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 الملخص:

هذذذا اللذذكل  مرذذل مذذروري ملحذذة فذذي والرقمي, ولوجي  وشكل من أشكال التعليم الجامعي المعاصر الذي برز بفعل التطور التكن  الرقميةلجامعة  ا 

إلى   التي هي بحاجة قبل التوجه إليهو  ة واألزمات,في زمان األوبئ  لومع االعتيادي أمفي ا  سواء    ,خصوصاالعربية  الدول المتقدمة عامة, والدول  

النظر ذذة المنطلقذذات    علذذى  خذذ ل التعذذرف  من  أنموذج مقترح لجامعة رقمية عربيةتقد م  هدف  ولما كانت كذلك, فقد جاء هذا البحث ب  ,عنه  أنموذج

 للجامعة الرقمية, والتعرف على واقع التعليم الجامعي الرقمي العربي, ودرجة أهمية مكونات الجامعة الرقمية من وجهة نظر الخبراء.

( 27)قصد ة بلغت نة أسلوب دلفي المعدل على عي  وتم بناء استبانة طبقت وفق,    المسحي  ولتحقيق أهداف البحث استخدم المنهج الوصفي

ا كمذذا  راهذذا الخبذذراء بلذذكل عذذام جذذاءت )كبيذذري( بداللذذة مكونات الجامعة الرقمية  أن درجة أهمية أن    أهمها  عدي  وتوصل البحث إلى نتائج,    خبير 

(, 89.75)%   وزن مئذذوي(  4.48)  للمكون الذي أحتل المرتبة األولى هو  مكون اللراكة والبرامج  بوسط مرجح  الوسط المرجح العام الذي بلغ  

( وبذذوزن 4.00المؤسسذذي )  بينما بلغ المكون  (,81.8)  بوزن مئوي  (  4.08نظام الدراسة )( , ثم  85( بوزن مئوي )%4.25 ليها مكون التمو ل )

نظذذام , البذذرامجو  اللذذراكة,و  المكذذون المؤسسذذياألهذذداف,  والرسذذالة و  ،الرؤ ذذةو,  المصذذادرمذذن    المقتذذرح  األنمذذوذجتكون  (,   80.16المئوي )%

 .التوصيات والمقترحات مجموعة منإلى خلص البحث والتمو ل, و, الدراسة

 : األنموذج , الجامعة الرقمية.  الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

       The digital university is a form of contemporary university education that has emerged as a result of 

technological and digital development, and this form represents an urgent necessity in developed countries in 

general, and Arab countries in particular, whether in the usual situation or in times of epidemics and crises, 

which need before going to it for a model about it And, as it was, this research came with the aim of 

presenting a proposed model for an Arab digital university by identifying the theoretical principles of the 

digital university, identifying the reality of the Arab digital university education, and the degree of importance 

of the components of the digital university from the experts' point of view .                                                                                             

To achieve the objectives of the research, the descriptive and forward-looking approach was used, and a 

questionnaire was applied according to the modified Delphi method on an intentional sample of (27) experts, 

and the research reached several results, the most important of which is that the degree of importance of the 

components of the digital university as seen by the experts in general was (large) in terms of the weighted 

mean The year that reached the component that ranked first is the partnership and programs component with a 

weighted average (4.48) with a percentage weight (89.75%), followed by the financing component (4.25) with 

a percentage weight (85%), then the study system (4.08) with a percentage weight (81.8), while The 

institutional component reached (4.00) and with a percentage weight (80.16%), that the proposed model 

consisted of the sources, vision, mission and goals, the institutional component and partnership, programs, 

study system, and financing, and the research concluded with a set of recommendations and proposals                      

. 

Keywords: model, digital university.     

                                                                      

ابتذذدأت المحذذاوالت مضت بإ جذذاد  خمسة عقود  فمنذ قرابة  

إلنلاء منظومة تعليمية جامعية حد رة، قادري على تجذذاوز الملذذاكل 

في التعليم الجذذامعي،   الك سيكيةوالصعوبات التي أفرزتها األنظمة  

وقذذد أثمذذرت تلذذك المحذذاوالت أنظمذذة أكاد ميذذة حد رذذة ذات مرونذذة 

وقذذدري كبيذذري علذذى االسذذتجابة للتحذذد ات، التذذي ولذذدتها  ,ليذذةعا

فذذي أرجذذاء المعمذذوري  التطذذورات المتتاليذذة والتغييذذرات المتسذذارعة

التذذي نظذذام الجامعذذة الرقميذذة  , منهذذا   (50,  2019مقدم ومصابيح,  )

تتذذيح   بحيث  واقع ا جد د ا على غالبية أنظمة التعليم الجامعي,  فرض  

 االطار العام للبحث .1

 مقدمة البحث  .1.1

المعاصذذري بتكذذارات االأحذذد سلسذذلة  الرقميذذةتعذذد الجامعذذة 

وسذذيلة لمواجهذذة هدها العذذالم ا,ن, والتذذي تسذذتخدم بصذذفتها  التي  لذذ 

 باسذذتخدام, وذلذذك تحذذد ات األلفيذذة المختلفذذة فذذي المجذذال التعليمذذي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  خاصة في ظل ما  لهده العذذالم 

, من تغيرات علمية تقنية وتحذذد ات اقتصذذاد ة واجتماعيذذة وسياسذذية

 .   دون استمرارها ى الجامعاتبض لها عل فتالوأزمات وأوبئة 
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األفر قيذذة  الجامعذذة الرقميذذةتجربذذة  أن   بالذذذكر والجذذد ر

 اهالجامعذذة فذذي بدا ذذة إنلذذاءها بصذذفتالبنك الذذدولي إداري  الذي تولى  

الراعي والممول, تولي مسؤولية اإلشراف واإلداري وجلب األساتذي 

والخبراء الفنيين, وتصميم مقررات في جامعات أوربيذذة وأمر كيذذة, 

ثم استقلت الجامعة بإدارتها وتمو لها عن البنذذك الذذدولي, وأصذذبحت 

 ة بذذذاتها رئاسذذتها فذذي نيروبذذي كينيذذامؤسسذذة تعليميذذة إفر قيذذة قائمذذ 

قامذذت بضذذم   وفتحت عدد من المراكز الفرعية في عذذدد مذذن المذذدن,

, (143,  2007)الصد ق وعبذذد المحمذذود,    ،عدد من اللركاء الجدد

التقنيذذات الوسذذائط المتعذذددي  وتقنيذذات األقمذذار الصذذناعية,    وتستخدم

و اإلنترنذذذت, الفصذذذول االفترامذذذية, أشذذذرطة ومذذذؤتمرات الفيذذذد 

, 85)  ،والبر ذذد اإللكترونذذي,  , المكتبذذة الرقميذذةوالمناقلات التفاعلية

2002Peters&Heaten,  ,)عالمنا العربي أحوج من غيري لتنبي و

سياسات تعليمية متطوري تهتم بالتجد د التربوي مع مروري أن تذذتم 

 ,(15,  2000,  )شذذلبي  هذه التجد دات بطر قة منهجية علمية منظمة

ه رقميذذة تحذذت قيذذادي عربيذذة مذذن مختلذذ  وذلذذك فذذي تبنذذي جامعذذ 

 الجامعات واتحاد الجامعات العربية.

االنفتاح على العالم عن طر ق التعامل المباشر مع مصادر التوجه و

المعلومات في عصر أصبحت فيه المعلومة بكل صورها، وأشكالها 

متاحة أمام العذذالم كلذذه عذذن طر ذذق قنذذوات االتصذذال التذذي اخترقذذت 

ة، وأصذذبحت المعلومذذة حذذاجز السذذر مركز ة المعلومات، وكسرت  

متاحة للجميع, وتحقيق تكذذافؤ الفذذرت التعليميذذة، وحذذل الكريذذر مذذن 

بلذذرط االسذذتفادي مذذن سذذيكية  الك   الملك ت التذذي تواجهذذا الجامعذذة

 (.777، 2002يم عن بُعد )الدباسي، تقنيات التعل

صذذيغ تطذذور الجامعذذات   ىحذذدوالجامعة الرقميذذة تعذذد إ    

ري التي تلمل جميع أسذذاليب الذذتعلم التذذي تتذذر  اإللكترونية المعاص

فيها عملية القيادي إلى الطالب، وتتيح له الفرصة فذذي اختيذذار الوقذذت 

أو المكذذان, ونظذذام الدارسذذة الذذذي  وافذذق وقتذذه وقدراتذذه الماد ذذة 

واالستيعابية  فظ  عن توسذذع خياراتذذه مذذن خذذ ل بذذرامج  دورات 

(, وذلذذك مذذن 21، 2003متنوعة عبر اللبكة العنكبوتيذذة )الغذذراب، 

بكات ربذذط االتصذذاالت الخارجيذذة, ومواقذذع شذذ على  خ ل اعتمادها  

قذذاد إلذذى   األمذذر الذذذي  ,االنترنت, واإلنترانت, ونظم الحاسذذب ا,لذذي

لمهام الجامعذذة,   النظاميةفي الكرير من السياقات  تغيرات دراماتيكية  

إداري شذذئون الجامعذذة وتقلذذيص الذذروتين والجمذذود  فذذي تمرذذل ذلذذكو

إعذذادي و,  الطلبذذةم مسارات ع قاتها بجميع األطراف بمقدمتهم  ورس

طر قة جد ذذدي معاصذذري طة اسالبحرية والتدر سية بو  األنلطةابتكار  

ة  مكذذن المعلومذذات وتكاملهذذا فذذي مواقذذع إلكترونيذذ  أتاحذذت دمذذج

 .الملاركة فيها واقتنائها

العد ذذد مذذن المذذؤتمرات  أوصذذتقذذد وفذذي هذذذا السذذيا   ف 

 ومنهذذا التعلذذيم  عذذدأنمذذاط التعلذذيم عذذن بُ أهميذذة  إلى    العربية  والندوات

المؤتمر القذذومي للتعلذذيم العذذالي عالذذذي عقذذد فذذي ك,  الرقمي  الجامعي

لملذذروا االسذذتراتيجية  ةالنذذدوي العربيذذ , و(2000)القذذاهري عذذام 

فذذي القذذاهري فذذي د سذذمبر قذذدت  العربية لتطو ر التعليم العالي التي عُ 

عذذد , االهتمام بنظام  التعلذذيم عذذن بُ   بضروري  وصتالذي أ(  2001)

هو أفضل من هذا النذذوا مذذن   والقول بأنه ال  وجد ا,ن لبلد نامي ما

التعليم الذي  سذذمح باالنذذدماج الخذذارجي )المنظمذذة العربيذذة للتربيذذة 

(,  وكذذذلك المذذؤتمر العلمذذي السذذنوي 35, 2005 ،والعلذذوموالرقافذذة 

للجمعيذذة المصذذر ة للتربيذذة المقارنذذة واإلداري السذذادو والعلذذر ن 

بعنوان تطو ر التعلذذيم العذذالي بذذالوطن العربذذي فذذي عصذذر التعليمية  

التكنولوجيا الفائقة والتنافسية التي تؤكذذد أهميذذة دمذذج التعلذذيم العذذالي 

عذذذن  فضذذذ   (, 544, 2019بالتكنولوجيذذذا الرقميذذذة ) السذذذعودي, 

الذذذدولي التعلذذذيم االفترامذذذي وقذذذت األزمذذذات )الواقذذذع  المذذذؤتمر

/ 27/3فذذي فذذي تركيذذا  إسذذطنبول المنعقذذد فذذي جامعذذة والتطلعذذات(

 .م2020

وتهذذدف الجامعذذة الرقميذذة إلذذى التغلذذب علذذى األسذذاليب 

التقليد ذذة التذذي كانذذت تطرحهذذا الجامعذذات, والحر ذذة األكاد ميذذة 

واالعتمذذاد والجذذودي فذذي إطذذار التغيذذرات المرتبطذذة بذذالنمو السذذر ع 

للتكنولوجيا الرقمية بأشكالها المتنوعة، والتي  مكن إعادي معالجتهذذا 

 & Jonesلتحميذذل عذذدد ال نهذذائي مذذن البيانذذات والمعلومذذات )

Robin, 2017, 59 و ر مكونذذات العمليذذة التعليميذذة، (,وكذذذلك تطذذ

و تضمن ذلك الطلبذذة وأعضذذاء هيئذذة التذذدر م والبذذرامج الدراسذذية 

واإلداري والتمو ل  حيث تلمل أهداف تعلم الطلبة ومسارات العمل 

 ,Johnston. et.alداخذذل الجامعذذة، وتنميذذة المذذوارد البلذذر ة )

(, كمذذا تسذذتهدف الجامعذذة جمهذذور متنوعذذا  مذذن أفذذراد 21 ,2018

مجتمع, اللباب والكبار بما فيها المذذوظفين وربذذات البيذذوت,  كمذذا ال

تمكن الطالب من الوصول إلى الموارد والمكتبات الرقمية, وتحقيذذق 

-2017Al, 26 -23العالميذذذذة ومبذذذذادي السياسذذذذية التعليميذذذذة )

Mushrif,   .) 

 مختلفذذة منهذذا,  العد د من الدراسذذات مذذن زوا ذذا  تناولتهكما  

الجامعذذة الرقميذذة الواعذذدي: بعنوان    (Khalid.et.al,2016)  دراسة

مرور ة فذذي تحذذول التعلذذيم العذذالي مذذن أجذذل تعلذذيم أفضذذل,   حاجة

  الرقميذذذة تأسذذذيم الجامعذذذةبعنذذذوان  (Maltese,2016سذذذة)ودرا
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التفاعليذذة   وحذذد ث مذذن األجهذذزي والمعذذدات مرذذل: السذذبوري الذكيذذة

 208،    2018واستخدام أجهزي العرض واللرائح المختلفة)مرسي،

.) 

