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 تصور مقترح للجامعة االفتراضية المصرية في
ومالمح الجامعة االفتراضية في ضوء االستفادة من خبرات  

 كل من جمهورية فنلندا والهند وكندا
                                           

 د/ أحمد عبد النبي عبد العال خالف                                        
 الملخص:

على فلسفة وماهية الجامعة االفتراضية من   الدراسة إلى التعرف هدفت
حيث مفهومها، ونشأتها، ومبرراتها، وأهدافها، وأنماطها في األدبيات التربوية  

إلقاء الضوء على الخبرات والتجارب الرائدة للجامعة ، وكذلك المعاصرة
تصور   إلى وذلك من أجل التوصل، في كل من فنلندا والهند وكندااالفتراضية 

مقترح إلنشاء الجامعة االفتراضية المصرية بما يتماشى مع طبيعة المجتمع  
ولتحقيق ذلك الهدف اعتمد البحث الراهن على أسلوب حل المشكلة  المصري.

 لبراين هولمز. 
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The research aimed to identify virtual 

university in terms of definition, philosophy, aims, 
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some countries and thus depended on the Problem 
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 تصور مقترح للجامعة االفتراضية المصرية في
ضوء االستفادة من خبرات ومالمح الجامعة االفتراضية في  

 كل من جمهورية فنلندا والهند وكندا
                                           

 د/ أحمد عبد النبي عبد العال خالف                                        
 مقدمة: 

تغيرات وتطورات معرفية  على المستوى العالمي األخيرة  السنوات  شهدت 
فقد أفرزت  ست تأثيراتها مختلف جوانب الحياة.ومتالحقة م سريعةوتكنولوجية 
أمام الدول  ةوملموسة واضح ومات وتكنولوجيا االتصاالت تحديات ثورتي المعل

ناك  أصبح هفمؤسسات التعليم الجامعي والعالي، ، ومنها والمؤسسات المختلفة
: التعلم اإللكتروني، الجامعة مثل ،توجه عالمي نحو استحداث صيغ جديدة

 . فصول والمكتبة االفتراضيةوال االفتراضية، المعاملعة ، الجاماإللكترونية
العملية التعليمية بكافة من مظاهر العناية ب  إذ أضحى االهتمام بها مظهًرا

 ،مككدى الحيككاةمسككتمر اللتعلككيم احاجككة إلككى تككوفير فككر  قككد فرضككت الف .أشكككالها
 بأنماطكه وصكيغهواستخدام وسائط غير تقليدية تمثكل فكي نظكام التعلكيم عكن ب عكد 

 (701: 15متعددة. )ولتحقيق أهداف تعليمية  ،لمواجهة هذا التحدي ؛المختلفة
لذلك أصبح من الضروري مواكبة السياسة التعليمية لمتطلبات روح 

السكاني   االنفجارل الذي سيشهد المزيد من ومواجهة تحديات المستقب ،العصر
في ضوء عجز النظام الحالي عن مواجهة تلك   ؛والتكنولوجي والمعرفي

اعي إلى مجتمع معلوماتي،  التحديات التي أفرزها تحول العالم من مجتمع صن 
من تقليدية التربية والتعليم في المناهج واألنشطة  األمر الذي يستلزم التحرر 

عمليات التعليم   مفهوم التقليدي الجامد الذي يقصرحول من الوالت ،التربوية
 

 جامعة سوهاج -كلية التربية  ،أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية المساعد. 
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على ما تقوم به المؤسسات التعليمية من وظائف تقليدية إلى مفهوم التعلم  
، وهو المفهوم الذي يتفق مع  أو التعلم مدى الحياة ،روالتعلم المستم ،الذاتي

على  ويستجيب لحاجات األفراد في عصرنا الراهن الذي فرض  ،طبيعة العصر
مجموعة من القضايا  الجامعي المؤسسات التعليمية وال سيما مؤسسات التعليم 

والمشاكل التي تزايدت ولم تتمكن الحلول التقليدية من وضع حد لها أو التقليل 
 ( 190:  24)  من حدتها

وأن من يملكها فقد   ،المعرفة هي القوة المسيطرة في وقٍت أصبحت فيه
ومن أجل النهوض بقطاع التعليم  ة على العالم، د أهم مفاتيح السيطر امتلك أح
  وأحد خاليا المجتمع المهمة التي تؤثر  ،الذي يمثل قمة الهرم التربوي  الجامعي

أصبح من واجب المجتمعات أن تطور أنظمتها   فيه وتتأثر به سلًبا أو إيجاًبا؛
يدة  وأن تفكر بأنماط جد  ،وأن تبتعد عن القوالب الجامدة التقليدية ،التعليمية

بحيث يمكن من   ؛وصيغ مبتكرة وأساليب حديثة تنسجم وحاجات عملية التنمية
شكالت والقضايا التي ي عاني  وحل الم ،خاللها النهوض بقطاع التعليم العالي

  لم  التعليم اإللكتروني سوق المنافسةبدخول التعليم عن ب عد و  منها؛ حيث إنه
الجامعات العالمية واإلقليمية  ، وبدأت تظهر تعد هناك حدود جغرافية للجامعات 

أحد األنظمة  واالفتراضي الذي ي عد  اإللكترونيوالوطنية التي ت عني بالتعليم 
وتفي   ،التي تستجيب لحاجات التنمية في المجتمعو  ،التعليمية الحديثة

  ة تعليمي ال من األساليب فنظام التعليم االفتراضي  .بمتطلبات سوق العمل
، ووسائل االتصال  رة استثمار اإلمكانات التقنيةفك  تقوم على التي ةجديد ال

حيث   ؛ لى الطالب في أي وقت وفي أي مكانإليصال المحتوى التعليمي إ
لوجه في  ما يحدث وجًهاأكبر للتفاعل بين المعلم والمتعلم ي حاكي  فرًصايوفر 

 Learningمنظومة التعليم التقليدي من خالل إدارة نظم التعلم اإللكتروني 
Management System المقررات  الذي يسمح بالتعلم من خالل

 ،وغرف الحوار والمناقشة ،الفتراضيةوالفصول والمعامل ا ،اإللكترونية
من جهة والطالب  كتروني بين الطالب والمعلموالتواصل عبر البريد اإلل



 د/ أحمد عبدالنبي عبدالعال                     الجامعة ال فتراضية

 مجلة التربية املقارنة والدولية 97

 

 م2015يناير  –العدد األول 

العملية في  ، حيث يكون الطالب مشارًكا فاعاًل وزمالئه من جهة أخرى 
الحصول على بإيصال العلم و  عنيي   يم االفتراضي بهذافالتعل .التعليمية

يقدم مجموعة من األدوات و  ،المعلومات والتدريب عن طريق شبكة اإلنترنت 
 يارات متنوعة من التعليم لطالبها،التعليمية المتطورة التي تستطيع أن تقدم خ

؛ رقى الجامعات المعترف بها دولًياأ ما تقدمهمناهج متطورة تواكب وجود مع 
لذا تسابقت العديد من الجامعات والمؤسسات األكاديمية في إحداث نقلة نوعية  

، والتوسع فيه  في برامجها التعليمية من خالل تطبيق نظام التعليم االفتراضي
 ( 90: 27) .للتعليم التقليدي ليصبح موازًيا

لما يوفره   انظرً  ضرورة عصرية ملحةاألمر الذي جعل التعليم االفتراضي 
 والوقتب عد المسافة  عوائق وتزيل  ،ات تفي باحتياجات الطالب كان من إم
 األبناء. رض وقت الدراسة مع وقت العمل أو رعاية اتع أو  ،التكلفة

فإن التحول من منظومة التعليم التقليدية إلى المنظومة   ،يهوبناًء عل
ى  إل يحتاجبل  ؛االفتراضية ال يمكن أن يتم في ظل اإلمكانات المادية الحالية

اسة قاعات الدر  من خاللها تأسيس بنية تحتية تكنولوجية متطورة تتحول
  ،ذلك من توافر المعلم االفتراضي ، وما يتطلب التقليدية إلى فصول افتراضية

عن االستفادة من   ، فضاًل والمعامل االفتراضية ،والمكتبات  ،ةوالمقررات الرقمي
الدراسة الحالية رغبًة من  ولهذا جاءت ؛ لدول المتقدمة في هذا المجالخبرات ا

  لثالثة االفتراضي جارب الرائدة في التعليم الجامعي الباحث في االستفادة من الت 
التعليم الجامعي المصري وير نماذج لجامعات افتراضية بدول مختلفة في تط

ومساعدة الجامعات المصرية على التصدي لبعض المعوقات التي  ،التقليدي
لوفاء بمتطلبات سوق العمل في  لتحقيق التنمية وا ايه وتقيد مساع  ا،تعرقل تقدمه

 . متنامي رقميعصر 
 
 



 د/ أحمد عبدالنبي عبدالعال                     الجامعة ال فتراضية

 مجلة التربية املقارنة والدولية 98

 

 م2015يناير  –العدد األول 

 الدراسة:مشكلة 
بذل للتوسع المستمر في مؤسسات التعليم  على الرغم من الجهود التي ت  

عاني من العديد من المشكالت التي تعوق يزال ي   ماإال أنه  ؛الجامعي والعالي
والوفاء  ،اب الكامل للطالب من جهةوتعرقل تحقيق أهدافه في االستيع ،تقدمه

ومسايرة التقدم المعرفي والتكنولوجي من   ،ثانيةسوق العمل من جهة  بمتطلبات
عد  والمتأمل في شأن الجامعات المصرية التقليدية يجد أنها لم ت   .جهة ثالثة

حقة في  قادرة على الوفاء بكل ما يتوقع منها من أدوار نتيجة للتغيرات المتال 
ن لمؤسسات التعليم العالي  ؛ إذ يشهد الوضع الراهلوجيا المعلومات مجال تكنو 
العديد من المشكالت التي يمكن بلورتها في ضوء ما أسفرت عنه  في مصر 

  :نتائج الدراسات السابقة على النحو التالي
(14 :396(،)20 :9(،)27 :702( ،)8 :679- 680(،)11 :318) 
االنفجار المعرفي  ، مثل:لعصريةالجامعات العديد من المعوقات ا تواجه  -

واألعداد المتزايدة من المتعلمين التي ترغب   ،المتنامي السكانيو  المتراكم
 الجامعي.في االلتحاق بمؤسسات التعليم 

األعداد المتزايدة من الطالب الذين قدرة الجامعات على استيعاب  ضعف -
 ، التعليم العالياللتحاق بمؤسسات ينهون المرحلة الثانوية أو الراغبين في ا

حيث  ؛أصبحت مشكلة القبول بالجامعات المصرية ظاهرة مجتمعية وقد 
يتزايد الطلب االجتماعي علي التعليم الجامعي مع عجز الجامعات الحالية  
عن تحقيق االستيعاب الكامل لجميع الراغبين فيه، ومع األخذ في االعتبار  

ات التوسع في  وبطء عملي ،نسب النمو المتوقعة في أعداد الطالب 
بدأ تكافؤ  يخل بتحقيق ممما  ؛واقتصارها على المدن الكبرى  ،الجامعات 

 .ا للدستورتكفله الدولة وفقً  الفر  في التعليم، الذي
  األساسي بالجامعات واعتبار شهادة الثانوية المعيار  القبول تعقد سياسة -

ذه عن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في ه فضاًل  للقبول بها
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، إلى جانب عملية توزيع الطالب على الكليات والمعاهد الدراسية  المرحلة
 الجغرافي.التزامها بالتوزيع و المختلفة بواسطة مكتب التنسيق 

عملية، وما يصاحب لكليات والتخصصات إلى نظرية و ازدواجية تقسيم ا -
عة  ، والمكانة المرتفتماعية المنخفضة للكليات النظرية ذلك من المكانة االج

 العملية. ألصحاب الكليات 
، وسنوات الدراسة الخطط الدراسية والمناهج المقررةالنمطية المتمثلة في  -

فئة  ، واقتصار الدراسة على الت المعتمدة الموحدة لجميع الطالب والساعا
 سنة تقريًبا.  25-18العمرية من 

عات  العملية التعليمية في الجامن ذ إإ ؛الهدر الكبير في الطاقات البشرية -
بشكلها التقليدي تتطلب من أعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريين 

وما   ،في المكان والزمان المحددين االتفرغ للعملية التعليمية وتواجدهم جميعً 
 العمل. وأيفرضه هذا الواقع على المستفيدين االختيار بين الدراسة 

  ، يةا التنظيم التصلب والجمود والشكلية سواء في هياكل المؤسسات وبنيته -
 في الطرق واإلجراءات التي تعتمدها.  ، أوأو في محتوى برامجها

استخدام المادة  بواالكتفاء ، كانات المادية والمالية والفنيةنقص اإلم  -
لمعلم وإغفال دور  واالعتماد على دور ا  ،المطبوعة والمحاضرات التقليدية

جية والوسائط التقنية  ، وعدم االستفادة من التطورات التكنولو الطالب المتعلم
 الحديثة. 

النعدام   ؛تمركز الجامعات في المدن الكبرى وحرمان المناطق النائية منها -
 واإلمكانات والتجهيزات الالزمة. ،توافر البنية التحتية

؛ حيث  تقوم بها مؤسسات التعليم العالي غياب التوازن في الوظائف التي -
حث العلمي وخدمة المجتمع تركز على وظيفة التدريس، بينما وظيفتي الب
 . وتنمية البيئة تحظيان بدرجة أقل من االهتمام

واحتياجات خطط التنمية  بين مخرجات التعليم العالي  الفجوة الكبيرة -
 سوق العمل.ومتطلبات 
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على المباني والتجهيزات التي تبقى   ي نفق المتزايد الذيالمالي الهدر  -
 .محدودة الفائدة

نتيجة  و  ،ربسبب ارتفاع تكلفة االستثما ليم؛التعصعوبة االستثمار في حقل  -
يتطلب  العتماد عملية التعليم على عنصر المكان والتجهيزات، األمر الذي 

، وذلك ل اإلنشاءات والمباني والتجهيزات أعماتكاليف استثمارية باهظة في 
 قبل توفير الخدمة التعليمية للطالب.

لوجية الحديثة والمتالحقة  الفجوة بين ما تطالعنا به المستجدات التكنو  -
في الفكر وعدم الرغبة في  هن للجامعات وما يقيدها من جمود ا والوضع الر 

وفي ضوء هذه المشكالت والمعوقات التي تعاني منها الجامعات  التغيير؛ 
، والحاجة أصبح مطلب التجديد والتطويرخرى ومؤسسات التعليم العالي األ 

الي عن ب عد ضرورة عصرية ملحة إلى استحداث صيغ وأنماط للتعليم الع
خاصًة في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تحديات رقمية  
ومعرفية هائلة يصعب على المؤسسات التعليمية خاصة الجامعات  

لدى الباحث بإجراء  ؛ لهذا نمت الرغبةمجابهتها بوضعها التقليدي الراهن
لدول الرائدة في االستفادة من خبرات وتجارب ارغبًة في هذه الدراسة 

استحداث أنماط تعليمية جدية تتواكب مع ثورة تكنولوجيا المعلومات  
واالستفادة منها إلى أقصى حد ممكن للتغلب على مشكالتها   ،واالتصاالت 

   .وتفي بتطلعاتها المستقبلية ،اآلنية
  الدراسة:أسئلة 

فادة كيف  ممكفن االسفت :التكالي يتتبلور مشكلة الدراسة فكي السكؤال الرئيسك 
وضفف   والهنففد وكنففدا فففيكففل مففن فنلنففدا الجامعففة االفتراضففية فففي  تجففار مففن 

 مصرية؟نشاء جامعة افتراضية إل تصور مقترح
 :التالية الفرعية األسئلة يمن السؤال الرئيس وينبثق

 :ماهيكككة الجامعكككة االفتراضكككية فكككي األدبيكككات التربويكككة المعاصكككرة مكككن حيكككث   -1
 وأنماطها؟ ،افهاوأهد  ،ومبرراتها ،نشأتهاو ، مفهومها
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كككل مككن فنلنككدا والهنككد وكنككدا مككن  أبككرز مالمككح الجامعككة االفتراضككية فككيمككا  -2
سياسكككككة و  ،أهككككدافهاو ، االفتراضككككية ورسككككالة الجامعككككة ،رؤيككككةو  ،نشككككأة :حيككككث 
 ،اإلدارةو  ،أسككاليب التقيكككيمو  ،وسككائط التعليميككةالو  ،البككرامج الدراسككيةو  ،القبككول

 والتمويل؟
لجامعة االفتراضية في كل من فنلندا والهند ما أوجه الشبه واالختالف بين ا -3

، أهكككدافهاو ، ورسكككالة الجامعكككة االفتراضكككية ،رؤيكككةو  ،نشكككأة :وكنكككدا مكككن حيكككث 
أسككاليب التقيكككيم، و ، الوسككائط التعليميككةو  ،البككرامج الدراسكككيةو  ،سياسككة القبككولو 
 والتمويل؟ ،اإلدارةو 

ضكوء  المقترح إلنشاء الجامعكة االفتراضكية المصكرية فكيمالمح التصور ما  -4
ككل مكن فنلنكدا والهنكد فكي الرائدة للجامعة االفتراضكية  خبرات الاالستفادة من 

 المصري؟شى مع طبيعة المجتمع امتبما ي وكندا
 :أهداف الدراسة

 :تعكف الدراسة الحالية على تحقيق ما يلي
 ،مفهومهككككاامعككككة االفتراضككككية مككككن حيككككث التعككككرف علككككى فلسككككفة وماهيككككة الج -1

 .وأنماطها في األدبيات التربوية المعاصرة ،فهاوأهدا ،ومبرراتها ،نشأتهاو 
فككي كككل لجامعككة االفتراضككية لإلقككاء الضككوء علككى الخبككرات والتجككارب الرائككدة  -2

 .في ضوء محاور الدراسة الفنلندية،من فنلندا والهند وكندا 
التعكككرف علكككى أوجكككه الشكككبه واالخكككتالف بكككين ككككل مكككن الجامعكككة االفتراضكككية  -3

والجامعكة االفتراضكية  ،دي المفتوحكة االفتراضكيةجامعة أنديرا غانو  الفنلندية،
 الكندية.

االسكتفادة مكن الخبكرات والتجكارب الرائكدة للجامعكة االفتراضكية بكدول المقارنكة  -4
فكككي وضكككع وتحديكككد مالمكككح التصكككور المقتكككرح إلنشكككاء الجامعكككة االفتراضكككية 

 .المصرية بما يتماشى مع طبيعة المجتمع المصري 
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بخبكرات وتجكارب جديكدة  وصكناع القكرار ،الخبرة وذوي  ،إثراء المكتبة العربية -5
فكككي حككل مشككككالت مككا يعانيكككه التعلكككيم  يمكككن االسكككتفادةللجامعككة االفتراضكككية 

 .الجامعي المصري 
 :أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة الحالية من خالل النقاط التالية
تنبككع أهميككة الدراسككة مككن كككون الجامعككة االفتراضككية صككيغة حديثككة ومعاصككرة  -1

تعلككككيم الجككككامعي تحككككاكي الجامعككككات التقليديككككة بوضككككعها الككككراهن باسككككتخدام لل
أحككككدث وسككككائل تكنولوجيككككا المعلومككككات واالتصككككاالت عبككككر شككككبكة اإلنترنككككت 
العالميككككة، وأنهككككا أصككككبحت ضككككرورة مجتمعيككككة تسككككتحق المزيككككد مككككن البحككككث 

 والدراسة.
تنطلككككق أهميككككة الدراسككككة مككككن أهميككككة الجامعككككة االفتراضككككية كمككككدخل تطككككويري  -2

ا وضككككرورة  نيم الجككككامعي التقليككككديللتعلكككك  عصككككرية يتزايككككد االهتمككككام بهككككا دوليككككً
ا وتلبيكككة الطلكككب  ،فكككي مواجهكككة مشككككالت التعلكككيم الجكككامعي التقليكككدي وإقليميكككً

االجتماعي على التعليم الجامعي باعتبارها منظومة تعليمية تناسب الجميع 
 .وخاصة الفئات المحرومة

والتكي  ،االفتراضكية ةلجامعك لرائكدة  أجنبيكةخبكرات ثالث تقدم الدراسة الحالية  -3
 ،فككككي ربككككط التعلككككيم بمتطلبككككات سككككوق العمككككل اومرموقككككً  ارائككككدً  اأثبتككككت نجاحككككً 

 ومطالب التنمية الشاملة في دول المقارنة.
تفيككككد الدراسككككة مككككن خككككالل تناولهككككا صككككيغة تقنيككككة حديثككككة ت سككككهم فككككي تطككككوير  -4

منظومكككككة التعلكككككيم العكككككالي فكككككي مصكككككر مكككككن خكككككالل االسكككككتفادة مكككككن خبكككككرات 
مارسككات دول المقارنكككة فكككي إنشككاء جامعكككة افتراضكككية مصككرية تحمكككل بكككين وم

 مشكالت التعليم الجامعي المصري.ل طياتها حلوالً 
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 :حدود الدراسة
الرائكككدة فكككي مجكككال  تقتصكككر الدراسكككة الحاليكككة فكككي تناولهكككا لكككبعض الخبكككرات 

، كنمككككوذج أوروبككككي الجامعككككة االفتراضككككية الفنلنديككككة حيككككث  االفتراضككككية؛الجامعككككة 
الجامعة االفتراضية و  ،كنموذج آسيوي ة أنديرا غاندي المفتوحة االفتراضية  جامع

، والرسكالة ،الرؤيكةو  ،النشكأة :مكن حيكث وذلكك  ،كنمكوذج ألمريككا الشكمالية الكندية
أسكككاليب و  ،الوسكككائط التعليميكككةو  البكككرامج الدراسكككية،و  ،سياسكككة القبكككولو ، األهكككدافو 

 .والتمويل ،اإلدارةو التقييم، 
 دول المقارنة:  مبررات اختيار

نماذج للجامعكات االفتراضكية فكي ثكالث  ةحر  الباحث على اختيار ثالث
 لنحو التالي: اوفيما يلي مبررات اختيار دول المقارنة على  ،قارات مختلفة

 : جمهورية فنلندا
جهودها الرامية في   :في العالم من حيث  رائًدا أوروبًيا أنموذًجات عد فنلندا  -

وإتاحة فر  التعليم العالي لجميع الفئات العمرية   ،خلق مجتمع المعرفة
 .للسكان

تزعمت فنلندا قائمة أفضل دول العالم في استطالع مجلة نيوزويك لعام   -
والبيئة   ،والتعليم ،والدينامية االقتصادية  ،الصحة :م من حيث 2010

 السياسية. 
توى  في العالم، وتتمتع بمس ات عد فنلندا ثاني أكثر دول العالم استقرارً   -

 .اجتماعي ممتاز
صنف المنتدى االقتصادي العالمي التعليم العالي في فنلندا في المرتبة   -

 . ولى عالمًيااأل
 م.2005فنلندا إنتاجية عالية في مجال البحث العلمي في عام   تمتلك -
تحقيق االستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات إلى فنلندا  تسعى -

واضًحا وبشكل  ذلك الجهد  بداو  ،ب عد  م عنواالتصاالت في أغراض التعلي
 .في إنشاء الجامعة االفتراضية الفنلندية كبير
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 :الهند
فهكي مكن الكدول الرائكدة فكي صكناعة البرمجيكات و  اآسكيويً  نموذًجاتعتبر الهند  -

بلكككككد متنكككككوع تسكككككتخدم فيكككككه تكنولوجيكككككا المعلومكككككات واالتصكككككاالت فكككككي جميكككككع 
 المناسبات. 

الجامعكات الرائكدة تعتبر جامعكة أنكديرا غانكدي مكن ا - فكي مجكال التعلكيم  عالميكً
والتعلكككككيم  ،وحققكككككت مكانكككككة عالميكككككة فكككككي مجكككككال التعلكككككيم العكككككالي ،عكككككن ب عكككككد 
وم نحت عدة مرات جكائزة التميكز مكن  ،والتنمية المهنية المستمرة ،المجتمعي

علكى معيكار وجودهكا علكى  م اسكتناًدا2010في كندا في يناير  اتحاد التعليم
 .ة افتراضيةشبكة اإلنترنت كجامع

ومن   ،جامعة أنديرا غاندي المفتوحة االفتراضية لها وجود دولي كبير -
من خالل   افتوح والتعليم االفتراضي مؤخرً النماذج التي تجمع بين التعليم الم

 .وفريد   رائد ، نموذج  حرم جامعي افتراضي على شبكة اإلنترنت فهي  
 كندا:

ا ت عكككد كنكككدا - سكككتطاعت تكنولوجيكككا الحاسكككوب اوقكككد  ،ألمريككككا الشكككمالية نموذجكككً
 األمكر ؛المنشكودةواالتصاالت التكي تميكزت بهكا أن تحقكق األهكداف التربويكة 

 .اضروريً  احتميً ا جعل التعليم عن ب عد فيها أمرً الذي 
للجامعات الكندية، والذي يقكدم  افريدً  ات عد الجامعة الكندية االفتراضية اتحادً  -

 .نت عبر اإلنتر  العلميةالشهادات والدرجات 
 تعتبر كندا واحده من أهم ثالث دول في مجال التعليم الجامعي. -
وأكثكر مكن  ،عكن ب عكد  مقكررٍ  2500تقدم الجامعة االفتراضية الكندية حوالي  -

والماجسككتير فككي  ،والككدبلومات  ،البكككالوريو  :تتضككمن ،وشككهادة درجككةً  350
 .تخصصات مختلفة
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  :مصطلحات الدراسة
 :االفتراضية لغة  

أي أوجبه، ويقال: فرضه   افرضه، وفرض األمر فرًض  :ءافترض الشي
، وفرض اعليه أي خصه به، ويقال: فرض له في العطاء، قدر له نصيبً 

 (  467:  22وأوجبها. )أي قدرها  ،القاضي فريضة
  Virtual University :الجامعة االفتراضية

ا تعرف الجامعة االفتراضية مؤسسة أكاديمية تهدف إلى بأنها:  اصطالح 
تأمين أعلى مستويات التعليم العالي للطالب في أماكن إقامتهم بوساطة الشبكة  

وذلك من خالل إنشاء بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة تعتمد  ،العالمية لإلنترنت 
 (.254: 2على شبكة متطورة ) 
 :بيئة التعليم االفتراضية

لفرد فيها  محاكاة بيئة تعلم حقيقية يكون ا :عنيفيا مصطلح افتراضية أم  
معها بشكل ي ْحِدث  تغييًرا في   Interactive ومتفاعاًل  Immersiveمستغرًقا 

نه نمط خا  من  أي أ أي َيحد ث التعلم  المستهدف من ِقَبِل المتعلم، ؛خبراته
الخبرة تتيح للمتعلِ م اإلحسا  ببيئة التعلم وليس مجر د التعامل مع األجهزة  

(3:6 ) 
 :ة االفتراضيةالتعريف اإلجرائي للجامع

أو ائتالف لمجموعة من الجامعات تتحدى قيود  ،هي جامعة بال جدران
تعمل على إشباع حاجة الدارسين الذين يرغبون في استكمال و  ،الزمان والمكان

تلبي حاجة الدارسين العاملين وربات البيوت، وكل من يتطلع إلى  و تعليمهم، 
للتعليم بطرق إلكترونية   ا سبً منا ن ظروف حياته؛ حيث إنها توفر وصوالً تحسي 

  فيإذ يستطيع وهو  سريعة دون أن يضطر الدار  للذهاب إلى الجامعة؛ 
ب وتشغيله للوصول إلى الجامعة أو منزله الرجوع إلى جهاز الحاس موقع عمله

ومتابعة تعليمه بالطريقة التي تناسبه باستخدام أحدث  ،االفتراضية التي يختارها
مات واالتصاالت عبر شبكة اإلنترنت دون النظر إلى  آليات تكنولوجيا المعلو 
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وتسهم   ،أو ظروفهم االقتصادية أو المعيشية أو الجغرافية ،أعمار الدارسين
 .مباشرًة في الوفاء بمتطلبات سوق العمل

 منهج الدراسة:
ألن طبيعة الدراسة ضمن نطاق الدراسات المقارنة التي تتناول نظم   نظًرا

حل  مدخلعلى  الحالية سوف تعتمد الدراسة ولالتعليم في عدد من الد 
في دراسة التربية   براين هولمز منهج Problems Approach المشكالت 
الذي الدراسة و  وأهداف المناسب لطبيعة Holmes Methodologyالمقارنة 

 (. 208-200: 28(، )159-157: 16) يشتمل على الخطوات التالية:
 Problem Selection and Analysis :اختيار المشكلة وتحليلها -

وفي هذه الخطوة أبرز الباحث مالمح مشكلة الدراسة الحالية في ضوء  
، وما مجال التعليم الجامعي االفتراضي تحليل المتغيرات العالمية والمحلية في

  .قابل ذلك من مشكالت آنية للتعليم الجامعي المصري 
 Formulation of Policy :صففيا ة مقترحففات السياسففة التعليميففة -

Proposal  
وفي هذه الخطوة قام الباحث بطرح السياسة التعليمية للجامعات 

كمدخل تطويري إصالحي  وكندا  والهند فنلندا  جمهوريةاالفتراضية في كل من 
 .يمكن االستفادة منها في تقديم حلول مناسبة للمشكلة القائمة

 :Identification of Relevant Factors تحديد العوامل المتصلة -
وتختص هذه الخطوة بالتحليل السياسي واالقتصادي واالجتماعي  
والتعليمي في دول المقارنة والذي يؤثر على تطبيق سياسات الجامعة  

 االفتراضية في كل من جمهورية فنلندا والهند وكندا وذلك من خالل المقارنة. 
 Predictionالتنبؤ:  -

، وذلك ألنها  ت من أهم خطوات أسلوب حل المشكال تعتبر هذه الخطوة 
، أي مدى قابلية  حل المقترح إذا وضع موضع التطبيقت عني بمدى نجاح ال
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المقترح إلنشاء الجامعة االفتراضية المصرية في ضوء يق التصور تطب 
 االستفادة من الخبرات األجنبية وبما يتوافق مع طبيعة المجتمع المصري. 

 :سابقةالدراسات ال
  :الدراسات العربيةأوال  

 :بعنوان (10-9: 23)م(: 2005)محمد سعيد عبد الوها  دراسة -1
،  "التعليم اإللكتروني في مصر، الجامعة االفتراضية البحر متوسطية"

وأهداف   ،توضيح أهمية التعليم اإللكتروني بصفة عامة :هدفت الدراسة إلى
ت  وتوصل .حر متوسطية االفتراضية بصفة خاصةمشروع جامعة الب 

ليم في منطقة حوض البحر  النوع من التع إلى أن مثل هذا الدراسة
لكترونية فعلية عن  إيمكن أن يتيح األداة المطلوبة لبدء دراسة المتوسط 

عد، وسوف يقود الطريق في مصر لبداية مشاريع أخرى مختلفة في هذا ب  
 والتي أصبح المجتمع المصري في حاجة شديدة إليها. ،المجال

فلسفة "  :بعنوان ( 9: 21) م(:2006) دراسة مجدي صالح طه المهدي -2
هدفت  ،"التعليم الجامعي المصري  فيالتعليم االفتراضي وإمكانية تطبيقه 

والتعرف على األطر الفكرية  ، تحديد مفهوم التعليم االفتراضي :الدراسة إلى
الحاكمة للتعليم االفتراضي، وتحديد أهم المعوقات التي قد تحول دون  

واستخدم الباحث ، عليم الجامعي المصري تراضي في التتطبيق التعليم االف
دراسة ميدانية بهدف  ت الدراسة إجراءالوصفي، وتضمنو المنهج الفلسفي 

وأهم   ،رالكشف عن مدى إمكانية تطبيق التعليم االفتراضي في مص
وتوصلت الدراسة إلى ضرورة األخذ بالتعليم   المتطلبات التي تلزم ذلك،

 . االفتراضيالجامعي 
الجامعة " :بعنوان ( 11) :(2008ميان جورج )دراسة جورجيت د -3

االفتراضية مدخل لمواجهة الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي رؤية  
الجامعة االفتراضية في  إبراز دور  :وهدفت الدراسة إلى ،"اصرةية معتربو 

، والتوصل إلى تصور ب االجتماعي على التعليم الجامعيمواجهة الطل
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، واستخدمت ظام الجامعة االفتراضية في مصرن  مقترح يساعد على تطبيق
لمالءمته لطبيعة ولجمع بيانات يمكن تصنيفها   ؛الباحثة المنهج الوصفي

توصلت الدراسة إلى و  ،وتحليلها لالستفادة منها في وضع التصور المقترح
 وضع تصور مقترح لجامعة افتراضية مصرية. 

قترح إلنشاء  "تصور م :بعنوان (9) :م(2010دراسة جمال الهنيدي ) -4
أعضاء هيئة التدريس بجامعة  جامعة افتراضية عربية من وجهة نظر 

،  كشف عن ماهية الجامعة االفتراضيةالإلي: ، هدفت الدراسة "الجوف
التعرف على وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف في إنشاء و 

  نةاستباوطبق  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،جامعة افتراضية عربية
للتعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف في تصورهم  

عن أهمية الجامعة  إلنشاء جامعة افتراضية، وأسفرت نتائج الدراسة 
 . االفتراضية كصيغة حديثة للتعليم الجامعي

تطوير " :بعنوان (13) :م(2010يوس ) ويحيى  ،دراسة السعيد سليمان -5
ي مجاالت  ت بعض الدول ف التعليم الجامعي المصري في ضوء خبرا

عة  التعرف على الجام :الدراسة إلى "، وهدفت الجامعات االفتراضية
لية الوقوف على بعض الخبرات الدو و  ،وخصائصها ،وأنواعها ،االفتراضية

لتعليم  ضع تصور مقترح إلنشاء نظام لو ، و في مجال الجامعات االفتراضية
 .منهج المقارن ، واستخدم الباحثان الالجامعي االفتراضي في مصر

أثر العولمة : "بعنوان (73-52: 26) :م(2011ميساء محمد األصيل ) -6
في مؤسسات التعليم الجامعي االفتراضي تجربة الجامعة االفتراضية  

"، وهدفت الدراسة إلى تطوير التعليم االفتراضي في الجامعة  السورية
 ،الشاملةوفق معايير إدارة الجودة االفتراضية السورية من خالل تقويمه 

هناك   أن ، وأسفرت نتائج الدراسة واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي
، وأوصت  ب في الجامعة السورية االفتراضيةبعض الصعوبات تقابل الطال

 . نترنت وسائل اتصال سريعة مثل اإل  بضرورة توفير بنية تحتية تتمثل في
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 :بعنوان (438-391: 14) :م(2013) دراسة سعيد محمود مرسي -7
عد بجامعة الزقازيق  معة االفتراضية مدخل لتطوير التعليم عن ب  الجا"

: التعرف على صيغة الجامعة  وهدفت الدراسة إلي ،"دراسة تحليلية
واستخدم  ،التعرف على واقع التعليم عن ب عد بجامعة الزقازيقو  ،االفتراضية

أن التعليم الجامعي   :، وتوصلت نتائج الدراسة إلىث المنهج الوصفيالباح
لمفتوح بجامعة الزقازيق هو صورة متكررة من البرامج الدراسية التي  ا

كي نظام  اوأنه نمط يح ،والزراعة ،واآلداب ،والحقوق  ،تقدمها كليات التجارة
وأن نظام   ،االنتساب واالنتساب الموجه في التعليم الجامعي التقليدي

ثلى للتعليم  ، وأن الجامعة االفتراضية هي الصيغة المالقبول ال زال به قيود 
 .عن ب عد 

  :الدراسات األجنبيةثاني ا 
 ,Mondejar Jimenezم( 2008) وآخرون دراسة موندجار جيمينز  -8

and Others (128 :15-26) دراسة مقارنة لبوابات بعنوان " :
تحليل الوسيلة   :وهدفت الدراسة إلى ،اإللكتروني في التعليم العالي" التعليم

والتعرف على  ،اإللكتروني في البيئة الجامعيةاألساسية للتوسع في التعليم 
والمبادئ التوجيهية التي وضعتها وكالة   ،ماهية الجامعة االفتراضية 

وأسفرت نتائج الدراسة أن   ،الفضاء األوروبية الجديدة للتعليم العالي
ولها دور فعال في  ،الجامعة االفتراضية تطبق آليات التعلم اإللكتروني

 . خبرات بين الجامعات تبادل المعلومات وال
 ,XU, Haixiaم( 2009وموريس ليبي ) ،دراسة شو هامشيا -9

Morris, Libby (151 :45-54) دراسة حالة مقارنة  " :بعنوان
التعرف   :"، وهدفت الدراسة إلىللجامعات االفتراضية على مستوى الدولة

على أنظمة التعليم عن ب عد على مستوى الدولة مع التركيز على فحص 
  :، وترتكز الدراسة على ثالثة أسئلة بحثية هييةلجامعة االفتراض مدخل ا

ما التحديات التي تقابل مؤسسات التعليم العالي ؟ ما الخدمات التي قدمت 
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الجامعات االفتراضية   للمؤسسات األعضاء؟ ما التجارب الراهنة إلدارة
وأسفرت نتائج الدراسة عن أن مدخل الجامعة االفتراضية   المشاركة؟

 .  لبعض معوقات التعليم العاليمن حلوالً يتض
 Gvaramadze Irakli: (75 :1-17 .) م(2012دراسة جفارامدز) -10

في   اإلنترنتتطوير الكفاءات وبرامج التعليم االفتراضي عبر " :بعنوان
التعرف على ماهية مالمح التعليم   :، وهدفت الدراسة إلى"جامعة ديوستو

كفاءات وبرامج التعليم االفتراضي  تطوير ال يةوالكشف عن كيف ،االفتراضي
أن تصميم محتوى المناهج   بجامعة ديوستو، وأسفرت نتائج الدراسة عن

،  الفصول االفتراضيةمن بيئة فصول الدراسة التقليدية و  التعليمية يختلف
في تطوير كفاءة أعضاء هيئة   ارائدً  اوأن جامعة ديوستو أثبتت نجاحً 

 .تعليم من خالل التعليم االفتراضيال برامجو التدريس والطالب والباحثين  
 Martin Carnoy andم( 2012دراسة مارتن كارنوي وأخرون) -11

Others (127 :53-82) من محضر ويكمل الجامعات " :بعنوان
وهدفت الدراسة  ،"حالة من الجامعة المفتوحة في كاتالونيا  :االفتراضية

ات التقليدية  الكشف عن الفرق بين الجامعات االفتراضية والجامع :لىإ
التعرف على و ، لوجه أو الحضور عن ب عد  ب وجًهاحيث حضور الطال

، وأسفرت نتائج الدراسة عن  بإسبانياتجربة الجامعة المفتوحة في كاتالونيا 
أن الطالب الذين أكملوا دراستهم بالجامعة االفتراضية أكثر من الطالب 

نعهم من مواصلة  ئق تملعدم وجود عوا ملتحقين بالجامعة التقليدية؛ نظًراال
أكبر للدارسين  ا، وأن الجامعة االفتراضية تتيح فرًص واستكمال دراستهم

 .  عن تعدد فئاتهم العمريةعي فضاًل الراغبين في مواصلة تعليمهم الجام
 Patterson, Lynn (132 :182-197)دراسة باترسون لين  -12

ت الدراسة وهدف ،"عولمة التعليم :دروس من الفصول االفتراضية: "بعنوان
لتحسين   ؛(وف على مبادرات التعليم العالمي)عولمة التعليمالوق :إلى

تجارب  ىوالوقوف عل ،وزيادة المواطنة العالمية بين الطالب  ،الكفاءات 
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، لملك سعود وجامعة مينوتو دي ديو الفصول االفتراضية بجامعة ا
هت وأسفرت نتائج الدراسة عن أن هناك مجموعة من التحديات التي واج

، وأن د تنفيذ تصميم الفصول االفتراضيةبعض تجارب الجامعات عن
الت المعرفة االفصول االفتراضية عززت من تحسين الكفاءات في مج

   .والقبول والقدرة التنافسية
 Martin, Florence م(2013خرون)، وآ دراسة مارتن فلورسنا -13

and Others (126 :124-138) دراسة حالة حول " :بعنوان
الكشف عن إلي: "، هدفت الدراسة م الفصول االفتراضية المتزامنةاستخدا

تجربة استخدام الفصول االفتراضية في المقررات الدراسة عبر اإلنترنت  
واستكشاف اعتماد وتفعيل   ،في جنوب شرق جامعة في الواليات المتحدة

أعضاء هيئة التدريس الستخدام الفصول االفتراضية والمقررات عبر 
والوقوف على مالمح الفصول االفتراضية والوسائط التقنية وذلك  اإلنترنت، 

باستخدام المنهج الوصفي، وأسفرت نتائج الدراسة عن اهتمام أعضاء هيئة  
وإقبالهم على   ،التدريس بتعزيز تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية

شكل  تتيح للطالب والمعلمين التواصل ب التياستخدام الفصول االفتراضية 
   والسبورة التفاعلية. ،والدردشة النصية ،والفيديو ،متزامن باستخدام الصوت 

 ,Roy, v. Manojم(:  2013كومار)وشينموي    ،دراسة روي مانوج -14
& Chinmoy Kumar  (137 :210-221) وسائل اإلعالم  :بعنوان "

اإللكترونية والمواد التعليمية بجامعة أنديرا  اندي الوطنية المفتوحة  
التعرف على أهم   :، وهدفت الدراسة إلى"دراسة حالة :راضية بالهندالفتا

والوقوف على  ،جامعةالوسائل اإلعالم اإللكترونية والمواد التعليمية ب
بالدعم الفعال  وعالقتها  ،وطرق التدريس ،التكنولوجيةالجامعة ممارسات 

وأسفرت نتائج الدراسة عن تفوق جامعة غاندي  للمتعلمين عن ب عد،
 .عن ب عد ت في التدريس فتراضية في استخدام تكنولوجيا االتصاالاال
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 Ince, Elif and Others  م(2014خرون:)، وآدراسة انيس ألي  -15
المختبر االفتراضي واألبعاد التفاعلية بجامعة  : "بعنوان (1-20: 80) 

 :"، وهدفت الدراسة إلىاسطنبول المرتكز على أساليب التعلم النشط
فاعلية الثالثة من خالل أساليب التعلم النشط باستخدام تطوير األبعاد الت

أحدث أدوات تكنولوجيا االتصاالت بالمختبر االفتراضي بجامعة  
ودعم التعلم   ،لتمكين الطالب من التعلم في مجموعات تعاونية إسطنبول؛

استخدام   عنالجوال من خالل الهواتف الذكية، وأسفرت نتائج الدراسة ب
محاكاة التعليم من  أن و  ،تصاالت في العملية التعليميةأدوات تكنولوجيا اال

  .تعلم النشط ودافعية الطالب خالل المعمل االفتراضي زاد من فاعلية ال
 ,Papachristos :م(2014دراسة بابكريستوز نيكيفورز) -16

Nikiforo  (131 :636-646) دور تصميم البيئة التعليمية  : "بعنوان
الكشف عن نتائج   :وهدفت الدراسة إلى"، االفتراضية متعددة المستخدم

ليمي بالجامعة  الدراسة التجريبية االستطالعية التي أجريت في الموقف التع
، التقليدية(والبيئة التعليمية  ،البيئة التعليمية االفتراضيةلبيئتين تعليميتين)

، واستخدم المنهج التجريبي المالئم  لكشف عن استجابة الطالب للبيئتينوا
عن أن البيئة التعليمية  أسفرت نتائج الدراسة دف الدراسة؛ حيث لطبيعة وه

إيجابية في   احاكي البيئات التعليمية التقليدية تحقق أدوارً االفتراضية التي ت  
  إليجابيتها. االصفوف الجامعية األولى نظرً 
 :تعقيب على الدراسات السابقة

أن  يتضح ية في ضوء العرض السابق للدراسات السابقة العربية واألجنب 
الثورة المعرفية وثورة تكنولوجيا االتصاالت كان لها عظيم األثر في إدخال  

صيغ عديدة للتعليم   ت ظهر قد ف .أدوات تلك الثورة في ميدان التعليم الجامعي
والجامعة االفتراضية كصيغ   ،حيث التعليم اإللكتروني ؛الجامعي عن ب عد 

، وما ترتكز عليه  امعي التقليديالراهن للتعليم الجومداخل تطويرية للوضع 
زمان وفتح آفاق  فلسفة التعليم الجامعي االفتراضي في إلغاء قيود المكان وال
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أو   ،دون اعتبار لسنالراغبين في الدراسة الجامعية والعليا  جميعالتعليم العالي ل
فأصبح بإمكان  .اقتصاديةأو  ،أو زمانية ،أو حواجز اجتماعية ،عد جغرافيلب  

، وما  عمله ويكمل دراسته وهو بمنزله أو مقر ،ن يتلقى محاضراتهالطالب أ
تحمله صيغة الجامعة االفتراضية من حلول ناجعة للتصدي لمشكالت 

، وعلى الرغم من تشابه بعض  ات التقليدية ومتطلبات سوق العملالجامع
لدراسة إال أنها تختلف مع ا ؛الدراسات في تناولها لمدخل الجامعة االفتراضية

المنهج المستخدم لمعالجة تلك الدراسات وكذلك الية من حيث األهداف و الح
؛ حيث تختلف الدراسة الحالية من حيث أهدافها التجارب الدوليةاختالف 

 منهج Problems Approach مدخل حل المشكالت ومنهجها المستخدم )
المناسب   Holmes Methodologyبراين هولمز في دراسة التربية المقارنة 

( كأحد مداخل الدراسات المقارنة وتفردها في تناول  عة وأهداف الدراسةلطبي
،  الجامعة االفتراضية الفنلندية) بعض التجارب الرائدة للجامعة االفتراضية

الجامعة االفتراضية الكندية( و ، مفتوحة االفتراضيةجامعة أنديرا غاندي الو 
، الرسالةو ية، الرؤ و النشأة، : الدراسة والمحاور من حيث كتجارب كاملة 

التعليمية،   الوسائطو ، البرامج الدراسيةو سياسة وإجراءات القبول، و األهداف، و 
والتمويل (، وهذا ما لم تعالجه الدراسات  ،اإلدارةو ، أساليب تقييم الطالب و 

   .السابقة في تجاربها في ذات المجال
   :خطوات السير في الدراسة

  ت الدراسة الحالية فيما يلي: تتمثل خطوا المنهج المستخدم على   وبناءً 

  ، لجامعة االفتراضيةماهية الدراسة تحليلية تتمثل في و  :الخطوة األولى -
   .في األدبيات التربوية أنماطهاو ، امبرراتهو  ،ا أهدافهو ، انشأتهو ، مفاهيمهاو 

االفتراضككية الجامعككة لتجككارب دراسككة تحليليككة تتمثككل فككي و  :الخطففوة النانيففة  -
 وجامعككككة أنككككديرا غانككككدي المفتوحككككة ،فنلنككككدابلفنلنديككككة االفتراضككككية ا )الجامعككككة

 .(والجامعة االفتراضية الكندية في كندا ،االفتراضية في الهند  الوطنية
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فكي للجامعكة االفتراضكية دراسكة تحليليكة مقارنكة وتتمثكل فكي  :الخطوة النالنفة -
جكه الشكبه واالخكتالف بكين و بغية الوقوف علكى أ ؛كل من فنلندا والهند وكندا

 .للجامعات االفتراضية الثالثةرب التجا
وتتمثل في تحديد مالمح التصور المقتكرح إلنشكاء الجامعكة  :الخطوة الرابعة -

لجامعكة لخبرات دول المقارنكة االستفادة من  راضية المصرية من خاللتاالف
 شى مع طبيعة المجتمع المصري.ابما يتم االفتراضية

  المعاصرة ت التربويةفي األدبياالجامعة االفتراضية  ماهية :أوال  
   :مفهوم الجامعة االفتراضية

  ، الجامعة االفتراضيةو  ،بالذكر أن مصطلحات االفتراضية من الجدير
قد تعددت حولها اآلراء ووجهات النظر في األدبيات  والحرم االفتراضي 

   :التربوية المعاصرة على النحو التالي
  Virtual :مصطلح "افتراضي

ى كل ما ليس له وجود مادي ملمو ، يطلق مصطلح افتراضي عل
خاصة مع عصر التقنيات والمعلومات الذي نعيشه اآلن؛ فالصفحة الموجودة 

حتى يتم   Softcopy تظل على الحاسب الشخصي  على جهاز الحاسب اآللي
  Universityوالجامعة  ،Hardcopyا فيصبح وجودها ماديً  اطباعتها ورقيً 

  عبارة  Bricks-and-mortar institutionsالتقليدية ذات الوجود المادي 
  ، مبانيادية، مثل: العن: كيان مادي يتم من خالله التعامل مع مكوناته الم

 ...،طاقم إداري ، و تدريسي طاقمالبشرية، وهي: جهزة( ومكوناته األو  ،معاملالو 
مع ظروف بعض شروط ملزمة، قد ال تتوافق حدد و إلخ(، مباشرة وفق جدول م

 المكانية. و  الدارسين الزمانية
 ،باللغة اإلنجليزية Virtualالجامعة االفتراضية هي ترجمة للمصطلح و 

 ،وأساتذة ،ومكتبات  ، وصفوف ، وتعني أن الجامعة بما فيها من محتوى 
  فعاًل ومرشدين، جميعهم يشكلون قيمة حقيقية موجودة  ،وتجمعات  ،وطالب 
لف الصف حيث يمكن أن يتأ صلهم يكون من خالل شبكة اإلنترنت؛لكن توا
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  ،سترالياالفتراضي من طالب موزعين ما بين أاالفتراضي من الصف ا
يحضرون محاضرة ألستاذ في و  ،وكندا ،والواليات المتحدة ،والهند  ،واليابان
من خالل الخادم التقني   ا مباشرًة أوإم   اويتفاعلون معه افتراضيً  ،بريطانيا

:  6(،)254-253: 2) الخا  بالجامعة متحررين من حاجزي المكان والزمان
279 .) 

