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 دادإـع
 التعليمية واإلدارة املقارنة الرتبية مدرس

 كفرالشيخ جامعـة-الرتبيـة كليـة

يهدف  لبحثدإ ىبددو ر دلتع لبددمدمج لبردفز  لرعليددا لبمدمدمج لبردفز  لرتددع ادم مددل  لبدمدمج لبرددفز  
 لجازدمم سعتالنكا وهلن  كلن  زن خالل زا يمم:

 لبمدع  عمو لألسس لبنظعتة بممدمج لبرفز  ام لبدابج لبرداصع. -1
 لبلقل  عمو ولقع لبمدمج لبرفز  ام لبجازدة لبرفملحة لسعتالنكا. -2
 قع لبمدمج لبرفز  ام لبجازدة لبرفملحة بهلن  كلن .رصف ول -3
رثفيدددف هوادددا لبمادددالا ول خدددمال  بدددمن لبدددمدمج لبردددفز  ادددم لبجازددددة لبرفملحدددة لسدددعتالنكا  -4

 وهلن  كلن .
رقددف ج ليبمددام لبرقمعحددة بم ددلتع لبددمدمج لبرددفز  لرعليددا لبمدمددمج لبرددفز  لرتددع اددم مددل   -5

   لبرفملحة.لبمدمج لبرفز  لجازدمم سعتالنكا وهلن  كلن
ولعمرف لبحثإ عمو لبرنه  لبرقارن ولبذى  سمع واقا بمخ للم لبمابمة: لبلصف ولبمثممل 

 ولبمفسمع ورقف ج آبمام بم لتع لبمدمج لبرفز  لرعليا لبمدممج لبرفز  لرتع.
 وزن ههج لبنمائ  لبمم رلصل ىبمها لبحثإ ليرم:    

لبرداصدع،  وررندن لب دالن زدن لبمفاعدل رسايع نظج لبفرلسة ام لبمدمج لبردفز  لبم دلرلم  -1
 امها لنفا ،.

 لبنظع ام لبمثلل ىبو نظام لبفرلسة لابمدمج لبرفز  لابمفرت  خالل ثالث سنللم. -2
 ل عمراد عمو زدايمع زثفد، بمقحلل ام بعلز  زعليا لبمدممج لبرفز .  -3
 ر لتع لبهمنل لبمنظمرم برعليا لبمدممج لبرفز  ل عتقة دينازمنمة وزسمرع،. -4
 لبدرل عمو رنلتع وردفد زتادر ررلتل زعليا لبمدممج لبرفز .  -5
 ررما لبحعلز  لبفرلسمة ورنلعها ولبمعكما امها عمو لحممااام سلق لبدرل. -6
 ناع ثقااة لبمقلتج ام زعليا لبمدممج لبرفز .  -7
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: 
لبمقدددفم لبدمردددم ولب دددلر، يللادددا لبرجمردددع لبدفيدددف زدددن لبمثدددف ام لبسدددعتدة لبمدددم رمر دددل ادددم 

لبمكنلبلامة وثلر، ل رتا م ولبردملزام لبمم هدم ىبدو راليدم لبثدفود بدمن لبدفول واددل لبددابج 
قعتددة صددد مع،  كرددا هدم لب دددلر، لبردعامددة ىبدددو رنددداعف لبردعاددة لانسدددانمة واددم زقدددفزمها لبردعادددة 

مرمددة ولبمثددلل زددن لبمدمددمج لبدمرمددة اددم امددعلم قزنمددة قتددمع، اددفل  زرددا يم مددل ر ممددع لألنظرددة لبمدم
ردمدددج زسددداعفل لبمقممدددفل ىبدددو لبدددمدمج لبردددفز  لبدددذل يمحدددع رعقدددا هي دددع سدددهلبة وزعوندددة  ندددلن امهدددا لب

 وزنرال بممدممج.    
وتدمحع لبمدمج لبرفز  ىعاد، رترمج الهعتة بهمنل لبدرممة لبمدممرمة ورعلئقهدا  ولبدم زدن 

زددن هادل ل سددمفاد، زدن لازنانددام لبمدم يلاعهددا خدالل اددمل لبرجدال ولسدددا بدرمممدم لبمدمددمج ولبدمدمج 
هذل لبنرط زن لبمدمج  حمإ رمنرن بمئام لبمدمج لبرفز  لب عتقة لبمقممف دة بممدمدمج لبمدم ردمج واهدا 
بلاا. لاامااة ىبو لبمدمج لاسمخفلم وسائط لبكرحملرع عمو لبخط  كرا يمنحأ لبدمرا  باتاد، ههرمة 

ولبمددفرتل   وتعاددع لبددم ىبددو لبم ددلرلم لبمددم حددفث  اددم زدددفل لبددمدمج لبرددفز  اددم عرمممددم لبددمدمج 
 .(.Bonk, Graham, 2006, N.P)لبمدمج  ىبو اانل ااعممة لبمدمج لبرفز  

ورارل عرممة لبمدمج لبرفز  ثالثة زنلنام زمفلخمة: لامراعمة وزدعامدة ورفرتسدمة  ورقدع 
ابدناصددع ل امراعمددة ولبرجددال عرممددة لبددمدمج لبرددفز  اددم قمددل لبسددماق لبمدممرددم لبددذل بددا عالقددة ل

  ولانمعند  كرندلن (Avgerinou, Gialama, 2016, 13)لبردعادم واللندل عرممدة لبمدفرتس
هساسددم بمكنلبلامددا لبردملزددام  ولبددمدمج لبرددفز   دددف ادداعال اددم ردمددج لبرفدداه ج  ولبلصددلل لرسددملى 

 لبرمدمج بمدرق لبرفاهمرم نظعل بدناصع لبمالتق ولبجذن.
هن لبدددمدمج لبردددفز  زدددن هبدددعق لبم دددلرلم لبمدددم ررمدددا لبقدددعن لبثدددادل  وتادددمع لبدددحد  ىبدددو

ولبداعتن  برا با زن زقفر، عمدو ردلامع لبمدمدمج بمجرمدع ل د  لبنظدع عدن ودعواهج ولبم مدل عمدو 
حدللاا ك مدعل زدا حدفم زدن رردلي لبدفيدف ادم لبدمدمج ز دل : حدللاا لبازدان ولبرندان  وتندفر  لبدم 

ولبجازدة ولبرنال  وركرن قل، نرط لبمدمج لبردفز  ادم ىزنانمدة عمو رلامع لبمدممج ام زنان لبدرل 
زا  هنراط ردمج زخممفة لرا يمناسل زع وعو  لبرمدمج. كرا هن هذل لبردا  يمدمل لبفعصدة بمم مدل 
عمددو سددمحمام كدددل نرددط زددن هنرددداط لبمدمددمج عنددفزا يدخدددذ لرفددعدل ز ددل: زثدددفدلم لبمدمددمج لبمقممدددفل 

ام ل قمتددداد ة لبرمماب دددة لبمدددم رمقدددم لظالبهدددا عمدددو لبدرممدددة ولابكمعوندددم  هدددذل ىبدددو ااندددل لألقزددد
لبمدممرمة زن خالل رقممص زمالنمام لبجازدام زع راليف هعفلد لب الن  اابمدمج لبردفز  نردط زدن 
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هنراط لبمدمج لبمم رساعف ام ى جاد حملل بمدفيف زن لبقنا ا لبمم رللاا كال زدن لبمدمدمج لبمقممدفل 
 (.39 -38  2015ولابكمعونم ) لباعزان  

ولبجازدة لبرفملحدة رقدلم عمدو زحدفه هساسدم يمر دل ادم لبرعوندة ولسدممدان قاعدف، ععتندة 
زددن لبددعل حمن اددم ركرمددة درلسددمهج لبجازدمددة زرددا يددلاع اعصددا عفيددف، رمدداي بمردددهممن زددنهج  وتدددلد 

رنددة لبملاددا اددم ز ددل هددذل لبمدمددمج ىبددو قمددة لبقمددلد لبرفعومددة عمددو لبقحددلل لابجازدددة لبرفملحددة زقا
لابجازدام لبمقممف ة  اابجازدة لبرفملحة رلاع لبمدممج لبذل يمج عن لدف  وعداد، زدا  ندلن زدفعلزا 
 لرجرلعددة ولسدددة زددن هدولم لبمكنلبلامددا لبمدممرمددة لرددا اددم لبددم لبمسددجمالم لبرسددحقة  ولبثددام لبمدممرمددة

 (.90 -89  2017لبمم رداق رثقمق لألهفل  لبمدممرمة ) هبلزلسم  هبلاابع  لبدجمللنم  
ورج رلومف لبمدمج لبرفز  ام لبثعم لبجازدم ولبجازدة لبرفملحة ام سعتالنكا  حمإ قدف 

خاصدة ادم زجدال  –هسهج زاعوع رثفيإ لبمدممج زن لدف ام رلامع زتادر بممكنلبلامدا لبثفي دة 
مج وقف هف  هذل لبراعوع ىبو رثسمن نلعمة لبمدممج عن رعتق رقف ج بعلز  لبمد –لبمدممج زن لدف 

 –ىبددو حددف كحمددع  –لبرددفز  ولبددمدمج عمددو لبخددط  وكددان لبمدمددمج قحددل لبراددعوع اددم سددعتالنكا  دمرددف 
زعكدددال ركنلبلامدددا  اراحدددة  26عمدددو لبردددللد لبر حلعدددة  ولددددف هدددذل لبحعنددداز  ردددج ردددلامع هي دددع زدددن 

 . (Liyanagunawardena, 2014, 58) لبرتادر لبمكنلبلامة بممدمج عمو لبخط
   لبرفملحددة رددج رنفمددذ عرممددام لبددمدمج لبرددفز  اددم زندداحم عفيددف، واددم اازدددة هددلن  كددلن

يرم  لبرناه  وزهارلم لبدعض ورمم لبرجدا م ردمحدع ز دا  ولمدثا ادم هدذل لبسدماق  حمدإ ردج 
رقف ج لبمدمج لبرفز  ام بمئام لبمفرتس ولبمدمج حم را يلاف ركازل ادال بم عق لبرمددفد،  ووسدائل 

بمحنم زدفخل لسدمعلرمجم زدنظج  سدمخفلم لبمكنلبلامدا زادمعكة زدع  لبمفرتس وهسملن لبمدمج كنممجة
 . (Bo Tso, 2015, 78)هسملن لبمفاعل ولبمدممج واها بلاا

لردعور لبلقدد  لددف لبمدمددمج لبرفمدلي اددم زتدع عددن رثقمدق ههفلاددا  وولادا زاددنالم رقددلتج 
زدددن  - ابحدددا –صدددحل ز دددل لبمدمدددمج لبمقممدددفل لب دددالن ولسدددمخفلم ورلومدددف لبمكنلبلامدددا لبثفي دددة  وه

حمإ: لألهفل  ولبفمسفة ورعق ردممج لب الن ىبو هن وصم  رجعلة لبمدممج لبرفملي ىبو لاب ا   
ور ممع لسج زعليا لبمدمدمج لبرفمدلي ىبدو زعليدا لبمدمدمج لبردفز   ولبدم لسدحل لبك مدع زدن لبردلقدام 

ددف عدن زفهدلم لبمدمدمج لبرفمدلي وزقلزاردا ورقمدعن بفراة هن زدظج بدعلز  لبمدمدمج لبرفمدلي كاند  رحم
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ي مددعل زددن نظددام ل نمسددان اددم لبجازدددام لبرتددعتة  ىمددااة ىبددو هنددا رددج رنفمددذها ل عتقددة عاددللئمة 
 (.  4-3  2016دون لبمدع  عمو زفى حااة لألاعلد ولبرجمرع بهذل لبحعلز  )ىبعله ج  

برفمددلي اددم زتددع كددان  دددانم زددن ولاسددمقعل  نمددائ  لبفرلسددام لبسددالقة رحددمن هن لبمدمددمج ل
لبراددنالم لبمابمددة: لامقددار بعلزجددا بفمسددفة ولمددثة وقمددة لبمختتددام لبرماحددة اددم لبرعليددا لثمددإ 
رمال م زع لحممااام لبفرلسمن وسلق لبدرل  كرا هن لبمدممج لبرفمدلي كدان يمحدع يدعورا بمقحدلل   

ااندددل لقمتدددار بعلزجدددا عمدددو  رثقدددق امسدددفة لبنظدددام لبقائردددة عمدددو رثقمدددق د رقعلرمدددة لبمدمدددمج  ىبدددو
لبرقدددعرلم لبفرلسدددمة لبمدددم   مدددل عممهدددا لب دددالع لبمقممدددفل ومددددف لسدددمخفلزها بملسدددائط لبمدممرمدددة 
ولبمكنلبلامددة  لاامددااة ىبددو يددناول لبفرلسددمن زددن لبمقددا لم لألسددحلعمة لبمددم   رمددمل بهددج حعتددة 

 (. 69 -68  2012لبثللر ولبرناقاة ولررفاع لبمكابمف )حللبة  
 لبجهددلد لبرحذوبددة بم ددلتع زعليددا لبمدمددمج لبرفمددلي اددم زتددع  لثمددإ  سددملعل  ورللبدد

اعصدة ل بمثداق  بهدج رمدلاع وبدج لبجازدمدة درلسدمهج زمالددة ادم لبدعل حمن لب دانلل  لبمدمدمج خعتجدم
 زعليا لبمدممج لبرفملي ام زتع هو زعليا لبمدمدمج لبردفز  حابمدا هن لبدابو  مع لبمدممج لردسسام

(  )زحدددددددددعو  560  2010ن ل نمقدددددددددادلم زنهدددددددددا زدددددددددا يمدددددددددم: )لبدحاسدددددددددم  ولاهددددددددد  لبدفيدددددددددف زددددددددد
 (.26  24  2012وآخعون 

 لب انمدة لبفرادة زدن ردممردا  ددف ل امراعمدة بممدمدمج لبرفمدلي  زردا ادمدا لبرناندة لنخفداض -1

 .لبمقممفل لابمدممج ل بمثاق عمو هو زاد ا هياد رما  قفر بج زن اقط يعرادل

 ولبمجارتدة لبتدناعمة لبردسسام زع لبقلزمة لبعلل ة ىبو برفمليزعليا لبمدممج ل زدظج رفمقف -2

 ولبرهنم لبمختتم لبمدممج انجاي لألساسمة زن لبدناصع لبعلل ة وهذل لبكحعى  ولبخفزمة

 .ل قمتاد ة لبمنرمة دعج ام هثع زن بها برا لبرمقفم

 لبرثمدم لبدردل سدلق  بم دالن  ولحمماادام لبرماحدة لبمختتدام بدمن لبدالقدة مددف -3

 .ولبدابرم

رفمقددع بددعلز  لبمدمددمج لبرفمددلي ىبددو هساسددمام لبددمدمج لبددذلرم  ىبددو اانددل قمددة رنددلع وزعونددة  -4
 لبحعلز  لانل يعلعم لحممااام لبفرلسمن وزم محام لبرجمرع.

