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 مقترح لجامعة افتراضية أردنية في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر الخبراء
 :إعداد

 مهند أحمد رشيد شباط
 إشراف:

 خليل محمود السعيدالدكتور 
 الملخص

وضع مقترح لجامعة افتراضية أردنية في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة  إلى هدفت الدراسة

نظر الخبراء، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وتطوير معايير الجودة 

طبقت  التأكد من صدقها وثباتها( فقرة، وبعد 60الشاملة للجامعة االفتراضية األردنية المكونة من )

عضو من أعضاء هيئة التدريس في مجال تكنولوجيا التعليم ( 100من )مكّونة  قصدية عينة على

ومناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجامعات األردنية الحكومية 

والخاصة. وحصلت جميع المعايير التي يجب أن تتوافر في الجامعة االفتراضية على درجات 

(، وفي ضوء ذلك تم وضع مقترح لجامعة افتراضية أردنية 4.02حسابي بلغ )مرتفعة بمتوسط 

منسجمة مع تلك المعايير، وأوصت الدراسة بضرورة ان تبدأ الجامعة االفتراضية بدعم وتأييد 

 حكومي على أعلى مستوى، السيما االعتماد األكاديمي لهذا النوع من الجامعات وتمويلها.

 الجودة الشاملة. الجامعة االفتراضية، مقترح،تصّور  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The aim of the study was to develop A Proposal for a Jordanian Virtual University in 

Light of the Overall Quality Standards from the Expert's Perspectives. To achieve the 

objectives of the study, the analytical descriptive approach were adopted and the 

comprehensive quality standards were developed for the Jordanian Virtual University 

consisting of (60) items. After verifying their validity and reliability, were applied on 

(100) members of the teaching staff in the field of educational technology, curricula, 

teaching methods and information and communication technology in the Jordanian 

public and private universities All the criteria that should be available at the virtual 

university were at high scores with an average of (4.02). In light of results, a proposal 

was put forward for a Jordanian virtual university in light with these standards. The 

study recommended that the virtual university should start supporting and endorsement 

the government at the highest level, especially the academic accreditation of this type of 

university and its funding. 

Keywords: proposal, virtual university, overall quality.  
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهمّيتها

 المقدمة

شهد العالم في السنوات األخيرة تطورًا تكنولوجيًا كبيرًا في كافة المجاالت والذي بدوره 

ر انعكس هذا التطوّ و أحدث تطورًا جذريًا في كافة القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

يات السريع على منظومة التعليم وأصبح مطالبًا بالبحث عن أساليب ونماذج جديدة لمواجهة التحد

وللمساعدة في تجويدها والوصول إلى أفضل النتاجات  ،جهةالتي تعصف بالعملية التعليمية من 

جاء التطور العلمي والتقني السريع لتوفير أشكال أخرى من التعليم، و التعليمية من جهة أخرى. 

التقني الذي  التقدمطور مع تصاعد يعي أن تتغير أشكال التعليم بوجه عام، وتتحيث كان من الطب

 يسمى بالتعليم االلكتروني والتعليم االفتراضي. د لظهور مامهّ 

المجتمعات، ضر من أبرز معالم التقدم والرقي في الحاويعد التعليم الجامعي في العصر 

من المسلم به أن تحقيق رغبة أي مجتمع في أن يكون مجتمعًا حضاريًا متطورًا،  أصبححيث 

 .(2018 ،الزبوننتائج الجهود التي يبذلها في تنمية موارده البشرية ) يتوقف بالدرجة االولى على

أهمية التعليم الجامعي بقدر العقبات والمتغيرات التي تواجهه، والتي من أبرزها  وبقدر

التدفق الطـالبي، وزيادة التكاليف، وجمود النظام التعليمي، وقلة الكوادر البشرية والتكنولوجية، 

يعـة المهن في سوق العمل نتيجة االعتماد الكلي على التقنية الحديثة، وحـرص واالختالفات في طب

الجمهور على الحصول على حقوقه اإلنسانية ومن بينها التعليم بصفة عامة والتعليم الجـامعي على 

 .(2017 ،ابراهيموجه الخصوص )
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تطوير العملية التعليمية من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة وأكثرها  إن

عامًا لتحديث وتطوير العملية  عالمياً التوجه نحو اإلفادة من التقدم التكنولوجي هدفا  ، وأصبحإلحاحاً 

يبدو ذلك واضحا في توجه الدول المتقدمة والعديد من الدول النامية الى إدخال نظام  التعليمية،

 (.2019 محسن,ا )االفتراضية في مدارسها وجامعاتهالتعليم االفتراضي والجامعات 

ن من أنجح النماذج في هذا الميدان واألسرع  يعد نموذج باكستان في التعليم االفتراضي وا 

د عليه الجامعة االفتراضية في باكستان في توصيل المادة العلمية للملتحقين في اإلنشاء والذي تعتم

خبرة المملكة المتحدة في الجامعات االفتراضية من أولى الخبرات في بداية ونشأة كما وتعد  بها.

والذي تمثلت في إنشاء جامعة الصناعة االفتراضية الرائدة عالميًا أما عربيًا  ،التعليمهذا النوع من 

معة افتراضية في المنطقة العربية فقد كانت الجامعة االفتراضية السورية والتي تعتبر أول جا

 .(2018 )الزرزاخ،

ويعد التعليم الجامعي األردني أنسب مرحلة تعليمية يمكنها االستفادة من هذا التطور 

لما يعانيه من مشكالت، وأيضًا لدوره الفعال في  ،تقليديةالتكنولوجي والتنوع في نظم التعليم الغير 

 تبني إذ يعد الشاملة،ة التقدم وتحقيق التنمية تخريج الكفاءات البشرية المؤهلة والقادرة على مواكب

 جميع في المستمر التحسين متطلبات أهم منمؤسسات التعليم العالي  في الشاملة الجودةم مفهو 

 (.2016، األردنية )وزارة التعليم العالي والتعليمية التربوية ةالعملي مجاالت

عالي ويأتي تأسيس الجامعات االفتراضية كمؤسسات أكاديمية هدفها تأمين تعليم جامعي 

وذلك من خالل انشاء بيئة تعليمية  االنترنت،للطلبة من مكان اقامتهم بواسطة شبكة  الجودة

تمنح مجموعة من الشهادات الجامعية المعترف  التطور،الكترونية متكاملة تعتمد على شبكة فائقة 
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بها دوليًا، كما تقدم كل أنواع الدعم والمساندة للطالب، تحت إشراف فريق افتراضي يضم مجموعة 

 (.2010 ,الدهشانمن الخبراء واألساتذة المتخصصين )

في الحقيقة إن ذلك ال يعني أن الجامعات االفتراضية سوف تحل مكان الجامعات 

ن التطور في مجاالت التعليم المختلفة ليسير لصالح هذا أن نشير إلى أالتقليدية, ومن الضروري 

(, ومن ثم لصالح الجامعات االفتراضية, ومع تزايد عدد من التعليم ) التعليم االفتراضي  النوع

االفتراضية يمكننا ان نتنبأ بان هذا النوع من الجامعات سيكون له دور حضاري وتربوي  الجامعات

( Alvin Toffler) حد علماء الدراسات المستقبليةأكبير في القرن الحادي والعشرين, حيث يؤكد 

حلها الجامعات قد تصبح الجامعات التقليدية من مخلفات الماضي ليحل م 2025أنه بحلول عام 

 (.   2016العمري, )ضية االفترا

 دراسةمشكلة ال

تواجه الجامعات العربية بوصفها مؤسسات للتعليم العالي العديد من التحديات بعضها 

خارجي يفرضها الواقع الدولي والمستجدات العالمية، والتي منها استحداث أنظمة تعليمية حديثة 

استخدام الوسائط اإللكترونية في مثل التعليم عن بعد، وتطور مجاالت البحث العلمي وتزايد 

وبعضها اآلخر تحديات داخلية  الجامعات، وزيادة التعاون العلمي بين مؤسسات التعليم العالي،

خاصة بالمجتمعات المحلية التي تقدم هذه الجامعات خدماتها فيها، والتي منها ضعف القدرة 

وصعوبة التأقلم  ع في منظومة عملها,م والنو االستيعابية لهذه المؤسسات، وصعوبة التوازن بين الك

 (.2008مع متطلبات السوق المهنية في هذه المجتمعات )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

أما على المستوى المحلي فقد بدأت الحاجة تبرز إلى استحداث قنوات جديدة في مجال 

نسانية على حد العلمية واإل تخصصاتعداد الطلبة وزيادة الأالتعليم الجامعي خاصة بعد ازدياد 
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ي الجانب التعليمي، وبدأ الطلبة ، فضاًل عن أن التوجه العالمي الجديد بدأ يتجه إلى االنفتاح فسواء

الفتراضية من شتى أنحاء يتواصلون مع الجامعات االفتراضية ويتفاعلون مع الحصص الدراسية ا

 (.2015 التل،) مناطق اقامتهم العالم في

جاء احساس الباحث بمشكلة الدراسة من كونه يقيم في بلد عربي خارج األردن، ويسعى 

لمواصلة تعليمه العالي دون التقيد بأنظمة الجامعات التقليدية والتي تتطلب حضور الطالب شخصيًا 

تسمح له ظروفه الى الحرم الجامعي، وما الى ذلك من إجراءات تتعارض مع وضع الطالب التي ال 

. هذا ما دعا الباحث للبحث عن جامعة افتراضية تدّرس بنظام التعليم عن بعد دون ر الدائمبالسف

ونظرا للظروف التي تمر فيها المنطقة العربية من حروب  السفر،أي شروط وتحمل مشقة وتكاليف 

ضية للبحث عن جامعة افترا استقراراً  ونزاعات، وعدم استقرار كانت المملكة األردنية الوجهة األكثر

ليواصل تعليمه فيها، وبعد البحث والتقصي لم يجد الباحث أي جامعة افتراضية تدّرس بنظام التعليم 

ليتناول هذا عن بعد بشكل كامل. من هنا جاءت فكرة الباحث بالمضي قدمًا للمملكة األردنية 

   الموضوع، ومن بعدها ليكون عنوان لرسالة الماجستير.

لذلك فقد تم عقد العديد من  ،ملحاً أمرًا  باتومن ناحية أخرى فأن التعليم االفتراضي 

المنعقد في عّمان  العلمي الثاني المؤتمرك المؤتمرات المحلية والدولية حول الجامعات االفتراضية

" والذي خلص إلى ضرورة استخدام بية االفتراضية والتعليم عن بعد،" بعنوان التر 2005

وجيات المعاصرة في التدريس واالتصال وحاجة األردن إلى إدخال صيغ جديدة للتعليم التكنول

وصى مؤتمر التعليم أ كما الجامعي غير التقليدي مثل التعليم عن بعد والتعليم االفتراضي.

     بدعم وزارة التربية والتعليم الذي جاء بعنوان ( 2015) المنعقد في األردن االلكتروني الخامس

إعادة  على ("إثراء وعطاء تميز وارتقاء ...الواقع االفتراضي والواقع المعزز في العملية التعليمية )
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الى تعميم المواقع اإللكترونية المتخصصة بالدروس المحوسبة التي و  ,بناء المناهج بصورة رقمية

بعض الدراسات مثل  أوصت كماو  في العملية التعليمية, توظف الواقع المعزز والواقع االفتراضي

( ودراسة بني مفرج 2009دي )ودراسة الزائ (,2008، ودراسة العمري )(2016) طاميدراسة 

والتعريف بأهمية الجامعات االفتراضية لمواجهة  ,النمط من التعليم اتبني هذ( بضرورة 2016)

خبرات الجامعات لوصول الى أفضل النتاجات التعليمة, واالستفادة من لتحديات التعليم العالي 

 الرائدة في هذا المجال.

تقديم تصور مقترح لجامعة الحاجة الى  تبرز مشكلة البحث في وبناء على ما سبق  

افتراضية أردنية تعرض أنموذج جديد في التصدي للتحديات التي تواجه الجامعات التقليدية، 

أفضل المخرجات التعليمية وبما  الوصول الىالمحاولة في وللمساعدة في تجويد العملية التعليمية، و 

  يواكب التطور التكنولوجي الحضاري.

 ف الدراسة واسئلتها هد

ة في ضوء معايير الجودة مقترح لجامعة افتراضية أردني وضعالدراسة الحالية الى  تهدف

 من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين: الخبراء،من وجهة نظر  الشاملة

من وجهة  الجودة الشاملة التي يجب توافرها في الجامعات االفتراضيةما معايير السؤال االول: 

 ؟نظر الخبراء

 ؟ية في ضوء معايير الجودة الشاملةما التصور المقترح لجامعة افتراضية أردنالسؤال الثاني: 

 أهمية الدراسة 

القائمين ال سيما  األردني في المجتمع كثيرة المقترح قطاعاتيفيد التصور ن أمن المؤمل 

وزارة االتصاالت والمعلومات من حيث كونها و  وزارة التربية والتعليم العالي،كعلى العملية التعليمية 
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 ،لكتروني(الجهة المشرفة والمعنية على تطوير البنية التحتية التي يحتاجها التعليم االفتراضي )اإل

ا جهة مستفيدة من التقدم المؤسسات التعليمية بشكل عام والجامعات بشكل خاص من حيث كونهو 

التعليمية. أما على المستوى الفردي فالدراسة تقع محل نظمتها التقني واالتصاالت في تطوير أ

 الكبار،تعليم  :تهم شرائح أخرى من المجتمع مثل هاولى، كما أناهتمام الطالب الجامعي بالدرجة األ

الجلوس على مقاعد بالذين ال تسمح لهم ظروفهم  واألفرادقطار التعليم، والموظفين، الذين فاتهم 

من بحوث في هذا الجانب لم  انجازه باإلضافة إلى ذلك ومن خالل مراجعة الباحث لما تم الدراسة.

معايير الجودة الشاملة في يجد بحثًا قد تناول تقديم تصور مقترح لجامعة افتراضية في ضوء 

 راسة قد تعد إضافة علمية لدلذا يرى أن هذه ا الباحث،األردن بحسب علم 

على آراء أعضاء هيئة التدريس المختصين بالجامعات داخل المملكة األردنية للتعرف 

  .للوصول الى ضبط التصور المقترح للجامعة االفتراضية

 حدود الدراسة

ودة في بناء تصور مقترح لجامعة افتراضية وفق معايير الج تحددت الدراسة :الحد الموضوعي

 ، وأهدافها وأسسها ومتطلباتها.تتضمن رسالة الجامعة الشاملة

الحكومية  في الجامعات االردنية المتخصصين أعضاء هيئة التدريسالخبراء من  البشرّية: دالحدو 

 .والخاصة

 .    2019 – 2018لعام  الثانيالدراسة خالل الفصل الدراسي  تم إجراء هذه :ةالزماني ودالحد
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 محددات الدراسة

بما يناسب  الشاملة الجودة معايير ضوء في أردنية افتراضية لجامعة مقترح تصور وضع

 التدريس هيئة أعضاء أراء على االعتماد, و وطبيعة المجتمع األردني العالي التعليم سياسات

 في مجال تكنولوجيا التعليم, ومناهج وطرائق التدريس, وتكنولوجيا المعلومات, المتخصصين

, االفتراضية للجامعة المقترح التصور ضبط إلى للوصول األردنية بالجامعات ومجاالت أخرى

وتتحدد بدرجة صدق المعايير التي تم تطويرها ) معايير الجودة ( وثباتها ودقة إجابة الخبراء عن 

  .هذه المعايير وموضوعيتهم, وال يمكن التعميم إال على المجتمعات المشابهة للمجتمع األردني

 دراسةمصطلحات ال

 

 (  Virtual Universityالجامعة االفتراضية ) 

( بانها "مؤسسة تعليمية أكاديمية تقدم نوعًا من الخدمة التعليمية غير 25: 2017) صالحويعرفها 

المباشرة التي تلبي حاجات متعلمين ذوي رغبة في تعليم يحاكي ما تقدمه الجامعات التقليدية، 

 على التعلم االلكتروني عن بعد".وتستند هذه الخدمة االفتراضية 

مؤسسة أكاديمية افتراضية تحاكي  :بأنها وفق التصّور الذي وضعه الباحث وتعرف إجرائياً   

شبكة االنترنت وتستخدم الجامعة التقليدية، تقدم خدماتها التعليمية عن بعد من خالل االتصال ب

 شهادة جامعية   مفي نهاية دراسته لبةلطا يمنحفي مجال االتصاالت والمعلومات، و  الحديثةالتقنيات 

 من قبل وزارة التعليم العالي االردنية.

 

 

. 
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 (  Overall Quality Standards) معايير الجودة الشاملة

  رالمعايي

تقدم خطوطًا  واألغراض مجموعة شاملة ومتماسكة من الغايات" (84: 2016) العتيبيها تعرف

 " دوات القياسوأ السياساتمرجعية لوضع ومبادئ  إرشادية

      .بها لقياس درجة اكتمال أو كفاءة شيء ما يلتزمو  عليها،يتم االتفاق  وتعرف إجرائيًا: مواصفات

  للتعليم العالي الجودة الشاملة

تجويد التعليم العالي، أي جعله مالئمًا من حيث دوره ومكانته في " :بأنها (8: 2018) حمادعرفها 

التعليمية والبحثية والخدمية واإلنتاجية ودور المشرف األكاديمي المؤهل والممتلك المجتمع ومهامه 

للمهارات األساسية الالزمة لقيامه بواجباته في التعلم عن بعد لالطمئنان إلى المخرجات التي 

 ."ستكون وفق أهداف التعليم الجامعي

جل التحسين المستمر أداء متميز من أإيجاد ثقافة وتعّرف اجرائيًا: فلسفة ادارية حديثة تعتمد على 

المستفيدة وتطلعاتها  تحقق متطلبات الجهة بالجودة،من خالل تقديم خدمات ومخرجات تتصف 

  المستقبلية.
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األدب

هذا الفصل اإلطار النظري للتعليم االفتراضي من حيث نشأته ومفهومه ومبررات األخذ به,  تناول

وفلسفته وبيئته ومكوناته, والجامعة االفتراضية ونشأتها ومفهومها وواقعها وخصائصها ووظائفها 

ودة ومبررات انشائها, ومتطلباتها والفرق بينها وبين الجامعات التقليدية, كما تناول معايير الج

أهم الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع  الجامعة االفتراضية. إضافة إلىفي  الشاملة

 الدراسة من دراسات عربية وأخرى أجنبية.

 التعليم االفتراضي:

في جميع مناحي الحياة،  تؤثر الثورة التقنية في مجال المعلومات واالتصاالت أصبحت

لم يؤد هذا و  ،تقنيالو علمي التقدم الث من يح من وواضحاً  كبيراً  العمليـة التعليمية تأثراً  وخاصة في

التقدم إلـى تحـديث العملية التعليمية فحسب، بل أدى إلى إحداث ثورة في كافة مجاالت العملية 

 وتقنياتـه،ه، ونوعيت ه، ومناهجه، وأساليبه،تحـدثت ثورة شاملة في طرق التعليم ونظمإذ أ ،التعليميـة

 ,Zohre) اإللكتروني وقد نتج عن ذلك تقنية تعليمية جديدة هي ما أطلق عليه التعليم االفتراضي

2018). 
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 : التعليم االفتراضي نشأة

من أوائل من حلم بالواقع  (Clarke Arthur) آرثر كلركيعد المفكر األمريكي 

منذ نصف قرن من الزمان وجود  ( والخيالالواقع  إلحدى كتبه )االفتراضي، فقد تخيل في عرضه 

بواسطة  واالجتماعات المؤتمراتعن طريق في ما بينهم تواصل مدينة مستقبلية يقوم أفرادها بال

، بحيث ال تتطلب هذه األجهزة أجهزة الكترونية متقدمة يتشاورون ويناقشون القضايا المهمة عبر

االفتراضي  واقع، ولقد طرح مصطلح الت بينهمالمسافا لرغم من تباعدباحضورهم الى تلك المواقع 

(Virtual Reality) كما اطلقت مصطلحات أخرى متعددة تشير الى (1989م )ألول مرة في عا ،

في السبعينات، والفضاء (Artificial Reality)  االصطناعيةهذا المفهوم منها :الحقيقة 

،  (Virtual World)االفتراضية في الثمانينات، ومؤخرًا العوالم(Cyberspace) االلكتروني 

 .(2012في التسعينات )عبد المجيد، (Virtual) Environmentوالبيئات االفتراضية

 مفهوم التعليم االفتراضي:

من  يعتمد على التقنيات االلكترونية الحديثة،و التعليم عن بعد،  نماطمن أنمط هو 

، ((Multimediaمتعددة وسائط و  ،(Computers)حواسيب و  ،((Internetشبكات انترنت 

تصال لال، كوسيلة (e-libraries)، ومكتبات إلكترونية ((e-search Engineومحركات بحث 

 في أي مكان وأي وقت ومؤسسات تعليمية طالببين أطراف العملية التعليمية من معلمين و 

 .(2018 ,الزرزاخ)
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 المبررات العالمية لألخذ بنظام التعليم االفتراضي:

هناك العديد من العوامل والمبررات التي فرضت ضرورة التحول نحو استخدام التعليم 

 المعلومات تقنيةر تطوّ , و المعرفي الهائل االنفجاراالفتراضي، يمكن تلخيص هذه المبررات في 

زيادة إمكانية االتصال بين الطالب فيما بينهم، و  ,اإليجابية والسلبية العولمة بآثارهاو  ,واالتصاالت

التعليم اإللكتروني مثل أدوات  وتنوعوبين الطالب والمدرسة مع تطور شبكات االنترنت وتطور 

سهولة كبيرة في الحصول على المعلم  فتراضيأتاح التعليم االكما البريد اإللكتروني وغرف الحوار .