  :Virtual Universityالجامعة االفتراضية 
المؤسسة  " :الجامعة االفتراضية بأنها Steve Ryan يعرف ستيف ريان

التعليمية التي توفر فر  التعليم العالي للمتعلمين باستخدام تكنولوجيا  
امج في توصيل المقررات والبر  اوالتي تستخدم أيًض  ،المعلومات واالتصاالت 

، متحديًة بذلك  الختبارات من خالل شبكة اإلنترنت وتسجيل القبول وا  ،الدراسية
 (2:  140". )اجزي المكان والزمان بمرونة تامةح

تعرف الجامعة االفتراضية بأنها: نظام تعليمي لتوفير برامج التعليم  و  
؛ والمكانالعالي بصورة مرنة، ومن السهل الولوج إليها، مع معوقات الزمان 

الدخول على الموقع اإللكتروني للجامعة   لميمكن من أي موقع في العاف
وممارسة النشاط الدراسي وفق المتطلبات الدراسية للطالب، من خالل وسائل 

  .اإلعالم اإللكترونية، وعادة من خالل اإلنترنت 
ت لبِ ي حاجات متعلمين  ، و مؤسسة ت قدم خدمة تعليمية غير مباشرةهي و  

أولئك المتعلمون لم  يم ي حاكي ما تقدمه الجامعات التقليدية،ذي رغبة في تعل
تتح لهم ف ر   االلتحاق بها؛ نتيجة ظروفهم الحياتية، وتستند هذه الخدمة  
االفتراضية على التعلم اإللكتروني عن ب عد خالل بنية تكنولوجية متقدمة ت َبثُّ 

حدث التفاعل  م تَخطِ ية حدود المكان والزمان، ي Online نترنت اإل عبر 
المعلم، وبين المتعلمين أنفسهم وقتما شاءوا وحيثما  تعلمين و والتحاور بين الم

 (.6: 4كانوا. )
 :وتعرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الجامعة االفتراضية بأنها

"مؤسسة تعليمية عن ب عد تعتمد في المقام األول في أداء مهامها على 
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ى أقل ما يمكن من المكونات المادية من المباني  وتحتوي عل ،اإلنترنت 
الجامعية، ومعظم نشاطات الجامعة يتم تنفيذها بواسطة اإلنترنت وعن ب عد؛ إذ  

)المكتبات، الصفوف : مثل ،ن الجامعة تشمل مجموعة مكونات افتراضيةإ
الدراسية، والبرامج الدراسية، ومكتب القبول والتسجيل، ومكتب المالية(، ويتركز 

شاط هيئة التدريس واإلدارة والدارسين من خالل االتصال عبر شبكات ن
".  تعليم ي غطي مناطق جغرافية واسعةوهذا النوع من ال ،اإلنترنت والحاسوب 

(25 :6 ) 
  ، توافق هذا التعريف مع تعريف منصور الشهري للجامعة االفتراضيةيو 

ل والتعامل اإلداري، الجامعة التي تقدم البرامج الدراسية بداية من التسجي :فهي
وباستخدام تكنولوجيا   ،على اإلنترنت  اسية واالمتحانات الممارسة الدر و 

 (3: 124) .وتدعم التعليم المستمر ،المعلومات واالتصاالت 
،  Distance Educationولهذا تعتبر شكاًل من أشكال التعليم عن ب عد 

احة الوصول إت هو Virtual Universityوالهدف من الجامعات االفتراضية 
البعد   :مثل ،ألسباب  ا من الحضور إلى حرم الجامعةيتمكنو   إلى هؤالء الذين لم

، ومن الصعب االلتزام  عن الحرم الجامعي  االمكاني؛ حيث يعيش الطالب بعيدً 
بعض الطالب يحتاج  و حضور الدرو  النظامية، والحاجة للمرونة الدراسية، ب

مًة  ، وتنظيم الظروف األكثر مالءلمنزلإلى المرونة بالنسبة لوقت الدراسة في ا
وراحة بالنسبة لهم للقيام بذلك؛ مثل أصحاب الحاالت الخاصة، أو من  

 .يمارسون مهن في أوقات الدوام الدراسي التقليدي
مؤسسة التعليم العالي التي ال يكون   :وتعرف الجامعة االفتراضية بأنها

ويمكن الوصول إليها عبر   الها وجود مادي، وتوجد على حالة افتراضية تمامً 
تكسر حاجزي الزمان والمكان، وهي ت عد رؤية قوية لمستقبل التعليم  ، و اإلنترنت 

العالي من خالل االستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  
 ( 131: 117توفير التعليم العالي. )
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اف  الجامعة المعتمدة أو التي تخضع إلشر  :ويعرفها الصالح بأنها
حكومي كوزارة التعليم أو التعليم العالي، والتي تنقل جميع أو الجزء األكبر من  

 ( 6: 7مقرراتها وبرامجها الدراسية وتطبيقاتها على شبكة اإلنترنت )
بيئة جامعية متكاملة ت حاكي الجامعة التقليدية، تقوم   :ويعرفها مازن بأنها

تهدف إلى تأمين  و  ،تعددة على التقنيات الحديثة لالتصاالت والوسائط الم
عن طريق إنشاء بيئة   ؛التعليم للطالب من مكان إقامتهم بواسطة اإلنترنت 

تعتمد على تسجيل الطالب في موقع الجامعة،  تعليمية إلكترونية متكاملة
والتحصيل والمعرفة والتفاعل مع المعلم ومع   ،والحصول على المناهج العلمية

 ( 28-27: 12) .واالختبارات يم الواجبات وتقد  ،زمالئه في الصف االفتراضي
ا  وفي هذا الصدد يعرفها عادل سالمه بأنها: " مؤسسة جامعية تقدم تعليمً 

بما تتميز به من سرعة فائقة وقدرة عالية   من ب عد، وت حاكي الجامعة الحقيقية
على االتصال والتفاعل مع طالبها في جميع أنحاء العالم باستخدام الحاسبات  

 ."وأي مكان لشبكات العالمية، وهي جامعة تقوم بالتدريس في أي وقت اآللية وا
(17 :3 ) 

  ، ولهذا يعرفها الفرا بأنها: "مؤسسة مستقلة لها كيانها القانوني المستقل
تقوم على استخدام وسائط تقنية متعددة إليجاد اتصال بين المعلمين وبين  و 

تحتوي على أقل ما يمكن  و  ،المتعلمين والمؤسسة التعليمية عبر شبكة اإلنترنت 
 ( 18: 5)  ."الجامعيةمن المكونات المادية من المباني 

مؤسسة " :بأنها Valiathan, Purnima فلياسن بورنيما اويعرفها أيًض 
أكاديمية تهدف إلى تأمين أعلى مستويات التعليم العالي للطالب في أماكن 

ة  تعليمية إلكترونيإقامتهم بواسطة شبكة اإلنترنت، وذلك من خالل إنشاء بيئة 
 ( 3: 147) ."متكاملة تعتمد على شبكة متطورة
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  :Virtual Campus الحرم االفتراضي
الحرم   the European Commissionتعرف المفوضية األوروبية  

ذلك الجزء من الجامعة أو الكلية التي توفر التسهيالت االفتراضي بأنه: "
 ( 3  :142". )ل اإلنترنت التعليمية في أي وقت وفي أي مكان من خال

 :التعليم االفتراضي
ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على  :يعرف التعليم االفتراضي بأنه

  واالتصاالت )اإلنترنت( التياستخدام الوسائط المتعددة وشبكات المعلومات 
للتعليم؛ حيث يتم التعليم عن طريق االتصال والتواصل  أصبحت وسيًطا فاعاًل 

والمتعلم، وعن طريق التفاعل بين المتعلم ووسائل التعليم االفتراضي  بين المعلم 
 ( 2: 123. )"، والمكتبة الرقمية وغيرهااألخرى كالمحتوى اإللكتروني

فكي ضككوء مكا سككبق مكن تعريفككات ومفكاهيم لمصككطلح الجامعكة االفتراضككية و 
  :يمكن استخال  الحقائق التالية

ات واالتصكاالت المتطكورة التكي االعتماد علكى اسكتخدام تكنولوجيكا المعلومك  -
 .لها تأثير مباشر على فعالية التعليم االفتراضي بالجامعات االفتراضية

فلككيس لهككا مبككاني  ،إن الجامعككة االفتراضككية لككيس لهككا وجككود مككادي حقيقككي -
فهكككي جامعكككة بكككال جكككدران تتحكككر مكككن القيكككود  .ماديكككة أو حكككرم جكككامعي مكككادي

 .المكانية والجغرافية
وإنمكككا هكككي رؤيكككة مسكككتقبلية  ؛ليسكككت مؤسسكككة تقليديكككة الجامعكككة االفتراضكككية -

تعتمككد علككى قاعككدة راسككخة مككن الوسككائط و  ،للتعلككيم الجككامعي عبككر اإلنترنككت 
والهواتكككككف الذكيكككككة المتصكككككلة بشكككككبكات  ،التقنيككككة حيكككككث الحاسكككككب الشخصكككككي

 ،والبككككككرامج الدراسكككككككية ،موقككككككع الجامعكككككككة اإللكترونككككككي، و اإلنترنككككككت العالميككككككة
 والمقررات اإللكترونية 

تتككيح فرصككة التعلككيم للجميككع فككي و  ا،هككا أكثككر مرونككة وديمقراطيككة واتسككاعً أن  -
 والتكلفة. ،والكثافة العددية ،أي زمان وأي مكان دون اعتبار للمساحة
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العصككككر الرقمككككي  ت تتواكككككب مككككع متطلبككككاو  ،إنهككككا جامعككككة رقميككككة عصككككرية -
 تقابل االحتياجات الحالية لمجتمع المعرفة المحددة.، و والمعرفي

وفاعككككل للتعلككككيم يراعككككي ظككككروف الطككككالب االقتصككككادية  هككككي وسككككيط مككككرن  -
فكالمتعلم يلتحكق  ة الطالب فكي عمليكة الكتعلم.واالجتماعية؛ حيث احترام حري

 بالجامعة االفتراضية برغبته في المكان والزمان المناسب له.
ممكككا ي زيكككد مكككن فكككر  االسكككتفادة  ،يمككككن ربكككط هكككذه التقنيكككة بعكككدة جامعكككات  -

 .التي تمتلكها هذه الجامعات  القصوى من الخبرات المتنوعة
وتزيككد  ،عمليككة التعلككيم والككتعلم االفتراضككي تلبككي احتياجككات جميككع الطككالب  -

 من التفاعل والتعاون بين الطالب وبين أعضاء هيئة التدريس.
 يناسب التعليم االفتراضي الطالب الذين يعيشون في مناطق نائية. -
اليكككوم وفككي ككككل أيكككام  طككول إمكانيككة اسكككتقبال البككرامج والمقكككررات الدراسكككية  -

 .األسبوع(أيام في  7ساعة في اليوم  24)األسبوع 
 : نشأة الجامعة االفتراضية

 Borderlessحتى سنوات قليلة لم تكن مفاهيم التعليم العالي بال حدود 
Higher Education  والمدينة الجامعية اإللكترونية أو االفتراضية  

Electronic or Virtual Campus فتراضية والجامعة االVirtual 
University  وجامعة اإلنترنت Online University   وغيرها شائعة في

أوساط التعليم الجامعي والعالي، ولكنها ظاهرة حديثة تزامنت مع التنامي  
تقنية اإلنترنت   تقنية المعلومات واالتصال خصوًصا في إمكانات المتسارع 

أواخر التسعينيات في القرن  وتطبيقاتها على الشبكة العنكبوتية في أواسط و 
 (. 39-28:  135)الماضي 
؛ حيث  ة في الواليات المتحدة األمريكيةالجامعة االفتراضي ت مبادرةفعرف

التكنولوجيا  وسط ازدهار  VC USتم إنشاء الكليات والجامعات االفتراضية 
فالتكنولوجيا بوجه عام والتعليم بوجه خا  جاءت  .من منتصف التسعينيات 

   .من مشكالت التعليم العالي اكبيرً  التحل عددً 
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ومما أثار إنشاء الجامعات والكليات االفتراضية اإلعالن عن إنشاء 
  ؛western Governors University (WGU)جامعة ويسترن للمحافظين 

حيث نمت فكرة الجامعة االفتراضية باستخدام اإلنترنت عندما لمعت فكرة 
م العالي بإنشاء جامعة ويسترن للمحافظين  الجامعة االفتراضية في سماء التعلي

WGU   وإنشاء الحرم الجامعي اإللكتروني لمجلس التعليم اإلقليمي الجنوبي
The Electronic Campus of The Southern Regional 

Education Board ( SREB) ، ن  ع ال يقل ام تم إنشاء م1996فمنذ عام
من  دولةً  45جينيا من مؤسسة تعليمية مشاركة في اتحاد جامعة فير  61

 ( 29-28:  135) .مختلف دول العالم
م اعتزمت كل دولة بعمل 2000عام  مع مطلع األلفية الثالثة وتحديًداو 
 A ، فظهرت المبادرات الفرديةإلنشاء جامعة افتراضية خاصة بها مبادرة

signal System   حيث المبادرات الفردية إلنشاء الحرم الجامعي االفتراضي
،  Individual Campus-Based Initiatives لى المبادرة الفرديةالقائم ع

من اختالف   ومن المتتبع لنشأة الجامعات االفتراضية يجد أنها على الرغم
؛ إال أنها القت رواًجا وقبواًل سياسًيا  وأنماطها ،ونماذجها ،ومبرراتها ،أهدافها

م در  أكثر  2000م ففي عا .بمعظم دول العالم ا وثقافيً  اواقتصاديً  اواجتماعيً 
وفي العام   ،مليون شخص في قطاعات التعليم والتدريب عبر اإلنترنت  70من 

  50.000دولة أكثر من  120م قدمت كليات وجامعات وشركات في 2001
: 59)مقرر للتعليم عن ب عد بأساليب متنوعة من بينها التعليم اإللكتروني 

291-300 .) 
طالب في   35.000أكثر من م فقد در  2002-م 2001أما في العام 

الواليات المتحدة من خالل تعلم جامعي افتراضي بالكامل للحصول على  
  ؛قة تقدم برامج أكاديمية افتراضيةوبدأت الجامعات المرمو  ، درجات علمية

مليون دوالر من  150فجامعة هارفارد علي سبيل المثال حققت حوالي 
طالب وطالبة   60.000الي عائدات برنامج التعليم عن ب عد والذي خدم حو 
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ولم تكن المنطقة األوروبية بمعزل عن هذه المبادرات   ،متفرغين جزئًيا
  د األوروبي خطة إلكترونية بعنوان: فقد أسس االتحاللجامعات االفتراضية 

وهي عبارة عن ائتالف جامعات أوروبية   ،جامعات القرن الحادي والعشرين
ر صد  و  ،الالتينيةوأمريكا  ،وأفريقيا ،سيالنقل التعليم الجامعي إلى الطالب في آ

  بإسبانيا فقد نشأت جامعة كاتالونيا االفتراضية ، (2: 7)دوالر  مليار 13.3لها 
تأسست جامعة األرجنتين االفتراضية عام   وبعدها ،(29:3)م 1995عام 

طالب وطالبة من طالب المرحلة الجامعية   1114085بها  والتحقم 1998
ثم تلتها إنشاء جامعة اتحاد لوريا االفتراضية   ،(3-2: 118)دولة  36من 

UVPL  (. 9: 78)م 1999بفرنسا في أبريل 
مع أوروبا في مبادرات الجامعة االفتراضية فقد تأسست   وتزامنت أفريقيا

 The African Virtual University atالجامعة االفتراضية األفريقية 
Kenyatta University  وفي دكار السنغال  ،(3: 122)م 1996في عام

 Campus Numeriqueتأسس الحرم الجامعي االفتراضي لجامعة فرانكفون  
Francophone  للتعليم عن ب عد للوكالة الجامعية  م لتكون رافًدا2004عام

 (2:  130) .الفرانكوفونية
  وهي  م، 1996وفي الهند تأسست جامعة نيت فارستي االفتراضية عام 

التعليم على اإلنترنت التي تجاوز عدد الطالب  ت عد واحدة من أقدم بوابات 
  60.000بينما على المستوى الدولي حوالي  ،طالب  500.000الهنود بها 

 UNITAR وفي ماليزيا تأسست جامعة تيون عبد الرزاق، (2: 140)طالب 
 ( 1: 146)الماليزية  KUBم بالتعاون مع مجموعة شركات 1996في عام 

 University ينزالند الجنوبية االفتراضيةجامعة كو  فتحت وفي استراليا 
of Southern Queensland   أبوابها لخدمات وبرامج التعليم عن ب عد عام

يرجع تاريخ نشأة الجامعة االفتراضية الكندية إلى ربيع عام   وفي كندا .م1997
  كأول اتحاد  UVCالشراكة بين ست جامعات كندية  ت م عندما تأسس2000

 وكذلك ،(4-3: 35ب عد )برامج التعليم عن  كندية لتقديمللجامعات الوطنية ال
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  29500م لتخدم ما يزيد عن 2004/ 2003تأسست جامعة أثاباسكا عام 
 ( 2: 41) .طالب وطالبة

أبوابها   وفتحت  ، وفي باكستان أنشأت الجامعة االفتراضية الباكستانية
ها انتشرت خدمات من الوقت  وفي فترة قصيرة جًدا ،م2002للدراسة عام 

وانتقلت مبادرات  ، (2-1: 10)التعليمية عن ب عد في أكثر من ستين دولة
فتأسست جامعة سوريا   ؛إنشاء الجامعات االفتراضية في الدول العربية

، كأول جامعة  م2002للعام  25بموجب المرسوم التشريعي رقم االفتراضية 
ووقعت  ،عد افتراضية عربية في المنطقة العربية لتقديم خدمات التعليم عن ب  

التي أنشئت  جامعة تونس االفتراضية و  .(2-1: 10) جامعةً  16شراكة مع 
،  م لتأمين التعليم عن ب عد بتونس2002لعام  112بموجب األمر رقم 

والجامعة االفتراضية في دبي باإلمارات العربية المتحدة وغيرها من تجارب 
 . ي الجامعات العربيةالتعليم اإللكتروني التي تدعم برامج التعليم عن ب عد ف

وفي ضوء ما سبق يتضح أن فكرة الجامعة االفتراضية انتشرت بجميع  
  عينيات وحتى وقتنا الراهن؛ إيماًنادول العالم بشكل متنامي منذ منتصف التس

، وتقديم الحلول عن ب عد م برامج التعليم الجامعي من الدور الذي تؤديه في دع
 عوق التعليم الجامعي التقليدي. والبدائل لكثير من المعوقات التي ت
 :مبررات إنشاء الجامعة االفتراضية

في الدول المختلفة والتعليم عن ب عد  يرجع إنشاء الجامعات االفتراضية 
إلى عدد من العوامل والمبررات التي ساعدت على إيجادها على ساحة التعليم  

(،  3-2: 139(، )154: 19(، )23: 7):الجامعي والتي من بينها ما يلي
(18 :124-125 .) 
ول مفهوم التعلم مدى الحياة  ، وتزايد قبدياد الحاجة إلى التعليم المستمراز  •

، والضغط المجتمعات المتمثلة بنمو المعرفةللتغيرات التي تشهدها  نظًرا
، والتحول من الوظائف التقليدية الدائمة  ايد على أنماط التعليم التقليديةالمتز 



 د/ أحمد عبدالنبي عبدالعال                     الجامعة ال فتراضية

 مجلة التربية املقارنة والدولية 123

 

 م2015يناير  –العدد األول 

ومصادر  ،ا يتطلب أساليب تعليم وتدريب جديدة، مم إلى الوظائف المؤقتة
 .سهلة للتعلم المرن الكتساب المهارات التي تتطلبها هذه التغيرات 

  150ي أن حوالفقد أشار البنك الدولي  زيادة الطلب على التعليم العالي؛  •
 م. 2025بحلول عام   اجامعيً  مليون شخص سيحتاجون تعليًما

يادة الطلب االجتماعي على التعليم  الزيادة السكانية وما صاحبها من ز  •
تخيف العبء الواقع على الجامعات التقليدية من حيث  والرغبة في  ،العالي

 . الكثافة الطالبية
وتوفير التعليم الذي يتناسب   ،م مدى الحياةتشجيع التعلو  ،انتشار اإلنترنت  •

 .الطالب مع طبيعة 
يم العالي  واب التعلالهائل في إمكانات تقنية اإلنترنت الذي فتح أبالتطور  •

، وشجع الجامعات على تأسيس أسواق جديدة في  إلى جمهور جديد ومتنوع
 .مواقع جغرافية بعيدة

وتحسين جودة  ،توسيع فر  التعليم الجامعي في رغبة العديد من الدول •
   .التعليم

ه نحو مزيد  • التفكير الجديد حول رسالة الجامعة ووظائفها الجوهرية، والتوج 
 تعلم المرتكزة حول المتعلم.من نماذج ال 

لتطبيقات  ومناسبتها ازدياد إمكانات تقنية المعلومات واالتصال، ومرونتها،  •
ذلك بتناقص مستمر في تكلفتها، وازدياد توافرها  تربوية متنوعة، مصحوًبا

وقد أدى ذلك إلى رقمنة المعرفة، وعولمة المعلومات،  ،على نطاق واسع
 وزيادة فر  الوصول إليها.

ليل تكلفة التعليم الجامعي من خالل التوسع في تطبيقات تقنية  تق •
المعلومات واالتصال في ظل مصادر محدودة، وتناقص التمويل  

 الحكومي.
الجامعية لجعل  االستثمارات الجديدة في البنية التحتية المعلوماتية للمدن  •

 وأكثر قدرة على المنافسة.  الجامعة أكثر جذًبا
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م تحصل على كفايتها من التعليم الجامعي،  خدمة المجتمعات التي ل •
وزيادة طاقة   التعليم الجامعيومقابلة الحاجة المتزايدة لتوفير فر  

 االستيعاب.
   ه.توفير فر  تعلم افتراضي للعدد المتزايد من الطالب الراغبين في •
ربط التعليم الجامعي باحتياجات القطاع الخا ، وتحسين االقتصاد   •

 قوة العمل والمهنيين على رأ  العمل. من خالل دعم ؛الوطني
دعم القدرة التنافسية للجامعة في حقبة انفتاح الحدود التربوية للتعليم   •

الجامعي إلى ما وراء النطاق المحلي، ومواجهة احتمالية تخلف الجامعة  
في بيئات تعلم افتراضية شديدة التنافس، وزيادة الفر  التجارية والتسويقية  

سهم بتوفير تعليم  العالي، وتحقيق مردود مالي يمكن أن ي  لمؤسسات التعليم 
 يتميز بالجودة. 

تحسين جودة خبرات التعلم من خالل استخدام تطبيقات تقنية المعلومات   •
 .عد واالتصال إلثراء التعلم، وتحسين برامج التعليم عن ب  

 :أهداف الجامعة االفتراضية
ختالف المجتمعات التي أنماطها واعى الجامعات االفتراضية باختالف تس

(، 2: 36):جموعة من األهداف والتي من بينهاوجدت فيها إلى تحقيق م 
(79 :70( ،)119 :530-531( ،)133 :1-3( ،)146 :3( ،)149 :1-

2). 
ثورة تكنولوجيا  و  ،ومجتمع المعرفة ،العصر الرقميمتطلبات مواكبة  •

 .المعلومات واالتصال
ي للراغبين في مواصلة دراستهم بعد توفير فر  التعليم الجامعي والعال •

فر  االلتحاق بالجامعة ألي سبب من   حرمواأو لمن  ،المرحلة الثانوية
 .دون الحاجة إلى بناء حرم جامعي مادياألسباب 

 ؛وتحسين النمو االقتصادي ،ربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل •
 .التنمية الشاملةمن خالل إمداده بالكوادر المؤهلة والمدربة في مجاالت 
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التعليمية بغض النظر عن قبول الطالب فقط على أسا  مؤهالتهم  •
 . السن أو ،المواقع الجغرافيةو  ،اإلعاقةو  ،الدينو  ،الجنسو  ،اللون و العرق، 

ومعالجة النقص الحاد في  ،قدرات الجامعات التقليديةتخفيف النقص في  •
 . راسيةأعضاء هيئة التدريس المؤهلين في جميع المجاالت الد 

العالمية للجامعة في عصر ك سرت فيه جميع الحدود دعم القدرة التنافسية  •
 . والحواجز المكانية والزمانية

تسويق الخدمات التعليمية من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات  •
 .وجودة التعلم اإللكتروني من خالل التعليم عن ب عد  ،واالتصاالت 

 Cost ل الجامعة االفتراضيةخفض تكلفة التعليم الجامعي من خال •
Savings in Virtual University  

وفر  أفضل للدراسة الفردية )الذاتية( واختيار  ،إتاحة البرامج المرنة •
 Flexible Programs and Better Opportunity forمجال الدراسة  

Individual Elective Subject Study 
 Freedom from Place and Timeالتحرر من قيود الزمان والمكان  •

Restrictions   ألن الجامعة االفتراضية ت عد صيغة ومدخل جديد لتقديم
 برامج تعليمية متنوعة عن ب عد عبر اإلنترنت. 

)برامج   العلميةلمستوى الدرجة  تقديم برامج تعليمية متنوعة وفًقا •
بعض أربع سنوات، الدبلومات العليا في البكالوريو  لمدة ثالث و 

 .والدكتوراه(، درجة الماجستير لدبلومات المتقدمةا التخصصات،
الوفاء بالمتطلبات  و  ،تسويق وتطوير التعليم عن ب عد عبر اإلنترنت  •

   .االجتماعية من التعليم
تحقيق العالمية من خالل إتاحة االلتحاق ببعض برامج الجامعة للمتعلمين   •

 .عةالكبار من جميع أنحاء العالم بمجرد الدخول على موقع الجام



 د/ أحمد عبدالنبي عبدالعال                     الجامعة ال فتراضية

 مجلة التربية املقارنة والدولية 126

 

 م2015يناير  –العدد األول 

تحقيق التبادل المعرفي والخبرات األكاديمية بين الجامعات اإلقليمية   •
من خالل دعم الشراكة والتعاون بين الجامعات بتكوين اتحاد   ؛والعالمية

   .الجامعة االفتراضية
وإعداد  ،وتوفير التعليم مدى الحياة ،إكمال دور الجامعات العامة والخاصة •

 . امل في عصر المعرفةوالتع ،قادرة على المنافسة أجيال
  ، تقديم تعليم إلكتروني مبني على اإلنترنت في مستوى التعليم الجامعي •

 التقليدي.  الجامعي والتغلب على معوقات التعليم 
 ،؛ من خالل جودة البحوث يق حاجات تنمية رأ  المال البشري تحق  •

 .والخدمات  ،والتعليم
 فاق التعليم عن ب عد.وفتح آ ،اإلنترنت رامج تعليمية ذات جودة عبر تقديم ب  •
توفير العديد من الخيارات أمام المتعلمين للحصول على برامج أو درجات  •

 علمية دون التقيد بالمكان والزمان.
تيسير عملية انتقال وتحويل الطالب من جامعة إلى أخرى من خالل   •

اتفاقية اعتماد البرامج والمقررات الدراسية بالجامعات المشاركة في ائتالف  
 .عات االفتراضية دون إرهاق الطالب بأية رسوم إضافيةالجام

إكساب الطالب المعارف والمهارات والخبرات التعليمية المتعددة والمتنوعة   •
 .والتي تفي بمتطلبات سوق العمل ،التي تتسم بالحداثة

 :أنماط الجامعة االفتراضية
لتعدد  ؛في األدبيات التربوية المعاصرةتتعدد أنماط الجامعة االفتراضية 

 على النحو التالي: اآلراء التي عرفت وصنفت الجامعات االفتراضية  
م أصككدرت وزارة التعلككيم األمريكيككة دراسككة تكشككف عككن أن مككا 2003فككي يوليككو ف

ا% مككن الجامعككات والكليككا90يقككرب مككن  عككن  ت العامككة واألمريكيككة تقككدم تعليمككً
اتحككككاد  % مككككن أنظمككككة التعلككككيم عككككن ب عككككد هككككذه تقككككدم مككككن خككككالل60وأن  ،ب عككككد 

فقككد وصككف وولككف  .فككي الوسككط األمريكككي انتشككرت الجامعككات االفتراضككية التككي 
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وجونستون بجامعة فرجينيا االفتراضية أن الجامعة االفتراضية واحدة مكن أربعكة 
 (.22-16: 135) :أنماط هي

-Type 1 ليس لها وجود مادي )المنفصلة(الجامعة االفتراضية المستقلة  •
Virtual University: Separate, Degree – Granting Entity, No 

Physical Campus 
 Type 2-Virtual University اتحاد الجامعة االفتراضية ال يمنح شهادات: •

Consortium: No Degree Granted 
 Type 3-Virtual :الخدمات األكاديمية اتحاد-االفتراضيةالجامعة  اتحاد •

University Consortium Academic Services Consortium  
  Type 4-University Information Consortium اتحاد جامعة المعلومات •

عرضها على  الباحث عدة تصنيفات أخرى للجامعة االفتراضية يود وهناك
  :النحو التالي

اتصني  الجامعات االفتراضية    :ألهدافها وفق 
مرصد التعليم العالي بال حدود تصنيفات الجامعات  فقد وصف 

 ( 3-1: 129): بناًء على أهدافها إلىية االفتراض 
  ،جامعات هادفة لتوسيع فر  التعليم ،العاليجامعات هادفة لتصدير التعليم 

 . هادفة لدعم االقتصاد المحلي جامعات  ،رهادفة للبحث والتطوي جامعات 
 ( 3: 129)لربحيتها:  وفًقاتصنيف الجامعات االفتراضية  -1

   جامعات افتراضيها غير ربحية. جامعات افتراضيها ربحية، :وتقسم إلى
  :لتبعيتها واستقاللها وفًقاتصنيف الجامعات االفتراضية  -2

 جامعات افتراضيها خاصة  ،جامعات افتراضيها حكومية :وتقسم إلى
اتصني  الجامعات االفتراضية   2: 129(، )2: 7):لكونها مستقلة أو ائتالفية وفق 

-3) 
 (:Single Modeط واحد )جامعات افتراضيها مستقلة منفردة ذات نم •

جامعككة : وهنككا تكككون الجامعككة قككد أسسككت كجامعككة افتراضككية مسككتقلة، مثككل
 جونز التي تعد جامعة افتراضية بالكامل.
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 (: Dual Modeجامعات افتراضيها وسيطة ذات نمط ثنائي ) •
ولككذلك أطلككق عليهككا بأنهككا  ،فهككي جامعككة تجمككع بككين االفتراضككية والتقليديككة

امعكككة ميتشكككجان، وهارفكككارد، وسكككتانفورد وغيرهكككا، التكككي ج :مثكككل ،ذات نمكككوذجين
اأصككبحت تقككدم  للجامعككة األم، مثككل جامعككة  بككرامج دراسككية افتراضككية تمثككل فرعككً

  .لواليةا( التابعة لجامعة MVUميتشجان االفتراضية )
 : Virtual University Consortium جامعات افتراضيها ائتالفية •

ت على تقديم برامج أكاديمية ومنح  يتضمن هذا النموذج اتفاق عدة جامعا
الجامعات وإنما  ؛درجات علمية معتمدة. اإلتالف ال يمنح الدرجة العلمية

على المقررات الدراسية التي يمكن للطالب نقلها بين    األعضاء التي تتفق أيًضا
في هذا النموذج يأخذ اإلتالف على عاتقه ربط   ،الجامعات األعضاء

لكترونية واحدة، وتوفير خدمات مركزية إبة الجامعات المشاركة في بوا
ويمكن تقسيم هذا النموذج إلى   ،للطالب، أو ينسق هذه الخدمات للمستفيدين

 ثالث فئات هي: 
 : National Consortiumوطني ائتالف  -

ه برامجها التعليمية    يتضمن هذا اإلتالف جامعات في دولة واحدة توج 
الجامعة الفنلندية   :افي للدولة، مثلاالفتراضية إلى الطالب في النطاق الجغر 

  ( جامعة فنلندية 20م( وتضم )2001االفتراضية التي أسست في العام )
(129 :3-4) . 
 (:Regional Consortiumإقليمي ) ائتالف -

ات افتراضية معتمدة تستهدف  يتكون هذا اإلتالف من جامعات وكلي
جامعة حكام الواليات   :، مثلالواليات المتعلمين على مستوى إقليمي في  أساًسا

 الغربية، والجامعة الكندية االفتراضية. 
 (:  International Consortiumدولي )ائتالف  -

الدولي من جامعات افتراضية معتمدة في دول مختلفة  االئتالفيتكون 
 ،تتفق مع جامعة أو هيئة معتبرة في دولة معينة لتقديم برامجها لتلك الدولة
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(، أو تقديم برامجها  AVU, e, 2005االفتراضية )الجامعة األفريقية  :مثل
( التي أسسها  GVUالجامعة االفتراضية العالمية ) :مثل ،على مستوى دولي

التنويه أن  ويجدر  ،البنك الدولي لتقديم درجة الماجستير في مجال حمايكة البيئة
بمستوياتها المختلفة قد تضم جامعات حكومية أو خاصة، ئتالفات السابقة اال
عد تتبع جامعة تقليدية )نمط  د تكون هذه جامعات افتراضية أو تعلم عن ب  وق

 ثنائي(، أو مستقلة )نمط فردي(.
 (:  Brokerage Universityالجامعة الوسيطة ) -3

هذا النموذج عبارة عن اتفاق بين جامعة أو مؤسسة معتمدة مع جامعات 
وابة الجامعة  افتراضية معتمدة تقدم برامجها ودرجاتها العلمية من خالل ب

، مع فارق هو أن  م نموذج اإلتالف المذكور سابًقاويشبه هذا التنظي ،الوسيطة
في   امعينً  العلمية إذا أكمل الطالب برنامًجاالجامعة الوسيطة تمنح الدرجة 

 جامعة افتراضية معتمدة، الجامعة السورية تقع في هذا التصنيف.
 جامعات تقليدمة تقدم مقررات افتراضية:   -4

عات تقليدية معتمدة تقدم مقررات افتراضية على الشبكة العنكبوتية  جام 
يحصل بعدها الطالب على سجل بالمقررات التي درسها، ولكن ال يوجد اتساق  

(Coherence بين هذه المقررات )،  يمكن أن يؤدي إلى الحصول على  و
 درجة علمية. 

   :%100جامعات افتراضية إلكترونية للدراسات العليا على اإلنترنت  -5
% عبر  100وهي جامعات توفر التعليم المباشر لبرامج الدراسات العليا 

التي خرجت   University of Liverpoolجامعة ليفربول  اإلنترنت مثال لذلك
اإلنترنت  طالب حاصلين على ماجستير ودكتوراه عبر  10500أكثر من 

(145 :1-2.)   
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 :راضيةالتجار  الدولية الرائدة للجامعة االفت ثاني ا
 The Finnish Virtual Universityالجامعة االفتراضية الفنلندمة  -1

تقكع جمهوريكة فنلنككدا فكي شككمال أوروبكا يحككدها مكن الغككرب السكويد والنككرويج 
بلدان االتحاد األوروبي مكن  ، وهي أقلالشرق روسيا ومن الجنوب استونياومن 

لسكنكي، إسكبو، لكبكرى هكي: ه، تضم مجموعة من المدن احيث الكثافة السكانية
، كوفوال، بوري، يوينسو، تا، توركو، أولو، يوفاسكوال، لهتي، كووبيو، فانتامبيري 

ا عضككككوية األمككككم المتحككككدة عككككام البينرنتككككا، هامينلينككككا، روفككككانييمي، دخلككككت فنلنككككد 
 (37-1: 76. )م1995، وعضو في االتحاد األوروبي منذ عام م1955

ا 5.45م بكالغ عكددهوعلكى الكرغم مكن قلكة عكدد سككانها ال  مليكون نسكمة وفقككً
كيلكو  337.030م ومسكاحتها التكي ال تتعكدى سكوى 2014إلحصاء يناير عام 

إال أنهككككا تزعمككككت قائمككككة أفضككككل دول العككككالم فككككي اسككككتطالع مجلككككة  ؛متككككر مربككككع
 ،موالتعلكككي ،والديناميكككة االقتصكككادية ،م مكككن حيكككث الصكككحة2010نيوزويكككك لعكككام 
، فكي العكالم اسكتقراًرا ني أكثر دول العالمعد ثاوت   .وجودة الحياة ،والبيئة السياسية

وتتمتككككع بمسكككككتوى اجتمكككككاعي ممتكككككاز متوازنكككككة بككككين الشكككككرق والغكككككرب مكككككن حيكككككث 
 (3-1: 144العالمية. )االقتصاد والسياسة 

نلنكككدا فكككي صكككنف المنتكككدى االقتصكككادي العكككالمي التعلكككيم العكككالي فكككي ففقكككد 
ي في مجال البحث العلمك ، كما تمتلك فنلندا إنتاجية عالية المرتبة األولى عالمًيا

، واحتلكككككت المرتبكككككة الرابعكككككة مكككككن حيكككككث نصكككككيب الفكككككرد مكككككن م2005فكككككي عكككككام 
المنشككككورات العلميككككة فككككي دول منظمككككة التعككككاون والتنميككككة االقتصككككادية فككككي عككككام 

 (48: 150(، )4-1: 121) .م2007
ت عككد فنلنككدا واحككدة مككن الككدول الرائككدة فككي العككالم مككن حيككث جهودهككا الراميككة و 

، لكيم لجميكع الفئكات العمريكة للسككانوإتاحة فكر  التع ،لمعرفةفي خلق مجتمع ا
صككاالت فككي وتسككعى لتحقيككق االسككتفادة القصككوى مككن تكنولوجيككا المعلومككات واالت

في إنشاء الجامعة االفتراضية  اوتجلى ذلك الجهد جيدً  ،أغراض التعليم عن ب عد 
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دا فنلنكك  فقككد انتهجككت  ،Finnish Virtual University ( FVU)الفنلنديككة 
والتعلكيم الكذي يكدعم تعلكيم عكالي  ،إستراتيجية بعيدة المدى لخلق مجتمع المعرفكة

% مكككن 33حيكككث يحكككوز  ؛، ولجميكككع الفئكككات العمريكككةالجكككودة لجميكككع المسكككتويات 
 .السكان على درجة التعليم العالي كغيرها من دول الشمال

 :نشأة وتطور الجامعة االفتراضية الفنلندمة
فككي فنلنككدا علككى اتخككاذ قككرار إنشككاء الجامعككة سككاعدت عككدة ظككروف متعاقبككة 

 ة يمكن عرضها على النحو التالي:االفتراضية الفنلندي
مع نهاية عقد التسعينيات أثيرت فككرة إنشكاء جامعكة افتراضكية وطنيكة مكن 

، ووزارة التربية الجامعات الفنلندية نفسها  :ل اثنين من أصحاب المصلحة هماقب
فيككه حككول التركيككز علككى  الككذي بككدأت المناقشككات  فككي الوقككت و ، الفنلنديككةوالتعلككيم 

 The Globalization of Educationalعولمككة األسككواق التعليميككة 
Marketsوتبلكورت جميكع المناقشكات إلكى  ،، في مجال التعليم العالي األوروبي

م لجامعكة هلسكنكي للتكنولوجيكا 1998مقترحات ملموسة، ففي حفل افتتكاح عكام 
Helsinki University of Technology  لمعكككت فككككرة جامعكككة فنلنكككدا

وفكي نفكس العكام اقتكرح وزيكر  ، Finland's Online University األوناليكن
آنككذاك أنككه ينبغككي أن تتضككمن اإلسككتراتيجية Olli Pekk  التعلككيم أولككي بيككك

 The م2004 - 2000الوطنيكككة للتعلكككيم والبحكككث المعلنكككة فكككي تلكككك الفتكككرة 
National Information Strategy For Education and Research  

مقتكككرح إلنشكككاء جامعكككة افتراضكككية فنلنديكككة لتكككوفير تعلكككيم جكككامعي عكككالي الجكككودة، 
وتسهيل البحث العلمي، وتقديم برامج التعليم الجامعي، وبرامج الدراسات العليا، 

 (.3-1: 60)وبرامج التعليم المهني المستمر
 شككروع بولونيكككام ظهكككر علككى سكككاحة الصككعيد األوروبكككي م1999وفككي عككام 

The Bologna Declaration فكي ألوروبيكة باجتمكاع وزراء التعلكيم بالكدول ا
ي عككد هككذا المشككروع مككن أحككدث التوجهككات اإلصككالحية إذ  م؛1999عككام  إيطاليككا

 European Higher Educationلتطوير التعليم العالي بالمنطقة األوروبية  
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Area (EHEA) والدراسكككات العليكككا ،يهكككدف إلكككى توحيكككد الكككدرجات الجامعيكككة، 
مككككن أجككككل تعزيككككز القككككدرة التنافسككككية  ؛واالعتمككككاد لهككككا مككككن قبككككل الككككدول األوروبيككككة

، ووقعككت فنلنككدا علككى هككذا المشككروع ات األوروبيككة علككى الصككعيد العككالميللجامعكك 
وبكككرزت الحاجكككة إلكككى التطبيكككق اإلجرائكككي علكككى مسكككتوى فنلنكككدا فوضكككعت الخطكككط 

تجتكككككاح المنطقكككككة األوروبيكككككة لتكككككي واالسكككككتراتيجيات الوطنيكككككة لموجكككككة اإلصكككككالح ا
إلنشكاء الجامعكة االفتراضكية الفنلنديكة التكي  اقويكً  ًرا، ورأت من خاللكه مبكر بأكملها

تكككككدور إسكككككتراتيجيتها فكككككي فلكككككك مشكككككروع بولولنيكككككا اإلصكككككالحي للتعلكككككيم الجكككككامعي 
 (.287-286: 1(،)6-1: 141)األوروبي

ا ألولككي لفككً للتعلككيم خ اوزيككرً  Maija Rask وأعقككب ذلككك تعيككين مايككا راسككك
بمكا فكي  راتيجية المعلنكة سكلًفاوالكذي حكر  علكى تنفيكذ اإلسكتالسابق ر بيك الوزي

؛ وع الجامعككة االفتراضككية الفنلنديككةذلككك تشكككيل فريككق العمككل المعنككي بتنفيككذ مشككر 
 ،حيث بدأ العمل فكي تنفيكذ مقتكرح الخطكة لمشكروع الجامعكة االفتراضكية الفنلنديكة

: 125)م 2000امعككككة وذلككككك فككككي عككككام وتأسسككككت وحككككدة التطككككوير لمشككككروع الج
إلكككى عناصكككر اإلسكككتراتيجية تقكككوم وزارة التعلكككيم بتمويكككل  واسكككتناًدا، (111-112

والمشكككاريع واألنشكككطة الخاصكككة بهكككا فكككي  ،مشكككروع الجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة
 (16-15: 134) ا.وكان التقدم في ذلك سريعً  ،م2007-2001السنوات من 

اق تكككككوين اتحككككاد الجامعككككة االفتراضككككية م تككككم توقيككككع اتفكككك 2001وفككككي عككككام 
م تككم 2003وفككي عككام  ،Finnish Consortium Agreementالفنلنديككة 

لضكمان  ؛وزيادة عدد أعضاء اتحاد الجامعكة االفتراضكية ،توسيع نطاق االتفاقية
والتكي فكي الجامعكات الفنلنديكة الشكريكة، دعم تكنولوجيا المعلومكات واالتصكاالت 

، من حياتهكا الجامعيكة اليوميكة ازءً مات واالتصاالت جتكنولوجيا المعلو بحت أص
ومعاهككد البحكوث العلميككة فككي  ،والشككركات  ،وتكم التأكيككد علكى دمككج المعاهككد الفنيكة

م اعتمكدت الجامعكة االفتراضكية  2004وفكي عكام  .اتحاد الجامعكات االفتراضكية
 م بعنككوان إدارة الجككودة2007-2004خككر خككالل الفتككرة ا مشككروع آالفنلنديكة أيضككً 

أطلكق  Quality Management in E-Learning  فكي الكتعلم اإللكترونكي
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شكككترك بكككين ثكككالث جامعكككات وهكككو مشكككروع مVOPLAعلكككى المشكككروع اسكككم فكككوبال
 وجامعكة كويبكو ،University of HELSINKI: جامعكة هلسكنكي فنلنديكة هكي

University of Kuopio، وجامعكة البيرانتكاLappeenranta University 
of Technology،  وقكككد أدار هكككذا المشكككروع وأشكككرف علكككى مراقبتكككه وتقييمكككه

بالجامعة االفتراضية الفنلنديكة  A Steering Group)فريق( التوجيه  مجموعة
ية م تكككم اعتمكككاد إسكككتراتيجية الجامعكككة االفتراضككك 2005وفكككي عكككام ، (1-3: 60) 

م تم توقيع اتفاقية 2007-2006، وفي عام م2010-2005الفنلندية لألعوام 
 Theجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة وجامعكككة واليكككة بافاريكككا االفتراضكككية بكككين ال

Bavarian Virtual University،  وبكككدأت خكككدمات الجامعكككة االفتراضكككية
لسكككنكي للتكنولوجيكككا، فكككي حكككين الفنلنديكككة تعمكككل كمؤسسكككة مسكككتقلة عكككن جامعكككة ه

د ونمككا هككذا االتحككافتراضككية، التعككاون بينهمككا فككي ظككل اتحككاد الجامعككة االاسككتمر 
نيكككا المشكككترك مكككن وزراء التعلكككيم ات االفتراضكككية مكككع إعكككالن مشكككروع بولو للجامعككك 

والذي يهكدف إلكى تأسكيس مشكروع  ،The Bologna Declarationاألوروبيين
يهككدف إلككى توحيككد أنظمككة التعلككيم  م2010وروبككي للتعلككيم بحلككول عككام تعليمككي أ

د التزمكككت خطكككة اإلصكككالح هكككذه فقككك مكككع ا وتمشكككيً  ،ل األوروبيكككةالعكككالي بكككين الكككدو 
اعتمككاد نظككام ومككنح الشككهادات وفككق  ،الجامعككات األوروبيككة بتعككديل نظككم الدراسككة

 ،ث سككككنوات : الليسككككانس/ البكككككالوريو  لمككككدة ثككككال، وهككككيثالثككككة مراحككككل دراسككككية
ل الطالككب بعككد يحصكك و  ،والككدكتوراه لمككدة ثككالث سككنوات  ،والماجسككتير لمككدة سككنتين

بحيث يمكن   ؛ل األوروبيةمعتمدة من جميع الدو   شهادة أوروبية  كل مرحلة على
أو يقككدمها  ،بيكة تككون معتكرف بهكاو للطالكب مكن تقكديمها للعمكل فكي أي دولكة أور 

السكاعات راساته في أي جامعة أوروبية أخرى، إضكافة إلكى تبنكي نظكام لتكملة د 
الككذي يسكككهل بموجبككه انتقكككال أو  Creditالمعتمككدة أو الرصكككيد الدراسككي المعتمكككد 

للحصكول ليكمكل رصكيده الدراسكي هنكاك  ؛أخكرى تحويل الطالب مكن جامعكة إلكى 
فهككككو نظككككام موحككككد ومعتككككرف بككككه علككككى الصككككعيد  .علككككى ذات البرنككككامج الدراسككككي

 (10-1: 57األوروبي. )
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وسككككائل وأدوات إنجككككاح هككككذا  وتعككككد الجامعككككة االفتراضككككية الفنلنديككككة إحككككدى
حيككككث صككككدقت فنلنككككدا علككككى هككككذه االتفاقيككككة واالعتككككراف بككككالمؤهالت  المشككككروع؛

وفكي  ،ةوالمقررات بمؤسسات التعليم العكالي األوروبيك  ،لبرامج الدراسيةوا ،العلمية
م قككككرر المجلككككس التنفيككككذي للجامعككككة االفتراضككككية الفنلنديككككة 2008نككككوفمبر عككككام 

 ،وإعكككادة تنظيمهكككا ،وتطويرهكككا ،تشككككيل فريكككق عمكككل للتخطكككيط لمسكككتقبل الجامعكككة
ن عككككام ا مككك اتها بكككدءً وتوسكككيع خككككدم ،ة أداء عمكككل الجامعكككة فككككي المسكككتقبلوطريقككك 
، وتككككم مناقشككككة ذلككككك مككككن قبككككل اللجنككككة االستشككككارية للجامعككككة م فصككككاعًدا2010

 The Advisory Committee of Finnish Virtualاالفتراضكية الفنلنديكة 
University،  ًفكككككي دعكككككم  ا فريكككككًداوهككككككذا سكككككجلت الجامعكككككة االفتراضكككككية نجاحككككك

 ؛بككا مككن خككاللتكنولوجيككا التعلككيم واالتصككاالت فككي التعلككيم الجككامعي بفنلنككدا وأورو 
ع نطككككاق خككككدمات وتوسككككي ،عقككككد شككككراكات الجامعككككات الفنلنديككككة المكونككككة لالتحككككاد 

 ،واإلداريين ،والباحثين ،والمعلمين ،اإلنترنت لجميع الطالب التعليم العالي عبر 
مكن  ؛وإعداد القوى البشرية المدربة والمؤهلة للمشاركة في سوق العمل األوروبكي

انعككككس بكككدوره علكككى إحكككداث ثكككورة  ،جكككودةتكككوفير تعلكككيم جكككامعي عكككالي ال خكككالل
 .معرفية للمجتمع الفنلندية في جميع المجاالت 
 ( 1: 72) :رؤية ورسالة الجامعة االفتراضية الفنلندمة

 :رؤية الجامعة 
الجامعكككككة االفتراضكككككية الفنلنديكككككة جامعكككككة رائكككككدة لتجويكككككد التعلكككككيم الجكككككامعي 

مككن أجككل  ؛المعرفككةواالتصككاالت لخلككق مجتمككع دام تكنولوجيككا المعلومككات باسككتخ
 إتاحة فر  التعليم لجميع الفئات العمرية للسكان بفنلندا وأوروبا.

 :رسالة الجامعة
جامعكة فنلنديكة  21تكوين اتحاد من جميع الجامعكات الفنلنديكة مككون مكن 
خدمكككة الجكككامعي ل يلكككدعم التعكككاون المثمكككر فيمكككا بيكككنهم للنهكككوض بكككالتعليم العكككال

مككككككين الطكككككالب مكككككن مواصكككككلة دراسكككككتهم ، وتمتطلبكككككات سكككككوق العمكككككل األوروبكككككي
ات الحديثكة فكي العمليكة الجامعية والعليكا بسكهولة ومرونكة باسكتخدام أفضكل التقنيك 
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، واالسكككككتفادة مكككككن الخبكككككراء والتجككككارب والتخصصكككككات المطروحكككككة فكككككي التعليميككككة
 .الجامعات المشاركة بغية تعزيز المنافسة الدولية في مجال التعليم العالي

(، 531-530: 119)ة االفتراضية الفنلندمفة مفا يلفي: مبررات إنشاء الجامع
(133 :2.) 

 Cost خفككض تكلفككة التعلككيم الجككامعي مككن خككالل الجامعككة االفتراضككية -
Savings in Virtual University  

 Freedom from Place and Timeالتحرر من قيود الزمان والمكان  -
Restrictions  

ة الفرديكككة )الذاتيكككة( واختيكككار إتاحكككة البكككرامج المرنكككة وفكككر  أفضكككل للدراسككك   -
 flexible programs and better opportunity forالدراسكة مجكال 

individual elective subject study 
 International Exchange ofالتبكككادل الكككدولي لمحتكككوى الكككتعلم  -

Learning Content 
 Coordination and Synergyالتنسكيق والتكرزر فكي تصكميم المحتكوى  -

in Content Creation 
 ;Savings in Spaceالتكوفير فكي المسكاحة واالسكتخدام الفعكال للوقكت  -

and Effective Use of Time 
الرغبة في تنويع الدراسات الجامعية وتطويرها بإدخال تكنولوجيا المعلومات  -

 .واالتصاالت عليها
 ،معالجكككة نكككواحي القصكككور والضكككعف فكككي نظكككام التعلكككيم العكككالي فكككي فنلنككككدا -

جز التصكككككدي لحكككككواالتقكككككدم البطكككككيء للدراسكككككات والطكككككالب،  ثلكككككة فكككككي:والمتم
، تخفكككيض التكلفكككة فكككي التعلكككيم الجكككامعيو  تطبيقكككات التعلكككيم عبكككر اإلنترنكككت،

 .مقابلة التحديات المتمثلة في زيادة الطلب االجتماعي على التعليم العاليو 
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  : سياسة وإجراءات القبول بالجامعة االفتراضية الفنلندمة
رؤيككة ورسككالة وأهككداف الجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة وحرصككها  مككع اتسككاًقا

تمكككككين الطككككالب مككككن مواصككككلة مككككن خككككالل؛  علككككى فككككتح آفككككاق التعلككككيم الجككككامعي
تعلكككيمهم الجكككامعي والعكككالي باسكككتخدام أفضكككل التقنيكككات الحديثكككة فكككي تكنولوجيكككا 

وبغيتهكككككا فكككككي تحسكككككين القكككككدرة التنافسكككككية للجامعكككككات  ،المعلومكككككات واالتصكككككاالت 
مكككن قيككود الزمكككان ألكاديميكككة الفنلنديككة واألوروبيكككة مككن خكككالل التحككرر اط اواألوسكك 
 :تتحدد مالمح سياسة القبول بها على النحو التالي ،والمكان

 أو يشترط للقبول ببكرامج الدراسكة المؤهلكة للحصكول علكى شكهادة الليسكانس
 (.2-1: 68)البكالوريو  بالجامعة االفتراضية الفنلندية ما يلي: 

لب المتقدم لاللتحاق على شهادة الثانوية العامكة الفنلنديكة التكي حصول الطا -
 .بعد اجتيازه امتحان نهاية المرحلة الثانوية العامة ايأخذه

أو تقككديم البكالوريككا األوروبيككة التككي تؤهككل لككدخول الجامعككة إذا كككان الطالككب  -
 .من أبناء المنطقة األوروبية

 :عليهم تقديم اأيًض من خارج فنلندا يشترط  أما الطالب الدوليين -
 .شهادة اجتياز الثانوية العامة •
 The Nationality or األم(إثبات الجنسية أو اللغة األصلية )اللغكة  •

Native Tongue  
أمكككا للكككراغبين مكككن الطكككالب فكككي مواصكككلة دراسكككاتهم ببكككرامج الدراسكككات العليكككا  -

 :الماجستير أو الدكتوراه فعليهم تقديم
أو المجككككككال و  فككككككي ذات التخصككككككص البكككككككالوريشككككككهادة الليسككككككانس أو  •

  .أو الشهادات األجنبية المعادلة بالنسبة لطالب الماجستير ،الدراسي
وأن يكككون  ،أمككا طككالب الككدكتوراه فيشككترط علككيهم تقككديم شككهادة الماجسككتير •

 (1: 62) .في ذات التخصص الدقيق للماجستير
ق وفككي ضكككوء مشككروع بولونيكككا للتعلككيم العكككالي األوروبككي أصكككبح هنككاك اتفكككا

تعلكككيم العكككالي بالمنطقكككة موحكككد علكككى شكككروط القبكككول ال تحيكككد عنهكككا مؤسسكككات ال
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ي األمر الذ  ؛هالت والشهادات والدرجات العلميةحيث تم اعتماد المؤ  ؛األوروبية
ومككككن المالحككككا علككككى سياسككككة القبككككول  .سككككاعد علككككى تبنككككي ساسككككة قبككككول موحككككدة

عقيد على فتح ودعم بالجامعة االفتراضية الفنلندية أنها سياسة مرنة تسمح بال ت
إسكتراتيجًيا  ات هكدفَ آفاق وروافد الدراسة المرنة التي تتبناها سياسة الجامعة وكانك 

عكككن السكككماح لقبكككول انتقكككال الطكككالب مكككن جامعكككات أخكككرى  اًل فضككك مكككن أهكككدافها، 
لنديكة باإلقليم األوروبي لتكملة بكرامجهم الدراسكية باتحكاد الجامعكة االفتراضكية الفن

د اتفاقيككة مشككروع بولونيككا لتوحيككد علككى مككا جككاء فككي بنككو  اكيككدً بسككهولة ويسككٍر تككام تأ
مكع االحتفكاب بالرصكيد الدراسكي  ،واعتماد البرامج الدراسية بالجامعكات األوروبيكة

األمككر الككذي سككاعد  ،Creditالسككابق الككذي درسككه الطالككب وهككو مككا يطلككق عليككه 
ت ل االعتكككراف بالشكككهاداعلكككى زيكككادة المرونكككة فكككي القبكككول بالجامعكككات مكككن خكككال

ويمكككن للطالككب مككن تقككديم متطلبككات القبككول هككذه مككن خككالل الككدخول األوروبيككة، 
تممهكككا وهكككي إجكككراءات إلكترونيكككة ي ؛علكككى البوابكككة اإللكترونيكككة للجامعكككة بسكككهولة

اسكككككتمارة القبكككككول بالبيانكككككات  مكككككأليحيكككككث  الطالكككككب بخطكككككوات سكككككهلة وواضكككككحة،
أو وريو  ككككالالب /والدرجكككة العلميكككة سكككواء لليسكككانس ،سكككةومجكككال الدرا كالشخصيةككك 

ويتضكح ة النقكل والتحويكل مكن جامعكة أخكرى، اسكتمار أو  ،الدكتوراه الماجستير أو 
 ،والمرونكككة ،والشكككفافية ،ممكككا سكككبق أن سياسكككة القبكككول بالجامعكككة تتسكككم بالوضكككوح

دول االتحككككاد األوروبككككي( فككككي ذات الوقككككت المبنككككي علككككى والتككككدويل ) فيمككككا بككككين 
 راف واالعتماد للمؤهالت الدراسية.االعت

   :هداف الجامعة االفتراضية الفنلندمةأ
في ضوء رؤيكة ورسكالة الجامعكة يمككن الكشكف عكن أهكداف الجامعكة علكى 

 (2-1: 120(، )3: 76(، )2-1: 71(، )3-1: 74) :النحو التالي
 من قيود المكان والزمان التي تعوق الكثير من مواصلة دراساتهم.التحرر  -
والعكككالي باسكككتخدام أفضكككل  تمككككين الطكككالب مكككن مواصكككلة تعلكككيمهم الجكككامعي -

 التقنيات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
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والبحكككث العلمكككي عبكككر اإلنترنكككت مكككن خكككالل دعكككم وتعزيكككز التعلكككيم الجكككامعي  -
 .بالمجان ة للجامعةالبوابة اإللكتروني

تطكككوير وزيكككادة فكككر  الدراسكككة المرنكككة عبكككر حكككدود الجامعكككة بمكككا فكككي ذلكككك  -
ودعكككم وتشكككجيع االسكككتخدام المشكككترك  ،لكترونيكككةالوصكككول إلكككى الخكككدمات اإل

 .للتعليم على اإلنترنت بين الجامعات الفنلندية المختلفة
تحويل الطالب من الجامعكات األخكرى إلكى الجامعكة و  ضمان تسهيل انتقال -

والبككككرامج الدراسككككية  ،واالعتككككراف بككككالمؤهالت العلميككككة ،االفتراضككككية الفنلنديككككة
 مع مشروع بولونيا للتعليم العالي. شًياالجامعات األوروبية األخرى تمب

مواءمكككة نظكككم المعلومكككات بالجامعكككات الشكككريكة مكككن خكككالل إدارة نظكككم الكككتعلم  -
 .وشبكات االتصال اإللكترونية ،اإللكتروني

وتحسككين جككودة التعلككيم  ،تعزيكز المرونككة فككي تطكوير وتنويككع البككرامج الدراسكية -
 العالي من خالل اشتراك جميع الجامعات الفنلندية.

