
  اململكة العربية السعودية
   العايلوزارة التعليم

  جامعة طيبة
  باملدينة املنورةللبنات كلية التربية 

  قسم التربية وعلم النفس

  
  
  
  

  
  سعودية للبنات يف  تصور مقترح جلامعة افتراضية

  ومعايري اجلودة الشاملة املنظومي وء املنحىض

  
  يف التربية دكتوراه ال ة احلصول على درجاتمتطلب الستكمال ةمقدمرسالة 

    )التعليمتكنولوجيا (  ختصص
  
  
  
  

  إعداد 
  العمريبن حممد صاحل عائشة بنت بليهش 

  باملدينة املنورة) األقسام األدبية(كلية التربية للبنات بالتعليم تكنولوجيا حماضر 
  جامعة طيبة

  
  إشراف 

  
  أمحد حممد سامل                  /د

  
  نهناء حممد مجال الدي/ د

كلية التربية بالتعليم تكنولوجيا أستاذ مشارك 
  بالرياض) األقسام األدبية(للبنات 

  جامعة البنات

كلية التربية ب التعليم  تكنولوجياأستاذ مشارك
  باملدينة املنورة) األقسام األدبية(للبنات 

  جامعة طيبة
  
  
  

  العــــام اجلامعي

  م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩
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 )٧٣(أيه                                                                  
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  شكر وتقدير

 رب العاملني، محدا كثريا طيبا عدد خلقه ورضا نفسه وزنـة عرشـه        احلمد هللا 
ومداد كلماته، امحده محدا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه، فله احلمد والشكر على             

  .ما انعم به علي يف إمتام هذا البحث
واصلي واسلم على املبعوث رمحة للعاملني، خامت األنبياء واملرسـلني، وإمـام            

  .حممد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثريااملهتدين، نبينا 
واحلمد هللا مبا يسر يل من الفضل والتوفيق ألقدم من الـشكر أجزلـه، ومـن        

ساتذيت الكرام، الذين علموين هلم من قليب كل احلب واملودة، فتحية           التقدير أخلصه أل  
  :شكر وتقدير وإجالل

لبحث ببحر علمه   الذي اكتنف هذا ا    أمحد حممد سامل   /د: إىل أستاذي اجلليل   •
       .ورحابة صدره

األم احلنون اليت أدين هلا بكل       هناء حممد مجال الدين   / د: إىل أستاذيت اجلليلة   •
  .كلمة تعلمتها

سـعادة  و ،سعادة الدكتور على حممـد دويـدي      إىل عضوي جلنة املناقشة      •
  . لتفضلهما باملناقشة وإعطاء املالحظات القيمةقاضيالدكتور رضا ال

امعة طيبة، وعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي باجلامعـة،         إىل إدارة ج   •
وإدارة كلية التربية األقسام األدبية، ووكيلة الدراسات العليا بالكلية، ورئيسة          

 .قسم التربية وعلم النفس وأعضاء القسم لكل ما قدموه من رعاية علميه
فضلوا بـه مـن      حتكيم أدوات الدراسة ملا ت      يف نيملشاركااخلرباء  السادة  إىل   •

  .وقتهم وعلمهم إلثراء هذا البحث يف كل مراحله
 .ريب ارمحهما كما ربياين صغريا.. واىل روح والدي ، وروح والديت  •
إىل ينابيع الوفاء اليت ال تنضب إخواين خالد وصاحل ووليد وامحد، وأخيت مها              •

 .وأبنائها
  

  ،،، شكري وتقديري آيات بأمسىإىل كل هؤالء أتقدم هلم 
  الباحثة                                                                            
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  فهرس احملتويات
  الصفحة  املوضــــوع
  : الفصل األول

  اإلطار العام للبحث
  ٢ املقدمة •
  ٤ اإلحساس مبشكلة البحث  •
  ٩ مشكلة البحث •
  ٩ أهداف البحث •
  ٩ أمهية البحث •
  ١٠ حدود البحث •
  ١٠ لبحثمصطلحات ا •
  ١٢  إجراءات البحث •

  : الفصل الثاين
  أدبيات البحث

  ١٥  مقدمة
  ١٥   :اإلطار النظري للبحث: أوال
  ١٥  التعلم االلكتروين الشبكي/تقنيات التعليم التعليم عن بعد و: املبحث األول     

  ١٥ Distance Instructionالتعلم عن بعد /لتعليما :        أوال 
  ١٦ ن بعدمفهوم التعليم ع •
  ١٧ مراحل تطور مفهوم التعليم عن بعد •
  ١٨ التقنيات املستخدمة يف التعليم عن بعد •
  ١٩  أسباب األخذ بنظام التعليم عن بعد •
  ١٩   خصائص التعليم عن بعد •
  ١٩ اجلهود السعودية يف التعليم عن بعد •

  ٢١  Network Learning/Instructionالتعلم االلكتروين الشبكي /التعليم:         ثانيا 
  ٢١ التعلم االلكتروين الشبكي /مفهوم التعليم •
  ٢٢  التعلم االلكتروين الشبكي/فلسفة التعليم •
  ٢٣  التعلم االلكتروين الشبكي  /أهداف التعليم •

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، دون
غامق، بال تسطیر، خط اللغة

العربیة وغیرھا:   ١٦ نقطة، دون
وغیرھا) العربیة غامق، (العربیة 

األردن  
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  الصفحة  املوضــــوع
  ٢٣ التعلم االلكتروين الشبكي/التعليممميزات  •
  ٢٤ التعلم االلكتروين الشبكي/أمناط التعليم •
  ٢٥  التعلم الشبكي/ذ بنظام التعليماملربرات العاملية لألخ •
  ٢٦   اإللكتروينالتعلم الشبكي/التعليممكونات نظام  •
  ٢٦ صيغ توظيف التعلم اإللكتروين يف عملييت التعليم والتعلم / أشكال •
  ٢٨ التعلم االلكتروين الشبكي/البنية التحتية الرقمية للتعليم •
  ٢٩   تعليميةمراحل التخطيط إلدخال التعلم اإللكتروين يف مؤسسة •

  ٣١  اجلامعة االفتراضية :     املبحث الثاين
  ٣١  مفهوم اجلامعة االفتراضية •
  ٣٢ نشأة اجلامعات االفتراضية •
  ٣٣ اجلامعة االفتراضيةاألسس اليت تقوم عليها  •
  ٣٤ مربرات إنشاء اجلامعة االفتراضية •
  ٣٥ خصائص اجلامعة االفتراضية •
  ٣٥  متطلبات اجلامعة االفتراضية •
  ٣٧ الدورة الدراسية يف اجلامعة االفتراضية •
  ٣٨ آلية الدروس االفتراضية يف اجلامعة االفتراضية •
  ٣٨ هيكلية اجلامعة االفتراضية •
  ٤٠ بعض النماذج للجامعات االفتراضية العاملية •

  ٤٠  جامعات افتراضية أجنبية: أوال
  ٤٠  جامعة ميتشغان االفتراضية  
  ٤١ جامعة جونز الدولية 
  ٤٢ ة كاليد االفتراضيةجامع 
  ٤٢ اجلامعية االفتراضية بكاليفورنيا 
  ٤٤ جامعة فينيكس  االفتراضية 
  ٤٦  جامعة اتلنتا االفتراضية العاملية 
  ٤٦ اجلامعة االفتراضية مبعهد احمليط الدويل 
  ٤٩ – MVUاجلامعة االفتراضية املتوسطية 
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  الصفحة  املوضــــوع
  ٥٠ اجلامعة االفتراضية الدولية يف اململكة املتحدة 
  ٥٢   )AVU(اجلامعة االفتراضية اإلفريقية  
  ٥٣ أكادميية التعليم االفتراضي واملفتوح يف اململكة املتحدة 

  ٥٤  جامعات افتراضية عربية: ثانيا
  ٥٤ جامعة تونس االفتراضية 
  ٥٥ Al-Madinah Int. Universityجامعة املدينة العاملية  
  ٥٧ فلسطني/ جامعة القدس املفتوحة 
  ٥٨  اإللكترونيةجامعة العرب 
  ٥٩  ديب–جامعة آل لوتاه العاملية  
  ٦٠ اجلامعة العربية األمريكية االلكترونية العاملية  
  ٦٢  اجلامعة األمريكية املفتوحة 
  ٦٣ SVUاجلامعة االفتراضية السورية  
  ٦٥ األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل 
  ٦٥ جيااألكادميية األمريكية للعلوم والتكنولو 

  ٦٧  املنظومياملنحى :     املبحث الثالث
  ٦٧  املنظومياملنحىمفهوم  •
  ٦٨  املنظومياملنحىالركائز اليت بين على أساسها  •
  ٧٠  املنظومي املنحىأهداف  •
  ٧٠  املنظومي يف التعليم والتعلماملنحىدواعي تطبيق  •
  ٧١ نحى املنظومي يف تصميم التعليماملمزايا تبين  •
  ٧١  املنظومياملنحىالتعليمي للجامعة االفتراضية يف ضوء التصميم  •
  ٧٤  املنظومياملنحىآلية تقومي األداء اجلامعي وفق  •
  ٧٥ العامليةلكتروين التعلم اإلمناذج تصميم  •

  ٧٦ )٢٠٠٤سوزان عطية السيد، (منوذج السيد  
  ٧٩  ) ترمجة على شرف املوسوي–Khan, 2005 ٢٠٠٥(منوذج خان  

  ٨١  اجلودة الشاملة :الرابع     املبحث 
  ٨١ مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم •
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  الصفحة  املوضــــوع
  ٨٢ مناذج إجرائية لتطبيق فلسفة اجلودة الشاملة •
  ٨٤ أمهية تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي والعايل •
  ٨٤  حماور اجلودة الشاملة يف التعليم االلكتروين  •
  ٨٥ اضيةمعايري اجلودة الشاملة يف اجلامعات االفتر •
  ٨٧  مناذج معايري اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي والعايل •

  ٨٧ (QAA)معايري املمارسة لوكالة ضمان اجلودة الربيطانية  
  ٨٨ OUVS)(عناصر احلكم على اجلودة من خالل التقييم الذايت  
  ٨٨  اخلاصة بالتعليم عن بعد(NEA)معايري اهليئة األمريكية القومية  
  ٨٩ ساسية لتقييم اجلودة باجلامعة العربية املفتوحةالعناصر األ 
  ٩٠ م االلكتروين للتعل (SCORM) سكورم معايري 
  ٩٢  خالصة وتعليق

  ٩٤  :الدراسات السابقة: ثانيا   
  ٩٤  مقدمة

.تناولت التعليم العايل وإنشاء جامعات دراسات :احملور األول  ٩٤  
  ٩٨  دراسات احملور األولمناقشة
  للمرحلةالشبكي االفتراضيلكتروين التعلم اإل/التعليمتناولت  دراسات :ثايناحملور ال
  ٩٩  .اجلامعية

  ١٠٦ مناقشة دراسات احملور الثاين
.فتراضيةاالامعات تناولت اجلدراسات : احملور الثالث  ١٠٧  

  ١١٥ مناقشة دراسات احملور الثالث 
.لتعليم اجلامعي اجلودة الشاملة يف اتناولتدراسات : احملور الرابع  ١١٦  

  ١٢٤  مناقشة دراسات احملور الرابع
  ١٢٤  وعالقتها بالدراسة احلاليةخالصة وتعليق على الدراسات السابقة

  : الفصل الثالث
  منهج البحث وإجراءاته

  ١٢٧  مقدمة
  ١٢٧  منهج البحث
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  الصفحة  املوضــــوع
  ١٢٧  جمتمع البحث
  ١٢٧  عينة البحث

  ١٢٨  )طريقة دلفي(اء استخدام الطريقة املناسبة جلمع أراء اخلرب
  ١٣١  إعداد أدوات البحث

  ١٣١  خطوات تطبيق طريقة دلفي
  ١٣١  إجراءات البحث

 اجلامعـات االفتراضـية   فرهـا يف    امعايري اجلودة الشاملة اليت جيب تو     إعداد قائمة   : أوال
 وتطبيقها

١٣١  

  ١٣١  احللقة األوىل •
  ١٣٤ احللقة الثانية •
  ١٣٦ حساب ثبات وصدق االستبانة •
  ١٣٩ لقة الثالثةاحل •

بناء منوذج التصميم التعليمي املناسب لتصميم اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات          : ثانيا
 املقترحة

١٤٧  

  ١٥٤ سعودية للبناتالفتراضية االامعة كونات اجلمبقائمة إعداد : ثالثا
  ١٥٤  حللقة الرابعةا •
  ١٥٦ احللقة اخلامسة •
  ١٦٧ حساب ثبات وصدق االستبانة •

  ١٦٩  بناء موقع إلكتروين عرب االنترنت للجامعة االفتراضية السعودية للبناتتصميم و: ابعرا
  ١٨٤  اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبنات بطاقة تقييم املوقع إعداد: اخامس
  ١٨٤  احللقة السادسة •
  ١٨٦ بعةاحللقة السا •
  ١٨٩ بطاقة التقييمحساب ثبات وصدق  •

  ١٩١  خالصة وتعليق
  : الفصل الرابع

  نتائج البحث ومناقشتها
  ١٩٣  مقدمة
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  الصفحة  املوضــــوع
  ١٩٣   عرض نتائج البحث ومناقشتها

  ١٩٣ إجابة السؤال األول  •
  ٢٠٠ إجابة السؤال الثاين •
  ٢٠١ إجابة السؤال الثالث •
  ٢٠٨ إجابة السؤال الرابع •

  ٢١١  خالصة 
  : الفصل اخلامس

     البحثخامتة
  ٢١٣ مقدمة

  ٢١٣ بحثملخص ال
  ٢١٥  ئج البحثنتا

  ٢١٧ توصيات البحث
  ٢١٧ الدراسات البحثية املقترحة

  بحثمراجع ال
  ٢١٩  ربيةالعاملراجع : أوال
  ٢٣٠  املراجع األجنبية: ثانيا
  ٢٣٥   مواقع عرب االنترنت:ثالثا 

  مالحق البحث
٣٠٢ -٢٣٧  
   باللغة االجنليزيةملخص البحث

٣٠٤  
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  فهرس اجلداول
  

  الصفحة  جلدولعنوان ا  رقم اجلدول
  ٦  هـ١٤٢٧/١٤٢٨ عام  ألعداد الطالبات بكليات البناتإحصائية   .١
  ١٢٨   يف اجلامعات داخل اململكة وخارجهاالبحثأفراد عينة خصائص    .٢
  ١٣٧  نتائج حساب ثبات استبانه معايري اجلودة لكل حمور على حده   .٣
  ١٣٧  نتائج حساب ثبات استبانه معايري اجلودة الكلي   .٤
 صدق االتساق الداخلي الستبانة معايري اجلودة بني درجة كل          نتائج حساب    .٥

  معيار والدرجة الكلية لالستبانة
١٣٧  

نتائج حساب صدق االتساق الداخلي الستبانه معايري اجلودة بني درجة كل    .٦
  عبارة والدرجة الكلية للمعيار ذاته

١٣٨  

 اتامعاجلفرها يف االيت جيب تو عايري اجلودة الشاملةالنسب املئوية مل   .٧
  فتراضيةاال

١٤٠  

  ١٥٩  النسب املئوية ملكونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات   .٨
  ١٦٧  نتائج حساب ثبات استبانه مكونات اجلامعة لكل حمور على حده   .٩

  ١٦٧  نتائج حساب ثبات استبانه مكونات اجلامعة الكلي   .١٠
بني درجة نتائج حساب صدق االتساق الداخلي استبانه مكونات اجلامعة    .١١

  كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة
١٦٧  

 كل عبارة تساق الداخلي لالستبانة بني درجةنتائج حساب صدق اال   .١٢
  والدرجة الكلية للمحور ذاته

١٦٨  

 املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية بطاقة تقييمالنسب املئوية ل   .١٣
  للبنات

١٨٨  

لكل حمور على وقع اإللكتروين للجامعة بطاقة تقييم املنتائج حساب ثبات    .١٤
  حده

١٨٩  

  ١٨٩  يلكلبطاقة تقييم املوقع اإللكتروين للجامعة انتائج حساب ثبات    .١٥
صدق االتساق الداخلي لبطاقة تقييم املوقع اإللكتروين نتائج حساب    .١٦

  للجامعة بني درجة كل حمور والدرجة الكلية للبطاقة
١٩٠  

خلي للبطاقة بني درجات كل عبارة صدق االتساق الدانتائج حساب    .١٧
  والدرجة الكلية للمحور ذاته

١٩٠  
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  فهرس املالحق
  

  الصفحة  عنوان امللحق   امللحقرقم
  ٢٣٨  قائمة بأمساء السادة اخلرباء   .١
  ٢٤٤  استبانه احللقة األوىل من حلقات دلفي   .٢
  ٢٥٥  استبانه احللقة الثالثة من حلقات دلفي   .٣
  ٢٦٣  حلقات دلفياستبانه احللقة الرابعة من    .٤
  ٢٧١  استبانه احللقة اخلامسة من حلقات دلفي   .٥
الصفحات الداخلية والشعار واأليقونات والبنر وصفحة البدايـة بـصورا             .٦

  األولية
٢٨٠  

  ٢٨٢  )على شكل كتيب(دليل اجلامعة    .٧
  ٢٩٨   احللقة السادسة من حلقات دلفيبطاقة تقييم   .٨
  ٣٠٢  دلفي احللقة السابعة من حلقات بطاقة تقييم   .٩
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  فهرس األشكال
  

  الصفحة  عنوان الشكل   الشكلرقم
  ٦  هـ١٤٤٠ حىت عام توقع تنامي نسبة من يكمل الثانوية العامة   .١
استيعاب الطالبات املقيدات يف كليات البنات عام ) ٢(شكل    .٢

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧
٧  

  ١٧  منوذج يوضح أساليب التفاعل يف برامج التعلم من بعد   .٣
  ٣٢   االفتراضيةاجلــامعةمفاهيم    .٤
  ٣٦  اهليكل املادي للجــامعة االفتراضية   .٥
  ٣٩   للشؤون اإلداريةهيكلية اجلامعة االفتراضية   .٦
  ٣٩   للشؤون األكادمييةهيكلية اجلامعة االفتراضية   .٧
  ٤٠  صفحة البدء جبامعة والية ميتشغان االفتراضية   .٨
  ٤١  صفحة البدء جبامعة جونز االفتراضية   .٩

  ٤٢  ة كاليد االفتراضيةصفحة البدء جبامع   .١٠
  ٤٤  صفحة البدء جبامعة والية كاليفورنيا االفتراضية   .١١
  ٤٥  صفحة البدء جبامعة والية فينيكس االفتراضية   .١٢
  ٤٦  صفحة البدء جبامعة اتلنتا االفتراضية العاملية   .١٣
  ٤٨  صفحة البدء باجلامعة االفتراضية مبعهد احمليط الدويل   .١٤
  ٥٠  MVU املتوسطيةيةصفحة البدء باجلامعة االفتراض   .١٥
  ٥٢  صفحة البدء باجلامعة االفتراضية الدولية باململكة املتحدة   .١٦
  ٥٣  UVAصفحة البدء باجلامعة االفتراضية اإلفريقية    .١٧
  ٥٤    باململكة املتحدةأكادميية التعليم االفتراضي واملفتوحصفحة البدء ب   .١٨
  ٥٥  امعة تونس االفتراضيةصفحة البدء جل   .١٩
  ٥٧  صفحة البدء جبامعة املدينة العاملية   .٢٠
  ٥٨  صفحة البدء جبامعة القدس املفتوحة   .٢١
  ٦٠  صفحة البدء جبامعة آل لوتاه العاملية    .٢٢
  ٦١  صفحة البدء باجلامعة األمريكية االلكترونية العاملية   .٢٣
  ٦٣  صفحة البدء باجلامعة األمريكية املفتوحة    .٢٤
  ٦٤  دء باجلامعة السورية االفتراضيةصفحة الب   .٢٥
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  الصفحة  عنوان الشكل   الشكلرقم
  ٦٥  صفحة البدء باألكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل   .٢٦
  ٦٦  صفحة البدء باألكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا   .٢٧
  ٧٢   املنظومياملنحىتأسيس اجلامعة االفتراضية على    .٢٨
  ٧٦  (ADDIE) مراحل املعيار النموذجي   .٢٩
  ٧٨  التعلم االلكتروين العايل/ لتصميم برامج التعليم) ٢٠٠٤السيد،(منوذج    .٣٠
  ٧٩   للتعلم االلكتروينKhan, 2005منوذج    .٣١
  ٨٣  UMISTمنوذج    .٣٢
  ٨٣  ST-Maryوذج من   .٣٣
  ١٤٩  )مدخالت(املقترحة  اهليكل التنظيمي للجامعة   .٣٤
  ١٥٠  )مدخالت( املقترحة التسجيل باجلامعةالقبول وكيفية    .٣٥
 باجلامعـة   اذ املشرف ونظام الدراسة وأساليب التقـومي      كيفية االتصال باألست     .٣٦

  )مدخالت( املقترحة
١٥١  

  ١٥٣  للبناتاملقترحة منوذج التصميم املنظومي للجامعة االفتراضية السعودية    .٣٧
  ١٧٣  صفحة البدء باجلامعة السعودية االفتراضية للبنات   .٣٨
  ١٧٤  رؤية اجلامعة   .٣٩
  ١٧٤  أهداف اجلامعة   .٤٠
  ١٧٤  جملس األمناء   .٤١
  ١٧٥  جملس إدارة اجلامعة   .٤٢
  ١٧٥  اإلدارات التابعة للجامعة   .٤٣
  ١٧٥  شروط القبول باجلامعة   .٤٤
  ١٧٦  طريقة التسجيل باجلامعة   .٤٥
  ١٧٦  نظام الدراسة باجلامعة   .٤٦
  ١٧٦  أسلوب التقومي باجلامعة   .٤٧
  ١٧٧  كيفية االتصال باألستاذ املشرف   .٤٨
  ١٧٧  تقييم فعالية اجلامعة   .٤٩
  ١٧٧  عن اجلامعة   .٥٠
  ١٧٨  جلامعةدليل ا   .٥١
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  الصفحة  عنوان الشكل   الشكلرقم
  ١٧٨  الربامج األكادميية باجلامعة   .٥٢
  ١٧٨  كلية االقتصاد والتجارة   .٥٣
  ١٧٩  كلية السياحة واآلثار   .٥٤
  ١٧٩  كلية علوم احلاسب   .٥٥
  ١٧٩  كلية األنظمة والعلوم السياسية   .٥٦
  ١٨٠  كلية التربية والعلوم اإلنسانية   .٥٧
  ١٨٠  كلية اإلدارة   .٥٨
  ١٨٠  كلية اآلداب   .٥٩
  ١٨١  كلية اللغات والترمجة   .٦٠
  ١٨١  كلية الفنون   .٦١
  ١٨١  كلية علوم األغذية والزراعة   .٦٢
  ١٨٢  وسائل املساعدة   .٦٣
  ١٨٢  كيفية القبول والتسجيل والتقييم   .٦٤
  ١٨٢  اتصل بنا   .٦٥
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  مستخلص البحث
  

   املنظومي املنحىسعودية للبنات يف ضوء  تصور مقترح جلامعة افتراضية
  ومعايري اجلودة الشاملة

  

 إعداد 
  ش بن حممد صاحل العمريعائشة بنت بليه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلامعة افتراضية سعودية للبنـات يف ضـوء املنحـى          تقدمي تصور مقترح    استهدف هذا البحث    
يف إجيـاد   توجهات العاملية   املنظومي ومعايري اجلودة الشاملة، قادرة على مواكبة تطورات العصر وتبين ال          

زيـادة الطاقـة    للبنات ل  السعوديتسهم يف حل أمثل للتحديات املتنامية ملستقبل التعليم اجلامعي          بدائل  
يف ظل نظام تعليمي يتسم باملرونة والقدرة        خصوصية تعليم البنات بالسعودية   ليناسب   االستيعابية للقبول 

  .على التكيف
حـول أدوات  راء اخلرباء  جلمع آDelphi Techniqueفي البحث احلايل أسلوب دلم واستخد

 : جمـال  يف   داخل اململكة وخارجهـا   أعضاء هيئة التدريس املتخصصني     البحث  عينة   تاشتمل، و البحث
تقنيات التعليم، املناهج وطرق التدريس، أصول تربية، إدارة وختطيط، علم نفس، احلاسب اآليل، نظـم               

والـذين  . تصاالت، علوم املكتبات واملعلومات، دراسات إسالمية، علوم      املعلومات، تقنية املعلومات واال   
  .خبريا) ٤٥(مت احلصول على موافقتهم على املشاركة يف حلقات دلفي وعددهم 

  :وتوصل البحث احلايل إىل ما يلي
، مشلـت    وتطبيقها اجلامعات االفتراضية فرها يف   امعايري اجلودة الشاملة اليت جيب تو     إعداد قائمة    •

، املقـررات اإللكترونيـة   ، النظـام اإلداري  ، أهداف اجلامعة االفتراضية  : ايري الرئيسة التالية  املع
، اإلشراف األكـادميي  ، تصميم موقع اجلامعة عرب اإلنترنت    ، نظام الدراسة ، الوسائط التعليمية 

 .مصادر التمويل، فعالية اجلامعة االفتراضية، اإلعالم والدعاية، أساليب التقومي
، مشـل   املقترحـة لجامعة االفتراضية السعودية للبنـات لج التصميم التعليمي املناسب   منوذبناء   •

 .التغذية الراجعة، املخرجات، العمليات، املدخالت: العناصر الرئيسة التالية
 رسـالة  :وضع قائمة مبكونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات، مشلت احملاور الرئيسة التالية           •

كليـات اجلامعـة    ، اجلهـاز التنظيمـي للجامعـة     ، فتراضية الـسعودية  وأهداف اجلامعة اال  
 .والتخصصات

 .للجامعة االفتراضية السعودية للبناتعرب االنترنت لكتروين تصميم ونشر موقع إ •
  .السعودية للبنات  املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضيةبطاقة تقييمإعداد  •

  .لباحثة عددا من التوصيات واملقترحاتويف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج، قدمت ا
  

 . املوقع اإللكتروين التعليمي–  اجلودة الشاملة- املنظومي املنحى –اجلامعة االفتراضية : الكلمات املفتاحيه
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  : الفصل األول
  اإلطار العام للبحث 

  
  

 املقدمة
 اإلحساس مبشكلة البحث 

 ة البحثمشكل
 أهداف البحث
 أمهية البحث
 ثحدود البح

 مصطلحات البحث
  إجراءات البحث
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  :املقدمة
  

العايل أمهية كبرية يف حياة األمم االجتماعية واالقتصادية والـسياسية،          وعليم اجلامعي   تكتسب ال ا
العالقة بني التعلـيم اجلـامعي   تعد  إحدى السمات البارزة اليت يقاس عليها تقدم اتمعات، و حيث يعد 

أن اجلامعات هي مـصدر     حيث   شغلت اهتمام الدول املتقدمة والنامية،       والتنمية من املواضيع اهلامة اليت    
  .دفع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةو سوق العمللبشرية الكفاءات بال اتمع ملدمهم 

احلاضر من أبرز مظاهر التقدم يف اتمـع، حيـث          العصر  العايل يف   و اجلامعييعترب التعليم   كما  
ن حتقيق رغبة أي جمتمع يف أن يكون جمتمعاً حضارياً متطوراً، يتوقـف بالدرجـة               أصبح من املسلم به أ    

  )٢: ٢٠٠١أبو راً،. (األوىل على نتائج اجلهود اليت يبذهلا يف تنمية موارده البشرية
 ،التدفق الطـاليب  ومن أبرزها    واملتغريات اليت تواجهه،   وبقدر أمهية التعليم العايل بقدر التحديات     

التغريات يف طبيعـة    و ،التكنولوجية البشرية و  نقص املوارد و ،مجود النظام التعليمي  و ،كاليفارتفاع الت و
 وحـرص   الدميقراطيـة اتساع دائـرة    واملهن يف سوق العمل نتيجة االعتماد على التكنولوجيا احلديثة،          

عي بـصفة   اجلماهري على احلصول على حقوقها اإلنسانية ومن بينها التعليم بصفة عامة والتعليم اجلـام             
  )١٨: ٢٠٠٤مازن،  ؛ ١٤: ٢٠٠١، وبدرانالدهشان (.خاصة

ا امعات باعتبارها مركز إشعاع فكري وحضاري، أن تأخـذ مكانتـه          اجلمن  ومن هنا يتطلب    
فالتعليم العايل له دور رئيس يف حتقيق اإلبداع واالبتكار مـن أجـل        .ودورها املعروف يف سوق املعرفة    
ليت تواجه مسرية النمو والتطور يف اتمع، فهـو الـسبيل إيل تغطيـة              التعامل مع املشكالت والعوائق ا    

وذلك من خالل البحث العلمي املوجه البتكار احللول العلمية املناسبة لتـذليل             ،احتياجات سوق العمل  
   )٩: ٢٠٠٣ عبد املنعم، ؛١٦٠: ٢٠٠٥ الزبيدي، (.تلك العوائق واملشكالت

أصبح التعليم مطالبا و ،ومة التعليم منظتصاالت علىتكنولوجيا املعلومات واالتطور وانعكس 
عن طرق واستراتيجيات وأساليب وتقنيات ومناذج جديدة ملواجهة العديد من التحديات اليت بالبحث 

.  جتويد العملية التعليمية، والوصول إىل أفضل النتاجات التعليميةيفتواجه العملية التعليمية، وللمساعدة 
  )٣: ٢٠٠٧سامل، (

يعرف التعليم و.  االفتراضيةاتاجلامعالشبكي وم اإللكتروين يالتعليجة هلذا التطور ظهر ونت
طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسب وشبكاته، ووسائطه االلكتروين الشبكي بأنه 

رنت املتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات حبث، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات االنت
 إيصال املعلومة يف الفصل الدراسي هو استخدام التقنية جبميع أنواعها يفسواء أكانت عن بعد أم 

  )١١٣: ٢٠٠٥املوسى واملبارك،  (.للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة
أما اجلامعات االفتراضية فهي بيئة مرنة للتعلم، بال ارض أو جدران أو سقف، تتخطى حدود 

 أيان، جيلس فيها الطالب أمام أجهزة الكمبيوتر، باحلرم اجلامعي أو يف منازهلم أو يف الزمان واملك
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مكان أخر، يدرسون مقررات من خالل مواقع اجلامعات االفتراضية، ويتصلون بأساتذم بشكل 
متزامن أو غري متزامن عن طريق الكمبيوتر، للحصول على املواد واملصادر التعليمية املطلوبة، وكذلك 
التوجيهات والتعليمات والواجبات، ويتعاونون مع زمالئهم يف البحث عن هذه املصادر، ويف 
املشروعات واألنشطة التعليمية، لتحقيق األهداف التعليمية احملددة واجتياز االختبارات عن طريق 

  )٣٥١: ٢٠٠٣مخيس، . (الكمبيوتر
لتقدمي يف منظومة التعليم اجلامعي، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثر استخدام للتعرف علي و

 والتربويني يف مجيع دول ني املسئولادع، فقد وتطويره املقترحات والتوصيات للعمل علي حل مشكالته
 دراسة دل وروجر مثل، األجنبية والعربية إلجراء البحوث والدراسات -املتقدم منها والنامي-العامل 

(Dale & Roger, 2004) ستخدام التكنولوجيا احلديثة كالتعليم االلكتروين أمهية االيت أوصت ب
الشبكي والتعليم االفتراضي لتطوير التعليم اجلامعي وإعادة هيكلة الكليات وإتباع اجتاهات حديثة يف 

خذ بأسلوب التعليم عن بعد والتعليم لأل )٢٠٠٥( متويل ، كما أوصت دراسةالتعليم اجلامعي
ملعلومات  شبكات اأمهيةب) ٢٠٠٣(هاشم أشارت دراسة و. معي الشبكي يف التعليم اجلالكترويناإل

وكذا توصلت دراسة ،  نطاق واسع باملدارس واجلامعاتىوإمكانية اإلفادة منها عل )نترنتاإل(الدولية 
دراسة  كما أوصت ،يف إدارة التعليم العايل السعودينترنت اإلمكانية استخدام إإىل ) ٢٠٠٣(عمر 

  تكنولوجيا املعلوماتىاً علحىت يصبح معتمداجلامعي س املال يف التعليم  بزيادة رأ)٢٠٠٣(العبيد 
  .واالتصاالت

بأمهية األخذ باألساليب التكنولوجية األجنبية والعربية  والندواتكما نادت بعض املؤمترات 
 مثل املؤمتر الذي عقد من قبل -مثل أسلوب التعليم االفتراضي- لتطوير التعليم اجلامعي احلديثة

من التعليم التقليدي : التعليم اجلامعي يف القرن الواحد والعشرين"نوان بع )١٩٩٨(يونسكو يف باريس ال
) العريب الثالث(املؤمتر القومي السنوي احلادي عشر و (UNESCO, 1998) ،" التعليم االفتراضيإىل

 ،"صالح والتطويرآفاق اإل: التعليم اجلامعي العريب "بعنوان) ٢٠٠٤(ملركز تطوير التعليم اجلامعي 
بعنوان ) ٢٠٠٧( ملركز تطوير التعليم اجلامعي )العريب السادس(واملؤمتر القومي السنوي الرابع عشر 

احلادي عشر للجمعية املصرية لتكنولوجيا  املؤمتر العلمي، و"أفاق جديدة يف التعليم اجلامعي العريب"
   ."لتطوير التربوي يف الوطن العريبحتديات اتكنولوجيا التعليم اإللكتروين و" بعنوان )٢٠٠٨(التعليم 
 حىت السعوديالرؤية املستقبلية لالقتصاد "أوصت ندوة  فقد السعوديةالندوات على مستوى و

حتقيق مزيد من املواءمة بني العمليات التعليمية والتدريبية : "يف اهلدف الثاين"  هـ١٤٤٠عام 
العايل اجلامعي ويارات دراسية جديدة يف التعليم فتح خب" واحتياجات سوق العمل من القوى العاملة

 منّسق:الخط: (افتراضي) Arial،  )٢٠٠٢احلميد، ؛ ٢٠٠٢مدين ،  (. واجلامعات االفتراضية الشبكياإللكتروين التعليمكالسعودي 
 ١٦ نقطة، خط اللغة العربیة

١٦  ،Arabic Traditional وغیرھا:  
نقطة

،Arial (افتراضي) :منّسق:الخط 
 ١٦ نقطة، خط اللغة العربیة

١٦  ،Arabic Traditional وغیرھا:  
نقطة
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اجلامعة كون منظومة تتفويتم بناء اجلامعات االفتراضية وتأسيسها على املنحى املنظومي، 
، ويتطلب تنفيذ هذه املنظومة جمموعة من  راجعةت وعمليات وخمرجات وتغذيةمن مدخالاالفتراضية 
    .تتكامل مع بعضها البعض إلجناح هذه املنظومة) أو املتطلبات واألساسيات(املكونات 
، لذا تظهر أمهية مراعاة وسيلة إيصال التعليم باستمرار وجبودة عاليةاجلامعات االفتراضية وفر وت

بتعميم ونشر جتربة ) ٢٠٠٥(مازن  أوصت دراسة كما .ةاجلامعات االفتراضية ملعايري اجلودة الشامل
جمتمع وحتقيق اجلامعات االفتراضية والصفوف االفتراضية يف شىت البلدان العربية كمدخل هام إلقامة 

  .اجلامعات االفتراضية مانظاملعلوماتية العريب، وحتقيق مفاهيم ومعايري وأهداف اجلودة الشاملة يف 
) ٢٠٠٥(ي السابع عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس املؤمتر العلموكذا أوصى 

بأمهية مراعاة اجلامعات االفتراضية ملعايري اجلودة الشاملة  "مناهج التعليم واملستويات املعيارية "بعنوان
  .وتأسيسها على املنحى املنظومي

  

  :لبحثا اإلحساس مبشكلة
  

عودية حتديات اتمع املعاصر، حيث يعاين التعلـيم        الساململكة العربية    يف   اجلامعييواجه التعليم   
 :السعودي من أزمات خمتلفة تؤثر بشكل قوي على كفاءة وجودة التعليم ومن هذه األزمـات              اجلامعي  

  )٣ :٢٠٠٣النملة، ؛ ٧-٥:  ٢٠٠٣السنبل،(
 .زيادة أعداد الطالب املقيدين بالتعليم اجلامعي •
 .عداد الطالب هيئة التدريس بالنسبة ألعضاءنقص أعداد أ •
 .البعد املكاين لبعض اجلامعات عن أماكن سكن الطالب •
 .  أعضاء هيئة التدريسى األعباء واملسئوليات العلمية علزيادة •
 .على التعليم دون حتقيق اجلودة يف خمرجات التعليمالعايل اإلنفاق  •
 . عدد اجلامعات املتوفرة يف السعودية ال يتناسب مع عدد الطالب املقيدين •
 . مالحقة التطورات التكنولوجية وفق التطورات العامليةىم قدرة اجلامعات علعد •
  .القصور على الطرق التقليدية يف التدريس وعدم االعتماد على األساليب احلديثة •
 .الكم وليس الكيفعلى م اجلامعي يقصور حتقيق اجلودة الشاملة يف خمرجات التعل •
 .واملعامل لتدريب املتعلمني يف التعليم اجلامعيالنقص يف اإلمكانيات واألجهزة واملعدات  •
 زيادة الطلـب مـصحوباً بارتفـاع        يفالسعودي   اجلامعي التعليمالصعوبات اليت تواجه    تضح  تو

مستمر يف معدالت االلتحاق والقيد، فقد ارتفع عدد الطالب والطالبـات املـسجلني يف اجلامعـات                
طالبـاً وطالبـة عـام      ) ٢٨٢٤٣٣(وريوس مـن    وكليات البنات والكليات األهلية مبرحلـة البكـال       

هـ، وذلك مبعدل منو متوسـط      ١٤٢٣/١٤٢٤طالباً وطالبة عام    ) ٣٦٦٣٤٤(هـ إىل   ١٤١٩/١٤٢٠
مـن  %) ٦٩,٥(قد شكلت الطالبات ما يزيد عـن        فهـ  ١٤٢٣/١٤٢٤عام  أما يف   %). ٦,٧(قدره  
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ر زيـادة الطلـب يف      ومن املتوقع اسـتمرا   . يتبعن كليات البنات  %) ٧٧,٦(جمموع املسجلني، منهن    
لذا يـتعني تعزيـز الطاقـة       . ..واجتماعية ومؤسسية  املستقبل املنظور نتيجة عوامل ومتغريات اقتصادية     

 مع ضمان عدم التأثري السليب على جودة النظـام وكفاءتـه، وتعزيـز            امعياالستيعابية لنظام التعليم اجل   
ورة تعليميا لتناقل اخلـربات العامليـة خاصـة يف          الروابط العلمية والثقافية بني اململكة ودول العامل املتط       

  )٤٣٩-٤٣٥: ٢٠٠٥تخطيط، الوزارة . (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ـ قفقد ا، م اجلامعييالتزايد املتواصل يف أعداد الطالب على خمرجات التعل انعكسو صر حتقيـق  ت

برفـع  ا متعثراً أمام ذلك عن االهتمـام        اجلودة الشاملة يف املقام األول إىل توفري اخلدمة التعليمية لطالبيه         
  )١٥: ١٩٩٨العواد، ( . التعليم جودةمستوى

وتشري اإلحصائيات أن اململكة العربية السعودية تتمتع مبعدل منو سكاين مرتفع مقارنـة ببقيـة                
، وال يتوقع له أن     )٩١: ٢٠٠٢وزارة التخطيط، % (٤,٥ بأكثر من    ٢٠٠٠شعوب العامل، قدر يف عام      

م ة السعودية نصت على تعمـيم التعلـي       ن السياسة التعليمي  أاً يف املستقبل القريب، وحيث      ينخفض كثري 
ـ      ، فإنه يتو  رتفعةوخفض معدالت التسرب وحتقيق معدالت التحاق م       ا قع استمرار الزيادة يف الطلب، مم

 اخلدمـة  حيتم ضرورة التخطيط لكيفية تلبية ذلك الطلب مع عدم إغفال مهمة االرتفاع مبستوى جودة             
حجـم املـشكلة    املختلفة  وتعكس اإلحصاءات اليت وفرا الدراسات       )٩ :٢٠٠٣السنبل، (.التعليمية

 د طالبات التعليم اجلامعي سيزداد يف كليات البناتاعدأأن واليت تؤكد على ) ١٩٩٨(دراسة البازعي ك
  .%٤٠٠بنسبة  ،٢٠١٥-١٩٩٥خالل الفترة 

يف   اجلـامعي   استشراف مستقبل التعلـيم    دف) ٢٠٠٤ (وآخرون كما أجريت دراسة احمليسن   
اسـتمرار   ، وأظهرت نتائج حتليل السالسل الزمنية إىل بتطبيق السالسل الزمنيةاململكة العربية السعودية

 ١٥٤٥٥٣% (٣٧التعليم، حيث تشري التوقعات إىل زيادة عدد خرجيات الثانوية العامة بنسبة  النمو يف
، ومنو مستقبلي أعلى يف عدد مدارس املرحلة الثانويـة          )٢٠٠٣ عام   ١١٢٧٣٢ مقابل     ٢٠١٤يف عام   

% ٤٣البنني وبنسبة  يف تعليم% ٤٨بنسبة  فيتوقع هلا أن تزيد التعليم، ، أما خبصوص مصروفات%٤٩
  ).٢٠٠٣ مليار عام ١,٠٦ مقابل ٢٠١٤ مليار يف عام ١,٥٣(يف تعليم البنات 
 ١٧على مـدى    % ٧٥لثانوية بنسبة   زيادة خرجيي املرحلة ا   ) ٢٠٠٢(السلطان  ت دراسة   وتوقع

هـ مقابـل حـوايل     ١٤٢٣ ألف طالب وطالبة يف عام       ٢٠٠حوايل   (-من تاريخ الدراسة  - سنة قادمة 
ـ % ٧٠ل على األقل وبافتراض قبو). هـ١٤٤٠طالب وطالبة يف عام   ألف٣٥٠ ة من خرجيي املرحل

خالل السبع عشرة سنة القادمـة      القبول   أن توسع اجلامعات السعودية    أن على    دراسة ال تالثانوية، توقع 
 ألـف يف  ٢٥٠هـ إىل حوايل ١٤٢٣عام   ألف يف١٥٠يزداد عدد املقبولني من حوايل % (٦٧بنسبة 
 أن يزداد عدد خرجيي املرحلة الثانوية اللذين ال جيدون فرصـاً            دراسة ال توعليه توقع ). هـ١٤٤٠عام  

  .هـ١٤٤٠ ألف يف عام ١٠٠ هـ إىل أكثر من١٤٢٣  ألف يف عام٦٠للقبول يف اجلامعات من 
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مـشكلة   اسـتمرار  )٤٣٥: ٢٠٠٥وزارة التخطيط،   (معتمدة  سعودية  وسجلت أخر إحصائية    
 فقد بلغ عدد املستجدين يف اجلامعات وكليـات البنـات احلكوميـة واجلامعـات        ،االستيعاب املتنامية 

  .لتنمية الثامنةألف طالب وطالبة يف العام األخري من خطة ا) ١٦٤(والكليات األهلية أكثر من 
نفـس  – أمام استكمال تعليمهـا العـايل      السعودية   أبرز التحديات اليت تواجهها املرأة    من  وإن  

النظرة الدونية  و ،ثقل املسئوليات األسرية   -التحديات السابقة اليت يواجهها التعليم اجلامعي باإلضافة إىل       
  )١٧ص : ٢٠٠٦اجلهين،  (.مرأةلتعليم املرأة وتبين فكرة أن التعليم مهم للرجل أكثر منه لل

يف مقابـل زيـادة      قلة عدد كليات البنات وكذا قلة عدد التخصـصات        وباإلضافة إىل ما سبق     
 كليـات  يف تزايد عدد الطالبات عن) ٣: ٢٠٠٥( ذلك ما ورد يف وكالة كليات البنات  يدعموالطلب،  

  :التايل) ١(البنات كما يف اجلدول 
  

 هـ١٤٢٦/١٤٢٧عام  بات بكليات البناتإحصائية ألعداد الطال) ١(جدول 

  
  

البنات، واملتمثلة يف تناقص القدرة علـى        يف كليات للطالبات   أمام مشكلة القبول املتنامية سنوياً    و
ـ    )٢٠٠٢(دراسة احلقيل   ، قامت   استيعاب عدد كبري من خرجيات الثانوية العامة        اتلتوقع أعداد خرجي

   .)١(الشكل كما يف  للتخطيط السليم  كأساسهـ ١٤٤٠حىت عام الثانوية العامة  
  

  هـ١٤٤٠ حىت عام توقع تنامي نسبة من يكمل الثانوية العامة) ١(شكل 
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ط        الب
طالب         ات

  
  

رغـم تعـاظم     نقص التمويل ، وذلك ل  مازالت حمدودة اجلامعات  االستيعاب يف    يف حني أن سعة   
تفـي باحتياجـات التطـوير      أا ال    إالتعليم   يسبق له مثيل يف امليزانيات املخصصة لل       بشكل مل حجمه  

   )٢٢: ٢٠٠١،الشرهان. (قلة أعداد أعضاء هيئة التدريسباإلضافة إىل املنشود، 
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التايل ) ٢(شكل  عداد املتقدمات   أازدياد  مقارنة ب بكليات البنات   ويدلل على حمدودية االستيعاب     
  :)٤٠: ٢٠٠٥،وكالة كليات البنات(

  

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧ت املقيدات يف كليات البنات عام استيعاب الطالبا) ٢(شكل 

  

لبنات يف  اوملواجهة الطلب املتزايد على االلتحاق بكليات البنات، طرحت وكالة الوزارة لكليات            
 ٤٠٦٠٨نظام االنتساب لقبول املزيد من الطالبات حيث مت قبول          )  هـ١٤٢٤-١٤٢٣(العام اجلامعي   

صلة النهائية للنتائج كانت غـري مـشجعة، حيـث شـهدت            كلية باململكة إال أن احمل    )٤٠ (طالبة يف 
  .االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول غياب ورسوب اآلالف من الطالبات

يف العـام    طالبة   ٣٠٠٠دة، على سبيل املثال، مت قيد       األقسام األدبية جب    ففي كلية التربية للبنات     
عـدم    طالبة، فيما سجلت بعض األقسام٧٠٠ حنو ألول من تطبيق النظام وختلف عن تأدية االختباراتا

 طالبـة وحـضرت      ٣٧٠٠بالرياض فقد سجلت    األقسام األدبية   أما يف كلية التربية للبنات      . جناح أحد 
 طالبة تقـدم  ٢٤٥٥أا استوعبت باألقسام األدبية يف حني أن كلية التربية للبنات     -  طالبة فقط  ٢١٠٠

باملدينة األقسام األدبية   أما كلية التربية للبنات     . فقط١٦١٠ األول   منهن ألداء اختبارات الفصل الدراسي    
للبنـات   شؤون االنتساب بكليات التربية. ( طالبة فقط٢٣٧ طالبة جنح منهن  ١١٠٣املنورة فقد سجلن    

   )هـ١٤٢٦/١٤٢٧ ، بالرياض وجدة وأا واملدينةاألقسام األدبية
عـدد الطالبـات    كان  يث  حبنوات اليت تلت،    هذا واستمرت النتائج غري املشجعة على مدى الس       

فقـط يف   %" ٧,١٨نسبة جناح   ب" طالبة   ٢٤٦طالبة جنح منهن    ٣٤٢٤املنتسبات بكلية اآلداب بالرياض     
  )٤٢: ٢٠٠٥،وكالة كليات البنات( . طالبة٥٤١ طالبة وتسرب منهن ٢٦٣٧ تحني رسب
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 إضـافة  قيف بنظام االنتسابثتضعف التعريف والوترجع أسباب النتائج غري املشجعة السابقة إىل    
االهتمام يف التوسع بقبول الطالبـات   ، بل تركز    إىل عدم هيكلة التخصصات مع احتياجات سوق العمل       

املنتسبات رد االستجابة أحياناً لقرارات سياسية وأحياناً لضغوط الرأي العام تبعاً ملا يثار يف الـصحف                
ويف خضم تلك اإلعداد املتزايدة من الطالبات       ،  ة العامة سنوياً حيال تعذر قبول خرجيي وخرجيات الثانوي      

مل جيدن الفرصة للقبول    %) ٨٠(احلاصالت على شهادة الثانوية العامة بنسب دون          كبرية من  إن أعدادا ف
  .من اموع الكلي %)١٠٠- % ٨٠( على نسبة صولحلالقبول  لفقد حدديف التعليم اجلامعي، 

األقـسام  للبنـات  ة غري مقننة مع طالبات االنتساب بكلية التربية    قامت الباحثة بإجراء مقابل   لذا  و
لفـصل  يف ا) التابعة جلامعة طيبـة حاليـا  (املرحلة االبتدائية باملدينة املنورة     إعداد معلمات    وكليةاألدبية  

 . للتعرف على مدى استفادن من نظام االنتـساب        هـ١٤٢٦/١٤٢٧ امعيالدراسي األول للعام اجل   
ة التعلـيم   يف الدراسة ومواصل   تة من خالل املقابالت إىل توافر رغبة الطالبات املنتسبا        وتوصلت الباحث 

مقـر  ن نظام االنتساب فتح أمامهن الطريق ووفر هلن الفرصة خاصة ممن يسكن يف القرى بعيدا عـن        أو
ـ   األمهات  الطالبات  وكذا  . الكلية حيث أن السكن الداخلي غري كاف ألعدادهن املتزايدة         ن فقد وفر هل

موظفـات يف املؤسـسات     وذكرت بعض الطالبات أن     . هذا النوع من التعليم املرونة للدراسة الذاتية      
 وتوجد لديهن دافعية لتطوير وحتسني مستوى أدائهن دون املساس ذه الوظائف فوجدن             العامة واخلاصة 

  ما بني التعليم ومهنـهن     يف نظام االنتساب احلل الناجع باعتبار أن هذا النمط من التعليم جيعلهن جيمعن            
ن أعليم التقليدي يف ازدياد مـستمر و      كما ذكرت بعض الطالبات أن كلفة الت      . وظروفهن على اختالفها  
الفئات الفقرية ولذا كان تـسجيلهن يف االنتـساب        أمامهن خاصة وأن من      اهذه الزيادة ستصبح عائق   

 ويـشعرن بـاحلرج الـشديد    ات يف التعلم  الطالبات أن بطيئ  وذكرت بعض   . كانان املادية  إلم امناسب
واليأس لعدم قدرن على جماراة زميالن املتفوقات مما سبب لديهن عدم الثقة بالنفس فكان التحـاقهن                

  .  الستمرار التعلم بطرق التعلم الذايت وبسرعتهن اخلاصةاباالنتساب مناسب
نـسب   على الثانوية العامـة ب حصلن وقامت الباحثة كذلك بإجراء مقابلة غري مقننة مع طالبات   

 مرتفعة ومل يلتحقن بالتعليم اجلامعي لظروف اجتماعية كالزواج أو مالزمـة أحـد الوالـدين               درجات
سـبتمرب  ١١أحـداث    بعد املريضني أو ممن سافرن برفقة أزواجهن للخارج لاللتحاق باجلامعات ولكن         

ـ و...  املعاملة للعرب وعادت أعداد كبرية منـهم إىل أرض الـوطن       تتغري سؤاهلن عـن شـعورهن   ب
 الدافعية للتعلم يف ظل نظـام تعليمـي      ميتلكن ن تؤكد أن  ا إجاب جاءتوطموحهن يف مواصلة التعليم     

  .ال يشكل عبئا على ظروفهن االجتماعيةحبيث يتسم باملرونة والقدرة على التكيف 
ئل تـسهم يف حـل   اولت إجياد بـدا وبناء على ما سبق ونظراً لندرة الدراسات السعودية اليت ح    

  للتحديات املتنامية ملستقبل التعليم اجلامعي للبنات فإن هذه الدراسة تطمح إىل سد هذا الـنقص            مناسب
املنظومي ومعايري اجلـودة     املنحىامعة افتراضية سعودية للبنات يف ضوء       جل قدمي تصور علمي مقترح   تب

  .الشاملة
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  :البحث مشكلة
  

 أعداد الطالبات احلاصالت على شهادة الثانوية العامة  زيادةيفتتلخص مشكلة البحث احلايل 
باململكة، وعدم قدرة اجلامعات على استيعاب تلك األعداد، ونظرا خلصوصية تعليم البنات باململكة فإن 

 الطلب املتزايد على التعليم  للبنات تليبسعودية البحث احلايل حياول تقدمي تصور مقترح جلامعة افتراضية
  : اإلجابة عن األسئلة اآلتيةتتبلور املشكلة يف حماولة و .تاجلامعي للبنا

 ؟اجلامعات االفتراضيةفرها يف اما معايري اجلودة الشاملة اليت جيب تو . ١
 تصميم جامعة افتراضية سعودية للبنات؟ املقترح لما منوذج التصميم التعليمي  . ٢
يف ضوء املنحى املنظـومي     سعودية للبنات   الفتراضية  االامعة  ملكونات اجل ما التصور املقترح     . ٣

 ؟ ومعايري اجلودة الشاملة
  للجامعة االفتراضية السعودية للبنات؟عرب االنترنت لكتروين كيف ميكن بناء موقع إ . ٤

  

  :أهداف البحث
  

  : حماولةهدف البحث احلايل إىل
  . االفتراضيةات اجلامعيف جيب توافرها اليتعايري اجلودة الشاملة إعداد قائمة مب .١
 . املنظومي لتصميم اجلامعة االفتراضيةاملنحىتصميم تعليمي قائم على منوذج بناء  .٢
 املنظـومي ومعـايري   املنحـى  ضوء يفسعودية للبنات الفتراضية الجلامعة اإعداد قائمة مبكونات ا    .٣

 .اجلودة الشاملة
 .للجامعة االفتراضية السعودية للبناتعرب االنترنت لكتروين تصميم ونشر موقع إ .٤
  . املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبناتيمبطاقة تقيإعداد  .٥

  

  :ية البحثأمه
  

  : قد أنهيفتتمثل أمهية البحث احلايل 
 تطوير النظم التعليمية بعامة والتعلـيم اجلـامعي         ضرورة من   ملكةد استجابة ملا حترص عليه امل     يع .١

  .ني مع حتديات القرن احلادي و العشرخباصة حىت يتناسب
إجـراء دراسـات عـن التعلـيم        ضرورة  ب ١ العلمية بة لتوصيات الندوات واملؤمترات   يعد استجا  .٢

 .والتعليم االفتراضي يف الدول العربية، أمال يف تطوير هذا النوع من التعليمااللكتروين 

                                                   
  :انظر 1

مركز تطویر ، دیسمبر/ ١٩-١٨في  والتطویر، التعلیم الجامعي العربي آفاق اإلصالح): ٢٠٠٤ ("العربي الثالث"المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر  -
 . جامعة عین شمس، دار الضیافة،التعلیم الجامعي بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفیة

  .، جامعة عین شمسدار الضیافةیولیو، /٢٥-٢٤  فيمناھج التعلیم في ضوء مفھوم األداء،): ٢٠٠٢(المؤتمر العلمي الرابع عشر  -
 .جامعة عین شمس ،دار الضیافةیولیو، /٢٢-٢١ في تكوین المعلم،): ٢٠٠٤(دس عشر لمؤتمر العلمي السا ا-
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والتحسني الذي يعترب ضـروريا يف       جل التطوير أالتعليم اجلامعي يف السعودية من      فيد مؤسسات   ي .٣
  .ملية والتكنولوجية املتسارعة اليت متيز عامل اليومضوء التغريات العا

جلامعـة  املقتـرح   تصور  ال االستفادة من  يفيف اململكة    للبنات   اجلامعي املسئولني عن التعليم     يفيد .٤
 . املنحى املنظوميافتراضية سعودية للبنات مت التخطيط هلا وتصميمها وفق

 . من استكمال دراستهناجلامعيم الطالبات الاليت مل يستطعن االلتحاق بالتعلي يساعد .٥
شـى  ا وتتم اإلسالميةجلامعات االفتراضية تنبع من البيئة العربية       لتصميم وبناء ا  يقدم معايري جودة     .٦

 . حىت ترقى إىل مستوى اجلامعات العامليةمع املعايري العاملية
 عن  لكترويناإلليم   تتعلق بالتع  اليت أمام الباحثني إلجراء املزيد من الدراسات والبحوث         الفتح ا ي .٧

 .بعد واجلامعات االفتراضية
  

  :حدود البحث
  

  : البحث احلايل علىاقتصر
 املنظومي ومعايري اجلـودة الـشاملة يناسـب      املنحىوضع تصور مقترح جلامعة افتراضية يف ضوء         •

 . دون التطبيق يف الواقعخصوصية تعليم البنات يف السعودية
  . ونشره عرب االنترنتلجامعة االفتراضية السعودية للبناتلكتروين لوضع تصور ملكونات املوقع اإل •
 للوصـول   داخل اململكة وخارجها  باجلامعات  االعتماد على أراء أعضاء هيئة التدريس املتخصصني         •

تقنيات التعليم، املناهج وطـرق   (: ختصصامتاالفتراضية، ومشلللجامعة   التصور املقترح  إىل ضبط 
ختطيط، علم نفس، احلاسب اآليل، نظم املعلومات، تقنية املعلومات         التدريس، أصول تربية، إدارة و    

  ).واالتصاالت، علوم املكتبات واملعلومات، دراسات إسالمية، علوم
  

  :مصطلحات البحث
  

  Virtual University اجلامعة االفتراضية -١
ـ / تعد اجلامعة االفتراضية منط من أمناط التعليم       ا الـدارس عـرب   التعلم اإللكتروين اليت يلتحق

 امللتحقني ا شهادة جامعية يف ايـة دراسـتهم   امعي راق، وتعطي  اإلنترنت ودف إىل تقدمي تعليم ج     
 أو استكمال تعلـيمهم  ملشكالت هجرة الشباب العريب لتلقي هذه اجلامعة كأحد احللول    ، وتأيت اجلامعية

االفتراضية حتقق إسـتراتيجية التعلـيم   واجلامعة . خارج العامل العريب وما يترتب عليه من مشكالت شىت  
للجميع من ناحية ومبدأ التعلم املستمر واملفتوح من ناحية أخرى فضال عن مواكبة التطورات العلميـة                

                                                                                                                                                     
 .جامعة عین شمس ،دار الضیافةیولیو، /٢٧-٢٦ في  مناھج التعلیم والمستویات المعیاریة،:)٢٠٠٥( المؤتمر العلمي السابع عشر -
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والتكنولوجية املستمرة، وأيضا كحل ملواجهة تدفق املعلوماتية عرب التعليم الشبكي اإللكتروين وإلعـداد             
  ) ٥: ٢٠٠٥مازن، . (ة العريبحلكومات اإللكترونية، وجمتمع املعرفما يسمى باتمعات اإللكترونية وا

 Saudi Virtual University  اجلامعـة االفتراضـية الـسعودية للبنـات    ميكن تعريفو

(SVU)  ااسـتخدام  مؤسسة أكادميية جامعية متكاملة حتاكي اجلامعة العادية، تقوم علـى         : إجرائيا بأ  
 ، عرب االنترنـت   ، وتقدم نوعية جديدة للتعليم عن بعد      علوماتاالت وامل التقنيات واملفاهيم احلديثة لالتص   

.  باململكة الالزمة وختصصاا اليت تناسب البنات    ) املادية  والبشرية  (أهدافها ومتطلباا   :  يتم حتديد  حيث
يئـة تعليميـة    نترنت عن طريق إنشاء ب     بواسطة اإل  ن مكان إقامته  يفدف إىل تأمني التعليم للطالبات      و
لكترونية متكاملة تعتمد على تسجيل الطالبات يف موقع اجلامعة تبعا لشروط القبول احملددة باسـتخدام               إ

الفـصول  (السماح هلن بالدخول والتفاعل مع البيئة التعليمية االلكترونية للجامعة          احلاسوب الشخصي و  
ية معتمـدة مـن   جامع ةهادوتنال الطالبات ش  . ...)ة، النقاش، االختبارات، املدرس االفتراضي    االفتراضي

  . يف اية دراستهن اجلامعيةوزارة التعليم العايل السعودي
  

  Systemic Approach:  املنحى املنظومي-٢
وضع خطة حمكمة ومترابطة حتقـق األهـداف        : بأنه Systemعرف القاموس التربوي النظام     

  )١٠٠٧: ٢٠٠٣،الدبوس ( .واحملصالت التعليمية احملددة
 هو طريقة منهجية منظمة، ذاتية التصحيح، لتحقيق النواتج املطلوبـة بكفـاءة             ظوميواملنحى املن 

وفعالية، وتشتمل على جمموعة مرتبة ومتفاعلة ومتكاملة، من العمليات أو اخلطوات واليت حتـدد علـى                
أساس التخطيط الدقيق، وحتليل كل مكون يف ضوء األهداف الكلية للمنظومة، وتركيبها معـا، حبيـث    

   )٧: ٢٠٠٣مخيس، ( .هذه املكونات كوحدة وظيفية كلية لتحقيق أهداف املنظومةتعمل 
تـصميم النمـوذج التعليمـي      إتباع خطـوات    :  إجرائيا بأنه   املنحى املنظومي  عريفميكن ت و

Instructional Design Model) وحتليل كل عنصر  ،)التقييم التطبيق، التطوير، التصميم، ،التحليل
تتضح فيهـا كافـة     ) مدخالت وعمليات وخمرجات وتغذية راجعة    (مة متكاملة   منظوووظائفه يف ضوء    

، حبيث تعمـل هـذه العناصـر       العالقات الداخلية واخلارجية اليت تتم بني أي عنصر وغريه من العناصر          
  .كوحدة وظيفية كلية لتحسني كفاءة املنظومة وفعاليتها

  

  Total Quality Standards of معايري اجلودة الشاملة -٣
 من خالل التخطيط طويل األمـد  يقهاعملية منظمة ميكن تطبTotal Quality  اجلودة الشاملة

جناز وبشكل تدرجيي مـن خـالل متيـز التـراث     ستمر للجودة تقود املنظمة حنو اإلخلطط التحسني امل 
أولياء  و طالباتالتنظيمي حبيث ترضي املنظومة بشكل مستمر توقعات العمالء من املعلمني واإلداريني وال           

  )٣٢: ٢٠٠٢مازن،. (األمور وغريهم
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 هي مواصفات أقرا مجعيات حملية عاملية لتحديد املواصفات واملعـايري،           Standardsواملعايري  
  )٢٠٦: ١٩٩٤قائمة مصطلحات تكنولوجيا التربية،  (.مستوى من األداء متفق عليه

:  بأـا إجرائيـا  Total Quality Standards of  معايري اجلودة الـشاملة  ميكن تعريفو 
أهـداف  ( جيب أن تتوافر يف عناصر وتفاعالت اجلامعة االفتراضـية           اليتجمموعة املواصفات والشروط    

اجلامعة، سياسة القبول، برامج الدراسة، طرق التدريس، األساليب التكنولوجية املستخدمة، أعضاء هيئة            
 تلبية احتياجات املستفيدين مـن هـذا        حبيث تعمل على  ) التقومي واالمتحانات  التدريس، نظم اإلدارة،  

  .يف ضوء االجتاهات العامليةمبستوى عال من اجلودة النظام، وتؤدي إىل خمرجات تتصف 
   

  :حثبإجراءات ال
  

  :وفقا للخطوات التالية  البحث احلايلارس
  : التعرف علىتفاستهددراسة نظرية : أوال
وتـشكل  ،  وخدمة أهدافه املختلفة   األدبيات اخلاصة بالبحث وذلك لتأصيل موضوع البحث         *

  :جمتمعه مباحث اإلطار النظري الذي يستند عليه البحث، وهذه املباحث هي
  لكتروين الشبكيالتعلم اإل/التعليمو التعليم عن بعد: املبحث األول •
  اجلامعة االفتراضية: املبحث الثاين •
  املنحى املنظومي: املبحث الثالث •
  اجلودة الشاملة: املبحث الرابع •

، إنـشاء جامعـات   عـايل و  التعليم ال  الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية اليت تعىن       *
اجلـودة  ،  فتراضـية االامعات  ، اجل  اجلامعية  للمرحلة الشبكي االفتراضيلكتروين  التعلم اإل /التعليم

 .الشاملة يف التعليم اجلامعي
  

 املنحـى تراضية السعودية للبنات يف ضوء      املقترح للجامعة االف  بناء منوذج التصميم التعليمي     : ثانيا
  : من خاللاملنظومي ومعايري اجلودة الشاملة،

  .اختيار اخلرباء واحلصول على موافقتهم للمشاركة يف حلقات دلفي •
  :إعداد أدوات البحث، مت عرضها بطريقة متتالية على اخلرباء وفق طريقة دلفي وهي •

 .اجلامعات االفتراضية وتطبيقهافرها يف ا تومعايري اجلودة الشاملة اليت جيبإعداد قائمة  .١
o  حتليل بيانات احللقة األوىل– إرسال احللقة األوىل –بناء احللقة األوىل(احللقة األوىل  ( 
o  حتليل بيانات احللقة الثانية–  إرسال احللقة الثانية–بناء احللقة الثانية(احللقة الثانية  ( 
o  حساب الثبات والصدق 
o  حتليل بيانات احللقة الثالثة–  إرسال احللقة الثالثة–اء احللقة الثالثةبن(احللقة الثالثة ( 
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 .سعودية للبناتالفتراضية االامعة إعداد قائمة مكونات اجل .٢

o  حتليل بيانات احللقة الرابعة–  إرسال احللقة الرابعة–بناء احللقة الرابعة(احللقة الرابعة  ( 
o  حتليل بيانات احللقة اخلامسة–ال احللقة اخلامسة إرس–بناء احللقة اخلامسة(احللقة اخلامسة ( 
o حساب الثبات والصدق 
  . املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبناتبطاقة تقييمإعداد  .٣
o  حتليل بيانات احللقة السادسة–إرسال احللقة السادسة–بناء احللقة السادسة(احللقة السادسة  ( 
o  حتليل بيانات احللقة السابعة–إرسال احللقة السابعة–لسابعةبناء احللقة ا(احللقة السابعة  ( 
o  حساب الثبات والصدق 

  :كما مشلت إجراءات البحث على •
بناء منوذج التصميم التعليمي املناسب لتصميم اجلامعـة االفتراضـية الـسعودية للبنـات            .٤

 .املقترحة
 .لبناتبناء موقع إلكتروين عرب االنترنت للجامعة االفتراضية السعودية ل .٥
 

   :معاجلة البيانات :ثالثا
  : مت مجع البيانات وحتليل النتائج إحصائيا، كما يليحيث

  . ألساليب اإلحصائية املناسبةامعاجلة البيانات الناجتة عن تطبيق أدوات البحث ب*
  .رضها، ومن مث تفسريها ومناقشتهاتنظيم النتائج وع*
  

  : البحثنتائج: رابعا
  .ستقبليةاملدراسات والم توصياته ، وأه البحثعرض نتائجمت 
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  : الفصل الثاين
  أدبيات البحث

  
  :اإلطار النظري للبحث: أوال

  متهيد
  لكتروين الشبكيالتعلم اإل/التعليمالتعليم عن بعد و: املبحث األول •
  اجلامعة االفتراضية: املبحث الثاين •
  املنحىن املنظومي: املبحث الثالث •
  ودة الشاملة اجل: املبحث الرابع •

  خالصة وتعليق
  

  :الدراسات السابقة: ثانيا
  متهيد

 .إنشاء جامعاتعايل والتعليم ال: احملور األول •
   . اجلامعية للمرحلةالشبكي االفتراضيلكتروين التعلم اإل/التعليم: احملور الثاين •
 .فتراضيةاالامعات اجل: احملور الثالث •
 .اجلامعياجلودة الشاملة يف التعليم : احملور الرابع •

 تعقيب عام على الدراسات السابقة
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  :متهيد
الباحثة يف هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة اليت يستند إليها موضـوع              تستعرضا

البحث احلايل للتوصل إىل األسس اليت ميكن يف ضوئها بناء اجلامعة االفتراضية السعودية، وقد عرضـت                
 مباحث أساسية ترتبط مبوضوعها، وتشكل جمتمعه اإلطار النظري الذي يـستند            اإلطار النظري يف أربعة   

  :عليه البحث، وهذه املباحث هي
   لكتروين الشبكيالتعلم اإل/التعليمو التعليم عن بعد: املبحث األول •
  اجلامعة االفتراضية: املبحث الثاين •
  املنحى املنظومي: املبحث الثالث •
  اجلودة الشاملة: املبحث الرابع •

  

  :التعلم اإللكتروين الشبكي/التعليم عن بعد والتعليم: املبحث األول
  :وميكن عرض هذا املبحث حتت موضوعني مها

  

  Distance Instructionالتعلم عن بعد /التعليم: أوال
  

  :مقدمة
 حيث استخدم هذا النمط من التعليم يف بالتعليم باملراسلة التعليم عن بعد مبا يدعى ت فكرةبدأ

يم اجلامعي يف كل من جامعة كويرتالند يف استراليا وجامعة انكلترا اجلديدة وكذلك اجلامعة التعل
 م يف جامعة لندن، ويف ١٨٥٨الربيطانية واجلامعة الربيطانية املفتوحة حيث بدأ استخدامه يف عام 

شرة يف  م يف جامعة شيكاغو، وبعدها مبا١٨٩١الواليات املتحدة األمريكية بدأ استخدامه يف عام 
 ،أما يف الوطن العريب فكان استخدامه خالل العقدين األخريين من القرن العشرين. جامعة ويسكونسني

  )١٠٠: ٢٠٠١بدران، ؛ والدهشان(.  املصريقطاعات اتمعبعض  خلدمة هان استخدامكو
على يعترب التعليم عن بعد وسيلة لتخطي املساحات اجلغرافية والسياسية والثقافية وهو يقوم و

خاصية أساسية هي الفصل املكاين بني املعلم واملتعلم ويتم فيه نقل املعرفة إىل املتعلم بدال من حضوره 
  )٣٦: ٢٠٠٠وزارة التعليم العايل مبصر،  (.إىل مصدرها

فمن فاتته فرصة للدارسني والتعليم عن بعد هو منط من أمناط التعليم الذايت والذي يتيح الفرصة 
 السيما يف ظل ظهور حرف ومهن ومهارات جديدة يف قطاعات العمل واإلنتاج التعليم التقليدي
اصة يف خاألمر الذي يدعو املتعلم إىل إعادة بناء ما تعلمه من قبل وتطويره وتدعيمه . واإلدارة املختلفة

 ليم وسائل تقنيات التعهذا وتلعب . ظل التطور العلمي والتسارع املعريف والتعقيد التكنولوجي املتواتر

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، بال
تسطیر، خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،
وغیرھا) العربیة األردن   (العربیة 

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، بال
تسطیر، خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،
وغیرھا) العربیة األردن   (العربیة 

 منّسق:بال تسطیر، خط اللغة
Traditional العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) العربیة Arabic، (العربیة 
األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، بال
تسطیر، خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،
وغیرھا) العربیة األردن   (العربیة 
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نترنت والفيديو التفاعلي والفيديو امج التعليم عن بعد كاحلاسوب واإلالدور الفاعل والرئيس يف تقدمي بر
  )٦: ٢٠٠١، إبراهيم( .لكتروين وغريهايل واألقمار الصناعية والكتاب اإلوالتلكس والفاكسم

دول اليت اجتهت إىل وقد شهدت السنوات القليلة املاضية حتوالً تربوياً سريعاً وزيادة يف عدد ال
االستعانة بالتعليم عن بعد، على اعتبار أنه وسيلة اقتصادية لنشر التعليم بني قطاعات حرمت منه، ومن 
مث إتاحة الفرصة ملساعدم على اكتساب املعلومات واملعارف، وللراغبني يف زيادة معارفهم ومهارام 

   )١٧ :٢٠٠٤مندورة، ( .ذي يعيشون فيهيتكيفوا مع أنفسهم واتمع اللوتكوين املهارات 
  

  :مفهوم التعليم عن بعد
  

هو تعليم مجاهريي يقوم على فلسفة تؤكد حق األفراد يف احلصول على الفرص التعليمية املتاحة 
.  على مستوى أو نوع معني من التعليمر من املتعلمني، وال يقتصةجلميع الفئات وال يتقيد بوقت وال بفئ

ة حاجيات اتمع وأفراده وطموحام وتطوير مهنهم، كما أنه ال يعتمد على فهو يتناسب وطبيع
املواجهة بني املعلم واملتعلم بل على نقل املعرفة أو التعليم إىل املتعلم بوسائط تعليمية وتقنية مكتوبة أو 

، ة التقليديةمسموعة أو مرئية تغين عن حضوره إىل القاعة الدراسية كما هو احلال يف املؤسسات التعليمي
وقد عزز هذا االجتاه التطورات التقنية املتسارعة مبا فيها شبكات االتصال واألقمار الصناعية واحلاسوب 
اليت سهلت مجيعها االتصال بني الدارسني واملشرفني األكادمييني ومراكز التعليم، كما يشمل كافة 

  )٥: ٢٠٠١طعيمة، . (أساليب الدراسة ولكل املراحل التعليمية
التعليم عن بعد هو نظام تعليمي يتميز باالنفصال شبه التام بني املدرس والطالب مع وجود و

 كترونية أو بريدانت الوسيلة أداة ميكانيكية أو إلوسيلة اتصال ذات طريق مزدوج بينهما سواء أك
ال عن  ال حاجة للطالب باحلضور إىل قاعة الدرس بشكل منتظم حيث يعترب مسئوها يعين أنوهذ. عادي

فرص تعليمية ألفراد اتمع على اختالف مراحلهم العمرية التعليم عن بعد قدم وي .تعليم نفسه
لتكنولوجيا  واختالف مواقعهم املكانية ويف األزمنة اليت تناسبهم وذلك من خالل االستثمار األمثل

   )٢٧ -٢٥: ٢٠٠٣، الغامدي(. االتصاالت احلديثة
ن التعليم املفتوح الذي يتميز بسهولة االلتحاق باجلامعة وإزالة خيتلف نظام التعليم عن بعد عو

لطالب، ل ةكما أن التعليم املفتوح يعتمد على اخلربات السابق. القيود اليت تواجه تسجيل الطالب
نظام التعليم عن بعد فإن التعليم ميكن أما . وكذلك باملرونة فيما يتعلق بالوقت واملكان املتاحني للتعليم

ضع التعليم عن بعد معايري يس وجها لوجه داخل احلرم اجلامعي، كما ي يف إطار نظام التدرأن يتم
لالختيار تشبه إىل حد ما املعايري اليت تأخذ ا اجلامعات التقليدية، ناهيك عن أا تضع مواعيد ثابتة 

  (Kailani, 2002: 3-11) .للقاءات اإلشرافية والتعيينات اليت يكلف ا الطالب
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أصبحت شبكة ف تطور التعليم عن بعد من ناحييت النوعية والكم نتيجة التقدم التكنولوجي وقد
االتصاالت العاملية، االنترنت واألقمار الصناعية من وسائل التعليم عن بعد وأكثرها فاعلية، وحفاظاً 

  (Bell, 2004: 6-8). على جودة التعليم والتعلم
  

  :مراحل تطور مفهوم التعليم عن بعد
  

 -The Tele) :ن بعد مبراحل تطور خمتلفـة ومـن هـذه املراحـل    عم يقد مرت برامج التعلل

Training Institute Training Center,2000: 6-9) ٣٩٤: ٢٠٠٤سامل،؛(  
 حيث يعتمد هذا Correspondenceن بعد باملراسلة عم ي مرحلة برامج التعل:املرحلة األوىل •

واألنشطة والوسائل التعليمية املرتبطة به إىل املتعلم حيث يتفاعل مج التعليمية ااألسلوب على إرسال الرب
  .املتعلم مع مكونات احملتوى التعليمي وفق أسلوب التعلم الذايت

القائمة على البث اإلذاعي والتليفزيوين عن بعد م ي مرحلة برامج التعل:املرحلة الثانية •
Instructional Television and Broadcastمج اإلذاعة والتليفزيون ببث الربامج  حيث تقوم برا

التعليمية يف أوقات حمددة مسبقاً حيث يتلقى املتعلم الربامج ويكون الفاعل يف اجتاه واحد فقط وال 
يستطيع املتعلم املشاركة يف العملية التعليمية وتتميز هذه الربامج بسهولة االنتشار الواسع يف أماكن 

  . املتعلمنيمتباعدة والوصول إىل أكرب عدد من 
 Video Conferenceن بعد القائمة على مؤمترات الفيديو عم ي برامج التعل:املرحلة الثالثة •

ن بعد بواسطة مؤمترات الفيديو واليت يكون فيها املتعلم بعيد يف املكان عم يحيث يتم إرسال برامج التعل
التفاعل ثنائي االجتاه حيث يقوم عن املعلم ولكن يتزامن مع املعلم يف وقت التعلم وتتيح هذه الربامج 

  .املتعلم بالتفاعل والتجاوب مع املعلم طول فترة الربنامج
 يقدم Online learningن بعد القائم على شبكات احلاسبات عم يالتعل :املرحلة الرابعة •

 ن بعد فصوالً تعليمية افتراضية حيث تعتمد على بناء برامج تنقل الوسائط املتعددةعم يأسلوب التعل
وتنقل امللفات واالتصاالت باحملتويات عرب الشبكة وتعتمد الربامج على تقدمي صوت وصورة وحركة مع 
االعتماد على أساليب التفاعل التزامنية والالتزامنية حيث يتفاعل املتعلم مع املعلم يف أي وقت ويف أي 

   .مكان دون االلتزام حبدود الوقت واملكان
ـ  ل يف برامجأساليب التفاع) ٣(يوضح شكل و ـ م يالتعل  Model of  Distanceن بعـد  ع

Learning موعات( حيث األبعاد الثالثةالوقت، املكان، حجم ا(:  (Miller,1998)  
  

  ن بعدعم يمنوذج يوضح أساليب التفاعل يف برامج التعل) ٣(شكل 
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مثـل الربيـد    م الكمبيوتر كوسيط اتصال يف التعلم التزامين والالتزامين         ا استخد :بعد الوقت  -

  .اإللكتروين والنشرات اإللكترونية
  . الفصول التقليدية ومؤمترات الفيديو:بعد املكان -
  . تعلم فردي أو يف جمموعات:بعد احلجم -
  

  :التقنيات املستخدمة يف التعليم عن بعد
     

 )٣٢ :٢٠٠٣الغامدي، ( :هياحلديثة التقنيات من  على جمموعة التعليم عن بعد يرتكز
 جتهز املناهج الدراسية ويتم حتميلها على أجهزة الطالب والرجوع وفيه: CDاملدمج القرص  •

   .إليها وقت احلاجة
ة التعليمية متكن تربط مجيع أجهزة احلاسب يف املنشأ حيث ):Intranet( الشبكة الداخلية •

مرتليا ويطلب من ع نشاطا تعليميا أو واجبا أن يضاملعلم من إرسال املادة الدراسية إىل أجهزة الطالب ك
   . مرة أخرىهرسال و إمجيع الطالب تنفيذه

 يف هذه التقنية توظف برامج األقمار ):Satellite Programs(برامج القمر الصناعي  •
الصناعية املتصلة بنظم احلاسب واملتصلة خبط مباشر مع شبكة اتصاالت مما يسهل االستفادة من القنوات 

 ويف هذه التقنية يتوحد. ريس والتعليم، وجيعلها أكثر تفاعال وحيويةالسمعية والبصرية يف عمليات التد
 .حناء البالد أو املنطقة املعنية بالتعليمحمتوى التعليم وطريقته يف مجيع أ

 واحد، فيمكن نالشبكة كوسيط إعالمي وتعليمي يف آكن توظيف مي: (Internet)نترنت اإل •
 .نترنتها للمستفيد عن طريق اإلها وتوفرن تعلن عن براجمملؤسسة تعليمية ما أ

تربط هذه التقنية املختصني واألكادمييني مع  :(Video Conferences)مؤمترات الفيديو  •
ويستطيع كل طالب أن يرى . ةطالم يف مواقع متفرقة وبعيدة عن طريق شبكة تلفزيونية عالية القدر

 .واملرشد األكادمييويسمع املختص 
قل تكلفة مقارنة  تعد تقنية املؤمترات املسموعة أ:)Audio Conferences(املؤمترات الصوتية  •

لية للمحادثة على وهي تقنية إلكترونية تستخدم هاتفا عاديا وآ .رات الفيديو وأيسر نظاما ومرونةمبؤمت
 .املنتشرين يف أماكن متفرقة) الطالب(باملستقبلني ) احملاضر(هيئة خطوط هاتفية توصل املتحدث 
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 تشتمل تقنية الفيديو املتفاعل على كل من تقنية  ): Interactive Video(علي الفيديو التفا •
. سطوانات الفيديو، مدارة بطريقة خاصة من خالل حاسب أو مسجل فيديوأوتقنية ، أشرطة الفيديو

وبة ومما مييز هذه التقنية إمكان التفاعل بني املتعلم واملادة املعروضة املشتملة على الصور املتحركة املصح
ن املتعلم ال نية وسيلة اتصال من اجتاه واحد ألوتعد هذه التق. بالصوت، بغرض جعل التعلم أكثر تفاعلية

  .املدرب/ميكنه التفاعل مع املعلم
  

  :أسباب األخذ بنظام التعليم عن بعد
  

 الفرصة ألولئك الذين قـد متـنعهم ظـروفهم           إتاحته ومن أسباب األخذ بنظام التعليم عن بعد      
عية واالقتصادية واجلغرافية من مواصلة التعليم، كما أنه يوفر قدر من املرونة واالستقالل للدارس              االجتما

إلغـاء   دراسية، وختفيف أو  التسهيالت  الفيما خيص السن، وانتظام ومواعيد ومكان األنشطة التعليمية، و        
الستجابة ملتطلبات خطـط  يساهم يف او ،مواصفات االلتحاق اليت تشترطها املؤسسات التعليمية التقليدية    

 خدمة التنميـة الـشاملة والتقـدم        يفكما يساعد    ،التنمية الوطنية من الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة      
  )١١٧ -١١٦: ٢٠٠١بدران، ؛ والدهشان. (االجتماعي

  

    :خصائص التعليم عن بعد
  

  )١٩ :٢٠٠٧، استيتية؛ والسرحان(: عليم عن بعد بعدد من اخلصائص من أمههاتيتميز ال
وتعين أن الفرص التعليمية متاحة للجميع بغض النظر عن أشكال املعيقات الزمنية : اإلتاحة •

  .اخل..واملكانية املوضوعية، وذلك باستخدام وسائط تعليمية مثل الفيديو واحلاسوب واهلاتف
يته  بفعل النظام أو بفعل القائمني عليه، وذلك لتلبوهي ختطي احلواجز اليت تنشأ: املرونة •

 .االحتياجات االجتماعية والوظيفية للملتحقني به وانسجامه مع متطلبات احلاجة وسوق العمل
 موضوعات املنهج املختلفة حسب ظروفهم وقدرام،  الطالبرتبحيث ي: حتكم املتعلم •

إال أن هذه اخلاصية تؤخذ بتحفظ يف معظم برامج التعليم عن بعد يف . واختيار أساليب تقوميية كذلك
 .وقت احلاضرال

املراسلة،  ( املناسبة لهأنظمة التوصيل العلمي كل طالب ارتحيث خي: اختيار أنظمة التوصيل •
 . هلذا النمط من التعليمهذا االختيار مسة أساسيةعد ، وي)احلاسوب والربجميات، اهلوائيات، اللقاءات

، ومن غراض املتوخاة منهاربامج الدراسية ودرجاا العلمية لأل وتعين مدى مناسبة ال:االعتمادية •
 .لياا وقابلية حمتواها لالحتساب يف مؤسسات خمتلفةهي تعين االعتراف ذه الربامج وآزاوية أخرى ف

 
  :اجلهود السعودية يف التعليم عن بعد
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بوضوح يف اململكة العربية السعودية يف كثري من امليادين من  يظهر التشجيع على التعليم عن بعد

 ١٦٨٣٨/ب/٧برقم (خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز حفظه اهللا أمهها تكليف 
، الذي يقضي بوضع خطة وطنية لتطوير تقنية املعلومات يف اململكة العربية )هـ١٠/١٢/١٤٢١وتاريخ 

وتتلخص أهم  أهداف ". مجعية احلاسبات السعودية"السعودية، وعمل آليات لتنفيذها ومتابعتها من قبل 
. لتوفري التعليم والتدريب للكوادر الوطنية اخلطة الوطنية يف العمل على استثمار تقنيات التعليم عن بعد

 )٢٠٠١،  لتقنية املعلوماتمشروع اخلطة الوطنية(
كما تضمنت خطط التنمية السابعة والثامنة يف اململكة العربية السعودية تصورات واضحة ملكانة              

 الوطنية، ونصت أهدافها على إعداد خطة وطنية توظف املعلوماتية وغريهـا            تقنية املعلومات يف القضايا   
من التقنيات خلدمة العلم ودعم التنمية االقتصادية، كما وضعت رؤية مستقبلية تقضي بتضييق الفجـوة               

، من خالل استثمار تقنية املعلومات يف التعلـيم         ٢٠٢٠التقنية بني اململكة والدول الصناعية حبلول عام        
  ) ٢٠٠٥، ؛ وزارة التخطيط٢٢ :٢٠٠٢مدين، ( . بعدعن

أما على مستوى التعليم العايل السعودي فقد تبنت جامعة امللك عبد العزيز منذ ثالثني عاماً نظام                
والذي قدمته بنجاح، مما يعطي فرصة أكـرب للـراغبني يف           االنتساب، وهو أحد أشكال التعليم عن بعد      

  )٥٥: ٢٠٠٣هاشم،( .لتعليم عن بعدالتعليم، واالستفادة من تقنيات ا
نه جزء من رسالتها، فقد أنـشئ       أعلى   وكذا أخذت جامعة امللك سعود مفهوم التعليم عن بعد        

هـ مركز خدمة اتمع للعمل على مواكبة الطالب لتطور العلوم املختلفة دون أن حيـول               ١٤٠٣عام  
هد للبترول واملعادن شوطاً كبرياً عـام       وقطعت جامعة امللك ف   . بينهم وبينها عامل السن أو قدم التخرج      

ليهم هـ بإنشاء عمادة اخلدمات التعليمية واليت دف إىل مساعدة الراغبني يف احلفاظ على تـأه              ١٤٠٨
طالعهم على ما هو جديد يف جماالت ختصصهم ممـن ال متكنـهم ظـروف               إوزيادة معلومام املهنية و   
  )٢٥ :٢٠٠٥، زاملال. (واصلة تعليمهمعملهم من التفرغ الكامل مل

فقد قامـت وكالـة      ومل تكن وكالة كليات البنات مبعزل عن االهتمام بتقنيات التعليم عن بعد           
الذي يسهم يف ربط خمتلف كليات البنـات باململكـة،          ) التعليم عن بعد  (كليات البنات بتبين مشروع     

  ) ٢٠٠٤الصغري،. (لتوفري النفقات وحتقيق االرتقاء مبستوى الطالبات
قامت وكالة كليات البنـات يف العـام الدراسـي          )  بعد عنالتعليم  ( وة لتفعيل مشروع  يف خط و
 عن طريق األقمار الصناعية باستخدام تقنية البـث واالسـتقبال           -هـ ببث  تليفزيوين   ١٤٢٥/١٤٢٦

 إضافة إىل استخدام كل من اهلاتف املباشر والفاكس يف استقبال األسئلة مباشرة             vsatالفضائي بواسطة   
 كلية التربية للبنات بالرياض      لطالبات البكالوريوس من   دراسات إسالمية  وأخرى   اضرة لغة اجنليزية   حمل –
ف املناطق باململكـة،    وقد كان التواصل فاعال بني احملاضر والطالبات يف خمتل        .  خمتلف كليات اململكة   إىل

  )٢٠٠٥مركز التعليم عن بعد بوكالة كليات البنات، . ( جناح التجربةمما أشار إىل
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هـ خبطوة  ٢٦/١٤٢٧كما قام مركز التعليم عن بعد يف وكالة كليات البنات بالرياض يف عام                
 املاجستري والدكتوراه، حيث قـدم      ة الدراسات العليا  عدى مرحلة البكالوريوس إىل مرحل    رائدة أخرى تت  

ريب لكلية البنـات يف     برنامج ماجستري يف العقيدة لكلية البنات يف الدمام وبرنامج دكتوراه يف األدب الع            
وتقوم آلية الربنامج على تقنية ثنائية من خالل نقل النص بالصورة والصوت واحلركة             . الدمام واألحساء 

وتـسعى  . من املعلم إىل املتعلم بشكل مباشر عرب األقمار الصناعية مما يوجب تفاعال بني املعلم واملتعلم              
يمية تساهم يف إتاحة مزيد من الفرص التعليمية لقطاعـات          الوكالة إىل تطوير الربنامج باعتباره تقنية تعل      

كبرية من طالبات الدراسات العليا يف خمتلف مناطق اململكة ملواجهة الزيادة يف أعداد الطالبات الراغبات               
يف مواصلة التعليم العايل يف خمتلف التخصصات، والتقليل من األعباء املالية ملـن يـرغنب يف مواصـلة                  

 ويكفيهن عناء السفر للمدن الرئيسية، وكذا لتسهيل وسرعة نشر التعليم العـايل بكـل               مهن العايل يتعل
  )٢٠٠٤؛ وزارة االتصاالت والتقنية، ٢٠٠٥مركز التعليم عن بعد بوكالة كليات البنات، . (فعالية

  

  Network Learning/ Instructionلكتروين الشبكي التعلم اإل/التعليم: ثانيا
  

 كل مناحي احلياة، فقد ساعدت يفلومات واالتصاالت تلعب دورا هاما باتت تكنولوجيا املع
 بني أفراد زمنيةعلى إحداث نقلة حضارية كبرية، فأصبح البعيد قريبا، ومل تعد هناك حواجز مكانية أو 

، حيث "قرية رقمية"أو " قرية إلكترونية صغرية"اتمع الواحد أو بني أفراد جمتمع وآخر، وأصبح العامل 
  ) ١١١: ٢٠٠٥املوسى؛ واملبارك، ( . التجول فيها والتعرف على كل ما فيهاإنسانطيع أي يست

منظومة التعليم حيث حبث التربويون عن طرق واستراتيجيات  نعكس التطور اهلائل علىاو
وأساليب وتقنيات ومناذج جديدة ملواجهة العديد من التحديات اليت تواجه العملية التعليمية، وللمساعدة 

 والوصول إىل أفضل النتاجات التعليمية، فظهر ما يسمى بالتعلم اإللكتروين ، جتويد العملية التعليميةيف
E-Learningوهو املصطلح األكثر استخداما حيث نستخدم أيضا مصطلحات أخرى مثل  :E-

Instruction  أو Online Learning أوElectronic Education  أوWeb Based 

Instruction   .)٤١٩: ٢٠٠٤، ملسا(   
 التعلم من خالل حمتوى علمي خمتلف عما يقدم بني يفاملتعلم الفعال م اإللكتروين يالتعليساعد و

 قاعات إىل يفضله دون االلتزام باحلضور الذي يريده وىف الوقت الذي املكان يففيت الكتاب املدرسي د
نصوص، رسومات، صور (ئط املتعددة  حمددة، حيث يعتمد احملتوى اجلديد على الوساأوقات يفالدراسة 

، اإلنترنت، اسوب، ويقدم من خالل وسائط إلكترونية حديثة مثل احل)ثابتة، لقطات فيديو، صوت
  )١١٣: ٢٠٠٥املوسى؛ واملبارك،  (. بأقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدةاألقمار االصطناعية

  

  :لكتروين الشبكيالتعلم اإل/مفهوم التعليم
  

 منّسق:بال تسطیر، (العربیة
وغیرھا) العربیة األردن  

 منّسق:بال تسطیر، (العربیة
وغیرھا) العربیة األردن  

 منّسق:بال تسطیر، (العربیة
وغیرھا) العربیة األردن  
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الـتعلم  /علمي وقد ال ينتهي حول مسألة حتديد مصطلح شامل ملفهوم التعليم       ال يزال هناك جدل     
لكتروين الشبكي، ويغلب على معظم االجتهادات يف هذا اال تركيز كل فريق على زاوية ختصـصه         اإل

 أو التعلـيم  Virtual Learningواهتماماته، كما أطلقوا عليه عدة تسميات منها التعليم االفتراضـي  
  Global Learning. (Collies,B 1996: 52) أو التعليم الكوين Online Learningاملباشر 

دم احملتوى التعليمي فيه بوسائط إلكترونية مثل       التعليم الذي يق   بأنه   )٣ :٢٠٠١الكيالين،(وتعرفه  
 أو CD. Room أو األقمار الصناعية أو األقراص الليزرية Intranetنترانت أو اإل Internet نترنتاإل
   .Computer-Based Trainingالبصرية أو التدريس املعتمد على الكمبيوتر /شرطة السمعيةاأل

بعد يتم توصيله للدارسني بوسائط نوع من التعليم عن بأنه لكتروين التعلم اإل/التعليمويعرف 
 أو (Extranet)كسترانت  أو اإل(Telenet)نترانت أو التيلينت إلاإلكترونية مثل اإلنترنت أو 

 (Online Learning)لكتروين هو املباشر التعلم اإل/بيوتر أو األقمار الصناعية سواء كان التعليمالكم
.  أو ما شابه(Video Conferencing)أو املؤمترات املرئية  (Virtual Learning)أو االفتراضي 

، وح واملرن واملوزع املفتاملهم أن التعليم يتم باستخدام شبكة اتصاالت لتوصيل وتسهيل التعليم أو التعلم
  )١٧: ٢٠٠٥خان ، ( .وغالباً ما يكون مقترناً بأنشطة تعليمية

 على استخدام شبكة املعلومات اليت تربط بني احلاسبات         لكتروين الشبكي التعلم اإل /التعليميعتمد  و
الشخصية واألجهزة الضخمة املعقدة، واحلاسبات اآللية فائقة السرعة حول الكـرة األرضـية، حيـث        

ح التقديرات احلالية أن أكثر من ستة ماليني حاسب آيل هي جزء من اإلنترنت وتـسمى الـشبكة           تقتر
  )١٠: ٢٠٠٤ مازن،. (العاملية للمعلومات بالشبكة اإللكترونية العنكبوتية

كذلك بأنه طريقة إبداعية لتقدمي بيئة تفاعلية متمركزة        لكتروين الشبكي   التعلم اإل /التعليمويعرف  
قبل بشكل جيد وميسرة ألي فرد، ويف أي مكان وأي زمـان باسـتخدام    ومصممة منحول املتعلمني  

 التصميم التعليمي املناسبة لبيئـة الـتعلم املفتوحـة    مبادئمصادر اإلنترنت والتقنيات الرقمية متاشياً مع     
  )٤٦: ٢٠٠٦بيتس، دبيلو طوين، ( .واملرنة

 بأنه نظام تعليمي غري تقليدي أو غري منطي          إجرائياً لكتروين الشبكي اإلالتعلم  /ميكن تعريف التعليم  
ستخدم شبكة اإلنترنت يف األغراض التعليمية، وهذه الشبكة تعتمد على اتصال           وي .تعليميةيقدم خدمة   

ويتميـز  . وارتباط عدة ماليني من أجهزة احلاسوب ببعضها عرب دائرة اتصال وحتكم واسعة االنتـشار             
 متـزامن  غـري  متـزامن و  مع املعلم بشكل سلفاً للقاء الطالبو حمددة  بوجود جداول دراسية منتظمة أ    

          .شبكة اإلنترنت وذلك من خالل
 

   :لكتروين الشبكيلتعلم اإلا/ة التعليمفلسف
 

لكتروين على فلسفة التعلم عن بعد الذي يرتكـز علـى الـتعلم الـذايت               التعلم اإل /يقوم التعليم 
الذي يعتمد فيها الدارس على الذات       ذلك النوع من التعليم      لمللدارسني، أي حتويل عملية التعليم إىل تع      

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٦ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

[1] ...منّسق
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 وهنا يتعاظم دور الوسـيط االتـصايل يف         ،بدرجة عالية، وتغيب فيه العالقة املباشرة بني املعلم واملتعلم        
 محـدان،  (.نترنت خبصائـصها املتطـورة  ية التعلم الذي يتمثل يف شبكة اإل حتقيق املهارات الالزمة لعمل   

٣٠٣: ٢٠٠١(   
لكتروين التعليمي يستند يف فلسفته إىل عدد من املبادئ ختتلف يف مفهومها         وهذا يعين أن الواقع اإل    

   )٢٦٩: ٢٠٠٣، طنطاوي( :عن املبادئ اليت تنطلق منها التعليم التقليدي وهي
  .مبدأ دميقراطية التعليم •
  .وتفريدهمبدأ برجمة التعليم  •
  .مبدأ إثارة الدوافع الذاتية •
  .هاستمراريت وتعليم مبدأ تطوير ال •

 الشبكي بنجاح يف بيئة العمل التعليميـة        تقنيات التعليم   وحىت يستطيع املتخصصون نشر وتنفيذ      
، ويقصد ذا أن هناك     Systemicالتدريبية أو الوظيفية، عليهم أن ينظروا إىل تلك البيئة نظرة منظومية            

جيابياً أو سـلبياً يف عمليـة النـشر،          ألي نظام، وهذه العناصر إما أن تسهم إ        Componentsعناصر  
علـى إجنـاز املـشروعات    وبالتأكيد يساعد الفهم الصحيح ملاهية تلك العناصر، ولـدورها العلمـي        

  )٣١: ٢٠٠٢وزارة التعليم العايل بسوريا،. (التكنولوجية هلؤالء املتخصصني كما يتمنون
       

   : لكتروين الشبكيالتعلم اإل/أهداف التعليم
  

لكتروين الشبكي واليت سبق ذكرهـا ميكـن        التعلم اإل /لفلسفة اليت يستند إليها التعليم    ففي ضوء ا  
 )٩٩: ٢٠٠٥،اهلادي( : فيما يليهحتديد أهداف

  . يحتقيقاً لدميوقراطية التعليم اجلامع تأمني فرص التعليم العايل واجلامعي للراغبني فيه، •
  .امعيةاألعداد اهلائلة املتزايدة من طالب الدراسة اجلمقابلة  •
  .االستجابة للطلب االجتماعي املتزايد هلذا النمط من التعليم •
  .املستمرم توفري حرية الدراسة للمتعلم وذلك بتحريره من قيود الزمان واملكان لتحقيق التعلي •
  .ما يقدم يف نظم اجلامعات التقليدية تقدمي عملية التعلم بوسائط تعليمية خمتلفة عن  •
  .ستيعاباال النامجة عن عجز مؤسسات التعليم العايل التقليدية عنشكالت امل يف حل اإلسهام •
 ).التغذية الراجعة، الردود على استفسارات املتعلمني(التفاعل بني املعلم واملتعلم  •
 .احلصول على املعلومات احلديثة واملتنوعة •
 . التحليل، املقارنة، التقييم، البناء:تفعيل عمليات التفكري العليا •
 .ت استخدام احلاسوب وشبكات اإلنترنتتنمية مهارا •
  

  :لكتروين الشبكيالتعلم اإل/التعليممميزات 

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
اللغة العربیة وغیرھا:   ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
اللغة العربیة وغیرھا:   ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٤ نقطة، خط
اللغة العربیة وغیرھا:   ١٤ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
اللغة العربیة وغیرھا:   ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٤ نقطة، خط
اللغة العربیة وغیرھا:   ١٤ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
اللغة العربیة وغیرھا:   ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
اللغة العربیة وغیرھا:   ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، غامق،
خط اللغة العربیة وغیرھا: 

Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،
وغیرھا) العربیة غامق، (العربیة 

األردن  
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يف لكتـروين الـشبكي     التعلم اإل /التعليمومن أهم املميزات اليت شجعت التربويني على استخدام         
  )٩٦ -٧٨: ٢٠٠٥؛ املوسى؛ واملبارك، ٢١٤: ٢٠٠٦مازن،(: العملية التعليمية ما يلي

 : ومن أمثلة هذه املصادر:مصادر املعلوماتالوفرة اهلائلة يف   -أ 
 .Electronic Booksالكتب اإللكترونية  )١
 .Electronic Periodicalsالدوريات اإللكترونية  )٢
 .Data Basicsقواعد البيانات  )٣
 .E- Encyclopediasاملوسوعات اإللكترونية  )٤
 .Educationalاملواقع التعليمية  )٥

شخاص االتصال فيما بينهم بشكل غري مباشر، ومـن دون          حيث يستطيع األ  : االتصال غري املتزامن    -ب  
 : التاليةاشتراط حضورهم يف نفس الوقت باستخدام الوسائط اإللكترونية

 . E-Mailالربيد اإللكتروين  )١
 . Voice- Mailالربيد الصويت  )٢

 :يتم التخاطب إلكترونياً يف نفس اللحظة بواسطةحبيث : ناالتصال املتزام  -ج 
 . Chatالتخاطب الكتايب  )١
 . Voice-  Conferenceالتخاطب الصويت  )٢
 .Video Conference) املؤمترات املرئية(التخاطب بالصوت والصورة معاً  )٣
  
  :لكتروين الشبكيالتعلم اإل/أمناط التعليم

  
 :لكتروين الشبكي لتقدمي املادة التعليميـة إىل الـدارس مهـا          التعلم اإل /يوجد أسلوبان يف التعليم   

  )٤، ٢٠٠٣عيسى، (
learning -Synchronous e )الفـصول االفتراضـية  (لكتروين للتعليم اإل دمي املتزامنالتق •

Delivery: 

نترنت لتوصيل وتبادل الـدروس وموضـوعات       وتقنيات التعليم املعتمدة على اإل    ويعىن أسلوب   
) Real-time chat(احملادثة الفوريـة  : األحباث بني املتعلم واملعلم يف الوقت الفعلي لتدريس املادة مثل

ن الطالب يستطيع   أ النوع   اجيابيات هذ إومن  . ا يسمى بالفصول االفتراضية   أو تلقى الدروس من خالل م     
ن هنـاك نوعـا مـن       أ نفسه، كما    احلصول من املعلم على التغذية الراجعة املباشرة لدراسته يف الوقت         

  . التفاعل يف عملية التدريس

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٤ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٤ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٤ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٤ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٤ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٤ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٤ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

وغیرھا) Arabic،  ١٤ نقطة، (العربیة 
العربیة األردن  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق

منّسق
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ه وهذا يعين إرسال املعلومات دون تـأخري         يف الوقت نفس   الطالبويتطلب مشاركة املدرسني و   
واملشاركة واحلضور املتزامن هو وصول الطالب الفصل الدراسي يف         . كما هو احلال يف التعليم التقليدي     

 أو من خالل البث الفضائي       Real-Time-chatالوقت الفعلي للتدريس، واملشاركة يف احملادثة الفورية        
Broad Casting  Satelliteذي يبعث احليوية والنشاط يف التعليم عن بعد األمر ال.  

  
 learning Delivery-Asynchronous e لكتروينالتقدمي غري املتزامن للتعليم اإل  •

وفيه حيصل املتعلم على دروس مكثفة أو حصص وفق برنامج دراسي خمطط ينتقى فيه األوقـات                
الوسـائط  : روين، مثل لكتتعلم اإل طريق توظيف بعض أساليب ال    واألماكن اليت تتناسب مع ظروفه، عن       

لكتروين، وسواها، وليس من الضروري تواجد املعلم واملتعلم معا يف نفس           نترنت، والربيد اإل  املتعددة واإل 
. لكتروين الـشبكي املتـزامن    التعلم اإل /الوقت لالتصال والتواصل والتفاعل، وهذا ما يفرقه عن التعليم        

  .ضيه املتعلم للوصول إىل املهارات اليت يهدف إليها الدرسويعتمد هذا التعليم على الوقت الذي يق
 فيه إىل التجمع يف     الطالبوال يتطلب هذا النوع املشاركة اآلنية للطلبة واملدرسني كما ال حيتاج            

لكترونية كـاألقراص    الدراسية تكون خمزنة على وسائط إ      ن مجيع املادة  الوقت نفسه، أل  مكان واحد يف    
. لكترونيـة فحات الويب والربيد اإللكتروين وما شابه ذلك من وسـائط إ  وصCD. Romsالليزرية 
 أوقات تعلمهم وجيمعون املادة الدراسية حسب جداوهلم ويف الوقت الذي يرغبون فيـه              الطالبوخيتار  

عن طريـق الربيـد   كما بإمكان الطالب االتصال باملدرس .  وعندما يكون ذلك مناسبا هلم،ليال أو ارا 
   .و اهلاتف إذا كان لديه أسئلة يريد اإلجابة عليهالكتروين أاإل

       

   :الشبكي اإللكتروينالتعلم /املربرات العاملية لألخذ بنظام التعليم
  

؛ ٢١٦: ٢٠٠٦مازن،( يلي ما الشبكي اإللكتروينالتعلم  /لألخذ بنظام التعليم  من املربرات العاملية    
  ):٢٩٧-٢٩٥: ٢٠٠٤،سامل

 .علوماتية واملعرفة يف شىت جماالت املعرفة االنفجار اهلائل يف كم امل •
 ).احلفظ والتخزين واملعاجلة والنشر والتوزيع اإللكتروين هلا ( تطور تكنولوجيا املعلومات  •
 – الثقافيـة    – العـسكرية    – االقتصادية   –العوملة السياسية   ( العوملة بآثارها اإلجيابية والسلبية      •

 ).اخل ... اإلعالمية 
 واملدرسة، وذلك مـن خـالل       الطالب فيما بينهم، وبني     الطالبالتصال بني   زيادة إمكانية ا   •

سهولة االتصال ما بني هذه األطراف يف عدة اجتاهات مثل جمالس النقاش، الربيد اإللكتـروين، غـرف          
ويرى الباحثني أن هذه األشياء تزيد وحتفز الطالب على املشاركة والتفاعـل مـع املواضـيع                . احلوار

  . املطروحة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، بال
تسطیر، خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،
وغیرھا) العربیة األردن   (العربیة 

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، بال
تسطیر، خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،
وغیرھا) العربیة األردن   (العربیة 

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، بال
تسطیر، خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،
وغیرھا) العربیة األردن   (العربیة 

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، دون
غامق، بال تسطیر، خط اللغة
Traditional العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة، دون غامق

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، دون
غامق، بال تسطیر، خط اللغة
Traditional العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة، دون غامق

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، دون
غامق، بال تسطیر، خط اللغة
Traditional العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة، دون غامق

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، دون
غامق، خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،

دون غامق

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، دون
غامق، خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،

دون غامق

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة
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املنتديات الفورية مثل جمالس النقاش وغرف      : وجهات النظر املختلفة للطالب   تبادل  سامهة يف   امل •
احلوار تتيح فرص لتبادل وجهات النظر يف املواضيع املطروحة مما يزيد فـرص االسـتفادة مـن اآلراء                  

ند املـتعلم   واملقترحات املطروحة ودجمها مع اآلراء اخلاصة بالطالب مما يساعد يف تكوين أساس متني ع             
  .وتتكون عنده معرفة وآراء وذلك من خالل ما اكتسبه من معارف ومهارات عن طريق غرف احلوار

مبا أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه يف أي وقـت              : اإلحساس باملساواة  •
تنظيم املقاعد، أو   ودون حرج، خالفاً لقاعات الدرس التقليدية اليت حترمه من هذا امليزة إما لسبب سوء               

ضعف صوت الطالب نفسه، أو اخلجل، أو غريها من األسباب، لكن هذا النوع مـن التعلـيم يتـيح                   
الفرصة كاملة للطالب ألنه بإمكانه إرسال رأيه وصوته من خالل أدوات االتصال املتاحة مـن بريـد                  

  . إلكتروين وجمالس النقاش وغرف احلوار
الب الذين يشعرون باخلوف والقلق يتمتعون جبرأة أكـرب يف          هذا األسلوب يف التعليم جيعل الط      •

 . التعبري عن أفكارهم والبحث عن احلقائق أكثر مما لو كانوا يف قاعات الدرس التقليدية
لكتروين الشبكي سهولة كـبرية يف احلـصول   التعلم اإل/أتاح التعليم: سهولة الوصول إىل املعلم  •

وذلك خارج أوقات العمل الرمسيـة، ألن املتـدرب أصـبح           على املعلم والوصول إليه يف أسرع وقت        
مبقدوره أن يرسل استفساراته للمعلم من خالل الربيد اإللكتروين، وهذه امليزة مفيدة ومالئمة للمعلـم               

وتكون أكثر فائدة للذين تتعارض سـاعات عملـهم مـع           .  أكثر بدال من أن يظل مقيداً على مكتبه       
  . جود استفسار يف أي وقت ال حيتمل التأجيلاجلدول الزمين للمعلم، أو عند و

  

  :اإللكتروينالتعلم /التعليممكونات نظام 
  

  ):٢: ٢٠٠٧،سامل(اإللكتروين على مكونني أو نظامني أساسيني  التعلم/التعليميقوم 
ويهتم بتقدمي املقررات اإللكترونية عرب احلاسوب وشبكاته باستخدام  :النظام التعليمي= ١

، ويتم تفاعل املتعلم معها بطريقة تزامنية وغري تزامنية )مقررات رقمية(ة أي الوسائط املتعدد
  .مع تلقيه للتغذية الراجعة

 إدارة التعلم م ويهتم باجلانب اإلداري للتعلم اإللكتروين، ويعترب نظا:النظام اإلداري= ٢
 إدارة العملية اإللكتروين من أهم مكونات التعلم اإللكتروين، فهو منظومة متكاملة مسئولة عن

-املقررات اإللكترونية -القبول والتسجيل : التعليمية اإللكترونية، وهذه املنظومة تتضمن
منتديات -الواجبات اإللكترونية -االختبارات اإللكترونية -التعلم املباشر / الفصول االفتراضية

  .املتابعة اإللكترونية-الربيد اإللكتروين -النقاش التعليمية 
  

  : يف التعلم اإللكتروين يف عملييت التعليم والتعلمتوظمناذج 
  

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، بال
تسطیر، خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،
وغیرھا) العربیة األردن   (العربیة 

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، بال
تسطیر، خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،
وغیرھا) العربیة األردن   (العربیة 

 منّسق:الخط: (افتراضي)
New Courier،  ١٦ نقطة، دون
غامق، بال تسطیر، خط اللغة
Traditional العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة، دون غامق

 منّسق:الخط: (افتراضي)
New Courier،  ١٦ نقطة، دون
غامق، بال تسطیر، خط اللغة
Traditional العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة، دون غامق
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  )٥ :٢٠٠٧،سامل( :منها، و عملييت التعليم والتعلم يف      توجد مناذج لتوظيف التعلم اإللكتروين
  
  
  
  : اإلثرائيالنموذج  -١

وقد يتم أثناء ) التقليدي(ويتم استخدام بعض أدوات التعلم اإللكتروين يف دعم التعلم الصفي 
  :م الدراسي يف الفصل أو خارج ساعات اليوم الدراسي ومن أمثلة هذا النموذجاليو

o طالع على بعض املواقع باإلنترنت حتضري الدرس القادم من خالل االتوجيه الطالب إىل. 
o قيام إدارة املدرسة بوضع اجلداول املدرسية، وأمساء الطالب على أحد مواقع اإلنترنت. 
o  بالرجوع إىل اإلنترنتتوجيه الطالب إىل إجراء حبث. 
o  توجيه الطالب إىل القيام ببعض األنشطة اإلثرائية باستخدام برجمية حاسوبية، أو الشبكة

 .العاملية للمعلومات
o  سيقدمها اليتاستفادة املعلم من اإلنترنت يف حتضري درسه وىف تعزيز املواقف التدريسية 

 .يف الفصل التقليدي
  :  النموذج املزيج-٢

النموذج اجلمع بني التعلم الصفي والتعلم اإللكتروين داخل غرفة الصف، أو يف ويتضمن هذا 
معمل احلاسوب أو يف مركز مصادر التعلم، أوىف الصفوف الذكية أي األماكن اهزة يف املدرسة 

  . القائمة على احلاسوب أو على الشبكاتبأدوات التعلم اإللكتروين
التعلم الصفي والتعلم اإللكتروين مع التأكيد على أن دور وميتاز هذا النموذج باجلمع بني مزايا 

املعلم ليس امللقن بل املوجه واملدير للموقف التعليمي، ودور املتعلم هو األساس فهو يلعب دورا إجيابيا 
  .يف عملية تعلمه

وتأخذ عملية اجلمع بني التعلم اإللكتروين والتعلم الصفي أشكال عديدة منها أن يبدأ املعلم 
لتمهيد للدرس مث يوجه طالبه إىل تعلم الدرس مبساعدة برجمية تعليمية مث التقومي الذايت النهائي با

، وقد تبدأ عملية التعلم )تقومي تقليدي(أو اختبار ورقي ) تقومي إلكتروين(باستخدام اختبار بالربجمية 
اليت تتناسب معه والتعلم بالتعلم اإللكتروين مث التعلم الصفي، وقد يتم التعلم الصفي لبعض الدروس 

التقليدي أو ( اإللكتروين لدروس أخرى تتوفر له أدوات التعلم اإللكتروين مث يتم التقومي بأحد الشكلني 
  ).اإللكتروين

  :املتزامنالنموذج  -٣
 هذا النموذج يعترب التعلم اإللكتروين بديال للتعليم الصفي وخيرج هذا النموذج خارج حـدود   يف

فهو ال حيتاج إىل فصل حبدود أربعة أو مدرسة ذات أسوار، بل يتم الـتعلم مـن أي                  الصف الدراسي،   
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 ساعة من قبل املتعلم حيث تتحول الفصول إىل فصول افتراضية، وهـذا        ٢٤مكان وىف أي وقت خالل      
ويتم يف مدارس أو جامعات افتراضـية، وهـو    Virtual Learningما يطلق عليه التعلم االفتراضي 

التعلم اإللكتروين عن بعد، ويكون دور املتعلم هنا هو الـدور األساسـي             : لم عن بعد  إحدى صيغ التع  
حيث يتعلم ذاتيا بطريقة فردية على حدة أو بطريقة تعاونية مع جمموعة صغرية من زمالئه الذي يتوافـق                 

لفيـديو،  معهم ويتبادل معهم اخلربات بطريقة تزامنية أو غري تزامنية عن طريق غرف احملادثة، مؤمترات ا              
 Bulletالسبورة البيضاء، مؤمترات التليفون، الربيد اإللكتروين، جمموعات املناقشة، لوحة اإلعالنـات  

Boardباستخدام أدوات التعلم اإللكتروين املختلفة سواء القائمة على احلاسب أو على الشبكات .  
  

