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انخُظٛى انقإََ ٙإلدازة انضٕدة ف ٙانخعهٛى األنكخسَٔٙ
دزاظت يقازَت

يدزض يعاعد
ظايس يغ ٙعبد انغًصة
كهٛت انقإٌَ /صايعت ٔاظػ

انًدزض انًعاعد
ععٍ داخم عبد
كهٛت انقإٌَ /صايعت ٔاظػ

خالصت البحث
أصبظ انخعهٛى انعان ٙيع بداٚاث انقسٌ انٕاعد ٔانعشرس ٍٚزائردا فر ٙحٕفٛرل انخكُٕنٕصٛرا ن ديرت
انخعهٛى يٍ خالل اظخ داو انًٕصاث انسادٕٚٚت ٔاإلذاعاث انخهفصَٕٛٚت ف ٙعقبتانعخُٛاث ٔانعربعُٛاث
فًٛا عسف بانخعهى عٍ بعد  .نكُرّ بردأ ٚذخرر ألركا ٔصرٕا يخُٕعرت ٔيخيٛرسة أصربغج حغردٚا نرُظى
انخعهٛى انخقهٛد٘ ٔحٓدد ٔصٕدِ إٌ نى ٚخكٛل ٔٚعخٕعب ْرِ انخطٕزاث انخكُٕنٕصٛت انًًٓت.
فانضٕدة ف ٙانخعهٛى األنكخسَٔ ْٙ ٙيغا ٔنت ٔظع أظط ٔيقاٛٚط ٔغُٛت ٔعانًٛت حًكٍ ْررا انُرٕ
يررٍ انخعهررٛى يررٍ انخطررٕز ٔا شدْررازي ْٔررٕ انعرربٛم انٕعٛررد نخسصرر ٍٛانغسكررت انعهًٛررت فرر ٙانررٕغٍ
ٔعًاٚت انًُخفع ٍٛيٍ رًراز انخكُٕنٕصٛرا يرٍ انٕ رٕ ظرغٛت نهضايعراث انًْٕٛرت ي ٔانهغرا بسكرب
األيى انخ ٙظبقخُا فْ ٙرا انًٛدأٌ.ظٕف َكسض بغزُا نًعانضت إََٛت نُظى انضٕدة( بٕصفٓا َظًا
إََٛت بانًعُٗ اإلصطالع ٙنهكهًرت فر ٙانخعهرٛى األنكخسَٔرٙي إذ َخُرأل فر ٙانًبغرذ األٔل َظرى
ظررًاٌ انضرررٕدة فررر ٙانخعهررٛى انخقهٛرررد٘ي ررررى فررر ٙانًبغررذ انزررراََ ٙظرررى ظررًاٌ انضرررٕدة فررر ٙانخعهرررٛى
األنكخسَٔ.ٙ

)12(  العدد- مجمة واسط لمعموم اإلنسانية

Summery
With The 21st century, High education become pioneer in utilizing
technology in assist learning process by using Radio transmitters and TV
broadcasting in 60th and 70th in what was known then(Distance Learning).
But higher education start to takes changing and vary shapes to become a
challenge to traditional educational systems , and that threaten his
existence unless he adapted and absorbed this significant technological
developments.
Quality Assurance is a project to establish national and international
standards to make E-learning flourish, and it’s the only way to validate
our scientific approaches in our country and protect the clients of this
kind of services from the faked University, and for join other nations in
this field.
We will dedicated this thesis to a legal approach toward QA in Elearning, first chapter will discuss QA in traditional Learning while the
other chapter will discuss QA in E-learning .
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يقديت
بعد إعالٌ ٔشازة انخعهٛى انعانٔ ٙانبغذ انعهً ٙعٍ حطبٛق َظى إدازة انضٕدة انشايهت فٙ
يؤظعاحٓا األكادًٛٚت ي أظٕة باندٔل انعسبٛت األخسٖي ٔأياو فاْسة اَخشاز انضايعاث اإلفخساظٛت
انخ ٙحد ع ٙانعهًٛت ٔانسصاَت بخٕفٛل انخكُٕنٕصٛا ف ٙخديرت انخعهرٛىي براث نصايراﹰ عهرٗ انرٕشازة
أٌ حخصدٖ نًعذ نت انًٕاشَت ب ٍٛا ظخفادة انقصٕٖ يٍ رًاز انخطٕز انخكُٕنرٕص ٙيرٍ صٓرتي ٔبرٍٛ
انًغافظررت عهررٗ انسصرراَت انعهًٛررت ٔانقررٛى انضايعٛررت انخقهٛدٚررت انخرر ٙعررددْا اندظررخٕز ٔانقررإٌَ ٔانخررٙ
حعخبس يٍ انسكائص األظاظٛت نهخعهٛى انعان ٙف ٙانعسا يٍ صٓت أخرسًٖٚ ٔ.كرٍ انخصرد٘ نررن إ
يٍ خالل يغأنت حطبٛق َظرى إدازة انضرٕدة انشرايهت نخشرًم انخعهرٛى األنكخسَٔ(ٙبكرم أصرُافّ إنرٗ
صاَب انخعهٛى انخقهٛرد٘ نخطًرنٍ انرٕشازة عهرٗ ظراليت انً سصراث يرٍ ْررِ انضايعراثي يرع إيكاَٛرت
اإلعخًاد عهٗ انخعهٛى األنكخسَٔ ٙيٍ بم صايعاث ٔيؤظعاث انٕشازة.
ٔظٛكٌٕ ْرا انبغذ ي صصرا ندزاظرت َظرى انضرٕدة فر ٙانخعهرٛى األنكخسَٔر ٙيرٍ صٕاَبٓرا اإلدازٚرت
ٔانخُظًٛٛت.
أهويت البحث
حخًزم أًْٛت انبغذ عداررت انًٕظرٕ فعرالعٍ هرت انبغرٕد فٛرّ ( ٔا رم يُٓرا انكخابراث انخرٙ
حخًغٕز عهٗ انضٕاَب انخشسٚعٛت ٔانخُظًٛٛت نخه انُظى ف ٔ ٙج أصبظ انخعهٛى األنكخسَٔرٔ ٙا عرا
يهًٕظرا ٔحغردٚا نرُظى انخعهرٛى انخقهٛرد٘ انعرائدة فر ٙيؤظعراحُا انعهًٛرتي فرال يُرام يرٍ إعطراا ْررا
انًٕظٕ اْخًايا خاصا َظٛس يا ٚهقاِ يٍ اْخًاو عانً.ٙ
هنهج البحث
اعخًد انباعزاٌ بصٕزة أظاض عهٗ انًُٓش انًقازٌ أظٕة بانًُٓش انعائد ف ٙاندزاظراث انقإََٛرتي
فعررال عررٍ انًررُٓش انخغهٛهرر ٙعُررد دزاظررت انخعهررٛى األنكخسَٔرر ٙة فرراْسة اصخًاعٛررت ابهررت نهًالعظررت
انعهًٛت انًٕظٕعٛت.
خطت البحث
حرى حقعررٛى انبغرذ عهررٗ يبغزر ٍٛزئٛعرر :ٍٛإذ ٚخُرأل انًبغررذ األٔل َظرى أدازة انضررٕدة فر ٙانخعهررٛى
انضايع ٙانخقهٛد٘ي ٔٚخُأل انًبغذ انزاََ ٙظى انضٕدة ف ٙانخعهٛى األنكخسَٔ.ٙ

الوبحث األول -نظن إدارة الجىدة في التؼلين التقليذي
نإلعاغت بٓرا انًٕظٕ ٚضب أٌ َعسف يا َْ ٙظى انضٕدة أٔ رى َخطس نبعط يعاٛٚس
انضٕدة ي رى َخُأل انٓٛناث انًٕكم نٓا يًٓت ز ابت ظًاٌ انضٕدة نُبغذ أخٛسا ٔا ع َظى انضٕدة
ف ٙانٕغٍ انعسبٔ ٙانعسا ي ٔذن ف ٙانًطانب األزبعت اٜحٛت:

1

الوطلب األول – تؼريف نظبم الجىدة الشبهلت
1
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إٌ كزررسة يفرراْٛى إدازة انضررٕدة انشررايهت ٔأفكازْررا– كًررا ٚررسٖ بعررط انبرراعز -ٍٛأدٖ إنررٗ عرردو
ٔصٕد حعسٚرل يخفرق عهٛرّ( . 1يرع ذنر ًٚكرٍ إعطراا يفٓرٕو بعرٛػ نهضرٕدة فر ٙانًؤظعراث بذَٓرا
انطسٚقرت انخرر ٙحعرخطٛع بٓررا انًؤظعررت حغعر ٍٛأدائٓررا بشركم يعررخًس فرر ٙيعرخٕٚاث انعًررم انخشرريٛهٙ
با ظخ داو كافخٓا األيزم نهًٕازد انبشسٚت ٔانًادٚت انًخاعت(. 2
أيررا انضررٕدة فرر ٙانخعهررٛى انعرران ٙفخعسفٓررا بعررط انخشررسٚعاث بذَٓررا اٜنٛرراث ٔانٕظررائم انً ططررت
ٔانًُظًررت نهًؤظعررت انضايعٛررت نخغدٚررد يرردٖ حغقررق انًعرراٛٚس انًطهٕبررت فرر ٙانبغررذ ٔانخعهررٛى ٔانبُررٗ
(3
انخغخٛت نهًؤظعاث انخ ٙحعًم حغج إلسافٓا كانكهٛاث ٔيساكص انبغذ.
ٔحٓدف َظى إدازة انضٕدة ف ٙانخعهٛى انعان ٙإنٗ حطٕٚس يؤظعاث انخعهٛى انعانٔ ٙحعصٚرص انزقرت فرٙ
يٛداٌ انخعأٌ ٔحبادل ان بساث اندٔن ٍٛٛيع عًاٚت انًُخفع يٍ خديت انخعهٛى يٍ زدااة ْررِ ان ديرت
فرر ٙبعررط انضايعرراث ٔحررٕفٛس اٜنٛررت انالشيررت نعررًاٌ خعررٕ يؤظعرراث انخعهررٛى انعرران ٙنهًعراانت
نهخذكد يٍ اإلظخ داو األيزم ٔانفعال نهًرال انعراو (ٚٔ. 4عردْا بعرط انبراعز ٍٛاظرخضابت يهغرت نخُظرٛى
(5
انكى انٓائم يٍ حدفق انًعسفت ٔانخكُٕنٕصٛا ٔانقٛى يٍ خازس عدٔد اندٔنت بخذرٛس انعٕنًت.
ٔٚررسحبػ يفٓررٕو إدازة انضررٕدة ( Quality Assuranceبًصررطهغاث أخررسٖ ٔعهررٗ انررس ى يررٍ
اإلخخالف ف ٙانًعُٗ نكم حعبٛسيإذ حضعم عددا يٍ انخشسٚعاث انخفس ت بر ٍٛحهر ْررِ انًصرطهغاث
ظبابٛت يُٓا:
اإلػتوبديت (ٔ Accreditationحعُر ٙيضًٕعرت اإلصرساااث انخر ٙحقرٕو بٓرا ْٛنرت اإلعخًراد يرٍ
اصم أٌ حخذكد يٍ أٌ انًؤظعت د اظخٕفج يٕاصفاث انضٕدة ندٖ يؤظعاث انخقٕٚى.
الوىاصففتبث القيبةففيت أٔ انخقٛررٛط (ٚٔ Standardizationعُررٔ ٙظررع يٕاصررفاث يعُٛررت نًُررخش
يعٚ ٍٛخفق عه ّٛبصٕزة دٔنٛتي ٔانًُظًت انعانًٛت نهخقٛٛط( ISOاعد أْى انٓٛناث انعايهت فْ ٙرا
انًضررال ٔانعررسا ععررٕا فٓٛررأ .انخقٛررٛط فرر ٙانخعهررٛى انعررانٕٚ ٙاصررّ صررعٕباث يخعررددة أًْٓررا عرردو
ٔصٕد انخٕافق انعانًٔ ٙاإل ه ًٙٛعٕنّ نخعهقّ بغاصاث ٔرقافت كم يضخًع.
واالػتراف األكبديوي (ٚٔ Recognitionعُ ٙاعخًراد انشرٓادة انخر ٙحًُغٓرا صايعرت أٔ يؤظعرت
عهًٛت يٍ صاَب انعهطاث انً خصت فر ٙدٔنرت أخرسٖي ٔكزٛرسا يرا حخ رر لركم احفا ٛراث دٔنٛرت يزرم
ا حفا ٛررت انًٕ عررت برر ٍٛانرردٔل انعسبٛررت حغررج زعاٚررت يُظًررت األيررى انًخغرردة نهخسبٛررت ٔانعهررى ٔانزقافررت
انًعسٔفت باظى( احفا ٛرت بشراٌ ا عخرساف بدزاظراث انخعهرٛى انعرانٔ ٙلرٓاداحّ ٔدزصاحرّ انعهًٛرت فرٙ
1
اندٔل انعسبٛت انًٕ عت ظُت . 1791
ٔحعخبس َظى إدازة انضٕدة ف ٙانخعهٛى انعرانَ ٙظًرا عدٚزرت َعربٛا ٛاظرا نرُظى انضرٕدة فر ٙانًؤظعراث
انصُاعٛت ٔانخضازٚت(. 6
()7

الوطلب الثبني -هؼبيير الجىدة
حخ ر آنٛاث ظًاٌ انضٕدة لكم يعاٛٚس عايت أٔ يؤلساث عهرٗ انًؤظعرت انضايعٛرت بهٕ ٓرا يرٍ
انضاَررب اإلداز٘ ٔاألكررادًٙٚي حخررٕنٗ يؤظعرراث ظررًاٌ انضررٕدة انٕغُٛررت( 1عررادة يعررانت ٔظررع
يؤلساث انضٕدة ف ٙانًؤظعت انخعهًٛٛت ي بًٕصب إٌَ(ٕ ٚ 7نٓا ْرِ انصالعٛتي ٔحعخسلرد ْررِ
انًؤظعررراث بانًعررراٛٚس انعانًٛرررت انخررر ٙحعرررعٓا بعرررط انًُظًررراث انً خصرررت كانًُظًرررت اندٔنٛرررت
نهخقٛٛط(ٔ ISOانًُظًاث اإل هًٛٛت كانًؤظعت األٔزٔبٛت نعرًاٌ انضرٕدة فر ٙانخعهرٛى انعران 10(ٙي
يٍ ٛس أٌ حيفم ان صٕصٛت ٔانقٛى انزقافٛت انراحٛت نهدٔنت(. 11
ٔيٍ ْرِ انًعاٛٚس:
 -1زؤٚت انًؤظعت ٔاْدافٓا
إذ ٚضررب أٌ حررٕفس انًؤظعررت ٔرٛقررت ٔاظررغت حعبررس عررٍ زظررانت انًؤظعررت ٔأْرردافٓا انخسبٕٚررت انعايررت
ٔان اصت
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-2انخُظٛى اإلداز٘
ٚضب أٌ حخًخع انًؤظعت بُظاو إداز٘ ٔاظظ ْٔٛاكم إدازٚت ٔاظغت
 -3انًٕازد انبشسٚت
ٚضب أٌ ٚكٌٕ نهًؤظعت يصادز بشسٚت ٔيادٚت كافٛت نخغقٛق أْردافٓا ٔاَضراش يٓايٓرا بشركم فعرال
ٔكفٕا.
 -4انعًاَاث اإلصسائٛت نالعخساض عهٗ سازاث عى انضٕدة
ٚضب ظًاٌ حٕفس آنٛرت اإلعخرساض عهرٗ رسازاث نضراٌ اإلعخًراد ٔظرًاٌ انعدانرت ٔانًعرأاة برٍٛ
صًٛع انًعخسظ.ٍٛ
-5ان دياث انطالبٛت
حغدٚد ظٛاظت انقبٕل ٔانخذكرد يرٍ يردٖ كفاٚرت ان ردياث انطالبٛرت ٔيردٖ فاعهٛرت زعاٚرت انشربا فرٙ
انًؤظعاث انخعهًٛٛت
 -6انبغذ انعهًٙ
ٔظررع خطررت نهبغررذ انعهًرر ٙحررخالاو يررع عاصرراث انًضخًررعي ٔيررٍ خررالل ح صرر ٛيٕاشَررت نهبغررذ
انعهًٔ ٙإصداز انًضالث انًغكًت.
 -9خدياث اإلزلاد
ٔٚخًزررم باإلظررخضابت نغاصرراث انًخعهًرر ٍٛانً خهفررت (انُفعررٛت ٔاألكادًٛٚررت ٔا صخًاعٛررت ٔيغأنررت
حغقٛقٓا.
 -1يسا بت انضٕدة
عهررٗ انًؤظعررت أٌ حررٕفس األَظًررت انخرر ٙحغرردد يعررخٕٖ أداا انًؤظعررت ٔيرردٖ حطابقررّ يررع انًعرراٛٚس
انًطهٕبت َٔعبت اإلَضاش ف ٙذن
-7انًُاْش اندزاظٛت
انخذكٛد عهٗ اظخًساز حغدٚذ انكخا انضايعٔ ٙيالايخّ نًخطهباث إعداد ان سٚض.ٍٛ
الوطلب الثبلث-هيئبث ضوبى الجىدة
ْٔ ٙانٓٛناث انًكهفت بانًخابعت ٔانًسا بت ٔاإللساف عهٗ ا نخصاو بًعاٛٚس انضٕدة إذ
ٔح عع عًهٛت يسا بت يدٖ حغقق حه انًعاٛٚس إنٗ َٕع ٍٛيٍ صٛغ اإللساف(: 12
 -1ز ابت انضرٕدة انداخهٛرت :حقرٕو بٓرا انًؤظعرت انضايعٛرت ذاحٓرا يرٍ خرالل عرى ظرًاٌ انضرٕدة فرٙ
انكهٛت أٔ انضايعت.
 -2ز ابررت انضررٕدة ان ازصٛررتٔ :حقررٕو بٓررا يؤظعرراث ظررًاٌ انضررٕدة يررٍ خررازس انًؤظعررت غانبررت
اإلعخًادي ٔ د حكٌٕ يؤظعاث ٔغُٛت إذ أٌ أ هب َظى انضٕدة انعانًٛت حعطْٛ ٙناث ز ابت انضٕدة
انعهٛا اظخقال كرايال عرٍ ٔشازة ْٔٛنراث انخعهرٛى انعرانٙي يرٍ ذنر ْٛنرّ ز ابرت انضرٕدة فر ٙانخعهرٛى
انعان ٙف ٙانًًهكت انًخغدة انًؤظرط فر 1779 ٙنٛشرًم انًًهكرت انًخغردة ٔاظركخهُدا ٔٔٚهرص ٔلرًال
اٚسنُررردا (ٔ 13أعٛاَرررا إ هًٛٛرررت(يزم انًؤظعرررت األٔزٔبٛرررت نعرررًاٌ انضرررٕدة فررر ٙانخعهرررٛى انعررران( ٙ
 EAQAHEبانُعبت نهدٔل األععاا ف ٙاإلحغاد األٔزب ٙي ٔاندٔز انًصيع إَاغخّ بٓٛنت ظرًاٌ
انضرررٕد ة فررر ٙاحغررراد انضايعررراث انعسبٛرررت بانُعررربت نهررردٔل األععررراا فررر ٙصايعرررت انررردٔل انعسبٛرررت أٔ
دٔنٛت(بانس ى يٍ أٌ انًؤظعاث اندٔنٛت حخرٕنٗ فقرػ ٔظرع يعراٛٚس ٔد ئرم نهضرٕدةي نكُٓرا رد حقرٕو
بعقررد يررركسة حفرراْى يررع بعررط انًؤظعرراث األكادًٛٚررت حخررٕنٗ بًٕصبررّ اإللررساف عهررٗ حطبٛررق حه ر
انًعرراٛٚس يرردٖ يطابقخٓررا نهًٕاصررفاثي يررٍ ذن ر ا حفررا انًصيررع عقرردِ بٛررج ٔشازة انخعهررٛى انعررانٙ
ٔانبغذ انعهً ٙيع( يُظًت انضٕدة ٔاإلعخًادٚت ف ٙانعهٕو انخطبٛقٛت . 14( ABET-
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الوطلب الرابغ -واقغ ضوبى الجىدة في الونطقت الؼربيت والؼراق
حعد حضسبت ظًاٌ انضٕدة ف ٙانخعهٛى انعان ٙف ٙانًُطقت انعسبٛرت عدٚزرت صردا يفبرانس ى يرٍ أٌ
اندٔل انعسبٛت د ظبقج ٛسْا ف ٙإبساو ا حفا ٛراث انًخعهقرت برا عخساف بانشرٓاداث انصرادزة برٍٛ
اندٔل األععرااي ٔانرر٘ حعٓردث بًٕصبرّ تباظرخًساز انعًرم عهرٗ حغعرٔ ٍٛحطرٕٚس يُراْش انخعهرٛى
انعان ٙيٍ خالل انًساصعرت ٔانخقٛرٛى انًعرخًس يرع يساعراة حٕصرٛاث يُظًرت األيرى انًخغردة نهخسبٛرت
ٔانزقافت ٔانعهٕوي ٔانًُظًت انعسبٛت نهخسبٛت ٔانزقافت ٔانعهٕوي ٔاحغاد انضايعاث انعسبٛتت( 16ي إ إٌ
ذن ر نررى ٚضررد يضانررّ نهخطبٛررق إ يررع حٕصررٛاث انهضُررت اإل هًٛٛررت انًكهفررت بًخابعررت حطبٛررق ا حفا ٛررت
انًركٕزة ف ٙاصخًاعٓا انعابع ف ٙبٛرسٔث ظرُت  19( 1771ي ٔخرالل انًرؤحًساث انخر ٙعقردث فرٙ
انًدة ب 2003-2000 ٍٛحبُٗ ٔشزاا انخعهٛى انعرس يضًٕعرت رسازاث حردعٕ انردٔل انعسبٛرت إنرٗ
حذظررٛط ْٛنرراث ٔغُٛررت نعررًاٌ انضررٕدةي كًررا حرردعٕ انًؤظعرراث انخعهًٛٛررت نخذظررٛط ٔعررداث إدازٚررت
نعًاٌ انضٕدة(. 11
ٔ شانج ا هب اندٔل انعسبٛت حعرٛس فر ٙغسٚرق إدخرال َظرى إدازة انضرٕدة ٔاٌ كاَرج يخفأحرت فرٙ
ظعٓٛاي فاندٔل ان هٛضٛت كاَج انعبا ت نرن حهخٓا يصس رى با  ٙاندٔل انعسبٛت.
أيا ف ٙانعسا فس ى ا ْخًاو انًخصاٚد ف ٙانضرٕدة فر ٙانخعهرٛى انعرانٔ ٙكزرسة انًرؤحًساث ٔانُردٔاث
انخرر ٙح ر إدازة انضررٕدة فرر ٙيؤظعرراث ٔشازة انخعهررٛى انعررانٙي ٔكرررن انخٕصررٛاث انخرر ٙاعخًرردْا
يؤحًس ظًاٌ انضٕدة األخٛرس( 17ي فرال شال يرٍ انعرابق ألٔاَرّ انقرٕل بٕصرٕد آنٛراث ظرًاٌ صرٕدة
عهٗ ساز يا يعًٕل بّ إ هًٛٛا ٔعانًٛا نعدو ٔصٕد حشسٚع ٔاعد عخٗ كخابت ْرِ انعطٕز ٚخُأل
َظى إدازة انضٕدة ف ٙانخعهٛى انعان ٙبٕصرفّ َظايرا إََٛايٕعردا أظرٕة بانردٔل انعسبٛرت ٔاألصُبٛرتي
بانس ى يٍ أٌ ٔشازة انخعهٛى د صعهج حطبٛق َظى انضٕدة يٍ أٔنٕٚاحٓا نألعٕاو انًقبهت(. 20
(15