االسكككتفادة مكككن الخبكككرات والتخصصكككات المطروحكككة فكككي الجامعكككات الشكككريكة  -
وإثكككككراء التبكككككادل العلمكككككي  ،المكونكككككة التحكككككاد الجامعكككككة االفتراضكككككية الفنلنديكككككة

 والمعرفي في مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي.
زيكككككككادة التعكككككككاون بكككككككين الجامعكككككككات فكككككككي اسكككككككتخدام تكنولوجيكككككككا المعلومكككككككات  -

وير البكككككرامج الدراسكككككية المشكككككتركة مكككككن خكككككالل وتشكككككجيع تطككككك  ،واالتصكككككاالت 
 .الشبكات الوطنية بالجامعة االفتراضية الفنلندية

المسككاهمة فككي خلككق مجتمككع المعرفككة القككادر علككى اسككتخدام أدوات تكنولوجيككا  -
 المعلومات واالتصاالت.

 .واألوساط األكاديمية الفنلندية ،تحسين القدرة التنافسية للجامعات  -
لعمككل األوروبيككة فككي إعككداد وتخككريج الكككوادر البشككرية تلبيككة احتياجككات سككوق ا -

 .الالزمة للنهوض بتنمية المجتمع الفنلندي واألوروبي
تككككككوفير الخككككككدمات المشككككككتركة لطككككككالب الجامعككككككات والمعلمككككككين والبككككككاحثين   -

 :واإلداريين من خالل
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 .توفير قاعدة بيانات وطنية للمقررات الدراسية على اإلنترنت  •
 .بي على اإلنترنت توفير خدمة اإلرشاد الطال •
 ،بتككككوفير أدوات التخطككككيط ؛دعككككم تصككككميم المقككككررات علككككى اإلنترنككككت   •

  .والمراجعة ،والتقييم ،والتنفيذ 
 إنشاء مستودع رقمي لجميع البرامج الدراسية للجامعات األعضاء. •
 Strategic objectivesاالستراتيجية األهداف 

اامعككة االفتراضكككية الجلومككن بكككين األهكككداف اإلسكككتراتيجية  مكككا  لفنلنديكككة حاليكككً
 (1: 73)يلي: 

بحيككث يكككون لككدى الطككالب ؛ الككدعم وتطككوير نظككم ،راسككات المرنككةتعزيككز الد  -
  ومرونة.درة على اختيار دراساتهم بسهولة الق

وذلك من  تعزيز التعاون بين مقررات التعلم اإللكتروني وأدوات المقررات  -
 . وفعالية التكاليف ،خالل تعزيز الجودة

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات  ع انتشاًراالستخدام األوس ا -
 Wide-spread usage of FVU ICT trainingالتدريب والدعم 

and support services   
دمككككككج مؤسسككككككات التعلككككككيم العككككككالي الفنلنككككككدي واألوروبككككككي باتحككككككاد الجامعككككككة  -

 الفنلندية.االفتراضية 
Integration of FVU to the European Higher Education 

Area, Other International Co-Operation 
تنظيم أساليب العمل، نموذج لتمويل وإدارة دعم احتياجات التشغيل   -

 Organization, Working الشبكية بالجامعة االفتراضية الفنلندية.
Methods Financing and Management Model Support 

The Needs of Networked Operation 
م لتحقيكككق 2001فكككي عكككام  الجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككةوهككككذا تأسسكككت 

لتكككون نمككوذج يعتمككد علككى األنشككطة البحثيككة والدراسككية عبككر  ،األهككداف السككابقة
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الشبكات المشتركة بين جميع الجامعكات الفنلنديكة الشكريكة فكي عضكوية االتحكاد 
عككالي المهككارات التربويككة الالزمككة فككي مجككال التعلككيم الغيككة تطككوير ب   ؛الممثككل لهككا

باسككككتخدام ودمككككج تكنولوجيككككا المعلومككككات واالتصككككاالت فككككي المنظومككككة التعليميككككة 
  .الجامعية الفنلندية لالرتقاء بجودتها

:  143(، )49-14:  61( :البرامج الدراسية بالجامعة االفتراضية الفنلندمة
2-5 .) 

جامعكككة فكككي جميكككع أنحكككاء  21يضكككم اتحكككاد الجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة 
نكككككوع الجامعكككككات مكككككا بكككككين جامعكككككات تضكككككم مجموعكككككة مكككككن الكليكككككات فنلنكككككدا، وتت

أو  ،اوجامعككككات متخصصككككة فككككي مجككككال واحككككد مثككككل التكنولوجيكككك  ،المتخصصككككة
كككن إبرازهككا يمن أكاديميككات الفنككون، و عكك  فضككاًل متخصصكة فككي الفنككون والتصككميم 

عكات تكنولوجيكة، عشرة جامعات متعددة الكليكات، ثكالث جام: التاليعلى النحو 
 ،ت الفنككون عككن أكاديميككا ، أربككع جامعككات فككي الفنككون فضككاًل مككالثككالث كليككات أع

جامعة أوبو أككاديميى، جامعكة  لنحو التالي:، وهي على اوالكلية الوطنية للدفاع
هلسككنكي، جامعككة جونسككو، جامعككة جيافاسكككوال، جامعككة كيوبككو، جامعككة البالنككد، 

 .فاساو ، جامعة توركو ،، جامعة تامبيري جامعة أولو
، الكلية السكويدية لالقتصكاد  :وتضم ،االقتصاد وإدارة األعمال عن كليات فضال   
 كلية توركو لالقتصاد.و  ،كلية هلسنكي إلدارة األعمالو  ،كلية إدارة األعمالو 

جامعكة البينرانتكا  ،اجامعكة هلسكنكي للتكنولوجيك  :، وتشكملالجامعات التكنولوجية
 .جامعة تامبيري للتكنولوجيا ،للتكنولوجيا

 أكاديميككة سككيبيليو ،و  ،أكاديميككة الفنككون الجميلككة: وتشككمل، ون أكادمميففات الفنفف 
عككن  فضككاًل  ،ديميككة الفنككون والتصككميم فككي هلسككنكيأكاو  ،أكاديميككة مسككرح فنلنككداو 

اتحككككاد  ولهككككذا تقككككدم الجامعككككة االفتراضككككية مككككن خككككالل الكليككككة الوطنيككككة للككككدفاع،
ا ميكككككع ا فكككككي البكككككرامج الدراسكككككية فكككككي جوخصكككككبً  افريكككككدً  الجامعكككككات الفنلنديكككككة تنوعكككككً

وى درجككة التخصصككات العلميككة علككى جميككع المسككتويات العلميككة سككواء علككى مسككت
، والدراسكككككات العليكككككا المهنيكككككة، ودرجتكككككي الماجسكككككتير البككككككالوريو  أو الليسكككككانس
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اوالككككدكتوراه فككككي التخصصككككات العلميككككة الم  ختلفككككة التككككي تقككككدمها كككككل جامعككككة وفقككككً
ة اإللكترونيككككة وذلككككك مككككن خككككالل البوابكككك  ،للتخصصككككات األكاديميككككة المتككككوفرة بهككككا

 .للجامعة االفتراضية
بجامعات  (درجة البكالوريوس والليسانسللدرجة الجامعية األولى )البرامج الدراسية 

  :اتحاد الجامعة االفتراضية الفنلندمة وتتضمن المجاالت الدراسية التالية
، العلكوم Law، القكانون Humanities، العلوم اإلنسكانية Theologyالالهوت 
علككم الككنفس ،Economicsعلككم االقتصككاد ،Social Sciencesيككة االجتماع

Psychology العلوم التربويكة ،Educational Sciences العلكوم الطبيعيكة ،
Natural Sciences الهندسكة ،Engineering العلكوم الصكحية ،Health 

Sciences،  الصكككيدلةPharmacy، علككككوم الحاسكككب اآللككككيComputer 
Sciences،  الطككبMedicine ، الطككب البيطككريVeterinary Medicine، 

 Business، إدارة األعمال  Pharmacy، الصيدلة Dentistryطب األسنان  
Administration الزراعككككة والغابككككات ،Agriculture and Forestry، 

الطبيعكككة  ،Sport Scienceالعلكككوم الرياضكككة  Mathematicsالرياضكككيات 
الفككككن  ،Natural and Environmental Scienceوعلككككوم البيئككككة 

 Engineering andالهندسكة والعمككارة  ، Art and Designوالتصكميم
Architecture،  المحاسكككككبةAccounting،  الجغرافيكككككاGeography علكككككوم ،

الفنكون الجميلكة  ،Fiber, Textile and Clothingالنسيج والمالبس والخيكوط 
Fine Arts،  وسائل اإلعالمMedia الموسيقى ،Music 
بجامعففات اتحففاد الجامعففة  والففدكتورا (الماجسففتير  )لففدرجتيالعليففا  دراسففيةالبففرامج ال

   :االفتراضية الفنلندمة في التخصصات التالية
قكككككككانون األعمكككككككال  ،Administration Educationalاإلدارة التربويكككككككة 

Business Law اإلدارة الماليككة ،Management Finance،  التسككويق
Marketing  اإلحصاء ،Statistics،  التنظيم واإلدارةManagement and 

Organization،  األعمكال الدوليكةInternational Business التكنولوجيكا ،
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 Electrical،الهندسكككة الكهربائيكككة Chemical Technologyالكيميائيكككة 
Engineering،  هندسكة الفيزيكاءEngineering Physics،  هندسكة المنكاظر

 Informationتقنيككة المعلومككات ، Landscape Architectureالطبيعيككة 
Technology الرسكككم والطباعكككة والنحكككت ،Painting Printmaking, 

Sculpture إدارة الفنكككككون ،Arts Management الموسكككككيقى ،Music ،
، تصكككميم الكككدراما ،Directing، اإلخكككراج Folk Musicالموسكككيقى الشكككعبية 

 .الفنون المسرحية ،اإلضاءة والصوت 
 :الجامعة االفتراضية الفنلندمةالوسائط التعليمية ب

تتبنكككى الجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة سياسكككة دمكككج تكنولوجيكككا المعلومكككات 
فكككي المنظومكككة التعليميكككة الجامعيكككة لضكككمان جكككودة العمليكككات  ICTواالتصكككاالت 

وأدوات االتصكال التقنيكة  ومن ثم جودة المخرجات، وذلك بإدخال أفضل البرامج
 Tie Vie" ICTنولوجيكا المعلومكات واالتصكاالت "ومن بينها برنكامج تكدريب تك

” وهككو عبكارة عككن نظككام إلدارة الشككبكات Training Program ”Tie Vieل
حيث دربكت الجامعكة  ،خبير للشبكات بالجامعات الفنلندية 13اإللكترونية ي ديره 

تكنولوجيا المعلومات  عضو هيئة تدريس على مهارات استخدام 600أكثر من 
معككة االفتراضككية مككن بككين الوسككائط التقنيككة التككي تسككتخدم فككي الجاو واالتصككاالت، 

 (.3-1: 138) (،2-1: 70) (،49-14: 69): الفنلندية ما يلي
  Web Portalالبوابة اإللكترونية للجامعة  -
 Interactive Videoconferencingأنظمكة مكؤتمرات الفيكديو التفاعليكة  -

Systems  
  Opening Lectures Online على اإلنترنت  المحاضرات المفتوحة -
  Video Lectureمحاضرات الفيديو  -
 Learning Platformبوابة التعليم  -
 SMIL-Multimedia للوسائط التعليمية  SMILعروض   -

Presentations  
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  Echoo360نظام تسجيل المحاضرات  -
 Learning Management Systemأنظمككة الككتعلم اإللكترونككي  -

(LMS) 
  Mobile Learningل التعليم بالهاتف النقا -
 ،الككدوائر التلفزيونيككةو  ،اللوحككات النقالككة الذكيككة، E-Mailالبريككد اإللكترونككي  -

األقكككرا   ،وغكككرف الحكككوار للمناقشكككة عبكككر اإلنترنكككت  ،المنتكككديات التعليميكككةو 
  .والمعامل االفتراضيةالفصول المدمجة، 

االت ويوجد بالجامعكة االفتراضكية الفنلنديكة ثالثكة أنكواع مكن شكبكات االتصك 
 (.3-2: 64) :عبر اإلنترنت هي

  Academic Network :الشبكة األكادممية •
وتقككدم مقككررات فككي  ،وتخككدم تخصككص معككين أو حقككل متعككدد التخصصككات 

، والهكككدف مكككن هكككذه والدراسكككات العليكككاهكككذا المجكككال لطكككالب المرحلكككة الجامعيكككة 
يككز وتعز  ،ونقككل المعرفككة فككي مجككال االتصككاالت  ،الشككبكة تسككهيل التعككاون العلمككي

، والتخطكككيط لبكككرامج جديكككدة ،الكككدكتوراه ودراسكككات مكككا بعكككد  ،الدراسكككات األساسكككية
 .ومقررات افتراضية وطنية

  A Regional Networkاإلقليميةالشبكة  •
 EFVUوهكككي شكككبكة مشكككتركة بكككين الجامعكككة االفتراضكككية الشكككرقية بفنلنككككدا 

جامعككة  :مثككل ،ةمككع الجامعككات األخككرى الفنلنديكك والجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة و 
وتسككككهم فككككي التنميككككة  ،، وجامعككككة البيزانتككككا للتكنولوجيككككاجونسككككو، وجامعككككة كويبككككو

ضكككية فكككي شكككرق فنلنكككدا فكككي عكككام تطكككوير مقكككررات افترا :هكككااإلقليميكككة، والهكككدف من
 .، ودعم التعليم الجامعي االفتراضي في شرق فنلندام 2004

 Network Produces Support شفففبكة الخفففدمات والفففدعم •
Services  

جميكككككع أنكككككواع الكككككدعم المباشكككككر للطكككككالب وأعضكككككاء هيئكككككة التكككككدريس  وتقكككككدم
، وككككككذلك دعكككككم خكككككدمات ن بالجامعكككككة االفتراضكككككية الفنلنديكككككةوالبكككككاحثين واإلداريكككككي
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أسككككاليب الككككتعلم حيككككث تضككككمن تطبيقككككات أنظمككككة و ؛ االتصككككال بككككين الجامعككككات 
 اإللكترونككي بالجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة إسككتراتيجية التغذيككة الراجعككة للطككالب 

Students Feedback   الطككالب للواجبكككات  مككن خككالل مناقشكككة وعككرض
 Discussion andاإلنترنككككت والبريككككد اإللكترونككككي والتكليفككككات عبككككر 

Presentation of Solutions for Assignments and Project 
Works،  عكن ضكمان تطبيكق إسكتراتيجيات التعلكيم المكدمج فضكاًل Blended 

Learning دراسيةفي بعض البرامج ال. 
 :أساليب التقييم بالجامعة االفتراضية الفنلندمة

 Aتلتكزم الجامعكة االفتراضكية الفنلنديكة بكإجراء التقيكيم المنهجكي ألنشكطتها 
systematic Evaluation حيث توجد هيئكة استشكارية خاصكة تابعكة لكوزارة  ؛

 Evaluation Councilالتربيككة والتعلككيم الفنلنديككة يطلككق عليهككا مجلككس التقيككيم 
الذي يساعد الجامعات في التقييم من أجل التأكيد على ضكمان الجكودة العاليكة؛ 
ولهكككككذا يخضككككككع نظككككككام تقيككككككيم عمككككككل الطككككككالب بالجامعككككككة االفتراضككككككية الفنلنديككككككة 

فككككككال يقتصككككككر التقيككككككيم علككككككى  ة ولككككككألدوات والوسككككككائط التكنولوجيككككككة.لالسككككككتمراري
ل الدراسككي سككواء فهنككاك تقييمككات مسككتمرة طككوال الفصكك  ؛االختبككارات النهائيككة فقككط

على األنشطة الطالبية التي يتم تكليف الطكالب بهكا عبكر الوسكائط التكنولوجيكة 
اإلنترنكككت مثكككل البريكككد اإللكترونكككي للطالكككب؛ حيكككث يقيكككد أعضكككاء هيئكككة التكككدريس و 

الطككككالب بتككككاريخ محككككدد لإلجابككككة علككككى األسككككئلة أو التكليفككككات المرفقككككة بككككالمقرر 
عكككككن تقيكككككيم مكككككدى  فضكككككاًل  ،ة للجامعكككككةاإللكترونكككككي علكككككى المنظومكككككة اإللكترونيككككك 

بمجكرد دخكول الطالكب علكى  الب بالحضور الذي يسجل إلكترونيكًامشاركات الط
؛ حيككث يحسككب دارة الككتعلم اإللكترونككي بالجامعككةالمقككرر اإللكترونككي علككى نظككام إ

، وهككككو نظككككام يتسككككم بالدقككككة ات دخككككول الطالككككب أو حضككككوره مككككن عدمككككهعككككدد مككككر 
ال تخضكككع ألي أهكككواء شخصكككية أو أخطكككاء  المطلقكككة والوضكككوح والشكككفافية التكككي

ي يكككتم حيكككث تطبكككق الجامعكككة أفضكككل نظكككم االختبكككارات اإللكترونيكككة التككك  ،عفويكككة
ا تصكحيحها ا أيضكً سككواء فككي  ويعلككم الطككالب بكدرجات تقككيمهم باسكتمرار ،إلكترونيككً
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األنشكطة واالختبككارات النصككفية أو النهائيككة بمجككرد دخككول الطالككب علككى صككفحته 
حككا علككى أسككاليب التقيككيم المتبعككة بالجامعككة االفتراضككية ويال ،الخاصككة بالنظككام

عبكر اإلنترنكت التككي  Feedback الفنلنديكة أنهكا تسككمح بتطبيكق التغذيكة الراجعككة
 (2: 133).تهدف إلى تعزيز جوانب القصور في التعلم

 Management of the Finnish :إدارة الجامعفة االفتراضفية الفنلندمفة
Virtual University 

 21اتحاد الجامعة االفتراضية الفنلنديكة الكذي يتككون مكن شكراكة في ضوء 
ت دار الجامعة االفتراضية الفنلندية من خالل ما جامعة من الجامعات الفنلندية، 

 (.12-8: 133(، )111-110: 125(، )3-1: 67(، )6-1: 65) :يلي
  Consortium Assembly :جمعية االتحاد -

ا راضككية الفنلنديكككة تككم إقككرار جمعيككة االتحكككاد إلسككتراتيجية الجامعككة االفت وفقككً
حكككاد مكككن التشككككيل وتتكككألف مجلكككس جمعيكككة االت ،للجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة

ارئككيس الجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة اإلداري التككالي:                              ، وعضككوية كككل مككن:رئيسككً
 ( عضكًوا 21نديكة )ة االفتراضكية الفنلممثل عن ككل جامعكة مكن ائكتالف الجامعك 

 One Representative from Each Member أعضكككاء
University، عضكو مكن وزارة التربيكة والتعلكيمOne from The Ministry 

of Education،  خمسككة أعضكاء مكن أعضكاء الفريكق التككوجيهيSteering 
Group ، ايجتمع مجلس جمعية االتحاد للجامعة االفتراضية الفنلنو  دية اجتماعكً

، ويمككار  مجلككس االتحككاد سككلطة إدارة الجامعككة االفتراضككية جتمككاعين سككنوًياأو ا
 وصناعة قراراتها المتعلقة بالشؤون التعليمية واإلدارية. ،الفنلندية

 Steering Group :للجامعة الفريق التوجيهي -
، ويضككم رة الجامعككة االفتراضككية الفنلنديككةالككذي يتقاسككم السككلطة مككع إداهككو و 

ضكاء يكتم تعيكنهم مكن قبكل مجلكس جمعيكة االتحكاد للجامعكة هذا الفريق خمسكة أع
 One Nominatedعضو ترشحه وزارة التربية والتعليم  االفتراضية الفنلندية:

by The Ministry of Education،  مكككدير وحكككدة الخدمكككة للجامعكككة
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ممثكل  ،The Director of The FVU Service Unitاالفتراضكية الفنلنديكة 
 Expert Members Includingالحوسكبة العلميكة  من أعضاء خبكراء مرككز

Representatives of The Centre for Scientific Computing، 
 The National Union of Students inممثككل التحككاد الطككالب 

Finland ، عضكو ممثكل عكن المكتبكة الوطنيكة اإللكترونيكةThe National 
Electronic Library، يم عبكر اإلنترنكت ودعم التعلك  ويقوم هذا الفريق بتعزيز ،

والمشاركة فكي صكنع سياسكات الجامعكة االفتراضكية الفنلنديكة بموجكب عضكويتهم 
 في مجلس الجامعة االفتراضية الفنلندية.

 .Service Unitوحدة الخدمة:  -
وهككي الوحككدة المسككئولة عككن تنفيككذ اإلسككتراتيجية المعتمككدة مككن قبككل جمعيككة 

؛ حيكككككث تقكككككوم وحكككككدة خدمكككككة تكنولوجيكككككا يكككككةاد الجامعكككككة االفتراضكككككية الفنلند اتحككككك 
المعلومكككات واالتصكككاالت لكككدعم التعكككاون بالجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة كهيئكككة 

تحديكد معكايير مشكتركة  :، وهكيمسؤوليات بع الجامعة االفتراضية الفنلندية مشرو 
ودعككككككم وصككككككول تكنولوجيككككككا  ،ومواءمككككككة الممارسككككككات فككككككي الخدمككككككة اإللكترونيككككككة

صككككككياغة االتفاقككككككات مككككككع و ، بالجامعككككككات األعضككككككاءات واالتصككككككاالت المعلومكككككك 
يككة للجامعككة صكيانة وتطككوير البوابكة اإللكترونو  ،الجامعكات المشككتركة فكي االتحككاد 

ي بالجامعكككككة االفتراضكككككية إدارة نظكككككم التعلكككككيم اإللكترونككككك و ، االفتراضكككككية الفنلنديكككككة
مسكككككككئولة عكككككككن اإلعكككككككالم و  ،أرشكككككككفة البيانكككككككات والمشكككككككاريع الموحكككككككدةو ، الفنلنديكككككككة
 ت بالجامعات األعضاء التحاد الجامعة االفتراضية الفنلندية.واالتصاال

  Development Unit :وحدة التطوير -
تكككم تأسكككيس هكككذه الوحكككدة لتقكككديم الخدمكككة المشكككتركة للجامعكككات فكككي مجكككال 

تطككوير األنشككطة  :وتلتككزم بالمهككام التاليككة ،وتتشكككل مككن عشككرة مهنيككين ،التطككوير
تصكككككميم السياسكككككات ، راضكككككية الفنلنديكككككةاد الجامعكككككة االفتوالهيككككككل اإلداري التحككككك 

تكوفير الكدعم و ، بوظائف الجامعة االفتراضكية والتخطيط اإلستراتيجي فيما يتعلق
رصككد و ، طة الجامعككة االفتراضككية الفنلنديككةالتحقيككق واإلبككالغ عككن أنشكك و ، المباشككر
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اإلعككككالن عككككن أنشككككطة و رات ذات العالقككككة فككككي الككككدول األخككككرى، وقيككككا  التطككككو 
والحفككككاب علككككى االتصكككككاالت مككككع الشككككركاء فككككي مشكككككروع  ،الجامعككككة االفتراضككككية

ت علكككى المسككككتوى ضككككمان كفكككاءة أداء الخكككدماو ، الجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة
اتطبيككق معككايير جككودة المقككررات اإللكو ، األككاديمي والمهنككي للمعككايير  ترونيككة وفقككً

 افظكةالعمل الوثيق مع وزارة التربيكة والتعلكيم الفنلنديكة مكن أجكل المحو ، األوروبية
اوتسكككاعد فكككي علكككى الشكككراكة واالتصكككاالت الدوليكككة،  اللجنكككة  إدارة الجامعكككة أيضكككً

 The Advisory Committee ofاالستشكارية للجامعكة االفتراضكية الفنلنديكة
Finnish Virtual University ا علكى مناقشكة الموضكوعات  التكي تعمكل دائمكً

 التي تتعلق بمستقبل الجامعة االفتراضية الفنلندية.
 :يل الجامعة االفتراضية الفنلندمةتمو 

مول على عناصر إستراتيجية إنشاء الجامعة االفتراضية الفنلندية ت  استناًدا
واألنشكككطة الخاصكككة بالجامعكككة  مكككن المشكككاريع اكبيكككرً  وزارة التربيكككة والتعلكككيم عكككدًدا

وزارة الككككك م بنكككككاًء علكككككى عقكككككود األداء بكككككين 2001االفتراضكككككية منكككككذ نشكككككأتها عكككككام 
؛ حيككث تككنص االتفاقيككة علككى فتككرة التمويككل FVUضككاء للجامعككة والجامعككات األع

، وتشكككل النسككبة النفقككات التشككغيلية% مككن 87األساسككي الككذي يصككل إلككى نحككو 
 (1: 63الوطني. )%من التمويل 13المتبقية 

، وبلككككغ حجكككم التمويككككل مشكككاريع الجامعككككة االفتراضكككيةوزارة الكككك مولكككت حيكككث 
، وازداد التمويككككل م2004-2001يكككورو فكككي السكككنوات مكككن  840000السكككنوي 

مليككككككون يككككككورو تككككككوزع لإلنفككككككاق علككككككى شككككككبكات الجامعككككككة  9إلككككككى  م2005عككككككام 
تعتمكد و  .والتطكوير ،وتكدريب المكوظفين ،ومشكاريع الجامعكة ،االفتراضية الفنلندية

الجامعككككة االفتراضككككية الفنلنديككككة فككككي تمويلهككككا علككككى رسككككوم االتحككككاد الككككذي تقدمككككه 
عكككن التمويكككل الكككوارد مكككن  ، فضكككاًل عضكككاء مكككن ميزانياتهكككا الخاصكككةالجامعكككات األ

المشكككاريع التنمويكككة لتنفيكككذ اإلسكككتراتيجية الخاصكككة بالجامعكككة، وتعكككد المسكككاعدات 
المقدمكككة مكككن صكككندوق االتحكككاد األوروبكككي مكككن مصكككادر تمويكككل ودعكككم الجامعكككة 

 حيكككككككث خصككككككككص الصكككككككندوق االجتمككككككككاعي األوروبككككككككي الفنلنديككككككككة؛االفتراضكككككككية 
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European Social Fund  امعككككة رو لبوابككككة الجمليككككون يككككو  1.5مبلككككغ
 (1: 66) .االفتراضية الفنلندية سنوًيا

نجككاح الجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة يقككف ورائككه تمويككل كككاٍف مككن فوهكككذا 
؛ حيكث تكم تحديكد ذلكك فكي ليم الفنلنديكة منكذ نشكأتها األولكىقبل وزارة التربية والتع

 .بنود إستراتيجية اإلنشاء للجامعة
لجامعة االفتراضية الفنلندية الرائدة فكي وفي ضوء ما سبق تتضح مالمح ا

سككواء  تككوفير التعلككيم العككالي والجككامعي عبككر اإلنترنككت لراغبككي الدراسككة الجامعيككة
علكى مسكتوى  العليكاالدرجكة الجامعيكة  وأ ،على مستوى الدرجكة الجامعيكة األولكى

  .عبر القنوات االفتراضيةه الماجستير والدكتورا 
ممكن بلورتها في  امعة االفتراضية الفنلندمةالدروس المستفادة من تجربة الج

 :النقاط التالية
بين  والحما أن الجامعة االفتراضية الفنلندية نشأت نتيجة للتعاون المثمر  •

 .والقوى السياسية ،والجامعات الفنلندية ،وزارة التربية والتعليم الفنلندية
ي سككاعدت مجموعكككة عوامككل متصكككلة علككى نجكككاح تجربككة جمهوريكككة فنلنككدا فككك  •

ون مثمكككر بكككين وتككككوين شكككراكات وتعكككا ،مجكككال التعلكككيم الجكككامعي االفتراضكككي
تحت مظلة اتحاد الجامعات الفنلندية االفتراضية؛ حيكث الجامعات الفنلندية 

مككككن المعرفككككة الجديككككدة  اكبيككككرً  االفتراضككككية الفنلنديككككة ولككككدت قككككدًرا إن الجامعككككة
 وتعزيز التعاون بين الجامعات الفنلندية. ،والحما 

كرة إنشاء الجامعة االفتراضية الفنلندية في الوقت الذي بدأ التركيز جاءت ف •
فيككككه علككككى عولمككككة األسككككواق التعليميككككة فككككي مجككككال التعلككككيم األوروبككككي عككككام 

 م. 1998
نيكككككا مكككككع مشكككككروع إنشكككككاء الجامعكككككة االفتراضكككككية كأحكككككد تنكككككاغم مشكككككروع بولو  •

وحيككد وت ،التوجهككات اإلصككالحية لتطككوير التعلككيم العككالي بالمنطقككة األوروبيككة
 الدرجات الجامعية والدراسات العليا واعتمادها على الصعيد األوروبي.
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ارتكككز نجكككاح الجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة علكككى مشكككروع إدارة الجكككودة فكككي  •
مكككن جهكككة ومشكككروع  (VOPLA)التعلكككيم اإللكترونكككي والكككذي عكككرف بمشكككروع 

 من جهة أخرى. بولونيا
اإلصكككككالح للتعلكككككيم العكككككالي  التكككككزام الجامعكككككات الفنلنديكككككة واألوروبيكككككة بخطكككككة •

وتعككديل نظككم الدراسككة ومككنح الشككهادات وفككق اعتمككاد نظككام ثالثككة  ،األوروبككي
نس والبكككالوريو  لمككدة ثككالث سككنوات، : مرحلككة الليسككاهككيو  ،يةمراحككل دراسكك 

، مرحلة الكدكتوراه لمكدة ثكالث سكنوات يحصكل مرحلة الماجستير لمدة عامين
عتمكككككدة لكككككدى جميكككككع الكككككدول الخككككريج بعكككككدها علكككككى وثيقكككككة شكككككهادة أوروبيكككككة م

  .األوروبية
 .تبنت الجامعة االفتراضية الفنلندية لنظام الساعات المعتمدة •
دعكككم التعكككاون بكككين الجامعكككات الفنلنديكككة فكككي صكككورة تككككوين اتحكككاد الجامعكككة  •

للنهككوض بككالتعليم جامعككة فنلنديكة  21تككون مككن ياالفتراضكية الفنلنديككة الككذي 
 .العالي الفنلندي

وأهكككداف الجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة سكككاعد علكككى وضكككوح رؤيكككة ورسكككالة  •
معالجكة نكواحي القصكور والضكعف فكي نظكام التعلكيم العكالي فكي  في انجاحه
وتخفككيض  ،التصككدي لحككواجز تطبيقككات التعلككيم عبككر اإلنترنككت  مثككل: ،فنلنككدا

ومقابلككككة زيككككادة الطلككككب االجتمككككاعي علككككى التعلككككيم  ،تكلفككككة التعلككككيم الجككككامعي
  .ل التحرر من قيود الزمان والمكانوذلك من خال ؛العالي

تلبككككككككي الجامعككككككككة االفتراضككككككككية الفنلنديككككككككة متطلبككككككككات التنميككككككككة االقتصككككككككادية  •
مكن خكالل تقكديمها لمجموعكة  ؛ وذلككواالجتماعية فكي سكوق العمكل الفنلنكدي

 ،متنوعة من البكرامج الدراسكية فكي شكتى المجكاالت االقتصكادية واالجتماعيكة
ا وبككرامج دراسككية علككى  ،الجامعيككة األولككى علككى مسككتوى الدرجككة فتقككدم تعليمككً
 .الماجستير والدكتوراه  مثل: ،سات العلياامستوى الدر 

الجكككودة باسكككتخدام أحكككدث  عكككاليتقكككدم الجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة تعلكككيم  •
تأسيس البنيكة التحتيكة  :أنظمة التعلم اإللكتروني والتعليم عن ب عد من خالل
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مارها ألحكككدث األنظمكككة التقنيكككة الداعمكككة واسكككتث ،التقنيكككة للجامعكككة االفتراضكككية
  .للتعليم الجامعي االفتراضي

استندت نجاح الجامعة االفتراضية الفنلندية على منظومة إداريكة ديمقراطيكة  •
 21مكككون مككن وحككد التحككاد الجامعككة االفتراضككية مككن خككالل مجلككس إداري م

 .جامعة ساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة
ية الفنلنديكة فكي تمويلهكا علكى الكدعم المباشكر مكن اعتمدت الجامعة االفتراض •

 .ية والتعليم الفنلنديةبوزارة التر 
حققككت الجامعككة نتككائج ملحوظككة مشككجعة، فقككد ثبككت أن الشككراكة المثمككرة بككين  •

وأصككككحاب  ،وقطككككاع األعمككككال ،والحكومككككة ،والعككككالم األكككككاديمي ،الجامعككككات 
عي والعككالي المصككلحة اآلخككرين سككاعدت جميعهككا علككى تطككوير التعلككيم الجككام

 دا نظككًراكمككا سككاعد الوضككع السياسككي لفنلنكك  ،والتعلككيم مككدى الحيككاة ،فككي فنلنككدا
والنمككو االقتصككادي علككى نجككاح  ،لتميزهككا باالسككتقرار االجتمككاعي والسياسككي

وجعلها من بين الدول المتميكزة والرائكدة  ،منظومة التعليم في جمهورية فنلندا
 .في نظامها التعليمي

 Indira Gandhi  اندي المفتوحة االفتراضية   تجربة جامعة أنديرا  -2
National Open University Virtual Campus 

منككذ بدايككة العقككد ف ،الرائككدة فككي صككناعة البرمجيككات الهنككد مككن الككدول  تعتبككر
، رمجككة المتخصصككةشككركات البظهككرت العديككد مككن  الماضككياألخيككر مككن القككرن 

م قامككككت شككككركة 2003عككككام والتككككي وجككككد لهككككا سككككوًقا فككككي الككككدول المتقدمككككة، ففككككي 
مايكروسوفت األمريكية وبالتعاون مع جامعات وشركات هندية بوضع مجموعة 

خصصت لها و  الهند،من المشاريع لدعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
 ،دعككم صككناعة البرمجيككات  إلككىتهككدف المشككاريع ؛ إذ دوالر أمريكككي مليككار 1.8

الهنككككد. رجككككاء أونشككككر الثقافككككة المعلوماتيككككة فككككي  ،وكككككذلك تطككككوير البنيككككة التحتيككككة
(108 :1-3) 

http://www.ignou.ac.in/virtualcampus/index.htm
http://www.ignou.ac.in/virtualcampus/index.htm
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لقد عملت الجامعات والمعاهد العلميكة فكي الهنكد ومكن خكالل التعكاون مكع  
 ،تطكككككوير البرمجيكككككات الخاصكككككة بكككككالتعليم اإللكترونكككككي علكككككىالشكككككركات المحليكككككة 

-Iوتعتبككككككر شككككككركة  ،واطنين لالسككككككتفادة منهككككككاألكبككككككر عككككككدد مككككككن المكككككك  هككككككاوتوفير 
manager India  علككيم والت ،الهنديككة مككن الشككركات الرائككدة فككي مجككال التككدريب

برمجيكة متكاملكة عكن إدارة نظكم  ؛ حيكث قكدمت حلكوالً والتعليم الذاتي ،اإللكتروني
 .االفتراضيالتعليم وخاصة التعليم الجامعي 

ا لمعكككدودةاتعتبكككر جامعكككة أنكككديرا غانكككدي مكككن الجامعكككات  والتكككي ت عكككد  عالميكككً
ا فريكككًدا يجمكككع بكككين بكككرامج التعلكككيم المفتكككوح والتعلكككيم الجكككامعي االفتراضكككي  نموذجكككً

 علكككى شكككبكة Virtual Campusحكككرم جكككامعي افتراضكككي الكككذي ي قكككدم عبكككر 
 As a world في مجال التعليم عن ب عد  اإلنترنت وهي بهذا تعد نموذًجا رائًدا

leader in distance education،  وحققت مكانة عالمية في مجكال التعلكيم
م نحت عدة مرات جائزة و  ،والتنمية المهنية المستمرة ،والتعليم المجتمعي ،العالي

على معيار وجودها  م استناًدا2010في كندا في يناير    التميز من اتحاد التعليم
وتستعين الجامعة بخبكراء مكن جميكع أنحكاء الهنكد لتصكميم  ،على شبكة اإلنترنت 

ة، وتمكككككككنح الجامعكككككككة درجكككككككة الكككككككدكتوراه، وتطككككككوير المقكككككككررات والبكككككككرامج الدراسكككككككي
ي العديكد مكن البكرامج التكي تقكدمها، وتكوفر الجامعكة والبكالوريو  ف والماجستير،

وسكككير  ،المككككان : مكككن المرونكككة فكككي شكككروط االلتحكككاق بهكككا مكككن حيكككث معقكككوالً  قكككدًرا
 .الدراسة

ا وجكود دولكي كبيكر، وتشكجع وجامعة أنديرا غاندي المفتوحة االفتراضية له
نظم العديككد وتكك  ،مشككاركة أعضككاء هيئككة التككدريس فككي المككؤتمرات والنككدوات الدوليككة

جامعككككة برنكككامج بكككككالوريو  الفنككككون الوألول مككككرة تقكككدم مكككن المككككؤتمرات الدوليكككة، 
التطبيقيككككة فككككي لغككككة اإلشككككارة بالتعككككاون مككككع جامعككككة سككككنترال النكشككككاير المركزيككككة 

 نوعه.لبرنامج األول من إذ ي عد هذا ا ؛البريطانية
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 : المفتوحة االفتراضية الوطنية نشأة جامعة أنديرا  اندي
البرلمككان الهنككدي فككي سككبتمبر جامعككة بموجككب قككانون اليرجككع تككاريخ إنشككاء 

، وتستعين بخبراء متخصصين في تصكميم المقكررات والبكرامج الدراسكية م1985
المعرفككة مككن خكككالل بنككاء مجتمكككع  الجامعكككة فككي بككدأت و  مككن جميككع أنحكككاء الهنككد،

حيث قامت  ؛تقديم التعليم عالي الجودة من خالل نظام التعليم المفتوح عن ب عد 
-11: 81( :م همكككا1987الجامعككة بتقككديم اثنككين مككن البككرامج األكاديميككة عككام 

 اأصكككبحت تقكككدم تعليمكككً  ثكككمودبلكككوم فكككي التعلكككيم عكككن ب عكككد ، دبلكككوم فكككي اإلدارة( 12
ا افتراضكككًيا طالكككب  4.528والتحكككق بهكككا  اللتحكككاق بالجامعكككةلزيكككادة نسكككبة ا جامعيكككً

، واليككوم تخككدم الجامعككة أكثكر مككن أربعككة مليككون طالكب وطالبككة فككي الهنككد  ،وطالبكة
مركككًزا  67، وكليككة للدراسككات العليككا 21دولككة أخككرى مككن خككالل  36مككن وطككالب 
ا  67، ومرككككز دعكككم للمتعلمكككين 3.000وحكككوالي  ،علكككى شكككبكة اإلنترنكككت  إقليميكككً
، باإلضكككافة إلكككى شكككهادة ودبلكككوم 490وتقكككدم الجامعكككة نحكككو  فكككي الخكككارج، مرككككًزا

دريس فكي هيئكة تك  ا مكنعضكوً  420وتضكم حكوالي  ،درجتي الماجستير والكدكتوراه 
ا 36.000وحكككوالي  ،اإلقليميكككةمقكككر األكاديميكككة والمراككككز  مكككن  مستشكككاًرا أكاديميكككً

 .منظمات المهنية والصناعية وغيرهاوال ،المؤسسات التقليدية للتعليم العالي
 ،والتككككككدريب  ،والبحككككككث العلمككككككي ،وتلتكككككزم الجامعككككككة بككككككالجودة فككككككي التككككككدريس

 ،للمكوارد الوطنيكة للحصكول علكى الخبكرة ؛ فتعد بمثابكة مرككًزاواألنشطة اإلرشادية
وقكد  .والتعليم الجامعي االفتراضكي والبنية التحتية لنظام التعليم المفتوح عن ب عد 

المركز الوطني و  ،رشاد التعليميمركز اإل :أنشأت الجامعة عدة مراكز من بينها
 Nationalالمرككز الكوطني لالبتككار فكي التعلكيم عكن ب عكد و لدراسكات اإلعاقكة، 

Center for Innovation in Distance Education،  مجلس التعليم عن
  The Distance Education Council of the University ب عد 

 ،لمخصص فقط للتعليمم تم إطالق القمر الصناعي ا2004وفي سبتمبر 
 With the launch of Edu Sat Aوإنشكاء االتحكاد الكداخلي للجامعكة 

Satellite Dedicated Only to Education on 20th September, 
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2004, and the Establishment of the Inter-University 
Consortium عتمكككدة علكككى وقكككد دخلكككت الجامعكككة حقبكككة جديكككدة مكككن التعلكككيم الم

ا يوجكككد بالجامعكككة ولوجيكككا فكككي الكككبالد التكن تمرات الفيكككديو لمكككؤ  مرككككًزا134، وحاليكككً
، وتكككم تزويكككد جميكككع المراككككز اإلقليميكككة ومراككككز الدراسكككات النشكككطة فكككي اتجكككاهين

التكككي جعلكككت مكككن الممككككن ممارسكككة المحتكككوى الرقمكككي و  ؛بتقنيكككات عاليكككة الجكككودة
ويجكرى ، To Transact Interactive Digital Contentالتفكاعلي بنجكاح 

والتعلكيم عبكر اإلنترنكت،  ،التفاعليكةالتشديد على تطوير الوسكائط المتعكددة  حالًيا
وجامعكة  ،لحكرم الجكامعيوتقدم الجامعة العديد من البرامج بدوام كامل في مقر ا

بعككض المراكككز اإلقليميككة والمؤسسككات  اتفاقككات لهككذا الغككرض مككعغانككدي وقعككت 
على ممر السنين تقديم التعليم  راضيةاالفت وظلت جامعة أنديرا غاندي،  األخرى 

افككي المجتمككع المحرومككةللقطاعككات  تقككديم التعلككيم المجككاني لنككزالء  ، ويجككرى حاليككً
 .السجون في جميع أنحاء البالد 

 (. 3-1: 116) يرا  اندي المفتوحة االفتراضية:رؤية ورسالة جامعة أند 
  Vision :الرؤية

هككككي المركككككز الككككوطني  يةاالفتراضكككك  كككككون جامعككككة أنككككديرا غانككككدي المفتوحككككة
واالعتككراف  ،االفتراضككيوالتعلككيم الجككامعي  للمصككادر المفتوحككة والتعلككيم عككن ب عككد 

لتعلككككيم الجيككككد مككككن أجككككل تككككوفير الوصككككول السككككهل إلككككى ا ؛الوجود الككككدولي لهككككابكككك 
ورفكع المهكارات والكفكاءات  ،حكول المكتعلم، وتكوفير التكدريب  المتمرككزو  ،الم ستدام

كنولوجيكككات والمنهجيكككات المبتككككرة، وضكككمان تقكككارب لجميكككع األفكككراد باسكككتخدام الت
لتعزيكز التنميكة الوطنيكة والتفكاهم  ؛النظم القائمة للموارد البشكرية الهائلكة المطلوبكة

 العالمي.
 Mission :الرسالة

الجككككككامعي نشككككككر المعرفككككككة مككككككن خككككككالل تعزيككككككز الككككككنظم المفتوحككككككة والتعلككككككيم 
للجميكع وهكؤالء الكذين لكم عن ب عد والتي يمكن الوصول إليها بسهولة االفتراضي 
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 يتمكنككوا مككن الوصككول إليهككا حتككى اآلن بمككا فككي ذلككك قككادة المسككتقبل والمبتكككرين
 .عبر شبكة اإلنترنت والفصول االفتراضية

 وتتولى الجامعة تحقيق رسالتها من خالل ما يلي:
اتعزيكككز تطكككوير مرككككز  • ي حتكككذى بكككه فكككي  المصكككادر الوطنيكككة باعتبكككاره نموذجكككً

الجكامعي  تكي ترتككز علكى المكتعلم مكن خكالل نظكام التعلكيمالجودة العالميكة ال
  المفتوح.االفتراضي و 

الجككككككامعي  لتحسككككككين معككككككايير التعلككككككيم ؛تبككككككادل القككككككدرات المهنيككككككة والمككككككوارد  •
  في الهند. االفتراضي

الجككككككامعي التقيككككككيم الككككككدوري واعتمككككككاد مؤسسككككككات التعلككككككيم المفتككككككوح والتعلككككككيم  •
 .عن ب عد االفتراضي 

ومككرن لمواجهككة تحككديات الوصككول مككن أجككل تطككوير  تككوفير نظككام تعلككيم ذكككي •
  .مجتمع المعرفة

والعمكككل مكككن أجكككل التعلكككيم السكككهل عبكككر  ،إقامكككة التقكككارب بكككين جميكككع الكككنظم •
  .الحدود الوطنية لتطوير التعاون والشراكة على الصعيد العالمي

  .تعزيز المشاركة المجتمعية للتنمية المحلية من خالل مهارات التعامل •
لتعلككيم والتككدريب القككائم علككى حاجككة معينككة للتنميككة والمهككارات تككوفير فككر  ا •

  .ورفع الكفاءة المهنية المستمرة لهم أثناء الخدمة ،المهنية للمهنيين
السعي نحو التطوير المسكتمر لطكرق وإسكتراتيجيات البحكث والتطكوير لتوليكد  •

  .الجامعي االفتراضيالمعرفة في المناطق الحدودية بما في ذلك التعليم 
 

 سياسة القبول بجامعة أنديرا  اندي المفتوحة االفتراضية:
سكة قبكول مرنكة تتبع جامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة االفتراضية سيا

لسياسة الجامعة التي تتبناهكا فكي فكتح آفكاق التعلكيم الجكامعي  ال تعقيد فيها نظًرا
حرمكوا مكن ذلكك  والعالي أمام جميع الراغبين في مواصلة دراساتهم خاصًة الذين

؛ حيكث أو ألسباب أخكرى بسبب البعد المكاني أو الزماني  في وقت من األوقات 
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أنها إعاقكككة قبكككول الطكككالب إنهكككا ال تتقيكككد بقيكككود أو شكككروط قبكككول محكككددة مكككن شككك 
الطلكككب علكككى  لزيكككادة بسياسكككة مرنكككة ال تعقيكككد فيهكككا نظكككًرا تتمتكككع ، وإنمكككاببرامجهكككا

% فككي 5لتحككاق فككي الجامعكات التقليديككة وكككان نمكو اال ،التعلكيم العككالي فكي الهنككد 
وعكالوة علكى ذلكك فكإن نظكام التعلكيم العكالي ي لبكي فقكط  ،الخطة الخمسية التاسعة

% مككن الفئككة العمريككة 7.5مليككون مككن المتعلمككين الككذين يشكككلون نحككو  9حككوالي 
الجكككككامعي  فكككككي حكككككين أن نظكككككام التعلكككككيم المفتكككككوح والتعلكككككيم ،سكككككنة 23-17بكككككين 

وتتكككوخى  ،% فكككي الخطكككة الخمسكككية الحاديكككة عشكككر20 ي لبكككي حكككوالي االفتراضكككي
% وبالتأكيكد 15الحكومة زيادة نسبة االلتحاق اإلجمالي فكي التعلكيم العكالي إلكى 

اد وتككزد  ،فككي هككذه المهمككة وًرا محوًريككاد  واالفتراضككي التعلككيم المفتككوح يككؤديسككوف 
تكلفكة؛ لتقكدم البكرامج المتنوعكة وانخفكاض ال معدالت القبول بالجامعة سنوًيا نظكًرا

حيكككث نجحكككت الجامعكككة فكككي اسكككتقطاب مجموعكككة كبيكككرة مكككن المتعلمكككين مكككن بكككين 
: 104).المحرومين من فر  التعلكيم العكالي القكاطنين المنكاطق الريفيكة والنائيكة

1-4) 
 (2-1: 83):  الجدد تقدمم المستندات التاليةقبول الطاللوتشترط الجامعة 

 .بكالوريو لافي حالة قبوله لبرامج درجة شهادة الثانوية  -
الدرجات المماثلة لمدة ثالث سنوات كشكرط للقبكول شهادة البكالوريو  أو  -

 .ببرامج الدراسات العليا
 .شهادة درجة الماجستير كشرط قبول لبرامج درجة الدكتوراه  -
 .المهاجرين(حالة  )فيشهادة الموطن من السلطة المختصة  -
 .موافقة جهة العمل إذا كان المرشح يعمل -
 حالة فئة المعاقين(. )فيمن السلطة المختصة  قين جسدًياشهادة المعا -
 .وبطاقة الهوية ،زواج المرشحة وثيقة الزواج في حالة -

البرامج الدراسكية تسمح سياسة القبكول بالجامعكة إعكادة قبكول الطكالب بك كما 
  :للحاالت التالية وفًقا
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حكككد واسككتنفذوا ال ،الطككالب الككذين فشككلوا فككي اسكككتكمال المككدة دراسككة المقككرر -
 للدراسة.األقصى 

الطككككالب الككككذين فشككككلوا فككككي اسككككتكمال متطلبككككات الحضككككور فككككي المقككككررات  -
 .العملية التطبيقية

الفصككول الدراسككية للبرنككامج  أو ب الككذين لككم يسككجلوا لجميككع السككنوات الطككال -
أو الككذين فشككلوا فككي دفككع الرسككوم الدراسككية مككع دفككع رسككوم السككنة  ،الدراسككي

 .التي تغيب فيها عن دفع الرسوم
، اسكم الطالكب : (1: 110)استمارة إعادة القبول ما يلي:  بين بيانات من و 

رقم دخكول الطالكب و رقم التليفون، و وني الخا  بالطالب، عنوانه، البريد اإللكتر 
وعنككككوان  ،كككككود المقككككرر الدراسككككيو ، كككككود المركككككز الدراسككككي للطالككككب و الجككككامعي، 

السككنة التككي و  يوتفاصككيل عككن الفصككل الدراسكك  ،والسككاعات المعتمككدة لككه ،المقككرر
 .تخلف فيها

 ؛وفككي ضككوء مككا سككبق تتضككح مرونككة سياسككة القبككول التككي تتبناهككا الجامعككة
األمر الذي ساعد على إتاحة االلتحاق بالتعليم الجامعي والعالي لجميكع الفئكات 

، ممككا أخككرى اعتبككارات العتبككارات التوزيككع الجغرافككي أو أي ر العمريككة دون النظكك 
؛ حيككث بلككغ بككر الجامعككات فككي العككالممككن أك جامعككةالسككاعد ذلككك علككى أن جعككل 

 1114لككب وطالبكة مكوزعين علككى مليكون طا 1.2مككا يزيكد عكن  بهكا عكدد طكالب 
فكككككي جميكككككع أنحكككككاء الهنكككككد، وتقكككككوم الجامعكككككة باسكككككتخدام  مكككككوزعينمرككككككًزا دراسكككككًيا 

فكككي التوصكككيل الفعكككال لبرامجهكككا األكاديميكككة عبكككر الفصكككول ثكككة التكنولوجيكككا الحدي
  .معي االفتراضياالفتراضية والحرم الجا

 أهداف جامعة أنديرا  اندي المفتوحة االفتراضية:
 (15: 81) :إلي االفتراضيةتهدف جامعة أنديرا غاندي الوطنية 

 Provideتكككوفير الوصكككول إلكككى التعلكككيم العكككالي لجميكككع شكككرائح المجتمكككع  •
Access to Higher Education to all Segments of the 

Society 
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تتميز بجودة عالية تفكي بحاجكات جميكع المسكتويات مكن تقديم برامج مبتكرة  •
 Offer High-quality, Innovative and Need-Basedاألفكراد 

Programmes at Different Levels, to all Those Who 
Require Them 

الوصككول إلككى الفئككات المحرومككة مككن خككالل تقككديم البككرامج فككي جميككع أنحككاء  •
 Reach Out to the Disadvantaged by .الكدول بتككاليف معقولكة

Offering Programmes in all Parts of the Country at 
Affordable Costs 

الجكامعي  تشجيع وتنسيق وتنظكيم معكايير التعلكيم المقدمكة مكن خكالل التعلكيم •
 .عن ب عد والتعليم المفتوح في البالد  االفتراضي

