دراسة مقارنة لمبادرات التعليم الجامعى االفتراضى فى
كل من فنلندا وفرنسا
وإمكانية اإلفادة منها في المنطقة العربية
إعداد

د .رانيا عبد المعز الجمـال
أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة األميرة نوره حاليا
واألستاذ المساعد بجامعة الفيوم – مصر

مقدمـــة
لقدددد شدددهد النصدددن النددداني مدددن القدددرن العشدددرين نقلدددة مهمدددة
وأساسددية فددي التعلدديم واهتمددت نظددم التعلدديم العددالي علددى المسددتو
العالمي بتبني صيغ وأنماط جديددة للتعلديم المفتدوا والدتعلم مدن بعدد
لمواجهددة التحددديات التددي فرضددتها التطددورات العصددرية المتسددارعة
وأصبح التعليم المفتوا والتعلم من ُبعدد مدن األنمداط الجديددة للتعلديم
التي تسدهم فدي تحقيدي ديمقراطيدة التعلديم العدالي ألنهدا تدوفر فدر
التعلدديم الجددامعي لقاعدددة عريضددة مددن أفددراد المجتمد فددي أ و ددت
وفدي أ مكدان وفدي أ سدن ـ وتحدت أ ظدرون كمدا أنهدا تتديح
للكبار فرصا جديدة للتعليم العالي لم تتوفر لهدم مدن بدل .و دد أكددت
مدددة جنيدددن عدددام  2003و مدددة تدددون عدددام  2005علدددى أهميدددة
الددعوة إلدى إنشدا " صدندوي التضدامن الر مدى " أو ( Digital
 ) Solidarity Fundمدددن أجدددل بندددا معرفدددى يمكدددن تسددد يره
ل دمددة المجتمعددات فددى عددالم اليددوم والفددد وفددى دمددة نظددم التعلدديم
وتطويرها إلى جانب با ى النظم فى مجتم المعرفة.

وتشير بعض الدراسات التي أجريت فدي مجدال التعلديم المفتدوا
والتعلم من ب ُعد أنه ال تزال نظم التعليم المفتوا والتعلم من ب ُعدد ييدر
ددادرة علدددى االسدددتجابة للطلدددب االجتمدداعي علدددى التعلددديم ومواجهدددة
تحديات العصر وإنها تحتاج إلى صيغ جديدة مدن الدتعلم تددعم نظدام
التعليم المفتوا والتعلم من ب ُعد في تحقيي رسالته .ونتيجة لذلك فقدد
أصبح من المحتم على الدول العربية ا تحدام ففداي جديددة السدتحدا
صدديغ جديدددة فددي التعلدديم بحي د تملددك مددن الطا ددات مددا يعينهددا علددى
معالجة مشدكتت الوا د وكدذلك تطلعدات المسدتقبل .هدذا فضدت عمدا
أوصت به توصيات المدتتمرات مدن ضدرورة األ دذ بدالنظم التعليميدة
ييدددر التقليديدددة والتدددي تواجددده متفيدددرات العصدددر وتلبدددي متطلباتددده.
كالجامعدددة المفتوحدددة بصدددورتها النموذجيدددة والجامعدددة االفتراضدددية.
وتشجي التعداون بدين الجامعدات العربيدة لتبدادل ال بدرات حدول هدذه
النظم وإنشا جامعة افتراضدية علدى مسدتو الدوطن العربدي .وهدذا
يمنددل دافعددا لهددا للنهددوض بنظمهددا التعليميددة واأل ددذ ب نمدداط تعليميددة
جديدة في عالم باتت أبرز متمحه انكماش الزمان والمكان.

