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فى اطار التعاون بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة االسالمية 

وتحت رعاية السيد االستاذ الدكتور معتز خورشيد  وزير التعليم " كوايسيس"للتربية والعلوم والثقافة 

العالى والدولة للبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ، عقدت اللجنة الوطنية ندوة 

 :حول 

 "دور اجلامعات االفرتاضية فى حتقيق الرتبية للجميع والتعليم املستمر"

 .بفندق سونستا بمدينة نصر بالقاهرة 2111بر نوفم 22 – 21خالل الفترة  من 

 :وشارك فى االجتماع خبراء من كل من 

باإلضافة إلى خبراء من مصر " السعودية  –سلطنة عمان  –سوريا  –تونس  –المغرب "

 . فى مجال الجامعات االفتراضية 

 :وهدفت الندوة الى 

 .بويةتعرف ماهية الجامعات اإلفتراضية وأدوارها التعليمة والتر -1

 .تعرف قوانين ونظم وهياكل عمل الجامعات اإلفتراضية -2

رصد تجارب الدول المشاركة فى مجال دور الجامعات اإلفتراضية فى تحقيق التربية للجميع  -3

 .والتعليم المستمر

 . تحديد أساليب عمل الجامعات اإلفتراضية فى تحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر -2

حتية ومراكز التعلم األلكترونى فى تطبيق مهام الجامعات اإلفتراضية تحديد أدوار البنية الت -5

 .لتحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر

تحديد أدوار هيئة التدريس واإلدارة التعليمية األلكترونية فى تطبيق مهام الجامعات  

.    اإلفتراضية لتحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر

 .الجامعات اإلفتراضية لتحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر اقتراح تصور إلنشاء -7

 . الجامعات اإلفتراضية وأدوارها التعليمية والتربوية -1

 .قوانين ونظم وهياكل عمل الجامعات اإلفتراضية -2

ة للجميع والتعليم واقع الدول المشاركة فى مجال الجامعات اإلفتراضية لتحقيق التربي -3

 المستمر
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أنشطة التعليم والتعلم بالجامعات اإلفتراضية ودورها فى تحقيق التربية للجميع والتعليم  -2

 . المستمر

أدوار البنية التحتية ومراكز التعلم األلكترونى فى تطبيق مهام الجامعات اإلفتراضية  -5

 .لتحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر

س واإلدارة التعليمية اإللكترونية فى تطبيق مهام الجامعات اإلفتراضية أدوار هيئة التدري -6

 .لتحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر

 .قوانين ونظم توظيف اإلنترنت لمواجهة الجرائم والسرقات العلمية المعلوماتية -7

 . التخطيط إلنشاء الجامعات اإلفتراضية لتحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر -8

 

 1122نوفمرب  12االثنني : اليوم االول 

 :اجللسة االفتتاحية 

تم افتتاح اعمال   2111نوفمبر  21فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم االثنين الموافق 

، بتالوة "  دور الجامعات االفتراضية فى تحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر:" "الندوة حول 

قامت السيدة االستاذة رسمية عبد العزيز امين مساعد اللجنة الوطنية  آيات من الذكر الحكيم ثم

امين عام اللجنة  –صفوت سالم / بالترحيب بالمشاركين والحضور وقدمت كل من السيد المهندس 

الوطنية المصرية لليونسكو اللقاء كلمة السيد االستاذ الدكتور معتز خورشيد  وزير التعليم العالى 

محمد فهمى طلبة  استاذ . د.لعلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ، أوالدولة للبحث ا

 –عبد الوارث سرحان / حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس ومنسق الندوة ، واالستاذ الدكتور 

 : ممثل منظمة االيسيسكو إللقاء الكلمات  التالية

 

 

للتربية والعلوم المصرية عن سعادته وسعادة اللجنة الوطنية معبرا بدأ سيادته الكلمة اوال 

ر وبضيوف مصر الكرام فى بلدهم الثانى مصر وحضجميع الالترحب بندوة وبعقد هذه الوالثقافة 
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حول ( ايسيسكو)افتتاح أعمال الندوة التى تعقدها اللجنة الوطنية بالتعاون مع المنظمة اإلسالمية و

 . التربية للجميع والتعلم المستمردور الجامعات االفتراضية فى تحقيق 

ربية والعلوم والثقافة على تعاونها المثمر مع اللجنة توجه بالشكر للمنظمة اإلسالمية للتو

 .الوطنية 

مساهمين بأبحاثهم الرحب اشد الترحيب بالنخبة المتميزة من العلماء المشاركين فيها و

 .وآرائهم فى هذا  الموضوع الحيوى 

ماء المنشودة من خالل أوراق العمل المقدمة من السادة العلغايتها هذه  الندوةأن تبلغ تمنى و

 األفاضل ، كما تمنى أن تسهم فى وضع آليات فاعلة وتوصيات هامة تكلل بالنجاح ، 

االستاذ الدكتور معتز خورشيد  وزير التعليم العالى والدولة للبحث ثم بعد ذلك القى كلمة 

ضيوف مصر فى بلدهم الثانى والتى رحب فيها ب العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

يا لهم إقامة سعيدة ، كما رحب بالسادة الخبراء وجميع الحضور، وشكر سعادة األستاذ مصر متمن

المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  –عبد العزيز بن عثمان التويجرى / الدكتور

سبتمبر  الختياره مثل هذه الندوة لتكون مكملة الجتماع الخبراء اإلقليمى الذى عقد فى( ايسيسكو)

توظيف تكنولوجيا المعلومات فى التدريب األلكترونى لإلدارات التعليمية فى "بالقاهره عن  2111

 .والختياره مصر مقرا النعقادها أيضا" المناطق النائية 

يعد من  أكثر اإلستثمارات عائدا بعد أن تبوأت نه أووتحدث عن اإلستثمار فى مجال التعليم 

 .صفتها من أهم الصناعات فى عصر المعلوماتصناعة البشر قمة الهرم ب

تحديات عديدة فرضت نفسها على طبيعة الحياة فيها ومن تشهد المجتمعات المعاصرة كما ان 

أبرزها ما تشهده تلك المجتمعات من تقدم فى تقنيات المعلوماتية واإلتصاالت الحديثة ، فالثورة 

إلتصاالت أسهمت فى تغيير طبيعة الحياة وشكل التكنولوجية المتمثلة فى تكنولوجيا المعلومات وا

 (مرفق) .المؤسسات ومن بينها المؤسسات التعليمية على نحو كبير

المتخصصين من  كرر خالص تحياته الى هذه النخبة الكريمة من السادة الخبراءوفى النهاية 

إلى المنظمة كما  الدول العربية ومن مصر شاكرا لهم تجشمهم عناء السفر والمشاركة فى هذه الندوة

متمنيا لها خالص التوفيق فى الوصول الى اإلسالمية الختيارها مصر لعقد وتنظيم هذه الندوة ، 

ته بدوام اتصور إلنشاء الجامعات االفتراضية لتحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر ، مع تمني

 .المنشود منهاأن تسفر جهود هذه الندوة عن تحقيق الهدف النجاح 
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 جامعة عين شمس –ات ومعلومات بأستاذ حاس

وتقديم الشككر للمنظمكة االسكالمية واللجنكة     استهل سيادته حديثه بالترحيب بالسادة المشاركين             

الوطنية لدورهم فى تنظيم هذه الندوة التى يرى انها تأتى فى توقيت يستشكعر فيكه الجميكع بأهميكة دور     

المنطقكة   ىالتعلكيم فك  علم االلكترونى وأكد على ضرورة التنسيق فكى هكذه المرحلكة مكن أجكل مسكتقبل       الت

 .العربية والنهضة المستقبلية حيث بدأ العالم في تفعيل مثل هذه المفاهيم

وتطرق سيادته لالساليب التي يمكن اتباعها مكن تقكديم اقتراحكات وعكرح الحلكول والتوصكل       

ون بكين الخبكراء وعكرح التجكارب التكي تمكت فكي هكذا المجكال فكي المنطقكة            لنتائج وايجاد وسكائل تعكا  

 .العربية واالتجاهات البحثية المطلوبة للتطوير

ان االتجاهات يجب ان تكون بتنسيق وتعاون بين خبراء المنطقة فكي اطكار الخطكة    على وأكد  

لم العربي وتضافر الجهود بين المستقبلية للتعلم االلكتروني وتفعيل دور الجامعات االلكترونية في العا

 .خبرائه

شكار سكيادته الهميكة قيكاس األثكر      أومن خالل هذ التعاون ستكون االنطالقة كبيرة وايجابيكة، و  

للتعليم االلكتروني والجامعات االفتراضية من خالل عقد مقارنكة بينكه وبكين التعلكيم التقليكدك ، وككذلك       

تيكككة فكككي اطكككار المنظكككور السكككريع فكككي تكنولوجيكككا أشكككار لضكككرورة مناقشكككة آليكككات تطكككوير البنيكككة التح

 .المعلومات

وكرر سيادته أن هذه الندوة تكأتي فكي توقيكت هكام جكدا لتحديكد أهكداف غيكر محكدودة تسكتهدف            

 .انطالقة حقيقية النماط التعلم المختلفة في العالم العربي

 . وفي نهاية كلمته تمنى سيادته أن تأتي الندوة بثمارها وتحقيق أهدافها 

 

  

للسادة الحضور وتقدم بككل   -سيسكويمدير عام اال –التويجرك . د.نقل سيادته خالص تحيات أ 

ك وككذل  -وزير التعليم العالي والدولكة للبحكث العلمكي    –الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور معتز خورشيد 

والعاملين باللجنكة الوطنيكة    –أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو  –الشكر للسيد المهندس صفوت سالم 

 .على تفانيهم في تنظيم الندوة وتمنى للجميع التوفيق

كما توجكه سكيادته بالشككر للسكادة الخبكراء وتمنكى ان تحقكق النكدوة هكدفها فكي دعكم تكنولوجيكا              

وتحقيق مبدأ التعليم للجميع والتعليم المستمر، وأشار الهمية الندوة فكي   جامعيالالمعلومات في التعليم 
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التعككرف علككى الجامعككات االفتراضككية ودورهككا وقوانينهككا ونظمهككا وهياكلهككا والككدول التككي تعمككل فيهككا،  

وضرورة مناقشة البنية التحتية وتحديد أدوار هيئكة التكدريس فكي الكتعلم االلكترونكي، وقكد يسكاعد ذلكك         

 .ر نظم التعليم الجامعيل القتراح انشاء جامعات افتراضية وتطويعلى التوص

وفي النهاية كرر سيادته الشكر لتضافر الجهكود وأشكاد بالتعكاون مكع اللجنكة الوطنيكة ودورهكا         

الرائد لخدمة االهكداف المشكتركة وككذلك الشككر للسكادة الخبكراء المشكاركين وتمنكى أن تكلكل جهكودهم           

 .بالنجاح

 

قام المشاركين بتقديم أنفسهم ، ثم عرح برنامج الندوة ومناقشته وتعديله واختيار رؤساء 

 مصطفى عبد السميع رئيس لجنة التوصيات . د.ومقررى الجلسات واختيار أ

 "الجامعات االفتراضية ودورها فى تحقيق التربية والتعليم المستمر"
ئيس رجامعة عين شمس و –ياسر الدكرورى ، استاذ هندسة الحاسبات . د.إعداد أ

 الجامعة االلكترونية

 :تحدث سيادته عن النقاط التالية  

  ودور الجامعات بسبب التغيرات والمستجدات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجيكة  تغير طبيعة

 التى حدثت فى العصر الحديث ما بعد الثورة الصناعية

 تمثلت هذه التحوالت فى : 

o التعليم العالى للجميع وليس للصفوة فقط 

o تغير وتعدد وتسارع آليات انتاج المعرفة 

o ا المعلومات واالتصاالت التطور المتسارع فى قطاع تكنولوجي 
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    أدى ذلك الى تزايد الطلب بشكل كبير على فرص التعليم العالى األمر الذى أحدث فجوة كبيكرة مكا

 بين المتاح والمطلوب

أكثكر اتاحكة ومرونكة تمثلكت      أسفرت هذه التغيرات عن ظهور طريقة جديدة لتوفير فرص التعلم بشكل

الطريقة من كيكان حكاكم يكنظم ويكدير ويراقكب       كان البد لهذهفى التعلم االفتراضى والتعليم عن بعد ، و

 .يعظم الفائدة منها ويتيح تطويرها ويقيم العمليات التعليمية الحادثة مما

 :مناقشات 
 :من االستاذ الدكتور محمد طلبة سؤال من شقين :  1س

 الرهنة؟ لالحتياجاتهل هناك تطوير للمقررات نتيجة . أ 

 راكة بين جامعات عربية وأجنبية ؟ هل هناك تعاون او ش. ب 

اجاب الدكتور ياسر انه يتم مراجعة المحتكوى مكن مراجكع طبقكا لتوصكيف المقكرر المحكدد ومكع            . ج

أول عملية للتدريس يقوم االستاذ القائم بالتدريس بتقكديم تطكوير عكن االيجابيكات والسكلبيات بعكد       

 الجراء عملية التطوير والتعديل  قرراتتدريسه وبالتالى يرجع الى الشركات التى تعد هذه الم

العربيككة او االجنبيككة ال يوجككد فككى مصككر شككراكة ولكككن    اتامككا بخصككوص الشككراكة مككع الجامعكك 

مستقبال قد يكون هناك تفعيل لهذه المقررت وتفعيل الشراكة ، ولكن بالنسبة لبرنامج الماجستير 