الوبحث الثبني – نظن إدارة الجىدة في التؼلين األلكتروني
يٍ انصعٕبت بًكاٌ انغدٚذ عٍ ظًاٌ انضرٕدة فر ٙانخعهرٛى األنكخسَٔر ٙبرم أٌ َغردد انًقصرٕد
بررانخعهٛى األنكخسَٔررٙي إذ ٚعررخ دو ْرررا انًصررطهظي ٔحعبٛررساث أخررسٖ كررانخعهٛى انًفخررٕط ٔانخعهررٛى
ا فخساظٙي نخدل عهٗ انخعهٛى انر٘ ٕٚفل حكُٕنٕصٛا ا حصرا ث ٔانًعهٕيراث( 21ن ديرت انعًهٛرت
انخسبٕٚت حًٛٛصا نّ عٍ انخعهٛى انخقهٛد٘ انر٘ ٚعخ دو انٕظرائم انخقهٛدٚرت فرَ ٙقرم انًغخرٕٖ اندزاظرٙ
انخ ٙحخطهب احصا يادٚا يبالسا ب ٍٛانطانب ٔاألظخاذ.
ٔٚضس٘ اظخ داو حعبٛس انخعهٛى األنكخسَٔ ٙنٛشًم صُف ٍٛأظاظ ٍٛٛيٍ َظى انخعهٛى:
 -1انخعهٛى األنكخسَٔ ٙانً خهػ(  ْٕٔ blended learningانخعهٛى انر٘ ٚعخًد عهٗ ذاث األظرط
انخقهٛدٚت فَ ٙقم انًقسز نهطانب يع اإلظخعاَت بانًصاٚا انًخعددة انخٔ ٙفسْا انغاظرٕ ٔا َخسَٛرجي
فٛكررٌٕ ُْرراا يغاظررساث ٚخهقاْررا انطانررب عهررٗ ا َخسَٛررج(  onlineفعررال عررٍ انًغاظررساث
انخقهٛدٚتي ٔكرا بانُعبت نُظى اإللساف عهٗ انبغٕد ٔإعداد ا خخبازاث انخًٚ ٙكٍ أٌ حخى باظخ داو
ا َخسَٛج.
ٔ د ٚكٌٕ ْرا انخعهٛى انً خهػ ٔغُٛا أٔ أصُبٛراي عكٕيٛرا أٔ أْهٛراي ياَغرا نشرٓادة صايعٛرت أٔ ياَغرا
نسخصت ف ٙاخخصام يعٍٛي ْٔرِ انخقعًٛاث نٓا آراز يًٓت أعٛاَا يٍ إذ األعكاو كًا ظُسٖ.
 -2انخعهررٛى األنكخسَٔرر ٙانصررسف(  online-only learningانررر٘ ٚعخًررد كهٛررا عهررٗ اظررخ داو
ا َخسَٛج ف ٙحهق ٙاندزٔض ٔأداا ا يخغاَاث ٔحقٛٛى انطهبت ٔاإللساف عهٗ انبغٕدي ٔٚعخًرد ْررا
انًُٕذس يٍ انخعهرٛى عهرٗ حقُٛراث يخطرٕزة بععرٓا ٚعخًرد يقراٛٚط عانًٛرت فر ٙحقردٚى انًرادة انعهًٛرت
نهطانب يزم َظاو(َٔ 22( IMSظاو (. 23((IEEE
كرن ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ ْرا انخعهٛى ٔغُٛا أٔ أصُبٛاي عكٕي ٙأٔ ٛس عكٕيٛا( انر٘ بردٔزِ رد ٚكرٌٕ
زبغٛا أٔ ٛس زبغ ٙي ياَغا نشٓادة صايعٛت أٔ ياَغا نسخصت ف ٙاخخصام يع.ٍٛ
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ٔح خهررل َظررى انضررٕدة برراخخالف انُظرراي ٍٛانسئٛعرر ٍٛانعررابقٍٛي ْٔررٕ يررا ظُفصررهّ فرر ٙانًطهبررٍٛ
انقادي.ٍٛ
الوطلب األول -نظن الجىدة في التؼلين األلكتروني الوختلط
َغدد يفٕٓو انخعهٛى األنكخسَٔ ٙانً خهػ أٔ ي رى َغدد يعاٛٚس انضٕدة ف ّٛراَٛا نُصرم إنرٗ دزاظرت
ٔا ع حطبٛق َظى انضٕدة فْ ٙرا انُٕ يٍ انخعهٛى رانزا:
الترع األول – هتهىم التؼلين األلكتروني الوختلط
ٚبقْ ٙرا انًُػ عهٗ انٕظائم انخقهٛدٚت يٍ اإلظخعاَت بخكُٕنٕصٛرا انًعهٕيراث بُعرب يخفأحرت عهرٗ
أٌ ٚخضررأش اإلعخًرراد عهررٗ انخعررهٛى األنكخسَٔرر ٙنهًررادة انعهًٛررت أكزررس يررٍ  %50يررٍ انعًهٛررت
انخدزٚعٛت ٔإ حسحب عهٗ ذن عدد يٍ اإلصساااث انخر ٙحخ ررْا انضٓراث انغكٕيٛرت فر ٙكزٛرس يرٍ
اندٔل أبسشْا عضب اندعى انًان ٙعُٓا(. 24
ٔحب ٍٛاندزاظاث أٌ ا هب انضايعاث انخقهٛدٚت أصبغج حهصو غهبخٓا بعسٔزة اخر بعط انًقسزاث
انكخسَٔٛا عٍ غسٚق لبكت ا َخسَٛج( 25ي كًا ٔعقد عدد يُٓا احفا ٛاث يع ٔظرطاا حضراز ٍٛٚفًٛرا
ٚخعهق باندزٔض ٔا خخبازاث انخ ٙحخى باظخ داو ا َخسَٛجي كًا فعهج بعرط انضايعراث األيسٚكٛرت
با حفا يع لسكت ياٚكسٔظٕفج ٔلسكت ابم انًعُٛخ ٍٛبخطٕٚس بسيضٛاث انغاظٕ نخخٕنٗ ٔظرع
ٔيسا بخٓا حه اندزٔض ٔا خخبازاث يٍ انُاعٛت انخقُٛت(. 26
الترع الثبني -قىاػذ الجىدة في التؼلين األلكتروني الوختلط
ٚعٕد َظى انضٕدة احضاْاٌ زئٛعاٌ ف ٙانخعايم يع ْرا انًٕظٕ :
األول ٚ :ررْب إنرٗ حطبٛرق ذاث انًٕاصرفاث ٔانًؤلرساث انًخبعرت فر ٙانخعهرٛى انخقهٛرد٘ي ٔعضرت ْرررا
انفسٚق إٌ يضسد اإلخخالف ف ٙغسٚقرت حهقر ٙانطانرب نهًغخرٕٖ اندزاظرٚ ٙعرخدع ٙحيٛٛرس ٕاعرد
(21
انضرررٕدة(ٔ. 29يرررٍ انررردٔل انخررر ٙحذخرررر بٓررررا ا حضررراِ ْٛنررراث ظرررًاٌ انضرررٕدة فررر ٙبسٚطاَٛرررا
ٔاظخسانٛا( َْٕٔ 27كَٕغ(. 30
الثبنيٚ -سٖ ٔصٕ ٔظع ٕاعد يصدٔصت نعًاٌ انضٕدةي ٚخعهق األٔل بعًاٌ انضٕدة ف ٙغس
انخهق ٙانخقهٛد٘ نهًعسفتي ٔانزاَ ٙنهخهق ٙاألنكخسَٔ.ٙ
ٔٚبسز ْرا انفسٚق زأ ّٚباٌ انُٕ انزاَٚ ٙخًخع ب صائ حفرسض عهرٗ انًشرس يساعاحٓراي يُٓرا
عرردو حعررأ٘ انطهبررت فرر ٙإيكاَٛرراث انغصررٕل عهررٗ صررصا كبٛررس يررٍ انًقررسز افخقررازا نه بررسة انكافٛررت
نألظخاذ ٔانطانب نالحصال بشبكت ا َخسَٛج ي كًا أٌ انضاَرب انخكُٕنرٕصٚ ٙشركم يغرٕز انًعسفرت
ٔنٛط انضاَب انخسبٕ٘.
الترع الثبلث – واقغ نظن إدارة الجىدة في التؼلين األلكتروني الوختلط
 ٚخهل حعايم اندٔل ف ٙحطبٛقٓا نُظى انضٕدة بانُعبت نهخعهٛى انً خهػ ٔكًا ٚهٚ ٙذح:ٙ