أهمية الدراسة :
تنب أهميدة الدراسدة مدن أهميدة الجامعدة االفتراضدية كصديفة
تعليميدددة يتزايدددد االهتمدددام بهدددا عالميدددا وإ ليميدددا لمواكبدددة بعدددض
التحددددديات العلميددددة والتكنولوجيددددا المعاصددددرة وتلبيددددة الطلددددب
االجتمدداعى علددى التعلدديم الجددامعى باعتبارهددا منظومددة تعليميددة
تناسدددب الجميددد و اصدددة الفودددات المحرومدددة وتحددداول أن تلبدددى
مطددالبهم .كمددا تتضددمن الدراسددة باإلضددافة إلددى إطارهددا النظددر
برات متعددة للجامعات االفتراضية فدى فنلنددا وفرنسدا عدتوة
على مدا تطرحده الدراسدة فدى نهايتهدا مدن فليدات مقترحدة مفيددة
للمسددوولين عددن ت طدديط وتطددوير التعلدديم الجددامعى والددوزارات
المهتمددة بقضددية التعلدديم الجددامعى فددي المنطقددة العربيددة بتحديددد
المتطلبددات األساسددية وتنفيددذ ممارسددات فعالددة إلنجدداا الجامعددة
االفتراضية في ضو بعض ال بدرات العالميدة وبمدا يتناسدب مد
أوضاعها وظروفها النقافية.

منهـددـا الدراسـددـة و طواتهددا :تسددت دم الدراسددة المددنها المقددارن الددذ
يهدددتم بوصدددن وتحليدددل المعلومدددات والبياندددات المتاحدددة فدددي ضدددو فهدددم القدددو
والعوامل النقافية المتنرة فيها.
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ويسير البح الحالي وفقا لل طوات التالية:
طوة األولي :اإلطار العام للبح
طوة النانية :دواعى ومبررات االهتمام بالجامعات االفتراضية.
طوة النالنة :اإلطار الفلسفى للجامعات االفتراضية.
طدددوة الرابعدددة :أبدددرز متمدددح الجامعدددة االفتراضدددية فدددي الممارسدددات
العالمية بكل من فنلندا وفرنسا.
طوة ال امسة :أوجه التشابه واال تتن بين هذه التجارب العالمية.
طددوة السادسددة  :الوا د الحددالي للتعلدديم العددالي الجددامعي االفتراضددي
ومعو اته في المنطقة العربية.
طوة السابعة :نموذج مقترا للجامعة العربيدة االفتراضدية فدي ضدو
ال برات األجنبية

تجربة االتحــاد الفنلنــد للجامعــات االفتراضيـــة()FVU
 -1الفلسفة واألهدان:
 إنشا جامعة افتراضية توفر فر التعليم الجامعى عالى الجودة
ومعترن بها دوليا لتقديم دمات تعليمية مرنة بصفتها
مشروع مشترك بين الجامعات ومعاهد البحو ومتسسات
األعمال.
 تنوي البحو التي تدعم التعليم العالي بما في ذلك التعليم
االفتراضى.
 االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفعالة لتقديم
االستشارات والتوجيه والمواد التعليمية وال دمات اإلدارية
والتعليمية.
 تحسين مهارات العمل والتطوير المهنى للقو العاملة من تل
توفير تعليم أساسى ومستمر.

سياسة القبول:
يجر التسجيل عبر وساول االتصال الم تلفة وعبر البريدد
اإللكترونى وتعتمد سياسة القبول فى الجامعدة االفتراضدية علدى
مددا يلددي:يقدددم الطالددب أوراي االلتحدداي للجامعددة ويسدددد الرسددوم
المقررة بنظام بطا ات االعتماد من تل عناوين وموا محدددة
لهذه الجامعات على الويب.
وفى حالدة بدول الطلدب يعطدى الطالدب كلمدة للحصدول علدى
المددواد والمقددررات التعليميددة والددد ول بهددا إلددى الحددرم الجددامعى
االلكترونى و اعات المحاضرات والمعامدل والمكتبدات .كمدا ت دذ
الجامعددة ب سددلوب السدداعات المعتمدددة ويلتحددي الطالددب للدراسددة
بالجامعة فى أ و دت يريدب فيده فمعظدم الددورات فدى الجامعدة
االفتراضددددية الفلنديددددة "مفتوحددددة لتشددددتراك" وأ فددددرد يمكندددده
الحضددور ولكددن بعددض الدددورات لهددا متطلبددات أساسددية البددد مددن
تحقيقها بل االشتراك.