 .هناك شراكة مع بعض الجامعات الفرنسية وفى ماليزيا 

 عبد الجواد  . د.أ: س 

 كيف يتم تدريس المقررات العملية فى الجامعة االلكترونية ؟       

 هشام المهدى  . د.أ: س 

 ماهو المانع فى اعطاء عينات من المقررات حتى تكون كدعاية لهذه المقررات ؟        

 كى زايمان .د: س

 حتى نتأكد من أن التعليم سليم ؟فعل نماذا  -    

 ية التدريب الرقمى على المقرر االلكترونى ؟وكيف -     

 اسامة عبد العزيز . د.أ: س 

 ظم التعليم فى الجامعة ؟ما هى ن -       

 فى انشاء برامج الجودة ؟ روعىهل  -       

 الجيالنى . د: س 

 من له الحق فى التسجيل فى الجامعة االلكترونية؟ -      
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 : الورقة الثانية حول  

 االفتراضية  تاحة الخدمات التعليمية من خالل الجامعاتطار عمل إلإ"
 "باستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية

 

 (مصر )  أشرف سعد حسين. د.أوقدمها 

 مدير مركز معلومات التعليم العالى  

 :قدم سيادته 

 نبذة عن الجامعات االفتراضية ونشأتها •

 ماهي الجامعات االفتراضية؟ •

 النموذج التقليدك للشبكات الجامعية –كنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجامعات االفتراضية وت •

 البنية التحتية لمراكز البيانات •

 توفير عناصر تكنولوجيا المعلومات من خالل الحوسبة السحابية •

 ما هي الحوسبة السحابية؟  •

 وتأثيرها على سوق تكنولوجيا المعلومات –تطور الحوسبة السحابية  •

 ا الحوسبة السحابية التاحة الخدمات التعليميةاستخدام تكنولوجي •

 اطار عمل مرن التاحة الخدمات التعليمية من خالل الحوسبة السحابية •

 والحلول التحديات -المردود  –النتائج 

 :املناقشات

 محمد فهمى طلبة . د.أ: س 

 هل هناك تجارب عملية للسماعات فى الجامعة االفتراضية ؟ -      

 تخدام السماعات فى الجامعات االفتراضية ال يوجد اس: ج  

 حسن حسين السيد سليمان. د.أ: س 

تحككديث المقككرر االلكترونككى مككن قبككل المؤلككف بشكككل مسككتمر وهككذا غيككر متككوفر فككى المقككرر        -

 االلكترونى؟
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 ؟ارتفاع االمية الحاسوبية يفرح علينا الدمج بين الجامعات التقليدية  -

 اشرف . اجاب د: ج 

عككن طريككق المشككرف الموجككود فككى الجامعككة يركككز التعلككيم    غييككر جككزء مككن المقككرر بالنسككبة لت -

الراهنكة مكن الطكالب والثكانى عكن طريكق االسكاتذة         التقنيكة االلكترونى وذلك التغيير عن طريكق  

 المتخصصين ، 

 بالنسبة للشق الثانى هناك مشروع مع شبكة الجامعات المصرية ستكون طرف للمشروع  -      

 اث ترجمانغي. د.أ: س 

 هل هناك مدرسين متفرغين خاصين بالجامعة ؟  -      

 موضوع االعتراف بالجامعة وكذلك االنظمة االدارية ؟ -      

 ناوىكمحمد الس. د: س 

 د مكن التطكور  نستفيال يمكن ان نضع الجامعة االفتراضية فى مقابل الجامعة التقليدية ، وكيف  -

 جتياح للمعلمين ام انها مقررات التمام دراسة ؟ العلمى ؟ وهل هذه المقررات تمثل ا

 نظام لالعتراف بالشهادات فى مصر ؟هناك هل  -       

 ياسر . اجاب د: ج 

  e-experimeutsالفيديوكنفرانس وكذلك هناك عبد الجواد هناك . بخصوص سؤال د      

لالستفادة ، وردا هناك محاوالت مع المجلس االعلى للجامعات .. هشام . سؤال د اما بخصوص

امكا بالنسكبة    –على سؤال االمتحان هناك نوعين من االمتحان نصف ونهاية التكرم فكى الجامعكة    

فى االسبوع االول لتدريبها علكى كيفيكة االسكتخدام بالنسكبة للطكالب ، امكا بالنسكبة         سيتم للتدريب

هادات فهكى عضكو فكى    لالستفادة ايضا تكون فى االسبوع االول وبالذات الجدد ، اما بالنسبة للشك 

 .الجامعات االهلية وبالتالى الشهادة معترف بها من المجلس االعلى للجامعات 
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اسماعيل عبد العزيز  ةاسام 

حسن حسين السيد سليمان. د.أ

 

 توى التفاعلى للمحتوى اإللكترونىرفع المس أهمية"
 "بالجامعات اإلفتراضية 

نحكن علكى أعتكاب القكرن الحكادى والعشكرين،       قائال نجاح العملية التعليمية، تحدث سيادته عن 

سوف  يقاس بسرعة إستجابتها وتجاوبها مع األنماط الجديكدة التكى يطرحهكا أسكلوب التعلكيم عكن بعكد،        

ق على مدى نجاحنا فى مواجهكة التحكدى التعليمكى إزاء مكا يطرحكه هكذا األسكلوب مكن أنمكاط          وهو معل

جديدة فى مجال التعليم، وما يتيحه من فرص هائلكة مكن أجكل تطكوير أسكاليب التعلكيم وخاصكة بعكد أن         

تمكنككت دول عديككدة مككن التوسككع فككى إسككتخدام تكنولوجيككا نظككم الخبككرة والمعرفككة وبرمجيككات الككذكاء         

ى ونماذج المحاكاة المتقدمة كنظم مساعدة وداعمة بل ومحققة ألهداف العملية التعليمية فى اإلصطناع

ومن القضايا الهامة فى تطوير المحتوى اإللكترونى  .النهضة القوميةحد ذاتها بإعتبارها إحدى ركائز 

رونككى للجامعككات اإلفتراضككية تككرتبط بتحديككد مسككتوى التفاعككل قبككل البككدء فككى تطككوير المقككرر اإللكت         

المطلوب، فكلما إزداد مستوى التفاعل بين الدارس والمقرر اإللكترونى كلما إزداد مسكتوى الكتعلم لمكا    

ومككن ناحيككة أخككرى فككإن تكلفككة إنتككاج المقككررات  . يتيحككه تككأثير درجككة التفاعككل علككى إسككتفادة المسككتخدم 

وى مكن المهكارات   اإللكترونية ذات مستوى تفاعل عالى تعتبر مرتفعة إلى درجة كبيكرة وتتطلكب مسكت   

والخبرات ربما التتوفر فى الكثير من المؤسسات التعليمية، ومكن ثكم فكإن إيجكاد التكوازن بكين مسكتوى        

التفاعل والتكلفة يعتبر من القضايا البحثية الهامة التى يجب أخذها فى اإلعتبكار عنكد تطكوير المحتكوى     

 . اإللكترونى للجامعات اإلفتراضية

 

 :اقشات نامل
 وى التفاعل ليس هدفا بذاته ولكن رفع مست: س 

 هل يختلف المحتوى العلمى للمقررات المتزامنة والغير متزامنة ؟ -         

 مثال ؟ (الحاسبات –الحقوق )هل يختلف حسب نوع الدراسة  -         
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نوع االختصاص فى حالة المقررات العلمية تتطلب مستوى اعلى من التفاعل عنها فى المقررات : ج 

دبية واالنسانية ، وتستخدم فى الحالتين المتزامنة والغير متزامنة مع اقتراح االستفادة مما هو اال

 .متاح من مصادر الجامعات االفتراضية العربية 

التعليم االلكترونى هو تعليم تعاونى يمكن االستفادة منه من جميع االطراف والتعاون بينهم لبناء 

 .تعليم افتراضى متكامل 

يكون المتعلمين اكثر خبرة واستخدام للتكنولوجيا  لية التعليمية مستمرة منذ الميالد وعندماالعم: س 

يكون هناك استفادة اكبر من المحتوى االلكترونى مع القدرة على التفاعل وهل يجب وضع 

 مواصفات قياسية للتعلم االلكترونى ؟

لكترونى لكن ليس هناك اتفاق على هناك مواصفات قياسية من الناحية التكنولوجية للتعلم اال: ج 

 .مواصفات قياسية لتكنولوجيا التعليم نفسه من الناحية التربوية واذا تم عملها يكون شئ جيد

 هل يمكن االستغناء عن المعلم وتكوين تعليم الكترونى متكامل بديل ؟: س 

بر يستفيد منها المعلم واقعيا ال يمكن ولكن مع التعليم االلكترونى يمكن اضافة قدرات تعلم اك: ج 

 .والمتعلم من اجل تعظيم الفائدة 

 

 "اإلفتراضي التعليم مجال في التونسية التجربة"
 الجيالنى اللملومى.د قدمها

في إطار إرساء منظومة متكاملة للتعليم عن بعد تفتح المجال أمام جميع اوضح سيادته انه 

عليم مدى الحياة و ثقافة التكوين المستمر، تّم إحداث جامعة تونس الت أالتونسيين و تكريسا لمبد

 2116لسنـة  1936و تاله األمر عدد  2112جانفي  28المؤرخ في  112االفتراضية باألمر عدد 

و المتعّلق بضبط مهام الجامعة و نظام التكوين بها و عالقتها  2116جـويلية  11المـؤرخ في 

 .بالجامعات األخرى

جامعة تونس االفتراضية إثراء للمنظومة الوطنية للتكوين بالجامعات و ترمي هذه  شّكل بعث

الجامعة إلى تأمين تكوين غير حضورك إشهادك و االستجابة للتحدّيات المتمثلة في تزايد عدد الطلبة 

بالتعليم العالي، و ذلك بالقيام بعملية تخفيف تدريجي بالشعب ذات األولوية لمؤسسات التكوين 

حضورك و تحديث شعب التكوين الموجودة باستعمال التقنيات الرقمية، و العمل على أن يشمل ال

التعليم العالي أكبر عدد من الجمهور المستهدف خارج دائرة الطلبة العاديين تجسيدا لمبادئ التعلم 

ء لمعارفه أو الذاتي و التكوين المستمر مدى الحياة و إتاحة الفرصة لكل تونسي للتعليم المتواصل إثرا

 .طلبا لالرتقاء المهني
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. و بذلك يبرز دور جامعة تونس االفتراضية في تطوير منظومة التعليم العالي و في تحسين الجودة

فقد سعت الجامعة منذ إحداثها إلى بلوغ األهداف الرامية إلى تحقيق نقلتها النوعية من طور االنطالق 

 : مل علىإلى مستوى المنظومة المتكاملة و ذلك بالع

 تركيز البنية التحتية التكنولوجية و تطويرها،

 ،تكوين األساتذة و المكونين و التقنيين 

 ،إنتاج  المحتوى التكويني غير الحضورك 

 ،تأمين أنشطة التكوين غير الحضورك 

 تنمية الشراكة الجامعية مع  الخارج. 

 :املناقشات 
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 "التحديات والتطلعات"
 (السعودية)اسامة اسماعيل عبد العزيز . د.إعداد أ

 :التالية التحديات تحدث سيادته عن  

 يات الداخلية التحد 

o للمجتمع توجيه البرامج التربوية لغرس القيم والمبادكء الثقافية. 

o  تربية المتعلم على تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. 

o         االنحككدار الفكككرك وضككحالة المسككتوى الثقككافي للمجتمعككات العربيككة والتككي أظهرتهككا تقككارير

ا وعكدد دور النشكر ومعكدالت    المنظمات الدولية مثل اليونسكو عكن مسكتوى القكراءة ومعكدالته    

بيع الكتب وحرككة الترجمكة علكى المسكتوى العكالمي، والتكي تبكين مكن خاللهكا الفجكوة الثقافيكة            

 (. قرأ ال تقرأإفأمة )الكبيرة بين دول العالم والعالم العربي 

حجم اإلنفاق الحكومي وحجم إنفاق قطاعات األعمال في العالم العربي  على التعلكيم والبحكث    

ومككن قضككايا االصككالح الكبككرى للتعلككيم فككي العككالم   . الككذك يعككد مككن أهككم ركككائز التعلككيم  العلمككي

 .العربي

 ومنها ايضا التحديات االكاديمية

 التحديات األكاديمية

 تأهيل المتعلمين  وفقا لمتطلبات سوق العمل العالمية ومعايير منظمة التجارة العالمية -

 فنية المؤهلة علميا وتقنيا توفير الكوادر األكاديمية واإلدارية وال  -

 إعداد وتحديث المناهج والبرامج األكاديمية  -

 تحديات إيجاد الحلول لمشكالت التعليم النظامي بالجامعات التقليدية -

 تحديات الجودة النوعية واالعتماد األكاديمي -

 طرق عرح وتطوير المحتوى التعليمي -

 التحديات اإلدارية
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 دة الجامعيةتحديات اإلدارة والقيا -

 تحديات التخطيط االستراتيجي -

 تحديات إعداد الخطط التشغيلية والتنفيذية -

 تحديات تنفيذ وتطبيق الخطط التشغيلية وفقا لجدولة زمنية مرحلية -

 تحديات التوسع في إفتتاح الكليات والمراكز واألقسام والبرامج األكاديمية -

 ت االفتراضية العالميةتحديات التحالفات والتوأمة مع الجامعا -

 التحديات اإلدارية لالنفتاح العالمي -

 تحديات توفير الكوادر القيادات األكاديمية واإلدارية والفنية المؤهلة علميا وتقنيا ومهاريا

 التحديات الفنية والتقنية

 الوفاء بمتطلبات تجهيزات البيئة االفتراضية الرقمية  -

ز تحديات التعليم المستمر فكي البيئكات االفتراضكية هكو     من أبر: التحقق من هوية المستخدمين -

كيفية التحقق والتمييز بين هويات المستخدمين لهذا النوع من التعلكيم والتأككد مكن شخصكياتهم     

 ..(الموظفون، الطالب، أولياء األمور، المعلمون، الشركاء، وغيرهم : )بما فيهم 

االفتراضككية بحاجككة إلككى إيجككاد حمايككة متميككزة   التعلككيم المسككتمر فككي الجامعككات : الحمايككة األمنيككة -

 .لجميع البرامج والتجهيزات والبيانات التي يتعامل معها

 

 "االفتراضيةالسورية الجامعة في التعليمية العملية خصوصية"