مدف قفر، نظام لبمدممج لبرفملي عمو ل بمالم لرددايمع وجادعل لم مدحط لبجدلد، لبنلعمدة   -5
رفدمدددل امسدددفة لبدردددل لبجرددداعم لبدددذل  اددددع كدددل ادددعد بندددران لبرتدددفلقمة ول سدددمرعلرتة و 

 لأهرمما وزسئلبمما عن ر لر هو ىخفاق لبردسسة لبمم ينمرم ىبمها. 
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ونممجددة بممددم لبردلقددام ولبراددنالم رلاددا لبرسددئلبمن عددن لبمدمددمج لبددد بو اددم زتددع ىبددو 
نمة لبمم رسداعف رحنم صم ة لبمدممج لبرفز   لثمإ يمج دز  لبرللد لبنظعتة لبداد ة زع لبرللد لبره

لب ابدل عمددو ردمدج زهنددة زدمندة  كرددا هندا  سدداعف ادم لبم مددل عمدو لددد  سدمحمام لبمدمددمج لبرفمددلي 
 ول ررقا  لرسملى لبخعت  ور لتع لبدرممة لبمدممرمة.

واددددم مددددل  زددددا سددددحق  رنددددن بمددددلر، زاددددنمة لبحثددددإ اددددم لبسدددددلل لبددددعئمس لبمددددابو: كمددددف 
دل  لبدددددمدمج لبردددددفز  لابجازددددددة لبرفملحدددددة  رندددددن ر دددددلتع زعليدددددا لبمدمدددددمج لبردددددفز  لرتدددددع ادددددم مددددد

 لسعتالنكا وهلن  كلن ؟
 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 زا لألسس لبنظعتة بممدمج لبرفز  ام لبدابج لبرداصع؟ -1

 زا ولقع لبمدمج لبرفز  ام لبجازدة لبرفملحة لسعتالنكا؟ -2

   كلن ؟ زا ولقع لبمدمج لبرفز  ام لبجازدة لبرفملحة بهلن -3

زدا هوادا لبمادالا ول خدمال  بدمن لبدمدمج لبردفز  ادم لبجازددة لبرفملحدة لسدعتالنكا وهدلن   -4
 يلن ؟

زدددا ليبمدددام لبرقمعحدددة بم دددلتع لبدددمدمج لبردددفز  لرعليدددا لبمدمدددمج لبردددفز  لرتدددع ادددم مددددل   -5
 لبمدمج لبرفز  لجازدمم سعتالنكا وهلن  كلن  لبرفملحة؟

 لبرددفز  لبددمدمج مددل  اددم لبددمدمج لرعليددا لبمدمددمج لبرددفز  لرتددع ر ددلتع ىبددو إلبحثدد يهددف 
 :يمم زا خالل وهلن  كلن  زن سعتالنكا لجازدمم

 .لبرداصع لبدابج ام لبرفز  بممدمج لبنظعتة لألسس عمو لبمدع  -1
 .لسعتالنكا لبرفملحة لبجازدة ام لبرفز  لبمدمج ولقع عمو لبلقل  -2
 .لبجازدة لبرفملحة بهلن  كلن  ام فز لبر لبمدمج ولقع عمو لبلقل  -3
 لسدددعتالنكا لبرفملحدددة لبجازددددة ادددم لبردددفز  لبدددمدمج بدددمن ول خمددددال  لبمادددالا هوادددا رثفيدددف -4

 .وهلن  كلن 

 مددل  اددم لبددمدمج لبرددفز  لرعليددا لبمدمددمج لبرددفز  لرتددع لبرقمعحددة بم ددلتع رقددف ج ليبمددام -5
 .وهلن  كلن  لبرفملحة سعتالنكا لجازدمم لبرفز  لبمدمج
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 رمنل ههرمة لبحثإ زن خالل زا يمم:
 دمحع لبمدمج لبرفز  هسملن ردممرم يمكازل اما لبمدمج لابكمعونم زع لبمدممج لبمقممفل ام  -1

ىرار ولحف  كرا هندا ردمدمج زخ دط بدا زدن هادل لبمفاعدل لبرحايدع واهدا بلادا هو لبمدداون 
 ولألدولم لبرساعف، ام رثسمن لألدل . لبرمالزن و مع لبرمالزن ولبمدمج لبذلرم

يددلاع لبددمدمج لبرددفز  بمئددة ردممرمددة رفاعممددة زمرمددا،  وتددداق لبررارسددام لبجمددف، اددم زجددال  -2
 لبمدمج عن لدف زن هال رثقمق هانل لبرخعاام لبمدممرمة لبرمرما،.

 سددهج لبحثددإ اددم ىمددااة نمددائ  افيددف، حددلل دزدد  لبمكنلبلامددا عمددو زسددملى لبمدمددمج اددم  -3
 .بمدممج لبرفز زعليا ل

 يقتصر البحث على الحدود اآلتية:        
يمندداول لبحثددإ اددو لبجازدددام لبرفملحددة: ههددفل  لبمدمددمج بمجازدددة  الحدددود الضوعددوعية:  -1

ونظدددددام لبفرلسدددددة  وسماسدددددة لبقحدددددلل  ولبهمندددددل لبمنظمردددددم  ولبمرلتدددددل  ولبحدددددعلز  لبفرلسدددددمة  
 ولبمقلتج.

ردددج لخممدددار لبجازددددة لبرفملحدددة لسدددعتالنكا وهدددلن  كدددلن   حمدددإ رددددف : الحددددود الضيا يدددة -2
لبجازدممن زن لبجازدام لبرمرما، ادم زجدال لبدمدمج لبردفز  عمدو زسدملى لبددابج وزثاوبدة 

 دلخدل نلعهدا زدن اعتدف، لبرفملحدة سدعتالنكا رثقمق لبمقفم ام لبرجمردع. حمدإ رددف اازددة
 درلسددمة بددعلز  رقددفم لبمددم لبلحمددف، بجازدددةل بكلنهددا لبسددعتالنكمة لبلرنمددة لبجازدددام نظددام
لبدفكملرل،. كردا  زسدملى  حمدو لبدممدا ولبفرلسدام ولبدفراام ولبدفبملزام لباهادلم ىبو رددل

 هناأرها لبمم لبمرلتل للرمة لبلحمف، هن اازدة هلن  كلن  لبرفملحة هو لبجازدة لبلرنمة
 يلنغ. هلنغ حنلزة

 Blended Learning     التعلم املدمج    

: دخددل زدداد، دزدد    ودزدد  لباددم  اددم لباددم وردم كمرددة زددفز  اددم لبردجددج لبددلامااو 
 (.233  1989ولسمثنج اما  وتقال هدز  لألزع: هحنرا ولنفز ) زجرع لبم ة لبدعلمة  
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 حدددفي ا وععامدددا لبرامدددمة  لبقمممدددة لبسدددنللم ادددم  ازندددا لبردددفز  لبدددمدمج زتددد مل وكدددان
 حفي ددة يدرممددة وهددعم حفي ددة لرجاهددام عاددع زددن ولحددف لأنددا ولبمقنمددة بممددفرتل مددةلألزعتن لبجازدددة
 وبكدن دزجدا يدمج هن  جدل عمدو زدا بمس  لبرسأبة هن عمو لبدمرا  وتعكا. لبردعاة رمقم بتناعة
 ارمدددددددع ادددددددم عابرمدددددددة لبثقمقدددددددة هدددددددذل ورحدددددددفو لبردددددددفز   لبدددددددمدمج زنلندددددددام هدددددددو لألهدددددددج لبقندددددددمة

 .(.Bonk, Graham, 2006 , N.P)لبرجمردام
لبتددم ة  رمددم  ابحددا بلصددف "Mixed Mode"لبرخددممط  لألسددملن زفهددلم وتسدمخفم

 ردممرمدة صدم ة لأنا  تفا لبرفهلم بهذل لبثفيإ لدف. ولبمدعتف لبرفزجة زن لبمدممج لبمقممفل وعن

 لبمدم ولبراداركة لبمفاعدل زدع بمدمدمج لابكمعوندم لبمكنلبلامدة لبرسدمثفثام بدفز  اعصدة عدن ردحدع

 هن  رندن زمددفد، بدفلئل ىراحدة هدذل عرممدة لبدمالحج ورسدمهف  بلادا  واهدا   مج لبمقممدفللبمدمد يممثهدا

 بمكمفة مخج ن اق عمو لانما  واللئف  لبجفوى ل قمتاد ة بمثقمق وكذبم زنها  لبرمدمرلن   خمار

 يمندرن ثدج وزدن ل بمثداق  ادع  بملسدمع لبسماسدمة لبندعور، ورثقمدق عدددابمة  وادددلد، زنخفندة

 (.28  2012لباخمحم وآخعون  )رثقمقا  ووسممة لبهف  لبرفهلم
عمو هنا هحف هنرداط لبمدمدمج لبمدم يدمج لبجردع امهدا بدمن  -ىاعلئما  –وتدع  لبمدمج لبرفز  

لبمدمدمج لبمقممددفل ) واهددا بلاددا(  ولبددمدمج لاسددمخفلم لبلسددائط لبرمدددفد، بهددف  رثسددمن اددلد، لبمدمددمج 
 ولبمقممل زن ركمفما ل قمتاد ة.

نظدددعل ب حمددددة زلمدددلع لبحثدددإ ردددج ر حمدددق لبردددنه  لبرقدددارن ولبدددذل  سدددمع واقدددا بردددا يمدددم : 
 (93 -92  2000)عحلد وآخعون  

لبلصف: حمإ يمج ىبقا  لبنل  عمدو لبدللزدل لبمدو هدم ىبدو لبرادنمة زلمدلع لبفرلسدة   -1
هو رقددارتع وععمددها زددن خددالل زددا يمتددل بهددا زددن قددللنمن وقددعلرلم وبددللئل ورقددارتع بجددان 

 رسرمة عن لبمدمج لبرفز  ام لبجازدة لبرفملحة بحالد لبفرلسة.
لبمثممدددل هو لبمفسدددمع: رادددمرل هدددذل لبخ دددل، عمدددو رثممدددل ورقمدددمج لبردملزدددام لبمعللتدددة ادددم  -2

 لبجازدام لبرفملحة بفول لبفرلسة ام مل  لبدللزل لب قاامة لبردثع،.
لبحثدددإ  عمدددا نفدمدددا  وركدددلن  رقدددف ج لبثمدددلل لبرناسدددحة : يدددمج لبدددم ىلل كدددان لب دددعض زدددن -3

لبثمدددلل نممجدددة لبفرلسدددة لبمثممممدددة لبمفسدددمعتة وزحنمدددة عممهدددا  ررهمدددفل  خممدددار زدددا يناسدددل 
 ام زتع. وعو  زعليا لبمدممج لبرفز 
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 ويسير البحث وفقا لضا للخطوات اآلتية:
 :ىرار نظعل يمناول لبمدمج لبرفز  وهلددادل ونرالادا وزم محاردا ادم لبددابج الخطوة األولى 

 لبرداصع.

 وصددف ورثممددل لبللقددع لبددعلهن بمددمدمج لبرددفز  اددم لبجازدددة لبرفملحددة اددم  :الخطددوة النا يددة
 دول لبفرلسة ام مل  لبدللزل لب قاامة لبردثع، اما.

 :رفسمع هواا لبماالا ول خمال  بمن لبمدمج لبرفز  ام لبجازدة لبرفملحة  الخطوة النالنة
 لبدملم ل امراعمة.ام كل زن سعتالنكا وهلن  كلن  ام مل  

 :رقددف ج آبمددام زقمعحددة بم ددلتع زعليددا لبمدمددمج لبرددفز  لرتددع اددم مددل   الخطددوة الراة:ددة
 لبمدمج لبرفز  لجازدمم سعتالنكا وهلن  كلن  لبرفملحة.

و يمناول لبحثإ لبفرلسدام لبرمدمقدة لدابمدمج لبردفز  حسدل رعرمحهدا لبازندم زدن لألحدفث ىبد
 لألقفم ولبم عمو لبنثل ليرم:

 (. (Lalima, Dangwal,2017التعلم املدمج: مدخل جتديدي  ( أ
يهددف  لبحثددإ ىبددو لبمدددع  عمددو عرممددة لبددمدمج لبرددفز  كرفهددلم زم ددلر  وتاددرل زرمددالم 
لبمددفرتس لبمقممددفل اددم لبفتددل ولبددمدمج لبرددفعج بمكنلبلامددا لبردملزددام ول رتددا م. كرددا هن لبددمدمج 

 ا عالقة لابمدمج لبمداونم ولبحنائم ولبمدمج لرساعف، لبكرحملرع.لبرفز  ب
وزددددن لبنمددددائ  لبمددددم رلصددددل ىب هددددا لبحثددددإ هن لبددددمدمج لبرددددفز   ثمددددا  ىبددددو اهددددلد ك مددددع، 
ولرجاهددام سددممرة وزمالنمدددة مددخرة وزدمرددمن وردددالن لول دلادمددة عابمددة زدددن هاددل رنفمددذ عرممدددة 

زجمردمدة ردفعج زدن ههرمدة لبدمدمج لبردفز  كردفخل  لبمدمج لبرفز  بنجاي. كرا هنا  ثما  ىبدو ثقاادة
 افيف بم لتع لبمدممج. 

