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 ملخص

، والمقومات، واألنماط،  إلى البحثىدؼ  التعرؼ عمى الجامعة االفتراضية )المفيـو
التعرؼ عمى أبرز ، التعميـ الجامعي االفتراضي بمصر الوقوؼ عمى واقع، و والمميزات والعيوب

تحديد أوجو التشابو واالختالؼ بيف تمؾ  وستراليا واسكتمندا امالمح الجامعة االفتراضية في 
 الجامعات االفتراضية األجنبية.

المنيج المقارف كمسار منيجي شامؿ يتضمف مداخؿ متعددة لممعالجة استخدـ البحث 
 . التربوية المقارنة

أف ىناؾ أوجو تشابو متعددة بيف الخدمات التي تقدميا الجامعات وتوصؿ البحث الي 
االفتراضية في الدوؿ المقارنة ويرجع ىذا التشابو إلى تأثر الجامعات بالعامؿ االقتصادي وما 
لو مف انعكاسات عمى مستوى معيشة األفراد، وارتفاع المستوى المعيشي، مما كاف لو دور 

 ة خدمات دعـ الدارسيف والتسييالت المقدمة ليـ. في مدى ونوعي
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 مقدمة: 

أدى التقدـ الكبير في مجاؿ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات، إلى وفرة المعمومات في 
لى تالشي المسافة بيف المعمومات واإلنساف، كما أدى ذلؾ إلى ظيور  جميع التخصصات، وا 

أصبحت جزًءا مف حياة المجتمعات العصرية، األمر الذي  ميارات وأساليب وتقنيات حديثة
جعمنا في حاجة ماسة إلى تطوير أساليب التعميـ والتعمـ التي نتبعيا اليـو في مؤسسات 

 التعميـ قبؿ الجامعي بوجو عاـ والتعميـ الجامعي بوجو خاص.
قدًما ىائاًل فقد شيد العقد األخير مف القرف العشريف وبدايات القرف الحادي والعشريف ت

في مجاؿ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات، وما زاؿ التقدـ مستمرًا ويتسارع بخطى سريعة 
أكثر مف األمس، حتى أصبح العالـ اليـو كقرية كونية صغيرة يتفاعؿ فييا الجميع مف خالؿ 

ني، استخداـ شبكات المعمومات، والحاسبات اآللية، واألقمار الصناعية، والتعميـ اإللكترو 
 .(1)والفضائيات، والمعرفة اإللكترونية وتقنية المعمومات

ومع ىذا التقدـ والتوسع في استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ عبر شبكة اإلنترنت، ظيرت صيغ 
، ولقد انتشر ىذا االتجاه التعميمي Virtual Learningتعميمية حديثة مثؿ التعميـ االفتراضي 
أشكااًل وتطبيقات متشعبة منيا نظاـ الجامعة االفتراضية،  الجديد في العديد مف البمداف وأخذ

والتي تكيفت منذ ظيورىا وفي فترة وجيزة مع مجاالت استخداميا واألىداؼ التي رسمت 
 .(2)ليا

وتتبايف جميع الجامعات االفتراضية بقدر قدرتيا عمى إدماج التكنولوجيا الرقمية شكاًل 
ة، فبينما تقتصر بعض الجامعات عمى إحداث تكامؿ وموضوعًا في مجمؿ المنظومة األكاديمي

بيف شبكة اإلنترنت في التدريس داخؿ قاعة الدراسة بالطريقة التي تـ بيا دمج التكنولوجيا 
األخرى، نجد جامعات أخرى تقدـ صيغة مزدوجة لمتعميـ إحداىما تقميدية واألخرى قائمة عمى 

تتحوؿ مف جامعة تقميدية إلى جامعة مفتوحة  التعمـ اإللكتروني مف ُبعد، وفي ىذه الحالة قد
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بعد فترة، أو الصيغة الكاممة لمجامعة االفتراضية تمؾ التي تعتمد عمى التعميـ الموزع، وىي 
 .(1)خطوة قوية سوؼ تغير مف طريقة عمؿ المؤسسات الجامعية التقميدية تغييًرا جذرًيا

متقدـ منيا والنامي إلحداث نقمة ومف ىنا تسابقت العديد مف الجامعات في دوؿ العالـ ال
برامجيا التعميمية مف خالؿ تطبيؽ نظاـ التعميـ االفتراضي والتوسع فيو ليصبح  فينوعية 

 موازيا لمتعميـ التقميدي. 
وتعد استراليا مف الدوؿ ذات الريادة العالمية في مجاؿ التعميـ الجامعي االفتراضي وىى 

رية والعممية في ىذا المجاؿ؛ فبالرغـ مف قمة عدد أيضا في الطميعة في مجاؿ البحوث النظ
سكانيا فانو يوجد فييا العديد مف برامج التعميـ الجامعي عف بعد الذي تنفذه بعض الجامعات 

جامعة تقدـ تعميما جامعيا افتراضيا، وىى في الغالب  25حيث يوجد في استراليا حوالي 
 . (2)ميـ )دراسات داخمية ودراسات خارجية(جامعات مختمطة بمعنى أنيا تقدـ النوعيف مف التع

جامعة خاصة  (University of Monash)جامعة موناش االفتراضية االسترالية  دوتع
حيث تقدـ  (Dual Mode)وربحية، وىى فرع لجامعة تقميدية، أي أنيا ذات نمط ثنائي 

برامج تقميدية وجيا لوجو وبرامج افتراضية تعتمد أساسًا عمى تقنيات الجيؿ الرابع المتمثمة 
بالوسائط التفاعمية التزامنية عمى االنترنت بأسموب التعمـ التفاعمي التعاوني، وتخطط الجامعة 

الجامعة لتوظيؼ تقنيات الجيؿ الخامس المتمثمة بالنموذج الذكي لمتعمـ المرف، وتطور 
مقرراتيا االفتراضية داخؿ الجامعة بوساطة الكميات واألقساـ المعنية مف خالؿ أسموب فريؽ 

ضمف أفضؿ جامعات  74وقد حصمت الجامعة عمى الترتيب  (Course Team)المقرر 
تصميـ  :(3)( وىذا في بعض المجاالت مثؿ2115العالـ تبعا لتصنيؼ التايمز لمتعميـ العالي)

نتاج المقر  دارة المشروعات، وبحوث التصميـ التعميمي، ونظـ وا  رات، وتقويـ التعمـ عف بعد، وا 
 دعـ الطالب؛ مما جعؿ الباحث أخذىا كعينة لمدراسة لمجامعات في استراليا.

فقد تأسست في عاـ  Open University – OUأما الجامعة المفتوحة في اسكتمندا 
قوى الفنية واألكاديمية لخمس مؤسسات ، وىي أوؿ جامعة افتراضية أوربية تضـ ال1995

تعميمية تقع في غرب اسكتمندا بغرض تطوير وتوصيؿ المواد التعميمية المؤسسة عمى 
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 Strath Cydeستراث كميد  Glasgowاإلنترنت إلى الطالب مف مؤسسات جالسجو 
 Paisley Universitiesوجامعات باسمى  Glasgow Galedonianجالسكو كاليدوناف 

واالستجابة لمضغوط  Glasgow School of Artة إلى مدرسة جالسجو لمفنوف باإلضاف
السياسية واالجتماعية واإلقباؿ الطالبي لمتعمـ الجامعي عف بعد وانتشار وسائط التعميـ 

 .(1)اإللكترونية
وتتضح رؤية ىذه الجامعة في إعادة النظر في طريقة تقديـ التعميـ واكتساب الفرد الحؽ 

فقًا لحاجاتو وميولو وتوظيؼ شبكة المعمومات في دعـ العممية التعميمية والقدرة في التعميـ و 
 عمى انتقاء التكنولوجيا الصحيحة والصالحة لمتطبيؽ. 

 أيـ، تـ إنشاء شبكة الجامعات المصرية التي تربط 1993أما في مصر، ففي عاـ 
مستخدـ مف أية جامعة في مصر بشبكة المعمومات الدولية واالستفادة مف خدماتيا، كما 
بدأت كمية التربية جامعة حمواف كأوؿ كمية تقدـ برنامج الدبموـ االفتراضي في التربية وىو 
برنامج يتـ اعتماده مف المجمس األعمى لمجامعات وحاصؿ عمى شيادة الجودة، وفى 

بإنشاء الجامعة المصرية لمتعمـ  233رار جميوري رقـ ـ صدر ق2118أغسطس 16
، لتوفير التعميـ اإللكتروني Egyptian E-learning University (EELU)اإللكتروني 

 .(2)ساعة مف خالؿ شبكة اإلنترنت 24
وىكذا يمكف القوؿ بأف الجامعة االفتراضية صارت حقيقة واقعية فرضت نفسيا في ميداف 

عد والتعميـ المفتوح، بؿ والتعميـ الجامعي بشكؿ عاـ، لذا تسعى الدراسة بُ التعميـ الجامعي مف 
الحالية إلى عرض وتحميؿ بعض الجامعات االفتراضية األجنبية، وبياف إمكانية اإلفادة منيا 

 في مصر. 
 مشـكلة الدراســة:

قادًرا عمى في ظؿ الثورة التكنولوجية الحديثة لـ يعد التعميـ الجامعي بمؤسساتو التقميدية 
القياـ بمسئولياتو وأدواره الجديدة، مما دفع معظـ دوؿ العالـ إلى االتجاه إلى نظـ جديدة 
، ومنيا نظـ التعميـ عف ُبعد،  لمتعميـ الجامعي تمبي متطمبات مجتمع المعرفة الذي نعيشو اليـو
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، فيذه النظـ والتي ُتعد مف أنسب النظـ التعميمية التي تتالءـ مع متطمبات ثورة المعمومات
مكانياتو وفي الوقت والزماف الذي يتناسب  تتيح لمطالب أف يتعمـ بطريقة تتناسب مع قدراتو وا 
معو دوف أف يؤثر ذلؾ عمى أوقات عممو، فيي تمكنو مف أف يجمع بيف العمؿ والرغبة في 

 التعميـ.
ف الزيادة وقد أكدت بعض الدراسات عمى وجود قصور بالتعميـ الجامعي التقميدي الناتج ع

الكبيرة في أعداد الممتحقيف بو، مما دفع العديد مف الدوؿ إلى األخذ بنظاـ الجامعة 
االفتراضية، لتميز ىذا النظاـ بالعديد مف المميزات، والتي يمكف مف خالليا التصدي لبعض 
ـ المشكالت التي تواجو التعميـ الجامعي التقميدي، والتي مف أىميا: زيادة الطمب عمى التعمي

الجامعي مع قمة في األماكف المتاحة مما يدفع بالكثير مف الطالب إلى الدراسة في الخارج، 
والتقدـ المتسارع في مجاؿ المعرفة، ورغبة الكثير في العودة لمتعميـ مرة ثانية، وتأثير 
تكنولوجيا التعميـ واالتصاالت عمى مجاؿ التعميـ، عدـ مناسبة مخرجات التعميـ لسوؽ العمؿ، 

 .(1)مود النظاـ التعميمي الحاليوج
وانطالًقا مما سبؽ تتحدد المبررات التي تدفعنا لمتوجو نحو األخذ بصيغ جديدة لمتعميـ 

 الجامعي في مصر، ومف بينيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
أف األماكف المتاحة بالجامعات الحكومية والخاصة ال تكفي االستيعاب الكامؿ لكؿ الطالب  -1

في الثانوية العامة والذيف لدييـ رغبة في استكماؿ تعميميـ الجامعي، فعمى الناجحيف 
الرغـ مف قياـ الدولة بإنشاء العديد مف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاىد باإلضافة 
إلى إنشاء فروعًا لمجامعات األمريكية والفرنسية واأللمانية، مما أدى إلى زيادة األعباء 

. مما يستوجب األخذ بنظاـ تعميمي قادر عمى (2)ة بدرجة كبيرةاالقتصادية عمى الدول
 التعامؿ مع األعداد الكبيرة مف الطالب دوف اإلخالؿ بنوعية وجودة التعميـ المقدـ بو.

التطورات التكنولوجية السريعة، والتي أدت إلى سيولة في تخزيف المعمومات، وسرعة في  -2
 العالـ أشبو بقرية صغيرة. االتصاؿ مف أي مكاف في العالـ والذي جعمت
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التدفؽ المعرفي اليائؿ، وكـ المعمومات والمعرفة المتراكمة والمتجددة باستمرار في كافة  -3
المجاالت، والذي يتطمب نظـ تعميمية غير نمطية تمكف طالبيا مف التعامؿ مع ىذا الكـ 

 الكبير مف المعرفة واالستفادة منيا.
القدرات والميارات ما يؤىميا إلى مواجية  حاجة سوؽ العمؿ إلى عمالة تمتمؾ مف -4

 التغيرات السريعة والتعامؿ بكفاءة مع التكنولوجيا الحديثة.
عف بعد تواجو مشكالت كؿ مف التعميـ  الجامعيوىكذا كاف البد مف إيجاد صورة لمتعميـ 

 .اوالمفتوح معً  التقميدي الجامعي
، الجامعيتواجو التعميـ  التيعميمية، حمواًل لبعض المشكالت الت االفتراضيويقدـ التعميـ 

فالجامعة االفتراضية ال تحتاج إلى صفوؼ دراسية داخؿ جدراف دراسية أو تجمع أو تمقيف 
قاعات افتراضية ويتـ التواصؿ فيما  فيمباشر مف األستاذ إلى الطالب، بؿ يتـ جمع الطالب 

مـ االستفادة مف كؿ خدمات لممتع االفتراضيبينيـ عبر شبكة اإلنترنت بذلؾ يتيح التعميـ 
الدراسة التقميدية )كتب، وخدمات طالبية، وتدريس، وامتحانات(، فضاًل عف كؿ ما تتيحو 
شبكة المعمومات، ويجنب المتعمـ مشكالت الروتيف التقميدية األخرى مف تسجيؿ ومراجعات، 

ما يتبعيا مف التكاليؼ مف خالؿ اختصار عمميات البناء لمجامعات والمكتبات و  فيكما يوفر 
 . (1)خدمات وعمالة إدارية وفنية

ف الجامعة المصرية لمتعمـ االلكتروني تعد تجربة غير مكتممة لمتعميـ الجامعي إوحيث 
االفتراضي، فقد بدأت بداية غير قوية لـ تصؿ إلى مستوى الجامعات االفتراضية العربية 

 أيبصورة توضح لنا إلى  عمميدراسة ىذا االتجاه بشكؿ  الضروري؛ لذا كاف مف (2)واألجنبية
المجتمع بتقنيات ىذا االتجاه مف خالؿ التعرؼ عمى  فيمدى تتأثر النظـ التعميمة والتربوية 

بعض الجامعات االفتراضية األجنبية وتحميميا ومقارنتيا حتى يمكف اإلفادة منيا في تطوير 
 التعميـ الجامعي االفتراضي بمصر. 

 أسئلة الدراسة:

 الدراسة الحالية إلى اإلجابة عف األسئمة التالية: سعت
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ما مالمح الجامعة االفتراضية، وما دوافع ومبررات األخذ بيا في األدبيات التربوية  -1
 المعاصرة؟

 ؟استراليا فيما مالمح الجامعة االفتراضية  -2
 ؟اسكتمندا فيما مالمح الجامعة االفتراضية  -3
 ؟الجامعي االفتراضي في جميورية مصر العربيةما واقع التعميـ  -4
 ؟ما أوجو الشبو واالختالؼ بيف الجامعات االفتراضية في استراليا واسكتمندا -5
ما التصور المقترح لتطوير التعميـ الجامعي االفتراضي بمصر في ضوء خبرة استراليا   -6

 واسكتمندا في ىذا المجاؿ؟
 أهمٌة الدراسة:

 قاط التالية:تتضح أىمية الدراسة في الن
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية الجامعة االفتراضية كصيغة تعميمية يتزايد االىتماـ بيا  -1

افتتاح العديد مف الدوؿ لمجامعات االفتراضية وكذلؾ إقباؿ عدد كبير  فيعمميًا متماثاًل 
وذلؾ لمواكبة التعميـ لبعض  االفتراضيمف الجامعات عمى فروع ليا تختص بالتعميـ 

 الجامعيعمى التعميـ  االجتماعيالتحديات العممية والتكنولوجيا المعاصرة وتمبية الطمب 
باعتبارىا منظومة تعميمية تناسب الجميع وخاصة الفئات المحرومة وتحاوؿ أف تمبى 

 مطالبيـ.
تقدـ الدراسة تأصياًل نظريًا يفيد الميتميف بالجامعة االفتراضية، ويتعرض البحث بتوضيح  -2

 مجاؿ الجامعات االفتراضية.  فيؿ مف استراليا وكندا واسكتمندا خبرات ك
االفتراضي بمصر ليتناسب مع األساليب  الجامعيتطوير التعميـ  فيتفيد الدراسة  -3

عمى التعميـ  االجتماعيالتكنولوجية واالتجاىات العالمية المعاصرة ولتمبية الطمب 
 . الجامعي

االفتراضي بمصر  الجامعيدـ تصورًا لتطوير التعميـ تفيد الدراسة بعض أفراد المجتمع إذ يق -4
ولمتدريب والتنمية المينية ومجاالت  الجامعيحيث يمكف أف يتيح فرصًا متنوعة لمتعميـ 

 التعميـ المستمر.  فيتعميـ الكبار والفئات الخاصة ويفتح مجااًل لمتوسع 
 أهداف الدراسة:
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 ىدؼ الدراسة إلى:
 االفتراضية )المفيوـ، والمقومات، واألنماط، والمميزات والعيوب(.التعرؼ عمى الجامعة  -1
 التعرؼ عمى أبرز مالمح الجامعات االفتراضية األجنبية موضع الدراسة. -2
 تحديد أوجو التشابو واالختالؼ بيف تمؾ الجامعات االفتراضية األجنبية. -3
 الوقوؼ عمى واقع التعميـ الجامعي االفتراضي بمصر. -4
 ةضوء خبر  فيبمصر  االفتراضي الجامعير مقترح لتطوير التعميـ التوصؿ إلى تصو  -5

 . المصرياستراليا واسكتمندا وبما يتناسب وواقع المجتمع 
 حدود الدراسة:

 :يأبعاد الدراسة فيما يأت تتحدد
 : الحدود الموضوعٌة:أولا 

واسكتمندا( مف ، الحدود الموضوعية عمى دراسة الجامعات االفتراضية في )استراليا تقتصر ا
، وسياسة القبوؿ، والييكؿ التنظيميالنشأة والتطور، واألىداؼ،  :يخالؿ سبعة محاور وى

 والدرجات العممية، ودعـ الطالب. 
ٌا   ا: الحدود المكانٌة:ثان

استراليا )جامعة موناش  فيالحدود المكانية عمى دراسة الجامعة االفتراضية  اقتصرت
Monash Universityالجامعة المفتوحة (، واسكتمند( اOpen University وبياف )

ضوء معطيات واقع  فياالفتراضي بمصر  الجامعيتطوير التعميـ  فيإمكانية اإلفادة منيا 
 .المصريالمجتمع 

 مبررات اختٌار دول المقارنة:

 فيما يمي: تعددت مبررات اختيار الباحث لكؿ مف استراليا واسكتمندا، وتمثمت
الدراسة( مف الدوؿ المتقدمة بصفة عامة، وفى مجاؿ التعميـ العالي  )عينة الدولتافتعد  -

 الجامعي عمى وجو الخصوص. 
)عينة الدراسة( مثااًل لقارة مختمفة مف قارات العالـ الست،  الدولتيفتمثؿ كؿ دولة مف  -

مما يتيح التعرؼ عمى نظاـ الجامعات االفتراضية في دوؿ مختمفة لالستفادة مف ىذه 
 التجربة وتطبيقيا في مصر. 
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تعد استراليا مف الدوؿ الحديثة التي انتيجت نظاـ الجامعات االفتراضية في تعميميا،  -
حققت تعميمًا يعتمد عمى تقنيات الجيؿ الرابع المتمثمة بالوسائط فخالؿ ثالثة عقود 

التفاعمية التزامنية عمى اإلنترنت بأسموب التعميـ التفاعمي التعاوني، وىى مثاؿ لمجامعات 
الخاصة الربحية االفتراضية، وتحتاج مصر في تمؾ المرحمة االنتقالية الفاصمة في 

ذج االسترالي الذي استطاع االنفتاح عمى العالـ تاريخيا لمتعرؼ عمى نموذج كيذا النمو 
 والتعامؿ مع تحدياتو. 

، وىى اا متقدمً ا تعميميً ا بيف الدوؿ المتقدمة وتمتمؾ نظامً ا متميزً تحتؿ اسكتمندا موقعً  -
ا لنظـ التعميـ، وقد تربعت اسكتمندا عمى العرش في واحدة مف أكثر دوؿ العالـ احترامً 

كثر مف خمسمائة عاـ، وال تزاؿ إلى اآلف في مصاؼ الدوؿ مجاؿ الجامعات والكميات أل 
ـ، لذا تبدو 1999بعد إنشاء البرلماف االسكتمندي في عاـ  اوخصوصً  االمتقدمة عمميً 

أىمية دراسة النموذج االسكتمندي في الجامعات االفتراضية والتعرؼ عمى أىـ خصائصو 
ضية مصرية في ضوء التجربة ومالمحو مما يسيـ في تقديـ نموذج إلنشاء جامعة افترا

 االسكتمندية. 
 منهج الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج المقارف كمسار منيجي شامؿ يتضمف مداخؿ متعددة لممعالجة 
 :(1)التربوية المقارنة، والذى يتبع الخطوات التالية

دوؿ المقارنة،  في: ويقصد بو رصد الجامعات االفتراضية Descriptionالوصؼ  -1
: فيىو: أف الجامعات االفتراضية  مبدئيوتستند ىذه الخطوة إلى فرض 

التغمب عمى مشكالت الجامعات التقميدية مف حيث  في)استراليا،واسكتمندا( ساعدت 
لمجميع، وتتضمف ىذه الخطوة جمع البيانات، والمعمومات  الجامعيتوفير فرص التعميـ 

مف: الكتب، والنشرات، والموائح، والقوانيف، والتقارير،  التربوية الوصفية واإلحصائية
ىذه  فيتناولت الجامعات االفتراضية  التيوالتشريعات، والدوريات، وغيرىا مف المصادر 

 الدوؿ.
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كؿ بمد  في: ويقصد بو التحميؿ لنظاـ الجامعات االفتراضية Interpretationالتفسير  -2
 مف بالد البحث.

يتـ فييا إتماـ المقارنة بيف الجامعات  التيى الخطوة : وىComparisonالمقارنة  -3
: )استراليا، واسكتمندا(، لمخروج بتفسير ألسباب التشابو واالختالؼ بيف فياالفتراضية 

كؿ دوؿ المقارنة فيما يتعمؽ بالجامعات االفتراضية، واختيار ما يناسب منيا الواقع 
التعميـ الجامعي االفتراضي ، عف طريؽ وضع تصور مقترح لتطوير المصري الثقافي

 بمصر في ضوء معطيات واقع المجتمع المصري. 
 
 
 
 

 مصطلحات الدراسة:
 :Virtual Universityالجامعة الفتراضٌة  -1

 فيتعرؼ الجامعة االفتراضية بأنيا مؤسسة تعتمد عمى استخداـ الوسائط اإللكترونية 
االتصاؿ، واستقباؿ المعمومات واكتساب الميارات، والتفاعؿ بيف الطالب والمعمـ، وال تمتـز 

 .(1)وجود مجاؿ أو حقوؿ دراسية بؿ أنيا تمغى جميع المكونات المادية لبيئة التعميـ
بناء الجامعة عمى البنية التكنولوجية والتطور  فيكما يتمثؿ مفيـو الجامعة االفتراضية 

ذاعة التعميـ والتعمـ  في مكاف ومنح  أي فياالتصاالت واإلنترنت، وتكنولوجيا المعمومات وا 
 .(2)شيادات كنوع مف تسييؿ التعميـ

كصيغة  الجامعيومما سبؽ، يمكف تعريؼ الجامعة االفتراضية بأنيا مؤسسة تقدـ التعميـ 
نية متكاممة لمنح درجات مف صيغ التعميـ مف بعد، يتـ عف طريقيا توفير بنية تعميمية إلكترو 

عممية مختمفة وذلؾ مف خالؿ شبكة اإلنترنت، كما يمكف تقييـ الطالب وتقديـ االمتحانات مف 
 خالؿ توظيؼ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات.

  :الدراسات السابقة
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اىتمت بعض الدراسات العربية، واألجنبية بالجامعات اإلفتراضية كأحد األنظمة الحديثة 
عف ُبعد، ويمكف توضيح أىـ ما توصمت إليو الدراسات الحديثة في ىذا المجاؿ فيما  لمتعميـ
 يمى:

 أولا: الدراسات العربٌة:
 (.1م()2006دراسة عزام عبد النبً أحمد ) -1

ىدفت تمؾ الدراسة إلى التعرؼ عمى المتغيرات العالمية المعاصرة وانعكاساتيا عمى التعميـ 
الجامعي عف ُبعد، والصيغ العالمية المعاصرة في التعميـ الجامعي عف ُبعد، والمشكالت التي 
تواجو التعميـ الجامعي في مصر، وواقع التعميـ الجامعي عف ُبعد في مصر وتقديـ تصور 

 يغة التعميـ الجامعي عف ُبعد في مصر. مقترح لص
 
 

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج، مف أىميا: 
 .تحديد أوجو التشابو واالختالؼ بيف الجامعات اإلفتراضية محؿ الدراسة 
  أف ىناؾ جوانب قوة في التعميـ الجامعي عف ُبعد في مصر منيا: وجود برنامج تأىيؿ

االبتدائية لممستوى الجامعي، ووجود مراكز لمتعميـ المفتوح تابعة لبعض معممي المراحؿ 
 الجامعات الحكومية المصرية.

  توجو بعض الجامعات المصرية نحو االىتماـ بالتعميـ اإللكتروني وتقديـ بعض المقررات
 عمى اإلنترنت. 

 ود فمسفة إف التعميـ الجامعي مف ُبعد ُيعانى العديد مف جوانب الضعؼ، منيا عدـ وج
واضحة ومحددة لمتعميـ عف بعد، ىذا فضاًل عف افتقاد التعميـ العالي المصري إلى وجود 
جامعة لمتعميـ المفتوح واالعتماد عمى مراكز التعميـ المفتوح والتي ُتعانى العديد مف 

 المشكالت.
 (.2م()2006دراسة مجدي صالح طه المهدى) -2
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براز أىـ المالمح التي تميزه عف ىدفت الدراسة إلى تحديد مفيـو التعميـ اإل فتراضي، وا 
غيره مف ألواف التعميـ األخرى، والتعرؼ عمى األطر الفكرية الحاكمة لمتعميـ اإلفتراضي، 
ومعرفة أىـ التوجيات التربوية المعاصرة في مجاؿ التعميـ اإلفتراضي، وتحديد أىـ المعوقات 

 تعميـ الجامعي المصري.التي قد تحوؿ دوف تطبيؽ التعميـ اإلفتراضي في ال
استخدمت الدراسة المنيج الفمسفي والمنيج الوصفي، وتوصمت الدراسة إلى أف التعميـ  

في حاجة ماسة إلى العصرنة، وأف أحد جوانب عصرنتو ىو التوجو إلى الرقمية واالستخداـ 
فكار األمثؿ لتكنولوجيات المعمومات واالتصاالت، كما يجب دراسة ظروؼ ومبررات نشأة األ

المستحدثة قبؿ نقميا، وتييئة المناخ المناسب لالستفادة مما يتـ نقمو، مع التوصية بضرورة 
 األخذ بالتعميـ اإلفتراضي في التعميـ الجامعي المصري.