 (سوريا) غياث ترجمان. د.أاعداد  

                                                                    التعليم اإللكتروني قائال                : تحدث سيادته عن 

نظرًا الن مجكال التعلكيم االلكترونكي حكديث نسكبيا عكالوة علكى انكه مجكال واسكع ومعقكد ويشكتمل علكى              

مكونككات عديككدة ، لككذا فقككد تعككددت تعريفككات التعلككيم االلكترونككي واختلفككت األسككماء التككي تطلككق عليككه والتككي قككد    

التعلم القائم على الكمبيوتر ، : ) أحيانا بشكل متبادل وهى في الحقيقة غير متطابقة ومن هذه المسميات تستخدم

كمكا تعكددت تعريفكات    ( ، الكتعلم االفتراضكي   " التكوليفي "التعلم عن بعد ، الكتعلم عبراالنترنكت ، الكتعلم المكدمج     

هة نظر واحدة أو تركز على خاصية واحدة من التعليم االلكتروني إال أن معظمها  ينقصها الدقة وتعبر عن وج

   خصائصه ، لذا كان من الضرورك توضيح األسس النظرية التي يقوم عليها التعليم االلكتروني           

 :األسس النظرية للتعليم االلكتروني 
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 من المعروف أن النظريةهي مجموعة من الفروح التي تطبق على كل حاالت ظاهرة معينة وتساعد في

اتخككاذ القككرار ، وفككي فلسككفة التطبيككق وفككي التنفيككذ الفاعككل مككن خككالل الممارسككات وفيمككا يلككي مجموعككة مككن   

 :                           الفروح والمبادئ التي تؤسس نظريا للتعليم االلكتروني 

التعلكيم التقليكدك    التعليم االلكتروني وسيط تكنولوجي لتنفيذ التعليم ويمكن تطبيقه من خالل نمكاذج مختلفكة مثكل    .1

والتعليم عن بعد ، وفي فلسفات تربوية مختلفة مثل السلوكية والبنائية  وهذا المبدأ ال يجعل التعلكيم االلكترونكي   

 . شكال محددا من أشكال التعليم ولكنه وسيط لتنفيذ التعليم 

انكات ونكواحي القكوة فكي     التعليم االلكترونكي أدى إلكي ظهكور أشككال وأنمكاط جديكدة فكي التعلكيم تجمكع بكين إمك            .2

            .التعليم التقليدك والتعليم عن بعد مثل التعليم التو ليفي 

التعلككيم االلكترونككي يقككوم علككى أسككاس مككداخل التعلككيم واسككتراتيجياته ولككيس العكككس اى أن               التعلككيم       .3

م  البنكائي والكتعلم التشكاركي والكتعلم     االلكتروني يمكن تطبيقه مع المداخل واالستراتيجيات المختلفكة مثكل الكتعل   

 ...الموقفي والتعلم المبني على المشكالت ، الخ

 التعلككيم االلكترونككي يقككدم مككن خككالل التنفيككذ النككاجح للمسككتحدثات التكنولوجيككة، بحيككث يحقككق كككل الشككروط               .2

 .طلبات الالزمة لعملية االستحداث التكنولوجي ليصبح جزءا من النظاموالمت

 .                                                                                    تروني يستخدم في توصيل المحتوى وعرضه، ودعم وتسهيل عملية التعليم والتعلمالتعليم االلك .5

ومتفاعل معه وكجزء  التعليم االلكتروني يحقق نجاحا أكبر إذا اختيرت أدواته بعناية، وبشكل مندمج ومتكامل  .6

 .ومكون أساس له

التعليم االلكتروني يستهدف تنمية المتعلم في سياق المنهج واألهداف المحددة وتكنولوجيات التعليم االلكتروني  .7

 .هي أدوات لتنفيذ هذا المنهج

يمكن أن تستخدم  التعليم االلكتروني له إمكاناته ومميزاته التي تبرر تنفيذه أك أن تكنولوجيا التعليم االلكتروني .8

 .                                                                    ل فاعل وناجح إذا قدمت إمكانات ومميزات تعليمية مزيدة تحتاجها العملية التعليمية بشك

 

 :ورقة عمل حول 

"   االفتراضى المعاصة مداخل التعليم العالي" 

 (كفر الشيخ)عبد الجواد . د

؟ !نعم مختلفكة  .. عندما يتعلم اإلنسان كبيرا ، تصبح قضية تعلمه ذات كيفية مختلفة  اوضح سيادته انه

تأتي اإلجابة عن هكذه الكيفيكة مكن خكالل اسكتقراء متغيكرات القكرن الحكالي قكرن المتغيكرات           ... كيف ؟ 

المتسكككارعة والمتالحقكككة والتكككي تتسكككم بخصكككائص التقكككدم المكككالزم للتطكككور التكنولكككوجي المعلومكككاتى    

 . والتي ساهمت ويسرت سبل تعلم الكبير والصغير على حد سواء . االتى على وجه التحديد االتص
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والتي ( أبو الجامعات المفتوحة) بل يمكن القول أن بيئة التعلم الصناعية التي تحدث عنها أوتوبيترز 

وصفها كل من سيوارت وكيجان وهولمبرج أثناء كتابة كل منهم عن خصائص التعليم من بعد ، 

 . أصبحت تمثل صورة االفتراضية الرئيسية كبيئة التعلم والتمكين له 

ويظل العقل البشرك هو المبدع الذك وهبه اهلل سبحانه وتعالي قدرات عالية في التصور والخائلية 

 . البناءة لصالح اإلنسان المستخلف في الكون 

لمفاهيمي يليه مدخل التربية المدخل ا: تتكون الورقة الحالية من ثالث مداخل هي على التوالي 

 . المستمرة ثم مدخل نماذج التعليم االفتراضي 

 "التربية للجميع والتعليم المستمر الجامعة االفتراضية"
 التخطيط إلنشاء جـامعة افتـراضيـة مصرية

فالحيكاة  . أن ينتهي بالتخرج من الجامعةالتعلم ال يبدأ بالمدرسة وال يجب ان  ااوضحت سيادته

فى القرن الحادك والعشرين تتطلب منا التحديث المستمر لمعرفتنا والتطكوير لمهاراتنكا حتكى نسكتطيع     

، لم يعكد مجكرد رفاهيكة   " التعلم المستمر"التعايش مع بيئة أساسها التغير، لذا فعلينا أن ندرك أن مفهوم 

 .رورات البقاءوضرورة من ض، بل صار مطلبًا أساسيا

أتاحككت الثككورات المعرفيككة والتكنولوجيككة والمعلوماتيككة فككرص للتعككدد والتنككوع فككى    ، فككى الوقككت نفسككه 

وغدت تلكك الثكورات محفكزة    . من خالل الكمبيوتر وشبكات المعلومات واالتصاالت، مصادر المعرفة

يككل بككأن يحككدث ويسككر الحصككول عليهككا كف، وهككذا التنككوع فككى مصككادر المعلومككات ، علككى الككتعلم الككذاتى

 تطويرًا فى العملية التعليمية 

. في السابق، كان المتعارف عليه هو أن مؤسسة التعليم العالي الوحيكدة هكي الجامعكة التقليديكة    

امعككة لكككن العقككدين األخيككرين مككن القككرن المنصككرم شككهدا ظهككور أنككواع جديككدة مككن الجامعككات  ألن الج 

ومكن  . التقليدية لم تعد قادرة على االستجابة لكل متطلبات عصر العولمة الكثيرة والمتزايكدة باسكتمرار  

  .هذه األنواع يمكن اإلشارة إلى الجامعة االفتراضية

الجامعة االفتراضية، والجامعة التخيلية، والجامعة : لهذه الجامعة مسميات متعددة منهاو

. الحدود كما ُتعرف بأنها الجامعة التي تقدم كل مقرراتها عبر اإلنترنت اإللكترونية، والجامعة عبر

مع العلم . فان الطالب الذين ينتمون لها البد أن يمتلكوا أجهزة الكمبيوتر المتصلة باإلنترنت، وبالتالي
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وهناك . أن هؤالء الطالب ال تمنعهم من االلتحاق بها المسافات البعيدة أو الحدود الجغرافية والسياسية

 :تعريفات متنوعة تناولت مفهوم الجامعة االفتراضية منها

  أنها أحد أشكال التعليم من بعد، تقدم خدماتها عن طريق شبكة اإلنترنت، والفكرة المحورية

في الجامعة االفتراضية اإللكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

إلى أك تعليم يشاءون، وفى أك وقت يشاءون،  واإلنترنت لمساعدة المتعلمين في الوصول

وبأك وسيلة يشاءون، وقد يحصلون على تعليمهم من مصدر واحد، أو من مصادر متعددة 

، ومع تعدد الفرص والمجاالت أمامهم يصبح العالم تحت أطراف أصابعهم(وهو األغلب)
 .
. 

 م حرمها الجامعي على يشير مفهوم الجامعة االفتراضية إلى المؤسسات التعليمية التى تقي

أن الجامعة االفتراضية هى عبارة عن ( 2112، 2113)شبكة اإلنترنت ويرى الكيالني 

اإلنترنت، واألقمار الصناعية، )تقديم المحتوى التعليمي عن طريق نظم توصيل إلكترونية 

اءًا ، وتعد الجامعة االفتراضية كذلك فض(األقراص المدمجة، التدريس المعتمد على الكمبيوتر

للتعليم يلتقي فيه المتعلم مع المعلم دون التقيد بمكان أو زمان، أى أن الجامعة االفتراضية هي 

مؤسسة أكاديمية تلتزم بتوصيل التعليم عبر نماذج تقنية مبتكرة للمتعلم في موقع إقامته 

 .وتعتمد على الشبكة واالتصاالت من بعد في إنشاء بيئة حرم جامعى افتراضي متكامل

 بعد من تعليمية مؤسسة"بأنها (: 5، 2111)والعلوم  والثقافة للتربية العربية المنظمة فهاتعر 

 من يمكن ما أقل على وتحتوك األول، المقام على اإلنترنت في مهامها أداء في تعتمد

 بواسطة تنفيذها يتم الجامعة نشاطات ومعظم المباني الجامعية، من المادية المكونات

المكتبات، : مثل افتراضية مكونات مجموعة تشمل الجامعة أن إذ عن بعد، اإلنترنت

 يتركز (إلخ .. .ومكتب المالية والتسجيل، القبول ومكتب والمقررات، الدراسية، والصفوف

 وهذا الكمبيوتر، شبكات عبر خالل االتصال من والدارسين واإلدارة التدريس هيئة نشاط

 ) ".واسعة جغرافية مناطق يغطي النوع

 دم مصككطلح الجامعككة االفتراضككية لإلشككارة إلككى تقككديم خككدمات التعلككيم العككالي مككن خككالل  يسككتخ

تكنولوجيككا االتصككال الحديثككة وبخاصككة الكمبيككوتر واإلنترنككت دون أن يحتككاج الدارسككون إلككى    

 ،االنتظام في أى جامعة تقليدية تتطلكب مكنهم حضكور دروس رسكمية فكى موقكع تلكك الجامعكة        

التى تعرفها الحياة ، والمشاركة فى أوجة النشاطات المختلفة ها لوجوااللتقاء مع األساتذة وجه

 .الجامعية العادية 

     فهككي تعنككى أحيانككا  ، تصككف أنمككاط مختلفككة للجامعككة التككى تقككدم مقرراتهككا فككى شكككل إلكترونككي

فوجودها قاصكر علكى الواقكع االفتراضكى وال وجكود مكادى       ، الجامعة الموجودة افتراضيا فقط

لكنها تقدم كذلك ، موجودة على أرح الواقع –المفهوم التقليدى للجامعات وهناك جامعة ب. لها

وهنككاك شكككل ثالككث مككن الجامعككات االفتراضككية يتمثككل فككى مواقككع    . خدمككة التعلككيم اإللكترونككى 

إلكترونيككة توجككه مككن يككود الحصككول علككى خدمككة التعلككيم اإللكترونككى إلككى جامعككات وشككركات    
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مكن خكالل مقكررات إلكترونيكة ويككون هكذا الموقكع        ومؤسسات تقدم خدمة التعلكيم االفتراضكى   

 بمثابة الوسيط بين من يود الحصول على الخدمة ومقدم الخدمة التعليمية 

 اتحاد مجموعة من : "الجامعة االفتراضية على أنها ُتعرف رابطة الكومنولث للتعلم

م بتطوير يقو، المؤسسات من خالل التطبيقات المناسبة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

. المحتوى والبرامج المطلوبة ويتأكد من توصيل تلك البرامج وخدمات الدعم للمتعلمين

والجامعة االفتراضية ليست مخولة بتوصيل الخدمات التعليمية التقليدية من خالل تقنية 

بل إنها تقدم فرص غير مسبوقة لزيادة التعلم المفتوح عن بعد فى مختلف المجاالت، جديدة
 
. 