 -1بانُعبت نهخفس ت ب ٍٛانخعهٛى انغكٕئ ٙانخعهٛى األْه:ٙ

حعأ٘ انعدٚرد انردٔل فر ٙحطبٛرق َظرى انضرٕدة بر ٍٛانًؤظعراث انغكٕيٛرت ٔانًؤظعراث األْهٛرت
عهٗ انعٕاا غانًا اعخسف انقإٌَ باألخٛسة ي ٔغانًا حعخبس اندظاحٛس انغق ف ٙانخعهٛى األْه ٙعقرا
ٚضٕش نهدٔنت حُظٚ ٔ ًّٛضٕش نٓا ظهبّ(. 31

 -2بانُعبت نهخفس ت ب ٍٛانخعهٛى انٕغُٔ ٙانخعهٛى انٕافد:
عُديا ٚكٌٕ ْرا انخعهٛى حعهًٛا ٔغُٛا فخعرٛس انردٔل عهرٗ حطبٛرق َظرى أدازة انضرٕدة َفعرٓا عهرٗ
انًؤظعرراث انٕغُٛررتي أيررا إذا كرراٌ ْرررا انخعهررٛى انً ررخهػ اديررا يررٍ خررازس اندٔنررتي فرراٌ عررددا يررٍ
انًُظًاث اإل هًٛٛت عٍ غسٚق ْٛناث انضرٕدة فٓٛرا عأنرج انخصرد٘ نررن يرٍ خرالل انردعٕة نعقرد
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ا حفا ٛاث انزُائٛت ٔانًخعرددة األغرساف حخٕصرم فٛرّ إنرٗ يعراٛٚس يغرددة نعرًاٌ انضرٕدة انًطهٕبرت
عخًاد انشٓاداث انخ ٙحًُغٓا انًؤظعاث األكادًٛٚت األصُبٛتي يٍ حه انًُظًاث يُظًرت ظرًاٌ
(32
انضٕدة ف ٙاإلحغاد األٔزبٔ ٙيُظًت انخًُٛت ٔانخعأٌ ا خصاد٘.
ٔحعررٛس انخشررسٚعاث انٕغُٛررت كانخشررسٚع انعررٕز٘( 33إنررٗ اعخًرراد يعرراٛٚس صررٕدة يخباُٚررت كشررسغ
نالعخررساف انسظررً ٙبررانخعهٛى انٕافررد كانًعررخٕٖ األكررادٔ ًٙٚانهررٕائظ انداخهٛررت ٔان طررػ اندزاظررٛت
ٔاندزصاث انعهًٛت ٔانبُٗ انخغخٛت ٔانًعرخٕٖ انعهًرٔ ٙاإلداز٘ ألععراا انٓٛنرت انخعهًٛٛرت.ف ٙعرٍٛ
حعخًد حشسٚعاث أخسٖ كانخشسٚع انعسا ر 34(ٙعهرٗ يؤلرساث يخعرددة يُٓرا انخقرازٚس انصرادزة يرٍ
انًهغقٛاث انزقافٛت ٔانٕفٕد ان اصت إلرباث انكفااة ٔانسصاَت انعهًٛت نهًؤظعاث األكادًٛٚرت نهدٔنرت
األخسٖ.
الوطلب الثبني -نظن أدارة الجىدة في التؼلين األلكتروني الصرف
ٚضب حغدٚد يفٕٓو انخعهٛى األنكخسَٔٔ ٙخصائصرّ بصرٕزة أكزرس حفصرٛال أٔ ي ررى َغردد يعراٛٚس
انضررٕدة فرر ٙانخعهررٛى األنكخسَٔرر ٙراَٛررا نُصررم إنرٗ دزاظررت ٔا ررع حطبٛررق َظررى انضررٕدة عانًٛرا ٔعسبٛررا
ٔيغهٛا ْٕٔ يا َفصهّ ف ٙانفسٔ انزالرت اٜحٛت:
الترع األول – هتهىم وخصبئص التؼلين األلكتروني
فٓس ْرا انًُػ حغج ْانت ٔاظعت يرٍ انخبشرٛس بًصاٚراِ انفسٚردة انخر ٙحعضرص عرٍ حقردًٓٚا ألركال
انخعهررٛى انعررابقتي يُٓررا انًسَٔررت ٔظررٕٓنت انخغرردٚذ ٔا ظررخضابت نًخطهبرراث انعصررسي ٛاظررا بصررعٕبت
انخعدٚم انًخكسزَ -خٛضت انخطٕزاث انًخعازعت ف ٙانعهٕو -عهٗ انًُراْش اندزاظرٛت انًطبٕعرت انرر٘
رد ٚذخررر لرٕٓزا ٔيررا ٚسافقرّ يررٍ ْردز بانًررال انعرراو يرٍ خررالل إحرالف انكخررب انقدًٚرتي فرر ٙعررٍٛ
ٚخطهب ذن أكزس يٍ حغدٚذ ٚعخيس أٚاوئيالئًخّ نكافت انشسائظ انطانبت ن ديت انخعهٛى يٍ خرالل
اعخًرراد حقرردٚى انًررادة فرر ٙأ٘ ٔ ررج ٔأ٘ يكرراٌ(ٛ ٔ . 35سْررا يررٍ انًصاٚررا انخررٚ ٙخعررع انًضررال
(36
نركسْا
(39
ٔعهٗ انس ى يٍ أٌ ْرا انًُػ يٍ انخعهٛى ْٕ لكم يخطٕز نهخعهى عٍ بعد ي إ اَّ  ٚخهل عُّ
يٍ إذ حقُٛاث انخعهٛى ٔا خخبازاثي ٔٚطهرق عهٛرّ حعرًٛاث ي خهفرت كرانخعهٛى األنكخسَٔرٙي ٔانضايعرت
اإلفخساظٛتي ٔانخعهٛى انًفخٕطي نكٍ ٚبقٗ يخًٛصا ب صائ يغددة ْٔ:ٙ
 -1بعبب اعخًادِ عهٗ األَخسَٛجي فٓرٕ حعهرٛى عرابس نهغردٔد ( cross-bordersألَرّ ٚعخًرد عهرٗ
انفعرراا ا فخساظرر(ٙا َخسَٛج ي ٔبانخررانٚ ٙزٛررس كًرراﹰ ْررائالﹰ يررٍ انًشرراكم انقإََٛررت انًخعهقررت
بقٕاعد ا خخصام انقعائ ٙانخ ٙشانج انردٔل حغرأل صاْردة ٔبُضراط يغردٔد صردا(ٔ 31ظرع
ٕاعد إََٛت ابهت نهخطبٛق حخًٛص بكم يا حخًٛص بّ انقاعدة انقإََٛت يٍ صفاث انعًٕيٛت ٔانخضسٚرد
ٔانزباث انُعبٙي كًا إٌ كَّٕ عابسا نهغدٔد ٚعُ ٙظسٔزة انخعأٌ انردٔن ٙنخُظرٛى عقرٕ أغرساف
انقاعدة انقإََٛت ٔظًاٌ اعخرساو ٔ رٕأَ ٍٛأَظًرت دٔنرت يقردو خديرت انخعهرٛى ٔدٔنرت انًعرخفٛد يُٓرا
ٔدٔنررت يكرراٌ ان ديررتٔ .حغررأل انًُظًرراث اندٔنٛررت ٔاإل هًٛٛررت انخصررد٘ نٓرررِ انًشرركهت يررٍ خررالل
ا حفا اث انزُائٛت ٔانًخعددة األغساف ( 37نكٍ ْررِ ا حفا ٛراث حصرطدو أعٛاَرا بعردد يرٍ انًعٕ راث
انخشررسٚعٛت يُٓررا :ظٛاظررت انخعهررٛى انعرران ٙانًغهٛررتي حُظررٛى انعبررٕز انكًسكرٙي حشررسٚعاث ا حصررا ث
انالظهكٛتي عًاٚت انًهكٛت انفكسٚتي يعاٛٚس انضٕدة انٕغُٛت.
(40
 -2إٌ ا هب انًبرادزاث نخطرٕٚس ْررا انُرٕ يرٍ انخعهرٛى يدفٕعرت بردٔافع حضازٚرت زبغٛرت ظرٕاا
بانُعبت ألزباط انًعخزًس ٍٚانًًٕن ٍٛنٓرِ انًشازٚع أو بانُعبت نهعٕائرد انًانٛرت ٛرس انًبالرسة انخرٙ
ٚغصم عهٓٛا انًعخفٛد يٍ ان ديت نصٚادة دخهّ أٔ انغصٕل عهٗ ٔفٛفت حدز دخال ُٚاظب حغصٛهّ
انعهًرر ٙانضدٚدْٔ.رررا يررا دفررع عرردداﹰ يررٍ األكررادٔ ًٍٛٛٚانًشررسف ٍٛعهررٗ طررا انخعهررٛى انعرران ٙإنررٗ
انخغرٚس يٍ إٌ حغكى ٕٖ انعسض ٔانطهب ف ٙانعٕ انعانًٛت باإلحغاد يرع حكُٕنٕصٛرا ا َخسَٛرج
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ظٕف ٕٚند لٓاداث حضازٚت بعٛدة كم انبعد عٍ انسصاَت ٔانعهًٛت انخٕٚ ٙفسْا انخعهٛى انخقهٛرد٘ أٔ
(41
انخعهٛى األنكخسَٔ ٙانً خهػ .
الترع الثبني -قىاػذ الجىدة في التؼلين األلكتروني