 (.1م()2002دراسة جمال علً الدهشان ) -3

سعت الدراسة إلى التعرؼ عمى العوامؿ التي ساعدت عمى ظيور وانتشار الجامعات 
ضية، وبعض القضايا المرتبطة بيا مف حيث مفيوميا ومتطمباتيا، وآلية العمؿ بيا االفترا

وأوضاع الطالب وأعضاء ىيئة التدريس بيا، كما تعرضت الدراسة إلى إبراز بعض القضايا 
التربوية التي تثيرىا الجامعة اإلفتراضية مف الُبعد اإلنساني والسرية واألماف في التعميـ 

ـ واالمتحانات وآليات ضماف الجودة واالعتراؼ ومعوقات األخذ بالجامعات اإلفتراضي والتقوي
 اإلفتراضية في العالـ العربي.

ولقد خمصت الدراسة إلى عرض بعض نماذج مف الجامعات اإلفتراضية في العالـ متمثمة 
يمية في الجامعة اإلفتراضية السورية، والجامعة اإلفتراضية الدولية في المممكة المتحدة، وأكاد

التعميـ المفتوح واإلفتراضي في المممكة المتحدة، مع عرض بياف عف بعض الجامعات 
 األجنبية والعربية التي يمكف الدراسة بيا عبر اإلنترنت.

 (.2م()2002دراسة جورجٌت دمٌان جورج) -4

ىدفت الدراسة إلى إبراز دور الجامعة االفتراضية في مواجية الطمب االجتماعي عمى 
امعي، والتوصؿ إلى تصور مقترح يساعد عمى تطبيؽ نظاـ الجامعة االفتراضية في التعميـ الج

مصر في ضوء السياؽ المجتمعي المصري وبعض النماذج الدولية في مجاؿ الجامعة 
                                      

 

 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                   .........          دراسة مقارنة للجامعة االفتراضية

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 216 

- 

 

اإلفتراضية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وقد تضمف البحث إطاًرا نظرًيا عف مفيـو 
معة اإلفتراضية، واألنماط المختمفة لمجامعة اإلفتراضية، وأىـ الجامعة اإلفتراضية، وأىداؼ الجا

العوامؿ التي تجعؿ الجامعة اإلفتراضية مف أنسب الصيغ التعميمية لمواجية الطمب االجتماعي 
عمى التعميـ الجامعي، ثـ عرضت نماذج دولية لدور الجامعة اإلفتراضية في مواجية الطمب 

وانتيت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لمجامعة االجتماعي عمى التعميـ الجامعي، 
 اإلفتراضية. 

 (.1م()2002دراسة عبد هللا مزعل عوض الحربى ) -5

ىدفت الدراسة إلى رصد واقع التعميـ العالي في المممكة العربية السعودية، ثـ عرض 
طبيعة الجامعة االفتراضية ودواعي األخذ بيا في المممكة العربية السعودية، وعرض أىـ 

برات بعض الدوؿ في إنشاء جامعة إفتراضية، ثـ وضع إستراتيجية مقترحة إلنشاء جامعة خ
إفتراضية في المممكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وكانت مف أبرز 
نتائج الدراسة وضع إستراتيجية مقترحة إلنشاء جامعة إفتراضية في المممكة العربية 

 السعودية.
 (:2م()2002فاطمة عبد القادر حسن بهنسً )دراسة  -6

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيـو الجامعة اإلفتراضية وأىدافيا، وعرض وتحميؿ 
، وعرض أوجو التشابو واالختالؼ الممارسات العالمية واإلقميمية لصيغة الجامعة اإلفتراضية

 بيف ىذه االتجاىات، وتحديد المتطمبات الالزمة إلنشاء الجامعة اإلفتراضية في مصر.
وقد استخدمت الدراسة كاًل مف: المنيج الوصفي لمالءمتو لطبيعة الدراسة ولجمع البيانات 

معات اإلفتراضية عف الجامعة اإلفتراضية والمنيج المقارف في تحميؿ تجارب وممارسات الجا
في الدوؿ موضوع المقارنة، وتوصمت الدراسة إلى أف األخذ بصيغة الجامعة اإلفتراضية 
أضحي ضرورة حتمية شرط أف ُتبني في ضوء خطة واضحة مدروسة يتعاوف فييا قطاعات 

 عدة تمبي احتياجات شعب مصر القاصي والداني.
 (:3م()2010دراسة أمٌرة رمضان عبد الهادي) -7
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دراسة إلى التعرؼ عمى ماىية الجامعة اإلفتراضية والوقوؼ عمى واقع التعميـ ىدفت ال
الجامعي االفتراضي بمصر، والتعرؼ عمى أبرز مالمح الجامعات اإلفتراضية العربية واألجنبية، 
واستخدمت الدراسة المنيج المقارف، وتوصمت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتطوير التعميـ 

بمصر في ضوء دراسة بعض الجامعات اإلفتراضية العربية واألجنبية بما  الجامعي االفتراضي
 يتناسب وواقع المجتمع المصري.

 (:1م( )2013دراسة سعٌد محمود مرسً) -8

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى صيغة الجامعة اإلفتراضية، والتعرؼ عمى واقع التعميـ عف 
لوصفي، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف ُبعد بجامعة الزقازيؽ، واستخدمت الدراسة المنيج ا

التعميـ الجامعي المفتوح بجامعة الزقازيؽ ىو صورة متكررة مف البرامج الدراسية التي تقدميا 
كميات التجارة، والحقوؽ، واآلداب، والزراعة، وأنو نمط يحاكي نظاـ االنتساب واالنتساب 

ال زاؿ بو قيود، وأف الجامعة الموجو في التعميـ الجامعي التقميدي، وأف نظاـ القبوؿ 
 اإلفتراضية ىي الصيغة المثمي لمتعميـ عف ُبعد.

 (:2م()2016دراسة إبراهٌم محمد حسٌن بنً مفرج ) -9

ىدفت الدراسة إلى مقارنة تصورات طمبة الدراسات العميا في جامعة اليرموؾ حوؿ إنشاء 
الدراسة المنيج  جامعة إفتراضية في األردف في ضوء المتغيرات الشخصية، واستخدمت

الوصفي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عمى أسئمتيا تـ إعداد إستبانة، وقد توصمت نتائج 
الدراسة إلى أف تصورات طمبة الدراسات العميا في جامعة اليرموؾ حوؿ إنشاء جامعة إفتراضية 

بيف مطالب  في األردف مف أىميا: معاناة الطمبة في الدراسات العميا مف مشكمة الموازنة
، كما أفَّ بعض ذوي Synchronous Learningالحياة والدراسة في الجامعات التقميدية 

االحتياجات الخاصة يحرموف مف متابعة الدراسات الُعميا بسبب محدودية قدراتيـ الحركية، 
 باإلضافة إلى الموقع الجغرافي، وُبعد الطمبة عف الجامعات وتحقيًقا لمبدأ تكافؤ الفرص. 

 (:3م()2012اسة زرفة بولقواس وآخرون )در -11
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ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى تجربة التعميـ اإللكتروني في الجامعة الجزائرية، 
باعتباره أحد أشكاؿ التعميـ الحديث المرتكز عمى التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، بصفتو 

اع التعميـ العالي والبحث إستراتيجية معاصرة تندرج ضمف سياسات اإلصالح التي باشرىا قط
العممي لالرتقاء بالجامعات الجزائرية، وتجويد التعميـ والبحث فييا في ضوء بيئة تعميمية 

 تفاعمية إلكترونية.
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وىناؾ العديد مف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، 

 مف أىميا:
 .ضعؼ تدفؽ اإلنترنت 
 لقمة تحديثيا بشكؿ دائـ وعدـ تنظيميا، نظًرا ولقمة وجود  ضعؼ مواقع الجامعات

 متخصصيف في ىذا المجاؿ.
  قمة وعي بعض األساتذة وكذا قمة اىتماميـ بيذا النوع مف التعميـ نظًرا لنقص االىتماـ

 مف طرؼ المسئوليف بيذا النوع مف التعميـ، خاصة جيؿ التعميـ التقميدي.
  قمة رغبة بعض الطمبة بيذا النوع مف التعميـ، وتفضيميـ الطريقة التقميدية التي تتميز

 بعدـ بذؿ الجيد واالكتفاء بالتمقي فقط. 
 
ا ٌا  الدراسات األجنبٌة: :ثان

 James Carnford and Others (2004( )1:)دراسة  -1

ومدى اعتمادىا عمى التكنولوجيا  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فكرة الجامعة اإلفتراضية
 الحديثة، ومدى إمكانية تطبيقيا وتأثيرىا عمى التعميـ.

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتوصمت الدراسة لمعديد مف النتائج، مف  
 أىميا:

  أف فكرة الجامعة اإلفتراضية ىي تصور واقعي لمستقبؿ التعميـ العالي، فيذه الجامعة– 
ينظر إلييا كمؤسسة متحررة مف الحواجز الجغرافية لمحـر الجامعي،  -ال جدرافجامعة ب
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وتستخدـ تكنولوجيا االتصاالت الحديثة لربط المتعمميف والمعمميف والباحثيف وخريجي 
 الجامعة والموظفيف وممولي البحث والمديريف في منظومة شبكية مرنة.

  ومديري الجامعة وصناع السياسة أف ىذا التصور مستحوذ عمى خياالت األكاديمييف
التربوييف في جميع أنحاء العالـ، كما أف الخطوات تجاه خمؽ الجامعة اإلفتراضية تجري 
مجراىا في المؤسسات الحديثة بعضيا مؤسس عمى شبكات حديثة لممنظومات المتواجدة 

 يتـ إنشائيا.
  أف التكنولوجيا الحديثة تسير تجاه التحوؿ إلى "شكؿ تشاركي" لممؤسسة حيث يتـ

توضيح األىداؼ واألدوار واليويات والقواعد الموجزة واإلجراءات التشغيمية القياسية، 
 ومف ثـ تكوف الجامعة اإلفتراضية مف ىذا المنظور أكثر واقعية بشكؿ كبير عف سابقيا.

 Aggarwall(2004( )1:)دراسة  -2

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الجامعات في توفير بيئة عمؿ إفتراضية باستخداـ 
اإلنترنت لتشمؿ التعميـ اإللكتروني واإلدارة اإللكترونية ليا، وكيفية التحكـ والسيطرة في تأميف 
 توصيؿ المعمومات وتنمية برامجيا ودوراتيا عبر اإلنترنت لكي تواكب تحديات السوؽ العالمي،

 والبحث عف عمالء جدد في صورة تناقضية بيف بقية الجامعات مف خاؿ ثالثة نماذج.
أوليما: إنشاء موقع لدعـ المعمومات وتخزينيا ونشرىا واسترجاعيا، وموقع لطرؽ 
التدريس وموقع العمميات والخطوات الخاصة بالتدريس، وثانييما: وضع تصور لمجوانب 

لنواحي اإلدارية، مثؿ: حقوؽ الممكية الفكرية، وثالثيما: األخالقية واألمنية التي تواجيو ا
 استجابة الجامعة لمطمبات المتزايدة عمى التعميـ اإللكتروني )شروط القبوؿ(.

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتوصمت الدراسة إلى أف التحدي األكبر 
نما كيفية إدارتيا ليس في طريقة أو محتوى التدريس عبر اإلنترنت نظًرا لتمت عيا بالتنافسية وا 

 بطرؽ تالئـ طبيعتيا وتأميف توصيؿ معموماتيا. 
 Mondejar Jimenez and Others(2008()2:) دراسة  -3

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ الوسيمة األساسية لمتوسع في التعميـ اإللكتروني في البيئة 
ادئ التوجييية التي وضعتيا وكالة الجامعية، والتعرؼ عمى ماىية الجامعة اإلفتراضية، والمب
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الفضاء األوروبية الجديدة لمتعميـ العالي، وأسفرت نتائج الدراسة أف الجامعة اإلفتراضية تطبؽ 
 آليات التعمـ اإللكتروني، وليا دوٌر فعَّاؿ في تبادؿ المعمومات والخبرات بيف الجامعات.

 Martin Carnoy and Others(2012( )1:)دراسة  -4

اسة إلى الكشؼ عف الفرؽ بيف الجامعات اإلفتراضية  والجامعات التقميدية مف ىدفت الدر 
حيث حضور الطالب وجًيا لوجو أو الحضور عف ُبعد، والتعرؼ عمى تجربة الجامعة المفتوحة 
في كاتالونيا بإسبانيا، وأسفرت نتائج الدراسة عف أف الطالب الذيف أكمموا دراستيـ بالجامعة 

رًصا أكبر لمدارسيف الراغبيف في مواصمة تعميميـ فضاًل عف تعدد فئاتيـ اإلفتراضية تتيح ف
 العمرية.

 Patterson, Lynn(2012( )2:)دراسة  -5

ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى مبادرات التعميـ العالمي )عولمة التعميـ(؛ لتحسيف 
الكفاءات، وزيادة المواطنة العالميف بيف الطالب، والوقوؼ عمى تجارب الفصوؿ اإلفتراضية 
بجامعة الممؾ سعود، وجامعة مينوتو دي ديوس، وأسفرت نتائج الدراسة عف أف ىناؾ 

واجيت بعض تجارب الجامعات عند تنفيذ تصميـ الفصوؿ  مجموعة مف التحديات التي
اإلفتراضية، وأف الفصوؿ اإلفتراضية عززت مف تحسيف الكفاءات في مجاالت المعرفة والقبوؿ 

 والقدرة التنافسية.
 

 Roy.V. Manoj & Chinmoy Kumar(2013()3:)دراسة  -6

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ وسائؿ اإلعالـ اإللكترونية والمواد التعميمية بالجامعة، 
والوقوؼ عمى ممارسات الجامعة التكنولوجية، وطرؽ التدريس، وعالقتيا بالدعـ الفعَّاؿ 
لممتعمميف عف ُبعد، وأسفرت نتائج الدراسة عف تفوؽ جامعة غاندي اإلفتراضية في استخداـ 

 ا االتصاالت في التدريس عف ُبعد.تكنولوجي
 Papachristos, Nikiforo (2014( )4:)دراسة  -7
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ىدفت  الدراسة إلى الكشؼ عف نتائج الدراسة التجريبية االستطالعية التي أجريت في 
الموقؼ التعميمي بالجامعة لبيئتيف تعميميتيف )البيئة التعميمية اإلفتراضية، والبيئة التعميمية 

كشؼ عف استجابة الطالب لمبيئتيف، واستخدـ المنيج التجريبي المالئـ لطبيعة التقميدية(، وال
وأىداؼ الدراسة، حيث أسفرت نتائج الدراسة عف أف البيئة التعميمية اإلفتراضية التي ُتحاكي 

 تيا.االبيئات التعميمية التقميدية تحقؽ أدواًرا إيجابية في الصفوؼ الجامعية األولى نظًرا إليجابي
 على الدراسات السابقة: تعلٌق

أوضحت الدراسات السابقة أف معظميا اىتـ بدراسة االتجاىات العالمية المعاصرة في 
مجاؿ الجامعة اإلفتراضية وواقع التعميـ عف ُبعد، والتعميـ اإللكتروني وأىمية وفمسفة التعميـ 

واتجاىات المستقبؿ في تطوير اإلفتراضي، والتطور مف التعميـ مف ُبعد إلى التعميـ اإلفتراضي، 
 التعميـ مف ُبعد.

أوصت معظـ الدراسات بضرورة األخذ بالجامعة اإلفتراضية، وأنيا صارت أمًر ممكًنا 
تحقيقو في معظـ المجتمعات، كما أكدت معظـ الدراسات عمى أىميتيا في العصر الحالي، 

 وكذا في المستقبؿ.
الجامعة اإلفتراضية، وىو وضع تصور مقترح  وتتناوؿ الدراسة الحالية بعد آخر مف أبعاد

مكانيات المجتمع المصري، حيث إف ىذا  لتطوير التعميـ الجامعي اإلفتراضي بما يناسب واقع وا 
الُبعد لـ يحظ باالىتماـ الكافي مف جانب الدراسات السابقة، كما أف الدراسة الحالية تختمؼ 

ونماذج دولية أخرى، ولذا فالدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا تناولت بعض خبرات 
 الحالية تكمؿ الدراسات السابقة. 

 
 الجامعة الفتراضٌة فً األدبٌات التربوٌة المعاصرة: الثانً القسم

 : مدخل تارٌخً للجامعة الفتراضٌة:أولا 

 الجامعيباستقراء التطور التاريخي لنشأة الجامعات االفتراضية الحظ الباحث أف التعميـ 
اضي بدأ مف خالؿ التعميـ بالمراسمة؛ حيث كاف تطور الخدمات البريدية، فقد أعاد االفتر 

ـ، عند 1841نظميا إسحاؽ بتماف سنة  التيالبعض ظيوره إلى دروس االختزاؿ بالمراسمة 
إنشاء المكاتب البريدية فى بريطانيا، واستمر التعميـ بالمراسمة فى التطور بانتظاـ فى القرف 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                   .........          دراسة مقارنة للجامعة االفتراضية

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 222 

- 

 

العشريف وأخذ صوًرا أخرى مثؿ التعميـ بواسطة اإلذاعة والتميفزيوف، والتعميـ بالبريد، والتعميـ 
 .(1)، والتعميـ عبر اليواء وغير ذلؾالمنزلي

وتصنؼ مراحؿ تطور التعميـ االفتراضي إلى أربعة أجياؿ وىى كالتالي: الجيؿ األوؿ 
 الثانيؿ المواد المطبوعة، والجيؿ ـ( والذى اعتمد عمى المراسمة والتعميـ مف خال 1841)
بجانب  والتميفزيوني اإلذاعيـ( وفى ىذا الجيؿ تـ استخداـ وسائؿ متعددة مثؿ البث 1971)

اعتمد عمى الكمبيوتر، وكانت الوسائؿ  والذيـ( 1991المواد المطبوعة، والجيؿ الثالث )
تر، والجيؿ الرابع ، وصفحات الويب، ومؤتمرات الكمبيو CDالمستخدمة األقراص المدمجة 

 االفتراضياستخدـ شبكة اإلنترنت كوسيمة لمتعميـ، ومنيا ظير التعميـ  والذيـ( 2111)
 . (2)والجامعات االفتراضية

وقد ظيرت ىذه الجامعات تتابًعا لنظاـ التعميـ عف بعد، حيث ظيرت نتيجة انتشار 
 . (3)را فى السنوات األخيرةشيدت تطورا مستم التياستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

إلى أف ظيور وانتشار الجامعات االفتراضية ارتبط  Jalopeanu(4)وقد أشار جموبينو 
جميع  أصبح اليـو منتشر فى والذيبعامميف، العامؿ األوؿ: مراحؿ تطور التعمـ عف بعد، 

أنحاء العالـ ويخدـ عشرات المالييف مف الطالب، ولو العديد مف الخبراء والمنظمات المينية 
إشباع حاجات ال تستطيع  في وأساسيفى معظـ الدوؿ؛ نظرًا لما حققو مف دور ىاـ 

الجامعات التقميدية إشباعيا كتعميـ الكبار والتعمـ مدى الحياة مف خالؿ مراعاة ظروؼ 
شباع حاجات المجتمع الحديث مف العمالة الماىرة المتعمميف وت جاوز حدود الزماف والمكاف وا 

: نمو وتطور التكنولوجيا متعددة الثانييحتاجيا سوؽ العمؿ. والعامؿ  التيوفى التخصصات 
نشاء العديد مف  االفتراضيظيور التعمـ  فيساعدت  والتيالوسائط، والكمبيوتر واإلنترنت،  وا 

تتيحو  الذيتعرض شروط االلتحاؽ والتقديـ بيا مف خالؿ الموقع  التيية الجامعات االفتراض
 ىذه الجامعات عبر شبكة اإلنترنت.
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شيدتيا العقود األخيرة مف القرف الماضي وبدايات  التيوكاف لمثورة العممية والتكنولوجية 
االتصاالت ، وكذلؾ انتشار شبكات المعرفيأدت إلى ما يسمى باالنفجار  والتيالقرف الحاضر، 

عمى كثير مف التحديات، دور ميـ في البحث عف أنظمة  تنطوي التيوتطورىا، والعولمة 
مواجية تمؾ التحديات  فيتعميمية جديدة أو مكممة لألنظمة التقميدية المعاصرة وبدائؿ فعالة 

 . (1)العالمية تكوف أكثر قدرة عمى تعميـ أكبر عدد ممكف مف الناس وتمبية طموحاتيـ
ويتضح مف العرض السابؽ أف نظاـ الجامعة االفتراضية ظير كنتيجة لتطور أنماط التعميـ 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وظيور شبكة اإلنترنت،  فيعف بعد، والذى نتج عف تطور 
كما ظيرت لتجمع بيف مميزات ما توفره الجامعات التقميدية مف رسالة أكاديمية، وبيف 

رة لمجامعة بواسطة تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات؛ لتوفير المواد التعميمية االمتيازات المتوف
عبر وسائط متقدمة، ودوف الحاجة لممقابمة وجًيا لوجو، مما يستمـز دراسة ىذه الصيغة 

 .التقميدي الجامعيحؿ بعض مشاكؿ التعميـ  فيالجديدة واالستفادة منيا 
ٌا   :ضًالجامعً اإلفتراا: فلسفة التعلٌم ثان

يعد إحدى  والذي، االفتراضيتنطمؽ فمسفة التعميـ بالجامعة االفتراضية مف فمسفة التعميـ 
تنطمؽ مف  االفتراضيالصيغ الحديثة لمتعميـ عف بعد، فالتوجيات الفكرية الحاكمة لمتعميـ 

الوقت  فيالقرف الجديد، ذلؾ  في، باعتباره مف أىـ استراتيجيات التعمـ الذاتيفمسفة التعمـ 
تتضاعؼ فيو المعرفة يستمـز مف الفرد أف يعمـ نفسو بنفسو لتحقيؽ مستويات أفضؿ  الذي

 االفتراضيمف النماء واالرتقاء، وذلؾ باستخداـ أساليب تكنولوجية متقدمة يقـو عمييا التعميـ 
وفؽ آليات تتضمف عدة نشاطات تعميمية تعيف اإلنساف عمى تعميـ نفسو بنفسو، وعمى 

التعميـ مدى  فيتضمف لو استمرارية  والتياجية متطمبات سوؽ العمؿ تحقيؽ ذاتو لمو 
 .(2)الحياة

نظاـ  أليوتشكؿ الفمسفة التربوية الواضحة المنطمقات األساسية والموجيات الحاكمة 
، ومف ثـ لكافة مؤسساتو وعممياتو وأنشطتو، خاصة إذا ما حددت عمى أساس الواقع تعميمي

القائـ والتصورات المستقبمية المتصمة بطبيعة كؿ مف الفرد والمجتمع واألخالقيات السائدة 
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والمعرفة وطرؽ اكتسابيا، وبتطبيؽ قواعد وتقنيات مستحدثة لتقييـ المردود وتحسيف النواتج، 
االتصاؿ، وتوفير االرتقاء  فيكة مف العالقات عف طريؽ التكنولوجيا الحديثة شب فيبالدخوؿ 

 .(1)التعميـ والتعمـ فيإلى أفضؿ البرامج وأحدث الطرؽ 
عمى أنيا تتيح الفرص  االفتراضيوفى ىذا التوجو قد ينظر إلى الفمسفة الحاكمة لمتعميـ 

قبوؿ والمكاف واألسموب واألفكار، وتحدث ال فيتتمثؿ  التيأماـ المعمـ والمتعمـ بإزالة الحواجز 
العالقة التقميدية بيف المعمـ والمتعمـ بيدؼ إيجاد بيئة تييئ تحقيؽ فمسفة  فيتغيرات أساسية 

يستطيع مف خالليا المتعمـ أف  التيتعميمية تساعد عمى التفاعؿ الجديد بيف أطرافو ومقوماتو 
فعية الطالب لمتعمـ لما يقدمو التعميـ ينفتح عمى أكثر مف تخصص، كما تزيد مف خاللو دا

 .(2)االفتراضي مف بيئة جذابة وممتعة
اإلنساني إلى بيئة افتراضية يتـ تشكيميا  الوعيوتقوـ فمسفة الواقع االفتراضي عمى نقؿ 

تنفيذ الخياؿ بعيدا عف مكاف الجسد، وىو عالـ  فيإلكترونيا، مف خالؿ تحرر العقؿ لمغوص 
أنو  في االفتراضيبدليؿ حدوثو ومعايشتو، وتظير أىمية الواقع  حقيقيليس وىميا ولكنو 

تعميـ الطالب مف خالؿ تصميـ وتمثيؿ معمومات ثالثية األبعاد كبرامج  فيأوجد الفاعمية 
بيئة افتراضية مما يساعدىـ عمى خبرات تعميمية فعالة، كما يستخدـ الطالب  فيالوسائؿ 

لتنفيذ تجارب ومشاريع تعميمية متنوعة، حيث أف بيئتو قابمة لمسيطرة عمييا وتحديد مكوناتيا، 
وىى تشجع الطالب عمى استخداـ الكمبيوتر لتطبيؽ المعمومات بما تتيحو مف أدوات تصميـ، 

، فيو يقدـ التعميـ بصورة جذابة االفتراضيالواقع  فيتقديـ العروض  ، وأدواتتصويريوفف 
جعؿ المعمومات أكثر حقيقة  فيتحتوى عمى المتعة والتسمية ومعايشة المعمومات، كما يساعد 

مما يجعؿ الطالب قادريف عمى التحصؿ بسرعة أكبر، كما يمكف الطالب مف حؿ مشاكؿ 
خيؿ المشكالت وطرح حموؿ ليا، يوجد لدى الطالب ت فيالتعميمية الحقيقية حيث يساعدىـ 

 .(3)التعميـ ودافعية لممارسة المعمومات ومشاىدتيا فيرغبة 
كما تتشكؿ فمسفة ىذا النمط مف التعميـ أيضا مف مبادئو األساسية، ومف أىميا مبدأ 

يا فى التعميـ المستمر والتعميـ مدى الحياة، والذى يمثؿ ضرورة ممحة ال يمكف االستغناء عن
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لمطالب  االفتراضيظؿ ما يفرضو العصر مف متطمبات ومتغيرات مستمرة، حيث يتيح التعميـ 
 .(1)مكاف يوجد فيو أيالوقت الذى يناسبو ومف  فيالتعمـ 

 ا: خصائص الجامعة الفتراضٌة:ثالثا 

تتفؽ الجامعة االفتراضية مع الجامعات النظامية مف حيث أف كالىما يضـ أساتذة وطالب 
دارييف، كما تمنحاف درجات عممية معترؼ بيا، إال أف أوجو االختالؼ بينيما يتمثؿ  أف  فيوا 

جامعو مفتوحة لكؿ الطالب مف جميع أنحاء العالـ الذيف يستطيعوف  ىيالجامعة االفتراضية 
 فيعبر شبكة االتصاالت الدولية )االنترنت( األمر الذى ال يتوفر بدرجة كبيرة  االتصاؿ بيا

الجامعة االفتراضية بيف األساتذة والطالب وبيف  فيالجامعات النظامية، كما أف التفاعؿ 
تمكنيـ مف اإلفادة مف المعمومات  والتيالطالب وبعضيـ البعض يتـ عبر شبكة االنترنت 

وقت، لذا  أي فيقع المخصص ليا حيث يستطيعوف االطالع عمييا المو  فيالمخزنة سمفًا 
تتسـ بمرونة أكبر مف الجامعات النظامية لتناسب ظروؼ الطالب، كما أف االلتحاؽ بيذه  فيي