أهميذذة التعلذذيم   بعنذذوان    (61،    2020)  جذذرادي وسو سذذيسة,  ارود

)بذذين   الرقمي  الرقمي في نقل المعرفة وتجو د أداء األستاذ الجامعي

بعنذذوان مقارنذذة (, 2019ودراسذذة  )السذذعودي, , الواقذذع والمذذأمول(

لبعض الجامعات الرقمية األجنبية والعربية وإمكانية اإلفادي منها في 

 ( 2020ودراسذذذة )صذذذافي وغربذذذي,  ,جمهور ذذذة مصذذذر العربيذذذة

بالجامعذذة الجزائر ذذة فذذي ظذذل   الرقمذذيواقع استخدام التعليم  بعنوان  

ضذذروري تطبيذذق نظذذام ب الدراسات العربية  , وأوصتجائحة كورونا

 .التعليم الجامعي الرقمي في الوطن العربي

الجامعذذات العربيذذة التعلذذيم  فذذي    استقراء واقع    وفي موء

ا فذذي هياكلذذه نجذذد أنذذه  عذذاني مذذن ملذذك ت كريذذري منهذذا أنذذه تقليذذد   

ا ال  مذذت إلذذى الواقذذع وال زال محتذذوى المنذذاهج مسذذتورد     وطرائقه

بصلة, بل أن أغلب الجامعات تتركز في المدن الكبيذذري التذذي تتميذذز 

ركة إنلاء هذذذه الجامعذذات فذذي المنذذاطق النائيذذة وأن ح  ,بكرافة عالية

استكلذذاف   عمليذذةالتحذذد ات التذذي سذذتفرض    فض  عن  ،مئيلة جدا  

التزا ذذد السذذر ع فذذي    أنماط جد دي تتناسب مع هذه التحذذد ات ومنهذذا

 ا ومسذذتقب   محدود ذذة فذذرت التعلذذيم المتذذوافري حاليذذ    ،النمو السكاني

فيذذة والنائيذذة, ارتفذذاا لقطذذاا كبيذذري فذذي المجتمذذع فذذي المنذذاطق الر 

ا بعذذد ثذذورات التكلفة وتقلذذص مصذذادر التمو ذذل التقليد ذذة, خصوصذذ  

فيذذه أنظمذذة التعلذذيم الجذذامعي كذذاليمن,   تالربيع العربي التي تراجعذذ 

األزمذذات واألوبئذذة   فض  عن,  وسور ا, وليبيا, وتونم, والعرا ..  

ة كورونا التي أغلقت اسذذتمرار العمليذذة التعليميذذة فذذي معظذذم حكجائ

في التعلذذيم تقد م بعض البرامج  الجامعات العربية, وعلى الرغم من  

 لم ترتذذقالدول العربية  إال أنها    تجارب  عد في بعضالجامعي عن بُ 

المطلذذوب فذذي تحقيذذق رغبذذات المسذذتفيد ن, وتحقيذذق  إلذذى المسذذتوى

 صذذيغة الجامعذذات المعاصذذري .مبادي التي تقذذوم عليهذذا  الهداف واأل

أن الجامعذذة الرقميذذة  مكذذن أن   الحذذالي  فيه  البحذذث   رىاألمر الذي  

 اتغلب علذذى كريذذر مذذن هذذذه الملذذاكل, وأنهذذا تكذذون دافعذذ التسهم في  

 مكذذن أن التذذي    فذذي مجتمعنذذا العربذذي  بنظام الجامعذذة الرقميذذةلألخذ  

المتمرلذذة   العربذذي  نظذذام التعلذذيم الجذذامعيالكريذذر مذذن ملذذك ت     حل

, وإعذذادي   والتمو ذذل,  راسذذة,ونظام الد  , والبرامج,المؤسسيبالمكون  

و مكذذن تحد ذذد ملذذكلة البحذذث , داري الجامعيذذةتنظذذيم مسذذارات اإل

 ألنمااوذج المقتاارح لجامعااة رقميااة عربيااة امااا : بالسذذؤال الذذرئيم

 يتفرع منه األسئلة اآلتية: و

الجامعذذة الرقميذذة فذذي عصذذر   أصذذبحتوفي الوقت الحالي  

الطبيعيذذة أو األوبئذذة   ها األزمات  المعلومات مروري مؤكدي, تفرم

 الفتاكة,

, ومن هذا إال مؤشر لبدا ات األزمات المقبلةفجائحة كورونا ماهي   

أنمذذوذج مقتذذرح في بناء  نالباحريجاء هذا البحث رغبة من    المنطلق

 . الهدف الرئيم للبحث مرل  وهو ما   رقمية عربيةجامعة ل

 :مشكلة البحث .2.1

لقذذد فرمذذت التطذذورات التذذي مذذرت بهذذا السذذنوات األخيذذري        

تحد ات كبيذذري أمذذام التعلذذيم العذذالي فذذي العذذالم عامذذة، وفذذي الذذوطن 

كل تطور تقنذذي إلذذي الجامعذذات   إذ تتجه األنظار مع خاصةالعربي  

لكي تقوم بدورها, وعندما تعجز عذذن ذلذذك تفقذذد جانيذذا مذذن مهمتهذذا, 

 األمر الذي نلمسه في بعذذض  ها,ل  بد ل  ليجد المجتمع نفسه باحرا  عن

أصذذبحت غيذذر   الدول العربية, فهنا  الكرير مذذن الجامعذذات العربيذذة

ي علذذى مواكبذذة التقذذدم التكنولذذوجي فذذي ظذذل أنظمذذة تقليد ذذة رقذذاد

 . وميزانيات محدودي

العد ذذد مذذن  جمعتنذذا العربيذذة  هذذهتواج  فذذي اإلطذذار نفسذذه

اإلقبذذال المتزا ذذد علذذى التعلذذيم  :تحذذد ان هذذازومذذن أبر  التحذذد ات 

الجامعي، وبالتالي الحاجة إلى توفير فرت تعليمية تلبي ذلذذك، ومذذا 

 ترتب عليه من ز ادي في األعباء المالية على الذذدول لمواجهذذة هذذذا 

مروري مواكبة الجامعذذات العربيذذة للمسذذتحدثات والراني :    التحدي.

الجامعذذات فذذي   لتلتحذذق بركذذب  التعلذذيم.  التكنولوجية وتوظيفهذذا فذذي  

الدول المتقدمة التي  خامت تجارب ناجحة في أنماط نظذذام التعلذذيم 

  .(29, 2018 عد كالجامعة الرقمية )حناوي,عن بُ 

 ؟النظر ة للجامعة الرقميةما المنطلقات  -

 واقع التعليم الجامعي الرقمي في الوطن العربي؟ما  -

الجامعذذة الرقميذذة العربيذذة مذذن  مكونذذاتمذذا درجذذة أهميذذة  -

 الخبراء؟وجهة نظر  
على الرغم من الجهود المبذولة فذذي سذذبيل تطذذو ر التعلذذيم 

  عذذاني مذذن مذذع  اسذذتخدام  ذذزالال الجذذامعي العربذذي. إال أنذذه 

الوقت الحالي تعتمد معظم الجامعات في التكنولوجيا الحد رة، فحتى  

فقذذط،   تجهيزاتها لقاعات المحامرات على السبوري وبعض األقذذ م

متطلبات العصر الرقمي الذي  عتمد على كل مذذا هذذو تقنذذي   متجاهلة

 ما األنموذج المقترح لجامعة رقمية عربية؟   -

 أهداف البحث:. 3.1

 :إلى ا,تي هدف البحث الحالي       
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مذذن حيذذث الرقمية  سة الجامعات  ارد:  الحدود الموضوعية -

البذذرامج, اللذذراكة,   ،ونظذذام الدراسذذة  المؤسسذذي,  المكون  

 وبناء أنموذج مقترح للجامعة الرقمية العربية.التمو ل, 

للجامعذذة المنطلقذذات الفكر ذذة والنظر ذذة  التعذذرف علذذى -

 .الرقمية

الرقمذذي فذذي الذذوطن التعرف علذذى واقذذع التعلذذيم الجذذامعي   -

على مجموعة مذذن الخبذذراء األكذذاد ميين   :الحدود البشرية - العربي.

التعذذرف علذذى درجذذة أهميذذة مكونذذات الجامعذذة الرقميذذة  - والممارسين.

 م.2020/ 2019: العام الجامعي  الحدود الزمانية - العربية من وجهة نظر الخبراء.

عذذن طر ذذق  العربيذذة: بعذذض الجامعذذات الحاادود المكانيااة -

 .التواصل عن بعد

 بناء أنموذج مقترح لجامعة رقمية عربية. -

 أهمية البحث:. 3.1

 مصطلحات البحث:. 5.1
 تكمن أهمية البحث الحالي في ما  أتي:        

)  :لحات أساسذذية هذذذيط قتصذذر البحذذث الحذذذالي علذذى مصذذذ         

 :األنموذج, الجامعة الرقمية(, على النحو ا,تي

للتطلعذذات والتطذذورات   اسذذتجابة متوامذذعةالحالي    البحث عد   -

والتعلذذيم العربيذذة عامذذة,  لتطذذو ر الذذنظم التعليميذذة  الراميذذة 

مذذع تحذذد ات القذذرن الحذذادي  تناسذذب  بمذذا خاصذذةالجذذامعي 

 والعلر ن.

تذذمذريذذذل : عبذذأنذذذذه (129 ,2007اللذذذذماا )   ه عرف  :  األنموذج -

لمذومذذذذذذذذوا أو للحقيقذذة أو مبسذذذط لموقذذذذذ  فذذذعذذذذذذذلذذذي أو 

ا  ذضذذذذم الخصوصذذيات المهمذذة  الواقع, وقذذذذذذد  كذذذذذذون ملخصذذ 

للواقع العملي الذي  مرل انط ق ا من طبيعة الملذذكلة المطروحذذة 

ذاتهذذذذذذذذا ومكذذوناتذذهذذذذذذذذذا, ألن االنذذجذذذذذراف فذذذذذي طذذذذذرح 

ذد ا و تنذذذذذذافى التذذذفذذذاصيذذل  جذذذعذذذذذذذل األنذذذمذذذذذذوذج معقذذذذذذ 

 مع طبيعته األسذذاسيةع.

أن الجامعذذذة الرقميذذذة أصذذذبحت مذذذروري حتميذذذة لمواكبذذذة  -

التوجهذذات العالميذذة نحذذو بنذذاء المنظمذذات الرقميذذة مذذن أجذذل 

مجذذال تكنولوجيذذا لمعلومذذات مسذذا ري التطذذور الهائذذل فذذي 

  واالتصاالت.

ونتذذائج اسذذتجابة متوامذذعة لتوصذذيات  الحذذالي البحذذث عذذد  -

إجذذراء والنذذدوات العلميذذة التذذي تؤكذذد مذذروري  المذذؤتمرات

عذذد ومنهذذا التعلذذيم عذذن بُ   دراسات عذذن أنمذذاط التعلذذيم الجذذامعي

 الرقمي.

بناء تصوري ووص  مجسد ومجرد   بأنه:  إجرائيايعرف  

بمخططات لمكونات الجامعة الرقمية العربية, وذو طابع إجرائي 

 اإلطذذارعلذذى    باالعتمذذادومنهجي واقعي بهدف التبسذذيط والفهذذم,  

الجامعذذة , وتجربذذة دلفذذيا ألسذذلوب النظذذري وأراء الخبذذراء وفقذذ  

 .  الرقمية االفر قية

بوصذذفه   سات العربية التي تناولت الجامعذذة الرقميذذةارالدندري   -

لة علمية لسد الفجوي المعرفية التي تعاني منهذذا المكتبذذات محاو

 المجال. هذاالعربية  في 
بالملذذاركة المفتوحذذة    تُعنذذى  التيهي الجامعة    :الجامعة الرقمية -

مذذن خ لهذذا  ذذتم توز ذذع   والتيلتبادل المعرفة الرقمية وتطو رها  

داخذذل   العلميعمليات التعلم والتدر م والمنح الدراسية والبحث  

ي أ ( Bill.et.al, 2018, 167المؤسسات الجامعية وخارجها )

الملذذاركة المفتوحذذة  لتبذذادل المعرفذذة  أن الجامعذذة تركذذز علذذى

ا تعذذرف الجامعذذة الرقميذذة علذذى أنهذذا وأ ضذذ    ،الرقمية وتطو رها

دمج األدوات التكنولوجية والمذذوارد الرقميذذة مذذن وجهذذات نظذذر 

مختلفة في الطر قة األكاد مية وأنلطة البحث، وتكامذذل األدوات 

وهذا   (Aretio, 2018, 99)والموارد الرقمية في عملية التعلم 

 عني أن التحول الرقمي في الجامعات عن طر ق دمذذج األدوات 

والموارد الرقمية في عمليات التعلم  لتحسين التعليم والبحث فذذي 

 التعليم العالي.

ه البذذاحرين إلجذذراء لتوجذذ محاولذذة جذذادي  الحذذالي  مرذذل البحذذث -

 تلذذخيص واقذذع الجامعذذة الرقميذذةالمز ذذد مذذن البحذذو  حذذول 

 .استخدام التعليم الجامعي الرقمي العربي

قد التي  لمعطيات   قدم هذا البحث بعض المعلومات واأن   مكن   -

علذذى  نالبذذاحرون ووامذذعو السياسذذات والقذذائمو ا سذذتفيد منهذذ 

التعلذذيم الجذذامعي, حذذول نظذذام الجامعذذة الرقميذذة مذذن خذذ ل 

 األنموذج المقترح.

 : حدود البحث. 4.1

  :البحث الحالي على الحدود ا,تية  قتصر       
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التوجهذذات العالميذذة وتوصذذيات كمذذا أن  فذذي الجامعذذة الرقميذذة,  اللبكة  

 علذذى توسذذيع الخيذذارات والقذذدرات لذذدى المنظمذذات المختصذذة تؤكذذد

والتوجذذه نحذذو التعلذذيم الذذذاتي   لذذتعلماألفراد, وكذلك حذذق األفذذراد فذذي ا

حقيذذق مبذذدأ تكذذافؤ ت  عذذن  ناهيذذكساب األفراد المهارات بأنفسذذهم, وواك

بمذذا الفرت, وتوفير التعليم الجامعي ألكبر عدد مذذن شذذرائح المجتمذذع 

ا الجمع   بين التحصيل المعرفي والعمذذل, إذ فيها المناطق النائية, وأ ض 

ي واألكاد مي,  بما  ساعد أفذذراد  توفر لد ه المرونة في التنظيم اإلدار

 بالجامعة الرقمية.كل ما سبق دعي إلى األخذ  ,المجتمع

: بأنها جامعة تقدم بذذرامج اوتعرف الجامعة الرقمية إجرائي  

ا ارتباطهذذا تقنيذذ  متنوعة لمنح درجات علميذذة ومهنيذذة مذذن خذذ ل  

ا تحذذت قيذذادي , تذذدار تنظيمذذ  بذ)موقع( فذذي مؤسسذذة جانبيذذة عربيذذة

 تقنياتهذذاتذذدمج  وشراكات جامعات عربيذذة  اتحاد الجامعة العربية  

  بهذذدف تذذوفير بيئذذة تعليميذذة بطر قة أكاد مية وبحريةالحد رة في  

 .تفاعلية تمكن الطلبة من التعلم في أي وقت ومن أي مكان

 

 ةالخلفية النظري  .2

 :الجامعي المعاصرنموذج للتعلم ا الرقميةالجامعة . 1.2
 أهداف الجامعة الرقمية :. 2.2

تتجه جامعات اليوم في ظذذل التطذذورات المتسذذارعة إلذذى   

البحذذث عذذن وسذذائل ووسذذائط تتجذذاوز سذذلبيات الطذذر  التقليد ذذة 

المفتوح نتيجذذة للمبذذررات للتعليم الجامعي, وقد تم اعتماد التعليم  

 :ةا,تي والعوامل

 حقذذق التعلذذيم الجذذامعي الرقمذذي العد ذذد مذذن األهذذداف للطلبذذة        

 و تمرل الهدف األعظم   وأعضاء هيئة التدر م والتعليم،

فذذي إكسذذاب الهيئذذة التدر سذذية والطلبذذة مهذذارات مذذرور ة مذذن أجذذل 

لذذدى الطلبذذة بطر قذذة تفكيذذر  الالتعامل مع التكنولوجيا الحد رة، وتنميذذة  

 :إلى ما  أتي الجامعة الرقميةهدف تو .إبداعية وابتكار ة
التحول نحذذو عصذذر اقتصذذاد المعرفذذة واالقتصذذاد  -

 العالمي.
تقد م الخذذدمات التعليميذذة لمذذن فذذاتتهم فرصذذة التعلذذيم, بسذذبب  -

)البذذدراني,  ،الجغرافية أو السياسذذيةظروفهم االقتصاد ة أو 

1422 ,37.) 