  ,Kintu فعالية التعلم املدمج: العالقة بني خصائص الطالب ومالمح التصميم واملخرجـا   ب(

Zhu , Kagambe , 2017)) 

يهدف  لبحثدإ ىبدو درلسدة ادابمدة لبدمدمج لبردفز  زدن خدالل رثممدل لبدالقدة بدمن ختدائص 
ممددا لبدمرمددة ل امراعمددة وختددائص لبمتددرمج وزخعاددام لبددمدمج  كرددا يهددف  لبحثددإ لب ابددل وخمف
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رابحدا  238ىبو رثفيدف لبرديدعلم لبرهردة بفدابمدة لبدمدمج لبردفز   وردج ر حمدق عرممدة لبرسدل عمدو 
 زن هال ارع لبحمانام عن ختائص لب الن ولبمترمج وزخعاام لبمدمج.

ز  قدف حققد  لبعمدا لبنفسدم بدفل لب دالن  وزن ههدج نمدائ  لبحثدإ هن ادابمدة لبدمدمج لبردف
 وهدم ىبو زخعاام ردمج زمرما،.

دراسـة لليليـة(    )االلكرتوني  والتعلم التقليدي التعليم بني الوصل حلقة املدمج التعلم( جـ
 (.2014)عبد اهلل  

 رللاعهدا لبللادل ولبادعوط لبرم محدام ورثفيدف  لبردفز  لبدمدمج زفهدلم رلمدمل ىبدو لبحثإ يهف 

 لبدمدمج ادم ولبردمدمج لبردمدج دورعمدو  لبمددع  وكدذبمولبجازددام   لبردفلر  ادم لبردفز  لبدمدمج ذبمنفمد

 قا.ر حم سحمل ام رقف لبممرانالم ولبعمو ى جابمارا  مدع لبو  .لبمعللل  لبرجال ام لبرفز 
 لتدفة لبمدمدمج حقدلل وادو اازدارندا ادم لبردفز  لبمدمدمج ر حمدق نوزدن ههدج نمدائ  لبحثدإ ه

 ركنلبلامدا زجدال ادم لخمتاصدممن قحدل زدن امدف ردفرتل لر الدة ركلن  ةمبالنمق امع، ىبو  ثما  عازة

 زدع لبمدازدل بكمفمدة رفرتحمدة مرلدو  وعردل ولبرمدمردمن ولادلرتدمنعندا  همئدة لبمدفرتس أل لبمدمدمج

 لبمدمدمج ادم لبمقممف دة لئدقلب ع  بدفور رجاهدل هو ىهردال دون  لبمدممرمدة ز حدعللب ورتدرمج لبثاسدلن

 .لألخعى  لبحمفلن رجارن زن لبرجال هذل ام ل سمفاد، وترنن  لبجازدم

 Liyanagunawardena) التعلم املدمــج   التعلـيم مـع بعـد مـع مسرـور سـريالنكا        د(

et. al , 2014) 
هددددف  لبحثددددإ ىبددددو لسمكاددددا  عرممددددة رنفمددددذ لبددددمدمج عمددددو لبخددددط اددددم لبمدمددددمج زددددن لدددددف 

 اددددمعمددددو عرممددددة رنفمددددذ لبددددمدمج عمددددو لبخددددط  لجازدددددة يلبلاممددددفق لسددددعتالنكا  ىبددددو اانددددل لبمدددددع 
 نظام لبمدممج زن لدف.

وكان زن ههج لبنمائ  لبمم رلصل ىب ها لبحثإ نقدص لسدمخفلم هاهدا، لبكرحمدلرع ولبدفخلل 
ىبو لانمعن   ونقص لبحنمة لبمثممة لبمكنلبلامة  لاامااة ىبو لنخفاض زسدملتام لبخدفزام ادم 

 .ذ لألنا ة لااحارتة عمو لبخط ام لبجازدةلبجازدة كل لبم  ر ل عقحام هزام رنفم
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 ,Butorac) التعلـيم اإللكرتونـي املخـتل    التعلـيم العـا :  ـن مـع مسرـور الطـالب         ( هـ

2011)  

هددف  لبحثددإ ىبددو لبمدددع  عمددو عرممددة رنفمددذ لبددمدمج لبرددفز  لددأدولم لبمدمددمج لابكمعونددم 
ممددفل اددم لبفتددلل لبفرلسددمة  ولددفه لجازدددة لاسددمخفلم هدولم لبمدمددمج لابكمعونددم بددفعج لبمددفرتس لبمق

 وهو رمحع لبرحادئ ل سمعلرمجمة لبدازة  ولبم برسايع، لبحمئة لبرثممة. 2008رتجمنا ام عام 
وزدددن ههدددج لبنمدددائ  لبمدددم رلصدددل ىب هدددا لبحثدددإ هن لبراددداركمن قدددف هقدددعول هن خفزدددة لبمدمدددمج 

ل همردام بمثسدمن لبخدفزام امدف،. كردا هن لب دالن هومدثلل مدعور،  -ىبو حدف زدا -لابكمعونم 
 لبرقفزة ولبم زن هال ل ررقا  لدرممة لبمدممج لابكمعونم. 

التعليم املدمج كصيغة تعليمية لتطوير التعليم اجلامعي املصـري فلسـفتو ومتطلبـا  تطبيقـو      و(
 (.2008  ضوء خربا  بعض الدول )مرسي  

 هف  لبحثإ ىبو رثقمق لألهفل  ليرمة:
 وزم محارا لبرفز  لبجازدم لبمدممج وزفهلم لابكمعونم مجلبمدم زفهلم رلممل. 
 .رلممل لألهفل  لبمم  سدم لبمدممج لبجازدم لبرفز  ىبو رثقمقها وههرمما 

  لبمددددع  عمدددو ههددددج لبسدددحل لبمدددم رسددداعف عمدددو ر حمدددق لبمدمدددمج لبردددفز  لدددابمدممج لبجدددازدم
 لرتع بنجاي.

 يلي:  ومن أهم النتائج التي توصل إلىها البحث ال:ضل ما
  رنرمددة لبددلعم لبمعلددلل بددمن هعنددا  همئددة لبمددفرتس ولادلرتددمن ولب ددالن لابتددمغ لبمدممرمددة

 لبرسمثفثة ز ل لبمدممج لبرفز .

  ناددع لب قااددة لابكمعونمددة اددم لبرجمرددع  وتدددف هددذل لبدرددل زددن لبرم محددام لبرهرددة لبالقزددة
 بألخذ لابمدممج لبرفز .

 جازدددام ولبرداهددف بمرنمددنهج زددن ىرقددان زهددارلم ل همرددام ل قازددة دورلم رفرتحمددة ب ددالن لب
 لبمدممج لبرفز .

 التعليم املدمج... مستقبل التعليم التقليدي" )عثمان  د. (. (ز
 هدفت الورقة البحنية إلى تحقيق األهداف التالية:

 . لبمدع  عمو زفهلم لبمدممج لبرفز 

 . لبمدع  عمو عللزل نجاي لبمدممج لبرفز 
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  لاا بممدممج لبرفز .ععض اازدة لبسلدلن نرل 

 وكان زن ههج لبنمائ  لبمم رلصل ىب ها لبحثإ زا يمم:
  هن زن هدولم لبمدمج لابكمعونم لبمم  رنن لسمخفلزها ام لبمدممج لبمقممفل بمتحل ردممرا

 زفزجا لبرنمف ام لبفلرتة ز ل: زجابس لبنقاش و ع  لبثللر.

 حا  لادلرتة لبمم كان  رأخذ وقما رلتال لسمخفلم هنظرة ىدلر، لبمدمج لابكمعونمة رقمل لألع
 زن لبردمج وتمفعغ لابمابو ألدل  دور هيحع ام لبدرممة لبمدممرمة.

لبمدددددددع   اددددددم لبثددددددابو لبحثددددددإ زددددددع رماددددددالا لبسددددددالقة لبفرلسددددددام هن سددددددحق زرددددددا يمحددددددمن
 رللاعهددددددا لبللاددددددل لباددددددعوط عمددددددو لألسددددددس لبنظعتددددددة بمددددددمدمج لبرددددددفز  كرفهددددددلم زم ددددددلر  ورثفيددددددف

 لبددددمدمج ر حمددددق عمددددو رسدددداعف لبمددددم لبسددددحل ههددددج رلمددددمل لبرددددفز   وه نددددا لبددددمدمج رنفمددددذ هاددددل زددددن
 ولادلرتدددددمن لبمدددددفرتس همئدددددة ألعندددددا  رفرتحمدددددة دورلم لرتدددددع ولبدددددم زدددددن خدددددالل ىقازدددددة لبردددددفز 

  . لبرفز  لبمدمج لرقان زن بمرنمنهج ولب الن 
فملحدة  لبر لبجازددام ادم لبردفز  لبدمدمج وتخممف لبحثإ عن لبفرلسام لبسالقة ام رنداول

 لبرددددفز  لبددددمدمج هلددددداد عمددددو يددددلنل  ولبمعكمددددا وهددددلن  سددددعتالنكا اددددم لبرفملحددددة لبجازدددددة وعددددعض
   . ونرالاا. لاامااة ىبو رقف ج ليبمام لبرقمعحة بم لتع لبمدمج لرعليا لبمدممج لبرفز  لرتع

ادم  لبردفز  بممدمج لبن عتة لألسس عمو ولسمفاد لبحثإ زن لبفرلسام لبسالقة ام لبمدع 
زدفى  لبردفز   ورثفيدف لبدمدمج ادم لبرفملحدة لبجازددام لدد  خحدعلم لبرفملحة  ورنداول بجازدامل

    .لبرفز  لبمدممج لرعليا بممدمج ولبمرما لبجلد، رثقمق ام لبرفز  لبمدمج ههرمة

 يسير البحث وفق الخطوات التالية:
 بمحثدإ: زقفزمدا وزادنمما وههفلادا وههرممدا وحدفودل وزدنه   : لاردار لبددامالخطوة األولدي

 لبحثإ ولبفرلسام لبسالقة وخ ة لبسمع اما.

 لألسس لبنظعتة بممدمج لبرفز  ام لبدابج لبرداصع.الخطوة النا ية : 

 ولقع لبمدمج لبرفز  ام لبجازدة لبرفملحة لسعتالنكا.الخطوة النالنة : 

 ام لبجازدة لبرفملحة بهلن  كلن .: ولقع لبمدمج لبرفز  الخطوة الراة:ة 
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 لبفرلسددددددددة لبمثممممددددددددة لبرقارنددددددددة بمددددددددمدمج لبرددددددددفز  اددددددددم اددددددددازدمم الخطددددددددوة الخامسددددددددة :
سدددددعتالنكا وهدددددلن  كدددددلن   زدددددن هادددددل رثفيدددددف اللندددددل لااددددداد، لردددددا يمناسدددددل زدددددع رحمددددددة 

 زعليا لبمدممج لبرفز  ام زتع.

 ردفز  لرتدع ادم مدل  : آبمام زقمعحة بممدمج لبردفز  لرعليدا لبمدمدمج لبالخطوة السادسة
 اازدمم سعتالنكا وهلن  كلن  لبرفملحة.

 التعلم املدمج   العامل املعاصر::  احملور األول
 دف لبمدمج لبرفز  زن لبتمغ لبثفي ة ادم لبمدمدمج ولبمدفرتل  وقدف هوبد  لبك مدع زدن لبدفول 

 قمتاد ة وبفد ب ما ولبردسسام لبثنلزمة ولبخاصة لهمرازا كحمعل لابمدمج لبرفز  ورقنمارا بجفولل ل
وكفا رددا اددم رددلامع لبردداد، لبمدممرمددة ولبمفرتحمددة برسددملل لبجازدددام اددم لبلقدد  ولبرنددان لبرناسددحمن  

 ( ولبمدمج لابكمعونم.Face to Faceيرا هنا  جرع بمن لبمدممج لبمقممفل )واها بلاا 
 مدخل تاريخي للتعلم المدمج: -1

 م  اددددأاعى كددددلنم2000ج لبرددددفز  عددددام زفهددددلم لبدددمدمبم لر  لألوبددددو بدددفهم لبرثدددداو م

Cooney  و مددعل هوبددو لبفرلسددام لبمددم لسددمخفز  زتدد مل ملبددمدمج لبرددفز م  وكددانلل يهددفالن ىبددو
لبجرددددع بددددمن عناصددددع لبمدددددل ولبدرددددل اددددم زعحمددددة لبعومددددة زددددن هاددددل لبثتددددلل عمددددو لألنادددد ة 

برفهدلم لبدمدمج لبرفزجة  وعمو لبع ج زن هن درلسة كلنم و معل كان  لدمف، عدن ل سدمخفلم لبددام 
 Voci andلبردفز   ى  هنهددا   رددالل زهردة بم حمددق اكددع، لبدمدمج لبرددفز . ودزدد  السددم وتدلن  

Young م لبددمدمج لابكمعونددم اددم بعنازجهرددا لبمددفرتحم عمددو لبمنرمددة لبقماد ددة ولبددذل 2001عددام
لبرددفرن سددمرع برددف، سددمة هيددهع لقمدداد، هحددف لبرددفرلمن  ولبددم بالسددمفاد، زددن لبمددفرتل لبددذل يددفيعل ل

وكادددف  نمائجهردددا عدددن قتددداد، امردددا يمدمدددق لابدردددل  -ادددم نفدددس لبلقددد  -وزدددن لبدددمدمج لابكمعوندددم
 لبجردداعم  وجناددا  لبرفدداه ج ولبم ددة لبراددمعكة  وكفددا ، هيحددع اددم لبددمدمج لبجردداعم. وهاددعى بلنددم