البراما الدراسية :
تتفاوت البراما التى تقدمها الجامعة حي تقددم بدراما للحصدول علدى
الدرجة الجامعية األولى (البكالوريو والليسان ) وبراما للتدريب المهندى
وبراما للتعليم المستمر.

هناك نتنة أنواع مدن الشدبكات فدي الجامعدة االفتراضدية الفنلنديدة:
النمط األول :هو الشبكة األكاديمية التي ت دم مقرر مت ص أو مجال
متعددددد الت صصدددات والدددذ يندددتا ويقددددم دورات فدددي مجالددده لطدددتب
المرحلة الجامعية وبعض طتب الدراسات العليا.
النمط الناني هو عبارة عن شبكة إ ليميدة تندتا عبدر اإلنترندت دراسدات
وتدددري موجدده لمنطقددة معينددة وتطددوير مفدداهيم مبتكددرة إ ليميددة فددي
است دام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجامعات المحلية.
النمط النال  :شبكة تقدم دمات دعم لتست دام الدا لي فدي الجامعدات
ولتسددت دام المشددترك بددين الجامعددات فددي جميدد أنحددا الددبتد .وهددذه
ال دمات يتم تطويرهدا مدن بدل شدبكات الددعم وتتدوفر فدى وحددة دمدة
بوابة الجامعة االفتراضية الفنلندية

أساليب التقويم :
يدددتم تقدددويم عمليدددات التعلددديم والدددتعلم بالقيدددا والتقدددويم
التكددوينى المسددتمر مددن ددتل تونيددي عمليددات التعلدديم والددتعلم
documentation of student achievement
وتونيدددي التحصددديل الدراسدددى للدارسدددين مدددن دددتل اسدددت دام
الحقاوددب التعليميددة اإللكترونيددة  e-portfoliosومددن ددتل
الواجبدددات المنزليدددة والتعييندددات والتكليفدددات التدددى يكلدددن بهدددا
الددددار وييرهدددا مدددن أسددداليب التقدددويم التكدددوينى المناسدددب
بالتعدداون بددين اتحدداد الجامعددات الفنلنديددة المشدداركة .كمددا أنهددا
تعتمد على التقويم ال تامى من تل االمتحانات النهاوية التدى
تجددر يالبددا باسددت دام الشددبكة وتددتم فددى نهايددة كددل فصددل أو
برندداما دراسددي .كمددا تتدديح للدددار إمكانيددة زيددادة درجاتدده أو
تعويض النق فيها من تل مشاري اعتمادية إضافية.

 -5البنية التنظيمية(اإلدارة):
تعتمد الجامعة االفتراضية فدى إدارتهدا علدى المروندة التدى تكفدل نجداا هدذه
الجامعة وتحقيي مدا تسدعى إليده مدن أهددان .ويتكدون الهيكدل التنظيمدى مدن
Consortium
مجلدددددد إدارة ويطلددددددي عليدددددده اتحدددددداد الجمعيددددددة (
 )Assemblyمكون مدن أعضدا ممنلدين للجامعدات المشداركة باإلضدافة
إلى بعض اإلدارات التى تقوم بتيسير شوون الجامعة اإلدارية واألكاديمية:
الفريي التنفيذ  :يقوم بتشفيل الكونسدورتيوم والت طديط للجمعيدات مدن بدل
فريي السلطة التنفيذية.
دمات  :FVUتتكون من المددير وانندين مددير تطدوير ومددير اتصداالت
وسكرتير ويمكدن إضدافة مدوظفين إضدافيين فدي المشداري عندد الضدرورة.
وتعد دمات  FVUهى الجز األكنر وضوحا فى عمل الجامعة االفتراضية
تعيندده للتواصددل
أعضددا الجامعددات والشددبكات :لكددل جامعددة لددديها شدد
( )contact personمسددوول عددن تنظدديم العمليددات واإلجددرا ات فددى
 .FVUوتمنددل هددذه الشددبكات ال بددرات المتراكمددة فددي إجددرا ات التدددري
والبح و دمة الشدبكة .ويجتمد ممنلدو الشدبكات بانتظدام كمدا يقدام مدتتمر
سنو .