  :لكتروين الشبكيالتعلم اإل/البنية التحتية الرقمية للتعليم
 

جيب أن تصمم وختطط وتدعم وتزود      ، اليت   يئة التعلم اإللكتروين على البنية التحتية الرقمية      تعتمد ب 
تعتمد على الكفاءات التكنولوجية للمؤسسة لضمان تقدمي الـتعلم اإللكتـروين           وباألساتذة واملوظفني،   

وإمكانيـة إعـادة    لوب بناء يعتمد على معايري معلنة،       وإدارته، وهلذا السبب فإنه ينبغي أن تقوم على أس        
واملتـوفرة  ،  واملـستمرة ،  تعترب البنية التحتية املـستقرة     و .استخدام املكونات، وإمكانية اخلدمة والصيانة    

إىل أن   )٥٩٢ :٢٠٠٥ ،خـان (بشكل واسع، من األمور املرغوبة بشدة يف التعلم اإللكتروين، وأكـد            
 :مبعىن أن هلا القدرة على التعامـل مـع  ( درج قابلة للت:  ينبغي أن تكون،البنية التحتية للتعلم اإللكتروين  

قابلـة   - )والتنوع املتعاظم للتطبيقات،  والطلب املتزايد على التخصصاتنمو املتزايد يف أعداد الطالب  ال
 -)  ومع مرور الوقت    والتكيف مع التغريات التكنولوجية    أا مرنة مبا فيه الكفاية للبقاء      أي( لالستمرار  

 .متوفرة باستمرار - موثوقة ويعتمد عليها
  )٦٠٥ -٥٩٢: ٢٠٠٥، خان( :علىوتشمل البنية التحتية 

الطـالب،  ( ينبغي على مجيع جمموعات أصحاب القرار يف بيئة التعلم الرقمية            :الثقافة الرقمية = 
أن ميتلكوا الثقافة الرقمية حىت يتمكنوا من املـشاركة الفعالـة يف   ) وهيئة التدريس، وأعضاء فريق الدعم   

املهـارات املطلوبـة السـتخدام    ) وال تقتصر فقط على (م اإللكتروين، وقد تتضمن الثقافة الرقمية       التعل
واستخدام املاسح الضوئي، والكـامريا  ، (Ftp)املستعرض اإللكتروين، وحمركات البحث، ونقل امللفات    

  . الرقمية ؛ كما تتضمن املعرفة باملفردات االصطالحية واملتخصصة
  :)وال تقتصر فقط على(أجهزة التعليم اإللكتروين  تشتمل و:األجهزة= 
 الذاكرة املقـروءة    -)RAM(الذاكرة العشوائية   - بجهاز احلاسو  ( :احلاسوب وملحقاته ) ١

(ROM)-    مشغل القرص الوسـائطي املـدمج  - مشغل األقراص املرنة-  الشاشة – القرص الصلب -
مشغل -  املودم –بطاقة الفيديو   -  الكامريا –  امليكروفون – السماعة   –ناسخ األقراص الوسائطية املدجمة     

  ).  طابعة الليزر -(Ink-jet Printer) طابعة نافثة احلرب -(DVD)األقراص الرقمية 
   - مودم سلكي-  (DSL)خطوط اشتراك رقمية - االتصال اهلاتفي (:توصيالت اإلنترنت) ٢

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط: (افتراضي)
New Courier،  ١٦ نقطة، خط اللغة

Traditional العربیة وغیرھا:  
Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط: (افتراضي)
New Courier،  ١٦ نقطة، غامق،

خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،

غامق

 منّسق:الخط: (افتراضي)
New Courier،  ١٦ نقطة، غامق،

خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،

غامق
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  واألصـوات ذات الـسعة     قناة رقمية عالية السرعة لنقل املعلومات      - (T1)خط هاتفي سريع    
    .توصيالت السلكية - (Ethernet)الشبكة األثريية  - الكبرية

    . كامريا الفيديو- الكامريا الرقمية :أدوات املؤمتر من بعد) ٣
معاجلات النـصوص،   ): وال تقتصر فقط على     ( حتتوي برجميات التعلم اإللكتروين      :لربجمياتا= 

العروض، وبرجميات الرسوم البيانيـة، وبرجميـات القـراءة اآلليـة،     ورزم الربيد اإللكتروين، وبرجميات    
وراصدات احلسابات، وقواعد البيانـات،      ،)ins-plug(وامللحقات الربجمية   ،  اإللكترونية واملستعرضات

  .وأنظمة إدارة التعلم، وأنظمة إدارة حمتوى التعلم، وأدوات التأليف، وبرجميات املؤسسة
لكتروين الكثري من هذه الربجميات يف ابتكار وصيانة برجميات الـتعلم        ويستخدم مصممو التعلم اإل   

وامللحقـات الربجميـة   اإللكتروين، ولكن الطالب يستخدمون أنظمة إدارة التعلم، ومعاجلات النصوص،       
  .فقط للمشاركة يف املقرر اإللكتروين

وظائف أنظمـة   و تعلمأنظمة إدارة ال   وظائف م   :توىاحملوأنظمة إدارة   / أنظمة إدارة التعلم  = 
الفروق مـا بـني   واجلدول التايل يوضح    . اتقرراملبناء  ل  مصممي التعلم اإللكتروين   إدارة حمتوى التعلم  

  :يليأنظمة إدارة التعلم وأنظمة إدارة حمتوى التعلم من الناحية الوظيفية، كما 
  

  وظائف أنظمة إدارة محتوى التعلم  أنظمة إدارة التعلموظائف 
د ج     داول المتعلم      ین ف      ي  ت     سجیل وإع      دا  -

المق    ررات المباش    رة عل    ى اإلنترن    ت وغی    ر     
  .المباشرة

 .حفظ ملفات بیانات المتعلمین -
 .طرح المقررات اإللكترونیة -
 .متابعة تقّدم المتعلم خالل المقرر -
 .إدارة التعلم الصفي -
 التعلم بإمكان ات إدارة م صادره،       تزوید إداري  -

إدارة (بم    ا ف    ي ذل    ك المختب    رات والف     صول     
 ).صادرالم
 .دعم تعاون المتعلمین -
اس    تخدام بیان    ات الكف    اءة الوظیفی    ة لتع    ّرف   -

م      سارات التط      ویر المھن      ي وتط      ویر األداء 
 ).ھتحلیل الثغرات المھاری(
 .إدارة االمتحانات واالمتحاناتتولید أسئلة  -
 .تقدیم تقریر عن نتائج األداء باالمتحانات -
ال   ربط ال   داخلي ب   ین الف   صول االفتراض   یة،      -

، والتطبیق     ات  إدارة محت     وى ال     تعلم وأنظم     ة 
   .یةسالمؤس

  .إدارة ونقل المحتوى -
 .أدوات إنشاء المحتوى -
أدوات العم    ل المرن    ة إلدارة عملی    ة تط    ویر     -

 .المحتوى
 .مجّمع مواد التعلم -
 .تنظیم المحتوى الذي یمكن إعادة استخدامھ -
إع   ادة اس   تخدام المحت   وى، وتحدی   د م   سارات    -

 .على مواد التعلمالتعلم الفردیة التي تكیف بناء 
مجموع   ات وال   تعلم التع   اوني غی   ر المت   زامن   -

 .المناقشة
 .االمتحانات وإصدار الشھادات -
 .تقاریر النتائج -
إلكترون ي،  ( تقدیم المحتوى في أش كال متع ددة         -

 مطبوع، مساعد فردي رقمي، أق راص وس ائطیة        
 ) ..مدمجة، الخ

( تق  دیم إرش  ادات ال  تحكم ف  ي ت  صفح المحت  وى   -
 ).اإلحساس  اراإلبص: من حیث

الف    صول االفتراض    یة، ال    ربط ال    داخلي ب    ین  -
   .وأنظمة إدارة التعلم، والتطبیقات المؤسسیة

   

  : مراحل التخطيط إلدخال التعلم اإللكتروين يف مؤسسة تعليمية
  

 منّسق:الخط: (افتراضي)
New Courier،  ١٦ نقطة، غامق،

خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،

غامق
 منّسق:الخط: (افتراضي)

New Courier،  ١٦ نقطة، غامق،
خط اللغة العربیة وغیرھا: 

Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،
غامق

 منّسق:الخط: (افتراضي)
New Courier،  ١٦ نقطة، غامق،

خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،

غامق

 منّسق:الخط: (افتراضي)
New Courier،  ١٦ نقطة، غامق،

خط اللغة العربیة وغیرھا: 
Arabic Traditional،  ١٦ نقطة،

غامق
 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط

Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  
Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، خط
Traditional اللغة العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة

 منّسق:متوسط، المسافة
البادئة: السطر األول:  ٠٫٠٨ سم

منّسق جدول 

 منسقة:تعدادات نقطیة ورقمیة
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 :متر عملية التخطيط إلدخال الـتعلم اإللكتـروين يف مؤسـسة تعليميـة بـاخلطوات التاليـة                
   )٩: ٢٠٠٧،سامل(

 ،تقنيات التعليم فريق عمل للقيام بعملية التخطيط، ويشمل اخلرباء يف التعلم اإللكتروين، تعيني  -١
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تصميم املقررات وإنتاجها، املناهج وطرق التدريس، علم 
اء النفس التعليمي، اقتصاديات وإدارة التعليم، التقومي التعليمي، بعض املعلمني املتميزين وأولي

 .األمور
  . حتديد الفئة املستهدفة من التعلم اإللكتروين -٢
 حىت يتم وضع للفئة املستهدفةواالجتاهات والقيم والقدرات واالستعدادات  حتديد احلاجات -٣

 .صيغ مناسبة للمناهج
 .حتديد أهداف التعلم اإللكتروين بناء على تقدير االحتياجات -٤
 . يف املؤسسة التعليميةقناسب للتطبياختيار صيغة أو منوذج التعلم اإللكتروين امل -٥
: احلاسوب وبرجمياته املخزنة على وسائط التخزين: (حتديد تقنيات التعلم اإللكتروين املناسبة -٦

، أو Hard Disk، القرص الصلب DVD، اسطوانات الفيديو CDاألقراص املدجمة 
   .) Web شبكة عنكبوتية ، Internet  انترنت، LAN  حملية:Networksالشبكات 

 .وضع خطة لتأسيس البنية التحتية للتعلم اإللكتروين -٧
 .وضع خطة لتصميم وبناء الربجميات واملقررات اإللكترونية -٨
سواء ميزانية معتمدة من قبل الوزارة أو اشتراك رجال أعمال (حتديد سبل الدعم وامليزانية  -٩

 ).ومؤسسات ووزارات لتمويل مشروع التعلم اإللكتروين
 واملؤسسات والشركات احمللية والدولية اليت تلعب دورا يف تطبيق التعلم حتديد الوزارات -١٠

مثل وزارة االتصاالت، شركات إنتاج الربجميات واملقررات : اإللكتروين وأوجه املشاركة
 .اإللكترونية

حتديد العٍنصر البشري املشارك يف منظومة التعلم اإللكتروين وأدوارهم، وتوصيف الربامج  -١١
املعلم، مصممي ومنتجي الربجميات واملقررات واملواقع التعليمية، (فع كفايام املهنية التدريبية لر

 )الكادر اإلداري 
حتديد املتطلبات السابقة الواجب توافرها لدى املتعلمني لالنضمام إىل منظومة التعلم اإللكتروين  -١٢

 )مهارات استخدام احلاسوب والشبكات، مستوى مهارات اللغة اإلجنليزية اخل(
 التخطيط لبعض الربامج الثقافية لنشر ثقافة التعلم اإللكتروين  -١٣
  . حتديد معايري اجلودة الشاملة لكل مكونات التعلم اإللكتروين -١٤
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  : اجلامعة االفتراضية: املبحث الثاين
  

كان لتطور الوسائل اإللكترونية تأثرياً فاعالً على منظومة التعليم اجلامعي عن بعد حيث يـسرت               
سسات التعليمية بالدارسني ومبعلميهم، وتلقي احملاضرات يف أي مكان ويف أي وقت يناسـب              ربط املؤ 

الدارس دون التقيد بقرب املكان، وإمكانية التفاعل فيما بينهم واملواجهة وجهاً لوجه بغض النظر عـن                
، Video Conferencingبعد األماكن اليت يتواجد فيها الدارسني كما حيدث يف مؤمترات الفيـديو  

 On-line، واحملادثـات املباشـرة عـن بعـد     Satellite Programsوبرامج األقمار االصطناعية 
Discussion  وغرف الصف االفتراضـية ،Virtual Classroom .    وتعـد اجلامعـة االفتراضـية

Virtual University   منط جديد للتعليم اجلامعي عن بعد، حيث ظهرت نتيجة انتـشار اسـتخدام 
وتـسمى باجلامعـة    . لومات واالتصاالت اليت تشهد تطوراً مستمراً يف السنوات األخرية        تكنولوجيا املع 

االفتراضية ألا بدون مباين تعليمية حقيقية، ومكاتب ألعضاء هيئة التدريس أو معامـل للكمبيـوتر أو                
). رنـت اإلنت(اللغات أو مالعب، بل خمطط لتدريس املقررات والربامج عرب الشبكة العاملية للمعلومات             

، جامعـة   E-Universityاجلامعة اإللكترونيـة    : ويطلق على اجلامعة االفتراضية مسميات خمتلفة مثل      
. Technological Universityاجلامعـة التكنولوجيـة   ، On-line Universityاالتصال املباشر

  )٤١٩: ٢٠٠٤سامل ،(
  

  :مفهوم اجلامعة االفتراضية
  

متكاملة حتاكي اجلامعة العادية، تقوم على التقنيات واملفـاهيم     اجلامعة االفتراضية بيئة جامعية     تعد  
لطالب مـن مكـان إقامتـهم       احلديثة لالتصاالت، والوسائط املتعددة، وهي دف إىل تأمني التعليم ل         

لكترونية متكاملة تعتمد على تسجيل الطالب يف موقـع         إرنت عن طريق إنشاء بيئة تعليمية       نتبواسطة اإل 
احلاسوب الشخصي واحلصول على املناهج العلمية والتحصيل واملعرفة والتفاعل مـع           اجلامعة باستخدام   

وينال الطالب شهادات علميـة     . املدرس ومع زمالئه يف الصف االفتراضي وتقدمي الواجبات واالمتحان        
  ) ٢٨-٢٧: ٢٠٠٤ مازن،( .معتمدة من اجلامعة ووزارة التعليم العايل

الوسائط اإللكترونيـة احلديثـة وتكنولوجيـا املعلومـات       تقدم تعليماً عن بعد من خالل       وهي  
واالتصاالت مثل اإلنترنت، والربيد اإللكتروين، والقنوات واألقمار االصطناعية اليت تستخدم يف نـشر             
احملاضرات والربامج واملقررات وتصميم وإنتاج املواد التعليمية وتقييم الطالب، وتنفيذ اإلدارة الناجحـة             

  )٤٢١: ٢٠٠٤سامل ،. ( حمددةبغرض حتقيق أهداف
وقد ظهر هذا النوع من املؤسسات التعليمية نتيجة تطورات تقنية عديدة كاحملادثـات املباشـرة               

عليـه تعـرف    و. نترنت واخلادم التربوي  ية وشبكات االتصاالت احلديثة واإل    واملؤمترات املسموعة واملرئ  
حيـث  كترونية وذلك تمد يف عملها نشاطات إلية عن بعد تعمؤسسة تعليم"على أا  لكترونية  اجلامعة اإل 
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التربوية اليت تقدمها عـن طريـق       ىل العروض    إىل فعاليات اجلامعة اإللكترونية وإ      الوصول ميكن للطالب 
  )٣١ :٢٠٠٣بوقحوص، (."نترنت باستخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا االتصاالتاإل

ن واملدرسون دون االلتـزام مبكـان أو    وتعترب اجلامعة االفتراضية فضاء للتعليم يلتقي فيه الدارسو       
زمان لالشتراك يف االبتكار وتطوير املعرفة وغالبا ما يكون الدارسون واملدرسون منفصلني عن بعـضهم              

  ): ٤(شكل كما يف مل اجلامعة االفتراضية على املفاهيم التالية توتش. على مسافات كبرية
  )٦: ٢٠٠٣، وآخرون ؛داود(

  
  ة االفتراضيةاجلــامع مفاهيم )٤ (شكل

  
  
  
  

  
  

  
  :نشأة اجلامعات االفتراضية

  

نترنت وظهرت اجلامعة االفتراضية وانتشرت     معات االفتراضية نشأة وتطورا باإل    لقد ارتبطت اجلا  
  )٢٥٥-٢٥١: ٢٠٠٣حجي،: ( هيمراحلثالثة ل تبعا، ١٩٩٥عام 

  :  Virtual Front Endsالنهايات األمامية االفتراضية  •
 تقدمي اخلدمة التعليمية للطالب الـذين ال        ىحقيقية حضور شبكي يعمل عل     جامعة    ملا كان لكل  

 هذه النوعية من الربامج التعليمية وجناح هـذا         ىوبزيادة الطلب عل  ، ليب التقليدية تالئمهم الطرق واألسا  
 إنشاء ايات أمامية    إىل) األمريكية" ميتشيجان" والية   مثل جامعة (األسلوب سعت العديد من اجلامعات      

 من بعد،  On lineفتراضية منفصلة عن الشبكة الرئيسة للجامعة، تتيح الدخول إىل برامج اخلط املباشر ا
للجامعة، ويظهر أن أشكال التعليم باخلط املباشر تعترب أجزاء ذات متيز مـن الـربامج الـيت تقـدمها                   

  ).النهايات األمامية الطرفية(اجلامعات، وقد أطلق عليها اسم 
  :Collaborative Venturesكة اونية أو املشترملشروعات التعا •

وتشري إىل تعاون جامعتني أو أكثر من اجلامعات القائمة كنموذج يهـدف إىل ربـط النـواحي       
حيـث يتـيح   ، ويتيح هذا النظام جذب التمويل بسهولة أكثر      . التسويقية واألكادميية ألكثر من مؤسسة    

أحد املشروعات  " كاليد االفتراضية " ومتثل جامعة    ،جتمع عدة جامعات معا االستخدام األقصى للموارد      

  الجامعة االفتراضیة  األجھزة
  ورشة إنشاء  الدروس

  الدروس

  الدارس
  المدرس

  اإلدارة
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مما سـاعد   ، املشتركة للتنمية، وقد مت جتميع أعضاء هيئة التدريس من أربع جامعات يف غرب اسكتلندا             
 لتقدم موديوالت تعليمية يف إطار نظام تقليدي تعتمده         ١٩٩٥على جذب متويل حكومي كبري منذ عام        

، كمؤسسة مستقلة غري هادفة لـربح     " حكام الغرب " جامعة   ١٩٩٧كما أنشأت عام    . مؤسسات قائمة 
جتمع معا خربات مؤسسات أكادميية يف ست عشرة والية لتقدمي برامج جديـدة تعتمـدها املؤسـسة                 

  .اجلديدة أكثر من اجلامعات القائمة
  :New Institutionsدة مؤسسات جدي •
جديدة متامـا لـتليب احتيـاج      مؤسسات  ويف هذه املرحلة تبلور مفهوم اجلامعات االفتراضية ك        

 قائمـة علـى     جامعة افتراضية ك" كلورادو-دنفري"منها اجلامعة الدولية يف     ، الراغبني يف التعليم من بعد    
، وجامعة نيويورك بكلية افتراضية واحدة من كليات اجلامعة، وكانت جتربة مشجعة جدا، ممـا          نترنتاإل

ويكون التدريس يف هذه اجلامعـة      . لتجربة نفسها حدا بالعديد من مؤسسات التعليم العايل إىل خوض ا        
وقد أتاح  . يف كل فصل دراسي يتم تدريسها كاملة يف فصول افتراضية         املناهج  باختيار الطالب عددا من     

  . وقت وأي مكان وأي سن يناسبهمأيهذا النظام للطلبة االلتحاق مبقاعد الدراسة يف 
يعا، وذلك نتيجة إجنازات تقنية عديـدة منـها         كما تطور ظهور اجلامعة االفتراضية تدرجييا وسر      

ة االتـصاالت العامليـة، والكتـب       األقمار الصناعية واملؤثرات املرئية، ومؤمترات الكمبيوتر، وشـبك       
ولكن ذلك ال يعين أن اجلامعات االفتراضية سـتحل حمـل       . نترنتكترونية، واألقراص الليزرية، واإل   لاإل

 تطبيق هذا النمط مـن التـدريس دون         م بعض املؤسسات إمكانية   اجلامعات التقليدية، وإمنا ستضع أما    
اإلشارة إىل أن التطور يف جماالت التعليم املختلفة يسري لصاحل اجلامعات االفتراضية وميكننا             وجتدر  ،  سواه

ففي عـام   . أعداد الذين ميارسون أعماهلم يف منازهلم عرب شبكات االتصال         التنبؤ بذلك من خالل تنامي    
 مليون عامل يتعلمون يف منازهلم يف الواليات املتحدة األمريكيـة،           ٣٩ناك ما يزيد على      كان ه  ١٩٩٥

  )٣٧، ص٢٠٠٣بوقحوص،. (٢٠١٥حبلول عام % ٧٥ومن املتوقع أن يصل عددهم إىل 
 

  :اجلامعة االفتراضيةاليت تقوم عليها سس األ
  

  )٤١٩: ٢٠٠٤سامل ،: (تقوم اجلامعة االفتراضية على أساسني هامني مهاو
 مدى احلياة جلميع أفراد اتمع مهما اختلف بعد املكان والزمن           التعليم العايل املستمر والذايت    •

  .وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتدريس
 أي حماكاة الواقع من خالل تقدمي واقع افتراضي أو منـاذج            Simulationاستخدام احملاكاة    •

قع احلقيقي لكي تتم املمارسة من خالل برجميات الكمبيوتر وتتم أيضاً من خالل اسـتخدام               مشابه للوا 
 اليت تسهل عملية احملاكاة والتفاعل مثل مناذج حماكاة يف كليات الطـب إلجـراء العمليـات                 نترنتاإل

 .كمبيوتراجلراحية، أو إجراء جتارب يف معمل الكيمياء أو تصميم وإنتاج برجمية كمبيوترية يف معمل ال
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  :اجلامعة االفتراضيةإنشاء مربرات 
  

-٢٢٩: ٢٠٠٢ ،سـليمان و ؛احلـسيين  (: مايلي من املربرات اهلامة لألخذ باجلامعة االفتراضية     
  ) ٢٥٦-٢٥٧: ٢٠٠٣ حجي،؛ ٢٣١

يشهد االقتصاد العاملي اليوم نقطة حتول هامة جتاه االقتصاد املبين على           : حتول االقتصاد العاملي   •
 شهد العامل منو نظام اجتماعي اقتصادي جديد، من مساته أنه عاملي النطاق، والعمل مـن         املعلومات، لقد 

خالل نظام االتصاالت يسمح للناس باستخدام احلواسب اإللكترونية لتبادل املعـارف واملعلومـات يف              
م وال تستطيع أي دولة االستمرار يف ذلك النظا       . شبكة معقدة ويقوم على الالمركزية، وعلى التخصص      
هو توفري البنيـة التحتيـة اإللكترونيـة    : األول: االقتصادي للقرن احلادي والعشرين بدون أمرين هامني 

املتضمنة للحواسب اإللكترونية، واالتصال لتبادل البيانات والدخول إىل أوسع جمموعـة متنوعـة مـن         
هـا هـذا    متخرجوسات تعليمية وجامعات يواكب     هو مؤس : األمر الثاين . قواعد املعلومات واملعارف  
  .التحول يف النظام االقتصادي

 تتعاىل األصوات بشكل متزايد حنو التحول عما تقوم به اجلامعات مـن جمـرد       :التعلم الذايت  •
تزويد الطالب باملعلومات إىل توفري كافة الفرص للتعليم الذايت واكتساب املهارات بأنفسهم، وينبغي أن              

تكنولوجيا اجلديدة هلو مزيد من التكامل القوى للتغلب على قيـود  تتكامل إستراتيجية التعلم الذايت مع ال     
أو عوائق الزمان واملكان للمتعلمني حيث يقوم كل طالب بتعلم جمموعة من املـواد التعليميـة بنفـسه                

  .وبالسرعة اليت تناسب قدراته العقلية
 املتزايـدة يف    لقد جعلت التغريات يف مناذج التـشغيل واملنافـسة         : املهن والوظائف  تغري بنية  •

أسواق العامل، احلكومات يف كل الدول الصناعية أن تأخذ بشكل جدي احلاجة إىل الـتعلم والتـدريب     
  .مدى احلياة، نظراً لفناء العديد من األعمال القدمية أو حتوهلا عن طريق التكنولوجيا اجلديدة

فـاض أسـعار     أدت سرعة انتـشار التكنولوجيـا إىل اخن        :االنتشار التكنولوجي املتسارع   •
 دولة فقط من إفريقيا يف عام       ١١كان هناك   فقد  . زيادة مبيعات األجهزة وإدخال اإلنترنت    والكمبيوتر،  

  . دولة لديها نفس اإلمكانية٤٥ لديها إمكانية استخدام اإلنترنت، ولكن توجد اليوم ١٩٩٦
راسة علـى اخلـط    وتشمل البنية األساسية التكنولوجية لتقدمي د:البنية األساسية التكنولوجية   •

وأجهزة اخلادم وشبكات حاسبات شخصية ألعضاء هيئة التـدريس         ، املباشر نظما لالتصاالت من بعد    
وخدمة الكاشف أو املعدل كما أن هناك ضرورة إلعطاء ضـرورة أولويـة لـضمان أداء                ، والطالب  

سات يف خدمات   تكنولوجي وظيفي سليم هلذه البنية األساسية كما أنة من احليوي ضمان عيوب الفريو            
وحتديث منتظم للمتعلمني عن بعد الذين      ، وحيتاج ذلك إىل برنامج مضاد للفريوسات     ، اجلامعة االفتراضية 

طـالب وقواعـد    للوينبغي إجراء اختبارات وجتارب للربامج اليت تقـدم          .ميكن أن يواجهوا مشكالت   
  .التحكم يف البيانات
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عمل أعضاء هيئة التدريس األكادمييني مـع        وينبغي أن ي   :دعم أعضاء هيئة التدريس وتنميتهم     •
كما ينبغي أن تكون الربامج املعـدة       . مصممي التدريس والتكنولوجيني إلعداد املقررات والربامج وبثها      
وهذه التخصصات املختلفة املقدمة إىل     ، على اخلط املباشر مصممة تصميما جيدا لتكون جذابة ومجاعية          

والتدريبات اجلماعية املـصممة    ،  إعداد رزم االتصال للتدريس      ويظهر ذلك يف  ، تكنولوجي  الالتدريب  
وتستخدم اجلامعـات االفتراضـية فرقـا      . اإلدارة على اخلط املباشر    و وإعداد احملتوى ، لتحقيق التفاعل   

ومصممني لتدريس ومربجمني وفنني للجرافيك وحيتاج أعضاء       ، تتكون من متخصصني يف املادة الدراسية       
  .حبيث تليب احتياجات جديدة معاصرة، ب املستمر على برامج التعليم من بعد الفريق إىل التدري

  

  :خصائص اجلامعة االفتراضية
  

  )٧٢: ٢٠٠٤ حممود،( :تتميز اجلامعة االفتراضية بعدد من اخلصائص منها
 .ترسيخ مفهوم التعليم مدى احلياة •
  .مة ومرونة جدولة أوقات الدراسة ومكاامالء •
 .القوى العاملة املتخصصة الالزمة يف تأمني ةسامهامل •
  .إلغاء دور املعلم كملقن وتعزيز دوره كموجه ومرشد •
 . مبدأ الصيغة العاملية واخلروج من األطر اإلقليمية واحملليةحتقيق  •
 .تتواصل مع التطور العاملي من خالل الدخول يف شراكة املعلومات مع اجلامعات العاملية •
 . واحلصول الفوري على أحدث التعديالت املدخلة عليهاسرعة ومرونة عملية تطور الربامج •
 .لكتروين متعدد اللغات والثقافاتدل الثقافات والتعليم اجلامعي اإلمواكبة ملفاهيم تبا •
ل االبتكار واإلبداع من خالل الندوات العلمية واملؤمترات العاملية يف التواص         إىل   الروتني   جتاوز •

 .مع اآلخر لتقدمي عملية التعليم
  

  :جلامعة االفتراضيةتطلبات ام
  

  :علىلجامعة االفتراضية  لةاملتطلبات الالزمتشمل 
 :متطلبات بشرية •
ينبغي أن يعمل أعضاء هيئة التدريس األكادمييني مع مصممي التدريس والتكنولوجيني إلعـداد              

صميما جيـدا   كما ينبغي أن تكون الربامج املعدة على اخلط املباشر مصممة ت          . املقررات والربامج وبثها  
والتدريبات اجلماعيـة املـصممة   ، ويظهر ذلك يف إعداد رزم االتصال للتدريس      ، لتكون جذابة ومجاعية  

وتستخدم اجلامعات االفتراضية فرقا تتكون     . اإلدارة على اخلط املباشر    و وإعداد احملتوى ، لتحقيق التفاعل 
ني للجرافيك وحيتاج أعضاء الفريق     يلتدريس ومربجمني وفن  لومصممني  ، من متخصصني يف املادة الدراسية    
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 ؛احلـسيين ( .حبيث تليب احتياجات جديدة معاصـرة     ، إىل التدريب املستمر على برامج التعليم من بعد         
  )٢٣٥: ٢٠٠٢،سليمانو

 : متطلبات مادية •
وأجهزة ، املكونات التكنولوجية لتقدمي دراسة على اخلط املباشر نظما لالتصاالت من بعد          تشمل  
وخدمة الكاشف أو املعدل كمـا  ، ت حاسبات شخصية ألعضاء هيئة التدريس والطالب    اخلادم وشبكا 

أن هناك ضرورة إلعطاء ضرورة أولوية لضمان أداء تكنولوجي وظيفي سليم هلذه البنية األساسية كمـا                
وحيتاج ذلك إىل برنامج مضاد     ، أنة من احليوي ضمان عيوب الفريوسات يف خدمات اجلامعة االفتراضية         

 .طالب وقواعد التحكم يف البيانـات     لوينبغي إجراء اختبارات وجتارب للربامج اليت تقدم ل        .وساتللفري
  )٧٩: ٢٠٠٤ حممود،: (تقنية للجامعة االفتراضية هيالعناصر وال

  . املعدات السمعية البصرية احلديثة-
  .تبادل املعلومات لالربيد اإللكتروينو تقنية املؤمترات املرئية -
  .ائط املتعددة لتقدمي واجناز الدروس مناذج الوس-
  . نظام التغذية الراجعة من خالل االستبانات والرد على االستفسارات-
 يت املخصص لذلك عرب وصلة ثابتة والاألجهزة بواسطة شاشة ويستعني املدرس باملوقع وتدار -

  .تستطيع تسيري جمموعة األجهزة املوجودة بقاعات التدريس عن بعد
ذ املضمون للدارسني إىل الوسائط املخزن عليها الدروس ونتائج الدورات السابقة ويتم النفا -

  (Lavoie, 2003) :)٥( كما يف شكل .نترنتاإلعرب 
  

  اهليكل املادي للجــامعة االفتراضية) ٥(شكل 
                                                          

  
  

  
  

                                      
  

  
  
  
  

        القمر الصناعي   
            موقع التصرف

  قاعدة  جھاز مراقبة  عيصنا قمر

  موزع الستغالل
     مقسم

  نترانت واإلنترنتاإلشبكة 

قمر 
    فیدیو  صناعي

  جھاز مراقبة

   الفیدیوإدارة                

  مقسم

           مواقع متنقلة    

     مقسم

  جھاز محمول

  قمر صناعي

  جھاز بث فیدیو

    قمر صناعي

  جھاز بث فیدیو

    مقسم

                    مواقع ذات بنیة ثابتة

        أجھزة متعددة الوسائط
          وملتقیات فیدیوفونیة

    جھاز تحكم
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 : حتـوي Integrated Environmentبيئة متكاملة على اجلامعة االفتراضية  كما يشتمل موقع
  )٨١: ٢٠٠٤ حممود،(

اللغتني العربية اإلجنليزيـة    منها  قادرة على التعامل مع عدة لغات        On-Lineلكترونية  بوابة إ  •
  .  األكادمييةوتتم من خالهلا نشر اإلرشادات والتعليمات ومتابعة االستفسارات

م اقس حبيث خيصص موقع لكل قسم أكادميي حيتوي بيانات األWeb sitesإلكترونية مواقع  •
  .الطالب واملتطلبات واملناهجاألكادميية، وأمساء أعضاء هيئة التدريس وختصصام العلمية وإعداد 

  .ا بينهمدف التواصل والتراسل فيم) وطالب  إداريةهيئة وهيئة تدريسية(جمتمع افتراضي  •
  :قنوات االتصال والتراسل مثل •
  Email لكترويند اإلالربي -
 Chat & Voice Chatخدمات التخاطب  -
  Bulletin Boardsلكترونية لوحات اإلعالنات اإل -
      Forums & Discussion Groupsخدمة الندوات واملناقشات  -
  Net Meetings & Video Conferencingاالجتماعات واملؤمترات   -
   E. Academic Counselingلكتروينرشاد اإلخدمة اإل -
قواعد بيانات األسئلة واألجوبة اليت تتعلق باملواد واألسئلة اليت تطرح بـصورة متكـررة      -

Frequently Asked Questions   
  Search Engineحترك بث ثنائي اللغة يف املواقع  -
  لكتروينخدمة التسجيل اإل -
  لكترونياخدمة تسديد الرسوم إ -
    Learning management Systemلكتروين التعلم اإلنظام إدارة  -
  

  :ة يف اجلامعة االفتراضيةيالدراسالدورة 
  

-١٠: ٢٠٠٣،  وآخرون ؛داود( :بالتايلالدورة الدراسية يف اجلامعة االفتراضية      يف  يقوم الطالب   
١١  (  

مة الدروس لكل على قائالطالب يطلع   بعد النفاذ إىل اجلامعة االفتراضية،:التقييم الذايت: أوال
  .أن مير بكل االختبارات األولية لتقييم نفسهبعد مادة واختيار الدرس املوافق له عليه 

 يقوم الطالب باختيار املادة األوىل لتكوينه فيطلع على برناجمه ويتم عرض :اختيار املواد: ثانيا
ه املسار الذي قام به  وعند كل دورة ينفذ إليها الطالب يعرض علي،املواد تدرجييا من طرف املوجه

  .والنقطة اليت وصل إليها وذلك بواسطة تشفري لوين
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 يتم عرض الدرس للطالب مع أمثلة حية وبيانات ويتم توضيح ذلك إذا اقتضى :التكوين: ثالثا
  .لكتروين أو اخلطابات املعلوماتية أو مع زميل له مستعمال الربيد اإلاألمر عرب مراسلة الطالب ملرشده 

 يتم التخاطب مباشرة بني الطالب ومرشده عرب نظام امللتقيات الفيديوفونية :لتجاوبا: رابعا
 ويتابع الطالب التفسريات عرب آلخرلحيث يتحدث الطالب مع املرشد بصفة تزامنية مع مشاهدة كالمها 

ويف آخر كل حصة أو درس يقوم الطالب بتقييم مدى فهمه للدرس الذي . الرسومات املعروضة مباشرة
  . يف اية الربنامج على تقرير لعملهالطالب صل وحيابعه وذلك بواسطة اختبارات ت

  

  :آلية الدروس االفتراضية يف اجلامعة االفتراضية
  

 جيعل من املمكن موعـة مـن   لكتروينفتراضي هي عبارة عن نظام اتصال إ      إن غرفة الصف اال   
جتتمع بطريقة غري فيزيائية مع بعضهم الـبعض         موجودين يف أماكن جغرافية بعيدة وخمتلفة أن         املتعلمني

 لدراسـة موضـوع أو نـصوص        الطـالب بوجود املدرس الذي رمبا قد يكون يف بلد آخر بعيدا عن            
ويـتم ذلـك باسـتخدام الكمبيـوتر        . تساعدهم على الفهم كما جيري عادة داخل الصف التقليدي        

اليت تعمـل علـى     )  احمللية أو الويب   كالقمر الصناعي أو شبكات االتصاالت    ( وتكنولوجيا االتصاالت   
   (Kailani, 2001: 39-41) .إحداث واقع أشبه باحلقيقة أي ببيئة الصف االعتيادي

االفتراضية تعمل على إقامة حرم جامعي يف آالف املنازل أو مواقـع      مما سبق نرى أن بيئة اجلامعة     
ع زمالئه يف الصف االفتراضي ومع      ويبدأ حوارا م  ،  العمل، وبذلك يكون التعليم متمحورا حول الطالب      

مدرسه دون أن يترك مرتله أو موقع عمله، كما يستطيع رجال األعمال أو ربات البيوت االسـتمرار يف         
 تعليمهم يف منازهلم أو أماكنهم اليت يعملون ا، إذ ليس عليهم أن يعيشوا يف نفس املدينة أو حىت البلـد                

نترنت، وهـو   اشر باإل بيوتر مع املودم هو وساطة االتصال املب      ن الكم حيث توجد اجلامعة االفتراضية، أل    
 .املناسـب األداة الرئيسة جلميع النشاطات اليت تعطى داخل حجرة الصف واحلـصول علـى التعلـيم                

(Oliver, 1999: 5)  
   

  :ة اجلامعة االفتراضيةهيكل
  

 والفواتري واستالم   رغم أن معظم نشاطات اجلامعة االفتراضية مثل احملاضرات والتسجيل والرسوم         
طالب هي مبنية على أساس     وتسليم التعيينات واالمتحانات وتصميمها والنقاشات والتغذية الراجعة من ال        

كما يف الـشكلني      نيي االفتراضية تتكون من جزئني رئيس     ة للجامعة خدمات اإلنترنت إال أن هناك هيكل     
  (Hughes,1997:41-47): مها) ٦،٧(
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 : الشؤون اإلدارية •
  

   للشؤون اإلداريةاالفتراضيةجلامعة اة يوضح هيكل )٦ (شكل
  
  
  
 
  
 

 
  :الشؤون األكادميية •

  
   للشؤون األكادمييةاالفتراضيةجلامعة اهيكلة يوضح  )٧(شكل 

  
  

  
  
  
  

 الشؤون األكادیمیة في الجامعة االفتراضیة

 األقسام األكادیمیة االفتراضیة 

 الكلیات االفتراضیة   
 المكتبات االفتراضیة

 اضیةالمقررات االفتر

 الصفوف االفتراضیة

 الشؤون اإلداریة للجامعة االفتراضیة

 مكتب المالیة

مكاتب المساندة 
 االفتراضیة

  مكتب القبول والتسجیل
 االفتراضیة
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  : العاملية االفتراضيةاتامعمناذج من اجل
ية األجنبية والعربيـة، وفيمـا يلـي    قامت الباحثة بدراسة حتليلية لعدة مناذج للجامعات االفتراض  

  :استعرضت مناذج جلامعات افتراضية أجنبية وعربية، ميكن تقسيمها إىل
  

  جامعات افتراضية أجنبية: أوال
 : جامعة ميتشغان االفتراضية .١
يف جامعة والية ميتشغان ليشري إىل املقررات والـربامج         االفتراضية هو املسمى املستخدم     امعة  اجل

إن هذه التقنيات اجلديـدة  . دمة عرب اإلنترنت والوسائط التقنية األخرى املعززة لعملية التعلم   التعليمية املق 
جعلت من املمكن جلامعة والية ميتشغان تقدمي تعليم متحرر من عوائق الزمان واملكان، فالعروض الـيت                

  .تقدمها قد مت تصميمها ملقابلة االحتياجات التعليمية للطالب أينما كان ومىت أراد
وباإلضافة إىل الدرجات والربامج املعتمدة يف احلقول الدراسية املعتادة اليت تقدمها جامعة واليـة              

  :لفرع اإللكتروين فيها يقدم الدرجات والربامج املعتمدة التالية اميتشغان فإن 
 .برنامج الدكتوراه واملاجستري يف الفيزياء الضوئية •
 .برنامج املاجستري يف العدالة اجلنائية •
 .برنامج املاجستري يف القوانني واألحكام الدولية للغذاء •
 .امج شهادة التصميم مبساعدة احلاسوببرن •
 .برنامج البيئة اإلنسانية وتصميم وإدارة املنشآت •
 .جمموعة برامج التأهيل يف جمال البحث االجتماعي •
  .جمموعة برامج كلية التربية •

  

  فتراضيةصفحة البدء جبامعة والية ميتشغان اال) ٨(شكل 
site/edu.msu.vu.www://http/  
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  :جامعة جونز الدولية  .٢
لكترونية بالكامل حتصل على هيئـة االعتـراف         هي أول جامعة إ    )Jones(الدولية  جامعة جونز   

واليات املتحدة واملعروفـة     من قبل وكالة االعتراف واالعتماد الدولية اإلقليمية بال        )NCAA(األمريكية  
 يف حينه عاصـفة  فوقد أثار هذا االعترا. ١٩٩٩عام  يئة الكليات واملدارس باإلقليم الشمايل األوسط    

 Steven(نه سيؤدي إىل تدهور نوعية التعليم، قام على أثرها سـتيفن كـرو    حبجة أتمن االحتجاجا

Crow( بالصحف وأكد أن اجلامعـات االفتراضـية   حد أعضاء جلنة االعتراف بالدفاع عن قرار اهليئة    أ 
 .حيث ميكنها حتقيق مستويات عاملية من التعليم اجلامعيا تستحق االعتراف 

  :تقدم اجلامعة جمموعة من الدرجات العلمية املعترف ا وهي
 . يف االتصال واألعمالسبكالوريو §
 .ماجستري يف االتصال واألعمال §
 .ماجستري يف إدارة األعمال §

دم جمموعة من الربامج املتعددة قصرية املدى لنيل شهادة تركز على موضوع معـني يف                كما تق 
جمال األعمال، وهذه الربامج اليت متثل طريقة استثنائية للمهنيني مبتابعة التطـورات ولتطـوير مهـارات                
جديدة هامة حيث جيد املوظف ما يزيد عن عشرين شهادة وكل واحدة منها حتتوي على مقـررين إىل                  

ربعة مقررات مهمة لتقدمه الوظيفي وهذه الربامج ميكن تفصيلها حسب احتياج املنظمة اليت يعمل فيها               أ
 استخدام اإلنترنت   - االتصال الدويل    -التسويق والعالقات العامة     (:املشارك، ومن بني تلك الشهادات      

يل يف هـذه الـربامج أو       وللتسج،  ) تقنيات االتصال اجلديدة   - مهارات القيادة واالتصال     -يف التعليم   
 Certificate)للحصول على معلومات مفصلة عن كل منها ميكـن اسـتخدام متـصفح الـشهادة     

Browser)   البكالوريوس ( اجلامعة، كما ميكن للطالب الراغبني يف التسجيل للدرجات العلمية           موقعيف
  .ج االلتحاقتنفيذ هذه اإلجراءات إلكترونياً وتعبئة منوذ)  الدكتوراه– املاجستري –
 

  صفحة البدء جبامعة جونز االفتراضية) ٩(شكل 
edu.jonesinternational.www://http/  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

  :جامعة كاليد االفتراضية .٣
م بتمويل مـن  ١٩٩٥ يف عام (CVU)تأسست جامعة كاليد االفتراضية واملعروفة اختصاراً بـ       

سكتلندي لتمويل التعليم العايل وذلك لتطوير وتقدمي مواد تعليمية معتمدة علـى اإلنترنـت              الس اال 
للطلبة املسجلني يف مخس مؤسسات يف غرب اسكتلندا، وتعترب هذه اجلامعة أول جامعة إلكترونيـة يف                 

ا، غري  منطقة غالسغو أن يلتحق     با، وميكن ألي طالب ملتحق بإحدى مؤسسات التعليم العايل يف           وأور
ن هناك قيوداً للوصول إىل بعض املقررات واملواد التعليمية اخلاصة ا، حيث يتطلب األمـر أن يكـون    أ

  .الطالب مسجالً يف مقرر جامعي حملي ليتمكن من ذلك
إن جامعة كاليد االفتراضية ال متنح أية مؤهالت يف الوقت احلاضر، فهي مركز ملصادر اإلنترنـت                

 ستراتكاليد غالسـكو  -  غالسكو–تلندا : (وهي حها املؤسسات املشاركة فقط أما املؤهالت فتمن   
، كما إا توفر خدمة تقييم املقـررات        ) املوجودة يف غالسكو    املدرسة الفنية  - كاليدونيا بيسلي  -

  .الدراسية ومناقشتها
  

  صفحة البدء جبامعة كاليد االفتراضية) ١٠(شكل 
uk.ac.strath.cvu://http/  

  

  
  :اجلامعية االفتراضية بكاليفورنيا .٤

ـ       ال تقوم مبنح الـدرجات أو الـشهادات         (CVC) هذه املؤسسة التعليمية املعروفة اختصاراً بال
 لربامج ومقررات التعليم عن بعـد       (Gateway)العلمية لكنها كما يصفها املؤسسون تقوم بدور بوابة         

ئط التقنية واليت تقدمها مؤسسات التعليم العايل املوجودة يف كاليفورنيا واملعترف ا            املعتمدة على الوسا  
ن هذه املؤسسات هي فقـط املدرجـة يف   ، حيث أ(WASC)والكليات من قبل اهليئة الغربية للمدارس  

  .ة من قبل حكومة والية كاليفورنيادليل املدينة اجلامعية فهذا املوقع مدعوم بأموال عامة مقدم
 ،ة حتـت لوائهـا    عة مؤسسات التعليم العايل املنضم    تتألف املدينة اجلامعية لكاليفورنيا من جممو     و

ن عملية حتديد وتعريـف     ياسية والتنظيمية واملالية اخلاصة، كما أ      الس ابيئتههلا  وكل من هذه املؤسسات     
ا، ومتـشياً مـع   هذه املؤسسات هي مسئولية كل من اجلهاز اإلداري وأعضاء هيئة التدريس يف كل منه          
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هذا املبدأ فإن القطاعات التعليمية حتتفظ بفلسفاا اخلاصة اليت يتم من خالهلـا ختـصيص املقـررات                 
  .االفتراضيم يوالربامج لبيئة التعل

فإن كل مؤسسة تعليمية مسؤولة عن حتديد طبيعة وجمـال العـروض     (CVC)وحتت مظلة الـ    
 واألنشطة املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، ومعـايري قبـول          اليت تقدمها، والشروط األكادميية، واألعمال    

  .وتسجيل الطالب ومتطلبات منح الدرجة العلمية
ـ  دليالً للمقررات، وميكن للطالب البحث فيه بطرق عديدة ومنـها البحـث       (CVC) وتوفر ال

ـ   . حسب الدرجة العلمية، ومبجرد عثور الطالب على املقرر  تخدام الذي يريد التسجيل فيـه ميكنـه اس
 املقدمة له يف الدليل لالتصال مباشرة باملؤسسة التعليمية اليت تقدم هذا املقرر ملعرفة              (Links)الوصالت  

نه حيق لكل كلية أو جامعة معتمدة وموجـودة   القبول وكيفية دفع الرسوم، وحيث أ     متطلبات الدخول و  
ـ      يف كاليفورنيا املشار    عملية الوصول إىل مدى واسـع        توفري (CVC) كة يف هذا الدليل فإن بإمكان ال

علـى   أيـضاً  االفتراضيةتشمل املدينة اجلامعية ليات واجلامعات، و  من املقررات والربامج املقدمة عرب الك     
ميكن احلصول على طلبات االلتحاق إما بالـضغط باملؤشـر علـى الـرابط               حيث   إجراءات التسجيل 
(Application)       وتدرس كافة الطلبات على أسـاس       .لى املوقع  أو الكتابة إىل أحد العناوين املتوفرة ع 

  .اختاذ قرار القبولمث جدارة ومؤهالت أصحاا، 
يتبع الطالب الدوليون تطبيق نفـس اإلجـراءات املطبقـة علـى الطـالب              : متطلبات القبول 

س مطلوباً مـن الطـالب       لي T.O.E.F.Lليزية  اإلجنومن اجلدير بالذكر أن امتحان اللغة       . األمريكيني
لتحاق جبامعة بارجنتون، حيث أن جامعة بارجنتون هي جامعةٌ معترف ا دولياً، لذا ميكـن                لال الدوليني

ويف الوقت احلايل ميكن دراسة برامج جامعة بارجنتون بأي من          . للطالب أن خيتار الدراسة فيها بلغته األم      
وميكن لكل من ينـال  . بانية والربتغاليةسبانية والكورية والصينية واليابية واإلجنليزية واال  العر:اللغات التالية 

،  أو ما يعادل عامليا شهادة التعليم الثانوي يف الواليات املتحدة األمريكيـة   G.E.Dشهادة دراسية ثانوية    
  .تقدمي طلب التحاق بربنامج البكالوريوس لدى جامعة بارجنتون

 جيب االهتمـام بـشكل      يف هذه املرحلة يتم أوالً ملء طلب االلتحاق، وهنا         :إجراءات القبول 
خاص بالقسم املخصص يف الطلب لإلجنازات العلمية والعملية الشخصية لصاحب الطلب لذا عليه تقدمي              

وبعد تعبئة هذا القسم بكاملـه يـصبح        . وغريها... اإلفادات اخلاصة بالدرجات  ونسخ عن الشهادات    
ية اليت جيب أن تعطـى لـصاحب        مكتب القبول يف اجلامعة قادراً على تقرير عدد االعتمادات األكادمي         

إن العديد من اخلربات املكتسبة لدى الطالـب واملثبتـة يف مـستندات             . الطلب مقابل إجنازاته السابقة   
  .ويتم إرسال اإلجنازات عرب الربيد اإللكتروين أو الربيد العادي إىل اجلامعة. خاصة

ففـي  ،  ية واملواد االختياريـة   املواد اإللزام :وهي نوعان : متطلبات التخرج ملرحلة البكالوريوس   
معظم برامج شهادة البكالوريوس، على الطالب إجناز ما ال يقل عن ستني ساعة دراسية وهو ما يعـادل                  

وهناك اختبارات ومهام وأحباث على الطالب إجنازهـا        ،  نصف الربنامج املقرر إلمتام درجة البكالوريوس     
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ختيارية فهي مواد تدخل ضمن املنهج      أما املواد اال  ،  %)٧٠(يف أي مادة    وتعترب نسبة النجاح    ،  لكل مادة 
وتتوفر الئحة باملواد االختيارية حيث     ،  الدراسي ويتحتم على الطالب إكماهلا باإلضافة إىل املواد اإللزامية        

  .يتعين على الطالب أن خيتار بعضها إلمتام برنامج البكالوريوس الذي يدرسه
 تقدمي رسالة بكالوريوس يف موضوع خمتار يف جمال         يتعني على كل طالب   : أطروحة البكالوريوس 

، ويشكّل هذا املوضوع املادة الرئيسة لتخصصه ويظهر يف إفادة درجاته النهائيـة           . اختصاصه قبل خترجه  
وميكن . وهلذا الغرض تتم مراجعة املرشد األكادميي اخلاص بالطالب أو الرجوع إىل كتيب دليل الطالب             

  . يكتبوا أطروحتهم بلغام األمللطالب غري األمريكيني أن
تقوم جلنة التخرج يف اجلامعة مبراجعـة       ،   اجناز مجيع متطلبات التخرج    بعد: تدقيق اإلدارة النهائي  

ويوضع التقرير اخلاص بـالتقييم النـهائي يف        ،  األداء األكادميي لكل طالب ملنحه الدرجة اليت يستحقها       
  . وحدة دراسية١٢٠اء وتتطلب شهادة البكالوريوس إ. ملف الطالب

 يوماً من التـسجيل،     ٣٠حيق للطالب أن يستعيد كافة الرسوم اليت دفعها خالل          : السياسة املالية 
وميكن للطالب أن   ،  ولكي تعاد الرسوم كاملة إليه يتوجب عليه إعادة كافة املواد اليت وصلته من اجلامعة             

كما ،  بد غرامات أو التزامات مالية مستقبلية      كان دون أن يتك    تينهي أو يعلق دراسته مؤقتاً ويف أي وق       
  .ميكن له العودة إىل الدراسة يف أي وقت دون أن خيسر ما ناله من اعتمادات أكادميية سابقة

  

صفحة البدء جبامعة والية كاليفورنيا االفتراضية ) ١١( شكل  
edu.cvc.www://http/  

  

  :يكس  االفتراضية جامعة فين .٥
من اجلامعات الرائدة يف جمال التعليم عن بعد املعتمد اإلنترنت وهلا           االفتراضية   جامعة فينيكس    تعد

، وهذه اجلامعة معترف ا من قبل مفوضـية  االفتراضييف الوقت احلاضر أيضاً دور رائد يف جمال التعليم  
وهلا مثانية وعـشرون    ،  NCAشمالية للجامعات واملدارس    املعاهد والتعليم العايل التابعة للهيئة املركزية ال      
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وتتم الدراسـة فيهـا عـرب    .  يف خمتلف أرجاء الواليات املتحدة، باإلضافة إىل موقعها على الشبكة    فرعاً
 The University of Phoenix Online): م، ما أمستـه ١٩٨٩اإلنترنت فقد أنشأت اجلامعة عام 

Campus)  ، مـع   يف السنوات األخريةعلى الشبكة تطور على نطاق واسع فرع جامعي عنوهو عبارة 
نترنت وانتشارها، حبيث ميكن للطالب احلصول على كامل اخلدمة التعليمية عرب اإلنترنت مـن           اإلتوسع  

  .خمتلف أرجاء أمريكا والعامل
كـالوريوس  مرحلـة الب  : مها  نيإىل قسمني رئيسي  االفتراضية  جامعة فينيكس   وتنقسم الدراسة يف    

 اإلدارة -  احملاسـبة  : ( ومتنح يف مرحلة البكالوريوس جمموعة الشهادات التالية       .رحلة الدراسات العليا  وم
  ).التمريض - ةيالعلوم اإلدار - تقنية املعلومات - التسويق - إدارة األعمال - التجارة اإللكترونية -

اماً، وأن حيصل علـى   ع٢٣جيب أن ال يقل عمر املتقدم للدراسة يف اجلامعة عن       :شروط القبول 
 مـع بيئـة      فيجب أن يكون لديه تواصل     وإذا مل يكن الطالب موظفاً    . شهادة ثانوية، وأن يكون موظفاً    

  . تنظيمية مناسبة
ومثة شروط أخرى ينبغي على الطالب غري األمريكيني حتقيقها، وميكن للطالب احلائزين على شهادة من 

CLEP (Program College Level Examination)  وجيري .  نقطة يف دراستهم٣٠ يكسبواأن
 من قبل جلنة خاصة ختتارها  من غري األمريكيني للمتقدمني بطلبات انتسام إىل اجلامعةتقييم عام

 Councilاجلامعة، وتصادق على الطلبات، بناء على معايري وضعها املركز األمريكي لتقييم األجانب 

on the Evaluation of Foreign Credentials National ، كما ينبغي على الطالب أن
 أن يكونوا الطالب غري الناطقني باإلجنليزية على وتشترط اجلامعة لذلك. زية بطالقةجييدوا اإلجنلي

  . نقطة٥٨٠مبعدل ال يقل عن ، TOEFLحاصلني على شهادة توفل 
  

  صفحة البدء جبامعة والية فينيكس االفتراضية ) ١٢( شكل 
edu.phoenix.www://http/  
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  : العامليةاالفتراضية تلنتا جامعة أ .٦
للتعليم عن بعد باستخدام شبكة      يف والية فرجينيا وهي جامعة       تلنتا االفتراضية العاملية   أ تقع جامعة 

 ،االجتماعية وتضم ثالث كليات رئيسة هي كليات التجارة واهلندسة والدارسات اإلنسانية و           ،نترنتاإل
 على  لكترونية حتتوي كتبة إ  م  ايضا تضم اجلامعة وتشتمل كل كلية منها على عدد كبري من التخصصات،          

لكترونية باإلضافة إىل عدد كبري من املقاالت املصورة واألحباث املقتبـسة           أكثر من عشرة ماليني مقالة إ     
 ويتم التـسجيل    ،هكتورااجستري والد رجة البكالوريوس وامل  ومتنح د . لكترونيةجملة إ ) ٤٠٠٠(من حوايل   

 يرسل طلـب    admission@aiu.eduنترنت وهو   إلمباشرة على موقع دائرة التسجيل باجلامعة على ا       
ويف حال موافقة اللجنة األكادميية على طلب االلتحاق يقوم الدارس بدفع           . االلتحاق عن طريق الفاكس   

 عن عدد املقررات الدراسية والساعات املعتمـدة  الرسوم على أساس الدرجة العلمية املطلوبة بغض النظر   
الالزمة للحصول على هذه الدرجة العلمية أو تلك، كما جيري عادة باجلامعات املقيمة أو نظام التعلـيم                 

  .عن بعد
  

  تلنتا االفتراضية العاملية أصفحة البدء جبامعة ) ١٣( شكل 
due.aiu.www://http/  

 
 :اضية مبعهد احمليط الدويلاجلامعة االفتر .٧

 :أهداف اجلامعة االفتراضية مبعهد احمليط الدويلمن 
حمليطات وثرواا وحتدياا علي اعتبارها تراثا مشتركا لكل البشرية مع وضع اعتبـار             بااملعرفة   §

  .  خاص الحتياجات الدول النامية
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ساحات احمليطات  البحوث مبا يعكس الطبيعة املركّبة مل     تعزيز التعليم املتعدد ااالت والتدريب و      §
 .واألنشطة البحرية

 إدارة املوارد الساحلية والبحرية والتحكم ا بأسلوب مستمر،         تعزيز قدرات الدول النامية على     §
 دولية املتعلقة ا و اتفاقياـا،     حيث أن سكاا ينسجمون مع القانون الدويل املعاصر واملعاهدات ال         

 .اهده املضيفة من خالل اجلامعةشبكة عمل معهد احمليط الدويل ومراكزه التنفيذية ومعل من خال
،  مكان يف العامل للحصول على التعليم العايل        إطار عمل أكادميي لتشجيع الطالب من أي       ريتوف §

 .  الدرجات األكادميية املعترف ا دولياواستكماله، عالوة علىوحتديث تعليمهم السابق 
ي للجامعة هو القضاء على الفقر وإرساء االعتماد على النفس من خالل إعانة             الرئيسف  ان اهلد و
 وابتكار حالة من التضامن واملـساواة بـني الـدول           ، تطوير مواردها الساحلية احمللية     على الناميةالدول  

ويف نفس الوقت،   . UNCEDو UNCLOSاملتقدمة والنامية داخل إطار العمل الذي توفره حمصالت         
ف يقوم هذا التصرف بدعم بناء القدرة املؤسسية للمعاهد املشاركة، ورعاية الـشراكة و تطـوير                سو

  .املشروعات املشتركة بينها
  : النتائج التاليةمت حتقيق ومن خالل مشروع اجلامعة االفتراضية مبعهد احمليط الدويل، 

  للتعلـيم علـى مـستوى      ملاديةإتاحة الفرصة للطالب من مجيع دول العامل بال اعتبار إلمكانيام ا           •
  .ودراسات ما بعد التخرج يف جمال الشئون البحرية/ الدراسات العليا 

 انتقـاء  ئون البحرية، ومن خالل القدرة علـى  يف الشاالفتراضيوضع معيار جديد يف جمال التعليم       •
 الـوعي   ن على تلفة املناسبة هلذا النوع من التعليم، حبيث أصبح الطالب قادري         املناهج الدراسية املخ  

 .  كيفية خماطبة هذه القضاياوا وتعلمئون البحريةبقضايا الش
التنفيـذ  جلامعة مستمرة ذاتيـا، بـسبب   ا، وأصبحت عودة االستثمارات بصورة أفضل يف اجلامعة    •

 . الناجح للمشروع والبدء يف عمليات اجلامعة االفتراضية مبعهد احمليط الدويل
شكل عامل من عوامـل  مما  امعة االفتراضية مبعهد احمليط الدويل      زيادة عدد الطالب اخلرجيني من اجل      •

لواليات اليت تعمل يف البحـار  م ذلك بتسهيل التنمية املستمرة ل  اقو. رة األفضل للموارد احمليطية   اإلدا
 .   أفضلدى إىل حميط أكثر صحة وبيئات ساحليةأ السواحل ووعلى

  :نظام الدراسة يف اجلامعة
  :يتضمننهج الدراسي متعدد ااالت ويشمل نظام الدراسة امل

منـاهج  ):  فـأكثر  اإلضافية سنوات من الدراسة اجلامعية      ٣من   ( اجلامعيني مستويات اخلرجيني  §
  .  )حبوث( اختيارية، وأعمال دراسات ومناهجدراسية أساسية، 

التدريب يف جماالت ختصصية من خالل مناهج دراسية موجودة بالفعـل أو منـاهج دراسـية        §
ميكن إعطاء شـهادة تفيـد   ملضيفة يف املراكز التنفيذية، و  يف معهد احمليط الدويل أو املعاهد ا      جديدة  
 .  اختبار فيهاركة يف مثل هذا التدريب املتقدم، ولكن بشرط انعقادباملش
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حتديث أو استكمال التعليم والتدريب يف صورة مناهج دراسية تطويرية، من خـالل املنـاهج                §
 .عتبار االختبار والشهادة خيارات متاحةالدراسية الفردية، مع ا

  : مكونات٣ العليا يف اجلامعة االفتراضية على مل برنامج الدراساتشكما ت
و .  عدد حمدد من التقـديرات جب استكماهلا، وحيتوي كل منها على     عدد من املناهج الدراسية الوا     -١

  .أو معاهده املضيفةحمليط الدويل ميكن االلتحاق ذه املناهج من خالل أحد املراكز التنفيذية ملعهد ا
  .ميكن للطالب اختيار مشرفهم وجلنة مناقشة الدراسة من طاقم العاملني باجلامعة االفتراضية -٢

ت ميكن مساواة أي درجة علمية صادرة عن اجلامعة االفتراضية بغريها، وهلا خاصـية الـدرجا              و
راكـز  ملأي املعاهد املشاركة األخـرى   واليت يتم احلصول عليها من      املوازية األخرى من نفس املستوى    

 لـى قبل املناهج الدراسية املعتادة من أية جامعة شريكة معترف ـا ع           وت. عهد احمليط الدويل التنفيذية   م
يـتم إدراج املنـاهج      و .املنهج الدراسي باللغة اإلجنليزية، أو الفرنسية، أو األسـبانية        من  اعتبارها جزءا   

وخيتار الطالب من هذه القائمة حتت إشراف       . بسهولة يتم التوصل إليها  الدراسية يف قاعدة بيانية حبيث      
املناهج الدراسـية   تشمل  و.  تقديرات كافية يف املناهج الدراسية     ، حبيث يتسىن احلصول على    مستشاريهم

ارة منطقـة  إد - UNCEDو UNCLOS  التحكم باحمليطات و قانون البحـار  (:املوضوعات التالية
 - اقتصاديات املوارد الساحلية والبحريـة   - املستمرة يف اتمعات الساحلية      لتنميةا -الساحل املتكاملة   

ومات املـساحية ودعـم   إدارة املعل -صادر الربية املنشأ املتعلقة به اإلدارة املتكاملة للتلوث البحري، وامل  
 - احلية وغري احليـة  ملوارد البحرية صوب ا مقدمة-ليات األنظمة احمليطية والساحلية  العم -اختاذ القرار   

و  UNCTADاألمور املتعلقة باالنتقال البحري والقضايا البحرية، الواجب إعدادها بالتعـاون مـع             
WMU  وIMLI من IMO - الشراكة والعمومية واخلاصة عند إدارة احمليطات.(  

  

   االفتراضية مبعهد احمليط الدويلصفحة البدء باجلامعة ) ١٤( شكل 
org.ioivu.www://http 
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   MVU املتوسطيةاالفتراضيةاجلامعة  .٨
 أفضل اجلامعات يف منطقة املتوسط مع اثـنني مـن           MVU املتوسطية   االفتراضيةجتمع اجلامعة   

 املتوسـطية   االفتراضـية اجلامعة   تنشئأو. جامعات اإلحتاد األورويب الرائدة يف جمال التعليم اإللكتروين       
 تطـور كمـا  .  وتوفريها للطالب يف املنطقةنترنتاإل من اجلامعات إلنتاج مقررات تعليمية عرب       شبكة

  . التعليمية التفاعلية واليت تناسب الطالب عن بعد يف بيوم أو أماكن عملهماملقرراتعدد متزايد من 
  : إىل MVU املتوسطية االفتراضيةاجلامعة ودف 

  .تناسب مع احلاجات الصناعية والفرديةت نترنتاإلة املستوى عرب تطوير وتوفري مواد تعليمية عالي •
تبادل اخلربات األكادميية والتقنية يف جمال التعليم اإللكتروين بني الـشركاء       لبناء شبكة تعليمية دولية      •

  .يف أوروبا ومنطقة املتوسط
 ستوى العاملنييم اإللكتروين وحتسني كال من املهارات التدريسية وملحتسني املعرفة حول التع •
 عال ىمبستوتوفري خدمات دعم فنية حملية  •
  .التقنية  املواقع اإللكترونية مركزيا واخلدماتاستضافةتوفري خدمات  •
  عال س ذات مستوىنتوفري خدمات الفيديوكونفر •
  العايل توفري إمكانية لتحصيل أفضل للتعليم •

هزة حبواسـيب متطـورة وخمتـربات       املختربات ا إن    : املتوسطية االفتراضيةخمتربات اجلامعة   
ومت متويـل    . املتوسـطية  االفتراضيةالعنصر الرئيسي للجامعة     هي   الفيديومؤمترات  للمحادثة عن طريق    

 املختـربات  MVUالطـالب املـسجلني يف    ويستخدم   .مشروع يوميديس خالل  من  اجلامعة  خمتربات  
 هذه املختربات مـن  ستعمالا كما ميكن .متحانات والواجبات  التعليمي وإجراء اال   املستوىللوصول إىل   

اآلخرين واملشرفني عن طريق احملادثة النصية بشكل متـزامن أو    MVUتصال بطالب   طرف الطالب لال  
  . الفيديومبؤمترات غري متزامن أو عن طريق احملادثة 

الفـرق  فتراضـية املتوسـطية يف      اجلامعة اال بتطوير العمل   و فريق إدارة    تمثلي :إدارة املشروع  
 حيث أن جمموعة تطوير العمل يشرف عليها مدير دوره يتمثل يف مراقبـة وتطـوير                .األكادميية والتقنية 

أما الفريق األكادميي يتمثل يف مخسة أعضاء       . ملتدربنيا احتياجات سوق العمل من   تلبية  و  اجلامعة أهداف
ن عضوية الفريق   أكما  . مية املعايري التعلي  تطبيقمن املؤسسات الشريكة تقع عليهم مسؤولية احلفاظ على         

تتغري بشكل دوري بني الشركاء للسماح للجميع باملسامهة يف بناء احملتوى وضمان التنـوع واجلـودة                
 كليدتستراإن املسؤولية العامة على املشروع موكلة إىل مدير املشروع من جامعة            . للمواد التعليمية املنتجة  

Srathclydeـ وع فهي مسؤولية مـسري املـشروع والـذي حي   لشؤون املشر ري اليوميي، أما التس ى ظ
مبساعدة، منسق إداري، مدير للعمل، ومسؤول اجلودة، وكذلك مدير التصميم التصويري واملتمركـز             

لبورع، ومدير خدمات الفيـديو   ايم التعليمي الذي مقره يف جامعة       يد، مث مدير التصم   ليف جامعة ستراتك  
  . الفيديومؤمترات عمليات املسؤول عن تطوير وإدارة إرسال الفيديو و
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  MVU املتوسطية االفتراضيةصفحة البدء باجلامعة ) ١٥( شكل 
org.vu-mod.www://http  

  

   :اجلامعة االفتراضية الدولية يف اململكة املتحدة .٩
 اجلامعـات االفتراضـية يف      اجلامعة االفتراضية الدولية يف اململكة املتحدة هي عضو يف احتاد خنبة          

 The Best:املعتمد رمسياً يف هيئيت األمـم املتحـدة و منظمـة اليونـسكو      اململكة املتحدة والعامل 
Virtual Universities Organization  

  )).التعليم ألجل التنوير، والتنوير ألجل اتمع والفرد((    : رسالة وأهداف اجلامعة
  .مية باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا االتصاالت يف العامل احلديثتقدمي املعرفة العل: أوالً 

إللغاء التفاوت االقتـصادي غـري      ،  ليزيةعلمية بلغات أخرى غري اللغة اإلجن     تقدمي املعرفة ال  : ثانياً
  .يف عاملنا املعاصر بني الشعوب النامية واملتقدمة العادل 

جلامعة االفتراضية الدولية يف اململكة املتحـدة     ، ولذلك تركز ا   البحث العلمي    تأصيل ودعم : ثالثاً
  .ت اتمعيف كل األحباث العلمية اليت تشرف عليها على تلبية احتياجا

تقدمي مفهوم اإلبداع العلمي احلر واحلرية العلمية من خالل التواصل احلر واملبـدع بـني            : رابعاً 
  .دولية يف بريطانيا وفروعها املتعددة االفتراضية الب اجلامعةوطالأعضاء التدريس واإلدارة مجيع 

  : الكليات واألقسام
 :شهادة البكالوريوس يف التخصصات التالية: أوال

  . الصحة العامة قسم - قسم التغذية والتدريب الرياضي :كلية العلوم الصحية •
    General Accountingقسم احملاسبة العامة  :كلية احملاسبة •
   Information Technology ملعلوماتقسم تقنيات ا :كلية املعلوماتية •
  . االستشارات النفسية و العالج النفسي قسم -  علم نفس الطفل قسم: كلية علم النفس •
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قسم تنمية املوارد    - إدارة املوارد البشرية   قسم - قسم التخطيط االستراتيجي   :كلية إدارة األعمال   •
إدارة  قـسم  - لكتـروين عالن والتسويق اإل  م التسويق واإل  قس - إدارة املوارد املالية    قسم - البشرية

 تكنولوجيـا األعمـال و إدارة نظـم          قـسم  - خربات املقاوالت  قسم - املبيعات ورعاية الزبائن  
 .قسم العالقات العامة والدولية - والتفاوض إدارة املنازعات قسم - املعلومات

  .ةقسم الصحافة والكتابة اإلبداعي :كلية الصحافة والكتابة اإلبداعية •
  .قسم الترمجة - أصول تعليم اللغة قسم :ليزية وآدااكلية اللغة اإلجن •
   .قسم هندسة الديكور والتصميم الداخلي :كلية هندسة الديكور والتصميم الداخلي •
  .قسم السالمة املهنية والصناعية :كلية علوم األمن و السالمة •

 :شهادة املاجستري يف التخصصات التالية: ثانيا 
   . الطفلنفس علم  شهادة املاجستري يف •
    ) Counseling( شهادة املاجستري يف االستشارات النفسية واإلرشاد النفسي  •
  . ليزيةيم اللغة اإلجنشهادة املاجستري يف أصول تعل •
   . شهادة املاجستري يف الترمجة •
   . شهادة املاجستري يف علوم السالمة املهنية والصناعية  •
   . )IntDes(اجستري يف التصميم الداخلي املشهادة  •
  . شهادة املاجستري يف التدريب الرياضي •
 . شهادة املاجستري يف فن التفاوض و إدارة املنازعات •
  ملاجستري يف التسويق و إدارة املبيعات شهادة ا •

  :أربعة مبادئ أساسيةعلى يستند نظام التعلم والتعليم يف اجلامعة  :أسلوب الدراسة يف اجلامعة
 ألجـل   الطالبرتبط بدافع ذايت لدى     املوهو مبدأ اإلجناز الدراسي     : الدراسة الذاتية احملفزة   :أوالً 

  .ريقة التعليم على تقدمي املواد التعليمية احملببة اخلالية من احلشويتم التركيز يف طحبيث التحصيل العلمي، 
 باإلضافة لـدليل    رراته الدراسية الذي يقوم على أساس استالم الطالب ملق       :التعلم عن بعد  : ثانياً 

الستفادة من املقررات الدراسية من النـواحي العمليـة   فضل ل يشرح له الطريقة األ  الدراسة الذاتية الذي  
يقية ويأيت اإلشراف الدراسي باستخدام وسائل تكنولوجيا االتصاالت وعلـى رأسـها شـبكة              والتطب

  .اإلنترنت، من خالل قسم التعليم االفتراضي كهيئة تدريبية مسؤولة عن تقدمي كل التوجيه الدراسي
 اختصار املدة املتاحة إلاء برناجمه حـسب جهـده      حرية  الذي يترك للطالب     :التعلم احلر : ثالثاً 

  .الدراسي الدراسية ونيل الدرجة العلمية اليت يصبو إليها
يتم التركيز على املتابعة املستمرة للطالب لتلبية احتياجاته العلمية والتعليمية           :التعليم املبدع :رابعاً   

 من خالل دراسات عملية     اعية لدى الطالب  باإلضافة إىل رسم خطة عامة لتفعيل املهارات العملية واإلبد        
  .لطالب لوالتوجهات التطبيقيةوميول  مبا يتناسب مع اإلجناز السابق هاويتم تطوير،  حبثيةوأعمال
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  : يتم تقدمي عدد من املواد الدراسية املساعدة جلميع الطالب وتتضمن ما يلي
  ).  مرئية– مسموعة –مقروءة (ليزية برامج تقوية باللغة اإلجن •
  ). ليزييب إجن عر–ليزي عريب إجن(قواميس مقروءة وإلكترونية  •
  . دليل الدراسة الذاتية والذي يوجه الطالب إىل أفضل السبل لالستفادة من نظام التعليم عن بعد •
  .أحباث ودراسات حديثة تغطي املستجدات املعاصرة يف فرع دراسة الطالب •

 ساعة دراسية معتمدة واليت تعادل ثالث سنوات دراسية كاملـة          ٣٠٠حيتاج الطالب ألن ينهي     و
 ويقسم كل مستوى إىل عـدد     ، ساعة دراسية معتمدة   ١٠٠ مستويات كل منها     ةإىل ثالث ها  قسيمويتم ت 

يث يترك للطالب ختطيط الوقت الـذي       ح.  يف كل مستوى   ١٢- ١٠من الوحدات يتراوح عددها بني      
  .حيتاجه للحصول على الدرجة العلمية اليت يدرس إليها مبا يتالءم مع احتياجاته ورغباته

  

   االفتراضية الدولية باململكة املتحدةامعةاجلفحة البدء بص ) ١٦( شكل 
uk.org.ivu.www://http/  

  

  
   )AVU(اجلامعة االفتراضية اإلفريقية  .١٠

 وتقدم ،متخصصة يف العلوم التكنولوجية والتقنيةهي جامعة AVU اإلفريقية اجلامعة االفتراضية 
رفع املستوى إىل دف وسها يف تكنولوجيا املعلومات واالقتصاد واللغات وغري ذلك، اجلامعة درو

العلمي للمتدربني وتغطية العجز املوجود يف أنظمة التعليم األفريقية اليت تعاين من نقص املدربني، وقد 
 ٢٠٠٠ وقد قامت ببث، ١٩٩٧متوز /نريويب يف يوليو/بدأت هذه اجلامعة نشاطها يف العاصمة الكينية

 جامعة ٢٢وتتعاون اجلامعة مع .  طالب من خمتلف البلدان اإلفريقية٩٠٠٠ساعة من الدروس ألكثر من 
نترنت عدد من األساتذة املتعاونني من إفريقيا ، ويشارك يف تقدمي الدروس عرب اإلفريقية خمتلفة املناهجإ

 .IMF الدويل وهي مشروع البنك العاملي وصندوق النقد ،وأوروباوأمريكا الشمالية 
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 أساس استعمال القمر الصناعي علىلتعليم عن بعد باجلامعة االفتراضية اإلفريقية اويقوم مشروع 
اجلامعة االفتراضية وتتضمن شبكة عمل املتعلم يف . الوسائط املتعددة للتدريس والتعلموإلنترنت  و

اعي ونراها عرب شاشة التليفزيون حماضرات حية سابقة التسجيل ويتم بثها عن طريق القمر الصن فريقيةاإل
إىل جانب املنشورات والكتب الدراسية وإرشادات احملاضرات والربامج واجلداول اليت جيري بثها 

م عن بعد  يمن خالل شبكة عمل ناجحة للتعل فريقيةاإلاجلامعة االفتراضية وتعمل مناذج . إلكترونيا
وتأيت املواد الدراسية من جامعة . ى من العامل املتقدمالواليات املتحدة و أوروبا واستراليا و أجزاء أخر

وجامعة ماسوتشوتس ومعهد نيوجرسي للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة وجامعة ، والية كولورادو
  .جاالواي كولدج يف ايرلندا

صل إىل تكنولوجيات املعلومات للتغلب فريقية هو التواإلجامعة االفتراضية الرئيسي للاهلدف و
عوائق املالية واملادية املتعددة اليت متنع الطالب يف اجلامعات األفريقية من الوصول إىل التعليم العايل  العلى

 - ٣ االرتباطية -٢  العقالنية -١:وتراعي اجلامعة سبع معايري قياسية هامة هي. الذي يتسم بالفاعلية
  . التأثريات النامجة-٧ستمرارية  اال-٦ التدريس والتعلم -٥ التكاليف -٤إمكانية الوصول للتكنولوجيا 

  

  AVU االفتراضية اإلفريقية صفحة البدء باجلامعة ) ١٧( شكل 
avu/au.edu.rmit.international.www://http/  

  

  

  :أكادميية التعليم االفتراضي واملفتوح يف اململكة املتحدة  .١١
ية التعليم املفتوح واالفتراضي يف اململكة املتحدة من أرقى املؤسسات التعليمية اخلاصـة يف              أكادمي

واليت تقـدم خيـارات     ،  بعد الثانوي والدراسات العليا    اململكة املتحدة املتخصصة بالتعليم األكادميي ما     
بة خناإلشراف األكادميي   قوم ب  وي .العلمية واألدبية والتطبيقية  التخصصات  متعددة من الربامج الدراسية يف      

ة عريقة  من أعضاء اهليئة التدريسية املؤهلني وفق أرقى املعايري األكادميية يف اململكة املتحدة واملتحلني خبرب             
  :دف إىل وكادميية إىل العلم بأنه حق للجميع األتنظر  و. يف جمال التعليم العايل
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 .تكنولوجيا االتصاالت يف العامل احلديثتقدمي أرقى أشكال املعرفة العلمية باستخدام وسائل و )١
الل السعي لتقدمي املعرفة بلغات أخرى غري اللغـة         التواصل احلضاري بني الشعوب من خ      تعزيز )٢

 .ليزية األصليةها اإلجن استمرار تقدمي العلوم بلغتمع) ، اليونانية األسبانية، الربتغالية، العربية(ليزية اإلجن
 .ضاري والعلمي بشكل جديد يلغي مجيع احلواجزإعادة تقدمي مفهوم التواصل احل )٣

كادميية استخدام أساليب ووسائل وطرق التعليم والتعلم غري املباشر، مثـل الكتـاب             األتعتمد  و
   :ويوجد ا أكادمييتني متخصصتني مها.  والربيد اإللكترويناإلنترنتاملقرر ودليل الدراسة وشبكة 

وهي متخصصة بتقدمي برامج التعليم العايل للطـالب        : م العايل األكادميية العربية الربيطانية للتعلي    §
 .الناطقني باللغة العربية من أبناء العامل العريب

وهي متخصصة بتقدمي برامج التعليم العايل للطالب       : سبانية الربتغالية للتعليم العايل   األكادميية األ  §
 .سبانيا والربتغالالتينية وألية من أبناء أمريكا السبانية أو الربتغا باللغة األالناطقني

  

   باململكة املتحدةأكادميية التعليم االفتراضي واملفتوحصفحة البدء ب) ١٨(شكل 
htm.1index/uk.co.volacademy://http 

    

  ة عربيةجامعات افتراضي: ثانيا
  :جامعة تونس االفتراضية .١

 التعلـيم العـايل     تطـوير وذلك يف إطار سياسة      ،٢٠٠٢ جامعة تونس االفتراضية سنة      أسست
  :، وتتلخص أهداف اجلامعة التونسية االفتراضية يف وجتديده
 . عن بعدعليمتأمني و تعميم الت •
 .توحيد املبادرات املتعلّقة بالتكنولوجيات التربوية •
 . مستمر يف حميط قائم على العلوم والتجديد تعليم ثقافةتيسري ظهور •
 .فصل بني العمل والتعليمالإعادة النظر يف عملية  •
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 . بالتعليم العايلالطالب إىل التحديات املتمثّلة يف تزايد عدد االستجابة •
عليم  يف جمال التعليم العايل ومقاومة اإلقصاء والعمل على أن يشمل هذا الت            فرصدعم تساوي ال   •

 . العادينيالطالبأكرب عدد من اجلمهور املستهدف خارج دائرة 
، بإعداد برنامج "Tempusتامبيس " قامت جامعة تونس االفتراضية يف إطار الربنامج األورويبو

   الفرنسية "بيكاردي جول فارن"للتعاون العلمي والتقين يضم جامعة 
  . األمريكية"اجيورجي"جامعة  و اإلسبانية"كاتالونيا"وجامعة 

  

  صفحة البدء جلامعة تونس االفتراضية) ١٩(شكل 
.uvt/ar/uvt/tn.rnu.uvt.www://http  

  

  :Al-Madinah Int. Universityجامعة املدينة العاملية  .٢
يمية تربوية للتعليم عرب اإلنترنت، مقرها املدينة املنورة وقد مت اختيار املدينة مقراً             وهي مؤسسة تعل  

لكوـا قبلـة    و. هلا وذلك لشرف املكان، الذي يشرف كل طالب علم بأن ينال حتصيله العلمي منـه              
  .علوملطالب العلم، وملا تزخر به كذلك من علماء أجالء عرفوا برسوخهم يف العلم ومتكنهم يف سائر ال

  :  التطورات يف جمال تقنية نقل املعلومات وحيمل املزايا اآلتيةم يف اجلامعةتعلياليواكب نظام و
 واملدرسني؛ فهو نظام    البالطوال يستوجب االلتقاء املباشر بني      : قيود الزمان واملكان  إلغاء   -١ 

  . جيسد حرية نقل املعلومات وحرية االختيار
البة من اجلمع بني الوظيفة والتعليم، وميكن املتعلم من االلتحـاق            أنه نظام ميكن الطالب والط     -٢

  . الراغبنينشر التعليم لكلاجلامعة حتقق وبذلك .  واملكان املناسبني باجلامعة يف الوقت
 التمكن من إعداد حقائب تعليمية وتدريبية جاهزة ومتكاملة؛ قبل وصـوهلا إىل الطـالب؛               -٣

   .هملضمان قدرام على متابعة تعليم
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  . مع طبيعة اتمع وظروفه االقتصادية، والثقافية، واالجتماعيةاجلامعة على التواؤم نظام -٤
  . املتعلقة بقبول واستمرار أكرب عدد من الطالب  اعتماد املرونة يف األنظمة واللوائح -٥
لك الربامج،   زمنية خمتلفة؛ تتوافق مع طول ت      ة قدرة اجلامعة على تطبيق براجمها الدراسية يف مد        -٦

  . ورغبة امللتحق ا
كليـة العلـوم    :وهي تقدم شهادة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه يف التخصصات التاليـة         

 الـدعوة   – الشريعة   – احلديث الشريف    –القرآن الكرمي   ( :اإلسالمية وحتتوي على التخصصات التالية    
  .كلية التربية، كلية اللغة العربية، الية واإلداريةكلية العلوم امل، ، كلية علوم احلاسب اآليل)وأصول الدين 

تستخدم اجلامعة يف جتهيزاا التقنيات احلديثة بغية حتقيق أفضل اخلدمات املمكنـة وخباصـة يف              و
وتتميز هـذه اجلامعـة عـن سـائر        . جمال نقل املعلومات وحفظها ومحايتها وسرعة وصوهلا للمستفيد       

رنت بعدد من املزايا من أمهها أا تنفرد بأسلوب دراسي حيقق مجيـع             اجلامعات القائمة حالياً على اإلنت    
متطلبات التعليم العايل على الوجه األمثل، وجيمع بني األسلوب الذي تتبعه اجلامعات املوجـودة علـى                

 مما حيقق تفوقاً نوعياً ال مثيل له، كمـا أن هلـا  ،  أرض الواقع، وبني املزايا اليت توفرها اجلامعات املفتوحة       
  :بعض املميزات األخرى وهي 

، األسـئلة والتـدريبات   ،  مراجع احملاضرة ،  قاعدة الدرس :  على ما يلي   كل حماضرة تشتمل  : أوالً
  .املراجع العلمية، االستفسارات

يتمكن الطالـب مـن     وي على املراجع واملصادر الالزمة، ل     توفري مكتبة رقمية إلكترونية حتت    : ثانياً
  .ت املدونة يف العلوم اليت يدرسها بكل يسر وسهولةخالهلا االطالع على املؤلفا

 من غري العـرب يف حـال        الطالبوجود برنامج لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يعد          : ثالثاً
ويتوفر مـع هـذا     ،  وذلك لتأهيلهم لغوياً قبل التحاقهم باملرحلة اجلامعية      ،  حاجتهم لدراسة اللغة العربية   

  .لكلمات العربية بلغام األصليةشرين لغة وسيطة تعني املبتدئني على فهم معاين االربنامج ما يزيد على ع
وجود منتديات علمية حتت إشراف أساتذة خمتصني تدار من خالهلـا حـوارات علميـة               : رابعاً

  .ملناقشة املسائل والقضايا العلمية املعاصرة واإلجابة عن األسئلة املطروحة للنقاش
وكـذا خطـوات التـدريس      ،  ت التسجيل والدراسة من قبل الطالب     تتم مجيع خطوا  : خامساً

  .واالمتحانات من قبل املدرس بشكل آيل يوفر على كليهما اجلهد والوقت
بالنظر إىل  ،   امللتحقني ذه اجلامعة   الطالباإلمكانية الكبرية لرفع الطاقة االستيعابية لعدد       : سادساً

  .كتبات وغريها من مستلزمات املدن اجلامعية احلاليةعدم احلاجة إىل توفري املباين الدراسية وامل
عدم ارتباط القبول حبدود جغرافية حبيث يتمكن الطالب من االلتحاق ذه اجلامعة مـن              : سابعاً
مع التسهيل الكبري يف شـروط      ،  باإلضافة إىل عدم التقيد بزمن حمدد الستماع احملاضرات       ،  أي بلد كان  

  .الطالبفقات املالية على االلتحاق وتوفري الكثري من الن
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  صفحة البدء جبامعة املدينة العاملية ) ٢٠( شكل 
org.mediu.www://http/  

  

 فلسطني/ جامعة القدس املفتوحة .٣
ها يف كافة أرجاء الوطن  فروعنتشرت و،تنهج جامعة القدس املفتوحة فلسفة التعليم عن بعد

ودف إىل إجياد بيئة تعليم . ن طلبة التعليم العايل يف فلسطني م%٤٠ستوعب حوايل تالعريب، و
 كبري منهم يف سوق العمل الفلسطيين ويتابع عتلبية احتياجات الدارسني الذين يعمل قطالكتروين إل

 خالل بناء بوابةوكانت أفضل السبل املطروحة لتوفري هذه البيئة للدارسني هي من . دراسته عن بعد
نترنت واخنفاض التكلفة نسبيا ، نظرا لالنتشار الواسع لإلPortalبـ نترنت واملعروفة أكادميية على اإل

  . مما يعين حتقيق الفائدة ألكرب نسبة من املستخدمني
 : جامعة القدس املفتوحة مبا يليأهداف تلخص و

 . غريهم الشعب الفلسطيين وألبناءتوفري خدمات التعليم اجلامعي املفتوح عن بعد  •
 وأساليبه، وفق أحدث املستجدات املعرفية ومبادئهنشر وتطبيق فلسفة التعلم املفتوح عن بعد  •

  . والتكنولوجيا يف هذا اال
منح درجة املاجستري يف ختصصات مرتبطة حباجات اتمع الفلسطيين والبلدان العربية، إضافة إىل  •

  .  يف الربامج القائمةسالبكالوريودرجة 
  . يئة تشجع على حرية التفكري والتعبري وجتنب الصراعات اإليديولوجية والسياسيةتوفري ب •
  . توفري الربامج األكادميية والتخصصات اليت تليب متطلبات التنمية وحاجات اتمع •
املرئية واملسموعة توظيف اللقاءات الصفية وتوفري مزيج من الوسائط التعليمية املتنوعة املطبوعة و •

  . لكترونية لدعم تعلم الدارسني عن بعداإلواحملوسبة و
  ". الدارس" تطبيق مبدأ التعليم املتمحور حول املتعلم  •
  . تطوير الكتب الدراسية من حيث احملتويات العلمية واألسلوب الذي يشجع التعلم عن بعد •
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  . اعية وغريهايف الربامج األكادميية كالتربية والتنمية االجتماألساسية االهتمام بالتطبيقات العملية  •
  . إضافة برامج وختصصات جديدة حسب احلاجة •
  . ، وتعادل بساعات معتمدةنح شهادات الدبلوممتتقدمي برامج متنوعة للتعليم املستمر  •
  . كترونيةإلامعة القدس املفتوحة إىل جامعة السعي احلثيث لتحويل ج •
  . تصاالتتوظيف الكوادر البشرية املؤهلة وتطبيق تكنولوجيا املعلومات واال •
  . موال وتدريبأ ما يلزم لذلك من كوادر مؤهلة وتطبيق مبدأ اجلودة الشاملة يف اجلامعة، وتوفري •
  .  واجبام مبستوى عال من النوعيةتشجيع قدرات العاملني املهنيني ليؤدوا •
  . تشجيع األحباث والدراسات، واإلنتاج الفكري واإلبداعي عامة •
  . قليمياً وعاملياًإاالجتماعية واالقتصادية حملياً وسسات التربوية وزيادة التعاون والترابط مع املؤ •

 

  القدس املفتوحةصفحة البدء جبامعة  ) ٢١( شكل 
/edu.qou.www://http  

 

  :جامعة العرب اإللكترونية  .٤
wwdl/acn/net.arabcom.www://http/ com.Arabian university-www e: // http    

ويعترب مـن   مجهورية مصر العربية،    م  يف    ٢٥/١٠/١٩٩٧بدأ موقع جامعة العرب اإللكترونية يف       
ي  اللغة العربية، وقد أنشئ هذا املوقع ليخدم ناطق         الذي تستخدم فيه   ئدة يف التعليم اإللكتروين   املواقع الرا 

م، وال تقدم برامج علـى مـستوى   ١٩٩٨ يف طرح املواد العلمية يف سنة اللغة العربية حول العامل، وبدأ  
  .البكالوريوس والدراسات العليا بل تقدم دورات تدريبية

وعة اخلدمات اخلاصـة    وميكن للمسجل يف أي من الدورات مبجرد الدخول إىل موقع الدورة جمم           
 – طابعـة  – مـصطلحات    – أسئلة مهمة    – كتب ومراجع    – حماضرات   –حمتويات الدورة   : ا وهي 

وتستخدم اجلامعة جمموعـة مـن   .  التخاطب مع املشاركني يف الدورة – الربيد اإللكتروين    –امتحانات  
 –الـصوت  : بعد مثل استخدام الوسائط التقنية املتاحة داخل الدورات والربامج لتسهيل تقدمي التعلم عن         
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 – كتـب  – أوساط متعددة للطباعة   – برامج حاسب    – الوسائط املتعددة    –احلركة باستخدام الفيديو    
وتقدم جامعة العرب اإللكترونية جمموعة من الدورات اليت متكّن الطالب          .  مناهج دراسية  –دليل للتعلم   

راسة ألولئك الـذين يطمحـون إىل حتـسني    وهي بذلك تعطي فرصة الد،  من الدراسة مىت وأينما أراد    
  :أما الدورات احلالية اليت تطرح يف هذا املوقع فهي ، قدرام يف جمال اختصاصهم

 .دورات لألطفالو ،دورات للمرأة وموضوعها فنون الطهي واملطبخ يف العامل •
 مقدمـة يف    –احلاسب الشخصي وكيف تبنيه بنفسك       دورات علوم احلاسب وموضوعاا    •

 .العمل احملليةشبكات 
 .وموضوعاا تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وإدارة املخازن دورات رجال األعمال •
 كما تقدم   ،وجمموعات من األسئلة والتمارين   ات  حتتوي كل دورة على معلومات نظرية ورسوم      و

ـ     : اجلامعة للزائر عرب هذا املوقع إمكانية احلصول على ما يلي           –ة جمانـاً    أي عدد من الدورات املطروح
 استخدام املكتبة العربيـة     – احملادثة مع مجيع امللتحقني بالدورة       –التعارف على مجيع امللتحقني بالدورة      

  . االستشارة الفنية–واليت متكّن من الرجوع إىل أي مرجع أو دراسة أو مساعدة 
، ويتم  واملهنةوبغض النظر عن السن     مفتوحة أمام اجلميع مهما كانت درجام العلمية،        الدراسة  و

 وبعـض  Chatting Roomالتواصل بني الطالب واألستاذ بوسائل عديدة كحلقات النقاش والدردشة 
، بينما جتري االمتحانات يف هذه اجلامعة على مرحلتني امتحان مباشـر مـن خـالل           اتقنيات امللتيميدي 
   . غري مباشر يقوم به الطالب ويرسله بالربيد اإللكتروينمتحاناإلنترنت، وا

 

  : ديب–جامعة آل لوتاه العاملية  .٥
 : مايليدف جامعة آل لوتاه العاملية إىل حتقيق

تعميق التعليم عن طريق الكمبيوتر واالتصاالت احلديثة املتنوعة يف جماالت العلـوم واآلداب         :أوالً
  . مليوالتطبيق الع، والتدريب الفعال، واملمارسة املستمرة، بصورة واعية عن طريق النشاط الذايت

واستثمارها يف التعلم الذايت املستمر، والبحث العلمي       ورات التكنولوجية   االستفادة من التط   :ثانياً
  . خدمة طالب العلم يف طلب املزيد من العلمو، 

إشباع رغبة طلبة العلم الراغبني فيه، وحتـسني قـدرام          و ،نشر العلم وتنويع اختصاصاته    :ثالثاً
ة الالزمارات املهموصقل فكرهم واكتسا .  