اإلحساس على حد سواء, و  اوقات العمل الرسميةوالوصول إليه في أسرع وقت وذلك خارج 

بريد  من خالل اعتماد الطالب على أدوات االتصال المتاحة في التعليم االفتراضي )بالمساواة 

الحصول الفوري على أحدث , و مالئمة ومرونة جدولة أوقات الدراسة(, و  الكتروني وغرف حوار

بغنى  , وأيضًا تميزهالوقت اض التكاليف وتوفيرانخف, و مج المستخدمةاالتعديالت المدخلة على البر 

وتنوع المواد التعليمية، ابتداًء من النصوص العادية والمتشعبة، والصور الساكنة، إلى ملفات 

 .(2015 ,عامر) الصوت والفيديو، ومؤتمرات الفيديو ومجموعات الدردشة والنقاش

 :يم االفتراضيفلسفة التعل

أن  أساس على ترتكزمن فلسفة التعليم عن بعد التي  تنبثق فلسفة التعليم االفتراضي

بأنها  للتعليم االفتراضي الفلسفيةاد ـاألبع , بحيث يمكن تلخيصمجتمعاللكل فرد في  التعليم حق

 اغتنام في األفراد وحق, توفرت وحيثما كانتأينما  المعرفة على والحصولالتعلم  في الفرد حق

الى من التعليم  والتحّول في العملية التعليمية ،يمــالتعلفرص  وتوفيرها لمن فاتتهم الفرص التعليمية

استقاللية المتعلم , اضافة الى التحولهذا  إلحداثة ـالمالئم التعليميةوذلك بتوفير الظروف ، التعلم

المالئم التعليمي التكيف مع البرنامج  علىالتي تساعده ل استخدام وسيلة االتصا فيوحريته 
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 بإعداد األفراد الذين واحتياجات خطط التنمية سوق العمل تلبية متطلبات , وتهلحاجاته واهتماما

  .(2016)العمري,  والقدرات والخبرات المعارف يمتلكون

 مكونات بيئة التعليم االفتراضي:

المعلم والمتعلم والفصل ب ممثالً ، نشطاً  مجتمعًا الكترونياً التعليم االفتراضي  بيئة تمثل

التعليم بيئة  في ما هو مستخدم هذه المكونات , تشابهوالسبورة والمكتبة والمختبر والوسائل التعليمية

وفي طريقة  ،المعلم والمتعلم بين الفرق الرئيس بين البيئتين في اسلوب التفاعل ويتمّثل، التقليدية

 (.2017 ,سالمة)توصيل المحتوى العلمي 

 ألهم مكونات البيئة االفتراضية:  عرضوفيما يلي 

 :(Virtual Teacher) االفتراضي المعلم -1

 المعلم رقمياً  يتجسد من خاللها، التعليم االفتراضي تقدمًا كبيرًا في مجال هذه التقنية تمثل

 خاللمن االبعاد  ثالثي هولوجرامي شكلفي ، بحجمه الطبيعي، أمام الطلبة شبكة االنترنت بواسطة

كن مختلفة ومتباعدة في نفس يكون باستطاعة معلم واحد تعليم عدة صفوف في أما التقنية هذه

 (. 2015) األسود,  الوقت

 Virtual Classrooms): ) الفصل االفتراضي -2

بشكل  تعتمدولكن  ،والطلبةمن حيث وجود المعلم  التقليديةهي فصول شبيهه بالفصول 

استحداث بيئات تعليميه  بواسطتهايتم و  ،مكانو أتقيد بزمان  دون، على شبكه االنترنت رئيسي

على الشبكة للمشاركة في  وفرةالتقنيات المت عن طريقالتجمع  الطلبةبحيث يستطيع  افتراضيه

 (.2014)حناوي,  تعلم تعاونية مواقف
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 :(Virtual lab)المختبر االفتراضي  -3

عن بعد ختلفة إجراء التجارب العلمية الم خاللهامن هو وسط أو بيئة تعليمية تفاعلية يتم و 

 جهزةلأل استخدامهالواقعية، حيث يشعر المتعلم من خالل  المخبريةحاكي التجارب وبطريقة ت  

 (.2018)أحمد,  كما لو أنه في موقع التجربة المتوفرة في هذه التكنولوجيا والتقنيات

 (:Virtual Library) المكتبة االفتراضية -4

، حيث ة والرئيسية التقنية االلكترونيةفي عملياته األساسي يعتمد رقمي نظام مكتبة وهي

في اي  مصادر المعلومات الرقمية بأشكالها وفئاتها كافة وتقديم تعمل هذه المكتبات على توفير

 (.2012ن ومكان عن طريق شبكة االنترنت )الفخراني, زما

 م األخرىالفرق بين التعليم االفتراضي وأنماط التعل

كالتعليم عن بعد والتعليم  يختلف التعليم االفتراضي عن غيره من أنماط التعليم األخرى

التعليم  نماط، وحتى تتضح فكرته يمكن استعراض الفروق الجوهرية بينه وبين بعض أااللكتروني

 (.2016)الرويلي,  تعليم التقليدي والتعليم المفتوحاألخرى، وأهمها التعليم اإللكتروني وال

 التعليم اإللكتروني والتعليم االفتراضي 

بديل و  مرادفهو  مصطلح التعليم االلكتروني الى أن معظم األدبيات التربوية أشارت

لمصطلح التعليم االفتراضي، إال أن هذا االستخدام يجانبه بعض الصواب لما ينجم عنه من 

ن و  ،بينهماإشكالية في الداللة على مفهوم التعليم االفتراضي بمعناه الدقيق رغم التشابه الكبير  ا 

 (.2010 داوود,) توقف عندهما وتوضيح الفرق بينهماالتداخل والتقارب بين المفهومين يقتضي ال
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التقنية الحديثة كالحاسوب  ساليبط تعليمي يتم فيه استخدام األالتعليم اإللكتروني هو نمف

بهدف إيصال المعلومات داخل الحجرة الصفية او خارجها عددة وشبكة االنترنت والوسائط المت

، كريمة) علية من خالل ضبطها وقياس ادائهان من إدارة العملية التعليمية بفابصورة تمكّ  لمتعلمل

2019.)  

على استخدام أساليب التعلم رتكز ي محدثتعليمي  نظام يعدأما التعليم االفتراضي 

حسب مقياس جيورا  من أجيال التعليم اإللكترونيالخامس الرابع و ، حيث يمثل الجيل اإللكتروني

المتعددة والواقع مع تطور شبكة االنترنت في أواخر التسعينات وتطور تقنيات الوسائط , و التفاعلي

والذي يتم  ,ظهر الجيل الثالث من التعليم االلكتروني الذي انبثق عنه التعليم االفتراضي ,االفتراضي

فيها الوسائط والتقنيات  تستخدم، ةتقليدي يةعليمتتعليمية افتراضية تحاكي بيئة  من خالل بيئة

من  النمطينبين هذين  للتمييز ضرورةبالتالي هناك و  ,االلكترونية لمحاكاة البيئة الواقعية والتخيلية

 شامل يتم عن بعد في بيئة تخيليةمفهومه في أنه تعليم الكتروني يتحدد التعليم، فالتعليم االفتراضي 

 (.2016)طامي, 

 التعليم التقليدي والتعليم االفتراضي 

بيئتا التعليم التقليدي والتعليم االفتراضي  بين تشابه( بأن هناك 2018أشارت الرواحنة )

 وتتحدد ،التعليمية والوسائلالتعليمية في المكونات المادية والبيئة  كلياً  امن حيث الشكل، وتختلف

 :الفروق بين التعليم التقليدي والتعليم االفتراضي في

ل في التعليم التقليدي. مكونات مادية كما هو الحايتطلب  التعليم االفتراضي ال المكونات المادية:

هو الكتروني  والسبورة، مرتبط بكل ماوالغرفة الصفية فتراضي والكتاب والوسائل التعليمية االفالمعلم 

 من خالل شبكات المعلومات ووسائل االتصال.
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التعليم  أن في بينهمابه بيئة التعلم االفتراضي بيئة التعلم التقليدي. يكمن الفرق ا: تشالبيئة التعليمية

افتراضي في في التعليم االفتراضي فهو لقاء  ، أمايةغرفة الصفالالتقليدي يكون اللقاء واقعيًا في 

 افتراضية.  يةغرفة صف

لتطبيق مبادئه، وهي متوفرة على  تعددةة ميوسائل تعليمالتعليم التقليدي  متلكي التعليمية: الوسائل

كالتعليم  تعليمية أدوات ووسائل ستخدماالفتراضي يالتعليم أما . يةغرفة الصفالأرض الواقع في 

 .التقليدي، لكنها متوفرة على االنترنت في بيئة افتراضية

 التعليمية حول البيئة بشكل أساسي تتمحورالتعليم يتضح مما سبق أن الفروق بين نوعي 

والذي  والمتعلم،المعلم  التفاعل المباشر بين التقليدي تتركز حولللتعليم  االساسية فالميزةلكليهما، 

نمط التعليم التقليدي من  تصميمهفي  يأخذ التعليم االفتراضي كذلك .إيجابيًا على المتعلم ينعكس

 وبذلك فإن الفروق ،ومسموعلمحتوى التعليمي بشكل مرئي ل هتقديمب المتعلمحيث تنمية التعليم لدى 

 Azar, 2014).) للمتعلم ي بما يوفره من وقت وجهدز التعليم االفتراضالسابقة تميّ 

 الجامعة االفتراضية

 ات، وجامعاالفتراضية ات؛ لـم تكن مصطلحات الجامعمطلع القرن الواحد والعشرينحتى 

ها ظاهرة حديثة تزامنت مع العالي، ولكنو  التعليم الجامعي مجاالتوغيرها؛ شائعة في  اإلنترنت

، خصوصا تقنية اإلنترنت وتطبيقاتها في تات تقنية المعلومات واالتصااليفي إمكان سريعال طورالت

  (.2016, بني مفّرج) أواسط وأواخر التسعينات في القرن الماضي

للتعليم  الثورة التقنيةيعد التوجه نحو الجامعة االفتراضية خيارًا استراتيجيًا أتاحته و 

من إذابة ته تلك الثورة ليدية التعليم الجامعي مستثمرًا ما أحدثقله تجاوز ت أتاحالجامعي، والذي 
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أنظمه واستراتيجيات جديدة في تقديم التعليم، ساهمت في تلبية  وتوفيرللمسافات، واختصارًا للوقت، 

بانبثاق فكرة الجامعة ، والتي تبلورت التي فرضتها مستجدات العصرمتطلبات التعليم الجامعي 

 (.2016)محمود,  لهذا الفصفي االفتراضية موضوع الدراسة، والتي سيتم تناولها 

 ونشأتها مفهوم الجامعة االفتراضية

بيئة تعليمية متكاملة تحاكي بيئة التعليم الجامعي التقليدي، إال أنها تستخدم المفهوم 

على التقنيات والمفاهيم  عتمدفهي مؤسسة أكاديمية ت, الحديث والمتطور ألسلوب التعليم عن بعد

الحديثة لالتصاالت، والوسائط المتعددة تهدف إلى تأمين التعليم للطالب من مكان إقامتهم 

تطبيقات  باستخدام تعليمًا عن بعدتوفر  وبذلك فالجامعة االفتراضية ,باالعتماد على شبكة االنترنت

 ل اإلنترنت، والبريد اإللكتروني،مثواالتصاالت  المعلومات وتقنياتالوسائط اإللكترونية الحديثة 

التعليمي  محتوىنتاج الوالمقررات وتصميم وا   المحاضرات مار الصناعية التي تستخدم في نشرواألق

 (.2017لجامعة االفتراضية السورية, امتعلمين )وتقييم ال

 والجامعة االفتراضية مؤسسة ت قدم خدمة تعليمية غير مباشرة ت لبِّي حاجات متعلمين ذوي

قيد بالحضور إلى الحرم دون حاجتهم إلى الت كي ما تقدمه الجامعات التقليديةرغبة في تعليم ي حا

 (.2008الجامعي )جورج, 

 التوجه نتيجة ضرورياً  أمراً  أصبح االفتراضية بالجامعة التعريف إنبناء على ما سبق, و 

 ولها جداً  جيد مستوىب جامعات منها يوجدحيث  التقليدية، الجامعات كحال حالها العتبار العالمي

 الجامعات هذه في الثقة ازديادو  بشهاداتها؛ االعتراف من البدو  العالمية التصنيفات في جيد ترتيب

 ازديادوأيضًا  ,واألكاديمي المهني العمل سوق في خريجيها خالل من نفسها تفرض باتت التي

 ق دراتها لمحدودية ونظراً  ,باتت التي التقليدية الجامعات في االفتراضي التعلُّم ط رق تبني أهمية
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 بحاجة أصبحت الجامعية المرحلة إلى المنتسبين أعداد في الكبير التزايدبسبب  االستيعابية

 .(2013عجمي, ) االفتراضية الجامعات في الم تراكمة الخبرات من لالستفادة

وبدأت الجامعات االفتراضية  ،باإلنترنتلقد ارتبطت الجامعات االفتراضية نشأة وتطورًا 

كلية افتراضية واحدة من كليات الجامعة، في في الظهور في جامعة نيويورك بشمال شرق إسبانيا 

العديد من مؤسسات التعليم العالي إلى خوض التجربة شجع كانت تجربة مشجعة جدا؛ مما حيث 

 مؤسسة متخصصة (300) أن هناك أكثر منصدر تقرير يوضح  2000نفسها. وفي أوائل عام 

 قتصرلم ينمو الجامعات االفتراضية و  .للتدريب عبر االتصال المباشر في الواليات المتحدة وحدها

كصيغة  جامعة كوريا االفتراضية أنشأت 1998، ففي عام فحسب على الواليات المتحدة األمريكية

( 66قدمها نحو )من صيغ إصالح التعليم العالي، وبعد ثالث سنوات بلغ عدد البرامج التي ت

. كما أنشأت كندا طالب 10.000ما يقارب برنامًجا تعليمًيا لنيل شهادة البكالوريوس، استفاد منها 

جموعة من البرامج والتخصصات ي قدم فيها م كلية (11)لمكون من الحرم الجامعي االفتراضي ا

)بني مفرج,  طالب 100,000ي َيخدم ما يزيد عن كترونمقرر إل 2400و تضم حوالي ،المتنوعة

2016). 

 الجامعات االفتراضية واقعها على خارطة التعليم الجامعي في العالم

بدراسة ( 2013عام )التابع لمنظمة االمم المتحدة  قام المعهد العالمي لتخطيط التعليم

 التعليم مجال في تحتلها التي المكانة حيث من العالم، في االفتراضية الجامعاتلتقيم  معمقة

 بهدف التقليدية الجامعات أداء مع أداءها يقارن كما ،بها االعتراف ودرجة الشهادات ومستوى

مرونة أدوات التعلم الدراسة بيَّنت حيث  ,االفتراضي التعليم يقدمها التي المضافة القيمة توضيح

ت المعلومات واالتصاالت التي دخلت جميع أوجه الحياة، انياالفتراضية وتكاملها الطبيعي مع تق
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مكانية توسيعه دون تحمل كلف  يةواستقالل آليات هذا النمط من التعليم عن الزمان والمكان، وا 

لم، ودفعت اإلى تزايد عدد الجامعات االفتراضية في الع عوامل أدت هي بمجملهاو لوجستية باهظة، 

والمؤسسات ذات الطابع التجاري المهني إلى إنشاء  التقليدية بالعديد من المنظمات األكاديمية

كما أوضحت الدراسة أن  .االحتياجات األكاديمية المرتبطة بسوق العملبية جامعات افتراضية لتل

لبعضها وأصبح الجامعات االفتراضية أصبحت تقيم رسميًا من قبل مؤسسات تصنيف الجامعات، 

أصبحت تطبق عليها و , كأي جامعة تقليدية رسمياً  اتها معتمدةً وشهاد ترتيب جيد على مستوى العالم

ي وشفافيته، ونتاج الجامعة من ، وهي جودة األداء التدريسية نفسهااألساس، معايير محاور التقييم

 على تعتمد التي التفاعلية األدوات من يمتلك االفتراضي التعلُّم, كما توصلت إلى أن البحث العلمي

 (2013في بعض االختصاصات )عجمي,  التقليدي التعليم على يتفوق ماتجعله الحديثة التقانات

 بمشروع الخاص اإللكتروني الموقع في المذكورة االفتراضية الجامعات قائمة (1) الجدول يبينو  

 في ترتيب لها والتي IIEP) Educational Planning for International Institute( المعهد

 .Webometric ))  العالمي التصنيف
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 (1)الجدول

 ((IIEP المعهد بمشروع الخاص اإللكتروني الموقع في المذكورة االفتراضية الجامعات قائمة

 الجامعة ترتيب

 تصنيف وفق

Webometric 

 الجامعة الدولة

 ترتيب

 بين الجامعة

 الجامعات

 االفتراضية

16 Canada University of British Columbia DE&T 1 

70 

Mexico UNAM (Universidad Nacional Autònoma de 

México) Coordinaciòn de Universidad Abierta y 

Educaciòn a Distancia 

2 

237 Sweden Lund NetUniversity 3 

261 
United 

Kingdom 
The Open University 

4 

280 
United 

States 
University of Central Florida 

5 

707 Spain UNED UNIVERSITY 6 

761 Australia University of New England UNEOnline 7 

844 Spain Universitat Oberta de Catalunya 8 

889 Malaysia Universiti Teknologi MARA 9 

1094 Australia USQonline 10 

0120 Australia Edith Cowan University 11 

1186 Canada Athabasca University 12 

1498 
Thailand Assumption University College of Internet Distance 

Education 
13 

1534 
United 

Kingdom 
Robert Gordon University Virtual Campus 14 
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 الجامعة ترتيب

 تصنيف وفق

Webometrics 

 الجامعة الدولة

 ترتيب

 بين الجامعة

 الجامعات

 االفتراضية

1545 
South 

Africa 
UNISA 15 

1803 
United 

States 
University of Baltimore 16 

1832 Netherlands Open universiteit 17 

2004 Israel Open University of Israel 18 

2123 
United 

States 
University of Maryland University College 19 

2257 
United 

States 
University of Phoenix 20 

2510 
United 

States 
DeVry University 21 

2660 
India Indira Gandhi National Open University Virtual 

Campus 
22 

2737 
United 

States 
Capella Online University 23 

3004 
Hong Kong Open University of Hong Kong Online Learning 

Environment 
24 

3403 
United 

States 
Western Governors University 25 

4107 Malaysia Open University of Malaysia 26 

4230 United ST  American InterContinental University 27 

5243 
Korea, 

Democratic  
Korea National Open University 28 

5360 Colombia UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) 29 



21 
 

 
 

 الجامعة ترتيب

 تصنيف وفق

Webometrics 

 الجامعة الدولة

 ترتيب

 بين الجامعة

 الجامعات

 االفتراضية

5448 Canada Télé-Université de Quebec 30 

5640 Portugal Universidade Aberta 31 

7084 Pakistan Pakistan Virtual University 32 

7782 Italy NETTUNO 33 

8038 
United 

States 
Jones International University 34 

8448 Syrian  Syrian Virtual University 35 

8633 
New 

Zealand 
Open Polytechnic of New Zealand Online Campus 36 

8819 Malaysia UNITAR 37 

9662 
Saudi 

Arabia 
Arab Open University www.arabou.org 38 

10167 India Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University 39 

10634 
United 

States 
e-Berkeley 40 

11108 Philippines University of the Philippines Open University 41 

11569 Singapore Universitas 21 Global 42 

12145 Argentina Universidad Virtual de Quilmes 43 

12519 Brazil UNIREDE (Universidade Virtual Publica do Brasil) 44 
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 International Institute (IIEPالمعهد العالمي لتخطيط التعليم )حيث يصنف 

Educational Planning for  الجامعات االفتراضية في موقعه االلكتروني ضمن أربع فئات وهي

والجامعات االفتراضية الناشئة عن  ,االفتراضيةوالجامعات التقليدية  ,الجامعات االفتراضية حديثة النشأة

 النسبة فإن بالتالي(. و  2013)عجمي,  وجامعات افتراضية تجارية ,تعاون مجموعة جامعات تقليدية

 تؤكد .%47 هي االفتراضية التقليدية الجامعات نسبة بينما %53 هي االفتراضية للجامعات الكلية

 برامجها بعض في االفتراضي التعليم اعتماد إلى تسعى التقليدية الجامعات أن على النتيجة هذه

 (.2014)الشرهان,  األكاديمية

 التعليم أن على يدل الجامعات تقييم التي المؤسسات قوائم في االفتراضية الجامعات وجود إن

 على الجامعات تصنيف مؤسسات تطبقها الي التقييم معايير وأن عالمياً  معتمد تعليم هو االفتراضي

 .االفتراضية الجامعات على تطبقها التي نفسها هي التقليدية الجامعات

 خصائص الجامعة االفتراضية

الجامعات االفتراضية بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن الجامعات  تتميز

 ،ومكانهامالءمة ومرونة جدولة أوقات الدراسة و  ،الحياةترسيخ مفهوم التعليم مدى ك التقليدية،

لغاء دور المعلم كملقن وتعزيز دوره وا ،الالزمةالمساهمة في تأمين القوى العاملة المتخصصة و 

وأيضًا  ،العالميةمواكبة التطور العالمي من خالل شراكة المعلومات مع الجامعات و  ،ومرشدكموجه 

إضافة الى  والثقافات،لكتروني متعدد اللغات ليم الجامعي اإللمفاهيم تبادل الثقافات والتع تهامواكب

 (.2019, كريمة) القدرة االستيعابية لفرص التعلم توسيع
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 وظائف الجامعة االفتراضية

تنل الجامعات االفتراضية حظها من الكتابات والدراسات كما ناله مفهوم الجامعة ربما لم 

التقليدية وسماتها, حيث ركزت معظم البحوث التي تناولت وظائف الجامعات التقليدية على دراسة 

الحالة أو تقارير ذاتية يعدها ممثلي الجامعات, لذا فقد أعتمد الباحث في هذه الرسالة على ما تكتبه 

لجامعات عن نفسها كنوع من اإلعالم عن وظائفها وخدماتها, وقد وجد أن وظائف الجامعات ا

االفتراضية يمكن حصرها في مجموعة من المحاور, ال تختلف عن الجامعات التقليدية اختالفا 

نوعيا, وانما في طريقة أداء تلك الوظائف من خالل الشبكة, وتلك المحاور هي: وظائف تعليمية, 

 (.2017البحث والتطوير, ووظائف إدارية )صالح, خدمية, ووظائف استثمارية, ووظائف وظائف 

تقدم  أكاديميةامعة التقليدية تعد مؤسسة الجامعة االفتراضية مثلها مثل الج وظائف تعليمية: -1

 ةبللطلم برامجها التعليمية تقداالفتراضية  فإن الجامعات إلطاررامج تعليمية محددة وفي هذا اب

لتمنحهم درجة  الحاصلين على شهادات المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من جهة معترف بها

بعض الجامعات دبلومات للدراسات العليا كجامعة كندا التكنولوجية  منحت ذلك، كالبكالوريوس

جستير بتحضير الما أيضاً تسمح و وتكنولوجيا التعليم بل  في التربية مدبلو  وفراالفتراضية التي ت

 .وتقدم مقرراتها بعدة لغات منها اللغة العربية تخصصات معينةالدكتوراه في و 

دون أن تشترط على من  خدمات مجانية كثيرة تتيح الجامعة االفتراضيةخدمية: وظائف  -2

 إلينوي كجامعة ، أو فرض أي رسوم إضافية،يستخدمها أن يكون من أعضاء الجامعة

(Illinois of University) ها على عديد من البحوث والدراسات مجانًا عبر موقعال وفرالتي ت

 .بإتاحة مصادر المعلومات عبر مكتبة افتراضية تابعة للجامعة الشبكة، كذلك
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الجامعات األخرى تشترك  شأن شأنها في ذلك جامعات االفتراضيةفالوظائف البحث والتطوير:  -3

نشر و  م المؤتمراتيتنظكفي مشروعات بحثية وتطويرية مع غيرها من مؤسسات المجتمع المختلفة 

 كذلك قد تدعم مشاريع ى الشبكة،البحوث والبرامج المقدمة في تلك المؤتمرات عبر موقعها عل

 .عضاء من داخل الجامعةاأل أحد التطوير الفردية التي يقوم بهاو البحث 

كذلك  ،بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والتي تتراوح بين إدارة األفراد العاملينوظائف إدارية:  -4

إدارة  ، باإلضافة إلىومراسالتهم عبر الشبكة وتعديل بياناتهم  هموتسجيل ن الطالبؤو إدارة ش

 .الموارد
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 ( 2017صالح )  ,( وظائف الجامعة االفتراضية1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةوظائف الجامعة االفتراضي  

 تعليم -1

دراسات 
 عليا

 دبلوم

 بكالوريوس

 خدمة -2 

إتاحة 
 المصادر

 منتديات الحوار

 بحث وتطوير -3 ادارة -4

 موارد

 طالب أفراد

 ونشر البحوث مؤتمرات

مشروعات 
 فردية

مشروعات 
 تعاونية
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 مبررات إنشاء الجامعة االفتراضية

أشار إلى بعضها الهامة لألخذ بالجامعة االفتراضية جملة من المبررات يوجد هناك 

  :(2019) أسعيداني

يشهد االقتصاد العالمي اليوم نقطة تحول هامة اتجاه االقتصاد المبني  تحول االقتصاد العالمي:

 النطاق، حيث أن العمل من ةعالميب يتميزاجتماعي جديد، و نمو نظام اقتصادي و على المعلومات، 

لمعارف والمعلومات خالل نظام االتصاالت يسمح للناس باستخدام الحواسيب اإللكترونية لتبادل ا

 في ظل عالم متجدد.

