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  مقدمة الدراسة :مقدمة الدراسة :

يشهد المجتمع  الععالما المعا عر التعوتح والتعدياح سعرتعة ومتشعابدة ومعقعدة نتيجعة 
، ياح األلفيعة الاالاعةا وبعداللتطوراح العلمية والتكنولوجية المتالحقة فعا نهايعاح القعرل الما ع

اللك الفترة التا االسمت بالاورة الهائلة فعا الكنولوجيعا المعلومعاح واتالتعاتح و عاحهها  هعور 
 . ومنها التعليم متناما لتكنولوجيا األقمار التناعية فا مجاتح متعددة

تها ونظعم فأجرح الغيراح جذرتة ملموسة فا سياسما أثر على العديد من المجتمعاح م
، وقد ساعد الطور التقنياح المعلوماالية واتالتاتح التدياة فعا عععادة وأساليب حياالهاالعليمها 

النظعر فعا مدونعاح الماسسععاح التعليميعة والقعديم دععرل جديعدة للتعلعيم ممععا مهعد لظهعور أنمععا  
والتعلعيم   E. learningلعتعلم اإللكترونعا اماع    Distance Educationللتعلعيم ععن بدععد 

 اإلنترنعتوالعذ  يعتمعد علعى القنيعاح التاسعب و ع دة   Virtual Education اتفترا عا 
 (831: 81) المادة التعليمية . لنق والوسائط المتعددة 

، أ  تت الماسساح الذ  فرض التدياح  خمة لهذا التقدم التكنولوجا الهائ  ونظرا  
رى جديدة فعا دائ  أخ، األمر الذ  جع  ال تث عن بمواك ة اللك التتدياحالتعليمية عاجزة عن 

المتقدمعة علعى عدخعال ندظدعم  ، ولذلك االجهت أنظار التربوتين واألكاديميين فا الدولغاية األهمية
، الرقمععا ، واسععتتداأ أنمععا  جديععدة الععتالوم معع   ععرو  العتععر، موازتععة للععنظم التقليديععةجديعدة

لمجتمععاح لكايعر معن ا، وقعد أخعذح االتعلعيم والستفيد من عمداناالها الهائلعة فعا التسعين نوعيعة 
، وكال معن أهعم مدى التياة  لى فكرة ومفهوم التعليم المستمر، الركز فا أهدافها عبهدائ  كايرة

، لما يتسم بع  معن بدعد أفض  هذه الهدائ  المعا رة التعليم عن الهدائ  من حيث انتشارها:هذه 
مفعاييم  لعىكما يشعتم  ع،ن فلسعفة التعلعيم المسعتمر وأهدافع ختائص الجعل  ديناميديعا  لتتسعي

ثعم يدعتهعر التعلعيم ععن بدععد معن ، والتعلم الشختا، ومن م المستق ، والتعل: كالتعلم الذاالاأخرى 
 (.81: 6)أبرز مظاهر التطوتر التربو  

فا منتتعف القعرل التاسع   األولى عرها اال عد بدأح التعليم عن بد على الرغم من أل و 
م عندما فكر أحد أعضعاو جمييعة 8116، ولع  أول هذه المتاوتح كانت فا ألمانيا عام عشر

 ح الوتيععاحذ، ثععم أخععس مدرسععة لتعلععيم اللغععاح بالمراسععلةاللغععاح التدياععة فععا بععرلين فععا الأسععي
، وبععذلك أ عع   بهععا العديععد مععن الهععرامس بالمراسععلة، والأسععس المتتععدة األمرتديععة بهععذا اتالجععاه

اح العالميععة ح والماسسعالتعلعيم ععن بدععد منعذ أكاععر معن ثالثعة عقعود يعهعر عععن اهتمعام التدومعا
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وابط ، الععم عنشععاو مجموعععة مععن الععر فععا الامانينيععاح مععن القععرل الما ععاف، والقوميععة واإلقليميععة
، وانتشر استخدام التعلعيم معن بدععد فعا العقعدين األخيعرتن فعا العديعد اإلقليمية والدولية عن بدعد

ل العععالم ياكععد ذلععك مععن المجععاتح التعليميععة والتدرتهيععة، وعلععى كافععة المسععتوتاح، فععا معظععم دو
، ليتعع  علععى العديععد مععن الهعرامس التععا الدععدر  مععن خععالل زايعد عععدد جامعععاح التععدرتس عععن بدععدال

التعليم عن بدعد؛ حيث و   عددها على أكار من ثالثين ألعف برنعامس ، يعتم القعديمها ععن بدععد، 
-81: 6)التقليعد  ، والتعلعيم ععن بدعععد.  فعا بععا الجامععاح التعا السعتخدم النععوعين: التعلعيم

86.) 
جميع  دول الععالم لمعا يتسعم بع  هعذا رقععة التعلعيم ععن بدععد فعا  وعلى عثر هذا االسععت

النوع من المرونة واإلالاحة واتنتشار جعلع  يتمع  بعين دياالع  حلعوت  وعالجعا  فععات  جاذبعا  لكايعر 
معععن المشعععدالح والتتعععدياح سعععواو فعععا مجعععال التعلعععيم ؛ حيعععث ارالععع ط بتععع  مشعععدالح الطلعععب 

 اعا المتزايد على التعليم أو فا مجال التنمية الشاملة بشد  عام .اتجتم
ارال ط التعليم عن بدععد بالتنميعة الرتفيعة معن خعالل جامععة العالمعة ع  عال ففا باكستال 

Allama Iqbal Open University   ، م  قعد العم اتهتمعام بتزوتعد المعرأة 8816فمنذ ععام
مس التعلععيم عععن بدععععد و افتععت  الععرئيس ال اكسعععتانا  الرتفيععة بالمهععاراح العمليعععة مععن خععالل بعععرا

م وكععال عععدد الطععالت الملتتقععين وقتهععا حععوالا 2002مععار  عععام 23الجامعععة اتفترا ععية فععا 
 .(3-2: 832) (2-8: 22) دالب من ك  أنتاو باكستال 100

م الأسسعت 8881ارال ط التعليم عن بدعد بالتنمية التعناعية فعا عنجلتعرا ففعا ععام  كما
وهععا مععن النمععاذج الفرتععدة   University for Industryلتععناعة اتفترا ععية  جامعععة ا

 (.2-8: 831)المتميزة فا هذا المجال التا اللها متطل اح سول العم  الهرتطانا.
وفععا الهنععد الطععور التعلععيم عععن بدعععد ليتعع   أحععد الوسععائ  الفعالععة للتا يعع  والتععدرتب 

م علعى 8816-11ععام  %2.6الا ععن بدععد معن وارالفعت نس ة الطالت الملتتقين بعالتعليم العع
من الطالت الهنعود أ ع    %21م ، وبلغت النس ة 2008-2001فا العام  %20.16نس ة 

 (.6: 832).م2082يشملهم التعليم عن بدعد وفقا  لتقرتر عام  
 خا ععة  م عععن بدعععد  ععرورة حتميععة فععا وقتنععا الععراهن يالتعلعع أ عع  وفععا انونععة األخيععرة 

 نظععرا  لمععا يتميععز بعع  التعلععيم عععن بدعععد عععنح التكععد  فععا التعلععيم الجععامعا للتغلععب علععى مشععدال
، كهيرة وفقا  لقدراال  واسعتعداداال حيث يجع  المتعلم قادرا  على التعليم بفاعلية ؛ التعليم التقليد 
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وهععذا يدعععد فععا حععد ذاالعع  هععدفا  فععا أ  وقععت ومععن أ  مدععال دول اعت ععار لقيععود الزمععال والمدععال 
 (.108: 28)أ  نظام الربو  على الت يق  الربوتا  يسعى 

جعلتعع  مرغوبععا  ومفضععال  لععدى العع عا علععى مسععتوى  فضععال  عععن الميععزه بعععدة ختععائص
حيععث يتميععز بالمرونععة واتقتتععاد ، بمععا يجعلعع  عسععهاما  ت  ؛المسععتهدفين والخهععراو والمخططععين 

، بعع  ح المترومعةلمنععادم النائيعة والف ععابعأ  فعا التقيععم ديمقراديعة التعلععيم ، واللهيعة حاجعاح ا
المسعتمر ، والوفير فرص التعلعيم المتقدمة من التختتاح المستتدثة اللهية حاجاح المجتمعاح

 (.11: 88)، وما يرغ   ال عا من عثراو لتختتاالهم ومعارفهم العلمية للذكور واإلناأ
األمر الذ  ساعد على الهنا العديد من العدول األجنهيعة والعربيعة لهعذا العنمط التعليمعا 

  فر ت  ثورة اتالتاتح والتتدياح التا المخضت عنها من جهة، وعجز التعلعيم التقليعد  الذ
  عععام ععن الوفعاو بمتطل عاح المجتمععاح فععا  ع  الطلعب اتجتمعاعا المتزايععد علعى التعلعيم بوجع

 .والتعليم الجامعا بوج  خاص
معن خعالل  لذا السعى الدراسة التالية لالستفادة من الطهيقاح التعليم الجامعا عن بدععد

الجارت وممارساح بعا الدول الرائدة فا هذا المجال خا ة  الوتياح المتتدة األمرتديعة وكنعدا 
 ونيوزتلندا فا الطهيم والفعي  التعليم عن بدعد فا جامعة الطائف.

  مشكلة الدراسة :مشكلة الدراسة :

علععى الععرغم مععا الهذلعع  المملكععة العربيععة السعععودية  مععن جهععود متوا ععلة لزتععادة أعععداد 
، عت أنعع  مععازال عععدد هععذه الماسسععاح قلععيال  نسععهيا  مقارنععة راكععز التعلععيم التقليديععةجامعععاح ومال

بالزتععادة المسععتمرة فععا أعععداد السععدال وخا ععة الععراغهين فععا التتععول علععى التعلععيم واترالقععاو 
 (.132-133: 28)بمستوى ثقافتهم المتختتة والعامة 

فعاو بدع  معا يتوقع  منهعا معن أل الجامعاح التقليدية لعم الععد قعادرة علعى الو  فضال  عن 
أدوار نتيجعة للتغيعراح المتالحقعة فعا مجعال الكنولوجيععا المعلومعاح ومعا يتطلعب ذلعك معن  ععرورة 
دمععس القنيععة المعلومععاح فععا أنظمتهععا التعليميععة مععن جهععة والضععغط المتزايععد والمسععتمر للطلععب 

دة العنكهواليعة اتجتماعا على التعليم الجامعا من جهة أخرى، األمر الذ  جع  اسعتخدام الشع 
 فا مجال التعليم أمرا  تزما  .

وعلععى الععرغم مععن الجهععود التععا الدهععذل للنهععوض بععالتعليم العععالا الجععامعا فععا المملكععة 
وما يدختص لع  معن ميزانيعاح  عخمة عت أنع  معا ، ومن بينها جامعة الطائف العربية السعودية
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لمواجهعة العديعد معن  ععن بدععديم زال يواج  التدياح آنية ومستقهلية الستوجب التوج  نتعو التعلع
الع  ععاح والتعععوباح التععا العععول انتشععار التعلععيم العععالا الجععامعا بععين أبنععاو الععودن السعععود  

، ومعن ثعم والقليع  الكلفتع والتقيم فرص التعليم العالا للدانا والقا ا فا جمي  ربعوع المملكعة 
ومععن بععين هععذه ، ا ععرة التسععين والطععوتر التعلععيم العععالا بمععا يتفععم معع  التطععوراح التقنيععة المع

التعا أكعدح ومن بينها جامععة الطعائف  السعود   التتدياح التا الواج  التعليم العالا الجامعا
-838: 26(،)8: 1(،)80-11: 82(،)812: 21) عليهعا نتعائس بعععا الدراسعاح معا يلععا :

868(،)33 :838-822  .) 
زتادة أعداد الطالت فيتخرج معن زتادة الطلب اتجتماعا على التعليم العالا الجامعا نظرا  ل  -

ألععف دالععب ودال ععة سععنوتا  ت السععتوعب مععنهم الجامعععاح  200الاانوتععة فععا المملكععة حععوالا 
ألعف دالععب ودال عة فقععط وتتجع  بضعععة آت  سعنوتا  علععى فعرص التعلععيم  10النظاميعة سععوى 

ة خعارج المملكععة عععن درتععم اتبتعععاأ الرسععما أو علعى نفقععاالهم الخا ععة بينمععا ال قععى النسعع 
األكهععر مععن خرتجععا الاانوتععة خععارج أسععوار الجامعععاح دول الععتمدن مععن موا ععلة دراسععتهم 

 الجاميية األمر الذ  يدنذر بالخطر على ال عد التضار  المستقهلا للمملكة  .
التواجز الجغرافيعة المتمالعة فعا ال دععد المدعانا لع عا الجامععاح وععدم مقعدرة القعادنين معن  -

 ة من اللتال بركب التعليم العالا الجامعا .الطالت فا األماكن النائي
االساع المساحة الجغرافيعة للمملكعة العربيعة السععودية واخعتالل التعوازل والمسعاواة فعا العوفير  -

 خدمة التعليم العالا الجامعا لتشم  ك  هذه المساحاح.
   يف آلياح التنسيم والتكام  بين الجامعاح من جهعة وبينهعا وبعين متطل عاح سعول العمع -

 من جهة أخرى .
ععالا حيعث الركعز علعى و يفعة غيات التوازل فا الو ائف التا القوم بها ماسساح التعلعيم ال -

، بينما و يفتا ال تث العلما وخدمعة المجتمع  والنميعة الهي عة التظيعال بدرجعة أقع  التدرتس
 من اتهتمام .

 . اترال ا  الضيي  بين مخرجاح التعليم العالا واحتياجاح خطط التنمية -
الععنقص التععاد فععا أعضععاو هي ععة التععدرتس بالجامعععاح السعععودية فععا جميعع  التختتععاح  -

 .وخا ة  جامعة الطائف والكلياح
يعتمعععد علععى التعلعععيم التقليعععد  جامععععة الطععائف بمععا زال كايعععرا  مععن أعضعععاو هي ععة التعععدرتس  -
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 .، نظرا  لقتور استخدام الكنولوجيا التعليم واتالتال والمتا راح التقليدية 
بجامعععة الطععائف وكععذلك الجامعععاح  ععيف التوا عع  بععين أعضععاو هي ععة التععدرتس والطععالت  -

 . السعودية  
، عدم الوفر متتوى المقرراح الدراسية بيد الطالت فا كع  وقعت وبشعد  يشعج  علعى الدراسعة -

 فما زالت المقرراح الدراسية  بجامعة الطائف فا  دلها التقليد  المطهوع.
 خلية والخارجية للتعليم الجامعا السعود  .انخفاض الكفاية الدا-
مازال هناك قتور فا التقيم الجودة الشاملة فعا مخرجعاح التعلعيم الجعامعا حيعث اتهتمعام  -

 بالكم دول الكي  .
فضال  ععن عوامع  القتعور األخعرى التعا العرقع  مسعيرة التعلعيم الععالا الجعامعا األمعر العذ  

(  عن بدععد) التعليم بجامعة الطائف عليم العالا الجامعا يستلزم الوفير  يغة ومدخال  جديدا  للت
الذ  سيدسهم فعا حع  العديعد معن هعذه الع  عاح والتتعدياح معن خعالل معا يعوفره هعذا العنمط معن 
التعليم من عيجابيعاح وميعزاح غيعر القليديعة التواكعب والتفاعع  مع  التغيعراح المتالحقعة فعا مجعال 

 وقت التزايد في  التطوراح التقنية والمعرفية.التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد فا 
نماذج التعليم عن بدعد فعا وهذا ما دف  ال احث إلجراو هذه الدراسة بغية علقاو الضوو على 

كمدخ  الطوتر  القنا لمنظومة التعليم الجامعا التقليعد  بجامععة اتالجاهاح العالمية المعا رة 
تجعارت الدوليعة األجنهيعة التعا لهعا السعهم الطائف وذلك من خالل اسعتعراض بععا الخهعراح وال

والتا أثهتت نجاحا  رائدا  فا ح  مشدالح التعليم العالا بدول المقارنعة، ومعن ،  فا هذا المجال
ثعم التماعع  مشععدلة الدراسعة التاليععة فععا متاولععة اتسعتفادة مععن هععذه الخهعراح الدوليععة فععا مجععال 

 الفعيع  دور التعلعيم ععن بدععد بجامععة الطعائف وال يام بتتليلها ومقارنتها بهعد  التعليم عن بدعد
 .ليفا بمتطل اح وحاجاح سول العم  العربا السعود 

  أسئلة الدراسة : أسئلة الدراسة : 

  التهلور مشدلة الدراسة فا  اإلجابة عن الساال الرئيس التالا :
اتسعتفادة مععن بععا اتالجاهعاح العالميعة المعا ععرة فعا مجعال التعلعيم الجععامعا  كيع  يمدعن -

 ؟ عة الطائفالفعي  التعليم عن بدعد بجامعن بدعد فا 
 وتتفرع من هذا الساال األس لة الفرعية التالية :

 ، نشأال ، مفاييم ،ختائت  ،مهرراال ، م ادئ  ،أهداف  ؟ما المقتود بالتعليم عن بدعد -
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 ؟فا مجال التعليم الجامعا عن بدعد   اتالجاهاح العالمية المعا رة ما -
نظععام التعلععيم الجععامعا عععن بدعععد بدعع  مععن جامعععة كنععدا مععا أوجعع  الشعع   واتخععتال  فععا  -

اتفترا ية وجامعة عنتركونتيننتال األمرتدية وجامعة ميشيجال وجامععة ماسعا النيوزتلنديعة  
 فا مجال التعليم الجامعا عن بدعد ؟

فا  وو اتستفادة معن  لتفعي  التعليم عن بدعد بجامعة الطائفمقترح التتور ال ما مالم  -
 ؟ العالمية المعا رةاتالجاهاح 

 الدراسات السابقة : الدراسات السابقة : 
 :  العربيةالعربيةالدراسات 

م( بعنعوال :االتجعارت الدوليعة والعربيعة فعا مجعال التعلعيم 2001دراسة متمد سعيد حمدال)  -8
فععا العمليععة التعليميععة ، ورفعع   اإلنترنععتهععدفت الدراسععة علععى الو يعع   عع دة ،  اإللكترونععاا

دة والتعا المدعن الهنيعة اإللكترونيعة الجديعدة معن مستوى التعليم الجامعا بوسعادة هعذه الشع 
الطععوتر التعلععيم اإللكترونععا والعميمعع  فععا الجامعععاح والماسسععاح األكاديميععة باعت ععاره نمطععا  
جديدا  من أنما  التعليم ععن بدععد، واسعتخدم ال احعث المعنهس المقعارل والو علت الدراسعة أل 

ت غنعى عنع  فعا المسعتقه  القرتعب  التعليم عن بعد  يغة مدملة للتعليم النظعاما التقليعد 
(32) 

م( بعنوال ا نظام للتعلعيم الععالا معن بدععد : التعور مقتعرح ا 2001دراسة بيوما  تاو  )  -2
هدفت الدراسة على : العرتع  التعلعيم الععالا معن بدععد ، الو عي  الفلسعفة التربوتعة واألهعدا  

ط التعليمعا ، القعديم التعور المتعلقة بنظام التعليم العالا عن بدعد ، بيال ختائص هذا النم
لطهيعععة  المالئععممقتعرح لنظععام التعلععيم العععالا مععن بدعععد ، واسعتخدم ال احععث المععنهس الو ععفا 

 (.1)الدراسة وأفرزح الدراسة عن التور مقترح لنظام التعليم عن بدعد 
( بعنععوال : ا الجامعععة اتفترا ععية مععدخ  لمواجهععة 2001دراسععة جورجيععت دميععال جععورج ) -3

عا على التعليم الجامعا رؤتة الربوتة معا رة ا وهعدفت الدراسعة علعى : عبعراز الطلب اتجتما
دور الجامععة اتفترا عية فعا مواجهعة الطلعب اتجتمعاعا علعى التعلعيم الجعامعا ، والتو عع  
على التور مقترح يساعد على الطهيم نظام الجامعة اتفترا ية فا متر فا  عوو كع  معن 

ة فعا مجعال الجامععة اتفترا عية ، واسعتخدمت ال احاعة واق  مجتمعنا وبعا النماذج الدوليع
المنهس الو فا لمالومت  لطهيعة ولجم  بيانعاح يمدعن التعنيفها والتليلهعا لالسعتفادة منهعا 
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فععا و عع  التتععور المقتععرح الو ععلت الدراسععة علععى و عع  التععور مقتععرح لجامعععة افترا ععية 
 (.82)مترتة 

عوقاح التعلعيم الجعامعا المفتعوح فعا م( بعنوال : ا م2008دراسة عفا   الح ال ارو ،)  -2
هعدفت الدراسعة علعى ، فرع الجامعة العربية المفتوحة بجدة معن منظعور الطعالت والطال عاح ا

التديد أهم معوقاح التعليم الجامعا المفتوح بالجامعة العربيعة المفتوحعة بجعدة واسعتخدمت 
سععفرح نتععائس ال احاععة المععنهس الو ععفا ود قععت اسععت ان  للوقععو  علععى أهععم المعوقععاح وأ

الدراسععة عععن وجععود ثالثععة معوقععاح رئيسععة هععا : معوقععاح عدارتععة والتماعع  فععا قتععور فععا 
الهرامس التعرتفية الخا عة بعالطالت المسعتجدين وكعذلك بعرامس اتر عاد األكعاديما و عيف 
اتهتمام بالطالت والرد على استفساراالهم وح  مشعدالالهم ، ومعوقعاح أكاديميعة التماع  فعا 

ية عن ميول وقدراح الطالت و عوبة أسع لة اتخت عاراح ، ومعوقعاح بي يعة المقرراح الدراس
فنيععة التماعع  فععا سععوو المهنععى وعععدم مالومتعع  مععن معامعع  التاسععب واتنقطععاع المسععتمر 

 (.21)وعدم وجود أنشطة دالبية  Moodle للمودل 
ة م( بعنوال : االتور مقترح إلنشاو جامععة افترا عية عربيع2080دراسة جمال الهنيد  )  -1

من وجهة نظر أعضاو هي ة التدرتس بجامعة الجو  : المملكعة العربيعة السععودية دراسعة 
هعدفت الدراسعة الكشعف ععن ماييعة الجامععة اتفترا عية ومهرراالهعا وأهعم ، ميدانية الربوتة ا

المييقععاح التععا العععول عنشععائها    ، التعععر  علعععى وجهععة نظععر أعضععاو هي ععة التعععدرتس 
ة افترا ععية عربيععة واسععتخدم ال احععث المععنهس الو ععفا بجامعععة الجععو  فععا عنشععاو جامععع

ودهععم اسععت ان  للتعععر  علععى آراو أعضععاو هي ععة التععدرتس بجامعععة الجععو  فععا التععورهم 
إلنشاو جامعة افترا ية ، وأسفرح نتائس الدراسة فيما يتعلم بأهم الوسعائط التعليميعة فقعد 

عي  الفتول اتفترا عية من أفراد العينة وها الف %80حظيت   ثالثة وسائط على موافقة 
الزامنيعععة وت الزامنيعععة ، اتسعععتعانة بدععع  معععن المدت عععة اإللكترونيعععة والور يعععة مععع  اتسعععتعانة 

واسعععتخدام القنعععواح الفضعععائية التلفزتونيعععة واسعععتخدام  اإلنترنعععتباألكعععاديميين ععععن درتعععم 
 (.88)اتسطواناح واأل ردة السميية وال ترتة 

 
نعوال :ا التعور مقتعرح لتطعوتر التعلعيم الجعامعا م( : بع2080دراسعة سعها ععوض الفقعا ) -6

هععدفت الدراسععة علععى : الوقععو  علععى واقعع  التعلععيم ، المفتععوح فععا  ععوو الخهععراح العالميععة ا
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الجامعا المفتوح فا متعر ، علقعاو الضعوو علعى خهعراح بععا العدول األجنهيعة فعا مجعال 
ا المفتعوح لالسعتفادة التعليم الجعامعا المفتعوح لالسعتفادة منهعا فعا الطعوتر التعلعيم الجعامع

منها فا الطوتر التعليم الجامعا المفتوح فا متر معن خعالل التعور مقتعرح ، واسعتخدمت 
ال احاة المنهس الو فا من أجع  التو ع  علعى مجموععة معن المقترحعاح وانليعاح لتطعوتر 

 (.20)التعليم الجامعا ليقوم بأدواره المنودة ب . 
مفتععوح فععا سععورتة دراسععة :ا الجربععة التعلععيم الم (  بعنععوال 2080دراسععة ديمععا األيععوبا )  -1

جامععة حلعب معن وجهعة نظعر الدارسعين ا ، هعدفت الدراسعة علعى علقعاو الضعوو القوتمية فعا 
علععى الجربععة التعلععيم المفتععوح فععا جامعععة حلععب والكشععف عععن ثغراالعع  والعمعع  علععى اقتععراح 

فتعوح بجامععة حلعب التلول لها لتفاديها ، اقتراح االجاهاح وآفال جديدة لتطوتر التعلعيم الم
دال ععا  وأسععفرح عععن  111، واسععتخدمت ال احاععة المععنهس الو ععفا ود قععت اسععت ان  علععى 

بعا النتائس أهمها أن  ت يدسهم النظعام العداخلا للتعلعيم المفتعوح بالجامععة كمعا أل القيعيم 
 (.81)الطالت تختتا هم المدرو  هو القييم سلها 

الجربععة جامعععة الملععك عهععد ا  : بعنععوال م (2080دراسععة متمععد متمععود زتععن العابععدين )  -1
منهعا فععا اتسععتفادة  وإمدانيعة  EMESالعزتعز فععا اسعتخدام نظععام عدارة العتعلم اإللكترونععا 

هعدفت الدراسعة علعى التععر  علعى معدى التقيعم الجربعة الملعك ، التعليم الجامعا المتر  ا 
هعدا  ومعرفعة معدى عهد العزتز فا استخدام نظام عدارة التعلم اإللكترونا فا التعدرتس لأ

الطهيعععم أعضعععاو هي عععة التعععدرتس بجامععععة الملعععك عهعععد العزتعععز بجعععده لنظعععام غعععدارة العععتعلم 
اإللكترونا فا التدرتس ومدى اتستفادة من الجربة جامععة الملعك عهعد العزتعز فعا التعلعيم 
الجعامعا المتععر  ، واسععتخدم ال احععث المععنهس الو ععفا لتقععوتم الجربععة جامعععة الملععك عهععد 

 (.31)تخدام نظام عدارة التعلم اإللكترونا فا التدرتس العزتز فا اس
م( بعنعععوال : ا الطعععوتر التعلعععيم الجعععامعا 2080دراسعععة السععععيد سعععليمال وتتيعععى يوسعععف)  -8

هعدفت الدراسعة ، المتر  فا  وو خهراح بعا الدول فا مجاتح الجامعاح اتفترا ية ا
الوقععو  علععى بعععا  علععى : التعععر  علععى الجامعععة اتفترا ععية وأنواعهععا وختائتععها ،،

الخهععراح الدوليععة فععا مجععال الجامعععاح اتفترا ععية ، و عع  التععور مقتععرح إلنشععاو نظععام 
للتعليم الجامعا اتفترا ا فا متر ، واستخدم ال احاال المنهس المقارل المالئعم لطهيععة 

 (.81)الدراسة وأفرزح الدراسة عن التور مقترح للجامعة اتفترا ية فا متر 
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م(  بعنعوال : ا واقع  التعلعيم اإللكترونعا والتدياالع  فعا 2082العسعيلا) دراسة رجاو زهيعر -80
هدفت الدراسعة علعى :القتعا ، الجربة جامعة القد  المفتوحة فا منطقة الخلي  التعليمية ا

واقعع  التعلععيم اإللكترونععا والتدياالعع  فععا الجربععة جامعععة القععد  المفتوحععة بمنطقععة الخليعع  
ديميين فيها واستخدمت المعنهس الو عفا والكونعت التعليمية من وجهة نظر المشرفين األكا

مشرفا  ومشرفة ممعن العدربوا علعى نظعام التعلعيم اإللكترونعا بجامععة القعد   10العينة من 
المفتوحة فا فلسطين وقد أ هرح     الدراسة أل استجاباح المشرفين حعول واقع  التعلعيم 

 (.86)اإللكترونا كانت عالية 
ل : ا التعلععيم عععن بدعععد والتفاععع  اتجتمععاعا ا وهععدفت م( بعنععوا2082دراسععة عهيععر  ععاكر)-88

الدراسة على : الوقو  على ايجابياح وسلهياح التعليم عن بدعد والتعليم ععن بدععد والتفاعع  
واسعتخدمت ال احاعة المعنهس الو عفا وأسعفرح ععن النتعائس التعا معن بينهعا  1اتجتماعا، 

إللكترونععععا الدسععععهم الكنولوجيععععا أل ايجابيععععاح التفاععععع  فععععا مجععععال التفاععععع  اتجتمععععاعا ا
اتالتاتح فعا العروتس التعوار اتجتمعاعا والععزز التماسعك اتجتمعاعا ممعا يسعهم فعا حع  

المشعدالح اتجتماعيععة كمعا التقععم اتالتعاتح بععين األ عخاص والجماعععاح بسعهولة وتدسععر  
 (.21)والجاوز حدود المدال والزمال 

  الدراسات الأجنبية :  الدراسات الأجنبية :  

بعنعوال :ا التعلعيم ععن  مCapper  Potashink  (8881)&و كعابير  بوالا عنك دراسعة  -8
بدعععد : النمععو والتنععوع ا وهععدفت الدراسععة علععى التعععر  علععى دهيعععة  ومزايععا وأهععدا  وأنمععا  
التعلعععيم ععععن بدععععد ، اتسعععتفادة معععن خهعععرة جامععععة المملكعععة المتتعععدة المفتوحعععة والجامععععة 

ح الدراسعة عععن أل التعلعيم عععن اتفترا عية بمعهععد معونتير  للتكنولوجيععا بالمدسعيك ، وأسععفر 
بدعععد نمععا نمععوا  هععائال  والميععز عععن التعلععيم التقليععد  وأل التكنولوجيععا هععا المسععاهم الععرئيس 
للتتول الكهير فا التعليم عن بدعد واستخدام اإلذاعة والتلفزتول علعى نتعو فععال ألكاعر معن 

لتا سعاعدح جميعهعا ا اإلنترنتأربعين عاما  فضال  عن استخدام األقمار التناعية و  دة  
 (.821مية بال حدود )فا جع  العالم ساحة العلي

بعنععوال : ا الععوافر متععادر الععتعلم ،  مArome Gladys  (2008 )دراسععة أروم جاليععدز -2
 الذاالية المتاحة للطالت فا جامعة زم ابو  المفتوحة وكفايتها ا 

الت وهععدفت الدراسععة علععى التعععر  علععى مععدى الععوافر متععادر الععتعلم المتاحععة للطعع
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بجامعة زم ابو  المفتوحة وكفايتها والمعوقاح التا يواجهها الطعالت والتلعول التعا الدسعهم فعا 
التغلععب عليهععا وقععد اسععتخدم ال احععث دراسععة التالععة وكانععت أدواح الدراسععة المقابلععة الشختععية 
والمالحظة والو لت الدراسة على الوافر المواد المطهوعة وحتعول جميع  الطعالت عليهعا وكعذلك 

ت الععذين يسعدنول فععا أمععاكن بعيعدة ، والععوافر أجهعزة التاسععب انلععا فعا المهنععى الععرئيس الطعال
للجامعة وبالمقاب  عدم الوافرها فعا الفعروع ع عافة  علعى متدوديعة اسعتخدام التاسعب انلعا معن 
قه  الطالت فا المهنى الرئيس كونها السعتخدم فعا األعمعال اإلدارتعة ، كمعا أ هعرح ععن وجعود 

اديمية وبي يعة الدتعد معن عمليعة العتعلم ، والكمعن التلعول فعا اسعتخدام العتعلم معوقاح عدارتة وأك
 (.16)التعاونا من خالل الش دة الطالبية والتعلم بالتجربة  

بعنعوال : االتعلعيم ععن بدععد يعأالا ، مCrossley ,Jhon(2008 )دراسعة سروسعلا جعول  -3
هتمععام بتكنولوجيععا هععدفت الدراسععة علععى الكشععف عععن أسعع ات الزايععد ات، أقععرت علععى الهيععت ا 

التعليم عن بدعد فا التعليم العالا والعلعيم الك عار ، الوقعو  علعى دور التعلعيم ععن بدععد فعا 
العوفير فعرص التعدرتب المهنعا للمعو فين ععن بدععد واسعتخدم فعا الدراسعة المعنهس الو عفا 
المالئععم لطهيعععة الدراسععة وأسععفرح نتععائس الدراسععة عععن أل التعلععيم عععن بدعععد يسععهم فععا حعع  

دالح أحجام الفتول التغيرة وزتادة الكاافة الطالبية بالجامعاح كمعا يدسعهم فعا القليع  مش
التكالي  والوقت وتقضا على عنتر ال دعد الجغرافا ، وتسهم بفاعلية فعا النميعة مهعاراح 

 (.11)العاملين من خالل التدرتب المهنا للمو فين عن بدعد 
بعنععوال ا أسععاليب ، مHismanoglu, Murat  (2088 )دراسععة ييسععمانجلو مععوراح  -2

الععتعلم اإللكترونععا فععا جامعععاح  ععمال قهععرص : الفوائععد ، العيععوت والتو ععياح مععن أجعع  
هدفت الدراسة على الوقو  على أساليب العتعلم اإللكترونعا فعا جامععاح ، التنفيذ الفعال ا 

 مال قهرص ، الكشف عن فوائد ومعوقاح التعلم اإللكترونا فا جامععاح  عمال قهعرص ، 
قديم التو ياح إلنجاح عمليعة التطهيعم الفععال للعتعلم اإللكترونعا ، اسعتخدم فعا الدراسعة ال

المععنهس الو ععفا وأسععفرح الدراسععة عععن أل الععتعلم اإللكترونععا  يععوفر بي ععة العليميععة العععزز 
العملية التعليمية فا التعلعيم الععالا وأل عدارة المعرفعة أفضع  مفتعاح للتنفيعذ الفععال للعتعلم 

 (.18لكترونا )اإل 
بعنععوال :ا الوسععائط ، مAlabi Afusat  (2082 )دراسععة أتبععا أفوسععاح و آخععرول   -1

، المتعددة وإدارة التعليم المفتوح والتعليم عن بدعد إلععداد المعلعم فعا الجامععاح النيجيرتعة ا
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هدفت الدراسة على : الكشعف ععن م عادم نمعوذج التعلعيم المفتعوح والعلعيم ععن بدععد لتأهيع  
جامععاح النيجرتععة ، مععن خعالل عدارة والموتعع  التعلععيم المفتعوح والتعلععيم عععن المعلمعين فععا ال

بدعد، الكشف عن  ععوباح التعلعيم ععن بدععد  فعا الجامععاح النيجيرتعة خا عة  فيمعا يتعلعم 
بهرامس ععداد المعلمين عن بدععد ، الكشعف ععن عسعترااليجياح اتسعتخدام الفععال لتكنولوجيعا 

فععا الدراسععة المععنهس الو ععفا ؛ حيععث أسععفرح نتععائس  المعلومععاح واتالتععاتح ، واسععتخدم
الدراسععة عععن أل الععتعلم اإللكترونععا اكتسععب  عععهية هائلععة فععا انونععة األخيععرة لمععا لعع  مععن 
ميزاح عدة منهعا يعوفر الوقعت والجهعد والمعال وتتغلعب علعى عنتعر المدعال ، والتعي  أنمعا  

 (.28التعليمية ) اوة وفاعلية العمليةالتعليم المتنوعة ول  الأثير كهير على كف
بعنعوال ا مسعتقه  التعلعيم ععن ، مMishra, Rupesh (2083 )دراسة ميسهارا  روبيش  -6

هدفت الدراسة على : علقاو الضوو على نشأة التعلعيم ععن بدععد فعا الهنعد ، بدعد فا الهند ا 
،الكشف عن واق  ومستقه  التعليم عن بدعد فا الهنعد ، التععر  علعى دور مجلعس التعلعيم 

عد بالهند ، التعر  على معوقاح التعليم عن بدعد فا التعليم الععالا بالهنعد واسعتخدم عن بد 
فا الدراسة المنهس الو فا وأو تت نتائس الدراسة أل هناك أربعة ماليين دالب ودال عة 

معن عجمعالا ععدد  %22ملتتقين بهرامس التعليم عن دعد والجامعاح المفتوحعة وهعم يمالعول 
 (.822عليم العالا )لطالت المقيدين بالتا

 : تعقيب على الدراسات السابقةتعقيب على الدراسات السابقة
استفادح الدراسة التالية من نتائس الدراساح السابقة التا يمدعن التعنيفها علعى أربععة 

 متاور ها:
، سعيد حمدال، ودراسة بيوما  تاو   ومنها دراسة متمد دراسات تناولت التعلم الإلكترونيدراسات تناولت التعلم الإلكتروني  

هيعر العسعيلا ودراسعة ييسعما نجلعو وجميعهعا أفعادح دراسة متمد زتن العابدين ، دراسة رجاو ز 
الدراسة التالية فا التععر  علعى بععا التجعارت الدوليعة فعا مجعال العتعلم اإللكترونعا ومعرفعة 
واقععع  العععتعلم اإللكترونعععا فعععا الجامععععاح والوقعععو  علعععى التدياالععع  ومعوقاالععع  وأسعععاليب العععتعلم 

 اإللكترونا 
ــات الافتراضــية ــت الجامع ــات الافتراضــيةدراســات تناول ــت الجامع بينهععا دراسععة جورجيععت جععورج ، دراسععة جمععال ومععن  دراســات تناول

الهنيد ، دراسة السعيد سليمال واستفادح الدراسة التالية منها فا التععر  علعى معدخ  جديعد 
لتطععوتر التعلععيم الجععامعا مععن خععالل الجامعععة اتفترا ععية وكيفيععة بنععاو التععور مقتععرح لهععا فععا 
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 .جامعتنا العربية 
: دراسععة عفععا  ال ععارو ، دراسععة سععهام الفقععا ، ومنهععا  دراســات تناولــت الجامعــات المفتوحــةدراســات تناولــت الجامعــات المفتوحــة

دراسة ديما األيوبا ، دراسعة أروم جاليعدز و دراسعة أتبعا أفوسعاح والعم اتسعتفادة معن نتائجهعا 
جميععععا  فعععا التععععر  علعععى واقععع  التعلعععيم المفتعععوح فعععا الجامععععاح العربيعععة واألجنهيعععة واكتشعععا  

 معوقاالها .
راسعة عهيعر  عاكر ، دراسعة ميشعي  وكعابير ، دراسعة ومنها : د دراسات تناولت التعليم عن ُبعددراسات تناولت التعليم عن ُبعد

جامعععة وتيععة كنسععا  ، دراسععة سروسععلا جععول ، دراسععة أتبععا أفوسععاح ودراسععة ميسععهارا والععم 
اتسعتفادة مععن هعذه الدراسععاح فعا الوقععو  علعى واقعع  التعلعيم عععن بدععد فععا الجامععاح ومميععزاح 

 التعليم عن بدعد ومعوقاال  ودوره فا خدمة المجتم  .
حيععث  السععابقة احالناولهععا لعع عا متععاور الدراسعع شععابهت الدراسععة التاليععة فععاحيععث ال

والجامععاح اتفترا عية ، والجامععاح المفتوحعة  والتعليم اإللكترونعا ،التعليم عن بدعد ،الناولها : 
فعا بلعورة اإلدعار النظعر  للدراسعة  هعا اتستفادة منحيث المت كتيغ من  ور التعليم عن بدعد 

دراسعة التاليعة ععن اللعك الدراسعاح فعا معالجتهعا ألهعدا  الدراسعة بموجعب فا حين الختلعف ال، 
تسعتفادة معن خهعراح دول المقارنعة استخدام معدخ  بيرتعدا  فعا دراسعة التربيعة المقارنعة بدغيعة ا

لععم يععتم الناولهععا كتجععارت رائععدة فععا  الرائععدة فععا نظععم التعلععيم عععن بدعععدونمععاذج بعععا الجامعععاح 
وجامععععة ماععع  : جامععععة كنعععدا اتفترا عععية ،  التعلعععيم ععععن بدععععدالدراسعععاح التعععا الناولعععت مجعععال 

يعد دالتفعا  ، وجامععة ماسعا النيوزتلنديعة ة، وجامعة ميشيجال األمرتديعنتركونتيننتال األمرتدية
  .بجامعة الطائفو ياغة مالم  التتور المقترح لتطهيقاح التعليم عن بدعد 

  مصطلحات الدراسة :مصطلحات الدراسة :

  عد :عد :التعليم عن بُ التعليم عن بُ 

ليمعا يقععوم علعى عيتععال المعادة التعليميععة علعى الجهععاح المسعتهدفة والمسععتخدمين هعو نظععام الع 
عهر وسائ  االتاتح مختلفة وتدعول المعتعلم فيهعا بعيعدا  ععن المعلعم ، ومعن ثعم فهعو  عد  معن 
أ دال التعليم الذ  يتمت  بوجود ماسسة العليمية فاعلعة معن حيعث التخطعيط والتتضعير للمعواد 

التعليميعة منهعا المعواد  ول الطالت ، وتركز على استخدام كافة الوسائ التعليمية واتهتمام بشا 
قععة و عع  بععين ، المسععموعة وال تععرتة والشعع دة العالميععة والتاسععوت وذلععك إليجععاد حلالمطهوعععة

 (.618: 1) المعلمين والمتعلمين 
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بأنعع  ذلععك النععوع مععن التعلععيم الععذ  يرالكععز علععى  Mank Davidوعرفعع  مانععك ديفيععد 
التعا الدععد وسعيطا  فعاعال  والتعي   فعرص اتالتعال و  اإلنترنعتنية المتعددة و ع داح الوسائط التق

التوا   بين المعلم والمتعلم  عن درتم وسائ  التعليم اتفترا ا كالفتول اتفترا ية والكتعب 
دول التقيعد   DVDاإللكترونية والمدت عة الرقميعة  واألقعراص المدمجعة وأقعراص الفيعديو الرقميعة 

 .(83و الزمال )بالمدال أ
والعر  الدراسة التالية التعليم الجامعا عن بدعد بأن   د  معن أ عدال التعلعيم يختلعف 
عععن نظععم التعلععيم الجععامعا التقليديععة يقععوم علععى التتععرر مععن قيععود المدععال والزمععال باسععتخدام 

سعية وتهد  علعى الو عي  الهعرامس والمقعرراح الدرا اإلنترنتالوسائط التقنية المتعددة عهر   دة 
من المعلم للمعتعلم عهعر اللعك الوسعائط بقعدر كهيعر معن المرونعة سعواو فعا وقعت التعلعيم والمدعال 

 الذ  يتم في  التعليم دول ارال ا  المتعلم بالماسسة التعليمية وقت الدراسة . 

  أهمية الدراسة : أهمية الدراسة : 

 النقا  التالية : فا  ووأهمية الدراسة  الهرز
اعت ار التعليم عن بدعد مطلعب حيعو  ومعدخ  عتعر  دهيعة المجال الذ  التناول  الدراسة ب -

 بالمملكععةالنمعو  فيع  التلعول والهععدائ  الكافيعة للمشعدالح التعا يعععانا منهعا التعلعيم الععالا 
 . خا ة   السعودية عامة  وجامعة الطائف العربية

التعليم عن بدعد  رورة ماسة ملتة القتضيها  رو  العتر وما نييش  من الغيراح علميعة  -
 متلية وعالمية فا    الاورة المعرفية التا التيط بنا فا  تى مجاتح التياة  متالحقة

العدد ف اح المستفيدين من هذا النوع من التعليم خا ة ممن أعاقتهم  عروفهم اتقتتعادية  -
 . خا ة  جامعة الطائف  أو الجغرافية  أو السن أو سياسة القهول بالجامعاح التقليدية

النمععو  لتفعيعع  نظعام التعلععيم عععن بدعععد بجامعععة الطععائف لتتقيععم الععد هععذه الدراسععة مععدخ     -
 .بشد  م ا رمتطل اح سول العم  بالمجتم  السعود  

الفيعععد الدراسعععة التاليعععة  عععناع القعععرار والقعععائمين علعععى التعلعععيم الجعععامعا بجامععععة الطعععائف  -
 وال احاين المهتمين بهذا المجال التعليما .

  أهداف الدراسة :أهداف الدراسة :

تعلععيم عععن بدعععد، نشععأال ، مفاييم ،ختائتعع  ،مهرراالعع ، م ادئعع  الالوقععو  علععى ماييععة  -
 .،أهداف 
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 فا مجال التعليم ك  من كندا والوتياح المتتدة األمرتدية ونيوزتلندا الكشف عن خهراح  -
 عن بدعد . الجامعا

وممارسعاح كعع  مععن :جامععة كنععدا اتفترا ععية التليع  أوجعع  الشعع   واتخعتال  بععين خهععراح  -
فععا  تععال األمرتديععة وجامعععة ميشععيجال وجامعععة ماسععا النيوزتلنديععة وجامعععة عنتركونتينن

 . عن بدعد الجامعا التعليم مجال 
فعععا  عععوو  مقتعععرح لتفعيععع  التعلعععيم ععععن بدععععد بجامععععة الطعععائفالتتعععور ال التديعععد مالمععع  -

 . اتستفادة من خهراح دول المقارنة مت  الدراسة

  حدود الدراسة :حدود الدراسة :

 التهلور حدود الدراسة فيما يلا :
بععا   عوو التور مقترح لتفعيع  التعلعيم ععن بدععد بجامععة الطعائف فعادود الموضوعية :دود الموضوعية :الحالح

 اتالجاهاح العالمية المعا رة.
النتتععر التععدود الجغرافيععة للدراسععة علععى المجتمعع  السعععود  ممععاال  فععا  الحــدود الجارافيــة :الحــدود الجارافيــة :

مرتديععععة ، والوتيععععاح المتتععععدة األمرتديعععة حيععععث جععععامعتا اإلنتركونتيننتععععال األجامععععة الطععععائف 
،نظععرا  وميشعيجال ، وكنعدا حيعث الجامععة اتفترا عية الكنديععة ، ونيوزتالنعد حيعث جامععة ماسعا 

 لتقدم ورتادة هذه الجامعاح فا مجال التعليم عن بدعد. 
التما  التدود الزمنية للدراسة فا العقد الاانا من األلفية الاالاة التا التميز  الحدود الزمنية :الحدود الزمنية :
 ا يطلم عليها العتر الرقما.والتبالاورة المعرفية 

  منهج الدراسة وخطواتها:منهج الدراسة وخطواتها:

التنعاول نظعم التعلعيم فعا  التعا من نطال الدراسعاح المقارنعة  الدراسةنظرا  ألل دهيعة 
والعذ   George Beredayفسعو  يعتم اتسعتعانة بمعدخ  جعورج بيرتعدا  ععدد معن العدول، 

 (.881-881: 38): التما  خطواال  فيما يلا
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  ::DDeessccrriippttiioonnالوصف  الوصف    --00

والتضععمن الجميعع  الهيانععاح والمعلومععاح التربوتععة الو ععفية اإلحتععائية مععن الكتععب والنشععراح 
والتشعرتعاح واللععوائ  والكتععب اإلحتععائية، وغيرهععا معن المطهوعععاح والتععا يمدععن مععن خاللهععا 

التعليم الجامعا عن بدعد فا األدبياح التربوتة المعا رة وفعا التتول على بيال كام  عن 
ترا ععية الكنديعة وجامعععة اإلنتركونتيننتعال األمرتديععة وجامععة ميشععيجال وجامعععة الجامععة اتف

 .ماسا النيوزتلندية 
  ::IInntteerrpprreettaattiioonnالتفسير  التفسير    --55

للتعلعيم ععن بدععد بالجامععاح األربععة وتقتد بهذه الخطوة التلي  والقيعيم المعلومعاح التربوتعة 
 مت  الدراسة .

  ::JJuuxxttaappoossiittiioonnالمقابلة أو المناظرة  المقابلة أو المناظرة    --33

ن هعذه الخطعوة مقابلعة عنا عر النظعام أو المشعدلة ععن درتعم و ع  بعضعها بجعوار والتضم
 فا اتالجاهاح المقدمة .بعا، وذلك بقتد التديد نقا  التشاب  واتختال  

  ::CCoommppaarriissoonnالمقارنة  المقارنة    --44

حعث بعرجراو عمليعة ا، يقعوم ال  هاعليهعا الدراسعة  والفسعيراال الو علتفعا  عوو التقعائم التعا 
اتسعتفادة معن التجعارت وتتجلى ذلك فعا  بنتائس هذه السياساح والهرامسالمقارنة، ثم التنها 

 .التديد و ياغة مالم  التتور المقترح للتعليم عن بدعد بجامعة الطائف األجنهية فا 
  خطوات السير في الدراسة :خطوات السير في الدراسة :

  :يلافيما  الدراسة التاليةالتما  خطواح 
 ت  ،مهرراال ، م ادئ  ،أهداف . للتعليم عن بدعد، نشأال ، مفاييم ،ختائدراسة التليلية  -
دععع  معععن جامععععة كنعععدا اتفترا عععية وجامععععة ب التعلعععيم ععععن بدععععد لتجعععارتدراسعععة التليليعععة  -

 .عنتركونتيننتال األمرتدية وجامعة ميشيجال وجامعة ماسا النيوزتلندية  
كععع  معععن جامععععة كنعععدا اتفترا عععية وجامععععة لتعلعععيم ععععن بدععععد فعععا لمقارنعععة التليليعععة دراسعععة  -

بغيعة الوقعو  علعى نتال األمرتدية وجامعة ميشيجال وجامعة ماسا النيوزتلنديعة عنتركونتين
 .ج  الش   واتختال  بين التجارت األربعة لجامعاح التعليم عن بدعد و أ

مقتعععرح لتفعيععع  التعلعععيم ععععن بدععععد بجامععععة الطعععائف فعععا  عععوو التتعععور مالمععع  ال عععياغة  -
 اتستفادة من الخهراح المتقدمة  فا هذا المجال  .