Bonk  م اددم دور، لاب ددة لألهرمددة اددم لبجددمه  وكاندد  رهددف  ىبددو اهددج 2002درلسددة هخددعى عددام
لبددنه  لبرددفز  عمددو لبم ددلتع لبرهنددم بم ددالن اددم دور، عسددنعتة ا حقددلل لبددمدمج  مددع يمددف يدددثع 

لبرمددددالزن عمددددو يددددحنة لانمعندددد  اددددم لبرعحمددددة لألوبددددو  ولبددددمدمج لبرمددددالزن اددددم لبفرديددددة لبمداونمددددة 
دددددددددددددددددا بلادددددددددددددددددا ادددددددددددددددددم لبرعحمدددددددددددددددددة لب اب دددددددددددددددددةكرعحمدددددددددددددددددة ثانمدددددددددددددددددة ل امعلمدددددددددددددددددمة    ولبدددددددددددددددددمدمج واه 

(Guzer, Caner, 2014, 4597, 4598). 
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دزدد  رددعق لبمدمددمج زددع  ومحددع لبددمدمج لبرددفز  زفهددلم بددا اددذور راددمع اددم زدظرهددا ىبددوتد
(  (Mixed Learningلبلسددائل لبرمنلعددة  وت مددق عممددا زسددرمام ك مددع، زنهددا: لبددمدمج لبخمددمط 

  ولبددمدمج (Hybrid Learning)  ولبددمدمج لبهجددمن (Blended Learning) ولبددمدمج لبرددات 
ع سددحل ردددفد زسددرمارا ىبددو لخددمال  واهددام لبنظددع حددلل   وتعادد(Dual Learning)لب نددائم 

رحمدددددة لبددددمدمج لبرددددفز  ونلعددددا. ى  هنهددددا رمفددددق اددددم هن لبددددمدمج لبرددددفز  زددددا  وخمددددط بددددمن لبددددمدمج 
لابكمعوندددددم ولبمدمدددددمج لبمقممدددددفل. كردددددا هن هدددددذل لبدددددفز   ندددددلن زدددددن خدددددالل رلومدددددف هدولم لبدددددمدمج 

 بو:ا(  كرا ام لبانل لبم264  2016لابكمعونم ورعقا زع هدولم لبمدممج لبمقممفل )هحرف  
 

 
 ( الدمج بني التعليم التقليدي والتعلم اإللكرتوني1الشكل )

 (2  2008  زت فولبرتفر: )
يلمددل لباددنل لبسددابق ر ددلر لبمدمددمج لبمقممددفل ىبددو لابكمعونددم ثددج لبددفز  بمنهرددا وصددل  

  بمن كل زن هسمللم لبمدمج واهدا دلبمكنلبلامة ام لبفزبممدمج لبرفز   حمإ يلوف لبرسمثفثام 
ل همئة لبمفرتس لنلنا زدمج هو زعيف دل بمن عندفلث لبمفاعدبلاا ولبمدممج لا رتال لبرحايع اح

 زع لبرمدمرمن واها بلاا.
ور ددلر هددذل لبرتدد مل بماددرل زجرلعددة زددن لسددمعلرمجمام هو مهلدددادم لبددمدمج هي ددع ثددعل    وقددف 

 -وهددو خاصددة لدرممددة لبددفز  للرهددا  -ة ابمددلبرددفز  عمددو لدددف هو هي ددع زددن لأللددداد لبم لبددمدمج منددرني
 (Singh, 2003, 4,5)لابع ج زن هن لبدفيف زن هذل لأللداد بفيها سرام زمفلخمة وهو زا يمم: 

بمحسددمط هددذل لبرفهددلم نقددلل ىن  دمددج الددت:لم دوت التصددال ةا  تر ددت والددت:لم ا ل ترو ددي:  (أ 
بكمعونددم ردفز  رمندرن هنرار دا زددن لبدمدمج دون ل رتدال لاانمعند  ولبدمدمج لارجعلدة لبدمدمج لب

نمعند  نمعند   وتثدفث لبدمدمج دون لرتدال لابكمعونم  دنم لبمدمج عحدع لاحمإ ىن لبمدمج لا

 التعليم
 التقليدي 

 التعليم
 اإللكرتوني 

 التعليم 
 املدمج
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ل عتقدددة رقممف دددة دلخدددل لبفتدددلل  ونفمدددعض هندددا حمدددو ادددع  لبدددمدمج دون ل رتدددال لاانمعنددد  
 بكمعونم.ُرفلرزن خالل نظام لبمدمج لا

قددف  نددلن ز ددا  عمددو هددذل لبنددلع زددن لبددفز  عمددو بعندداز  ردممرددم يددلاع لبرددللد لبفرلسددمة و 
وزددللرد لبحثددإ عحددع هحددف زللقددع لانمعندد  زددع رددلامع دورلم رفرتحمددة اددم لبفتددل لبفرلسددم يمل هددا 

 لبردمج لاعمحارها لبلسممة لبعئمسة بممدممج. 
يمندرن لبدمدمج لبدذلرم عرممدام لبدمدمج لبفدعدل  :دمج الت:لم الدااتي والدت:لم الت:داو ي الضبا در (ب 

ولبمدمج عنف لب مل ولبمدم ردمج بندا  عمدو حاادة لب ابدل وادق لبسدععة لبمدم رناسدحا  هزدا لبدمدمج 
لبمدددداونم اممندددرن لرتدددا  هي دددع دينازمنمدددة بدددمن لب دددالن زردددا يدددددل ىبدددو راددداركمة لبردعادددة 

زعلاددة  –عمدو سدحمل لبر دال  –بمدداونم ولبخحع،  وقف  ارل لبفز  بمن لبمدمج لبذلرم ولبمدمج ل
لد  لبرللد ولألدبمام لبرهرة حلل زنم  افيف  ثج زناقادة ر حمقدام لبدم ادم عردل لب ابدل 

   د. (. 2008زن خالل لبمللصل لبفلرل لاسمخفلم يحنام لبردملزام )زت فم  
سدحق زدنظج   رم مل ارمع هنراط لبمدمج بعناز  ردممردم زدمج الت:لم الضنظم وغير الضنظم:  (ج 

تثددفث زدظددج و اددم لبثقمقددة   زددع زثمددلى زددنظج بمسمسددل زثددفد ز ددل: اتددلل لبكمددل لبفرلسددمة
لبمدمج عمو هرض لبللقع لانل  مع زنظج زن خالل ل امراعام  هو عحع لبحعتف لابكمعونم 
ولبرسمنفلم  وقف  سدو رترمج بعناز  زدفز  ىبدو لسمادفا  لبرثادثدام لفاعممدة زدن هحدفلث 

نظردة ىبدو زسدملدعام لبردعادة لبرماحدة لبمدم يمدداون امهدا لبددازممن عمدو نادع لبمدمج  مدع لبر
 لبردعاة هثنا  لبدرل.

ىن لبرثمددلى لباددازل هددذل هقددل ركمفددا لن مددع زددن دمددج محتددوص مخصددح مددج محتددوص  دداه :  (د 
 رندددن رهمئددددة زثمدددلى يددددازل للردددم لبددددمدمج زدددع زددددات  زدددن لبمجددددارن و  لبرثمدددلى لبرختددددص

 لانمعنددددد (  هو زدددددع رددددددفيل لبرثمدددددلى ورختمتدددددا-لبفرلسدددددمة لبثمارمة/لبرحايدددددع، )لبفتدددددلل 
لبردايمع لبتناعمة  ولابم بو امث  لبحان بفز  هي ع زعونة بمن لبرثمدلى لبجداها ولبرثمدلى 

 (.2012لبرختص  ورثسمن خحع، لبرسمخفم زع رخفم  لبمكمفة )ااد  
ل زدن هيدنال زدن لبرثمردل هن  ندلن هاندل يدندمج الت:لم، والضضارسدة، والددعم الضحتضدل:  (ه 

لبددمدمج لبرددفز  بمكرمددة عرممددة لبددمدمج )زددنظج قحددل لبحددف  اددم زهرددة عرددل افيددف،( زددع لبررارسددة 
ولسدمخفلم هدولم لبدفعج ادم لبلقد    )لسمخفلم زهام وومفمدة هو نردال  زثايدا، بهدذل لألعردال(

ل لبرناسدل بمسده ل رنفمدذ زهدام لبدردل  ورددلاع هدولم لانماامدة لبثفي دة ولبرم دلر، بمئدام معردد
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بدو ولبمدداون وهدولم عمدو هرض لبللقدعم ولبمدم رجردع بدمن لبدردل لاسدمخفلم اهداق لبثاسدل لي
 دعج لألدل . 

قدددل،  لسدددم اللزدددن خدددالل  -ادددم ليوندددة لألخمدددع،  -وردددج ر دددلتع لبدددمدمج لبردددفز  لابمجعلدددة 
ل لبمكنلبلامددا اددم رددلامع بمئددام ردممرمددة رمرمددا لابرادداركة ولبكفددا ، ولبملاددا نثددل لبنجدداي  واددم هددذ

ا عمددو اجددللم لبمدمددمج  وتمحنددلن لبمددفرتس لأسدد ل رالئددج ارمددع ابملبنرددال  يمدددع  لبمعللتددلن سددعتد 
ددا واددم هددذل لباددأن  ددداق لبردمرددلن بددعلز  دعددج   لب ددالن بممأيددف زددن هن لاخفدداق بددمس خمددار ل زماح 

لب الن زن خالل رلومف لبمكنلبلاما احفلث رثلل ام لبمدممج  وكل هذل  دأرم زدن هادل ىعدفلد 
ردرل عمو ىعفلد لب الن بمثقمق لبنجاي. وزن ناحمدة هخدعى  -زن نرال  لبمدممج -امال افيف، ه

ل كحمدع ل زدن زسدمقحل لبمدمدمج  يلحم بف  ر حمق نرال  لبمدممج ام لبمدممج لبجدازدم لبرفمدلي لدأن ادا  
رمددة  سماددمرل عمددو نرددال  ردممرمددة بم حمددق لبددمدمج لبرددفز  رقددفم لبرثمددلى لبدمرددم  ولبرددللرد لبمدمم

ل عتقمم لبمدمج لبرحايع  ولبمدمج عن لدف. وعمو زفلر لبِدقف لبرامم  حظنا لنح داق هدذل لبملادا  
حمددإ انددم  لبك مددع زددن لبجازدددام ولبردسسددام لبمدممرمددة ر حمددق رلاددا لبددمدمج لبرددفز  بمثسددمن 

 . ,Powell  et.al , 2015) نرلل  لبمدممج زن هال نجاي لب الن
م لبرفملحة ام دز  لبمدمج عحع لانمعن  زع لبدمدمج لبرحايدع ونجث  لبك مع زن لبجازدا

برنداه  لل لبدمدمج لبردفز  مواها بلاا امرا يمدمق لجانحم رلصمل لبرناه  لبمدممرمة ولبمعللتة. وتمد
رتحل قاعة لبفرلسدة زنان دا بثدل لبرسدائل   إحم  زقمللة لبلمع قاعام درلسةلبمدممرمة عاد،  ام 

ئدددة زقدددا م بمقدددعل ،  وزقدددارع امدددفيل بمراددداهف،  همة عحدددع لانمعنددد  عمدددو ورقدددف ج لبرددداد، لبمدممرمددد
لاامدااة ىبدو لبدم رجدف زجرلعدام لبدردل لبجرداعم لبتد مع،  .ولخمحارلم سعتدة  ووسائط زعئمدة

لبمددم زددن خالبهددا   حددق لب ددالن لبردملزددام لبنظعتددة عمددو هز مددة حمارمددة زددن لبللقددع  وترنددن ىثددعل  هددذل 
ة لبسدددالقة عدددن لبرددداد، لبمدممرمدددة  ودعدددج زاددداركة لب دددالن  ولابدددفلع  ولندددا  لبمفاعدددل زدددن خدددالل لبردعاددد

 (International Council for Open and Distance Education , N.D, 8) لبردعاة
ولابمابو ا ن زن زحدعرلم لسدمخفلم لبدمدمج لبردفز  ادم لبجازددام لبرفملحدة: ىثدعل  هسدابمل 

الن ىبدددو لبردعادددة لبرمنلعدددة  كردددا هندددا يمدددمل لبرجدددال لبمدددفرتس لدددابخحعلم لبمعللتدددة  ووصدددلل لب ددد
بممفاعل ل امراعم بمن لب الن  و مع زعرفع لبمكمفة لبراد ة زقارنة لابمدمج لابكمعونم  وسدهلبة 
زعلادددة ورنقددمل زثمددللل لبمدممرددم. كرددا هنددا  سدداعف عمددو رلومددف رقنمددام لبردملزددام لبثفي ددة اددم 
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ردفاق لبردملزدام لادنل زمسدارع و مدع زسدحلق زدع لبمقدفم هنا ة لبمدممج ولبمدمج زن هال زللاهدة 
 لبتناعم ولبمقنم  وهصحل هنا  لنفزا  بمن رفع، لبثاسحام ولبردملزام ول رتا م.

  الحظ زرا سحق هن لبمدمج لبرفز  يم مل زا يمم: 
 رلامع زناه  ردممرمة زناسحة بهذل لبنلع زن لبمدممج. (ه 

ردمدددمج هثندددا  وزعيدددفين زدددلاهمن  تدددحثلل  ر هعندددا  همئدددة لبمدددفرتس  لثمدددإلدو  دددلتع هر (ن 
 رالبهج زن خالل لسمخفلم لبكرحملرع ور حمقارا.

ردددلامع زخمحدددعلم لبكرحمدددلرع  وومدددع يدددحنام لبردملزدددام لبرثممدددة ولبدابرمدددة ادددم زمنددداول  (  
 لب الن.