وفير التطكوير تحقيق هدف توسيع نطاق الوصول لجميكع فئكات المجتمكع وتك  •
 .المهني المستمر والتدريب لكافة قطاعات االقتصاد 

 

 (7-1: 97) :االفتراضيةالمفتوحة األهداف اإلستراتيجية لجامعة أنديرا  اندي 
جامعككة أنككديرا غانككدي الوطنيككة االفتراضككية لككديها خطككط إسككتراتيجية قصككيرة 

فها ويمككككككن عكككككرض أهكككككدا ،لتحقيكككككق رسكككككالتها وتحقيكككككق رؤيتهكككككا ؛وطويلكككككة األجكككككل
  اإلستراتيجية على النحو التالي:

 :لتحقيق هذا الهدف من خالل ما يلي :ضمان الجودة الشاملة -1
 :االفتراضففففية كمؤسسفففففةأنففففديرا  انفففففدي الوطنيففففة المفتوحففففة  اعتبففففار جامعففففة -أ

IGNOU as an Institution  تلتكزم بمعكايير الجكودة والتميكز فكي كافكة
إلرشككادية، وقككد وضككعت معككايير وا ،والتدريبيككةوالبحثيككة،  ،أنشككطتها التدريسككية

 (.4: 92)لتقييم البرامج ومؤشرات األداء 
 IGNOU قائد نظام اعتبار جامعة انديرا  اندي الوطنية المفتوحة االفتراضية -ب 

as System Leader  وتقترح الجامعة تطوير مؤشرات األداء لككل نظكام
  (2-1: 93) فرعي منها
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  Increasing Enrollment :زيادة االلتحاق -2
جامعكككة الوضكككعت حيكككث  ؛للمسكككاهمة فكككي زيكككادة نسكككبة االلتحكككاق اإلجمكككالي

 مككن االفتراضكية إسكتراتيجية مبتكككرة مكن خكالل تقككديم مزيكد مكن المرونككة واالنفتكاح
االفتراضية، تشجيع الحكومة للجامعات و ، المحرومة تعليمًياالفئات  قبول حيث: 

ارات للعككككاملين فككككة والمهكككك المعر  لتحككككديث وتطككككوير ؛دورات قصككككيرة األجككككلتقككككديم و 
تقديم بكرامج الدراسكات العليكا والبحكوث والكدرجات العلميكة فكي جميكع و  ،والمهنيين

طق الريفيككككة المنككككاو  ،إيصككككال التعلككككيم إلككككى المنككككاطق المحرومككككةو  ،التخصصككككات 
 ،تقكككككديم بكككككرامج للنسكككككاءو ، المعاقين()بكككككرامج للفئكككككات الخاصكككككةتقكككككديم و ، والنائيكككككة

ا المعلومكككككات واالتصكككككاالت لتنميكككككة ككككككل هكككككذا باسكككككتخدام تكنولوجيككككك و  ،قليكككككات واأل
 (2-1: 115)وإنعاش سوق العمل. ،المجتمع

  Strengthening the Faculty :تعزيز ودعم أعضاء هيئة التدريس -3
سسكككة لتكككوفير الحصكككول علكككى التعلكككيم الجيكككد المسكككتدام يجكككب أن تككككون المؤ 

ا سككها علككى سككياق المنافسككة وتضككع نف ،وبأعضككائها األكاديميككة معتككرف بهككا دوليككً
تحسككين و يككة، جككذب أفضككل المواهككب لتعزيككز اإلنتاج :وذلككك مككن خككاللعالميككة، ال

دعككوة وزيككادة أعضككاء هيئككة و ، وتقككديم خككدمات فعالككة للمتعلمككين ،جككودة المقككررات 
زيكككادة قاعكككدة المكككوارد وهيئكككة و  ،التكككدريس فكككي المجكككاالت المتعكككددة غيكككر التقليديكككة

على عضاء  األتدريب و  ،تعزيز الموارد الالزمة لتوفير الدعم للبحوث و ، التدريس
  (2-1: 99) .والتعليم عبر اإلنترنت  ،المتعددة الوسائط استخدام

  Widening Areas of Study :توسي  مجاالت الدراسة -4
م يوتقكككد  ،لحفكككاب الجامعكككة علكككى نموهكككا ينبغكككي للجامعكككة االسكككتجابة للتغييكككر

 ككل مكا يريكد  الجامعكةبرامج معاصرة ذات صلة فكي جميكع األوقكات؛ حيكث تقكدم 
تسككعى الجامعككة لتوسككيع البككرامج والمقككررات فككي مختلككف  :األفككراد تعلمككه وبالتككالي

المجككاالت المعاصككرة )مجككال التربيككة الخاصككة، مجككال الككتعلم اإللكترونككي، حقككوق 
والمعلوماتيكككككة الحيويكككككة ويكككككة، الملكيكككككة الفكريكككككة، واالتصكككككاالت والتكنولوجيكككككا الحي

والبككككرامج  ،وق العمككككلتحقيككككق التككككوازن بككككين حاجككككات ومتطلبككككات سكككك و  ،(وغيرهككككا



 د/ أحمد عبدالنبي عبدالعال                     الجامعة ال فتراضية

 مجلة التربية املقارنة والدولية 159

 

 م2015يناير  –العدد األول 

تككوفير قككدر أكبككر مككن المرونككة دامة والككدورات التدريبيككة الموجهككة، الدراسككية المسككت
 مكع االفتراضكيتقكديم التعلكيم و  ،ومكنح الكدرجات اإلضكافية ،في الدورات التدريبية

؛ لتحكديث تقديم برامج محددة لخدمة المهنيينو دعم الوسائط المتعددة التفاعلية، 
 (3-1: 103) .هاراتهممعارفهم وم وتطوير

 Research and Scholarship :البحوث والمنح الدراسية -5
الجكككككامعي تعزيكككككز البحكككككوث والمكككككنح الدراسكككككية فكككككي مجكككككال التعلكككككيم لوذلكككككك 

تقكديم بكرامج درجكة األبحكاث فكي جميكع على جامعة ال؛ حيث تحر  االفتراضي
 ،ات وتقكككديم التمويكككل للمشكككروع ،وتمككككين الجامعكككة مكككن إجكككراء البحكككوث  ،الكليكككات 

وتشجيع الفرق البحثيكة المتعكددة فكي جميكع التخصصكات؛ إذ تخصكص الجامعكة 
 (2: 111) .صناديق خاصة لتمويل ودعم البحوث 

  Reaching the Unreached :الوصول إلى الذين لم يلتحقوا -6
ا المحرومكككةالنيكككة علكككى الوصكككول إلكككى الفئكككات  الجامعكككة عزمكككت  فكككي  تعليميكككً

الفئككككات  تخطككككط لجككككذب المتعلمككككين مككككنو  ،وتككككوفر فككككر  النمككككو المهنككككي ،الهنككككد 
: تعزيككز الوصككول عككن طريككق شككبكة اإلنترنككت مككن مراكككز المحرومككة مككن خككالل

التواصكككككل مكككككع غكككككرف التجكككككارة والصكككككناعة وتكنولوجيكككككا المعلومكككككات و  ،الدراسكككككات 
تيسككككير القبككككول و ، تعزيككككز وجككككود الجامعككككة فككككي الشككككمال والشككككرق و ، واالتصككككاالت 

النسكككككاء، و االجتماعيكككككة )القبائكككككل، مكككككن الطبقكككككات  المحرومكككككةبالجامعكككككة للفئكككككات 
المتعلمكككين( فكككي البكككرامج المتخصصكككة فكككي السكككوق باسكككتخدام التقنيكككات الناشكككئة و 

استنسكا  أفضكل النمكاذج الناجحكة مكن و ، لتوفير الوصول إلكى الفكر   ؛والمبتكرة
لزيكادة التوعيكة  ؛خالل التعاون مع الوكاالت الوطنية والمنظمات غيكر الحكوميكة

الحكومككة لتمكككين الفئككات وتمويككل  ،لمككنح الدراسككية الخاصككةتأسككيس او ، ببرامجهككا
 (1: 109).متابعة برامج جامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحةالمحرومة من 

 Effective Student-Support :خففففدمات الففففدعم الفعففففال للطففففال  -7
Services 

 (2-1: 98)خدمات الدعم الفعال للطالب هي شرط مسبق مهم من أجل: 
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توفير جودة التعليم و  ،Reducing Drop-out Rateالتسرب الحد من معدل 
 Providing Sustainable Quality of the Systemالمستدام 

  Strengthening Extension Education :تعزيز اإلرشاد والتعليم -8
ولهككذا  ،لتعزيككز التعلككيم واإلرشككاد مككن المهككم ربككط التككدريس والتعلككيم بالتنميككة

تشككجيع بنككاء القككدرات فككي مجككال  :فككي االفتراضككية جامعككة أنككديرا غانككدي ترغككب 
وحقكوق  ،والصكحة ،وإدارة المكوارد الطبيعيكة ،والبساتين ،وتربية المواشي ،الزراعة

األميكككة ومحكككو  ،وتنظكككيم المشكككاريع ،ات المهنيكككةوالمهكككار  ،ومحكككو األميكككة ،اإلنسكككان
تمككككككككين وصكككككككول الفئكككككككات و ، والدراسكككككككات اإلعالميكككككككة ،والتصكككككككميم ،الكمبيوتريكككككككة

توفير التعليم المناسب في أماكنهم و  ،للتعليم الجامعي بأسعار معقولةومة المحر 
شكككجيع نمكككو تو تطكككوير وتحسكككين نوعيكككة حيكككاة النكككا ، و ، يناسكككبهمالكككذي وقكككت الو 

إقامككة شككراكات مككع المنظمككات الحكوميككة وغيككر و وتشككجيع العمككل الحككر،  ،الككدخل
 ،يومؤسسككككككات التعلككككككيم المهنكككككك  ،ومؤسسككككككات البحككككككوث والجامعككككككات  ،الحكوميككككككة

منظمككككة و نككككك الككككدولي، الب: اليونسكككككو، و مثككككل ،والوكككككاالت الدوليككككة ،والصككككناعات 
 (3-1: 100) .نشر المعرفة، بنك التنمية اآلسيوي و ، الصحة العالمية

 البرامج الدراسية بجامعة أنديرا  اندي المفتوحة االفتراضية:
نككككديرا غانككككدي مككككن الجامعككككات الرائككككدة فككككي مجككككال الككككتعلم تعتبككككر جامعككككة أ

حيكث تكم اسكتحداثها بقكانون أجكازه البرلمكان الهنكدي فكي  ؛روني واالفتراضيلكتاإل
ا اامجككككً برن 77وتضككككم  ،م1985سككككبتمبر/  ا ومعرفيككككً ا ومهنيككككً , وتسككككتعين أكاديميككككً

 والبككرامج الدراسككية، ،لتصككميم وتطككوير المقككررات  ؛بخبككراء مككن جميككع أنحككاء الهنككد 
 العديككككد مككككنيو  فككككي والبكككككالور  سككككتير،والماج اه،وتمككككنح الجامعككككة درجككككة الككككدكتور 

 فككيمككن المرونككة  معقككوالً ا وتككوفر الجامعككة قككدرً  البككرامج األكاديميككة التككي تقككدمها،
سكككير الدراسكككة والفتكككرة التكككي تسكككتغرقها, فبكككرامج درجكككة البككككالوريو  علكككى سكككبيل 

سنوات حسب رغبكة  8ي سنوات يمكن إكمالها ف 3المثال التي تستغرق كمعدل 
فتعككادل الوحككدة  نظكام الوحككدات الدراسكية،ع الجامعككة ؛ حيكث تتبكك وظكروف الطالككب 
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كمكا تكوفر الجامعكة فكر  تحويكل  ،تتضمن كل النشكاطات التعليميكة ،ساعة 30
 .ت الدراسية إليها من جامعات أخرى الوحدا

والدراسكككات  ،بكككرامج الدرجكككة الجامعيكككة األولكككىبالجامعكككة تضكككم البكككرامج الدراسكككية و 
 :ما يليالعليا على النحو المبين في

  Bachelor's Degree Programmes :بكالوريوسبرامج ال -
لحصول على درجة البككالوريو  فكي العديكد مكن المجكاالت ات تيح الجامعة 

هندسكككككة الصكككككيانة، و الهندسككككة، و التعلككككيم عكككككن ب عكككككد، و التربيكككككة،  :الدراسككككية التاليكككككة
التجككارة، و الهندسككة الميكانيكيككة، و هندسككة المككوارد المائيككة، و الهندسككة المعماريككة، و 
التربية الخاصة في اإلعاقة البصرية و الحاسوب، و تطبيقات و حاسبة المالية، المو 

علككم و علككم النبككات، و علككوم الحيككاة، و الكيميككاء، و علككم الككنفس، و أو التخلككف العقلككي، 
اللغكككككة ليسكككككانس و المكتبكككككات والمعلومكككككات، و الرياضكككككيات، و الفيزيكككككاء، و الحيكككككوان، 

التخكككدير والعنايكككة و اإلشكككعاعي، تكنولوجيكككا العكككالج و  ،اللغكككة الهنديكككةو اإلنجليزيكككة، 
 (7-1: 85المركزة.)

  Master's Degree Programmes :برامج الماجستير -
 االفتراضكككككي الجكككككامعيالجامعكككككة مكككككن خكككككالل برامجهكككككا للتعلكككككيم  تتكككككيحكمكككككا 

فكككي اآلداب،  :الحصككول علكككى درجككة الماجسكككتير فككي المجكككاالت الدراسككية التاليكككة
تكنولوجيكككككككا و اللغكككككككة الهنديكككككككة، يكككككككة، و واللغكككككككة اإلنجليز تكنولوجيكككككككا المعلومكككككككات، و 

تطبيقككككككات و إدارة االتصككككككاالت، و المكتبككككككات، و هندسككككككة السككككككيارات، و البرمجيككككككات، 
إدارة و الهندسكككة اإللكترونيكككة، و  ،علكككوم التغذيكككةو التصكككميم اإلبكككداعي، و  الحاسكككوب،

فكي و التعليم عن ب عد، و إدارة األعمال التسويق، و إدارة اإلنتاج، و الموارد البشرية، 
فكي علكم الكنفس، و تطبيقات الحاسوب في الرياضيات، و إدارة الضيافة، و  التربية،

والعككككالج األسككككري، العلككككوم واإلرشككككاد و الفنككككون الجميلككككة، و الخدمككككة االجتماعيككككة، و 
: 106).الفنكون المسكرحيةو لسياسكة الماليكة، اوعلم االجتماع، و  ،التربية الخاصةو 

1-5). 
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  :Doctoral Degree Programmesبرامج درجة الدكتورا   -
العديكد مكن االفتراضكي ديرا غانكدي مكن خكالل بكرامج التعلكيم نك أتقدم جامعة 

البككرامج للحصككول علككى درجككة الككدكتوراه فككي العديككد مككن المجككاالت الدراسككية التككي 
فلسكككفة و تنميكككة الطفكككل، و ، فكككي التكككاريخمكككن بينهكككا دكتكككوراه فكككي المجكككاالت التاليكككة: 

التنميكككككة و التجكككككارة، دسكككككة المدنيكككككة، و والتعلكككككيم المهنكككككي، والهنواإلعكككككالم،  الصكككككحافة
الكيميككاء الحيويككة، و التمككريض، و التربيككة والتعلككيم، و الخدمككة االجتماعيككة، و الريفيكة، 

حقكككككككوق و ، اإلدارةو الرياضكككككككيات، و يكككككككاء الفلكيكككككككة، والفيز  ،الفيزيكككككككاءو الجيولوجيكككككككا، و 
تكنولوجيككا المعلومككات و المعلوماتيككة، و إدارة المعرفككة، و علككم االجتمككاع، و اإلنسككان، 

علككم و الغككذاء والتغذيككة، و دراسككات المككرأة، و علككوم الحاسككب اآللككي، و االتصككاالت، و 
 (6-1: 89) .التعليم عن ب عد و النفس، 

   Diploma Courses :برامج الدبلومات -
بككرامج الككدبلوم فككي العديككد  االفتراضككيةتمككنح جامعككة أنككديرا غانككدي الوطنيككة 

الصككحافة، و يم عككن ب عككد، تعلكك مككن المجككاالت الدراسككية التككي مككن بينهككا مككا يلككي: ال
الكتابككككة اإلبداعيككككة باللغكككككة و األم وصككككحة الطفككككل، و التعلككككيم العككككالي، و ، الترجمككككةو 

التغذيككككة والتثقيككككف و الترجمككككة، و الكتابككككة اإلبداعيككككة باللغككككة الهنديككككة، و اإلنجليزيككككة، 
 ،السككمعية والوسككائط التكنولوجيككة؛، التأهيككل المهنككيو التنميككة الريفيككة، و الصككحي، 

 (3-1: 88) .المرئية
  General Programmes :البرامج العامة -

تمنح الجامعة العديد من البرامج العامة األخرى والتي من بينها مكا يلكي:  
تككدريب و التنميككة السككمعية والبصككرية، و حقككوق اإلنسككان، و إعككداد المعلككم عككن ب عككد، 

تطبيقكككات و ، التخطكككيط والتنظكككيمو تقنيكككات العكككرض، و  معلمكككي التعلكككيم االبتكككدائي،
 (5-1: 90) .ب في المجاالت المتعددةالحاسو 

   Certificate Courses :برامج الشهادات -
تمككككنح جامعككككة غانككككدي الوطنيككككة المفتوحككككة الشككككهادات العلميككككة فككككي بعككككض 

وعلككوم  ،التغذيككةو التنميككة الريفيككة، و الحاسككوب، و إدارة الكككوارث،  :المجككاالت اآلتيككة
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إدارة الغابكككات، و تبكككرات(، تقنيكككات المعامكككل )المخو السكككياحة، و اإلرشكككاد، و الغكككذاء، 
 (2-1: 87. )تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية ثانويةو 

 Creditنظكككام االعتمكككاد  االفتراضكككيةكمكككا تتبكككع جامعكككة أنكككديرا غانكككدي  
System  فالوحكدة المعتمكدة  ؛الساعات المعتمدة الذي يستند على عامكل الوقكت

ختلفككة لهكككا لبكككرامج الموا ،سككاعة دراسكككية شككاملة لجميكككع أنشككطة الككتعلم 30تعككادل 
اوالطكككالب لمتطلبكككات مختلفكككة معتمكككدة،   هكككم الحكككق فكككي جميكككع االعتمكككادات وفقكككً

لقدراتهم الخاصة، كما تسمح الجامعة بتحويل رصيد الساعات المعتمدة من أي 
 .عد استيفاء المتطلبكات الالزمكةب االفتراضيةجامعة أخرى لجامعة أنديرا غاندي 

(94 :1-5) 
 :امعة أنديرا  اندي المفتوحة االفتراضيةالوسائط المتعددة بج

فكككككي بلكككككد متنكككككوع مثكككككل الهنكككككد يمككككككن اسكككككتخدام أي تكنولوجيكككككا فكككككي جميكككككع 
واختيار التكنولوجيكا يجكب أن يؤخكذ فكي االعتبكار  ،المناسبات ولجميع األغراض 

؛ ولهككذا تتبنككى الجامعككة نظككام الوسككائط واسككتخدامهاتككوافر وسككهولة الوصككول إليهككا 
 ،وجلسكككات اإلرشكككاد  ،وهكككي المكككواد المعكككدة للكككتعلم الكككذاتي ؛المتعكككددة فكككي التكككدريس

 ،والحاسكوب  ،أمكا بالنسكبة لبكرامج العلكوم .والمكؤثرات عكن ب عكد  ،والتدريب المباشر
مليكة لهكا فكي مراككز دراسكية تتم الدراسكة العو  ،والتكنولوجيا ،والهندسة ،والتمريض 

مختبكككرات  ؛ حيكككث يجكككد الطالكككب ككككل مكككا تحتاجكككه الدراسكككة التطبيقيكككة مكككنمختكككارة
إذ أصككككككبح مككككككن المسككككككلم بككككككه اآلن أن تكنولوجيككككككا ؛ وورش وحسككككككب التخصككككككص 

المعلومكككات واالتصكككاالت يمككككن أن تكككوفر أدوات ووسكككائط مريحكككة وفعالكككة لتلبيكككة 
جامعكككة تعمكككل علكككى مكككدار ال، و جموعكككات المتنوعكككةاالحتياجكككات الناشكككئة مكككن الم

القنكككوات  سكككاعة مكككن خكككالل الوسكككائط التعليميكككة المتعكككددة والمتنوعكككة مثكككل 24ال
والفيكككككديو  ،المحليكككككة FMوالمحطكككككات اإلذاعيكككككة التعاونيكككككة بكككككالراديو  ،التليفزيونيكككككة

وتقككوم الجامعككة جاهككدة لتطككوير الشككبكة الوطنيككة باسككتخدام التقنيككات  ،كككونفرانس
 Electronicالحديثكككة مكككن خكككالل وسكككائط اإلعكككالم اإللكترونيكككة فكككي التعلكككيم 

Media in Education  
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توى مواردهككا ومصككادرها علككى شككبكة اإلنترنككت رفككع مسكك لجامعككة الوتخطككط 
لتشكمل مكا يلككي: الشكبكات الداخليكة مككع المراككز اإلقليميكة السككريعة لنقكل البيانككات 

طكالب مكن سهولة الوصول إلى المصادر على شكبكة اإلنترنكت للو  ،واسترجاعها
واالستفادة الم ثلى من  ،توفير الخدمات المكتبيةو أي مكان وفي أي وقت متاح، 

إنشكككاء قواعككككد بيانككككات المحتككككوى مككككن  :بكككة الرقميككككة والتكنولوجيككككا مككككن خككككاللالمكت
، شر واسكترجاع المعلومكات بشككل سكريعلتسهيل ن ؛المصادر الداخلية والخارجية

والمجككاالت  ،تطككوير مجموعككة خاصككة مككن المصككادر الداعمككة للتعلككيم عككن ب عككد و 
واد الكككنص وتحميكككل مككك ، والتعلكككيم عبكككر اإلنترنكككت  ،التكنولوجيكككا :ذات الصكككلة مثكككل

نشككر لالسككتخدام علككى للمحتككوى بعككد الحصككول علككى إذن حقككوق الطبككع وال كككاماًل 
من خالل تسكهيل الوصكول إلكى مجموعكة واسكعة مكن المصكادر شبكة اإلنترنت؛ 

فادة منهككككا بسككككهولة وهككككم فككككي السككككتلتمكككككين المتعلمككككين الملتحقككككين مككككن تحقيككككق ا
البككككث  :مثككككل ،د تككككوفير وسككككائل اإلعككككالم فككككي نظككككام التعلككككيم عككككن ب عكككك و  أمككككاكنهم،

كثككر مككن الككذي تسككعى الجامعككة لتنويعككه ألو  ،نترنككت التليفزيككوني المباشككر عبككر اإل
 ،والتعلككككيم العككككالي ،والتعلككككيم الثككككانوي  ،خمككككس قنككككوات تليفزيونيككككة للتعلككككيم التقنككككي

توفر الجامعكة شكبكة إذاعيكة مكونكه مكن و والبرامج اإلذاعية،  ،مج األكاديميةوالبرا
وتسكككككتخدم هكككككذه المحطكككككات اإلذاعيكككككة لعكككككالم، محطكككككة إذاعيكككككة عبكككككر أنحكككككاء ا 40

بالتعككاون مككع الغككرف التجاريككة والصككناعية والمؤسسككات التقليديككة لتككوفير التعلكككيم 
باللغكككات اإلقليميكككة؛ حيكككث تقكككدم الجامعكككة التعلكككيم القكككائم علكككى البكككث التليفزيكككوني 

 (13: 82)واإلذاعة. 
عاقككككة تككككوفر الجامعككككة الخككككدمات التعليميككككة للمعككككاقين خاصككككًة ذوي اإلكمككككا 

فيكككديو  وإنتكككاج بكككرامج ،وطريقكككة برايكككل ،فتكككوفر لهكككم البكككرامج الصكككوتية ؛البصكككرية
تقككوم الجامعككة بتأسككيس شككبكة وطنيككة لتوسككيع تعليميككة للصككم وضككعاف السككمع، و 

 (4-1: 107ب عد. )عن  التعليم
، فككرت الجامعككة خككالل الخطككة العاشككرة مجموعككة مككن التقنيككات الحديثككةقككد و 

، Satellite Communicationالصكككناعية االتصكككاالت عبكككر األقمكككار :مثكككل
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وذلكك لتيسكير االتصكال بكين جامعكة  ؛Will Optical Fibreواألليكاف البصكرية 
ومراككككككز  ،والمراككككككز اإلقليميكككككة ،االفتراضكككككية أنكككككديرا غانكككككدي الوطنيكككككة المفتوحكككككة

: محطكككة جيكككان مثكككل ،Broadcastتكككوفر الجامعكككة محطكككات البكككث و  ،الدراسكككة
وهكي عبكارة عكن باقكة مكن قنكاة التلفزيكون  Gyan Drashan-1دارشان األولى 

، ومحطة جات التعليمية والتنموية للمجتمععبر األقمار الصناعية لتلبية االحتيا
وهي قناة فضائية تعليمية حصرية  Gyan Drashan-2جيان دارشان الثانية 

لتكككوفير التعلكككيم المفتكككوح  DVB-RCSلتكككوفير التعلكككيم التفكككاعلي باسكككتخدام تقنيكككة 
مككن خككالل وضككع فئككة فصككل افتراضككي يككوفر الوصككول إلككى المسككتودع عككن ب عككد 

، االفتراضكيةالرقمي للمحتوى التعليمي من خكالل جامعكة انكديرا غانكدي الوطنيكة 
 Educational FMتككوفر الجامعككة المحطككات التعليميككة اإلذاعيككة بككالراديو 

Radio Network  التككي تغطككي جوانككب ومسككتويات التعلككيم بمككا ذلككك التعلككيم
والتربيكككة  ،والتعلكككيم العكككالي ،والتعلكككيم التقنكككي ،وتعلكككيم الكبكككار ،دائي والثكككانوي االبتككك 

 Interactive Radio Counselingالراديكو التفكاعلي و  ،والتعلكيم المسكتمر
(IRC) ، البث الهوائي لجامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحكة وIGNOU Air 

Broadcast  (86  :3-5).  ألهداف التاليةوهذه الشبكات تعمل على تحقيق ا: 
تعزيكككز و ، زيكككادة التفاعكككل: فكككي القضكككايا اإلسكككتراتيجية مكككن أجكككل عقكككد المكككؤتمرات 

تتبنكى الجامعكة نظكام الوسكائط المتعكددة و  .(3-1: 91)تقكديم المشكورة و ، الجودة
ومن بين هذه الوسائط التعليمية المتنوعة ما يلكي: أشكرطة الفيكديو  ،في التدريس

Video Cassettes ، معية األشكككرطة السكككAudio Cassettes،  أجهكككزة
أنظمكككككككككة الكككككككككتعلم  ،Fax/ Telex فكككككككككاكس /تلككككككككككس ،Computersالكمبيكككككككككوتر

 Learning Management System (LMS)اإللكتروني والتعليم عن ب عد 
(84 :1-8،) (139 :2.) 

هكا طريقكة فكي لدي الوطنيكة المفتوحكة االفتراضكية وهكذا فجامعكة انكديرا غانك 
 ؛مككككا هككككو متبككككع فككككي الجامعككككات التقليديككككة األخككككرى  عككككن التعلككككيم تختلككككف جككككذرًيا

تبككاع نمككط التعلككيم ، واوجلسككات المناقشككة والحككوار ،فاعتمككدت علككى الككتعلم الككذاتي
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 Blendedوالككتعلم المككدمج  ،والتعلككيم الجككامعي االفتراضككي عككن ب عككد  ،المفتككوح
Learning ا أو التعلكيم  Face to Faceلوجكه  الكذي يجمكع بكين التعلكيم وجهكً

 Viaعكككككككن ب عكككككككد  وككككككككذلك عبكككككككر المكككككككؤتمرات  ،اإلنترنكككككككت عبكككككككر شكككككككبكة 
Teleconferencing Mode والتمككككريض  ،والحاسككككبات  ،لمقككككررات العلككككوم، 

وقككد اتخككذت الجامعككة  ، وبككرامج دراسككية متعككددة ومتنوعككة.والتكنولوجيككا ،والهندسككة
؛ ترتيبات لتمكين الطالب من إجراء الدرو  العملية في مراكز الدراسة المحددة

ح فككككككالتعليم المفتككككككو  ؛Flexibilityم الدراسككككككة بالجامعككككككة بالمرونككككككة إذ يتسككككككم نظككككككا
مكككن المرونكككة سكككواء فكككي سياسكككة القبكككول  واالفتراضكككي بالجامعكككة يكككوفر قكككدًرا كبيكككًرا

بكالوريو  التجارة ثالث سنوات البكالوريو  )وبرامج درجة  ،والمكان ،والدخول
 .الطالب(لظروف ورغبة  أن تكتمل في غضون ست سنوات وفًقا يمكن

  :أساليب التقويم بجامعة أنديرا  اندي المفتوحة االفتراضية
 الطكككالب بجامعكككة أنككككديرا غانكككدي الوطنيكككة المفتوحكككة االفتراضككككيةيخضكككع  

 ،والمشكككككككاريع ،عكككككككن طريكككككككق الواجبكككككككات التحرريكككككككة والعمليكككككككةللتقكككككككويم المسكككككككتمر 
وتتسكككم عمليكككة تقيكككيم الطكككالب بالدقكككة والشكككمول  .ةوالنهائيككك  ةالنصكككفي واالختبكككارات 

وإنمكككا  ؛ال تقتصكككر الجامعكككة علكككى االختبكككارات النصكككفية والنهائيكككة، و السكككتمراريةوا
والتكليفات التي ي كلف بهكا عبكر شكبكة  ،يدخل في التقييم أنشطة الطالب البحثية

والتي يتواصل فيها الطالب مكع  ،وغرف الحوار والفصول االفتراضية ،اإلنترنت 
، ويدخل في تقيكيم أداء ل طالب عبر البريد اإللكتروني لك أعضاء هيئة التدريس

اإللكترونكي وتفاعلكه مكع المقكرر  ،لمقرر وزمالئهالطالب مدى تفاعله مع أستاذ ا
 والمحتوى واألنشطة.

خصصكككت الجامعكككة قسكككم فقكككد  ؛لدقكككة وجكككودة تقيكككيم أداء الطكككالب  اوضكككمانً 
إذ ي عكد  Student Evaluation Division (SED) خكا  لتقيكيم الطكالب 

ومراقبكة  ،ول عكن مراقبكة تسكجيل الطكالب بكالبرامج الدراسكيةهذا القسم هكو المسكئ
الدراسية التي تقع فكي واختياره للمقررات  ،تقييم أداء الطالب منذ قبوله بالبرنامج

ا سكتودًعاكما ي عكد هكذا القسكم م .مجال تخصصه لقاعكدة البيانكات المركزيكة  رئيسكً
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وقيككا   ،ختبككارات عككن مسككئولية هككذا القسكم فككي مراقبككة وضككع اال ، ًفضككاًل للطكالب 
 ،ومكككككدى مراعاتهكككككا للفكككككروق الفرديكككككة بيكككككنهم ،مكككككدى مناسكككككبتها لقكككككدرات الطكككككالب 

 Examination Centers خاصكة لالمتحانككات  زمراككك ، و وتخصكص الجامعككة
في حالة البرامج الدراسية العادية مكزودة بمعامكل الحاسكبات تتم فيها االختبارات 

ت الطككالب ببككرامج الدراسككة راالمتصككلة بشككبكة اإلنترنككت التككي تجككرى عليهككا اختبككا
 (3-1: 113ب عد. )عن 

شكككهر يونيكككو وشكككهر وتجكككري الجامعكككة االختبكككارات مكككرتين فكككي السكككنة فكككي 
يكدفع الطالكب  ، حيكث ل الجامعكة رسكوم لالختبكارات ، وتحصِ  ديسمبر من كل عام

روبيككة عككن كككل مقككرر يختبككر  60فككي المصككارف البنكيككة لحسككاب الجامعككة مبلككغ 
 ،االختبكارات عبكر اإلنترنكت لطكالب البكرامج االفتراضكية كمكا تتكيح الجامعكة فيه،

ود مرككز االختبكار وكك  ،وعلى الطالب عند أداء االختبكارات تسكجيل ككود المقكرر
 Date of، وتعلن الجامعة قبلها تاريخ تقديم نماذج االختبارات  الذي يختبر فيه

.Submission of Examination Forms (114 :1) 
 :االفتراضية ندي الوطنية المفتوحةإدارة جامعة أنديرا  ا

بطريقكة ديمقراطيكة االفتراضية ت دار جامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة 
قائمكة علككى المشكاركة والتعككاون المثمكر بككين مكدير الجامعككة وعمكداء الكليككات مككن 

واألقسككام األكاديميككة والمراكككز التابعككة للجامعككة مككن جهككة أخككرى، ويسككاعد  ،جهككة
مسكاعدين  مكديرينفي إدارة شكؤون التعلكيم الجكامعي المفتكوح سكت  مدير الجامعة

 (3-1: 112) :هم
 Assistant Regional والتسجيلالمدير اإلقليمي المساعد لشؤون القبول  -

Director -(Admissions) 
 Assistant Regionalون االختبككارات المككدير اإلقليمككي المسككاعد لشككئ  -

Director (Examination) 
 Assistantمكككي المسكككاعد لشكككؤون توزيكككع المكككواد التعليميكككة المكككدير اإلقلي -

Regional Director (Material Distribution) 



 د/ أحمد عبدالنبي عبدالعال                     الجامعة ال فتراضية

 مجلة التربية املقارنة والدولية 168

 

 م2015يناير  –العدد األول 

 Assistantالمكككككدير اإلقليمكككككي المسكككككاعد للشكككككؤون الماليكككككة واإلداريكككككة  -
Registrar (Administration & Finance) 

 Assistant Registrarالمكدير المسكاعد المسكجل لشكؤون النشكر والبيكع  -
(New Admissions & Prospectus Sale) 

 Assistant Director المككككدير المسككككاعد لقسككككم الحاسككككب اآللككككي -
(Computer Section) 

المراككككز والوحكككدات التابعكككة عكككن األقسكككام اإلداريكككة والخدميكككة و  هكككذا فضكككاًل 
 والتككي مككن بينهككا مككا يلككي: االفتراضككية لجامعككة أنككديرا غانككدي الوطنيككة المفتوحككة

(101 :1-6) 
 Academic Co-Ordination Divisionيككة التنسككيق: قسككم أكاديم -

(ACD) 
 Construction and Maintenance Division: قسم الصيانة والبناء -

(CMD) 
 Library and Documentation Division: قسم الوثكائق والمكتبكات   -

(LDD) 
 :Regional Services Division (RSD)قسم الخدمات اإلقليمية -
 :Administration Division (AD)قسم اإلدارة  -
 Finance and Accounts Division (FAD): قسم الحسابات المالية -
 Material Production Distribution :قسكم اإلنتكاج وتوزيكع المكوارد  -

Division(MPDD) 
 Student Evaluation Division (SED) :قييم الطالب قسم ت -
 International Division (ID) :القسم الدولي -
 Planning & Development Division :خطككيط والتنميكةقسكم الت -

(PDD)  
  Student Registration Division (SRD): قسم تسجيل الطالب  -
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 :االفتراضية أما المراكز التابعة لجامعة أنديرا  اندي الوطنية المفتوحة
-1: 105) :االفتراضية جامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة تتضمن

الوطني لالبتكارات   المركزو، Convention Centre ات مركز المؤتمر  (3
مركز و  ،مركز التعليم المفتوح عن ب عد و ، (NCIDE)في مجال التعليم عن ب عد 

التسجيل  مركزو ركز اإلنتاج اإلعالمي اإللكتروني، مو  ،(SSC)خدمة الطالب 
  ،(NCDS) المركز الوطني لدراسات اإلعاقةو الهندي للبحوث والتدريب، 

وحدة  و ، وحدة التنمية التربوية بشمال شرق المنطقةو (، (RUووحدة البحوث 
 عن ب عد لتدريب الموظفينمعهد البحوث التعليم ، و (PIU) المعلومات العامة 

(STRIDE) حدة التقارب و و (CU)   وتتعاون جميعها إلنجاح وإدارة  إذ تتالحم
 جامعة وفق سياسة ديمقراطية. الب  والمفتوح ،االفتراضيبرامج التعليم الجامعي 

 :لجامعة أنديرا  اندي الوطنية المفتوحة الكليات التابعة
، التربيكة :تتضكمن جامعكة أنكديرا غانكدي الوطنيكة المفتوحكة الكليكات التاليكة 

السكككياحة و  العلكككوم،و  ق،الحقكككو و العلكككوم اإلنسكككانية، و اللغكككات األجنبيكككة، و الزراعكككة، و 
كليككككككككة الهندسككككككككة و  ،علككككككككوم الحاسككككككككبات والمعلومككككككككات و  وإدارة خدمككككككككة الضككككككككيافة،

كليككة الدراسككات المشككتركة بكككين و كليككة الجككنس ودراسككات التنميككة، و ، والتكنولوجيككا
دراسككككات التككككدريب والترجمككككة، و العلككككوم االجتماعيككككة، و ، التأديبيككككة وغيككككر التأديبيككككة

 العلككككككوم الصككككككحية،و  اإلرشككككككاد والتنميككككككة،الدراسككككككات و و كليككككككة التعلككككككيم المسككككككتمر، و 
 جتماعيكككككة،الخدمكككككة االو  الفنكككككون البصكككككرية،و ، افة والدراسكككككات اإلعالميكككككةالصكككككحو 
 (4-1: 96.)التعليم المهني والتدريب و 

 Mobilization ofجامعة أنديرا  اندي المفتوحة االفتراضية: بالتمويل 
Resources 

الحكومات سواء على المسكتوى القكومي أو المسكتوى المحلكي المصكدر  ت عد 
؛ إذ ي عكككد خاصككًة التعلكككيم العككالي ،لتمويككل فكككي مجككال التعلكككيم فككي الهنكككد ل يالرئيسكك 

ووسكيلة أساسكية لتمككين الفكرد مكن  ،التكزام اجتمكاعي االفتراضكي لتعليم الجامعيا

http://www.ignou.ac.in/ignou/aboutignou/icc/ncds/introduction
http://www.ignou.ac.in/ignou/aboutignou/icc/piu/introduction
http://www.ignou.ac.in/ignou/aboutignou/icc/stride/introduction
http://www.ignou.ac.in/ignou/aboutignou/icc/stride/introduction
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ا الوشكككهدت ، وتحقيكككق مطالكككب التنميكككة الوطنيكككة ،ليالتعلكككيم العكككا جامعكككة انخفاضكككً
في التمويل األمر الكذي جعكل مسكؤولية تعبئكة المكوارد والتمويكل مسكؤولية  مستمًرا

وتحقيكق فعاليكة  ،ت غيكر النقديكةالجامعات؛ ولهذا تقوم الجامعة بتعظيم المكدخال
 اكبيككرً  اق، وتتحمككل الحكومككة الهنديككة قككدًراالتكككاليف فككي عمليككات االقتصككاد واإلنفكك 

ها التنمويككة والتككي ت عككد مككن الككدعم المككالي للجامعككة لمسككاعدتها علككى تحقيككق أهككداف
عكككككن المسكككككاعدات  ، فضكككككاًل فكككككي رأ  المكككككال البشكككككري بالهنكككككد  اشكككككرً مبا اسكككككتثماًرا

المفتكوح مكن قبكل القطكاع الخكا  االفتراضكي و  ة لبكرامج التعلكيموالتبرعات الداعم
حيكككككث الشكككككركات الهنديكككككة المنتجكككككة للمصكككككادر التعليميكككككة واإللكترونيكككككة  ؛الهنكككككدي

وتعكد المصكروفات التكي  .بالجامعكةوالبرمجيات التي تعتمد عليها سياسة التعلكيم 
ي االفتراضككككك تحصككككل مككككن الطكككككالب مقابككككل التحكككككاقهم ببككككرامج التعلكككككيم الجككككامعي 

عكن  فضكاًل ، ال يستهان به فكي مجكال التمويكل اتمويليً  الجامعة مصدًراالمفتوح بو 
الكككدعم المباشكككر للجامعكككة الكككذي يعكككود عليهكككا مكككن خكككالل الشكككراكات الدوليكككة التكككي 

والشركات المحلية والدولية في صكورة  ،والهيئات  ،تعقدها الجامعة مع الجامعات 
ي بكككرامج التعلكككيم الجكككامعي عينكككة فككك وإنتكككاج الوسكككائط التقنيكككة الم ،تبكككادل الخبكككرات 

جامعكككة العديكككد مكككن الشكككراكات الدوليكككة فيمكككا يخكككتص ببكككرامج التعقكككد المفتكككوح؛ إذ 
بالعديكككد مكككن الكككدول مكككن بينهكككا  الجكككامعي االفتراضكككي والتعلكككيم عكككن ب عكككد التعلكككيم 

جنكككككوب و  ،السككككعوديةو  عمككككان،و  يككككت،الكو و  ،قطككككرو  ،اإلمككككارات العربيككككة المتحككككدة
 (6-1: 102) (،3-1: 95).سيريالنكاو ، يريانيجو  ،ماليزياو أفريقيا، 
فككككي ضككككوء مككككا سككككبق يتضككككح أن نجككككاح جامعككككة أنككككديرا غانككككدي الوطنيككككة و 

ة هكذه الجامعكة د يقف ورائه العديد من العوامل الداعمكة لريكااالفتراضية المفتوحة 
ااالفتراضكي و  في مجال التعلكيم الجكامعي عالمًيا عصكب  المفتكوح الكذي ي عكد حاليكً

والتي من بينها المكانة العلمية المرموقكة التكي تحظكى  ،في الهند  التنمية الشاملة
والرؤيكة والرسكالة واألهكداف الواضكحة  ،بها الجامعة في الوسط الهنكدي والعكالمي

البرامج المتنوعة والمتعددة التكي تًكديرها الجامعكة لزيكادة فكر  التعلكيم و  ،للجامعة
ياسككي والمككالي الككذي تككوفره عككن الككدعم الس فضككاًل  ،المفتككوحو الجككامعي االفتراضككي 
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 اإليجككابي لفككتح آفككاق وروافككد التعلككيم الجككامعي هادور لكك الحكومككة الهنديككة للجامعككة 
  .المفتوح وانعكاساته سوق العملاالفتراضي و 

الدروس المستفادة من تجربة جامعة أنديرا  انفدي ممكفن بلورتهفا ففي النقفاط 
 ة:التالي
ا، والتكككي ت عكككد نكككدي مكككن الجامعكككات المتعتبكككر جامعكككة أنكككديرا غا • عكككدودة عالميكككً

يجمع بين برامج التعليم المفتكوح والتعلكيم الجكامعي االفتراضكي  نموذًجا فريًدا
علككى شككبكة  Virtual Campusالككذي ي قككدم عبككر حككرم جككامعي افتراضككي 

 اإلنترنت.
دولكة  36تخدم الجامعة أكثر مكن أربعكة مليكون طالكب وطالبكة فكي الهنكد مكن •

ا 67، ولعليككككاكليككككة للدراسككككات ا 21مككككن خككككالل  علككككى شككككبكة  مركككككًزا إقليميككككً
فككي الخككارج  مركككًزا 67، ومركككز دعككم للمتعلمككين 3.000وحككوالي  ،اإلنترنكت 

، وتقككدم الجامعككة نحككو الفيككديو النشككطة فككي اتجككاهين مركككًزا لمككؤتمرات 134و
 420وتضككم حككوالي  ،ودرجتككي الماجسككتير والككدكتوراه  ،ودبلككوم ،شككهادة 490

وحكككككوالي  ،يميكككككة والمراككككككز اإلقليميكككككةعضكككككو هيئكككككة تكككككدريس فكككككي مقكككككر األكاد 
امس36.000  ،مككككككن المؤسسككككككات التقليديككككككة للتعلككككككيم العككككككالي تشككككككاًرا أكاديميككككككً

 والمنظمات المهنية والصناعية.
 ،والبحكككث العلمكككي ،االفتراضكككية بكككالجودة فكككي التكككدريسغانكككدي تلتكككزم جامعكككة  •

صول للموارد الوطنية للح ؛ فتعد بمثابة مركًزاواألنشطة اإلرشادية ،والتدريب 
 .على الخبرة

حققككت جامعككة غانككدي االفتراضككية مكانككة عالميككة فككي مجككال التعلككيم العككالي  •
وم نحكككت عكككدة مكككرات جكككائزة  ،والتعلكككيم المجتمعكككي والتنميكككة المهنيكككة المسكككتمرة

علككى معيككار  م اسككتناًدا2010فككي كنككدا فككي ينككاير  التميككز مككن اتحككاد التعلككيم
 وجودها على شبكة اإلنترنت.
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بكراء مكن جميكع أنحكاء الهنكد لتصكميم وتطكوير المقكررات تستعين الجامعكة بخ •
 والماجسككككككككتير، الككككككككدكتوراه،والبككككككككرامج الدراسككككككككية، وتمككككككككنح الجامعككككككككة درجككككككككة 

 والبكالوريو  في العديد من البرامج األكاديمية التي تقدمها.
؛ حيكث بلكغ مكن المرونكة فكي شكروط االلتحكاق بهكا توفر الجامعة قكدًرا معقكوالً  •

مليكككون طالكككب وطالبكككة مكككوزعين علكككى  1.2عكككن عكككدد طكككالب بهكككا مكككا يزيكككد 
 .دراسًيا امركزً  1114

جامعككة أنككديرا غانككدي المفتوحككة االفتراضككية لهككا وجككود دولككي كبيككر، وتشككجع  •
وتكككنظم  ،مشكككاركة أعضكككاء هيئكككة التكككدريس فكككي المكككؤتمرات والنكككدوات الدوليكككة

 العديد من المؤتمرات الدولية.
أنككديرا غانككدي االفتراضككية سككاعد وضككوح الرؤيككة والرسككالة واألهككداف لجامعككة  •

 .وأن جعلها من أكبر الجامعات في العالم ،على نجاحها
تقوم الجامعة باستخدام التكنولوجيا والطكرق العالميكة الحديثكة )اإللكترونيكة(   •

والحكرم  ،في التوصيل الفعال لبرامجها األكاديميكة عبكر الفصكول االفتراضكية
 الجامعي االفتراضي. 

تكككككرة تتميككككز بجككككودة عاليككككة تفككككي بحاجككككات جميككككع تقككككدم الجامعككككة بككككرامج مب •
المستويات مكن األفكراد مكن أجكل الوصكول إلكى الفئكات المحرومكة مكن خكالل 

ككاليف معقولكة لتتضكمن بكرامج علكى تقديم البرامج في جميع أنحكاء الكدول بت
وبرامج ثانية على مستوى الدراسات العليكا  ،مستوى الدرجة الجامعية األولى

وبككرامج ثالثككة للشككهادات والبككرامج العامككة  ،ر والككدكتوراه الككدبلومات والماجسككتي
 .وذلك من خالل استنادها على وسائط تعليمية تقنية فائقة

 ؛تككوفر الجامعككة الخككدمات التعليميككة للمعككاقين خاصككًة ذوي اإلعاقككة البصككرية •
وإنتكككاج بكككرامج فيكككديو تعليميكككة  ،وطريقكككة برايكككل ،فتككوفر لهكككم البكككرامج الصكككوتية

، وتقوم الجامعة بتأسيس شبكة وطنية لتوسيع التعليم للصم وضعاف السمع
 عن ب عد من خالل المنافذ االفتراضية.
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 يخضع الطالب بجامعة أنديرا غانكدي الوطنيكة االفتراضكية للتقكويم المسكتمر •
واالختبكارات النصكفية  ،والمشكاريع ،الواجبكات التحرريكة والعمليكة ؛عكن طريكق

فكككال  ،بالدقكككة والشكككمول واالسكككتمراريةوالنهائيكككة، وتتسكككم عمليكككة تقيكككيم الطكككالب 
وإنما يدخل فكي التقيكيم  ؛تقتصر الجامعة على االختبارات النصفية والنهائية

 ،والتكليفككات التككي ي كلككف بهككا عبككر شككبكة اإلنترنككت  ،أنشككطة الطالككب البحثيككة
 وغرف الحوار والفصول االفتراضية.

طريقكة ديمقراطيكة ت دار جامعكة أنكديرا غانكدي الوطنيكة المفتوحكة االفتراضكية ب •
قائمكة علككى المشككاركة والتعككاون المثمككر بككين مككدير الجامعككة وعمككداء الكليككات 

 واألقسام األكاديمية والمراكز التابعة للجامعة من جهة أخرى. ،من جهة
من خالل  ا وسياسًياحكوميً  غاندي المفتوحة واالفتراضية دعًماتلقى جامعة  •

االفتراضككي أن التعلككيم الجككامعي  مككا يقككدم لهككا مككن التمويككل الككالزم، باعتبككار
 .من مطالب التنمية االقتصادية التزام اجتماعي ومطلًبا

 
 Canadian Virtual الجامعة االفتراضية الكندمة :جربة كندات -3

University 
أن ت عكد كنككدا أكبكر ثككاني دول العككالم التكي لككم تسككتطع المسكاحة الكبيككرة فيهككا 

مسكتوياتها، والمقاطعات الكندية بمختلكف اليات أمام التواصل بين الو  تقف مانًعا
واسككتطاعت تكنولوجيككا الحاسككوب واالتصككاالت التككي تميككزت بهككا كنككدا أن تحقككق 
األهككداف التربويكككة التكككي ينشككدها المسكككئولون التربويكككون الكنككديون بحصكككول أكبكككر 

ومتابعتكككه ألعلكككى المراحكككل  ،عكككدد ممككككن مكككن السككككان علكككى حقهكككم فكككي التعلكككيم
 ،دا واحكده مكن أهكم ثكالث دول فكي مجكال التعلكيم الجكامعي؛ إذ تعتبر كنك الدراسية

 ، أصككبحوالمسككاحة الشاسككعة التككي تميككز ت بهككا ،لطبيعككة كنككدا الجغرافيككة ونظككًرا
الذي ساعد الجامعات الكنديكة  ، األمرب عد فيها أمًرا حتمًيا وضرورًيا التعليم عن

جامعكة الكنديكة ل؛ إذ ت عكد امتميزة في برامج التعليم عكن ب عكد أن يكون لها تجارب 
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للجامعكككات الكنديكككة، والكككذي يقكككدم الشكككهادات والكككدرجات  االفتراضكككية اتحكككاًدا فريكككًدا
 (1: 53) .والدبلومات عبر اإلنترنت 

هككككي اتحككككاد مككككن الجامعككككات الرائككككدة  CVUفالجامعككككة الكنديككككة االفتراضككككية 
وتقكدم التعلكيم بسكرعة وبجكودة  ،والمتخصصة في التعليم على اإلنترنكت فكي كنكدا

نة لجميع الطالب على اإلنترنت سكواء ككان ذلكك لبرنكامج واحكد أو درجكة مضمو 
 (1: 54) .كاملة أو شهادات جامعية في مجاالت متعددة

إذ تقككككدم الجامعككككة قائمككككة مككككن البككككرامج والمقككككررات والككككدرجات والشككككهادات  
سكككي الكككذي يرغبكككون فكككي والكككدبلومات التكككي تتكككاح الختيكككار الطكككالب للبرنكككامج الدرا

 (7-1: 49)به. االلتحاق 
وبدأت الجامعة االفتراضية الكندية بموجب الشراكة بين الجامعات الكندية 
المتعاونككة فككي مجككال التطككوير والتسككويق عككن ب عككد والتعلككيم عبككر اإلنترنككت والتككي 
بكككككدأت العمكككككل بسكككككت جامعكككككات كنديكككككة كاتحكككككاد أطلكككككق عليكككككه الجامعكككككة الكنديكككككة 

حاد للجامعات الوطنية كأول اتCanadian Virtual University  االفتراضية
لألعمال أسيسها بموجب قانون كندا م؛ حيث تم ت2000في كندا مع بداية عام 

فهكككي جامعكككة تقكككوم بكككدور الوسكككيط لمسكككاعدة  .وتعمكككل علكككى أسكككا  غيكككر ربحكككي
الطالب الراغبين في االلتحاق بأحد البرامج الدراسية المقدمة عبر اإلنترنت مكن 

ي المسككككئولة عككككن تطككككوير وتصككككميم خككككالل الجامعككككات األعضككككاء التككككي ت عككككد هكككك 
ولهككذا تكك دار الجامعككة االفتراضككية اآلن  ،المقككررات الدراسككية المكونككة لتلككك البككرامج

من خالل مجلس إدارة الجامعة االفتراضكية ويتكألف مكن رؤسكاء ومكديري التعلكيم 
عكككن ب عكككد فكككي الجامعكككات الكنديكككة التكككي يبلكككغ عكككددها ثالثكككة عشكككر جامعكككة كنديكككة 

جامعكككة  ، Athabasca Universityأثاباسككككا  جامعكككة (3-1: 48):هكككي
 Memorial، جامعة ميموريال نيوفاوندالند  Lurentian Universityلورانس  

University of New Foundland ،  جامعككة نيبسككنجNipissing 
University ، جامعكة تومسكون ريفكرزThomson Rivers University ، 

امعكككككككة نيوبرونزويكككككككك ج،Manitoba University ofجامعكككككككة مانيتوبكككككككا 



 د/ أحمد عبدالنبي عبدالعال                     الجامعة ال فتراضية

 مجلة التربية املقارنة والدولية 175

 

 م2015يناير  –العدد األول 

University of New Brunswick،  الجامعككة الملكيككة للطككرقRoyal 
Roads University،  جامعة مونت رويالMount Royal University ، 

 Thomposonجامعكة بوركفيكل، جامعكة تومسكون ريفكرز  جامعكة فريكدريكتون،
Rivers University ،  جامعكة ككارلتون  Carleton University  تقكدمو 

 350مقكككرر عكككن ب عكككد وأكثكككر مكككن  2500الجامعكككة االفتراضكككية الكنديكككة حكككوالي 
والماجسكتير فكي تخصصكات  ،والكدبلومات  ،البككالوريو  :درجة وشهادة تتضكمن

 ة مكككن الجامعكككات ثنائيكككة اللغكككة نظكككًرامختلفكككة، وت عكككد الجامعكككة االفتراضكككية الكنديككك 
ة؛ حيكث تقكدم ربكع البكرامج لتقديمها البرامج الدراسية باللغتين الفرنسكية واإلنجليزيك 

  .الدراسية باللغة الفرنسية
حكرم جكامعي أو مبكاني جامعيكة فكي الجامعكة االفتراضكية الكنديكة بكال  وت عد 

 .الواقع وإنما هي عبارة عن كيان افتراضي موجود على اإلنترنت 
  :نشأة الجامعة االفتراضية الكندمة

م 2000ربيكككع عكككام يرجكككع تكككاريخ نشكككأة الجامعكككة االفتراضكككية الكنديكككة إلكككى 
ائكتالف  ككأول اتحكاد أو UVCعندما تأسست الشراكة بين ست جامعات كنديكة 

 للجامعككات الوطنيككة الكنديككة لتقككديم بككرامج التعلككيم عككن ب عككد وإتاحككة التعلككيم عبكككر
 the Canada حيكث تكم تأسيسككها بموجكب قكانون كنككدا لألعمكال ؛اإلنترنكت 

Business Act ،انتشككار منككافع هككذا  ، ومككعوتعمككل علككى أسككا  غيككر ربحككي
االتحككاد للجامعككات الشككريكة ازداد عككدد األعضككاء مككن الجامعككات الكنديككة ليصككل 

تكوفر و  ،إلى ثالثة عشر جامعة كندية لتتكون منهم الجامعكة االفتراضكية الكنديكة
للتنكككوع الثقكككافي للمجتمكككع  اللغكككة اإلنجليزيكككة والفرنسكككية نظكككًرابرامجهكككا مكككن خكككالل 

وتأسست الجامعة  (.3-1: 35)العرقية للكنديين  الكندي بين اللغتين واألصول
 (2-1: 36) :االفتراضية الكندية للمبررات التالية

خدمة الجامعات الكندية التي تلتزم بالمبكادئ األساسكية للجامعكة االفتراضكية  •
 ،تسككويق وتطككوير التعلككيم عككن ب عككد عبككر اإلنترنككت : الكنديككة والتككي مككن بينهككا
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وفككتح آفككاق التعلككيم  ،ة عاليككة عبككر اإلنترنككت تقككديم بككرامج تعليميككة ذات جككود و 
 عن ب عد.