 : أهدافه، مفاهيمه،خصائصه ،مبرراته، مبادئه ،نشأتهالتعليم عن ُبعد، أولاً : 
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 التعليم عن ُبعد: نشأة 

 عهد الععالم خععالل العقعود الاالثعة الما ععية انهاعال سلسعلة مععن اتبتكعاراح اإللكترونيععة 
تعلعيم الجديدة استخدمت بفاعلية كهيرة كوسائ  العليميعة فعا حقع  التعلعيم الععالا ت سعيما فعا ال

فعا التغلعب علعى المسعافاح الواسععة، والمواقع   والتعلم عن بدعد،وقد ساعدح هعذه التكنولوجيعاح
حيعث أ عع   معن الممدعن التعلععيم وجهعا  لوجع  بغععا  ؛الجغرافيعة المت اععدة، والتععدود السياسعية

المرئيعة النظر ععن األمعاكن التعا يوجعد فيهعا الطل عة كمعا هعو التعال مع  المعاالمراح المسعموعة و 
، و ععع داح اتالتعععاتح بوسعععادة رامس األقمعععار التعععناعية، والمتادثعععاح الم ا عععرة ععععن بدععععدوبععع

 الكمهيوالر .
وقععد مهععدح هععذه الوسععائط الطرتععم لالالتععاتح الانائيععة فععا التعلععيم عععن بدعععد التزامنيععة 

لمعتمدة األكار الطورا  ونموا  بين التطهيقاح ا اإلنترنت، ولقد كانت   داح لتزامنيةمنها أو غير ا
كايعرة لتطعوتر التعلعيم ععن بدععد معن خعالل خعدماح  حيث وفعرح درقعا  على الكنولوجيا المعلوماح؛ 

ماعع  المدت ععاح اإللكترونيععة، والهرتععد اإللكترونعععا والدرد ععة اإللكترونيععة، وخععدماح ال تععث فعععا 
، و ععفتاح الوتععب، ومععاالمراح الفيععديو، وخععدماح قواعععد الهيانععاح، وبروالكععوتح نقعع  اإلنترنععت

 (.28: 8) التجارة اإللكترونية وغير ذلك كايرالملفاح، و 
فالشعع دة العنكهواليععة ) عع دة اتالتععاتح العالميععة ( قععد أحععدثت ثععورة فععا الماسسععاح 
التعليمية عن درتم استخدامها كأداة الكنولوجية العليمية ساعدح بتعورة أساسعية علعى  هعور 

نععافس إلنشععاو خععدماح ، كمععا أ عع تت الجامعععاح علععى اخععتال  أنواعهععا التالجامعععة اإللكترونيععة
ع افة  علعى خزل بداخلها معلوماح حول الجامعة، وتب خا ة بها التتو  على  فتاح وتب م

والشععتم  هععذه الوسععائط مععن خععدماح  ح واألبتععاأ العلميععة وغيرهععا ،المسععاقاح الدراسععية والمقععات
 المفع، والتعور المتتركعة والفيعديو واألالنتوص والتعوح والتركعة والرسعوماحالو ي   اإلنترنت

، وقد أدح هذه اإلنجعازاح التكنولوجيعة علعى العزتعز التعلعيم ععن بدععد على المتعلمين والمستفيدين 
، األمر الذ  سعاعد علعى ربعط الطل عة مع  مدرسعيهم أو مع  وانتشاره، وكذلك التسين اتالتاتح

مععن التفاععع  الم ا ععر فيمععا بيععنهم ، كمععا  قواعععد الهيانععاح أو معع  بعضععهم العع عا وإحععداأ نععوع
  من السه  والميسور نق  المعلومعاح أو المتا عراح الجامييعة أو النعدواح الاقافيعة علعى أ  

الو عي  الخعدماح التعليميعة والتدرتهيعة علعى منعازل  تلفعة داخع  أو خعارج الهلعد الواحعد،أماكن مخ
 م  المتافظة على جودالها النوعية الطل ة أو أماكن عملهم م ا رة  وبسرعة فائقة
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الطوراح القنية ملتو ة وفا ععدة مجعاتح لعع  من فا انونة األخيرة  العالم ه هدوما   
، األمعر التعاتح والتقنيعاح التيوتعة وغيرهعامن أهمهعا  عناعة الفضعاو والقنيعاح المعلومعاح وات 

 والذ  ساعد على سقو  التعواجز المدانيعة بعين العدول وأ ع   الععالم قرتعة  عغيرة علكترونيعة 
 معرفة والمعلوماح موردا  أساسيا  للتنمية ال شرتة .زتادة الاورة المعرفية وأ تت ال

يواجعع  فععا مختلععف دول العععالم التععدياح  ععخمة للتطععوراح  األمععر الععذ  جععع  التعلععيم 
العلمية والتكنولوجية والسياسية واتجتماعية الهائلة، خا ة اللك التا حدثت فعا الربع  األخيعر 

التععاتح والتععا أ عع تت  ععرورة مععن مععن القععرل العشععرتن فععا مجععال الكنولوجيععا المعلومععاح وات 
اتهتمععام بهععا مظهععرا  مععن مظععاهر العنايععة  عذ أ عع   ععرورتاح الماسسععاح التعليميععة التدياععة، 

بالعملية التعليمية بدافة أ دالها، وقد فر عت التاجعة علعى العوفير فعرص التعلعيم المسعتمر معدى 
اح التتعدي هد لمواجهعة هعذبدعع ععنالتياة واستخدام وسائط غير القليدية التما  فا نظعام التعلعيم 

 التقيم أهدا  العليمية متعددة .و 
؛ حيعث يجعع  المعتعلم قعادرا  علعى العتعلم بدعد يختلعف ععن التعلعيم التقليعد  فالتعليم عن

بفعالية كهيرة لقدراال  واستعداداال ، وهذا يدعد فا حد ذاال  هدفا  الربوتا  يسعى أ  نظام الربو  على 
 .الت يق 

بدععد علعى جعذور الارتخيعة الضعرت فعا أعمعال التعارت  ال عيعد ترج  ال عا التعليم عن و 
 (.21: 2)عندما كال بولس الرسول يرس  العاليم  الدينية عهر الخطاباح التا كال يرسلها 

عر  المسلمول أنمادا  معن العتعلم الشعاب  فعا ختائتعها العتعلم ععن بدععد علعى حعد كهيعر كما   
ا والكتااليب يتي  للمتعلمين حرتة اختيار المعواد ،حيث كال نظام التعليم فا المساجد وفا الزواي

التا يدرسونها ، والمعلم الذ  يتولى الدرتسهم ، وت يرال ط الدار  بزمالئ  فا القدم  الدراسا، 
لطالعب حعم كمعا كعال ل ،ف  ب  المعلم فرديا  ، فرذا أنجعزه اللقعى معا يلعا معن مقعرراحوتنجز ما يدل

، كمعا كانعت عمليعة سعب للدراسعة ، وععدد معراح التضعور، والوقعت المنااختيعار التلقعة الدراسعية
 (.81: 36) التعلم ت المن  الدار  من أداو عم  معين يتكسب من 

، ن بدععد فعا  عورة العتعلم بالمراسععلة،  هعرح أول بعوادر العتعلم ععالعتعر التعديثوفعا 
م ، 8120والذ  يرج  الارتخع  علعى بدايعة عنشعاو المداالعب الهرتديعة المنظمعة فعا برتطانيعا ععام 

والععذ  كععال يرسعع  العليمععاح   Penmanلمععن المعلععم بينمععاحيععث بععدأح أول متاولععة فرديععة 
كمععا ابتكععر الشععارلز  ، والوجيهععاح دراسععية علععى دالبعع  مدتوبععة بطرتقععة اتختععزال وبواسععطة الهرتععد
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 Gustave Langensheidtوجوسععتا  تنجنشععيدح  Charles Toussaintالوسععانت 
ام الهرتععد لتعلععيم الطععالت الععذين ت المدععنهم  ععروفهم مععن أسععاليب العليميععة العتمععد علععى اسععتخد

اتنتظععععام فععععا الدراسععععة ، بررسععععال المععععادة العلميععععة والتوجيهععععاح والتععععدرت اح علععععيهم ، واللقععععا 
م كانت جامععة لنعدل المعن  درجعاح علميعة للدارسعين 8111استفساراالهم وإجاباالهم ، وفا عام 

منولععث و معع  جععذت مععن دول الك، وقععد كععال ذلععك عوا  External Studentsمععن الخععارج 
(، 21: 2) الععراغهين فععا اللقععا العلععيم عععال دول أل يدععول ثمععة علععزام لهععم باإلقامععة فععا برتطانيععا

(836 :8-3)( ،31 :8-2.)  
ت الكليععة الجامييععة للتعلععيم بالمراسععلة فععا لنععدل  نشععم أد 8180-8112بععين عععاما و 

لعيم بالمراسعلة مع  التعلعيم همعا اسعتمر القعديم التعقوععن درت Welsey Hallوكلية ولسا هعول 
التعرة ، وبعرامس المرحلعة وخا ة برامس التربيعة التقليد  من أج  الوفير نوع من التعليم للجمي  

، ولقعععد ابتكعععر هعععذا النعععوع معععن العععتعلم لضعععمال اسعععتمرار الدارسعععين فعععا أداو واج عععاالهم الاانوتعععة
 (.81: 36)الو يفية والدراسية فا نفس الوقت 

و قسم الدراساح الخارجية بجامعة وسدونسعن لتقعديم بعرامس م الم عنشا8806وفا عام 
، حيث بلغ عدد الطالت المتخرجين فا برامس التعليم عن بدعد فعا أوائع  القعرل التعليم عن بدعد 

م أسست الرابطعة القوميعة 8881التالا فا الوتياح المتتدة أكار من مليول دالب، وفا عام 
فعا   The National University Extension Associationللتعليم الجعامعا الممتعد 

 (28: 2). ماديسول بوتية وسدونسن 
كعال فعا معظعم الجامععاح األمرتديعة مراكعز للتعلعيم للدارسعين م 8830وم  حلول ععام   

م المجلعس العدولا للتعلعيم بالمراسعلة 8831، والتوتجا  لهعذه الجهعود أسعس فعا ععام بالمراسلة 
The International Council on Correspondence Education  فعا فكتورتعا

 The Europeanم أسعس المجلعس األوروبعا للتعلعيم بالمراسعلة 8862بدنعدا ، وفعا ععام 
Council on Correspondence Education    وكعال يضعمم أربع  عشعرة دولعة ، ومع

، بتيعث  ععارح ة وزاد ععددها فعا السعع عينياححعدأ مععن الطعور القنعا  هععرح أسعاليب متعععدد معا
، والدراسعة بالمراسعلة ليسعت قا عرة راسة بالمراسلة واحدة من وسائ  عديدة للتعليم ععن بدععدالد

على ميدال بعين ، حيث عن  يمدن القول بأنهعا الغطعا العديعد معن الميعادين سعواو للمهتعدئين أو 
، والقعدم على مستوى الدراسعاح العليعا ، أو لمعن يرتعدول العميعم الختتعاالهم العلميعة والتقنيعة 
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ددة برامس بالمراسلة كدول غرت أوروبا ، والوتيعاح المتتعدة واليابعال واسعتراليا وغيرهعا دول متع
(2 :30-38.) 

ماسسععاح التعلععيم عععن بدعععد فععا جميعع  دول العععالم وفععا عععام وعلععى عثععر ذلععك  هععرح 
م وأ ععع تت أول 8818م أنشععع ت الجامععععة الهرتطانيعععة المفتوحعععة وبعععدأح الدراسعععة بهعععا 8868

س التعليم عن بدعد أو التعلعيم المفتعوح، والعم عنشعاو المركعز العدولا للتعلعيم جامعة الركز على برام
م بتموتعع  مععن جامعععة األمععم المتتععدة ومقععره الععرئيس فععا م ععانا 8813عععام  ICDLعععن بدعععد 

، وفا العالم العربا  هرح بوادر عنشاو ماسساح التعليم عن بدععد طانية المفتوحةالجامعة الهرت
ه المشعروع فعا الهدايعة جامععاح هعا : القعاهرة، واإلسعدندرتة م ودهعم هعذ8818فا متر عام 

معععة األمرتديععة المفتوحععة بالقععاهرة، وأسععيو  وعععين  ععمس والطععور هععذا النععوع حتععى أنشعع ت الجا
م الععم الأسععيس جامعععة القععد  المفتوحععة لتكععول أول جامعععة متختتععة فععا 8888وفععا عععام 

لم ععن بدععد بمقعر جامععة جوبعا بعاإلقليم ، والم افتتاح مركز التعالتعليم عن بدعد فا الودن العربا
م ، وكعذلك 2002والعذ  أعيعد السعميت  بجامععة السعودال المفتوحعة فعا م 8881الجنوبا ععام 

لتكعول ثعانا جامععة متختتعة فعا م 8888أنش ت الجامعة العربية المفتوحة فا الكوتت عام 
هنعال والسعععودية ، التعلعيم ععن بدععد فععا العودن العربعا وامتععدح فروعهعا علعى ال تععرتن ومتعر ول

م الععم الأسععيس مركععز التعلععيم المفتععوح فععا سععورتا وبعععدها الععم عنشععاو الجامعععة 2008وفععا عععام 
، والأسسععت بعععد ذلععك مراكععز التعلععيم عععن بدعععد فععا الععونس م2003را عية السععورتة فععا عععام اتفت

 .(22-28:  36) وليهيا والجزائر وغيرها من الدول العربية
مراكعز التعلعيم ععن بدععد فعا جميع  أنتعاو الععالم لكسعر والوالت بععدها افتتعاح جامععاح و   

حدود الزمال والمدال التا كانت سه ا  فا ععاقة ممن رغهوا فا وقعت معن األوقعاح فعا موا علة 
لعى عديدة ومتنوعة أل دال التعليم ععن بدععد خا عة ع و ور، و هرح  يغ العليمهم الجامعا 

جامععاح العتعلم اإللكترونعا ، والجامععاح التعلعيم المفتعوح و  المستوى الجعامعا فظهعرح جامععاح
 اتفترا ية وغيرها من التور والتيغ الداعمة للتعليم الجامعا عن بدعد.

وفا  وو ما سهم يتض  أل التعليم عن بدعد لعم يدععد فكعرة جديعدة، وإنمعا الطعور الارتخيعا ؛ حيعث 
 (.12 : 28عن  مر بأرب  مراح  ها : )

والتا  هعرح منعذ نهايعة القعرل   Correspondence Systemأنظمة التعليم بالمراسلة  -
التاسعع  عشععر وت زالععت موجععودة فععا الكايععر مععن الععهالد الناميععة ، وتعتمععد علععى نقعع  المععواد 
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المطهوعة على المتعلمين، والهرتد العاد  وسيلة اتالتعال بعين درفعا العمليعة التعليميعة معن 
 معلم ومتعلم .

ماع  األقمعار التعناعية   Tv & Radio Systemأنظمعة التلفزتعول والراديعو التعليمعا  -
والمتطعععاح الفضعععائية والتلفزتونيعععة والراديعععو كوسعععيلة للتوا ععع  والقعععديم المتا عععراح التيعععة 

 الم ا رة أو المسجلة .
والتضعمن أ ععردة الفيعديو والمععواد  ، Multimedia Systemأنظمعة الوسعائط المتعععددة  -

 المرال طة بالتاسوت .
القائمعة علعى التفاعع    Internet – Based System إلنترنعتااألنظمعة المهنيعة علعى  -

بين المعلعم والمعتعلم بطرتقعة متزامنعة معن خعالل بعرامس المتادثعة أو معاالمر الفيعديو أو غيعر 
 متزامنة باستخدام الهرتد اإللكترونا ومنتدياح التوار .

علعى اسعلة فالتطور التكنولوجا الهائ  ساعد فا التوت  التعليم ععن بدععد معن خعالل المر 
 هور ماسساح ومراكز التعلعيم ععن بدععد التعا السعتند علعى الوسعائط التقنيعة المتععددة واألقمعار 

األمععر الععذ  جععع  التعلععيم العععالا أمععرا  متاحععا  مرنععا   اإلنترنععتالتععناعية واألنظمععة المهنيععة علععى 
الزمال والمدعال لجمي  األفراد الراغهين فا موا لة دراساالهم الجاميية والعليا دول النظر لقيود 

 عن بدعد . يغ جديدة للتعليم الجامعا و ر وأ دال و فا  ماعية المعقدة والقيود اتجت
  Distance Educationالتعليم عن ُبعد : مفاهيم

وفا التديد لمعنى متطل ) التعليم عن بدعد( فرل القرترا   ادرا  ععن اللجنعة السعوتدية  
ير علعى أل كلمعة )بدععد ( أو )مسعافة( ت التعدد فقعط م يشع8816للتعليم بالراديو والتلفزتول عام 

، ولكنهععا العتهععر نتاجععا  لأحععوال اتجتماعيععة واألمععور المتتععلة بالعمعع  ح أو األميععالبععالكيلومترا
 (.21 : 2) والتعليم

ل متطل  التعلعيم ععن بدععد يتمع  بعين ثنايعاه قعدرا  معن الغمعوض ونقتعا  فعا الوحيعد وأ
التعلعيم ععن  مفهعوم هنعاك متعطلتاح متداخلعة والعهعر ععنالرؤتة حول مفهوم وا   ومتعدد، ف

 بدعد ومنها ما يلا : 
 Correspondenceالدراسة بالمراسلة  ، Virtual Learningالتعليم اتفترا ا 

Education  ،والتعليم المفتوحOpen Learning ،  والدراسة المستقلة Independent 
Study،  والتعلعععيم المعععوزعDistributed Learning  والتعلعععيم المعععرل ،Flexible 
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Learning الفتعول التخيليعة المتزامنعة وغيعر المتزامنعة ،Virtual Synchronous & 
Asynchronous Classrooms  والتربيعة الفورتعة ،Online Education  والتربيعة ،

 Web Based Education)الوتب(  اإلنترنتالمهنية على استخدام  فتاح 
، وتععتم عععادة ين المعلعم والمععتعلمعنععدما الكععول هنعاك مسععافة بععوالتعلعيم عععن بدعععد يتعدأ 

م فععا ، وتدععول المتعلمععين منفتععلين عععن معلمععيهمععواد العليميععة يععتم ععععدادها مسعع قا  بمسععاعدة 
 ، ولكنهم يت عول الوجيهاالهم .الزمال أو المدال أو كليهما
نكهواليعة والطهيقاالهعا علعى الشع دة الع اإلنترنعتبوسعادة  هو العذ  يعتمفالتعليم عن بدعد 

)أوقعاح مختلفعة  سواو كعال العلمعا  الزامنيعا  )وقعت ح يقعا وأمعاكن مختلفعة( أو العلمعا  غيعر الزامنعا
تو ف درل و أسعاليب و القنيعاح التعلعيم التعا التتعف بالمرونعة و السعتجيب وأماكن مختلفة( و 

 المععادة: ععد لتاجعاالهم و الناسعب قععدراالهم و الفعرول الفرديعة بيععنهم و معن وسعائ  التعلععيم ععن بد 
التععناعية، و التقي ععة التعليميععة واألقععراص  المطهوععة، و الشععفافياح وأ ععردة الفيععديو واألقمعار

والمعاالمراح الشع دية والهعاالف  اإلنترنتيية والتاسب انلا و األ ردة السمالمدمجة و اإلذاعة و 
ذا دهيعععة خا ععة ولهععد   خا ععا   الشا ععة اإللكترونيععةن لكععن هععذه الطرتقععة التتععاج علععى االتععات  و 

 (28 :83) و  العليما الرب
: ااتسععتخدام األماعع  المععنظم للوسععائط العععر  منظمععة اليونسععدو التعلععيم عععن بدعععد بأنعع 

تنفتعال المطهوعة وغيرها، وهذه الوسعائط يجعب أل الكعول مععدة عععدادا  جيعدا  معن أجع  جسعر ا
 (.2: 838 ) ، والوفير الدعم للمتعلمين فا دراستهم ابين المتعلمين والمعلمين

عذ أنهعا ؛ ا التعرت  على أهمية ودور استخدام الوسائط التعليمية فا التعليم عن بدعد وتاكد هذ
 ، وتعزز العلمهم .التوا   بين المعلمين والمتعلمينالوسيلة الرئيسة لتتقيم 

 The United States Distanceععد ) العرتع  الجمييعة األمرتديعة للتعلعيم ععن بد 
Learning Association (USDLA الو عي  للمعواد التعليميعة : ا عد هعو ليم عن بد : ا التع

لكترونا يشعم  األقمعار التعناعية وأ عردة الفيعديو واأل عردة عأو التدرتهية عهر وسيط العليما 
التعععوالية والتاسععع اح والكنولوجيعععا الوسعععائط المتععععددة أو غيرهعععا معععن الوسعععائط المتاحعععة لنقععع  

 المعلوماحا.
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بأنععع  عمليعععة اكتسعععات المععععار  أيضعععا  د والععععر  الجمييعععة األمرتديعععة التعلعععيم ععععن بدعععع
والمهاراح بمساعدة وسيط لنق  التعلعيم والمعلومعاح متضعمنا  فعا ذلعك جميع  أنعواع التكنولوجيعا 

 (.101 -102: 28وأ دال التعليم المختلفة للتعليم عن بدعد )
وتعععر  بأنعع ا العلععم مخطععط يععتم عععادة فععا مدععال يختلععف عععن مدععال التععدرتس المعتععاد، 

ما  للمنععاهس ودععرل العلععيم خا ععة واتالتععال عهععر الوسععائ  التكنولوجيععا العديععدة وتتطلععب التععمي
 (.82 : 32)باإل افة على عجراواح عدارتة والنظيمية خا ةا

 وترال ط هذا التعرت  بأربعة ختائص رئيسة ها : 
مدال  ، التعلم الذ  يختلف فاعلم المخطط وليس التعلم العشوائا، التالتعلم والتدرتس

 ، اتالتال عهر وسائ  الكنولوجية متعددة.لتدرتس المألو عجرائ  عن ا
فالتعليم عن بدعد هو مجموعة من األساليب والتقنياح التعا العتم بهعا العمليعة التعليميعة 

 م ا را .التقاو  والتضمن موا   العليمية ت التطلب بالضرورة التقاو المعلم بالمتعلم 
أو الفيععديو نقععال  الكنولوجيععا  مععن  تاإلنترنعععععد هععو نقعع  العلععم عععن درتععم بد والتعلععيم عععن 

مراكععز عنتاجععع  علعععى المنعععادم والمعععدل ال عيعععدة التعععا ت التعععوافر فيهعععا وسعععائط المعرفعععة الضعععخمة 
والمتختتة ، وتدول اتالتال بين الطالب المتلقا المعلم والهياناح والتقائم من خالل ال عادل 

 (82-88 : 1الرأ  والتوار والمناقشة.) 
لك النوع من التعليم الذ  يغطا مختلف  ور الدراسعة فعا كافعة التعليم عن بدعد هو ذ

المسععتوتاح التعليميععة التععا ت الخضعع  فيهععا العمليععة التعليميععة إل ععرا  مسععتمر وم ا ععر معععن 
المعلمععين أو المععوجهين فععا قاعععاح الدراسععة المختلفععة ، ولكنهععا الخضعع  لتنظععيم مععن الماسسععة 

 (83-82 : 1ن بدعد . )التعليمية التا القوم بتنفيذ برامس التعليم ع
ل الوسعععائ  والعرفععع  الجمييعععة األمرتديعععة بأنععع  : ا القعععديم التعلعععيم أو التعععدرتب معععن خعععال 

األقمععععار التععععناعية، والفيععععديو، واأل ععععردة التععععوالية  :، وتشععععم  ذلععععك التعليميععععة اإللكترونيععععة
باإل عافة  ،التكنولوجية التعليمية المتعددة ، والنظم والوسائطلية، وبرامس التاس اح انالمسجلة

 .(82-83 : 1على الوسائ  األخرى للتعليم عن بدعد )
التعليم عن بدعد بأن  درتقة للتربيعة يدعول     Rumbe Grevilleجرف  رمب   وتعر 

المتعلم فيها بعيدا  أو منفتال  عن المعلم، وتمدن أل يتم التعليم على عاالم المتعلم أو النمعاذج 
 (.2: 830)التعليم وجها  لوج  ا م  أنما  أخرى من التربية بما فيها 
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سععهم فعا التقيععم ديمقراديععة هععو نمععط العليمعا نشععأ ليد : اوتعرى أحمععد حجعا أل التعلععيم عععن بدععد 
، متجععاوزا  حعدود التعلععيم التقليعد  المتععدد برمدانععاح باعت ارهععا حقعا  مععن حقعول اإلنسععال التعلعيم

الت  لع  هعذه الفعرص أو لمعن  المدال والزمال وذلك بما يتج  من فرص استكمال التعليم لمن لم
فعا التعلعيم  اتنخعرا يود اتستزادة من التعليم ولمن التعول  روفع  الراهنعة مدانيعا  وزمانيعا  دول 

 (33 :2) االتقليد 
، احعدوالطالب فا مدعال وزمعال و  المعلمالتعليم دول الواجد وأبسط العرت  هو ا التعلم و 

والفيعععديو  اإلنترنعععتدة فعععا مقعععدمتها و يعععتم اتالتعععال بينهمعععا معععن خعععالل وسعععائ  االتعععال متععععد
 (8: 38)كونفرنس .
حد أساليب أو الطهيقاح التعليم المستمر التا التضمن مسمياح أعد هو: التعليم عن بد ف

متعددة منها : التعليم بالمراسلة، التعليم مدى التيعاة، التعلعيم الممتعد، والهعد  منع  هعو عالاحعة 
من اج  النميتع  العليميعا  عهعر التعلعيم غيعر الرسعما الفرص التعليمية المستمرة ديلة حياة الفرد 

 أو غير النظاما.
ععد يسعتخدم الكلمعة المطهوععة كمعا يسعتخدم سهم يتض  أل التعليم ععن بد  من خالل ما

غيرها من وسائ  اتالتال التدياعة ماع  متطعاح التلفعاز أو متطعاح األقمعار التعناعية لتقعديم 
اج على العوفر الفتعول الدراسعية، وإنمعا يدتفعا بوجعود المادة العلمية عهر مسافاح بعيدة وت يتت

مساعد معدر  ) مر عد( وماسسعة العليميعة التعولى اإل عرا  علعى النفيعذ العمليعة التعليميعة بعين 
المعلم والمتعلم.ومن ثم فالتعليم ععن بععد هعو القنيعة الشعترك فيهعا كع  معن التكنولوجيعا التدياعة، 

تعع  المعلععم والمدرسععة التقليدية.لععذلك نجععد والكتععب الدراسععية، واتالتععاتح الشختععية، لتتعع  م
ل احتمعاتح نمعوه إنع  الجديعد للتربيعة، و أععد علعى بعا انراو التربوتعة النظعر علعى التعلعيم ععن بد 

مسععتمرة مسععتقهال  بسععهب مرونتعع  ، واسععتجابت  السععرتعة لعععدد مععن احتياجععاح األفععراد ودهيعععة 
 العتر ومتطل اح المجتم .
عد، حد نماذج التعليم عن بد أعد وهو أسا  التعليم عن بد  لكترونا هووتعتهر التعليم اإل 

فععالتعليم  ،حيععث يدععول للمععتعلم الععدور األساسععا فععا ال تععث والم ععادرة وفععا ال ععادل المعلومععاح
ععد؛ ولكعن بد  ععنل يعتم ألكترونعا تبعد و عععد، فلعيس كع  العلعيم لكترونا ليس هو التعليم ععن بد اإل 

نعع  يمدعن أل يععتم داخع  جععدرال أععد، و التعلعيم عععن بد  حععد أ عدال ونمععاذجألكترونععا هعو التعلعيم اإل 
 المعلم.الفت  الدراسا بوجود 
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  وتتحدد ملامح تعريفات التعليم عن ُبعد فيما يلي:وتتحدد ملامح تعريفات التعليم عن ُبعد فيما يلي:
هي عة التعدرتس ععن الطعالت الدارسعين خعالل العمليعاح التعليميعة التعا يعتم النفيعذها انفتال  -

 بواسطة وسائ  التعليم عن بدعد .
، اللععك الوسععائط التععا التضععمن اتلتقععاو بععالمعلممدععن الطالععب مععن اسععتخدام وسععائط العليميععة ال -

 أو الفيديو التفاعلا. اإلنترنتالمناهس الدراسية أو المقرراح التا يتم باها من خالل 
 ياد  التعليم عن بدعد على الوفير النفقاح المالية للدولة . -
فر لهعم فعرص التعلعيم التعو العم  برامس التعليم عن بدعد على الهي ة المناخ المناسب للعذين لعم  -

 ،كالذ  يتم الطهيق  فا برامس العليم الك ار ومتو األمية.
 خصائص التعليم عن ُبعد : 

وها العرال ط بالتعرتفعاح التعا  عن أنواع التعلم األخرى،ليم عن بدعد ختائص الميزه للتع
-822: 22 )،() 10-28: 83(،)  81-82:  1،) (21 :2): ومعن هعذه الختعائص ذكرح
821) (36: 30- 33) (،11 :8)،( 18 :8-2(،)80 :8-3(،)11 :2-1)(،18 :1.)   

  من حيث المكانمن حيث المكان  الفصل بين المعلم والمتعلمالفصل بين المعلم والمتعلم  ::  

عد على أسا  الفت  بين المعلم والمتعلم فا مدعال وزمعال العتعلم، بد  عن التعليميقوم 
جوهرتعا   ومن ثم، فرل دور المعلم ودهيعة وإجراواح التفاع  بينع  وبعين المعتعلم الختلعف اختالفعا  

، سلوكياح التعليم وسلوكياح التعلمعن  ور التعليم التقليد ، وتطلم على هذه الخا ية بين 
 بمعنى الفت  بين أداو المتعلم مدانيا .

   :دور التنظيم المؤسسي: دور التنظيم المؤسسي  

ة التعا التعدد أغعراض بعد بتورة رئيسة على دور الماسسة التعليميع عنيعتمد التعلم 
ن بدعععد عععن الععتعلم عععم وإنتععاج برامجعع ،وهنا يختلععف الععتعلم ، والعمعع  علععى التععميوأهععدا  الععتعلم

 الذاالا الذ  يتم بواسطة المتعلم حسب خطواال  وقدراال ، دول الدخ  أ  ماسسة العليمية. 
   : استخدام الوسائط التقنية : استخدام الوسائط التقنية  

ن بدعععد مععواد العليميععة ووسععائط نقعع  القنيععة لتتععميم الععتعلم، وذلععك عععيسععتخدم التعلععيم 
ععد، وبتو يع  اللعك الوسعائ  والوسعائط التعا بد  ععنسية الميز العتعلم اتستخدام يعتهر واجهة أسا

التم  متتوى التعلم علعى أععداد كهيعرة معن دعالها العلعم والمعرفعة ، القع  التكلفعة الفعليعة للتعلعيم 
و يسععاعد فععا الععوفير  ، ممععا يجععع  اإل  ععال عليعع  كهيععرا   عععد بالمقارنععة معع  التعلععيم التقليععدبد  عععن

 عددة مما يدسهم فا القلي  الفرول الفردية بين المتعلمين.متادر العليمية متنوعة ومت
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   :الاتصال المزدوج: الاتصال المزدوج  

عد ، فاتالتال التقنا غال ا  هو الذ  وهذه الخا ية من السماح المهمة للتعليم عن بد 
 عد وتتم ذلك اتالتعال ععن درتعم الوسعائط التقنيعة فعا االجعاهين،يعهر عن مفهوم التعليم عن بد 

 . وبالعدس ، وبين المتعلمين أنفسهم أيضا  من المعلم على المتعلم 
   : التعلم في مجموعة : التعلم في مجموعة  

ععد بنظعام المجموععاح المتعدودة ، ومعن هنعا نشعأح يتم الطهيم عجعراواح التعلعيم ععن بد 
حيعث يقعوم بتراليعب اللقعاواح وإحعداأ ؛ فكرة التف اتفترا ا وتتعدخ  التنظعيم الماسسعا هنعا 

 التفاع  المطلوت بين جمي  األدرا  القنيا .
   عد :عد :بُ بُ   عنعنالشكل التصنيعي للتعلم الشكل التصنيعي للتعلم  

عععد علعى المععواد التعليميععة، سعواو المطهوعععة منهععا أو يعتمعد النفيععذ بععرامس التعلعيم عععن بد 
األسعععاليب التفاعليعععة، ولكهعععر ععععدد  علعععى ، كمعععا يعتمعععدمسعععموعة أو المسعععموعة المرئيعععة مععععا  ال

جهة حاجعاالهم المتزايعدة، ا بدمياح كهيرة لمواه، يتم عنتاجمستفيدين من هذه الهرامسالمتعلمين ال
 . ادومن هنا االخذ اإلنتاج  ورة الشد  التتنيعا لتلك المو 

   :الخصوصية: الخصوصية  

ععد دالبع  حسعب قعدراالهم الذااليعة، وسعرعة خطعاهم فعا العتعلم يعام  نظام التعليم عن بد 
آخذا  فا اتعت ار فروقهم الفردية وميولهم واالجاهاالهم ، ومن هنا جعاوح فكعرة الختو عية فعا 

، أ  أل الماسسة التعليمية قد احترمت ختو ية المعتعلم فيمعا يتعلعم باختيعار الهعرامس التعلم 
 المناس ة لقدراال  وسرعة العلم ،كما راعت عمداناال  و روف  الخا ة .

    قيود الزمان و المكان قيود الزمان و المكان   التحرر منالتحرر من::  

فالطالب يتعلم و هو فا بيت  أو فا مدت   أو فا سيارال  فا الوقت الذ  يرتعد حسعب   
األعيععاد ألل اتالتععال سععيدول مععن يععام العمعع  أو فععا أيععام اإلجععازاح و و  المتاحععة لعع  فععا أالظععر 

يتواجعد لعذا ت يشعتر  أل  ؛المعلعم العليميعة سعهم التميلهعا معن  لمعواد دراسعية أو اإلنترنعتخالل 
، و بالتععالا قععد يدععول الطالععب فععا القععاهرة و يتتعع  خععالل سععاعاح وقععت االتععال الطالععب المعلععم

الهي عة  ععد مطلوبعا  وفعى نفعس الوقعت لعم يد  ،سعتاذه فعا أمرتدعا يغعط فعا نعوم عميعمالنهار بينمعا أ
و بالتععالا نكععول قععد  ،فهععذا أ ععال غيععر وارد ،قاعععاح در  و مععدرجاح السعع  الم ععاح أو انت 

 .قيد المدال و قيد المال و اإلمداناح  من التررنا
   و الطالبو الطالب  المعلمالمعلمتوثيق الاتصال بين توثيق الاتصال بين::  
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الرسععالة فععا الوقععت  المعلععم، و يتلقععى  اإلنترنععتن خععالل معع بمعلمعع ألل الطالععب يتتعع    
الععذ  يناسعع   هععو و يععرد عليهععا و يتلقععى الطالععب الععرد فععا الوقععت الععذ  يناسعع   و يناقشعع  و 

 يتفاع  اتثنال بدرجة غير متاحة فا النظام التعليما التقليد  .
   عمل مناقشات و مناظرات فيما بين الطلاب عمل مناقشات و مناظرات فيما بين الطلاب::  

متعددة حول مو عوع مععين يدرسعون ، و  بق  جغرافيةفا وهم متواجدول فا أماكن و   
 هو أمر غير ممدن فا نظام التعليم التقليد  .

  عد أيضا العدد الاقافاحيتي  التعلم عن بد :  
فالتعليم عن بدعد يتعي  للطعالت اتحتكعاك بعذوتهم معن ذو  الاقافعاح األخعرى والمتنوععة 

 اقافاح.من اللك الاتستفادة المت ادلة ومن ثم يمدن لهم 
  يوفر إمكانية الجمع بين بدء حياة العمل و الدراسةيوفر إمكانية الجمع بين بدء حياة العمل و الدراسة::  

عامععا  86 – 81وبالتععالا ت حاجععة للتقسععيم الجامععد لتيععاة اإلنسععال علععا فتععرة نتععو  
د استمرار التعلم فعا أ  وقعت و فعا أ  تي  التعلم عن بعد يد ؛ حيث للدراسة ليهدأ بعدها العم  

 مو وع و فا أ  مستوى دول عناو أو مشقة .
  لقضاء نهائيا على الاش لقضاء نهائيا على الاش اا : :  

تركيععز فععا و ال القضععاو علععى الغععشعععد  عع ط اتمتتانععاح و يتععي  الععتعلم عععن بد حيععث 
 التلقين .التفظ و  ليس فقطاتمتتال على التفكير والتتلي  واتستن ا  و 

  :انخفاض تكلفته بالمقارنة مع النمط التقليدي من التعليم:انخفاض تكلفته بالمقارنة مع النمط التقليدي من التعليم  

دة والمعامعععع  والتجهيععععزاح والهي ععععاح حيععععث يتطلععععب التعلععععيم التقليععععد  األبنيععععة المتعععععد
التدرتسية واإلدارتة وها بنية مدلفة بينما التعليم عن بدععد يتطلعب ععددا  متعدودا  معن اإلدارتعين 
والفنيين وتعتمد علعى الوسعائط التكنولوجيعة فعا نقع  المععار  ،كمعا أنع  ت يتطلعب دوام التتعال 

 .ح  الطالب فا ماسسة العليمية وما يترالب على ذلك من نفقا
   إدارة إدارة الاليقضى على مشكلات يقضى على مشكلات::  

م و معا  يعرال ط بدع  ذلعك معن و النظعا قضعايا اتنضع ا  فالتعليم عن بدعد يقضعا علعى 
  الكالي

 .يدسهم فا الخفي  عبو الطاقة اتستيعابية للجامعة 
 .الوسي  فرص القهول فا التعليم العالا دول النظر تعت اراح السن أو النوع 
 حيث أ    برمدال المتعلم است  ال العليم  فا أ  وقت وفعا  المرونة فا القهول والتعليم؛
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 .أ  مدال
  وهناك الأكيداح الهرزها األدبياح التربوتة عن الختائص التا ينفرد بها التعلعيم الععالا ععن

 بدعد دول نظم التعليم الجامعا التقليدية ربما من أهما:
   يدعن برمدعانهم اتسعتفادة أن  يتي  للك ار فر ا  جديدة للتتول على دراسعاح جامييعة لعم

 منها فا وقت م در من حياالهم
   يتي  للطالت فا أمدنة وأزمنة وبطرل يختارونها ، فا الوقت الذ  يتميعز فيع  بانخفعاض

 الكلفة التعليمية بالمقارنة م  النمط التقليد .
 اعتماده بتفة أساسية على الوسائط التكنولوجية التدياة ووسائ  اتالتال المعا رة. 

  رات التعليم عن ُبعد :مبر 

    ، (26 :22) ،(821-822 : 22)مععا يلععا :  التعععدد مهععرراح التعلععيم عععن بدعععد لتشععم 
 (1 : 611.)،(32 : 82( ،)28 : ، 103) ( ،8 : 313)(831 :2.) (88 :8) 
الزتادة السدانية وازدياد أععداد المتعلمعين والضعغط الهائع  العذ  الشعدل  هعذه األععداد علعى  -

 ليمية .الماسساح التع
حم التعليم لك  موادن واستمرارتت  بغا النظر عن جنس  ولونع  و روفع  اتقتتعادية أو  -

 اتجتماعية .
استجابة هذا النمط معن التعلعيم لععدد معن الم عادم ماع  الدافييعة للعتعلم والمرونعة فعا بي عة  -

التععا  رة المعلومععاحالتطعور المعرفععا وثعو التعلعيم ومراعععاة أسعاليب التعلععيم ودرائقع  فععا  عع  
 فا انونة األخيرة . يشهدها العالم

الجاوز هذا النمط من التعليم للكاير من العوائم التا التعد معن عمدانيعاح اتلتتعال بعالتعليم  -
النظععاما ماعع   ععرورة اتنتظععام فععا الدراسععة والوقيتععاح األداو ومدععال الدراسععة ومتطل ععاح 

 القهول والعمر وأنظمة التقييم والشهاداح الممنوحة.
الوا عع  فععا قععدرة الماسسععاح التعليميععة التقليديععة علععى اسععتيعات جميعع  الطععالت  القتععور -

، وقدرة هذا النوع من التعليم علعى اللهيعة التاجعاح اتجتماعيعة والمهنيعة لموا لة العليمهم 
، لتمتععع  بقععدر مععن المرونععة وحداثععة الععوفير الهععدائ  مععن جهععة وارال ادعع  باحتياجععاح سععول 

ظععرا  لتععوفيره لفععرص التطععوتر والجديععد المهععاراح والمعععار  ن العمعع  والعمالععة مععن جهععة أخععرى 
 والخهراح المهنية .
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فا الوقت الذ  الزايد في  اتنفتعاح عدم التوازل فا التوزت  الجغرافا للماسساح التعليمية  -
 المتناما على فرص التعليم والتدرتب.

 نى التعليمية التالية .التسين فعالية الموارد التعليمية ودعم جودة الهد  -
 العزتز قدرة النظام التعليما التالا بردخال الكنولوجيا المعلوماح والتقنياح التدياة . -
 موازنة التعاول بين المجموعاح العمرتة الواحدة . -
 نق  التمالح التربوتة لمجموعة معينة ومستهدفة من جمهور المشاهدين . -
 امة والخا ة الوفير الدرت اح دارئة لمجموعة رئيسة مستهدفة فا جمي  القطاعاح الع -
 دة، التناسب م  دهيعة عتر المعرفة.الوسي  القدرة للتعليم فا مجاتح دراسية جدي -
 ، ليت   العليما  غير مقيد بالمدال أو الزمال.د عالما ودولا للخهراح التعليميةع افة بدع -

وفا  وو ما سهم التض  مهرراح الفعي  التعلعيم ععن بدععد بجامععة الطعائف رغ عة  فعا التو يع  
  لتكنولوجيععا المعلومععاح واتالتععاتح ونظععم عدارة الععتعلم اإللكترونععا والتعلععيم عععن بدعععد فععا األماعع

، وإالاحعة فععرص القهعول للتعلععيم رااليجياح الععتعلم المعدمس )الخلععيط(العمليعة التعليمعة والطهيععم عسعت
الجععامعا بجامعععة الطععائف عععن درتععم بععرامس التعلععيم عععن بعععد خا ععة للطععالت الععراغهين فععا 

هم الجامييععععة بجامعععععة الطععععائف دول اعت ععععاراح ال دعععععد الجغرافععععا أو  ععععروفهم موا ععععلة دراسععععت
المييشعععية واألسعععرتة ، فضعععال  ععععن رغ عععة جامععععة الطعععائف فعععا مواك عععة التغيعععراح التكنولوجيعععة 

 المتالحقة فا عتر االسم بأن  عتر المعرفة والعتر الرقما . 
 :يمبررات التعليم عن ُبعد إلى ما يل تصنف بعض الدراساتفي حين  -

      (04: 051-011)( ،04 :15 ،)(0 :0-1(،)01: 0-1  (،)51 :0-2.) 

  جارافية :جارافية :  برراتبرراتمم  

فععالتعليم عععن بدعععد وجععد إللغععاو التععدود المدانيععة والجغرافيععة المييقععة أحيانععا  أمععام الععراغهين فععا 
، ونفعععس  كعععم 2000فعععا اسعععتراليا ي ععععد الشعععمال ععععن الجنعععوت بمسعععافة ف، موا عععلة العلعععيمهم 

ت ا  الفت  الشرل عن الغرت وهذا يعنعا بالضعرورة وجعود الجمععاح سعدانية معزولعة المسافة القر 
جغرافيععا  واألمععر الععذ  دفعع  الدولععة علععى اتعتمععاد علععى التعلععيم عععن بدعععد مععن السععنة األولععى فععا 

 (.1-8: 23، )(823 : 20)  .ودعا أيضا  على عنشاو جامعة كوتنزتند اتفترا يةالمدرسة 
   سياسية:سياسية:مبررات مبررات  

لعديد من الدول النامية على وج  الختوص عدم استقرار سياسا وتتما  فعا الشهد ا
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ات ععطراباح والتععراعاح والتععروت المتليععة والقهليععة وغيععر ذلععك مععن الظععرو  السياسععية التععا 
وفا كاير من التعاتح التعا نشعهدها اليعوم التعدأ هجعرة  ،الجع  المجتم  وأفراده غير مستقرتن

د أو من بلد نخر وت يم الالج ول فا مخيماح قد الت   دائمعة الجماعاح عما داخ  الهلد الواح
على سهي  الماال ما يتدأ فا فلسطين مما دعا على عنشاو جامععة  بتسب الظرو  السياسية

 (822 :20)  القد  المفتوحة 
  ثقافية:ثقافية:مبررات اجتماعية ومبررات اجتماعية و  

 ع   التعلعيم ععن ، وأالفرد متمركزا  حعول نفسع  وباحلقد ازدادح التياة اتجتماعية العقيدا  
بدعد فا بعا الدول رافدا  لمتو األمية األبجدية واألمية التضارتة للعذين التعول  عرو  عملهعم 

 .(1-81:8،)(821 : 20) اتلتتال بالفتول الاابتة للدراسة المنتظمة وبالطرل التقليدية .
  :مبررات اقتصادية:مبررات اقتصادية    

التقليعد  المدلعف؛ حيعث  التعليم عن بدعد يفرض نفس  بالضرورة كهدي  حتما للتعليم 
، يتقعم أمعرتن هعامين معن وجهعة نظعر اقتتعادية: العوفير النفقعاحمعن يقلع   عل التعليم عن بدععد

التنميعة اتقتتعادية والمتافظعة  ودفع  عجلعةالتعليم الذ  ياد  على الطوتر الكفايعاح المهنيعة ، 
تطة أل الكول لديها يوجد مدال للقادر وغير القادر  ر  فضال  عن أن   ،على عنتاجية المتعلمين

المجتمع  وفعالياالع    عرائ كافعة الدافيية للتعلم، فهو بمرونت  على التكي  يمدن أل يت  علعى 
فالتعليم عن بدعد األكاعر مالئمعة  معن الوجهعة ، فا المزارع والمتان  والورش وغيرها،اتقتتادية

: 20) .عاليععة  اتقتتععادية للععدول الفقيععرة التععا العجععز عععن الععوفير العلععيم القليععد  مععن نوعيععة
838( ،)80 :32(.)81 :8-2) 
   نفسية :نفسية :مبررات مبررات  

بطيع  العتعلم  يسعهم بفاعليعة فعا حع  المشعدالح النفسعية التعا النتعات التعليم ععن بدععد 
الذين يشعرول بالترج الشديد لعدم قعدرالهم علعى مجعاراة زمالئهعم المتفعوقين، فينتعابهم الخعو  

عنهععا، فععرل المشععدالح النفسععية لهععم التعععا م، مععن المشععاركة أو دععرح األسعع لة أو حتععى اإلجابععة 
فتتولد لديهم الكراييعة للمعادة الدراسعية ولعزمالئهم ولمعلمهعم نفسع ، وتتنعامى  ععورهم باإلح عا  

 (832 : 20ومن ثم الفش . )  وعدم الاقة بالنفس
 عد : مبادئ التعليم عن بُ 

العتالوم مع  المفعاييم عل عسترااليجياح التعليم الجعامعا التقليعد  )أو النظعاما( لعم الدععد 
المعا رة ) اتنفتاح الاقافا، والعولمة، واتقتتاد التر، والسعول المفتوحعة، والقرتعة العالميعة، 
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والهوائيععاح ، والهععث الم ا ععر ( ولععذا فععرل التعلععيم عععن بدعععد جععاو مواك ععا  لتلععك المفععاييم التدياععة 
ومضعمون  وآليعاح القديمع  والرؤى الجديدة التعا أثعرح بشعد  ملتعو  فعا نمعط التعلعيم ومتتعواه 
 (.8-8: 838)ختو ا  وأل التعليم عن بدعد يستند على التطور فا القنياح اتالتال

 (31-31: 36)يستند على مجموعة من الم ادم أهمها ما يلا :  فهو  ومن ثم 
   مبدأ الإتاحة مبدأ الإتاحةAAcccceessssiibbiilliittyy::    

بغععا النظععر  وهعا العنععا أل الفععرص التعليميععة فعا مسععتوى التعلععيم العععالا متاحعة للجميعع 
 عن كافة أ دال المعوقاح الزمانية والمدانية .

   مبدأ المرونة مبدأ المرونةFFlleexxiibbiilliittyy::    

وهعا الخطععا جميعع  التعواجز التععا النشععأ بفعع  النظععام أو بفععع  القعائمين عليعع  ، لكععن هععذه 
الزاوتععة أخععذح بدايععر مععن التععذر فععا بعععا بععرامس التعلععيم عععن بدعععد ؛حيععث و عععت  ععرو  

 س ذاح الطهيعة العملية أو التطهي ية معينة للقهول فا بعا الهرام
   تحكم المتعلم تحكم المتعلم::LLeeaarrnneerr  CCoonnttrrooll    

والعنا أل المتعلمين يمدنهم الراليب مو وعاح المنهس المختلفة بتسعب  عروفهم وقعدراالهم 
 ، وكذلك اختيار أساليب القوتمهم فا غالب األحيال.

    :اختيار أنظمة التوصيل:  اختيار أنظمة التوصيلCChhooiiccee  ooff  DDeelliivveerryy  SSyysstteemmss  

ت يتعلمول بطرتقة واحدة ، فرل اختيارهم الفرد  ألنظمة التو عي  العلمعا وألل المتعلمين 
 يعد سمة أساسية لهذا النمط من التعليم .

   الاعتمادية الاعتماديةAAccccrreeddiittaattiioonn  ::  

والعنععا مععدى مناسعع ة الهععرامس الدراسععية ودرجاالهععا العلميععة لأغععراض التععا و عععت مععن أجلهععا ، 
يععاد  بالتععالا علععى اتعتععرا  بهععذه الهععرامس  ومالئمععة اللععك الهععرامس لتاجععاح المجتمعع  ، والععذ 

 وآلياالها ، وقهلية متتواها لالعتماد فا الماسساح المختلفة 
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 أهداف التعليم عن ُبعد : 

،) ( 831-832 : 20، )(28 : 36)علععى التقيععم األهععدا  التاليععة : يرمععا التعلععيم عععن بدعععد 
2:32-31)( ،30 : 62-63)(820 :8 )( )،61 :8-82()18 :8)(،826 :8(،)821 :

2-3(،) 821 :8.)   
ألسع ات التعلعم فعا كافعة المراحع  التعلعيم ، فعاالتهم فعرص التعلعيم  نالقديم الخدماح التعليمية لم -

، والعذين  بظروفهم الشختية أو العائلية أو اتقتتادية أو اتجتماعية أو المدانية أو الزمانيعة
مسعععتوى التعليمعععا واتجتمعععاعا مععازال لعععديهم دمعععوح فعععا النميعععة أنفسععهم والا يفهعععا والتسعععين ال

والمهنعا، ولععذلك فععرل غايععة التعلععيم عععن بدعععد األساسععية هععا مسععاعدة هععاتو فععا بلععو  أهععدافهم 
 ؛حيث يعجز التعليم التقليد  عن ذلك .

