
لك من خالل الدمج ما بني جهود التعلـيم الـيت تبـذل مـن بيئة غنية للتعلم والتعليم، و ذ

قبــــل اجلامعــــة، والرغبــــة يف الــــتعلم والــــيت تكــــون ذاتيــــة مــــن قبــــل الطلبــــة مــــع تزويــــد الطلبــــة 
باألدوات التقنية الالزمة، وهلذا فإنه يوجد لدى اجلامعة منظومـة الكرتونيـة شـاملة تتكـون 

رة التعليميــة التفاعليــة الــذي يــتم مــن مــن نظــام التســجيل االلكــرتوين، و نظــام علــيم لــإلدا
خاللـــه مجيـــع األنشـــطة التطبقيـــة املســـاندة للعمليـــة التعليميـــة حنـــو الواجبـــات االلكرتونيـــة، 
واالختبـــارات القصـــرية، واملنتـــديات التفاعليــــة، إضـــافة إىل بـــرامج اللقــــاء املباشـــر مـــا بــــني 

البيــة، ونظــام احلــرم الطالــب واملعلــم عــرب اإلنرتنــت، ونظــام االستفســارات واخلــدمات الط
ـــة  ـــة افرتاضـــية متكاملـــة، باإلضـــافة إىل املكتب اجلـــامعي االلكـــرتوين الـــذي ميثـــل بيئـــة جامعي
الرقمية الغنية باملصنفات العلمية والشرعية، و كتاب املادة االلكـرتوين الـذي حيتـوي علـى  

س، كامـــل املـــنهج الدراســـي نصـــاً وصـــوتاً باإلضـــافة إىل املراجـــع العلميـــة اخلاصـــة بالـــدرو 
واحملتوى التعليمي االلكرتوين التفاعلي املطور وفق نظريات الرتبية احلديثـة إلجيـاد التفاعـل 
املباشـر مـا بـني الطالـب واملـادة الدراسـية،ودعم مبـدأ الـتعلم الـذايت املالئـم ملرحلـة الدراسـة 

  .  اجلامعية
ـــزة بالطالـــب والمعلـــم • ـــة المتمي ـــا و  :العناي املعلمـــني تـــويل اجلامعـــة عنايـــة خاصـــة بطال

القـــائمني علـــيهم مـــن خـــالل بـــرامج التـــدريب واإلرشـــاد االلكـــرتوين الـــيت تقـــدمها اجلامعـــة 
م علــى التعامــل مــع التقنيــات احلديثــة، لضــمان أداء عمليــة التعلــيم  لزيــادة أهليــتهم وقــدر

  .   االلكرتوين وفق املعايري املطلوبة
ـا  :البيئة التعليمية الجاذبـة • بيئـة تعليميـة تنافسـية جاذبـة خاصـة تتميـز دولـة ماليزيـا بكو

مع اختـاذ الدولـة لرؤيـة تعليميـة واضـحة تركـز علـى اقتصـاد املعرفـة والسـعي إىل جعـل دولـة 
ماليزيا حاضنة للتعلـيم العـايل علـى مسـتوى املنطقـة يف شـىت التخصصـات، ويوجـد حاليـاً 
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يــة مؤسســة تعليم 518جامعــة أهليــة، و  20جامعــة حكوميــة، و  20مباليزيــا حــوايل 
يف جمـــال التعلـــيم العـــايل مـــا بـــني فـــروع جلامعـــات أجنبيـــة، أو كليـــات جامعيـــة، أو كليـــات 

، منهــا مخســة جامعــات للتعلــيم عــن بعــد، تتميــز مــن بينهــا جامعــة املدينــة )1(متخصصــة
العاملية باعتبارها الوحيدة املتخصصة يف التعليم عـن بعـد خاصـة يف جمـال العلـوم الشـرعية 

  . واإلسالمية
حرصـاً علـى حتقيـق الرغبـات املختلفـة للطلبـة الـراغبني يف : لتعليمـي واألكـاديميالتنوع ا •