تقدـ  حمواًل عممية لمطالب الذيف  فييالجامعة والدراسة فييا ليس مقيد بوقت محدد لذلؾ 
أو االقتصادية أو ظروؼ العمؿ مف االلتحاؽ ببرامج  تمنعيـ ظروفيـ الجغرافية أو السياسية

 .(2)الجامعات النظامية
 وتتسم الجامعة الفتراضٌة بعدة خصائص منها:

  الوصوؿ إلى جميور عريض مف الطالب، حيث أف الظروؼ القاىرة قد تفرض عمى
 فياإلنساف االنتقاؿ مف بالده ألسباب متعددة، لكف ىذا ال يؤثر إطالقا عمى الطالب 

زماف  أيمكاف وفى  أيمف  العمميالجامعة االفتراضية حيث يستطيع متابعة تحصيمو 
فمف يفقد بانتقالو أية ميزة أو خدمة  وبالتاليدوف انقطاع عف الدروس أو اإلرشاد 

 . (3)تقدميا الجامعة
  لغاء الحواجز بيف الدوؿ  فيالجديد  العالميمواكبة لمفاىيـ النظاـ تبادؿ الثقافات وا 

ية الشيادات وتحقيؽ مبدأ الصيغة العالمية والخروج عف األطر اإلقميمية والمحمية، وعالم
تميد الطريؽ إلى تحقيؽ ىدؼ االنتقاؿ السريع مف مجتمع المعمومات إلى  فييولذلؾ 
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مجتمع المعرفة والمساعدة عمى بناء االقتصاد المبنى عمى المعرفة، كما أف التواصؿ مع 
ة سيفتح المجاؿ إلى انبثاؽ نوعية جديدة مف التعميـ وىى المؤسسات العممية العالمي

بما يضمف مواكبة  الجامعيعممية التعميـ  فيالتعميـ بال حدود أو الشراكة العالمية 
 .(1)العصر

  ترسخ مفيـو التعميـ مدى الحياة، والتعميـ لمجميع، مف خالؿ تمبية حاجات الطالب غير
كاألشخاص ذوى االحتياجات الخاصة  النظامي يالرسمالقادريف عمى االلتحاؽ بالتعميـ 

حيث يمكنيـ دراسة المقررات باألسموب الذى يالئميـ، فالمقعدوف لف ترىقيـ الرحالت 
اليومية إلى الجامعة، ولف يقعدىـ ضعؼ بنيتيـ عف تمقى العمـ، كما يمكف توظيؼ 

وفيف، كما أف تقنيات حديثة مثؿ الفيديو لألصـ أو التسجيالت الصوتية الخاصة بالمكف
الحصوؿ عمى التعميـ  فينظاـ التعميـ بيا يتواءـ مع كبار السف الذيف فاتيـ الحظ 

تعويض ما فاتيـ  مع تفضيميـ  فيوالراغبيف  الثانويعقب انتيائيـ مف التعميـ  الجامعي
خصوصية بيوتيـ أو مكاف عمميـ، إلى جانب إتاحة الفرصة لمفتيات  فيأف يتعمموا 

الدوؿ المحافظة حيث قد يتخمفف عف التعميـ  فيبصفة خاصة  الجامعيـ لمواصمة التعمي
بيوت الطالبات بعيدًا عف  فينتيجة إحجاميف عف الرحيؿ إلى المدف الجامعية والسكف 

األىؿ، إلى جانب تشجيع السيدات المتزوجات واألميات عمى مواصمة التعميـ دوف 
الفصوؿ الدراسية النظامية فيمكنيـ الجمع بيف رعاية  في اليوميالحاجة إلى الحضور 

طالعيف لمتطمبات عائالتيف دوف التقصير   .(2)مواصمة تعميميف فيأطفاليف وا 
ومف خالؿ العرض السابؽ يرى الباحث أف الجامعة االفتراضية ليست بدياًل عف الجامعات 

مكاناتيا المادية، وأف  فيد مف خبراتياستأف تتكامؿ معيا وت ينبغيالتقميدية، بقدر ما  وا 
الجامعة االفتراضية صيغة تعميمية جديدة تقوـ عمى تقنية كمبيوترية عالية تواجو تغيرات 

 تواجو الجامعة التقميدية اآلف.  التيالعصر والتحديات 
 ا: النماذج التنظٌمٌة للتعلٌم بالجامعة الفتراضٌة:رابعا 
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مف خالؿ العديد مف األنماط والنماذج المتعددة، فمف  االفتراضي الجامعييتـ تقديـ التعميـ 
نجد وجود نماذج  االفتراضي الجامعيتقدـ التعميـ  التيخالؿ استعراض المؤسسات التعميمية 

، االفتراضي الجامعيمختمفة لتقديـ برامج التعميـ  (Organizational Models)تنظيمية 
وصؼ ىذه النماذج وتصنيفيا  فيدبيات ولكؿ منيا إيجابياتو وسمبياتو، وقد اختمفت األ

باختالؼ المعيار الذى تـ عمى أساسو التصنيؼ، فالبعض صنفيا بناء عمى أىدافيا، إلى 
، وجامعات ىادفة لتوسيع فرص التعميـ، وأخرى ىادفة العاليجامعات ىادفة لتصدير التعميـ 

نفيا البعض اآلخر بناء حيف ص في، (1)لمبحث والتطوير، ورابعة ىادفة لدعـ االقتصاد المحمى
عمى خصائص الجامعة بكونيا ربحية أو غير ربحية، حكومية، أو خاصة مستقمة، أو عضو 

 .(2إتالؼ أو جامعة وسيطة في
كما توجد تصنيفات أخرى ليا بناء عمى طرؽ التدريس المتبعة فييا، أو نوع التقنية  

لخدمات الجامعات وبرامجيا أو فئة الجميور  الجغرافيالمستخدمة، أو بناء عمى التوزيع 
 المستيدؼ وغيرىا. 

مالمح ىذه التصنيفات يرى أف ىذه النماذج تتداخؿ فيما بينيا،  فيوالواقع إف المتأمؿ 
ومف الصعب تحديد تصنيؼ جامع مانع ليا، وىو ما يمكف إرجاعو إلى حداثة ظاىرة الجامعة 

 :(3)التنظيمية لمجامعات االفتراضية فيما يمىاالفتراضية، ويمكف توضيح أبرز النماذج 
 :(Virtual University)نموذج الجامعة االفتراضية الكاممة   -1

وىذا النوع مف الجامعات االفتراضية يشبو الجامعة التقميدية، مف حيث وجود ىيئة 
تدريس، وبرامج دراسية، ومنح درجات عممية، ولكف الفرؽ بينيـ ىو عدـ وجود حـر أو 

جامعية، حيث يدرس الطالب عمى شبكة اإلنترنت، فمف خالؿ موقع الجامعة عمى  مباني
الشبكة يستطيع الطالب الحصوؿ عمى الخدمة التعميمية ويتواصموف مع أساتذتيـ وزمالئيـ 

 مف خالؿ الشبكة. 
 ( Consortium Virtual Universityنموذج ائتالؼ جامعة افتراضية ) -2
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جامعات عمى تقديـ برامج أكاديمية ومنح درجات عممية يتضمف ىذا النموذج اتفاؽ عدة 
معتمدة، مف خالؿ بوابة إلكترونية واحدة، وتتفؽ ىذه الجامعات أيضا عمى المقررات الدراسية 

نما  االئتالؼيمكف لمطالب نقميا بيف الجامعات األعضاء، وىذا  التي ال يمنح الدرجة العممية وا 
اؿ في الجامعة االفتراضية الكندية والتي تضـ تمنحيا الجامعات األعضاء كما ىو الح

 جامعة كندية.12
بوابة إلكترونية  فيواالئتالؼ وفؽ ىذا النظاـ يقع عمى عاتقو ربط الجامعات المشاركة 
 واحدة، وتوفير خدمات مركزية لمطالب، أو ينسؽ ىذه الخدمات لممستفيديف 

 :(Academic Service Consortium)ائتالؼ خدمات أكاديمية  -3
يشبو ىذا التنظيـ ائتالؼ الجامعة االفتراضية المذكور سابقا، ولكف تختمؼ فقط عمى 
ربطيا إلكترونيا معا، وتقدـ خدمات مركزية، أو تنسيؽ ىذه الخدمات فيما بينيا، ولكؿ جامعة 

تمنح الدرجة  التي ىيمنيا مقرراتيا ونظميا الدراسية الخاصة بيا، كما أف الجامعة العضو 
 العممية. 

 جامعات تقميدية تقدـ مقررات افتراضية: -4
جامعات تقميدية معتمدة تقدـ مقررات افتراضية عمى الشبكة العنكبوتية يحصؿ بعدىا  ىي

بيف ىذه  (Coherence)درسيا، ولكف ال يوجد اتساؽ  التيالطالب عمى سجؿ بالمقررات 
 المقررات يمكف أف يؤدى إلى الحصوؿ عمى درجة عممية. 

 
 
 
 
 
 

 الجامعة الفتراضٌة فً استرالٌاالقسم الثالث: 

% مف مجموع سكانيا بطوؿ المناطؽ 71 حوالياألسترالية وانتشار  األراضينظرا التساع 
لمريفييف والمناطؽ المعزولة والبالغيف المعاقيف  العاليالساحمية، ومحاولة إيجاد مدخؿ لمتعميـ 
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مف  داخميإتباع نظاـ التعميـ االفتراضي كجزء سواء اجتماعيا أو اقتصاديًا، قامت أستراليا ب
 .(1)ـ1911وذلؾ منذ عاـ  التعميمينظاميا 

ـ 1938وفى عاـ  داخؿ أستراليا، التعميميبدء استخداـ الراديو  1932ومع بداية عاـ 
تدريب المدرسيف عف طريؽ التعميـ  في، New Englandبدأت جامعة نيو إنجالند 

 فيبالمراسمة، وقد عقدت الجامعة مقارنة بيف نتائج طمبة المراسمة ونتائج الطمبة المنتظميف 
نفس االمتحاف )وذلؾ خالؿ العقد األوؿ( مف التعميـ بالمراسمة وتبيف منيا عدـ وجود فارؽ 

مف ىذا المنطمؽ تـ افتتاح مركز بيف معدالت النجاح لكؿ مف الطمبة المنتظميف والمنتسبيف، و 
 . (2)التعميـ االفتراضي بالجامعة في نفس العاـ

واستمر تطور التعميـ االفتراضي باستراليا باستخداـ التكنولوجيا الموجودة في ذلؾ الوقت 
" باستخداـ محطة صغيرة لمراديو وذلؾ منذ عاـ Adelaideحيث بدأت جامعة "أديميد 

 فيبرامج تعميمية متنوعة أىميا برامج لتعميـ الكبار وكانت  إذاعة فيـ، ثـ البدء 1972
 صورة إذاعية.

جوف دوكنس رئيس حزب العمؿ في استراليا باالشتراؾ مع  "John Dawkins"وقدـ 
سياسة حكومة  فيمجموعة مف التغييرات  1988أستراليا عاـ  فيوزارة التربية والتعميـ 

موحد  دوليذلؾ بعد أف التجأ إلى إحداث وصنع نظاـ و  العاليالكومنولث وخاصة قطاع التعميـ 
 .(3)بواسطة دمج معاىد وكميات المقدمة مع الجامعات الجديدة

وبفضؿ ىذا اإلصالحات فقد اجتازت أستراليا حاجز التقدـ واالنتقاؿ مف تعميـ الصفوة إلى 
منظمة  فيالتعميـ، وحققت بذلؾ أعمى وأسرع معدالت تسجيؿ لمطالب وذلؾ  فينظاـ أعمى 

األلؼ منذ عاـ  في( 172: 91، فوصمت مف )(OECD)التعاوف االقتصادي والتنمية 
 ـ.1995إلى  1985

ـ، 1989أواخر  فيوغالبية مراكز التعميـ االفتراضي أسست بقرار مف الحكومة األسترالية 
ـ عدـ 1991الربع األوؿ مف  فيـ ولقد كاف ىناؾ 1991 فيا وقد أصبح ذلؾ فعميا ومؤثرً 
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عف ذلؾ النظاـ، لذلؾ أوصت المجنة الدولية لمتربية والتعميـ بتحديد االعتمادات المالية  رضى
 . (1)نياية نفس العاـ فيـ، كما أوصت بتنفيذ ذلؾ 1993يونيو  فيتخدـ النظاـ  التي

ـ متاحًا لمعظـ الجامعات األسترالية والمعاىد 1993عاـ  فيوأصبح التعميـ االفتراضي 
تطوير التعميـ االفتراضي والتعميـ المفتوح،  فيأت الحكومة األسترالية المتخصصة، فقد بد

 The Open (OLAA)وذلؾ بإنشاء ىيئة متخصصة "ىيئة التعميـ المفتوح بأستراليا" 
Learning Agency of Australia  وتقـو تمؾ الييئة بإعداد المواد الدراسية وتنظيـ

تقدميا بعض الجامعات أو بيف مجموعة مف الجامعات، كما تسعى  التيالدورات التدريبية 
 .(2)التكمفة فيالحكومة لتنمية وتطوير التعميـ االفتراضي سواء مف حيث الجودة أو انخفاض 

ارتفاع معدالت التطوير  فيتجاه التعميـ االفتراضي  ميًماا ولقد كاف لمحكومة االسترالية دورً 
 اجامعة تقدـ تعميمً 16أستراليا  فيفتراضي، حيث يوجد والتحسيف لكورسات التعميـ اال

الغالب جامعات مختمطة بمعنى أنيا تقدـ النوعيف مف التعميـ دراسات  في يا، وىافتراضيً 
خارجية ودراسات داخمية، وفى ىذه المؤسسات يكوف التعميـ االفتراضي جزءا ال يتجزأ مف 

 المعتاد.  التقميديتراضي كما تقدـ التعميـ تقدـ التعميـ االف يلمجامعة وى الرئيسيالنشاط 
ومما سبؽ يتضح أف ىذه الجامعات والمراكز ال يقتصر تقديـ خدماتيا التعميمية عمى أبناء 
نما يمتد دورىا ليشمؿ الطالب الخارجييف ولكف تتفاوت ىذه النسب مف جامعة  أستراليا فقط وا 

 إلى أخرى ومف مركز إلى آخر. 
أوقات مختمفة وأىـ ىذه  فيتقديـ التعميـ االفتراضي  فيولقد بدأت الجامعات األسترالية 

 الجامعات:
 University Of Monashجامعة موناش الفتراضٌة:  -1

 النشأة والتطور: -أ 
ـ 1958جامعة استرالية لمبحوث العامة في ممبورف، تأسست عاـ  ىيجامعة موناش 

وتعد ثاني أقدـ جامعة في والية فيكتوريا، وىى عضو في مجموعة استراليا الثماني )ىو 
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ـ 1961تحالؼ مف ثماني جامعات بحثية رائدة في استراليا(، وبدأت التعميـ االفتراضي عاـ 
 وليا شعار معتمد وىو )مازلت أتعمـ(. 

الثانية في والية فيكتوريا وقد انشئت بموجب قانوف برلماف والية  ىيعد جامعة موناش وت
فيكتوريا وحممت الجامعة اسـ الجنراؿ االسترالي السير جوف موناش، وكانت ىذه أوؿ جامعة 

 في استراليا سميت باسـ شخص وليس مدينة أو منطقة أو والية.
طالب جامعي  48.414الب منيـ ط 71.171يبمغ عدد الطالب في جامعة موناش 

مميار 2.2أكثر مف  2114طالب دراسات عميا، وبمغ مجموعة ايراداتيا عاـ 21.976و
 .(1)مميوف دوالر282دوالر، وبمغ دخؿ البحوث الخارجية 

، كولفيمد Cloyton)كاليتوف  يويوجد لمجامعة عدد مف األحـر الجامعية في فيكتوريا وى
Coulfieldبيرويؾ ،Berwick  شبو الجزيرة ،Gippsland باركفيؿ ،Parkfille وليا ،)

 أحـر جامعية خارج استراليا وىى )ماليزيا، ايطاليا، اليند، الصيف(.
وكونت جامعة موناش تحالؼ عالمي مع جامعة وارويؾ في المممكة المتحدة عاـ 

في إلي جامعة االتحاد  Gippslandـ، وتنازلت الجامعة عف حـر جامعة جيبسالند 2111
ـ، وأكدت الجامعة أف جامعة االتحاد االسترالية سوؼ تتولى عمميات 2114استراليا عاـ 

 .(2)ـ2118الحـر الجامعي بيرويؾ قبؿ نياية 
وتحتؿ جامعة موناش مراكز متقدمة في ترتيب الجامعات العالمية، ففي العموـ الحياتية 

ـ، وفي 2119العالي عاـ  في تصنيؼ التايمز لمتعميـ 25والطب الحيوي احتمت المرتبة 
في فئة الطالب  17في نفس العاـ، واحتمت المرتبة  26العمـو االجتماعية احتمت المرتبة 

الدولييف، واحتمت المرتبة رقـ واحد مف قبؿ تصنيؼ ويبومتريكس في إدارة األعماؿ واالقتصاد 
لعالـ عاـ مف قبؿ تصنيؼ التايمز كأفضؿ جامعات ا 74، واحتمت الترتيب رقـ 2111عاـ 

% خالؿ الخمس سنوات 511ـ؛ مما أدى إلى زيادة نسبة التسجيؿ لمطالب إلى 2116
، وىذا ما جعؿ (3)األخيرة مما شكؿ ضغطًا عمى مراكز التعميـ االفتراضي التابعة لمجامعة

 الباحث أخذىا كعينة لمدراسة في الجامعات االفتراضية االسترالية. 
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 :(1)ىيكميات 9ويوجد بالجامعة 
 -الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات -العمـو والصيدلية -التجارة واالقتصاد -الفنوف)
 التمريض( -الفف والتصميـ -اليندسة -التربية -الطب

 األىداؼ: -ب 
السنوات األخيرة أعداد متزايدة مف المياجريف القادميف مف آسيا  فيلقد تمقت أستراليا 

دولة بعد 111، وذلؾ باإلضافة إلى وصوؿ مياجريف مف أكثر مف الياديوجزر المحيط 
الحرب العالمية الثانية وال سيما إيطاليا واليوناف وىولندا وجميورية ألمانيا االتحادية )سابقا( 

لغة رئيسية وبطالقة تفوؽ قدرتو  17اليوـ يتحدث لغة مف بيف  األستراليويوغسالفيا، وأصبح 
ا عميو أو كاف عميو شخصً  12ا عمى األقؿ مف بيف ا واحدً شخصً  عمى تحدث اإلنجميزية، وأف

أف يتعمـ اإلنجميزية كمغة ثانية، وىؤالء جميعًا يجعموف مف أستراليا اليـو مجتمعًا متعدد 
 . (2)الثقافات

 التيوبذلؾ أصبح تعمـ المغة اإلنجميزية مف أىـ أىداؼ جامعة موناش ومف أوائؿ البرامج 
 ف المغة اإلنجميزية تمثؿ المغة الرسمية )القومية( لمدولة.تعدىا الجامعة حيث أ

وتعد جامعة موناش نموذجا لتقديـ الحموؿ لمحاجة المتزايدة واإلقباؿ الشديد عمى التعميـ 
حاجة الدارسيف الذيف  إشباعجامعة تعميـ الكتروني مف بعد تعمؿ عمي  فييالجامعي، 

يرغبوف في استكماؿ تعميميـ وال يرغبوف في االلتحاؽ بجامعات تقميدية غير مرنة ومؤسسة 
عمى جداوؿ ثابتة، وال يرغبوف كذلؾ في مغادرة بيوتيـ أو مواقع عمميـ، كما تمبي حاجة 

لبيوت وكؿ الدارسيف العامميف ورجاؿ األعماؿ الذيف ينتقموف مف مكاف إلى آخر وكذلؾ ربات ا
مف يتطمع إلى تحسيف ظروؼ حياتو وتعزيزىا حيث أنيا توفر وصوال مناسبا لمتعميـ بطرؽ 

 الكترونية سريعة دوف أف يضطر الدارس لمذىاب إلى حـر الجامعة.
ويستطيع الدارس بجامعة موناش وىو في موقع عممو أو منزلو الرجوع إلي جياز  

إلى البرامج والمقررات التي يختارىا، ومتابعة تعميمو الكمبيوتر الذي بحوزتو وتشغيمو لموصوؿ 
بالطريقة التي تناسبو، وىي بذلؾ تسيـ في استيعاب جزء كبير مف الطالب، وتعمؿ عمى 
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تخفيؼ الضغط عمى التعميـ الجامعي الحكومي ومف ثـ تعالج مشكمة الطمب المتزايد عمي 
 .(1)التعميـ الجامعي التقميدي

حموؿ لتكاليؼ التعميـ الجامعي المرتفعة نسبيا  إيجادضا في وتساىـ جامعة موناش أي
كنفقات األبنية الجامعية والمواد الدراسية المطبوعة ورواتب الموظفيف ومصاريؼ السكف 

جامعة بدوف جدراف أو حوائط ومف ثـ تعالج مشكمة اإلنفاؽ الحكومي المتزايد  فييواإلقامة 
 الطالب الجامعي. عمى التعميـ الجامعي وتسيـ في خفض كمفة

وتقدـ جامعة موناش بيئة تعميمية تتكامؿ فييا الوسائط التكنولوجية المسموعة والمرئية 
والصورة والنص التي تساعد الدارس عمى الدخوؿ لقاعدة بيانات بسيطة وسيمة وشاممة 

اتي وزاخرة بكؿ ما يحتاجو لمتعمـ، وبذلؾ تساعد الجامعة طالبيا في تنمية ميارات التعمـ الذ
الموجو وتنمية الدافع الجوىري لمتعمـ وتمكنيـ مف التقييـ الذاتي حيث يصؿ الطالب التقويـ 

 . (2)الشامؿ المباشر خالؿ محاكاة التغذية الراجعة التي تسمح بالتعمـ
 مثالً  ىيوتمؾ  الجغرافيوجامعة موناش تتيح تخطى عقبات االنتساب المتمثمة بالبعد 

محاولة الحكومة األسترالية  فيجامعة موناش، ويظير ذلؾ  فيغاية قسـ الدراسات الخارجية 
المتقدـ، ونتج ذلؾ عف عدد السكاف القميؿ بالنسبة  التكنولوجيإدخاؿ االتصاؿ  فيالتوسع 

مميوف كيمو  7,7 فيمميوف شخص  21إلى األرض الواسعة، حيث يصؿ عدد السكاف إلى 
 متر مربع.

جامعة موناش مف خالؿ مراكز التعميـ االفتراضي بعقد دورات لتدريب المعمميف  كما تقوـ
برامجيا عمى ثالثة أبعاد: الخبرة  فيلمتعميـ عف بعد وتركز الدورات العامة والتخصصية 

المدرسية، الدراسة العممية، الممارسة واألنشطة، وتعمؿ موناش عمى دعـ وتشجيع ىذا النوع 
 . (3)لمشاركة وتجريب التكنولوجيا الحديثة والحوافزمف التدريس عف طريؽ ا

تسمح بتأميف إعداد لممتعمميف الذيف  التيوبذلؾ تكوف جامعة موناش إحدى الوسائؿ 
أثناء الخدمة مف دوف إبعادىـ عف  فييحتاجوف إليو، أو بتحسيف مؤىالت المعمميف 

تالميذىـ، كما اعتبره الطالب طريؽ لمحصوؿ عمى شيادات مكتوبة أو دبمومات أو شيادات 
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جامعية باإلضافة إلى النيوض بأصحاب الحرؼ والميف؛ وذلؾ مف خالؿ مراكز دراسية متعددة 
 وكانت جامعة موناش المساعد األوؿ لذلؾ. 