 .التعليم مدي الحياي -

 مواجهة ز ادي االلتحا  بالتعليم الجامعي. -

ا - لقدراتذذذه وحاجاتذذذه  تفر ذذذد التعلذذذيم للمذذذتعلم وفقذذذ 

 وسرعته.
للرائح واسعة من أبناء المجتمع   تقد م برامج علمية وتوعو ة -

 .أو التعليم مدى الحياي
 .تغير بنية المهن والوظائ  -

تذذوفير بيئذذة تعليميذذة غنيذذة ومتعذذددي المصذذادر تخذذدم العمليذذة  -

 (.7, 2003التعليمة بكافة محاورها )الراشد, 
 التطور التكنولوجي المتسارا. -

إن التطذذور الهائذذل فذذي التقنيذذة، وبذذروز التوجذذه فذذ   ومذذن ثذذم

العالمي نحو اقتصاد ات المعرفذذة فذذرض تحذذد ات كبيذذري أمذذام الذذدول 

كأحد   الرقميةالجامعة    وتطبيقلتبني توجهات حد رة في تطو ر التعليم  

ت التي تواجها نظام التعليم الجامعي في مختلذذ  دول الحلول لملاك 

القتصذذادي العذذالمي بذذدون تذذوفير البنيذذة , كما أن التحول للنظام االعالم

التحتية المتضمنة للحواسب اإللكترونيذذة واالتصذذال واسذذتخدام قواعذذد 

المعلومات والمعارف, وتذذوفير مؤسسذذات تعليميذذة وجامعذذات تواكذذب 

عذذن الخذذدمات   فضذذ   ذلك التحول االقتصذذادي ال  مكنهذذا االسذذتمرار,  

, خاصذذة بكذذل المهذذنتطو ر المهذذام ال  التي تقدمها شبكات اإلنترنت في

 تقذذوم اللذذبكة بتقذذد م خذذدمات كبيذذري  التعلذذيم الجذذامعيوفذذي مجذذال 

علذذى المسذذتوى فظذذ  عذذن االسذذتفادي منهذذا , للمتعلمذذين والمعلمذذين

اللخصذذي لتنميذذة معلومذذات ومهذذارات وخبذذرات العذذاملين فذذي مجذذال 

التعلذذيم أو علذذى المسذذتوى التنظيمذذي لتنميذذة المهذذام التذذي تقذذوم بهذذا 

 مكن من خ ها ومع المقررات واللوائح   , والتيليميةالمؤسسات التع

تذذم اسذذتخدام مذذا ونظذذم االلتحذذا  وتقذذد م أسذذاليب التقذذو م المناسذذبة إذا 

والتقنيذذة المسذذتمري فذذي مختلذذ  مواكبة التطذذورات المعرفيذذة   -

مية وتعلذذيم الكبذذار, وتعلذذيم المجاالت, واإلسهام في محو األ

)مذذدني,   ،وتدر بها وتوعيتها فذذي مختلذذ  المجذذاالت  المرأي

2007 ,30.) 

المواقذذع التعليميذذة مذذع إمكانيذذة تبذذادل الحذذوار آالف  ذذوفر  -

 والنقاش.

 عذذزز التعذذاون المذذرقمن بذذين مختلذذ  الجامعذذات والمراكذذز  -

بحرية بتبادل قواعد البيانات، وإقامة ص ت التعذذاون بذذين ال

 .الباحرين

 تيح خدمات جد دي لألطراف المتعاملة مع الجامعذذة وخاصذذة  -

 للطلبة.

  ,et.al  2018, 11) ، مكن الطذذ ب مذذن البحذذث واالبتكذذار -

(Johnston. 

 



  

 
177 

 

 ........أنموذج مقترح   – عبدالرقيب و صفاء و بهية 191-171صفحات    للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

بحيذذث تصذذبح فيما بينها  ترتبط مع بعضها البعض باللبكات  

 & 1998Galbraith,  76) .واحدي جامعةبعد ذلك وكأنها 

Lawlar, ) 

 الجامعة الرقمية: مكونات. 3.2

أحد  السمات البارزي التي  قاو علذذى   الجامعة الرقميةعد  ت 

وهذذي , علذذى حذذدا سذذواء والمتقدمذذةمجتمعذذات الناميذذة أساسها تقدم ال

االسذذذبيل  لمواكبذذذة التطذذذورات العلميذذذة  المناسذذذب واألوفذذذر حظذذذ 

 لتي  لهدها العالم في هذا المجال.والتكنولوجية والمعلوماتية ا

توميح طبيعة الترابط تقتضي التفرقة بينهما، فهذذو قذذائم لو

 وهذذي تعذذدكة الجامعيذذة،  امنطقي معتمد على شبكة اللر  أساوعلى  

وفق نظام توز ذذع دقيذذق متبذذا ن   مؤسسيبيئة حاسوبية على مستوى  

ا,لية وعلى  الحاسبات حتوى على عتاد وبرمجيات   فهو    العناصر،

كة الجامعيذذة مذذمن امستو ات مختلفة، كما تعمل كيانات شبكة اللر

متجذذانم  ذذوفر طذذر  دخذذول   إلكترونيالفضاء المعلوماتي كوسيط  

موحده، وأدوات م حة للمسذذتخدم، وخصذذائص التكيذذ  والمرونذذة، 

وتكرار االستخدام المطلوبة لمصمم النظام، ووسائل الذذتحكم الفعذذال 

إذ  ذذنص (,  ,1998Ermolayev & Tolok ,45إلداري النظام) 

المؤسسذذات المكونذذة للذذبكة علذذى البنذذاء المنطقذذي للتذذرابط الذذداخلي 

في حقيقتها مجموعة من التفذذاع ت واألبعذذاد هي  كة الجامعية  االلر

المعقدي، التي تلكل جوهر االئت ف وفق تناغم داخلي بين األجذذزاء 

وري شذذبكة  جميذذع ي فذذي صذذ  ذذأتالمتآلفذذة لتحقيذذق نمذذو الكيذذان الذذذي 

و مرذذل المركذذز شذذركة األم, تحذذدد  ,أجزائهذذا علذذى مسذذتوى واحذذد

السياسات للمؤسسة العامة للجامعة الرقمية من خ ل إداري مركز ة 

تعد مركز القيادي، في حذذين تتمتذذع بقيذذة أجذذزاء الكيذذان بذذ  مركز ذذة 

عتمذذاد علذذى واالمذذن االسذذتق ل  متفاوتذذهالعمليذذات مذذع درجذذات 

كية وال سذذلكية لتقذذد م خذذدمات التعلذذيم وعمليذذات االتصذذاالت السذذل

 (.  ,1998Revelas & Razik, 136) الجامعة 

ومذذع تعقذذد عمليذذات إنتذذاج مذذواد الذذتعلم وعمليذذات التطذذو ر 

أصبح واجبا على المتخصصين أن  تقنوا مهارات  عتمذذد   ,التنظيمي

على تكنولوجيا المعلومذذات واالتصذذاالت فذذي التعلذذيم. وتُعذذد اإلداري 

الرقمية أسلوب ا جد د ا للعمل إلداري باستخدام التقنية الحد رة المتمرلة 

في الحاسذذب ا,لذذي واللذذبكة الدوليذذة للمعلومذذات  مذذن أجذذل تحقيذذق 

 -  112،  2011فعالية في أداء العمل الجامعي )المليجذذي،  الكفاءي وال

 :على النحو ا,تيمحاور الجامعة الرقمية وسوف  تم تناول (, 113

  :المؤسسي المكون . 1. 3.2

ة أبعاد تنظيميذذة وإدار ذذة تقذذوم بمنزل  ,المؤسسي  المكونعد   ُ 

وعمليذذات الجامعذذة   بالتنسيق والربط بين أنلطة وعناصذذر وأنلذذطة

الجامعذذة   , وهذذذا المكذذون  عذذرفالرقمية لتمكنها من تحقيذذق أهذذدافها

مؤسسة، والذي  تلكل وفق ا لطبيعة التكو ن النوعي الرقمية بصفتها  

للجامعة الرقميذذة، ومذذا  تصذذل بهذذا مذذن قضذذا ا إدار ذذة وتعليميذذة, إذ 

 رتكذذز علذذى تكنولوجيذذات المعلومذذات واالتصذذاالت فذذي تأسيسذذه 

الحد رذذة, قتصذذاد ة والتنظيمذذات اإلدار ذذة  وتلكيله، وفق المفذذاهيم اال

وإمكانيذذات لقيذذام كيانذذات رقميذذة  االتكنولوجيذذا فرصذذ  وتتذذيح هذذذه

بذذين المؤسسذذات,    اتعاوني  اوالذي شكل تحالف  ,مربوطة بلبكة عالمية

الترابط بذذين المؤسسذذات نطذذا  من  بد من التمييز بين نطاقين  لهذا ال

، وآخذذر علذذى نطذذا  يذذةالرقمداخلي بين الكيانات الملذذكلة للجامعذذة  

 النطذذا  الخذذارجي.خارجي والذي  ربط الجامعة بالكيانات المساندي  

التذذرابط بذذين كيانذذات كذذلط مذذن النطذذاقين، مبنذذي علذذى أسذذاو  وهذذذا

 تطور ن هامين وهما:

االعتمذذاد  ذذتم   األم للجامعذذة اللذذر كةذلذذك أن  فضذذ  عذذن

بينمذذا تتقاسذذم   .بالنسبة لبقية مؤسسات التكو ن  عليها  بالدرجة األولى

واللذذراكة   الرقميذذةاألخيري أو تتلار  في العمليات الكلية للجامعذذة  

االستكمالية الموجهة لخدمة الجامعذذات الرقميذذة، و حذذدد   بالجامعات

 ( ,Oilo, 1998 8) الملذذار إليهذذا فذذي خذذدماتها فذذي المجذذاالت 

 : والمتمرلة با,تي

 للفذذر  التي تخلذذق معذذادال    الجامعةهي  وع:  الجانبية  الجامعة -

القذذرارات ال العلذذوي فذذي المسذذتو ات الذذدنيا وتجعذذل بعذذض 

 8,) مركز ذذذة وفذذذي مسذذذتوى الفر ذذذق أو الفذذذر  الذذذدنيا,

,1998Galbraith & Lawlar,  ). 

رمجيذذات العتذذاد والب  التصذذاالت،ا  البنيذذات األساسذذية )  إ جاد -

 .(الحاسوبية

 .التكو نات التعاونية المؤسساتية إ جاد  -

 .تقد م الملوري والمساعدي في خلق التكو نات الضرور ة  -

الجامعذذة    عمذذل علذذى ذهذذابوهذا النطا   :  التوصيل الشبكي -

الخذذارج للقيذذام بنلذذاطات كانذذت  تقذذوم بهذذا عذذادي فذذي إلذذى 

الذذداخل، فتكنولوجيذذا المعلومذذات الحد رذذة تسذذهل التوصذذيل 

مسذذتقلة أن  للجامعذذاتمذذن خذذ ل السذذماح  للجامعذذةاللذذبكي 

 .توفير الموارد التعليمية الملتركة  -

توفير الوسذذائل التقنيذذة والمذذوارد البلذذر ة ال زمذذة لتسذذهيل   -

 .(إعداد المواد التعليمية  لخطية )عبر اللبكة
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إذ   نظام الدراسذذة المعتمذذد   واختياروالقسم والتخصص الذي  ر ده,  

دراسذذي, وكيفيذذة الحصذذول علذذى كل مقذذرر   تم توفير معلومات عن

, وكي   ؤدي المطالب بها جبات المنزليةاالوصيغة المادي العلمية, و

 .(292, 2007)محمد,  النهائية االمتحانات

بجامعذذات تصذذور ارتبذذاط الجامعذذة الرقميذذة    وهذا  عني أن

في تتميم الرقمية  للجامعة  مساندتها  النطا  الخارجي في    ومؤسسات

عمليات تصميم وإنتاج وتقد م وتسو ق خدماتها في السو  التعليمذذي 

بما تضذذمنه فذذي  أن المكون المؤسسي العامل في الفضاء المعلوماتي

, وكذذذذذلك تفذذذذو ض الصذذذذ حيات والمسذذذذؤوليات والمسذذذذاءالت, 

 واتصذذذاالتالمسذذذاواي بذذذين الملذذذاركين, واالعتماد ذذذة المتداخلذذذة, 

أن بيئة التعليم الرقمي بيئة مفتوحة، حيث تذذم   فض  عن,  ,إلكترونية

التحول من التركيز على ثقافة التعبير الفردي المعتمد علذذى القذذراءي 

الملذذاركة واالنذذدماج فذذي المجتمذذع   ةقافذذ والكتابة الى التركيز على ث

 اإلداري النمط الد مقراطي في

 التمويل . 4. 3.2

ا مذذن ا جوهر ذذ  ثمة تأكيد أن تمو ل الجامعات الرقميذذة أمذذر  

أجذذل االسذذتمرار فذذي تطذذو ر تقذذد م الخذذدمات مذذن خذذ ل الذذدعم 

التكنولوجي، و تم ذلك عن طر ق األكاد ميين الذ ن  دعمون التعليم 

الرقمي في الجامعات. كما  تم تمو ل الجامعات الرقميذذة مذذن خذذ ل 

المذذنح التذذي  ذذدفعها الطذذ ب. باإلمذذافة إلذذى الصذذناد ق الخاصذذة 

( Hazemi.et.al, 1998, 13ومذذة )الحك تقدمذذهوالتمو ذذل الذذذى 

أصذذبح   بيئذذة مفتوحذذة، حيذذث  الجامعة الرقميذذةتجدر اإلشاري إلى أن  

، وتتضذذمن هذذذه التمو ذذل الذذذاتي وإسذذتق لها  ةعلذذى ثقافذذ التركيذذز 

الرقافذذات الجد ذذدي مهذذارات اجتماعيذذة تنمذذو وتتطذذور مذذن خذذ ل 

 الملاركة والعمل على االنترنت.