نحو التحول عما تقوم به الجامعات من مجرد تزويد  لحاألصوات بشكل متتزايد  التعليم الذاتي:

أن  حيث البد بأنفسهم، المهارات همسابلتعليم الذاتي واكافرص  الب بالمعلومات إلى توفيرالط

لمكان للمتعلمين الزمان وا حدودللتغلب على  حديثةلم الذاتي مع التكنولوجيا الالتع استراتيجيةتتكامل 

 قدراته العقلية. الئموبالسرعة التي ت ذاتهمجموعة من المواد التعليمية ب دراسةب متعلم حيث يقوم كل

  تغير بنية المهن والوظائف:

تساعد الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت، في تطوير المهام الخاصة بالمهن في سوق العمل، 

حيث تقدم خدمات اقتصادية وتعليمية وطبية وغيرها، أما في مجال التعليم تقوم تقنية االنترنت 

ن على وتطبيقاتها بتقديم خدمات كبيرة للمتعلمين لخدمة أهداف ومهام العملية التعليمية، حيث تكو 

المستوى الشخصي كتنمية المعلومات والمهارات والخبرات للعاملين في ميدان التعليم أو على 

المستوى التنظيمي للمؤسسات التعليمية في المدارس والجامعات وذلك بتوفير أنماط تعليمية  جديدة 
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ات والمقررات لتقديم التعليم مثل التعلم االفتراضي والتعلم االلكتروني عن بعد وتصميم البرمجي

 (.2015باستخدام شبكة االنترنت عن بعد)البحيري, ةالتعليمية، وتوفير أساليب التقويم المناسب

  :التكنولوجي المتسارع تطورال

 حيث طورت تكنولوجيا المعلومات عمليات التخزين والحفظ والمعالجة والنشر والتوزيع االلكتروني

وحديثة من التواصل مع بعضها البعض عن بعد، وهذا مما دفع المجتمعات إلى أشكال جديدة 

يفرض تحديًا جديدًا تواجهه المجتمعات جراء العولمة وعصر المعلومات واالتصاالت الحديثة، 

فالمجتمع ال يمكن أن يكون جزء من عصر المعلومات واالتصاالت إال بمشاركة فاعلة ونشطة 

م التكنولوجيا لتوفير المقررات الدراسية على الخط للمؤسسات التعليمية كالجامعات والمعاهد الستخدا

المباشر والقيام بإنشاء المعامل االفتراضية والجامعات االفتراضية التي تبنى على التكنولوجيا 

 (.2013)العبيدي,  الحديثة

الخط المباشر  على تعليمتقديم بألساسية التكنولوجية البنية ا تتمثل: البنية األساسية التكنولوجية

جراء الشخصية ألعضاء الهيئة التد االنترنت بعد، وشبكات عن نظمًا لالتصاالت ريسية والطالب، وا 

 (.2014)الشرهان, لطالب وقواعد التحكم في البياناتل عطىوالتجارب للبرامج التي ت متحاناتاال

قت الذي يشتد التأكيد على يكون ذلك في الو  تفريد التعليم للمتعلم وفقًا لقدراته وحاجاته وسرعته:

 .(2013)عجمي,  الذاتية في التعلم وفقًا ألسلوب للتعليم التقليدي أن يصل إليه
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 االفتراضية ةمتطلبات الجامع

ن مع مصممي التدريس أن يعمل أعضاء هيئة التدريس األكاديميي جبي متطلبات بشرية:

 االفتراضية فرقالجامعات  محيث تستخدنشرها، والبرامج و االلكترونية  إلعداد المقررات مبرمجينوال

ريب للجرافيك ويحتاج أعضاء الفريق التد وفنيينللتدريس الدراسية، ومصممين  في المادة ةمتخصص

طور العملية بما يخدم ت بحيث تلبي احتياجات جديدة معاصرةبعد،  عنالمستمر على برامج التعليم 

 (.2015التعليمية ويحسنها )البحيري,

سريعة وأجهزة ومعامل حديثة التصال االوسائل في بنية تحتية شاملة تتمثل  متطلبات مادية:

تقنية المؤتمرات المرئية والبريد ، و المعدات السمعية البصرية الحديثةللحاسوب وتتمثل في: 

 بواسطة شاشة األجهزةحيث تدار  .نظام التغذية الراجعةو  ة،ئط المتعددنماذج الوساي، و كترونلاال

تسيير مجموعة  يمكن من خاللها لذلك عبر وصلة ثابتة والتيويستعين المدرس بالموقع المخصص 

امعة االفتراضي على بيئة موقع الج حتويكما ي, الموجودة بقاعات التدريس عن بعد األجهزة

 عن طريقهاتم يو مختلف اللغات، قادرة على التعامل مع  On-Lineبوابة إلكترونية تضم  متكاملة

بحيث   Web Sitesمواقع إلكترونية , و األكاديمية االستفساراتوالتعليمات ومتابعة  توجيهاتنشر ال

هيئة الات األقسام األكاديمية، وأسماء أعضاء نبيا تضمني موقع يخصص لكل قسم أكاديمي

عداد  يةالتدريس  مجتمع افتراضي ) هيئة، أيضًا لمناهجاومتطلبات الطلبة وتخصصاتهم العلمية وا 

قنوات االتصال عن طريق  هدف التواصل والتراسل فيما بينهم( بوطلبة تدريسية، وهيئة إدارية 

 Chat & Voice Chat ))خدمات التخاطب و  (, Email)  البريد اإللكتروني :والتراسل المتمثلة بـ

 Forums)خدمة الندوات والمناقشات , ( Bulletin Boards)  إلكترونيةلوحات إعالنات و 

Discussion Groups ,) االجتماعات والمؤتمرات Net Meeting & Video Conference) 
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قواعد بيانات االسئلة واالجوبة , و ( ( E. Academic Counsellingخدمة اإلرشاد اإللكتروني و 

, ( Frequently Asked Questions )التي تتعلق بالمواد واالسئلة التي تطرح بصورة متكررة 

 (.2019, أسعيداني) خدمة تسديد الرسوم إلكترونياً , تسجيل اإللكترونيخدمة الو 

 في الجامعة االفتراضية: التعلمآلية 

إن غرفة الصف االفتراضي هي عبارة عن نظام اتصال إلكتروني يسمح لمجموعة من المتعلمين 

مع بعضهم البعض  مباشره متواجدين في أماكن جغرافية بعيدة ومختلفة أن تجتمع بطريقة غيرال

بوجود المدرس الذي ربما يكون  في بلد آخر لدراسة موضوع معين في مجال معين كما هو الحال 

في الصف التقليدي. ويكون باستخدام الكومبيوتر وتكنولوجيا االتصاالت ) كالقمر الصناعي أو 

ات على إحداث شبكات االتصاالت المحلية أو الويب( التي تعمل بمساعدة بعض البرامج والملحق

   (.2006)شرف,  واقع أشبه ببيئة الصف االعتيادي

ة االفتراضية تعمل على إقامة حرم جامعي في آالف يبيئة الجامعالأن  يتضحمما سبق  

، الذي بدوره يقوم بقيادة الحوار لمتعلمحول ا متمركزالمنازل أو مواقع العمل، وبذلك يكون التعلم 

 .هأو موقع عمل في مكان إقامتهوالنقاشات مع زمالئه في الصف االفتراضي أو مع مدرسه 
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 ( آلية التعلم االفتراضي داخل الجامعة االفتراضية 2يوضح الشكل التالي ) 

                    

 

 م التفاعليالتعل                           

 

 

 

 

 

 تعلم                                     

 

 االفتراضية،( ان التعلم االفتراضي يقدم أدوات تعلم تفاعلية هي: الصفوف 2نالحظ من الشكل )

مر تتيح هذه األدوات التواصل المست للمقررات،والمحتوى التفاعلي  والمنتديات، اإللكتروني،والبريد 

 (. 2013بين األعضاء المشرفين والطلبة )العجمي, 

 

 

 الطالب

 

 

 

بر نظام التعلم ع
 (Onlineاإلنترنت )

 الصف االفتراضي

 نظام البريد االلكتروني

E-mail 

 نظام إدارة التعلم
المحتوى و منتديات المناقشة 
 التفاعلي

 نظام إدارة التعلم

النصوص والصور والفيديو 
وجلسة تعلم غير متصلة 

 باإلنترنت

 (Of line ) 
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 الفرق بين الجامعة التقليدية والجامعة االفتراضية

إلى الفرق بين الجامعة التقليدية والجامعة االفتراضية من حيث الفرق بين ( 2010الدهشان )يشير 

 .الدور الجامعي في العصر الصناعي والعصر المعلوماتي

 ة التقليدية والجامعة االفتراضيةالجامع ( الفرق بين2جدول )

 الجامعة االفتراضية الجامعة التقليدية وجه المقارنة

 موجودة افتراضيًا في الفضاء المعلوماتي موجودة فعليًا في الواقع الموقع

 عن بعد ضمن بيئة تعلم افتراضية الدراسة التقليدية غرفةوجهًا لوجه في  عملية التعلم

 تعلم متزامن وغير متزامن متزامن تعلم زمن التعلم

 البرامج
تعلم حسب مناهج ونظم مستقرة وفقًا لثقافة 

 المجتمع
وظروفه  تعلم مرن حسب حاجة المتعلم
 والمتطلبات العالمية

 مفتوح للراغبين بااللتحاق مختارةالقبول بالجامعة لفئة  سياسة القبول

 وقلياًل من التقنياتتعتمد على الكتب والمطبوعات  موارد التعلم
تعتمد على المحتوى االلكتروني والوسائط 

 المتعددة

 على إنتاج المعلومات والمعرفة يعتمد على حفظ المعلومات والمعرفة يعتمد البناء المعرفي

 تمنح شهادات ودرجات جامعية الدرجات العلمية
تمنح درجات جامعية في أقسام 

 متخصصة

 قائمة على معايير الجودة الشاملة التعليمتسعى نحو جودة  تحقيق الجودة

 الفرص التعليمية
تبقى فرص التعليم مقيدة بمستوى التحصيل الدراسي 

 والمستوى االقتصادي
للمتعلمين جميعًا  أكثر فرص تعلم وفرت

 بكلفة أقل
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 الفرق بين الجامعة اإللكترونية ) المفتوحة ( والجامعة االفتراضية:

اإللكترونية ( إلى أن مصطلح الجامعة االفتراضية هو بديل أو مرادف للجامعة 2014يشير الشرهان )

(، حيث أن التداخل والتقارب بين مفهوم الجامعتين يقتضي التوقف عندهما وتوضيح الفرق ) المفتوحة 

بينهما, وبعد االطالع على عدة تجارب عربية في مجال الجامعات المفتوحة  كالجامعة السعودية 

نية، والجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني، والجامعة العربية المفتوحة أنموذجًا يمكننا تحديد اإللكترو 

 نقاط التشابه واالختالف التالية:

تتشابه الجامعتان في اتاحة فرص التعليم العالي والمستمر عن طريق التعليم عن بعد باستخدام تقنية 

فيه وقادر عليه, وفي تنمية البحث العلمي وخدمة المعلومات واالتصاالت الحديثة لكل طالب راغب 

المجتمع, بينما تختلف الجامعة االلكترونية ) المفتوحة ( في انها تتبنى نظام التعليم المفتوح مع إجراء 

بعض التعديالت الالزمة لضمان االعتماد المحلي مثل: اللقاءات الدورية, واالمتحانات, واسس القبول, 

( عمليات التعليم وجهًا لوجه, كما انه %35-%25ها تستخدم بنسب متفاوتة )حيث ان ونسبة الحضور,

في نظام التعليم المفتوح يسجل الطالب المقررات الجامعية ويدرسها عند بعد, إال انه يلتزم بتقديم 

إلتمام االختبار النهائي بالحضور شخصيًا الى قاعة االمتحان. كذلك تتطلب حضور الطالب بنسب 

الجامعة االفتراضية والتي ال تشترط على الطالب الحضور الى الحرم  لمحدد. على عكسالبرنامج ا

تعتمد نظام التعليم وجهًا لوجه ألنها مؤسسة أكاديمية تقدم خدماتها التعليمية دون التقيد  الجامعي وال

 بظروف الزمان والمكان. 
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كل أكثر دقة، يمكن إسقاطها على مقياس ولتحديد العالقة بين التعليم المفتوح والتعليم االفتراضي بش

 كما هو موضح في الشكل اآلتي: (Giora measure of interactive) جيورا للتفاعلية

 ( مقياس جيورا للتفاعلية3الشكل )

  

  

 

 

 

 ةالشكل )  ( مقياس جيورا للتفاعلي

 المفتوح والذي يطلق عليه  التعليم من الجيل الخامس أعتاب على بأننا االستنتاج ومن ذلك نستطيع 

 

 

 

 

الجيل الخامس والذي يطلق عليه التعليم على أعتاب  التعليم المفتوح من ذلك يمكن االستنتاج بأن

 االفتراضي.
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 اإلمكانات المستقبلية االفضل اآلن اإلمكانات الحالية
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 الجامعات االفتراضية العالميةنماذج من 

فيما يلي ، و ات االفتراضية األجنبية والعربيةلعدة نماذج للجامع تحليلهقام الباحث بدراسة 

  .افتراضية أجنبية وعربية، يمكن تقسيمها إلىاستعرضت نماذج لجامعات 

  جامعات افتراضية أجنبية أواًل:

 ( University VirtualMichigan) جامعة ميتشغان االفتراضية

 الحديثةاالنترنت والوسائط التقنية  باستخدام والبرامج التعليمية المقررات هي جامعة افتراضية تقدم

ن هذه التقنيات الجديدة جعلت من الممكن لجامعة والية ميتشغان تقديم و  التعلم،المعززة لعملية و  ا 

 للمتعلملتالئم االحتياجات التعليمية  البرامج فيها تم تصميم حيثكان، والمالزمان غير مقيد بتعليم 

 الدرجات والبرامج المعتمدة اآلتية:وتقدم هذه الجامعة  أراد،أينما كان ومتى 

 برنامج الدكتوراه والماجستير في الفيزياء الضوئية 

 برنامج الماجستير في العدالة الجنائية 

 برنامج شهادة التصميم بمساعدة الحاسوب 

  دارة المنشآتبرنامج البيئة االنسانية  .وتصميم وا 

 بجامعة ميتشغان االفتراضية الرئيسةصفحة ال( 4الشكل )

https://umich.edu/ 

https://umich.edu/
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   (University of phoenix Online) جامعة فينيكس االفتراضية

في سان م 1989 عام وتأسست لواليات المتحدة األمريكية، من أكبر الجامعات الخاصة في ا تعد

هما:  دراسيينمستويين  تقدم، االنترنت  شبكةعلى  متاح عبارة عن حرم جامعي يوه, فارنسيسكو

علمًا ، والدكتوراهوالماجستير  دارسات العليا للحصول علىوالتخصصات عدة  في درجة البكالوريوس

إجادة  شترطيمن الهيئة المركزية للجامعات، و  معترف بهاالجامعة بأن الشهادات التي تمنحها 

ها اإلنترنت حتى يتمكنوا من استخدام خدمات عبرو الجامعة  للتسجيل في للغة اإلنجليزية لبةالط

النقاش والبريد اإللكتروني ومؤتمرات الفيديو  غرفاإلنترنت مثل مجموعات األخبار و  المختلفة عبر

معايير عالمية محددة، تلتزم بها  هذه الجامعة وفقويتم قبول طلبات االنتساب في وغيرها، 

 الجامعة.

 االفتراضيةفينيكس بجامعة  الرئيسةصفحة ال( 5الشكل )

https://www.phoenix.edu 

 

https://www.phoenix.edu/
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 (UFI University) المتحدة المملكة في االفتراضية الصناعة جامعة

في  اً عضو وتعد  األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ةرسميًا في هيئ ةالمعتمداحدى الجامعات  هيو 

 عن طريقالجامعة تقديم المعرفة العلمية  هذه من أهدافو  , الجامعات االفتراضية في العالماتحاد 

تقدم المعرفة و دعم البحث العلمي تو  ,االتصاالت في العالم الحديثو  ةتكنولوجيالوسائل الأحدث 

البكالوريوس  في العديد من  ةالجامعة شهاد وتمنح أخرى غير اللغة االنجليزية،  ة لغاتبعدالعلمية 

تكنولوجيا المعلومات, والعلوم الهندسية الميكانيكية والكهربائية, وبرامج اللغات, التخصصات منها 

نظام  زفيرتكأما بالنسبة ألسلوب الدراسة  مقررًا في هذا المجال, 63حيث تقدم الجامعة ما يقارب 

 ,والتعلم عن بعد ,هي الدراسة الذاتية المحفزة رئيسية مبادئالتعليم والتعلم في الجامعة على أربعة 

العلمية  ملتلبية احتياجاته لبةكيز على المتابعة المستمرة للطيتم التر  إذ ,م المبدعوالتعل ,والتعلم الحر

 .والتعليمية

 االفتراضية الصناعةبجامعة  الرئيسةصفحة ال( 6الشكل )

https://www.ufi.co.uk/ 

https://www.ufi.co.uk/
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 (  Virtual University of Pakistan) جامعة باكستان االفتراضية

يعد نموذج باكستان في التعليم االفتراضي من أنجح النماذج في هذا الميدان واألسرع في اإلنشاء، 

مدينة،  (18)حرم جامعي افتراضي في  (28)تحت حوالي  2002حيث نشأت الجامعة عام 

تقديم برامج عالمية  وتعمل الجامعة االفتراضية في باكستان على تحقيق عدد من االهداف أهمها:

تلبية الطلب االجتماعي المتزايد على التعليم دون التمييز على اساس الدين , و التكاليفباقل 

تزويد الطلبة بخبرات تعليمية غنية وحديثة تساعدهم على النمو الشخصي , و والجنس والسن والموقع

 ومواجهة التحديات في عالم سريع التغير.

ة تتسم بالجودة والتميز معتمدة على الوسائل برامج اكاديمي الجامعة االفتراضية الباكستانية تقدم

التكنولوجية الحديثة ويمكن توضيح هذه البرامج كاالتي: بكالوريوس في العلوم للحاصلين على 

رجة الماجستير في علوم الشهادات المتوسطة وما يعادله برامج الدراسات العليا للحصول على د

تقدم الجامعة االفتراضية  برامج تنمية قدرات حيثل وتكنولوجيا المعلومات وادارة االعماالكمبيوتر 

 .الباكستانية برامج لمدة عامين للراغبين في دخول سوق العمل بشكل سريع

 االفتراضية باكستانبجامعة  الرئيسةصفحة ال( 7الشكل )

http://www.vu.edu.pk/ 

http://www.vu.edu.pk/
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 ثانيًا: جامعات افتراضية عربية

 ( Syrian Virtual Universityة ) الجامعة االفتراضية السوري

شبكة  باالعتماد علىم دمشق, تقدّ  العاصمة مؤسسة تعليمية سورية حكومية معتمدة، مقرها األساسي

على المعايير العالمية، والتقنيات الحديثة لتجعل من عملية  مبنيةتعليمية جديدة  أنماطاالنترنت 

 مع عدة جامعات عالمية يميبشراكات تعاون أكادومثيرة، وترتبط الجامعة  التعلم تجربة متقدمة

التعليم  الجودة في تحقيق وتهدف الجامعة االفتراضية السورية إلى، خدمات التعليم عن بعد وفيرلت

, والقيام بأعمال التدريس االلكتروني بمتطلباته كافة، باستخدام أحدث االفتراضي كمبدأ أساسي

 التقنية، بما في ذلك توفير الصفوف االفتراضية والمكتبات االلكترونية.الوسائل 

السنة التحضيرية والتي تهدف إلى تهيئة  تخطيبد من أما بالنسبة لنظام الدراسة في الجامعة ال

دارة الوقت ومهارات التواصل واستخدام الحاسب قبل  الطالب في مجاالت اللغة االنجليزية وا 

، تقدم الجامعة االفتراضية السورية برامجًا في العلوم الجامعة وفرهارامج التي تالب في أحداالنتساب 

دارة األعمال، باإلضافة  الهندسية، حيث تمنح درجة الدبلوم الوطني العالي، وبرامج االقتصاد وا 

 لبرامج مشتركة مع جامعات أجنبية.

  لجامعة االفتراضية السوريةل الرئيسةصفحة ال( 8الشكل )

https://svuonline.org/ 

https://svuonline.org/
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 (University Virtual of Tunis) جامعة تونس االفتراضية

 إلى حل مشكلة تزايد تهدف 2012في  تأسست معتمدة عربيا ودوليًا، ربحية غير حكومية جامعة

المجال للدخول إلى التعليم العالي من منظور مستقبلين  وتوسيع، ستون في العالي التعليم طلبة عدد

 أي فردي نمط ذات جامعة وهي وتحسين نوعية الدروس  وطرق إنجازها وتسييرها عبر األنترنت.

 معتواصل بال يسمح موقع توفرب العنكبوتية الشبكة الجامعة عتمدتو  تقليدية، لجامعة فرع ليست انها

 هيئة بواسطة المقررات تطوير ويتم, لكترونياً إ والدراسة التسجيل عمليات جراءا  و  لبةالطو  المدرس

 الجامعة فازت وقد ,جورجيا جامعة مع بالتعاون المتعددة التعليمية الوسائط تقنية باستخدام التدريس

 والماجستير البكالوريوس درجتي الجامعة وتمنح العربي، العالم في لكترونيإ محتوى فضلأ بجائزة

، الحياة مدى وتعليم ، مستمر وتعليم ، جامعية تخصصات :هي التعليم من انواع ثالثة على مركزة

 .دارة األعمال واالتصال واإلدارة وتخطيط المشاريعإتجربتها بمجال  الجامعة بدأتو 

 االفتراضية تونسبجامعة  الرئيسةصفحة ال( 9الشكل )

http://www.uvt.rnu.tn/ 

http://www.uvt.rnu.tn/
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 الجودة الشاملة: ثانياً 

 في المستمر التحسين متطلبات أهم منمؤسسات التعليم العالي  في الشاملة الجودةم مفهو  تبني يعد

 من بد ال المفهوم هذا تطبيق في النجاح أجل ومن والتعليمية، التربوية ةالعملي مجاالت جميع

 (.2019)العجلوني,  :يلي ما اعتبار

 ما والتعاون الجهود وتضافر الجماعي، والعمل التسامح على المبنية الجودة ومفاهيم قيم غرس -1

 .والمجتمع والطلبة والتدريسية اإلدارية الهيئتين بين

 مخرجات تحقيق أي ،االفتراضية الجامعية التعليمية المؤسسات في التعليمية الفاعلية حقيقت -2

 المتميز، المدرس(  العمليات مجموعة خالل من ورسالتها، المؤسسة رؤية ضوء في الجودة عالية

 جودة وضبط التعليم وتطوير التعليمي، المنتج بمراجعة وذلك ،)التعليمية والبيئة والطالب، والمناهج،

 .التعليمية الخدمةو  الشاملة

  الجودة الشاملةمفهوم 

 في تتمكن التي المعلومات من حركتها تستمدو  القيم، من مجموعة على ترتكز استراتيجيةوهي 

 لتحقيق التعليم، مراحل مختلف في للعاملين الفكرية والقدرات المواهب وتوظيف استثمار من إطارها

   (.2017)بوشالغم,  والتربوية التعليمية للمؤسسة المستمر التحسين

 مفهوم المعايير

في عناصر  تتوافر أنعة المواصفات والشروط التي يجب مجمو " بانها (37: 2007عرفها قنديل )

 الدراسة، األساليب، سياسة القبول، برامج األهداف من حيث: االفتراضيةالجامعة  وتفاعالت

 واالمتحاناتالتقويم  ،اإلدارة، نظم طرق التدريس التدريس،هيئة  أعضاءالتكنولوجية المستخدمة، 
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خرجات تتصف بمستوى إلى م من هذا النظام وتؤديالمستفيدين  تلبية احتياجاتعلى  تعمل )بحيث

 ة" عال من الجود

 معايير الجودة الشاملة في التعليم

هي عملية تطبيق المعايير والشروط التعليمية والتربوية لرفع مستوى الناتج التعليمي عن طريق " 

طلبة ورفع مستوى قدراتهم اختيار المدخالت الجيدة وتطبيق العمليات المختلفة إلشباع حاجات ال

مكاناتهم لس  .(2010 برقعان,) "د حاجات السوق ومتطلبات المجتمعوا 

 الشاملة في التعليم الجامعي االفتراضي الجودة مفهوم

 فيه عملية، جميع مجاالت العمل الجامعي ويشمل ،األداء في ومستمر شامل تطوير "هي اسلوب

ليس ، التعليمية جميع وظائف العملية بمعنى أنها تشمل، سوق العمل والطلبةمن كل  أهداف تحقق

نما في توصيلها  ،المتعلمين رضا تحقيق، األمر الذي ينطوي حتمًا على فحسب في انتاج الخدمة وا 

وعالميًا، وزيادة نصيبها في سوق  التعليمية محلياً  المؤسسة وتحسين مركز وزيادة ثقتهم بأنفسهم

   (.2017)بوشالغم,  العمل"

 في الجامعات االفتراضية الجودة الشاملةمعايير 

ميَّة، وتطبيقها على أرض الواقع؛ لتحقيق جودة عالية في من الضروري اعتماد عدَّة معايير عال

 (.2019)العجلوني,  :الم ؤسَّسات التعليميَّة، والتربويَّة، ومن هذه المعايير

در في التكاليف. : زيادة اإلنتاجية، وتقليل الهاآلتيةل هذا المعيار بالغايات ويتمث المعيار اإلداري: 

لعام لتكلفة الفرد، ة، مثل: الم توّسط اوتتمثَّل هذه المعايير بأمور عد طة بالطلبة:المعايير المرتب

 ب، والم علِّمين، وم ستوى الَخَدمات الم قدَّم للطلبة.والنسبة بين عدد الطال
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هذه المعايير عدَّة أمور، مثل: مستوى ن وتتضم :يسأعضاء هيئة التدر المعايير المرتبطة ب 

، وَمدى احترامهم للطاّلب، وم ساهمتهم في الم جتمع الذي أعضاء هيئة التدريسالثقافة المهنيَّة لدى 

 يعيشون فيه.