توفير العديد من الخيارات أمام المتعلمكين للحصكول علكى بكرامج أو درجكات  •
 علمية دون التقيد بالمكان والزمان.

والوفكاء بمتطلبكات سكوق  ،دعم الوجود الكندي في األسكواق الدوليكة والعالميكة •
 العمل.

ب مكككن جامعكككة إلكككى أخكككرى مكككن خكككالل تيسكككير عمليكككة انتقكككال وتحويكككل الطكككال •
 .اتفاقية اعتماد البرامج الدراسية بالجامعات الكندية دون أي رسوم إضافية

 (.3-1: 37)رسالة ورؤية وقيم الجامعة االفتراضية الكندمة: 
 MISSION الرسالة:

الجامعكككات الكنديككككة بككككين هكككي اتحكككاد  UVCالجامعكككة االفتراضكككية الكنديككككة 
لتسككهيل وصككول  ؛يم علككى اإلنترنككت والتعلككيم عككن ب عككد للتعككاون المبتكككر فككي التعلكك 

البككرامج  تشككجيع تطككويرو  ،وزيككادة المرونككة للمتعلمككين ،للتعلككيم للجككامعي الطككالب 
 ونشر أفضل الممارسات في جميع أنحاء كندا وحول العالم. المشتركة،
 Visionالرؤية: 

ااالعتكككرا ا ودوليكككً ة مككككن خكككالل الجامعكككك  ف باتحكككاد الجامعككككات الكنديكككة محليككككً
والوصكول للتعلككيم الجكامعي عبكر اإلنترنككت  ،لتحقيككق الجكودة ؛االفتراضكية الكنديكة

والشكككككراكات المسكككككتدامة نجكككككاح وارتيكككككاح الطالكككككب، وتحقيكككككق  عكككككن ب عكككككد، والتعلكككككيم
 المؤسسات. والتعاون بين

 Values :القيم
 ،عقككدت الجامعككات األعضككاء القككيم األساسككية للجامعككة االفتراضككية الكنديككة

 أنهكككم إال ،أن األعضكككاء يكككأتون مكككن بيئكككات مؤسسكككية متنوعكككةمكككن  وعلكككى الكككرغم
تبكككادل المكككوارد و  ،زيكككادة الوصكككول إلكككى التعلكككيم الجكككامعي :ملتزمكككون بكككالقيم التاليكككة

 .يالتعاون الوطنو  ،والخبرات 
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 سياسة وإجراءات القبول بالجامعة االفتراضية الكندمة: 
قبككككول أمكككككام ة شككككروط مقيكككككدة للال تضككككع الجامعككككة االفتراضكككككية الكنديككككة أيككككك  

الككككراغبين فككككي االلتحككككاق بالدراسككككة مككككن خككككالل البككككرامج المتنوعككككة التككككي تقككككدمها 
، والشرط الوحيد للقبكول ممثلة التحاد الجامعة االفتراضيةالجامعات المشاركة وال

وهككذا يعنككي  ،فككأكثر ر  قككد بلككغ سككن السادسككة عشككر مككن عمككرههكو أن يكككون الككدا
بالجامعكككة لكككو لكككم يككككن قكككد أكمكككل أن الطالكككب يمككككن أن يبكككدأ دراسكككته الجامعيكككة 

 ،ول بالجامعكككة الكنديكككة االفتراضكككيةالمدرسكككة الثانويكككة وهكككذا انعككككا  لمرونكككة القبككك 
م سكككجلت الجامعكككة أكثكككر مكككن 2012/2013ولكككذلك ففكككي العكككام الماضكككي عكككام 

طالككب فككي البككرامج عككن ب عككد، ويرجككع ذلككك علككى المرونككة التككي تتسككم  100.000
 (2-1: 51) .الجامعة الدراسيةبها عملية قبول الطالب بأحد برامج 

 :Requirements :متطلبات القبول
أن تككون و ، سكنه 16يقكل عمكر الطالكب عكن أال  ،إذن من مدير المدرسكة 

وتككتم عمليككة التسككجيل مككن خككالل دخككول ، (1: 55) لديككة خلفيككة أكاديميككة ممتككازة
الطكككالب الكككراغبين االلتحكككاق ببكككرامج الجامعكككة علكككى موقكككع الجامعكككة االفتراضكككية 

 by clicking onلكنديككة مككن خككالل ضككغط الطالككب علككى زر التطبيككق ا
Applying،   ثككم يقككوم الطالككب بعككدها بمككلء اسككتمارة القبككول علككى اإلنترنككت فككي

الجامعككة ) العضككو فككي اتحككاد الجامعككة االفتراضككية الكنديككة( التككي تقككدم البرنككامج 
تراضية الدراسي الذي يرغب الطالب أن يتخصص فيه، أي تساعد الجامعة االف

الكنديكة الطككالب فككي االلتحككاق بالبرنككامج الدراسككي الككذي يتناسككب مككع احتياجككاتهم 
وتعبئكة البيانكات المتاحكة علكى  ،عبر اإلنترنت من خالل مكلء اسكتمارات القبكول

: 42). لتكي يرغكب االلتحكاق بهكا للدراسكةاوتحديكد اسكم الجامعكة  ،قع الجامعكةمو 
1-2) 

ي جامعككة شككريكة فككي اتحككاد الجامعككة فكك  أمككا إذا كككان الطالككب مسككجاًل فعككاًل 
رى فعليككه االفتراضككية الكنديككة ويرغككب فككي دراسككة مقككررات فككي جامعككة شككريكة أخكك 

مككن خككالل تطبيككق الطكالب الزائككرين دون الحاجككة إلككى فقكط مككلء نمككوذج خطكاب 
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كطالكب  تضيع الوقت أو دفع رسوم أخرى فما عليه إال ملء استمارة واحدة فقط
 (2-1: 45) .زائر

اعيككد التسككجيل ففككي بعككض الجامعككات، يمكككن للطالككب التسككجيل أمككا عككن مو 
 ،األحيكككان تحكككدد مواعيكككد بعينهكككا لكككبعض البكككرامج وفكككي بعكككض علكككى مكككدار السكككنة 

والجكككدول  ،وتكككوفر الجامعكككة بيانكككات وتفاصكككيل هكككذه البكككرامج علكككى موقكككع الجامعكككة
 (1: 52) .لمواعيد التسجيل الزمني

   :أهداف الجامعة االفتراضية الكندمة
 (2-1: 33) :من أجل CVUاء الجامعة الكندية االفتراضية تم إنش

 Serveخدمككككة الجامعككككات الكنديككككة التككككي تلتككككزم بالمبككككادئ األساسككككية  -
Canadian Universities That are Committed to the Core 

Principles  
 Offeringتقكككديم بكككرامج التعلكككيم عكككن ب عكككد عبكككر اإلنترنكككت ذات الجكككودة  -

Quality Online and Distance Programs  
تسهيل النقل والتحويل بين الجامعات الكندية المشاركة في اتحاد الجامعكة  -

 .الكندية االفتراضية دون دفع رسوم أخرى إضافية
 ،ومتكى ،وأيكن )مكاذا،تزويد المتعلمين بالعديد من الخيارات باألمور التالية  -

 (. كامل؟وكيف يأخذ برنامج 
 .ج الجديدة على اإلنترنت طوير البرامالتعاون مع األعضاء اآلخرين لت -
تأسكككيس وجككككود السكككوق الكنديككككة الدوليككككة المتناميكككة للتعلككككيم عكككن ب عككككد علككككى  -

  .مستوى الجامعة
 والثورة المعرفية والمعلوماتية.  ،مسايرة التوسع المتالحق للتكنولوجيا -
العمل على إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجكه نظكام التعلكيم بالجامعكات  -

الكثافة الطالبية المتزايدة وما يلزمهكا مكن  :ة والتي من بينها ما يليالتقليدي
التوسكككع فكككي إنشكككاء الجامعكككات التكككي تفكككي بالمتطلبكككات الكميكككة مكككن الكثافكككة 

والظكروف  ،قيود المككان والزمكان، الطالبية وما يتطلب ذلك عبء التمويل
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االجتماعيككككككة واالقتصككككككادية لكثيككككككر مككككككن الككككككراغبين فككككككي مواصككككككلة تعلككككككيمهم 
  .امعيالج

 .إلغاء القيود المكانية والزمانية  -
ا -  )بكككككرامجلمسكككككتوى الدرجكككككة العلميكككككة  تقكككككديم بكككككرامج تعليميكككككة متنوعكككككة وفقكككككً

بعككككض الككككدبلومات العليككككا فككككي و البكككككالوريو  لمككككدة ثككككالث وألربككككع سككككنوات، 
 .والدكتوراه( ،درجة الماجستيرو ، الدبلومات المتقدمةو  التخصصات،

   .التعليم الجامعي الوفاء بالمتطلبات االجتماعية من -
تحقيكككككق العالميكككككة مكككككن خكككككالل إتاحكككككة االلتحكككككاق بكككككبعض بكككككرامج الجامعكككككة  -

للمتعلمككككين الكبككككار مككككن جميككككع أنحككككاء العككككالم بمجككككرد الككككدخول علككككى موقككككع 
 .الجامعة

 .العمل على تفادي االزدواجية في البرامج التعليمية عن ب عد  -
 زيادة فر  الوصول إلى التعليم العالي لألفراد عن ب عد. -
عنكككد االنتهكككاء مكككن الدراسكككة بنجكككاح، سيحصكككل الخكككريج علكككى شكككهادة مكككن  -

الجامعككة صككاحبة البرنككامج )إحككدى الجامعككات ثككالث عشككر جامعككة كنديككة 
المكونكككة للجامعكككة االفتراضكككية الكنديكككة(، ولكككيس مكككن الجامعكككة االفتراضكككية 
الكنديكككة ذاتهكككا، وجميكككع هكككذه الجامعكككات وشكككهاداتها معتكككرف بهكككا فكككي كنكككدا 

  والعالم.
 امج الدراسية بالجامعة االفتراضية الكندمة:البر 

الجامعة الكندية االفتراضكية هكي جمعيكة مكن الجامعكات الكنديكة التكي تقكدم 
مككن خككالل التعلككيم عككن  أو ،دبلومككات وشككهادات عبككر اإلنترنككت أو  ،درجككة كاملككة

وتقكككديم تعلكككيم عكككالي الجكككودة معتمكككد ومعتكككرف بكككه مكككن قبكككل أربكككاب العمكككل  ،ب عكككد 
ومكككن بكككين البكككرامج  ،ى فكككي جميكككع أنحكككاء كنكككدا وحكككول العكككالموالجامعكككات األخكككر 

 (5-1: 56) :المميزة للجامعة االفتراضية ما يلي
 Bachelor of Healthبكالوريو  في اإلدارة الصحية  -

Administration   
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 Bachelor ofبكالوريو  في الحاسبات ونظم المعلومات  -
Computing and Information Systems  

 Certificate in Environmentalرسة البيئية شهادة في المما -
Practice 

  Certificate in e-Commerceشهادة في التجارة اإللكترونية  -
 Master of Education inماجستير التربية في دراسات المناهج  -

Curriculum Studies 
  Certificate in Adult Educationشهادة في تعليم الكبار  -
 Teacher Professionalية للمعلمين برامج للتنمية المهن   -

Development ودرجات المعلمين  شهادات متقدمة والدبلومات  لمنح
 ومديري المدار .

 Onlineتمكككنح الجامعكككة درجكككات علكككى اإلنترنكككت فكككي المكككوارد البشكككرية  -
Degrees in Human Resources مثل:  

 Bachelor of Commerceبكالوريو  تجكارة )إدارة المكوارد البشكرية(  -
(Human Resource Management) 

 Bachelor of Humanبكالوريو  في الموارد البشرية وعالقات العمل  -
Resources and Labor Relations 

 Advanced Certificate inشككككهادة متقدمككككة فككككي اإلدارة  -
Management  

 Post Baccalaureateشككهادة مككا بعككد البكالوريككا فككي إدارة األعمككال  -
Certificate in Business Administration 

 Master of Businessماجسكككككتير فكككككي إدارة األعمكككككال  -
Administration   
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وفيما يلي يود الباحف  عفرأ أهفم البفرامج التفي تقفدمها الجامعفة االفتراضفية 
 (4-1: 43)الكندمة على النحو التالي: 

تسككعى الجامعككة االفتراضككية مككن خككالل اتحادهككا إلككى مسككاعدة الطككالب فككي 
وحكككول العكككالم علكككى إيجكككاد فكككر  تعلكككيم عكككالي الجكككودة عبكككر اإلنترنكككت فكككي  كنكككدا

الككدبلومات العليككا عككة لجميككع الككدرجات أو الشككهادات أو المجككاالت الدراسككية المتنو 
؛ حيث يوجد على قائمة البحث بالجامعكة االفتراضكية الكنديكة أكثكر المتخصصة

ياجككككات مقككككرر علككككى اإلنترنككككت يختككككار مككككن بينهككككا مككككا يناسككككب احت 2.000مككككن 
ويكون الطالب فكي  ،اإلنترنت وتتيح الدراسة في الجامعة الدراسة على ، الطالب 
أو الدراسكككة لكككبعض المقكككررات فكككي الحكككرم الجكككامعي للجامعكككات األعضكككاء منزلكككه 

 .التحاد الجامعة االفتراضية الكندية
 ،ومعظكككم البكككرامج والمقكككررات مفتوحكككة للطككككالب فكككي أي مككككان فكككي العككككالم

وت تككيح  للطككالب الككدوليين فككي السككنة األولككى،ج المناسككبة عككن بعككض البككرام فضككاًل 
الطالكب مكن جامعكة إلكى أخكرى داخكل اتحكاد جامعة االفتراضية إمكانية تحويل ال

الجامعككككة االفتراضككككية الكنديكككككة أو مككككن أي جامعككككة كنديكككككة أخككككرى خككككارج اتحكككككاد 
الجامعككة االفتراضككية الكنديككة مككع االحتفككاب بالسككاعات المعتمككدة التككي قككد درسككها 

تككوفي بمتطلبككات البرنككامج ي جامعككة شككريكة أو جامعككة كنديككة أخككرى مككا دامككت فكك 
، وهكككذه ميكككزة مستشكككار الجامعكككة لمرشكككد األككككاديمي أووذلكككك بمعاونكككة االدراسكككي، 

، د فككي الجامعكككة االفتراضككية الكنديكككةعكككن ب عكك  ومرونككة تتمتككع بهكككا أنظمككة الدراسككة
 للدرجة العلمية:  وفًقاوفيما يلي البرامج الدراسية 

 Bachelors Programs :مج درجة البكالوريوسبرا -
تمكككككككنح الجامعكككككككة االفتراضكككككككية لطالبهكككككككا فرصكككككككة الحصكككككككول علكككككككى درجكككككككة 

لنظام التعليم عن ب عد سكواء لمكدة ثكالث سكنوات  وفًقاالبكالوريو  عبر اإلنترنت 
التجارة،  تخصصات التي من بينها: بكالوريو أو أربع سنوات في العديد من ال

إدارة نظكككككم و إدارة المكككككوارد البشكككككرية، و الفنكككككون العسككككككرية، و ، اإلدارةو المحاسكككككبة، و 
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علككككككوم و ة الفنككككككون، إدار و التمككككككريض، و تجككككككارة الخككككككدمات الماليككككككة، و المعلومككككككات، 
 (2-1: 30) .التكنولوجياو ، االقتصاد و الحاسب، 

 :ليسانس اآلدا  لمدة ثالث أو أرب  سنوات في -
 الخدمة االجتماعية،و لفلسفة، او علم النفس، و اللغة الفرنسية، و اللغة اإلنجليزية،  
دراسككات و  نظككم المعلومككات،و العلككوم اإلنسككانية، و  الدراسككات الدينيككة،و  الجغرافيككا،و 

التككككاريخ، و ، األنثروبولوجيككككاو االقتصككككاد السياسككككي، و الدراسككككات الكنديككككة، و المككككرأة، 
 (2-1: 30) .علم الجريمةو الجغرافيا، و 
  Certificate Programs :برامج الشهادات -

جامعكككة شكككهادات فكككي بكككرامج متنوعكككة مكككن بينهكككا: رعايكككة الحيكككوان، تمكككنح ال
إدارة نظكككم و  إدارة األعمكككال،و  إدارة الخكككدمات،و  مسكككاعد إداري،و العنايكككة القلبيكككة، و 

اللغكككة و  التجكككارة اإللكترونيكككة،و  أجهكككزة الكمبيكككوتر،و  علكككوم الحاسكككب،و  المعلومكككات،
 الدراسكات اإلداريككة،و  ،االقتصكاد و  تكنولوجيكا المعلومككات،و  ،الفرنسكيةو يكة، اإلنجليز 

العلككوم الصككحية، و  الخككدمات االجتماعيككة،و الصككحة النفسككية، و  حقككوق اإلنسككان،و 
 (1: 34. )التوحد 

 Diploma Programs :برامج دبلوم -
تقكككدم الجامعكككة االفتراضكككية الكنديكككة العديكككد مكككن الكككدبلومات فكككي المجكككاالت 

وجيككككا المعلومككككات، تكنولو لفنككككون، او  إدارة األعمككككال،و  الدراسككككات العامككككة، :التاليككككة
تقنيكككة و إدارة المكككوارد البشكككرية، و تعلكككيم الكبكككار، و صكككحة، الو  ،الدراسكككات اإلداريكككةو 

السككياحة و أنظمككة القيككادة، و التعلككيم عككن ب عككد، و التصككميم التعليمككي، و المعلومككات، 
التجككارة. الجككودة، و الصككحة والسككالمة المهنيككة، و الهندسككة المعماريككة، و المسككتدامة، 

(38 :1-2) 
 Diploma / Graduate :دة الدراسفففات العليفففا/ الفففدبلومبفففرامج شفففها -

Certificate  
تسككاعد الجامعككة االفتراضككية الطككالب فككي الحصككول علككى شككهادة الدراسككات 

الكككدبلوم فكككي المجكككاالت التاليكككة مكككن خكككالل الجامعكككات األعضكككاء علكككى  أوالعليكككا 
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ادة شككهو شككهادة متقدمككة فككي اإلدارة، و النحككو التككالي: شككهادة متقدمككة فككي اآلداب، 
شكهادة الدراسكات العليكا المتخصصكة فكي تكنولوجيكا و في خدمات اإلدارة العامكة، 

شكككهادة الدراسكككات العليكككا فكككي إدارة المكككوارد البشكككرية اإلسكككتراتيجية، و المعلومكككات، 
 (3-1: 41. )شهادة الدراسات العليا والسياحة المستدامةو 

دبلككوم و  ،عككن الككدبلوم فككي الدراسككات العليككا فككي الصككياغة التشككريعية فضككاًل 
دبلكككوم الدراسككككات العليككككا فككككي إدارة الكككككوارث، و  والتعلككككيم البيئككككي،الدراسكككات العليككككا 

الكككدبلوم فكككي و دبلكككوم الدراسكككات العليكككا المتخصصكككة فكككي تكنولوجيكككا المعلومكككات، و 
 .اإلدارة

 Short Program :البرامج القصيرة -
كما تساعد الجامعة االفتراضية طالبها في الحصكول علكى بعكض البكرامج 

إلجادة اللغة اإلنجليزية، ة والمتنوعة في المجاالت التالية: برنامج قصير  صير الق
برنكامج و برنكامج الشخصكية وعلكم الكنفس، و برنامج قصير في التعليم عكن ب عكد، و 

برنامج في األدب و البرنامج التمهيدي في علم النفس، و علم النفس االجتماعي، 
برنامج العالقات و في التنمية، برنامج و برنامج في الصحة والسالمة، و الشعبي، 

برنكككامج التنميكككة و برنكككامج المحاسكككبة والتمويكككل، و العامكككة واالتصكككاالت التطبيقيكككة، 
برنككامج و برنككامج إدارة الحيككاة، و  ،برنككامج تككدريس اللغككة اإلنجليزيككةو االقتصككادية، 
 (1: 50. )إدارة السياحة

   Masters Programs :برامج الماجستير -
الكنديكككككة العديكككككد مكككككن بكككككرامج الماجسكككككتير فكككككي  تقكككككدم الجامعكككككة االفتراضكككككية

تكنولوجيككككا و التعلككككيم عككككن ب عككككد، و ، القيككككادة التربويككككةو  : التربيككككة،لمجككككاالت التاليككككةا
الممارسككات و الدراسككات الثقافيككة، و  إدارة التكنولوجيككا،و  التربيككة الرياضككية،و  التعلككيم،

لصككككككحية، الدراسككككككات او  التجككككككارة،و اآلداب، و العلككككككوم، و  إدارة السككككككياحة،و البيئيككككككة، 
 (1: 46) التمريض.و السياسة العسكرية، و  دراسات المجتمع،و 
   doctorate Programsبرامج الدكتورا :  -
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كما تقدم الجامعة االفتراضية الكندية برامج للحصول على درجة الكدكتوراه 
إدارة األعمكال، و دكتكوراه فكي العلكوم االجتماعيكة، و التعليم عن ب عكد، و  ،في التربية

وت سكككككهم الجامعكككككات الكنديكككككة المشكككككاركة  ،الدراسكككككات العسككككككريةو مكككككة، ارة العااإلد و 
بفاعليككة فككي تطككوير البككرامج الدراسككية عككن ب عككد، وتتبككادل الخبككرات فيمككا بينهككا فككي 
التصكككميم التعليمكككي عبكككر اإلنترنكككت وككككذلك طكككرق التكككدريس، وتطكككوير مقترحكككات 

 (1: 39ب عد. )التمويل، وخلق خدمات جديدة للطالب عن 
ا تتيحككه الجامعكة مكن إعطكاء فككر  االختيكار أمكام الطككالب عمك   فضكاًل هكذا 

من خالل الدخول على قائمكة البكرامج والمقكررات الدراسكية علكى موقكع الجامعكة؛ 
اإذ تصككنف قائمككة البككرامج والمقككررات   ،لمسككتوى الدرجككة سككواء )البكككالوريو  وفقككً

 ، وتقككككككوم كككككككل جامعككككككة مككككككن الجامعككككككات والككككككدكتوراه( ،والماجسككككككتير ،لككككككدبلومات وا
األعضاء بتطوير البرامج والمقررات الدراسية الخاصة بهكا عكن طريكق مجموعكة 

امكككن الخبككككراء والمتخصصككككين فككككي تصككككميم المقككككررات اإللكترونيككككة  لمعككككايير  وفقككككً
 الجودة العالمية لمقررات والبرامج اإللكترونية عن ب عد.

 ،وتقكككدم هكككذه الجامعكككات مقكككررات وبكككرامج إلكترونيكككة متاحكككة عبكككر اإلنترنكككت 
ح درجات وشهادات علميكة سكواء علكى مسكتوى درجكة البككالوريو  أو علكى وتمن

ودرجتكي الماجسكتير والكدكتوراه فكي  ،مستوى الدراسكات العليكا الكدبلومات المتقدمكة
 2500وتقككدم الجامعككة االفتراضككية الكنديككة حككوالي  ،المجككاالت الدراسككية الفريككدة

لوريو  وشككككككهادة تتضككككككمن البكككككككا ،درجككككككة 350وأكثككككككر مككككككن  ،مقككككككرر عككككككن ب عككككككد 
 (12-1: 31) .والدبلومات والماجستير في تخصصات مختلفة

 الوسائط التعليمية المستخدمة بالجامعة االفتراضية الكندمة: 
لتعككدد الجامعككات الكنديككة المشككاركة والممثلككة التحككاد الجامعككة الكنديككة  نظككًرا
 تتنككوع الوسككائط التعليميككة المسككتخدمة فككي التككدريس بتلككك الجامعككات  ؛االفتراضككية

الخككتالف  نظككًرابكل تتعككدد وتتنكوع الوسككائط التعليميكة  ؛الكنديكة، لككيس هكذا فحسككب 
  :طبيعة البرامج الدراسية والمقررات اإللكترونية الدراسية لتشمل ما يلي

 Printed Materialالمطبوعة المواد  -
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 Audiotapes األشرطة الصوتية السمعية -
 Videotapes أشرطة الفيديو المرئية -
 Televisionني عبر التليفزيون البث التليفزيو  -
 Radio Programsالبرامج اإلذاعية عبر الراديو  -
 E-mail, or Regular Mail .البريد اإللكتروني والبريد العادي -
  Tow – Way Video Conferenceمؤتمرات الفيديو ذات االتجاهين   -
 Use the Smart Phoneاستخدام الهاتف الذكي   -
 (1: 44) :ومن بينها (LMS)أنظمة إدارة التعلم  -
ومكا يتضكمنه مكن وسكائط  Black Boardنظكام إدارة الكتعلم الكبالك بكورد  -

وهكو نظكام إلكترونكي كوسكيط  ،إلكترونية فائقة مساعدة على التعلم بفاعلية
تقنككككي ي تككككيح بيئككككة الككككتعلم اإللكترونيككككة عبككككر اإلنترنككككت بككككين أعضككككاء هيئككككة 

ريس محتويكككككات التككككدريس والطككككالب؛ إذ يحمكككككل عليككككه أعضككككاء هيئكككككة التككككد 
وأنشككطة المقكككررات الدراسككية بحيكككث يمكككن للطكككالب التفاعككل معهكككا فكككي أي 
وقت ومن أي مكان باستخدام أدوات إلكترونية وأيقونكات محكددة الوظكائف 

، ويسمح نظكام عةداخل تلك المنظومة اإللكترونية الثابتة على موقع الجام
مككن خككالل الككبالك بككورد للطككالب مككن الككدخول عليككه والتعامككل مككع صككفحته 

وهككو نظككام يحككافا علككى  ،خدم وكلمككة المككرور الخاصككة بالطالككب اسككم المسككت
، ويمكن النظام الطالب من التواصل مع معلمكيهم وزمالئهكم سرية الطالب 
، والمنتكككديات، وغكككرف لبريكككد اإللكترونكككي الخكككا  بككككل طالكككب مكككن خكككالل ا

الفصكككول الحكككوار، كمكككا يسكككمح نظكككام إدارة الكككتعلم الكككبالك بكككورد مكككن تكككوفير 
 واحكككًدا Blackboard يعتبكككر نظكككام إدارة الكككتعلمإذ تراضكككية؛ المعامكككل االفو 

لكذي ي تكيح الكتعلم مكن خكالل الجكوال، ؛ وااإللكترونكيمن أقوى أنظمة التعلم 
ويمكن أعضاء هيئة التدريس من تسجيل المحاضكرات عبكر نظكام تسكجيل 

مؤسسككة  3600حيككث تسككتخدمه أكثككر مككن ؛ Echo 360المحاضككرات 
سككككتوى العككككالم فككككي تقككككديم خككككدمات تعليميككككة راقيككككة للمعلككككم تعليميككككة علككككى م
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والفاعليكككة فكككي  ،والجكككودة، وتضكككمن الكفكككاءة ،والطالكككب والمؤسسكككة التعليميكككة
 .العملية التعليمية

  الكندمة:أساليب التقييم الطال  بالجامعة االفتراضية 
 13لطبيعككككة تشكككككيل الجامعككككة االفتراضككككية الكنديككككة كاتحككككاد مجمككككوع  نظككككًرا

ة بجميع أنحكاء كنكدا فكإن عمليكة تقكويم الطكالب فكي مختلكف البكرامج جامعة كندي
والدراسية والمقررات تسند في المقام األول للجامعات الشريكة ذاتها؛ إذ ت عد ككل 

، وبوجكه التكي تراهكا مناسكبة وتطبكق األسكاليب  ،جامعة مسئولة عن تقييم طالبهكا
باالسكتمرارية والمرونكة  عام تقويم الطالب في الجامعكة االفتراضكية الكنديكة تتسكم

عبر أنظمة التعلم اإللكتروني بكل جامعة من ويتم ذلك  ،طوال الفصل الدراسي
والتكككي تضكككمن الدقكككة  ،جامعكككات االتحكككاد المكونكككة للجامعكككة الكنديكككة االفتراضكككية

؛ إذ الدراسية للمقكرر الدراسكي الواحكد  والشمول في عملية التقويم لجميع الوحدات 
ونكزول المقكرر  ،سيلتقويم بمجرد اختياره للمقرر الدرايخضع الطالب ألساليب ا

؛ حيث يقوم عضو هيئة التدريس بتقييم الطالب في المقكر على صفحة الطالب 
مككن خككالل مجموعككة مككن التكليفككات والواجبككات واألنشككطة البحثيككة المختلفككة عبككر 

ويسكككجل  ،البريككد اإللكترونكككي لككككل طالكككب علككى منظومكككة إدارة الكككتعلم اإللكترونكككي
طالب ملف الدرجات الخاصة به بتقييمه في األنشكطة المختلفكة لككل مقكرر  لكل

ويسككككتدل بهككككذا الملككككف عنككككدما يريككككد الطالككككب التحويككككل لدراسككككة بعككككض  ،يدرسككككه
 ،المقررات فكي جامعكة أخكرى مكن جامعكات االتحكاد الكنكدي للجامعكة االفتراضكية

معتمككدة لكككل عككن االختبكارات النهائيككة التكي تعقككد نهايكة دراسككة السكاعات ال فضكاًل 
رونيكة عبكر شكبكة اإلنترنكت وتجمع الجامعة بين نمطي االختبكارات اإللكت ،مقرر

ا عككككن ب عككككد  بككككبعض فككككي مراكككككز الدراسككككة والتقككككويم  واالختبككككارات المباشككككرة أحيانككككً
، وهكككذا تتسككم أسككاليب التقككويم بالجامعككة الكنديككة االفتراضككية بالمرونككة الجامعككات 

لزمكككان والمككككان ألن الطالكككب عنكككدما حيكككث يسكككتطيع الطالكككب التحكككرر مكككن قيكككود ا
كمكا  .ينتهي من استكمال دراسة المقرر يمكنه التقدم للتقويم والختبارات النهائيكة

لتقييم جميع أنشطة الطالب  نظًراتتسم أساليب التقويم بالتنوع والشمول والتكامل 
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والواجبكككات التكككي يكلكككف بهكككا واألنشكككطة البحثيكككة واألكاديميكككة المصكككاحبة لدراسكككة 
   (3-1: 47) .ررالمق

  :إدارة الجامعة االفتراضية الكندمة
دار الجامعككككة االفتراضكككية الكنديككككة بموجككككب مجلكككس إدارة الجامعككككة الككككذي  تككك 
يتكون من رؤساء وعمداء الجامعات الكندية الشريكة في اتحاد الجامعة الكندية 

 (.2-1: 32) :يتشكل من األعضاء التاليين والذي ،االفتراضية
 :جامعة ميموريال بوالية نيوفوندالنكد ب ن ب عد ودعم التدريسير التعليم عمد  -1

Director, Distance Education Learning and Teaching 
Support Memorial University of New Foundland  

 :جامعكككككككككة نيوبرونزويككككككككككب المكككككككككدير التنفيكككككككككذي لكليكككككككككة التعلكككككككككيم المسكككككككككتمر -2
Executive Director, College of Extended Learning 

University of New Brunswick 
 President, Athabasca University :رئيس جامعة أثاباسكا عضواً  -3
 Associate :جامعككة لككورانسبمعككاون نائككب الككرئيس لشككؤون الطككالب  -4

Vice – President, Student Affairs, Lawrentian 
University 

 Dean of :نكداعميد الدراسات المسكتمرة، الكليكة العسككرية الملكيكة فكي ك -5
Continuing Studies, Royal Military College of Canada  

 -Vice :جامعككة تومبسككون ريفككرزبنائككب رئككيس مجلككس التعلككيم المفتككوح  -6
Provost, Open Learning, Thompson Rivers University 

 Chair of :جامعكة مانيتوبكابرئيس مجلس اإلدارة عميد التربية المستمرة  -7
the Board Dean,Extended Education, University of 

Manitoba  
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  :تمويل الجامعة االفتراضية الكندمة
يرتكككككز تمويككككل الجامعككككة االفتراضككككية الكنديككككة علككككى العديككككد مككككن المصككككادر 

 (8-1: 40ضها على النحو التالي: )يمكن عر  المالية التي
  Fess :المصروفات •

علكككى مسكككتوى يخصكككص لككككل مقكككرر دراسكككي لمكككدة ثكككالث سكككاعات معتمكككدة 
 ،دوالر كنككككدي للطككككالب الكنككككديين 1000 – 400درجككككة البكككككالوريو  مككككا بككككين 

، وتككزداد لشككريكة التككي تقككدم المقككرر الدراسككيوتحككدد هككذه المصككروفات الجامعككة ا
بطبيعكة الحكال بكاختالف  تختلكف التككاليفذه المصروفات للطالب الكدوليين، و ه

سككط الرسككوم الدراسككية للطلبككة الدراسككي والجامعككة التككي تقدمككه، ولكككن متو البرنككامج 
للمقكرر  دوالر كنكدي 1200خارج كندا هي بحكدود  األجانب وللكنديين المقيمين

مككواد حككوالي  10تضككم  تكلككف شككهادة الككدبلوم التككي ، فمككثاًل:(3creditsالواحككد )
إذ تبلكككغ  ؛مقككررات فكككي مرحلكككة الدراسككات العليكككا، وككككذلك الدوالر تقريككب  12000

لكدكتوراه عبكر اإلنترنكت علكى سكبيل المثكال فكي إدارة جملة المصروفات لبرنامج ا
 .دوالر كندي 50.000األعمال 

 Provincial Loans :قروأ حكومات الوالمات •
روض المقدمككة حيككث تمككول الجامعككة بككرامج التعلككيم عككن ب عككد مككن خككالل القكك 

واليكككة مكاتكككب وحصكككص  ؛ فلككككلمكككن حكومكككات المحافظكككات أو الواليكككات الكنديكككة
 CVUنح الدراسكية وجكوائز الجامعكة االفتراضكية الكنديكة: المك و  ،خاصكة للتمويكل

University Awards and Scholarships،  تمويككل القطككاع الخككا  و
 Private Sector Funding for Aboriginal :للسكككان األصككليين

Students ، مكن ذوي اإلعاقكات: المسكاعدات الماليكة للطكالب Financial 
Aid for Students with Disabilities،  طككة التعلككيم مككدى صككندوق خو

   Canada Studyمكنح كنكدا الدراسكية و ، Lifelong Learning Plan الحيكاة
Grants  المسككاعدات الماليككة األخككرىOther Financial Assistance 

 .وبهذا تتعدد وتتنوع مصادر تمويل الجامعة الكندية االفتراضية
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ية عبارة عن اتحكاد في ضوء ما سبق يتضح أن الجامعة االفتراضية الكند 
شراكة بين الجامعات الكندية التي تقوم بدور الوسيط لمساعدة الطالب الراغبين 
في االلتحاق بأحد البرامج الدراسية المقدمة عبر اإلنترنت مكن خكالل الجامعكات 
األعضكككاء التكككي ت عكككد هكككي المسكككئولة عكككن تطكككوير وتصكككميم المقكككررات الدراسكككية 

عات الكندية التي يبلغ عددها ثالثة عشر جامعة المكونة لتلك البرامج في الجام
 (3-1: 48كندية. )

الدروس المستفادة من تجربة الجامعة الكندمفة االفتراضفية ممكفن بلورتهفا ففي 
 النقاط التالية:

هكككككي اتحكككككاد مكككككن الجامعكككككات الرائكككككدة  CVUالجامعكككككة الكنديكككككة االفتراضكككككية  •
لتعلكككيم بسكككرعة وتقكككدم ا ،والمتخصصكككة فكككي التعلكككيم علكككى اإلنترنكككت فكككي كنكككدا

وبجككودة مضككمونة لجميككع الطككالب علككى اإلنترنككت سككواء كككان ذلككك لبرنككامج 
 .واحد أو درجة كاملة أو شهادات جامعية في مجاالت متعددة

وضوح رؤية ورسالة أهكداف الجامعكة االفتراضكية الكنديكة جعلهكا تقكدم قائمكة  •
لطكالب لح ات والشكهادات والكدبلومات التكي تتكيمن البرامج والمقررات والدرج

 .لبرنامج الدراسي الذي يرغبون في االلتحاق بهاختيار ا
مقككرر عكن ب عككد وأكثكر مككن  2500تقكدم الجامعككة االفتراضكية الكنديككة حكوالي  •

والماجسكككتير فكككي  ،والكككدبلومات  ،درجكككة وشكككهادة تتضكككمن البككككالوريو  350
تخصصات مختلفة، وت عد الجامعة االفتراضية الكندية من الجامعات ثنائيكة 

لتقككديمها البككرامج الدراسككية بككاللغتين الفرنسككية واإلنجليزيككة؛ حيككث  نظككًراة اللغكك 
  .تقدم ربع البرامج الدراسية باللغة الفرنسية

ت عككد الجامعكككة االفتراضكككية الكنديكككة بكككال حككرم جكككامعي أو مبكككاني جامعيكككة فكككي  •
 وإنما هي عبارة عن كيان افتراضي موجود على اإلنترنت. ،الواقع

راضكككية الكنديكككة لخدمكككة الجامعكككات الكنديكككة وتسكككويق تأسسكككت الجامعكككة االفت •
تقككديم بككرامج تعليميككة ذات جككودة و وتطككوير التعلككيم عككن ب عككد عبككر اإلنترنككت، 
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عاليكة عبكر اإلنترنكت، ولكدعم الوجككود الكنكدي فكي األسكواق الدوليكة والعالميككة 
 والوفاء بمتطلبات سوق العمل من البرامج المتنوعة.

م المتعلمين للحصكول علكى بكرامج أو درجكات توفير العديد من الخيارات أما •
 علمية دون التقيد بالمكان والزمان.

ة شكروط مقيكدة للقبكول أمكام الكراغبين ال تضع الجامعة االفتراضية الكندية أي   •
في االلتحاق بالدراسة، والشكرط الوحيكد للقبكول هكو أن يككون الكدار  قكد بلكغ 

س علكى أعكداد القبكول األمكر الكذي انعكك  سن السادسة عشر من عمرة فأكثر
م سكككككجلت الجامعكككككة أكثكككككر مكككككن 2012/2013ففكككككي العكككككام الماضكككككي عكككككام 

طالككب فككي البككرامج عككن ب عككد، ويرجككع ذلككك علككى المرونككة التككي  100.000
 .تتسم بها عملية قبول الطالب بأحد برامج الجامعة الدراسية

ولهذا تسكعى الجامعكة االفتراضكية مكن خكالل اتحادهكا إلكى مسكاعدة الطكالب  •
ندا وحول العالم علكى إيجكاد فكر  تعلكيم عكالي الجكودة عبكر اإلنترنكت في ك

فكككككككي المجكككككككاالت الدراسكككككككية المتنوعكككككككة لجميكككككككع الكككككككدرجات أو الشكككككككهادات أو 
الكككدبلومات العليكككا المتخصصكككة؛ حيكككث يوجكككد علكككى قائمكككة البحكككث بالجامعكككة 

مقرر على اإلنترنت يختار مكن بينهكا  2.000االفتراضية الكندية أكثر من 
احتياجككات الطككالب، وتتككيح الدراسككة فككي الجامعككة الدراسككة علككى مككا يناسككب 

اإلنترنككت ويكككون الطالككب فككي منزلككه أو الدراسككة لككبعض المقككررات فككي الحككرم 
 الجامعي للجامعات األعضاء التحاد الجامعة االفتراضية الكندية.

ت دار الجامعة االفتراضية الكندية بموجب مجلس إدارة الجامعة الذي يتككون  •
وعمككداء الجامعككات الكنديككة الشككريكة فككي اتحككاد الجامعككة الكنديككة  مككن رؤسككاء
 جامعة كندية. 13التي تتكون من  االفتراضية

 يرتكز تمويل الجامعة االفتراضية الكندية على العديكد مكن المصكادر الماليكة •
 قروض حكومات الوالية.و  ،مثل المصروفات 
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ن فنلندا والهند  االفتراضية في كل م ةلجامعلالتحليل المقارن ثالنا : 
 وكندا  

ي عككد التحليككل المقككارن لنمككاذج الجامعككات االفتراضككية فككي كككل مككن جمهوريككة 
فنلندا والهنكد وكنكدا الخطكوة الثالثكة مكن الدراسكة الحاليكة التكي تهكدف إلكى الكشكف 

جارب دول المقارنة في هكذا لت ةالثالثعن أوجه التشابه واالختالف بين النماذج 
مككن خككالل مككدخل  إلككى الثمككرة الحقيقيككة للمككنهج المقككارن ؛ ب غيككة الوصككول المجككال
والخككروج بالككدرو  المسككتفادة مككن تلككك  ،المتبككع واسككتخراج جوانككب اإلفككادة هككولمز

دة تتحكككدد مالمحهكككا فكككي بنكككاء والتكككي تصكككب جميعهكككا فكككي بوتقكككة واحككك  ،التجكككارب 
؛ حيكث تسككير تلككك الخطككوة علككى فتراضككية المصككريةالمقتككرح للجامعككة اال التصكور
  :تاليالنحو ال

   :نشأة وتطور الجامعة االفتراضية
؛ فكي زمكن نشكأتهاتشابهت الجامعات االفتراضية فكي ككل مكن فنلنكدا وكنكدا 

فككككي نهايككككة عقكككد التسككككعينيات مككككن القككككرن  ةحيكككث إنهككككا نشككككأت فككككي الكككدول الثالثكككك 
فككي حككين اختلفككت الهنككد فككي نشككأة جامعككة أنككديرا ، لعشككرين وبدايككة األلفيككة الثالثككةا

حيكث يرجكع تكاريخ ية والتي ككان لهكا السكبق فكي ذلكك؛ الفتراضغاندي المفتوحة ا
معككة االفتراضككية فككي فنلنككدا لمعككت فكككرة إنشككاء الجاو  .م1985نشككأتها إلككى عككام 

ساعدت عدة ظروف متعاقبة في فنلندا علكى اتخكاذ قكرار إنشكاء  الفنلندية بعد أن
ة إنشكككاء فمككع نهايككة عقككد التسككعينيات أثيككرت فكككر  ؛الجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة
الجامعككات  قبككل اثنككين مككن أصككحاب المصككلحة مككن جامعككة افتراضككية وطنيككة مككن

، فكككككي الوقكككككت الكككككذي بكككككدأت زارة التربيكككككة والتعلكككككيم الفنلنديكككككة، وو الفنلنديكككككة نفسكككككها
كمكا ككان لمشكروع ، كيكز علكى عولمكة األسكواق التعليميكةفيه حول التر  المناقشات 

اء الجامعكككككة إلنشككككك  قكككككوي م دافكككككع 1999نطقكككككة األوروبيكككككة عكككككام بولونيكككككا فكككككي الم
؛ حيككث بككدأ العمككل فككي تنفيككذ مقتككرح خطككة لمشككروع الجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة

 .م2000االفتراضية الفنلندية في عام 
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وفي كندا بدأت الجامعكة االفتراضكية الكنديكة بموجكب تأسكيس الشكراكة بكين 
م عبكر الجامعات الكندية المتعاونة في مجال التطوير والتسويق عن ب عكد والتعلكي

اإلنترنت والتكي بكدأت العمكل بسكت جامعكات كنديكة كاتحكاد أطلكق عليكه الجامعكة 
م؛ حيككث تككم تأسيسككها بموجككب قككانون 2000الكنديككة االفتراضككية مككع بدايككة عككام 

، فهكي جامعكة تقكوم بكدور الوسكيط لتعمل على أسا  غير ربحكي كندا لألعمال،
لدراسككية المقدمككة عبكككر لمسككاعدة الطككالب الككراغبين فككي االلتحكككاق بأحككد البككرامج ا

 ةعشكككر  األعضكككاء الشكككريكة التكككي بلغكككت ثكككالث  اإلنترنكككت مكككن خكككالل الجامعكككات 
تكككوفر برامجهكككا مكككن  ،جامعكككة كنديكككة لتتككككون مكككنهم الجامعكككة االفتراضكككية الكنديكككة

للتنكككوع الثقكككافي للمجتمكككع الكنكككدي بكككين  نظكككًرا ؛خكككالل اللغكككة اإلنجليزيكككة والفرنسكككية
 اللغتين واألصول العرقية للكنديين.

فككي حككين اختلفككت الهنككد فككي ذلككك حيككث كككان لهككا السككبق فككي إنشككاء جامعككة 
ها بموجككككب قككككانون يرجككككع تككككاريخ إنشككككائغانككككدي المفتوحككككة االفتراضككككية؛ إذ  أنككككديرا

؛ حيككث م، لزيككادة نسككبة االلتحككاق بالجامعككة1985البرلمككان الهنككدي فككي سككبتمبر 
: دبلكوم م هما1987امج األكاديمية في عام قامت الجامعة بتقديم اثنين من البر 

واليككوم تخككدم الجامعككة أكثككر مككن أربعككة  ،فككي اإلدارة، ودبلككوم فككي التعلككيم عككن ب عككد 
ويرجكع الباحكث هكذا التشكابه ، دولكة أخكرى  36وطالبة في الهند مكنمليون طالب 

االتصاالت مع بدء عقد التسعينيات مكن و إلى اندالع ثورتي المعرفة وتكنولوجيا 
حيث فتح آفاق التعليم  ؛لنشأة في دول المقارنةوتشابه مبررات ا  ،القرن العشرين

عكككن  فضكككاًل ، غبين فكككي مواصكككلة دراسكككتهم الجامعيكككةالجكككامعي والعكككالي أمكككام الكككرا 
في مجكال التعلكيم الجكامعي عكن ب عكد، استخدام الشبكة العالمية لإلنترنت انتشار 

يرجع الباحث انفراد وسبق الهند فكي نشكأة جامعكة أنكديرا غانكدي االفتراضكية كما 
حيككث ظهككرت  ،البرمجيككات  الهنككد تعتبككر مككن الككدول الرائككدة فككي صككناعةإلككى أن 

 .في الدول المتقدمة وجد لها سوًقاالهندية التي  البرمجة شركات العديد من 
 
 



 د/ أحمد عبدالنبي عبدالعال                     الجامعة ال فتراضية

 مجلة التربية املقارنة والدولية 193

 

 م2015يناير  –العدد األول 

 رؤية ورسالة الجامعة االفتراضية: 
تتشكككككابه مالمكككككح رؤيكككككة ورسكككككالة ككككككل مكككككن الجامعكككككة االفتراضكككككية الفنلنديكككككة 

مككككن منطلككككق كونهمككككا يمككككثالن اتحككككاد للجامعككككات  الكنديككككة االفتراضككككيةوالجامعككككة 
فالجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة  ؛االفتراضككية فككي كككل مككن جمهوريككة فنلنككدا وكنككدا

، واتحكاد للجامعكات الكنديكة البكالغ جامعكة فنلنديكة 21الف الجامعة مكن تضم ائت
ومكككن كونهمككا جامعككات غيكككر ربحيككة تقككدم برامجهمكككا  ،جامعككة كنديككة 13عككددها 

الجامعكككة وعلكككى إثكككر ذلكككك نجكككد أن رؤيكككة ن خكككالل الجامعكككات ذاتهكككا، الدراسكككية مككك 
تتمثكككل فكككي كونهكككا جامعكككة رائكككدة لتجويكككد التعلكككيم الجكككامعي  نلنديكككةاالفتراضكككية الف

إتاحكككة ، و لخلكككق مجتمكككع المعرفكككة ،باسكككتخدام تكنولوجيكككا المعلومكككات واالتصكككاالت 
 فر  التعليم لجميع الفئات العمرية للسكان بفنلندا وأوروبا.

