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 مضتخلص الدراصة:

هددددالد اسا الددددك فسددددش اس اددددع تدددددت وادددد سد اسة،وودددد،د ا س      ددددك اسلددددو ا ك     دددددا   
اق  احدد،د حددم اسوادد سد اس ددا   اةدد  اسة،وودد،د ا س      ددك اسلددو ا ك لددا  دد     دد اد  ودد  
اسا م   ال  اود اسا الك اسود ج  اس فد ا اس ئد،، ا     فدلد اسا الدك فسدش كت ه د،د اسوا دا ودت 

سة،ووددد،د ا س      دددك اسلدددو ا ك و جددد،  واددد سد ت،ودددك   اةددد  ك    ددد،  اسواددد سد اس دددا   اةددد  ا
سلددد ول  ا س     دددا  وئدددم  اسواددد سد اس   دددك باس دددا   ولدددص  ،س   دددك اس ح  دددك  اسفددد ، ك   اسواددد سد 
ا اا  دددك  اس    و دددك  اسواددد سد اسوو ل دددك  اسوج،  دددك اس دددا   ولدددص  ددد،س س   اسواددد سد اسوو ل دددك 

 د،سوولو ت  اسواد سد اال سق دك  امة و،ت دك اس ،ةودك تدت الد  اا      د،د   اسوج،  ك اس ا   ولدص
اس ول   ا س     ا  اسوا سد اس  ل ك  اسفح ك اس ،ةوك تدت الد  اا      د،د اس ولد   ا س     دا  
 ودد، كت ه دد،د وادد سد  ،فددك    ،دد،د اسدد ول  ا س     ددا اسلددو ا ك    قدداود اسا الددك اق  احدد،د 

اس ا   اة  اسة،وو،د ا س      ك اسلدو ا ك لدا  د     د اد  ود  اسدا م و جد،  سحم اسوا سد 
 دد ل   اس   ددك اس ح  ددك سجدد ا اس دد ي وددت اس ولدد     فددو     ،ددك اسدد ول  ا س     ددا  ودد،   ،لدد  ادد    
 و ددد،  م  و  ل ددد،د هددد ا اس ددد ي ودددت اس ولددد     و  ددداال   دددم اس لددد،،م  اس لدددج سد اسسوودددك  امس دددوا  

 ،ا  اسح،ل   سلا  م فسش ا  ،د اسوول و،د      ك ق،    ك  ولؤ سك. ،ل  اا  وف
 خبرات. – الجامعات اإللكتركنية السعكدية – مشكالتالكممات المفتاحية: 
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Saudi E-Universities Problems and Suggestions to their Solving ln 

the light of Experiments oe some Countries 
abstract 

The study aimed to reveal the problems of Saudi electronic universities, 

and provide suggestions for solving problems facing Saudi electronic 

universities in light of the experiences of some countries. The study used the 

documentary descriptive approach, and the study concluded that there are 

many problems facing Saudi electronic universities, including: General 

problems Facing any e-learning system, such as: technical problems (related to 

infrastructure and maintenance), Administrative and organizational problems, 

cognitive and skill problems that relate to students, cognitive and skill 

problems that relate to teachers, ethical and social problems arising from the 

use of e-learning technologies, psychological and health problems resulting 

from the use of e-learning techniques,There are also problems specific to Saudi 

e-learning environments, and the study provided suggestions to solve the 

problems facing Saudi e-universities in light of the experiences of some 

countries, including: Providing the infrastructure for this type of education, 

designing an e-learning environment in a way that suits the conditions, 

standards and requirements of this type of education and providing it with all 

The necessary means and facilities, commitment to use computer resources to 

enter information networks in a legal and responsible manner. 

Key Words: Problems - Saudi electronic universities- Experiences 
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 مقدمة:
يكاجػػو العػػالـ اليػػـك رػػا الدػػرف الحػػادم كالعشػػريف مجمكعػػة مػػف التحػػك ت كالتحػػديات 

شػػت  مجػػا ت الحيػػاة الكبيػػر رػػ   كالتكنكلػػكجا التدنػػا اتدػػدـ العممػػعة كالمتالحدػػة نظػػران لمالسػػري
  باإلضػػػارة إلػػػ  فػػػكرة  قتصػػػاديةظاىرىػػػا الفداريػػػة كا جتماعيػػػة كا العكلمػػػة بكػػػؿ مالمختمفػػػة  ك 

ا تصػػا ت كالمعمكمػػات كالتػػ  تسػػببت رػػ  تضػػاعؼ المعررػػة اإلنسػػانية كرػػ  مدػػدمتيا المعررػػة 
ان  حيث حدفت طفرة ىائمة رػ  مجػاؿ تكنكلكجيػا العممية كالتكنكلكجية ر  رترات زمنية قصيرة جد

 .   كالكسائط المتعددة  كشبكة ا نترنت األقمار الصناعية
زاء   كػػػاف لزامػػػان عمػػػ   ىػػذا التدػػػدـ التدنػػػا المتسػػػارع كالتطػػػكرات العمميػػة المتالحدػػػة كا 
بصػػفة خاصػػة أف تزخػػذ زمػػاـ المبػػادرة رػػ   اتعمػػيـ بصػػفة عامػػة كالتعمػػيـ الجػػامعمؤسسػػات ال

  كرػػا الكرػػاء باحتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ كتمبيػػة  تدػػاء بمسػػتكل كفاءتيػػا كرعاليتيػػا كجكدتيػػاا ر 
؛ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تكجيػػو برامجيػػا كمدرراتيػػا عبػػر شػػبكة المعمكمػػات  خطػػط التنميػػة المسػػتدامة

  كىػ  مركػز  لتحػدياتنترنت"  ألف الجامعة مف أىـ المؤسسػات الدػادرة عمػ  مكاجيػة تمػؾ ا"اإل 
مجتمع يريد الحفاظ عم  ىكيتػو الفداريػة  مأل كالتربكم كالحضارم كالتكنكلكجااإلشعاع العمما 

  يككف نظاـ التعميـ الجػامعا مدتصػرنا عمػ  نمػط التػدريس ينبغا أكليذا .  كحضارتو اإلنسانية
التطبيدػػات التدنيػػة المعاصػػرة رػػا إتاحػػة    بػػؿ  بػػد مػػف تكظيػػؼ التدميػػدم داخػػؿ قاعػػات الدراسػػة

أم  كمػػفرػػا أم كقػػت يمكػػف الكصػػكؿ إلييػػا  -عبػػر شػػبكة ا نترنػػت  –صػػيت تعميميػػة جديػػدة 
الػنمط مػف التعمػيـ ذلػؾ لمػا ليػذا ك    كسػكاء أكػاف ذلػؾ بصػكرة متزامنػة أـ تيػر متزامنػة   مكاف

المعػارؼ  تدػديـك    مػف الطػالب الددرة ا ستيعابية لمجامعاتأبرزىا: زيادة  مف مزايا عديدة كمف
الدػػدرات كالميػػارات الالزمػػة لنجػػاح األرػػراد رػػا الحيػػاة ا جتماعيػػة كالكظيفيػػة رػػا عصػػر فػػكرة ك 

  كيمكػنيـ مػف اسػتدعاء  عم  تعمـ جيد نشط كجػذاب  ىتمامػات الطػالبالحصكؿ ك    المعارؼ
 ,Dadabhoy & 3  2162  بػراىيـإ) ميػارات التفكيػر الناقػد  كالتفاعػؿ الجيػد مػع ا خػريف

2002, 1735). 
تطػكير عمميػة الػتعمـ بطريدػة   يفيد التعمػيـ اإللكتركنػا رػا  كباإلضارة إل  ىذه المزايا

 سػػػتفادة مػػػف تراكميػػػة المعمكمػػػات ا  ك    كتيسػػػير الػػػتعمـ مػػػف خػػػالؿ األقػػػراف تشػػػاركية رعالػػػة
لمؤسسػات التعميميػة لتغمػب عمػ  التحػديات التػا تكاجػو اا  ك  كمشاركتيا مع أرراد مجتمع الػتعمـ

  كخاصػػة رػػا الػػدكؿ التػػا تتميػػز بالمسػػاحات  ا  كررػػع نسػػبة طػػالب التعمػػيـ الجػػامع كأررادىػػا
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  مع تيػاب أك صػعكبة أك    كتباعد المسارات بيف مؤسسات التعميـ كأماكف المعيشة الشاسعة
بجامعػة بعيػدة    إضارة إل  اضطرار األبنػاء لمعػيش المسػتدؿ لاللتحػاؽ  قمة المكاصالت العامة

( ...Arab Social Media Report, 2013, 2) ظيػرت الػدعكات . كليػذه المزايػا كتيرىػا
المتددمػة   عم  مستكل مختمػؼ دكؿ العػالـ المستمرة التا تنادم بإنشاء الجامعات اإللكتركنية

. ربػػػدأت ىػػػذه الجامعػػػات رػػػا الظيػػػكر رػػػا الك يػػػات المتحػػػدة  كالناميػػػة منيػػػا عمػػػ  حػػػد سػػػكاء
  ككػػذلؾ كانػػت الحػػاؿ رػػا تيرىػػا  ك    كالصػػيف   كتػػايكاف   كالمممكػػة المتحػػدة  ككنػػدا يكيػػةاألمر 

-56  2119)دركيػش   عدة دكؿ عربية مف بينيا السعكدية كاإلمارات كمصر كاألردف كلبناف
 .   بؿ أصبح لزامان  لـ يعد خياران  مف الجميع بزف التعميـ اإللكتركنا يديف(  كلعؿ ىذا 57

  ظيػػرت ريػػو  اإللكتركنػػاالجػػامعا كبعػػد تمػػرس العديػػد مػػف الػػدكؿ رػػا مجػػاؿ التعمػػيـ 
  منيا عم  سػبيؿ المفػاؿ    إل  خبرات متددمة –بعد رترة مف تطبيديا  –ارتدت  تجارب عديدة

ك رينػيكس ك سػيتا ك ك يػة إلينػكم ك  ك جكرجيا دم بكؿ رمكريدا ك : ات: خبرة جامع الحصر
كخبػرة الجامعػة المفتكحػة    كخبػرة جامعػة أفابسػكا بكنػدا   لمتحػدة األمريكيػةبالك يػات اكادييف 

الدكميػػػة  م  كخبػػػرة جامعػػػة أنػػػديرا تانػػػد كخبػػػرة جامعػػػة كاسػػػدا باليابػػػاف   بالمممكػػػة المتحػػػدة
  كخبػػػرة الجامعػػػة اإلداريػػػة  أسػػػطنبكؿ كاألناضػػػكؿ بتركيػػػا : كخبػػػرة جػػػامعتاالمفتكحػػػة بالينػػػد  

   كخبػػرة جامعػػة العمػػـك التطبيديػػة بسكيسػػرا   الجامعػػة اإلسػػالمية بماليزيػػاكخبػػرة    بسػػنغاركرا
  كخبػرة جامعػة ابػف    كخبػرة جامعػة ميكػك س ركميػرس بمتكانيػا كخبرة جامعة أكدينا بإيطاليػا

 سػػينا ا رتراضػػية بالشػػراكة بػػيف خمػػس عشػػرة دكلػػة عربيػػة كأكربيػػة مػػف دكؿ البحػػر المتكسػػط
 .ىػ(6426جامعة الممؾ عبد العزيز  )

التػا  (2131) العربيػة السػعكدية زسيسان عم  ما سبؽ  كانطالقان مػف رؤيػة المممكػةكت
رػػا ضػػكء التطػػكرات الحديفػػة رػػا تكنكلكجيػػا  –كمطمػػب ممػػح  –تحػػرص عمػػ  تطػػكير التعمػػيـ 

  كعم  تعزيز الممارسات الجيػدة رػا مجػاؿ ا سػتفمار رػا مػدخالت التعمػيـ كنظمػو  ا تصا ت
  كعمػ  تزكيػد المتعممػيف بالمعػارؼ كالميػارات كردػا  حتياجػات سػكؽ العمػؿكتحسيف مخرجاتو 

  كعمػػ  التركيػػز عمػػ  ا بتكػػار رػػا التدنيػػات المتطػػكرة كرػػا ريػػادة  الالزمػػة لكظػػائؼ المسػػتدبؿ
 –بػػػػدأت الجامعػػػػات السػػػػعكدية كميػػػػا  ؛(36  2121المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية  األعمػػػػاؿ )

  كالتحػكؿ مػف الػنمط التدميػدم  بؽ نحك تطػكير نظػـ التعمػيـتتسا - األىمية الحككمية كالخاصة
را التعميـ إل  التكجو لتفعيؿ نمط تعميما يتسػـ بالمركنػة كالكفػاءة كالفاعميػة مػف خػالؿ تحػكؿ 
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نظػػـ إدارة ؛ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تبنػػا  الجامعػػات مػػف الػػنمط التدميػػدم إلػػ  نمػػط الػػتعمـ اإللكتركنػػا
( أك جسػػػػػكر  Moodle( أك مػػػػكدؿ )Blackboard) الػػػػبالؾ بػػػػػكرد(  مفػػػػػؿ: LMSالػػػػتعمـ )

  2168رػا مختمػؼ التخصصػات )الفػالح   كتفعيمو را تػدريس العديػد مػف المدػررات الجامعيػة
77.) 

رػا كبيػرا تطػكرا كميػا يشػيد رػا المممكػة العربيػة السػعكدية  الجػامعاالتعمػيـ لػذا  رػإف 
ان تزايػد  كمػا أنيػا تشػيد  اإللكتركنػاالتا تتبن  نظاـ التعمػيـ عداد الجامعات كالكميات كالمعاىد أ

يجابيات ىذا النمط الحديث مف التعميـ الطمب المجتمعا را    . الذم ربما ُيعزل لمزايا كا 
 -19ككريػد –كرا ظؿ الظػركؼ التػا يعيشػيا العػالـ اليػـك مػف أزمػة ريػركس ككركنػا 

كاتجاه الجامعات السعكدية لمتعميـ اإللكتركنا عف طريؽ الػبالؾ بػكرد ظيػرت مزايػا ىػذا التعمػيـ 
كتحدػػؽ األىػػداؼ العمميػػة التعميميػػة كالتربكيػػة بشػػكؿ صػػحيح رػػا تسػػيير كحدػػؽ نجاحػػات كبيػػرة 
 التعميمية المدصكدة .

تمعيػة التػا إ  أنو عم  الرتـ مف ىذه المزايا كمػف ضػركرة ا سػتجابة لمتحػك ت المج 
كمػا سيتضػح  –  رإف فمة تحػديات أك مشػكالت أك صػعكبات  تنادم بتطبيؽ التعميـ اإللكتركنا

  مػع تدػديـ    كمف فـ كاف ىذا البحث  ستدراء ىذه المشػكالت قد تعيؽ نجاح تطبيدو - حدان 
 . خبرات بعض الدكؿ المتددمة مدترحات لحميا را ضكء

 :البخحمشكلة 

اإللكتركنا عمػ  اسػتخداـ الكسػائط اإللكتركنيػة ككسػائؿ الجامعا تعتمد رمسفة التعميـ 
تفيػػد رػػا تحديػػؽ احتياجػػات المتعممػػيف كطمكحػػاتيـ كتطػػكر قػػدراتيـ مػػف خػػالؿ كسػػائط تدنيػػة 

؛ سػػكاء كػػاف ذلػػؾ عػػف طريػػؽ المعالجػػة  متطػػكرة كمتنكعػػة تيسػػر ليػػـ ندػػؿ المعػػارؼ كالميػػارات
كالمتعمـ أك كاف دكف تديد بكقػت محػدد أك مكػاف مخصػص  لتدريس عضك ىيئة االمباشرة بيف 

 .كبشت  الكسائؿ كاألساليب  أك رئة معينة مف األرراد
الجػػػػامعا المرتبطػػػػة بػػػػالتعميـ  –كرتػػػػـ مػػػػا أشػػػػارت إليػػػػو أدبيػػػػات البحػػػػث التربػػػػكم 

 مػػف مميػػزات كركائػػد عديػػدة لمتعمػػيـ اإللكتركنػػا  إ  أف بعػػض الدراسػػات قػػد أكػػدت -اإللكتركنػػا
 .   كجكد مجمكعة مف المشكالت الناجمة عف ا ستخداـ الخاطئ لتدنيات التعميـ اإللكتركنا

مػػا يتعمػػؽ بالمشػػكالت المعرريػػة الناتجػػة عػػف الفدارػػة :  العامػػةمػػف تمػػؾ المشػػكالت ر
كا بتعػػاد عػػف    اإللكتركنيػػة مفػػؿ: تيمػػيش اإلحسػػاس بالكقػػت كردػػد مػػا يسػػم  بخبػػرة الكقػػت
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كحػػػاجز المغػػػة حيػػػث يعتمػػػد المجػػػاؿ   ضػػػعؼ اإلحسػػػاس بالتػػػاري ك    الماضػػػا كعػػػف المجتمػػػع
 (Mason, 1998, 8)المعمكماتا كالتدنا عم  اإلنجميزية تالبان.