 :الييكؿ التنظيمي -ج 
: رئيس الجامعة، ونائب رئيس ىيدارة جامعة موناش مف ثالث وظائؼ إشرافية وتتمثؿ إ

 في، ويعاونو أربعة نواب كؿ التنفيذيالجامعة، إضافة إلى وكيؿ الجامعة الذى يعد المسئوؿ 
مجاؿ معيف، والسكرتير يشرؼ عمى العمميات اإلدارية، ولكؿ كمية مف الكميات التابعة لمجامعة 

 . (1)ر لمعيد تكنولوجيا التربية وآخروف لمراكز التعمـ االفتراضيعميد، كما يوجد مدي
 :ىيوتتشكؿ مراكز التعمـ االفتراضي مف أربعة أقساـ وظيفية 

 مكتب المدير. -1
 إدارة الطالب والخدمات.  -2
 خدمات الطباعة والتحرير والنشر.  -3
 . التكنولوجيخدمات الدعـ  -4

ويتولى كؿ قسـ مف ىذه األقساـ مجموعة محددة مف المسئوليات الوظيفية يتولى القياـ 
يتبع  والذي التنفيذيبيا مجموعة العامميف بكؿ قسـ، وتخضع ىذه األقساـ لرقابة المدير 

 .(2)بدوره عميد الكمية
 سياسة القبوؿ: -د 

وقت وفي أي مكاف، فيي تيدؼ إلي توسيع  أيتقدـ جامعة موناش إمكانية التعمـ في 
تاحة الفرص التعميمية لمطالب بمختمؼ جنسياتيـ وخمفياتيـ الثقافية  فرص القبوؿ وا 
واالجتماعية، حيث أف نظاـ الجامعة يسمح باف تبدأ الدراسة وتنتيي في األوقات التي يختارىا 

يمية ، فيذا النظاـ يمنح الطالب بأنفسيـ ، كما يسمح ليـ بتحديد وتعريؼ أىدافيـ التعم
الفرصة لكافة األعمار عمي اختيار ما يرغبوف أو يحتاجوف تعممو بالكيفية التي تناسبيـ 
محققيف غايتيـ الشخصية في تعمـ مستمر، وبذلؾ يتسـ نظاـ القبوؿ بجامعة موناش 
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قيود  بالمرونة التي تمكنيا مف اإليفاء برغبات واحتياجات طالبي العمـ والمعرفة بعيدا عف
 .(1)الزماف والمكاف

ىذا ويتـ القبوؿ والتسجيؿ في جامعة موناش عف طريؽ ما يسمى بمكتب القبوؿ 
، ويتـ تمثيمو بواسطة  Virtual University Admissions Officeوالتسجيؿ االفتراضي 

فيرس فرعي في خادـ الويب التابع لمجامعة حيث يمكف تخزيف كافة المعمومات المختمفة 
ة بيذا المكتب، كما يقـو ىذا المكتب بنشر مختمؼ المعمومات مثؿ: األقساـ المتعمق

التخصصية المختمفة في الجامعة مع شروط القبوؿ لكؿ تخصص،والتواريخ النيائية المختمفة، 
والمقررات والمناىج المطروحة لكؿ قسـ في كؿ فصؿ دراسي جديد وبعض المعمومات عف كؿ 

 .(2)مقرر أو منيج يتـ طرحو
ما يتضمف مكتب القبوؿ االستمارات الخاصة بالتسجيؿ، كما أف صفحة الويب الرئيسية ك

لمكتب القبوؿ والتسجيؿ بجامعة موناش تحتوي عمى قائمة رئيسية ذات خيارات مختمفة مف 
خالليا يمكف الوصوؿ الي جميع خدمات مكتب القبوؿ والتسجيؿ؛ وىذه الخدمات تشمؿ: 

ب قديـ، انسحاب مف مقرر ما، إضافة مقرر، إلغاء مقرر، تسجيؿ طالب جديد، تسجيؿ طال
تحويؿ مقرر غير مكتمؿ، الحصوؿ عمي كشؼ درجات، الحصوؿ عمى تأكيد التسجيؿ، 

 .(3)الحصوؿ عمى شيادة قيد مف الجامعة
 :(4)وتضمنت شروط القبوؿ بجامعة موناش االسترالية ما يأتي

 VCE (Victorian Certificate of Education)التعميـ  فيإتماـ شيادة فكتوريا  -1
المغة اإلنجميزية ) ما يعادؿ شيادة الثانوية  فيوحدات أو أربع وحدات تدريبية  3شاممة 

 العامة في مصر(، أو شيادة معادلة عمى سبيؿ المثاؿ شيادة مدرسية عميا. 
عمى سبيؿ المثاؿ  Victorian Certificate of Educationإتماـ مؤىؿ مساوى لػ  -2

 . دوليريوس بكالو 
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 Technical and Further اإلضافيإتماـ السنة األولى مف دبمـو التقنية والتعمـ  -3
Education (TAFE)  .)أو مؤىؿ متقدـ )شيادة متقدمة 

 إتماـ النصؼ األخير مف دبمومة شاممة.  -4
الفئات البديمة: وىـ الطالب غير المستوفيف لمشروط السابقة ويحتاجوف إلى اجتياز اختبار  -5

 Special Tertiary)خاص بالقبوؿ يسمى اختبار القبوؿ العالي الخاص 
Admissions Test) (STAT) وىذه االختبارات مخصصة لتحميؿ القدرة الشاممة ،

 ىذه الدراسات. فير ميـ جدًا لمنجاح والقبوؿ والكفاءة الدراسية والتعبير العاـ الذى يعتب
 الدرجات العممية: -ه 

 :(1)تنقسـ الدراسة في جامعة موناش )عبر شبكة االنترنت( الى قسميف رئيسيف ىما
، ويسعى طالبيا لمحصوؿ عمى شيادة Undergraduateالدراسة الجامعية االولى  -

 التسويؽ، أو ادارة المشاريع.، أو أنظمة المعمومات، أو اإلعماؿ إدارةالبكالوريوس في 
 اإلدارة، ويسعى طالبيا لمحصوؿ عمى ماجستير في Graduateالدراسات العميا   -

 التقنية، أو أنظمة معمومات الكمبيوتر. اإلدارة، أو األعماؿ إدارةالتنظيمية، أو 
بأنيا متمركزة حوؿ  في جامعة موناش Online Coursesوتتميز المقررات عمى الخط 

الطالب أكثر بكثير مف تحكـ وسيطرة المعمـ، كما أنيا تحدث في سياؽ اجتماعي أعمى بكثير 
مف قاعات الدروس التقميدية وتعرض بدرجة عالية مف التفاعمية مف خالؿ الصفوؼ 

ـ أكثر مف 2115االفتراضية، وقد بمغ عدد المقررات التي قدمتيا جامعة موناش في عاـ 
 :(2)قررا حيث تتنوع تمؾ المقررات ما بيفم 151
إدارة األعماؿ: المحاسبة، البنوؾ، التمويؿ، االقتصاد، الحكومة المحمية، التسويؽ،  -

 اإلدارة، السياحة، إدارة التجزئة. 
 الكمبيوتر. -
، الكمبيوتر فى التربية، دراسات النمو المدارس، مكتبات الثانوي، االبتدائيالتعميـ:  -

 . الميني
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 سة: المدنية، الكيربية، الميكانيكية، التكنولوجية. اليند -
العمـو الصحية: التمريض، عمـ الشيخوخة، صحة المجتمع، تمريض ذوى األمراض  -

 النفسية. 
 المغات: األسبانية.  -
 العمـو الرياضية: بحوث العمميات واإلحصاء.  -
 الطب: طب األسرة، الصحة الريفية.  -
العمـو الطبيعية والبيولوجية: األحياء، الكيمياء، الفيزياء، الكيمياء الحيوية، عمـ األحياء  -

 الدقيقة، دراسات تكنولوجية. 
، عمـ االجتماع، الدراسات الشرطية، االجتماعيالعمـو اإلنسانية واالجتماعية: العمؿ  -

ـ(، دراسات الخدمة )اإلعال الجماىيريالتاريخ، السياسة، عمـ النفس، اآلداب، االتصاؿ 
 االجتماعية المنظمة، الدراسات األسترالية، الفمسفة. 

 الفنوف البصرية: التاريخ والنظريات، السيراميؾ )الخزؼ(، النحت، الطالب، الطباعة.  -
 :(1)أىـ ىذه البرامج دويع

 البكالوريوس: -1
العموـ االجتماعية واإلنسانية، وتتميز ىذه البرامج باالعتماد عمى المداخؿ  فيويؤخذ 

تدريس المناىج، كما يمكف لمطالب دراسة حاالت أخرى مثؿ التاريخ  فيواألساليب الحديثة 
عمـ االجتماع، وتعتمد غالبية ىذه البرامج عمى المواد  اوالعمـو السياسية وعمـ النفس وأيضً 

 تأخذ بصورة شبو رسمية الدراسة النظرية.  المطبوعة حيث أنيا
 الدبمومات: -2

دارة األعماؿ وبرامج السياحة، وأيضً  يتؤخذ ف  المينيا دراسات فى النمو عمـو الكمبيوتر وا 
دارة التجزئة.  وأيضا فى التسويؽ وا 

 فى التربية: الماجستير -3
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إعداد رسائميـ وفى ىذه البرامج تتاح الفرصة لممعمميف والمتخصصيف فى المناىج وغيرىـ 
ودراساتيـ فى العمميات التدريسية والتعميمية، وتقديـ المناىج وتعميـ المغة األسبانية وتعتمد 
 الدراسة فى ىذا البرنامج عمى المواد المطبوعة واالتصاؿ الفعاؿ مف خالؿ شبكات الكمبيوتر.

 
  

 دعـ الطالب: -و 
بالبريد لمطمبة، ودائمًا ما  تدعـ جامعة موناش الطالب بصفة مستمرة وىى دائما ما ترسؿ

يتـ تصميـ مقررات الدراسة باستقاللية فى صورة مجموعات مطبوعة ومسموعة )الفيديو 
( وىذه الطريقة أصبحت تقدمية وأكثر CD Romواألشرطة والراديو وديسكات الكمبيوتر و

 أىمية. 
إلي تدريب خاص لتعويده عمي استخداـ الكمبيوتر  ويحتاج الطالب في جامعة موناش

وخصوصية الحـر االفتراضي وذلؾ مف أجؿ أف يتعمـ كيفية اإلبحار أو البحث في األجيزة أو 
البرمجيات التي يستخدميا، مما أدي إلي إعداد دليؿ لمطمبة الجدد لمساعدتيـ بالتدريب عمي 

ت العالمية الويب؛ لذا تقدـ جامعة موناش األجيزة الحاسوبية وكيفية استخداـ شبكة االتصاال
 :(1)دعما لطالبيا متمثال في

الدروس الفورية: والتي تمكف الطالب مف الدخوؿ والخروج مف الدرس وقتما يشاء دوف  -1
 أي فقد لممعمومات.

المحادثات اإللكترونية: ويتـ مف خالليا تبادؿ اآلراء واألفكار بيف الطالب واألساتذة والتي  -2
 تكوف صوتية أو مرئية أو بطريقة الكتابة الفورية.يمكف أف 

البريد اإللكتروني: ويوفر خاصية االتصاؿ داخميًا بيف طالب الجامعة االفتراضية واإلدارة  -3
 واألساتذة والمعمميف.

األستاذ الفوري: وىو عبارة عف عضو ىيئة التدريس يقوـ بتحديد موعد لإلشراؼ يجرى  -4
ليـ النصائح واإلرشاد بشكؿ فوري واإلجابة عف  فيو الحوارات مع الطالب ويوجو

 تساؤالتيـ.
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االمتحاف والدرجات: وىو عبارة عف اختبار ذاتي يختبر بو الطالب نفسو عند االنتياء  -5
مف كؿ مقرر مف مقررات الفصؿ الدراسي الممتحؽ بو، وتجرى ىذه االمتحانات باستخداـ 

 يمة في الجامعة االفتراضية.الشبكة ضمف مواقع معتمدة ومرخصة لمقياـ بيذه الم
وبذلؾ يتمكف الطالب مف متابعة الدراسة في الجامعة االفتراضية، واالجتماع مع طالب 
آخريف في جامعات أخرى وىو في منزلو وكذلؾ متابعة األساتذة في المحاضرات والحصوؿ 

 عمى المحاضرات في أي وقت وفي أي مكاف.
أىمية قصوى، فيي مركز المعرفة العامة عبر  وتحتؿ المكتبة االفتراضية بجامعة موناش

شبكة اإلنترنت والثقافة المتنوعة، حيث تحتوى عمى كتب ومصادر لممعمومات اإللكترونية 
، وقواعد معمومات أقراص الميزر On-Lineوغير الورقية، ومصادر لممعمومات عمى الخط 

تتضمف قواعد معمومات النص التي تممؾ المكتبة استخداميا مف قبؿ المستفيديف منيا، والتي 
الكامؿ، والفيرس الموحد، وخدمات الكشؼ واالستخالص وأدوات الخدمة المرجعية األولي، 

، ويسيؿ معيا نقميا بسيولة إلى اآلخر عبر الشبكة أو عبر العصريوُتعد بحؽ وسيمة لمتعميـ 
 الخط بالشكؿ الذي يساعد في تحقيؽ التعميـ.

 الفتراضٌة فً اسكتلنداالجامعة الرابع:  القسم

تمثؿ الجامعة المفتوحة في اسكتمندا واحدة مف مؤسسات التعميـ العالي االفتراضي 
ما بعد المرحمة الثانوية والدراسات العميا ومختمؼ الفروع الدراسية  العاليالمختصة بالتعميـ 

 في عمـو الحقوؿ المعرفية العممية واألدبية النظرية والتطبيقية منيا.
امعة المفتوحة في اسكتمندا ىي مؤسسة عممية أكاديمية تنادى بأحقية العمـ لمجميع والج

بيف الطالب ىو الشرط  والعممي الحضاريبغض النظر عف أي اعتبار كاف، وأف التواصؿ 
األوؿ لتأسيس الفكر المستنير ولمقضاء عمى كؿ أسباب التفاوت بيف أفراد شعوب العالـ وذلؾ 

نجازه ألجؿ جعؿ  ال يتأتى إال عف طريؽ تقديـ أرقى المنجزات التكنولوجية التي تسخر العمـ وا 
عممية التعميـ أكثر متعة ويسر وأكثر كفاءة بحيث تتالءـ مع المستجدات الجديدة ومتطمبات 

 . (1)ـ مع احتياجات سوؽ العمؿءالتحديث وبما يتال
 النشأة والتطور: -أ 
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الجامعة المفتوحة في اسكتمندا ىي مؤسسة تعميمية خاصة تتبع قطاع التعميـ العالي 
دنبرة، وىى قائمة ومرخصة في المممكة أـ، ومقرىا في 1969االسكتمندي، وتـ تأسيسيا عاـ 

المتحدة لتقديـ كافة البرامج التعميمية بطريقة التعمـ عف بعد وىو أسموب تطبؽ في الجامعة 
إليو مكتشفات تكنولوجيا التعميـ والتعمـ مستفيديف مما أحدثو التقدـ اليائؿ أحدث ما توصمت 

في وسائؿ االتصاؿ والتواصؿ وخاصة فيما يتعمؽ بشبكة المعمومات الدولية التي فتحت أفاًقا 
جديدة مف فرص التعميـ لكؿ راغب فيو وقادر عميو، ويساىـ في الجامعة المفتوحة نخبة راقية 

 . (1)والتعمـ المستمر العاليفي حقوؿ التعميـ مف أعرؽ الخبراء 
والجامعة المفتوحة في اسكتمندا مسجمة في سجالت الحكومة البريطانية كمؤسسة تعميمية 
جامعية خاصة ومعتمدة منيا بشكؿ كامؿ لكافة النشاطات العممية والتعميمية التي تقدميا عمى 

، 655438وىى مسجمة برقـ  لعالمياالمستوى المحمى في المممكة المتحدة وعمى المستوى 
والجامعة المفتوحة في اسكتمندا ىي عضو كامؿ في اتحاد نخبة الجامعات االفتراضية في 

األمـ المتحدة ومنظمة  ىيئتيالمممكة المتحدة ولمعالـ المعتمد رسمًيا كييئة استشارية في 
قد حصمت مؤخًرا عمى اليونسكو ونظًرا لسمعتيا الدولية الرفيعة في مجاؿ التعمـ عف بعد ف

 .(2)مف الواليات المتحدة األمريكية مف الجمعية األمريكية لمتعمـ إضافياعتماد 
 األىداؼ: -ب 

تتمثؿ رسالة الجامعة المفتوحة في اسكتمندا في "التعمـ ألجؿ التنوير، والتنوير ألجؿ 
، وتسعى الجامعة لتكوف واحدة مف الجامعات االفتراضية الرائدة في العالـ (3)المجتمع والفرد"

لتدعيـ التعميـ مدى الحياة مف حيث التصميـ والمحتوى ونقؿ البرامج التعميمية وذلؾ مف خالؿ 
 ، والعالقات التعاونية. التربويوالتجديد  األكاديميالبحث 

 :(4)اآلتيوتتحدد أىداؼ الجامعة في 
تقديـ أرقى أشكاؿ المعرفة العممية باستخداـ أحدث وسائؿ تكنولوجيا االتصاالت في العالـ  -

 الحديث. 
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بيف الشعوب مف خالؿ السعي لتقديـ المعرفة العممية  الحضاريتعزيز اتجاه التواصؿ  -
مع تقديميا بمغتيا اإلنجميزية األصمية لبناء  بالتوازيبمغات أخرى غير المغة اإلنجميزية 

بيف شعوب العالـ والذى يعد خطوة ضرورية إللغاء  العمميأولى لجسر التفاوت  خطوة
 غير العادؿ في عالمنا المعاصر بيف الشعوب النامية والمتقدمة.  االقتصاديالتفاوت 

حالة مستمرة  العمميودعميا انطالًقا مف وجوب كوف البحث  العمميتأصيؿ حالة البحث  -
دائًما ضرورة تمبية احتياجات المجتمع واإلنساف في  في عالمنا الراىف تأخذ بالحسباف

الذى ال يمكف توظيفو لمصمحة اإلنساف  العمميالمقاـ األوؿ وتقصى حاالت الترؼ 
والمجتمع إلى مقاـ ليس مف اىتماماتيا ولذلؾ تركز الجامعة المفتوحة في اسكتمندا في كؿ 

قدمة أصيمة ومنطمقة مف مبدأ األبحاث العممية التي تشرؼ عمييا وجوب كوف األبحاث الم
تقدـ العمـ والمعرفة لترقية المجتمعات وخدمتيا وضماف حياة أفضؿ لجميع األفراد في 

 المجتمع. 
الحر والحرية العممية بشكؿ جديد ومتجدد دائًما مف  العمميإعادة تقديـ مفيوـ اإلبداع  -

عة المفتوحة في اسكتمندا لمقائميف عمى اإلدارة والتعميـ في الجام الجوىريخالؿ االنصيار 
وفروعيا المتعددة في بوتقة التواصؿ الحر والمبدع بيف جميع كوادر الجامعة وطالبيا 
بحيث يمغى كاًل مف المشرفيف والمديريف والموظفيف في عالقاتيـ المشتركة مع طالبيـ 

نساني عمميوفيما بينيـ الحواجز الواىية بيف اإلنساف وأخيو اإلنساف لصالح إبداع   وا 
لما فيو مف احتراـ  والعقالنيوالتنظيـ المنفتح  العمميرفيع يتجمى في أرقى أشكاؿ التعاوف 

 وتقدير وتعزيز كؿ القيـ اإلنسانية والعممية الرفيعة. 
ومف العرض السابؽ يمكف القوؿ بأف أىداؼ الجامعة المفتوحة في اسكتمندا مرتبطة 

والتعميـ لكؿ األفراد، وأف يصبح المجتمع مجتمع بأىداؼ الدولة ورغبتيا في نشر المعرفة 
تعمـ، ونظًرا لمتقدـ الذى تعيشو المممكة المتحدة، جاء التفكير في إنشاء الجامعة المفتوحة في 

في ظؿ  الحضارياسكتمندا لتتيح التعميـ مدى الحياة لمجميع، ولتستطيع تحقيؽ التقدـ 
 الظروؼ المتغيرة. 

 :الييكؿ التنظيمي -ج 
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معة المفتوحة في اسكتمندا بتوفير كادر إداري متميز مدعوًما بأعضاء ىيئة تقـو الجا
التدريس في التعمـ عف بعد والذيف يسارعوف بدورىـ في تقديـ أرقى أشكاؿ الدعـ والمتابعة 

 :(1)المستمرة لمطالب وتدار الجامعة بواسطة عدد مف المجالس وىى ما يمى
 

 مجمس إدارة الجامعة.  -1
 . العمميمجمس اإلدارة لشئوف البحث  -2
 مجمس اإلدارة لشئوف الجودة.  -3
    الييئة االستشارية.  -4
 لجنة المقيميف الخارجييف. -5

 :(2)وىناؾ عدد مف األقساـ المسئولة عف تيسير األمور في الجامعة وىذه األقساـ ىي
  .قسـ الترجمة والتعريب  
 .قسـ القبوؿ والتسجيؿ  
  المجانية.قسـ البرامج التدريبية 
 .قسـ المتابعة واإلشراؼ   
 .قسـ دراسات إدارة األعماؿ 
 .قسـ دراسات عمـ نفس الطفؿ   
 .قسـ البرامج التدريبية المجانية 
  .قسـ تطوير البرامج والمقررات 

ويعتمد تمويؿ الجامعة المفتوحة في اسكتمندا بشكؿ أساسي عمى رسوـ البرامج الدراسية 
نشطة الجامعة المختمفة، كما تقبؿ الجامعة التبرعات واليبات ورسـو التدريبات المينية وأ

المقدمة مف المنظمات والمؤسسات واألفراد، كما يأتي لمجامعة دخؿ مف حقوؽ الممكية الفكرية 
 . (3)الخاصة بيا
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وال يوجد رسـو تسجيؿ في الجامعة المفتوحة في اسكتمندا ويقوـ الطالب بدفع الرسـو 
يرغب في التسجيؿ بو، وىذه الرسـو تختمؼ مف برنامج آلخر في  المخصصة لمبرنامج الذى

 .(1)الجامعة
وتقـو الجامعة باستثمار فائض أرباحيا في تغطية نفقات التشغيؿ وعوائد فريؽ عمؿ 
الجامعة، ويتـ تكريس جزء مف ىذا الفائض لمساعدة الطالب المتقدميف غير القادريف عمى 

فائض أرباحيا في  باقيما تقـو الجامعة باستثمار سداد رسـو التسجيؿ أو االنتساب، ك
خاص  ماديمشاريع تنموية لمجامعة أو عمؿ برامج جديدة في الجامعة، وكما يتوفر تمويؿ 

بالدراسات العميا في الجامعة عمى مستوى الماجستير ولبعض دورات الدكتوراه وىذا التمويؿ 
 .(2)يأتي عادة مف مجالس البحوث

 سياسة القبوؿ: -د 
 القبوؿ في برنامج إعداد الخبراء: شروط 

تشترط الجامعة في القبوؿ في برنامج إعداد الخبراء الحصوؿ عمى الشيادة الثانوية كحد 
 .(3)أدنى صادرة مف ىيئة معترؼ بيا في البمد القائمة فيو

 :شروط القبوؿ في برنامج ماجستير إدارة األعماؿ 
 :(4)اآلتيتشترط الجامعة لمقبوؿ في برنامج ماجستير إدارة األعماؿ حصوؿ الطالب عمى 

شيادة البكالوريوس في أي اختصاص أو ما يعادليا مف الشيادات العممية مثؿ  -
( الصادرة عف جية تعميمية معترؼ بيا مف داخؿ المممكة العالي)الميسانس أو الدبموـ 
 المتحدة أو خارجيا. 

( في أي الثانوي)سنتاف ما بعد  الثانويالمتوسط بعد  الجامعيأو شيادة الدبمـو  -
لمدة ال تقؿ عف ثالث سنوات مؤقتة أو  إدارياختصاص مع شيادة خبرة في حقؿ 

معتمدة مف الجية الرسمية المنظمة لعمؿ الجية المانحة لشيادة الخبرة مثؿ )الغرفة 
 ية العمؿ المانحة ليذه الخبرة(. التجارية أو الصناعية التي تتبع ليا ج
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 :شروط القبوؿ في برنامج دكتوراه إدارة األعماؿ 
تشترط الجامعة المفتوحة في اسكتمندا لمقبوؿ في برنامج دكتوراه إدارة األعماؿ حصوؿ 

 :(1)اآلتيالطالب عمى 
شيادة الماجستير في أي اختصاص أو ما يعادليا مف الشيادات العممية الصادرة عف  -

 ممية معترؼ بيا مف داخؿ المممكة المتحدة أو خارجيا. جية ع
لمدة ثالث سنوات  تخصصي إداريوفيما يخص إثبات الخبرة العممية في ميداف عمؿ  -

مطموبة فقط مف المتقدميف الحاصميف عمى شيادة الماجستير في تخصص غير  فيي
في المممكة  إدارة األعماؿ وذلؾ حسب شروط قانوف تحويؿ ومراكمة الساعات المعتمدة

 المتحدة.
 (2)فئات الطالب المستيدفة : 
 العاليالمرحمة الثانوية فيما يتعمؽ بالدراسة الجامعية وسنوات التعميـ  والطالب خريج -

 باختصاصات محددة. 
جميع الحاصميف عمى شيادة المعيد المتوسط والعامميف في الحقؿ الذى يرغبوف الدراسة  -

 فيو لمدة ثالث سنوات عمى األقؿ مع تقديـ ما يثبت ذلؾ رسميا. 
الجامعات في الحقؿ الذى  خريجيجميع طالب الجامعات في السنة الثالثة وما يمييا أو  -

 يودوا الدراسة فيو. 
أو الدبموـ المقدـ مف ىيئات التعميـ  العالي الدوليدة الدبمـو جميع الحاصميف عمى شيا -

 المرخصة في المممكة المتحدة.  العالي
  :التسجيؿ 

الطالب الذى يرغب في التسجيؿ في برامج الجامعة يمكنو تحميؿ استمارة القبوؿ عمى 
رفاؽ Wordشكؿ ممؼ ) شروط ( مف عمى موقع الجامعة وتعبئتيا بالمعمومات المطموبة وا 

 :(3)التسجيؿ معيا وىى
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صور مف الصفحات األساسية مف جواز السفر الصالح أو اليوية الوطنية في حاؿ عدـ  -
 وجود جواز سفر.

 صورة شخصية حديثة. -
 .األصميصورة عف اإلقامة الشرعية في حاؿ كوف المتقدـ مقيما خارج بمده  -
دارة قسـ القبوؿ صورة طبؽ األصؿ مف المؤىالت األكاديمية لمطالب، وقد تطمب إ -

والتسجيؿ في الجامعة مف بعض المتقدميف إرساؿ كافة الوثائؽ المشار إلييا أعاله 
العالمية، ويقـو  D. H. Lبنسخيا األصمية إلى إدارة قسـ القبوؿ والتسجيؿ عبر شركة 

لتقـو الييئة  admission@abahe.co.ou اإللكترونيالطالب بإرساليـ إلى العنواف 
 لجامعة بدراسة الطمب المقدـ. اإلدارية في ا

وعندما يكوف المتقدـ مستوفي لكامؿ الشروط المطموبة مف قبؿ إدارة قسـ القبوؿ 
 الضروري المبدئيوالتسجيؿ بعد دراستيا لموثائؽ المرسمة مف قبؿ المتقدـ يتـ منحو القبوؿ 

 لالنتقاؿ إلى مرحمة إتماـ إجراءات التسجيؿ وتسديد رسوـ الدراسة. 
بعد إتمامو لكامؿ المتطمبات والخطوات يتـ  المبدئيوعند حصوؿ المتقدـ عمى القبوؿ 

حصولو عمى تحويؿ لسداد القسط األوؿ مف رسوـ التسجيؿ في البرنامج الذى يرغب التسجيؿ 
يـو مف تاريخ منحو التحويؿ المطموب لسداد رسـو التسجيؿ ويتـ 14فيو خالؿ مدة أقصاىا 

الخاص بو في منظومة الممفات اإللكترونية الخاصة بالطالب  لكترونياإل توثيقيا في الممؼ 
 .(1)في البرنامج الذى تـ تسجيمو فيو

 الدرجات العممية: -ه 
الماجستير  ودرجتيتمنح الجامعة المفتوحة في اسكتمندا الدرجة الجامعية األولى 

 والدكتوراه في مجاالت عديدة، ويمكف توضيح ذلؾ فيما يمى:
الخبراء لحممة الشيادة الثانوية": يقـو نظاـ الدراسة في برنامج  برنامج "إعداد -1

عمى منيجية التعميـ المفتوح دوف الحاجة لمسفر  Specialistsالخبراء المعتمديف  إعداد
داخؿ حدود المممكة المتحدة، أو بطريقة التعميـ المفتوح  المقيميفإلى المممكة المتحدة لغير 

داخؿ حدود  لممقيميفمف خالؿ الكميات والمعاىد الوطنية في عموـ أرجاء المممكة المتحدة 
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المممكة المتحدة ويعمؿ برنامج إعداد الخبراء المعتمديف مف البورد البريطاني لممحترفيف وفؽ 
في المممكة المتحدة التي تصنؼ  االحترافينامج التأىيؿ توجييات الحكومة البريطانية حوؿ بر 

برامج إعداد الخبراء المعتمديف مف البورد البريطاني لممحترفيف في المستوى األوؿ مف نظاـ 
 .(1)في المممكة المتحدة الوطني المينيالتأىيؿ 

 
 
 
 شيادة التأىيؿ العامة لغير الحاصميف عمى شيادة الثانوية: -2

في مستوى الشيادة الثانوية  العمميىذا البرنامج مصمـ لمطالب الراغبيف بالتحصيؿ 
( مف المممكة المتحدة GCSEالعامة في بريطانيا ولـ يحصموا سابًقا عمى الشيادة الثانوية )

 .(2)أو مف البمد التي يقيموف فييا
ة الطالب مف منزلو أو وىذا البرنامج معد لمدراسة باالنتساب والتعمـ عف بعد مف مكاف إقام

أو  الممكيعممو ويتـ إرساؿ حزمة المقررات الدراسية األساسية لو عف طريؽ البريد الجوى 
( أو بصورة إلكترونية DHLأو  FedExالمضموف ) الدوليالبريد  يعف طريؽ إحدى شركت

تقنية " في بريطانيا في حاؿ توافر اإلمكانية الGoogleلشركة " اإللكترونيعف طريؽ الخادـ 
لذلؾ لدى الطالب ويشمؿ ىذا البرنامج البرامج الفرعية التالية:ػ برنامج العمـو اإلدارية، 

 .(3)وبرنامج عمـ نفس الطفؿ
 برامج الدراسات العميا: -3

 :MBAبرنامج ماجستير إدارة األعماؿ  -أ 
مف  ( مف الجامعة المفتوحة في اسكتمندا بأىMBAتعد شيادة ماجستير إدارة األعماؿ )

المرموؽ في بريطانيا وجميع دوؿ  العمميتخصصاتيا الفرعية إحدى أرفع أشكاؿ التأىيؿ 
العالـ وييدؼ ىذا البرنامج إلى تمكيف الطالب المتخرج مف كافة المعمومات والخبرات العممية 
والعممية والمعاصرة في ميداف إدارة األعماؿ، باإلضافة إلى تمكنو مف تقنيات وأساليب البحث 
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الذى يرغب بو حسب أرقى المعايير األكاديمية في  الفرعيواإلبداع في التخصص  عمميال
 .(1)المممكة المتحدة

في برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ ضمف  الدراسيويستطيع الطالب تنظيـ جدولو 
" شير كحد 12الخطة الزمنية التي تناسبو مع اإلشارة إلى أنو يوجد لدى الطالب مدة قدرىا "
 البحثي الدراسيأقصى بما يعادؿ ثالثة فصوؿ دراسية كاممة دوف انقطاع إلنياء كؿ برنامجو 

في المممكة المتحدة  العاليسات التعميـ مف تاريخ التسجيؿ وىو النظاـ المتبع لدى جميع مؤس
 دوف استثناء.