ف باتحككككاد االعتككككرارؤيككككة الجامعككككة االفتراضككككية الكنديككككة تكمككككن فككككي  ونجككككد 
مكن خكالل الجامعكة االفتراضكية الكنديكة لتحقيكق  اودوليكً  الجامعات الكنديكة محليكًا

، ولهكككذا د والوصكككول للتعلكككيم الجكككامعي عبكككر اإلنترنكككت والتعلكككيم عكككن ب عككك  ،الجكككودة
امعككككات ن رسككككالة اتحككككاد الجشككككابهت رسككككالتهما إلككككى حككككد بعيككككد حيككككث إالسككككبب ت

الفنلنديكككة االفتراضكككية تبلكككورت فكككي تككككوين اتحكككاد مكككن جميكككع الجامعكككات الفنلنديكككة 
جامعة فنلندية لدعم التعاون المثمر فيما بينهم للنهكوض بكالتعليم  21مكون من 
، وتمكين الطكالب مكن مواصكلة خدمة متطلبات سوق العمل األوروبيالجامعي ل

ات الحديثكة فكي تخدام أفضكل التقنيك دراستهم الجامعية والعليا بسهولة ومرونة باسك 
الجامعكككة االفتراضكككية الكنديكككة فكككي كونهكككا كمكككا تبلكككورت رسكككالة  .العمليكككة التعليميكككة

لكيم عكن اتحاد الجامعات الكندية للتعاون المبتكر في التعليم على اإلنترنكت والتع
 ،وزيككادة المرونككة للمتعلمككين ،للتعلككيم للجككامعيتسككهيل وصككول الطككالب ب عككد فككي 

 الممارسات في جميع أنحاء كندا وحول العالم. ونشر أفضل
رؤيكة ورسكالة جامعكة أنكديرا غانكدي المفتوحكة االفتراضكية  ت في حين اختلفك 

؛ حيكككث تمثلكككت نكككدا االفتراضكككية وكنكككدا االفتراضكككيةمكككع رؤيكككة ورسكككالة جكككامعتي فنل
الفتراضية هي المركز اكون جامعة غاندي اندي االفتراضية في رؤية جامعة غ



 د/ أحمد عبدالنبي عبدالعال                     الجامعة ال فتراضية

 مجلة التربية املقارنة والدولية 194

 

 م2015يناير  –العدد األول 

واالعتراف والوجود الدولي لها  ،والتعليم االفتراضي ،در المفتوحةالوطني للمصا
مكككن أجكككل تكككوفير الوصكككول السكككهل إلكككى التعلكككيم الجيكككد الم سكككتدام المتمرككككز حكككول 

جامعكككككة أنكككككديرا غانكككككدي المفتوحكككككة رسكككككالة علكككككى ذلكككككك  واختلفكككككت بنكككككاءً ، المكككككتعلم
 ،توحككةتعزيككز الككنظم المف فككي نشككر المعرفككة مككن خككاللالتككي تبلككورت  االفتراضككية

ويرجكككع الباحكككث اخكككتالف رؤيكككة ورسكككالة جامعكككة  ،االفتراضكككي عكككن ب عكككد والتعلكككيم 
فضكككمت جامعكككة  ةغانكككدي المفتوحكككة االفتراضكككية إلكككى الفئكككات المسكككتهدفة للجامعككك 

غانكككدي الدارسكككين الكككراغبين فكككي مواصكككلة التعلكككيم الجكككامعي عبكككر منافكككذ التعلكككيم 
امعكككة االفتراضكككية عكككن اخكككتالف طبيعكككة ونمكككط الج فضكككاًل ، االفتراضكككيو  المفتكككوح

حيكث إنهكا جامعكة مفتوحكة  ؛تتبع النمط المتعدد التي جامعة غاندي االفتراضية ب
وافتراضكككية فكككي ذات الوقكككت تكككوفر بكككرامج التعلكككيم المفتكككوح عكككن طريكككق الفصكككول 

 ،الجامعكات الهادفكة لتصكدير التعلكيم العكالي وهكي جامعكة تتبكع نمكط ،االفتراضية
 .د المحلي الهنديدفة لدعم االقتصاومن الجامعات الها

   :سياسة القبول بالجامعة االفتراضية
فكككي مرونكككة سياسكككة القبكككول المتبعكككة  الكككثالث تتشكككابه الجامعكككات االفتراضكككية 

تتكرجم فكي رؤيتكه ورسكالته  التعليم الجامعي االفتراضي والتي فلسفةوالتي تعكس 
؛ حيكككث فكككتح آفكككاق التعلكككيم الجكككامعي والعكككالي أمكككام جميكككع الكككراغبين فكككي وأهدافكككه

نعكككتهم ظكككروفهم مكككن قبكككل مكككن تلكككك عيكككة والعليكككا والتكككي ممواصكككلة دراسكككتهم الجام
 ؛اإلنترنكككت ولوجيكككا المعلومكككات واالتصكككاالت عبكككر الفرصكككة باسكككتخدام أحكككدث تكن

 والظكككروف االجتماعيكككة واالقتصكككادية؛ ،ب غيكككة التحكككرر مكككن قيكككود الزمكككان والمككككان
دون  لطككالب ولهككذا تحككر  سياسككة القبككول بالجامعككات االفتراضككية علككى قبككول ا

االقتصكككادي أو  ،أو الوضككع االجتمككاعي ،النككوعأو  ،اعتبككارات السككنالنظككر إلككى 
قبككل الطككالب الككراغبين حيككث ي   ؛كمككا تتشككابه إجككراءات القبككول فيمككا بينهككا، للطالككب 

فككي الدراسككة بالجامعككات االفتراضككية بالككدخول علككى موقككع الجامعككة علككى شككبكة 
تمارة القبكول وتحديككد ومكلء اسكك  ،امعككةل البوابككة اإللكترونيكة للجاإلنترنكت مككن خكال

لكونهمكككا  ؛مكككن الجامعكككات األعضكككاء( فكككي ككككل مكككن فنلنكككدا وكنكككدا) اسكككم الجامعكككة
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للدراسكة مكن خكالل التكي يرغكب االلتحكاق بهكا مثالن اتحاد للجامعكة االفتراضكية ي
وعلككككى الككككرغم مكككن هككككذا التشككككابه فككككي ، التسككككجيل علكككى اإلنترنككككت أيقونكككة القبككككول و 

القبككول إال أنككه توجككد بعككض االختالفككات البسككيطة فككي الخطككوط العامككة لسياسككة 
متطلبات القبول سواء كانت متطلبات القبول لبرامج الدراسة على مستوى درجكة 

ففكي فنلنكدا نجكد  :كما يلكي، ويتضح ذلك وريو  أو الماجستير أو الدكتوراه البكال
أن سياسككككة القبككككول باتحككككاد الجامعككككة االفتراضككككية الفنلنديككككة تمكككككن الطككككالب مككككن 

يشككترط للقبككول و  ،ة فككي اتحككاد الجامعككة االفتراضككيةااللتحككاق بالجامعككات الشككريك
بالجامعكة  علكى شكهادة الليسكانس/ البككالوريو ببرامج الدراسة المؤهلة للحصول 

شكككهادة االفتراضكككية الفنلنديكككة مكككا يلكككي: حصكككول الطالكككب المتقكككدم لاللتحكككاق علكككى 
األوروبيككككة التككككي تؤهككككل لككككدخول ، أو تقككككديم البكالوريككككا الثانويككككة العامككككة الفنلنديككككة

، أما الطالب الدوليين مكن طالب من أبناء المنطقة األوروبيةالجامعة إذا كان ال
اخككارج فنلنككدا يشككترط  إثبككات و  شككهادة اجتيككاز الثانويككة العامككة، :علككيهم تقككديم أيضككً

بككرامج ا للككراغبين مكن الطككالب فكي مواصككلة دراسكاتهم بأمك   األم،اللغككة الجنسكية أو 
 /: شكككككهادة الليسكككككانسأو الكككككدكتوراه فعلكككككيهم تقكككككديمالعليكككككا الماجسكككككتير الدراسكككككات 

أو  ،أو تخصص يخكدم ذات المجكال الدراسكي ،البكالوريو  في ذات التخصص 
، أمككا طككالب الككدكتوراه لمعادلككة بالنسككبة لطككالب الماجسككتيرالشككهادات األجنبيككة ا

 في ذات التخصص.فيشترط عليهم تقديم شهادة الماجستير 
االفتراضكية سياسكة قبكول ار  جامعة أنديرا غانكدي المفتوحكة وفي الهند تم

الطككالب ببككرامج  قبككول الطككالب فككال تتقيككد بشككروط ت عيككق التحككاق فككي مرنككة جككًدا
، كما تبلغ المرونة مداها في أنها تسمح بقبول تحويل الطالب الجامعة المختلفة

ية في نظام من الجامعات األخرى إليها؛ ألنها تعتمد على نظام الوحدات الدراس
الدراسة، فبإمكان الطالب أن يدر  بعكض الوحكدات الدراسكية فكي جامعكة أخكرى 

، كمككا تسككمح مرونككة ى جامعككة أنككديرا غانككدي االفتراضككيةويرغككب فككي التحويككل إلكك 
ض الوقككت وطبيعككة الدراسككة فككي هككذه الجامعككة فككي أنهككا تككوفر بككرامج دراسككية لككبع

هككككا تسكككمح بإعككككادة قبككككول أخككككرى لككككل الوقككككت، كمككككا أن سياسكككة القبككككول بمج وبكككرا
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تككزداد معككدالت القبككول  ولهككذا ؛مككاالطككالب الككذين تعثككروا فككي الدراسككة بهككا لسككبب 
لتقدم البرامج المتنوعة وانخفكاض  نظًراوذلك  لجامعة االفتراضية الهندية سنوًيابا

التكلفة؛ حيث نجحت الجامعة فكي اسكتقطاب مجموعكة كبيكرة مكن المتعلمكين مكن 
المنككككاطق الريفيككككة فككككي قككككاطنين الو  ،تعلككككيم العككككاليبككككين المحككككرومين مككككن فككككر  ال

 .والنائية
او  فككي كنككدا ال تضككع الجامعككة االفتراضككية الكنديككة أيككة شككروط مقيككدة  أيضككً

للقبككول أمككام الككراغبين فككي االلتحككاق بالدراسككة مككن خككالل البككرامج المتنوعككة التككي 
الوحيد  ، والشرطثلة التحاد الجامعة االفتراضيةتقدمها الجامعات المشاركة والمم

وهكذا  ،فكأكثر هللقبول هو أن يكون الدار  قكد بلكغ سكن السادسكة عشكر مكن عمكر 
يعني أن الطالب يمكن أن يبدأ دراسكته الجامعيكة بالجامعكة لكو لكم يككن قكد أكمكل 

 .بول بالجامعة الكندية االفتراضيةوهذا انعكا  لمرونة الق ،المدرسة الثانوية
ءات القبككول بكككل مككن الجامعككة وعلككى الككرغم مككن ذلككك التشككابه إال أن إجككرا

عكن بكاقي اتحكاد جامعكات فنلنكدا االفتراضكية مكا  تختلف نوًعا فتراضية الكنديةاال
تفككككرض مجموعككككة معينككككة مككككن  هككككا؛ حيككككث إنوجامعككككة أنككككديرا غانككككدي االفتراضككككية

متطلبات القبول يمكن توضيحها على النحو التكالي: فمكن بكين متطلبكات القبكول 
يقكككل  ال ،إذن مككن مكككدير المدرسكككة :الكنديككة مكككا يلكككيباتحككاد الجامعكككة االفتراضكككية 

كمكا يتميككز  ،تككون لديككة خلفيكة أكاديميكة ممتكازةأن  ،سكنه 16عمكر الطالكب عكن 
 فككي  فعككاًل اتحككاد الجامعككة االفتراضككية الكنديككة فككي حالككة إذا كككان الطالككب مسككجاًل 

ويرغكب فكي دراسكة  CVUجامعة شريكة في اتحكاد الجامعكة االفتراضكية الكنديكة 
مكككن  /رى فعليكككه فقكككط مكككلء نمكككوذج خطكككاب إذنت فكككي جامعكككة شكككريكة أخككك مقكككررا

خككالل تطبيككق الطككالب الزائككرين دون الحاجككة إلككى تضككيع الوقككت أو دفككع رسككوم 
ويرجكع الباحكث هكذا  .أخرى فما عليه إال مكلء اسكتمارة واحكدة فقكط كطالكب زائكر

لككك إلككى طبيعككة وفلسككفة وأهككداف ت الثالثككةالتشككابه فككي سياسككة القبككول بالجامعككات 
فادهككا إتاحككة التعلككيم الجككامعي فككي أنهككا ترتكككز علككى قاعككدة أساسككية مَ  ؛الجامعككات 

رات المكككان أو الزمككان أو السككن والعككالي أمككام جميككع الككراغبين دون النظككر العتبككا
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وذلك من خالل توفير فر  التعليم هكذه بمجكرد قبكول  ،الظروف االجتماعيةأو 
ة اإللكترونيكة للجامعكة وموقعهكا الطالب بالجامعة عبر المكرور علكى موقكع البوابك 

وفكي  ،والتي تسمح بمتابعة الطالب لدراسته مكن أي مككان ،على شبكة اإلنترنت 
أو انتقككال الطالككب إلككى مقككر ومكككان  ،أي وقككت شككاء بسككهولة ومرونككة دون تعقيككد 

  .المحاضرات 
 أهداف الجامعة االفتراضية: 

باعتبار الجامعة  اللجامعات االفتراضية في أهدافه الثالث الخبرات تتشابه  
لتوسكككيع نطكككاق فكككر  االلتحكككاق بكككالتعليم  قارنكككة مكككدخاًل االفتراضكككية فكككي دول الم

وتوسكككيع قاعكككدة القبكككول ببكككرامج الدراسكككة االفتراضكككية مكككن  ،الجكككامعي االفتراضكككي
اصكككلة خكككالل تحقيكككق مبكككدأ تككككافؤ الفكككر  التعليميكككة أمكككام جميكككع الكككراغبين فكككي مو 

فهم فككي وقككت مككا مككن االلتحككاق بككالتعليم نعككتهم ظككرو دراسككتهم الجامعيككة، والككذين م
وذلككككككك بإلغككككككاء حككككككواجز المكككككككان والزمككككككان والظككككككروف االقتصككككككادية  ،الجككككككامعي

لفئكككات المحرومكككة وللمنكككاطق وضكككمان وصكككول التعلكككيم الجكككامعي ل ،واالجتماعيكككة
عكككن تحقيكككق التعكككاون المثمكككر مكككن خكككالل تككككوين اتحكككاد الجامعكككة  فضكككاًل ، النائيكككة

والخبككككككرات بككككككين  ،يادل العلمككككككي األكككككككاديموضككككككمان تحقيككككككق التبكككككك  ،االفتراضككككككية
للجامعات االفتراضية على  الثالث تحر  الخبرات  ولهذا، الجامعات األعضاء

 تحقيق األهداف التالية: 
وإيصكال التعلكيم  ،الوصول إلى التعلكيم العكالي لجميكع شكرائح المجتمكعتوفير  -

 النائية. والمجتمعات المحلية في المناطق ،إلى المناطق المحرومة
تككوفير و  ،للتعلككيم الجككامعي بأسككعار معقولككةتمكككين وصككول الفئككات المحرومككة  -

 يناسبهم.الذي وقت الالتعليم المناسب في أماكنهم و 
ألن الجامعة االفتراضية ت عد صيغة ومدخل  ؛إلغاء القيود المكانية والزمانية -

 جديد لتقديم برامج تعليمية متنوعة عن ب عد عبر اإلنترنت.
 .رة تتميز بجودة عالية تفي بحاجات جميع األفراد تقديم برامج مبتك -
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وتوفير التطكوير  ،تحقيق هدف توسيع نطاق الوصول لجميع فئات المجتمع -
 .والتدريب لكافة قطاعات االقتصاد  ،المهني المستمر

 .وتقديم خدمات فعالة للمتعلمين ،تحسين جودة المقررات  -
 .ية والمفتوحةمد جسور التعاون بين الجامعات االفتراضية والتقليد  -
لتسهيل المشاريع التعليمية التعاونيكة  ؛إقامة تحالفات مع الجامعات التقليدية -

 .وتبادل الخبرات والدورات  ،للطالب وأعضاء هيئة التدريس
تعزيكككز الكككروابط مكككع المؤسسكككات والمنظمكككات غيكككر الحكوميكككة العامكككة  زيكككادة -

 والخاصة العاملة في مجال التعليم والتدريب.
 ادة الطلب االجتماعي على التعليم.وزي ،سوق العمل بات متطلالوفاء ب -
 االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم العصري الرقمي. -
 .تقديم فر  متنوعة وعديدة للتعليم عبر اإلنترنت  -
 .وديمقراطية التعليم ،تكافؤ الفر  التعليميةتحقيق مبدأ  -
 ت التعليمية والثقافية.وإثراء الخبرا ،وحفا الوقت  ،تخفيض التكاليف المالية -

وعلككى الككرغم مككن التشككابه الملحككوب فككي أهككداف الجامعككات االفتراضككية فككي 
لطبيعة ونمكط الجامعكات االفتراضكية  نظًرادول المقارنة إال هناك ثمة اختالفات 

الخكككتالف السكككياق  نظكككًرا؛ حيكككث تختلكككف بعكككض األهكككداف الثالثكككةفكككي النمكككاذج 
لجغرافكككككي للمجتمعكككككات فكككككي ككككككل مكككككن وا ،والثقكككككافي ،واالقتصكككككادي ،االجتمكككككاعي

، والمتمثل في تلبية زيادة الطلب االجتماعي للتعليم نداجمهورية فنلندا والهند وك
ففككي فنلنككدا كانككت االسككتجابة ، التككي تختلككف درجتككه مككن مجتمككع ألخككر الجككامعي

الرغبككككة فككككي تنويككككع الدراسككككات الجامعيككككة وتطويرهككككا بإدخككككال و  ،يككككالمشككككروع بولون
ومعالجككة نككواحي القصككور والضككعف  ،واالتصككاالت عليهككا تكنولوجيككا المعلومككات 

تصككدي لحككواجز تطبيقككات التعلككيم عبكككر وال ،فككي نظككام التعلككيم العككالي فككي فنلنكككدا
يم مقابلة التحكديات المتمثلكة فكي زيكادة الطلكب االجتمكاعي علكى التعلك و  ،اإلنترنت 

ومثلككككت جميعهككككا مصككككادر اشككككتقاق أهككككداف اتحككككاد  ،وتخفككككيض التكلفككككة ،العككككالي
 عة االفتراضية الفنلندية.الجام
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وتشككابهت جامعككة فنلنككدا االفتراضككية مككع جامعككة أنككديرا غانككدي االفتراضككية 
تطكوير بينها: تعزيز الدراسات المرنة و  في تخصيص أهداف إستراتيجية لها من

بحيكككث يككككون لكككدى الطكككالب القكككدرة علكككى اختيكككار  للدراسكككات المرنكككة؛ نظكككم الكككدعم
تعلم اإللكترونككككي التعككككاون بككككين مقككككررات الكككك تعزيككككز و دراسككككاتهم بسككككهولة ومرونككككة، 

واالسكتخدام فعاليكة التككاليف، الجكودة و  وذلك من خالل تعزيز ؛وأدوات المقررات 
 ،وخككدمات التككدريب والككدعم ،لتكنولوجيككا المعلومككات واالتصككاالت  األوسككع انتشككاًرا

، الجامعيككة بكفككاءةللخككدمات  المتقدمككة فككي نطككاق واسككعوذلككك باسككتخدام األدوات 
 سسات التعليم العالي الفنلندي واألوروبي باتحاد الجامعة االفتراضية.دمج مؤ 

هدف توسيع أنديرا غاندي االفتراضية إلى تحقيق   وفي الهند سعت جامعة
وتككككوفير التطككككوير المهنككككي المسككككتمر  ،الوصككككول لجميككككع فئككككات المجتمككككع نطككككاق

ن عكك  فضككاًل للنهككوض بسككوق العمككل الهنككدي،  والتككدريب لكافككة قطاعككات االقتصككاد 
مككككع جامعككككة فنلنككككدا االفتراضككككية فككككي تحديككككد جامعككككة غانككككدي االفتراضككككية تشككككابه 

ضكككمان الجكككودة : اتيجية خاصكككة لهكككا مكككن بينهكككا مكككا يلكككيوصكككياغة أهكككداف إسكككتر 
تعزيكز ودعكم أعضكاء و ، فكي زيكادة نسكبة االلتحكاق اإلجمكاليالمساهمة و ، الشاملة

 ،يلتحقكككوا الوصكككول إلكككى الكككذين لكككمو ة، توسكككيع مجكككاالت الدراسككك و ، هيئكككة التكككدريس
اإلرشكاد زيز خدمات الدعم الفعال للطكالب و تعتعزيز البحوث والمنح الدراسية و و 

وفي كندا انفردت الجامعكة االفتراضكية الكنديكة بمجموعكة مكن األهكداف  ،والتعليم
خدمة الجامعات الكندية التكي : لطبيعة الكندية على النحو التاليالخاصة ذات ا

ل النقككككل والتحويككككل بككككين الجامعككككات الكنديككككة تسككككهيو ، تلتككككزم بالمبككككادئ األساسككككية
 ،المشاركة في اتحاد الجامعة الكندية االفتراضية دون دفع رسكوم أخكرى إضكافية

ج الجديككدة علككى اإلنترنككت وعككن التعككاون مككع األعضككاء اآلخككرين لتطككوير البككرامو 
، العمكل علكى إيجكاد الحلكول السكوق الكنديكة الدوليكة المتناميكةتأسيس وجود  ،ب عد 

الوفككككاء و ، لككككيم بالجامعككككات التقليديككككة الكنديككككةات التككككي تواجككككه نظككككام التعللصككككعوب
خفككض تكككاليف الدراسككة و ، اعيككة الكنديككة مككن التعلككيم الجككامعيبالمتطلبككات االجتم
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احككة الفككر  إتو  ،كة بالجامعككة الكنديككة االفتراضككيةللطككالب فككي الجامعككات الشككري
 .االستشاريةالمشاركة في اللجنة باالفتراضية لتشكيل مستقبل الجامعة 

ويرجع الباحث تلك االختالفات في بعض األهداف للجامعات االفتراضكية 
مككن مجتمعككات الخككتالف طبيعككة وأيديولوجيككة كككل مجتمككع  الككثالث فككي الخبككرات 
عكككن اخكككتالف طبيعكككة ونمكككط الجامعكككات االفتراضكككية مكككن  فضكككاًل ، دول المقارنكككة

هككككا جامعككككة أم كون ،كونهككككا جامعككككة افتراضككككية مسككككتقلة ذات نمككككط واحككككد  :حيككككث 
 ،مككككون مكككن مجموعكككة مكككن الجامعكككات ، أم كونهكككا اتحكككاد افتراضكككية ذات نمطكككين

 حاد الجامعة االفتراضية الكندية.وات ،اتحاد الجامعة االفتراضي الفنلندية :مثل
  :البرامج الدراسية بالجامعة االفتراضية

 للجامعككات االفتراضككية فككي توفيرهككا بككرامج دراسككية الككثالث تتشككابه الخبككرات 
العمل بكل دولة من  ، وتفي بمتطلبات سوق وتلبي احتياجات الدارسين ،عةمتنو 

عن التشابه فكي تنكوع البكرامج الدراسكية المقدمكة سكواء علكى  فضاًل  ،دول المقارنة
ة المهنيككة مسككتوى درجككة البكككالوريو / الليسككانس، والككدبلومات، وشككهادات التنميكك 

ج والمقكككككررات الدراسكككككية والتشكككككابه فكككككي أن هكككككذه البكككككرام ،والماجسكككككتير والكككككدكتوراه 
 .اإللكترونية تقدم عبر اإلنترنت والبوابات اإللكترونية لكل جامعة

المقدمكككة فككي الجامعكككات  فككي حكككين تختلككف طبيعكككة وأنككواع البكككرامج الدراسككية
ا الكككثالث  الخككككتالف التخصصككككات والكليكككات المتخصصككككة التككككي تككككوفر هككككذه  وفقككككً
اسية التي ترجع إلى طبيعة وأنشطتها الدر  ،عن اختالف محتواها فضاًل  ،البرامج

ففكي اتحكاد  مكع الكذي تعككس رؤيتكه وأيديولوجيتكه.والمجت ،احتياجات سوق العمل
جامعكككة فنلنديكككة تتنكككوع البكككرامج  21الجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة والكككذي يضكككم 

لتعدد الجامعات والكليات المتخصصة والجامعات المتخصصكة فكي  اوتتعدد وفقً 
وجامعكككككات الفنكككككون  ،جامعكككككات التكنولوجيكككككا :ثكككككلم ،مجككككال دراسكككككي واحكككككد بعينكككككه

 ،وإدارة األعمككال ،وكليككات االقتصككاد  ،عككن أكاديميككات الفنككون  فضككاًل  ،والتصككميم
الفنلنديكككة مكككن وهككككذا تقكككدم الجامعكككة االفتراضكككية  ،طنيكككة للكككدفاعوبكككرامج الكليكككة الو 

ا فريككدًا وخصككًبا خككالل فككي البككرامج الدراسككية فككي  اتحككاد الجامعككات الفنلنديككة تنوعككً
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ء علكى مسككتوى جميكع التخصصكات العلميكة علكى جميكع المسكتويات العلميكة سكوا
، والدراسكات العليكا المهنيكة، ودرجتكي الماجسكتير درجة البكالوريو  أو الليسانس

اوالككككدكتوراه فككككي التخصصككككات العلميككككة المختلفككككة التككككي تقككككدمها كككككل جامعككككة   وفقككككً
 .للتخصصات األكاديمية المتوفرة بها

اندي االفتراضية تتسم البكرامج الدراسكية بكالتنوع الفريكد وفي جامعة أنديرا غ
 ؛التككي تغطككي جميككع المراحكككل الجامعيككة علككى مسكككتوى الدرجككة الجامعيككة األولكككى

: لمجككاالت الدراسككية والتككي مككن بينهككافككي العديككد مككن احيككث بككرامج البكككالوريو  
ريكككة، الهندسكككة المعماو هندسكككة الصكككيانة، و الهندسكككة، و التعلكككيم عكككن ب عكككد، و التربيكككة، 

المحاسكككبة الماليكككة، و التجكككارة، و الهندسكككة الميكانيكيكككة، و هندسكككة المكككوارد المائيكككة، و 
التربية الخاصة في اإلعاقة البصرية أو التخلف العقلكي، و تطبيقات الحاسوب، و 
الفيزيككاء، و علككم الحيككوان، و علككم النبككات، و علككوم الحيككاة، و الكيميككاء، و علككم الككنفس، و 
اللغكككة اإلنجليزيكككة، فكككي ليسكككانس اآلداب و ات، المكتبكككات والمعلومككك و الرياضكككيات، و 
كمككا  ،التخككدير والعنايككة المركككزةو تكنولوجيككا العككالج اإلشككعاعي، ، و اللغككة الهنديككةو 

: التككاريخ، مثككل ،تككوفر بككرامج الماجسككتير والككدكتوراه فككي مجككاالت عديككدة ومتنوعككة
يكة، الهندسكة المدنو التعلكيم المهنكي، و فلسكفة الصكحافة واإلعكالم، و تنمية الطفكل، و 
التمككريض، و التربيككة والتعلككيم، و الخدمككة االجتماعيككة، و التنميككة الريفيككة، و التجككارة، و 
حقوق و اإلدارة، و الرياضيات، و الفيزياء الفلكية، و الجيولوجيا، و الكيمياء الحيوية، و 

تكنولوجيككا المعلومككات و المعلوماتيككة، و إدارة المعرفككة، و علككم االجتمككاع، و اإلنسككان، 
علككم و الغككذاء والتغذيككة، و دراسككات المككرأة، و اسككب اآللككي، علككوم الحو واالتصككاالت، 

 ،والبكرامج العامكة ،كما تقكدم الجامعكة بكرامج الكدبلومات  والتعليم عن ب عد.النفس، 
الصككككحافة، و تعلككككيم عككككن ب عككككد، ال: ج الشككككهادات فككككي التخصصككككات التاليككككةوبككككرام

للغكككككة الكتابككككة اإلبداعيككككة باو األم وصككككحة الطفككككل، و التعلككككيم العككككالي، و ، الترجمككككةو 
التغذيككككة والتثقيككككف و الترجمككككة، و الكتابككككة اإلبداعيككككة باللغككككة الهنديككككة، و اإلنجليزيككككة، 

 التكنولوجيكككة السكككمعيةالوسكككائط و هيكككل المهنكككي، التأو التنميكككة الريفيكككة، و الصكككحي، 
التنميكة السكمعية والبصكرية، و حقكوق اإلنسكان، و إعكداد المعلكم عكن ب عكد، و ، المرئية
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، التخطكككككيط والتنظكككككيمو تقنيكككككات العكككككرض، و  تكككككدريب معلمكككككي التعلكككككيم االبتكككككدائي،و 
الحاسكككككوب، و إدارة الككككككوارث، و ، ات الحاسكككككوب فكككككي المجكككككاالت المتعكككككددةتطبيقككككك و 
 ،تقنيكات المعامكلو السكياحة، و إلرشكاد، او التغذية وعلوم الغذاء، و التنمية الريفية، و 
 تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية ثانوية.و إدارة الغابات، و 

التككي تقككدم الل اتحككاد الجامعككة االفتراضككية الكنديككة وفككي كنككدا يقككدم مككن خكك 
والشكهادات والبكرامج  ،والكدبلومات  ،البككالوريو  أو الليسكانس :مثل ،درجة كاملة

عبكر اإلنترنكت، وتقكدم تعلكيم عكالي الجكودة معتمكد ومعتكرف بكه مكن قبكل  القصيرة
ن ومكن بكي ،أرباب العمل والجامعات األخرى في جميكع أنحكاء كنكدا وحكول العكالم

اإلدارة الصكحية  الفتراضكية علكى مسكتوى البككالوريو :البرامج المميزة للجامعة ا
شكككككككهادة فكككككككي التجكككككككارة و ، الممارسكككككككة البيئيكككككككةو  ،والحاسكككككككبات ونظكككككككم المعلومكككككككات 

، بككككرامج للتنميككككة المهنيككككة للمعلمككككينو ، رشككككهادة فككككي تعلككككيم الكبككككاو  ،اإللكترونيككككة
المكككككككككدار   شكككككككككهادات متقدمكككككككككة والكككككككككدبلومات ودرجكككككككككات المعلمكككككككككين ومكككككككككديري و 

ولهذا تسعى الجامعة االفتراضية من خالل اتحادها إلكى مسكاعدة  ؛والمستشارين
الطكككالب فكككي كنكككدا وحكككول العكككالم علكككى إيجكككاد فكككر  تعلكككيم عكككالي الجكككودة عبكككر 

ات أو اإلنترنكككت فكككي المجكككاالت الدراسكككية المتنوعكككة لجميكككع الكككدرجات أو الشكككهاد 
البحكككككث بالجامعكككككة ؛ حيكككككث يوجكككككد علكككككى قائمكككككة الكككككدبلومات العليكككككا المتخصصكككككة

مقكرر علكى اإلنترنكت يختكار مكن بينهكا مكا  2.000االفتراضية الكندية أكثر من 
يناسب احتياجات الطالب، ومعظكم البكرامج والمقكررات مفتوحكة للطكالب فكي أي 

 مكان في العالم. 
كما تساعد الجامعة االفتراضية الكندية طالبها فكي الحصكول علكى بعكض 

إلجككادة اللغككة فككي المجككاالت التاليككة: برنككامج قصككير ة والمتنوعككة البككرامج القصككير 
برنكككامج الشخصكككية وعلكككم و برنكككامج قصكككير فكككي التعلكككيم عكككن ب عكككد، و اإلنجليزيكككة، 

البرنككامج التمهيككدي فككي علككم الككنفس، و برنككامج علككم الككنفس االجتمككاعي، و الككنفس، 
برنككككامج فككككي و برنككككامج فككككي الصككككحة والسككككالمة، و برنككككامج فككككي األدب الشككككعبي، و 

برنكككامج المحاسكككبة و نكككامج العالقكككات العامكككة واالتصككاالت التطبيقيكككة، بر و التنميككة، 
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 ،برنككككامج تككككدريس اللغككككة اإلنجليزيككككةو برنككككامج التنميككككة االقتصككككادية، و والتمويككككل، 
عككككن بككككرامج الماجسككككتير  فضكككاًل ، برنككككامج إدارة السككككياحةو برنكككامج إدارة الحيككككاة، و 

عمككا تتيحككه  فضككاًل ، هككذا فككي العديككد مككن المجككاالت الدراسككية والككدكتوراه المتنوعككة
الجامعة من إعطاء فر  االختيار أمام الطالب من خالل الدخول علكى قائمكة 
البككككرامج والمقككككررات الدراسككككية علككككى موقككككع الجامعككككة؛ إذ تصككككنف قائمككككة البككككرامج 

امقكككككررات وال  ،لكككككدبلومات وا ،الشكككككهادة ،)البكالوريو لمسكككككتوى الدرجكككككة سكككككواء وفقكككككً
 2500ة االفتراضككككية الكنديككككة حككككوالي ، وتقككككدم الجامعكككك والككككدكتوراه( ،والماجسككككتير

 ،البكككككككالوريو  :درجككككككة وشككككككهادة تتضككككككمن 350مقككككككرر عككككككن ب عككككككد وأكثككككككر مككككككن 
والماجسكككتير فكككي تخصصكككات مختلفكككة، وت عكككد الجامعكككة االفتراضكككية  ،والكككدبلومات 

لتقكككديمها البكككرامج الدراسكككية بكككاللغتين  نظكككًراالكنديكككة مكككن الجامعكككات ثنائيكككة اللغكككة 
تعككدد  ىع الباحككث االخككتالف فككي نوعيككة البككرامج إلكك ويرجكك  .الفرنسككية واإلنجليزيككة

اوتنوع التخصصات والكليات من جامعكة إلكى أخكرى  لطبيعكة المجتمكع التكي  وفقكً
زراعي أم تجاري  المقارنة هل هو مجتمع خدمي أم صناعي أم ةتنتمي إليه دول

قطاعككات الخدميككة مككن دولككة إلككى ن نوعيككة البككرامج المقدمككة تخككدم هككذه الحيككث إ
عككن اخككتالف الفئككات المسككتهدفة لكككل جامعككة سككواء أكككانوا طككالب  اًل فضكك ، أخككرى 

والبكرامج ، والكدكتوراه، جامعة في المرحلة الجامعية األولى، ومرحلتكي الماجسكتير
 .وبرامج التنمية المهنية للعاملين في القطاعات المختلفة والمعلمين ،القصيرة

   :الوسائط التعليمية بالجامعة االفتراضية
؛ حيككككث التعلككككيم عبككككر فتراضككككيةه طبيعككككة وفلسككككفة الجامعككككة االلتشككككاب نظككككًرا

اإلنترنككت تتشككابه الوسككائط التعليميككة بالجامعككات االفتراضككية األربعككة التككي تعتمككد 
األمككر ICT  علككى اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات واالتصككاالت  ااعتمككاد مباشككرً 

 ي: في استخدام الوسائط على النحو التال اكبيرً  الذي جعل هناك تشابًها
 interactive videoconferencingأنظمكة مكؤتمرات الفيكديو التفاعليكة  -

systems  
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 Onlineعلكككى اإلنترنكككت  Opening Lecturesالمحاضكككرات المفتوحكككة  -
  Video Lecturesومحاضرات الفيديو 

 SMIL- Multimedia للوسكككائط التعليميكككة SMIL  عكككروض  -
Presentations  

 Learning Management Systemأنظمككة الككتعلم اإللكترونككي  -
(LMS) :نظككام إدارة الككتعلم الككبالك بككورد  مثككالBlack Board ،  نظككام

نظككام الككتعلم بالهككاتف الجككوال/ النقككال و  ،Echoo360تسككجيل المحاضككرات 
Mobile Learning  ونظككام إدارة المحتككوىExact Learn  نظككم إدارة و

 الشبكات 
 ،الككدوائر التلفزيونيككةو ذكيككة، لككة الاللوحككات النقاو  ،E-Mailالبريككد اإللكترونككي  -

األقككرا  و  ،ة عبككر اإلنترنككت لمناقشكك ، وغككرف الحككوار واالمنتككديات التعليميككةو 
المكتبكككككة و  ،لوحكككككات النقكككككاشو ، الفصكككككول والمعامكككككل االفتراضكككككيةو ، المدمجكككككة

المنتكككديات الوسكككائط اإللكترونيكككة االجتماعيكككة مثكككل الفكككيس بكككوك، و ، الرقميكككة
 اليوتيوب، المنتديات. ،التويتر

 ، األشككككرطة الصككككوتية السككككمعيةPrinted Materialواد المطبوعككككة المكككك  -
Audiotapes،  أشكرطة الفيكديو المرئيكةو Videotapes البكث التليفزيككوني ،

 Radio، البكككرامج اإلذاعيكككة عبكككر الراديكككو Televisionعبكككر التليفزيكككون 
Programsالبريكد اإللكترونكي والبريكد العكادي ، E-mail, or Regular 

Mail،  الفيككديو ذات االتجككاهين  مككؤتمراتTow – Way Video 
Conference،  اسكتخدام الهكاتف الكذكيUse the Smart Phone، 

 Audio،األشككككرطة السككككمعية Video Cassettesأشككككرطة الفيككككديو 
Cassettes ، .الحواسيب النقالة 

االسككككتوديوهات واألجهككككزة الالسككككلكية واألليككككاف البصككككرية والبرمجيككككات ولوحككككات  -
 مكككل بكككاللمس التكككي تسكككهم جميعهكككا بفاعليكككة فكككي نقكككل المقكككررات الكككتحكم التكككي تع

ة حيثمككا التعليميكة والبككرامج الدراسككية إلككى الطككالب بمرونكة وسككهولة وفاعليككة كبيككر 
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سكككككتخدم الجامعكككككات االفتراضكككككية جميكككككع ت، وبهكككككذا وفكككككي أي وقكككككت أرادوا ،ككككككانوا
علم ودمكككج الكككت ،الوسكككائط التعليميكككة اإللكترونيكككة الحديثكككة فكككي العمليكككة التعليميكككة

 ،علمكينلوجه بكين المعلكم والمت التدريس مع التعلم المباشر وجًها اإللكتروني في
هككككذا التشككككابه فككككي الوسككككائط وعلككككى الككككرغم مككككن وكككككذلك الككككتعلم عبككككر اإلنترنككككت، 
اختالفككككات إال هنككككاك  الككككثالث رات االفتراضككككية التعليميككككة المسككككتخدمة فككككي الخبكككك 

بعكككض الوسكككائط دون  لوجككود  نظكككًرا ؛بسككيطة فكككي بعككض التطبيقكككات التكنولوجيككة
ففكككي الجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة التكككي تتبنكككى  .الثالثكككةغيرهكككا فكككي النمكككاذج 

فككي المنظومككة التعليميككة  ICTسياسككة دمككج تكنولوجيككا المعلومككات واالتصككاالت 
رجكككات، وذلكككك بإدخكككال الجامعيكككة لضكككمان جكككودة العمليكككات ومكككن ثكككم جكككودة المخ

بينهكككا برنككامج تكككدريب تكنولوجيكككا  وأدوات االتصككال التقنيكككة ومككنأفضككل البكككرامج 
وهكو   Tie Vie" ICT training program Tieالمعلومكات واالتصكاالت "

؛ إذ تنفكككرد الجامعكككة االفتراضكككية نظكككام إلدارة الشكككبكات اإللكترونيكككةعبكككارة عكككن 
 :هككيو  ،مككن شككبكات االتصككاالت عبككر اإلنترنككت الفنلنديككة بامتالكهككا ثالثككة أنككواع 

وفي بلد متنكوع  .شبكة الخدمات والدعمو ، ة اإلقليميةالشبكو  ،الشبكة األكاديمية
م مثكككل الهنكككد فتتفكككوق جامعكككة أنكككديرا غانكككدي المفتوحكككة االفتراضكككية فكككي اسكككتخدا

سكاعة مكن  24والجامعة تعمل على مكدار الالتكنولوجيا في جميع المناسبات، 
 ،القنكككككوات التليفزيونيكككككة :مثكككككل ،خكككككالل الوسكككككائط التعليميكككككة المتعكككككددة والمتنوعكككككة

وتكككوفر  ،والفيكككديو ككككونفرانس ،المحليكككةمحطكككات اإلذاعيكككة التعاونيكككة بكككالراديو وال
أكثكككر مكككن خمكككس قنكككوات تليفزيونيكككة للتعلكككيم دي االفتراضكككية جامعكككة أنكككديرا غانككك 

والبكككككرامج  ،والبكككككرامج األكاديميكككككة ،والتعلكككككيم العكككككالي ،والتعلكككككيم الثكككككانوي  ،التقنكككككي
محطكة إذاعيكة عبكر  40كما تكوفر الجامعكة شكبكة إذاعيكة مكونكه مكن  ،اإلذاعية

، وتسككتخدم هككذه المحطككات اإلذاعيككة بالتعككاون مككع الغككرف التجاريككة أنحككاء العككالم
والصككناعية والمؤسسككات التقليديككة لتككوفير التعلككيم باللغككات اإلقليميككة؛ حيككث تقككدم 
الجامعكككككة التعلكككككيم القكككككائم علكككككى البكككككث التليفزيكككككوني واإلذاعكككككة، وتكككككوفر الجامعكككككة 

فتكوفر لهكم البكرامج  ؛خاصكًة ذوي اإلعاقكة البصكرية الخدمات التعليمية للمعاقين
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، معوإنتكاج بكرامج فيكديو تعليميكة للصكم وضكعاف السك  ،وطريقكة برايكل ،الصكوتية
: محطككككة جيككككان دارشككككان مثككككل، Broadcastوتككككوفر الجامعككككة محطككككات البككككث 

األقمكار الصكناعية لتلبيكة  مكن قنكاة التلفزيكون عبكرة عن باقة وهي عبار  ؛األولى
، ومحطككة جيككان دارشككان الثانيككة وهككي لتعليميككة والتنمويككة للمجتمككعجككات ااالحتيا

-DVBقناة فضائية تعليميكة حصكرية لتكوفير التعلكيم التفكاعلي باسكتخدام تقنيكة 
RCS  واالفتراضي عن ب عد من خكالل وضكع فئكة فصكل لتوفير التعليم المفتوح

 .افتراضي يوفر الوصول إلى المستودع الرقمي للمحتوى التعليمي
الباحككككث هككككذا التفككككوق لجامعككككة غانككككدي االفتراضككككية فككككي اسككككتخدام  ويرجككككع

تكنولوجيككككككا االتصككككككاالت إلكككككككى تفككككككوق الهنكككككككد ذاتهككككككا فكككككككي صككككككناعة البرمجيكككككككات 
 ،والهواتككككف الذكيككككة ،كالحواسككككيب  ؛واألجهككككزة اإللكترونيككككة الدقيقككككة ،واإللكترونككككات 

 .والتي انعكست بالضرورة على التعليم بالجامعات 
جامعة االفتراضية الكنديكة التكي تعكدد ت فيهكا ولم يكن الوضع ببعيد في ال

الوسككائط التعليميككة خاصككة اسككتخدام نظككام إدارة الككتعلم الككبالك بككورد كمثيلتهككا مككن 
لتعككدد الجامعككات الكنديككة المشككاركة  نظككًراف، الجامعككات االفتراضككية محككل الدراسككة

تتنككككككوع الوسككككككائط التعليميككككككة  ؛والممثلككككككة التحككككككاد الجامعككككككة الكنديككككككة االفتراضككككككية
 .لمستخدمة في التدريس بتلك الجامعات الكنديةا

امعكككككات للج الككككثالث ويرجككككع الباحككككث هككككذا التقككككدم الكككككذي تشككككهده النمككككاذج  
في استخدام تكنولوجيا االتصاالت والوسائط التعليمية االفتراضية بدول المقارنة 

الذكية إلى ما يشكهده العصكر الرقمكي مكن تحكوالت تكنولوجيكة عالميكة فكي جميكع 
وال سكككيما مجكككال التعلكككيم الجكككامعي االفتراضكككي كصكككيغة مكككن صكككيغ  ؛المجكككاالت 

التككي جعلككت و  ،بعككد انككدالع ثككورتي المعرفككة واالتصككاالت  خاصككةً التعلككيم عككن ب عككد 
مككن العككالم الكبيككر قريككة صككغيرة والتككي جعلككت بإمكككان أن يحضككر مجموعككة مككن 

موضكوع مكا وهكم فكي منكازلهم أو مقكار الطالب ويتفاعلون ويشاركون بالرأي فكي 
، فرنسككككاو  نجلتككككرا،إو اليابككككان، و سككككتراليا، وأ، مثككككل: مصككككر ،ملهككككم بككككدول مختلفككككةع

 وجنوب أفريقيا مع معلمهم في كندا مثاًل.
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 :أساليب التقييم بالجامعة
فكككي اسكككتخدام أسكككاليب التقيكككيم المتنوعكككة لتقيكككيم  الكككثالث تتشكككابه الجامعكككات 

ها لحككواجز وكسككر  ،نككةوالمرو  ،والشككمول ،سككين والتككي تتسككم بالتكامككلالطككالب الدار 
، والتككككي تتناسككككب فككككي مجملهككككا مككككع طبيعككككة التعلككككيم الجككككامعي المكككككان والزمككككان

فتجمككككع ختبككككارات اإللكترونيككككة عككككن ب عككككد، االفتراضككككي؛ حيككككث تطبيككككق أنظمككككة اال
ع فيخضكككك  ،علككككى أن التقيككككيم يتسككككم باالسككككتمرارية الككككثالث الجامعككككات االفتراضككككية 

نككككامج الدراسككككي الككككذي مككككن قبولككككه بالبر  بككككدًءاالطككككالب لعمليككككة التقيككككيم المسككككتمر 
فكككككال يقتصكككككر التقيكككككيم علكككككى  ،يتخصكككككص فيكككككه ويختكككككار منكككككه مقرراتكككككه الدراسكككككية

يتضكمن التقيكيم  مكانهو الحال في الجامعكات التقليديكة، إ االختبارات النهائية كما
رنككت مككن خككالل البوابككة جميككع األنشككطة التككي يقككوم بهككا الطالككب علككى شككبكة اإلنت

رات اإللكترونيكككة مكككن خكككالل تسكككجيل عكككدد ، ويقكككيم تفاعلكككه مكككع المقكككر اإللكترونيكككة
، وتفاعككل الطالككب مككع المعلككم مككن خككالل اإللكترونككيات الككدخول علككى المقككرر مككر 

هككذا ، هككا عبككر البريككد اإللكترونككي للطالككب حككل الواجبككات والتكليفككات التككي ي كلككف ب
 .الفصول االفتراضية على شبكة اإلنترنت المناقشات عبر عن حضور  فضاًل 

إال أن هنكككاك اختالفكككات بسكككيطة ترجكككع إلكككى طكككرق ذلكككك وعلكككى الكككرغم مكككن 
طبيعكة البكرامج  :التطبيق المتبعة بكل جامعة والتكي تخضكع لعكدة اعتبكارات منهكا

وطبيعكككككة  ،والمكككككدة الزمنيكككككة للبكككككرامج ،وخصكككككائص الفئكككككات المسكككككتهدفة ،الدراسكككككية
ونمككككككط الجامعككككككة المصككككككاحبة لعمليككككككات وآليككككككات التقيككككككيم، المرحلككككككة واألنشككككككطة 

فتلتككزم الجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة بككإجراء التقيككيم المنهجككي  ،االفتراضككية ذاتهككا
خاصكككة تابعكككة لكككوزارة التربيكككة والتعلكككيم ؛ حيكككث توجكككد هيئكككة استشكككارية شكككطتهاألن

؛ ولهككذا عككات فككي التقيككيمالفنلنديككة يطلككق عليهككا مجلككس التقيككيم الككذي يسككاعد الجام
ة ة لالسكككتمرارييخضكككع نظكككام تقيكككيم عمكككل الطكككالب بالجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديككك 

 ،والوضكككوح ،، وهككو نظكككام يتسكككم بالدقككة المطلقكككةولككألدوات والوسكككائط التكنولوجيكككة
حيككث تطبككق  ؛والشككفافية التككي ال تخضككع ألي أهككواء شخصككية أو أخطككاء عفويككة

ا الجامعة أفضل نظم االختبارات اإللكترونية التي ا يتم تصحيحها إلكترونيكً  أيضكً
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االختبكككارات  وأ ،سكككواء فكككي األنشكككطةر الطكككالب بكككدرجات تقكككيمهم باسكككتمرا ويعلكككم
 .أو النهائية بمجرد دخول الطالب على صفحته الخاصة بالنظام ،النصفية

وككككذلك فكككي جامعكككة غانكككدي الوطنيكككة االفتراضكككية يخضكككع الطكككالب للتقكككويم 
اريع واالمتحكان النصكفي المستمر عن طريكق الواجبكات التحرريكة والعمليكة والمشك 

 نظككًراعكة االفتراضككية الكنديكة فككي آليكات التقيككيم تختلككف الجامفككي حكين والنهكائي، 
جامعة كنديكة  13 مكون منلطبيعة تشكيل الجامعة االفتراضية الكندية كاتحاد 

فككإن عمليككة تقككويم الطككالب فككي مختلككف البككرامج والدراسككية والمقككررات تسككند فككي 
المقككام األول للجامعكككات الشكككريكة ذاتهكككا؛ إذ ت عكككد ككككل جامعكككة مسكككئولة عكككن تقيكككيم 

 .تطبق األساليب التي تراها مناسبةبها و طال
ويرجكككع الباحكككث ذلكككك إلكككى  ،وهككككذا تختلكككف آليكككات تطبيكككق أسكككاليب التقيكككيم

عكن  فضكاًل  ،اختالف آليات التطبيق ذاتها والتكي تختلكف مكن جامعكة إلكى أخكرى 
النهائية التكي النصفية أو ية أو اختالفات نسب التقييم لكل من االختبارات الدور 

تطبيقات  إلى، ويرجع االختالف من كليات الجامعة االفتراضيةلية تتبعها كل ك
حيككث إنهككا مقككررات لبككرامج والمقككررات الدراسككية ذاتهككا؛ التقيككيم الخككتالف طبيعككة ا

تطبيقية عملية أو مقررات تجمع بين الجانبين النظكري والتطبيقكي فكي  نظرية أو
   نفسه.عن اختالف مدة الدراسة للبرنامج الدراسي  فضاًل ذات المقرر، 

 إدارة الجامعة االفتراضية: 
في النمط العام لإلدارة حيث يتشكل لكل جامعكة  الثالث تتشابه الجامعات 

وصكككنع واتخكككاذ  ،مجلكككس إدارة للجامعكككة االفتراضكككية مسكككئول عكككن إدارة الجامعكككة
القرارات اإلدارية واألكاديمية والتعليمية بالجامعكة سكواء كانكت جامعكة مسكتقلة أم 

عن التشابه الملحوب في  فضاًل ، ف اتحاد للجامعات االفتراضيةئتالعبارة عن ا
تككككككوين الوحكككككدات واألقسكككككام اإلداريكككككة المسكككككاعدة والمشكككككاركة فكككككي إدارة الجامعكككككة 

وعلكككى الكككرغم مكككن التشكككابه فكككي الكككنمط اإلداري المتبكككع فكككي النمكككاذج ، االفتراضكككية
ت واضككحة إال أن هنككاك اختالفككا ؛للجامعككات االفتراضككية بككدول المقارنككة الثالثككة

ومككن  ،مككن حيككث الممارسككات اإلداريككة والتككي تتميككز بككه كككل جامعككة عككن األخككرى 
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أهكم مالمككح أوجككه االخكتالف فككي تلككك الممارسككات االخكتالف مككن حيككث التركيككب 
والتككي  ،اإلداري للتشكككيالت اإلداريككة المتمثلككة فككي المجككالس اإلداريككة بالجامعككات 

لمناصكككككب اإلداريكككككة وا ،أعكككككداد األعضكككككاء :اختلفكككككت بطبيعكككككة الحكككككال مكككككن حيكككككث 
دار تككك د الجامعكككة االفتراضكككية الفنلنديكككة اتحكككافكككي ففكككي فنلنكككدا نجكككد أن  ،لألعضكككاء

 والتككي تتككألف جمعيككة االتحككاد  :الجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة مككن خككالل مككا يلككي
ا وعضكوية)من: رئيس الجا ككل  ( مكنعضكًوا 21معة االفتراضية الفنلنديكة، رئيسكً

أعضكاء مككن أعضككاء الفريككق  خمسككةو  ،التعلككيمعضككو مككن وزارة التربيكة و و ، جامعكة
دية اجتماًعا ، ويجتمع مجلس جمعية االتحاد للجامعة االفتراضية الفنلنالتوجيهي

، ويمككار  مجلككس االتحككاد سككلطة إدارة الجامعككة االفتراضككية أو اجتمككاعين سككنوًيا
 ،والماليكككة ،واإلداريكككة ،ون التعليميكككةوصكككناعة قراراتهكككا المتعلقكككة بالشكككؤ  ،الفنلنديكككة

اإلداريكككة ويسككاعد مجلككس إدارة االتحككاد للجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة السككلطات 
 وحدة التطوير.و  وحدة الخدمة،و الفريق التوجيهي،  التالية:

في حين تك دار جامعكة أنكديرا غانكدي الوطنيكة المفتوحكة االفتراضكية بطريقكة 
وعمككداء  ديمقراطيككة قائمككة علككى المشككاركة والتعككاون المثمككر بككين مككدير الجامعككة

جهكككة  واألقسكككام األكاديميكككة والمراككككز التابعكككة للجامعكككة مكككن ،الكليكككات مكككن جهكككة
 ةي االفتراضكي سكتفي إدارة شؤون التعليم الجامعأخرى، ويساعد مدير الجامعة 

المراكككز والوحككدات و  ،عككن األقسككام اإلداريككة والخدميككة فضككاًل  ،مسككاعدين مككديرين
 .االفتراضية توحةالتابعة لجامعة أنديرا غاندي الوطنية المف

كما ت دار الجامعة االفتراضية الكندية بموجب مجلس إدارة الجامعة الذي يتكون 
مكككن رؤسكككاء وعمكككداء الجامعككككات الكنديكككة الشكككريكة فككككي اتحكككاد الجامعكككة الكنديككككة 

، الممثلككين عككن الجامعككات األعضككاءوالككذي يتشكككل مككن األعضككاء  ،االفتراضككية
الف نمط الجامعة االفتراضية ونوعهكا ويرجع الباحث مالمح االختالف إلى اخت

 :مثكل ،Single Mode( ذات الكنمط الواحكد راضكية مسكتقلة )هل هي جامعة افت
الجامعككككككة ، أم اتحككككككاد نككككككدي الوطنيككككككة المفتوحككككككة االفتراضككككككيةجامعككككككة أنككككككديرا غا

والكككذي يتضككمن شكككراكة عككدد مكككن الجامعككات مكونكككة  Consortiumاالفتراضككية 
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والكذي في اتحاد الجامعة االفتراضكية الفنلنديكة  االتحاد واالئتالف كما هو الحال
واتحككاد الجامعككة االفتراضككية الكنديككة الككذي تكككون  ،جامعككة فنلنديككة 21تكككون مككن 

 .جامعة شريكة 13من 
 تمويل الجامعة االفتراضية: 

، فكككي حكككين مصكككادر تمويلهكككا فكككي تعكككدد وتنكككوع الكككثالث الجامعكككات  تتشكككابه
ك المصككادر مككن تمويككل، ففككي فنلنككدا تختلككف فيمككا بينهككا فككي مقككدار مككا تقدمككه تلكك 

يككل الجامعككة االفتراضككية الفنلنديككة؛ حيككث تمككول فتتككولى وزارة التربيككة والتعلككيم تمو 
واألنشككطة الخاصككة بالجامعككة االفتراضككية منككذ مككن المشككاريع  عككدًدا كبيككًراالككوزارة 

تعلككيم والجامعككات األعضككاء نشككأتها بنككاًء علككى عقككود األداء بككين وزارة التربيككة وال
لى نحو ؛ حيث تنص االتفاقية على فترة التمويل األساسي الذي يصل إامعةللج
%من التمويل الوطني 13، وتشكل النسبة المتبقية % من النفقات التشغيلية87

 ،وبلككككككغ مقككككككدار تمويككككككل وزارة التربيككككككة والتعلككككككيم لمشككككككاريع الجامعككككككة االفتراضككككككية
د التمويككل وازدا ،م2004 -2001خككالل السككنوات مككن  يككورو سككنوًيا 840000

مليككككككون يككككككورو تككككككوزع لإلنفككككككاق علككككككى شككككككبكات الجامعككككككة  9إلككككككى  م2005عككككككام 
، كمككا تعتمككد الجامعككة فككي تمويلهككا علككى راضككية الفنلنديككة ومشككاريع الجامعككةاالفت

 فضككاًل رسكوم االتحككاد الككذي تقدمكه الجامعككات األعضككاء مكن ميزانياتهككا الخاصككة، 
ستراتيجية الخاصة بالجامعة، عن التمويل الوارد من المشاريع التنموية لتنفيذ اإل

وكذلك المسكاعدات المقدمكة مكن صكندوق االتحكاد األوروبكي مكن مصكادر تمويكل 
؛ حيككككث خصككككص الصككككندوق االجتمككككاعي عككككم الجامعككككة االفتراضككككية الفنلنديككككةود 

فكي  االفتراضكية الفنلنديكة سكنوًيامعكة مليون يورو لبوابة الجا 1.5مبلغ  األوروبي
علكككى  غانكككدي الوطنيكككة المفتوحكككة االفتراضكككية تقكككع مسكككئولية تمويكككل جامعكككةحكككين 

مككن الككدعم المككالي للجامعككة لمسككاعدتها  اكبيككرً  تتحمككل قككدًراالتككي الحكومككة الهنديككة 
فكي رأ  المكال البشكري  شًرامبا ، والتي ت عد استثماًراعلى تحقيق أهدافها التنموية

امج التعلككككككيم ، كمككككككا تعتمككككككد علككككككى المسككككككاعدات والتبرعككككككات الداعمككككككة لبككككككر بالهنككككككد 
حيككث الشككركات الهنديككة المنتجككة دي؛ الفتراضككي مككن قبككل القطككاع الخككا  الهنكك ا
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لتعلككيم للمصككادر التعليميككة واإللكترونيككة والبرمجيككات التككي تعتمككد عليهككا سياسككة ا
روفات التككككي تحصككككل مككككن الطككككالب ، وتعككككد المصكككك الجككككامعي االفتراضككككي بالهنككككد 

ذي يعكود عليهكا مكن عكن الكدعم المباشكر للجامعكة الك  فضكاًل ، اذاتيً  اتمويليً  مصدًرا
 ،والهيئكككككات  ،خكككككالل الشكككككراكات الدوليكككككة التكككككي تعقكككككدها الجامعكككككة مكككككع الجامعكككككات 

وإنتككاج الوسككائط التقنيككة  ،والشككركات المحليككة والدوليككة فككي صككورة تبككادل الخبككرات 
  .المعينة

كمككا يسككتند تمويككل الجامعككة االفتراضككية الكنديككة علككى العديككد مككن المصككادر 
يخصككككص لكككككل مقككككرر دراسككككي لمككككدة ثككككالث  حيككككث  الماليككككة منهككككا: المصككككروفات 

دوالر  1000 – 400ساعات معتمدة على مستوى درجة البككالوريو  مكا بكين 
لشككريكة التككي ؛ حيككث تحككدد هككذه المصككروفات الجامعككة اكنككدي للطككالب الكنككديين

تختلكككف ذه المصكككروفات للطكككالب الكككدوليين، و ، وتكككزداد هككك تقكككدم المقكككرر الدراسكككي
الدراسي والجامعة التي تقدمكه، ولككن البرنامج  بطبيعة الحال باختالف التكاليف

متوسككط الرسككوم الدراسككية للطلبككة األجانككب وللكنككديين المقيمككين خككارج كنككدا هككي 
 ، تكلكككف شكككهادة الكككدبلوم التكككيفمكككثاًل للمقكككرر الواحكككد  دوالر كنكككدي ِ  1200بحكككدود 
ا 12000مككككواد حككككوالي  10تضككككم  مقككككررات فككككي مرحلككككة ، وكككككذلك الدوالر تقريبككككً

إذ تبلكككغ جملكككة المصكككروفات لبرنكككامج الكككدكتوراه عبكككر اإلنترنكككت  ؛لعليكككاالدراسكككات ا
  عكككككن، فضكككككاًل دوالر كنكككككدي   50.000علكككككى سكككككبيل المثكككككال فكككككي إدارة األعمكككككال 

امعككككة االفتراضككككية وجككككوائز الج ،المككككنح الدراسككككيةو ، قككككروض حكومككككات الواليككككات 
المسككككاعدات الماليككككة و ، يككككل القطككككاع الخككككا  للسكككككان األصككككليينتمو الكنديككككة، و 

مككنح كنككدا و  ،صككندوق خطككة التعلككيم مككدى الحيككاةو  الب مككن ذوي اإلعاقككات،للطكك 
 .الدراسية، المساعدات المالية األخرى 

أن هنكككاك أوجكككه تشكككابه تكككارًة وفكككي ضكككوء التحليكككل المقكككارن السكككابق يتضكككح 
وأوجه اختالف تارًة أخرى رغم أن فلسفة الجامعة االفتراضية واحدة ومحددة في 

جامعككات أرجككع الباحككث ذلككك إلككى طبيعككة وأنمككاط ال ، وقككد ةالثالثكك جميككع النمككاذج 
األمكككر  ،متصكككلة ذات العالقكككة ، وعكككدة عوامكككل أخكككرى االفتراضكككية بكككدول المقارنكككة



 د/ أحمد عبدالنبي عبدالعال                     الجامعة ال فتراضية

 مجلة التربية املقارنة والدولية 212

 

 م2015يناير  –العدد األول 

 الكككثالث الكككذي جعكككل هنكككاك مجموعكككة مكككن الكككدرو  المسكككتفادة مكككن تلكككك الخبكككرات 
والتي تفيد في بناء التصكور المقتكرح للجامعكة االفتراضكية المصكرية بمكا يتماشكى 

  .يديولوجية المجتمع المصري مع طبيعة وأ
 المصرية جامعة االفتراضيةللالتصور المقترح  ارابع  

بنككاًء علكككى مككا تكككم عرضكككه وتوضككيحه فكككي اإلطكككار النظككري حكككول الجامعكككة 
 ،الجامعككككة االفتراضككككية الفنلنديككككة :والنمككككاذج الدوليككككة فككككي كككككل مككككن ،ضككككيةاالفترا

والكدرو   ،االفتراضكيةوجامعة كندا  ،وجامعة أنديرا غاندي المفتوحة االفتراضية
للتقككدم العلمككي الهائككل الككذي تشككهده االتجاهككات العالميككة  نظككًراالمسككتفادة منهككا، و 

والتعلككيم ولمككا للككتعلم الجككامعي االفتراضككي  المعاصككرة فككي جميككع منككاحي الحيككاة،
عككككن ب عككككد مككككن أهميككككة وجككككدوى تعليميككككة فككككي مواجهككككة الكثافككككة والزيككككادة الطالبيككككة 

يفككوق طاقكككة  بمككاو  ،حصككول علكككى التعلككيم الجككامعيالمطككردة مككن الككراغبين فككي ال
، ومسكككاعدة أعضكككاء هيئكككة التكككدريس والطكككالب فكككي تجويكككد الجامعكككة االسكككتيعابية

، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  العملية التعليمية من خالل استخدام أساليب 
يمككككن تقكككديم  تكككهمكككا يتوافكككق مكككع أيديولوجيواقكككع المجتمكككع المصكككري و وفكككي ضكككوء 

ومنطلقاتككككه الفلسككككفية  المقتككككرح للجامعككككة االفتراضككككية المصككككرية مالمككككح التصككككور
ومتطلبككات تنفيككذه وركككائز نجاحككه والتهديككدات التككي قككد تحككول أمككام تنفيككذه وسككبل 

 على النحو التالي:وذلك  ،التغلب عليها
 المنطلقات الفلسفية للتصور المقترح.-أ

ء جامعككة افتراضككية والمتطلبات الضرورية الالزمة إلنشا ،التصور المقترح مالمح-ب 
 مصرية.