عيجاد الظرو  التعليمية المالئمة والتا الناسب حاجاح الدارسين لالستمرار فا العتعلم )التربيعة  -
كافعة الظعرو  التعليميعة  عد يتتف بالمرونة والقدرة على التكي  مع المستمرة(. فالتعليم عن بد 

أل ، فهععو يععالوم ربععاح الهيععوح والمععزارعين والتععناعيين والمععو فين أ  أنعع  يسععتطي  للدارسععين
 لها حاجاح الدارسين مهما كانت الظرو  التا يييشونها.يد 

عرفعععة ،ف اسعععتخدام وسعععائ  القعععديم الهعععرامس الاقافيعععة لكافعععة المعععوادنين والعععوعيتهم والزوتعععدهم بالم -
اتالتال التدياة كالتلفاز واألقمار التناعية وبث الهرامس التعليمية معن خاللهعا فعرل الفائعدة ت 
القتتعر علعى الدارسعين فتسعب ولكنهعا التنعاول كافعة المعوادنين وهعو أمعر ت يقعدر عليع  التعلعيم 

 التقليد .
ن فعا اتلتتعال بماسسعاح التعلعيم الوسي  فرص التعلعيم الجعامعا للمزتعد معن الدارسعين العراغهي -

 ، وبالتالا اتستجابة للطلب اتجتماعا المتزايد على هذا النوع من التعليم .العالا
، مععن خععالل فععت  مجععاتح ا  غيععر القليععدي فععا التنميععة عسععهاما  ح ي يععا  عععن بدعععد عسععهام التعلععيم  -

سعتجابة لمتطل عاح ، وذلعك لالتعلعيم التقليعد  عالاحتهعا للدارسعينلم يستط  الوالختتاح جديدة 
 خطط التنمية الودنية من الكوادر ال شرتة الماهلة والمدربة .

التقيم م ادم ديمقرادية التعليم والتا الرما على الكافا الفرص التعليمية وبالتالا المساواة بين  -
فيمععا بيععنهم ألسعع ات التعلععم بمدععانتهم اتجتماعيععة أو اتقتتععادية أو بسععهب  ال شععر دول الميععز

 دين أو الجنس .العرل أو ال
، قعد أ عع    ععرورة ملتعة فععا هععذا العتععرالعتعلم مععدى التيععاة (، و ربيععة المسععتدامة )التقيعم الت -
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، وهعم لهمي، وزتادة الأهن و ق  خهراالهمحيث يتول معظم األفراد العاملين على الرغ ة فا التسي
 على رأ  أعمالهم لمساعدالهم على أداو واج االهم ومساولياالهم وأدوارهم الو يفة 

والعلعيم المعرأة والشعجيعها علعى  احة الفر ة للش ات وللك ار من الجنسين وكذلك رباح الهيوحعال -
   .تستامار أوقاح فراغهم فا الا ي  أنفسهم واكتسات العاداح و المهاراح النافعةذلك 

، وذلعك بتقعديم بعرامس دراسعية خا عة عالس العديد من القضايا الهي يةيد ربط التعليم بالهي ة بشد   -
 ة والنميتها والمتافظة عليها .بالهي 

بنععاو  ختععية عيجابيععة فاعلععة قععادرة علععى العطععاو وحعع  المشععدالح والتنميععة الذااليععة وبالتععالا  -
 التنمية المجتميية .

، عل عالم اليوم ومعا يتملع  القعرل القعادم معن المعرفية والتكنولوجية المستمرة مسايرة التطوراح -
التكنولوجيعة يفعرض علعى كافعة أنمعا  التعلعيم التعديا  يتميز بتطور هائ  فعا الجوانعب المعرفيعة و 

، والتعلععيم عععن بدعععد هععو واومععة بععين المجتمعع  وهععذه التطععوراحكهيععرا  يتماعع  بضععرورة التكيعع  والم
األقدر على مالحقة كافة التطوراح التالية والمتوقعة نظرا  لمعا يتمتع  بع  معن مرونعة فعا الععدي  

 متتوى التعليم وأهداف  من حين نخر .
 ديم الخدمة التعليمية لأميين والك ار دول التاجة على اتنتظام فا  فو  دراسية . الق -
أمام بعا أعضاو  للمجتم  برالاحة الفرص، واألدر واألنسال الاقافية الهنية اتجتماعيةالغيير  -

، لفة دول دخولهن التعليم التقليعد ، وبخا ة النساو الالالا التول  رو  مختالمجتم  للتعليم
 نها عوام  متتلة بالعاداح والتقاليد واألعرا .وتدول م

عالاحة الفرص للمعاقين ممن التعول  عروفهم دول موا علة التعلعيم التقليعد  العذ  يلعزم الطالعب  -
 بالتضور واتنتظام فا الدراسة .

، واتنتهععاو مععن الدراسععة فععا وقععت أقعع  مععن زمالئهععم الفععرص للمتفععوقين إل هععار الفععوقهمعالاحععة  -
 التختتاح التا الش   الفوقهم .العاديين، واختيار 

، بمععا يمدععن القديمعع  مععن بععرامس متنوعععة للتتععول علععى المسععتوى الاقععافا ألبنععاو المجتمعع رفعع   -
، الهعث والتع  للعدار  أينمعا كهيعرة ، والغطا رقعةغيرها من برامس، الاهت بوسائ   تى هاداح و 

 كال.
مجعاتح متنوععة يتتاجهعا ، وما يندرج التتها من برامس العدرتب فعا مية المهنيةالقديم برامس للتن -

 المجتم  وأبناؤه. 
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 يسهم التعليم عن بدعد فا الوفير فرص التعليم والتدرتب فا ذاح الوقت وعلى مدار الساعة  -
يعتعلم بالطرتقععة التعا يختارهعا وباألسعلوت الععذ  فالطالعب   Flexibilityعالاحعة فعرص المرونعة  -

 .يناس   وبما يتوافم م  سرعت  الذاالية فا التعلم 
 ا تراك عدد كهير من الطالت وذلك بسهب أن  يناسب جمي  األعمار وبتكالي  بسيطة.  راليسي -

 بعا  اتالجاهاح العالمية المعا رة فا مجال التعليم الجامعا عن بدعدثانيا :
يتناول ال احث فا هذه الخطوة من الدراسة التاليعة بععا التجعارت العالميعة فعا مجعال التعلعيم 

كنعدا الوتيعاح المتتعدة األمرتديعة ونيوزتلنعدا(  التعا التسعم العدول ) بععا الجامعا عن بدععد فعا
بالرتادة فا مجال التعلم اإللكترونا والتعليم ععن بدععد كمعا حققعت نتعائس مدر عية انعدسعت علعى 
جودة العملية التعليمية بالتعليم الجعامعا ، وفيمعا يلعا ععرض لع عا التجعارت بغيعة اتسعتفادة 

مع  التتعور المقتعرح لتطهيعم التعلعيم ععن بدععد بجامععة الطعائف ، منها فا التديعد و عياغة مال
ومعن بعين هععذه التجعارت : الجربعة الجامعععة اتفترا عية الكنديعة ، الجربععة جامععة اإلنتركونتيننتععال 

 األمرتدية ، وجامعة ميشيجال ، وجامعة ماسا بنيوزتلندا .

 الجامعة الافتراضية الكندية -0

Canadian Virtual University 

 مانععا  ال عف  فيهعا أل لم السعتط  المسعاحة الكهيعرة كندا أكهر ثانا دول العالم التا  الدعد
واسععتطاعت الكنولوجيععا  ،الكنديععة بمختلععف مسععتوتاالها الوتيععاح والمقادعععاحأمععام التوا عع  بععين 

 هال التقعععم األهعععدا  التربوتعععة التعععا ينشعععدأبهعععا كنعععدا ح التاسعععوت واتالتعععاتح التعععا الميعععز 
كهعر ععدد ممدعن معن السعدال علعى حقهعم فعا التعلعيم ألكنديول بتتعول المس ولول التربوتول ا

العتهعر كنعدا واحعده معن أهعم ثعالأ دول فعا مجعال التعلعيم عذ  ؛ومتابعت  ألعلى المراح  الدراسية 
 الجامعا.

بهعا جعع  التعلعيم ععن ح ميعز جغرافيعة والمسعاحة الشاسععة التعا الونظرا  لطهيعة كندا ال  
لها الجارت متميزة  أل يدول  الجامعاح الكندية رورتا  ، األمر الذ  ساعدأمرا  حتميا    فيها بدعد

جامععاح الكنديعة، لل ا  فرتعدا  عذ الدعد الجامعة الكندية اتفترا ية االتاد ؛عد م عن بد يفا برامس التعل
: 13)أو معن خعالل التعلعيم ععن بدععد  اإلنترنتقدم الشهاداح والدرجاح والدبلوماح عهر الذ  يو 
8.) 

لمتختتعة فعا معن الجامععاح الرائعدة وا االتادها  CVUمعة الكندية اتفترا ية فالجا
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جعودة مضعمونة لجميع  والتعليم عن بدعد فا كندا والقعدم التعلعيم بسعرعة وب اإلنترنتالتعليم على 
سعواو كعال ذلعك لهرنعامس واحعد أو درجعة كاملعة أو  عهاداح جامييعة فعا  اإلنترنعتالطالت علعى 

 .(8: 12)مجاتح متعددة 
 التعاعذ القدم الجامعة قائمعة معن الهعرامس والمقعرراح والعدرجاح والشعهاداح والعدبلوماح 

 (.1-8: 18)اتلتتال ب    . ول فاالتاح تختيار الطالت للهرنامس الدراسا الذ  يرغه
الشعراكة بعين الجامععاح الكنديعة المتعاونعة  بموجعبالجامععة اتفترا عية الكنديعة  وبدأح

والتعا بعدأح العمع  بسعت جامععاح  اإلنترنعتسوتم عن بدعد والتعلعيم عهعر فا مجال التطوتر والت
 Canadian Virtual University   كندية كاالتاد أدلم علي  الجامعة الكندية اتفترا ية

م؛ 2000كأول االتاد للجامعاح الودنية فا كندا معن مقعدما التعلعيم ععن بدععد مع  بدايعة ععام  
والعم  على أسا  غيعر ربتعا ، فهعا جامععة   ،لأعمال حيث الم الأسيسها بموجب قانول كندا

القوم بدور الوسيط لمساعدة الطالت الراغهين فا اتلتتال بأحد الهرامس الدراسية المقدمة عهر 
من خالل الجامعاح األعضاو التعا الدععد هعا المسع ولة ععن الطعوتر والتعميم المقعرراح  اإلنترنت

الجامعععة اتفترا ععية انل مععن خععالل مجلععس عدارة  الدراسععية المدونععة لتلععك الهععرامس ولهععذا الدععدار
الجامععة اتفترا ععية وتتعألف مععن رؤسعاو ومععدير  التعلعيم عععن بدععد فععا الجامععاح الكنديععة التععا 

 (.3-8: 11)يهلغ عددها ثالثة عشر جامعة كندية ومن بين هذه الجامعاح:  
 Lurentianجامعععة لععورانس ،   Athabasca Universityجامعععة أثاباسععدا 

University ، جامعععة ميمورتععال نيوفاوندتنععدMemorial University of New 
Foundland  ، جامعععععة ني سععععنسNipissing University  ، جامعععععة الومسععععول

 Manitoba University ofجامععة مانيتوبعا ،  Thomson Rivers Universityرتفرز
لملكيععة للطععرل الجامعععة ا، University of New Brunswickجامعععة نيوبرونزوتععك ،

Royal Roads University ، جامععة مونعت روتعالMount Royal University ، 
 Thomposon Riversجامعععة الومسععول رتفععرز ، جامعععة بوركفيعع ،جامعععة فرتدرتدتول 

University  ، جامععة كعارلتول                                                            
 Carleton University 
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درجعة  310مقرر عن بدععد وأكاعر معن  2100القدم الجامعة اتفترا ية الكندية حوالا 
و هادة التضمن ال دعالورتو  والعدبلوماح والماجسعتير فعا الختتعاح مختلفعة، والدععد الجامععة 
اتفترا ية الكندية من الجامعاح ثنائية اللغة نظرا  لتقديمها الهرامس الدراسية باللغتين الفرنسعية 

 تة؛ حيث القدم رب  الهرامس الدراسية باللغة الفرنسية . واإلنجليز 
والدعد الجامععة اتفترا عية الكنديعة بعال حعرم جعامعا أ و م عانا جامييعة أو قاععاح الدرتسعية فعا 

فقعط والماع  االتعاد مشعترك معن  اإلنترنعتالواق  وإنما ها ع ارة عن كيال افترا ا موجود على 
امس الدراسعية فعا المجعاتح الدراسعية المتنوععة عهعر جامععة كنديعة لتقعديم الهعر  83الجامعاح  ل

 . اإلنترنت
 نشأة الجامعة الافتراضية الكندية : 

 تم عنعدما الأسسع2000يرج  الارت  نشأة الجامعة اتفترا ية الكنديعة علعى ربيع  ععام 
لجامععاح الودنيعة الكنديعة لتقعديم كأول االتاد/ ائتال  ل UVCالشراكة بين ست جامعاح كندية 

حيععث الععم الأسيسععها بموجععب قععانول كنععدا  اإلنترنععتالتعلععيم عععن بدعععد وإالاحععة التعلععيم عهععر بععرامس 
والعمع  علعى أسعا  غيعر ربتعا ، ومع  انتشعار   the Canada Business Act لأعمعال

منعاف  هععذا اتالتعاد للجامعععاح الشعرتدة ازداد عععدد األعضعاو مععن الجامععاح الكنديععة ليتع  علععى 
معنهم الجامعععة اتفترا عية الكنديععة العوفر برامجهععا معن خععالل  ثالثعة عشعر جامعععة كنديعة لتتكععول 

اللغة اإلنجليزتة والفرنسية نظرا  للتنوع الاقافا للمجتم  الكنعد  بعين اللغتعين واأل عول العر يعة 
 (.3-8: 61)للكنديين. 

خدمععععة ل (2-8: 66)والأسسععععت الجامعععععة اتفترا ععععية الكنديععععة للمهععععرراح التاليععععة : 
 فترا عية الكنديعة والتعا معن بينهعا:اللتزم بالم ادم األساسية للجامععة ات الجامعاح الكندية التا

القععديم بععرامس العليميععة ذاح جععودة عاليععة عهععر ، اإلنترنععتالسععوتم والطععوتر التعلععيم عععن بدعععد عهععر 
الوفير العديد من الخياراح أمعام المتعلمعين للتتعول علعى ، وفت  آفال التعليم عن بدعد اإلنترنت

دعم الوجعود الكنعد  فعا األسعوال الدوليعة ،ة دول التقيد بالمدعال والزمعالبرامس أو درجاح علمي
اليسعير عمليعة انتقعال والتوتع  ، والعالمية والوفاو بمتطل عاح سعول العمع  معن الهعرامس المتنوععة

الطالت من جامعة على أخرى من خالل االفا يعة اعتمعاد الهعرامس والمقعرراح الدراسعية بالجامععاح 
 الت بأية رسوم ع افية .الكندية دول عرهال الط
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 (.3-0: 76)رسالة ورؤية وقيم الجامعة الافتراضية الكندية: 

  MISSION الرسالة:

مهتكعر فعا التععاول لل االتعاد الجامععاح الكنديعة هعا UVCالجامعة اتفترا ية الكنديعة 
للتعلععيم للجععامعا وزتععادة   الطععالت لتسععهي  و ععول والتعلععيم عععن بدعععد اإلنترنععتالتعلععيم علععى 

الهععرامس المشععتركة؛ ونشععر أفضعع  الممارسععاح فععا جميعع   لتشععجي  الطععوتر لمرونععة للمتعلمععين وا
 .أنتاو كندا وحول العالم

 Vision :  رؤيةال

باالتاد الجامعاح الكندية متليا  ودوليا  من خالل الجامعة اتفترا ية الكندية  اتعترا 
 وارالياح نجاحل، تعليم عن بدعدوال اإلنترنتلتتقيم الجودة والو ول للتعليم الجامعا عهر 

 ، والشراكاح المستدامة و التعاول بين الماسساح الشرتدة.الطالب
 سياسة وإجراءات القبول بالجامعة الافتراضية الكندية: 

 ععرو  مقيععدة للقهعععول أمععام الععراغهين فعععا  ةت الضعع  الجامعععة اتفترا ععية الكنديعععة أيعع
التا القدمها الجامعاح المشاركة والممالة تالتعاد  اتلتتال بالدراسة من خالل الهرامس المتنوعة

الجامعة اتفترا ية ، والشر  الوحيد للقهول هو أل يدول الدار  قعد بلعغ سعن السادسعة عشعر 
من عمرة فأكار وهذا يعنا أل الطالب يمدن أل يهدأ دراست  الجامييعة بالجامععة لعو لعم يدعن قعد 

، ولعذلك ففعا ل بالجامعة الكنديعة اتفترا عية لقهوأكم  المدرسة الاانوتة وهذا انعدا  لمرونة ا
دالعب فعا الهعرامس  800.000م سعجلت الجامععة أكاعر معن 2082/2083العام الما عا ععام 

عن بدعد، وترج  ذلعك علعى المرونعة التعا التسعم بهعا عمليعة قهعول الطعالت بأحعد بعرامس الجامععة 
 (.2-8: 18)الدراسية .

 Requirements: (82 :0.)  متطلبات القبول :
 permission of school principal عذل من مدير المدرسة . -
 at least 16 years of age سن . 86ت يق  عمر الطالب عن  -
 excellent academic background أل الكول لدية خلفية أكاديمية ممتازة . -

 والععتم عمليععة التسععجي  مععن خععالل دخععول الطععالت الععراغهين اتلتتععال بهععرامس الجامعععة علععى
 byموقععع  الجامععععة اتفترا عععية الكنديعععة معععن خعععالل  عععغط الطالعععب علعععى زر التطهيعععم 

clicking on Applying    اإلنترنتثم يقوم الطالب بعدها بم و استمارة القهول على 
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فا الجامعة ) العضو فا االتاد الجامعة اتفترا ية الكنديعة( التعا القعدم الهرنعامس الدراسعا 
في ، أ  الساعد الجامعة اتفترا ية الكنديعة الطعالت فعا الذ  يرغب الطالب أل يتختص 

معن خعالل مع و  اإلنترنعتاتلتتال بالهرنامس الدراسا العذ  يتناسعب مع  احتياجعاالهم عهعر 
استماراح القهول والعه ة الهياناح المتاحة على موق  الجامعة والتديعد اسعم الجامععة ) معن 

 (.2-8: 12)سة الجامعاح األعضاو( التا يرغب اتلتتال بها للدرا
أمععا عذا كععال الطالععب مسععجال  فعععال  فععا جامعععة  ععرتدة فععا االتععاد الجامعععة اتفترا ععية 

وترغععب فععا دراسععة مقععرراح فععا جامعععة  ععرتدة أخععرى فعليعع  فقععط معع و نمععوذج  CVUالكنديععة 
خطات عذل / من خالل الطهيعم الطعالت الزائعرتن دول التاجعة علعى الضعي  الوقعت أو دفع  رسعوم 

 (.2-8: 11)عت م و استمارة واحدة فقط  كطالب زائر أخرى فما علي  
 و تسجي  علعى معدار السعنةال للطالب فا بعا الجامعاح، يمدنأما عن مواعيد التسجي  ف -

 الفا ععي والعوفر الجامعععة بيانععاح و  التععدد مواعيعد بعينهععا لعع عا الهععرامس  فعا بعععا األحيععال
 (.12:8) التسجي الجدول الزمنا لمواعيد  والهرامس على موق  الجامعة  هذه

 أهداف الجامعة الافتراضية الكندية :   

 (.3-8: 63)من أج  :  CVUالم عنشاو الجامعة الكندية اتفترا ية  -
 Serve Canadianخدمعععة الجامععععاح الكنديعععة التعععا اللتعععزم بالم عععادم األساسعععية  -

Universities That are Committed to the Core Principles  
 Offering Quality Onlineذاح الجعودة  اإلنترنعتعن بدععد عهعر القديم برامس التعليم  -

and Distance Programs  
السعععهي  النقععع  والتتوتععع  بعععين الجامععععاح الكنديعععة المشعععاركة فعععا االتعععاد الجامععععة الكنديعععة  -

 اتفترا ية دول دف  رسوم أخرى ع افية .
ومتععى وكيعع  يأخععذ  الزوتععد المتعلمععين بالعديععد مععن الخيععاراح بععاألمور التاليععة ) مععاذا وأيععن -

 ؟ (.برنامس كام  
وعععععن بدعععععد  اإلنترنعععتالتععععاول معععع  األعضعععاو انخععععرتن لتطعععوتر الهععععرامس الجديعععدة علععععى  -

Collaborating with other Members to Develop New Online and 
Distance Programs . 

 امعة الأسيس وجود السول الكندية الدولية المتنامية للتعليم عن بدعد على مستوى الج -
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 مسايرة التوس  المتالحم للتكنولوجيا التدياة والاورة المعرفية والمعلوماالية المتنامية.     -
العمعع  علععى عيجععاد التلععول للتعععوباح التععا الواجعع  نظععام التعلععيم بالجامعععاح التقليديععة     -

 والتا من بينها ما يلا :
جامععععاح التعععا الفعععا الكاافعععة الطالبيعععة المتزايعععدة ومعععا يلزمهعععا معععن التوسععع  فعععا عنشعععاو ال -

 بالمتطل اح الكمية من الكاافة الطالبية وما يتطلب ذلك عبو التموت  .
قيود المدعال والزمعال والظعرو  اتجتماعيعة واتقتتعادية لكايعر معن العراغهين فعا موا علة  -

 العليمهم الجامعا . 
لتقععديم علغعاو القيععود المدانيعة والزمانيععة ألل الجامععة اتفترا ععية الدععد  ععيغة ومعدخ  جديععد  -

 .اإلنترنتبرامس العليمية متنوعة عن بدعد عهر 
القععديم بععرامس العليميععة متنوعععة وفقععا  لمسععتوى الدرجععة العلميععة ) بععرامس ال دععالورتو  لمععدة  -

ثالأ وألرب  سنواح سنواح، الدبلوماح العليا فا بعا التختتاح،الدبلوماح المتقدمة ، 
 درجة الماجستير والدكتوراه (.

 اتجتماعية من التعليم الجامعا .   الوفاو بالمتطل اح  -
التقيععم العالميععة مععن خععالل عالاحععة اتلتتععال بعع عا بععرامس الجامعععة للمتعلمععين الك ععار مععن  -

 جمي  أنتاو العالم بمجرد الدخول على موق  الجامعة .
 العم  على الفاد  اتزدواجية فا الهرامس التعليمية عن بدعد . -
 لأفراد عن بدعد.زتادة فرص الو ول على التعليم العالا  -
عنععد اتنتهععاو مععن الدراسععة بنجععاح، سيتتعع  الخععرتس علععى  ععهادة مععن الجامعععة  ععاح ة  -

الهرنامس )عحدى الجامعاح ثالأ عشر جامعة كندية المدونة للجامعة اتفترا ية الكنديعة(، 
ولعيس معن الجامععة اتفترا عية الكنديعة ذاالهعا، وجميع  هعذه الجامععاح و عهاداالها معتععر  

 دا وحول العالم.بها فا كن
 التقم الجامعة الكندية اتفترا ية مناف  و مزايا عديدة للطالت منها : -
 الوفير فرص أكهر تختيار المقرراح أمام الطالت تستكمال برامجهم الدراسية . -
 خفا الكالي  الدراسة للطالت فا الجامعاح الشرتدة بالجامعة الكندية اتفترا ية . -
الجامعة الكندية اتفترا ية من خالل المشعاركة فعا اللجنعة عالاحة الفرص لتشدي  مستقه   -

 اتستشارتة .
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التقيم فرص التعاول م  جامعاح أخرى إلنشاو برامس جديدة للتعلعيم ععن بدععد لتتع  علعى  -
 أسوال جديدة .

 ال ادل الخهراح  من المجتم  الودنا والو ول بالتعليم عن بدعد بالجودة العالية  -
 عد باستخدام المقرراح عن بدعد .عنشاو والقديم برامس عن بد  -

 البرامج الدراسية بالجامعة الافتراضية الكندية:

الجامعة الكندية اتفترا ية ها جميية من الجامععاح الكنديعة التعا القعدم درجعة كاملعة 
ععالا الجعودة العلعيم أو من خالل التعليم ععن بدععد والقعديم  اإلنترنتأو دبلوماح و هاداح عهر 

ن قه  أربات العم  والجامعاح األخرى فا جمي  أنتعاو كنعدا وحعول الععالم معتمد ومعتر  ب  م
 (.1-8: 16)ومن بين الهرامس المميزة للجامعة اتفترا ية ما يلا : 

   Bachelor of Health Administrationبدالورتو  فا اإلدارة التتية  -
 Bachelor of Computing andبدععالورتو  فععا التاسعع اح ونظععم المعلومععاح  -

Information Systems  
 Certificate in Environmental Practice هادة فا الممارسة الهي ية  -
  Certificate in e-Commerce هادة فا التجارة اإللكترونية  -
 Master of Education in Curriculumماجسعتير التربيعة فعا دراسعاح المنعاهس  -

Studies 
  Certificate in Adult Education هادة فا العليم الك ار  -
لمعن     Teacher Professional Developmentبرامس للتنميعة المهنيعة للمعلمعين   -

  هاداح متقدمة والدبلوماح ودرجاح المعلمين ومدير  المدار  والمستشارتن 
 On line Degrees inفعا المععوارد ال شعرتة  اإلنترنععتالمعن  الجامعععة درجعاح علععى  -

Human Resources   :  ما 
 Bachelor of Commerce (Humanتو  الجعارة )عدارة المعوارد ال شعرتة( بدعالور  -

Resource Management) 
 Bachelor of Human Resourcesبدالورتو  فا الموارد ال شرتة وعالقاح العم   -

and Labour Relations 
  Advanced Certificate in Management هادة متقدمة فا اإلدارة  -
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 Post Baccalaureate Certificate inتا فعا عدارة األعمعال  هادة ما بعد ال دالور  -
Business Administration 

    Master of Business Administrationماجستير فا عدارة األعمال  -
وفيما يلا يود ال احث عرض أهعم الهعرامس التعا القعدمها الجامععة اتفترا عية الكنديعة علعى 

 (.2-8: 13)النتو التالا: 
الجامعة اتفترا ية من خعالل االتادهعا علعى مسعاعدة الطعالت فعا كنعدا وحعول  ولهذا السعى

فا المجاتح الدراسعية المتنوععة  اإلنترنتالعالم على عيجاد فرص العليم عالا الجودة عهر 
يوجعد علعى قائمعة  ؛ حيعثلجمي  العدرجاح أو الشعهاداح أو العدبلوماح العليعا المتختتعة 

يختععار مععن  اإلنترنععتمقععرر علععى  2.000ة أكاععر مععن ال تععث بالجامعععة اتفترا ععية الكنديعع
 بينها ما يناسب احتياجاح الطالت .

وتدول الطالب فا منزل   أو  اإلنترنتجامعة اتفترا ية الدراسة على والتي  الدراسة فا ال
الدراسعععة لععع عا المقعععرراح فعععا التعععرم الجعععامعا للجامععععاح األعضعععاو تالتعععاد الجامعععععة 

 اتفترا ية الكندية  .
م الهععرامس والمقععرراح مفتوحععة للطععالت فععا أ  مدععال فععا العععالم ، فضععال  عععن بعععا معظععو 

الهرامس المناس ة للطعالت العدوليين فعا السعنة األولعى: والدتعي  الجامععة اتفترا عية عمدانيعة 
التوت   الطالب من جامعة على أخعرى داخع  االتعاد الجامععة اتفترا عية الكنديعة أو معن أ  

التععاد الجامعععة اتفترا ععية الكنديععة معع  اتحتفععا  بالسععاعاح جامعععة كنديععة أخععرى خععارج ا
المعتمععدة التععا قعععد درسععها فععا جامععععة  ععرتدة أو جامععععة كنديععة أخععرى معععا دامععت العععوفا 

 Most CVU courses are university creditبمتطل عاح الهرنعامس الدراسعا  
and can be transferred to any university in Canada, as long as 

the course  meets your program          requirements 
وذلك بمعاونة المر د األكاديما/ مستشار الجامعة ، وهذه ميزة ومرونة التمت  بهعا أنظمعة 

الكنديععة ، وفيمععا يلععا الهععرامس الدراسععية وفقععا  اتفترا ععية فععا الجامعععة عععن بدعععد  الدراسععة 
 للدرجة العلمية: 

 Bachelors Programsبرامس درجة ال دالورتو  :  -
 اإلنترنعتالمن  الجامعة اتفترا ية لطالبها فر ة التتول على درجعة ال دعالورتو  عهعر 
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وفقععا  لنظععام التعلععيم عععن بدعععد سععواو لمععدة ثععالأ سععنواح أو أربعع  سععنواح فععا العديععد مععن 
 (.2-8: 60)التختتاح التا من بينها: 

سععدرتة، عدارة المععوارد ال شععرتة، عدارة بدععالورتو : التجععارة، المتاسعع ة، اإلدارة، الفنععول الع
نظعععم المعلومعععاح، الجعععارة الخعععدماح الماليعععة، التمعععرتا، عدارة الفنعععول، علعععوم التاسعععب، 

 اتقتتاد ، التكنولوجيا. 
 : ليسانس الآداب لمدة ثلاث أو أربع سنوات في -

اللغعععععععععة اإلنجليزتعععععععععة، اللغعععععععععة الفرنسعععععععععية، علعععععععععم العععععععععنفس، الفلسعععععععععفة، الخدمعععععععععة  
العلوم اإلنسععانية، نظععم المعلوماح،دراسععاح المععرأة، ،افيا،الدراسععاح الدينيععةاتجتماعية،الجغر 

 ، الجغرافيا، علم الجرتمة. لسياسا، اإلناروبولوجيا، التارت الدراساح الكندية، اتقتتاد ا
  Certificate Programs برامج الشهادات : -

 (.8: 62): المن  الجامعة  هاداح فا برامس متنوعة يتطلهها سول العم  من بينها
رعايعععة التيعععوال، العنايعععة القلهيعععة، مسعععاعد عدار ،عدارة الخعععدماح،عدارة األعمعععال،عدارة نظعععم 
المعلومععاح،علوم التاسععب،أجهزة الكمهيوالر،التجععارة اإللكترونية،اللغععة اإلنجليزتععة،الكنولوجيا 

ة المعلوماح،اتقتتعععاد،اللغة الفرنسية،الدراسعععاح اإلدارتعععة،حقول اإلنسعععال،األدفال والتعععت
 النفسية، الخدماح اتجتماعية،العلوم التتية، التوحد.

 Diploma Programs برامج دبلوم : -

 القدم الجامعة اتفترا ية الكندية العديد من الدبلوماح المتختتة فا المجاتح التالية : 
الدراسعععععاح العامعععععة،عدارة األعمعععععال،الفنول، الكنولوجيعععععا المعلومعععععاح، الدراسعععععاح اإلدارتعععععة 

م الك ار، عدارة الموارد ال شرتة، القنية المعلوماح، التتميم التعليمعا، التعلعيم ،التتة.العلي
لسععالمة عععن بدعععد، أنظمععة ال يععادة، السععياحة المسععتدامة، الهندسععة المعمارتععة، التععتة وا

 (.2-8: 61المهنية، الجودة، التجارة )
  Diploma / Graduate Certificate : ة الدراسات العليا/ الدبلومدبرامج شها -

الساعد الجامعة اتفترا ية الطالت فا التتول على  هادة الدراساح العليا / الدبلوم فا 
 (.3-8: 18)المجاتح التالية من خالل الجامعاح األعضاو على النتو التالا: 

 ععهادة متقدمععة فععا اندات،  ععهادة متقدمععة فععا اإلدارة،  ععهادة فععا خععدماح اإلدارة 
ا المتختتعة فعا الكنولوجيعا المعلومعاح،  عهادة الدراسعاح العامة،  عهادة الدراسعاح العليع

 العليا فا عدارة الموارد ال شرتة اإلسترااليجية،  هادة الدراساح العليا والسياحة المستدامة.
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فضال  عن الدبلوم فا الدراسعاح العليعا فعا التعياغة التشعرتيية،دبلوم الدراسعاح العليعا  
فا عدارة الكوارأ، دبلوم الدراساح العليا المتختتعة والتعليم الهي ا،دبلوم الدراساح العليا 

 فا الكنولوجيا المعلوماح، الدبلوم المتقدم فا اإلدارة .
 Short Program البرامج القصيرة : -

كمععا السععاعد الجامعععة اتفترا ععية دالبهععا فععا التتععول علععى بعععا الهععرامس القتععيرة 
 (.8: 10)والمتنوعة فا المجاتح التالية : 

إلجععادة اللغععة اإلنجليزتععة، برنععامس قتععير فععا التعلععيم عععن بدعععد، برنععامس  برنععامس قتععير
الشختععية وعلععم الععنفس، برنععامس علععم الععنفس اتجتمععاعا، الهرنععامس التمهيععد  فععا علععم 
الععنفس، برنععامس فععا األدت الشعععها، برنععامس فععا التععتة والسععالمة، برنععامس فععا التنميععة، 

ة، برنعععامس المتاسععع ة والتموتععع ، برنعععامس برنعععامس العالقعععاح العامعععة واتالتعععاتح التطهي يععع
التنمية اتقتتادية، برنامس العدرتس اللغعة اإلنجليزتعة ، برنعامس عدارة التيعاة، برنعامس عدارة 

 السياحة.
  Masters Programs برامج الماجستير : -

القدم الجامعة اتفترا ية الكندية العديعد معن بعرامس الماجسعتير فعا المجعاتح التاليعة : 
ل يادة التربوتعععة ، التعلعععيم ععععن بدععععد، الكنولوجيعععا التعليم،التربيعععة الرتا عععية،عدارة التربيعععة،ا

التكنولوجيا،الدراسععععععاح الاقافيععععععة، الممارسععععععاح الهي يععععععة، عدارة السععععععياحة،العلوم، اندات، 
 (8: 16) التجارة،الدراساح التتية، دراساح المجتم ،السياسة العسدرتة، التمرتا.

  doctorate Programs: برامج الدكتوراه -

 ،ل على درجة الدكتوراه فعا التربيعةكما القدم الجامعة اتفترا ية الكندية برامس للتتو
التعليم عن بدععد، دكتعوراه فعا العلعوم اتجتماعيعة، عدارة األعمعال، اإلدارة العامعة، الدراسعاح 

 (.8: 68)العسدرتة . 
الدراسععية عععن بدعععد،  والدسععهم الجامعععاح الكنديععة المشععاركة بفاعليععة فععا الطععوتر الهععرامس

وكعذلك دعرل التعدرتس،  اإلنترنعتوالت ادل الخهراح فيما بينهعا فعا التتعميم التعليمعا عهعر 
 والطوتر مقترحاح التموت ، وخلم خدماح جديدة للطالت عن بدعد.

هععذا فضععال  عمععا التيتعع  الجامعععة مععن ععطععاو فععرص اتختيععار أمععام الطععالت مععن خععالل 
عذ التععنف قائمععة  ؛راح الدراسععية علععى موقعع  الجامعععةالععدخول علععى قائمععة الهععرامس والمقععر 
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دبلوماح الهعععرامس والمقععععرراح وفقععععا  لمسعععتوى الدرجععععة سععععواو )ال دعععالورتو  الشععععهادة والعععع
والقعععوم كععع  جامععععة معععن الجامععععاح األعضعععاو بتطعععوتر الهعععرامس والماجسعععتير والعععدكتوراه( ، 

ختتععين فععا والمقععرراح الدراسععية الخا ععة بهععا عععن درتععم مجموعععة مععن الخهععراو والمت
التميم المقرراح اإللكترونيعة وفقعا  لمععايير الجعودة العالميعة لمقعرراح والهعرامس اإللكترونيعة 

 عن بدعد.
والقعدم هعذه الجامعععاح مقعرراح وبعرامس علكترونيععة متاحعة عهعر اإلنترنععت والمعن  درجععاح 
و هاداح علمية سواو على مستوى درجة ال دعالورتو  أو علعى مسعتوى الدراسعاح العليعا 

بلوماح المتقدمعة ودرجتعا الماجسعتير والعدكتوراه فعا المجعاتح الدراسعية الفرتعدة والقعدم الد
درجعة و عهادة  310مقرر ععن بدععد وأكاعر معن  2100الجامعة اتفترا ية الكندية حوالا 

التضعععمن ال دعععالورتو  والعععدبلوماح والماجسعععتير فعععا الختتعععاح مختلفعععة، والدععععد الجامععععة 
ح ثنائيععة اللغععة نظععرا  لتقععديمها الهععرامس الدراسععية بععاللغتين اتفترا ععية الكنديععة مععن الجامعععا

الفرنسعية واإلنجليزتعة؛ حيععث القعدم ربعع  الهعرامس الدراسعية باللغععة الفرنسعية  ومععن بعين هععذه 
 (.82-8: 68) الجامعاح ما يلا: 

مقعرر  800أكار من   Cape Breton University عذ القدم جامعة كيب برتتيول 
 offers over 100 توتاح ال دالورتو  أو الدراساح العليا  برنامس كام  فا مس 88و

distance courses and 11 complete programs at graduate and 
undergraduate levels. 

 TÉLUQ, l'université à فععا حععين القععدم جامعععة يوكامععا للتعلععيم عععن بدعععد 
distance de l'UQÀM   غطعا جميعهعا مقعرر ععن بدععد ال 360برنعامس و 61أكاعر معن

المجعععاتح الرئيسعععة للمعرفعععة والتميعععز بالمرونعععة فعععا التعلعععيم والقهعععول والرحعععب بعععأكار معععن 
دالععب ودال ععة ، الشععد  معععا  انل أكهععر جامعععة ذاح النمععوذجين عذ الجمعع  بععين  86.000

 (.3-8: 833)النمطين فا التعليم فا الترم الجامعا م  نظام التعليم عن بدعد. 
برنعامس  61مقعرر و 600فتقعدم   Athabasca Universityأمعا جامععة أثاباسعدا 

كامععع  علعععى مسعععتوى ال دعععالورتو  والماجسعععتير ععععن بدععععد وكعععذلك الشعععهاداح الجامييعععة 
 offers 600 distance coursesوالعدبلوماح التعا التعوفر جميعهعا علعى اإلنترنعت. 

and 65 complete programs at the bachelors and masters level, 
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as well as university certificates and diplomas, many of which 
are available completely online. 

كمععا القعععدم بععرامس فرتعععدة مععن نوعهعععا ماععع  ماجسععتير فعععا اندات، ودبلععوم فعععا التعلعععيم 
 (.2-8: 11)الجامعا، و هاداح فا دراساح المرأة.  

برامس كاملعة فعا  خمس University of Manitobaفا حين القدم جامعة مانيتوبا 
بدععععالورتو  الفنععععول ، واندات فععععا الجغرافيععععا والعمعععع  اتجتمععععاعا وبرنععععامس ال دالورتععععا 

مقعرر علكترونعا عهعر  821للمر ين والممر عاح، ودبلعوم ال دالورتعا فعا التعلعيم ، والعوفر 
 (.2-8: 828)كلية على اإلنترنت الشارك بهم فا الجامعة اتفترا ية الكندية   82

م اح المقعرراح  Thompson Rivers Universityالومسول رتفرز والقدم جامعة 
برنامس ودرجة م  التركيز على مجعاتح الفنعول واألعمعال التجارتعة  20عن بدعد وأكار من 
 (.2: 831التكنولوجيا ، التتميم والموسيقى)والتتة والعلوم و 

مقععرر عععن  300فتقععدم أكاععر مععن  Laurentian Universityأمععا جامعععة لععورانس 
 ععهاداح باللغععة اإلنجليزتععة والفرنسععية فععا المجععاتح  6برنععامس بدععالورتو  و 81بدعععد و

المختلفعة فععا العلعوم اإلنسععانية والعلععوم اتجتماعيعة والعلععوم والتمعرتا بععاللغتين الفرنسععية 
واإلنجليزتة و برامس فرتدة من نوعها فا العم  اتجتماعا والخدماح اإلنسانية معن خعالل 

 (.2-8: 82)بدعد. نظام التعليم عن 
 61فتقعدم أكاعر معن  University of New Brunswickوجامععة نيوبرونزوتعك  

مقرر معتمد فا الفنول وإدارة األعمال ، علعوم التاسعب انلعا، علعم العنفس، التكنولوجيعا، 
عدارة والنظيم المشارت ، ال يادة واإلحتاواح،  هادة فا التتة والسعالمة والهي عة، دبلعوم 

 (.2-8: 828)ولوجيا ورتادة األعمال  عدارة التكن
فتقعدم بعرامس فرتعدة معن   Royal Military College أم الكليعة الملكيعة العسعدرتة 

نوعهععا عهععر التعلععيم عععن بدعععد ومناسعع ة لكعع  مععن لطععالت العسععدرتين والمععدنيين بععاللغتين 
ا عدارة اإلنجليزتععة والفرنسععية وليسععانس اندات والعلععوم العسععدرتة ودرجععة ال دععالورتو  فعع

 (.3-8: 828)الدفاع والدراساح التربية والدفاع وحماية الهي ة 
مقععععرر معتمععععد علععععى  Memorial University 300والقععععدم جامعععععة ميمورتععععال 

دالب كع  ععام  83.000كلياح والقه  حوالا  80المستوى الجامعا والدراساح العليا من 
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تععة التجارتععة والتمععرتا عععن بدعععد للتتععول علععى درجععة ال دععالورتو  فععا الدراسععاح ال تر 
والتكنولوجيععا والدراسععاح العليععا فععا التمععرتا وأربعععة مسععاراح فععا الماجسععتير : الكنولوجيععا 

 (.3-8: 888)الاانوتة.  المعلوماح ، ال يادة ، علم النفس، التعليم بعد المرحلة
 الوسائط التعليمية المستخدمة بالجامعة الافتراضية الكندية: 

لكنديععة المشععاركة والممالععة تالتععاد الجامعععة الكنديععة اتفترا ععية  التنععوع نظععرا  لتعععدد الجامعععاح ا
، ليس هذا فتسب ب  التععدد الكندية الوسائط التعليمية المستخدمة فا التدرتس بتلك الجامعاح

والتنوع الوسائط التعليمية نظرا  تختال  دهيعة الهرامس الدراسية والمقرراح اإللكترونية الدراسية 
 : لتشم  ما يلا 

 Printed Material المواد المطهوعة   -
 Audiotapes األ ردة التوالية السميية  -
 Videotapes أ ردة الفيديو المرئية  -
 Televisionالهث التليفزتونا عهر التليفزتول  -
 Radio Programsالهرامس اإلذاعية عهر الراديو  -
 E-mail, or Regular Mail الهرتد اإللكترونا والهرتد العاد  . -
  Tow – Way Video Conferenceالمراح الفيديو ذاح اتالجاهين ما  -
 Use the Smart  Phoneاستخدام الهاالف الذكا   -
 ومععن بينهعا : Learning Management System (LMS)أنظمعة عدارة العتعلم  -

(12 :8-1.) 
ومعا يتضعمن  معن وسعائط علكترونيعة فائقعة  Black Boardنظام عدارة التعلم الهالك بعورد  -

تعععي  بي عععة العععتعلم دة علعععى العععتعلم بفاعليعععة وهعععو نظعععام علكترونعععا كوسعععيط القنعععا يد مسعععاع
عذ يتمع  عليعع  أعضععاو  ؛اإللكترونيعة عهععر اإلنترنعت بععين أعضععاو هي عة التععدرتس والطععالت

بتيث يمدن للطالت التفاع  معها فعا هي ة التدرتس متتوتاح وأنشطة المقرراح الدراسية 
ح علكترونيعة وأيقونعاح متعددة الو عائف داخع  اللعك أ  وقت ومعن أ  مدعال باسعتخدام أدوا

المنظومة اإللكترونية الاابتة على موق  الجامعة ، وتسم  نظعام العهالك بعورد للطعالت معن 
مععن خععالل اسععم المسععتخدم وكلمععة المععرور الخا ععة  الععدخول عليعع  والتعامعع  معع   ععفتت 

ت معن التوا ع  مع  بالطالب ، وهو نظام يتافظ على سرتة الطالعب ، وتمدعن النظعام الطعال



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 268 - 

دالعب ، والمنتعدياح ، وغعر  معلميهم وزمالئهم من خالل الهرتد اإللكترونعا الخعاص بدع  
 ؛، كما يسم  نظام عدارة التعلم الهالك بورد من الوفير الفتعول والمعامع  اتفترا عيةالتوار

 ؛ا معن أقعوى أنظمعة العتعلم اإللكترونع واحعدا   Blackboard يعتهر نظعام عدارة العتعلم   عذ
وتمدعععن أعضعععاو هي عععة التعععدرتس معععن السعععجي      يدتعععي  العععتعلم معععن خعععالل الجعععوال ،ذوالععع

حيععث السععتخدم  أكاععر مععن ، Echo 360المتا ععراح عهععر نظععام السععجي  المتا ععراح 
ماسسععة العليميععة علععى مسععتوى العععالم فععا القععديم خععدماح العليميععة را يععة للمعلععم  3600

 . جودة والفاعلية فا العملية التعليمية والضمن الكفاوة وال التعليمية والطالب والماسسة

 أساليب التقييم الطلاب بالجامعة الافتراضية الكندية  :  

جامعععة كنديععة  83نظععرا  لطهيعععة الشععدي  الجامعععة اتفترا ععية الكنديععة كاالتععاد مجمععوع 
بجمي  أنتاو كندا فرل عملية القوتم الطالت فا مختلف الهرامس والدراسعية والمقعرراح السعند فعا 

عععد كعع  جامعععة مسعع ولة عععن القيععيم دالبهععا والطهععم عذ الد  ؛قععام األول للجامعععاح الشععرتدة ذاالهععاالم
األساليب التا الراها مناس ة ، وبوج  عام القوتم الطالت فعا الجامععة اتفترا عية الكنديعة التسعم 
باتستمرارتة والمرونعة دعوال الفتع  الدراسعا وذلعك عهعر أنظمعة العتعلم اإللكترونعا بدع  جامععة 

معععاح اتالتععاد المدونععة للجامعععة الكنديععة اتفترا ععية والتععا الضععمن الدقععة والشععمول فععا مععن جا
عذ يخضع  الطعالت ألسعاليب ؛ عملية التقوتم لجمي  الوحعداح الدراسعية للمقعرر الدراسعا الواحعد 

التقوتم بمجرد اختياره للمقرر الدراسا ونزول المقرر علعى  عفتة الطالعب ؛ حيعث يقعوم عضعو 
قييم الطالت فا المقر من خالل مجموععة معن التكليفعاح والواج عاح واألنشعطة هي ة التدرتس بت

ال تاية المختلفة عهر الهرتد اإللكترونعا لكع  دالعب علعى منظومعة عدارة العتعلم اإللكترونعا بدع  
جامعععة مععن الجامعععاح الشععرتدة فععا اتالتععاد وتسععج  لكعع  دالععب ملععف الععدرجاح الخا ععة بعع  

لكعع  مقععرر يدرسععها وتسععتدل بهععذا الملععف عنععدما يرتععد الطالععب  بتقييمعع  فععا األنشععطة المختلفععة
التتوتععع  لدراسعععة بععععا المقعععرراح فعععا جامععععة أخعععرى معععن جامععععاح اتالتعععاد الكنعععد  للجامععععة 
اتفترا ية فضال  عن اتخت اراح النهائية التا العقد نهاية دراسة الساعاح المعتمعدة لكع  مقعرر 

ععن بدععد  واتخت عاراح  اإلنترنعترونيعة عهعر  ع دة والجم  الجامعة بعين نمطعا اتخت عاراح اإللكت
الم ا ععرة أحيانععا  فععا مراكععز الدراسععة والتقععوتم بعع عا الجامعععاح ، وهدععذا التسععم أسععاليب التقععوتم 
بالجامعة الكندية اتفترا ية بالمرونة حيعث يسعتطي  الطالعب التتعرر معن قيعود الزمعال والمدعال 

لمقرر يمدن  التقعدم للتقعوتم وتخت عاراح النهائيعة  ألل الطالب عندما ينتها من استكمال دراسة ا
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كمعععا التسعععم أسعععاليب التقعععوتم بعععالتنوع والشعععمول والتكامععع  نظعععرا  لتقيعععيم جميععع  أنشعععطة الطالعععب 
والواج اح التا يدلف بها واألنشعطة ال تايعة واألكاديميعة المتعاح ة لدراسعة المقعرر دعوال فتعرة 

 (.3-8: 11)دراسة المقرر .
 :  فتراضية الكنديةإدارة الجامعة الا

الددار الجامعة اتفترا ية الكندية بموجب مجلس عدارة الجامعة الذ  يتكول من رؤساو وعمعداو 
  يتشعد  معن األعضعاو الجامعاح الكندية الشرتدة فعا االتعاد الجامععة الكنديعة اتفترا عية والعذ

 (.2-8: 62) التاليين : 
 ,Directorمورتال بوتية نيوفوندتند : جامعة مي - مدير التعليم عن بدعد ودعم التدرتس  -8

Distance Education Learning and Teaching Support Memorial 
University of New Foundland  

 Executive Directorجامعة نيوبرونزوتك :  - المدير التنفيذ  لكلية التعليم المستمر  -2
, College of Extended Learning University of New Brunswick 

 President, Athabasca Universityرئيس جامعة أثاباسدا عضوا  :  -3
 – Associate Viceجامعععة لعورانس :  - مععاول نائععب العرئيس لشععاول الطععالت  -2

President, Student Affairs, Lawrentian University 
 Dean of Continuingعميد الدراساح المستمرة، الكلية العسدرتة الملكيعة فعا كنعدا :  -1

Studies , Royal Military College of Canada  
 ,Vice- Provostجامععة الوم سععول رتفعرز :  –نائعب رئعيس مجلعس التعلععيم المفتعوح  -6

Open Learning , Thompson Rivers University 
 Chair  of theجامعععة مانيتوبععا :  –رئععيس مجلععس اإلدارة عميععد التربيععة المسععتمرة  -1

Board (Dean ,Extended Education , University of Manitoba ) 
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 تمويل الجامعة الافتراضية الكندية : 

يمدعن  يرالكز الموت  الجامعة اتفترا ية الكندية على العديد من المتعادر الماليعة التعا
 (.1-8: 10عر ها على النتو التالا: )

 المصروفاتFess  :  

ى مسعععتوى درجعععة عذا يختعععص لكععع  مقعععرر دراسعععا لمعععدة ثعععالأ سعععاعاح معتمعععدة علععع
دوتر كنععد  للطععالت الكنععديين والتععدد هععذه المتععروفاح  8000 – 200ال دععالورتو  مععا بععين 

الجامعععة الشععرتدة التععا القععدم المقععرر الدراسععا ، والععزداد هععذه المتععروفاح للطععالت الععدوليين، و 
الختلععف التكععالي  بطهيعععة التععال بععاختال  الهرنععامس  الدراسععا والجامعععة التععا القدمعع ، ولكععن 

 8200سعط الرسععوم الدراسعية للطل ععة األجانععب وللكنعديين الم يمععين خععارج كنعدا هععا بتععدود متو 
مععواد  80فمععاال ، الكلععف  ععهادة الععدبلوم التععا الضععم  (credits 3)دوترا  كنععديا  للمقععرر الواحععد 

دوترا  القرت ععا ، وكععذلك المقععرراح فععا مرحلععة الدراسععاح العليععا ؛عذ الهلععغ جملعععة  82000حععوالا 
 10.000علععى سععهي  الماععال فععا عدارة األعمععال  اإلنترنععتهرنععامس الععدكتوراه عهععر المتععروفاح ل
 دوتر كند  .