  .  خلدمتهاحلديثةعن طريق استخدام التقنيات  ،وتوسيع خدماته تطوير التعليم اجلامعي :رابعاً
  .عم والعمل النافاالستثمار األمثل للوقت يف تسخريه يف طلب العل :خامساً

 -الـصيدلة    كلية   –الطب  كلية  ( :  هي عرب اإلنترنت  وحتتوي اجلامعة على كليات وختصصات    
كليـة   - كلية احملاسـبة  - كلية اإلدارة والقيادة - كلية االقتصاد والتجارة   -ملصارف اإلسالمية   كلية ا 

  ).علوم احلاسوب ونظم املعلومات
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 واليت أنشأها احلاج    ،٢٠٠٢ - ٢٠٠١بدأ التسجيل يف جامعة آل لوتاه العاملية يف العام اجلامعي           
ديب وتعد هذه اجلامعـة أول      لتربية والتعليم مبدينة    سعيد آل لوتاه رئيس جملس إدارة املؤسسة اإلسالمية ل        

نترنت إىل كافة أحناء العامل باللغتني العربية واإلجنليزية        ث براجمها التعليمية عرب شبكة اإل      تب جامعة افتراضية 
ـ               ساين ودف هذه اجلامعة إىل استثمار فكرة التعليم اجلامعي باالتصاالت احلديثة وتعميق الفكـر اإلن

ك من  خذ العلم واإلبداع يف ميادينه عن طريق التعلم الذايت مستفيدة بذل          ة ورغبة ملحة يف أ    بصورة واعي 
قرب تناوال  ميقراطية وأ نترنت اليت جعلت التعليم باجلامعة أكثر حيوية وأكثر د        شبكة املعلومات العاملية اإل   

 التعليم اجلامعي عن بعد بدولة      للعملية األكادميية وأكثر إمكانية يف تطوير رسالتها األكادميية والثقافية يف         
  .مارات العربية لكل الراغبني فيهاإل

حيث يتلقـى الطـالب     ) البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه  : (ومتنح اجلامعة الشهادات التالية   
  .نترنت وهم يف وظائفهم وراحتهم املرتلية وأوقات فراغهم اإلالتعليم عرب

  

  ه العاملية  آل لوتاصفحة البدء جبامعة ) ٢٢( شكل 
com.lootah.walu://http/  

 

  

  : لكترونية العامليةاجلامعة العربية األمريكية اإل .٦
وهي ،  م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥م، وباشرت التدريس    ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤بدأ تأسيس اجلامعة سنة     

والبحوث واإلفتاء، وتدرس العلوم الشرعية والتربوية      مؤسسة علمية خريية مستقلّة، تعىن بالتربية والتعليم        
 .استنادا إىل القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يف إطار منهج الوسطية يف أصول الدين وفروعه واللّغوية
ت، وتستخدم الوسائل واألدوات احلديثة     لتعليم عن بعد والتعليم عرب اإلنترن     تعتمد اجلامعة نظام ا   و

يقوم  و .باحلاسوبالطالب  ، وتستفيد من التقنية املعاصرة يف خدمة علوم الشريعة وربط           لتعليمايف تيسري   
   . يف التدريس وإعداد املناهجعلى اجلامعة خنبة من العلماء املتخصصني، من ذوي اخلربة
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  : إىل لكترونية العامليةودف اجلامعة العربية األمريكية اإل
• ين إفراطا وتفريطاإحياء فريضة طلب العلم الشيف الد رعي وفق منهج صحيح بعيدا عن الغلو.  
   . القضايا املعاصرة من منظور شرعيتطوير البحوث العلمية يف •
  .إبراز حماسن احلضارة اإلسالمية وما فيها من قيم، للراغبني يف االستفادة •
• ف على حقيقة اإلسالم، بعيدا عن الشعربهاتإتاحة الفرصة ملن أراد الت. 
  ل الّذي بينته الشريعةلمحافظة على هويتها ودينها مبنهج الوسطية واالعتدالمساعدة األقليات املسلمة  •
 .توسيع دائرة االنتفاع بالعلوم الشرعية، ويئة أسباب وصوهلا إىل كلّ راغب •
   .اجلمع بني الفائدة واملتعة يف طلب العلم الشرعي •
   .وتنظيمها مبا حيقّق العبودية هللا تعاىل وحدهاملساعدة على حفظ األوقات  •

   : بعدد من املميزات منها العاملية الدراسة باجلامعة األمريكيةوتتميز 
   . يف أصول الدين وفروعه_صلى اهللا عليه وسلم _العناية الكاملة بطريقة النيب •
 .حبثهاملسائل العلمية وتقريرها والتأصيل الشرعي الدقيق يف تدريس ا •
  .تبني منهج الوسطية واالعتدال والتبشري والتيسري، بعيدا عن اإلفراط والتفريط •
  .لطّالب باحلاسوب وشبكة اإلنترنتاالستفادة من التقنية املعاصرة يف خدمة علوم الشريعة، وربط ا •
   .الّب واألساتذةختصيص ساعات مكتبية مناسبة توقيتا ومقدارا، لتيسري التواصل األسبوعي بني الطّ •
  .الّب، ويئة أسباب الطّلب هلماملرونة اإلدارية يف التعامل مع الطّ •
   . طلب العلمل لتشجيع الطّالّب علىختفيض التكلفة على الطّالّب، ألنّ اجلامعة غري رحبية، وتعم •
   .التقومي لكلّ مرحلة دراسيةأساليب يف التنوع  •
   .الطّالب تكييف برناجمه الدراسي مبا يتفق مع وضعه االجتماعي واملهينيستطيع مرونة نظام الدراسة ف •
 .اإلعداد األكادميي والتربويقررات بني املجتمع  •

  

   األمريكية اإللكترونية العامليةصفحة البدء باجلامعة ) ٢٣( شكل 
us.edu-aiu.www://http/  
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  : مريكية املفتوحةاجلامعة األ .٧
من األردن مقرا هلا وهناك فرع هلا يف اجلمعية العلمية امللكية اليت أبرمت مع اجلامعة               اجلامعة  تتخذ  

ـ     لتعليم عن بعد  نظام ا اجلامعة  تطبق  و .اتفاقية لتقدمي خدماا إىل العامل العريب      ، توالتعليم عـرب اإلنترن
لكترونية إىل اجلامعات   مريكية، وتوفر قاعات حماضرات إ    األ شهادات معتمدة من الواليات املتحدة       ومتنح

  .األعضاء يف العامل العريب إضافة إىل دورات تدريبية متخصصة
ما تسعى إىل تعزيز التعاون بـني       يم عايل اجلودة يف العامل العريب، ك      ودف اجلامعة إىل توفري تعل    

  .يف العامل العريب ايلاألكادمييني وتقدمي النصح فيما يتعلق باحتياجات التعليم الع
إىل  دف اجلامعة األمريكية املفتوحةو: 

 .التزود من العلوم الشرعية إتاحة فرصة الدراسة اجلامعية أمام الراغبني يف •
 .إحياء العلم الشرعي وفق منهج سليم التكامل مع اجلامعات اإلسالمية األخرى غري املفتوحة يف •
 .املسلمني مام الراغبني يف ذلك من غريإتاحة الفرصة للتعريف حبقائق اإلسالم أ •
 .احملافظة على هوية املسلمني يف بالد األقليات •
 .التعريف باحلضارة اإلسالمية املشرقة وإسهاماا يف خدمة البشرية •
 .توجيه الدارسني إىل ضرورة اجلمع بني العلم والعمل •
  .وظائفهم متكني الراغبني من الدراسة دون تأثري على •

   :برامج اجلامعة
  .االقتصاد اإلسالمي - الدراسات اإلسالمية والعربية:ويشمل: برنامج البكالوريوس •
 ماجستري يف - ماجستري يف أصول الدين -ماجستري يف الشريعة: ويشمل: برنامج الدراسات العليا •

  . ماجستري يف االقتصاد اإلسالمي-اللغة العربية 
  : شروط القبول

  للحاصل على الثانوية العامة 
 )ما يعادهلاأو (

  للحاصل على البكالوريوس 
 يف ختصصات أخرى

  لغري احلاصل على الثانوية العامة
 )أو ما يعادهلا (

يلتحق باجلامعة على أن يقدم شهادة التخرج  إجادة اللغة العربية كتابة ونطقاً
 قبل التسجيل

يلتحق باجلامعة كمستمع ومينح 
 شهادة مستمع

يستطيع الطالب . ) مواد٦: (احلد األقصى - )مادة واحدة: (دىند األاحل :دد التسجيل للفصلوحي
يتم غلق باب التسجيل يف  . جنيه للمادة٦٥تأجيل املواد املسجلة قبل االمتحانات املقررة برسم تأجيل 

  .الفصل الدراسي قبل بداية االمتحانات بعشرين يوماً
  :أساليب التقومي
  . حبوث فصلية▪. ختبار شفوي ا▪.  اختبار حتريري▪ :االختبارات والبحوث
   . إذا رسب الطالب يف أي مادة يعطى فرصتني أخريني فقط إلعادة ما رسب فيه▪ :الرسوب واإلعادة
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   األمريكية املفتوحةصفحة البدء باجلامعة ) ٢٤( شكل 
asp.index/Arabic/AOU_ewN/com.egypt-aou.www://http  

  

  
  SVUاجلامعة االفتراضية السورية  .٨

أعلنت وزارة التعليم العايل يف سوريا عن إطالقها ألول جامعة افتراضية يف املنطقة العربية، وهـي         
وهي اجلامعة الوحيدة يف املنطقة العربية اليت تلقى دعماً حكومياً يتمثـل يف             . اجلامعة السورية االفتراضية  

  . ومت االعتراف مبساقاا الدراسية من قبل وزارة التعليم العايل السورية.التعليم يف سورياوزارة 
العديد من اجلامعات العاملية بشراكات تعـاون أكـادميي         مع  ترتبط اجلامعة االفتراضية السورية     و

ـ      ١٦حيث وقعت على اتفاقيات شراكة مع       . لتقدمي خدمات التعليم عن بعد     ا  جامعـة عامليـة، مجيعه
معترف ا من قبل مجعيات االعتراف الدويل، ومن قبل وزارة التعليم العايل يف سورية، وهـذه متـنح                  

يف جماالت تقنية املعلومات، وإدارة األعمال، والـسياحة، واإلعـالم،            اختصاص ٣٠٠شهادات حلوايل   
  .سواء يف البكالوريوس، أو املاجستري، أو الدكتوراه

ولقد وضعت . مبدأ أساسيكاجلودة يف التعليم االفتراضي       إىل سوريةاالفتراضية ال ودف اجلامعة   
 القـائمون    يتوزع .لجودةلاجلامعة االفتراضية السورية جمموعة من املعايري تندرج حتت األسس العاملية           

  .هيئة التدريس أعضاء  - املوظفون  - اإلدارة :هيأساسية ثالث وحدات يف على اجلامعة 
  :لوثائق املطلوبة وهيالطالب ليتم التسجيل باجلامعة بإرسال  :شروط التسجيل باجلامعة

  . املوجود يف موقع اجلامعةوذج الطلبمن •
 .صورتان شخصيتان، وبطاقة هوية أو جواز سفر •
  .أو اجلامعة/سجل العالمات الرمسي للمدرسة الثانوية و، و)أو ما يعادهلا( وسشهادة البكالوري •
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التسجيل طيلة العام لاللتحاق بإحدى الدورات اخلمس للطالب ميكن وبعد التحقق من الوثائق 
  .أسبوع العام وجيري امتحان حتديد املستوى يوم اخلميس من كل خاللاملقامة 

  :نظام الدراسة باجلامعة
يئة الطـالب   : ، واليت دف إىل   السنة التحضريية البد يف اجلامعة االفتراضية السورية من اجتياز        

تـساب إىل  ومهارات التواصل واستخدام احلاسـب قبـل االن   ليزية وإدارة الوقتيف جماالت اللغة اإلجن
ليزية مدة كـل  مخسة مستويات للغة اإلجن: ، ومداالتعلّم االفتراضي برنامج من اختيارهم وبدء مرحلة

 -Pre-intermediate   املـستوى الثـاين   Elementary – املستوى األول: ( وهي أسابيع٩منها 
  اخلـامس وىاملـست  - Upper-intermediate املستوى الرابع  -Intermediate  املستوى الثالث
Advanced.(خيضع الطالب المتحان حتديد مستوى لتقرير املستوى الذي جيب أن يبدأ منهو.  

التواصـل   مقـرر مهـارات   IT ليزية يوجد أيضاً مقرر تكنولوجيا املعلوماتباإلضافة للغة اإلجن
ابع أو ستوى الرامل  أسابيع وميكن اتباعهما على التوازي مع٩ومدة كل منهما  CSTM وتنظيم الوقت

ملـدة ثالثـة    Workshopورشة عمـل  يف اية املستوى اخلامس يتم تنظيم       و .ليزيةاخلامس للغة اإلجن  
  .IELTSأو  TOEFLأسابيع من قبل اجلامعة االفتراضية السورية لتهيئة الطالب المتحانات 

 يف األعمـال  HND برنـامج  استطاعة الطالب الناجحني يف السنة التحضريية االنتساب إىلوب 
  .ليزيةاإلجن اإللكترونية دون احلاجة إىل التقدم المتحان دخول باللغة

 كل :رسوم التعليم و لرية سورية 500  رسم امتحان و لرية سورية١٠٠٠ رسم التسجيل :الرسوم
 .سورية لرية 10000مستوى لغة

  

   السورية االفتراضيةصفحة البدء باجلامعة ) ٢٥( شكل 
eng/sy/com.svuonline.www://http/   
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  :األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل .٩
مت تأسيس األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل لتعمل بكوا الفرع العـريب مـن أكادمييـة          

 التنـوير، والتنـوير ألجـل       عليم ألجل الت((حتت شعار    التعليم االفتراضي واملفتوح يف اململكة املتحدة     
   . مبسامهة خنبة من الكوادر العربية اليت حصلت على تأهيلها العلمي العايل من اململكة املتحدة،))اتمع

  : التاليةللتعليم العايل باملرتكزاتميكن تلخيص احملاور األساسية لعمل األكادميية العربية الربيطانية 
  .  العريب  يف العامل ثقافية اجتماعيةتأسيس حركة تنويرية علمية  §
  .االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتنشر وتعليم اللغة العربية عن طريق االستفادة من  §
الشفافية والرفعة والتميـز، لكـل      : وهي أساسيةتركز األكادميية يف عملها على ثالثة حماور         §

  .ات اليت متثلها يف العامل العريبفعاليات األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل واهليئ
   

  صفحة البدء باألكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل ) ٢٦( شكل 
htm.cooperation/uk.co.abahe.www://http  

 

  
    

  :األكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا .١٠
بقـرار مـن      للعلوم والتكنولوجيا يف الواليات املتحدة األمريكية      األمريكية األكادميية   متّ تأسيس 

تتبىن و. للتعليم والتدريب داخل الواليات املتحدة األمريكية وخارجها       لتكون نافذة ،  مريكيةاحلكومة األ 
  :وتتنوع شهادات األكادميية بني . األكادميية مبدأ تكافؤ الفرص

:  وتـشمل ):American Professional Diploma(يكي االحتـرايف  برامج الدبلوم األمر •
 تنظـيم   - اإلنتاج التلفزيـوين   - إدارة األعمال والتسويق   - التصميم الداخلي  - تصميم األزياء (

 - هندسـة الـشبكات    - صيانة احلواسـيب   - العالقات العامة    - )تيكيتاإل(املعارض واللياقة   
  ).التدريب الرياضي واللياقة - عمال السياحيةإدارة الفنادق واأل - تصميم الرسومات

  Vocational Certification USAبرامج االعتماد املهين من الواليات املتحدة  •
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 ):American Professional Certificate( األمريكيـة االحترافيـة   بـرامج الـشهادة    •
  . )ماتمبادئ تقنيات املعلو - رعاية األطفال - إدارة األعمال والتسويق: (وتشمل

  Certified Master USA اخلبري املعتمد من الواليات املتحدة برامج شهادة  •
  Certified Consultant  USA  املتحدةبرامج شهادة االستشاري املعتمد من الواليات  •

ـ         ىيتم تطوير وحتديث حمتو   و ن أربـع مـرات      الربامج الدراسية بشكل مستمر ودوري ال يقل ع
ويتم حتديد حمتوى املـادة     ،  يف اجلمعية األمريكية للتعليم   مريكي لتطوير املناهج    إشراف البورد األ  ، ب سنوياً

  .حسب املستوى الذي يدرس الطالب فيهالتقومي العلمية وآلية عرضها وأساليب 
كتـروين  لإلا الطالب إىل موقعه     نترنت من خالل دخول   عن طريق اإل   املواد الدراسية يتم إرسال   و

 سنة دراسية كاملـة لكـل       مدة الدراسة و. له العلمي حسب جهده الدراسي    ليبدأ حتصي ،  ألكادمييةيف ا 
  .مشروع التخرج النهائيو املطلوبة مقرراتإمتامه للبشرط يستطيع الطالب اختصارها و، برامج تعليمي

استيعاب الطالب للمواد   لتقومي  ابة على عدد من األسئلة الكتابية،        اإلج نظام االمتحانات تتضمن  و
مـع رقمـه    إرساهلا عن طريق الربيد اإللكتروين إىل عنوان األستاذ املشرف لكل طالب            الدراسية ويتم   

 تـه، اها أحد عشر يوماً إلعالمه بنتيجليقوم األستاذ املشرف بالرد على الطالب خالل مدة أقص   الطاليب،  
 جلميـع   وعند إمتـام الطالـب     .والنصائح اليت حيتاجها إلعادة تقدميها مرة ثانية يف حال عدم جناحه ا           

الرمسية من الربنامج الذي سجل     شهادة التخرج   حيصل على   مشروع التخرج النهائي    و املطلوبة   قرراتملا
  . % ٧٥باإلضافة لوثيقة تزكية رمسية يف حال حصوله على معدل أعلى من، به

وبناء على رأي أستاذه املشرف حضور عـدد         وقد يطلب من الطالب يف بعض احلاالت اخلاصة        
إقامة الطالب عن طريق جلنة التنسيق الدويل        معتمدة يف بلد  ابية النموذجية يف مراكز     ات الكت من االمتحان 

  .يف األكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا
  

  صفحة البدء باألكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا ) ٢٧( شكل 
htm.about/us.aast.arabic.www://http  
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  Systemic Approach   املنظومياملنحى: املبحث الثالث
  

  : املنظومياملنحىمفهوم 
 

العناصر املتفاعلة أو املستقلة واليت تـشكل معـا كـال     جمموعة من " System املقصود بالنظام   
بقيـة   ء واحد من النظام يؤثر على      يف جز  وأي تغري ،  كل أجزاءه تبادلية التأثري   ، و واحدا تتكامل مكوناته  
  (Thompson & Gross,1999). "األجزاء والنظام ككل

دراسة املفاهيم أو املوضوعات    "ة إىل   العربييف الكتابات واألدبيات     يويشري مفهوم املنحى املنظوم   
و من خالل منظومة متكاملة تتضح فيها كافة العالقات بني أي مفهوم أو موضوع وغريه من املفـاهيم أ               

املوضوعات مما جيعل الطالب قادرا على ربط ما سبق دراسته مع ما سوف يدرسه يف أي مرحلـة مـن             
، فهمـي ". (مراحل الدراسة من خالل خطة حمددة واضحة إلعداده يف منهج معني أو ختصص معـني              

١٤: ٢٠٠١(  
كننا مـن   طريقة حتليلية للتخطيط ونظامية مت     ": بأنه )٧: ٢٠٠١،؛ وفهمي عبد الصبور ( عرفهي كما

وذلك بواسطة عمل منضبط ومرتب لألجزاء اليت يتألف منـها          ،  التقدم حنو األهداف اليت سبق حتديدها     
وهـذه  ،  وتتكامل وتتشابك وتتفاعل تلك األجزاء وفقًا لوظائفها اليت حتـددت للمهمـة           ،  النظام كله 

  ".املنظومة يف حالة تغري ديناميكي دائم 
الفكـر املنظـومي    ممارسة   إىل ي فيشري مفهوم املنحى املنظوم    ةاألجنبيأما يف الكتابات واألدبيات     

ميكن مالحظتـها    الفعالية بأكرب قدر من      واملهارات التعليمية  عارفاملنقل  لملساعدة املتعلمني واملدرسني    
  (Clark & Mayer, 2002). وقياسها علميا

ـ عملية تكراريه  :أنه املنظومي باملنحىيف تعريف مع ما سبق  (Clark, at al, 2006) يتفق كما وفر ت
 حبث  ، وحتديد الغاية واهلدف من التعليم، و      للنظام التعليمي الوقت واملال عن طريق حتديد الوضع احلايل        

لتجنـب  ،  يف التعليم عرب االنترنت   تربويةالنظم  الاستخدام جمموعة واسعة من     بمشكالته بشكل منظومي    
  . املشكالت اليت تنتج من حل كل مشكلة على حدة

  

 املنظـومي   املنحىنترنت أن مفهوم    اإللقد تبني للباحثة أثناء البحث يف شبكة املعلومات العاملية          و
Systemic Approachيف الكتابات واألدبيات  ه  يف الكتابات واألدبيات األجنبية خيتلف عن مفهوم

تـوى املنـهج    ولكنهم ال يركزون يف تطبيقه علـى حم       ،  فالفكر املنظومي هو السائد يف الغرب     ة،  العربي
 يف حل مشكالت النظـام التعليمـي        – على سبيل املثال     - املنظومي املنحىوتدريسه، فهم يستخدمون    

أي أن كـل املؤسـسات      ،  بشكل منظومي لتجنب املشكالت اليت تنتج من حل كل مشكلة على حدة           
  . املنظومي يف كل أمور  احلياة ومنها املؤسسات التعليميةاملنحىتدعو إىل تبين 
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  : املنظومياملنحى على أساسها بين اليت ركائزال
  

، ونظريات الـتعلم ، ونظرية النظم، للمنحىن املنظومي جذوره يف كل من التراث الديين اإلسالمي      
  ) ٨٩: ٢٠٠٤حممود ،؛  ٧٦ :٢٠٠١، الناقه( :وفيما يلي توضيح لتلك اجلذور

  : املنظومي يف التراث الديين اإلسالمياملنحى  )١(
والشمس تجرِي لمستقَر لَّها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ         :سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي     يقول اهللا   

لَا الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولَا         )٤٠(والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجون الْقَدميِ         )٣٩(
  )٤١-٣٩، أية سورة يس. ()٤١(يلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ اللَّ

ما نراه ومـا ال     ،  دقته يف خلقه فاقت كل نظام وتنظيم      ،  فسبحان اهللا الذي خلق كل شيء بقدر      
وكب ما صغر وما عظم ينطق بقدرة اهللا ودقته يف نظام كونه الفسيح، فكل ك             ،  ما نعرفه وما جنهله   ،  نراه

وكل جمرة وما فيها مـن جنـوم   ، وكل جنم وما يتبعه من كواكب نظام، وما يدور حوله من أقمار نظام 
فالكون منظومة كـربى حيتـوي علـى        ،  بل كل نواة ذرة وما يدور حوهلا من إلكترونات نظام         ،  نظام

  .منظومات فرعية تنطق بقدرة اهللا العزيز العليم
ه كل ما يف عاملنا املادي وغري املادي مـن علـوم وثقافـة     املنظومي نظام كوين يتبع   ، املنحى إذن

  .وهذا املطلب يعد حتديا للمسئولني عن املناهج الدراسية، واقتصاد ومناهج وغري ذلك
  : املنظومي ونظرية النظماملنحى)  ٢(

 املنظومي على أنه املنظومة العامة اليت عناصرها منظومات فرعية سواء           املنحىهناك من كتب عن     
ل مباشر أو غري مباشر ،فعلى سبيل املثال هناك من ذكر أن النظام التربوي له مدخالته واليت تتمثل                  بشك

وما يتصل به من    ،  يف فلسفته وأهدافه وحمتواه وسياساته واستراتيجياته وتالميذه ومدرسيه وإدارته ومتويله         
ومنها املعنوية واليت تتمثـل يف      ، م  حبوث تربوية وله خمرجاته منها املادية واليت تتمثل يف طالب مت تعليمه           

  .  ات واملخرجات جمموعة من العمليات والتنظيماتلعملية التعليمية ،وتتوسط املنحنيرضا املنتفعني با
وهناك من دلل على أن املنهج منظومة ومنتج ملنظومة أي أنه عنصر يف منظومة أعم وأمشل هـي                  

وكـذلك عناصـر   ، سس بناء املنهج وعالقتها املنظوميةمنظومة العملية التعليمية وعليه فقد حتدثت عن أ    
   .وكذلك العالقات املنظومية بني أسس بناء املنهج وعناصره، بناء املنهج يف عالقتها املنظومية

   : املنظومي ونظريات التعلماملنحى) ٣(
 Cognitiveالتعلم بشكل أساسي على نظريات علم الـنفس / املنظومي يف التعليماملنحىيعتمد 

Psychology    تم بدراسة العمليات العقلية الداخلية اليت حتدث داخل عقل املتعلم نفـسه مـن اليت 
وكيفية استخدامه هلذه املعرفة يف حتقيق مزيد مـن  ، كيفية اكتسابه للمعرفة وتنظيمها وختزينها يف ذاكرته    

 Systemic Approachي  املنظـوم املنحـى وتتعدد النظريات املعرفية اليت بىن عليها . التعلم والتفكري
  : ومن هذه النظريات
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  :نظرية املعرفة البنائية -أ
  دف إىل االحتفاظ بأساسيات املعرفة يف الذاكرة وفهمها بصورة           - كنظرية يف املعرفة   –البنائية  

، وهي تركـز  صحيحة واالستخدام النشط هلا وملهاراا يف فهم الظواهر احمليطة وحل املشكالت املختلفة 
 داخل عقل املتعلم كنتيجة لتفاعل حواسه       ، حيث يتشكل املعىن    املتعلم يف بناء املعرفة الشخصية      دور على

،  أو الفهم عنده إذا قام املدرس بسرد املعلومات لـه          هذا املعىن مع العامل اخلارجي ،وال ميكن أن يتشكل        
ا مير به مـن خـربات       ظيم م   مستمرة يعيد خالهلا الفرد تن      Inventionأي أن التعلم هنا عملية إبداع       

ولكي حيـدث الـتعلم   ،  لفهم أوسع وأمشل من ذلك الفهم الذي توحي به اخلربات احملددة           حبيث يسعى 
ومتكنه من  ،  جيب تزويد املتعلم باخلربات اليت متكنه من ربط املعلومات اجلديدة مبا لديه من معرفة سابقة              

وتؤكد الفلسفة البنائية على أمهيـة      . لعلمية السليمة إعادة تشكيل املعاين السابقة لديه مبا يتفق مع املعاين ا         
ارهم وتقدمي أحـداث    وعلى املدرسني مساعدم على توضيح أفك     ،   إىل املعرفة بأنفسهم   الطالبتوصل  

 على صنع القرارات بأنفسهم وحتفزهم على املناقـشة         الطالبكما أن البنائية تشجع     تتحدى تفكريهم،   
  .       فكري والعلمي فيما بينهمواتصال بعضهم مع بعض والتواصل ال

  Associations Memory Theory :االرتباطيةنظرية الذاكرة  -ب
فهي تصف البناء املعريف كمجموعة مـن  ، وهذه النظرية تؤكد على بناء املفاهيم بطريقة متشابكة    

والعقـدة  ،  عـصبية املفاهيم والعالقات املتشابكة واملتداخلة بني بعضها، فاملفهوم ميثل عقدة يف الشبكة ال           
وتعد هذه النظرية أساسـا     ،  متصلة بعالقات وارتباطات متداخلة ملفهومني أو أكثر بينهما خطوط معنوية         

  .للمداخل املختلفة اليت اهتمت بالبنية املعرفية للمتعلم
        Hierachial  Memory Theory :رةنظرية التركيب اهلرمي للذاك -ج

التعلم الـذي  مبعىن   Meaning  Learningالقائم على املعىن وهذه النظرية تؤكد على التعلم 
حيدث نتيجة لدخول معلومات جديدة إىل املخ هلا صلة مبعلومات سـابقة خمتزنـة يف البنيـة املعرفيـة                   

Cognitive Structure مبعىن أن املعلومات املوجودة نفسها أو مماثلة هلا،  عند الفرد.  
ىن نتيجة لتراكم املعرفة اجلديدة وإضافتها إىل املفـاهيم الـسابق          وال حيدث التعلم القائم على املع     

أي أن التعلـيم حيـدث        لكنة حيدث نتيجة لتفاعل املعرفة اجلديدة مع ما سبق تعلمه،          –فقط  –تعلمها  
نتيجة لتكوين عالقات رابطة بني اخلربات اجلديدة اليت تقدم للمتعلم وما يعرفه املتعلم بالفعل أو ما هـو                  

وهذا معناه ربط وإرساء وتثبيت املعلومات واملعارف واألفكار اجلديدة مبا هـو             بنيته املعرفية،  موجود يف 
  .موجود يف البنية املعرفية للمتعلم 

 املنظومي يف التدريس والتعلم ذو جذور غائرة يف تراثنا الديين والفكـري         املنحىما سبق يعين أن     
 املنظـومي يف    املنحىو،   متثل عناصره املترابطة املتفاعلة    والعلمي فهو املنظومة األعم اليت تضم منظومات      

، والتعلم التعاوين ،  والتعلم البنائي  التدريس والتعليم يربط بني عدة استراتيجيات منها املنظمات املتقدمة،        
  .تراتيجية األعم لالجتاه املنظوميساإلوخرائط املفاهيم حيث تتفاعل هذه االستراتيجيات لتكون 
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  : املنظومي املنحىأهداف 
  

  )٨ :٢٠٠٢،قطامي( : املنظومي يف التعليم والتعلم إىل حتقيق اآليتاملنحىيهدف 
  . رفع كفاءة التعليم والتعلم-١
  . جعل املواد العلمية مواد جذب للطالب بدالً من كوا مواد منفرة هلم-٢
رؤيـة  العلـى   ب حبيث يكون الطالب قادراً       تنمية القدرة على التفكري املنظومي لدى الطال       -٣
  .يف إطار شامل ومترابط ومتكاملأي  ،شاملة ألي موضوع دون أن يفقد جزئياتهالستقبلية امل

  . تنمية القدرة على رؤية العالقات بني األشياء أو العناصر-٤
 تنمية القدرة على التحليل والتركيب وصوالً لإلبداع الذي هو من أهم خمرجـات النظـام                -٥

  .التعليمي الناجح
  .ئة جيال قادراً على التفاعل اإلجيايب مع النظم البيئية واالجتماعية اليت يعيش فيها تنش-٦
  

  : املنظومي يف التعليم والتعلماملنحىدواعي تطبيق 
  

 ٤٣ :١٩٩٧،النمـر  (: املنظومي يف التعليم والتعلم ما يلياملنحىمن دواعي أو من أسباب تطبيق   
  )١٠ :٢٠٠١،فهمي؛ ٦٧ -٦٦ :١٩٩٩ ،إبراهيموعبيد ؛ ٤٩ –

  .لحواجز واملعيقاتوختطي التكنولوجيا ل االنفجار املعريف -١
  . العالقة املتبادلة من العلم والتكنولوجيا والعالقة بينهما وبني اتمع-٢
دقة وفعالية نقل املعلومات وسهولة إتاحتها ملن يريدها وذلك عرب شـبكة املعلومـات              زيادة   -٤

  .مجيع الدول املتقدمة والناميةاإلنترنت اليت طافت واستقرت يف 
 املشكالت البيئية املفروضة على الواقع الدويل واليت دد الكائنات احلية مثل ثقـب طبقـة                -٥

األوزون والتلوث املائي والتلوث اهلوائي والتلوث الغذائي والتلـوث الـضوضائي والتلـوث             
  .األخالقي وغري ذلك من املشكالت البيئية

املتعلم بالكم اهلائل من املعرفة على حساب الكيف مما يؤدي إىل ملـل              االهتمام حبشو ذهن     -٧
  .املتعلم وشعوره بعدم أمهية ما يتعلم أي ال يوجد معىن ملا يتعلمه خالل املنهج املدرسي

 التركيز على احلفظ والتلقني يف املوقف التعليمي دون ربط بني ما يتعلمه وما لديه من معرفة                 -٨
ملعرفة ودون ربط بني ما يعطى له من معارف وبني اتمـع الـذي              ودون ربط بني جوانب ا    
، كما يؤدي إىل عدم إدراك املـتعلم  سيان التلميذ للمعلومات بعد فترة  يعيش فيه مما يؤدي إىل ن     

لطبيعة العلم وعدم إدراك العالقة بني العلم والتكنولوجيا واتمع وعدم إدراكه لطبيعة العالقـة          
  .وعدم قدرته على التكيف العلمي واالجتماعي، واتمعاملتكاملة بني العلم 
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 التركيز على االمتحانات كهدف أساسي يف العملية التعليمية وليس كوسيلة مما يـؤدي إىل               -٩
  .عد أداء االمتحان وعدم استخدامه هلا لعدم فهمه إياهابعدم احتفاظ التلميذ باملعلومة 

 واليت تؤثر بدورها تـأثرياً سـلبياً        الطالبض  السلوكيات غري الصحية وغري الصحيحة لبع     -١٠
  .وضاراً بكل من الفرد واألسرة واتمع نتيجة لفقدان الفرد هويته العلمية والبيئية واالجتماعية

إعداد التلميذ أي املواطن وفقاً ملنهج خطي مما يؤدي إىل عدم الترابط وعـدم التكامـل يف                 -١١
ملتطلبات التفكري العلمي وعـدم وعيـه بكيفيـة         جوانب شخصيته مما يؤدي إىل عدم إدراكه        

  .التفاعل الصحيح واآلمن مع ما يقابله من مشكالت يف احلياة اليومية
 املنحـى بالنظر إىل الدواعي أو األسباب السابقة نصل إىل أن هناك ضرورة ملحـة لتطبيـق                و  

اجح واآلمن حيث يتحقـق  املنظومي يف التعليم حىت ميكن إعداد الطالب للتكيف العلمي واالجتماعي الن    
  .من خالله التعامل والتفاعل املنظومي القائم على الشمولية والتكامل بني كل اجلوانب العلمية واحلياتية

  

  : يف تصميم التعليميمونظنحى املاملمزايا تبين 
  

  )٩: ٢٠٠٢، قطامي( :ظم يف تصميم التعليم على أاتبين منحى الن  مزاياإمجالميكن 
التعليم بصورة نسقية تعمل معاً على حنو متوافق ومتناغم ومتفاعل  ليات تصميمتنظيم كافة عم •

 .التعليم والتدريس لتحقيق أهداف منظومة
خضوع النظام التعليمي لنوع من الضبط والتوجيه واملراجعة، األمر الذي يترتب عليه حتسني  •

  .النتائج املتوقعة وتنقيح وتطوير النظام باستمرار وصوالً إىل أفضل
 املتعلم أمهية كبرية أخذا   خلصائص التركيز على التعلم بالدرجة األوىل، إذ يعطي هذا املنحى •

  .عمليات تصميم منظومة التعليم يف حسباا
  

  : املنظومياملنحىالتصميم التعليمي للجامعة االفتراضية يف ضوء 
  

مي حيث يعترب التـصميم      املنظو املنحى يتم تصميمها وفق     إذا كان ختطيط برامج التعليم عن بعد      
كـذلك  التعليمي هو النظام الذي يتعامل مع عمق العملية التعليمية، فينبغي التخطيط للتعليم االفتراضي              

  ) ١١٦: ٢٠٠٤نشوان،( .بشكل منظومي والذي هو صورة من صور وأمناط التعليم من بعد
أسـس لتـصميم بـرامج    ولبناء تصور لربامج التعليم العايل يف السعودية من بعد البد من وضع   

 احبيث يكون هذا النمـوذج مرشـد     ،  تعليمية ذات مستوى أكادميي يتناسب مع متطلبات التعليم العايل        
ـ     وبالنظر  .  لعملية اإلعداد والبناء هلذا النوع من الربامج       اوموجه ن إللتعليم االفتراضي بشكل منظومي ف

  ):٢٨( ما يف شكلك،  املنظومياملنحىتأسيس اجلامعة االفتراضية على ذلك يتطلب 
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   املنظومي املنحىتأسيس اجلامعة االفتراضية على ) ٢٨(شكل 

  
  

يمـي للجامعـة    علوالذي يتضمن األهداف التعليمية للتصميم الت     ،   املنظومي املنحىن استخدام   إ
عبارات حمددة تعرب عن أنواع     فاألهداف التعليمية هي    . االفتراضية يوفر الوقت وجيعل التعلم أكثر فعالية      

وبتحديدها والتكنولوجيا املناسبة ميكنك اختيار مصادر التعلم مـن موقـع           ،  اخلربات اليت تقدم للتالميذ   
 املنظـومي سـبعة   املنحىويقدم . الطالبمن أجل حتسني تعلم ) يف ضوء األهداف( اجلامعة االفتراضية  

 Center for the Virtual University & Center for  :وهـي ، خطوات للتصميم التعليمـي 
Teaching and Learning,2001)  

  .حتديد األهداف التعليمية العامة   -١
  .مةربط األداء التعليمي باألهداف العا   -٢
  .تصميم اإلجراءات السليمة للتقييم   -٣
  .تقدمي التغذية الراجعة ملن حيتاج إليها   -٤
  .اختيار االستراتيجيات املناسبة    -٥
  .بناء أو اختيار األنشطة   -٦
  .اختيار الوسائط املعينة املناسبة لألنشطة   -٧
وطريقـة  ،   األداء التعليمـي   وحيـسن ،  االبتكار و تباع هذا االجتاه يساعد على سرعة التصميم      وإ

)SEDL( هيخطوات  لالجتاه املنظومي حتتاج إىل مخس: (Bonk, at al, 2001)   
  . مجع وتفسري البيانات   -١
  . إجيــاد الروابــط   -٢
  . تشكيـــل حمـاور   -٣
  .  إمكانيــات املبنـى   -٤
  . تعزيـــز االبتكـار   -٥

وتؤكد ذلك ، والتصميم التعليمياجلامعات االفتراضية ومما سبق يتضح االرتباط الوثيق بني 
أكدت على أمهية االستفادة من برامج الواقع االفتراضي واليت  (Young, 2000)  يونغدراسة

Virtual Realityعد ملا هلا من تأثري قوي على عقل املتعلم، ويف نفس الوقت  يف نظام التعليم من ب
  .ا التصميم والتوظيف اجليد هللىعأكدت 

  التـدخـالم
ü المتعلم. 
ü المعلم. 
ü التقنیات التربویة. 
ü المقررات الدراسیة. 
ü بیئة التعلم. 

  اتـیـعملـال
 سل   سة م   ن التف    اعالت  

م  ن أج  ل بل  وغ أھ  داف   
 .التعلیم االفتراضي

  اتـمخرجـال
ü    نم   و الم    تعلم م   ن كاف    ة

الجوانب المعرفیة و االنفعالی ة     
 .والنفسحركیة

ü   ل للم     واد توظی    ف فع    ا
 .التعلیمیة و للتقنیات التربویة

  
  مـویـقـتـال
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أشارت إىل أمهية إنشاء  اليت (Kesselman & Wenk, 2004) دراسة كسلمان وونكو
أشارت إىل أمهية استخدام ، كما كيفية التصميم التعليمي للمادة املقدمةوشرح االفتراضية  اجلامعات

 التعليمي التصميمربطه بالفيديو يف إجناز العديد من املهام املتعلقة بطبيعة برامج التعليم االفتراضي، و
  .والتوظيف الفعال

املنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة       (ويؤكد أيضاً التقرير اخلتامي للندوة الدولية للتعليم من بعد          
على عدم جدوى احلديث عن التكنولوجيا دون االهتمـام بعمليـة التـصميم              )١٤: ٢٠٠٤ والعلوم،

رطاً رئيـساً لنجـاح بـرامج التعلـيم         التعليمي للربامج، حيث أكد أن استخدام التكنولوجيا ليس ش        
االفتراضي، فاملهم هو كيفية توظيف تلك التكنولوجيا يف ضوء متغريات عديدة، منها طبيعة املقـررات،               

 .خصائص املتعلمني، وضبط اجلودة لكافة العناصر املشاركة يف بناء اجلامعة االفتراضية
برامج التعليم االفتراضي، هو أن هذه      إىل أن من بني أهم العوامل يف        ) ٣: ٢٠٠٢ (الصاحلويشري  

ويقتـرح بنـاء    . الربامج تتطلب تعليماً خمططاً له ومنظماً بعناية فائقة أكثر مما يتطلبه التعليم التقليـدي             
الـذي    (Instructional Systems Design)تصميم النظم التعليميـة وتطوير هذه الربامج بواسطة 

إجرائيـة   ويوظف هذا اال منـاذج ،  قاعدته املعرفية والتطبيقية  تقنية التعليم نضجاً يف    ميثل أكثر جماالت  
 .(Instructional Design Models) تعرف بنماذج التصميم التعليمي

  

هذا االختصار ، ADDIE منوذجالتصميم التعليمي تعتمد يف إنشائها على  مناذج إن الغالبية من
 ,Analyze, Design, Develop, Implement)األوىل مـن املـصطلحات    يعزى إىل احلروف

Evaluate)  ١٨: ٢٠٠١ ،سالمة ( اليت تشكل املراحل اخلمس اليت يتألف منها النموذج وهي:(  
وأهـداف  ، احتياجات النظام مثل حتليل العمـل واملهـام   وهو حتليل: (Analyze) التحليل •

  .طالب، واملواد وامليزانية وقدرات الواملكان والوقت، واحتياجات اتمعالطالب، 
ويتضمن حتديد املشكلة سواء تدريبية كانت هلا عالقة بالعمل أم بالتعليم           : (Design) التصميم •

 واألساليب التعليمية املختلفة الـضرورية ، واالستراتيجيات، ومن مث حتديد األهداف، والتربية
  .لتحقيق األهداف

 . املواد التعليميةوإعداد، ويتضمن وضع اخلطط للمصادر املتوافرة (Develop): التطوير •
 .وتوزيع املواد واألدوات التعليمية ويتضمن تسليم وتنفيذ: (Implement) التطبيق •
، ولكفايـة التنظـيم مبـساق       التكويين للمواد التعليمية   ويتضمن التقومي  :(Evaluate) التقومي •

  .ما) مقرر(
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  : املنظومياملنحىوفق  اجلامعي األداء تقومي آلية
 

عناصر تقومي  وعناصر تقومي املدخالت املنظومي على املنحىوفق  اجلامعي األداء تقومي تقوم آلية
  )٢١٥-٢٠٠: ٢٠٠٥، حممود: ( كالتايلعناصر تقومي املخرجات والعمليات
  

  :، وتشمل عناصر تقومي املدخالت:أوال
  مواكبة اجلامعة للنماء والتطور •   اجلامعة ومؤسساا التابعة هلا  أهداف •
  الدراسات العليا  •   للجامعةاهليكل التنظيمي •
  النظام الدراسي املتبع •   املالية واإلدارية واخلدمية   األجهزة •
  الصفوف والقاعات الدراسية •  الطالبالقدرة االستيعابية لقبول  •
  املكتبات واملختربات العلمية •األبنية اجلامعية                           واملوازنة املالية  •
  ) عليا– أولية ( اجلامعيةاملقررات عدد  •  ذية والتغاإلسكانخدمات  •
  تدريسي/ نسبة طالب جامعي  •         خدمات النقلوخلدمات الصحية والنفسية ا •
  متوسط سنوات  اخلدمة اجلامعية للتدريس •  املالك التدريسي اجلامعي  •

  :لعمليات، وتشمل عناصر تقومي ا:ثانيا
  اجلامعيوالتوجيه  اداإلرش •  مرصد يف املوازنة العامة/ نسبة مصروف  •
  املناهج الدراسية •   اجلدد وتوزيعهمالطالباستقبال  •
   التعليماتيطرائق التدريس وتقن •   يف التخزين والتنفيذمكانيةاإل •
  خدمات القياس والتقومي  •  )موظف/ تدريسي ( تدريب الكوادر  •
  االستخدام املكتيب •العبء التدريسي                 واخلطط الدراسية  •
  االستخدام املختربي •  ريب التطبيقي التد •

  :املخرجات، وتشمل عناصر تقومي :ثالثا
   العلميةرسائلاملؤمترات والندوات وال •  العالقات الثقافية •
   الكوادر املستقبلية للجامعةإعداداملدى املتحقق من خطط  •
  الدورات التدريبية اخلارجية •  اإلنتاجيةفوائد املشاريع  •
   االختراعبراءات واتمعيةخلدمات ا •  ) طالب،تدريس ،مؤسسة(الزيادة الكمية  •
  االستشارات واللجان العلمية •  مستوى تقومي الكادر التدريسي •
   مع اجلامعات العامليةاملشاريع املشتركة  •  )تسرب، غياب، رسوب، جناح( نسب •
  التقديرات النهائية للخرجيني •  نسبة معدل مناء اخلرجيني  •
  النشر والتأليف والبحث العلمي •  اجلامعةمتوسط سنوات بقاء الطالب يف  •
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  :العامليةلكتروين التعلم اإلمناذج تصميم 
  

  :التعلم الكتروين، وهي/قامت الباحثة بدراسة حتليلية لعدة مناذج لتصميم التعليم
  (Mcmanus,1996)منوذج مانس  •
  (Passerini & Granger, 2000) باسريين وجراجنر جمنوذ •
  (Doletyk, 2002) موذج دوليتل •
  )٢٠٠٤ (منوذج السيد •
  املوسوي:  ترمجة–Khan, 2005)٢٠٠٥(منوذج خان  •
  )٢٠٠٦(منوذج الفار  •

  

لـذي  ا (ADDIE) العاملي وبرغم اختالف هذه النماذج وتنوعها، إال أا غالباً ما تتبع النموذج       
 :وهي) ٢٩(، كما يف شكل مخس مراحل يتكون من
قراءة احملتوى، دراسة املتلقي، معرفـة      : ل ويشم ،حتديد ما ينبغي تعلمه   : Analyzeالتحليل   .١

 .معرفة األهداف إمكانيات البيئة التعليمية،
:  ويشمل ،تصميم احملتوى التخطيطي  و النظام التعليمي  حتديد مواصفات : Designالتصميم   .٢

وحتديد وسائل التعليم، حتديد ترتيب وتدفق احملتـوى،    حتديد األهداف التعليمية، مجع املوارد    
 . التقييمحتديد طريقة

تأليف احملتوى حسب مـا تقـرر يف مرحلـة          و إنتاج النظام التعليمي  : Developالتطوير   .٣
الصور والفيديو والتمارين التفاعلية والتمارين الذاتية وبعـد         مجع وإنتاج :  ويشمل ،التصميم

 .حملتوى اذلك حتزمي
ى نظام إدارة   تركيب احملتوى عل  : ويشمل ،التعليمي استخدام النظام : Implementالتطبيق   .٤

 . النظاممستخداالاملتدربني /م، تدريب املدربنيالتعل
تقييم مدى فعالية وجودة املقرر ويتم ذلك       و تقرير كفاية النظام التعليمي    :Evaluateالتقييم   .٥

 :  ، مهاعلى مرحلتني
o تقييم املقرر ومجع املالحظات من املراحل األوىل من إنتاج وبناء املقرر: التقييم البنائي .  
o  إجراء بعض االختبارات على املقرر بعد مرحلة التطبيـق كـذلك           : التقييم اإلحصائي

  ).املدربني واملتدربني(إجراء بعض االستبيانات وتدوين مالحظات املتلقني 
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 (ADDIE) مراحل املعيار النموذجي) ٢٩(شكل 

  

 ومها منـوذج    ووجدت الباحثة أن من بني النماذج السابقة منوذجني فقط تتفق مع البحث احلايل            
، وذلك ألن باقي النماذج تقدم تـصميما تعليميـا ملقـررات            )٢٠٠٥( ومنوذج خان    )٢٠٠٤( السيد

 التعلم   جتمع بني اليت  لكتروين  إلا لبيئة التعليم دراسية للتعليم والتعلم اإللكتروين وليس تصميم املنظومات        
ن ومها األقرب للبحث احلايل وفيمـا        كما هو احلال يف منوذج السيد ومنوذج خا        املفتوح واملرن واملوزع  
  :يلي تفصيل لكل منهما

  

  :)٢٠٠٤ (منوذج السيد: أوال
 

 إحدى عشرة مرحلة كما يف      لكتروين العايل التعلم اإل / لتصميم برامج التعليم  منوذج السيد   يشمل  
، ويوجد لكل مرحلة عدة مراحل فرعية، كل منها يتضمن مفردات ركزت علـى الـتعلم           )٣٠(شكل  
  )١٨٠ -١٧٠: ٢٠٠٤السيد، ( :وين، كما يلياإللكتر

 تتضمن هذه املرحلة سـتة مراحـل   :التحليل التمهيدي ملتطلبات التعليم   : املرحلة األوىل  §
حتليل البنية   -املتعلمني  حتليل خصائص    -حتديد وحتليل حاجات املتعلمني     : (فرعية وهم 

البنية التحتية التكنولوجية    حتليل   - حتديد متطلبات التعلم املسبقة    - التحتية التكنولوجية 
ملسؤوليات للقـوى البـشرية     حتديد املهام وا   -ورصد امليزانية   تقدير التكلفة املادية     -

 ).العاملة
 تتضمن هذه املرحلة إتبـاع خطـوتني        :إعداد وتصميم احملتوى التعليمي   : املرحلة الثانية  §

 ).أسلوب النظم - أسلوب فريق: (فرعيتني مها
تتضمن هذه املرحلة إتبـاع خطـوتني    :ميم وإنتاج الوسائط التعليمية  تص: ةلثاملرحلة الثا  §

 ). املعايري الفنية-التربوية عايري امل: (فرعيتني مها
 تتضمن اخلطوات التالية وما تشملها مـن        :حتديد عناصر البيئة التفاعلية   : املرحلة الرابعة  §

  املـتعلم  -بينـهم    فيمـا   املتعلمني - املتعلم واملعلم    - النظام   وإدارةاملتعلم  : (عالقات
  ). املتعلم واآللة- واحملتوى
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:  تتضمن النظم التالية وهي كمـا يلـي  :حتديد نظم التوصيل واإلتاحة : املرحلة اخلامسة  §
 والوسـائط الرقميـة   وشبكة اإلنترنـت    شبكات الكمبيوتر    - كز مصادر التعلم  امر(

 ).املتعددة
: يأخذ الدعم األشكال التالية   : تعليميةساندة ال الدعم وامل حتديد أشكال   : املرحلة السادسة  §

 ).الفنية – األكادميية –التعليمية  (ساندةالدعم وامل
يتم ذلك يف ضوء جمموعة مـن       : التجريب املبدئي بغرض تقييم الكفاءة    : املرحلة السابعة  §

تقييم الربنـامج كـامال      -األصلي السريع   تقييم   - مراجعة وتقييم اخلرباء  ( :اخلطوات
  ).)BETAتقييم بيتا (تقييم الربنامج كامال يف وجود املعلم  - )ALPHAتقييم الفا (
 التنفيذ النهائي: املرحلة الثامنة §
حتديـد  : (تتضمن اخلطوات التالية وهي كمـا يلـي       : التقومي اإلمجايل : املرحلة التاسعة  §

داء تقومي أ  - تقومي أداء النظام   - حتديد مواعيد وأزمنة التقومي    - أساليب التقومي وأدواته  
 ).املتعلمني

  .التقومي التكويين: املرحلة العاشرة §
   .معايري اجلودة النوعية: املرحلة احلادية عشرة §
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  التعلم اإللكتروني العالي/ لتصمیم برامج التعلیم) ٢٠٠٤(نموذج السید ) ٣٠(شكل 
 

  

 التنفیذ النھائي

 ةالنھای

 الفنيالدعم 

التحلیل التمھیدي 
 لمتطلبات التعلیم

ا
الت
دخ
لم

  
تحلیل البنیة التحتیة 

 ةالتكنولوجی

 تتحدید المھام والمسؤولیا
 للقوى البشریة العاملة 

تحدید متطلبات 
 التعلم المسبقة

تحدید وتحلیل 
 حاجات الطالبات

 تقدیر التكلفة
 )المیزانیة(المادیة 

 تحلیل خصائص
 الطالبات

الطالبة وإدارة 

معاییر  أسلوب النظمأسلوب فریق 

   بغرض تقییم الكفاءةيالتجریب المبدئ

 الطالبة و المحتوى

الطالبات فیما الطالبة 

ات
ملی
الع

 

 الطالبة واآللة

 الدعم األكادیمي

 تقویم أداء المتعلمین

 الدعم التعلیمي

 مركز مصادر والوسائط الرقمیة رشبكات الكمبیوت
 التعلم

 تقییم البرنامج كامال

 التقویم اإلجمالي

تحدید أشكال الدعم 
 والمساندة

تحدید نظم التوصیل 
 و اإلتاحة

 ةتحدید عناصر البیئ
 التفاعلیة

تصمیم وإنتاج 
 الوسائط التعلیمیة

د وتصمیم إعدا
 المحتوى التعلیمي

دة
جو
 ال
یر
عای
م

 
ني
وی
لتك
م ا
وی
لتق
ا

 

ات
رج
مخ
ال

 

 تحدید مواعید وأزمنة التقویم

 تحدید أسالیب التقویم وأدواتھ

 مراجعة وتقییم الخبراء

 تقویم أداء النظام
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  :Khan ,2005 )٢٠٠٥(منوذج خان : ثانيا
 

  :ميم إطار للتعلم اإللكتروين يشمل على مثانية أبعاد كما يف الشكل التايلقام خان بتص
  

   للتعلم اإللكتروين(Khan, 2005)منوذج خان  ) ٣١( شكل 
  

  
 

  :وأبعاد التعلم اإللكتروين يف منوذج خان تشري إىل
ية وخدمات الطالب املتعلقة     األكادمي ن اإلدارية، والشؤو  نيهتم بقضايا الشؤو  : املؤسسي .١

  .بالتعليم اإللكتروين
  .تعين إدارة التعلم اإللكتروين صيانة بيئة التعلم وتوزيع املعلومات: اإلدارة .٢
يهتم بالقضايا التكنولوجية للبنية التحتية يف بيئات التعلم اإللكتـروين ويتـضمن            : التقين .٣

  .ختطيط البنية التحتية واألجهزة والربجميات
هتم بالتدريس والتعلم، وخياطب هذا البعد القضايا اليت تتعلق بتحليل احملتـوى    ي: التربوي .٤

وحتليل اجلمهور وحتليل اهلدف وحتليل الوسائط وطريقة التـصميم والتنظـيم وطـرق             
 .واستراتيجيات التعلم اإللكتروين

  
  

 لكتروني اإلم التعل

 اإلدارة

ھة
اج
لو
م ا
می
ص
ت

  
  

 دعم المصادر

ویم
لتق
ا

  
  

 مؤسسي

 تقني

 أخالقي
 تربوي
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 ياستتعلق االعتبارات األخالقية للتعلم اإللكتروين بالتأثري االجتماعي والـسي        : األخالقي .٥
والتنوع الثقايف والتنوع اجلغرايف والتحيز وتنوع املتعلمني والتنوع الرقمي ونظم التصرف           

  .واملسائل القانونية
يشري إىل النظرة العامة لربامج التعلم اإللكتروين ويشمل بعد تـصميم           : تصميم الواجهة  .٦

ـ            : الواجهة ة تصميم املوقع وتصميم احملتـوى والتـصفح واختبـار املوصـلية وإمكاني
  .االستخدام

ويقوم بالبحث يف الدعم اإللكتروين واملصادر اإللكترونية املطلوبة لتقويـة   : دعم املصادر  .٧
  .التعلم املفيد

  .تقومي املتعلمني وتقومي بيئة التعليم والتعلم: ويتضمن التقومي للتعلم اإللكتروين: التقومي .٨
  

ها يتضمن مفردات وقضايا ركزت     ويوجد لكل بعد من األبعاد الثمانية عدة أبعاد فرعية، كل من          
  )٣٣ -٣٠:  ٢٠٠٥اخلان، (: على مسة معينة لبيئة التعلم اإللكتروين، كما يلي

  . خدمات الطالب- األكادميية ن الشؤو- اإلدارية نالشؤو: املؤسسي •
 إدارة حمتـوى الـتعلم      - فريق اإلدارة    - تسلسلة األفراد والعمليات واملنتجا   : اإلدارة •

  .ة بيئة التعلم اإللكتروين إدار-اإللكتروين 
  . الربجميات- األجهزة -ختطيط البنية التحتية : التقين •
 مـدخل   - حتليل الوسائط    - حتليل اهلدف    - حتليل اجلمهور    -حتليل احملتوى   : التربوي •

  . استراتيجيات التعلم اإللكتروين- التنظيم -التصميم 
 - التنوع اجلغرايف    -ة  يايا السياس  التحيز والقض  –التأثري االجتماعي والثقايف    : األخالقي •

  . القضايا القانونية- نظم التصرف - التنوع الرقمي -تنوع املتعلمني 
 – املوصلية   - التصفح   - تصميم احملتوى    -تصميم املوقع والصفحات    : تصميم الواجهة  •

  .اختبار إمكانية االستخدام
  . املصادر-الدعم اإللكتروين املباشر : دعم املصادر •
 تقـومي الـتعلم     – تقومي بيئة التعلم اإللكتـروين       - تقومي عملية تطوير احملتوى      :التقومي •

  . تقومي املتعلم–اإللكتروين يف مستوى املؤسسة والربامج األكادميية 
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  :اجلودة الشاملة : املبحث الرابع
  

. عايل خاصة قد تزايد االهتمام عامليا منذ عقد الثمانينات جلودة التربية عامة والتعليم اجلامعي وال            ل
وتواجه الـنظم    .لكفاءة يف التعليم  اويزداد هذا االهتمام يوما بعد يوم نظرا للشكوى العاملية من اخنفاض            

جـودة  مـستوى  حتديا كبريا يتمثل يف  -اآلن وحىت  -التعليمية منذ اية التسعينات يف القرن العشرين     
ملية والتكنولوجية واالقتصادية واملطلـب     ا الع ن التحديات إ املؤسسات التعليمية ولذا ف    هالتعليم الذي تقدم  

كل هذه األمور شجعت احلكومات      .جل التنمية أوالضغوط من   لتعليم عايل اجلودة،    االجتماعي القوى   
  )٣٠٨:  ٢٠٠٠عابدين، . (على أن تستجيب هلذا املطلب

 أكـدت   كما،   جودة التعليم هدفا أساسيا لتحسني السياسات التعليمية       االرتفاع مبستوى وأصبح  
التعليمة يف الوقت الراهن ليس فقط تعليم       للعملية   ألن التحدي الكبري     ،الكثري من املؤمترات الدولية ذلك    

   )٢٥: ١٩٩٨، اجلاندور (.ب أن يقدم جبودة عاليةلكل مواطن بل التأكيد على أن التعليم جي
مـن  Quality  Total   على أن حتقيق اجلـودة الـشاملة  )٢١٩: ٢٠٠٤(كما أكد حممود 

، ويتطلب األمر الوصـول      العربية والعاملية التقليدية وااللكترونية    االجتاهات العاملية املعاصرة يف اجلامعات    
  . عاملية Standardsإىل مستويات معيارية

معيار اجلودة ألي نظام تعليمي إلكتروين هو املؤشر الفعلي لتحقيق املخرجات املرغوب فيها، إذ و
 لإلشارة إىل اجلوانب الكيفية يف التعليم يف مقابل اجلوانب Quality» اجلودة«يستخدم مصطلح 

 ومعدالت ، وأعداد املتخرجني،الكمية، واألخرية هي أكثر النواحي سهولة يف القياس كسنوات التعليم
   )٣٤: ٢٠٠٥العاين ، (.االلتحاق وغريها

  

  :مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم
  

 Rightالقيام بالعمل الصحيح من أول حلظة"جلودة بأا اعرف املعهد الفيدرايل األمريكي 
First Timeع االعتماد على تقييم العمل يف معرفة مدى اإلتقان يف األداء م"(Iannacone, at al, 

2002:171).   
 ولكنه )اجلودة( بشكل قوي مبصطلح Efficiency من جانب آخر، يرتبط مصطلح الكفاءةو 

: ممكن للموارد املتاحة، وهذا يقتضي النظر إىل جانبنيقدر ءة استثمار أكرب تعين الكفاو . أكثر حتديدا
الكفاءة ميكن حتسينها إما باحلصول على أكرب قدر ممكن من املخرجات من قدر . املخرجات واملدخالت

معطى من املدخالت، أو من خالل احلصول على قدر معني من املخرجات بأقل كمية ممكنة من 
. ن املفترض أن ينظر عند حتليل الكفاءة إىل تأثري املوارد املختلفة يف جودة التعليملكن م. املدخالت

  )٢٥-٢٣: ٢٠٠٣اجلابري، (
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  :بـتعريف اجلودة يف التربية ويربط 
هـدف أساسـي وهـو حتقيـق      ق  واليت أكدت على أن اجلودة  تتمثل يف حتقي      :األهداف -١

  (Giertz,2000) .بصورة مناسبة) الطالب(متطلبات العمالء 
 ،هادخالت وطرق استخداماا واسـتثمار    واليت أكدت على أمهية امل    : املدخالت والعمليات  -٢

  )١٣ :١٩٩٦هالل ،. (يف حتقيق املستوى املطلوب
واليت تتضمن اإلشارة إىل اجليد واملمتاز يف مقابل الـسيئ ممـا            : اجلودة كمصطلح معياري   -٣

  (Sallis, 1993: 21). يستلزم وجود معايري للحكم يف ضوئها
، جريـو . (واليت تتضمن الكيفية والكفاءة يف مقابل الكـم والعـدد  : اجلودة يف مقابل الكم  -٤

٥٦: ٢٠٠٢(  
أما جودة التعليم العايل ميكن تعرفها بأا مدخل لتحسني وتطوير العملية التعليمية بوجه عام مبـا                

وبرامج وختصـصات علميـة وتقـومي    حتتوية من بيئة جامعية وهيئة تدريس وطالب ومناهج ومقررات    
وقياس ومكتبات وبنيات أساسية وإدارة ومعامل ومقدرات حبثية وخدمة جمتمع ومناشط طالبية ودعـم              
مايل وتكنولوجي مبا يسهم يف حتسني وتطوير خمرجات التعليم بصورة مستمرة وحيقـق الرضـا التـام                 

: ٢٠٠٣الغامـدي، ( .لة وأهداف اجلامعةجلمهور املؤسسة الداخلي واخلارجي ويوافق توقعام وفق رسا      
٢١٨(  

هذا املفهوم   يشملهدف مفهوم اجلودة بشكل أساسي إىل تطوير املؤسسة والنظام التعليمي إذ            وي
  )٦-٥: ٢٠٠٥متويل، : (العناصر التاليةعلى 

  .تستخدم ألغراض اجلودة الشاملة  عاملية Standardsاعتماد معايري  .١
  . التعليمية أو الربنامج التربويتطبيق هذه املعايري على املؤسسة .٢
 .الربنامج التربوي يف ضوء نتائج اجلودة الشاملة ملؤسسة التعليمية أوا خمرجاتحتسن  .٣
  

  :اذج إجرائية لتطبيق فلسفة اجلودة الشاملةمن
  

هناك عدد من النماذج اإلجرائية لتطبيق فلسفة اجلودة الشاملة للتعرف على الكيفية اليت تترجم 
   : إىل استراتيجيات وإجراءات عمل تفصيلية، وكما يأيتفيها الفلسفة

ويعد من األطر اإلجرائية النموذجية لفلسفة إدارة اجلـودة الـشاملة            :)UMIST(منوذج  : والًأ
يظهر يف الـشكل  كما و) UMIST(والذي أعدته جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا ويرمز له بالرمز         

الدافعة للبدء بعمليات التحسني املـستمر بعـد          ختلق جمتمعة البيئة    إذ يضم النموذج أربعة حماور     ،)٣٢(
إقرار التوجه االستراتيجي للمنظمة، ويعد منوذج التنظيم حيوياً يف عمليات التحسني املستمر بعد إقـرار               
التوجه االستراتيجي للمنظمة، ويعد منوذج التنظيم حيوياً يف عمليات التحـسني سـواء يف األنظمـة                 

 واملعلومات املرتدة، كما تعد عملية التغيري للثقافة اجلديدة أحد احملـاور            اسأو يف وسائل القي   واألساليب  
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املهمة يف النموذج، فبدون معرفة إبداعية ومهارات تنفيذ عالية والتزام صادق سوف لن حتقق الفلـسفة                
  (Distance Education Clearing House, 2001: 50)  .أهدافها

   
  UMISTمنوذج  )٣٢(كل شلا

  
  
  

  
  
  
  
  
  
 صناعة اخلدمة، وقامـت بتطـويره   ويعد من النماذج الناجحة يف :) Mary-ST (منوذج : انياًث
وفقاً للنموذج فإن التحول لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة يتطلب تفاعل أربعـة  و. )ST - Mary(شركة 

ا، بينما يركز احملور الثاين على       يركز احملور األول على فهم البيئة ومتطلبا       ،)٣٣(حماور يظهرها الشكل    
مة وأهدافها، يف حني عاجل احملور الثالث ضرورة تكامل ثقافة إدارة           ظمرونة التصميم التنظيمي ورؤية املن    

   )Bonk et al,2001: 515 (.ميةواجلودة الشاملة بالثقافة املنظ
  

  ST-Maryوذج من )٣٣(لشكل ا
   
  
  
  
  

  :ملة يف التعليم اجلامعي والعايلأمهية تطبيق اجلودة الشا

  

  لعوامل البیئیةا
لفرص واملتطلبات ا

  البيئية 
  لعوامل املوقفية ا
   املدخالتوارد ملوا

  لتصمیم التنظیميا
   لرؤية واألهدافا

فين و نظام اجتماعي 
،التكنولوجيا، اهلياكل(

،املهمات، املعلومات
  التسهيالت ، العاملني

  میةولثقافة المنظا
  القيادة  

  الطموح 
   السلوكيات
    االفتراضات

  تائج األعمالن
   الزبون ضىر
   العاملني ضىر
   البيئي  لرضىا

  لتغيير الثقافيا
  

لتقومي ا
واملعلومات 

  املرتدة

ألنظمة ا    
  واألساليب
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  : اجلامعي والعايلاجلودة الشاملة يف التعليمأمهية تطبيق 
  

 تقومي ذايت مستمر يعتمد على أسس علمية واضحة حىت تـضمن تطورهـا              حتتاج اجلامعات إىل  
معـات  وتقدمها وقبول اتمع والطالب هلا يف ظل منافسة حملية وإقليمية وعاملية عاتية تنذر بشطب اجلا              

تنذر بشطبها من الوجود ألا ببساطة سـتجد نفـسها       ،  غري املواكبة ريات التقدم والتطور والتحسني     
دون ممولني فال بد هلا إذن من جماراة التطور وحتسني وضعها وجتويـد             ،  دون دعم جمتمعي  ،  دون طالب 

اخلطى وحتديد املواقف والواقع    أدائها سيما وأن ضمان اجلودة النوعية يتطلب أوال التقومي الذايت ملراجعة            
احلايل وحتليل كل ذلك دف بناء خطة للتطوير والتحسني املستمر عرب إجراءات حمددة ونظم معروفـة                
متهيدا للحصول على االعتراف ا أو االعتماد من جهة خارجية مبا يؤكد جودا وجـودة خمرجاـا                 

  )٢١٥: ٢٠٠٤،أبو حلو( .وجودة أنظمة عملها
كمـا  ، ن النظم التعليمية تواجه حتديا علميا وتكنولوجيـا إالقرن العشرين وحىت اليوم فمع اية  و
جل مدى واسع للتعلم من خالل التطبيق مفهوم التعليم مدى          أديا اجتماعيا واقتصاديا أيضا من      تواجه حت 
ـ            إلذلك ف ، احلياة ؤمترات ن جودة التعليم تعد هدفا ومطلبا أساسيا للمؤسسات التعليمية حيث أكدت امل

العـريب  (املؤمتر القومي السنوي احلـادي عـشر         :الدولية على أمهية حتقيق جودة العملية التعليمية مثل       
). ٢٠٠٤(ملركز تطوير التعليم اجلامعي جبامعة عني مشس بالتعاون مع مركز الدراسات املعرفية             ) الثالث
ر العلمي السابع عشر للجمعية املـصرية       املؤمت و ."آفاق اإلصالح والتطوير  : التعليم اجلامعي العريب  "بعنوان

  ".مناهج التعليم واملستويات املعيارية " بعنوان).٢٠٠٥(للمناهج وطرق التدريس 
  

  : اإللكتروين اجلودة الشاملة يف التعليمحماور 
  

وملخصها علـى النحـو      ة من خالل تطبيق مخسة حماور رئيس      لكتروينتتم اجلودة يف التعليم اإل    
  )١٩-١٢: ٢٠٠٦ ،آل حميا: (التايل

أن يـتم تـصميم    leaning Standards Model-Eلكتروين  مناذج تصميم التعلم اإل :أوال
  .Khanلكتروين، مثل منوذج خان منوذج من مناذج تصميم التعليم اإللكتروين بناء على التعليم اإل
تعلـيم  الوحدة األساسـية لل  Learning Object Standardsالتعليمية الكائنات معايري : ثانيا

لكتـروين   وللحصول على جودة يف التعليم اإلLearning Objectالتعليمية الكائنات لكتروين هي اإل
معـايري  : التعليمية واليت تتلخص يف ثالثة معايري أساسية وهي       الكائنات  فإن ذلك يستدعي تطبيق معايري      

  . Packaging، ومعايري الرزم Metadata، ومعايري البيانات Communicationاالتصال 
صائص اليت متكن من تقـدمي  باخل Learning Objectالتعليمية الكائنات  جيب أن تتسم  :ثالثاً

، Compatibility االتـساق ،  Maintainability احملافظـة : لكتروين حيقق اجلودة ومن أمهها    تعليم إ 
  . Accessibility، الوصولModularity، النمذجة Usabilityاالستخدام إعادة 
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لكتروين الذي ميتلك اجلـودة      لتطوير التعلم اإل   لكتروينار أدوات التعلم اإل   تراجتيات اختي اس:رابعا
األدوات علـى مـستوى     : لكتروين واملتمثـل يف   جيات يف اختيار أدوات التعلم اإل     جيب تطبيق استراتي  

 :لكتـروين لشبكات، أدوات الوصول للتعلم اإللكتروين، أدوات تزويد الـتعلم اإل         احلاسب الشخصي، ا  
server – LMS – LCMS  أدوات اخلـادم، نظـام      –أدوات االتصال املباشر    : ، األدوات املساعدة 

  .املدرسة االفتراضية
 للحـصول علـى تعلـم    trategiesSlearning -E  لكترويناستراتيجيات التعلم اإل: خامسا

ـ تم التعليم والتعلم يف البيئة اإل لكتروين ذو جودة جيب أن ي     إ ات التعلـيم يف  جييتراتلكترونية بناء على اس
 Meaningfulلكترونية، مثل إستراتيجية التعليم البنائي جلوناسن يف منوذجه للتعلم ذي املعـىن  البيئة اإل

learning .  
 

 : االفتراضيةاتمعايري اجلودة الشاملة يف اجلامع
  

بعد  هو نوع من التعليم عن (Virtual) أو االفتراضي (Online)لكتروين املباشر التعلم اإل
 حيث يلتقون افتراضياً أي (Cyperspace) التعليمي فيه بالفضاء اخلارجي الطالبينحصر نشاط 

 لكترونياً مع زمالء الدراسة ومع املشرف األكادميي بالفضاء اخلارجي وكأم يف حجرة الصفإ
من . ليديةلكتروين كيان مادي حقيقي كما هو احلال يف اجلامعات التقوعليه فليس للتعلم اإل. الدراسي

لكتروين على تعليم وتعلم الدارس عتماد ترتكز يف أسلوب التعليم اإلهنا فإن عملية اجلودة الشاملة واال
 يميكن حتقيق اجلودة يف مؤسسات التعليم اجلامعي االفتراض. بدالً من مرافق وعمليات وأنشطة اجلامعة

  )١٥-٩: ٢٠٠٥متويل،؛ ٢٢٧-٢٢٤: ٢٠٠٥الكيالين، : (ةوفق املعايري التالي
  :ةوتشمل املعايري التالي:  أهداف املؤسسة التعليمية-١

التأكد من أن أهداف املؤسسة متوافقة ومنسجمة مع براجمها ومناهجها وأنشطتها كما هو وارد 
دليل الطالب، والتأكد من أن أهداف برامج اجلامعة املفتوحة تكمل حاجات التنمية الشاملة للمجتمع 

  .الذي تعمل فيه
  : وتشمل املعايري التالية:رشاد والقبول والتسجيلاإل -٢

ضرورة تقدمي التوجيه واإلرشاد وللدارسني الراغبني بااللتحاق مبؤسسة التعليم عن بعد وذلك 
بتزويدهم باملعلومات اخلاصة بسياسة القبول واإلجراءات املتبعة يف ذلك، ومعادلة الدرجات أو املقررات 

وكذلك توضيح وضع الربامج واملقررات . متها قبل التحاقه باجلامعةاليت حصل عليها الطالب، أو أ
الدراسية، وعدد الساعات املعتمدة املسموح ا يف كل فصل دراسي، تبعاً لظروف الطالب العلمية أو 

  . املادية أو االجتماعية أو حنو ذلك
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  : املعايري التاليةوتشمل: الربامج واملناهج -٣
 فيها الطالبامعة متصل بطريقة مباشرة دف املؤسسة وبقدرات التأكد من أن منهاج اجل

واستعدادهم، وحتديد أهداف املقررات الدراسية العلمية والعملية، وحتديد عدد الساعات املعتمدة، 
شهادة اليت وعدد اللقاءات اإلشرافية والتحقق من أن هذا العدد يستجيب للمعايري املعتمدة ملستوى ال

 .التوازن بني املقررات العامة، ومقررات االختصاصامج، ويؤدي إليها الربن
  : وتشمل املعايري التالية:جودة التعليم -٤

ضرورة أن تقوم املؤسسة التعليمية بتقييم تعليمها واستخدام النتائج لضمان تعليم جيد وفعال، 
جيا املعلومات وضرورة وجود موقع للجامعة على شبكة االتصاالت العاملية، وضرورة استخدام تكنولو

يف التعليم، وكذلك الوسائط السمعية والبصرية، وبيان عدد اللقاءات اإلشرافية لكل ختصص أو برنامج 
خالل الفصل الدراسي الواحد، ويلزم تقدمي صيغ حديثة من أمناط التعليم والتدريب، والتأكد من أن 

 .لربامج اليت تقدمها اجلامعة لطلبتهامكتبة اجلامعة تقدم خدمات تعليمية للدارسني، وأا ختدم كافة ا
  : وتشمل املعايري التالية:اهليئة التدريسية -٥

يطلب توظيف عدد مناسب من األكادمييني كأعضاء هيئة تدريس بدوام كامل يف خمتلف 
من جمموع األكادمييني % ٧٥التخصصات، حبيث ال يزيد عدد املشرفني األكادمييني غري املتفرغني عن 

عاملني، وتوظيف أعضاء هيئة تدريس ممن حيملون درجات علمية عليا فقط أي تعيني أساتذة املوظفني ال
من محلة الدكتوراه، ومن محلة املاجستري إذا كان لديهم خربة تعليمية ال تقل عن عشرة سنوات، 
وإصدار كتيب خاص عن هيئة التدريس يتضمن سياسة وإجراءات ترشيح أو اختيار أعضاء هيئة 

 .تعيينهم وبيان مسؤوليام وتقومي عملهم، وكذلك تعويضهم عند احلاجةالتدريس و
    : وتشمل املعايري التالية: القوى البشرية العاملة باجلامعة-٦

جملس إدارة يضم عدداً من أصحاب الكفاءة :( يطلب توفري بنية تنظيمية متكاملة تشمل ما يلي
لكتروين املباشر خباصة، عامة ومعرفة بالتعليم اإل بواخلربة يف جمال العمل األكادميي والتعليم عن بعد

 ).وجملس أكادميي مسئول عن تسيري األداء العلمي والفين للمؤسسة، وجهاز إداري ومايل
  : وتشمل املعايري التالية: األنظمة واللوائح-٧

حة النظام األساسي، والئ:( يشترط أن يكون لدى املؤسسة التعليمية األنظمة واللوائح التالية
االمتحانات والتقومي، واللوائح املنظمة لعمل هيئات املؤسسة املختلفة، والئحة شؤون أعضاء هيئة 
التدريس، واللوائح املالية واإلدارية، والنظام الدراسي واللوائح املنظمة له، ولوائح شؤون الطالب، 

  ).واللوائح املنظمة للبحث العلمي وخدمة اتمع
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  : وتشمل املعايري التالية:اخلدمات الطالبية -٨
تقدمي النصائح األكادميية واملالية واملهنية للطلبة، : (تشتمل هذه اخلدمات على األنشطة التالية

وتوفري اللقاءات اإلشرافية األكادميية، وتوفري كتب املقررات الدراسية والتعيينات والوسائط التعليمية 
 ).ومات، وتوفري القاعات والورش واملختربات التدريبيةاملساندة، وتوفري املختربات وتكنولوجيا املعل

  : وتشمل املعايري التالية:العملية اإلدارية -٩
إصدار وثيقة تنظيمية توضح املسؤوليات والسلطات، وكذلك مسؤولية كل وظيفة رئيسة وكل 
ع وحدة يف املؤسسة التعليمية وتعميم ذلك على مجيع العاملني، ووضع خطة تعليمية تشمل مجي

تعليم عن بعد، و وضع التخصصات اليت تقدمها املؤسسة التعليمية، وبيان السياسة الرمسية ملؤسسة ال
ة اإلدارية للمؤسسة، ووضع خطة تعليمية تشمل مجيع التخصصات اليت تقدمها املؤسسة خمطط للهيكل

 .التعليمية
  : وتشمل املعايري التالية: مصادر التمويل-١٠

حبي ال يطغى على األهداف التربوية وال يؤثر سلباً على نوعية التعليم أو التأكد من أن اهلدف الر
املخرجات، وأن يكون يف حدود املعقول على أن خيصص جزء منه لصاحل تطوير املؤسسة ودعم العاملني 
فيها، وتقدمي دليل واضح بأن لدى اجلامعة مصادر مالية كافية لدعم مجيع الربامج األكادميية والعمليات 

خرى، ووضع خطة لتأمني املوارد املالية الكفيلة باستمرار عمل املؤسسة التعليمية وتعيني مصادر األ
وحتديد أوجه  متويلها، ووضع خطة لضبط عمليات الشراء واملخزون وكذلك عمليات اإلنفاق،

 .الصرف، ووضع خطة الستثمار املشاريع املساعدة واليت هلا عائد مايل للجامعة
 

  :اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي والعايلمناذج معايري 
  

 :على سبيل املثالمنها ومت حتديد معايري اجلودة الشاملة يف كثري من مؤسسات التعليم اجلامعي، 
  QAAP, 2004)؛ ٢٤٣-٢٣٧: ٢٠٠٥أنيس ،(

  :(QAAP)معايري املمارسة لوكالة ضمان اجلودة الربيطانية  •
منذ مثان سنوات كهيئة مستقلة مسئولة عن وضع معـايري          أنشئت وكالة ضمان اجلودة الربيطانية      

ولقد أعدت الوكالة ما يسمى مبعايري      .  جودة التعليم العايل يف بريطانيا وأيضا ضمان تطبيق تلك املعايري         
تغطى كافة عناصر العملية التعليمية وعددها عشرة، وحتدد فيهـا  اليت  (Code of Practice)املمارسة 

  . املعايري ميكن يف ضوئها احلكم على مدى ضمان اجلودة يف املؤسسة التعليميةلكل عنصر جمموعة من
 :وتلك العناصر بالترتيب هي

 برامج الدراسات العليا والبحوث )١
 (Collaborative Provision)إتاحة التعاون من خالل أساليب التعليم املوزع املفتوح  )٢

  االحتياجات اخلاصةيالطالب ذو )٣
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 املمتحنون اخلارجيون )٤
 ظلم وشكوى الطالبت )٥
 تقييم الطالب واالمتحانات )٦
 اعتماد الربامج التعليمية ومتابعتها )٧
 اإلرشاد والتعريف بفرص العمل بعد التخرج )٨
 (Placement Learning)اجلهات اخلارجية املعاونة يف أداء العملية التعليمية  )٩

 التعيينات والقبول )١٠
  :OUVS)(عناصر احلكم على اجلودة من خالل التقييم الذايت  •

 OUVS Open)(من ناحية أخرى فلقد حددت هيئة االعتماد الربيطـاين للتعلـيم املفتـوح    
University Validation Services, 2004)(– اليت تعمل حتت مظلة معايري وكالة ضمان اجلودة 

.  أسس احلكم على اجلودة وذلك من خالل التقييم الذايت الذي تعـده املؤسـسة التعليميـة       -الربيطانية
  :شمل تلك األسس ما يليوت

  .)أهداف الربنامج التعليمي ومكوناته(  خمرجات العملية التعليميةوضوح )١
  . وأساليب التقييم واالمتحانات املناهج واملقررات سالمة )٢
واملواد التعليمية، ودعـم هيئـة التـدريس، والـدعم          ،  التدريستنوع طرق واستراتيجيات     )٣

  .واخلدمات الطالبية
  . واستطالع اآلراء واملمتحنني اخلارجينيودة واملستوىاجلإدارة آليات ضمان  )٤

  : اخلاصة بالتعليم عن بعد(NEA)معايري اهليئة األمريكية القومية للتعليم  •
.  تعترب هذه اهليئة أكرب اهليئات املسئولة عن تطوير ودعم التعليم العام بالواليات املتحدة األمريكية             

عن بعد، وحددت جمموعات من املعايري تغطى فيما بينـها مجيـع            ولقد تطرقت معايري اهليئة إىل التعليم       
  :جوانب العملية التعليمية، وهى

 معايري الدعم املؤسسي )١
 معايري تأليف املقررات )٢
 معايري التعليم والتعلم )٣
 معايري مكونات املقررات )٤
 معايري الدعم الطاليب )٥
 معايري دعم هيئة التدريس )٦
 معايري التقييم الطاليب واالمتحانات )٧
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  :العناصر األساسية لتقييم اجلودة باجلامعة العربية املفتوحة •
سعت جلنة ضمان اجلودة باجلامعة العربية املفتوحة إىل حتديد جمموعة العناصـر الـيت جيـب أن               

واستشارت يف هذا املرجعيات الدولية املختلفة واليت منها مـا مت           . تستهدفها أثناء مراقبة اجلودة وضماا    
ا أخذت يف االعتبار املمارسات اجلارية يف العامل العريب اليت تعكس أوليات هيئـات              كم.  ذكره من قبل  

  .  التقييم العربية يف معامالا مع التعليم العايل التقليدي
  :اإلدارية/وتبنت اموعة التالية من العناصر األساسية للعملية التعليمية

 التعليمية واملقررات) املناهج(الربامج  )١
 املعلوماتالشرح ونقل  )٢
 اخلدمات الطالبية )٣
 نتائج الطالب )٤
 البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات )٥
  هيئة التدريس والعاملني )٦

 ، الطبيعة اخلاصة للجامعـة   تناسب  قد مت تصميم منظومة لقياس اجلودة باجلامعة العربية املفتوحة          و
د وبالتايل جنـد أن مـستوى       وجدير بالذكر أن أجزاء تلك املنظومة مل يبدأ تطبيقها كلها يف وقت واح            

  :تنقسم آليات القياس بشكل عام إىل فرعني أساسيني، مهاو. التطبيق قد يتباين من جزء إىل آخر" نضج"
  :القياس اخلارجي: األساس األول

  :يشمل القياس اخلارجي جلودة أداء اجلامعة العربية املفتوحة ثالثة مصادر
دة هو تقرير املتابعة السنوي الذي تعده اجلامعة        املصدر اخلارجي الدوري الرئيسي لقياس اجلو      .١

  . يف اية العام امليالدي(OUVS)وتقدمه هليئة االعتماد الربيطاين 
التقارير اليت يعدها ممتحنون خارجيون تتعاقد معهم اجلامعة لتقييم سري العمل يف املقـررات               .٢

  .موعة من املقرراتوقد يتوىل ممتحن خارجي أمر مقرر واحد أو جم.  والربامج التعليمية
 اليت يقوم بإعدادها مستشار بريطاين للجامعة وذلـك بنـاء علـى             -غري الدورية –التقارير   .٣

  .زيارات ميدانية يقوم ا لفروع اجلامعة وإدارا املركزية
  ):الذايت(القياس الداخلي : األساس الثاين

  :يرصد القياس الداخلي جودة األداء من خالل ثالثة مصادر
أما آليـة   . واليت تستهدف اهليئتني األكادميية وغري األكادميية     : يم أداء العاملني باجلامعة   آلية تقي  .٢

  :تقييم أداء اهليئة األكادميية فتتم على مستويني
o    حيث يتم التقييم بصفة دورية كل عام أو أكثر مـن            )من محلة الدكتوراه  (هيئة التدريس ،

  .عليهاخالل بيانات يقدمها العضو بنفسه مث يتم احلكم 
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o    املشرفون األكادمييون  (اهليئة املساعدةTutors(    والذين توكل إلـيهم مهـام اللقـاءات ،
الدراسية املباشرة مع الدارسني، حيث يتم تقييم أدائهم أثناء اللقاءات الدراسية مث يف ضـوء تـصحيح                 

  .الواجبات ووسائل التقييم الطاليب األخرى
انات تـستهدف آراء    االسـتب ل جمموعات مـن     واليت تشم : آلية استطالع آراء ذوى الصلة     .٣

  .الطالب يف كل جوانب العملية التعليمية وأيضا آراء القائمني على التدريس
واليت تتمثل يف بناء اإلحصاءات اليت تعكـس نتـائج          : آلية رصد تقدم الطالب يف الدراسة      .٤

 .االمتحانات وأيضا موقف الطالب الدراسي
 Sharable Content Object Reference للتعلم اإللكتروين   سكورم معايري •

Model (SCORM):  
عبارة عن بروتوكول قياسي أساسي للتواصل بني املادة التعليمية املفردة ونظام تسيري التعليم             وهي  

(LMS)، معلتحويل حمتوى تعليمي إىل حمتوى متوافق و SCORM  التاليةاخلطوات التنفيذيةتتبع : 
  .ةتعليمية صغريى املادة إىل أهداف زئة حمتوجت .١
  .التجزئة يئة احملتوى بعد .٢
  حتزمي احملتوى .٣
 .إدارة التعلم تركيب حزمة احملتوى اخلاصة باملادة يف نظام .٤

 :ولكل خطوة من اخلطوات السابقة مراحل فرعية مترابطة متسلسلة، ميكن اختصارها كما يلي
 للمادة إىل أهداف تعليميـة      يقسم احملتوى العلمي  : جتزئة حمتوى املادة إىل أهداف تعليمية صغرية      

جيب أن يكون الكائن التعليمي ذو هـدف    -(Learning Object)  صغرية تسمى كائنات تعليمية
يتكون الكائن التعليمـي   - يتفرع إىل كائنات تعليمية أخرى تعليمي مميز ال يرتبط بكائنات تعليمية أو
لذي من أجله صـمم هـذا الكـائن        ا يلتحقق اهلدف التعليم   .من ثالث أجزاء مرتبطة ببعضها البعض     

 :التعليمي، وهذه األجزاء هي
o تعلمها وفيها يتم عرض املعلومة املراد :التعلم  
o مباشر وفيها يتم ربط املعلومة املتعلمة بتطبيق :التطبيق  
o التعليمي املراد تعلمه وفية خيترب املتعلم مدى استيعابه للهدف: الذايت االختبار.  