 البرامج األكاديمية. 2. 3.2

الجامعذذات الرقميذذة العد ذذد مذذن البذذرامج الدراسذذية،  تقذذدم 

وخاصة في مجذذال العلذذوم والر امذذيات واللغذذات وا,داب والعلذذوم 

والتذذي  ذذتم تطو رهذذا باسذذتمرار باسذذتخدام الوسذذائط , االجتماعيذذة 

 فضذذ  عذذن.  العلمذذيالتكنولوجية وذلك عن طر ق تحد ث المحتوى  

 ,Lei.et.al, 2008ق التدر م المستخدمة فذذي هذذذا السذذيا  )ائطر

و ُنظر إلى قابلية التوظي  واإلبداا والمعرفة الرقمية علذذى   .(106

ين فذذي الجامعذذات نحو متزا د على أنها من أهذذم خصذذائص الخذذر ج

الرقمية، فتطو ر هذه الكفذذاءات واالعتذذراف بهذذا ال  تطلذذب تحسذذين 

الفهم وتوفير بيئات تعليمية متطوري فقذذط، بذذل  تطلذذب أ ضذذا وجذذود 

 وتمنح, اتلدراسية وتصميم الدورأساليب حد رة في ومع البرامج ا

درجذذات فذذي الذذدبلوم, والبكذذالور وو, والدراسذذات وبرامج دراسذذية  

بذذرامج في برامج أخرى  مهذذا     ال تمنح درجات علميةينما  بوالعليا,  

 الذذتعلم مذذدى الحيذذاي, بذذرامج التعلذذيم حسذذب الطلذذب, بذذرامج تكميليذذة

معرفيذذة وترقيفيذذة وتوعو ذذة للجامعذذات التقليد ذذة, وبذذرامج ودورات 

 اجتماعية. 

 رقمية متطلبات تطبيق الجامعة ال. 4.2

مكوناتهذذا تقنيذذة تتذذأل  بنيذذة أساسذذية  الرقميذذةتتطلذذب الجامعذذة       

الجامعذذة . العتذذاد، البرمجيذذات، أمذذن اللذذبكة، اللذذبكة الرئيسذذة مذذن

بوابذذة  موقذذع إلكترونذذي,  ,نترنذذتشذذبكة اإل مبنيذذة علذذى الرقميذذة

شادات والتعليمات واالستفسارات, كمذذا أن رإلكترونية آمنة لنلر اإل

 الحذذرم الجذذامعيفذذي  األساسذذينظذذام االتصذذال هذذو وسذذيلة التفاعذذل 

عن طر ذذق البر ذذد االلكترونذذي المحادثذذة الخطيذذة، الذي  تم    الرقمي

وهذذي تقنيذذات الجامعذذة الرقميذذة, التذذي  مكذذن , المرئيذذةوالمذذؤتمرات 

، 2006)قنذذد ل    كذذل مذذناستخدامها في العملية التعليمية كما ذكرها  

 :والمتمرلة في التقنيات الر   ا,تية( 96، 2005)الهادي و (, 94

تفذذاعلي مرذذل: منهذذا  :  التكنولوجيا المعتمدة على الصوت -

المذذذؤتمرات السذذذمعية والراد ذذذو قصذذذير الموجذذذات، 

صذذذوتية سذذذاكنة مرذذذل األشذذذرطة السذذذمعية واألدوات ال

 .والفيد و

 نظام الدراسة . 3. 3.2

اطالذذب الحر ذذة فذذي الدراسذذة ل تذذر  ل       لقدرتذذه اللخصذذية, تبعذذ 

أمذذا بالنسذذبة للرسذذوم المقررات بناء علذذى النظذذام المعتمذذد,    واختيار

الدراسية الخاصة بالتسجيل والمقررات الدراسذذية فهذذي تختلذذ  مذذن 

جامعة ألخذذرى, وهذذي تذذدفع بمرونذذة كبيذذري عبذذر شذذبكة اإلنترنذذت, 

العنذذوان المومذذح  اللذذبكات البر د ذذة التذذي ترسذذل علذذى واسذذتخدام

  .بموقع الجامعة

اللذذذرائح،  : منهذذذا  تكنولوجياااا المرئياااات يالفياااديو -

فضذذ  واألشكال المتحركذذة كذذاألف م وشذذرائط الفيذذد و،  

األشكال المنتجة في الوقت الحقيقي التي تجمذذع مذذع   عن

المؤتمرات السذذمعية عذذن طر ذذق الفيذذد و المسذذتخدم فذذي 

 واحد أو اتجاهين مع مصاحبة الصوت.اتجاه 
  دراسذذته لمذذدي معينذذة أو طالذذب أن  وقذذ مكذذن الكمذذا  ُ      

 ستطيع الطالب من خ ل دخوله على صفحة القبول , أي  االنسحاب

نفسه و ذذدفع الرسذذوم, و حذذدد الكليذذة و قد  والتسجيل أن  قيد و سجل  

: ومنها المعتمدي علذذى الكمبيذذوتر , .الحاسوب وشبكاته  -

 نترنت .على األ
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والمطالبة بتعز ز جودي البرامج, األمر الذي  جعل الجامعة تتعامذذل 

, والتركيذذز علذذى طلبذذات أن الطالذذب  مرذذل الهذذدف  معه على أسذذاو

 اهجذذ من  تصذذميما التعلذذيم  جذذب  ي القصذذوى مذذن هذذذول ستفاد  ,السو 

 عذذ وي  علذذىالذذذات,   عتمذذد علذذىبحيذذث  خبذذراء,  المن قبذذل    دراسي ا

مهذذارات االتصذذال المسذذتندي علذذى الحاسذذوب والمهذذارات  تنميذذة

إذ أن   ظيفهذذااالجتماعيذذة التذذي تقذذدم ومهذذارات انتقذذاء المعرفذذة وتو

  تقن  أنهو  ي الحصول على المعلومات المتعلقة بعملية التعلم  عملية  

، حيث إنها تساعد الط ب في عمليذذة الرقميم  مهارات التعليالطلبة  

 . والعمذذل فذذي مجذذال تخصصذذه فذذي المجتمذذع ,الذذتعلم الفذذردي

(Gourlay & Oliver, 2018, N,P           

مذذا  تطلذذب    الرقمذذيوهذا  عني إن التعليم الجذذامعي        

حاسذذبات واللذذبكات ( ال90, 2015) ذكرهذذا الخفذذاجي

زي جهذذ األ  ذات سرعة مناسبة, ووسائل وربذذط اللذذبكات,

برامج   ظام إداري التعلم,نالمحمولة الحاسبات والموبا ل,  

 .ووسائل عرض اللبكات  ائط عرض,وس مساندي,

التقنذذي بلذذقين أحذذدهما متصذذل  المتطلذذب رتبط ذذ وعليذذه               

بالبنية األساسذذية التكنولوجيذذة والتذذي تمرذذل البنيذذة التحتيذذة، وا,خذذر 

النظذذام الرقمذذي    بمسذذتخدميمتصل بالمتطلبات التلغيلية المرتبطة  

لنجذذاح لذا فإن النجاح في تأسيسها وتلذذغيلها  لذذكل المتطلذذب األهذذم 

متطلبذذات فضذذ   عذذن أن هنذذا     تطبيق التعليم في الجامعذذة الرقميذذة.

عضو هيئذذة التذذدر م   إنحيث    مستخدمي بيئة التعلم الرقميتتعلق ب

الجامعذذة العمليذذة التعليميذذة فذذي    االركيزي األساسية الذذذي تقذذوم عليهذذ 

كلها، والقادر على إحدا  التكامذذل بذذين اإلمكانذذات المتاحذذة   الرقمية

والمنذذاهج المتطذذوري، وأسذذاليب التذذدر م وتحو لهذذا إلذذى مواقذذ  

وأنمذذاط سذذلوكية تذذؤدي إلذذى تحقيذذق األهذذداف التربو ذذة   تعليميذذة

المنلذذودي. كمذذا لذذه الذذدور المحذذوري فذذي تحقيذذق كفذذاءي المتعلمذذين 

ظذذام التعليمذذي والرفذذع مذذن نبالواالرتقاء بمستوى أدائهم، والنهوض  

جودته, وهذا  تطلب منه في إطار الجامعة الرقمية أن  متلك القذذدري 

ومنها مهاراتذذه (  590-589،  2013والمهام للقيام بما ذكره صالح )

 :هي 

مذذن   الطلبذذة تضح ممذذا سذذبق أن الجامعذذة الرقميذذة تمكذذن  و

االط ا على أحد  المعلومذذات، من    الرقافات واالنتماءات  مختل   

وتحقذذق االتصذذال الفذذوري بذذين الطذذ ب واألسذذاتذي والجامعذذة التذذي 

 نتمذذون إليهذذا باسذذتخدام مواقذذع اإلنترنذذت، بحيذذث تسذذمح لجميذذع 

عذذن طر ذذق المواقذذع اإللكترونيذذة علذذى معذذا األطذذراف أن  عملذذوا 

فيمذذا بيذذنهم, وهذذذا  اإلنترنذذت  لتحسذذين المعلومذذات وتبذذادل المعرفذذة

، واشذذترا  بلذذبكة إنترنذذت، بذذالكمبيوترلمعرفة  امنهم جميعا      تطلب

 إلكتروني ا.وامت كه بر د ا 

 

 :الجامعة االفتراضية األفريقية تجربة .5.2

 تقد م المعلومات الفور ة لعدد كبير ومتنوا من الطلبة. -
 (2063 رقذذم)  تناول تقر ر جدول أعمال االتحاد األفر قذذي

فر قية الذي  عترف بالعلوم والتكنولوجيذذا ؤ ة الجماعية للقاري األالر

واالبتكار كأحد الدوافع الرئيسة لتحقيذذق األهذذداف اإلنمائيذذة ل تحذذاد 

األفر قي والدول األعضاء فيه, أومح التقر ر أن النمو المطرد فذذي 

أفر قيا وقدرتها التنافسية وتحولها االقتصادي سذذيتطلب اسذذترمارات 

في تكنولوجيذذات وابتكذذارات جد ذذدي فذذي عذذدي مجذذاالت منهذذا مجذذال 

لهذا ولذذدت فكذذري  (.,UNIÃO AFRICANA, 2017 2التعليم )

الجامعة االفترامية األفر قية من مبادرات البنك الدولي الذي مذذول 

إنلاءها  حيث تم تأسيسذذها بموجذذب ميرذذا  لز ذذادي الوصذذول بلذذكل 

ه البنك الدولي في واشذذنطن, أطلقكبير إلى التعليم الجامعي والعالي,  

لخدمذذة  ,Castle & Chau, 2012) 6) م1997 للعذذام كملذذروا 

تكنولوجيذذا المعلومذذذات  باسذذذتخدام, قيذذا   فربلذذذدا ا (19)أكرذذر مذذن 

واالتصاالت, باللراكة مع عدد من الجامعات والدول التذذي تتحذذد  

,  أفر قيذذاأكرذذر مذذن ثذذ   لغذذات, ومنظمذذة حكوميذذة دوليذذة لعمذذوم 

الرانو ذذة ومذذوظفي اللذذركات   راسذذتهمتستهدف الطلبة الذ ن أكملوا د

 (. ,2017Al-Mushrif ,24فر قيا )في جميع أنحاء أ

 استعمال بر د إلكتروني. -

 استعمال غرفة محادثة. -

القنذذوات التعليميذذة المتعذذددي ومواقذذع متعذذددي علذذى توفر   -

 اإلنترنت.

 اتصال مع الجامعات. -

 متابعة أداء الطالب. -

 إصدار تقار ر دور ة. -

لغذذي دور عضذذو هيئذذة والتعلذذيم الجذذامعي الرقمذذي ال  ُ  

فذذي أي وقذذت, كمذذا   الطلبةمساعدته    له  التدر م, ولكن  سانده و تيح

رفذذة واإلبذذداا فهذذو  حذذث أنذذه  قذذوم بذذدور المحفذذز علذذى إنتذذاج المع

الط ب على استخدام الوسائل التقنية وابتكار البرامج التعليمية التي 

طذذرح مذذن خذذ ل  حتاجونهذذا، و تذذيح لهذذم الذذتحكم بالمذذادي الدراسذذية 

ومذذن جهذذة  (.483, 2019السذذعودي, ) ووجهذذات نظذذرهم  أراءهذذم

باندفاعذذه الذذذاتي للذذتعلم,   الرقميذذة تميذذز طالذذب الجامعذذة أخذذرى 

, تعليمذذةالمسذذؤولية  اللتحمل    هوالرغبة لتطو ر نفسه, وكذلك استعداد
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 األقذذذذرات المدمجذذذذة كترونيذذذذة, المكتبذذذذة الرقميذذذذة أو اإلل