ويندرج تحت هذه المعايير: مدى جودة الَمنهج الدراسي،  طة بالمناهج الدراسيَّة:المعايير المرتب 

 يات في الواقع.والمستوى العام لمحتوياته، ومدى ارتباط هذه المحتو 

 دة بينقة اإلنسانية الجيز هذه المعايير على العال: وتركجامعيةر المرتبطة باإلدارة الالمعايي 

واالهتمام بتطوير ستويات الجودة، اإلداري بم الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية، ومدى التزام الجهاز

 ين، وتدريبهم.مهارات اإلداري

ناسب، وتتمثل بوضع الشخص المناسب في المكان الم ة:ر المرتبطة باإلدارة التعليميالمعايي 

 ة.السلطات، والبعد عن مظاهر العنصرية، والقبلي وتفويض

ة على لمعايير: مدى قدرة المنشأة التعليميومن هذه ا ات المادية:ر المرتبطة باإلمكانيالمعايي 

 ات.، واألدوات، والتقنيجامعيةلحقيق األهداف، ومدى استفادة الطالب من المكتبة ات

في سد  الجامعةوأهم هذه المعايير هو دور  والمجتمع: لجامعةقة بين اطة بالعالمعايير مرتب 

ة كوادرها مع بكاف الجامعيةاحتياجات البيئة المحيطة بها، وحل المشكالت، ومدى تفاعل البيئة 

 .ةوالخدمية، مع بكافة قطاعاته اإلنتاجيجتالم
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 االفتراضي الجامعيالتعليم  مزايا تطبيق معايير الجودة الشاملة في

بمختلف  البيئة فيالتغيرات الحالية لمواكبة في الضرورة الملحة  الشاملةالجودة  تكمن أهمية تطبيق

 الجامعي فيالتعليم مؤسسات  يحققها هذا المدخل فيالتي  مختلف المزايا مكوناتها ويمكن إجمال

 (.2018النقاط التالية: )السكر, 

  تستطيع  والذي في مؤسسات التعليم الجامعي االفتراضي نظام شامل لضبط الجودةتوفير

 .وتطوير المنهج الدراسيتقييم من خالله 

 تخدمه المؤسسة التعليمية. للسوق الذي الحقيقة تتبع االحتياجات تساعد في 

 في الجامعات التعليم  التي تركز على جودة التنظيميةاألشكال من  مجموعة موحدة توفير

 .الضبط والنظام فيهامن  والتي تؤدي إلى مزيد، االفتراضية

  زالة تقويمتعمل على  الجامعي المنتجة في النظام التعليمي غير جميع األطراف االداء وا 

 معايير قياسها. وتطوير االفتراضي

 التنافسية القدرة االفتراضي الجامعيالتعليم  لمؤسساتتوفر  أداة تسويقية. 

 الفرصمن  ومنحهم مزيداً  فرق العملمن خالل  أسلوب العمل الجماعيرتقاء ا تؤدي إلى 

 .وتقيمهاقدراتهم  لتطوير

  االفتراضية الجامعة فعالة لالتصال داخل وخارجطريقة. 

  في الجامعة االفتراضية الموظفين بين لتغيير الثقافةطريقة. 

  الجودةترتكز حوله  وهو ما للمتعلمينتقديم خدمات أفضل. 
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 هيكل الجامعية االفتراضية لبناءاإلدارة  تمهد الطريق أمام إن الجودة الشاملة، إضافة الى ما سبق

العولمة أبرزها: من  والتي، الحالي قادرة على مواجهة تحديات وعمليات وسلوكياتتنظيمي 

، المعلومات واالتصاالت الثورة التقنية في عالم وكذلك، الركود االقتصادي، والتكتالت االقتصادية

ذا ما طبقت الجودة  لجامعاتلالموجه  من حدة النقد فإنها ستخففالصحيح،  الشاملة بالشكل وا 

 بعيدة عنالمجتمع، أو أنها تخرج مهارات ، كالقول بأنها تعمل بعيدا عن احتياجات االفتراضية

 .(2017)القدرة,  سوق العمل
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 الّدراسات الّسابقة ثانيًا: 

العلمّية العربية واألجنبية التي  ة والرسائلاّلت والدوريات التربوياستعان الباحث بالمج

، وذلك لمراجعة أهّم الّدراسات الّسابقة الجامعة االفتراضية ومعايير الجودة الشاملة تناولت موضوع

 .ذات الّصلة بالموضوع

 دراسات تناولت التعليم االفتراضي والجامعات االفتراضية: األول:المحور 

( إلى اقتراح رؤية لجامعة افتراضية فلسطينية، تناولت 2006) شرفهدفت دراسة 

الدراسة األفكار األساسية لمقترح انشاء جامعة افتراضية فلسطينية، تحددت الدراسة بوضع األهداف 

المقترحة، استخدم الباحث المنهج  االفتراضيةوالمتطلبات األساسية للجامعة  اإلداريةواألسس والنظم 

  (Observation)صول الى تحقيق النتائج، كما استخدم الباحث المالحظةوالوصفي للو  االستقرائي

لتحقيق تلك الرؤية، وقد قام الباحث بتحديد الرؤية المقترحة للجامعة  (Interview)المقابلة 

من خالل تحديد أهداف الجامعة، تحديد البنية التحتية للجامعة، تحديد تمويل الجامعة،  االفتراضية

، من وجهة نظر الخبراء االفتراضيةإلدارية والخدمية، تحديد نظم مخرجات الجامعة تحديد الهياكل ا

وقد توصل الباحث الى جملة من النتائج، منها: أن التعليم يسهم إسهامًا فاعاًل في تحقيق التنمية 

 االقتصادضمن  االفتراضيالشاملة بشكل عام والتنمية السياسية بشكل خاص، يصنف التعليم 

 .ى المعرفةالمبني عل

( دراسة هدفت إلى تقديم تصور مقترح لجامعة افتراضية 2008) العمري كما أجرت

أسلوب  ت الباحثةومعايير الجودة الشاملة، استخدم المنظوميسعودية للبنات في ضوء المنحى 

 السعوديةدلفي لجمع آراء الخبراء، واشتملت عينة البحث أعضاء هيئة التدريس المتخصصين داخل 

، إدارة وتخطيط، علم نفس، الحاسب المناهج وطرق التدريسوخارجها في مجال: تقنيات التعليم، 
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حيث تم الحصول على موافقة الخبراء على  المعلومات واالتصاالت،آلي، نظم المعلومات، تقنية 

عـة إلى بنـاء نمـوذج للجام الدراسة ت، توصلخبيراً  (45ات دلفي إذ بلغ عددهم )المشاركة في حلق

االفتراضـية السـعودية للبنـات شـملت رسـالة وأهـداف الجامعـة االفتراضية السـعودية، الجهـاز 

التنظيمـي للجامعـة، كليـات الجامعـة والتخصصات، كما توصل إلى تصـميم ونشـر موقـع إلكترونـي 

 .عبـر االنترنـت للجامعـة االفتراضـية السـعودية للبنـات

إلى وضـع نمـوذج مقتـرح لجامعـة افتراضـية  هدفت دراسة فأجرت (2009) الزائديأما 

بـالتعليم الجـامعي السـعودي، وكانـت مشـكلة الدراسـة تتركـز حـول مبـررات انشـاء جامعـة افتراضـية 

ودواعـي احتيـاج المجتمـع السـعودي لهـا فـي تعليمـه الجـامعي، اتبعـت الباحثـة المـنهج الوصـفي 

لي في تحقيق النتائج، كما تم استطالع عينـة مـن الخبـراء والمختصـين ومـنهج االستشـراف المستقب

، تحديـد األهـداف، تحديـد األسـس، مـن خـالل عن طريق المقابالت الشخصية فـي التعلـيم عـن بعـد

وتوصلت الدراسة الى بناء  ,مية، تحديد المتطلبات التكنلوجيةالهيكلـة التعليوضـع الهيكلـة اإلداريـة، و 

 موذج لجامعة افتراضية.ن

إلى المقارنة بين نوعين Yarmohammadian  (2011) يارا محمدان دراسة وهدفت

استخدم الباحث المنهج التحليلي  لتعلم بالطريقة التقليدية،وااالفتراضي من أساليب التعلم وهما التعلم 

اختيارهم بالطريقة على مجموعتين من الطالب والمعلمين تم عينة الدراسة  الوصفي, وطبقت

، وكانت أدوات الدراسة عبارة عن مجموعة من يراناالسالمية في ا في جامعة أصفهان العشوائية

توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها التأكيد  ،عينةالاالستبانات طرحت على أفراد 

الى إنشاء بنية تحتية قوية والدعوة على فعالية التعلم عبر االنترنت مقارنة بالطريقة التقليدية، 
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للتكنولوجيا وتغيير المناهج التقليدية وضرورة تضافر القطاعين الخاص والعام الستحداث قنوات 

 جديدة من التعليم بإدخال التعليم االفتراضي.

 االفتراضي( إلى تقصي أهمية التعليم الجامعي 2016) وفي العراق هدفت دراسة طامي 

في رفد القطاعات االجتماعية واالقتصادية بمهارات تكنلوجية  االفتراضيةودور المؤسسة الجامعية 

قادرة على التعامل مع مستجدات التقانة الحديثة بفاعلية، كما تم التطرق الى بعض من التجارب 

العالمية والعربية فيما يخص تجربة الجامعة االفتراضية واإلفادة منها في بناء تصور مقترح لجامعة 

راقية، بني هذا التصور على جملة من المبادئ واألسس الموضوعية الداعمة إلى إنشاء افتراضية ع

جامعة افتراضية محلية نتيجة وجود دواع ومبررات تدفع بهذا االتجاه، وألجل بناء هذا التصور، قام 

ة مجاالت شملت اآلتي: المفهوم، األهداف، الدواعي، الهيكلي (8الباحث بإعداد استبانة مكونة من )

وقد تضمن كل مجال من هذه ة، شروط القبول، مصادر التمويل، التنظيمية، الهيكلية اإلداري

الخبراء لبيان رأيهم في عرض االستبانة على عدد من االمجاالت عدد من الفقرات الفرعية، تم 

وبعد األخذ بجميع اآلراء التي قدمت تم عرضها على عينة عشوائية  .االستبانةمجمل ما تضمنته 

( استاذا جامعيًا من أساتذة جامعة ديالى للحصول على نتائج إحصائية حول مدى 20كونة من )م

مقبولية فقرات األداة من الناحية اإلجرائية لبناء التصور المقترح، وبعد الحصول على النتائج، تم 

 .اعتماد تلك النتائج في بناء التصور المقترح

ات العليا حول إنشاء جامعة افتراضية في ( تصورات طلبة الدراس2016درس بني مفرج )

إنشاء جامعة  األردن بهدف مقارنة تصورات طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك حول

الباحث اتبع والدخل ومكان السكن والوظيفة.  في ضوء المتغيرات الشخصية مثل الجنسافتراضية 

( فقرة طبقت على 26)شملت  ستبانةالدراسة من ا أداة، حيث تكونت المنهج الوصفي في الدراسة
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عينة من طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تصورات طلبة 

ع لعدة أسباب الدراسات العليا نحو إمكانية إنشاء جامعة افتراضية أردنية جاءت ضمن تقدير مرتف

الحياة منها معاناة الطلبة في الدراسات العليا من مشكلة الموازنة بين مطالب  طلبةالعلى حد رأي 

وبعد الطلبة أحيانًا باإلضافة إلى الموقع الجغرافي  ملي الجامعات التقليدية وظروف العف والدراسة

  عن الجامعات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

لفصول االفتراضية في إلى تعرف واقع استخدام ا هدفت دراسة (2017الحسن ) وأجرى

برامج التعلم عن بعد في جامعة السودان المفتوحة، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. تم 

استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع البحث في األساتذة الذين يقومون باإلسناد 

في أربعة مراكز  األكاديمي، وبدور المصمم الموجه بجامعة السودان المفتوحة، والتي تم حصرها

داخل والية الخرطوم: الرئاسة، الخرطوم، بحري وأمدرمان. ولتحقيق أهداف الدراسة صممت استبانة 

، يمثلون مجتمع الدراسة بإتباع عضو هيئة تدريس( 65تم توزيعهما على عينة عشوائية مكونة من )

أهمية استخدام الفصول االفتراضية في برامج  خلصت الدراسة إلىو األساليب اإلحصائية المالئمة، 

 ≤ 0.05)التعلم عن بعد بالجامعات السودانية؛ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 

α )واقع استخدام الفصول  لو ة السودان المفتوحة حبين استجابات أفراد العينة من أساتذة جامع

يري الخبرة والتخصص، إضافة على وجود صعوبات لمتغ ىاضية في برامج التعلم عن بعد تعز االفتر 

 تحول دون استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعلم عن بعد بجامعة السودان المفتوحة. 

( دراسة بعنوان  نحو تصور مقترح لجامعة افتراضية في ليبيا 2018كما أجرى الزرزاخ )

الوقوف على بعض تجارب الدول  في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة هدفت هذه الدراسة إلى

 المتقدمة  في مجال الجامعات االفتراضية وتقديم مرتكزات أساسية يستفاد منها في وضع تصور
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بيريداي القائم  باسلوب، اعتمدت الدراسة منهج البحث المقارن مقترح لجامعة افتراضية في ليبيا

نموذجان من نماذج الجامعة االفتراضية حيث تم عرض  على التفسير والتحليل والمناظرة والمقارنة.

وهما الجامعة الصناعية االفتراضية في المملكة المتحدة وجامعة باكستان االفتراضية وتحليلهما 

وتحديد نقاط االتفاق واالختالف وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها تم وضع رؤية استشرافية 

 .إلنشاء جامعة افتراضية في ليبيا

 قــائم افتراضـي جـامعي نمــوذج اقتـراح الـى Abdollhi (2018) عبـد الحــي اسـةوهـدفت در  

، العـالم أنحـاء جميـع فـي اإللكترونـي والـتعلم التعلـيم فـي الخبراء آراءفي ضوء  التربوية الجوانب على

 ،الدراسـة هـذا فـي االسـتبيان سـتخدماكما  .هذه الدراسة في الوصفي يالمسح المنهج الباحث استخدم

توصـلت الدراسـة . االسـتبيان فـي عبـارة لكل (نقاط 5 من مقياس)الخماسي  ليكرت مقياس اختيار تم

الــى تحديــد أهــم الجوانــب التربويــة التــي يمكــن اســتخدامها كبنيــة أساســية تعليميــة للجامعــة االفتراضــية 

 وأدوار التربويـة، والوظـائف التربويـة، والمبـادئ النظـري، واإلطـار واألهـداف، الفلسـفةالمقترحة وهـي: 

 المتعلمـــــين، وأدوار المتعلمــــين، وأنــــواع النمــــاذج، وتغييــــر الرقمــــي، والمحتــــوى والتكنولوجيــــا المعلــــم،

 .والتقييم

 المحور الثاني: دراسات تناولت الجودة الشاملة في التعليم

دة الشاملة لجوا لمعايير مفاهيميسة هدفت إلى تقديم إطار ( درا2008وأجرى الخضر)  

تحسين  في االسهامالتي بإمكانها  الحديثة المداخل أبرز على والوقوفالعالي  التعليمفي مؤسسات 

طبيعة المعلومات المراد  علىتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، و بناًء و  اداء المؤسسات.

يقية لجمع في هذه الدراسة التطب االستبيانالمتبع، تم استخدام أسلوب  البحث إلسلوب وتبعاً  جمعها

وتم تطبيق الدراسة على أعضاء هيئة التدريس العاملين في اإلدارة العليا للمركز , المعلومات
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إن درجة تحقيق  الدراسة،ومن أبرز نتائج هذه  ( أستاذًا.80بعينة حجمها ) الجامعي محل الدراسة

وعدم وجود فـروق  منخفضة، جاءت بدرجات ت الفلسطينيةمعايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعا

ذات داللة إحصائية في درجة تحقيق معايير الجودة الشاملة تعزى لمتغيري النوع االجتماعي، 

 .والمؤهل العلمي

إلى معرفة درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظـام  (2011األصيل ) دراسةهدفت 

ة المعايير األخرى في تطبيق التعلـيم االفتراضـي في الجامعة االفتراضية السورية، فضاًل عن معرف

، الصفة الوظيفية، عدد سنوات الخبرة التدريسية في الجامعـة الجنس)مثل جودة التعلـيم االفتراضـي 

االفتراضـية الـسورية، العمر(. ولتحقيق تلك األهداف قامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة وهي 

الشاملة في نظام التعليم االفتراضي وهي: خدمات استبانة تعتمد على أربعة مجاالت مقترحة للجودة 

عة االفتراضية الـسورية، االتـصال واالنترنـت، متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها، إدارة الجام

وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة تطبيق إدارة الجودة  ,لجامعـة االفتراضية السورية للمجتمعخدمـة ا

االفتراضية الـسورية هي بدرجة متوسطة، ولم تظهر النتائج فروقًا بين متغيرات الشاملة في الجامعة 

 .الدراسة ودرجة تطبيـق مجـاالت إدارة الجودة الشاملة في الجامعة االفتراضية السورية

( الى تطبيق معايير الجودة الشاملة في االدارة االلكترونية 2015) العبديوهدفت دراسة 

والوصول الى تصور مقترح لتطوير المعايير االلكترونية للجامعة االفتراضية, في الجامعات اليمنية, 

ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, حيث قام الباحث بتطوير 

( فقرة, توزعت على اربعة محاور, وتم التأكد من صدقها وثباتها بالطرق 128)استبانة مؤلفة من 

في الجامعات اليمنية, وتوصلت الدراسة الى  ( إدارياً 129عينة الدراسة من ) ة, وتكونتالمناسب

ب معرفة جوانب الضعف في تطبيق معايير الجودة الشاملة وتحديد المعايير االكثر أهمية التي يج
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دارة توافرها في كل ادارة الكترونية, كتحديد معايير بنية نظام إدارة التعلم االلكتروني, ومعايير بناء  وا 

دارة االختبارات.   محتوى المقررات, ومعايير بناء وا 

الجودة  لمعايير إدارة األساسيةإلى توضيح المفاهيم  (2019دراسة العجلوني ) هدفت

الشاملة، والتعرف على درجة تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في كليات وأقسام إدارة السياحة 

من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية،  مية والخاصةحكو ال األردنيةوالفنادق في الجامعات 

تحديد أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة الى وهدفت الدراسة أيضا 

في كليات وأقسام إدارة السياحة والفنادق من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، ووضع 

كوسيلة لجمع البيانات. وتكونت عينة  االستبانةم الباحث استخد المناسبة. وقدالمقترحات التطويرية 

عضو من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات وأقسام إدارة السياحة والفنادق في  (86)الدراسة من 

عشرة جامعة من  اثنتا، والتي لديها برامج سياحية وفندقية، والبالغ عددها األردنيةجميع الجامعات 

. ومن أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة ما األردنفي  ومية وخاصةحك صل خمس وعشرين جامعةأ

الجودة الشاملة في كليات وأقسام السياحة والفنادق في الجامعات درجة تطبيق مفهوم  يلي: أن

قات العدين هما "خدمات الطالب" و "العككل، باستثناء ب   األبعادكانت متوسطة على  األردنية

 .على درجة تطبيق مرتفعة حصلتالتنظيمية" حيث 
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 التعقيب على الدراسات السابقة

 عبر الدراسات هذه على ويمكن التعقيب السابقة، الدراسات من مجموعة بعد عرض

 :هما محورين

 :أوجه التشابه

( من حيث منهج الدراسة المستخدم 2009الحالية مع دراسة الزائدي )تشابهت الدراسة 

  ( والمالح 2016دراسة طامي )حيث استخدم المنهج االستشراف المستقبلي, وتشابهت أيضًا مع 

( من حيث أداة الدراسة المستخدمة ) االستبانة (, ومجتمعها حيث انه كان يضم أعضاء 2005)

حيث طّبق  (,2016بني مفرج )هذه الدراسة مع دراسة هيئة التدريس في الجامعات, كما تشابهت 

( 2019ية, أما دراسة العجلوني )المنهج الوصفي في كلتا الدراستين, وتشابهت في الحدود المكان

 فقد تشابهت مع هذه الدراسة في تطبيق معايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي. 

: يمكن ايجازها باآلتيشفت الدراسات السابقة عن بعض النقاط التي وبناء على ما سبق ك

فـي  االستثمارالرغبـة المتزايـدة نحـو , و هناك توجه عربي نحو استحداث واقع تعليمي افتراضي

التعلـيم اإللكترونـي مـن أجـل تنميـة بشـرية مواكبـة للتطور التقني وقادرة على التعامل األمثل مع 

 التقانة اإللكترونية.

 :أوجه االختالف

( في بناء التصور المقترح حيث بني 2018هذه الدراسة مع دراسة الزرزاخ ) كما اختلفت

تصور الجامعة االفتراضية في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة, في حين بني تصور الجامعة 

االفتراضية في هذه الدراسة على ضوء معايير الجودة الشاملة, واختلفت معها أيضًا في منهج 

البحث المقارن (, حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي في هذه  الدراسة المستخدم ) منهج
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      ( من حيث منهج الدراسة المستخدم 2006ت هذه الدراسة عن دراسة شرف )الدراسة, واختلف

 في(, عدا عن ذلك فقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة المنهج االستقرائي الوصفي)

 الحدود المكانية.

 االفتراضية،للجامعة  الباحث من الدراسات السابقة في بناء التصور المقترح فاداستوقد 

االستبانة  تطويروكذلك كيفية  ها،ومجاالت، منهج الدراسة واألداة المستخدمة فيها اختيار وايضاً 

وتفسير نتائج الدراسة  ة،المناسبوكيفية اختيار العينة واستخدام الطرق اإلحصائية  تنفيذها،وطريقة 

 .كما اقترحت بعض الدراسات قائمة بمعايير الجودة في التعليم الجـامعي الحالية،

 :عن الدراسات السابقة ما يمّيز الدراسة الحالية

في كونها تهدف الى وضع مقترح لجامعة  الدراسات،ما مّيز هذه الدراسة عّما سبقها من 

الجامعات االردنية في  الخبراءمن وجهة نظر  افتراضية أردنية ضمن معاير الجودة الشاملة

باإلضافة الى حداثة الموضوع من  ،األردن في ة الموضوعلم يتم دراس بحيث والخاصة،الحكومية 

ويتوقع أن يكون  الدراسة،جراء هذه األمر الذي يعزز من إ –حيث األدوات في حدود علم الباحث 

والذي  افتراضية،لهذه الدراسة موقعًا مميزًا بين الدراسات التي تناولت تقديم نماذج مقترحة لجامعات 

  لم تتناوله الدراسات السابقة.

