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 ص تنفيذيُملخ  

ا في مجال التعليم يُقدم هذا التقرير دراسة تُقيِّم الجامعات االفتراضية في العالم من حيث المكانة التي تحتله

كما يُقارن أداءها مع أداء الجامعات التقليدية، . الجامعي ومستوى الشهادات التي تُقدمها ودرجة االعتراف بها

. بهدف توضيح القيمة المضافة التي يقدمها التعليم االفتراضي في االختصاصات المناسبة لهذا النمط من التعليم

. الختصاصات التي تُقدمهافي ات افتراضية تحتل ترتيباً عالمياً ُمتقدماً تجري الدراسة من خالل أمثلة لجامعا

تُركز هذه الدراسة في بدايتها على بيان أهمية التعلم االفتراضي، وتعرض تجارب لجامعات افتراضية تستخدم 

 .تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة في إدارة كافة نشاطاتها األكاديمية

 International Institute for): التجارب بعمق من قِبل المعهد العالمي لتخطيط التعليمتمت دراسة هذه لقد 

Educational Planning-IIEP, [3])   ،التابع لمنظمة األمم الُمتحدة للتنظيم التعليمي والعلمي والتربوي

، حيث (United Nations for Education, Science and Cultural Organization- UNESCO): اليونسكو

يعمل هذا المعهد على متابعة الجامعات االفتراضية العالمية من خالل مشروع الجامعة االفتراضية والتعليم 

كما تعتمد الدراسة في تقييم   .[4]، (The Virtual University and e-Learning Project)اإللكتروني 

وقد   .[5]اصة بتصنيف الجامعات عموماً، العالمية الخ Webometricsالجامعات االفتراضية على مؤسسة 

، ونورد ملخص [2]جرى عرض معايير تقييم هذه المؤسسة في دراسة نفذتها الجامعة االفتراضية السورية، 

 .هذا التقرير ملحقفي 

ي مرونة أدوات التعلم االفتراضية وتكاملها الطبيعي معع تقانعات المعلومعات واالتصعاالت التع لقد بيَّنت الدراسة أن

دخلت جميع أوجه الحياة، واستقالل آليات هذا النمط من التعليم عن الزمان والمكان، وإمكانية توسيعه دون تحمل 

العديعد ب ودفععتكلف لوجستية باهظة، هي عوامل أدت بمجملها إلى تزايد عدد الجامعات االفتراضعية فعي الععالم، 

إلى إنشعاء جامععات افتراضعية لتلبيعة  بع التجاري المهنيوالمؤسسات ذات الطا ،األكاديمية التقليدية المنظماتمن 

أدى هعذا األمعر إلعى وجعود أربعع فنعات معن الجامععات االفتراضعية . االحتياجات األكاديمية المرتبطة بسوق العمل

التي تتبعع لمنظمعات أكاديميعة وتعتمعد العتعلم االفتراضعي الكامعل كخيعار  الجامعات االفتراضية حديثة النشأة: وهي

التععي تعتمععد التعلععيم المتمععااض االفتراضععي والتقليععدي بعع ن واحععد، بهععدف  االفتراضععية/، الجامعععات التقليديععةيميأكععاد

ناشنة عن تعاون جامعات تقليدية لتوسيع قاعدة طالبها وخريجيها، ، والجامعات االفتراضية التطوير آليات عملها

 .ية تُفيد في تلبية احتياجاتها من الموارد البشريةالجامعات التي أنشأتها شركات ومنظمات لتحقيق برامج أكاديمو
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ح أن الجامععات االفتراضعية أصعبحت تُقعيَّم رسعمياً معن قسبعل مؤسسعات تصعنيف الجامععات، وأصعبح  الدراسة توضٍّ

لبعضها ترتيب جيد على مستوى العالم وشهاداتها ُمعتمدة كأي جامعة تقليدية، وتُطبق عليها معايير محاور التقييم 

ية نفسها، وهي جودة األداء التدريسي وشفافيته، ونستاض الجامعة من البحعث العلمعي، وأ عر هعذا النتعاض علعى األساس

  .[2]األبحاث األخرى التي تجري عالمياً، 

أهم االختصاصات األكاديمية الُمعتمدة في أن  نتبيَّ  االفتراضية سبر عدد كبير من برامج الجامعاتمن خالل 

بالدرجة األولى برامج المعلوميات وإدارة األعمال،  م يأتي في الدرجة الثانية برامج  هيالجامعات االفتراضية 

أن إجراءات اعتماد هذه البرامج على الصعيد الوطني هي نفسها التي  نكما تبيَّ . العلوم اإلنسانية والفنون والصحة

المي مرهوناً بترتيب الجامعات التي تُقدم تُطبق على البرامج األكاديمية للجامعات التقليدية، ويبقى االعتراف الع

 .هذه البرامج في التصنيفات العالمية وبسمعة خريجيها

في الجامعات  تستعرض الدراسة أيضاً منهجية التعلُّم وطُرق اختبار إدراك الطالب للُمحصالت التعليمية

علية التي تعتمد على التقانات الحديثة ما أن التعلُّم االفتراضي يمتلك من األدوات التفا يبدو جلياً ، حيث الفتراضيةا

ح الدراسة أن النشاطات التي يتم من خاللها . تجعله يتفوق على التعليم التقليدي في بعض االختصاصات كما توضِّ

اختبار إدراك الطالب للُمحصالت التعليمية هي نفسها المتبعة في الجامعات التقليدية، وأن طريقة االمتحانات 

 .الُمتبعة في الجامعات االفتراضية حيث تجري في مراكز امتحانية تضمن مصداقيتهاالتقليدية هي 

بيٍّن  طُرق ت، ورسالتها وبرامجها الدراسة معلومات عن الجامعة االفتراضية السورية من ناحية تقدمأخيراً، 

م ضمان الجودة ا، باإلضافة إلى بُنية نظق من إدراكهم للمحصالت التعليميةالتحقاختبار طالب الجامعة و

تُقارن أداء الجامعة االفتراضية السورية بأداء الجامعات االفتراضية العالمية ذات الترتيب الجيد األكاديمية فيها، و

 .في التصنيفات العالمية، باإلضافة إلى مقارنتها بالجامعات السورية في نفس التصنيفات العالمية

كحال العتبار حالها  التوجه العالمي( 1: )ضرورياً نتيجةبات أمراً  تعريف بالجامعات االفتراضيةال إن

ترتيب جيد في التصنيفات العالمية البد من لها والجامعات التقليدية، يوجد منها جامعات ذات مستوى جيد جداً 

في هذه الجامعات التي أصبحت تفرض نفسها من خالل خريجيها في  ازدياد الثقة( 2)االعتراف بشهاداتها؛ 

تبني طُرق التعلُّم االفتراضي في  ازدياد أهمية( 3)؛ ل المهني واألكاديمي في بعض االختصاصاتسوق العم

التزايد الكبير في أعداد الُمتقدمين إلى ولمحدودية قُدراتها االستيعابية  ونظراً -التي باتت  الجامعات التقليدية

