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 مقدمـة:      

 Virtualلقددددايد االددددايامفهوددددتعيمواالددددضعيالدددده   يام ه ا دددد ي
Learningمنددبيمددااالتعيال قددايا األيمدد يا لاثددويالزتلزددوياميالدد األ يا لدد ي

ميمددويداددضغيالرددثتيلثدد يالهق ثاالددوي  دد ياله  ددث يnon-traditionalادسددتًت

االدده   وياالهدد يدعلددايم ددأيالوالددتاللييااملددهق لثوياالهيدد غيمدد يالهال ثددوي
الوا طوي  يالهستبيالخال اعياالهوك يم ياليرضأليم ثالتيام تالشهالتيم ي

ميلوتيالده ي د يالده   يالهق ثدالياالدب ليلجليدضلثايخال اعيجاالايويا ل يخ  ت

الكضنيجليامفهوتعي ثهيم هوااميم أياله   يالنظ ليال اظ يالونرد يم دأي
الو  ضمتعيالانيد جوههيإلأيدضوثنتعياداالثقتعياخالد اعيم وثدويإميمدتي

ال ايلحاثيصثتيمنظضموياله   يالدبليناغ.يام يث ي إنياله   يام ه ا  ي

خدليالوك يلنياله يما القويلث يمالتش ييمستال ييل هضجالدتعيلثد يالهق ثاالدويالا

ي.Distance Learningمنظضموياله   يم يم اي

امنظدد ييثتًالددويله دد يالهضجالددتعيلثدد يالهق ثاالددووين يدد يلنيلالددتيمددتي

الال غفددت.ي النددتييحدداالتيميالنهالدد ي دد يلت ددويالددااا  ياله مضالددويمدد يد ضالدداي
اله  ث يا دوتنيجضالددهويمودتيالسده  عي د اغييانهقدتتيماخ ددهوياديسدث ي

ميلوخ جدتعيادضً دتع مد يHigh expectationsمتلثدوييمو ثتددهيالدهالاا ت

النضادج.يلوتيلنيم هوويالثدضعيلصدالبيميتجدويللزد يإلدأيًدضةيمتم دويديدض ي
ميصدضبي لاتالتعيالوك يالهزوتغفتي  يإنهدت يالوكد يلنياليداثيدرثثد اميحقثقثدت

الهقدداعويافددبايميالدد د يمدد يخدد ألياله  ددث ياليددتل ي(الدده   يالالنكدد  يالددبلي

  يمداةيالهسدتمال ياحاظالد ييالسهالافينقليالو  ضمتعيل ا بيااخهالتغف 

لالت.يالوتيلصالبياله  ث يللز يم ي ليًالليالنظ يإلثدهيم دأيلندهيلدثريم د الي
نقليل و   وويمليمت ح ةيدضظثفيد  يالو   وي  يداالثقتعياالهخاامتعي

ميم دأياله مدضالث ي نت  وياماثايي د يد الثدويحتجدتعيالو هودووي قدايلدتنيل امدت

مي  يال و ثدوياله  ثوثدوي  اغيياًه احينوت  يجاالاييدسهالافيدرثث  اميحقثقثت
الاخليمنظضموياله   يم مهالتويالتنياله لث ي  يفدبايالسدثتعيم دأيالكثاثدوي

الهدد يالدده يمالددتياال ددتاليمث ددتعيد  دد يلثدد يدق ثاالددويدددض  ياملددهق لثوياالبادثددوي

ادش وياله  مويلثه يدضجثدهيالده   ياجالدويميداااليي د يامد دتغيالو لدضبي

وياالده   يDistance Learning  يم يم داي ثهويام يث يلتنتيل كتغياله 

ميIndependent learningاملددهق ل   -Selfوياالدده   يالوضجددهي ادثددت
directed Learningوياالده   ياللكه اند يElectronic Learningوي

 Virtualوياالدده   يام ه ا دد Digital Learningاالدده   يال ًودد 
Learning.ي

ميلنوض  يم ينوت  ياله  ث ياًايظال يماالضعياله   يام ه ا  يحا الزت

اله  ثوثدويامضاجالدوياالدتاليييال و ثويجضالييم يمُ ايم يلجليداضال ياديسث 

يييييالض  غييلوتيمنظ اي.اميلثوتياله  ث يال تم  يالا  يامجهوتم يم  ياله  ث 
يجالدويمد يالاغالدويم اندو فبايالنوطيم يالده   يمد يمنتصد يإال تمثدويمزدل

يالًتمددويامكددتنياالوالندد يامجهوددتم يض ددواالياال ودد يال مندد يالهضًثددت

يلنيلوددتيالهق ثاالددووياله  ددث يلنظوددويخدد أليمدد يمنالددتياملددهاتالييافضمتاله ددبغي

اييلحداثتيالنه ندتيمظالدضغيدوز دتياله يالياالزوياللكه انثويالزضغي يدرثثد م
يياللكه اند ياله  دث يماالدضعيالبل يلصدالبيمهتم وياله   .يللتلث ي  يجبغالمت

يمالهكد ييمرداتعيالهسد يإندهيإ يال دتلو ييالر ثايم أيالجيمشكليمهال ضغامي

االه لث يياالوكتنويالهق ثاالويمزليإلرتتيحتج الضًتياله  ث ينظ يم يدوث غ
اال و ثدوييالهاالثقثدوياالوالدتغاعيالاك الدويالقاغاعيدنوثويم أيمشكليغ ثس 

 .ياله   يام ه ا  يإ نيًاينوتيادادضغيمشدكلي88وي2015(غج ياالاالنوي

مدد يمادتفث يلخدد ةيلدتمقويم ثدهويل الددتيالاغامي د يصددق هيياا دبيام يدضظ

امستمادهي  يالضًتيناسهيلنيالاد  يناسدهيم دأيالسدتحوياله مضالدويمز ودتي
ميلاةيالوخهرث .ييفض يم  ا ت

مي دد يدددتغال ي االضاًددويلنيالدده   يام ه ا دد يال ددايامهكددتغاميم يضظددت
اله  دددث وي الدددضيلدددثريمدددت م يالسدددالليملدددهخاامهيمث دددتعياله  دددث ياالددده   ي

وي Online teaching and learning environmentsللكه انثدوا

ميالستمايم أيدرثث يلثتًتعيالده   يالهق ثاالدو  ,Hunter)الضنهيماال ميد مضالت
Smith, 2008,1)ميلالد امجياله  دث يمد يم دا ي .يالنهيال هالد يدادضغاميطالث ثدت

 ياله  ددث يمتلو الدد و(نقليالوددضاالياله  ثوثددوي1االهدد يمدد عيمو احددليفدد ي(

 يدكنضلضجثدددتي3 يالضلددت طيالوه دداالي.ي(2ضمددويمدد يخدد أليالال الددا .ي(الواال

 ي4الو  ضمتع(الوعدو اعيالسدوويمرد الو ياالالدتيال امثضاله ا الدضن  .ي(
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 السيد خيري داود

 كلية التربية، جامعة األزهر

  الُملخص
 

عياالوهرثدد اعياينثدوياالوسددهقال ثويككددكه  يالهيداالتعيدهنددض يمددتيمددث يالضاجدهياله  ددث يال ددتم  يال االدايمدد يالهيدداالت
دياالتعيمضجضالييمتلا ل يادياالتعيم يالوهضًويحااثالتي ال يمتياالتيده ووي  يلالث التيل هشكلياالهال ضغ يافنتيي

وتيمهاضال ياله  ث يال تم  ياديسثنهيلدياالتعيلخبعيط القالتيإلأيالهشكليمتلا لويموتيالسه  عي  اغييامفهوتعي

لفوثويلال ةياميضغالوي  يديسدث ياًهردتالالتعيالدااألياالهنت سدثويم دأيالوسدهضةيالداال ويامد يثد ي دإنييلهيم 

ميالستمايم أيدرثثد يلدثتًتعيالده   يالهق ثاالدواله   يام ه ا   يالبلي متلدهخاامهيمث دتعياله  دث ييال ايماال ميد مضالت
مي  يديقثقيال ضاليي ياالهوث ي  ياله  ث يال تم  .االه   ياللكه انثوويال هال يماخ يمالوت

 دد يداددضال ياله  ددث ياالكشددفيمد يالاغغيفدا تيالاغالددوياليتلثددويإلدأياله دد فيم ددأيلفوثددويالده   يام ه ا دد يي

ال تم  ياديقثقيالهوث ي ثه.ياالهخامتيالونالجيالضصا يالهي ث  يلهيقثقي ل يالالافوي هنتالتيالاغالويماالضعي
 دوتنيجدضاليياله  دث يال دتم  ويامها الدتعيداالثقدهيالثد ي لد ويثد يياله   يام ه ا  ويا  سداههويالفوثهدهي د 

م  يماالضعيالهوث ي  ياله  ث يال تم  ويا  ساههويالفاا هويامها التعيديقثقهوياالهكوتميل اغالويد يم  ي

لف يالهرنثاتعيال تلوثوي  ضليال تم تعويث يالاغيالده   يام ه ا د ي د يديقثدقيالهوثد ي د ياله  دث يال دتم  ي

ميدضص تيالاغالويإلأيم وضمتعيم يالهضصثتعياالوقه حتعيل وستفووي  يم أي  ضتيد  يالهرنثاتعوياخهتمت
يداالثقياله   يام ه ا  يمتل تم تعياديقثقيالهوث ي  ياله  ث يال تم  .

 2020-06-28تاريخ االستقبال:
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 2021-01-31تاريخ القبول:
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الهوث ي  ياله  ث يياله   يام ه ا  و
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الالث ددويام ه ا ددثو ياالهدد يد هوددايم ددأيشددالكويالنه نددتي(ياااغيياله  ددث ي

ي .4وي2003ال تل وي

لصددالبي يديقثددقيالهوكككددكث ي دد ياله  ددث يال ددتم اال دداال يمتلددبل يلني

مي دد يفددبايال ردد يالددبليالضاجددهيال االددايمدد ي ميالمدد اميحهوثددت مي دد اغالت ما الددت

واخ ميشدتم ميا لد يلكدضنيالهوثد يلصداليالو تص يوييالهياالتعياالهرث اع
لكليمكضنتعيمنتتيمنظوتعياله   ياختصويال تم تعيمتمهالتغفتيغلسيد د ي

هقثدث يتل تم ويالوهوث ييفد يالهد يدقدضعيمشدكليالا د يامسدهو يمالونظوتعوي 

الونتفجيالاغالثوياالال امجياالخامتعياله  ثوثويالوقامويم يخ أليم اج وي

ًايلتالتعيالفاافيالال نتمجيامخ جتدهياماةيديرثليالاتل ياإن تاغويا
 يم وضمدويWilliams and others, 2005, 5حدااليالثدتم يارخد اني(

ي :يم يا م تالياله يالنالر يلنيالشث يإلثالتيالهوث ي  ياله  ث يال تم  ياف

اله لثد يم دأيالا الددويادادضغيالو هودوويافددبايال ند يددض ث يل ضددلي -

يالونتفجياالخاطيالاغالثو.

الهاددضال يالودداغاسيلهيقثددقيا فدداافيااملددهخااعيا مزددليلوددضاغالي -

يال تم ويمتد تغيديسث يالالث وياله  ثوثو.

امفهوتعيمتلهوتال ياامخه  تعيالزقت ثويلكليالوشدتغلث ي د يال و ثدوي -
 ه يد ن يدنض يالخال اعويامتلهتل يديسث يلالاتيال تم و.اله  ثوثوياال

م هوويجت بيالش ويلليل  االغيمتد تغيخامويالا الوياال ودليمتد دتغي -

يمتيالسوأيمتلوعلسوياله  ثوثو.

 تلهوث يفضيالسدالثليالضحثدايلالقدتتيال تم دتعياالدهو اغفتي د يمدتل ي
حقوويإ يالثضعيالبلياله   يل  االايم يالهرث اعيالس ال وياالهياالتعيالوه 

إنيالدددهخااعيلنظودددويالو  ضمدددتعياال ًتمدددوياال مدددتني فددداافيال تم دددوي

ميًايميالعالليمتلض اغييلهيقثقيمكتندوي اموتغلتدالتياله ياله يدياالافتيمسالقت

 .ياالضاًدويلني186وي2005ال تم وياًاغدالتي  يال م يالال ثداي(ال تالدالوي
ثالتيلنيال تم ددتعيالهدد يدسدد لإلأيالضصددضأليلوكتنددويللتالالوثددويم مضًددووم 

دهالنلنظتعياله   يام ه ا  يل الاييمالودويا  تلدوي د يمو ثدويالده   ياليداالتي

االهيددضأليمدد يالدده   يالهق ثدداليالو هوددايم ددأياله قددث يإللددتله   ياملكه اندد ي
ميل و  ضمدووي الو هوايم أياليتلضبياالنه نتويحثتيالرالبييا لدهت يمتنثدت

مي لوسدهضةيديردث ال ييامضجالتيل اك ويامثس اميل نشتطتعيالا مثدوويامقضمدت

امهوتالاميم أيلحاثيالهقنثتعويلوتيلصالبيالارليالاغال ي ر مي ايطالث وي

مي ادثددتويالسدددال ي دد يالددده   يمدداةياليثدددتيويلددبايالسددد أي ا ه ا ددثوويامضجالدددت
الو  وضنيإلأيالهخااعيادضظثفيفدبغيالهكنضلضجثدت  يالهداغالرويامختصدوي

اًضامايالالثتندتعوييال تن يالوتالليلالتويمزليالكه ياللكه انثووياالااغاع

ياالوضاًوياله  ثوثو.

ميلوتيده   يلهيال تم تعيالثضعيم يدياالتعيم تص يويانقايي اامثت

ادشكث ي  يديوليمس ضلثتدالتيحهأي  يلالاتيلالااغفتيالهق ثاالوويام يحثدتي
اشهالتلالتيمويًضتالتيالو هودويامدتيالضاجالالدتيمد ي ضامدليالهرثثد يامزث اددهوي

 يااملده تنويمخالد اعيمهقامدوياد دتغبيالوزلي  صويااماييلمتالييالهاكثد

حاالزويدستف ي  يًثتعيال تم تعيمااغفتيالو مضألياديقثقيالكاتتيياالاتم ثوي

ميل ضصضأليإلأيال ضاليياالهوث وياالبليالهضا قيمويالهضجالتعي اله  ثوثويل ثت
ال تلوثددوينيددضيغ ددويالقدداغييالهنت سددثويل  تم ددتعياديقثددقيالهوثدد ياال الددتاليي

نتيجتتعيمال غاعياحهوثويالسد  يال دتالينيدضيالهرثثد يال تلوثويمالت.يام يف

 دد يالدده ادث ثتعياطدد عيالدده   ياا خددبيمتلوسددهياثتعيالهكنضلضجثددوي دد ي
ال و ثوياله  ثوثويامنالتيداالثقياله   يام ه ا  يل حايالي دضأليال ضف الدوي

لوضاجالويد االايالا  يامجهوتم يم أياله  دث يال دتم  يااليدايمد يلامدوي

الهوكككدكث ي د ياله  دث يالوااخليالياالزويم يلجدليديقثدقييامناتعيم ثهيالحا
يال تم  .

ميلالثدد اميمقضددثويالدده   ييي ا دد ي ددضتيمددتيلددالقيالهضددبيلنزوددويافهوتمددت

ميحددد اميالقتمدددلي ام ه ا ددد ويالنيفدددبايالدددنوطيمددد يالددده   يمتمهالدددتغغينوادددت
امد تفددتعيالهق ثاالددوويال ددايلحددايالسددالليالكاث ددويل  ددويلاددتتييالوعلسددتعي

 فتويختصويال تم تعياديقثقيالقداغييالهنت سدثويلداالالتويمودتياله  ثوثويادوث

الهضال يمويمسده ااعيال رد يالهكنضلضجثدوياالو   ثدوويامدتيدها الدهيد د ي
الوعلستعيم يإمكتنثويداالثقيالارضأليام ه ا ثويمالتويالبايالوخهالد اعي

ميلاالهيمد يالكاتالدتعيالهكنضلضجثدويمدتي االوكهالتعيام ه ا ثويل يد ايخ ال ت

ثتعيمااغغي  يالو هوويم أيللولياجهيموك ويامتلهتل يالهضًويلنيالعف هيل ق

الكضنياله   يام ه ا  يفضيالنظتعيالست اي  ياله  ث يمسهقال مي  يلليلنيتتي
 ال تل .