عداد بحثو  في حاؿ اختياره الحصوؿ  التخصصيويمكف لمطالب الحصوؿ عمى مقرراتو وا 
( سواء بالمغة العربية أو MBAعمى تخصص فرعى في شيادة ماجستير إدارة أعماؿ )

 .(2)اإلنجميزية حسب الرغبة الخاصة لدى الطالب
 (:BMAإدارة األعماؿ )برنامج دكتوراه  -ب 

وييدؼ ىذا البرنامج إلى تمكيف الطالب المتخرج مف كافة المعمومات والخبرات العممية 
والعممية المعاصرة في ميداف إدارة األعماؿ باإلضافة إلى تمكنو مف تقنيات وأساليب البحث 

ية في الذى يرغب بو حسب أرقى المعايير األكاديم الفرعيواإلبداع في التخصص  العممي
 .(3)المممكة المتحدة

مف قسـ التعمـ عف بعد في الجامعة  دراسيويتـ منح الطالب إمكانية التواصؿ مع ناصح 
المفتوحة في اسكتمندا عبر الياتؼ وذلؾ بالمغة اإلنجميزية أو بالمغة العربية حسب رغبتو أو 

مف الدرجة األولى الذى  أو عف طريؽ البريد الجوى العادي اإللكترونيعف طريؽ البريد 
 .(4)البريطاني الوطنيتقدمو وكالة البريد 

في برنامج الدكتوراه في إدارة األعماؿ ضمف  الدراسيويستطيع الطالب تنظيـ جدولو 
شيًرا كحد  18الخطة الزمنية التي تناسبو مع اإلشارة إلى أنو يوجد لدى الطالب مدة قدرىا 

 الدراسيكاممة دوف انقطاع إلنياء كامؿ برنامجو أقصى بما يعادؿ أربعة فصوؿ دراسية 
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في المممكة  العاليمف تاريخ التسجيؿ وىو النظاـ المتبع لدى مؤسسات التعميـ  البحثي
المتحدة دوف استثناء. ويمكف إعداد األطروحة العممية المحكمة بالمغة العربية أو اإلنجميزية 

 .(1)أو اإلسبانية حسب الرغبة الخاصة لدى الطالب
 برنامج الدراسات العميا في العمـو الطبية في الجامعة المفتوحة في اسكتمندا: -ج 

ىناؾ مجموعة مف برامج الدراسات العميا في العموـ الطبية وذلؾ في عدد مف التخصصات 
ساعات 8ساعة تدريبية معتمدة وتمتد عمى ثالثة أشير مكثفة وبمعدؿ 61الطبية تغطى 

وتؤىؿ ىذه البرامج الطبيب  2111اء مف شير يناير مف العاـ دراسية فعمية يومًيا وذلؾ ابتد
المتخرج لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات العميا في العمـو الطبية باعتماد كامؿ مف إحدى 

 الدراسيالجامعات التقميدية البريطانية الشريكة لمجامعة المفتوحة في اسكتمندا حسب البرنامج 
شيادة الدراسات العميا في العموـ الطبية باعتماد  بما يتضمف حصولو الطبيب المتخرج عمى

في وزارة الخارجية البريطانية ومف قسـ االعتماد القانوني في  الدوليكامؿ مف قسـ االعتماد 
 .(2)حكومة المممكة المتحدة

 دعـ الطالب: -د 
تقدـ الجامعة المفتوحة في اسكتمندا عدد مف المواد الدراسية المساعدة لجميع الطالب 

 :(3)ف ما يمىوتتضم
 برامج تقوية بالمغة اإلنجميزية )مقروءة ػ مسموعة ػ مرئية(. -
 (.إنجميزي عربيػ  عربيػ  إنجميزيقواميس مقروءة إلكترونية ) -
دليؿ الدراسة الذاتية والذى يوجو الطالب إلى أفضؿ السبؿ لإلفادة مف نظاـ التعميـ عف  -

 بعد. 
 المعاصرة في فرع دراسة الطالب.أبحاث ودراسات حديثة تغطى المستجدات  -

مف قبؿ المشرؼ المباشر عمى الطالب،  الدراسيكما تقدـ الجامعة الدعـ الفني واإلرشاد 
 :(4)كما تقدـ الجامعة المفتوحة في اسكتمندا مجموعة مف الميزات لطمبتيا ولعؿ مف أبرزىا
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عدًدا مف الساعات : االنتقاؿ إلى ىيئات جامعية أخرى: يستطيع الطالب الذى ينيى أوالً 
الدراسية في الجامعة المفتوحة في اسكتمندا االنتقاؿ إلى أي ىيئة عممية جامعية يستطيع 
الطالب  تمبية شروط القبوؿ الخاصة فييا وتأخذ بنظاـ تحويؿ ومراكمة الساعات  المعتمدة 

التي ويختمؼ عدد الساعات  األوربيالمعموؿ بو في المممكة المتحدة ومعظـ دوؿ االتحاد 
تقبؿ الييئات الجامعية نقميا إلييا مف ىيئة إلى أخرى. والحد األقصى المقبوؿ لنقؿ الساعات 

ساعة معتمدة مف 241المعتمدة في الييئات الجامعية المسجمة في المممكة المتحدة ىو 
ساعة معتمدة في مستوى الماجستير، ويطمب مف الطالب الراغب 61مستوى البكالوريوس، و

إتماـ الساعات المعتمدة اإلضافية المطموبة لمدرجة العممية التي يدرس ليا في باالنتقاؿ  
 .(1)الييئة الجامعية  التي يود االنتقاؿ  إلييا

لو في  مرجعيرسائؿ التوصية لمطالب المتخرجيف: يحصؿ الطالب المتخرج عمى رقـ  ثانًيا:
الجامعة المفتوحة في اسكتمندا يؤمف لو الحصوؿ عمى رسالة تزكية وتوصية 

Recommendation Letter (2)توجو إلى أي مؤسسة تطمب ذلؾ مباشرة مف الجامعة. 
 التعلٌم الجامعً الفتراضً فً جمهورٌة مصر العربٌةالقسم الخامس: 

اتخذت مصر خطوات جادة في مجاؿ التعميـ الجامعي االفتراضي، ومف أمثمة ذلؾ الدبموـ 
االفتراضي الذي تقدمو كمية التربية جامعة حمواف كأوؿ كمية تقدـ برنامج الدبموـ االفتراضي 
بمصر، كما تـ إنشاء شبكة الجامعات المصرية التي تربط أي مستخدـ مف أي جامعة في 

مات الدولية باإلضافة إلى خطوات العديد مف الكميات في تقديـ المقررات مصر بشبكة المعمو 
ـ صدر قرار رئيس الجميورية بإنشاء الجامعة المصرية لمتعمـ 2118االلكترونية، وفي عاـ 

( كأوؿ جامعة مصرية تقدـ EELU) Egyptian E-Learning Universityااللكتروني 
 ىينيا إبرامجيا عمى شبكة االنترنت، وسوؼ تركز الدراسة عمى ىذه الجامعة المصرية حيث 

 الجامعة الوحيدة التي تـ إنشائيا حتى اآلف.
( ىي جامعة خاصة غير ىادفة لمربح، ولغة EELUوالجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني )

، وىذا يؤىؿ الخريجيف الحصوؿ عمى فرص عمؿ في التدريس بيا ىي المغة اإلنجميزية
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الشركات المتعددة الجنسيات، وىى أوؿ جامعة مصرية تسمح لمطالب بالدراسة عف بعد 
باستخداـ أحدث أساليب وتكنولوجيات التعمـ اإللكتروني في أي وقت ومف أي مكاف مما يعطى 

قت، فيي تتبنى مبدأ التعمـ فرصة لمراغبيف في الدراسة دوف الحضور إلى الجامعة طواؿ الو 
اإللكتروني في تقديـ خدمات تعميمية عمى مستوى عاؿ مف الجودة وبأسعار مناسبة، كما 
تعمؿ عمى إمداد سوؽ العمؿ بعناصر ليا ميارات عالية وتتعامؿ مع التكنولوجيات العالية 

 .(1)وعمى دراية بأحدث ما وصؿ إليو العمـ في مجاالت التخصص
 النشأة والتطور: -أ 

، أعدت وزارة التعميـ العالي الدراسة األولية لمشروع جامعة التعميـ 2115في سبتمبر 
 إدارة(، وتـ وضع دراسة جدوى، وقدمت دراسات إلى مجمس EELUاإللكتروني في مصر )

صندوؽ تطوير التعميـ ومف ثـ إلى مجمس الوزراء، وأخيًرا أصدرت الحكومة المصرية موافقة 
 مبدئية لمبدء في تنفيذ مشروع الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني.

، تـ إعداد خطة عمؿ ألنشطة المشروع ومراحمو والمياـ المطموبة 2116وفى نوفمبر 
والموازنة التقديرية.  الزمنيروني بما في ذلؾ الجدوؿ إلنشاء الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكت

، أصدر مجمس الوزراء موافقة نيائية إلقامة الجامعة المصرية لمتعمـ 2117وفي حزيراف 
في  233اإللكتروني، وتـ إنشاء الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني بالقرار الجميوري رقـ 

التعميمية لمجامعة عمى القاىرة فقط،  ، وال يقتصر تقديـ الخدمات2118أغسطس سنة  16
بؿ أيًضا يمكف أف تمتد لتشمؿ جميع المحافظات في مصر وبعض الدوؿ العربية، وكبداية 

 .(2)ىناؾ ثالثة مراكز دراسية موجودة في القاىرة وطنطا وأسيوط
 األىداؼ:  -ب 

دمات تتحدد رسالة الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني في أنيا جامعة تقدـ كافة الخ
التعميمية بنظاـ التعميـ اإللكتروني عمى أعمى مستوى مف الجودة في مصر والشرؽ األوسط 
وأفريقيا، وتساىـ بشكؿ ممموس في تمبية الطمب المتزايد عمى التعميـ العالي، وتتحدد أىداؼ 

 :(3)الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني في اآلتي
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نشاء قاعدة واسعة  - تحسيف نوعية التعميـ العالي باستخداـ التكنولوجيا الحديثة، وا 
 لتكنولوجيا المعمومات، واستخداـ األساليب الحديثة لمتعمـ اإللكتروني. 

المشاركة في تحسيف التعميـ العالي في مصر عف طريؽ زيادة نسبة االلتحاؽ اإلحصائي  -
 لمطالب. 

يارات التي تكفؿ ليـ الوظائؼ العالية، وتوفر الفرص لممينييف تقدـ لخريجييا المعرفة والم -
 لتحسيف حياتيـ الوظيفية. 

تقدـ التعميـ المتميز في المجاالت التعميمية والتربوية الحديثة لتمبية االحتياجات المستقبمية  -
 في مجاؿ الموارد البشرية عمى الصعيديف المحمي واإلقميمي. 

يستطيعوف االلتحاؽ  يـ الجامعي ألولئؾ الذيف التقديـ فرصة الحصوؿ عمى التعم -
 بالجامعات العادية التقميدية.

قامة عالقات مع مراكز البحوث  - االىتماـ بالبحوث في المجاالت ذات الصمة بالتكنولوجيا وا 
 المتخصصة في جميع أنحاء العالـ. 

جامعة لدى زيادة مشاركة مصر في التعميـ العالي مف خالؿ زيادة معدالت االلتحاؽ بال -
 الطالب. 

 :الييكؿ التنظيمي -ج 
 Egyptian E-Learning الجامعي اإلفتراضيـ ييرأس الجامعة المصرية لمتعم

University (EELU) :عدد مف المجالس وىي كالتالي 
 مجمس األمناء:  -أ 

يتشكؿ مجمس األمناء مف المؤسسة المصرية لتطوير التعميـ والخدمات المعرفية، 
، Education Development Fund (EDF)باالشتراؾ مع صندوؽ تطوير التعميـ 

عضًوا بما فييـ رئيس الجامعة، وقد يشمؿ بعض رجاؿ 11ويتكوف مجمس األمناء مف 
دارة لدييـ خبرة أكاديمية، ويتـ تعييف األعماؿ والشخصيات العامة، ومعظـ أعضاء مجمس اإل

أعضاء مجمس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد، ويرأس مجمس األمناء مف قبؿ أحد 
أعضائو عف طريؽ االنتخاب، كما البد أف يختار مجمس األمناء أحد أعضائو لمقياـ بواجبات 

ى األقؿ في السنة، وكمما الرئيس نيابة عنو حالة غيابو، وتعقد جمسات المجمس مرتيف عم
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كانت ىناؾ حاجة لعقده، ويجب أف تتـ الدعوة مف قبؿ الرئيس أو مف ينوب عنو، كما يقوـ 
 .(1)المجمس بعمؿ الالئحة الداخمية لتنظيـ أعماؿ المجمس

 مجمس الجامعة:  -ب 
ويتكوف مجمس الجامعة مف: رئيس الجامعة ػ نائب الرئيس لمشئوف األكاديمية ػ أميف عاـ 

معة ػ أحد مديري مراكز التعميـ الجامعي بالتناوب ػ ممثؿ لييئة التدريس مف كؿ كمية ػ الجا
ممثمو الموظفيف اإلدارييف، والطالب والخريجيف باإلضافة إلى أعضاء مف ذوى الخبرة مف 
خارج الجامعة، وىذه العضوية تخضع لترشيح مف مجمس الجامعة وموافقة مجمس األمناء 

ابمة لمتجديد، ويتعيف عمى مجمس الجامعة أف ينعقد بشكؿ دوري، كما وتستمر لمدة سنتيف ق
 .(2)يمكف أف ينعقد بشكؿ استثنائي كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ

 مجمس الموارد البشرية: -ج 
إف مجمس الجامعة ىو الذى يشكؿ مجمس الموارد البشرية، ويرأسو رئيس الجامعة ونائبيو 

، س قسـ الموارد البشرية وأحد مديري مراكز التعمـوعمداء الكميات وأميف عاـ الجامعة ورئي
يقـو مجمس الموارد البشرية بالمسئوليات والسمطات المحددة في الموائح الداخمية واألنظمة 
الصادرة بموجبو، كما يقوـ المجمس بتعييف أعضاء ىيئة التدريس وتحديد برامج تطوير 

 ، .ًقا لموائح والقوانيفأعضاء ىيئة التدريس وبرامج تطوير الموظفيف وذلؾ وف
 مجمس الشئوف األكاديمية واالعتماد: -د 

يتـ تشكيؿ مجمس الشئوف األكاديمية واالعتماد مف خالؿ مجمس الجامعة، ويرأس 
المجمس نائب رئيس الجامعة لمشئوف األكاديمية، ويتكوف أعضاؤه مف عمداء الكميات، ومدير 

يقـو المجمس بتنفيذ المسئوليات و  ،باإلنابةضماف الجودة واالعتماد، ومدراء مراكز التعمـ 
والسمطات المحددة في الموائح الداخمية واألنظمة الصادرة بموجبو فيقـو بالتصديؽ عمى 
المقررات الجامعية ومراجعتيا ووضع نظاـ االمتحانات وصياغة سياسات ضماف الجودة 

 .(3)واالعتماد
 مجمس شئوف التخطيط والبحث والتكنولوجيا: -ه 
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يؿ مجمس شئوف التخطيط والبحث والتكنولوجيا مف خالؿ مجمس الجامعة، ويقوـ يتـ تشك
برئاستو نائب رئيس الجامعة لمبحوث والتكنولوجيا والتنمية ويتكوف أعضاءه مف عمداء 

يقوـ المجمس ، و الكميات، ومدير مركز تكنولوجيا التعميـ، وأحد مديري مراكز التعميـ باإلنابة
مطات المحددة حسب الموائح الداخمية واألنظمة الصادرة بموجبو، بتنفيذ المسئوليات والس

 .(1)ويقـو المجمس بتنظيـ برامج التعميـ اإللكتروني وتكنولوجيا التعميـ
 مجمس الكمية: -و 

ويرأس مجمس الكمية عميد الكمية، ويتكوف أعضاء مجمس الكمية مف اثناف مف أعضاء 
س الجامعة بناء عمى ترشيح مف عميد الكمية، ىيئة التدريس الذيف تـ تعيينيـ بقرار مف رئي

وعضو ىيئة تدريس مف كؿ مركز تعميمي معيف بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى ترشيح 
مف مدير مركز التعميـ، وفترة عضويتيـ في مجمس الكمية ىي سنة واحدة، ولعميد الكمية 

كمية إذا دعت الحؽ في دعوة عدد مف الخبراء لتبادؿ آرائيـ في مناقشات مجمس ال
 .(2)الضرورة

 :(3)يتـ تمويؿ الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني مف خالؿ الموارد التاليةو 
التمويؿ األساسي مقدـ مف صندوؽ التعميـ والمؤسسة المصرية لتنمية التعمـ والخدمات  -

 المعرفة. 
 ميا الجامعة. رسـو التدريب والتعميـ والدخؿ مف الخدمات االستشارية والمجتمعية التي تقد -
 التبرعات واإليرادات واليبات المقدمة مف المنظمات والمؤسسات واألفراد.  -
 الدخؿ مف االستثمارات وأنشطة الجامعة المختمفة وحقوؽ الممكية والفكرية.  -

ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الجامعة، فالجامعة ليا الحؽ في ضماف مواردىا، وليا أيضا حؽ 
الممكية أو البيع أو اإليجار، والقرض واالستثمار وقبوؿ التبرعات وتجميع رسـو مف الطالب، 
ويقـو مجمس أمناء الجامعة بتعييف مدقؽ حسابات مف خارج الجامعة مف أجؿ مراقبة 

امعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني جامعة غير ربحية؛ لذا تقوـ الجامعة حسابات الجامعة، والج
مف ميزانيتيا لتطوير مستوى الجودة ألنشطتيا التعميمية والتدريبية  السنويبمباشرة الفائض 
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وتوسيع نطاؽ الخدمات المجتمعية ليا، وتقوـ بتخصيص مبمغ مف ىذا الفائض لتغطية أي 
 .(1)امعةمتطمبات أو احتياجات طارئة لمج

ويالحظ أف لمعامؿ السياسي وحماس الحكومة لمجامعة المصرية لمتعميـ اإللكتروني أثر في 
تمويميا، حيث جاء التمويؿ في الغالبية يعتمد عمى التمويؿ الحكومي متمثاًل في وزارة التعميـ 

 العالي وصندوؽ التعميـ والمؤسسة المصرية لتنمية التعمـ وخدمات المعرفة. 
 القبوؿ:سياسة  -د 

يمكف توضيح السياسة المتبعة في قبوؿ الطالب في الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني 
 :(2)فيما يمي

تقبؿ الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني الطالب المصرييف واألجانب الحاصميف عمى  -
شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا، وفًقا لما يحدده مجمس الجامعة، وطبًقا لموائح 

 وقوانيف المجمس األعمى لمجامعات الخاصة في ىذا الشأف. 
في برامج الدراسات العميا والتعميـ الجامعة المصرية واألجنبية  خريجيتقبؿ الجامعة  -

 المستمر وفًقا لما يحدده مجمس الجامعة. 
تقبؿ الجامعة الحاصميف عمى شيادة الثانوية العامة مف أعواـ سابقة، فال يشترط قبوؿ  -

 الطالب الحاصميف عمى شيادة الثانوية العامة في ىذا العاـ فقط. 
اجتياز بعض االختبارات وفًقا لشروط  المدارس الفنية، وذلؾ بعد يتقبؿ الجامعة خريج -

 مجمس الجامعة. 
يمكف لممتقدميف الجدد التسجيؿ في الفصؿ الدراسي األوؿ في سبتمبر أو الفصؿ الدراسي  -

 الثاني في يناير. 
 ينبغي عمى المتقدـ اجتياز امتحاف تحديد مستوى في المغة اإلنجميزية. -

يع الراغبيف في الحصوؿ عمى تعميـ ذو وتستيدؼ الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني جم
جودة عالية ومبنى عمى التكنولوجيا الحديثة، وتستيدؼ الجامعة بوجو خاص المجموعات 

 :(3)التالية
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 حاممي شيادة التعميـ الثانوي. -
 خريجي الجامعات الذيف يرغبوف في االلتحاؽ بالدراسات العميا. -
لتعميـ العالي ألسباب اجتماعية كبار السف والسيدات الذيف لـ يتمكنوا مف تمقى ا -

 واقتصادية.
 المينييف وأصحاب العمؿ، الذيف يرغبوف في مواصمة التعميـ الجامعي. -
الطالب المقيميف أو العامميف في المناطؽ النائية البعيدة عف التجمعات السكانية والمدف  -

 الكبرى، وعف الجامعات التقميدية.
ية كؿ فصؿ دراسي، وىو مسئوؿ عف تقديـ ويتـ تعييف مرشد أكاديمي لمطالب في بدا

اإلجابات عمى جميع االستفسارات حوؿ التسجيؿ، ويقوـ الطالب الراغب في االلتحاؽ بالجامعة 
المصرية لمتعمـ اإللكتروني مأل استمارة التسجيؿ الموجودة عمى موقع الجامعة اإللكتروني، ثـ 

البريد أو الفاكس أو باليد في مبنى يقـو بتقديـ االستمارة لمكتب التسجيؿ وذلؾ عف طريؽ 
الجامعة نفسو، حيث يتـ اإلعالف عف الدورات والبرامج المقدمة مف قبؿ الجامعة المصرية 
لمتعمـ اإللكتروني لكؿ فصؿ دراسي وعف مواعيد التسجيؿ بيا، ويقـو الطالب باختيار البرنامج 

يد الرسوـ المطموبة، وبعدىا الذى يريده وذلؾ بمساعدة المرشد األكاديمي، كما يقوـ بتسد
يحصؿ الطالب عمى كممة السر واسـ المستخدـ حتى يستطيع الدخوؿ لموقع الجامعة 

 .(1)اإللكتروني ومواصمة دراستو
 الدرجات العممية: -ه 

الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني ىي جامعة مانحة لمدرجات العممية وتقدـ برامج 
الخط، حيث تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في لمحصوؿ عمى درجات عممية متاحة عمى 

 إدارة األعماؿ وفى تكنولوجيا المعمومات كما تمنح درجة الماجستير في إدارة األعماؿ الدولية.
 ويمكف عرض برامج الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني في اآلتي:ػ

 :بكالوريوس إدارة األعماؿ 

                                      
  



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                   .........          دراسة مقارنة للجامعة االفتراضية

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 256 

- 

 

معتمدة، ويمكف لمطالب أف يتخصص في التسويؽ ساعة  144وىذا البرنامج يحتوي عمى 
أو اإلدارة، وىناؾ تخصصات تحت اإلنشاء وىذه التخصصات ىي )التجارة اإللكترونية ػ 

 .(1)التمويؿ واالستثمار ػ نظـ إدارة المعمومات ػ المحاسبة(
 :بكالوريوس الحاسبات وتكنولوجيا المعمومات 

نب الحوسبة وتقنيات الشبكات، ويحتوي ىذا يشمؿ برنامج تكنولوجيا المعمومات جميع جوا
ساعة معتمدة في تخصص تكنولوجيا المعمومات، ويركز ىذا البرنامج  147البرنامج عمى 

عمى مستخدمي الحاسب اآللي والشبكات في المنظمات والييئات وذلؾ في جميع النواحي 
دارةالتالية: االختيار، اإلبداع، التطبيؽ، الدمج  والشبكات، ويتيح ىذا  اآلليتقنيات الحاسب  وا 

البرنامج لمطالب الميارات والمعارؼ الالزمة لمساعدتيـ في الحصوؿ عمى فرص عمؿ مناسبة 
بعد التخرج في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات، كما يساعدىـ ىذا البرنامج في مواصمة دراساتيـ 

ـ التكنولوجي، واالستمرار العميا ومتابعة األبحاث في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات، ومتابعة التقد
 .(2)في مسيرة التعمـ مدى الحياة وذلؾ في غضوف فترة قصيرة بعد التخرج

 :برامج الدراسات العميا 
( درجة الدبمـو في التعمـ اإللكتروني EELUتمنح الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني )

 اآلتي:ػودرجة الماجستير في إدارة األعماؿ الدولية، ويمكف توضيح ذلؾ في 
 أوال: دبمـو الدراسات العميا التربوية في التعمـ اإللكتروني

                                      Graduate Diploma In E-Learning: 
وىو برنامج يمنح دبموـ الدراسات العميا في التعمـ اإللكتروني، وىو أوؿ دبموـ تربوي 

ويقبؿ خريجي الجامعات وما يعادليا مف جميع متخصص إلعداد أخصائي التعمـ اإللكتروني، 
ساعة معتمدة، وييدؼ البرنامج إلى توفير جيؿ  29التخصصات، ويحتوي ىذا البرنامج عمى 

جديد مف الكوادر البشرية القادرة عمى تطوير األنظمة التعميمية مف التعمـ التقميدي إلى التعمـ 
ب العممية التعميمية، و توفير جيؿ يجمع اإللكتروني ومالحقة تطوراتو وتطبيقيا بجميع جوان

بيف التأىيؿ التربوي والخبرة التطبيقية بمستحدثات البرامج والخدمات اإللكترونية واستخداميا 
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في األنشطة التعميمية التفاعمية واالنتقاؿ إلى التطبيؽ المحترؼ لمتعمـ اإللكتروني، ودراسة 
جيا التعمـ اإللكتروني بالمدارس والجامعات؛ وحؿ المشكالت التعميمية في مجاؿ توظيؼ تكنولو 

 .(1)بما يحقؽ جودة عمميتي التعميـ والتعمـ وجودة تطبيؽ التعمـ اإللكتروني
 ثانًيا: الماجستير في إدارة األعماؿ الدولية

       Master of International Business Administration (MIBA): 
اإللكتروني درجة الماجستير في إدارة األعماؿ الدولية، وذلؾ تنمح الجامعة المصرية لمتعمـ 

في ثالثة تخصصات وىي اإلدارة العالمية، والمالية العالمية، والتسويؽ العالمي، ويحتوى 
 .(2)ساعة معتمدة، وذلؾ في كؿ تخصص مف التخصصات السابقة 48البرنامج عمى 

كالت اإلدارية وصنع واتخاذ القرارات، وييدؼ البرنامج إلى تطوير قدرة الطالب لتحميؿ المش
كما يتيح لمطالب المضي قدًما في الميف اإلدارية الناجحة، وتييأ ليـ الفرص ليكونوا قادة في 
عالـ األعماؿ اإلدارية، كما يكتسب الطالب في البرنامج المعرفة الواسعة والميارات المناسبة 

واالقتصادية لقيادة األعماؿ، ىذا ويسير لإلدارة بشكؿ عاـ، وتحمؿ المسئوليات االجتماعية 
" الفرنسية، وىى ESLSCAالبرنامج وفًقا لمنظاـ التعميمي الفرنسي المتميز في جامعة "

 .(3)المدرسة العميا لمعموـ التجارية التطبيقية في فرنسا
 دعـ الطالب: -و 

 :(4)كاآلتيتقـو الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني بتوفير خدمات عديدة لمطالب، وىي 
 :خدمات مراكز التعمـ، وتشمؿ اآلتي 
جياز كمبيوتر، 25الكمبيوتر، فقد تـ تجييز كؿ مركز تعمـ بمعمؿ كمبيوتر، مكوف مف  -

 وذلؾ لتمكيف الطالب مف الوصوؿ إلى محتويات المقررات، وأية مواد تعميمية أخرى. 
ة التدريس والطالب، وحدة الفيديو كونفرس، وتعني االتصاالت المباشرة بيف أعضاء ىيئ  -

وذلؾ بالصوت أو بالفيديو، ويدعـ ىذا النوع مف الخدمات عقد االجتماعات مع مراكز 
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التعمـ، فقد تـ تجييز كؿ مركز تعمـ بوحدة فيديو كونفرس لكى تمكف الطالب مف متابعة 
 المحاضرة في الحـر الجامعي الرئيس.