 .االفتراضية جامعاتاكمة في الالستفادة من الخبرات الُمتربحاجة ل -المرحلة الجامعية
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  مقدمة

تسعى الجامعات في كافة دول العالم إلى تحسين أدائها األكاديمي من خالل التوجه نحو العالميعة وتطعوير أسعاليب 

يجري ذلك باستقطاب الكوادر العلمية العالمية الُمتميِّزة، والطعالب الجيعدين معن مختلعف بلعدن . التعلم والتعليم فيها

ات التعليم المتبعة لتكون أقرب آلليات تعلُّم وليس آلليات تلقين، بحيث يكون العدار  فيهعا أكثعر العالم، وبتعديل آلي

 .حيطه األكاديمي بكل مكوناتهستقاللية والمبادرة والتفاعل مع مقدرة على اال

ر مثعاالً مهمعاً لقد أ بتت الجامعات االفتراضية ببُنيتها المرنة أنها األقدر على تحقيق هعذا التوجعه، حيعث باتعت تُعتبع

 .[1]، عالمياً تقديم البرامج األكاديمية على استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة واالستفادة منها في 

الععتعلُّم هععذا األمععر جعععل الجامعععات التقليديععة تتجععه أيضععاً إلععى تقععديم جععزء مهععم مععن برامجهععا األكاديميععة بطريقععة 

، ولضععمان [2]، (االفتراضععية/الجامعععات التقليديعة)لتصععنيفات العالميعة ، لضععمان ترتيعب جيععد لهعا فععي ااالفتراضعي

م االفتراضي، لذا خصصت هذه الجامعات الميزانيعات االستفادة من كافة الميزات التي تعطيها آليات وأدوات التعلُّ 

أكثعر تفاعليعة معن ناحيعة، ولتطعوير مناهجهعا لتُصعبح منعاهج إلكترونيعة  التعلُّم االفتراضيالكبيرة إلدخال منصات 

 .بعيدة عن مفهوم التعليم والتلقين وقريبة من مفهوم التعلُّم

 وترتيبها في التصنيفات العالميةالجامعات االفتراضية العالمية  أهم -1

 IIEPالخاص بمشروع المعهد اإللكتروني مذكورة في الموقع الفتراضية اال اتجامعالقائمة ( 1الجدول )يُبيِّن 

يجدر بالذكر بأن عدد الجامعات االفتراضية  .Webometricsتصنيف العالمي والتي لها ترتيب في ال

هي منة  IIEPاالفتراضية الُمشار لها في الموقع اإللكتروني لمشروع الجامعات االفتراضية للمعهد /والتقليدية

االفتراضية  نالحظ بأن الجامعة .ابتداًء من الجامعة ذات الترتيب األفضلالجامعات  (1جدول ال)يعرض  .جامعة

، أما 8448هو  2013، وأن ترتيبها عالمياً في تقييم شهر تموا من عام ضمن الجامعات المذكورة ُمدرجةلسورية ا

 .35 ترتيبها على الجامعات االفتراضية المذكورة في الجدول فهو

االفتراضي هو  إن وجود الجامعات االفتراضية في قوائم المؤسسات التي تُقيم الجامعات يدل على أن التعليم

تعليم ُمعتمد عالمياً، وأن معايير التقييم التي تُطبقها مؤسسات تصنيف الجامعات على الجامعات التقليدية هي 

 .نفسها التي تُطبقها على الجامعات االفتراضية
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ترتيب 

الجامعة بين 

الجامعات 

 االفتراضية

 الدولة الجامعة

ترتيب الجامعة 

وفق تصنيف 

Webometrics 

1 
University of British Columbia DE&T  Canada  16 

2 

UNAM (Universidad Nacional Autònoma de 

México) Coordinaciòn de Universidad Abierta y 

Educaciòn a Distancia  Mexico  70 

3 
Lund NetUniversity  Sweden  237 

4 
The Open University  United Kingdom  261 

5 
University of Central Florida  United States  280 

6 
UNED (Universida Nacional de Educacion a 

Distancia)  Spain  707 

7 
University of New England UNEOnline  Australia  761 

8 
Universitat Oberta de Catalunya  Spain  844 

9 
Universiti Teknologi MARA  Malaysia  889 

10 
USQonline  Australia  1094 

11 
Edith Cowan University  Australia  1120 

12 
Athabasca University Canada  1186 

13 
Assumption University College of Internet 

Distance Education  Thailand  1498 

14 
Robert Gordon University Virtual Campus  United Kingdom  1534 

15 
UNISA South Africa  1545 

16 
University of Baltimore  United States  1803 

17 
Open universiteit  Netherlands  1832 

18 
Open University of Israel  Israel  2004 

19 
University of Maryland University College  United States  2123 

20 
University of Phoenix  United States  2257 

21 
DeVry University United States  2510 

22 
Indira Gandhi National Open University Virtual 

Campus  India  2660 

23 
Capella Online University  United States  2737 

24 
Open University of Hong Kong Online Learning 

Environment  Hong Kong  3004 

25 
Western Governors University  United States  3403 

26 
Open University of Malaysia  Malaysia  4107 

27 
American InterContinental University 

www.aiuonline.edu/  United States  4230 

28 
Korea National Open University  

Korea, Democratic People's 

Republic of  5243 

http://det.cstudies.ubc.ca/
http://www.cuaed.unam.mx/
http://www.cuaed.unam.mx/
http://www.cuaed.unam.mx/
http://www.fov.lu.se/netuniversity/
http://www.open.ac.uk/
http://distrib.ucf.edu/
http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
http://online.une.edu.au/
http://www.uoc.edu/web/cat/index.html
http://www.uitmflp.edu.my/
http://www.usqonline.com.au/
http://www.cowan.edu.au/
http://www.cide.au.edu/
http://www.cide.au.edu/
http://campus.rgu.com/
http://www.unisa.ac.za/
http://www.ubalt.edu/ubonline/
http://www.ou.nl/
http://www-e.openu.ac.il/
http://www.umuc.edu/
http://onl.uophx.edu/
http://www.devry.edu/
http://www.ignou.ac.in/virtualcampus/index.htm
http://www.ignou.ac.in/virtualcampus/index.htm
http://www.capella.edu/
http://www.ouhk.edu.hk/
http://www.ouhk.edu.hk/
http://www.wgu.edu/wgu/index.html
http://www.oum.edu.my/
http://www.aiuonline.edu/
http://www.aiuonline.edu/
http://www.knou.ac.kr/
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29 
UNAD (Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia)  Colombia  5360 