  : قروض حكومات الولاياتProvincial Loans 

حيععث المععول الجامعععة بععرامس التعلععيم عععن بدعععد مععن خععالل القععروض المقدمععة مععن حدومععاح       
 ة للتموت  .المتافظاح/ الوتياح الكندية ؛ فلك  وتية مداالب وحتص خا 

  :ــة  CVU University Awards andالمــنح الدراســية وجــوائز الجامعــة الافتراضــية الكندي
Scholarships 

  : تمويــل القطــاخ الخــاا للســكان الأصــليينPrivate Sector Funding for Aboriginal 
Students   

 :المســاعدات الماليــة للطلــاب  مــن اوي الإعاقــات Financial Aid for Students with 
Disabilities 

  : صندوق خطة التعليم مدى الحياة Lifelong Learning Plan 

  :منح كندا الدراسيةCanada Study Grants 

   :المساعداح المالية األخرىOther Financial Assistance  
 وبهذا التعدد والتنوع متادر الموت  الجامعة الكندية اتفترا ية .

تعاد  عراكة بعين ة اتفترا ية الكندية ع ارة ععن االفا  وو ما سهم يتض  أل الجامع
التععا القععوم بععدور الوسععيط لمسععاعدة الطععالت الععراغهين فععا اتلتتععال بأحععد الجامعععاح الكنديععة 

من خالل الجامععاح األعضعاو التعا الدععد هعا المسع ولة  اإلنترنتالهرامس الدراسية المقدمة عهر 
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ك الهعرامس فعا الجامععاح الكنديعة التعا يهلعغ عن الطوتر والتميم المقرراح الدراسعية المدونعة لتلع
 (3-8: 11) .عددها ثالثة عشر جامعة كندية

وفععا  ععوو مععا سععهم يتضعع  مععدى مععا حققتعع  الجربععة الجامعععة اتفترا ععية الكنديععة فععا 
عهععر الشععراكة  عنجععاح الطهيععم التعلععيم الجععامعا عععن بدعععد فععا جميعع  أنتععاو ربععوع كنععدا والعععالم 

 الداعمة لهرامس التعليم عن بدعد وما االسعمت بع  اللعك الهعرامس معنالجاميية لمعظم جامعاح كندا 
مععن خععالل والمرونععة واتنتشععار واتعتماديععة لععدرجاالها العلميععة  واتسععتمرارتة والجععودة اإلالاحععة

سياسععة قهععول مرنععة وأهععدا  وا ععتة وبعععرامس نافعععة ووافيععة لمتطل ععاح سععول العمعع  الكنعععد  
واسعععتخدامها ألحعععدأ العععنظم  اح التدرتسعععية بهعععاومهعععاراح الهي ععع فضعععال  ععععن كفعععاوة والععععالما

اإللكترونية فا العملية التدرتسية ما  أنظمعة العتعلم ومعن بينهعا نظعام عدارة العتعلم العهالك بعورد 
Black Board  والسعععجي  الداعمعععة للتعلعععيم ععععن بدععععد عهعععر الفتعععول والمعامععع  اتفترا عععية

 اتالتعال اتجتماعيعة، فضعال  ععن  المتا راح عهر قنواح بث عذاعية والليفزتونية وعهر وسعائط
وجماعيععة وديمقراديععة  ععن  اسععتمرارتة عمليتهععا التقوتميععة للطععالت وأعضععاو هي ععة التععدرتس 

وت عف وراو هعذا التقعدم سععة فعا  القراراح التعليميعة معن خعالل يياكع  عدارتعة والنظيميعة ناجتعة
   التموت  التدوما والخاص .

 إنتر كونتيننتال الأمريكيةالجامعة  -5

American Inter Continental University 

م علعى أسعا  8810ننتعال فعا أوروبعا فعا  ععام ينتركونتعالأسست الجامعة األمرتديعة 
تزوتعد الطعالت بالمنعاهس والهعرامس التعا لأل الجامعاح التجاوز التدود والعنهس التقليعد  النظعر  

عظعم الوقعت ألكاعر يمدن أل الساعدهم فعا عععدادهم لمتابععة متعالتهم المهنيعة فعا كايعر معن م
عععام قععدمت الجامعععة بالشععراكة معع  الجامعععاح األخععرى فععا أالالنتععا وهيوسععتن وفععا عععام  20مععن 

 Best of theم الم اتعترا  بالجامعة األمرتدية اتفترا ية بأنها )أفض  من أفض  ( 2008
Best    فععا مجععال التعلععيم واألوسععا  األكاديميععة مععن التواسععيب والهععرامس ، وللجامعععة مواقعع

 (.2-8: 13)مختلفة من بينها أالالنتا وجنوت فلورتدا وهيوستن ولندل وإنجلترا
  جامعة إنتر كونتيننتال الأمريكيةونشأة فلسفة : Philosophy and Purpose of the 

University 

جامععاح فعا أالالنتعا وجنعوت هعا جامععة دوليعة مع  الجامعة عنتر كونتيننتال األمرتديعة 
يقع  فعا  عمال غعرت  اإلنترنعت، عنجلترا، والتعرم الجعامعا علعى  ع دة ، وهيوستن، لندلفلورتدا
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فععا م 8810علععى عععام   AIUنتركونتيننتععال وترجعع  الأسععيس الجامعععة األمرتديععة اإل ،   ععيداغو
م وفرععا  أخعر فعا 8816فعا ععام   Atlantaوأسسعت الجامععة فرععا  لهعا فعا أالالنتعا ، أوروبعا 

وأخعر فعا  Atlantaامعة  حرما  فا أالالنتعا   م أنش ت الج8881م وفا عام 8811لندل عام 
م الأسععس حععرم جععامعا للجامعععة فععا جنععوت فلورتععدا 2008وفععا عععام  Dunwoodyدنععود  

م ، 2008عععام  Houston, Texa Buckheadوحرمععا  فععا هيوسععتن والكسععا  وبوكخيععد 
دم للطعالت نتركونتيننتال بضرورة الطوتر المناهس التعليميعة التعا القعواللتزم الجامعة األمرتدية اإل 

وإعععدادهم للمهنععة فععا مجععال األعمععال التجارتععة أو العدالععة الجنائيععة أو التععميم وسععائ  اإلعععالم 
والفنعععول أو التعلعععيم أو الكنولوجيعععا المعلومعععاح والو يععع  الخعععرتجين فعععا جميععع  أنتعععاو مجتمععع  

م مععن قهعع  لجنععة التعلععينتركونتيننتععال الععم اعتمععاد الجامعععة األمرتديععة اإل  ، وقععداألعمععال الععدولا 
والتععا الدعععد عضععوا  فععا الجمييععاح   The Higher Learning Commissionالعععالا 

 (.3-8: 21)المركزتة الشمالية 

  الأمريكيةنتركونتيننتال الإرسالة جامعة: AIU Mission Statement 

األمرتديععة هععا الععوفير اتحتياجععاح التعليميععة والو يفيععة نتركونتيننتععال عجامعععة رسععالة 
ة والمتنوعععة وإعععداد الطل ععة أكاديميععا  و ختععيا  ومهنيععا  معع  مراعععاة الععوزتعهم والاقافيععة المتفاوالعع

 الجغرافا .
  AIU Admissions Criteria  :الأمريكية نتركونتننتالإسياسة ومعايير القبول بجامعة 

التم عملية القهول بالجامعة عن درتم الدخول على موق  الجامعة وإجراو متادثعة فعا 
ونظعرا  ألل الجامععة ،   An Admissions Advisorار القهعول الوقعت الت يقعا مع  مستشع

العوفر بععرامس علععى مسععتوى الدرجععة الجامييععة األولععا للتتععول علععى درجععة ال دععالورتو  وأيضععا  
برامس الدراساح العليا للتتول على درجة الماجستير األمر الذ  جعلها التدد اعت اراح للقهول 

 حسب نوع الهرامس على النتو التالا:
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 Undergraduate Admissions Policyاسة القبول الجامعية : سي

 (.2-8: 26)حيث ياخذ فا اتعت ار عند عملية القهول ما يلا : 
 .هادة عالمام الدراسة أو ما يعادلها  
 .رغ ة ودواف  الطالب لموا لة التعليم الجامعا 
  جععاح علععى والمععرور بن اإلنترنععتدخععول والسععجي  الطالععب بععالترم الجععامعا للجامعععة علععى

 الهرنامس الدراسا المطلوت.
 : وعلى المتقدمين للجامعة من الطالت استيفاو متطل اح عملية القهول وها 
  المطلوبة بطلب القهول.استكمال جمي  المستنداح 
 . القديم دلي  رسما من التخرج من المدار  الاانوتة أو ما يعادلها 
 .عجراو المقابالح عذا الطلب ذلك ب عا الهرامس 
  يم دليع  عالقعال اللغعة اإلنجليزتعة ماع   عهادة التيفعول القدTOEFL  لغيعر النعادقين باللغعة

 .اإلنجليزتة 
 ة أخععرى علععى كمععا السععم  سياسععة القهععول بالجامعععة بتتوتعع  ونقعع  بعععا الطععالت مععن جامععع

 نتركونتيننتال تستكمال برامجهم الدراسية من جامعاح أخرى معتمدة. الجامعة األمرتدية اإل 
 (.3-0: 44)ايير القبول ما يلي:ومن بين مع

  القديم المستنداح الالزمة للقهول كالشهاداح التا   عليها الطالت قه  اتلتتال بالهرامس
 المقتودة خا ة برامس الدراساح العليا .

  الوافر الرغ ة واتستعداد لدى الراغهين فا اتلتتال بهرامس الدراسة عن بدعد. 
 ل عملية االخاذ قراراح القهول علعى أسعا  فعرد  بععد القييم الطالت بشد  فرد  بتيث الكو

 المرحلة الجاميية بالنس ة لهرامس الدراساح العليا .
 . والقديم الهياناح الالزمة على موق  الجامعة والروابط الخا ة بها 

 : Graduate Admissions Policy سياسة القبول للدراسات العليا

 (.8: 12) فاو ما يلا :عملية القهول للدراساح العليا التطلب استي
 استكمال جمي  المستنداح المطلوبة بطلب القهول . -
القديم  هادة رسمية الاهت حتعول الطالعب علعى درجعة ال دعالورتو  معن ماسسعة معتمعدة  -

 . 2.0ومعتر  بها م  التد األدنى من المعدل التراكما 
هاداح أو عجعراو قد الكول هناك حاجة ماسة لتقديم وثائم ع افية ما  السعيرة الذااليعة ،  ع -
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 مقابالح .
القعععديم  عععهادة اجتيعععاز التيفعععول فعععا اللغعععة يلعععزم علعععى غيعععر النعععادقين اللغعععة اإلنجليزتعععة  -

 اإلنجليزتة.
وها فا مجملها عملية مرنة فا عملية القهول ت العرق  بقيود جامدة ، وقعد سعاعدح هعذه 

معععة ، للوفععاو السياسععة المرنععة فععا فععت  بععات القهععول أمععام جميعع  الععراغهين لاللتتععال بالجا
 بمتطل اح سول العم  .

 (.7: 24(،)5-0: 21) إنتر كونتيننتال الأمريكية :الأهداف جامعة 

القعععدم الجامععععة بعععرامس دراسعععية متختتعععة عاليعععة لمعععن المعععنعهم  عععروفهم المييشععععية أو  -
 اتقتتادية أو المدانية أو الجسدية من موا لة العليمهم العالا .

 والخلفياح لتتقيم األهدا  الشختية والمهنية .المدين الطالت من مختلف الاقافاح  -
ا العععدعم العلععم الطل عععة ماح والمرافععم، والتكنولوجيعععاح التععالععوفير الهعععرامس األكاديميععة والخعععد -

 والمساهمة فا دالت التنمية الفكرتة والنمو الشختا.
 العزتز النمية التفكير الناقد ومهاراح التعليم مدى التياة. -
 لمساولية والمعايير المهنية.غر  أهمية السلوك األخالقا وا -
مساعدة الراغهين فا الر ية أنفسعهم مهنيعا  معن خعالل الهعرامس التدرتهيعة فعا التختتعاح   -

 المختلفة .
القضاو على قيود الزمال والمدال أو اإلعاقة الجسدية التا الععول العراغهين فعا موا علة   -

 العليمهم العالا .
فيهعا والخهعرة المهنيعة والشعهاداح المهنيعة اللهية اتحتياجاح المتنوعة أل تات المتلتة   -

 المتختتة .
القديم العليم فعال بطرل الدرتسية مختلفة متنوعة والقعديم العلعيم معرح لجميع  العراغهين كع    -

 وفقا  لتاجاال  وميول  واالجاهاال  .
 القديم برامس دراسية متنوعة و هاداح عالية لدرجة ال دالورتو  والماجستير   -
 اح والخهراح فا مختلف المجاتح لجمي  األفراد.القديم المعرفة والمهار   -
العععوفير أعضعععاو هي عععة التعععدرتس معععن ذو  الخهعععرة المعععاهلين والمعععربين معععن ذو  الخهعععرة  -

 التناعية.
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 الوجي  الطالت وإعدادهم لتتقيم اإلنجاز النجاح فا المستقه  . -
 نتر كونتيننتال األمرتدية:اإل الهرامس التا القدمها جامعة 

األعمعال، كليعة العدالعة الجنائيعة، اح لمختلف الكلياح من بينهعا : كليعة عدارة القدم الجامعة مقرر 
  ، مدرسة القنية المعلوماح.مدرسة التتميم ، كلية التربية

عدارة العمليعاح وإدارة  ،متختتعة فعا عدارة األعمعال الدوليعةولهذا القدم الجامعة برامس 
، عدارة وعلوم الطب الشرعارتة والتسوتم، ش، وإدارة الرعاية التتية وإدارة الموارد ال المشارت 

 ح وإدارة الش داح وأمن المعلوماح.األمن الداخلا واألزما
ة الماجسععتير فععا المتاسععع ة والعلععوم الماليععة وإدارة الرعايععع درجعععةكمععا المععن  الجامعععة 

وفععا مجععال والتسععوتم لدوليععة وإدارة المشععارت  ، عدارة األعمععال االتععتية وإدارة المععوارد ال شععرتة
، نعاهس ودعرل التعدرتس، والتكنولوجيعا والتقعوتم التربعو  التربية المن  درجاح الماجسعتير فعا الم

، وفععا مجععال م والععدرتب الك ععار وال يععادة فععا المنظمععاح الدوليععة، العلععيالتععميم الكنولوجيععا التعلععيم
، ولوجيعا المعلومعاح وأمعن المعلومعاحالقنية المعلومعاح المعن  الجامععة درجعة الماجسعتير فعا الكن

 (.82-6: 12)لوجيا المعلوماح إلدارة المشارت  الكنو 

 الوسائط التعليمية بجامعة إنتركونتيننتال الأمريكية:

أسلوت العم  الجمعاعا فعا عنتعاج والطعوتر  نتركونتيننتال األمرتديةإل قد نهجت جامعة ا
تتعوى والعتمعد فعا الوزتع  ونقع  المالمقرراح الدراسية وفقا  لمعايير الجودة للمقرراح اإللكترونية 

 Learningالتعليمععا للمقععرراح الدراسععية للطععالت مععن خععالل أنظمععة عدارة الععتعلم اإللكترونععا 
Management System  (LME)  ومن بين الوسائط التعليمية التا العتمد عليها الجامععة

 (.2-8: 18)ما يلا:
اح إلدارة العملية التعليمية معن خعالل المقعرر  Black Boardعدارة التعلم الهالك بورد 

اإللكترونية المتاحعة علعى النظعام والتعا يختعار الطعالت معن بينهعا مع  معا يتناسعب مع  بعرامجهم 
الدراسية والختتاالهم المختلفة ؛ عذ يتي  هذا النظام  مال التفاع  المامر بين أعضاو هي ة 
التدرتس والطالت فا العمليعة التعليميعة ععن بدععد معن خعالل الفتعول اتفترا عية المتاحعة علعى 

فضعال  ععن المتا عراح المسعجلة مسع قا  معن قهع  أعضعاو هي عة النظام اإللكترونا الفاعع   ذلك
التععدرتس والمتملععة  ععوح و ععورة علععى نظععام عدارة الععتعلم الععهالك بععورد والتععا التسععم بالمرونععة 
والتععا الجعععع  الطعععالت يعععدخلول علععى النظعععام عهعععر موقععع  الجامعععة علعععى اإلنترنعععت وتشعععاهدول 
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لوقت المناسعب لهعم ،كمعا السعم  لهعم مرونعة هعذا النظعام اإللكترونعا المتا راح المسجلة فا ا
من مشاهدة أجزاو بعينها فا المتا رة المسجلة أكار من مرة ، فضال  عما يدتيت  نظام العهالك 
بورد بجامعة عنتركونتيننتال األمرتدية من التقيم التوا   بين الطالت وبعضهم ال عا وبيعنهم 

خالل غر  التوار أو الفتول اتفترا ية  الوسائط والهواالعف  وبين أعضاو هي ة التدرتس من
المتمولة اإللكترونية ومعن بينهعا اللتعلعيم عهعر الجعوال التعا يمدعن عرسعال التكليفعاح والواج عاح 
عليها أو عهر الهرتد اإللكترونا لكع  معنهم بسعهولة ومرونعة وفاعليعة األمعر العذ  يعدعس معدى 

 عن بدعد بالجامعة . فاعلية ونجاح عدارة نظام التعليم
ومن بين الوسائط التعليمية المستخدمة فعا بعرامس التعلعيم ععن بدععد بالجامععة أيضعا  :   

 ،التقائب التعليمية ،أ ردة التسجي  وأ ردة الفيديو ،اتسطواناح المدمجة ،المواد المطهوعة 
ماالمراح التععوالية، ة اإللكترونيععة،ال، المدت ععرونيععة المتملععة علععى موقعع  الجامعععةالمقععرراح اإللكت

 فترا ية.والفتول ات ،منتدياح الوتب التعليمية، الفيديو التفاعلا،ماالمراح الفيديو

ـــة : ـــال الأمريكي  Assessment أســـاليب تقـــويم المتعلمـــين بجامعـــة انتركونتيننت
learning 

القيعيم المقعرراح الدراسعية فعا جامععة انتركونتيننتعال علعى الطرتقعة القائمعة علعى العتمد 
الطعالت وإالقعال الطالعب للنتعائس خعالل القيعيم ح يقعا يرالكعز علعى أسعلوت التقعوتم التكععوتنا أداو 

The Formative Evaluation Method  سهم هذا النوع من التقيعيم فعا حع  مشعدالح وتد
 الطالت .

  Assessment of Academic Proficiencyتقييم الكفاءة الأكاديمية: وكذلك  

فععاوة األكاديميععة لجميعع  دععالت ال دععالورتو  فععا اللغععة الجععر  الجامعععة القيععيم الكحيععث 
اإلنجليزتة والرتا ياح لضمال النجاح فا برنامجهم ، والشم  الدابير الكفاوة األكاديميعة نتعائس 
التقيععيم األكععاديما والقيععيم الطالععب دورتععا  ونهايععة كعع  فتعع  دراسععا ، فضععال  عععن عمليععة التقيععيم 

 لأنشطة الطالبية .
التقييم المستمر وذلك لتقيعيم الفعاليعة الماسسعية واللتعزم الجامععة والاكد الجامعة على 

 (.6: 21)بالتتسين المستمر للهرامس األكاديمية والخدماح الطالبية 
حيعث يعتم جمع   ؛نتركونتيننتعال األمرتديعة اإل فالتقييم عملية مستمرة وفعالة فا جامععة 

خدام أسلوت الدراساح اتستقتعائية الهياناح والتليلها بانتظام من أج  التتسين المستمر باست
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فا عملياح التقييم وتدخ  فا عملية التقيعيم حضعور ومشعاركة الطعالت فعا المقعرراح الدراسعية 
أسهوعيا  حيعث الو ع  درجعاح الطعالت فعا سعجالح علكترونيعة  اإلنترنتواألنشطة الطالبية عهر 

 أكاديمية خا ة بد  دالب .
 لأمريكية: إدارة  وتنظيم جامعة إنتركونتيننتال ا

 (.3: 23) مجلس عدارة الجامعة الذ  يشد  من:خالل  دار الجامعة من الد 
 President and Chancellorالرئيس والمستشار  -
 Provost and Chief Academic Officerالعميد والرئيس األكاديما  -
 Vice President of Academicsنائب رئيس األكاديمية  -
 Vice President ofإلسعترااليجية والشعغي  الجامععة نائعب العرئيس للشعاول الماليعة وا -

Finance, Strategy and University Operations 
 Vice President of والتسعجي  للجامععة نائعب رئعيس الخعدماح األكاديميعة المسعاندة -

Academic Support Services & University Registrar 
 President Atlanta and Southوجنعوت فلورتعدا رئعيس التعرم الجعامعا بأالالنتعا  -

Florida Campuses 
 President Houston Campusرئيس الترم الجامعا  بهيوستن  -
 Director of Institutional Effectivenessمدير فعالية الماسسة  -
 Vice President of Financial Aidنائب الرئيس للمساعداح المالية  -
 Vice President of Student Affairsنائب الرئيس للشاول الطالبية  -
 Ombudsmanأمين المظالم  -

وتسععاعد الجامعععة فععا عمليععة اإلدارة و ععن  واالخععاذ القععراراح اإلدارتععة مجلععس متختععص يطلععم 
 AIU Board of Trusteesنتركونتيننتال األمرتدية اإل مجلس أمناو جامعة علي  

 (.2-8: 22) يتكول من :
  : رئيس مجلس اإلدارةBoard Chair 
 يس مجلس اإلدارة نائب رئBoard Vice Chair 
   نائب رئعيس أول للشعاول الخارجيعة فعا رعايعة األدفعال فعا االالنتعاthe Senior Vice 

President of External Affairs at Children's Healthcare of Atlanta 
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  نائععب الععرئيس للشععاول الخارجيععة والتنظيميععة فععا ماسسععة التعلععيم المهنععاthe Vice 
President for External and Regulatory Affairs at Career 

Education Corporation 
  رئعيس قسعم اإلدارة ومعدير الشعاول الدوليعةchair of the Rucks Department of 

Management, and Director of the International 

 تمويل جامعة إنتركونتيننتال الأمريكية : 

 (.3-8: 21) عة عنتركونتيننتال األمرتدية :التعدد والتنوع متادر التموت  بجام
ومعععن  الرسعععوم الدراسعععية والمسعععاعداح الماليعععة  ،حدومعععة الوتيعععة ، الفيدراليعععة التدومعععةالموتععع  

 على النتو التالا:  المساعداح والقروض المالية الخا ة
  : مساعدات الحكومة الفيدراليةFederal Financial Aid 

   Pell Grantsخيارات املساعدات الفيدرالية مبا يف ذلك منح بل تقدم اجلامعة جمموعة متنوعة من 

 : الرسوم الدراسية والمساعدات المالية Tuition and Financial Aid   

، والختلعف حيث العتمد عملية التموت  علعى الرسعوم الدراسعية التعا التتع  معن الطعالت
لتعا يلتتقعول بهعا واخعتال  الرسوم الدراسية التعا يعدفعها الطعالت بعاختال  الهعرامس الدراسعية ا

دوتر مقابع  سعاعة دراسعية  31.1عدد الساعاح المعتمدة لك  برنعامس عذ يعدف  الطالعب مقعدار 
سععاعة معتمععدة فيععدف  الطالععب  820، فععرذا كععال عجمععالا سععاعاح برنععامس ال دععالورتو  معتمععدة
دوتر، وعليعع  عذا انسععتب الطالععب مععن  31.1سععاعة  فععا  820دوتر وذلععك بضععرت  2100

 الدراسة بالجامعة فيتسب عدد الساعاح التا حضرها الطالب وتسترد المهلغ ال اقا . 
 : المنح الدراسيةScholarship and Grants 

مععن خععالل  ععندول المععن   للطععالت مععن جميعع  الجامعععاح منتععا  دراسععية القععدم الجامعععة
العذ  يقعدم مسعاعداح  Career Education Scholarship Fund (CESF)  الدراسعة

لتتفيزهم على التتول على درجة علمية والتراوح معدل المنتة الدراسية ما بعين  لية للطالتما
 .دوتر للطالب 2000 -100

 والمنح والقروض : Low- Interest Loans 

  : برامج المساعدات الخارجيةState Aid Programs  

وع متعادر الموتع  وفا  وو معا سعهم التععدد والتنعالتا العتمد على مدال ودولة  عقامة الطالب .
 بجامعة عنتركونتيننتال األمرتدية.التعليم 
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وفا  وو ما سهم يتض  أل الجربعة جامععة اإلنتركونتيننتعال األمرتديعة معن الجامععاح 
التععا التععي  برامجهععا الدراسععية سععواو علععى مسععتوى درجععة الرائععدة فععا مجععال التعلععيم عععن بدعععد 

 وماح المتقدمة ، الماجستير والدكتوراه(.ال دالورتو  أو على مستوى الدراساح العليا )الدبل

 Michigan Virtual University جامعة ميشيجان الافتراضية -3

 نشأة وتطور جامعة ميشيجان الافتراضية :

م معععن قهععع  حدومعععة وتيعععة 8881الأسسعععت جامععععة ميشعععيجال اتفترا عععية فعععا ععععام 
تتعادية فعا الوتيعة معن ميشيجال اتفترا ية لتكول جامعة غير ربتية لدعم جهود التنميعة اتق

خالل الوفير التعليم والتدرتب الفعال والمرل  والمناسعب معن حيعث التكلفعة وتعديرها مجلعس عدارة 
وتتكعول معن مجموععة معن األفعراد   an Independent Board of Directorsمسعتق  

 يمالول  قطاعاح األعمال والتناعة والتعليم العالا وحدومة الوتية .
 Michigan Virtual School (MVS)ميشعيجال اتفترا عية العم عدعالل مدرسعة 

ل  online   اإلنترنعتمقعرر دراسعا علعى  800م لتقعدم 2000-8888خعالل الععام الدراسعا 
مقعرر ا  فرتعدا  معن نوعع  انل  810مدرسة ، حيث القدم المدرسة اتفترا ية هذه أكار من  81

وراح متختتعة فعا المجعاتح األكاديميعة ، دوراح متقدمة لهرامس اللغاح األجنهية المختلفعة ود
األساسععية فعععا الرتا ععياح واللغعععة اإلنجليزتعععة والعلععوم والدراسعععاح اتجتماعيععة واللهعععا جميعهعععا 

معلمعا   100متطل اح المناهس الدراسية بوتية ميشيجال ، ودربت مدرسة ميشيجال اتفترا عية 
 (.3-8: 888)الأهيال  عاليا .   ماهلين اإلنترنتليت توا مدربين معتمدين على  اإلنترنتعلى 

وبدأح جامعة ميشيجال اتفترا ية فا خدمة المجتم  من خالل القديم الخدماح التعليمية عهعر 
م حيععث المععت بموج عع  الشععراكة بععين  2003عععام  230بموجععب  ععدور القععانول رقععم  اإلنترنععت

أسسععت لهععا بوابععة  وزارة التربيععة والتعلععيم بوتيععة ميشععيجال وجامعععة ميشععيجال اتفترا ععية والتععا
التا الوفر الكلفة  اإلنترنتعلى   دة  Michigan Learn Portميشيجال اتفترا ية للتعليم 

والضم هذه الهوابعة اإللكترونيعة اتفترا عية أكاعر  اإلنترنتمنخفضة وفر ا  للتنمية المهنية عهر 
ه مقععرر مجانععا  بععدول أدنععى الكلفععة ، كمععا منتععت هععذ 300مسععتخدم وأكاععر مععن  21.000مععن 

 وحدة مجانية للتعليم المستمر فا العقد الما ا . 31.000الهوابة أكار من 
م المععت ععععادة  ععياغة رؤتععة ورسععالة جامعععة ميشععيجال اتفترا ععية 2002وفععا عععام   

معن  K-12لتخدم مجتم  الوتية العليميا  بدوا  من رتعاض األدفعال وحتعى التعف الاعانا عشعر 
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والتتععم  (MVU)جامعععة ميشععيجال اتفترا ععية و  (MVS)خععالل مدرسععة ميشععيجال اتفترا ععية
: Through Online Course (888 اإلنترنعتدالعب علعى  800.000بالجامعة أكار من 

2.) 
م أ  تت وتية ميشيجال أول وتية الستجيب لمتطل عاح التعلعيم عهعر 2006وفا عام 

بوتيععة ميشععيجال  فععا المرحلععة الاانوتععة، والعاونععت الجامعععة معع  وزارة التربيععة والتعلععيم اإلنترنععت
لتطععوتر المقععرراح والععدوراح المجانيععة عهععر   Microsoftوبتموتعع  مععن  ععركة مايدروسععوفت

 (3: 888) اإلنترنتوالتا الساعد المدار  فا اللهية متطل اح الوتية للتعليم عهر  اإلنترنت
 The North Centralم منتععععت اللجنععععة المركزتععععة الشععععمالية 2001وفععععا عععععام 

Commission on Accreditation     اتعتمعاد لمدرسعة ميشعيجال اتفترا عيةThe 
Michigan Virtual School  م معن قهع  لجنعة اتعتمعاد 2080والعم الجديعد اتعتمعاد ععام

 -The Commission on International and Trans الععدولا واإلقليمععا 
Regional Accreditation  (881 :8-1.) 

ا ية المركز الاانا فا الوتياح المتتعدة األمرتديعة معن وفا عام احتلت جامعة ميشيجال اتفتر 
  The Center For Digital Educationقه  مركز التعليم الرقما 

كمععا حتععلت الجامعععة علععى جععائزة الخدمععة الرئيسععة مععن رابطععة مععدير المععدار  الاانوتععة بوتيععة 
 م.2082ميشيجال فا يوليو عام 

م الععم الأسععيس مركععز ال تععوأ واتبتكععار علععى 2082لسععنة  208وبموجععب القععانول العععام رقععم 
 Michiganوالذ  الم العدي  اسم  ليدول معهد ميشيجال اتفترا ا لل تث والتعليم  اإلنترنت

Virtual Learning Research Institute    وبعععدها فععازح الجامعععة بجععائزة برانععدول
لعععام ألفضع  معلعم ل  Silver Brandon Hall Group Excellenceالفضعية للتميعز 

 وأفض  فرتم عم  بهوابة ميشيجال اتفترا ية للتعليم 
أول بيعت افترا عا مفتعوح لهعا  MVSم أنشعأح مدرسعة ميشعيجال اتفترا عية 2082وفا ععام 

 (.2: 888)م 2082مار   20فا 
  Vision & Mission رؤية ورسالة جامعة ميشيجان الافتراضية :

 الرؤية : 

العتعلم الرقمعا فعا ميشعيجال لتقعدم العتعلم لجميع  أل الكول الجامععة الرائعدة فعا مجعال 
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 Michigan’s digital learning leader advancing personalized الدارسعين .
education for all learners 

 الرسالة: 

القديم التعليم بدوا  من الرو ة وحتى الاانوتة )التف الاانا عشعر( معن خعالل العتعلم 
 Advancing K-12 ار والسياسعععاح والمشعععاركاح.الرقمعععا ، والقعععديم ال تعععث واتبتكععع

education through digital learning, research, innovation,    policy 
and partnerships(823 :8.)                            

 سياسة القبول بجامعة ميشيجان:  

فععال الضعع  ، سياسععة القهععول بجامعععة ميشععيجال اتفترا ععية التسععم بالمرونععة والتيسععير 
 عرودا  مقيععدة العرقع  قهعول الطععالت وإنمعا هعا عجععراواح العتم معن خععالل دخعول الطالععب الجامععة 

لم و استمارة القهعول والتديعد الهرنعامس الدراسعا العذ   اإلنترنتعلى موق  الجامعة على   دة 
 رغب في  الطالب وفقا  لميول  واالجاهاال  والقديم الهياناح الالزمة .ي

 (.8: 886) هول الالزمة :ومن بين متطل اح الق
 . القديم  هادة الاانوتة الاهت التخرج من المدار  الاانوتة أو ما يعادلها 
  القديم  هادة ال دالورتو  عذا كال الطالب يرغب فا موا لة الدراساح العليا 
  .استكمال جمي  المستنداح المطلوبة بطلب القهول 
 ة بالجامعة .أل يدول لدى الطالب دواف  ح ي ية لموا لة الدراس 
  القععديم دليعع  عالقععال اللغععة اإلنجليزتععة ماعع   ععهادة التيفععولTOEFL  لغيععر النععادقين باللغععة

 اإلنجليزتة .
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وفععا مجمعع  األمععر فعمليععة القهععول عمليععة مرنععة السعععى علععى فععت  آفععال التعلععيم الجععامعا 
 عليا .والعالا أمام جمي  الراغهين من الطالت فا موا لة دراستهم الجاميية والدراساح ال

 (.5-0: 050):  أهداف جامعة ميشيجان الافتراضية
السعى جامعة ميشيجال اتفترا ية كماسسة غير ربتيعة علعى التقيعم وإنجعاز األهعدا  

 التالية : 
لطععالت المععدار  المتوسععطة  اإلنترنعتالعوفير المتععادر التعليميععة والمقعرراح الدراسععية عهععر  -

 والاانوتة دول الكلفة .
 بمعايير عالية الجودة . اإلنترنتعهر  اللهية متطل اح التخرج -
 الوفاو بمتطل اح التنمية المهنية والوفير التعليم المستمر مدى التياة . -
  Online اإلنترنتمساعدة الطالت إلنجاز أهدافهم  وأحالمهم التعليمية واألكاديمية عهر  -
والنوعيعة حيعث كسر القيود المدانية حيث ال دعد الجغرافا،  والزمانا حيث الوقت والسعن ،  -

 الطالت والطال اح،  والو يفية حيث التقيد بالعم .
فعت  أبعوات التعلععيم والنجعاح أمعام الطععالت واتنتقعال بهععم معن التعلعيم التقليععد  علعى التعلععيم  -

 العتر  الرقما.
فهعا الماسسعة  Online)على الخعط(   اإلنترنتالقديم فرص متنوعة وعديدة للتعليم عهر  -

 را ية .األم لاالأ هي اح افت
من خالل مدرسة  اإلنترنتالقديم مقرراح دراسية لطالت المدار  المتوسطة والاانوتة عهر  -

 Michigan Virtual School (MVS)ميشيجال اتفترا ية 
دععععم التنميععععة المهنيععععة والتعلععععيم اتفترا ععععا عهععععر بوابععععة ميشععععيجال اتفترا ععععية للتعلععععيم  -

Michigan Virtual Learn Port 
تعععث العلمعععا معععن خعععالل معهعععد ميشعععيجال اتفترا عععا لل تعععث والتعلعععيم العزتعععز ودععععم  ال  -

Michigan Virtual Learning Research ( MVLR) 
التقيعععم مهعععدأ  الكعععافا الفعععرص التعليميعععة و ديمقراديعععة التعلعععيم معععن خعععالل منافعععذ التعلعععيم   -

 اتفترا ا التا الشر  عليها جامعة ميشيجال اتفترا ية .
 الوقت وإثراو الخهراح التعليمية والاقافية. الخفيا التكالي  المالية وحفظ -
 فا الوتياح المتتدة األمرتدية والعالم المتيط. اإلنترنتالتقيم الرتادة فا التعليم عهر  -



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 212 - 

 البرامج الدراسية بجامعة ميشيجان الافتراضية :

التعدد برامس الجامعة اتفترا ية بوتية ميشيجال بتعدد الكليعاح التعا الضعمها الجامععة 
 (.6-8: 822)لنتو التالا: على ا

فتقدم الجامعة برامس العليمية متنوعة ومتعددة بتعدد المسعتوتاح التعليميعة سعواو علعى 
مسعععتوى المعععدار  المتوسعععطة والاانوتعععة أو سعععواو علعععى مسعععتوى الدراسعععاح الجامييعععة لدرجعععة 

ه فععا ال دعالورتو  أو علعى مسعتوى الدراسععاح العليعا كالعدبلوماح ودرجتععا الماجسعتير والعدكتورا
التختتععاح األكاديميععة المتنوعععة التععا التنععوع بتنععوع التختتععاح األكاديميععة الد يقععة والكليععاح 

 فضال  عن الشهاداح المتختتة وبرامس التنمية المهنية فا المجاتح المختلفة .
 School of Businessبعععرامس دراسعععية جامييعععة القعععدمها كليعععة اإلدارة واألعمعععال  -

Management  
  School of Educationختتة القدمها كلية التربية برامس دراسية مت -
  School of Computer Scienceبرامس دراسية فا كلية علوم التاسب  -
 School of Applied Arts برامس دراسية القدمها  كلية الفنول التطهي ية  -
 School of Socialبععرامس دراسععية متختتععة القععدمها كليععة الخععدماح اتجتماعيععة  -

Services  
 School of Natural Scienceس دراسية متختتة القدمها العلوم الطهييية برام -
 School of Nursingالتمرتا  برامس دراسية متختتة القدمها كلية -
 School of Lawبرامس دراسية متختتعة القعدمها كليعة القعانول والدراسعاح التشعرتيية  -

and Legal Studies  
 School of Engineeringبرامس دراسية متختتة القدمها كلية الهندسة  -
 School of Criminalبععرامس دراسععية متختتععة القععدمها كليععة العدالععة الجنائيععة     -

Justice 
 School of Psychologyبرامس دراسية متختتة القدمها كلية علم النفس  -
 School of Performing Artsبرامس دراسية متختتة القدمها كلية األداو الفنا    -
 School of Politicalالقععدمها كليععة العلععوم السياسععية  بععرامس دراسععية متختتععة -

Science    
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 الوسائط التعليمية بجامعة ميشيجان الافتراضية : 

الضم الجامععة فرتعم متختعص معن أفضع  متعمما المواقع   اإللكترونيعة علعى  ع دة 
 نعتاإلنتر ومطور  الطهيقاح المواق  والمسوقين لها ، وذلك لعدعم وإنجعاح التعلعيم عهعر  اإلنترنت

مقاب  التعلم فا المدرسة ، ولهعذا السعتعين  اإلنترنتفمن بين أهدا  الجامعة جع  التعليم عهر 
 Learning Management  الجامعععة بمجموعععة مععن أنظمععة عدارة الععتعلم اإللكترونععا 

System   المزودة باتستوديوهاح واألجهزة الالسلكية واألليا  ال تعرتة والهرمجيعاح ولوحعاح
العمع  بعاللمس التعا السعهم جميعهعا بفاعليعة فعا نقع  المقعرراح التعليميعة والهعرامس التتدم التعا 

الدراسية على الطالت بمرونة وسهولة وفاعلية كهيرة حياما كانوا وفا أ  وقعت أرادوا ، فسعتخدم 
الجامعععة جميعع  الوسععائط التعليميععة اإللكترونيععة التدياععة فععا العمليععة التعليميععة ودمععس الععتعلم 

التعدرتس مع  العتعلم الم ا عر وجهعا  لوجع  بعين المعلعم والمتعلمعين وكعذلك العتعلم  اإللكترونا فا
وعهر الفتول والمعام  اتفترا ية وذلك بتطهيعم أفضع  عسعترااليجياح   Online اإلنترنتعهر 

ولهععذا التععدد الوسعائط التعليميععة بجامععة ميشععيجال   Blended Learningالعتعلم المعدمس 
والاابتععععة، المنتععععدياح، الفتععععول والمعامعععع  اتفترا ععععية، الهرتععععد  لتشععععم  : التواسععععيب النقالععععة

اإللكترونععا، الهواالععف الذكيععة ، والوسععائط النقالععة ، اتسععطواناح المدمجععة، الوسععائط السععميية 
وال ترتة، أ ردة الفيديو، اإلذاعة والتليفزتول، الوسعائط اإللكترونيعة اتجتماعيعة ماع  الفعيس 

لمنتدياح ، لوحاح النقاش، معاالمراح الفيعديو ععن بدععد ، ووسعائط ، الييو اليوت، ا بوك، التوتتر
القنية أخرى حدياة ومتنوعة الستخدم جميعها وفقعا  لطهيععة وأهعدا  ومدونعاح متتعوى المقعرراح 
والهعرامس  الدراسعية والسععهم جميعهعا فعا زتععادة فاعليعة العمليععة التعليميعة معن خععالل العدمس بععين 

زاميعة  ممعا يدسعهم فعا زتعادة التتعي  الطعالت بمتععة وسعهولة. أساليب التعلم التزامنية وغير الت
(882 :8-3.) 

ولهعذا الععد جامععة ميشعيجال اتفترا عية معن الجامععاح الرائعدة فعا مجعال التعلعيم عهععر 
فععا العتععر الرقمععا  والتععا لهععا السععهم فععا مواك ععة اتالجاهععاح الرئيسععة التدياععة فععا  اإلنترنععت

لما لها من أهميعة وفعاليعة علعى   Blended Learningالطهيم عسترااليجياح التعلم المدمس  
 (.8: 881)التتي  الطالت .
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 (  4-0: 003) أساليب التقييم بجامعة ميشيجان الافتراضية :
التععرص جامعععة ميشععيجال اتفترا ععية علععى التقيععم  ععمال الجععودة فععا التعلععيم عهععر 

عذ العتمعد علعى أسعاليب من خالل عملياح وآلياح التقييم المستمر ألنشعطة الجامععة ،  اإلنترنت
التقييم الشام  والتا التسم باتستمرارتة والشمول فمنعذ قهعول الطالعب بالهرنعامس الدراسعا العذ  
اختاره الطهم علي  عملياح التقييم المستمر حيث الضع  الجامععة  أسعاليب متععددة معن أسعاليب 

عليع  المقعرراح العذ  التمع   Black Boardالتقييم من خعالل نظعام عدارة العتعلم العهالك بعورد 
الدراسععية بمععا يتضععمن  مععن األنشععطة المتععاح ة لمتتععوى المقععرر الدراسععا، حيععث التسععب عععدد 
معراح دخعول الطالععب علعى المقعرر والفاعلعع  مع  المعلععم ومعدى الجاوبع  معع  التكليفعاح واألنشععطة 
اإللكترونية التا التطلعب منع  وال عيس معدى مشعاركاال  مع  زمالئع  حعول المقعرر الدراسعا فضعال  

ييم أدائ  التتتيلا فا اتخت عاراح اإللكترونيعة النتعفية والنهائيعة ، وتسعم  نظعام عدارة عن الق
الععتعلم الععهالك بععورد ادععالع الطالععب علععى درجاالعع  سععواو فععا األنشععطة أو اتخت ععاراح مععن خععالل 
 ععفتت  الخا ععة التععا التععدد بهععا درجاالعع  حتععى يتسععنى لعع  التسععين والجوتععد أدائعع  األكععاديما 

هععذا النظععام اإللكترونععا التععا التهنععاه الجامعععة بسععرتة  وختو ععية درجععاح باسععتمرار، وتتععتفظ 
الطالت فال يطل  عليها عت الطالب نفس  من خعالل دخولع  باسعم المسعتخدم الخعاص بع  وكلمعة 

 المرور الخا ة .
وت القتتعر عمليععاح التقيعيم علععى أداو الطععالت فقعط وإنمععا يشعم  التقيععيم أداو أعضععاو 

زامهم بالمتا راح أول تين والتميلهم لمقرراالهم واألنشطة المتعاح ة هي ة التدرتس ومدى الت
فعا أوقاالهععا المعلنععة والمتععددة ومعدى الفاعلعع  والعاونعع  معع  زمالئع  ودالبعع  وإدارة الجامعععة، كمععا 
الخضعع  المقععرراح ألسععاليب القيععيم خا ععة بمععدى مطابقتهععا لمعععايير الجععودة الواجععب الوافرهععا فععا 

 المقرراح اإللكترونية .
اتخت ععاراح اإللكترونيععة ذاالهععا للمتابعععة والمراجعععة ومععدى الوافقهععا معع  متتععوى  والخضعع 

 المقرر ومدى الوافقها م  قدراح الطالت ومراعاالها للفرول الفردية بينهم .
عذل فعملية التقييم بالجامععة عمليعة  عاملة ومتنوععة ومسعتمرة  الشعم  جميع  عنا عر 

والمقعرر الدراسعا وأسعاليب التقيعيم ذاالهعا ( بغيعة  العملية التعليميعة بالجامععة ) الطالعب والمعلعم
الوقو  على موادن القوة والضيف وفتص أس ات القتعور والضعيف وإيجعاد التلعول والهعدائ  

بالجامععععة والمتافظععة علعععى  اإلنترنععتالمناسعع ة للعععالج  بهعععد  الجوتععد منظومعععة التعلععيم عهعععر 
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 مدانتها الرائدة فا التعلم الرقما فا العالم .      
 ارة جامعة ميشيجان الافتراضية :إد

الدععدار جامعععة ميشععيجال اتفترا ععية مععن خععالل مجلععس عدارة علععى أعلععى مسععتوى مععن 
اتحترافية اإلدارتة باعت ارها ماسسة غير ربتية هدفها التقيعم التنميعة الشعاملة للمجتمع   معن 

ا المنظمععة لمععوادنا وتيعة ميشععيجال ، وهع اإلنترنعتخعالل الععوفير فعرص التعلععيم والتعدرتب علععى 
األم لمدرسة ميشيجال اتفترا ية ومعهد ميشيجال اتفترا ا لل تث والتعليم وبوابعة ميشعيجال 

 (  2-8: 881)اتفترا ية للتعليم ؛ عذ يت عوا جميعا  عدارتا  لمجلس عدارة جامعة ميشيجال 
  الرئيس التنفيذ  لجامعة ميشيجال اتفترا ية                              رئيسا   -

 وعضوتة ك  من : 
 Senior Vice Presidentنائب الرئيس األول للموارد ال شرتة والخعدماح المشعتركة   -

for Human Recourses & Shared Services  
 Vice Chair & Executiveنائب الرئيس التنفيذ  ومدير الهي ة التعليمية بميشيجال  -

Director ,Michigan Education Association  
 Executive Director ر التنفيذ  لرابطة المدار  غير العامة بوتية ميشيجال المدي  -

, Michigan Association of Non Public Schools 
 Former Partnerالشرتك الرسما   -
   Attorneyالمتاما )المستشار القانونا للجامعة (  -
 Executive Director , Michigan المدير التنفيذ  لرابطة بناة الودن بميشيجال  -

Association of Home Builders 
 Superintendent ofمفعتش التعلعيم الععام بععوزارة التربيعة والتعلعيم بوتيععة ميشعيجال  -

Public Instruction Michigan Department of Education  
، و عععركة عيجيلهععو  كونتعععولز  INFILAWمععدراو بعععا الشعععركاح ماعع  :  عععركة انفيلععوا  -

Egelhof Controls 
 أستاذ من أعضاو هي ة التدرتس من كلية اإلعالم بجامعة ميشيجال . -
 Dean of Community Collegeعميد كلية المجتم   -
 Assistant Dean of College ofمسعاعد عميعد كليعة التربيعة بوتيعة ميشعيجال  -
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Education  
 Jackson Countyالمشر  علعى المعدار  المتوسعطة والاانوتعة بمقادععة جاكسعول   -

Intermediate District  
 Executive Director Michiganالمدير التنفيذ  لرابطة مدير  المدار  والاانوتة  -

Association of Secondary School Principals    
وتجتم  المجلس بتفة دورتة بدعوة من رئيسع  لأعضعاو وفقعا  لنظعام متعدد متفعم عليع  

رؤتععة ورسععالة وأهععدا  الجامعععة واعتمععاد  لمناقشععة وو عع  الخطععط اإلسععترااليجية والتديععد
الخطط التشغيلية والزمنية التا الرسمها الخطة اإلسترااليجية والمتابعة  واإل عرا  الم ا عر 
على العملية التعليمية بالجامعة وروافعدها اتفترا عية األخعرى التعا سعهم التعديث عنهعا ، 

ة علعى سعير العمليعة التعليميعة ومناقشة الميزانية واتدالع علعى التقعارتر الدورتعة والسعنوت
 واألكاديمية وال تاية 

 تمويل جامعة ميشيجان الافتراضية :

(،) 6-8: 820) العتمد جامعة ميشيجال اتفترا ية فا الموتلهعا علعى ععدة متعادر :
882 :8-3.) 

 تمويل حكومة الولاية :

يم عهعر التموت  التدوما الذ  الختت  حدومة وتيعة ميشعيجال للتوسع  فعا منظومعة التعلع
التععا أ عع تت متععورا  رئيسععا  مععن سياسععة الوتيععة التعليمععة ، فتتتمعع  حدومععة الوتيععة  اإلنترنععت

الجزو األكهر من الموت  جامعة ميشيجال اتفترا ية وروافعدها  اتفترا عية الاالثعة : ) مدرسعة 
 Michigan Learn Port، وبوابة ميشيجال اتفترا ية للتعلعيم MVS ميشيجال اتفترا ية

 Michigan Virtual Learningومعهعععد ميشعععيجال اتفترا عععا للتعلعععيم وال تعععث ، 
Research Institute) 

عذ  اإلنترنعتفيقدم مدتب الوتية للمساعداح المالية الموتال   خما  لإلنفال على العتعلم عهعر 
مليار دوتر من أموال الوتية لإلنفال على المدار  ومعن بينهعا مدرسعة  88ختص أكار من 

ال اتفترا عععية التابععععة للجامععععة اتفترا عععية بوتيعععة ميشعععيجال ، كمعععا اللقعععت جامععععة ميشعععيج
مليععول دوتر مععن اعتمععاداح الوتيععة لتوسععي   1ميشععيجال اتفترا ععية دعمععا  ماليععا  أخععر بزتععادة 

 دورها فا أربعة مجاتح رئيسة ها : 
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 عليم .من العاملين فا مجال الت 100القديم برنامس مداف للتنمية المهنية على  -
 التقيم التكام  الفعال للتعلم الرقما فا المناهس ودرل التدرتس. -
 عنشاو   دة للمستخدمين من المعلمين . -
دعم ال توأ وو ائف الجعودة المرال طعة بو عائف وأدوار معهعد ميشعيجال اتفترا عا لل تعث  -

 والتعليم .
 تمويل الحكومة الفيدرالية : 

يرة من الموت  جامعة ميشيجال اتفترا ية فعا كما الساعد التدومة الفيدرالية بنس ة كه
 ععورة مسععاعداح ماليععة ومسععاعداح ماديععة أخععرى ممالععة فععا عمععداد الجامعععة بمععا التتاجعع  مععن 
الجهيعععزاح عينيعععة ووسعععائط العليميعععة وخعععدماح ومتعععادر العليميعععة والعععوفير العععدعم العععالزم إلنتعععاج 

الأكيععدا  علععى دورهععا الكهيععر  الهرمجيععاح الالزمععة للتشععغي  التععا التطلههععا الهنيععة التتتيععة للجامعععة
 فا العالم . اإلنترنتباعت ارها من الجامعاح الرائدة فا التعليم عهر 

 تمويل القطاخ الخاا :

يدسعععهم القطعععاع الخعععاص فعععا الموتععع  جامععععة ميشعععيجال اتفترا عععية وعلعععى رأ  هعععذه 
نظمعة الشركاح  ركة مايدروسوفت بما الوفره للجامعة من متطل اح وأجهزة وبرمجيعاح داعمعة أل 

، فضال  عن معا العوفره اإلنترنتعدارة التعلم اإللكترونا بالمنظومة الجاميية الداعمة للتعليم عهر 
 عركاح القطععاع الخعاص بالوتيععة التعا السععتفيد معن نتععائس ال تعوأ العلميععة التعت ع ععرا  معهععد 

 رتا  لجامعة ميشيجال اتفترا ية. ميشيجال اتفترا ا لل تث والتعليم الذ  يت   عدا
ال  ععن المعونعاح واله عاح التعا القعدم للجامععة التعا الشعج  التعلعيم المسعتمر معدى فض

 . اإلنترنتالتياة التا الوفره الجامعة عهر 
 المصروفات : 

المتروفاح التا التتلها الجامعة مقاب  التتال الطالت بهرامجها الدراسعية خا عة فعا مرحلعة 
كتوراه ( فععععا المجععععاتح األكاديميععععة الدراسععععاح العليععععا )الععععدبلوماح ودرجتععععا الماجسععععتير والععععد

المتختتة، وها متروفاح بسيطة فا متناول الدارسين نظعرا  ألل الجامععة غيعر ربتيعة ، عت 
 أنها الدعد متدرا  من متادر الموت  الجامعة .