 مشكلة الدراسة

نظدد اميل فهوددتعيالوه االددايمدددتله   يام ه ا دد يااصدداهيم نددهيلحددداي

ثدتيالوهادضغييامداخليا نوتطيالياالزوي د يالده   يالو هوداييم دأيالهكنضلضج

م تص ي  يالنظ ياله مضالووي دإنيفدبايامفهودتعيالوكد يمد اغيإلدأيامدسدت ي
الددده   ييالسدددتف الكوددد ي ددد يلمددداااليالو هيقدددث يمدددتله  ث يال دددتم  ويحثدددتي

ام ه ا دد ي دد يدددض ث يالضًددتياال الددام يخدد ألياله  ددث يما القددويللزدد ي

هق ثالي  يالي عيالهق لثويم يًثضاليال متنياالوكتنويام ثااميم ياله  ث يال
ال تم  .يمتل ت ويإلأيامنهقدتالاعيالكزثد ييالوضجالدويإلدأيالده   يالهق ثدالي

اليا يااله قث يالانيم امتييل ضاند يياالبليالكضنياله  ث ي ثهيم هوااميم أ

ياله   يا خ ة.ي

لوتيلثالهتيم ضيالااغلتعياله يدوتي  يم تأليالده   يام ه ا د ي

متلثويال ضالييينهت ج ياليتل يلوتيحققهيم يلنهيالهوهويم فوثويمتلروي  يال ر

ادضً دددتعيمتلثدددويلدددتالاتيل و هودددويالوالنددد يمك ثهدددهوي قدددايللددداعيالغالدددوي
لنياله  ددث يالهق ثددالي دد يالضًددتيالدد اف يلدد ييع 2008جضغجثددتيجددضغ ي(

الضا يال االدايم دأيالويهدضةياله  ثود ياميالسدهاثوياحداغيمضالالدويالاكد ي

الي ضأليال ضف الويل هر  يم أييال ر لويالنياله   يام ه ا  يال ايلحا
م ظ يالقثضالياالهياالتعياله يدضاجهياله  ث يال تم  يالهق ثالوياالوستفووي

  يمضاجالوياالدتالييالا د يامجهودتم يم دأياله  دث يال دتم  ويااليدايمد ي

مكود يويامتلهدتل يلصدالبيلامويامناتعيم أياله  ث يميلدثوتياله  دث يال دتل 
موياللداعيالغالدوي(غجد يايل ه  ث يالهق ثدالوياميالوكنتم لدهرنتتيمندهينالت ثدت

ع يم ددأيلنيمث ددويالدده   يام ه ا دد يدسددتف ي دد يالقضددتتيم ددأي2015الاالن

ظدتف يياله قدث ي د ياله  دث ياديضالددليالاتلد يإلدأيطد فيإال دتم وياإدتحددوي

يالا صيل درتأليااليضاغيالالنتتيمث يالاتل ياا لهت .ي

مثددددويلوددددتيلاصددددتيم ددددضيالاغالددددتعيمضدددد اغييامفهوددددتعيمتله 

الهكنضلضجثدددويمددد يخددد أليمث دددتعيالددده   يام ه ا ددد ياالمدددجيالوسدددهياثتعي
متلونددددتفجيالاغالددددثوويادشدددد ثويلمضددددتتيفث ددددويالهدددداغالرييالهكنضلضجثددددو

متل تم ددتعيم ددأيالهدداغالريمدد يخدد أليالارددضأليام ه ا ددثويمنالددتيالغالددوي

ع يا(الوعدو يال  و ي2015ع ويلوتيلاصأيلليم ي(الالضً 2008(لحوا
ع متلس  ينيضياالتاليي2015مثويالنضمثويجتم ويمث يشورالزتن يمك ثوياله 

الدددضم يالزقدددت  ياامجهودددتم ي  ددد االيالو هودددويل هاتمدددليمدددويالاردددضألي

يا ددويم ددتالث يًتنضنثددوام ه ا ددثوياختصددوي دد يالو هو ددتعيال  مثددوويا

ميياممهدد افيالدده يلدد يالدده   ييمدد يالنددض يفددبايممهوددتال يمتلشددالتالاعيمي ثددت
يط القيفبايالنظتع.يم يالوونضحو

ميالغالدوي(الوالدالوي  يمضد اغييلد أي25وي2017اًايلاصتيلالضت
ال تم ددتعيلهيقثددقيال ددضاليياالهوثدد يمتلهخاامتلا سدداويال تمددويل هوثدد ويلكدد ي

مويهضةياله ادث  يمخه فيموتيفض  يالقات ياله تغليالختصويال كدري

غلتلويال تم ويالفاا التوياال هوايم أيإج اتديسثنتعيادوث ي  يال و ثتعي
ويمخ جتدالتيا ل يم يط القيدالن ياله ادث ثتعيالهوثد ياله يدضو يل م

ي  ياله   يااله  ث .

ا دد ي ددضتيمددتيلددالقيجددتتعي كدد ييالاغالددوياليتلثددوياالهدد يدسدد طي
الضددضتيم ددأيلفوثددويالدده   يام ه ا دد ياالكشددفيمدد يالاغغي دد يديقثددقي

  ياله  ث يال تم  ويامد يثد يالوكد يدياالدايمشدك ويالاغالدوي د ييالهوككككث 

يايد :يالسعاأليال  ثر

على فاي ححقياق التمـــااـيز فاي التعلايم الجااامعيماا دور الاتعلم االفتراضااي 

 ضوء التصنيفات العالمية للجامعات؟

ياالبليالها  يمنهيا ل  ويايدثو:
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 متيالطتغيالاك لياالا سا يلواالضعياله   يام ه ا  ؟ -1
متيالوقرضاليمتلهوث ي  ياله  ث يال تم  ويا  ساههويالف يالهرنثاتعي -2

 تلوثويل  تم تعي اعيامغدالتطيمه؟ال 
   يديقثقيالهوككككث ي  ياله  ث يال تم  ؟الاغياله   يام ه ا  يمتي -3
مددددتيالوقه حددددتعياالهضصددددثتعيالهدددد يدسددددال ي دددد يداالثددددقيالدددده   ي -4

يام ه ا ثضديقثقيالهوث ي  ياله  ث يال تم  ؟

 أهداف الدراسة 

يدس أيالاغالويإلأيديقثقيا فاافيايدثو:

 ه   يام ه ا  يا  ساههيالفوثههيامها التعيداالثقه.دي ثليمتفثويال -
د دد فيالهوثددد ي ددد ياله  دددث يال ددتم  ويا  سددداههويالفوثهدددهويالفددد ي -

 الهرنثاتعيال تلوثوي  ضليال تم تدباعيامغدالتطيمه.
  يديقثقيالهوككككث ي  ياله  دث يم يالاغياله   يام ه ا  يالكشفي -

يال تم  .
دسال ي د يداالثدقيالده   يا ويم ضيالوقه حتعياالهضصثتعياله ي -

 ام ه ا ثضديقثقيالهوث ي  ياله  ث يال تم  .

 أهمية الدراسة:

الهضًددويلنيدكددضنيفددبغيالاغالددويماثددايويا لدد ي دد ي ددضتيالددنق ي

الضا بي د يم تلالدتيككككككدكي د يحداااليم د يالالتحدتيكككككدكيامودتيد قدأيم ثدهي

  دث ي د ينشد يثقت دويالده   يام ه ا د وياالهوكككدكث ي د يالهيختصوالضضتي
ال تم  ويامتيالهضونهيمد يمد  يفدبايالدنوطياليداالتيمد يلنودتطيالده   ي

االاغغي  يديقثقيالوث ييالهنت سثويلكليمعلسويدقضعيمهاالثقهويلضفيالكضني

 ل يمض ويافهوتعياللاويل ونخ طث ي  يال و ثوياله مضالوويإ ت وميإلأي ل ي

ال دتم  يي إنينهت جيالاغالدويالهضًدويلنيدكدضنيماثداييل قدت وث يم دأياله  دث 
االوستغاعيالوسدهقال ثويلدهي ثودتياله  دقيمهاالثدقيلنظودويالده   يام ه ا د وي

ياالهخااعي ل يم يلجليداضال يال و ثوياله مضالوياملثوتيمتله  ث يال تم  .

 المنهج واألدوات واإلجراءات

الهخامتيالاغالوياليتلثويالونالجيالضصا يمد يلجدليالجتمدويم دأي
فددبايالوددنالجيمددويلفدداافيالاغالددوافضيدسددتتمعيالاغالددوويحثددتيالهنتلدد ي

م أيالغالويالضاًويلايالظتف ييلوتيدضجاي  يالضاًويادسال ييال هوا"لل ضبي

مي(يمالثااعيارخد انوي ميلايلوثت ميالًثقتياال ال يمنالتيد الث اميلثاثت مضصاالتاصات

 ويا ل يل ه  فيم أيلفوثوياله   يام ه ا  ياالكشفيم ي191وي2010
ياله  ث يال تم  .يالاغغي  يديقثقيالهوككككث ي  ي

 مصطلحات الدراسة:

 :"Virtual Learning"التعلم االفتراضي -1

في ميم ندده:ييالدده   الُ دد م لحددايصددثتياله مثددويلثدد يام ه ا دد يإج ا ثددت
 ددددد يالددددده   ياالدددددبليال هودددددايم لتلضلدددددت طييnon-traditionalالهق ثاالدددددو

لنقدددلياللكه انثدددوي ددد ياله  دددث يمددد يلجالددد ييامددد امجياشدددالكتعيادردددتألي

لأيالوه   ياالهضاصليمث يالو   ياالوه   يمرضغييداتم ثوي  يالو  ضمتعيإ
يمث ويد  ثوثويإلكه انثويمهكتم و.ي

 Excellence in universityالتمــــاـيز فاي التعلايم الجاامعي -2
education" ": 

ميم نهيًاغييال تم ويم أي الُ  فيالهوكككث ي  ياله  ث يال تم  يإج ا ثت

يالو هوو  ث يكككيالاليتيال  و يككيخامويلالاتيمتيالا  يمنالتيم ياظت في(اله

 يماًوياإدقتنيم يلجليديقثقيا فاافيالوا ضمو يا ل يم يخ أليدضظثفي
مي  دددتمميا دددقيم دددتالث يًتم دددويل قثدددتسي القددداغاعياالودددضاغاليالوهتحدددويدضظثادددت

اموسهضالتعيديققيالكاتتيياالاتم ثوويموتيال   التيمهاضًويامنا الييم يمتً ي

ي.ال تم تع

 ابقة:الدراسات الس

 ثوتيال  يم  ي فد يالاغالدتعيالسدتمقوي اعيامغدالدتطيموض دض ي

الاغالوويااله يغام ي  يد دثالالتيلنيدكضنيم يا حاثيإلأيا ًداع.ياًداي

يد يدرنثفيد  يالاغالتعيلوتيال  :

 الغالتعيغل عيم أياله   يام ه ا  . -

 الغالتعيغل عيم أيالهوث ي  ياله  ث يال تم  . -

 :كزت على التعلم االفتراضيرأوالً: الدراسات التي 

م نددضان"اله  ث يام ه ا دد ي دد ياًددتيم( 2020دراسااة ز زواادود  -

ا امددتعيالضاًددوياال فتنددتع:يالغالددويحتلددوياااغيياله مثددويالضطنثددوي

ال  ا  الو"ويفا تيالاغالويإلأيالكشفيم يااًوياله  ث وياال فتنتعي

ياالهيدداالتعيالهدد يدضاجددهيالوعلسددتعياله  ثوثددوي دد يلغلددتتيموتغلددتع
ااً ثويا  تلثويفبايالنض يم ياله  ث .ياًايالدهخامتيالاغالدويالودنالجي

الكثاددد وياامهواد ددداييلالااعيلهيقثدددقيلفددداا التيامنالدددت:يالو حظددددووي

الوقددتم عيالواهضحددوويدي ثددليالخاددتبياالهقددتغال وياجوددويالو  ضمددتعي
الضثت قثددويالضغًثددوياال ًوثددووياالوضاًددوياللكه انثددويالختصددويمددضااغيي

ثويال  ا  الدويلا القدويل ودويالالثتنتع.اًدايللدا عينهدت جياله مثوالضطن

الاغالويلنياااغيياله مثويالضطنثويال  ا  الدويا د يمضاجالهالدتي امدوي
لحدداثتيًاث ددويمددوياله  ددث يالهق ثدداليادضجالددتيإلددأيدالندد يي19لض ثدداي

اله  دث يام ه ا دد ويإميلنيفددبايالهضجددهيلد ياليقددقيا فدداافيالو جددضيي

ال فتنتع.يلبايدقه حيالاغالدويدالند يد  دث ينظ اميل  االايم يالهياالتعيا

ا ه ا دد يما القددويداغال ثددويالوكدد يمدد يد ددتاايال فتنددتعياالهيدداالتعي
 الوا ا و.

يام ه ا دثوي"ال تم تعيم نضانم( 2019دراسة زسالمي وآخرون -

ماتفثوثددو:ييلمسددهوضلضجثوييًد اتيييالو   ددو"يم هوددويمندتتي دد ياالاغفدت

تعيام ه ا دثوي د يمندتتيفا تيالاغالويإلأيم   ويإلدالتمتعيال تم د
م هوددويالو   ددووياالسدد  ينيددضيداددضال ياديقثددقيال ددضاليياالنضمثددووي

 تلضظثاددويال االدداييل  تم ددويام ه ا ددثويالثددضعيم فددضنيمالنددتتيم هوددوي

الو   ويم يخ أليدضلثايالو   وياالو  ضمويامزالتيمال يالضلت ليالهقنثوي
ثدويا نشداويال ًوثووي نش يالو   وياإنهتجالتياإالاغدالتيمكادتتيي د يجو

يالو هو ثويالعالليإلأيديقثقيالهنوثويالنستنثوي  يلت ويالوثتالال .ي

ي"اد تفددتعيم نددضانم( 2018دراسااة زيليمااة المنقااوو وآخاارون -

يمك ثددويام ه ا ددثويالارددضأليالددهخااعينيددضيالهدداغالريفث ددويلمضددتت
مرددد ادو"ويالدددهالا تيالاغالدددوياله ددد فيم دددأييجتم دددوي ددد ياله مثدددو

يام ه ا دثويالاردضأليالدهخااعينيدضيرالهداغاليفث دويلمضتتياد تفتع

اله مثووياالهخامتيالاغالويالونالجيالضصا يالهي ث  وياًامتييمك ثو

مضدددضيفث دددويدددداغالرويي57الدددهالتنويمكضندددويمددد يث ثدددويميدددتاغيإلدددأي
ادضصدد تيالاغالددويإلددأياجددضالياد تفددتعيإال تمثددويلدداةيلمضددتتيفث ددوي

يام ه ا ثو.يالارضأليالهاغالريمك ثوياله مثوينيضيالهخااع

 ,Zander and Choeda ) اساااة زا ااادر وكاااودادر -
 ويادكنضلضجثددتيVLEم نددضاني"المددجيمث ددويالدده   يام ه ا دد ي((2016

الو  ضمتعياامدرتمعي صضأليالهاغالري  يل ثتعي"ال تم ويالو كثوي

  يمضدتن"وياًدايالدهخامتيالاغالدويمدنالجيا لد ضبيالوخده طيل ودوي

ل غلدري د يدي ثدليالالثتنتعوياد يم تل ويالالثتندتعيما القدويمد اانيا
الوقدددددددددددددددددددتم ع.يادضصددددددددددددددددددد تيالاغالدددددددددددددددددددويإلدددددددددددددددددددأيلني

الا  ثوالويت  النه تفتلهخاامتلهكنضلضجثت ثالث واله  وتم ه ا دددثكتنه ت

 لثومنخ لهرضغادالونيضفت.

 :ركزت على التميز في التعليم الجامعيثا ياً: الدراسات التي 

م نضاني"يمها التعيدوث يمدااغسياله  دث ييم(:2020دراسة زسالمة -

ميلال ضيالنوت  يال تلوثويالو تص ي"ويفا تيالاغالوييال تع مور يا قت
إلأيا ويدرضغيمقه حيلهيقثقيالهوث يموااغسياله  ث يال دتعيمورد ي

ميلددال ضيالنوددت  يال تلوثددويالو تصدد يوياًددايالددهخامتيالوددنالجي ا قددت

الضصا وياامهواعيالاغالويلالايياملهالتنوي  يشقالتيالوثاان يل ه  في
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 وددااغسيالزتنضالددويموردد ويحثددتياجالددتيإلددأيم ددأيالضاًددوياليددتل يل

ال تم ث يمتلوااغسيالزتنضالوياليتص ويم أيال ضاليياالوااغسيالزتنضالدوي

الوهوث ييل رتعيمويت ظويالمثتط.يادضص تيالاغالويإلأيم وضمويم ي
الوها التعياله يالنالرد يدض  فدتي د يمداييم دتمع:يال تالدوياال لدتلووي

ثقت دويالهوثد وياال ود تيياالنظتعيالالاغلياا الاتيالوعلسد ويام دتأل

ميلهيقثقيالهوث ي الختغجثث .يا  يالخهتعيًامتيالاغالويدرضغاميمقه حت
 موااغسياله  ث يال تعيمور .يي

: (Kumar and others, 2020)دراسااة كومااار وآخاارون -

م ندددضاني"دددد ثث ال ضالييااممهودددتالي ددد يديقثقتلهوث لوعلسدددتعياله  دددث ي

فيم أيلث يال ضالييااممهوتاليال تل "ويحثتيفا تيالاغالويإلأياله  
  يديقثقتلهوث لوعلستعياله  ث يال تل ويحثدتيإنياله  دث يال ثدايال الد ي

اليايا النأيم يالو تالث يالونرضصيم ثالتيله الثويالوها التعيالوهرثد يي

متلهو اغي  يجوثدويلنيدتتيال تل واالسدهخاعياممهودتال يافدضيلالاييًضالدوي

 ددث يال ددتل .ياد لدد يفددبغيلضددوتنيال ددضاليويلهقثددث يالنظددتعيالددضطن يل ه 
الاغالددويم ددأينهددت جياممهوددتاليله  الدد يالهوثدد ي دد يمعلسددتعياله  ددث ي

ميم دأيم اج دويا المثدتعياالاليدضثياله  الالثدويHEIsال تل ي(  يد لثست

االاغالتعيالستمقوويامنتتميم أي ل وياله يال اليم أيالسعاأليمتيإ ايلتني
 يال دددتل ياممهودددتاليالوكندددهيمتلا دددليد  الددد يالهوثددد يلوعلسدددتعياله  دددث

 االهكشتفيال ضامليالكتمنوياغاتغ.