االتصاؿ بشبكة اإلنترنت: حيث يتصؿ كؿ مركز تعمـ بشبكة اإلنترنت وبشبكة إنترنت  -
الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني، وذلؾ لتمكيف الطالب مف الوصوؿ إلى خدمات 

 اإلنترنت واالستفادة مف إنترنت الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني. 
 (نظاـ معمومات الطالبSIS  وىو نظاـ يحتوى عمى قاعدة بيانات الطالب، ويقوـ بتنفيذ :)

 العمميات التالية:ػ
 القبوؿ: )قبوؿ الطالب الجدد(. -
 التسجيؿ: تسجيؿ الطالب لمجموعة مف المقررات. -
 نظاـ الدرجات: )تقييـ أداء الطالب(. -
 نظاـ التقييـ. -
 الوضع المالي لمطالب. -
 الحضور. -
 تـ توزيعيا عمى الطالب(.  إدارة الحزمة )كتب، أقراص مدمجة -
 التخرج )بما في ذلؾ إصدار شيادة الميسانس(. -
لى الجامعة(، وكذلؾ داخؿ الجامعة نفسيا بيف البرامج المختمفة.  -  التحويالت )مف وا 
 إعداد التقارير. -
  المكتبة االفتراضية: وىى تمكف الطالب مف الوصوؿ إلى الكتب اإللكترونية الموجودة عمى

وقواعد البيانات الدولية، وكذلؾ االستعالـ عف المكتبات األخرى المحمية شبكة اإلنترنت 
والدولية، ويمكف الوصوؿ إلى العديد مف قواعد البيانات مف خالؿ موقع المكتبة عمى 

 شبكة اإلنترنت، وتقديـ النص الكامؿ لممراجع والمقاالت المختارة. 
 ولممراكز التعميمية،  لمطالبت مكتب مساعدة الطالب: ويعد ىذا المكتب مركز لالتصاال

ويمكف تحويؿ المكالمة إلى موظؼ متخصص لمرد عمى تساؤالت الطالب، ويمكف لمكتب 
 :(1)مساعدة الطالب الخدمات التالية
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يجيب عف استفسارات الطالب حوؿ الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني وبرامجيا  -
 المختمفة. 

 أو ألساتذة متخصصيف.  تحويؿ بعض المكالمات الياتفية لموجييف -
 يساعد الطالب في تقديـ المواعيد مع أعضاء ىيئة التدريس وتمبيتيا. -
 والقاعات التي ستعقد الجمسات التعميمية.  المبانييساعد الطالب عمى التعرؼ عمى  -
 متابعة متطمبات وشروط النقؿ إما بيف البرامج أو بيف األقساـ المختمفة. -
 لمطالب في أي قضايا متعمقة تكنولوجيا المعمومات.  التقنيتوفير الدعـ  -
  ،دليؿ الطالب: وىو كتيب يقـو بتعريؼ الطالب عمى الجامعة المصرية لمتعمـ اإللكتروني

ولوائحيا، والبرامج، والمرافؽ، والخدمات، ويعد ىذا الكتيب مرجًعا لمساعدة الطالب عمى 
ية، ويقدـ شرًحا مفصاًل عف كيفية إجراء فيـ القواعد واألنظمة التي تحكـ األنشطة الطالب

األنشطة الالصفية بشكؿ منيجي ومنظـ، فمف الميـ لمطالب أف يتعرفوا عمى جميع 
 السياسات والموائح المتعمقة بذلؾ، مف أجؿ القياـ بأنشطة فعالة. 

 ستراليا واسكتمندافي ادراسة مقارنة لمجامعة االفتراضية القسـ السادس: 
السابقة إطاًرا عاًما لمدراسة وتأصياًل نظرًيا لمالمح الجامعة االفتراضية في  األقساـتناولت 

 القسـاألدبيات التربوية المعاصرة وعرًضا لمجامعة االفتراضية أستراليا واسكتمندا، وفي ىذا 
تقدـ الدراسة تحمياًل مقارًنا لمجامعة االفتراضية في أستراليا واسكتمندا وذلؾ لإلفادة مف ىذه 

ارنة في تطوير التعميـ الجامعي االفتراضي في مصر بما يتماشى مع طبيعة وفمسفة المق
 المجتمع المصري، وتتضمف الدراسة المحاور التالية:

 النشأة والتطور: -أ 
المقارنة في معظـ مبررات إنشاء الجامعة االفتراضية مثؿ االستجابة لمضغوط  تاتتشابو دول

اإلقباؿ الطالبي عمى التعميـ الجامعي مف بعد، وانتشار السياسية واالجتماعية واالقتصادية، و 
 وسائط التعميـ اإللكترونية، والضغوط التي تواجو التعميـ العالي. 

ويرجع التشابو في نشأة الجامعات االفتراضية موضع المقارنة إلى طبيعة التكنولوجيا 
مفة، ولذلؾ تسعى االقتحامية، حيث تنتشر بشكؿ سريع وتفرض نفسيا عمى المجتمعات المخت

جميع دوؿ المقارنة إلى االستفادة منيا في تقديـ نظـ تعميمية متطورة، ويرجع أيًضا إلى 
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الرغبة في مسايرة لتطور الفكر التربوي وتطبيقو، والرغبة في تمبية احتياجات ومتطمبات سوؽ 
 العمؿ المتغيرة في ظؿ التقدـ العممي المتالحؽ. 

جامعات االفتراضية موضع المقارنة إلى العمؿ السياسي وما كما يرجع التشابو في نشأة ال
ارتبط بو مف توافر االىتماـ الحكومي في الدوؿ موضع المقارنة بتطوير النظـ التعميمية 
واستحداث نظـ تعميمية تعتمد عمى التعميـ عمى شبكة اإلنترنت، لما تقدمو تمؾ النظـ مف 

 مرونة في التعمـ. 
مف أكبر الجامعات األسترالية، فقد أسست الجامعة فى عاـ فيالحظ أف جامعة موناش 

، وقد تعيدت الجامعة العمميـ وليا شيرة عالمية وجودة عالية فى التعميـ والبحث 1961
فى متناوؿ الجميع ممف يكوف مؤىال لذلؾ، وكما يوجد فى أستراليا جامعات  عاليبتقديـ تعميـ 

أيضا تقدـ تعميما نظريا افتراضيا فريدا مف نوعو فى كؿ المقررات،  عالمية، فإف موناش
 ,Gippsland, Cloyton, Coulfield, Berwickأحـر جامعية فى  6ولمجامعة 

Parknille, Peninsulo  أقطار  4 يفحرما جامعيا موجودة  12وفيما وراء البحار يوجد
 فيالخارجية وىذه الكميات  بعض الكميات فيمختمفة، كما تقدـ جامعة موناش مقررات 

 ىونج كونج وسنغافورة(.، ماليزيا، )كواللمبور
أما في اسكتمندا فتسعى الجامعة المفتوحة لتقديـ كافة البرامج التعميمية بطريقة التعمـ عف 
بعد، وىي مؤسسة تعميمية خاصة تطبؽ أحدث ما توصمت إليو مكتشفات تكنولوجيا التعميـ 

دثو التقدـ اليائؿ في وسائؿ االتصاؿ والتواصؿ وخاصة فيما يتعمؽ والتعمـ مستفيديف مما أح
بشبكة المعمومات الدولية التي فتحت أفاًقا جديدة مف فرص التعميـ لكؿ راغب فيو وقادر 

والتعمـ  العاليعميو، ويساىـ في الجامعة المفتوحة نخبة مف الخبراء في حقوؿ التعميـ 
 ـ. 1969عاـ  إنشاؤىاالمستمر، وتـ 

ما بالنسبة ألوجو االختالؼ فتختمؼ الجامعات االفتراضية موضع المقارنة مف حيث البعد أ
في أستراليا، والجامعة  1961إلنشاء ىذه الجامعات فقد تـ إنشاء جامعة موناش عاـ  الزمني

، وىذا أمر طبيعي تفرضو توجيات كؿ دولة أنشأت بيا 1969عاـ  اسكتمنداالمفتوحة في 
 ية، ومدى تقبؿ المجتمع ليذا النوع مف التعميـ الجامعي. الجامعة االفتراض
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كما تتشابو الجامعات االفتراضية موضع المقارنة في توسيع مراكز فروعيا فنجد أف 
 ليا فروع في كؿ دولة.  واسكتمنداالجامعات االفتراضية في كؿ مف أستراليا 

 :األىداؼ -ب 
تمبية الطمب االجتماعي المتزايد تتشابو أىداؼ جميع جامعات دوؿ المقارنة في سعييا ل

عمى التعميـ العالي وتمبية احتياجات سوؽ العمؿ، فنجد في موناش أىـ أىداؼ الجامعة 
جيد،  تعميميتوفير التعميـ لسد احتياجات المتأخريف عمميًا وذلؾ بتوفير نظاـ  ىياالفتراضية 

ة لمنساء والمعاقيف وذوى لمسكاف األصمييف بالنسب العاليتعوؽ التعميـ  التيوكسر العقبات 
مناطؽ نائية  لمريفييف الذيف يعيشوف فى العاليصعوبات التعمـ، وضماف مدخؿ لمتعميـ 

عادة  والعاجزيف اقتصاديًا واجتماعيا، ىذا باإلضافة إلى التطوير ورفع الكفاية المينية، وا 
التدريب وتغيير الوظيفة أو العمؿ بيا، وفرصة ثانية لمطالب الناضجيف والحصوؿ عمى 

 مؤىالت، ودراسة أعمى لمكبار و المتعمميف مدى الحياة )التعميـ المستمر(.
تتمثؿ رسالة الجامعة المفتوحة في اسكتمندا في "التعمـ ألجؿ التنوير،  ندااسكتمأما في 

والتنوير ألجؿ المجتمع والفرد، فتسعى الجامعة لتكوف واحدة مف الجامعات االفتراضية الرائدة 
في العالـ لتدعيـ التعميـ مدى الحياة مف حيث التصميـ والمحتوى ونقؿ البرامج التعميمية وذلؾ 

 ، والعالقات التعاونية. التربويوالتجديد  األكاديميحث مف خالؿ الب
وتتحدد أىداؼ الجامعة المفتوحة في اسكتمندا في تقديـ أرقى أشكاؿ المعرفة العممية 
باستخداـ أحدث وسائؿ تكنولوجيا االتصاالت في العالـ الحديث، وتعزيز اتجاه التواصؿ 

ة العممية بمغات أخرى غير المغة بيف الشعوب مف خالؿ السعي لتقديـ المعرف الحضاري
مع تقديميا بمغتيا اإلنجميزية األصمية لبناء خطوة أولى لجسر التفاوت  بالتوازياإلنجميزية 

 بيف شعوب العالـ.  العممي
المقارنة إلى اقتناع دوؿ المقارنة بأىمية تطوير  دولتيويرجع التشابو في األىداؼ بيف 

 فراد، ولذلؾ فقد تشابيت أىداؼ الجامعات االفتراضية بيا.التعميـ العالي وبأىمية تيسيره لأل
أما بالنسبة ألوجو االختالؼ في أىداؼ الجامعات االفتراضية موضع المقارنة فتتمثؿ في 

تتوجو إلى الطالب باختالؼ األعراؽ والمغات واالنتماءات  باسكتمنداأف الجامعة المفتوحة 
وجياتيا، ولذلؾ فيتـ الدراسة فييا بالعديد مف بمعنى وجود الصبغة الدولية في أىدافيا وت
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المغات وذلؾ في بعض البرامج الدراسية، وبالنسبة لجامعة موناش فيي تستخدـ المغة 
 اإلنجميزية فقط في جميع منح الدرجات العممية.

والنظرة التحميمية لألىداؼ تبيف أنيا ذات ارتباط وثيؽ بأىداؼ المجتمع في دوؿ المقارنة 
تنمية الشاممة وذلؾ بتحقيؽ التنمية المستمرة لمفرد أواًل مف خالؿ التعميـ بالجامعة لتحقيؽ ال
 االفتراضية.

 :الييكؿ التنظيمي -ج 
تتشابو الجامعات االفتراضية موضع المقارنة في أف لكؿ منيا ىيكاًل تنظيمًيا تتوزع فيو 

مف ثالث وظائؼ السمطات والمسئوليات،  فنجد في جامعة موناش أف إدارة الجامعة تتكوف 
، إضافة إلى وكيؿ الحالي: رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة والمسئوؿ ىيتشريفية 

، ويساعده أربعة نواب كؿ فى مجاؿ معيف، والسكرتير التنفيذيالجامعة الذى يعد المسئوؿ 
يشرؼ عمى العمميات اإلدارية، ولكؿ كمية مف الكميات التابعة لمجامعة عميد، كما يوجد مدير 

 لمعيد تكنولوجيا التربية وآخروف لمراكز الخدمات التعميمية اإلقميمية 
وتتشكؿ مراكز الخدمات التعميمية اإلقميمية مف أربعة أقساـ وظيفية ىى مكتب المدير، 

دارة الطالب والخدمات، وخدمات الطباعة والتحرير والنشر وخدمات الدعـ   . التكنولوجيوا 
يقدـ أرقى أشكاؿ الدعـ  إداريالمفتوحة بتوفير كادر تقـو الجامعة  اسكتمنداأما في 

والمتابعة المستمرة لمطالب، وتدار الجامعة بواسطة عدد مف المجالس وىى )مجمس إدارة 
، ومجمس اإلدارة لشئوف الجودة، والييئة العمميالجامعة، ومجمس اإلدارة لشئوف البحث 

 االستشارية(.
ش االفتراضية تتبع إدارًيا جامعة موناش أما أوجو االختالؼ فنجد أف جامعة مونا

 فيي تدار بييكؿ تنظيمي خاص بيا.  اسكتمنداالجامعة المفتوحة في  أماالتقميدية، 
أما بالنسبة لتمويؿ الجامعات االفتراضية موضع المقارنة فنالحظ أنيا تتشابو في تعدد 

دوؿ المقارنة في  مصادر التمويؿ، كما أنيا تسعى إلى زيادة ىذه المصادر، كما تتشابو
اعتمادىا عمى مصروفات الطالب كمصدر مف مصادر التمويؿ ليا باإلضافة إلى رسـو البرامج 
الدراسية ورسـو التسجيؿ وبيع مصادر التعمـ كأحد بنود الدخؿ ليا. ويرجع ذلؾ التشابو بيف 

، فالجامعات دوؿ المقارنة إلى تأثير طبيعة الجامعات موضع المقارنة عمى طبيعة التمويؿ فييا



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                   .........          دراسة مقارنة للجامعة االفتراضية

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 263 

- 

 

االفتراضية في الدوؿ موضع المقارنة ىي جامعات تقدـ برامج دراسية، لذلؾ فيي تحصؿ عمى 
مصروفات مف الطالب، ويمثؿ ذلؾ مصدًرا مف مصادر التمويؿ فييا، فنجد في جامعة موناش 

االفتراضي لبعض  العالياالفتراضية أف الحكومة األسترالية تتحمؿ المساىمة فى التعميـ 
دوالر لكؿ مقرر، كما يشمؿ المبمغ برامج  251قررات، كما يتحمؿ الطالب دفع مبمغ الم

توفر الكتب وتوفر البرامج  التيلموناش االفتراضية  الجامعيالكمبيوتر ومكتبة الحـر 
تشرح الموضوعات المقدمة كما يشمؿ المبمغ  التيالمطموبة، كما تنسخ وتطبع الكتب والبرامج 

 عمى مصاريؼ التميفزيوف والبريد واألدوات الكتابية والسفر
عمى رسـو البرامج  أساسييعتمد تمويؿ الجامعة بشكؿ  باسكتمنداوالجامعة المفتوحة 

الدراسية ورسـو التسجيؿ ورسـو التدريبات المينية وأنشطة الجامعة المختمفة، كما تقبؿ 
معة التبرعات واليبات المقدمة مف المنظمات والمؤسسات واألفراد، كما يأتي لمجامعة دخؿ الجا

 مف حقوؽ الممكية الفكرية الخاصة بيا. 
وتختمؼ الجامعات االفتراضية موضع المقارنة في اختالؽ حجـ التمويؿ، فنجد أف 
قباؿ عمى برامجيا ولكؿ برنامج ودرجة  الجامعات موضع المقارنة قد اكتسبوا ثقة مف الطالب وا 

 عممية مصروفات خاصة تختمؼ عف غيرىا. 
 
 
 

 سياسة القبوؿ: -د 
ؽ بيا، والتي ال تقؿ عف إتماـ تتشابو جامعات دوؿ المقارنة مف حيث شروط االلتحا

الطالب لمتعميـ اإللزامي، كما تتشابو في التوجو نحو فئات الطالب ذاتيـ مع االختالؼ الواقع 
 في نوعية الشيادات والبرامج الدراسية.

وتتشابو جامعات دوؿ المقارنة في إمكانية إتماـ إجراءات القبوؿ عمى الخط بشكؿ كامؿ 
البرنامج، وتتشابو جامعات دوؿ المقارنة في توافر قدر كبير  وتختمؼ طبًقا لمتخصص ونوع

مف المرونة في شروط القبوؿ، وتنوع مساراتو، ويرجع ىذا التشابو لتبنى دوؿ المقارنة مف 
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حيث أنيا تعتمد بشكؿ أساسي في تمويميا عمى مصروفات الطالب، ولذلؾ تسعى كال منيا 
 لتوسيع وفتح باب القبوؿ بيا. 

امعات االفتراضية موضع المقارنة في أنيا ىي التي تحدد شروط قبوؿ الطالب وتتشابو الج
بيا وذلؾ في إطار الشروط العامة لاللتحاؽ بالتعميـ الجامعي في الدوؿ المقارنة، كما تتشابو 
في أنو يمكف لمطالب التحويؿ مف برنامج إلى برنامج آخر في نفس الجامعة، والتحويؿ مف 

 ى الجامعة االفتراضية بنفس التخصص.الجامعة التقميدية إل
وتتشابو أيًضا الجامعات االفتراضية موضع المقارنة في وجود رسوـ لمتسجيؿ في الجامعة، 
ورسـو قبوؿ، ورسـو لمصادر التعمـ، وتختمؼ في حجـ الرسـو وذلؾ طبًقا لموضع االقتصادي 

 في كؿ دولة مف دوؿ المقارنة. 
عض المتطمبات لاللتحاؽ فنجد أف جامعة موناش وتختمؼ جامعات دوؿ المقارنة في ب

في التعميـ شاممة ثالث وحدات أو أربع  افيكتوريتشترط في الطالب المتقدميف أف يتموا شيادة 
في المغة اإلنجميزية أو شيادة معادلة عمى سبيؿ المثاؿ شيادة مدرسية عميا وأف يحتاج إلى 

صصة لتحميؿ القدرة الشاممة والتعبير العاـ اجتياز اختبار خاص لمقبوؿ، وىذه االختبارات مخ
 الذي يعتبر ميـ جًدا لمنجاح والقبوؿ في ىذه الدراسات.

 المبدئيفي أنيا عند حصوؿ المتقدـ عمى القبوؿ  اسكتمنداوتختمؼ الجامعة المفتوحة في 
بعد إتمامو لكامؿ المتطمبات والخطوات يتـ حصولو عمى تحويؿ لسداد القسط األوؿ مف رسوـ 

يـو مف تاريخ منحو 14التسجيؿ في البرنامج الذى يرغب التسجيؿ فيو خالؿ مدة أقصاىا 
الخاص بو في  اإللكترونيالتحويؿ المطموب لسداد رسـو التسجيؿ، ويتـ توثيقيا في الممؼ 

اإللكترونية الخاصة بالطالب في البرنامج الذى تـ تسجيمو فيو، وفى حالة  منظومة الممفات
رساؿ صورة عف بياف سداد رسوـ التسجيؿ إلى  عدـ تمكف المتقدـ مف سداد رسـو التسجيؿ وا 

في الجامعة خالؿ مدة التحويؿ الممنوحة والمحددة  الماليإدارة قسـ المحاسبة والتدقيؽ 
القبوؿ والتسجيؿ إلى إغالؽ ممؼ المتقدـ بسبب عدـ الجدية  يوـ سوؼ تضطر إدارة قسـ14بػ

 في إتماـ إجراءات التسجيؿ وىدر وقت إدارة قسـ القبوؿ والتسجيؿ في الجامعة. 
 الدرجات العممية: -ه 
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مف خالؿ االطالع عمى البرامج والمقررات الدراسية المقدمة مف الجامعات االفتراضية 
 تشابو واالختالؼ عمى النحو التالي:موضع المقارنة، يمكف تحديد أوجو ال

تتشابو الجامعات االفتراضية موضع المقارنة في تنوع المجاالت والبرامج والتخصصات 
التي تقدميا، فقد اىتمت جميع الجامعات موضع المقارنة بتقديـ برامج في تخصص تكنولوجيا 

دارة األعماؿ، كما تتشابو الجامعات موضع المقارنة في  الدرجات العممية المعمومات وا 
 المتنوعة التي تمنحيا، وذلؾ بدًء مف الدرجة الجامعية األولى وحتى درجة الدكتوراه. 

وتتشابو الجامعات االفتراضية موضع المقارنة في أنيا تعتمد عمى نظاـ الساعات 
المعتمدة، فمكؿ برنامج دراسي لو عدد ساعات معيف عمى الطالب اجتيازىـ، وأف الجامعة 

التي تحدد المجاالت والتخصصات التي تقدميا، والدرجات العممية التي تمنحيا،  نفسيا ىي
تاحتيا عمى  كما تقـو بإعداد المقررات والبرامج وتصميميا وتحويميا إلى شكميا اإللكتروني وا 

 الخط، وتحدد طرؽ التعميـ والوسائط التكنولوجية. 
تقديـ البرامج التي يمتحؽ بيا كما تتشابو الجامعات االفتراضية في دوؿ المقارنة في 

الدارسيف في أي وقت دوف النظر إلى أية اعتبارات كقيود الزماف والمكاف، فميـ الحؽ في 
 تحديد أوقات البدء واالنتياء. 

وتتشابو الجامعات االفتراضية موضع المقارنة في استخداـ الوسائط التكنولوجية الحديثة 
مية التي تتـ مف بعد وىذه الوسائط مثؿ البريد والوسائط المتعددة في العممية التعمي

اإللكتروني، المكتبة االفتراضية، الفصؿ االفتراضي، األقراص المدمجة، المؤتمرات السمعية 
والفيديوفونية، التطبيقات المشتركة، الموح األبيض، الويب، والوسائط المستخدمة في الواقع 

وسائط في درجة ومستوى استخداميا مف قبؿ االفتراضي ثالثي األبعاد، بينما تختمؼ ىذه ال
 التيجامعات دوؿ المقارنة، حيث نجد أف الجامعات موضع المقارنة مف الدوؿ المتقدمة 

استخدمت الوسائط التكنولوجية االستخداـ األمثؿ ليا، فقدمت تمؾ الجامعات مف خالؿ برامجيا 
 تعميًما متميزًا.

المقارنة في نوعية وعدد البرامج الدراسية  وتتمثؿ أوجو االختالؼ بيف الجامعات موضع
 ىيالمقدمة فنالحظ أف جامعة موناش االفتراضية تتيح عددًا مف البرامج والدرجات العممية 

)دبمومات، ودرجة البكالوريوس، ودرجة الشرؼ، ودراسات عميا ودبمومات الدراسات العميا، 
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ـ مائة 2117امعة موناش فى عاـ تنتجيا ج التيدرجة الماجستير(، وقد بمغ عدد المقررات 
 ا.وخمسة وثمانيف مقررً 

وتتنوع ىذه المقررات المتوفرة فى الجامعة ما بيف إدارة األعماؿ، والكمبيوتر، واليندسة، 
والعمـو الصحية، والمغات، والعموـ الرياضية، وبحوث العمميات واإلحصاء، والطب، والعموـ 

 ة واالجتماعية، والفنوف البصرية.الطبيعية والبيولوجية، والعموـ اإلنساني
أما في الجامعة المفتوحة في اسكتمندا تمنح الجامعة الدرجة الجامعية األولى ودرجتى 
الماجستير والدكتوراه في مجاالت عديدة منيا برنامج إعداد الخبراء لحممة الشيادة الثانوية 

لحاجة لمسفر إلى اسكتمندا الذي يقوـ نظاـ الدراسة فيو عمى منيجية التعميـ المفتوح دوف ا
 لغير المقيمييف داخؿ حدود المممكة المتحدة، ويندرج تحت ىذا البرنامج ستة برامج وىى:

 برنامج إعداد خبير معتمد في اإلدارة. -
 برنامج إعداد خبير معتمد في التسويؽ والمبيعات. -
 برنامج إعداد خبير معتمد في إدارة الموارد البشرية. -
 معتمد في السالمة والصحة المينية.برنامج إعداد خبير  -
دارة النزاعات. -  برنامج إعداد معتمد في التفاوض وا 
 برنامج خبير معتمد في رعاية العمالء. -

 دعـ الطالب: -و 
تتشابو الجامعات االفتراضية موضع المقارنة في تقديـ خدمات متعددة لمطالب، فتتشابو 

كيز عمى التوجيو الميني والتحضير ىذه الجامعات في تقديـ خدمات النصح واإلرشاد، والتر 
لسوؽ العمؿ، كما تتشابو غالبية الجامعات االفتراضية موضع المقارنة في تقديـ خدمات 

ساعة طواؿ أياـ 24الدعـ الفني في أي وقت، وتوفير مراكز اتصاؿ وخطوط تميفونية لمدة 
 األسبوع لتقديـ المساعدة لمطالب في أي وقت. 

معات االفتراضية موضع المقارنة في وجود منتديات وتجمعات وتتشابو أيًضا جميع الجا
افتراضية ليا، وذلؾ ألف ليا دور كبير في صقؿ الخبرات والميارات المعرفية والتطبيقية، كما 
تتشابو جميع الجامعات االفتراضية موضع المقارنة في تقديـ منح أو ىبات لمطالب المتميزيف 

 . الماديقادريف عمى الدفع  والمتفوقيف عممًيا، ولمطالب الغير
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فتدعـ جامعة موناش الطالب بصفة مستمرة وىى دائما ما ترسؿ بالبريد لمطمبة، ودائمًا ما 
يتـ تصميـ مقررات الدراسة باستقاللية فى صورة مجموعات مطبوعة ومسموعة )الفيديو 

وىذه الطريقة أصبحت  تجريبي( أو نظاـ CD Romواألشرطة والراديو وديسكات الكمبيوتر و
 تقدمية وأكثر أىمية. 