الدراســــــــة يف جامعــــــــة املدينــــــــة العامليــــــــة، وللتــــــــوائم مــــــــع متطلبــــــــات التمنيــــــــة االقتصــــــــادية 
واالجتماعية، ومتطلبـات سـوق العمـل خاصـة يف الـدول اإلسـالمية والناميـة، فقـد راعـت 

دمييــة األخــرى باإلضــافة إىل العلــوم الشــرعية، اجلامعــة تــوفري عــدد مــن التخصصــات األكا
وتشــمل تلــك التخصصــات العلــوم اإلداريــة واملاليــة، واحلاســب اآليل، و الرتبيــة وهندســة 

  .  االتصاالت، مع احملافظة بالعناية والرعاية الفائقة بالعلوم الشرعية
 تواجه الدول يعترب امتالك التقنية أحد أبرز التحديات اليت :امتالك التقنية الخاصة بها •

اإلسالمية والعربية نظراً ألن غالبية التقنية احلديثة قد مت تطويرها مبصـادر وخـربات أجنبيـة 
ويرتتـــب علـــى ذلـــك تكلفـــة ماليـــة باهظـــة للحصـــول علـــى التقنيـــات احلديثـــة مـــن مصـــادر 

تطــوير تقنيــات خاصــة  -بتوفيــق مــن اهللا-أجنبيـة، وقــد اســتطاعت جامعــة املدينــة العامليــة 
جمموعـة مـن اخلـربات احملليـة مباليزيـا ممـا مكـن اجلامعـة مـن تقليـل التكـاليف العاليـة  ا عرب

  . للتقنية، و امتالك تقنيات تعليمية قابلة للتطوير والتنمية

                                                           
هذه اإلحصائيات بناًء على ما نشرته صحية أهال برس املاليزية العربية يف مقابلة مع وزير التعليم العايل املاليزي يف  )1(

م، واإلحصاءات املتواجدة على موقع وزارة التعليم ا لعايل املاليزية  2009ر بتاريخ سبتمرب ، والصاد]110[عددها رقم 
  www.mohe.gov.myعلى اإلنرتنت 
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  : الخاتمة
وختامـــاً فبعـــد تعرضـــنا للتعريـــف باإلنرتنـــت، وإلقـــاء الضـــوء علـــى بعـــض أنـــواع مؤسســـات وجهـــود 

ت، و استعراضــنا بعــض اجلهــود الناجحــة يف هــدا اجملــال، فإننــا التعلــيم الشــرعي عــن طريــق اإلنرتنــ
ــا والــيت تعتــرب خالصــة ملــا ســبق احلــديث  نــورد جمموعــة مــن النقــاط األساســية الــيت جيــب العنايــة 

  . عنه
ـــا علـــى عبـــاده يف هـــذا  :أوالً  • أن شـــبكة اإلنرتنـــت تعـــد نعمـــة مـــن الـــنعم الـــيت أنعـــم اهللا 

نظــراً ملــا تــوفره مــن خــدمات للتواصــل الســريع،  العصــر خاصــة إذا مــا أحســن اســتخدامها
  . واحلصول على املعلومات، والبحث والتنقيب

أن هناك جهوداً مباركة ومتميزة عديدة لتعليم علوم الشريعة والعلوم اإلسالمية عرب  :ثانياً  •
ا، نظــراً  ــا ودعمهــا ومســاند اإلنرتنــت، وهــي جهــود جــديرة بالعنايــة والرعايــة واالهتمــام 

  . اهلائل من اجلمهور الذي تستهدفه وميكنها الوصول إليهللحجم 
أنــــه جيــــب أن يكــــون لعلــــوم الشــــريعة والعلــــوم اإلســــالمية موقعهــــا املعتــــرب يف جمــــال  :ثالثــــاً  •

اإلنتشــار عــرب اإلنرتنــت، نظــراً ألنــه أصــبح واقعــاً عامليــاً، ولــذا جيــب تكثيــف اجلهــود لنشــر 
نرتنت واحدة من وسائل وقنوات تبليـغ علوم الشريعة الصحيحة عرب اإلنرتنت، وجعل اإل

  . علوم الشريعة
ا، فإنه جيب  :رابعاً  • نظراً لالستخدام الواسع لشبكة اإلنرتنت، وصعوبة ضبط استخداما