ع :يم نددددضاني"يديقثددددقيالهوثدددد يالوعلسدددد ي2018الغالددددوي(مالددددتس -

متل تم تعيالورد الوي"ويالدهالا تيالاغالدويديقثدقيالهوثد يالوعلسد ي
متل تم ددتعيالور الو.االددهخامتيالاغالددويالوددنالجيالضصددا يلهيقثددقي

ويالم تالغويلفاا التويحثتيدنتالتيماالضعيالهوث يالوعلس ي  يال تم تع

اللتلث يديقثقه.يا د ي دضتي لد يًدامتيالاغالدويم دضيالهضصدثتعي

االوقه حتعيااله يم يلفوالت:ينش يثقت ويالهوث يالوعلس يموعلسدتعي
اله  ث يال تم ثتلورد الويمد يحثدتيماالضمدهيالم دتالغياللدتلث يديقثقدهي

مدد يخدد أليالددااغاعيالهاغالالثددوياالندداااعيااغتيال وددلوياددداغال ي

رياال دتم ث يم دأيمالتغادضالده ادث ثتعيالهقدضال يلمضتتيفث دويالهداغال
الدباد يل وعلسددويال تم ثددويالهدد يالنهوددضنيإلثالددتويالددبل يا ددويخاددطي

ديسثنثوي  ي ضتيمتيدسا يمنهينهت جيالهقثثوتلباد يل وعلسويال تم ثوي

 الور الويادكضال ي  عيموليلهناثبفبغيالخاط.

 ,Cohen and Robinson)دراسااة كااوهيو وروباايو  ااان -
نضاني"يد  ال يالهوث ي  يالهاغالريمد يخد أليالده   يالقدت  ي:يم (2018

م أيالا الق"ويالهالا تيالاغالويديقثقيالهوث ي  يالهاغالريم يخ ألي

اله   يالقت  يم أيالا القويحثدتيإنيداالثدقيالده   يالقدت  يم دأيالا الدقي
)TBLيال ددايمدد يمها الددتعيديقثددقيالهوثدد ي دد يالهدداغالرياالالدد امجي 

غالويم يمنتص ي"الهوثد "يام   دويدد ثث ياله  ثوثوويالشاتيفبغيالا

لنظوويالو هقااعيالا الالويامث ويالده   ياالسدثتعيالوعلسد ي د يالهد ثث ي

م أيدرضغاعي"الهوث ".يحثتيًتمتيمهي ثليامهوتاليمنالجيال ل يم أي
الاتلددد ي ددد يالهددداغالرياالهكشدددتفيايثدددتغيالوه دالدددويم دددأيالوندددتفجي

خاددضطيال  الضددوي.ياددد يمنتًشددويالTEFالوالهكدد ييل هدداغالري دد يمث ددوي

وياددد يدقدداال يإطددتغيTBLل نهددت جيالهدد يدضصدد تيإلثالددتي ثوددتياله  ددقيمددكي
ماتفثو يلهردضغاعيالهوثد ويادودتيمنتًشدويطد عيد  الد يالهوثد ي د ي

الهاغالر.يااخههوهتلاغالويمآلثويم يالووك يلنيدستف ي ثهيقثدقيالهوثد ي

  يالهاغالريم يخ ألياله   يالقت  يم أيالا القويم تن يط عيالهقثدث ي

 لقت وويم أيالوقتالثريااممهكتغاعياالهي لتعياله مضالو.ا

لنياله   يام ه ا  ييمو العرض السابق للدراسات السابقة يتبيو

لو دتأليل اليددتيًددايلقدأيم ددضيامفهوددتعيمدد يًالدليالالددتحزث يخدد أليال قدداال ي

الوت ثث ياإنيلتنيفبايامفهوتعيلثريمه االااموياالوكد يمد اي لد يإلدأيلني
ح ددهيا الددأيمنددبيالددهخااعيالدده   يمدد يم دداياالدده   يالو ددتأليمااألي دد يم ا

اللكه ان يااله  ث يالواهضحي  ينالتالتعيالق نيالونر ع.يإ ت وميإلأي ل ي

 زوددويداددضغيمهسددتغ يل واددتفث ياال ضاندد يالويضغالددويالو دالاددويمددتله   ي
ي.ام ه ا  

متل ت ويإلأيلنيالاغالتعياله يدوتي  يم تألياله   يام ه ا د ي

مد ييع 2019(لد م يارخد انمتعويمزليالغالتعيلليمد ييدنتالههيمشكل

يانشتتيال تم دتعيام ه ا دثويالفوثهالدتي د يم هودويالو   دوويلمدتي(ح ثودو
 Zander andالددضالاي(ييااندداغيع ياالغالددو2018ارخدد انيالونقددضت

Choeda, 2016يالدده   يامث ددويام ه ا ددثويالارددضأليالددهخااعي يدنتالهددتي

د د يالاغالدتعييالاصدتيال ًو وال رد يمويل هكثفيلواخليام ه ا  
اله   ويلمتيالاغالتعياله يدوتي  يي  يالياالزويمتلالث تعيامفهوتعيمض اغي

م ددتأليالهوثدد ي دد ياله  ددث يال ددتم  ي قددايدنتالددتيم ددضيجضاندد يالهوثدد وي

 Kumar and)ارخدد انييلضمددتغالغالددويلددتلهوث يالوعلسدد يلوددتي دد ي
others, 2020)ميوي غالسدكوتي د يالغالدويديقثدقيالهوثد يمتلهاادنتالتيلالضت

وياالهوثد ي د ي(Cohen and Robinson, 2018)لضفث ياغامث يصتن

يع .ي2020مااغسياله  ث يال تل يلوتي  يالغالوي(ل مو

لد يالهاد عيلحدايالالدتحزث يكككككدكي د يا  ي ضتيمتيلدالقيالهضدبيلندهي

حدداااليم دد يالالتحددتيككككككددكيإلددأيدض ددثبيال  ًددويمددث يالدده   يام ه ا دد ي

   ياالاغغي د يديقثدقيالهوثد ي د ياله  دث يال دتم  ويلواخليحاالتي د يالده
لدبايال مدليالالتحدتيلنيياد  يف يالنضاييالهد يدنا دقيمنالدتيالاغالدوياليتلثدو.

الاغالويخاضيي  يامد تغيالريثبي  يفبايالو تألويالنيد الد ييفبغيدكضن

يد  يالاغالوياليتجدويالوتلدويلهيسدث يادادضال ياله  دث يال دتم  وياال ًد 

ياختصويلنيالوهقاموويالااأليمرتفيإلأياالضصضأليثوثواله  يمتلوخ جتع
يالهاددضال يلجددليم ددأياله  ددث يمدد يلالثدد ييدقددضعيمإناددتعيمث انثددتعياليكضمددو

ياالهيسث  ياختصويم أياله  ث يال تم  .

 ثا ياً: اإلطار النظري:

 التعلم االفتراضي..ز المفهوم، األهمية، الفلسفة، متطلبات التطبيق(: -1
متغمددويد خددبيلشددكتمممه االيويالدد يد دداييالثددضعيثددضغييد مضالددويالشددالا

ا نوتطيالهق ثاالويًتالغييم أيمهتم ويمتال  لي  يلت وي د ا يالو   دوويلدباي

لددتنيممددايمنتلددهيااثيط ا ددقياالددت ليالنوددتطيجاالددايي دد ياله  ددث يدوكدد ي

الوه   يم يالدهث تبيال االدايااله تمدليم دهويم هدض ث ي د صياله  دث يلكدلي
يا نوتطيالياالزوياله   يام ه ا  .يغال ي ثهياًتالغيم ثهويام يد  

ي:مفهوم التعلم االفتراضي وأهميته -

"ويVirtual"يفدد يد جوددويل ورددا بيا جنالدد ي"ا ه ا دد ل وددوي"
اد ندد يلنيالوعلسددوياله  ثوثددويموددتي ثالددتيمدد يميهددضةياصدداضفيامكهالددتعي

اللددتدبيياطدد بياد و ددتعيالثدد ي لدد ويجوددث ال يالشددك ضنيًثوددويحقثقثددوي

 ,Johnاصليمثنال يالكضنيم يخ أليشالكويالنه نت(مضجضاليي   ميلك يالهض
ي .3 ,2004

اال اال يمتلبل يلنورا بياله   يمد يم دايًدايد اجدويلثسدوبيمهقداعي
مردا بيرخد يافدضيالده   ياملكه اند يام دايانهشدتغغيلاهد ييمدتيظالد ي دد ي

اياندويا خثد ييمردا بيلالدوياللزدد يشدوضلثويافدضيالده   يام ه ا دد  ي

ميجاالااميم مهاضغييجااموييمضلت ل يلنضا ياله  ث يم يم ايلك يالبليال اينضمت

حثتيلثالتيجااغدهي  يال و ثدوياله  ثوثدو.ي دتله   يام ه ا د يفدضي"الده   ي
م يمضاًدويم ثداييمياليدافتيمكدتنياميامدتنيمضالداويالنه ندتياالهقنثدتعي

 .يالندددهي دددد يجدددضف غيالم ددددتالغي26وي2012الياالزدددوي(السدددثاوياال وددددلوي

ميلضجده يإلدأيشدكليامضتمثنهيال ن ي"مو ثوي ديضاللياله  ث يالهق ثدالي(اجالدت
ي.ي(Som Naidu, 2006, 10)غًو يل لهخاام  يم ا"ي

ميم نه:يط القويدوك يالا اليم ي ميالًثقت لمتيلهثفيالالاثاي قاياصاهياصات
د سثايالالثتنتعيالالتلروياله قثاي د يمث دوياليتلد يايلد يمردضغييميسضلدوي

ايلددد يمهضلثدددايالردددضغييااله تمدددليم الدددتيمشدددكليدادددتم  يلثقدددضعياليتلددد 

مي اا صضاعيالث فتيم يالوعث اعياليسدثويالهد يدشدكليمو وضمالدتيمتلودت

ا ه ا ثتيمياجضاليلهيم أيلغ يالضاًويام يخ أليفبغيالو  ضمتعيدهالث ي
إ نيام ه ا ددث . دتله   ي2وي2011ال دضال يام ه ا دثويالوهنضمددوي(مخهد وي

  ضمتعياالهاغال يفضيط القويلالرتأليال   يال هضاصليااليرضأليم أيالو

منا القشالكويالنه نتويافبايالنض يالياالتيم ياله  ث يالقاعيم وضمويم ي
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ا الااعياله  ثوثويالوهاّضغيياله يدسهاثويلنيدقامقثوويمضت ويم أياله  ث ي

مدددتلا عيالهق ثاالدددويان نددد يمدددبل يالردددفيالهاغالسددد يالو هدددتالياالكهدددتبي

لكوالثضد (ندضاغوياا ً اصيالوام دوياحهلتلهداغال يالهق ثداليمد يط الدقيا
ي .ي32وي2011

االضاًددويلنيالدده   يام ه ا دد يالُوّكدد يالاتلدد يمدد ياليرددضأليم ددأي
ًاغاعيللال ي  يالهيك و قاد يدروثوهيم أيللتسيالويهضةيالنضم يارلثوي

ميمدويالويهدضةيافدبغي دقاال يالوتالييم أيالنيدضيا  ضدلواموتيالهنتلد يدوتمدت

 ك ودتيااالعياله  مدوييغالهادضّيال  ًويالوا الييد  دليد د ياله  مدويالا ودوي

ديس يا الاتياديسنتيالنهت ج.يلوتيالقضعياله   يام ه ا  يمهض ث يخثتغاعي
مهنضمويم ياله  ث يل ا بيمويمنتفجيمسهقتييم يلغ ويال تم تعيال تلوثوي

مي مويمامضمت مو وضمويم ياله و تعيام ه ا ثويالختصوييالو ه فيمالتيالالثت

ااغلث ي  يال تل ولوتيالوك يمد يخ لدهيم يا لتدبييال تم ثث ياال  وتتيال
إ ت ويال نر يالزقت  يالختصيمتلو هوويال  م ياالل مثإلأيالويهدضةي

ال  و يال تلو ويحثتيدقاّعيال تم تعيام ه ا ثويي  صوياليرضأليم دأي

اخهرتصتعيجتم ثويم هواييمد يخد أليمردتالغيجتم ثدويمه دااليي د يلدلي
ي .11وي2008لنيتتيال تل ي(ال ا  وي

ه ملي  يلالمثتعياله   يام ه ا  يال صدايال االدايمد يالوادتفث ياالو

يام ه ا ثوم يمث تعياله   ييم يالهياثيالوسهياثوي  يفبايالسثتعوي النتي
Virtual Learning Environmentsوياالد ةيلنالدتيدوكد يالوده   يمد ي

الهاتمليم التيم يخ أليمو ثويميتلتييلالث ويااً ثويلايخثتلثوياله يدردضغفتي

م يخ أليإمكتنتعيمتالالويادكنضلضجثويلنهت يمضاًفيحثتدثويد ببيامنتتفتي
 ,Ogan and Lane, 2012)يمد يالهاتمدليم الددتياداخ دهي د يمتلوالددت

مي(502  Virtualمد يالو هوددويام ه ا د يي.يلودتيالهيدداثيالدال ضيلالضددت
Communityمدد يشددالكوياجهوتمثددويلو وضمددويمدد يلنددهيمالددتغيياالدد ةيي

متلهخااعيالث ويدضاصليمتويمه دتااال يا   االيالبال يالهاتم ضني ثوتيمثنال ي

مياغاتيامفهوتمددتعياا فدداافي لددلياليددضاج يال ر ا ثددوياالسثتلددثويلدد ثت

.يلمددتيالارددضألي (Singh and Devi, 2009, 178) الوشدده لو

وي2013 ددبل ي(لمددضيلددتالياالكالثسدد وييVirtual Classesام ه ا ددثوي
 واالوك يلالددبغيمالددتغييمنالث ددويل ه  ددث يالوالتشدد يلايلثدد يالوالتشدد  يلنالددت231

ميمال يمضاموي الالث ويلنيدكضنيم هواييم أيالضال يلوتيالوك يالضلض يإلثالتيلالضت

ي لايالهنتالاميإلأيم امجيدها  يالهيوثلياالهزالثت.

اًددايللدداعيم ددضيالاليددضثيم ددأيالدده   يمدد يخدد أليمث ددتعيالدده   ي

ام ه ا ثوويالنيماال ليال تم تعياالو  وث يالنظ انيإلأيفبايالنوطيم ي
ضلددث ويل ضصددضأليإلددأيمددااليللالدد يمدد يالادد بويإميلنيالو  وددث ياله  ددث يل

ال تنضنيم يم تيال وليالزقثليج اتيدضً تعيمتلثويم يًالليالا بيالبال ي

لم مضايم ينتحثويلخ ةيم يدقداال ف يل ا صدويالهد يدهثيالدتيمث دتعيالده   ي

ام ه ا دثوويحثددتيالدده ياله  ددث يما القددويللزدد يالددهق لثويمدد يًثددضاليال مددتني
ام ثااميم ياله  ث يالهق ثدالي د ياليد عيال دتم  وي الد يالها  دضنياالوكتنوي

إلأيجضالييد  ثوثويل ضليل ال امجيالاغالثوياله يدالتيمد يخد أليالنه ندتي

نظدد اميلكضنالددتيلًددليجددضالي.اغل يفددباوي ددتلوه  وضنيالدد اني دد يمث ددويالدده   ي
ام ه ا ثويم الااميم يالا صيل هضاصليمويالو  وث يللز يمودتيالضجداي د ي

ي. (Bossard and Buche, 2008, 12)الاغالثويالهق ثاالويالارضأل

لنياله  ث يالهق ثداليالوكندهي(Morgan, 2015,72)اال ةيمضغجتني

املدده تنويمالث ددويالدده   يام ه ا دد يلهيقثددقينددض يل ضددليمدد يالدده   يمزددلي

االوكهالددتعي Virtual Laboratoriesاملدده تنويمتلو تمددليام ه ا ددثو

 Virtualاالارددضأليام ه ا دددثوويVirtual Librariesام ه ا ددثو
Classes االه يمتالييمدتيدُسدهخاعيل لد ضبيد دتام يد دتان يالردالبيم دهي

الودده   يًددتالغاميم ددأيميتلددتييال ددتل يالخددتغج يمدد يمُ ددايالانيامنهظددتعي دد ي

 Virtualالوعلسدددتعياله  ثوثدددويلودددتيفدددضي ددد يال تم دددويام ه ا دددثو
University م هوداييدقدضعييم دأيلدالثليالوزدتأليا لد يمتمهالتغفدتيمعلسدوي

ميمد يخد ألي مهقاال يم امجيم يخ أليدنسثقياله  ث يم يم ايالبليالقاعيللتلت

يلجال ييالكوالثضد يالوهر ويمشالكويالنه نت.

ي:فلسفة التعلم االفتراضي -

دنالزقي  ساويالده   يام ه ا د يمد ي  سداوياله  دث يمد يم داوياالهد ي

صددضأليإلددأيدقددضعيم ددأيللددتسيحددقيلت ددويل دد االيالو هوددوي دد ياله  ددث وياالض

الادددددد صياله  ثوثددددددويالوهتحددددددووياالوكدددددد يد خددددددث يا م ددددددتاليالا سدددددداثوي
ي:ي 236وي2010(االاانوييل ه  وتم ه ا  يلتيد 

حقيا   االي  ياليرضأليم أيالو   ويلالنوتيلتنتياحثزوتيدض  ع ي -

يامختصويمويالنوضيالكزثفياالوهنض يل و   و.
لود ي دتدال يحقيا   االي  يال تالييم يالا صياله  ثوثدووياإدتحهالدتي -

  صياله  ث ويالكليغال ياًتالغ  يللياًدتويمودتي د ي لد يد الثدوي

يحتجتعيم ضيالش ا بيامجهوتمثوي اعيالظ افيالختصو.

الهيضألي  يال و ثوياله  ثوثدويمد ياله  دث يإلدأيالده   ويا لد يمهدض ث ي -

يالظ افياله  ثوثويالونتلالو.
ه يدستماغيالهق لثويالوه   ياح الههي  يالهخااعيالث ويامدرتأليال -

م ددأيالهكثددفيمددويالال نددتمجياله  ثودد يالو  دد يليتجتدددهياافهوتمتدددهي

ياًاغاده.