ولقد اىتمت جامعة موناش االفتراضية بالتفاعؿ بيف المتعمـ والمواد الدراسية فى كؿ 
عنصر مف عناصر المواد التعميمية، وترشد القائميف عمى التصميـ كيؼ يتـ ىنا التفاعؿ بما 

 :ييميتناسب مع طبيعة كؿ مادة تعميمية فى أدلة إرشادية كما 
والتمرينات  الذاتيفى المواد المطبوعة: يكوف التفاعؿ عف طريؽ أسئمة التقدير  -

 والتدريبات. 
 . الذاتيفى برامج الكمبيوتر: يكوف التفاعؿ عف طريؽ أنشطة التدريبات، وأسئمة التقدير  -
 فى المؤتمرات التميفزيونية: يكوف التفاعؿ عف طريؽ المناقشات والتوجييات.  -
 الجماعيف طريؽ الكمبيوتر: يكوف التفاعؿ عف طريؽ العمؿ فى المؤتمرات ع -

 والتوجييات. 
 يكوف التفاعؿ عف طريؽ البرمجة غير الخطية.  (CD)األقراص المكتوبة متعددة الوسائؿ  -

وتقدـ مكتبة جامعة موناش االفتراضية مف خالؿ وحدات مكتبية مرنة أوسع مدى مف 
د ىيئة تساعد الطالب لمحصوؿ عمى المعمومات الخدمات لطالب التعميـ االفتراضي مع وجو 

 CD. Romواإلجابة عمى جميع االستفسارات، ويستخدـ الطالب كتالوجات خاصة بالكمبيوتر 
 ،إلكتروني مكتبيوقاعدة البيانات والمصادر اإللكترونية مف خالؿ نظاـ 

ة لجميع فتقدـ عدد مف المواد الدراسية المساعد  اسكتمنداأما الجامعة المفتوحة في 
 الطالب وتتضمف ما يمى:

 برامج تقوية بالمغة اإلنجميزية )مقروءة ػ مسموعة ػ مرئية(. -
 (.إنجميزي عربيػ  عربيػ  إنجميزيقواميس مقروءة إلكترونية ) -
دليؿ الدراسة الذاتية والذى يوجو الطالب إلى أفضؿ السبؿ لإلفادة مف نظاـ التعميـ عف  -

 بعد. 
 المستجدات المعاصرة في فرع دراسة الطالب.أبحاث ودراسات حديثة تغطى  -
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مف قبؿ المشرؼ المباشر عمى الطالب،  الدراسيكما تقدـ الجامعة الدعـ الفني واإلرشاد 
كما تقدـ الجامعة المفتوحة في اسكتمندا مجموعة مف الميزات لطمبتيا ولعؿ مف أبرزىا رسائؿ 

لو في الجامعة  مرجعيالتوصية لمطالب المتخرجيف ويحصؿ الطالب المتخرج عمى رقـ 
 Recommendationالمفتوحة في اسكتمندا يؤمف لو الحصوؿ عمى رسالة تزكية وتوصية 

Letter .توجو إلى أي مؤسسة تطمب ذلؾ مباشرة مف الجامعة 
ومما سبؽ تبيف أف ىناؾ أوجو تشابو متعددة بيف الخدمات التي تقدميا الجامعات 
االفتراضية في الدوؿ المقارنة ويرجع ىذا التشابو إلى تأثر الجامعات بالعامؿ االقتصادي وما 

األفراد، وارتفاع المستوى المعيشي، مما كاف لو دور لو مف انعكاسات عمى مستوى معيشة 
 في مدى ونوعية خدمات دعـ الدارسيف والتسييالت المقدمة ليـ. 

 مالئمةويرى الباحث أف نظاـ تقييـ الطالب في الجامعة المفتوحة باسكتمندا يعد أكثر 
النظرية، فالتركيز لمفيـو التعميـ عف بعد فيو أقرب إلى الناحية التطبيقية منيا إلى الدراسة 

عمى الميمات الدراسية تزيد مف فرصة اكتساب الميارات الوظيفية لمطالب، وىذا يتناسب مع 
 مفيـو التعميـ المستمر الذى تقدمو الجامعات االفتراضية فيو يشكؿ جزًء مف فمسفتيا. 

 تصور مقترح لتطوٌر التعلٌم الجامعً الفتراضً بمصرالقسم السابع: 

 التصور وفًقا لمخطوات التالية:يمكف عرض ىذا 
 أولا: فلسفة التصور المقترح:

إف فمسفة التصور المقترح تنطمؽ مف الواقع الحالي لمتعميـ الجامعي العالي الذى تقدمو 
الجامعات ومدى قدرتيا عمى إعداد الكفاءات العممية والمينية بما يواكب المتغيرات العالمية 

والميارات عالية المستوى، وتشتؽ مالمح فمسفة التصور المقترح مع تزويدىـ بالمعمومات 
 مف النقاط التالية:

إف واقع التعميـ الحالي في ضوء المتغيرات العصرية ىي المدخؿ إلى تحقيؽ نظاـ تعميمي  -1
حديث يعتمد عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة والمتمثمة في الكمبيوتر والشبكات ويكوف 

ا ضد الغزو الثقافي وما يترتب عميو مف تبعية لمغرب ويساعد عمى بمثابة درًعا واقيً 
االستقاللية يكسب القدرة عمى التفاعؿ والمشاركة والحوار، ويقدـ نوًعا مف التعميـ يواجو 
بو الكثير مف العوائؽ التي قد تواجو النظاـ الحالي سواء أكانت اقتصادية، سياسية، 

 حدود والحواجز.ثقافية، جغرافية تنطمؽ بو لتتعدى ال
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إف التعميـ في ىذا العصر يتطمب تعميًما يؤدى إلى تميز األفراد وينتقؿ بيـ مف التعميـ  -2
التقميدي إلى تعميـ قائـ عمى التكنولوجيا الحديثة يساعد األفراد في الحصوؿ عمى 
المعمومات وحسف استخداميا حيث يتميز بالمرونة والفاعمية واالختيار بيف المتعدد، 

ينتقؿ بيـ مف الجمود إلى المرونة ومف االعتماد عمى اآلخريف إلى االعتماد عمى تعميـ 
الذات ومف التخطيط الجزئي إلى التخطيط الكمي، تعميًما يكسب أفراده القدرة عمى 
إشكاليات التناقضات بيف ما ىو مادي وما ىو روحي، وبيف التدفؽ المعرفي المتزايد 

 نتفاء والتطبيؽ.وقدرة اإلنساف عمى االختيار واال 
إف التأثيرات التربوية والتعميمية المترتبة عمى المتغيرات العصرية في شتى مجاالت  -3

الحياة بصفة عامة وعمى التعميـ بصفة خاصة أدى إلى ضرورة األخذ بنظـ حديثة 
 ومتطورة في التعميـ باعتبار ذلؾ ضرورة مف ضرورات ىذا العصر.

أفراد المجتمع في أي سف وفي أي وقت وتحت أي إتاحة فرصة التعميـ الجامعي لجميع  -4
ظروؼ، مع توافر قدر كبير مف الحرية لمدارس إلنياء برنامجو الدراسي في الوقت الذي 
يحدده، ىذا إلى جانب المرونة في تقديـ البرامج الدراسية لمدارسيف الذيف قد تواجييـ 

 .ظروؼ جغرافية أو اقتصادية تحوؿ بينيـ وبيف التعميـ الجامعي
 ربط التعميـ الجامعي بالبيئة المحمية ومتطمباتيا التنموية في شتى مناحي الحياة. -5

ا: أهداف التصور المقترح: ٌا  ثان

 أف يحقؽ التصور ترجمة حقيقية لألفكار النظرية لمممارسات التعميمية في مجاؿ التعميـ -1
اإلفتراضية اإلفتراضي، وبخاصة الجامعة اإلفتراضية، ويستفيد مف خبرات جامعة موناش 

 والجامعة اإلفتراضية الكندية والجامعة اإلفتراضية بإسكتمندا.
أف يساعد التصور المسئوليف عف التعميـ العالي وصناع القرار في معرفة مكونات  -2

وعناصر وبعض آليات تطوير التعميـ الجامعي اإلفتراضي، وذلؾ مف خالؿ طرح صورة 
كنولوجية الالزمة ليا والفئات المستيدفة، ألىدافيا وبرامجيا ومقرراتيا، والبنية الت

 وأعضاء ىيئة التدريس، وجيازىا اإلدارية ومصادر تمويميا وتقويـ الطالب بيا.
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أف ينطمؽ التصور في تطوير التعميـ الجامعي اإلفتراضي مف الحقائؽ التجريبية  -3
ات واإلجرائية السابقة في مجاؿ التعميـ عف ُبعد لزيادة الفعالية وتوجيو النشاط

 والممارسات التعميمية بصورة إيجابية تحقؽ االستفادة مف الخبرات السابقة.
تحقيؽ االستفادة القصوى مف الجامعات اإلفتراضية المنتشرة في جميع أنحاء العالـ،  -4

ومحاولة التعاوف معيا لنقؿ الخبرات الفنية وتبادؿ المعمومات وتدريب أعضاء ىيئة 
يفاد الخبراء، وتقدي ـ الخبرات في مجاؿ التقويـ، وكذلؾ االستفادة منيا في التدريس، وا 
 الحصوؿ عمى االعتماد الدولي.

ا: أسس ومرتكزات التصور المقترح:  ثالثا

 يعتمد التصور المقترح عمى مجموعة مف األسس والمرتكزات:
محاولة لتطوير التعميـ الجامعي التقميدي بما يتناسب مع عصر التكنولوجيا باإلضافة إلى  -1

 جامعة إفتراضية. إنشاء
إف استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة في مجاؿ التعميـ يؤدى إلى تطوير  -2

 العممية التعميمية وخفض كمفتيا وكذلؾ تكمفة الطالب التعميمية.
إف الجامعة االفتراضية تعد مف أىـ التجديدات التربوية والتي تحقؽ التميز وديمقراطية  -3

 تجعمو ممكًنا لكافة الطبقات والمستويات.التعميـ الجامعي و 
إف مشروع تطوير الجامعة االفتراضية يعد قيمة مضافة تسيـ في تحقيؽ أىداؼ  -4

 وسياسات التعميـ العالي والجامعي في مصر بأعمى كفاءة ممكنة.
إف نظاـ الدراسة بالجامعة االفتراضية تختمؼ عف الجامعة النظامية فجميع متطمبات  -5

 مية تتـ مف خالؿ الواقع االفتراضي.العممية التعمي
إف التحديات العصرية تفرض عمى المجتمعات البشرية عامة والمجتمعات النامية بصفة  -6

خاصة ضرورة تعميـ جميع األفراد دوف التقيد بالزماف أو المكاف أو السف مما يستمـز 
ح ليـ فرص إيجاد صيغ جديدة تستوعب الفئات المختمفة مف أفراد المجتمع والذيف لـ تت

 التعميـ الجامعي بالجامعات التقميدية.
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إف تغير الوظائؼ وتغير المعارؼ وتضاعفيا وما يقابمو المجتمع مف تقدـ عممي  -7
وتكنولوجي يستوجب نوًعا مف ىذا التعميـ الذي يستوعب ىذا التغيير ومف ثـ البد مف 

 االىتماـ بو بصورة أفضؿ مف الوضع الراىف.
ضرورة االستفادة مف التجارب العالمية في مجاؿ الجامعات اإلفتراضية وذلؾ مع مراعاة  -8

 ظروؼ الواقع المصري.
بناء المجتمع واالقتصاد المبنى عمى المعرفة بإتاحة الفرص التعميمية لفئات مختمفة مف  -9

 المجتمع وفؽ مفيوـ التعميـ مدى الحياة.
درة عمى استيعاب األعداد المتزايدة مف الطالب تكويف نظاـ تعميـ مرف ومتكافئ يتسـ بالق -11

 واالستجابة لمطمب االجتماعي المتزايد عمى ىذا النوع مف التعميـ.
ا: محاور التصور المقترح:   رابعا

في ضوء اإلطار النظري لمدراسة، وكذلؾ في ضوء دراسة الخبرة الكندية في إنشاء 
ح لتطوير التعميـ الجامعي اإلفتراضي الجامعات اإلفتراضية يمكف الخروج بالتصور المقتر 

بمصر، وتأسيًسا عمى المنطمقات السابؽ ذكرىا يمكف عرض ىذا التصور المقترح وفًقا 
، الييكؿ اإلفتراضية، وأىداؼ الجامعة اإلفتراضيةلممحاور التالية: رؤية ورسالة الجامعة 

 التنظيمي والتمويؿ، وسياسة القبوؿ، وأساليب التقويـ.
 :اإلفتراضية الجامعة ورسالة رؤية -1

تسعى إلى توفير فرص التعميـ العالي وفًقا لممعايير العالمية في  رؤية الجامعة اإلفتراضية
جميع التخصصات لمطالب المصرييف والعرب واألجانب في جميع أنحاء العالـ مف مكاف 
إقامتيـ ضمف بيئة متكاممة تستند عمى أحدث التطورات العممية والتكنولوجية، وكذلؾ 

 يمية عمى المستوييف المحمي والعالمي.الحصوؿ عمى االعتراؼ الرسمي لبرامجيا األكاد
أما عف رسالة الجامعة اإلفتراضية فيي ىيئة جامعية مصرية تختص بكافة برامج التعميـ 
الجامعي التي تقدـ بطريقة التعميـ عف بعد مف خالؿ اإلنترنت، حيث توفر فرص التعميـ 

ف لموفاء بمتطمبات والتدريب لجميع أفراد وفئات المجتمع في أي سف وأي وقت وفى أي مكا
 التحديث والتطوير المستمر لممجتمع المصري.

 :يمى ما يجب الرسالة ىذه تحقيؽ االفتراضية الجامعة تستطيع وحتى
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 عف مسئولة الجامعة وتكوف واألجنبية العربية بالمغتيف محمية وشيادات برامج تقدـ أف 
دارتيا إعدادىا  .وا 

 العالمية االفتراضية الجامعات مف شراكة عمؿ خالؿ مف عالمية وبرامج شيادات تقدـ أف 
 .البرامج ىذه توفير عمى والقادرة وعالمًيا رسمًيا بيا والمعترؼ المعتمدة

 المصرية العالي التعميـ وزارة قبؿ مف كامؿ بشكؿ معتمدة الجامعة ىذه تكوف أف. 
 أىداؼ الجامعة اإلفتراضية: -2

مف خالؿ توضيح الفمسفة التي تقـو عمييا، وفى ضوء  تتحدد أىداؼ الجامعة اإلفتراضية
 الرؤية الخاصة بو، باإلضافة إلى رسالتيا التي تسعى لتحقيقيا.

 وعميو تتضح أىداؼ الجامعة اإلفتراضية في المجتمع المصري فيما يمي:
  استيعاب أعداد كبيرة مف الطالب وخاصة الذيف تحوؿ ظروفيـ دوف مواصمة التعميـ

 تقميدية، كظروؼ العمؿ والبعد الجغرافي وقمة اإلمكانيات االقتصادية.بالجامعات ال
  لى كؿ مف يطمح تقديـ فرص التعمـ أماـ مف فاتيـ فرص االلتحاؽ بالتعميـ الجامعي وا 

ويرغب في مواصمة تعميمو المستمر في التخصص الذى تقدمو الجامعة بغض النظر عف 
 عمره أو مكاف إقامتو أو ظروفو الخاصة.

 ف بعض الطالب الذيف تحوؿ قواعد التنسيؽ دوف قبوليـ في الجامعات النظامية تمكي
بسبب ضعؼ مجموع درجاتيـ في الثانوية العامة مف أف يجدوا أماكف ليـ في الجامعات 
االفتراضية بداًل مف االلتحاؽ بالجامعات الخاصة بمصروفات كبيرة داخؿ مصر أو 

 خارجيا.
 ي الطمب االجتماعي عمى التعميـ الجامعي في مصر.المساىمة في استيعاب الزيادة ف 
 .تمبية لمراغبيف مف العرب واألفارقة في االلتحاؽ بالتعميـ الجامعي المصري 
  اإلسياـ في رفع المستوى العممي والثقافي والميني ألفراد المجتمع، وتقديـ تعميـ مستمر

 مدى الحياة لمكبار الراغبيف في مواصمة تعميميـ.
 وف مع بعض الجامعات االفتراضية العالمية لتبادؿ الخبرات المختمفة بينيـ، تحقيؽ التعا

 وذلؾ ضماًنا لالعتراؼ الرسمي واالعتماد.
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  مسايرة التطورات المعرفية والتكنولوجية المستمرة، وذلؾ لما يتميز بو العالـ اليـو مف
أنماط التعميـ تحدًيا تطور ىائؿ في الجوانب المعرفية والتكنولوجية بما يفرض عمى كافة 
 كبيًرا يتمثؿ بضرورة التكيؼ والمواءمة بيف المجتمع وىذه التطورات.

  توفير تخصصات جديدة وبرامج عالمية تواجو االحتياجات المتغيرة لعالـ التجارة وسوؽ
 العمؿ في المجاالت المينية واالجتماعية والثقافية والعممية.

 محمية مف التخصصات النادرة ورفيعة المستوى، المساىمة في تمبية متطمبات البيئة ال
 وفًقا لمتغيرات العصر ومستحدثاتو.

  إعداد أجياؿ جديدة مف الخريجيف قادريف عمى استيعاب التقنيات الحديثة وعمى العمؿ
 المتميز في ظؿ تطورات العولمة.

 عتبار التركيز عمى الميارات والقدرات والخبرات المطموبة لسوؽ العمؿ مع األخذ في اال
 النظرة المستقبمية لتطوير ىذه الميارات.

  ،تجسيد العالقة بيف الجامعة االفتراضية المقترحة وسوؽ العمؿ بقطاعيو العاـ والخاص
بما يضمف ربط الخدمات التعميمية المقدمة مف حيث نوعيتيا وكيفيتيا بمتطمبات سوؽ 

 عمؿ.العمؿ، لتسييؿ استثمار المنتج التعميمي في مختمؼ مياديف ال
  وضع تشريع قانوني لالعتراؼ بيا مف حيث الموائح ونظـ القبوؿ والدراسة والمناىج

 والتقويـ والشيادات والييكؿ اإلداري والتمويؿ والكادر الفني.
 الييكؿ التنظيمي: -3

وزارة التعميـ  اإلفتراضيةانطالًقا مف نظاـ التعميـ الجامعي المصري سوؼ تتبع الجامعة 
العالي، أما بالنسبة إلدارة الجامعة فمف المقترح أف يدير الجامعة مجمس إدارة الجامعة والذي 
يضع سياسات الجامعة واستراتيجياتيا، ويرأس الجامعة رئيس الجامعة والذي يختص بتنفيذ 

 سياسات واستراتيجيات وقرارات مجمس إدارة الجامعة ويتابعيا.
المقترحة مجمس الجامعة، ويرأسو رئيس  اإلفتراضيةظيمي لمجامعة ويضـ الييكؿ التن

الجامعة ويتبع رئيس الجامعة كؿ مف نائب رئيس الجامعة لمشئوف اإلدارية والمالية، ونائب 
رئيس الجامعة لمشئوف األكاديمية والذي يتبعو كميات الجامعة، أما نائب رئيس الجامعة 
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ت اإلدارية، وخدمات الطالب، وقسـ التخطيط والمتابعة لمشئوف اإلدارية تتبعو أقساـ الخدما
 وقسـ المطبوعات.

كما يضـ الييكؿ التنظيمي لمجامعة أيًضا نائب رئيس الجامعة لشئوف التكنولوجيا 
واالتصاالت والمعمومات وىو مسئوؿ عف تصميـ وتطوير المقررات اإللكترونية والبرامج، 

ابعة األجيزة وتصميـ برامج التدريب والتنمية وتطوير الشبكات واالتصاالت، وتشغيؿ ومت
 المينية. 

إف مجمس إدارة الجامعة االفتراضية يتشكؿ مف رئيس الجامعة االفتراضية رئيًسا، وعضوية 
كؿ مف نواب رئيس الجامعة االفتراضية، ورؤساء الجامعات التقميدية المشاركة في تأسيس 

 النحو التالي: ىذه الجامعة، وتكوف اختصاصات ىذا المجمس عمى
  رسـ السياسة العامة لمجامعة االفتراضية، ووضع الخطط لتوفير اإلمكانات الالزمة لتحضير

 أىدافيا، ووضع الخطط المستقبمية لمجامعة.
  التنسيؽ بيف الجامعات التي سوؼ تشارؾ في تأسيس الجامعة االفتراضية سواء

جاالت، وبصفة خاصة بيف بجميورية مصر العربية أو خارج الجميورية في كافة الم
 األقساـ المتمثمة بالكميات في إعداد وتصميـ المقررات اإللكترونية.

  وضع الخطط الكفيمة باستفادة الجامعة االفتراضية استفادة كاممة مف االتفاقات الخارجية
وبرامجيا التنفيذية والتنسيؽ فيما بينيا وتحديد مدى االستعانة بالخبرات العالمية في ىذا 

 جاؿ.الم
 .  توفير الدعـ المالي الالـز
 .دراسة المشكالت التي تواجو الجامعة االفتراضية 
 .تنظيـ القبوؿ بالجامعة االفتراضية 
 .إعداد السياسة العامة لمبرامج والمقررات الخاصة بالجامعة االفتراضية 
  توزيع تحديد مواعيد االمتحانات وكافة األمور التي تخص االمتحانات مف أماكنيا، وكيفية

 الدرجات.
 سياسة القبوؿ: -4
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إف سياسات القبوؿ في التعميـ الجامعي المصري تعتمد بشكؿ أساسي عمى مجموع الطالب 
 في الثانوية العامة بصرؼ النظر عف اإلمكانيات والميارات الالزمة لمدراسة.

 ويقترح أف يتـ القبوؿ في الجامعة اإلفتراضية بناًء عمى متطمبات أساسية لمدراسة بكؿ
مجموعة مف التخصصات، وذلؾ بعد حصوؿ الطالب عمى الثانوية العامة مع عدـ االعتماد 
عمى مجموع درجاتو بشكؿ أساسي، كما يشترط أف تتوافر قدرات وميارات استخداـ الحاسب 
اآللي واإلنترنت لدى الطالب الراغبيف في التعمـ، ويمكف لمجامعة أف تضع اختبارات لقياس 

ىذا الجانب ويكوف مف متطمبات التخصص، كما يمكف أف تقدـ دورات ميارات الطالب في 
تدريبية لصقؿ ميارات وقدرات الطالب في استخداـ أجيزة الكمبيوتر واإلنترنت، ويمكف 
لمجامعة أف تقدـ مسارات متنوعة لمقبوؿ مثؿ مسار القبوؿ لطالب المرحمة الجامعية األولى، 

مة لمجامعة، كما يمكف وضع مسار لقبوؿ بعض والذيف تتوافر فييـ شروط القبوؿ العا
المقررات أو مجموعة مف المقررات التي ال تؤدى إلى الحصوؿ عمى درجات جامعية مثؿ 

 البرامج التدريبية والتأىيمية.
 أما بالنسبة إلجراء القبوؿ وكيفية التسجيؿ بالجامعة كاآلتي:

مف أي مكاف في العالـ يتـ قبوؿ الطالب مف مختمؼ مناطؽ جميورية مصر العربية و  -
 دوف تمييز، عف طريؽ ما يسمى بمكتب القبوؿ والتسجيؿ االفتراضي.

 يقـو الطالب بالدخوؿ عمى موقع الجامعة ومؿء استمارة التسجيؿ بالبيانات المطموبة. -
 يقـو الطالب بإرساؿ استمارة التسجيؿ )بالضغط عمى مفتاح إرساؿ(. -
رساليا إلى بريد ( الخاص بالجامعة Serverيقـو الخادـ ) - باستقباؿ استمارة التسجيؿ وا 

 الجامعة تمقائًيا.
إذا تـ التأكد مف صحة البيانات واكتماليا يرسؿ لمطالب رسالة توضح استالـ مكتب  -

 القبوؿ لطمبو ويطمب منو إرساؿ بقية األوراؽ والشيادات المطموبة وىى:
 يا )عممي ػ أدبي( أو ما صورة مصدقة رسمًيا لمشيادة بغض النظر عف تاريخيا واختصاص

 يعادليا.
 .صورة مف البطاقة الشخصية 
 .)رفاؽ شيادات لمخبرة العممية )إف وجدت  السيرة الذاتية، وا 
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 .صورة شخصية حديثة لمطالب 
بعد استيفاء الطالب لجميع الشروط يظير اسمو ضمف المقبوليف نيائًيا في صفحة  -

 الكمية المعنية.
بالطالب ويكوف موجود بالخادـ الخاص بالجامعة، يتـ إنشاء بريد إلكتروني خاص  -

عطاء الطالب اسـ المستخدـ وكممة السر.  وا 
 تتحدد الفئات التي تستيدفيا الجامعة المقترحة وفًقا ليذا التصور بما يمى: -
   األفراد الحاصميف عمى الشيادة الثانوية العامة أو الفنية أو ما يعادليما، ويرغبوف في

 لجامعية األولى.الحصوؿ عمى الدرجة ا
 .األفراد الحاصميف عمى الدرجة العممية األولي، ويرغبوف في مواصمة دراساتيـ العميا 
  األفراد التي تمنعيا ظروفيا االقتصادية أو االجتماعية، أو الجغرافية، أو الصحية مف

االنتظاـ الكامؿ بالدراسة، أو الحصوؿ عمى الفرصة، ويرغبوف في الحصوؿ عمى الدرجة 
 معية األولى.الجا

  العامميف الراغبيف في تحسيف وتطوير أدائيـ الميني، أو تحويؿ مسارىـ الميني إلى مسار
 ميني آخر.

 .األفراد الراغبيف في رفع مستواىـ الثقافي والعممي الذاتي 
أما بالنسبة لمرسـو الدراسية يجب أف تكوف مدروسة ومنافسة محمًيا وعربًيا وأجنبًيا حتى 

داد كبيرة مف الطالب، وأف تراعى الظروؼ االقتصادية الخاصة بالمجتمع تستطيع جذب أع
المصري، كما ينبغي أف يعاد النظر في قيمة الرسـو الدراسية في كؿ عاـ دراسي، والعمؿ عمى 
تخفيضيا كمما ازداد عدد الطالب الممتحقيف بيا، حيث أف زيادة أعداد الطالب عف الحد الذي 

 ميو أي تكمفة مضافة.يغطى التكمفة ال يترتب ع
ا: متطلبات تنفٌذ التصور المقترح:  خامسا

يستمـز تنفيذ التصور المقترح لتطوير التعميـ الجامعي اإلفتراضي مجموعة مف المتطمبات 
 مف أىميا ما يمي: 

تكميؼ بعض المختصيف بعمؿ دراسة جدوى لتطوير التعميـ الجامعي االفتراضي في ضوء  -1
 التكمفة الفعمية. ىذا التصور لمعرفة وتحديد
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إصدار وزارة التعميـ العالي، والبحث العممي لمتشريعات والقوانيف الخاصة لتطوير التعميـ  -2
 الجامعي االفتراضي. 

االستخداـ األمثؿ لإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة داخؿ الجامعات مف أعضاء ىيئة  -3
دارييف ممف ليـ خبرة في مجاؿ التعميـ اإللكتروني  تدريس وتقنييف، وفنييف، وا 

 واالفتراضي.
تدريب المتعمميف في المراحؿ المختمفة لمتعميـ ما قبؿ الجامعي عمى التعمـ الذاتي، وما  -4

 يتطمبو ذلؾ مف تعديؿ وتحديث لممناىج الدراسية وطرؽ التدريس.
عقد دورات تدريبية لمطالب المتقدميف لاللتحاؽ بالجامعة لتدريبيـ عمى استخداـ  -5

وبرامجو وتطبيقاتو المختمفة بما في ذلؾ اإلنترنت والبريد اإللكتروني لتمكينيـ الكمبيوتر 
 مف الدراسة باستخداـ وسائط التعميـ بالجامعة.