بعد جتزئة املـادة     : (HTML)نترنتإحتويل ملفات الورد إىل ملفات       (زئةيئة احملتوى بعد التج   
 HTML ملفـات بتحويلها إىل  العمل فريق العلمية إىل أجزاء صغرية على شكل ملفات وورد؛ يقوم

 كل جزء نفس الرقم ىويعط  Dreamweaver مثل برنامج HTML مستخدما برنامج حترير ملفات
 .اخلاص باملقرر  HTMLومن مث حيفظ يف جملد  شكل ملف ووردالذي كان حيمله حينما كان على

املصادر الالزمة لنـشر   هو وضع مجيعه اهلدف من Reload Editor : باستخدام حتزمي احملتوى
ملفات املقرر فقـط بـل علـى     هذا امللف املضغوط ال حيتوي على   . املقرر داخل ملف مضغوط واحد    
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 - والترتيب حملتويات املادة وغري ذلـك  باملادة كالفهرسةحتتوي على كل ما يتعلق  XML ملفات بلغة
ولتاليف . هذه املهارة تعبئة هذه امللفات يستغرق وقتاً طويالً فضالً على حجم الوقت الالزم للتدرب على

 .(SCORM)  املتوافق مع (Reload Editor) برنامجيستخدم إهدار الوقت 
 ATutor   نظـام إدارة الـتعلم  تركيـب حزمـة احملتـوى علـى    : تركيب حزمة احملتـوى 

 .ATutor التعليمية بواسطة خاصية االسترياد املوجودة يف نظام إدارة الـتعلم  يتم استرياد حزمة املادة
 ..SCORM تركيب حزمة املادة على أي نظام إدارة التعلم آخر يتوافق مع معايري كما ميكن
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  :خالصة وتعليق
  

  :حث أربعة مباحث أساسية هي الباحثة يف اإلطار النظري للبتاستعرض
  لكتروين الشبكيالتعلم اإل/التعليمو التعليم عن بعد: املبحث األول •
  اجلامعة االفتراضية: املبحث الثاين •
  املنحى املنظومي: املبحث الثالث •
  اجلودة الشاملة: املبحث الرابع •

  

  :وميكن إجياز ما مت تقدميه يف النقاط التالية
  لكتروين الشبكي التعلم اإل/تقنيات التعليم و دالتعليم عن بع: املبحث األول

ن والذي ألقت الباحثة فيه الضوء على العديد من النقاط املرتبطة بالبحث احلايل، والـيت ميكـن أ   
 :يليوقد عرضت الباحثة ما ،  السعودية للبناتتسهم يف بناء اجلامعة االفتراضية

 همراحل تطورو همفهوم و Distance Learning/Instructionالتعلم عن بعد/لتعليمانشأة  •
اجلهـود الـسعودية يف     و هخصائصو هأسسو هأسباب األخذ بنظام  و هالتقنيات املستخدمة في  و

 .التعليم عن بعد
ه مميزات وفلسفته وأهدافه وNetwork Instructionلكتروين الشبكي التعلم اإل/مفهوم التعليم •

صيغ توظيفه يف عملييت التعلـيم      /ه وأشكال  به ومكونات نظام   املربرات العاملية لألخذ  وأمناطه و 
  . يف مؤسسة تعليميةهمراحل التخطيط إلدخالوالتعلم والبنية التحتية الرقمية له و

 والـيت مت    –وترى الباحثة أن التعرف على حتديات التعليم اجلامعي والعايل عامليا وعربيا وحمليـا              
غريات والتحديات اليت تواجـه التعلـيم    ضرورة التغلب على هذه الت أظهرت-عرضها يف الفصل األول  

يتطلب وجوب استحداث تغيري هيكلي، وتكوين بدائل غري تقليدية من مؤسـسات            واجلامعي التقليدي   
لكتروين الـشبكي،   التعلم اإل /غري التقليدية التعليم عن بعد والتعليم     ومن أهم تلك البدائل     . التعليم العايل 

بات املتزايدة يف التعليم العايل واجلامعي من قبل الراغبني يف          والذي يساهم بشكل رئيس يف مواجهة الرغ      
ون، أو مـن    متابعة دراستهم اجلامعية أومن فام االلتحاق باجلامعات احلكومية النظامية، وكذا من يعمل           

 تظهر احلاجة لتصميم جامعة افتراضـية  السعودية، وأمام خصوصية تعليم املرأة يف   يتطلعون إىل االستزادة  
 للبنات حتاول اإلسهام يف حتقيق أهداف السياسة التعليمية واخلطة التنموية للدولـة وأهـداف               سعودية
  .اجلامعيالتعليم 

  اجلامعة االفتراضية : الثايناملبحث 
  إنـشائها  مـربرات و هاأسـس و ونـشأا  مفهوم اجلامعة االفتراضية  والذي عرضت فيه الباحثة     

ـ آلية الدروس االفتراضـية       و هاالدورة الدراسية في  و )ادية امل – بشريةال(ا  متطلباو هاخصائصو  ةوهيكل

 منّسق:الخط:  ١٦ نقطة، دون
غامق، بال تسطیر، خط اللغة
Traditional العربیة وغیرھا:  

Arabic،  ١٦ نقطة، دون غامق،
وغیرھا) العربیة األردن   (العربیة 
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، مث قامت الباحثة بدارسة حتليلية لـبعض        ) الشؤون األكادميية  -الشؤون اإلدارية   (اجلامعات االفتراضية   
  .اجلامعات االفتراضية العاملية والعربية من خالل مواقعها عرب االنترنت

ات االفتراضية ومتطلباا والتحديات الـيت تواجـه        وترى الباحثة أن التعرف على أهداف اجلامع      
ويوضح اخلطوط األوليـة    املقترحة  تفعيل دورها، يساعد الباحثة يف تصميم اجلامعة االفتراضية السعودية          

 تعترب خطـوات حديثـة      - اليت قامت الباحثة بتحليلها    -ورغم أن التجارب العاملية والعربية      . للتصميم
 جيب التأكد من أن اهلدف الرحبـي ال يطغـى علـى             ولكن االفتراضي   وواضحة األهداف يف التعليم   

وهنا يأيت دور احتاد اجلامعات العامليـة  . األهداف التربوية وال يؤثر سلباً على نوعية التعليم أو املخرجات  
والعربية  للتنسيق بني هذه اجلامعات ورفع مستوياا، تشجيعا للتعليم االفتراضي كصفة جديدة ومنـط               

من هذا املنطلق جاء إعداد هـذا البحـث         . للتعليم من أجل توفري فرص التعليم اجلامعي للجميع       جديد  
كمسامهة من الباحثة يف اجلامعة االفتراضية الستشراف املستقبل التعليمي يف السعودية استعداد ملواجهة              

ت والدخول يف   حتديات القرن احلادي والعشرين بكل ما حيمله من مشكالت وتعقيدات يف كافة ااال            
  .عصر التنمية والتقدم وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام اجلميع من خالل تصميم جامعة افتراضية سعودية

   املنحى املنظومي: املبحث الثالث
 املنظومي والركائز اليت بين على أساسها وأهدافه ودواعـي  املنحى فيه الباحثة مفهوم   تواستعرض

 املنظومي ومزاياه يف تصميم التعلـيم، مث   املنحى تقومي األداء اجلامعي وفق      تطبيقه يف التعليم والتعلم وآلية    
 املنظـومي، وأخـريا قامـت       املنحىربطت الباحثة بني التصميم التعليمي واجلامعة االفتراضية يف ضوء          

ـ      التعلم اإل / مناذج لتصميم التعليم   الباحثة بدراسة حتليلية لعدة    ا لكتروين الشبكي العاملية واختـارت أقر
الـسيد،  (للبحث احلايل وما يتماشى مع أهدافه وقامت بتفصيلها وشرح مراحلها وهي منوذج الـسيد               

  .)٣٣ -٣٠: ٢٠٠٥اخلان، ( ومنوذج خان، )١٨٠ -١٧٠: ٢٠٠٤
  اجلودة الشاملة  : املبحث الرابع
مناذج إجرائية لتطبيـق فلـسفة اجلـودة     ومفهوم اجلودة الشاملة يف التعليمالباحثة حيث ذكرت   

ور اجلـودة الـشاملة يف التعلـيم        حما و الشاملة وأمهية تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي والعايل        
 .ومعايري اجلودة الشاملة يف اجلامعات االفتراضيةلكتروين اإل

  : واملتمثلة فيما يليبعض مناذج ملعايري اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي والعايلوعرضت الباحثة 
 .(QAAP)ملمارسة لوكالة ضمان اجلودة الربيطانية معايري ا 
 .OUVS)(عناصر احلكم على اجلودة من خالل التقييم الذايت  
 . اخلاصة بالتعليم عن بعد(NEA)معايري اهليئة األمريكية القومية للتعليم  
 .العناصر األساسية لتقييم اجلودة باجلامعة العربية املفتوحة 
 Sharable Content Object Reference وين للتعلم اإللكتر  سكورم معايري 

Model (SCORM). 
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  الدراسات السابقة: ثانيا
  

  :مقدمة
البحث احلايل إىل تصميم جامعة افتراضية سعودية للبنات يف ضـوء املنحـى املنظـومي               يهدف  

 الذا ا دفومعايري اجلودة الشاملة، لذا قامت الباحثة باستعراض وحتليل الدراسات املرتبطة:  
  .إنشاء جامعاتعايل والتعليم ال •
 وقد وجدت الباحثة أن مفهوم      ، اجلامعية لكتروين االفتراضي الشبكي للمرحلة   التعلم اإل /التعليم •

بكي والتعليم عن بعـد     التعليم االفتراضي يف الدراسات السابقة يشار إلية بأكثر من صيغة كالتعليم الش           
  .نترنت وغريها واليت تشري مجيعها إىل نفس املفهوموالتعليم املعتمد على اإلنترنت باستخدام اإل

وقد وجدت الباحثة أن مفهوم اجلامعـات االفتراضـية يف الدراسـات             ،اجلامعات االفتراضية  •
  . نفس املفهوموتعطيلكترونية وغريها باجلامعات اإليشار إلية قد السابقة 
  .اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي •

  :رئيسية هي حماور ةات إىل أربع الدراس وعرضلذا مت تقسيم
 .إنشاء جامعاتعايل والتعليم ال: احملور األول
   . اجلامعية للمرحلةالشبكي االفتراضيلكتروين التعلم اإل/التعليم: احملور الثاين
 .فتراضيةاالامعات اجل: احملور الثالث
 .اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي: احملور الرابع

 مـن األقـدم إىل      وفقا للتسلسل التـارخيي   ) العربية واألجنبية (ل حمور   عرض دراسات ك  قد مت   و
  . األحدث مع تقدمي تعليق عام على كل حمور

  

  :إنشاء جامعاتوالتعليم العايل تناولت دراسات : احملور األول
  

 ):١٩٩٨(دراسة خوقري  . ١
  " السعوديةمنوذج مقترح إلنشاء جامعة أهلية للبنات يف اململكة العربية: "عنوان الدراسة

هدفت الدراسة إىل تطوير التعليم اجلامعي عن طريق وضع منوذج مالئم جلامعة أهليـة للبنـات                
  .ة على ركائز اقتصادية وتعليميةقائمبالسعودية 

 طرحت على أفراد عينة الدراسة وهم       تانادراسة عبارة عن جمموعة من االستب      وكانت أدوات ال  
الرياض، كليـة   التربية للبنات ب  كلية  : ربع كليات تربية هي   دريا من أ   إ ٥٣١وهيئة تدريس   و  عض ٥٩٢

مشلت العينة الـذكور    . كة املكرمة التربية للبنات مب  الدمام، كلية   التربية للبنات ب  دة، كلية   التربية للبنات جب  
العلوم التربوية والنفسية، العلوم اإلنسانية، العلوم البحتة والتطبيقية،        : واإلناث لعدد من التخصصات هي    

  . الطب والعلوم الطبية، الدراسات اإلسالمية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

ل الفا كرونباخ وحتليـل التبـاين األحـادي    امحساب التكرارات والنسب املئوية ومعمت  ومن مث   
 سياسات  – اهليكل التنظيمي    –األهداف  : (انات تدور حول  بع استب إلجابات أفراد العينة عن عبارات س     

  ). الكوادر البشرية– تنظيم الدراسة برامج – مصادر التمويل – التخصصات –القبول 
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أمهها إنشاء اجلامعة األهلية املقترحة وإجـراء مراجعـة        
دورية للتخصصات املقدمة لتواكب احتياجات سوق العمل النسائية والتقدم العلمي والـتقين، وتنفيـذ              

  .امعات اليت تراعي خصوصيتهناجلليمهن العايل بلفتيات السعوديات على تلقي تعامحلة توعية وتشجيع 
 

 ):١٩٩٩(دراسة حبيب  . ٢
تعليم جامعي مقترح عن بعد يف اململكة العربية السعودية يف ضوء بعض : "عنوان الدراسة

  "اخلربات املعاصرة
 معرفة الدواعي واألسباب اليت تتطلب قيام تعليم جامعي عـن بعـد يف              الدراسة إىل هذه  هدفت  
ف تطوير التعليم اجلامعي السعودي، والوصول إىل نظام مقترح للتعليم اجلامعي عن بعد يف              السعودية د 

  .اجنلترا، استراليا، تايالند: ضوء حتليل اخلربات املعاصرة لعدد من اجلامعات املفتوحة يف كال من
 من أعضاء هيئـة التـدريس        طرحت على أفراد عينة الدراسة     يف استبانة أدوات الدراسة   متثلت  و

  .واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. جبامعة عني مشس
حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينـة عـن            مت  ومن مث   

 – التمويل   –املراكز الصغرية   والفروع  واهليكل التنظيمي للمركز    : (تدور حول واليت   ،بانةاالستعبارات  
 ).لتعليم اجلامعي عن بعد باجلامعات التقليدية واملؤسسات األخرىقترح لاملنظام ال عالقة

 التعريف بأمهية التعلـيم اجلـامعي عـن بعـد           وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أمهها      
واالستفادة من خربات اجلامعات الرائدة يف هذا اال، وضرورة حتقيق اهليكـل التنظيمـي ألهـداف                

 والتشجيع لألخذ ذا األسلوب التعليمي لتغطيـة مـشاكل التعلـيم            مؤسسة التعليم اجلامعي عن بعد،    
  .هيئة التدريسأعضاء اجلامعي السعودي واليت من أمهها النقص يف 

 

  :(Byrd, 2001) بريد دراسة . ٣
اجلامعات يف العصور :  املستقبل من اجل توفري التعليم العايلإىلالعودة ": عنوان الدراسة

  "الوسطى
امعـات العـصور   جب Higher Education مستقبل التعليم العايلارنة إىل مقهدفت الدراسة 

االفتراضـية يف  " ويسترن جوفرنـورز "جامعة عن طريق مقارنة  Medieval Universities ىالوسط
، دف ترسيخ أمهيـة      يف باريس وبولونيا   ىالعصور الوسط جامعات  فصول  بالواليات املتحدة األمريكية    
تـشابه اجلامعـات    ه للتحديات اليت تواجه التعليم العايل التقليدي، وتوضيح         التعليم االفتراضي ومواجهت  
الكليـات البـارزة    ،  اجلامعة واملعلم ه  (:حيثمن   يف باريس وبولونيا     التقليديةاالفتراضية مع اجلامعات    
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اجلامعات عبارة عن مـشروعات  ، مل يكن للحرم اجلامعي أبنية وال فصول دراسية       ،  تتنافس علي الطالب  
ـّل طالا عمالء   جتا تـوفر  ، القاعدة الطالبية تتكون من طالب غري متفرغني وغري تقليـديني         ،  رية يشك
ـ  ،  إتاحة فرص التعليم أمام مجوع اجلمـاهري   ،املهين املتخصص  و التعليم املستمر أ   امعةاجل  ىالتأكيـد عل

  ).مهارات التفكري الناقد
طريقـة   - تكلفة التعلـيم  (: حيث  االفتراضية من  "ويسترن جوفرنورز " جامعة   ووصفت الدراسة 

  .)وطريقة قياس التعليم - وطريقة تدريس املعلمني - التنافس بني الطالب
الواليات املتحدة األمريكية حبلـول     جيب على   :  من التوصيات أمهها   اوأخريا قدمت الدراسة عدد   

 الكليـات   لـى   ن ع  وأ – لطالب ما بعد املرحلـة الثانويـة       االجتاه إىل التعليم االفتراضي      ٢٠١٠عام  
وكذا جعل التعليم العايل أقـل تكلفـة        تليب احتياجات التعليم العايل املتزايدة       أن   واجلامعات االفتراضية 

ومتاحا بصورة أكرب ويتحرك بعيدا عن األبنية واحلرم اجلامعي ليتحول التعليم العايل يف أمريكـا أكثـر                 
  .سطىطابع جامعات العصور الوو فأكثر حن
 

 ):٢٠٠٢(دراسة الغامدي  . ٤
احلاجة إىل إنشاء جامعة مفتوحة يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر : "عنوان الدراسة

  "أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية
أمهية اجلامعة املفتوحة وحاجة السعودية هلا مـن وجهـة نظـر           على  تأكيد  الهدفت الدراسة إىل    

  .أعضاء هيئة التدريس ببعض اجلامعات السعودية
 طرحت على أفراد عينة الدراسة وهـم  تانادراسة عبارة عن جمموعة من االستب   وكانت أدوات ال  

جامعة امللك سعود بالرياض، جامعة امللك عبد       : هيئة تدريس من ثالث جامعات سعودية هي      و عض ٣٢
  . العزيز جبدة، جامعة امللك فيصل باإلحساء

أفـراد  ت احلسابية واملالحظات إلجابـات      ومن مث حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطا      
 قـدرة   –نشاء جامعة مفتوحة يف السعودية      إاحلاجة إىل   : (انات تدور حول  العينة عن عبارات مخس استب    

 الربامج اليت تقدمها اجلامعة     –اجلامعة املفتوحة على التخفيف من مشكالت التعليم اجلامعي يف السعودية           
 الصعوبات اليت تواجه إنـشاء      – تقدمها اجلامعة املفتوحة املقترحة       التخصصات اليت  –املفتوحة املقترحة   

  ).اجلامعة املفتوحة املقترحة
وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها أن اجلامعة املفتوحة تعد حال مناسبا وقـادرا                

وزارة إىل اللجوء   على التخفيف من مشكلة الكلفة اليت يواجهها التعليم العايل السعودي واليت أجربت ال            
إىل الترشيد يف النفقات على حساب جودة التعليم العايل، كما توصلت الدراسة إىل أن اجلامعة املفتوحة                

  .األكثر قدرة على تلبية حاجات األفراد وخاصة يف التخصصات النظرية األدبية دون العلمية التطبيقية
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 ):٢٠٠٥(دراسة اجلرادي  . ٥
  "ة إلنشاء جامعة مفتوحة يف اجلمهورية اليمنيةرؤية مستقبلي: "عنوان الدراسة

مـن  ،  تطوير التعليم اجلامعي يف اجلمهورية اليمنية وربطه بالعامل اخلارجيالدراسة إىل هذه  هدفت  
وعرض لبعض األمناط التعليمية املعاصرة غري النظامية       . خالل األنظمة التعليمية احلديثة ووسائلها املتنوعة     

وذلك لالستفادة منها يف النهوض بالعملية التعليميـة يف اجلمهوريـة           ) ليم من بعد   التع -التعليم املفتوح (
اليت تعترب أحد أنظمة التعليم اجلـامعي       ، وكذلك عرض لنماذج عاملية معاصرة للجامعة املفتوحة      . اليمنية
. هورية اليمنيـة  واليت سيستفاد منها عند تقدمي الرؤية املستقبلية إلنشاء اجلامعة املفتوحة يف اجلم           ، املعاصر

  .يف ضوء اخلربات العاملية، وأخريا تقدمي رؤية مستقبلية إلنشاء جامعة مفتوحة يف اجلمهورية اليمنية
انات طرحت على أفراد عينة الدراسة وهـم  دراسة عبارة عن جمموعة من االستب   وكانت أدوات ال  

تفيدين مـن اجلامعـة املفتوحـة       واملس، اخلرباء من األساتذة واألساتذة املشاركني جبامعيت صنعاء وعدن       
 Surveys  يألسـلوب املـسح  لتبعا . وجامعية، وثانوية، وإعدادية، احلاصلني على مؤهالت ابتدائية

Method ،        والذي يعتمد على استطالع رأي عينة من اخلرباء وكذلك أسلوب الـسيناريوهات لرسـم
  .ةالسيناريوهات املستقبلية للجامعة املفتوحة يف اجلمهورية اليمني

 ثالثإلجابات أفراد العينة عن     معامل الفا كرونباخ    ومن مث حساب التكرارات والنسب املئوية و      
من خـالل واقـع التعلـيم    ، لثالثة سيناريوهات إلنشاء اجلامعة املفتوحة يف اجلمهورية اليمنية       انات  استب

مع مراعاة طبيعـة    ، ة امليدانية ونتائج الدراس ، واالجتاهات العاملية املعاصرة  ، اجلامعي يف اجلمهورية اليمنية   
و سـيناري (الوسـطي   و   السيناري -،  )ترديو  سيناري(األويل  و   السيناري :وإمكانيات اتمع اليمين، وهي   

  ).املستهدفو السيناري(االبتكاري و  السيناري-، )التحسن
  :  وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها ما يلي

 - كليـة احلاسـبات    :لوقت الراهن بناًء على رأي اخلرباء هي      أن الكليات املرغوب فتحها يف ا      §
  . كلية التجارة واالقتصاد- كلية اللغات -كلية العلوم والتكنولوجيا 

أن غالبية أفراد عينة الدراسة  قد اقترحوا أن يكون عدد الساعات املعتمدة يف اجلامعة املفتوحـة    §
ساعة متطلبات جامعـة  ١٦: التايلو زيعها على النحواقترحوا تو. ساعة١٤٠يف اجلمهورية اليمنية حوايل    

  .ساعة متطلبات ختصص٧٢ -ساعة متطلبات كلية اختياري ٢٢ -ساعة متطلبات كلية إجباري ٢٦ -
  

 ):٢٠٠٦ (حممدو جاللدراسة  . ٦
  إستراتيجية جديدة إلعادة بناء وتنظيم ملعاهد  :لكليات التكنولوجيةا: "عنوان الدراسة

  " ضوء جتارب الدول املتقدمةالفنية الصناعية مبصر يف
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لتحويلها إىل كليـات    إعادة بناء وتنظيم املعاهد الفنية الصناعية       الدراسة إىل تطوير و   هذه  هدفت  
 ويابان وأملانيا وفرنسا ومقارنتها مبا ه     ال ضوء جتارب كل من       يف  طويلة املدى  تكنولوجية وفق إستراتيجية  

    . اجلديدة للمعاهد الفنيةستراتيجيةاإل  مصر واستخدام نتائج املقارنة يف وضعيفمتبع 
 مصر ودول املقارنة    يف التكنولوجي عند دراسة نظام التعليم      الوصفي الدراسة املنهج    واستخدمت

  .وتستخدم املنهج املقارن عند مقارنة النظام يف مصر والنظام املتبع يف دول املقارنة
 طرحت على أفراد عينة الدراسة وهـم انات دراسة عبارة عن جمموعة من االستب   وكانت أدوات ال  
  . مصر العربيةحمافظات مجهورية حمافظه من ١٣ الفنية الصناعية يفاملعاهد أعضاء هيئة التدريس ب

    :لتنفيذ على ثالث مراحلوضع خطة ل وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها
 وذلـك   الكيفي،الرتقاء  اة  وهى مرحل ،   مخس سنوات  إىلومدا من ثالث      :املرحلة األوىل  •

، وجتهيزاا التجهيز الالزم وجتديـدها وتطويرهـا       املباين املناسبة للكليات التكنولوجية     عن طريق إنشاء    
 داخل املصانع   التطبيقياملناهج واملقررات املطبقة حاليا بالنسبة للمعاهد وذلك بإدخال التدريب           تعديلو 

تنظيم دورات عملية تطبيقيـة للمدرسـني       و،   اإلجازة الصيفية  يف وأماكن العمل     واملؤسسات اإلنتاجية، 
    .احلاليني على مجيع أنواع التكنولوجيا اجلديدة

 املقترحـة   اإلسـتراتيجية  لتطبيق   عداداإلمدا مخس سنوات وتعترب مرحلة      و  :ةاملرحلة الثاني  •
يانات الالزمة واحتياجـات     وإعداد الب  ، تطوير الثانوية العامة وإدخال مادة التكنولوجيا      يفوهى تتلخص   

االهتمام بعناصر جودة التعلـيم التكنولـوجي       وتخصصات  السوق العمل ملدة عشر سنوات قادمة من        
   .عدد أعضاء هيئة التدريس واإلداريني الالزمني هلذه األعدادو

موضع التنفيـذ   التكنولوجية   املقترحة للكليات    اإلستراتيجيةوضع    :املرحلة الثالثة واألخرية    •
إجيـاد مؤسـسة تعليميـة      هـدفها     ،   التكنولوجيا يفقا الحتياجات سوق العمل والتغريات السريعة       طب

  . التعليم والتدريب والتوظيــفهيتكنولوجية تتكامل داخلها حلقات ثالث 
  

   :احملور األولدراسات مناقشة 
 ملواجهة حتدياتـه    عامليا وعربيا وحمليا  أكدت الدراسات السابقة على أمهية تطوير التعليم اجلامعي         

إلكترونية  وأ،  )١٩٩٨( خوقري   مثل دراسة من خالل إنشاء جامعات جديدة سواء كانت أهلية         املختلفة  
 أو ،)٢٠٠٦ (حممـد  وجـالل دراسة و،   Byrd,2001ودراسة بريد ، )١٩٩٩(دراسة حبيب مثل 

  .)٢٠٠٥(دراسة اجلرادي و ،)٢٠٠٢(دراسة الغامدي مفتوحة مثل 
 على ضرورة مواجهة مشاكل التعليم اجلامعي السعودي من خالل اقتراح           كما أكدت الدراسات  

، ودراسة الغامـدي    )١٩٩٩(التعلم اإللكتروين مثل دراسة حبيب      /بدائل عن التعليم التقليدي كالتعليم    
على ضرورة إنشاء جامعات سعودية خاصة بالبنـات        ) ١٩٩٨(، كما أكدت دراسة خوقري      )٢٠٠٢(

  .صصات تواكب احتياجات سوق العمل النسائيةتراعي خصوصيتهن وحتوي خت
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لكتـروين االفتراضـي الـشبكي      التعلم اإل /التعليمتناولت  دراسات  : احملور الثاين 
  :للمرحلة اجلامعية

  

  :(Hansen &Lombardo, 1997)لومباردووهانسن  دراسة .١
" تطوير منهج دراسي على االنترنت: االفتراضيةحنو اجلامعة ": عنوان الدراسة  

" يوتـاه "جبامعة  web-based course االنترنتالدراسة تطور منهج دراسي علي ذه ههدفت 
 كليات وجامعـات يف كـل أحنـاء         ١٠أمناء املكتبات من     تعاون، حيث   هتقييمو االفتراضية التمهيدية 

 اإلنترنـت يـستغرق     على )استعمال شبكة املعلومات  (متهيدي  افتراضي   منهج دراسي    صميملت" يوتاه"
  .ساعة واحدة

 اإلعاقة  – املرض   -السن  (من ذوي الظروف اخلاصة     طالب  ) ١٧١(  من عينة الدراسة    وتكونت
يف كل املؤسـسات    عتمد الطالب خالهلا     ا ستة أشهر واستمرت الدراسة   ..) . العمل يف وظيفة أخرى    –

  . يف الوقت واملكان املناسب لظروفهم الذايت على طريقة التعليمالعشرة
  .١٩٩٦ يناير وحىت ١٩٩٥يف عام  الدراسي اإللكتروين املقترحاملنهج  تصميم موقع ومت

ب جيابية من قبـل الطـال     وجود استجابات إ  وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         
م وقدرام، كما جاءت نتائجهم مـشابه لنتـائج         انترنت ملناسبته ملهار  للتعليم االفتراضي عن طريق اإل    

  .  عات التقليديةالطالب الدارسني يف اجلام
املنهج الدراسي  تنفيذ  أثناء  ها  تاليت صادف والصعوبات والتحديات    القضايا   ت الدراسة صفأخريا و و

تواجه هذه التحديات لتطوير     املستقبلية اليت    املقترحات، و االفتراضية التمهيدية " يوتاه"امعة  اإللكتروين جب 
  .باقتراح مناهج افتراضية لتخصصات أخرى وتوسيع التجربة

  

 :(Charu & Shyam, 1998)  شيامو شارون دراسة .٢

  " عن بعد التعليميف أثر البعد اجلغرايف" :عنوان الدراسة
 Distance نترنـت عـن طريـق اإل  عد عن ببرامج التعليم معرفة أثر  الدراسة إىلهذه هدفت 

Education   رامج التعلـيم    ب يف، ومقارنة أثر البعد اجلغرايف للطالب على حتصيلهم         يف العملية التعليمية
  .بالفصول االفتراضية

 مت تقـسيم  حيث  ،  جامعة فلوريدا بالواليات املتحدة   طالبا يف   ) ٤٨(  من عينة الدراسة    وتكونت
 ميـل،   ٢٠٠ إىل   ٢٠، إحدامها تبعد عن املؤسسة مـن         جتريبيتني  بالتساوي على جمموعتني   عينة البحث 

 التعليمية باستخدام تكنولوجيا معلوماتيـة      ومت عرض املواد  .  ميل ٥٠٠٠ إىل   ٢٠٠٠واألخرى تبعد من    
  . ملقارنة أثر البعد اجلغرايف للطالب على حتصيلهمالفصول االفتراضيةنترنت ومت تصميم  على اإلمتطورة
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طبـق علـى امـوعتني      )  بعـدي  –قبلي  (اختبار حتصيلي   عن  وكانت أدوات الدراسة عبارة     
" ت"االحنراف املعيـاري وقيمـة      توسطات احلسابية و  حساب النسب املئوية وامل   مت  ومن مث   . التجريبيتني

  . يف االختبار التحصيليملعرفة داللة الفروق بني اموعتني التجريبيتني 
 مـضمون   وعبتاسـت قد  وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها أن كلتا اموعتني            

أشارت نتائج الدراسة   كما  ،  فة اجلغرافية املواد التعليمية بشكل جيد للغاية، وذلك بصرف النظر عن املسا         
  .اإللكتروينالتعلم /بسهولة مع التعليمطالب على التكيف الإىل قدرة 
 

  : (Reznek, et al., 2000)  ريزنيك وآخروندراسة .٣
   " جمال الطبتقييم فعالية الواقع االفتراضي يف" : الدراسةعنوان

من خالل تطـوير األثـر التعليمـي للواقـع           تقييم فعالية الواقع االفتراضي      هدفت الدراسة إىل  
 Virtual Reality Intravenous Insertion )الوريـد  حماكاة إدخال(  جمال الطباالفتراضي يف

Simulator . كمجموعة جتريبيـة والـيت      طبالطالبا من طالب    ) ٤١(  من عينة الدراسة    وتكونت 
ى نفس العدد والـيت درسـت بالطريقـة         درست بالتعليم االفتراضي، بينما مشلت اموعة الضابطة عل       

  .التقليدية
طبـق علـى امـوعتني    )  بعـدي –قبلي (اختبار حتصيلي   عن وكانت أدوات الدراسة عبارة  

االحنراف املعياري وقيمـة    حساب النسب املئوية واملتوسطات احلسابية و     مت  ومن مث   . التجريبية والضابطة 
  البـاحثني  واستخدم.يف االختبار التحصيليجريبية والضابطة ملعرفة داللة الفروق بني اموعتني الت    " ت"

   . عملية التحليل واختبار الفروضيف (ANOVA) اإلحصائيأيضاً األسلوب 
وجود داللة إحصائية يف االختبار التحـصيلي       وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         

م االفتراضي املباشر باستخدام برنـامج      يلى التعل أوصت الدراسة بالتركيز ع   و .لصاحل اموعة التجريبية  
 . جمال الطب خاصةيفيف التعليم العايل و Room Talkالتعليم االفتراضي التزامين 

 

  :(Wee & Schubert, 2001) شوبريتو وي دراسة .٤
التدريس االفتراضي ملشروع مدرسة إدارة دراسة حالة : االنترنتعرب لتعلم ا ":عنوان الدراسة

  "سنغافورةب األعمال
 التدريس االفتراضي املباشر ملشروع مدرسـة إدارة األعمـال        أثرمعرفة   الدراسة إىل هذه  هدفت  

  .Nanyang Technological University (VBUS) سنغافورة –االفتراضية جبامعة نانيانج 
 - جامعـة نانيـانج  -طالبا من طالب قسم إدارة األعمـال   ) ٦٥٧(  من عينة الدراسة    وتكونت

واليت درست بالتعليم االفتراضـي التـزامين املباشـر    ،  Virtual School of Business رةسنغافو
Room Talk.  
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حـساب  مت ومـن مث  . اختبار حتصيلي  ومقياس االجتاهـات   عن وكانت أدوات الدراسة عبارة 
 اإلحـصائي  أيـضاً األسـلوب       الباحـث   واستخدم ."ت"وقيمة  النسب املئوية واملتوسطات احلسابية     

(Pearsos Correlation)   معامل االرتباط لبريسون للتعرف على نوع العالقة بني درجات االختبـار
التدريس االفتراضي املباشر يف تعليم طالب  قسم إدارة األعمـال يف القيـاس              و  االجتاه حن والتحصيلي  
  .البعدي

يـساعد يف   أن التدريس االفتراضي املباشـر      وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         
كما استنتجت الدراسة وجود عالقة ارتباطيه      . ختفيف العبء على الطالب ويزيد من تركيزهم يف التعلم        

ـ   وبني درجات االختبار التحصيلي     ) ٠،٠٥عند مستوى   (ذات داللة إحصائية     التـدريس  و  االجتـاه حن
  .االفتراضي املباشر يف تعليم طالب  قسم إدارة األعمال يف القياس البعدي

  

  :(Halsne, 2002)  هالسناسةدر .٥
الطالب يف التعليم عرب دراسة وصفية خلصائص : االنترنتعرب  مليعتال":عنوان الدراسة

  "يف كلية اتمعمقابل التعليم التقليدي  االنترنت
الـتعلم  ونترنت  علم ومها التعلم عرب اإل     املقارنة بني نوعني من أساليب الت      الدراسة إىل هذه  هدفت  
  ).دراسة وصفية (ليديةبالطريقة التق

يـث  حب، Community College كلية اتمعطالبا يف ) ١٦٤٢(  من عينة الدراسة وتكونت
اليت درسـت بالطريقـة     طالبا، بينما بلغت اموعة     ) ٥٨٧(نترنت  اليت درست عرب اإل   اموعة  بلغت  

  .التقليدية بقية الطالب
ملقارنة نات طرحت على أفراد عينة الدراسة       اعبارة عن جمموعة من االستب    وكانت أدوات الدراسة    

  .التعلم بالطريقة التقليديةونترنت التعلم عرب اإل
 مقارنة  نترنتالتعلم عرب اإل  فعالية  التأكيد على   وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         

لذين هـم يف خطـر    يف حل مشكالت الطالب انترنتالتعلم عرب اإل  بالطريقة التقليدية للتعليم، وإسهام     
 ونتفـضل وهـم ممـن ي     نترنتإلاعرب   ةسادرالذين يفضلون ال   الطالبخصائص  ، ومعرفة   ترك الدراسة 

  .أسلوب التعلم البصري
  

  ):٢٠٠٣( املوسوي دراسة . ٦
  "التطبيقات التربوية للتعلم الشبكي يف جامعة السلطان قابوس: "عنوان الدراسة

البحثية يف جمال التعلـيم الـشبكي جبامعـة    وتربوية  االستفادة من املضامني ال    هدفت الدراسة إىل  
   .السلطان قابوس بعمان

مهارات "قرر  مب يف الفصل الدراسي الثاين    طالب كلييت التربية والعلوم   وتكونت عينة الدراسة من     
  .تدرس عرب االنترنت، ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية، ومت تقسيم العينة إىل جمموعتني جتريبية "الدراسة
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 حيث يتعني علـى الطـالب       اموعة التجريبة، فراد  أل عرب االنترنت موقع  ام الباحث بتصميم    قو
لكترونيا يف موضوعات املهارات املتعلمـة باسـتخدام        وار ومناقشة زمالئهم إ   املشاركة يف ساحات احل   

طـالب  لومت ختصيص ساعتني أسبوعيا . Web Ct وبرنامج غري تزامين Room Talkبرنامج تزامين 
لتعيينـات وإرسـاهلا عـرب الربيـد        يطلب منهم حل ا   للدراسة عرب االنترنت، حيث     موعة التجريبية   ا
   .لكتروين يف خمترب اجلامعةاإل

وجود داللة إحصائية يف االختبار التحـصيلي       وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         
م للتعليم التقليدي عن التعلم الـشبكي،       أظهر بعض الطالب تفضيله   يف حني   لصاحل اموعة التجريبية،    

يف احلـوار،   املشاركة  واجلهد املستغرق لترتيل التعيينات     والوقت  زيادة  بسبب ظهور بعض املشاكل منها      
  .السرقة األدبيةون هذه الطريقة ترفع إمكانية الغش كما ذكر بعض الطالب بأ

 

  ):٢٠٠٣( الشربيين وعبد الباسط دراسة . ٧
لوجيا االتصاالت احلديثة والوسائط املتعددة يف نظم التعلم عن بعد، تكنو: "عنوان الدراسة

  "جتربة املعهد القومي لالتصاالت
 الدول  -ت تنظيم دورة للتعليم عن بعد باالشتراك مع االحتاد الدويل لالتصاال          هدفت الدراسة إىل  

  .Information network Security" األمنيةشبكة املعلومات "العربية بعنوان 
موقع من تصميم الباحثني حيوي كامل احملتوى العلمي للدورة         عن  نت أدوات الدراسة عبارة     وكا

 ،حيث يتعني على الدارسني املشاركة عن طريق اسم مستخدم Web Ctباستخدام برنامج غري تزامين 
وسيلة لالتـصال بـني الدارسـني     ك لكتروينوقد مت استخدام الربيد اإل    .  دارس كلمة سر خاصة بكل   و
  . الكتايبوالتخاطب الصويت وجبانب استخدام ساحات احلوار للمناقشة علم، املو

دارسا من سبع دول عربية هـي مـصر وليبيـا وفلـسطني             ) ٢٢(  من عينة الدراسة    وتكونت
  .م٢٠٠٢ملدة مثانية أسابيع من بداية شهر سبتمرب . والسودان وسوريا وتونس واليمن

  . يف االختبار التحصيلياالحنراف املعياري حلسابية وومن مث حساب النسب املئوية واملتوسطات ا
 فعالية التدريس باستخدام نظم التعليم عن بعد      وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         

نتائج الدراسـة   أظهرت  كما   .%٨٥من الدارسني على درجات أعلى من       % ٩٠ أكثر من    فقد حصل 
يظهـر يف بعـض     والذي   Browsersمتصفح الصفحات   و للغة العربية يف الربنامج كا  بعض املشاكل   

 بثالث لغات هي    ةلكتروني ولذلك كان يتم تبادل الرسائل اإل      . مقروءة األحيان الرسائل العربية كلغة غري    
التدريس حيث مت تبـادل مئـة رسـالة        الفرنسية، وهذا ميثل عبئا على عاتق القائم ب       وجنليزية  العربية واإل 

  .توسط تدور حول احملتويات العليمة للدورةلكترونية أسبوعيا يف املإ
  

  :(Marescaux, et al, 2003)  وآخرونماريسكو دراسة .٨
  " بعدن التعامل عإىلمن التعلم عن بعد : االفتراضيةاجلامعة تطبيق  ":عنوان الدراسة
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 من خـالل قيـاس    ختصص جراحة،يف جمال الطباجلامعة االفتراضية   تطبيق   هدفت الدراسة إىل  
 إىل من التعلم عـن بعـد        ، وذلك لتأكيد مفهوم    إجراء اجلراحات عن بعد    ىعللتعليم االفتراضي   فعالية ا 

 .from Tele-education to Tele-manipulation  بعدنالتعامل ع
واملتمثل يف التعليم االفتراضي    التقدم يف جمال تكنولوجيا الكومبيوتر اجلديدة       تناولت هذه الدراسة    
ختطـيط وتنفيـذ اإلجـراءات      وتدريس اجلراحة الدقيقة الداخلية،     اصة يف   يف التخصصات املختلفة وخ   

   . مما يسمح بعرض إجراءات العملية تصويريا من خالل استعمال كامريا دقيقة،اجلراحية
 تدريس  دف.  يف املعهد األورويب للجراحة عن بعد يف ستراتسربج        اجلامعة االفتراضية ومت تطوير   

 العامل، مما يسمح بتـوفري إمكانـات   ى مستوىحملدود والقيام بالتدريس عل  ااجلراحة خارج إطار اجلامعة     
  .تدريب وختطيط اإلجراءات اجلراحيةلخيالية أمام املمارس 

اقتراح أربع مشروعات للجامعة االفتراضـية      وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         
صور اجلراحية وإرسال البيانات من خالل      ستعمال ال ال TESUSمشروع   (:ذات أهداف خمتلفة كالتايل   

وضـع  ل "الشبكات" WEBSمشروع   و -الدولية املتعددة املواقع بني اجلراحني     وانعقاد مؤمترات الفيدي  
والذي يعتمد على    HESSOS ومشروع    - التقنيات اجلراحية يف متناول اجلراحني من خالل اإلنترنت       

 والـذي يهـدف إىل     MASTER ومشروع   -  جراحية  اعتبارها نظام حماكاة   ىاحلقيقة االفتراضية عل  
  . )التعامل املباشر عن بعد

  

  :(Grunewald, et al., 2003)  وآخرونجرونوالد دراسة .٩
"جامعة بافاريا االفتراضية لطالب الطب يف األشعة يف االنترنتعرب التدريب  ":عنوان الدراسة  

يف جامعة بافاريـا   ختصص أشعة يف جمال الطب تطوير منهج افتراضي دراسي      هدفت الدراسة إىل  
طالبـا مـن   ) ١٠١(  من عينة الدراسة وتكونت .Virtual University of Bavaria االفتراضية

شـبكة   كمجموعة جتريبية واليت درست عـن طريـق           االفتراضية "بافاريا"امعة  جبالطب  كلية  طالب  
 ومت  .رست بالطريقة التقليدية  بينما مشلت اموعة الضابطة على نفس العدد واليت د        ،  WBTاملعلومات  

 ،اإلشعاع التشخيـصي  علم  (، يف مقرر    ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢الفصل الدراسي األول لعام      يفتطبيق الدراسة   
اختبـار  أدوات الدراسة عبـارة  وكانت ). لدراسات اإلكلينيكيةل الترقيم الداخلي   ،احلماية من اإلشعاع  

  . الضابطةطبق على اموعتني التجريبية و)  بعدي–قبلي (حتصيلي 
وقد  . عملية التحليل واختبار الفروض    يف (ANOVA) اإلحصائي األسلوب    الباحث واستخدم

  .يف اموعتني التجريبية والضابطةنتائج الطالب وتقييم ل مقارنة ت الدراسةعقد
 التحـصيلي   وجود داللة إحصائية يف االختبار    وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         

 شبكة املعلومات   عن طريق    اح التعلم جنموعة التجريبية،   لصاحل اWBT محاس الذي ظهر من خالل     و
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جامعـة   علماء اإلشعاع يف جملـس إدارة      مما شجع    . الطالب وتفوقهم يف هذا النوع من التعليم       ىرضو
  .ا والتوسع فيهه التجربة االفتراضية لالستمرار يف هذ"بافاريا"

  

  :(Kesselman & Wenk, 2004)  كسلمان؛ وينكدراسة .١٠
  "االنترنتعرب  مليعتبناء معمل افتراضي لل" :عنوان الدراسة

 مساعدة الطالب على احلصول على مصادر املعلومات بطريقة سـهلة مـن             هدفت الدراسة إىل  
 the land-grant college  خالل اتصاهلم بالشبكة عرب إنشاء معمل افتراضي مجاعي جبامعة روجتـر 

of Rutgers University. 

كمجموعة جتريبية واليت درست عـن طريـق معمـل      ،  طالبا) ٦١(  من عينة الدراسة    وتكونت
افتراضي متصل بالشبكة للحصول على مصادر املعلومات، بينما مشلت اموعة الضابطة علـى نفـس               

 –قبلـي  (اختبـار حتـصيلي   عن وكانت أدوات الدراسة عبارة  .العدد واليت درست بالطريقة التقليدية 
االحنـراف  حساب املتوسطات احلـسابية و    مت  ومن مث   . طبق على اموعتني التجريبية والضابطة    ) يبعد

 .يف االختبـار التحـصيلي    ملعرفة داللة الفروق بني اموعتني التجريبية والضابطة        " ت"املعياري وقيمة   
   .وض عملية التحليل واختبار الفريف (ANOVA) اإلحصائي أيضاً األسلوب  الباحثواستخدم

وجود داللة إحصائية يف االختبار التحـصيلي       وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         
لصاحل اموعة التجريبية، كما أن املعمل االفتراضي املباشر باستخدام برنامج التعليم االفتراضي التزامين             

Room Talkواملؤسسات ذات العالقةت فائدة كبرية الختصاصي املكتبا ذو . 
  

  ):٢٠٠٥( املبارك دراسة . ١١
" اإلنترنت"أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عرب الشبكة العاملية : "عنوان الدراسة

  "على حتصيل طالب كلية التربية يف تقنيات التعليم واالتصال جبامعة امللك سعود
 الطلبة اجلامعني    معرفة أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية على حتصيل        هدفت الدراسة إىل  

مقارنة بالطريقة التقليدية، وذلك من خالل تعرف الفروق يف حتصيل طالب كلية التربية مقرر تقنيـات                
عند دراستهم باستخدام الفصول االفتراضية مقارنة بالطريقة التقليديـة         )  وسل ٢٤١(التعليم واالتصال   

  .حدة وكذا يف جممل االختبارعند مستويات التذكر والفهم والتطبيق يف تصنيف بلوم كل على 
رر تقنيـات التعلـيم واالتـصال    موقع من تصميم الباحث ملق  عنوكانت أدوات الدراسة عبارة 

نترنت عرب برنامج الفصول االفتراضـية      فصول االفتراضية نشر على شبكة اإل     باستخدام ال ) وسل٢٤١(
hp Virtual Classroom  الوحـدة  و) ألجهزة التعليميةا(حيث قام الباحث بتصميم الوحدتني الثالثة

 Roomباستخدام برنامج الفصل االفتراضـي التـزامين   ) اجتاهات وتقنيات حديثة يف التعليم(الرابعة 

Talk وبرنامج الفصل االفتراضي غري التزامين Web Ct اء عـض أعلى أفراد عينة الدراسة وهم   عرض
  . لك سعود بالرياض جامعة امليف ختصص تقنيات التعليم واالتصالتدريس الهيئة 
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" ت"االحنراف املعياري وقيمة    ومن مث حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية و        
مستويات التـذكر والفهـم والتطبيـق يف        ملعرفة داللة الفروق بني اموعتني التجريبية والضابطة عند         

  .تصنيف بلوم كل على حدة وكذا يف جممل االختبار
) ٠،٠٥(وجود داللة إحصائية عند مـستوى       إىل جمموعة من النتائج من أمهها       وتوصلت الدراسة   

يف متوسط التحصيل عند مستوى التطبيق لصاحل اموعة التجريبية، وعدم وجود داللة إحصائية عنـد               
يف متوسط التحصيل عند مستوى التذكر والفهم وكذا يف جممل االختبار بني اموعة             ) ٠،٠٥(مستوى  

  .الضابطةالتجريبية و
  

  ):٢٠٠٥( محايل ومحايل دراسة . ١٢
  "استخدام احلاسوب واإلنترنت يف حوسبة التعيينات اجلامعية ":عنوان الدراسة

 تطوير التعيينات اجلامعية من خالل حوسبتها باستخدام احلاسـوب وشـبكة        هدفت الدراسة إىل  
ار تقنية احلاسـوب واإلنترنـت،   اإلنترنت، والتطوير املهين التقين للمشرفني األكادمييني من خالل استثم     

  . اإلنترنتكما هدفت إىل تطوير اخلدمات املقدمة للدارسني من أجل حتسني قدرم على التفاعل مع
يف شكلها النهائي على إجياد موقع إلكتروين موحد مرتبط مبوقع جامعة القدس            الدراسة  تقوم فكرة        

 حبيـث   سئلة التعيينات للمقررات الدراسية املطروحة    املفتوحة على شبكة اإلنترنت، وحيمل هذا املوقع أ       
كترونيا وإرسال اإلجابـة    ع واإلجابة على أسئلة التعيينات إل      الدخول للموق  يتيح الفرصة جلميع الطالب   

إىل بريد املشرف، ويقوم الربامج بإعداد تقرير مفصل باسم الطالب والرقم اجلامعي باإلضافة إىل النتيجة               
إضافة إىل ذلك وجـود     . موقعلل ميكن استخدام نظم احلماية إلعطاء صالحيات        كما. اليت حصل عليها  

  .وسائل رقابية للموقع وأنظمته لتحليل االستخدام وقياس فعاليته ومعرفة نقاط قوته ونقاط ضعفه
واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانات كأداة للدراسة قسمت إىل ثالثة أقسام            

قسم التعيينات الدراسية احملوسبة على الـشبكة مـرتبط         : أوال: (قترحة للموقع، وهي  حبسب األقسام امل  
 ،التقومي الذايت باستخدام برنامج إعداد االختبارات احملوسبة على الـشبكة         :  ثانيا ،مبوقع اجلامعة املفتوحة  

  .)الدعم الفين من قبل فنيي املختربات: ثالثا
تصميم موقع املشروع واقتـراح إجـراءات       من أمهها    وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج      
  :، هي تضم أربعة مراحل ، كما وضعت خطة لتنفيذ املشروعهتطبيق
  .طرح الفكرة العامة للمشروع والتخطيط حلوسبة التعيينات §
تطبيق هذه التجربة يف منطقة رام اهللا التعليمية على سبيل املثال للقيام بتجربة عمليـة يف بعـض                   §

  .جيابيات ومن مث إدخال أي تعديالت مطلوبةلتقييم السلبيات واإلاسوبية املقررات احل
  . يف املنطقة التعليمية مستفيدين من التجربة العملية يف املرحلة الثانيةتعميمها على كافة املقررات §
 .تعميم التجربة على بقية املقررات لتشمل كل املناطق التابعة جلامعة القدس املفتوحة §
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  ):٢٠٠٦(مصطفى  دراسة . ١٣
التعليمية لدى  اإلنترنت فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات إنتاج مواقع" :عنوان الدراسة

  "طالب كلية التربية
، ملواقع اإلنترنت التعليميـة   ) التكنولوجيةوالتربوية  (ملعايري البنائية    ا التوصل إىل  هدفت الدراسة إىل  

لتنمية مهارات إنتاج    برنامج تصميم ، وكذلك إىل  يةالتوصل إىل مهارات إنتاج مواقع اإلنترنت التعليم      و
  .مواقع اإلنترنت التعليمية لدى طالب كلية التربية

كلية التربيـة  ولفرقة الثالثة بكلية التربية  اطالباً وطالبة من طالب) ٩١( من عينة الدراسة    وتكونت
. )املـرتيل التربية الفنية، االقتصاد املوسيقية،  التربية، أحياء رياضيات، طبيعة وكيمياء،  (النوعية بقنا شعب    

ـ ، و التربية النوعية بقنا   كليةب تقنيات التعليم   عمل تصميم بيئات التعلم اإللكتروين بقسم       مب درسوا ت تبن
  .أحد الوسائط التعليمية املساعدة للمعلمكالتعلم مبساعدة شبكة اإلنترنت الدراسة 

ت  املـرتبط مبهـارا    املعريف اجلانب   يفوين   إلكتر حتصيلياختبار   عن   كانت أدوات الدراسة عبارة   
بطاقـة  ، ومواقع اإلنترنت التعليمية  لقياس مهارات إنتاجأدائياختبار ، وإنتاج مواقع اإلنترنت التعليمية

  .مواقع اإلنترنت التعليمية) تقدير(بطاقة تقييم ، واإلنترنت التعليمية مالحظة األداء ملهارات إنتاج مواقع
مبهارات إنتـاج    قائمة و البنائية إلنتاج مواقع اإلنترنت التعليمية     قائمة املعايري إعداد  وقام الباحث ب  

  . بناء برجمية باستخدام الوسائط الفائقة، وقام كذلك بمواقع اإلنترنت
: هـي  وفقاً ألربع مراحلاملقترح  جالربناموتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها بناء    

، )مرحلة التجريب والتطوير   ،التأليفومرحلة الربجمة    ،التجهيزواإلعداد    مرحلة ،التربويمرحلة اإلعداد   (
 يفبني متوسط درجـات جمموعـة البحـث         ) ٠,٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى       وجود فروق 
قيمة  بلغت  حيثالبعدي لبطاقة تقييم مواقع اإلنترنت التعليمية لصاحل التطبيق البعدي والقبلي التطبيقني

  إكـساب جمموعـة  يفالربنامج املقترح فعالية مما يدل على ) ٠,٩٦(قيمة حجم التأثري    و ٤٨,٥٥= ت  
 تطبيق نظم التعلم    يفالتوسع  وأوصت الدراسة ب   .لبحث للمعايري البنائية إلنتاج مواقع اإلنترنت التعليمية      ا

  .ا عرب اإلنترنت يدرسهاليتحبيث خيتار الطالب عدداً من املواد يف املرحلة اجلامعية عرب اإلنترنت 
  

لكتروين الـشبكي   التعلم اإل /التعليم أكدت الدراسات السابقة على أمهية       :احملور الثاين دراسات  مناقشة  
 & Hansen) لومبـاردو  وهانـسن  وآثاره اإلجيابية وتفضيل الطالب له كدراسـة   اجلامعيةللمرحلة

Lombardo, 1997)شياموشارون دراسة  ، و (Charu & SHyam, 1998) ، هالـسن دراسة و 
(Halsne, 2002)ن وآخريجرونوالددراسة  ، و(Grunewald, et al., 2003) دراسة املبارك ، و

  .)٢٠٠٦(دراسة مصطفى و، )٢٠٠٥(

 ن وآخـري  ماريـسكو كدراسـة    واستخدمت بعض الدراسات الـسابقة املنـهج الوصـفي        
(Marescaux, et al, 2003)٢٠٠٤(محايل  و محايلدراسة ، و(.  
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 :فتراضيةاالامعات تناولت اجلدراسات : لثاحملور الثا
  

 :(Zerby, 1999)  زيريبدراسة .١

  "تطبيق النماذج التنظيمية الكالسيكية واالستعارية للجامعة االفتراضية": عنوان الدراسة
عات االفتراضـية  االستعارية للجامو النماذج التنظيمية الكالسيكية    املقارنة بني  هدفت الدراسة إىل  

The Applicability of Classical and Metaphorical Organizational Models to 
the Virtual University وأشكال التحكم اليت تتبعها اجلامعـات  ،ادفة للربحاهلغري اهلادفة للربح و 

  . وحتديد مدى مالئمة هذه النماذج للتغريات املصاحبة لبيئة التعليم العايل، االفتراضية املعاصرة
 املنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة مت اختيار ثالث جامعـات            واتبعت الدراسة 

ويـسترن  " وجامعـة    - للربح   التقليدي غري هادف  تعليم  لل كنموذج   Purdue" بوردو"جامعة   (:هي
 وجامعـة  -ادفة للـربح  اهلغري   كنموذج للجامعات االفتراضية Western Governors" جوفرنرز

  .) للربح اهلادفاالفتراضيةللجامعات كنموذج  Phoenix" فينكس"
يف صفات تنظيمية متـشاة    " فينكس"و "ويسترن جوفرنرز "و" بوردو"وتشترك اجلامعات الثالث    

  .الئحة تنفيذية مركزية تعمل على حتديد السياسات أمهها وجود من
 والذي قام على مبدأ كون    ،  الثالثاجلامعات  واستخدم الباحث األسلوب االستعاري يف وصف       

  .  للعديد من التفاعالت واألبعاد املعقدةا يف احلقيقة قالباجلامعات
  : وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها

  يف التعلـيم املتزايـد التطور عزل نفسها عن " وبورد"التقليدية مثل جامعة اجلامعات مل تستطيع   •
 عـرب  م عن بعـد يلتعل باعتماد نظام ا"وردبو"فقد قامت جامعة  . املقدم من خالل شبكة اإلنترنت العايل
  اجلامعـة  طبقتو ،لطالب الوالية عن بعد   م  ي لتوفري التعل  Indiana" انديانا" مع جامعة    ا أكادميي هااحتاد

  .بيئة التعليم العايلتطور   كوسيلة لضمان)TQM(إدارة اجلودة املتكاملة وبرامج التحسن املستمر 
  امعـة اجلتعد  غري هادفة للربح، و   منفصلة   امعة افتراضية فتمثل ج " ويسترن جوفرنرز "أما جامعة    •

ث اندماج بـني    حدو.  االنترنت مثاالً منوذجياً للمنظمات متعددة اجلوانب اليت تتصل ببعضها من خالل         
 لتوفري التعلـيم االلكتـروين      Guam" جوام"والية  جامعة ب مثانية عشر    وبني   "ويسترن جوفرنرز "جامعة  

  .ليمي والدويلاإلقالشبكي على املستوى 
لتوفري التعلـيم  وتكنولوجيا املعلومات االفتراضي فقد اعتمدت على التعليم " فينكس"أما جامعة    •

امعة التكيف بـسرعة  اجل واستطاعت .كمؤسسة هادفة للربح الطالبحتياجات والتخصصات املناسبة ال  
ث انـدماج   حدو . خاصة  الكبار  املوجهة لفئة الطالب   مل التعلي ي وتوص لتعليم العايل لمع التغريات البيئية    

 .األخرىاهليئات التجارية بعض باإلضافة إىل ، Apollo Group ولوجمموعة أبو" فينكس"بني جامعة 
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وأوصت الدراسة مبفهوم جديد للجامعات االفتراضية يف املستقبل كنظام ديناميكي متبلور، قـادر     
 يـصبح فيهـا      االفتراضـي،  ميالب والتعل على جتديد وتكييف نفسه باملشاركة بني اإلدارة واملعلم والط        

املعلمون وسائط للتيسري والتسهيل، ويستبدل الفصل مبجموعات عمل صغرية دف إىل نشر التعـاون              
والتفاعل، واملعلمون ال يعلمون وحدهم بل يشكلون جمموعات تتفاعل مع الطالب واآلباء لضمان تلبية              

االهتمام يف املستقبل بدراسة فقدان العنصر      ضرورة  وكذا أوصت الدراسة ب    .احتياجات الطالب واآلباء  
   .وجودتهتوصيل التعليم املقدم للطالب  ه يف أثرواالفتراضي  يف الفصل" البشري"

  

 ):٢٠٠٢(سليمان و احلسيين دراسة . ٢
اجلامعة االفتراضية تصور مقترح للتعليم اجلامعي يف الوطن العريب على ضوء : "عنوان الدراسة

  "بيةبعض التجارب األجن
كذا تناولت تطبيقات اجلامعـة   و عرض واقع التعليم اجلامعي يف الوطن العريب         هدفت الدراسة إىل  

 وأوجه التشابه واالختالف بني هـذه التطبيقـات،   ) أفريقيا– كندا –اسكتلندا :(االفتراضية يف كال من 
  .اها ومربرادف وضع تصور مقترح جلامعة افتراضية عربية يف الوطن العريب وفلسفتها وأهداف

 مـن أعـضاء هيئـة        طرحت على أفراد عينة الدراسة     استبانة  عن وكانت أدوات الدراسة عبارة   
  . التدريس املتخصصني

مالحظات إجابات أفراد العينة عـن عبـارات   ، لتحليل واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي  
 فلـسفة اجلامعـة     –الـوطن العـريب     مربرات إنشاء جامعة افتراضية يف      (: تدور حول واليت   ،االستبانة

 اإلدارة  – الربامج الدراسية ووسائط التعليم املقترحـة        – أسلوب إنشائها    –االفتراضية العربية وأهدافها    
  ). أسلوب تقومي الدارسني يف اجلامعة االفتراضية العربية– أعضاء هيئة التدريس –والتمويل 

افتراضية عربية يف الوطن العريب مـع تقـدمي         وضع التصور املقترح جلامعة     وتوصلت الدراسة إىل    
اقتراحات حول إمكانية تطبيق التصور مبا يناسب ظروف الوطن العريب، وتضمن التصور املقترح احملاور              

 – الربامج الدراسية ووسائط التعليم      – أسلوب إنشائها    – فلسفتها وأهدافها    –مربرات إنشائها   ( :التالية
  ). أسلوب تقومي الدارسني–ة التدريس  أعضاء هيئ–اإلدارة والتمويل 

  

 :(Kullenberg, 2002) كولنربج دراسة .٣

  "االفتراضيةنهج اجلامعة م" :عنوان الدراسة
 ،)IOIVU(جامعة افتراضية مبعهـد احملـيط الـدويل          التعريف بأمهية إنشاء     هدفت الدراسة إىل  

  .اضية مبعهد احمليط الدويل جامعة افتروعرض أسباب ومربرات إنشاءها، جماالت الدراسة فيحتديد و
 مـربرات : (حيث عرضت الدراسة سبع حماور هـي       واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،    

 - (IOI) خربة معهـد احملـيط الـدويل         - )IOIVU(اجلامعة االفتراضية مبعهد احمليط الدويل      إنشاء  
  ).)UNCED(تحدة االرتباط مبتابعة منظمة الثقافة والتعليم والتنمية التابعة لألمم امل
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هـدف  : (واستخدمت الدراسة عدد من االستبانات كأداة للدراسة، قسمت إىل عناصر كالتايل          
 تعزيـز قـدرات     : ، والذي حيوي عدد من العناصر الفرعية منها       اجلامعة االفتراضية مبعهد احمليط الدويل    

التحكم ا بصورة مـستمرة مـن       الدول النامية لتطوير املوارد والبيئات الساحلية والبحرية اخلاصة ا و         
منـاهج  لل برنامج اجلامعـة     -واملعاهدات الدولية املتعلقة ا   أجل منفعة سكاا والتناغم مع االتفاقيات       

 ، ممـا يـؤدي إىل احلـصول علـى    تأسيس برنامج تعليمي متعارف عليه دوليا     ،  الدراسية عرب اإلنترنت  
 عاملية من اجلامعات والتدريبات ومراكـز البحـث          شبكة ويقوم الربنامج على  . علمية العليا الدرجات ال 

ذات اخلربة باألمور احمليطية والساحلية والبحرية والتحكم ا، والعمل معا يف شراكة لتوفري تغطية شاملة               
واليت تتشكل من   ،  جلنة التطوير  -للجامعة   التحتية التقنية     البنية -االت ملناحي الدراسة املطلوبة   متعددة ا 

واللجنة التقنية اليت يتضمن أعـضاؤها أفـرادا ذوي خـربة يف جمـال              ،  اخلرباء األكادمييني جمموعة من   
املتخصصني من الشباب   وهم    حتديد الطالب املستهدفني   –املعلومات وأنظمة التعلم عن بعد      تكنولوجيا  

  . ومتوسطي العمر من الذين يعملون يف القطاعات املتعلقة باألمور احمليطية والساحلية
،  وضع منوذج مقترح للجامعـة االفتراضـية       ت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها       وتوصل

البيئة املعرفية كأساس للتعلم عـرب      –املنهج الدراسي  –األهداف   (:وتضمن التصور املقترح احملاور التالية    
 املكونات  أنظمة – اإلدارة والتمويل    – اعتباره قاعدة برجمية أساسية      ى عل )KEWL(" شبكة املعلومات 

اجلامعة االفتراضية مبعهد احمليط    ت الدراسة   ربطكما  ).  أساليب التقومي  –أعضاء هيئة التدريس     -الصلبة  
  .)UNCED(نظمة الثقافة والتعليم والتنمية التابعة لألمم املتحدة  مب)IOIVU(الدويل 

 

 :(Amutabi & Oketch, 2003)  أوكيتشوأموتايب  دراسة .٤

 يف )AVU(اجلامعة االفتراضية اإلفريقية : ب يف جمال التعليم عن بعدالتجري: عنوان الدراسة
  "كينيا"

 االفتراضـية  التجريب يف جمال التعليم عن بعد عن طريق التعريـف باجلامعـة            هدفت الدراسة إىل  
  .كينيا بالبنك الدويلاملمولة من قبل   the African Virtual University (AVU) اإلفريقية

التعليم عـن    (:سة املنهج الوصفي التحليلي، حيث عرضت الدراسة سبع حماور هي         واتبعت الدرا 
عة االفتراضية اإلفريقية    مفهوم اجلام  - يف كينيا    واجلامعات التقليدية  SAPs برامج الضبط البنيوي     -بعد  

  ).اجلامعة االفتراضية اإلفريقية يف كينيالتطوير  توصيات –مساوئها  - مميزاا-
 ألول مرة يف كينيا يف جامعة كينياتا يف أبريـل           )AVU(معة االفتراضية اإلفريقية    لقد نشأت اجلا  

 كمواقـع  "جريتونأ"وجامعة " كينياتا"عاملي، ومت اختيار جامعة ، وهي مشروع البنك ال ١٩٩٨من عام     
 وكـان اهلـدف     .األفريقية خلدمة دول أفريقيا وجنوب الـصحراء      اجلامعة االفتراضية   جتريبية ملشروع   

فريقية يف جمـاالت العلـوم      للدول اإل توصيل التعليم اجلامعي    و   ه  فريقيةاإللجامعة االفتراضية   ئيسي ل الر
تقنيات املعلومات احلديثة لزيادة إمكانية الوصـول إىل      وتستخدم   .واهلندسة وبرامج التعلم املستمر ااين    
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أقـام البنـك     من خالل هذا املشروع    و .اهلندسة يف كل أحناء املنطقة    والتعليم املنشود يف جماالت العلوم      
أخـريا يف  و يزميبابووناميبيا وفريقيا وغندة ترتانيا وجنوب إالعاملي حرم جامعي يف غانا وأثيوبيا وكينيا وأ 

 التعامل مع مشكالت التنميـة يف       فريقية جزء من طريقة البنك يف     اإلاجلامعة االفتراضية    وتعترب   .السنغال
  . موقع٢٦يف  يقوم بتنفيذ براجمه .فريقياإ

،  وضع منوذج مقترح للجامعـة االفتراضـية       وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها       
صـل إىل   التوو  فريقية ه اإلجامعة االفتراضية   الغرض الرئيسي لل   (:وتضمن النموذج املقترح احملاور التالية    

الـيت متنـع الطـالب يف    ملتعـددة   العوائق املالية واملادية اتكنولوجيات املعلومات من أجل التغلب على 
 عناصر النموذج املطلوبة مـن      –فريقية من الوصول إىل التعليم العايل الذي يتسم بالفاعلية          اجلامعات اإل 

 وفق منهج الـنظم   اهليكل العام للجامعة االفتراضية– اهليكل املادي املقترح للجامعة االفتراضية   –التقنية  
 إمكانيـة   -٣  االرتباطيـة  -٢   العقالنية  -١ : من املناهج وهي    وضع سبع معايري قياسية لكل منهج      -

  ). التأثريات النامجة-٧ االستمرارية -٦  التدريس والتعلم-٥  التكاليف-٤ الوصول للتكنولوجيا
 

 :(Resnick, 2003)  ريسنكدراسة .٥

  "االفتراضية وكلية احلياةاجلامعة ": عنوان الدراسة
 االفتراضـية  اجلامعـة  اليت تنجم عن اعتماد      االجتماعية ثارواآل  عرض النتائج  هدفت الدراسة إىل  

  .التعليم العايليف  كوسيلةنترنت استخدام اإلقياس فعالية و. احلايللتعليم العايل يف القرن لمنوذجا 
ـ ١٩ومت تصميم موقع للجامعة االفتراضية املقترحة، واقترح أن حيتوي منوذج اجلامعة على          ، ة كلي

،  فقد كانت مسميات فقط غري حمدثـة       ١٨لتطبيق جتربة الدراسة أما باقي الكليات       واقترح كلية التربية    
ـ     وإناث كعينة للدراسة،    ذكور   طالب   )٢٠٠( تسجيل حوايل ومت    ةمعظمهم جاء من خلفيات اجتماعي

داثة التجربـة ولعـدم      حل األوىل السنةفشل الكثري منهم يف     و .مبجرد التسجيل جمانا   مقبوهلمتشاة، ومت   
ومل يعتمد تدريس الطـالب يف  . يف السنة الثانيةا ملحوظاإال أن التجربة القت جناح    ،  نترنتم باإل مهار 

 إىل حتويل الشباب    أي احلياةتشكيل  فقط ولكن كان اهلدف      املهارات   الفصول االفتراضية على إكساب   
الدراسـة  ق  اليت جتري خـارج نطـا  األنشطة شارك الطالب يف    فقد .األكرباتمع  منتجني يف    أعضاء

 االنتخابيـة  يف احلمالت واشارك، وكذا " اجلمعياتةدار إكيفيه تنظيم و"مجاعية مسيت كجزء من جتربه    
 ةاملشاركو  اتمع ةجل مصلح أق مفهوم الذات من     يضيت ىساعدت هذه التجارب عل   وقد  .  والتصويت

  .يف القرن احلايل ىت مض وقأي من أهم والتعليم التربية بذلك على أن وأكد. السياسية التعدديةيف 
 ميكن   اليت اجلامعات االفتراضية  حتديد أهداف وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         

  يف التعليم االفتراضـي    توفري التكاليف : (ومن هذه األهداف  ،  والكفاءة التكلفة من حيث    ةفعاليبحتقيقها  
تنفيذ الطلـب    -  دفع تكاليف البناء   إىل ةاج هناك ح  العادية فلن تكون  من تلك اليت تدرس يف الصفوف       

 ظـروف معينـة، فيـتم     و  بسن أ  ة الدراسة يعدم حمدود   - وجعله متاحا ألكرب عدد ممكن        التعليم ىعل
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ـ ومن التعليم العايل األساسي الغرض  حتقيق -  مكانوأي وقت أي يف تدريس مجيع الفئات   تعلـيم   وه
ـ   التعليم العايل االفتراضي يف اجلامعات االفتراضية      تصرقيال  ، ف بوابه املهن ليصبح   املتميزةاملهارات    ى عل
  ). املادي واالجتماعي والنفسيى علأيضاولكن فقط  الفكرية التنمية

 

 ):٢٠٠٤( حممود دراسة . ٦
منوذج مقترح لتطوير اجلامعة االفتراضية والتعليم اإللكتروين ملساندة : "عنوان الدراسة

  "اجلامعات املصرية
تطوير منوذج مقترح للجامعة االفتراضية كأداة مساندة للجامعات التقليديـة           هدفت الدراسة إىل  

وبيان دورها يف دفع التعليم اجلامعي لألمام، وكذا تصميم املنهج الرقمي املالئم للجامعة االفتراضية عـن   
  .الثورة املعلوماتية اليت يشهدها العاملوبعد وربطه بالتقدم التقين 

اجلامعـة   (:وصفي التحليلي، حيث عرضت الدراسة أربع حماور هـي        واتبعت الدراسة املنهج ال   
 املؤمترات الفيديوفونيـة    – استخدام املنهج الرقمي يف العملية التعليمية        –لكتروين  والتعليم اإل االفتراضية  

  ). إستراتيجية لتطوير التعليم العايل– منوذج مقترح للجامعة االفتراضية –عن بعد يف اجلامعة االفتراضية 
يف   وضع منوذج مقترح للجامعة االفتراضـية      وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها       

 عناصـر النمـوذج     –أهداف النموذج   ( :وتضمن النموذج املقترح احملاور التالية    ضوء منهج النظومي،    
  ).ة االفتراضية اهليكل العام للجامع– اهليكل املادي املقترح للجامعة االفتراضية –املطلوبة من التقنية 

  

 :(Peterman, 2004) بيترمان دراسة . ٧
 من ثالث املستفادةالدروس : اجلامعات االفتراضيةعناصر النجاح يف ": عنوان الدراسة

  "سنوات من النمو
 منـذ اعتمـاد التعلـيم     سنواتاالفتراضية خالل ثالث" بارك"جامعة  تقييم   هدفت الدراسة إىل  

 سـنوات مـن     ثالثتعلمة من   املدروس   وذلك إلبراز ال   )٢٠٠٠،  ير ينا ١اعتبارا من   (االفتراضي فيها   
وكـذا  ، Lessons Learned from Three Years of Growth in Cyberspace  االزدهار
  .Traditional / virtual University االفتراضية/ مقومات النجاح يف اجلامعات التقليدية حتديد 

" بـارك "جامعة اليت اختذا اإلجرائية اخلطوات  لتحليل  واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،      
  . اآلنا تتوجه حنوهيت الاتواالجتاهاالفتراضية لتصميم اجلامعة 

ـ امج اراحلادث يف بالكبري تطوير ال إبراز وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها     م يلتعل
وخيدم ما  ،  ة مما يوفر تغذية راجعة فورية للطالب      االفتراضي" بارك"امعة  جب اإلنترنتاملباشر عرب   االفتراضي  
  .  العاملى مستوىسي عل طالب يف كل فصل درا١٧٠٠يزيد عن 
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مـن عمليـة    % ٢٠أن فعالية التعليم االفتراضي يف املرحلة اجلامعية، حيث      كما أظهرت النتائج    
من تطبيـق   % ٧٠، و من تدريبات املعامل  % ١٠التعلم تأيت من ما نراه ونسمعه يف الفصول الدراسية،          

  . املعرفة ذاتيا يف التعليم االفتراضي
  

 ):٢٠٠٤( الشهري دراسة . ٨
منوذج جامعة افتراضية للتعليم العايل يف اململكة العربية السعودية واقعها  ":عنوان الدراسة

  "وأسباا وحلوهلا
 اململكة العربية   ايل يف جامعة افتراضية للتعليم الع   التثقيف بأمهية تصميم وإنشاء      هدفت الدراسة إىل  

   .احللول والسعودية، من خالل عرض األسباب
 واملقـابالت   تواستخدمت االسـتبانا  ،   ومنهج النظام  واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي    

  .الشخصية مع مديري تقنيات املعلومات كأداة للدراسة
 اخلطـط   – لـسعودي املشاكل اليت تواجه التعليم اجلامعي ا      (:عرضت الدراسة أربع حماور هي    و

تطـور  –اإلستراتيجية واهليكل التنظيمي واألهداف الرئيسية للنظام التعليمي العايل التقليـدي باململكـة      
هيكلة تقنيات املعلومات وشبكة اإلنترنت، ودور مدينة امللك عبد العزيز للعلـوم والتقنيـة والـشبكة                

سـعودية يف   فتراضـية   اجامعة  نشاء  فرضيات وأسئلة تنصب يف أمهية إ      –السعودية وخدمات املعلومات  
  ).ضوء منهج النظام تتيح فرص التعليم العايل

  :وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها
  . ضرورة إنشاء جامعة افتراضية سعودية ضوء منهج النظام §
أن هناك موضوعات متعددة موجودة يف التعليم العايل تستدعي إنشاء جامعة افتراضية من الـنقص                §

  .يف التوازن بني االحتياجات واإلمكانات، وضعف املدخالت واملخرجات
  . النقص يف التخصصات النسائية واملوارد املالية والتجهيزات املكانية §

 

 ):٢٠٠٥ ( عليدراسة . ٩
  "اجلامعة االفتراضية مدخل من مداخل إصالح التعليم اجلامعي يف مصر: "عنوان الدراسة
كذا تناولت منطلقات التـصور  وديدة للتعليم العايل اجلامعي    عرض الصيغ اجل   هدفت الدراسة إىل  

  .تصور مقترحكلبناء جامعة افتراضية مصرية، دف إبراز مالمح اجلامعة االفتراضية املصرية 
بـرز  أ: (واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث عرضت الدراسة أربـع حمـاور هـي     

 اجلامعة  - مربرات ودواعي وجود اجلامعة االفتراضية         – مصر   املشكالت اليت تواجه التعليم اجلامعي يف     
  ). تصور مقترح لبناء جامعة افتراضية مصرية–االفتراضية 

 وضع التصور املقترح جلامعة افتراضية مصرية،       وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها       
 – خصائـصها وأهـدافها      –اضية املصرية   مفهوم اجلامعة االفتر  ( :وتضمن التصور املقترح احملاور التالية    
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 أعضاء هيئة   – التمويل   – املناهج واملقررات الدراسية     –الفئات املستهدفة يف اجلامعة االفتراضية املصرية       
  ). تقومي أداء الدارسني- أسلوب الدراسة –التدريس 

  

 :(Chris, 2005) شراس دراسة .١٠

  "تراضيةاالفكلية التعليم التجارة يف عصر " :عنوان الدراسة
 واجلامعـة  فتراضي يف الكليـات االفتراضـية     بعض مناذج التعليم اال    عرض   هدفت الدراسة إىل  

 ها االستراتيجيات اليت اسـتخدمت    وكذلك عرض  واألكادميية، التجارية املؤسسات اليت طورا    االفتراضية
 ةمناقـش أخـريا   و،  امليةالع يف منظمة التجارة   االفتراضينظم التعليم   يف جمال إدخال     التجاريةاموعات  

   .فتراضي يف التعليم االواإلداريني األكادميينيبعض خماوف 
 التجاريـة  املؤسسات اليت طورا    االفتراضيةجامعه جونز   فتراضي يف   ذج التعليم اال  ومنومت عرض   

  يفالدوليـة  جـونز  ةجامعواعتمدت    كلية افتراضية،  )١٧(مل على   تواليت تش لتعليم العايل   ل واألكادميية
نترنت يف كـل     اإل ى عل ة جامعه معتمد  أولوهي  ،  اإلقليمية الوكالة ى لد املتحدةالواليات  ب ١٩٩٩ آذار
  .املتحدة الواليات أحناء

نظـم التعلـيم    دخال  إلاستراتيجيات  وضع  وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         
تطـوير   ل "نترنـت  اإل ةالتعليم صناع "و" ةالثاني ةاملوج "حتت مسمى  العاملية يف منظمة التجارة   االفتراضي
الـسوق  اسـتخدام   "لتحقيق مبدأ   االستثمار اخلاص املباشر يف التعليم      وذلك عرب    ،االفتراضيةاجلامعات  

  .االقتصادية على القيمة التربوية القيمة أن ال تطغى ى عل"توفري التعليملالعاملي 
فتراضـي  التعليم اال جمال   يف   دارينيواإل األكادميينيبعض خماوف   وكذلك عرضت نتائج الدراسة     

 خـارج نطـاق     ةعرفاملعرض   -األكادميية   احلياة ى عل  والسيطرة كسب املال هدف  : (التجاري، ومنها 
 احملور األساسي بدل أن يكون حمور العملية التعليمـة           والتسويق واإلعالن والدعاية املال   جعل   –اجلامعة  
علـى   جمانيـة  نظمت دورات    اليتبعض الشركات    -ليمية  التربوية والتع معايري   ال ختضع لل   –الطالب  

  وبالتـايل زيـادة   ترويج وبيـع املنتجـات     ةوسيلكان هدفها أن تكون هذه الدورات اانية        نترنت  اإل
 املؤسـسات  اليت طورـا     االفتراضية واجلامعة لذا فقد أوصت الدراسة الكليات االفتراضية     ). اإليرادات
 إجـراء ينبغي ، وكذا األكادمييني ة من خربلالستفادة بذل املزيد من اجلهود  واألكادميية بضرورة  التجارية

  . والوعوداإلعالناتقبل وفق معايري اجلودة تقييم 
  

 ):Anton(2006 ,  نتون أدراسة .١١

  "تها ورسالاالفتراضية مناذج اجلامعة" :عنوان الدراسة
ملواجهة حتديات التعليم العايل العـاملي وكـذا         االفتراضية  بيان أمهية اجلامعة   هدفت الدراسة إىل  

 The Virtual University Models and اجلامعـات االفتراضـية ورسـائلها   منـاذج  عـرض  

messages ، منها املستفادةالدروس استنتاج و.  
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 إىل احلاجـة  (: التحليلي، حيث عرضت الدراسة سبع حماور هي       واتبعت الدراسة املنهج الوصفي   
 والبلدان  املتقدمة توفري التعليم العايل يف البلدان        -يف التعليم   جديدة   وتطبيق سياسات    املؤسساتتطوير  
 اجلامعـة   الـيت تتيحهـا    الفرص -يف القرن اجلديد  يف اتمع    ةالرئيس التناقضات واالجتاهات     -النامية  

تـوفري    - واجه نظام التعليم العايل بعض التحديات يف العامل كلـه           ي  -الراهنة  والتحديات  ة  االفتراضي
  ).االفتراضيةمناذج اجلامعات   -) عامل بال حدود(الفضاء و التعليم العايل عرب حدود الزمن واجلغرافيا

اجلامعـات  لنماذج   رئيسة أنواع  عرض أربعة  وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها       
 ة حد ىعلكل جامعة    القائمة اجلامعاتتطور   -منفصلة   حديثه   جامعة افتراضية  إنشاء (:االفتراضية وهي 

اجلامعـات  تقـدم   -االفتراضي تقدمي التعليم ل اجلامعات من  ةجمموع اشتراك   –االفتراضي  تقدم التعليم   ل
  ). عرب التعليماالفتراضية التجارية

  

 :(Keats, et al., 2006) ن وآخريكيتس دراسة .١٢

 حتديات ة ملواجهالناميةالبلدان يف نترنت لتمكني اجلامعات اإلاستخدام ": عنوان الدراسة
  " تعاونيه افتراضيه من خالل برامج العوملة

 حتديات  ة ملواجه الناميةالبلدان  يف  نترنت لتمكني اجلامعات     اإل ةاستخدام شبك  هدفت الدراسة إىل  
ـ  ونية بينها وبني اجلامعات االفتراضـية يف الـدول املتقدمـة          التعاربامج  ال من خالل    العوملة  ةساعد، وم

 يف النطاق احمللـي     تعليم العايل اليف جمال    تعليمية شراكات   ةقامإ ىعلللدول النامية   تكنولوجيا املعلومات   
تستخلص  و .ها، واستخالص الدروس املستفادة من اجلامعات االفتراضية خلدمة التعليم العايل في          والعاملي

 إفريقيـا نيتـل   جامعـة   : الدروس املستفادة من الشراكة القائمة بني جامعتني افتراضيتني مهـا         الدراسة  
NetTel@Africa  يويفو( واملعهد الدويل للمحيطات (the International Ocean Institute 

Virtual University (IOIVU) ،والدوليـة  التنفيذيـة  من املراكز ٢٠وحنوويشمل التعاون يويف ،
  . بلدا٢٦ املنظمات اليت تعمل يف ى علعالوة

 اجلامعات االفتراضية بالدول الناميـة   إنشاء أنوتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها         
 مـا  إذا، فيها  divide digital "الرقمية الفجوة"واجهة ملنظم التعليم و تالقتصاديا ة كبريةفرصتيح ي

، وال  ةيف فترة قصري   ونمت و أ تنش أنميكن  نترنت واليت   ن خالل اإل  مع بعضها البعض م   الشراكات  قامت ب 
  .  التمويلىعل احلصول  مستقلة لصعوبة مبفردهاهذه املؤسسات أي نتائج  قحتقميكن أن 
اجلامعات االفتراضية بالدول النامية    بني  الشراكات  و  أتجمعات  أن تسمى هذه ال   الدراسة  قترح  تو

  ."مراكز االمتياز"بـ 
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   :دراسات احملور الثالثمناقشة 
عامليا وعربيا وحمليا، من خـالل       فتراضيةاجامعات  تصميم  أمهية   الدراسات السابقة على     أكدت

للجامعـات االفتراضـية يف      وعلى اختالف عناصر التصور املقتـرح     . عرض مربرات إنشائها وأمهيتها   
هدافها واجلهاز التنظيمي للجامعـة     الدراسات السابقة إال أا تؤكد مجيعها على حتديد رسالة اجلامعة وأ          

 ,Kullenberg) كـولنربج دراسـة  ، و)٢٠٠٢(سليمان واحلسيين  مثل دراسةوختصصاا املختلفة 

  .)Anton(2006 ,  نتون أودراسة، )٢٠٠٥ ( عليدراسة، و)٢٠٠٤(ودراسة حممود ،  (2002
 دراسة ك  املنظومي املنحىتصميم اجلامعات االفتراضية ب   كما أكدت الدراسات السابقة على ربط       

 الـشهري  دراسـة  و)٢٠٠٤(دراسة حممود  و(Amutabi & Oketch, 2003)  أوكيتشوأموتايب 
)٢٠٠٤(.  

وصفي ومنهج   لدراسة هذا املوضوع هو املنهج ال      املنهج املالئم واملناسب  وأكدت كذلك على أن     
 كـولنربج ودراسة ، )٢٠٠٢(سليمان و احلسيينودراسة ، (Zerby, 1999) زيريبدراسة النظم مثل 

(Kullenberg, 2002)،  ريسنكودراسة (Resnick, 2003)،  بيترمـان ودراسة (Peterman, 

  علـي دراسـة ، و)٢٠٠٤( الشهري دراسة، و(Kullenberg, 2002) كولنربجودراسة ،  (2004
  .(Keats, et al., 2006) ن وآخريكيتس ، ودراسة(Chris, 2005)شراس راسة ود ،)٢٠٠٥(

سـليمان  و احلسييندراسة  للدراسة ك  ةكما استخدمت بعض الدراسات السابقة االستبانات كأدا      
  .)Anton(2006 ,  نتونأ دراسة ، و(Chris, 2005)شراس ودراسة ، )٢٠٠٢(

 زيـريب دراسـة   وصممت بعض الدراسات السابقة موقع إلكتروين للجامعات االفتراضـية ك          
(Zerby, 1999) ، كـولنربج ودراسة (Kullenberg, 2002) ،  أوكيـتش وأموتـايب  ودراسـة  

(Amutabi & Oketch, 2003) ، ريـسنك ودراسة (Resnick, 2003) ،  نبيترمـا ودراسـة 
(Peterman, 2004)،  شراس ودراسة(Chris, 2005)2006 ,  نتـون أدراسـة  ، و)Anton( ،

  .(Keats, et al., 2006) ني وآخركيتس ودراسة

ضية سعودية تتيح زيـادة      على ضرورة إنشاء جامعة افترا     )٢٠٠٤(الشهري  كما أكدت دراسة     
فرص التعليم العايل، وتسد النقص وتواجه حتديات التعليم اجلامعي السعودي، كما أكدت الدراسة على              

  .ضرورة االهتمام بالتخصصات اليت تواكب احتياجات سوق العمل النسائية
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 :اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعيتناولت دراسات : احملور الرابع
  

  ):٢٠٠٠ ( الزاملدراسة . ١
  "مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم العايل باململكة العربية السعودية ":عنوان الدراسة
 تقدمي إطار عام ملفهوم اجلودة الشاملة وفحص إملام املنظمات ا واملعوقـات             هدفت الدراسة إىل  

  .فاهيمها ومبادئهاالرئيسة لتطبيقها يف التعليم العايل باململكة العربية السعودية وسبل نشر الوعي مب
 عرضـت   اسـتبانة   عن  وكانت أدوات الدراسة عبارة    واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،    

  .مة تطبق اجلودة الشاملة باململكة منظ١٦١بعض القيادات يف وعلى بعض أعضاء هيئة التدريس 
ة تطبـق  من املنظمـات الـسعودي  % ٤٢أن وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها     

منها ختطط لتطبيـق مفهـوم إدارة اجلـودة         % ٢١ن  اجلودة الشاملة بدرجات متفاوتة وأ    مفهوم إدارة   
 أن اجلـودة تعـين رضـى      : كما أن تعريفات اجلودة مبعظمها تأخذ منحى اقتصادياً ومنـها         ،  الشاملة

بالتـايل اتمـع    اخلدمة، واعترب املستفيدون هم الطالب، وأولياء األمـور، و        و  املستفيدين من السلعة أ   
 .وميكن تطبيق اجلودة الشاملة يف امليدان التربوي بشكل عام. بكامل

 

  ):٢٠٠٢( جويلى  دراسة . ٢
  "املتطلبات التربوية لتحقيق اجلودة التعليمية ":عنوان الدراسة

 الكشف عن متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف جمال التعليم ومعرفة املـربرات  هدفت الدراسة إىل  
  .دعي تطبيق اجلودة يف نظام التعليم العايلاليت تست

أسلوب املقـابالت     وكانت أدوات الدراسة عبارة عن     واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،    
 مقترحة للكشف عن متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف جمـال التعلـيم            استبانةمت إعداد   كما  الشخصية  

 القواعـد   االسـتبانة  تصميم   يف يف النظام التعليمي، روعي   ومعرفة املربرات اليت تستدعي تطبيق اجلودة       
اخلاصة بوضع األسئلة وصياغتها واستخدام أسئلة من النوع املغلق واملفتوح، حبيـث تـضمنت بعـض            

 مث مت عرضها علـى أعـضاء هيئـة التـدريس          ،  ثالثياألسئلة عدداً من العناصر ومت استخدام مقياس        
  .لتربويةا/ املتخصصني والقيادات األكادميية 

أن أهم متطلبـات حتقيـق اجلـودة حتديـد     وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها        
األهداف واألفكار وإشراك مجيع األطراف املستفيدة والتركيز على املناخ التعليمـي واإلدارة الواعيـة              

 .التأكيد على التحسني املستمر والتغذية الراجعةووالتركيز على املخرجات 
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 ):٢٠٠٤(سة الغامدي درا . ٣
 اجلودة الشاملة والفرص املتاحة لتطبيقها يف املدارس السعودية دراسة حالة: "عنوان الدراسة

  "املدارس يف منطقة الباحة التعليمية
 منطقة الباحة التعليميـة باململكـة العربيـة         يفدارس  امل حتديد رؤية مديري     هدفت الدراسة إىل  

دة يف مدارسهم، ومعرفة تصورام إلمكانية تطبيق مبـادئ دميـنج           اجلوعناصر  السعودية لدرجة توافر    
  .للجودة الشاملة

وقسمت إىل  ، قام الباحث بتصميمها جلمع البياناتاستبانةوكانت أدوات الدراسة عبارة عن 
 العلمية وعدد سنوات اخلربة ومستوى معرفتهم مومؤهالاملديرين البيانات اخلاصة ب( :جزئني مها
 القيادات النوعية، وقاعدة البيانات: وهيعناصر تطبيق اجلودة الشاملة،  -املة وفلسفتهاباجلودة الش

  .)واملعلومات، وإدارة املوارد البشرية، والتدريب، وثقافة اجلودة، وجودة املناهج واخلطط الدراسية
ويـة يف   مديراً، من مديري املدارس االبتدائية واملتوسطة والثان      ) ١٤٦(الدراسة على   عينة  مشلت  و

  .منطقة الباحة التعليمية
 :  وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها ما يلي

التـدريب وإدارة املـوارد   يف كـبرية  بصورة تطبيق املدارس املشمولة بالدراسة اجلودة الشاملة     §
  . يةالقيادة، البيانات واملعلومات، ثقافة اجلودة، واملناهج واخلطط الدراسيف متوسطة بصورة البشرية، و
  .ثقافة اجلودة  اخلطط الدراسيةعيار األوزان املئوية املرجحة هومبتطبيقا أضعف عناصر اجلودة  §
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تصورات املديرين الذين ميتلكون معرفة واضـحة عـن                 §

  .يباجلودة الشاملة وفلسفتها وتصورات أقرام لدى تقدير درجة توافر عناصر اجلودة ما عدا التدر
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تصورات املديرين يف املدارس الثانوية وأقرام من املديرين               §

  .يف املدارس االبتدائية واملتوسطة لدى تقدير درجة توافر عناصر اجلودة
إمكانية تطبيق مبادئ دمينج    و  أن تصور مديري مدارس التعليم العام يف منطقة الباحة التعليمية حن           §
 النظر عن مـستوى     املئوية املرجحة لالستجابات، بغض    الشاملة كانت عالية جدا مبعيار األوزان        للجودة

  .املعرفة باجلودة، واملرحلة الدراسية للمدارس، واملؤهالت العلمية، وعدد سنوات اخلربة
  

 ):٢٠٠٤( دراسة عرجاش . ٤
  "الشاملة  اجلودةتطوير إدارة كليات التربية باجلمهورية اليمنية يف ضوء: "عنوان الدراسة

 الوقوف على إمكانية تطبيق اجلودة الشاملة يف كليات التربية، والوقوف على            هدفت الدراسة إىل  
وكذا الوصول إىل تصور مقترح لتطوير كليات        ،)نظريا وميدانيا (واقع كليات التربية باجلمهورية اليمنية      

  .التربية باجلمهورية اليمنية يف ضوء مدخل اجلودة الشاملة
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اجلودة الشاملة، تطبيق : (مشلت ثالث حماور هيو، استبياننيكانت أدوات الدراسة عبارة عن و
  ). طالب كليات التربية عن بعض اخلدمات املقدمة هلممعوقات تطبيق اجلودة الشاملة، مدى رضى

طالب املستوى الرابع يف    و أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكادميية،       الدراسة على عينة  مشلت  و
كلية التربية   تعز، و بكلية التربية    عدن، و بكلية التربية    صنعاء، و بكلية التربية   : هيوسبع كليات للتربية،    

  .باملُكالَّكلية التربية  ذَمار، وبكلية التربية  احلُديدة، وبكلية التربية  إِب، وب
إدارة كليات التربية   جوانب قصور تعاين منها     وجود  وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها          

باجلمهورية اليمنية يف ااالت اليت تضمنها االستبيان، كما أن هناك تأييداً كبرياً لتطبيـق إدارة اجلـودة             
 معوقات عند تطبيق اجلـودة      كذا توقعت الدراسة وجود   الشاملة يف كليات التربية باجلمهورية اليمنية، و      

 طالب كليات التربيـة عـن       ا، الخنفاض يف مستوى رضى     ينبغي التغلب عليه   الشاملة يف كليات التربية   
  .وأخريا اقتراح خطوات إجرائية ملراحل تطبيق التصور املقترح. بعض اخلدمات املقدمة  بتلك الكليات

  

 ):٢٠٠٤( احلويلدراسة  . ٥
  "تصور مقترح لتحسني جودة التعليم اجلامعي الفلسطيين: "عنوان الدراسة

قع التعليم اجلامعي الفلسطيين واإلملام مبفهوم جـودة التعلـيم        التعرف على وا   هدفت الدراسة إىل  
  .وكذا اقتراح تصور لتحسني جودة التعليم اجلامعي الفلسطيين

 مقترحة للوصول إىل حتسني جودة التعليم اجلامعي استبانةوكانت أدوات الدراسة عبارة عن 
ية يف اجلامعة القدس املفتوحة، مشلت الفلسطيين مت عرضها على أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكادمي

إنشاء وحدة للجودة يف كل جامعة فلسطينية، إنشاء املركز الوطين لتطوير التعليم : (سبع حماور هي
التنسيق بني فعاليات واجلامعي، تعزيز البحث العلمي باجلامعات الفلسطينية، إنشاء هيئة مشتركة للتعاون 

الوظيفة يف الربامج املقدمة، رفع وقيق مفهوم املعاصرة يف التعليم التعليم العايل، حتوكل من سوق العمل 
  ).االجتماعي يف كل جامعةو، إنشاء مركز لإلرشاد النفسي %٦٥نسبة القبول يف اجلامعات إىل 

 أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكادميية يف منطقة جـنني التعليميـة     الدراسة على    عينة   مشلتو
  .بفلسطني

 :راسة إىل عدة نتائج من أمهها ما يلي  وتوصلت الد
ارتفاع تكاليف التعليم العايل وصـعوبة  ( منها ،حتديد جوانب قصور التعليم اجلامعي الفلسطيين     §

 ). التنقل بسبب معوقات االحتالل اليهوديوالسفر 
 كمـا   معايريهي ست    على مستوى البكالوريوس، و    ةحتديد معايري تقييم جودة اخلدمة التعليمي      §

 ). التدريس، أسلوب التقييم، النظام اإلداري، التسهيالت املاديةةاملنهج، املرجع، أعضاء هيئ: (يلي
إنـشاء وحـدة     (:، ومشل سبع حماور هي    ترح لتحسني جودة التعليم اجلامعي    وضع تصور مق   §

  إنشاء هيئـة   ليم اجلامعي، تعزيز البحث العلمي،    ، إنشاء املركز الوطين لتطوير التع     للجودة يف كل جامعة   
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التعليم العايل، حتقيق مفهوم املعاصـرة يف       والتنسيق بني فعاليات كل من سوق العمل        ومشتركة للتعاون   
 ).االجتماعي يف كل جامعةو، إنشاء مركز لإلرشاد النفسي والوظيفة يف الربامج املقدمةالتعليم 
فهوم م: (تشمل ست مواضيع هي   )  ساعة تدريبية  ٤٥(اقتراح دورة مهارات التدريس اجلامعي       §

التعليم اجلامعي وحتدياته، اإلرشاد األكادميي، علم نفس املرحلة اجلامعية، طرق التـدريس يف اجلامعـة،            
 ).التقومي، التقنيات التعليمية

  

  ):٢٠٠٥ (احلسنيو سعده أبو دراسة . ٦
اخلرجيني كقوة  العوامل املؤثرة على جودة العملية التعليمية وأثرها على: "عنوان الدراسة

  "سوق العمل بالتطبيق على الطالب جبامعة امللك خالد يفمتوقعة 
 هلا تأثري على مستوى جودة العملية التعليمية جبامعة امللك اليتالعوامل حتديد  هدفت الدراسة إىل

   .خالد
 اجلـامعي الطالب املقيدين جبامعة امللك خالد للعام       طالبا من   ) ٣٧٧  (من عينة الدراسة    وتكونت

طالب كلية اللغة العربيـة والعلـوم االجتماعيـة         ( عني حسب الكلية  موز) هـ١٤٢٦/ هـ  ١٤٢٥(
، كليـة اهلندسـة،     اآليلواإلدارية، وكلية الشريعة، كلية اللغات والترمجة، وكلية العلوم، كلية احلاسب           

وعلى ذلك مت توزيع العينة على طالب املستويات األخرية ابتـداء من املستوى اخلـامس              ) كلية الطب 
كذلك السنوات النهائية لطالب كلية الطب بالنسبة والتناسب حسب أعـداد الطـالب             وحىت الثامن و  

  . بكل منها
إعداد قائمة استقصاء جلمـع البيانـات       و املقابالت الشخصية  الدراسة عبارة عن     وكانت أدوات 
ـ     اليتأسئلة للتعرف على العوامل     ) ٥( هذه القائمة من     ت وتكون ،امليدانية من أفراد العينة    ن  قد حتـد م
 قد يكون هلا تأثري علـى مـستوى اخلـرجيني           واليت من جودة الطالب     وبالتايلجودة العملية التعليمية    
 تصميم القائمة القواعد اخلاصة بوضـع األسـئلة         يف روعي سوق العمل، وقد     يفكمخرجات للجامعة   

سـئلة علـى    وصياغتها واستخدام أسئلة من النوع املغلق واملفتوح، كما مت قياس اإلجابة على بعض األ             
  . Likert Scaling Method" ليكـارت"املقياس املتدرج لـ

 حتليل البيانات وتفـسريها فقـد مت اسـتخدام النـسب            يف اإلحصائية   األساليبمت تطبيق   وقد  
 اإلحـصائي واستخدم أيضاً األسـلوب     ) ٢كا( واختبار   (Z)والتكرارات، واملتوسط املرجح، واختبار     

(ANOVA) تبار الفروض عملية التحليل واخيف.  
 هلا تأثري على جودة     اليتأن هناك عدداً من العوامل      ها  وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من      
  :السلب مثل والعملية التعليمية جبامعة امللك خالد سواء باإلجياب أ

 لتلك العوامـل    إجيايبحيث اتضح وجود تأثري     .العوامل اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس باجلامعة      §
قيام أعضاء هيئـة التـدريس       .التزام أعضاء هيئة التدريس باحملاضرات     :جودة العملية التعليمية مثل   على  
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اجلودة العلمية العاليـة ألعـضاء   . الدراسي بداية كل فصل مبعلومات عامة عن املقرر   يفبإعالم الطالب   
 . السماح للطالب باملناقشات العلمية أثناء احملاضرات .هيئة التدريس
فقد تبني وجود  تأثري سليب لتلك العوامل علـى           .اخلاصة باملقررات والكتب الدراسية   العوامل   §

عدم جدوى تدريس   . صعوبة فهم واستيعاب بعض املقررات الدراسية      :جودة العملية التعليمية من أمهها    
تكـرار دراسـة    . تدريبات عملية  وتعذر استيعاب بعض املقررات دون تطبيقات أ      . بعض املواد بالقسم  

  . أكثر من مقرريفض املوضوعات بع
حيث اتضح وجود تأثري سليب لتلك العوامل علـى جـودة    .العوامل اخلاصة بالوسائل التعليمية   §

  .  توصيل املعلوماتيف عدم كفاية وسائل اإليضاح املستخدمة :يليالعملية التعليمية من أمهها ما 
 سليب لتلك اموعة من العوامـل       فقد تبني وجود تأثري   . العوامل اخلاصة باالختبارات والتقييم    §

عدم التناسب بني حمتوى    . تنوع ومشول أسئلة االختبارات    :يليعلى جودة العملية التعليمية من أمهها ما        
  . االختبار والوقت املخصص له

 ا سـلبي احيث اتضح أن لتلك اموعة من العوامل تأثري      . العوامل اخلاصة بإدارة األقسام العلمية     §
 ال توجد لقاءات دورية بالطالب لتعـريفهم بالالئحـة          :يليملية التعليمية ومن أمهها ما      على جودة الع  

  . املنظمة للدراسة واالختبارات
فقد تبني من الدراسة عدم توفر اخلـدمات         .العوامل اخلاصة باخلدمات العامة املقدمة للطالب      §

القصور  :يليلعملية التعليمية ومنها ما      على مستوى جودة ا    السليب التأثري   وبالتايلالعامة املقدمة للطالب    
  . تقدمي صور الرعاية الصحية للطالبيف

 على الطالب اخلـرجيني كمخرجـات   السابقةكما أبرزت الدراسة أن هناك تأثرياً سلبياً للعناصر   
 سوق العمل ومن املؤشرات الدالة على ذلك غياب التخطيط والتنسيق املـسبق بـني    يفمتوقعة للجامعة   

 اجلامعـة باملؤسـسات     خرجيياخنفاض فرص العمل أمام     ، و وقطاعات التوظيف العامة واخلاصة   اجلامعة  
عدم مواءمة املنـاهج    ، و اخنفاض املهارات واخلربات املكتسبة من الدراسة باجلامعة      ، و واملصاحل احلكومية 

  .مع طبيعة األعمال والتخصصات املتاحة بسوق العمل
 

 ):٢٠٠٥(دراسة املالح  . ٧
درجة حتقيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات الفلسطينية يف : "عنوان الدراسة

  "حمافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس
 معرفة درجة حتقيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات الفلسطينية كمـا     هدفت الدراسة إىل  

  .ات املستقلةيراها أعضاء هيئة التدريس، ودرجة تأثرها باملتغري
فقرة موزعة على جماالت الدراسة األربعة ) ٧٣(ستبانة من اوكانت أدوات الدراسة عبارة عن 

املهين، وجمال عالقة و جمال الثقافة التنظيمية إلدارة اجلودة الشاملة، واال األكادميي، وجمال النم: وهي
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بالطرق اإلحصائية والتربوية املناسبة، حيث ومت التأكد من صدق األداة وثباا . اجلامعة باتمع احمللي
  . ، وهي قيمة عالية جداً)٠,٩٨(بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا 

ومت حتليل البيانات بوساطة احلاسب اآليل باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
)SPSS(.  

يئة التدريسية املتفرغني والناطقني باللغة العربية يف جامعـات         مشل جمتمع الدراسة مجيع أعضاء اهل     و
جامعة النجاح الوطنية، واجلامعـة العربيـة األمريكيـة،         : حمافظات الضفة الغربية النظامية الستة، وهي     

، وجامعة بيت حلم، وجامعة اخلليل، مـن محلـة شـهادة            )ديسوأب(وجامعة بريزيت، وجامعة القدس     
. هيئـة تـدريس   و  عض) ١٠٨٤( والبالغ عددهم    ٢٠٠٤/٢٠٠٥للعام اجلامعي   الدكتوراه واملاجستري   

هيئة تدريس مت اختيارهم بطريقة عـشوائية طبقيـة حبيـث    و عض) ٣٤٦(واشتملت عينة الدراسة على    
  .من اموع الكلي ألعضاء اهليئة التدريسية%) ٣٢(تشكل هذه العينة ما نسبته

 :وتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية
 %). ٦٥( إن درجة حتقيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات الفلسطينية متوسطة بنسبة  §
عدم وجود فـروق   و.وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جماالت حتقيق إدارة اجلودة الشاملة      §

  .لعمرذات داللة إحصائية يف درجة حتقيق معايري اجلودة الشاملة تعزى ملتغريي النوع االجتماعي، وا
وجود فروق ذات داللة إحصائيةُ تعزى ملتغري الكلية يف االني األكادميي، وعالقـة اجلامعـة                §

ملتغري اخلربة يف جمال الثقافة     و .املهين، والدرجة الكلية  و  ملتغري املؤهل العلمي يف جمايل النم     و. باتمع احمللي 
 .املهين، وعالقة اجلامعة باتمع احمللي    و  نظيمية، والنم ملتغري الرتبة العملية يف جماالت الثقافة الت      و .التنظيمية

 .ملتغري اجلامعة يف جمال الثقافة التنظيمية و.ملتغري املركز الوظيفي يف جمال الثقافة التنظيميةو
 :خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات منهاكما 
ماد مبدأ تفويض الـسلطات     االعتماد على فرق العمل يف إجناز األعمال بدالً من الفردية، واعت           §

  . على قدر املسؤولية
زيادة االهتمام بالبحث العلمي والعمل اجلاد والفاعل على ربط هذه البحـوث والدراسـات               §

املنجزة يف اجلامعات مبشكالت اتمع وقضاياه التنموية الشاملة، وتوفري التمويل املايل الـالزم إلجـراء               
 . البحوث العلمية
 توفري آليات للمحافظة على االتصال والتواصل مع خرجييها، وترسـيخ           أن تسعى اجلامعات إىل    §

عالقة دائمة معهم، لالستفادة من مالحظام وآرائهم حول متطلبات سوق العمل، كوم ميثلون حلقة               
  . الوصل بني اجلامعات واتمع

وسائل راحة،  زيادة اخلدمات املقدمة ألعضاء هيئة التدريس وتفعيلها داخل اجلامعات، كتوفري            §
  . املكافآت املناسبة ملوظفيهاوتعديل نظام الرواتب، وتقدمي

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 ):٢٠٠٥ ( وآخريندراسة شهيب . ٨
دراسة  -  تقييم جودة العملية التعليمية يف كلية التجارة جامعة القاهرة: "عنوان الدراسة

  "مقارنة للنظم التعليمية املختلفة بالكلية
ملعرفة درجة حتقيق معايري اجلـودة       جبامعة القاهرة    جلامعياتقييم نظم التعليم     هدفت الدراسة إىل  

 ومـن     مصر، يف للتوصل إىل املداخل املختلفة لتنمية وترسيخ جمتمع املعرفة          أساسيكمدخل  ا،   الشاملة
    . بني األمم املتقدمةه وتقدمهمث زيادة معدالت جودة بناء اتمع وتعزيز درجة تنافسيت

 الـيت مستوى جودة الربامج التعليمية املختلفـة       ستبانة تقيس   اة عن   وكانت أدوات الدراسة عبار   
 مـن خـالل       ذلك على مستوى جودة اخلرجني،     انعكاس ودرجة    تقدمها كلية التجارة جبامعة القاهرة،    

، وتتكون االستبانة من مخس      تقييم جودة اخلدمات التعليمية اجلامعية     يفمعايري اجلودة املختلفة املستخدمة     
 بـرامج   يف املناهج واملراجع على جودة اخلدمـة التعليميـة املقدمـة            يف االختالفأثر  : (يحماور، وه 

دور  -تدريس على جودة اخلدمة التعليميـة      أداء أعضاء هيئة ال     انعكاس -  جتارة القاهرة  يفالبكالوريوس  
ملتاحة على  ية ا  والتسهيالت املاد  اإلداريدور النظام    -لتقييم على درجة جودة اخلدمة     أساليب ا  اختالف

ولقد تكونـت   ،  ) مستوى البكالوريوس  يفإلطار العام جلودة اخلدمات التعليمية       ا -درجة جودة اخلدمة  
   . الدرجاتاخلماسي Likert  عبارة طبقاً ملقياس ليكرت٣٨ من االستبانة 

وهم من ، كلية التجارة جبامعة القاهرة من طالب  طالب)٨٣١(واشتملت عينة الدراسة على 
  .على مستوى البكالوريوس) مفتوح، انتساب، جنليزيعريب، إ(مون إىل النظم الدراسية األربعة الذين ينت

 :بأمهية وجودوأوصت الدراسة 
  . جمتمع املعرفةباحتياجات على الوفاء ا قادرمعيجاتعليم نظام  §
كل فرد   اشتراك فإن ثقافة اجلودة وبراجمها تؤدى إىل         .اجلامعي التعليم   يفمفاهيم وبرامج اجلودة     §

 هيئة تدريس ليصبح جزءاً من هذا الربنامج ووإدارة ووحدة علمية وطالب وعض
جودة عناصر نظام تقدمي اخلدمة التعليمية على مـستوى البكـالوريوس           وقياس جودة اخلدمة     §

Undergraduate educational Service delivery system 
   :ذا النظام العناصر األساسية التالية حبيث يغطى ه  لكل برنامج،اجلامعينظام لتقييم األداء  §
   . عملية التدريس والتداخل مع الطالب -
   . حمتويات الربامج الدراسية -
   . تكوين وتأهيل الطالبالحتياجات حمتويات املناهج واملقررات الدراسية ودرجة مواكبتها  -
   . املصادر واملواد العلمية كمدخالت للعملية التعليمية -
   .بتكارى الناقدد التعليم القائم على التفكري اال تأكييفلتدريس ودورها  أساليب ا -
 ختاطب اليت الربامج الدراسية على التخصصات التفصيلية احتواء مع اتمع من حيث االلتحام  -

   .واملستقبلية احلالية االحتياجات
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 ):٢٠٠٦ (آل حميا دراسة . ٩
  "من التصميم إىل استراتيجيات التعليم: اجلودة يف التعليم اإللكتروين ":عنوان الدراسة

التعريف بأمهية تطبيق عناصر اجلودة يف التعليم اإللكتروين، كما هـدفت إىل             هدفت الدراسة إىل  
   .لكتروين من خالل تطبيق مخسة حماور رئيسيةيم اإلاجلودة يف التعلحتديد متطلبات 

مفهـوم التعلـيم     (:ربع حماور هي  عرضت الدراسة أ  وواتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،      
 عناصـر اجلـودة يف التعلـيم    – عناصر التعليم اإللكتـروين      –  أنواع التعليم اإللكتروين   –اإللكتروين  

  ).ةمخسة حماور رئيساإللكتروين من خالل توافر عدد من اخلصائص واملعايري، واليت مت اختصارها يف 
  :وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها

  : هية  من خالل تطبيق مخسة حماور رئيسلكترويناجلودة يف التعليم اإلحتديد متطلبات 
 أن يتم تصميم التعليم E Leaning Standards Model مناذج تصميم التعلم اإللكتروين  :أوال §

  Khanاإللكتروين بناء على منوذج من مناذج تصميم التعليم اإللكتروين، مثل منوذج خان 
 الوحدة األساسـية للتعلـيم   Learning Objects Standardsري الكائنات التعليمية معاي: ثانيا §

 ، وللحـصول علـى جـودة يف التعلـيم     Learning Objectsاإللكتروين هي الكائنات التعليمية 
اإللكتروين فإن ذلك يستدعي تطبيق معايري الكائنات التعليمية واليت تتلخص يف ثالثة معايري أساسـية،               

، ومعـايري الـرزم     Metadata، ومعايري بيانات البيانات     Communicationري االتصال   معاي: وهي
Packaging .  