30 
Télé-Université de Quebec  Canada  5448 

31 
Universidade Aberta  Portugal  5640 

32 
Pakistan Virtual University  Pakistan  7084 

33 
NETTUNO Italy  7782 

34 
Jones International University  United States  8038 

35 
Syrian Virtual University  Syrian Arab Republic  8448 

36 
Open Polytechnic of New Zealand Online 

Campus  New Zealand  8633 

37 
UNITAR  Malaysia  8819 

38 
Arab Open University www.arabou.org  Saudi Arabia  9662 

39 
Yashwantrao Chavan Maharashtra Open 

University  India  10167 

40 
e-Berkeley  United States  10634 

41 
University of the Philippines Open University  Philippines  11108 

42 
Universitas 21 Global Singapore  11569 

43 
University of the West Indies Distance Education 

Centre  Barbados  12145 

44 
Hibernia College  Ireland  12519 

45 
Technikon SA  South Africa  14561 

46 
Universidad Virtual de Quilmes  Argentina  14879 

47 
La Universidad Virtual de Salud de Cuba  Cuba  14902 

48 
UNIREDE (Universidade Virtual Publica do 

Brasil)  Brazil  19567 

 حول الجامعات االفتراضية IIEPلمشروع موقع اقائمة الجامعات االفتراضية المذكورة في : 1الجدول 

 أربععضعمن المذكورة فعي موقععه اإللكترونعي الجامعات االفتراضية  IIEPيُصنف المعهد العالمي لتخطيط التعليم 

 : فنات وهي

a. وتأخذ اسم  حديثة النشأةت االفتراضية الجامعاNewly created institution  بين ونسبتها

 .%18الجامعات هي 

b.  وتأخذ اسم   االفتراضية/التقليدية الجامعاتEvolution of an existing university ونسبتها 

  ؛%47 بين الجامعات االفتراضية

http://www.unad.edu.co/institucional/pages/historia.html
http://www.unad.edu.co/institucional/pages/historia.html
http://www.teluq.uquebec.ca/webteluq/
http://www.univ-ab.pt/
http://www.vu.edu.pk/
http://uninettuno.it/nettuno/english/istituzionali/info.html
http://www.jonesinternational.edu/
http://www.svuonline.org/eng.svu/index.asp
http://www.openpolytechnic.ac.nz/online/index.cfm
http://www.openpolytechnic.ac.nz/online/index.cfm
http://www.unitar.edu.my/
http://www.arabou.org/
http://www.ycmou.com/
http://www.ycmou.com/
http://eberkeley.berkeley.edu/
http://www.upou.org/
http://www.u21global.com/
http://www.dec.uwi.edu/
http://www.dec.uwi.edu/
http://www.hiberniacollege.net/
http://www.tsa.ac.za/
http://www.unq.edu.ar/
http://uvirtual.sld.cu/index.html
http://www.unirede.br/
http://www.unirede.br/
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c. وتأخذ اسم  ت تقليديةالجامعات االفتراضية الناشئة عن تعاون مجموعة جامعاConsortium 

  .%25 بين الجامعات االفتراضية هي ونسبتها

d. أنشأتها شركات ألهداف تعليمية وتأخذ التسمية  تجاريةتراضية جامعات افCommercial 

Enterprise 10 بين الجامعات االفتراضية ونسبتها%.   

االفتراضية هي /ا نسبة الجامعات التقليديةبينم %53بالتالي فإن النسبة الكلية للجامعات االفتراضية هي 

تؤكد هذه النتيجة على أن الجامعات التقليدية تسعى إلى اعتماد التعليم االفتراضي في بعض  .47%

 .برامجها األكاديمية لألسباب التي سنذكرها في الفقرة التالية

  ز الجامعات االفتراضيةالتي تمي  الُمعتمدة االختصاصات األكاديمية أهم  -2

الطبيعة الخاصة لهذه االختصاصات  ببعض االختصاصات األكاديمية  نتيجة االفتراضية تتميز الجامعات

 واالتصاالت المعلومات الفنيين في استثمار تكنولوجيا تقاناتاألكاديمين بالتعاون مع  والتي ساعدت

على إيصال ادرة قوبحيث تكون هذه البرامج تصميم برامج أكاديمية تعتمد التعلُّم االفتراضي، ل

العديد من أدى هذا األمر إلى دفع . بشكل أفضل من برامج التعليم التقليديالُمحصالت التعليمية 

برامجها  كاديمية افتراضية في هذه االختصاصات أُضيفت إلىأبرامج طرح لالجامعات التقليدية 

 .التقليدية

التقليدية، وجدنا أن االختصاصات /راضيةمن خالل سبر عدد كبير من برامج الجامعات االفتراضية واالفت

الموجودة هي بالدرجة األولى اختصاصات المعلوماتية وإدارة األعمال، ويأتي في الدرجة الثانية العلوم 

 .اإلنسانية والفنون والصحة العامة

بعض الجامعات االفتراضية والجامعات  الموجودة فياالختصاصات ( 2الجدول )يعرض 

 .ضيةاالفترا/التقليدية
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 االفتراضية /اختصاصات البرامج األكاديمية االفتراضية لبعض الجامعات االفتراضية والتقليدية: 2الجدول 

 النوع الجامعة

عدد طالب 

التعليم 

 االفتراضي

 الترتيب

وفق  العالمي

تصنيف 
Webometrics 

 االختصاصات
أنماط 

 الشهادات

Universiti 

Tun Abdul 

Razak  

)UNITAR), 

Malaysia 

   Bachelor of Information Technology 8819 6141 افتراضية

 Bachelor of Business Administration 

 Bachelor of Management 

 Bachelor of Information Systems 

 Master of Business Administration 

 Master in Information Technology 

Management 

 Master in Information and Multimedia 

Technology 

 Master of Science in Information 

Technology 

 Master of Science in Business 

Administration 

 Ph.D in Information Technology  

 Ph.D. in Business Administration 

إجععععععععععععااة 

ر يسععتجماو

 دكتوراهو

Universitat 

Oberta de  

Catalunya 

(UOC), 

Spain 

مع  22000 افتراضية

طالب 

التعليم 

 الُمستمر

844  2 Humanities programs 

 11 Social sciences programs 

 Health sciences courses (no degree) 

 4 Engineering programs 

 Ph.D. program on the Information and 

Knowledge Society. 