د الثددويمها الددتعيلددضعيال وددلويااحهثتجددتعيخاددطيالهنوثددوياالهنوثددوي -
الوسددهاامو يمإمدداااليا  دد االيالددبال يالوه كددضنيالو ددتغفياالخالدد اعي

ياالقاغاعيالو  وو.

 ثووياالوهوز وي د يالوس ضلثويا خ ًثوياالنستنثويل  تم ويام ه ا -

مردضيمالدتالغاعيدضصدثلياله  دث يل والدضغيمد الضيمد يالوسدهاثاال ي
 النظ يم يحاااليالوكتنياال متن.

ي:التعلم االفتراضي حطبيقمتطلبات  -

ميل قثدددددتعيمدددددإج اتاعي مي ددددد اغالت د دددددايشدددددالكويالنه ندددددتيالدددددات

اموتغلدددتدضمالتعيالددده   يام ه ا ددد ويا لددد يلسدددالضلويدالدددتالأليالو  ضمدددتعي

الددت ليالهاتمددليال ثدداويلوددتيلنيدضاالددويالالثتنددتعيم ددأيادقتلددوالتيادددضا  ي
الشالكويداتم  يام نيل رتالوويماضليإالختأليم م ثدتعيالردضعياالردضغيي

ياال لضمتعيالوهي لويالث فتيم يالوعث اعيالوالووي  يمو ثوياله   .

االضاًويلنياله   يام ه ا د يلدهيمها الدتعيماالداي يإ يال د يددضا  ي

امهدددتالي*يModem الددد اميمودددضالعيجالدددتايحتلددد يرلددد يل وددده   يالكدددضنيم

ويااشه اييمشالكويإنه نتوي ض ميم يامه لدهي* Multimediaالو هثوثاالت
م الااميإلكه انثتويالبايامه لهيحااميلالنأيمد يالو   دويالهقنثدوي د يالدهخااعي

الكوالثددضد ياامنه نددتوياالكددضنيالهضاصددليمددث يالادد بياالو  دد يمهنسددثقي

ن ي(الال الاياملكه ان ويال فيمسالقويمضالاويالت ليامدرتألياملكه ا

ميلاالث ددويالوددتاليياله  ثوثددووياالهقنثددتعي الاغالشددوويامنهدداالتعياليددضاغ يدال ددت
ام ه ا ددد وي إندددهيمددد ييالددده   لمتيمث دددويالوهدددض  ييمتلوعلسدددوياله  ثوثدددو.

الض اغليدضا  يالوها التعيالهتلثويل ياله ياله   يام ه ا  ي ثالدتيمكادتتيي

ي: 482وي2013(منأيصتلبوييال  ا تم ثوويام يد  يالوها التعيمتي

منثدددويديهثدددويشدددتم ويدهوزدددلي ددد يالدددت ليادردددتأليلددد ال ويالجالددد يي -

يامخهال اعيحاالزويل يتلضبيايل .

د فثليادداغال يالو  ودث يم دأيالدهخاامتعيالهقتندويااله د فيم دأي -

يمسه ااعيال ر ي  يم تألياله  ث .
ياملهزوتغي  يمنتتيمنتفجيامضااليد  ثوثويإلكه انثو. -

دشدد ال تعيدسددتف ي دد يالمدد يال و ثددوياله  ثوثددويمشددك التيمنددتتيلنظوددويا -

يالو تص .

 منتتيلنظوويم  ضمتعيًتالغييم أيإالاغييمو ثوياله  ث يمشك التيال االا. -

 بيئة التعلم االفتراضي: مكو ات -

ميالالنتمثدتوي ميإلكه انثدت ميش يلنيمث وياله   يام ه ا د يدوزدليم هو دت
الوكهالدددوياالوخهالددد يالشدددهوليم دددأيالو  ددد ياالوددده   ياالاردددلياالسدددالضغييا

االضلت لياله  ثوثوويادشالهيفبغيالوكضنتعيمتيفضيمسهخاعي د يمث دوياله  دث ي

يالهق ثالويا ثوتيال  يم  يله  يالوكضنتعيمش تيم يالهارثل:

 : Virtual Teacherالمعلم االفتراضي  -
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ميلالث امي  يم تأليالده   ي م يال اال يمتلبل يلنيفبغيالهقنثويدوزليدقامت

 القالدتياله سدايالو  د يمد يخد أليشدالكويالنه ندتيلمدتعيام ه ا د ويمد يط

الا بويميثتيالوك يلو   يااحدايد  دث يمداييصداضفي د يلمدتل يمخه ادوي
امهالتمايي  يناريالضًدتويالنالدتيماثدايي د يم دتأليد  دث يالودضااليالاغالدثوي

النددتالغي ياالهدد يالكددضنيالًالددتأليم ثالددتيً ددث ويحثددتيالردد  يم ددأيم ددضي

مي د يالوااغسياال تم تعيد مث يدكت لثاالتويمتل دت ويإلدأيلنالدتيماثداييلالضدت
ياليايم يالناغيي  يم ضيالهخررتعيال  وثو.

االوه مدلي د يمالدتعيالو  د يام ه ا دد يال دايلنالدتي اعيالوالدتعيالهدد ي

الهضمفتيالو   ي  ياله  ث يالهق ثالويحثتيالقضعيالو   يام ه ا  يمتلش حوي
ش افيم ثالتوياإالاغيياالهخااعيالضلت لياله  ثوثووياإج اتياله تغبوياال

اليضاغيموياله مثبويادك ثفيالا بيمضاجالتع يلتلمداااليالوسدالقيل ودتاليي

متلهضجثهياالغشتاليلا مهي ض يم ييالهتمويالهقتغال ياالاليضثويلوتيالقضع
مياالقثتعيمتلوشتغلويدش ث ال  م ال ي  يمو ثوياله  ث يااله   ييم أياله   يم ت

(شدد فويييقثددقيالنهددت جيالوا ضمددوادثسددث يديرددثليالادد بياددداغالالال يله

ي .29وي2006

 إنيلمضتتيفث ويالهاغالري  ياله  ث يال تم  يام ه ا  ييامتلهتل 

م نثددضني دد يالقثددتعيمووتغلددويلالااغفدد يمتلددهخااعيالهكنضلضجثددت يمدد يحثددتي

 الوالددتياإدقددتنيالددهخاامالتويامدد يثدد يدرددوث يادنظددث يالالث ددويام ه ا ددثوي
الهكنضلضجثوييا الااعضمتدثوياالهخااعياالويهضةياله  ثو ياالوضاغاليالو  

  يدناثدبيمو ثدويالده   ويا د يدا ثدليامدردتمعيلدضاتيالوه امندويلايلثد ي

الوه امنددوويمإال ددتاليداتمددليمسددهو يمدد يخ لالددتوياإالاغييفددبايالهاتمددليشددالهي
امجهودتم ي(الهاتمددليمدد يم ددا يله دتااي  ددضييامنارددتأليالوكددتن يالتلالددتي

  ثوثددوويا لدد يمتله ددتانيمددويالوسددتماال يال مندد يمددث يلطدد افيال و ثددوياله

ياالانثث ويلهقاال يالوستمايياالام يالو  ضمتد ياالان ي  يالنضاح يالوخه او.

ي:يVirtual Classroomالفصل االفتراضي  -

ال ايالارليام ه ا  يماالضعيجاالاي د ياله  دث ياملكه اند ويافدضي

وياالهكضال نوض  يدشالثال يل ارليالهق ثاليميالخه فيمنهيم يحثتيالاك يي
إ ياليهضليالارليام ه ا  يم أيلت ويال نتص ياالوكضنتعيالوهض  يي  ي

 Virtualالارليالهق ثالويحثتياليهضليإ دت ويإلدأيالو  د يام ه ا د ي
Teacherم ددددأيمدددده   يا ه ا دددد ييVirtual Learningالددددالضغييي

يEducational Contentاميهدضةيد  ثود ييWhite Boardإلكه انثدوي
لو ثويامر الوويالت ويمها الدتعييEducational Aidsاالت ليد  ثوثوي

ال و ثوياله  ثوثويا خ ةوياالا عيمث يالار ث يالكو ي  يالكثتنيالودتالل ي

مياامتنتويلمتيالارلي  تلارليالهق ثاليمضجضالي  يمكتنيااً  يميااليمكتنت
ام ه ا دد ي الددضيدخث دد يلثدد يميددااليموكددتنيلايامددتنوياط مددهيمه  وددث ي

 دد يلت ددويلنيددتتيال ددتل يالهاددتم ضنيمددويالو  دد يمشددكليا ه ا ددثث يمنهشدد ال ي

يمه ام يلايلث يمه ام يمال يشالكويالنه نت.

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

فضيم يقيحتلضم يالوك يم يخ لهيدالدتالأليالو  ضمدتعييModemالوضالعي*
يث يلخ ة.م يحضال

(الضلت طيالوه االي :يفدضيمردا بيالشدث يإلدأييMultimediaالو هثوثاالتي*
اله وتألياالمجيماييالت طيمخه اوي(الن ياالرتياال لضمتعياالرضغي

يالوهي لوياالاثاالضي يلهقاال يالويهضليمرضغييداتم ثو.

االضاًدويلنينظددتعيالاردليام ه ا دد يال هودايم ددأياجدضاليمنظضمددوي

يلودت لالتيالهيك ي  يال و ثوياله  ثوثويمد يم داويا الااعياله يالوك يم يخ

الددض  يفددبايالنظددتعيل و  دد يالضلددت لياا الااعيالهدد يدسددتماغي دد يمدد  ي
الاغسويا  يإالاغييح قتعيالنقتتياا ويامخهالتغاعويادقدضال يالاد بوي

االوك يم يخ أليد  يالارضأليالهختطد يمالتشد ييمتلردضعياالردضغييلاي

الهاالثقتعويادالتالأليالو اتعوياًايلويتيالكهتمووياالوشتغلويالوالتش يي  ي

المكتنددتعيالهكنضلضجثددويل ارددضأليام ه ا ددثويمددام يلددليلشددكتألياطدد عي

اله  ث يم أيالشالكويمزليم وضمتعيال ودلياالي قدتعيالاغالدثوياالهداغال ي

ي. 252وي2010(االاانويال و  يامتيشتماله

 أ واع الفصول االفتراضية 

نثوياالهقنثتعيالوسهخاموييس يا الااعياملكه االارضلدنقس يفبغي
ي :ي482وي2013 ثالتيإلأينضمث ي(منأيصتلبو

:يحثددتيالا ددقيم ثددهيالددال ضيلنظوددويفصااول افتراضااية وياار حزامنيااة ي1(
الارضأليميدهقثايم متنيلايمكتنيلباي ال ييالباد ويافبغياله  ث ياللكه ان 

دسددهخاعيم م ثدددتعيالالااعيإلكه انثدددويلثددد يد امنثددويحثدددتيإنالدددتيدسدددوبي

نيالهاتم و الددتيالانيحدداااليالوكددتنيلايال مددتنيامدد يلمز ددويد دد يل اتلدد يمدد 

يا الااع:ي

يً اتييالاغاسيالالاتيالهوتغال ياالضاجالتع.ي -

ًت ودددويالو الددد عيمدددث يالو  ددد ياط مدددهيامدددث يالاددد بيم ضدددال ي -

يالال ض.ي
يًت وويالاغجتع.ي -

يإغلتأليا موتألياالوشتغالويإلأيالو   . -

الهيالقتمدتعيالاغالدثووي:يافدبغيالاردضأليدشدفصول افتراضية حزامنياة ي2(

الكدد يالسددهخاعي ثالددتيالو  دد يلاالاتلدد يلالااعيام م ثددتعيم دالاددويمدد م ي

م ددث ي(لليالشدده طيدضاجددايالو  دد ياالاتلدد ي دد يناددريالضًددتيالانيحددااالي
يل وكتن ويامن مز ويا الااعياملكه انثويالوسهخامويفنتيمتيال  :ي

ال ضحددويالالثضددتت:يافددأيدسددتمايجوثددويالا الددويم ددأيالوشددتغلوي دد ي -

يكهتمويم ثالت.يال
معدو اعيالاثاالض:يالهضاصليمتلرضعياالرضغيياالن يمث يالو   ي -

ياط مهيامثنال يالال ض.ي

ل  ويالاغالشو:يالهضاصليمتلن يمث يالو   ياط مهيامث يالا بي -

 م ضال يالال ض.

لمتيط بيالارليام ه ا  ي ال يم وضمويمه تنسدويمد يالاد بي
مشكليمالتش يم دأييالاغلضنيناريامخهرتصوياحضضغف يالويت  اع

ال ددايإل امثددتوياالهخ ددفيمدد يالويت دد اعيالددعث ي دد يالغجددتعييالنه نددت

الاتلد وي تلقضامدايالهدد يديكد يالارددليام ه ا د يفد ي ادالددتيالهد يديكدد ي
الارليالهق ثالويلوتيالوك يا ويالوضاالياله  ثوثدويلودضاغاليم دأيالشدالكووي

الوه ام ييميثتيالسهاثويالوه   يال جض يإلثالتي  يللياًت يمتلهاتمليلث 

م الدددتويامدددبل يالددده يالهاتمدددلي ددد يالاردددليام ه ا ددد يم لددد ضبيالهاتمدددلي

 ويالل ضبيالهاتمليلث يOnlineلايالوالتش ي(يSynchronousالوه ام ي
ي.Asynchronousالوه ام ي

 :Virtual Laboratoryالمختبر االفتراضي  -

ال  فيالوخهال يام ه ا  يم نهيالطيلايمث ويد  ثوثدويداتم ثدوويالده ي

لددهيإنشددتتياإجدد اتياله ددتغبيال  وثددويالوخه اددويمدد يم ددايما القددويمدد يخ 

ديتل ياله تغبيالو و ثوياليقثقثوويحثتيالش  يالوه   ي  يفبايالوخهال م ي

يمضًدددددوخدددد أليديكوددددهي دددد يا جالدددد يياالو دددددااعيم نددددهيمضجددددضالي دددد ي
ي .29وي2006اله  مو(ش فوي

يام ه ا ثوياليققيال االايمد يالاضا داوي الد يالوخهال اعإنيالهخااعي
دسال ي  ياالتاليياله تانيالالش ليم يم اويااالتاليي تم ثوياله تغبيال  وثو ي

مهق الدد يالالددتحزث ي دد يال تم ددتعيام الدد يالاليددضثيالونهشدد يي دد يلنيددتتي

مها ًويم يال تل ويإ دت ويإلدأيالقداغييم دأيالهي ثدليااملدهخااعيا  ضدلي
مت يل ضلت ليالوهتحووياإج اتياله تغبيالكالث يياالو قداي يله دتغبيامندا

يالنضال.

ي

ي
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ي:Virtual Libraryالمكتبة االفتراضية  -

ميالخه ددفيماالددضعيالوكهالددوي دد يالدده   يام ه ا دد يمنددهي دد ياله  ددث ي

ميلورددتالغيم   ثددويللتالالوثددويمهنضمددوي الهق ثددالويمدد يحثددتيلضنالددتيد و ددت

م يالكه يالمالتعيالو اجدوياالقدضامثريالث فدتوياد دايالوكهالدوييامخه او
 ال يالوكهالوياله يده ي ثالتيم تل ويالو  ضمتعيام ه ا ثويمرا يتيحاالزتوي

ادخ النالتيااله جتمالتيمتلا عياللكه انثويالياالزوويحثدتيالوكد يل التحدتي

ال تالييمنالدتيااالتغدالدتيمد يم دايالانيالضصدضأليإلثالدتيجسدوثتويل اليدتيمد ي
الو  ضمتعيالو لضبيمالتياامط  يم ثالتيادرضال فتويلوتيالوكنهيال دتاليي

اًددتيا دد يلليمكددتني دد يال ددتل يا لدد يمالدد يمضاغالفددتي دد يللييجوثددومدد ي

ي .346وي2017الشالكويال تلوثويل و  ضمتعي(مالايالراتغوي

الهضددبيموددتيلددالقيلنيمكضنددتعيال و ثددوياله  ثوثددوي دد يمث ددويالدده   ي

ام ه ا  يديهت يإلأيمها التعيغ ثسويل ياله ياله   يام ه ا  يمن دتحوي

 دد يلفوثددويإمددتالييامنالددتياجددضاليمنثددويديهثددويدقنثددويشددتم ويامهكتم ددوويدكودد ي
ددداغال يالادد بياددد فث ال ييالددباد فثددلياددداغال يالو  وددث يامسددتماالال وي

ملهخااعيدقنثتعيالو  ضمتعياامدرتمعياد االاف يمكليمتيفضيجاالاي د ي

فبايالو تألوي ض ميم ياملهزوتغي  يمنتتيمنتفجيد  ثوثويإلكه انثوويامنتتي
ك التيال االدايالقدت  يلنظوويادشد ال تعيدسدال ي د يالمد يال و ثدوياله  ثوثدويمشد

م أيالهكنضلضجثتياداالثقتدالتياله  ثوثوويالبل يمنتتيلنظوويم  ضمتعيًتالغيي

م أيإالاغييمو ثوياله  ث يااله   يلهيقثقيالهضاصلياالهاتمليمشكليجثاي  ي
مخه ددفيالنددضاح وياالهدد يدشددوليدسدد ثليالادد بوياالددا وياملكه اندد وي

الالنثدويا لتلدثوياميهدضةييادقاال يالوستمايياالام يال امث ي  يم دتمع

الشددالكوياا جالدد ييام يقتدالددتيمتل ددت ويإلددأيالهسددالث عيالوتالالددوويالدداللي

الهر  يم أيالوشك عيالوهضً وويالبايدض ث يالو  ضمتعيال امويلوستمايي
الاددد بي ددد يدياالددداياجالدددتدال يمشددد نياخهثدددتغيلنسددد يالك ثدددتعياالالددد امجي

خثددتغادال يا لتالالوثددويالاغالددثوويامدد امجياله  ددث يمدد يم دداويلايالهكشددتفي