يػنجـ عػف ا سػتخداـ الخػاطئ لتدنيػات التعمػيـ اإللكتركنػا مشػكالت نفسػية تتمفػؿ  كقد
دمػاف اسػتخداميا كمخػاطر صػحية كفيػرة   را: الدمؽ كالخػكؼ مػف التعػكد عمػ  ىػذه التدنيػات كا 

 ,Lai, 2001 )مفؿ إجياد العيف  كآ ـ الجيػاز العضػما كالعظمػا خاصػة رػا الظيػر كالرقبػة
(   عالكة عم  المشكالت األخالقية كخاصة را ظؿ عدـ كجػكد رقابػة إلكتركنيػة عمػ  14-15

   كتير الخصكصية رييا مف ناحية أخرل. كؿ المكاقع مف ناحية
رتبط بالمشػكالت ا جتماعيػة كالفداريػة الناتجػة عػف تيمػيش كمف المشكالت أيضان ما ي

اء ردػػداف الرؤيػػة المباشػػرة أك العالقػػات اإلنسػػانية كاىتزازىػػا كضػػعؼ ا رتبػػاط بػػالمجتمع مػػف جػػر  
  كاعتمػػاد البيئػػة ا رتراضػػية عمػػ  فدارػػة الحاسػػكب التػػا تممػػا التفكيػػر  الحيػػة بػػيف أرػػراد العمػػؿ

أك يعايشػو )الغفيػرم   مػا يدػرأه التغيػر  كلػيس مػف خػالؿ عم  الفرد مف خالؿ معمكمات سػريعة
   كعم  جانب آخػر  رينػاؾ مشػكالت خاصػة بالجامعػات اإللكتركنيػة السػعكدية  (6ىػ  6434

( التا كشػفت عػف كجػكد معكقػات عديػدة تكاجػو التعمػيـ اإللكتركنػا 2117منيا: دراسة تالـ )
عػدـ ك    مؤىؿ لمتعامؿ مع التدنيات الحديفة   منيا: عدـ تكرر كادر إدارم بالجامعات السعكدية

قمػة تػكرير التمكيػؿ الػالـز لػدعـ التعمػيـ ك    نترنػتسبات آلية رػا الداعػات مرتبطػة باإل كجكد حا
تيػػػاب األنظمػػػة كالمػػػكائح المانحػػػة لمػػػدرجات العمميػػػة لطػػػالب كطالبػػػات التعمػػػيـ ك    اإللكتركنػػػا
 . اإللكتركنا بالمغة العربية  كصعكبة الحصكؿ عم  برامج التعميـ  اإللكتركنا

( كجػكد معكقػات تكاجػو أعضػاء ىيئػة التػدريس رػا 2119كما أظيرت دراسة الػدايؿ )
إلمػاـ الطػالب بميػارات اسػتخداـ : ضػعؼ    منيا تنفيذ التعميـ اإللكتركنا بالجامعات السعكدية

كيػػؿ عػػدـ تمكػػف بعػػض أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف تحك    قمػػة تػػكرر الػػدعـ الفنػػاك نترنػػت  اإل 
كقػػد أكػدت عمػػ  ىػػذه المعكقػػات  نترنػت أحيانػػان.طػػؿ شػػبكة اإل   كتع المدػررات الكرقيػػة إلػػ  رقميػة

( حيػػػث أشػػػارت نتائجيػػػا إلػػػ  كجػػػكد معكقػػػات ماديػػػة كشخصػػػية 2168أيضػػػان دراسػػػة البنيػػػاف )
داريػػة تكاجػػو نظػػاـ إدارة الػػتعمـ اإللكتركنػػا بالجامعػػات السػػعكدية   كمػػف فػػـ أكصػػت الدراسػػة  كا 

يع أعضاء ىيئة التدريس عمػ  اسػتخداـ كتكظيػؼ نظػاـ الػبالؾ بػكرد رػا العمميػة بضركرة تشج
     مػػف خػػالؿ تضػػمينيا ضػػمف ندػػاط تدػػكيـ األداء التعميميػػة كالبحفيػػة رػػا الجامعػػات السػػعكدية

   كضركرة العمؿ عم  تالرا تمؾ المعكقات. كعدد الدكرات التدريبية
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عفػػػر عمػػػ  دراسػػػة اسػػػتيدرت كيفيػػػة معالجػػػة تمػػػؾ ي  رمػػػـ الباحػػػثعمػػػـ حػػػدكد كحسػػػب 
بزىمية المشكمة كضركرة حميا را ضكء خبرات بعض الػدكؿ  اسو؛ مما زاد مف إحس المشكالت

 . التا كاجيت مفؿ ىذه المشكالت كسعت بالسبؿ الكقائية كالعالجية لحميا
 :البخحأصئلة 

 يمكف تحديد مشكمة الدراسة را اإلجابة عف األسئمة ا تية:
 ؟ اإللكتركنارمسفة التعميـ الجامعا ما  (6
 ؟ اإللكتركناما خبرات بعض الدكؿ را التعميـ الجامعا  (2
 ؟ ة السعكديةاإللكتركنيما المشكالت التا تكاجو الجامعات  (3
ة السعكدية را ضكء اإللكتركنياقتراحات حؿ المشكالت التا تكاجو الجامعات  ما (4

 ؟ خبرات بعض الدكؿ
 :البخحأٍداف 

 :يدؼ الدراسة الحالية إل  ت
 . رمسفة التعميـ الجامعا اإللكتركناالتعرؼ عم   (6
 خبرات بعض الدكؿ را التعميـ الجامعا اإللكتركنا.التعرؼ عم   (2
 المشكالت التا تكاجو الجامعات اإللكتركنية السعكدية.الكشؼ عف  (3
التا تكاجو الجامعات اإللكتركنية السعكدية را ضكء خبرات  حؿ المشكالتلاقتراحات  (4

 بعض الدكؿ.
 : البخحأٍنٔة 

 تستمد ىذه الدراسة أىميتيا النظرية كالتطبيدية مف اعتبارات عدة  منيا:
تناكليا ألحد أىـ منجزات العصر التربكية "التعميـ اإللكتركنا" كما يمفمو مف تحد  (6

 . لممؤسسات التعميمية كلممجتمع
اإللكتركنية إل  كجكد آليات إجرائية تكضح كيفية تعزيز السعكدية حاجة الجامعات  (2

 . استخداـ التعمـ اإللكتركنا بيا  كسبؿ التغمب عم  المشكالت التا تعيؽ نجاح ذلؾ
محاكلة اإلسياـ ر  سد أكجو الندص ر  الدراسات المتعمدة بآليات التعامؿ مع  (3

 . لكتركن  ر  الجامعات السعكديةاإل كالت التا تكاجو نظاـ التعميـ المش
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مكانية اإل عف التعميـ اإللكتركنا الخبراتتزكيد المكتبة العممية بمزيد مف  (4 ستفادة   كا 
 . جميع المؤسسات التعميميةمنيا را تطكير 

  كالعامميف را الميداف  كليف عف التخطيط الجامعا كرسـ سياساتومسؤ الإرادة  (5
؛ بجدكل  يف كأعضاء ىيئة تدريس كباحفيف كطالبالجامعا بكؿ مستكياتو مف إداري

مكانية التعميـ اإللكتركنااستخداـ    كمجا ت استخدامو بالتعميـ الجامعا  كا 
مف أجؿ تحسيف  حؿ المشكالت التا تكاجيوا ستفادة مف خبرات بعض الدكؿ را 

 . كتطكير التعميـ الجامعا
 :البخحميَج 

سػػتخدـ ي الحػػالا البحػػث  رػػإف  عػػف أسػػئمتوالبحػػث  كمػػف فػػـ اإلجابػػة لتحديػػؽ أىػػداؼ 
مػف خػالؿ  -  كالػذم ييػدؼ إلػ  الفيػـ المعمػؽ لمظػاىرة المدركسػة  الكفػائداالمنيج الكصػفا 

 كردػان لسػياقيا كظركريػا المختمفػة –ا عتماد عم  الطرؽ تير الكمية / النكعية لجمع البيانات 
(Bhattacharya, 2008)الكفػػػائؽمػػػ  أسػػػمكب تحميػػػؿ ع الباحػػػثعتمد ي. كمػػػف فػػػـ  سػػػ 

document analysis – التربػػػكم : أدبيػػػات البحػػػث  كالتػػػا ُيدصػػػد بيػػػا رػػػا ىػػػذا البحػػػث
بيػػػدؼ كصػػػؼ المشػػػكالت التػػػا تكاجػػػو الجامعػػػات اإللكتركنيػػػة  -المرتبطػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة 

  كذلػػؾ لتحديػػؽ إضػػارة    كتدػػديـ اقتراحػػات لحميػػا رػػا ضػػكء خبػػرات بعػػض الػػدكؿ السػػعكدية
 . ىذا المجاؿ البحفا معررية را

 حدّد البخح:

نظػػران لطبيعػػة ىػػذا البحػػث النػػكعا  رػػإف حػػدكده المكضػػكعية ستدتصػػر عمػػ  اسػػتدراء 
أدبيات البحث التربكم ذات العالقة بالمشكالت أك المعكقات أك التحديات التػا تكاجػو الجامعػات 

   لمػتعمـ اإللكتركنػا؛ سكاء أكانت ىذه المشكالت عامة تخػص أم نظػاـ  اإللكتركنية السعكدية
  ىذا باإلضارة إل  أدبيػات البحػث التػا  أك مشكالت خاصة ببيئات التعمـ اإللكتركنا السعكدية

تناكلت خبرات بعػض الػدكؿ رػا ىػذا المجػاؿ ل رػادة منيػا رػا تدػديـ مدترحػات لحػؿ المشػكالت 
رات  ىػا: خبػ سػتعمػ   الباحػثدتصػر يكسػكؼ  . التا تكاجو الجامعات اإللكتركنية السػعكدية

  كمدػػػرىـ الك يػػػات المتحػػػدة    جامعػػػة كالػػػدف   جامعػػػة ريػػػنكس الجامعػػػة األمريكيػػػة المفتكحػػػة
  كالجامعػة الماليزيػة المفتكحػة   كالجامعػة األرريديػة  ة  كالجامعة البريطانية المفتكحػةاألمريكي

 اإللكتركنية .
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  :البخحمصطلخات 
 مف المصطمحات  تتمفؿ ريما يما: تتناكؿ الدراسة العديد

تدديـ محتكل تعميما عبر الكسائط المعتمدة عم  الحاسب ىك ك  :التعميـ اإللكتركنا -
كشبكاتو إل  المتعمـ بشكؿ يتيح لو إمكانية التفاعؿ النشط مع ىذا المحتكل را المكاف 

أكاف ذلؾ بصكرة  كالكقت كالسرعة التا تناسبو ككذلؾ التفاعؿ مع المعمـ كمع األقراف سكاءن 
ككذا إمكانية إتماـ ىذا التعمـ را الكقت كالمكاف كبالسرعة التا    متزامنة أـ تير متزامنة
رضالن عف إمكانية إدارة ىذا التعمـ إلكتركنيان أيضان مف خالؿ تمؾ  تناسب ظركرو كقدراتو

 رائيان بزنو: استخداـ الكسائطكيمكف تعريفو إج  (24  2115  )زيتكف الكسائط.
لكتركنية مف قبؿ مؤسسات التعميـ الجامعا لندؿ المحتكل التعميما إل  الطالب خارج اإل 

الحـر الجامعا أك داخمو بيدؼ إتاحة عممية التعمـ لكؿ أرراد المجتمع كررع كفاءة كجكدة 
  كتدريب الطالب عم  العمؿ    كتحديؽ مبدأ تكارؤ الفرص التعميمية العممية التعميمية

 . دالليةبإيجابية كاست
  كتستخدـ  ا مؤسسة تعميمية تددـ بشكؿ مباشر ررصان تعميمية لمطالبى الجامعة اإللكتركنية: -

   تصا ت را تدديـ المدررات كالبرامج كدعـ عمميات التعميـ كالتعمـتكنكلكجيا المعمكمات كا  
نتاج المكاد التعميمية كتكزيعيا    كر   كتكصيمياكما تستخدميا را عمميات أخرل مفؿ اإلدارة كا 

  كتالبان ما ترتبط ىذه المؤسسة بتحالفات مع مؤسسات  خدمات اإلشراؼ كاإلرشاد كالتدكيـ
عالمية كتكنكلكجية.. ال ( تددـ خدمات كعمميات مساعدة   كلكف  أخرل )معمكماتية كرنية كا 

كىا (  62  2117دكف أف تشارؾ بشكؿ مباشر را عمميات التعميـ كالتعمـ )الدىشاف  
سسة جامعية لمتعميـ عف بعد تعتمد را عمميا عم  اإلنترنت را تكصيؿ المعمكمات مؤ 

  باإلضارة إل  استخداـ نفس    كتدديـ الدعـ التعميما لمدارسيف را أماكف إقامتيـ
: كالتسكيؽ كتسجيؿ الطالب  كدرع المصركرات  التكنكلكجيا لألنشطة األساسية مفؿ اإلدارة

لداء المحاضرات كالتعميـ التطكير لممكاد التعميميةإل   كاإلنتاج كالتكزيع ك    كتدديـ النصح    كا 
 (.7  2161  كتدييـ الطالب كا متحانات )المالح    أك ا ستشارة المينية

يدصد بالخبرات را مجاؿ التربية الد لة عم  التيارات السائدة لمتطكر  أك  الخبرات:-
-Grant & Ladson)معظـ دكؿ العالـ  الممارسات التربكية التربكية المشتركة را

Billings, 1997)    الخبرات عم  أنيا: جممة األركار الرائدة  الباحثستخدـ يكمف فـ
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  كالتا تككف را مجمميا تياران أك اتجاىان لدل عدة  كالممارسات التربكية المشتركة كالبارزة
 . دكؿ

الفرد را سبيؿ تحديؽ اليدؼ الذم المشكمة ىا المعكؽ أك العدبة التا تكاجو  المشكالت:-
يسع  اليو كتعرؼ المشكمة بزنيا أم خمؿ أك ظاىرة يراىا أتمبية أرراد المجتمع انحرارا عف 
قيـ كمعايير اجتماعية اك أنيا السمككيات تير المرتكبة التا يدكـ بيا األرراد كالتا تؤفر 

يان: كؿ ما يعيؽ اإلرادة مف إجرائ الباحثعنا بيا يك   (219  2116مبيان عمييـ )العاجز  س
  سكاء أكانت تمؾ اإللكتركنية  تطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركنا بالجامعات السعكدية

 .   أـ المعنكية   أـ المادية المعيدات تتصؿ بالجكانب البشرية
 الدراصات الضابقة:

   العمميػة  كبعػد الرجػكع إلػ  مراكػز كأدلػة البحػكث  بعد البحث را المكاقع اإللكتركنية
مػػػف الدراسػػات السػػػابدة ذات العالقػػة بػػػالتعميـ  –  يمكػػػف حصػػره  –عػػػددان ىػػائالن  الباحػػثكجػػد 

عم  استدراء أدبيات البحث التربػكم ذات العالقػة بالمشػكالت  الباحث  لذلؾ اقتصر  اإللكتركنا
رػا حػدكد . ك  السػعكدية رػا الجامعػات اإللكتركناالتعميـ أك المعكقات أك التحديات التا تكاجو 

رتػػـ تعػػدد الدراسػػات التػػا تناكلػػت مشػػكالت  –جػػد دراسػػات سػػابدة عػػف ذلػػؾ ي  لػػـ  الباحػػثعمػػـ 
 : الدراسات ا تيةسكل  -التعميـ اإللكتركنا را مرحمة التعميـ السعكدم قبؿ الجامعا 

( إلػ  التعػرؼ عمػ  أىميػة الجامعػات Taylor; Swannell, 2001ىػدرت دراسػة )
اإللكتركنا  كأكدت أف المعػدؿ السػريع لمتغيػر التكنكلػكجا كالعػدد المتزايػد اإللكتركنية را العالـ 

لممؤسسػػػات أدل إلػػػ  التكسػػػع رػػػا الجامعػػػات اإللكتركنيػػػة  كأف ىنػػػاؾ إقبػػػا  كبيػػػرا عمػػػ  تمػػػؾ 
الجامعػات  كأكػػدت الدراسػة أف تمػػؾ الجامعػات تتندػػؿ مػف التمحػػكر حػكؿ الجامعػػة إلػ  التمحػػكر 

حد أساليب المنارسة العالمية  كأنيا تزيد مف كفػاءة أعضػاء ىيئػة حكؿ المتعمـ  كما أنيا تعد أ
( إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  كاقػػع اسػػػتخداـ 2117دراسػػة تػػالـ )ىػػدرت دراسػػة التػػدريس كالطػػالب. ك 

المػػنيج  الباحػػث. كقػػد اسػػتخدـ  تدنيػػات التعمػػيـ اإللكتركنػػا رػػا جامعػػة الممػػؾ عبػػدالعزيز بجػػدة
ض انتشار تدنيات التعميـ اإللكتركنػا بجامعػة الممػؾ   كأظيرت الدراسة انخفاالكصفا التحميما 
حػد المعكقػات عدـ تكرر كػادر إدارم مؤىػؿ لمتعامػؿ مػع التدنيػات الحديفػة كزك    عبدالعزيز بجدة

( 2119) الػدايؿ  كمػا ىػدرت دراسػة نجاح عممية تطبيؽ التعميـ اإللكتركنػاإاألعم  تزفيران عم  
إل  تحديد معكقات التعميـ اإللكتركنا را كمية المعممػيف بجامعػة الممػؾ سػعكد مػف كجيػة نظػر 
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أف أبػػرز كأظيػػرت الدراسػػة   كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفا أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس.
: ضػعؼ إلمػاـ  المعكقات التا كاجيت أعضاء ىيئة التدريس را تنفيػذ التعمػيـ اإللكتركنػا ىػا

  كتعطػؿ شػبكة اإلنترنػت أحيانػان   كقمػة تػكارر الػدعـ الفنػا   اسػتخداـ اإلنترنػتالطالب بميارات 
( إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  ركائػػد الجامعػػات اإللكتركنيػػة  Laurillard, 2012كمػػا ىػػدرت دراسػػة )

أنيا تؤدم دكرا ميما را تزىيؿ الطػالب لسػكؽ العمػؿ  كمػا تػكرر مصػادر تعميميػة كأشارت إل  
اصػؿ بػيف الطػالب محميػا كعالميػا  كتػكرر لمطػالب طػرؽ تػدريس متنكعة  كتزيػد مػف رػرص التك 

تتناسب مع قدراتيـ  كتتيح لمطالب الكصكؿ الفكرم لممعمكمات را المكػاف كالزمػاف المالئمػيف. 
لكتركنا الجػامعا )اإلداريػة  إل  تحديد أىـ معكقات التعميـ اإل ( 2164دراسة العتيبا )كىدرت 

  كالتعػرؼ إلػ  أم رػركؽ ذات د لػة إحصػائية بػيف  رػا الجامعػةاألكاديمية  كالبيئية  كالفنية( 
لكتركنػا الجػامعا )اإلداريػة  األكاديميػة  الدراسة  إزاء معكقات التعمػيـ اإل استجابات أرراد عينة 

     الجنسػػية   الجػػنس : الكضػػع األكػػاديما لمطالػػب البيئيػػة كالفنيػػة( ُتعػػزل لممتغيػػرات التاليػػة
الدراسة المنيج الكصػفا مػف خػالؿ اسػتبانة طبدػت عمػ  عينػة  . كاستخدمت العمر  التخصص

. كقػػد أكضػػحت  الممػػؾ خالػػد كميػػة العمػػـك اإلداريػػة كالماليػػة بجامعػػةالمسػػجميف رػػا  مػػف الطػػالب
اإللكتركنػػا  نتػػائج الدراسػػة اتفػػاؽ العينػػة عمػػ  كجػػكد معكقػػات كبيػػرة تػػؤفر عمػػ  تطبيػػؽ الػػتعمـ

   الجامعػة داخػؿ ا تصػا ت لنظـ بشرية( – ماديةاألساسية ) البنية   أىميا: ضعؼ بالجامعة
 ا لكتركنػا الػتعمـ فدارػة   قصػكر )بػككرد الػبالؾ( ا لكتركنػا الػتعمـ برامج عم  التدريب ندص
 اإللكتركنػا الػتعمـ لتطبيػؽ الػبعض   مداكمػة بالجامعػة التعميميػة الخػدمات مدػدما معظـ لدل