لابرهدارلم لبالقزدة زدن هادل لبمدازدل زدع لبلسدائط هعنا  همئدة لبمدفرتس ولب دالن راوتف  (د 
 لبرمدفد،. 

 ف التعلم المدمج:أهدا -2

لعمرددددفم لبدفيددددف زددددن لبجازدددددام لبرفملحددددة اددددم دول لبدددددابج عمددددو نرددددال  لبددددمدمج لبرددددفز  
ألسددحان زمنلعددة  حمددإ  سددرل لبددمدمج لبرددفز  ألعنددا  همئددة لبمددفرتس بمختددمص لبمدمددمج باتدداد، 
ىنجددداقلم لب دددالن لألياد رمدددة وزاددداركمهج ادددم لبرادددارتع لبفرلسدددمة. كردددا رمدددمل لبرقدددعرلم لبفرلسدددمة 

دورلم زدمرف، هياد رم ا ولبرللد عمو  بثتللابكمعونمة لبفعصة بم الن زن هال لبرااركة ام لل
ل خممارتة  هو لبرااركة ام بفلئل ل بمثاق لبرمقفم. ىبو اانل هن لبرنارق لبمدممرمة لبمم رسدو 

   وزللاهددة لبتدددللامىبددو نرددال  افيددف، زددن لبددمدمج لبرددفز  رهددف  ىبددو رثسددمن زدددف م لبمخددع 
ىنجاقلم لب الن. حمإ رقفم لبجازدام لبمم ر حق زحدادئ لبدمدمج لبردفز  لبرسداعف، ب البهدا  هزام

ج زدن خدالل زنداه  درلسدمة مزن هال هن  دمرفول عمدو هنفسدهج ادم رلامدا للرهدج هثندا  عرممدة لبمدمد
 . (Powell et.al, 2015, 16) رسمهف  لب الن

  2015فملحدة وزنهدا زدا يمم:)زنتددلر  فل  لبدمدمج لبردفز  اددم لبجازددام لبردورمددفد ههد
14  )(Krause, 2007,5), (Sharpe et.al , 2006, 27) , (El-Mowafy, Kuhn, 

Snow,2013, 146- 147)    

 رلامع لبرعونة ام وق  وزنان لبمدممج. (ه 

 رداتا لبمفاعل لبتفم. (ن 

 لبلصلل ىبو لبثللر زع لبرجرلعام لبت مع،.  (  

 بمفرتس. هعنا  همئة ل هدولر قتاد، ادابمة  (د 
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 رقف ج لبفعج ولارياد ولبملاما بمن لب الن.  (ه 

 ر لتع بمئة لبثعم لبجازدم لثمإ ركلن قادر، عمو دعج لبدرممة لبمدممرمة. (و 

 رلسمع ىرار مران لبجلد، ام لبمدممج. (ق 

رددلامع لبرندداه  لبفرلسددمة لتددلررها لابكمعونمددة بدنددل همئددة لبمددفرتس ولب ددالن  وزددن ثددج  (ي 
 سم. سهلبة رثفي ها كل عام درل

 لبرهارلم لبمقنمة ولبدرممة. رنرمةاهج لبرحادئ لبنظعتة وليمسان لبردعاة و دور ردظمج   (ط 

 .لبمنرمةرداتا ردمج لب الن ورمحمة لحممااام   (ل 

 ىثعل  لبردعاة لانسانمة وراع الد، لبدرممة لبمدممرمة. (  

 لب الن ام لبجازدام لبرفملحة. ىرثقمق لبعما بف  (ل 

زن زعلحل  ةفز  يهف  ىبو زساعف، لبرمدمج خالل كل زعحميمحمن زرا سحق هن لبمدمج لبر
ردمرا  وتقدلم عمدو لبدفز  بدمن لبمدمدمج لبمقممدفل ولبدمدمج لابكمعوندم دلخدل قاعدة لبرثامدعلم  وقدف 
هرمدددق عممدددا لبرددددفخل لبمكدددازمم  نظدددعل  سددددمخفلزا زتدددادر ردمدددج ىبكمعونمددددة مدددرن لبرثامددددعلم 

 ولبفرو  لبمقممف ة لانل زمكازل زدها. 

 أهمية التعلم المدمج: -3

رفعض لبمثف ام لبرداصدع، زدع لبم دلر لبسدعتع ادم زجدال رقنمدة لبردملزدام ول رتدا م 
رأثمعل كحمعل عمو نردط لبمدمدمج لابجازددام لبرفملحدة ادم لبرسدمقحل وسدمنلن لندناسدارا عمدو عندل 

 ام همئددددة لبمددددفرتس ولب ددددالن زدددددا  لألزددددع لبددددذل  ثددددمج مددددعور، لسددددمدفلد لبجازدددددام بهددددذل لبمثددددف
وزللاهمهدددا ولسدددم البها ل سدددم الل لألز دددل  ادددابمدمج لبردددفز  يم مدددل مدددعور، لبدددلعم لدددا ولأهرممدددا 
ورلامع زم محارا  كرا يم مل ه نا هاكارل افيف، وزم لر،. ورمر ل ههرمة لبمدمج لبرفز  امرا يمم: 

 ,Garrison& Vaughan)(  174  2007(  )يدددلكس  ررادددمن  267  2016)هحردددف  

2008, 8- 9) ,(Singh, 2003,12)           
رلومف ر حمقام ركنلبلاما لبردملزام ام لبرللقف لبمدممرمة زن خالل رتدفل لانمعند   (ه 

 ولبمدازل زع لبحعتف لابكمعونم ولسمخفلم زخممف بعزجمام لبثاسلن.

لب ابدل وعندل همئدة رقممل نفقام لبمدممج زقارنة لابمدمج لابكمعوندم  وردلامع وقد  واهدف  (ن 
 قارنة لابمدممج لبمقممفل وحفل.ز لبمفرتس
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وقزالئهدج لبرمدمردمن واهدا  هسدارذرهجررنمن لب الن زن لبثتلل عمو زمدة لبمدازل زع  (  
 بلاا زرا  داق لبدالقام ل امراعمة ولبجللنل لانسانمة بمنهج.

 ياتف زن رما لب الن نثل عرممة لبمدمج.  (د 

 بجازدة. رنن لب الن زن لبمدمج وزرارسة لألنا ة ام لبرنال هو ل (ه 

 ىزفلد لب الن لابرقعرلم لاثعلئمة لرا يمناسل زع لحممااارهج. (و 

  اجع لب الن عمو لبدرل لانل رداونم زن خالل لبدرل ام زجرلعام. (ق 

 يم مل عمو لبرانالم لبمدممرمة لبمم رمدمق باتاد، هعفلد لب الن. (ي 

 ر ممع هدولر عنل همئة لبمفرتس زن زمقن ىبو زلاا وزعيف وزاع . (ط 

 در زمدفد، بمردعاة نممجة ل رتال لرللقع ىبكمعونمة زخممفة.رلامع زتا (ل 

 يمسج لأنا هي ع يرل  وزعونة وادابمة زن هنراط لبمدمج لابكمعونم لبرخممفة. (  

ههرمة ر حمق زفخل لبمدمج لبردفز  حمدإ ىندا  سداعف عمدو رثسدمن  ىيمنل زرا سحق زف
فيدددددف زدددددن لبمقنمدددددام ولسدددددمخفلم لبد مدددددلامعبمئدددددة لبدددددمدمج  وتمدددددمل لبفعصدددددة بدندددددل همئدددددة لبمدددددفرتس ب
سدععة وزعوندة هاندل بمدمدمج  وتمدمل  عمدولبرسمثفثام لبمكنلبلامة هثنا  عرممة لبمدمج لرا  سداعف 

ردممرمددة رعكددا عمددو لب ابددل ولحممااارددا. ورلمددل لأللثدداث هن لب ابددل لبرمدداي  نادد ةلبفعصددة أل
دا بلادا  هو عحدع عمدو لانمعند  يمفدلق  هزازا لبلصلل ىبو زات  زن رعق لبمدفرتس لبرحايدع واه 

هقعلنددا لبددذين يمدعمددلن بنددلع ولحددف زددن هسددابمل  لبمددفرتس   وبددذبم    نددلن لألزددع زفاائ ددا لددأن لبددمدمج 
وسمسددمرع نردال  لبددمدمج لبجفيددف، ادم ل نح دداق بممحندو هانددل سدرام لبددمدمج عددن   لبردفز  هصددحل رعتقدة

ا  .ُلدف ولبمفرتس لبرحايع واه ا بلاا ه ن 

 مدمج: أبعاد التعلم ال -4

 تتضنل أة:اد الت:لم الضدمج فيضا يلي:

: يمندددداول لبحدددددف لبردسسددددم لبقنددددا ا لبمددددم رمدمددددق لاباددددئلن لألياد رمددددة الب:ددددد الضؤسسددددي (أ 
ولادلرتة ولبمنظمرمة ولبخفزام لبرقفزة بمرممثقمن  وعندف لبمخ دمط بمدمدمج لبردفز  مدرن 

  لبدمدمج لبردفز   وهدل لسدمدفلد لبجازددة بمحندم نردال ىهذل لبحدف ر عي هسئمة زمدمقة لرف
 رنن بمجازدة رلامع رعتقة رقف ج زسمقمة بكل زدمدمج؟  وهدل ردج ىادعل  رثممدل لحمماادام 

 (.542  2012لألاعلد؟) لب ازفل  
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لبدددذل يدددمج رفرتسدددا زدددن خدددالل ى : يدددمج ادددم هدددذل لبحددددف لبدددفز  بدددمن لبرثمدددل :ليضددديالب:دددد الت (ب 
م لبرمدمرددددمن(  ولألهددددفل  (  ولحممااددددام لبرمدمرددددمن )رثممددددل لحمماادددداى )رثممددددل لبرثمددددل 

 ومعلبمدممرمة )رثممل لألهفل (  ىبو اانل رترمج لسمعلرمجمة لبمدمج لابكمعونم وتمج 
لبسددمنارتل  حمددإ يددمج رثفيددف ارمددع لألهددفل  لبمدممرمددة بمحعندداز   وتددمج لدددف لبددم لخممددار 

 (. 25  2013وكذبم هنراط لبمقممج )هبللبعته    هانل رعق لبمقف ج

: يهددمج لبحدددف لادلرل لجرمددع زعلحددل ىدلر، لبددمدمج لابكمعونددم ولبمددم راددرل الب:ددد ا دار    (ج 
لبحنمددة لبمثممددة لبمخ ددمط ولبمتددرمج ولانمددا  ولبمقددلتج ولبتددمانة  كرددا يهددمج بحثددإ قنددا ا 

وتمندددرن لبدددم: رخ دددمط لبحنمدددة لبمثممدددة ولألاهدددا،   لبمكنلبلامدددة ادددم بمئدددة لبدددمدمج لابكمعوندددم
رلاع لألاها، وهاها، لباحنام ولب الددام ولبرمنعالندام  ىبدو ولبحعزجمام  وتدمرف لبم عمو 

لبردمردددمن ولبرمدمردددمن وومدددع زددددايمع  ىااندددل لبكفدددا لم لبفنمدددة ولبمكنلبلامدددة ولبرهدددارلم بدددف
 (.2005وسماسام بملومف لبحنمة لبمثممة ) بفر لبهفل  

ناسددحة : رم مددل زرارسددام لبمددفرتس اددم لبجازدددام لبرفملحددة ىعددفلد خ ددة ز يدالب:ددد التقندد (د 
اط ل رتددددال دة  ونقددددة لبردرارتددددة ولبدرممدددام لبجارتددددبمحنمدددة لبمثممدددة لبمكنلبلامدددة ولبهنفسددد

ل سددمعلرمجمة مددرن هددذل لبحدددف: لبحنمددة لبمثممددة ولبرعلاددق ولبرددللرد ودعددج لبخفزددة  لثمددإ 
 ,Cherping). لاددعتة زفرلددة اددم لبرجددال لبمقنددم. ى ررممددم لبجازدددة يددحنة آزنددة وقددل 

Tianchong, 2017, 13, 14)      

يهدمج لددف رتدرمج لبللاهدة لابدللزدل للم لبتدمة بللاهدة لبرسدمخفم ة:د تصضيم الوا هة:  (ه 
بكددل عنتددع زددن عناصددع لبددمدمج لبرددفز   حمددإ رددفعج ولاهددة لبرسددمخفم ارمددع عناصددع 
لبددمدمج لبرددفز  زرددا  رنددن لبرددمدمج زددن لبمدازددل زددع كددل نرددط زددن هنردداط لبمقددف ج ول نمقددال 

 (.543  2012) لب ازفل   بمن لألنللع لبرخممفة

:  ثع  هذل لبحدف عمو ركااد لبفدع   ولبمندلع لب قداام  ولبهلتدة لبلرنمدة الب:د األخالقي (و 
كددذبم  جددل هن  تددرج لبحعندداز  لأسددملن يمجنددل مددمق هو ىقعددا  هل رابددل  و و معهددا  

واددددددددم لبلقدددددددد  للرددددددددا  قددددددددفم خمددددددددارلم زمدددددددددفد، بم ددددددددالن لول ل حممااددددددددام لبخاصددددددددة 
(ar.wikipedia.org , 2017) 

لابكمعونمددة : يهددمج هددذل لبحدددف بمددلامع ورنظددمج هيددنال زمدددفد، زددن لبرتددادر ة:ددد دعددم الضددوارد (ز 
لبردددمدمج سددلل  هيانددد  زحايدددع، عمددو لانمعنددد  هو  مدددع زحايددع، ز دددل: زدددللد  لبمددم  ثمااهدددا

زعئمددددة  وهي ددددع لألسددددئمة ركددددعلر  ولبقددددللزمس  ولبكمددددل لابكمعونمددددة  ولبرنمحددددام لبعقرمددددة  
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ردلامع لباددلر لاألزدان ولب قدة بدفى لب دالن زدن ادو ركرن ههرمة هدذل لبحددف ولبفورتام  و 
 خددددالل رددددلامع لبرسدددداعف، لبمددددم  ثماالنهددددا كمقددددف ج لبددددفعج لبمدممرددددم ولاريددددادل ولبمقنددددم 

 .(9  2010) عفلنة  قولهع،  

لبددذل ردمرددلل  ى لبرثمددل  اهددج لبرمدمرددمن زددن لبمأيددف زددن  -هددذل لبحدددف - رنددن   ة:ددد التقددويم:  (ح 
   وتثسن زن رجعلمهج لبخاصة ام لبمدمج لبرفز   ىل يمج رقلتج زدار  لبردمدمج سدلل  لابفدل

رمددم لبمددم بف ددا قحددل لبرددعور لخحددعلم لبددمدمج عددن رعتددق لبمقددلتج لبقحمددم هم رمددم لبمددم ليمسددحها 
 .(Carman, 2002)نممجة لبرعور لابخحعلم لبمدممرمة عن رعتق لبمقلتج لبحدفل 

برفز  هلدادل زخممفة  كرا هن با هلداد خاصدة لدرممدة لبدفز   سمنم  زرا سحق هن بممدمج ل
نفسها رج رلممثها ام لبرفخل لبمارتخم بممدمج لبرفز   وهذل لأللداد رساعف ادم لبمخ دمط بمدمدمج 
لبرفز  ولبم قحل ر حمقا عمو لب الن. كرا هن هذل لأللداد رعلعم قندا ا ك مدع، وزمعلل دة رمدمدق 

لبمدمج لبقائرة عمو لبمدمج لبرفز   وه نا رهف  ىبو رقف ج ردمج زفز   بم لتع وجدلر، ورقلتج بعلز 
 لل زدنو. 