WebCT , و رافذذق ذلذذك والبر ذذد اإللكترونذذي والفذذاكم والهواتذذ

توفير العد د من روابط المواقع على شذذبكة اإلنترنذذت ل طذذ ا مذذع 

, تسذذتخدم وسذذائل التواصذذل االجتمذذاعي, للمؤسسات الملذذاركة فقذذط

 بذذرامجات اإللكترونيذذة, ولهذذا خبذذرات فذذي وغيرهذذا مذذن الخذذدم

: شهادي / دبلوم، درجذذة ملذذتركة ، الذذتعلم الذذذاتي, الدراجات العملية

تحد ث وتطو ر المحتوى, البحث والتنمية, نذذدوات عبذذر اإلنترنذذت, 

 بة.ورش عمل والمؤتمرات, تدر ب األساتذي والمدربين, والطل

تولى البنك الدولي إداري الجامعذذة فذذي بدا ذذة وبهذا الصدد   

مسذذؤولية اإلشذذراف   تذذولىكمذذا  ها باعتباره الراعي والممذذول,  إنلاء

واإلداري وجلب األساتذي والخبذذراء الفنيذذين, وتصذذميم مقذذررات فذذي 

 لهذذا جامعات أوربية وأمر كية, ثذذم اسذذتقلت الجامعذذة بإدارتهذذا وتمو

, عن البنك الدولي, وأصبحت مؤسسة تعليميذذة إفر قيذذة قائمذذة بذذذاتها

قامذذت بضذذم عذذدد مذذن ,  نيروبذذي    العاصمة الكينية  رئاستها في  مقر  

اللركاء الجذذدد, وفتحذذت عذذدد مذذن المراكذذز الفرعيذذة فذذي عذذدد مذذن 

المدن, وحرصت الجامعة علذذى مبذذدأ تخفيذذ  األعبذذاء الماليذذة علذذى 

لة الحصول عليهذذا, ومنخفضذذة التكلفذذة الطالب فجعلت مقرراتها سه

 .(143, 2007)الصد ق وعبد المحمود,  

 :التعليم الجامعي الرقمي العربيواقع  .6.2

فذذي   الرقمذذي  عد والتعلذذيم الجذذامعيعن بُ   نظر إلى التعليم ُ   

على أنه أحد الخيارات البد لة لألنظمة التعليمية التي الوطن العربي  

ا على وتأكيد    شى مع التطورات والمستحدثات التربو ة،اباتت ال تتم

ت اللذذبكة عذذد، أنلذذأالتعليم الجامعي عذذن بُ أهمية الترابط بين مراكز 

مذذن خذذ ل األرمذذية  ,عذذد والتعلذذيم المفتذذوحللتعلذذيم عذذن بُ العربيذذة 

الملتركة التعاون والتنسيق بين المؤسسذذات واللذذبكات والمنظمذذات 

, وعلذذى عد في أقطذذار الذذوطن العربذذيعن بُ   العاملة في مجال التعليم

إلذذى المسذذتوى  ترتذذقرير من التجارب إال أنهذذا لذذم الرغم من نجاح ك

 -199,  2002)    محمذذد والحسذذينيالمطلوب حيذذث أشذذارت دراسذذة  

 :  حددها با,تي يعدد من االخفاقات التإلى  (,201

عد كما وفرت الجامعة التمو ل إلنلاء مراكز التعليم عن بُ  

مذذن من قبل بنك التنمية األفر قي وبرنامج األمذذم المتحذذدي اإلنمذذائي, 

بنك الحكومذذة اإلفر قيذذة, وظلذذت الجامعذذة  أخذذذه فذذي التوسذذع خ ل  

, وثبتت الجامعة أكرر من مراكز التعلم كلركاء جددعد د من  بضم ال

ا للتعلذذيم عذذن بُ  (53) لتبذذادل المعرفذذة مذذع   عذذدي عذذد فذذي دولبرنامجذذ 

المؤسسذذات اللذذر كة  وتذذوفر الجامعذذة الوصذذول إلذذى اإلنترنذذت 

بينما تذذوفر المؤسسذذات اللذذر كة التسذذهي ت   ,والتدر ب الستخدامها

إلجراء دورات عبذذر اإلنترنذذت والعمليذذات اليوميذذة وتذذوفير صذذيانة 

المعدات, وركزت منذذذ انط قهذذا علذذى التعلذذيم االفترامذذي، وإداري 

باللغات الفرنسذذية واإلنجليز ذذة, وأنلذذأت   الطلبةمكتبة رقمية لخدمة  

لذي  هدف إلى تطو ر ملروا التعليم االفترامي متعدد الجنسيات ا

برامج تعليم األساتذي, ودربت أعضاء هيئة التدر م مذذن الجامعذذات 

مذذع  بالتعذذاون الرقمذذيالمحليذذة اللذذر كة السذذتخدام نظذذام التعلذذيم 

وتضذذم  Castle & Chua, 2012). 6 -7الجامعذذات اللذذر كة )

، منظمات إنمائيذذة متعذذددي األطذذراف,    الجامعة شبكة شر كة تحتوي

منظمذذات   فض  عذذنمؤسسة أفر قية للتعليم العالي    (50)وأكرر من  

ثذذ   فئذذات عامذذة   الجامعذذة  دولية وإقليمية كما تضذذم  غير حكومية  

مذذن العضذذو ة: الذذدول األعضذذاء والمؤسسذذات اللذذر كة واللذذركاء 

االستراتيجيون.  تم تقسيم المؤسسات اللر كة إلى شركاء أكاد ميين 

سسذذذات اللذذذر كة المؤ ,وغيذذذر أكذذذاد ميين وهذذذم الذذذدول األعضذذذاء

 Africanاألكاد ميذذذة, اللذذذركاء االسذذذتراتيجيين, المتبرعذذذون. 

Virtual University, 2020)). 

لذذدى الكريذذر مذذن  اعذذد لذذم  كذذن معروفذذ أن التعلذذيم عذذن بُ  -

 . اومازال محدود مؤسسات التعليم في الدول العربية

 فذذي هذذذا  تعترض التجذذارب العربيذذةملاكل كريري  وجود   -

منها قلة الدعم المادي، وعدم تذذوافر التكنولوجيذذا، المجال  

 ,ومنافسة الجامعات التقليد ذذة التذذي تتحلذذى بلذذهري كبيذذري

عذذد ونظذذري الدولذذة وربمذذا المجتمذذع لمكانذذة التعلذذيم عذذن بُ 

 .اهوجدو

عذذد علذذى  قتصر دور اللبكة العربية للتعليم التعليم عذذن بُ  -

صصذذة فذذي مجذذال عقد اللقاءات وحضور النذذدوات المتخ

تهذذتم   التذذي  لذذاراتعذذد، وتقذذد م بعذذض االستالتعليم عذذن بُ 

وامذذح فذذي   بالتعليم وال  وجد لدى اللبكة أي دور فعلذذي

والمؤسسذذات التذذي تعنذذى بذذالتعليم التعلذذيم   ربط الجامعات

 عد في الدول العربية. عن بُ 
وعليذذه  مكذذن القذذول أن الجامعذذة تسذذتخدم تقنيذذات التعلذذيم  

لوجيذذة فذذي توصذذيل الجذذامعي الرقمذذي والعد ذذد مذذن األسذذاليب التكنو

اإلنترنذذت, الفصذذول , تقنيذذات األقمذذار الصذذناعية,   موادها التعليميذذة

, االفترامذذية, أشذذرطة ومذذؤتمرات الفيذذد و والمناقلذذات التفاعليذذة

أن التعليم التخصصي المتقذذدم والتعلذذيم المهنذذي المسذذتمر  -

التكنولوجيذذة اصذذة فذذي المجذذاالت وبخ, ا مذذازال قاصذذر  

الحد رة في علوم الحاسب والمعلومات والعلوم التطبيقيذذة 

 والهندسية واإلداري والطب. 
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المتضرر من األزمات هم الدول المتوسطة وبدرجة مركذذزي 

 الدول الفقيري.

اتجاه أغلب الجامعات العربية المفتوحة إلذذى المحليذذة مذذع  -

 عد. قليمي للتعليم عن بُ عد اإلتجاهل البُ 

العربذذي  طذذرح في العذذالم  الرقميالتعليم  عدم امت   تقنيات -

 تنفيذ النظام الحد ث.الكرير من التحد ات ل

افتقذذاد معظذذم الجامعذذات العربيذذة المفتوحذذة إلذذى الرابطذذة  -

والتجار ذذة القومية مع المؤسسات واللذذركات الصذذناعية  

فكذذري االنتقذذال إلذذى الدراسذذة ال ماد ذذة تبقذذى رهينذذة التعذذود  - والخدمية 

العناصذذذر إلنجذذذاح التعلذذذيم أهذذذم مذذذن الكبذذذرى, وهذذذي  - والممارسة المفرومة من قبل السلطات.

 لعذذدمالرقمي،  الجامعي  تعليم  لغياب البنية التحتية األساسية ل - ية.دعم التنموالتخصصي والمهني 

ن والسذذ م االسترمار العمومي في هذا المجال. أو غياب األم

فذذي ظذذل تذذواتر الصذذراعات والحذذروب فذذي بعذذض الذذدول 

 .العربية

االجتماعيذذة  عد من انخفذذاض المكانذذة   عاني التعليم عن بُ  -

  .من الدرجة الرانية يملتعحيث  نظر المجتمع أنه 

م التعلذذيم نظذذ البرامج والتخصصذذات التذذي تقذذدمها غالبيذذة   -

كبير تلذذك   وتلبه إلى حد    ,عد هي في الغالب تقليد ةعن بُ 

التي تقدمها الجامعات النظامية، و ؤدي ذلذذك بالضذذروري 

 إلى تكد م الخر جين وز ادي البطالة. 

الذذذدول العربيذذذة ذات الذذذدخل المتوسذذذط وهذذذذا  عنذذذي أن 

والضعي  اعتمذذدت علذذى )التلفز ون/الكمبيذذوتر( لمتابعذذة مسذذيرتها 

ن التعليمية في ظل جائحة كورونا. فمذذن لذذيم لذذد هم كمبيذذوتر  تلقذذو

قناي تلفز ونية وطنية أثناء جائحذذة الدروو عبر التلفز ون من خ ل  

 كورونا.

عذذد لذذم  حذذي بمذذا  سذذتحقه مذذن البحذذو  التعلذذيم عذذن بُ  -

 .الدراسات والندوات والمؤتمراتو

 
 

في فذذي, )الملذذار إليهذذا فذذي ( 2020وتنذذاول العيذذادي )

ل هذذ   : التعلم عن بعد فذذي زمذذن الكورونذذاقراءي بعنوان(  86,  2020

وفي سيا  قذذراءي الباحذذث تتطذذر  تنجح التجربة في الدول العربية,  

 :منها النقاط  العد د منإلى 

 : منهجية البحث وإجراءاته .3

  :منهج البحث. 1.3

ا            فقد تم استخدام المذذنهج الوصذذفي  ,لطبيعة البحث الحالينظر 

  الظذذاهري وتحليليهذذا وتفسذذيره, , الذذذي  قذذوم علذذى وصذذ المسذذحي

والتوصل وذلك من خ ل تطبيق أسلوب دلفي   ,  واستخ ت النتائج

 .إلى األنموذج المقترح

الجامعذذات ومنذذع الطذذ ب مذذن الحجر الصحي أدى لتعطيذذل   -

 .استكمال تعليمهم المعتاد

الجامعذذات فذذي معظذذم الذذدول أمذذام تحذذد ات مواصذذلة قذذع او -

 المسيري التعليمية.
  :عينة البحث. 2.3

العذذالم مذذن جائحة كورونا جاءت في وقت تعذذاني فيذذه بلذذدان   -

 أزمة تعليمية عالمية.
تضذذمنت  قصذذد ة عينذذة  اختيارتم  ا لطبيعة البحث الحالي  نظر          

من األكذذاد ميين المتخصذذص أو والبذذاحرين فذذي مجذذال ,  ( خبيرا  27)

حذذددت خصذذائص عينذذة   22( ت  1التعليم الرقمي, والملحذذق رقذذم)

 .الخبراء

شذذري فذذي هذذذه المرحلذذة مذذن األزمذذة هذذي: ومذذن ا,ثذذار المبا -

نعذذدام المسذذاواي فذذي الذذنظم التعليميذذة، خسائر الذذتعلم, بذذروز ا

الذي تعاني منه معظم البلدان، وآثاره السذذلبية علذذى األطفذذال 

توقع عمنظمة اليونسكوع أنه بسبب أزمة كورونذذا، , والفقراء

ت مقاعد الدراسذذة بعذذد فذذوات األزمذذة, مغادري عدد من الفتيا

صذذعوبات، فذذي ظذذل سذذياقات ال  بفعذذلمعاناي التعليم  تضاع   

انعذذدام تكذذافؤ ,  دقع والضع  االقتصادي واألزمذذاتلمالفقر ا

ترنيذذت بذذين البلذذدان الفرت في استراتيجيات التعلم عبر االن

والبلذذدان متوسذذطة الذذدخل واألفقذذر، وبالتذذالي األكرذذر ثذذراء  

  :وثباتها أداة البحث.3.3

استبانة أداي لجمع المعلومات   صممتلتحقيق أهداف البحث            

لمكون مكونذذات الجامعذذة الرقميذذة المتمرلذذة بذذاتضذذمنت والبيانذذات 

وفق المقياو   ,  التمو ل  نظام الدراسة,  , البرامج,اللراكة,  المؤسسي

او, ممن الخماسي  حدد درجة موافقة الخبرات على عبارات المقي

ن اكتفوا بإجابات عينة الخبراء فذذي سذذيا  أسلوب دلفاي, فإن الباحري

%( وهذذي أكرذذر مذذن 81الجولة األولى والتي أظهرت نسذذبة إتفذذا  )
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%( وهي قيمة تلير إلى صد  68النسبة المعيار ة ألسلوب دلفاي ) نتائج البحث:  .4

 .المقياو
ستخدم الباحرون في تحليذذل بيانذذات بحذذرهم, وفقذذا  ألهذذداف أ

والذذوزن  حالبحذذث واالسذذاليب االحصذذائية المتمرلذذة بالوسذذط المذذرج

و مكذذن  ,مكونذذات الجامعذذة الرقميذذةل الموافقذذةالمئذذوي لبيذذان درجذذة 

 :على النحو ا,تي استعراض كل مكون على حده

نظذذرا السذذتخدام ,  الجولة األولى  يمن ذووتوز عها الخبراء   -

, حيذذث سذذوف األداي  من صد   قحقتلداعي ل  ي الأسلوب دلف

 تم الحصول على درجة الموافقة مذذن الخبذذراء الذذذي  عكذذم 

أعتمد البحذذث علذذى اسذذتخراج معامذذل ألفذذا , كما  األدايصد   

كرونباخ لمعرفة ثبات االتسا  الذذداخلي ألداي البحذذث  حيذذث 

 %(.91بلغ معامل الربات لألداي بلكل عام )

 

 :المكون المؤسسي.1.4

 (1جدول )

 المكون المؤسسي  لمجال الملاركين الخبراء ,راء المئوي والوزن العام المرجح الوسط

 م
 المكون المؤسسي للجامعة الرقمية

الوسااا  

 المرجح

الاااااااااااو ن 

 المئوي

الداللااااااااااة 

 اللفظية 

 كبيري جدا 90.8% 4.54 ترتبط البنية التحتية )الموقع( للجامعة الرقمية بحرم جامعة عربية  أو إتحاد الجامعة 1

 كبيري جدا 85.2% 4.25 تحتوى الجامعة مراكز النفاذ )الفروا( عربي ا وعالمي ا. 2

 كبيري 83.7% 4.18 تلكل القيادي من قبل إتحاد الجامعة العربية و عتبر الجامعة األم للجامعات العربية  3

 كبيري 83.7% 4.18  حتوي هيكل اللؤون األكاد مية على الكليات, والبرامج, والمكتبات. 4

 كبيري 82.2% 4.11 تكون الجامعة الرقمية مستقلة إدار  ا ومالي ا عن أي جامعة ترتبط بها. 5

 كبيري 78.8% 3.94 تمرل الجامعة الرقمية للجامعات العربية جامعة فوقية في تلكيلها للبكة تربطها بها. 6

 كبيري 69.6% 3.48  رتبط هيكل الجامعة خارجيا  من خ ل قيادته بمؤسسات تقع ممن النطا  الخارجي.  7

 كبيري 68.8% 3.44 ى واحد. ية على عدد من اإلدارات على مستو تكون هيكل الجامعة الرقم 8

 كبيري 78.5% 3.92 تكون الجامعة ذات قيادي إدار ة عليا وإداري مستقلة للتكنولوجيا.  9

 كبيري 80.1% 4.0 بلكل عام  اإلجمالي                                         

لمذذا  الجامعة العربيذذة, اتحادموقع  أوجامعة عربية بالجامعة الرقمية 

بقيذذادي وفذذق ألهذذدافها, مذذمن  تقذذدم مذذن خذذ ل برامجهذذا    تمكنها مذذن

 إدار ة تقع على مستوى واحد.