على القائمني على العلوم الشرعية والعلوم اإلسالمية، وضع ضوابط ومعايري لنشر العلوم 
ــــة نشــــر اإلســــالمية عــــرب اإلنرتنــــت، لضــــمان نشــــر املعرفــــة الصــــ حيحة واملنضــــبطة، وحمارب

األفكــــار الضــــالة، أو البــــدع واخلرافــــات، وجعــــل مواقــــع علــــوم اإلســــالمية علــــى اإلنرتنــــت 
جهات معتربة ميكن من خالهلا احلصول على املعرفة الصحيحة الثابتة املبنية على املـنهج 

  .  الشرعي السليم واملتحلية بطرق وآداب وضوابط تلقي العلوم الشرعية
جتــب اإلشــارة إىل أن هنــاك توســعاً كبــرياً يف كافــة أنــواع اخلــدمات عــرب اإلنرتنــت  :خامســاً  •

يف اجملــــاالت التعليميــــة واالقتصــــادية واالجتماعيــــة والرتفيهيــــة وغريهــــا، ممــــا يفــــرض حتــــدياً 
عظيمــاً علــى القــائمني علــى العلــوم الشــرعية والعلــوم اإلســالمية حملاربــة التيــارات واألفكــار 
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لســمحة، ومــن أهــم الطــرق لــذلك هــو إثبــات وجــود ومنافســة العلــوم املخالفــة للشــريعة ا
اإلســـالمية علـــى شـــبكة اإلنرتنـــت مـــن خـــالل جمـــاالت التعلـــيم والـــدعوة واالفتـــاء، واألمـــر 
بـــاملعروف والنهـــي عـــن  املنكـــر، وإشـــاعة العلـــم والفضـــيلة واألخـــالق الســـمحة، وهـــذا مـــا 

  . لتحقيق دلك يوجب تكثيف اجلهود من قبل القائمني على علوم الشريعة
  

  : التوصيات والمقترحات
عـــوملي، مســـئولية التوصـــية و  جمتمـــع يف اإلســـالمية الدراســـات دور أن يتبـــىن مـــؤمتر :أوالً  •

املســـامهة يف العمـــل علـــى إصـــدار معـــايري ولـــوائح وضـــوابط التعلـــيم والـــدعوة واالفتـــاء عـــرب 
لرمسيــة والتعليميــة اإلنرتنــت، وأن توجــد آليــات تطبيقهــا بالتعــاون مــع اجلهــات احلكومــة وا

  . والدعوية
عــوملي، بعــض املشــاريع  جمتمــع يف اإلســالمية الدراســات دور أن تتبــىن يتبــىن مــؤمتر :ثانيــاً  •

  . التعليمية والدعوية بتقدمي الدعم واملساندة واملوازرة املادية واملعنوية هلا
مهة يف عــــوملي  علــــى املســــا جمتمــــع يف اإلســــالمية الدراســــات دور أن يعمــــل مــــؤمتر :ثالثــــاً  •

الدعوة إلنشاء أوقاف ثابتة للصـرف علـى جهـود التعلـيم الشـرعي واإلسـالمي، والـدعوة، 
واالفتــاء عــرب اإلنرتنــت، ودعــم جهــود البحــث، وإنشــاء الــربامج واألنظمــة التقنيــة خلدمــة 

  . الشعوب اإلسالمية
ثقــة عــوملي ، جلنــة رمسيــة منب جمتمــع يف اإلســالمية الدراســات دور أن يشــكل مــؤمتر :رابعــاً  •

ـــتم بشـــؤون التعامـــل مـــع التقنيـــات احلديثـــة، تعمـــل علـــى دراســـة املشـــاريع واجلهـــود  عنـــه 
اجلـــديرة بالـــدعم واملســـاندة وتشـــرف علـــى جهـــود وضـــع ضـــوابط ومعـــايري التعلـــيم والنشـــر 
والــدعوة عــرب هــده الوســائل احلديثــة، والعمــل مــن قبــل املــؤمتر علــى إجيــاد اآلليــات املناســبة 

 . هلا لتفعيلها

***  
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