 الػتعمـ لتطبيػؽ العميػا اإلدارة قبػؿ مػف كالتشػجيع الػدعـ   قمػة التغييػر( )مداكمػة بالجامعػة
 اسػتخداـ رػا الدػرل أـ جامعػة تجربػة تديػيـإلػ   (2168البنيػاف )دراسػة   كىػدرت اإللكتركنػا

 ىيئػة التػدريس أعضػاء اسػتخداـ أنمػاط الػتعمـ اإللكتركنػا  كذلػؾ مػف خػالؿ تحديػد إدارة نظاـ
 رػا تػكاجييـ التػا كالكشػؼ عػف المعكقػات   بػكرد" مػف ناحيػة لنظاـ "البالؾ الدرل أـ بجامعة
  كقػد أظيػرت النتػائج  الكصػفا المػنيج الدراسػة . كاتبعت ىذا النظاـ مف ناحية أخرل استخداـ

  ككجػػكد %(66.6كنسػػبة ) (3.62حصػػكؿ أنمػػاط اسػػتخداـ نظػػاـ الػػبالؾ بػػكرد عمػػ  متكسػػط )
داريػة مشكالت  ( كنسػبة 3.38عػف اسػتخداـ ىػذا النظػاـ بمتكسػط ) تعػيديـماديػة كشخصػية كا 

(67.6)% . 
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: اتفػاؽ البحػث الحػالا مػع ىػذه الدراسػات  كيتبيف مػف ىػذا العػرض لمدراسػات السػابدة
؛ إ  أف ا خػتالؼ  را تناكؿ المشكالت التا تكاجو التعميـ اإللكتركنا رػا الجامعػات السػعكدية

ر يتجمػ  ذلػؾ رػا المػنيج المسػتخدـ )الكفػائدا بيف ىذا البحث كالدراسات السػابدة اخػتالؼ كبيػ
  كطريدػػة جمػػع البيانػػات )اسػػتدراء    كأسػػمكب البحػػث )نػػكعا كلػػيس كمػػا( كلػػيس المسػػحا(

أك  المشػػكالت مػػف أدبيػػات البحػػث كلػػيس مػػف خػػالؿ اسػػتبانة مكجيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
يس بنػاء عمػ    كتدػديـ مدترحػات لحػؿ المشػكالت )مػف خػالؿ خبػرات بعػض الػدكؿ كلػ (الطالب

مػػف ىػػذه  الباحػػثأكفػػر المشػػكالت التػػا حػػددىا ا سػػتبياف(. لكػػف عمػػ  كجػػو العمػػـك  اسػػتفاد 
  كالذم يسع  إل  اإلجابة عف أسػئمتو الفالفػة  الدراسات كتيرىا را بناء اإلطار النظرم لمبحث

 : مف خالؿ المحاكر الفالفة ا تية
 :ذلاّر البخح

  يتنػػػاكؿ اإلطػػػار  البحػػػثمػػػف خػػػالؿ اسػػػتدراء أدبيػػػات البحػػػث ذات ا رتبػػػاط بمكضػػػكع 
 : ا تية الفالفة المحاكر لمبحثالنظرم 

 :اإللكرتّىٕاحملْر األّل: فلضفة التعلٔه اجلامعٕ 

 :اإللكرتّىٕالتعلٔه  مفَْوأّاًل: 
بعػض التفػاكت تناكؿ كفير مف الميتميف مفيـك التعميـ اإللكتركنا كتعريفو مػع كجػكد 

 : كمف تمؾ التعريفات ما يما  بيف تمؾ التعريفات
منظكمة تعميمية لتدديـ البرامج التعميمية أك المتدربيف را أم كقػت كرػا : " عرؼ بزنو

الدنػكات   اإلذاعػة  )اإلنترنػت :أم مكاف باستخداـ تدنيات المعمكمات كا تصا ت التفاعمية مفػؿ
أجيػػػػزة   البريػػػػد اإللكتركنػػػػا  التميفػػػػكف  األقػػػػراص الممغنطػػػػة  المحميػػػػة أك الفضػػػػائية لمتمفػػػػاز

در تعمميػػػو تفاعميػػػة متعػػػددة المصػػػا( لتػػػكرير بيئػػػة تعميميػػػة المػػػؤتمرات عػػػف بعػػػد...  الحاسػػػكب
تػػزاـ بمكػاف محػػدد اعتمػادا عمػػ  الػػتعمـ الػذاتا كالتفاعػػؿ بػػيف بطريدػة متزامنػػة عػف بعػػد دكف اإلل

"ذلؾ النكع مف التعمػيـ الػذم يعتمػد  :بزنوأيضان كعرؼ   (289  2114  المتعمـ كالمعمـ" )سالـ
عم  استخداـ الكسائط اإللكتركنيػة رػا تحديػؽ األىػداؼ التعميميػة كتكصػيؿ المحتػكل التعميمػا 
إل  المتعمميف دكف اعتبار لمحكاجز الزمنية كالمكانيػة كقػد تتمفػؿ تمػؾ الكسػائط اإللكتركنيػة رػا 

مبيػػكتر كأجيػػزة ا سػػتدباؿ مػػف األقمػػار الصػػناعية أك مػػف األجيػػزة اإللكتركنيػػة الحديفػػة مفػػؿ الك
كمػػا أررزتػػو مػػف كسػػائط أخػػرل مفػػؿ المكاقػػع    خػػالؿ شػػبكات الحاسػػب المتمفمػػة رػػا اإلنترنػػت
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عػرؼ بزنػو: "طريدػة لمتعمػيـ كمػا   (59  2116  الحفػالكم)  التعميمية كالمكتبػات اإللكتركنيػة"
كشػػبكاتو ككسػػائمو المتعػػددة مػػف صػػكت مػػف حاسػػب آلػػا  باسػػتخداـ آليػػات ا تصػػاؿ الحديفػػة

نترنت سػكاء أكػاف عػف ُبعػد إلكتركنية ككذلؾ بكابات اإل  كصكرة كرسكمات كآليات بحث كمكتبات
كمػػػف خػػػالؿ التزمػػػؿ رػػػا التعريفػػػات   (665  2115  أـ رػػػا الداعػػػة الدراسػػػية" )عبػػػد الحػػػا

ات ككجيػات نظػر  خر قػد يعػكد  خػتالؼ خمفيػ تعريؼرإنو يالحظ كجكد اختالؼ مف   السابدة
كقد يكػكف السػبب أف التعمػيـ اإللكتركنػا مفيػـك حػديث لػـ    مف تحدفكا عف التعميـ اإللكتركنا

أك لككنو يشػتمؿ عمػ  جػانبيف أساسػييف ىمػا جانػب تدنػا كجانػب    تتضح معالمو بشكؿ كارا
ا أف تالبيػػػة كيالحػػػظ أيضػػػ   تربػػػكم تحتػػػاج لمػػػف يجمػػػع بينيمػػػا لكػػػا تكػػػكف رؤيتػػػو متكاممػػػة

ـز ريػو بمكػاف دط خػارج الداعػة الدراسػية أم   ُيمتػالتعريفات ترل أف التعميـ اإللكتركنا يككف ر
محػػػدد كيجػػػب أف يمغػػػ  حػػػدكد المكػػػاف كمػػػا يمغػػػ  حػػػدكد الزمػػػاف ك  يمكػػػف أف يكػػػكف التعمػػػيـ 

( أف مفيػـك التعمػيـ اإللكتركنػا 2117بينمػا يػرل المكسػ  )  اإللكتركنػا محػدكدا بمكػاف محػدد
حيث يرل أف التعميـ اإللكتركنػا يشػمؿ ذلػؾ    استخداـ التدنية داخؿ قاعة الدراسة يشمؿ أيضان 

( حيث ذكر أف التعميـ اإللكتركنا ليس ىػك التعمػيـ عػف 2114كىذا ما أشار إليو سالـ )   كمو
ردػد يكػكف كػذلؾ كيمكػف أف يػتـ داخػؿ    بػد كأف يػتـ عػف بعػد لكتركنػا  إكػؿ تعمػيـ  بعد رمػيس

   . كبكجكد المعمـ الفصؿ الدراسا
لكتركنػ  التعمػيـ اإل  : كرا ضكء ىذا  يمكف التمييز را التعميـ ا لكتركن  بػيف نمطػيف

 )  حيػػػث يتفاعػػػؿ كػػػؿ مػػػف المعمػػػـ كالطػػػالب رػػػ  نفػػػس التكقيػػػت( Synchronous)المتػػػزامف 
Real Time )   بصػػكرة مباشػػرةأك( Live Video ) التعمػػيـ ا لكتركنػػ  تيػػر المتػػزامف  ك( 

Asynchronous ) حيػػػث يمكػػػف لممعمػػػـ أف يدػػػـك بالعمميػػػة التعميميػػػة بكاسػػػطة الفيػػػديك أك  
 .الكمبيكتر  كيستجيب الطالب ر  كقت  حؽ

كما أف ىناؾ اختالران بػيف الميتمػيف بػالتعميـ اإللكتركنػا يػرتبط باتسػاع المفيػـك حيػث 
عمػػيـ اإللكتركنػػا ( أف ىنػػاؾ عػػدـ اتفػػاؽ بػػيف الميتمػػيف رػػا مفيػػـك الت2117ذكػػر المكسػػ  )

أمػػا    رػبعض البػػاحفيف اكتفػ  باعتبػػاره كسػيمة مسػػاعدة رػػا طريدػة التػػدريس باسػتخداـ التدنيػػة
 . الفريؽ ا خر ريرل أف مفيـك التعميـ اإللكتركنا يشمؿ عناصر العممية األخرل كاممة
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 :اإللكرتّىٕاجلامعٕ أٍداف التعلٔه ثاىًٔا: 
  )سػػػالـ :مػػػف أىميػػػا  اإللكتركنػػػا لتحديػػػؽ أىػػػداؼ عديػػػدة الجػػػامعا يسػػػع  التعمػػػيـ

دعػػـ عمميػػة   لكتركنيػػة جديػػدةإتعميميػػة تفاعميػػة مػػف خػػالؿ تدنيػػات خمػػؽ بيئػػة  (:64  2114
التفاعػػػػؿ بػػػػيف الطػػػػالب كالمعممػػػػيف كالمسػػػػاعديف مػػػػف خػػػػالؿ تبػػػػادؿ الخبػػػػرات التربكيػػػػة كا راء 

الميػػػػارات التدنيػػػػة  سػػػػتخداـ التدنيػػػػات إكسػػػػاب المعممػػػػيف   كالنداشػػػػات اليادرػػػػة لتبػػػػادؿ ا راء
  الميػارات الالزمػة  سػتخداـ تدنيػات ا تصػا ت كالمعمكمػات إكساب الطالب  التعميمية الحديفة

دارة عمػػػؿ   نمذجػػػة التعمػػػيـ كتدديمػػػو رػػػا صػػػكرة معياريػػػة إيجػػػاد شػػػبكات تعميميػػػة لتنظػػػيـ كا 
ة الفػػركؽ اختمفػػة مػػع مراعػػتدػػديـ التعمػػيـ الػػذم يناسػػب رئػػات عمريػػة م  المؤسسػػات التعميميػػة

الجػامعا أف مف أىػداؼ التعمػيـ  (674  2113) التدريب كالتدنية مجمة كذكرت الفردية بينيـ.
إعادة صياتة األدكار را الطريدة التػا تػتـ بيػا عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ بمػا يتكارػؽ  :اإللكتركنا

منظكمػة العمميػة التعميميػة إيجػاد الحػكارز كتشػجيع التكاصػؿ بػيف   مع مستجدات الفكر التربكم
تناقػػػؿ الخبػػػرات التربكيػػػة بػػػيف المعممػػػيف   كالتكاصػػػؿ بػػػيف البيػػػت كالمدرسػػػة كالبيئػػػة المحيطػػػة

كالمػػدربيف كالمشػػػرريف مػػػف خػػػالؿ إيجػػػاد قنػػػكات اتصػػػاؿ كمنتػػػديات لتبػػػادؿ الخبػػػرات كالنداشػػػات 
تصاؿ بػيف زيادة إمكانية ا   ( ما يما:246-245  2118كما أضارت رخرية خكج ) التربكية.

  حيػث إتاحػة الفرصػة كاممػة  اإلحسػاس بالمسػاكاة  الطالب ريما بينيـ كبيف الطػالب كالجامعػة
  كلػك كػاف  يكلة الكصػكؿ إلػ  المعمػـ رػا أسػرع كقػت  سأماـ الطالب إلرساؿ آرائيـ كأصكاتيـ

مرئيػة اختيار الطالب لطريدة التدريس التا تناسػبو  سػكاء أكانػت   خارج أكقات العمؿ الرسمية
سػتفادة الدصػكل مػف الػزمف لكػؿ مػف المعمػـ اإل  أـ مسمكعة أـ مدػركءة أـ عمميػة أـ تيػر ذلػؾ

 . كالمتعمـ
 :ّجدّاِ اإللكرتّىٕاجلامعٕ أٍنٔة التعلٔه ثالجًا: 

اإللكتركنا مف أىـ كسػائؿ التعمػيـ عػف بعػد كيدػدـ بػرامج تعميميػة الجامعا التعميـ  يعد  
سػكاء باعتمػاد مبػدأ الػتعمـ    كأدكات التكنكلكجيا كا تصا ت الحديفةكتدريبية باستخداـ كسائؿ 

الػػذاتا أك بمسػػاعدة المعمػػـ حيػػث يخػػدـ الطالػػب كيدػػدـ لػػو مجػػا ن أكسػػع لمػػتعمـ الػػذاتا كيؤىمػػو 
 (.28  2116  قنديؿ) لمتعمـ را مرحمة التعميـ الجامعا

)الغفيػرم   ندػاط التاليػةرا الكجدكاه اإللكتركنا الجامعا أىمية التعميـ يمكف تكضيح ك 
 :(31-28ىػ  6434
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يتناسب مع معطيات العصر ريك األسمكب األمفؿ لتييئة جيؿ المسػتدبؿ لمحيػاة العمميػة  .6
 كالعممية.

نفسػػو رػػا اكتسػػاب الخبػػرات   تعمـ الػػذاتا كا عتمػػاد عمػػيحفػػز المػػتعمـ رػػا ميػػارات الػػ  .2
كسػابو أدكات الػتعمـ الفعالػة أم يراعػا الفػركؽ الفرديػة كيتضػح ذلػؾ مػف    كالمعارؼ كا 

 خالؿ ا تا:
  كميػػارات الطالػػب كلػػيس عمػػ لمسػػتك  كػػؿ مػػف الكقػػت كالجيػػد كالتمػػاريف عمػػ يعتمػػد  -

 . معدؿ المجمكعة
 . دـ دكف انتظار الطالب األقؿ مستكليستطيع الطالب المتميز التد -
 لررع مستكاه . يتيح الكقت لمطالب األقؿ مستكل -
تحديػػؽ األىػػداؼ التعميميػػة بكفايػػات عاليػػة كاقتصػػاد رػػا الكقػػت كالجيػػد    يسػػاعد عمػػ .3

 كذلؾ عف طريؽ:
 . التعميـ كالتدريب ر عدد مف رئات المجتمع لمحصكؿ عم إتاحة الفرصة ألكب -
 . عكائؽ المكاف كالزماف  التغمب عم -
 ا ستغالؿ األمفؿ لممكارد البشرية كالمادية )حؿ مشكمة التخصصات النادرة(. -
تراكـ الخبرات: المػادة التعميميػة أك التدريبيػة المعػدة مػف قبػؿ أحػد المؤسسػات متاحػة  -

 لمف يرتب.
باعتبػاره مػف أىػـ أسػاليب  –اإللكتركنػا الجػامعا يمكف الدكؿ بػزف التعمػيـ كعم  ىذا  

  كاإلقبػاؿ المتزايػػد  يسػاعد رػا حػؿ مشػػكمة ا نفجػار المعررػا -رػا الجامعػػات التعمػيـ الحديفػة 
  كالػػتمكف مػػف تػػدريب كتعمػػيـ رػػا الجامعػػات    كتكسػػيع رػػرص الدبػػكؿ رػػا التعمػػيـ تعمػػيـال  عمػػ

  كتيػر  ةاألميػ   كالدضػاء عمػ  ررػع نسػبة المتعممػيفك    العامميف كتزىيميـ دكف ترؾ أعمػاليـ
لكصػػػكؿ لكػػػؿ مػػػف عمػػػ  ااإللكتركنػػػا الكاسػػػعة الجػػػامعا التعمػػػيـ ذلػػػؾ مػػػف مزايػػػا أتاحتيػػػا قػػػدرة 

 . المصادر كاألرراد
 : اإللكرتّىٕاجلامعٕ أمناط التعلٔه رابعًا: 

اإللكتركنا مف حيػث اعتمػاده عمػ  اإلنترنػت أك الحاسػب ا لػا الجامعا يدسـ التعميـ 
 (:496  2115  عبد الحاإل  نكعيف ىما )
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نترنػػػت دنيػػػات التعمػػػيـ الػػػذم يعتمػػػد عمػػػ  اإل التعمػػػيـ اإللكتركنػػػا المباشػػػر: كىػػػك أسػػػمكب كت-6
كالتعميـ اإللكتركنػا مفيػـك   الدركس كمكاضيع األبحاث بيف المتعمـ كالمعمـلتكصيؿ كتبادؿ 

ردػػد شػػيد العدػػد الفػػامف مػػف الدػػرف العشػػريف    مػػف التدنيػػات كاألسػػاليبتػػدخؿ ريػػو الكفيػػر 
كلكػػػف ىنػػػاؾ عيػػػكب ليػػػا كىػػػك ارتدارىػػػا لميػػػزة    ( لمتعمػػػيـCDاعتمػػػاد األقػػػراص المدمجػػػة )

نترنػت مبػرران  عتمػاد فػـ جػاء انتشػار اإل    عمـ أك المتمداكالمدرس كالمتالتفاعؿ بيف المادة 
كتػزتا    كذلؾ لمحاكػاة أسػاليب التعمػيـ الكاقعيػة   نترنتالتعميـ اإللكتركنا المباشر عم  اإل 

بػػػيف أطػػػراؼ العمميػػػة التربكيػػػة الممسػػػات كالنػػػكاحا تيػػػر اإلنسػػػانية عبػػػر التفاعػػػؿ المباشػػػر 
 . كالتعميمية