االخثتغاعيالوه  قويموسدهقال ال يا د صيال ودليالوهرثد ييمردضغييمسدهو يي
يامهكتم و.
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 التحقيق(:

إ ايلتنيداضال ياله  ث ياديقثدقيدوثد غوياامفهودتعيم ضالددهيالنضمثدوي
الردالبيلمد اميحهوثمدتي د يفدبيال رد وييالالااي  اغيي  يلليال رضغوي إنه

االددددبليالسددددوأيم ردددد يال ضلوددددوياامًهرددددتاليالو   دددد ويمردددد يال  دددد ي

االهكنضلضجثددتياامًهرددتاليالو   دد ويالددبليلصدداليتي ثددهيالسددثتالييل  قددلي
اًاغادهيالوالامووياالر الوي ثهيلتمويالوتلكويل اتًتعيالالش الوي اعيالقاغاعي

ضيمالدا يالو   دوياالدث ويالهنوثدويامنهتجثويال تلثو.يانظ امي نيالنسدتنيفد

موي قايلصالبيم يا فوثويموكتنيالس  يإلأيإحااثينق دوينضمثدوي افا التيم ت

 دد يالنظددتعياله  ثودد يم وثددويمنتصدد غياميددتاغغيلهيقثددقي لدد يالنددض يمدد ي
ي.Excellenceالهوثكككك 

يمفهوم التميز في التعليم الجامعي:

 د يالالااالدويم ددأيال داال يمتلدبل يلنواالدضعيالهوثد يًدايدد يداالثقدهييمد 

منظوتعيًات يا مودتألويثد يانهقدليم داي لد يإلدأيًادت ياله  دث ويالده تموي
ل هنت ريالوه االايمث يالوعلستعياله  ثوثويمشدكليمدتعوياال تم دتعيمشدكلي

 ,Welch and Mann, 2001(خدتصوياميزالددتيمدد يا الاتيالوهوثدد 
لوددتيالنالردد يلنيالهيقددقيالهوثدد ي دد يلددليمنتصدد يمنظضمددوياله  ددث ي وي435

الااخ ثويامتياليكوالتياال دالطيمالتيم يمنتصد يدضجدايخدتغ ينظدتعياله  دث .ي
 ثهيققيالهوث ي  ياله  ث يال تم  يم أيلالثليالوزتألوي د :يمدضااليالالدهضغي

الوه  قويمتله  ث وياالوالتالئيالك ثويلنظتعياله  ث وياالواخ عياالوخ جتعوي

فثكلينظتعياله  دث ياميهدضاغي(لتلسد  ياله  ثود وياالوالدتن يااله الثد اعويا
االالاغيوياالهقضال وياالهوضاللوياالهنوثويالوالنثدوويالثد ي لد  ويالثتلدتعي

نظددتعياله  ددث ياالدده ادث ثتدهياإج اتادددهويااغدالتطددهيمتلوشدد ا يالهنوددضلي

ا دلياليضتغليل و هوووياامه افيالقثتالاعيكككككيم أيمسهضال يالقدضألياال
ي .2ويص2017ككككككيم نهيم دك يا م يالقضم ياحتغلهي(اليضعوي

ميم ندهيام  فيالهوث ي د ياله  دث يال دتم  يإج ا ثدت يفبايالونا قيالُ  َّ

ًاغييال تم ويم أيلالاتيمتيالا  يمنالتيم ياظدت في(اله  دث يككككككدكيالاليدتي

ال  ودد يكككددكيخامددويالو هوددوي يماًددوياإدقددتنيمدد يلجددليديقثددقيا فدداافي
مي  تمميالوا  ضمويا ل يم يخ أليدضظثفيالقاغاعياالوضاغاليالوهتحويدضظثات

ا قيم تالث يًتم ويل قثتسياموسهضالتعيديققيالكاتتيياالاتم ثوويموتيال   التي

يمهاضًويامنا الييم يمتً يال تم تع.

 :فلسفة التميز في التعليم الجامعي

ميشد يلنيالهوثد يالردنوياميالضفد  يإنددهينهدت يغح دويمسدهو ييمدد ي
 وددليال ددتاليالوالندد يم ددأيالهخاددثطيالسدد ث يا ددقيغتالددويصددت الويالفدداافيال

اا ديويداودبيالونظودويلهيقثقالدتوياميالوكد يلنيالهيقدقيالهوثد يالانيمددبألي

ال الضالياال ادتتياال ودليالوسدهو يمد يلجدليالهيسدث ياالهادضال ي د يلالاتي
الونظوتع.ياالضاًويلنيماالضعيالهوث يالسهنايإلأيإطتغي ك لياا بيال هوداي

مددلياالهدد امطيالنظدد يإلددأيالونظوددويم ددأيلنالددتيمنظضمددويمهكتم ددويم ددأيالهكت

ميل ضصدضأليإلدأيمسدهضةيالنهدت جيالهد يديقدقيغلالدتعي دهاتمليمنتص فتيم ت
ي .10وي2013ادضً تعيالوسهاثاال يالو دالاث يمتلونظووي(لتالوي

لني  ساويالهوث ي  ياله  ث يال تم  يف ينشتطيمق  ينقداليياالضاًو

ي ثددليمنظضمددوياله  ددث يال ددتم  يانقددافتيالهشدد ا  يمددنظ ويالالددافيإلددأيد
اإمتالييدنظثوالتيلهيقثقيامدستعياامنس تعي ثوتيمثنالتياإم اايلاجهيالهوث ي

 ثالددتويا لدد يا ددقيغتةيام ددتالث يمسددهقتييمدد يد ددتغبياخالدد اعيام ددتالث ي

 ويمو ندددأيلنالدددتيداالثدددقيل نظددد ييالا سددداثوي30وي2009متلوثدددوي(القاددد وي
ويلليدي ث ددهيانقدداغيمالددافيديقثددقياالوددنالجيالا سددا ي دد ياله  ددث يال ددتم  

امدسدددتعياامنسددد تعيمدددث يماخ ددددهيادا ثدددليمو ثتددددهيالنشددداههيله ظدددث ي

يمخ جتدهياادستًالتيمويمها التعيالو هوو.

  سددداويالهوثددد ي ددد ياله  دددث يال دددتم  يم دددأيم وضمدددويمددد ييادقدددضع

 دد يمقددامهالتيلنياله  ددث يال ددتم  يالوهوثدد يفددضيالامتمددوييالونا قددتعويالدد د 

نظضمويالهقامتمجهوتم ياا الاتيالقضالوي  ي دالطيامنا دتغيا لتلثوي  يم
السددكتن ويالنيالضصددضأليإلددأيالوعلسددويالوهوثدد ييم فددضنيمهددضا  ينضمثددوي

د مضالدددوياد  ثوثدددويمهوثددد ييالسدددهضجالالتيم هودددويالو   دددوويالنيالضظدددت في

ا لتلددثويل ه  ددث يفدد يالالنثددويالو   ثددوي دد يشددهأيالو ددتمعيالو   ثددوويثدد ي
ويالو هوويالدليمدتياله  دقيمتلهنشد وامجهوتمثوويالنيالاليتيال  و يث يخام

اله  ددث يالوهوثدد يالنالردد يلنيالضالدد يالهرثدد اعيالو   ثددويالو تصدد يمهقنثتدالتي

الات قددووياالوسددتفووي دد يداضال فددتويادنا ددقيفددبغيالا سدداويمدد يلنياله  ددث ي
الوسهقال  يال  يلنيالكدضنيد  ثودتيمهوثد اويافدبايالهوثد يالنا دقيمد يالد مطي

هاالثددددقوياالددددهث تبيالهاالثقددددتعيالهكنضلضجثددددويالوه دددداالييمثنتلنظ الددددوياال

 .يافنددتييمدداييغلددت  يمالوددوويدسددهنايإلثالددتي  سدداوي13و2012(الو ث دد وي

وي2017الهوثد ي دد ياله  ددث يال ددتم  ويل ددليمدد يلم افددتيمددتيالدد د ي(مسددثلوي
ي :214-215

 شوضلثويالهاضال يلهيقثقيالهوث . -
 الهو اغالويالهاضال يلهيقثقيالهوث . -
 لهيقثقيالهوث .يااً ثويالهاضال  -
 جضف الويالهاضال يلهيقثقيالهوث . -
 دكتم ثويالهاضال يلهيقثقيالهوث . -
 الهش افيالوسهقاللي  يالهاضال يلهيقثقيالهوث . -
يالهاضال يالوعلس يلهيقثقيالهوث . -

  ي ضتيمتيلالقيالهالث يلني  ساويالهوث ي  ياله  ث يال تم  يمالتغيي

لنيالسدالقهييالنالرد ليم ينهت يامير ويجالايمسدهو يمد يال ودليال دتالويالدب
دخاددثطيالدده ادث  ي  ددتألياالهدد اعيدددتعيمددإالغاييغتالددويمشدده لويالسددضالفتي

الالددافويالاتالددويالورددتالغويااليدد صيم ددأيا الاتيالدد  يال تم ددويإلددأي

الددهر أليجوثددويالادد صياليتلددووي دد يلددليالو ددتمعي(مو ثددتعيالهدداغالري
االالدد امجياالخددامتعيالوقامددوياانهددت يالو   ددوياالاليددتيال  ودد ياخامددوي

 هودو ويامدبل يالادضعيلالاتيال تم دويا الاتيالوهضًدويمنالدتي ادالدتويلايمد يالو
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الوسهاثاال يمنالتويلايلنيدهاضعيم أيمزث دالتيم يال تم دتعيمودتياليقدقيلالدتي

يالهوث ياال التاليياالضو يمقتتفتياالهو اغالهالت.

 أهداف التميز  في التعليم الجامعي:

ا فداافيالهدد يالسد ثتلهوث ي دد ياله  دث يال تم ثددإللهيقثقيال االدايمدد ي
درليمتل تم ويإلأيلم أيمسدهضةيمد يالن دتاوياالهد يمد يلفوالدتي(الااالوي

 ,Dahlgaard, 2004 ويا(116وي2013 ويا(يجتاليال بوي138وي2011
ي :219

ياالتالييالقاغييالهنت سثويل  تم تع. -

ياالتالييإنهتجثويمنتص يالوعلستعيال تم ثو. -

تلهدتل يًداغدالتياالتالييم اندويال تم دتعي د يد تم الدتيمدويالوهرثد اعيام -

يم أيالهزوتغالا صياد ن يالوختط ياالو ضًتع.

ياالتالييلاتتييال تم تعي  يإغ تتيالا دويالوسدهالا وي(الوسدهاثاال  يمد  -

 امله تمولال .يال مويالكاتتيويالماا ويال ضاليويديقثقيخ أل
الهكدتلثفييدخادثضيإلدأيالدعالليمودتيالوهتحدويل ودضاغاليا مزلياملهخااع -

يال ضالي.ياديسث 

الهيسددث يالوسددهو وياالوهضاصددلوياالشددتمليلكددليالقاتمددتعي ددوتني -

 االوسهضالتع.
الغالددويمها الدددتعيالو هودددويااحهثتجددتعيالوسدددهاثاال وياالض دددتتيمه ددد ي -

امحهثتجتعوياديقثقيجضالييال و ثتعويادض ث يالو  ضمتعياا ضحالتي

 لاليجوثويال تم ث .
ديقثدددقيالهددد امطيال ثددداياامدردددتأليالا دددتأليمدددث يا ًسدددتعياالضحدددااعي -

 خه او.الو
 دنوثويالش ضغيمضحاييالو وضموياال وليم احيالا الق. -
يمنتتيالزقويمث يال تم ث ياحا ف يم أيإحااثيالهرثث . -

يمشتغلويامستناييلليالوسهضالتعي  يال تم تع. -

الهوثدد ي دد ياله  دث يال ددتم  يدهوزددلي دد يالغالددويياالضاًدويلنيلفددااف

هثتجتعوياديقثقيمها التعيالو هوويااحهثتجتعيال و توياالض تتيمه  يامح
جددضالييال و ثددتعويادددض ث يالو  ضمددتعياا ددضحالتيلدداةيجوثددويال ددتم ث وي

اال وليم أياجضاليديسثنتعيمسهو ي  يالوعلستعيال تم ثدوويمتل دت وي

إلأيديقثقيلم أيمسهضةيم يالن تاويادخاثضيم األيالاتًاياالهدتلفي د ي

ويال و ثدتعوياال وددليم ددأياالددتالييثقددويالادد بيمدد يخدد أليشدد ضغف يم فوثدد
الددااغيالددضظثا يالددبليلددثقضمضنيمالادد يالوسددهقاللويالددبل يديسددث يمكتنددوي

ميامتلهتل ياالتالييالقاغييالهنت سثوي ميامتلوثت ال تم وياداضًالتي  ياله دث يمي ثت

ميل ضصضأليإلأيالهوث ياال التالييال تلوثو. يلاالالتيل ثت

 متطلبات ححقيق التميز في التعليم الجامعي:

 وي دإنيالهاالثدقيالندتجبيمتل تم دتعيالهوث يميالهيققيمتلي  ياالهوند

ال ايمااالوميلهيقثدقيالهوثد ويا لد يمهدض ث يم وضمدويمد يالوقضمدتعيالاامودوي

االويا ييل ضصضأليإلأينهت جيإال تمثويدوك يد  يال تم تعيمد يجند يثودتغي

 ويAdebanjo, 2008, 8لالالالدددتن ضي(يالهاالثدددقوياًددداي لددد يلدددليمددد 
لنيديقثددقيالهوثدد يي 234وي2020 وياي(الااالوي319وي2012ا(الاليثدد لوي

ياليهت يإلأيم وضمويم يالوها التعيالهتلثو:

ًثدتاليي  تلددويدهدضلأيا ددويا لدرياالو ددتالث ياددض  يمقضمددتعيالهناثددبي -

يالس ث يل خاطياالال امج.

مندددتتيالددده ادث  يمهكتمدددليال الددد يمددد يالهضجالدددتعيال  ثسدددويل  تم دددوي -

يانظ دالتيالوسهقال ثو.

يتلويثاو.الالثتلليالهنظثوثويم نويامهنتلالويمويالهرث اد -
يال ددضاليياشدد اطيمضاصدداتعياليددااليل  ددضالييالددهخااعينظدد يمهاددضغيي -

ياالهريثب.يال ًتمويارلثتع

 امفهوتعيمقثتسياإالاغييا الات. -
ميلتلدتلث يال  وثدوي - داضال يالونتفجيالاغالدثوياط ا دقيالهداغالريا قدت

 الياالزو.

صداالقويل الث دويي Green Universityالهضجدهينيدضيجتم دويخضد ات -

يت  يم أيالو تالث يالالث ثو. اعيح عيجتم  يالي

اله لثددد يم دددأيالنهدددت جيالوسدددهالا ويل وتمدددتعيلصددديتبيالوردددتلبي -

يالوخه اث ي اليال  ًويمتلونظوو.
اله لث يم أيال و توي تلوسهاثايفضياليك يا خث يم أيدوث يال تم وي -

يميس يمتياليرليم ثهيم يخامتع.

الوعلسدويدوكث يا   االيال تم ث يمتلوعلسوياله  ثوثويل يال دضاليم دأي -

يم  ضليالنهت ج.

ياله   يالوسهو يااممهكتغياالهياليش طيمال يلهيقثقيالهوث . -

دنوثددويم ًددتعيالشدد الوياالهيددتلفيااله ددتانياالهكتمددليمددويجوثددوي -
يش لتعيال ول.

منتتيم دأيمدتيلدالقيالوكد يالدهخ صيمها الدتعيديقثدقيالهوثد ي د ي

ياله  ث يال تم  ي  يالنقتطيالهتلثو:

ي ثويلوتيالنالر يلنيدكضنيم ثهيال تم تعيالوهوث ي.دياالايال تالويالوسهقال -

دقثث يالض ويامله ادث  يل  تم تعيم يخ أليدي ثدليالالث دويالااخ ثدوي -

ياالختغجثويل  تم و.

يدض ث يالام يم يالقثتالاعيال  ثتيمتل تم تعيلزقت ويالهوث . -

 دنوثويالوضاغاليالالش الويمتل تم و. -
له  ثوثددووياا خددبيداددضال يمو ثددتعيالهدداغالرياالالدد امجياالخددامتعيا -

يمتلوااخليالياالزوي  يالهاغالر.

دض ث يالمكتنتعيالوتالالوياالهكنضلضجثوياالوتلثويال امويلضوتنيديقثقي -

يالهوث ي  ياله  ث يال تم  .

الدده تنويال تم ددتعيمنوددت  يالهوثدد يالوخه اددويالهدد يحققددتيل  تم ددتعي -

ميمنايداالثقالت. يالووتث وين تحت

عويحهأيدستماي د يد الثدوياحهثتجدتعيالهيااثيم ال يل هوث يمتل تم ت -

يالوسهاثاال .

الهنض ي  يامله تنويمت لتلث ياا الااعيالوسهخاموي  يًثتسين دتحي -

يال تم تعياديقثقيالهوث .

 :التصنيفات العالمية للجامعات -3

هضجهيال تم تعينيضيديقثدقيالهوثد ي د ياله  دث يال دتم  يلصاليلقاي
مي  يظليد االايالا  يامجهوتم  م دأياله  دث يال دتل ويااالدتاليييلم اميحهوثت

حاييالونت سويمدث يال تم دتعيلدضاتيم دأيالرد ثايالوي دأيلايالً ثود يلاي

الددداال ويالدددبل يامد دددتغينيدددضيمضلودددوياله  دددث وياالهرثددد يالوسدددهو ي ددد ي
احهثتجتعيلضعيال وليامها التدهويمتل ت ويإلأيديدضأليا لدضاعيالوي ثدوي

ل تلوثددويمقثددتسيالقدداغييإلددأيللددضاعيمتلوثددووياافهوددتعيم ددضيالوعلسددتعيا

 الهنت سثويلوعلستعياله  ث يال تل .