أن درجة أهمية أن المكون المؤسسذذي :   (2رقم )   تضح من الجدول

ت الرقمية العربية كما  راهذذا الخبذذراء بلذذكل عذذام جذذاء  الجامعةفي  

وزن ( وبذذ 4.008)كبيري( بداللذذة الوسذذط المذذرجح العذذام الذذذي بلذذغ )

(, بمذذا  لذذير إلذذى إجمذذاا الخبذذراء حذذول مكذذون 80.16%المئوي )

 رتباط  عزى إلى إدرا  الخبراء أهمية االمؤسسي, ولعل ذلك 

 :الشراكة .2.4

 (  2جدول ي

 الشراكةلمجال  المشاركين  الخبراء آلراء المئوي والو ن العام المرجح الوس 

 الشراكة م
الوسااا  

 المرجح

الااااو ن 

 المئوي
 الداللة اللفظية

 كبيري جد ا .88% 4.40 عقد شراكة مع جامعات أجنبية رقمية وإلكترونية ومفتوحة ذات سمعة أكاد مية. 1

 كبيري جد ا 91% 4.55 تلجيع اللراكة بين الجامعة الرقمية والقطاا الخات في مجال تطو ر البرمجيات. 2

 كبيري جد ا .90% 4.51 تقدم بعض برامجها التعليمية بالتعاون مع بعض الجامعات بما  حقق االعتماد ة. 3

 كبيري جد ا .90% 4.51 عقد اتفاقيات ثنائية تعاونية مع المؤسسات ذات الطبيعية الخاصة.  4
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 كبيري جد ا .88% 4.44 المجاالت العلمية والتكنولوجية.تحقيق شراكة فعالة وقو ة بين شركات التكنولوجيا والجامعة في  5

 كبيري جد ا 89% 4.48 ترتبط بلركات تعاون أكاد مي مع الجامعات العربية والعالمية لتحقيق األعتراف واألعتماد. 6

 كبيري جد ا 89% 4.48 بلكل عام اإلجمالي 

 عذذزى إلذذى إدرا  الخبذذراء أهميذذة حول مكون اللركاء, ولعل ذلذذك  

إلتزام الجامعات بتكو ن شراكات محليذذة وخارجيذذة مذذع المؤسسذذات 

عتماد ذذة فذذي م والخذذات, بمذذا  ذذؤدي إلذذى تعز ذذز االفي القطاا العذذا

 الجامعة الرقمية.

مكذذون (   تضذذح أن درجذذة أهميذذة  2رقذذم )  الجذذدولبالنظر إلى        

الرقمية العربية كما  راها الخبراء بلكل عذذام   في الجامعةاللراكة   

( 4.48ا( بداللة الوسط المذذرجح العذذام الذذذي بلذذغ )ت )كبيري جد  جاء

 خبراء (, بما  لير إلى إجماا ال89.75%والوزن المئوي البالغ )

 البرامج األكاديمية.3.4

 ( 3جدول ي

 البرامج األكاديمية  لمجال المشاركين  الخبراء آلراء المئوي والو ن العام المرجح الوس 

 م
 بُعد البرامج األكاديمية

الوساااااا  

 المرجح

الاااااااو ن 

 المئوي
 الداللة اللفظية 

 كبيري جد ا 85% 4.29 برامج تمنح من خ لها اللهادات الدبلوم والبكالور وو والماجستير والدكتوراه. 1

 كبيري جد ا 91% 4.59 العمل بما  عد األفراد للمهن و التعلم مدى الحياي.برامج تلبي إحتياجات سو   2

 كبيري جد ا 88% 4.40 هية وترقيفية وتوعو ة واجتماعية ونسو ة وتار خية وجغرافية تخدم فئات المجتمع.يبرامج ترف 3

 كبيري جد ا 91% 4.59 المجتمع.برامج ودورات متنوعة  في اللغة, والحاسوب, االرشاد, واألستلاري لخدم  4

 كبيري جد ا 91% 4.55 برامج  تدر بية لتطو ر الكفاءي المهنية الموظ  لتحو ل المهنة  لذوي البطالة الجامعية. 5

 كبيري جد ا 89% 4.48 بلكل عام  اإلجمالي                              

مذذع   وبالتعاونمستمري ومدى الحياي  تلبي حاجات المجتمع العربي,  

 الجامعة العربية.

(   تضح أن درجة أهمية مكون البذذرامج  3رقم )  الجدولبالنظر إلى  

ت ة كما  راهذذا الخبذذراء بلذذكل عذذام جذذاءفي الجامعة الرقمية العربي

( والذذوزن 4.48ا( بداللة الوسط المرجح العام الذي بلذذغ ))كبيري جد  

(, بمذذا  لذذير إلذذى إجمذذاا الخبذذراء حذذول 89.77%المئذذوي البذذالغ )

مكذذون البذذرامج األكاد ميذذة, ولعذذل ذلذذك  عذذزى إلذذى إدرا  الخبذذراء 

 متنوعة   ودوراتبتقد م برامج الرقمية   الجامعات التزامأهمية 

 نظام الدارسة.4.4

 ( 4جدول ي

 الدراسة نظام لمجال المشاركين الخبراء آلراء الوس  المرجح والو ن المئوي

الوسااا   نظام الدراسة 

 المرجح

الاااااااو ن 

 المئوي

الداللاااااااااة 

 اللفظية 

 جداكبيري  85% 4.25 نظام الساعات المعتمدي أو الفصول الدراسية  لنيل شهادي البرنامج. 1

 كبيري جدا 76% 3.81  تر  للطلبة تخطيط الوقت في إكمال البرنامج في فتري زمنية من تار خ التسجيل. 2

 كبيري جدا 82% 4.11  ختار الطلبة الكلية والتخصص الذي  رغب في دراسته ومكان وزمان التعلم. 3

 كبيري جدا 83% 4.18 إجبار ة, أساسية, تخصصية, اختيار ة.تتكون الخطة الدراسية لكل تخصص من  مقررات تأسيسية  4

 كبيري 81.8% 4.09 بلكل عام اإلجمالي 
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طالذذب فذذي لختيذذار لالجامعات الرقمية بتذذوفير حر ذذة اال التزامأهمية  

التخصذذص  واختيذذار, ب للدراسذذةالوقذذت والمكذذان المناسذذ  اختيذذار

 .واحتياجاتهوالكلية الذي  لبي رغباته 

(   تضذذح أن درجذذة أهميذذة مكذذون 4رقذذم )  بالنظر إلذذى الجذذدول     

اء بلذذكل عذذام الرقمية العربيذذة كمذذا  راهذذا الخبذذرنظام  في الجامعة  

( 4.09)كبيذذري( بداللذذة الوسذذط المذذرجح العذذام الذذذي بلذذغ )ت جذذاء

ا الخبذذراء (, بمذذا  لذذير إلذذى إجمذذا81.8%والوزن المئذذوي البذذالغ )

, ولعذذل ذلذذك  عذذزى إلذذى إدرا  الخبذذراء حول مكون نظذذام الدراسذذة

 التمويل.5.5

 

 

 ( 6جدول ي

 التمويل  نظام لمجال المشاركين  الخبراء آلراء المئوي والو ن العام المرجح الوس 

 م
 التمو ل

الوسذذط 

 المرجح

الذذذذوزن 

 المئوي

درجذذذذذذذذذذذذة 

 الموافقة

 كبيري جدا 88.8% 4.44 تتجه الجامعة  في تقد م  برامجها وخدماتها للقطاعات الخدمية واإلنتاجية العامة والخاصة  1

 كبيري جدا 88.1% 4.40 إعتماد الجامعة على نظام للتسو ق والخدمات االستلار ة والتدر سية واإلنتاج التقني للجامعة.  2

 كبيري جدا 88% 4.40 إ جاد خطة لتأمين الموارد المالية الكفيلة باستمرار عمل الجامعة الرقمية. 3

 كبيري جدا 80% 4.00 تدعم الجامعة من قبل الجامعات الك سكية مقابل تقد م خدمات معلوماتية وفنية.  4

 كبيري جدا 87% 4.37 تسو ق الجامعة الخدمات االستلار ة والتدر سية لها واإلنتاج التقني للجامعة.  5

 كبيري جدا 78% 3.92 مالية على الملتركين معها.تؤسم الجامعة شبكة اتصال انترنت رئيسه,  تحيح لها فرت رسوم  6

 كبيري جدا 85% 4.25 اإلجمالي 

     

  

 :  رقمية نموذج مقترح لجامعة عربيةبناء أ .5
 التمو ل(   تضح أن درجة أهمية مكون  6رقم )  بالنظر إلى الجدول 

ت الرقمية العربية كما  راهذذا الخبذذراء بلذذكل عذذام جذذاء  في الجامعة

( والذذوزن 4.25)كبيذذري( بداللذذة الوسذذط المذذرجح العذذام الذذذي بلذذغ )

لير إلذذى إجمذذاا الخبذذراء حذذول مكذذون , بما   (85%)المئوي البالغ

, ولعل ذلك  عذذزى إلذذى إدرا  الخبذذراء أهميذذة التمو ذذل فذذي لالتمو 

في تحقيق أهدافها, من خ ل  الجامعات الرقمية األمر الذي  ساعدها

وتذذوفير بذذدائل لخدمات للقطاا الخدميذذة والخاصذذة,  تقد م البرامج وا

, وهذذذا باإلداري الذاتية للجامعذذاتتمو ل, وهذا لن  تحقق إال لأخرى ل

البحث في تقذذد م الجامعذذات الرقميذذة بقيذذادي المركز ذذة   ما  رمي إليه

 الجامعات العربية.  اتحادمن خ ل 

 تذذم بنذذاء األنمذذوذج المقتذذرح  لجامعذذة رقميذذة عربيذذة وفذذق        

النظر ة للبحذذث, الدراسذذات العلميذذة المتعلقذذة بمومذذوا   المنطلقات  

 ,البحث الحالي

عذذن الواقع الحالي التعلذذيم الجذذامعي  ,  أهداف البحث الحالي وأسئلته 

 األزمذذات وآثذذارمؤشذذرات لرقمذذي العربذذي م الجذذامعي اعذذد والتعلذذيبُ 

 التوجه, واألوبئة

 نتذذائج البحذذثالرسمي لتطو ر التعليم الجامعي في الوطن العربي و 

 .الحالي
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أكبذذر رصذذيد ممكذذن مذذن المراجذذع والدراسذذات تذذوفير  -

لمذذن   االجامعة الرقمية لتكون عنواناصة بوالوثائق الخ

  قوم باألشراف عليها 

 المقترحذذة  تسذذتند الجامعذذة الرقميذذة:  األنموذج المقترح  أسس  ..1.5

 :ةا,تياألسم  على

 توسيع فرت التعليم الجامعي.  -

االسذذتعانة بذذالخبرات تذذوفير الذذدعم المذذالي الذذ زم و -

 العالمية في هذا المجال.

 تخفيض تكالي  هذه الفرت.   -

 توفير وسائل لتقاسم التكالي .  -

ممان جودي المختصين واألفراد في تجهيذذز البذذرامج  -

 على اللبكة.

 توفير أساليب للطلبة للحصول على االعتراف الرسمي. -

 التركيز من زمن الحضور إلى الكفاءي الفعلية.تحو ل  -

اسذذتخدام التقنيذذات الحد رذذة فذذي تقذذد م التعلذذيم الرقمذذي  -

 .المتزامنالمتزامن وغير  

خلق معا ير أداء عالية مقبولة وتحسن مذذن جذذودي التعلذذيم  -

 الجامعي الرقمي.

 :العربية للجامعة الرقمية االستراتيجيةالتوجهات .3.5
ابتكار طر  تدر م جد دي  مكن تبنيها من قبل لجامعات  -

 والكليات الك سيكية.
اللذذبكة العربيذذة الرائذذدي للتعلذذيم الجذذامعي الرقمذذي  الرؤيااة:. 1.3.5

 .العربي
تزو د الط ب بالمعارف والمهارات التي  حتاجونها مذذن  -

 لتكنولوجيا المتقدمة.اعلى خ ل التعليم المبني 
عإعداد الطلبة  باستخدام للتعلذذيم الجذذامعي الرقمذذي   الرسالة:.2.3.5

العربذذي، للمسذذاهمة بلذذكل أفضذذل فذذي تنميذذة المجتمذذع العربذذي 

خ ل توفير التعلذذيم العذذالي والتعلذذيم المسذذتمر عذذالي واإلس مي من  

 .الجودي

   .المجتمع , ورمىالمسؤولية الملتركة والتكامل -

 أسلوب إنشاء الجامعة الرقمية .2.5

تأسذذيم الجامعذذة الرقميذذة بذذإداري المركز ذذة  كذذون  -

 .بلكل افتراميكاد مي رمها الجامعة األح
: السعي لتحقيق رؤ تها ورسالتها، ستسترشد القيم الجوهرية.3.3.5

 الجامعة بالقيم األساسية ا,تية:
والجامعذذة العربيذذة اتحذذاد الجامعذذات العربيذذة   تذذولى -

إنلاء الجامعذذة وتقذذوم فذذي إدارتهذذا, و تكذذون اللر كة  

تحاد الجامعة العربيذذة امن    هيكلها اإلداري من ممرلي  

لذذيم الجذذامعي الرقمذذي فذذي للذذؤون التع او ختذذار نائبذذ 

 مع وجود فروا مختل  الدول العربية.الجامعة،  

بتعز ذذز التميذذز فذذي التذذدر م الجامعذذة التميذذز: تلتذذزم  -

 والبحث والمنح الدراسية وملاركة المجتمع.