وحدددددددة ال دددددددمات :تنفددددددذ االسددددددتراتيجية التددددددي اعتمدددددددتها
الكونسورتيوم واألهدان المنصدو عليهدا وتددعم تكنولوجيدا
المعلومات واالتصاالت بالجامعة.

بوابددددة الجامعددددة االفتراضددددية :لددددربط األنشددددطة االفتراضددددية
بالجامعددات المشدداركة  -بتددوفير حددرم جددامعي افتراضددى للطددتب
والمعلمين .وتقدم بوابدة جامعدة  FVUمعلومدات عدن الددورات
علددى ال ددط للطددتب العدداديين والطددتب المعلمددين المتدددربين
وتددددوفير مكتبددددة الكترونيددددة و دددددمات ببليوجرافيددددة وتقددددديم
المشدددورة لمطدددور الددددورات والوصدددول إلدددى مجموعدددة مدددن
شدددبكات التعلددديم والبحددد لموضدددوعات محدددددة أو موضدددوعات
عابرة الت صصات.

التمويــــــــــل :

اعتمدددت الجامعددة االفتراضددية فددى بدايددة تمويلهددا علددى مددا
تقدمه الدولة من اعتمادات وموازنات لها.
وتوزع أموال التعليم االفتراضى الم صصة للجامعات عدادة
بددددين الكليددددات وت ضدددد السددددت دامها وفقددددا لتقددددديرها .ومعظددددم
الجامعددات أنفقددت هددذه األمددوال علددى المعلمددين "التدددريب أننددا
ال دمدددة" وعلدددى البنيدددة التحتيدددة وكدددذلك علدددى تطدددوير التعلددديم
االفتراضددي .و صصددت الجامعددات أيضددا بعددض مددن هددذه األمددوال
على أسا تنافسي لمشاري م تلفة .و د شملت هذه في الفالدب
إنتاج وتنفيذ حزم الدراسة االفتراضية .ومدن المفيدد اإلشدارة إلدى
لدددعم تنفيددذ المشدداري م د
أن كددل جامعددة تقددوم بتعيددين ش د
الحر على أن يتم تعميم أفضل الممارسات واألسداليب المتاحدة
على مجتم الجامعة ككل.

تجــربة الجامعـــة االفتراضيــة لبلـدة دو ال لــوار
الفرنسيـــة (:)UVPL
الفلسفة واألهدان:

تقدددوم فلسدددفة الجامعدددة االفتراضدددية لبلددددة دو ال لدددوار
الفرنسدددية علدددى تحقيدددي مبددددأ تكدددافت الفدددر التعليميدددة
والتعلدديم للجمي د والددتعلم مددد الحيدداة مددن ددتل تددوفير
الفر التعليمية للدارسدين الدرايبين فدى اسدتكمال تعلديهم
أو تفييدددر مدددتهتتهم أو تطدددويرهم المهندددي لمواكبدددة سدددوي
العمدددل ومتفيدددرات العصدددر ومدددن ندددم تدددتم الشدددراكة بدددين
المتسسدددات لتحقيدددي هدددذه األهددددان وبمدددا يسددداعدها علدددى
انتشارها وتحقيقها فى معظم البتد

سياســــة القبـــول:
يجددر التسددجيل عددادة عبددر وسدداول االتصددال الم تلفددة وعبددر
البريد اإللكترونى حي يقدم الطالب طلب لتلتحداي مدن دتل بوابدة
 UVPLونمدددة بعدددض الددددورات لهدددا متطلبدددات أساسدددية البدددد مدددن
تحقيقها بل االشتراك حي تهدن إلى التعرن على درة الددار
على مواصلة الدراسة فى هذه البراما والريبة فيها باعتبارها أهدم
العوامددل التددى تسدداعده علددى النجدداا فددى هددذه البددراما وكددذلك تحديددد
المجال المناسب لقدراته.
ووفقا لم تلن اإلجرا ات المتفي عليهدا يدتم دراسدة مدا إذا كدان
الدددورة المتقدددم لهددا الطالددب لهددا متطلبددات سددابقة منددل الدددبلومات أو
برندداما درجددة معينددة يجددب التحقددي مددن حالددة الطالددب والت كددد أندده
يستوفي المعايير التزمة لمتابعدة المسدار .وفدى حالدة بدول الطالدب
يعطى الطالب كلمة مرور للحصول على المواد والمقدررات التعليميدة
والد ول بهدا إلدى الحدرم الجدامعى االلكتروندى و اعدات المحاضدرات
والمعامل والمكتبات وييرها