 نماذج التعلم المدمج: -5

ادا  ادم لألدبمدام لبمعللتدة عدن لبدمدمج لبردفز  هن  ابحمدة بدعلز  هدذل لبندلع زدن لبمدمددمج   
ولبمدمددددمج رخدددع  عدددن ولحددددف زدددن هرلدددددة نردددال   وهددددو: نردددلل  لبمدمددددمج لبمحدددادبم  ولبمدمددددمج لبردددعن  

  :ل خممارل  ولبمدممج ل امعلمم لبفدال
فرسددمة  سددجل بهددا  ر: يمدددعض لب ابددل اددم كددل دور، ردممرمددة هو زدداد،  ضددو ج الت:لدديم التبددادلي (ه 

ىبددو رحددادل بددمن رددعق لبمدمددمج  ولدداب حع ولحددف، زددنهج عمددو لألقددل هددو لبددمدمج لابكمعونددم سددلل  
هحمان دددا يمنقدددل و . ل همئدددة لبمدددفرتسعنددديدددان لبدددم لبمحدددادل وادددق ادددفول ثابددد  هو وادددق رقدددفيع 

لب الن زا بدمن رعتقدة لبدمدمج لابكمعوندم وزادارتع لبرجرلعدام لبتد مع، ولبرهدام لبكمابمدة هو 
هو  قاعددددة لبددددفر رلرددددا يمنقمددددلن بددددمن لبددددمدمج لابكمعونددددم ولبرناقاددددام لبجراعمددددة بددددمن رددددالن 

ا. وههج زدا ادم لألزدع هندا وقمردا  ثدمن وقد  ل  عندل نمقدال هو  دمندا لبراارتع لبجراعمة ه ن 
واق رقفيعل عمو كل رابل ل نمقال ىبو لبنااط لبرنمف لا ام لبدفور،. وتادرل  همئة لبمفرتس

نردددلل  لبمحدددادل هرلددددة نردددال  اععمدددة  وهدددو: لبمدمدددمج لبمحدددادبم دلخدددل قاعدددة لبفرلسدددة  ولبمدمدددمج 
 لبمحدددددددددددددددادبم دلخدددددددددددددددل زدردددددددددددددددل لبثاسدددددددددددددددلن  ولبفتدددددددددددددددل لبرقمدددددددددددددددلن  ولبمحدددددددددددددددادل لبفدددددددددددددددعدل

 (Powell(et.als) , 2015,6, 7) 



2018  (2ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 21 

وهل لبنرلل  لبذل يمدعض اما لب ابل بمجعلة نردلل   –لبمحادل دلخل قاعة لبفرلسة  -1
ددا. قاعددام لبمحددادل دلخددل قاعددة لبفرلسددة لبللحددف،  هو مددج زجرلعددة زددن لب لبفرلسددمة زد 

وتخممف هذل لبنلع زن لبمحادل عن نرلل  لبمحادل لبفعدل  حمإ ىن لب الن يمنقمدلن 
 لبفرلسمة وبمس اقط رمم لبرثفد، ام افلوبهج لبفرلسمة. اعامقبمن ارمع لب

وهددددل نرددددلل  يمدددددعض امددددا لب ابددددل ىبددددو لبددددمدمج  –لبمحددددادل دلخددددل زدرددددل لبثاسددددلن  -2
 لابكمعونم زن خالل لبفرلسة دلخل زدرل لبثاسلن ولسمخفلزا.

لبفتدددل لبرقمدددلن: رددددف هدددذل لب عتقدددة رجفيدددف ادددم لبمدمدددمج لبمقممدددفل  حمدددإ ىندددا خ دددل،  -3
ولبددم بجدددل لبجمسددام اددم لبتددف هي ددع   لبرقحددلل ولبمقددفزم بددفى لبرمدمرددمن بمم ممددع

  وادددم هدددذل لبندددلع يمددددعض قاعدددة لبدددفر رفاعممدددة  اابدددفر  ادددم لبرندددال ولبللادددل ادددم 
لب ابددل بفرلسددة لبردداد، لبفرلسددمة هو لبددفور، زددن خددالل لبرادداركة اددم لبددمدمج لابكمعونددم 

  ثدج لبمدعدد عمدو لبردفلر  لبمقممف ددة خدار  لبرندال  بدف   زدن لبللادل لبرنابددم لبمقممدفل
 ,Dumont). زن هال زاارتع لبمدممج لبرحايع لبخامدة ايعل  لبردمج وجريادلرا 

Berthiaume,2016, 15) 

وهددو رعتقددة  رممددم امهددا كددل رابددل قائرددة زثمددلى خاصددة اعد ددة  –لبمحددادل لبفددعدل  -4
 قاعددام لبفرلسددةبددمن بفرلسددة لبردداد، لبفرلسددمة هو لبددفور،  وبددمس مددعورت ا هن يمنقددل زددا 

  لبرماحة هو بمن هسابمل  لبمدممج. وتمج ومدع ادفلول درلسدمة بم دالن ىزدا عدن رعتدق
 هنفسهج. هعنا  همئة لبمفرتسلبرللقع لابكمعونمة  هو زن ِقحل 

:  دددف لبددمدمج لابكمعونددم هددل لبدرددلد لبفقددعل بمدمددمج لب ددالن حمددو وجن  ضددو ج الت:لدديم الضددرت  (ن 
لبفرلسددددمة عحددددع  قاعددددام ة عمددددو هرض لبللقددددع. وامددددا ركددددلن لبيددددان يلاددددا لب ددددالن ىبددددو هنادددد

  ثددددج يددددذهل لب ددددالن ىبددددو لبرددددفلر  دنددددل همئددددة لبمددددفرتسلانمعندددد  زددددن خددددالل رسددددجمالم ب
لبمقممف دددة زدددن هادددل ر حمدددق زدددا ردمردددلل  لاسدددم نا  هل ولاحدددام زنابمدددة. وتمثدددلل لب دددالن ىبدددو 

  وادم نفدس لبلقد   ندلن لبمدممج لبرعن واق لحممااارهج لباختدمة  وبدمس وادق ادفول زثدفد
دددا بلادددا  وادددم لبدفيدددف زدددن لبحدددعلز  لبفرلسدددمة  لبردمردددلن عمدددو لسدددمدفلد بمقدددف ج لبرسددداعف، واه 
يحادرون بم حمق لبرادارتع ولبرناقادام اثدعل  لبمدمدمج ورلثمقدا  عمدو لبدع ج زدن هندا ادم بدعلز  
 درلسدددددددددددددمة هخدددددددددددددعى  ندددددددددددددلن لبردمردددددددددددددلن هقدددددددددددددل زاددددددددددددداركة ادددددددددددددم لبرناقادددددددددددددام ولبرمالددددددددددددددة

 (Horn, Staker, 2014,37, 38)  
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:  دددف لبنرددلل  ل خممددارل هحددف نرددال  لبددمدمج لبرددفز  لبددذل  د ددم  ضددو ج الت:لدديم الختيددار    (  
لب ابدددل لبثعتدددة ادددم رسدددجمل زددداد، هو هي دددع زدددن لبردددللد لبمدددم يفرسدددها عدددن رعتدددق لانمعنددد  

(Online) لبثعتدة وزا  رما هذل لبنردلل  هن   لاب عتقة لبمقممف ة لألخعى   بمنرا يفر  لبرللد
ردددلد بم ابددل نفسددا اددم هن  أخددذ هددذل لبحعندداز  لاب عتقددة لبمقممف ددة هو عددن رعتددق لانمعندد   
وتخممددف هددذل لبنرددلل  عددن لبددمدمج لابكمعونددم زددن خددالل لانمعندد   حمددإ ىن لب ابددل يددفر  

بف ددا لبفعصددة  خممددار بمئددة لبمددفرتس لبمقممف ددة زددن  وهددذل لبحعندداز  عددن رعتددق لانمعندد  ورحقدد
 (.77  2015)لباعزان   ى   هخع خالل بعلز

دا بلادا عدن  ضو ج الت:ليم الفتراعي الف:دال (د  : امدا  سدملال عمدو لب دالن درلسدة لبدفور، واه 
  ولدف لبم  نلن بهج لبثعتة ام لسدمكرال هسارذرهجلبفرلسمة زع  او لبقاعام ثنلرلبرعتق 

ل عددددن  علز  لبددددمدمج لبمدمددددمج لبرحايددددع. ولددددفهم ك مددددع زددددن بدددد قاعددددامدرلسددددة لدددداقم لبددددفور، لدمددددف 
ل امعلمددم لبفدددال عمددو هنهددا زفرسددة ىبكمعونمددة بددفولم كازددل  ثددج ر ددلرم لدددف لبددم ىبددو بددعلز  
زفزجددة بمددلامع رجددارن لبرددفرل  لبمقممف ددة ب البهددا. وتخممددف هددذل لبنددلع عددن نرددلل  لبفتددلل 

ا بلاا ام ه دام لألسدحلع. وتخممدف  لألسارذ،لبرقمللة  لأنا نادر ل زا يمقابل لب الن و  دا واه  ه ن 
 سددارذ،لبفرلسددة لبرحايددع، بددمن لب ددالن ولأل قاعددامعددن لبددفورلم لابكمعونمددة لباددازمة  حمددإ ىن 

ردف هي ع زدن زجدعد زقدالالم لخممارتدة سدلل  لامراعمدة هو عرممدة  وبكنهدا مدعورتة زدن هادل 
 Clayton Christensen) .لسدمرعلر عرممدة لبمدمدمج وادق نردلل  لبمدمدمج ل امعلمدم لبفددال

Institute, 2018)  
يمحدددمن زردددا سدددحق هن نردددال  لبدددمدمج لبردددفز  رندددع لب دددالن ادددم بددددر، لبدرممدددة لبمدممرمدددة  

قدددل، لبمكنلبلامددا اددم ردددلامع بمئددام ردممرمدددة رمرمددا لابرادداركة ولبكفدددا ، ولبملاددا نثدددل  زسددمفمفل زددن
ا عمدو اجدللم لبمدمدمج     بددعلز سدارذ،تدداق لألو لبنجداي  وادم هدذل لبنردال  يمددع  لبمعللتدلن سدعتد 

دعج لب الن زن خالل رلومف لبمكنلبلاما احفلث رثلل ام لبمدممج  وركلتن هامال افيدف، زدن 
نرددال  لبمدمددمج ردرددل عمددو ىعددفلد لب ددالن بمثقمددق لبنجدداي  وعمددو زددفلر لبِدقددف لبرامددم  حظنددا 
لنح اق هذل لبملاا  حمإ انم  لبك مع زن لبجازددام ولبردسسدام لبمدممرمدة ر حمدق رلادا لبدمدمج 

 .رثقمق كفا ، لبدرممة لبمدممرمةز  بمثسمن نرلل  لبمدممج زن هال لبرف
 متطلبات تطبيق التعلم المدمج:   -6

 دردددل لبدددمدمج لبردددفز  ادددم لبجازددددام لبرفملحدددة زدددن خدددالل زنظلزدددة زمكازمدددة زدددن هادددل 
 لاعتة: ى لبنجاي  وترنن رقسمج لحممااام لبمدمج لبرفز  ىبو زم محام رقنمة وهخع 
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 :متطلبات تقنية 

 زدام لبرفملحة عمو لبنثل لبم بو:امدفد لبرم محام لبمقنمة بممدمج لبرفز  ام لبجر

يمدددمل لبدددمدمج لبردددفز  لبرجدددال لبكازدددل بممدددفرتس بدددنرط لبفتدددلل لبفرلسدددمة  :فصدددول تقليديدددة -1
لبمقممف ددة  حمددإ يمرمدددع لب ددالن لرمسدددع زددن لبلقددد  زددن هادددل لبمفاعددل زدددع هسددارذرهج  زردددا 

سملكمارهج ولبدفيف زن لبقمج لألخدعى. كردا  سداعف لبمفاعدل يمعرل عمما لبمأثع لاختمارهج و 
دددا بلادددا ادددم ردددالزن ل رتدددال  وامدددا  ندددلن كدددال  زدددن لب دددالن وهعندددا  همئدددة لبمدددفرتس  واه 
قادرتن عمو ىع دا  لبمدممقدام لبمثظمدة ولبمدم بدفورها ُرددف هاندل لب دعق ادم عرممدة لبمدمدمج 