المعتمد عم  الحاسب:   يزاؿ التعمػيـ اإللكتركنػا المعتمػد عمػ  الحاسػب التعميـ اإللكتركنا -2
كيمكػػف اعتمػػاده بصػػكرة مكممػػة ألسػػاليب    ا التدميػػدميعػػد أسػػمكبان مرادرػػان لمتعمػػيـ األساسػػ

 . عديدة ضمف خطة تعميـ كتدريب شاممة كتعتمد عم  مجمكعة مف األساليب كالتدنيات
التدسػيـ الزمنػا  اإللكتركنا مػف حيػثالجامعا ( التعميـ 52  2117) كيدسـ المكس 

 إل  نمطيف ىما:
نترنػت لتكصػيؿ كتدنيات التعميـ المعتمػد عمػ  اإل  التعميـ اإللكتركنا المتزامف: كيعنا أسمكب-6

نفسػو لتػدريس  كتبادؿ الدركس كمكضكعات األبحاث بيف المتعمـ كالمعمـ رػا الكقػت الفعمػا
 . دا الدركس مف خالؿ ما يسم  بالفصكؿ ا رتراضيةالمادة مفؿ: المحادفة الفكرية أك تم

كرػؽ دركس مكففة أك حصص التعميـ ا لكتركنا تير المتزامف: كرييا يحصؿ المتعمـ عم  -2
عػف طريػؽ    برنامج دراسا مخطط ينتدػا ريػو األكقػات كاألمػاكف التػا تتناسػب مػع ظركرػو

يعتمػد ىػذا التعمػيـ عمػ  الكقػت ك   تكظيؼ بعض أساليب التعميـ اإللكتركنا كأشػرطة الفيػديك
الػػذم يدضػػيو المػػتعمـ لمكصػػكؿ إلػػ  الميػػارات التػػا ييػػدؼ إلييػػا الػػدرس أك المحاضػػرة أك 

 . التدريب
 :اإللكرتّىٕاجلامعٕ تقئات التعلٔه خامضًا: 

يشيد ىذا العصر تطكرات مستمره را الكسائؿ التكنكلكجية التا يمكف استخداميا رػا 
)اليػػػادم   ىػػػا  يسػػػةكالتػػػا تنػػػدرج تحػػػت فػػػالث تدنيػػػات رئ  رػػػا الجامعػػػات العمميػػػة التعميميػػػة

2115  32): 



 ......................................................................... مشكالت الجامعات اإللكترونية السعودية

- 6562 - 

األكؿ تفػاعما مفػؿ المػؤتمرات   تكنكلكجيا المعتمدة عم  الصكت: كالتا تندسـ إل  نػكعيفال-6
أمػػا الفانيػػة ريػػا أدكات صػػكتية سػػاكنة مفػػؿ األشػػرطة   السػػمعية كالراديػػك قصػػير المكجػػات

 .السمعية كالفيديك
: يتنػػكع اسػػتخداـ الفيػػديك رػػا التعمػػيـ كيعػػد مػػف أىػػـ الكسػػائؿ تكنكلكجيػػا المرئيػػات )الفيػػديك(-2

كاألشػػػكاؿ   كيتضػػػمف األشػػػكاؿ الفابتػػػو مفػػػؿ الشػػػرائح  لمتفاعػػػؿ المباشػػػر كتيػػػر المباشػػػر
باإلضػػارة إلػػ  األشػػكاؿ المنتجػػة رػػا الكقػػت الحديدػػا   المتحركػػة كػػاألرالـ كشػػرائط الفيػػديك

كاحػػد أك الفيػػديك المسػػتخدـ رػػا اتجػػاه مرات السػػمعية عػػف طريػػؽ التػػا تجمػػع مػػع المػػؤت
 . اتجاىا مع مصاحبة الصكت

ىػػػك   ك الحاسػػكب كشػػبكاتو: كىػػك أىػػـ العناصػػر األساسػػػية رػػا عمميػػة التعمػػيـ اإللكتركنػػا-3
التعمػػيـ المبنػػا  :(26  2116)قنػػديؿ   ىػػا  يسػػتخدـ رػػا عمميػػة التعمػػيـ بفالفػػة أشػػكاؿ

الػػػتعمـ بمسػػػاعدة    بالتفاعػػػؿ بػػػيف الحاسػػػب كالمػػػتعمـ ردػػػطعمػػػ  الحاسػػػكب كالتػػػا تتمفػػػؿ 
اسػػػترجاع  :مفػػػؿ   الحاسػػػكب مصػػػدران لممعررػػػة ككسػػػيمة لمػػػتعمـ يكػػػكف ريػػػو  ك  الحاسػػػكب

التعمـ بإدارة الحاسبة حيػث يعمػؿ الحاسػكب عمػ    كمات أك مراجعة األسئمة كاألجكبةالمعم
رشاد المتعمـ.  تكجيو كا 

 :إل  (29  2117  )المكس  ياقسم  ردد أما عف شبكات الحاسكب
ىػػذه الشػػبكة ذات طبيعػػة محميػػة محػػدكدة تخػػدـ مؤسسػػة أك مجمكعػػة مػػف ك  شػػبكة اإلنترنػػت: أ(

كتمتاز ىذه الشبكة )اإلنترنت( را مجاؿ التعمػيـ اإللكتركنػا بالعديػد   المدارس أك الجامعات
رػػا تحميػػؿ المنػاىج الدراسػية المدػػررة عمػ  الطػالب  مػف الفكائػد التربكيػػة كالسػمككية كمنيػا:

  يمكػف الػػتحكـ ببػرامج اإلنترنػت كالخػدمات التػا تدػػدميا  المػدارس كالجامعػات عمػ  الشػبكة
ضػػبط العػػركض كالبػػرامج التػػا يدػػدميا   ح ليػػـ با سػتخداـرػػراد المسػػمك ككػذلؾ نػػكع كعػػدد األ

 بخالؼ الشبكة العالمية المفتكحة.نترنت بما يتفؽ مع األخالقيات كاألعراؼ ا جتماعية اإل 
ىػػذه الشػػبكة يمكػػف ألم رػػرد رػػا العػػالـ الػػدخكؿ إلييػػا طالمػػا ك  الشػػبكة العالميػػة لممعمكمػػات:ب(

 .يمتمؾ جياز حاسب آلا يتكارؽ مع معايير عممو مع بركتككك ت الشبكة )اإلنترنت(
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 :اإللكرتّىٕاجلامعٕ دلاالت التعلٔه صادصًا: 
سػتخدـ رػا مجػاؿ العمػـك أ  ردػد  اإللكتركنا را مجا ت عدةالجامعا ُاستخدـ التعميـ 

     كرػا مجػاؿ تعمػيـ المغػات   كرا مجاؿ البرمجة كعمـك الحاسػبرا جميع أقساميا  التربكية
دارة األعمػػاؿ   كمجػػاؿ العمػػـك اليندسػػية  إلػػ  كالتطبيديػػة    ككػػذلؾ رػػا مجػػاؿ العمػػـك الطبيػػة كا 

أىػػػـ ىػػػذه  الباحػػػثختصػػػر يكألف الحػػػديث عػػػف ىػػػذا يطػػػكؿ  ر . جانػػػب مجػػػاؿ التنميػػػة المينيػػػة
  (:46-31  2119را النداط التالية )دركيش   -كخاصة را مجاؿ التعميـ  –المجا ت 

تكفيؽ أعماؿ المعمميف كالمتعممػيف رػا بػرامج كممفػات محكسػبة يسػيؿ التعامػؿ معيػا دراسػة  -
حصاء كمراقبػة كمتابعػة بسػرعة كراعميػة إلػ  جانػب إنتػاج المعمكمػات مػف خػالؿ التدنيػة   كا 

 التطبيدية.
ختبػارات كسائؿ محكسػبة عاليػة الكفػاءة  راإلتحكيؿ كسائؿ التدكيـ را العممية التعميمية إل   -

 الكفاءة مػف خػالؿ ممفػات إلكتركنيػةأمكف برمجتيا را برامج دقيدة كمنكعة كشاممة كعالية 
 . الكقت كالجيد لممعمـ كالمتعمـ   كمف فـ تصحيحيا إلكتركنينا مما كرر

  ككػذا  قبكؿ الطالب كتسجيميـ را نظـ الدراسة التػا تعتمػد الػتعمـ اإللكتركنػا كػنمط لمػتعمـ -
 . إصدار شيادات التخرج ليـ

كتػػكرير كارػة المعمكمػات كالبيانػات عػف تدػدميـ الدراسػػا     متابعػة الطػالب رػا أفنػاء الػتعمـ -
 ككذا تكرير تعميـ عالجا إلكتركنا ليـ مت  اقتضت الضركرة ذلؾ.

رسػػاليا لممػػتعمـ -   ككػػذا تصػػحيحيا    كتحديػػد مكعػػد تسػػميميا تعيػػيف التكميفػػات / الكاجبػػات كا 
 كالتعميؽ عمييا.

 اإللكتركنا  السيرة الذاتية... إل .تكرير معمكمات عف المعمميف مفؿ عناكيف البريد  -
(  e-tests) حيث تستخدـ ىػذه الكسػائط رػا بنػاء ا ختبػارات اإللكتركنيػة  إدارة ا ختبارات -

عالنيا عدادىا كتطكيرىا كتطبيديا عم  المتعمميف كتصحيحيا كرصد النتائج كا   . كا 
 .   كجداكؿ الدراسة كرير معمكمات عف التدكيـ الدراسات -
 . تنظيـ الساعات المكتبية التا يتكاجد رييا المعمـ عم  الشبكة -
 . تدييـ المدررات اإللكتركنية مف قبؿ المتعمميف أك المعمميف أك المؤسسة التعميمية -
 . تدديـ معمكمات عف المدررات اإللكتركنية المطمكب دراستيا مف قبؿ المتعمـ -
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ذا كانػػت ىػػذه مجػػرد أمفمػػة مػػف مجػػا ت اسػػتخداـ التعمػػيـ اإللكتركنػػا رػػا العمميػػة  كا 
: تعريػؼ الطػالب باألنشػطة كالمػكائح كالتنبييػات    رإنو يمكف أيضان تكظيفو مف خالؿ التعميمية

  ترقيـ مكارد المكتبػة كتكريرىػا لمجميػكر  اسػتعراض    نشر البحكث العممية كالتغييرات الطارئة
   شػاركة التسػجيالت الصػكتية كالمرئيػة  م الكفائؽ كالمخطكطات كالخرائط ككارة مصادر الػتعمـ

تسييؿ التعاكف كا تصاؿ بيف الطالب كأعضاء ىيئة التػدريس كأمنػاء المكتبػة )مركػز الدراسػات 
أنو يمكف اسػتخدامو كػزداة لمػتعمـ  الباحثرل ي(. كرضالن عف ذلؾ  616  2162ا ستراتيجية  

را المكتبة إذ إنو يستخدـ كمحركات لمبحث كيساعد عم  الحصػكؿ عمػ  كارػة مصػادر الػتعمـ  
 عم  كسائؿ التكاصؿ. -مفالن  –كما را صندكؽ الرسائؿ كالخدمات المكتبية المتاحة 

:اإللكرتّىٕ اجلامعٕ مربرات األخذ بالتعلٔهصابعًا:   
كا سػتعانة اإللكتركنػا الجػامعا التعمػيـ  التا ساعدت عم  ظيػكر العكامؿمف أىـ إف 

 :(5  2116  الحفالكم) مابو را تطكير العممية التعميمية كنشر التعميـ را المجتمع ما ي
 تكارر ىذا النكع مف التعميـ را كؿ زماف كمكاف. -
كليف عػف مسػؤ  النفس كخمؽ جيؿ مف المتعممػيف كا عتماد عم  مساعدة المتعمـ عم  التعمـ -

 .  تعمميـ
محدكدية الددرة ا ستيعابية لمجامعات كقمة عدد الجامعػات التدميديػة بمػا  يتناسػب مػع عػدد  -

كعػػػدـ كجػػػكد العػػػدد الكػػػارا مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة    الطمبػػػة الخػػػريجيف مػػػف الدراسػػػة الفانكيػػػة
التػدريس كعػػدـ كجػػكد المختبػرات كاألجيػػزة كالتدنيػػات األخػػرل بالدػدر المناسػػب لعػػدد الطػػالب 

 الدارسيف را ىذه الجامعات.
المزيػػد مػػف الفػػرص كا ختبػػارات لتعمػػيـ كبػػار السػػف كربػػات البيػػكت أك الػػذيف يحػػاكلكف إتاحػػة  -

 .الجمع بيف التعميـ كالعمؿ
 . ررع العائد عم  ا ستفمار بتدميؿ كمفة التعميـ -
شػػباع حاجػػات كخصػػائص المػػتعمـ مػػف خػػالؿ  - كسػػر الحػػكاجز النفسػػية بػػيف المعمػػـ كالمػػتعمـ كا 

 العممية.استخداـ الكسائط المتعددة را شرح النصكص 
كالتعمػػيـ لػػيس بمنػػزل    دخػػكؿ تدنيػػة المعمكمػػات كتزفيرىػػا رػػا جميػػع أكجػػو الحيػػاة كاألنشػػطة -

 عف ىذا التزفير.
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اعتماد العديد مف الكظائؼ عم  تدنية الحاسكب مما يستكجب إعػداد المتعممػيف بمػا يمكػنيـ  -
 . مف التعامؿ مع الحاسكب كتطبيداتو

 . خمؽ نظاـ ديناميكا حيكم يتزفر بشكؿ مباشر بزحداث العالـ الخارجا -
 يـ ا لكتركنػػا يسػػتند إلػػ  مجمكعػػة مػػفكباإلضػػارة إلػػ  مػػا سػػبؽ  رػػإف تطبيػػؽ التعمػػ

 (:623-669  2119المبررات يمكف إيجازىا ريما يما )دركيش  
ػػ - ا ن عمػػ  مسػػتكل عػػاؿل مػػف الميػػارات العمميػػة تغيػػرات سػػكؽ العمػػؿ: األمػػر الػػذم يتطمػػب عم 

 . كالفنية. ك  يمكف لمتعميـ التدميدم أف يفا بيذه الميارات المتجددة يكمان بعد يـك
زيادة الطمب عم  التعميـ العالا: حيث تػزداد نسػبة اإلقبػاؿ عمػ  التعمػيـ الجػامعا  ك  يمكػف  -

لمجامعات التدميدية أف تستكعب كؿ ىػذه األعػداد الغفيػرة  أمػا التعمػيـ ا لكتركنػا ريزيػد مػف 
 . طاقة كقكة الجامعة ا ستيعابية لتمؾ األعداد الكبيرة

لمتعممػػيف مػػف منػػاطؽ جغراريػػة كاسػػعة كبعيػػدة عػػف مبػػررات اجتماعيػػة: مفػػؿ مجػػاء بعػػض ا -
مػف الدراسػة الجامعيػة مػف أجػؿ العنايػة  مكاف الحـر الجامعا  كمفؿ تسرب كفير مف اإلناث

 . كبار السف أك ا باء أكالمرض  باألطفاؿ أك لرعاية
سرعة الحاسبات ا لية رػا حػيف تػنخفض  مكاكبة التطكرات العممية الحديفة: حيث تتضاعؼ -

 تيا إل  حد ما  ككذلؾ ا تصا ت الشبكية رائدة السرعة را تكسع مستمر.تكمف
 : ريك عممية تذىب كراء تحسيف جػكدة الحيػاة التعميـ ا لكتركنا سبيؿ إل  التنمية الشاممة -

  كتدميػػؿ معػػد ت الفدػػر     كمسػػتكيات أعمػػ  رػػا الصػػحة كالغػػذاء   كيتضػػمف تربيػػة أرضػػؿ
لفػرص  كحريػة ررديػة أكبػر كتسػييالت الحيػاة الفداريػة  كالتػا كبيئة أنظؼ  ك زيادة تكارؤ ا

 تعتبر جميعان تايات مرتكب رييا.
 رعالية ككفاءة التعميـ ا لكتركنا مدارنة بنكاتج كمخرجات نظاـ التعميـ التدميدم. -

 ثاميًا: اجلامعة اإللكرتّىٔة الضعْدٓة:

كمراكز البحكث كمدينة الممؾ عبد العزيز  العربية السعكدية لما كانت جامعات المممكة     
  كاف مف السيؿ عم  الجامعات  لمعمكـ كالتدنية عم  اتصاؿ كفيؽ عبر شبكة اإلنترنت

السعكدية  رتـ تباعد المسارات بينيا الشراكة را إنشاء جامعة إلكتركنية تتكل  برامج التعميـ 
رساح مجا ت تخصص عديدة يمك عف بعد لتخفيض النفدات ف لمطالب ا نتداء مف بينيا   كا 

(  كتستخدـ أساليب التعميـ اإللكتركنا را جامعة 59ق  6426)جامعة الممؾ عبد العزيز  
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الممؾ عبد العزيز را المممكة العربية السعكدية منذ رترة طكيمة  كلدييا أكبر مكتبة إلكتركنية 
ع شركة ميتيكر الماليزية ـ م2116  ككقعت كزارة التعميـ العالا را أكاخر عاـ  را المممكة

عدد تنفيذ المرحمة التزسيسية األكل  لممركز الكطنا لمتعميـ اإللكتركنا كالتعميـ عف بعد  الذم 
ييدؼ إل  إيجاد نكاة لحضانة مركزية لمتعميـ اإللكتركنا كالتعميـ عف بعد لمؤسسات التعميـ 

النكع )سالما كدحمار  الجامعا  كتكحيد جيكد المؤسسات الساعية لتبنا تدنيات مف ىذا
 -(  كصدرت مكاردة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز 61كسكا  د.ت 

ىػ  كقد 6432/ 9/ 61/ب بتاري  37419بناء عم  األمر الساما الكريـ رقـ  –رحمو اهلل 
دـ جاءت المكاردة عم  إنشاء الجامعة السعكدية اإللكتركنية كمؤسسة تعميمية حككمية تد

  كأف تككف مكممة لمنظكمة المؤسسات التعميمية تحت  التعميـ العالا كالتعمـ مدل الحياة
  ككمية الحكسبة    كتضـ الجامعة كمية العمكـ اإلدارية كالمالية مظمة مجمس التعميـ العالا

. كتمنح الجامعة    ككمية العمكـ كالدراسات النظرية   ككمية العمكـ الصحية كالمعمكماتية
يادات البكالكريكس كالدراسات العميا  إضارة إل  تدديـ دكرات را التعمـ المستمر كالتعمـ ش

 .مدل الحياة
كتدع الجامعة را مدينة الرياض  كتكسعت رػا ارتتػاح مراكػز تعميميػة رػا المنػاطؽ كردنػا       