البراما الدراسية:
تقدم الجامعة براما الحصول على الدرجة الجامعية
األولي(البكالوريو  -الليسان ) وبراما التعليم المستمر وبراما
التدريب المهنى وبراما الدراسات العليا(الماجستير  -الدكتوراه) كما
أنها تقدم هذه البراما فى م تلن المجاالت والت صصات التى تتواكب
م سوي العمل.
وفى إطار تنمية وتطوير برامجها الدراسية شاركت الجامعة
االفتراضية لبلدة ال لوار فى مشروع مبادرة مجتم االتحاد األوروبي
 InterregIIICحي التقت م ممنلين من سويسرا ليتوانيا
والدول االسكندنافية وألمانيا إلعداد (ممارسات التعليم العالي
االلكتروني في المناطي األوروبية) .ويسعى المشروع بجانب توفير
فرصة لتبادل منهجيات التعلم عن بعد إلى دراسة وساول نقل وتبادل
وحدات تدريبية من بلد إلى ف ر .فضت عن ذلك امت الجامعة
االفتراضية بمبادرة هامة ونرية تدعى" متحن افتراضى" MUSEA
يمكن كل من الدارسين والمعلمين إعداد البحو وذلك من تل توفير
اعدة بيانات نرية ووناوي ومصادر مشتملة على وساوط تكنولوجية
متعددة.

أساليب التقويم :
تسددت دم الجامعددة االفتراضددية لبلدددة دو ال لددوار الفرنسددية
العديددددد مددددن أسدددداليب التقددددويم ممددددا يسدددداعد علددددى تقددددويم
الدارسين ب ساليب م تلفة وبطري مستمرة تمكن الجامعة
مدددن التحقدددي مدددن تقددددم الدارسدددين ومدددد ددددرتهم علدددى
مواصلة الدراسة لدذلك تعتمدد علدى التقدويم المسدتمر مدن
تل التكليفات والواجبات المنزليدة والمشداري والتقدويم
النهاوى من تل االمتحانات النهاوية فى كل فصل دراسدى
مما يسداعد فدى تقدويم الدارسدين ومسداعدتهم علدى التقددم
فى الدراسة

البنيــــــة التنظيميــــــة(اإلدارة) :تعتمد الجامعة االفتراضدية فدى إدارتهدا علدى
وجود هيكل تنظيمى هرمى وتتمنل وحدداتها التنفيذيدة فدى مجموعدة مدن اللجدان
والوحدات المسوولة عن تنفيذ السياسة وهى كالتالى:
 اللجنة االسدتراتيجية  :تحددد االتجداه االسدتراتيجي للجامعدة االفتراضدية ولدديها
سلطة على اللجنة التوجيهية
 اللجنة التوجيهية  :هى الهيوة المنسدقة وهدى تتشدكل مدن أعضدا معيندين مدن
مهامهددددا فددددي تنفيددددذ ددددرارات اللجنددددة
بددددل روددددي كددددل متسسددددة وتددددتل
االستراتيجية.
 بوابة الجامعة االفتراضية  :لعرض معلومات عامة عدن بنيدة وتشدفيل الجامعدة
واإلعددتن عددن دورات الددتعلم عددن بعددد التددي تقدددمها وتددوفير المددوارد التعليميددة
وإتاحة مصادر للمعلمين .عتوة على مدا تدوفره البوابدة مدن :مو د  :ويوميدات
وأ بار وصتت ومحركات البح ونماذج تطبيي تعب على االنترنت.
 مدير المشدروع  :يضدطل بتقدديم المشدورة بشد ن المشداري المقترحدة وإعدداد
دراسات الجدو الفنية والتعليمية والمالية للمشاري ومتابعة تنفيذ المشداري
والتهيوددة عنددد رف د المشدداري عبددر اإلنترنددت وصدديانة وتطددوير بوابددة الجامعددة
االفتراضددية كمددا يقددوم مدددير المشددروع أيضددا بددادارة شددوون اتصدداالت ويرا ددب
التطورات التكنولوجية.