ومن  النظري،ومن ادبها  اتبعها،واستفاد الباحث من الدراسات السابقة في المنهجية التي 

 ومعالجاتها االحصائية. وتوصياتها، نتائجها،
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 الفصل الثالث

 الّطريقة واإلجراءات

واألداة  ،وعينتهاومجتمع الدراسة  البحث المستخدم لمنهج يتناول هذا الفصل عرضاً 

المعالجات إضافة الى  وثباتها،التحقق من صدقها  كيفية مع المعلومات،المستخدمة في جمع 

 وفيما يلي عرض لذلك: ،البياناتستخدمها الباحث لتحليل ا اإلحصائية التي

 منهج الدراسة

من طبيعة الدراسة والمعلومات المطلوبة لإلجابة عن أسئلتها وتحقيق أهدافها  انطالقا

المستقبلي والذي يعرفه  باإلضافة الى المنهج االستشرافي التحليلي،الباحث المنهج الوصفي  اعتمد

البحوث حديد صورة متوقعة للمستقبل في مجال واحد أو أكثر في "تبأنه ( 13: 2017مدني )

يهدف إلى رسم صور تقريبية محتملة للمستقبل ، والذي وفي ضوء معلومات علمية دقيقة العلمية

 تصور وضع خالل من المقترحالنموذج  صياغة حيث يطّبق هذا المنهج في ".بقدر المستطاع

 اتالجامعالى نماذج  اً استناد ،األردنية االفتراضية الجامعة عليه تكون أن يمكن لما مبدئي

 المجتمع األردني والبحث العلمي. واحتياجات حالًيا، القائمة العالمية االفتراضية
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 مجتمع الّدراسة

الجودة  معايير ال سيما الهدف األول المتعلق بتحديد نظرًا لطبيعة الدراسة وتحقيقًا لهدفيها

تدريس, في الجامعات االردنية عضو هيئة  (748المكون من ) الشاملة تم تحديد مجتمع الدراسة

الحكومية والخاصة في عدة تخصصات شملت: تكنولوجيا التعليم, المناج وطرائق التدريس, 

 التيير ا المباشرة بتحديد المعاي, وذلك لعالقته(3، الجدول رقم )علومات واالتصاالتوتكنولوجيا الم

االفتراضية أن المحاضرات وطرق التدريس داخل الجامعة  ذلكسوف ينبني عليها التصور, 

طرق التدريس عن بعد, أما الخبراء في لوجيا التعليم و و تكنالمقترحة تحتاج الى متخصصين في 

وفق المعايير   المناهج وطرق التدريس فهم المعنيين بتوظيف المحتوى العلمي والمناهجمجال 

البنية فهم المعنيين في تجهيز لخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أما االمحددة, 

  ) هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية (. التكنولوجية للجامعة االفتراضية المقترحة التحتية

 وقائمة الجامعات  مجتمع الدراسة (3الجدول رقم )

 التخصص
أعضاء الهيئات التدريسية على مستوى الجامعات  عدد

 األردنية الحكومية والخاصة

 29 تكنولوجيا التعليم

 203 المناهج وطرق التدريس

 516 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 748 المجموع

 الجامعات التي اختارها الباحث

 الخاصة الحكومية

 الجامعة األردنية

 الجامعة الهاشمية

 الحسين بن طاللجامعة 

 جامعة مؤتة

 جامعة الشرق األوسط

 جامعة جرش

 جامعة الزيتونة األردنية

 جامعة جدارا
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 راسةنة الدعي  

نظرًا لطبيعة الدراسة التي تتطلب رأي المتخصصين من أهل الخبرة في الجامعات 

ألنها تخدم أهداف الدراسة  ،القصديةاألردنية الحكومية والخاصة، والذي تم اختيارهم بالطريقة 

 حيث يكون أساس االختيار خبرة الباحث ومعرفته بأن هذه العينة شروط،وتبني معرفة دون قيود أو 

تم حصر خصائص عينة و  (.2012جواد، ) وتعد مصدر ثري للمعلومات تمثل مجتمع الدراسة

بلع حجم العينة  كان العمل، حيثالدرجة العلمية، م الدراسة في جوانب محددة هي: التخصص،

 ( عضو هيئة تدريس بناء على مقياس مورغان لتحديد حجم العينة.100)

 أداة الّدراسة

 لتحقيق هدف الدراسة تم مراجعة األدب النظري والتربوي للمصادر والمراجع والدراسات

بتصور مقترح لجامعة افتراضية أردنية في ضوء ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية المتعلقة 

مجموعة من معايير الجودة الشاملة الخاصة بالجامعة  بوضعذلك و , معايير الجودة الشاملة

أعضاء وذلك من خالل اجابات  االفتراضية في ضوء التصّور المقترح للجامعة االفتراضية االردنية,

مول معايير الجودة الشاملة المعلضبط على فقرات االداة المستخدمة في هذه الدراسة  هيئة التدريس

بني و ( 2018)   الزرزاخ , وبالرجوع إلى األدب النظري وبعض الدراسات السابقة مثل دراسة بها

 (.2008والعمري ) (,2016وطامي ) (,2016) مفّرج

 ( فقرة69مكونة من )وال مجموعة معايير بصورتها األوليةولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم تطوير 

حيث تناول المحور األول المعايير الخاصة بالجامعة االفتراضية والمكون  محاور،مقّسمة الى ثالثة 

فيما تناول المحور الثاني المعايير الخاصة بمكونات الجامعة االفتراضية والمكون  فقرة،( 43من )
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أما المحور الثالث فقد تناول كليات الجامعات االفتراضية والتخصصات المطروحة  فقرة،( 18من )

 بصورتها األولية. لمعايير( يبين ا4الملحق ) فقرات،( 8)والمكون من 

 الدراسة أداةصدق 

 المحكمين من مجموعة على األولية صورتها في هاعرض تم المعاييرللتأكد من صدق 

حول  ومالحظاتهمحيث قاموا بإبداء آرائهم  (،5ملحق ) األردنية في الجامعات المتخصصين

وضوح  وكذلك ،األداةور من محاور مح كل الفقرات الىانتماء  ومدى ،المعاييرمناسبة فقرات 

الجامعة والتخصصات  )كليات المحور الثالث تم استبعاد وفي ضوء تلك اآلراء ،صياغتها اللغوية

 بصورتها النهائية تصبحأ , بحيثلمعايير في المحور األول والثانيا وتعديل بعض المطروحة (.

 (.6) فقرة, الملحق (60) مكونة من

وذلك  ألنه يعتبر من أكثر المقاييس استخداماً  ؛تم استخدام مقياس ليكرت الخماسيو 

 ال أوافق بشدة ,ال أوافق, محايد, أوافق, أوافق بشدة, على النحو اآلتي ) لسهولة فهم وتوازن درجاته

 ) أربع درجات، والبديل(  أوافق )خمس درجات، والبديل  ( أوافق بشدة)  وقد أعطي البديل (,

 . درجة واحدة ( ال أوافق بشدة ) درجتين، والبديل ( ال أوافق )ث درجات، والبديل ثال( محايد 
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 الدراسة أداةثبات 

وبعـد أسـبوع تـم إعـادة  ،تـدريساعضـاء هيئـة  ثمانيـةعلى  توزيعهاللتحقق من ثبات األداة تم و 

(, وتعـد هـذه النسـبة % 0.83) غحيـث بلـ ،ألفـا ج معامل الثّبات طبًقا لكرونبـاخواستخرا توزيعها عليهم.

 ( يوضح ذلك: 4جيدة ومالئمة ألغراض الدراسة الحالية, والجدول ) 

 
 (. معامالت كرونباخ ألفا الختبار ثبات األداة4الجدول)

 
 معامل كرونباخ ألفا المتغيرات

 0.86 الجامعة ورؤية رسالة

 0.81 االفتراضية الجامعة أهداف

 0.83 اإلداري النظام معايير

 0.87 اإللكترونية المقررات معايير

 0.83 التعليمية الوسائط معايير

 0.83 الدراسة نظام معايير

 0.88 األكاديمي اإلشراف اييرعم

 0.89 التقويم أساليب معايير

 0.82 الجامعة تمويل مصادر معايير

 0.84 االفتراضية بالجامعة الخاصة المعايير

 0.81 األمناء مجلس

 0.83 الجامعة إدارة مجلس

 0.86 عةمللجا التابعة اإلدارات

 0.81 والتسجيل القبول سياسة

 0.83 بالجامعة التسجيل كيفية

 0.82 االفتراضية عةمالجا مكونات

 0.83 المجموع الكلي

 



59 
 

 
 

 ةالمعالجة اإلحصائيّ 

 تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية: (SPSS  ) من خالل برنامج الحزمة االحصائية

 الرتبـة, والدرجـة ( اري، والنسـب المئويـة،الوسـط الحسـابي، واالنحـراف المعيـ )الوصـفية  اإلحصاءات

ددتالتي   , لإلجابة عن السؤال األول.من خالل الصيغة التالية ح 

 طول الفترة =
 الحد األدنى –الحد األعلى 

= 
5 -1 

 =1.33 
 3 المستوياتعدد 

 
 :كالتالي الدرجاتليكون عدد 

 
 (5الجدول )
 

 المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة 
 

 الفترة الدرجة
 2.33 –1 المنخفض
 3.66 – 2.34 المتوسط
 5 - 3.67 المرتفع
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 إجراءات الدراسة

 تم تنفيذ الدراسة الحالية باتباع الخطوات التالية: 

 تحديد مجتمع الدراسة وعينته.  -1

االطالع على األدبيات التربوية بما فيها الكتب العربية واألجنبية والدراسات السابقة ذات الصلة  -2

 بموضوع الدراسة.

 .هاثباتو  هاصدقلتحقق من ل وتحكيمها إعداد أداة الدراسة -3

العالي األوسط الى وزارة التعليم  الحصول على كتاب تسهيل مهمة موّجه من جامعة الشرق -4

 ( يبين ذلك. 1األردنية إلجراء هذه الدراسة, الملحق رقم ) والبحث العلمي 

األردنية إلى  العالي والبحث العلمي الحصول على كتاب تسهيل مهمة موّجه من وزارة التعليم -5

  (.3) الملحق رقمو  ( 2إلجراء هذه الدراسة, الملحق رقم )الجامعات الحكومية والخاصة التابعة لها 

 على العينة التي تم اختيارها, ثم جمعها. أداة الدراسةتوزيع  -6

 جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة. -7

 بناء التصور المقترح للجامعة االفتراضية. -8

النتائج ومناقشتها في فصل منفرد, ومناقشة تلك النتائج من خالل مقارنتها مع  عرض -9

 الدراسات.

 مع النتائج التي تم التوصل إليها. بما يتفقبناء توصيات مناسبة  -10
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

بعـــد تطبيـــق أداة الدراســـة  ضـــًا للنتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا الدراســـةيتضـــّمن هـــذا الفصـــل عر 

 : وتعرض النتائج وفق اسئلة الدراسة كاآلتي وتحليلها،وجمع البيانات 

من وجهة  السؤال االول: ما معايير الجودة الشاملة التي يجب توافرها في الجامعات االفتراضية

 ؟نظر الخبراء

ات المعياريـــة، لإلجابـــة عـــن ســـؤال الدراســـة األول تـــم ايجـــاد المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــ

 والجدول اآلتي يبين ذلك:

  (6) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير الجودة الشاملة التي يجب توافرها في الجامعات االفتراضية

 المتوسط المعايير
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % الرتبة المعياري

      المعايير الخاصة بالجامعة االفتراضية
 مرتفعة 81.0 2 0.423 4.05 ورسالتها رؤية الجامعة

 مرتفعة 82.4 1 0.358 4.12 أهداف الجامعة االفتراضية 

 مرتفعة 81.1 3 0.273 4.05 معايير النظام اإلداري

 مرتفعة 79.7 5 0.192 3.98 معايير المقررات اإللكترونية

 مرتفعة 79.7 5 0.183 3.98 معايير الوسائط التعليمية

 مرتفعة 79.8 4 0.091 3.99 معايير نظام الدراسة

 مرتفعة 79.8 4 0.133 3.99 ايير اإلشراف األكاديميعم

 مرتفعة 79.8 4 0.193 3.99 معايير أساليب التقويم

 مرتفعة 79.9 4 0.167 3.99 معايير مصادر تمويل الجامعة

 مرتفعة 80.4  0.163 4.02 المعدل الكلي
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 االفتراضيةالحظ أن جميع المعايير الخاصة بالجامعة يمن خالل النتائج في الجدول أعاله 

وانحراف معياري  (،4.12-3.99ما بين ) بمتوسط حسابي تراوح قد حصلت على درجات مرتفعة

حيث حصل معيار "أهداف الجامعة االفتراضية" على أعالها، والمعايير  (0.167-0.358)

"المقررات اإللكترونية، والوسائط التعليمية"، وبلغ المعدل الكلي لمعايير الجودة الشاملة التي يجب 

(، وهو معدل ذو درجة مرتفعة مما يدل على أنه يجب أن 4.02) االفتراضيةتوافرها في الجامعات 

 ر الجودة الشاملة في الجامعة االفتراضية بدرجة مرتفعة. تتوافر معايي

 (7) الجدول
 

 ورسالتها المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن ورؤية الجامعة
 

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     تهارسالو  رؤية الجامعة
 مرتفعة 84.6 0.439 4.23 تحقيق مبدأ التعلم للجميع

 مرتفعة 82 0.353 4.10 تمتلك القدرة على إبراز هوية التعّلم اإللكتروني

 مرتفعة 81.6 0.422 4.08 توفير بيئة إلكترونية تشجع على حرية التفكير والتعبير

تتعلق رؤية الجامعة االفتراضية ورسالتها في توفير فرص 
 المعلومات واالتصاالتتعليم للجميع باستخدام تكنولوجيا 

 مرتفعة 80.6 0.466 4.03

التعاون مع المؤسسات التربوية واالجتماعية واالقتصادية 
قليميا وعالمياً   محليا وا 

 مرتفعة 79.6 0.622 3.98

تطبيق أحدث التقنيات التي توفرها تكنولوجيا االتصاالت 
 والمعلومات

 مرتفعة 77.6 0.89 3.88

 مرتفعة 81.0 0.423 4.05 المعدل الكلي
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 الحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن ورؤية الجامعةيمن خالل النتائج في الجدول أعاله 

وانحراف  (،4.23-3.88ما بين ) تراوح بمتوسط حسابي مرتفعة درجاتقد حصلت على  ورسالتها

والفقرة " على أعالها، تحقيق مبدأ التعلم للجميعحيث حصلت الفقرة "0.439)  -0.89)معياري 

" على أدناها، وبلغ المعدل تطبيق أحدث التقنيات التي توفرها تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات"

( وهو معدل ذو درجة مرتفعة مما يدل على أنه من وجهة نظر أعضاء الهيئة 4.05الكلي )

 أن تتوافر بدرجة مرتفعة.التدريسية فإنهم يرون بأن رسالة ورؤية الجامعة يجب 

  (8) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن أهداف الجامعة االفتراضية

 

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     وتتفق مع: أهداف الجامعة االفتراضية
 مرتفعة 82.4 0.537 4.12 خصائص الطلبة )الفسيولوجية  التعليمية(

 مرتفعة 81.4 0.53 4.07 المجتمعحاجات 
 مرتفعة 80.6 0.466 4.03 سمات المناهج الدراسية االلكترونية

 مرتفعة 86.4 0.484 4.32 المرونة بحيث تسمح بإدخال التعديالت
 مرتفعة 82.2 0.338 4.11 لغة دقيقة واضحة يسهل قياسها

القابلية للتحقق من خالل البرامج والخطط 
 مرتفعة 82 0.376 4.1 التعليمية

تنبع األهداف من االحتياجات التعليمية الخاصة 
 مرتفعة 82 0.353 4.1 بالطلبة

 مرتفعة 82.4 0.358 4.12 المعدل الكلي     
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الحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن أهداف الجامعة يمن خالل النتائج في الجدول أعاله 

وانحراف  (،4.12-4.1ما بين ) تراوح حسابيبمتوسط  مرتفعة درجاتاالفتراضية قد حصلت على 

" على التعليمية(خصائص الطلبة )الفسيولوجية حيث حصلت الفقرة " (0.537 -0.353)معياري 

تنبع األهداف من  ، القابلية للتحقق من خالل البرامج والخطط التعليميةأعالها، والفقرتين "

( وهو معدل ذو 4.12وبلغ المعدل الكلي )" على أدناها، االحتياجات التعليمية الخاصة بالطلبة

درجة مرتفعة مما يدل على أنه من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فإنهم يرون بأن أهداف 

 الجامعة االفتراضية يجب أن تتوافر بدرجة مرتفعة.

  (9) الجدول

 اإلداريالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن معايير النظام 

 

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     معايير النظام اإلداري
وجود مجلس جامعة متعاون مؤهل لتحقيق 

 مرتفعة 82.2 0.362 4.11 األهداف المنشودة

وجود خبرات سابقة لدى العاملين اإلداريين في 
 مرتفعة 81.4 0.31 4.07 مجال العمل اإلداري

هيكلة إدارية تلبي متطلبات العمل اإلداري وجود 
 مرتفعة 80.6 0.493 4.03 وأعباءه الحالية والمستقبلية

تعريف الطلبة قبل التحاقهم بالجامعة 
 االفتراضية بمعلومات عن نظام التدريس فيها

 مرتفعة 80.4 0.183 4.02

 مرتفعة 81.1 0.273 4.05  المعدل الكلي
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معايير النظام من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن 

وانحراف  (،4.11-4.02ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتقد حصلت على  اإلداري

وجود مجلس جامعة متعاون مؤهل وجاء ترتيب الفقرات كاآلتي: " (0.362-0.183)معياري 

 ،وجود خبرات سابقة لدى العاملين اإلداريين في مجال العمل اإلداري ،المنشودةلتحقيق األهداف 

تعريف الطلبة قبل  ،وجود هيكلة إدارية تلبي متطلبات العمل اإلداري وأعباءه الحالية والمستقبلية

( وهو 4.05وبلغ المعدل الكلي ) ،"التحاقهم بالجامعة االفتراضية بمعلومات عن نظام التدريس فيها

معدل ذو درجة مرتفعة مما يدل على أنه من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فإنهم يرون بأن 

 في الجامعة االفتراضية يجب أن تتوافر بدرجة مرتفعة. معايير النظام اإلداري

  (10) الجدول

 لكترونيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن معايير المقررات اإل 

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     معايير المقررات اإللكترونية
توفر فلسفة تربوية واضحة مثل تبني إحدى 

 مرتفعة 79.8 0.205 3.99 نظريات التعلم عند بناء المحتوى اإللكتروني

تصميم المقرر االلكتروني بناًء على احتياجات 
 الطلبة

 مرتفعة 79.8 0.242 3.99

وجود مصممين للمقررات االلكترونية ذوي خبرة 
 مرتفعة 79.6 0.183 3.98 عالية

توافق محتوى المقررات االلكترونية مع معايير 
 مرتفعة 3.97 0.303 79.4 (scormسكورم العالمية المعتمدة )

ربط المقررات االلكترونية باألهداف العامة 
 والخاصة للجامعة

 مرتفعة 79.4 0.203 3.97

 مرتفعة 79.7 0.192 3.98  المعدل الكلي
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من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن معايير المقررات 

 (،3.99-3.97ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتاإللكترونية قد حصلت على 

توفر فلسفة تربوية واضحة مثل وجاء ترتيب الفقرات كاآلتي: " (0.205-3.97)وانحراف معياري 

تبني إحدى نظريات التعلم عند بناء المحتوى اإللكتروني، تصميم المقرر االلكتروني بناًء على 

احتياجات الطلبة، التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق، التقييم، توافق محتوى المقررات االلكترونية 

، ربط المقررات االلكترونية باألهداف العامة (scorm)لعالمية المعتمدة مع معايير سكورم ا

( وهو معدل ذو درجة مرتفعة مما يدل على أنه من 3.98، وبلغ المعدل الكلي )والخاصة للجامعة"

وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فإنهم يرون بأن معايير المقررات اإللكترونية في الجامعة 

 تتوافر بدرجة مرتفعة. االفتراضية يجب أن

 (11) الجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن معايير الوسائط 

 التعليمية

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     معايير الوسائط التعليمية
ألهداف البرنامج التعليمي مالءمة الوسائط التعليمية 

 مرتفعة 80.2 0.159 4.01 األهداف التعليمية بفاعلية لتحقيق

 مرتفعة 79.8 0.205 3.99 مالءمة الوسائط التعليمية للمحتوى التعليمي
تدريب الطلبة واألساتذة على المهارات األساسية 

 مرتفعة 79.4 0.257 3.97 الستخدام الوسائط اإللكترونية الحديثة

سرعة توصيل المادة اتسام الوسائط التعليمية بــــــ: 
 مرتفعة 79.4 0.257 3.97 التعليمية للطلبة مع توفر تغذية راجعة

 مرتفعة 79.7 0.183 3.98  المعدل الكلي
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معايير الوسائط من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن 

وانحراف  (،4.01-3.97ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتقد حصلت على  التعليمية

وجود مصممين للمقررات االلكترونية  وجاء ترتيب الفقرات كاآلتي: " (0.159-0.257)معياري 

تدريب الطلبة واألساتذة على  ،مالءمة الوسائط التعليمية للمحتوى التعليمي ،ذوي خبرة عالية

سام الوسائط التعليمية بــــــ: سرعة ات ،المهارات األساسية الستخدام الوسائط اإللكترونية الحديثة

( وهو معدل ذو 3.98وبلغ المعدل الكلي ) ،"توصيل المادة التعليمية للطلبة مع توفر تغذية راجعة

معايير درجة مرتفعة مما يدل على أنه من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فإنهم يرون بأن 

 في الجامعة االفتراضية يجب أن تتوافر بدرجة مرتفعة. الوسائط التعليمية

 (12) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن معايير نظام الدراسة

ط المتوس الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     معايير نظام الدراسة
 تحديد عدد السنوات المعتمدة لنيل شهادة

 مرتفعة 80 0.13 4 البرنامج

تحديد قائمة بالمصادر التعليمية االلكترونية لكل 
 مرتفعة 79.8 0.091 3.99 مقرر يمكن أن يرجع إليه الطلبة

 مرتفعة 79.6 0.129 3.98 حرية اختيار الطالب لمكان وزمان التعلم
 مرتفعة 79.8 0.091 3.99  المعدل الكلي

 

معايير نظام من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن 

وانحراف  (،4.0-3.98ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتقد حصلت على  الدراسة
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تحديد عدد السنوات المعتمدة لنيل شهادة  وجاء ترتيب الفقرات كاآلتي: " (0.13-0.129)معياري 

حرية  ،تحديد قائمة بالمصادر التعليمية االلكترونية لكل مقرر يمكن أن يرجع إليه الطلبة ،البرنامج

( وهو معدل ذو درجة مرتفعة مما 3.99وبلغ المعدل الكلي ) ،"اختيار الطالب لمكان وزمان التعلم

في  معايير نظام الدراسةيدل على أنه من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فإنهم يرون بأن 

 الجامعة االفتراضية يجب أن تتوافر بدرجة مرتفعة.

 (13) الجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن معايير اإلشراف 

 األكاديمي

ط المتوس الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     معايير اإلشراف األكاديمي
لهيئة التدريس توفير أدلة الكترونية خاصة 

 مرتفعة 82.6 0.365 4.13 تعيينهم في عملهم

ايجاد برامج تدريبه دورية ألعضاء هيئة التدريس 
 مرتفعة 79.8 0.159 3.99 ومعاونيهم للتنمية المهنية

المؤهلين  األكاديميينوجود عدد مناسب من 
 مرتفعة 77 0.381 3.85 للتعليم االفتراضي

 مرتفعة 79.8 0.133 3.99 المعدل الكلي
 

معايير اإلشراف من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن 

وانحراف  (،4.13-3.85ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتقد حصلت على  األكاديمي

توفير أدلة الكترونية خاصة لهيئة  وجاء ترتيب الفقرات كاآلتي: " (0.365-0.381)معياري 
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ايجاد برامج تدريبه دورية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتنمية  ،التدريس تعيينهم في عملهم

وبلغ المعدل الكلي  ،"وجود عدد مناسب من االكاديميين المؤهلين للتعليم االفتراضي ،المهنية

ن وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ( وهو معدل ذو درجة مرتفعة مما يدل على أنه م3.99)

 في الجامعة االفتراضية يجب أن تتوافر بدرجة مرتفعة. معايير اإلشراف األكاديميفإنهم يرون بأن 

 (14) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن معايير أساليب التقويم اإلداري

 

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     معايير أساليب التقويم
 مرتفعة 80.4 0.183 4.02 ارتباط أسئلة االمتحانات بأهداف وحدات المقرر الدراسي

تتضمن أسئلة االمتحانات التعليمات واإلرشادات الالزمة 
 مرتفعة 79.8 0.242 3.99 الستخدامها بنجاح وفاعلية

 مرتفعة 79.4 0.303 3.97 تقويم التعليم االفتراضياستخدام مختلف أساليب 
 مرتفعة 79.4 0.203 3.97 إعداد االمتحانات من قبل لجنة من المختصين

 مرتفعة 79.8 0.193 3.99 المعدل الكلي
 

معايير أساليب من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن 

وانحراف  (،3.97-4.02ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتقد حصلت على  التقويم

ارتباط أسئلة االمتحانات بأهداف وحدات وجاء ترتيب الفقرات كاآلتي: " (0.183-0.203)معياري 

تتضمن أسئلة االمتحانات التعليمات واإلرشادات الالزمة الستخدامها بنجاح  ،المقرر الدراسي

إعداد االمتحانات من قبل لجنة من  ،استخدام مختلف أساليب تقويم التعليم االفتراضي ،وفاعلية

( وهو معدل ذو درجة مرتفعة مما يدل على أنه من وجهة 3.99وبلغ المعدل الكلي ) ،"المختصين
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في الجامعة االفتراضية يجب  معايير أساليب التقويمنظر أعضاء الهيئة التدريسية فإنهم يرون بأن 

 تتوافر بدرجة مرتفعة.أن 

(15) الجدول  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن معايير مصادر تمويل الجامعة

 

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     معايير مصادر تمويل الجامعة
وجود خطة لضبط عمليات الشراء والمخزون 

 مرتفعة 80.2 0.159 4.01 اإلنفاقوكذلك عمليات 

وجود خطة الستثمار المشاريع المساعدة والتي 
 مرتفعة 79.8 0.205 3.99 لها عائد مالي على الجامعة

وجود خطة لتأمين الموارد المالية الكفيلة 
 مرتفعة 79.8 0.205 3.99 باستمرار عمل المؤسسات التعليمية

على التأكد من أن الهدف الربحي ال يطغى 
 مرتفعة 79.6 0.183 3.98 األهداف التربوية

 مرتفعة 79.9 0.167 3.99 المعدل الكلي
 

معايير مصادر من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن 

 (،4.01-3.98ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتقد حصلت على  تمويل الجامعة