إجععععععععععععااة 

ر ماجسععتيو

 دكتوراهو

University 

of Southern  

Queensland, 

USQOnline, 

Australia 

/ افتراضية

 تقليدية

15799 1092  Bachelor in Marketing 

 Bachelor in Business Administration 

 Bachelor in Education 

 إجااة

Athabasca 

University 

Canada 

   business degrees 1186 30000 افتراضية

 Bachelor of computing and information 

systems 

 Bachelor of Professional Arts  

 Bachelor of Nursing 

 Master of Business Administration 

 Master of Distance Education 

 Master of Health Studies 

 Master of information systems 

 Master of Arts (integrated studies) 

 Master of Counseling 

إجععععععععععععااة 

 ريتماجسو

University 

of Maryland 

University 

College 

(UMUC),U

SA 

 110من  افتراضية

طالب في 

 1994عام 

  86769 إلى

طالب في 

 1111عام 

2123  Arts and humanities 

 Behavioral and social sciences 

 Business and management 

 Computing 

 Education 

 Technology 

 Professional doctoral degree in 

management 

إجععععععععععععااة 

ر سععتيماجو

 دكتوراهو
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أن اإلقبال على الدراسة في الجامعة  Maryland University Collegeحالة جامعة  فينُالحظ 

هذه الحالة على باقي الجامعات االفتراضية  يمكن تعميم. أعوام يةخالل  مان كثيراً ااداد االفتراضية 

إلى ما  يعود السبب في ذلك. يةوالجامعات التي اعتمدت التعلُّم االفتراضي في بعض برامجها األكاديم

سهولة تنظيم لو ،في الجامعة الشخصي للطالبال تتطلب التواجد  من برامج أكاديميةتُقدمه الجامعات 

ً إلى ا .الئم الطالب أصحاب الوظائف واألعمالأوقات الدراسة فيها بما يُ  لجودة العالية يعود السبب أيضا

ً قاسيةً على  ا، حيث أن طبيعتهم االفتراضياألكاديمية الخاصة بالتعلُّ  تصميم البرامجل فرضت شروطا

من ملفات نصية أدوات التعلُّم اإللكتروني وتستفيد من كافة كبيرة تفاعلية ذات تكون لُمقررات التصميم 

 .وبرامج محاكاةوملفات فيديو 

ً على ش التعليم الثانويمن جهة أخرى، فإن األعداد الُمتزايدة للطالب الحاصلين على شهادة  كل ضغطا

واستعانت بالخبرات المتوفرة في الجامعات التقليدية، وجعلها تسعى إليجاد طرق استيعاب أُخرى، 

  .في بناء برامج أكاديمية تعتمد التعلُّم االفتراضيالجامعات االفتراضية 

 تخضع الشهادات التي تُصدرها الجامعات االفتراضية على الصعيد الوطني لكل بلد، إلى إجراءات

االعتماد نفسها التي تُطبق على أي جامعة تقليدية من قبل الجهات المعنية في البلد من وزارات 

من هذا المنطلق كان إدراج الجامعات االفتراضية ضمن التصنيفات . ومؤسسات وصائية أكاديمية

عات في العالمية وحصولها على ترتيب جيد هو نتيجة حتمية لالعتمادية الرسمية الوطنية لهذه الجام

 .مختلف بالد العالم، ونتيجة حتمية أيضاً العتبارها جامعات مكافئة لنظيراتها التقليدية

 الفتراضيةافي الجامعات  اختبار ادراك الطالب للُمحصالت التعليميةم والتعلُّ  منهجية -3

ذض حول الجامعات االفتراضية دراسات تفصيلية لنما IIEPيعرض الموقع اإللكتروني لمشروع المعهد 

قُمنا برسم المخطط أدناه من خالل ُمراجعة هذه الدراسات . [5]بعض هذه الجامعات حول العالم، لتعلُّم ال

 .التعلُّم االفتراضي آلياتالذي يُوضح 
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 التعلُّم االفتراضي آليات: 1الشكل 

تراضية والبريد أن التعلُّم االفتراضي يُقدم أدوات تعلُّم تفاعلية هي الصفوف االف( 1الشكل )نُالحظ من 

تُتيح هذه األدوات التواصل الُمستمر بين . اإللكتروني والُمنتديات والمحتوى التفاعلي للُمقررات

ن هذا  ً كبيراً للتعلُّم االفتراضي على التعليم التقليدي الذي ال يؤم  الُمشرفين والطالب مما يُعطي تفوقا

 .المكانالتواصل الُمستمر بسبب عدد الطالب الكبير ومحدودية 

م  خالل  منُمستقلة  أكثر فاعلية  التعلُّم االفتراضي كافة األدوات التي تسمح للطالب بدراسة   آلياتتُقدِّ

الجلسات غير الُمتزامنة التي يُقوم بها المشرفون  إلى وصور وفيديوهات باإلضافة، يتقديم محتوى نصِّ 

 .على الُمقررات

 الُمعطيات الُمتبادلة فيتستفيد من التقانات الحديثة في تخزين ي التعلُّم االفتراض آلياتيجدر بالذكر أن 

 ً تحميلها  ، حيث يمكنفي الصفوف االفتراضيةاللقاءات  كافة طُرق التواصل الُمستمر، خصوصا

 .في أي وقتحضورها و

وهي  نشاطاتالختبار مدى إدراك الطالب للُمحصالت التعليمية، تعتمد الجامعات االفتراضية على عدة 

 .(2الشكل ) فية نبيَّ مُ 
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 في الجامعات االفتراضيةالمحصالت التعليمية ر طُرق اختبا: 2الشكل 

ً مع  يكون فيها الطالب ُمتصالً  اختباراتهناك نالحظ أن  أنظمة الجامعة اإللكترونية وهي تزامنيا

 فتتمثل فيلالمتزامنة اواالختبارات أما النشاطات . االمتحانات  والمخابر االفتراضية والُمقابالت الشفهية

 .الوظائف التي يقوم الطالب بحلها وتحميلها على أنظمة الجامعة قبل الموعد النهائي لتسليمها

مراكز نفاذ يأتي إليها الطالب إلجراء امتحاناتهم، وتكون  فيتجري االمتحانات الفصلية بالشكل التقليدي 

يمكن لُمشرف المادة أن يقوم كما  .ُمراقبة اتومن قبل نظام كامير األشخاص المعنيينُمراقبة من قسبل 

فيما يتعلق بنشاطات أما  .بإجراء اختبار شفهي للطالب من أجل بعض الُمقررات التي تتطلب ذلك

ما هو مطلوب في التجربة خالل فترة محددة بعد يُنفِّذ الطالب بر االفتراضية فهي تجري تزامنياً، والمخا

 .االفتراضي دخوله إلى المخبر

الحظ أن طُرق االختبار السابقة هي نفسها الموجودة في الجامعات التقليدية، وجرى الحفاظ على نُ 

النموذج التقليدي في االمتحانات، من ناحية تقديمه ضمن مراكز امتحانية محددة ومعتمدة لضمان 

 . مصداقيتها ومنع حدوث حاالت الغش
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 موقعالرؤية والرسالة، وال: الجامعة االفتراضية السورية -4

 الكثير مما تقادم وسرعة المعرفة آفاق واتساع انه،كي ورسوخ العصر هذا في المعرفة اقتصاد بزوغ إن

 على التعلم اإلقبال في الكبير والتزايد الحياة، نواحي جميع في الدولية الشابكة دور وتعاظم فيها، يستجد

 جميعها لنشوء أدت والمكان، بالزمان التقيد دون المستمر والتدريب والمهنية األكاديمية وجوهه بجميع

أنها وجدت للمساهمة الفعالة في تلبيتها  االفتراضية السورية الجامعة ترى التعلم ميدان في ملحة حاجات

 التعلم أساليب توفره من ما بين بالمواءمة عملها مجاالت توسيع في نجاح من ما أصابتهوخصوصاً بعد 