التمويـــــــــــــل:
ي صدد المجلدد اإل ليمددى لبلدددة دو ال لددوار ميزانيددة
محددددة للجامعددة االفتراضددية بهددا والتددى بلفددت  1.6مليددون
دوالر لتفطدددي تكددددالين التشدددفيل وإنشددددا وصددديانة بوابددددة
الجامعة االفتراضية ورواتب الموظفين.
وجددير بالدذكر أن هدذه المسداهمات ليسدت هدي المصدددر
الوحيددددد للتمويددددل بددددل تسددددهم أيضددددا المتسسددددات األ ددددر
المشاركة في المشاري فى التمويل باإلضافة إلى مشداركة
رجال األعمال فى التمويدل فدى شدكل مدنح وتبرعدات .وبدذلك
تحدداول الجامعددة االفتراضددية لبلدددة دو ال لددوار أن تنددوع مددن
مصددادر تمويلهددا دون االعتمدداد بشددكل أسددا علددى التمويددل
الحكدددومى وفدددتح المجدددال للمجتمددد المددددنى للمشددداركة فدددى
الجامعة ودعمها

نموذج مقترا للجامعة العربية االفتراضية في ضو ال برات
األجنبية
 -1 األهدان المقترحة:
 تقديم تعليم مستمر مد الحياة وإتاحة فر التعليم الجامعى
االفتراضى دون أية يود بما يحقي تكافت الفر التعليمية.
 توفير براما تعليمية تلبى احتياجات سوي العمل من الت صصات
العلمية المتنوعة .
 توفير فر تفيير الت ص الوظيفي لمن يريب فى ذلك بما يحقي
للمتعلم الحرية فى تنقين نفسه فى المجاالت التى يريبها وفي ميوله.
 تنوي البحو التي تدعم التعليم العالي بما في ذلك التعليم
االفتراضى والت طيط لشبكة تعليمية يتم التواصل فيها م جامعات
العالم العربى االفتراضية.
 إنشا هيوة أو إدارة اصة بمجال االستنمار والتسويي لبراما
ومقررات الجامعة.

سياسة القبول :
االسترشددداد بدددال برات األجنبيدددة علدددى بدددول جميددد الفودددات
الرايبة فى الحصول على فرصة التعليم الجامعى من تل وضد
نظددم بددول علددى درجددة عاليددة مددن المرونددة ف ددذة بمبدددأ القبددول
المفتددوا دون األ ددذ بدددرجات الطالددب كمعيددار للقبددول وإنمددا يددتم
القبول بنا ا علدى ا تبدارات القبدول والتدى تكشدن عدن اهتمامدات
الدارسددين وريبدداتهم وكددذلك احتياجدداتهم التعليميددة والتدريبيددة
وفقددا لقدددراتهم وطبقددا لمتطلبددات البددراما المددراد االلتحدداي بهددا
وذلك مدن دتل ا تبدارات تحصديلية تقدي القددرة علدى مواصدلة
الدراسددة واالسددتمرار فيهددا وا تبددارات للكشددن عددن االهتمامددات
واالحتياجات التدريبية والتعليمية وتقديم دورات وبراما ت هيلية
لمددددن يفشددددل فددددى هددددذا اال تبددددار مدددد وضدددد شددددروط للقبددددول
بالت صصدددات الم تلفدددة بمدددا يتناسدددب مددد متطلبدددات دراسدددة كدددل
ت ص .