باخلصائص اليت متكن مـن تقـدمي    Learning Objects جيب أن تتسم الكائنات التعليمية  :ثالثاً §
، Compatibilityاالتـساق  ،  Maintainabilityاحملافظـة   : تعليم إلكتروين حيقق اجلودة ومن أمهها     

  .   Accessibility، الوصولModularity، النمذجة Usabilityاالستخدام 
استراجتيات اختيار أدوات التعليم اإللكتروين لتطوير التعليم اإللكتروين الذي ميتلـك اجلـودة     :رابعا §

األدوات علـى مـستوى     : جيب تطبيق استراتيجيات يف اختيار أدوات التعليم اإللكتروين واملتمثـل يف          
: لشخصي، الشبكات، أدوات الوصول للتعليم اإللكتروين، أدوات تزويد التعليم اإللكتـروين          احلاسب ا 
server – LMS – LCMS  أدوات اخلـادم، نظـام   –أدوات االتصال املباشر : ، األدوات املساعدة 

  .املدرسة االفتراضية
علـيم   للحـصول علـى ت  E Learning Strategies  استراتيجيات التعليم اإللكتروين: خامسا §

 يف إلكتروين ذي جودة جيب أن يتم التعليم والتعلم يف البيئة اإللكترونية بناء على اسـتراجتيات التعلـيم             
 يف منوذجـه للـتعلم ذي املعـىن     "جلوناسـن "لكترونية، مثل إسـتراتيجية التعلـيم البنـائي         البيئة اإل 

Meaningful Learning .  
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  :مناقشة دراسات احملور الرابع
العـاملي   اجلودة الشاملة يف التعليم اجلـامعي     تطبيق معايري    السابقة على أمهية      أكدت الدراسات 

دراسة ، و)٢٠٠٤( ودراسة احلويل ،)٢٠٠٤( ودراسة عرجاش، )٢٠٠٢(جويلى   والعريب مثل دراسة
  . )٢٠٠٥(وآخرين دراسة شهيب ، و)٢٠٠٥(املالح 

 السعودي  لة يف التعليم اجلامعي   اجلودة الشام تطبيق  أكدت الدراسات السابقة على أمهية      وكذلك  
دراسـة الغامـدي    و ،)٢٠٠٠( الزامـل    دراسةوضرورة بناء معايري حتكمها وربطها بسوق العمل ك       

  .)٢٠٠٥(احلسني وسعده  دراسة أبو ،)٢٠٠٤(
 دراسـة احلـويل  كما اقترحت بعض الدراسات قائمة مبعايري اجلودة يف التعليم اجلـامعي مثـل      

  .)٢٠٠٥(دراسة املالح و ،)٢٠٠٥(احلسني وسعده  دراسة أبو، و)٢٠٠٤(
 معـايري اجلـودة بـالتعليم       )٢٠٠٦( آل حميـا     دراسة، و )٢٠٠٤( دراسة احلويل كما ربطت   

  .اإللكتروين وبينت أمهية بناء معايري جودة شاملة يف اجلامعات االفتراضية
صـفي  املنـهج الو   لدراسة هذا املوضوع هـو       املنهج املالئم واملناسب  وأكدت كذلك على أن     

ودراسـة  ،  )٢٠٠٤( ودراسة عرجاش  ،)٢٠٠٤(دراسة الغامدي   و ،)٢٠٠٠( الزامل   دراسة ك التحليلي
  .)٢٠٠٥(دراسة املالح و ،)٢٠٠٥(احلسني وسعده  دراسة أبو، و)٢٠٠٤( احلويل

  

 :وعالقتها بالدراسة احلاليةخالصة وتعليق على الدراسات السابقة 
 

 السابقة، ومن خـالل اسـتقراء بعـض املنـاهج           يتبني من خالل استعراض الباحثة للدراسات     
وبعـض  املستخدمة ـا    ساليب اإلحصائية   األاملستخدمة يف هذه الدراسات وأهدافها وعينتها وأداا و       

  :نتائجها وتوصياا ما يلي
  :استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف 

الفتراضية وأثرها على التعليم من     تصميم اجلامعات ا  كيفية  تكوين تصور شامل لدى الباحثة عن        -١
  .حيث حل املشكالت التعليمية وحتسني خمرجات العملية التعليمية

  .التعرف على أهم اخلصائص املنهجية، والطرق الالزمة لدراسة مثل هذا املوضوع -٢
  .بناء أدوات الدراسة -٣
  .كتابة اإلطار النظري للدراسة احلالية -٤
  .)نهج املنظومي واملنهج الوصفيامل( الدراسةاختيار املنهج املالئم واملناسب هلذه  -٥
 .ة يف التعليم اجلامعي االلكتروين واجلامعات االفتراضيةمعايري اجلودة الشاملحتديد  -٦
 .االفتراضية السعوديةالنموذج املناسب لتصميم وبناء اجلامعة بناء  -٧
 .معرفة األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة نتائج الدراسة احلالية  -٨
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ه الدراسة تأيت مؤكدة لبعض ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتـائج، وموضـحة    أن هذ  -٩
  .ملدى االختالف مع بعضها اآلخر باختالف البيئة واملنهج

 

  :وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف 
ات، وهذا   السعودية للبن  د معايري اجلودة الشاملة اليت جيب توافرها يف اجلامعة االفتراضية         يدحت  •

على وضع التصور املقترح    الدراسات السابقة   م به أي دراسة سابقة حيث اعتمدت        ما مل تق  
  .للجامعات االفتراضية مباشرة دون بنائها وفق معايري اجلودة الشاملة

قترحة، وهذا ما مل    تصميم منوذج نظامي للجامعة االفتراضية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة امل           •
سابقة حيث اعتمدت على وضع التصميم يف صورة خطوات تعتمد علـى  م به أي دراسة    تق

شرح كل مرحلة دون وضعها على شكل منوذج منظومي حيوي املـدخالت والعمليـات               
  .   واملخرجات والتقومي املستمر لكل مرحلة

تصميم جامعة افتراضية سعودية خاصة بالبنات لتراعي خصوصية تعليم البنات الـسعوديات             •
 .إمكانيات اتمع السعودي وخصوصياتهمبا يتناسب و

وبنـاء موقـع ويـب للجامعـة         ات االفتراضية، للجامعحتديد مكونات املوقع اإللكتروين      •
 .االفتراضية السعودية للبنات املقترحة

إن املتتبع للدراسات السابقة، جيد أن معظمها قد تطرق االت اجلامعة االفتراضية            .. وأخريا •
بإعداد قائمة مبعايري اجلودة الـشاملة    من الدراسات السابقة  ي دراسة   أم  تقبصورة عامة، ومل    

م أي دراسة سابقة بإعداد منوذج      مل تق  املقترحة اليت جيب توفرها يف اجلامعة االفتراضية، كما       
.  لتصميم اجلامعات االفتراضية يف ضـوئها      املنظومي املنحىتصميم تعليمي مقترح قائم على      

  .لدراسة يف هذا االمما يؤكد أمهية مثل هذه ا
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  : الفصل الثالث
  منهج البحث وإجراءاته 

  

  مقدمة
  منهج البحث

  جمتمع البحث وعينته
  )طريقة دلفي(استخدام الطريقة املناسبة جلمع آراء اخلرباء 

  إعداد أدوات البحث
   وإجراءات البحثخطوات تطبيق طريقة دلفي

 . وتطبيقهااجلامعات االفتراضيةفرها يف ا اليت جيب تومعايري اجلودة الشاملةإعداد قائمة  .٦
 ) األوىل  حتليل بيانات احللقة–األوىل   إرسال احللقة–بناء احللقة األوىل(احللقة األوىل  •
 ) الثانية  حتليل بيانات احللقة– الثانية  إرسال احللقة–بناء احللقة الثانية(احللقة الثانية  •
  والصدقثبات حساب ال •
 )الثالثة  حتليل بيانات احللقة– الثالثة  إرسال احللقة–بناء احللقة الثالثة(ثالثة احللقة ال •

 . املقترحةجلامعة االفتراضية السعودية للبناتلتصميم امنوذج التصميم التعليمي املناسب بناء  .٧
 .سعودية للبناتالفتراضية االامعة مكونات اجلإعداد قائمة  •
 ) الرابعة  حتليل بيانات احللقة– الرابعة  إرسال احللقة–عةبناء احللقة الراب(احللقة الرابعة  •
 ) حتليل بيانات احللقة اخلامسة–اخلامسة  إرسال احللقة–بناء احللقة اخلامسة(احللقة اخلامسة  •
 والصدقثبات حساب ال •

 .موقع إلكتروين عرب االنترنت للجامعة االفتراضية السعودية للبناتبناء  .٨
  . اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبنات املوقعبطاقة تقييمإعداد  .٩

 ) السادسة  حتليل بيانات احللقة–السادسة إرسال احللقة–السادسة بناء احللقة(احللقة السادسة  •
 ) السابعة  حتليل بيانات احللقة–السابعة إرسال احللقة–السابعة بناء احللقة(احللقة السابعة  •
  والصدقثبات حساب ال •

  خالصة وتعليق
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  :مقدمة
ا ملنهج البحث وجمتمعـه  عرضتستعرض الباحثة يف هذا الفصل اجلانب امليداين للدراسة، ويتضمن      

  حول وضع التصور املقتـرح للجامعـة االفتراضـية،         راء اخلرباء املناسبة جلمع آ  طريقة دلفي   ولوعينته،  
 إجازا من حيث الثبـات     أدوات البحث و   ذتصميم وتنفي ووتفصيال لإلجراءات اليت استخدمت يف بناء       

  : والصدق، فقد سارت إجراءات البحث يف اخلطوات التالية
 . وتطبيقهااجلامعات االفتراضيةفرها يف امعايري اجلودة الشاملة اليت جيب توإعداد قائمة  .١٠
 جلامعة االفتراضية الـسعودية للبنـات     لتصميم ا منوذج التصميم التعليمي املناسب     بناء   .١١

 .املقترحة
  .سعودية للبناتالفتراضية االامعة مكونات اجلة إعداد قائم .١٢
 .موقع إلكتروين عرب االنترنت للجامعة االفتراضية السعودية للبناتبناء  .١٣
  . املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبناتبطاقة تقييمإعداد  .١٤
  

  :البحثمنهج 
حتديـد    منهج قائم علـى وهو Systematic Approach تبع البحث احلايل املنهج املنظوميا

تطوير أداة أو حل يف ضوء التـصميم واختبـاره    مشكلة وحتليلها مث وضع تصميم مقترح حللها ومن مث
يعتمـد   و. حنو حتقيق أهداف حمـددة   هشكل موج ب  النظام ق مجيع مكونات  يتنس، و تقومي عملية التطبيق  و

ـ على عناصر منظومة متكاملة تتضح فيها كافة العالقات اليت تتم ب            :٢٠٠٣عـدس وآخـرون،     . (هاين
  )٦٩: ٢٠٠٤، دويدي؛ ٣٣٧ -٣٣٦

 مبعرفة  ، وهو املنهج الذي يعىن    التحليلي ملالءمته لطبيعة البحث    املنهج الوصفي    أيضاواتبع البحث   
مجع البيانات وتبويبها وتفسري هذه النتائج، وكثريا مـا يـستخدم البحـث    طريق احلقائق التفصيلية عن  

وصف للواقع وصفا كميا وكيفيا مع اسـتنتاج احللـول          ، ويتم فيه     والتفسري أساليب القياس والتصنيف  
  )٢٤٧: ٢٠٠٣، عدس وآخرون. (استخالص تعميمات تؤدي إىل تقدم املعرفةو

  

  :البحثجمتمع 
  داخل اململكة وخارجهـا    أعضاء هيئة التدريس املتخصصني من أهل اخلربة      اشتمل جمتمع البحث    

ناهج وطرق التدريس، أصول تربية، إدارة وختطيط، علم نفس، احلاسـب           تقنيات التعليم، امل   :يف جماالت 
اآليل، نظم املعلومات، تقنية املعلومات واالتصاالت، علوم املكتبات واملعلومات، دراسـات إسـالمية،             

 . للتعرف على آرائهم حول أدوات البحث احلايل.علوم
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  :البحثعينة 
 يف اجلامعات داخـل اململكـة        من أهل اخلربة   املتخصصني اليت تتطلب رأي     البحثنظرا لطبيعة   

، وهـي تعـين أن   Purposive Sampleالقصدية وخارجها، مت استخدام الطريقة العمدية أو العينة 
، ويقوم الباحث باختيار هـذه      متثل جمتمع البحث  العينة  ن هذه    االختيار خربة الباحث ومعرفته بأ     أساس

: ٢٠٠٣، عـدس وآخـرون  ( .راض البحث الذي يقوم بـه  العينة اختيارا حرا على أساس أا حتقق أغ       
١٣٩(   

 .الدرجة العلمية  التخصص،   ،جهة العمل :  يف جوانب حمددة هي    البحثعينة  خصائص  ومت حصر   
خبريا،كما يف جدول   ) ٤٥(والذين مت احلصول على موافقتهم على املشاركة يف حلقات دلفي وعددهم            

  :التايل) ٢(
  

   يف اجلامعات داخل اململكة وخارجهابحثالأفراد عينة خصائص ) ٢(جدول 
  الدرجة العلمية والعدد  التخصص والعدد   أعضاء هيئة التدريسعدد  

  العدد  الدرجة العلمية  العدد  التخصص  العدد  جهة العمل
  ٧  أستاذ  ١٨  تقنيات التعليم  ٣٢  جامعات داخل اململكة
  ١٧  كأستاذ مشار  ٩  املناهج وطرق التدريس  ١٣  جامعات خارج اململكة

  ٢١  أستاذ مساعد  ٢  أصول تربية    
      ٣  إدارة وختطيط    
      ٥  علم نفس    
      ٢  احلاسب اآليل    
      ١  نظم املعلومات    
      ١  تقنية املعلومات واالتصاالت    
      ٢  علوم املكتبات واملعلومات    
      ١  دراسات إسالمية    
      ١  علوم    

  ٤٥  اموع   ٤٥  اموع   ٤٥  اموع 
  

  )طريقة دلفي(ام الطريقة املناسبة جلمع آراء اخلرباء استخد
  

  :مقدمة
 وهي Delphi Techniqueاختارت الباحثة طريقة احملاورة املكتوبة أو ما يعرف بطريقة دلفي 

  .إحدى الطرق اليت ميكن إتباعها يف املنهج الوصفي، جلمع البيانات املتعلقة بظاهرة أو قضية ما
نة دلفي اليونانية القدمية، والذي يعد أحد االبتكارات التكنولوجية         وينسب هذا األسلوب إىل مدي    

  )١٩٠: ٢٠٠٦الزين، . (احلديثة والدقيقة إىل حد كبري
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 طريقة دلفي بأا عبارة عن برنامج مصمم بعنايـة،          Gant وجانت   Cyphertويعرف سايفرت   
موعة مـن اخلـرباء مـن    ويشتمل على عدة استفهامات أو تساؤالت متتالية، حيث يتم طرحها على جم  

   (Cyphert & Gant,1970: 418) .تخالل سلسلة من االستبانا
وسيلة جلمـع اآلراء واملعلومـات مـن        " بأا   Caryوكاري   Rossmanكما يعرفها رومسان    

جمموعة مقصودة من املشاركني، أو اخلرباء، أو غريهم ممن تتوافر لديهم القدرة على تقدمي املـساعدة يف                 
  (Rossman & Cary,1973: 247)". ة املطروحةمضمار املشكل
 عبارة عن سلسلة من يوه يتطلب أن يكون األعضاء من مكان واحد،  ال طريقة دلفيويف

 ،مث تعاد اإلجابات) كل على حدة(إىل عدد من اخلرباء ليبدوا آراءهم يف مشكلة ما  األسئلة ترسل
السابقة  ى إىل املشاركني وتكرر اخلطوات واألفكار وتعاد مرة أخراآلراءلتصنف وترتب حسب توافق 

  )٤٥: ٢٠٠٥،الفياض (.حىت يتفق اجلميع على احللول املطروحة
وهناك أربعة أهداف رئيسة ميكن لطريقة دلفي أن تتناول هدفا أو أكثر منها، وهـذه األهـداف              

  (Strauess & Zeigler,1976: 253-254): هي
 .أو الرأي من قبل اجلماعة املستجيبةالبحث عن معلومات قد ينشئ اتفاقا يف احلكم  .١
 .استعراض االفتراضات أو املعلومات األساسية املتسببة يف التباين بني األحكام واآلراء .٢
 .الربط بني كافة اآلراء اليت تتصل مبوضوع موسع يستغرق عدد كبري من التخصصات .٣
  .دراسةتوعية مجاعة املستجيبني بالنواحي املتعددة واملتبادلة للموضوع حمل ال .٤

:  لألسـباب اآلتيـة    كما أن طريقة دلفي أفضل من غريها من طرق مجـع آراء املتخصـصني             
  )٤٦: ٢٠٠٥،الفياض(

 .التركيز املباشر على القضية حمل الدراسة .١

مهما تنوعت خلفيـام الثقافيـة، أو تباعـدت منـاطقهم           _ تقدمي إطار للعمل ميكن األفراد     .٢
 . الدراسةمن التعامل معا ملعاجلة مشكلة_اجلغرافية

 .تقدمي بيانات دقيقة وموثوقة .٣

  (Strauess & Zeigler,1976: 255): ولطريقة دلفي ثالث أنواع هي

ويستهدف عادة حتديد حد أدىن من القيم العددية اليت         : Delphi Numericالدلفي العددي    .١
 .ميكن التنبؤ ا حول املشكلة

ال احللول أو البـدائل ملـشكلة   ويستهدف عادة حتديد جم  : Delphi Policyالدلفي السياسي    .٢
 .تتعلق بسياسة معينة حالية أو متوقعة

ويستهدف عادة تقدمي تفسري لبعض القضايا اليت تبنـت         : Delphi Historicالدلفي التارخيي    .٣
  .قرارا بعينه يف إطار البدائل املمكنة اليت كان من املمكن اخلروج ا مقابل قرار سابق
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ريقة دلفي، فإا تتضمن عددا من اخلصائص ميكن إجيازها فيمـا           وأيا كان النوع املستخدم يف ط     
  (Strauess & Zeigler,1976: 253): يلي

 .االعتماد على آراء جمموعة من اخلرباء للحصول على املعلومات والبيانات، وحتديدهم مسبقا .١
  املتتالية واليت حتتوي على معلومات خمتـصرة مـستقاة مـن           تاستخدام جمموعة من االستبانا    .٢

 .االستجابات السابقة
 .ضمان إخفاء هوية اخلرباء املشاركني، وعرض آرائهم دون إظهار هويام خالل فترة الدراسة .٣
 .استخراج نتائج مثمرة .٤
 .اعتماد املستجيب على ذاته يف اإلجابة .٥
تقدمي إطار ميكن من خالله لألفراد ذوي خلفيات متباينة أو املتواجدين يف مواقع متباعـدة أن                 .٦

  . سويا نفس املشاكليعاجلوا
وال تستخدم طريقة دلفي جلمع اآلراء حلل املشكالت الصغرية اليت ميكن لـشخص واحـد، أو                
جمموعة صغرية من اخلرباء مناقشتها وحلها، وإمنا تستخدم لبحث املشكالت املعقـدة ذات اجلوانـب                

  (Cyphert & Gant,1970: 417): املتفرعة، وهلذه الطريقة مزايا تتمثل يف اآليت
 .توليد األفكار كتابة من أفراد متباعدين، األمر الذي يؤدي عادة إىل إنتاج أفكار قيمة .١
عملية تقدمي الردود كتابة على األسئلة جترب املشارك على اخلوض يف قلب املشكلة وتقدمي أفكار                .٢

 .حمددة عالية املستوى
 .خرينغالبا ما تنطوي على سلوك حبثي مبدع، وليس جمرد ردود فعل ألفكار اآل .٣
 .جهل املشاركني وية بعضهم، وبعدهم املكاين حيررهم من ضغوط ضرورة اتفاق آرائهم .٤
 .مجع اآلراء واألحكام الشخصية للمشاركني يف بوتقة واحدة حيقق مبدأ املساواة بينهم .٥
 .شعور املشاركني بأمهية عملهم عند االنتهاء من عمل دلفي حيث يرون ما أجنزوه من مهام .٦

لك اخلصائص اليت أظهرا طريقة دلفي إال أا ال ختلو من بعض الـسلبيات الـيت                وبالرغم من ت  
  (Strauess & Zeigler,1976: 257): ميكن إدراجها كما يلي

 .افتقاد عنصر الدافعية واالستثارة اليت ميكن أن تقدمه اللقاءات وجها لوجه .١
طريقة دلفي بطيئة وتستغرق زمنا طويال لو نفذت عرب الربيد مع جمموعة كبرية من اخلرباء، فقد                 .٢

 .تستغرق كل حلقة عدد من الشهور
  

واستخدمت الباحثة يف البحث احلايل أحد األنواع الشائعة لطريقة دلفي، وهو الدلفي الـسياسي             
Delphi Policy      لبدائل ملشكلة تتعلق بـسياسة معينـة    الذي يستهدف عادة احلصول على احللول أو ا

حول معايري اجلودة الشاملة اليت جيـب  حالية أو متوقعة، إذ تم هذه الدراسة باحلصول على آراء اخلرباء         
 اجلامعـة االفتراضـية     مكوناتمنوذج التصميم التعليمي املناسب، و    توافرها يف اجلامعات االفتراضية، و    
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اإللكتروين عرب  املوقع  تقييم  وبناء  ملنظومي ومعايري اجلودة الشاملة، و     ا املنحى يف ضوء    السعودية املقترحة، 
  .االنترنت للجامعة االفتراضية السعودية للبنات
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  :أدوات البحثإعداد 
  

  :كما يلي أدوات البحثإعداد قامت الباحثة بتفصيل اإلجراءات اليت استخدمت يف 
  

  :خطوات تطبيق طريقة دلفي
من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني، وسعت الباحثـة   )٥٢( ضمت   قامت الباحثة بإعداد قائمة   

للحصول على عناوينهم لالتصال م، لبحث إمكانية مشاركتهم يف حلقات دلفي وفق طريقة الدراسة،              
إال أا فشلت يف احلصول على عناوين سبعة خرباء يف الوقت املناسب لبدء التطبيق، وبـذلك أصـبح                  

  .خبريا) ٤٥( القائمة العدد اإلمجايل للخرباء يف
وقد بدأت الباحثة االتصال باخلرباء عن طريق الربيد العادي، والربيد اإللكتروين، واهلاتف، حيث             
استهدفت من ذلك شرح موضوع البحث احلايل هلم، واحلصول على موافقتـهم علـى املـشاركة يف                 

  .حلقات دلفي
، ووفقا لـشروط احملـاورة     ٢وخبريةخبريا  ) ٤٥(وقد استجاب للمشاركة يف هذا احلوار البحثي        

املكتوبة ميكن اعتبار هذا العدد كافيا إذا ما مت احلصول على رأي مجاعي مرتفع باملوافقة حول ما يطرح                  
  .يف احملاورة من موضوعات وآراء أو أهداف مقترحة

  

  :إجراءات البحث
  

   :سارت إجراءات البحث يف اخلطوات التالية
  

  : وتطبيقهااجلامعات االفتراضيةفرها يف اجلودة الشاملة اليت جيب تومعايري اإعداد قائمة : أوال
 

 اجلامعات االفتراضية وتطبيقها وفـق      يففرها  االيت جيب تو  سار إعداد قائمة معايري اجلودة الشاملة       
  : طريقة دلفي يف ثالث حلقات، كما يلي

  :احللقة األوىل
  :وهيعلى ثالث خطوات، من حلقات دلفي مشلت احللقة األوىل 

  

  :بناء احللقة األوىل
يف اجلامعـات   فرهـا   االـيت جيـب تو    يف ضوء التوجهات العاملية يف جمال معايري اجلودة الشاملة          

االفتراضية اليت انتهت إليها الباحثة يف اإلطار النظري للبحث، وكذا يف ضوء معـايري اجلـودة لـبعض     
قائمة معايري اجلودة الـشاملة  ع الصورة املبدئية لاجلامعات االفتراضية العاملية والعربية، قامت الباحثة بوض      

  .اليت جيب توافرها يف اجلامعات االفتراضية
                                                   

 حلقات دلفي في ینلمشاركاالخبراء السادة قائمة بأسماء  - ١ )١(ملحق  2
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وقد اعتمدت الباحثة عند وضعها للصورة املبدئية للقائمة على مراجعة عـدد مـن الدراسـات              
الغامدي  دراسة، و )٢٠٠٤( ودراسة احلويل  ،)٢٠٠٤(ة  دراسة عالون والبحوث، منها على سبيل املثال      

 آل حميـا    دراسـة و ،)٢٠٠٥(دراسـة املـالح     و ،)٢٠٠٥(سعده واحلسني    دراسة أبو ، و )٢٠٠٤(
)٢٠٠٦(.  

هذا باإلضافة إىل اطالع الباحثة على بعض األدبيات العربية يف جمال معايري اجلـودة الـشاملة يف            
 ،)٢٠٠٤ (أنـيس و ،)٢٠٠٢(مـازن   و ،)١٩٩٦(هالل  اجلامعات االفتراضية، منها على سبيل املثال       

  .)٢٠٠٥(متويل و
كما اعتمدت الباحثة أيضا على اإلطار النظري للبحث احلايل حيث تناول أحد املباحث اخلمسة              

فرهـا  االيت جيب تو   املقترحة   معايري اجلودة الشاملة  قائمة  معايري اجلودة الشاملة، اليت اشتقت منها الباحثة        
  .فتراضيةاال اتامعاجليف 

بعض اجلامعات االفتراضية األجنبية يف معايري اجلودة الـيت          وكذلك اعتمدت الباحثة على جتارب      
حصول الباحثـة    هذه اجلامعات، وذلك بعد مراسلة الباحثة ملواقع اجلامعات االفتراضية العاملية و           تطبقها

ــى عــدد مــن  ــوائم عل ــلمعــايري اجلــودة ق ــشغان االفتراضــية : املرســلة، مث جامعــة مت
site/edu.msu.vu.www://http/   جامعة جونز الدوليـة   ، و edu.jonesinternational.www://http/  ،
ــةو ــية جامع ــد االفتراض ــا، و /uk.ac.strath.cvu://http كالي ــية بكاليفورني ــة االفتراض  اجلامع

edu.cvc.www://ttph/   ، اجلامعة االفتراضية مبعهد احمليط الدويل    و org.ioivu.www://http   اجلامعة  ، و
إلفريقيـة  اجلامعـة االفتراضـية ا  ، و /uk.org.ivu.www://http االفتراضية الدولية يف اململكة املتحـدة   

)AVU( avu/au.edu.rmit.international.www://http/.        أما اجلامعـات االفتراضـية العربيـة فلـم 
 .تستجب ملراسلة الباحثة

  

بانة  ، حيث تضمنت هـذه االسـت  ٣ احللقة األوىل من حلقات دلفي    استبانة مث قامت الباحثة ببناء   
واندرج حتت كل حمور رئيس عدد من العبارات الفرعية متثل معـايري اجلـودة    .أحد عشر معيارا رئيسا  

معـايري  اخلاصة ذا احملور، وانتهت االستبانة بسؤال مفتوح يطلب من املستجيب تدوين ما يراه مـن                
  .إضافية مل يتم ذكرها

 –مناسـبة  (مدى مناسبة العبارة للمحور    وقدمت هذه املعايري يف استبانة مع مقياس ثنائي لتقدير        
   .وعمود خاص بإبداء املالحظات ،) غري مناسبة–مناسبة (الصياغة اللغوية ، و)غري مناسبة

وقامت الباحثة بإعداد خطاب افتتاحي يوضح للخرباء موضوع الدراسة، واهلـدف مـن هـذه             
افة ما يرونه مـن معـايري أخـرى،    املرحلة، واملطلوب منهم جتاه هذه املعايري مع التركيز على طلب إض  

  .وتدوين ما يرون من مالحظات

                                                   
 .الحلقة األولى من حلقات دلفي) ٢(ملحق  3
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  :إرسال احللقة األوىل للخرباء
هـ، وقد ١٤٢٧قامت الباحثة بإرسال استبانة احللقة األوىل للخرباء يف بداية شهر صفر من العام              

 E-mailين   أو بالربيد اإللكتـرو    FAXمت ذلك بالربيد املسجل لبعض اخلرباء، بينما مت باهلاتف املصور           
  .أو مناولة للبعض األخر

بانة للتأكد من استالمهم هلا، واإلجابة      وحرصت الباحثة على االتصال باخلرباء عقب إرسال االست       
  .عن أي استفسارات تتعلق مبوضوعها

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض اخلرباء كان متحمسا للدراسة، وبادر باإلجابة عن هذه احللقة خالل               
  .رة أيام من إرساهلامدة مل تتجاوز عش

 احللقة األوىل قبيل اية شهر ربيع األول مـن العـام   تومتكنت الباحثة من استعادة مجيع استبانا   
  .هـ١٤٢٧
  

  :حتليل بيانات احللقة األوىل
اهتمت الباحثة بفحص املالحظات املتكررة، لالستفادة منها يف إعادة صياغة املعايري الـيت وردت         

  .الحظات أو تكرارها من قبل أكرب عدد من اخلرباءبشأا حسب موضوعية امل
ومن جهة أخرى، فقد اهتمت الباحثة بفحص ما ورد يف موضوع االسـتجابة احلـرة بـشأن                 
اإلضافات اليت دوا اخلرباء، وذلك للتأكد من مدى مناسبة معايري االستبانة، وأن كـل عبـارة مـن                  

لعبارة لغويا، وبذلك يتحقق اهلدف مـن وجودهـا         عبارات االستبانة تنتمي إىل معيارها، ودرجة دقة ا       
  .ضمن فقرات االستبانة

ويف ضوء املالحظات املتكررة آلراء أعضاء هيئة التدريس، مت حذف وإضافة ودمج بعض املعايري              
  :وإعادة صياغتها، كما يلي

 :، متأهداف اجلامعة االفتراضيةمعيار  يف .١
  . العامة يف األهداف،يم االفتراضيالتقنية املستخدمة يف التعل) ٥( املعيارإضافة  •

 :، مت النظام اإلدارييف معيار .٢
  ).٧(و ) ١(املعيار حذف  •

 :، متلكترونيةاملقررات اإل يف معيار .٣
  .)٣٩) (٣٨) (٢٥( )١٤) (٩) (٤ (املعيارحذف  •
توافق بناء املقررات اإللكترونية مـع      ) ١٠ (املعيارلتصبح  ) ١٩) (١٨) (١٧) (١٦ (املعياردمج   •

  .ورم العاملية املعتمدةمعايري سك
توافـق بنـاء حمتـوى املقـررات        ) ١١(لتصبح املعيار   ) ٣٦) (٣٥) (٣٤) (٣٣(دمج املعيار    •

  .اإللكترونية مع املعايري العاملية املعتمدة
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  :، متالوسائط التعليميةيف معيار  .٤
  .)٧( )٣ (املعيارحذف  •
 .وجود تقييم دوري للوسائط التعليمية) ٦ (املعيار إضافة •

 :، متنظام الدراسةر معيا يف .٥
  .تزويد الطالبات بدليل الدراسة لتعريفهن بطبيعة أسئلة االختبارات) ٨ (املعيار إضافة •

 :، متنترنتمعيار تصميم موقع اجلامعة عرب اإل يف .٦
  .)٢٢) (١٥) (١٤) (١٣ ( املعايريحذف  •

 :، مت) التدريسةأعضاء هيئ(اإلشراف األكادميي معيار  يف .٧
  .)١٦) (١٢) (١٠() ٩) (٧ (املعايريحذف  •

 :، متأساليب التقوميمعيار  يف .٨
  .)١٠) (٥ (املعايريحذف  •
وجود استخدام ملختلف أساليب تقومي     ) ١١ (املعيارلتصبح  ) ١٧ -١٦-١٥ -١٤ (املعياردمج   •

  .التعليم االفتراضي
 :، متاإلعالم والدعايةمعيار  يف .٩

  .)٦) (٤ (املعيارحذف  •
 :، متفعالية اجلامعة االفتراضيةمعيار  يف .١٠
  .)١٥ (املعيارحذف  •

  

  :احللقة الثانية
  :على ثالث خطوات كما يليمن حلقات دلفي مشلت احللقة الثانية 

  

  :بناء احللقة الثانية
قامت الباحثة بإعداد استبانة احللقة الثانية اليت مشلت عرضا لنتائج اخلـرباء املـشاركني بغـرض              

حيـث  ق ما يتوافر لديهم من قناعات ذاتيـة،         إطالعهم على ما حتقق من اتفاق أو تقارب يف اآلراء وف          
واندرج حتت كل حمور رئيس عـدد مـن العبـارات          .تضمنت هذه االستبانة أحد عشر معيارا رئيسا      

الفرعية متثل معايري اجلودة اخلاصة ذا احملور بعد تعديلها وفق نتائج حتليـل احللقـة األوىل، وانتـهت                  
  .إضافية مل يتم ذكرهامعايري  تدوين االستبانة بسؤال مفتوح يطلب من املستجيبني

تقـدير  وضمنت الباحثة املعايري الرئيسة وعباراا يف شكل استبانة حتتـوي مقياسـا مـدرجا ل              
  .) غري موافق– موافق –موافق جدا (االختيارات 
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  :إرسال احللقة الثانية للخرباء
ر ربيـع الثـاين مـن العـام         قامت الباحثة بإرسال استبانة احللقة الثانية للخرباء يف منتصف شه         

 أو بالربيـد    FAXهـ، وقد مت ذلك بالربيد املسجل لبعض اخلرباء، بينما مت باهلاتف املـصور              ١٤٢٧
  . للبعض األخريدا بيد أو مناولة E-mailاإللكتروين 

بانة للتأكد من استالمهم هلا، واإلجابة      وحرصت الباحثة على االتصال باخلرباء عقب إرسال االست       
  .فسارات تتعلق مبوضوعهاعن أي است

 احللقة الثانية اية شهر مجـادي األول مـن العـام            تومتكنت الباحثة من استعادة مجيع استبانا     
  .هـ١٤٢٧

  
  :حتليل بيانات احللقة الثانية

اهتمت الباحثة بدراسة املالحظات واملقترحات اليت تكررت من قبل اخلرباء، ومـن مث أجـرت               
  : اليت وردت بشأا ليتفق مضموا مع آراء اخلرباء، كاآليتتعديالت على املعايري الفرعية

 : تعديل، متأهداف اجلامعة االفتراضيةمعيار  يف .١
 . حاجات اتمع:، إىل فلسفة اتمع السعودي وطبيعته: من) ١ (املعيار •
اتـسام   : إىل ،تتسم األهداف بالقابلية للتحقق من خالل الربنـامج التعليمـي         : من) ٤( املعيار •
  . هداف بالقابلية للتحقق من خالل الربامج واخلطط التعليميةاأل

 : تعديل، متالنظام اإلداريمعيار  يف .٢
تعريف الطالبات قبل التحاقهن باجلامعة االفتراضية مبعلومات عن النظـام مـن            : من) ٧ (املعيار •

 ـا تبعـا     عدد الساعات املعتمدة املـسموح    ،الربامج واملقررات اإللكترونية  ،سياسة القبول -: حيث
تعريف الطالبات قبل التحاقهن باجلامعة االفتراضـية       : نظام التقومي، إىل  ،لتخصص وظروف الطالبات  
 .مبعلومات عن النظام كامال

الشخـصية، والتعليميـة، واملاليـة،      (توافر السرية الكاملة لسجالت الطالبات      : من) ٨ (املعيار •
 .  البات اليت توضح كافة املعلوماتتوافر السرية الكاملة لسجالت الط: إىل) واملشكالت

الئحـة االمتحانـات   ، النظـام األساسـي  : وجود األنظمة واللوائح التاليـة  :  من )١٠(املعيار   •
اللـوائح  ،الئحة شؤون أعضاء هيئة التـدريس     ،اللوائح املنظمة لعمل هيئات املؤسسة املختلفة     ،والتقومي

اللوائح املنظمـة للبحـث     ،لوائح شؤون الطالبات  ،لهالنظام الدراسي واللوائح املنظمة     ،املالية واإلدارية 
 .وجود األنظمة واللوائح املنظمة جلميع األعمال: إىل، العلمي وخدمة اتمع

  : تعديل، متالوسائط التعليميةمعيار  يف .٣
تعليم الدراسات جمموعة مهارات أساسية السـتخدام الوسـائط اإللكترونيـة           : من) ٦(املعيار   •

   .الطالبات باملهارات األساسية الستخدام الوسائط اإللكترونية احلديثةتزويد : احلديثة، إىل
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 : تعديل، متنظام الدراسةمعيار  يف .٤
حتديد قائمة باملـصادر    : حتديد قائمة باملراجع واملصادر التعليمية لكل مقرر، إىل       : من) ٣ (املعيار •

  .التعليمية اإللكترونية لكل مقرر ميكن أن ترجع إليها الطالبات
  .حتليل نوعية الطالبات املتوقع قبوهلن: حتليل نوعية الطالبات املتوقعة، إىل: من) ٥(يار املع •
 : تعديل، متنترنت اجلامعة عرب اإلتصميم موقعمعيار  يف .٥
ـ  Technical Support لدعم الفينلمركز وجود  :من) ١١ (املعيار • أعـضاء هيئـة   ساعدة مل

،  بالتقارير اليت تلزمها عن سري العملية التعليميـة       اجلامعة   ولتزويد اإلدارة العليا يف    ات واملتعلم التدريس
  .Technical Support  للموقعتوفر الدعم الفين : إىل
 : تعديل، مت) التدريسةأعضاء هيئ(اإلشراف األكادميي معيار  يف .٦
توظيف عدد مناسب من أعضاء هيئـة تـدريس بـدوام كامـل يف خمتلـف                : من) ١ (املعيار •

  .د عدد مناسب من األكادمييني املؤهلني الستراتيجيات التعليم االفتراضيوجو: التخصصات، إىل
توفر أدلة إلكترونية خاصـة يئـة     :إصدار كتيب خاص عن هيئة التدريس، إىل      : من) ٢ (املعيار •

التدريس تتضمن سياسة وإجراءات ترشيح أو اختيار أعضاء هيئة التدريس وتعيينهم وبيان مسؤوليام             
  .وكذلك تعويضهم عند احلاجةوتقومي عملهم، 

 : تعديل، متأساليب التقوميمعيار  يف .٧
إعداد دليل لالمتحانات يبني درجة االمتحانات النهائيـة، والوحـدات الـيت             : من) ٣( املعيار •

توفر دليل شامل لالمتحانـات      :يشملها، والدرجة املخصصة لألسئلة املوضوعية واألسئلة املقالية، إىل       
  .يبني درجة االمتحانات

 : تعديل، متاإلعالم والدعايةمعيار  يف .٨
اتسام مـواد اإلعـالم والدعايـة        :تتسم مواد اإلعالم والدعاية بالوضوح، إىل      :من) ٢ (املعيار •

  .بالوضوح واملوضوعية
 : تعديل، متفعالية اجلامعة االفتراضيةمعيار  يف .٩
  .حتقيق أهداف الربامج الدراسية :حتقيق األهداف، إىل :من) ٣ (املعيار •

 : تعديل، متمصادر متويل اجلامعة االفتراضيةمعيار  يف .١٠
التأكد من أن اهلدف الرحبي ال يطغى على األهداف التربوية وال يؤثر سلباً على              :من  ) ١ (املعيار •

نوعية التعليم أو املخرجات، وأن يكون يف حدود املعقول على أن خيصص جزء منه لـصاحل تطـوير                 
  .التأكد من أن اهلدف الرحبي ال يطغى على األهداف التربوية :إىل. املؤسسة ودعم العاملني فيها

  

   :حساب ثبات وصدق االستبانة
  :مت حساب ثبات وصدق االستبانة كما يلي
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  :حساب ثبات االستبانة . ١
،  اجلامعات االفتراضـية   فرها يف االيت جيب تو  معايري اجلودة الشاملة     استبانة وحلساب معامل ثبات  

 ألنه يتناسب مع طريقة تصميم االستبانة، كما يتـضح يف           Alphaمعامل ألفا   قامت الباحثة باستخدام    
   ).٤، ٣(اجلدولني 

  

  لكل حمور على حدهمعايري اجلودة  استبانةنتائج حساب ثبات ) ٣(جدول 

ويف ضوء نتائج معامالت الثبات ملعايري االستبانة اإلحدى عشر الرئيـسة املوضـحة باجلـدول               
السابق، مل يتم حذف أي معيار من معايري اجلودة الشاملة الواجب توافرها يف اجلامعـات االفتراضـية                 

  .٠,٩٧ و ٠,٨٦ات مرتفعة يف كل املعايري، وتراوحت مابني حيث كانت معامالت الثب
  

  يلكلمعايري اجلودة ا استبانةنتائج حساب ثبات ) ٤(جدول 
  معامل الثبات  عدد احملاور   عدد أفراد العينة  االستبانة

  ٠,٩٨٩  ١١  ٤٥   معايري اجلودة الشاملةقائمة 

  .٠,٩٩الرئيسة مرتفع بلغ يتضح من اجلدول السابق أن معامل الثبات الكلي للمعايري 
  

  :حساب صدق االستبانة . ٢
بعد احلصول على بيانات تطبيق استبانة احللقة الثانية على أعضاء هيئـة التـدريس، مت حـساب          
صدق االتساق الداخلي لالستبانة عن طريق حساب معامالت االرتباط بني درجة كل حمـور رئـيس                

  .ئج هذه العمليةنتا) ٥(والدرجة الكلية لالستبانة، ويوضح اجلدول 
  

معايري اجلودة بني درجة كل معيار والدرجة  صدق االتساق الداخلي الستبانةنتائج حساب ) ٥(جدول 
  الكلية لالستبانة

مل يتم حذف أي معيار رئيس، حيث كانـت مجيـع معـامالت             ) ٨(ويف ضوء نتائج جدول     
  .٠,٠٥االرتباط بني درجة كل معيار رئيس والدرجة الكلية لالستبانة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

طريق حساب معامالت االرتبـاط     ومت بعد ذلك حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة عن          
  . نتائج هذه العملية) ٦(بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمعيار ذاته، ويوضح اجلدول 

  معامل الثبات  املعيار  معامل الثبات  املعيار  معامل الثبات  املعيار  معامل الثبات  املعيار
٠,٨٩  ١٠  ٠,٨٨  ٧  ٠,٨٩  ٤  ٠,٩١  ١  
٠,٩٦  ١١  ٠,٩٤  ٨  ٠,٩٢  ٥  ٠,٨٦  ٢  
٠,٩٥  ٩  ٠,٩٥  ٦  ٠,٩٧  ٣    

  معامالت ارتباط  املعيار  معامالت ارتباط  املعيار  معامالت ارتباط  املعيار  معامالت ارتباط  املعيار
٠,٧٤  ١٠  ٠,٨٠  ٧  ٠,٧٩  ٤  ٠,٨٩  ١  
٠,٨٥  ١١  ٠,٨٧  ٨  ٠,٦٧  ٥  ٠,٨١  ٢  
٠,٦٩  ٩  ٠,٧٨  ٦  ٠,٨٣  ٣    
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   كل عبارة والدرجة الكلية للمعيار ذاتهة بني درجاب صدق االتساق الداخلي الستبانه معايري اجلودةنتائج حس) ٦(جدول 

، حيث  ٠,٠٥، تبني أا دالة إحصائيا حيث زاد معامل االرتباط عن           )٦(ائج اجلدول   ويف ضوء نت  
  .مت إجراء التعديالت يف احللقة األوىل والثانية بناء على أراء اخلرباء

  معامالت ارتباط  العبارة  معامالت ارتباط  العبارة  الت ارتباطمعام  العبارة  معامالت ارتباط  العبارة
٠,٦٩  ٥-٩  ٠,٦٧  ٨-٦  ٠,٧٤  ١٣-٣  ٠,٩٢  ١-١  
٠,٨٧  ١-١٠  ٠,٧٩  ٩-٦  ٠,٨٠  ١٤-٣  ٠,٧٤  ٢-١  
٠,٦٩  ٢-١٠  ٠,٨١  ١٠-٦  ٠,٦٩  ١٥-٣  ٠,٨٠  ٣-١  
٠,٩٢  ٣-١٠  ٠,٩٢  ١١-٦  ٠,١٩  ١٦-٣  ٠,٨٥  ٤-١  
٠,٨٠  ٤-١٠  ٠,٨٣  ١٢-٦  ٠,٨٧  ١٧-٣  ٠,٦٩  ٥-١  
٠,٧٤  ٥-١٠  ٠,٧٤  ١٣-٦  ٠,٧٩  ١٨-٣  ٠,٨٧  ١-١  
٠,٨٥  ٦-١٠  ٠,٦٩  ١٤-٦  ٠,٨٣  ١٩-٣  ٠,٧٨  ٢-١  
٠,٨٧  ٧-١٠  ٠,٨٧  ١٥-٦  ٠,٨٩  ٢٠-٣  ٠,٨٣  ٣-١  
٠,٦٩  ٨-١٠  ٠,٧٤  ١٦-٦  ٠,٧٩  ٢١-٣  ٠,٩٢  ٤-١  
٠,٧٨  ٩-١٠  ٠,٦٩  ١٧-٦  ٠,٨١  ٢٢-٣  ٠,٦٧  ٥-١  
٠,٧٨  ١٠-١٠  ٠,٨٠  ١٨-٦  ٠,٨٣  ٢٣-٣  ٠,٧٩  ٦-١  
٠,٧٩  ١١-١٠  ٠,٨٣  ١٩-٦  ٠,٧٩  ١-٤  ٠,٨١  ٧-١  
٠,٨٠  ١٢-١٠  ٠,٩٢  ١-٧  ٠,٦٧  ٢-٤  ٠,٨٩  ١-٢  
٠,٨٥  ١٣-١٠  ٠,٩٢  ٢-٧  ٠,٧٩  ٣-٤  ٠,٨١  ٢-٢  
٠,٨٥  ١٤-١٠  ٠,٧٩  ٣-٧  ٠,٨١  ٤-٤  ٠,٨٧  ٣-٢  
٠,٢٩  ١-١١  ٠,٦٧  ٤-٧  ٠,٨٧  ٥-٤  ٠,٦٩  ٤-٢  
٠,٧٤  ٢-١١  ٠,٨٣  ٥-٧  ٠,٣٦  ٦-٤  ٠,٨٥  ٥-٢  
٠,٨٧  ٣-١١  ٠,٨٥  ٦-٧  ٠,٨٠  ١-٥  ٠,٨٠  ٦-٢  
٠,٨٥  ٤-١١  ٠,٨٧  ٧-٧  ٠,٨٥  ٢-٥  ٠,٩٢  ٧-٢  
٠,٨٠  ٥-١١  ٠,٧٤  ١-٨  ٠,٩٢  ٣-٥  ٠,٩٢  ٨-٢  
٠,٨٥  ٢-٨  ٠,٦٩  ٤-٥  ٠,٧٤  ٩-٢      
٠,٩٢  ٣-٨  ٠,٩٢  ٥-٥  ٠,٢٣  ١٠-٢      

٠,٧٨  ٤-٨  ٠,٨٣  ٦-٥  ٠,٨٩  ١-٣      
٠,٨٧  ٥-٨  ٠,٦٧  ٧-٥  ٠,٨١  ٢-٣      
٠,٦٩  ٦-٨  ٠,٨١  ٨-٥  ٠,٩٢  ٣-٣      
٠,٨٥  ٧-٨  ٠,٨٧  ٩-٥  ٠,٧٩  ٤-٣      
٠,٨٣  ٨-٨  ٠,٦٩  ١٠-٥  ٠,٦٧  ٥-٣      
٠,٨٩  ٩-٨  ٠,٨٥  ١-٦  ٠,٨٣  ٦-٣      
٠,٨١  ١٠-٨  ٠,٨٠  ٢-٦  ٠,٧٤  ٧-٣      
٠,٧٩  ١١-٨  ٠,٧٤  ٣-٦  ٠,٨٠  ٨-٣      
٠,٨٣  ١-٩  ٠,٨٩  ٤-٦  ٠,٨٥  ٩-٣      
٠,٩٢  ٢-٩  ٠,٨١  ٥-٦  ٠,٦٩  ١٠-٣      
٠,٦٧  ٣-٩  ٠,٧٩  ٦-٦  ٠,٨٧  ١١-٣      
٠,٧٤  ٤-٩  ٠,٦٧  ٧-٦  ٠,٨٣  ١٢-٣      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

  : الثالثةاحللقة
  :على ثالث خطوات كما يليمن حلقات دلفي مشلت احللقة الثالثة 

  

  :بناء احللقة الثالثة
 الثانية وحتليل النتائج واحلصول على التعديالت مت اجراء التعديالت على استبانة            بعد تطبيق احللقة  

املعايري وتطبيقها على اخلرباء حلساب الثبات والصدق الداخلي كما سبق ايضاحه، ومت التوصل اىل ثبات               
، )٠,٠٥( وصدق داخلي دال إحصائيا حيـث زاد معامـل االرتبـاط عـن               ٠,٩٩مرتفع وصل اىل    

الستبانة يف صورا النهائية أحد عشر حمورا حبيث يشكل كل حمور معيارا رئيسا من معـايري                واشتملت ا 
اجلودة الشاملة يف اجلامعات االفتراضية، ويندرج حتت كل معيار رئيس عدد من املعايري الفرعية اخلاصـة   

  .ذا املعيار، واصبحت االستبانة جاهزة للتطبيق
  

  :إرسال احللقة الثالثة للخرباء
امت الباحثة بإرسال استبانة احللقة الثالثة للخرباء يف اية شـهر مجـادي الثـاين مـن العـام       ق
 FAXهـ، واستخدمت الباحثة كاملعتاد الربيد املسجل لبعض اخلرباء، بينما مت باهلاتف املصور             ١٤٢٧

  . أو مناولة للبعض األخرE-mailأو بالربيد اإللكتروين 
بانة للتأكد من اسـتالمهم هلـا،       باخلرباء عقب إرسال االست   حرصت الباحثة على االتصال     كما  

  .واإلجابة عن أي استفسارات تتعلق مبوضوعها
 احللقة الثالثة قبيل اية شـهر رجـب مـن العـام           تومتكنت الباحثة من استعادة مجيع استبانا     

  .هـ١٤٢٧
  

  :حتليل بيانات احللقة الثالثة
فرهـا يف  االيت جيـب تو   إحصائيا للوصول إىل املعايري      قامت الباحثة بتحليل نتائج استجابة اخلرباء     

  :، كما هو موضح يف اجلدول التايل٤فتراضيةاال اتامعاجل
  

                                                   
 استبانه احللقة الثالثة من حلقات دلفي) ٣(ملحق  4
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  فتراضيةاال اتامعاجلفرها يف االيت جيب تو عايري اجلودة الشاملة النسب املئوية مل)٧(جدول 
  :ايري أهداف اجلامعة االفتراضية مع .١ تقدير االختيارات

 موافقغري  قمواف موافق جدا
 : تتوافق األهداف العامة للجامعات االفتراضية مع :األهداف العامة : أوال 

 %٣  %١٠  %٨٧  .حاجات اتمع . ١
  - %٩ %٩١  .لكترونيةطبيعة املناهج الدراسية اإل . ٢
  %٦  %٨  %٨٨  .طبيعة الطالبات . ٣
  %١١  %١٠  %٧٩  .االجتاهات العاملية احلديثة اليت تأخذ ا اجلامعات االفتراضية العاملية . ٤
  -  %١٠  %٩٠  .التقنية املستخدمة يف التعليم االفتراضي . ٥

  :األهداف السلوكية اخلاصة للجامعات االفتراضية: ثانيا
  - %٩ %٩١  . األهداف باملرونة حبيث تسمح بإدخال التعديالتاتسام . ١
  -  %١٠  %٩٠  . األهداف بلغة دقيقة واضحة يسهل قياسهااتسام . ٢
  %١٠  %٩  %٨١  .طالباتات التعليمية اخلاصة بالنبع األهداف من االحتياج . ٣
  %١١  %١٠  %٧٩  . األهداف بالقابلية للتحقق من خالل الربامج واخلطط التعليميةاتسام . ٤
  %٨  %٢٠  %٧٢  .الباتلخربات السابقة للطل األهداف مراعاة . ٥
تنمية التفكري الناقـد، تنميـة الـتفكري        : (ستويات إدراكية معرفية عليا   ملتضمن األهداف    . ٦

  ..)بتكارى، اال
١١  %١٠  %٧٩%  

  %٤  %١٦  %٨٠  . األهداف باالتساق فيما بينهااتسام . ٧
 

  :معايري النظام اإلداري .٢ تقدير االختيارات
 موافقغري  موافق موافق جدا

 - %٢ %٩٨  .ة إدارية تليب متطلبات العمل اإلداري وأعبائه احلالية واملستقبليةوجود هيكل .١
 - %٥ %٩٥  . ومؤهل لتحقيق األهداف املنشودةوجود جملس جامعة متفهم ومتعاون .٢
 %١١ %١٠ %٧٩  .وجود خربات سابقة لدى العاملني اإلداريني يف جمال العمل اإلداري .٣
 %٦ %٨ %٨٨  .تنظيم برامج تدريبية متنوعة لرفع كفاءات العاملني ومهارام .٤
 يف حتديد الوصف الوظيفي واملهام والـصالحيات لكـل موقـع إداري جتنبـا للتـدخالت             .٥

  .الصالحيات
٩ %٩١% - 

إلجابة عن  لتنظيم لقاءات دورية بني العاملني يف اال اإلداري لطرح مشكالم ومقترحام             .٦
  .تساؤالم

٤ %١٦ %٨٠% 

 %٨ %٢٠ %٧٢  .  باجلامعة االفتراضية مبعلومات عن النظام كامالالبات قبل التحاقهنتعريف الط .٧
 %١٠ %٩ %٨١  .   اليت توضح كافة املعلوماتتالباتوافر السرية الكاملة لسجالت الط .٨
 %٨ %٢٠ %٧٢  .إعالن سياسة اجلامعة االفتراضية بوضوح .٩

 %١٠ %٩ %٨١  . وجود األنظمة واللوائح املنظمة جلميع األعمال .١٠
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 فتراضيةاال اتامعاجلفرها يف االيت جيب تو عايري اجلودة الشاملة النسب املئوية مل)٧(جدول تابع 

  :لكترونيةررات اإلمعايري املق .٣ تقدير االختيارات
 موافقغري  موافق موافق جدا

 %٣ %١٠ %٨٧  .لكترونية باألهداف العامة واخلاصة للجامعةربط املقررات اإل .١
 %٦ %٨ %٨٨  .لكتروينحتديد اهلدف من املقرر اإل .٢
 - %١٠ %٩٠  .طالباتلكترونية بناء على حاجات التصميم  املقررات اإل .٣
 %١٠ %٩ %٨١  .لتفاعلحتديد طريقة ا .٤
 %١٠ %٩ %٨١  .التوازن بني املقررات العامة، ومقررات االختصاص .٥
 %١١ %١٠ %٧٩  ).املهارات احلاسوبية، واملتطلبات الفنية(حتديد متطلبات دراسة املقرر  .٦
 %٤ %١٦ %٨٠  .لكتروينحتديد عناصر املقرر اإل .٧
 %١١ %١٠ %٧٩  .Hypermedia Formتنظيم املعلومات وفق صيغة الوسائل الفائقة  .٨
 %١١ %١٠ %٧٩  .البات واستعدادانقدرات الطللكترونية تنمية املقررات اإل .٩

 :لكترونية مع معايري سكورم العاملية املعتمدةتوافق بناء املقررات اإل .١٠
  ).معرفة األهداف قراءة احملتوى، دراسة املتلقي، معرفة إمكانيات البيئة،(تحليل ال -
وحتديـد وسـائل     حتديد األهداف، مجع املوارد   : توى التخطيطي ويشمل  تصميم احمل (تصميم  ال -

  ).التعليم، حتديد ترتيب وتدفق احملتوى، حتديد طريقة التقييم
الـصور   مجع وإنتاج: تأليف احملتوى حسب ما تقرر يف مرحلة التصميم وهذا يشمل(تطوير ال -

  ).احملتوى حتزميوالفيديو والتمارين التفاعلية والتمارين الذاتية وبعد ذلك 
  ).ستخدام النظام اتدريب علىالتركيب احملتوى على نظام إدارة التعلم، (تطبيق ال -
  .)يائ -بنائي : تقييم مدى فعالية وجودة املقرر ويتم ذلك على مرحلتني(تقييم ال -

٤ %١٦ %٨٠% 

 :لكترونية مع املعايري العاملية املعتمدةتوافق بناء حمتوى املقررات اإل .١١
  :، وتشملئة حمتوى املادة إىل أهداف تعليمية صغريةجتز •
 .م احملتوى العلمي للمادة إىل أهداف تعليمية صغرية تسمى كائنات تعليميةيقس ت-
كائنات تعليمية  الكائن التعليمي ذو هدف تعليمي اليرتبط بكائنات تعليمية أويتفرع إىل -

  .أخرى
   .الذايت الختبارا ،التطبيق ، التعلم : هي ببعضهاهطبارتتكون الكائن التعليمي من ثالث أجزاء مي -
 كل جزء نفس الرقم     ىويعط  HTMLنترنتإحتويل ملفات الورد إىل ملفات      (يئة احملتوى    •

 .)املقررباخلاص  لدامث حيفظ يف  الذي كان حيمله حينما كان على شكل ملف وورد
ملصادر الالزمة لنشر املقرر داخل ا هو وضع مجيعو Reload Editor  حتزمي احملتوى باستخدام •

ملفات املقرر فقط بل على ملفات  هذا امللف املضغوط ال حيتوي على. ملف مضغوط واحد
 .والترتيب حملتويات املادة وغري ذلك حتتوي على كل ما يتعلق باملادة كالفهرسة XML بلغة

  .سطة خاصية االسترياد زمة بوااحليتم استرياد  وتركيب حزمة احملتوى على نظام إدارة التعلم •

١٠ %٩٠% - 

 %١١ %١٠ %٧٩  .توفر فلسفة تربوية واضحة مثل تبين إحدى نظريات التعلم عند بناء احملتوى .١٢
 - %١٠ %٩٠  .لكترونية على الوجه األكملادية الحتياجات تنفيذ الربامج اإلمواءمة اإلمكانات امل .١٣
 %٣ %١٠ %٨٧  .بالوضوح والسالمة) االجنليزية/ العربية( اللغة اتسام .١٤
 %٦ %٨ %٨٨  .حتديث الوحدات الدراسية من قبل متخصصني دوريا .١٥
 %١١ %١٠ %٧٩  .تربوية ال-فنية ال- علميةال: م أسلوب كتابة الوحدات الدراسية مبراعاة املعايرياتسا .١٦
 - %١٠ %٩٠  .إجراء مراجعة أولية .١٧
 %٤ %١٦ %٨٠  . املادة العلمية للتحكيمإخضاع .١٨
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  :لكترونيةررات اإلمعايري املق .٣ تقدير االختيارات
 موافقغري  موافق موافق جدا

        . إجراء مراجعة ائية .١٩
 %٨ %٢٠ %٧٢  .جل حتسني املادة العلميةوالتعديل بناء على امللحوظات من أ الباتلطلحتليل التغذية الراجعة  .٢٠
 %١١ %١٠ %٧٩  .اإلرسال) فترات(تنظيم أوقات  .٢١
 %٤ %١٦ %٨٠  .لكتروينالتأكد من صالحية املقرر اإل .٢٢
 %٤ %١٦ %٨٠  .لكتروينوجود استضافة ونشر املقرر اإل .٢٣

  

  :وسائط التعليميةمعايري ال .٤ تقدير االختيارات
 موافقغري  موافق موافق جدا

 %٣ %١٠ %٨٧  .هداف الربنامج التعليمي لتحقيق األهداف التعليمية بفاعليةأل الوسائط التعليمية مالئمة .١
 %١١ %١٠ %٧٩  .لمحتوى التعليميل الوسائط التعليمية مالئمة .٢
ـ   اتسام .٣ توفر ، عة توصيل املادة التعليمية للطالبات     سر ،ل الشمو ،التنوع : الوسائط التعليمية ب

  .تغذية راجعة
١٠ %٩٠% - 

جـل اسـتغالل    كترونية قبل استخدامها، وذلك من أ     لمعرفة ميزات وخصائص الوسائط اإل     .٤
  .نواحي القوة لكل واحد منها على أفضل وجه

٩ %٩١% - 

 - %٩ %٩١  . احلديثةلكترونية باملهارات األساسية الستخدام الوسائط اإلطالباتتزويد ال .٥
 %٦ %٨ %٨٨  .وجود تقييم دوري للوسائط التعليمية .٦
  

 :معايري نظام الدراسة .٥ تقدير االختيارات
 غري موافق موافق موافق جدا

 - %١٠ %٩٠  . فيما خيص انتظام ومواعيد ومكان الدراسةةتوفري قدر من االستقالل للطالب . ١
 - %٩ %٩١  ).التزامين و– تزامين -تكاملي (حتديد أسلوب التعليم  . ٢
 %١١ %١٠ %٧٩  .الباترجع إليها الطديد قائمة باملصادر التعليمية اإللكترونية لكل مقرر ميكن أن تحت . ٣
 %٦ %٨ %٨٨  . بالتعليم االفتراضيالباتحتديد املتطلبات من الربامج تمع الط . ٤
 %٣ %١٠ %٨٧  . املتوقع قبوهلنالباتحتليل نوعية الط . ٥
 %٤ %١٦ %٨٠  .املعتمدة املناسبة ملستوى شهادة الربنامجحتديد عدد الساعات  . ٦
 %١١ %١٠ %٧٩  .ح مراجع الوحدة الدراسيةي بدليل الدراسة لتوضالباتتزويد الط . ٧
 بطبيعة أسئلة االختبارات وطريقة اإلجابـة عنـها،      تزويد الطالبات بدليل الدراسة لتعريفهن     . ٨

  .باإلضافة إىل استخدامها كدليل ملهارات الدراسة
١١ %١٠ %٧٩% 

 التفاعل د واملرشد األكادميي إلجيا وقوائم بريدية للتواصل بني الطالبات تنظيم جمموعات نقاش   . ٩
  .فيما بينهم

٨ %٢٠ %٧٢% 

 %١٠ %٩ %٨١  .وجود جدول زمين يوضح خطوات تقدم املقرر الدراسي . ١٠
  

 :نترنتعايري تصميم موقع اجلامعة عرب اإلم .٦ تقدير االختيارات
 غري موافق موافق موافق جدا

 %٣ %١٠ %٨٧  .طالباتمراعاة املرحلة العمرية لل .١
 - %٣ %٩٧التتابع : ثل بأحد نظم الربط املختلفة مHome Pageات بصفحة البداية حط كل الصفرب .٢
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 :نترنتعايري تصميم موقع اجلامعة عرب اإلم .٦ تقدير االختيارات
 غري موافق موافق موافق جدا

  .والشبكة والتسلسل اهلرمي وغريها
 %٦ %٨ %٨٨  . وجدول حمتوياتتضمني صفحة البداية صورة تعريفية .٣
 %١١ %١٠ %٧٩  .استراتيجيات البحثتنظيم التنقل والتوجيه و .٤
 - %١٠ %٩٠  . توازن ووضوح صفحة الويب من حيث الصور واأللوان والنصوص والربط والرسم .٥
 - %٩ %٩١  .Technical Support   توفر الدعم الفين للموقع .٦
 - %١٠ %٩٠  .توفر صفحة للمواقع الشبيهة و املصادر املعاونة .٧
 %١٠ %٩ %٨١  .صر الصفحة حىت تتضح املعلوماتوجود تباين يف صفحة الويب بني عنا .٨
 %١١ %١٠ %٧٩  . يف صفحة الويب بطريقة تسهل إعداد املعلومات و قراءاتتنظيم املعلوما .٩

 %٨ %٢٠ %٧٢  . يف صفحة الويب بصورة منطقية لتسهيل استعادة املعلوماتتربط املعلوما .١٠
 %١١ %١٠ %٧٩ .سهولة التشغيل والتنقل والبحث داخل موقع الويب .١١
 %٤ %١٦ %٨٠ .وضوح صيغة بناء الوسائط الفائقة التفاعلية يف صفحة الويب .١٢
 %١١ %١٠ %٧٩ . بأنشطة التعلم التفاعليةةوجود حتكم للطالب .١٣
 %١١ %١٠ %٧٩ .حتديد طرائق عرض احملتوى يف صفحة الويب .١٤
 %٤ %١٦ %٨٠ .وجود تقومي التعلم وتعزيزه يف صفحة الويب .١٥
 - %٣ %٩٧ .املنهج وليس كونه ناقال وحيدااستخدام الصوت لتعزيز  .١٦
 - %٣ %٩٧ .استخدام الرسوم املتحركة للفت انتباه وتوضيح وتعزيز املنهج .١٧
 - %٣ %٩٧ .استخدام الفيديو للمساعدة يف التعليم والتدريس .١٨
 - %٣ %٩٧ .استخدام مؤمترات الفيديو ملساندة التعليم .١٩

 
 ):دريس التةأعضاء هيئ(معايري اإلشراف األكادميي  .٧ تقدير االختيارات

 غري موافق موافق موافق جدا 
 %٤ %١٦ %٨٠  .وجود عدد مناسب من األكادمييني املؤهلني الستراتيجيات التعليم االفتراضي .١
تضمن سياسة وإجراءات ترشيح أو اختيار أعضاء ة يئة التدريس تلكترونية خاصتوفر أدلة إ .٢

م وتقومي عملهم، وكذلك تعويضهم عند احلاجةهيئة التدريس وتعيينهم وبيان مسؤوليا.  
٨ %٢٠ %٧٢% 

حيتوى على ) متفرغ أو غري متفرغ(لكتروين خاص بكل عضو هيئة تدريس إتوفر ملف  .٣
  .اخل........... معلومات كاملة عن مؤهالته وجدول عمله، وعنوانه 

١٠ %٩ %٨١% 

 - %٩ %٩١  .وجود األعداد الكافية من الكوادر املساعدة ومن الفنيني .٤
 %١١ %١٠ %٧٩  .لكترونية ذوي خربة عاليةممني للمقررات اإلوجود مص .٥
 - %١٠ %٩٠  .توافر برامج تدريبية دورية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتنمية املهنية .٦
 من قبل عضو هيئة التدريس على التعلم الذايت من جهة والعمل ضمن البات تشجيع للطوجود .٧

  .قدم تغذية راجعة مستمرةفريق من جهة أخرى كما ي
٣ %١٠ %٨٧% 
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 :معايري أساليب التقومي .٨ تقدير االختيارات

 غري موافق موافق موافق جدا 
 %٤ %١٦ %٨٠  . توفر دليل شامل لالمتحانات يبني درجة االمتحانات . ١
 %١٠ %٩ %٨١  . أسئلة االمتحانات بأهداف وحدات املقرر الدراسيارتباط . ٢
لكتروين  املشرفني األكادمييني للمقرر اإل  ت من قبل جلنة خاصة مؤلفة من      إعداد أسئلة االمتحانا   . ٣

  .واملختصني يف املادة العلمية
١٠ %٩ %٨١% 

 %٨ %٢٠ %٧٢  .تضمن أسئلة االمتحانات التعليمات واإلرشادات الالزمة الستخدامها بنجاح وفعالية . ٤
السـتيعاب، والتطبيـق،    تضمن أسئلة االمتحانات أسئلة لفحص مهارات املعرفة، والفهم، وا         . ٥

  .والتحليل، والتركيب
١١ %١٠ %٧٩% 

 - %١٠ %٩٠  .وضوح ودقة أسئلة االمتحانات املطروحة . ٦
 %٦ %٨ %٨٨  .مناسبة عدد أسئلة االمتحانات للغرض منها . ٧
 - %٩ %٩١  .وجود تنوع وتدرج تقييمات املرشدين ومراعاا للفروق الفردية . ٨
 %٣ %١٠ %٨٧  .يف ضوء معايري ثابتة بغرض تطويرها وحتسينهااستمرارية التقومي للمواد التعليمية  . ٩

 - %٩ %٩١  .تقومي تكلفة وعائد برامج التعليم االفتراضي . ١٠
 :استخدام خمتلف أساليب تقومي التعليم االفتراضي وهي . ١١

  .املشاركة يف املناقشات من خالل ساحة احلوار -
 .داء املهمات والواجباتأ -
 .وعات املختارةإعداد تقرير بعد حتليل بعض املوض -
  .داء مشروعأ -

٩ %٩١% - 

  

 :معايري اإلعالم والدعاية .٩ تقدير االختيارات
 غري موافق موافق موافق جدا 

 - %١٠ %٩٠  .اعتماد اإلعالم والدعاية على حقائق ثابتة . ١
 %٦ %٨ %٨٨  .اتسام مواد اإلعالم والدعاية بالوضوح واملوضوعية . ٢
 %١١ %١٠ %٧٩  .ءة حلمالم اإلعالميةاتسام موظفي اإلعالم والدعاية بالكفا . ٣
 مـن حتديـد     بالدقة يف التفاصيل حىت تتمكن الطالبة     اتسام سياسة اإلعالم والدعاية للربامج       . ٤

الدراسيةااختيارا .  
١٠ %٩٠% - 

، اخلطـط   بان وواج حقوق الطالبات (تقدمي دليل إلكتروين للطالبات عند التسجيل يتضمن         . ٥
  ... )الدراسة ونظام الدفع الدراسية لكل ختصص، مصاريف 

٩ %٩١% - 

  

 :معايري فعالية اجلامعة االفتراضية .١٠ تقدير االختيارات
 غري موافق موافق موافق جدا 

 - %٩ %٩١  .وجود توافق بني أهداف اجلامعة االفتراضية ورسالتها . ١
 - %٩ %٩١  .وجود توافق بني أهداف الربامج الدراسية وبني الرسالة وأهداف اجلامعة . ٢
 - %٩ %٩١  .قيق أهداف الربامج الدراسيةحت . ٣
 %٦ %٨ %٨٨  .وجود فاعلية للنظام اإلداري . ٤
 - %٩ %٩١  .وجود فاعلية للطالبات . ٥
 - %٩ %٩١  .وجود فاعلية ألعضاء هيئة التدريس . ٦
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 :معايري فعالية اجلامعة االفتراضية .١٠ تقدير االختيارات
 غري موافق موافق موافق جدا 

 %٣ %١٠ %٨٧  .وجود فاعلية لنظام التقومي . ٧
 - %١٠ %٩٠  .ةوجود فاعلية للوسائط التعليمية يف حتقيق النواتج التعليمية املقصود . ٨
 - %١٠ %٩٠  .وجود فاعلية للنظام اخلاص باإلعالن والدعاية . ٩

 %٦ %٨ %٨٨  .واستخدام النتائج لضمان تعليم جيد وفعال)  بعدي- بنائي-قبلي(وجود تقومي  .١٠
 %١١ %١٠ %٧٩  .تراضية تقدم خدمات تعليمية للطالباتوجود مكتبة اف .١١
 %٦ %٨ %٨٨  .نوعيةتوفر وحدة يف اجلامعة للتقومي وضبط اجلودة ال .١٢
 - %١٠ %٩٠  .وجود قاعدة بيانات يف اجلامعة . ١٣
 %٦ %٨ %٨٨  .لكترونيةتطوير املقررات اإللتوفري وحدة يف اجلامعة  . ١٤

  

 :معايري مصادر متويل اجلامعة االفتراضية .١١ تقدير االختيارات
 غري موافق موافق موافق جدا 

 - %٩ %٩١  .تربويةالتأكد من أن اهلدف الرحبي ال يطغى على األهداف ال .١
 %٦ %٨ %٨٨  .وجود خطة لتأمني املوارد املالية الكفيلة باستمرار عمل املؤسسة التعليمية .٢
 %١١ %١٠ %٧٩  .وجود خطة لضبط عمليات الشراء واملخزون وكذلك عمليات اإلنفاق .٣
 - %١٠ %٩٠  .وجود خطة الستثمار املشاريع املساعدة واليت هلا عائد مايل للجامعة .٤
 %٦ %٨ %٨٨  .ة يف كيفية تدقيق حسابات اجلامعة سنوياًوجود خط .٥

يتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من استجابات أعضاء هيئة التـدريس يف اجلـدول                 
 نـسبة   أن) األهـداف الـسلوكية  -األهداف العامة  ( أهداف اجلامعة االفتراضية  (األول  حول املعيار   ) ٧(السابق  

  ).%٩١ - %٧٩(وحت النسب املئوية بني املوافقة كانت كبرية، حيث ترا
 الـيت ظهـرت مـن       املئويةفيتضح من خالل النسب     ) النظام اإلداري (أما بالنسبة للمعيار الثاين     

من أفـراد العينـة     %) ٩٨(حيث أفاد   أن نسبة املوافقة كانت كبرية،      استجابات أعضاء هيئة التدريس     
من أفراد  %) ٩٥(اري وأعبائه احلالية واملستقبلية، و      ة إدارية تليب متطلبات العمل اإلد     يكلبأمهية وجود ه  

حتديـد  بأمهيـة    وجود جملس جامعة متفهم ومتعاون ومؤهل لتحقيق األهداف املنشودة و            العينة بأمهية 
  .الوصف الوظيفي واملهام والصالحيات لكل موقع إداري جتنبا للتدخالت يف الصالحيات

 فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من         )ونيةلكتراملقررات اإل (وبالنسبة للمحور الثالث    
 استجابات أعضاء هيئة التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النـسب املئويـة بـني                

)٩٠ -% ٧٥.(%  
 اليت ظهرت مـن     املئويةفيتضح من خالل النسب      )الوسائط التعليمية ( الرابع   أما بالنسبة للمعيار  
من أفـراد العينـة     %) ٩١(حيث أفاد   أن نسبة املوافقة كانت كبرية،      تدريس  استجابات أعضاء هيئة ال   

ـ   ؤ تال بأمهية ة م الوسائط التعليمية وأهداف الربنامج التعليمي لتحقيق األهداف التعليمية بفاعليـة، وبأمهي
جل استغالل نواحي القـوة     لك من أ  لكترونية قبل استخدامها، وذ   معرفة ميزات وخصائص الوسائط اإل    

  .حد منها على أفضل وجهلكل وا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 فيتضح من خالل النسب املئوية الـيت ظهـرت مـن            )نظام الدراسة (وبالنسبة للمعيار اخلامس    
 استجابات أعضاء هيئة التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النـسب املئويـة بـني                

)٩٠ -% ٧٢.(%  
 املئويةفيتضح من خالل النسب      )ترنتنتصميم موقع اجلامعة عرب اإل    ( السادس   أما بالنسبة للمعيار  

من %) ٩٧(حيث أفاد   أن نسبة املوافقة كانت كبرية،      اليت ظهرت من استجابات أعضاء هيئة التدريس        
،  بأحد نظـم الـربط املختلفـة   Home Pageات بصفحة البداية حبأمهية ارتباط كل الصفأفراد العينة 

رسوم املتحركة للفت انتباه وتوضيح وتعزيز املنـهج        وبأمهية استخدام الصوت لتعزيز املنهج واستخدام ال      
  .واستخدام الفيديو للمساعدة يف التعليم والتدريس و استخدام مؤمترات الفيديو ملساندة التعليم

 فيتضح من خالل النـسب      ) التدريس ةأعضاء هيئ (اإلشراف األكادميي   وبالنسبة للمعيار السابع    
يئة التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحـت          املئوية اليت ظهرت من استجابات أعضاء ه      

  %).٩١ -% ٧٢( النسب املئوية بني
 اليت ظهـرت مـن      املئويةفيتضح من خالل النسب      )أساليب التقومي ( الثامن   أما بالنسبة للمعيار  

من أفـراد العينـة     %) ٩١(حيث أفاد   أن نسبة املوافقة كانت كبرية،      استجابات أعضاء هيئة التدريس     
بأمهية وجود تنوع وتدرج تقييمات املرشدين ومراعاا للفروق الفردية، وبأمهية تقومي تكلفـة وعائـد               

  .برامج التعليم االفتراضي، وكذا بأمهية وجود استخدام ملختلف أساليب تقومي التعليم االفتراضي
 ظهـرت مـن      فيتضح من خالل النسب املئوية اليت      )اإلعالم والدعاية (التاسع  وبالنسبة للمعيار   

 استجابات أعضاء هيئة التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النـسب املئويـة بـني                
)٩١ -% ٧٩.(%  

 اليت ظهرت   املئويةفيتضح من خالل النسب      )فعالية اجلامعة االفتراضية  ( العاشر   أما بالنسبة للمعيار  
من أفراد العينـة  %) ٩٥(حيث أفاد رية، أن نسبة املوافقة كانت كب من استجابات أعضاء هيئة التدريس      

 وجود توافق بني أهداف اجلامعة االفتراضية ورسالتها، وبأمهية توفر وحدة يف اجلامعـة للتقـومي                بأمهية
  . النوعية ووضبط اجلودة

 فيتضح من خالل النسب املئوية      )مصادر متويل اجلامعة االفتراضية    (ادي عشر احلوبالنسبة للمعيار   
ستجابات أعضاء هيئة التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النـسب   اليت ظهرت من ا   

  %).٩١ -% ٧٩( املئوية بني
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بناء منوذج التصميم التعليمي املناسب لتصميم اجلامعة االفتراضية الـسعودية للبنـات            : ثانيا
 املقترحة

  

 يف البحـث  Instructional Design Model منوذج التصميم التعليمـي قامت الباحثة ببناء 
يف ضـوء   ، و املنظومـات بعد االطالع على عدد كبري من مناذج التصميم التعليمـي لتـصميم             احلايل  

 الـيت    املنظـومي  املنحىيف ضوء   و ،للجامعات االفتراضية التصميم التعليمي   التوجهات العاملية يف جمال     
احث اخلمسة املنحى املنظومي، اليت     حيث تناول أحد املب    ،انتهت إليها الباحثة يف اإلطار النظري للبحث      

مناذج التـصميم   منوذج تصميم تعليمي مقترح خاص بالبحث احلايل ومل تتبىن أحد            اشتقت منه الباحثة  
  :الحظت نواحي القصور التالية، ألا بناء برامج التعليم االفتراضي يف ضوئهال اجلاهزةالتعليمي املختلفة 

     ة التقليدية وليس لربامج التعليم االفتراضـي القائمـة         لربامج التعليمي لالنماذج مصممة   بعض   §
 . على شبكات احلاسبات

 . شى مع منط التعلم الفردي وليس التعلم الفردي واجلماعياغالبية النماذج تتم §
 .  العناصر املكونة للنماذج معقدة ويصعب تطبيقهابعض §
 البيئة التفاعلية أسـاس بنـاء    النماذج عنصر بناء بيئة تعليمية تفاعلية حيث تعتربأمهلت بعض  §

 . م االفتراضييبرامج التعل
 النماذج بشرح وتفصيل عناصر معينة مثل التركيز على التصميم دون التركيز            بعضاهتمت   §

 . على التطبيق واملتابعة
 .  النماذج بني التقومي اخلاص بالربنامج والتقومي اخلاص باملتعلمبعضمل تفرق  §
 . حدة أو موديل وليس ختطيط لربنامج ككل النماذج تم بتخطيط وبعض §
 . قلة عدد النماذج املوجهة لبناء برامج التعليم االفتراضي القائمة على شبكات احلاسبات §

واعتمدت الباحثة عند تصميمها للنموذج على مراجعة عدد من الدراسات والبحـوث العربيـة              
، منـها علـى     تصميم املنظومات  و نظوميتصميم اجلامعات االفتراضية باملنحى امل    واألجنبية اليت ربطت    

، )٢٠٠٤(دراسة حممود ، و(Amutabi & Oketch, 2003)  أوكيتشوأموتايب دراسة  سبيل املثال،
  .)٢٠٠٤( الشهري دراسةو

هذا باإلضافة إىل اطالع الباحثة على بعض األدبيات العربية واألجنبية يف جمال التصميم التعليمي،              
، وعبد الصبور )٢٠٠١(سالمة و، (McGriff, 2000)و،  (Hughes, 1997)منها على سبيل املثال

  .(Marilyn, et al., 2005)و، )٢٠٠٢(قطامي ، و)٢٠٠١(وشهاب 
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 املنحـى  يف ضـوء  للجامعة االفتراضية السعودية للبناتومت بناء منوذج التصميم التعليمي املقترح  
، ويندرج حتت كل مرحلـة      حىن املنظومي لمن ل ، حيث تضمن النموذج املراحل األربع الرئيسة      املنظومي

  :رئيسة عدد من املراحل الفرعية اخلاصة ذه املرحلة، كما يلي
  

 :حتديد  وتشتمل املدخالت على حتديد العناصر البشرية والغري بشرية وهي:املدخالت •
، رؤيـة اجلامعـة ورسـالتها     ،   معايري اجلودة الشاملة   البات،الطخصائص  ،   السعودي احتياجات اتمع 

 نظـام  ،لكترونيةاملقررات اإل ، الوسائط التعليمية،اإلشراف األكادميي،  اإلعالم والدعاية  ،أهداف اجلامعة 
، اإلدارات التابعـة  و جملس إدارة اجلامعـة      ،جملس األمناء  ،مصادر التمويل ،  نظام إدارة التعلم   ،الدراسة

 كيفيـة  ، كيفية التـسجيل باجلامعـة   ،سياسة القبول يف اجلامعة   سيناريو ملوقع اجلامعة،     ،كليات اجلامعة 
  .  أساليب التقومي، نظام الدراسة،االتصال باألستاذ

كيفيـة  ): ٣٥(شكل  ، و )مدخالت(املقترحة   اهليكل التنظيمي للجامعة  ): ٣٤(شكل  ويظهر يف   
كيفية االتصال باألستاذ املشرف ونظام     ): ٣٦( وشكل   ،)مدخالت( املقترحة   التسجيل باجلامعة القبول و 
 ).مدخالت( املقترحة باجلامعة سة وأساليب التقوميالدرا
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  )مدخالت(املقترحة  اهليكل التنظيمي للجامعة): ٣٤(شكل 
  
 مدیر الجامعة

وكيل الدراسات 
 العليا

وكيل الشؤون 
 القانونية

يل الشؤون وك
 األكاديمية

النشر إدارة 
التأليف و

  والبحث العلمي
 

إدارة الجودة 
 واإلعالم

إدارة القبول 
والتسجيل 

 والعالقات العامة

إدارة  
 المعلوماتية

اللجنة األكاديمية 
 )كليات الجامعة(

 القبول

 إدارة الجودة
 إدارة الشبكات

إدارة اإلعالم  
 والعالقات الخارجية

ات التقنية الخدم
 والدعم الفني

 تحليل األنظمة

 خدمات الطالب

 المحاسبة المالية

 التسجيل

كلية علوم 
األغذية 



كلية اللغات  كلية الفنون
 والترجمة

كلية العلوم كلية اآلداب
 اإلدارية والمالية 

كلية التربية 
والعلوم 
 اإلنسانية

كلية األنظمة 
والعلوم
 اسيةالسي

كلية علوم الحاسب 
 والمعلومات

كلية السياحة
 واآلثار

كلية االقتصاد
 والتجارة

تطوير المقررات 
 لكترونيةاإل

وكيل الشؤون 
 اإلدارية والمالية
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  )مدخالت( املقترحة التسجيل باجلامعةالقبول وكيفية ): ٣٥(شكل 

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  

  

  )بالضغط على مفتاح إرسال(إرسال استمارة التسجيل 
  

بالضغط على مفتاح (مسح استمارة التسجيل 
  )مسح

ملء ة بالدخول إلى موقع الجامعة و الطالبقوم ت
  استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة

  إرسال استمارة التسجيلب ةقوم الطالبت

الخاص ) Server (يقوم الخادم
 بالجامعة باستقبال استمارة التسجيل

  إلى بريد الجامعة تلقائياًوإرسالها 

يتم استقبال استمارة التسجيل بواسطة 
تسجيل إدارة القبول والبفريق التسجيل 

يتم فحص استمارة التسجيل وبالجامعة، 
  .والتأكد من اكتمال جميع البيانات

 رسالة توضح استالم ة التأكد من صحة البيانات واكتمالها يرسل للطالببعد
 إرسال بقية األوراق والشهادات ا ويطلب منهامكتب القبول لطلبه

 .المطلوبة

ر اسمها  يظه لجميع شروط القبول،ةبعد استيفاء الطالب
  .الكلية المعنيةضمن المقبوالت نهائيا في صفحة 

إذا لم تكن البيانات المرسلة صحيحة أو غير مكتملة يرسل 
 رسالة الستكمال وتصحيح البيانات المطلوبة في ةطالبلل

  . استمارة التسجيل

 اً ويكون موجودةيتم إنشاء بريد إلكتروني خاص بالطالب
 ةالخاص بالجامعة، وإعطاء الطالب) Server (بالخادم

 & User Name (اسم المستخدم وكلمة السر

Password(  
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  باجلامعة املقترحةالتصال باألستاذ املشرف ونظام الدراسة وأساليب التقوميكيفية ا): ٣٦(شكل 
  )مدخالت(

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  البريد اإللكتروني
  E-mail  

مقابلة عن طريق 
  NetMeeting اإلنترنت

   محادثة
 Chatting  

 FTP (File 
Transmission             

Protocol) 

االتصال الهاتفي عن 
   طريق الكمبيوتر

)PC to Phone(  

 ضمن مدة زمنية أقصاها البكالوريوس الدراسية ونيل درجة اإلنهاء برامجها  ورغباتها احتياجاتهحتاجه بما يتالءم معت تخطيط الوقت الذي ةيترك للطالب
  . الدراسياستطيع بذلك اختصار تلك المدة حسب جهدهت سنوات من تاريخ التسجيل إلنهاء الساعات الدراسية المعتمدة، وأربع

  )مقررات ٨: ( الحد األقصى -  )مقررات٣: ( الحد األدنى: دود التسجيل للفصلح،  كل سنة دراسية فيتتضمن ثمانية فصول دراسية بواقع فصلين 

كترونية في موقع الجامعة وعلى لكل مقرر صفحة إل
الطالبة الدخول إليها ودراسة ما تحب أن تبدأ به من 

مع متابعة الدراسة عن طريق ...محتوى المقرر 
  .امنةاالتصال باألستاذ بالطريقتين المتزامنة وغير المتز

 االتصال ةيمكن للطالب
بإحدى (باألستاذ المشرف 

واالستفسار ) الطرق السابقة
  .اعن كل ما يستعصي عليه

المقرر يعطي األستاذ من دراسة الطالبة تهاء نبعد ا
باستخدام كل أو بعض  تعليمات وإرشادات تقويم المقرر

- ساحة الحوار- لكترونية امتحانات إ (:األساليب التالية
  ) أداء مشروع-  إعداد تقرير - لمهمات والواجباتأداء ا

 ة بإرسال رسالة للطالبالمرشد األكاديمييقوم 
تسجيل الجدول الدراسي  كيفية ايوضح له

  لكترونية والتسجيل فيهااإل وتحديد المقررات

  : فیقدر بأحد التقدیرین المقرر في ةالطالبت إذا رسب
  من مجموع الدرجات % ٥٩إلى أقل من  % ٣٥  ضعیف من  -
  من مجموع الدرجات % ٣٥ أقل من  ضعیف جدا  -
   فیھتعطى فرصتین أخریین فقط إلعادة ما رسبت

  : تعطى أحد التقدیرات التالیة إذا نجحت الطالبة في المقرر
  فأكثر من مجموع الدرجات % ٩٠ من  ممتاز -
 من مجموع الدرجات % ٩٠إلى أقل من  % ٨٠من   جید جدًا -
  تمن مجموع الدرجا % ٨٠لى أقل من إ % ٧٠من    جید -
   الدرجاتمن مجموع % ٧٠إلى أقل من  % ٦٠من   مقبول -

، وكيفية ة على الطالباألكاديميالمرشد تحديد 
  :ويتم االتصال بإحدى الطرق اآلتية.. االتصال به
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 وتشتمل العمليات على تطبيق األسلوب املنظم يف معاجلة وتشكيل العناصر بطريقة            :العمليات  •
 : منهجية نظامية وهي

 اإلرشاد  يف الفصول االفتراضية،    اجلدد وتوزيعهم  الطالبر موقع اجلامعة عرب االنترنت، قبول       نش
اخلطـط    للتعليم االفتراضـي،   طرائق التدريس استخدام   تقدمي املقررات االلكترونية،   ،اجلامعيوالتوجيه  
خـدمات القيـاس     ، تقدمي التدريب التطبيقي ة االفتراضية،   ستخدام املكتب ا،  العبء التدريسي والدراسية  

  .)موظف/ تدريسي (تدريب الكوادر  ،والتقومي
  

وتشمل املخرجات على النتاجات اليت مت الوصول إليها يف شـكل نظـم كاملـة             : املخرجات •
 : جاهزة لالستخدام وهي

، تقـومي  )عضو هيئة التـدريس ( اجلامعة، تقومي الطالبات، تقومي األستاذ      ق أهداف التأكد من حتق  
التقـديرات النهائيـة   ،  الكوادر املستقبلية للجامعة   إعداداملتحقق من خطط     االنترنت،   موقع اجلامعة عرب  

املشاريع املشتركة  ،  النشر والتأليف والبحث العلمي   ،  )تسرب،  غياب،  رسوب،  جناح( نسبللخرجيات  
  .مع اجلامعات االفتراضية العاملية

  

نظـام  وحتسني وتنقيح مـستمرة ل    وتشمل التغذية الراجعة على عمليات تعديل        :التغذية الراجعة 
  .كامالاجلامعة 

  

تقنيـات التعلـيم،     من املتخصصني يف جمال      اخلرباءبعدها قامت الباحثة بعرضه على جمموعة من        
  . ٥ دف التأكد من صالحيتهاملناهج وطرق التدريسو

وقد عرب السادة احملكمون عن آرآئهم ووجهات نظرهم حيث كان هلا أثر واضح وملمـوس يف                
  . يل حمتوى وشكل منوذج التصميم، ومن مث قامت الباحثة بإجراء كافة التعديالت املطلوبةتعد

 للبناتاملقترحة  منوذج التصميم املنظومي للجامعة االفتراضية السعودية        التايل   )٣٧(شكل   يبني   و
  .يف شكله النهائي

                                                   
  .المحكمین على نموذج التصمیم التعلیميالخبراء السادة قائمة بأسماء ) ١(ملحق  5
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  للبناترحة املقتمنوذج التصميم املنظومي للجامعة االفتراضية السعودية : )٣٧(شكل 

 
 اإلدارات التابعة للجامعة

  إدارة  الجامعةمجلس

 مجلس األمناء

 الوسائط التعليمية

  الجامعةموقع لسيناريو

 لكترونيةالمقررات اإل

  الدراسة نظام

 الجامعةأهداف 

 رؤية الجامعة ورسالتها

 اإلعالم والدعاية

 اإلشراف األكاديمي 

 كيفية االتصال باألستاذ المشرف

 والتسجيل سياسة القبول 

 أساليب التقويم 

 كليات الجامعة

  لمصادر التموي

 تعدیل وتحسین

 نشر موقع الجامعة عبر االنترنت

الطالب قبول 
الجدد 
 في وتوزيعهم

الفصول 
 االفتراضية

 

اإلرشاد 
والتوجيه 
 الجامعي

استخدام 
طرائق تدريس 

التعليم 
 االفتراضي

تقديم 
المقررات 
 االلكترونية

استخدام 
المكتبة 
 االفتراضية
 

الخطط 
الدراسية 
والعبء 
 التدريسي

تقديم خدمات 
القياس 
 والتقويم

 

التدريب 
 التطبيقي

/ تدريسي (تدريب الكوادر 
 )موظف

عالقات 
وتفاعل بین 
 المكونات

التأكد من 
تحقق أهداف 
 الجامعة

تقويم موقع 
الجامعة عبر 
 االنترنت

التقديرات 
النهائية 
 للخريجات

 النشر 
والتأليف 
والبحث 
 العلمي

المشاريع 
المشتركة مع 
الجامعات 
االفتراضية 
 العالمية

عضو تقويم 
 هيئة التدريس

 

 تقويم الطالبات

 معايير الجودة الشاملة

 الباتالطخصائص 

  السعودياحتياجات المجتمع

  إدارة التعلم نظام
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  سعودية للبناتالفتراضية االامعة كونات اجلمبقائمة إعداد : ثالثا
 

 وفق طريقة دلفي يف حلقتني، كما       سعودية للبنات الفتراضية  االامعة  كونات اجل مب سار إعداد قائمة  
  :يلي

  :الرابعةاحللقة 
  :على ثالث خطوات كما يليمن حلقات دلفي مشلت احللقة الرابعة 

  

  : الرابعةبناء احللقة
يف ضوء التوجهات العاملية يف جمال اجلامعات االفتراضية اليت عرضتها الباحثة يف اإلطار النظـري               

الباحثة بوضع الصورة    قامت للبحث، وكذا يف ضوء مناذج لبعض اجلامعات االفتراضية العاملية والعربية،         
  . السعودية للبنات االفتراضيةةاجلامعمكونات قائمة املبدئية ل

 اعتمدت الباحثة عند وضعها للصورة املبدئية للقائمة على مراجعة عـدد مـن الدراسـات                وقد
 كولنربجدراسة  ، و )٢٠٠٢(سليمان  واحلسيين   دراسة والبحوث العربية واألجنبية، منها على سبيل املثال      

(Kullenberg, 2002) ، بيترمـان ودراسـة  ، )٢٠٠٤(الشهري ودراسة ، )٢٠٠٤(ودراسة حممود 
(Peterman, 2004)(2006 ,  نتونأ ودراسة، )٢٠٠٥ ( عليدراسة، وAnton(.  