وجود خطة لضبط عمليات وجاء ترتيب الفقرات كاآلتي: "0.159) -0.183)وانحراف معياري 

وجود خطة الستثمار المشاريع المساعدة والتي لها عائد  ،الشراء والمخزون وكذلك عمليات اإلنفاق

 ،وجود خطة لتأمين الموارد المالية الكفيلة باستمرار عمل المؤسسات التعليمية ،مالي على الجامعة

( وهو 3.99وبلغ المعدل الكلي ) ،"التأكد من أن الهدف الربحي ال يطغى على األهداف التربوية
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معدل ذو درجة مرتفعة مما يدل على أنه من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فإنهم يرون بأن 

 في الجامعة االفتراضية يجب أن تتوافر بدرجة مرتفعة. معايير مصادر تمويل الجامعة

ة عن المحور الثاني المتعلق بمكونات الجامعة االفتراضية تم ايجاد المتوسطات لإلجاب

 اآلتي يبين ذلك: المعيارية، والجدولالحسابية واالنحرافات 

 (16الجدول )

 االفتراضية )الجهاز التنظيمي للجامعة( بية واالنحرافات لمكونات الجامعةالمتوسطات الحسا

 

 المتوسط المعايير
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % الترتيب المعياري

      مكونات الجامعة االفتراضية
 مرتفعة 79.4 5 0.196 3.97 مجلس األمناء

 مرتفعة 82.0 1 0.246 4.10 مجلس إدارة الجامعة
 مرتفعة 79.9 3 0.086 3.99 اإلدارات التابعة للجامعة
 مرتفعة 79.6 4 0.200 3.98 سياسة القبول والتسجيل

 مرتفعة 81.0 2 0.191 4.05 التسجيل بالجامعة كيفية
 مرتفعة 80.4  0.139 4.02 المعدل الكلي

 

يبين الجدول أعاله بأن جميع المكونات للجهاز التنظيمي للجامعة االفتراضية قد حصلت 

-0.196)وانحراف معياري  (،4.10-3.97ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيعلى درجات مرتفعة 

"مجلس إدارة الجامعة" على أعالها، و"مجلس األمناء" على أقلها، وبلغ حيث حصل  (0.246

( وهو معدل ذو درجة مرتفعة يدل على انه من وجهة نظر أعضاء الهيئة 4.02المعدل الكلي )

التدريسية أفراد عينة الدراسة فإنهم يرون بأنه يجب أن تتوافر مكونات الجامعة االفتراضية بشكل 

 مرتفع.
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 (17) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مجلس األمناء

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     مجلس األمناء
مجلس األمناء أعضاء مجلس االمناء  يختار

 ورئيس الجامعة
 مرتفعة 79.6 0.129 3.98

من مدى تحقق  يمارس مجلس األمناء  التأكد
 األهداف التي وضعتها الجامعة

 مرتفعة 79.4 0.257 3.97

يمارس مجلس األمناء اإلشراف العام على 
 الجامعة

 مرتفعة 79.4 0.257 3.97

 مرتفعة 79.4 0.196 3.97 المعدل الكلي
 

من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن مجلس األمناء قد 

وانحراف معياري  (،3.98-3.97ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتحصلت على 

يمارس مجلس األمناء تعيين أعضاء ورئيس وجاء ترتيب الفقرات كاآلتي: " (0.257-0.129)

يمارس مجلس األمناء  التأكد من مدى تحقق األهداف التي  ،للجامعةمجلس امناء ورئيس  

( 3.97، وبلغ المعدل الكلي )"يمارس مجلس األمناء اإلشراف العام على الجامعة ،وضعتها الجامعة

وهو معدل ذو درجة مرتفعة مما يدل على أنه من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فإنهم يرون 

 ناء في الجامعة االفتراضية يجب أن تتوافر بدرجة مرتفعة.بأن متطلبات مجلس األم
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  (18) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مجلس إدارة الجامعة

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     مجلس إدارة الجامعة

يتألف مجلس إدارة الجامعة من مدير الجامعة 
ونائب الجامعة للشؤون القانونية, ونائب 
الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية, وأمين 
الجامعة, وعمداء الكليات وممثل وزارة التعليم 

 العالي

 مرتفعة 83.6 0.409 4.18

في تبادل الخبرات  ةاإلدار يختص مجلس 
 مرتفعة 82.4 0.414 4.12 والتعاون مع الجامعات المحلية واإلقليمية

يختص مجلس اإلدارة في رسم السياسة العامة 
 للجامعة ومتابعة أداء الجامعة

 مرتفعة 79.8 0.159 3.99

 مرتفعة 82.0 0.246 4.10 المعدل الكلي
 

من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن مجلس إدارة 

وانحراف  (،4.18-3.99ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتالجامعة قد حصلت على 

يتألف مجلس إدارة الجامعة من مدير  وجاء ترتيب الفقرات كاآلتي: " (0.409-0.159)معياري 

ونائب الجامعة للشؤون القانونية, ونائب الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية, وأمين الجامعة,  الجامعة

في تبادل الخبرات والتعاون مع  ةاإلدار يختص مجلس  ،وعمداء الكليات وممثل وزارة التعليم العالي

يختص مجلس اإلدارة في رسم السياسة العامة للجامعة ومتابعة أداء  ،الجامعات المحلية واإلقليمية

( وهو معدل ذو درجة مرتفعة مما يدل على أنه من وجهة 4.10، وبلغ المعدل الكلي )"الجامعة
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نظر أعضاء الهيئة التدريسية فإنهم يرون بأن متطلبات مجلس إدارة الجامعة في الجامعة 

 مرتفعة.االفتراضية يجب أن تتوافر بدرجة 

  (19) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن اإلدارات التابعة للجامعة

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     اإلدارات التابعة للجامعة
إدارة الشبكات, تطوير  إدارة المعلوماتية وتضم:

 مرتفعة 80.4 0.183 4.02 الخدمات التقنية والدعم الفني ,المقررات اإللكترونية

اللجنة األكاديمية: عميد الكلية، رؤساء األقسام 
 مرتفعة 79.8 0.159 3.99 األكاديمية

 مرتفعة 79.4 0.203 3.97 إدارة القبول والتسجيل والعالقات العامة
 مرتفعة 79.9 0.086 3.99 المعدل الكلي

 

من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن اإلدارات التابعة 

وانحراف  (،4.02-3.7ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتللجامعة قد حصلت على 

إدارة المعلوماتية وتضم: إدارة الشبكات,  وجاء ترتيب الفقرات كاآلتي: " (0.183-0.203)معياري 

اللجنة األكاديمية: عميد الكلية، رؤساء  الخدمات التقنية والدعم الفني، ,تطوير المقررات اإللكترونية

( وهو 3.99، وبلغ المعدل الكلي )"إدارة القبول والتسجيل والعالقات العامة ،األقسام األكاديمية

ى أنه من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فإنهم يرون بأن معدل ذو درجة مرتفعة مما يدل عل

 متطلبات اإلدارات التابعة للجامعة في الجامعة االفتراضية يجب أن تتوافر بدرجة مرتفعة.
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 (20) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن سياسة القبول والتسجيل

 

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     سياسة القبول والتسجيل
على شهادة يشترط حصول الطلبة المتقدمين للقبول 

 الثانوية العامة
 مرتفعة 79.8 0.242 3.99

يشترط من الطالب الحصول على الرخصة الدولية 
 مرتفعة ICDL 3.98 0.183 79.6لقيادة الحاسوب

امتحانات المستوى مثل يشترط من الطلبة اجتياز 
 لغة العربية واإلنجليزيةامتحان ال

 مرتفعة 79.4 0.303 3.97

يتم قبول الطلبة من مختلف أنحاء المملكة األردنية 
 مرتفعة 79.4 0.203 3.97 ومن خارجها

 مرتفعة 79.6 0.200 3.98 المعدل الكلي
 

من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن سياسة القبول 

 (،3.99-3.7ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتوالتسجيل بالجامعة قد حصلت على 

يشترط حصول الطلبة  وجاء ترتيب الفقرات كاآلتي: "( 0.242-0.203)وانحراف معياري 

ى الرخصة الدولية لقيادة يشترط من الطالب الحصول عل ،( فما فوق70المتقدمين للقبول معدل )

يشترط من الطلبة اجتياز امتحانات المستوى مثل امتحان اللغة العربية  ،(ICDL) الحاسوب

، وبلغ "يتم قبول الطلبة من مختلف أنحاء المملكة األردنية ومن خارجها ،واإلنجليزية والحاسوب

( وهو معدل ذو درجة مرتفعة مما يدل على أنه من وجهة نظر أعضاء الهيئة 3.98المعدل الكلي )

التدريسية فإنهم يرون بأن متطلبات سياسة القبول والتسجيل في الجامعة االفتراضية يجب أن تتوافر 

 بدرجة مرتفعة.
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  (21) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن كيفية التسجيل بالجامعة

 

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

     كيفية التسجيل بالجامعة
قوم الطلبة بإرسال االستمارة عند الضغط على كلمة ي

 إرسال
 مرتفعة 84.8 0.424 4.24

إذا تم التأكد من صحة البيانات واكتمالها يرسل إلى 
الطلبة  رسالة توضح فيها انه تم استقبال الطلب 

 ويطلب منه ارسال الوثائق المطلوبة
 مرتفعة 82.4 0.452 4.12

يقوم الخادم باستقبال الرسالة و إرسالها إلى بريد 
 مرتفعة 79.8 0.205 3.99 الجامعة تلقائيا

وتعبئة  بالدخول إلى موقع الجامعةالطلبة يقوم 
 مرتفعة 79.8 0.205 3.99 االستمارة وتسجيل البيانات المطلوبة

يتم انشاء بريد الكتروني تلقائيا ويكون موجود في 
الخادم الخاص بالجامعة ويتم إعطاء الطالب اسم 

 مستخدم وكلمة سر
 مرتفعة 79.6 0.129 3.98

يظهر لديه انه تم بعد انتهاء الطالب من الشروط كاملة 
 مرتفعة 79.4 0.257 3.97 قبوله بالجامعة

 مرتفعة 81.0 0.191 4.05 المعدل الكلي
 

من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن كيفية التسجيل 

وانحراف  (،4.24-3.97ما بين ) تراوح بمتوسط حسابيمرتفعة  درجاتبالجامعة قد حصلت على 

بقوم الطلبة بإرسال االستمارة عند الضغط على حيث حصلت الفقرة " (0.424-0.257)معياري 

بعد انتهاء الطالب من الشروط كاملة يظهر لديه انه تم قبوله " على أعالها، والفقرة "كلمة إرسال

دل على أنه ( وهو معدل ذو درجة مرتفعة مما ي4.05" على أدناها، وبلغ المعدل الكلي )بالجامعة
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من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فإنهم يرون بأن متطلبات كيفية التسجيل في الجامعة 

 االفتراضية يجب أن تتوافر بدرجة مرتفعة.

 السؤال الثاني: ما التصور المقترح لجامعة افتراضية أردنية في ضوء معايير الجودة الشاملة؟

 التصور المقترح

مـن خـالل و استراتيجية واضحة  يتم وفقن أ يجب فتراضيةا لجامعةأو اقتراح  تطبيقأي إن 

 االفتراضــية المقتــرح للجامعــة يراعــي التصــور العلمــي أن يجــبنمــوذج علمــي يحــدد أركانهــا، وعليــه 

واالدارة  ،وأعضــاء هيئــة التــدريس ،أفضــل النتــائج للطالـب التــي تعمــل علـى تحقيــق جميـع االعتبــارات

 .ككل والمجتمع ،التربوية الجامعية

حـول الجامعـة االفتراضـية، وبعــد تـم توضــيحه فـي اإلطـار النظـري  مـامـا سـبق و  بنـاء علـىو 

طالع والتقصي في بعض النماذج العالمية والعربية في مجال الجامعات االفتراضية، في كـل مـن اال

الجامعــة االفتراضــية فــي المملكــة المتحــدة، وجامعــة باكســتان االفتراضــية وجامعــة ســوريا االفتراضــية 

دها ة التـي حـدمعـايير الجـود أول خبرة عربية في مجال الجامعات االفتراضـية. وفـي ضـوء تعدوالتي 

تراضــية األردنيــة واقــع المجتمــع األردنــي يمكــن تقــديم التصــور المقتــرح للجامعــة االفو  أعضــاء الخبــراء

 :  على النحو اآلتي

 رؤية الجامعة:

والمصــنفة محليــًا  المرموقــة تســعى الجامعــة االفتراضــية األردنيــة ألن تكــون ضــمن الجامعــات

م العـالي عـن بعـد في المنطقة، وتوفر فرص التعلـي، وأن تكون رائدة لمسيرة التعلم اإللكتروني واقليمياً 

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع األردني. 
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 الجامعة: رسالة

 .تطوير المعرفة ونشرها، وبناء خبرات وفقًا لمعايير الجودة الشاملة العالمية

 أهداف الجامعة االفتراضية:

العمــل علــى زيــادة , و الطلــب االجتمــاعي علــى التعلــيم العــالي فــي األردن مواجهــة الزيــادة فــي

تشجيع البحث , و فرص االلتحاق بالتعليم العالي، وبالتالي توسيع دائرة الحاصلين على شهادات عليا

العلمـــي فـــي األردن وتطـــويره، مـــن خـــالل عقـــد اتفاقيـــات التعـــاون العلمـــي واألكـــاديمي مـــع مؤسســـات 

التعلــــيم الجــــامعي دون أي قيــــود، بمــــا يحقــــق مبــــدأ المســــاواة وتكــــافؤ الفــــرص تقــــديم , و علميــــة أخــــرى

رفد سوق العمل بالتخصصات التي تلبي حاجـات المجتمـع األردنـي وتعمـل , وايضًا التعليمية للجميع

رفع , و تطوير المناهج الدراسية األردنية في مجال التعلم اإللكتروني, وكذلك على رفع مستواه المهني

 .لمي والثقافي والمهني لدى أفراد المجتمع األردنيالمستوى الع
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 :مقترحةلجامعة االفتراضية الا هيكل

 يوضح المخطط التالي هيكل الجامعة االفتراضية المقترح( 10الشكل )
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تتبـع هيكــل  للجامعــة االفتراضـية، نالحــظ أن الجامعـة االفتراضــية مقتـرحلل مـن خـالل الهيكــل

شأنها شأن الجامعات التقليدية، إال أنه لن يكون هناك مباني وحرم جامعي قائم على  تنظيمي محدد

أرض الواقع، بحيث يكون التواصل عن طريق شبكة انترنت متطورة تستخدم أحدث تقنيات االتصال 

ع اإلشـارة إلـى تراضـية، مـوبرامج التواصل ضمن بنية تحتية تكنولوجية ضخمة خاصـة بالجامعـة االف

ومتابعـة الجامعـة مـن  ورسـم السياسـاتإدارة الجامعـة لعقـد االجتماعـات  اتحـدده اني مسـتقلةوجود مب

الناحيــــة الفنيــــة واإلشــــرافية كالمبــــاني الخاصــــة بالعالقــــات العامــــة وضــــمان الجــــودة والــــديوان التابعــــة 

 .لتي تحددها الجامعة مسبقاً باإلضافة إلى مراكز النفاذ الداخلية والخارجية اللجامعة االفتراضية 

مـــن قبـــل هيكـــل إداري  تدارســـ الجامعـــة االفتراضـــية األردنيـــةيتضـــح مـــن الهيكـــل الســـابق أن 

 :ت التقليدية والذي سوف يتكون منأساسي شأنها شأن الجامعا

  مجلــس أمنــاء الجامعــة: ســيكون الجهــاز التنظيمــي األول فــي الجامعــة، يقــوم برســم سياســات

 واستراتيجياتها، وعليه يكون أعلى سلطة تنفيذية في الجامعة.الجامعة 

  ،مجلـــس إدارة الجامعـــة: يقـــوم بتنفيـــذ السياســـات واالســـتراتيجيات التـــي يقرهـــا مجلـــس األمنـــاء

وتكــــون علــــى عاتقــــه مســــؤولية متابعــــة أداء الجامعــــة، والعمــــل علــــى تنميــــة مواردهــــا وعقــــد 

 محلية واالقليمية بما يخدم مصلحة الجامعة.الشراكات العلمية واألكاديمية مع الجامعات ال

  تلتــزم الجامعــة االفتراضــية األردنيــة بالشــروط والمعــايير العالميــة فــي  القبــول والتســجيل:إدارة

 قبولها للطالب، على هذا وفي ضوء أهداف الجامعة تتحدد متطلبات القبول فيما يلي:

 عن مجموع الدرجات بشكل رئيسي. حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة بصرف النظر -1

يخضع الطالب المتحانات قبـول تشـمل تحديـد مسـتوى الطالـب فـي مجـال معـين ، ودرجـة تـوافر  -2

 لكومبيوتر واالنترنت لدى الطالب.مهارات  استخدام ا
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 إجراءات التسجيل:

حيـث يقوم الطالب بالدخول إلى موقع الجامعة الرسمي وملء استمارة التسجيل االلكترونية، 

، ئياً يزود الجامعة بالوثائق الثبوتية المطلوبة مصدقة حسب األصـول ليـتم بعـد ذلـك قبـول الطلـب مبـد

مـن ثـم يـزود الطالـب باسـم مسـتخدم وكلمـة و يتم التأكد من صحة البيانـات بواسـطة فريـق التسـجيل، و 

 مرور خاصة به.

 التمويل:

لـــوزارة التعلـــيم العـــالي، يتوجـــب أن باعتبـــار أن الجامعـــة االفتراضـــية األردنيـــة ســـتكون تابعـــة 

يكون هناك ميزانية تخصـص لهـا مـن قبـل الـوزارة كـأي جامعـة أخـرى، باإلضـافة يمكـن االعتمـاد فـي 

 :آلتيةتمويل الجامعة على مصادر الدخل ا

 .ما يدفعه الطالب من رسوم تعليمية 

 .توفير برامج المنح الدراسية من خالل عطاءات الجهات المانحة 

 للجامعات االفتراضية والتقليدية ة بإنتاج البرمجيات اإللكترونية وتسويقهاتقوم الجامع. 

 .كما يمكن للتمويل أن يكون استثماري مشترك بين مؤسسات القطاعين العام والخاص 

 :الشؤون األكاديمية

 البرامج الدراسية:

بــــرامج  ســـتوفر الجامعـــة االفتراضــــية األردنيـــة الــــدرجات العلميـــة المعمــــول بهـــا والمتفقــــة مـــع

 الجامعات االفتراضية العالمية وعليه ستقدم البرامج والدرجات العلمية التالية:

 برامج للحصول على درجة البكالوريوس. 

 )برامج الدراسات العليا) الماجستير. 
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  بــــرامج تدريبيــــة فــــي تخصصــــات مختلفــــة تشــــمل عــــدة مجــــاالت تهــــدف إلــــى تنميــــة مهــــارات

 .( برنامج معين المتدربين في مجال معين، تنتهي بإعطاء المتدرب شهادة اجتياز )

 االمتحانات:الدراسة و نظام 

ــيم  يعــرض الموقــع اإللكترونــي لمشــروع المعهــد والــذي يعنــى IIEP العــالمي لتخطــيط التعل

الـــتعلم واالمتحانـــات لــبعض هـــذه الجامعـــات حـــول  االفتراضـــية دراســـات تفصــيلية لنمـــاذجبالجامعــات 

خالل مراجعة هذه الدراسات يمكن تحديد آلية التعلم االفتراضي ونظام االمتحانات التعلم  العالم، من

  داخل الجامعة االفتراضية المقترحة كما يلي:

 وطرق التواصل: نظام الدراسة 

ــم تفاعليــة هــي الصــفوف ســتعتمد الجامعــة علــى  ــم الكترونــي مــرن يــوفر أدوات تعل نظــام تعل

االفتراضــية والبريــد االلكترونــي والمنتــديات والمحتــوى التفــاعلي للمقــررات ، كــذلك مــؤتمرات الفيــديو، 

إلى المكتبة اإللكترونية، تتيح هذه  ومؤتمرات الفيديو المسموعة، ومنتديات الويب التعليمية باإلضافة

التواصل المسـتمر بـين األعضـاء المشـرفين والطلبـة كمـا تسـمح للطلبـة بدراسـة مسـتقلة أكثـر األدوات 

فاعليــة مــن خــالل تقــديم محتــوى نصــي، وصــور وفيــديوهات باإلضــافة إلــى الجلســات غيــر المتزامنــة 

التــي يقــوم بهــا المشــرفون علــى المقــررات، كمــا يمكــن لتلــك األدوات تخــزين المعطيــات المتبادلــة فــي 

ا ق التواصـل، خصوصـا اللقـاءات فـي الصـفوف االفتراضـية، حيـث يمكـن تحميلهـا وحضـورهكافة طر 

 (2013العجمي )في أي وقت 
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 الدراسة ( نظام11الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام االمتحانات 

حيث يمكن االستفادة في هذا المجال من نموذج االمتحانات المتبع في الجامعة االفتراضية 

والجامعـة االفتراضـية   International Virtual University (U.K)الدوليـة فـي المملكـة المتحـدة 

 .واختبار نهاية المقرر ومشروع تخرج نهائيائم على أساس المهمات الدراسية ( الق SUVالسورية ) 

 اختبار نهاية المقرر والمهمات الدراسية: -1

سيكون هناك اختبارات يكون فيها الطالب متصـاًل تزامنيـًا مـع أنظمـة الجامعـة االلكترونيـة،  

 وهــي االمتحانــات والمخــابر االفتراضــية والمقــابالت الشــفهية، أمــا النشــاطات واالختبــارات الالمتزامنــة

فتتمثــل فــي الوظــائف التــي يقــوم الطالــب بحلهــا وتحميلهــا علــى نظــام الجامعــة قبــل الموعــد النهــائي 

تجـري االمتحانـات النهائيـة للمقــررات بالشـكل التقليـدي عـن طريــق مراكـز نفـاذ يـأتي إليهــا و  لتسـليمها.
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ميرات يــين ومــن قبــل نظــام كــاالطــالب إلجــراء امتحانــاتهم، وتكــون مراقبــة مــن قبــل األشــخاص المعن

 )الجامعة االفتراضية السورية(. مراقبة

 

 ( نظام االمتحانات12الشكل )

 

 

 

 ( (Online تقييم عبر اإلنترنت                   

 

 

 

 

 

 

 

 ( (Oflineتقييم غير متصل باإلنترنت                 

 

 

 الطالب

 

 

 

 نظام االمتحانات

 االمتحانات عبر اإلنترنت

 نظام إدارة التعلم وانظمة اخرى

 

 المختبرات االفتراضية

 

 إدارة التعلمنظام 

 المقابالت عبر اإلنترنت

 نظام إدارة التعلم

 

 الواجبات والوظائف البيتية
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 :مشروع التخرج -2

متخصص عن بعد  عضو هيئة تدريس في مجال معين تحت إشراف مشروع للتخرج الطالب يعد  

 وتتم مناقشته فيه عن طريق شبكة االنترنت.