البراما الدراسية :
يقتددددرا إنشددددا نتنددددة أنددددواع مددددن الشددددبكات فددددي الجامعددددة
االفتراضدية المقترحددة الددنمط األول هددو الشددبكة األكاديميددة التددي
ت دم مقرر مت ص أو مجال متعدد الت صصات والدذ يندتا
ويقدم دورات في مجاله لطتب المرحلة الجامعية وبعدض طدتب
الدراسددات العليددا .والددنمط الندداني هددو عبددارة عددن شددبكة إ ليميددة
تنددتا عبددر اإلنترنددت دراسددات وتدددري موجدده لمنطقددة معينددة
وتطددددور مفدددداهيم مبتكددددرة إ ليميددددة فددددي اسددددت دام تكنولوجيددددا
المعلومات واالتصاالت في الجامعات المحلية .والنمط النال من
شدددبكات الجامعدددة االفتراضدددية يقددددم ددددمات دعدددم لتسدددت دام
الدا لي في الجامعدات ولتسدت دام المشدترك بدين الجامعدات فدي
جمي أنحا البتد .وهذه ال دمات يتم تطويرها من بدل شدبكات
الددددعم وتتدددوفر فدددى وحددددة يدددتم إنشددداوها تددددعى " دمدددة بوابدددة
الجامعة االفتراضية ".

البنية التنظيمية (اإلدارة) :






تعتمددد الجامعددة االفتراضددية المقترحددة فددى إدارتهددا علددى وجددود هيكددل تنظيمددى
يتكددون مددن مجلدد أمنددا يكددون مسددووال عددن اإلشددران والر ابددة الشددتون
اإلداريددددة والماليددددة واألكاديميددددة وكددددذلك إرسددددا السياسددددة العامددددة للجامعددددة
االفتراضية .وبجانب هدذا يوجدد مجموعدة مدن الوحددات اإلداريدة واألكاديميدة
التى تتولى تنفيذ السياسات وهى كالتالى:
المجلددد التنفيدددذ  :الدددذ يتددد لن مدددن مستشدددار الجامعدددة وناودددب رودددي
الجامعة وعمدا الكليات ورتسا المراكز البحنية واألمين العام للجامعدة
وعددددا محدددودا مددن بددين أعضددا هيوددة التدددري ويتددولى المجلد التنفيددذ
اإلدارة اليومية للجامعدة فضدت عدن ا تدراا إنشدا الكليدات والمعاهدد ومدنح
الدرجات العلمية وإعداد الحساب ال تامى والموافقدة علدى ال طدط الدراسدية
والمناها وكذلك نظم االمتحانات.
إدارة الشددوون األكاديميددة :تتدددولى اإلشددران علدددى شددتون التددددري وإدارة
شدتون الطلبدة ب صدو التسدجيل والقبدول واالمتحاندات والتسدجيل العددام
للطددتب فددي م تلددن الت صصددات والمسددتويات ومرا بددة ومتابعددة حضددور
الطتب واإلشران على شروط القبول والرسوم الخ.









إدارة الشددوون اإلداريددة والماليددة :يعددين روددي الجامعددة مدددير إدارة الشددتون
اإلداريددة والماليددة والددذ يعمددل تحددت اإلشددران المباشددر لدده ويجددب أن يكددون
على مستو عال من الكفا ة في اإلدارة والمحاسبة.
إدارة الشوون التكنولوجية :هي وحددة دعدم ال يندى عنهدا لبندا نمدوذج متعددد
األبعدداد التكنولوجيددة دا ددل الجامعددة بددين الطددتب والمعلمددين وبددين المعلمددين
وم تلددددن اإلدارات األكاديميددددة وتنسدددديي الممارسددددات فددددي مجددددال ال دمددددة
اإللكترونية وإتاحة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وييرها.
بوابة الجامعة االفتراضية  :لإلعتن عن دورات الدتعلم عدن بعدد التدي تقددمها
وتددوفير المددوارد التعليميددة وتددوفير مكتبددة الكترونيددة و دددمات ببليوجرافيددة
وتقددديم المشددورة لمطددور الدددورات والوصددول إلددى مجموعددة مددن شددبكات
التعليم والبح لموضوعات محددة أو موضوعات عابرة الت صصات.
مدير المشروع  :تقديم المشورة بشد ن المشداري المقترحدة وإعدداد دراسدات
الجددددو الفنيدددة والتعليميدددة والماليدددة للمشددداري ومتابعدددة تنفيدددذ المشددداري
والتهيوة عندد رفد المشداري عبدر اإلنترندت وصديانة وتطدوير بوابدة الجامعدة
االفتراضية كما يقدوم مددير المشدروع أيضدا بدادارة شدوون اتصداالت ويرا دب
التطورات التكنولوجية.