جينػا بمػا . كتيػدؼ لمحصػكؿ عمػ  ا عتمػادات األكاديميػة داخمينػا كخار  لمخطة المعتمدة لمجامعػة
ػػا عالينػػا مبنينػػا عمػػ  أرضػػؿ نمػػاذج  يسػػاعد عمػػ  ررػػع جػػكدة مخرجاتيػػا  كمػػا تدػػدـ الجامعػػة تعميمن

  الػػذم يػػدمج بػػيف  التعمػػيـ المسػػتند إلػػ  تطبيدػػات كتدنيػػات الػػتعمـ اإللكتركنػػا كالتعمػػيـ المػػدمج
   كندػػػؿ كتػػػكطيف المعررػػػة الرائػػػدة التعمػػػيـ بالحضػػػكر المباشػػػر  كالحضػػػكر عػػػف طريػػػؽ التدنيػػػة

بالتعاكف مع جامعات كىيئات كأعضاء ىيئة تدريس داخمينا كعالمينا  كبمحتكل تعميمػا راؽ مػف 
  كتكطينػو بمػا يتناسػب مػع متطمبػات المجتمػع السػعكدم  إضػارة  مصادر ذات جػكدة أكاديميػة

إلػػػ  دعميػػػا لرسػػػالة كمفيػػػـك الػػػتعمـ مػػػدل الحيػػػاة لكارػػػة أرػػػراد المجتمػػػع السػػػعكدم )الجامعػػػة 
 .(2121كتركنية  السعكدية اإلل

كتعػػرؼ الجامعػػة السػػعكدية اإللكتركنيػػة بزنيػػا: مؤسسػػة جامعيػػة حككميػػة تمفػػؿ أحػػد 
أنماط التعميـ العالا كتكرر بيئة قائمػة عمػ  تدنيػات المعمكمػات كا تصػا ت كالػتعمـ اإللكتركنػا 

  كتمػنح درجػات عمميػة رػا بػرامج كتخصصػات متكائمػة مػع احتياجػات سػكؽ  كالتعميـ المػدمج
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مؿ كممبية لمتطمبات التنمية كالتعمـ مدل الحياة كاإلسياـ را بناء اقتصػاد كمجتمػع المعررػة الع
يصاؿ رسالتيا الحضارية عالمينا )الجامعة السعكدية اإللكتركنية    (  2121را المممكة كا 

: تزايػد  كمف األسباب التا دعت إل  استحداث نظاـ الجامعػة اإللكتركنيػة رػا المممكػة
محدكديػة األمػاكف المتاحػة ك    ارتفاع تكمفػة التعمػيـ الجػامعاك    المرحمة الفانكيةأعداد خريجا 

   حاجػػػة الطالػػػب لمعمػػػؿ رػػػا أحيػػػاف كفيػػػرة أفنػػػاء دراسػػػتو الجامعيػػػةك لمطمبػػػة رػػػا الجامعػػػات  
صػػعكبة إنشػػاء جامعػػات رػػا المنػػاطؽ المختمفػػة كخاصػػة رػػا الػػدكؿ ذات المسػػاحات الكبيػػرة ك 

(  ككمػػػػا جػػػػاء رػػػػا مكقػػػػع الجامعػػػػة السػػػػعكدية 61ق  6426)جامعػػػػة الممػػػػؾ عبػػػػد العزيػػػػز  
( رتتمفػػؿ رؤيتيػػا رػػا: جامعػػة متميػػزة رػػا 2121اإللكتركنيػػة )الجامعػػة السػػعكدية اإللكتركنيػػة  

  أمػا رسػػالتيا رتتمفػؿ رػا: جامعػػة حككميػة تدػدـ بػػرامج  تكظيػؼ التدنيػة لبنػاء مجتمػػع المعررػة
  كتسػػيـ رػػا إنتػػاج  تخداـ الػػتعمـ المػػدمج  باسػػ نكعيػػة عاليػػة الجػػكدة لكارػػة شػػرائح المجتمػػع

المعررػػة كخدمػػة المجتمػػع بمػػا يحدػػؽ متطمبػػات التنميػػة عبػػر التكظيػػؼ األمفػػؿ لمتدنيػػة كتفعيػػؿ 
  كتتمفػػؿ أىػػداؼ الجامعػػة السػػعكدية اإللكتركنيػػة رػػا: أف تكػػكف  الشػػراكات المحميػػة كالعالميػػة

يػدعـ  تعمػيـ عػاؿ مػرف كمتميػز دػديـ نمػكذجت  ك  ينا كبيت خبرة را مجاؿ اختصاصػياممفالن كطن
كذلػػؾ مػػف   ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتا كتدػػديـ المعمكمػػات كتيرىػػا مػػف ميػػارات المعمكماتيػػة الحديفػػة

تدديـ تعميـ عػاؿل   ك  خالؿ بيئة ارتراضية أكفر استجابة لمتطمبات التنمية الشاممة كسكؽ العمؿ
لػػػتعمـ اإللكتركنػػػا  كندػػػؿ مبنػػػا عمػػػ  أرضػػػؿ نمػػػاذج التعمػػػيـ المسػػػتند إلػػػ  تطبيدػػػات كتدنيػػػات ا

 الميػة كأعضػاء ىيئػة تػدريس عػالمييفكتكطيف المعررة الرائدة بالتعاكف مع جامعػات كىيئػات ع
   بمحتػػكل تعميمػػا راؽل مػػف مصػػادر عالميػػة متعػػددة  كتكطينػػو بمػػا يناسػػب المجتمػػع السػػعكدم

اد المجتمػػع اة لكارػػة أرػػر دعػػـ رسػػالة كمفيػػـك الػػتعمـ اإللكتركنػػا كالتعمػػيـ المػػدمج مػػدل الحيػػك 
 السعكدم.

 :اإللكرتّىٕاحملْر الجاىٕ: خربات بعض الدّل يف التعلٔه اجلامعٕ 
 العالميػػة الناجحػػة رػػا مجػػاؿ التعمػػيـ الخبػػراتمػػف المفيػػد جػػدان اسػػتعراض نمػػاذج مػػف 

حيػث تؤكػد الخبػرة العالميػة ك     يتسػن  لممسػؤكليف ا سػتفادة منيػا اإللكتركنػا حتػ  الجامعا 
  ا لكتركنا كنتيجة لألىمية التا يتميز بيا كالمبررات التا تمػت اإلشػارة إلػ  بعضػياأف التعميـ 

أضح  سريع ا نتشار را كفير مف الجامعات سكاء كانػت ىػذه الجامعػات رػا الػدكؿ المتددمػة 
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الناجحػة التػا  الخبػرات. كرا ىذا المجاؿ سكؼ يتـ اسػتعراض بعػض مػف  أـ را الدكؿ النامية
 : عم  الصعيد العالما  لجامعاتخاضتيا بعض تمؾ ا

 :  أّاًل: اجلامعة الربٓطاىٔة املفتْحة
  كقػػد تبنػػت  الجامعػػة البريطانيػػة المفتكحػػة أكؿ جامعػػة ناجحػػة لمتعمػػيـ عػػف بعػػد تعػػد  

بدأت ىذه الجامعػة تجربتيػا الناجحػة عػاـ . ك  الجامعة التعميـ اإللكتركنا را أكاسط التسعينيات
 كالتمفػازكالمػذياع  ككانت را البداية تعتمد را تعميميا عم  اسػتخداـ البريػد العػادم   ـ6966

. كرػػا بدايػػة الفمانينػػات نمػػا عػػدد الطػػالب الممتحدػػيف ببػػرامج    كتيرىػػا مػػف التدنيػػات التدميديػػة
.  طالػػب كطالبػػة(  6111 )( طالػػب كطالبػػة  كتخػػرج سػػنكيان 71111الجامعػػة إلػػ  أف أصػػبح )

را أداء رسػالتيا بنجػاح  كرػا أكاسػط التسػعينيات أصػبح اسػتخداـ اإلنترنػت  كاستمرت الجامعة
را العممية التعميمية ىك السػائد )التعمػيـ اإللكتركنػا(  كيػرل الدػائمكف عمػ  ىػذه الجامعػة بعػد 
استخداميـ ل نترنت را التعميـ بزف ىذا النكع مف التعميـ اسػتطاع ررػع جػكدة البػرامج الدراسػية 

. كنتيجػة  سػتخداـ طرائػؽ كأسػاليب عػدة لمتعمػيـ ا لكتركنػا ازداد قبػكؿ  جامعػةالتا تدػدميا ال
  مما سمح لمعديػد مػف طػالب رػا دكؿ أخػرل خػارج المممكػة المتحػدة مػف  الطالب را الجامعة
طالػب  كاليػـك  (211111 ) ـ بمػت عػدد طػالب الجامعػة6998. رفػا عػاـ  ا لتحاؽ ببرامجيا

 ( 681111 ) ف مف خالؿ التعميـ اإللكتركنا كىػـ رػا منػازليـيبمت عدد الطالب الذيف يدرسك
مف ىػؤ ء الطػالب يسػتخدمكف أسػمكب التعمػيـ مػف خػالؿ المػؤتمرات  (  661111)   ك طالب

 .(Robin & Martin, 2001)المسمكعة كالمرئية 
 The) كتتحػػدد أىػػداؼ التعمػػيـ ا لكتركنػػا بالجامعػػة البريطانيػػة المفتكحػػة ريمػػا يمػػ 

Open University, 2020:)    
مسػػاعدة الجامعػػة عمػػ  إنجػػاز رسػػالتيا  بحيػػث تكػػكف مفتكحػػة لجميػػع األرػػراد كلكػػؿ األركػػار   -

 . كمف كؿ األماكف
تدميػػؿ المشػػكالت المرتبطػػة بالعكامػػؿ الجغراريػػة  حيػػث يمكػػف تكصػػيؿ المدػػررات بطػػرؽ أكفػػر  -

ًـّ يزداد حصػكؿ كػؿ طالػب عمػ  ررصػة تعميميػة مركنة ر   الكقت كالمكاف المناسبيف  كمف ف
. 
 . المساعدة را كضع مناىج كمدررات تعميمية لمجمكعات كأسكاؽ خاصة -
 . ا حتياجات الخاصة( متعميـ العال  لمطالب المعاقيف)ذك تكسيع ررص ا لتحاؽ بال -
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ا لكتركنػػا الجامعػػة مػػف تكصػػيؿ المػػكاد التعميميػػة : حيػػث ُيمك ػػف التعمػػيـ  المنارسػػة العالميػػة -
 التا تنتجيا كالخدمات التا تددميا إل  مختمؼ أنحاء العالـ. 

  رتتمفػػؿ رػػا: مصػػادر ا نترنػػت  ا سػػطكانات  أمػػا أىػػـ الكسػػائط التعميميػػة بالجامعػػة
 The Open) المدمجػػػػػػة  المػػػػػػؤتمرات عبػػػػػػر الكمبيػػػػػػكتر  الكتػػػػػػب ا لكتركنيػػػػػػة

University,2020). 
تكجد بالجامعة مجمكعة مف المؤسسات كالمعاىػد التعميميػة التػا تسػاعد الجامعػة كما 

  كمنيػػا مػػا يخػػتص بتدػػديـ الػػدعـ الفنػػا    منيػػا مػػا يمػػنح درجػػات عمميػػة عمػػ  أداء مياميػػا
 كالتكنكلكجا لمؤسسات الجامعة المختمفة. كمف أىـ ىذه المعاىد كالمؤسسات:

  (IET) (Institute of Educational Technology)معيػػد التكنكلكجيػػا التربكيػػة: -
كيعتبر ىذا المعيد بمفابة مركز امتياز عالم  لمجامعة البريطانية ر  مجػاؿ بحػكث كتطػكير 
التعميـ ا لكتركنا  كالتعميـ المفتكح  كالتعميـ مف بعد. كقد اكتسػب المعيػد سػمعتو العالميػة 

لتػدريس كالػتعمـ  كاسػتخدـ التكنكلكجيػا رػ  مف خالؿ أبحافو ذات الجكدة العالية رػ  مجػاؿ ا
 العممية التعميمية.

لػ  تدػديـ   كييدؼ المعيػد إ( Knowledge Media Institute )معيد الكسائط المعررية -
لكؿ مف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس بالجامعػة. كيعمػؿ المعيػد  الدعـ الفن  كالتكنكلكجا

 فة.عم  إنتاج كبرمجة الكسائط المعررية المختم
  كتعتبر تمؾ ( Open Univ. Business School ) مدرسة اإلدارة بالجامعة المفتكحة -

يتـ تكصيميا عف طريؽ التعميـ  المدرسة المزكد الرئيس إلدارة برامج التنمية كالت 
لكتركنا. كتددـ المدرسة ماجستير إدارة األعماؿ لمطالب كالمكظفيف  كتعتبر مف أكبر اإل 

ر إدارة األعماؿ عم  مستكل التجارية را أكربا  كاألىـ را مػاجستي المدارس التعميمية
كتددـ ىذه الجامعة برامج كمدررات عديدة بيدؼ الحصكؿ عم  شيادة أك    العالـ .

 The Open) دبمكمة  أك ماجستير  أك دكتكراه  كمف ىذه البرامج كالمدررات
University,2020) :ا التربكيةماجستير مناىج البحث را التكنكلكجي(M Sc in 

Research Methods for Educational Technology  )   دكتكراه الفمسفة را
كما يددـ المعيد   (  Ph.D. in Educational Technology)التكنكلكجيا التربكية 

قامت الجامعة المفتكحة بإطالؽ  كما  لكتركناا را التعميـ مف بعد كالتعميـ اإل شيادة دبمكم
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عدة سالسؿ مف المدررات الدصيرة ر  العمـك  كا داب  كالتكنكلكجيا  كتستمر تمؾ 
 المدررات لمدة فالفة أشير  كيمكف أف تعد ضمف مؤىالت الجامعة المفتكحة. 

بتدػديـ أكؿ مدػرر عػالما لمدراسػات  (2113)قامت الجامعػة المفتكحػة رػ  عػاـ كذلؾ 
الب مػػف لكتركنيػػان )بصػػكرة كميػػة( حيػػث ُيمك ػػػف الطػػػإا رػػ  المكسػػيد   كالػػذم تػػـ تدريسػػو العميػػ

عم  مجمكعات مكسيدية كاسعة كقكاعد بيانات أخرل. كما ُكجد أيضان مدرر آخػر أخػذ الحصكؿ 
( أ ؼ طالػػب  61حيػػث سػػجؿ ريػػو مػػا يدػػرب مػػف ) 2111تشػػغيمو عػػاـ  سػػمعة عالميػػة منػػذ

شبكة ا نترنػت  كالمػؤتمرات  كُيسم  المدرر "أنت كجيازؾ كالشبكة" كيجمع المدرر بيف مصادر
 .(The Open University,2020) ا لكتركنية مف أجؿ إنشاء بيئة تعمـ متكاممة

 (: Phoenixجامعة فٔيكط ): ثاىًٔا

حيػػػث تزسسػػػت عػػػاـ   تعػػػد ىػػػذه الجامعػػػة مػػػف أكبػػػر الجامعػػػات الخاصػػػة رػػػا أمريكػػػا
ؿ التعمػػػيـ كتدػػػدـ جميػػػع برامجيػػػا التعميميػػػة عػػػف بعػػػد رػػػا الكقػػػت الحاضػػػر مػػػف خػػػال   ـ6976

تدػدـ ىػذه ك مف لجنة التعمػيـ العػالا رػا الك يػات المتحػدة األمريكيػة.  اإللكتركنا. كىا معتمدة
كالعمػـك   كالتربيػة  كتدنيػة المعمكمػات  برنامجا دراسيا معتمدا را إدارة األعمػاؿ (41 ) الجامعة
تكسػط سػنكات الدراسػة رػا الجامعػة مػا بػيف سػنتيف إلػ  فػالث سػنكات حسػب نػػكع كم  الصػحية
. كيمفػػػؿ الطمبػػػة الػػػذيف يدرسػػػكف مػػػف خػػػالؿ التعمػػػيـ اإللكتركنػػػا رػػػا ىػػػذه الجامعػػػة  البرنػػػامج

( طالبػا كطالبػة. رالعػدد الكمػا لمطػالب 4111ما يدػارب )أم   ( مف العدد الكما لمطالب61%)
( طالبػػػا كطالبػػػة. كمػػػف الشػػػركط التػػػا تضػػػعيا 41.111) الممتحدػػػيف بجامعػػػة ريػػػنكس حػػػكالا

نترنت. أ  يدػؿ عمػر الطالػب ات لاللتحاؽ ببرامجيا عف طريؽ اإل الجامعة لدبكؿ الطالب كالطالب
 61كمػػا تشػػترط أف يكػػكف مكظفػػا. كلمجامعػػة العديػػد مػػف الفػػركع مكزعػػة رػػا   عامػػا 23عػػف 

كليػذه الجامعػة ركائػد    ( http://online.Phoenix.edu/index.aspx) ك يػات أمريكيػة
كمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزات عديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة يمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إيجازىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

(www.phoenix.edu/faculty/Rewards.aspx:) 
 األكقات كاألماكف الت  تتناسب مع جدكؿ الطالب. حضكر الفصؿ الدراسا ر  -
نترنت  بما رػ  ذلػؾ كػؿ مػايتعمؽ بعمميػات ف العممية التعميمية عبر شبكة اإل : م611إكماؿ  -

 التسجيؿ  كشراء الكتب  كالعمميات اإلدارية األخرل.
 اكتساب ميارات كخبرات عم  مستكل عاؿل مف خالؿ برامج دراسية ُتجدد باستمرار. -

http://online.phoenix.edu/index.aspx
http://www.phoenix.edu/faculty/Rewards.aspx
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 لتعمـ مف مينييف ذكل خبرة مف ىيئات كمنظمات متنكعة ر  كؿ أنحاء العالـ. ا -
 يمكف تطبيؽ المدررات مباشرة داخؿ بيئة عمؿ المؤسسة الت  يعمؿ بيا الطالب. -
ػػمو الطالػػب ل  يمكػػف ا سػػتفادة مػػف التػػدريب المينػػ  كالتعمػػ - نتيػػاء مػػف يـ السػػابؽ الػػذل حصا

 عتماد.بعض متطمبات اإل
المميػػػزات السػػػابدة مػػػدل مركنػػػة التعمػػػيـ ا لكتركنػػػا بجامعػػػة ريػػػنكس كيتضػػػح مػػػف 

؛ بمػػا رػػ  ذلػػؾ عمميػػات  ا لكتركنيػػة  رالطالػػب تيػػر مضػػطر لتػػرؾ كظيفتػػو مػػف أجػػؿ الدراسػػة
التسجيؿ كالعمميات اإلدارية األخرل. كما تعمؿ الجامعة عم  ربط خريجييػا بسػكؽ العمػؿ حيػث 