هذا باإلضافة إىل اطالع الباحثة على بعض األدبيات العربية اليت تناولت مكونـات اجلامعـات               
 ،)٢٠٠٣(وآخـرين   داود  ، و )٢٠٠٣(حجـي   و ،)٢٠٠٢  (عبيد االفتراضية، منها على سبيل املثال،    

  .)٢٠٠٤ (والشهري
كما اعتمدت الباحثة أيضا على اإلطار النظري للبحث احلايل حيث تناول أحد املباحث اخلمسة              

  .سعودية للبناتالفتراضية االامعة مكونات اجل اجلامعة االفتراضية، اليت اشتقت منها الباحثة
فقـد قامـت    ،   اجلامعات االفتراضية العاملية والعربية     على جتارب بعض   وكذلك اعتمدت الباحثة  

جامعة متشغان االفتراضية   : ، مثل الباحثة بدراسة حتليلية لعدة مناذج للجامعات االفتراضية العاملية والعربية        
site/edu.msu.vu.www://http/  يـة جامعة جونز الدول   ، و edu.jonesinternational.www://http/  ، 
ــةو ــية جامع ــد االفتراض ــا و، /uk.ac.strath.cvu://http كالي ــية بكاليفورني ــة االفتراض  اجلامع

edu.cvc.www://http/  ،ويلاجلامعة االفتراضية مبعهد احمليط الد    و org.ioivu.www://http  اجلامعـة  ، و
اجلامعـة االفتراضـية اإلفريقيـة    ، و /uk.org.ivu.www://http االفتراضية الدولية يف اململكة املتحـدة   

)AVU( avu/au.edu.rmit.international.www://http/ــسورية   ، و ــية ال ــة االفتراض  SVUاجلامع
eng/sy/com.svuonline.www://http/  ، جامعــة آل لوتــاه العامليــةو com.ahloot.walu://http/  ،
  uvt/ar/uvt/tn.rnu.uvt.www://http. تونس االفتراضية جامعةو
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 ، حيث تـضمنت ثالثـة حمـاور    ٦مث قامت الباحثة ببناء استبانة احللقة الرابعة من حلقات دلفي     
واندرج حتت كل حمور عدد من العبارات الفرعية متثل العبارات اخلاصة ذا احملـور، وانتـهت        رئيسة،  

إضـافية مل يـتم      حمـاور مقترحات و االستبانة بسؤال مفتوح يطلب من املستجيب تدوين ما يراه من           
  .ذكرها

، )ناسبة غري م  –مناسبة (مدى مناسبة العبارة للمحور   مقياس ثنائي لتقدير    واحتوت االستبانة على    
  .وعمود خاص بإبداء املالحظات ،) غري مناسبة–مناسبة (الصياغة اللغوية ومدى سالمة 

وقامت الباحثة بإعداد خطاب افتتاحي يوضح للخرباء موضوع الدراسة، واهلـدف مـن هـذه             
االستبانة، واملطلوب منهم جتاه هذه احملاور مع التركيز على طلب إضافة ما يرونه من حمـاور أخـرى،                  

  .وين ما يرون من مالحظاتوتد
 

  :إرسال احللقة الرابعة للخرباء
هـ، ١٤٢٧قامت الباحثة بإرسال استبانة احللقة الرابعة للخرباء يف منتصف شهر شوال من العام              

-E أو بالربيد اإللكتـروين      FAXوقد مت ذلك بالربيد املسجل لبعض اخلرباء، بينما مت باهلاتف املصور            

mail للبعض األخر يدا بيد أو مناولة.  
بانة للتأكد من استالمهم هلا، واإلجابة      وحرصت الباحثة على االتصال باخلرباء عقب إرسال االست       

  .عن أي استفسارات تتعلق مبوضوعها
 احللقة اخلامسة اية شهر ذي احلجـة مـن العـام            تومتكنت الباحثة من استعادة مجيع استبانا     

  .هـ١٤٢٧
  

  :حتليل بيانات احللقة الرابعة
تمت الباحثة بفحص املالحظات املتكررة، لالستفادة منها يف إعادة صياغة احملاور الـيت وردت            اه

  .بشأا حسب موضوعية املالحظات أو تكرارها من قبل أكرب عدد من اخلرباء
ومن جهة أخرى، فقد اهتمت الباحثة بفحص ما ورد يف موضوع االسـتجابة احلـرة بـشأن                 

وذلك للتأكد من مدى مناسبة حماور االستبانة، وأن كـل عبـارة مـن              اإلضافات اليت دوا اخلرباء،     
عبارات االستبانة تنتمي إىل حمورها، ودرجة دقة العبارة لغويا، وبذلك يتحقق اهلدف مـن وجودهـا                

  .ضمن فقرات االستبانة
ويف ضوء املالحظات املتكررة آلراء أعضاء هيئة التدريس، مت حذف وإضافة بعـض العبـارات               

  :ياغة بعض العبارات، كما يليوإعادة ص
اجلامعة رسالة وأهداف   ": إىل" أهداف اجلامعة االفتراضية السعودية   : "من مت إعادة صياغة احملور األول       -

  ."السعوديةاالفتراضية 
                                                   

 من حلقات دلفياستبانھ الحلقة الرابعة  )٤(ملحق  6
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  .أهداف اجلامعةحملور ) ١٣) (١٢ (العباراتإضافة  مت -
يف احملور الثـاين    " اإلدارات التابعة للجامعة": إىل"  أقسام اجلامعة  :" مت إعادة صياغة احملور الفرعي من        -

 .اجلهاز التنظيمي للجامعة
يف احملور الثـاين اجلهـاز التنظيمـي        سياسة القبول يف اجلامعة     الفرعي  لمحور  ل )٤ (العبارةإضافة   مت   -

 .للجامعة
صال باألسـتاذ  كيفية االت": إىل" كيفية االتصال باألستاذ املشرف   : "من مت إعادة صياغة احملور الفرعي       -

 . يف احملور الثاين  اجلهاز التنظيمي للجامعة"املشرف ونظام الدراسة
كيفية االتصال  حملور  ) ١٦) (١٥) (١٤) (١٣) (١٢) (١١) (١٠) (٩) (٨( )٥ (العباراتإضافة   مت   -

  .نظام الدراسةباألستاذ املشرف و
يف حمـور كليـات      ،من والسالمة كلية املصارف اإلسالمية وكلية احملاسبة وكلية علوم األ       حذف   مت   -

   .اجلامعة
 .إىل كلية الفنـون   : كلية هندسة الديكور  و. كلية إدارة األعمال  :كلية اإلدارة والقيادة، إىل      مت تعديل    -

يف حمور كليات    ،كلية اآلداب :  إىل  وكلية علم النفس   .كلية اللغات والترمجة  :وكلية اللغة اإلنكليزية إىل     
  .اجلامعة

ة االقتصاد والتجارة وكلية السياحة واآلثار وكلية علوم احلاسب واملعلومـات وكليـة             كلي مت إضافة    -
 .، يف حمور كليات اجلامعةاألنظمة والعلوم السياسية وكلية التربية وكلية علوم األغذية والزراعة

  

  :اخلامسةاحللقة 
  :على ثالث خطوات كما يليمن حلقات دلفي مشلت احللقة اخلامسة 

  

  :اخلامسةبناء احللقة 
قامت الباحثة بإعداد احللقة اخلامسة اليت مشلت عرضا لنتائج اخلرباء املشاركني بغرض إطالعهـم              

حيث تضمنت هذه   على ما حتقق من اتفاق أو تقارب يف اآلراء وفق ما يتوافر لديهم من قناعات ذاتية،                 
 الفرعيـة متثـل حمـاور       واندرج حتت كل حمور رئيس عدد من العبارات        .االستبانة ثالثة حماور رئيسة   

مكونات اجلامعة االفتراضية اخلاصة ذا احملور بعد تعديلها وفق نتائج حتليل احللقة الرابعـة، وانتـهت                
  .إضافية مل يتم ذكرهامعايري االستبانة بسؤال مفتوح يطلب من املستجيب تدوين ما يراه من 

تقـدير  حتتـوى مقياسـا مـدرجا ل      وضمنت الباحثة املعايري الرئيسة وعباراا يف شكل استبانة         
  .) غري موافق– موافق –موافق جدا (االختيارات 
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  :إرسال احللقة اخلامسة للخرباء
هــ،  ١٤٢٨قامت الباحثة بإرسال استبانة احللقة اخلامسة للخرباء يف بداية شهر صفر من العام              

-Eو بالربيد اإللكتـروين      أ FAXوقد مت ذلك بالربيد املسجل لبعض اخلرباء، بينما مت باهلاتف املصور            

mailأو مناولة للبعض األخر .  
بانة للتأكد من استالمهم هلا، واإلجابة      وحرصت الباحثة على االتصال باخلرباء عقب إرسال االست       

  .عن أي استفسارات تتعلق مبوضوعها
وجتدر اإلشارة إىل أن بعض اخلرباء كان متحمسا للدراسة واملوقع، وبادر باإلجابة عـن هـذه                

  .لقة خالل مدة مل تتجاوز عشرة أيام من إرساهلااحل
 احللقة اخلامسة يف اية شهر ربيع األول مـن العـام    تومتكنت الباحثة من استعادة مجيع استبانا     

  .هـ١٤٢٨
  

  :حتليل بيانات احللقة اخلامسة
اهتمت الباحثة بدراسة املالحظات واملقترحات اليت تكررت من قبل اخلرباء، ومـن مث أجـرت               

  :يالت على املعايري الفرعية اليت وردت بشأا ليتفق مضموا مع آراء اخلرباء، كاآليتتعد
 :اجلامعة ، مترسالة وأهداف يف حمور  .١

 .ألهداف اجلامعة) ٣) (١( تعديل العبارة -
 :يف حمور اجلهاز التنظيمي للجامعة، مت  .٢

 :يف حمور جملس األمناء، مت •
جملس األمناء غري حمددة املدة وإذا شغر مكان عضو فيـه خيتـار             العضوية يف   : من) ٢( تعديل العبارة    -

العـضوية يف جملـس     :  إىل .الس نفسه من حيل حمله ممن تتوفر فيه الكفاءة واالهتمام بأهداف اجلامعة           
وإذا شغر مكان عضو فيه ينتخب الس نفسه من حيل حملـه ممـن              )  أعوام   ٤-٢(األمناء حمددة املدة    
 . واالهتمام بأهداف اجلامعةتتوفر فيه الكفاءة

  .التأكد من مدى حتقيق اجلامعة ألهدافها:  إىل.مدى حتقيق اجلامعة ألهدافها: من) ٣ (العبارةتعديل  -
 : متيف حمور جملس إدارة  اجلامعة، •
 ومدير الـشؤون القانونيـة ومـدير        رئيس اجلامعة  يتألف جملس اجلامعة من   : من) ١ (العبارةتعديل   -

اهليئة املعنية مباشـرة بـالتحقق مـن        (األكادميية  لشؤون  ية ومدير الشؤون املالية ومدير ا     الشؤون اإلدار 
  مـدير  يتألف جملس اجلامعة من   : إىل. ممثل وزارة التعليم العايل    و عمداء الكليات  و أمني اجلامعة و) اجلودة
 ووكيـل   –اليـة    ووكيل اجلامعة للشؤون اإلداريـة وامل      - ووكيل اجلامعة للشؤون القانونية      - اجلامعة

عمـداء   و - أمـني اجلامعـة    و -) اهليئة املعنية مباشرة بالتحقق من اجلودة     (األكادميية  شؤون  اجلامعة لل 
 .ممثل وزارة التعليم العايل و- الكليات
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العضوية يف جملس اإلدارة غري حمددة املدة وإذا شغر مكان عـضو فيـه ألي               : من) ٢( تعديل العبارة    -
العـضوية  : إىل.  من خيلفه من ذوي الكفاءة العلمية واالهتمام بأهداف اجلامعة         سبب خيتار جملس األمناء   

وإذا شغر مكان عضو فيه ينتخب بدميوقراطية جملس األمناء         )  أعوام   ٤-٢(يف جملس اإلدارة حمددة املدة      
 .من خيلفه من ذوي الكفاءة العلمية واالهتمام بأهداف اجلامعة

 .تشكيل اهليكل اإلداري للجامعة:  إىل.يكل اإلداري للجامعةإصدار اهل: من) ٣ (العبارةتعديل  -
  : متيف حمور اإلدارات التابعة للجامعة، •
إدارة التـأليف والترمجـة     :  إىل .قسم التأليف والترمجة والبحـوث العلميـة      : من) ١ (العبارةتعديل   -

 .والبحوث العلمية وحقوق النشر والتوزيع
 - حتليل األنظمة  -إدارة الشبكات : (وماتية، ويضم ثالثة فرق رئيسة    قسم املعل : من) ٣ (العبارةتعديل   -

 حتليل  -إدارة الشبكات : (إدارة املعلوماتية، ويضم أربعة فرق رئيسة     : إىل). اخلدمات التقنية والدعم الفين   
 ). اخلدمات التقنية والدعم الفين- تطوير املقررات اإللكترونية-األنظمة

 العالقـات   –إدارة اجلودة   : (التسويق والعالقات الدولية، ويضم فريقني    قسم  : من) ٤ (العبارةتعديل   -
 اإلعالم التربـوي والعالقـات      –إدارة اجلودة   : (إدارة اجلودة واإلعالم، ويضم فريقني    : إىل. )اخلارجية
 ).اخلارجية
  

ـ  مكونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنـات الستبانه   كافة التعديالت    إجراء دوبع ل مت التوص
  .٧ملكونات اجلامعة املقترحةللصورة النهائية 

  

مث قامت الباحثة بتحليل نتائج استجابة اخلرباء إحصائيا باستخدام التكرارات والنـسب املئويـة،              
  :التايل )٨(كما هو موضح يف اجلدول 

                                                   
  فيمن حلقات دلاستبانھ الحلقة الخامسة  )٥(ملحق  7
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  النسب املئوية ملكونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات) ٨(جدول 

 داف اجلامعةأهرسالة و: احملور األول . ١ تقدير االختيارات
موافق 
 جدا

غري  موافق
 موافق

 :  ورسالتها مبا يليالسعوديةتتلخص رؤية اجلامعة االفتراضية 
 - %٢ %٩٨  . ةأساليبه، وفق املستجدات املعرفية والتكنولوجي ولكتروين الشبكيالتعلم اإل/تطبيق فلسفة التعليم .١
  -  %١٠  %٩٠  . السعوديطة حباجات اتمع  يف ختصصات مرتبسالبكالوريومنح درجة  .٢
  %١٠  %٩  %٨١   ن العربية وغريهاألمة وبنات السعوديات للبناتلكتروين الشبكي اجلامعي التعلم اإل/خدمات التعليم توفري .٣
  %١١  %١٠  %٧٩  . تشجع على حرية التفكري والتعبريلكترونية إتوفري بيئة  .٤
  %٨  %٢٠  %٧٢  . تليب متطلبات التنمية وحاجات اتمعتوفري الربامج األكادميية والتخصصات اليت  .٥
  %١١  %١٠  %٧٩  .  اجلامعات التقليديةمستوى خرجيات يضاهي أو يفوق ات يكون مستوى اخلرجيأناحلرص على  .٦
  %٤  %١٦  %٨٠  . لكتروين الشبكيالتعلم اإل/لوب الذي يشجع التعليماألسى وحملتوا من حيث لكترونيةاملقررات اإلتطوير  .٧
 - %٢ %٩٨  . ة برامج وختصصات جديدة حسب احلاجةإضاف .٨
 - %٥ %٩٥  .توظيف الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة .٩

 %١١ %١٠ %٧٩  . تطبيق أحدث التقنيات اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .١٠
 %٦ %٨ %٨٨  . ريب وتدوأموالتطبيق مبدأ اجلودة الشاملة يف اجلامعة، وتوفري ما يلزم لذلك من كوادر مؤهلة  .١١
 - %٥ %٩٥  . تشجيع األحباث والدراسات، واإلنتاج الفكري واإلبداعي عامة .١٢
 %٤ %١٦ %٨٠  . وعاملياًوإقليمياالتعاون مع املؤسسات التربوية واالجتماعية واالقتصادية حملياً  .١٣

  : كما يليوقد صيغت األهداف بشكل عام. تنبثق األهداف املذكورة أدناه من رؤية اجلامعة ورسالتها
لكتروين الشبكي مع التعلم اإل/ ثلة يف تطبيق التعليمتعميق االلتزام بالفلسفة اليت قامت عليها اجلامعة واملتم   . ٦

 - %٢ %٩٨ . املستجدات العلمية والتكنولوجية
تشجيع احلرية األكادميية وحرية التفكري والتعبري بعامة ضمن إطار من احملافظة على األخـالق احلميـدة               . ٧

 .ريفة واحترام اآلخرينوالش
٥ %٩٥% - 

 %١١ %١٠ %٧٩ . ا ودعم تعلمها وجعل نشاطات اجلامعة كافة موجهة خلدمتهبالطالبةتعميق االهتمام  . ٨
 %٦ %٨ %٨٨ . تعميق االهتمام بنوعية األداء على مجيع الصعد ضمن خطة للجودة الشاملة . ٩

واملهارات الكافية لالسـتمرار يف الـتعلم   لك املعارف تمت مبستوى عال من النوعية لكي     الطالبةج  يرخت . ١٠
 . ا على نفسهةمعتمد

٥ %٩٥% - 

 %٤ %١٦ %٨٠ .الطالباتيشمل أكرب عدد من ل ت حيثما كانةتوفري التعليم اجلامعي أمام كل راغب . ١١
 %٨ %٢٠ %٧٢ .نجمتمعا  إىل ضرورة اجلمع بني العلم والعمل، واإلسهام يف خدمةاتتوجيه الدارس . ١٢
 زيادة سنوات اإلنتاج يف عمر الفرد        مما يعين  ن وظروفه نر وظائفه الدراسة دون تأث  يف   تامتكني الراغب  . ١٣

  .الطاقات البشرية واملادية والتوفري الكبري يف
١٠ %٩ %٨١% 

 %٨ %٢٠ %٧٢  . خماطبة وتلبية االحتياجات احملليةىقدرة الربامج عل وارتباط . ١٤
لكترونية الـيت  ت العالقة بالربامج التعليمية اإل  لعلم ذا اإلفادة من اخلربات البشرية املتراكمة يف ميادين ا        . ١٥

 .تطرحها اجلامعة
٦  %٨  %٨٨%  

 %٣  %١٠  %٨٧ .االستثمار األفضل للوقت باستخدام وسائل االتصال احلديثة . ١٦
  - %٩ %٩١ . لكترونية لربط العلم باحلياة العملية التنمويةتقدمي برامج تعليمية إ . ١٧
يت حيتاجها اتمع السعودي يف ظل التطور احلادث والتغري يف سـوق            تأهيل القوى النسائية العاملة ال     . ١٨

 - %٢ %٩٨ . العمل وحيتاج إىل مؤهالت
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 اجلهـاز التنظيمي للجامعة: احملور الثاين . ٢ تقدير االختيارات
  :  جملس األمناء -أ

 
موافق 
 جدا

غري  موافق
 موافق

املتميزة من ذوي الكفاءة العلمية يتألف جملس األمناء من خنبة من الشخصيات األكادميية و .١
 .واالهتمام بأهداف اجلامعة، وممثلني للطالبات باختيارهن

٣  %١٠  %٨٧% 

وإذا شغر مكان عضو فيه ينتخب الس )  أعوام ٤-٢(العضوية يف جملس األمناء حمددة املدة  .٢
 .نفسه من حيل حمله ممن تتوفر فيه الكفاءة واالهتمام بأهداف اجلامعة

٩ %٩١% -  

  :ميارس جملس األمناء االختصاصات التالية .٣
  .اإلشراف العام على اجلامعة •
 .التأكد من مدى حتقيق اجلامعة ألهدافها •
 .تعيني رئيس وأعضاء جملس األمناء وجملس إدارة اجلامعة •

٦  %٨  %٨٨%  

  
               تقدير االختيارات

موافق  : جملس إدارة  اجلامعة-ب
 جدا

غري  موافق
 موافق

 ووكيل اجلامعة - ووكيل اجلامعة للشؤون القانونية -   اجلامعة مدير:ف جملس اجلامعة منيتأل .١
اهليئة املعنية مباشرة بالتحقق من (األكادميية شؤون  ووكيل اجلامعة لل–للشؤون اإلدارية واملالية 

 .ممثل وزارة التعليم العايل و- عمداء الكليات و- أمني اجلامعة و- ) اجلودة

٣ %١٠ %٨٧% 

وإذا شغر مكان عضو فيه ينتخب )  أعوام ٤-٢(العضوية يف جملس اإلدارة حمددة املدة  .٢
 .قراطية جملس األمناء من خيلفه من ذوي الكفاءة العلمية واالهتمام بأهداف اجلامعةوبدمي

٦ %٨ %٨٨% 

  :خيتص جملس اإلدارة مبا يأيت .٣
  .ا يف هذا النظامرسم السياسة العامة للجامعة مبا حيقق أهدافها املنصوص عليه •
 .متابعة أداء اجلامعة والعاملني فيها يف ضوء اللوائح •
 .تقومي العملية التربوية يف اجلامعة بناء على التغذية الراجعة •
 .اعتماد براجمها التعليمية وحتديد التخصصات والدرجات العلمية اليت متنحها •
دولية ذات االهتمام واالختصاص تبادل اخلربات والتعاون مع اجلامعات احمللية واإلقليمية وال •

بربامج اجلامعة من خالل التصديق على اتفاقيات التعاون معها ومذكرات التفاهم بينها وبني 
  .اجلامعة

 . اجلامعةالباتاعتماد نتائج االمتحانات النهائية لط •
عاملني  شؤون ال- التقومي واالمتحانات -القيد والقبول :(إصدار وتعديل اللوائح املنظمة ملا يأيت •

 وللمجلس إصدار لوائح أخرى كلما اقتضت مصلحة - الشؤون املالية واإلدارية - االبتعاث –
 ).العمل

  .إقرار اخلطط العامة الكفيلة بتوفري اإلمكانات لتحقيق أهداف اجلامعة •
  .العمل على تنمية موارد اجلامعة واستثمار أمواهلا •
 .العمل على تطوير وحتديث أداء اجلامعة •
 .املوضوعات اليت حييلها إليه جملس األمناء أو رئيس جملس اإلدارةالبت يف  •
  .تعيني مدير اجلامعة ورؤساء األقسام العلمية وحتديد اختصاصام •
 .تشكيل اهليكل اإلداري للجامعة •

١٠ %٩٠% - 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 
   تقدير االختيارات

موافق   اإلدارات التابعة للجامعة-ج
 جدا

غري  موافق
 موافق

 %٣ %١٠ %٨٧ .الترمجة والبحوث العلمية وحقوق النشر والتوزيعإدارة التأليف و .١
  : إدارة القبول والتسجيل والعالقات العامة، ويضم أربعة فرق رئيسة . ٢

 ). خدمات الطالبات– احملاسبة املالية – التسجيل –القبول      (
٦ %٨ %٨٨% 

  : إدارة املعلوماتية، ويضم أربعة فرق رئيسة . ٣
 ). اخلدمات التقنية والدعم الفين–لكترونية  تطوير املقررات اإل-ليل األنظمةحت –إدارة الشبكات     (

١٠ %٩٠% - 

 %١٠ %٩ %٨١  ) اإلعالم التربوي والعالقات اخلارجية–إدارة اجلودة : (إدارة اجلودة واإلعالم، ويضم فرقني . ٤
  األكادمييـة  نكلية ووكيل للشؤو  كل   ل عميد: ، وتتألف من  )كليات اجلامعة (اللجنة األكادميية    . ٥

   واألكادميي والفين اإلداريالكادر و األكادميية  األقسام ورؤساءاإلدارية واملاليةلشؤون لووكيل 
١٠ %٩ %٨١% 

  
   تقدير االختيارات

موافق   سياسة القبول يف اجلامعة-د
 جدا

غري  موافق
 موافق

 %٥ %٢٠ %٧٥  . دون متييزلعاملومن أي مكان يف ا من خمتلف مناطق اململكة) بنات(يتم قبول الطالبات  .١
 - %١٠ %٩٠ .فما فوق%) ٦٠( للقبول معدل ة املتقدمةشترط حصول الطالبي .٢
 %٤ %١٦ %٨٠ .لكتروين لقياس قدرة املتقدمات على النجاح األكادمييإ اختبار قدراتالطالبات يشترط اجتياز  .٣
 %٥ %٢٠ %٧٥  .L ICDة على رخصالطالبات يشترط حصول  .٤

  
   تقدير االختيارات

موافق  لتسجيل باجلامعة كيفية ا-هـ
 جدا

غري  موافق
 موافق

 - %١٠ %٩٠ .مبلء استمارة التسجيل بالبيانات املطلوبةة بالدخول إىل موقع اجلامعة و قوم الطالبت . ١
 - %٩ %٩١ ).بالضغط على مفتاح إرسال(إرسال استمارة التسجيل ب ةقوم الطالبت . ٢
 %١١ %١٠ %٧٩  .إىل بريد اجلامعة تلقائياً وإرساهلا امعة باستقبال استمارة التسجيلاخلاص باجل )Server( يقوم اخلادم . ٣
يتم فحص اسـتمارة    وباجلامعة،  فريق التسجيل بالقسم اإلداري     يتم استقبال استمارة التسجيل بواسطة       . ٤

  .التسجيل والتأكد من اكتمال مجيع البيانات
٦ %٨ %٨٨% 

 ا رسالة توضح استالم مكتب القبـول لطلبـه        ةماهلا يرسل للطالب  إذا مت التأكد من صحة البيانات واكت       . ٥
 :، وهي  إرسال بقية األوراق والشهادات املطلوبةاويطلب منه

 ).اخل...  أديب –علمي (لشهادة الثانوية بغض النظر عن تارخيها أو اختصاصها  رمسيا لصورة مصدقة •
  . صورة عن اهلوية الشخصية •
 ).ن وجدتإ( اخلربة العملية  شهادات، وإرفاقالسرية الذاتية •
  ).حمجبة حفاظا على خصوصية تعليم البنات يف السعودية(صورة شخصية حديثة للطالبة  •

٣ %١٠ %٨٧% 

 %٤ %١٦ %٨٠  .الكلية املعنية يظهر امسها ضمن املقبوالت ائيا يف صفحة  جلميع شروط القبول،ةبعد استيفاء الطالب . ٦
اخلاص باجلامعة، وإعطـاء   )Server(  باخلادماً ويكون موجودةبيتم إنشاء بريد إلكتروين خاص بالطال     . ٧

  )User Name & Password(  اسم املستخدم وكلمة السرةالطالب
١١ %١٠ %٧٩% 
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   تقدير االختيارات
موافق   كيفية االتصال باألستاذ املشرف ونظام الدراسة-و

 جدا
غري  موافق

 موافق

  : ويتم االتصال بإحدى الطرق اآلتية ،..كيفية االتصال به، وة على الطالباملرشد األكادمييحتديد  . ١
  e-mail   الربيد اإللكتروين •
  NetMeeting  مقابلة عن طريق شبكة اإلنترنت •
  Chatting  حمادثة •
• FTP (File Transmission Protocol)  
 )PC to Phone(  االتصال اهلاتفي عن طريق الكمبيوتر •

٤ %١٦ %٨٠% 

دول الدراسي وحتديد املقررات تسجيل اجل  كيفية   ا يوضح هل  ةإرسال رسالة للطالب   ب املرشد األكادميي يقوم   . ٢
  .لكترونية والتسجيل فيهااإل

٨ %٢٠ %٧٢% 

 الدراسية ونيـل    اإلاء براجمه ا   ورغبا اتاجه مبا يتالءم مع احتياجا    حت ختطيط الوقت الذي     ةيترك للطالب  . ٣
وات من تاريخ التسجيل إلاء الساعات الدراسية        سن أربع ضمن مدة زمنية أقصاها      البكالوريوسدرجة  

 تتضمن مثانية فصول دراسية بواقع . الدراسياستطيع بذلك اختصار تلك املدة حسب جهده      تاملعتمدة، و 
   . كل سنة دراسيةيففصلني 

١٠ %٩ %٨١% 

   : وتتكون اخلطة الدراسية لكل ختصص من،رغب يف دراستهتالتخصص الذي و الكلية الطالبة ختتار . ٤
 .الطالباتمقررات تأسيسية إجبارية لكافة  •
 .مقررات أساسية لكل ختصص ويتفاوت عدد ساعاا املعتمدة من ختصص آلخر •
 .مقررات ختصصية ويتفاوت عدد ساعاا املعتمدة من ختصص آلخر •
  .اختياريةمقررات  •

٩ %٩١% - 

 %١١ %١٠ %٧٩  .)مقررات ٦: ( احلد األقصى -  ) واحدمقرر: ( احلد األدىن: حدود التسجيل للفصل . ٥
تستطيع الطالبة حذف أو إضافة مقررات مبلء منوذج خمصص يف صفحة املقرر         : انسحاب/ إضافة/ حذف . ٦

 املـسجلة قبـل   املقـررات  تأجيل ةستطيع الطالب ت-وإرساله للجامعة يف مدى أسبوعني من بدء الفصل      
  . بشهرالمتحاناتيتم غلق باب التسجيل يف الفصل الدراسي قبل بداية ا -االمتحانات

١٠ %٩٠% - 

 %٣ %١٠ %٨٧  . فيهتعطى فرصتني أخريني فقط إلعادة ما رسبت يف أي مادة ةالطالبت إذا رسب: الرسوب واإلعادة . ٧
لكترونية يف موقع اجلامعة وعلى الطالبة الدخول إليها ودراسة ما حتب أن تبدأ به من               لكل مقرر صفحة إ    . ٨

 .ن طريق االتصال باألستاذ بالطريقتني املتزامنة وغري املتزامنةمع متابعة الدراسة ع...حمتوى املقرر 
٤ %١٦ %٨٠% 

 %٨ %٢٠ %٧٢  .لكترونيةائمة باملصادر التعليمية اإللكتروين على قإل صفحة املقرر ايحتتو . ٩
ات وطريقـة    بطبيعة أسئلة االختبار    للدراسة لتعريف الطالبات   لكتروين دليال إل صفحة املقرر ا   حتتوى . ١٠

  .اإلجابة
١٠ %٩ %٨١% 

لكتروين على جمموعات نقاش وقوائم بريدية للتواصل بني الطالبات واألسـتاذ  إل صفحة املقرر ا  حتتوى . ١١
  . التفاعل فيما بينهم بالطريقتني املتزامنة وغري املتزامنةدإلجيا

٩ %٩١% - 

 %١١ %١٠ %٧٩ .لكتروين على جدول زمين يوضح خطوات تقدم املقرر الدراسيإلحتتوى صفحة املقرر ا . ١٢
 - %١٠ %٩٠  .Technical Support   لكتروين على الدعم الفين للموقعإلحتتوى صفحة املقرر ا . ١٣
 %٣ %١٠ %٨٧  .لكتروين على املتطلبات اخلاصة باملقررإل املقرر اصفحةحتتوى  . ١٤
 %٤ %١٦ %٨٠  .املقرر يعطي األستاذ تعليمات وإرشادات أساليب تقومي املقررمن دراسة الطالبة تهاء نبعد ا . ١٥
 :تتضمن أساليب تقومي املقرر استخدام كل أو بعض األساليب التالية . ١٦
 .لكترونية لفحص مهارات املعرفة، والفهم، واالستيعاب، والتطبيق، والتحليل، والتركيبامتحانات إ •
  .املشاركة يف املناقشات من خالل ساحة احلوار •
  .وعات املختارة، أو أداء مشروعأداء املهمات والواجبات، أو إعداد تقرير بعد حتليل بعض املوض •

٨ %٢٠ %٧٢% 
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  كليات اجلامعة والتخصصات : احملور الثالث.    ٣   تقدير االختيارات

موافق   كلية االقتصاد والتجارة-أ
 جدا

غري  موافق
 موافق

 %٤ %١٦ %٨٠ العلوم التجارية  . ١
 - %٩ %٩١  العلوم االقتصادية . ٢
 %١٠ %٩ %٨١ االقتصاد واإلحصاء التطبيقي . ٣
 %٨ %٢٠ %٧٢ منيأوالت املصارف . ٤
 %١١ %١٠ %٧٩ املالية واجلمركيةالعلوم  . ٥
 - %١٠ %٩٠ االقتصاد الزراعي والصناعي . ٦
 - %٩ %٩١  لكترونيةالتجارة اإل . ٧

  
   تقدير االختيارات

موافق   كلية السياحة واآلثار-ب
 جدا

غري  موافق
 موافق

 - %٩ %٩١ ةياإلدارة السياحية والفندق . ١
 %٣ %١٠ %٨٧ ارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة مو . ٢
 - %٩ %٩١  ) شعبة اآلثار اإلسالمية- اآلثار اليونانية والرومانية -اآلثار املصرية القدمية :  (اآلثار  . ٣

  
   تقدير االختيارات

موافق   كلية علوم احلاسب واملعلومات-ج
 جدا

غري  موافق
 موافق

 - %١٠ %٩٠  احلاسبهندسة . ١
 %٦ %٨ %٨٨  احلاسبعلوم . ٢
 %١١ %١٠ %٧٩ هندسة الربجميات . ٣
 - %١٠ %٩٠ نظم املعلومات . ٤

  
   تقدير االختيارات

موافق   كلية األنظمة والعلوم السياسية-د
 جدا

غري  موافق
 موافق

 - %١٠ %٩٠ القانون  . ١
 %٦ %٨ %٨٨ العلوم السياسية . ٢

 
   تقدير االختيارات

موافق   كلية علوم األغذية والزراعة-هـ
 جدا

غري  فقموا
 موافق

 - %٩ %٩١ اهلندسة الزراعية . ١
 - %٩ %٩١ علوم األغذية . ٢
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   تقدير االختيارات
موافق   كلية التربية-و

 جدا
غري  موافق

 موافق

 %٦ %٨ %٨٨ التربية اخلاصة . ١
 - %٩ %٩١ )رياض األطفال (التربية  . ٢
 %٣ %١٠ %٨٧ تقنيات التعليم  . ٣

  
   تقدير االختيارات

 موافق  كلية الفنون-ز
 جدا

غري  موافق
 موافق

 - %٥ %٩٥ الديكور  . ١
 - %٥ %٩٥ )Graphic Design( التصميم اجلرافيكي . ٢
 - %٩ %٩١ )Video art(التصوير الفوتوغرايف والفيديو  . ٣
 - %٥ %٩٥ )Jewels(احللي  . ٤
 - %٥ %٩٥ )Ceramic(اخلزف  . ٥
فـر اخلـشب     و أشـغال ح    )Emil( الصناعات احلرفية مثل طرق املعادن واملينا علـى النحـاس          . ٦

)Curving(والنسيج على النول  )Weaving(والفسيفساء والصدف . 
٥ %٩٥% - 

  
   تقدير االختيارات

موافق   كلية اللغات والترمجة-ح
 جدا

غري  موافق
 موافق

 - %٩ %٩١ اللغة الفارسية وآداا : لغات األمم اإلسالمية  . ١
 %٦ %٨ %٨٨  اللغة التركية وآداا: لغات األمم اإلسالمية  . ٢
 %١١ %١٠ %٧٩  اللغة األردية وآداا: لغات األمم اإلسالمية  . ٣
 - %١٠ %٩٠  اللغة العربية وآداا . ٤
 %٦ %٨ %٨٨  اللغة اإلجنليزية وآداا: اللغات األوروبية والترمجة . ٥
 - %٩ %٩١  اللغة الفرنسية وآداا: اللغات األوروبية والترمجة . ٦
 %٦ %٨ %٨٨  ملانية وآداااللغة األ:  اللغات األوروبية والترمجة . ٧
 %١١ %١٠ %٧٩  وحدة الترمجة املتعددة اللغات . ٨

  
   تقدير االختيارات

موافق    كلية اآلداب-ط
 جدا

غري  موافق
 موافق

 -   %٢ %٩٨ )  )Counseling(  االستشارات النفسية واإلرشاد النفسي -علم نفس الطفل (علم النفس  . ١
 - %٩ %٩١  اللغة العربية وآداا . ٢
 %١١ %١٠ %٧٩ تاريخ ال . ٣
 %٦ %٨ %٨٨  ) شعبة نظم املعلومات اجلغرافية-الشعبة العامة : (اجلغرافية  . ٤
 %٣ %١٠ %٨٧  الدراسات الفلسفية . ٥
 %٤ %١٦ %٨٠  االجتماع . ٦
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   تقدير االختيارات
موافق    كلية اآلداب-ط

 جدا
غري  موافق

 موافق

 %١١ %١٠ %٧٩  ) العالقات العامة- إذاعة –صحافة (علوم االتصال واإلعالم  . ٧
 %١١ %١٠ %٧٩  علوم املكتبات واملعلومات . ٨
 علم النفس الصناعي والتنظيمي     -كي  يكلين علم النفس اإل   -لم النفس العسكري    ع: (لنفسية  اخلدمة ا  . ٩

  ) علم النفس اجلنائي-
٨ %٢٠ %٧٢% 

  
   تقدير االختيارات

موافق   كلية اإلدارة-ي
 جدا

غري  موافق
 موافق

 - %٩ %٩١ تسويق . ١
 - %٥ %٩٥ نظم املعلومات اإلدارية . ٢
 - %١٠ %٩٠ إدارة املوارد البشرية . ٣
 - %٩ %٩١ احملاسبة . ٤
 %٣ %١٠ %٨٧ إدارة مالية . ٥
 - %٥ %٩٥  إدارة اجلودة الشاملة . ٦

  

يتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من استجابات أعضاء هيئة التـدريس يف اجلـدول                 
 أن نسبة املوافقة كانت     السعوديةاجلامعة االفتراضية   رسالة وأهداف   : احملور األول حول  ) ١٢(السابق  
تطبيـق فلـسفة    "، حيث وصلت عبـارة      %)٩٨ -% ٧٩(، حيث تراوحت النسب املئوية بني       كبرية
إضـافة  " ، وعبـارة  "التعلم اإللكتروين الشبكي وأساليبه، وفق املستجدات املعرفية والتكنولوجية      /التعليم

  "وصلت عبـارة ، وكذا %٩٨من عبارات رؤية اجلامعة اىل    " برامج وختصصات جديدة حسب احلاجة    
التعلم اإللكتروين الـشبكي    / االلتزام بالفلسفة اليت قامت عليها اجلامعة واملتمثلة يف تطبيق التعليم         تعميق  

 تأهيل القوى النسائية العاملة الـيت حيتاجهـا اتمـع           "، وعبارة   "مع املستجدات العلمية والتكنولوجية   
من عبـارات أهـداف     " السعودي يف ظل التطور احلادث والتغري يف سوق العمل وحيتاج إىل مؤهالت           

   .%٩٨اجلامعة إىل 
  :اجلهاز التنظيمي للجامعة: للمحور الثاينأما بالنسبة 

 اليت ظهرت من استجابات أعـضاء هيئـة         املئوية يف حمور جملس األمناء فيتضح من خالل النسب          -
لـس  من أفراد العينة بأن العـضوية يف جم       %) ٩١(حيث أفاد   أن نسبة املوافقة كانت كبرية،      التدريس  

وإذا شغر مكان عضو فيه ينتخب الس نفسه من حيل حملـه ممـن              )  أعوام   ٤-٢(األمناء حمددة املدة    
  .تتوفر فيه الكفاءة واالهتمام بأهداف اجلامعة

 يف حمور جملس إدارة اجلامعة فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من اسـتجابات أعـضاء       -
  %).٩٠ -% ٨٧( كبرية، حيث تراوحت النسب املئوية بني هيئة التدريس أن نسبة املوافقة كانت
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 يف حمور اإلدارات التابعة للجامعة فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت مـن اسـتجابات                 -
من أفراد العينة بأمهية وجـود      %) ٩٠(أعضاء هيئة التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث أفاد           

 تطـوير املقـررات   - حتليـل األنظمـة  –إدارة الشبكات : (فرق رئيسةإدارة املعلوماتية، وتضم أربعة    
  ). اخلدمات التقنية والدعم الفين–اإللكترونية 

 يف حمور سياسة القبول يف اجلامعة فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من استجابات أعضاء                 -
  %).٩٠ -% ٧٥(وية بني هيئة التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النسب املئ

 اليت ظهرت من استجابات أعـضاء  املئوية يف حمور كيفية التسجيل باجلامعة فيتضح من خالل النسب       -
ـ من أفراد العينة بأمهية أن ت%) ٩١(حيث أفاد   أن نسبة املوافقة كانت كبرية،      هيئة التدريس    ة قوم الطالب

إرسال اسـتمارة  ب ةقوم الطالب، مث تلبيانات املطلوبةمبلء استمارة التسجيل بابالدخول إىل موقع اجلامعة و    
  ).بالضغط على مفتاح إرسال(التسجيل 

 فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت         ونظام الدراسة   يف حمور كيفية االتصال باألستاذ املشرف      -
وية بـني   من استجابات أعضاء هيئة التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النسب املئ             

)٩١ -% ٧٢.(%  
  :للمحور الثالث كليات اجلامعة والتخصصاتأما بالنسبة 

 كلية االقتصاد والتجارة فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من استجابات أعـضاء هيئـة                 -
العلوم من أفراد العينة بأمهية وجود ختصص       %) ٩١(التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث أفاد         

  .، وختصص التجارة اإللكترونيةاديةاالقتص
 كلية السياحة واآلثار فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من اسـتجابات أعـضاء هيئـة                  -

  %).٩١ -% ٨٧(التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النسب املئوية بني 
يت ظهرت من استجابات أعـضاء       كلية علوم احلاسب واملعلومات فيتضح من خالل النسب املئوية ال          -

من أفراد العينة بأمهية وجود ختـصص       %) ٩٠(هيئة التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث أفاد          
  .نظم املعلومات، وختصص هندسة احلاسب

 كلية األنظمة والعلوم السياسية فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من استجابات أعـضاء                -
  %).٩٠ -% ٨٨(سبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النسب املئوية بني هيئة التدريس أن ن

 كلية علوم األغذية والزراعة فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من استجابات أعضاء هيئـة       -
من أفراد العينة بأمهية وجود ختصص علـوم  %) ٩١(التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث أفاد   

  .وختصص اهلندسة الزراعيةاألغذية، 
 كلية الفنون فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من استجابات أعضاء هيئـة التـدريس أن                  -

من أفراد العينة بأمهية وجود ختصص الديكور، وختصص        %) ٩٥(نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث أفاد       
  .ات احلرفية وختصص اخلزف، وختصص الصناع، وختصص احللي،التصميم اجلرافيكي
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 كلية التربية فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من استجابات أعضاء هيئـة التـدريس أن                  -
  %).٩١ -% ٨٧(نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النسب املئوية بني 

 كلية اللغات والترمجة فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من اسـتجابات أعـضاء هيئـة                  -
  %).٩١ -% ٧٩(يس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النسب املئوية بني التدر

 كلية اآلداب فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من استجابات أعضاء هيئـة التـدريس أن        -
  .من أفراد العينة بأمهية وجود ختصص علم النفس%) ٩٨(نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث أفاد 

 من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من استجابات أعضاء هيئـة التـدريس أن           ارة فيتضح  كلية اإلد  -
  %).٩٥ -% ٨٧( نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النسب املئوية بني

  

   :حساب ثبات وصدق االستبانة
  :مت حساب ثبات وصدق االستبانة كما يلي

  

  :حساب معامل الثبات . ١
 ألنه يتناسب مـع طريقـة       Alphaباحثة باستخدام معامل ألفا     وحلساب معامل الثبات قامت ال    

  ).١٠، ٩(تصميم االستبانة، كما يتضح يف اجلدولني 
  

  نتائج حساب ثبات استبانة مكونات اجلامعة لكل حمور على حده) ٩(جدول 

 نتائج معامالت الثبات حملاور االستبانة الثالثة الرئيسة املوضحة باجلدول السابق، مل يتم             ويف ضوء 
، حيث كانت معامالت الثبات     مكونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات    حذف أي حمور من حماور      

  .مرتفعة يف كل احملاور
  

  نتائج حساب ثبات استبانة مكونات اجلامعة الكلي) ١٠(جدول 
  معامل الثبات  عدد احملاور   عدد أفراد العينة  تبانةاالس

  ٠,٩٨٧  ٣  ٤٥  مكونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات

  . ٠,٩٩يتضح من اجلدول السابق أن معامل الثبات الكلي للمحاور الرئيسة مرتفع بلغ 
 

  :حساب صدق االستبانة . ٢
ة عن طريق حـساب معـامالت       كما مت حساب صدق االتساق الداخلي الستبانة احللقة الرابع        

  .نتائج العملية) ١١(االرتباط بني درجة كل حمور رئيس والدرجة الكلية لالستبانة، ويوضح جدول 
  

  نتائج حساب صدق االتساق الداخلي االستبانة مكونات اجلامعة بني درجة كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة) ١١(جدول 

  معامل الثبات  وراحمل  معامل الثبات  وراحمل  معامل الثبات  وراحمل
٠,٨٩  ٣  ٠,٨٩  ٢  ٠,٩١  ١  

  رتباطاالمعامالت   وراحمل  ت ارتباطمعامال  وراحمل  رتباطاالمعامالت   وراحمل
٠,٧٩  ٣  ٠,٨٠  ٢  ٠,٨٩  ١  
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مل يتم حذف أي حمور رئيس، حيث كانـت مجيـع معـامالت             ) ١١(ويف ضوء نتائج جدول     
  ).٠,٠٥(االرتباط بني درجة كل حمور رئيس والدرجة الكلية لالستبانة دالة إحصائيا عند مستوى 

تبانة عن طريق حساب معامالت االرتبـاط       ومت بعد ذلك حساب صدق االتساق الداخلي لالس       
  . نتائج هذه العملية) ١٢(بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور ذاته، ويوضح اجلدول 

  

   كل عبارة والدرجة الكلية للمحور ذاتهساق الداخلي لالستبانة بني درجةنتائج حساب صدق االت) ١٢(جدول 

 ،)٠,٠٥(، تبني أا دالة إحصائيا حيث زاد معامل االرتباط عـن            )١٢(ويف ضوء نتائج اجلدول     
  .حيث مت إجراء مجيع التعديالت يف احللقة الرابعة واخلامسة بناء على أراء اخلرباء

  معامالت ارتباط  العبارة  معامالت ارتباط  العبارة  ارتباطمعامالت   العبارة  معامالت ارتباط  العبارة
  ٠,٦٩  ١-ز-٣  ٠,٦٩  ١٠-و-٢  ٠,١١  ٣-أ-٢  ٠,٨٣  ١-١
  ٠,٨٥  ٢-ز-٣  ٠,٨٥  ١١-و-٢  ٠,٢٢  ١-ب -٢  ٠,٧٤  ٢-١
  ٠,٨٣  ٣-ز-٣  ٠,٨٠  ١٢-و-٢  ٠,٨٣  ٢-ب-٢  ٠,٨٠  ٣-١
  ٠,٨٩  ٤-ز-٣  ٠,٧٤  ١٣-و-٢  ٠,٦٩  ٣-ب-٢  ٠,٨٥  ٤-١
  ٠,٨١  ٥-ز-٣  ٠,٨٩  ١٤-و-٢  ٠,٨٧  ١-ج-٢  ٠,٦٩  ٥-١
  ٠,٧٩  ٦-ز-٣  ٠,٦٧  ١٥-و-٢  ٠,٦٩  ٢-ج-٢  ٠,٨٧  ٦-١
  ٠,٨٣  ١-ح-٣  ٠,٧٩  ١٦-و-٢  ٠,٦٩  ٣-ج-٢  ٠,٧٨  ٧-١
  ٠,٦٩  ٢-ح-٣  ٠,٨١  ١-أ-٣  ٠,٨٣  ٤-ج-٢  ٠,٨٣  ٨-١
  ٠,٨٧  ٣-ح-٣  ٠,٨٣  ٢-أ-٣  ٠,٧٩  ٥-ج-٢  ٠,٨٣  ٩-١
  ٠,٦٩  ٤-ح-٣  ٠,٨٣  ٣-أ-٣  ٠,٨٣  ١-د-٢  ٠,٦٧  ١٠-١
  ٠,٨٣  ٥-ح-٣  ٠,٧٤  ٤-أ-٣  ٠,٨٩  ٢-د-٢  ٠,٧٩  ١١-١
  ٠,٨٠  ٦-ح-٣  ٠,٦٩  ٥-أ-٣  ٠,٧٩  ٣-د-٢  ٠,٨١  ١٢-١
  ٠,٧٤  ٧-ح-٣  ٠,٨٧  ٦-أ-٣  ٠,٨١  ٤-د-٢  ٠,٨٩  ١٣-١

  ٠,٨٥  ٨-ح-٣  ٠,٧٤  ٧-أ-٣  ٠,٨٣  ١-هـ-٢  ٠,٨٧  ١-١
  ٠,٨٧  ١-ط-٣  ٠,٦٩  ١-ب-٣  ٠,٧٩  ٢-هـ-٢  ٠,٨٧  ٢-١
  ٠,٦٩  ٢-ط-٣  ٠,٨٠  ٢-ب-٣  ٠,٦٧  ٣-هـ-٢  ٠,٦٩  ٣-١
  ٠,٧٨  ٣-ط-٣  ٠,٨٣  ٣-ب-٣  ٠,٧٩  ٤-هـ-٢  ٠,٨٥  ٤-١
  ٠,٧٨  ٤-ط-٣  ٠,٨٣  ١-ج-٣  ٠,٨١  ٥-هـ-٢  ٠,٨٠  ٥-١
  ٠,٧٩  ٥-ط-٣  ٠,٨٣  ٢-ج-٣  ٠,٨٧  ٦-هـ-٢  ٠,٨٣  ٦-١
  ٠,٨٠  ٦-ط-٣  ٠,٧٩  ٣-ج-٣  ٠,٨٣  ٧-هـ-٢  ٠,٨٣  ٧-١
  ٠,٨٥  ٧-ط-٣  ٠,٦٧  ٤-ج-٣  ٠,٨٠  ١-و-٢  ٠,٧٤  ٨-١
  ٠,٨٥  ٨-ط-٣  ٠,٨٣  ١-د-٣  ٠,٨٥  ٢-و-٢  ٠,٨٣  ٩-١
  ٠,٨٣  ٩-ط-٣  ٠,٨٥  ٢-د-٣  ٠,٨٣  ٣-و-٢  ٠,٨٩  ١٠-١
  ٠,٧٤  ١-ي-٣  ٠,٨٧  ١-هـ-٣  ٠,٦٩  ٤-و-٢  ٠,٨١  ١١-١
  ٠,٨٧  ٢-ي-٣  ٠,٧٤  ٢-هـ-٣  ٠,٨٣  ٥-و-٢  ٠,٨٣  ١٢-١
  ٠,٨٥  ٣-ي-٣  ٠,٨٥  ١-و-٣  ٠,٨٣  ٦-و-٢  ٠,٧٩  ١٣-١
  ٠,٨٠  ٤-ي-٣  ٠,٨٣  ٢-و-٣  ٠,٦٧  ٧-و-٢  ٠,٦٧  ١-أ-٢
  ٠,٨٣  ٥-ي-٣  ٠,٧٨  ٣-و-٣  ٠,٨١  ٨-و-٢  ٠,٨٧  ٢-أ-٢

  ٠,٦٧  ٦-ي-٣  ٠,٨٧  ٤-و-٣  ٠,٨٧  ٩-و-٢  
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   ة االفتراضية السعودية للبناتبناء موقع إلكتروين عرب االنترنت للجامعتصميم و: ارابع
  

يف ضـوء   لكتروين عرب االنترنت للجامعة االفتراضية السعودية للبنات        اإلوقع  املبناء  تصميم و سار  
التـصميم  ة، وكذا يف ضوء خطوات منوذج التعليمياملواقع اإللكترونية   تصميم  التوجهات العاملية يف جمال     

 اليت توصلت إليها الباحثة يف املراحل السابقة من         دية للبنات التعليمي ومكونات اجلامعة االفتراضية السعو    
  .البحث احلايل

وقد اعتمدت الباحثة عند تصميمها للموقع اإللكتروين على مراجعـة عـدد مـن الدراسـات                
 زيـريب دراسة  تناولت تصميم مواقع إلكترونية للجامعات االفتراضية ك      والبحوث العربية واألجنبية اليت     

(Zerby, 1999) ، كـولنربج ودراسة (Kullenberg, 2002) ،  أوكيـتش وأموتـايب  ودراسـة  
(Amutabi & Oketch, 2003) ، ريـسنك ودراسة (Resnick, 2003) ،  بيترمـان ودراسـة 

(Peterman, 2004) ، شـراس  ودراسة(Chris, 2005)2006 ,  نتـون أدراسـة  ، و)Anton(، 
  .(Keats, et al., 2006)  وآخرونكيتس ودراسة

كما اعتمدت الباحثة أيضا على اإلطار النظري للبحث احلايل حيث تناول أحد املباحث اخلمسة              
حيث قامت الباحثة بتحليل عدة مواقع إلكترونية للجامعـات االفتراضـية العامليـة        ،  اجلامعة االفتراضية 

  .خطوات تصميم املوقع اإللكتروين للجامعة املقترحة ، اليت اشتقت منه الباحثةوالعربية
 أعضاء هيئة التدريس املتخصصني من أهل اخلـربة يف         كما اعتمدت الباحثة أيضا على آراء بعض      

  .احلاسب اآليل ونظم املعلومات تقنيات التعليم ، وجمال
  

  :لكتروينخطوات تصميم املوقع اإل
لكتروين عرب االنترنت للجامعة االفتراضية السعودية للبنـات  اإلوقع املبناء ميم وقامت الباحثة بتص 
  : وفقا للخطوات التالية

  

 :لكتروينأهداف املوقع اإل: أوال •
  :مشلت أهداف املوقع اإللكتروين على

وحيث أن هناك حاجة ماسة إىل االنتقال إىل اتمعات الرقميـة           : التحول إىل اتمع الرقمي    .١
عى حكومة خادم احلرمني الشريفني إىل تكـوين احلكومـة اإللكترونيـة والتجـارة              حيث تس 

فإن أوىل املؤسسات باملبادرة هي اجلامعات، وهلذا فـإن املوقـع   . اإللكترونية والتعليم اإللكتروين  
  .اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبنات يعد خطوة هامة حنو اتمع الرقمي

إميانا بأمهية توظيف اإلنترنت يف خدمة الطالبة السعودية فقد مت تـوفري   : نترنتتوظيف تقنية اإل   .٢
  .هذا املوقع اإللكتروين اخلاص بالبنات
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التدفق اهلائل من الطالبات على التعليم اجلامعي نتيجة األعـداد          : للبنات بدائل التعليم اجلامعي   .٣
مل حيسب له  عايل أمام حتد كبري رمباالكبرية من خرجيات الثانوية العامة جعل مؤسسات التعليم ال

اجلامعـة  فـتح اـال أمـام    يف  من قبل املخططني رغم جهود الدولة املستمرة   احلساب الكايف 
  .لزيادة الطاقة االستيعابية للقبواالفتراضية ل

سعودية من إكمال دراستها أينما كانـت        منطلق رؤية مستقبلية تتلخص يف متكني كل طالبة        .٤
فان املوقع اإللكتـروين     لذا   ، الصاحلة القادرة على مشاركة جمتمعها وتربية أبنائها       املواطنة وختريج

 املناسـب خلـصوصية   للبنات لتعليم اجلامعيادائل للجامعة االفتراضية السعودية للبنات يعد من ب    
  .تعليم البنات بالسعودية

راسة اجلامعية يف املدن    الد ب لراغباتأمام ا األبواب  فتح  ل التعليم اجلامعي للبنات     ختفيض تكاليف  .٥
وتفادى أزمات القبول مع مطلع كل      ،  الصغرية والكبرية واألرياف والقرى واهلجر على حد سواء       

  .عام جامعي
  

 لكتروين التخطيط للموقع اإل: ثانيا •
  : للجامعة االفتراضية السعودية كما يليلكتروينقامت الباحثة بالتخطيط للموقع اإل

   : اجلامعةتصميم موقع -أ
  :التصميم والربجمة للموقع بعدة خطوات كالتايلت عملية مر

اليت ،  PUPLIC_HTML يف جملد    هارفع اليت مت برجمتها و    وقعاململفات  وتنظيم  مجع  حتديد و  .١
يف صورا النهائية وبعد التأكد من        إليها الباحثة يف املراحل الثالث السابقة من البحث احلايل         توصلت

 .صدقها وثباا
للصفحات اليت تضمنها املوقع، ومت مراعاة التنظيم العام هلا وللمعلومات الـيت            إعداد خمططات    .٢

 .تتضمنها
 .Front Page xp الفرونت بيج: برنامجبواسطة  لموقعلتصميم صفحات الويب  .٣
  .HTMLبرجمة النص التعليمي باستخدام لغة النص الفائق التداخل  .٤
 فوتـو شـوب   : برنـامج  بواسـطة    وقع وذلك املصفحات  اخلاصة ب  الصور والعناوين    إعداد .٥

Photoshop-فالش   Flash.  
 .(gif)قد استخدمت ف  كلماتدولوجوللموقع  نوع الصور املناسب ياراخت .٦
 .إدخال خلفيات الصفحات واحلركة واأللوان على النص أثناء برجمته .٧
 .إدخال الروابط املختلفة على أجزاء الصفحة فيما بينها .٨
 )حمتويات املوقع  (يمسجملد جديد    يفت على صفحات املوقع     حفظ األجزاء السابقة اليت أدخل     .٩

index.html 
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   : اجلامعةموقع تنفيذ -ب 
  : للموقع بعدة خطوات كالتايلوتنفيذ التصميم والسيناريمرت عملية 

 . يف املوقعاإلحباروالتأكد من سهولة  البداية بصفحة  يف املوقع٨بط الصفحات الداخليةر .١
وكذلك وضـع    وخلفية الصفحة وحجم ونوع اخلط ولونه      ٩أليقوناتواحتديد ألوان اخلاليا     .٢

 .إطارات بألوان خمتلفة
شـركة  "وقد عهدت الباحثة لشركة متخصصة بتصميم الشعارات        ،  ١٠تصميم شعار للموقع   .٣

سب مـع موقـع اجلامعـة       لتصميم شعار يتنا   /com.logo-first.www://httpمن املوقع   " أول شعار 
 .االفتراضية

  . ليتناسب ألوانه وخطه مع ألوان الشعار١١البنرتصميم  .٤
 .PDF وحفظه بصيغة ١٢تصميم دليل للجامعة وتنسيقه على شكل كتيب .٥
ـ و عليها املوقع    بينوتعترب هي القاعدة اليت     على شكل جدول    البداية   صفحةتصميم   .٦  تحفظ

 .(index) باسمحمتويات املوقع  الصفحة كملف يف جملد
، واستفادة الباحثـة   (Resolution)صفحات املوقع على درجات خمتلفة من اجلودةاختبار  .٧

 browsersizere/com.applythis.www://http املوقع يف هذه اخلطوة من 

  :  املوقع عناصر-ج
  :جلامعة االفتراضية السعودية للبنات على اشتملت عناصر موقع ا

  .) أهداف اجلامعة - ورسالتها االفتراضيةرؤية اجلامعة  : (رسالة وأهداف اجلامعة .١
   ).ةاإلدارات التابعة للجامع - جملس إدارة اجلامعة - جملس األمناء : ( للجامعةالتنظيمياجلهاز  .٢
 باألسـتاذ  االتـصال  -اجلامعة التسجيل يف -القبول والتسجيل: (االفتراضية سياسة اجلامعة  .٣

  ).أسلوب التقومي - نظام الدراسة- املشرف
  ).ةشكل اهليكل التنظيمي للجامع (عن اجلامعة .٤
  ).كليات اجلامعة والتخصصات (الربامج األكادميية .٥
  ).وصممته الباحثة على شكل كتيب ليسهل حتميله من موقع اجلامعة (دليل اجلامعة .٦

   

املوقع اإللكتـروين للجامعـة يف   وبناء سيناريو  ما سبق فقد استطاعت الباحثة تصميم      واستنادا إىل 
بعدها قامت الباحثة بعرضه على جمموعة من       .  متهيدا لتحكيمه على السادة املتخصصني     ١٣صورته املبدئية 

                                                   
 .الصفحات الداخلیة بصورتھا األولیة) ٥(ملحق  8
  األیقونات بصورتھا األولیة)  ٥(ملحق  9

 بصورتھ األولیة الشعار) ٥(ملحق  10
 بصورتھ األولیة البنر) ٥(ملحق  11
 )على شكل كتیب( دلیل الجامعة) ٦(ملحق  12
 صفحة البدایة بصورتھا األولیة) ٥(ملحق  13
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لومـات  تقنيـة املع  ، و نظم املعلومات ، و  احلاسب اآليل   و تقنيات التعليم  من املتخصصني يف جمال      اخلرباء
  . ١٤ دف التأكد من صالحيتهواالتصاالت

وقد عرب السادة احملكمون عن آرآئهم ووجهات نظرهم حيث كان هلا أثر واضح وملمـوس يف                
  :تعديل حمتوى وشكل املوقع اإللكتروين للجامعة، ومن مث قامت الباحثة بإجراء كافة التعديالت وهي

شـركة أول  "لوان العلم السعودي، عن طريـق       تعديل الشعار يف الشكل واأللوان ليتناسب مع أ        .١
  /com.logo-first.www://http   "شعار

  .تعديل البنر يف التصميم ليصبح فالشا متحركا وتعديل األلوان واخلط ليتناسب مع ألوان الشعار .٢
  .تعديل شكل وخط األيقونات ألا مل تكن واضحة .٣
 .حذف بعض األيقونات الرأسية والعامودية لتشمل مجيع مكونات اجلامعة االفتراضيةإضافة و .٤

  

 تنظيم املعلومات وترتيبها: ثالثا •
يف البيئة التعليمية لإلنترنت تصبح النظرة الكلية إىل اإلنتاج مهمة، لذا قامت الباحثـة بتـصميم                

  :املوقع اإللكتروين وفق املعايري التالية
   :Hypermedia Formsفائقة  صيغة الوسائل ال-أ

استخدمت الدراسة احلالية طريقة الربط اهلرمي عند تصميم املوقع اإللكتروين، إذ إـا تناسـب           
 للجامعات، حيث تربط الصفحات بطريقة هرمية تبني العالقة بني صـفحات            ةتصميم املواقع اإللكتروني  

  . املوقع، فتعطي املتصفح حرية أكثر يف اختيار مسار تصفحه
  :قد روعي يف وضع املخطط العام للموقع بعض األمور وهيو
  ).البداية صفحة(رأس اهلرم البد أن يبدأ بصفحة املوقع االفتتاحية  §
  .شرح واف حملتويات كل صفحة على حده §
  .حتديد الروابط املوجودة بالصفحة §
  : تصميم الشاشة وطريقة عرض النصوص والصور عليها-ب 

كخلفية للموقـع مـرتبط   هلة وواضحة، كما مت إدراج شعار     مت تصميم الصفحة حبيث تكون س     
وقد صمم املوقع بواجهة واحدة استخدمت يف مجيـع صـفحات           . باسم اجلامعة واالختصار اإلجنليزي   

  :وقد متت مراعاة بعض اخلصائص واليت ساعدت على وضوح املعلومات منها. املوقع
  . ولون وخط العناويناالهتمام باختيار نوع وبنط اخلطوط، كما مت توحيد بنط .١
العناية باختيار األلوان املرحية غري املنفرة، حيث متت الكتابة باللون األسود واألبيض واألمحر على               .٢

 .شاشة رمادية وزهرية
 .تنسيق الصفحة حبيث يكون احملتوى األساسي هلا ظاهرا بالكلية .٣

                                                   
 .محكمین للموقع اإللكتروني للجامعةقائمة بأسماء ال) ١(ملحق  14
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 .امعات يتصف باجلديةعدم اإلكثار من الصور والرسوم إال ما دعت الضرورة له ألن موقع اجل .٤
 .انتقاء العناوين بطريقة جذابة وشاملة وعرضها على الصفحة األوىل .٥

  : نظم املالحة والتوجيه واستراتيجيات البحث-ج
إن التصميم الواضح اخلايل من كثرة املعلومات غري املنظمة يساعد على الوصول إىل املعلومـات               

ين باستخدام روابط إمكانية العودة للنقـاط املرجعيـة،         املطلوبة بسرعة، وقد مت تصميم املوقع اإللكترو      
وبذلك يستطيع املتصفح التنقل حبريـة والتـصفح بـسهولة لكـل     . واستخدامها من أي مكان باملوقع   

  .صفحات املوقع
  : واجهة االستخدام-د

تعد هذه الصفحة املدخل الرئيس للموقع اإللكتروين، وهي نقطة االنطالق إىل بقيـة مكونـات               
وفيما .  اإللكتروين، حيث تشتمل على قوائم اخليارات وشرح موجز للجامعة االفتراضية السعودية           املوقع

  :هذه الصفحة يلي توضيح للمكونات األساسية لكل رابط من روابط
 عند الضغط على هذا الرابط يتمكن املتصفح من العـودة إىل الـصفحة الرئيـسة                :ة الرئيس -

  .فكرة اجلامعة االفتراضية السعودية للبناتللموقع، وهي صفحة تقدم شرح موجز ل
  

 باجلامعة السعودية االفتراضية للبنات) الرئيسة(صفحة البدء ) ٣٨(شكل 
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  :ويشمل رابطني مها : رسالة وأهداف اجلامعة -
رؤيـــة  •

ــة   اجلامعـ
كما : ورسالتها

ــشكل  يف الـ
 :املقابل

  

أهــداف  •
كما يف  : اجلامعة

 :الشكل املقابل
  

  : ويشمل ثالث روابط هي: اجلهاز التنظيمي للجامعة-
ــس  • جملـ
كمـا  : ناء  األم

ــشكل   يف الـ
  :املقابل

 رؤية اجلامعة ) ٣٩( شكل 

 أهداف اجلامعة) ٤٠(شكل 

 جملس األمناء) ٤١(شكل 
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جملس إدارة    •
كما يف  : اجلامعة

   :املقابلالشكل  

اإلدارات  •
: التابعة للجامعة   

كما يف الشكل    
  :املقابل

  :  ويشمل ستة روابط هي:االفتراضيةسياسة اجلامعة  -
شـــروط  •

يف كما  : القبول
   :املقابلالشكل 

 جملس إدارة اجلامعة ) ٤٢( شكل 

 شروط القبول باجلامعة ) ٤٤( شكل 

 اإلدارات التابعة للجامعة) ٤٣(شكل 
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ــول   • القب
كما : والتسجيل

ــشكل   يف الـ
   :املقابل

نظـــام  •
كمـا  : الدراسة

ــشكل  يف الـ
  :املقابل

ــلوب  • أس
كما يف  : التقومي

  :املقابلالشكل 

 أسلوب التقومي باجلامعة ) ٤٧(شكل 

 نظام الدراسة باجلامعة) ٤٦(شكل 

 طريقة التسجيل باجلامعة) ٤٥( شكل 
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ــة  • كيفيـ
ــصال  االتــ
ــتاذ  باألســ

كمـا  : املشرف
ــشكل  يف الـ

   :املقابل

ــيم •  تقي
كما يف  : الفعالية

  :بلاملقاالشكل 

:  عن اجلامعة- 
كما يف الشكل 

  :املقابل

 عن اجلامعة) ٥٠(شكل 

 لية اجلامعةتقييم فعا ) ٤٩(  شكل 

كيفية االتصال باألستاذ  ) ٤٨(  شكل 
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ــل -  دليــ
كمـا  : اجلامعة

ــشكل  يف الـ
   :املقابل

ــربامج -  الـ
كما : األكادميية

ــشكل  يف الـ
   :املقابل

  
وتشمل الربامج 

األكادميية 
الكليات 

والتخصصات 
  :التالية

كلية االقتصاد 
  :والتجارة
  

كما يف الشكل   
  :املقابل

 
  

 الربامج األكادميية باجلامعة) ٥٢(شكل 

 دليل اجلامعة) ٥١(شكل 

 كلية االقتصاد والتجارة) ٥٣( شكل 
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احة كلية السي
  :واآلثار
  

كما يف الشكل 
  :املقابل

  

كلية علوم 
احلاسب 
  :واملعلومات

  
كما يف الشكل 

  :املقابل
 

  

كلية األنظمة 
والعلوم 
  :السياسية
  

كما يف الشكل  
  :املقابل

  

 كلية السياحة واالثار  ) ٥٤(شكل 

كلية علوم احلاسب  ) ٥٥(  شكل 

 كلية األنظمة والعلوم السياسية  ) ٥٦( شكل 
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كلية التربية 
والعلوم 
     :اإلنسانية
  

كما يف الشكل 
  :املقابل

 
  

  :كلية اإلدارة
  

كما يف الشكل 
  :ملقابلا

  

  :كلية اآلداب
  

كما يف الشكل 
  :املقابل

  

  كلية التربية والعلوم اإلنسانية)٥٧( شكل 

 كلية اإلدارة ) ٥٨(  شكل 

 كلية اآلداب) ٥٩(شكل 
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كلية اللغات 
  :والترمجة
  

كما يف الشكل 
    :املقابل

 
  

  :كلية الفنون
  

كما يف الشكل 
  :املقابل

  

كلية علوم 
األغذية 
  :والزراعة
  

كما يف الشكل 
  :املقابل

  

 كلية اللغات والترمجة) ٦٠(شكل 

 كلية الفنون) ٦١(شكل 

 كلية علوم األغذية والزراعة ) ٦٢(شكل 
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 وسائل - 
كما : املساعدة

يف الشكل 
     :املقابل

القبول كيفية  - 
كما : والتسجيل
يف الشكل 

  :املقابل

:  اتصل بنا- 
كما يف الشكل  

  :املقابل

 وسائل املساعدة ) ٦٣(  شكل 

 كيفية القبول والتسجيل والتقييم باجلامعة ) ٦٤(شكل 

 اتصل بنا  ) ٦٥(شكل 
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 :استضافة ونشر املوقع :رابعا •
على جهاز خادم (Hosting) مت نشر املوقع عرب االنترنت، وهذا يعين أن يكون املوقع مستضافا 

حة على جهاز خـادم يف شـركة   وقد قامت الباحثة حبجز مسا. Web Serverيسمى خادم الويب 
 ١,٥: ( ، باملواصفات التاليـة  com.murabba.www://http "الستضافةوا املربع خلدمات مواقع الويب"

كما مت تسجيل الدومني اخلاص مبوقـع  ). قواعد بيانات ال حمدود    - جيجا ترافك  ١٥٠ - جيجا مساحة 
ـ اخت االـذي املوقـع   عنوان  أنتأكد من   وقد مت ال  .  net.girls4svu.wwwاجلامعة االفتراضية باسم     ه رت

  . مل يكن حمجوزا ألحد من قبل على الشبكةالباحثة
مث قامت الشركة بإرسال معلومات احلساب للباحثة واليت حتتوي على املعلومات اليت استخدمتها             

كلمـة املـرور    -أو لوحة التحكم cpanel على اسم املستخدم للدخول: (الباحثة إلدارة املوقع وهي
رابط   -بإرسال امللفات اخلاص (FTP) سريفر -2 نيم سريفر -1 نيم سريفر  - cpanel على للدخول

  ).لوحة التحكم السي بانل الدخول على
   :للباحثة باملواصفات التايلمستوى اخلدمة االستضافة  موقع وقد وفر

  .مدار العام ساعة على ٢٤ضمان التشغيل ملدة  .١
  .تأمني سرعة الوصول للموقع وذلك بزيادة عرض احلزمة .٢
ة الباحثـة   ساعدمل الكفاءة   عايلعلى دعم فين من طاقم من املهندسني واخلرباء         احلصول   .٣

  . مثل حتديت الصفحات يف املوقعتهاواجهختطي املشكالت اليت  على
 .السماح بعمل التعديالت والتحديث على حسب ما تراه الباحثة .٤

  net.girls4svu.www: من مث مت نشر املوقع على صفحات الويب من خالل العنوان التايلو
 

  عرب االنترنتلكترويناملوقع اإلالتأكد من صالحية  :خامسا •
 يف الصورة    وجتريبه وتنقيحه وتعديله ليصبح    املوقع اإللكتروين عرب االنترنت   مت التأكد من صالحية     

.  بتجريبه وتنقيحـه   ١٥ مصممة مواقع تعليمية متخصصة    حيث قامت الباحثة بنفسها ومبساعدة    النهائية،  
إصالح بعض الروابط املقطوعة واليت     : وبعد التجريب األويل قامت الباحثة بإجراء بعض التعديالت، مثل        

 .ال توصل إىل أي صفحة
 مـن   اخلـرباء  من املتخصـصني يف جمـال        اءاخلرببعدها قامت الباحثة بعرضه على جمموعة من        

 تقنية املعلومات واالتـصاالت   ، و نظم املعلومات ، و  احلاسب اآليل   و تقنيات التعليم املتخصصني يف جمال    
وقد عرب السادة احملكمون عن آرآئهم ووجهات نظرهم حيث كان هلا أثـر          . دف التأكد من صالحيته   

إللكتروين للجامعة، ومن مث قامت الباحثة واملـصممة        واضح وملموس يف تعديل حمتوى وشكل املوقع ا       
  . بإجراء كافة التعديالت املطلوبة

                                                   
  /com.elearning-techfatema://http ). بجامعة الخلیج العربي،التعلیم والتدریب عن ُبْعد: تخصص. (الخضر محمد فاطمة.  د15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

  اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبنات  بطاقة تقييم املوقع إعداد: اخامس
 

وفق طريقة دلفـي     املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبنات        سار إعداد بطاقة تقييم   
  :لقتني، كما يلييف ح

  :السادسةاحللقة 
  :على ثالث خطوات كما يليمن حلقات دلفي مشلت احللقة السادسة 

  

  :بناء احللقة السادسة
لكترونية للجامعات االفتراضـية الـيت   هات العاملية يف جمال تصميم وبناء املواقع اإل   يف ضوء التوج  

ثة بوضع الصورة املبدئية لبطاقة تقييم املوقـع      قامت الباح  انتهت إليها الباحثة يف اإلطار النظري للبحث،      
  .االلكتروين

وقد اعتمدت الباحثة عند وضعها للصورة املبدئية لبطاقة التقومي على مراجعة عدد من الدراسات              
 كولنربجودراسة ، (Zerby, 1999) زيريبدراسة  والبحوث العربية واألجنبية، منها على سبيل املثال،

(Kullenberg, 2002) ،أوكيتشوأموتايب راسة ود  (Amutabi & Oketch, 2003) ، ودراسة
 ,Chris)شـراس  ودراسة ، (Peterman, 2004) بيترمانودراسة ، (Resnick, 2003) ريسنك

  .(Keats, et al., 2006) ن وآخريكيتس ، ودراسة)Anton(2006 ,  نتونأدراسة  ، و(2005
هذا باإلضافة إىل اطالع الباحثة على بعض األدبيات العربية واألجنبية يف جمـال تقيـيم املواقـع         

، )٢٠٠٦(، وعبـد العـاطي   )٢٠٠٣(عيـسى   ، و(Hlmy, 2002) التعليمية، منها على سبيل املثال
  .)٢٠٠٧ ( وشحادةبياعة، و)٢٠٠٦(ومصطفى 

فرهـا يف   االـيت جيـب تو     املقترحة   معايري اجلودة الشاملة  حثة أيضا على قائمة     كما اعتمدت البا  
تصميم موقع  (عيار  حد املعايري الرئيسة اإلحدى عشر م      للبحث احلايل حيث تناول أ     فتراضيةاال اتامعاجل

ة لكتـروين للجامعـة االفتراضـي     ، اليت اشتقت منه الباحثة بطاقة تقييم املوقع اإل        )نترنتاجلامعة عرب اإل  
  .السعودية للبنات

 أعضاء هيئة التدريس املتخصصني من أهل اخلـربة يف         كما اعتمدت الباحثة أيضا على آراء بعض      
   .تقنية املعلومات واالتصاالت، ونظم املعلومات، و احلاسب اآليل وتقنيات التعليم جمال

نت أربعـة   حيث تـضم  ،  ١٦ة من حلقات دلفي   مث قامت الباحثة ببناء بطاقة تقييم احللقة السادس       
 من العبارات الفرعية متثل احملاور اخلاصة ذا احملور، وانتهت          عدد، واندرج حتت كل حمور      حماور رئيسة 
 بسؤال مفتوح يطلب من املستجيب تدوين ما يراه من مقترحات وحماور إضـافية مل يـتم               بطاقة التقومي 

  .ذكرها

                                                   
  الحلقة السادسة من حلقات دلفي بطاقة تقییم) ٨(ملحق  16
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 غـري   –مناسـبة  (العبارة للمحور مدى مناسبة   مقياس ثنائي لتقدير    على  بطاقة التقومي   واحتوت  
   ). غري مناسبة–مناسبة (الصياغة اللغوية ، وكذا )مناسبة

وقامت الباحثة بإعداد خطاب افتتاحي يوضح للخرباء موضوع الدراسة، واهلـدف مـن هـذه             
املرحلة، وعنوان املوقع على االنترنت، وشعار املوقع، واملطلوب منهم جتاه هذه احملاور مع التركيز علـى              

  .لب إضافة ما يرونه من حماور أخرى، وتدوين ما يرون من مالحظاتط
 

  :إرسال احللقة السادسة للخرباء
يف منتصف شهر ربيع الثاين من العـام        قامت الباحثة بإرسال بطاقة تقييم احللقة السادسة للخرباء         

أو بالربيـد    FAXهـ، وقد مت ذلك بالربيد املسجل لبعض اخلرباء، بينما مت باهلاتف املـصور              ١٤٢٨
  . أو مناولة يدا بيد للبعض األخرE-mailااللكتروين 

وحرصت الباحثة على االتصال باخلرباء عقب إرسال بطاقة التقومي للتأكد من اسـتالمهم هلـا،               
ومتكنت الباحثة من استعادة مجيـع بطاقـات احللقـة          . واإلجابة عن أي استفسارات تتعلق مبوضوعها     

  .هـ١٤٢٨ول من العام السادسة اية شهر مجادي األ
  

  :حتليل بيانات احللقة السادسة
اهتمت الباحثة بفحص املالحظات املتكررة، لالستفادة منها يف إعادة صياغة احملاور الـيت وردت            

  .بشأنه حسب موضوعية املالحظات أو تكرراها من قبل أكرب عدد من اخلرباء
 االسـتجابة احلـرة بـشأن       ومن جهة أخرى، فقد اهتمت الباحثة بفحص ما ورد يف موضوع          

اإلضافات اليت دوا اخلرباء، وذلك للتأكد من مدى مناسبة حماور بطاقة التقومي، وأن كل عبـارة مـن            
عبارات بطاقة التقومي تنتمي إىل حمورها، ودرجة دقة العبارة لغويا، وبذلك يتحقق اهلدف من وجودهـا                

  .ضمن فقرات بطاقة التقومي
ة آلراء أعضاء هيئة التدريس، مت حذف بعض العبـارات وإعـادة            ويف ضوء املالحظات املتكرر   
  :صياغة بعض العبارات، كما يلي

 :، متاالستعماليف حمور  .١
  ".اهلدفالرؤية و: "، إىل"اهلدف من املوقع: "من) ١( إعادة صياغة العبارة -
 .ةالرئيسصفحة ال: ، إىلصفحة البيت: من )٢( إعادة صياغة العبارة -

 :، متالتربويةالقيمة يف حمور  .٢
   .)١٤ ()١٣ ( حذف العبارتني-
  . املرتدةتغذيةوال أسلوب التقومي: إىل ،مرتدةتغذية :من ) ١٦( إعادة صياغة العبارة -
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  :السابعةاحللقة 
  :على ثالث خطوات كما يليمن حلقات دلفي مشلت احللقة السابعة 

  

  :بناء احللقة السابعة
اليت مشلت عرضا لنتائج اخلرباء املشاركني بغرض إطالعهـم          السابعةقامت الباحثة بإعداد احللقة     

على ما حتقق من اتفاق أو تقارب يف اآلراء وفق ما يتوافر لديهم من قناعات ذاتية، حيث تضمنت هذه                   
 بطاقة التقـومي  واندرج حتت كل حمور عدد من العبارات الفرعية متثل حماور           . أربعة حماور رئيسة  البطاقة  

 بسؤال مفتـوح    بطاقة التقومي ، وانتهت   ها وفق نتائج حتليل احللقة السادسة     ر بعد تعديل  اخلاصة ذا احملو  
  . إضافية مل يتم ذكرهاعبارات يطلب من املستجيب تدوين ما يراه من 

 حتتوي مقياسا مـدرجا لتقـدير       بطاقة تقييم الرئيسة وعباراا يف شكل     احملاور  وضمنت الباحثة   
ضـعيف   / )٢(متوسط  /  )٣(جيد   / )٤(جيد جدا    / )٥(ممتاز  (، حبيث   )٥ ٤ ٣ ٢ ١(االختيارات  

)١(.(  
  

  :إرسال احللقة السابعة للخرباء
 احللقة السابعة للخرباء يف بداية شهر مجادي الثاين مـن العـام        بطاقة تقييم قامت الباحثة بإرسال    

 أو بالربيـد    FAXهـ، وقد مت ذلك بالربيد املسجل لبعض اخلرباء، بينما مت باهلاتف املـصور              ١٤٢٨
  . أو مناولة يدا بيد للبعض األخرE-mailااللكتروين 

وحرصت الباحثة على االتصال باخلرباء عقب إرسال بطاقة التقومي للتأكد من اسـتالمهم هلـا،               
ومتكنت الباحثة من استعادة مجيـع بطاقـات احللقـة          . واإلجابة عن أي استفسارات تتعلق مبوضوعها     

  .هـ١٤٢٨ثاين من العام السابعة اية شهر مجادي ال
  

  :حتليل بيانات احللقة السابعة
اهتمت الباحثة بدراسة املالحظات واملقترحات اليت تكررت من قبل اخلرباء، ومـن مث أجـرت               

  :تعديالت على العبارات الفرعية اليت وردت بشأا ليتفق مضموا مع آراء اخلرباء، كاآليت
 : ، متاالستعماليف حمور  .١

بني صفحات عملية التنقل : إىل. املوقع بني صفحات ح طريقة التنقلووض: من )٣ ( تعديل احملور-
  .هين ميكنه التوجأىل إين هو موجود وأيعلم املستخدم ، يف كل صفحة.  وسهلةواضحةاملوقع 
 : ، متاملضمونيف حمور  .٢

: إىل. وثوق فيهاارتكاز املعلومات يف املوقع على مراجع معتمدة، ومنظمات م: من) ٧( تعديل احملور -
 .املعلومات املعروضة يف املوقع ترتكز على مراجع معتمدة
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واستخالصات  حقائقلى ع استخدام معلومات صحيحة ودقيقة تعتمد: الدقة: من) ٨(تعديل احملور  -
  .خطاءتوجد فيها أ صحيحة وال خدمة يف املوقعاملعلومات املست: الدقة: إىل. ة حمترفةمهنيعلمية 
 :، مت قيمة التربويةاليف حمور  .٣

 حل مشاكل علىتساعد املستخدم توفري وسائل خمتلفة : وسائل مساعدة: من) ١٨( تعديل احملور -
 للمساعدة لتتوفر وسائ : وسائل مساعدة:  إىل.خالل تنفيذ الفعالياتها ه وتعليمية يواجكتابية، ،تقنية

  .تساعد على حل مشاكل تقنية، وكتابية، وتعليمية
 :، متيويةاحل يف حمور .٤

إجراء حتديثات وتعديالت علـى      و ،دراج جتديدات إ:  وحتديث  تطوير :من) ٢٠( تعديل احملور    -
بالطبع، جيب مسح املعلومات واملضامني اليت مل تعد مناسـبة          .  بصورة دائمة  معلومات ومضامني املوقع  

  .دائم ، وتعديل، وحتديثرياملوقع يف حالة تطو:  وحتديثتطوير: إىل .للموقع
  

لجامعـة االفتراضـية    لبطاقة تقييم املوقع االلكتروين عرب االنترنت ل       كافة التعديالت    إجراء دبعو
  .١٧لبطاقة التقوميمت التوصل للصورة النهائية  السعودية للبنات

  

باستخدام التكرارات والنـسب املئويـة،       مث قامت الباحثة بتحليل نتائج استجابة اخلرباء إحصائيا       
  :، التايل)١٣(ل كما هو موضح يف اجلدو

                                                   
   الحلقة السابعة من حلقات دلفيبطاقة تقییم) ٩ (ملحق 17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

  لكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبنات النسب املئوية لبطاقة تقييم املوقع اإل)١٥(جدول 

  عناصر التقومي  م  مدى مراعاة العناصر
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

   :االستعمال: أوال
 %٩٣ %٣ %٣ %١  -  .مذكورة بصورة واضحة ملستخدميهاملوقع أهداف ورؤية : ةوالرؤي اهلدف .١
بصورة جيدة تضم جدول حمتويات مصنف  ةالرئيسصفحة ال  :ةالرئيسصفحة ال .٢

  وواضحة
-  - ٩٦  %٣ %١%  

يعلم ،  يف كل صفحة . وسهلةواضحةبني صفحات املوقع عملية التنقل  : حباراإل .٣
  هين ميكنه التوجأىل إين هو موجود وأاملستخدم 

-  ٩٣ %٣ %٣ %١% 

 األلوان، بني استعمال ناسقيوجد ت. ة ومجيلالصفحات مرتبة : الصفحاتتصميم  .٤
  . الصفحةخلفيةوط، ونوعية اخلط

-  - ٨٩  %١٠  %١%  

 ، ولقطات األفالم والفالش بطريقة وسائط الصورةتنويع يف استخداميوجد  : املتعة .٥
  .ولكن ال تعيق عرض صفحات املوقع ،مالئمة للموضوعللنظر، وملفتة 

٧٧  %١٠  %٤ %٦ %٢%  

  %٨٩  %١٠  %١ -  -   مناسبةوط خطاتوسهل القراءة بسبب استعمال نوعيالنص واضح  : القراءة .٦
  : املضمون: ثانيا

  %٩٧  %٢ %١ -  -  .ترتكز املعلومات املعروضة يف املوقع على مراجع معتمدة : مرجعية .٧
  %٩٧  %١ %٢ -  -  .خطاءتوجد فيها أ صحيحة وال خدمة يف املوقعاملعلومات املست : الدقة .٨
  %٩٧  %٢ %١ -  -  .املعلومات املوجودة يف املوقع هلا صلة مباشرة باملوضوع  : باملوضوعتهصل .٩

  %٨٩  %١٠  %١ -  -  . وغري مفرطةكمية املعلومات يف املوقع كافية : الكفاية .١٠
املُستهدف  للجمهور ناسبم ومبستوى طريقة سلسةب ةضوعرماملعلومات  : املالئمة .١١

  ).الطالبات(
-  - ٨٩  %١٠  %١%  

  :ة التربويةالقيم: ثالثا 
توجد فعاليات تعليمية هادفة تعرف املتعلم على معلومات جديدة وحتثه على  : فعاليات .١٢

  . استعماهلا
٧٥  %١٠  %٤ %٦ %٥%  

ختصصات (توجه املستخدم ملعلومات إضافية يف الفعاليات املتنوعة  : تعليميةختصصات  .١٣
  )الكليات

٧٥  %١٠  %٤ %٦ %٥%  

لدراسة تضم كل املعلومات املطلوبة يف لطط ونظام توجد خ: خطة نظام الدراسة  .١٤
  .اخلطة

-  ٩٣ %٣ %٣ %١% 

توجد إمكانية لتواصل املستخدم مع املسئول عن الفعالية، وخبري يف موضوع  : اتصال .١٥
  )كيفية االتصال باألستاذ.. (، حمادثةمن خالل الربيد اإللكتروين،  الفعالية،

٧٥  %١٠  %٤ %٦ %٥%  

توجد متابعة ملشاركة املستخدمني يف الفعالية، وتقييم  : رتدةامل غذيةتوال أسلوب التقومي .١٦
  .لطرق عملهم وإنتاجام بشكل دائم

٧٥  %١٠  %٤ %٦ %٥%  

  %٩٠  %٩ %١ -  -  .سهل االستعمالبسيط ويوجد جدول  : جدول موجه لتقييم الفعالية .١٧
  %٧٥  %١٠  %٤ %٦ %٥  . وتعليمية للمساعدة تساعد على حل مشاكل تقنية،لتتوفر وسائ: وسائل مساعدة .١٨

  :احليوية: رابعا
  %٧٥  %١٠  %٤ %٦ %٥  .فعالة وضرورية ملستخدم املوقعاالرتباطات  : ارتباطات .١٩
  %٩٦  %٣ %١ -  -  .دائم ، وتعديل، وحتديثرياملوقع يف حالة تطو :  وحتديثتطوير  ٢٠
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ـ             دريس يف اجلـدول    يتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من استجابات أعضاء هيئة الت
أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحـت النـسب      ) االستعمال(احملور األول   حول  ) ١٧(السابق  
  %).٩٦ -% ٧٧(بني املئوية 

 اليت ظهرت من استجابات     املئويةفيتضح من خالل النسب     ) املضمون( أما بالنسبة للمحور الثاين   
املعلومـات   من أفراد العينة بأن  %) ٩٧(حيث أفاد   رية،  أن نسبة املوافقة كانت كب    أعضاء هيئة التدريس    

املعلومات املستخدمة يف املوقع صحيحة وال توجـد  أن املعروضة يف املوقع ترتكز على مراجع معتمدة، و   
  .املعلومات املوجودة يف املوقع هلا صلة مباشرة باملوضوعكذلك فيها أخطاء، و

فيتضح من خالل النسب املئوية الـيت ظهـرت مـن            )القيمة التربوية (وبالنسبة للمحور الثالث    
استجابات أعضاء هيئة التدريس أن نسبة املوافقة كانت كبرية، حيث تراوحت النـسب املئويـة بـني                 

)٩٠ -% ٧٥.(%  
فيتضح من خالل النسب املئوية اليت ظهرت من اسـتجابات           )احليوية (أما بالنسبة للمحور الرابع   
املوقـع يف   بأن  من أفراد العينة    %) ٩٦(وافقة كانت كبرية، حيث أفاد      أعضاء هيئة التدريس أن نسبة امل     

  .دائم ، وتعديل، وحتديثريحالة تطو
  

   :حساب ثبات وصدق بطاقة التقومي
  :مت حساب ثبات وصدق بطاقة التقومي كما يلي

  

  :حساب معامل الثبات . ٣
تناسب مـع طريقـة    ألنه يAlphaوحلساب معامل الثبات، قامت الباحثة باستخدام معامل ألفا       

  ).١٥، ١٤(إعداد بطاقة التقومي، كما يتضح يف اجلدولني 
  

  لكل حمور على حدهبطاقة تقييم املوقع اإللكتروين للجامعة نتائج حساب ثبات ) ١٤(جدول 

ويف ضوء نتائج معامالت الثبات حملاور بطاقة التقومي األربعة الرئيسة املوضحة باجلدول الـسابق،              
، لكتروين للجامعة االفتراضية الـسعودية للبنـات  مل يتم حذف أي حمور من حماور بطاقة تقييم املوقع اإل      
  .حيث كانت معامالت الثبات مرتفعة يف كل احملاور

  

  يلكلبطاقة تقييم املوقع اإللكتروين للجامعة ابات نتائج حساب ث) ١٥(جدول 
  معامل الثبات  عدد احملاور   عدد أفراد العينة  االستبانة

  ٠,٩٧٧  ٤  ٢٢  لكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبناتبطاقة تقييم املوقع اإل

  معامل الثبات  وراحمل  معامل الثبات  وراحمل  معامل الثبات  وراحمل  معامل الثبات  وراحمل
٠,٩٥  ٤  ٠,٨٩  ٣  ٠,٨٩  ٢  ٠,٩١  ١  
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عامل ثبات  ، وهذا م  )٠,٩٩(يتضح من اجلدول السابق أن معامل الثبات الكلي لبطاقة التقومي بلغ            
  .مرتفع

بعد احلصول على بيانات تطبيق بطاقة تقييم احللقة السابعة على أعضاء هيئة التدريس، مت حساب               
صدق االتساق الداخلي لبطاقة التقومي عن طريق حساب معامالت االرتباط بني درجة كل حمور رئيس               

  .نتائج هذه العملية) ١٦(والدرجة الكلية للبطاقة، ويوضح اجلدول 
  

صدق االتساق الداخلي لبطاقة تقييم املوقع اإللكتروين للجامعة بني درجة نتائج حساب ) ١٦(ل جدو
  كل حمور والدرجة الكلية للبطاقة

كانت مجيع معامالت االرتبـاط     ) ١٨( االرتباط املوضحة يف اجلدول      ويف ضوء نتائج معامالت   
  ).٠,٠٥(بني درجة كل حمور رئيس والدرجة الكلية للبطاقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ومت بعد ذلك حساب صدق االتساق الداخلي للبطاقة عن طريق حساب معامالت االرتباط بـني   
  . نتائج هذه العملية) ١٧( ذاته، ويوضح اجلدول درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور

  

صدق االتساق الداخلي للبطاقة بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية نتائج حساب ) ١٧(جدول 
  للمحور ذاته

  ).٠,٠٥(، تبني أا دالة إحصائيا حيث زاد معامل االرتباط عن )١٧(ويف ضوء نتائج اجلدول 
اور بطاقة التقومي صادقة وتقيس ما أعـدت ألجلـه،      ويف ضوء ما سبق مت التأكد من أن مجيع حم         

لكتـروين  بطاقة تقيـيم املوقـع اإل      وتتضمن أربعة حماور حبيث يشكل كل حمور حمورا رئيسا من حماور          
، ويندرج حتت كل حمور رئيس عدد من العبارات الفرعية اخلاصـة       للجامعة االفتراضية السعودية للبنات   

  .ذا احملور
  

   

  معامالت ارتباط  وراحمل  معامالت ارتباط  وراحمل  معامالت ارتباط  وراحمل  معامالت ارتباط  وراحمل
٠,٨٨  ٤  ٠,٧٩  ٣  ٠,٨٠  ٢  ٠,٨٩  ١  

  معامالت ارتباط  العبارة  معامالت ارتباط  العبارة  معامالت ارتباط  العبارة  معامالت ارتباط  العبارة
٠,٧٨  ١٦  ٠,٨٣  ١١  ٠,٨١  ٦  ٠,٧٩  ١  
٠,٧٨  ١٧  ٠,٨٣  ١٢  ٠,٨٩  ٧  ٠,٨١  ٢  
٠,٨٩  ١٨  ٠,٧٩  ١٣  ٠,٦٤  ٨  ٠,٨٩  ٣  
٠,٨٠  ١٩  ٠,٦٧  ١٤  ٠,٦٧  ٩  ٠,٦٥  ٤  
٠,٨٩  ٢٠  ٠,٨٣  ١٥  ٠,٧٩  ١٠  ٠,٨٧  ٥  
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  :خالصة وتعليق 
  

  :املوضوعات التالية الباحثة يف الفصل الثالث للبحث تاستعرض
  .منهج البحث •
  .جمتمع البحث •
  .عينة البحث •
  )طريقة دلفي(راء اخلرباء استخدام الطريقة املناسبة جلمع آ •
 إعداد أدوات البحث •

  

  :وميكن إجياز ما مت تقدميه من إجراءات يف الفصل الثالث يف النقاط التالية
  :، حيث مت مايلية املناسبة جلمع آراء اخلرباءاستخدام الطريق §

 . وأهدافها وخصائصها وأنواعها ومميزااDelphi Techniqueبطريقة دلفي التعريف  •
  .اختيار اخلرباء واحلصول على موافقتهم للمشاركة يف حلقات دلفي •

 Delphiواستخدمت الدراسة احلالية أحد األنواع الشائعة لطريقة دلفي، وهو الدلفي السياسي            

Policy                 الذي يستهدف عادة احلصول على احللول أو البدائل ملشكلة تتعلق بسياسة معينـة حاليـة أو 
تقنيات التعليم، املناهج وطـرق التـدريس،       يفمتوقعة، إذ تم هذه الدراسة باحلصول على آراء اخلرباء          

ية املعلومات واالتـصاالت،    أصول تربية، إدارة وختطيط، علم نفس، احلاسب اآليل، نظم املعلومات، تقن          
  . علوم املكتبات واملعلومات، دراسات إسالمية، علوم

حـول  . خـبريا  )٤٥(احلصول على موافقتهم للمشاركة يف حلقات دلفي وعددهم         والذين مت   
  .تصميم اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات يف ضوء املنحى املنظومي ومعايري اجلودة الشاملة

 : البحث كما يليإجراءاتوفق طريقة دلفي، سارت  إعداد أدوات البحث §
 . وتطبيقهااجلامعات االفتراضيةفرها يف امعايري اجلودة الشاملة اليت جيب توإعداد قائمة  •
 .بناء منوذج التصميم التعليمي املناسب لتصميم اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات املقترحة •
 . سعودية للبناتالفتراضية االامعة إعداد قائمة مكونات اجل •
 .بناء موقع إلكتروين عرب االنترنت للجامعة االفتراضية السعودية للبنات •
  . املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبناتبطاقة تقييمإعداد  •
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  : الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

  
  مقدمة

   عرض نتائج البحث ومناقشتها
  

 إجابة السؤال األول  •
 الثاينجابة السؤال إ •
 الثالثإجابة السؤال  •
 رابعإجابة السؤال ال •

  
  خالصة وتعليق
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  :مقدمة
  

عرض هذا الفصل النتائج اليت توصل إليها البحث يف ضوء إجراءات البحث الـيت مت عرضـها                 
املنظـومي   يف ضوء املنحى     جامعة افتراضية سعودية للبنات   بالتفصيل يف الفصل السابق واخلاصة بتصميم       

  :ومعايري اجلودة الشاملة، على النحو التايل
  

  :عرض نتائج البحث ومناقشتها
  

التدفق اهلائل من الطالبات على التعليم اجلامعي نتيجة األعداد الكبرية من خرجيات الثانوية إن 
طبيقها  مت تاليتعلى استيعاب تلك األعداد، وعدم كفاءة النظم السعودية وعدم قدرة اجلامعات العامة 

رغم جهود الدولة  جعل مؤسسات التعليم العايل أمام حتد كبرينظام االنتساب، ك اجلامعاتمن جانب 
تسهم يف حل أمثل للتحديات املتنامية ملستقبل التعليم اجلامعي إجياد بدائل فتح اال أمام و ،املستمرة
   .زيادة الطاقة االستيعابية للقبولل السعودي

 تقـدمي   هـدف إيل     السعودية فإن البحث احلايل       البنات باململكة العربية   ونظرا خلصوصية تعليم  
للبنات يف ضوء املنحى املنظومي ومعايري اجلودة الشاملة، قـادرة          تصور مقترح جلامعة افتراضية سعودية      

يف   الطلب املتزايد على التعليم اجلامعي للبنات      على مواكبة تطورات العصر وتبين التوجهات العاملية، تليب       
  .ظل نظام تعليمي يتسم باملرونة والقدرة على التكيف

ولتحقيق هذا اهلدف حاول البحث احلايل اإلجابة عن عدة أسئلة، وسوف يسرد كل سؤال مـن         
  :أسئلة البحث متبوعا بالتفسري واملناقشة املناسبة يليها عرض النتائج املتعلقة به، كالتايل

  

  : السؤال األولإجابة . ١
اجلامعـات  فرهـا يف    اما معايري اجلودة الشاملة اليت جيب تو       "للبحث على   ينص السؤال األول    

 : وإلجابة السؤال، مت حتديد قائمة مبعايري اجلودة الشاملة ، مشلت املعايري الرئيسة التالية" ؟االفتراضية
  معيار أهداف اجلامعة االفتراضية 
 معيار النظام اإلداري 
 لكترونيةمعيار املقررات اإل 
 ائط التعليميةمعيار الوس 
 معيار نظام الدراسة 
 نترنتمعيار تصميم موقع اجلامعة عرب اإل 
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 ) التدريسةأعضاء هيئ(معيار اإلشراف األكادميي  
 معيار أساليب التقومي 
 معيار اإلعالم والدعاية 
 معيار فعالية اجلامعة االفتراضية 
 معيار مصادر متويل اجلامعة االفتراضية 

  

ى السادة اخلرباء أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف حلقات دلفـي           وعند عرض قائمة املعايري عل    
  .أمجعوا على مناسبتها

اجلامعات االفتراضية بعد عمـل  فرها يف االيت جيب تووبذلك تبلورت قائمة معايري اجلودة الشاملة    
  بناء على اقتراحات اخلرباء أعضاء هيئة التـدريس املـشاركني يف حلقـات دلفـي          ةالتعديالت الالزم 

وتوجيهام، ومشلت على أحد عشر حمورا حبيث يشكل كل حمور معيارا رئيسا مـن معـايري اجلـودة              
الشاملة يف اجلامعات االفتراضية، ويندرج حتت كل معيار رئيس عدد من املعايري الفرعية اخلاصة ـذا                

  : املعيار، كما يلي
  
  
  
  
  
  
  
  

 :أھداف الجامعات االفتراضیة  .١١
 
 :تتوافق األهداف العامة للجامعات االفتراضية مع  : األهداف العامة: أوال 

  .حاجات المجتمع .٦
  .لكترونيةطبيعة المناهج الدراسية اإل .٧
  .الباتطبيعة الط .٨
  .االتجاهات العالمية الحديثة التي تأخذ بها الجامعات االفتراضية العالمية .٩
  .التقنية المستخدمة في التعليم االفتراضي .١٠

 :صة للجامعات االفتراضيةاألهداف السلوكية الخا: ثانيا
a. األهداف بالمرونة بحيث تسمح بإدخال التعديالتاتسام .  
b. األهداف بلغة دقيقة واضحة يسهل قياسهااتسام .  
c. حتياجات التعليمية الخاصة بالطالباتنبع األهداف من اال.  
d. م األهداف بالقابلية للتحقق من خالل البرامج والخطط التعليميةاتسا.  
e. برات السابقة للطالباتمراعاة األهداف للخ.  
f. تنمية التفكير الناقد، تنمية التفكير االبتكارى، : (تضمن األهداف مستويات إدراكية معرفية عليا(..  
g. م األهداف باالتساق فيما بينهااتسا.  

