
 

 كبيًرا على الدراسة عبر اإلنترنت في اإلمارات إقبالً جامعة الحقوق تشهد 
 

 

في أعداد الملتحقين بحرمها الجامعي اإللكتروني   ارتفاًعا كبيًرا جامعة الحقوقمع تواصل جائحة فيروس كورونا، شهدت 

 % عن العام الماضي.79بنسبة 

 

، يبدو أنَّ الرغبة في  2020مع إغالق الجامعات حول العالم خالل الفترة الممتدة بين شهري مارس وسبتمبر من العام ف

وبلغت  %،  285ني‘ في دولة اإلمارات بنسبة التعلم لم تفتر، إذ ارتفعت معدَّالت البحث عن مصطلح ’التعلم اإللكترو

البحث ذات الصلة بها   عملياتحيث بلغت  ،معدَّالت البحث عن مصطلح ’درجة علمية إلكترونية‘ ذروتها في شهر مايو

 بحثًا. 4,870

 

 ‘عن بعدلبحث عن ’التعلم وشهد ا%، 40اإللكترونية‘ ارتفاًعا بنسبة كما تشهد عمليات بحث معينة مثل ’أفضل الجامعات 

 %.2018هائاًل بنسبة  ارتفاًعا

 

تها جامعة الحقوق لاللتحاق بحرمها الجامعي اإللكتروني بزيادة بلغت  ويتجلَّى هذا االتجاه في أعداد الطلبات التي تلقَّ 

% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتقدم جامعة الحقوق مقررات إلكترونية في موضوعات مختلفة في 79

الليسانس والدراسات العليا، وتشجع بذلك الطالب الذين تتطلع إلى التحاقهم بها على التعلم بالطريقة التي تروق مرحلتي 

 لهم، دون اإلخالل بجودة التدريس أو المؤهل الذي سيحصلون عليه.

 

ة الحقوق تقدم  ولمن يتطلعون إلى الدراسة في مرحلة الليسانس أو دراسة مقرر خاص في مرحلة الماجستير، فإنَّ جامع

حاليًا باقة من المقررات اإللكترونية المخصصة لتوفير التجربة التعليمية ذاتها التي تتوفر للطالب الذين يدرسون داخل 

ما يمكنهم  ون على مختلف أنواع األجهزة،  ؤشاالحرم الجامعي، كما يتسنى للطالب االطالع على المواد الدراسية وقتما ي

وسيتمتعون   ويسر، م بما يتفق وأوقات عملهم وأسرهم والتزاماتهم الشخصية بكل سهولة من اختيار مواعيد دراسته

بمستويات عالية من التفاعل من خالل المقررات ومن خالل االستماع آلراء زمالئهم واالستفادة بتوجيهات أساتذتهم  

 المباشرة.

 

س في   نفسه  مؤهلهذا، وتمنح سائر المقررات اإللكترونية التي تقدمها جامعة الحقوق ال الذي تمنحه المقررات التي تُدرَّ

ا يعني أنَّ سائر  رحاب الحرم الجا مقررات القانون اإللكترونية في مرحلة الليسانس عبارة عن شهادات مؤهلة في  معي، ممَّ

اإلدارة المعتمد  ( وأنَّ سائر مقررات القانون اإللكترونية في مرحلة الدراسات العليا معتمدة من معهد QLDالقانون )

(CMI.) 

 

 ،وقد نجحت جامعة الحقوق في شهر مارس في تحويل دراسة المقررات من التدريس المباشر إلى البث اإللكتروني

وسيستمر ذلك في إطار ضمان سبتمبر إذا اضطرت الجامعات إلى غلق أبوابها مرة أخرى في أي وقت، وسوف يقدم 

ر المعتادة التي يستمتع بها الطالب داخل الحرم الجامعي، وسيلتزم بجدول مماثل في  التعلم اإللكتروني تجربة التعلم المباش

 شرح المحاضرات، وسيساعد الطالب على االنتقال إلى التدريس المباشر بأيسر ما يمكن.

 

م جامعي  أنَّ الجامعة تطرح باقة من خيارات الدراسة المرنة للطالب مثل خيار البدء في الدراسة في حر ،وجدير بالذكر

عن مقررات التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج. وستوفر سائر مقررات التعلم    ثم استكمالها في حرم آخر بعد ذلك، فضاًل 

اإللكتروني والتعلم المدمج التي طرحناها التجربة التعليمية وجودة التدريس والمواد ذاتها التي تتوفر للطالب الذين 

  أنه يتيسَّر للطالب دراسة هذه المقررات في الوقت والمكان األنسب لهم.يدرسون داخل الحرم الجامعي، إالّ 
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وتعقِّّب الدكتورة كارول درايكوت، عميدة الحرم الجامعي اإللكتروني لجامعة الحقوق، على هذا اإلقبال على الدراسة عبر  

التعلم عن   على إقباالً تزال جائحة فيروس كورونا تهيمن على حياتنا اليومية ما جعلنا نتوقع أن نشهد  ما ”اإلنترنت بقولها: 

تغير اتجاهات الناس تجاه التعلم، ولكم يسعدنا أن   كذلك، وعكس هذا اإلقبال المقررات اإللكترونية التي نقدمها وعلى بعد 

 “!يستمتعون بالراحة والسالمة داخل منازلهم نوفر لهم الفرصة للتعلم والحصول على درجة علمية وهم

 

عكفنا على تطوير برامجنا اإللكترونية لكي توفر التجربة التعليمية وجودة التدريس ذاتها    لقد”وأضافت سيادتها تقول: 

الطالب  ولكن مع ميزة القدرة على اختيار المكان والزمان والكيفية التي ترغب في الدراسة بها، كما نفتخر بأن نخبر 

وهكذا فإنَّ   المادي للمقررات الالزمة لدراستهم. كان ليدرسوا داخل الحرم الجامعي بأننا تمكنا من توفير المحتوى الذين

على كاهلنا جميعًا، فمن   2020مساندة طالبنا تقبع في صميم عملنا، ومن ثمَّ فمع التحديات الجسام التي ألقاها عام 

 “أن نرى أنَّ أعضاء هيئة التدريس والطالب ما زالوا يتمسكون بعزيمتهم ويصرون على طموحهم المدهش

 
لوا بزيارة الموقع اإللكتروني:  ولمزيد من  المعلومات حول المقررات اإللكترونية بجامعة الحقوق، تفضَّ
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 انتهى،،،  

 نبذة عن جامعة الحقوق

واحدة من أعرق الجامعات المتخصصة في تقديم خدمات التعليم والتأهيل القانوني في المملكة المتحدة،   جامعة الحقوقتُعد 

ة  إذ يوجد لها فروع في لندن، وبرمنجهام، وبريستول، وتشستر، وجلدفورد، وليدز، ومانشستر، ونوتينجهام، وفروع دولي

كما يمكنكم دراسة مقرراتنا في القانون بجامعة إيست أنجليا، وجامعة إكستر، وجامعة    في كٍل من برلين وهونج كونج.

ريدينج، وجامعة ليفربول، وكلية الحقوق بجامعة تشستر. ويمكنكم دراسة المقررات التي نقدمها عبر اإلنترنت أو بدوام 

 كامل أو جزئي.
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