التمويل :
أفضل االنماط هو التشداركى بمعندى مشداركة نتندة جهدات أساسدية وهدى
الجهددددات الحكوميددددة والسددددلطات المحليددددة ورجددددال األعمددددال والمسددددتنمرين
والمتسسددات والشددركات الصددناعية عددن طريددي صددندوي ي ص د للجامعددة
االفتراضدددية كمدددا أنددده يمكدددن االسدددتفادة بتسدددويي بعدددض المدددواد التعليميدددة
وال دددمات التددى تقدددمها الجامعددة واالسددتفادة فددي هددذا الصدددد مددن التجددارب
األجنبية بتوفير مصادر متعددة ومتنوعة بهدن تقليل الدعم الحكومي وذلدك
من دتل :الرسدوم الدراسدية والمدنح والهبدات ومشداركة المجتمد المددنى
ورجدددال األعمدددال باإلضدددافة إلدددى عاودددد بيددد منتجدددات الجامعدددة مدددن بدددراما
ومقررات دراسية و دمات بحنية واستشارية .باإلضدافة إلدى الددعم المداد
العينى المقدم من المتسسات المستفيدة كالقنوات الفضاوية وييرها.
م ضرورة األ ذ بعين االعتبدار بعدض التسدهيتت التدى يجدب تقدديمها
للطدددددددددددتب مندددددددددددل  :تدددددددددددوفير المدددددددددددنح واإلعفدددددددددددا ات ل فدددددددددددراد ذو
االحتياجدددات ال اصدددة والفقدددرا مدددن المدددوظفين وأبندددا أصدددحاب المعاشدددات
وأصدددددددددددددحاب الظدددددددددددددرون اإلنسدددددددددددددانية ال اصدددددددددددددة كمدددددددددددددا تمدددددددددددددنح
ت فيضات ومنح للمتفو ين.




متطلبات تنفيذ النموذج المقترا:

تفعيل مبادرات التعليم الجامعى االفتراضى يعتمد على متطلبات أساسية
ي تى فى مقدمتها توفير دعدم علدى المسدتو السياسدى والتربدو ووضدعه
على سدلم األولويدات الوطنيدة بمدا يتضدمنه مدن اسدتحدا لجدان ومجدال
اصة للتنسيي بين متسسات التعليم العالي فيما يتعلي بالتعليم االفتراضى
على المستو اإل ليمي .وضرورة ت كيد الوزارات على التمركزيدة لتعزيدز
التعلدديم االفتراضددى االلكترونددى والتطبيددي الحقيقددى لدده مددن أجددل االبتكددار
وتحقيددي التميددز وضددرورة االهتمددام با تيددار القيددادات الجامعيددة المتمنددة
ب همية إدارة المعرفة واالعتماد على معايير الكفا ة واال تددار والتميدز فدي
ا تيار القادة وتنفيذ استراتيجيات لبندا النقافدة التنظيميدة وتعزيدز القيدادة
الداعمة إلدارة مبادرات التعليم الجدامعى االفتراضدى وبندا هيكدل تنظيمدي
مدددرن يسدددمح بتندددوع وتعددددد مصدددادر التمويدددل والمشدددروعات المشدددتركة
ويسددمح باسددتقطاب وتحفيددز المتميددزين مددن ددتل نظددم للحددوافز الماديددة
والمعنوية وضرورة القضا على الفجدوة الر ميدة وذلدك مدن دتل تدوفير
بنيددة تحتيددة تكنولوجيددة ويددة مددن ددتل شددبكة إ ليميددة اصددة وتددوفير
البرمجيات وا تيار الكوادر الفنية المدربة والمتهلدة لتوظيدن التكنولوجيدا
واستنمارها بالشكل األمنل.

اللهم ان لك صفوة تد لهم الجنة من يير
حساب وال عقاب
فاجعلني و الحاضرين منهم
وشكرا لحسن استماعكم