أٔ َ -دزة يعاٛٚس انضٕدة ف ٙانخعهٛى األنكخسَٔٙ
حضًع انبغٕد ٔاندزاظاث عهٗ أٌ األصم ف ٙانخعهٛى األنكخسَٔ ٙانصرسف ْرٕ عردو ٔصرٕد ٕاعرد
(43
خاصت نهضٕدة ٔاإلعخًادٚت ف 42(ّٛي فًزال كم يٍ :انٓٛنت انُسٔٚضٛت نعرًاٌ انضرٕدة فر ٙانخعهرٛى
ٔانًضهررط انرردًَازك ٙنالعخًادٚررت(ٔ 44يُظًررت انضررٕدة ٔاإلعخًادٚررت فررْٕ ٙنُرردا(ْٛٔ 45نررت ظررًاٌ
(49
انضررٕدة نهخعهررٛى انعرران ٙفرر ٙانًًهكررت انًخغرردة (ْٛٔ 46نررت ظررًاٌ انضررٕدة نهضايعرراث ا ظررخسانٛت
ٔيضهط اإلعخًادٚت ف ٙانخعهٛى انعان ٙف ٙانٕ ٚاث انًخغدة( 41ي كم ْرِ انٓٛناث حخعًٍ ٕاٍَٛ
ٔحعهًٛاث انضٕدة انٕغُٛت فٓٛا أ٘ حُظٛى إََ ٙخام نهخعهٛى األنكخسَٔ.ٙ
(47
يف ٙعٚ ٍٛسٖ
ٔٚقس بعط انباعز ٍٛباظخغانت ٔظع يعاٛٚس نهضٕدة فْ ٙرا انُٕ يٍ انخعهٛى
(50
آخسٌٔ إٌ يعاٛٚس كٓرِ إٌ ٔصدث فٓ ٙيعاٛٚس ايعت ٔيعقدة ٔ ٛس يُعبطت كًا إٌ ا هب
انًؤظعاث األكادًٛٚت اإلفخساظٛت انخ ٙيُغج لٓادة انضٕدة إًَا كاٌ ذن بئحبا ذاث اإلصساااث
انخ ٙحخبع يع انضايعاث انخقهٛدٚت يزم صايعت صَٕص اندٔنٛت( Jones International
 Universityانخ ٙحى يُغٓا لٓادة انضٕدة يٍ يضهط اإلعخًادٚت ف ٙانخعهٛى انعان ٙف ٙانٕ ٚاث
انًخغدة نخكٌٕ أٔل صايعت افخساظٛت حغصم عهٗ لٓادة صٕدة ٔغُٛت( 51ي ٔانضايعت انعسبٛت
انًفخٕعت ( Arab Open Universityانخ ٙيُغج لٓادة اإلعخًاد يٍ يضهط اإلعخًادٚت
انبسٚطأَ . 52(ٙحغٕل عدد يٍ انًعٕ اث دٌٔ ٔظع حُظٛى إََ ٙيخكايم نٓرا انُٕ يٍ
انخعهٛىي يُٓا:
-1إٌ حكُٕنٕصٛا انًعهٕياث ٔا حصا ث أيس ياشال ف ٙغٕز انُشٕاي ٔحطٕٚعّ كهٛاﹰ ن ديت
انخعهٛى ٚغخاس إنٗ انًصٚد يٍ انٕ ج عخٗ حخعظ يعانى حه انخكُٕنٕصٛا بصٕزة حًكٍ انًشس يٍ
ٔظع اإلغاز انقإََ ٙنٓا.
-2إذا كاٌ انخقٛٛط ٔحٕعٛد أظط ظًاٌ انضٕدة ف ٙعقٕل انخصُٛع ٔاإلَخاس حخًٛص بانزباث
ٔانخٕافق اندٔنٙي فاٌ ٔظع أظط عانًٛت نهضٕدة ف ٙانخعهٛى حصطدو بعائق انخُٕ انزقافٙ
ٔانغعاز٘ انر٘ ٚخًٛص بّ طا انخعهٛىي ٔحقسِ ا هب ٕاَ ٍٛانضٕدة انخقهٛدٚت ٔعدد يٍ انًُظًاث
انًعُٛت بانخعهٛى انعان.ٙ
-3إٌ اظخ داو انخكُٕنٕصٛا ف ٙانخعهٛى انعابس نهغدٔد ٚعُ ٙإٌ صُفا صدٚدا يٍ انعًالا ٔانًًٕنٍٛ
ظٛخدخهٌٕ ف ٙانعًهٛت انخعهًٛٛتييًا ٚؤد٘ إنٗ فٕٓز يُاْش عهًٛت ٔ بسايش ٔح صصاث عهًٛت
بًعخٕٚاث ي خهفت ٔبذلكال يخُٕعت ف ٙيٕا ع انكخسَٔٛت يخعددة ي ْٔرا انخُٕ ٚعقد يعانت ٔظع
(53
يٕاصفاث ٛاظٛت نهخعهٛى األنكخسَٔ.ٙ
 -4إٌ ٔظع يٕاصفاث صٕدة نهخعهٛى األنكخسَٔٚ ٙخطهب إعادة َظس ف ٙيضًم فهعفت اندٔنت
َٔظسحٓا إنٗ انخعهٛى انعانٙي ٔيٍ رى حعدٚم ا هب انخشسٚعاث انًخعهقت بانخعهٛى انعان ٙنخعخٕعب
اندٔز انضدٚد نهعٛاظت انخسبٕٚت انًخًزم بضعم انطانب يغٕز انُظاو انخعه ًٙٛبدل انقاعت اندزاظٛتي
ٔاخر انًعسفت إنٗ انطانب بدل يٍ صهبّ إنٗ انًعسفت ي ٔكم ذن ٔ ٛسِ ٚخطهب أٔ انخٕافق عهٗ
(54
إ ساز انعٛاظت انخعهًٛٛت انضدٚدة.
 -5إٌ اإلعخقاد انعائد باٌ اإلعخًاد انكه ٙعهٗ ا َخسَٛج ظٛقهم يٍ كهفت انغصٕل عهٗ خديت
انخعهٛى ْٕ اعخقاد يغم َظسي ٔٚغخاس انًصٚد يٍ اندزاظت فانٕا ع د ٚكٌٕ يياٚس نرن ي فاأليٕال
انخ ٙظخُفق ف ٙإعداد ٔحدزٚب انكادز انخدزٚع ٙنخًك ُّٛيٍ حصًٛى ٔحٓٛنت يُاْش ٔاخخبازاث ذاث
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يٕاصفاث عهًٛت عانٛت ابهت نُقهٓا انكخسَٔٛا د حفٕ انًبانغ انًصسٔفت ف ٙانخعهٛى انخقهٛد٘ي
ٔاأليس َفعت بانُعبت نهطانب(. 55