وقد استطاعت  .العربية باللغة الناطقة تلك وخصوصا التعلم يةعمل بناتج المستهدفة األسواق وحاجات

الجامعة خالل عشر سنوات من مسيرتها، تحقيق تطور الفت يدل عليه تصنيفها الحالي بين الجامعات 

 .وعلى مستوى العالم السورية

 9395هاو ( أنظار الملحاق) Webometricsكاان ترتياب الجامعاة االفتراضاية فاي تصانيف   2013ففي بداية عام 

واحتلت جامعة دمشاق المركاز األول علاى مساتوى القطار بترتياب . على مستوى القطر 6على مستوى العالم، و

، أصاابح ترتيااب 2013فااي شااهر تمااوز للعااام  Webometricsبعااد إجااراء التقياايم الثاااني ماان قِباال . 3540عااالمي 

ترتياب جامعاة دمشاق األول علاى  ظال. علاى مساتوى القطار 3على مستوى العالم، و 8448الجامعة االفتراضية 

 .5398نقطة عالمياً ليصبح  2000مستوى القطر،  ولكنه خسر حوالى 

 والرسالةرؤية ال -4-1

ً  عالميا المصنفة الجامعات ضمن تكون ألن الجامعة تسعى ً  تصنيفا  لمسيرة رائدة تكون وأن ، مرموقا

والمهنية  ديميةاألكا السويات مع نسجمم بشكل البشرية الموارد تأهيل وفي المنطقة في اإللكتروني التعلم

 ماك  .مهنية وأكاديمية متنوعة مجاالت وفي واإلقليمية الوطنية العمل سوق لحاجات لبيةً ومُ  العالمية، 

 المتعلم فيها يتفاعل علمية شبكة في ووضعها والبحثية التعليمية الخبرات أفضل استقطاب إلى عىتس

 .والخريج والمعلم

 تمكن والمهني اديمياألك المجال في حديثة وبحث وتدريب متعلُّ  منظومة توفيرتعمل الجامعة على 

 تطوير عبر (المهني واألكاديمي) العمل سوق في والمباشر الفعال من االنخراط والمتدرب مالمتعلٍّ 

 واإلقليمي المحلي االقتصاد وتطور احتياجات مع متالئمة حديثة متنوعة مجاالت في ومعارفه مهاراته

ً  واألعمال النشاطات في الدولية الشابكة استخدام ميوتنا ً  محليا ً  وإقليميا  .ودوليا
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 البرامج األكاديمية -4-2

 :المواعة على النحو التاليتمتلك الجامعة حالياً عدداً من البرامج األكاديمية 

 تاريخ اإلحداث نوع اإلجازة البرنامج

 1111 معهد متوسط الدبلوم الوطني العالي

 1112 إجااة جامعية انة المعلوماتاإلجااة في تق

 1112 هندسة اإلجااة في الهندسة المعلوماتية

 1112 إجااة جامعية اة في االقتصاداإلجا

 1112 إجااة جامعية اإلجااة في الحقوق

 1111 إجااة جامعية اإلجااة في اإلعالم

 1112 دبلوم تأهيل وتخصص دبلوم التأهيل التربوي

 1112 ماجستير أكاديمي ماجستير علوم الوب

 1112 ماجستير تأهيل وتخصص ماجستير إدارة األعمال

 1112 ماجستير تأهيل وتخصص ماجستير تقانات الوب

 1112 ماجستير أكاديمي ماجستير إدارة التقانة

 1112 ماجستير أكاديمي ماجستير إدارة الجودة

االختصاصات المعمول بها في الجامعات يبدو واضحاً، توافق االختصاصات التي تقدمها الجامعة مع 

–حيث نجد أن االختصاصات الموجودة في الجامعة االفتراضية السورية هي أيضاً االفتراضية في العالم 

 .اختصاصات المعلوماتية وإدارة األعمال، والعلوم اإلنسانية -كحال نظيراتها في العالم
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 في مختلف البرامجطرق اختبار الطالب إلدراكهم للمحصالت التعليمية  -4-3

على نفس النشاطات   الجامعة االفتراضيةالختبار مدى إدراك الطالب للُمحصالت التعليمية، تعتمد 

 .الذي سبق وأوردناه الشكل التاليالمبينة في 

ً مع أنظمة الجامعة  يكون الطالب ُمتصالً تزامنيا

اإللكترونية خالل االمتحانات  من خالل حضوره إلى 

حيث تجري االمتحانات مدة في الجامعة، مراكز نفاذ معت

الفصلية بالشكل التقليدي في مراكز النفاذ، وتكون ُمراقبة 

من قسبل األشخاص المعنيين ومن قبل نظام كاميرات 

تتواع مراكز نفاذ الجامعة االفتراضية على  .ُمراقبة

جميع المحافظات السورية وعلى عدد من المدن العربية 

 :على النحو التالي
 

 

 توزعها عدد المراكز البلد

 جميع المحافظات السورية 12 سوريا

 الرياض، جدة، المدينة، الُخبر، القصيم 11 المملكة العربية السعودية

 إمارة دبي 1 اإلمارات العربية المتحدة

 القاهرة 1 جمهورية مصر العربية

 بيروت 1 الجمهورية اللبنانية

 عمان 1 المملكة األردنية

 

حظ أن طُرق االختبار السابقة هي نفسها الموجودة في الجامعات التقليدية، وجرى الحفاظ على نُال

النموذج التقليدي في االمتحانات، من ناحية تقديمه ضمن مراكز امتحانية محددة ومعتمدة لضمان 

بها، كما أن الجامعة أصدرت قرارات تزيد من صرامة تقييم طال. مصداقيتها ومنع حدوث حاالت الغش

ً في مقرر إذا حصل على أقل من  من درجة األعمال أو أقل % 44تقضي باعتبار طالب الجامعة راسبا

 .من درجة االمتحان حتى ولو حصل على معدل عام في المقرر يتجاوز معدل النجاح% 44من 
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 أعداد الطالب -4-4

سعجلين والمتخعرجين خعالل األععوام يوضح الجدول التالي والخط البياني الذي يليه تزايد أعداد طالب الجامعة الم

 :الممتدة من تاريخ إحدا ها وحتى اآلنالدراسية 

  العام الدراسي

 (فصل الربيع+ فصل الخريف )

 الطالب المسجلين

 في العام الدراسي

من بين  الذين تخرجواالطالب 

 الطالب المسجلين في العام 

نسبة الخريجين إلى 

 المسجلين في العام

2003/2004 161 99 61% 

2004/2005 171 70 41% 

2005/2006 770 378 50% 

2006/2007 1199 535 45% 

2007/2008 2170 632 29% 

2008/2009 2599 720 28% 

2009/2010 2778 688 25% 

 