وفا  وو ما سهم عر   من الجربتا الوتياح المتتعدة األمرتديعة فعا الطهيعم التعلعيم   
ن بدععد  والمتمالتععين فعا جامعععة اإلنتركونتيننتعال األمرتديععة وجامعععة الجعامعا والعععالا للتعلعيم ععع

 ميشيجال لوحظ أنهما التتف بعدة ختائص مشتركة أهمها ما يلا : 



 م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 280 - 

و وح رؤتة ورسالة  وأهدا  التعليم الجامعا عن بدعد وانتشار ثقافت  بين أبناو المجتمع   -
هين فععا موا ععلة العلععيمهم األمرتدععا ممععا سععاعد علععى زتععادة ات  ععال عليعع  مععن قهعع  الععراغ

 الجامعا والتالا فا  تى المجاتح والتختتاح .
 هما درجاح و هاداح العليمية كاملة.الشمولية والتكام  حيث القدم ك  من -
اتعتمععاد كليععا  علععى القنيععاح المعلومععاح واتالتععاتح لتقععديم المتتععوى التعليمععا فععا  ععورة  -

هععا  لمتطل ععاح سععول العمعع  األمرتدععا مقععرراح علكترونيععة التسععم بالمرونععة والجععودة ومالئمت
 .والعالما

الهععرامس الدراسععية المتاحععة الو ععف التطهيقععاح التربوتععة الناجتععة للمععداخ  التربوتععة والتقنيععة  -
 التدياة فا التعليم عن بدعد 

الععدعم والمسععاندة التدوميععة المتمالععة فععا الموتعع  ودعععم بععرامس التعلععيم عععن بدعععد وإيمانهععا  -
التعلعيم فعا التقيعم التنميعة اتجتماعيعة واتقتتعادية للمجتمع  بأهمية دور هعذا العنمط معن 

 األمرتدا .
استخدام أفض  الوسائط التقنية التدياة المتمالة فا أنظمة التعلم اإللكترونا والتعليم ععن  -

بدععد المسععاعدة علعى نقعع  الهعرامس والمقععرراح الدراسعية للمتعلمععين أينمعا وجععدوا ومتعى رغهععوا 
 ل والمدال .دول اعت ار لقيود الزما

عدارة بععرامس التعلععيم عععن بدعععد فيهمعععا ) جععامعتا اتنتركونتيننتععال وميشععيجال(  مععن خعععالل  -
فععا  عع  التعععاول والمشععاركة  مجععالس عدارتععة علععى أعلععى مسععتوى مععن اتحترافيععة اإلدارتععة

 اتجتماعية فا  ن  القراراح اإلدارتة واألكاديمية للتعليم الجامعا عن بدعد.
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 بجامعة ماسيالتعليم عن ُبعد  -4

MASSEY University 

 مقدمة: 

القععدم جامعععة ماسععا التعلععيم عععن بدعععد منععذ أكاععر مععن نتععف قععرل ولهععا الميععز أكععاديما 
وبتاا فا هذا المجال ، فتعد من الجامععاح الرائعدة عالميعا   والتعا العوفر التعلعيم ععن بدععد عهعر 

يم ععن بدععد والتعلعيم أول والتت  جامعة ماسعا مدانعة مرموقعة عالميعا  فعا مجعال التعلع  اإلنترنت
التي  فرص التعلعيم الععالا الجعامعا والدراسعاح العليعا لمعن الععوقهم  عروفهم  اإلنترنتتين عهر 

عن موا لة العلعيمهم الععالا والاهع  للتتعول علعى معاهالح جامييعة  ودرجعاح علميعة معتمعدة 
ُد ومعتر  بها من قه  الهي اح المهنية ذاح التلة .  (.2-8: 802) دوليا 

التميععز بطهيعععة الهععرامس  حيععث الجامعععة المميععزة لنيوزتلنععدا،الدعععد جامعععة ماسععا هععذا ول  
ال تاية والتعليمية الممتازة بها والتا يقدمها خهراو فعا مجعاتح العلعوم، والتكنولوجيعا الغذائيعة، 

 .والفنول اإلبداعية، والعلوم اتجتماعية، والتربية والتعليم، وإدارة األعمال
تس فا العديد من المجاتح معروفعول دولي عا، وتعتم عجعراو ال تعوأ فأعضاو هي ة التدر 

التدياة فا كلياالها المختلفة، وغال  ا معا يعتم ذلعك بالتععاول مع  الجامععاح األخعرى والماسسعاح 
ماسا لديها سج  حاف  من الو ي  هعذه الخهعراح جامعة ال تاية وماسساح قطاع التناعة. و 
ركيعععز الجامعععة علععى التكنولوجيععا وإدارة األعمععال يضعععمن فععا التعععاول معع  الهلععدال الناميععة، وال

ا احتياجاح سول العم  الدولية  .استيفاو دالبها دوم 
 32000جامعععة ماسععا هععا واحععدة مععن أكهععر جامعععاح نيوزتلنععدا، والضععم أكاععر مععن ف

دالععب يدرسععول فععا فروعهععا التععا التميععز بالديناميديععة والنشععا . وهععا الستضععي  مععا يقععرت مععن 
ا معن الطعالت  800من أكار من  دالب أجنها 2000 ا متزايعد  بلد كع  ععام. كمعا أل لعديها ععدد 

 .األجانب الذين يدرسول بنظام الدراسة عن بدعد من خالل برامجها الرائدة للتعليم عن بدعد
معن العالقعاح الدوليعة القائمعة بالفعع  واتالفاقعاح األكاديميعة  800والتظى ماسا بما يزتد ععن 

لتشعجي  الطعالت علعى  الدراسة فعا الخعارج وال عادل الطعالت تعزتز فرصم  الجامعاح األجنهية ل
 .تنوعالتنق  وال

والفخر الجامعة بجودة ومالومعة برامجهعا وبانفتاحهعا أمعام دعالت معن خلفيعاح متنوععة 
ومن مختلف األعمار، وموقعها الجغرافا، والخهراح التعليميعة، والععرل والاقافعة، وبالعدعم العذ  
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القدمعع  للطععالت مععن خععالل التزامهععا كأحععد الماسسععاح الموقعععة علععى قععانول الممارسععة الخععاص 
 .ت األجانب، وبالعالقاح التا أقامتها م  خرتجيها فا جمي  أنتاو العالمبرعاية الطال

من الجامعاح الرائدة  فا العالم فا مجال التعليم عن بدعد والتعا   Masseyعد جامعة ماسا الد 
بدععد لها الارت  دوت  يرج  على أكار من نتف قرل من الزمال وهعا القعدم خعدماح التعلعيم ععن 

، وهعا معن الجامعععاح التعا يدشعهد لهعا بععالتفرد والتميعز فعا الععوفير عععالملجميع  الطعالت بأنتعاو ال
 (  2-8: 881)خدماح التعليم عن بدعد 

م  8860عععام   Masseyالطهيععم نظععام التعلععيم عععن بدعععد بجامعععة ماسععا  حيععث الععم
عندما قامت برعداد والفعي  خدمة المراسلة للطالت عن بدعد،وبعدأح رسعميا  فعا السعجي  الطعالت 

التعليم عن بدعد من خارج أسعوار الجامععة معن جميع  أنتعاو نيوزتلنعدا وازداد القهعول وفقا  لنظام 
ألعف دالعب  28بهذا النظام على أل و   ععدد الطعالت المسعجلين بنظعام التعلعيم ععن بدععد علعى 

-8: 802)وهو معا يزتعد علعى نتعف ععدد الطعالت المسعجلين بالجامععاح العاديعة التقليديعة  .
 ع بمواق  مختلفة ها :وللجامعة ثالثة فرو (.3

، وتلينجتعول   Palmerstone North، بالمرسعتول نعورأ  Aucklandأوكالنعد 
Wellington  

 (.2-3: 011) مبررات اختيار الطلاب للدراسة بجامعة ماسي :

 :وفيما يلا بعا األس ات التا الدعو الطالت تختيار الدراسة فا ماسا
القدم برامس العتالوم مع  اتحتياجعاح األكاديميعة جامعة ماسا ها أكهر جامعة فا نيوزتلندا و  -

التت  جامععة ماسعا باسعتمرار مراكعز رائعدة بعين أفضع  ثعالأ جامععاح فعا  ؛ عذلكافة الطالت
 .نيوزتلندا

عا و يفيععة مايعرة  - عا ماسسعة بتايععة وماسعا  ،والتعي  بعرامس العلعوم فععا ماسعا فر   هععا أيض 
ألعمععال والزراععة والتدومععة ورواد ة معع  الماسسعاح الرائععدة فعا مجعاتح عدارة ا عرتدة رئيسع

 .مجال التكنولوجيا الغذائية
 .فا نيوزتلندا كلياح عدارة األعمالوالضم ماسا واحدة من أكهر  -
تلينجتعول وأل عانا بععدد أكهعر معن الجعوائز فعا و  كليعة ماسعا للتتعميم وقعد فعاز دعالت معن  -

وهععا أقععدم وأعععرل كليععة  ،والمععن  مقارنععة  بأيععة كليععة التععميم أخععرى علععى المسععتوى الععودنا
 .التميم فا نيوزتلندا
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القععدم ماسععا وتلينجتععول مجموعععة مععن أفضعع  بععرامس التععتة والرعايععة فععا نيوزتلنععدا، وعلععى  -
 .المستوى الدولا

 .ليما الهيطر  الوحيد فا نيوزتلنداوالضم ماسا الكلية والمستشفى التع -
ودراسة الهندسة فا ماسا التم على أعلى مستوى، معن خعالل المختهعراح الممتعازة المجهعزة  -

بأحععدأ المعععداح واألجهععزة بتكلفععة بلغععت عععدة ماليععين مععن الععدوتراح، علععى جانععب المرافععم 
 .والخدماح التعليمية غير المسهوقة وأعضاو هي ة التدرتس الممتازتن

ك العديععد مععن الخيععاراح الترفيهيععة الخارجيععة والفعاليععاح التععا ال يمهععا ماسععا فععا جميعع  وهنععا -
، ومععن المرافععم والخععدماح الرتا ععيةوهنععاك العديععد مععن  ،فععروع الجامعععة الاالثععة دععوال العععام

وتجعد الطعالت العديعد  ،بينها مركز الجامعة للفروسية الفرتد من نوع  داخع  التعرم الجعامعا
الرتا ية والاقافيعة التعا يمدعنهم اتنضعمام عليهعا  من األندية والجميياح الطالبية واألنشطة

 .اهفا جمي  فروع
كما القدم ماسا مجموعة متنوعة من خدماح الدعم لمساعدة الطالت على التقيعم أهعدافهم  -

وتمدعن للطعالت األجانعب التوا ع   .األكاديمية والشختية، دوال فتعرة دراسعتهم فعا الجامععة
فععا حالععة وجععود أيععة استفسععاراح أو للتتععول علععى  مدتععب  عع ول الطععالت األجانععبمعع  

 .مساعدة
لمسععاعدالهم علععى التععأقلم علععى المدععال  أسععهوع الهرنععامس التععوجيهاالقععدم ماسععا للطععالت  -

 .والتعر  على الترم الجامعا وحضور بعا الفعالياح واألمسياح الرائعة
م ، فهنععاك قععرى الطععالت وم ععالا السععدن الجععامعا والشععقالسععدنالقععدم ماسععا جميعع  أنععواع  -

 .المفرو ة بالكام 
 .الضم ماسا كلية الطيرال الوحيدة فا نيوزتلندا الموجودة داخ  جامعة -
كليععة عدارة األعمععال فععا ماسععا حا ععلة علععى اعتمععاد جمييععة الطععوتر كليععاح ومععدار  عدارة  -

كما أل الهرامس معتمعدة معن هي عاح ودنيعة ودوليعة ومنظمعاح  ،الدولية (AACSB) األعمال
القعانونيين  وجميية المتاسعهين (CIMA) سهين اإلدارتين المعتمدينمهنية ما  معهد المتا

 .(CFA) ، والمتللين الماليين المعتمدين(ACCA)المعتمدين 
ودراساح العلوم الهيطرتة فا ماسعا معتمعدة ومسعجلة فعا أسعتراليا والمملكعة المتتعدة وكنعدا  -

 .والوتياح المتتدة األمرتدية وعدد من الدول األخرى 
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ورتو  الهندسععة فععا ماسععا معتمععدة مععن ائععتال  وا ععنطن ومعهععد المهندسععين دراسعاح بدععال -
 .(IPENZ)المهنيين فا نيوزتلندا 

دراسعة الطيععرال الطيععار الجعو  فععا ماسععا هعا أول دراسععة غيععر هندسعية يععتم اعتمادهععا مععن  -
وكافعة  2000   األيعزو-ISO9001 الجمييعة الملكيعة للطيعرال وحا علة علعى اعتمعاد

التضعمنها أورال  (ICAO) خا عة بمنظمعاح الطيعرال المعدنا الدوليعةمتطل عاح التعرخيص ال
 .الدراسة

 20التظععى دراسععة التكنولوجيععا الغذائيععة فععا ماسععا بتععارت  حافعع  وغيععر مسععهول يتعع  علععى  -
ععا والختععص الكنولوجيععا المنتجععاح الغذائيععة معتمععد مععن معهععد التكنولوجيععا الغذائيععة فععا  عام 

 .(IFT) الوتياح المتتدة
نول اإلبداعية فا ماسعا أول كليعة فنعول والتعميم خعارج أمرتدعا الشعمالية أ  تت كلية الف -

يتم منتها وسام الجودة الرفي  من الرابطعة الودنيعة لكليعاح الفنعول والتتعميم فعا الوتيعاح 
 .المتتدة
  (.8-2: 048) :جامعة ماسي الداعمة لبرامج التعليم عن ُبعد كلياتأهم 

والقععدم كليععاح ماسععا ،كلياحا علععى خمسععة ينقسععم التععدرتس وال تععوأ فععا جامعععة ماسعع
وداخع  فعروع الجامععة الاالثعة فعا الجزتعرة  جيا  خار  يميا  مجات  أكاد 20أكار من  أوراق ا بتاية فا

 .الشمالية من نيوزتلندا
 : كلية إدارة الأعمال

 83000هععا أكهععر كليععة عدارة أعمععال علععى المسععتوى الجععامعا فععا نيوزتلنععدا، والضععم 
فععا نيوزتلنععدا  دالععب. وقععد جععاو التععني  برنععامس العلععوم الماليععة الخععاص بهععا فععا المركععز األول

 .والاانا عشر فا منطقة آسيا والمتيط الهادم من حيث جودة المنشوراح ال تاية
 كلية الفنون الإبداعية

فعا جامععة ماسعا هعا كليعة فنعول والتعميم ممتعازة مقرهعا فععا  يعةكليعة الفنعول اإلبداع
والضم الكلية مركز بتوأ الفنول التشعديلية المعا عرة وكليعة الاقافعة  ،وتلينجتول، فا نيوزتلندا

 .المرئية والمادية، فضال  عن أفض  كلياح التتميم فا نيوزتلندا
 كلية علوم الصحة

باالثعة أهعدا  رئيسعية،  م2083على حيعز الوجعود فعا ععام  كلية علوم التتةخرجت 
ية والوقاية من األمراض واإل عاباح وحمايعة األفعراد والمجتمععاح معن وها: العزتز التتة والرعا
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 .المخادر الهي ية على التتة
 .والاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية 

ا معن اللغعة  كلية العلوم اإلنسانية واتجتماعيةالستكشف  ك  ما يتعلم باإلنسانية، بعدو 
 (.2-8: 82) واألخالل والتارت  والاقافة وحتى دراسة المجتم  والمجتمعاح والسلوك

 كلية العلوم

مجموعععة كهيععرة مععن العلععوم التدياععة، والتععا الشععم  الرتا ععياح  كليععة العلععومالتنععاول 
 .دسة والكنولوجيا المعلوماح والتعمير والعلوم الهيطرتةوالهن

 .لمزتد من المعلوماح عن الهرامس وال توأ المتاحة يميةألقسام األكاديمدنك زتارة ا
  :  برنامج تبادل الطلاب

لععدى جامعععة ماسععا االفا يععاح ال ععادل معع  جامعععاح عالميععة واالفا يععاح معع  العديععد مععن 
 ة الطعالتالخهرة الدولية والوسي  آفال معرفعالماسساح فا جمي  أنتاو العالم. وتمدن اكتسات 

 .  أثناو الدراسة فا ماساوإنشاو   داح  يمة للمستقه
وتمدعععن للطعععالت اتسعععتفادة معععن وقعععتهم فعععا الجامععععة معععن خعععالل الدراسعععة فعععا عحعععدى 
الجامعاح الشرتدة مع  جامععة ماسعا، والموجعودة فعا آسعيا وأسعتراليا وأوروبعا وأفرت يعا وأمرتدعا 

 .الشمالية وأمرتدا الجنوبية
 (.3-5: 011) بجامعة ماسي:  شروط القبول

 لالتحاق ببرامج البكالوريوسشروط اوسياسة  

لاللتتعال  ل التعد األدنعى للشعرو  األكعاديمابالنس ة لمعظم بعرامس ال دعالورتو ، يدعو
 3اتلتتال الجامعا بالمسعتوى   83هو اتنتهاو بنجاح من أ  ماه  يعادل اتلتتال بالسنة 

تعة معن وتتتعاج الطعالت األجانعب علعى التتقعم معن معادلعة ماهع  المعدار  الاانو  NCEA فعا
 .مية حسب الهلد رو  القهول األكاديخالل استعراض قائمة 

ا فععا عحععدى المععدار  الاانوتععة فععا  يتعععين علععى الطععالت األجانععب الععذين درسععوا سععابق 
 . رو  المدار  الاانوتةنيوزتلندا مراجعة قسم 

 دبلومع المسعتوى الخعامس أو السعاد  فعا  B × 3الطعالت األجانعب العذين اجتعازوا 
 .عدارة األعمال فا نيوزتلندا يمدنهم التقدم لاللتتال بهرنامس ال دالورتو 

الإنجليزيةشروط إجادة اللاة   

 : يمدن استيفاو  رو  عجادة اللغة اإلنجليزتة عن درتم

http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.massey.ac.nz%2Fmassey%2Flearning%2Fcolleges%2Fcollege-humanities-social-sciences%2F
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.massey.ac.nz%2Fmassey%2Flearning%2Fcolleges%2Fcollege-humanities-social-sciences%2F
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.massey.ac.nz%2Fmassey%2Flearning%2Fcolleges%2Fcollege-of-sciences%2Fcollege-of-sciences_home.cfm
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.massey.ac.nz%2Fmassey%2Flearning%2Fcolleges%2Fcollege-of-sciences%2Fcollege-of-sciences_home.cfm
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.massey.ac.nz%2Fmassey%2Flearning%2Fdepartments%2Fdepartments_home.cfm
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.massey.ac.nz%2Fmassey%2Finternational%2Fstudy-on-campus%2Fentry-requirements%2Fcountry-requirements.cfm
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.massey.ac.nz%2Fmassey%2Finternational%2Fstudy-on-campus%2Fentry-requirements%2Fsecondary-school-requirements.cfm
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.massey.ac.nz%2Fmassey%2Finternational%2Fstudy-on-campus%2Fentry-requirements%2Fsecondary-school-requirements.cfm
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أو معا يعادلهعا( المسعتخدمة  IELTS درجة بتعد أدنعى فعا اخت عار 1.1التتول على 
معاخر ا مع  التتعول   IELTSاجتياز اخت عار  لاللتتال بدبلومة عدارة األعمال فا نيوزتلندا أو،

 .درجة 1.1دة عن درجاح، على أت يق  مجموع ك  وح 6.0على 
 شروط الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

 .التتول على درجة بدالورتو  مناس ة من عحدى ماسساح التعليم العالا المعتر  بها
: دراسات الدكتوراه   

درجة بدالورتو  ودرجة ماجستير أو بدالورتو  م  مرال عة الشعر  التعا الععادل أربع  
، معن عحعدى ماسسعاح التعلعيم 2:8أولعى أو مسعتوى سنواح من الدراسة والتتول على درجة 

وباإل افة على ذلعك، يجعوز لمجلعس ماسعا األكعاديما أل يشعتر  حتعول ، العالا المعتر  بها
 .المتقدمين على خهرة كافية فا ال توأ الفردية لالستفادة من الهرنامس الدراسا

: شروط إجادة اللاة الإنجليزية  

 :  يجب أل يدول الطالت حا لين على
 .درجاح 6.0، على أت يق  مجموع درجاح ك  وحدة عن IELT درجة فا اخت ار  6.1 -
كلعا فعا  درجعة كمجمعوع 80التترتعر  و TOEFL فعا اخت عار (TWE 4.5) درجعة  11 -

 .اإلنترنتعلى  TOEFL اخت ار
 األكاديما PTE درجة فا اخت ار 66مجموع كلا  -
 .درجة فا اخت ار كامهرتدج لإلنجليزتة  11 -

 (.1-7: 011): الفروخ 

جامعععة ماسععا هععا جامعععة فرتععدة مععن نوعهععا بععين جامعععاح نيوزتلنععدا، فهععا الجامعععة 
الوحيدة التا لها فروع متعددة والتا القدم بعرامس بموا عفاح أكاديميعة  عارمة فعا ثالثعة مراكعز 

 .منفتلة فا مدل الجزترة الشمالية
ة ومركععز دهععا وكعع  حععرم جععامعا يضععم مدت ععة وكافيتيرتععاح ومرافععم وخععدماح الرفيهيعع

ومرافعم وخعدماح  اإلنترنعتومركز دعم العليمعا وسعدن جعامعا وخعدماح الجديعد التأ عيراح علعى 
 .خا ة بالي اداح وفرتم من مو فا الدعم للطالت األجانب

ماسا ها جامعة  خمة ومتكاملعة، لهعا فعروع منفتعلة التميعز بعروح المجتمع  القوتعة 
روح األلفععة والعععود والترحيععب. والهعععرامس وبي ععة دراسععية التفعععز علععى النجعععاح وجععو عععام السعععوده 

 .األكاديمية المقدمة فا ك  حرم جامعا التناسب م  المدينة والهي ة اإلقليمية
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، والموجود على الشاد  الشمالا من أوكالند، ما أل انا( الجامعا)حرم أوكالند يضم 
ا فعا ماسعا. وحعرم  1000يقرت من  دالب، وتتميز بدون  الترم الجامعا األكار ابتكعار ا وإبعداع 

نيوزتلنععدا، وقععد الععم بنععاؤه علععى الطععراز المعمععار  الرائعع  أل ععانا هععو التععرم الجععامعا األحععدأ فععا 
 .الخاص بال عااح األس انية الكاثوليدية

. وتضععم التععرم 8821فععا عععام  مانععاواالو( الجععامعا)حععرم بالمرسععتول نععورأ الأسععس 
ا مععن األرا ععا  20دالععب وتقعع  وسععط حديقععة جميلععة، بهععا  8000الجعامعا مععا يقععرت مععن  فععدان 

وتشعتهر بدونع   ،فعا قلعب عا عمة نيوزتلنعدا  حعرم وتلينجتعول الجعامعاتقع  و  الزراعية العاملة
ا ل دالعب، وتضعم كعذلك أقععدم  2000جامععة ماسعا، وهعو يضعم حعوالا معن الفعروع األكاعر عبعداع 

 .وأعرل كلية للتتميم فا نيوزتلندا
 أهداف جامعة ماسي للتعليم عن ُبعد: 

 (.2-8: 808):  ما يلاالتعدد أهدا  جامعة ماسا فا مجال التعليم عن بدعد لتشم  
  الطعالت اتجتماعيعة القديم برامس العليمية قتيرة ودوتلة المعدى لتتناسعب مع   عرو  وأحعوال

 واألسرتة .
 .  الوفير درجاح و هاداح علمية معتمدة معتر  بها دوليا 
  عالاحععة فععرص التعلععيم الجععامعا والدراسععاح العليععا للععراغهين مععن الطععالت والععذين لععم المدعععنهم

  روفهم من موا لة العليمهم الجامعا .
 لخاص .الوفير دوراح الدرتهية للتنمية المهنية للعاملين بالقطاع العام وا 
 . اللهية اتحتياجاح الخا ة لأفراد والجماعاح 
 . اللهية الطلب المتزايد من الطالت الذين يييشول فا الخارج 
   عالاحة فرص الدراسعة فعا العديعد معن المجعاتح الدراسعية والتعا التميعز بالمرونعة والتعا السعم

 للطالت من موا لة دراستهم العالية جن ا  على جنب م  ممارسة عملهم .
 يم اإلر اد المهنا وخدماح الرعاية التتية األولية من خالل نظام التعليم عن بدعد . القد 
  عنشععاو ومشععاركة المعرفععة التععا الدسععهم فععا التنميععة اتقتتععادية واتجتماعيععة واإلدارة الهي يععة

 لأمة.
  معدى العزتز التعليم عن بدعد واتستخدام المهتكر لوسائ  اإلعالم الرقمية والتركيز على التعلعيم

 والدولا.التياة 

http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.massey.ac.nz%2Fmassey%2Fstudent-life%2Fabout-our-campuses%2Falbany-campus%2Falbany-campus_home.cfm
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 . اللهية احتياجاح قطاعاح األعمال والتناعة 
 البرامج الدراسية بجامعة ماسي عن ُبعد : 

القععدم جامعععة ماسععا العديعععد مععن الهععرامس عععن بدععععد علععى مسععتوى الجامعععة ومسعععتوى 
-8: 82 (،)3-8: 803(،)6-8: 808)  الدراسعععاح العليععععا وذلععععك علععععى النتعععو التععععالا:

3)(،800 :8-3.)   
 امج درجة البكالوريوس ومن بينها :بر 

، العلوم الزراعية ،اتقتتاد التطهيقعا، فعا بدالورتو  فا المتاس ة، التجارة الزراعية
الفنعععول ، فعععا الطيرال،فعععا عدارة الطيرال،فعععا الدراسعععاح التجارتعععة،فا اتالتعععال،فا الهنعععاو،فا 

التعلععيم) العلععيم الك ععار(،فا اتالتععال،فا اإلبععداع واإلنتععاج اإلعالما،فععا التربيععة، فععا التربيععة و 
  التدرتس فا الطفولة الم درة ، فا التعليم اتبتدائا،فا العلوم التعتية ،فعا علعوم المعلومعاح،

فعععا العلعععوم الطهيييعععة،فا الفنعععول ال تعععرتة،فا التمرتا،فعععا التخطعععيط الهي عععا للمعععوارد، فعععا 
كععالم واللغععة والعالج،فععا المختهععراح الطهيييععة،فا العلععوم،فا عدارة األعمععال،فا اتجتمععاع، فععا ال

فعا العلعوم الهيطرتعة ،فعا الكنولوجيعا الطعب الهيطعر ، فضعال  ععن بدعالورتو   التربية الرتا عية،
 مرال ة الشر  فا الهندسة ، فا اندات فا التتميم ، فا الكنولوجيا الغذاو.

 برامج الشهادات المتخصصة في التخصصات التالية : 

 60سعاعة معتمعدة(، فعا الدراسعاح التجارتعة)  60فا الفنول ، فا دراسعاح الطيعرال )
سععاعة معتمععدة(، الطفولععة الم دععرة، فععا العلععوم التععتية، التععتة العامععة، العلععوم والتكنولوجيععا، 

 الفنول ال ترتة ، التدرتس فا اللغة اإلنجليزتة، الفنول ال ترتة، اإلعداد للجامعة.
 برامج الدبلومات في التخصصات التالية: 

، فا الدراساح التجارتة، فا اتالتاتح، فعا ، فا الزراعة، فا الفنول م الك ارفا العلي
الكنولوجيا األل ال، فا العلعوم التعتية، فعا التنميعة ال شعرتة، الكنولوجيعا اللتعوم، فعا التتعوتر 

 الفوالوغرافا، دراساح التأهي  .
 برامج دبلومات الدراسات العليا في التخصصات التالية:

رم، فعا العلعوم والتكنولوجيعا، فعا العدرتس اللغعة اإلنجليزتعة فا الفنول، فا عدارة الطعوا
، فعا الطيععرال، العلععوم فعا العلععوم المتععرفية، ا المتاسعع ة، فععا التجعارة الزراعيععةكلغعة ثانيععة، فع

الزراعية، فا الفنول، عدارة األعمال، فا العالج السعلوكا المعرفا،فعا اتالتعاتح، فعا الهنعاو، 
فا التربية، فا علم النفس التربو ، فعا الهندسعة، فعا اإلدارة فا التتميم، فا عدارة الطوارم، 
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الهندسعععة، الكنولوجيعععا الغعععذاو، عدارة الخعععدماح التعععتية ، الهي يععة، الفنعععول الجميلعععة، الكنولوجيعععا
الغذاو، فا العلوم التتية ،علم النفس التنظيمعا، التنميعة الدوليعة، فعا نظعم الجعودة، التعتة 

لدراسععاح العليععا فععا عدارة العليععا فععا عدارة الطععوارم  ععهادة ا دبلععوم الدراسععاح ،العامععة الهيطرتععة
 ،دبلععوم الدراسععاح العليععا فععا دراسععاح التنميععة، ععهادة الدراسععاح العليععا فععا التخطععيط ، الطععوارم 

دبلععوم الدراسععاح العليععا فععا التربيععة  ،دبلععوم الدراسععاح العليععا فععا التربيععة )اتستشععارة و التوجيعع (
اساح العليا دبلوم الدر ، عليا فا التربية )التعليم الخاص(الدراساح ال دبلوم،)التعليم اإللكترونا( 
دبلعععوم ، علععم اإلنسععال اتجتمععاعادبلععوم الدراسععاح العليععا فععا اندات ، ةيفععا الفنععول السياسعع

 .الدراساح العليا فا التخطيط 
 برامج درجة الماجستير في التخصصات التالية:  

اح متنوععععة ماعععع : ممارسعععة ال يادة،الزراعععععة العععوفر الجامعععععة درجعععة الماجسععععتير فعععا الختتعععع
التجارتة،العلوم الزراعيعة، فعا التتليالح،الخدمعة اتجتماعيعة التطهي ية،اإلحتعاو التتليلا،فعا 
اندات،فععا عدارة األعمععال،فا الطيععرال،عدارة األعمععال، فععا الدراسععاح التجارتععة، فععا علععم الععنفس 

، فعععا الكتابعععة اإلبداعيعععة، فعععا علعععوم فعععا اتستشعععارة فعععا اتالتعععاتح، فعععا الهنعععاو، الييعععاد ،
وال يععادة، فععا علععم الععنفس والكنولوجيععا األل ععال،فا التتععميم، فععا التربيععة، فععا اإلدارة التربوتععة 

ارة الهي ية،فا العلعوم التربو ، فا عدارة الطوارم، فا الهندسة، فا الدراساح الهندسية، فا اإلد
فا العلوم التتية،فا العلوم التعتية، فعا  ، فا الفنول الجميلة، فا الكنولوجيا الغذاو،الهي ية

التنميععة الدوليععة، فععا التععتافة، فععا األمععن الععدولا، فععا التربيععة، فععا العلععوم الطهيييععة، فععا 
المتاسعع ة المهنيععة و الماليععة، فععا الفلسععفة ، فععا التمععرتا، فععا عدارة األعمععال، فععا التععتة 

لوجيعا، فعا العلعوم الهيطرتعة، فعا فا عالج التخادب واللغة، فا التكنو  العامة، فا نظم الجودة،
، تعليم اإللكترونا(ماجستير فا التربية )ال، ماجستير التعليم )العليم الك ار(الدراساح الهيطرتة. 

ماجسعععتير فعععا األمعععن  ،ماجسعععتير فعععا عدارة الطعععوارم ،ماجسععتير فعععا اإلدارة التربوتعععة وال يعععادة 
 .الدولا 

 برامج درجة الدكتوراه في التخصصات التالية :

فا علم النفس اليياد ، عدارة األعمال، فلسفة الفنول اإلبداعية، فلسفة التربيعة،  ،فا الفلسفة
 .العلوم التتية، فلسفة العلوم اإلنسانية واتجتماعية
 الوسائط التعليمية المتعددة بجامعة ماسي : 

ععد التعدد والتنوع الوسائط التعليمية بجامعة ماسعا نظعرا  لطهيععة منظومعة التعلعيم ععن بد 
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 التا القدم من خالل  الهرامس الدراسية المتعددة والمتنوعة ونظرا  لتطهيقها نمط العتعلم المعدمس 
Blended Learning  الذ  يجم  بين نمطا التعليم الم ا ر وجهعا  لوجع  والتعلعيم ععن بدععد

والتععا التععي   Learning Management Systemمععن خععالل أنظمععة الععتعلم اإللكترونععا 
دول التاجعة علعى حضعور الطالعب للتعرم  اإلنترنعتترا ا أو اإللكترونا عهعر  ع دة التعليم اتف

الجععامعا للجامعععة فععا بعععا الهععرامس الدراسععية ومععا يتطلععب ذلععك مععن العععدد الوسععائط التعليميععة 
الناقلة للمتتوى التعليما للطالت سواو أكانوا ععن بدععد أو العتعلم الم ا عر فعا بععا المقعرراح 

 (.1-8: 81،) ( 31: 81) د الوسائط التعليمية بجامعة ماسا لتشم :الدراسية ؛ لذا التعد
 .المرئية والسميية المعروفة بالفيديو كونفرانسماالمراح الفيديو  -
 وغر  التوار  . اإلنترنتالمتادثاح التوالية )الشاح( عهر  -
  رائط الفيديو والشرائط السميية . -
 الهرتد  اإللكترونا. -
 الفتول اتفترا ية . -
 ناح المدمجة .اتسطوا -
 المقرراح اإللكترونية )الرقمية(. -
 واإللكترونية. الكتب المطهوعة  -
 الوسائط النقالة والهواالف الذكية التعليمية. -
 واتستديوهاح الخا ة بتسجي  المتا راح . اإلذاعة والتليفزتول  -
والفعيس بعوك  TWITTER والتعوتتر you- tubeمواقع  التوا ع  اتجتمعاعا اليواليعوت  -

FACEBOOK   
أنظمة عدارة التعلم اإللكترونا ومنها نظام عدارة التعلم الهالك بعورد ومعا يشعمل  هعذا النظعام  -

معععن أدواح علكترونيعععة ماععع  : الفتعععول اتفترا عععية ، غعععر  التعععوار ولوحعععاح المناقشعععة ، 
 .والمنتدياح ،والمدت ة الرقمية ومستودع المتادر الرقمية

 اع .الهواالف المتمولة الذكية كوسيط العليما ف -
التععا التناسععب جميعهععا معع  دهيعععة وأهععدا  التعلععيم عععن بدعععد الععذ  التهنععاه جامعععة ماسععا 

دالعب سعنوتا  معن جميع  32.000والتا أالاحت فرص التعليم عن بعد لتوالا  النيوزتلندية
 .أنتاو العالم
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 أساليب التقييم بجامعة ماسي: 

الخت ععععاراح القعععوم جامععععة ماسعععا بو ععع  خطععععط عسعععترااليجية متعععدد نليعععاح التقيعععيم ل
والعزتز ودعم منظومة التقييم بالجامعة ليشعم  التقيعيم واتمتتاناح بهد  الجوتد عملية التقييم 

الطالبا واألفراد وأعضاو هي ة التدرتس ، كمعا السععى لتطعوتر المهعاراح الالزمعة إلجعراو التقيعيم 
ت الجامععة من خالل أساليب جمع  الهيانعاح ودعرل الجميعهعا وإععداد التقعارتر الالزمعة بع  وقامع

 Easyبعمع  ور عة عمع  خا ععة ب ليعاح وأسعاليب التقيعيم الفعالععة لمعدة يعومين التعت عنععوال 
Evaluation Workshop   

والخضعع  عمليععة و عع  اتخت ععاراح واتمتتانععاح لمرا  ععة علميععة مقننععة الضععمن فعاليتهععا 
ذ يوجعد ومناسهتها لمستوى الطالت والتسم مع  دهيععة المتتعوى العلمعا للمقعرراح الدراسعية ؛ ع

بالجامعة قسم خاص لالخت اراح الذ  يشر  على سير اتمتتانعاح بعدوا  معن عمليعة التتضعير 
لهععا ومراجعتهععا والععد يقها والسععجي  المالحظععاح عليهععا واتسععتفادة منهععا فععا اتخت ععاراح التاليععة 
والال عععا اللعععك المالحظعععاح ، فضعععال  ععععن معععا يقدمععع  هعععذا القسعععم معععن اإلر عععاداح والتوجيهعععاح 

لتععا ين غععا و عععها فععا اتعت ععار فععا التععميم اتخت ععاراح ومععا يجععب ال يععام بعع  فععا والنتععائ  ا
 قاعاح اتمتتاناح

حيعث الوجعد  LMSالعتمد الجامعة فعا القيعيم أداو الطعالت معن خعالل نظعام عدارة العتعلم 
 Midterm and Final Examinations for everyاتخت عاراح النتعفية والنهائيعة 

Semester  اتخت اراح بالجامعة والوفر الجامعة جوا  مناس ا  يسعاعد فعا  وذلك من خالل قسم
 مال الجودة فا القييم أداو الطالت . والتسم عملية القييم أداو الطالت بالجامعة باتسعتمرارتة 
فيخضعع  الطعععالت لعمليعععة التقيععيم والمتابععععة منعععذ اللتظعععة األولععى تختيعععاره للمقعععرراح الدراسعععية 

 LMSعععة أداو الطععالت بمسععاعدة آليععة نظععام عدارة الععتعلم فيسععتطي  عضععو هي ععة التععدرتس متاب
الععذ  يسععتطي  عحتععاو عععدد مععراح وزمععال دخععول الطععالت علععى المقععرراح الدراسععية والواج ععاح 

، فضعال  ععن القيعيم الطعالت الطعالتوالتكليفاح الدراسية التا يدلف بهعا أعضعاو هي عة التعدرتس 
لتا الدعقد للطالت فا المقرراح الدراسية خالل من خالل اتخت اراح لدورتة والنتفية والنهائية ا

 (.2-8: 81) الفت  الدراسا
 إدارة جامعة ماسي : 

الععدار جامعععة ماسععا مععن خععالل مجلععس الجامعععة الععذ  يتشععد  مععن أعضععاو المجلععس أعضععاو 
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واهتمامعععاح األكاديميعععة والطعععالت والعلمعععاو وتدععععد مسععع ول ععععن مرا  عععة وإدارة  عععاول الجامععععة 
: وعضعوتة كعع  مععن  تعرأ  المجلععس رئععيس  عرفا يععتم اختيعاره لمععدة عععام وممتلكعاح الجامعععة و 

(86 :8-2.) 
 Mr Chris Kellyالسعيد كعرتس كيلعا   Chancellor المستشعاررئعيس المجلعس   -

MVSc 
 Vice-Chancellor هول ستي  ماهار  السيد  نائب الرئيس / نائب المستشار  -

 Members Appointed by the Ministerأعضعاو يعيعنهم وزتعر التربيعة والتعلعيم 
of Education 

 Elected Permanent Memberعضو دائم من أعضاو هي ة التدرتس يتم انتخاب   -
of Academic Staff 

 Elected Academic Staffانتخات أعضاو هي ة التعدرتس معن المجلعس األكعاديما  -
of the Academic Board 

 Permanent Member of General Staffعضو دائم فا هي ة األركال العامة  -
 Massey University Distanceعضععو مععن دععالت الجامعععة ممععاال  للطععالت  -

Student member 
 Elected members from the Court ofأعضعاو منتخهعين معن متدمعة العدعوة  -

Convocation 
وتجتم  المجلس معرة كع   عهر يعوم الجمععة معن كع   عهر واتجتمعاع المقهع  يعوم الجمععة 

 (.  8: 802، )(8: 801(،) 2-8: 806) .م2082سهتمهر  /1الموافم 
 تمويل جامعة ماسي: 

نظععرا  لمععا القدمعع  جامعععة ماسععا مععن أدوار حيوتععة فععا دفعع  عجلععة التنميععة اتقتتععادية 
واتجتماعيععة  فععا نيوزتلنععدا ، وإيمععال واستشعععار حدومععة نيوزتلنععدا ألدوارهععا فععا مجععال ال تععث 

، د  ، التتمع  التدومعة أع عاو كهيعرة فعا الموتع  الجامععة العلما وانعداس  على النمعو اتقتتعا
فضععال  عععن الموتعع  هي ععاح القطععاع الخععاص التععا السععتفيد م ا ععرة مععن نتععائس األبتععاأ العلميععة 

، والسعتفيد الجامععة معن الموتع  اثنعين والطهيقاالها فا مجال التناعة وسول العمع  النيوزتلنعد 
 من مراكز التميز ال تاا هما: 
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 The للعلوم الهي ية والهيولوجية وثورة المعرفة المتقدمة لنيوزتلندا  مركز أتل وتلسول  -
Allan Wilson Centre for Molecular Ecology and Evolution 
advances knowledge of the evolution and ecology of New 

Zealand and Pacific plant and animal life 
 The Riddet وعلعوم التغذيعة ال شعرتةمتختعص فعا األدعمعة المتقدمعة  معهعد رتعدح -

Institute specializes in advanced foods and human nutrition 
sciences 

والعد جامعة ماسا ها الوحيدة فا نيوزتلندا التا دفعت النمو اتقتتعاد  فعا نيوزتلنعدا 
تمععدة عمععن خععالل مسععاهمتها فععا األبتععاأ ذاح المسععتوى العععالما والخععرتس الكععوادر ال شععرتة الم

، ولهعذا فتعتمعد جامععة ماسعا علعى التموتع  العذاالا أيضعا  معن خعالل والمعتر  بماهالالهم دوليا  
عنتاجها فا مجال ال تعث العلمعا المتقعدم فعا المجعاتح التعتية والزراعيعة والتجارتعة والتعتة 

 .التيوانية وال شرتة 
قهم ت مقابع  التتعاكما العتمد أيضا  فا الموتلها على الرسعوم الدراسعية التعا يعدفعها الطعال

دالعب معن أكاعر معن  32.000، عذ يهلغ عدد دالبهعا سعنوتا  حعوالا بهرامجها الدراسية المتعددة
 (.63-62: 88)دولة. 800

 External وقعد بلغعت مجمعوع اإليعراداح  معن دخعول ال تعوأ الخارجيعة بعالمليول دوتر
Research Income ($m)  13 مليعول دوتر 11م، وازداد علعى 2088مليعول دوتر ععام

 (.12: 801) م.2083عام 
أل جامعة ماسا معن الجامععاح الرائعدة  فعا الععالم فعا مجعال  يدالحظوفا  وو ما سهم 

التعليم عن بدععد والتعا لهعا العارت  دوتع  يرجع  علعى أكاعر معن خمسعين عامعا  مضعت ،وهعا القعدم 
التععا يدشععهد لهععا خععدماح التعلععيم عععن بدعععد لجميعع  الطععالت بأنتععاو العععالم، وهععا مععن الجامعععاح 

ها أكهر جامعة فا نيوزتلندا والقدم بعرامس بالتفرد والتميز فا الوفير خدماح التعليم عن بدعد ، ف
التتعع  باسععتمرار مراكععز رائععدة بععين أفضعع   ؛ عذالععتالوم معع  اتحتياجععاح األكاديميععة لكافععة الطععالت

م ععن بدععد والتعلعيم ، والتت  مدانة مرموقعة عالميعا  فعا مجعال التعلعي ثالأ جامعاح فا نيوزتلندا
أول تيععن عهععر اإلنترنععت؛ حيععث التععي  فععرص التعلععيم العععالا الجععامعا والدراسععاح العليععا لمععن 
العوقهم  روفهم عن موا علة العلعيمهم الععالا والاهع  للتتعول علعى معاهالح جامييعة ودرجعاح 
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ُد ومعتر  بها من قه  الهي اح المهنية ذاح التلة؛ ولهذا  معن  أكاعر الضعمعلمية معتمدة دوليا 
، فضعععال  ععععن أنهعععا دالعععب يدرسعععول فعععا فروعهعععا التعععا التميعععز بالديناميديعععة والنشعععا  32000

والفخعر الجامععة ، بلعد كع  ععام 800دالب أجنها من أكار من  2000الستضي  ما يقرت من 
، برامجهععا وبانفتاحهععا أمععام دععالت مععن خلفيععاح متنوعععة ومععن مختلععف األعمععار ومالئمععةبجععودة 

وإدارالهعا أحدأ أنظمة التعلم اإللكترونا والتعليم ععن بدععد فعا الععالم ، نظرا  تستخدامها أفض  و 
من قه  مجلس عدارة متتر  مهنيا  وأكاديميا  ، األمر الذ  جعلهعا الجربعة رائعدة يدتتعذى بهعا فعا 

 . الطوتر الجامعاح

لتجارب التعليم عن ُبعد بكل من الجامعة الافتراضية  التحليل المقارنثالثاً: 

عة الإنتركونتيننتال الأمريكية وجامعة ميشيجان وجامعة ماسي الكندية وجام

 النيوزيلندية

يدعععد التتليعع  المقععارل للتعلععيم عععن بدعععد بدعع  مععن الجامعععة اتفترا ععية الكنديععة وجامعععة 
مععن اإلنتركونتيننتععال األمرتديععة وجامعععة ميشععيجال وجامعععة ماسععا النيوزتلنديععة الخطععوة الاالاععة 

لعى أوجع  الشع   واتخعتال  بعين النمعاذج األربععة لتجعارت التعلعيم ععن ، بدغية الوقو  عالدراسة
بدعععد بالجامعععاح متعع  الدراسععة التاليععة للو ععول للامععرة الت ي يععة للمععنهس المقععارل واسععتخراج 

ح للتعلعيم ععن بدععد موادن وجوانب اإلفادة من اللعك الخهعراح فعا  عياغة مالمع  التتعور المقتعر 
ة التتليليععة المقارنععة وفقععا  لمتععاور الدراسععة التاليععة علععى حيععث السععير الدراسعع بجامعععة الطععائف؛

   النتو التالا:  
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 نشأة وتطور جامعات التعليم عن ُبعد:

الجامععة يم عن بدعد بالجامعاح فا ك  معن هناك الشاب  وا   من حيث الطهيقاح التعل
ايععاح اتفترا ععية الكنديععة و جامعععة ميشععيجال؛ حيععث  هععرح الطهيقععاح التعلععيم عععن بدعععد معع  نه

األلفية الاانية وبداياح األلفية الاالاة نتيجة نضوج ثورة اتالتاتح والتقدم التكنولعوجا ، ففعا 
م عنععدما الأسسععت 2000كنععدا يرجعع  الععارت  نشععأة الجامعععة اتفترا ععية الكنديععة علععى ربيعع  عععام 

م كأول االتاد/ ائتال  للجامععاح الودنيعة الكنديعة لتقعدي UVCالشراكة بين ست جامعاح كندية 
حيععث الععم الأسيسععها بموجععب قععانول كنععدا  اإلنترنععتبععرامس التعلععيم عععن بدعععد وإالاحععة التعلععيم عهععر 

والشعابهت جامععة ، والعم  على أسا  غير ربتعا the Canada Business Act لأعمال
م الأسسعععت معععن قهععع  حدومعععة وتيعععة 8881ميشعععيجال اتفترا عععية فعععا هعععذا الشعععأل ففعععا ععععام 

غير ربتية لدعم جهود التنميعة اتقتتعادية فعا الوتيعة معن  ميشيجال اتفترا ية لتكول جامعة
خالل الوفير التعليم والتدرتب الفعال والمرل  والمناسعب معن حيعث التكلفعة وتعديرها مجلعس عدارة 

وتتكعول معن مجموععة معن األفعراد   an Independent Board of Directorsمسعتق  
 وحدومة الوتية . يمالول  قطاعاح األعمال والتناعة والتعليم العالا
 Michigan Virtual School (MVS)العم عدعالل مدرسعة ميشعيجال اتفترا عية 

ل  online   اإلنترنعتمقعرر دراسعا علعى  800م لتقعدم 2000-8888خعالل الععام الدراسعا 
مقعرر ا  فرتعدا  معن نوعع  انل  810مدرسة ، حيث القدم المدرسة اتفترا ية هذه أكار من  81

هرامس اللغاح األجنهية المختلفعة ودوراح متختتعة فعا المجعاتح األكاديميعة ، دوراح متقدمة ل
األساسععية فعععا الرتا ععياح واللغعععة اإلنجليزتعععة والعلععوم والدراسعععاح اتجتماعيععة واللهعععا جميعهعععا 

معلمعا   100متطل اح المناهس الدراسية بوتية ميشيجال، ودربعت مدرسعة ميشعيجال اتفترا عية 
وبععدأح جامعععة ،مععاهلين الععأهيال  عاليا   اإلنترنععتربين معتمععدين علععى ليتعع توا مععد اإلنترنععتعلععى 

 اإلنترنععتميشععيجال اتفترا ععية فععا خدمععة المجتمعع  مععن خععالل القععديم الخععدماح التعليميععة عهععر 
م حيث المعت بموج ع  الشعراكة بعين وزارة التربيعة  2003عام  230بموجب  دور القانول رقم 

ل اتفترا ععية والتععا أسسععت لهععا بوابععة ميشععيجال والتعلععيم بوتيععة ميشععيجال وجامعععة ميشععيجا
 .اإلنترنتعلى   دة  Michigan Learn Portاتفترا ية للتعليم 