لبرعرح دددة بهدددا للم ههرمدددة ادددم لبدرممدددة ولبرم مدددعلم  لبقاعدددة لبفرلسدددمةولبدددمدمج. كردددا هن بمئدددة 
 (.57  2016لبمدممرمة وزدثع، عمو لبرمدمج ورقفزا )هبللبثسن  

 هىردددلاع بم ابدددل خمدددارل بمدددمدمج ادددم هل زندددان وادددم هل وقددد  وزدددن  : فصدددول افتراعدددية  -2
زن لامرداع لبفتدلل ل امعلمدمة زدع زاداركة   يخص  كرا  رنن بم الن هن  نلنلل اا 

 اددو هن  لبنظددع عددن لبثددفود لبج علامددة  وتمرمددا لبمدمددمج لابرعونددة لب ددالن ولبردمرددمن ل دد
لب الن لبذين    سم مدلن لبذهان ىبو لبجازدة لانمظام  سمفمفون زن هدذل لبلمدع  ىبدو 

عمو قفم لبرساول، زع قزالئهج  ن اانل هن لب الن زن خالل هذل لبنلع زن لبمدممج سمنلنل 
 ,Lalima )رجعلة زمددفد، لب قاادام ه ندا ام هل زنان آخع زن لبدابج  وتثتملن عمو 

Dangwa, 2017, 131). 
يحثدإ لبمعللتدلن لاسدمرعلر عدن هاندل لب دعق ولبلسدائل بمدلامع بمئدة ردممرمدة :  بيئة الت:لم -3

رفاعممة بجذن لهمرام لب الن وح هج عمو رحادل ليرل  ولبخحعلم  وردمحع رقنمة لبردملزام 
ا يمثق بهرا زن وسائط زمدفد، بالرتال زن هنجل بو ولانمعن  وززمر مة ام لبثاسل لي

لبلسائل بملامع هذل لبحمئة لبمدممرمة لبمم ردرل عمدو رثقمدق لبمكازدل بدمن لبجللندل لبنظعتدة 
ولبم حمقمددة  ورمددمل لبفعصددة ايسددان لبرمدمرددمن زهددارلم زمقفزددة اددم لبمفكمددع ولبمكازددل بددمن 

م لبرجمرع  ىمااة ىبو دورها ام زعلعا، لبرناه  لبفرلسمة ورل ها لابحمئة لبرثممة ولحممااا
 (.15  2015لبفعوق لبفعد ة بمن لب الن )زنتلر  

وردف رقنمدة يدحنام لبثاسدلن ولانمعند  لبرسدمخفزة ادم نظدام لبمدمدمج قدف حدعرم 
زرددا كددان  قمددفها زددن عللزددل لب حددام ولبجرددلد بمنددع هزازنددا  –ىبددو حددف لدمددف -هددذل لبحمئددة 

م ردممرمددددة زمدددددفد، لألهددددفل  لبمدممرمددددة ولبظددددعو  خمددددارلم زمنلعددددة لثمددددإ راددددنل بمئددددا
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لبرماحددة  وبقددف هصدددحل زددن لب حمدددم هن رمكمدددف لبحمئددة لبمدممرمددة زدددع لحممااددام لبردددمدمج  
امادنل لبرلقددف لبمدممرددم لبدذل يناسددل وعواددا وزناندا ولبددازن لبددذل يع دل لبفرلسددة امددا. 

مف ددة وهددل ل رتددال اددم بو لب ابددل اددم لبدرممددة لبمدممرمددة لبمقمايرددا لنمقمدد  لددابنرط ل رتدد
 هسدماللة لبمدم رندرن لبمفاعدل بدمن لب ابدل و ابملرجال ولحف ىبو ارمة زن لبخمارلم ل رت

وهدل لدال يدم نردط زمقددفم زدن لبرعوندة لبمدم ردندنس ى جابمدا عمدو زجرددل   وقزالئدا ه ندا
 (.55  2012لبدرممة لبمدممرمة. )لبكسجم  

عددل بددمن لبمدمددمج لبمقممددفل ولبددمدمج ورقددلم بمئددة لبددمدمج لبرددفز  عمددو لبمكازددل ولبمفا 
لابكمعونم لنل هينابهرا وهنللعهرا لبرخممفة  اهو رجرع بمن لبرثامدعلم وورش لبدردل 

لبفرلسدة واهدا بلادا ولدمن  قاعدامولبمفرتحام و معها زن هيدنال لبمدفرتس لبمدم ردمج دلخدل 
مددة ولبرثايددا، بددمن  م لبمدممرمددة لبمفاعمل لبددمدمج لبقددائج عمددو لبكرحمددلرع  ز ددل: رقددف ج لبرلديدد

هيددنال لبددمدمج عحددع لانمعندد  ز ددل: لبمفاعددل لبفددلرل بددمن لب ددالن وناددع لبرقددعرلم عمددو 
 (. 20  2011يحنة لانمعن  )ىبعله ج  

:  جدل هن رمدلاع لألاهدا، ولبحعزجمدام لبالقزدة ولبمدم ركفدم كدل األ ه ة والبرمجيدات الالزمدة -4
س وزسدداعفيهج اددم رخ ددمط لبرقددعرلم لب ددالن لبرممثقددمن هو  سددمخفلم هعنددا  همئددة لبمددفرت

لبفرلسددمة ولبقمددام لددابحثلث ولبم حمقددام لبرخممفددة  واددم هددذل لبتددفد  جددل هن يمدداي بكددل رابددل 
اعصددة لبلصددلل لبرحايددع ولبسددهل بمنظددام لبرناسددل بكددل زقددعر درلسددم  وعنددف افوبددة لبمددفرتس 

مدان رددالن اددم لبردرددل  جددل هن رمددلاع هاهددا، ولددعلز  لبثاسددحام لبكاامددة لبمددم  رننهددا لسددم
 .(116  2001زجرلعة لبفرلسة  ) لبهادل  

: رددف سددرة زددن سدرام لبددمدمج لبرددفز  ويدنل بددفعج ركنلبلامددا لبردملزددام  دددوات عبددر ا  تر ددت -5
ول رتدددا م  وهدددذل  دندددم هن لب دددالن  ادددداركلن ادددم لبندددفولم ادددم زلمدددلعام زخممفددددة للم 

مدع لبراداركمن زدن خدالل ار نمعند   وتدمج رلصدمللبتدمة بهدج عدن رعتدق ل رتدال لادحنة لا
لبحددعلز  لبرخممفددة لبرماحددة ثددج رقددف ج ورقددمهج ولبرادداركة اددم لبرناقاددام زددن خددالل زدددررعلم 

 .(Lalima, Dangwa, 2017, 131)كلنفعلنس لبفمفيل

: رسرل هدولم ل رتدال عحدع لبلتدل بم دالن لابمفاعدل ولبمللصدل زدع أدوات لالتصال الت:ليضي -6
لبرهددددارلم ولبخحددددعلم  وتددددمج ل رتددددال ولبمفاعددددل لتددددلر، لدنددددهج لبددددحد   ورحددددادل لبردددددار  و 



2018  (2ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 25 

 لامعلمددمة زددن خددالل زلقددع ردممرددم عحددع لبلتددل رثدد  زظمددة نظددج ىدلر، لبددمدمج ورنظددمج لبمفاعددل 
 :  ومن أ يال وأدوات التصال الت:ليضي في الت:لم الضدمج

  الضنتددديات الت:ليضيددةForums:  يددأدل، زددن لألدولم لبرمددلاع، عمددو  -رد ددم لبرنمددف ام
اعصة بمرااركمن لابنقاش ورحادل لألاكار ولبردملزام  كرا هنهدا رادنل هدل،  -لانمعن 

رددلامع لبدفعج ولبرسدانف، بم دالن وخاصددة زدن هادل  دندل همئددة لبمدفرتسقمردة لابنسدحة ب
لبمم   محلنها زن خالل زااركام  سمفسعون زن خالبها عن قنا ا زدمنة  وام هذل 

هال بملامع لبدفعج ولبملامدا عندفزا يعتدفل لب دالن  اا عنل همئة لبمفرتسلبثابة  نلن 
وزدددن لبردمدددلم هن هدددذل لألسدددملن  جددددل لبردملزدددام لبرد دددا، زدددن خدددالل لااالدددة عدددن 

ألنهدددج  ثتدددملن   لسمفسدددارلم لب دددالن هي دددع ولقدمدددة وزلل زدددة زدددع لحمماادددام لب دددالن
 (. 127  2015عممها نممجة حاامهج بذبم )لباعزان 

  البريدددددددد ا ل ترو ددددددديE-Mail:  سددددددداعف ادددددددم رحدددددددادل  لبعسدددددددائل ولبلثدددددددائق لاسدددددددمخفلم 
لبثاسدددددلن  وتدمقدددددف ك مدددددع زدددددن لبحددددداح من هن لبحعتدددددف لابكمعوندددددم زدددددن هي دددددع خدددددفزام 
لانمعندددد  لسدددددمخفلزا وتعادددددع لبددددم ىبدددددو سدددددهلبة لسدددددمخفلزا. وزددددن ههدددددج ر حمقاردددددا ادددددم 

 (40 -39  2016لبمدممج: )لبجح بو  

سدائل بجرمدع لب دالن ولألورلق وسمط بدمن عندل همئدة لبمدفرتس ولب ابدل ارسدال لبع  -
 لبر مللة ام لبرللد  ولبللاحام لبرنابمة  ولسمفسارلم لب الن.

وسمط بمسممج لبللال لبرنابم  حمإ  قلم عنل همئة لبمفرتس بمتدثمل لااالدة ثدج  -
ىرسابها زع، هخعل بم ابل وام هذل لبدرل رلامع بملرق ولبلقد  ولبجهدف  حمدإ  رندن 

 لبممل هو لبنهار دون لبثااة ىبو زقابمة لألسمال.رسممج لبللال لبرنابم ام 

وسددددممة بالرتددددال لابرمختتددددمن اددددم زخممددددف دول لبدددددابج ول سددددمفاد، زددددن خحددددعلرهج  -
 وهلثاثهج ام يمم لبرجا م.

رسدمخفم رمدم لبردازدل ادم رقدف ج لبدفورلم لبدرممدة لبرهنمدة   الض:امل الخيإلىة )الفتراعدية(: -7
بثقمقمة لثمإ يمج بعزجمها ونادعها عمدو لانمعند  هو وهو زدازل رخمممة رثايم لبردازل ل

 عمددو لسدد للنام زر ن ددة وتددمج زددن خالبهددا ر حمددق لبمجددارن لبدرممددة لاددنل  ثددايم لبللقددع 
 (.100  2015) عازع  
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وزددن ثددج ادد ن لبددمدمج لبرددفز  يم مددل رددللاع لبكددللدر لبردهمددة زددن هاددل لبمدازددل زددع      
الم لبراد دة مدامرا يعرحط لابجا  لابكمعونم ولبمجههذل لبنلع زن لبمدممج   ولبفعج لبفنم 

صددددة لابمددددفرتل لبدرمددددم ولخممددددار لسددددمعلرمجمة وزسددددملى دزدددد  لبرتددددادر لبمدممرمددددة البخ
 لبرسمخفزة ام بمئة لبمدمج لبرفز . 

 ة:ددددددريددددددات ةشدددددددددمتطلب 

ادم لبجازددام  ر ل عنل همئة لبمفرتس ولب ابل ق حم لبدرممة لبمدممرمة بممدمج لبردفز  
زددن هاددل ىنجدداي هددذل لبنددلع زددن لبمدمددمج   لبرفملحددة وكددال زنهرددا بددا دور    قددل ههرمددة عددن ليخددع

 وامرا يمم رلممل لبم:
 عضو هيئة التدريس: -1

بو بم مددعلم سددعتدة وزمالحقددة اددم زخممددف لبرجددا م لب قاامددة ولبدمرمددة ايمسددج لبدتددع لبثدد
لبمفرتس ام لبمدمج لبرفز   لثمإ رملقف دراة  ولبمكنلبلامة لألزع لبذل  ر ل رثف ا بدنل همئة

قفررا عمو ر لتع هدلئدا زدن هادل  ىره ئما ورقحما بهذل لبم معلم وعمو زف ىهذل لبمثفل عمو زف
لبمدم رسدملال رلعمدة عندل  ندعورتةبو رحدعق لدد  لبدللزدل لبالبمفاعل زع هذل لبرم معلم ولابمد

 (.102  2008همئة لبمفرتس لبجازدم لابمدمج لبرفز  )زعسم  
وتادددمعط هن  نددددلن هعنددددا  همئددددة لبمدددفرتس اددددم لبددددمدمج لبرددددفز  بدددفيهج درل ددددة امددددف، لنددددل 

ا  ذكيمرمدداون لابدد هددجلبلسددائط لبمدممرمددة  حمددإ ىن زددن ههددج سددرام لبردمرددمن اددم لبددمدمج لبرددفز  هن
ام ولبقفر، عمم لبمدازل زع لبمكنلبلاما ولفينازمنمة كحمع، وزفرلة رفرتحا كازال عمو لبدرل لنفا ، 

يل لألينال: ينل لبفتلل لبفرلسمة لبمقممف ة وينل دعج ركنلبلاما لبردملزام ول رتا م لبمم 
 ركدددلن زجهدددا، رجه دددال امدددفل زدددن هادددل لسدددمخفلم لب دددعق لبمقممف دددة و معهدددا زدددن لبمقنمدددام لبثفي دددة

(Lalima, Dangwa, 2017, 132) . 
لل خحددعل  اددم زجددا م وه نددا يم مددل لبددمدمج لبرددفز  زددن هعنددا  همئددة لبمددفرتس هن  نلندد

رختتددهج  لثمددإ  نمسددحلن لبخحددع، اددم رخ ددمط ورنفمددذ لبددمدمج لبرددفز  اددم لبجازدددام لبرفملحددة  
وبددذل  جددل هن رمددلاع بددفيهج رنرمددة زهنمددة زسددمرع، حمددو هن حمقددام لبدرددل ولبثمقددام لبفرلسددمة برددع، 