نالحظ اإلزدياد المضطرد في أعداد الطالب المسجلين في 

نسبة التسرب الجامعة خالل عقد من الزمن، كما نالحظ 

إلى المسجلين والتي ترتبط الخريجين  ها نسبةالتي تبين

، عدم جدية الطالب أو تأثير األزمةمنها : باسباب كثيرة

المبني على آليات االختيار )نظام الدراسة الفصلي ومنها 

يسمح بمد فترة الدراسة الذي ( وفق مبدأ الساعات المعتمدة

التأهيل أمام أشخاص على سنوات أطول مما يقتح إمكانيات 

أن  الجامعة ال لكنها وبكل األحوال توضح متفرغين،  غير

تسمح بتخرج طالبها دون تحقيقهم لكافة المحصالت 

المطلوبة ومرورهم ونجاحهم بكافة االختبارات الضرورية 

وهو يدل على صرامة المعايير التي تتبعها الجامعة في 

  .وتخريجهم نجاح طالبها
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 امعة االفتراضيةفي الجالتعليمية نظام ضمان الجودة  -4-5

فعي الجامععة االفتراضعية السعورية بكافعة محعاور نشعاطات الجامععة الجعودة التعليميعة ضعبط يرتبط نظعام ُمراقبعة و

وفق ما هو وارد ومحور توظيف الموارد البشرية والمحور اإلداري،  ،والمحور التقني ،المحور األكاديمي :وهي

 .(1الجدول )في 

 لمهمةا محاور نظام المراقبة والضبط

 أكاديمية

 

 ضمان جودة األداء األكاديمي  1

 ضمان جودة المحتوى العلمي لمواد البرامج 1

 تقنية
 ضمان جودة األنظمة المعلوماتية وضمان جودة استخدامها 2

 ضمان جودة استخدام األنظمة المعلوماتية 4

 توظيف الموارد البشرية

 ة بحسب البرنامج ضمان سوية جيدة للطالب الُمنتسبين للجامع 2

6 
ضمان تشغيل كوادر أكاديمية ذات سوية علمية عالية وقادرة 

 على التعامل مع الُمتطلبات التقنية للجامعة

 ضمان توظيف كوادر إدارية وتقنية ذات سوية عالية 2

 ضمان جودة كافة العمليات اإلدارية في الجامعة 2 إداري

 ودة في الجامعة االفتراضيةمحاور نظام ُمرقبة وضبط الج 1الجدول 

اهتمت الجامعة حيث  ،محور األكاديميللمهام نظام الُمراقية والضبط الخاصة باتفصيالً  فيما يلينعرض 

نظام ، وجرى وضع األكاديميةجودة العملية  ضمان ببناء إجرائيةسورية منذ عدة سنوات االفتراضية ال

ً  ،ل ُمستمرة وضبط لهذه العملية بهدف رفع سويتها بشكبراقمُ  لجعل المعايير التي  وتسعى الجامعة حاليا

على موقع الجامعة اإللكتروني بهدف رفع ترتيبها في ُمعلنةً الُمراقبة والضبط يعتمد عليها نظام 

 لنظام الُمراقية والضبطاألكاديمي لمحور لالمهام والمهام التفصيلية ( 3 الشكل)يُبيِّن  .التصنيفات العالمية

 .في الجامعة
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 المحور األكاديمي لنظام ضبط ومراقبة الجودة في الجامعة االفتراضية السورية: 3  الشكل

يتضمن هذا المحور مهمتين أساسيتين، األولى هي مهمة ُمراقبة وضبط األداء األكاديمي من حيث تقييم 

للُمحصالت مستوى التفاعلية في الصفوف االفتراضية وعلى نظام إدارة التعلُّم، ومدى إدراك الطالب 

 .التعليمية وُمستوى التواصل بين مشرفي الُمقررات والطالب وُمستوى تواصل ُمشرفي الُمقرر الواحد

تهدف إلى معرفة رأي مشرفي الُمقررات والطالب بمحتوى الُمقررات األكاديمية، فالمهمة الثانية أما 

يقوم بتنفيذ هذه المهام  .ديميةونقل هذا الرأي إلى ُمدراء البرامج، لوضع خطط تطوير برامجهم األكا

مدققون داخليون تتعاقد معهم الجامعة االفتراضية السورية ويرفعون تقارير دورية إلى ُمدراء البرامج 

 .إلجراء عملية الضبط

لية التدقيق الداخلي التي تتم في الجامعة والتي تهدف إلى المتابعة المستمر لحسن سير العملية عمإن 

جامعة على مسار صحيح من حيث توافقها مع المعايير العالمية لتقييم مستوى الجامعات التعليمية، وضعت ال

 .تقييم أدائها وتصنيفها
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 والخالصة الخاتمة -5

 :نلخص النتائج التي توصلنا إليها فيما يلي

م على أن التعلي التقييم األكاديمي للجامعات دليالً وجود الجامعات االفتراضية في قوائم المؤسسات  يعتبر - أ

االفتراضي هو تعليم ُمعتمد عالمياً، وأن معايير التقييم التي تُطبقها مؤسسات تصنيف الجامعات على 

 .الجامعات التقليدية هي نفسها التي تُطبقها على الجامعات االفتراضية

تخضع الشهادات التي تُصدرها الجامعات االفتراضية على الصعيد الوطني لكل بلد، إلى إجراءات  - ب

نفسها التي تُطبق على أي جامعة تقليدية من قبل الجهات المعنية في البلد من واارات ومؤسسات االعتماد 

إدراض الجامعات االفتراضية ضمن التصنيفات العالمية وحصولها م في وهو ما ساه. وصائية أكاديمية

 .على ترتيب جيد

ر الموارد األكاديمية بشكل تمثل في توفن التعليم التقليدي تع مضافةً  يقدم التعليم االفتراضي بأدواته قيمةً  - ت

 .أفضل، وتأمينها على نحو يسمح باستخدامها بشكل مستمر ومستقل عن الزمان والمكان

، نظراً لمحدودية قُدراتها االستيعابية ملحةً  تبني طُرق التعلُّم االفتراضي في الجامعات التقليدية حاجةً  بات - ث

تقدمين إلى المرحلة الجامعية، مما سيدفعها في النهاية إلى المُ خصوصا في ظل التزايد الكبير في أعداد 

 .اعتماد الخبرات المتراكمة في الجامعات االفتراضية لسد احتياجاتها

م االفتراضي إلعطاء طالبها القيمة المضافة لهذا النمط طبقت الجامعة االفتراضية السورية آليات التعلُّ  - ض

وجودة في الجامعات التقليدية، وجرى الحفاظ على النموذض الم االختبار طُرقمن التعليم، كما طبقت 

التقليدي في االمتحانات، من ناحية تقديمه ضمن مراكز امتحانية محددة ومعتمدة لضمان مصداقيتها ومنع 

 .حدوث حاالت الغش

أعداد  كما بقيت، بشكل مضطرد أعداد الطالب المسجلين في الجامعة خالل عقد من الزمن داادا - ح

المبني على آليات االختيار وفق )نظام الدراسة الفصلي  األول هو أن: لسببين مهمينمحدودة  الخريجين

ح إمكانيات التأهيل أمام مما يفت ،رة الدراسة على سنوات أطوليسمح بمد فت( مبدأ الساعات المعتمدة