العمػؿ؛ األمػر الػذل يػؤدل إلػ  ربػط التعمػيـ بسػكؽ  يمكف لمطالب تطبيػؽ مػا تعممػكه داخػؿ بيئػة
ـا زيادة العائد مف التعميـ.  العمؿ  كمف ف

( برنامجػان 25أما البرامج الدراسية ككسائط التعمـ التا تددميا الجامعػة  ريػا حػكال  )
دارة التكنكلكجيػػػا  66الكتركنيػػػان رػػػ  ) ( مجػػػا ن مختمفػػػان ذات الصػػػمة بعمػػػـك التجػػػارة  كاإلدارة  كا 

أنظمػػػػػة المعمكمػػػػػات  كالتربيػػػػػة  كالتمػػػػػريض. كتمػػػػػنح الجامعػػػػػة الػػػػػدرجات العمميػػػػػة التاليػػػػػة: ك 
البكػالكريكس  كالماجسػػتير  كالػػدكتكراه رػ  التخصصػػات المختمفػػة السػابدة. كتػػزداد رعاليػػة ىػػذه 

رضػاىـ بدرجػة كبيػرة : مػف الطػالب عػف 95 ابعػد آخػر  حيػث عباػر مػؤخران حػكال البػرامج عامػان 
كتركنػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف أفػػػػػػػػػػر إيجػػػػػػػػػػابا عمػػػػػػػػػػ  كظػػػػػػػػػػائفيـ لعػػػػػػػػػػف التعمػػػػػػػػػػيـ اإل 

(http://online.phoenix.edu/campusprogram    ) كيعتبػػػػػػر نظػػػػػػاـ التعمػػػػػػيـ
لكتركنػػػا بالجامعػػػة سػػػيؿ ا سػػػتخداـ بطبيعتػػػو  كلكػػػف إذا كاجيػػػت الطالػػػب أم مشػػػكمة أك اإل 

مػػا مػػدار األسػػبكع مػػف سػػاعة كػػؿ يػػـك ع 24الجامعػػة دعمػػان رنيػػان عمػػا مػػدم صػػعكبة  تدػػدـ لػػو 
أف برمجػة التعمػيـ ا لكتركنػا قػد تػـ   ك عبر التميفكف. ىذا باإلضارة إلػنترنت أخالؿ شبكة اإل 

تطكيرىػػا بالشػػراكة مػػع شػػركة ميكركسػػكرت العالميػػة. كعمػػا أم حػػاؿ  رالييئػػة الفنيػػة بالجامعػػة 
 ,Olsenا أسػػئمة الطػالب كتدػديـ المسػاعدة بػزل طريدػػة ممكنػة )دائمػان مسػتعدة ل جابػة عمػ

2002.) 
 (:Waldenجامعة ّالدٌ ): ثالجًا

الجػكدة  ـ نشزت جامعة كالدف لتصبح جامعة شاممة تددـ بػرامج عاليػة6971را عاـ 
كاعتمادىػا مػف قبػؿ الييئػة العميػا لمتعمػيـ العػالا رػا   را التعميـ العػالا. كقػد تػـ ا عتػراؼ بيػا

كعضػػك جمعيػػة جامعػػات كسػػط شػػماؿ أمريكػػا. كالجامعػػة تسػػيـ    الك يػػات المتحػػدة األمريكيػػة

http://online.phoenix.edu/campusprogram
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إضػػػارة إلػػػ  تبنييػػػا لمتعمػػػيـ اإللكتركنػػػا   بإيجابيػػػة رػػػا التغيػػػرات التػػػا تحػػػدث داخػػػؿ المجتمػػػع
يػػات المتحػػدة أك خارجيػػا. رفػػا عػػػاـ لمكصػػكؿ إلػػ  الطػػالب الػػراتبيف رػػا الدراسػػة داخػػؿ الك 

نترنػػت رػػا تػػدريس الطػػالب عػػف بعػػد جامعػػة رػػا اسػػتخداـ بعػػض تطبيدػػات اإل ـ بػػدأت ال6994
ـ تػـ رػتح برنػامج لدراسػة 6997كالدػكائـ البريديػة كتيرىػا. كرػا عػاـ   مفؿ: البريػد اإللكتركنػا

كالخدمػػػػة   الػػػػنفسكعمػػػػـ   كالتربيػػػػة  الػػػػدكتكراه كالماجسػػػػتير رػػػػا التخصصػػػػات ا تيػػػػة: اإلدارة
نترنػت ( طالب كطالبة لمدراسة عبػر اإل 8111تـ قبكؿ ) 2113عية كالصحة. كرا عاـ ا جتما

دارة   كالتربيػػػػة  رػػػػا مرحمػػػػة البكػػػػالكريكس كالماجسػػػػتير رػػػػا تخصصػػػػات عػػػػدة مفػػػػؿ: اإلدارة كا 
 (. http://www.Walden.University)كتيرىا   كعمـ النفس  األعماؿ

 :American Open University اجلامعة األمزٓكٔة املفتْحةرابعًا: 
كبػػدأت الدراسػػة رييػػا رعميػػا عػػاـ   ـ6995تزسسػػت الجامعػػة األمريكيػػة المفتكحػػة عػػاـ 

   مدرىػا كاشػنطف   سػالمية مسػتدمة تيػر ربحيػةإـ. كالجامعة مؤسسػة تعميميػة تربكيػة 6996
حيػث تسػتخدـ أحػدث كسػائؿ التدنيػة الحديفػة    كطريدة لمتعميـتعتمد التعميـ اإللكتركنا أسمكبان 

بضكابطة التا تدربو مف التعميـ التدميدم. كيشرؼ عمػ  ىػذه الجامعػة نخبػة مػف المتخصصػيف 
را العمـك الشرعية كالتربكية. كقد استفاد منيا بضػعة آ ؼ مػف الطمبػة كالطالبػات رػا مختمػؼ 

 كمف الخصائص التا تميز ىذه الجامعة ما يزتا:العالـ.  دكؿ
كىػػك مػػنيج أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة رػػا األصػػكؿ   سػػالمة المػػنيج الػػذم تسػػير عميػػو الجامعػػة -

 كالفركع.
 . كسطية الطرح الذم ينزل عف اإلرراط كالتفريط -
المكفكقيف دينا كعمما أينما كانكا دكف الحاجة إل  كجكدىـ رػا  ساتذةا ستفادة مف جميع األ -

 مكاف كاحد.
 مركنة النظاـ الدراسا الذم يمنح الطالب ررصة اختيار عدد المدررات التا تناسب ظركرو. -
 خدمة الدضايا التا تمس المسمميف را المجتمعات الغربية بصفة خاصة. -
 كحجية السنة كردو النكازؿ.  تمس الحاجة إليياتفرد الجامعة بطرح بعض المدررات التا  -
يتناسب مع متطمبات التعميـ عف بعد كييسػر لمدارسػيف الػتعمـ  إعداد المدررات بزسمكب جذاب -

 الذاتا تحت اشراؼ أساتذة متخصصيف.

http://www.walden.university/
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كتمكػيف   مما يسػر األمػر عمػ  الدارسػيف  عدـ التديد بمكاعيد محددة تمـز الدارس بالحضكر -
 الجمع بيف التحصيؿ العمما كالعمؿ الكظيفا.الدارسيف مف 

يصػاليا لمػراتبيف رييػا.   ا ستفادة مف كسػائط التدنيػة المتددمػة رػا خدمػة عمػـك الشػريعة - كا 
 نترنت(.اإل   الجامعة األمريكية المفتكحةمكقع )

رإف مف األىػداؼ   نترنتجامعة األمريكية المفتكحة عم  اإل كطبدا لما كرد را مكقع ال
ـ الشػػرعا كالتػػزكد بػػالعم  دراسػػتيـ الجامعيػػةالرئيسػػية ليػػا إتاحػػة الفرصػػة لمػػراتبيف رػػا اكمػػاؿ 

حيفمػػا كػػانكا دكف تػػزفير عمػػ  كظػػائفيـ كظػػركريـ باسػػتخداـ أدكات التعمػػيـ اإللكتركنػػا. ككػػذلؾ 
مػػـك الشػػرعية كاإلسػػالمية رػػا إحيػػاء الع  التكامػػؿ مػػع الجامعػػات اإلسػػالمية رػػا البمػػداف العربيػػة

كأعضػاء ىيئػة التػدريس    مف خالؿ ا سػتعانة بمنػاىج تمػؾ الجامعػات   كرؽ المنيج الصحيح
 .(American Open University, 2020) رييا مف عمماء كمتخصصيف
بعػػض الجامعػػات رػػا اسػػتخداـ  خبػػراتمػػف العػػرض السػػابؽ لػػبعض كعمكمػػان  يتضػػح 

  كيدعمػػو  ـ التعمػػيـ التدميػػدمالتعمػػيـ يكمػػؿ نظػػا اإللكتركنػػا أف ىػػذا النػػكع مػػفالجػػامعا التعمػػيـ 
الجػػامعا الخبػػرات جػػدكل التعمػػيـ كمػػا تؤكػػد ىػػذه  الكفيػػر مػػف المشػػكالت التػػا تكاجيػػو.كيحػػؿ 

عػػداد كبيػػرة مػػف الػػراتبيف رػػا التعمػػيـ أكأنػػو قػػادر عمػػ  خدمػػة   كتعميميػػان   اإللكتركنػػا اقتصػػاديان 
  كبتكمفة أقؿ.

 املالٔشٓة املفتْحة: خامضا: اجلامعة

باعتبارىػػا سػػابع جامعػػة خاصػػة  2111جامعػة ماليزيػػا المفتكحػػة   تزسسػػت رػػ  العػاـ 
 71الجامعػة أكفػر مػف  ـ  كتدػدـ2112  كتـ إطالقيا رسػميا رػا عػاـ يتـ تزسيسيا ر  ماليزيا

مجمكعة كاسعة مف التخصصػات   تشػمؿ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاليندسػة  برنامجان اكاديميان ر 
طالبػان  790111الجامعػة تضػـ أكفػر مػف   كتضػـ كالفنكف كالعمـك اإلجتماعية كاألعماؿ كالعمػـك

كميػػػػات تابعػػػػة ليػػػػا : اإلدارة كا عمػػػػاؿ   العمػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػا   العمػػػػـك  5لػػػػدييا   ك كطالبػػػػة
مػػػػيـ كالمغػػػػات   تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات كاإلتصػػػػا ت كالكسػػػػائط اإلجتماعيػػػػة التطبيديػػػػة   التع

المتعػػددة.. إلػػ  جانػػب المدػػر الرئيسػػا الػػذم يدػػع رػػ  جػػا ف تػػكف اسػػماعيؿ   ككا لمبػػكر   
 الجامعة لدييا شبكة قكية مف المراكز التابعة ليا حكؿ العالـ

دة كالييبػػة تعتمػػد عمػػ  الجػػك ك  ىػػا الجامعػػة الخاصػػة السػػابعة رػػا ماليزيػػا:  OUMجامعػػة ك 
ػا لمجميػع   بغػض النظػر عػف الزمػاف ك  كالددرات تتبن  ا عتداد بزف التعميـ يجػب أف يكػكف متاحن
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عمػػ  كجػػو التحديػػد  ODLيسػػتيدؼ نمػػط   ك  كالمكػػاف كالسػػف كالخمفيػػة ا جتماعيػػة ا قتصػػادية
أفنػػاء البػػالغيف العػػامميف الػػذيف يحتػػاجكف لمعنايػػة بزسػػرىـ باإلضػػارة إلػػ  إدارة حيػػاتيـ المينيػػة 

 . متابعة التعميـ العالا
يػػتـ   ك  دػػدـ بػػرامج عمػػ  دبمػػـك   كمسػػتكيات الدراسػػات الجامعيػػة كالدراسػػات العميػػاكت

   كميػة التربيػة كالمغػات   كميػة األعمػاؿ كاإلدارةالتاليػة : تدديـ ىػذه البػرامج مػف خػالؿ الكميػات 
كميػػػة    الكسػػػائط المتعػػددة كميػػػة تكنكلكجيػػا المعمكمػػػات كاتصػػا ت   كميػػة العمػػػـك كالتكنكلكجيػػا

 Open)) مدرسػػػة التمػػػريض كالعمػػػـك الصػػػحية المسػػػاعدة  العمػػػـك ا جتماعيػػػة التطبيديػػػة
University Malaysia, 2020 

 :African Virtual Universityصادصا: اجلامعة األفزٓقٔة اإللكرتّىٔة 

 دركسا الجامعة ىذه تددـك  كالتدنية  التكنكلكجية  العمـك را متخصصةكىذه الجامعة 
 كتدريبيػة تميينيػة دركسػا لغكيػة  دركسػا جامعية  تحضيرية دركسا المعمكمات  تكنكلكجيا را

 العممػا المسػتكل ررػع ىػك الجامعػة ىػدؼ ؛ ذلػؾ كتيػر ...اإلقتصػاد  رػا دركسػا لممؤسسػات 
 العجػز كتغطيػة  نيـبمػدا رػا اإلقتصػادية التنميػة أجػؿ مػف المختصػيف ميارة كزيادة لممتككنيف
 الجامعػة بػدأت ؛ كالمراجع المككنيف ندص مف تعانا التا اإلرريدية التعميـ أنظمة را المكجكد
 9000 مػف ألكفػر الػدركس مػف سػاعة2000ببػث قامػت كقػد   1997 جكيميػة رػا نشػاطيا
 مختمفػة إرريديػة جامعػة 22 مػع الجامعػة كتتعػاكف اإلرريديػة  البمػداف مختمػؼ مػف طالػب

 الشمالية كأمريكا إرريديا مف المتعاكنيف األساتذة مف عدد الدركس تدديـ را كيشارؾ المناىج 
 (African Virtual University, 2020) أكركبا ك

 ة الضعْدٓة:اإللكرتّىٔاحملْر الجالح: املشكالت اليت تْاجُ اجلامعات 
أف المشػكالت التػا تكاجػو الجامعػات اإللكتركنيػة السػعكدية إمػا  الباحثسبؽ كأف ذكر 

مشكالت عامة تكاجو أم نظاـ لمتعمـ اإللكتركنا  أك مشكالت خاصة ببيئات الػتعمـ اإللكتركنػا 
. رفيمػػا يتعمػػؽ بالمشػػكالت  لكػػال النػػكعيف مػػف المشػػكالت الباحػػثعػػرض ي  كسػػكؼ  السػػعكدية

 العامة  ريناؾ:
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 :، ّميَاّالصٔاىة(البئة التختٔة تتعلق باليت فئة )الشكالت املأ(
 ندص را البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كا تصا ت. -6
ضعؼ انتشار تدنيات ا تصاؿ السريع كقمتيا كعدـ كفاءتيا بالمدارنة بالكسائؿ كحمػكؿ  -2

 . ا تصاؿ را الدكؿ الغربية المتددمة
نترنػػت المفػػاجئ نتيجػػة لضػػعفيا ؿ لممعمكمػػات بسػػبب اندطػػاع شػػبكة اإل صػػعكبة الكصػػك -3

 كمحدكدية تغطيتيا.
 ضيؽ عرض الحزمة مما يعرقؿ استخداـ تدنيات البث الضكئا المرئا. -4
عضػػاء كالمفػػاىيـ الحضػارية بػػيف الطالػب كأضػعؼ المغػػة ا نجميزيػة كاخػػتالؼ الفدارػات  -5

 ىيئة التدريس مما يجعؿ التفاعؿ كالتفاىـ صعبان كمندكصان.
كمات التفاعميػة رػا كاجيػة المسػتخدـ بغػض النظػر عػف زمػف كجكد كـ ىائػؿ مػف الرسػ -6

 .(652  2117  )الغدياف كصكليا كظيكرىا لممستخدـ عبر الشبكة
 ، ّميَا:تيظٔنٔةالدارٓة ّاإلشكالت املب(
  ا لا. الحاسب كاستغالؿ تكظيؼ را المعمـ كفاءة مشكمة ضعؼ -6
ىػػػػذه  مػػػػف اليائػػػػؿ الكػػػػـ بسػػػػبب كالجامعػػػػات لالختصاصػػػػات الطالػػػػب اختيػػػػار مشػػػػكمة -2

منحػػػازة  كتيػػػر مصػػػداقية ذات مرجعيػػػة كبغيػػػاب اإلنترنػػػت عبػػػر المكجػػػكدة التخصصػػات
 المحما. السكؽ بحاجات عمـ كعم    الجامعات ىذه مف ألم

عػػػػدـ  بسػػػػبب بسػػػػيكلة ؿكالتسػػػػجي الدبػػػػكؿ عمميػػػػات تمػػػػاـإ مػػػػف الطالػػػػب تمكػػػػف عػػػػدـ -3
 كاألكركبية. األمريكية الجامعية نظمةاأل  عم  اطالعو

ماليػػة  مسػػائؿ رػػا معركرػػة كتيػػر بعيػػدة جيػػات مػػع كالتعامػػؿ الرسػػـك تسػػديد صػػعكبة -4
 .(652  2117)الغدياف   حساسة

 ، ّميَا:الطالببتتعلق اليت َارٓة املعزفٔة ّاملشكالت املج(
رػد الشػيادة بنيػؿ ـكاىتمػامي المتددمػة التكنكلكجيا باستخداـ الطالب بعض اىتماـ عدـ -6

أك  الطالػػػب  لػػػدل التكنكلػػػكجا الػػػكعا ضػػػعؼ إلػػػ  ذلػػػؾ إرجػػػاع كيمكػػػف جيػػػد  بػػػال ط
 .اإللكتركنا عميـالت فيـكبم يـبأتم عمـ عدـ

  دميػدمالت التعمػيـ عمػ  تعػكدىـ بسػبب التعمػيـ مػف النػكع ىػذا مػع الطػالب تزقمـ مشكمة -2
 الحديفػػػة كالتدنيػػػات األسػػػاليب مػػػع التكيػػػؼ رػػػا الرتبػػػة عػػػدـك  التغييػػػر مػػػف كالخػػػكؼ
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  6421  )السػػػمطاف الجديػػدة التغييػػرات نحػػك كالالمبػػػا ة ىتمػػاـ ا دـبعػػ الشػػعكر أك  
91.) 