 مراكز نفاذ الجامعة 

مراكـز نفـاذ الجامعـة , و سيكون هناك مراكـز نفـاذ داخليـة علـى المسـتوى المحلـي ومراكـز نفـاذ خارجيـة

تـوفر , و طالبها امتحانـاتهم الفصـلية فيهـا االفتراضية هي المراكز المعتمدة من قبل الجامعة كي يقدم

اب إلــى مركــز كــز النفــاذ للطــالب تقــديم امتحانــاتهم مــن المكــان الموجــودين فيــه دون الحاجــة للــذهمرا

تتميـز المراكـز بآليـات مراقبـة صـارمة تضـمن مصـداقية امتحانـات الجامعـة , و امتحاني واحد ومركزي

وتتضـــمن نمطـــين متالزمـــين مـــن المراقبـــة: مراقبـــة محليـــة داخـــل كـــل مركـــز يجـــري مـــن قبـــل مـــراقبين 

محليين معتمدين، ومراقبة تقنية عن بعد بوساطة برمجيات حاسوبية لضبط الحواسب التي يتم تقديم 

ة إلــى كــاميرات مراقبــة تغطــي مســاحة كــل مركــز وتــتم متابعتهــا مــن قبــل االمتحانــات منهــا باإلضــاف

متحانيـــة المركزيـــة داخـــل مركـــز الجامعـــة لمتابعـــة الواقعـــات مـــراقبين معتمـــدين فـــي موقـــع المراقبـــة اإل

تمكــن المراكــز الداخليــة , كمــا ا لحظــة بلحظــة فــي كــل مراكــز النفــاذمتحانيــة علــى الخــط وتســجيلهاإل

لبـات االلكترونـي مـن أقـرب راق الثبوتية التي قام بطلبها عن طريـق نظـام الطالطالب من استالم األو 

 .مركز له
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي توصلت إليها, وكذلك التوصيات وعلى 

 النحو اآلتي:

 ما معايير الجودة الشاملة التي يجب توافرها في الجامعة االفتراضية مناقشة نتائج السؤال األول:

  ؟ من وجهة نظر الخبراء

أظهرت النتائج أن جميع معايير الجودة الشاملة التي يجب توافرها في الجامعة 

(, 4.02مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ ) قد حصلت على درجاتاالفتراضية من وجهة نظر الخبراء, 

هي فلسفة مشتركة الى أن اعتبار المعايير  (, وقد تعزى هذه النتيجة0.163) وانحراف معياري

متلقي الخدمة، وتوقعاتهم بشكل مستمر وتام وذلك من خالل  احتياجاتومترابطة تهدف لتلبية 

وبمشاركة فعَّالة من الجميع من أجل منفعة المؤسسة  التعليمية, التحسين المستمر للمؤسسة

تلك  شمولية, باإلضافة الى فيها، وبالتالي تحسين نوعية الحياة في المجتمعوالتطوير الذاتي لموظ

شكِّل مما  ,بناء المنهج وتنفيذه وتقويمه فيجميع الجوانب المختلفة  المعايير, حيث أنها تناولت

 ,واهدافها )البشريتحقيق رسالتها ، وساعد في التعليمية جزءًا جوهريًا من قيم وثقافة المؤسسة

بمتوسط و  ،مرتفعةالمعيار" أهداف الجامعة االفتراضية" بدرجة  في الرتبة األولى وجاء (.2015

تمثل النتيجة العملية للرؤية مرورًا  أن األهداف(, وقد تعزى هذه النتيجة 4.12) حسابي بلغ

أنها تزود و كما أنها تعد قوة محفزة ودافعة لكافة العاملين في الجامعة نحو االنجاز،  ,بالرسالة

وجاء في الرتبة الثانية المعيار  لجامعة بالمعايير الخاصة لقياس ومراقبة االداء واالعمال فيها.ا
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الى  وقد تعزى هذه النتيجة ،(4.05) وبمتوسط حسابي بلغ ،مرتفعةبدرجة "رؤية ورسالة الجامعة" 

يكشف ويحدد الصورة بعيدة المدى لما يمكن أن تكون عليه  ،ستراتيجيا اعتبار هذا المعيار

الجامعة في المستقبل، كذلك تبيان الغرض من قيامها وفلسفتها، وترجمة أهدافها العامة وتحقيق 

أما في الرتبة الثالثة فقد جاء المعيار " معايير النظام  االستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

أن التنظيم الى  وقد تعزى هذه النتيجة ،(4.05) متوسط حسابي بلغوب ،مرتفعةبدرجة اإلداري" 

، فعن طريق التنظيم اإلداري يتم ألبعاد الخاصة بأي هيكل تنظيمياإلداري يساهم في رسم ا

التنسيق بين مختلف اإلدارات واألقسام التابعة للجامعة، كذلك تعزيز التعاون بين مختلف العاملين 

المعايير " وجاء في الرتبة الرابعة  (.2018)حماد،زيادة اإلنتاجية بشكل كبيرالذي يؤدي بدوره إلى 

واالشراف االكاديمي" " معايير أساليب التقويم" " معايير مصادر التمويل"  ر نظام الدراسةيمعاي

معايير النظام الدراسي الى ان  وقد تعزى هذه النتيجة (,3.99بدرجة مرتفعة, وبمتوسط حسابي )

كما  ,ي تفيد في التخطيط للتدريسهاألكاديمي توفر مقياسًا لتقويم أبعاد التدريس كلها فواالشراف 

لجميع الطلبة، والتنمية المهنية  أنها تعمل على ترسيخ مفاهيم القيادة ومجتمع التعلم، وتكفل التميز

والتطوير  لجميع العاملين والمشرفين األكاديميين، وتحقق التميز في التعليم وتساعد على التجديد

ن نجاح أي نظام تعليمي مرهون فتعزى الى أ معايير أساليب التقويمأما  المستمر داخل الجامعة.

بقوة ودقة عملية التقويم لهذا النظام، وعن طريقه يتم التوصل إلى معرفة مدى النجاح أو الفشل في 

 مؤسسة ككلريس والتحقيق األهداف العامة وتحقيق أفضل النواتج على مستوى الطلبة وهيئة التد

وجود سياسة مالية تعزى ارتفاع درجة معايير مصادر التمويل الى أن  . في حين(2017)القدرة, 

ومعايير خاصة تضبط مصادر التمويل يساهم بشكل مباشر في حماية الجامعة من خطر 

يل السير اإلفالس، وتوفير األموال الكافية لمواجهة االلتزامات المترتبة عليها، كما يضمن التمو 

أما في  .(2012)الموسوعة العربية،  الحسن للجامعة ويوفر احتياجات التشغيل ويزيد من الدخل
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وبمتوسط حسابي  مرتفعة،الخامسة جاء المعيار "معايير المقررات االلكترونية" بدرجة  الرتبة

يساهم في  المقررات االلكترونيةوجود معايير تضبط جودة وقد تعزى النتيجة الى أن  (3.98)

تحقيق المعيارية والحصول على مقررات معتمدة، مع العمل في نفس الوقت على ترويج أفضل 

الممارسات وتحفيز التميز واالبتكار في التعليم والتعلم بالتالي تحسين جودة التعلم االلكتروني 

 .ومخرجاته بما يخدم المتعلم

الفتراضية جاء المعدل الكلي لمعيار أما فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بمكونات الجامعة ا

ن (, وقد تعزى النتيجة الى أ4.02الجهاز التنظيمي للجامعة بدرجة مرتفعة, وبمتوسط حسابي بلغ )

أي منظمة أو مؤسسة  تعتبر بالدرجة األولى تنظيم هيكلي يحدد بشكل دقيق مواقع األفراد، وبالتالي 

أفرادها على المشاركة واإلبداع وتشجيعهم على  فإن الجهاز التنظيمي ألي مؤسسة يساهم في قدرة

وتوزيع المهام وآليات التنسيق  ,االجتهاد واالبتكار في تحقيق األهداف وبالتالي استيعاب المتغيرات

وفيما يخص معيار سياسة  والتفاعالت التي تؤدي بمجملها إلى تحقيق الهدف العام للمؤسسة.

ويعزى ذلك الى  (،3.98بمتوسط حسابي بلغ ) مرتفعة، القبول والتسجيل والذي جاء أيضًا بدرجة

والمحرك الفعال في العمل  ،الجامعةوحدة القبول والتسجيل تعد من أهم الوحدات المساندة في أن 

كما تعمل على تحسين عملية اإلرشاد األكاديمي وتوعية  ،للجامعةاألكاديمي الفني، وبوابة الطالب 

 .(2010)إدريس،  الطلبة ورعايتهم لتحقيق بيئة جامعية متميزة

(، ويعود سبب ذلك إلى أن درجة 2008واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الخضر)

(، 2011توافر معايير الجودة الشاملة جاءت بدرجات منخفضة، واختلفت مع دراسة االصيل)

 .متوسطةبسبب أن تطبيق معايير الجودة الشاملة جاءت بدرجات  (،2019والعجلوني)
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ما التصور المقترح لجامعة افتراضية أردنية في ضوء معايير الثاني: مناقشة نتائج السؤال 

 الجودة الشاملة؟

تي نوقشت في السؤال األول والتي يتضح من التصور المقترح أنه قد غطى المعايير ال

ويتحدد  تعد معايير رئيسية في تقديم أي اقتراح أو تصور ألي منظمة أو مؤسسة أكاديمية.بمجملها 

معيار رؤية الجامعة ورسالتها،  وهي:ذلك في المعايير التي بني عليها التصور محل الدراسة 

، الدراسة، ومعايير أساليب التقويمر نظام ومعيار أهداف الجامعة، ومعايير النظام اإلداري، ومعايي

التي شملت معايير الجهاز التنظيمي و  ،االفتراضيةومعايير مكونات الجامعة  ،التمويلدر ومصا

 .ومعايير القبول والتسجيل
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 التوصيات

، السيما االعتماد ان تبدأ الجامعة االفتراضية بدعم وتأييد حكومي على أعلى مستوى -1

 .االكاديمي لهذا النوع من الجامعات وتمويلها

الجامعة االفتراضية، وتحقيق متطلبات البنية  إنشاءأن تتعاون جميع الجامعات األردنية في  -2

 من حيث اإلدارة وتصميم المقررات االلكترونية، والبنية التكنولوجية. ااألساسية له

الردنية ودورها بإيجاد فرص تعليمية لجميع التوعية االعالمية بأهمية الجامعة االفتراضية ا -3

 فئات المجتمع.

 عقد اتفاقيات تعاون دولي مع العديد من الجامعات االفتراضية لتبادل الخبرات والمقررات. -4

ومحققة لرسالتها بمستوى مقبول من الكفاءة أن  يستدعي بناء جامعة افتراضية قابلة لالستمرار -5

 خاللها قياس أدائها ومقارنتها بنماذج متميزة. تتبنى معايير جودة تستطيع من
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية

تفعيــل الشــراكة بــين كليــة التربيــة بجامعــة نجــران ومؤسســات (. 2017)محمــود مصــطفى  ،ابــراهيم -

مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة  ،الــدولقبــل الجــامعي فــي ضــوء خبــرات بعــض  التعلــيم مــا

 .100 -73 (:1) 38 التعليم العاليللبحوث في 

(. التطبيقـات التعليميـة لتكنولوجيـا الواقـع المعـزز فـي ضـوء التجـارب 2018ايمان شعبان ) أحمد، -

 .48-41 :21عدد  ،للمعلوماتالمجلة المصرية  العالمية،

 (. الهيكل التنظيمي/ أبعاده، محدداته. متاح على الموقع 2010هلل ) إدريس، جعفر عبد -

ttp://www.sst5.comh 

(. الجامعات االفتراضية ودورها في بناء المعرفـة: قـراءة إبسـتيمولوجية 2019أسعيداني, سالمي ) -

 .52-27(: 7, العدد )المجلة العربية للدراسات اإلنسانيةمفاهيمية, 

(. درجــــة امــــتالك طلبــــة جامعــــة القــــدس المفتوحــــة لمهــــارات التعلــــيم 2016فــــايز علــــي ) االســــود، -

مجلــــة جامعــــة القــــدس المفتوحــــة  االفتراضــــية،االلكترونــــي المتعلقــــة بــــالمواد والصــــفوف 

 .401-367(: 1) 4 للدراسات واألبحاث التربوية

(. مـــــدى تطبيـــــق مبـــــادئ إدارة الجـــــودة الشـــــاملة فـــــي الجامعـــــة 2011ميســـــاء محمـــــد ) األصـــــيل، -

ـــة اتحـــاد  واإلداريـــة،االفتراضـــية الســـورية مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية  مجل

 .64-100(: 4) 9, الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

http://www.sst5.com/
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األزهـري فـي استراتيجية مقترحـة للتوسـع فـي التعلـيم الجـامعي (.  2015البحيري, السيد محمود )  -

دراســــات العلــــوم , ضــــوء صــــيغ التعلــــيم الجــــامعي الحديثــــة والمتغيــــرات المحليــــة والعالميــــة

 1113-1087.(: 3) 42, التربوية

المـــؤتمر العربـــي (.معـــايير الجـــودة الشـــاملة فـــي التعلـــيم الجـــامعي, 2010برقعـــان, أحمـــد محمـــد ) -

 , مصر.الجامعات العربية, التحيات واآلفاق الثالث

مستوى تطبيق معايير الجودة الشاملة من قبـل رؤسـاء (. 2015البشري، خالد مشعل سـلطان ) -

األقســـام التربويـــة فـــي الجامعـــات األردنيـــة الخاصـــة مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء الهيئـــة 

(,جامعـة الشـرق  رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة) ،التدريسية في محافظـة العاصـمة عمـان

 األوسط

حـول تصـورات طلبـة الدراسـات العليـا فـي جامعـة اليرمـوك . (2016) بني مفرج، إبـراهيم حسـين -

، كلية التربية، جامعة ( رسالة ماجستير غير منشورة)  جامعة افتراضية في األردن إنشاء

 ., األردناليرموك

مجلة جيـل العلـوم  بالجزائر،(. إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي 2017بوشالغم, حنان ) -

 .162-152: 92-81: 35العدد  ,اإلنسانية

، ومشــكالته الحاليــة وآفاقــه المســتقبلية األردن، تطــورهالتعلــيم الجــامعي فــي (. 2015التــل، ســعيد ) -

الســبت،  )يــوم محاضــرة عــن التعلــيم الجــامعي فــي األردنجمعيــة األكــاديميين األردنيــين، 

 .jordanacad.orghttp://www./ ( على الموقع21-03-2015

      /https://svuonline.org    (. 2017الجامعة االفتراضية السورية,  -

                                                                       

 

http://www.jordanacad.org/
https://svuonline.org/
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جامعــة بابــل، ، كليــة التربيــة، محاضــرة، منــاهج البحث)العينــات( (.2012ابتســام جعفــر ) جــواد، -

 .العراق

(. الجامعــة االفتراضــية مــدخل لمواجــه الطلــب االجتمــاعي علــى 2008جــورج, جورجيــت ديمــان ) -

, كليــة المــؤتمر العلمــي الســنوي الســادس عشــرالتعلــيم الجــامعي, رؤيــة تربويــة معاصــرة, 

 التربية, مصر.

(. واقــع اســتخدام الفصــول االفتراضــية فــي بــرامج التعلــيم عــن بعــد 2017الحســن, عصــام كمتــور ) -

مجلــة اتحــاد مــن وجهــة نظــر اعضــاء هيئــة التــدريس، جامعــة الســودان المفتوحــة أنموذجــًا, 

 .75-1(: 45) 15, الجامعات العربية

ــي  (.2018)شــريف علــي  ,حمــاد - ــايير الجــودة الشــاملة ف ــيم عــن بعــد مســتوى تحقيــق مع التعل

 .جامعة القدس المفتوحة (, رسالة ماجستير غير منشورة)  بجامعة القدس المفتوحة

(. تحسين إفادة الطلبة من الصفوف االفتراضية فـي جامعـة القـدس 2014حناوي, مجدي محمد ) -

    3 مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للدراســات واألبحــاث التربويــةالمفتوحــة فــي فلســطين, 

(11.) 

العـالي   التعلـيم مؤسسـات أداء لتحسـينالشاملة  الجودة إدارةتطبيق (. 2008الخضر، مداح ) -

ـــة ـــز الجـــامعي بالمدي  معهـــد العلـــوم االقتصـــادية ( رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ) المرك

 الجزائر.، والتجارية وعلوم التيسير

ـــة ) - ـــتعلم االفتراضـــية, 2014خمـــيس, محمـــد عطي الجمعيـــة المصـــرية مجلـــة (. مفهـــوم بيئـــات ال

 .4-4(: 1) 24, لتكنولوجيا التعليم

(. تصــور مقتــرح لجامعــة افتراضــية بســلطنة ع مــان فــي ضــوء 2010داوود, عبــد العزيــز محمــد ) -

 .206-10: 131, العدد مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبارالخبرات األجنبية, 
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, دار الزهـراء للطبـع والنشـر: 1ط ,التجديـد فـي التعلـيم الجـامعي(. 2010الدهشان, جمال علي ) -

 الرياض, السعودية.

درجة امـتالك أعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي الجامعـات االردنيـة  (. 2018)فاطمة هيثم  ,الرواحنة -

المجلــة العربيــة , لمهــارات اســتخدام أدوات التعلــيم االلكترونــي وعالقتهــا بــبعض المتغيــرات

   50-29.(: 36) 11 لضمان جودة التعليم الجامعي

دور مقتـــرح للمشـــرف التربـــوي فـــي تفعيـــل المختبـــر االفتراضـــي  فـــي  (.2016)هلل  عطـــا ,الرويلـــي -

, مجلة دراسات العلوم التربويـة ,ضوء معايير ضمان الجودة في المملكة العربية السعودية

43 (2 :).889-908 

ـــرح لجامعـــة (. 2009خلـــف )بـــن بنـــت محمـــد  أســـماءالزائـــدي،  - ـــالتعليم افتراضـــيةنمـــوذج مقت  ب

كليـــة التربيـــة، جامعـــة أم القـــرى،  ( رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة)  الســـعوديالجـــامعي 

 السعودية.

درجـــة امـــتالك أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي الجامعـــة األردنيـــة   (.2018)مـــأمون ســـليم  ,الزبـــون -

 يم العـاليالمجلـة العربيـة لضـمان جـودة التعلـ ,أدوات الـتعلم االلكترونـي لمهارات استخدام

11 (36:) .29-50 

نحو تصور مقترح لجامعة افتراضية في ليبيا فـي ضـوء خبـرات  (.2018)الزرزاخ، بشير رمضان -

ــة القلعــة  ,بعــض الــدول المتقدمــة جامعــة  كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، ،9، العــدد مجل

 .، ليبياالمرقب

(. دور تطبيق معاير الجـودة الشـاملة فـي تحقيـق الحوكمـة اإلداريـة 2018السكر, شريفة عوض ) -

ــة فــي الجامعــات, دراســة تطبيقيــة علــى الجامعــة الخاصــة فــي الريــاض,  ــة كليــة التربي مجل

  .430-417: 39, عدد األساسية للعلوم التربوية االنسانية
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(. بيئـة افتراضـية مفتوحـة لتنميـة معـارف ومهـارات الطالبـات فـي رسـم 2017سالمة, دعـاء نبيـل ) -

 , كلية التربية النوعية, جامعة المينا, مصر.ورقة بحثيةنموذج الدريش, 

 فـــي التنميـــة ودوره الفلســـطينيالتعليم االفتراضي  آفـــاق( 2006شـــرف، فـــاروق حســـن محمـــد ) -

كليـــة  ( ســـتير غيـــر منشـــورةرســـالة ماج)  فلســـطينية / نحـــو جامعـــة افتراضـــية السياســـية

 جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، نابلس. الدراسات العليا،

التعليم المفتـوح والتعلـيم عـن بعـد فـي الـوطن العربـي نحـو التطـوير . (2014) صالح ,الشرهان -

 .الكويت ,جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (. رسالة ماجستير غير منشورة)  واالبداع

(. المؤسسات االفتراضية في التعليم ) الجامعـات االفتراضـية (, 2017مصطفى جودت ) لح,صا -

ــــــــــاح علــــــــــى الــــــــــرابط:  ــــــــــة تكنولوجيــــــــــا التعلــــــــــيم, مت https://drgawdat.edutech-بواب

portal.net/archives/82. 

مجلـــة (. التعلـــيم االفتراضـــي الجـــامعي ) نحـــو جامعـــة افتراضـــية(. 2016طـــامي، ثـــائر ســـليمان ) -

 .66-47 :71، العدد ديالى للعلوم التربوية

التعلـيم االلكترونـي والتعلـيم االفتراضـي, اتجاهـات عالميـة (. 2015عامر, طارق عبد الرؤوف ) -

 , المجموعة العربية للنشر: السعودية.1ط معاصرة

مجلـــة (. التعلـــيم االفتراضـــي ومســـتقبل نظـــم ادارة الـــتعلم اإللكترونـــي, 2012عبــد المجيـــد, أحمـــد ) -

 . 16( ص 158, العدد )التدريب والتقنية

تطبيــق معــايير الجــودة الشــاملة فــي االدارة االلكترونيــة فــي (. 2015ح )العبــدي, منصــور صــال -

 ان.) اطروحة ( جامعة ام درمان, السود الجامعات اليمنية

  (. التعلــــيم االفتراضــــي الواقــــع والطمــــوح, مجلــــة فيالدلفيــــا الثقافيــــة, العــــدد 2013العبيــــدي, قاســــم ) -

 ..jo/arabic/http://www.philadelphia.edu: (, متاح على الرابط10)

https://drgawdat.edutech-.portal.net/archives/82
https://drgawdat.edutech-.portal.net/archives/82
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/
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   أعـــداد معلـــم العلـــوم فـــي ضـــوء معـــايير الجـــودة الشـــاملة  (. 2016)وضـــحى بنـــت حبـــاب  ,العتيبـــي -

 , السودان.المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي(  تصور مقترح) 

 السـياحي التعلـيم مجـال فـي الشـاملة الجـودة إدارة تطبيـق مـدى(. 2019العجلـوني, هـادي )  -

 جامعـة مجلـة, التدريسـية الهيئـة أعضـاء نظـر وجهـة األردنيـة مـن الجامعـات في والفندقي

  246-217.: (2) 33, اإلنسانية علوملل لألبحاث النجاح

الجامعات االفتراضية وواقعها وموقعها على خارطة التعليم الجامعي في  (.2013)خليل, العجمي -

 , سوريا.دراسة ميدانية على الجامعة االفتراضية السورية ,العالم

(. أثـــر اســـتخدام الصـــفوف االفتراضـــية فـــي تنميـــة مهـــارات الحـــوار 2016حســـن محمـــد ) العمـــري, -

 والتحصــيل الدراســي واالتجــاه نحـــو المقــرر لــدى طلبــة كليـــة الشــريعة فــي جامعــة القصـــيم,

 47-31.(: 19) 6 مجلة جامعة القدس المفتوحة للدراسات واألبحاث التربوية

تصور مقترح لجامعة افتراضية سعودية للبنات ( 2008العمري، عائشة بنت بليهش بن صالح ) -

 ( دكتـوراه غيـر منشـورة أطروحـة ) في ضوء المنحى المنظومي ومعـايير الجـودة الشـاملة

 .ية للبنات، جامعة طيبة، السعوديةكلية الترب

رقمية قائمة على تقنيات العـالم االفتراضـي وأثرهـا  ةبناء مكتب (.2012)ن مصطفى أيم ,الفخراني -

أعمـــال المـــؤتمر الثالـــث والعشـــرين لالتحـــاد  )ر أداء المكتبــات فنيـــًا واقتصــاديًا فــي تطـــوي

  .قطر ( العربي للمكتبات

ت العليـــا فـــي مســـتوى تطبيـــق معـــايير الجـــودة الشـــاملة فـــي الدراســـا (.2017)أحمـــد نعـــيم  ,القـــدرة -

 10 المجلـة العربيـة لضـمان جـودة التعلـيم الجـامعي ,محافظة غزة ,الجامعات الفلسطينية

(29 :)55-78. 
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ـــرحمن ) - ـــد ال (, نظـــام الجـــودة ومعـــايير االعتمـــاد األكـــاديمي فـــي الجامعـــات 2007قنـــديل يـــس عب

 ( القاهرة."تقويم األداء الجامعي وتحسين الجودة"المؤتمر العربي الثاني ) االفتراضية, 

(. واقــــع التعلــــيم االلكترونــــي فــــي الجزائــــر: الجامعــــة االفتراضــــية نموذجــــًا, 2019ربحــــي ) كريمــــة, -

 . 193-216(: 5, العدد )المجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفل

الصـــعوبات المـــؤثرة علـــى الجـــودة التعليميـــة فـــي كليـــة الطـــب فـــي  (.2019) محمـــد أيهـــم ,حســـنم -

  .262-250(: 10) 6  والتكنولوجيامجلة العلوم  ,الجامعة االفتراضية السورية

(. مشــكالت الطلــب االجتمــاعي المتزايــد علــى التعلــيم الجــامعي فــي 2016محمــود, خالــد صــالح ) -

( مؤسسـة الفكـر العربـي,  ةقضايا تربوية وتعليمية وتأهيليمقالة, الوطن العربي وحلها, ) 

(, مفهـــوم 2017ي, محمــد عبــد الــرحمن )مـــدن - , الكويــت.دار ناشــري للنشــر االلكترونــي

 االستشراف ) علم المستقبل (, مقالة, متاح على الرابط: 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=rSvDXPvuDNK1kwWg_4

34Aw&q. 