 عة االفتراضية كيان معترف به دون أن يكون لها فى الواقع وجود مادك، ومع ذلك الجام

ومن هنا جاءت . ولكن بأسلوبها الخاص، تؤدى المهام نفسها التى تؤديها الجامعات التقليدية

فكيانها افتراضى بحت بالرغم من . التى تميزها عن الجامعات التقليدية" االفتراضية"صفة 

وقد تكون هذه التسمية على سبيل المجاز الصادر عن استخدام الكلمة فى . أن نتائجها ملموسة

مجاالت أخرى من تكنولوجيا االتصال واستعارة اللفظ المستخدم فى تلك المجاالت كما 

 " .الذاكرة االفتراضية"نتحدث مثال فى لغة الكمبيوتر عن 

   د مكن المكدخالت والمخرجكات    الجامعة االفتراضية نظام تقنى معقد يتم إدارته من خكالل العديك

. "Simulation Software"والنتككائج المحتملككة ويعتمككد علككى برنككامج محاكككاة إلكترونككي     

فهككي تسككمح بككإدارة  ، وتتميككز بقككدرتها علككى القيككام بككالكثير مككن المهككام المعقككدة بشكككل متككزامن    

بمؤسسككة النشككاطات الدراسككية اليوميككة، والمككوارد الماليككة والبشككرية وإدارة عمليككات االلتحككاق  

كما تقوم الجامعة علكى  . وفى الوقت ذاته تقوم بالتخطيط االستراتيجي للمستقبل، التعليم العالي

 .أساس متغيرات اقتصادية تقيس نجاح أدائها 

        هي تلك الجامعة التي تخلص طالبها من حكواجز الزمكان والمككان، ويككون الكتعلم والتواصكل

 .ومن أبرزها اإلنترنت  بها من خالل التقنيات التكنولوجية المختلفة

    جامعة تعتمد على التكنولوجيا في انتقال المعلومات وتقديم المعرفة للطالب وربطهكم بعضكهم

ببعض، وذلك باستخدام البريد اإللكتروني والشبكة العنكبوتيكة واالتصكال الصكناعي التفكاعلي     

الفضككائية واألقمككار  الثنككائي باسككتخدام بككرامج الفيككديو ذات الكثافككة العاليككة ومككن خككالل القنككوات

 .الصناعية 

 جتربة جامعة القاهرة 
 هشام نبيه . د.أ        

 –الخالصكككة  –مشكككروعات الكككتعلم االلكترونكككى  –احتكككوت التجربكككة علكككى ارقكككام واحصكككائيات  

 .عرح لموقع الجامعة  –التوصيات 

شكروعات الكتعلم   قام سيادته باستعراح االرقام واالحصائيات الخاصة بالتعلم االلكترونى ثم تطرق لم

من المحتوى الى الكترونكى ومشكروع دبلكوم    % 11االلكترونى مثل مشروع جامعة ابن سينا وتحويل 

 . التعلم االلكترونى ودبلوم مهنى ، ثم تطرق لمشروع المعوقات التى واجهتها الجامعة فى هذا المجال 
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 :الجلسة العلمية الثانية 

 (سوريا)غياث الترجمان . د.أ: رئيس الجلسة 

 (مصر)عبد الجواد السيد بكر . د.أ: مقرر الجلسة 

 :ورقة عمل حول 

 "دور الجامعات السعودية االلكترونية فى تحقيق مفهوم التعليم مدى الحياة"
 (السعودية)عبد اهلل المقرن  . د.اعداد أ

 إّن المتأمل في حضارة اإلسالم منذ فجرها يجد كمًا هائاًل من النصوص الواردةسيادته  اوضح

في فضل تعلم العلم والمداومة عليه، وهو ما يعبر في عصرنا اليوم بمفهوم التعلم مدى الحياة، 

وتتنوع تلك النصوص ما بين آيات قرآنية كريمة، وأحاديث نبوية شريفة، وأقوال لعلماء في شتى 

 . العصور

ن الحث على ومنذ انطالقة فجر الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم، كا

، وتؤّكد هذا 1العلق  (اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك اَلِذك َخَلَق: )العلم وأدواته بأول آيات تتنزل في محكم التنزيل

وفي آيات (.  وَرّبَك األْكرم، الذك َعَلم بالَقَلم، َعَلَم االْنَساَن َماَلْم َيْعَلماْقَرْأ : )المعنى بـتأكيد متتابع

وُقل َرِب : )لى تحصيل العلم بنهٍم دون انقطاع وذلك في قوله عّز من قائلأخرى نلحظ تأكيدًا ع

نْرَفُع َدَرَجاٍت ِمن : )وقد بين عّز جل فضل أولى العلم في قوله تعالى.  112 طه (ِزْدِني ِعْلمًا

التعلم المستمر، ، وهذه اآليات تؤّكد معنًى لطيفًا لمفهوم 76 يوسف (َنَشاء َوَفْوَق ُكِل ِذك ِعْلٍم َعِليٌم

فالعلم الذك نبلغه من خالل ما نعّده درجة من درجات التعلم، هو في الحقيقة منزلة قد تكون 

وفي آيات أخرى نجد الحق عّز شأنه . ضئيلة للغاية في مدارج العلم ومقاييسنا البشرية للعلماء

َيْرَفِع الَلُه اَلِذيَن آَمُنوا : )يؤّكد على االستمرار في طلب العلم لبلوغ الدرجات العال عنده عز وجّل

واآليات التي تؤّكد هذا .  11المجادلة( ِمنُكْم َواَلِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوالَلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر

أما السنة النبوية فنكتفي بأقوال النبي صلى اهلل .  المعنى كثيرة قد يطول حصرها واستقصائها

وأبلغ هذه . ي أّكدت بشكل مباشر أهمية طلب العلم في نهج مستمر غير منقطععليه وسلم الت

ثم تاركها وذلك في قوله صلى اهلل عليه أاألحاديث ما جعل طلب العلم فريضة يثاب على فعلها وي

وإن طالب العلم )حديث صحيح، وزاد ابن عبدالبر ( طلب العلم فريضة على كل مسلم: )وسلم

صححه األلباني، وفي حديث آخر يتم ربط طلب ( الحيتان في البحر يستغفر له كل شيء حتى

ما من رجل سلك : )العلم في هيئة طريق مبتداه الدنيا ومنتهاه الجّنة، يقول صلى اهلل عليه وسلم

 .رواه مسلم( طريقا يطلب فيه علمًا إال سهل اهلل له به طريق الجنة

ألثر على العلماء وطلبة العلم، فقد حث العلماء وقد كان لهذه النصوص والتوجيهات الكريمة بالغ ا

على تعلم العلم والمداومة عليه حتى الممات، قال البخارك رحمه اهلل في فضل العلم وعدم 

وقال مالك بن ". وقد تعلم أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم في كبر سنهم"ارتباطه بسن معينه 
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إلى متى : "ن المبارك رحمه اهللوقيل الب". العلم ال ينبغي ألحد يكون عنده العلم أن يترك: "أنس

لعل الكلمة "وقيل له مرة أخرى مثل ذلك، فقال  -"إن شاء اهلل -حتى الممات : "تطلب العلم ؟ قال

ال تزال عالمًا ما كنت متعلمًا، فإذا استغنيت : "وقال ابن أبي غسان". التي تنفعني لم أكتبها بعد

ة في عصره، أنه كان كثير اإلشغال ، وذكر الدلجي عن ابن مالك شيخ النحا"كنت جاهال

 .واالشتغال، حتى أنه حفظ في اليوم الذك مات فيه، خمسة شواهد( التدريس)

 :بنية التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية

 التعليمبأنواع من  متعددة بدأتالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية مراحل  شهد تطور

نظومة هائلة من الجامعات والمراكز العلمية في شتى التخصصات، في وانتهت بم غير النظامي

وكان الهدف في جميع تلك المراحل إتاحة الفرصة للراغبين . كافة مناطق المملكة ومحافظاتها

تأهياًل عاليًا ألداء  موتأهيلهعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علميًا وفكريًا، بمواصلة تعليمهم إل

اإلسالم السديدة  ومبادئوالنهوح بأمتهم في ضوء العقيدة السليمة  واجبهم في خدمة بالدهم

، بما يتوافق وإتاحة الفرصة أمام النابغين للدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة

 .واحتياجات العصر ومستجداته

 كبيرة زاتقف الماضية القليلة السنوات خالل السعودية العربية المملكة في العالي التعليم وقد شهد

 ومحافظاتها المملكة مناطق جميع وغطى التعليمية، العملية جميع جوانب شمل هائاًل وتطورًا

 .السكانية الكثافة حسب ذلك من بأكثر وبعضها اآلخر مستقلة بجامعة منطقة كل لتحظى المختلفة،

( 32)هـ، 1231العام  في وأصبح جامعة، ( 15)هـ، 1225عام  الجامعات عدد كان حيث

ويوضح الجدول التالي هذا النمو ونسبته  .الخاص القطاع يمتلكها أهلية جامعات( 8)امعة منها ج

 .الكلية

 

 :ورقة عمل حول 

 

 "الجامعات االفتراضية  تكنولوجيا المعلومات واالتصال على تطوير "
 

 (سلطنة عمان)محمد بن ناصر الصقرى . د.اعداد أ

ومات واالتصال على تطوير الجامعات االفتراضية ، ساعد التقدم الكبير فى تكنولوجيا المعل

فعلى المستوى العالمى كانت الجامعات االفتراضية سبيل يستخدم للحد من عدم التكافؤ االجتماعى 

واالقتصادى والتعليمى بين الدول حيث يحصل الدارس على تعليم ذو جودة عالمية ومنخفض 

االفتراضية بسلطنة عمان تحت االضواء ومقارنتها التكاليف ، والهدف من الورقة هو وضع الجامعة 

وتقييم المنفعة من وراء مبادرة سلطنة عمان على المستوى بالجامعات االفتراضية بالدول المتقدمة 

 .الوطنى فى المجاالت االقتصادية واالجتماعية وعلى صعيد التنمية التكنولوجية 
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ة دوليا خالل الخمسة عشرة عاما الماضية والورقة تقوم على التحليل الثانوى للمادة المنشور

االجتماعية واالقتصادية  فيما يخص الجامعات االفتراضية واالحصائيات الحديثة حول معدل التنمية 

 .والتنمية التكنولوجية بالسلطنة 

ان تطبيق الجامعة االفتراضية كوسيلة لتحديث وتنويع المهارات الى  وتشير دالئل البحث

عملية التنمية االقتصادية وقد نجح التعلم االلكترونى فى يمكنها ان تسهم بكفاءة للشعوب والمعرفة 

السلطنة ، وقد طبقت جامعة السلطان ببرغم استخدامه بشكل بسيط ولكنه متطور فى التعليم العالى 

 .قابوس تجربة تعلم الكترونية ناجحة 

نية ، وتقوم عمان حاليا نموذج جامعة افتراضية عمالوفى نهاية الورقة هناك عرح مقترح 

بعمل توسيع للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال وانشاء شبكات مركزية لنشر استخدام 

   .وعى لدعم المشاركين فى الجامعة االفتراضية العمانيةالالنت ورفع 

 :ورقة عمل حول 

 

 دور الجامعات االفتراضية فى التربية للجميع والتعليم المستمر
 

 (جامعة قناة السويس) وحيدمحمد . د.اد أاعد

، وتعني أن "Virtual"هي ترجمة للمصطلح األجنبي انها " افتراضي"كلمة عرف سيادته 

الخ ..المؤسسة التعليمية بما فيها من محتوى وصفوف ومكتبات وأساتذة وطالب وتجمعات

. خالل شبكة اإلنترنتجميعهم يشكلون قيمة حقيقية موجودة فعاًل لكن التواصل بينهم يكون من 

حيث يمكن أن يتألف الصف االفتراضي من طالب موزعين ما بين استراليا والسعودية واألردن 

والهند وسوريا، ويحضرون ألستاذ ما في بريطانيا ويتفاعلون معه افتراضيًا، إما مباشرة أو من 

 .خالل الخادم التقني الخاص بالمؤسسة، متحررين من حاجز المكان 

لجامعة االفتراضية خدمات القبول والتسجيل ووسائل الدفع المادك، والدعم األكاديمي من اوتقدم 

خالل مرشدين للطالب يوجهونهم نحو األفضل، كما توفر لهم سبل االنخراط في حلقات تفاعل 

 .وحوار لتجمعات أكاديمية واسعة

الماليين من العناوين  كما تتيح المكتبة االفتراضية فرصة استثنائية للطالب والباحث بتوفير

 .المختلفة

 الجامعة االفتراضية تتبعك حيث ذهبت

وهي أحد أهم خصائص الجامعات االفتراضية، إضافة إلى التخطيط السليم ووقوفها            

فجميعنا نعلم . الدائم عند تطّور الطالب خالل رحلة الدراسة وحتى التخّرج فإنها تتبعه حيث ذهب

قد تفرح على اإلنسان االنتقال من بالده ألسباب متعددة، ولذلك فإنها  أن الظروف  القاهرة

تعتبر عامل أساسي من عوامل تخفيض المواصالت واالزدحام السكاني وبالتالي فلن يفقد بانتقاله 

 . أية ميزة أو خدمة تقدمها الجامعة
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 :ملحوظة

 .نها مكملة لهاال تعتبر الجامعة االفتراضية بدياًل عن الجامعات التقليدية بل إ

 

 : ورقة عمل حول 

مراكز التعليم اإللكتروني في دعم الجامعات االفتراضية دور

 جامعة اإلسكندرية –التنفيذك لمركز التعليم اإللكتروني  المدير

 

فة خدمات الجامعات االفتراضية  كبديل للجامعات التقليدية   لتقديم كا ورظهتحدث سيادته عن 

المؤسسات التعليمية عن طريق استخدام تقنيات أنظمة المعلومات ، وسائل االتصاالت الحديثة 

أهم العوامل المطلوبة لدعم ونجاح الجامعات االفتراضية هو  و تعد دون التقيد بحدود مكانية

مة فى هذا التدريب المستمر للقائمين بالعملية التعليمية على أحدث التقنيات واألنظمة المستخد

هذه الجامعات  عتصميم وبناء المناهج ، والمحتوى التعليمى بما يتناسب م وإعادةالمجال ، 

ومن هنا يبرز الدور الحيوك الذك تقوم به مراكز التعليم اإللكتروني فى تحقيق مهام   االفتراضية

  .العملية التعليمية في الجامعات االفتراضية رغم ما تواجهه من صعاب وتحديات  

واستثمارًا لخدمات و انتاج مركز التعليم اإللكتروني القائم بجامعة اإلسكندرية و مراكز التعليم 

اإللكتروني في عدد من الجامعات المصرية كان النموذج المقترح إلنشاء جامعة إفتراضية 

مشتركة بين جامعة اإلسكندرية و عدد من الجامعات المصرية و هذا كبداية لتعاون مشترك 

 . ع و أشمل على مستوى الجامعات العربية و اإلسالمية و الدوليةأوس

تقديم جميع خدمات التعليم العالي من خالل التعليم : "بحيث تكون  رسالتها المقترحة هي 

االفتراضي باستخدام أحدث الوسائل و التقنيات التي تتيح الوصول لكل الراغبين في التعلم دون 

 : ، على أن تسعى الجامعة لتحقيق اآلتى "انالتقيد بحاجزك المكان و الزم

تقديم كافة خدمات التعليم التقليدك خالل النظم االفتراضية  عبر  اإلنترنت ، التدريس  -

باستخدام مقررات إلكترونية منتجة طبًقا للمعايير العالمية من خالل التنسيق و االستفادة 

عات المصرية، االستفادة من خبرات من مراكز التعليم اإللكتروني المتعددة التابعة للجام

العلماء المصريين في الخارج في التدريس و األبحاث وكذلك العلماء العرب و األجانب 

وغيرها من األهداف التى تسعى الجامعة لتحقيقها على أن يتم التركيز  فى بادىء .. 