راَٛا -بعط انًشازٚع انًقخسعت ٔيؤلساث انضٕدة ف ٙانخعهٛى األنكخسَٔٙ

ز ى عدو ٔصٕد َظى صٕدة نهخعهٛى األنكخسَٔٙي نكٍ ُْاا عدة يشازٚع ٔيؤلساث حرى إغال ٓرا يرٍ
بم يساكص بغزٛت عكٕيٛت ٔيُظًاث إ هًٛٛت عأنج ٔظع يعاٛٚس انضٕدة ف ٙانخعهٛى األنكخسَٔرٙي
يٍ ذن بسَايش اإلحغاد األٔزب ٙنهخعهٛى األنكخسَٔر 56(ٙي ٔانضايعرت األٔزبٛرت نعرًاٌ انضرٕدة فرٙ
انخعهٛى( 59ئانًؤظعت األٔزبٛت نهضٕدة ف ٙانخعهٛى(. 51نخضُب اإلغانت َقخصس عهٗ دزاظت عردد يرٍ
يعاٛٚس ٔيؤلساث انضٕدة انًشخسكت انخ ٙحعد يٍ انًصادز انًًٓت ف ٙيعراٛٚس ظرًاٌ انضرٕدة فرٙ
انخعهررٛى األنكخسَٔررٔ ٙانخررٔ ٙظ رعٓا يعٓررد انخ طررٛػ فرر ٙانخعهررٛى انعرران ٙفرر ٙانٕ ٚرراث انًخغرردة( 57ي
ٔكرن يؤلساث انضٕدة انصادزة عٍ انٓٛنت انٕغُٛت انعٕٚدٚت نهخعهٛى انعان: 60(ٙ
-1الوقرر الذراةي
ٚضب أٌ ٚكٌٕ إنٗ صاَب انكخا انًطبرٕ َعر ت انكخسَٔٛرت ي يرع إيكاَٛرت اظرخ داو كافرت انٕظرائػ
انًخعددة انعًعٛت ٔان بصسٚت انخٔ ٙفسحٓا انخكُٕنٕصٛا كقسااة انُ يٍ برم انغاظرٕ عرٍ غسٚرق
بسَايش انصٕث ئانًغاظساث انً صَٔت ف ٙيٕ ع انًؤظعت األنكخسَٔ.ٙ
ُْٔا ٚضب حٕفس انهٕاشو اٜحٛت:
 دنٛم ٚخعًٍ إزلاداث خخٛاز َٕ انًقسز انًطهٕ ٔيخطهباحّ انخقُٛت
 دنٛم عٕل عقٕ انًهكٛت انفكسٚت
 يساصعت ٔحقٛٛى داخه ٙنهشسغ ٍٛانعابقٍٛ
 -2البيئت اإلفتراضيت-
حخعًٍ انبٛنت انخعهًٛٛت اإلفخساظٛت انٕٛو عدداﹰ يٍ األدٔاث ٔيغسكاث انبغذ ٔانسظائم انفٕزٚت
ٔ سف انًغادرت ٔانًؤحًساث انفٛدٕٚٚت باظخ داو ا َخسَٛجي كرم ذنر  ٚعرع نًعرانت حقُٛرت يًٓرت
بعبب انخطٕز انًعخًس نهبسيضٛاثي فال ٚكاد ٚعخ دو ًَٕذس يع ٍٛف ٙحعهٛى انًغخٕٖ انعهً ٙعخرٗ
ٚصبظ بسَايضا خازس ا ظخ داو نظٕٓز بسَايش اعددي ْٔرا ٚضعرم يرٍ ٔظرع ٕاعرد رابخرت ايرسأ
يخععسا فْ ٙرا انُطا .
ُْٔا ٚضب حٕفس األح:ٙ
 بسيضٛاث يٕرٕ ت
 حغدٚذ يعخًس يٍ ا َخسَٛج
 انخٕاصم يع فسٚق اندعى انخقُ ٙف ٙانًؤظعت انخعهًٛٛت
 -3اإلختببراث التقييويت للطبلب
عهٗ انرس ى يرٍ إٌ عًهٛرت حقٛرٛى يعرخٕٖ انطانرب انعهًرٔ ٙا خخبرازاث فر ٙانخعهرٛى األنكخسَٔرٙ
ح خهل كزٛسا عٍ انخعهٛى انخقهٛد٘ي ٔنٓا يٛصة حخًزم بئيكاَٛت حُٕ ألكال ا خخباز ٔاح اذْا صرٕز
صدٚدةي فاٌ انًشركهت حكًرٍ فر ٙيعرانت ظربػ ا خخبرازاث ٔانخذكرد يرٍ ْٕٚرت انطانرب انًشرخسا فرٙ
ا يخغاٌ.
ْٔرا ٚخطهب يا ٚه:ٙ
ٔ صٕد إظخساحٛضٛت ٔاظغت حعًٍ يسَٔت ٔايٍ ا خخبازاث
ٔ صٕد حقُٛت يعخًدة نهخذكد يٍ ْٕٚت انطانب انًًخغٍ
 انًخابعت انًعخًسة ٔانخطٕٚس انًعخًس نًا ظبق ذكسِ
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 -4الهيئت التذريسيت
إٌ ٔصٕد يالا حدزٚع ٙذ٘ خبسة ف ٙاظخ داو حقُٛاث انخعهٛى األنكخسَٔ ْٕ ٙعايم أظراض نهُضراط
فْ ٙرِ انًًٓتي ٔنٛط كادز انخدزٚط ٔعدِ انًطهٕ يُّ اإلنًاو بخكُٕنٕصٛرا انخعهرٛى األنكخسَٔرٙي
بم كم انكادز انًشخسا ٔانًعاْى ف ٙعًهٛت انخعهٛى ٔأًّْ انكادز اإلداز٘.
نرا ٚضب حٕفس األدٔاث اٜحٛت
 إظخساحٛضٛت ٔاظغت نخطٕٚس انكادز انخدزٚعٔ ٙانًالا اندائى
 انخذكد يٍ حغقق انخطٕز انعابق
 انخقٛٛى ٔانخغع ٍٛانًعخًس نًا ظبق ذكسِ.
 -5تطىير الونبهج الذراةيت
ٚضب حٕفس يضًٕعت يٍ األدنت اإلزلادٚت ٔانًٕاصفاث انقٛاظٛت نخطرٕٚس ٔحصرًَ ٔ ًّٛقهرّ انًرُٓش
اندزاظرر.ٙإذ ٚضررب حغرردٚذ انُرراْش اندزاظرر ٙيررٍ بررم فسٚررق عًررم يكررٌٕ يررٍ انكررادز انخدزٚعررٙ
ٔيصًً ٙبسايش ٔخبساا صٛاَت ٔاخخصاص ٙٛانخقٛٛى انعهً.ٙ
ٔذن ٚخطهب حٕافس األدٔاث انخانٛت
 دنٛم انكخا انًُٓض ٙبذخس انخغدٚزاث
 انًساصعت انًعخًسة ٔفق صدٔل شيُ ٙنهخذكد يٍ يطابقت انًُاْش نهًٕاصفاث انقٛاظٛت
 -6رؤيت الوؤةست وأهذافهب
ٚضب أٌ حكٌٕ زؤٚت ٔزظانخٓا انًؤظعت ٔاظغت ف ٙانخعهٛى األنكخسَٔٙي ٔٚضب أٌ حذخر انًؤظعت
بُظررس ا عخبرراز انخيٛٛررساث انكبٛررسة انخرر ٙحغخرراس إلدخانٓررا فرر ٙزؤٚخٓررا ٔانخرر ٙحفسظررٓا انخكُٕنٕصٛررا
انغدٚزت ٔانخُ افط ف ٙحقدٚى ْرِ ان ديتي ٔاألظٕا انضدٚدة انخر ٙخهقٓرا حاللر ٙانغردٔد انًادٚرت برٍٛ
اندٔل ف ٙانفعاا األنكخسَٔٔ ٙشٚادة يًٕن ٙانخعهٛى يٍ خازس انًؤظعت انغكٕيٛت.
فعهٗ انًؤظعت أٌ حكٌٕ ٔاظرغت فر ٙاإلصابرت عهرٗ أظرنهت يًٓرت يزرم :يرٍ انرر٘ حٕصرّ نرّ ان ديرت
ٔكٛل ٚخى ذن ٔنًاذا؟
األدٔاث انًطهٕبت
 خطت ٔاظغت نسؤٚت انًؤظعت بًا ٚخعهق بانبغرذ انعهًرٔ ٙانُشراغاث انخطٕٚسٚرت ٔظرًاٌ
انضٕدة
 يخابعت ٔحقٛٛى يا حى اَضاشِ فًٛا ٚخعهق بانُقطت انعابقت
 يخابعت ٔيسا بخٓا ٔحغدٚزٓا انًُاذس انًغهٛت ف ٙانخ طٛػ اإلداز٘ ٔانًؤظعاح.ٙ

الترع الثبلث – واقغ نظن إدارة الجىدة في التؼلين األلكتروني

أٔ  -عانًٛا ٔإ هًٛٛا

حعٛس انضايعاث اإلفخساظٛت عهٗ إَشاا أ عاو نعًاٌ انضٕدة ف ٙحه انضايعاثي نكٍ انًشكهت انخٙ
حٕاصٓٓا ْ ٙأَٓا نك ٙحغصم عهٗ اعخًاد ٔغُٙي ٚضب أٌ ح عع نراث يؤلساث ظرًاٌ انضرٕدة
ف ٙانخعهٛى انخقهٛد٘ي ٌ َظى انضٕدة انٕغُٛت ف ٙا هب دٔل انعانى نٛط فٓٛا ْٛنراث يعرخقهت نخُظرٛى
ٕاعررررد انضررررٕدة فرررر ٙانخعهررررٛى األنكخسَٔررررٙي بررررم ح عررررعٓا نررررراث انقٕاعررررد انًخبعررررت فرررر ٙانخعهررررٛى
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انخقهٛررد٘( 61ينكررٍ فرر ٙيُطقررت اإلحغرراد األٔزبرر ٙحقررٕو عرردد يررٍ انًُظًرراث بخطررٕٚس يشررازٚع نُظرراو
ْٔٛنرراث يخكايهررت نعررًاٌ انضررٕدة فرر ٙانخعه رٛى األنكخسَٔررٙي يُٓررا يُظًررت حقٛررٛى انضررٕدة فرر ٙانخعهررٛى
األنكخسَٔ 62( SEEQUEL (ٙي إ إَٓا يضسد يشازٚع يعخقبهٛت حغظ باحفا أٔزٔبٔ ٙنرى حقرى
أ٘ دٔنت بخبُٓٛا ف ٙحشسٚعاحٓا ان اصت بعًاٌ انضٕدة ف ٙانخعهٛى انعان.ٙ

راَٛا – ف ٙانًُطقت انعسبٛت ٔانعسا

إٌ انبٛت اندٔل انعسبٛت نى حبدأ بئدخال أَظًت انضٕدة ف ٙانخعهٛى ف ٙحشسٚعاحٓا رى حطبٛقٓا يٛرداَٛا
إ يُررر عرردة ظررُٕاثي بعرربب عرردد يررٍ انعٕايررم يُٓررا ٛررا انكررٕادز اإلدازٚررت انقررادزة عهررٗ حُفٛررر
يشررسٔ ظررًاٌ انضررٕدة( 63ي إ أٌ ْررررِ انرردٔل ٔصرردث َفعررٓا أيررراو فرراْسة اَخشرراز انضايعررراث
انًفخٕعررت انٕافرردة (انخرر ٙحعخًررد يبرردأ انخعهررٛى األنكخسَٔرر ٙانصررسف ٔانًشرركهت انخررًٚ ٙزهٓررا انخعهررٛى
األنكخسَٔ ٙانصسف ْٕ بقااِ بعٛدا عٍ انًعانضت انخشسٚعٛت أٔ انخعهًٛٛتي برم ٔعخرٗ عهرٗ يعرخٕٖ
انبغٕد ٔاندزاظاث األكادًٛٚت( 64ي ْٔرِ انضايعاث حفخقد ألبعػ يعاٛٚس انضٕدة انٕغُٛت ف ٙانخعهرٛى
انخقهٛد٘ ٔانً خهػي نرن نى حغظ بذ٘ اعخساف زظً ٙعكٕي ٙبٓا.بانس ى يٍ أٌ بعرط انضايعراث
اإلفخساظٛت ف ٙانًُطقت انعسبٛت كانضايعت انعرٕزٚت انًفخٕعرت ٔصايعرت انقردض انًفخٕعرت ٔانضايعرت
انعسبٛررت انًفخٕعررت ايررج بئَشرراا أ عرراو نعررًاٌ انضررٕدةي نكررٍ شال انرربعط يُٓررا ٚقرردو ان ديررت
انًقرٛى ي أٔ إَٓرا
نألصاَب فقػ انقاغُ ٍٛف ٙحه اندٔنت كبدٚم نًعانت إزظال أٔ دْى ندٔنت انش
حقخصس عهٗ طا يع ٍٛيٍ انًعسفتي أٔ أٌ يعراٛٚس انضرٕدة فٓٛرا حرى ا خبراض َصٕصرٓا كايهرت يرٍ
انًشازٚع ٔانًعاٛٚس انخٔ ٙظعخٓا بعط انًُظًاث األٔزبٛتي دٌٔ األخرر بُظرس ا عخبراز انفرٕاز
انزق افٛت ٔانعٛاظرت ٔانخعهًٛٛرت فر ٙانًُطقرت انعسبٛرتٔ .ا هرب ْررِ انضايعراث – ز رى ٔصرٕد ْٛنراث
نعًاٌ انضٕدة فٓٛا -فشهج ف ٙحغقٛق انًٕاصفاث انًخعهقت بانعٛاظاث انخعهًٛٛت َٔظرى ا خخبرازاث
ٔ عى دعى انطال ٔ 65(.األ س يٍ ذن إٌ بعط انردٔل انخر ٙحعرد َفعرٓا زاعٛرت نٓررا انُرٕ يرٍ
انخع هٛى يزم ظٕزٚا ي حعخبسِ صٕزة أخسٖ نصرٕز انرخعهى عرٍ بعرد ٛرس انضردٚس برا عخساف برّ فرٙ
ظررررٕزٚا ععررررب انقررررٕأَ ٍٛانخعهًٛرررراث انخرررر ٙحررررسفط يعادنررررت انشررررٓاداث انصررررادزة يررررٍ حهرررر
انضايعرراث(ٔ. 66فرر ٙانعررسا فرراٌ يٕ ررل ٔشازة انخعهررٛى انعررانٔ ٙانبغررذ انعهًررٔ ٙاظررظ بررا نخصاو
بخعهًٛاث يعادنت انشٓاداث انعسبٛت ٔ األصُبٛت( 69انرر٘ ٚرسفط يعادنرت انشرٓادة إذا كاَرج انضايعرت
ٛس زصُٛت بخذٛٚد يٍ انًهغقاث انزقافٛت انعسا ٛت ف ٙحه اندٔلي أٔ كاَج حغظ باعخساف اندٔنرت
انخ ٙحغًم لٓادة حذظٛعٓا( 61ي ٔبًا أٌ حبَُ ٙظى إدازة انضٕدة انشايهت ٔحطبٛقٓا فْ ٙرِ انضايعاث
ظٛصٚد يٍ يصدا ٛخٓا ٔصدٚخٓا ف ٙحغس٘ انًعخٕٖ انعهًٙي بدل يٍ األظانٛب انخضازٚت انخ ٙحخبعٓا
ي عُدْا د ٚبسز ْرا نهٕشازة إعادة انُظس ف ٙيعانت ا عخساف بٓاي ْٕٔ أيس ظابق ألٔاَّ.