 (. متاح على الرابط: 2013) لتخطيط التعليمالمعهد العالمي  -

                                                             .http://www.iiep.unesco.org/en 

درجة تحقيق معـايير إدارة الجـودة الشـاملة فـي الجامعـات (. 2005علي ) المالح، منتهى أحمد -

ــة التــدريس ــة كمــا يراهــا أعضــاء هيئ رســالة  ) الفلســطينية فــي محافظــات الضــفة الغربي

 , فلسطين.كلية التربية جامعة القدس ( ماجستير غير منشورة

 متاح على الرابط: (. 2008ربية للتربية والثقافة والعلوم )المنظمة الع -

                                                            .http://www.alecso.org/newsite/ 

:(. مفهوم التمويل، متاح على الرابط2012الموسوعة العربية) -  

                                                                          http://www.arab-ency.com/     

http://darfikr.com/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.google.com/search?source=hp&ei=rSvDXPvuDNK1kwWg_434Aw&q
https://www.google.com/search?source=hp&ei=rSvDXPvuDNK1kwWg_434Aw&q
http://www.iiep.unesco.org/en
http://www.alecso.org/newsite/
http://www.arab-ency.com/
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 (. متاح على الرابط:2016العالي والبحث العلمي )عليم وزارة الت -

                            .http://www.mohe.gov.jo/ar/Pages/default.aspx 
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 ( 1الملحق رقم ) 

وزارة التعليم العالي والبحث كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى 

 العلمي
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 ( 2الملحق رقم ) 

كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات األردنية 

 الحكومية
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 ( 3الملحق رقم ) 

كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للجامعات  

 االردنية الخاصة

 



104 
 

 
 

 ( 4الملحق رقم ) 

 معايير الجودة الشاملة بصورتها األولية

 التربوية                                                  التخصص: تكنولوجيا التعليم كلية العلوم

 2018/2019قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم                              العام الجامعي 

 نموذج تحكيم 

 المحترم / ة -------------------------------------------الدكتور/ة 
 

 " تصّور مقترح لجامعة افتراضية أردنية في ضوء معايير الجودة الشاملة"دراسة بعنوان الباحث يجري
من جامعة الشرق  تكنولوجيا التعليم في الماجستيردرجة على  الحصول متطلباتاستكمااًل ل

ولتحقيق اهداف الدراسة طّور الباحث استبانة مقّسمة الى ثالثة محاور ) محور المعايير  ,األوسط
الخاصة بالجامعة االفتراضية, محور مكونات الجامعة االفتراضية, محور كليات الجامعة 

 ( فقرة لتحديد أهم معايير الجودة الشاملة. 69االفتراضية ( حيث تكّونت االستبانة من ) 

تكم وفق ما تتمتعون به من خبرات كبيرة وثقافات عالية في هذا المجال, أن أرجو من حضرا
( أمام الفقرة التي  √تتفضلوا وتتكرموا بإبداء آرائكم ومقترحاتكم لتحكيم االستبانة بوضع اشارة ) 

ترونها مناسبة؛ وتقديم اآلراء بما يتعلق بمدى وضوح هذه الفقرات وسالمتها اللغوية راجين إجراء 
 ديل المناسب إن لزم.التع

ويسعد المشرف والباحث أن يتقدما بالشكر والتقدير على جهودكم العلمية الكبيرة والمختّصة في 
 بيان رأيكم في فقرات االستبانة.

 مع جزيل الشكر والعرفان ......

 شباطالمشرف: د. خليل السعيد                                             الباحث: مهند أحمد 
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 المحور االول: المعايير الخاصة بالجامعة االفتراضية
 التعديل المقترح غير مالئمة مالئمة العبارة رقم الفقرة

    أهداف الجامعة االفتراضية األول: رالمعيا

    االهداف العامة* 

    تتوافق مع حاجات المجتمع 1

    تتوافق مع سمات المناهج الدراسية  2

3 
خصائص الطلبة )الفسيولوجية   تتوافق مع
 التعليمية(

   

    * االهداف السلوكية

1 
تتسم األهداف بالمرونة بحيث تسمح 

 بإدخال التعديالت 
   

    اتسام األهداف بلغة دقيقة يسهل قياسها  2

3 
تنبع األهداف من االحتياجات التعليمية 

 لبة الخاصة بالط
   

4 
اتسام األهداف بالقابلية للتحقق من خالل 

 البرامج والخطط التعليمية 
   

    المعيار الثاني: معايير النظام اإلداري

1 
وجود هيكلة إدارية تلبي متطلبات العمل 

 ري وأعباءه الحالية والمستقبلية اإلدا
   

2 
و  وجود مجلس جامعة متفهم ومتعاون

 مؤهل لتحقيق األهداف المنشودة
   

3 
وجود خبرات سابقة لدى العاملين اإلداريين 

 في مجال العمل اإلداري 
   

4 
تعريف الطلبة قبل التحاقهم بالجامعة 

 راضية بمعلومات عن النظام كامال االفت
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 التعديل المقترح غير مالئمة مالئمة العبارة رقم الفقرة

    : معايير المقررات اإللكترونيةالمعيار الثالث

1 
ربط المقررات االلكترونية باألهداف العامة 

 والخاصة للجامعة 
   

2 
تصميم المقرر االلكتروني بناًء على 

 احتياجات الطلبة
   

3 
توافق محتوى المقررات االلكترونية مع 

معايير سكورم العالمية المعتمدة )التحليل 
 ،التصميم ،التطوير ،التطبيق ،التقييم ( 

   

4 
توفر فلسفة تربوية واضحة مثل تبني إحدى 

 نظريات التعلم عند بناء المحتوى  
   

    : معايير الوسائط التعليميةالمعيار الرابع

1 
الوسائط التعليمية ألهداف البرنامج  ةمالءم

 التعليمي لتحقيق األهداف التعليمية بفاعلية 
   

    سائط التعليمية للمحتوىمالءمة الو  2

3 
اتسام الوسائط التعليمية بــــــ: الشمول، 

سرعة توصيل المادة التعليمية للطلبة، توفر 
 تغذية راجعة 

   

4 
تزويد الطلبة بالمهارات األساسية الستخدام 

 الوسائط اإللكترونية الحديثة
   

    معايير نظام الدراسة: خامسالمعيار ال

1 
توفير قدر من االستقالل للطلبة فيما 
 يخص انتظام المواعيد ومكان الدراسة 

   

2 
غير  –متزامن  تحديد أسلوب التعليم )

  متزامن  (
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3 
تحديد قائمة بالمصادر التعليمية االلكترونية 

 طلبة لكل مقرر يمكن أن يرجع إليه ال
   

4 
تحديد عدد الساعات المعتمدة المناسبة 

 لمستوى شهادة البرنامج 
   

 

 التعديل المقترح غير مالئمة مالئمة العبارة رقم الفقرة

    : معايير اإلشراف األكاديمي المعيار السادس

1 
وجود عدد مناسب من االكاديميين المؤهلين 

 الستراتيجيات التعليم االفتراضي 
   

2 

توفير أدلة الكترونية خاصة لهيئة التدريس 
جراءات ترشيح او اختيار  تتضمن سياسة وا 

أعضاء هيئة تدريس وتعيينهم وبيان 
مسؤولياتهم وتقويم عملهم ، وكذلك 

 تعويضهم عند الحاجة 

   

3 
وجود مصممين للمقررات االلكترونية ذوي 

 خبرة عالية
   

4 
توافر برامج تدريبه دورية ألعضاء هيئة 

 التدريس ومعاونيهم للتنمية المهنية 
   

    المعيار السابع: معايير أساليب التقويم

1 
ارتباط أسئلة االمتحانات بأهداف وحدات 

 المقرر الدراسي
   

2 

إعداد االمتحانات من قبل لجنة خاصة 
مؤلفة من المشرفين األكاديميين للمقرر 
االلكتروني، ومتخصصين  في المادة 

 التعليمية  

   

تتضمن أسئلة االمتحانات التعليمات  3
واإلرشادات الالزمة الستخدامها بنجاح 

   



108 
 

 
 

 وفاعلية  

4 

استخدام مختلف أساليب تقويم التعليم 
المشاركة في * االفتراضي وهي :

 المناقشات من خالل

 ساحة الحوار         

 *أداء المهمات والواجبات       

 *إعداد تقرير بعد تحليل بعض        

 الموضوعات المختارة

 *أداء المشروع       
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 التعديل المقترح غير مالئمة مالئمة العبارة رقم الفقرة

    اإلعالم والدعاية: معايير المعيار الثامن

    اعتماد اإلعالم والدعاية على معايير ثابتة  1

2 
اتسام مواد اإلعالم والدعاية بالوضوح 

 والموضوعية  
   

3 
اتسام موظفي اإلعالم والدعاية بالكفاءة 

 لحمالتهم الدعائية 
   

4 
اتسام سياسة اإلعالم والدعاية للبرامج 

بالدقة والتفاصيل حتى يتمكن من تحديد 
 اختباراتهم الدراسية  

   

    معايير مصادر تمويل الجامعة المعيار التاسع:

1 
التأكد من أن الهدف الربحي ال يطغى على 

 األهداف التربوية 
   

2 
وجود خطة لتأمين الموارد المالية الكفيلة 

 باستمرار عمل المؤسسات التعليمية 
   

3 
وجود خطة لضبط عمليات الشراء 
 والمخزون وكذلك عمليات اإلنفاق 

   

4 
وجود خطة الستثمار المشاريع المساعدة 

 والتي لها عائد مالي على للجامعة 
   

 

 

 

 

 



110 
 

 
 

 االفتراضيةالمحور الثاني: مكونات الجامعة 
رقم 
 الفقرة

 التعديل المقترح غير مالئمة مالئمة العبارة

    رسالة وأهداف الجامعةأواًل: 

1 

معة االفتراضية ورسالتها تتلخص رؤية الجا
التعليم  /تطبيق فلسفة التعليم  :فيما يلي

االفتراضي وفق المستجدات المعرفية 
 والتكنولوجية 

   

2 
على حرية توفير بيئة إلكترونية تشجع 

 التفكير والتعبير 
   

3 
تطبيق أحدث التقنيات التي توفرها 

 علوماتتكنولوجيا االتصاالت والم
   

4 
مع المؤسسات التربوية واالجتماعية التعاون 

قليميا وعالمياً واال  قتصادية محليا وا 
   

    ثانيًا: الجهاز التنظيمي للجامعة

     األمناءأ/ مجلس 

1 
يتألف مجلس األمناء من الشخصيات 

 األكاديمية والعلمية المتميزة من ذوي الكفاءة 
   

2 

مجلس األمناء االختصاصات  يمارس
 :اآلتية

 اإلشراف العام على الجامعة -

التأكد من مدى تحقق األهداف التي  -
 وضعتها الجامعة 

تعيين أعضاء ورئيس مجلس امناء  -
 للجامعة .ورئيس 

   

    ب/ مجلس إدارة الجامعة



111 
 

 
 

1 

 يتألف مجلس إدارة الجامعة من: 

مدير الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون 
القانونية, ووكيل الجامعة للشؤون اإلدارية 
والمالية, وأمين الجامعة, وعمداء الكليات 

 وممثل وزارة التعليم العالي

   

 التعديل المقترح غير مالئمة مالئمة العبارة رقم الفقرة

    مجلس إدارة الجامعة   تابع النقطة ) ب (

2 

 يختص مجلس اإلدارة فيما يأتي :

 رسم السياسة العامة للجامعة * 

 متابعة أداء الجامعة * 

تبادل الخبرات والتعاون مع الجامعات * 
 المحلية

 واالقليمية   

 تشكيل الهيكل اإلداري للجامعة* 

   

    التابعة للجامعةج/ اإلدارات 

    إدارة القبول والتسجيل والعالقات العامة  1

2 
 إدارة المعلوماتية وتضم:

تطوير المقررات , ) إدارة الشبكات
 الخدمات التقنية والدعم الفني  ,اإللكترونية

   

3 
لجنة األكاديمية : ) عميد الكلية, رؤساء ال

 الكادر األكاديمي والفني ( األقسام, 
   

    سياسة القبول والتسجيل د/

1 
نحاء المملكة أيتم قبول الطلبة من مختلف 

 ومن خارجها 
   

2 
يشترط حصول الطلبة المتقدمين للقبول 

  ( فما فوق70معدل )
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 التعديل المقترح غير مالئمة مالئمة العبارة رقم الفقرة

    كيفية التسجيل بالجامعة ( هتابع النقطة ) 

3 
يقوم الخادم باستقبال الرسالة و إرسالها إلى 

 بريد الجامعة تلقائيا 
   

4 

إذا تم التأكد من صحة البيانات واكتمالها 
توضح فيها انه  يرسل إلى الطلبة  رسالة

تم استقبال الطلب ويطلب منه ارسال 
 الوثائق المطلوبة 

   

5 
بعد انتهاء الطالب من الشروط كاملة 

 يظهر لديه انه تم قبوله بالجامعة
   

6 
يتم انشاء بريد الكتروني تلقائيا ويكون 

لخادم الخاص بالجامعة ويتم موجود في ا
 الطالب اسم مستخدم وكلمة سر إعطاء

   

 

 

3 
يشترط من الطلبة اجتياز امتحانات 

 المستوى 
   

4 
 يشترط من الطالب الحصول على رخصة

ICDL  
   

    بالجامعةكيفية التسجيل ه/ 

1 
يقوم الطلبة بالدخول إلى موقع الجامعة  

 وتعبئة االستمارة وتسجيل البيانات المطلوبة 
   

2 
بقوم الطلبة بإرسال االستمارة عند الضغط 

 على كلمة إرسال 
   

3 
يقوم الخادم باستقبال الرسالة و إرسالها إلى 

 بريد الجامعة تلقائيا 
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 المحور الثالث: كليات الجامعة االفتراضية والتخصصات المطروحة
 التعديل المقترح غير مالئمة مالئمة العبارة رقم الفقرة

    كلية األعمالأواًل: 

    إدارة األعمال  1

    العلوم المالية والمصرفية  2

    كلية اإلعالمثانيًا: 

    الصحافة واإلعالم  1

    االذاعة والتلفزيون  2

    كلية تكنولوجيا المعلوماتثالثًا: 

    أنظمة المعلومات الحاسوبية  1

    علم الحاسوب  2

    العلوم التربوية ربعًا: كلية 

    تكنولوجيا التعليم 1

    المناهج وطرق التدريس 2
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 ( 5الملحق رقم ) 

 الدراسة ةمحكمي أدا ةقائم

 مكان العمل التخصص الدرجة العلمية االسم الرقم

 الجامعة االردنية تعليمالتكنولوجيا  استاذ وريكاتال أحمد منصور 1

 استاذ أبو جابر عبد الكريم ماجد 2
وطرق مناهج 

 تدريس
 الجامعة االردنية

 الجامعة االردنية تعليمالتكنولوجيا  استاذ مشارك الشبول أنور مهند 3

 جرشجامعة  تكنولوجيا التعليم استاذ مشارك يوسف أحمد الجرايدة 4

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم استاذ مشارك حمزة عبد الفتاح العساف 5

 جامعة جدارا تكنولوجيا التعليم استاذ مشارك أسامة محمد الداللعة 6

 جامعة جدارا وسائط متعددة استاذ مشارك مصطفى محمد عياصرة 7

 جامعة الزيتونة وجيا معلوماتتكنول استاذ مشارك فؤاد علي القرم 8

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم استاذ مساعد خالدة عبد الرحمن شتات 9

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم استاذ مساعد فادي عودة عياصرة 10
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 ( 6الملحق رقم ) 

 معايير الجودة الشاملة بصورتها النهائية

 التخصص: تكنولوجيا التعليم                                   كلية العلوم التربوية               

 2018/2019العام الجامعي          م                    قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعلي

 معايير الجودة الشاملة للجامعة االفتراضية

 المحترم / ة --------------------------------------------الدكتور/ة 
 

" تصّور مقترح لجامعة افتراضية أردنية في ضوء معايير الجودة الباحث دراسة بعنوانيجري 

تكنولوجيا التعليم من جامعة  في الماجستيردرجة على  الحصول استكمااًل لمتطلبات الشاملة"

ولتحقيق اهداف الدراسة طّور الباحث عدة معايير مقّسمة الى محورين ) المعايير  الشرق األوسط,

( فقرة  60الخاصة بالجامعة االفتراضية, ومكونات الجامعة االفتراضية ( حيث تكّونت األداة من ) 

 لتحديد أهم معايير الجودة الشاملة في الجامعة االفتراضية.

( أمام الفقرة التي تريد / تريدين اختيارها والتي  √المة ) أرجو االطالع والتأشير من خالل وضع ع

تناسب موقفك وتدعم اختيارك لها، ويؤكد الباحث أن اجابات فقرات هذه األداة سوف تستخدم 

 ألغراض البحث العلمي فقط.

 مع جزيل الشكر والعرفان ......                                      الباحث: مهند أحمد شباط
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 معايير الجودة الشاملة

 ول: المعايير الخاصة بالجامعة االفتراضيةالمحور األ 

 

رقم 
 الفقرة

العبارة                                                                                      
 المقياس

اوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 
 بشدة

       ورسالتهاورؤية الجامعة المعيار األول: 

1 
توفير  رؤية الجامعة االفتراضية ورسالتها في تتعلق

فرص تعليم للجميع باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
  واالتصاالت

     

2 
توفير بيئة إلكترونية تشجع على حرية التفكير 

 والتعبير 
     

3 
تطبيق أحدث التقنيات التي توفرها تكنولوجيا 

 االتصاالت والمعلومات
     

4 
التعاون مع المؤسسات التربوية واالجتماعية 

قليميا وعالمياً   واالقتصادية محليا وا 
     

5 
تمتلك األهداف القدرة على إبراز هوية التعّلم  

 اإللكتروني
     

      تحقيق مبدأ التعلم للجميع 6

      المعيار الثاني: أهداف الجامعة االفتراضية

      * االهداف العامة تتوافق مع:

      حاجات المجتمع 7

      سمات المناهج الدراسية االلكترونية  8

      خصائص الطلبة )الفسيولوجية  التعليمية( 9

      بـ:* االهداف الخاصة تتصف 

      المرونة بحيث تسمح بإدخال التعديالت  10
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رقم 
 الفقرة

                                        العبارة                                         
 المقياس

اوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

      لغة دقيقة واضحة يسهل قياسها  11

تنبع األهداف من االحتياجات التعليمية الخاصة  12
 بالطلبة 

     

القابلية للتحقق من خالل البرامج والخطط  13
 التعليمية 

     

      المعيار الثالث: معايير النظام اإلداري

14 
ري وجود هيكلة إدارية تلبي متطلبات العمل اإلدا

 وأعباءه الحالية والمستقبلية 
     

15 
مؤهل لتحقيق  وجود مجلس جامعة متعاون

 األهداف المنشودة
     

16 
وجود خبرات سابقة لدى العاملين اإلداريين في 

 مجال العمل اإلداري 
     

17 
راضية تعريف الطلبة قبل التحاقهم بالجامعة االفت

 بمعلومات عن نظام التدريس فيها 
     

      : معايير المقررات اإللكترونيةالمعيار الرابع

18 
ربط المقررات االلكترونية باألهداف العامة 

 والخاصة للجامعة 
     

19 
تصميم المقرر االلكتروني بناًء على احتياجات 

 الطلبة
     

20 
توافق محتوى المقررات االلكترونية مع معايير 

 (scorm)سكورم العالمية المعتمدة 

 التحليل ،التصميم ،التطوير ،التطبيق ،التقييم 

     

21 
توفر فلسفة تربوية واضحة مثل تبني إحدى 

 نظريات التعلم عند بناء المحتوى اإللكتروني  
     

      ن للمقررات االلكترونية ذوي خبرةوجود مصممي 22
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رقم 
 الفقرة

                                        العبارة                                          
 المقياس

اوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 
 بشدة

      المعيار الخامس: معايير الوسائط التعليمية

23 
الوسائط التعليمية ألهداف البرنامج  ةمالءم

 التعليمي لتحقيق األهداف التعليمية بفاعلية 
     

      مالءمة الوسائط التعليمية للمحتوى التعليمي  24

25 
التعليمية بــــــ: سرعة توصيل المادة اتسام الوسائط 
 توفر تغذية راجعة مع  التعليمية للطلبة

     

26 
المهارات األساسية على تدريب الطلبة واألساتذة 

 الستخدام الوسائط اإللكترونية الحديثة
     

      المعيار السادس: معايير نظام الدراسة

      حرية اختيار الطالب لمكان وزمان التعلم  27

28 
تحديد قائمة بالمصادر التعليمية االلكترونية لكل 

 مقرر يمكن أن يرجع إليه الطلبة 
     

      تحديد عدد السنوات المعتمدة لنيل شهادة البرنامج  29

      المعيار السابع: معايير اإلشراف األكاديمي

30 
المؤهلين  وجود عدد مناسب من االكاديميين

 للتعليم االفتراضي 
     

31 
توفير أدلة الكترونية خاصة لهيئة التدريس تعيينهم 

 في عملهم
     

32 
ايجاد برامج تدريبه دورية ألعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم للتنمية المهنية 
     

      : معايير أساليب التقويمالمعيار الثامن

33 
بأهداف وحدات المقرر ارتباط أسئلة االمتحانات 

 الدراسي
     

      إعداد االمتحانات من قبل لجنة من المختصين  34
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35 
تتضمن أسئلة االمتحانات التعليمات واإلرشادات 

 الالزمة الستخدامها بنجاح وفاعلية  
     

      استخدام مختلف أساليب تقويم التعليم االفتراضي  36

      تمويل الجامعة المعيار التاسع: معايير مصادر

37 
التأكد من أن الهدف الربحي ال يطغى على 

 األهداف التربوية 
     

38 
وجود خطة لتأمين الموارد المالية الكفيلة باستمرار 

 عمل المؤسسات التعليمية 
     

39 
وجود خطة لضبط عمليات الشراء والمخزون 

 وكذلك عمليات اإلنفاق 
     

40 
وجود خطة الستثمار المشاريع المساعدة والتي لها 

 عائد مالي على الجامعة 
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 المحور الثاني: مكونات الجامعة االفتراضية

رقم 
 الفقرة

                                        العبارة                                          
 المقياس

اوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

      ثانيًا: الجهاز التنظيمي للجامعة

      أ/ مجلس األمناء

41 
يمارس مجلس األمناء اإلشراف العام على 

 الجامعة
     

42 
من مدى تحقق  األمناء التأكديمارس مجلس 

 األهداف التي وضعتها الجامعة 
     

43 
مجلس يمارس مجلس األمناء تعيين أعضاء 

 االمناء ورئيس الجامعة
     

      ب/ مجلس إدارة الجامعة

44 

 يتألف مجلس إدارة الجامعة من: 

 القانونية،مدير الجامعة ونائب الجامعة للشؤون 
وأمين  والمالية،ونائب الجامعة للشؤون اإلدارية 

وعمداء الكليات وممثل وزارة التعليم  الجامعة،
 العالي

     

45 
يختص مجلس اإلدارة في رسم السياسة العامة 

 للجامعة ومتابعة أداء الجامعة  
     

46 
يختص مجلس اإلدارة في تبادل الخبرات والتعاون 

 مع الجامعات المحلية واالقليمية
     

      ج/ اإلدارات التابعة للجامعة

      إدارة القبول والتسجيل والعالقات العامة  47

48 
 المعلوماتية وتضم:إدارة 

 اإللكترونية،تطوير المقررات  الشبكات، )إدارة
 الخدمات التقنية والدعم الفني 
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رقم 
 الفقرة

العبارة                                                                                  
 المقياس

اوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 
 بشدة

49 
رؤساء األقسام  الكلية، )عميد األكاديمية:اللجنة 

 األكاديمية
     

      د/ سياسة القبول والتسجيل

50 
يتم قبول الطلبة من مختلف أنحاء المملكة ومن 

 خارجها 
     

51 
على يشترط حصول الطلبة المتقدمين للقبول 

 شهادة الثانوية العامة
     

52 
يشترط من الطلبة اجتياز امتحانات المستوى مثل 

 امتحان اللغة العربية واإلنجليزية والحاسوب 
     

53 
يشترط من الطالب الحصول على الرخصة 

  ICDL )الدولية لقيادة الحاسوب )
     

      ه/ كيفية التسجيل بالجامعة

54 
 الجامعة وتعبئةيقوم الطلبة بالدخول إلى موقع 

 االستمارة وتسجيل البيانات المطلوبة 
     

55 
بقوم الطلبة بإرسال االستمارة عند الضغط على 

 كلمة إرسال 
     

56 
رسالها يقوم الخادم باستقبال الرسالة  إلى بريد  وا 

 الجامعة تلقائيا 
     

57 
يقوم الخادم باستقبال الرسالة و إرسالها إلى بريد 

 الجامعة تلقائيا 
     

58 
إذا تم التأكد من صحة البيانات واكتمالها يرسل 
إلى الطلبة  رسالة توضح فيها انه تم استقبال 
 الطلب ويطلب منه ارسال الوثائق المطلوبة 

     

     بعد انتهاء الطالب من الشروط كاملة يظهر لديه  59



122 
 

 
 

 انه تم قبوله بالجامعة

60 
موجود في يتم انشاء بريد الكتروني تلقائيا ويكون 

الخادم الخاص بالجامعة ويتم إعطاء الطالب اسم 
 مستخدم وكلمة سر

     

 

 

          