 :األمر على  التخصصات التالية

 إدارة األعمال و االقتصاد و المحاسبة. 

 المعلومات و علوم و هندسة الحاسب نظم. 

 العلوم التربوية في تخصصات اللغة العربية و التاريخ. 
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 علوم اآلثار المصرية و اإلسالمية. 

 ورقة عمل حول 

 معاييرتصميم وانتاج المقررات االلكترونية

كة الجامعكات المصكرية وإنشكاء المرككز     نظرًا للتقكدم فكي مشكروعات الجامعكات المصكرية وافتتكاح شكب       

القومي للتعلم اإللكتروني أحد المراكز التابعة للمجلس األعلى للجامعكات وأحكد المشكروعات الرئيسكية     

 Informationالممولكككـة مكككن مشكككروع تطكككوير نظكككم وتكنولوجيكككا المعلومكككات فكككي التعلكككيم العكككالي  

&Communication Technology Project (ICTP) ،ف إلككى نشككر ثقافككة الككتعلم والككذك يهككد

اإللكتروني داخكل المؤسسكات التعليميكة بالمرحلكة الجامعيكـة، واإلشكراف الفنكي علكى إنتكاج المقكررات           

المركز القومي للتعليم اإللكتروني : )مايلي ( ICTP)رتأت إدارة مشروع إاإللكترونية بالجامعات فقد 

،2111. )www.nelc.edu.eg    

ضككرورة اإلحتكككاك المباشككر والمسككتمر بككين أصككحاب المككادة العلميككة وفريككق التطككوير فككي        -

  .المرحلة األولى 

اإلنتقال التدريجي لعمليكة تطكوير المحتكوى إلكى صكاحب المكادة العلميكة وذلكك بوضكع خطكة            -

 :لتنفيذ مايلي 

 .استكمال الهيكل اإلدارك الوظيفي بالمركز  (1

شاء مراكز للتعليم اإللكتروني بالجامعات الحكومية بتمويل مشترك من المشكروع  إن (2

 (مركزا 17) .والجامعات ووزارة اإلتصاالت والمعلومات 

 املناقشات

 جامعة االزهر –كمال الدهشان . د: س 

تسير بخطكى مقبولكة فكى ضكوء عكدد السككان بهكا مقارنكة بمصكر أو السكعودية           أرى أن عمان       

 ن يعملوا بنظام الفصل االفتراضى داخل الجامعة االفتراضية ويمكن أ

 .والمزج بين ما هو الكترونى وما هو تقليدى كبداية جيدةهذه فكرة يمكن األخذ بها : عمان : ج 

 أسامة عبد العزيز . د: س 

ارى ان سكككبب تأخرنكككا عكككن العكككالم يكمكككن فكككى السياسكككات وقادتهكككا بالجامعكككات العربيكككة بكككرغم ان       

امعات هى اكبر مصدر دخل استثمارى فكى امريككا ، ككذلك مشككلة مهكارات الدارسكين خاصكة فكى         الج

 .العلوم والرياضيات واللغات 

 غياث . د: س 

ال نؤسس جهاز مشترك خاص بكالترويج للتعلكيم االلكترونكى واالسكتعانة بالفضكائيات المشكهورة        لماذا

 لفة عالية وايضا عمل ندوات اك تكالتعاون سويا لن يكون هنلعمل حمالت ترويجية و

http://www.nelc.edu.eg/
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 هل المدرسين يجب ان يكونوا متفرغين ام منتدبين من جامعات اخرى؟: س 

 .معظم االساتذة فى مصر منتدبين: ج

 .والمرافقين من الجامعات ونعمل معهم عقود  المدرسين بندبنحن فى تونس نقوم : تونس : س 

 ابراهيم الدسوقى. د: س 

التقيكيم    -يكة التأهيكل قكد ال تتعكرح لعمليكة التصكميم التعليمكى والمحتكوى         عمل –عندنا مشكلة اجرائيكة  

وهنكاك مشككلة المحتويكات    بالورقة والتعلم والبد من تحويله الكترونيا والبكد مكن تعكديل طريقكة التقيكيم      

 . مواجهتها والبد من 

تص المحتوى فى تونس ملك الجامعكة ويعكد حسكب معكايير تكونس ويمكرر علكى فريكق مخك         : س تونس 

 ونحوله لتفاعلى رقمى ويدرسه المرافق 

 .يجب ان يضع المقرر استاذ وفنى لنجعله فى صورة الكترونية : هشام الدهشان . د

 اليوم الثالث 

  2111نوفمبر  23األربعاء 

 الجلسة العلمية االولى 

 (مصر –محمد وحيد . د.نيابة عن أ)هشام نبيه . د.أ: رئيس الجلسة 

 (مصر)حمد ابراهيم الدسوقى م. د.أ: مقرر الجلسة 

 :الورقة االولى حول 

 ودوره في العملية التعليمية والتربوية االفتراضي التعليم

 مدير مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات االكادمية                           

 مصر -الفيديوكنفرانس جامعة الفيومومدير مركز الرخصة الدولية للحاسب االلي و

الجامعات االفتراضية خالل العقد األخير من القرن الماضى بشكل الفت النظر، تحدث سيادته عن 

وأثار هذا االنتشار والتوسع العديد من التساؤالت حول مشروعية هذه الجامعات، ومدى جديتها 

امعى حالىا مطلبًا شخصيًا إلى جانب كونه واصبح التعليم الج .وجدواها بالنسبة للعملية التعليمية

حاجة اجتماعية ماسة تشعر بها كل المجتمعات، بما فى ذلك مجتمعات العالم الثالث بالرغم من 

والهدف من الجامعات  .ضعف إمكاناتها المادية والمالية، التى تعوق تقديمه على المستوى المناسب

التعليم العالى بوجه عام أمام الذين التسمح لهم االفتراضية هو توفير الفرص للتعليم الجامعى و

والجامعة االفتراضية تقدم التعليم فى األزمنة واألمكنة . ظروفهم بااللتحاق بالتعليم الجامعى التقليدى

التى يختارها الدارسون، وليس التى تحددها لوائح تلك الجامعات، وهذا يعطيها المرونة وبالتالي 

والتوسع فى مجال االتصال وأيضًا إلى إنشاء دراسات عليا فى كثير منها  القدرة على تنويع البرامج
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ولوحظ ان اإلقبال على الجامعات االفتراضية يتزايد وخاصة بعد إدخال . فى أن ترتاد مجاالت جديدة

مزايا منها وللتعليم االليكتروني االفتراضي . نظام البث عن طريق استخدام قنوات الفيديو الرقمية

لة الطالب سهلة ومضمونة، وتستطيع الجامعة االفتراضية تتبع الفرد حيثما ذهب، وتوفر تعتبر رح

أبرز االختصاصات العلمية اال ان ذلك لة دواعي معينة منها ارتفاع مستوى الوعي بأهمية التعليم 

ي ، وارتفاع تكلفة اإلنشاءات والمبان والحاجة المستمرة إلى التعليم والتدريب في جميع المجاالت

وهناك عوامل ساهمت في . وعدم المقدرة على تلبية الطلب على الخدمة ، وازدحام الفصول الدراسية

منها الجدوى االقتصادية، وخفض النفقات الغير مباشرة،  التعليم االفتراضي زيادة انتشار تقنيات

قدرة على إتاحة التعليم ألكبر قدر ممكن من راغبى التعليم، والحد من تأثيرات العوامل السكانية وال

يتطلب  والتعليم االفتراضي. والديموغرافية والتوسعات العمرانية، والتخلص من المشاكل االجتماعية

تعليمية إلكترونية،  بنية تحتية شاملة، تأهيل وتدريب القوك البشرية واالستثمار في بناء مناهج ومواد

 .وبناء أنظمة وتشريعات تدعم العملية التعليمية وادارتها

  جتربة جامعة القاهرة

 وليد ابو رية . د 

، وتنكاول اهكداف المرككز فكى      2115قام سيادته بالقاء الضوء على المرككز ونشكأته منكذ عكام      

لتصككميم واالنتككاج للمقككررات   نشككر ثقافككة الككتعلم االلكترونككى وتطككوير معككايير قياسككية لتقيككيم جككودة ا        

وتكدريب الككوادر واالدوات وعمكل شكراكات     االلكترونية وتطوير المحتوى للتعلم االلكترونى وتأهيكل  

مع المجتمع المكدنى والقطكاع الخكاص لكدعم البحكث العلمكى ، ثكم تنكاول سكيادته بالشكرح عكدد المراككز             

ل الشكبكة بكين المرككز الرئيسكى     وعمليكة التمويكل وكيفيكة الكربط مكن خكال       ، مرككزا  25بمصر وقدرها 

 .للتعلم االلكترونى ومراكز االنتاج بالجامعة

تحككم   –وتطرق بعد ذلك للمراحل التى يمر بها المقرر االلكترونى فى ستة مراحكل مكن فحكص    

 .تحليل ومتابعة االداء ثم المراجعة  –نشر المعرفة  –مدبر االنتاج  –

ر فككى اعككداد المقككررات وتوزيككع المقككررات فككى      وتنككاول ايضككا آليككات تنفيككذ األهككداف والتطككو     

القطاعات العلمية وتفعيكل المحتكوى االلكترونكى ومتابعكة قضكايا التفعيكل واسكتراتيجياته علكى مسكتوى          

المعلم الطالب والمحتوى لضرورة دراسة خبرات الدول االخرى لبنكاء جامعكات افتراضكية مكن حيكث      

 .انتهى اآلخرين 

 

  جتربة جامعة حلوان

 ابراهيم الدسوقى. د         

 

اشككار سككيادته لتعامككل الجامعككة مككع المفهككوم مككن خككالل بيئككة الككتعلم والمككتعلم والمعلككم والمحتككوى    

تطلككب لحصككول الخككريج علككى شككهادة البكككالوريوس وجعككل مككادة       ICDLفبالنسككبة للمككتعلم تككم جعككل   

كترونكى بالجامعكة وتكم    الحاسب اجبارية واقامة تدريبات وبالنسبة للمعلم فقد تم انشكاء مرككز تكدريب ال   

http://kenanaonline.com/users/HaresAmmar/tags/180465/posts
http://kenanaonline.com/users/HaresAmmar/tags/180465/posts
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تدريب االساتذة وعمل بحوث لتحديكد االحتياجكات مكن المعلمكين ، امكا بيئكة الكتعلم فمكن خكالل الرسكوم           

مضكاعفة عكدد المعامكل والكدورات     الدراسية التى يسددها الدارس والميزانيكة المقكررة للجامعكة فقكد تكم      

لمدن الجامعية وانشكاء معامكل معتمكدة    التدريبية وتم انشاء وحدة صيانة حاسبات وانشاء معامل داخل ا

 ومنح شهاداتها ICDLمن اليونسكو الختبارات 

فقد تم تحويل المقررات بشككل الكترونكى وتكم الكزام االسكاتذة بتخصكيص       : اما بالنسبة للمحتوى 

 .اعمال السنة على انشطة عبر الشبكة وتم عمل دبلومات كاملة 

 .بشبكة المجلس االعلى للجامعات  واشار كذلك لمشروع المكتبة الرقمية وربطها

هذا وقد اكد سيادته على ضرورة االتفاق والتفاهم على بعض المصكطلحات بكين الكدول العربيكة     

 .الخ" ... التعلم عن بعد" "االفتراضية"لتوحيدها وعلى سبيل المثال 

ولة للتعامكل  واشار ألننا قد تعاملنا مع التعلم المستمر بتجاهل كبير وان علينكا انشكاء هياككل مسكئ    

 .فى التخصص وان الجامعات عليها ان تبنى التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة مع كل ما هو جديد 

 املناقشات
 سعيد . كمال غالب من د. ان التعليق على ورقة دك     

 2ر5:  1حول ارتفاع النسبة بين الطالب واعضاء هيئة التدريس 

 د ولماذا لم تتقدم هذه الكليات لالعتما

 وكان التعليق من المنصة غاية هذا العنصر ليس الوحيد المؤهل لالعتماد 

وككان الكرد علكى ذلكك بكأن الهكدف هكو         ICDLاهميكة الرجكوع لمهكارات    حكول مكدى   : اسامة . تعليق د

تأهيل الطالب لسوق العمكل مكن خكالل اتقكان مهكارات قيكادة الكمبيكوتر وان التعكاون فيهكا ككان يكتم مكع             

 .دولية  اليونسكو كمؤسسة

 .حول وجود خلط فى تفسير بعض المفاهيم المستخدمة : ايمان . تعليق آخر من د

محمكد الدسكوقى بعكرح مجموعكة المفكاهيم التككى طرحكت والخلكط القكائم منهكا وتكدقيقها بشكككل           . وقكام د 

 .مفهوم االفتراضية ، مفهوم التعليم المفتوح ، مفهوم التعليم المستمر : محدد ومن ابرزها 

 : ان ايم. د

دهشكان بكأن   . المعوقات التى نقابلها باالقاليم اضعاف تلك التى تعانيها جامعة القاهرة ، وتأكيدا لككالم د 