فا حين اختلفت الطهيقاح التعليم عن بدعد فا ك  من  جامعة انتركونتيننتال األمرتديعة 
 عية وجامعة ماسعا بنيوزتلنعدا ععن كع  معن جامععة كنعدا  اتفترا عية وجامععة ميشعيجال اتفترا
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م علعى 8810األمرتدية ؛ حيث الأسست الجامعة األمرتديعة انتركونتننتعال فعا أوروبعا فعا  ععام 
أسا  أل الجامعاح التجاوز التدود والنهس التقليد  النظر  والزوتد الطالت بالمناهس والهعرامس 
التعا يمدععن أل السعاعدهم فععا عععدادهم لمتابعععة متعالتهم المهنيععة فعا كايععر معن معظععم الوقععت 

ععام قعدمت الجامععة بالشعراكة مع  الجامععاح األخعرى فعا أالالنتعا وهيوسعتن وفعا  20معن ألكار 
 Best ofم الم اتعترا  بالجامعة األمرتدية اتفترا ية بأنها )أفض  من أفضع  ( 2008عام 

the Best    فا مجال التعليم واألوسا  األكاديميعة معن التواسعيب والهعرامس ، وللجامععة مواقع
فجامعععة عنتركونتيننتععال ، أالالنتععا وجنععوت فلورتععدا وهيوسععتن ولنععدل وإنجلتععرا مختلفععة مععن بينهععا 

األمرتديععة هععا جامعععة دوليععة معع  الجامععععاح فععا أالالنتععا وجنععوت فلورتععدا، وهيوسععتن، لنعععدل، 
يق  فا  مال غعرت  عيداغو،  فأسسعت الجامععة  اإلنترنتعنجلترا، والترم الجامعا على   دة 

م وفعا ععام 8811م وفرعا  أخعر فعا لنعدل ععام 8816فا عام   Atlantaفرعا  لها فا أالالنتا 
وفعا  Dunwoodyوأخعر فعا دنعود   Atlantaم أنش ت الجامعة  حرما  فا أالالنتعا   8881

م الأسععس حععرم جععامعا للجامعععة فععا جنععوت فلورتععدا وحرمععا  فععا هيوسععتن والكسععا  2008ععام 
 م .2008عام  Houston, Texa Buckheadوبوكخيد 

 ت القبول بجامعات التعليم عن ُبعد: سياسة وإجراءا

التشاب  سياسة القهول بالجامعاح بدول المقارنعة متع  الدراسعة التاليعة فعا أل عمليعة 
القهول التسم بالمرونة والتيسير والتم من خعالل دخعول الطالعب علعى موقع  الجامععة اإللكترونعا 

جميعهععا أيضععا  فععا عععدم ومعع و اسععتمارة القهععول واسععتيفاو متطل ععاح القهععول الالزمععة ، والتشععاب  
وجععود  ععرو  مقيععدة إلجععراواح القهععول،  ففععا الجامعععة اتفترا ععية الكنديععة نجععدها ت الضعع  أ  
 ععرو  مقيععدة للقهععول أمععام الععراغهين فععا اتلتتععال بالدراسععة مععن خععالل الهععرامس المتنوعععة التععا 

 القدمها الجامعاح المشاركة والممالة تالتاد الجامعة اتفترا ية .
مععن التشععاب  فععا السياسععة العامععة للقهععول عت أل هنععاك ال ععاين واخععتال   وعلععى الععرغم

نسها بين هذه الجامعاح فا متطل اح القهول، فمن بين متطل اح القهعول بالجامععة اتفترا عية 
أل الكعول لديعة خلفيعة ،سعن  86عمعر الطالعب ععن   يقع تأ ،عذل من معدير المدرسعة  :الكندية 

يد للقهول هو أل يدول الدار  قد بلغ سعن السادسعة عشعر معن والشر  الوح، أكاديمية ممتازة 
أما عذا كال الطالب مسجال  فعال  فا جامععة عضعوه فعا االتعاد الجامععة اتفترا عية ،عمرة فأكار 

وترغععب فععا دراسععة مقععرراح فععا جامعععة  ععرتدة أخععرى فععا الجامعععة اتفترا ععية  CVUالكنديععة 
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خعالل الطهيعم الطعالت الزائعرتن دول التاجعة  الكندية فعلي  فقعط مع و نمعوذج خطعات عذل / معن
أمعا ، على الضي  الوقت أو دف  رسوم أخرى فما علي  عت م و استمارة واحدة فقط  كطالعب زائعر 

فععا  و تسععجي  علعى معدار السعنةال للطالعب فعا بعععا الجامععاح، يمدعنععن مواعيعد التسعجي  ف
 هععذه الفا ععي عععة بيانععاح و والععوفر الجام التععدد مواعيععد بعينهععا لعع عا الهععرامس  بعععا األحيععال

 .الجدول الزمنا لمواعيد التسجي و الهرامس على موق  الجامعة 
فعععا حعععين التشعععاب  متطل عععاح القهعععول  بدععع  معععن جعععامعتا عنتعععر كونتيننيتعععال وجامععععة 

 ميشيجال
فتتم عملية القهول بد  منهما عن درتم الدخول علعى موقع  الجامععة وإجعراو متادثعة 

 ، ومن بين متطل اح القهول بد  منهما : القهولالوقت الت يقا م  مستشار  فا
 .هادة عالمام الدراسة أو ما يعادلها  
  القديم المستنداح الالزمة للقهول كالشهاداح التا   عليها الطالت قه  اتلتتال بالهرامس

 المقتودة خا ة برامس الدراساح العليا .
 ول علعى أسعا  فعرد  بععد القييم الطالت بشد  فرد  بتيث الكول عملية االخاذ قراراح القه

 المرحلة الجاميية بالنس ة لهرامس الدراساح العليا .
  قد الكول هناك حاجة ماسة لتقديم وثائم ع افية ما  السعيرة الذااليعة ،  عهاداح أو عجعراو

 مقابالح .
  القديم  هادة رسمية الاهت حتعول الطالعب علعى درجعة ال دعالورتو  معن ماسسعة معتمعدة

 . 2.0نى من المعدل التراكما ومعتر  بها م  التد األد
  الععوافر الرغ ععة واتسععتعداد لععدى الععراغهين فععا اتلتتععال بهععرامس الدراسععة عععن بدعععد لموا ععلة

 التعليم الجامعا.
  والمععرور بنجععاح علععى  اإلنترنععتدخععول والسععجي  الطالععب بععالترم الجععامعا للجامعععة علععى

 الهرنامس الدراسا المطلوت.
 ة ماعع   ععهادة التيفععول القععديم دليعع  عالقععال اللغععة اإلنجليزتععTOEFL  لغيععر النععادقين باللغععة

 اإلنجليزتة 
حيث يلزم على غير النادقين اللغة اإلنجليزتة القديم  هادة اجتيعاز التيفعول فعا اللغعة 

 اإلنجليزتة.
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وها فا مجملها عملية مرنة فا عملية القهول ت العرقع  بقيعود جامعدة ، وقعد سعاعدح 
قهعول أمعام جميع  العراغهين لاللتتعال بالجعامعتين ، للوفعاو هذه السياسة المرنة فا فعت  بعات ال

وعلى الرغم من التشاب  الملتو  بين الجامعاح العاالأ ) جامععة كنعدا ، بمتطل اح سول العم  
اتفترا ية وجامعة عنتركونتيننتال األمرتدية وجامعة ميشيجال اتفترا عية ( فعا القواععد العامعة 

تلنععدا التعرص كعع  التععرص علعى و عع   عرو  خا ععة باللغععة للقهعول عت أل جامعععة ماسعا بنيوز 
اإلنجليزتععة ؛ عذ الشععتر  فععا قهععول الطالععب عجادالعع  للغععة اإلنجليزتععة والتععدد لععذلك مسععتوى لدغععو  

 متدد على النتو التالا :  
أو مععا يعادلهععا( المسععتخدمة  IELTS درجععة بتععد أدنععى فععا اخت ععار 1.1التتععول علععى  -

مععاخر ا معع    IELTSاجتيععاز اخت ععار  نيوزتلنععدا أو، عدارة األعمععال فععا بععدبلوملاللتتععال 
يجععب أل  .درجععة 1.1درجععاح، علععى أت يقعع  مجمععوع كعع  وحععدة عععن  6.0التتععول علععى 

 : يدول الطالت حا لين على
 .درجاح 6.0، على أت يق  مجموع درجاح ك  وحدة عن IELT درجة فا اخت ار  6.1 -
كلعا فعا  درجعة كمجمعوع 80التترتعر  و TOEFL فعا اخت عار (TWE 4.5) درجعة  11 -

 .اإلنترنتعلى  TOEFL اخت ار
 األكاديما PTE درجة فا اخت ار 66مجموع كلا  -
  .درجة فا اخت ار كامهرتدج لإلنجليزتة  11 -

يدععول التععد األدنععى  كمععا الضعع  جامعععة ماسععا بعععا الشععرو  لهععرامس ال دععالورتو  بتيععث
 - 83  يععادل اتلتتعال بالسعنة لاللتتال هو اتنتهاو بنجاح معن أ  ماهع للشرو  األكاديما

وتتتاج الطالت األجانعب علعى التتقعم معن معادلعة  NCEA فا 3اتلتتال الجامعا بالمستوى 
التتعععول علعععى درجعععة  شعععر  اتلتتعععال بهعععرامس الدراسعععاح العليعععا، والماهععع  المعععدار  الاانوتعععة

 .بدالورتو  مناس ة من عحدى ماسساح التعليم العالا المعتر  بها
ماجسععتير مععن وال دععالورتو  ول بهرنععامس الععدكتوراه التتععول علععى درجتععا الوالشععتر  للقهعع

وباإل ععافة علععى ذلععك، يجععوز لمجلععس ماسععا ،  عحععدى ماسسععاح التعلععيم العععالا المعتععر  بهععا
األكعاديما أل يشعتر  حتعول المتقعدمين علعى خهععرة كافيعة فعا ال تعوأ الفرديعة لالسعتفادة مععن 

 .الهرنامس الدراسا
لتشععاب  واتخععتال  علععى دهيعععة الدراسععة بهععذه الجامعععاح التععا التطلععب وترجعع  ال احععث هععذا ا
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 عجادة الامة فا اللغة اإلنجليزتة ألنها اللغة  الرسمية للتعليم بهذه الجامعاح .
 أهداف جامعات التعليم عن ُبعد :

نظرا  لطهيعة وفلسفة التعليم عن بدعد ومدى التدي  لمعوقعاح التعلعيم التقليعد  والتغلعب 
المدال والزمال ومقابلة الزتادة السعدانية وزتعادة الطلعب اتجتمعاعا علعى التعلعيم  على عنتر  

العالا وفت  آفال التعليم أمام من حرمعوا منع  نظعرا  لظعروفهم التيااليعة واتجتماعيعة والجغرافيعة 
ونتيجعة دهيييعة لمسعايرة التوسع  المتالحعم للتكنولوجيعا التدياعة والاعورة المعرفيعة والمعلومااليعة 

تناميععة التشععاب  أهععدا  جامعععاح التعلععيم عععن بدعععد متعع  الدراسععة التاليععة علععى النتععو التععالا الم
فتهد  ك  من الجامعة اتفترا ية الكندية وجامعة عنتركونتيننتعال األمرتديعة وجامععة ميشعيجال 

 اتفترا ية وجامعة ماسا على التقيم ما يلا : 
اح التقليدية والتعا معن بينهعا معا يلعا التتد  للتعوباح التا الواج  نظام التعليم بالجامع -

: 
الكاافعععة الطالبيعععة المتزايعععدة ومعععا يلزمهعععا معععن التوسععع  فعععا عنشعععاو الجامععععاح التعععا الفعععا  -

 بالمتطل اح الكمية من الكاافة الطالبية.
قيود المدعال والزمعال والظعرو  اتجتماعيعة واتقتتعادية لكايعر معن العراغهين فعا موا علة  -

 العليمهم الجامعا . 
على قيود الزمال والمدال أو اإلعاقعة الجسعدية التعا الععول العراغهين فعا موا علة القضاو  -

 .العليمهم العالا
القعديم بعرامس دراسعية متختتعة عاليععة لمعن المعنعهم  عروفهم المييشعية أو اتقتتععادية أو  -

المدانية أو الجسعدية معن موا علة العلعيمهم الععالا وفقعا  لمسعتوى الدرجعة العلميعة ) بعرامس 
، بعرامس عا التختتاح، الدبلوماح المتقدمة، برامس الدبلوماح العليا فا ب ال دالورتو 

 الماجستير والدكتوراه (.
 المدين الطالت من مختلف الاقافاح والخلفياح لتتقيم األهدا  الشختية والمهنية . -
زتعادة فعرص الو عول علعى التعلعيم اتجتماعيعة معن التعلعيم الجعامعا و الوفاو بالمتطل اح    -

أفعععراد ععععن بدععععد فضعععال  ععععن الوفعععاو بمتطل عععاح التنميعععة المهنيعععة والعععوفير التعلعععيم الععععالا ل
 .المستمر مدى التياة 

التقيععم العالميععة مععن خععالل عالاحععة اتلتتععال بعع عا بععرامس الجامعععة للمتعلمععين الك ععار مععن  -
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 جمي  أنتاو العالم بمجرد الدخول على مواق  هذه الجامعاح .  
 Online اإلنترنعتوأحالمهم التعليمية واألكاديميعة عهعر مساعدة الطالت إلنجاز أهدافهم  -

 بمعايير عالية الجودة . اإلنترنتواللهية متطل اح التخرج عهر 
ديمقراديععة التعلععيم  مععن خععالل فععت  أبععوات التعلععيم م مهععدأ  الكععافا الفععرص التعليميععة و التقيعع -

 لعتر  الرقما.والنجاح أمام الطالت واتنتقال بهم من التعليم التقليد  على التعليم ا
اللهيعة اتحتياجعاح الخا ععة لأفعراد والجماععاح و اللهيععة الطلعب المتزايعد مععن الطعالت الععذين  -

 يييشول فا الخارج .
عالاحة فرص الدراسة فا العديد من المجاتح الدراسية والتا التميز بالمرونعة والتعا السعم   -

 م .للطالت من موا لة دراستهم العالية جن ا  على جنب م  ممارسة عمله
 القديم اإلر اد المهنا وخدماح الرعاية التتية األولية من خالل نظام التعليم عن بدعد .  -
عنشاو ومشاركة المعرفعة التعا الدسعهم فعا التنميعة اتقتتعادية واتجتماعيعة واإلدارة الهي يعة  -

 لأمة.
نيعة الوفير درجاح و هاداح علمية معتمدة معتر  بها دوليا  و دوراح الدرتهية للتنمية المه -

 للعاملين بالقطاع العام والخاص .
مساعدة الراغهين فا الر ية أنفسعهم مهنيعا  معن خعالل الهعرامس التدرتهيعة فعا التختتعاح   -

 المختلفة 
اللهية اتحتياجاح المتنوعة أل تات المتلتة فيهعا والخهعرة المهنيعة والشعهاداح المهنيعة   -

 المتختتة 
وعة والقعديم العلعيم معرل لجميع  العراغهين كع  القديم العليم فعال بطرل الدرتسية مختلفة متن  -

 وفقا  لتاجاال  وميول  واالجاهاال  .
الخفعععيا التكعععالي  الماليعععة وحفعععظ الوقعععت وإثعععراو الخهعععراح التعليميعععة والاقافيعععة و اللهيعععة  -

 احتياجاح قطاعاح األعمال والتناعة.
علعى التعلعيم العزتز التعليم ععن بدععد واتسعتخدام المهتكعر لوسعائ  اإلععالم الرقميعة والتركيعز  -

 مدى التياة والدولا.
فا حين النفرد جامعة ميشيجال اتفترا عية كماسسعة غيعر ربتيعة علعى التقيعم وإنجعاز 
بععا األهعدا  الخا عة فعا العوفير التعلعيم ععن بدععد لطعالت المعدار  المتوسعطة والاانوتعة معن 
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فضعال  عععن   Michigan Virtual School (MVS)خعالل مدرسعة ميشععيجال اتفترا عية 
تعلعيم الجعامعا و العزتعز ودععم  ال تعث العلمعا معن خعالل معهعد ميشعيجال اتفترا عا لل تععث ال

والتقيعم الرتعادة فعا  Michigan Virtual Learning Research ( MVLR)والتعلعيم 
 فا الوتياح المتتدة األمرتدية والعالم المتيط. اإلنترنتالتعليم عهر 

تععاد الجامعععاح الكنديععة علععى التقيععم مععا يلععا كمععا النفععرد الجامعععة اتفترا ععية الكنيععة كاال  
القععديم بعرامس التعلععيم عععن بدعععد عهععر ،:خدمعة الجامعععاح الكنديععة التععا اللتعزم بالم ععادم األساسععية 

السععهي  النقعع  والتتوتعع  بععين الجامعععاح الكنديععة المشععاركة فععا االتععاد ،ذاح الجععودة  اإلنترنععت
الزوتعععد المتعلمععين بالعديععد معععن ،الجامعععة الكنديععة اتفترا ععية دول دفععع  رسععوم أخععرى ع ععافية 

التععاول مع  األعضعاو ،أيعن ومتعى وكيع  يأخعذ برنعامس كامع  الخياراح باألمور التاليعة ) معاذا و 
الأسععيس وجععود السععول الكنديععة  ،وعععن بدعععد اإلنترنععتانخععرتن لتطععوتر الهععرامس الجديععدة علععى 

ث هذا الت اين فعا بععا وترج  ال اح ،الدولية المتنامية للتعليم عن بدعد على مستوى الجامعة 
أهدا  الجامعة اتفترا ية الكندية على دهيعة وفلسفة ومهرراح عنشاوها كاالتاد بعين الجامععاح 

 .الكندية ودهيعة وأيديولوجية المجتم  الكند 
 البرامج الدراسية بجامعات التعليم عن ُبعد: 

للتعليم عن بدعد فعا التشاب  الهرامس الدراسية بالجامعاح األربعة مقتد الدراسة التالية 
العددها والنوعها ومرونتها ومستوتاالها الدراسية سعواو أكانعت بعرامس القعدم علعى مسعتوى الدرجعة 
الجاميية األولى ال دالورتو  والليسانس أو على مستوى الدراساح العليا كالعدبلوماح أو علعى 

ى قتععيرة مسععتوى درجتععا الماجسععتير والععدكتوراه أو  ععهاداح جامييععة مسععتقلة أو بععرامس أخععر 
للتنميعة المهنيعة التناسعب جميعهعا مع  متطل عاح سععول العمع  ودهيععة وفلسعفة التعلعيم ععن بدعععد 
واحتياجاح المتعلمين والنمية قدراالهم عذا كانوا متفرغين أو عاملين بالمجعاتح المختلفعة بسعول 

أل  العم  المتلا أو الععالما وعلعى العرغم معن التشعاب  فعا الخطعو  العرتضعة لتلعك الهعرامس عت
هناك مالم  اختال  فا نوعية ومتتوى اللك الهرامس والمقعرراح الدراسعية التعا الختلعف بطهيععة 

، فنجععدها   واللهععا احتياجاالعع  وسععول العمعع  بعع التععال بععاختال  المجتمعع  الععذ  العدععس فلسععفت
جميعا  القدم برامس عالية الجودة معتمدة ومعتر  بهعا معن قهع  أربعات العمع  والجامععاح األخعرى 

 دول العالم ومن بين الهرامس المميزة التا هذه الجامعاح القدمها :  فا جمي 
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 برامج درجة البكالوريوس : 

فتمن  الجامعة اتفترا عية الكنديعة لطالبهعا فر عة التتعول علعى درجعة ال دعالورتو  
وفقا  لنظام التعليم عن بدععد سعواو لمعدة ثعالأ سعنواح أو أربع  سعنواح فعا العديعد  اإلنترنتعهر 
تختتعاح التعا معن بينهعا: بدعالورتو : التجعارة، المتاسع ة، اإلدارة، الفنعول العسعدرتة، من ال

عدارة الموارد ال شرتة، عدارة نظم المعلومعاح، الجعارة الخعدماح الماليعة، التمعرتا، عدارة الفنعول، 
علوم التاسب، اتقتتاد، التكنولوجيا، وكعذلك القعدم جامععة ميشعيجال : بعرامس دراسعية جامييعة 

ا كلية اإلدارة واألعمال، برامس دراسية متختتة القدمها كلية التربية ، برامس دراسية فعا القدمه
كلية علوم التاسب، برامس دراسية القدمها  كلية الفنعول التطهي يعة ، بعرامس دراسعية متختتعة 
القعدمها كليعة الخععدماح اتجتماعيعة، بعرامس دراسععية متختتعة القعدمها العلععوم الطهيييعة، بععرامس 

ليععة القععانول التمععرتا، بععرامس دراسععية متختتععة القععدمها ك تختتععة القععدمها كليععةدراسععية م
، بعععرامس دراسعععية متختتعععة القعععدمها كليعععة الهندسعععة،  بعععرامس دراسعععية والدراسعععاح التشعععرتيية

متختتة القدمها كلية العدالعة الجنائيعة، بعرامس دراسعية متختتعة القعدمها كليعة علعم العنفس، 
ألداو الفنععا، بععرامس دراسععية متختتععة القععدمها كليععة بععرامس دراسععية متختتععة القععدمها كليععة ا

 العلوم السياسية .
القدم جامعة عنتركونتيننتال برامس متختتة فعا عدارة األعمعال الدوليعة، عدارة العمليعاح 
وإدارة المشعععارت ، وإدارة الرعايععععة التععععتية وإدارة المععععوارد ال شععععرتة والتسععععوتم، وعلععععوم الطععععب 

ألزماح وإدارة الش داح وأمن المعلوماح والتشعاب  جامععة ماسعا الشرعا، عدارة األمن الداخلا وا
س معا أيضا  فا القديمها لهرامس ال دالورتو  م  الجامعاح العاالأ األخعرى ومعن بعين هعذه الهعرام

تجععارة الزراعيععة، العلععوم الزراعية،اتقتتععاد التطهيقععا، فععا ، اليلععا: بدععالورتو  فععا المتاسعع ة
يرال،فعععا الدراسعععاح التجارتعععة، فعععا اتالتعععال،فا الهنعععاو،فا ، فعععا الطيرال،فعععا عدارة الطالفنعععول 

، فععا اتالتععال،فا اإلبععداع واإلنتععاج اإلعالما،فععا التربيععة، فععا التربيععة والتعلععيم) العلععيم الك ععار(
، فععععا التعلععععيم اتبتععععدائا، فععععا العلععععوم التععععتية ،فععععا علععععوم التععععدرتس فععععا الطفولععععة الم دععععرة

 ترتة،فا التمرتا، فا التخطيط الهي ا للمعوارد، المعلوماح،فا العلوم الطهييية،فا الفنول ال
فا المختهراح الطهييية،فا العلوم،فا عدارة األعمال، فا اتجتمعاع، فعا الكعالم واللغعة والععالج، 
فا التربية الرتا ية،فا العلوم الهيطرتة، فا الكنولوجيا الطب الهيطر ، فضعال  ععن بدعالورتو  

 ، فا الكنولوجيا الغذاو.التتميم ا الهندسة، فا اندات فامرال ة الشر  ف
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فععا حععين النفععرد الجامعععة اتفترا ععية الكنديععة فععا القععديم درجععة الليسععانس اندات لمععدة 
ثععالأ أو أربعع  سععنواح فععا :اللغععة اإلنجليزتععة، اللغععة الفرنسععية، علععم الععنفس، الفلسععفة، الخدمععة 

لوماح،دراسعععاح المعععرأة، اتجتماعية،الجغرافيا،الدراسعععاح الدينيعععة، ،العلعععوم اإلنسعععانية، نظعععم المع
 الدراساح الكندية، اتقتتاد السياسا، اإلناروبولوجيا، التارت  ، الجغرافيا، علم الجرتمة. 

 برامج دبلوم : 

التشععاب  كعع  مععن الجامعععة اتفترا ععية الكنديععة وجامعععة ماسععا فععا القععديمهما لهعععرامس 
األعمعععال،الفنول،  العععدبلوماح المتختتعععة فعععا التختتعععاح التاليعععة : الدراسعععاح العامعععة،عدارة

الكنولوجيععا المعلومععاح، الدراسععاح اإلدارتععة ،التععتة.العليم الك ععار، عدارة المععوارد ال شععرتة، القنيععة 
المعلوماح، التتميم التعليما، التعليم عن بدعد، أنظمة ال يادة، السعياحة المسعتدامة، الهندسعة 

لك ععار، فععا الزراعععة، فععا المعمارتععة، التععتة والسععالمة المهنيععة، الجععودة، التجععارة، فععا العلععيم ا
الفنول ، فا الدراساح التجارتعة، فعا اتالتعاتح، فعا الكنولوجيعا األل عال، فعا العلعوم التعتية، 
فا التنمية ال شرتة، الكنولوجيعا اللتعوم، فعا التتعوتر الفوالعوغرافا، دراسعاح التأهيع ، فعا عدارة 

ة ثانيعة، فعا المتاسع ة، فعا الطوارم، فا العلوم والتكنولوجيا، فا الدرتس اللغة اإلنجليزتعة كلغع
التجععارة الزراعيعععة، فععا العلعععوم المتعععرفية، فععا الطيعععرال، العلعععوم الزراعيععة، فعععا الفنعععول، عدارة 
األعمال، فا الععالج السعلوكا المعرفا،فعا اتالتعاتح، فعا الهنعاو، فعا التتعميم، فعا التربيعة، 

جميلعة، الكنولوجيعا الغعذاو، فا علم النفس التربو ، فا الهندسة، فعا اإلدارة الهي يعة، الفنعول ال
عدارة الخعععدماح التعععتية ،الهندسعععة، الكنولوجيعععا الغعععذاو، فعععا العلعععوم التعععتية ،علعععم العععنفس 

دبلوم الدراساح العليا فا التنظيما، التنمية الدولية، فا نظم الجودة، التتة العامة الهيطرتة، 
اسعاح العليعا فعا التخطعيط  عهادة الدر ، عدارة الطوارم  عهادة الدراسعاح العليعا فعا عدارة الطعوارم 

دبلععوم الدراسعاح العليععا فعا التربيععة )اتستشععارة و  ،دبلعوم الدراسععاح العليعا فععا دراسعاح التنميععة،
دبلععوم الدراسعاح العليععا فععا ،دبلععوم الدراسعاح العليععا فعا التربيععة )التعلععيم اإللكترونعا(  ،التوجيع (

دبلعوم الدراسعاح العليعا ، ةيل السياسعدبلوم الدراسعاح العليعا فعا الفنعو، التربية )التعليم الخاص(
 .دبلوم الدراساح العليا فا التخطيط ، فا اندات علم اإلنسال اتجتماعا
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  برامج الماجستير :
فتقدم الجامعة اتفترا ية الكندية العديد من برامس الماجسعتير فعا المجعاتح التاليعة : 

التعليم،التربيعععععة الرتا عععععية،عدارة التربيعععععة،ال يادة التربوتعععععة، التعلعععععيم ععععععن بدععععععد، الكنولوجيعععععا 
التكنولوجيا،الدراسععععععععاح الاقافيععععععععة، الممارسععععععععاح الهي يععععععععة، عدارة السععععععععياحة،العلوم، اندات، 

 التجارة،الدراساح التتية، دراساح المجتم ،السياسة العسدرتة، التمرتا.
والتشعععاب  معهعععا فعععا هعععذا الشعععأل جامععععة انتركونتيننتعععال األمرتديعععة التعععا القعععدم درجعععة 

تير فعا المتاسعع ة والعلعوم الماليععة وإدارة الرعايعة التععتية وإدارة المعوارد ال شععرتة، عدارة الماجسع
األعمععال الدوليععة وإدارة المشععارت  والتسععوتم وفععا مجععال التربيععة المععن  درجععاح الماجسععتير فععا 
المنععاهس ودععرل التععدرتس، والتكنولوجيععا والتقععوتم التربععو ، التععميم الكنولوجيععا التعلععيم، العلععيم 

الك ععار وال يععادة فععا المنظمععاح الدوليععة، وفععا مجععال القنيععة المعلومععاح المععن  الجامعععة  والععدرتب
درجعععة الماجسعععتير فعععا الكنولوجيعععا المعلومعععاح وأمعععن المعلومعععاح، الكنولوجيعععا المعلومعععاح إلدارة 
المشارت ، والتشاب  فا هعذا الشعأل جامععة ماسعا التعا القعدم درجعة الماجسعتير فعا الختتعاح 

يادة،الزراعععععة التجارتععععة،العلوم الزراعيععععة، فععععا التتليالح،الخدمععععة متنوعععععة ماعععع : ممارسععععة ال 
اتجتماعيععععة التطهي ية،اإلحتععععاو التتليلا،فععععا اندات،فععععا عدارة األعمععععال،فا الطيععععرال،عدارة 
األعمععال، فععا الدراسععاح التجارتععة، فععا علععم الععنفس الييععاد ، فععا اتالتععاتح، فععا الهنععاو، فععا 

ا علعوم والكنولوجيعا األل عال،فا التتعميم، فعا التربيعة، فعا اتستشارة، فا الكتابة اإلبداعية، فع
اإلدارة التربوتعععة وال يعععادة، فعععا علعععم العععنفس التربعععو ، فعععا عدارة الطعععوارم، فعععا الهندسعععة، فعععا 
الدراساح الهندسية، فا اإلدارة الهي ية،فا العلوم الهي ية ، فعا الفنعول الجميلعة، فعا الكنولوجيعا 

لوم التعتية، فعا التنميعة الدوليعة، فعا التعتافة، فعا األمعن الغذاو، فا العلوم التتية،فا الع
الدولا، فا التربية، فا العلوم الطهييية، فا المتاسع ة المهنيعة و الماليعة، فعا الفلسعفة ، فعا 
التمرتا، فا عدارة األعمال، فا التتة العامة، فا نظم الجعودة، فعا ععالج التخادعب واللغعة، 

، ماجسعتير التعلعيم )العلعيم الك عار(ة، فا الدراساح الهيطرتعة. فا التكنولوجيا، فا العلوم الهيطرت
ماجستير فعا ،ماجستير فا اإلدارة التربوتة وال يادة ، ماجستير فا التربية )التعليم اإللكترونا(

 .ماجستير فا األمن الدولا ، عدارة الطوارم 
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 : برامج الدكتوراه

درجععة الععدكتوراه فععا علععى  حيععث القععدم الجامعععة اتفترا ععية الكنديععة بععرامس للتتععول
التعلعععيم ععععن بدععععد، دكتعععوراه فعععا العلعععوم اتجتماعيعععة، عدارة األعمعععال، اإلدارة العامعععة،  ،التربيعععة

الدراسععاح العسععدرتة، والتشععاب  معهععا جامعععة ماسععا التععا الععوفر درجععة الععدكتوراه عععن بدعععد فععا 
يعة، فلسعفة التربيعة، الفلسفة، وفا علعم العنفس الييعاد ، عدارة األعمعال، فلسعفة الفنعول اإلبداع

 العلوم التتية، فلسفة العلوم اإلنسانية واتجتماعية.
  برامج الشهادات :

التشععاب  كعع  مععن الجامعععة اتفترا ععية الكنديععة وجامعععة ماسععى وميشععيجال فععا القععديمهم 
لهرامس الشهاداح المتختتة فعا المجعاتح التاليعة : رعايعة التيعوال، العنايعة القلهيعة، مسعاعد 

الخدماح،عدارة األعمال،عدارة نظم المعلوماح،علوم التاسعب،أجهزة الكمهيوالر،التجعارة  عدار ،عدارة
اإللكترونية،اللغععععععععة اإلنجليزتععععععععة،الكنولوجيا المعلوماح،اتقتتععععععععاد،اللغة الفرنسية،الدراسععععععععاح 
اإلدارتعععة،حقول اإلنسعععال،األدفال والتعععتة النفسعععية، الخعععدماح اتجتماعيعععة،العلوم التعععتية، 

ول، فا دراساح الطيرال، فا الدراسعاح التجارتعة، الطفولعة الم دعرة، فعا العلعوم التوحد، فا الفن
التتية، التتة العامة، العلوم والتكنولوجيا، الفنول ال ترتة، التدرتس فا اللغعة اإلنجليزتعة، 

 الفنول ال ترتة، اإلعداد للجامعة.
  البرامج القصيرة :

نفرادهعا والميزهعا فعا العوفير الهعرامس فا حعين الختلعف الجامععة اتفترا عية الكنديعة فعا ا
القتيرة عن بدعد فا المجاتح التالية : برنامس قتير إلجعادة اللغعة اإلنجليزتعة، برنعامس قتعير 
فا التعليم عن بدعد، برنامس الشختية وعلم النفس، برنامس علعم العنفس اتجتمعاعا، الهرنعامس 

س فعا التعتة والسعالمة، برنعامس التمهيد  فا علعم العنفس، برنعامس فعا األدت الشععها، برنعام
فعععا التنميعععة، برنعععامس العالقعععاح العامعععة واتالتعععاتح التطهي يعععة، برنعععامس المتاسععع ة والتموتععع ، 
برنععامس التنميععة اتقتتععادية، برنععامس الععدرتس اللغععة اإلنجليزتععة ، برنععامس عدارة التيععاة، برنععامس 

تضعة للهعرامس الدراسعية ععن وعلعى العرغم معن التشعاب  الوا ع  فعا الخطعو  العر ، عدارة السياحة
بدععععد التعععا الوفرهعععا الجامععععاح األربععععة علعععى المسعععتوتاح التعليميعععة المختلفعععة عت أل الجامععععة 
اتفترا ية الكندية التفول على الجامعاح الاالثة األخرى من حيث ععدد المقعرراح التعا القعدمها 

تعث بالجامععة اتفترا عية وفقا  لنظام التعليم عن بدعد ؛ حيث يوجد على قائمعة ال  اإلنترنتعهر 
يختعار معن بينهعا معا يناسعب احتياجعاح الطعالت  اإلنترنعتمقرر علعى  2.000الكندية أكار من 
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ومعظععم الهععرامس والمقععرراح مفتوحععة للطععالت فععا أ  مدععال فععا العععالم، هععذا فضععال  عمععا التيتعع  
س الجامععععة معععن ععطعععاو فعععرص اتختيعععار أمعععام الطعععالت معععن خعععالل العععدخول علعععى قائمعععة الهعععرام

والمقععرراح الدراسععية علععى موقعع  الجامعععة عذ التععنف قائمععة الهععرامس والمقععرراح وفقععا  لمسععتوى 
 الدرجة سواو )ال دالورتو  الشهادة والدبلوماح والماجستير والدكتوراه( .

وترج  ال احث الفرد الجامعة اتفترا عية الكنديعة علعى دهيععة وبنيعة الكوتنهعا التعا الماع  
ية والتا الترص جميعها فا الوفير أكهر قعدر معن المقعرراح الدراسعية االتاد كهير للجامعاح الكند

و المعتمدة والمعتعر  بهعا بتلعك الجامععاح والتعا اللهعا احتياجعاح سعول  اإلنترنتعن بدعد عهر 
 العم .

 الوسائط التعليمية المستخدمة بجامعات التعليم عن ُبعد :  

هر  علعى الوسعائط التقنيعة التشاب  الجامعاح األربعة فا اعتمادها بشعد  أساسعا وجعو 
المتعععددة المتقدمععة وسععائ  التكنولوجيععا واتالتععاتح التععا الععتالوم معع  دهيعععة التعلععيم عععن بدعععد 
بتوره المختلفة )التعلم اإللكترونا والجامعاح اتفترا ية ودهيعة أنما  التعلعيم التزامنعا وغيعر 

الكعز عليهعا العمليعة التعليميعة ونقع  التزامنا التا العتمد عليها أنظمة التعلم اإللكترونا( التا الر 
المواد التعليمية من أعضاو هي ة التدرتس للمتعلمين معن الطعالت، ومعن بعين الوسعائط التقنيعة 
الداعمعة لععنظم التعلعيم عععن بدعععد بهعذه الجامعععاح فععا كع  مععن كنععدا والوتيعاح المتتععدة األمرتديععة 

 األ عردة التعوالية السعميية ،Printed Material ونيوزتلنعدا معا يلعا: المعواد المطهوععة  
Audiotapes، أ عردة الفيعديو المرئيعة Videotapes ، الهعث التليفزتعونا عهعر التليفزتعول
Television، الهرامس اإلذاعيعة عهعر الراديعوRadio Programs، الهرتعد اإللكترونعا والهرتعد

 Tow – Wayمعاالمراح الفيعديو ذاح اتالجعاهين ،E-mail, or Regular Mail الععاد  .
Video Conference ،    اسععتخدام الهععاالف الععذكاUse the Smart  Phone  

 ععرائط الفيععديو وغععر  التوار، اإلنترنععتالمتادثععاح التععوالية )الشععاح( عهععر ،والوسععائط النقالععة 
نتدياح الوتب ، الفيديو التفاعلا، مالماالمراح التوالية، المدت ة اإللكترونية،والشرائط السميية 

واألجهزة الالسعععلكية واألليعععا  ال تعععرتة ،التقائعععب التعليميعععة،اح المدمجعععة اتسعععطوان،التعليمية
، الخا عععة بتسعععجي  المتا عععراح  اتسعععتوديوهاح،المقرراح اإللكترونيعععة )الرقمية(،والهرمجيعععاح

والفععيس بعععوك  TWITTER والتععوتتر you- tubeمواقعع  التوا عع  اتجتمعععاعا اليواليععوت 
FACEBOOK،ولوحعاح  ،نتدياح، الفتول والمعامع  اتفترا عيةالم،التواسيب النقالة والاابتة
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التتدم التعا العمع  بعاللمس التعا السعهم جميعهعا بفاعليعة فعا نقع  المقعرراح التعليميعة والهعرامس 
 الدراسية على الطالت بمرونة وسهولة وفاعلية كهيرة حياما كانوا وفا أ  وقت أرادوا.

ة مععن أفضعع  متععمما كمععا  التشععاب  الجامعععاح األربعععة فععا أنهععا الضععم فععرل متختتعع
ومطععور  الطهيقععاح المواقعع  والمسععوقين لهععا، وذلععك  اإلنترنععتالمواقعع   اإللكترونيععة علععى  عع دة 

معن خعالل اسعتعانتها بتطهيقعاح  أنظمعة عدارة  اإلنترنتلدعم وإنجاح التعليم عن بدعد عهر   دة 
عهعر التا الدعم العتعلم ععن بدععد   Learning Management System التعلم اإللكترونا 

   Blended Learningوذلك بتطهيم أفض  عسترااليجياح التعلم المعدمس   Online اإلنترنت
التعا التناسععب جميعهعا معع  دهيععة وأهععدا  التعلعيم عععن بدععد الععذ  التهنعاه  هععذه الجامععاح التععا 

 التي  فرص التعليم عن بدعد .
 أساليب التقييم بجامعات التعليم عن بُعد:

فععا أسععاليب القيععيم الطععالت المت عععة والتععا التسععم جميعهععا التشععاب  الجامعععاح األربعععة 
باتسععتمرارتة والدقععة والشععمول نظععرا  تعتمععاد هععذه الجامعععاح علععى أسععاليب علكترونيععة متشععابهة 

 Learning Managementوالتا الدار من خالل ما يدعر  بأنظمة عدارة العتعلم اإللكترونعا 
System (LMS)   ة دول الفت  الدراسا بدوا  من السعجي  والتا الجع  عملية التقييم مستمر

الطععالت فععا الهععرامس الدراسععية واختيععاره للمقععرراح الدراسععية ؛ حيععث يسععم  نظععام عدارة الععتعلم 
اإللكترونععا لمععا يتععوافر بعع  مععن عمدانععاح الطهي يععة وآليععاح وأدواح علكترونيععة القععوم بععذاالها بتقيععيم 

والجاوب  م  معلم المعادة الدراسعية  عدد مراح دخول الطالب على المقرر الدراسا ومدى الفاعل 
ومععا يدلفعع  بعع  مععن أنشععطة والكليفععاح وواج ععاح فضععال  عععن اتخت ععاراح اإللكترونيععة النتعععفية 

 . Black Boardوالنهائية التا الجرى لتقييم الطالت عهر نظام عدارة التعلم الهالك بورد 
ععاح األربععة عت وعلى الرغم من التشاب  فا الخطو  العرتضة فا القييم الطالت بالجام

 أل هناك اختالفاح بسيطة التعلم برجراواح التقييم ذاالها يمدن الو يتها على النتو التالا : 
جامعععة كنديععة  83ففععا الجامعععة اتفترا ععية الكنديععة نظععرا  لطهيعععة الشععديلها كاالتععاد مدععول مععن 

راح السعند فعا بجمي  أنتاو كندا فرل عملية القوتم الطالت فا مختلف الهرامس والدراسعية والمقعر 
المقام األول للجامععاح الشعرتدة ذاالهعا ؛ عذ الععد كع  جامععة مسع ولة ععن القيعيم دالبهعا والطهعم 
األساليب التا الراها مناس ة ، وبوج  عام القوتم الطالت فعا الجامععة اتفترا عية الكنديعة التسعم 

بدع  جامععة باتستمرارتة والمرونعة دعوال الفتع  الدراسعا وذلعك عهعر أنظمعة العتعلم اإللكترونعا 
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مععن جامعععاح اتالتععاد المدونععة للجامعععة الكنديععة اتفترا ععية والتععا الضععمن الدقععة والشععمول فععا 
عمليععة التقععوتم لجميعع  الوحععداح الدراسععية للمقععرر الدراسععا الواحععد عذ يخضعع  الطععالت ألسععاليب 
التقوتم بمجرد اختياره للمقرر الدراسا ونزول المقرر علعى  عفتة الطالعب ؛ حيعث يقعوم عضعو 

 ة التدرتس بتقييم الطالت فا المقر من خالل مجموععة معن التكليفعاح والواج عاح واألنشعطة هي
ال تاية المختلفة عهر الهرتد اإللكترونعا لكع  دالعب علعى منظومعة عدارة العتعلم اإللكترونعا بدع  
جامعععة مععن الجامعععاح الشععرتدة فععا اتالتععاد وتسععج  لكعع  دالععب ملععف الععدرجاح الخا ععة بعع  

نشععطة المختلفععة لكعع  مقععرر يدرسععها وتسععتدل بهععذا الملععف عنععدما يرتععد الطالععب بتقييمعع  فععا األ 
التتوتععع  لدراسعععة بععععا المقعععرراح فعععا جامععععة أخعععرى معععن جامععععاح اتالتعععاد الكنعععد  للجامععععة 
اتفترا ية فضال  عن اتخت اراح النهائية التا العقد نهاية دراسة الساعاح المعتمعدة لكع  مقعرر 

ععن بدعععد واتخت ععاراح  اإلنترنععتت عاراح اإللكترونيععة عهععر  ع دة والجمع  الجامعععة بعين نمطععا اتخ
الم ا ععرة أحيانععا  فععا مراكععز الدراسععة والتقععوتم بعع عا الجامعععاح، وهدععذا التسععم أسععاليب التقععوتم 
بالجامعة الكندية اتفترا ية بالمرونة حيعث يسعتطي  الطالعب التتعرر معن قيعود الزمعال والمدعال 

مال دراسة المقرر يمدن  التقعدم للتقعوتم وتخت عاراح النهائيعة  ألل الطالب عندما ينتها من استك
كمعععا التسعععم أسعععاليب التقعععوتم بعععالتنوع والشعععمول والتكامععع  نظعععرا  لتقيعععيم جميععع  أنشعععطة الطالعععب 
والواج اح التا يدلف بها واألنشعطة ال تايعة واألكاديميعة المتعاح ة لدراسعة المقعرر دعوال فتعرة 

 دراسة المقرر .
ركونتيننتال األمرتدية فتقيعيم المقعرراح الدراسعية العتمعد علعى الطرتقعة أما فا جامعة انت

القائمة على أداو الطالت وإالقال الطالب للنتائس خالل القييم ح يقا يرالكز على أسلوت التقعوتم 
وتسهم هذا النوع معن التقيعيم فعا حع   The Formative Evaluation Methodالتكوتنا 

 Assessment of Academicاألكاديميعععة:  مشعععدالح الطعععالت ، والقيعععيم الكفعععاوة
Proficiency  

الجعععر  الجامععععة القيعععيم الكفعععاوة األكاديميعععة لجميععع  دعععالت ال دعععالورتو  فعععا اللغعععة 
اإلنجليزتة والرتا ياح لضمال النجاح فا برنامجهم ، والشم  الدابير الكفاوة األكاديميعة نتعائس 

تعع  دراسععا ، فضععال  عععن عمليععة التقيععيم التقيععيم األكععاديما والقيععيم الطالععب دورتععا  ونهايععة كعع  ف
فالتقييم بها عملية مستمرة وفعالة أيضا ؛ حيث يتم جم  الهياناح والتليلها  لأنشطة الطالبية .

بانتظععام مععن أجعع  التتسععين المسععتمر باسععتخدام أسععلوت الدراسععاح اتستقتععائية فععا عمليععاح 
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مقعرراح الدراسععية واألنشععطة التقيعيم وتععدخ  فععا عمليعة التقيععيم حضععور ومشعاركة الطععالت فععا ال
أسعهوعيا  حيعث الو ع  درجعاح الطعالت فعا سعجالح علكترونيعة أكاديميعة  اإلنترنعتالطالبية عهر 

 خا ة بد  دالب .
كما الترص جامعة ميشيجال اتفترا ية على التقيعم  عمال الجعودة فعا التعلعيم عهعر 

عذ العتمعد علعى أسعاليب  من خالل عملياح وآلياح التقييم المستمر ألنشعطة الجامععة ، اإلنترنت
التقييم الشام  والتا التسم باتستمرارتة والشمول فمنعذ قهعول الطالعب بالهرنعامس الدراسعا العذ  
اختاره الطهم علي  عملياح التقييم المستمر حيث الضع  الجامععة  أسعاليب متععددة معن أسعاليب 

عليع  المقعرراح  العذ  التمع  Black Boardالتقييم من خعالل نظعام عدارة العتعلم العهالك بعورد 
الدراسعية بمعا يتضعمن  معن األنشعطة المتعاح ة لمتتعوى المقعرر الدراسعا، وت القتتعر عمليعاح 
التقييم على أداو الطالت فقط وإنما يشم  التقيعيم أداو أعضعاو هي عة التعدرتس ومعدى التعزامهم 

والمتعددة بالمتا راح أول تين والتميلهم لمقرراالهم واألنشطة المتاح ة فعا أوقاالهعا المعلنعة 
ومدى الفاعل  والعاون  م  زمالئ  ودالب  وإدارة الجامعة، كمعا الخضع  المقعرراح ألسعاليب القيعيم 

 لمقرراح اإللكترونية .لخا ة بمدى مطابقتها لمعايير الجودة 
والخضعع  اتخت ععاراح اإللكترونيععة ذاالهععا للمتابعععة والمراجعععة ومععدى الوافقهععا معع  متتععوى 

 الطالت ومراعاالها للفرول الفردية بينهم .المقرر ومدى الوافقها م  قدراح 
أمعععا جامععععة ماسعععا فتنفعععرد والتميعععز بو ععع  خطعععط عسعععترااليجية متعععدد نليعععاح التقيعععيم 
لالخت ععاراح واتمتتانععاح بهععد  الجوتععد عمليععة التقيععيم والعزتععز ودعععم منظومععة التقيععيم بالجامعععة 

طعوتر المهعاراح الالزمعة ليشم  التقييم الطالبا واألفعراد وأعضعاو هي عة التعدرتس، كمعا السععى لت
إلجععراو التقيععيم مععن خععالل أسععاليب جمعع  الهيانععاح ودععرل الجميعهععا وإعععداد التقععارتر الالزمععة ، 
والخض  عملية و   اتخت اراح واتمتتاناح لمرا  ة علميعة مقننعة الضعمن فعاليتهعا ومناسعهتها 

جعد بالجامعععة لمسعتوى الطعالت والتسععم مع  دهيعععة المتتعوى العلمععا للمقعرراح الدراسععية ؛ عذ يو 
قسععم خععاص لالخت ععاراح الععذ  يشععر  علععى سععير اتمتتانععاح بععدوا  مععن عمليععة التتضععير لهععا 

 ومراجعتها والد يقها والسجي  المالحظاح عليها .
عذل فعمليععة التقيععيم بالجامعععاح األربعععة التسععم بأنهععا عمليععة  ععاملة ومتنوعععة ومسععتمرة  

العب والمعلعم والمقعرر الدراسعا وأسعاليب الشم  جمي  عنا عر العمليعة التعليميعة بالجامععة ) الط
التقيعيم ذاالهعا ( بغيععة الوقعو  علعى مععوادن القعوة والضعيف وفتععص أسع ات القتعور والضععيف 
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 اإلنترنعععتوإيجعععاد التلعععول والهعععدائ  المناسععع ة للععععالج  بهعععد  الجوتعععد منظومعععة التعلعععيم عهعععر 
 .بالجامعة

 إدارة جامعات التعليم عن ُبعد: 

فععا نمععط اإلدارة المت عع  حيععث الععدار هععذه الجامعععاح بموجععب التشععاب  الجامعععاح األربعععة 
مجالس عدارتة مستقلة  أو مجلس أمناو للجامعة ذاالها التشعاب  علعى حعد بعيعد فعا الكوتنهعا معن 
خالل ييد  عدار  يتسم بالديمقرادية  وال سادة والمشاركة فعا عمليعة  عناعة واالخعاذ القعراراح 

فة دورتعة بعدعوة معن رئيسعها لأعضعاو وفقعا  لنظعام اإلدارتة والتعليمية ، وتجتم  المجالس بتع
متدد متفم علي  لمناقشة وو   الخطط اإلسترااليجية والتديد رؤتعة ورسعالة وأهعدا  الجامععة 
واعتمععاد الخطععط التشععغيلية والزمنيععة التععا الرسععمها الخطععة اإلسععترااليجية والمتابعععة واإل ععرا  

ة الميزانيعة واتدعالع علعى التقعارتر الدورتعة الم ا ر على العملية التعليمية بالجامعة ، ومناقشع
 والسنوتة على سير العملية التعليمية واألكاديمية وال تاية .