   المقترحةمعاییر الجودة الشاملة
 فتراضیةاال اتجامعالفرھا في االتي یجب تو 
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 :النظام اإلداري .١٢
 

  .ة إدارية تلبي متطلبات العمل اإلداري وأعبائه الحالية والمستقبليةوجود هيكل -١
  .امعة متفهم ومتعاون ومؤهل لتحقيق األهداف المنشودةوجود مجلس ج -٢
  .وجود خبرات سابقة لدى العاملين اإلداريين في مجال العمل اإلداري -٣
  .تنظيم برامج تدريبية متنوعة لرفع كفاءات العاملين ومهاراتهم -٤
  .تحديد الوصف الوظيفي والمهام والصالحيات لكل موقع إداري تجنبا للتدخالت في الصالحيات -٥
  .إلجابة عن تساؤالتهملنظيم لقاءات دورية بين العاملين في المجال اإلداري لطرح مشكالتهم ومقترحاتهم ت -٦
  .  بالجامعة االفتراضية بمعلومات عن النظام كامالطالبات قبل التحاقهنتعريف ال -٧
  .  ، التي توضح كافة المعلوماتالباتتوافر السرية الكاملة لسجالت الط -٨
  . االفتراضية بوضوحإعالن سياسة الجامعة -٩
  . وجود األنظمة واللوائح المنظمة لجميع األعمال -١٠
  
  

 :لكترونیةالمقررات اإل .١٣
 

  .لكترونية باألهداف العامة والخاصة للجامعةترتبط المقررات اإل -١
  .لكترونيتحديد الهدف من المقرر اإل -٢
  .الباتلكترونية بناء على حاجات الطإلتصميم  المقررات ا -٣
  .تحديد طريقة التفاعل -٤
  .التوازن بين المقررات العامة، ومقررات االختصاص -٥
  ).المهارات الحاسوبية، والمتطلبات الفنية(تحديد متطلبات دراسة المقرر  -٦
  .لكترونيتحدد عناصر المقرر اإل -٧
  .Hypermedia Formتنظيم المعلومات وفق صيغة الوسائل الفائقة  -٨
  .هم واستعداداتالباتلكترونية قدرات الطتنمي المقررات اإل -٩
 :لكترونية مع معايير سكورم العالمية المعتمدةتوافق بناء المقررات اإل -١٠

معرفة  قراءة المحتوى، دراسة المتلقي، معرفة إمكانيات البيئة،(لكتروني المقرر اإلتحليل  -
  ).األهداف

 تحديد األهداف، جمع الموارد: تصميم المحتوى التخطيطي ويشمل(لكتروني المقرر اإلتصميم  -
  ).د وسائل التعليم، تحديد ترتيب وتدفق المحتوى، تحديد طريقة التقييموتحدي

جمع : تأليف المحتوى حسب ما تقرر في مرحلة التصميم وهذا يشمل(لكتروني المقرر اإلتطوير  -
  ).المحتوى الصور والفيديو والتمارين التفاعلية والتمارين الذاتية وبعد ذلك تحزيم وإنتاج

  ).ستخدام النظام اتدريب علىالتركيب المحتوى على نظام إدارة التعلم، (تروني لكالمقرر اإلتطبيق  -
 -بنائي : تقييم مدى فعالية وجودة المقرر ويتم ذلك على مرحلتين(لكتروني المقرر اإلتقييم  -

  .)إحصائي
 .ة مع المعايير العالمية المعتمدةلكترونيتوافق بناء محتوى المقررات اإل -١١
  :، وتشمل إلى أهداف تعليمية صغيرةتجزئة محتوى المادة -١٢
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 .م المحتوى العلمي للمادة إلى أهداف تعليمية صغيرة تسمى كائنات تعليميةيقس ت-
يتفرع إلى كائنات تعليمية  الكائن التعليمي ذو هدف تعليمي مميز ال يرتبط بكائنات تعليمية أو -

 .أخرى
 الختبارا -التطبيق – التعلم : هي،البعضتكون الكائن التعليمي من ثالث أجزاء مرتبطة ببعضها  -

   .الذاتي
 كل جزء نفس الرقم ىويعط  HTML نترنتإتحويل ملفات الورد إلى ملفات (ى تهيئة المحتو -

الخاص  HTML ومن ثم يحفظ في مجلد الذي كان يحمله حينما كان على شكل ملف وورد
 .)المقررب

المصادر الالزمة لنشر المقرر  ضع جميعهو وو Reload Editor  تحزيم المحتوى باستخدام -
ملفات المقرر فقط بل على ملفات  هذا الملف المضغوط ال يحتوي على. داخل ملف مضغوط واحد

 .والترتيب لمحتويات المادة وغير ذلك تحتوي على كل ما يتعلق بالمادة كالفهرسة XML بلغة
  .حزمة بواسطة خاصية االستيراد ال يتم استيراد وتركيب حزمة المحتوى على نظام إدارة التعلم -

  .توفر فلسفة تربوية واضحة مثل تبني إحدى نظريات التعلم عند بناء المحتوى -١٣
  .لكترونية على الوجه األكملادية الحتياجات تنفيذ البرامج اإلمواءمة اإلمكانات الم -١٤
  .بالوضوح والسالمة) االنجليزية/ العربية( اللغة اتسام -١٥
  . من قبل متخصصين دورياتحديث الوحدات الدراسية -١٦
  .تربوية ال- فنية ال- علميةال:  أسلوب كتابة الوحدات الدراسية بمراعاة المعاييراتسام -١٧
  .إجراء مراجعة أولية -١٨
  .إرسال المادة العلمية للتحكيم -١٩
  . إجراء مراجعة نهائية -٢٠
  .لمادة العلميةجل تحسين اوالتعديل بناء على الملحوظات من أ عة من قبل الطالباتتحليل التغذية الراج -٢١
  .اإلرسال) فترات(تنظيم أوقات  -٢٢
  .لكترونيتأكد صالحية المقرر اإل -٢٣
 .لكترونيوجود استضافة ونشر المقرر اإل -٢٤

 
 :الوسائط التعلیمیة .١٤

  
  .الوسائط التعليمية وأهداف البرنامج التعليمي لتحقيق األهداف التعليمية بفاعليةمالءمة  -١
  .يمي الوسائط التعليمية والمحتوى التعلمالءمة -٢
 توفر تغذية -عة توصيل المادة التعليمية للطالبات سر- الشمول-التنوع: الوسائط التعليمية بـاتسام -٣

  .راجعة
جل استغالل نواحي القوة لكل كترونية قبل استخدامها، وذلك من ألمعرفة ميزات وخصائص الوسائط اإل -٤

  .واحد منها على أفضل وجه
  .لكترونية الحديثةخدام الوسائط اإلات األساسية الست بالمهارتزويد الطالبات -٥
  .وجود تقييم دوري للوسائط التعليمية -٦
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 :نظام الدراسة .١٥
 

  . فيما يخص انتظام ومواعيد ومكان الدراسةةتوفير قدر من االستقالل للطالب -١
  ).يالتزامن و– تزامني -تكاملي (تحديد أسلوب التعليم  -٢
  .رر يمكن أن ترجع إليها الطالباتل مقلكترونية لكديد قائمة بالمصادر التعليمية اإلتح -٣
  . بالتعليم االفتراضيمتطلبات من البرامج لمجتمع الطالباتتحديد ال -٤
  .ن المتوقع قبولهتحليل نوعية الطالبات -٥
  .تحديد عدد الساعات المعتمدة المناسبة لمستوى شهادة البرنامج -٦
  .ح مراجع الوحدة الدراسيةي بدليل الدراسة لتوض الطالباتتزويد -٧
 بطبيعة أسئلة االختبارات وطريقة اإلجابة عنها، باإلضافة إلى الطالبات بدليل الدراسة لتعريفهنتزويد  -٨

  .استخدامها كدليل لمهارات الدراسة
 التفاعل فيما د والمرشد األكاديمي إليجاوقوائم بريدية للتواصل بين الطالباتتنظيم مجموعات نقاش  -٩

  .بينهم
 .قرر الدراسيوجود جدول زمني يوضح خطوات تقدم الم -١٠

  
 :نترنتتصمیم موقع الجامعة عبر اإل .١٦

 
  .مراعاة المرحلة العمرية للطالبات -١
التتابع و الشبكة :  بأحد نظم الربط المختلفة منهاHome Pageات بصفحة البداية حترتبط كل الصف -٢

  .و التسلسل الهرمي وغيرها
  . وجدول محتوياتبداية صورة تعريفيةتضمين صفحة ال -٣
  .لتوجيه واستراتيجيات البحثتنظيم التنقل وا -٤
  . توازن ووضوح صفحة الويب من حيث الصور واأللوان والنصوص والربط والرسم -٥
  .Technical Support توفر الدعم الفني للموقع  -٦
  .توفر صفحة للمواقع الشبيهة و المصادر المعاونة -٧
  .وجود تباين في صفحة الويب بين عناصر الصفحة حتى تتضح المعلومات -٨
  . في صفحة الويب بطريقة تسهل إعداد المعلومات و قراءتهاتمعلوماتنظيم ال -٩
  . في صفحة الويب بصورة منطقية لتسهيل استعادة المعلوماتتربط المعلوما -١٠
 .سهولة التشغيل والتنقل والبحث داخل موقع الويب -١١
 .وضوح صيغة بناء الوسائط الفائقة التفاعلية في صفحة الويب -١٢
 .لتعلم التفاعلية بأنشطة اةوجود تحكم للطالب -١٣
 .تحديد طرائق عرض المحتوى في صفحة الويب -١٤
 .وجود تقويم التعلم وتعزيزه في صفحة الويب -١٥
 .استخدام الصوت لتعزيز المنهج وليس كونه ناقال وحيدا -١٦
 .استخدام الرسوم المتحركة للفت انتباه وتوضيح وتعزيز المنهج -١٧
 .استخدام الفيديو للمساعدة في التعليم والتدريس -١٨
 .دام مؤتمرات الفيديو لمساندة التعليماستخ -١٩
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 ): التدریسةأعضاء ھیئ(اإلشراف األكادیمي  .١٧
 

  .وجود عدد مناسب من األكاديميين المؤهلين الستراتيجيات التعليم االفتراضي -١
لكترونية خاص بهيئة التدريس يتضمن سياسة وإجراءات ترشيح أو اختيار أعضاء هيئة توفر أدلة إ -٢

  .ن مسؤولياتهم وتقويم عملهم، وكذلك تعويضهم عند الحاجةالتدريس وتعيينهم وبيا
معلومات كاملة عن ) متفرغ أو غير متفرغ(لكتروني خاص بكل عضو هيئة تدريس توفر ملف إ -٣

  .الخ...... مؤهالته وجدول عمله، وعنوانه 
  .وجود األعداد الكافية من الكوادر المساعدة ومن الفنيين -٤
  .ية ذوي خبرة عاليةلكترونوجود مصممين للمقررات اإل -٥
  .توافر برامج تدريبية للتنمية المهنية دورية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -٦
 من قبل عضو هيئة التدريس على التعلم الذاتي من جهة والعمل ضمن فريق وجود تشجيع للطالبات -٧

 .من جهة أخرى كما يقدم تغذية راجعة مستمرة
  

 :أسالیب التقویم .١٨
 

  . حانات يبين درجة االمتحاناتتوفر دليل شامل لالمت -١
  .توافق أسئلة االمتحانات بأهداف وحدات المقرر الدراسي -٢
لكتروني  المشرفين األكاديميين للمقرر اإلإعداد أسئلة االمتحانات من قبل لجنة خاصة مؤلفة من -٣

  .والمختصين في المادة العلمية
  .جاح وفعاليةتضمن االمتحانات التعليمات واإلرشادات الالزمة الستخدامها بن -٤
تضمن االمتحانات أسئلة لفحص مهارات المعرفة، والفهم، واالستيعاب، والتطبيق، والتحليل،  -٥

  .والتركيب
  .وضوح ودقة أسئلة االمتحانات المطروحة -٦
  .مناسبة عدد أسئلة االمتحانات للغرض منها -٧
  .وجود تنوع وتدرج تقييمات المرشدين ومراعاتها للفروق الفردية -٨
  .ويم للمواد التعليمية في ضوء معايير ثابتة بغرض تطويرها وتحسينهااستمرارية التق -٩
  .تقويم تكلفة وعائد برامج التعليم االفتراضي -١٠
 :وجود استخدام لمختلف أساليب تقويم التعليم االفتراضي وهي -١١
  .المشاركة في المناقشات من خالل ساحة الحوار -١٢
 .أداء المهمات والواجبات -١٣
 .الموضوعات المختارةإعداد تقرير بعد تحليل بعض  -١٤
 .أداء مشروع -١٥
  

 :اإلعالم والدعایة .١٩
 

  .اعتماد اإلعالم والدعاية على حقائق ثابتة -١
  .اتسام مواد اإلعالم والدعاية بالوضوح والموضوعية -٢
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  .اتسام موظفي اإلعالم والدعاية بالكفاءة لحمالتهم اإلعالمية -٣
 ا من تحديد اختياراتهةتمكن الدارستى تللبرامج بالدقة في التفاصيل حاتسام سياسة اإلعالم والدعاية  -٤

  .الدراسية
، الخطط الدراسية حقوق الطالبات وواجباتهن(تقديم دليل إلكتروني للطالبات عند التسجيل يتضمن  -٥

 ...)لكل تخصص، مصاريف الدراسة ونظام الدفع 
  

 :فعالیة الجامعة االفتراضیة .٢٠
 

  .وجود توافق بين أهداف الجامعة االفتراضية ورسالتها -١
  .وجود توافق بين أهداف البرامج الدراسية وبين الرسالة وأهداف الجامعة -٢
  .تحقيق أهداف البرامج الدراسية -٣
  .وجود فاعلية للنظام اإلداري -٤
  .وجود فاعلية للطالبات -٥
  .وجود فاعلية ألعضاء هيئة التدريس -٦
  .وجود فاعلية لنظام التقويم -٧
  .تعليمية المقصودةوجود فاعلية للوسائط التعليمية في تحقيق النواتج ال -٨
  .وجود فاعلية للنظام الخاص باإلعالن والدعاية -٩
  .واستخدام النتائج لضمان تعليم جيد وفعال)  بعدي- بنائي-قبلي(وجود تقويم  -١٠
  .وجود مكتبة افتراضية تقدم خدمات تعليمية للطالب -١١
  .توفر وحدة في الجامعة للتقويم وضبط الجودة النوعية -١٢
 .عةوجود قاعدة بيانات في الجام -١٣
  

 :مصادر تمویل الجامعة االفتراضیة .٢١
 

  .التأكد من أن الهدف الربحي ال يطغى على األهداف التربوية -١
  .وجود خطة لتأمين الموارد المالية الكفيلة باستمرار عمل المؤسسة التعليمية -٢
  .وجود خطة لضبط عمليات الشراء والمخزون وكذلك عمليات اإلنفاق -٣
  .اعدة والتي لها عائد مالي للجامعةوجود خطة الستثمار المشاريع المس -٤
  .وجود خطة في كيفية تدقيق حسابات الجامعة سنوياً -٥
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  :إجابة السؤال الثاين . ٢
تصميم جامعة افتراضية   املقترح ل ما منوذج التصميم التعليمي     "ينص السؤال الثاين للبحث على      

 :لى املراحل األربع التاليةوإلجابة السؤال مت تصميم منوذج منظومي تعليمي، مشل ع "سعودية للبنات ؟ 
  .املدخالت 
  . العمليات 
  . املخرجات 
 .التغذية الراجعة 

، واشتمل على أربع مراحـل      سلوب املنظومي  األ استخداموتضمن بناء منوذج التصميم التعليمي      
  :رئيسة هي

 :حتديد  وتشتمل املدخالت على حتديد العناصر البشرية والغري بشرية وهي:املدخالت •
 رؤية اجلامعة ورسالتها  ،   معايري اجلودة الشاملة   البات،الطخصائص  ،   السعودي تمعاحتياجات ا ،

 نظـام  ،لكترونيةاملقررات اإل ، الوسائط التعليمية،اإلشراف األكادميي،  اإلعالم والدعاية  ،أهداف اجلامعة 
 ،اجلامعـة كليـات   ، اإلدارات التابعـة  و جملس إدارة اجلامعة     ،جملس األمناء  ، مصادر التمويل  ،الدراسة

 ، كيفية االتـصال باألسـتاذ   ، كيفية التسجيل باجلامعة   ،سياسة القبول يف اجلامعة   سيناريو ملوقع اجلامعة،    
  .  أساليب التقومي،نظام الدراسة

 وتشتمل العمليات على تطبيق األسلوب املنظم يف معاجلة وتشكيل العناصر بطريقـة           :العمليات •
 يف  اجلـدد وتـوزيعهم  الطـالب رب االنترنت، قبول نشر موقع اجلامعة ع: منهجية نظامية وهي  
طرائـق  استخدام   تقدمي املقررات االلكترونية،   ،اجلامعيوالتوجيه   اإلرشاد الفصول االفتراضية، 

ة االفتراضـية،   ستخدام املكتب ا،  العبء التدريسي واخلطط الدراسية     للتعليم االفتراضي،  التدريس
  .)موظف/ تدريسي (تدريب الكوادر  ،لتقوميخدمات القياس وا، تقدمي التدريب التطبيقي

 وتشمل املخرجات على النتاجات اليت مت الوصول إليها يف شـكل نظـم كاملـة             :املخرجات •
 اجلامعة، تقومي الطالبات، تقـومي األسـتاذ        ق أهداف التأكد من حتق  : جاهزة لالستخدام وهي  

 الكـوادر  إعـداد  من خطط املتحقق، تقومي موقع اجلامعة عرب االنترنت،  )عضو هيئة التدريس  (
، )تـسرب ،  غيـاب ،  رسوب،  جناح( نسبللخرجيات  التقديرات النهائية   ،  املستقبلية للجامعة 

  .مع اجلامعات االفتراضية العامليةاملشاريع املشتركة ، النشر والتأليف والبحث العلمي
نظـام  ة ل وتشمل التغذية الراجعة على عمليات تعديل وحتسني وتنقيح مستمر         :التغذية الراجعة  •

  .كامالاجلامعة 
يف   يف شـكله النـهائي  للبناتاملقترحة منوذج التصميم املنظومي للجامعة االفتراضية السعودية      مت عرض   

  .)٣٧(شكل  منهج البحث وإجراءاتهفصل 
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  : الثالثإجابة السؤال . ٣
ـ فتراضية  االامعة  ملكونات اجل ما التصور املقترح     "ينص السؤال الثالث للبحث على        سعوديةال

 وإلجابة السؤال، مت إعداد قائمة مبكونات        " ؟ يف ضوء املنحى املنظومي ومعايري اجلودة الشاملة      للبنات  
 :اجلامعة االفتراضية، مشلت ثالثة حماور رئيسة هي

 رسالة وأهداف اجلامعة االفتراضية السعودية 
 اجلهاز التنظيمي للجامعة 
 كليات اجلامعة والتخصصات 

جلامعة االفتراضية السعودية للبنات على السادة اخلرباء أعضاء هيئـة          وعند عرض قائمة مكونات ا    
  .التدريس املشاركني يف حلقات دلفي أمجعوا على مناسبتها

 ةوبذلك تبلورت قائمة مكونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات بعد عمل التعديالت الالزم           
ومشلت علـى  ني يف حلقات دلفي وتوجيهام،  اخلرباء أعضاء هيئة التدريس املشارك     بناء على اقتراحات  

ثالثة حماور حبيث يشكل كل حمور حمورا رئيسا من حماور مكونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات،               
  :كما يلي ويندرج حتت كل حمور رئيس عدد من احملاور الفرعية اخلاصة ذا احملور،

  
  
  
  
  
  
  

  :ھا ورسالتالسعودیةرؤیة الجامعة االفتراضیة  .١
 

 :  ورسالتها بما يليالسعوديةتتلخص رؤية الجامعة االفتراضية 

  . ةأساليبه، وفق المستجدات المعرفية والتكنولوجي ولكتروني الشبكيالتعلم اإل/تطبيق فلسفة التعليم .١
  .  والبلدان العربيةالسعودي في تخصصات مرتبطة بحاجات المجتمع سالبكالوريومنح درجة  .٢
  . ن العربية وغيرهاألمة وبنات السعوديات للبناتلكتروني الشبكي الجامعي التعلم اإل/ر خدمات التعليمتوفي .٣
  . تشجع على حرية التفكير والتعبيرلكترونية إتوفير بيئة  .٤
  . توفير البرامج األكاديمية والتخصصات التي تلبي متطلبات التنمية وحاجات المجتمع .٥
  .  الجامعات التقليديةمستوى خريجاتوق  يضاهي أو يفجات يكون مستوى الخريأنالحرص على  .٦
  . لكتروني الشبكيالتعلم اإل/لوب الذي يشجع التعليماألسى ولمحتوا من حيث لكترونيةالمقررات اإلتطوير  .٧
  . إضافة برامج وتخصصات جديدة حسب الحاجة .٨
  .توظيف الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة .٩
  . معلومات واالتصاالتتطبيق أحدث التقنيات التي توفرها تكنولوجيا ال .١٠
  .  وتدريبوأموالتطبيق مبدأ الجودة الشاملة في الجامعة، وتوفير ما يلزم لذلك من كوادر مؤهلة  .١١
  . تشجيع األبحاث والدراسات، واإلنتاج الفكري واإلبداعي عامة .١٢
  . وعالمياًوإقليمياالتعاون مع المؤسسات التربوية واالجتماعية واالقتصادية محلياً  .١٣

   السعودیة للبناتفتراضیةاالمكونات الجامعة 
  في ضوء المنحنى المنظومي 
 ومعاییر الجودة الشاملة
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  : كما يليوقد صيغت األهداف بشكل عام. هداف المذكورة أدناه من رؤية الجامعة ورسالتهاتنبثق األ
  
لكتروني الـشبكي  التعلم اإل/ ثلة في تطبيق التعليمتعميق االلتزام بالفلسفة التي قامت عليها الجامعة والمتم        .١

 . مع المستجدات العلمية والتكنولوجية
عامة ضمن إطار من المحافظة علـى األخـالق         صفة  ر والتعبير ب  تشجيع الحرية األكاديمية وحرية التفكي     .٢

 .الحميدة والشريفة واحترام اآلخرين
 . ا ودعم تعلمها وجعل نشاطات الجامعة كافة موجهة لخدمتهبالطالبةتعميق االهتمام  .٣

 . تعميق االهتمام بنوعية األداء على جميع الصعد ضمن خطة للجودة الشاملة .٤
لك المعارف والمهارات الكافية لالستمرار فـي الـتعلم         تمتال من النوعية لكي      بمستوى ع  الطالبةج  يخرت .٥

 . اعلى نفسهة معتمد
 .الطالباتيشمل أكبر عدد من ل ت حيثما كانةتوفير التعليم الجامعي أمام كل راغب .٦
 .نمجتمعاته  إلى ضرورة الجمع بين العلم والعمل، واإلسهام في خدمةاتتوجيه الدارس .٧
 مما يعنى زيادة سنوات اإلنتاج في عمر الفرد         ن وظروفه نر وظائفه الدراسة دون تأث  في   اتتمكين الراغب  .٨

  .الطاقات البشرية والمادية والتوفير الكبير في
  . مخاطبة وتلبية االحتياجات المحليةىقدرة البرامج عل وارتباط .٩
لكترونيـة التـي   التعليمية اإلت العالقة بالبرامج اإلفادة من الخبرات البشرية المتراكمة في ميادين العلم ذا   .١٠

 .تطرحها الجامعة
 .االستثمار األفضل للوقت باستخدام وسائل االتصال الحديثة .١١
 . لكترونية لربط العلم بالحياة العملية التنمويةتقديم برامج تعليمية إ .١٢
ـ                .١٣ وق تأهيل القوى النسائية العاملة التي يحتاجها المجتمع السعودي في ظل التطور الحادث والتغير في س

 . العمل ويحتاج إلى مؤهالت
  

  الجھاز التنظیمي للجامعة .٢
  

  
 

المتميزة من ذوي الكفـاءة واالهتمـام   يتألف مجلس األمناء من نخبة من الشخصيات األكاديمية والعلمية        .٣
 .بأهداف الجامعة، وممثلين للطالبات باختيارهن

 وإذا شغر مكان عضو فيه ينتخب المجلس نفسه         ) أعوام   ٤-٢(العضوية في مجلس األمناء محددة المدة        .٤
 .من يحل محله ممن تتوفر فيه الكفاءة واالهتمام بأهداف الجامعة

  :يمارس مجلس األمناء االختصاصات التالية .٥
  .اإلشراف العام على الجامعة •
 .التأكد من مدى تحقيق الجامعة ألهدافها •

 .تعيين رئيس مجلس األمناء ومجلس إدارة الجامعة •
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 ووكيل الجامعة للشؤون - ووكيل الجامعة للشؤون القانونية -  الجامعة مديريتألف مجلس الجامعة من .٤
 -) الهيئة المعنية مباشرة بالتحقق من الجودة(األكاديمية شؤون  ووكيل الجامعة لل–اإلدارية والمالية 

 .عليم العاليممثل وزارة الت و- عمداء الكليات و-  أمين الجامعةو

قراطية ووإذا شغر مكان عضو فيه ينتخب بديم)  أعوام ٤(العضوية في مجلس اإلدارة محددة المدة  .٥
 .مجلس األمناء من يخلفه من ذوي الكفاءة العلمية واالهتمام بأهداف الجامعة

  :يختص مجلس اإلدارة بما يأتي .٦
  . في هذا النظامرسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق أهدافها المنصوص عليها •
 .متابعة أداء الجامعة والعاملين فيها في ضوء اللوائح •

 .تقويم العملية التربوية في الجامعة بناء على التغذية الراجعة •

 .اعتماد برامجها التعليمية وتحديد التخصصات والدرجات العلمية التي تمنحها •

ولية ذات االهتمام واالختصاص ببرامج     تبادل الخبرات والتعاون مع الجامعات المحلية واإلقليمية والد        •
  .الجامعة من خالل التصديق على اتفاقيات التعاون معها ومذكرات التفاهم بينها وبين الجامعة

 . الجامعة نتائج االمتحانات النهائية لطالباتاعتماد •

ـ   - التقويم واالمتحانات    -القيد والقبول   :(إصدار وتعديل اللوائح المنظمة لما يأتي      •  –املين   شؤون الع
 ). وللمجلس إصدار لوائح أخرى كلما اقتضت مصلحة العمل- الشؤون المالية واإلدارية -االبتعاث 

  .إقرار الخطط العامة الكفيلة بتوفير اإلمكانات لتحقيق أهداف الجامعة •
  .العمل على تنمية موارد الجامعة واستثمار أموالها •
 .العمل على تطوير وتحديث أداء الجامعة •

 .لموضوعات التي يحيلها إليه مجلس األمناء أو رئيس مجلس اإلدارةالبت في ا •

  .تعيين مدير الجامعة وعمداء الكليات وتحديد اختصاصاتهم •
 .تشكيل الهيكل اإلداري للجامعة •

  
  
 

 .إدارة التأليف والترجمة والبحوث العلمية وحقوق النشر والتوزيع .١

  :  والعالقات العامة، ويضم أربعة فرق رئيسةإدارة القبول والتسجيل .٢
 ). خدمات الطالبات– المحاسبة المالية – التسجيل –القبول      (

  : إدارة المعلوماتية، ويضم أربعة فرق رئيسة .٣
 ). الخدمات التقنية والدعم الفني–لكترونية  تطوير المقررات اإل-حليل األنظمة ت–إدارة الشبكات     (

  ) اإلعالم التربوي والعالقات الخارجية–إدارة الجودة : (إلعالم، ويضم فرقينإدارة الجودة وا .٤
لشؤون ل ووكيل  األكاديميةكلية ووكيل للشؤونكل  لعميد: ، وتتألف من)كليات الجامعة(اللجنة األكاديمية  .٥

  . واألكاديمي والفني اإلداريالكادر و  األقسام ورؤساءووكيل شئون الطالبات اإلدارية والمالية
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  . دون تمييزومن أي مكان في العالم يتم قبول الطالبات من مختلف مناطق المملكة .١

 .فما فوق %)٦٠( للقبول معدل ة المتقدمةشترط حصول الطالبي .٢

 .اختبار الكفاءة التقنية لقياس قدرة المتقدمات على النجاح األكاديميالطالبات يشترط اجتياز  .٣

  .ICDLعلى رخصة الطالبات صول يشترط ح .٤
  

  
 

 .ملء استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبةة بالدخول إلى موقع الجامعة قوم الطالبت .١

 ).بالضغط على مفتاح إرسال(إرسال استمارة التسجيل ب ةقوم الطالبت .٢

  .إلى بريد الجامعة تلقائياًوإرسالها  الخاص بالجامعة باستقبال استمارة التسجيل) Server (يقوم الخادم .٣
يـتم فحـص اسـتمارة    وبالجامعة، فريق التسجيل بالقسم اإلداري    يتم استقبال استمارة التسجيل بواسطة       .٤

  .التسجيل والتأكد من اكتمال جميع البيانات
 ويطلب  ا رسالة توضح استالم مكتب القبول لطلبه      ةإذا تم التأكد من صحة البيانات واكتمالها يرسل للطالب         .٥

 :، وهي  إرسال بقية األوراق والشهادات المطلوبةامنه

...  أدبـي    –علمي  (لشهادة الثانوية بغض النظر عن تاريخها أو اختصاصها          رسميا ل  صورة مصدقة  •
 ).الخ

  . صورة عن الهوية الشخصية •
 ).ن وجدتإ( شهادات الخبرة العملية ، وإرفاقالسيرة الذاتية •

  ).جبةمح(صورة شخصية حديثة للطالبة  •
  .الكلية المعنية يظهر اسمها ضمن المقبوالت نهائيا في صفحة  لجميع شروط القبول،ةبعد استيفاء الطالب .٦
الخاص بالجامعة، وإعطـاء    ) Server ( بالخادم اً ويكون موجود  ةيتم إنشاء بريد إلكتروني خاص بالطالب      .٧

  )User Name & Password ( اسم المستخدم وكلمة السرةالطالب
  
 

  
  :كیفیة االتصال باألستاذ المشرف --أ

  
  : ويتم االتصال بإحدى الطرق اآلتية ،..، وكيفية االتصال بهة على الطالبالمرشد األكاديميتحديد  .١

  e-mail  البريد اإللكتروني •
  NetMeeting مقابلة عن طريق شبكة اإلنترنت •
  Chatting محادثة •
• FTP (File Transmission Protocol)  
 )PC to Phone (االتصال الهاتفي عن طريق الكمبيوتر •

جدول الدراسي وتحديد المقررات تسجيل ال  كيفية   ا يوضح له  ة بإرسال رسالة للطالب   المرشد األكاديمي يقوم   .٢
  .لكترونية والتسجيل فيهااإل
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  : نظام الدراسة--ب 
 

ـ  ا   ورغباته احتاجه بما يتالءم مع احتياجاته    تقت الذي    تخطيط الو  ةيترك للطالب  .٣  الدراسـية   اإلنهاء برامجه
 سنوات من تاريخ التسجيل إلنهـاء الـساعات الدراسـية           أربع ضمن مدة زمنية     البكالوريوسونيل درجة   

ستطيع بذلك اختـصار تلـك      ت و ، كل سنة دراسية   فيالمعتمدة، تتضمن ثمانية فصول دراسية بواقع فصلين        
   . الدراسياحسب جهدهالمدة 

   : وتتكون الخطة الدراسية لكل تخصص من،رغب في دراستهتالتخصص الذي و الكلية الطالبة تختار .٤
 .الطالباتمقررات تأسيسية إجبارية لكافة  •

 .مقررات أساسية لكل تخصص ويتفاوت عدد ساعاتها المعتمدة من تخصص آلخر •

 . تخصص آلخرمقررات تخصصية ويتفاوت عدد ساعاتها المعتمدة من •

  .اختياريةمقررات  •
  .)مقررات ٨: ( الحد األقصى -  )مقررات٣: ( الحد األدنى: حدود التسجيل للفصل .٥
تستطيع الطالبة حذف أو إضافة مقررات بملء نموذج مخـصص فـي صـفحة              : انسحاب/ إضافة/ حذف .٦

 المسجلة قبل  مقرراتال تأجيل   ةستطيع الطالب  ت -المقرر وإرساله للجامعة في مدى أسبوعين من بدء الفصل        
  . بشهريتم غلق باب التسجيل في الفصل الدراسي قبل بداية االمتحانات -االمتحانات

  . فيهتعطى فرصتين أخريين فقط إلعادة ما رسبت في أي مادة ةالطالبت إذا رسب: الرسوب واإلعادة .٧
ما تحب أن تبدأ به من      لكترونية في موقع الجامعة وعلى الطالبة الدخول إليها ودراسة          صفحة إ لكل مقرر    .٨

 .محتوى المقرر، مع متابعة الدراسة عن طريق االتصال باألستاذ بالطريقتين المتزامنة وغير المتزامنة
  .لكترونيةعلى قائمة بالمصادر التعليمية اإللكتروني إل صفحة المقرر ايتحتو .٩
  .بارات وطريقة اإلجابة للدراسة لتعريفهن بطبيعة أسئلة االخت دلياليلكترونحة المقرر اإل صفيتحتو .١٠
 على مجموعات نقاش وقوائم بريدية للتواصل بين الطالبات واألستاذ يلكترونتحتوي صفحة المقرر اإل .١١

  . التفاعل فيما بينهم بالطريقتين المتزامنة وغير المتزامنةدإليجا
 . على جدول زمني يوضح خطوات تنفيذ المقرر الدراسييلكترون صفحة المقرر اإليتحتو .١٢
  .Technical Support لكتروني على الدعم الفني للموقع إل صفحة المقرر ايتحتو .١٣
  . على المتطلبات الخاصة بالمقرريلكتروني صفحة المقرر اإلتحتو .١٤

  
  : أسلوب التقویم--ج 
 

  .المقرر يعطي األستاذ تعليمات وإرشادات أساليب تقويم المقررمن دراسة الطالبة تهاء نبعد ا .١٥
 :قرر استخدام كل أو بعض األساليب التاليةأساليب تقويم الم تتضمن .١٦

 .لكترونية مهارات المعرفة، والفهم، واالستيعاب، والتطبيق، والتحليل، والتركيبامتحانات إ •

  .المشاركة في المناقشات من خالل ساحة الحوار •
 .أداء المهمات والواجبات، أو إعداد تقرير بعد تحليل بعض الموضوعات المختارة، أو أداء مشروع •
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  كلیات الجامعة والتخصصات .٣
  

 
 العلوم التجارية  .٨

  العلوم االقتصادية .٩

 االقتصاد واإلحصاء التطبيقي .١٠

 مينأوالت المصارف .١١

 المالية والجمركيةالعلوم  .١٢

 االقتصاد الزراعي والصناعي .١٣

 لكترونيةجارة اإلالت .١٤

 
 يةلفندقاإلدارة السياحية وا .٤

 إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي .٥

 )  شعبة اآلثار اإلسالمية- اآلثار اليونانية والرومانية -اآلثار المصرية القديمة : (اآلثار .٦

 
  الحاسبهندسة .٥

  الحاسبعلوم .٦

 هندسة البرمجيات .٧

 شبكات نظم المعلومات .٨

 
 القانون  .٣

 العلوم السياسية .٤

 
 التربية الخاصة .٤

 )رياض األطفال  (التربية  .٥

 تقنيات التعليم  .٦

 
 الهندسة الزراعية .٣

 علوم األغذية .٤

 
 الديكور  .٧

 )Graphic Design(التصميم الجرافيكي  .٨

 )video art(وتوغرافي والفيديو التصوير الف .٩

 )Jewels(الحلي  .١٠

 )Ceramic(الخزف  .١١
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) curving(و أشغال حفر الخشب     ) Emil(الصناعات الحرفية مثل طرق المعادن و المينا على النحاس         .١٢
 .و الفسيفساء و الصدف) weaving(و النسيج على النول

 
 سية وآدابها اللغة الفار: لغات األمم اإلسالمية  .٩

  اللغة التركية وآدابها: لغات األمم اإلسالمية  .١٠
  اللغة األردية وآدابها: لغات األمم اإلسالمية  .١١
  اللغة العبرية وآدابها .١٢
  اللغة اإلنجليزية وآدابها: اللغات األوروبية والترجمة .١٣
  اللغة الفرنسية وآدابها: اللغات األوروبية والترجمة .١٤
  للغة األلمانية وآدابهاا:  اللغات األوروبية والترجمة .١٥
  وحدة الترجمة المتعددة اللغات .١٦

 
  ))Counseling(  االستشارات النفسية واإلرشاد النفسي -علم نفس الطفل (علم النفس  .١٠

  اللغة العربية وآدابها .١١
 التاريخ  .١٢

  ) شعبة نظم المعلومات الجغرافية-الشعبة العامة : (الجغرافية  .١٣
  الدراسات الفلسفية .١٤
  جتماعاال .١٥
  ) العالقات العامة- إذاعة –صحافة (علوم االتصال واإلعالم  .١٦
  علوم المكتبات والمعلومات .١٧
 - علم النفس الصناعي والتنظيمـي       -كي  يكلينس اإل  علم النف  -علم النفس العسكري    : (الخدمة النفسية    .١٨

  )علم النفس الجنائي
 
 تسويق .٧

 نظم المعلومات اإلدارية .٨

 رد البشريةإدارة الموا .٩

 المحاسبة .١٠

 إدارة مالية .١١

  إدارة الجودة الشاملة .١٢
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  :إجابة على السؤال الرابع . ٤
للجامعـة  عـرب االنترنـت   لكتروين كيف ميكن بناء موقع إ "ينص السؤال الرابع للبحث على  

  : وإلجابة السؤال، مت"االفتراضية السعودية للبنات؟
 .املقترحة على الويب للجامعةعرب االنترنت لكتروين تصميم ونشر موقع إ 
املقترحة، وتقييم موقـع اجلامعـة       املوقع اإللكتروين للجامعة     بطاقة تقييم إعداد   

 . املقترحة على الويب من قبل اخلرباء
 السعودية للبنات يف ضوء املنحى املنظومي       ةومت تصميم ونشر املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضي      

تصميم املوقع اإللكتروين للجامعة على أغلب توصيات الدراسـات         ومعايري اجلودة الشاملة، وقد اشتمل      
  .تناولت تصميم موقع إلكتروين للجامعات االفتراضيةوالبحوث العربية واألجنبية اليت 

وقد حرصت الباحثة على تصميم موقع إلكتروين متكامل للجامعة، وذلك يتفق مـع جتـارب               
  :اجلامعات االفتراضية، على النحو التايل

 

 :لكتروين للجامعةت تصميم ونشر املوقع اإلخطوا .١
أعدت الباحثة املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبنات يف ضوء معـايري اجلـودة              
الشاملة ومنوذج التصميم التعليمي ومكونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات اليت توصـلت إليهـا              

  : لبحث احلايل، وفقا للخطوات التاليةالباحثة يف إجابة األسئلة السابقة من ا
  أهداف املوقع اإللكتروين: أوال
  التخطيط للموقع اإللكتروين: ثانيا

  : للجامعة االفتراضية السعودية كما يليلكتروينقامت الباحثة بالتخطيط للموقع اإل
   متطلبات تصميم املوقع -أ
  عناصر املوقع-ب

 ينالتأكد من صالحية املوقع اإللكترو: ثالثا
 تنظيم املعلومات وترتيبها: رابعا

 :قامت الباحثة بتصميم املوقع اإللكتروين وفق املعايري الفنية التالية
 Hypermedia Forms صيغة الوسائل الفائقة -أ
  تصميم الشاشة وطريقة عرض النصوص والصور عليها-ب
  نظم املالحة والتوجيه واستراتيجيات البحث-ج
  واجهة االستخدام-د

 :استضافة ونشر املوقع: اخامس
  net.girls4svu.www: ومن مث مت نشر املوقع على صفحات الويب من خالل العنوان التايل
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  : املقترحةللجامعةبطاقة تقييم املوقع اإللكتروين  .٢
  :اور رئيسة هيمت إعداد بطاقة تقييم املوقع اإللكتروين للجامعة، وتضمنت أربعة حم

  االستعمال :األول وراحمل
 القيمة التربوية: الثاينور احمل
   املضمون: الثالث وراحمل
 احليوية: الرابع وراحمل

وعند عرض بطاقة تقييم املوقع اإللكتروين للجامعة على السادة اخلرباء أعضاء هيئـة التـدريس               
  .املشاركني يف حلقات دلفي أمجعوا على مناسبتها

اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات بعـد عمـل        بطاقة تقييم املوقع اإللكتروين     ورت  وبذلك تبل 
التعديالت الالزمة بناء على اقتراحات اخلرباء أعضاء هيئة التـدريس املـشاركني يف حلقـات دلفـي                 

أربعة حماور حبيث يشكل كل حمور عنصرا رئيسا من بطاقـة تقيـيم املوقـع              ومشلت على   وتوجيهام،  
 كمـا  ،روين للجامعة، ويندرج حتت كل حمور رئيس عدد من العبارات الفرعية اخلاصة ذا احملور             اإللكت
  : يلي

   
  
  
  
  

  :االستعمال: المحور األول
  

            .مذكورة بصورة واضحة لمستخدميهالموقع أهداف ورؤية :  والرؤيةالهدف .١
            جيدة وواضحةبصورة تضم جدول محتويات مصنف  ةالرئيسيصفحة ال : ةالرئيسيصفحة ال .٢
ين هو  أيعلم المستخدم   ،   في كل صفحة    . وسهلة واضحةبين صفحات الموقع    عملية التنقل    : بحاراإل .٣

            هين يمكنه التوجألى إموجود و
ـ    األلوان، بين استعمال    ناسقيوجد ت .  وجميلة الصفحات مرتبة  : الصفحاتتصميم   .٤ وط،  نوعيـة الخط

            . الصفحةخلفيةو
للنظـر،   ملفتـة    ، ولقطات األفالم والفالش بطريقة     وسائط الصورة  نويع في استخدام  تيوجد  : المتعة   .٥

            .ولكن ال تعيق عرض صفحات الموقع ،مالئمة للموضوعو
             مناسبةوط خطاتالنص واضح وسهل القراءة بسبب استعمال نوعي : القراءة .٦

  

  بطاقة تقییم الموقع اإللكتروني 
جامعة االفتراضیة السعودیة للبناتلا 

net.girls4svu.www://http/  
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  : المضمون: المحور الثاني
  

            . الموقع ترتكز على مراجع معتمدةالمعلومات المعروضة في: مرجعية ال .١
            .خطاءتوجد فيها أ صحيحة وال خدمة في الموقعالمعلومات المست : الدقة .٢
            .المعلومات الموجودة في الموقع لها صلة مباشرة بالموضوع : صلة بالموضوعال .٣
            . وغير مفرطةكمية المعلومات في الموقع كافية : الكفاية .٤
المـستهدف   للجمهـور    ناسـب  م  وبمـستوى تعقيـد    طريقة سلسة ب ةضوعرملمعلومات  ا: المالئمة   .٥

            ).الطالبات(
  

  :القیمة التربویة: المحور الثالث
  

. توجد فعاليات تعليمية هادفة تُعرف المتعلم على معلومات جديدة وتحثه علـى اسـتعمالها        : فعاليات   .١
            )كليات الجامعة(
            )تخصصات الكليات(ستخدم لمعلومات إضافية في الفعاليات المتنوعة توجه الم : تعليميةتخصصات  .٢
            .توجد خطط ونظام الدراسة و تضم كل المعلومات المطلوبة في الخطة: خطة نظام الدراسة  .٣
من  توجد إمكانية لتواصل المستخدم مع المسئول عن الفعالية، وخبير في موضوع الفعالية،            : اتصال .٤

            )كيفية االتصال باألستاذ.. (، محادثةكتروني، خالل البريد اإلل
توجد متابعة لمشاركة المستخدمين في الفعاليـة، وتقيـيم لطـرق           :  مرتدة   تغذيةوال أسلوب التقويم  .٥

            .عملهم وإنتاجاتهم بشكل دائم
            .ليوجد جدول موجه لتقييم الفعالية وهو واضح وسهل االستعما: جدول موجه لتقييم الفعالية  .٦
            . للمساعدة تساعد على حل مشاكل تقنية، وكتابية، وتعليميةلتتوفر وسائ : وسائل مساعدة .٧

  
  :الحیویة: المحور الرابع

  
            .فعالة وضرورية لمستخدم الموقعاالرتباطات  : ارتباطات .١
            .دائم ، وتعديل، وتحديثريالموقع في حالة تطو:  وتحديث تطوير .٢
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  :خالصة
  

  :، حيث مت التوصل إىلنتائج البحث الباحثة يف الفصل الرابع للبحث تاستعرض
  

إعداد قائمة معايري اجلودة الشاملة اليت جيب توافرها يف اجلامعات االفتراضية وتطبيقهـا،              •
، معيار النظـام اإلداري   ، معيار أهداف اجلامعة االفتراضية   : مشلت املعايري الرئيسة التالية   

معيار تصميم  ، معيار نظام الدراسة  ، معيار الوسائط التعليمية  ، ونيةمعيار املقررات اإللكتر  
معيـار   ،) التدريس ةأعضاء هيئ (معيار اإلشراف األكادميي    ، موقع اجلامعة عرب اإلنترنت   

معيار مـصادر   ، معيار فعالية اجلامعة االفتراضية   ، معيار اإلعالم والدعاية   ،أساليب التقومي 
 .متويل اجلامعة االفتراضية

ء منوذج التصميم التعليمي املناسب لتصميم اجلامعة االفتراضـية الـسعودية للبنـات             بنا •
التغذيـة  ، املخرجـات ، العمليـات ، املدخالت: ، مشل املكونات الرئيسة التالية    املقترحة
 .الراجعة

 :، مشلت احملاور الرئيسة التاليـة كونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات   مبإعداد قائمة    •
كليات اجلامعـة  ، اجلهاز التنظيمي للجامعة ، هداف اجلامعة االفتراضية السعودية   رسالة وأ 

 .والتخصصات
 .عرب االنترنت موقع إلكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبناتونشر  تصميم •
  .السعودية للبنات  املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضيةبطاقة تقييمإعداد  •
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   :الفصل اخلامس
  البحثخامتة

  
  

  مقدمة
 ملخص البحث
 نتائج البحث

  توصيات البحث
 الدراسات البحثية املقترحة
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  :مقدمة

  

يتناول هذا الفصل ملخص للبحث، وجمموعة من التوصيات يف ضوء ما أسفرت عنـه النتـائج،                
ا يف استكمال اجلهود الـيت  كما يتضمن عددا من الدراسات البحثية املستقبلية املقترحة اليت تفيد دراسته          

  :ميثلها هذا البحث، وبذلك يشتمل هذه الفصل على ما يلي
 ملخص البحث •
 نتائج البحث •
  توصيات البحث •
 الدراسات البحثية املقترحة •

  

  :ملخص البحث
  

التدفق اهلائل من الطالبات على التعليم اجلامعي نتيجة األعداد الكبرية من خرجيات الثانوية إن 
 مت تطبيقها اليتعلى استيعاب تلك األعداد، وعدم كفاءة النظم السعودية درة اجلامعات وعدم قالعامة 

رغم جهود الدولة  جعل مؤسسات التعليم العايل أمام حتد كبرينظام االنتساب، ككليات المن جانب 
م اجلامعي تسهم يف حل أمثل للتحديات املتنامية ملستقبل التعليإجياد بدائل فتح اال أمام و ،املستمرة
   .زيادة الطاقة االستيعابية للقبولل السعودي

اول تقدمي تصور حت ة احلاليدراسةفإن الونظرا خلصوصية تعليم البنات باململكة العربية السعودية 
  . الطلب املتزايد على التعليم اجلامعي للبناتللبنات تليبمقترح جلامعة افتراضية سعودية 

 تصميم جامعة افتراضية سعودية للبنـات يف ضـوء املنحـى            استهدفالبحث احلايل   ولذا، فإن   
  .املنظومي ومعايري اجلودة الشاملة

  

  : اإلجابة على األسئلة التاليةوبصورة أكثر حتديدا فإن البحث احلايل حاول
  

 ؟اجلامعات االفتراضيةفرها يف اما معايري اجلودة الشاملة اليت جيب تو  . ٥
 تصميم جامعة افتراضية سعودية للبنات؟ لاملقترح ما منوذج التصميم التعليمي  . ٦
يف ضوء املنحى املنظـومي     سعودية للبنات   الفتراضية  االامعة  ملكونات اجل ما التصور املقترح     . ٧

 ؟ ومعايري اجلودة الشاملة
 للجامعة االفتراضية السعودية للبنات؟عرب االنترنت لكتروين كيف ميكن بناء موقع إ .٨
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إعداد والذي يعتمد على  Systematic Approach نظومياملنهج امل البحث احلايل واستخدم
تتضح فيها كافة العالقـات الداخليـة       ) راجعة مدخالت وعمليات وخمرجات وتغذية   (منظومة متكاملة   

 ضمنيتوهذا املنهج   ،  واخلارجية اليت تتم بني عناصر منظومة اجلامعة االفتراضية السعودية املقترحة للبنات          
  .علمياحتليال  املعلومات وحتليلها  املنهج الوصفي لوصفأيضا

حـول أدوات  راء اخلرباء  جلمع آDelphi Techniqueالبحث احلايل أسلوب دلفي م واستخد
 داخـل اململكـة     أعضاء هيئة التدريس املتخصصني من أهل اخلربة      اشتمل جمتمع البحث    ، كما   البحث

ربية، إدارة وختطيط، علـم نفـس،      تقنيات التعليم، املناهج وطرق التدريس، أصول ت       جمال يف   وخارجها
احلاسب اآليل، نظم املعلومات، تقنية املعلومات واالتصاالت، علوم املكتبات واملعلومـات، دراسـات             

  . إسالمية، علوم
  .خبريا) ٤٥(والذين مت احلصول على موافقتهم على املشاركة يف حلقات دلفي وعددهم 

  

  :نه قدوترجع أمهية هذا البحث يف أ
 تطوير النظم التعليمية بعامة والتعليم اجلـامعي        ضرورة من   ملكة ملا حترص عليه امل    د استجابة يع .٨

  .ني مع حتديات القرن احلادي و العشرخباصة حىت يتناسب
إجراء دراسات عن التعليم عن بعد      ضرورة  ب  العلمية يعد استجابة لتوصيات الندوات واملؤمترات     .٩

 . تطوير هذا النوع من التعليموالتعليم االفتراضي يف الدول العربية، أمال يف
والتحسني الذي يعتـرب     جل التطوير أالتعليم اجلامعي يف السعودية من      فيد مؤسسات   ي .١٠

  .ضروريا يف ضوء التغريات العاملية والتكنولوجية املتسارعة اليت متيز عامل اليوم
املقتـرح   تصورال االستفادة من يفيف اململكة  للبنات اجلامعي املسئولني عن التعليم   يفيد .١١

 .جلامعة افتراضية سعودية للبنات يتم التخطيط هلا وتصميمها وفق مدخل النظم
 . من استكمال دراستهناجلامعيالطالبات الاليت مل يستطعن االلتحاق بالتعليم  يساعد .١٢
 اإلسالميةللجامعات االفتراضية تنبع من البيئة العربية       لتصميم وبناء   يقدم معايري جودة     .١٣
 . حىت ترقى إىل مستوى اجلامعات العامليةايري العامليةشى مع املعاوتتم

  
  :ث احلايل وفقا للخطوات التاليةلة البحث، سار البحولإلجابة على أسئ

  :مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة العربية واألجنبية اليت تناولت )١
   لكتروين الشبكيالتعلم اإل/التعليمو التعليم عن بعد •
  ةاالفتراضيات اجلامع •
  املنحى املنظومي •
 اجلودة الشاملة  •

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 املنظـومي ومعـايري   املنحىوضع التصور املقترح للجامعة االفتراضية السعودية للبنات يف ضوء   )٢
  :حيث قامت الباحثة باإلجراءات التاليةاجلودة الشاملة، 

اجلامعـات االفتراضـية   فرهـا يف    امعايري اجلودة الشاملة اليت جيـب تو      إعداد قائمة    •
 .وتطبيقها

 )  حتليل بيانات احللقة األوىل– إرسال احللقة األوىل –بناء احللقة األوىل(احللقة األوىل  §
 )  حتليل بيانات احللقة الثانية–  إرسال احللقة الثانية–بناء احللقة الثانية(احللقة الثانية  §
 حساب الثبات والصدق  §
 )حتليل بيانات احللقة الثالثة –  إرسال احللقة الثالثة–بناء احللقة الثالثة(احللقة الثالثة  §

بناء منوذج التصميم التعليمي املناسب لتصميم اجلامعة االفتراضية السعودية للبنـات            •
 .املقترحة

 . سعودية للبناتالفتراضية االامعة إعداد قائمة مكونات اجل •
 ) ابعة حتليل بيانات احللقة الر–  إرسال احللقة الرابعة–بناء احللقة الرابعة(احللقة الرابعة  §
 حتليل بيانـات احللقـة      – إرسال احللقة اخلامسة   –بناء احللقة اخلامسة  (احللقة اخلامسة    §

 )اخلامسة
 حساب الثبات والصدق §

 .بناء موقع إلكتروين عرب االنترنت للجامعة االفتراضية السعودية للبنات •
 . املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبناتبطاقة تقييمإعداد  •

 حتليل بيانات احللقـة     –إرسال احللقة السادسة  –بناء احللقة السادسة  (لقة السادسة   احل §
 ) السادسة

 حتليـل بيانـات احللقـة       –إرسال احللقة السابعة  –بناء احللقة السابعة  (احللقة السابعة    §
 ) السابعة

 حساب الثبات والصدق  §
  

  :نتائج البحث
ن الباحثة قد توصلت إىل تـصميم جامعـة         يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث احلايل، تكو        

افتراضية سعودية للبنات يف ضوء املنحى املنظومي ومعايري اجلودة الشاملة، والذي ميكـن أن يواكـب                
تسهم يف حل أمثل للتحديات املتناميـة       يف إجياد بدائل    تطورات العصر وتبين التوجهات العاملية املعاصرة       

خـصوصية تعلـيم    ويناسب   زيادة الطاقة االستيعابية للقبول   نات ل للب السعوديملستقبل التعليم اجلامعي    
يف ظل نظام تعليمي يتسم باملرونة والقدرة على التكيـف وال يـشكل           البنات باململكة العربية السعودية   
  :، وتضمن هذا التصور املقترح، ما يليعبئا على ظروفهن االجتماعية
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، مشلـت املعـايري    اجلامعات االفتراضية فرها يف   اتو اليت جيب    إعداد قائمة مبعايري اجلودة الشاملة     .١
 :الرئيسية اإلحدى عشر التالية

  معيار أهداف اجلامعة االفتراضية 
 معيار النظام اإلداري 
 لكترونيةمعيار املقررات اإل 
 معيار الوسائط التعليمية 
 معيار نظام الدراسة 
 نترنتمعيار تصميم موقع اجلامعة عرب اإل 
 ) التدريسةأعضاء هيئ(ي معيار اإلشراف األكادمي 
 معيار أساليب التقومي 
 معيار اإلعالم والدعاية 
 معيار فعالية اجلامعة االفتراضية 
 معيار مصادر متويل اجلامعة االفتراضية 

 .وتضمن كل معيار رئيس جمموعة من املعايري الفرعية
 ،  للبنات املقترحـة  بناء منوذج التصميم التعليمي املناسب لتصميم اجلامعة االفتراضية السعودية           .٢

 :مشل املكونات الرئيسة التالية
  .املدخالت 
  . العمليات 
  . املخرجات 
 .التغذية الراجعة 

 :احملاور الرئيسة التالية ، مشلتسعودية للبنات الإعداد قائمة مبكونات اجلامعة االفتراضية .٣
 رسالة وأهداف اجلامعة االفتراضية السعودية 
 اجلهاز التنظيمي للجامعة 
 امعة والتخصصاتكليات اجل 

 .عرب االنترنت موقع إلكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبناتونشر  تصميم .٤
  :مشلت احملاور الرئيسة التالية املقترحة،لموقع اإللكتروين للجامعة ل بطاقة تقييمإعداد  .٥

  االستعمال 
 القيمة التربوية 
   املضمون 
 احليوية 
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  :توصيات البحث
  

  :يه البحث احلايل من نتائج، فإن الباحثة توصي مبا يلياستنادا إىل ما توصل إل
ضرورة حتديث معايري اجلودة الشاملة اليت جيب توافرها يف اجلامعات االفتراضية بصورة دورية              .١

يف ضوء التوجهات العاملية املعاصرة، وتطوير تصميم اجلامعة االفتراضية الـسعودية وأهـدافها             
  .العامة يف ضوء ذلك

 املعد من قبل الباحثة عند اعتماد هذا        سعودية للبنات  ال صميم اجلامعة االفتراضية  تاالستفادة من    .٢
  .النوع من التعليم بوزارة التعليم العايل

 املقترحة للجامعة االفتراضية السعودية للبنـات، يف      كليات اجلامعة والتخصصات  االستفادة من    .٣
  .تطوير ختصصات كليات اجلامعات االفتراضية احلالية

 املقترحـة، يف تطـوير أهـداف     رسالة وأهداف اجلامعة االفتراضية الـسعودية     دة من   االستفا .٤
  .اجلامعات االفتراضية احلالية

االستفادة من معايري اجلودة الشاملة اليت جيب توافرها يف اجلامعات املقترحة، يف تطوير معـايري                .٥
  .اجلودة الشاملة يف اجلامعات االفتراضية احلالية

 تقييم املوقع اإللكتروين للجامعة املقترحة، يف تقييم املواقـع اإللكترونيـة            االستفادة من بطاقة   .٦
  .للجامعات االفتراضية احلالية

دعوة املسئولني ووزارة التعليم العايل باململكة العربية السعودية، ملناقشة وحبث جدوى تطبيـق               .٧
  .اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات املقترحة

  
  :قترحةالدراسات البحثية امل

  

اعتمادا على ما توصل إليه البحث احلايل من نتائج، وتوصيات، تقترح الباحثة إجـراء البحـوث     
  :والدراسات التالية

  .تطبيق اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات وقياس فاعليتها يف حتقيق أهدافها .١
يع مرتفعـة ومل  طالبات حصلن على الثانوية العامة مبجامدراسة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس و    .٢

  . حنو اجلامعة االفتراضية السعودية للبناتيلتحقن بالتعليم اجلامعي
  .دراسة تفعيل املوقع اإللكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبنات .٣
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 مراجــع البحث
  
  

  املراجع العربية
  املراجع األجنبية

  مواقع عرب االنترنت
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  :ربية املراجع الع:أوال
  

املـؤمتر   ،"منظومة التعلم من بعد باستخدام إنترنت احلرية وااللتزام       " .)٢٠٠٢( جمدي عزيز    ،إبراهيم §
 رؤيـة   .بعنوان التعلم اجلامعي العـريب مـن بعـد        ) العريب األول (القومي السنوي التاسع    

    . جامعة عني مشس، القاهرة،مركز تطوير التعليم اجلامعي، ديسمرب/ ١٨-١٧ يف مستقبلية،
ندوة اللغـة   ،"التجارب العاملية يف التعليم املفتوح والتعليم من بعد    " .)٢٠٠١( حممد إبراهيم    ،إبراهيم §

 املنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة        ، القاهرة ،والتعليم املفتوح  املستخدمة يف التعليم عن بعد    
 .والعلوم

 جتربـة جامعـة   –املعايري والتقومي ضمان اجلودة يف التعليم عن بعد    " .)٢٠٠٤( مسلم فايز    ،أبو حلو  §
 ، رام   ٥/٧/٢٠٠٤-٣ ، يف مؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفلـسطيين      ،  "القدس املفتوحة 

  .، جامعة القدس املفتوحةبط النوعيةضبرنامج التربية ودائرة اهللا، 
العمليـة  العوامل املؤثرة علـى جـودة       " .)٢٠٠٥( عبد اهللا حيىي     ، احلسني ؛إبراهيم حممد  ،أبو سعده  §

 سوق العمل بالتطبيق على الطالب جبامعة امللك        يفاخلرجيني كقوة متوقعة     التعليمية وأثرها على  
،  ١٤/١١/٢٠٠٥- ١٢يف ،ندوة اإلدارة اإلستراتيجية يف مؤسسات التعليم العـايل        ،"خالد
  .أا

نـدوة  ،  "عـايل دراسة حتليلية لتقارير الدول العربية حول التعلـيم ال        " .)٢٠٠١( جوزيف   ً،أبو را  §
لثقافـة   املنظمة العربية للتربيـة وا     ، تونس ،مشروع اإلستراتيجية العربية لتطوير التعليم العايل     

 .والعلوم
 دار وائل   ،األردن ،تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروين    ).٢٠٠٧ ( عمر ، السرحان ؛ دالل ،استيتية §

  .للنشر
 مـن التـصميم إىل اسـتراتيجيات        :يم االلكتروين اجلودة يف التعل  " ).٢٠٠٦(اهللا حيىي     عبد ،آل حميا  §

  .، عمانمسقط، ٢٠٠٦/  مارس/ ١٥ ، يف املؤمتر الدويل للتعليم عن بعد ،"التعليم
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، "منظومة ضمان اجلودة والشراكة الدولية باجلامعة العربية املفتوحة       ). "٢٠٠٥ ( حسني إبراهيم  ،أنيس §
 حتديث منظومات التعليم اجلـامعي      -يم عن بعد  التربية االفتراضية والتعل  " املؤمتر العلمي الثاين  

 الـشبكة   ، عمان -فندق القدس الدويل  ،  ٢٠/١١/٢٠٠٥-١٩، يف   "املفتوح يف الوطن العريب   
 .للتعليم عن بعد العربية

التعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعودية واالجتاهات املستقبلية ألسواق         " .)١٩٩٨( محد   ،البازعي §
وزارة ، الريـاض،     العايل يف اململكة العربية السعودية رؤى مـستقبلية        ندوة التعليم ،  "العمل

  .التعليم العايل
، جملة التربيـة  بعض االجتاهات العاملية للتعليم العايل يف ظل العوملة،  .)٢٠٠٣( خالد امحد    ،بوقحوص §

  .، البحرين)٨(العدد 
 الكلية األكادميية العربية    ،ميتعلينترنت  إتقييم موقع   " .)٢٠٠٧( هنادي ميعاري    ، شحاده ؛ منر ،بياعة §

، DOC.Rubrica/FileLib/net.arabcomp.www//.http   علـى املوقـع    متوافر ،"للتربية يف إسرائيل  
  .١/٢٠٠٧ /٣١ للموقعتاريخ الدخول 

، ترمجة إبـراهيم    وجيا يف مراحل التعليم العايل    التعليم الفعال بالتكنول   ).٢٠٠٦(بيتس، دبيلو طوين     §
  .حيى الشهايب، الرياض، العبيكان

 ،)غري منـشورة  (رسالة دكتوراه    ،جودة وكفاءة التعليم السعودي    .)٢٠٠٣(نياف رشيد    اجلابري، §
  .كلية التربية، جامعة طيبة

الثـاين لـوزراء التربيـة    املـؤمتر  ، "ربامج التربية لالوثيقة الرئيسية   " .)٢٠٠٠(جامعة الدول العربية     §
 . املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،، دمشقوالتعليم واملعارف يف الوطن العريب

 ، القـاهرة  ،)٢٨( الـد    مستقبليات، ،تقييم التعليم .  امللف املفتوح  .)١٩٩٨( تيانا فرير    ،اجلاندور §
 .مركز مطبوعات اليونسكو

معة مفتوحة يف اجلمهورية اليمنيـة،       مستقبلية إلنشاء جا   رؤية .)٢٠٠٥(  خالد حمسن ثابت   ،اجلرادي §
 .جامعة عدنكلية التربية،  ،)غري منشورة(رسالة دكتوراه 

جملـة حبـوث    ، التعليم اجلامعي ومواجهة بعض متطلبـات العـصر    .)٢٠٠٢( داخل حسن    ،جريو §
 .املوصل  جامعة،كلية احلدباء،)٥( العدد،مستقبلية

إسـتراتيجية   -لكليـات التكنولوجيـة      ا .)٢٠٠٦(رويده صبحي    ، حممد ؛ عبد الفتاح أمحد   ،جالل §
جملـة   ،جديدة إلعادة بناء وتنظيم ملعاهد الفنية الصناعية مبصر يف ضوء جتارب الدول املتقدمة            

 . ، القاهرة)٦٥(لعدد ، اكلية التربية
ـ ورشـة عمـل    ، دور التقنيات يف التعليم العايل للفتاة      .)٢٠٠٦(اجلهين، عبد الكرمي عيد      § ياغات  ص

جامعة امللك  ،  هـ  ١٢/٤/١٤٢٧، األربعاء   جديدة لتقنيات التعليم يف مؤسسات التعليم العايل      
 .سعود
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، التربيـة والتنميـة   ،  املتطلبات التربوية لتحقيق اجلودة التعليمية     .)٢٠٠٢( مها عبد الباقي     ،جويلي §
   .جامعة عني مشس، ، القاهرة)٢٣ (العدد

ية يف ضـوء  امعي مقترح عن بعد يف اململكة العربية الـسعود    تعليم ج  .)١٩٩٩( فائقة سعيد    ،حبيب §
 .جامعة عني مشس  كلية التربية،،)غري منشورة( رسالة دكتوراه ،بعض اخلربات املعاصرة

 من التعليم باملراسلة إىل اجلامعـة  .التعليم اجلامعي املفتوح عن بعد .)٢٠٠٣( أمحد إمساعيل    ،حجي §
 .عامل الكتب، القاهرة، االفتراضية

 عقبات حتول دون تطبيق التعليم االلكتروين يف اجلامعات العربيـة،           .)٢٠٠٢( انس بن فضل     ،احلجي §
 . الرياض،)٩١(، العدد جملة املعرفة

 فاعلية استخدام شبكة االنترنت يف تدريس مقرر طـرق تـدريس            .)٢٠٠٦( عبري سليمان    ،حسني §
 بعد وأثره على التحصيل وتنميـة       الرياضيات لطالبات كلية التربية يف إطار منظومة التعليم عن        

، كلية التربية للبنات جبـدة، قـسم        )غري منشورة (دراسة دكتوراه    ،اجتاهان حنو استخدامها  
  .التربية

اجلامعة االفتراضية تصور مقتـرح للتعلـيم       . ")٢٠٠٢(عبد ربه    سليمان   ،حممد ؛أمحد عزة   ،احلسيين §
املؤمتر القومي التاسـع ملركـز   ، "جنبيةاجلامعي يف الوطن العريب على ضوء بعض التجارب األ     

 -١٧  يف ،) رؤيـة مـستقبلية    .التعليم اجلامعي العريب عـن بعـد      (تطوير التعليم اجلامعي    
 . جامعة عني مشسديسمرب، القاهرة،/١٨

هــ  ١٤٤٠ توقع أعداد خرجيي وخرجيات الثانوية العامة حىت عـام       .)٢٠٠٢(  زياد عثمان  ،احلقيل §
من تقارير مركـز البحـوث      ) ٢(تقرير   ،سسات  التعليم العايل   واحتياجات استيعام يف مؤ   

 . ، الرياضهـ١٢/٢/١٤٢٢ -١٠  يف،والدراسات اإلستراتيجية بوزارة التعليم العايل
استخدام احلاسوب واإلنترنت يف حوسـبة      " .)٢٠٠٥( محايل ماجد عطااهللا     ؛ عبداهللا عطااهللا  ،محايل §

 ، رام   ٥/٧/٢٠٠٤-٣ ، يف تعليم اجلامعي الفلـسطيين   مؤمتر النوعية يف ال   ،  "التعيينات اجلامعية 
  .، جامعة القدس املفتوحةبرنامج التربية ودائرة ربط النوعيةاهللا، 

لندوة العربية األوىل عن التعليم     ا ،"التعليم املفتوح والتعليم عن بعد    " .)٢٠٠١( حممد سعيد    ،محدان §
 . عمان، األردن،ابريل/٢٥-٢١ يف،املفتوح والتعليم عن بعد

املؤمتر ،  "التجارب العاملية والعربية يف جمال التعليم اإللكتروين اجلامعي       " .)٢٠٠٥(ــــــ    ـ §
 حتديث منظومات التعليم اجلامعي املفتـوح       -التربية االفتراضية والتعليم عن بعد    " العلمي الثاين 

  الـشبكة العربيـة  ، عمان-فندق القدس الدويل، ٢٠/١١/٢٠٠٥-١٩، يف  "يف الوطن العريب  
  .عليم عن بعدللت
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 حتـديات القـرن الواحـد    هسـياسات العمـل والـسعود  " .)٢٠٠٢( عبد الواحد خالد  ،احلميد §
 /٢٣-١٩  يف ،٢٠٢٠ندوة الرؤية املستقبلية لالقتصاد السعودي حـىت عـام           ،"والعشرين
 . وزارة التخطيط، الرياض،أكتوبر

املؤمتر ،  "التعليم االفتراضي العمل التشاركي أساس جناح مؤسسات      " .)٢٠٠٣( عبد الرحيم    ،احلنيطي §
-٢ ، يف" الواقـع وآفـاق املـستقبل    .التربية االفتراضية والتعليم عـن بعـد      " العلمي األول 

 .للتعليم عن بعد الشبكة العربية،  يف جامعة فيالدلفيا،٤/١٢/٢٠٠٣
االجتـاه  (املـؤمتر العـريب األول       ،"فاعلية املدرسة كمنظمة  " ).٢٠٠١( مصطفى حممود    ،حوامدة §

 مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عني       ،فرباير/١٨-١٧  يف ،)ظومي يف التدريس والتعلم   املن
  .مشس

مـؤمتر   ،"تصور مقترح لتحسني جودة التعليم اجلامعي الفلسطيين      " .)٢٠٠٤( عليان عبد اهللا     ،احلويل §
جامعـة القـدس   ، رام اهللا، ٢٠٠٤/ ٧/ ٥-٣يف،  النوعية يف التعليم اجلـامعي الفلـسطيين      

  .املفتوحة
جملـة  ، نظام التعليم عن بعد يسهم يف حل أزمات البطالة والفقر واهلجـرة           ). ٢٠٠١ ( علي ،حويلي §

  .  عمان،)١٢٤ (العدد، النور
، ترمجة علي شرف املوسوي، حلب، شـعاع        استراتيجيات التعلم االلكتروين  ). ٢٠٠٥(خان، بدر    §

  .للنشر والعلوم
 .، القاهرة، مكتبة دار الكلمةليممنتوجات تكنولوجيا التع). ٢٠٠٣(مخيس، حممد عطية  §
،  منوذج مقترح إلنشاء جامعة أهلية للبنات يف اململكة العربية الـسعودية         .)١٩٩٨( مها مجيل    ،خوقري §

 . كلية التربية للبنات جبدة،)غري منشورة(دراسة ماجستري 
لتعلـيم عـن    اجلامعة االفتراضية وتقنيات ا.)٢٠٠٣( حممد ،بلحبيب؛  حممد ، زايد ؛ عبد العزيز  ،داود §

 للموقـع تـاريخ الـدخول   ، doc.uver/drassat/com.sy-infoys.www   على املوقع، متوافربعد
١/١/٢٠٠٣.  

 . جملس النشر العلمي، الكويت،القاموس التربوي .)٢٠٠٣( جواهر حممد ،الدبوس §
مؤمتر التعليم العـايل يف      ،"اجلديد يف تطوير التعليم اجلامعي    " .)١٩٩٦( مجال علي خليل     ،الدهشان §

 . جامعة املنوفية،٢١مصر وحتديات القرن الـ
 . دار قباء للنشر، القاهرة،التجديد يف التعليم اجلامعي .)٢٠٠١(شبل  ، بدران؛مجال ،الدهشان §
 .ملعاصردار الفكر ا، بريوت ،تبسيط إجراءات العمل). ٢٠٠٤( رجاء وحيد ،دويدي §
دراسـة   ، مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم العايل باململكة العربية الـسعودية   .)٢٠٠٠( خالد   ،الزامل §

 .جامعة امللك سعود ، كلية التربية،)غري منشورة(ماجستري 
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جملـة   التعليم االلكتروين يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكـة،           .)٢٠٠٥( زكريا عبد اهللا     ،الزامل §
 . املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين، الرياض،)٧٣ (عدد التقنية،التدريب و

غـري  (دراسة ماجستري  ، مشكالت التعليم العايل يف الوطن العريب     .)٢٠٠٥( سلمان عاشور    ،الزبيدي §
 .جامعة ليبيا،  كلية التربية،)منشورة

بكليـات  ) كنولوجيا التعلـيم  ت(بناء برنامج للدراسات العليا ختصص      ). ٢٠٠٦(الزين، حنان أسعد     §
 كلية التربية   ،)غري منشورة (رسالة دكتوراه   التربية للبنات يف ضوء التوجهات العاملية املعاصرة،        

  .للبنات بالرياض
  . مكتبة الرشد،الرياض، لكتروينإلتكنولوجيا التعليم والتعليم ا .)٢٠٠٤ ( حممد أمحد،سامل §
 . مكتبة الرشد،الرياض، تكنولوجيا التعليموسائل و .)٢٠٠٤ (ــــــ  §
، دار  الريـاض ،   التعليم تكنولوجيااملواد واألجهزة التعليمية يف منظومة       .)٢٠٠٥ (ــــــ §

 .الزهراء
  . الرشد مكتبةالرياض،وسائل وتكنولوجيا التعليم، الطبعة الثانية،  .)٢٠٠٦ (ــــــ §
 املوقـع    متـوافر علـى    يف عـصر املعلوماتيـة،       التعلـيم االلكتـروين    .)٧٢٠٠ (ــــــ §

47=id?asp.page/ahmedsalem/users/eg.edu.zu.www//.http   ــع ــدخول للموق ــاريخ ال ت
١/٢/٢٠٠٧. 

  . دار اليازوري للنشر والتوزيع،األردن، أساسيات تصميم التعليم .)٢٠٠١(فظ ا عبد احل،سالمة §
نـدوة الرؤيـة     ،"أمنوذج للسياسات املستقبلية للتعلـيم العـايل      " ).٢٠٠٢( خالد صاحل    ،السلطان §

أكتـوبر، الريـاض، وزارة     / ٢٣-١٩، يف   ٢٠٢٠املستقبلية لالقتصاد السعودي حىت عام      
 .التخطيط

بعـد يف اململكـة العربيـة     عن التعليم استشراف مستقبل ).٢٠٠٣(اهللا  عبد العزيز عبد ،السنبل §
 .سعود جامعة امللك ،بحوثالمركز ، رياض ال،السعودية

منوذج مقترح لربامج التعليم من بعد باستخدام شـبكات         ). ٢٠٠٤(السيد، سوزان عطية مصطفى      §
  معهد الدراسات،جامعه القاهرة ،)غري منشورة (رسالة دكتوراهاحلاسبات يف التعليم اجلامعي، 

  .التربوية
تكنولوجيا االتصاالت احلديثة و الوسائط املتعددة يف       . ")٢٠٠٣( ياسر   ، عبد الباسط  ؛ أمحد ،الشربيين §

الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات      ،"نظم التعلم عن بعد، جتربة املعهد القومي لالتصاالت       
  . ، دمشق٢٠٠٣/يوليو /١٧-١٥يف  ،املعلومات و االتصاالت يف التعليم والتعلم عن بعد

جملة جامعة   ،نية واألستاذ اجلامعي االفتراضي   ليكترو اجلامعة اال  .)٢٠٠١(العزيز    مجال عبد  ،الشرهان §
 . الرياض،)٩٠(، العدد امللك سعود
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 منوذج جامعة افتراضية للتعليم العايل يف اململكة العربية الـسعودية           .)٢٠٠٤( منصور على    ،الشهري §
  . الرياض،)٢ (، العددالة السعودية للتعليم العايل ،واقعها وأسباا وحلوهلا

تقيـيم جـودة العمليـة     .)٢٠٠٥(وائل عبد الرازق ،  قرطام؛ حممد، املنصوري؛مد على حم ،شهيب §
جملة  ،دراسة مقارنة للنظم التعليمية املختلفة بالكلية      - التعليمية يف كلية التجارة جامعة القاهرة     

   . القاهرة، جامعة)٤٩( العدد ،كلية التربية
، العـدد   جملة املعرفة ،  إىل أين؟ ..إلصالح التربوي    تقنيـة التعليم وا   ).٢٠٠٢ (بدر عبد اهللا  الصاحل،   §

   . الرياض،)٥٤(
يف كليات البنـات باململكـة العربيـة         جتربة ناجحة يف التعليم عن بعد     " .)٢٠٠٤( ممدوح   ،الصغري §

  .١/٩/٧٢٠٠ للموقعتاريخ الدخول ،  com.arabiyat.www  على املوقعمتوافر ،"السعودية
ملؤمتر التربوي  ا ،"للتعليم الذايت يف القرن القادم    التعليم عن بعد منوذج     " .)٢٠٠٠( حممد وحيد    ،صيام §

أكتوبر، مـسقط، عمـان جامعـة       / ٢٢-٢٠، يف   الثاين خلصخصة التعليم العايل واجلامعي    
 .السلطان قابوس

ندوة اللغة املستخدمة يف     ،"دأسس الكتابة يف برامج التعليم من بع      " .)٢٠٠١( رشدي أمحد    ،طعيمة §
 . املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة،والتعليم املفتوح التعليم عن بعد

 ،جملة كلية التربيـة    مشروع اجلامعة املصرية للتعلم عن بعد،        .)٢٠٠٣( حممد عبد احلليم     ،طنطاوي §
 .)٣٩(العدد  جامعة الزقازيق،

 . الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،لم اقتصاديات التعليم احلديثع .)٢٠٠٠( حممود عباس ،عابدين §
التربيـة  " املؤمتر العلمي الثـاين    ،"اقتصاديات التعليم اإللكتروين  ). "٢٠٠٥(قتيبة عبد الرمحن     ،العاين §

، يف " حتديث منظومات التعليم اجلامعي املفتوح يف الوطن العـريب    -االفتراضية والتعليم عن بعد   
  .للتعليم عن بعد  الشبكة العربية، عمان-فندق القدس الدويل، ٢٠/١١/٢٠٠٥-١٩

املـؤمتر العـريب     ،"االجتاه املنظومي وتنظيم املعلومات   " ).٢٠٠١ (حممد،   شهاب ؛ مىن ،عبد الصبور  §
 مركز تطـوير تـدريس      ،فرباير/١٨-١٧  يف ،)االجتاه املنظومي يف التدريس والتعلم    (األول  

  .العلوم، جامعة عني مشس
املدخل املنظومي يف مواجهـة التحـديات التربويـة          .)٢٠٠١ (فاروق،   فهمي ؛ مىن ،لصبورعبد ا  §

  . دار املعارف، القاهرة،واملعاصرة
 تصميم مقرر عرب االنترنت من منظورين خمتلفني البنـائي          .)٢٠٠٦( حسن الباتع حممد     ،عبد العاطي  §

 جتاه حنو التعلم القـائم علـى   واملوضوعي وقياس فاعليته يف تنمية التحصيل والتفكري الناقد واال        
جامعـة  ،   كليـة التربيـة    ،)غري منـشورة  (رسالة دكتوراه   ،  االنترنت لدى طلبة كلية التربية    

   .اإلسكندرية
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الندوة  ،"التعليم االلكتروين يف الدول النامية اآلمال والتحديات      " .)٢٠٠٣( إبراهيم حممد    ،عبد املنعم  §
-١٥، يف   التصاالت يف التعليم والتعليم عن بعـد      اإلقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات وا     

تـاريخ الـدخول     .Education-E/org.ituarabic//http على املوقـع     دمشق، متوافر  يوليو،   ١٧
  .٢٥/٣/٢٠٠٧ للموقع

 مدى استفادة معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض مـن الـشبكة   .)٢٠٠٣( إبراهيم عبد اهللا    ،العبيد §
 كليـة   ، جامعة امللـك سـعود     ،)غري منشورة (، رسالة ماجستري    ترنتاالن-العاملية للمعلومات 

 .التربية
 ،)١٣٢ (العـدد ، جملة النـور  ،من بني املعرفة والتعارف االنترنيت). ٢٠٠٢ ( نور الدين شيخ ،عبيد §

  . عمان
تنظيمات معاصرة للمناهج رؤى تربوية للقرن احلادي       ). ١٩٩٩ ( جمدي عزيز  ، إبراهيم ؛وليم ،عبيد §

  . مكتبة األجنلو املصرية،، القاهرة)٢ ( ط،والعشرين
نسخة مصححة  (،  البحث العلمي ). ٢٠٠٣(عدس، عبد الرمحن؛ عبيدات، ذوقان؛ عبد احلق، كايد          §

  .، الرياض، دار أسامة للنشر والتوزيع)ومنقحة
 تطوير إدارة كليات التربية باجلمهورية اليمنية يف ضوء اجلودة .)٢٠٠٤( علي شوعي ناجي ،عرجاش §

 .جامعة صنعاءكلية التربية،  ،)غري منشورة( ماجستريرسالة  ،ملةالشا
اجلامعة االفتراضية مدخل من مداخل إصالح التعليم اجلـامعي يف        .)٢٠٠٥(على، ياسر عبد احلفيظ      §

   .جامعة عني مشس، ، القاهرة)٣٥ (، العددالتربية والتنمية ،مصر
 ،يف اململكة العربية السعودية   التعليم العايل    يف إدارة  نترنتاإل استخدام .)٢٠٠٣( فدوى فاروق    ،عمر §

 .الرياض، العبيكان، )كلية التربية للبنات جبدة (منشورةرسالة دكتوراه 
 مؤشـرات  .الـسعودية  يف اململكـة العربيـة   التعلـيم  مستقبل ).١٩٩٨( خالد إبراهيم ،العواد §

  . وزارة املعارف، مركز التطوير التربوي، الرياض،واستشراف
 املؤمتر العلمـي األول    ،"التعليم العايل الكترونيا أمناط وخصائص    " .)٢٠٠٣(ي صالح    سام ،عيسى §

 يف جامعة   ،٤/١٢/٢٠٠٣-٢ ، يف " الواقع وآفاق املستقبل   .التربية االفتراضية والتعليم عن بعد    "
  .للتعليم عن بعد الشبكة العربية، فيالدلفيا

وحة يف اململكة العريب الـسعودية مـن         احلاجة إىل إنشاء جامعة مفت     .)٢٠٠٢( سعد على    ،لغامديا §
، كليـة   )غري منشورة (دراسة ماجستري    ،وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية      

 .جامعة امللك سعود التربية،
  . مكتبة املأمون، جدة، تكنولوجيا التعليم عن بعد.يف بيتنا جامعة .)٢٠٠٣( سعيد صاحل ،الغامدي §
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اجلودة الشاملة والفرص املتاحة لتطبيقها يف املدارس        .)٢٠٠٤ ( شباين  آل  طالل سعيد عمر   ،الغامدي §
 ،)غـري منـشورة  ( ماجستريرسالة  ،)املدارس يف منطقة الباحة التعليمية دراسة حالة (السعودية  

 .جامعة صنعاءكلية التربية، 
ـ       ). "٢٠٠٦(الفار، إبراهيم عبد الوكيل      § ة تـدريب   تصميم وبناء املواقع االلكترونية من خالل جترب

أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة طنطا على تصميم وإنتاج وتطـوير مواقـع الكترونيـة               
للمقررات اليت يقومون بتدريسها على هيئة وسائط متعددة تفاعلية دف التعليم والتعلم مـن              

 ابريـل، /١٩-١٧ ، يف االلكتروينالتعلم  املؤمتر واملعرض الدويل األول ملركز      ،  "خالل الويب 
  .طنطا، جامعة  التربيةكلية

يف عاملنـا املعاصـر،       اإلعالم املعلومايت وبعض صيغ التعليم عن بعد       .)١٩٩٤( شاكر حممد    ،فتحي §
 رابطة التربية   ، القاهرة ،)٧٢(، اجلزء   )١٠(، الد   جملة دراسات تربوية   ،دراسة حتليلية مقارنة  

 .احلديثة
بيئة شبكة االنترنت  إيلمن وال متزامن مستند اثر تقدمي تعليم متزا). ٢٠٠٥( اء الدين خريي ،فرج §

حدة تعليمية ملقـرر منظومـة       لو اإلدراكيعلي تنمية مهارات املعتمدين واملستقلني عن اال        
رسـالة   ،النوعيـة التربيـة     بكليات آيل معلم حاسب    إعداد لدي طالب شعبة     اآليلاحلاسب  
  .القاهرةجامعه  ،التربوية معهد الدراسات ،)غري منشورة (دكتوراه

االجتـاه  (املؤمتر العريب األول     ،"االجتاه املنظومي يف التدريس والتعلم    " ).٢٠٠١ (أمني فاروق  ،فهمي §
 مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عني       ،فرباير/١٨-١٧  يف ،)املنظومي يف التدريس والتعلم   

  .مشس
ت الـصناعية املـسامهة     للشركااإلداري   اإلبداعاثر النمط القيادي على     . )٢٠٠٥( حممود   ،الفياض §

 . األردنية اجلامعة ،)غري منشورة(ماجستري  رسالة ،األردنيةالعامة 
اليونسكو، ترمجة حسني محدي الطـوجبي، تـونس،        ). ١٩٩٤(قائمة مصطلحات تكنولوجيا التربية      §

 .املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
 .ار الفكر د،، عمان)٢(ط ، التدريس تصميم). ٢٠٠٢( يوسف ،قطامي §
نـدوة اللغـة     ،"إعداد وكتابة الربامج التعليمية يف نظاما لتعليم من بعد        " .)٢٠٠١( تيسري   ،الكيالين §

 املنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة        ، القاهرة ،والتعليم املفتوح  املستخدمة يف التعليم عن بعد    
 .والعلوم

 . دار نوبار للطباعة،هرة القا،نظام التعليم املفتوح وجودته النوعية .)٢٠٠١ (ـــــ  §
التربيـة  " املؤمتر العلمي الثـاين   ،  "معايري االعتماد يف نظم التعليم عن بعد      " .)٢٠٠٥ (ـــــ   §

، يف " حتديث منظومات التعليم اجلامعي املفتوح يف الوطن العـريب    -االفتراضية والتعليم عن بعد   
  .عليم عن بعدللت  الشبكة العربية، عمان-فندق القدس الدويل، ٢٠/١١/٢٠٠٥-١٩
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منوذج مقترح لتضمني بعض املهارات احلياتية يف منظومـة املنـهج            ".)٢٠٠٢( حسام حممد    ،مازن §
للجمعية املـصرية للمنـاهج     املؤمتر العلمي الرابع عشر      ،"التعليمي يف إطار اجلودة الشاملة    

، ة دار الـضياف   ،يوليو/٢٥-٢٤، يف   )مناهج التعليم يف ضوء مفهوم األداء     (وطرق التدريس   
 .جامعة عني مشس

مناهجنا التعليمية وتكنولوجيا التعليم االلكتروين والشبكي لبنـاء جمتمـع          " .)٢٠٠٤ (ـــــ   §
للجمعية املصرية للمناهج وطرق التـدريس     ملؤمتر العلمي السادس عشر     ا ،"املعلوماتية العريب 

 .جامعة عني مشس،  دار الضيافة، يوليو٢٢-٢١ يف ،)تكوين املعلم(
اجلامعات االفتراضية وآفاق التعليم عـن بعـد لبنـاء جمتمـع املعرفـة              " .)٢٠٠٥( ـــــ   §

املؤمتر العلمي الـسابع عـشر      ،  "والتكنولوجيا العريب طبقا ملستويات معيارية مقترحة للتعليم      
-٢٦يف  ،  )مناهج التعليم واملستويات املعياريـة    (للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس      

 .جامعة عني مشس، دار الضيافة ، يوليو٢٧
مناهجنا التعليمية وآفاق تكنولوجيا التعليم الشبكي والتعليم عن بعد لبنـاء           " .)٢٠٠٦( ـــــ   §

عشر للجمعيـة املـصرية للمنـاهج وطـرق         الثامن  املؤمتر العلمي   ،  "جمتمع العمالة املعرفية  
جامعة عني   ،دار الضيافة  ، يوليو ٢٦-٢٥يف  ،  )مناهج التعليم وبناء اإلنسان العريب    (التدريس  

 .مشس
 أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عرب الشبكة العامليـة          .)٢٠٠٥( أمحد عبد العزيز     ،املبارك §

 ،التربية يف تقنيات التعليم واالتصال جبامعة امللك سـعود          على حتصيل طالب كلية    )االنترنت(
 .جامعة امللك سعود  كلية التربية،،)غري منشورة (رسالة ماجستري

 ،امعة القـاهرة  جب اجلودة يف برنامج التعليم املفتوح بكلية التجارة         .)٢٠٠٥( شادية عبد احلليم     ،يلمتو §
 .جامعة القاهرة  معهد الدراسات التربوية،،)غري منشورة(رسالة دكتوراه 

ـ  ،"اجتاهات معاصرة يف إعداد املعلم وتنميته مهنيا      " .)٢٠٠٤(  ري حسني بش  ،حممود § ؤمتر العلمـي   امل
 ٢٢-٢١  يف ،)تكـوين املعلـم    (للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس     رالسادس عش 

 . جامعة عني مشس، دار الضيافة،يوليو
 املؤمتر العلمي الثـاين   ،  " املنظومي املنحىوفق   اجلامعي   األداءتقومي  ). "٢٠٠٥( صباح فيحان    ،حممود §

ي املفتـوح يف الـوطن       حتديث منظومات التعليم اجلامع    -التربية االفتراضية والتعليم عن بعد    "
للتعليم عـن     الشبكة العربية  ، عمان -فندق القدس الدويل  ،  ٢٠/١١/٢٠٠٥-١٩، يف   "العريب
  .بعد

 منوذج مقترح لتطوير اجلامعة االفتراضية والتعليم االلكتروين ملـساندة          .)٢٠٠٤( صفاء سيد    ،حممود §
ة للمنـاهج وطـرق     اجلمعية املصري  ،دراسات يف املناهج وطرق التدريس    ،  اجلامعات املصرية 

  . جامعة عني مشس،، القاهرة)٩٥(، العدد التدريس 
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استـشراف  " ).٢٠٠٤( كمـال حـسين      ،بيومي ؛ نياف رشيد  ، اجلابري ؛اهللا  إبراهيم عبد  ،احمليسن §
 علـى املوقـع   ، متـوافر "تطبيـق الـسالسل الزمنيـة   . ةاملنور مبنطقة املدينة التعليم مستقبل

doc.15research/doc/research/Download/com.mohysin.www.  ــدخول ــاريخ ال ــعت  للموق
١/٩/٢٠٠٤.  

 ،"تطوير التعليم العايل كأحد روافد التنمية البـشرية يف اململكـة          " .)٢٠٠٢( غازي بن عبيد     ،مدين §
 /٢٣-١٩  يف  ، هـ ١٤٤٠)٢٠٢٠( حىت عام    ندوة الرؤية املستقبلية لالقتصاد السعودي    

 . وزارة التخطيط، الرياض،أكتوبر
 املـؤمتر العلمـي األول    ،  "جامعة آل لوتاه العاملية لالتصاالت احلديثة     " .)٢٠٠٣( جنم الدين    ،مردان §

 يف جامعة   ،٤/١٢/٢٠٠٣-٢ ، يف " الواقع وآفاق املستقبل   .التربية االفتراضية والتعليم عن بعد    "
 .للتعليم عن بعد شبكة العربيةال، فيالدلفيا

 التعليم  دراسة املاجستري والدكتوراه بواسطة   " .)٢٠٠٥(مركز التعليم عن بعد بوكالة كليات البنات         §
ــات    ــات البنـ ــوافر ،"عـــن بعـــد يف كليـ ــع  متـ   علـــى املوقـ

html.ndexi/css/main/sa.edu.gcpa.www//.http  ، ٢٥/٣/٢٠٠٥ للموقعتاريخ الدخول.  
، األمانـة  " لتقنية املعلوماتاألوىلاخلطة السعودية  ".)٢٠٠١(مشروع اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات    §

تـاريخ الـدخول    ،   NITP/sa.org.computer.www//.http/   على املوقع  متوافر العامة للمشروع، 
 .١/٢٠٠٦ /٣١ للموقع

  .، القاهرة، عامل الكتبالتعليمية اإلنترنت إنتاج مواقع .)٢٠٠٦ (فتحي أكرم ،مصطفى §
التعليمية لدى  اإلنترنت  فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات إنتاج مواقع.)٢٠٠٦ (ـــــــ §

  .الواديجامعة جنوب  بقنا، ةكلية التربي ،)غري منشورة (، رسالة دكتوراهطالب كلية التربية
درجة حتقيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات الفلسطينية         ). ٢٠٠٥ (منتهى أمحد علي  املالح،   §

غـري  (ماجـستري  رسـالة  ، يف حمافظات الضفة الغربية كما يراها أعـضاء هيئـة التـدريس         
  . القدسكلية التربية، جامعة ،)منشورة

قاء الدوري الثـاين    لال ، التعليم االلكتروين من التخطيط إيل التطبيق      .)٢٠٠٤( حممد حممود    ،مندورة §
، ديب،  مـايو   / ٢٦  يف ،ألعضاء الس التنفيذي املنعقد يف دولة اإلمارات العربية املتحـدة         

 .مكتب التربية العريب
توظيف التقنية احلديثة خلدمة نظام التعليم عن بعد داخـل منطقـة            " .)٢٠٠٣( خالد حممد    ،منصور §

النـدوة اإلقليميـة لتوظيـف       ،)"جتربه اجلامعة األمريكية املفتوحة   (لشرق األوسط وخارجها    ا
دمشق، متوافر   ،يوليو١٧-١٥  يف ،والتعليم عن بعد  ، تقنيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم    

 .١/٧٢٠٠ /٣ للموقعتاريخ الدخول  ، ionEducat-E/org.ituarabic//.http  على املوقع
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 التقرير اخلتامي للندوة الدولية للتعليم مـن بعـد         ".)٢٠٠٤ (املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     §
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٢٠/٥/٢٠٠٧.  
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 .الفرقان
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للجمعية املـصرية للمنـاهج وطـرق        الثالث عشر ملؤمتر العلمي   ا ،"ة املعاصرة والتكنولوجي
دار ،  يوليـو /٢٥-٢٤يف   ،)مناهج التعليم و الثورة املعرفية والتكنولوجية املعاصرة      ( التدريس
 .جامعة عني مشس، الضيافة

، "نفلسفة ومتطلبات إعداد معلم العلوم للقرن احلـادي والعـشري         " ).١٩٩٧ ( مدحت أمحد  ،النمر §
 ،أغـسطس / ١٣-١٠ يف ،املؤمتر العلمي األول للتربية العلمية للقرن احلـادي والعـشرين         

  . األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا،اإلسكندرية
كيف ميكن اإلفادة من التعليم االلكتروين يف        مفهوم التعليم االلكتروين  " .)٢٠٠٣( عبد العزيز    ،النملة §

 ،دراس امللك فيصل   م ،الرياض ،ابريل/ ٢٣-٢١، يف م االلكتروين ندوة التعلي  ،"التعليم اجلامعي 
تـاريخ  ،   htm.2index/school-future/seminars/sa.edu.ksu.www//.http علـى املوقـع      متوافر

  .٢٠/٥/٢٠٠٧ للموقعالدخول 
  .، القاهرة، الدار املصرية اللبنانيةالتعليم االلكتروين عرب شبكة االنترنت ).٢٠٠٥(اهلادي، حممد  §
) االنترنـت ( التعليم العايل املعتمد على شبكة املعلومات الدوليـة          .)٢٠٠٣( خدجية حسني    ،هاشم §

 ،)دراسة مقارنة (وإمكانية اإلفادة منها لتطوير الدراسة بنظام االنتساب جبامعة امللك عبد العزيز            
 .جامعة امللك عبد العزيز، املدينة املنورةبكلية التربية  ،)غري منشورة( دكتوراه رسالة

 مركز تطوير   ، القاهرة ،مهارات إدارة اجلودة الشاملة يف التدريس      .)١٩٩٦( حممد عبد الغين     ،هالل §
 .األداء والتنمية
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 علـى   متوافر ،ملكة بامل تقنية املعلومات واالتصاالت   .)٢٠٠٤( وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات    §
  .١/٩/٧٢٠٠ للموقعتاريخ الدخول ،  wsis/int.itu.www  املوقع

  . الرياض، اإلحصاءات العامة،)٣٨ ( العدد،السنوي الكتاب اإلحصائي ).٢٠٠٢(وزارة التخطيط  §
  على املوقـع   ، متوافر "م العايل التعلي"الفصل العشرون    ،خطة التنمية الثامنة   .)٢٠٠٥ (ــــــ §

sa.gov.planning.www//.http  ، ٢٥/٣/٧٢٠٠ للموقعتاريخ الدخول.  
النظام األمثل للتعلم االلكتروين والتعليم عن بعد للتعليم         .)٢٠٠٥ ( بالسعودية وزارة التعليم العايل   §

 . الرياض،هـ١٤٢٦شعبان ٢٣تقرير  ،ربية السعوديةاجلامعي والعايل باململكة الع
 االجتاهات اإلستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العايل والبحث        .)٢٠٠٢ ( بسوريا وزارة التعليم العايل   §

 .جامعة تشرين، ١٧/١٢-٢٤، يف اجتماع الس األعلى لرعاية الفنون واألدب ،العلمي
ر اللجان الفرعية الست املنبثقة عـن اللجـان القوميـة    تقاري .)٢٠٠٠ ( مبصروزارة التعليم العايل  §

 .القاهرة مبصر، التعليم اجلامعي والعايل لتطوير
 وكالة كليـات    ، الرياض ،والعشرونالسادس  الكتاب اإلحصائي    .)٢٠٠٥(وكالة كليات البنات     §

 .البنات
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avu/au.edu.rmit.international.www.//http/  ٢٠/٥/٢٠٠٦تاريخ الدخول للموقع.  

ــ  § ــي واملفت ــيم االفتراض ــة التعل ــدةأكادميي ــة املتح ــوافر ،وح يف اململك ــعمت ــى املوق   عل
htm.1index/uk.co.volacademy.//http  ٢٥/٣/٢٠٠٧تاريخ الدخول للموقع. 

تاريخ الـدخول    uvt/ar/uvt/tn.rnu.uvt.www/./http.  على املوقع  متوافر ،جامعة تونس االفتراضية   §
  .١٤/٦/٢٠٠٧للموقع 

ــة   § ــة العاملي ــة املدين ــوافر ،University. Madinah Int-Al جامع ــعمت ــى املوق   عل
org.mediu.www.//http/  ١/٩/٢٠٠٧تاريخ الدخول للموقع.  

تاريخ الدخول للموقع    edu.qou.www.//http/  على املوقع  رمتواف ،فلسطني/ جامعة القدس املفتوحة   §
٢٥/٣/٢٠٠٧.  

تاريخ  com.Arabian university-www e. // http  على املوقعمتوافر ،جامعة العرب اإللكترونية §
  .١/٢٠٠٦ /٣١الدخول للموقع 

تـاريخ الـدخول     /com.lootah.walu.//http املوقـع  على   متوافر ، ديب –جامعة آل لوتاه العاملية      §
  .٢٥/٣/٢٠٠٧للموقع  

تـاريخ   /us.edu-aiu.www.//http  على املوقع  متوافر ،اجلامعة العربية األمريكية االلكترونية العاملية     §
  .٢٠/٥/٢٠٠٦الدخول للموقع 

ــة § ــة املفتوحـ ــة األمريكيـ ــوافر ،اجلامعـ ــعمتـ ــى املوقـ aou.www.//http-  علـ

asp.index/Arabic/NewAOU/com.egypt  ١٤/٦/٢٠٠٧تاريخ الدخول للموقع.  

  /eng/sy/com.svuonline.www.//http على املوقـع    متوافر  ، SVUاجلامعة االفتراضية السورية     §

  .٢٥/٣/٢٠٠٧تاريخ الدخول للموقع 

  علـــى املوقـــعمتـــوافر ،األكادمييـــة العربيـــة الربيطانيـــة للتعلـــيم العـــايل §
htm.perationcoo/uk.co.abahe.www.//http ٢٠/٥/٢٠٠٦ تاريخ الدخول للموقع.  