االوكدد يديقثددقيالهوثدد ي دد ياله  ددث يال ددتم  يمدد يخدد أليالهرددنثاتعي

ال تلوثويل  تم تعويااله يد هالايم ضيالوعلستعيالو نثويمش ضنياله  دث ي

ال دددتل ياالاليزدددتل  و يمض ددد التيلقثدددتسيالهوث  ددد يد ددد يال تم دددتعيم دددأي
وسهضةيالاال وياالهد يدسدهالافيد دثد يال تم دتعيالوسهضةيالوي أيلايال

االو ال يالاليزثويم أيمسهضلتل تل يطالقتي الا التيا لتالالو ياالاليز .يالنالتي

دسددتماياا ددد  يالسثتلددتعياله  ثوثدددويال تم ثددوي ددد يدياالدداينقدددتطيالقدددضيي
االضدد فياالقثددضالياالو ضًددتعيالهثهضاجالالددتيال تم ددتعويادياالددايل ضددلي

الوسددهضةيالهنت سدد يل  تم ددو يمدد يخدد أليالادد عياالووتغلددتعيلهاددضال ي

امًهااتيم  ضليجتم تعيال تل ويام يلشال يالهرنثاتعيال تلوثوويدردنثفي

جتم دددويشدددنرالتليالرثن وادردددنثفيالهدددتالو يالال الادددتن يل ه  دددث يال دددتل ي
 يويدردددددنثفياالددددد يمهددددد لريQSل  تم دددددتعويادردددددنثفيلثدددددضيإس(

ميمارددد مي فددد ي(Web Metricsاللدددالتن  د ددد ي ويا ثودددتيال ددد يم  دددت

 الهرنثاتع:
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ي:Shanghaiحصنيف شنغهاي الصيني  1

ال دايفدبايالهرددنثفيللزد يالهرددنثاتعيانهشدتغامياًالددضمي د يا الددتطي

 AcademicاخهرددددتغيARWUا لتالالوثددددوياالو دددد فيمتلدددد يلغاا
Ranking of World Universitiesويادقدددضعيمإصدددااغغيجتم دددوي

ضًويشددتنرالتليجثددتايدددضنجيالرددثنثوويالددتنيالالددافيمدد يإصددااغغيم   ددوم

ال تم ددتعيالرددثنثويمددث يال تم ددتعيال تلوثددويمدد يحثددتيا الاتيا لددتالالو ي
االاليتيال  و ويادراغينهت جيفبايالهرنثفيم أيشالكويالنه نتوياالقضعي

ي .Ordorika, 2015, 7جتم دوي د يال دتل ي(ي500متله لث يم دأيل ضدلي

اال هوايدرنثفيشنرالتلي  يًثتسيدنت سثويال تم تعياجضالدالتيم أيلغم وي

ي :157وي2017الث يد يدرنثفيال تم تعيمنتتيم ثالتواف ي(الفتنويم ت

يال تم ويمو ي:يااله يدقتسيم يخ أليلماااليخ ال  معيار جودة التعليم -

 دددتااايم دددت  يينضمدددليلايمثددداالثتعياجدددضا  يم مضًدددوي ددد يمخه دددفي

مدد يي%10يالهخررددتعوياال اددأيلالددبايالو ثددتغياانينسددال يمقددااغغ
يالهقثث ي.ي

:ياالهد يدقدتسيمد يخد أليمعشد ال يالتادري  معيار جودة أعضاء هيئة -

فوت:مددااليلمضددتتيفث ددويالهدداغالرياليتصدد ث يم ددأيجددت  يينضمددليلاي

مد يي%20يمثاالثتعي  ثدااياال ادأيلالدبايالوعشد ياانينسدال يمقدااغغ
يم يالهقثث .يي%20يالهقثث وياال اأيلالبايالوعش ياانينسال يمقااغغ

شد ال يفودت:ي:يااله يدقتسيم يخد أليمعمعيار جودة المخرجات البحثية -

االاالث ددددوييScienceمدددداالا ميتثيالونشددددضغيي دددد يم  هدددد يال  ددددضعي

Natureويا ل يخ أليرخد خوريلدنضاعيدسدالقيالهردنثفوياال ادأي
منددتلهقثث .يامددااليالوقددتمعيي%20يلالددبايالوعشدد ياانينسددال يمقددااغغ

االاليددضثيال  وثددويالوددبلضغييلكددليجتم ددوي دد يا اللددويال تلوثددول اليضثي

ميا لتلثووياد هوايالاليضثي   يالسنوياله يدسالقيالهرنثفويا ل يا قت
لوضً تلاليضثياالوقتمعيالوردناوي د ياللثدليالاالد سيالوضلدويل   دضعي

SCIEااللثلي ال سيال  ضعيامجهوتمثووياال ادأيلالدبايالوعشد ياانيي

يم يالهقثث .يي%20ينسال يمقااغغ

ي:االده يحسدتمهيمد يخد ألمعيار مستوى األداء األكاديمي العاام للجامعاة -
 يديرليم ثالتيال تم وي  يالو تالث يالز ثويا الأينسالويالاغجتعياله

إل يمااليالكضاالغا لتالالوثوي  يال تم ويااممكتنتعيالالش الويالوهضا  يي

اإالاغالدددث ياالقدددضةيالالشددد الوييل  تم دددويمددد يلمضدددتتيفث دددويالهددداغالر

االمكتنتعيالوتالالويالوهوز وي  يالوالتن يالاغالثوياالو تملياالو م ي
ااممكتندتعيالوهتحدويل  تم دوي د يدقداال يالده   يياالوستحتعيالخض ات

يمقدااغغيياانينسدال ياملكه ان ي(ام ه ا   وياال اأيلالبايالو ثدتغ

 .م يالهقثث ي10%

  ي ضتيمتيلالقيالهضبيلنيفبايالهرنثفيالض يالوعش اعيالهتلثو:ي

جددت  يينضمددليمد يخ ال دد يال تم ددويلوعشدد يل ددضاليييمداالياليتصدد ث يم ددأ

وسدده ااعيالهكنضلضجثددوي دد يالهدداغالرويامدداالياله  ددث ياا خددبيم حدداثيال
جت  يينضمليم يلمضتتيفث ويالهداغالريمتل تم دويلوعشد ييم أياليتص ث 

ل ددضالييلمضددتتيفث ددويالهدداغالرويمدد اييم ددأيمعشدد يمددااليلمضددتتيفث ددوي

حثتيمااليمد اعيالشدتغييإلدأيلميدتثال ي د ييالهاغالريمتل تم ويا لز يم 

مضددتتيفث ددويالهدداغالري"يلوعشدد يرخ ل ددضالييلCitationلميددتثيمحقددوي"
 .الث ي ل يموتيال دالطيمنهت جيالاليتيال  و 

ي:Web metricsحصنيف الويب ماحريك  اإلسبا ي  2

مييWeb metricsال ددايدرددنثفيالضالدد يمددتد الكرياللددالتن  نظتمددت

ميله دثدد يال تم ددتعيمدد يحثددتيشددال ييالوضًددوياملكه اندد يل  تم ددوي متلوثددت

مد يم لد يلميدتثيم لشالكويالنه نتوياالراغيدرنثفيالضال يمدتد الكري
 .ياًاي14وي2011االه  ث ي  يماغالايم لالتنثتي(مخثتوييدتمويلضااغيياله مثو

عويا لدد يم ددايإطدد عي2004نشدد يفددبايالهرددنثفيل ودد ييا الددأي دد يمددتعي

عوياالردداغيالهرددنثفيمشددكلي2003درددنثفيشددنرالتليال ددتلو ي دد يمددتع

نرفيلنضلي  يشال ليالنتال ياالضلثدهيمد يلدليمدتعوياال دايفدبايالهردنثفي
جتم دويام الدايمدتل يم دأيي20000درنثفويحثتيالرا يللزد يمد ييللال 

جتم ددويم ددأيمسددهضةيال ددتل وي1200مسددهضةيال ددتل وياالقددضعيمهرددنثفيلاأل

القتغييلايالوناقووياالشدهوليالهردنثفيمندبيمدتعييجتم ويحس ي١٠٠الاألي

عيمتل ت ويل  تم دتعيالوسهشداثتدضالو ال يالاليزثدوياالوسدهضالمتعي٢٠٠٨
وي2017 موددددددتألي(إالودددددتنيمثدددددويارخدددددد انويال ًوثدددددويال ثدددددتعيإالاغييا

 .اال هوايفبايالهرنثفي  يًثدتسيدنت سدثويال تم دتعياجضالدالدتيم دأي175

لغم ويم تالث يدردناتل تم تعيمندتتيم ثالدتويافد ي(غجد يا دتد يمد االوي
ي :37وي2016

 :يافضيمااليصدايتعيمضًدوي%20(يعلى اإل تر تSizeيجم الموقع  -

 يمي لتعيالاليدتيالو  ا دويال تم وياللكه ان ياله ياله يدااالالتيمال
 Liveويمالدددفيلدددث تيYahooالدددتفضيوGoogleافددد ي(يجضجدددلي

SearchيويإلسددتلثاExiledولوددتيالسددهاأليم ددأيمعشدد يالي دد يم ددااليي 

ا اغاعيالونشددضغييل الددتحزث يمكددليجتم ددويم ددأيالنه نددتوياالوضاًددوي

الهقضالوثويل  تم ويم دأيالنه ندتويامدااليلمضدتتيفث دويالهداغالري د ي
يال تم و.

ي(:%50زVisibility / ساهولة االساتخدام لموقاع الجامعاة ةالرؤيا -
االقرايمهيمااليال اامطيالختغجثوي(امنالتيالاليدضثيال  وثدو يالهد يلالدتي

غامطيم أيمضًويال تم دووياالده ياليردضأليم دأيفدبغيالو  ضمدتعيمد ي
 ,Yahoo Search, Live Search, Exiledمي لدتعيالاليدتي(

Msn. ي

حثتياله يحستبيمااليالو اتعي(:%15ز  Rich Filesالغنية الملفات -

"اللكه انثددو"يم نضامالتالوخه ادددويالهددد يدنهوددد يلوضًدددويال تم دددويمالددد ي
يوياختصويمتياله  قيم و ثتعيالهاغالر.Googleمي ييالاليت

حثددددتيالدددده يحسددددتبيمددددااليا ميددددتثي(:%15ز Scholarاألبحااااا   -

االاغالتعياالهقتغال يالونشضغييالكه انثتيديتينادتعيمضًدويال تم دوي

ي.يGoogle Scholarم يااله يال خبفتي

لودتيالقدثرينظددتعيالهردنثفيظالدضغيالويهددضةياملدتالالو ياا ميددتثي

م ددأيشددالكويا نه نددتيلكددليمدد يالادد بيااملددتالالوثث ياالو الدد يالاليزثددوي

الهتم ويل  تم تعياإدتحويالضصضأليإلثالت.يلمتياليضضغياللكه اند ي ثقدتسي
ثددددويمتلنشددددتطتعيامسددددهضةيمهتم هالددددتيم ددددأيمضاًددددويال تم ددددتعياللكه ان

ي(ام ه ا ثو ويافضيمتيال هال يمعش يجثايال كريمسهضةيد ثث يال تم تع.

 The Higher Education Worldحصاانيف التااايمز:  (3
University Ranking (THE) 

ال دددايدردددنثفيالهدددتالو يمددد يالهردددنثاتعيالوهوثددد يي ددد يا الدددتطي

عويامد فيرندبايي2004ا لتالالوثويال تلوثوويالتنيلاأليظالضغيلهي  يمتعي
نظدد امي نددهيلددتني(The Times QS )تالو يلثددضياس"يمهرددنثفي"ددد

 Quacquarelliالراغمشددددتغلويمددددويشدددد لوي"يلددددضال ل يلددددثوضنا
Symondsالوهخرردددوي ددد يشددد ضنياله  ثوضالاليدددتيال  وددد يحهدددأيمدددتعي

عيامهودددداعيم  ددددويالهددددتالو يم ددددتالث يجاالددددايي2010عويامنددددبيمددددتعي2009

يل هرددنثاتل تلو يل  تم ددتعويامو ددتيم ددأيإ ددت ويمعشدد اعيلالاتيللزدد 

مي دد يدي ثددليالو  ضمتع (ا ددتتيااً ثددووياطدد عيدي ثددليللزدد يداددضغامياموقددت

 .ياال هوددايدرددنثفيالهددتالو يم ددأيخوسددوي258وي2017مددضنيالخدد انوي
م ددتالث يغ ثسددثويدهضددبي دد يايددد ي(مضًددويدرددنثفيالهددتالو يالال الاددتن وي

ي :ي2019

:ياال هوددايفددبايالو ثددتغيم ددأيدددضا  يخوسددويمعشدد اعيدهوزددليالتاادري  -

 ددويالهدداغالريانظدد ييال  نددويالهقثثوثددويمدد يحثددتي  :دقثثو مضددتتيفث

الاليددتياالهدداغالروينسددالويالا الددوإل يلمضددتتيفث ددويالهدداغالروينسددالوي

شالتالاعيالالهضغاغيإل يالالكتلضغالضسويماةياله اعيا لدتالالوثث يامداةي
ال تم وي  يالم يا جثتأليال االاييمنتلاغالتعييًاغدالتيم أيجببيط الو

يالهاغالسثو.ال  ثتويالخليال تم ويمقتغنويمتلالث وي

:ياالهضددددو يفددددبايالو ثددددتغيث ثددددويإ تااااام وساااامعة البحاااا  العلمااااي -

معش اع:لو ويال تم ويمث ينظث دالتيادوث يميضثالتويااله يًثتلالتيم ي
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الهد يالده يدضاال الدتوياال ت دايمد يالاليدتوي دتلاليضثييط القياملدهالتنتع

ال و ثويدكضني اعيًثوويمتالالويللال م يالاليضثيامنستنثوياامجهوتمثووي

الونشددضغييامدداالييالاليددتويمدد يط الددقيمقتغنددويح دد يالاليددضثإنهتجثددوي
يالالث ويالهاغالسثو.

:يافددبايالو ثدددتغيالظالدد يالاغيال تم ددوي دد ينشددد ياالقتباسااات العلميااة -

اا  كتغيال االايويااله يالغالههيم يخ أليإثالتعيمااليالو اعييالو   و

الهدد يالشددتغي ثالددتيإلدد يمو ونشددضغيمدد يًالددليال تم ددويم ددأيالوسددهضةي
اغًويي200يمنتلهرنثفيال تم تعيالهثهنش يلًليم يال تلو وياالسهزن 

ميزثددوي دد يالسددنويلضددوتنيلنيدكددضنيالالثتنددتعيلت ثددويلجدد اتيمقتغنددتعي

يصيثيويإحرت ثت.ي

:يالحضااور الاادولي فااي الجامعاااة للطلبااة وأعضاااء هيئااة التااادري  -

ف :ينسالويالا الدويا جتند يإلد ييالو ثتغيث ثويمعش اعياالهضو يفبا

ا جتن يإلد يالوي ثدث ويالونشدضغاعيالاليزثدوييالوي ثث وينسالويا لتدبي

يل  تم وياله يدو  يم أيا ًليجت  ييلامكت آعيالالثو.ي

:ياالبتكاار والماردود الماادي ماو التفاعال ماع الماسساات الصاناعية -
االعلافبايالو ثدتغيم دأيًداغييال تم دويم دأيالوسدتفووي د يالردنتموي

مالوددويمالدد ياممهكددتغاعيلددضنيامخه امددتعيااملهشددتغاعيلصدداليتي

للتلثويل  تم تعيالو تص يويإ ت ويإلدأيدياالدايمقدااغيالخدليميدضثي

ال تم ددويالددبليالكهسدد يمدد يالرددنتمويمقتغنددويإلدد يمددااليلمضددتتفث وي
 .الهاغالري  يفبايالو تأل

ميم دددأيمدددتيدقددداعويالوكددد يالقدددضأليمددد نيالهردددنثاتعيال تلوثدددوي د لثسدددت

ميما ا تويلالتيلتنيماةيالخ فيحضأليصاًالتيلاي ل  تم تعيصتغعيااً ت
د الث فددددتيمدددد يااًددددويال تم ددددتعويالالتلتنددددتيالوعشدددد اعياالو ددددتالث يلاي

الونال ثتعياله يد هوايم ثالتويام بل ي إنيفنتييمااخليحاالزويد هوايم ثالتي

ال تم تعيالوهوثد يي د يد د يالهردنثاتعيل يردضأليم دأيم ادد يمهقامدو ي
امنالتياله   يام ه ا  ويالبليالوزدليالمتمدويللتلدثويام دايفدتعيدد دالطيمدهي

د دثدد يال تم ددتعيحسدد يالهرددنثاتعيالسددتمقوويافددبايمددتيالوكدد ييم ددتالث 

ال تم تعيم يديسث يد دثالالتيا قيد  يالهرنثاتعيم يخ أليداالثقياله   ي

ياملكه ان (يام ه ا   .