وعلععى الععرغم مععن التشععاب  مععن حيععث أسععلوت اإلدارة والهياكعع  التنظيميععة عت أل هنععاك   
اختالفععاح وا ععتة مععن حيععث الشععدي  الهياكعع  ولتنظيميععة للجامعععاح اتفترا ععية ففععا الجامعععة 

فترا ية الكندية نجد أنهعا الدعدار معن مجلعس عدارة الجامععة العذ  يتكعول معن رؤسعاو وعمعداو ات
الجامعععاح الكنديععة الشععرتدة والممالععة تالتععاد الجامعععة الكنديععة اتفترا ععية والععذ  يتشععد  مععن :   

جامعة ميمورتال بوتيعة نيوفوندتنعد، المعدير التنفيعذ   - مدير التعليم عن بدعد ودعم التدرتس 
جامعة نيوبرونزوتك ، رئعيس جامععة أثاباسعدا عضعوا  : مععاول نائعب  - لكلية التعليم المستمر 

جامعة لورانس، عميد الدراسعاح المسعتمرة، الكليعة العسعدرتة الملكيعة  الرئيس لشاول الطالت ،
فا كندا ، نائب رئيس مجلس التعليم المفتوح ، جامععة الوم سعول رتفعرز رئعيس مجلعس اإلدارة 

 تربية المستمرة ، جامعة مانيتوبا .عميد ال
كمععا الدععدار جامعععة عنتركونتيننتععال األمرتديععة مععن  خععالل مجلععس عدارة الجامعععة وتتشععد  
مععن: الععرئيس والمستشععار،العميد والععرئيس األكععاديما، نائععب رئععيس األكاديميععة، نائععب الععرئيس 

كاديميععة المسععاندة للشععاول الماليععة واإلسععترااليجية والشععغي  الجامعععة ،نائععب رئععيس الخععدماح األ 
والتسععجي  للجامعععة، رئععيس التععرم الجععامعا بأالالنتععا وجنععوت فلورتععدا ، رئععيس التععرم الجععامعا  
بهيوستن، معدير فعاليعة الماسسعة، نائعب العرئيس للمسعاعداح الماليعة، نائعب العرئيس للشعاول 

اإلدارتععة  الطالبيععة، أمععين المظععالم، وتسععاعد الجامعععة فععا عمليععة اإلدارة و ععن  واالخععاذ القععراراح
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مجلس متختص يطلم علي  مجلس أمناو جامعة انتركونتيننتال األمرتدية يتكول من : رئيس 
مجلععس اإلدارة، نائععب رئععيس مجلععس اإلدارة ، نائععب رئععيس أول للشععاول الخارجيععة فععا رعايععة 
األدفال فا االالنتا، نائب العرئيس للشعاول الخارجيعة والتنظيميعة فعا ماسسعة التعلعيم المهنعا، 

 قسم اإلدارة ومدير الشاول الدولية .رئيس 
و الدعدار جامععة ميشععيجال اتفترا عية مععن خعالل مجلععس عدارة علعى أعلععى مسعتوى مععن 

 اتحترافية اإلدارتة باعت ارها ماسسة غير ربتية والذ  يتشد  من : 
الععرئيس التنفيععذ  لجامعععة ميشععيجال اتفترا ععية رئيسععا  ، وعضععوتة كعع  مععن : نائععب 

وارد ال شععرتة والخععدماح المشععتركة، نائععب الععرئيس التنفيععذ  ومععدير الهي ععة الععرئيس األول للمعع
التعليمية بميشيجال ، المدير التنفيذ  لرابطة المدار  غير العامة بوتية ميشعيجال ، الشعرتك 
الرسعععما ،المتعععاما )المستشعععار القعععانونا للجامععععة( ،المعععدير التنفيعععذ  لرابطعععة بنعععاة العععودن 

ععام بعوزارة التربيعة والتعلعيم بوتيعة ميشعيجال، معدراو بععا الشعركاح بميشيجا، مفتش التعليم ال
ما  :  ركة انفيلوا، و عركة عيجيلهعو  كونتعولز، أسعتاذ معن أعضعاو هي عة التعدرتس معن كليعة 
اإلعالم بجامعة ميشيجال ،عميد كليعة المجتمع ، مسعاعد عميعد كليعة التربيعة بوتيعة ميشعيجال، 

اانوتة بمقادعة جاكسول، المدير التنفيعذ  لرابطعة معدير  المشر  على المدار  المتوسطة وال
 المدار  والاانوتة .

والسععير جععامعا ماسععا علععى نفععس الععنهس فععا اإلدارة ؛ حيععث الععدار مععن خععالل مجلععس 
الجامعة الذ  يتشد  من أعضاو المجلس وأعضاو األكاديميعة والطعالت والعلمعاو وتدععد مسع وت  

ماماح وممتلكاح الجامعة وتعرأ  المجلعس رئعيس  عرفا عن مرا  ة وإدارة  اول الجامعة واهت
، نائعب السعيد كعرتس كيلعا المستشاريتم اختياره لمدة عام  وعضوتة ك  من : رئيس المجلس 

 ،او يعيعنهم وزتعر التربيعة والتعلعيم، أعضعهول سعتي  ماهعار  الرئيس / نائب المستشار السيد 
ات أعضععاو هي ععة التععدرتس مععن انتخعععضععو دائععم مععن أعضععاو هي ععة التععدرتس يععتم انتخابعع  ،

،عضععو مععن دععالت الجامعععة ممععاال  عضععو دائععم فععا هي ععة األركععال العامة،المجلععس األكععاديما 
للطالت ،أعضاو منتخهين من متدمة الدعوة ، وتجتم  المجلس مرة ك   هر يوم الجمععة معن 

 ك   هر .
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 تمويل جامعات التعليم عن ُبعد 

ا عية وجامععة ميشعيجال وجامععة انتركونتيننتعال التشاب  ك  من الجامععة الكنديعة اتفتر 
األمرتدية وجامعة ماسا فا بعا متادر الموتلها بوج  عام عت أل هنعاك اختالفعاح بعارزة فعا 
نسب التموت  وجهاح التموت  نظرا  تختال  القوى والعوام  اتقتتادية لك  معن كنعدا والوتيعاح 

ذه الجامععععاح ربتيعععة أم غيعععر ربتيعععة ، فنجعععد المتتععدة األمرتديعععة ونيوزتالنعععدا  ونظعععرا  لكعععول هعع
الجامعة اتفترا ية الكندية الرالكز فا الموتلها على العديد من المتادر المالية التا من بينهعا: 

، قروض حدوماح الوتياح ، المن  الدراسية وجعوائز الجامععة اتفترا عية الكنديعة ، المتروفاح
اح الماليععة للطععالت مععن ذو  اإلعاقععاح، الموتعع  القطععاع الخععاص للسععدال األ ععليين ، المسععاعد

 المساعداح المالية األخرى:  من  كندا الدراسية،   ندول خطة التعليم مدى التياة ،
نتركونتيننتععال األمرتديعة حيععث التععدد والتنععوع متععادر عوالتشعاب  فععا هعذا الشععأل جامععة 

لرسعععوم الدراسعععية حدومعععة الوتيعععة، االا: الموتععع  التدومعععة الفيدراليعععة ،الموتلهعععا علعععى النتعععو التععع
و فعا الوقعت العذ  العتمعد ،  ومن  المسعاعداح والقعروض الماليعة الخا عةوالمساعداح المالية 

؛ : الموتع  حدومعة الوتيعةحيعث  في  جامعة ميشيجال اتفترا ية فا الموتلها على عدة متادر 
مليععار دوتر مععن أمععوال الوتيععة لإلنفععال علععى المععدار  ومععن بينهععا  88عذ خدتععص أكاععر مععن 

كما اللقععت جامعععة معععة اتفترا ععية بوتيععة ميشععيجال،مدرسععة ميشععيجال اتفترا ععية التابعععة للجا
فضعال  ععن ، مليول دوتر من اعتماداح الوتيعة  1ميشيجال اتفترا ية دعما  ماليا  أخر بزتادة 

الموت  التدومة الفيدرالية ،الموت  القطاع الخاص، المعونعاح واله عاح التعا القعدم للجامععة التعا 
، والمتععروفاح التععا اإلنترنععتالشععج  التعلععيم المسععتمر مععدى التيععاة التععا الععوفره الجامعععة عهععر 

التتلها الجامعة مقاب  التتعال الطعالت بهرامجهعا الدراسعية خا عة فعا مرحلعة الدراسعاح العليعا 
)العععدبلوماح ودرجتعععا الماجسعععتير والعععدكتوراه ( فعععا المجعععاتح األكاديميعععة المتختتعععة، وهعععا 

فعا متنععاول الدارسعين نظعرا  ألل الجامععة غيععر ربتيعة ، عت أنهعا الدععد متععدرا  متعروفاح بسعيطة 
 من متادر الموت  الجامعة .

جامعععة ماسععا والتععا التضععمن التموتعع  التشععاب  فععا هععذا التعععدد فععا متععادر التموتعع  و 
التدوما والقطعاع الخعاص والتموتع  العذاالا للجامععة التعا التتعل  معن نتعائس األبتعاأ العلميعة 

يد منهعععا  عععركاح القطعععاع الخعععاص فعععا المجعععاتح التعععتية والزراعيعععة والتجارتعععة التعععا السعععتف
 13والتيوانيععة؛ حيععث بلغععت مجمععوع اإليععراداح  مععن دخععول ال تععوأ الخارجيععة بععالمليول دوتر
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م، هعذا  فضعال  ععن الرسعوم 2083مليول دوتر عام 11م، وازداد على 2088مليول دوتر عام 
 مقاب  الخدماح التعليمية المقدمة لهم .الدراسية التا التتلها من الطالت 

 تفعيل التعليم عن ُبعد بجامعة الطائفمقترح لالتصور ال: رابعاً 

فعا جميع  منعاحا  اتالجاهعاح العالميعة المعا عرةشعهده نظرا للتقدم العلما الهائ  الذ  ال
جهععة عععد مععن أهميععة وجععدوى العليميععة فععا مواالتيععاة، ولمععا للععتعلم  اإللكترونععا والتعلععيم عععن بد 

الكاافة والزتادة الطالبية المطردة معن العراغهين فعا التتعول علعى التعلعيم الجعامعا بمعا يفعول 
داقععة الجامعععة اتسععتيعابية ، ومسععاعدة أعضععاو هي ععة التععدرتس والطععالت فععا الجوتععد العمليععة 

ة التعليمية من خالل استامار أساليب التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد والتا العتمد على القني
، وفععا المعلومععاح واتالتععاتح التدياععة وموا ععلة التقععدم العلمععا فععا مجععال الععتعلم اإللكترونععا 

 ععوو اتسععتفادة مععن خهععراح الععدول المتقدمععة فععا مجععال التعلععيم عععن بدعععد والتععا عدفععت عليهععا 
الدراسععة التاليععة مععن حيععث التليعع  أنظمتهععا التعليميععة عععن بدعععد فععا مجععال التعلععيم العععالا بدغيععة 

ة منها فا التديد مالم  التتور المقترح لتفعي  التعلعيم ععن بدععد بجامععة الطعائف فعا اتستفاد
 ععوو اتالجاهععاح العالميععة المعا ععرة ، وتمدععن الفسععير متععاور التتععور المقتععرح علععى النتععو 

 التالا: 
للتعلـيم عـن التصـور المقتـرح  اعليه يستندالأسس الفلسفية التي المنطلقات و  -0

 :ُبعد

مقترح التالا من خالل عبراز أهمية وجدوى التعليم عن بدععد فعا حع  ينطلم التتور ال  
مشدالح التعليم العالا بالمملكة العربية السعودية عامة وجامعة الطعائف بوجع  خعاص ، معن 

 خالل ما يلا :
التعليم عن بدععد يدععدا  رافعدا  العليميعا  يتمع  بعين ثنايعاه حلعوت  جعادة للتغلعب علعى قيعود الزمعال  -

لعاداح والظرو  اتجتماعية المعرقلة لموا لة التعليم أمام الراغهين فا موا علة والمدال وا
أو أل  سععهب مععن األسعع ات العلععيمهم الجععامعا والعععالا والتععا العععوقهم ماعع  هععذه المعوقععاح 

 النظامية.
حاجة المجتم  السعود  على منافذ التعلعيم ععن بدععد العداعم لفعرص التعلعيم  المسعتمر معدى  -

هم فرص التعلعيم الجعامعا والععالا معن جهعة العلعيم المعرأة العربيعة السععودية التياة لمن فاالت
 من جهة أخرى .
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اإليمال بدور التعليم عن بدعد فا ح  مشدالح التعليم بالجامعاح التقليدية والتا العم  وفقعا   -
 .لأنظمة التقليدية والروالين الع يم والتقيد بقيود الزمال والمدال 

جتماعا على التعليم الجامعا والعالا فا الوقت الذ  ما زالعت فيع  زتادة الطلب اتمواجهة  -
فلسفة التعليم الجامعا النظاما التقليد  ها التيغة الوحيدة للتعليم الجامعا وها الهوابة 
الرئيسة للتعليم الععالا فعا الوقعت العذ  التسعارع فيع  دول الععالم علعى عيجعاد  عيغ العليميعة 

 .ب اتجتماعا على التعليم العالا زتادة الطلجديدة اللها متطل اح 
دععم القعدرة التنافسعية للجامععة فععا ح  عة انفتعاح التعدود التربوتععة للتعلعيم الجعامعا علعى مععا  -

 .وراو النطال المتلا والسارع ما يعر  بالجامعاح اتفترا ية 
السارع التقدم التكنولوجا م  الاورة المعرفية وثعورة اتالتعاتح التعا انعدعس مردودهعا علعى  -

ومععا  ععاحهها مععن القليعع  الوقععت  بوجعع  عععام والتعلععيم الجععامعا بوجعع  خععاص ثععراو التعلععيم ع
 الكلفة التعليم الجامعا وإالاحة مهدأ ديمقرادية التعليم . وخفاوالجهد والمال ، 

حيععث اللتععزم عمععادة الععتعلم الهنععا  ععيم التميععز والجععودة فععا التعلععيم عععن بدعععد بجامعععة الطععائف  -
د بععالجودة والتميععز مععن خععالل الطهيععم مقععاييس ومعععايير الجععودة اإللكترونععا والتعلععيم عععن بدععع

للهي ة الودنية السعودية والعزتز ال يادة والعم  بروح الفرتعم والقعدير واحتعرام األدوار الفرديعة 
والماسسية التا السعى على التقيم اإلنجاز واإلبداع والمشاركة اتجتماعية فا دععم مجعاتح 

 وبرامس التعليم عن بدعد 
م بم ادم العدالعة  اتجتماعيعة والنزاهعة والكعافا الفعرص التعليميعة والتنعوع الاقعافا أمعام اتلتزا -

الراغهين لموا لة التعليم الجامعا والعالا لمن فاالتهم فرص اتلتتال بعالتعليم الجعامعا أل  
 سهب من األس ات .

، وفعت  لتيعاة بعالتعليم المسعتمر والتعلعيم معدى ا بجامععة الطعائف ربط أهدا  التعليم عن بدععد -
   .آفال التعليم أمام الجمي  دول التقيد بسن أو ف ة دول غيرها

السعععود ، وجعلهععا للمجتمعع  العربععا المميععزة  العربيععة الهوتععة اتنتمععاو الععودنا والتفععا  علععى -
 اإلدار العام للهرامس والخطط.

، وجعلهععا النميععة وحمايععة الهي ععة ودعععم خطععط التنميععة الودنيععة واتلتععزام بالتنميععة المسععتدامة -
 المتور األسا .

 ربععط التعلععيم عععن بدعععد بمتطل ععاح وحاجععاح سععول العمعع  العربععا والسعععود  والتنميععة الشععاملة -
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 الذ  أ    سول العم  يعتمد على التكنولوجيا التدياة والمتقدمة.خا ة فا الوقت 
التعلععيم عععن بدعععد مطلععب عتععر  النمععو  الطععوتر  التطلههععا الجامعععاح العربيععة كافععة وجامعععة  -

طععائف خا ععة للوفععاو بمتطل ععاح التععدياح القععرل التععاد  والعشععرتن ، ذلععك القععرل الرقمععا ال
 التكنولوجا المعرفا . 

 التصور المقترح لنظام التعليم عن ُبعد بجامعة الطائف ملامح  -5

لكععا يمدععن اتسععتفادة مععن عمدانععاح عمععادة الععتعلم اإللكترونععا والتعلععيم عععن بدعععد بجامعععة 
 عنتركونتيننتععالوجامعععة  ن خهععراح كعع  مععن جامعععة كنععدا اتفترا ععاالطععائف وكععذلك اتسععتفادة معع

الرائعدة فعا مجعال التعلعيم األمرتدية وجامعة ميشيجال اتفترا عية وجامععة ماسعا النيوزتالنديعة 
 ، يمدن عرض متاور التتور على النتو التالا : عن بدعد.

 
 
  لنظام التعليم عن ُبعد : المقترحةرؤية ورسالة جامعة الطائف 

  لنظام التعليم عن ُبعد :  المقترحةؤية جامعة الطائف ر 

كعول جامععة الطعائف معن الجامععاح الرائعدة فعا مجعال العتعلم اإللكترونعا والتعلعيم ععن بدععد 
لكافة الراغهين فعا موا علة العلعيمهم الجعامعا والععالا و عوت  لكينونعة الجامععة اتفترا عية بمعا 

 نيا  ودوليا .يتقم فعالية األدر التنافسية للجامعة ود
  لنظام التعليم عن ُبعد : المقترحةرسالة جامعة الطائف 

لتعوفير فعرص التعلعيم الجعامعا والععالا  رائدة فعا مجعال التعلعيم ععن بدععدأل الكول الجامعة 
أمععام كافععة الععراغهين فععا موا ععلة العلععيمهم الجععامعا والعععالا  مععن خععالل بي ععة العليميععة القنيععة 

الدتاكا معايير  مال الجودة واتعتماد للتعلم اإللكترونعا   LMSم علكترونية وأنظمة عدارة التعل
 والتعليم عن بدعد.

  للتعليم عن ُبعد بجامعة الطائف  المقترحة  الأهداف الإستراتيجية 

فا عدعار رؤتعة ورسعالة الجامععة يمدعن التديعد األهعدا  اإلسعترااليجية للجامععة للتعلعيم ععن 
  على النتو التالا :  بدعد

 
 

فة التعلم الإلكتروني والتعليم عن ُبعد والك من خلـال الأهـداف الإجرائيـة نشر ثقا -0

 التالية : 
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 .التعرت  بمفاييم ومتطلتاح التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد بالوسائ  اإلعالمية -أ
 .عقامة ماالمراح وندواح وورش عم  فا مجال التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد -ت
 .مجال التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد  دعم ال تث العلما فا -ج

ــتعلم  -8 ــال وحــدات ال ــن ُبعــد مــن خل ــيم ع ــإلكتروني والتعل ــتعلم ال ضــمان جــودة ال

 خالل األهدا  اإلجرائية التالية: بد  كلية، وذلك مناإللكترونا 
عنشاو وحداح التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد بدلياح الجامعة لتكول همزة الو ع  بعين  -أ

مععن  ععأنها  اح الجامعععة وعمععادة الععتعلم اإللكترونععا والتعلععيم عععن بدعععد بجامعععة الطععائفكليعع
اإل را  على الطهيم األقسام األكاديمية بالكليعاح لعمليعاح التوتع  المقعرراح التقليديعة علعى 

 . مقرراح علكترونية وفقا  لمعايير الجودة
 . والتعليم عن بدعد الهنا قائمة معايير جودة التعلم اإللكترونا -ت
معن خعالل  للمقرراح اإللكترونيعة اإللكترونية الجاميية وفم معايير الجودةالطوتر المقرراح  -ج

 و   متفوفة معايير الجودة للمقرراح اإللكترونية .
 .لمنسوبا الجامعة والدعم القديم خدماح اإلسناد -د
 . للمقرراح اإللكترونية  الهنا أنظمة مرا  ة الجودة -هع
 .ترااليجيةالقييم النفيذ الخطة اإلس -و

، والـك تنمية قدرات منسوبي الجامعة في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عـن ُبعـد -2

 من خلال الأهداف الإجرائية التالية : 

وأنظمعة عدارة العتعلم  الدرتب المستفيدين على الطهيقاح التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدععد -أ
LMS   خا ة نظام عدارة التعلم الهالك بوردBlack Board . 

 .التفيز منسوبا الجامعة على الفعي  الطهيقاح التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد -ت
حعععث أعضعععاو هي عععة التعععدرتس علعععى التوتععع  مقعععرراالهم الدراسعععية التقليديعععة علعععى مقعععرراح  -ج

 علكترونية 
الدرتب أعضاو هي عة التعدرتس علعى أنظمعة السعجي  المتا عراح معن خعالل دوراح الدرتهيعة  -د

وهعو معن األنظمعة الناجتعة   Echoo360 السعجي  المتا عراح  متختتعة علعى نظعام
 الفعالة فا السجي  المتا راح والتميلها على نظام عدارة التعلم الهالك بورد 

الدرتب أعضاو هي ة التدرتس على التميم اتخت اراح اإللكترونيعة والعدرتب الطعالت عليهعا  -هع
 ا  .تعتمادها والفعيلها كأحد أساليب القييم الطالت علكتروني
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تــوفير بيئــة إلكترونيــة تقنيــة محفــزة للــتعلم ، والــك مــن خلــال الأهــداف الإجرائيــة  -3

 التالية : 

ومعا يعوفره هعذا بتطهيعم والفعيع  نظعام عدارة العتعلم العهالك بعورد  الوفير نظام عدارة العلم فععال -أ
ومععاالمراح   On Lineالنظععام مععن الفتععول والمعامعع  اتفترا ععية والتعلععيم علععى الخععط 

والمنتععدياح والهرتععد اإللكترونععا والجميعع  المقععرراح اإللكترونيععة  لمرئيععة والتععواليةالفيععديو ا
علععى هععذا النظععام والفاععع  الطععالت معع  أعضععاو هي ععة التععدرتس ومتتععوى وأنشععطة المقععرر 

 . الدراسا 
 كالوسائط التعليمية والتقنية النقالة والتعلم عهر الجوال . الوفير التقنياح التعليمة التدياة -ت

 ، وربطها بالمدت ة الرقمية اإللكترونية السعودية .تادر رقمية عالية الجودةمالوفير  -ج
 ، يتتو  على قاعدة بياناح أكاديمية  املة بناو مستودع رقما العليما للجامعة -د
والمسعتفيدين  التعلم اإللكترونا والتعليم ععن بدععد بالجامععة عمادةالعزتز التوا   بين  -هع

 .اإلنترنتة على من خالل المواق  اتجتماعي
المشاركة مع كليات الجامعة في تقديم برامج دراسية عن ُبعد، والك من  -2

 خلال الأهداف الإجرائية التالية: 

 دععععم الكليعععاح فعععا التديعععد الهعععرامس الدراسعععية ععععن بدععععد والمالئمعععة لتاجعععاح سعععول العمععع  -أ
 .السعود  

 .القديم خدماح الدعم الفنا لهرامس التعليم عن بدعد -ت
 .اح الهث المرئا لهرامس التعليم عن بدعدالقديم خدم-ج
توفير قوى عاملة مؤهلة للمساهمة في تقديم خدمات التعلم الإلكتروني والتعليم  -5

 عن ُبعد، والك من خلال الأهداف الإجرائية التالية : 

 .اتحتفا  بدوادر بشرتة ماهلة وخهيرة فا مجال التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد -أ
لكعوادر التدرتهيعة معن منسعوبا العمعادة علعى عسعترااليجياح التعدرتب الفععال الطوتر مهعاراح ا -ت

 فا مجال التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد
التدرتب والتطوتر المسعتمر لمنسعوبا العمعادة لتتسعين خعدماح العتعلم اإللكترونعا والتعلعيم  -ج

 .عن بدعد
ي والتعلـيم عـن ُبعـد، تعزيز الشراكة الداخلية والخارجية فـي مجـال الـتعلم الـإلكترون -6

 والك من خلال الأهداف الإجرائية التالية : 

 .عقد االفاقاح للتعاول م  الجهاح العاملة فا مجال التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد -أ
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 المساهمة التقنية الفعالة فا نق  ندواح ومتا راح الهم المجتم ، القدمها كليعاح الجامععة -ت
 وفروعها المختلفة.

ــي ب -7 ــاء المســاهمة ف ــات ن ــال منتج ــن خل ــادة وإســهاماتها اقتصــاد المعرفــة م عم

 ، والك من خلال الأهداف الإجرائية التالية: العلمية

عقد االفاقاح ال ادلية علمية واقتتادية م  ماسساح متلية وعالمية متختتة فعا مجعال  -أ
 التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد.

ا ال تايعة والتطهي يعة فعا مجعال العتعلم دععم التسعوتم العلمعا لمنتجعاح العمعادة وإسعهامااله -ت
 اإللكترونا والتعليم عن بدعد.

وفا  وو األهدا  اإلسترااليجية للتعليم ععن بدععد  يمدعن الوقعو  علعى أهعدا  جامععة الطعائف 
 الداعمة للتعليم عن بدعد على النتو التالا : 

ععد علعى مسعتوى و الدولية المتنامية للتعليم عن بد  الأسيس وجود السول العربية السعودية -
 الجامعة 

 مسايرة التوس  المتالحم للتكنولوجيا التدياة والاورة المعرفية والمعلوماالية المتنامية.   -
العم  على عيجاد التلول للتععوباح التعا الواجع  نظعام التعلعيم بالجامععاح التقليديعة والتعا  -

فعا عنشعاو الجامععاح من بينها ما يلا :الكاافة الطالبية المتزايدة وما يلزمهعا معن التوسع  
 التا الفا بالمتطل اح الكمية من الكاافة الطالبية وما يتطلب ذلك عبو التموت  .

لطعالت المعدار   اإلنترنعتالوفير المتادر التعليميعة والمقعرراح الدراسعية اإللكترونيعة عهعر  -
 المتوسطة والاانوتة دول الكلفة .

سععتمر مععدى التيععاة واللهيععة متطل ععاح الوفععاو بمتطل ععاح التنميععة المهنيععة والععوفير التعلععيم الم -
 بمعايير عالية الجودة . اإلنترنتالتخرج عهر 

 . اإلنترنتمساعدة الطالت إلنجاز أهدافهم  وأحالمهم التعليمية واألكاديمية عهر  -
والزمعانا حيعث الوقعت والسعن ، والنوعيعة حيعث المدانية حيث ال دعد الجغرافا،  كسر القيود -

 فية حيث التقيد بالعم .الطالت والطال اح،  والو ي
فعت  أبعوات التعلععيم والنجعاح أمعام الطععالت واتنتقعال بهععم معن التعلعيم التقليععد  علعى التعلععيم  -

 العتر  الرقما.
 . . اإلنترنتالقديم فرص متنوعة وعديدة للتعليم عهر  -
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 .عن بدعد  للتعليم جامعة الطائفدعم التنمية المهنية والتعليم اتفترا ا عهر بوابة  -
 .العلما لل تث  بوابة جامعة الطائفودعم  ال تث العلما من خالل  العزتز -
ععن التعلعيم بعرامس التقيم مهعدأ  الكعافا الفعرص التعليميعة و ديمقراديعة التعلعيم معن خعالل   -

  بدعد
 الخفيا التكالي  المالية وحفظ الوقت وإثراو الخهراح التعليمية والاقافية. -
 والعالم المتيط. المملكة العربية السعوديةفا  اإلنترنتالتقيم الرتادة فا التعليم عهر  -
وفقعا  لمسعتوى الدرجعة العلميعة ) بعرامس ال دعالورتو   عن بدعد القديم برامس العليمية متنوعة -

 ، درجة الماجستير والدكتوراه (.بعا التختتاح ، الدبلوماح العليا فا 
 الوفاو بالمتطل اح اتجتماعية من التعليم الجامعا .    -
لميععة مععن خععالل عالاحععة اتلتتععال بعع عا بععرامس الجامعععة للمتعلمععين الك ععار مععن التقيععم العا -

 جمي  أنتاو العالم بمجرد الدخول على موق  الجامعة .
زتعادة فعرص الو عول علعى التعليميعة ععن بدععد و العم  على الفاد  اتزدواجية فعا الهعرامس  -

 التعليم العالا لأفراد عن بدعد.
  بجامعة الطائف : المقترحة سياسة وشروط القبول 

نظرا  لفلسفة و أهدا  التعليم عن بدعد بوج  عام ومعا السععى عليع  جامععة الطعائف فعا 
التهلععور سياسععة وإجععراواح القهععول التععا ين غععا أل التسععم بالمرونععة والتيسععير وعععدم هععذا المجععال 

دا  وإنما المقتد األساسعا جعع  الجامععة رافع ،قهول الطالتلعرقلة عملية القهول بشرو  مقيدة 
العليميا  أمام جمي  العراغهين فعا موا علة العلعيمهم الجعامعا والععالا خا عة  ممعن فعاالتهم فعرص 

أو  اتلتتععععال بالجامععععععة بسععععهب القيعععععود المدانيععععة أو الزمانيعععععة أو النظاميععععة أو اتجتماعيعععععة
وقتععا  السععتقه  فيعع  دل ععاح  فتتععدد الجامعععة أمععا عععن مواعيععد التسععجي  ،أو العمعع   اتقتتععادية 

تسععجي  علععى مععدار ال للطالععب تمدععنو ، عهععر دخععولهم علععى موقعع  الجامعععة اإللكترونععا الطععالت 
والععوفر الجامععععة بيانعععاح  التععدد مواعيعععد بعينهعععا لعع عا الهعععرامس  فعععا بعععا األحيعععال و السععنة

 .الجدول الزمنا لمواعيد التسجي  والهرامس على موق  الجامعة  هذه الفا ي و 
وقع  الجامععة وإجعراو متادثعة فعا الوقعت فتتم عملية القهول عن درتم الدخول علعى م

ومععع و اسعععتمارة القهعععول التعععا يعه هعععا الطالعععب وفقعععا  لهياناالععع   الت يقعععا مععع  مستشعععار القهعععول
، ومن بعين متطل عاح القهعول بدع  منهمعا :  عهادة عالمعام  الشختية وميول  واالجاهاال  الدراسية
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ول كالشععهاداح التا عع  عليهععا القععديم المسععتنداح الالزمععة للقهعع،أو مععا يعادلها الاانوتععة الدراسععة
قعد ، كالدبلوماح وغيرها  الطالت قه  اتلتتال بالهرامس المقتودة خا ة برامس الدراساح العليا

الكول هناك حاجة ماسة لتقديم وثائم ع افية ما  السيرة الذاالية ،  هاداح أو عجراو مقعابالح 
مععن ماسسععة معتمععدة  القععديم  ععهادة رسععمية الاهععت حتععول الطالععب علععى درجععة ال دععالورتو ، 

الععوافر الرغ ععة واتسععتعداد لععدى الععراغهين فععا اتلتتععال بهععرامس الدراسععة عععن بدعععد ،ومعتععر  بهععا 
 اإلنترنععتدخععول والسععجي  الطالععب بععالترم الجععامعا للجامعععة علععى ، لموا ععلة التعلععيم الجععامعا

 والمرور بنجاح على الهرنامس الدراسا المطلوت.
هعذه  السعاعد حيعثية القهول ت العرق  بقيود جامدة ، وها فا مجملها عملية مرنة فا عمل

، للوفعععاو  بالجامععععةالسياسعععة المرنعععة فعععا فعععت  بعععات القهعععول أمعععام جميععع  العععراغهين لاللتتعععال 
 دعالورتو  والشتر  للقهول بهرنامس الدكتوراه التتول علعى درجتعا ال، بمتطل اح سول العم  

   . بها ماجستير من عحدى ماسساح التعليم العالا المعتر وال
 عن ُبعد بجامعة الطائف :  المقترحة ةيبرامج الدراسال 

وفعا  عوو خهعراح  فا  وو التوجهاح العالمية فا مجال الوفير برامس التعليم عن بدععد
 عن بدعد و التعليمالهرامس أل القدم جامعة الطائف دول المقارنة بالدراسة التالية يقترح ال احث 

احتياجععاح سععول العمعع  السعععود  والعربععا علععى النتععو ب للوفععاوالتععا التسععم بععالتنوع والتميععز 
بععرامس دراسععية متختتععة علععى ، التععالا:برامس دراسععية خا ععة ومتنوعععة لدرجععة ال دععالورتو  

بععرامس متختتععة علععى ، بععرامس متختتععة علععى مسععتوى درجععة الماجسععتير ،مسععتوى الععدبلوم 
والشععععم  الهععععرامس ، تب بععععرامس التنميععععة المهنيععععة والتأهيعععع  والتععععدر ، مسععععتوى درجععععة الععععدكتوراه 

برامس  :التالية لتختتاحاالتختتاح العلمية واألكاديمية المتعددة وتقترح ال احث المجاتح و 
هندسعة التاسعوت برامس متختتة فعا ،علوم التاسب انلا والقنية المعلوماح متختتة فا 

 والدراسععاح اإلنسععانية بععرامس متختتععة فععا ، عع داح نظععم المعلومععاح بععرامس متختتععة فععا ،
علعععوم التعععديث، التربيعععة، اندات، اإلر عععاد ختلفعععة ماععع  : الشعععرتعة اإلسعععالمية ،المجعععاتح الم

التخطععيط التربععو ، علععم الععنفس، التربوتععة، النفسععا، التربيععة الخا ععة، رتععاض األدفععال، اإلدارة 
القععانول والعلععوم بععرامس متختتععة فععا ،الكنولوجيععا التعلععيم، أ ععول التربيععة، التربيععة اإلسععالمية 

اللغعة  ،للغعة الفرنسعية، اح والترجمة حيث اللغة اإلنجليزتةاللغا متختتة فا برامس،ة السياسي
ماع  : نظععم المعلومععاح اإلدارة بعرامس متختتععة فععا ،، اللغععة الفارسععية رديعةاأللمانيعة، اللغععة األد 
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رامس ب،، اإلدارة العامعة، عدارة األعمعالاإلدارتة، عدارة الموارد ال شرتة، المتاس ة ، عدارة التسوتم
التجععارة واتقتتععاد بععرامس متختتععة فععا ،التمععرتا والعلععوم التععتية والطهيععة متختتععة فععا 

، العلعوم ارة اإللكترونيعة التجعارة الدوليعة، العلعوم اتقتتعاديةوالتضمن التختتاح التالية : التج
الدينيععة الشععرعية ، الشععرتعة اإلسععالمية،  بععرامس متختتععة فععا الدراسععاح،الماليععة والمتععرفية 

 واح ، التفسير ، األحاديث النهوتة، الدعوة وأ ول الدين .القرا
والقوم الجامعة برنتاج المقرراح اإللكترونية بالتعاول م   ركاح متختتعة فعا القنيعة 
عنتاج المقرراح اإللكترونية وفقا  لمعايير الجودة العالمية فا التميم وإنتاج المقرراح من خعالل 

ا مجعععاتح التعععميم متتعععوى المقعععرراح ومتعععمم فرتععم عمععع  متكامععع  التختتعععاح والخهعععراح فععع
، متل  نظعم ، ومو فعو تو يتية، مهرمسالجرافيك ومتمم الرسوم الاابتة والمتتركة والرسوم ال

 الدعم الفنا .
ولهذا السعى التتور المقترح على التقيم التنوع والتعدد فا الهرامس الدراسعية ععن بدععد 

سعواو أكانعت بعرامس القعدم علعى مسعتوى راسعية فضال  عن النعوع مسعتوتاالها الد، بجامعة الطائف 
الدرجععة الجامييععة األولععى ال دععالورتو  أو علععى مسععتوى الدراسععاح العليععا كالععدبلوماح أو علععى 
مسععتوى درجتععا الماجسععتير والععدكتوراه أو  ععهاداح جامييععة مسععتقلة أو بععرامس أخععرى قتععيرة 

ودهيععة وفلسعفة السععود  العربعا  للتنمية المهنية التناسب جميعها م  متطل اح سعول العمع  
التعليم عن بدعد واحتياجاح المتعلمين والنمية قعدراالهم عذا كعانوا متفعرغين أو ععاملين بالمجعاتح 

بععرامس عاليععة التتععور المقتععرح التععالا  قععدم في، المختلفععة بسععول العمعع  المتلععا أو العععالما 
جمي  دول العالم ومعن الجودة معتمدة ومعتر  بها من قه  أربات العم  والجامعاح األخرى فا 

 بين الهرامس المميزة التا هذه الجامعاح القدمها : 
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 برامج درجة البكالوريوس : 

لطالبهععا فر ععة التتععول علععى درجععة ال دععالورتو  عهععر حيععث المععن  جامعععة الطععائف 
وفقععا  لنظععام التعلععيم عععن بدعععد سععواو فععا العديععد مععن التختتععاح التععا مععن بينهععا:  اإلنترنععت

، عدارة المعوارد ال شعرتة، عدارة نظعم المعلومعاح، الجعارة الخعدماح تاس ة، اإلدارة، المبدالورتو :
المالية، التمرتا، عدارة الفنول، علوم التاسب، اتقتتاد، التكنولوجيا، برامس دراسعية جامييعة 

، بعرامس دراسعية متختتعة القعدمها كليعة التربيعة ، بعرامس العلعوم اإلدارتعة والماليعة القدمها كلية 
، بععرامس دراسععية العلععوم التععتية ، بععرامس دراسععية القععدمها  كليععة احفععا كليععة التاسعع دراسععية 

، الطهيععة، بععرامس دراسععية متختتععة القععدمها العلععوم خدمععة المجتمعع  متختتععة القععدمها كليععة 
، بعرامس دراسعية متختتععة القعدمها كليععة دعب األسععنال بعرامس دراسعية متختتععة القعدمها كليعة

متختتة القدمها كلية الهندسة،  بعرامس دراسعية متختتعة  ، برامس دراسية والنظم التشرتيية
، بعرامس اندات ، بعرامس دراسعية متختتعة القعدمها كليعة العلوم الطهية والتطهي ية القدمها كلية 

 لعلوم.دراسية متختتة القدمها كلية ا
  برامج دبلوم :

ح فعا التختتعا يقترح التتور التالا القديم درجة العدبلوم ععن بدععد بجامععة الطعائف
، الكنولوجيعععا المعلومععععاح، ، اتسعععتامار اتقتتعععاد  التاليعععة : الدراسعععاح العامعععة،عدارة األعمعععال،

، ، فعا التربيعة ، عدارة المعوارد ال شعرتة، القنيعة المعلومعاح، التتعميم التعليمعاالدراساح اإلدارتعة
 ، اإلدارة التربوتعععععة ، التخطعععععيطالتعلعععععيم ععععععن بدععععععد التربيعععععة الخا عععععة، العععععتعلم اإللكترونعععععا و

التعتة ، أنظمة ال يادة، الهندسة المعمارتة، التخطيط اإلسترااليجا  ،اإلحتاو التربو  التربو ،
لعوم ، فا الدراساح التجارتة، فا اتالتاتح، فا العوالسالمة المهنية، الجودة، فا العليم الك ار

لوجيا، فعا ، دراساح التأهي ، فا عدارة الطوارم، فا العلوم والتكنو التتية، فا التنمية ال شرتة
، عدارة األعمعال، فعا فعا العلعوم المتعرفية الدرتس اللغة اإلنجليزتة كلغة ثانية، فا المتاسع ة، 

العالج السلوكا المعرفا،فا اتالتاتح، فا الهناو، فا التتميم، فا التربية، فعا علعم العنفس 
، النسعععيس قتتعععاد المنزلعععاات التربعععو ، فعععا الهندسعععة، فعععا اإلدارة الهي يعععة، الفنعععول الجميلعععة، 

لعنفس علعم ا ،الهندسعةا الغعذاو، عدارة الخعدماح التعتية  الكنولوجيع، علعوم التغذيعة و والمالبس
 التنظيما، التنمية الدولية،.
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  برامج الماجستير :

يقتععرح التتععور التععالا الععوفير بععرامس متنوعععة للتتععول علععى درجععة الماجسععتير وفقععا  
الععتعلم  : التربيععة،ال يادة التربوتععة، التاليععة لنظععام التعلععيم عععن بدعععد فععا المجععاتح والتختتععاح 

، التقعوتم التربعو  ، المنعاهس ودعرل التعدرتس،  التعلعيم ععن بدععد، الكنولوجيعا التعلعيماإللكترونا و 
،التربيعععععععة الرتا عععععععية،عدارة العلعععععععيم والعععععععدرتب الك عععععععار وال يعععععععادة فعععععععا المنظمعععععععاح الدوليعععععععة 

الدراسعععاح ، اندات، التجارة،الهي يعععة علوم،الاح الاقافيعععة، الممارسعععاح الهي يعععةالتكنولوجيا،الدراسععع
فعا المتاسع ة والعلعوم الماليعة وإدارة ، ، العلعوم التعتية، التمعرتاالتتية، دراساح المجتمع  

الرعاية التتية وإدارة الموارد ال شرتة، عدارة األعمال الدولية وإدارة المشارت  والتسوتم ، وفعا 
ماجسعععتير فعععا الكنولوجيعععا المعلومعععاح وأمعععن مجعععال القنيعععة المعلومعععاح المعععن  الجامععععة درجعععة ال

اللغعععة  فعععا اندات المعلومعععاح، الكنولوجيعععا المعلومعععاح إلدارة المشعععارت ، اإلحتعععاو التتليلعععا،
، علم النفس اليياد ، فا اتالتاتح، فا الهناو، فا اتستشارة، ، الدراساح اإلسالمية العربية

، فعا الدراسعاح الهندسعية،  فعا التتعميم،التغذيعة فا الكتابة اإلبداعية، فعا علعوم والكنولوجيعا 
ولوجيعا الغعذاو، فعا العلعوم فا العلوم الهي يعة ، فعا الفنعول الجميلعة، فعا الكن فا اإلدارة الهي ية،

، العلعوم ، فعا األمعن العدولا، فعا التربيعة، فعا العلعوم الطهيييعة، التتية ، فا التنميعة الدوليعة
، فعا التربيعة الخا عة امة، فا نظم الجعودة، فا التمرتا، فا التتة العالطهية والتطهي ية ، 

ماجسععتير فععا األمععن ، ماجسععتير فععا عدارة الطععوارم ،ماجسععتير فععا التربيععة )التعلععيم اإللكترونا(
 .الدولا 

 : برامج الدكتوراه

للتتععول علععى درجععة  عععن بدعععد  بععرامس يقتععرح التتععور التععالا الععوفير جامعععة الطععائف
، اإلدارة ععد، دكتعوراه فعا العلعوم اتجتماعيعة، عدارة األعمعالالتعلعيم ععن بد  العدكتوراه فعا التربيعة،

الفنعول اإلبداعيعة، فلسعفة التربيعة، العلعوم التعتية، فلسعفة علم النفس، عدارة األعمعال، العامة،
، فلسععفة العلععوم الشععرعية، فلسععفة العلععوم الطهيععة، فلسععفة فلسععفة العلععوم اإلنسععانية واتجتماعيععة

 .لتربية ، واإلدارة التربوتة ، المناهس الدراساح اإلسالمية، فلسفة ا
  البرامج القصيرة :

كمععا يقتععرح التتععور التععالا الععوفير جامعععة الطععائف لعع عا الهععرامس القتععيرة الخا ععة 
برنامس قتعير إلجعادة اللغعة اإلنجليزتعة، برنعامس قتعير بالتنمية المهنية فا المجاتح التالية : 

النفس، برنامس علعم العنفس اتجتمعاعا، الهرنعامس  فا التعليم عن بدعد، برنامس الشختية وعلم
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التمهيد  فا علعم العنفس، برنعامس فعا األدت الشععها، برنعامس فعا التعتة والسعالمة، برنعامس 
فعععا التنميعععة، برنعععامس العالقعععاح العامعععة واتالتعععاتح التطهي يعععة، برنعععامس المتاسععع ة والتموتععع ، 

برنععامس ،  نجليزتععة ، برنععامس عدارة التيععاةبرنعامس التنميععة اتقتتععادية، برنععامس الععدرتس اللغعة اإل 
قتععير فععا فنععول التمععرتا ، بععرامس قتععيرة فععا التنميععة والععوعا التععتا ، بععرامس قتععيرة فععا 

 .، برامس قتيرة فا عدارة الوقت التنمية المهنية للمعلمين
 بجامعة الطائف للتعليم عن ُبعد المقترحة الوسائط التعليمية  : 

تهعا ورسعالتها كعال تبعد معن اتسعتعانة بأحعدأ الوسعائط لتتقيم أهعدا  الجامععة ورؤت
التقنيععة والتعليميععة لتطهيععم نظععم وأسععاليب فعالععة فععا التععدرتس التفععاعلا بععين الطععالت وأعضععاو 
هي ععة التععدرتس والوسععي  والعظععيم فععرص التعلععيم للطععالت الععذين العععوقهم المسععاحاح الجغرافيععة 

والظعرو  اتقتتعادية والو يفيعة ؛ لهعذا يقتعرح  واألبعاد الزمانية والعاداح والتقاليعد اتجتماعيعة
التتور التالا  رورة أل الستعين جامعة الطائف عنعد الفعيلهعا لعنظم وبعرامس التعلعيم ععن بدععد 
بأحععدأ الوسععائ  التكنولوجيععة فععا التععدرتس ، األمععر الععذ  يسععتدعا عقععد  ععراكاح معع   ععركاح 

تميم  وإنتعاج المقعرراح اإللكترونيعة متختتة فا برامس التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد وال
الععداعم المهيععدا  لتتععول جامعععة الطععائف مععن نظامهععا التقليععد  علععى النظععام الرقمععا اإللكترونععا 

واتستعانة بالخهراو والمتختتين فا التميم وإنتاج المقرراح اإللكترونية ما  للتعليم عن بدعد 
لرسععوم الاابتععة والمتتركععة والرسععوم خهععراو الجرافيععك وا هععراو فععا التععميم المتتععوى والطععوتره ،: خ

خهعراو فعا التعميم الفتعول  لعنظم ، خهعراو فعا عدارة الشع داح، التو يتية ، خهعراو فعا التليع  ا
 Learning Management Systemوالمعامع  اتفترا عية، وخهعراو فعا نظعم عدارة العتعلم 

(LMS)  . وخهراو فا الهرمجة  
في نظام  ن استخدامها وتفعيلهاالتي يمك المقترحة ومن الوسائط  والأنظمة

 ما يلي : التعليم عن ُبعد بجامعة الطائف

يعتمد التتور المقترح التعالا علعى وجعود بي عة القنيعة عتعرتة معزودة بخعوادم خا عة 
وأنظمة التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد ومن بين الوسعائط المقترحعة  اإلنترنتمتتلة بش دة 

 ما يلا: 
 

 Blackboardالبلاك بورد نظام إدارة التعلم  -0

هععو نظععام إلدارة عمليععة التعلععيم ومتابعععة الطل ععة ومرا  ععة كفععاوة العمليععة التعليميععة فععا 
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الماسسعة التعليميعةن يتعي  النظعام فعرص كهيعرة للطل عة فعا أل يتوا علوا مع  مقعرراالهم الدراسعية 
دععالع خععارج قاعععة المتا ععراح فععا أ  مدععال وفععا أ  وقععت وذلععك مععن خععالل أدواح متنوعععة لإل

والتفاععع  معهععا بطععرل ميسععرة باإل ععافة علععى اإللكترونععا علععى متتععوى المععادة العلميععة للمقععرر 
التوا عع  معع  أسععتاذ المقععرر و ب يععة الطل ععة المسععجلين فععا نفععس المقععرر بوسععائ  علكترونيععة 

معن أدواح ووسعائ  التعي  ألعضعاو الهي عة التدرتسعية القعدرة علعى هذا النظام وتتكول  ، مختلفة
راح ديناميدية و الفاعلية بسهولة كهيعرة مع  عدارة متتعوى هعذه المقعرراح بطرتقعة مرنعة بناو مقر 

 و بسععععيطة و حتععععى يععععتمدن مععععن ال يععععام بالمهععععام اليوميععععة للعمليععععة التعليميععععة بشععععد  فعععععال.
حيعث ؛ معن أقعوى أنظمعة العتعلم اإللكترونعا  واحعدا   Blackboard تعتهعر نظعام عدارة العتعلم  و 

ماسسععة العليميععة علععى مسععتوى العععالم فععا القععديم خععدماح العليميععة  3600السععتخدم  أكاععر مععن 
   را ية للمعلم والطالب والماسسة.

  Mobile Learningالتعليم بالجوال :  -5

التعلعععيم عهعععر الجعععوال هعععو اسعععتخدام األجهعععزة المتمولعععة الذكيعععة فعععا عمليعععاح التعلعععيم 
سععم  التعلععيم عهععر الجععوال للمشععرفين والمتا ععرتن والمدرسععين بتقععديم مععوادهم ي ، والتععدرتب 

كمععا يسععم  التعلععيم عهععر الجععوال  ،التعليميععة والتدرتهيععة والمهنيععة علععى أجهععزة الجععوال المختلفععة 
نظعام أل  فضعال  ععن للطالت متابعة التمارتن التدرتهية والتعليم الذاالا من خالل األجهزة الذكيعة

 بسهولة الطهيق  واستخدام  على أ  نوع من أجهزة الجواتح الذكية. يتميز جوالالتعليم عهر ال
د العليميعة الفاعليعة مدن هذا النظام عضو هي ة التدرتس بد  ب سعادة وسعهولة معن نشعر معواوتد 

مدن الطالت من مشعاهدة المختلفة ولوحاح النقاش وكذلك يد  الدراسية والتمارتن الشم  الو ائف
 كذلك الدرجاح.اإلعالناح والمهام و 

 Black Board Collaborationنظام الفصول الافتراضية :  -3

القدم هذه الخدمة بي عة االتعال متكاملعة السعتخدم لتقعديم المتا عراح والعدرو  بتعورة 
الفاعلية والزامني  فا األسا ، حيث يمدن للمعلم من أداو متا رال  فعا مدانع  ليراهعا وتسعتم  

معها عن بدعد، كما يتي  نظام الفتول اتفترا عية عمدانيعة وتتفاعلوا  اإلنترنتعليها دالب  عهر 
اخ  نظام عدارة التعلم بعالك حفظ المتا راح المسجلة للرجوع عليها تحقا  على  فتة المقرر د

، أو ليشاهدها الطالب الذ  لم يعتمدن معن حضعورها الزامنيعا ، علعى هعذا فعرل النظعام يتغلعب بورد
 تا الواج  بعا الطالت أثناو اللقا متا راالهم.على العوائم الزمنية والمدانية ال

 Echo 360نظــــام تســــجيل المحا ــــرات :  -4

http://lms.tu.edu.sa/
http://lms.tu.edu.sa/
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العذ  يدععد   Echo 360نظعام السعجي  المتا عراحتقترح  التتور التالا  استخدام و 
من أحدأ األنظمة التعليمية المستخدمة فا السجي  المتا راح المرئية من قه  أعضعاو هي عة 

تقنياح التدياة من خعالل نشعرها عمعا ععن درتعم أنظمعة عدارة التدرتس والقديمها للطالت عهر ال
 التعلم المختلفة والطهيقاالها أو الطهيقاح الجوال التدياة أو غيرها من الوسائ .