تحقيقهم تخرض طالبها دون نجاح وأن  الجامعة ال تسمح ب والثاني يتلخص فيأشخاص غير متفرغين، 

 ووفق معايير أكثر صرامة لكافة المحصالت المطلوبة ومرورهم ونجاحهم بكافة االختبارات الضرورية

 .مما هو متبع في الكثير من الجامعات التقليدية في سوريا
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ليات ضبط جودة على آ لزيادة عملية التحقق من حسن سير العملية التعليمية، اعتمدت الجامعة االفتراضية - خ

المحور األكاديمي، والمحور التقني، ومحور توظيف : فة محاور نشاطات الجامعة وهيبكامرتبطة 

 الموارد البشرية والمحور اإلداري

هو ( أنظر الملحق) Webometricsكان ترتيب الجامعة االفتراضية في تصنيف   2013في بداية عام  - د

مركز األول على مستوى واحتلت جامعة دمشق ال. على مستوى القطر 6على مستوى العالم، و 9395

، 2013في شهر تموا للعام  Webometricsبعد إجراء التقييم الثاني من قسبل . 3540القطر بترتيب عالمي 

ظل ترتيب جامعة . على مستوى القطر 3على مستوى العالم، و 8448أصبح ترتيب الجامعة االفتراضية 

 .5398ة عالمياً ليصبح نقط 2000دمشق األول على مستوى القطر،  ولكنه خسر حوالى 

 :المراجع -6

[1] http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/overview.php 

 –شعق ، دم1112-11-4 .الجامععة االفتراضعية السعورية. دراسة حول مؤسسات تقييم الجامعات حعول الععالم [2]

 .سوريا

[3] http://www.iiep.unesco.org 

[4] http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/overview.php 

[5] irtualuniversity/caseupdates.phphttp://www.unesco.org/iiep/v 

http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/overview.php
http://www.iiep.unesco.org/
http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/caseupdates.php
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 دراسة حول مؤسسات تقييم الجامعات حول العالم: ملحق

 متابعة الجودة في الجامعة االفتراضية السورية ملخص عن دراسة تم إعدادها من قبل فريق

صة بتقييم الجامعات في العالم، حيث نقدم فيما ي لي يعرض التقرير دراسة لبعض أهم المؤسسات الُمتخصِّ

، ومؤسسة Quacquarelli Symonds (QS) مؤسسة البريطانيةشرح عن هذه المؤسسات، وهي ال

  Academic Ranking of World Universitiesاألكاديمي للجامعات العالمية تصنيف ال

((ARWUعلى شبكة اإلنترنت العالمي صنيف الجامعات، ومؤسسة ت (Webometrics) 

World  University Ranking on The Web . م الدراسة معلومات عن تاريخ هذا المؤسسات تُقدِّ

تُركز . وعدد الجامعات التي تقوم بتقييمها باإلضافة إلى تواريخ إصدار تقارير التقييم الخاصة بها

 :الدراسة على المعايير التي تعتمدها المؤسسات في إجراء التقييم، حيث توصلت إلى النتائج التالية

 

ح هذه النت  .ائج أهمية البحث العلمي في رفع ترتيب الجامعات في تصنيفات هذه المؤسساتتوضِّ

 ً م التقرير في النهاية توصيات خاصة بالجامعة االفتراضية لتحسين ترتيبها عالميا من أهم هذه . يُقدِّ

ا التوصيات أن تقوم الجامعة بتأمين معلومات مهمة وشفافة عن أعمالها األكاديمية والبحثية عبر موقعه

ً في تصنيف . اإللكتروني الذي يالئم  Webometricsسيؤدي هذا إلى رفع ترتيب الجامعة خصوصا

طبيعة عملها من حيث اعتماده على اإلنترنت كمصدر أساسي للمعلومات، ومن حيث تقييمه لعدد كبير 

هو تصنيف مهم  Webometricsيجدر بالذكر أن تصنيف  .ألف جامعة 20من الجامعات يصل إلى 

 .، حتى أن أغلب مؤسسات التصنيف األخرى أصبحت تعتمد عليه في حساب المؤشرات الخاصة بهاجداً 
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على مستوى العالم،  9395كان ترتيب الجامعة االفتراضية في هذا التصنيف هو   2013في بداية عام 

 .3540واحتلت جامعة دمشق المركز األول على مستوى القطر بترتيب عالمي . على مستوى القطر 6و

، أصبح ترتيب الجامعة 2013في شهر تموا للعام  Webometricsبعد إجراء التقييم الثاني من قسبل 

ظل ترتيب جامعة دمشق األول على . على مستوى القطر 3على مستوى العالم، و 8448االفتراضية 

 .5398نقطة عالمياً ليصبح  2000مستوى القطر،  ولكنه خسر حوالى 

ترتيب الجامعة االفتراضية هو ايادة مستوى المعلومات التي تُقدمها الجامعة السبب األساسي في تحسن 

هذا يوضح أهمية إنشاء مكتبة افتراضية للجامعة  تحوي معلومات عن برامجها . عن أدائها األكاديمي

األكاديمية وتوصيف المواد التي تُدر  فيها،  باإلضافة إلى معلومات عن ُمخرجات الجامعة من 

ً يجدر بالذكر بأن . دسية ومشاريع ماجستير ودكتوراهمشاريع هن على إنشاء هذه  الجامعة تعمل حاليا

 .في الجامعة ITبالتعاون مع فريق تقانات المعلومات  Moodleالمكتبة على نظام 

ً الجامعة  تسعىمن جهة أخرى  مة، بحيث تزيد  حاليا نحو نشر أبحاث في مؤتمرات ومجالت علمية ُمحكَّ

وتزيد من فُرص اإلشارة إلى هذه األبحاث في . بحثي الُمتواجد على شبكة اإلنترنتمن رصيدها ال

لمدراء برامج و لمجلس الشؤون العلمية الهاجس األولصار هذا األمر . مقاالت أخرى كمراجع

الدراسات العليا من ماجستيرات ودكتوراه، بحيث تستطيع الجامعة مع الوقت خلق محاور بحثية تُدار 

 .ابر افتراضية بحثيةمن قبل مخ

ن  إن السعي لوضع مرجعيات عالمية في تقييم أداء الجامعة االفتراضية يرفع من مستوى كوادرها ويُحسِّ

ن ترتيبها العالمي وُسمعتسها، مما سيؤدي في النهاية إلى ايادة اإلقبال عليها  . من أدائها، وبالتالي يُحسِّ

 عاتأهم المؤسسات العالمية لتقييم الجام -أوالً 

ً يعتمد على سمعة أدائها األكاديمي والبحثي ومستوى خريجيها، ومعاييرها  كان تقييم الجامعات سابقا

باإلضافة إلى ذلك، اعتمد التقييم على بعض المجالت الدورية الُمتخصصة . الُمعتمدة في قبول الطالب

 . نية واالستبياناتفي التقارير اإلحصائية المبنيِّة على جمع المعلومات من الدراسات الميدا