 :دور التعلم االفتراضي في ححقيقالتميز في التعليم الجامعي -4

م يال داال يمتلدبل يلنياله  وتل دتم  يام ه ا د يالسد أيإللهيقثدقي
ها التعيم هوويالو   ويامالتالئياله   يالباد يللز يمد ياله  دث يال دتم  يم

الهق ثددالويا لدد يمخدده فيمتفثهددهيادنظثوددهيموددتيالنددتظ غي دد يال تم ددوي

الهق ثاالويااله يلالتيمنت  التوي إ ايمتيل ت تيلدهيد د يال تم دويم االدتغويلالةي
ميإلأيديقثقيالهوث ي  ياله  ث يال تم  يااالدتالييالا تلثد وياالكادتتيي ل يحهوت

اديسث يال ضالييالوا ضمو. و يخ ألياله   يام ه ا د ويالوكد ياليردضألي

م أينضمثويد  ث يمهقاعيامهوث يا  تأليالن كريلث غي د يامغدادت يمدتل ضاليي

اله  ثوثوويا لد يلودتيالقامدهيمد ي ضا دايام االدتيإ دت ثويمه دااليي د ياله  دث ي
االدايي دد يديقثددقيال دتم  وياالضاًددويلنيالده   يام ه ا دد يالقدضعيمدد الااغيم

يالهوث ي  ياله  ث يال تم  ويامنالت:

أوالً: دور التعلم االفتراضي في ححسيو كفاءة العملياة التعليمياة وزياادة 

ي:يفعاليتها

الشث ياله   يام ه ا  يالشث يإلدأياممهودتاليم دأيالهقنثدتعيالياالزدوي

ل ا بيما القوي اعيلاتتييا تم ثويم يخ أليي  يدقاال يالويهضةياله  ثو 

اال الدداياالك اددوييخردت  يامال تمثددويالهدد يالهوثدد يمالددتيلتخهرددتغيالضًددتال

امًهرتالالوياامكتنثتدهيالكالثد يي د يد  الد يد  د يالا الدوياديسدث يمسدهضاف ي
مرددضغيي تم ددوويإ ددت ويالددأيدددض ث يمث ددويد  ثوثددويد  وثددويمشددضًوييال  ودد 

امزث ييلكليم يالو  وث ياالا الوياله ي ثالتيالدهخ  يمد يميداالاعيال مدتني

كتنويامبل يلصالبياله   يام ه ا  يادقنثتددهيالوه دااليي د اغييمد ياالو
ي. 48وي2009(اليسنتالوي  اغاعياله  ث يال تم  ي  يالضًتياليت  

اال دداال يمتلددبل يلنياله  ددث يمدد يخدد أليالدده   يام ه ا دد يلصددالبي

مو ثددويمسددهو يياموه ددو يحثددتيإنيداددضال يالالدد امجيالاغالددثويمدد يخدد ألي

 ضمددتعياامدرددتمعويالهددثبيل وه  وددث ياالو  وددث يدقنثددتعيدكنضلضجثددتيالو 
ميإمكتنثدويالهضاصدلياالهاتمدليم دتويمودتيالوكد يمد ي مياامتنت الوهالتماال يمكتنت

اله   ياالهيتاغيادالتالأليا  كتغياالخال اعوياال رد يحتلدويامن د األيمثدنال وي

لودتيلنيالددهخااعيالهقنثددوي د يميتلددتييالضاًددويام ه ا د يمددويد ددااليادنددض ي
مد يمددضااليد  ثوثدويام م ثددتعياالدت طيمه ددااليياخ  الددتويمردتالغيالدده   ي

العالليإلأيدرث يالنظ ييالويااالييل ه  ث يال تم  يلضلث ويل يردضأليم دأي

الاغجددويال  وثددوويإلددأينظدد ييللزدد يلدد وياشددوضلثوويالددبل ي ددإنيالدده   ي

ام ه ا دد يالشدد ويالاتلدد يم ددأيالدده   يالددباد يمدد يخدد أليالاليددتيمدد ي
يتياداالثقالت.الو  ضموياالهيققيمنالتياغماال

 ثا ياً: دور التعلم االفتراضي في حعزيز الجودة في العملية التعليمية:

مي الوزليد ضالاياله  ث يال تم  يلايامغدقتتيمنضمثويالخد الجي ثدهويفدا ت

ميل ه  دددث يال دددتم  ي ددد يمرددد ويالسددد أيإلدددأيديقثقدددهيحت ددد امي الددده ادث ثت
تعيالقد نيامسهقال ويميثتيدهضا  ي  يالخ الجيمضاصاتعيدهضا قيمويدياال

اليتاللياال ش ال يامتيدا  هيم يمها التعوياد ال يامحهثتجتعيالوهرث يي

يلسضعيال وليادنوثويالو هوو.

إنيا الااعيالهكنضلضجثدددوياالاددد عيال االددداييل ه  دددث يالوالنددد يم دددأي

دكنضلضجثددتيالو  ضمددتعياالوددضاغالياللكه انثددووياالهدد يحظدد يمالددتيالدده   ي

 د يددض ث يرلثدتعيلقثتلدالتي اعيام ه ا  يدسدال ي د يامغدادت يم ضالددهويا
ا ددضحيامهتم ددويللزدد يمدد يد دد يالوسددهخاموي دد ياله  ددث يالهق ثددالويحثددتي

لدددال تيد ددد يالمكتندددتعيلدددالليالضصدددضأليالخاددد يل خامدددوياله  ثوثدددويالاني

الهضددديثويمدددتل ضاليويالدددبايدالندددأيلزثددد يمددد يالو الددد يال تم ثدددويطددد عي
و ددتالث يادكنضلضجثددتيالدده   يام ه ا دد ويإنيديقثددقيالدده   يام ه ا دد يل

ال دضالييالكادلي  تلثددويامردااًثويالاغغيالو   د ياالو هو دد ويمودتيالالدد ف ي

م دأيجدداااغيلالدداالليلثدد يدق ثدداليل ه  ددث يال ددتم  ويالالضددتيل  ضددليمقدداعي

ي.لال امجياله  ث يماةياليثتي

ثالثاااً: دور الااتعلم االفتراضااي فااي حعزيااز اإلبااداع واالبتكااار فااي العمليااة 

يالتعليمية:

  دددويالياالزدددويدا ددد يمددد يال تم دددتعيلودددتيلتندددتيم هو دددتعيالو 

االوعلستعياله  ثوثويالهي ييالس الوينيضإال تاليمث ويد  ثوثويد  وثويًتالغيي
م ددأيديقثددقيمها الددتعيال ددضالييالشددتم وياالهوثدد ياالو  وددويم وها الددتعي

ال رددد يالددد اف يامسددده اادهوي دددإنيفدددبايميالددده يإميمددد يخددد أليديضالدددلي

تيمنالدتيإلدأيالدت ليإماامثدويال تم ثدوياال  ثديالوعلستعياله  ثوثوياختصدو

للدتلث ياط ا دقييإنهتجثويم ثاييمد يا لدتلث يالهق ثاالدويمد يخد أليإالخدتأل
جاالايياحاالزدوي د ياله  دث يالده يمد يخ لالدتيإمادتتي د صيلالدويامسدتحوي

لتلتدبيياالا الويم يخ أليداالثقياله   يام ه ا د يلودتيالدض  غيمد ييللال 

دادضغيم   هدهيادنود يلاالدهيافهودتعيالاتلد يايمث دويد  ثوثدويداتم ثدويد دبب
الو   ددوويإ ددت ويإلددأييمالددتغاعيالهاكثدد يال  ودد ياط ا ددقياليرددضأليم ددأ

يداضال ياد  ال يًاغدهيم أيحليالوشك عياله يدضاجالهيم يامدردتأليم دت

(الردد نويي لددتدبيياالا الددوياالوخهرددث يامخدد ال ي دد يناددريالوض ددض 
ي ي2001

 كتغياا الااعيإنياممهكتغي  ياله   ياالهاغالريالالافيملهخااعيام

الماامثدويلايالوضجدضالييلال ددتاليللد ضبيد  د ياددداغالريالسدتف ي د يإخدد ا ي
نرليإلأياممهكتغي  ياله   ييطتل يمالهك يميثتيالقاعياالنه وتيالاثاي.يالك 

 إنيماغسيالوق غيم ثهيلنيالوتغسيالي الويمتلدهخااعيا  كتغال االداييالني

لنضا يمخه اويم يلنوتطييميالهقثايمتلا القويالهق ثاالوي  يالهاغالريمليالوتغس
اله  دث ويلددباي ددإنيلفوثددويالدده   يام ه ا د يدكودد ي دد يلضنددهيالضدداأيلوسددوي

إماامثددويمالهكدد ييموه ددويل يرددويالاغالددثوالنياليادد يالو  دد يم ددأياممدداا ي

ااممهكتغيم يخد أليمد امجيمه دااليياداالثقالدتي د يمث دويالده   يام ه ا د ي
الياالزددوي ددد ييتلددضبث ثثددويا م ددتالويمددوي دد اغييلنيالاالددقيمدد امجيالي

يالوستماييم أيدنوثويمالتغيياله  ث .ي
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يرابعاً: دور التعلم االفتراضي في ححقيق التنمية المستدامة:

إنيالهنوثويالوسهاامويف ياله يد ال يحتجتعياليت  يالانيالوستاموي
م أيًاغييا جثتأليالوقال ويم دأيد الثدويحتجدتدال وي إنالدتيمدبل يدقهضد يد الثدوي

ثدويادضلدثويالا صدوياالخثدتغاعيلمدتمال يلهيقثدقياليتجتعيا لتلدثويل  و

 World Commission on)طوضحددددتدال ي دددد يحثددددتييل ضددددل
Environment and development, 1998, 43)  ي.ي

امتلهتل ي إنيالهنوثويالوسدهاامويد لد يم دأيالنسدتنوياللتلدالتي د ي

 لد يالهنوثددويالالشدد الووياالهدد يالوكدد يلنيدهيقددقيمسددالليلزثدد يوي دد يمقددامهالتي
 ويامختصددوياله  ددث يال ددتم  يمتمهالددتغغيالضلددث ويال  ثسددثويلمددااالياله  ددث

اد فثدليا  د االيل يثددتييال  ودلياالنهددت ياالوسدتفووي دد يدنوثدويالو هوددووي

االوكدد يل ه  ددث يال ددتم  يام ه ا دد يلنيال الدد يمها الددتعيالهنوثددويالالشدد الوي
الوسهااموويم يخ أليمتيالهثيهيم ي  صياإمكتنتعيد  ثوثويمه االيويلفوالتي

ي :182وي1999ا ل اوي(

يديضالليمعلستعياله  ث يال تم  يإلأيمعلستعيد  ث يماةياليثتي. -

يامفهوتعيمإدتحوياله  ث يم يم ايم شكتلهيالوخه او. -

يمستفوويجوثويالو نثث يمتله  ث ي  يد االاغياداضال غيادوضال ه. -

ال نتالويمتلاليتيال  ود ياددض ث يالمكتندتعيال امدويلالد يلدثوتيالودضاالي -

يويم أيالوكهالتعيام ه ا ثويمتلنه نت.اله  ثوث

الاليتيم يال ضاليياالنضمثوي  يال و ثوياله  ثوثويا  يمضاجالويطرثتني -

يالك يم أيالكثفيمسال يالهضخ يالا م ي  ياله  ث يال تم  .
دددض ث ي دد صيل ه  ددث يمدد يلجددلياليثددتيياال وددلوياامفهوددتعيمتله فثددلي -

د الثويمها الدتعي د صياالهاغال يالوسهو ال ويلهيسث ينضمثوياليثتيويا

يال وليااليثتييالوالنثويل خ الجيحت  ايامسهقال .

د وث يالهخااعيالهقنثتعيالياالزدوي د يشدهأيم دتمعياله  دث يال دتم  وي -

اد فثليا   االيل ه تمليمويفبغيالهقنثتع يمإلستمال يم تغفيامالتغاعي
مرتال ييله  ياله ياليهتجضنيإلثالتيل ه تمليمويالضاًويالا   ويلوالتغاعي

ضاغيمدد يم دداوياالهاتمددليمددوينظدد يالضاًددويام ه ا دد وياالهنقددلياليدد

مو انويمث يالضاً  ياالهخث  وياالو د الياالويسدضسويااملهكشدتفي
ياالهق اتيالوسهقالل.

 دد ي دددضتيمددتيلدددالقيالهالددث يلنيدويدددضغيالهضجددهيالوسدددهقال  يل ددده   ي

"ويEducational productال تم  يام ه ا  يحضأليالونهجياله  ثو ي"
 امتيم أياله  ث يال تم  يالو تص يإنهتجهيموضاصاتعيم ثنوياالبليمتعيل

دهضا قيمويم اثتعيامهرث اعيالق نياليتاللياال ش ال وي  يلالثليدوكثنهي

م يالهكثفيمويالهرث اعياينثدوياالوسدهقال ثو يمتلهاتمدليم الدتيلايمتلهردالي

الوالتش يلالدتويمودتيالسدوبيمه الثدوياحهثتجدتعيلدضعيال ودلويامها الدتعيدنوثدوي
يوياالنالض يمه.الو هو

 خامساً: دور التعلم االفتراضي في االستجابة لروبات االكاديمييو:

ل يال ايالاغيمضضيفث ويالهداغالريالقهرد يم دأيالقدتتيالويت د اعي

االو اج تعيالوكهالثويمدليلصداليثقويم دأيمتدقدهينشد يالو   دويادالسدثاالتي
ل ا الويادروث يامله ادث ثتعياط حيدرضغاعيدكنضلضجثومسهقال ثويمد ي

ل ضبياممزلي ماااليط الههيمدويمسدتمادال يلوضاجالدويالهرثد اعياليتالثدويام

  يال ر اليتل يلوتيالها د يمندهياله تمدليمدويالالد امجياالدنظ ياله  ثوثدوي

ي 2009الهكنضلضجثويامتيديهتجهيم يلجال ييالالااع(الن تغوي

االوك يالقضأليإنياله   يام ه ا د ياالدهخااعيالهكنضلضجثدتيالياالزدوي

 ثوثددويدسددال ي دد يصددقليشخرددثويالويت دد ياد   ددهيللزدد ي دد يال و ثددوياله 
اناهتحتيم دأيال دتل يالخدتغج ويلودتيدشدكليلدهيغا دااميحقثقثدتيل ضصدضأليإلدأي

الو   ويمشكليلاللياالسث يلوتيدستف ي  ياالتالييامنهودتتياالدضمتيل دضط ي

م يخ ألياله تمدليالدضام يمدويالوقاغادتلهكنضلضجثدوياالردنتمثوياال  وثدوي
لددهاتالييالقرددضةيمدد يالمكتنثددتعيالوهتحددوياالضصددضأليل ال دداياميتالددويام

متلهتل يإلأيمخ جتعيد  ثوثويمهوث ييل رتالويدكضنيح قويالضصليمثننتيامث ي

ال ددتل يالخددتغج يامتلهددتل يد  ددليل وعلسددوياله  ثوثددويمثدد ييدنت سددثويمددث ي

 .امدد يالوعلددايلنيالدده   يام ه ا دد ي2011الوعلسددتعيا خ ة(ًتلدد و

ط الدهال .ياميغالد ييدقضال ويامهتم وويادضجثهيلضفيالستمايالويت  ال ي  

لنيدكنضلضجثدتيالو  ضمددتعيمشددكليمدتعيلهسددتف ي دد يدسدالثليمو ثددويدرددوث ي
اله  ثوثوياد  الالالتياًثتسيالغجدويلاتتدالدتياداضال فدتويالهسدتماييالونتفج

الويت  ال يم دأيالهشدتفيللدضانيمهنضمدوي لدتلث يالهداغالرويالهسدتماي

 ثوثدويالونتلدالويلقداغادال يامدضافالال يالا الويم أياليرضأليم أيالودضاالياله 
يالوهنضموياالوخه او.

سادساااً: دور الااتعلم االفتراضاايفي ححقيااق الشااراكة فااي التعلاايم محلياااً 

 وإقليمياً وعالميا:

إنيدادددددضغيالنه ندددددتياط الدددددقيالو  ضمدددددتعيالسددددد الوياالددددده   يي

ام ه ا دد ويالسددتمايم ددأياالددتاليياله ددتانيمددث يجتم ددتعيال ددتل يالوخه اددووي
إلدأيدالدتالأليالخالد اعيال  وثدوياالهكنضلضجثدويادادضال يال و ثددويياالدعاللي لد 

اله  ثوثووياالوشدتغلوي د ياله  دث ياالو  ضمدتعويحثدتيالوكد يل اد بي د ي

جتم ويم ثنويلنيالس  ضايمستًتعيالغالثوي  يجتم ويلخد ةي د يم دايرخد وي
لوتيلنهينهث ويل ه تانياالهضاصليمال يالشالكوويالردالبيالوه  ودضنيم هو دتي

ثتويمرضيالنظ يم يفدضالهال يام هو دتدال ويام دأيالد ل يمد يط مثتيمتلو

الال ايالوكتن يا  اعيالهضًثتيمدث يم هو دتعيالوه  ودث وي دإنيمث دويالده   ي

ميالهضاصدلي ثدهيالوه  ودث يمشدكلي ميختصدت ام ه ا  يالوك يلنيدكضنيم هو ت
ا ه ا  يله وثقيالو   ويالوهالتاللو.يالال يمها التعيالنظتعيال تلو يال االاي

أليالزقت دتعياإلردتتياليدضاج يمدث يالدااأليامتلوثدويالشدالتالاعويلودتي  يدالتال

اليققيالخ ا يم يا ط يالً ثوثوياالوي ثووياال د ايامغدالدتطيااله دتاني
مويالوعلستعياله  ثوثوياال تم تعيا خ ةي د يشدهأيلنيدتتيال دتل ي(مثدلي

ي .304وي1998جثهروينتثتنيمتال  ضلاويمثه يغالن لضنوي

الضد اغليلنيدقدضعيال تم دتعيالورد الويمودتيلدالقيالهالدث يلندهيمد ي

ال ثددتعياله مثددويمشددكليخددتص يلكزدد ييالو هيقددث يمالددتيمدد يالك ثددتعيلثدد ي

لليمسهياثتعيالهقنثدتعيمد يياله مضالوي  يم امجياله فثلياله مضلويمهاالثق

الو  ضمتعياامدرتمعي  يال و ثوياله  ثوثوياالالاغالوويامتيالا  هي ل ي
 دد يلت ددويالك ثددتعياا ًسددتعياالالاغاعييمدد يد  الدد يالالندد يالهيهثددويالهقنثددو

ال تم ثددوويا دد اغييا ددوينظددتعيجددضاليينضمثددوي ليا طدد ياالوثدد اعي

موياإًتمدويلنسدتعي مياالالثدت مياإً ثوثدت الهنت سثويلوعلستعياله  ث يال دتل ياطنثدت
احه ا ثدويلالاغاعيال تم ددتعيالورد الويموددتيالهضا دقيمددويالهقنثدتعيالياالزددوي

ياالاالثو.االوقهضثتعيالضطنثوياالوالنثوي

 التو يات

ال تم دددتعيالدده ادث ثويمنظودددويااا دديويلالخدددتأليدكنضلضجثدددتيدالندد ي -

الو  ضمتعيمالتوياداغال يالا بيم أيالهخاامالتويميثتيدكضنيشتم وي
ميل وهرث اعيالو تص ي.ياااً ثويًتم و يل ه االلياالهرثث يا قت

إًتمويم ال يل ه   يام ه ا  يمتلك ثتعياغماالتيمشالكويًضمثويدهردلي -

يش ييمتل تم ويالهتم ويلالت.مالت

داددضال يمنددتفجياله  ددث يًالددليال ددتم  ويله فثددليالادد بيل ه تمددليمددوي -

دكنضلضجثددتيالو  ضمددتعياامدرددتمعويامددوياله  ددث يالقددت  يم ددأيفددبغي
يالهقنثو.