ــا  § ــوم والتكنولوجيـ ــة للعلـ ــة األمريكيـ ــوافر ،األكادمييـ ــعمتـ ــى املوقـ   علـ
htm.about/us.aast.arabic.www.//http  ــع ــدخول للموق ــاريخ ال  .٢٥/٣/٢٠٠٧ت
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  مالحق البحث
  

  قائمة بأمساء السادة اخلرباء) ١(ق ملح
   استبانه احللقة األوىل من حلقات دلفي) ٢(ملحق 
   استبانه احللقة الثالثة من حلقات دلفي) ٣(ملحق 
   من حلقات دلفياستبانه احللقة الرابعة) ٤(ملحق 
   من حلقات دلفياستبانه احللقة اخلامسة) ٥(ملحق 
األيقونات والبنر وصفحة البدايـة بـصورا       الصفحات الداخلية والشعار و   ) ٦(ملحق  

  األولية
  )على شكل كتيب(دليل اجلامعة ) ٧(ملحق 
   بطاقة التقومي مبدئي من حلقات دلفيبطاقة تقييم احللقة السادسة) ٨(ملحق 
   بطاقة التقومي ائي من حلقات دلفيبطاقة تقييم احللقة السابعة) ٩(ملحق 
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  ) ١(ملحق 
  

   بأسماء السادة الخبراءمة قائ
  
  

  .حلقات دلفي في ینلمشاركاالخبراء السادة قائمة بأسماء  .١
المحكم  ین عل  ى نم  وذج الت  صمیم   الخب  راء ال  سادة قائم  ة بأس  ماء   .٢

  .التعلیمي
المحكم ین عل ى الموق ع االلكترون ي     الخب راء  ال سادة  قائمة بأسماء    .٣

  .للجامعة
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  حلقات دلفي في ینلمشاركاالخبراء السادة قائمة بأسماء  .١
  تقنیات التعلیم §

    أستاذ تقنیات التعلیم
 .أستاذ تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة أم القرى زكریا یحي الل. د.ا )١
 .مصر/ أستاذ تقنیات التعلیم بمعھد الدراسات والبحوث التربویة بجامعة القاھرة محمد یونس. د.ا )٢
 .مصر/ ئیس الدبلوم التربوي بجامعة القاھرةأستاذ تقنیات التعلیم ور مصطفى عبد السمیع. د.ا )٣

أس    تاذ م    شارك تقنی    ات   
  التعلیم

  

أك   رم فتح   ي م   صطفى . د )٤
 على

 .مصر/ أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة النوعیة بجامعة جنوب الوادي

الغری            ب زاھ             ر  . د )٥
 إسماعیل محمد

 .مصر/ املنصورة  االلكتروين جبامعةأستاذ مشارك تقنيات التعليم بكلية التربية ومدير وحدة التعليم

/ أستاذ مشارك تقنی ات التعل یم بمعھ د الدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة          أمل سویدان. د )٦
 .مصر

/ أستاذ مشارك تقنی ات التعل یم بمعھ د الدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة          زاھر أحمد محمد. د )٧
 .مصر

/ قنی ات التعل یم بمعھ د الدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة        أستاذ مشارك ت  سامح السید. د )٨
 .مصر

 .مصر/ أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة طنطا سعاد شاھین. د )٩
/ أس تاذ م  شارك تقنی  ات التعل  یم وحاس  ب آل  ي ف ي التعل  یم بكلی  ة التربی  ة بجامع  ة قط  ر    عبد اهللا المناعي . د )١٠

 .قطر
می     ل  عل     ى محم     د ج  . د )١١

 دویدي
 .أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة طیبة

 .أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بجامعة أم القرى علیاء الجندي. د )١٢
 . أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود محمد سلیمان المشیقح. د )١٣
مم    دوح عب    د الھ    ادي  . د )١٤

 عامر
 .لتعلیم بكلیة التربیة بالجبیلأستاذ مشارك تقنیات ا

أس    تاذ م     ساعد تقنی     ات  
  التعلیم

  

أحم      د ص      ادق عب      د . د )١٥
 المجید

 . أستاذ مساعد تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة الملك خالد

أس تاذ م  ساعد تقنی  ات التعل  یم و رئ  یس ق  سم اإلع  الم واالت  صال باألكادیمی  ة العربی  ة    حسن السوداني. د )١٦
 الدنمارك/ المفتوحة

/ أس تاذ م ساعد تقنی ات التعل یم بمعھ د الدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة           دعاء محمد. د )١٧
 .مصر

محم    د محم    ود زی    ن    . د )١٨
 الدین

أس  تاذ م  ساعد تقنی  ات التعل  یم وتعل  یم الكترون  ي بكلی  ة المعلم  ین بجامع  ة المل  ك عب  د    
 .العزیز

 

  المناھج وطرق التدریس §
  المناھج وطرق التدریسأستاذ 

أس  تاذ من  اھج وط  رق ت  دریس اللغ  ة العربی  ة والدراس  ات اإلس  المیة بكلی  ة التربی  ة          مصطفى رسالن. د.ا )١٩
 .ولعلوم اإلنسانیة بجامعة طیبة

  المناھج وطرق التدریسأستاذ مشارك 
أس  تاذ م  شارك من  اھج وط  رق الت  دریس ووكی  ل الدراس  ات العلی  ا والبح  ث العلم  ي        حاسن الشھري. د )٢٠

 .بجامعة طیبة
حم    د عم    ر من    صور أ. د )٢١

 غوني 
أستاذ مشارك مناھج وطرق ت دریس العل وم بكلی ة التربی ة ولعل وم اإلن سانیة بجامع ة         

 .طیبة
نج    اة عب    د اهللا محم    د   . د )٢٢

 بوقـس
أستاذ مشارك مناھج وطرق تدریس العلوم بكلیة التربی ة للبن ات بجامع ة المل ك عب د         

 .العزیز
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  المناھج وطرق التدریسأستاذ مساعد 
أستاذ مساعد مناھج وطرق تدریس اللغة االنجلیزی ة بكلی ة التربی ة بالمدین ة المن ورة              بیشيصفاء حامد الح. د )٢٣

 .بجامعة طیبة
أس  تاذ م  ساعد من  اھج وط  رق ت  دریس الریاض  یات بكلی  ة التربی  ة بالمدین  ة المن  ورة        عبیر سلیمان حسین. د )٢٤

 .بجامعة طیبة
النجلیزی ة بكلی ة التربی ة بالمدین ة المن ورة      أستاذ مساعد مناھج وطرق تدریس اللغة ا        عواطف حنفي محمود. د )٢٥

 .بجامعة طیبة
أستاذ مساعد من اھج وط رق ت دریس العل وم بكلی ة التربی ة بالمدین ة المن ورة بجامع ة                مھا عبد الجبار یماني. د )٢٦

 .طیبة
وداد عب         د ال         سمیع         . د )٢٧

 نور الدین
م ات بجامع  ة  أس تاذ م ساعد من اھج وط  رق ت دریس العل وم بكلی ة التربی  ة إلع داد معل       

 .الملك عبد العزیز
  أصول تربیة §

  أصول تربیةأستاذ مشارك 
 .أستاذ مشارك أصول تربیة بكلیة التربیة بالمدینة المنورة بجامعة طیبة ھدى حسن سید أحمد. د )٢٨

  أصول تربیةأستاذ مساعد 
 .أستاذ مساعد أصول تربیة بكلیة التربیة بالمدینة المنورة إیمان محمود مصطفى. د )٢٩

 

  دارة وتخطیطإ §
  إدارة وتخطیطأستاذ 

 .بكلیة التربیة ولعلوم اإلنسانیة بجامعة طیبةإدارة وتخطیط أستاذ  كمال بیومي. د.ا )٣٠
  إدارة وتخطیطأستاذ مساعد 

س    المة احم    د محم    ود . د )٣١
 خلیل

 .أستاذ مساعد إدارة وتخطیط بكلیة التربیة بالمدینة المنورة بجامعة طیبة

 . مساعد إدارة وتخطیط بكلیة التربیة بالمدینة المنورة بجامعة طیبةأستاذ فدوى فاروق عمر. د )٣٢
 
  علم نفس  §

  علم نفسأستاذ مساعد 
 .أستاذ مساعد علم نفس بكلیة التربیة بالمدینة المنورة بجامعة طیبة تغرید مالك جلیدان. د )٣٣
 .ة طیبةأستاذ مساعد علم نفس بكلیة التربیة بالمدینة المنورة بجامع حنان محمود زكي. د )٣٤
 .أستاذ مساعد علم نفس بكلیة التربیة بالمدینة المنورة بجامعة طیبة سحر عبد الغني عبود. د )٣٥
 .أستاذ مساعد علم نفس بكلیة التربیة بالمدینة المنورة بجامعة طیبة فاطمة رمزي المدني. د )٣٦
ة وع  ضو مجل  س األمن  اء أس تاذ م  ساعد ص  حة نف  سیة بكلی  ة التربی ة بالمدین  ة المن  ور    فایزة إبراھیم احمد . د )٣٧

 .بجامعة القاھرة
 

  لحاسب اآلليا §
    الحاسب اآلليأستاذ مشارك

احم      د ح      سن خلی      ل . د )٣٨
 طریف

/ أستاذ مشارك ھندسة حاسوب ورئیس مركز الملكة رانیا العب د اهللا لتقنی ات التعل یم         
 .األردن

    الحاسب اآلليأستاذ مساعد
جاس     ر ب     ن س     لیمان    . د )٣٩

 الحربش
 .لي بالتعلیم الفني، ومدیر منتدى التعلم االلكترونيأستاذ مساعد حاسب آ

 

  نظم المعلومات §
    نظم المعلوماتأستاذ

 .أستاذ نظم المعلومات الجغرافیة بكلیة التربیة بالمدینة المنورة بجامعة طیبة ناریمان على درویش. د )٤٠
 

  تقنیة المعلومات واالتصاالت §
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   تقنیة المعلومات واالتصاالتأستاذ مساعد
ب  د الك   ریم عی  د س   المھ   ع. د )٤١

 الجھني
أس   تاذ م   ساعد تقنی   ة المعلوم   ات واالت   صاالت التربوی   ة وم   دیر ع   ام الب   رامج      

 .والمشاریع التربویة بوزارة التربیة والتعلیم
 

  علوم المكتبات والمعلومات §
   علوم المكتبات والمعلوماتأستاذ مشارك

/ ئیسة إدارة المكتبات بجامع ة الكوی ت  أستاذ مشارك علوم المكتبات والمعلومات ور   ضیاء الجاسم. د )٤٢
 .الكویت

  علوم المكتبات والمعلوماتأستاذ مساعد 
 .أستاذ مساعد علوم المكتبات والمعلومات وعمید التعلیم عن بعد بجامعة طیبة مشعان العتیبي. د )٤٣

 

  دراسات إسالمیة  §
  )أصول الفقھ(دراسات إسالمیة أستاذ مساعد 

فیح    اء جعف    ر م    صطفى  . د )٤٤
  سبیھ

  .تاذ مساعد الفقھ وأصولھ بكلیة التربیة بالمدینة المنورة بجامعة طیبةأس

 

  علوم  §
  )أحیاء دقیقة(علوم أستاذ 

إدری  س منی  ر م  صطفى   . د.ا )٤٥
  الترك

  .أستاذ أحیاء وعمید كلیة العلوم الطبیة والتطبیقیة بجامعة طیبة
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لتصمیم على نموذج االمحكمین الخبراء السادة قائمة بأسماء  .٢
  یميالتعل

  تقنیات التعلیم §
    أستاذ تقنیات التعلیم

 .أستاذ تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة أم القرى زكریا یحي الل. د.ا )١
 .مصر/ أستاذ تقنیات التعلیم بمعھد الدراسات والبحوث التربویة بجامعة القاھرة محمد یونس. د.ا )٢
م     صطفى عب     د  . د.ا )٣

 السمیع
 .مصر/ بلوم التربوي بجامعة القاھرةأستاذ تقنیات التعلیم ورئیس الد

أس    تاذ م    شارك تقنی    ات   
  التعلیم

  

أك          رم فتح          ي  . د )٤
 مصطفى على

 .مصر/ أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة النوعیة بجامعة جنوب الوادي

الغری       ب زاھ       ر  . د )٥
 إسماعیل محمد

 .مصر/ املنصورة روين جبامعةأستاذ مشارك تقنيات التعليم بكلية التربية ومدير وحدة التعليم االلكت

/ أستاذ مشارك تقنی ات التعل یم بمعھ د الدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة          أمل سویدان. د )٦
 .مصر

/ أستاذ مشارك تقنی ات التعل یم بمعھ د الدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة          زاھر أحمد محمد. د )٧
 .مصر

/ لتعل یم بمعھ د الدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة       أستاذ مشارك تقنی ات ا   سامح السید. د )٨
 .مصر

 .مصر/ أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة طنطا سعاد شاھین. د )٩
/ أس تاذ م  شارك تقنی  ات التعل  یم وحاس  ب آل  ي ف ي التعل  یم بكلی  ة التربی  ة بجامع  ة قط  ر    عبد اهللا المناعي . د )١٠

 .قطر
عل     ى محم     د جمی     ل    . د )١١

 ديدوی
 .أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة طیبة

 .أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بجامعة أم القرى علیاء الجندي. د )١٢
 . أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود محمد سلیمان المشیقح. د )١٣
مم    دوح عب    د الھ    ادي  . د )١٤

 عامر
 .بكلیة التربیة بالجبیلأستاذ مشارك تقنیات التعلیم 

أس    تاذ م     ساعد تقنی     ات  
  التعلیم

  

أحم      د ص      ادق عب      د . د )١٥
 المجید

 . أستاذ مساعد تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة الملك خالد

أس تاذ م  ساعد تقنی  ات التعل  یم و رئ  یس ق  سم اإلع  الم واالت  صال باألكادیمی  ة العربی  ة    حسن السوداني. د )١٦
 الدنمارك/ المفتوحة

/ أس تاذ م ساعد تقنی ات التعل یم بمعھ د الدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة           ء محمددعا. د )١٧
 .مصر

محم    د محم    ود زی    ن    . د )١٨
 الدین

أس  تاذ م  ساعد تقنی  ات التعل  یم وتعل  یم الكترون  ي بكلی  ة المعلم  ین بجامع  ة المل  ك عب  د    
 .العزیز

 

  المناھج وطرق التدریس §
  المناھج وطرق التدریسأستاذ 

أس  تاذ من  اھج وط  رق ت  دریس اللغ  ة العربی  ة والدراس  ات اإلس  المیة بكلی  ة التربی  ة           رسالنمصطفى. د.ا )١٩
 .ولعلوم اإلنسانیة بجامعة طیبة

  المناھج وطرق التدریسأستاذ مشارك 
أس  تاذ م  شارك من  اھج وط  رق الت  دریس ووكی  ل الدراس  ات العلی  ا والبح  ث العلم  ي        حاسن الشھري. د )٢٠

 .بجامعة طیبة
 من    صور أحم    د عم    ر. د )٢١

 غوني 
أستاذ مشارك مناھج وطرق ت دریس العل وم بكلی ة التربی ة ولعل وم اإلن سانیة بجامع ة         

 .طیبة
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نج    اة عب    د اهللا محم    د   . د )٢٢
 بوقـس

أستاذ مشارك مناھج وطرق تدریس العلوم بكلیة التربی ة للبن ات بجامع ة المل ك عب د         
 .العزیز

  المناھج وطرق التدریسأستاذ مساعد 
تاذ مساعد مناھج وطرق تدریس اللغة االنجلیزی ة بكلی ة التربی ة بالمدین ة المن ورة             أس صفاء حامد الحبیشي. د )٢٣

 .بجامعة طیبة
أس  تاذ م  ساعد من  اھج وط  رق ت  دریس الریاض  یات بكلی  ة التربی  ة بالمدین  ة المن  ورة        عبیر سلیمان حسین. د )٢٤

 .بجامعة طیبة
ی ة بكلی ة التربی ة بالمدین ة المن ورة      أستاذ مساعد مناھج وطرق تدریس اللغة االنجلیز        عواطف حنفي محمود. د )٢٥

 .بجامعة طیبة
أستاذ مساعد من اھج وط رق ت دریس العل وم بكلی ة التربی ة بالمدین ة المن ورة بجامع ة                مھا عبد الجبار یماني. د )٢٦

 .طیبة
وداد عب  د ال  سمیع ن  ور   . د )٢٧

 الدین
أس تاذ م ساعد من اھج وط  رق ت دریس العل وم بكلی ة التربی  ة إلع داد معلم ات بجامع  ة         

 .لك عبد العزیزالم
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المحكمین على الموقع االلكتروني الخبراء السادة قائمة بأسماء  .٣
  للجامعة

  تقنیات التعلیم   §
    أستاذ تقنیات التعلیم

 .أستاذ تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة أم القرى زكریا یحي الل. د.ا )١
 .مصر/ تربویة بجامعة القاھرةأستاذ تقنیات التعلیم بمعھد الدراسات والبحوث ال محمد یونس. د.ا )٢
 .مصر/ أستاذ تقنیات التعلیم ورئیس الدبلوم التربوي بجامعة القاھرة مصطفى عبد السمیع. د.ا )٣

أس    تاذ م    شارك تقنی    ات   
  التعلیم

  

أك     رم فتح     ي م     صطفى . د )٤
 على

 .مصر/ أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة النوعیة بجامعة جنوب الوادي

ر إس   ماعیل الغری  ب زاھ    . د )٥
 محمد

 .مصر/ املنصورة أستاذ مشارك تقنيات التعليم بكلية التربية ومدير وحدة التعليم االلكتروين جبامعة

/ أستاذ مشارك تقنی ات التعل یم بمعھ د الدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة          أمل سویدان. د )٦
 .مصر

/ لدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة     أستاذ مشارك تقنی ات التعل یم بمعھ د ا     زاھر أحمد محمد. د )٧
 .مصر

/ أستاذ مشارك تقنی ات التعل یم بمعھ د الدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة          سامح السید. د )٨
 .مصر

 .مصر/ أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة طنطا سعاد شاھین. د )٩
/ التعل  یم وحاس  ب آل  ي ف ي التعل  یم بكلی  ة التربی  ة بجامع  ة قط  ر  أس تاذ م  شارك تقنی  ات   عبد اهللا المناعي . د )١٠

 .قطر
عل     ى محم     د جمی     ل    . د )١١

 دویدي
 .أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة طیبة

 .أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بجامعة أم القرى علیاء الجندي. د )١٢
 . التربیة بجامعة الملك سعودأستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة  محمد سلیمان المشیقح. د )١٣
مم    دوح عب    د الھ    ادي  . د )١٤

 عامر
 .أستاذ مشارك تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بالجبیل

أس    تاذ م     ساعد تقنی     ات  
  التعلیم

  

أحم      د ص      ادق عب      د . د )١٥
 المجید

 . أستاذ مساعد تقنیات التعلیم بكلیة التربیة بجامعة الملك خالد

لتعل  یم و رئ  یس ق  سم اإلع  الم واالت  صال باألكادیمی  ة العربی  ة  أس تاذ م  ساعد تقنی  ات ا  حسن السوداني. د )١٦
 الدنمارك/ المفتوحة

/ أس تاذ م ساعد تقنی ات التعل یم بمعھ د الدراس ات والبح وث التربوی ة بجامع ة الق اھرة           دعاء محمد. د )١٧
 .مصر

محم    د محم    ود زی    ن    . د )١٨
 الدین

ة المل  ك عب  د أس  تاذ م  ساعد تقنی  ات التعل  یم وتعل  یم الكترون  ي بكلی  ة المعلم  ین بجامع     
 .العزیز

 

  لحاسب اآلليا §
    الحاسب اآلليأستاذ مشارك

احم      د ح      سن خلی      ل . د )١٩
 طریف

/ أستاذ مشارك ھندسة حاسوب ورئیس مركز الملكة رانیا العب د اهللا لتقنی ات التعل یم         
 .األردن

    الحاسب اآلليأستاذ مساعد
جاس     ر ب     ن س     لیمان    . د )٢٠

 الحربش
 .ي، ومدیر منتدى التعلم االلكترونيأستاذ مساعد حاسب آلي بالتعلیم الفن

 

  نظم المعلومات §
    نظم المعلومات الجغرافیةأستاذ
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 .أستاذ نظم المعلومات الجغرافیة بكلیة التربیة بالمدینة المنورة بجامعة طیبة ناریمان على درویش. د.ا )٢١
 

  تقنیة المعلومات واالتصاالت §
   تقنیة المعلومات واالتصاالتأستاذ مساعد

لك   ریم عی  د س   المھ  عب  د ا . د )٢٢
 الجھني

أس   تاذ م   ساعد تقنی   ة المعلوم   ات واالت   صاالت التربوی   ة وم   دیر ع   ام الب   رامج      
 .والمشاریع التربویة بوزارة التربیة والتعلیم

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

  
  
  
  
  
  
  
  ) ٢(ملحق 
  

استبانه احللقة األوىل من حلقات دلفي
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  حفظھ اهللا................................................    /....الدكتور الفاضل 

  تحیة طیبة وبعد ،،
  

تقوم الباحثة بإعداد دراسة للحصول على درجة الدكتوراه بقسم التربية وعلم الـنفس ختـصص        
ملنظـومي   وء املنحـى   ض سعودية للبنات يف   تصور مقترح جلامعة افتراضية   ": تقنيات التعليم  بعنوان     

  ".ري اجلودة الشاملةومعاي
 املقترحـة   عايري اجلودة الشاملة  وتتطلب هذه الدراسة ضمن ما تتطلبه من إجراءات إعداد قائمة مب          

، واهلدف من ذلك أن نستعني بآراء سيادتكم ومقترحـاتكم          فتراضيةاال اتامعاجلفرها يف   االيت جيب تو  
 – موافـق    –موافق جدا   ( االختيارات   لتحسني هذا القائمة املقترحة وتطويرها، ويف ضوئها سيتم تقدير        

 ضـوء إجـراءات     يفسعودية للبنات   الفتراضية  االلجامعة  لقترح  املتصور  الوجود  ومن مث   ). غري موافق 
  .اجلودة الشاملة منوذج التصميم التعليمي ومعايري

  
  .برجاء قراءة هذه القائمة واقتراح التعديالت املناسبة للحلقة األوىل من حلقات دلفي

  
  لص تقديري وشكري ،،،مع خا

  
  

                                                     الباحثة
                                                                                            

  عمريالبن محمد البلیھشي عائشة بنت بلیھش                                                
                                                محاضرة تكنولوجیا تعلیم 

   بالمدینة المنورة كلیة التربیة                                             
                                                       com.hotmail@ablehsh            

  
  

  
  معلومات عامة عن الخبراء المشاركین

    :   االسم
    :مكان العمل 
    :التخصص

    :للتواصل بالجوال
    :البرید االلكتروني

  (  )أستاذ مشارك  .  ب  (  )أستاذ مساعد   . أ  :الدرجة العلمیة
    (   )أستاذ          . ج  
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   فتراضیةاال اتجامعالفرھا في االتي یجب توة  المقترحمعاییر الجودة الشاملة
   : اجلامعة االفتراضيةأهداف .٢٢

  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
  مالحظات  العبارة للمحور

  المعــــــــــــــــــــــــاییر
غیر   مناسبة

غیر   مناسبة  مناسبة
    مناسبة

  :تتوافق األهداف العامة مع : األهداف العامة : أوال 
١١ . تمع السعودي وطبيعته(تمع السعودي حاجات افلسفة ا.(          
          .طبيعة املناهج الدراسة . ١٢
            ). احتياجاا واهتماماا التعليمية–خصائصها (طبيعة الطالبة  . ١٣
            .االجتاهات العاملية احلديثة اليت تأخذ ا  اجلامعات االفتراضية العاملية . ١٤
  :األهداف السلوكية اخلاصة : ثانيا
            .تتسم األهداف باملرونة حبيث تسمح بإدخال التعديالت . ٨
            .تتسم األهداف بلغة دقيقة واضحة يسهل قياسها . ٩

            .تنبع األهداف من االحتياجات التعليمية اخلاصة بالطالبات . ١٠
            .تتسم األهداف بالقابلية للتحقق من خالل الربنامج التعليمي . ١١
            .ابقة للطالباتتراعي األهداف اخلربات الس . ١٢
تنمية التفكري الناقد، تنمية التفكري : (تتضمن األهداف مستويات إدراكية معرفية عليا . ١٣

  ..)االبتكارى، 
          

            .تتسم األهداف باالتساق فيما بينها . ١٤
  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة مبعايري اجلودة املطلوبة ذا احملور؟

.................................................................................................................  
.................................................................................................................  

 :النظام اإلداري .٢٣
  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
  المعــــــــــــــــــــــــاییر  العبارة للمحور

غیر   مناسبة
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

  مالحظات

            . توافر قيادة متميزة حتقق العدالة بني العاملني باجلامعة االفتراضية .١
            .وجود هيكلية إدارية تليب متطلبات العمل اإلداري وأعبائه احلالية واملستقبلية .٢
            .هم ومتعاون لتحقيق األهداف املنشودةوجود جملس جامعة متف .٣
            .وجود خربات سابقة لدى العاملني اإلداريني يف جمال العمل اإلداري .٤
            .تنظيم برامج تدريبية متنوعة لرفع كفاءات العاملني ومهارام .٥
حتديد الوصف الوظيفي واملهام والصالحيات لكل موقع إداري جتنبا للتدخالت           .٦

  .تيف الصالحيا
          

تطوير الكادر اإلداري من خالل إقامة الندوات واحملاضرات، وتنظـيم الـورش     .٧
  .اإلدارية، واستخدام النشرات، والوسائط التعليمية املختلفة

          

تنظيم لقاءات دورية بني العاملني يف اال اإلداري لطرح مشكالم ومقترحام   .٨
  .إلجابة عن تساؤالم

          

 قبل التحاقهم باجلامعة االفتراضية مبعلومات عن النظـام مـن           تعريف الطالبات  .٩
  :حيث 

 .سياسة القبول-
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  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
  المعــــــــــــــــــــــــاییر  العبارة للمحور

غیر   مناسبة
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

  مالحظات

 .الربامج واملقررات االلكترونية-
 .عدد الساعات املعتمدة املسموح ا تبعا لتخصص وظروف الطالبات-
  .نظام التقومي-

: توافر السرية الكاملة لسجالت الطالبات، اليت توضـح كافـة املعلومـات            .١٠
  ).الشخصية، والتعليمية، واملالية، واملشكالت اليت تواجههم(

          

            .إعالن سياسة اجلامعة االفتراضية بوضوح .١١
  :وجود األنظمة واللوائح التالية .١٢

  .النظام األساسي-
  .الئحة االمتحانات والتقومي-
 .اللوائح املنظمة لعمل هيئات املؤسسة املختلفة-
 .يسالئحة شؤون أعضاء هيئة التدر-
 .اللوائح املالية واإلدارية-
 .النظام الدراسي واللوائح املنظمة له-
 .لوائح شؤون الطالبات-
  .اللوائح املنظمة للبحث العلمي وخدمة اتمع-

          

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة مبعايري اجلودة املطلوبة ذا احملور؟
.................................................................................................................  

................................................................................................................. 
 :املقررات االلكترونية .٢٤

  الصیاغة
 اللغویة 

  ناسبةمدى م
  المعــــــــــــــــــــــــاییر العبارة للمحور

غیر   مناسبة
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

 مالحظات

            .ترتبط املقررات االلكترونية باألهداف العامة واخلاصة للجامعة .١
            .تصميم  املقررات االلكترونية بناء على احتياجات الطالبات .٢
            .حتديد اهلدف من املقرر االلكتروين .٣
            . يستطعن الدراسة الكترونياالاليتحتديد عدد الطالبات  .٤
            .حتديد طريقة التفاعل .٥
            .التوازن بني املقررات العامة، ومقررات االختصاص .٦
            ).املهارات احلاسوبية، واملتطلبات الفنية(حتديد متطلبات دراسة املقرر  .٧
            .حتدد عناصر املقرر االلكتروين .٨
            .التأكد من صالحية املقرر .٩

            .تنظيم املعلومات وفق صيغة الوسائل الفائقة .١٠
            .تصميم الشاشة وطريقة عرض النصوص والصور عليها .١١
            .تنظيم نظم املالحة و التوجيه واستراتيجيات البحث .١٢
            .استضافة ونشر املقرر .١٣
١٤. نتناسب املقررات االلكترونية قدرات الطالبات واستعدادا.            

قراءة احملتوى، دراسة املتلقي، معرفة إمكانيات البيئـة  (رر االلكتروين املقحتليل   .١٥
  ).معرفة األهداف التعليمية،
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  الصیاغة
 اللغویة 

  ناسبةمدى م
  المعــــــــــــــــــــــــاییر العبارة للمحور

غیر   مناسبة
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

 مالحظات

حتديد األهداف : تصميم احملتوى التخطيطي ويشمل(املقرر االلكتروين تصميم   .١٦
وحتديد وسائل التعليم، حتديد ترتيب وتدفق احملتوى،        التعليمية، مجع املوارد  

  ).قييمحتديد طريقة الت

          

تأليف احملتوى حسب ما تقرر يف مرحلة التـصميم         (املقرر االلكتروين   تطوير   .١٧
الصور والفيديو والتمارين التفاعليـة والتمـارين    مجع وإنتاج: وهذا يشمل

  ).احملتوى الذاتية وبعد ذلك حتزمي

          

تركيب احملتوى على نظام إدارة الـتعلم، تـدريب         (املقرر االلكتروين   تطبيق   .١٨
  ).استخدام النظام ملدربني واملتدربني علىا

          

: تقييم مدى فعالية وجودة املقرر ويتم ذلك على مرحلتني        (املقرر االلكتروين   تقييم  
تقييم املقرر ومجع املالحظات بداية من املراحل األوىل من إنتاج وبناء : التقييم البنائي

لى املقرر بعد مرحلة التطبيق     إجراء بعض االختبارات ع   : التقييم اإلحصائي -. املقرر
  ).املدربني واملتدربني(كذلك إجراء بعض االستبيانات وتدوين مالحظات املتلقني 

          

            .مواءمة اإلمكانات املادية والبشرية الحتياجات تنفيذ الربامج  .١٩
            .بالوضوح والسالمة) االجنليزية/ العربية(تتسم اللغة  .٢٠
            . قبل متخصصني دورياحتديث الوحدات الدراسية من .٢١
            .وجود تكامل بني موضوعات الوحدات الدراسية .٢٢
  :يتسم أسلوب كتابة الوحدات الدراسية مبراعاة املعايري .٢٣
  ..).حتديد املستوى الدراسي - اخللو من األخطاء العلمية( علميةال-
  ...). تنسيق اخلطوط  - توفري وسائل التشويق واجلذب(فنية ال-
  )...حتديد مستوى الطالبات - توضيح األهداف التعليمية( تربويةال-

          

            .ارتباط املادة العلمية حباجات واهتمامات الطالبات .٢٤
            .إجراء مراجعة أولية .٢٥
            .إرسال املادة العلمية للتحكيم .٢٦
            . إجراء مراجعة ائية .٢٧
            ).املقرر الدراسي(تنظيم توصيل املادة العلمية  .٢٨
            .ليل التغذية الراجعة من قبل الطالبات من اجل حتسني املادة العلميةحت .٢٩
وجود هيئة أكادميية مدربة على كيفية استخدام التكنولوجيا احلديثة، وقادرة           .٣٠

  .على التعليم بفاعلية من خالل التفاعل االفتراضي مع الدراسيني
          

ة األكادميية يف تطوير    وجود منتجني ومصممني ومربجمني للعمل سويا مع اهليئ        .٣١
  .املواد التعليمية اليت تستخدم األجهزة االلكترونية احلديثة

          

  :، وتشملجتزئة حمتوى املادة إىل أهداف تعليمية صغرية .٣٢
  م احملتوى العلمي للمادة إىل أهداف تعليمية صغرية تسمى كائنات تعليميةيقس ت-
عليمي مميز ال يرتبط بكائنات ذو هدف ت(Learning Object)الكائن التعليمي  -

 .يتفرع إىل كائنات تعليمية أخرى تعليمية أو
 : هي،تكون الكائن التعليمي من ثالث أجزاء مرتبطة ببعضها البعض -

  .تعلمها يتم عرض املعلومة املرادف : التعلم
  .مباشر يتم ربط املعلومة الطالبة بتطبيق ف  :التطبيق
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  الصیاغة
 اللغویة 

  ناسبةمدى م
  المعــــــــــــــــــــــــاییر العبارة للمحور

غیر   مناسبة
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

 مالحظات

  .التعليمي املراد تعلمه علم مدى استيعابه للهدفوفية خيترب املت: الذايت الختبار
  (HTML حتويل ملفات الورد إىل ملفات انترنت(يئة احملتوى بعد التجزئة  .٣٣

ويعطي كل جزء نفس الرقم الذي كان حيمله حينما   Dreamweaver مثل برنامج 
  .املقررباخلاص  HTML ومن مث حيفظ يف جملد كان على شكل ملف وورد

          

املصادر الالزمـة   هو وضع مجيعو Reload Editor  حتزمي احملتوى باستخدام .٣٤
 هذا امللف املضغوط ال حيتوي على. لنشر املقرر داخل ملف مضغوط واحد
حتتوي على كل مـا يتعلـق    XML ملفات املقرر فقط بل على ملفات بلغة

  .والترتيب حملتويات املادة وغري ذلك باملادة كالفهرسة

          

ــب .٣٥ ــتعلم  تركي ــام إدارة ال ــى نظ ــوى عل ــة احملت  ATutor   حزم
التعليمية بواسطة خاصية االسترياد املوجودة يف نظام  يتم استرياد حزمة املادة

  .ATutor إدارة التعلم

          

عند استخدام تكنولوجيا    تنظيم أوقات اإلرسال لتتوافق مع أوقات الدراسيني       .٣٦
، وذلك لتلبيـة    .. حملادثات املباشرة االتصاالت املتزامنة كاملؤمترات املرئية، وا    

  . من اإلرشاد والتوجيه، أو الرد على استفساراماحتياجات الدراسيني

          

            حتديد اهلدف من املقرر االلكتروين .٣٧
  :ختطيط املقرر ويشمل  .٣٨

 .حتديد متطلبات دراسة املقرر من حيث املهارات احلاسوبية-
 .ملهارات الفنيةحتديد متطلبات دراسة املقرر من حيث ا-
 .احتديد عدد الطالبات الاليت يستطعن الدراسة الكتروني-
 .حتديد طريقة التفاعل-
  .حتديد عناصر املقرر االلكتروين-

          

            .تأكد صالحية املقرر االلكتروين .٣٩
            .وجود استضافة ونشر املقرر االلكتروين .٤٠

 لوبة ذا احملور؟ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة مبعايري اجلودة املط
.................................................................................................................  
.................................................................................................................  

  :تعليميةالوسائط ال .٢٥
  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
  مالحظات  العبارة للمحور

  المعــــــــــــــــــــــــاییر
غیر   مناسبة

غیر   مناسبة  مناسبة
    مناسبة

            .تتالءم الوسائط التعليمية وأهداف الربنامج لتحقيق األهداف التعليمية بفاعلية .١
            .تتالءم الوسائط التعليمية واحملتوى التعليمي .٢
            .توافر الوسائط التعليمية املناسبة لذوى االحتياجات اخلاصة .٣

توصيل املـواد   -الشمول-التنوع (:تتوافر يف الوسائط التعليمية جمموعة من السمات التالية       
  .)إعطاء تغذية راجعة للطالبات-ات بسرعةالتعليمية للطالب

          

استخدامها، وذلـك مـن اجـل       معرفة ميزات وخصائص الوسائط االلكترونية قبل        .٤
  .استغالل نواحي القوة لكل واحد منها على أفضل وجه

          

            .تعلم الدراسيني جمموعة مهارات أساسية الستخدام الوسائط االلكترونية احلديثة .٥
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  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
  مالحظات  العبارة للمحور

  المعــــــــــــــــــــــــاییر
غیر   مناسبة

غیر   مناسبة  مناسبة
    مناسبة

 :تنظيم املعلومات وترتيبها وتشمل .٦
  .Hypermedia Formsصيغة الوسائط الفائقة -
 .نصوص و الصور عليهاتصميم الشاشة وطريقة عرض ال-
 .نظم املالحة و التوجيه واستراتيجيات البحث-
  .واجهة االستخدام-

          

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة مبعايري اجلودة املطلوبة ذا احملور؟
.................................................................................................................  

 ................................................................................................................. 
 :نظام الدراسة .٢٦

  الصیاغة
 اللغویة 

  مدى مناسبة
 المعــــــــــــــــــــــــاییر العبارة للمحور

غیر   مناسبة
غیر   مناسبة  مناسبة

  اسبةمن

 مالحظات

            .توفري االستقالل للطالب فيما خيص انتظام ومواعيد ومكان الدراسة . ١١
            .توفري وحدة إنتاج للمواد التعليمية اليت يزود ا الطالبات . ١٢
            .رجع إليها الطالباتتحتديد قائمة باملراجع واملصادر التعليمية لكل مقرر  . ١٣
مـع الطالبـات بـالتعليم    حتديد االحتياجات من الربامج املطلوبـة ت   . ١٤

  .االفتراضي
          

            .حتليل نوعية الطالبات املتوقعني . ١٥
            .إعداد األهداف التعليمية لربامج التعليم االفتراضي . ١٦
            .حتديد عدد الساعات املعتمدة املناسبة ملستوى شهادة الربنامج . ١٧
حـسب عنـاوين   (تزويد الوحدات الدراسية املختلفة بقوائم مـصففة         . ١٨

  . الدراسيللمراجع اليت هلا عالقة مباشرة باحملتوى العلمي) وضوعاتامل
          

            .إعداد جدول زمين خبطوات تقدم املقرر الدراسي . ١٩
 ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة مبعايري اجلودة املطلوبة ذا احملور؟

.................................................................................................................  
.................................................................................................................  

 :تصميم موقع اجلامعة عرب االنترنت .٢٧
  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
 المعــــــــــــــــــــــــاییر رة للمحورالعبا

غیر   مناسبة
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

 مالحظات

            .مراعاة املرحلة العمرية للطالبة بتقدمي أمثلة مشوقة تناسبها .٢٠
:  بأحد نظم الربط املختلفة منهاHome Pageترتبط كل الصفات بصفة البداية  .٢١

  .التتابع و الشبكة و التسلسل اهلرمي وغريها
          

            .ية صورة تعرفيه وجدول حمتوياتتضمني صفحة البدا .٢٢
            . توازن صفحة الويب من حيث الصور واألوان والنصوص والربط والرسم .٢٣
            .توفري الدعم الفين للموقع .٢٤
            .توفر فلسفة تربوية واضحة مثل تبين إحدى نظريات التعلم عند بناء احملتوى .٢٥
            .توفر صفحة للمواقع الشبيهة و املصادر املعاونة .٢٦
            .مراعاة حاجات املتعلمات وتوقعام من املعلومات .٢٧
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  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
 المعــــــــــــــــــــــــاییر رة للمحورالعبا

غیر   مناسبة
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

 مالحظات

            .وضوح اهلدف .٢٨
            .تباين يف صفحة الويب بني خط النص والعنوان والرسوم حىت تتضح املعلومات .٢٩
 أعضاء هيئة التـدريس ساعدة مل technical support لدعم الفينلمركز وجود  . ٣٠

 .تقارير سري العملية التعليمية باجلامعة  ولتزويد اإلدارة العليا يفاتواملتعلم
          

            . يف صفحة الويب بطريقة تسهل إعداد املعلومات و قراءاتتنظيم املعلوما .٣١
            . يف صفحة الويب بصورة منطقية لتسهيل استعادة املعلوماتتربط املعلوما .٣٢
            .تصميم أدوات التجول داخل صفحة الويب بدقة لتوجيه املستخدمة .٣٣
           .وجود أهداف تدريسية واضحة للصور والرسوم على صفحة الويب .٣٤
           .سهولة التشغيل ونظم املالحة واستراجتيات البحث داخل موقع الويب .٣٥
           .وضوح صيغة بناء الوسائط الفائقة التفاعلية يف صفحة الويب .٣٦
           .وجود حتكم للطالبة بأنشطة التعلم التفاعلية .٣٧
           .ملتعلمات املستهدفاتحتديد خصائص ا .٣٨
           .حتديد طرائق عرض احملتوى يف صفحة الويب .٣٩
           .تقومي التعلم وتعزيزه .٤٠
           .تقدمي حمتوى املقرر على مناذج يسهل الوصول إليها من قبل الطالبات .٤١
           .استخدام الصوت لتعزيز املنهج وليس كونه ناقال وحيدا .٤٢
           .انتباه وتوضيح وتعزيز املنهجاستخدام الرسوم املتحركة للفت  .٤٣
           .استخدام الفيديو للمساعدة يف التعليم والتدريس .٤٤
           .استخدام مؤمترات الفيديو ملساندة التعليم .٤٥

 ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة مبعايري اجلودة املطلوبة ذا احملور؟
.................................................................................................................  

.................................................................................................................  
 ): التدريسةأعضاء هيئ(اإلشراف األكادميي  .٢٨

  الصیاغة
 ویة اللغ

  مدى مناسبة
 املعــــــــــــــــــــــــايري العبارة للمحور

  مناسبة
غري 
  مناسبة  مناسبة

غري 
  مناسبة

 مالحظات

توظيف عدد مناسب من األكادمييني كأعضاء هيئة تدريس بدوام كامل يف خمتلف  .٨
% ٧٥التخصصات، حبيث ال يزيد عدد املشرفني األكادمييني غري املتفرغني عن 

  .من جمموع األكادمييني املوظفني العاملني

          

توظيف أعضاء هيئة تدريس ممن حيملون درجات علمية عليا فقط أي تعيني  .٩
أساتذة من محلة الدكتوراه، ومن محلة املاجستري إذا كان لديهم خربة تعليمية 

  .ال تقل عن عشرة سنوات

          

إصدار كتيب خاص عن هيئة التدريس يتضمن سياسة وإجراءات ترشيح أو  .١٠
س وتعيينهم وبيان مسؤوليام وتقومي عملهم، اختيار أعضاء هيئة التدري

  .وكذلك تعويضهم عند احلاجة

          

            .توافر أعضاء اهليئة األكادميية ذات كفايات خاصة .١١
معلومات كاملة ) متفرغ أو غري متفرغ(وجود ملف لكل عضو هيئة تدريس  .١٢

  .اخل........... عن مؤهالته وجدول عمله، وعنوانه 
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  الصیاغة
 ویة اللغ

  مدى مناسبة
 املعــــــــــــــــــــــــايري العبارة للمحور

غري   مناسبة
غري   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

 مالحظات

            .د الكافية من الكوادر املساعدة ومن الفنينيتوفري األعدا .١٣
تعريفهم بطبيعة أسئلة االختبارات لتزويد الدرسني بنسخ من دليل الدراسة،  .١٤

  .وطريقة اإلجابة عنها، باإلضافة إىل استخدامها كدليل ملهارات الدراسة
          

 به، وكذلك متتع املرشد األكادميي مبعرفة تامة وشاملة باملادة الدراسية املنوطه .١٥
  .دراية كافية باستراتيجيات التعليم االفتراضي

          

            .تعيني معدين مبدعني للمقررات الدراسية، وذوي خربة عالية .١٦
            .تدريب فريق العمل على كيفية إعداد املواد العلمية بطريقة التعليم االفتراضي .١٧
، ومهارات تواصل، املام املرشد األكادميي مبهارات أدراية، ومهارات إرشادية .١٨

  .ومهارات القياس والتقومي ومهارات البحث العلمي
          

 التفاعل فيما بينهم، دتنظيم املرشد األكادميي للتواصل بني الطالبات إلجيا .١٩
وذلك من خالل تنظيم جمموعات النقاش على شبكة االنترنت، قوائم بريدية 

  .وغريها.. مصنفة، لقاءات مباشرة 

          

الكايف من أعضاء هيئة التدريس املؤهلني أكادمييا لتفيد برامج توافر العدد  .٢٠
  .التعليم االفتراضي

          

            .توافر برامج للتنمية املهنية دورية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .٢١
تشجيع عضو هيئة التدريس الطالبات على التعلم الذايت من جهة والعمل ضمن  .٢٢

  .اجعة مستمرةفريق من جهة أخرى كما يقدم تغذية ر
          

يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس كفايات خاصة بالتدريس من خالل اللقاءات  .٢٣
  :اإلشرافية يف الفصول االفتراضية املتزامنة وتتضمن هذه الكفايات

 .يقدم توصيفا كامال ملادته يف بداية الفصل الدراسي-
 .يساعد الطالبات على حتليل حمتوى املادة التعليمية-
 .الطالبات على التفاعل الصفييساعد -
 .يشجع الطالبات على طرح أسئلة ناقدة-
 .يشجع الطالبات على إبداء أرائهم حنو ما يدرسونه-
 .جيري حوارات ومناقشات ويدريها مبهارة-
 .يستخدم أساليب متنوعة إلثارة دافعية الطالبات-
  .حيترم شخصية الطالبات وقدرام-

          

 خلاصة مبعايري اجلودة املطلوبة ذا احملور؟ما مقترحاتكم وأرائكم ا
.................................................................................................................  

.................................................................................................................  
 :أساليب التقومي .٢٩

  الصیاغة
 اللغویة 

  مدى مناسبة
 املعــــــــــــــــــــــــايري العبارة للمحور

غري   مناسبة
  مناسبة

  غري مناسبة  مناسبة
 مالحظات

إعداد دليل لالمتحانات يبني درجة االمتحانات النهائيـة، والوحـدات الـيت       . ١٢
  . وضوعية واألسئلة املقاليةيشملها، والدرجة املخصصة لألسئلة امل

          

            .ارتباط األسئلة بأهداف وحدات املقرر الدراسي . ١٣
          توجد أسئلة االمتحان النهائي من قبل جلنة خاصـة مؤلفـة مـن املـشرفني                . ١٤
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  الصیاغة
 اللغویة 

  مدى مناسبة
 املعــــــــــــــــــــــــايري العبارة للمحور

غري   مناسبة
  غري مناسبة  مناسبة  مناسبة

 مالحظات

  .األكادمييني للمقرر واملختصني يف املادة العلمية
            .فعاليةبمها توجد يف االمتحانات التعليمات واإلرشادات الالزمة الستخدا . ١٥
تتضمن االمتحانات أسئلة لفحص مهارات املعرفة، والفهـم، واالسـتيعاب،           . ١٦

  .والتطبيق، والتحليل، والتركيب
          

            .تكوين أسئلة شاملة ملختلف جماالت التعلم من معارف ومهارات واجتاهات . ١٧
            .دقة األسئلة املطروحة ووضوحها . ١٨
            .مناسبة عدد األسئلة للغرض منها . ١٩
            .دقة تقييمات املرشدين وتنوعها وتدرجها ومراعاا للفروق الفردية . ٢٠
            . إىل الطالباتمقصر املدة املقطوعة قبل إعادة نتائج التقيي . ٢١
            .مشولية التقومي للمجاالت املعرفية املختلفة . ٢٢
            .سينهاتطويرها وحتلاستمرارية التقومي للمواد التعليمية يف ضوء معايري ثابتة  . ٢٣
            .تقومي تكلفة وعائد برامج التعليم االفتراضي . ٢٤
            .املشاركة يف املناقشات من خالل ساحة احلوار . ٢٥
            .أداء املهمات والواجبات . ٢٦
            .إعداد تقرير بعد حتليل بعض املوضوعات املختارة . ٢٧
            .أداء مشروع . ٢٨

 طلوبة ذا احملور؟ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة مبعايري اجلودة امل
.................................................................................................................  
.................................................................................................................  

 :والدعايةاإلعالم  .٣٠
  الصیاغة
 اللغویة 

  مدى مناسبة
 املعــــــــــــــــــــــــايري العبارة للمحور

  مناسبة
غري 
  مناسبة  مناسبة

غري 
  مناسبة

 مالحظات

            .يعتمد اإلعالم والدعاية على حقائق ثابتة . ٦
            .تتسم مواد اإلعالم والدعاية بالوضوح . ٧
            .ءة حلمالم اإلعالميةيتسم موظفي اإلعالم والدعاية بالكفا . ٨
توضيح اخلدمات املقدمة من برامج التعليم االفتراضي واليت تقابل املصاريف املالية            . ٩

  .وإظهار التوازن بني املصروفات واخلدمات املقدمة
          

تتسم سياسة اإلعالم والدعاية للربامج بالدقة يف التفاصيل حىت يتمكن الـدارس          . ١٠
  .سيةمن حتديد اختياراته الدرا

          

            .يتم اختيار مقدمي خدمات التعليم االفتراضي ممن يتوافر لديهم اخلربة العلمية . ١١
حقوق الطالبات وواجبام، اخلطط    (تقدم دليل للطالبات عند التسجيل يتضمن        . ١٢

  ... )الدراسية لكل ختصص، مصاريف الدراسة ونظام الدفع 
          

 ودة املطلوبة ذا احملور؟ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة مبعايري اجل
.................................................................................................................  

 :فعالية اجلامعة االفتراضية .٣١
  الصیاغة املعــــــــــــــــــــــــايري

 اللغویة 
  مدى مناسبة

 العبارة للمحور
 مالحظات
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  غري مناسبة  مناسبة  غري مناسبة  اسبةمن

            .وجود توافق بني أهداف اجلامعة االفتراضية ورسالتها . ١٥
            .وجود توافق بني أهداف الربامج الدراسية وبني الرسالة وأهداف اجلامعة . ١٦
            .حتقيق األهداف . ١٧
            .حتقيق رسالة اجلامعة االفتراضية . ١٨
            .حتقيق أهداف الربامج الدراسية . ١٩
            .وجود فاعلية للنظام اإلداري . ٢٠
            .وجود فاعلية للطالبات . ٢١
            .وجود فاعلية ألعضاء هيئة التدريس . ٢٢
            .وجود فاعلية لنظام التقومي . ٢٣
            .وجود فاعلية للوسائط التعليمية يف حتقيق النواتج التعليمية املقصودة . ٢٤
            .وجود فاعلية للنظام اخلاص باإلعالن والدعاية . ٢٥
            .وجود تقييم بنائي و استخدام النتائج لضمان تعليم جيد وفعال .٢٦
            .وجود مكتبة افتراضية تقدم خدمات تعليمية للطالبات .٢٧
            .توفري وحدة يف اجلامعة للتقومي وضبط اجلودة النوعية .٢٨
وجود قاعدة بيانات يف اجلامعة مزودة باملواد التعليمية الضرورية حبيث ميكن            . ٢٩

صول إليها من قبل مجيع الطلبة لتعزيز مفهوم التعليم الذايت مبـا يتوافـق              الو
  .وأهداف اجلامعة

          

 ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة مبعايري اجلودة املطلوبة ذا احملور؟
.................................................................................................................  

.................................................................................................................  
 :مصادر متويل اجلامعة االفتراضية .٣٢

  الصیاغة
 اللغویة 

  مدى مناسبة
 املعــــــــــــــــــــــــايري العبارة للمحور

غري   مناسبة
  مناسبة

غري   مناسبة
  مناسبة

 مالحظات

التأكد من أن اهلدف الرحبي ال يطغى على األهداف التربوية وال يؤثر سلباً على  .٦
نوعية التعليم أو املخرجات، وأن يكون يف حدود املعقول على أن خيصص جزء 

  .منه لصاحل تطوير املؤسسة ودعم العاملني فيها

          

            .لة باستمرار عمل املؤسسة التعليميةوجود خطة لتأمني املوارد املالية الكفي .٧
            .وجود خطة لضبط عمليات الشراء واملخزون وكذلك عمليات اإلنفاق .٨
            .وجود خطة الستثمار املشاريع املساعدة واليت هلا عائد مايل للجامعة .٩

            .وجود خطة يف كيفية تدقيق حسابات اجلامعة سنوياً .١٠
 ة مبعايري اجلودة املطلوبة ذا احملور؟ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاص

.................................................................................................................  
.................................................................................................................  

  
  

  شكرا انتھت القائمة مقترحة،،،،
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  ) ٤(ملحق 
  
 من حلقات دلفياستبانه احللقة الرابعة
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   اهللاھحفظ   .............................................../ الدكتور الفاضل 
  تحیة طیبة وبعد ،،

  
ى درجة الدكتوراه بقسم التربية وعلم الـنفس ختـصص   تقوم الباحثة بإعداد دراسة للحصول عل     

 املنظـومي  وء املنحـى   ض سعودية للبنات يف   تصور مقترح جلامعة افتراضية   : "تقنيات التعليم  بعنوان     
  ".ومعايري اجلودة الشاملة

  :وتتطلب هذه الدراسة ضمن ما تتطلبه من إجراءات
  فتراضيةاال اتامعاجلفرها يف ا تواليت جيب املقترحة معايري اجلودة الشاملةقائمة  أوال

  ).متت هذه املرحلة وهللا احلمد(
  

وهذه املرحلة احلاليـة الـيت بـني         تصميم مكونات اجلامعة السعودية االفتراضية للبنات      ثانيا
  .يديكم

  
  . من حلقات دلفيالرابعةبرجاء قراءة هذه القائمة واقتراح التعديالت املناسبة للحلقة 

  
  ي ،،،مع خالص تقديري وشكر

  
  

  
                                                     الباحثة

                                                                                            
  العمريمحمد البلیھشي بن عائشة بنت بلیھش                                                

                                        محاضرة تكنولوجیا تعلیم         
   بالمدینة المنورة كلیة التربیة                                             

                                                       com.hotmail@ablehsh  
              

  
  معلومات عامة عن الخبراء المشاركین

    :   االسم
    :مكان العمل 
    :التخصص

    :للتواصل بالجوال
    :البرید االلكتروني

  ).  (أنثى  . ب  (  )ذكر   . أ  :النوع
  (  )أستاذ مشارك  .  ب  (  )أستاذ مساعد   . أ  :الدرجة العلمیة

    (   )أستاذ          . ج  
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   في ضوء الجامعة االفتراضیة السعودیة للبناتات مكون
  المنحى المنظومي ومعاییر الجودة الشاملة

 
  االفتراضية السعودية أهداف اجلامعة . ١

  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
  أھداف الجامعة  العبارة للمحور

غیر   مناسبة 
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

  مالحظات

 متناول الراغبات فيه حيثما كانوا ويف الزمن نشر العلم املفيد وبثه ليكون يف .١٤
الذي يتناسب مع ظروفهم وذلك من خالل وسائل ووسائط االتصاالت التقنية 

 .احلديثة

          

اإلفادة من اخلربات البشرية املتراكمة يف ميادين العلم ذات العالقة بالربامج  .١٥
هؤالء إىل اجليل التعليمية االلكترونية اليت تطرحها اجلامعة، دف نقل خربات 

املتعلم الذي يلتحق باجلامعة ومن مث توظيفها لرفد التنمية وتعميق املعرفة واستمرار 
 .تطويرها

          

االستثمار األفضل للوقت باعتباره كرتا جيب تسخريه يف طلب العلم  .١٦
والتعلم الذايت والعمل النافع والتقدم البشري وذلك من خالل إيصال العلم وبثه 

ق وأقصرها وأقلها تكلفة بفضل ما أتاحته الثورة احلديثة يف االتصاالت بأيسر الطر
 .واملعلومات

          

أن ال ربط العلم بالعمل تأكيداً لدور العلم يف تقدم احلياة اإلنسانية ورقيها  .١٧
يكون ترفاً فكرياً وذلك من خالل التزام اجلامعة بتقدمي برامج تعليمية الكترونية 

 .متميزة 

          

امج تعليمية الكترونية قادرة على رفد اتمع السعودي بالكفاءات وضع بر .١٨
واملخرجات التعليمية القادرة على ملك ناصية العلم والعمل معاً وواعية على 
 .أصالتها ومتمسكة ا ومبلغة هلا وحامية هلا من العواصف الفكرية شرقيها وغربيها

          

 كافة برامج اجلامعة لتكوين تعزيز دور البحث العلمي مبنحه األولوية يف .١٩
 .نواة من العلماء والباحثني بني املنتمني للجامعة

          

تلتزم اجلامعة بأحكام الشريعة اإلسالمية يف سعيها لتحقيق أهدافها وبراجمها  .٢٠
 .وكافة شؤوا املالية واإلدارية

          

            . أحدث وسائل تكنولوجيا االتصاالتتقدمي املعرفة العلمية باستخدام .٢١
تعزيز اجتاه التواصل احلضاري بني الشعوب من خالل السعي لتقدمي املعرفة  .٢٢

  .العلمية بلغات أخرى غري اللغة العربية بالتوازي مع تقدمتها بلغتها العربية األصيلة
          

تأصيل حالة البحث العلمي ودعمها انطالقاً من تركيز اجلامعة االفتراضية  .٢٣
 واملعرفة لترقية اتمعات وخدمتها وضمان حياة السعودية على مبدأ إتاحة العلم

  .أفضل جلميع األفراد املتشاركني يف ذلك اتمع

          

إعادة تقدمي مفهوم اإلبداع العلمي احلر واحلرية العلمية بشكل جديد  .٢٤
ومتجدد دائماً والتواصل احلر واملبدع بني مجيع الكوادر وطالبات اجلامعة وحبيث 

ملدراء واملوظفون يف عالقام املشتركة فيما بينهم ومع طالم يلغي كل املشرفون وا
احلواجز الواهية بني اإلنسان وأخيه اإلنسان لصاحل إبداع علمي إنساين رفيع يتجلى 
بأرقى أشكال التعاون العلمي والتنظيمي املنفتح والعقالين ملا فيه احترام وتقدير 

  .وتعزيز كل القيم اإلنسانية والعلمية الرفيعة
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  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه األهداف؟
...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
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  االفتراضية السعودية للبناتاجلهـاز التنظيمي للجامعة -٢ 
  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
  اجلهـاز التنظيمي للجامعة   العبارة للمحور

غیر   مناسبة 
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

  مالحظات

  :  جملس األمناء -أ
األمناء من نخبة من الشخـصيات األكاديميـة والعلميـة          يتألف مجلس    .١

  من ذوي الكفاءة واالهتمـام بأهـداف الجامعـة         واالجتماعية المرموقة 
 .يشرف على الجامعةو

          

العضوية في مجلس األمناء غير محددة المدة وإذا شغر مكان عضو فيه           .٢
م يختار المجلس نفسه من يحل محله ممن تتوفر فيه الكفـاءة واالهتمـا            

 .بأهداف الجامعة

          

  :يمارس مجلس األمناء االختصاصات التالية .٣
  .اإلشراف العام على الجامعة •
 .مدى تحقيق الجامعة ألهدافها •

 . الجامعةتعيين رئيس وأعضاء مجلس األمناء ومجلس إدارة •

          

  : جملس إدارة  اجلامعة-ب
 -ونية مدير الشؤون القان و- رئيس الجامعة  مجلس الجامعة منيتألف .٧

لشؤون  ومدير ا–  ومدير الشؤون المالية -ومدير الشؤون اإلدارية 
 - أمين الجامعة و- )الهيئة المعنية مباشرة بالتحقق من الجودة(األكاديمية 

 .ممثل وزارة التعليم العاليو - عمداء الكلياتو

          

العضوية في مجلس اإلدارة غير محددة المدة وإذا شغر مكان عضو فيه             .٨
سبب يختار مجلس األمناء من يخلفه مـن ذوي الكفـاءة العلميـة             ألي  

 .واالهتمام بأهداف الجامعة

          

  :يختص مجلس اإلدارة بما يأتي .٩
  .رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام •
 .اإلشراف العام على أداء الجامعة والعاملين فيها والمنتمين لها •

 .برامجها التعليمية وتحديد التخصصات والدرجات العلمية التي تمنحهااعتماد  •

التعاون مع الجامعات المحلية واإلقليمية والدولية ذات االهتمـام    وتبادل الخبرات    •
واالختصاص ببرامج الجامعة من خالل التصديق على اتفاقيات التعـاون معهـا    

  .ومذكرات التفاهم بينها وبين الجامعة
 .االمتحانات النهائية لطالب الجامعةاعتماد نتائج  •

 - التقويم واالمتحانات    -القيد والقبول   (:إصدار وتعديل اللوائح المنظمة لما يأتي      •
وللمجلس إصدار لوائح  - الشؤون المالية واإلدارية - االبتعاث –شؤون العاملين 

 .)رى كلما اقتضت مصلحة العملأخ

  .نات لتحقيق أهداف الجامعةإقرار الخطط العامة الكفيلة بتوفير اإلمكا •
  .العمل على تنمية موارد الجامعة واستثمار أموالها •
العمل على تطوير وتحديث أداء الجامعة والتنسيق بينها وبين الفعاليات العلميـة             •

 .والتدريبية في المؤسسة اإلسالمية للتربية والتعليم وغيرها

 .رئيس مجلس اإلدارةالبت في الموضوعات التي يحيلها إليه مجلس األمناء أو  •

  .تعيين مدير الجامعة ورؤساء األقسام العلمية وتحديد اختصاصاتهم وإقالتهم •
 .إصدار الهيكل اإلداري للجامعة •

          

  جلامعةأقسام ا -ج
           .قسم التأليف والترجمة والبحوث العلمية .٦
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  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
  اجلهـاز التنظيمي للجامعة   العبارة للمحور

غیر   مناسبة 
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

  مالحظات

  : ، ويضم أربعة فرق رئيسة والعالقات العامةاإلداريقسم ال .٧
 ). خدمات الطالب– المحاسبة المالية –جيل  التس–القبول (

          

  : المعلوماتية، ويضم ثالثة فرق رئيسةقسم  .٨
 ). الخدمات التقنية والدعم الفني– تحليل األنظمة –إدارة الشبكات (

          

 العالقات –إدارة الجودة : (قسم التسويق والعالقات الدولية، ويضم فرقين    .٩
  )الخارجية

          

 :، وتتألف من) كليات الجامعة( ةاللجنة األكاديمي .١٠

منـسق كليـة     -منسق كلية المصارف اإلسـالمية       (المنسقون لكليات الجامعة   •
 - منسق كليـة المحاسـبة       - .منسق كلية اإلدارة والقيادة    - االقتصاد والتجارة 

 منسق كليـة علـوم األمـن        -واالتصالمنسق كلية الحاسوب ونظم المعلومات      
 منـسق  - منسق كلية اللغة اإلنكليزية -سة الديكور  منسق كلية هند -. والسالمة

  ). منسق كلية إدارة األعمال- كلية علم النفس
 األقسام  ووكيل لشؤون التدريب ورؤساءاألكاديمية كلية ووكيل للشؤونكل عميد ل •

  . واألكاديمي والفني اإلداريالكادر و األكاديمية

          

   سياسة القبول يف اجلامعة-د
             . دون تمييزمن مختلف مناطق المملكة) بنات(البات يتم قبول الط .٥
 المصارف اإلسالمية،  للقبول في كلياتة المتقدمةشترط حصول الطالبي .٦

 االقتصاد والتجارة، اإلدارة والقيادة، والمحاسبة، علوم األمن والسالمة،
كما تشترط . فما فوق%) ٦٠(على معدل علم النفس، إدارة األعمال 

في كلية علوم  فما فوق للقبول%) ٦٥( على معدل حصول الطالب
 .الحاسوب ونظم المعلومات، هندسة الديكور، اللغة اإلنكليزية

          

لتحاق يمكنهم اال) للفرع العلمي( على الثانوية العامة تالطالبات الحاصال .٧
 على تالطالبات الحاصالو.بأي من التخصصات المتوفرة في الجامعة

ات المصارف يمكنهم االلتحاق بكلي) ع األدبيللفر( الثانوية العامة
 .اإلسالمية واإلدارة والقيادة وعلم النفس وإدارة األعمال واللغة اإلنكليزية

          

   كيفية التسجيل باجلامعة-هـ
 بفتح استمارة التسجيل الموجودة علـى صـفحة اإلنترنـت         ةقوم الطالب ت .٨

 .الخاصة بالجامعة

          

           .ة التسجيل بالبيانات المطلوبة بملء استمارةقوم الطالبت .٩
           .)بالضغط على مفتاح إرسال(إرسال استمارة التسجيل ب ةقوم الطالبت .١٠
الخاص بالجامعة والذي يحتوي علـى صـفحة        ) Server (يقوم الخادم  .١١

  .الجامعة باستقبال استمارة التسجيل
          

جيل إلـى  الخاص بالجامعة بإرسال استمارة التس   ) Server (يقوم الخادم  .١٢
  .بريد الجامعة تلقائياً

          

 اإلداريقـسم   فريق التـسجيل بال   يتم استقبال استمارة التسجيل بواسطة       .١٣
  .يتم فحص استمارة التسجيل والتأكد من اكتمال جميع البياناتوبالجامعة، 

          

 رسالة توضـح    ةإذا تم التأكد من صحة البيانات واكتمالها يرسل للطالب         .١٤
بقية األوراق والشهادات    إرسال   ا ويطلب منه  ا لطلبه استالم مكتب القبول  

 :، وهي المطلوبة

عن الشهادة الثانوية بغـض النظـر عـن           من الجهات الرسمية   صورة مصدقة  •
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  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
  اجلهـاز التنظيمي للجامعة   العبارة للمحور

غیر   مناسبة 
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

  مالحظات

 ).الخ...  أدبي –علمي (تاريخها أو اختصاصها 

   .صورة عن الهوية الشخصية •
 ).أن وجدت(شهادات الخبرة العملية  •

  .السيرة الذاتية •
  ة االتصال باألستاذ املشرف ونظام الدراسة كيفي-و

           . بالكلية المعنيةا لجميع شروط القبول، يتم قبولهةبعد استيفاء الطالب .١٧
ـ       .١٨   بالخـادم  اً ويكـون موجـود    ةيتم إنشاء بريد إلكتروني خاص بالطالب

)Server (  اسم المستخدم وكلمة السرةالخاص بالجامعة، وإعطاء الطالب  
)User Name & Password( 

          

ويتم االتصال  .. ، وكيفية االتصال به   ةتحديد األستاذ المشرف على الطالب     .١٩
  :بإحدى الطرق اآلتية

  e-mail  البريد اإللكتروني •
  NetMeeting مقابلة عن طريق شبكة اإلنترنت •
  Chatting محادثة •
• FTP (File Transmission Protocol)  
 )PC to Phone (االتصال الهاتفي عن طريق الكمبيوتر •

          

مقـررات   كيفية إرسال ال   ا يوضح له  ةيقوم األستاذ بإرسال رسالة للطالب     .٢٠
 .، وطريقته وأسلوبه في التدريسااللكترونية

          

 مع تحديد ة األول للطالبمقررثم يقوم األستاذ بإرسال الفصل األول من ال        .٢١
 .مدة زمنية لالنتهاء من دراسته

          

 األسـئلة   عـن  باإلجابة   ةقوم الطالب ت بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل      .٢٢
 ومدى االسـتفادة مـن هـذا        االتقويمية لهذا الفصل، مع توضيح آرائه     

 ..الفصل

          

 والبدء في قرر االلكترونيوتعاد هذه العملية حتى يتم االنتهاء من هذا الم       .٢٣
 . جديدمقرر الكتروني

          

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه اهليكلية اإلدارية؟
...............................................................................................................................  

.................................................................................................................. 
  

  التخصصات وامعة كليات اجل-٣
  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
   كلیات الجامعة والتخصصات  العبارة للمحور

غیر   مناسبة 
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

  مالحظات

  :كلية املصارف اإلسالمية
           )مساق مشترك(فقه المعامالت المالية  .١
           العقيدة اإلسالمية ومقاصد الشريعة .٢
           قتصاد اإلسالمياالقتصاد الوضعي واال .٣
           التأمين اإلسالمي والربوي .٤
           االقتصاد اإلسالمي .٥

           مناهج البحث في معامالت المصارف اإلسالمية  .٦
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  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
   كلیات الجامعة والتخصصات  العبارة للمحور

غیر   مناسبة 
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

  مالحظات

  كلية االقتصاد والتجارة
           )كتابة البحوث والرسائل الجامعية(مناهج البحث العلمي لالقتصاد والتجارة  .١
           المصارف ومعامالتها .٢
           السوق وجدوى المشاريعدراسة  .٣
           إدارة المخازن .٤
           القانون الدولي لالقتصاد والتجارة .٥
           التجارة عبر اإلنترنت .٦
           السلوك التجاري .٧
           القانون التجاري .٨
           مبادئ علم التجارة .٩

  كلية اإلدارة والقيادة
           المحاسبة اإلدارية .١
           التطبيق في اإلدارة .٢
           نون اإلداريالقا .٣
           إدارة العمليات .٤
           إدارة الجودة الشاملة .٥
           إدارة االستثمار .٦
           مبادئ اإلحصاء .٧
           إدارة المنظمات الدولية .٨
           إدارة التنمية الشاملة .٩

  كلية احملاسبة
 منهاج البحث في علم المحاسبة .١

 التدريبات العملية في المحاسبة .٢

 بة في شركات األموالالمحاس .٣

 ةأنظمة المحاسبة األوتوماتيكي .٤

 دليل اإلنترنت للمحاسبين .٥

 دراسات مستقلة في المحاسبة .٦

 تخطيط االندماج والميزانية  .٧

 محاسبة المعادن والنفط .٨

  كلية احلاسوب ونظم املعلومات
 البرمجة بلغة جافا .١

 عالميةاإلنترنت والشبكة ال .٢

 البرمجة البصرية .٣

 أنظمة التشغيل .٤

 هندسة البرمجيات .٥

 معمارية نظم الحاسوب .٦

 المعالجات الدقيقة .٧

 نظم البيانات .٨

 تحليل النظم والتصميم .٩
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  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
   كلیات الجامعة والتخصصات  العبارة للمحور

غیر   مناسبة 
غیر   مناسبة  مناسبة

  مناسبة

  مالحظات

  كلية علوم األمن والسالمة
 أساسيات األمن والسالمة .١

 والصناعيةعلوم األمن والسالمة المهنية  .٢

  كلية هندسة الديكور
 هندسة الديكور .١

 التصميم الداخلي .٢

  كلية اللغة اإلنكليزية
 أصول تعليم اللغة اإلنكليزية لألجانب   .١

 )عربي /  إنكليزي –إنكليزي / عربي (الترجمة  .٢

  كلية علم النفس
 علم النفس  .١

  علم نفس الطفل .٢
 NLPية عصبية برمجة لغو .٣

   )Counseling( االستشارات النفسية واإلرشاد النفسي  .٤
  كلية إدارة األعمال

 مدخل إلى مفهوم اإلدارة الناجحة .١

  مفاهيم و مدارس إدارة األعمال  .٢
  أصول التوظيف وإدارة الموارد البشرية .٣
  استراتيجيات تقييم إنجاز الموارد البشرية .٤
  مناهج إدارة الوقت واألزمات  .٥
  مدخل إلى مفهوم التسويق والترويج الناجح .٦
  التسويق أصول إجراءات أبحاث .٧
  اإلعالن الناجح .٨
  مهارات التسويق المتقدمة .٩

  إدارة عمليات البيع والشراء .١٠
  مهارات ومناهج التفاوض وإدارة المنازعات  .١١
   ي فن التفاوض اإلداريدراسات معمقة ف .١٢
  مهارات التخطيط اإلداري واإلستراتيجي .١٣
  مبادئ إدارة الموارد المالية و رأس المال .١٤
  أساليب ومناهج تنمية الموارد البشرية  .١٥

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه التخصصات؟
...............................................................................................................................  

.................................................................................................................. 
  

  ،،،،مكونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات املقترحةشكرا انتهت 
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  )٥(ملحق 
  

 من حلقات دلفياخلامسةاستبانه احللقة 
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   اهللاھحفظ   .............................................../ الدكتور الفاضل 
  تحیة طیبة وبعد ،،

  
ـ        صص تقوم الباحثة بإعداد دراسة للحصول على درجة الدكتوراه بقسم التربية وعلم الـنفس خت

املنظـومي   وء املنحـى  ضسعودية للبنات يف تصور مقترح جلامعة افتراضية": تقنيات التعليم  بعنوان 
  ".ومعايري اجلودة الشاملة

  :وتتطلب هذه الدراسة ضمن ما تتطلبه من إجراءات
  فتراضيةاال اتامعاجلفرها يف االيت جيب تو املقترحة معايري اجلودة الشاملةقائمة  أوال

  ).رحلة وهللا احلمدمتت هذه امل(
  

وهذه املرحلة احلاليـة الـيت بـني         تصميم مكونات اجلامعة السعودية االفتراضية للبنات      ثانيا
  .يديكم

 اخلامـسة وقد مت إجراء كافة التعديالت بناء على أراء اخلرباء املشاركني، وبناء عليه مت بناء احللقة            
  ). غري موافق– موافق –موافق جدا (وتقدير االختيارات 

  

  . من حلقات دلفياخلامسةبرجاء قراءة هذه القائمة واقتراح التعديالت املناسبة للحلقة 
  

  مع خالص تقديري وشكري ،،،
  

  
                                                     الباحثة

                                                                                            
  العمريمحمد البلیھشي بن عائشة بنت بلیھش                                                

                                                محاضرة تكنولوجیا تعلیم 
   بالمدینة المنورة كلیة التربیة                                             

                                                       com.hotmail@ablehsh  
              

  
  معلومات عامة عن الخبراء المشاركین

    :   االسم
    :مكان العمل 
    :التخصص

    :للتواصل بالجوال
    :البرید االلكتروني

  (  )أستاذ مشارك  .  ب  (  )عد   أستاذ مسا. أ  :الدرجة العلمیة
    (   )أستاذ          . ج  
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 داف اجلامعةأهرسالة و: احملور األول . ٦ تقدير االختيارات

موافق 
 جدا

غري  موافق
 موافق

 :  ورسالتها مبا يليالسعوديةتتلخص رؤية اجلامعة االفتراضية 
     . ةوفق املستجدات املعرفية والتكنولوجيأساليبه،  ولكتروين الشبكيالتعلم اإل/تطبيق فلسفة التعليم.١
        . السعودي يف ختصصات مرتبطة حباجات اتمع سالبكالوريومنح درجة .٢
        . العربيةاألمة وبنات السعوديات للبناتلكتروين الشبكي اجلامعي التعلم اإل/خدمات التعليم توفري.٣
         .تشجع على حرية التفكري والتعبريلكترونية إتوفري بيئة .٤
        . توفري الربامج األكادميية والتخصصات اليت تليب متطلبات التنمية وحاجات اتمع.٥
        .  اجلامعات التقليديةمستوى خرجيات يضاهي أو يفوق ات يكون مستوى اخلرجيأناحلرص على .٦
        . بكيلكتروين الشالتعلم اإل/لوب الذي يشجع التعليماألسى ولمحتول لكترونيةاملقررات اإلتطوير .٧
     . إضافة برامج وختصصات جديدة حسب احلاجة.٨

     .توظيف الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة.٩
     . تطبيق أحدث التقنيات اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .١٠

     .  وتدريبوأموالتطبيق مبدأ اجلودة الشاملة يف اجلامعة، وتوفري ما يلزم لذلك من كوادر مؤهلة  .١١

     . تشجيع األحباث والدراسات، واإلنتاج الفكري واإلبداعي عامة .١٢

     . وعاملياًوإقليمياالتعاون مع املؤسسات التربوية واالجتماعية واالقتصادية حملياً  .١٣
  : كما يليوقد صيغت األهداف بشكل عام. تنبثق األهداف املذكورة أدناه من رؤية اجلامعة ورسالتها . ١
لكتروين الشبكي  التعلم اإل / ثلة يف تطبيق التعليم   لفلسفة اليت قامت عليها اجلامعة واملتم     تعميق االلتزام با   . ٢

    . مع املستجدات العلمية والتكنولوجية
تشجيع احلرية األكادميية وحرية التفكري والتعبري بعامة ضمن إطار من احملافظة على األخالق احلميـدة         . ٣

 .والشريفة واحترام اآلخرين
   

    . ا ودعم تعلمها وجعل نشاطات اجلامعة كافة موجهة خلدمتهبالطالبةهتمام تعميق اال . ٤
    . تعميق االهتمام بنوعية األداء على مجيع الصعد ضمن خطة للجودة الشاملة . ٥

لك املعارف واملهارات الكافية لالستمرار يف التعلم تمت مبستوى عال من النوعية لكي   الطالبةج  يرخت . ٦
 . ا على نفسهةمعتمد

   

    .الطالباتيشمل أكرب عدد من ل ت حيثما كانةتوفري التعليم اجلامعي أمام كل راغب . ٧

    .نجمتمعا  إىل ضرورة اجلمع بني العلم والعمل، واإلسهام يف خدمةاتتوجيه الدارس . ٨

 زيادة سنوات اإلنتاج يف عمر       مما يعين  ن وظروفه نر وظائفه الدراسة دون تأث  يف   اتمتكني الراغب  . ٩
  .الطاقات البشرية واملادية د والتوفري الكبري يفالفر

   

     . خماطبة وتلبية االحتياجات احملليةىقدرة الربامج عل وارتباط . ١٠
لكترونية ت العالقة بالربامج التعليمية اإل    اإلفادة من اخلربات البشرية املتراكمة يف ميادين العلم ذا         . ١١

 .اليت تطرحها اجلامعة
      

      .ت باستخدام وسائل االتصال احلديثةاالستثمار األفضل للوق . ١٢

     . لكترونية لربط العلم باحلياة العملية التنمويةتقدمي برامج تعليمية إ . ١٣
تأهيل القوى النسائية العاملة اليت حيتاجها اتمع السعودي يف ظل التطور احلـادث والـتغري يف             . ١٤

    . سوق العمل وحيتاج إىل مؤهالت
  اصة ذه األهداف؟ما مقترحاتكم وأرائكم اخل
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 اجلهـاز التنظيمي للجامعة: احملور الثاين . ٧ تقدير االختيارات
  :  جملس األمناء -أ

 
موافق 
 جدا

غري  موافق
 موافق

املتميـزة مـن ذوي الكفـاءة      يتألف جملس األمناء من خنبة من الشخصيات األكادميية والعلمية           . ١
 .ارهنواالهتمام بأهداف اجلامعة، وممثلني للطالبات باختي

     

وإذا شغر مكان عضو فيه ينتخب الـس        )  أعوام   ٤-٢(العضوية يف جملس األمناء حمددة املدة        . ٢
 .نفسه من حيل حمله ممن تتوفر فيه الكفاءة واالهتمام بأهداف اجلامعة

    

  :ميارس جملس األمناء االختصاصات التالية . ٣
  .اإلشراف العام على اجلامعة •
 . ألهدافهاالتأكد من مدى حتقيق اجلامعة •
 .تعيني رئيس وأعضاء جملس األمناء وجملس إدارة اجلامعة •

      

               تقدير االختيارات
موافق  : جملس إدارة  اجلامعة-ب

 جدا
غري  موافق

 موافق
 ووكيل اجلامعـة    - ووكيل اجلامعة للشؤون القانونية      -  اجلامعة  مدير :يتألف جملس اجلامعة من    . ٤

اهليئة املعنية مباشرة بالتحقق مـن      (األكادميية  شؤون   ووكيل اجلامعة لل   –لية  للشؤون اإلدارية واملا  
 .ممثل وزارة التعليم العايل و- عمداء الكليات و- أمني اجلامعة و-) اجلودة

   

وإذا شغر مكـان عـضو فيـه ينتخـب          )  أعوام   ٤-٢(العضوية يف جملس اإلدارة حمددة املدة        . ٥
 .ه من ذوي الكفاءة العلمية واالهتمام بأهداف اجلامعةقراطية جملس األمناء من خيلفوبدمي

   

  :خيتص جملس اإلدارة مبا يأيت . ٦
  .رسم السياسة العامة للجامعة مبا حيقق أهدافها املنصوص عليها يف هذا النظام •
 .متابعة أداء اجلامعة والعاملني فيها يف ضوء اللوائح •
 .ة الراجعةتقومي العملية التربوية يف اجلامعة بناء على التغذي •
 .اعتماد براجمها التعليمية وحتديد التخصصات والدرجات العلمية اليت متنحها •
تبادل اخلربات والتعاون مع اجلامعات احمللية واإلقليمية والدولية ذات االهتمام واالختصاص  •

بربامج اجلامعة من خالل التصديق على اتفاقيات التعاون معها ومذكرات التفاهم بينها وبني 
  .معةاجلا

 . اجلامعةالباتاعتماد نتائج االمتحانات النهائية لط •
 – شؤون العاملني - التقومي واالمتحانات -القيد والقبول :(إصدار وتعديل اللوائح املنظمة ملا يأيت •

 وللمجلس إصدار لوائح أخرى كلما اقتضت مصلحة - الشؤون املالية واإلدارية -االبتعاث 
 ).العمل

  .لكفيلة بتوفري اإلمكانات لتحقيق أهداف اجلامعةإقرار اخلطط العامة ا •
  .العمل على تنمية موارد اجلامعة واستثمار أمواهلا •
 .العمل على تطوير وحتديث أداء اجلامعة •
 .البت يف املوضوعات اليت حييلها إليه جملس األمناء أو رئيس جملس اإلدارة •
  .امتعيني مدير اجلامعة ورؤساء األقسام العلمية وحتديد اختصاص •
 .تشكيل اهليكل اإلداري للجامعة •

   

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه اهليكلية اإلدارية؟
............................................................................................................................... 
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    االختياراتتقدير

موافق   اإلدارات التابعة للجامعة-ج
 جدا

غري  موافق
 موافق

    .إدارة التأليف والترمجة والبحوث العلمية وحقوق النشر والتوزيع . ٧

  : إدارة القبول والتسجيل والعالقات العامة، ويضم أربعة فرق رئيسة . ٨
 ). خدمات الطالبات– احملاسبة املالية – التسجيل –القبول      (

   

  : م أربعة فرق رئيسةإدارة املعلوماتية، ويض . ٩
 ). اخلدمات التقنية والدعم الفين–لكترونية  تطوير املقررات اإل-ليل األنظمة حت–إدارة الشبكات     (

   

     ) اإلعالم التربوي والعالقات اخلارجية–إدارة اجلودة : (إدارة اجلودة واإلعالم، ويضم فرقني . ١٠

  األكادمييـة كلية ووكيل للـشؤون كل  ل  عميد :، وتتألف من  )كليات اجلامعة (اللجنة األكادميية    . ١١
   واألكادميي والفين اإلداريالكادر و األكادميية  األقسام ورؤساءاإلدارية واملاليةلشؤون لووكيل 

   

   تقدير االختيارات
موافق   سياسة القبول يف اجلامعة-د

 جدا
غري  موافق

 موافق
     . دون متييزومن أي مكان يف العامل من خمتلف مناطق اململكة) بنات(يتم قبول الطالبات  . ١

    .فما فوق%) ٦٠( للقبول معدل ة املتقدمةشترط حصول الطالبي . ٢

    .لكتروين لقياس قدرة املتقدمات على النجاح األكادمييإ اختبار قدراتالطالبات يشترط اجتياز  . ٣

     .L ICDة على رخصالطالبات يشترط حصول  . ٤

   تقدير االختيارات
موافق   كيفية التسجيل باجلامعة-هـ

 جدا
غري  موافق

 موافق
    .مبلء استمارة التسجيل بالبيانات املطلوبةة بالدخول إىل موقع اجلامعة و قوم الطالبت . ٥

    ).بالضغط على مفتاح إرسال(إرسال استمارة التسجيل ب ةقوم الطالبت . ٦

إىل بريد اجلامعة    وإرساهلا   يلاخلاص باجلامعة باستقبال استمارة التسج     )Server( يقوم اخلادم  . ٧
  .تلقائياً

   

يتم فحـص   وباجلامعة،  فريق التسجيل بالقسم اإلداري     يتم استقبال استمارة التسجيل بواسطة       . ٨
  .استمارة التسجيل والتأكد من اكتمال مجيع البيانات

   

قبـول   رسالة توضح استالم مكتـب ال    ةإذا مت التأكد من صحة البيانات واكتماهلا يرسل للطالب         . ٩
 :، وهي  إرسال بقية األوراق والشهادات املطلوبةا ويطلب منهالطلبه

 ).اخل...  أديب –علمي (لشهادة الثانوية بغض النظر عن تارخيها أو اختصاصها  رمسيا لصورة مصدقة •
  . صورة عن اهلوية الشخصية •
 ).ن وجدتإ( شهادات اخلربة العملية ، وإرفاقالسرية الذاتية •
  ).حمجبة حفاظا على خصوصية تعليم البنات يف السعودية(للطالبة صورة شخصية حديثة  •

   

الكليـة   يظهر امسها ضمن املقبوالت ائيا يف صفحة          جلميع شروط القبول،   ةبعد استيفاء الطالب   . ١٠
  .املعنية

   

اخلاص باجلامعـة،   )Server(  باخلادماً ويكون موجودةيتم إنشاء بريد إلكتروين خاص بالطالب  . ١١
 )User Name & Password(  اسم املستخدم وكلمة السرةالبوإعطاء الط
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   تقدير االختيارات
موافق   كيفية االتصال باألستاذ املشرف ونظام الدراسة-و

 جدا
غري  موافق

 موافق

  : ويتم االتصال بإحدى الطرق اآلتية ،..، وكيفية االتصال بهة على الطالباملرشد األكادمييحتديد  . ١٢
  e-mail   وينالربيد اإللكتر •
  NetMeeting  مقابلة عن طريق شبكة اإلنترنت •
  Chatting  حمادثة •
• FTP (File Transmission Protocol)  
 )PC to Phone(  االتصال اهلاتفي عن طريق الكمبيوتر •

   

دول الدراسي وحتديد   تسجيل اجل  كيفية   ا يوضح هل  ة بإرسال رسالة للطالب   املرشد األكادميي يقوم   . ١٣
  .كترونية والتسجيل فيهالاملقررات اإل

   

 الدراسية  اإلاء براجمه ا   ورغبا اتاجه مبا يتالءم مع احتياجا    حت ختطيط الوقت الذي     ةيترك للطالب  . ١٤
 سنوات من تـاريخ التـسجيل إلـاء    أربع ضمن مدة زمنية أقصاها     البكالوريوسونيل درجة   

 . الدراسـي ا حـسب جهـده  ستطيع بذلك اختصار تلك املدةتالساعات الدراسية املعتمدة، و   
   . كل سنة دراسيةيفتتضمن مثانية فصول دراسية بواقع فصلني 

   

 وتتكون اخلطة الدراسية لكل ختـصص       ،رغب يف دراسته  تالتخصص الذي   و الكلية الطالبة ختتار . ١٥
   :من

 .الطالباتمقررات تأسيسية إجبارية لكافة  •
 . من ختصص آلخرمقررات أساسية لكل ختصص ويتفاوت عدد ساعاا املعتمدة •
 .مقررات ختصصية ويتفاوت عدد ساعاا املعتمدة من ختصص آلخر •
  .اختياريةمقررات  •

   

     .)مقررات ٦: ( احلد األقصى -  ) واحدمقرر: ( احلد األدىن: حدود التسجيل للفصل . ١٦

تستطيع الطالبة حذف أو إضافة مقررات مبلء منـوذج خمـصص يف            : انسحاب/ إضافة/ حذف . ١٧
ـ  -ر وإرساله للجامعة يف مدى أسبوعني من بدء الفصل        صفحة املقر  ـ  ت  تأجيـل  ةستطيع الطالب
يتم غلق باب التسجيل يف الفصل الدراسـي قبـل بدايـة         - املسجلة قبل االمتحانات   املقررات

  . بشهراالمتحانات

   

 تعطى فرصتني أخريني فقط إلعادة ما رسب      ت يف أي مادة     ةالطالبت  إذا رسب : الرسوب واإلعادة  . ١٨
  .فيه

   

لكترونية يف موقع اجلامعة وعلى الطالبة الدخول إليها ودراسة ما حتب أن تبدأ لكل مقرر صفحة إ    . ١٩
مع متابعة الدراسة عن طريق االتصال باألستاذ بالطريقتني املتزامنة وغـري    ...به من حمتوى املقرر     

 .املتزامنة

   

     .لكترونية اإلائمة باملصادر التعليميةلكتروين على قإل ااملقرر صفحة يحتتو . ٢٠

ات وطريقة  بطبيعة أسئلة االختبار للدراسة لتعريف الطالباتلكتروين دليالإل صفحة املقرر احتتوى . ٢١
  .اإلجابة

   

لكتروين على جمموعات نقاش وقوائم بريدية للتواصل بـني الطالبـات           إل صفحة املقرر ا   حتتوى . ٢٢
  .ة وغري املتزامنة التفاعل فيما بينهم بالطريقتني املتزامندواألستاذ إلجيا

   

    .لكتروين على جدول زمين يوضح خطوات تقدم املقرر الدراسيإلحتتوى صفحة املقرر ا . ٢٣

     .Technical Support   لكتروين على الدعم الفين للموقعإلحتتوى صفحة املقرر ا . ٢٤
     .لكتروين على املتطلبات اخلاصة باملقررإل املقرر اصفحةحتتوى  . ٢٥

     .املقرر يعطي األستاذ تعليمات وإرشادات أساليب تقومي املقررمن دراسة لبة الطاتهاء نبعد ا . ٢٦
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   تقدير االختيارات
موافق  كيفية االتصال باألستاذ املشرف ونظام الدراسةتابع  -و

 جدا
موافق  

 جدا

 :تتضمن أساليب تقومي املقرر استخدام كل أو بعض األساليب التالية . ٢٧
 .هارات املعرفة، والفهم، واالستيعاب، والتطبيق، والتحليل، والتركيبلكترونية لفحص مامتحانات إ •
  .املشاركة يف املناقشات من خالل ساحة احلوار •
  .أداء املهمات والواجبات، أو إعداد تقرير بعد حتليل بعض املوضوعات املختارة، أو أداء مشروع •

   

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه اهليكلية اإلدارية؟
...............................................................................................................................  
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  كليات اجلامعة والتخصصات : احملور الثالث.    ٣   تقدير االختيارات

موافق   كلية االقتصاد والتجارة-أ
 جدا

غري  موافق
 موافق

    جارية العلوم الت . ١٥

     العلوم االقتصادية . ١٦

    االقتصاد واإلحصاء التطبيقي . ١٧

    منيأوالت املصارف . ١٨

    املالية واجلمركيةالعلوم  . ١٩

    االقتصاد الزراعي والصناعي . ٢٠

     لكترونيةالتجارة اإل . ٢١

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه التخصصات؟
...............................................................................................................................  

..................................................................................................................  
   تقدير االختيارات

موافق   كلية السياحة واآلثار-ب
 جدا

غري  فقموا
 موافق

    ةياإلدارة السياحية والفندق . ٧

    إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي . ٨

     ) شعبة اآلثار اإلسالمية- اآلثار اليونانية والرومانية -اآلثار املصرية القدمية :  (اآلثار  . ٩

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه التخصصات؟
...............................................................................................................................  

   تقدير االختيارات
موافق   كلية علوم احلاسب واملعلومات-ج

 جدا
غري  موافق

 موافق
     احلاسبهندسة . ٩

     احلاسبعلوم . ١٠

    هندسة الربجميات . ١١

    نظم املعلومات . ١٢

  أرائكم اخلاصة ذه التخصصات؟ما مقترحاتكم و
...............................................................................................................................  

   تقدير االختيارات
موافق   كلية األنظمة والعلوم السياسية-د

 جدا
غري  موافق

 موافق
    القانون  . ٥

     السياسيةالعلوم . ٦

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه التخصصات؟
..................................................................................................................  
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   تقدير االختيارات
موافق   كلية علوم األغذية والزراعة-هـ

 جدا
غري  موافق

 موافق
    ة الزراعيةاهلندس . ٥

    علوم األغذية . ٦

   تقدير االختيارات
موافق   كلية التربية-و

 جدا
غري  موافق

 موافق

    التربية اخلاصة . ٧

    )رياض األطفال (التربية  . ٨

    تقنيات التعليم  . ٩

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه التخصصات؟
..................................................................................................................  

   تقدير االختيارات
موافق   كلية الفنون-ز

 جدا
غري  موافق

 موافق

    الديكور  . ١٣

    )Graphic Design( التصميم اجلرافيكي . ١٤

    )Video art(التصوير الفوتوغرايف والفيديو  . ١٥

    )Jewels(احللي  . ١٦

    )Ceramic(اخلزف  . ١٧

 و أشـغال حفـر اخلـشب        )Emil( الصناعات احلرفية مثل طرق املعادن واملينا علـى النحـاس          . ١٨
)Curving(والنسيج على النول  )Weaving(والفسيفساء والصدف . 

   

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه التخصصات؟
..................................................................................................................  

   تقدير االختيارات
موافق   كلية اللغات والترمجة-ح

 جدا
غري  موافق

 موافق

    اللغة الفارسية وآداا : لغات األمم اإلسالمية  . ١٧

     اللغة التركية وآداا: لغات األمم اإلسالمية  . ١٨

     داااللغة األردية وآ: لغات األمم اإلسالمية  . ١٩

     اللغة العربية وآداا . ٢٠

     اللغة اإلجنليزية وآداا: اللغات األوروبية والترمجة . ٢١

     اللغة الفرنسية وآداا: اللغات األوروبية والترمجة . ٢٢

     اللغة األملانية وآداا:  اللغات األوروبية والترمجة . ٢٣

     وحدة الترمجة املتعددة اللغات . ٢٤

  اخلاصة ذه التخصصات؟ما مقترحاتكم وأرائكم 
..................................................................................................................  
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   تقدير االختيارات

موافق    كلية اآلداب-ط
 جدا

غري  موافق
 موافق

    )  )Counseling(  النفسي  االستشارات النفسية واإلرشاد-علم نفس الطفل (علم النفس  . ١٩

     اللغة العربية وآداا . ٢٠

    التاريخ  . ٢١

     ) شعبة نظم املعلومات اجلغرافية-الشعبة العامة : (اجلغرافية  . ٢٢

     الدراسات الفلسفية . ٢٣

     االجتماع . ٢٤

     ) العالقات العامة- إذاعة –صحافة (علوم االتصال واإلعالم  . ٢٥

     علوم املكتبات واملعلومات . ٢٦

 علم النفس الصناعي والتنظيمي     -كي  يكلين علم النفس اإل   -لم النفس العسكري    ع: (خلدمة النفسية   ا . ٢٧
  ) علم النفس اجلنائي-

   

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه التخصصات؟
..................................................................................................................  

   تقدير االختيارات
موافق   كلية اإلدارة-ي

 جدا
غري  موافق

 موافق

    تسويق . ١٣

    نظم املعلومات اإلدارية . ١٤

    إدارة املوارد البشرية . ١٥

    احملاسبة . ١٦

    إدارة مالية . ١٧

     إدارة اجلودة الشاملة . ١٨

  ما مقترحاتكم وأرائكم اخلاصة ذه التخصصات؟
..................................................................................................................  

  
  ،،،،مكونات اجلامعة االفتراضية السعودية للبنات املقترحةشكرا انتهت 
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  ) ٦(ملحق 
  

  الصفحات الداخلية والشعار واأليقونات والبنر 
  ألوليةوصفحة البداية بصورا ا
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الصفحات 
  الداخلية
بصورا 
  األولية
  

  

الشعار 
بصورته 
  األولية

  

األيقونات 
بصورا 
  األولية

  
  

البنر 
بصورته 
    األولية

  

صفحة 
البداية 
بصورا 
  األولية
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  ) ٨(ملحق 
  

  احللقة السادسة من حلقات دلفيبطاقة تقييم
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   اهللاھحفظ   .............................................../ فاضل الدكتور ال
  تحیة طیبة وبعد ،،

  
تقوم الباحثة بإعداد دراسة للحصول على درجة الدكتوراه بقسم التربية وعلم الـنفس ختـصص        

 املنظـومي  وء املنحـى  ضسعودية للبنات يف تصور مقترح جلامعة افتراضية: "تقنيات التعليم  بعنوان 
  ".ومعايري اجلودة الشاملة

  :وتتطلب هذه الدراسة ضمن ما تتطلبه من إجراءات
  فتراضيةاال اتامعاجلفرها يف االيت جيب تو املقترحة معايري اجلودة الشاملةقائمة  :أوال

  ).متت هذه املرحلة وهللا احلمد(
  ).وهللا احلمدمتت هذه املرحلة  (تصميم مكونات اجلامعة السعودية االفتراضية للبنات: ثانيا
 يف ضوء املنحى تصميم وتقييم املوقع االلكتروين للجامعة السعودية االفتراضية للبنات: لثاثا

                    /net.girls4svu.www://httpاملنظومي ومعايري اجلودة الشاملة 
  ).وهذه املرحلة احلالية اليت بني يديكم(

  . احللقة السادسة واقتراح التعديالت املناسبةبطاقة تقييمبرجاء قراءة 
  مع خالص تقدیري وشكري ،،،

  
  
  

                                                     الباحثة
                                                                                            

  العمريمحمد البلیھشي بن عائشة بنت بلیھش                                                
                                                محاضرة تكنولوجیا تعلیم 

   بالمدینة المنورة كلیة التربیة                                             
                                                       com.hotmail@ablehsh  

    
  

  
  معلومات عامة عن الخبراء المشاركین

    :   االسم
    :مكان العمل 
    :التخصص

    :للتواصل بالجوال
    :البرید االلكتروني

  (  )ارك  أستاذ مش.  ب  (  )أستاذ مساعد   . أ  :الدرجة العلمیة
    (   )أستاذ          . ج  
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للجامعة االفتراضیة السعودیة للبنات الموقع االلكتروني بطاقة تقییم 
net.girls4svu.www://http/  

  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
 عناصر التقييم  العبارة للمحور

غیر   مناسبة
غیر   مناسبة  بةمناس

  مناسبة

  مالحظات

  االستعمال: أوال
ذكر أهداف الموقع بصورة واضحة لجمهور المستخدمين       :  الهدف من الموقع   )١

  .المستهدف
          

 على جدول لمحتويات الموقـع مـصنف        البدءاحتواء صفحة   :  بدايةصفحة ال  )٢
يجب االنتباه إلى أهمية صفحة البيت، ألنها تُعطـي         .  بصورة جيدة وواضحة  

  .طباع األول لدى المستخدم عن الموقعاالن

          

            .  سهولة ووضوح طريقة التنقل بين صفحات الموقع:اإلبحار )٣
تناسق وجمالية تصميم صفحات الموقع، أي مدى االنسجام     :  تصميم الصفحات  )٤

  .بين خلفية الصفحة، األلوان، ونوعية الخطوط
          

ولكن .  ورة، ولقطات األفالم    استعمال وسائط متعددة كالصوت، والص      :المتعة )٥
يجب عدم اإلثقال في هذا االستخدام، كي ال نُعيق عرض صـفحات الموقـع،             
كذلك علينا االنتباه الستعمال وسائط مناسبة للموضوع،  تساهم في فهم الفكرة            

  .المطروحة نصياً

          

 استخدام خطوط واضحة، ومناسبة، وسهلة القراءة فـي النـصوص           :القراءة )٦
  .في الموقعالمكتوبة 

          

  املضمون: ثانيا
 ارتكاز المعلومات في الموقع على مراجع معتمدة، ومنظمات موثوق          :مرجعية )٧

  .فيها، وجهات مسؤولة وصاحبة مرجعية في مجال المعلومات المعروضة
          

 استخدام معلومات صحيحة ودقيقة تعتمد على حقـائق واستخالصـات           :الدقة )٨
  . علمية مهنية محترفة

          

وجود عالقة مباشرة بين المعلومات المعروضة والموضوع       : صلة بالموضوع  )٩
  . المركزي للموقع

          

 توفير كمية معلومات كافية لنقل جوهر الفكرة، بحيـث تتعـدى حـد              :الكفاية )١٠
  .  النقصان وال تصل إلى حد اإلفراط

          

.  فاستخدام طريقة عرض للمعلومات مناسبة للجمهـور المـستهد        : المالءمة )١١
كذلك الحفاظ على مستوى تعقيد وتركيب للمعلومات مناسـب للمـستخدمين،           

  .   بحيث ال يكون بسيط للغاية أو معقد بالنسبة لمستوى وقدرة جمهور الموقع

          

  القيمة التربوية: ثالثا 
 تزويد فعاليات تعليمية هادفة تفتح أمام المتعلم آفاق ومعلومات جديدة           :فعاليات )١٢

لمراد تدريسه، وتُمكّن المتعلم من استعمال المعلومات الجديدة التي  في المجال ا  
  .  تعلمها من أجل الحصول على إنتاجات هامة ومفيدة

          

كل فعالية تعليمية يجب أن ترافقها خطـة للفعاليـة واضـحة            : خطة الفعالية  )١٣
: على الخطة أن تضم أربعـة عناصـر أساسـية         . ومناسبة لموضوع الفعالية  

الية، الهدف من وراء استخدام الفعاليـة، مميـزات الجمهـور           موضوع الفع 
  .المستهدف من الفعالية، مراحل تنفيذ الفعالية وطرق العمل

          

 على الفعاليات أن تضم معلومات جاهزة وبطرق متنوعة، كما :مصادر تعليمية )١٤
يمكن .  وعليها توجيه المستخدم لمعلومات إضافية في مصادر تعليمية متنوعة        
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  الصیاغة
  اللغویة 

  مدى مناسبة
 عناصر التقييم  العبارة للمحور

غیر   مناسبة
غیر   مناسبة  بةمناس

  مناسبة

  مالحظات

 الفعاليـة أو توجيـه   مـسئول  مصادر تخص موضوع الفعالية من قبل   تجهيز
تكمن أهمية استخدام المصادر .  المستخدمين للبحث عن مصادر أخرى بأنفسهم

التعليمية بأنها تمنح المستخدم فرصة اإلبحار والتعمق أكثـر فـي موضـوع             
  .الفعالية

 عن الفعالية، خبير في المسئول فتح المجال أمام المستخدم للتواصل مع :اتصال )١٥
هذا التواصل ضروري لجعل العملية     . موضوع الفعالية، وزمالء له في التعلّم     

البريـد  : أهـم وسـائل االتـصال المـستخدمة       . إثارة وفاعلية   أكثر التعليمة
  . اإللكتروني، المنتديات، والدردشة

          

لهـم   متابعة مشاركة المستخدمين للفعاليـة وتقيـيم طـرق عم          :تغذية مرتدة  )١٦
لهذا التقييم هدفان مهمـان؛ األول،      . وإنتاجاتهم التي تنشأ خالل تنفيذ الفعاليات     

فحص مدى فهم المستخدم لمضامين الفعالية، والثاني، إشعار المستخدم بـأن           
  .إنجازه جدير باألهمية ويستحق المعالجة والتقييم

          

علـى  .  فيذ كل فعالية   إرفاق جدول موجه لتقييم تن     :جدول موجه لتقييم الفعالية    )١٧
الجدول الموجه أن يكون سهالً وواضحاً لكي يحث المعلمين والتالميـذ علـى     

هذا الموجه يوضح للمستخدمين أدنى وأعلى مستوى متوقع لتنفيـذ    .  استخدامه
  .  الفعالية

          

 توفير وسائل مختلفة تساعد المستخدم على حل مشاكل تقنية،          :وسائل مساعدة  )١٨
  . ليمية يواجها خالل تنفيذ الفعالياتكتابية، وتع

          

  احليوية: رابعا
 توجيه المستخدمين إلى صفحات إضافية داخل الموقع ذاته أو إلـى       :ارتباطات )١٩

  .مواقع أخرى، وإلغاء ارتباطات لم تعد ضرورية أو فعالة
          

إدراج تجديدات، وإجراء تحديثات وتعديالت على معلومـات        : تطوير وتحديث  )٢٠
بالطبع، يجب مسح المعلومات والمـضامين    .   الموقع بصورة دائمة   ومضامين

  . التي لم تعد مناسبة للموقع

          

  
  ؟تكم وأرائكم اخلاصة ذه العناصرما مقترحا

.................................................................................................................  
.................................................................................................................. 

  
  
  

  ،،،، املقترحةاملوقع االلكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبنات بطاقة تقييمشكرا انتهت 
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  ) ٩(ملحق 
  

   لقات دلفي احللقة السابعة من حبطاقة تقييم
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   اهللاھحفظ   .............................................../ الدكتور الفاضل 
  تحیة طیبة وبعد ،،

  
تقوم الباحثة بإعداد دراسة للحصول على درجة الدكتوراه بقسم التربية وعلم الـنفس ختـصص        

 املنظـومي  وء املنحـى  ضسعودية للبنات يف  افتراضيةتصور مقترح جلامعة: "تقنيات التعليم  بعنوان 
  ".ومعايري اجلودة الشاملة

  :وتتطلب هذه الدراسة ضمن ما تتطلبه من إجراءات
  فتراضيةاال اتامعاجلفرها يف االيت جيب تو املقترحة معايري اجلودة الشاملةقائمة  :أوال

  ).متت هذه املرحلة وهللا احلمد(
  ).متت هذه املرحلة وهللا احلمد (ة السعودية االفتراضية للبناتتصميم مكونات اجلامع: ثانيا
 يف ضوء املنحى تصميم وتقييم املوقع االلكتروين للجامعة السعودية االفتراضية للبنات: لثاثا

                    /net.girls4svu.www://httpاملنظومي ومعايري اجلودة الشاملة 
  ).وهذه املرحلة احلالية اليت بني يديكم(

 بطاقـة تقيـيم   وقد مت إجراء كافة التعديالت بناء على أراء اخلرباء املشاركني، وبناء عليه مت بناء               
  ). غري موافق– موافق –موافق جدا ( وتقدير االختيارات السابعةاحللقة 

  . من حلقات دلفيالسابعةسبة للحلقة واقتراح التعديالت املناتقومي البطاقة برجاء قراءة 
  مع خالص تقدیري وشكري ،،،

  
  

                                                     الباحثة
                                                                                            

  العمريمحمد البلیھشي بن عائشة بنت بلیھش                                                
                                                محاضرة تكنولوجیا تعلیم 

   بالمدینة المنورة كلیة التربیة                                             
                                                       com.hotmail@ablehsh  

    
  

  
  معلومات عامة عن الخبراء المشاركین

    :   االسم
    :مكان العمل 
    :التخصص

    :للتواصل بالجوال
    :البرید االلكتروني

  (  )أستاذ مشارك  .  ب  (  )أستاذ مساعد   . أ  :الدرجة العلمیة
    (   )أستاذ          . ج  
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  : التعلیمات
 بحیث ،)٥ ٤ ٣ ٢ ١(االختیارات من بعد زيارة موقع الجامعة، اختر اإلجابة التي تناسب رأيك 

 في المكان þ بوضع إشارة ))١(ضعیف  / )٢(متوسط  / )٣(جید  / )٤(جید جدا  / )٥(ممتاز (
   المخصص

  
للجامعة االفتراضیة السعودیة للبنات الموقع االلكتروني بطاقة تقییم 

net.girls4svu.www://http/  
  

  عناصر التقومي  م  مدى مراعاة العناصر
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  
   :االستعمال: أوال

        .مذكورة بصورة واضحة ملستخدميهاملوقع أهداف ورؤية : ةوالرؤي اهلدف .١

بصورة جيدة ت مصنف تضم جدول حمتويا ةالرئيسصفحة ال  :ةالرئيسصفحة ال .٢
  وواضحة

        

يعلم ،  يف كل صفحة . وسهلةواضحةبني صفحات املوقع عملية التنقل  : حباراإل .٣
  هين ميكنه التوجأىل إين هو موجود وأاملستخدم 

      

 األلوان، بني استعمال ناسقيوجد ت.  ومجيلةالصفحات مرتبة : الصفحاتتصميم  .٤
  . الصفحةخلفيةوط، ونوعية اخلط

         

 ، ولقطات األفالم والفالش بطريقة وسائط الصورةتنويع يف استخداميوجد  : املتعة .٥
  .ولكن ال تعيق عرض صفحات املوقع ،مالئمة للموضوعللنظر، وملفتة 

        

            مناسبةوط خطاتالنص واضح وسهل القراءة بسبب استعمال نوعي : القراءة .٦
  

  : املضمون: ثانيا
          .علومات املعروضة يف املوقع على مراجع معتمدةترتكز امل : مرجعية .٧
          .خطاءتوجد فيها أ صحيحة وال خدمة يف املوقعاملعلومات املست : الدقة .٨
          .املعلومات املوجودة يف املوقع هلا صلة مباشرة باملوضوع :  باملوضوعتهصل .٩

           . وغري مفرطةكمية املعلومات يف املوقع كافية : الكفاية١٠
املُستهدف  للجمهور ناسبم ومبستوى طريقة سلسةب ةضوعرماملعلومات  : املالئمة١١

  ).الطالبات(
         

  
  :القيمة التربوية: ثالثا 

توجد فعاليات تعليمية هادفة تعرف املتعلم على معلومات جديدة وحتثه  : فعاليات١٢
  . على استعماهلا

        

 ملعلومات إضافية يف الفعاليات املتنوعة توجه املستخدم : تعليميةختصصات ١٣
  )ختصصات الكليات(

        

لدراسة تضم كل املعلومات املطلوبة يف لتوجد خطط ونظام : خطة نظام الدراسة ١٤
  .اخلطة
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  عناصر التقومي  م  مدى مراعاة العناصر
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

توجد إمكانية لتواصل املستخدم مع املسئول عن الفعالية، وخبري يف  : اتصال١٥
كيفية االتصال .. (، حمادثةوين، من خالل الربيد اإللكتر موضوع الفعالية،

  )باألستاذ

        

توجد متابعة ملشاركة املستخدمني يف الفعالية،  : رتدةامل تغذيةوال أسلوب التقومي١٦
  .وتقييم لطرق عملهم وإنتاجام بشكل دائم

        

          .سهل االستعمالبسيط ويوجد جدول  : جدول موجه لتقييم الفعالية١٧
          . للمساعدة تساعد على حل مشاكل تقنية، وتعليميةلتوفر وسائت: وسائل مساعدة١٨

  
  :احليوية: رابعا

          .فعالة وضرورية ملستخدم املوقعاالرتباطات  : ارتباطات١٩
          .دائم ، وتعديل، وحتديثرياملوقع يف حالة تطو :  وحتديثتطوير٢٠

 
  ؟تكم وأرائكم اخلاصة ذه العناصرما مقترحا
.................................................................................................................  

.................................................................................................................. 
  
  
  

  ،،،، املقترحةلكتروين للجامعة االفتراضية السعودية للبناتاملوقع اال بطاقة تقييمشكرا انتهت 
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Abstract 
 

A Proposal for a Saudi Virtual University for Women in Light 
 of a Systematic Approach and Total Quality Standards 

 

By 
Aisha Bleyhesh Al-Amri 

 
 

This study aimed at designing a Saudi Virtual University (SVU) for 
women in light of the Systematic Approach (SA) and Total Quality 
Standards (TQS), that is set to catch up with the developments of this age 
for creating alternatives that are capable of providing solutions for the 
mounting challenges against the future of the Saudi higher education for 
women to be able to enroll greater numbers of students, keeping in sight 
the specific requirements of women education in Saudi Arabia.       

The Delphi Technique (DT) was employed to gauge expert opinions 
about the tools of this research. The research population was made up of 
academics both from inside and outside Saudi Arabia who are specialized 
in the fields of: education media and technologies, teaching methods, 
educational design, e-education, computer and information systems. Those 
whose consent was obtained to take part in the Delphi Cycles totaled 45 
experts. 

The current study came up with the following: 
§  putting forward a list TQS the are prerequisite for all VUs, including 

the standards of: the aims of the VU; administrative system; e-
curricula; educational media; academic system; the design of the 
university's website; academic supervision; assessment methods; 
media and advertising; the efficiency of the VU; the resources for 
funding the VU.  

§ Designing a proposed systematic educational sample adequate for the 
design of a Saudi VU for women should include: input, processes, 
output; feedback.  

§ Proposing a list of the compoents of the Saudi VU for women, which 
included: message and aims, the hierarchy, faculties and majors.  

§ Designing a website for the Saudi VU for women, which included: 
designing and uploading the site on the web and assessment of the 
university's website. 

 
In light of this the researcher put forth a number of suggestions and 
recommendations.  

 
 

 Total - Systematic Approach -Virtual University : Keywords
Quality Standards –Educational Website  
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