بعد ظهور شبكة اإلنترنت أصبحت الجامعات تعتمد عليها في إدارة الكثير من العمليات األكاديمية 

مواقع إلكترونية، ومنظمات ومراكز مستقلة، تقوم بعملية التقييم للجامعات وترافق ذلك ظهور . والبحثية
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خرجات عطيات، وقيا  جميع مُ في تجميع المُ بشكل أساسي على اإلنترنت  تعتمدباستخدام معايير جديدة، 

  .بالشكل اإللكتروني ةالجامعات المتواجد

تصنيف جامعة جياو جونغ  العالمي للجامعات و QSمن أشهر مؤسسات تقييم الجامعات تصنيف 

 World  University Ranking on) على شبكة اإلنترنت  صنيف الجامعاتو ت  ARWU شنغهاي

The Web) . المؤسسات والمعايير التي تعتمدها في تقييم واحدة من هذه شرح تفصيلي عن فيما يلي

 .الجامعات

 ً   على شبكة اإلنترنت العالمي صنيف الجامعاتت -ثانيا

(World University Ranking on the Web) 

التابع  Cyber metrics (Cyber metrics Lab, CCHS) مخبر هذا التصنيف   على إعداد  يقوم

، وهو أحد أهم مراكز (National Research Council, CSIC)في مدريد  لوطني للبحوثلمركز ال

 .مركز بحوث مواعة في كافة مناطق إسبانيا 126األبحاث في أوروبا، ويتألف من 

من كل بُلدان جامعة  16000 على Webometricsتطبيق خوارامية التصنيف  2004جرى في عام 

 .[9]العالم، 

تعكس  على نشر أنشطتها التيبالدرجة األولى إلى حث الجهات األكاديمية في العالم  يهدف هذا التصنيف

بالتالي، يعتمد الترتيب الذي تعطيه هذه المؤسسة للجامعات على  .مستواها العلمي على اإلنترنت

 تُسمى طريقة التصنيف هذه بالتصنيف الُمعتمد. المعلومات الُمتوفرة عنها في مواقعها على اإلنترنت

 .(Web ranking)على اإلنترنت  

نستاجها العلمي التزام الجامعات باالستفادة من اإلنترنت لعرض على بمثابة مؤشر  إذاً  هوهذا التصنيف 

وإذا ما أرادت أي جامعة إحراا تقدم في هذا . ؛ لكي تتم االستفادة منه من قبل اآلخرينواألكاديمي

على اإلنترنت لتتناسب مع مكانتها العلمية وستجد  موقعها اتالترتيب فإن عليها أن تعيد النظر في محتوي

ويتم عمل هذا التصنيف في شهر يناير ويوليو . أن مركزها في التقييم قد تغير إلى األفضل في التصنيف

 .من كل سنة ميالدية

 .يُبيِّن الجدول أدناه المعايير التي يعتمدها التصنيف
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 معيار
رمز 

 المعيار
 التثقيل المؤشر

أو  Size حجملا

درجة التواجد 

(Presence) 

S 
عدد الصفحات التي تُشير إلى الجامعة في محركات البحث 

 Google, Yahoo, Bing:المشهورة
20% 

         الملفات الغنية

((Rich Files ،

التي تقيس مدى 

انفتاح الجامعة 

(Openness) 

R 

يمي التي تُعطي مؤشرات الُمستوى األكاد نصيةاللفات تقييم الم

 :أنواع الملفات هي التالية. والبحثي للجامعة

Adobe Acrobat - Adobe PostScript - Microsoft 

Word - Microsoft Powerpoint. 

 .يمكن الحصول على هذه الملفات من محركات البحث المشهورة

15% 

البحث العلمي 

((Scholar أو ،

التميُّز 

Excellence).) 

Sc 

ُمتميِّزة وعدد اإلشارات إلى هذه المقاالت عدد المقاالت العلمية ال

ومن  Google Scholarالتي يمكن الحصول عليها من 

Scimago SIR ،[10]. 

15% 

الُمشاهدة  

((Visibility 
V 

عدد الروابط الخارجية الُمستقبلة من قسبل موقع الجامعة بحسب 

Yahoo Site Explorer 
50% 

ن أن تُعطي مدلوالت عن المستوى األكاديمي والبحثي يمك Vو Rو Sنالحظ أن المؤشرات الثال ة 

بينما  %40بالتالي يمكن أن نستنتج أن تثقيل تقييم األداء األكاديمي يمكن أن يكون بحدود . بالوقت نفسه

، حيث يمكن توايع تثقيل األداء البحثي بالتساوي على النتاض البحثي %60تقييم األداء البحثي هو بجدود 

 .نتاضوعلى أ ر هذا ال

ألف  20تكمن أهمية هذا التصنيف بالنسبة إلى الدول النامية في تقييمه لعدد كبير من الجامعات بحدود 

 ً  .جامعة، مما يسمح بمعرفة ترتيب الجامعات في هذه الدول عالميا

يُبيِّن الشكل أدناه موقع هذا التصنيف حيث يمكن معرفة ترتيب الجامعات السورية في هذا التصنيف 

 .على رابط الجمهورية العربية السورية في الصفحة الخاصة بقارة آسية بالضغط
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 Webometricsموقع التصنيف : 1الشكل

قُمنا بمتابعة التصنيف الذي أجرته المؤسسة في شهر تموا، فوجدنا أن ترتيب الجامعة االفتراضية 

بعد أن  توى القطرعلى مس 3على مستوى العالم، و 9395 1112في بداية  بعد أن كان 8448أصبح 

 . 1112في بداية  6كان 

ً ليصبح  2000ظل ترتيب جامعة دمشق األول على مستوى القطر ولكنه خسر حوالى  نقطة عالميا

5398.  

السبب األساسي في تحسن ترتيب الجامعة االفتراضية هو ايادة مستوى المعلومات التي تُقدمها الجامعة 

 . ي الشكل التاليفعن أدائها األكاديمي، كما هو ُموضح 

يمكن الحصول على معلومات تفصيلية حول ترتيب الجامعة بالضغط على الزر األصفر في العمود 

Detفنحصل على الصفحة التالية ،: 
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 2013ُمنتصف عام  Webometricsترتيب الجامعة االفتراضية السورية في التصنيف 

تمام بموقع أي جامعة التي يحسبها موقع يمكن من خالل موقع هذا التصنيف الحصول على درجة االه

google . 2012في الشكل أدناه منحنيات االهتمام بالجامعة االفتراضية وبجامعة حلب خالل السنة .

 .نالحظ أن منحني االهتمام بجامعة حلب انخفض كثيراً في نهاية السنة بسبب الظروف الحالية
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  2013جامعة حلب في السنة منحنيات االهتمام بمواقع الجامعة االفتراضية و

جعلته أحد مصادر المعلومات األساسية ألغلب  Webometricsيجدر بالذكر أن أهمية تصنيف 

  .مؤسسات التصنيف األخرى

 