يكككون همككاك رؤيككة ثابتككة ينفككذها مككن يتككولى القيككادة فككنحن نريككد سياسككات ولككيس اشككخاص واننككى اشككيد   

 بالتجربة التونسية وسر نجاحها ان سياستها قد وضعت من قيادات الدولة 

 .اعمال السنة باالنشطة لتحفيز الطالب هشام بالنسبة لى للتفعيل اقوم بربط  .د

 اسامة . د: س 

اعجاب شديد بالتجربة المصرية والجهود المبذولة فيها ولكن متى ستصلون وتلحقون بالركب العالمى 

 البد وانكم قد وضعتم خطة زمنية لذلك واين البحث العلمى فى التعليم االلكترونى بمصر ؟

 .االبحاث العلمية التى يقدمها االساتذة والطالب عديدة وذات عمق : دسوقى . د: ج 

 اسامة . د: س 
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هناك منظمات دولية عديدة تدعم البحث العلمكى بماليكين الكدوالرات فلمكاذا ال تتصكلون بهكم وتأخكذون        

 ى تقديمها لهم ؟جزء من تلك المشاريع البحثية فهذه الميزانيات قد يكون العالم العربى قد اسهم ف

 وليد ابو ريه. د: ج 

فعال وهناك معوقات كثيرة ولكننا نفكر حاليا فى مبكادرة تعاونيكة ولكيس    نحن فى طور نشر الثقافة      

 خبراتنا مع اآلخرين ونتناولها وسنعلن عن تلك المبادرة قريبا  فى جزء منعزل بل نضع

 ؟اين دور المركز فى توحيد الجهود : سلطنة عمان : س 

 وليد . د: ج 

 نقوم بهذا الدور فعال حاليا      

نقطة التحفيز ، هل هو للطالب فقط ام للمعلم وما نوع التحفيز ففى عمان نختار المكدرس  : عمان : س 

 المتميز فى المحتوى االلكترونى ويكافئ بالترقية 

 د غياث : س 

 ة عن استخدام الدارس للمحتوى ؟المحتوى العلمى كيف يستفيد الطالب منه وهل هناك كعلومات مرتد

 هشام . د: ج

دبلومة تعلم الكترونى وفيه يقكوم الطالكب بتحميكل البرنكامج ويكتعلم كيكف يشكغله ويصكمم نفكس           لدينا    

 .التصميم ويتم عمل كويس واالستفادة من المقرر ونقوم بتقسيم االنشطة كنوع من التقييم 

 د غياث : س 

هككو موجككود ومككا الككرابط بككين المحتككوى المحتككوى التفككاعلى هككل  مككا هككو شككروط مواصككفات تكككوين     

 العلمى وتصميمه الكترونيا 

 دسوقى . د: ج 

 المنتج يطبق معايير ويراجع االساتذة تلك المعايير وفى ضوءها      

 سوريا : س 

 هل هناك توحيد فى جهود المقررات ام كل جامعة لنفسها ؟      

اريع ويوافكق الكبعض علكى مقرراتنكا وطبيعكة المقكرر تختلكف مكن         عملنا فريق تسويق لتسويق مشك : ج 

 . جامعة الخرى ولكنه متاح له استخدام المقرر وحذف وتعديل ما يراه فيه مع حفظ حقوق الملكية 
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 الجلسة العلمية الثانية 

 (السعودية)عبد اهلل المقرن . د.أ: رئيس الجلسة 

 (مصر)رسى سعيد محمود م. د.أ: مقرر الجلسة 

 

 :الورقة االولى حول 

 

 يةاملغرباململكة جترية 
  محمد السكناوى. د           

تحدث سيادته عن منظومة التعليم بالمغرب بصفة عامة ثم تناول بالشرح التجربة المغربية       

لمغكرب  والتعلم المسكتمر وافكاد ان تجربكة ا   فى مجال الجامعات االفتراضية ودورها فى التعليم للجميع 

هى نفس تجربة الدول بالمنطقكة العربيكة وتواجههكا نفكس التحكديات والظكروف مكع الفكارق فكى عمليكة           

 .التطوير 

واشار سيادته لوجود اصالحات متعددة ولكن لم تحظى بقبول كافة االطكراف واككد علكى اهميكة     

 .ربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل 

الصككالح منظومككة تككم ارسككاء بككرامج  2117وانككه فككى عككام ونككوه سككيادته لوجككود ذلككك بالدسككتور 

 .التربية والتكوين وتم عمل اجراءات عملية فى نواحى عديدة 

ثم القى الضوء علكى مشكروع المغكرب للتعلكيم االلكترونكى والتعلكيم عكن بعكد والصكعوبات التكى           

ت ودور الشكراكات  وكذلك استعرح القوانين التى تنظم عملية التعليم عن بعد ومهكام الجامعكا  واجهته 

 .فى ذلك 

عنكككد عمككل مشكككروع مختبككر علكككوم وتكنولوجيككا ككككان نككواه الكككتعلم      2112وكانككت البدايكككة عككام   

االلكترونى والتعليم عن بعد وعقكب ذلكك تكم التطكوير علكى مسكتوى ككل الجامعكات هنكاك وككان انشكاء            

 .مختبر لتطوير البنيات التحتية بوزارة االتصاالت نواه اول جامعة افتراضية 

وعقب ذلك تناول بالشرح االشكاليات وكيفية ارتباط الكتعلم االلكترونكى بتطكوير التعلكيم للجميكع      

 .والتعلم المستمر 

 

 

 :الورقة الثانية حول 

 الجامعة االفتراضية مدخل لتطوير التعليم  عند بعد بجامعة الزقازيق

 "يليةدراسة تحل"                                                     
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بالرغم من التوسع الكمي في التعليم الجامعي المصرك والعربي بوجه عام بطفرة تتواكب مع 

فككراد بأهميككة التعلككيم كعمككود فقككرك للتنميككة اإلنسككانية الشككاملة       ألووعككي ا، زيككادة الككوعي المجتمعككي   

ي ضكوء  فك إذا ما تمت معالجتهكا  ، ت التعليم الجامعي والعالي متدنية إال أنه ماتزال معدال ، والمستدامة

   . والمعدالت العالمية من جهة أخرى ، معدالت النمو السكاني من جهة

وقد أصبح من المؤكد أهمية تطبيق التقنية المتقدمة فى مجال التعلكيم أمكرا تفرضكه طبيعكة العصكر           

وهى تمثل قوة دفع هائلكة نحكو مسكتقبل    ، ن الحادك والعشرين وبدايات القر، فى نهاية القرن العشرين 

يككل الكككوادر البشككرية المتخصصككة التككي يحتاجهككا    لتأهأفضككل فككى إتاحككة الفرصككة التعليميككة الجامعيككة    

حيث يعانى التعليم الجكامعى   ،وبخاصة أن تحقيق ذالك أمر بات شديد التعقيد  ،المجتمع لتحقيق تقدمه 

 ، الت الكككم النككاتج عككن زيككادة الطلككب االجتمككاعى علككى التعلككيم الجككامعى بمؤسسككاته المختلفككة مككن مشككك

 .وعجز قدرته عن استيعاب جميع من يطلبه

تكم اسكتحداث صكيغ    ، للطلب االجتماعى علكى التعلكيم الجكامعى     ةواستجابة لمتغيرات العصر وتلبي     

االنتساب واالنتسكاب  منها نظام ، جديدة تخفف من ضغط هذا الطلب على الجامعات فى صور متعددة 

إال إن هككذه الصككيغ لككم تحككل إشكككاليات اإلتاحككة والكككم والجككودة فككي التعلككيم      . ( بمصككروفات )الموجككة 

ألنها صيغ تقليدية تكرتبط بالمؤسسكة الجامعيكة التقليديكة دون التقيكد بالحضكور والغيكاب فكى          ، الجامعى

  .تقييم الطالب 

ديكة مككع زيكادة الطلكب االجتمكاعى علكى التعلكيم فكى هككذه        ونظكرا لعكدم تناسكب قكدرة الجامعكات التقلي          

فقد تم استحداث صيغ أكثكر نجاعكة   . المرحلة التعليمية التى تمثل قاطرة التنمية المستدامة فى المجتمع 

حل  ويعد هذا النموذج أكثر قدرة على. كأحد صيغ التعليم عن بعد " التعليم المفتوح" تمثلت فى نموذج

ة الككى يالجككامعى ويتككوائم مككع ظككروف المسككتفيدين الككذين يلتحككق غالبيككة منتسككب  ت التعلككيمبعككض إشكككاليا

  .ن الذهاب الى الجامعةوتحول دو، وظائف وأعمال تحتاج مواظبتهم فى العمل 

ويقدم التعليم المفتوح تعليمكا جامعيكا فكى تخصصكات ذات طبيعكة نظريكة ال تسكتلزم الحضكور         

 .متحانات وأعمال التقييم الكليات ومقار الجامعات إال لتأدية اال ىال

هلككة فككى تقككدم تكنولوجيككا االتصككال والحواسككيب   ذوفككى مطلككع األلفيككة الثالثككة حككدثت الثككورة الم            

ممككا فككتح أفاقككا جديككدة فككى اسككتخدام التقنيككات الحاسككوبية واالنترنككت فككى حككل     ، والشككبكات االلكترونيككة 

  .الجامعى واتاحتة وجودته  مشكالت التعليم

عليم االلكتروني الجامعى يمثل احكد محكاور اسكتراتيجيات تطكوير التعلكيم الجكامعى       وأصبح الت

 :ثالثة محاور هىفى لذا تسير هذه الورقة البحثية . عن بعد فيما يعرف بالجامعة االفتراضية 

 ." أزمة المفاهيم"  التعليم عن بعد والجامعة االفتراضية :  المحور األول
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 .التحديات ، المتطلبات ،الخصائص : فتراضية الجامعة اال: المحور الثاني 

 .واقع التعليم المفتوح بجامعه الزقازيق ومقترحات تطويره: المحور الثالث

 املناقشات 

 غياث . د: س 

ارى ان التعليم المفتوح تجربة فاشلة بالطالب اما ذوى مجاميع منخفضة او موظفين وحضورهم       

 ان يتحول للتعليم االفتراضىقليل فى االجازات االسبوعية ويجب 

 دهشان. د: س 

دخول القطاع الخاص باالنتاج للمواد التعليمية مشككلة فهكو يهكدف للكربح بغكض النظكر عكن جكودة              

 المنتج 

 اسامة . د : ج 

المفككروح ان يقككدم القطككاع الخككاص خدماتككه مجانككا وسككيعود عليككه بككربح واسككتثمار غيككر مباشككر             

 .ودورهم التبنى 

 اسامة عبد العزيز . د: س 

لم تعد لها اى تعامكل فكى السكعودية فهكى ليسكت معيكار قيكاس كفكاءة او قكدرة تثبكت            ICDLشهادة       

 .عيوبها

 ذكرتها فى محاضرتك ارجو اضافة االدارة ضمن المفاهيم التى : ثانيا 

لمفكاهيم  فهى ليست مقياس وبالنسكبة لعامكل االدارة فيكدخل فكى مضكمون ا      ICDL أؤيدك فى الغاء: ج 

 .التى ذكرتها 

 فلماذا ال تقدم لالعتماد ؟ 2ر5:  1نسبة االستاذ للطالب : س 

 واذا كان االمر كذلك فال داعى للتعلم االفتراضى 

 ايمان. د: س 

هناك اختالف فى المفاهيم مثل التعليم المفتوح وخلطه بالجامعة االلكترونية والتعليم عن بعكد ، فيجكب   

 .مراعاة ذلك 
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 :ة حول لثرقة الثاالو

 اتالجامعالرؤى العالمية لتطوير 
 "تكنولوجيا وتحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر

 :تحدث سيادته عن النقاط التالية 

 التعليم االفتراضي والجامعات االفتراضية 

 نماذج الجامعات االفتراضية 

 أنواع وأدوات التعلم في الجامعات االفتراضية 

  التطبيقي لبيئة التعلم االفتراضي“ خان”إطار عمل 

 تطور تقنيات البنية التحتية للجامعات االفتراضية 

 تضافة لتشغيل بيئة التعلم االفتراضيخدمة االس 

 عرف التعليم االفتراضي كما 

 هو عبارة عن مجموعة العمليات المرتبطة بنقكل وتوصكيل مختلكف أنكواع المعرفكة والعلكوم إلكى        و

يشككمل ذلككك شككبكات اإلنترنككت   . )الدارسككين فككي مختلككف أنحككاء العككالم باسككتخدام تقنيككة المعلومككات    

 (.عقد المؤتمرات عن بعدواإلنترانت واألقراص المدمجة و 

 

 :الجامعة االفتراضية
 

         الجامعة االفتراضية هي مؤسسة تعليمية جديدة شكبيهة فكي وظائفهكا للجامعكة التقليديكة مثكل التعلكيم

والبحث واإلدارة وخدمة المجتمع والبيئة، غير أنها تختلف من حيث استخدامها لإلنترنت وغيرها 

اء فككرص للدارسككين للككتعلم فككي أك زمككان ومكككان وفقككا مككن تقنيككات المعلومككات واالتصككاالت إلعطكك

 لحاجاتهم الفعلية 
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 الدائرة املستديرة

 :حول 

 "التخطيط النشاء الجامعات االفتراضية لتحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر"
 ياسر الدكرورى . د.أ

يكرا يظهكر فكى عكدة     المصرية للتعلم االلكترونى بهذا الدور والهدف اهتماما كباهتمت الجامعة  •

 :محددات رئيسية

اتاحة فرص التعلم للجميع دون اعتبار للحاجز المكانى من خالل تقنيكات الكتعلم عكن      •

 بعد والتعلم االلكترونى

عامككا مككن تككاريخ   15شككروط القبككول بالجامعككة تتككيح مككدى زمنككى واسككع يصككل الككى       •

ات فنيكة أو مكا   دبلومك  –ثانويكة عامكة أو مكا يعادلهكا     )الحصول على المؤهكل المتوسكط   