باالسذذذذتخدام المبتكذذذذر  الجامعذذذذة االبتكذذذذار: تلتذذذذزم  -

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

بتوسذذيع ودعذذم اللذذراكات   الجامعذذة  اللراكات: تلتزم   -

 الحالية والمستقبلية عالية الجودي.

 

 الشراكة 

 

 الجامعات العربية

 جامعات أجنبية 

 

 

 الرقمية العربيةالجامعة 

 العربية الجامعة اتحاد
  واألكاديميةالقيادة اإلدارية  

 إدارات الجامعة وفروعها  

 

 البرامج األكاديمية 

 مؤسسات خاصة  

 

 

 نظام الدراسة  

 التمويل

 الشراكة 

 

 المتطلبات          التقنية        البشرية         اإلداري         التشريعي
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الجامعات األجنبية والمؤسسات الخاصذذة مذذن   جامعة المقترحة معال

خ ل قيادته اإلدار ة بمؤسسات تقع ممن النطا  الخارجي، والتي 

تمرذذذل اللذذذركات المؤسسذذذة لتكنولوجيذذذات الجامعذذذة والمتعهذذذدي 

 :ةالنقاط ا,تيالهيكل   تضمن و  بتطو رها،

التعليم العالي بذذ  حذذدود: تذذدعم وتذذدعم التعلذذيم داخذذل  -

 وعبر الحدود. الب د العربية

بتذذوفير  الجامعذذة :  تلتذذزم إمكانيذذة الوصذذول للجميذذع  -

 التعليم في جميع األوقات.

ترتبط البنية التحتية للجامعة الرقمية بحرم جامعة عربيذذة  -

 معة العربية.أو إتحاد الجا
مكذذرو لتذذأمين مصذذادر  الرقميذذةالجامعذذة  االستدامة: -

 بد لة للتمو ل.
تعد  الجامعة )العربيذذة أو إتحذذاد الجامعذذة العربيذذة( التذذي  -

 ترتبط بموقعها الجامعة األم للجامعات العربية.
االحتراف: تلتزم باألمانة والجداري والرقة واإلنصذذاف  -

 والنزاهة والتسامح والعمل الجماعي واالحترام.
تمرل الجامعة الرقمية للجامعات العربية جامعة فوقية في  -

 تلكيلها للبكة تربطها بها.
 :ا,تيفي  تتمرل :الجامعة الرقمية العربية أهداف.4.3.5

ز ادي الوصول إلى التعليم العالي والتعليم المستمر في  -

 من خ ل الوصذذول إلذذى أعذذداد كبيذذري  الوطن العربي

 دي في وقت واحد. من الط ب والمهنيين في مواقع ع

من خ ل قيادته بمؤسسات   خارجي ا رتبط هيكل الجامعة   -

 لخارجي. تقع ممن النطا  ا

 تكون هيكل الجامعذذة الرقميذذة علذذى عذذدد مذذن اإلدارات   -

 واحد.  مستوىعلى 
لذذى مذذوارد ذات جذذودي عاليذذة التعلذذيم ز ادي الوصول إ -

فذذي الذذوطن ذات الصذذلة  الجذذامعي الرقمذذي عذذن بعذذد

عذذد فذذي الجامعذذة التعلذذيم عذذن بُ قذذدري لتعز ذذز  العربذذي

 والمؤسسات التعليمية في الوطن العربي.

تكذذون الجامعذذة ذات قيذذادي إدار ذذة عليذذا وإداري مسذذتقلة  -

 للتكنولوجيا. 

 كذذون للجامعذذة عذذدد مذذن مراكذذز النفذذاذ )الفذذروا( علذذى  -

 المستوى العربي واألجنبي.
تعز ز والحفاظ علذذى شذذبكة مذذن المؤسسذذات اللذذر كة  -

 .التعليم الجامعي الرقمي عن بعد باستخدام
ام,  حتوي هيكل اللؤون األكاد مية على الكليات, واألقس -

 والبرامج, والمكتبات.
البنذذاء والحفذذاظ علذذى شذذراكات مذذع المؤسسذذات التذذي  -

 .الرقمية العربية مكن أن تدعم بعرة الجامعة 
 :وتتمرل في ا,تيالشراكة : .2.4.5

التعلذذيم الجذذامعي تقيذذيم علذذى  للقيام بأنلذذطة البحذذث وال -

 .الوطن العربي واإلس ميفي الرقمي  
عقذذد شذذراكة مذذع جامعذذات أجنبيذذة رقميذذة وإلكترونيذذة  -

 ومفتوحة ذات سمعة أكاد مية.
 .الرقمية العربيةرفع المكانة العالمية للجامعة  -

تلجيع اللراكة بين الجامعذذة الرقميذذة والقطذذاا الخذذات   -

 في مجال تطو ر البرمجيات.
تعز ز القدرات التربو ذذة والبحريذذة لمؤسسذذات التعلذذيم  -

 .العربيةالعالي 
تقذذدم بعذذض برامجهذذا التعليميذذة بالتعذذاون مذذع بعذذض   -

 الجامعات العربية األجنبية بما  حقق االعتماد ة.
تطذذو ر وتقذذد م بذذرامج تعليميذذة سذذر عة االسذذتجابة  -

 ومدفوعة بالطلب.
عقد اتفاقيات ثنائية تعاونية مع المؤسسات ذات الطبيعية   -

 الخاصة. 
 ح يالجامعة الرقمية العربية(:مكونات األنموذج المقتر. 4.5

 تتمرل مكونات الجامعة المقترحة با,تي :       
تحقيذذق شذذراكة فعالذذة وقو ذذة بذذين شذذركات التكنولوجيذذا   -

 والجامعة في المجاالت العلمية والتكنولوجية.
 : المكون المؤسسي.1.4.5

ال مركز ذذة إن الهيكذذل اإلداري للجامعذذة المقترحذذة  ضذذمن        

عذذن  الرقميذذةالتي تحقق استق لية الجامعة   , واإلداري الذاتيةاإلدار ة

الجامعذذات المرتبطذذة بهذذا مذذن حيذذث اسذذتراتيجياتها، وسياسذذاتها 

التنفيذ ة، ونظمها التلغيلية، و كفذذل مسذذاندي الجامعذذات العربيذذة فذذي 

تأطير السياسات العامة، واعتماد الدرجات، ودعم كل مذذن مصذذادر 

الهيكذذل اإلداري  ارتبذذاط, لذذذلك فذذإن التمو ذذل، والمسذذاعدات الماليذذة

ت تعاون أكذذاد مي مذذع الجامعذذات العربيذذة ترتبط بلركا  -

 .واالعتماد  االعترافوالعالمية لتحقيق 

 البرامج اإلكاديمية:.3.4.5

تتمرل البذذرامج  بالجامعذذة المقترحذذة القاعذذدي العامذذة  التذذي 

واالنذذدماج أو االلتقذذاء   تقدمها الجامعة والتي تتسم بمرونة تسلسذذلها،
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إ جاد خطة لتأمين الموارد المالية الكفيلة باستمرار عمذذل  -

 الجامعة الرقمية.

 العلميذذة مذذع إمكانيذذات البيئذذة التعليميذذةبينها، وتوافق مج تهذذا    فيما  

من جهة، واحتياجذذات سذذو  العمذذل والتخصصذذات العلميذذة   الرقمية

لهذذا    تذذيحتؤسم الجامعة شبكة اتصذذال انترنذذت رئيسذذه,   - :ما أتي جوتلمل هذه البرامأخرى،  الحد رة من جهة

برامج تمنح من خ لها اللهادات الذذدبلوم والبكذذالور وو  - فرت رسوم مالية على الملتركين معها.

وتطبيقا تنفذ الجامعة الرقمية للعمليذذات اإلدار ذذة واألكاد ميذذة           والماجستير والدكتوراه.

مذذن خذذ ل وحذذدي الموقع االلكتروني    LMSنظام إداري التعلم    على  

القبول والتسجيل , وحذذدي االتصذذاالت, وحذذدي المذذوارد المعلوماتيذذة, 

 .  إلداري الموقع دي اإلدار ةالوحوحدي الطالب, وحدي األستاذ, 

د للمهذذن برامج تلبي إحتياجات سو  العمل بما  عد األفرا -

 والتعلم مدى الحياي.

بذذرامج ترفهيذذة وترقيفيذذة وتوعو ذذة واجتماعيذذة ونسذذو ة  -

 وتار خية وجغرافية تخدم فئات المجتمع.
 االنموذج: متطلبات تنفيذ .5.5

في اللغة, والحاسذذوب, االرشذذاد,   برامج ودورات متنوعة -

 المجتمع. ةستلاري لخدمواال
ومذذذذع القذذذذوانين متطلبااااات سياسااااية وتشااااريعية:  -

والسياسذذات التذذي تحكذذم الع قذذة بذذين الجامعذذة الرقميذذة 

 , وفير األخرىومؤسسات لمجتمع  
برامج  تدر بية لتطو ر الكفاءي المهنية الموظذذ  لتحو ذذل  -

 .لة الجامعيةلذوي البطا المهنة
الضمانات القانونية والتلر عية ال زمذذة لنلذذأي الجامعذذة 

تذذنظم وتذذدعم الع قذذة بذذين الرقمية ,وجود سياسة بحريذذة  

 المؤسسات األكاد مية والصناعية.

 نظام الدراسة :.4.4.5

ص  بالمرونة في أوقذذات الدراسذذة التذذي إن الجامعة الرقمية تت      

تحقق تكافؤ الفرت ورغبات أفراد المجتمع, الذي  نبغذذي أن  لذذمل 

 العناصر ا,تية:

: تلذذمل بذذرامج نظذذام إداري  اديااةمتطلبااات تقنيااة وم -

فترامذذي, المكتبذذة الرقميذذة, الفصذذل االالتعلذذيم, نظذذام 

إلكترونيذذة تعليميذذة علذذى موقذذع الجامعذذة.  عذذدي منصذذات

, وجود شبكة إلكترونية تربط بذذين المؤسسذذات الجامعيذذة

تسذذذو ق المذذذوارد التعليميذذذة علذذذى المسذذذتوى المحلذذذي 

والعذذالمي مذذن أجذذل إ جذذاد عائذذد اقتصذذادي, برمجيذذات 

 وأجهزي وملحقاتها .

نظام الساعات المعتمدي أو الفصول الدراسية  لنيل شهادي  -

 البرنامج.

الوقت في إكمال البرنامج فذذي فتذذري  تر  للطلبة تخطيط   -

 زمنية من تار خ التسجيل.

 ختار الطلبة الكلية والتخصص الذي  رغب في دراسذذته  -

: وجذذود نظذذم إدار ذذة مرنذذة   متطلبات تنظيمياة وإدارياة - ومكان وزمان التعلم.

ترسيخ الرقافة الرقمية, نلر الرقافذذة ومبتكري تساعد على  

الرقمية , تلجيع القيذذادات الجامعيذذة مبذذادرات التطذذو ر 

فر ذذق واإلداري,  خدمات الدعم  والتميز, اإلداري الرقمية,  

وجذذود نظذذم للتقذذو م  التعلذذيم الجذذامعي الرقمذذي. إداري

, متطلبذذات الجذذودي و والتطذذو ر التقنذذي فذذي الجامعذذة

 االعتراف األكاد مي.

تتكذذون الخطذذة الدراسذذية لكذذل تخصذذص مذذن  مقذذررات  -

 اختيار ة. تأسيسية إجبار ة, أساسية, تخصصية,

 وتتمرل بالعناصر ا,تية:: التمويل.5.4.5

, لتعتمد الجامعة على عدد من المصادر في التمو ذذ  مكن أن  

 والمتمرلة في العناصر ا,تية:

تتجه الجامعة  في تقذذد م  برامجهذذا وخذذدماتها للقطاعذذات  -

طالب الجامعة الرقمية مهارات امت      ت بشريةمتطلبا - .الخدمية واإلنتاجية العامة والخاصة

وجذذود  والتواصذذل عبذذر اللذذبكة. واالتصذذالالحاسذذوب 

 عقول بلر ة قادري  

الجامعذذذة علذذذى نظذذذام للتسذذذو ق والخذذذدمات  اعتمذذذاد -

 االستلار ة والتدر سية واإلنتاج التقني للجامعة. 

على اإلبذذداا والبحذذث والتطذذو ر,  تمكذذن أعضذذاء هيئذذة  -

التدر م من اسذذتخدام أحذذد  التقنيذذات الرقميذذة,  تأهيذذل 

األفراد العاملين  للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية, وجود 

لرقمية للعمل الجامعي, راء وفنيين  لتصميم البرامج اخب

ية مقابذذل تقذذد م الك سذذيكامعة من قبل الجامعات تدعم الج -

 خدمات معلوماتية وفنية. 

تسذذو ق الجامعذذة الخذذدمات االستلذذار ة والتدر سذذية لهذذا  -

 واإلنتاج التقني للجامعة. 
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االستراتيجية, المكون المؤسسي, نظام التمو ل, نظذذام 

 الدراسة, اللراكة, و البرامج, المكون التقني. 

 الطلبذذةت التعلم الذاتى والنقد والتحليل لذذدى  ارتوافر مها

ومذذع القواعذذد واللذذوائح المنظمذذة للجامعذذة والبذذاحرين, 

  الرقمية.

  التوصيات:  .6 :  .المقترحات1.6

سذذيا  مذذن  أمذذل البذذاحرون إجذذراء دراسذذات فذذي هذذذا ال              

 الموموا بحيث تغطي الجوانب ا,تية:

 البحث وهي: توصيات تفيد المعنين بهذاوفي ما  أتي            

متكاملة ومتعاونذذة بهذذدف بنذذاء أنظمذذة تكو ن فر  عمل   -

دراسة بعنوان االنموذج التعليمذذي فذذي الجامعذذة الرقميذذة  - الجامعة الرقمية العربية.

رح مذذن قبذذل اتحذذاد مذذروري تطبيذذق األنمذذوذج المقتذذ  - العربية) التدر م, االختبارات والتقو م(.