امفهوتعيمهاغال ياد فثليلمضتتيفث ويالهاغالرياالالاغالث ي  يم دتألي -

 أليال الدددتعيدكنضلضجثدددتيالو  ضمدددتعوياالوكددد يلنيالقددداعي لددد يمددد يخددد

يالوعلسويل الث ويام ه ا ثوياخامتدالت.
إنشتتيمكهالتعيا ه ا ثويل  تم دتعيال ثتدالدتيم دأيامنه ندتياالموالدتي -

ي  يم تأليدقنثويالو  ضمتع.

االموالتياالهضلوي ثالتويلهقداال ييالهكنضلضجثتيمتل تم تعيامفهوتعيم ًستع -

الدددام يالانددد ياالهقنددد يلو الددد يالددده   يام ه ا ددد وادخ الجي نثدددث ي

 لخرت  يدكنضلضجثتيمعف ث ياماغمث .ا
ي

ي
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 المقتريات

دشد ثويالالدتحزث ياالااغلدث يم دأيالاليدتي د يم دتأليدنظدث ياموددلي
ال تم تعيام ه ا ثوويل هضصليإلأيل ضليالساللياله يالوكد يمد يخ لالدتي

امغدقتتيمكاتتدالتيااالتاليي  تلثهالتويا  يالوقتمدليدق ثدليدكتلثاالدتيإلدأيحدااالي

ةيامًهرتالالوويام يمقه حتعيالاليضثي  يم تأليالنثتويميثتيدهيققيال اا
 اله   يام ه ا  يمتيال  :

مقهدد حيلنشددتتيجتم ددويا ه ا ددثويلاف الددوي دد ي ددضتيغلددتلويدرددضغي -

 ا اف يال تلوثو.
امددد يطددد بيال تم دددتعيالمضدددتتيفث دددويالهددداغالريمزقت دددويالددده   ي -

 ام ه ا  .
 .الوكهالتعيال تم ثويام ه ا ثوياالاغفتي  يداضال يالاليتيال  و  -
يلالااغيالو   يالا تألي  يدض ث يمث ويالاموويل ه   يام ه ا  . -

يالو اجكككو

 أوال: المراجع العربية

 .يمندتتينظدتعيل ه  دث ي2013لمضيلدتالويلالود ياالكالثسد ويميودايغا د ي( -
اللكه ان يمتلهخااعيالاردليام ه ا د .يالغالدتعيم مثدوي د ياله مثدوي

ي.1وي 37ام  يالنارويالس ضالالووي 

 .يم نتمجيمقه حي  ياله مثويالهكنضلضجثدويلهنوثدوي2008مالاغي(لحواوي   ي -

الضمأيالهكنضلضج يام ضيمالدتغاعياله تمدليمدويداالثقدتعيالهكنضلضجثدتي
الياالزويلاةيط بيالو ح ويالزتنضالوويالغالتعيم مثوي  ياله مثدويام د ي

يالنارويالس ضالالو.

 :يالهنوثددوياغلددتلويال تم ددوي دد يا لددفي1999ا لدد اويميوددايمرددااأي( -

يالزتلتويالوعلسويال تم ثويل اغالتعياالنش ياالهضاالوويمث اع.

ي دددضتي ددد يمهوثددد ييل تم دددوي .ينودددض  2012الاليثددد لويالسدددثاميوضالي( -
يا جنالثو.ييال تم تعيمال ضيا الاتي  يالنضمثوياال ضالييالهوث يمعش اع

 .1و 150 يا اف ويجتم وياله مثوويل ثوياله مثوويم  و
 يام ه ا دد يادقنثتددهويالو لدد يال ددتم  ي .يالده  2011مخهد ويإمدد افث ي( -

يمضغً وويال  ا  .
 .يالهردددنثاتعيال تلوثدددويل  تم دددتعيامضًدددوي2011مخثدددتويحثددداغين ودددوي( -

ال تم ددتعيال  مثددوياال  اًثددويمنالددتويم  ددويالردد ليل   ددضعيامًهرددتالالوي

ي.يي20اامالاغالوويجتم ويالكض ويمتل  اعوي 

ضمثدويالوسد  ويل  تم دتعي .يًد اتييل قاد ييالن2017مثوويإالوتنيارخد اني( -

ويفددليالادد حي لدد يwebometrics, 2015ال  ا  الددوي دد يدرددنثفي
ميت ال ؟ويميتيمقاعيإلأيالوعدو يال  م يالاال يالستمويلضوتنيجدضاليي

  ال اال ويجتم ويللثضط.يي22ي-20ياله  ث يال تل ويالاه ييم 
 :يالو  ضمتدثدويم داي1998مثليجثدهروينتثدتنيمتال  ضلداويمثهد .يغالن لدضني( -

نه نتي(ط القيالوسهقالل ويد جوو:يمالايالس عيغ ضانويل س ويمتل يال
ي ويالو  ريالضطن يل زقت وياال  ضعياايالابويالكضالت.231الو   ووي ي(

 .يإالاغييالماا ياالهوث يالهنت س .يالقتف ي:ي2013جتاليال بويلثايميواي( -

يالاغيالنالضويال  مثويل نش ياالهضاالو.

 تم ويام ه ا دثويمداخليلوضاجالدوي .يال2008جضغ ويجضغجثتيالمثتني( -

الا  يامجهوتم يم أياله  ث يال تل ويغتالويد مضالويم تص ي.يالوعدو ي
الودعدو يالسدنضليا األي-ل  و ثويالور الويل ه مثويالوقتغنويي16ال  و ي

يلك ثوياله مثويمالضغل ثا.

 :يالاغياله  ث ياملكه اند ي د يد  الد ياله  دث يي2009اليسنتالويمض قي(ي -

م  ويمتل يال ضاليياللكه انثوويالو الايالهقن ي د يالنتصد الووييال تم  و
يال  اع.

 .يالهوثدد ي دد ياله  ددث يمددث يلددناانيالاقدد ي2017اليددضعويميوددايصددال لي( -

اما ًدددوياملدددهال تال.يالغالدددتعيد مضالدددوياناسدددثو:يم  دددويل ثدددوياله مثدددوي

ي.96متل ًتاالقويمر وي 
موي  ي ضتي .يدرضغيمقه حيلالث ويجتم ثويجت 2020الااالويالسثايخث لي( -

  سدداويال تم ددتعيالخضدد اتويميددتيمقدداعيإلددأيالونهدداةيالالث دد يال امددوي

ل تم ددويطناددتي"يالالث ددويالخضدد اتياالهنوثددويالوسددهااموي"يالون قددايالددضم ي

 الضنثض.21-22
 .يإالاغييال ضالييااممهوتاليا لدتالالو ي د ي2011الااالويمالايال  ال يلحواي( -

يمعلستعياله  ث .يالكضالت:يمكهالويالا حيل نش .ي
 .يلثد يالهداغالريمتلدهخااعي2015لالضً ويا دتتيصد حيالداال يإمد افث ي(ا -

الارليام ه ا  يالوه ام ي  يدقاال يالدباعياامد دتغينيدضيالده   يمد ي

خ لهيلاةيطد بيالدام ضعيالخدتص.يالغالدتعيم مثدوي د ياله مثدويام د ي

ي.68النارويالس ضالالووي 
 يالضط يال  م وي .يالوعدو يالاال :ياله  ث يال تل ي 2017الفتنويميواي( -

ي.44الغالتعيال  ضعياله مضالوويا غالنويمج

 :يالو تمدليام ه ا دثوينودض  يمدد يي2008ال ا د ويلحودايمد يصدتلبي(ي -

نوت  ياله   ياللكه ان وياغًويموليمقامدويلو هقدأياله  دث ياللكه اند ي

  ياله  ث يال تعوياااغيياله مثويااله  ث ويالالاغييال تمويل ه مثويااله  ث وي
  الت .ال

 :يال  ًددويمددث يال دداألي2016غجدد ويمرددااأيامدد االوي ددتد يميودداي( -

الو  ضمتد يا لتالالو ياالهرنثفيال تلو يا لتالالو يل  تم تع:يالغالدوي

الددها مثوويم  ددويالزقت ددوياالهنوثددوويجو ثددويالزقت ددويمدد يلجددليالهنوثددوي
ي.100 ي 16مسضفت ويس

ه   يام ه ا  ي  ي :يدقثث ي  تلثويال2015غج ويختلاياالاالنويمالاالرن ي( -

ال تم ويال  ا  الو:يالغالويحتلويمضًوياله   يام ه ا  يم تم وياغً و.ي

ي-الو  دويال  ا  الدويل هنوثدويامًهردتالالوويجتم دويًتصداليم مدتحياغً دو
 ال  ا  .

 :اله  ددث يام ه ا دد ي دد ياًددتيا امددتعيالضاًددوي2020الددااالويمدد  ي( -

ال  ا  الدددوويم  دددويياال فتنددتع:يالغالدددويحتلدددوياااغيياله مثدددويالضطنثدددو

الغالدددتعي ددد يال  دددضعيامنسدددتنثوياامجهوتمثدددوويم ل دادددضال يالودددضاغالي
ي.4وي 3الالش الوويغمتحيمتل  ا  ويمج

 .يمها الددتعيدوثدد يمددااغسياله  ددث ي2020لدد موويمالاالسدد عيمالاالسدد عي( -

ميلال ضيالنوت  يال تلوثويالو تص يويغلدتلويمتجسدهث وي ال تعيمور يا قت

يثتط.ل ثوياله مثوويجتم ويالم
 :يال تم تعيام ه ا ثوياالاغفدتي د ي2019ل م ويل ثاان يارخ اني( -

مندتتيم هوددويالو   دوي"يًدد اتييلمسددهوضلضجثويماتفثوثدوويالو  ددويال  مثددوي

لدددبالابياالاغالدددتعيالنسدددتنثوويالوعلسدددويال  مثدددويل ه مثدددوياال  دددضعي

ياايالاب.
مرد ي .يإالاغييالهوثد ينودت  يادقنثدتعيالالاغيي د ي2002الس و ويم د ي( -

يالو   و.يالقتف ي:يالاغيل ال يل االتمويال نش .

 :يللددتلث ياله  ددث ياالدده   ي2012السددثاويللددتمويميودداياال وددلويمالددتسي( -

يالنشط.ياللضعويالاغيال   ياامالوتنيل نش ياالهضاالو.

 :ير تعياله   يام ه ا  يالا ساثن ياالاغغي2006ش فوي تغاعيحس ي( -
  ساثنثوويغلدتلويمتجسدهث ويي  يالهنوثويالسثتلثوينيضيجتم ويا ه ا ثو

يجتم ويالن تحيالضطنثوويل ثويالاغالويال  ثتوي  ساث .

 :يإمكتنثددويداالثددقيمث ددويد  دد يا ه ا ددثوي دد ي2013صددتلبويمنددأيفددتاللي( -

الوعلستعياله  ثوثوويم  ويل ثويمراااليل   ضعيامًهرتالالويال تم وويال االي
 الختصيموعدو يالك ثو.

 دويامهكتغالدوي د يالونظودتعويإالاغيي :يلثفيدخ دقيمث2001الر نويغماي( -

يالماا يااممهكتغويالاغيال  تيل نش ويالمشق.

 .يالده   يام ه ا د يال دتم  ي(نيدضيجتم دوي2016طتم .يثدت  يلد وتني( -

ي.71ا ه ا ثو .يم  ويالالتل يل   ضعيالنستنثوويجتم ويالالتل يمتل  اعوي 
تالددويغي- .يداددضال ياله  ددث يال ددتل 2005ال تالددالويميوددايمالددايالدد حو ي( -

إالاغالو.يالوعدو يال  م ياماأليحدضأليالهشد اعيمسدهقاللياله  دث يال دتل وي

يمر ويش عيالشث :يالونظوويال  مثويل هنوثويالالاغالو.

 .يديقثدددقيالهوثددد يالوعلسددد يمتل تم دددتعي2018مالدددتسويالتلددد يمثودددضني( -

الور الوويالو  ويالاالثويلضوتنيال ضاليويموتالييالاليتيال  و ويجتم وي
ي.2وي 1ال غًتتويمج

لنوددتطياله ددضألي دد يالوكهالددويام ه ا ددثوي :ي2017فشددتمويوا(ومالاالراتغ -

القت ودددويم دددأيال دددضمعيام ه ا دددثويالالتنضغامثدددويالث فدددتيم دددأيدنوثدددوي

مالددتغاعيالاليددتيمدد يالو   ددويالهكنضلضجثددويلدداةيطدد بيل ثددوياله مثددوي
ي.1وي 65متلونرضغيويمج
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الد حو ييمالثااعوي اًتنيمالايهللا يمالاياليدق.يلتالدايإمد افث  يمداس.يمالدا -

ويالاغيالاكد وي18 :يالاليتيال  و يماالضمدهيالالااددهياللدتلثاله.يط2010(

يامغالن.

 .يالووتغلدتعيالهاالثقثدويلو ثدتغيالقثدتاليي2013لتالويم  يم  يلدتالي( -
ل حايم تالث يالووكنتعيلهيقثقيالهوث يالوعلس ويم  دويإالاغييا مودتألوي

ي.يي142مر وي 

متعي د يغ دويلادتتييالو  د وي :يالاغيدكنضلضجثتيالو  ض2011ًتل ويلم اي( -

 مقتأليمنشضغيمضامويل تعيم وثوياد مضالوويم أيالوضًويالهتل :
 .ي  سداويالهوثد ي د ياله  دث يال دتم  .ي2009القا ويلوث يمالداياليوثداي( -

يالقتف ي:يفالويالنثليل نش ياالهضاالو.ي

 .يالهوثدد يالهنظثودد :ي  سدداويإالاغالددوي2017مسددثلويميوددضاليماددتيميودداي( -

االتعيال تم ددتعيالوردد الوي دد يالقدد نياليددتالليمردد الويلوضاجالددويديدد

اال شدد ال .يالوددعدو يال  ودد يالسددنضليال امددوياال شدد ال :يًثددتاليياله  ددث ي
ال و ثدددويي-اإالاغددددهي ددد يالدددضط يال  مددد :يالضاًدددوياالددد تةيالوسدددهقال ثو

يالور الويل ه مثويالوقتغنوياالالاغيياله  ثوثوويمر .

لسدد يمددث يالنظ الددوي .يإالاغييالهوثدد يالوع2012الو ث دد ويغ ددتيإمدد افث ي( -

ياالهاالثق.يالقتف ي:يمتل يالكه .ي
 :ياد تفدتعيلمضدتتيفث دويالهداغالرينيدضي2018الونقضتويح ثوويمالاهللاي( -

الهخااعيالارضأليام ه ا ثويمك ثوياله مثوي د يجتم دويمرد ادوويم  دوي

 .6ل ثويالانضنياالم عويل ثويالانضنياالم عويجتم ويمر ادووي 
 .ي  ساويالهوث ي  ياله  دث يال دتل ويالنداايي2017الوالالويم اليص حي( -

الهوثد ي د ياله  دث يالورد لي(الضاًدوياالود مضأل يي-ال  وثويالهتل ويمش 
يمتغسويل ثوياله مثوويجتم ويلا يالشث .15

 :يم نتمجيمقه حيلهاغال يامضتتيفث ويالهاغالري  ي2009الن تغويحس ي( -

ضتياحهثتجتدال يجتم ويا ًرأيم أيمسهياثتعيدكنضلضجثتياله  ث ي  ي 

الهاغالالثددوويم  دددويال تم دددوياللددد مثوي(ل سددد ويالاغالدددتعيامنسدددتنثو وي
يويال االياماأل.17مج

 .يد ثث يالهاغالريمتلهخااعيدكنضلضجثدتيمخهالد ي2009نضاغويإم افث يلحواي( -

ال  ضعيام ه ا  يم أيدنوثويمالتغاعيالهاكث يال  ثتياالضم يمهكنضلضجثتي

 لتل ويغلتلوياللهضغاغويل ثوياله مثدوويالو  ضمتعيلاةيط بياله  ث يا
 جتم ويلا يالشث .

 .يالاغالتعيالنضمثدويامها الدتعيالو هودوي2015فث ويالهي ال يمتلوعدو ي( -

الضعيال ول.يالوعدو يال  و يالزتن يمك ثوياله مثويالنضمثويم تم ويمث ي

ي.1شورويمج
تيي .ياله  دددث ياللكه انددد يام تمدددليالويتلددد2003اااغيياله  دددث يال دددتل ي( -

مش امتعيالو ح ويامُالأيالووضلويم يصنااعيمش ا يداضال ياله  ث ي

 ال تل ويالقتف ي.
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