الخبتوت
ا -النتبئج
 -1إٌ انخعهٛى األنكخسَٔ ٙبكم صٕزِ أصبظ عقٛقت ٔا عتي ٔنكٚ ٙخى اعخًادِ فر ٙيؤظعراث انخعهرٛى
انعان ٙانعسا ٛتي ٚضب إحبا َظى إدازة انضٕدة فْ ٙرا انُٕ يٍ انخعهرٛى( فر ٙاأل رم عهرٗ انًعرخٕٖ
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انغكٕي ٙي إ اَّ ٚبقٗ يشسٔعا ظ ًا ٚغخاس إنٗ صاَب ا ظخعداد انكايرم يرٍ كافخٓرا انُرٕاعٙ
اإلدازٚت ٔاألكادًٛٚت ي ٔصٕد اندعى انفُ ٙانعانٔ ٙانخُعرٛق انردائى يرع ٔشازاث أخرسٖي يزرم ٔشازة
انعهٕو ٔانخكُٕنٕصٛاي ٔعقد ا حفا اث اندٔنٛت يع انضايعاث انخ ٙنٓا خبسة غٕٚهرت فر ٙيضرال انخعهرٛى
األنكخسَٔٙي كانضايعت انبسٚطاَٛت انًفخٕعت أٔ انضايعت انعسبٛت انًفخٕعتي نيرسض حبرادل ان برساث
ٔحغٕٚم يعانت اإلعخًادٚت ف ٙيشسٔ انخعهٛى األنكخسَٔ ٙإنٗ ٔا ع يهًٕض.
 -2إٌ َظى إدازة انضرٕدة فر ٙانخعهرٛى األنكخسَٔرٙي كًرا حرى حٕظرٛغّ فر ٙانبغرذي ْرَ ٙظرى عدٚزرت
انعٓدي ٔ شانج ف ٙغٕز انًُٕي ٔيا نى حخ ر صٛيت يرٍ انزبراث انُعرب ٙأٔ ٔٚغصرم حٕافرق دٔنرٙ
عهٗ حبُٓٛاي ْٔرا يا ٚفخظ انًضال نٕظع يعراٛٚس حرالاو ًُٛرا ٔأعسافُرا انضايعٛرت ٔرقافخُرا انعسبٛرت
ٔاإلظاليٛت بعٛدة عٍ انقٛى انخ ٙحفسظٓا اندٔل انًخقديت انخ ٙحغكًٓرا ا خصرادٚاث انعرٕ انًفخرٕط
ٔانخ ٙحعع نهسبظ انًاد٘ اندافع األظاض نكم يشسٔ حعه.ًٙٛ
-2التىصيبث
 -1انخذكٛررد عهررٗ يخابعررت حُظررٛى ٕاعررد انضررٕدة يررٍ ٔشازة انخعهررٛى انعررانٙي ٔإعطائٓررا أًْٛررت اكبررس
إلعطاا رقت اكبس بانخعهٛى األنكخسَٔ.ٙ
 -2عقد انُدٔاث ٔانًؤحًساث انخزقٛفٛت عٕل دٔز انخعهٛى األنكخسَٔ ٙإنٗ صاَب انخعهٛى انخقهٛرد٘ فرٙ
حغقٛق انخكايم انًعسف ٙندٖ يؤظعاث انخعهٛى انعان.ٙ
 -3إبساو ا حفا اث انعسبٛت يع انًؤظعاث انخ ٙحعُٗ بٕظع أظط انضٕدة ٔاإلعخًادٚرت فر ٙانرٕغٍ
انعسبٙ
-4حفعٛم دٔز ٔعدة ظًاٌ انضٕدة فٔ ٙشازة انخعهٛى انعان ٙيٍ خالل إعطائرّ اظرخقالنٛت اكبرس عرٍ
انٕشازة عخٗ ٚعخطٛع يًازظت يٓايّ دٌٔ انٕ ٕ حغج حذرٛس انخبعٛت نهٕشازة.

انًصادز
()2

 -د.مريم محمد الشرقاوي -التعميم والجودة الشاممة -مكتبة النيضة المصرية_الطبعة األولى-1009-

ص 88وما بعدىا
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كذلكCouncil for Higher Education :
(- )1المصدر السابق-نفس الصفحة.
– "Accreditation-" Glossary of Key Term in Quality Assurance and Accreditation
international Quality Review-update 5/8/01. At: www.chea.org/
( - )3المادة  3من قانون اإلعتمادية في البوسنة واليرسك لعام  . 1002راجعLaw on Accreditation of :
Bosnia and Herzegovina-Year V-No.19 at 3 August 2001.p1.
(European consortium for accreditation- Accreditation in the European Higher - )4
Education Area-Conference of European Ministers for Education in Bergen-2005-6
(Donna Bell and Peter Cullen- The higher education policy implications of - )5
globalization: a quality assurance agency perspective. Paper submitted to AISHE
Conference for Creating and Sustaining an Effective Learning Envirroment-2006
(UNESCO/OECD Guidelines on "Quality Provision in Cross-border Higher - )6
Education" –UNESCO,Division of Higher education-13-January 2005/ED04/RIQ/GF2-p3
( - )7تتفرع ىذه المعايير إلى معايير ثانوية التي بدورىا تتفرع إلى تفصيالت أكثر ,و تجنبا لإلطالة ذكرنا
المعايير األساسية .ولمن يريد التفصيل:
د.مريم محمد -التعميم والجودة -مصدر سابق-ص 91وما بعدىا ,دليل ضمان الجودة واإلعتمادية لمتعميم العالي
في العراق الذي اعتمده مؤتمر ضمان الجودة في الو ازرة  19-17نيسان .1009وكذلك دليل المقاييس النوعية

والمؤشرات الكمية لضمان الجودة واإلعتماد لمجامعات العربية أعضاء اإلتحاد الصادر عن األمانة العامة التحاد
الجامعات العربية ,و دليل ضمان الجودة في التعميم العالي في اإلتحاد األوربي Code of Good practice
for the Member of the European Consortium for Accreditation in Higher
Education(ECA) : published by European consortium for accreditation – 2004-p5-7
()8

 -األصل أن تتمتع ىذه الييئات باستقالل كامل تجاه و ازرة التعميم العالي طالما كانت ميمة ىذه الييئات

المراقبة واإلشراف عمى أداء مؤسسات الو ازرة ,وىذا مبدأ إداري معروف يمنع أن تتحول ىذه الييئات إلى موقف(
اإلدارة القاضية) أو موقف( الخصم والحكم) ,رغم ذلك يمكن ابتداء ربط ىذه الييئات بالو ازرة مؤقتا ثم فصميا
عنيا مستقبال كما ىو الحال في قسم ضمان الجودة المزمع تأسيسو في و ازرة التعميم العالي.

()9

 -عمى سبيل المثال المادة  2من قانون رقم  81لسنة  1006الخاص بإنشاء الييئة القومية لضمان جودة

التعميم واإلعتماد في مصر.