هذا النظعام  عمن سلسعلة معن األنظمعة التعليميعة التدياعة والتعا الدمدعن دالبهعا يدعد عذ 
ربععععط نظععععام السععععجي  تم يععععمععععن الو ععععول علععععى المعلومععععاح فععععا أ  وقععععت وأ  مدععععال. حيععععث 

سه  معن سعرعة الو عول يد والذ   Blackboardبنظام عدارة التعلم   Echo 360المتا راح
دول التاجعة   Blackboardعلى المعلوماح عهر دخول الطالب على موقع  نظعام عدارة العتعلم 

فتع  كامع   Echo 360عتهعر نظعام السعجي  المتا عراح يد ؛ عذ  على الدخول عهر أنظمة أخعرى 
نق  يمدن عضعو هي عة التعدرتس أو أ   عخص مهعتم بالعمليعة التعليميعة معن السعجي  ثابت ومت

رفْا ومتميز  متا راال  بشد  حا
 Exact Learnنظام إدارة المحتوى التعليمي 

حيث يتم ربط جميع   ملية الطوتر المقرراح التعليمية نوهو النظام الذ  يساعدنا فا ع         
فرتععم العمع  المشععاركين فععا الطعوتر المقععرراح بشعد  يسععم  لكعع  فعرد مععن أداو المهمععة أعضعاو 

وتتميز هذا النظام بتعوفير الوقعت والجهعد فعا  ،الخا ة ب  وبالتنسيم م  باقا أعضاو الفرتم 
حيععث يتععوفر مععن  ععمن ختائتعع  عععددا  مععن النمععاذج الجععاهزة التععا الفععا ؛ الطععوتر المقععرراح 

وتتميعز أيضعاب بالسعرعة  ،المقعرراح ومطوراا ك  من المتمم التعليما باتستخدام والتا يلتزم به
 فا األداو والدقة فا العم .

من الوسائط المساعدة فا نقع  المتتعوى العلمعا  اقتراح التتور التالا للعديد فضال  
 للمقرراح الدراسية على الطالت ومن بينها ما يلا : 

 ة التعععععوالية السععععميية األ عععععرد،Printed Material المععععواد المطهوععععععة  
Audiotapes، أ ععردة الفيععديو المرئيععة Videotapes، الهععث التليفزتععونا عهععر التليفزتععول
Television، الهرامس اإلذاعيعة عهعر الراديعوRadio Programs، الهرتعد اإللكترونعا والهرتعد

 Tow – Wayمعاالمراح الفيعديو ذاح اتالجعاهين ،E-mail, or Regular Mail الععاد  .
Video Conference ،    اسععتخدام الهععاالف الععذكاUse the Smart  Phone  

المدت عععة ،وغعععر  التعععوار  اإلنترنعععتالمتادثعععاح التعععوالية )الشعععاح( عهعععر والوسعععائط النقالعععة ،
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اتسعععطواناح ،منتعععدياح الوتعععب التعليمية،الفيعععديو التفاعلا ، المعععاالمراح التعععوالية، اإللكترونيعععة
المقرراح ،الالسععععلكية واألليعععا  ال تعععرتة والهرمجيععععاح واألجهزة،التقائعععب التعليميعععة،المدمجعععة 

التوا ع  اتجتمعاعا  بمواقع اتستوديوهاح الخا ة بتسعجي  المتا عراح ،اإللكترونية )الرقمية(
التواسيب النقالعة ، Face bookوالفيس بوك  TWITTER والتوتتر you- tubeاليواليوت 

لوحععاح الععتتدم التععا العمعع  بععاللمس التععا و  ،المنتععدياح، الفتععول والمعامعع  اتفترا ععية،والاابتة
السععهم جميعهععا بفاعليععة فععا نقعع  المقععرراح التعليميععة والهععرامس الدراسععية علععى الطععالت بمرونععة 

، والتععا الضععمن جميعهععا فععا التقيععم وسععهولة وفاعليععة كهيععرة حيامععا كععانوا وفععا أ  وقععت أرادوا
 ن أجلها بجودة عالية .الفاعلية من برامس التعليم عن بدعد وإنجاز األهدا  التا و عت م

  المقترحة بجامعة الطائفببرامج التعليم عن ُبعد أساليب التقييم: 

نظرا  لطهيعة التعليم عن بدعد ومعا المعت اتسعتفادة معن خهعراح العدول المتقدمعة فعا هعذا 
 :يقترح التتور التالا أساليب التقييم التالية المجال 

 Learningالععتعلم اإللكترونععا يععتم القيععيم الطععالت مععن خععالل أنظمععة عدارة بتيععث 
Management System (LMS)    والتععا الجععع  عمليععة التقيععيم مسععتمرة دععول الفتعع

الدراسععا بععدوا  مععن السععجي  الطععالت فععا الهععرامس الدراسععية واختيععاره للمقععرراح الدراسععية ؛ حيععث 
ح يسعععم  نظعععام عدارة العععتعلم اإللكترونعععا لمعععا يتعععوافر بععع  معععن عمدانعععاح الطهي يعععة وآليعععاح وأدوا

علكترونيععة القععوم بععذاالها بتقيععيم عععدد مععراح دخععول الطالععب علععى المقععرر الدراسععا ومععدى الفاعلعع  
والجاوبعع  معع  معلععم المععادة الدراسععية ومععا يدلفعع  بعع  مععن أنشععطة والكليفععاح وواج ععاح فضععال  عععن 
اتخت ععاراح اإللكترونيععة النتععفية والنهائيععة التععا الجععرى لتقيععيم الطععالت عهععر نظععام عدارة الععتعلم 

 . Black Boardبورد  الهالك
التقييم عملية مستمرة وفعالة ؛ حيث يتم جم  الهياناح والتليلهعا بانتظعام ليت   بهذا   

مععن أجعع  التتسععين المسععتمر باسععتخدام أسععلوت الدراسععاح اتستقتععائية فععا عمليععاح التقيععيم 
بيعة وتدخ  فا عملية التقييم حضعور ومشعاركة الطعالت فعا المقعرراح الدراسعية واألنشعطة الطال

أسهوعيا  حيث الو   درجاح الطالت فا سجالح علكترونية أكاديميعة خا عة بدع   اإلنترنتعهر 
 دالب .

وت القتتعر عمليععاح التقيعيم علععى أداو الطععالت فقعط وإنمععا يشعم  التقيععيم أداو أعضععاو 
هي ة التدرتس ومدى التزامهم بالمتا راح أول تين والتميلهم لمقرراالهم واألنشطة المتعاح ة 
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قاالهععا المعلنععة والمتععددة ومعدى الفاعلعع  والعاونعع  معع  زمالئع  ودالبعع  وإدارة الجامعععة، كمععا فعا أو 
الخضعع  المقععرراح ألسععاليب القيععيم خا ععة بمععدى مطابقتهععا لمعععايير الجععودة الواجععب الوافرهععا فععا 

 المقرراح اإللكترونية .
هعا مع  الخض  اتخت اراح اإللكترونية ذاالها للمتابععة والمراجععة ومعدى الوافقوتن غا أل 

 متتوى المقرر ومدى الوافقها م  قدراح الطالت ومراعاالها للفرول الفردية بينهم .
وتقترح التتور التالا عنشاو قسم خعاص لالخت عاراح بالجامععة  يشعر  علعى سعير اتخت عاراح 

والفععرول  اح الدراسععية ومسععتوى الطععالتلمتتععوى المقععرر  او ععمال مراقهتهععا وجودالهععا ومناسععهته
حر ععا  علعععى الطهيعععم كافعععة معععايير الجعععودة والتأكعععد معععن و ، فعاليتهعععا   عععمالو  همالفرديععة بيعععن

 . آلياح التقييم ك  عامالتوا   م  كافة المستفيدين فرن  يتم التديث 
 يدول القييم الطالت على النتو التالا:وتقترح التتور التالا أل 

ع  800يد يبم الطالب / الطال ة من ) والدعوزبع  الاالتعالمقتعرح   جعدولال( درجعة كمعا يو ب
 :كالتالا 

والشم  التفاع  م  أستاذ المادة من خالل األنشطة التا يقعدمها فعا نظعام األعمال الفتلية: 
 ( درجة من المجموع الكلا.30عدارة التعلم اإللكترونا وتما  ذلك )

 ( درجة من المجموع الكلا.10وتما  ) اتخت ار النهائا:
 بنظام التعليم عن بدعد لطال ةآلية القييم الطالب/ ايو     مقترح جدول

 الدرجة العدد المطلوت التفاع  من خالل نظام عدارة التعلم اإللكترونا
 82 2 الواج اح
 82 2 األنشطة

 المنتدياح )لوحة المناقشاح(
 6 3 أحد اللك المنتدياح للمناقشة فا مشروع العم 

 30 المجموع
 10 اتخت ار النهائا

 800 درجة التقييم الكلية
وفععا  ععوو مععا سععهم يتضعع  حععرص التتععور المقتععرح علععى أل التسععم عمليععاح التقيععيم   

باتستمرارتة بتيث الهعدأ منعذ اختيعار الطالعب للمقعرراح الدراسعية والعدخول عليهعا والسعجيل  بهعا 
وحتى اتخت ار النهائا لهعا فضعال  ععن االسعامها بالشعمول والتنعوع ومناسعهتها لمسعتوى الطعالت 
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 فردية بينهم .ومراعاالها للفرول ال
 بجامعة الطائف  التعليم عن ُبعد إدارة: 

نظرا  لتدور قرار برنشاو عمعادة العتعلم اإللكترونعا والتعلعيم ععن بدععد بجامععة الطعائف 
كعمعادة مسعاندة لكليعاح الجامععة فعا  تهعا، ونظعرا  لطهيعيها عدارة برامس التعليم عن بدعدالموك  عل

بدعد يقترح التتور التالا آلية عدارة التعليم عن بدععد علعى مجال التعلم اإللكترونا والتعليم عن 
 يخععتص  ؛عذمععن خععالل الشععدي  مجلععس العمععادة  غععرار اتالجاهععاح المعا ععرة فععا هععذا المجععال 

ردارة برامس التعليم عن بدععد بجامععة الطعائف بمجلس لعمادة التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد 
ومتابععة النفيعذها علعى الوجع  األماع  وتتشعد  مجلعس  والتديد سياساح وخطط التعلعيم ععن بدععد

 العمادة من :   
 رئيسا                  عميد التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد               -
 عضوا                   عميد كلية خدمة المجتم                              -
 أعضاو                           التقنية والتعليمية لشاول ل العمادة اكيلو  -
  أعضاو                              مما  عن ك  كلية من كلياح الجامعة    -
 عضوا                                           وكي  عمادة القنية المعلوماح  -
 عضوا                                     مستشار العمادة للتطوتر والجودة   -
 عضوا                        لعمادة للشاول التقنية والتعليمية    مستشار ا -

  التالية : المساعدةالمجلس األقسام  وتعاول 
 قسم الدعم الفني:  -0

التعدرتس والطععالت،  وتشعر  علعى كعع  معا يتعلععم بتقنيعة المعلومعاح، ودعععم أعضعاو هي ععة
معلومااليعة، وقواعععد المعلومععاح ، والعوفير الهي ععة ال ودععم عدارة األنظمععة، وإ عالح أعطععال النظععام

بالتعلم اإللكترونا وبرامس التعليم عن بدعد، والوفير التلول الفنية للمشاك  التعا الواجع   الخا ة
 وتت   هذا القسم الوحداح التالية :مستخدما أنظمة التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد، 

 
 وحدة الدعم المباشر:  -

 طالت الفنية م  أنظمة التعليم عن بدعد بمشدالح الوالختص هذه الوحدة بت   
 وحدة الدعم غير المباشر:  -

النظعيم دوراح الدرتهيعة لمنسعوبا الجامععة لتنميعة ، و ع  التقائعب التدرتهيعة والختص ب
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 هم مهاراال
 قسم التقنية:  -5

 وتت   هذا القسم الوحداح التالية :وتهتم بالجانب التقنا المرال ط بالمقرراح اإللكترونية، 
 البرامج:  وحدة -

اإل ععرا  علعى الهععرامس وقواعععد ، تععوفير الهععرامس التشعغيلية للعمععادة والخعتص هععذه الوحعدة ب
 .اإلنترنتالطوتر مواق  العمادة على ، حفظ وأر فة التعليم عن بدعد بالعمادة ، الهياناح

 وحدة الأجهزة:  -

 .ةاستالم األجهزة والهرمجياح والعتأكد من مطابقتها للموا فاح الفنيبوالختص 
 وحدة البنية التحتية:  -

مرا  عة والطعوتر أنظمعة  و متابعة اإل را  على مهنى العمادة والهنية التتتية لهعابوالختص 
 .التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد

 وحدة الواجهة الرئيسة للمستخدم:  -

بعععين  Navigationتتعععميم واجهعععة التسعععم بسعععهولة اتسعععتخدام والتجعععوال والخعععتص ب
يعدعس رؤتعة ورسعالة العمعادة  Bannerالتعميم  عرتط عنعوال ، لم اإللكتروناعنا ر بي ة التع

بتث المشدالح التعا الواجع  مسعتخدما أنظمعة العتعلم اإللكترونعا ، وتتوافم م  أهدا  الجامعة
 والوفير حلول مناس ة لها.

 قسم المناهج وطرق التعليم:  -3

يت ععع  هعععذا القسعععم  ووتهعععتم بالموا عععفاح والشعععرو  التربوتعععة للمقعععرراح اإللكترونيعععة، 
وحععدة عسععترااليجية المنععاهس ، وحععدة التععميم المتتععوى  ،وحععدة التليعع  المتتععوى  :الوحععداح التاليععة

 .وحدة التميم الهرامس، ودرل التعليم
 
 

 قسم الشئون الإدارية:    -4

واإلدارتععة والخدميععة  بتخطعيط والنفيععذ ومتابعععة أعمععال العمعادة الماليععة هععذا القسععمعنعى ي
وحعدة ، وحعدة الشع ول الماليعة ،وحدة   ول المعو فين ها الوحداح التالية : ، وتت عيةوالتسوت 

  .اتالتاتح
 قسم شئون أعضاء هيئة التدريس:  -2

مسعععاندة أعضعععاو هي عععة التعععدرتس فيمعععا يخعععتص بتطعععوتر وإنتعععاج والخعععتص الوحعععدة  ب
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 . وبرامس التعليم عن بدعد المقرراح اإللكترونية
 قسم شئون الطلاب:  -7

التوا ععع  مععع  ، التوتععع  االتعععاتح الطعععالت علعععى الجهعععاح المختتعععةة  والخعععتص الوحعععد
التنسعيم مع  الكليعاح والجهعاح المختتعة فا العمادة لمساندة الطعالت فنيا ،القطاعاح الداخلية 

العب و ع  المعلومعاح التعا الهعم الط، لت  المشاك  التا العترض دعالت بعرامس التعلعيم ععن بدععد
 ارتر عن المشاك  التا العترض دالت الجامعة .عم  القعلى موق  العمادة اتلكترونا، 

 قسم التطوير والجودة:  -6

وحعدة   : هعابالجوانب التطوترتة بالعمادة، وتشر  على أرب  وحعداح  القسمتص وتخ
 ،وحدة القيعيم بي عة العتعلم اإللكترونعا، والتعلم عن بدعد  الطوتر مقرراح وبرامس التعلم اإللكترونا

 .واتعتمادوحدة  مال الجودة ،  ليمية واإلدارتةوحدة القييم المستوتاح التع
  الإستراتيجي التخطيط قسم -7

   العامة العلاقاتو قسم الشئون الإعلامية -6

عذ السهم هذه األقسام فعا عدارة التعلعيم ععن بدععد  وإدارة برامجع   والجتمع  مجعالس هعذه     
ناقشعة وو ع  م عن بدعد وماألقسام بشد  دور  تالخاذ و ناعة القراراح المتعلقة بهرامس التعلي

الخطط اإلسترااليجية والتديد رؤتة ورسالة وأهدا  الجامعة واعتماد الخطعط التشعغيلية والزمنيعة 
 .امعةبالج برامس التعليم عن بدعدالتا الرسمها الخطة اإلسترااليجية والمتابعة واإل را  الم ا ر 

  عن ُبعد بجامعة الطائف : للتعليم التمويل المقترح 

مملكععة العربيععة لسعععودية باقتتععادها القععو  الععذ  جعلهععا التتعع  مدانععة اقتتععادية التمتعع  ال
عظيمة بين متا  الدول وانعدس ذلك عيجابيا  على جملة ما ينفم على التعليم العام  والععالا 
بالمملكة؛ عذ الختص ميزانياح  عخمة لإلنفعال علعى التعلعيم الجعامعا والتعلعيم ععن بدععد حيعث 

 280لقطاع التعليم العام والعالا والعدرتب القعوى العاملعة معا يدقعارت  بلغ جملة ما الم الختيت 
 8.838معن النفقعاح المعتمعدة بالميزانيعة التعا بلغعت جملتهعا  %21مليار رتا ل وتما  حوالا 

ععن  %3هع وبزتعادة قعدرها 8236 -8231ألف ومائة وواحد وثالثين مليار رتال للعام المالا 
هععع ؛ حيععث بلععغ 8231 -8232يزانيععة العععام المععالا للعععام مععا الععم الختيتعع  لقطععاع التعلععيم بم

م( وفقعا  لتقعديراح متعلتة اإلحتعاواح 2083هعع )8231 -8232جملة الناالس المتلعا للععام 
ألفعين وسع   م عة وأربععة والسععين مليعارا  وسع    2.182.112.000.000العامة والمعلومعاح 

 ( .81-8: 31)  م ة واثنين وس عين مليول رتال 
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الما ععراح اتقتتعععادية القوتععة للمملكععة والتععا الرالكعععز عليهععا منظومععة التعلعععيم وفععا  ععوو 
الجامعا السعود  بما يشعمل  التعلعيم ععن بدععد والميزانيعاح الضعخمة التعا الختعص للجامععاح 
السعودية ومن بينهعا جامععة الطعائف ومعا يدختعص للمركعز العودنا للعتعلم اإللكترونعا والتعلعيم 

لمساعدة الجامعاح السععودية فعا العدعم الم ا عر لهعرامس التعلعيم عن بدعد من ميزانياح  خمة 
عن بدعد، ومعا  يمدعن الختعيص جعزوا  معن اللعك الميزانيعة لعدعم أنظمعة التعلعيم ععن بدععد بجامععة 

الهنية التتتية الالزمة للتعليم عن بدعد مماال  فعا المعوارد الماديعة وال شعرتة الأسيس الطائف فا 
بعين الجامععة والمركععز العودنا للعتعلم اإللكترونععا والتعلعيم ععن بدعععد بالجامععة، والشعراكة الجععادة 

والجامعاح اإلقليمية السعودية وال ادل الخهراح والكفاواح العلمية والفنية، وما ستقدم  الجامععة 
الضمن فا حد ذاالها الموتال  ذااليا  كمتدرا  معن متعادر الموتع  التعلعيم ععن بدععد  من برامس ربتية

تمععاد عليععع  مععن خععالل المشععاركة فعععا القععديم الهععرامس التدرتهيععة والمهنيعععة بالجامعععة يمدععن اتع
للععراغهين فععا النميععة معععارفهم و مهععاراالهم المهنيععة، والقععديم بععرامس التعلععيم مععدى التيععاة والتععا 
الععدعمها الشععركاح والهي ععاح اإلنتاجيععة والخدميععة التععا التتمعع  األع ععاو الماليععة مقابعع  الخدمععة 

مس التعلععيم عععن بدعععد نظيععر العلععيم والأهيعع  منسععوبا هععذه القطاعععاح التعليميعة التععا سععتقدمها بععرا
اإلنتاجية وذلك إلنتعاج الهرمجيعاح اإللكترونيعة التعليميعة لجميع  بعرامس التعلعيم ععن بدععد والعمع  

 للتعليم عن بدعد بالجامعة .  و   عائداالها فا التندول المالا على السوتقها 
علعيم ععن بدععد بجامععة الطعائف يمدعن التديعدها وفا  وو ما سهم يتض  أل متعادر الموتع  الت

 فا المتادر التالية :
؛ عذ النفم حدومة المملكة العربية السعودية بسعخاو علعى التعلعيم الجعامعا التموت  التدوما -

، والتتمع  التدومعة الععبو وبرامس التعليم عن بدعد وفقا  لتوجهعاح خعادم التعرمين الشعرتفين 
 األكهر فا عملية التموت  .

 ح الهرامس الربتية لهرامس التعليم والتدرتب عن بدعد .عائدا -
الرسععوم الدراسععية التععا التتعع  مععن الطععالت مقابعع  التتععاقهم بهععرامس التعلععيم عععن بدعععد والتععا  -

 رتال سعود  للفت  الدراسا كما التال بهرامس اتنتسات . 1000يمدن اقتراحها بمهلغ 
فععا  ععور بععرامس نععا والتعلععيم عععن بدعععد الععدعم الم ا ععر مععن المركععز الععودنا للععتعلم اإللكترو  -

 ووسائط القنية متعددة .
القطععاع الخععاص : يمدععن أل يسععهم القطععاع الخععاص بجععزو كهيععر مععن الموتعع  والععدعيم بععرامس  -
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التعلعيم ععن بدععد معن خعالل العوفره اللعك الهعرامس معن الأهيع  والعدرتب والنميعة مهعاراح منسععوبا 
 هذه القطاعاح المختلفة .

 ترح بجامعة الطائف : متطلبات تنفيذ التصور المق -5

علعى جامعععة الطععائف أل الخطععو  أ عع   لزامععا   لضعمال النفيععذ التتععور المقتعرح التععالا  
، فضعال  ععن  عرورة العوافر بععا تواكب هعذا التقعدم والتطعور المعرفعا المتالحعم لوثابة  ىطخد 

 المتطل اح الضرورتة والملتة والتا من بينها : 
 بتختيص ميزانية خا ة للتعلعيم ععن بدععد ليم عن بدعد الوفير التموت  الالزم لفت  برامس التع

 من ميزانية جامعة الطائف والكاالف ودعم القطاع الخاص .
  ألحعدأ األنظمعة التقنيعة  الجامععةالوفير بنيعة التتيعة الكنولوجيعة، متميعزة ،التماع  فعا  اقتنعاو

انعب (. بجLMSوالذ  يعدعم نظعام عدارة التعلعيم ) Black Boardومنها نظام الهالك بورد 
ومعامععع  معععزودة بأحعععدأ  اهتمععام الجامععععة باسعععتكمال كافععة التجهيعععزاح اإلدارتعععة معععن أبنيععة 

ذاح الأهيع  مهنعا متميعز مدربعة علعى أعلعى مسعتوى  وكوادر بشرتة وإدارتة األجهزة التقنية 
 وفقا  لمعايير  مال الجودة واتعتماد.

 اإلنترنعت بماابعة بوابعة  التميم موق  علكترونا للتعليم عن بدععد بجامععة الطعائف علعى  ع دة
علكترونية ، وتختص لك  من أعضاو هي ة التعدرتس والطعالت اسعم مسعتخدم وكلمعة معرور 

 التسم باألمال والختو ية .
 و ععركاح الكنولوجيععا اتالتععاتح والمعلومععاح الد ععن أفضعع   جامعععة الطععائف عقععد  ععراكة بععين

رامس التعلعيم عععن بدعععد وأحعدأ األنظمععة اإللكترونيععة بالجامععة لتكععول جسععر التوا ع  لععدعم بعع
بععين الطععالت وأعضععاو هي ععة التععدرتس وخلععم بي ععاح علكترونيععة افترا ععية مناسعع ة السععتوعب 

 الراغهين فا موا لة العليمهم الجامعا والعالا .
 ية والوسائط التكنولوجية التدياةالتعاقد م   ركاح عنتاج والتميم المقرراح الدراس 
 حععدأ األنظمععة اإللكترونيععة الداعمععة للتعلععيم العدرتب أعضععاو هي ععة التععدرتس علععى اسععتخدام أ

ومعا يعوفره هعذا النظعام معن   Black Boardععن بدععد ماع  نظعام عدارة العتعلم العهالك بعورد 
فتعول ومعامعع  افترا ععية والتوتعع  المقععرراح التقليديعة علععى مقععرراح علكترونيععة وفقععا  لمعععايير 

 جودة المقرراح اإللكترونية .
 ورؤتة ورسالة واألهدا  اإلسعترااليجية للتعلعيم  والتعليم عن بدعد نشر ثقافة التعلم اإللكترونا
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والجامععاح السععودية والعربيععة جامععة البعين منسععوبا ومنسعوباح ععن بدععد بجامععة الطعائف 
والعععراغهين فعععا موا عععلة العلعععيمهم الجعععامعا معععن المعععوادنين معععن أبنعععاو المجتمععع  السععععود  

 يفزتععول و عع داح التوا عع  اتجتمععاعاوالععودن العربععا فععا وسععائ  اإلعععالم كالتععتف والتل
 عهر اإلنترنت .  المتعددة واألكار استخداما  و يوعا  

  عقععد  ععراكة العاونيععة بععين جامعععة الطعععائف وبعععا القنععواح المتليععة والفضععائية والهي عععاح
اإلقليمية والعربية العاملة فا مجعال اإلذاععة والتليفزتعول لهعث الهعرامس التعليميعة واتسعتفادة 

لعدعم عمليعاح هاالفية و  دة المعلومعاح الدوليعة لتناعا السعود  والخدماح المن القمر ا
 عنشاو قنواح العليمية. و التعليم عن بدعد بجامعة الطائف

 النميععة مهععاراح أعضععاو هي ععة التععدرتس والطععالت علععى لتععدرتب و  عقععد ورش عمعع  الدرتهيععة
 Black    الهالك بورد  أنظمة التاسب انلا وأنظمة التعلم اإللكترونا كنظام عدارة التعلم

Board  والسجي  المتا راح من خالل نظامEcho 360  
  الوفير استوديوهاح خا ة مزودة بأحدأ األجهزة التقنية لهث معاالمراح الفيعديو ذاح  رورة

لتفعيع  بعرامس التعلعيم ععن السعتخدم Tow – Way Video Conference  اتالجعاهين 
 بدعد بجامعة الطائف .

  زة الالسعععلكية واألليعععا  ال تعععرتة والهرمجيعععاح والمقعععرراح اإللكترونيعععة العععوفير األجهععع عععرورة
 واتسعععتوديوهاح الخا عععة بتسعععجي  المتا عععراح بمواقععع  التوا ععع  اتجتمعععاعا والتعععوتتر

TWITTER  والفيس بوكFace book . 
  العدرتب أعضععاو هي ععة التععدرتس والطععالت علععى اسععتخدام الهواالععف الذكيععة  والوسععائط النقالععة

الععتعلم عععن بدعععد ، والمتادثععاح التععوالية عهععر اإلنترنععت وغععر  التععوار ،  المسععتخدمة فععا
ومنتععدياح الوتععب التعليميععة، والفتععول والمعامعع  اتفترا ععية عهععر نظععام عدارة الععتعلم الععهالك 

 بورد .
  ععرورة الععوفير منافععذ للععدعم الفنععا الم ا ععر للطععالت سععواو عهععر الهععاالف بتختععيص أرقععام 

لها الطالت م  مو فا الدعم الفنا لنظم العتعلم اإللكترونعا الليفوناح ثابتة يتوا   من خال 
والتعليم عن بدعد بالجامعة أو من خالل الهرتد اإللكترونا ، وذلعك لإلجابعة علعى استفسعاراح 
 الطالت أو القديم التلول للمشدالح التا القابلهم أثناو الفاعلهم م  برامس التعليم عن بدعد .

  لالسعتفادة  ين الجامعة ونظيراالهعا ودنيعا  وإقليميعا  ودوليعا  عقد  راكاح وال ادل خهراو ب رورة
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 من الجاربها الرائدة فا مجال التعليم عن بدعد .
  عرورة عقععد  عراكاح معع  الهي عاح والمنظمععاح الدوليعة فععا مجعال  ععمال الجعودة واتعتمععاد 

 للتعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد.
 تعلم اإللكترونعا والتعلعيم ععن بدععد خا عة  مع  العزتز الشراكة الداخلية والخارجية فا مجال ال

 السعودية .بالمركز الودنا للتعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد 
   ععععرورة دعععععوة الخهعععععراو مععععن خععععارج المملكعععععة إللقععععاو متا ععععراح  عععععهرت  عععععن أحعععععدأ 

 اإلسترااليجياح فا  التعلم اإللكترونا والتعليم عن بدعد.
 يم  إلنتعاج المقعرراح الدراسعية لهعرامس التعلعيم ععن  رورة عنشاو مركز متادر العتعلم لتتعم

 بدعد .
  التدعيم الماد  والفنا واتستشار  لكلياح الجامعة فا مجال التعلم اإللكترونا والتعلم ععن

 بدعد.
فععا مجععال التعلععيم عععن بدعععد نععود عععرض  األجنهيععةوفععا  ععوو اتسععتفادة مععن الخهععراح 

التعلعيم عععن بدععد بجامععة الطععائف معن أجعع   مجموععة معن المقترحععاح والتو عياح لتفعيع  نظععام
معن لعم  مالتقيم متطل اح التنمية الشعاملة بعالمجتم  السععود  والعربعا وفعت  بعات القهعول أمعا

 اتقتتادية أو اتجتماعيةشية أو بسهب الظرو  الميي العالاالت  لهم فر ة موا لة التعليم 
 التو ياح ما يلا :  هذه المقترحاح و أو أ  أس ات مييقة ومن بينأو األسرتة 

 ذاح  عربيعا  ودوليعا   رنشاو جامععة مفتوحعة مسعتقلة علعى غعرار الجامععاح المفتوحعةب اإلسراع
حتعى يدعول لهعذه الجامععة  ختعية عودية المفتوحعة، النمط المسعتق  بمسعمى الجامععة السع

 .، وتدول لها استقاللية عدارتة ومالية ةاعت ارتة مستقلة الميزها عن الجامعاح التقليدي
  دعم ديمقرادية التعليم والتقيم مهدأ الكافا الفرص التعليميعة أمعام جميع  األفعراد دول النظعر

معععن خعععالل علعععى مسعععتوتاالهم اتجتماعيعععة أو اتقتتعععادية أو العر يعععة أو العمعععر أو الجعععنس 
 .الجامعة المفتوحة الداعمة لنظام التعليم عن بدعد

 طععاع العمعع  واإلنتععاج والععراغهين فععا العمعع  علععى زتععادة فععرص العلععيم الك ععار الرا ععدين فععا ق
   .اتستزادة من المعرفة والعلم والر ية مستوتاالهم ودرجاالهم الو يفية

  الوسععي  فععرص التعلععيم الجععامعا واتسععتجابة لزتععادة الطلععب اتجتمععاعا عليعع  والتخفيعع  مععن
 قيود النظم اإلدارتة واألكاديمية والمالية .
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 فععاالتهم فععرص التعلععيم العععالا الجععامعا بسععهب  اإلسععراع فععا القععديم الخععدماح التعليميععة لمععن
الظرو  الجغرافية واتقتتادية واتجتماعية التا أعاقت العلم الكايعرتن العذين التعوافر لعديهم 

 الرغ ة والطموح فا اترالقاو بأنفسهم العليما  والا يفيا  ومهنيا  .
 سععية الجامييععة فععت  بععرامس التعلععيم عععن بدعععد فععا كافععة المجععاتح بععالتواز  معع  الهععرامس الدرا

، و القديم جمي  المقرراح معن الم ا رة لخدمة جمي  قطاعاح الخدماح بالمجتم  السعود  
 والخدماح الهرتدية. اإلنترنتخالل 

  جديدة اللها متطل اح سعول العمع  السععود  والعربعا معن خعالل الكعوتن القديم برامس دراسية
 .از عتره موادن متكام  الاقافة قادرا  على استيعات مجتمع  ، وإنج

  اإلسععراع فععا التوتعع  بععرامس اتنتسععات بالجامعععة علععى بععرامس للتعلععيم عععن بدعععد لتوسععي  قاعععدة
المجتمعع  المسععتفيدين مععن هععذه الهععرامس والخععرتس الكععوادر ال شععرتة الالزمععة للوفععاو بتاجععاح 

 احتياجاح التنمية وسول العم  .ومتطل اح و السعود ، 
 وا ععلة دراسععتهم الجامييععة علععى المسععتوى و ع  سياسععة قهععول مرنععة السععم  للععراغهين فعا م

فيمععا يخععتص بالسععن أو الجععنس أو الماهعع  الجععامعا دول قيععود معرقلععة أو  ععرو  مقيععدة 
 .السابم

  الجديد والطوتر التعليم الجامعا فا جوانب الكعم والكيع  وفعت  الختتعاح جديعدة واسعتيعات
 . العالا ومسايرة التطور التكنولوجا والطهيقاال  بداخ  التعليم

 كيد على مهدأ التعليم المستمر مدى التياة وقهول الراغهين فا أ  سن فالتعليم عن بدعد التأ
 يتتف بالمرونة والقدرة على التكي  م  كافة الظرو  التعليمية للدارسين .

  اللهيععة حاجععاح المععرأة العربيععة والسعععودية لتنععال حظهععا مععن فععرص التعلععيم الجععامعا دول أل
دول التععارض مع  التقاليعد السعائدة اتجتماعية المنودة بهعا الترك بيتها ومهامها األسرتة و 

 التا قد المنعها من موا لة العليمها.
 فالتعليم عن بدعد يسعم  بمالحقعة  ، رورة مسايرة التطوراح المعرفية والتكنولوجية المستمرة

يتميعز بع  معن مرونعة فعا الععدي  متتعوى التعلعيم  التالية والمتوقععة نظعرا  لمعاكافة التطوراح 
 وأهداف  من وقت نخر .

  التأكيد على  مال جودة التعليم عن بدعد وفقا  للمععايير اإلقليميعة والدوليعة فعا هعذا المجعال
 والتتسين المستمر للعملية التعليمية .
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  العمععع  علعععى فعععت  مركعععز التعععدرتب ععععن بدععععد بجامععععة الطعععائف يسعععم  بعقعععد دوراح الدرتهيعععة
فعععا كافعععة المجعععاتح اإلدارتعععة والماليعععة  متختتعععة للععععاملين فعععا القطعععاع الععععام والخعععاص

والتعليمية واتقتتادية والمهن المختلفة التا الخدم واللهعا متطل عاح سعول العمع  السععود  
 والعربا.

  المو ف والعام  وربة الهيت فر عة ت بعأ  بهعا إلكمعال يمنلعد التعليم عن بد فرص عالاحة  
، أ  أنعع  المتا عراحفعا قاععاح  التعلعيم الجعامعا دول  عرورة للتضعور واتنتظععام اليعوما

كعع  ف ععاح يتخطععى كعع  الع  ععاح السياسععية واتجتماعيععة واتقتتععادية وتععوفر فر ععا  هائلععة ل
، ومعن ثعم يفعت  لهعا يها فا التتول علعى  عهاداح جامييعةوأمانالمجتم  لتتقيم أحالمها 

نواح الطرتععم لموا ععلة الدراسععاح العليععا بعععد أل فقععدح ف ععاح كايععرة مععن النسععاو والرجععال لسعع
 دوتلة وجود ما  هذه الفر ة .

  القععديم دوراح الدرتهيععة مهنيععة متختتععة عععن بدعععد مععن خععالل مجموعععة متنوعععة مععن الطععرل
بالسعععول العربعععا  المتعععدربين فعععا جميععع  قطاععععاح اإلنتعععاج معععن المختلفعععة إلفعععادة أكهعععر قعععدر

 .  والسعود 
  م األكاديميععة لتر يععة مسععتوتاالهالختععيص بععرامس التععدرتب عععن بدعععد أثنععاو الخدمععة للمعلمععين

 ضمال جودة العملية التعليمية .ل والتقنية والمهنية التربوتة
  أل التضععمن أهععدا  التعلععيم عععن بدعععد بجامعععة الطععائف خدمععة ذو  التاجععاح الخا ععة الععذين

 . نظرا  لطهيعة ععاقاالهم  العوقهم ععاقاالهم من موا لة العلمهم الجامعا
 لك عار سعواو األميعة بعالقراوة والكتابعة أو أل الاكد أهعدا  التعلعيم ععن بدععد علعى متعو أميعة ا

األميعععة اإللكترونيعععة فعععا الوقعععت العععذ  التتعععول فعععا المجتمععععاح معععن حولنعععا علعععى معععا يععععر  
 . وتما يتسم ب  العتر الرقما بالتدومة اإللكترونية 

  سععواو علععى مسععتوى الععدبلوم العععالا عععن بدعععد  العمعع  علععى الععوفير بععرامس الدراسععاح العليععا
توى درجتعععا الماجسعععتير والعععدكتوراه عمعععال  باتالجاهعععاح العالميعععة المتختعععص أو علعععى مسععع

، دول المعا ععرة فععا هععذا المجععال للععراغهين مععن متابعععة دراسععاالهم األكاديميععة المتختتععة 
 .اتلتزام بالتضور الم ا ر للجامعة

  العمععع  علعععى ربعععط الجامععععة معععن خعععالل عمعععادة العععتعلم اإللكترونعععا والتعلعععيم ععععن بدععععد معععن
عربيعا  ودوليععا  والتعا العمع  بنظععام التعلعيم عععن  واتفترا ععية اإللكترونيعة توحعةبالجامععاح المف
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بدعععد وذلععك بعقععد  ععراكاح موثقععة وال ععادل الخهععراح والهععرامس والمقععرراح والععدوراح التدرتهيعععة 
المتقدمة  فيما بينها لالرالقاو بالمستوى األكاديما للجامعة بما يتما ى م  فلسفة ودهيععة 

والفعيعع  أنظمععة التعلععيم عععن بدعععد بتلععك العربععا السعععود  اإلسععالما  وأيديولوجيععة المجتمعع 
 .الماسساح

 . الوفير أحدأ التقنياح لتزوتد الطالت الدوليين بخياراح التعليم عن بدعد 
  الربط بين استخدام الوسعائط التعليميعة التقليديعة والوسعائط التكنولوجيعة التدياعة ) الوسعائط

اإلذاعععا والتلفزتععونا، الهرتععد اإللكترونععا المععاالمراح المطهوعععة، السععميية وال تععرتة، الهععث 
اإللكترونيععة، المقععرر اإللكترونععا، الفعيعع  نظععام الععهالك بععورد للتعلععيم عععن بدعععد الععذ  التهنععاه 

   .جامعة الطائف باإل را  الم ا ر من عمادة التعلم اإللكترونا
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 قائمة المراجع

نماذجعة ا معاالمر التعلعيم الععالا فعا  –رراالع  ، ا التعلعيم الععالا معن بدععد: مهعبراييم متمعد عبعراييم -8
يوليعععو 80-1، فعععا الفتعععرة معععن، القعععاهرةاألول ا، المجلعععد آفعععال مسعععتقهليةمجلعععة العععودن العربعععا: 

 م.8880
التعلععيم الجععامعا المفتععوح عععن بدعععد مععن التعلععيم بالمراسععلة علععى الجامعععة أحمععد عسععماعي  حجععا ،  -2

 م.2003: عالم الكتب ، ، القاهرةل اتفترا ية : مدخ  على العليم الرا دين المقار
الماالمر العلما السنو  الساد  عشر للجميية المتعرتة ، د عسماعي  حجا،ا كلمة افتتاحيةاأحم -3

للتربيععة المقارنععة واإلدارة التعليميععة والمععاالمر السععنو  األول لكليععة التربيععة بهورسعععيد ، بعنععوال : 
، م 2001ينعاير  21-26( فعا الفتعرة معن  التعليم معن بدععد فعا العودن العربعا )الواقع  والمعأمول

 م.2001جامعة قناة السوتس: كلية التربية بهور سعيد. ،
 م.2006عالم الكتب التديث ، ،، عمال:األردلالجامعاح اتفترا ية نماذج حدياةأحمد الخطيب ،  -2
 م 2001، دار الكتات التديث: القاهرة ،  التعليم عن بدعدأحمد عهد هللا عهد العلا ،  -1
المععاالمر العلمععا السععنو  ل  العربععاو  ، امقدمععة عععن التعلععيم مععن بدعععد  : كلمععة افتتاحيععة ا  آمععا -6

الساد  عشر للجميية المترتة للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية والماالمر السعنو  األول لكليعة 
لفتعرة معن التربية بهورسعيد ، بعنوال : التعليم من بدعد فا الودن العربعا )الواقع  والمعأمول ( فعا ا

 م   .2001، جامعة قناة السوتس : كلية التربية بهور سعيد ،م 2001يناير  26-21
: دراسععة مقارنععة لجامعععاح عربيععة وأجنهيععة تععال ، التعلععيم الجععامعا اتفترا ععابععدر بععن عهععد هللا ال -1

، الععععدد األول، المجلعععد السعععاب ،  مجلعععة كليعععاح المعلمعععين: العلعععوم التربوتعععة، مختعععارة افترا عععية
 م.2001 مار 

المععاالمر العلمععا السععنو  ، لععيم العععالا مععن بدعععد: التععور مقتععرح، نظععام للتعبيععوما متمععد  ععتاو   -1
و  األول لكليعة الساد  عشر للجميية المترتة للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية والماالمر السعن

فعا الفتعرة معن  ، بعنوال: التعلعيم معن بدععد فعا العودن العربعا )الواقع  والمعأمول (التربية بهورسعيد
 م.2001جامعة قناة السوتس: كلية التربية بهور سعيد،  ،م2001يناير  26-21

 .م2002، ، لهنال : مدت ة لهنال التعليم اإللكترونا عن بدعد الم ا ر واتفترا االيسير الكيالنا،  -8
لد الاعامن ، المج مجلة مستقهلياحجرتف  رمه  ، ا النظام اتقتتاد  للتعليم الجماهير  عن بدعد ا  -80

 م .8881، مطهوعاح اليونسدو ، القاهرة ، 8عشر ، العدد 
جمال متمد الهنيد  ، االتور مقتعرح إلنشعاو جامععة افترا عية عربيعة معن وجهعة نظعر أعضعاو  -88

مجلعة الاقافعة هي ة التدرتس بجامعة الجو  : المملكة العربية السعودية دراسة ميدانية الربوتة ا 
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االثععول ، المجلععد الاععانا ، جمييععة الاقافععة مععن أجعع  التنميععة عضععو ، العععدد الرابعع  وال والتنميععة
 م.2080أكاديمية ال تث العلما والتكنولوجيا بالقاهرة، 

جورجيعت دميععال جعورج ،ا الجامعععة اتفترا ععية معدخ  لمواجهععة الطلععب اتجتمعاعا علععى التعلععيم  -82
جمييععة المتععرتة المععاالمر العلمععا السععنو  السععاد  عشععر للالجععامعا رؤتععة الربوتععة معا ععرة ا، 

للتربيععة المقارنععة واإلدارة التعليميععة والمععاالمر السععنو  األول لكليععة التربيععة بهورسعععيد ، بعنععوال : 
، م 2001ينعاير  21-26التعليم من بدعد فا الودن العربعا )الواقع  والمعأمول ( فعا الفتعرة معن 

 م.2001جامعة قناة السوتس : كلية التربية بهور سعيد، 
المجيععد، االطععوتر والقيععيم نظععام التعلععيم اتلكترونععا التفععاعلا للمععواد الدراسععية  حذيفععة مععازل عهععد  -83

الهندسية و التاسوبية، رسالة مقدمة على األكاديمية العربية فعا العدنيماركا كجعزو معن متطل عاح 
 م. 2008درج  الماجستير فا نظم المعلوماح اإلدارتة ،

الطور نظام التعليم فعا المملكعة العربيعة د، حمدال بن أحمد الغامد  ونور الدين متمد عهد الجوا -82
 م.2080، الرتاض: مدت ة الر د ،  3،  السعودية

جامعة حلب من وجهة نظر  ديما األيوبا، ا الجربة التعليم المفتوح فا سورتة دراسة القوتمية فا -81
 م.0802، المجلد الاانا، العدد الراب ،  المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بدعدا، الدارسين

رجاو زهير العسيلا، اواق  التعليم اإللكترونا والتدياالع  فعا الجربعة جامععة القعد  المفتوحعة فعا  -86
 م.2082العدد األول ،  83، المجلد  مجلة العلوم التربوتة والنفسيةمنطقة الخلي  التعليمية ا ، 

رقعة عمع  بتايعة و ،ا التعلعيم ععن بدععد ودوره فعا النميعة المعرأة العربيعةا، سعاد عهد العزتعز الفعرت  -81
ينعععاير،  80-1،القعععاهرة : فعععا الفتعععرة معععن مقدمعععة لمنتعععدى المعععرأة العربيعععة والعلعععوم والتكنولوجيا

 م.2001
السعيد السعيد سليمال ، يتيى عسعماعي  يوسعف، ا الطعوتر التعلعيم الجعامعا المتعر  فعا  عوو  -81

م 2080المععاالمر الاععامن عشععر عععام خهععراح بعععا الععدول فععا مجععاتح الجامعععاح اتفترا ععية ا 
 م.2080، كلية التربية : جامعة بنا سوت  ،  للجميية المترتة للتربية المقارنة

المعاالمر العلمعا السعنو  السعاد  عشعر سعيد دييمة، ا التعلعيم معن بدععد : معا لع  ومعا عليع  ا،  -88
للجمييععة المتعععرتة للتربيعععة المقارنعععة واإلدارة التعليميععة والمعععاالمر السعععنو  األول لكليعععة التربيعععة 

-26عيد ، بعنوال : التعليم من بدعد فا الودن العربا )الواقع  والمعأمول ( فعا الفتعرة معن بهورس
 م.2001، جامعة قناة السوتس : كلية التربية بهور سعيد،  م2001يناير  21

سها عوض الفقا  ، ا التور مقترح لتطوتر التعليم الجامعا المفتوح فا  وو الخهراح العالمية  -20
 م.2080كلية التربية : بور سعيد ، العدد الساب ، ، مجلة كلية التربيةا، 
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المعاالمر سوزال متمد المهعد  ،ا التعلعيم ععن بدععد ودوره المعأمول فعا الماسسعاح التعليميعة ا ،  -28
العلمعا السععنو  السعاد  عشععر للجمييعة المتععرتة للتربيعة المقارنععة واإلدارة التعليميعة والمععاالمر 

بعنععوال : التعلععيم مععن بدعععد فععا الععودن العربععا )الواقعع   السععنو  األول لكليععة التربيععة بهورسعععيد ،
، جامععة قنعاة السعوتس : كليعة التربيعة بهعور  م2001ينعاير  21-26والمأمول ( فا الفترة من 

 م.2001سعيد ، 
 اكر متمد فتتا وهمام بدراو  وبيوما  عتاو  ، ا اإلععالم المعلومعاالا وبععا  عيغ التعلعيم  -22

، المجلد العا ر ،  مجلة دراساح الربوتةراسة التليلية مقارنة ا ، من بدعد فا عالمنا المعا ر : د
 م.8882، رابطة التربية التدياة ، القاهرة ،12الجزو 

، عمعال ، األردل : دار اليعازور   التعليم ععن بدععد والتعلعيم المفتعوحدارل عهد الرؤو  عامر ،  -23
 م .2001العلمية للنشر والتوزت  ، 

، اإلسعدندرتة : دار الوفععاو لععدنيا الط اعععة  واح فععا التعلعيم عععن بدعععدقععراعهعد الجععواد السععيد بدعر،  -22
 م.2000والنشر ،

المجلععة ، تعلععيم اإللكترونععا فععا جامعععة الخععرجعهععد هللا متمععد التععقر ، رؤتععة مقترحععة لتطهيععم ال -21
 .م2082ربية ، جامعة أسيو ، يناير ، المجلد الاامن والعشرول، العدد األول ، كلية التالتربوتة

متسن بن عهد الرزال الغديال، حاجة الجامعاح السعودية لأخذ بنظام التعلعيم اإللكترونعا عهد ال -26
، م2001شر ، العدد الراب  ،أكتوبر ، المجلد الاالث ع دراساح الربوتة واجتماعيةمشروع مقترح، 

 م .2001كلية التربية ، جامعة حلوال، 
مجلعة دراسعاح عربيعة فعا التربيعة عا ا ، عهير مختار  اكر، ا التعليم عن بدعد والتفاع  اتجتمعا -21

 م.2082، العدد الراب  والعشرول ، الجزو الاانا،  وعلم النفس
عفا   الح ال ارو، ا معوقاح التعليم الجامعا المفتوح فا فرع الجامعة العربية المفتوحة بجدة  -21

،  30 ، السععنة882، العععدد   مجلععة رسععالة الخلععيس العربععامععن منظععور الطععالت والطال ععاح ا ، 
 م.2008

المعاالمر العربعا ا، بدععد لمواجهعة احتياجعاح المسعتقه  عوادف أمين يوسف،االتعليم الجامعا عن -28
 م. 2001ابرت  28-81، فا الفترة: جامعة الدول العربية،القاهرةاألول استشرا  مستقه  التعليم

، القاهرة : عالم  التعليم اإللكترونا من التطهيم على اتحترا  والجودةالغرتب زاهر عسماعي  ،  -30
 م .2008، 8الكتب  

، المجلععد جلععة مسععتقهلياح فععرانس هنععر  ، ا التعلععيم عععن بدعععد واتالتععال بمعاونععة الكمهيععوالر ا م -38
 م. 8881، مركز مطهوعاح اليونسدو ، القاهرة ،  8الاامن عشر ، العدد 
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رة : الععدار القععاه الرجمععة أحمععد المغربععا، ، التعلععيم عععن بدعععدمايدعع  مععور و جععرتس كيرسععلا  ،   -32
 م .2008األكاديمية للعلوم ، 

التعلععيم فععا المملكععة العربيععة السعععودية : رؤتععة التا ععر متمععد بععن معجععب التامععد وآخععرول،  -33
 م.2001، الرتاض: مدت ة الر د، 3،   واستشرا  المستقه 

المجلععة متمععد سعععيد حمععدال، ا التجععارت الدوليععة والعربيععة فععا مجععال التعلععيم اإللكترونععا ا ،  -32
 م.2001، المجلد األول ، العدد األول ،  طينية المفتوحة عن بدعدالفلس

، مدتب التربية العربا لدول الخليس :  التعليم العالا فا برتطانيامتمد عهد الرحمن أبو عمة ،  -31
 م . 2000الرتاض ، 

، عمعال: دار المسعيرة  العتعلم معن بدععد : أهدافع  وأسسع  والطهيقاالع  العمليعةمتمد عطا مدنا ،  -36
 م .2001ر والتوزت  والط اعة ، للنش

متمد متمود زتن العابدين، ا الجربة جامععة الملعك عهعد العزتعز فعا اسعتخدام نظعام عدارة العتعلم  -31
مجلععة كليععة وإمدانيععة اتسععتفادة منهععا فععا التعلععيم الجععامعا المتععر ا ،   EMESاإللكترونععا 

 م.2080م ، جامعة بور سعيد، 2080، العدد الاامن ، يونيو  التربية
بيعال وزارة الماليعة بمناسع ة  عدور الميزانيعة الععام المملكة العربية السعودية ، وزارة الماليعة ،  -31

 هع .8231، وزارة المالية : المملكة العربية السعودية ، هع 8236 -8231للدولة 
 ، القاهرة: دار الفجعرالتربية المقارنة: األ ول المنهجية ونظم التعليم اإللزامانهي  سعد خلي ،  -38

 م.2008للنشر والتوزت ،
، عمعال: دار الفرقعال عدارة التعلعيم ععن بدععد والتعلعيم الجعامعا المفتعوحيعقعوت حسعين نشعوال ،  -20

 .م 2002للنشر  والتوزت  ، 
41- Alabi Afusat Titilayo, and Others,(2012), "Multimedia and the 

Management of Open and Distance Learning  for Teacher Education in 

Nigerian Universities " , Academic Research International , Vol.3, No. 1. 
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