ضرورة تحديد االحتياجات الفعمية مف التخصصات التي يحتاجيا المجتمع المصري  -6
وذلؾ قبؿ تحديد والعربي ومتطمبات سوؽ العمؿ وذلؾ بالدراسة المتأنية ليذه االحتياجات 

 البرامج وتنفيذىا ىذا باإلضافة إلى مراعاة االحتياجات االجتماعية المينية لمدارسيف.
القياـ بتكميؼ الجيات المختصة بإجراء دراسات مسحية لمتطمبات السوؽ العالمي حتى  -7

يمكف تحديد البرامج والمقررات التي ستقدميا الجامعة االفتراضية، بحيث تقابؿ ىذه 
 المتطمبات.

السعي في عقد اتفاقيات وبروتوكوالت عممية مع جامعات عالمية ذات تميز عممي  -8
 ضماًنا لالعتماد العالمي لمجامعة االفتراضية.

إنشاء وتصميـ موقع إلكتروني لمجامعة االفتراضية عمى الشبكة العالمية لممعمومات عف  -9
وقع الوصوؿ لمجامعات طريؽ خبراء في ىذا المجاؿ، بحيث يمكف مف خالؿ ىذا الم
 المشاركة مباشرة والتعرؼ عمى كؿ ما يقدمو مف مقررات وبرامج.

تنويع مصادر التمويؿ لمجامعة االفتراضية بحيث يشتمؿ عمى تمويؿ حكومي في بداية  -11
 اإلنشاء فقط ثـ يعتمد عمى الرسـو الدراسية والمنح واليبات.

ف الجامعة االفتراضية ليا متطمبات ضرورة الدعـ والتأييد السياسي عمى أعمى مستوى أل  -11
تختمؼ عف متطمبات الجامعات العادية مف حيث الخدمات التعميمية، والتمويؿ، فالدعـ 
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السياسي ليذه الجامعة يظؿ ضرورًيا ألف التعميـ االفتراضي في مجتمعنا غير مفيـو عند 
 الكثيريف.

الرئيسية ويمكف  ضرورة العمؿ عمى توفير مراكز النفاذ المعتمدة في بعض المدف -12
االستفادة مف إمكانات الجامعات اإلقميمية في ىذا اِلشأف مع تزويدىا بالوسائؿ 
التكنولوجية المتطورة وتزويدىا بالمرشديف األكاديمييف المعديف والمدربيف عمى تقنيات 

 التعميـ االفتراضي حتى يمكف تحقيؽ فمسفة ىذا التعميـ.
 المقترح، مف أىميا:وىناؾ متطمبات أخرى لتطبيؽ التصور 

 نشر ثقافة التعميـ الجامعي االفتراضي داخؿ المجتمع. -أ 
وتعد خطوة نشر الثقافة حوؿ التعميـ الجامعي االفتراضي مف الخطوات األولية لتييئة 
المجتمع بجميع فئاتو لتقبؿ وجود الجامعة االفتراضية في مصر. وتتـ ىذه الخطوة عف طريؽ 

الجامعي وصناع القرار بأىمية الجامعة االفتراضية ومميزاتيا تعريؼ المسئوليف عف التعميـ 
وأىدافيا والخدمات المختمفة التي تقدميا وجميع مكوناتيا وقدرتيا عمى التغمب عمى العديد 
مف المشكالت التي تواجو التعميـ الجامعة النظامي والتعميـ العالي مف بعد القائـ حالًيا في 

ت والمؤتمرات داخؿ وخارج الجامعات وعرض نماذج ناجحة مصر، وذلؾ مف خالؿ عقد الندوا
 لجامعات افتراضية أجنبية، وكذلؾ مف خالؿ القنوات الفضائية ووسائؿ اإلعالـ المختمفة.

 سف القوانيف والتشريعات. -ب 
الجانب القانوني يتضمف اإلطار الشرعي لمجامعة االفتراضية المصرية وما تتضمنو مف 

مية المستحدثة، خاصة وأف ىناؾ العديد مف المشاريع التربوية التي البرامج والسياسات التعمي
تمت الموافقة عمييا واصطدمت بعد ذلؾ بالعقبات القانونية والتشريعية، مما أدى إلى عرقمة 
مسيرتيا، لذا فالبد مف توافر اإلطار القانوني لمجامعة االفتراضية بجميع مكوناتيا وعناصرىا، 

ؿ القوانيف والمواد المنظمة لمعمؿ داخؿ ىذه الجامعة بما في ذلؾ ويتـ وضع الئحة تتضمف ك
منح الشيادات وقانوف الممكية الفكرية، كما يتـ تحديد اإلطار القانوني لمبروتوكوالت الدولية 
التي تعقدىا الجامعة مع المؤسسات والجامعات الدولية سعًيا لالعتراؼ الدولي واالعتماد 

 مشتركة بينيا وبيف المؤسسات في االتفاقيات الدولية. والحصوؿ عمى شيادات جامعية
 توفير البنية التحتية التكنولوجية: -ج 
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وتعد ىذه الخطوة مف أىـ خطوات ىذا التصور حيث أنيا تمثؿ الخطوة األولى في مرحمة 
التنفيذ، كما تعد مف أىـ متطمبات الجامعة االفتراضية بما تشممو مف أجيزة كمبيوتر 

نشاء موقع إلكتروني لمجامعة عمى اإلنترنت، وتحديد وبرمجيات مختمفة  وشبكات اتصاؿ، وا 
الطرؽ والوسائط المتعددة لتوصيؿ المادة التعميمية سواء عف طريؽ البريد اإللكتروني أو 

 إلخ.… محادثات الدردشة أو القاعات االفتراضية 
 تحديد البرامج والمقررات: -د 

دميا الجامعة اإلفتراضية المصرية بحيث تتنوع يتـ في ىذه الخطوة تحديد البرامج التي ستق
وتتعدد بيف برامج تعميـ أكاديمي وميني ومستمر عمى كؿ المستويات سواء عمى مستوى 
الدرجة الجامعية األولى أو عمى مستوى الدراسات العميا بجميع درجاتيا، وأف يراعى عند 

تغيرات العصر، ورغبات تحديد ىذه البرامج احتياجات سوؽ العمؿ القومي والعالمي، وم
نتاجيا عمى أف  المتقدميف وفى ىذه الخطوة أيًضا يتـ تحديد فرؽ تقييـ المقررات اإللكترونية وا 

 تشتمؿ ىذه الفرؽ عمى فريؽ المحتوى وفريؽ التصميـ وفريؽ المراجعة والتقييـ.
 إعداد وتأىيؿ أعضاء الجامعة االفتراضية: -ه 

وورش عمؿ خاصة بجميع العامميف في الجامعة يتـ في ىذه الخطوة عقد دورات تدريبية 
االفتراضية مف إدارييف وأكاديمييف وفنييف، وذلؾ بيدؼ تدريبيـ عمى العمؿ في مجاؿ التعميـ 
االفتراضي وتدريبيـ عمى استخداـ التكنولوجيات الحديثة مثؿ اإلنترنت وتطبيقاتو في التدريس 

نتاج المقررات اإللكترونية بما يتفؽ وتوصيؿ المادة التعميمية، وكذلؾ لتدريبيـ عمى ت صميـ وا 
مع المعايير العالمية لتصميـ المقررات، وكذلؾ تدريب القيادات اإلدارية عمى إدارة نظـ التعميـ 

 اإللكتروني، وذلؾ لتأىيميـ لمعمؿ في مجاؿ التعميـ الجامعي اإلفتراضي.
في الجامعة تمكنيـ مف كما تتضمف ىذه الخطوة إنشاء شبكة داخمية تختص بكؿ العامميف 

نشاء موقع خاص لكؿ عضو ىيئة تدريس يتصؿ باإلنترنت حيث  االتصاؿ ببعضيـ البعض، وا 
يسمح لمطالب باالتصاؿ بيـ في أي وقت وفًقا الحتياجاتيـ، وذلؾ عف طريؽ كممة سر واسـ 

 مستخدـ خاص بكؿ طالب عمى حد.
أعضاء ىيئة التدريس بصفة وتشتمؿ ىذه الخطوة أيًضا عمى وضع نظاـ وطريقة لتقويـ 

 دورية بما يضمف سير العممية التعميمية بنجاح وضماف جودة التعميـ.
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ا: معوقات تنفٌذ التصور المقترح وسبل التغلب علٌها  سابعا

مف المتوقع أف يواجو تنفيذ التصور المقترح بعض المعوقات ويمكف اإلشارة إلى بعضيا 
 كما يمي: 

 غموض الفمسفة الموجية لمجامعة اإلفتراضية في أذىاف كثير مف الجميور المستيدؼ. -
قصور التوعية اإلعالمية لمجامعة اإلفتراضية، خاصة التعريؼ بأىميتيا، وأىدافيا  -

 وأىميتيا وبرامجيا والدرجات العممية التي يمكف أف تمنحيا.
 ضعؼ البنية التحتية التكنولوجية. -
 وني إلنشاء الجامعة االفتراضية.غياب التشريع القان -
قمة توفر الخبرة الكافية لدى مؤسسات التعميـ أو الدارسيف لمتعامؿ مع نظاـ يعتمد عمى  -

 التعمـ الذاتي.
 القصور في اإلمكانات والتجييزات والكوادر المؤىمة لمعمؿ بيذه الجامعة. -
ضي، ونقص الخبراء قمة أعضاء ىيئة التدريس المؤىميف لمعمؿ في مجاؿ التعميـ اإلفترا -

نتاجيا، وكذلؾ المتخصصيف في إدارة  المتخصصيف في مجاؿ إعداد البرامج الدراسية وا 
 الجامعة االفتراضية.

افتقار المتعمميف لميارات التعمـ الذاتي، حيث أنيـ نتاج نظاـ تعميمي لـ يحسف إعدادىـ  -
تدريب عمى  وفؽ ما يتطمبو ىذا التعمـ مف مبادئ وميارات، كما أنيـ بحاجة إلى

 استخداـ الوسائط المتعددة ومنيا اإلنترنت.
 الحاجة إلى وجود مقر رئيسي لمجامعة اإلفتراضية وأيًضا فروع عمى مستوى الجميورية. -
ضعؼ مصادر التمويؿ الالـز لمجامعة اإلفتراضية ، وذلؾ نتيجة عدـ القناعة بمدى  -

 أىمية ىذا النمط مف التعميـ.
إلفتراضية توافر جياز حاسب آلي لكؿ دارس عمى أف يكوف تتطمب الدراسة بالجامعة ا -

متصؿ باإلنترنت، وقد يصعب عمى بعض الدارسيف توافره لظروؼ اقتصادية أو لضعؼ 
 اتصاؿ بعض األماكف مثؿ القرى بشبكة اإلنترنت.

 وٌمكن التغلب على الصعوبات السابقة من خالل اآلتً:
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ذ بيا في مرحمة التأسيس ىي العمؿ عمى إف أوؿ الميمات التي يجب عمى الجامعة األخ -
توعية المجتمع المصري ليذا النوع الجديد مف التعميـ بنشر ثقافتو في المجتمع، مف 

 إلخ.… حيث التعريؼ بأىميتيا لمفرد والمجتمع وبرامجيا، وأىميتيا 
تنظيـ دورات تدريبية بصفة دورية ألعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ التعميـ اإللكتروني  -

نتاجيا، وفى إدارة واال فتراضي، وكذلؾ تنظيـ دورات في مجاؿ إعداد البرامج الدراسية وا 
 الجامعة اإلفتراضية.

التعاوف مع بعض الشركات ووزارة التعميـ العالي ووزارة االتصاالت لتدعيـ الجامعة  -
اإلفتراضية بالبنية التحتية التكنولوجية، وذلؾ لتقديـ الجامعة االفتراضية المصرية 

 ستوى ال يقؿ عف غيرىا مف الجامعات الدولية.بم
االستفادة مف بعض الخبرات الدولية في مجاؿ إعداد المقررات اإللكترونية لتدريب األفراد  -

المسئوليف عف إعداد وتطوير المقررات بالجامعة اإلفتراضية، حتى تتمكف الجامعة مف 
 تحويؿ كؿ مقرراتيا إلى مقرراتيا إلكترونية.

ضح لطبيعة التعميـ بالجامعة اإلفتراضية مف حيث أىدافيا ورسالتيا وآلية التحديد الوا -
الدراسة بيا وبرامجيا وشياداتيا المعترؼ بيا، باإلضافة إلى عرض ألىـ الجامعات 
اإلفتراضية الناجحة لالستفادة منيا ولمعرفة أف ىذه الجامعات سوؼ تصبح نظاًما 

 ي القريب العاجؿ عمى مستوى العالـ.تعميمًيا معترؼ بو عالمًيا، وسوؼ تنتشر ف
االىتماـ بالتوعية اإلعالمية ليذه الجامعة، مع التركيز عمى أنيا ليست بدياًل عف  -

 الجامعات التقميدية بؿ مكممة ليا.
سيولة التعامؿ مع صفحة الجامعة االفتراضية عمى اإلنترنت مع توضيح كؿ كبيرة  -

مة الراغبيف في االلتحاؽ بالجامعة، مع وصغيرة متعمقة بالجامعة حتى تغطى جميع أسئ
توفير مركز لالتصاؿ المباشر عف أسئمة واستفسارات الدارسيف والراغبيف في االلتحاؽ 
بالجامعة سواء كاف عبر البريد اإللكتروني أو مف خالؿ االتصاؿ الياتفي بالمركز عمى 

 ساعة وطواؿ أياـ األسبوع.24أف يكوف االتصاؿ بالمركز متاح خالؿ 
تشجيع رجاؿ األعماؿ والوزارات والشركات وقطاع الصناعة عمى تمويؿ الجامعة  -

اإلفتراضية، حيث أنيا نمط يسمح بتعميـ وتدريب العامميف بمختمؼ القطاعات دوف ترؾ 
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أعمالو، وتزويدىـ بكؿ ما ىو جديد في مجاالت أعماليـ المختمفة بما يواكب المتغيرات 
 العالمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال شؾ أفَّ مصر مقبمة عمى عصر جديد مف المعموماتية في ىذا القرف الجديد، والشؾ أف 
أبناء ىذا العصر مختمفوف تماًما عف آبائيـ مما يحتـ عمى الجميع أف يخطط ليـ، إف لـ نكف 
قد تأخرنا قمياًل عف موكب الحضارة وثقافة المعرفة، والشؾ أيًضا أننا قد شعرنا بالعالـ مف 

ع اختالؼ ثقافاتو وىو يسرع بخطوات حثيثة نحو عالـ تقنية المعمومات بشكؿ كبير، حولنا م
وال شؾ أيًضا أف عمينا مف اآلف ترتيب األوراؽ في بناء جيؿ المستقبؿ في عصر المعمومات 

 في مصر بوضع استراتيجيات تفعؿ التعمـ والتدريب والتعمـ عف ُبعد والتعميـ اإلفتراضي.
سة بوضع تصور مقترح لتطوير التعميـ الجامعي االفتراضي في لذا فقد قامت الدرا

المستقبؿ مف جميع عناصره ومحاوره حتى تكوف صورة حقيقية وواقعية يدرس فييا كثير مف 
 الطالب عمى مختمؼ فئاتيـ وتخرج أجيااًل قادريف عمى التعامؿ مع مستجدات العصر.

ة اإلفتراضية في التعميـ الجامعي المصري وأخيًرا يأمؿ الباحث أف يتـ مستقباًل تبني الجامع
كصيغة إستراتيجية ليا قيمتيا المضافة لمنافع التعميـ التقميدي، عمى أف يتـ ىذا التبني وفًقا 
لمتطمبات التعميـ الجامعي في ضوء المستجدات العالمية، واالحتياجات المجتمعية لممجتمع 

 المصري.
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  المراجع
م(، تنمية مفاىيم التعميم والتعمم اإللكتروني ومياراتو لدى طالب كمية 2005الشرقاوي)جمال مصطفى 

، مايو، 58التربية بسمطنة عمان، مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، الجزء الثاني، العدد 
 .215ص

وء م(، آليات بناء المكتبة االفتراضية تصور مقترح لمجامعات المصرية في ض2003محمد أحمد عوض)
بعض التجارب العالمية، مجمة مستقبل التربية العربية، تصدر عن المركز العربي لمتعميم والتنمية 

 .101، أكتوبر، ص31، العدد 9بالتعاون مع كمية التربية جامعة عين شمس، المجمد 
 .20/8/2000( بتاريخ 384موافقة المجمس األعمى لمجامعات في جمستو المنعقدة رقم )

 عمى المصدرين اآلتيين: اعتمد الباحث 
م(، كمية التربية، جامعة حموان، الدبموم االفتراضي في التربية 2006المجمس األعمى لمجامعات)

 )تخصص إدارة تعميمية(، القاىرة.
(، اإلدارة المركزية لمجامعة المصرية لمتعمم 2016الجامعة المصرية لمتعمم االلكتروني، دليل الطالب)

 االلكتروني، القاىرة.
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 استعان الباحث بالمصادر اآلتية:
(، متطمبات االنتقال من التعميم التقميدي إلى التعميم اإللكتروني، المؤتمر 2001ريما سعد الجرف)

العممي الثالث: مناىج التعميم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة، بالجمعية المصرية 
 .157يوليو، ص 25 -24جامعة عين شمس، في الفترة  -لممناىج، كمية التربية

(، دراسة مقارنة لبعض نظم التعميم العالي من ُبعد ومدى اإلفادة منيا 2008بيومي محمد ضحاوي)
قميميًا، التربية المقارنة ونظم التعميم، القاىرة، دار الفكر العربي، ط  -128، ص ص3محميًا وا 

170. 
ضية والتعميم اإللكتروني لمساندة (، نموذج مقترح لتطوير الجامعة االفترا2004صفاء سيد محمود)

الجامعات المصرية، مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس، الجمعية المصرية لممناىج 
وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة عين شمس، العدد الخامس والتسعون، يوليو، ص 

 .97-73ص
االجتماعي عمى التعميم  (، الجامعة االفتراضية مدخل لمواجية الطمب2008جورجيت دميان جورج)

الجامعي، رؤية تربوية معاصرة، المؤتمر العممي السنوي السادس عشر لمجمعية المصرية لمتربية 
المقارنة والمؤتمر السنوي األول لكمية التربية ببورسعيد، التعميم من ُبعد في الوطن العربي )الواقع 

 .386 -317فكر العربي، ص ص يناير، القاىرة، دار ال 27-26والمأمول(، في الفترة من 
(، اإلطار االستراتيجي لتطوير المنظومة القومية لمتعميم الجامعي 2002المجمس األعمى لمجامعات)

فبراير،  14 -13والعالي، ورقة عمل، المؤتمر القومي لمتعميم العالي المنعقد في الفترة من 
 .5بمركز القاىرة الدولي لممؤتمرات، القاىرة، ص 

صيغ استشرافية لتطوير التعميم  -(،الجامعات االفتراضية والبحثية2015عبد المعطي)أحمد حسين 
 .55دار السحاب، القاىرة، ص -الجامعي

 .824أميرة رمضان عبد اليادي، مرجع سابق، ص
(، التربية المقارنة: األصول المنيجية ونظم التعميم اإللزامي، القاىرة، دار الفجر 2009نبيل سعد خميل)
 والتوزيع.لمنشر 

(، الجودة في التعميم االلكتروني: مفاىيم 2006سالمة عبد العظيم حسين، أشواق عبد الجميل عمي)
 . 196نظرية وخبرات عالمية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص
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(، تنمية مفاىيم التعميم والتعمم اإللكتروني ومياراتو لدى 2005جمال مصطفى عبد الرحمن الشرقاوي)
(، مايو، 2(، الجزء)58مية التربية بسمطنة عمان، مجمة كمية التربية، المنصورة، العدد)طالب ك

 .225ص
(، تصور مقترح إلنشاء جامعة افتراضية عربية، دار النشر لمجامعات، 2010جمال محمد الينيدي)
 .55القاىرة، ص
نماذج عالمية معاصرة، (، التعميم الجامعي المفتوح والتعميم عن بعد، تجارب و 2016خالد صالح حنفي)

 .45مرجع سابق، ص
 .47المرجع السابق، ص

م(، التعميم الجامعي المفتوح من ُبعد، من التعميم بالمراسمة إلى الجامعة 2003أحمد إسماعيل حجي)
اإلفتراضية كمدخل إلى عمم تعميم الراشدين المقارن، )القاىرة: دار الكتب لمنشر والتوزيع 

 .(والطباعة
م(، آليات بناء المكتبة االفتراضية تصور مقترح لمجامعات المصرية 2003مصطفى) محمد أحمد عوض

في ضوء بعض التجارب العالمية، مجمة مستقبل التربية العربية، تصدر عن المركز العربي 
لمتعميم والتنمية بالتعاون العممي مع التربية جامعة عين شمس ومكتب التربية العربي لدول 

 .(، أكتوبر9(، المجمد)1صورة، العدد)الخميج، وجامعة المن
مكانية 2006عزام عبد النبي أحمد)  م(، صيغ عالمية معاصرة في التعميم الجامعي عن ُبعد وا 

اإلفادة منيا في جميورية مصر العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة بنى 
  .سويف

 .مجدى صالح طو الميدى، مرجع سابق
م(، الجامعات اإلفتراضية أحد األنماط الجديدة في التعميم الجامعي، المؤتمر 2007ىشان)جمال عمى الد

القومي السنوي الرابع عشر)العربي السادس(، أفاق جديدة في التعميم الجامعي العربي، مركز 
 .نوفمبر 26-25تطوير التعميم الجامعي، كمية التربية جامعة عين شمس، في الفترة من 

م(، الجامعة اإلفتراضية مدخل لمواجية الطمب االجتماعي عمى التعميم 2008جورج)جورجيت دميان 
الجامعي "رؤية تربوية معاصرة"، المؤتمر العممي السنوي السادس عشر والمؤتمر السنوي األول، 
بعنوان: التعميم عن ُبعد في الوطن العربي، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية، 

 .م2008يناير27-26ة التربية ببورسعيد، جامعة قناة السويس، المنعقد في الفترة من كمي
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م(، إستراتيجية مقترحة إلنشاء جامعة إفتراضية في المممكة العربية 2008عبد اهلل مزعل عوض الحربى)
 .السعودية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، كمية البنات

فاطمة عبد القادر حسن بينسي، متطمبات نجاح الجامعة اإلفتراضية المصرية في ضوء التحميل المقارن 
 .لممارسات بعض الدول، مرجع سابق

 .أميرة رمضان عبد اليادي، مرجع سابق
م(، الجامعة اإلفتراضية مدخل لتطوير التعميم عن ُبعد بجامعة الزقازيق 2013سعيد محمود مرسي)
(، يناير، 78ية"، دراسات نفسية وتربوية، مجمة كمية التربية، جامعة الزقازيق، العدد)"دراسة تحميم
 .438-391ص ص 

(، التعميم العالي من بعد والجامعة االفتراضية، دار المعرفة الجامعية، 2014عبد العزيز أحمد داوود )
 .55اإلسكندرية، ص

ة اإلنترنت، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، م(، التعميم االلكتروني عبر شبك2005محمد محمد اليادي)
 . 189ص

مكانية تطبيقو فى التعميم الجامعي 2006مجدى صالح طو الميدى) (، فمسفة التعميم االفتراضي وا 
المصري ـ دراسة تحميمية عمى ضوء االتجاىات التربوي الحديثة، مستقبل التربية العربية، المركز 

 .  44-43دد الثالث واألربعون، أكتوبر، ص ص العربى لمتعميم والتنمية، الع
 . 44المرجع السابق، ص

دراسة  -م(، تصور مقترح إلدارة التعميم بدون جدران القائم عمى االنترنت2009رباح رمزي عبد الجميل)
، العدد األول، الجزء األول، يناير، 20، مجمة كمية التربية، جامعة اسيوط، المجمد-تحميمية

   .155ص
(، الرؤى االقتصادية واالجتماعية لمجامعات االفتراضية، تجارب من التعميم العالى 2003رم)أشرف مح

، أبريل، 29، عدد9المفتوح والتعميم من بعد فى أوروبا، مجمة مستقبل التربية العربية، مجمد
 .327ص

 .22(، مرجع سابق، ص2014عبد العزيز أحمد داوود)
  .100(، مرجع سابق، ص2005محمد محمد اليادى)
(، التجارب الدولية والعربية في مجال التعميم االلكتروني الجامعي، المؤتمر 2007محمد سعيد حمدان)

السنوي الثالث، التعميم عن بعد ومجتمع المعرفة، متطمبات الجودة واستراتيجيات التطوير، مركز 
 .9مايو، ص 7-5التعميم المفتوح، جامعة عين شمس، في الفترة من 
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  اسات:من ىذه الدر 
(، التعميم الجامعي االفتراضي: دراسة مقارنة لجامعات عربية 2007بدر بن عبد اهلل الصالح) -

وأجنبية افتراضية مختارة، مجمة كميات المعممين لمعموم التربوية، جامعة الممك سعود، المجمد 
  . 24السابع، العدد األول، مارس، ص

لبعض الجامعات االفتراضية العربية واألجنبية  (، دراسة مقارنة2010أميرة رمضان عبد اليادى)
مكانية اإلفادة منيا فى تطوير التعميم الجامعي االفتراضي المصري، المؤتمر العممي السنوي  وا 
الثامن عشر لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية بعنوان: اتجاىات معاصرة فى 

 .864فبراير، القاىرة، ص 7-6فترة من تطوير التعميم فى الوطن العربي، فى ال
(، دليل الطالب، اإلدارة المركزية لمجامعة المصرية لمتعمم 2017الجامعة المصرية لمتعمم االلكتروني)

 .1االلكتروني، القاىرة، ص
  .2المرجع السابق، ص

  .2(، دليل الطالب، مرجع سابق، ص2017الجامعة المصرية لمتعمم االلكتروني)
  .3(، دليل الطالب، مرجع سابق، ص2017المصرية لمتعمم االلكتروني)الجامعة 

  المرجع السابق.
 .14(، دليل الطالب، مرجع سابق، ص2017الجامعة المصرية لمتعمم االلكتروني)

، الجامعة المصرية لمتعمم االلكتروني، 11، مادة رقم 2008لسنة  233قرار رئيس الجميورية رقم 
 القاىرة.
  .866(، مرجع سابق، ص2010عبد اليادى)أميرة رمضان 

، الجامعة المصرية لمتعمم االلكتروني، 16، مادة رقم 2008لسنة  233قرار رئيس الجميورية رقم 
 القاىرة.

  .867(، مرجع سابق، ص2010أميرة رمضان عبد اليادى)
    .867المرجع السابق، ص

  .14، مرجع سابق، ص(، دليل الطالب2017الجامعة المصرية لمتعمم االلكتروني)
  18المرجع السابق، ص
 .23المرجع السابق، ص

 .867(، مرجع سابق، ص2010أميرة رمضان عبد اليادى)
 .870المرجع السابق، ص
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(، دراسة مقارنة لبعض الجامعات االفتراضية العربية واألجنبية 2010أميرة رمضان عبد اليادى)
مكانية اإلفادة منيا فى تطوير التعميم الجا  .867معي االفتراضي المصري، مرجع سابق، صوا 

 .867المرجع السابق، 
 .13(، دليل الطالب، مرجع سابق، ص2017الجامعة المصرية لمتعمم االلكتروني)
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