، وفى حالة حصول المرشكح علكى مؤهكل عكالى سكابق فانكه يمكنكه االلتحكاق         ( يعادلها

 .بالدراسة فى أى وقت دون قيد زمنى على االطالق

يبرز أيضا دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتوفير فرص الكتعلم المسكتمر مكن خكالل      •

ن المجككاالت المعرفيككة مركككز الككتعلم المسككتمر والككذى يقككدم حككزم تدريبيككة فككى العديككد مكك

والمهارية ، حيث يوفر برامج للتدريب على مهارات اللغة ، الحاسب اآللى ، االدارة 

ويتككيح المركككز خدماتككه   . العامككة ، مهككارات التواصككل ، التفكيككر العلمككى واالسككتدالل    

استرشادا باستراتيجيات التعلم الذاتى حيث يدرس الطالب المحتكوى العلمكى التفكاعلى    

ما يشاء ويحصل على شهادة اتمام الدراسكة الغيكر اكاديميكة بمجكرد انتهكاءه      وقتما وأين

 .من اجراءات التقييم النهائى

 .تم استعراح اوراق عمل كثيرة حول الجامعات االفتراضية والتعلم االلكترونى  •

الرساء جامعة افتراضية البد من وضكوح االهكداف والرسكائل وتحديكد الفئكات المسكتهدفة ووضكع         •

الدراسككية واالطككار التنفيككذى   ليمككى مناسككب لسككوق العمككل والمجتمككع واختيككار البككرامج     نمككوذج تع

 .للمقررات االلكترونية والقياسات 

 .الخ ... وتم التأكيد على ضرورة عمل شراكات وتعاون ووضع سياسات جودة  •

 للتوصيات  استماع لالراء ثم بلورة مشتركة : الحوار 

والككتعلم االلكترونككى . المسككتهدف وفككى سككوريا تككم مراعككاة ذلككك  نقطككة البككدء بتحديككد الجمهككور: سككوريا 

 .سيكون صفة للتعليم كله مستقبال 
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فى ضوء االهداف والهدف المشترك للجامعة االفتراضية هو خدمكة  يجب ان اقدم الخدمة : دسوقى . د

 .التعليم مدى الحياة 

 .ا تم فى قطاع البنوك سيتم االستغناء عن الجامعات التقليدية قريبا على غرار م: سوريا 

 لالسف ان التعلم عن بعد ال يحقق الجانب المهارى بشكل جيد : دسوقى . د

 .مازلنا نحتاج لالطر التقليدية : السعودية 

نموذج االستضكافة هكو نمكوذج للمقاولكة وهكو االتجكاه فكى التنميكة المجتمعيكة يككرس نمكوذج            : سعيد . د

 لمجتمع من هذا النوع من التعليم نية قائمة على احتياجات االتبعية وارى ضرورة تبنى استراتيجية وط

 

 :اجللسة اخلتامية 

 ..السيدات والسادة 

كبري اخصائيني باللجنة الوطنية املصرية لليونسككو  القت السيدة جاذبية عبد الرمحن 
نيابكة عكن    كلمة السيد املهندس صفوت سامل امني عكام اللجنكة الوطنيكة املصكرية لليونسككو     

 سيادته

لقككد بككرهنتم فككى نككدوتكم هككذه علككى أهميككة التفاعككل اإليجككابى مككع مككا يشككهده المجتمككع العككالمى      

المعاصككر مككن تطككورات علميككة وتكنولوجيككة تسككببت فككى تضككايق المعرفككة بمككا انعكككس علككى حياتنككا          

المعاصككرة ، فأصككبح العككالم كلككه فككى متنككاول الجميككع ، وقصككرت المسككافات بككين النككاس ولككم تعككد هنككاك  

أو مكانيككة تحككول دون التفاعككل البشككرى ، وزيككادة التفككاهم ، والعالقككات المتبادلككة بككين       حككواجز زمنيككة 

األفككراد ، هنككاك أيضككا التفاعككل بككين الثقافككة والتربيككة ممككا يجعككل للتربيككة فككى القككرن الحككادى والعشككرين  

 .  منظورا شموليا

لمواجهكة  ومما ال شك فيه أن البحث عكن صكيغ جديكدة للتعلكيم أصكبح ضكرورة ، ال مفكر منهكا         

تحديات العصر وتحقق آمال المجتمعات واألفراد فى حياة متقدمة ، فالمجتمعات العصرية التى تصنع 

 .الحضارة وتحقق التنمية هى مجتمعات متعلمة وال تحتكر المعرفة فيها صفوة متميزة

 ..السيدات والسادة 

مصكرية للتربيكة والعلكوم    فى ختام هذه الندوة الناجحة والتى شرفت بتنظيمها اللجنة الوطنيكة ال 

دور الجامعكات  "حكول  " ايسيسككو "والثقافة بالتعاون مكع المنظمكة اإلسكالمية للتربيكة والعلكوم والثقافكة       

 "اإلفتراضية فى تحقيق التربية للجميع والتعليم المستمر
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ال يعنى إال أن أتوجه بخالص الشكر للسادة ضيوف مصر الكرام من كل من المملككة العربيكة   

، المملككة المغربيككة ، تكونس ، سككوريا ، سكلطنة عمكان علككى ككريم اسككهامهم بتجكارب دولهككم        السكعودية 

الرائككدة فككى هككذا المجككال كمككا أود أن أتوجككه بخككالص التحيككة للسككادة المشككاركين مككن جمهوريككة مصككر     

 . العربية الذين قدمو الجهود الجارية فى المراكز والجامعات والوحدات المعنية بالتعليم األلكترونى 

ولقد كان لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين العرب فائدة قصوى مما انعكس بصكورة  

رائعة فى التوصيات الختامية سواءا ما جاء فى التوصيات العامة أو مكا جكاء فكى التوصكيات الخاصكة      

 .بتكنولوجيا إنشاء الجامعات اإلفتراضية وذلك بما يحقق الخير ألمتنا العربية واإلسالمية

 ..يدات والسادة الس
كمككا ال يفككوتنى أن أتوجككه بالشكككر إلككى زميالتككى وزمالئككى أعضككاء اللجنككة الوطنيككة المصككرية  

 .الذين قدموا كل ما لديهم من جهود من أجل تيسير عمل هذه الندوة

 .تحية لسيادتكم جميعا وخالص تمنياتنا القلبية بأن نلتقى فى مناسبات قادمة

 اته ،والسالم عليكم ورحمة اهلل وبرك

مين عام اللجنة الوطنية المصرية على حسن الضيافة وحفاوة اإلسكتقبال ،  أ –محمد صفوت سالم . ـ  م

وعلى جهكودهم الرائعكة فكى تنظكيم هكذا اإلجتمكاع  الكذى ضكم أسكاتذة ومتخصصكون فكى مجكال التعلكيم              

  سلطنة عمان  ––المغرب  –تونس  –سوريا  –اإللكترونى فى
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 .فةـ  ممثلى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقا

 .ـ  ممثلى المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

والشكر موصوال لكل مقدمى أوراق العمل القيمة وفريق السككرتارية الكذى رافقنكا علكى مكدار       

 . الندوةأيام 

سعدنا بهذا اللقاء المثمر الذى امتزجت فيه متعة المعرفة بحكالوة اللقكاء وال   : اخوانى األعزاء  

المقككام إال أن نككدعو اهلل سككبحانه وتعككالى أن يكلككل كككل الجهككود المبذولككة مككن قبككل اللجنككة  يسككعنا فككى هككذا 

الوطنيككة المصككرية للتربيككة والعلككوم والثقافككة بالنجككاح والتوفيككق ، وان يجمعنككا معكككم فككى محافككل العلككم    

 .لنحقق واياكم ما تسعى إليه طموحات دولنا ومؤسساتنا جميعا

 التوصيات
 

 العامة التوصيات: أواًل

         أن تباار ا دوااالع دوة إلااو عوااا لتااا تلرتاارا لدتاال دتلنلرا ونلةناال  تعصناا   اا   ر اارا دوة اا

لتلودكب  ا عننو دولصوا دوةنمي لدولقعي، لتلبعا لتا خصط ت إويو لتكعووو لو والتلفر ة  ا   

 .دولحوالا دوةنملو في  شرايا دولعملو دوبش يو دوشر نو

        تحايا  ةريل  قلرتلو ع إلو العلمر  دوشهر دا دولاي توف اار دونر ةارا دالفل دتالو لةيار ة توعلاو

 دومنلما دوة إي إهر وضمرن قبووهر في  نلما توق دوةمل دوة إي

 دالوكل لني لدومحلوى دولةن  ععرص  تصوي  في دوالولو إرومةريل  دالولزدم.       

  دواالع  إشالا  دومعال   دالوكل لناي  دومحلاوى  العلمار    لواي  طارإا  ذل ع إي كلرن عنشرء عنا دوةمل 

 دولةن   خ  را    دأل نا لتحقل  دوحا دالنلرج  و ة يضم  دوة إلو

 ةااي دطاارا ووتااا دوة إلااو دوااالع إمخلناا  دوملخ  اال   اا  قو لااو ونعااو تشااكلل عنااا دوةماال    

 .دوة إلو إرونغو دومعل  دومحلوى لخرصو دوة إلو إروالع دومعل  دالوكل لني دومحلوى ولصوي 

 تةنا   لععرصا   دوكل لناي   حلاوى   ا   دوة إلاو  ونمقلعلارا   و اا  ع إاي  فها    تصاوي   عناا  دوةمل 

 (ذوك لغل "  واد  قلر " دولفرعنلو  ا و  ثل) دومملزة ونةعرص  تبةر   عفو
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  لااو دالفل دتاالو لدومفلو ااو لدالوكل لنلااو بعلماار  تباار ع  دوةماال عنااا دولعباال  إاال  دونر ةاارا دوة إ

دوبرعرا دومةلماة إل  تنك دونر ةرا، إمر يبارعا أن يال  ال قار تكاوي  نعارم ع إاي  عارا  ونععارم         

 European Credit Transfer Andداللالإاي ولحوياال لتا دك  دومقاا ادا دواادتالو    

Accumulation System (ECTS) 

 فاي  لذوك  عهر دومبلفر ة دواال  لدتلخ دج لت علفهر دوة إلو دولنراب  ملا توثل  عنا دوةمل 

 تةاا  لدولاي  دالوكل لناي  لدوالةن   إةاا  عا   دوالةن   عناا  تةلماا  دولاي  دولةنلملو دومؤتبرا دنشرء  نرع

 .دالفل دتلو دونر ةرا وو و  دالترتلو دو كرئز

 عنلهار  تةلماا  دولاي  دومنارالا  فاي  دوة إلاو  دواالع  إال   ونلةارلن  دوقعاودا   ا    زياا  دينار   عنا دوةمل 

 فااي دوخباا دا تباار ع -دالوكل لنااي دومحلااوى النلاارج دوة إلااو دوشاا دكرا:  ثاال دالفل دتاالو دونر ةاارا

 تباار ع  -دالفل دتاالو لدونر ةاارا  دولةنلملااو دوخااا را يخاا   فلماار دومةنو اارا  تكعووو لاار  ناارالا

 دولاي  دالنعماو  تصاوي   فاي  وشا دكو د - دولةنلملاو  دوشبكرا إل  دولكر ل - دومعل  دالوكل لني دومحلوى

 .دالفل دتلو دونر ةرا تخام

 لدوف علاو  دألترتالو  إرومنارالا  دوة إاي  دواوط    ا   إروملخ  ال   إلرنرا قرعاة دنشرء عنا دوةمل 

 .دالفل دتلو دونر ةرا ل لرإةو عنشرء تخام دولي

 ملاا   عهار  لاتبالف  لأ عبلاو  ع إلاو  إشا دك   دولةنلملاو  دوخاا را  التر او  أنعماو  تصاوي   عنا دوةمل  

  .تلبا  باأ دولصوي   فلوح دوم اا دوة إلو دوالع

    أن تبر ا لةدادا دول إلو لدولةنل  إروالع دوة إلو عنا تصوي  دوعع  لدولش يةرا دولي تضام   حاو

 .دأل لو دومةنو رتلو دولكعووو لو في دومادا  دالإلادئلو

 دبنل نت لنش  دواوعي فاي دومنلماا     تصوي  دومعرا  دواادتلو إرومادا  إمر يبمح إعش  دتلخادم

 وع أاملو ل لا تقعلو دومةنو را لدالت رع في توفل  أشكرع  اياة    دولةنال  فاي تاوفل  فا       

 .ونلةن  دومبلم  لدولةنل  ونكبرا

 

 التوصيات الخاصة بتكنولوجيات إنشاء الجامعات االفتراضية: ثانيًا

       ا  تكعووو لار دومةنو ارا لدالت ارالا دوالة او     تبعي تكعووو لار دوحوتابو دوباحرإلو فاي تاوفل   اود

ونمؤتباارا دولةنلملااو دومشااراكو إرونر ةاارا دالفل دتاالو  لااك أن ااا ت دولكعووو لاار تحقاا  ةياار ة      

لدتحو في دوم  ل  دوةرم ولنك دونر ةرا  لزد عو  ا تعرق  شايا في دالتلثمرادا لدولكنفو دولاي  

 .ت ر ب دنشرء دونر ةرا دالفل دتلو

  توفل   اودا   رولاو ولمويال  شا لعرا إحثلاو تهااإ عواا عينار   ناوع ونلحاايرا دولاي            دوةمل عنا

 .تود   دتلخادم تكعووو لر دوحوتبو دوبحرإلو
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 تمويل  ش لعرا ذدا طرإا قو ي بنشرء كلرنرا  وا ة وخا را تكعووو لر دومةنو را.  

 تبعي دألنعمو دومصواة إرتلخادم  فهوم دولصوي   فلوح دوم اا. 

 :املقرتحة اتالتوصي

 

العملل فللورا علللى تشللكيل لجنللة تعليميللة تتبلن االيسيسللكو مللن المتخصصللين مللن مختللل  الللول   

 :العربية لتحقيق المهام االتية

 تو لا دوم صنحرا دوة إلو لتة يفهر لدنشرء  كعز ع إي  و ا وه د دوغ ض. 