 :، ّميَاة ّاملَارٓة اليت تتعلق بأعضاء ٍٔئة التدرٓط املشكالت املعزفٔد(

 المعمػػـ كتزىيػػؿ لتػػدريب كبيػػران  جيػػدان  يتطمػػب ممػػا   المعممػػيف بعػػض لػػدل التدنيػػة األميػػة -6
 . التدنية لتجدد كردان  المستمر التدريب إل  يحتاج التعميـ مف النكع ىذا أف كما  

 ممػػا؛ يجابياتػػوا  ك  اإللكتركنػػا التعمػػيـ بزىميػػة التدميػػدييف المعممػػيف عػػدـ اقتنػػاع بعػػض -2
 عنو. يعزؼ يجعمو

الػتد التعمػيـ عمػا تعكدىـ بسبب التعميـ مف النكع ىذا مع المعمميف بعض تزقمـ صعكبة -3
 التغيير. مف كالخكؼ ليدم

 كا تصػػػاؿ الطمبػػػة  ألداء المسػػػتمرة لممتابعػػػة المعمػػػـ مػػػف المطمػػػكب اإلضػػػارا الجيػػػد -4
صػػػػدار معيػػػػـ  المباشػػػػر  كتدػػػػديـاإللكتركنػػػػا   البريػػػػد كمتابعػػػػة الدكريػػػػة  التدػػػػارير كا 
 إضػاريان  عبئػا يمفػؿ كتيػره ذلػؾ ركػؿ بػة مالط مػف كمتنػكع كبيػر لعػدد الفكريػة المعمكمات

 بو. لمدياـ الكارا الكقت يتكارر   كقد المعمـ إل   المككؿ العمؿ عبء ركؽ
العمميػة مجريػات عمػ  وكسيطرت المعمـ سمطة تدميص لفكرة المعمميف بعض تدبؿ عدـ  -5

 مشػاركة عػفرضػالن  التعميميػة  لعمميػةا رػا كبيػر بشػكؿ المتعمـ دكر كبركزالتعميمية   
 (.96  6421  )السمطاف التعميمية البيئة لتجييز عمؿ رريؽ را المدرس

، اإللكرتّىــٕاجلــامعٕ يامجــة عــً اصــتخداو تقئــات التعلــٔه  الجتناعٔــة االخالئــة ّاألشــكالت املِ(

 ّميَا:
 . سمبية بعض المكاقع كعدـ التزاميا بالضكابط األخالقية كا جتماعية -6
كمحتكياتيػا  ىدر الكقت لمكصكؿ إل  المعمكمات: إف ندص التنظيـ المنطدا لممعمكمات -2

نترنػػت يػػؤدم إلػػ  قضػػاء كقػػت طكيػػؿ جػػدان رػػا البحػػث دكف الحصػػكؿ المتػػكارره عمػػ  اإل 
عم  المعمكمات المطمكبة كذلؾ لكجكد الكـ اليائؿ مف المعمكمػات كرػا شػت  المجػا ت 

ك الطالب عمػ  المكضػكع األصػما الػذم يبحػث عنػو كىذا يؤدم إل  عدـ تركيز المعمـ أ
كربمػػا  يكرػػؽ رػػا الحصػػكؿ عمػػ  المعمكمػػات المطمكبػػة   ممػػا يػػؤدم إلػػ  ضػػياع كقتػػو

 .(67  ػ6469  )باناعمو
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يدمػػؿ التعمػػػيـ اإللكتركنػػا مػػػف نشػػاط المػػػتعمـ ا جتمػػاعا  كيجعمػػػو منعػػز ن عػػػف تيػػػره   -3
مكسػػو الطكيػػؿ أمػػاـ الحاسػػكب كيصػػبح شػػاعرنا باسػػتداللية عػػف المحيطػػيف بػػو  كذلػػؾ بج

 (.  221  2117  )المكس 
قد يمغػا التصػفح اإللكتركنػا التعػايش الكجػدانا الػذم يحػدث بالنسػبة لمكتػاب الػكرقا   -4

حيث أف الكتاب الكرقا يساعد الدارئ أف يدػرأ مػا بػيف السػطكر  كيصػؿ بخيالػو مػع مػا 
كيكتسػػب خبػػرات تربكيػػة عديػػدة  كسػػرعة   يدصػػده المؤلػػؼ مػػف معػػاف كأركػػار كتفسػػيرات

 الفيـ كا ستيعاب  كالشعكر بالمتعة الفكرية كالكجدانية.
  2119الغش يػزداد رػا التعمػيـ اإللكتركنػا أكفػر منػو رػا التعمػيـ التدميػدم )دركيػش   -5

71). 
 اإللكرتّىٕ، ّميَا:اجلامعٕ املشكالت اليفضٔة ّالصخٔة اليامجة عً اصتخداو تقئات التعلٔه ّ(

لػؾ لعػدـ كجػكد عدـ الفدة أك ا طمئنػاف ممػا ينشػر أك لمػا ينشػر عبػر ىػذه التدنيػات كذ -6
 كؿ المكاقع رضال عف الالخصكصية رييا. رقابة إلكتركنية عم 

 الدمؽ كالخكؼ مف التعكد عما ىذه التدنيات مما يؤدم إلا إدماف استخداميا. -2
مخػػاطر صػػحية كفيػػرة مفػػؿ إجيػػاد العػػيف  كآ ـ   تعػػرض مسػػتخدما ىػػذه التدنيػػات إلػػ -3

 (.Lai, 2001, 14-15الجياز العضما كالعظما خاصة را الظير الرقبة )
يسػػبب الجمػػكس الطكيػػؿ أمػػاـ تدنيػػات التعمػػيـ اإللكتركنػػا أمػػراض السػػمنة  كىػػذا أكفػػر  -4

عرضة ل صابة بداء السكرم  كزيػادة الكرليسػتركؿ  كتصػمب الشػراييف  كارتفػاع ضػغط 
   كالجمطات  كأمراض الدمب كالشراييف  كالسكتات الدماتية.الدـ

كضع جياز الحاسب عم  أعضاء الجسـ لو أفره اإلشػعاعا السػمبا حيػث أف الحاسػب  -5
شػعاع  يصدر إشػعاع المكجػات الصػفرية  كاألشػعة رػكؽ البنفسػجية  كتحػت الحمػراء  كا 

ف كػػاف يصػػعب قيػػاس مسػػتكيات إصػػدارىا  إ  أف  الحكاسػػب األقػػدـ التػػردد الراديػػكم  كا 
 (.66-59  6434تشكؿ التيديد األكبر )الغفيرم  

ا سػػتخداـ المفػػرط لتدنيػػات التعمػػيـ اإللكتركنػػا يػػؤدم إلػػ  تغيػػرات محسكسػػة رػػا أداء  -6
المػػ  مػػف حيػػث إعاقػػة التفكيػػر المتعمػػؽ ا بتكػػارم  كاإلضػػرار بالػػذاكرة طكيمػػة المػػدل 

 (.265-667  2162)مركز الدراسات ا ستراتيجية  
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كالتػػا  –ا المشػػكالت الخاصػػة ببيئػػات الػػتعمـ اإللكتركنػػا رػػا الجامعػػات السػػعكدية أمػػ
ىػػ؛ ك 2164؛ العتيبػا  2119؛ الػدايؿ  2117ركانػت )تػالـ   –عرضتيا الدراسػات السػابدة 

 (:2169البنياف  
 عدـ تكرر كادر إدارم مؤىؿ لمتعامؿ مع التدنيات الحديفة. -6
 اإلنترنت. ضعؼ إلماـ الطالب بميارات استخداـ -2
 قمة تكارر الدعـ الفنا. -3
 تعطؿ شبكة اإلنترنت أحيانان. -4
 الجامعة. داخؿ ا تصا ت بشرية( لنظـ – األساسية )مادية البنية ضعؼ -5
 .)بككرد البالؾ( لكتركنااإل  التعمـ برامج عم  التدريب ندص -6
 بالجامعة. التعميمية الخدمات مددما معظـ لكتركنا لدلاإل  التعمـ فدارة قصكر -7
 التغيير(. بالجامعة )مداكمة التعمـ اإللكتركنا لتطبيؽ البعض مداكمة -8
 اإللكتركنا. التعمـ لتطبيؽ العميا اإلدارة قبؿ مف كالتشجيع الدعـ قمة -9

 . إلكتركنيان  التعميمية الخدمة تدديـ صعكبة -61
 بػبعض بعضػيـ المتعممػيف مػف كػؿ بػيف لكتركنػااإل  التفاعػؿ أسػمكب تحديػد عػدـ -66

 . التعمـ كمكاد كالمتعمميف
 الػتعمـ كطريدػو المتعممػيف لخصػائص مناسػبة تعمػـ اسػتراتيجيات كاختيػار تحديػد عػدـ -62

 .المدرر مع كالتفاعؿ
 . لمدياس قابمة لكتركنااإل  لمتعمـ كاضحة أىداؼ صياتة عدـ -63
 . ا لكتركنية المدررات بمحتكيات لتزاـاإل  عدـ -64
 .بالجامعة التدريس ىيئو لعضك التدريسية األعباء زيادة -65
 . كاإلدارييف التدريس ىيئة ألعضاء التدريبية ا حتياجات إىماؿ -66
 التػا الخدمػة مسػتكل حػكؿ المستفيديف كممحكظات كمدترحات بشكاكم العناية ضعؼ -67

 . التعمـ نظاـ خالؿ مف الجامعة تددميا
 .تطكيرىا أك نددىا دكف األخرل المؤسسات تجارب كمحاكاة تدميد -68
 اإلنترنت. شبكة عم  المعمكمات كسرية أمف نظـ را قصكر -69
 .النظاـ عم  تطبيديا يمكف   المدررات بعض -21
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 .منيا كالعممية الرياضية خاصة المدررات بعض استيعاب را صعكبة ىناؾ -26
 . اإللكتركنا التدريب معامؿ تكرر عدـ -22
 .الجامعة را -إذا تكرر  – التدريبا الكادر كفاءة عدـ -23
  كاألقساـ الكميات داخؿ عمؿ ككرش تدريبية دكرات تنظيـ عدـ -24
تدنيػػػات التعمػػػيـ اإللكتركنػػػا تسػػػاعد رػػػا السػػػرقات العمميػػػة  كانتحػػػاؿ أركػػػار كأبحػػػاث  -25

 ا خريف.
 قد يستخدـ المتعممكف تمؾ التدنيات را الدخكؿ عم  مكاقع تؤفر عم  أمنيـ الفكرم. -26
 حرية المتعمميف را الدخكؿ عم  المكاقع اإللكتركنية يضعؼ ىكيتيـ الكطنية. -27
 المادية لالتصاؿ بالشبكة العنكبكتية.التكمفة  -28
 عدـ كجكد حكارز ألعضاء ىيئة التدريس الداعميف لتدريس مدرراتيـ عبر التدنية. -29
 لكتركنا.عدـ إيماف معظـ أعضاء ىيئة التدريس بجدكل التعميـ ا   -31

ة الضـعْدٓة يف  اإللكرتّىٔـ احملْر الزابع: ايرتاحـات حـا املشـكالت الـيت تْاجـُ اجلامعـات       

 ات بعض الدّل:ضْء خرب

  كمػف فػـ ضػماف  لمتغمب عم  المشكالت التا تكاجو الجامعػات اإللكتركنيػة السػعكدية
 ما يما: الباحثدترح ياإللكتركنا  الجامعا نجاح التعميـ 

ايرتاحات عامة حلـا املشـكالت الـيت تْاجـُ اجلامعـات اإللكرتّىٔـة الضـعْدٓة يف ضـْء خـربات بعـض           أ(

 الدّل:

لمتفاعػػؿ مػػع ىػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ مػػف خػػالؿ التعبئػػة ا جتماعيػػة لػػدل أرػػراد المجتمػػع  -6
 التكعية كالمحاضرات كالرسائؿ المجتمعية .

ندػؿ خبػػرات الػػدكؿ المتددمػة عػػف طريػػؽ ا سػتفادة منيػػا بمػػا يػتالءـ مػػع البيئػػة العربيػػة  -2
 .كالسعكدية خاصة  اإلسالمية

سػتفادة منػو لكتركنػا كالفدػة رػا الدػدرة عمػ  اإلاإل الجػامعا بفائدة التعميـ  خمؽ الدناعة -3
 را تطكير العممية التعميمية كمف فـ تحديؽ التنمية المستدامة لممجتمع.

ة الضـعْدٓة يف ضـْء خـربات بعـض     اإللكرتّىٔـ ايرتاحات حا املشكالت الفئة اليت تْاجـُ اجلامعـات   ب(

 دّل:ال
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كتتمفػؿ رػا إعػداد الكػكادر البشػرية المدربػة تكرير البنية التحتية ليذا النكع مف التعمػيـ  -6
ككذلؾ تكرير خطكط ا تصا ت المطمكبة التا تسػاعد عمػ  ندػؿ ىػذا التعمػيـ مػف مكػاف 

  خر.
تزكيػػػد عػػػدد العػػػامميف بالػػػدعـ الفنػػػا ليتمكنػػػكا مػػػف تغطيػػػة المشػػػكالت الفنيػػػة المتعمدػػػة  -2

 باألجيزة كاإلنترنت كتيرىا.
كعب الضػػغط الكفيػػؼ خاصػػة عنػػد تحميػػؿ بحيػػث يسػػت(  Dsl )تحػػديث كزيػػادة سػػرعة -3

 الطالب لمتعيينات الدراسية.
التزسيس لمبنية التحتية مف خالؿ المبانا الحديفة التػا تكاكػب مجتمػع المعررػة الجيػد   -4

مع تجييز ىذه المنشآت بكؿ حاجاتيا التعميمية كالتربكية  كتجييز قاعات الػدرس بكػؿ 
يػػزة حاسػػكب  مػػع تػػكرير كتػػزميف مػػا يمػػـز مػػف سػػماعات كطابعػػات ككرؽ طباعػػة  كأج

 المتخصصيف را صيانة كبرمجة تدنيات التعميـ اإللكتركنا.
سػػػتفادة منيػػػا رػػػا العمميػػػة ت كالبرمجيػػػات  كتحديػػػد إمكانيػػػة اإلمتابعػػػة آخػػػر التطػػػكرا -5

 التعميمية.
الضـعْدٓة يف ضـْء   ة اإللكرتّىٔـ ايرتاحات حا املشكالت اإلدارٓة ّالتيظٔنٔة اليت تْاجُ اجلامعـات  ج(

 ربات بعض الدّل:خ

تصميـ بيئػة الػتعمـ اإللكتركنػا بمػا يناسػب شػركط كمدػاييس كمتطمبػات ىػذا النػكع مػف  -6
 التعميـ كتزكيده بكؿ الكسائؿ كالتسييالت الالزمة.

 الدعـ الحككما لمشركع تطبيؽ التعميـ اإللكتركنا بالجامعات السعكدية. -2
مختمفػة  ركمػا ىػك  شػركع بصػكرحث الدطاع الخاص عمػ  المشػاركة رػا دعػـ ىػذا الم -3

 رإف مصب ىذا المشركع را المصمحة الكطنية. معمـك
الـيت تْاجـُ اجلامعـات    )الـيت تتعلـق بـالكْادر البشـزٓة(     ايرتاحات حا املشكالت املعزفٔة ّاملَارٓة د(

 الضعْدٓة يف ضْء خربات بعض الدّل:ة اإللكرتّىٔ

سػتفادة الدصػكل مػف  كأعضاء ىيئة التدريس كاإلداريػيف لكضع برامج لتدريب الطالب  -6
 التدنية.
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 عدد دكرات تدريبية دكرية كخاصة را بداية كؿ رصؿ دراسا لمتعريؼ بكيفيػة اسػتخداـ -2
لكتركنػػا كمصػادر المعمكمػػات كنػا كالتعامػػؿ مػع مكقػػع الجامعػة اإل أنظمػة الػػتعمـ اإللكتر 

 المختمفة.
أركػارىـ كمدترحػاتيـ  لكتركنية يمكف لمكػكادر البشػرية مػف خالليػا طػرحإتصميـ أنشطة  -3

 نظرينا كعممينا.
كالمتعممػػػيف عمػػػ  اسػػػتخداـ  ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريستدػػػديـ بػػػرامج تدريبيػػػة مسػػػتديمة  -4

 تدنيات التعميـ  كالمتابعة المستمرة لمفؿ ىذه البرامج بالتنفيذ مف الجيات ذات الصمة.
 ختبػػػػاراتإلعمػػػػ  كيفيػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػع ا كأعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريستػػػػدريب المتعممػػػػيف  -5

ختبار  كمكاعيد التكميفات  باإلضػارة إلػ  إعػداد تركنية  كتحديد الزمف المناسب ل اإللك
و  كتحديػد مـ يحتكم عم  كػؿ مػا يتعمػؽ بزدائػقاعدة بيانات تضـ ممفنا إلكتركنينا لكؿ متع

رشػػاد المػػتعمـ كتكجييػػو  كتكػػكف لديػػو الدػػدرة عمػػ  تحديػػد ندػػاط  نػػكع التغذيػػة الراجعػػة كا 
 د المتعمميف  كتحديد البرامج اإلفرائية أك العالجية المطمكبة.الدكة كالضعؼ عن

ايرتاحات حا املشكالت املعزفٔة ّاملَارٓة )اليت تتعلق بـالربامج التعلٔنٔـة( الـيت تْاجـُ اجلامعـات      ِ(

 اإللكرتّىٔة الضعْدٓة يف ضْء خربات بعض الدّل:

ذ رػػا الحسػػباف مػػع األخػػ  مراجعػػة شػػاممة ألىػػداؼ التعمػػيـ رػػا ضػػكء متطمبػػات العصػػر -6
السػػعكدية اليكيػػة ك  اإلسػػالميةمػػع المحارظػػة عمػػ  اليكيػػة العربيػػة التدػػدـ التكنكلػػكجا 

 .خاصة 
اإللكتركنا مػف خػالؿ الجامعا تصميـ المناىج الدراسية بما يتناسب مع تدنيات التعميـ  -2

مػع إمكانيػة التعػديؿ  تصػاؿكمػف خػالؿ شػبكات اإل   (CDكضعيا عم  أقراص مدمجػة )
مػع عػدـ إتفػاؿ أف تتضػمف   كالتحديث بما يتناسب كالبيئة الصفية لكؿ منشػزة تعميميػة

ىػػػذه المنػػػاىج اإللكتركنيػػػة نشػػػاطات تيػػػتـ بالجانػػػب الميػػػارم )الكتابػػػة اليدكيػػػة( لػػػدل 
المتعممػػيف  ألف مفػػؿ ىػػذه النشػػاطات اليدكيػػة مػػدعاة إلػػ  حسػػف الخػػط لػػدل المتعممػػيف 

التدنية الحديفة كاستخداميا ميارة شبو منػدفرة بػؿ المػتعمـ يكػاد الدػارئ الذم أصبح مع 
ك سػيما مػف قبػؿ   كىػذه المشػكمة يجػب معالجتيػا كمتابعتيػا  لخطو   يسػتطيع قراءتػو

 .عضك ىيئة التدريس 
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تحديد المكضكعات التا ينبغا طرحيا را المدررات الدراسية  شريطة أف تحدؽ أمػريف  -3
العمما كالتكنكلػكجا  كمعالجػة المكضػكعات التػا تتعمػؽ بسػكؽ  ميميف؛ مكاكبة التددـ

 العمؿ.
تطكير التدنيات التربكية التا أصبحت أساسية كضركرية را عالـ اليػـك  كالتػا تحدػؽ  -4

 األىداؼ التربكية.
كضػػػع ا سػػػتراتيجيات كالخطػػػط كالبػػػرامج الكزاريػػػة لالىتمػػػاـ بطػػػرؽ كأسػػػاليب التػػػدريس  -5

اإللكتركنا كذلؾ بمػا يتكارػؽ مػع مجتمػع الجامعا تعميـ المستخدمة مف خالؿ تدنيات ال
نفجػار التدنػا ذه الطػرؽ كاألسػاليب التدريسػية اإل المعررة الذم تعيشو  بحيث تكاكػب ىػ

كالمعمكماتا اليائػؿ رػا العػالـ  ريػذه الطػرؽ كاألسػاليب ينبغػا أف تنتدػؿ مػف التدميديػة 
 إل  ا حتراؼ اإللكتركنا التعميما التربكم. 