 تنفيذ التصور المقترح. متطلبات -ج
 ركائز تنفيذ ونجاح التصور المقترح للجامعة االفتراضية المصرية.-د 
 أمام تنفيذ التصور المقترح. والتهديدات التي قد تقف عائًقا التحديات-هك
بل-و صور التغلب على التحديات والتهديدات التي تقف عائقًا أمام تنفيذ الت س 

   :وذلك على النحو التالي ،المقترح
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 المنطلقات الفلسفية التي مستند عليها التصور المقترح: -أ
المقترح الحالي من خالل إبراز أهمية الجامعة االفتراضية ينطلق التصور 

 :في حل مشكالت التعليم الجامعي المصري من خالل ما يلي
ل ، وبدي  ملح   جماهيري   ومطلب   عصرية   ة  التعليم الجامعي االفتراضي ضرور  -

 .العربيةفي جمهورية مصر  لمقابلة مشكالت التعليم الجامعي التقليدي جاد  
التككي متطلبككات ثككورتي المعرفككة وتكنولوجيككا المعلومككات واالتصككاالت مواكبككة  -

إلككى  أثارهككاوانتقككال  ،وجعلككت منككه قريككة صككغيرة ،اجتاحككت دول العككالم أجمككع
  ميدان التعليم الجامعي.

يحمكل ، للتعليم عن ب عكد  داعًما عصرًيا رافًدا تعليمًيا فتراضية ت عد الجامعة اال -
جادة للتغلب على قيود الزمان والمكان والعكادات والظكروف  حلوالً  بين ثناياه

االجتماعيككة المعرقلكككة لمواصككلة التعلكككيم أمككام الكككراغبين فككي مواصكككلة تعلكككيمهم 
األسكككباب  ألي سكككبب مكككنالتكككي تعكككوقهم مثكككل هكككذه المعوقكككات أو الجكككامعي و 

 النظامية.
الكككداعم  الجكككامعي االفتراضكككيإلكككى منافكككذ التعلكككيم  المصكككري حاجكككة المجتمكككع  -

المسكككتمر مكككدى الحيكككاة لمكككن فكككاتتهم فكككر  التعلكككيم الجكككامعي لفكككر  التعلكككيم 
 .والتوسع لتلبية مطالب الفئات المحرومة من التعليم الجامعي ،والعالي

كالت التعلكككككيم فكككككي حكككككل مشككككك  الجامعكككككة االفتراضكككككية مكككككدخل اإليمكككككان بكككككدور -
اوالتككي تعمككل  ،بالجامعككات التقليديككة  ،لألنظمككة التقليديككة والككروتين العقككيم وفقككً

والشككروط الجازمككة والتككي تكككون فككي مجملهككا  ،والتقيككد بقيككود الزمككان والمكككان
جملة من التعقيدات التكي تعكوق وتقتكل رغبكة الكثيكرين الكراغبين فكي مواصكلة 

 .تعليمهم الجامعي والعالي
ة الطلكب االجتمكاعي علكى التعلكيم الجكامعي والعكالي فكي الوقكت مواجهة زيكاد  -

الككذي مككا زالككت فيككه فلسككفة التعلككيم الجككامعي النظككامي التقليككدي هككي الصككيغة 
الوحيدة للتعليم الجامعي وهي البوابة الرئيسة للتعليم العالي في الوقكت الكذي 
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زيادة  تتسارع فيه دول العالم على إيجاد صيغ تعليمية جديدة تلبي متطلبات 
 .الطلب االجتماعي على التعليم العالي ومتطلبات وحاجات سوق العمل

فككي حقبككة انفتككاح الحككدود التربويككة  ات المصككريةدعككم القككدرة التنافسككية للجامعكك  -
وتسارع ما يعكرف بالجامعكات  ،للتعليم الجامعي إلى ما وراء النطاق المحلي

 ن.حدود المكان والزما تكسراالفتراضية بال جدران والتي 
تسارع التقدم التكنولوجي مع الثورة المعرفية وثكورة االتصكاالت التكي انعككس  -

ها مكن تقليكل الوقكت والجهكد ومكا صكاحبالتعلكيم الجكامعي مردودها على إثراء 
 .وإتاحة مبدأ ديمقراطية التعليم ،، وخفض تكلفة التعليم الجامعيوالمال

 ،افؤ الفكككر  التعليميكككةوتكككك  ،والنزاهكككة ،االجتماعيكككةااللتكككزام بمبكككادئ العدالكككة  -
لمواصلة التعليم الجامعي والعكالي لمكن فكاتتهم  ؛والتنوع الثقافي أمام الراغبين

 .فر  االلتحاق بالتعليم الجامعي ألي سبب من األسباب 
والتعلكيم مككدى  ،بكالتعليم المسكتمرالجامعكة االفتراضكية المصكرية ربكط أهكداف  -

اق التعلككيم أمككام الجميككع دون ، وفككتح آفكك وتعلككيم الكبككار ،ومحككو األميككة ،لحيككاةا
 .التقيد بسن أو فئة دون غيرها

وااللتككككزام بالتنميكككككة  ،ودعككككم خطككككط التنميككككة الوطنيككككة ،تنميككككة وحمايككككة البيئككككة -
 المستدامة، وجعلها المحور األسا .

بمتطلبات وحاجات سوق العمكل والتنميكة الجامعة االفتراضية المصرية ربط  -
العربيككة فككي الوقككت الككراهن بعككد  صككوبها جمهوريككة مصككر تتجككهالتككي الشككاملة 

خاصة في الوقت الذي أصبح سوق العمل يعتمد على  ،م2011ثورة يناير  
 التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.

اختيكككار وقكككت التعلكككيم، ونوعيتكككه، وأسكككلوبه،  فكككيحريكككة المكككتعلم التأكيكككد علكككى  -
 ، دون التخلكيأو العودة مكرة أخكرى  أو الخروج، التوقف، فيوالحرية الكاملة 

 عن فرصة عمله إذا كان يعمل.
واعتمكاد  ،نترنكت ، والمستقل، والنشط باستخدام اإلالذاتيتشجيع صور التعلم  -

 التعلم. فيالمتعلم على نفسه 
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اائككككتالف جامتكككككوين اتحككككاد أو دعككككم  -  عككككات افتراضككككية إقليميككككة تكككككون فروعككككً
لجامعات تقليدية ذات سمعة معروفة لتعزيز الثقة في هكذا النكوع مكن التعلكيم 

 .االفتراضي
إلكى م عن ب عد التقليدية علكى التحكول تشجيع جامعات التعليم المفتوح والتعلي -

 .جامعات افتراضية تستند على استخدام شبكة اإلنترنت بشكل كامل
والمتطلبفففات الضفففرورية الالزمفففة إلنشفففاء جامعفففة  مالمفففح التصفففور المقتفففرح - 

 مصرية.افتراضية 
، لككذا ساسككية لرقككي المجتمككع وتقدمككهمككة األألن التعلككيم الجككامعي الدعا نظككًرا 

افإنه  وضكرورة  ،اجماهيريكً  يؤدي دوًرا بارًزا فكي النهكوض بكالمجتمع وأصكبح مطلبكً
 ضككرورة األخككذ بنمككوذجهككذه الدراسككة مككن  ه، وفككي ضككوء مككا أسككفرت عنكك عصككرية

الجامعككة االفتراضككية كإحككدى صككيغ التعلككيم الجككامعي المعاصككرة التككي تتوافككق مككع 
والتككي تحمككل بككين ثنياهككا العديككد مككن الحلككول والبككدائل  ،رقمككيالتقككدم التكنولككوجي ال

الناجحككككككة لمشكككككككالت التعلككككككيم الجككككككامعي المصككككككري فككككككي ظككككككل تحككككككديات التقككككككدم 
 .التي تفرضها المستجدات العالمية والمتغيرات المعاصرة ،التكنولوجي

ولكي نبنكي صكيغة لجامعكة افتراضكية مصكرية ذات جكودة فالبكد مكن تكوافر  
االمقتككرح  تحككدد مالمككح التصككوري ضككوئها تعككدة عناصككر رئيسككة فكك  للعناصككر  وفقككً

 :التالية
 مسمى الجامعة المقترح:  -1

 Egyptianيقترح التصور الحالي اسم الجامعة االفتراضية المصكرية 
Virtual University  ويرمز لها باالختصار(EVU)  

 :مقر مادي للجامعة -2
كافكككة مكككزود بو  ،ينبغكككي أن يككككون هنكككاك مقكككر مكككادي علكككى أرض الواقكككع

وأداء المهككككام  ،اإلمكانككككات والتجهيككككزات الالزمككككة لعقككككد االجتماعككككات المباشككككرة
  .اإللكترونية وإنتاج المقررات  ،اإلدارية والفنية
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  :التقنيةالبنية التحتية  -3
مكككن المتطلبكككات الضكككرورية الالزمكككة والتكككي ال غنكككى عنهكككا تكككوافر بينيكككة 

تراضكية، حيككث إنهككا تقنيككة أساسكية ترتكككز عليهككا عناصكر الجامعككة االف تحتيكة
لذا ينبغي توفير أماكن مادية خاصكة  ؛يزة األساسية للجامعة االفتراضيةالرك

ومراكككككز خاصككككة  ،وغككككرف الككككتحكم عككككن ب عككككد  ،مككككزودة بالحاسككككبات الخادمككككة
 ومراكككككز خاصككككة ،والشكككبكات  ،للتكككدريب علككككى تكنولوجيكككا ومهككككارات الحاسككككب 

داخليكة وخارجيكة عكن ضكرورة تكوفير شكبكات  فضاًل ، لالختبارات اإللكترونية
والمكتبككة الرقميككة  ،وقواعككد البيانكات  ،تكوافر البرمجيككات و  ،للجامعكة االفتراضككية

وككادر بشكري فنكي تقنكي علكى كفكاءة  ،ومصادر المعرفة الرقمية ،االفتراضية
عالية يوفر الدعم الفني عند الحاجة لذلك من قبل المستخدمين والمستفيدين 

  .ةمن خدمات الجامعة االفتراضية المصري
 Vision of Egyptian :رؤيففة الجامعففة المصففرية االفتراضففية -4

Virtual University 
يككككة واضككككحة لهككككذه الجامعككككة تنطلككككق مككككن ؤ البككككد مككككن أن تكككككون هنككككاك ر 

، وبنككاًء وتحككديات التغييككرات التكنولوجيككة المعاصككرة ،متطلبككات الواقككع الحككالي
  :عليه تتبلور رؤية الجامعة االفتراضية المصرية فيما يلي

ا أكادممي ا وبحني ا لديها القدرة التنافسية رائدةجامعة افتراضية "  بفين  وتقنيف 
تكسففر و  ،تففوفر فففرت التعلففيم مففدى الحيففاةو  ،قليميففة والدوليففةاإلالجامعفات 

لفففرا بين ففففي مواصفففلة تعلفففيمهم الجفففامعي ا حفففواجز المكفففان والزمفففان أمفففام
 ."والعالي

ة بكككين الجامعكككات كونهكككا جامعكككة افتراضككية تكككدعم القكككدرة التنافسككي بحيككث 
المحليككة واإلقليميككة والدوليككة غاياتهككا تككوفير فككر  التعلككيم الجككامعي والعككالي 

ترتكككز علككى أحككدث أسككاليب وأنظمككة  ؛لجميككع الككراغبين فككي مواصككلة تعلككيمهم
والمعلكككم  ،والفصكككول االفتراضكككية ،والمقكككررات اإللكترونيكككة ،الكككتعلم اإللكترونكككي
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مثككل بيئكة تعليميككة إلكترونيككة تتحككدى لت ،واالختبككارات اإللكترونيككة ،االفتراضكي
  .الحواجز الزمانية والمكانية

 Message of Egyptian :رسفالة الجامعفة المصفرية االفتراضفية -5
Virtual University  

تجويككككد التعلككككيم الجككككامعي  تسككككعى الجامعككككة االفتراضككككية المصككككرية إلككككى
لكيم التعفكر  إتاحكة المصري باستخدام تكنولوجيكا المعلومكات واالتصكاالت و 

 لي أمام جميكع الكراغبين فكي مواصكلة الدراسكة الجامعيكة والعليكااالجامعي والع
إلغكككاء القيكككود مكككن خكككالل بيئكككة تقنيكككة افتراضكككية عبكككر شكككبكة اإلنترنكككت ب غيكككة 

وتلبيكة  ،تعزيز المنافسة الدولية في مجال التعليم العكاليو  ،الزمانية والمكانية
 ، متطلبات سوق العمل المصري 

هنكككاك مجموعكككة مكككن اإلجكككراءات التكككي تحقكككق رؤيكككة وينبغكككي أن تككككون 
  :ورسالة الجامعة ومن بين هذه اإلجراءات ما يلي

توافر الدعم القيادي والسياسي لفكرة إنشاء الجامعة االفتراضية المصرية  •
ومدى الوعي بأهميتهكا وضكرورتها كمكدخل علمكي لحكل مشككالت التعلكيم 

 الجامعي المصري.
تلتكف حولكه  اضية المصرية مشكروًعا قوميكًاجامعة االفتر اعتبار مشروع ال •

 وتعمككل علككى ،والتعليميككة كككل القككوى السياسككية واالجتماعيككة واالقتصككادية
 تفعيله ومن ثم إنجاحه.

وأهميكة الجامعكة  ،ثقافكة الكتعلم اإللكترونكي والتعلكيم عكن ب عكد الكوعي بنشر  •
بككككين منسككككوبي الجامعككككات والبككككرامج الدراسككككية التككككي توفرهككككا  ،االفتراضككككية

والهيئكككككات اإلداريكككككة  ،والطكككككالب  ،مصكككككرية مكككككن أعضكككككاء هيئكككككة تكككككدريسال
 .المعاونة

تدشكين حكرم افتراضككي للجامعكة علككى شكبكة اإلنترنكت يمكككن الكدخول إليككه  •
والتعامككل مككع برامجككه ومكوناتككه عبككر اسككم المسككتخدم وكلمككة مككرور تتسككم 
بالخصوصككككية والسككككرية واألمككككان لكككككل المسككككتفيدين سككككواء أكككككانوا طككككالب 
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عضكككاء هيئكككة تكككدريس أو آخكككرون ممكككن يرغبكككوا فكككي تنميكككة وطالبكككات أو أ 
 .مهاراتهم المهنية

تدريب أعضاء هيئة التكدريس والطكالب والهيئكات المعاونكة علكى مهكارات  •
كترونككي وأنظمككة الككتعلم اإللكترونككي، اسككتخدام الحاسككب اآللككي والبريككد اإلل

ونظككام تسككجيل ، Black Boardنظككام إدارة الككتعلم الككبالك بككورد مثككل: 
ا ضكككرات المحا مهكككارات التعامكككل مكككع إدارة الفصكككول والقاعكككات و ، إلكترونيكككً

 Mobilإدارة نظكام الكتعلم عبكر الهواتكف الذكيكة و  ،والمعامكل االفتراضكية
Learning  

إتاحكككة فكككر  تعليميكككة ترتككككز علكككى إسكككتراتيجيات الكككتعلم المكككدمج )الكككتعلم  •
المسكتندة علكى األنظمكة اإللكترونيكة فكي  Blended Learningالخلكيط(

 .لتعلما
يتحككككدى العوائككككق  ؛مككككدى الحيككككاة )التعلككككيم المسككككتمر( تككككوفير تعلككككيم مككككرن  •

المكانيككة والزمانيككة لكافككة المسككتفيدين والككراغبين فككي مواصككلة رغبككتهم فككي 
 .التعلم والتنمية المهنية

التوسع في البرامج الدراسية والمهنية المتنوعة التي تلبي متطلبكات سكوق  •
 .العمل المصري والعربي

لتعاون بين الجامعكات المحليكة واإلقليميكة والدوليكة مكن خكالل مد جسور ا •
واالئكككتالف لتككككوين اتحكككاد للجامعكككة االفتراضكككية إتاحكككة فكككر  المشكككاركة 

واتحككككاد  ،المصككككرية علككككى غككككرار اتحككككاد الجامعككككات الفنلنديككككة االفتراضككككية
تحكككت مظلكككة مجلكككس إدارة موحكككد يكككدير و  ،الجامعكككات الكنديكككة االفتراضكككية

 والبحثية للجامعة االفتراضية. ،واألكاديمية ،الشؤون التعليمية
توفير أعضكاء هيئكة التكدريس المكؤهلين للتعامكل بكفكاءة مكع أنظمكة الكتعلم  •

 اإللكتروني الداعم للتعليم الجامعي االفتراضي.
فتح مراكز افتراضية التدريب المهني عبر الجامعة االفتراضية المصكرية  •

 افككة قطاعككات اإلنتككاج المختلفككةهككدفها تحقيككق التنميككة المهنيككة للعككاملين بك
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على المستجدات الحديثة والوفاء بمتطلبات واحتياجكات سكوق العمكل فكي 
  .ظل عالم المعرفة وثورة االتصاالت التكنولوجية

  :أهداف الجامعة االفتراضية المصرية -6
ابكككين متطلبكككات إنشكككاء الجامعكككة االفتراضكككية المصكككرية  ومكككن  أن  أيضكككً

إلكككى  لتسكككعي ؛تتسككم باإلجرائيكككة والتطبيككق كككون لهكككا أهككداف محكككددة واضكككحةي
طبيعة المجتمع  من: هاينبغي أن تشتق أهدافحيث  ،اتحقيق رؤيتها ورسالته

ومككككن طبيعككككة وخصككككائص المتعلمككككين أنفسككككهم فككككي تلككككك  ،المصككككري وفلسككككفته
وتطلعاتككككه  مككككن متطلبكككات سككككوق العمكككل المصككككري  وأخيكككًرا ،المرحلكككة العمريككككة

 : ز األهداف التاليةمن خالل إنجاويتم ذلك  ،المستقبلية
تسكككعى و  ،خلكككق بيئكككة تقنيكككة افتراضكككية ت حكككاكي التعلكككيم الجكككامعي المصكككري  •

إللغككككاء حككككواجز الزمككككان والمكككككان أمككككام الككككراغبين فككككي مواصككككلة دراسككككتهم 
 الجامعية والعليا عبر شبكة اإلنترنت.

أمككام مككن فككاتتهم تلككك الفككر  فككر  التعلككيم الجككامعي االفتراضككي  إتاحككة •
بعكككد المككككاني أو التقيكككد بشكككروط السكككن أو أي قيكككود فكككي فتكككرة مكككا بسكككبب ال

وتحقيكككق مبكككدأ تككككافؤ  ،بمكككا يحقكككق مبكككدأ ديمقراطيكككة التعلكككيمو  ،قبكككول أخكككرى 
 الفر  التعليمية.

والمسكاهمة فكي  ،مواجهة زيادة الطلب االجتمكاعي علكى التعلكيم الجكامعي •
حككككل مشكككككالت الجامعككككات المصككككرية وعجزهككككا عككككن تحقيككككق االسككككتيعاب 

 .مدار  الثانويةالكامل لخريجي ال
اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات واالتصككاالت فككي مجككال التعلككيم الجككامعي  •

وأنظمكة الكتعلم  ،وشبكات اإلنترنكت  ،األقمار الصناعية، مثل: االفتراضي
ونظككككام إدارة  ،والفصككككول االفتراضككككية ،كالبريككككد اإللكترونككككي ؛اإللكترونككككي

 .لية التعليميةمن أجل تجويد العم Black Boardالتعلم البالك بورد 
كانة في التصنيف الجامعي تعزيز القدرة التنافسية بغية الحصول على م •

 .اودوليً  إقليمًيا
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سكككواء علكككى  تكككوفير البكككرامج الدراسكككية المتنوعكككة فكككي جميكككع التخصصكككات  •
 ،والكدبلومات  ،الليسكانسرجة الجامعية األولكى البككالوريو  أو مستوى الد 

دراسكككككات العليكككككا لكككككدرجتي علكككككى مسكككككتوى ال وأ ،والشكككككهادات المتخصصكككككة
 .الماجستير والدكتوراه 

للعككاملين فككي المجككاالت التنمويككة  المسككتمرة تككوفير بككرامج التنميككة المهنيككة •
 .المختلفة في القطاع الحكومي والخا  

سكككوق  ومتطلبكككات  ،تحقيكككق التكككوازن بكككين مخرجكككات الجامعكككة االفتراضكككية •
 .والتوجهات التنموية الحالية ،العمل المصري 

عكككاون بكككين الجامعكككات المصكككرية لتحقيكككق التبكككادل العلمكككي مكككد جسكككور الت •
توطئًة لتكوين اتحاد الجامعة االفتراضكية المصكرية  ؛والبحثي واألكاديمي

 .بمشاركة الجامعات األعضاء الراغبة في تكوين هذا االئتالف
والتأكيككد  ،والتعلكيم المسكتمر مكدى الحيكاة ،إنمكاء القكدرة علكى الكتعلم الكذاتي •

 .وتحمل المسؤولية ،في االختيار على حرية الطالب 
مشككاركة العلميككة والتعككاون البحثككي للوفككتح آفككاق  ،تشككجيع البحككث العلمككي •

فكككككي مختلكككككف المجكككككاالت العلميكككككة  والجامعكككككات  عكككككن ب عكككككد بكككككين البكككككاحثين
 .المتخصصة

 ،التعكككاون مكككع الجامعكككات االفتراضكككية العربيكككة واألجنبيكككة لالسكككتفادة منهكككا •
 .يمية والبحثية فيما بينهموتبادل الخبرات العلمية واألكاد 

وبككين  ،تحقيكق التفاعككل المثمكر والتواصككل بكين الطككالب وبعضكهم الككبعض  •
وغكرف  ،الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خالل المقررات اإللكترونية

 األخكككرى واألدوات اإللكترونيكككة  ،والفصكككول االفتراضكككية ،الحكككوار والنقكككاش
 عبر اإلنترنت.

الككتعلم اإللكترونككي والتعلككيم عككن ب عككد مككن االسككتخدام األمثككل ألنظمككة إدارة  •
 Black Boardبورد  خالل منظومة إدارة التعلم البالك
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  :بالجامعة االفتراضية المصرية والتسجيل سياسة القبول -7
ا تهكككا مكككن حيكككث كونهكككا مكككن فلسكككفة الجامعكككة االفتراضكككية وماهي انطالقكككً

ة فكر  التعلكيم امعي التقليكدي وقكدرتها علكى إتاحك للتعليم الجك  مدخاًل تطويرًيا
 ،الجككامعي والعكككالي لجميكككع الكككراغبين فكككي مواصكككلة دراسكككتهم الجامعيكككة والعليكككا

وفككككتح آفككككاق القبككككول لمككككن حرمككككوا مككككن االلتحككككاق بككككالتعليم الجككككامعي بسككككبب 
أو بسكككبب الظكككروف  ،أو التوزيكككع الجغرافكككي واإلقليمكككي ،أو السكككن ،المجمكككوع

دم القككككدرة بسككككبب عكككك أو  ،أو االنشككككغال بالعمككككل ،االقتصككككادية أو االجتماعيككككة
فكككإن التصكككور المقتكككرح فكككي ضكككوء االعتبكككارات السكككابقة ، اإلعاقكككات الجسكككدية

حيكككث يقبكككل  تتسكككم بالمرونكككة ومراعكككاة ظكككروف الطكككالب  قبكككوليتبنكككى سياسكككة 
 :بالجامعة االفتراضية المصرية ما يلي

مكا يعادلهكا، دون التقيكد بسكنة التخكرج علكى الثانويكة العامكة أو الحاصلين  •
وى درجككككة صككككلة دراسكككتهم الجامعيككككة األولككككى علكككى مسككككتللكككراغبين فككككي موا

 .الليسانس/البكالوريو 
والككككدبلوم التمهيككككدي  ،الليسككككانس أو درجككككة البكككككالوريو  علككككىالحصككككول  •

 .دراسة الماجستيرللراغبين في مواصلة 
 على درجة الماجستير للراغبين في الدراسة لدرجة الدكتوراه. الحصول •

فتراضكككككية بالمرونكككككة واإلتاحكككككة والقابليكككككة وأن تتسكككككم سياسكككككة القبكككككول بالجامعكككككة اال
  :واالستمرارية للتعلم مدى الحياة وفتح أفاق التعليم الجامعي للفئات التالية

اجكككككات مكككككن ذوي االحتيين فكككككي الدراسكككككة الجامعيكككككة والعليكككككا قبكككككول الكككككراغب •
ا ، الخاصككككة دون النظكككككر إلعاقكككككاتهم والكككككراغبين فكككككي ترقيكككككة أنفسكككككهم مهنيكككككً

 .وثقافًيا
لربككات البيككوت التككي تمككنعهم مسككؤولياتهم األسككرية عككن  فككتح بككاب القبككول •

 .للنظم التقليدية وفًقامتابعة دراستهم 
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 والعككاملين ،والمجنكدين ،إتاحكة فكر  التعلكيم الجكامعي والعكالي للمسكاجين •
التكككي تحكككول ظكككروفهم عكككن مواصكككلة  فكككي مجكككال القطكككاع العكككام والخكككا  

 .الدراسة
 الخا ، والمهنيكة( ،العامإتاحة الفرصة للحصول على الدبلوم التربوي ) •

 عبر شبكة اإلنترنت.لخريجي الكليات غير التربوية 
ن فكككي الحصككول علكككى مككن الكككدول العربيككة الشكككقيقة الككراغبيقبككول الطكككالب  •

 .أو عالي وهم في محل إقامتهم بأوطانهم مؤهل جامعي
 :والتسجيل جراءات القبولإ

يقبكككككل الطكككككالب مكككككن خكككككالل موقكككككع الجامعكككككة االفتراضكككككي علكككككى شكككككبكة 
حيث يضغط الطالب على أيقونة القبول والتسجيل ليمأل البيانات  ؛اإلنترنت 

فككي ، ويحككدد الطالككب مككن خاللهككا البرنككامج الدراسككي القبككولالمدونككة باسككتمارة 
من قائمة المقكررات اإللكترونيكة المسكجلة  همجال الدراسة الذي يرغبه ويختار 

سكواء أكانكت  ،يولكهاسب مع اتجاهاته ورغباتكه ومما يتنبعلى موقع الجامعة 
أو كانككت  ،بككرامج للدرجككة الجامعيككة األولككى لدرجككة البكككالوريو  أو الليسككانس

أو  ،بككرامج علككى مسككتوى الدراسككات العليككا دبلومككات أو ماجسككتير أو دكتككوراه 
وبعكد االنتهكاء مكن إجكراءات القبكول ي عطكى ككل طالكب  ،برامج مهنية مسكتمرة

خاصة به تميزه عن   Password وكلمة مرور  Username  اسم مستخدم
 .غيره من الطالب، ويخصص لكل طالب بريد إلكتروني

  :برامج الدراسة بالجامعة االفتراضية المصرية -8
ينبغي أن تتنوع البرامج الدراسية  لطبيعة الدراسة االفتراضية  نظًرا

فتجمع بين البرامج   ،لتحقق جميع أهدافها ؛بالجامعة االفتراضية المصرية
جبها يحصل الطالب على الدرجات العلمية كل في مجال  الدراسية التي بمو 

لتنمية  وتلك التي تقدم خدمات وبرامج قصيرة تفي بمتطلبات ا ، تخصصه
بالجامعة   البرامج الدراسيةعن  فضاًل ، المهنية والتدريب المستمر 

نظم إدارة على تقديم المقررات اإللكترونية عبر  االفتراضية ينبغي أن تستند 
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  ، وني والتعليم عن ب عد الداعمة لنظام الفصول االفتراضيةالتعلم اإللكتر 
منظومة إدارة   :الوسائط الذكية المتنقلة والثابتة، مثلو  ،والتعلم بالجوال

حد أنظمة التعلم اإللكتروني  والذي ي عد أ Black Board التعلم البالك بورد 
مد التعليم  يعتكما ، لعالمية المتقدمةاألكثر شيوعا واستخدامًا في الجامعات ا

الجامعي االفتراضي على نظام الساعات المعتمدة األكثر مناسبًة للتعليم  
ألنه يساعد الطالب على حرية االختيار   نظًراعن ب عد عبر شبكة اإلنترنت 

ما  و أو المجموعة الدراسية أو عضو هيئة التدريس  ،سواء للمقرر الدراسي
 . يتمتع به هذا النظام من مرونة

ضفية البفرامج الدراسفية بالجامعفة االفترا رحة التفي ينبغفي أن تتسفم بهفاالمعايير المقت
 :ممكن عرضها على النحو التالي

 ،أن تتنوع البرامج الدراسية لتلبكي جميكع متطلبكات سكوق العمكل مكن جهكة •
 وحاجات الطالب من جهة آخري.

وذلكككك مكككن خكككالل مركككككز  ،اإلعكككداد الجيكككد للبكككرامج والمقكككررات الدراسككككية  •
بالجامعككة االفتراضككية  المقككررات اإللكترونيككة الدراسككية متخصككص إلنتككاج

 .المصرية
 ؛المرونكككةوأن تتصكككف ب ،بالحداثككة والمعاصكككرةالبكككرامج الدراسكككية أن تتسككم  •

بحيككث تعطككي حريككة االختيككار للدارسككين كككل حسككب حاجاتككه أو رغبتككه أو 
  .مهنته التي يقوم بها

ام الدارسكككين ومثيكككرة الهتمككك  ،أن تككككون مطابقكككة لمعكككايير الجكككودة الشكككاملة •
 .للحصول على معلومات ومهارات واتجاهات جديدة

 أن تخضع البرامج الدراسية للمراجعة المستمرة من أجل ضمان جودتها. •
االهتمكككام بتقكككديم بكككرامج خاصكككة لكككذوي االحتياجكككات الخاصكككة )موهكككوبين   •

وتحقكككككق  ،تسكككككاعدهم فكككككي التفاعكككككل اإليجكككككابي مكككككع المجتمكككككع ؛ومعكككككاقين(
 اناتهم وتنميتها.وتكشف عن إمك ،طموحاتهم
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أن تتضككمن البككرامج الدراسككية مقككررات خاصككة ترتكككز علككى الككتعلم الككذاتي  •
 .الذي يشجع الدارسين على االستنباط والتفكير النقدي

أن يككككتم تصككككميم المنككككاهج مككككن قبككككل فريككككق متخصككككص يراعككككي التسلسككككل  •
 مسكئولوأن يضكم فريكق المقكرر ) ،المنطقي في عرض المحتوى الدراسي

مصكككككمم و خبيكككككر فكككككي الكككككتعلم المبكككككرمج، و أككككككاديمي،  مراجكككككعو أككككككاديمي، 
 .بعض الطالب(و جرافيك، 

أن تحدد الجامعة االفتراضية دليل يوضح للطالب البرامج الدراسية التي  •
ومقرراتككه الدراسككية التككي  ،ووصككف لكككل برنككامج دراسككي ،تقككدمها الجامعككة

لوسائل المعينكة لكه أثنكاء وما ا ،ويشرح للطالب ما يجب تعلمه ،يتضمنها
 .التعلم

تككوافر مجموعككة مككن األنشككطة  ينبغككي عنككد تصككميم المقككررات اإللكترونيككة •
الت فاعككل التواصككل و المناسككبة، وإثككارة الدافعيككة، والفاعليككة التربويككة، وإتاحككة 

 .بين الطلبة
مصكنفة  وبناًء علكى ذلكك يقتكرح التصكور الحكالي مجموعكة مكن البكرامج الدراسكية 

  :مية المختلفة على النحو التاليالدرجات العلو  لمستوى الدراسة وفًقا
 )لدرجفففففةعلفففففى مسفففففتوى الدرجفففففة الجامعيفففففة األولفففففى  البفففففرامج الدراسفففففية -

 Bachelor's Degree Programmes :الليسانس( /البكالوريوس
تتنوع هذه البرامج الدراسية للدرجة الجامعية األولى بتنوع الكليات 

والتي   ،ميةوالتخصصات الموجودة فعاًل في الجامعات المصرية النظا
  .ت حاكيها الجامعة االفتراضية المصرية

التجارة،  : ومن بين البرامج الدراسية المقترحة لدرجة البكالوريو 
إدارة نظم  و إدارة الموارد البشرية، و الفنون العسكرية، و اإلدارة، و المحاسبة، و 

علوم  و إدارة الفنون، و التمريض، و تجارة الخدمات المالية، و المعلومات، 
، رياض األطفالو التربية، و التكنولوجيا، و االقتصاد، و ، اآللي ب الحاس

 إدارة األعمال،و  ،العلوم الصحيةو ، التمريض و طبيقية، الفنون التو  الهندسة،و 
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الكيمياء، ، و العلومو الفندقة، التغذية وعلوم األطعمة، و  ،السياحةو ، الزراعةو 
الرياضيات، و الفيزياء، و علم الحيوان، و علم النبات، و  علوم الحياة،و 
 .يمكن استحداثهاوتخصصات أخرى   المكتبات والمعلومات و 

 :ليسانس اآلدا  فيدرجة لمقترحة لال برامجومن بين ال
الخدمة و الفلسفة، و نفس، علم ال و اللغة الفرنسية، و اللغة اإلنجليزية، 

  نظم المعلومات، و ة، العلوم اإلنسانيو  الدراسات الدينية،و  ،االجتماعية
التاريخ،  و ، األنثروبولوجياو ، ةالسياسي والعلوم االقتصاد و ، دراسات المرأة و 
وتخصصات  علم النفسو ، راآلثاو اللغات والترجمة، و ، الحقوق و الجغرافيا، و 

 أخرى يمكن إدراجها. 
 Diploma الدبلوم:لدرجة  المقترحة البرامج الدراسية -

وتقترح الدراسة الحالية تقديم برامج متنوعة في تخصصات مختلفة  
الدبلومات التربوية أو   ن الطالب من الحصول على درجةلتمكي 

دبلوم في  :للدبلومات ما يلي المقترحةبرامج ، ومن بين الالمتخصصة
الدراسات  دبلوم فيو ، ، التربية الخاصة(التربية ) العامة، الخاصة، المهنية

ت، تكنولوجيا المعلوماو الفنون، و  إدارة األعمال،و  ،والخاصة العامة
تقنية  و إدارة الموارد البشرية، و تعليم الكبار، و ، الصحةو  ،اإلداريةالدراسات و 

السياحة  و أنظمة القيادة، و التعليم عن ب عد، و التصميم التعليمي، و المعلومات، 
والجودة، الصحة والسالمة المهنية، و الهندسة المعمارية، و المستدامة، 

،  صحة الطفل،األم و و لتعليم العالي، او ، الترجمةو الصحافة، و ، والتجارة
الوسائط التكنولوجية/ و ، التأهيل المهنيو التغذية والتثقيف الصحي، و 

 . المرئية /السمعية
 Certificate Courses :المقترحة لشهاداتابرامج  -

تقترح الدراسة الحالية أن تمنح الجامعة االفتراضية المصرية  
ث، إدارة الكوار و  مثل: ،الشهادات العلمية في بعض المجاالت اآلتية

السياحة،  و اإلرشاد، و التغذية وعلوم الغذاء، و التنمية الريفية، و الحاسوب، و 
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، تدريس اللغة اإلنجليزيةو الغابات، إدارة و المعامل )المختبرات(، و تقنيات 
رعاية الحيوان،  و  ،تعليم الكبار و ، ية، األلمانية كلغة إضافية ثانيةالفرنس

،إدارة نظم   إدارة األعمالو  دمات،إدارة الخو  مساعد إداري،و العناية القلبية، و 
 تكنولوجيا المعلومات،و  ،التجارة اإللكترونيةو  ة الكمبيوتر،أجهز و  ،المعلومات 

األطفال والصحة و  حقوق اإلنسان،و  الدراسات اإلدارية،و  االقتصاد،و 
 التوحد.و العلوم الصحية، و  الخدمات االجتماعية،و النفسية، 

 Short Program :للتنمية المهنيةالمقترحة  البرامج الدراسية القصيرة -
وتقترح الدراسة أن تمنح الجامعة المصرية االفتراضية شهادات  
: برنامج قصير إلجادة في المجاالت التاليةبرامج قصيرة متنوعة  اجتياز

برنامج قصير في التعليم عن ب عد،  و ، الفرنسية/ األلمانية /اللغة اإلنجليزية
البرنامج  و برنامج علم النفس االجتماعي، و برنامج الشخصية وعلم النفس، و 

برنامج في الصحة و برنامج في األدب الشعبي، و التمهيدي في علم النفس، 
برنامج العالقات العامة واالتصاالت  و برنامج في التنمية، و والسالمة، 
، برنامج التنمية االقتصاديةو برنامج المحاسبة والتمويل، و التطبيقية، 

برنامج إدارة  و برنامج إدارة الحياة، و ، نجليزيةبرنامج تدريس اللغة اإلو 
 السياحة. 

 Master's Degree :لدرجفة الماجسفتيرالمقترحفة البفرامج الدراسفية  -
Programmes 

وتقترح الدراسة الحالية أن تمنح الجامعة المصرية االفتراضية درجة  
  في تخصصات التربية، : ير في المجاالت التخصصية التاليةالماجست

 إدارة التكنولوجيا، و  التربية الرياضية،و  تكنولوجيا التعليم،و عن ب عد، التعليم و 
اآلداب، و العلوم، و  إدارة السياحة،و الممارسات البيئية، و الدراسات الثقافية، و 
 التمريض.و دراسات المجتمع، و الدراسات الصحية، و  التجارة،و 
 Doctoral Degree لدرجفة الفدكتورا :المقترحفة  البفرامج الدراسفية -

Programmes: 
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لجامعة المصرية االفتراضية درجة  وتقترح الدراسة الحالية أن تمنح ا
 ،الدكتوراه في المجاالت األكاديمية والتخصصية التالية: في فلسفة التربية

، اإلدارة العامةو إدارة األعمال، و العلوم االجتماعية، و التعليم عن ب عد، و 
  / العلوم الفيزيائيةو ، داعيةفلسفة الفنون اإلبو  ،االقتصاد و  ،المحاسبةو 

  ، الخدمة االجتماعيةو ، في األحياء الدقيقة/ النبات الكيميائية / الرياضية/ 
، فلسفة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةو ، الموارد البشريةو التربية الخاصة، و 

متطلبات  ل وفًقاوتخصصات أخرى يمكن إدراجها مع الجامعات الشريكة 
ح الدراسة الحالية أن تصمم صفحة وتقتر ، وحاجات سوق العمل الملحة

التي تقدمها على بوابة الجامعة اإللكترونية خاصة توضح البرامج الدراسية 
وقائمة بالمقررات الدراسية اإللكترونية التي تتناسب   ،الجامعة االفتراضية

 .مع طبيعة الدراسة االفتراضية بالجامعة
  :االفتراضية الوسائط التعليمية المقترحة بالجامعة المصرية -9

تقترح الدراسة أن  بالجامعة االفتراضية المصرية  لطبيعة الدراسة نظًرا
في   ICTسياسة دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجامعة تتبنى 

المنظومة التعليمية الجامعية لضمان جودة العمليات ومن ثم جودة 
  ، قنيةالتوأدوات االتصال  ،رجات، وذلك بإدخال أفضل البرامجالمخ

، كما ونظم إدارة الشبكات األمثل ألنظمة التعلم اإللكتروني واالستثمار 
والتعاقد إلنترنت اشبكة ء بوابة إلكترونية للجامعة على تقترح الدراسة إنشا

مع شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتخصصة في مجال  
وتأسيس البنية   ،التعليم عن ب عد من أجل تدشين الموقع اإللكتروني للجامعة

وأحدث األنظمة واستقطاب أفضل الخبراء  ،لكترونية التحتية المادية واإل
إنتاج المقررات اإللكترونية، علم اإللكتروني والتعليم عن ب عد، وتصميم و للت

  ، : اإلتاحةئ التعليم الجامعي االفتراضي حيث مع طبيعة ومباد  واتساًقا
  ، حرية الطالب في االختيارو  ،وكسر حواجز الزمان والمكان ،والمرونة

  والتفاعل مع أعضاء  ،والمحاضرات  ،وضمان وصول المحتوى التعليمي
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وأداء  ،واألنشطة المصاحبة ،الدراسيوالمقرر  ،والطالب  ،هيئة التدريس
ع  االختبارات عن ب عد تقترح الدراسة الوسائط التعليمية التي تتناسب م

 : طبيعة الدراسة االفتراضية
 :المقترحة علم اإللكتروني والتعليم عن ب عدظم إدارة التن   

في   تقترح الدراسة الحالية أن تعتمد الجامعة االفتراضية المصرية
والتي   ،التعلم اإللكتروني ظمن  رؤيتها ورسالتها وأهدافها على أحدث تحقيق 
   ومن بينها ما يلي: ،والتميز ،والمرونة ،والشمول ،الجودةتتسم ب

 Blackboardالك بورد نظام إدارة التعلم الب •
ينبغي أن تستند الدراسة بالجامعة االفتراضكية مكن خكالل تطبيقكات نظكام  •

 ،هكو نظكام إلدارة عمليكة التعلكيمف Blackboardإدارة التعلم البالك بكورد 
 ،ومراقبة كفاءة العملية التعليميكة فكي المؤسسكة التعليميكة ،ومتابعة الطلبة

ن يتواصكلوا مكع مقكرراتهم الدراسكية تيح النظام فر  كبيرة للطلبة فكي أوي  
وذلكك مكن خككالل  ،خكارج قاعكة المحاضكرات فكي أي مككان وفكي أي وقكت 

 ،على محتوى المكادة العلميكة للمقكرر اإللكترونكي لالطالعأدوات متنوعة 
 ،ة إلى التواصكل مكع أسكتاذ المقكررباإلضاف ،والتفاعل معها بطرق ميسرة

، ائل إلكترونيكككة مختلفكككةالمقكككرر بوسككك  بقيكككة الطلبكككة المسكككجلين فكككي نفكككسو 
 هيئكككة التكككدريسويتككككون هكككذا النظكككام مكككن أدوات ووسكككائل تتكككيح ألعضكككاء 

تفاعليكككة بسكككهولة كبيكككرة مكككع إدارة درة علكككى بنكككاء مقكككررات ديناميكيكككة و القككك 
حتككى يككتمكن مككن القيككام و  ،ةبسككيطحتككوى هككذه المقككررات بطريقككة مرنككة و م

  نظام إدارة التعلم ويعتبر ،بالمهام اليومية للعملية التعليمية بشكل فعال
Blackboard ؛ حيككككككث مككككككن أقككككككوى أنظمككككككة الككككككتعلم اإللكترونككككككي واحككككككًدا

مؤسسة تعليمية على مستوى العالم في تقديم   3600تستخدمه أكثر من  
عبككككككر الفصككككككول والمعامكككككككل  خككككككدمات تعليميككككككة راقيككككككة للمعلككككككم والطالككككككب 

  .المتضمنة داخل النظام االفتراضية
  Mobile Learning :بالجوال التعليم •

http://lms.tu.edu.sa/
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التعليم عبر  ينبغي أن تتبنى الجامعة االفتراضية المصرية نظام 
ذكية في عمليات التعليم  هو استخدام األجهزة المحمولة الو  ،الجوال

الجوال للمشرفين والمحاضرين والمدرسين يسمح التعليم عبر و والتدريب، 
، كما  مهنية على أجهزة الجوال المختلفةيمية والتدريبية والبتقديم موادهم التعل 

والتعليم   ،متابعة التمارين التدريبيةبيسمح التعليم عبر الجوال للطالب 
عن أن نظام التعليم عبر الجوال  فضاًل الذاتي من خالل األجهزة الذكية 

 ،يتميز بسهولة تطبيقه واستخدامه على أي نوع من أجهزة الجواالت الذكية
مواد تعليمية  بساطة وسهولة من نشر المعلم بكل ن هذا النظام وي مك ِ 

 ، تفاعلية تشمل الوظائف الدراسية والتمارين المختلفة ولوحات النقاش
 ن الطالب من مشاهدة اإلعالنات والمهام وكذلك الدرجات.وكذلك ي مك ِ 

 Virtual Classrooms- Black Board  االفتراضككية:الفصككول  نظكام •
Collaboration 

تفرض تبني نظام   طبيعة الدراسة بالجامعة االفتراضية المصرية
الفصول االفتراضية والتي ت عد من أدوات نظام إدارة التعلم البالك بورد؛ 

تقدم هذه الخدمة بيئة اتصال متكاملة تستخدم لتقديم المحاضرات   حيث 
ة  هيئ لعضوحيث يمكن  ؛األسا لدرو  بصورة تفاعلية وتزامنيه في وا

ه ليراها ويستمع إليها طالبه عبر  من أداء محاضرته في مكان التدريس
اإلنترنت ويتفاعلوا معها عن ب عد، كما يتيح نظام الفصول االفتراضية  

على صفحة المقرر   وع إليها الحًقاإمكانية حفا المحاضرات المسجلة للرج
يتمكن من   الذي لمأو ليشاهدها الطالب  ،اخل نظام إدارة التعلم بالك بورد د 

، على هذا فإن النظام يتغلب على العوائق الزمنية  حضورها تزامنًيا
 . والمكانية

 Echo 360 :المحاضرات تسجيلنظام  •
  Echo 360استخدام نظام تسجيل المحاضرات ويقترح التصور الحالي 

الذي ي عد من أحدث األنظمة التعليمية   بالجامعة االفتراضية المصرية،
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  ، المحاضرات المرئية من قبل أعضاء هيئة التدريسالمستخدمة في تسجيل 
وتقديمها للطالب عبر التقنيات الحديثة من خالل نشرها إما عن طريق  

أو تطبيقات الجوال الحديثة أو  ،أنظمة إدارة التعلم المختلفة وتطبيقاتها
إذ ي عد هذا النظام ضمن سلسلة من األنظمة التعليمية  ؛ غيرها من الوسائل

تي ت مكن طالبها من الوصول إلى المعلومات في أي وقت وأي الحديثة وال
بنظام إدارة التعلم والذي  حيث يتم ربط نظام تسجيل المحاضرات  ؛مكان

ي سهل من سرعة الوصول إلى المعلومات عبر دخول الطالب على موقع  
لحاجة إلى الدخول عبر أنظمة  دون ا Blackboardنظام إدارة التعلم 

فصل كامل ثابت   Echo 360ظام تسجيل المحاضرات ؛ إذ ي عتبر نأخرى 
أو أي شخص مهتم بالعملية التعليمية  ومتنقل يمكن عضو هيئة التدريس 

من تسجيل محاضراته بشكل ِحرفْي ومتميز، وتكمن أهمية هذا النظام في  
 : الخصائص التالية

 .مكان وفي أي زمان إمكانية التسجيل من أي -
التسكككجيل والعكككرض )الحواسكككب تقنيكككة فكككي إمكانيكككة اسكككتخدام جميكككع أجهكككزة ال -

 األجهزة اللوحية(.و  ،الجوالو  ،الحواسب المحمولةو  ،الثابتة
 اإلضافة.حاضرة التي تم تسجيلها بالحذف أو إمكانية تعديل الم -
تخدام عكدد مناسكب مكن إمكانية تسجيل أكثر من مشهد في نفس الوقت باسك  -

 وعرض مشاهد مختلفة. ،إمكانية تبديل المشاهد أثناء التسجيلو الكاميرات، 
ل: شاشككة الحاسككب رض مشككهدين فككي نفككس الوقككت للمسككتخدم، مثكك إمكانيككة عكك  -