  دوة إلو( دولاايبلو)لتا  قل ح  و ا ومحلويرا دوحقلبو دولةنلملو. 

 مودصفرا دوقلرتلو وضمرن دونو ة ومعرا  دولةنل  دالوكل لنيلتا دو. 

 لتا دومةريل  دوة إلو وضمرن  و ة تصوي  لدتلخادم ععرص  دولةن  لدومحلوى دالوكل لني. 

 لتا دتل دتلنلو دولةن  دولاايني في دونر ةرا دولقنلايو دوا  ر ةرا دفل دتلو  زئلو. 

 كل لني في دولاايس إرونر ةارا دولقنلاياو ونوصاوع دواا     لتا دتل دتلنلو وزير ة نببو دومكون دالو

 .تةنل   ا  

        لتااا خصااو دتاال دتلنلو ولااوفل  دوااودا  دوبشاا يو دوالة ااو النناارح دولةناال  دالوكل لنااي  اا   ةااا

( نبارعا  دالنلارج  )لكا وك دولقعلال    (  ا  دعضارء ال او دولااايس إرونر ةارا     ) دومكون دالوكل لني 

 .لدوم دفقل 
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 12/22/1122مي  خلزيارة إىل اجلامعة املصرية للتعليم األلكرتونى ا
____________________ 

 

 
رئليس الجامعلة األلكترونيلة  قلام السلادة المشلاركين العلر          –ياسلر دكلرورى   / بدعوة كريملة ملن األسلتاذ اللدكتور      

نائل  رئليس الجامعلة اللدى بلدأ بشلر        . د.اسلتقبالهم أ بصحبة ممثلى اللجنة الوطنية بزيارة إلى الجامعة األلكترونية وكلان فلى   

يسمح للطل  بالدراسة والتى تعتبر نموذج تعليمى متميز  122بقرار جمهورى  1112نبدة عن الجامعة وتاريخ إنشائها عام 

غبين فلى  عن بعد باستخدام أحدث أسالي  وتكنولوجيات التعليم األلكترونى فى أى وقت ومن أى مكان مما يعطلى الررصلة لللرا   

 .الدراسة دون الحضور إلى الجامعة طوال الوقت

ثم شر  سيادته رؤية الجامعة لتلبية الطل  المتزايد على التعليم العالى فى مصر والشلر  األوسلو وأفريقيلا بتقلديم      

بعناصر قادرة على ادته أن رسالة الجامعة هى إمداد سو  العمل يوأشار س –كافة الخدمات التعليمية بنظام التعليم األلكترونى 

 .التعامل من التكنولوجيات المتقدمة والتطوير المستمر للبيئة

بالجامعة ضيوف مصر إلى أحد معاملل الجامعلة ثلم توللت سليادتها        ITمدير برامج   –منال أحمد . د.ثم اصطحبت أ 

  -:شر  العرض اآلتى 

ة والملنح الدراسلية التلى تقلدمها     رسالة الجامعة ، والرئات الدراسلية المسلتهدف   –رؤية الجامعة  –نبدة عن الجامعة  

 .لجامعة ونظام التقييم والدرجات العلميةلالجامعة وكيرية التقدم للجامعة وشروط القبول والتسجيل والتقويم 

علة وقلد وصلل علن هلد       الدى انشلىء بالجام ( التعليم عن بعد)ثم استعرضت سيادتها نبدة من مركز التعليم المستمر  

أسيوط ، كما أوضحت سليادتها رسلالة    –طنطا  –اإلسكندرية  –حتى اآلن على مستوى مصر كلها القاهرة ( مراكز 2)المراكز 

المركز ، وفئات الدارسين والمميزة فى مركز التعليم المسلتمر ومرونتله لللتعلم فلى أى وقلت وأى مكلان ، وكلدل  كيريلة التقلدم          

 ن الجامعة المصرية للمركز من خالل موق

 

 

 

 

تكنولوجيلا المعلوملات ، إدارة األعملال ، األعملال     )للتعليم األلكترونى والبلرامج التدريبيلة ومجلاالت  وقلرارات اللتعلم علن بعلد        

 .وكدل  الحزم التعليمية الخاصة( العامة ، العلوم اإلنسانية
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 –ياسلر دكلرورى   . د.ثلم اصلطح  أ    video conferenceوفى هدا التوقيت تم التواصل من مركز طنطا من خلالل   

ثلم دعلا سليادته السلادة الضليوف عللى       . رئيس الجامعة الضيوف لزيارة غرف وحدات التحكم بالجامعة وشر  كيرية اشلاالها  

 .استراحة شاى

 (مطوية للتعري  بالجامعة +  C.D) وفى نهاية اللقاء قدم سيادته لكل منهم هدية باسم الجامعة 
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 ندوة حول
 "اجلامعات االفرتاضية فى حتقيق الرتبية للجميع والتعليم املستمر دور"

 (1122نوفمبر  12 – 12: القاهرة )
 

 البريد االلكترونى الراكس الهات  الوظيرة الدولة االســـــم م

2 
عبد الوارث . د

 سرحان
 11121562212012 خبير العلوم  وممثل منظمة االيسيسكو المار 

111216206551
21 

asarhan@isesco.org.ma 

 

 سوريا غياث الترجمان.د 1
نائ  رئيس الجامعة لشئون االدارة 

 والطال 
1266221266  

gtorjoman@suvonline.o
rg 

2 
محمد ناصر .د

 الصقرى
 سلطنة عمان

استاذ مساعد ورئيس قسم دراسات 
 المعلومات بجامعة السلطان قابوس

1125226265222  saqrim@squ.edu.om 

  12522522120 رئيس جامعة تونس االفتراضية تونس الجيالنى اللملومى. د 2
Jilani.lamloumi@esstt.r

nu.tn 

 المار  محمد السكناوى.د 6
رئيس قسم بوزارة التربية والتعليم 

 الوطنية
121552225212  essaknaoui@yahoo.com 

5 
على مبارك على .م

 القحطانى
 السعودية

مدير مشروع بادارة تطوير االعمال 
لمركز الوطنى للتعلم االلكترونى با

 والتعليم عن بعد
11255612225211  

AliQ@elc.edu.sa 

Ali.ccis@yahoo.com 
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mailto:saqrim@squ.edu.om
mailto:Jilani.lamloumi@esstt.rnu.tn
mailto:Jilani.lamloumi@esstt.rnu.tn
mailto:essaknaoui@yahoo.com
mailto:AliQ@elc.edu.sa
mailto:Ali.ccis@yahoo.com
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 البريد االلكترونى الراكس الهات  الوظيرة الدولة االســـــم م

 السعودية عبد الرحمن الصايرعماد .د 0
المركز  –مستشار التخطيو والجودة 

الوطنى للتعلم االلكترونى والتعليم عن 
 بعد

11255665222222  imadas@gmail.com 

 السعودية عبد اهلل بن محمد المقرن.د 2
مدير المركز الوطنى للتعلم االلكترونى 

 عن بعد والتعليم
11255211122226 

11255212
22121 

amegren@elc.edu.sa 

2 
اسامة بن سليمان عبد .د

 العزيز
 السعودية

الخبير الدولى بالمنظمة االسالمية 
 للتربية والثقافة والعلوم

11255612622252  edu.sa-oabdalaziz@taibahu 

 مصر ياسر هشام دكرورى. د.أ 21
رئيس الجامعة المصرية للتعلم 

 االلكترونى
11112116111122  ydakroury@eelu.edu.eg 

 fahmytolba@mal.com  12112222222 جامعة عين شمس –استد بكلة لحاسبات  مصر محمد فهمى طلبة. د.أ 22

 dahshan@gmail.com  11112112251606 استاذ بجامعة االزهر مصر كمال الدهشان. د.أ 21

2

2 
 مصر جعرر عبد الحكيم فارو .د

معهد  –مدرس بقسم اصول التربية 

 جامعة القاهرة –الدراسات التربوية 
12112212126 26022226 faroukgafer@yahoo.com 

 مصر ايمان ذكى موسى محمد.د 22

مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم 

والحاس  اآللى ومدير تحرير البوابة 

 –االلكترونية كلية التربية النوعية 

 جامعة المنيا

12111611222 
12512256

12 
Eman_ose@yahoo.com 

 مصر محمود حسان محمود.د 26
عضو هيئة تدريس بقسم أصول 

التربية تخصص التخطيو واالدارة 
12112122221 26022226 Dr_mhasn@cu.egu.eg 

mailto:imadas@gmail.com
mailto:amegren@elc.edu.sa
mailto:oabdalaziz@taibahu-edu.sa
mailto:ydakroury@eelu.edu.eg
mailto:fahmytolba@mal.com
mailto:Eman_ose@yahoo.com
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جامعة  –بمعهد الدراسات التربوية 

 القاهرة

 البريد االلكترونى الراكس الهات  الوظيرة الدولة االســـــم م

 مصر راهيمبد اشرف سعد ا.أ 25
مركز الخدمات االلكترونية مدير 

 المعرفية بالمجلس االعلى للجامعاتو
12115155222  ashrafh@acm.org 

 مصر د هشام نبية المهدى.أ 20
استاذ تكنولوجيا المعلومات المساعد 

 بكلية الحاسبات جامعة القاهرة
12222526262 22261212 .netelmahdy-info@h 

2

2 
 ICTP 12111102115  tarek@ictp.edu.egمدير مشروع  مصر طار  االحمدى الطبيلى. د

 ICTP 12111262252  Dr.shaarawi@gmail.comمشروع  مصر محمد ابراهيم شعراوى. د 22

  16022555 12112662222 نائ  رئيس تحرير الجمهورية مصر حميدة عبد المنعم 11

 مصر و ريةوليد احمد عبدة اب 12
 –المركز القومى للتعليم االلكترونى 

 المجلس االعلى للجامعات
12225222122  

wabdou@hotmail.com 

wabdou@nelc.edu.eg 

 مصر احمد حسن محمد.د 11
تطوير  نائ  المدير التنريدى لمشروع

 تظم تكنولوجيا المعلومات
12112012221 22262522 ahassan@eun.eg 

mailto:info@h-elmahdy.net
mailto:wabdou@hotmail.com
mailto:wabdou@nelc.edu.eg
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12 
حسن حسين السيد 

 سليمان
 مصر

استاذ مساعد كلية الهندسة جامعة 

مدير مركز الحاس   –المنصورة 

 العلمى

12111212216 
16111622

20 
hsoliman@mans.edu.eg 

hhsoliman@yahoo.com 

 مصر مصطرى يسرى النعناعى.د 12

مدرس كلية الهندسة جامعة 

المدير التنريدى لمركز  –االسكندرية 

 التعليم االلكترونى

12112221205  

y.mustafa@gmail.com 

ymustafa@alexu.edu.eg 

ymustafa@vt.edu 

 مصر عبد الجواد السيد بكر. د 16

جامعة كرر  –استاذ بكلية التربية 

 الشيخ

رئيس قسم التربية المقارنة واالدارة 

 التعليمية

 مدير التعليم المرتو  بالجامعة

12110222155 
120-

2112212 

Abdelgawad.bakr@gmail

.com 

 

 

 البريد االلكترونى الراكس الهات  الوظيرة الدولة االســـــم م

 مصر د جمال درويش.أ 15
كلية  –استاذ تكنولوجيا المعلومات 

 جامعة القاهرة –الحاسبات والمعلومات 

1211221621

1 
15206222 gdarwish@mcit.gov.eg 

10 
د سعيد محمود .أ

 مرسى عطية
 مصر

استاذ أصول التربية ومدير وحدة ضمان 

 الجودة بكلية التربية جامعة الزقازيق
1221216122 

166122222

2 
Morsi38@hotmail.com 

 مصر سعاد شاهين. د 12
مدير مركز استاذ تكنولوجيا التعليم و 

 جامعة طنطا –التعليم االلكترونى 

1212612162 

1210552262 
 

S_shaheen_7@hotmail.c

om 

 

mailto:hsoliman@mans.edu.eg
mailto:hhsoliman@yahoo.com
mailto:y.mustafa@gmail.com
mailto:ymustafa@alexu.edu.eg
mailto:Abdelgawad.bakr@gmail.com
mailto:Abdelgawad.bakr@gmail.com
mailto:gdarwish@mcit.gov.eg
mailto:Morsi38@hotmail.com
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    جامعة القاهرة مصر جمال درويش. د 12

21 
محمود .  د.أ

 البيجاوى
 مصر

جامعة بنى  –استاذ بكلية الط  البيطرى 

 سوي 
1211212222 

121122225

0 

info@bsu.edu.eg 

 

22 
كمال حسن . د.أ

 غال  
 مصر

 أستاذ االحصاء والتربية 

ز تنمية القدرات والرخصة الدولية لقيادة و مدير مرك

 جامعة الريوم –الحاس  االلي

1211222205

6 

122522222

2 

1@yahoo.coDr_ghallab

m 

khg00@fayoum.edu.eg 

 

 

حسلللللنى محملللللد   . د.أ 21
 ابراهيم حسين

جامعة  –عميد كلية الحاسبات والمعلومات  مصر

 اسيوط

  
 

محمللللد ابللللراهيم  . د.أ 22
 الدسوقي

استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة  مصر

 حلوان

1211212122

1 

 Mohamedeldesokey1511

@yahoo.com 

 

22 
د محمد السيد .أ

 وحيد
 مصر

عميد كلية  –استاذ علوم الحاس  

 السويسقناة حاسبات جامعة 

1211116211

2 
 mewahed@yahoo.com 

mailto:info@bsu.edu.eg
mailto:Dr_ghallab1@yahoo.com
mailto:Dr_ghallab1@yahoo.com
mailto:khg00@fayoum.edu.eg
mailto:Mohamedeldesokey1511@yahoo.com
mailto:Mohamedeldesokey1511@yahoo.com