ختبػارات تدػيس كأدكاتػو  رحتػ  اليػـك   زالػت اإل لنظر جػذرينا رػا كسػائؿ التدػكيـإعادة ا -6
أدنػػ  مسػػتكيات المعررػػة كىػػا الحفػػظ كالتػػذكر  كألف المتعممػػيف يميمػػكف إلػػ  التحصػػيؿ 

رػػػإنيـ سػػػيظمكف عنػػػد ىػػػذا المسػػػتكل  ك  ينطمدػػػكف إلػػػ    بحسػػػب مػػػا يختبػػػركف ريػػػو
يحتػػػاج إلػػػ  التفاعػػػؿ مػػػع العمػػػـ  مسػػػتكيات تفكيػػػر عميػػػا يتطمبيػػػا عػػػالـ اليػػػـك الػػػذم

 كالتكنكلكجيا.
كضػػػع بػػػرامج ضػػػمف بػػػرامج تزىيػػػؿ الخػػػريجيف تيػػػتـ بممارسػػػة التدنيػػػة بطػػػرؽ عمميػػػة  -7

 أكاديمية لصدؿ المكاىب كالخبرات لدل المتعمميف.
كضػػع بػػرامج تكعكيػػة باألضػػرار الناجمػػة عػػف اسػػتخداـ التدنيػػة الحديفػػة  كتضػػميف ىػػذه  -8

  كسػػبؿ الكقايػػة ارضػػر األىػػذه بعػػض الدراسػػات كاألبحػػاث العمميػػة التػػا أفبتػػت  البػػرامج
 منيا.

ٕ ايرتاحات حا املشكالت األخالئة ّاالجتناعٔة اليامجة عً اصـتخداو تقئـات التعلـٔه    ّ(  اإللكرتّىـ

 الضعْدٓة يف ضْء خربات بعض الدّل:باجلامعات 

المعمكمػػات بطريدػػة قانكنيػػة ا لتػػزاـ باسػػتخداـ مصػػادر الحاسػػكب لمػػدخكؿ إلػػ  شػػبكات  -6
 كمسؤكلة  مع ا لتزاـ بالمبػادئ كالسياسػة التعميميػة عنػد إرسػاؿ بيانػات عمػ  الشػبكة 

 كعدـ استخداـ ا نترنت را إدخاؿ أك إرساؿ أم مف المعمكماتية التالية: 
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ممفػػات أك معمكمػػات تحتػػكم عمػػ  بيانػػات تيػػر مالئمػػة أك سػػرية ريمػػا عػػدا البيانػػات  -
 بالمستخدـ ردط. السرية الخاصة 

ممفػػػات أك معمكمػػػات أك مػػػكاد أك اتصػػػا ت تيػػػر مرتبطػػػة باألىػػػداؼ التعميميػػػة التػػػا  -
 كاإلدارة التعميمية.  تحددىا المدررات الدراسية

ممفػػات أك معمكمػػات أك مػػكاد أك اتصػػا ت تنتيػػؾ حدػػكؽ الطبػػع أك النشػػر أك إجػػازة  -
 الديكد المرتبطة بمفؿ تمؾ الممفات أك المعمكمات. 

كشػػبكة المعمكمػػات التعميميػػة عمػػ  أف يكػػكف لػػو   المحارظػػة عمػػ  أمػػف نظػػاـ الحاسػػكب -2
بػػالغ اإلدارة التعميميػػة عنػػد كجػػكد   األكلكيػػة خاصػػة عنػػدما يػػزداد عػػدد المسػػتخدميف كا 

 أك الشبكة.  مشكمة أمف محتممة الحدكث بالنظاـ
مػات الخاصػة أك ا لتزاـ بعدـ الدخكؿ إل  الشبكة أك الممفػات التػا تحتػكم عمػ  المعمك  -3

 السرية قسرنا. 
ا لتزاـ بعدـ استخداـ أنشطة قد تكػكف ضػارة بالحاسػكب أك مصػادر الشػبكة أك أنشػطة  -4

 تؤدم إل  تدىكر أك عرقمة أداء الشبكة.
ــٕ       س( ــٔه اإللكرتّى ــات التعل ــتخداو تقئ ــٔة ّالصــخٔة اليامجــة عــً اص ايرتاحــات حــا املشــكالت اليفض

 بعض الدّل: باجلامعات الضعْدٓة يف ضْء خربات

 ستداللية.أساس العمؿ الجماعا  كليس عم  اإلتصميـ األنشطة اإللكتركنية عم   -6
 األخذ بالكسائؿ األمنية التا تحفظ لممستخدـ خصكصية معمكماتو. -2
 اإللكتركنا عم  المكفكقية كالصدؽ.الجامعا تشجيع مستخدما أنظمة التعمـ  -3
كلك لمدة عشر فكاف كؿ عشػر   كتغيير مجاؿ نظرىا  blinkإراحة العيف بكمضيا كفيرنا  -4

 دقائؽ.
 حت    تتكتر عضالت العيف.  كعدـ حبسو مدة طكيمة  انتظاـ التنفس -5
إراحػػة البػػدف كمػػو  كلػػك لمػػدة خمػػس دقػػائؽ كػػؿ سػػاعة  كذلػػؾ بػػالكقكؼ أك التحػػرؾ أك  -6

 لتناكؿ كجبة.
 المناسب لكضع الجياز  كلكضع جسـ المستخدـ. المكافاختيار  -7
 كضع جياز الحاسب عم  أعضاء الجسـ أفناء ا ستخداـ. عدـ -8
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 :اخلامتة ّاالصتيتاجات

ىػػدؼ البحػػث الحػػالا إلػػ  تعػػرؼ رمسػػفة التعمػػيـ الجػػامعا اإللكتركنػػا  كعػػرض خبػػرات 
بعػػػض الػػػدكؿ رػػػا التعمػػػيـ الجػػػامعا اإللكتركنػػػا  كاسػػػتدراء المشػػػكالت التػػػا تكاجػػػو الجامعػػػات 

مػع تدػديـ اقتراحػات لحػؿ المشػكالت التػا تكاجػو الجامعػات اإللكتركنيػة    اإللكتركنية السعكدية
 السعكدية را ضكء خبرات بعض الدكؿ.

كلتحديؽ ىذه األىداؼ  اعتمد ىذا البحث النكعا المنيج الكصفا الكفائدا  كذلؾ مف خػالؿ 
التػػا  بيػػدؼ كصػػؼ المشػػكالت  اسػػتدراء كتحميػػؿ أدبيػػات البحػػث التربػػكم المرتبطػػة بمكضػػكع الدراسػػة

 .بعض الدكؿتكاجو الجامعات اإللكتركنية السعكدية  كتدديـ اقتراحات لحميا را ضكء خبرات 
مفيػػـك التعمػػيـ ل الباحػػث  تعػػرض رمسػػفة التعمػػيـ الجػػامعا اإللكتركنػػا كلمتعػػرؼ عمػػ 

مبػررات األخػذ و  ك مجا تػو  ك تدنياتػو  ك أنماطػ  ك كجدكاه توأىميو  ك أىدار  ك اإللكتركناالجامعا 
خبػػرات رػػا التعمػػيـ  لسػػت الباحػػثكمػػا عػػرض    كعػػف الجامعػػة اإللكتركنيػػة السػػعكدية    وبػػ

  جامعػػة كالػػدف  ك جامعػػة ريػػنكس  كىػػا: الجامعػػة البريطانيػػة المفتكحػػة  ك الجػػامعا اإللكتركنػػا
   كالجامعػة اإلرريديػة اإللكتركنيػة كالجامعة الماليزية المفتكحة     الجامعة األمريكية المفتكحةك 

ف حيػػث بيػػاف النشػػزة كاألىػػداؼ كالبػػرامج كالخصػػائص كالمسػػتفيديف مػػف ىػػذا النػػكع مػػف كذلػػؾ مػػ
 التعميـ.

تمػػػؾ  ان   مصػػػنفالمشػػػكالت التػػػا تكاجػػػو الجامعػػػات اإللكتركنيػػػة السػػػعكدية الباحػػػثفػػػـ اسػػػتدرأ 
مشػكالت إداريػة كتنظيميػة  كمشػكالت   ك مشكالت رنية تتعمؽ بالبنية التحتيػة كالصػيانةالمشكالت إل  

سية كصػحية ناجمػة   كأخرل نفخالقية كاجتماعيةأ  كمشكالت بالككادر البشريةمعررية كميارية تتعمؽ 
 .اإللكتركناالجامعا عف استخداـ تدنيات التعميـ 

دراسػتو باقتراحػات كتكصػيات لحػؿ المشػكالت التػا اسػتدرأىا رػا ضػكء  الباحثفـ ختـ 
ضػيا. كبيػػذا  رػإف ىػػذا البحػث بمػػا اسػتيدرو مػػف الكشػؼ عػػف الكضػع الػػراىف الخبػرات التػػا عر 

الجػػػامعا لمتعمػػػيـ ا لكتركنػػػا بالجامعػػػات السػػػعكدية يعػػػد بمفابػػػة ا نطالقػػػة لمسػػػتدبؿ التعمػػػيـ 
بػزف عمميػة  ؛ خاصة كأف صانعا الدرار التربكم بالمممكة العربية السعكدية ليدرككف لكتركنااإل 

تحديث التعميـ يرتكز عم  تكظيؼ التطبيدات التدنية المعاصرة را مجػاؿ التعمػيـ كالتػدريب  كأف 
العربػا كبػيف مجتمػع المعمكمػات  المجتمعىذا ىك السبيؿ لتجسير اليكة أك الفجكة الرقمية بيف 

 العالما.
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 :املزاجع

 أّاًل: املزاجع العزبٔة: 

 حف م  ل ك ا ل   اس أه م اس      لا  . كئ  اس ول   ا س     ا تلش 0202ب ةووك حلت    اه  ف
 . 0ب ي  وةلك ة،ووك اواص .و      ا،ص  ا  م تل  االح ، 

ه . اس ول   ا س     ا و،س   و، تل  .  حث و ا  سل ا،  اسولوا 0106 ، ،تو   ت ااهلل  ت لو ا ب
 .  وا ة اسوو، ع  اسوول ك اسو   ك اسلو ا ك

 .        ة  ك ة،ووك ك  اس  ى لا ال  اا    ،  فاا ة اس ول  ا س     ا 0205اس   ،ت      ل فم ب
 –باس سد    ا .  حث و ا  سلوؤ و  اسا سا اال م "اس ول   اس قوا لا اس  ت اسو  ا 

 .0205ا لو     03-02اسح،     ؤى اسول   م"  اس ،ه ة  و  و اسوؤ و اد    حا ،د
 .  و  دددددددع اسة،وودددددددك اسلدددددددو ا ك ا س      دددددددك  و ددددددد،  تلدددددددش  0202اسلدددددددو ا ك ا س      دددددددك ب اسة،وودددددددك

https://www.seu.edu.sa/ar/about/   0202/ 04/3    اس ة ي لا.  
ا س      دك. اس  د،   و   دك  ه . اسة،وود،د0103ة،ووك اسولد ت ا اسوو و  ووجا اس ح ث  اسا الد،د ب

 اسولد لجا اس    ك سل ا .
 . و  ل ،د ام   ،م وت اس ول   اس  ل ا  فسش اس ول   ا س     ا.  حث و ا  0220اسة ع    و، لوا ب

سلوؤ و  اسولوا اسئ،سث تا   و ،ه  اس ول    اسئ  ة اسوو ل ك  اس    س ة ك اسوو،ف ة  
 .000-020  س    ة،ووك ت ت اوم   01-02

 . اال ات  اا  اس   .ول حائ،د     س ة ، اس ول   لا تف  اسوول و،د . 0223اسح س     س ا ل،س  ب
 . وو ق،د ال  اا  اس ول   ا س     ا لا  ل ك اسوولو ت  ة،ووك اسولد 0226اساا م  لوا وحوا ب

   21ب يلو ا وت  ةجك     كت ،  ه ،ك اس ا  م. وةلك ا ح،ا اسة،وو،د اسو   ك  
364-106. 

 . اسة،ووددك امل  ا دد ك  كحددا اال ودد،  اسةا دداة لددا اس ولدد   اسةدد،ووا    قددك 0224اساهادد،ت  ةودد،م تلددا ب
كلدد،ص ةا دداة لددا "تودم و اوددك فسددش اسوددؤ و   سوددؤ و  اس دد وا اس ا ددط تادد  سو  ددو   دد    اس ولدد   اسةدد،ووا 

 س  ،لك  ة،ووك ت ت اوم.   لو      اا  ا03د 02لا اس   ة وت "اس ول   اسة،ووا اسو  ا
اس ول  ا س     ا  اسو ج    اس  ، ،  اس    ص   - .  ؤ ك ةا اة لا اس ول   0222و   ت  حلت حل ت ب
 اس  ،   اساا  اسف س  ك سل    ك. .اس     

  .     س ة ، اس ول    اس ول   ا س     ا. اس  ،   و   ك اس اا.0221ل،س   كحوا ب 

https://www.seu.edu.sa/ar/about/
https://www.seu.edu.sa/ar/about/
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احود،    د   اسدا ت  لد ا  ل لدت با.د . اس ة  دك اسةوا،  دك لدا وةد،م ا س     دا لسوا  الدو اا ا  
http://virtuelcampus.univ- اسة،وودددددددددددددد،د امل  ا دددددددددددددد ك   ا الدددددددددددددددك   ا ددددددددددددددك. و دددددددددددددد،  تلدددددددددددددددش  

uploads/2016/11content/-msila.dz/facshs/wp   0202/ 04/3   اس ة ي لا.  
ه . ا     د لا اس ول    وا  ي اسوا لك ا س      ك.  ل،سك 0102اسلل ،ت  ت ااسوو و ت ااهلل ب
  .40ب اس ل   اسو  ا  ي

 .  اقط وا سد اس    اسا الا ح م اسوول  اس لل   ا   حا ،د اس  ت اسوا  ت. 0664اسو،ةو  لؤاا ب
 . غوة  ا.ت

ا ل  ا  ك  اا   . . اس ول   اسو،سا ا س     ا  وحااا    و   ا     ل،،  0222ت ا اسحا   وو  ب 
 اس ل،  سل  ،تك  اس ا .

 . اسوو ق،د ا اا  ك  اس    و ك سل ول  امس     ا  ا الك       ك 0201اسو   ا    ا  ت ا اسحو ا ب
  .6ب1   اسول   اماا  ك  ة،وو  تات  ة،وو  اسولد  ،سا. وةل  اسول   ا اا  ك   ل

 . ح،ةك اسة،وو،د اسلو ا ك سأل      ،  اس ول   ا س     ا  0224اسغا ،ت  ت ااسوحلت ت ااسواص ب
  .1وةلك ا ال،د      ك  اة و،ت ك  ي ب

هد . وا سد ال  اا      ،د اس ول   ا س     ا وت  ةجك     0131اسغ دددد      ق د تلا   لع ب
ولوا اسو حلك اسئ،   ك  و ك اسو  وك  وو،سة ج، وت و     اس    ك ا لسو ك.  ل،سك و

 ة،ووك ك  اس  ى. –ا    اال غ   و ا  ة   ل ك اس    ك 
 . وو ق،د اس ول   ا س     ا لا اسة،وو،د اسلو ا ك  ،س    ص تلش 0224غس    ول ، وحوا حووة ب

 –،ةل    غ   و ا  ة   ل ك امق ف،ا  ا اا ة ة،ووك اسولد ت ا اسوو و  ةاة.  ل،سك و
 ة،ووك اسولد ت ا اسوو و.

 . واى  و ت اس ،س ك اسوولوك وت     ع كا اد ام ف،م اسو واوت 0205اس ،سح  و    ت ا اس حوت ب
 غ   اسو واوت لا   ،،د اس ول  ا س     ا  ا ة،ه، جت  ح  ال  ااوج،.  ل،سك اس ل   

 .63 - 42   016ي باسو  ا  
 اس ،ه ة  ت،س  اس   . . . اس ا  م  ،س    س ة ، اسحا ئك0223ب ق ا م  كحوا

 . اسوو لك  ا  ،د اس  افم امة و،تا ا س      ك. للللك 0200  و اسا ال،د امل  ا  ة ك بو
   ة،وغك اسولد ت ا اسوو و.36ا ال،د   ح  وة وط اسوو لك  ا فاا  

. اسة،وودددددددددددددددددددددددك امل  ا ددددددددددددددددددددددد ك. و ددددددددددددددددددددددد،  تلدددددددددددددددددددددددش    0202اسودددددددددددددددددددددددس    ددددددددددددددددددددددد،و  اسوغددددددددددددددددددددددد،    ب
http://emag.mans.edu.eg/media/upload/40/logo_2030930717.pdf 

 .www.vision2030.gov.saو ،  تلش    0232 ؤ ك  . 0202اسوول ك اسو   ك اسلو ا ك ب
 .و ، ط اسحو  ا  . اس  ،  . اس ول   ا س     ا االلم  اس     ،د0224ت ااهلل ب اسو لش 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facshs/wp-content/uploads/2016/11
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facshs/wp-content/uploads/2016/11
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facshs/wp-content/uploads/2016/11
http://emag.mans.edu.eg/media/upload/40/logo_2030930717.pdf
http://emag.mans.edu.eg/media/upload/40/logo_2030930717.pdf
http://www.vision2030.gov.sa/
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