فيديو و  ،شاشة الحاسب مع السبورة الذكيةو  ،هيئة التدريسمع فيديو عضو 
 .(عضو هيئة التدريس مع فيديو الطالب 

 إمكانية تسجيل المحاضرة مباشرة عن طريق البث المباشر. -
 Echo 360ل المحاضراتكيفية استخدام نظام تسجي •

يمكن لعضو هيئة التدريس استخدام النظام والتسجيل من خالله  
التسجيل من أي مكان )المنزل،  بطريقتين مختلفتين على النحو التالي:
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، الخ( عبر الحاسوب الشخصي ..،.قاعة المحاضرةو  النادي،و المكتب، و 
لى أجهزة  التي تحتوي عو  ؛التسجيل من داخل قاعات التسجيل بالجامعةو 

 للتسجيل مباشرة بشكل تقني وعالي الجودة. معدة مسبًقا
 Exact Learnنظام إدارة المحتوى التعليمي  •

كما ينبغي أن تتبنى الجامعة االفتراضية المصرية نظام إدارة المحتوى  
  ؛ةعملية تطوير المقررات التعليمي في وهو النظام الذي يساعد  ،التعليمي

حيث يتم ربط جميع أعضاء فريق العمل المشاركين في تطوير المقررات 
وبالتنسيق مع باقي   بشكل يسمح لكل فرد من أداء المهمة الخاصة به

الوقت والجهد في تطوير  ، ويتميز هذا النظام بتوفيرأعضاء الفريق
من النماذج الجاهزة التي   ا؛ حيث يتوفر من ضمن خصائصه عددً المقررات 

مي ومطوروا التعليتزم بها كل من المصمم االستخدام والتي يلتفي ب
 عن فضاًل ، بالسرعة في األداء والدقة في العمل المقررات، ويتميز أيًضا

اقتراح التصور للعديد من الوسائط المساعدة في نقل المحتوى العلمي  
   :للمقررات الدراسية إلى الطالب ومن بينها ما يلي

  السمعية األشرطة الصوتية و  ،Printed Materialالمواد المطبوعة 
Audiotapes،  رطة الفيديو المرئيةأشو Videotape ،  التليفزيوني البث و
البريد و  ،Radio Programsعبر الراديو اإلذاعية البرامجو  ،عبر التليفزيون 

مؤتمرات و  ،E-mail, or Regular Mail والبريد العادي ، اإللكتروني
استخدام  و  ،Tow Way Video Conferenceالفيديو ذات االتجاهين 

  وغرف المحادثات الصوتية عبر اإلنترنت و  ،والوسائط النقالة الهاتف الذكي
 الفيديو التفاعلي،و  الصوتية، المؤتمرات و  ،المكتبة اإللكترونيةو  ،الحوار

  يمية،الحقائب التعلو  ،المدمجة االسطوانات و  يب التعليمية،منتديات الو و 
المقررات اإللكترونية  و  والبرمجيات، ،واأللياف البصرية ،الالسلكيةواألجهزة 
االستوديوهات الخاصة بتسجيل المحاضرات بمواقع التواصل و  )الرقمية(،

 Faceوالفيس بوك،  TWITTE والتويتر  ،you tube   االجتماعي اليوتيوب 
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book،،الفصول والمعامل و المنتديات، و  الحواسيب النقالة والثابتة
ات التحكم التي تعمل باللمس التي تسهم جميعها بفاعلية  االفتراضية، ولوح

في نقل المقررات التعليمية والبرامج الدراسية إلى الطالب بمرونة وسهولة 
وفاعلية كبيرة حيثما كانوا وفي أي وقت أرادوا، والتي تضمن جميعها في  
تحقيق الفاعلية من برامج التعليم عن ب عد وإنجاز األهداف التي وضعت من  

 . جلها بجودة عاليةأ
  :أساليب التقييم المقترحة بالجامعة االفتراضية المصرية -10

وما تمت االستفادة من خبرات  بيعة التعليم الجامعي االفتراضي لط  نظًرا
 : الدول المتقدمة في هذا المجال يقترح التصور الحالي أساليب التقييم التالية

التعلم اإللكتروني   يقترح أن يتم تقييم الطالب من خالل أنظمة إدارة
Learning Management System (LMS) م  والتي تجعل عملية التقيي

  ،اسيةمن تسجيل الطالب في البرامج الدر  مستمرة طول الفصل الدراسي بدًءا
؛ حيث يسمح نظام إدارة التعلم اإللكتروني لما  واختياره للمقررات الدراسية

وات إلكترونية تقوم بذاتها بتقييم  وأد  ،وآليات  ،يتوافر به من إمكانات تطبيقية
ومدى تفاعله وتجاوبه مع   ،الدراسيعدد مرات دخول الطالب على المقرر 

 فضاًل  ،وما يكلفه به من أنشطة وتكليفات وواجبات  ،معلم المادة الدراسية
عن االختبارات اإللكترونية النصفية والنهائية التي تجرى لتقييم الطالب عبر  

 . Black Boardلبالك بورد نظام إدارة التعلم ا
؛ حيث يتم جمع البيانات هذا التقييم عملية مستمرة وفعالةليصبح ب 

وتحليلها بانتظام من أجل التحسين المستمر باستخدام أسلوب الدراسات 
ويدخل في عملية التقييم حضور ومشاركة  ،االستقصائية في عمليات التقييم

  طالبية عبر اإلنترنت أسبوعًياة الالطالب في المقررات الدراسية واألنشط
حيث توضع درجات الطالب في سجالت إلكترونية أكاديمية خاصة بكل  

 يمكن للطالب متابعة درجاته وتقييمه من خالل الدخول علىو طالب، 
عمليات التقييم على أداء وال تقتصر صفحته الخاصة بالمقرر المسجل به، 
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ومدى التزامهم   ،هيئة التدريسوإنما يشمل التقييم أداء أعضاء  ؛الطالب فقط
واألنشطة المصاحبة   ،وتحميلهم لمقرراتهم ،Onlineبالمحاضرات أون الين 

ومدى تفاعله وتعاونه مع زمالئه وطالبه وإدارة  ،في أوقاتها المعلنة والمحددة
الجامعة، كما تخضع المقررات ألساليب تقييم خاصة بمدى مطابقتها  

 في المقررات اإللكترونية.  توافرهالمعايير الجودة الواجب 
 ، وينبغي أن تخضع االختبارات اإللكترونية ذاتها للمتابعة والمراجعة

 ،ومدى توافقها مع قدرات الطالب  ،ومدى توافقها مع محتوى المقرر
ويقترح التصور الحالي إنشاء قسم خا  ، ومراعاتها للفروق الفردية بينهم
  ،يشرف على سير االختبارات ة المصرية لالختبارات بالجامعة االفتراضي

وضمان مراقبتها وجودتها ومناسبتها لمحتوى المقررات الدراسية ومستوى  
على تطبيق كافة   حرًصالفردية بينهم وضمان فعاليتها، و الطالب والفروق ا

فإنه يتم تحديث  ؛والتأكد من التواصل مع كافة المستفيدين ،معايير الجودة
لتصور الحالي أن يكون تقييم الطالب على ويقترح ا، آليات التقييم كل عام

 النحو التالي:
 ( درجة وت وّزع كالتالي:100الطالبة من ) /م قّيم الطالب

: التفاعل مع أستاذ المادة من خالل األنشطة  ، وتشملاألعمال الفصلية
( درجة من 30التي يقدمها في نظام إدارة التعلم اإللكتروني ويمثل ذلك )

واألنشطة اإللكترونية   ، والتمارين ،على الواجبات توزع  المجموع الكلي
  ،ولوحات النقاش ،والتفاعل من خالل المنتديات  ،المصاحبة للمقرر الدراسي

والمشاركات في الفصول  ،ومؤتمرات الفيديو التفاعلية ذات االتجاهين
( درجة من المجموع 70االختبار النهائي: ويمثل )عن  فضاًل ، االفتراضية

الطالب ؛ بحيث تبدأ منذ اختيار سم عمليات التقييم باالستمراريةوأن تت، الكلي
  ،وحتى االختبار النهائي لها ،للمقررات الدراسية والدخول عليها وتسجيله بها

ومناسبتها لمستوى الطالب للفروق  ،عن اتسامها بالشمول والتنوع فضاًل 
 . الفردية بينهم
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 :الجامعة االفتراضية المصريةإدارة  -11
على مبدأ المركزية  ، وتأكيًداعة وماهية الجامعة االفتراضيةطبيل نظًرا

، تقترح الدراسة الحالية أن ت دار رها في نجاح وتقدم العمل اإلداري اإلدارة ودو 
  الجامعة االفتراضية المصرية من خالل مجلس إدارة الجامعة االفتراضية 

، يًسارئ رئيس الجامعة أن يتشكل المجلس من:بوتوصي الدراسة  ،المصرية
نائب و  نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والطالب، :وعضوية كل من

نائب رئيس الجامعة و رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، 
نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع  و للشؤون التقنية واالتصاالت، 

لتطوير مستشار الجامعة لو عن كل جامعة نظامية،  وممثلوتنمية البيئة، 
عن وزارة البحث العلمي،   وممثلعن وزارة التعليم العالي،  وممثلوالجودة، 
شركة تكنولوجيا مدير و عن مراكز التعليم الجامعي المفتوح، وممثل 

المعلومات واالتصاالت، ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر وكلما 
 : ومن بين مهامه ما يلي اقتضت الضرورة بدعوة من رئيسه

، االفتراضكككككية المصكككككرية ياسكككككة والخطكككككة اإلسكككككتراتيجية للجامعكككككةرسكككككم الس •
 .وأهدافها اإلستراتيجية ،ة الجامعةورسال، تحديد وصياغة رؤيةو 

الخاصككة بتيسكككير  القككرارات اإلداريكككة واألكاديميككة والماليككةواتخككاذ صككناعة  •
 .شؤون الجامعة

ت ة، والجامعككاتشكجيع التعككاون بككين الجامعككة االفتراضكية العربيككة واألجنبيكك  •
معهكككا، وتبكككادل الخبكككرات االتفاقيكككات  وعقكككد  ،األجنبيكككةالمفتوحكككة العربيكككة و 

 معها.
عقكككد الشكككراكات مكككع الجامعكككات المحليكككة واإلقليميكككة والدوليكككة ب غيكككة تبكككادل  •

وكككذلك مككع شككركات تكنولوجيككا المعلومككات  ،الخبككرات األكاديميككة والبحثيككة
 وإنتاج المقررات اإللكترونية  ،واالتصاالت 

 .سياسات وإجراءات القبول بالجامعة االفتراضية المصريةتحديد آليات و  •
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اسكككككككتقطاب أفضكككككككل الخبكككككككراء مكككككككن أعضكككككككاء هيئكككككككة التكككككككدريس والفنيكككككككين   •
وأنظمكككة الكككتعلم  ،والمهندسكككين المتخصصكككين فكككي تكنولوجيكككا االتصكككاالت 

 .اإللكتروني
 .والتقييم المناسبة للتعليم االفتراضي ،تحديد آليات وأساليب الدراسة •
تقبلية، والسكماح بالتوسكع فكي بكرامج التعلكيم االفتراضكي رسم الخطط المسك  •

 أو تطويره أو استحداث برامج وتخصصات جديدة.
 البحثية.و  ،واألكاديمية ،ئحة تنظيمية حاكمة للشؤون اإلداريةال إعداد  •
 ،ومواءمكككة الممارسكككات فكككي الخدمكككة اإللكترونيكككة ،تحديكككد معكككايير مشكككتركة •

  .صاالت بالجامعات األعضاءودعم وصول تكنولوجيا المعلومات واالت
ويسففاعد مجلففس الجامعففة االفتراضففية المصففرية بعففض األقسففام والوحففدات  -

  :منل التالية
تقنيككة المعلومككات، ودعككم ويشككرف علككى كككل مككا يتعلككق بقسففم الففدعم الفنففي:  •

أعطكككال التكككدريس والطكككالب، ودعكككم إدارة األنظمكككة، وإصكككالح أعضكككاء هيئكككة 
بكككالتعلم  ، وقواعكككد المعلومكككات الخاصكككة، وتكككوفير البيئكككة المعلوماتيكككةالنظكككام

اإللكترونككي وبككرامج التعلككيم عككن ب عككد، وتككوفير الحلككول الفنيككة للمشككاكل التككي 
تواجكككه مسكككتخدمي أنظمكككة الكككتعلم اإللكترونكككي والتعلكككيم عكككن ب عكككد، ويتبكككع هكككذا 

 :القسم الوحدات التالية
 .مشكالت الطالب الفنية عن ب عد بحل وتختص : وحدة الدعم المباشر -
 .تنظيم دورات تدريبية لمنسوبي الجامعةالدعم  ير المباشر:  وحدة -

ويهكتم بالجانكب التقنكي المكرتبط بكالمقررات اإللكترونيكة، ويتبكع قسم التقنية:  •
 :هذا القسم الوحدات التالية

، مج التشكغيلية للجامعكة االفتراضكيةوتختص بتوفير البكراوحدة البرامج:  -
حفكككا وأرشكككفة التعلكككيم عكككن و  ،اف علكككى البكككرامج وقواعكككد البيانكككات اإلشكككر و 

 وتطوير مواقع الجامعة على شبكة اإلنترنت. ،ب عد 
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 ،والبرمجيككات  ،هككذه الوحككدة باسككتالم األجهككزةوتخككتص وحففدة األجهففزة:  -
 والكتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.

تخكككككتص بمتابعكككككة اإلشكككككراف علكككككى الجامعكككككة وحفففففدة البنيفففففة التحتيفففففة:  -
مراقبكككككة وتطكككككوير أنظمكككككة الكككككتعلم و  ،والبنيكككككة التحتيكككككة لهكككككا ،الفتراضكككككيةا

 .اإللكتروني
وتخكككتص بتصكككميم واجهكككة تتسكككم وحفففدة الواجهفففة الرئيسفففة للمسفففتخدم:  -

عناصككككر بيئككككة الككككتعلم اإللكترونككككي بككككين والتجككككوال  ،بسككككهولة االسككككتخدام
يعككككس رؤيكككة ورسكككالة  Bannerتصكككميم شكككريط عنكككوان و واالفتراضكككي، 

بحكككث و  لمصككرية؛هككداف الجامعككة االفتراضكككية اويتوافككق مكككع أ  ،الجامعككة
 المشككككالت التكككي تواجكككه مسكككتخدمي أنظمكككة الكككتعلم اإللكترونكككي وتكككوفير

 .حلول مناسبة لها
ويهككككتم بالمواصككككفات والشككككروط التربويككككة  قسففففم المنففففاهج وطففففرق التعلففففيم: •

وحكككدة تحليكككل و  :القسكككم الوحكككدات التاليكككة ويتبكككع هكككذاللمقكككررات اإللكترونيكككة، 
اتيجية المنككككاهج وطككككرق وحككككدة إسككككتر و وحككككدة تصككككميم المحتككككوى، و المحتككككوى، 

 وحدة تصميم البرامج.و التعليم، 
يعنككى هككذا القسككم بتخطككيط وتنفيككذ ومتابعككة أعمككال قسففم الشففئون اإلداريففة:  •

 :الجامعكككة الماليكككة واإلداريكككة والخدميكككة والتسكككويقية، ويتبعهكككا الوحكككدات التاليكككة
 حدة االتصاالت. و وحدة الشئون المالية، و و وحدة شئون الموظفين، 

بمسكككاندة أعضكككاء هيئكككة وتخكككتص عضفففاء هيئفففة التفففدريس: قسفففم شفففئون أ •
 .تطوير وإنتاج المقررات اإللكترونية وبرامج التعليم عن ب عد  فيالتدريس 

تحويكككل اتصككاالت الطكككالب إلككى الجهكككات بوتخككتص قسففم شفففئون الطفففال :  •
 .المختصة، لحل المشاكل التي تعترض طالب برامج التعليم االفتراضي

، ويشككرف بالجامعككةص بالجوانككب التطويريككة ويخككتقسففم التطففوير والجففودة:  •
، تعلم اإللكترونككيوحككدة تطككوير مقككررات وبككرامج الكك  :علككى أربككع وحككدات هككي

 حدة ضمان الجودة.و ، و ة تقييم بيئة التعلم اإللكترونيوحد و 
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إعككداد الخطككة اإلسككتراتيجية للجامعككة بخككتص ي :قسففم التخطففيط اإلسففتراتيجي •
 .قيمهااالفتراضية المصرية ومراقبة تنفيذها وت

  :والعالقات العامة قسم الشئون اإلعالمية •
وإدارة  بالجامعكككة االفتراضكككية المصككككريةإذ تسكككهم هكككذه األقسكككام فكككي إدارة التعلكككيم 

 .على سير الدراسة بالجامعة االفتراضيةواإلشراف المباشر  ا،برامجه
  :تمويل الجامعة االفتراضية المصرية -12

اضية في التجارب الدولية في الذي تقوم به الجامعة االفتر للدور  نظًرا
حل مشكالت التعليم الجامعي النظامي من خفض التكاليف وزيادة مساحة  

، وما أحوج  لب االجتماعي على التعليم العاليالقبول ومواجهة زيادة الط
  ، ولهذا تقترح الدراسية الحاليةذج التطويري المجتمع المصري لمثل هذا النمو 

،  غير ربحي قومًيا ية المصرية مشروًعا جامعة االفتراضاعتبار مشروع ال
أن يكون من بين مصادر تمويل الجامعة االفتراضية المصرية  وعليه ينبغي

 ما يلي:  
للجامعكككة االفتراضكككية  تخصكككيص ميزانيكككة خاصكككةالكككدعم الحككككومي المباشكككر ب -

 .وزارة التعليم العالي المصرية من ميزانية
فتراضككككية فيمككككا يخككككتص للجامعككككة اال وزارة االتصككككاالت مككككن  الككككدعم المباشككككر -

، وتأسككككككيس البنيككككككة التحتيككككككة التقنيككككككة ،ت بتكنولوجيككككككا المعلومككككككات واالتصككككككاال
 لجامعة على نفقة وزارة االتصاالت.وتخصيص شبكة اتصاالت خاصة ل

المصكككروفات التكككي يكككدفعها الطكككالب مقابكككل التحكككاقهم بالجامعكككة االفتراضكككية   -
 للتمويل. ت عد المصروفات مصدًرا ذاتًيا المصرية

امات القطككككككاع الخككككككا  مككككككن التجهيككككككزات والوسككككككائط التقنيككككككة الحديثككككككة إسككككككه -
شككككركات تكنولوجيككككا مثككككل إسككككهامات المسككككتخدمة فككككي الجامعككككة االفتراضككككية 

المعلومككككات واالتصككككاالت فككككي دعككككم الجامعككككة االفتراضككككية بكككككل مسككككتلزماتها 
 .مقابل رفع نسبة من الضرائب عنها
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راضكي والتنميكة الشككاملة تبرعكات رجكال األعمكال لكدعم التعلككيم الجكامعي االفت -
المككككنح والهككككدايا المقدمككككة مككككن الهيئككككات والمنظمككككات الدوليككككة و  ،فككككي المجتمككككع

 .الداعمة لنشر ثقافة التعلم اإللكتروني والتعليم عن ب عد 
ياتهكككا مكككن ميزان ( بتخصكككيص جكككزءهمات الجامعكككات الشريكة)األعضكككاءمسكككا -

جامعككككككة مقابككككككل الخككككككدمات التككككككي تقككككككدمها اللتمويككككككل الجامعككككككة االفتراضككككككية، 
عوائكد البكرامج المشكتركة واالتفاقيكات ، و ؤسسات المجتمكع المكدني المختلفكةلم

مكن  تمويليكةتخصيص حصكص و  ،مع الجامعات األخرى األجنبية والمحلية
 .مراكز التعليم المفتوح للجامعة االفتراضية المصرية

 تنفيذ التصور المقترح للجامعة االفتراضية  متطلبات-ج 
بح لزاًما على الجامعات أص المقترح الحالي ان تنفيذ التصور لضم

في المجلس األعلى للجامعات أن تخطو خ طى وثابة   المصرية ممثاًل 
عن  فضاًل ، ور المعرفي والتكنولوجي المتالحقلتواكب هذا التقدم والتط

   :ضرورة توافر بعض المتطلبات الضرورية والملحة والتي من بينها
امعكككة االفتراضكككية المصكككرية بتخصكككيص تكككوفير التمويكككل الكككالزم إلنشكككاء الج •

والكدعم ميزانية خاصة لها من ميزانية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي 
 ودعم القطاع الخا . ،من وزارة االتصاالت  التقني

الجامعكككة ألحكككدث اقتنكككاء تتمثكككل فكككي  ،متميكككزة يكككة تكنولوجيكككةتكككوفير بنيكككة تحت •
لكبالك بكورد والكذي يكدعم نظكام نظكام ا وتقتكرح الدراسكة منهكا:األنظمة التقنيكة 

بجانككب اهتمككام الجامعككات المشككاركة باسككتكمال كافككة  ،(LMSإدارة التعلككيم )
ة التقنيكة وككوادر ومعامل مزودة بأحدث األجهز التجهيزات اإلدارية من أبنية 

 مدربة.بشرية وإدارية 
اإلنترنكت تصميم موقع إلكتروني للجامعكة االفتراضكية المصكرية علكى شكبكة  •

، ويخصص لكل من أعضاء هيئة التكدريس والطكالب بوابة إلكترونيةبمثابة 
  .اسم مستخدم وكلمة مرور تتسم باألمان والخصوصية
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عقككككككد شككككككراكة بككككككين الجامعككككككة االفتراضككككككية المصككككككرية وشككككككركات تكنولوجيككككككا  •
نيكككككة أفضكككككل وأحكككككدث األنظمكككككة اإللكترو تدشكككككين ل ،االتصكككككاالت والمعلومكككككات 

صكككل لكككدعم بكككرامج التعلكككيم الجكككامعي التوالتككككون جسكككر  ؛بالجامعكككة المقترحكككة
وخلككق بيئككات إلكترونيككة  ،االفتراضككي بككين الطككالب وأعضككاء هيئككة التككدريس

 مواصلة تعليمهم الجامعي. افتراضية مناسبة تستوعب الراغبين في
 .اإللكترونية التعاقد مع شركات إنتاج وتصميم المقررات الدراسية •
ألنظمكككة اإللكترونيكككة تكككدريب أعضكككاء هيئكككة التكككدريس علكككى اسكككتخدام أحكككدث ا •

 Black Boardالداعمة للتعليم عن ب عد مثل نظام إدارة التعلم البالك بورد 
وتحويكككل المقكككررات  ،ومكككا يكككوفره هكككذا النظكككام مكككن فصكككول ومعامكككل افتراضكككية

 .جودةاللمعايير  وفًقاالتقليدية إلى مقررات إلكترونية 
ورسككالة واألهككداف ورؤيككة  ،نشككر ثقافككة الككتعلم اإللكترونككي والتعلككيم عككن ب عككد  •

اإلسكككككتراتيجية للجامعككككككة االفتراضككككككية المصكككككرية بككككككين الجامعككككككات المصككككككرية 
والعربيككة والككراغبين فككي مواصككلة تعلككيمهم الجككامعي مككن المككواطنين مككن أبنككاء 

كالصككككككحف  :المجتمككككككع المصككككككري والككككككوطن العربككككككي فككككككي وسككككككائل اإلعككككككالم
 . خداًماتماعي المتعددة واألكثر استوشبكات التواصل االج ،والتليفزيون 

عقكككد شكككراكة تعاونيكككة بكككين الجامعكككة االفتراضكككية المصكككرية وبعكككض القنكككوات  •
وقنكككوات القطكككاع  ،المحليكككة والفضكككائية لقنكككوات اإلذاعكككة والتليفزيكككون المصكككرية

والهيئككات اإلقليميككة والعربيككة العاملككة  ،الخككا  الفضككائية المصككرية والعربيككة
يكة واالسكتفادة مكن القمكر لبكث البكرامج التعليم ؛في مجكال اإلذاعكة والتليفزيكون 

والخكككككدمات  ،الصكككككناعي المصكككككري واألقمكككككار الصكككككناعية العربيكككككة المجكككككاورة
التعلككككككيم الجككككككامعي وشككككككبكة المعلومككككككات الدوليككككككة لككككككدعم عمليككككككات  ،الهاتفيككككككة

 .إنشاء قنوات فضائية تعليمية خاصة بالجامعةو  ،االفتراضي
يس عقكككد ورش عمكككل تدريبيكككة لتكككدريب وتنميكككة مهكككارات أعضكككاء هيئكككة التكككدر  •

كنظكككام  وأنظمكككة الكككتعلم اإللكترونكككي ،والطكككالب علكككى أنظمكككة الحاسكككب اآللكككي
  Echo 360وتسجيل المحاضرات  إدارة التعلم البالك بورد 
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ضكككرورة تكككوفير اسكككتوديوهات خاصكككة مكككزودة بأحكككدث األجهكككزة التقنيكككة لبكككث  •
 Tow – Way Video Conferenceاالتجكاهين مكؤتمرات الفيكديو ذات 
 .الدراسية بالجامعة االفتراضية تستخدم لتفعيل البرامج

 ،والبرمجيكككككككات  ،ضكككككككرورة تكككككككوفير األجهكككككككزة الالسكككككككلكية واألليكككككككاف البصكككككككرية •
واالسكككككتوديوهات الخاصكككككة بتسكككككجيل المحاضكككككرات  ،والمقكككككررات اإللكترونيكككككة

  .والفيس بوكTWITTER التويتر: بمواقع التواصل االجتماعي
تككككف الذكيككككة تككككدريب أعضككككاء هيئككككة التككككدريس والطككككالب علككككى اسككككتخدام الهوا •

بالجامعكككة االفتراضككككية،  الكككة المسكككتخدمة فكككي الكككتعلم عكككن ب عكككد والوسكككائط النق
، ومنتككككديات الويككككب صككككوتية عبككككر اإلنترنككككت وغككككرف الحككككواروالمحادثككككات ال

 .التعليمية، والفصول والمعامل االفتراضية
ضكككرورة تكككوفير منافكككذ للكككدعم الفنكككي المباشكككر للطكككالب سكككواء عبكككر الهكككاتف  •

ات ثابتككة يتواصككل مككن خاللهككا الطككالب مككع مككوظفي بتخصككيص أرقككام تليفونكك 
الدعم الفني لكنظم الكتعلم اإللكترونكي والتعلكيم عكن ب عكد بالجامعكة االفتراضكية 

، وذلككك لإلجابككة علككى استفسككارات ية أو مككن خككالل البريككد اإللكترونككيالمصككر 
الطككالب أو تقككديم الحلككول للمشكككالت التككي تقككابلهم أثنككاء تفككاعلهم مككع بككرامج 

 .المتنوعة أثناء الدراسة بالجامعة االفتراضيةالدراسية 
 ضكككرورة عقكككد شكككراكات وتبكككادل خبكككراء بكككين الجامعكككة االفتراضكككية المصكككرية •

 مجال.هذا اللالستفادة من تجاربها الرائدة في  ونظيراتها إقليمًيا ودولًيا
ضكككرورة عقكككد شكككراكات مكككع الهيئكككات والمنظمكككات الدوليكككة فكككي مجكككال ضكككمان  •

 لم اإللكتروني والتعليم عن ب عد.الجودة واالعتماد للتع
خاصكًة مكع تعزيز الشراكة الداخليكة والخارجيكة فكي مجكال الكتعلم اإللكترونكي  •

 .لقومي للتعلم اإللكتروني بجمهورية مصر العربيةالمركز ا
التكي لكديها السكبق فكي هكذا ئكدة ضرورة دعوة الخبراء األجانب مكن الكدول الرا •

 بعة تنفيذ ونجاح المشروع.المجال لالستفادة من خبراتهم في متا
 إلنتاج المقررات الدراسية.إنشاء مركز مصادر التعلم لتصميم ضرورة  •
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 للجامعة االفتراضية التصور المقترح تنفيذ ونجاح ركائز-د 
 التصور المقترح الحالي من بينها ما يلي:   نجاح ركائزهناك مجموعة من 

االتوجككه الككذي تشككهده مصككر  • فككة منككاحي الحيككاة بعككد لتطككوير التعلككيم وكا حاليككً
والتغيككرات السياسككية واالجتماعيككة واالقتصككادية  ،م2011انككدالع ثككورة ينككاير 

مافيكا الجامعكات الخاصكة ومكا تي تمر بها البالد في تلكك اآلونكة، وانتشكار ال
 .تسببه من ضغوط اقتصادية على األسر المصرية

المعلومكات اسة التعليمية في مصر في تفعيل استخدام تكنولوجيكا يتوجه الس •
، والتحككككول الككككذي تشككككهده بعككككض الجككككامعيواالتصككككاالت فككككي مجككككال التعلككككيم 

 الجامعات في تحويل مقرراتها التقليدية إلى مقررات إلكترونية مرنة.
يسككككاعد مشككككروع المكتبككككة الرقميككككة الككككذي تبنتهككككا الجامعككككات المصككككرية نقطككككة  •

من  ارسينالد انطالق حقيقية لتوفير قاعدة بيانات علمية وبحثية هائلة أمام 
 .الطالب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

فككرة التعلكيم  دعمو  ،إنشاء مراكز التعليم المفتوح بمعظم الجامعات المصرية •
 خ مفاهيمه لدى أفراد المجتمع.يرستو  ،عن ب عد االفتراضي 

واحككد مككن خمسككة  هككوو  (NELCيم االلكترونككي )ركككز القككومي للتعلكك المإنشككاء  •
مشاريع مختلفة وضعت من قبل مشروع تكنولوجيا المعلومكات واالتصكاالت 

(ICTP)، لمركككز القككومي والهككدف النهككائي مككن هككذا المشككروع هككو تأسككيس ا
إلدارة ومراقبكككة وضكككع  ؛فكككي المجلكككس األعلكككى للجامعكككات للتعلكككيم اإللكترونكككي 

 .التعليم اإللكتروني
وضككع السياسككات  فككي القككومي للتعلككيم اإللكترونككي لمركككزل إليجككابيا دورالكك   •

 .إنشاء البنية التحتية للتعليم اإللكتروني في الجامعات المصريةواللوائح و 
القككومي  وضككع األسككا  الككالزم لتحقيككق الككتعلم اإللكترونككي مككن قبككل المركككز •

 .لتسهيل تطوير المقررات اإللكترونيةللتعلم اإللكتروني 
 ؛المصككككككككريةالككككككككتعلم اإللكترونككككككككي فكككككككي جميككككككككع الجامعككككككككات  إنشكككككككاء مراكككككككككز •

المسككككتمر بككككين أعضككككاء هيئككككة التككككدريس وفريككككق االتصككككال السككككريع و  لتحقيككككق

http://elc.psu.edu.eg/index.php/nelc-
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فكي  وتحقيكق التقكدم ،تكنولوجيا االتصاالت والمعلومكات  في أيًضاو  ،التطوير
 الجامعات المصرية.

 مشروع التعلم اإللكتروني على محورين أساسيين هما: ارتكز •
طريككق تهيئككة بيئكككة  وذلككك عكككن ،لكترونككي للجميككع وفكككي كككل مكككانالتعلككيم اإل •

 .لكتروني التي يمكن من خاللها ربط المعلمين مع الطالب التعلم اإل
للطككالب  إضككافة ،تككوفير بيئككة مالئمككة للتعلككيم اإللكترونككي للطككالب العككاديين •

 .الذين ليس لديهم فرصة ليكونوا طالب عاديين
مي للتعلكككيم اإللكترونكككي فكككي الجامعكككات للمرككككز القكككو  افرعيكككً  مرككككًزا 22وجكككود  •

المصرية تحتوي علكى جميكع المعكدات والتجهيكزات الالزمكة والمكوارد البشكرية 
 .المؤهلة

انضككمام المركككز القككومي للككتعلم اإللكترونككي إلككى المجلككس األعلككى للجامعككات  •
 ،ICTPم بعد انتهاء المرحلة األولى من مشروع 2009المصرية في يناير  

اآلن عكككن تقيكككيم المقكككررات اإللكترونيكككة التكككي تنكككتج فكككي  مسكككئوالً والكككذي ي عكككد 
 .الجامعات المصرية

؛ حيكككث م اإللكترونكككيلتطكككوير الكككتعلالتنسكككيق علكككى الصكككعيد الكككوطني  وجكككود  •
 .مع تلك التي تنتجها مشاريع أخرى تتكامل مقررات المركز 

 .وجود معايير التنمية اإللكترونية للبرامج الدراسية •
م وتفعيككككككل المقككككككررات اإللكترونيككككككة، وتككككككوفير داوجككككككود نظككككككام مراقبككككككة اسككككككتخ •

، للمكوظفين وذلك بالتعاون مكع مراككز الجامعكة ،المعلومات والتدريب والدعم
مكككن خكككالل المرككككز القكككومي  السكككتخدام أدوات الكككتعلم اإللكترونكككي والطكككالب 

 .للتعلم اإللكتروني
اهتمككككام القيككككادات السياسككككية والتعليميككككة فككككي مصككككر بتكنولوجيككككا االتصككككاالت  •

 .علومات والم
تقديم برامج ومقررات ضرورة مؤسسات التعليم العالي ب الوعي واالهتمام في •

 ،واإلسككككككندرية ،والمنصكككككورة ،مكككككن خكككككالل اإلنترنكككككت كجامعكككككة عكككككين شكككككمس
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الكككككوعي بأهميكككككة الجامعكككككة االفتراضكككككية كأحكككككد مكككككداخل التطكككككوير و  ،وحلكككككوان
الجككامعي فككي معظككم دول العككالم وتجاربهككا الرائككدة فككي نجككاح حككل مشكككالت 

 .لجامعات التقليدية النظاميةا
ا التحدمات-ه تنفيذ التصور   أمام والتهديدات التي قد تق  عائق 

 المقترح 
تحكككديات والتهديكككدات التكككي تستشكككعر الدراسكككة الحاليكككة أن هنكككاك بعكككض ال

أمكككام تنفيكككذ مشكككروع الجامعكككة االفتراضكككية المصكككرية يمككككن  تقكككف حجكككًرا عثكككًرا
  :توضيحها على النحو التالي

صكككناع لكككدى بعكككض نظم التقليديكككة النظاميكككة فكككي التعلكككيم الجكككامعي اعتيكككاد الككك  -
فككي تعطيككل  وض التجككارب الجديككدة قككد يكككون سككبًباوتخككوفهم مككن خكك  ،القككرار

 تنفيذ المقترح.
وضرورتها الملحة علكى  ،وأهميتها ،غياب رؤية وفلسفة الجامعة االفتراضية -

ميككة وضككع إسككتراتيجية علاألمككر الككذي يعككوق  ؛مسككتوى الجامعككات المصككرية
 تسير على هديها صيغة الجامعة االفتراضية المصرية في مصر.

فكككككي ظكككككل نقكككككص التمويكككككل الكككككالزم إلنشكككككاء الجامعكككككة االفتراضكككككية المصكككككرية  -
    العربية في الوقت الراهن.الظروف التي تواجهها جمهورية مصر 

الجامعكة االفتراضكية كصكيغة معاصكرة  ،ورسكالة ،ورؤيكة ،عدم وضوح فلسفة -
طلبها الحاجة الملحة لمواجهة زيكادة الطلكب االجتمكاعي تتوضرورة عصرية 

    .من المسئولينعلى التعليم الجامعي لدى الكثير 
نقككككص الكككككوادر البشككككرية المدربككككة مككككن أعضككككاء هيئككككة التككككدريس علككككى نظككككم  -

كصميم وإنتككككاج تكككك والمتخصصككككين فككككي  ،تكنولوجيككككا المعلومككككات واالتصككككاالت 
 .المقررات اإللكترونية

 والتفافهكككا حكككول مشكككروعين الجامعكككات المصكككرية ضكككعف جسكككور التعكككاون بككك  -
  .محوري تطويري 
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فككي مجككال  ت سككوق العمككل والخطككط اإلسككتراتيجيةالفجككوة البككارزة بككين متطلبككا -
  .التعليم العالي

 .المصرية االقتصار فقط على برامج التعليم المفتوح بمراكزه في الجامعات  -
ومككا يلزمهككا  ،تراضككيةعككدم تككوفر البنيككة التحتيككة الالزمككة إلنشككاء الجامعككة االف -

 .من تجهيزات ووسائط تقنية وكوادر مادية وبشرية متخصصة
التغيككرات العلميكككة المتالحقككة فكككي مجكككال تكنولوجيككا المعلومكككات واالتصكككاالت  -

 .والذي يتطلب التخطيط المستمر لمواكبة تلك المتغيرات 
بل -و  تعوق تنفيذ التصور  التحدمات والتهديدات التيالتغلب على  س 

ب علككى التحككديات السككابقة يتسككنى للدراسككة الحاليككة وضككع مجموعككة للتغلكك 
  :من الحلول االستباقية للتغلب على هذه التهديدات والتي من بينها

للتغلب على مشكلة خوف المسئولين من خوض التجربة في مجال التعليم   -
أهميكة الجامعكة  الكشكف عكنالجامعي االفتراضي فيمكن عالجها من خالل 

ضرورة عصرية ملحة فكي ظكل التطكورات والتغيكرات المتالحقكة كاالفتراضية 
في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تمثل في جملتها تحديات تواجه 

 .الجامعات النظامية الحالية
إبراز مشكالت الجامعكات المصكرية وكيفيكة التصكدي لهكا بكالحلول اإليجابيكة  -

دود الزمككان والمكككان مككن خككالل اسككتحداث نظككم تعليميككة إلكترونيككة تكسككر حكك 
مواصلة تعليمهم الجامعي في ظل زيادة الراغبين في التي تعوق الكثير من 

الطلكككب االجتمكككاعي المتنكككامي علكككى الجامعكككات النظاميكككة والتكككي تتعثكككر فكككي 
، وسياسكات القبكول ،العتبكارات المككان نظكًرا ؛لهكمتحقيق االستيعاب الكامكل 

 .والكثافة الطالبية المحددة سلًفا
نشر التوعية فيمكن    ؛على مشكلة وضوح فلسفة الجامعة االفتراضيةللتغلب  -

ومميزاتهكككا ومرونكككة الثقافيكككة بماهيكككة الجامعكككة االفتراضكككية وأهميتهكككا وأهكككدافها 
والتأكيد على ضكرورتها فكي المجتمكع المصكري لمكا لهكا  ،الدراسة من خاللها

معي النظكككككامي فكككككي مكككككن أدوار إيجابيكككككة فكككككي حكككككل مشككككككالت التعلكككككيم الجكككككا
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القنكككوات وذلكككك مكككن خكككالل المنكككابر اإلعالميكككة، مثكككل: ، معكككات المصكككريةالجا
، اعي عبككر اإلنترنككت والصككحف القوميككةومواقككع التواصككل االجتمكك  ،الفضككائية

  .وعقد المؤتمرات والندوات العلمية حول ذات الموضوع
نشككر رؤيككة ورسككالة وأهككداف الجامعككة االفتراضككية المصككرية فككي المككؤتمرات و  -

 .ا الجامعات المصرية لتوسيع قاعدة المستفيدين منهاوالندوات التي تقيمه
العمكل علككى لمعالجكة مشككلة نقكص التمويكل يمككن التغلككب عليهكا مكن خكالل  -

بارهككككا باعتإضككككافية  صككككادر تمويكككل الجامعككككة االفتراضككككية المصكككريةتحديكككد م
ومكا يعكود بكالنفع علكى المجتمكع بكأثره مكن تنفيكذ  الدولكة، مشروع قكومي تتبنكاه

خالل التبرعات والمساعدات المادية والعينيكة مكن شكركات  من المشروعهذا 
تكنولوجيكككا االتصكككاالت والقطكككاع الخكككا  والفكككائض مكككن ميزانيكككة الجامعكككات 
اإلقليميكككككة، واإلعكككككالن عكككككن صكككككندوق أو رقكككككم حسكككككاب خكككككا  فكككككي البنكككككوك 

عككن تخصككيص ميزانيككة  فضككاًل  ،المصككرية ومناشككدة أفككراد المجتمككع للتبككرع لككه
 واالتصاالت.ووزارتي البحث العلمي  من وزارة التعليم العالي

لمعالجككة مشكككلة نقككص الكككوادر البشككرية المدربككة مككن أعضككاء هيئككة التككدريس  -
كككص ميم علككى نظكككم تكنولوجيككا المعلومكككات واالتصككاالت والمتخصصكككين فككي تك

تكنولوجيككككككا  ، فككككككيمكن مككككككن خككككككالل مشككككككروعوإنتككككككاج المقككككككررات اإللكترونيككككككة
لتكدريس بالجامعكات المصكرية تدريب أعضاء هيئة ا المعلومات واالتصاالت 

ونظككككام تسككككجيل  ،Black Boardعلككككى نظككككم إدارة الككككتعلم الككككبالك بككككورد 
 Exactونظكككام إدارة المحتكككوى التعليمكككي ، Echo 360المحاضكككرات 

Learn،  واسكككتخدام الهواتكككف الذكيكككة فكككي الكككتعلم عبكككر الجكككوالMobile 
Learning ، ة وإدارة الفصكككككول االفتراضكككككي ،واالختبكككككارات اإللكترونيكككككة

Virtual Classrooms ، تصككميم وإنتككاج المقككرر اإللكترونككي وكيفيككة ،
وذلكككككك عبكككككر دورات تدريبيكككككة بسكككككيطة باعتبارهكككككا أسكككككاليب تشكككككغيل الجامعكككككة 

 االفتراضية.
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وللتغلكككب علككككى مشكككككلة ضكككعف جسككككور التعككككاون بكككين الجامعككككات المصككككرية  -
افكككيمكن تبنكككي مشكككروع الجا تلتكككف  معكككة االفتراضكككية واعتبارهكككا مشكككروًعا قوميكككً
 حوله الجامعات المصرية.

سككككوق العمككككل والخطككككط  للتغلككككب علككككى مشكككككلة تزايككككد الفجككككوة بككككين متطلبككككات  -
، البد من تحديد احتياجات ومتطلبات اإلستراتيجية في مجال التعليم العالي

وضكرورة الوفكاء  ،المجتمع وسوق العمل في جميع المجكاالت والتخصصكات 
مصككرية التككي سككتحر  مككن خككالل الجامعككة االفتراضككية البهككذه المتطلبككات 

 .على استحداث تخصصات جديدة تتطلبها التنمية الشاملة
للتغلكككب علكككى مشككككلة االقتصكككار فقكككط علكككى بكككرامج التعلكككيم المفتكككوح بكككبعض   -

، وذلكككك مكككن خكككالل إظهكككار مشككككالت التعلكككيم المفتكككوح جامعكككات المصكككريةال
 وعكدم ،والكتكب المطبوعكة ،واعتماده على الوسكائط التقليديكة ،بوضعه الراهن

ممككككككا أفقككككككده دوره التعليمككككككي  ؛االلتككككككزام واالهتمككككككام بجككككككوهر التعلككككككيم المفتككككككوح
وإغفكككال الجانكككب  ،ى شكككهادةوأصكككبح فقكككط وسكككيلة للحصكككول علككك  ،األككككاديمي
، وإبراز كيف يمكن التغلكب علكى وهكن بكرامج التعلكيم المفتكوح مكن األكاديمي

اخكالل بككرامج أك ا ودوليككً يغة مكن خككالل صكك  اديميكة معتمككدة معتكرف بهككا إقليميكً
  .الجامعة االفتراضية

وللتغلكككب علكككى مشككككلة عكككدم تكككوفر البنيكككة التحتيكككة الالزمكككة إلنشكككاء الجامعكككة  -
وكككوادر ماديككة وبشككرية االفتراضككية ومككا يلزمهككا مككن تجهيككزات ووسككائط تقنيككة 

االسكتعانة بكوزارة االتصكاالت فكي إنشكاء وتأسكيس البنيكة ، فكيمكن متخصصة
والحواسكككيب واألجهكككزة  ،الت االتصكككا لشكككبكة الداعمكككةالتحتيكككة بتكككوفير الخكككوادم 

، والتأكيد على ضرورة ظمة التعلم اإللكتروني من خاللهاوتشغيل أن ،التقنية
تفعيكككل دور المرككككز القكككومي للكككتعلم اإللكترونكككي فكككي تأهيكككل وتكككدريب الككككوادر 

عكن ضكرورة  فضكاًل ، شغيل الجامعكة االفتراضكية المصكريةالبشرية الالزمة لت
والعينيكككككة مكككككن شكككككركات تكنولوجيكككككا المعلومكككككات  تكككككوفير المسكككككاعدات الماديكككككة

  .واالتصاالت مقابل رفع بعض نسب الضرائب عنها
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وفي ضوء ما سكبق ومكا استعرضكته الدراسكة الحاليكة مكن الخبكرات الرائكدة 
لنمكككككاذج الجامعكككككة االفتراضكككككية فكككككي دول المقارنكككككة أصكككككبح موضكككككوع الجامعكككككة 

وإنما هي ضكرورة  يمًيا؛ورة ملحة ال خيار فيه وليست ترًفا تعلاالفتراضية ضر 
فرضكككتها التغيكككرات العلميكككة والتكنولوجيكككة التكككي أفرزتهكككا ثكككورة االتصكككاالت التكككي 
شكككهدها العكككالم فكككي السكككنوات األخيكككرة والتكككي مثلكككت فكككي مجملهكككا مجموعكككة مكككن 

، واألمكككر الكككذي سكككيجعل الجامعكككات ديات أمكككام مؤسسكككات التعلكككيم العكككاليالتحككك 
للتقكككككدم  نظكككككًرالفكككككات الماضكككككي الحكككككالي مكككككن مخ التقليديكككككة بوضكككككعها النظكككككامي

، األمككككر الككككذي يككككدعو إلككككى تبنككككي الجهككككات التكنولككككوجي والمعرفككككي المتالحككككق
الجديكككدة للتعلكككيم الجكككامعي مثكككل الجامعكككة  ةالسكككيادية فكككي المجتمكككع لمثكككل صكككيغ

لما لها من أدوار إيجابيكة وفعالكة وناجحكة فكي التصكدي  ؛االفتراضية المصرية
  .التعليم الجامعيلمشكالت زيادة الطلب االجتماعي على 
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 م.2008السويس 

حسكككام محمكككد مكككازن، مناهجنكككا التعليميكككة وتكنولوجيكككا التعلكككيم اإللكترونكككي والشكككبكي  .12
المكككككؤتمر العلمكككككي السكككككاد  عشكككككر للجمعيكككككة لبنكككككاء مجتمكككككع المعلوماتيكككككة العربكككككي" 

 ،يوليككو 22-21فككي الفتككرة مككن  ين المعلككم(المصرية للمناهج وطرق التككدريس )تكككو 
 .م 2004،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس

يحيككككى إسككككماعيل يوسككككف، " تطككككوير التعلككككيم الجككككامعي  ،السككككعيد السككككعيد سككككليمان .13
المصكككري فكككي ضكككوء خبكككرات بعكككض الكككدول فكككي مجكككاالت الجامعكككات االفتراضكككية " 

كليككككة  ،ربيكككة المقارنككككةم للجمعيككككة المصككككرية للت2010المكككؤتمر الثككككامن عشككككر عكككام 
 م.2010 ،جامعة بني سويف :التربية

سككككعيد محمككككود مرسككككي، " الجامعككككة االفتراضككككية مككككدخل لتطككككوير التعلككككيم عككككن ب عككككد  .14
 ،مجلكككة كليكككة التربيكككة :دراسكككات نفسكككية وتربويكككة "،بجامعكككة الزقكككازيق دراسكككة تحليليكككة

 .م 2013يناير  ،جامعة الزقازيق ،كلية التربية ،78العدد 
ودوره المككأمول فككي المؤسسككات التعليميككة  ،لمهدي، " التعليم من ب عككدسوزان محمد ا .15

عككن المككؤتمر السككاد  عشككر للجمعيككة المصككرية للتربيككة المقارنككة بعنككوان التعلككيم "، 
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 27-26فككي الفتككرة مككن  ،المنعقككد بكليككة التربيككة ببورسككعيد ،ب عككد فككي الككوطن العربككي
 م.2008جامعة قناة السويس  ،م، كلية التربية2008يناير 

األسكككاليب،  ،المكككنهج :التربيكككة المقارنكككة ،شكككاكر محمكككد فتحكككي، همكككام بكككدراوي زيكككدان .16
 .م 2003، 1ط ،مجموعة النيل العربية :القاهرة  ،التطبيقات

" التكنولوجيا اإلدارية واستخداماتها في مؤسسككات التعلككيم ،عادل عبد الفتاح سالمه .17
لكبككار المسككئولين عككن  ورقككة عمككل مقدمككه إلككى الحلقككة الدراسككية الوطنيككةالعككالي "، 

فكككي  ،المنظمكككة اإلسكككالمية للتربيكككة والعلكككوم والثقافكككة ،إدارة وتخطكككيط التعلكككيم العكككالي
 م.2010أغسطس  8-4الفترة من 

قراءات في التعليم عككن ب عككد، اإلسكككندرية: دار الوفككاء لككدنيا  ،عبد الجواد السيد بكر .18
 .م 2000الطباعة والنشر، 

لتطبيكككق التعلككككيم اإللكترونكككي فكككي جامعككككة  رؤيككككة مقترحكككة ،عبكككد ل محمكككد الصكككقر .19
 ،كليكككة التربيكككة ،العكككدد األول ،المجلكككد الثكككامن والعشكككرون  ،المجلكككة التربويكككة ،الخكككرج

 م.2012جامعة أسيوط، يناير 
 ،فكككاروق شكككوقي البكككوهي،" الجامعكككة االفتراضكككية كإحكككدى صكككيغ التعلكككيم الجكككامعي" .20

 29المنعقكككدة فكككي  ،التعليميكككة النكككدوة العلميكككة األولكككى لقسكككم التربيكككة المقارنكككة واإلدارة 
 م.2009،جامعة كفر الشيخ ،كلية التربية م،2009أبريل 

مجدي صالح طه المهدي،" فلسفة التعليم االفتراضي وإمكانية تطبيقه فككي التعلككيم  .21
ضككككوء االتجاهككككات التربويككككة الحديثككككة"،  علككككىالجكككامعي المصككككري: دراسككككة تحليليككككة 

 ،12( جوالتنمية)أسككدالعربككي للتعلككيم ، تصككدر عككن المركككز مسككتقبل التربيككة العربيككة
 .2006، أكتوبر43ع

 ،القككككاهرة  ،المعجككككم الككككوجيز، مطككككابع وزارة التربيككككة والتعلككككيم  ،مجمككككع اللغككككة العربيككككة .22
 م.2001

"التعلككيم اإلليكترونككي فككي مصككر، الجامعككة االفتراضككية  ،محمككد سككعيد عبككد الوهككاب .23
-المفتكككوحسكككية للتعلكككيم أعمكككال مكككؤتمر المعلوماتيكككة والقكككدرة التنافالبحكككر متوسكككطية"، 

، الككككذي عقككككده مركككككز التعلككككيم المفتككككوح، جامعككككة عككككين شككككمس، عربيككككة تنمويككككة رؤى 
 م.2005من أبريل  28-26العريش قرية سما العالمية في الفترة من 



 د/ أحمد عبدالنبي عبدالعال                     الجامعة ال فتراضية

 مجلة التربية املقارنة والدولية 251

 

 م2015يناير  –العدد األول 

تطبيقكككككات التعلكككككيم والتكككككدريب اإللكترونكككككي االفتراضكككككي فكككككي  "،محمكككككد وحيكككككد صكككككيام  .24
عككككة االفتراضككككية السككككورية فككككي الجامعككككات اإللكترونيككككة / االفتراضككككية نمككككوذج الجام

مجلكككككة اتحكككككاد تجربكككككة الواقكككككع وآفكككككاق التطكككككوير "،  :التعلكككككيم والتكككككدريب اإللكترونكككككي
العككككدد الرابككككع  ،المجلككككد الحككككادي عشككككر ،الجامعككككات العربيككككة للتربيككككة وعلككككم الككككنفس

   .م 2013
" مشكككروع اإلسكككتراتيجية العربيكككة للتعلكككيم  ،المنظمكككة العربيكككة للتربيكككة والثقافكككة والعلكككوم  .25

المكككؤتمر التاسكككع لكككوزراء التعلكككيم العكككالي والبحكككث العلمكككي فكككي الكككوطن  ،عكككد"عكككن ب  
 .م 2003 ،دمشق :العربي، سوريا

"أثككر العولمككة فككي مؤسسككات التعلككيم الجككامعي االفتراضككي  ،ميسككاء محمككد األصككيل .26
المككؤتمر العلمككي الرابككع لكليككة العلككوم التربويككة  ،تجربة الجامعة االفتراضية السككورية"

 .م 2011،األردن ،الحاضر والمستقبل :بية والمجتمعالتر  ،بجامعة جرش
المككككؤتمر "المنظومككككة التعليميككككة بككككين التقليديككككة واالفتراضككككية "،  ،نبيككككل سككككعد خليككككل .27

السكككاد  عشكككر للجمعيكككة المصكككرية للتربيكككة المقارنكككة بعنكككوان التعلكككيم عكككن ب عكككد فكككي 
ير ينكككا 27-26فكككي الفتكككرة مكككن  ،المنعقكككد بكليكككة التربيكككة ببورسكككعيد ،الكككوطن العربكككي

 م.2008جامعة قناة السويس  ،كلية التربية ،م 2008
 ،التربيكككة المقارنكككة: األصكككول المنهجيكككة ونظكككم التعلكككيم اإللزامكككي ،نبيكككل سكككعد خليكككل .28

 م.2009،دار الفجر للنشر والتوزيع :القاهرة 
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63- Finnish Virtual University, Finnish Virtual University Funding 
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64- Finnish Virtual University, Finnish Virtual University Networks, 

Finnish Virtual University, Finland, 2013. 

65- Finnish Virtual University, Management of the Finnish Virtual 

University, Finnish Virtual University, Finland, 2014.  
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