()20
()22

 European Association for Quality Assurance in Higher education -راجع المواصفات والمزايا التي يجب أن تحمميا أنظمة التعميم العالي في العالم والوارد في" اإلعالن

العالمي لمتعميم العالي في القرن الحادي والعشرين" الذي تبنتو الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة لمتربية

والثقافة والعموم في مؤتمرىا المنعقد سنة  )ED-98/CONF.202/3,UNESCO,Paris 1998( .2998كذلك
المادة  1من قانون رقم  81لسنة  1006الخاص بإنشاء الييئة القومية لضمان جودة التعميم واإلعتماد في
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مصر ,والفقرة  -3ى من المحور الخامس من اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعميم العالي في العراق لمسنوات

 1023-1009المنشور عمى الموقع األلكتروني الرسمي لمو ازرة.
()21

 -إن معيار التفرقة بين نوعي الرقابة يختمف باختالف نظم اإلدارة والتعميم ,فرقابة قسم الجودة في الو ازرة

عمى قسم الجودة في الجامعة قد يعد داخميا الن المؤسستين من و ازرة واحدة ,في حين قد يعد خارجيا لالستقالل
الكامل الذي يتمتع بو كل قسم.
راجعDonna Bell and Peter Cullen- The higher education policy implications of :
globalization: a quality assurance agency perspective.Op.Cit-p7
( )23راجعSwedish National Agency for Higher education – E-Learning Quality :Aspect and criteria for evaluation of e-learning in higher education-Report 2008:11 R
.p31
( -)24راجع مقررات مؤتمر ضمان الجودة الذي إقامتو الو ازرة لمفترة من  19-17نيسان 1009
()25

 UNESCO/OECD Guidelines on "Quality Provision in Cross-border HigherEducation" –UNESCO,Division of Higher education-Op.Cit-P5
 -المادة  1من اتفاقية بشان االعتراف بدراسات التعميم العالي وشياداتو ودرجاتو العممية في الدول العربية)

()27

 -رمزي سالمة وتيسير انيار -ضمان الجودة في التعميم العالي-منشورات المكتب اإلقميمي لمتعميم في

()26

الموقعة سنة .2978

الدول العربية التابع لمنظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم-بيروت-2997-ص3

(UNESCO/OECD Guidelines on "Quality Provision in Cross-border Higher - )28
Education" –Op.Cit.P5
()29

 -المنعقد في مقر الو ازرة لمفترة من  19-17نيسان 1009

( -)10راجع الفقرة ى من المحور الخامس من اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعميم العالي في العراق لمسنوات
 1023-1009المنشور عمى الموقع األلكتروني الرسمي لمو ازرة:
www.moheiraq.org/
(Information and Communications Technology (ICT) -)12
-

()11

نظام (  )IMSأو نظم اإلدارة التعميمية (  )Instructional management systemsوىو مواصفات

ومعايير تقنية متطورة لدعم إعطاء المنيج الدراسي عبر الشبكات األلكترونية تم تطويره من قبل اتحاد منظمات
التعميم العالمي .راجع:
Richard Llewellyn- "Instructional management systems(IMS)-setting the standards
for e-education"-Commonwealth of Australia-2001-p79
( -)13نظام( )IEEEمجموعة مواصفات قياسية في مجال تكنولوجيا التعميم األلكتروني من إذ نقل المادة العممية
لمطالب تم تطويرىا من المنظمة التقنية الدولية ,وىي منظمة غير حكومية وغير ربحية تضم 380000عضو

من  250دولة تتولى كذلك نشر التطبيقات العممية ودليل نموذجي لكل مواصفة .راجع:
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)12(  العدد- مجمة واسط لمعموم اإلنسانية

Norm Friesen-CanCore- "Interoperability and Learning Objects: An Overview of ELearning Standarization"-Interdiciplinary Journal of Knowledge and Learning
Objects-Volume 1-2005-p25
Richard Garrett,W.Matkin, and Vijay Kumar-Regulation, E-learning, and the - )14(
Changing Structure of Higher Education- A white paper to Guide Discussion for the
International Seminar Regulation of E-learning: New National and International
Policy Perspective-November 2006-p16
 من الكميات والجامعات تمزم طمبتيا اخذ مقرر واحد عمى األقل سنويا%75  ففي الواليات المتحدة ىناك-

)15(

Http:www.fdu.edu/academic/webcampus.html. : راجع.من خالل االنترنيت

Robin Middlehurst- A world of borderless higher education- impact and - )16(
implication- United nations Educational, Scientific and Cultural Organizationinternational Institute for Educational planning –edited by Susan D'Antoni-UNESCO
2006-p7
Swedish National Agency for Higher education – E-Learning Quality Aspect and - )17(
criteria for evaluation of e-learning in higher education-Op.Cit-p37
Quality Assurance Agency for Higher Education –Code of Quality Assurance in )18(Higher education. At: www.qaa.ac.uk/.
Australian University Quality Agency- Learning management systems and e-library.
At: www.auqa.edu.au/gp/.

)19(

تشترط التعميمات في ىونغ كونك عمى المؤسسات األكاديمية غير الوطنية ضرورة الخضوع إلجراءات-

)30(

:اإلعتمادية الخاصة بالمؤسسات الوطنية

At: www.hkcaa.edu.hk/
 من الدستور العراقي34  التعميم األىمي والخاص مكفول وينظم بقانون كما ورد في الفقرة رابعا من المادة-

)32(

النافذ

: راجع الموقع الرسمي لممنظمة عمى- )31(
www.oecd.org/
 الخاص بمعادلة1002  لسنة29  من التعميمات التنفيذية ألحكام القانون رقم1  الفقرة ا من المادة- )33(
الصادر عن و ازرة التعميم العالي في.الشيادات ما بعد الثانوية والممنوحة من الجامعات والمعاىد غير السورية
.1006-22-2 سوريا في
 الصادرة عن مجمس التعميم العالي والبحث العممي2976  لسنة5  من التعميمات رقم7 الفقرة ى من المادة-

)34(

.2976-1-1  في1521:بشان أسس تعادل الشيادات والدرجات العممية المنشور في الوقائع العراقية عدد

Professor Dale Spender- Online education- are universities prepared?-- )35(
Proceeding of a conference of (online learning in a borderless market) held 15-16
February 2001 at Griffith University Gold Coast Campus-Commonwealth of
Australia 2001-p21
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)12(  العدد- مجمة واسط لمعموم اإلنسانية

Richard Garrett,W.Matkin, and Vijay Kumar-Regulation, E-learning, and the - )36(
Changing Structure of Higher Education-Op-Cit-p1
.) أو التعمم بالمراسمة أو االنتسابDistance Learning ( David R.Johnson,David post- Law and Borderd- The rise of Law in Cyberspace-Stanford Law Review-Volume 48,No5,May 1996 – p1367

)37(

)38(

 وىو ما تحاول منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم باعتبارىا ممثمة لكافة الدول وباألخص مصالح-

)39(

الدول النامية والدول في طريق النمو المستقبمة لنظم التعميم االليكتروني لعب دور ميم فيو بالتنسيق مع منظمة
: راجع.) باعتبارىا ممثمة لمدول المتقدة المصدرة لمتعميم األلكترونيOECD (التنمية والتعاون االقتصادي
UNESCO/OECD Guidelines on "Quality Provision in Cross-border Higher
Education" –UNESCO,Division of Higher education-Op.Cit-P1
Robin Middlehurst- A world of borderless higher education- impact and - )40(
implication- Op.Cit-p7
Andrea Hope- Quality Assurance-No 7-p137ِ -

)42(

: لمتفصيل راجع- )41(
* Robin Middlehurst- A world of borderless higher education- impact and
implication-Op.Cit-p5
* Swedish National Agency for Higher education-E-Learning Quality-Aspects and
criteria for evaluation of e-learning in higher education- Tryckeri , Solna, May 2008p37
www.nokut.no/ - )43(
www.acadenmark.dk/

-)44(

www.navo.net/ -

)45(

www.qaa.ac.uk/ -

)46(

www.chea.org/ -

)48(

www.auqa.edu.au/-

)47(

*Professor Dale Spender- Online education- are universities prepared?-Op.Cit -- )49(
p21
Norm Friesen-CanCore- "Interoperability and Learning Objects: An Overview - )50(
of E
-Learning Standarization"-Op.Cit-P29
Shona Butterfield and other- External Quality Assurance for The virtual - )52(
institution- New Zealand Universities Academic Audit Unit-Education House- Willis
Street-new Zealand-1999-chapter 1-4
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)12(  العدد- مجمة واسط لمعموم اإلنسانية

Richard Garrett,W.Matkin, and Vijay Kumar-Regulation, E-learning, and the - )51(
Changing Structure of Higher Education- Op.Cit-p11
-"Quality Assurance and Accreditation for virtual education"- A discussion of - )53(
Professor models and needs- University of Surrey-2001-4
Robin Middlehurst
Senator Bob Kerry and Representative Johnny Isakon- The power of The - )54(
internet for Learning: moving from Promise to Practice- Report of the web-based
education commission-December 2000-Washington DC-p ііі
Dr Brendan Nelson- Higher education at the crossroads- Commonwealth
- )55(
Department Education, Science and Training-Canberra-2002-p12
www.europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11073.html.-

)56(

www.qualityfoundation.org/ww/en/pub/efqel -

)58(

www.unique.europace.org/ -

)57(

National Education Association –The institute for Higher education Policy-- )59(
"Quality on the line" – benchmarks for success in internet-based Distance EducationWashington-2000-p2-7
Swedish National Agency for Higher education – E-Learning Quality Aspect ِ- )60(
and criteria for evaluation of e-learning in higher education-Op.cit-p39-57
Richard Garrett,W.Matkin, and Vijay Kumar-Regulation, E-learning, and the - )62(
Changing Structure of Higher Education-Op-Cit-p4
www.observatories.net/seequel/ -

)61(

UNESCO/OECD Guidelines on "Quality Provision in Cross-border Higher - )63(
Education" –UNESCO,Division of Higher education-Op.Cit-p5
Amel Ahmed Hassan Mohamed- "Distance Higher education in the Arab - )64(
Region: The need for Quality Assurance Frameworks- Institution For International
and Comparative Education-Hiroshima University-Japan-p9
Ibid-p5  الخاص بمعادلة الشيادات ما بعد الثانوية1002  لسنة29  التعميمات التنفيذية ألحكام القانون رقم-

)65(
)66(

.1006-22-2 الصادر عن و ازرة التعميم العالي في سوريا في.والممنوحة من الجامعات والمعاىد غير السورية
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مجمة واسط لمعموم اإلنسانية  -العدد ()12

()67

 -المادة  7من التعميمات الصادرة عن مجمس التعميم العالي والبحث العممي رقم  5لسنة 2976حول اسس

التعادل لمشيادات والدرجات العممية العربية واألجنبية المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد  1521في -1-1
.2976
راجع :موسوعة التشريعات العراقية حتى 1009

()68

 -اغمب الجامعات اإلفتراضية في العراق مثل جامعة سانت كميمنت والجامعة الحرة في ىولندا تعمل بدون

ترخيص من و ازرة التعميم ,وتضعيا دوليا في قائمة الجامعات غير المعتمدة ( (Unaccredited-

 Universitiesأي غير المطابقة لممواصفات الوطنية في الجودة ,وىناك المئات من الجامعات التي تنظوي
تحت ىذا التصنيف .راجع قائمة ببعض ىذه الجامعات عمى الموقع االتي:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unaccredited_institutions_of_higher_learning
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