 متطلبات ومعوقات تطبيق الجامعة الرقمية العربية. - .الجامعة العربية

 إستقطاب أساتذي متعاقد ن وليم أساسين في الجامعة. - انموذج مقترح لمنصة رقمية لجامعة عربية . -

الجذذودي فذذي الجامعذذة أنمذذوذج لتحقيذذق مقتذذرح لتحقيذذق  -

 الرقمية العربية في موء التجارب العالمية المعاصري.

افترامذذية ورقميذذة عقذذد شذذراكة مذذع جامعذذة إلكترونيذذة  -

 .ل ستفادي منهم

 ألجهزي والبرمجيذذات(مروري توفير متطلبات التقنية )ا - 

  .والبلر ة والقانونية

تذذدر ب العذذاملين والمبذذرمجين علذذى األجهذذزي الحد رذذة  - قائمة المصادر 

 اوال: المصادر العربية  والمتخصصة وصيانتها.

(، واقع تطبيق التعليم 2019ومصابيح، وفوز ة، )آمال  مقدم،    [1]

الرقمذذي فذذي الجامعذذة الجزائر ذذة مذذن وجهذذة نظذذر 

ا،  -األسذذاتذي والطلبذذة جامعذذة خمذذيم مليانذذة أنموذجذذ 

 (.6، العدد )جلة العربية لإلعالم وثقافة الطفلالم

 االستنتاجات : .7

 توصل البحث إلى االستنتاجات ا,تية:   

إن الجامعذذات العربيذذة الك سذذيكية ال تلبذذي احتياجذذات  -

 الطلب على التعليم وال تحقق أهداف السياسة التعليمة, 

(، أثر استخدام التعلم عن بُعذذد علذذى 2002الدباسي، صالح، )[2] 

مجلة العلوم التربوية والدراسات تحصيل الطالبات،  

 (.2) ا(، 15) مجامعة الملك سعود،   اإلسالمية

إن الظروف الحالية تسذذتدعي مذذن الجامعذذات العربيذذة  -

إلى التحول نحو صيغ الجامعات المعاصري سواء فذذي 

 جائحذذةاألوماا العاد ة أو أثناء االزمذذات واألوبئذذة ك

مااد ل إلااى (، الذذتعلم اإللكترونذذي: 2003، إ مذذان، )الغذذراب[3]  .كورونا

التاادريب رياار التقليااديت المااؤتمر العربااي ال اااني 

لالستشااارات والتاادريبت الشااارقةت دولااة اإلمااارات 

 / أبر ل.23-21، العربية المتحدة

  راهذذا  كمذذا  الرقميذذة  الجامعذذة  مكونات  أهمية  درجة  نأ -

 الوسذذط بداللذذة( كبيذذري) جذذاءت عذذام بلذذكل الخبذذراء

 المرتبذذة  أحتذذل  الذذذي  للمكذذون  بلذذغ  الذذذي  العام  المرجح

  مذذرجح  بوسذذط   والبذذرامج  اللذذراكة  مكون   هو  األولى

 مكذذذون  ليهذذذا(, 89.75)% مئذذذوي  ذذذوزن( 4.48)

 نظذذام ثذذم, (85)% مئذذوي بذذوزن( 4.25) التمو ذذل

 بلذذغ بينمذذا(, 81.8 %) مئذذوي  بوزن(  4.08)  اسةالدر

 المئذذذذذوي وبذذذذذوزن( 4.00) المؤسسذذذذذي المكذذذذذون

%(80.16). 

(. الجامعذذة 2007الصذذد ق, مختذذار عرمذذان وعبذذد المحمذذود. )[4]

(, ت 1(, ا )1, م )المجلاااة العلمياااةاالفترامذذذية، 

 جامعة الزعيم األزهري  155 -115

اإللغااء باديال  للتطاويرر قاراءة فاي (,  2016شلبي, محمذذود, )[5]

منظومة التعلايم المفتاوح واإلجاراءات المعلناة مان 

, مركذذز عدالذذة المجلس األعلى للجامعات لتطويرهاا

إن إنلاء جامعة رقميذذة تطلذذب تكو نذذات أساسذذية ذات  - للحقو  والحر ات.

الصلة بنظام الجامعة الرقمية العربية وهي التوجهذذات 
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، مذذدارو الملذذك فيصذذل، السذذعود ة، فذذي اإللكتروني

 .2003/ 24/4-21الفتري 

مشاروع (،  2005العربية للتربية والرقافذذة والعلذذوم, )  المنظمة[6]

, إداري برامج التربية، الخطة العربية للتعليم عن بعد

التعليم من بعد أهدافه وأسساه (,  2007مدني, محمد عطا, )[15] تونم.

(. دراسذذة  مقارنذذة لذذبعض 2019, رمضان محمذذد.)  السعودي[7] , دار المسيري, عمان.وتطبيقاته العلمية

الجامعات الرقمية األجنبية والعربية وإمكانية اإلفذذادي 

مجلااة كليااة منهذذا فذذي جمهور ذذة مصذذر العربيذذة, 

, ت (4م) (43, ا)جامعااة عااين شاامس -التربيااة

446- 612 

تطوير إدارة مؤسساات (،  2011المليجي، رماء إبراهيم, )[16]

التعلاايم الجااامعي بمصاار فااي ضااوء مااد ل اإلدارة 

(، ا 18) م، الرقمياااة س مساااتقبل التربياااة العربياااة

 ليم  والتنمية، القاهري.(، المركز العربي للتع74)

(, الجامعذذة 2002محمذذد, سذذليمان والحسذذيني, عذذزي أحمذذد, )[17]

االفترامية تصور مقترح للتعليم الجذذامعي عذذن بعذذد 

فذذي الذذوطن العربذذي علذذى مذذوء بعذذض التجذذارب 

بحث مقدم على المؤتمر القاومي السانوي األجنبية,  

التاساااعي العرباااي االول( مركاااز التطاااوير التعلااايم 

: رؤ ذذة مسذذتقبلية, لتعليم الجامعي عن بعدالجامعيس ا

 -176( ,)2)  ا(  2)  مد سذذمبر,  18  -17المنعقدي في  

 (,  جامعة عين شمم, القاهري.243

(. أهميذذة التعلذذيم  2019جذذرادي، حفصذذة، سو سذذي، أحمذذد ) [8]

و ذذذد أداء األسذذذتاذ الرقمذذذي فذذذي نقذذذل المعرفذذذة وتج

المجلااة العربيااة الجذذامعي )بذذين الواقذذع والمذذأمول(، 

( المؤسسذذذة 6ا ) لااابداب والدراساااات اإلنساااانيةت

 العربية للتربية والعلوم وا,داب، القاهري.

(.  واقذذع اسذذتخدام 2020صذذافي , لطيفذذة وغربذذي, رمذذزي.)[9]

التعليم االلكتروني الرقمذذي بالجامعذذة الجزائر ذذة فذذي 

رونا  دراسذذة ميدانيذذة علذذى عينذذة مذذن ظل جائحة كو

طلبذذة كليذذة العلذذوم اإلنسذذانية واالجتماعيذذة بجامعذذة 

مجلة دراسات في العلوم اإلنساانية العربي التبسي,   

 - 40(, ت) 27) 04  ا( 03) م، واالجتماعياااااااة

 (، جامعة سكار ا بدولة تركيا.57

، التاادريس بالتكنولوجيااا الحدي ااة(، 2006قنذذد ل، أحمذذد، )[18]

 عالم الكتب، الطبعة األولى، القاهري.

اإللكترونااي عباار شاابكة التعلاايم (، 2005هذذادي، محمذذد، )ال[19]

، ، الطبعة األولى، الدار المصر ة اللبنانيذذة, اإلنترنت

(, تصذذور مقتذذرح 2018حنذذاوي, مجذذدي محمذذد رشذذيد, )[10]  القاهري.

عربية ملتركة لمقذذررات إلكترونيذذة لملروا منصة  

لطلبة الجامعذذات  MOOCsمفتوحة واسعة االنتلار 

المجلة عبر الوطن العربي في موء معا ير الجودي,  

 .43 -28ت, (1) ا, (1م), الدولية لضمن الجودة

  والتعليي    المفتيي    التعليي  ,  (2015.)  سااي  ,  الخفااي  [20]

  الطبعااا ,  اإللكترونييي   التعلييي    أسييي    بعييي   عييي 

,  ع اااااي ,  والت زيااااا   للنشااااا   األكاااااين      ,  االولااااا 

 األرن .
(  ع دور التعلذذيم المذذدمج فذذي   2018، شذذير ن عيذذد )  مرسى[11]

تحقيق تكافؤ الفذذرت التعليميذذة فذذي التعلذذيم الجذذامعى 

 مجلة كلية التربية ببنهاالمصرى: تصور مستقبلىع  

 ( .113(, ا  ) 29)  م

(، دراسة وتحليل تقانذذات التعلذذيم 2013، منى هادي، )صالح[21]

(، 1) م(، 205) ا مجلااااة األسااااتاذتاإللكترونذذذذي، 

 جامعة بغداد،
 مذذع اإلداري مبذذادي(. 2007. )حسذذن محمذذد خليذذل, اللذذماا[12]

 للنلر  المسيري  دار.  1ط.  األعمال  إداري  على  التركيز

 .عمان,  والتوز ع

(. قراءات تحليلية للتعلذذيم االفترامذذي 2020, مر م .)في في[22]

مجلاة دراساات   -نموذجا  19  -كوفيد–وقت األزمات  

( , 27)ا(  03)  م،  في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 جامعة سكار ا بدولة تركيا.

, مكتبة الرشيد, االنفجار المعرفي(,  1422البدراني, محمد, )[13]

 عمان.

(. التعلذذيم االلكترونذذي واقذذع 2003الراشد, فارو إبذذراهيم, )[14]

ورقاااة عمااال مقدماااة نااادوة التعلااايم وطمذذذوح ، 
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 ( خصائص أفراد العينةAملحق )                                                   

 

 م
 االسم

الرتبة  

 العلمية
 الوظيفية الحالية  جهة العمل  التخصص 

سنوات 

 الخبرة

 سنة  15 هيئة تدر م  عضو لسعود ة ا   جامعة الجوف  العلوم اإلنسانية  أستاذ ملار   توفيق أحمد علي السنباني  1

 سنة  20 مساعد مد ر وأكاد مي  د وان الب ط السلطاني إداري تربو ة  أستاذ مساعد  أحمد بن سعيد الحضرمي 2

 سنوات  8 هيئة تدر م  عضو الجامعة العراقية  تار خ إس مي  مساعد مدرو  عبير عبدالرزا  إبراهيم  3

 سنة  16 لة شعبة البحو  والدراسات مسؤو العراقيةوزاري التربية  علوم تربو ة ونفسية  مدرو دكتور  إنصاف كامل منصور 4

 سنوات  4 هيئة تدر م  عضو جامعة العلوم اإلبداعية تكنولوجيا تعليم  أستاذ مساعد  أمل البدو  5

 سنتان  هيئة تدر م  عضو اليمن جامعة عمران أصول تربية دكتوراه إبراهيم عبدهللا حسين صالح 6

 سنوات  6 نائب العميد للؤون الط ب اليمن جامعة ذمار اتصاالت وتقنية المعلومات أستاذ مساعد  خالد طاهر الحسيني 7

 سنة  14 هيئة تدر م  عضو جامعة نزوى إداري تربو ة  أستاذ ملار   الجرا دي  محمد 8

9 
مروي عادل محمد رجب 

 المغربي 
 األكاد مية المهنية للمعلمين وسياسات التعليم إداري  أستاذ مساعد 

إداري برامج التنمية المهنية  مد ر 

 باألكاد مية 
 سنوات  10

 إداري وتخطيط تربوي  أستاذ مساعد  خالد المساجدي 10
 كليةالتكنولوجيا الحد رة

 صنعاء
 سنوات  5 عضو هيئة تدر م 

 سنوات  8 المجتمع عمران نائب عميد كلية  اليمن جامعة عمران  إداري وتخطيط تربوي  أستاذ مساعد  هادي كرشوم  ىعبدهللا  حي 11

 سنوات  5 ي الدراسات بمركز التطو ر رئيم وحد اليمن جامعة صنعاء إداري وتعليم عالي أستاذ مساعد  خليل محمد الخطيب 12

 أستاذ دكتور  سمية عبد الزعبوط 13
أصول   -فلسفة التربية

 التربية
 سنوات  8 خبير ومحكم أداوات البحث العلمي قطاا خات

 سنة  27 رئيم منظمة اإلداري العربية منظمة اإلداري العربية  إداري أستاذ مساعد  بلير العبدو زاهر  14

 سنوات  8 عضو هيئة تدر م  اليمن  جامعة عدن إداري تربو ة  أستاذ مساعد  ز د محمد النقيب  15

 أستاذ ملار   نبيل أحمد محمد العفيري 16
إداري وتخطيط تربوي  

 استراتيجي
 سنوات  8 عضو هيئة تدر م  اليمن جامعة إب

 سنة  11 هيئة تدر م  عضو جامعة بغداد إداري تربو ة  أستاذ مساعد  مي فيصل أحمد  17

 سنة  18 مدرو بقسم إداري األعمال العرا  جامعة المنوفية إداري االعمال أستاذ مساعد  ع ء فرج رموان 18

 سنوات  4 هيئة تدر م  عضو جامعة إب اليمن تكنولوجيا التعليم  أستاذ مساعد  أنور عبدالعز ز الوحش 19

 كلية الحكمة الجامعة  علوم الحد ث  أستاذ مساعد  محمد سامي إبراهيم  20
 عضو

 هيئة تدر م 
 سنة  40

 سنوات  10 هيئة تدر م  عضو اليمن جامعة إب إداري وتخطيط تربوي  أستاذ مساعد  ندى منصور أحمد خلافه 21

 سنة  16 هيئة تدر م  عضو فلسطين -جامعة بير ز ت إداري عامة  أستاذ مساعد  الزروأ من  22

 سنة  15 هيئة تدر م  عضو جامعة الموصل  مناهج وطرائق التدر م استاذ مساعد  صدام محمد حميد  23

 رموان محمد مصطفى 24
 مدرو

 سنة  14 هيئة تدر م  عضو جامعة الموصل  المناهج وطرائق التدر م

 سنة  13 عضو هيئة تدر م  جامعة تعز  إداري أعمال وتسو ق رقمي  أستاذ  حسن الحر ريخالد  25

 محمد علي معزب 26
 أستاذ مساعد 

هيئة تدر م  عضو جامعة صنعاء  تكنولوجيا التعليم   سنوات  7 

لصالح رطي 27  
 أستاذ ملار  

 سنوات  10 عضو هيئة تدر م  جامعة عدن إداري وإشراف تربوي 

 