مة وجنردا  ندلن ولحف،   ركفم بفعج هعنا  همئة لبمفرتس ام رثلتدل ردمرهدج وزرارسدارهج لبمفرتسد
لبمفلبمع ولب قاادة لبرعرح دة لابمنرمدة  /لبمعكما عمو نقاط ل رتال ل سمعلرمجمة لبرمعلل ة: لباعوط 

لبرهنمة. وزن وسائل لبم لتع لبرهندم ألعندا  همئدة لبمدفرتس: رادجمع دعدج لألقدعلن وهدو عرممدة 



2018  (2ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 27 

سدمفاد، زدن هعندا  همئدة رداونمة رقدلم عمدو لبرسداعف، ولب قدة ولبدالقدام لبرمحادبدة لثمدإ  رندن ل 
زهددج  ىسددهاملبخحددع، اددم لبددمدمج لبرددفز   كرددا ردمحددع بددعلز  لبرنااددبم ولبثددللاا لر الددة  ى لبمددفرتس لو 

  كرددا هنددا  رنددن لبمقددفيعة ز ددل: يددهاد، لبمرمددا هو ابمدداددم ر ددلتعهج  ىبددو اانددل لبرنااددبم  مددع لبر
مفكمددددع ولبثددددللر حددددلل ر ددددلتع ثقااددددة لبمنرمددددة زددددن خددددالل لسددددمعلرمجمام دلعرددددة كابرادددداركة اددددم لب

 وومددددددددددددددددع خ ددددددددددددددددط عرددددددددددددددددل بماددددددددددددددددنمل زرارسددددددددددددددددارهج لبرسددددددددددددددددمقحممة  ةابمددددددددددددددددزرارسددددددددددددددددارهج لبث
.(Cherping, Tianchong, 2017, 11, 12)  

وتجدددددددل هن يمرمدددددددع عندددددددل همئدددددددة لبمدددددددفرتس ادددددددم لبدددددددمدمج لبردددددددفز  لردددددددا يمدددددددم: )احدددددددع  
 (.163  2014لبدعنلسم 

  نم.لبع حة ام لبمثلل زن لبمدممج لبمقممفل ىبو لبمدمج لابكمعو 
 .لبدمج بنظام لبتفل  ل امعلممة 

 بكمعونم.لبرهار، ام لبجرع بمن لبمفرتس لبمقممفل ولا 

 .لبقفر، عمو لبمدازل زع لانمعن  بمجفيف زدملزارا ور لتع زقعرلرا 

 .لبقفر، عمو لبمفرتل لبمقممفل بم الن عمو لبمدازل زع هاها، لبثاسلن ورقنمارها 

 ج لبرقعرلم لبفرلسمة.لبقفر، عمو لبمدازل زع بعلز  رترم 

 .لبقفر، عمو رترمج ل خمحارلم لبثاسللمة 

 بكمعونم ورحادل لبعسائل زع لب الن.لبقفر، عمو لبمدازل زع لبحعتف لا 

  لبفرلسة. قاعاملبقفر، عمو ىثار، دلادمة لبرمدمرمن ورلامع روي لبرااركة ولبمفاعل دلخل 

 مو لخمال  زسملتارهج.لبفهج لبكازل بختائص ولحممااام وزم محام لب الن ع 

 .لبمنسمق ورلقتع لألدولر بمن لبرمدمرمن 

 .،زعلقحة هدل  لب الن كل عمو حف 

 رفعتف لبمدممج برساعف، لب الن عمو لبمدمج لثسل قفرلرهج. هر حمق زحف 

 . لسممدان لبهف  زن لبمدمج لبرفز 

ة لبقاعدددددام لبفرلسدددددمو اددددد ن عندددددل همئدددددة لبمدددددفرتس ادددددم لبدددددمدمج لبردددددفز   قدددددلم ادددددم ابلابمددددد
ىعددددددفلد لب ددددددالن ورددددددلامههج وجريددددددادهج وزمددددددالدمهج عنددددددف  لابدفيددددددف زددددددن لألدولر لبجفيددددددف، زنهددددددا:

لبقمدددددام لاألناددددد ة لبفعد دددددة ولبجراعمدددددة  ولااالدددددة عدددددن هسدددددئممهج ورقدددددف ج لبنتدددددل ولاريددددداد بهدددددج 
 زن خالل لبمفاعل لبثم زدهج.
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 م:ددددددددددددالضت:ل -2

بخحددعلم ولبرهددارلم لبرمتددمة لابدرددل  رمددف حددفود لاادداد، زددن لبددمدمج لبرددفز  ىبددو ليمسددان ل
و وزللاهددددة بدددداددددم لبحمئددددة لابكمعونمددددة ولبمددددم  ددددأرم اددددم زقددددفزمها ليمسددددان زهددددارلم لبثاسددددل لي

 فزجدددةلبتددددللام لبخاصدددة لدددابمدمج لبردددفز  ولبرعلسدددالم لابكمعونمدددة  وبدددن ركدددلن اللئدددف لبحمئدددة لبر
لبسدددماق زدددن هادددل لسدددمفاد،  حقمقمدددة ى  عندددفزا يدددمج ر دددلتع ادددع  لبراددداركة لبرمددددفد، لبمدددم يلاعهدددا

لب ددالن زسددحقا زدددن لبخحددعلم لبرخممفدددة لاددنل ادددعدل ورددداونم. وزدددن لبجللنددل لبثاسدددرة اددم هدددذل 
لبم ددلر دزدد  زنلنددام لانمعندد  ولبفتددلل لبفرلسدددمة. حمددإ ىن رتددرمج لبددمدمج لبرددفز  ينددم  عدددن 

وتدددددثع لبددددمدمج عحددددع لانمعندددد    هنادددد ةلبمكازددددل لبرددددفرو  بممجددددارن لبمدممرمددددة واهددددا بلاددددا زددددع 
عمو رحمدة ونلعمة ردمج لب الن.   -لبمدممرمة لألنا ةزن خالل لخممارهج ورترمج  -لبردمرلن 

يرا يمثفد زا يمدمرا لب الن لرا بفيهج زدن ادع  بمقمدام ولبراداركة ادم لبمجدارن ولألناد ة لبمدم 
 . (Jeffrey, Milne, Suddaby, 2014, 134- 135) صررها لبردمرلن.

 (53  2015ام ول لبمدمج لبرفز  امرا يمم: )وجبو  وتمر ل دور لبرمدمج 
  .ينخعط لبرمدمج ام عرممة لبمدمج لفدابمة 

 . دمرف لبرمدمج ام عرممة ردمرا عمو لبردمج لد  لبلق  

 .،يمللصل لبرمدمرلن زع لدنهج ام زجرلعام ص مع 

 .يمدمج لبرمدمج زن هقعلنا 

 .رممم لبقفر، عمو لبمدازل زع لبرتادر لابكمعونمة  

 .ساعف لبرمدمرلن لدنهج ام عرممة لبمدممج  

 .قلم لبرمدمرلن بمقممج هعرال لدنهج  

ولرلال لبمدمج لبرفز  يمقفم لب ابل واق قفرلرا زسمدمنا ل ريادلم عنل همئة لبمفرتس 
(  حمإ يمرمدا لبدمدمج 277  2016لبذل  نلن دورل زعلقحة لب الن ورقف ج لبرساعف، )لبادعلنم  

 (190  2014(  )لبقتعلول  278  2016لبادعلنم   لبرفز  لرا يمم: )
  .يممل لبفعصة بمرمدمج واق قفرلرا 

 .ساعف لبرمدمج عمو لبمفكمع لبرن قم  

 .اجع لبرمدمج عمو لبمدمج لبذلرم ولبمدمج وسط لبرجرلعام  

 .اجع ل رتال لباحنم بمن لب الن لدنهج لبحد  بمحادل لبخحعلم  
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  للم لبلق . يمنرن لخمحارلم ك مع، وزعنة ام 

 .نلن لبرمدمج اما هي ع ى جابمة بثتلبا عمو لبمداتا لبفعدل  
وتثمددا  لبرددمدمج اددم وددل لبددمدمج لبرددفز  ىبددو هن  فهددج هنددا زاددار  اددم لبدرممددة لبمدممرمددة  

زن هال لبلصلل ىبو لبهف  وبذبم  جل  عنل همئة لبمفرتسوتجل هن  ادع لأنا يمفاعل زع 
 (16  15  2014ا هن  نلن: )عحف هللا  رللاع عف، صفام ام لبرمدمج زنه

 اقط. ازممقم اوبمس رابح ألسمالل اااركزو  زمفاعال ارابح 

 لبردملزارمة قادر عمو لبرثادثة عمو لباحنة. 

  هسارذرابف ا لبقفر، عمو لبمدازل زع لبحعتف لابكمعونم ورحادل لبعسائل زع قزالئا و. 

 بو لابكمعونم.بف ا لبع حة ام ل نمقال زن لبمدممج لبمقممفل ى 

لبددمدمج لبرددفز   جددل هن  نددلن بف ددا دلادمددة وثقددة لددابنفس وددل زددن ثددج ادد ن لبرددمدمج اددم و 
رجرلعددة زددن لألنادد ة  ز ددل: لبقددعل ، ول سددمراع ولبرادداهف، قمازددا لوز ددابع، وزعونددة  ىبددو اانددل 

برثمددددلى لبددددمدمج ولبحثددددإ عددددن لبردملزددددام عمددددو زثعكددددام لبحثددددإ ور حمددددق زددددا ردمرددددا وزرارسددددة 
 وجنما  لد  زللد لبمدمج. لألنا ة

 عوامل نجاح التعلم المدمج: -7

يم مددل ر حمددق لبددمدمج لبرددفز  اددم لبجازدددام لبرفملحددة هو زعليددا لبددمدمج لبرددفز  ىبددو امددع، 
لنمق ب ة ركلن لر الة رفرتل امف زن قحل لخمتاصممن ام زجال ركنلبلاما لبمدممج ألعنا  همئة 

م رفرتحمدددة بكمفمدددة لبمدازدددل زدددع لبثاسدددلن  ورتدددرمج لبمدددفرتس ولادلرتدددمن ولب دددالن  وعردددل دورل
لبحعلز  لبمدممرمة دون ىهرال هو رجاهدل بدفور لب علئدق لبمقممف دة ادم لبمدمدمج  وترندن ل سدمفاد، ادم 

 لبنقاط لبمابمة: ىبو اانل ى هذل لبرجال زن خحعلم لبفول لألخع 

عنل همئة ن لبرمدمج و ىن زن ههج عللزل نجاي لبمدمج لبرفز  لبمللصل بم التواصل وا ر اد: (ه 
  لبددم ألن لبرددمدمج اددم هددذل لبددنرط    دددع  زمددم  ثمددا  لبرسدداعف، هو نددلع لألاهددا، لبمددفرتس

ولألدولم ولبحعزجمام هو زمم  رنن هن  خمحع زهارلرا  بذل ا ن لبمدمج لبرفز  لبجمف  جدل هن 
ردددعق يمندددرن ىريدددادلم وردممردددام كاامدددة بدمندددام زدددن لبسدددمل  ولألعردددال ولبملقددددام وه ندددا 

لبماخمص ولد  لبرهام لبمم يلصم بها بمرمدمج وهدولر كال زنهرا ل عتقة ولمثة وزثدفد، 
 (.2008وزنمللة )لب ازفل  
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: معور، رلامع لبحنمة لبمثممة بهذل لبنلع زن لبمدممج ولبمدم رمر دل ادم لبحنمدة ا ميا ات الالزمة (ن 
عمرها بمكنلبلامددددا لبددددمدمج لبمثممددددة لبمددددم رددددفعج ر حمقددددا لابقاعددددام لبفرلسددددمة لبمقممف ددددة زددددع رددددف

لابكمعونم  ىبو اانل ىعفلد لبكللدر لبحاعتة  ورلامع خ لط ل رتال لبمم رسداعف ادم نقدل 
 (.11  2011هذل لبمدممج زن زنان يخع )لبتفيق  

 عندل همئدة ردفرتسوه ندا كدل   : يم مل لبدمدمج لبردفز  هن  قمندع كدل رابدلال:ضل الت:او ي (  
بدمدمج  ثمدا  ىبدو رفاعدل كاادة لبراداركمن و بدف زدن لبدردل ادم لأن لبدردل ادم هدذل لبندلع زدن ل

اعتف  ىسهام ولبم  دف لر الة زث ة رلبمف لب اقام لبكازنة  ألن كل اعد اما  قفم  ينل اعتق
 (.336  2017زن نلعا ) لبسمف  

:  رنددن بم ابددل هن يددفر  بنفسددا زددن خددالل قددعل ، زدداد، ز حلعددة هو تشددجيج ال:ضددل الضتضيدد د (د 
بمنرددا ادددم لبدددم لبلقدد   ادددار  زدددع قزالئددا ادددم بمدددف آخددع زدددن خدددالل  نمعنددد  و لاقعل رهددا عمددد

لباحنة هو زن خالل زدررعلم لبفمفيل ام زااهف، امفيل عن لبردملزة  كرا هن ردفد لبلسائط 
 ف لبدردددددددددددددددددددددددددددددددددلتدددددددددددددددددددددددددددددددددولبمفددددددددددددددددددددددددددددددددداعالم لبتدددددددددددددددددددددددددددددددددفمة رادددددددددددددددددددددددددددددددددجع لابدددددددددددددددددددددددددددددددددفلع ورجل 

 (.330  2011) هبلقتف   

 الن زن لبثتلل عمو لبردملزدام ولااالدة عدن  رنن لبمدمج لبرفز  لب الختبارات الضر ة: (ه 
لبمساؤ م ل   لبنظدع عدن لبرندان ولبازدان هو لبدمدمج لبسدابق بدفى لبردمدمج  وعمدو لبدم  بدف 
زن هن يمنرن لبمدمج لبردفز  لخمحدارلم ك مدع، وزعندة ادم للم لبلقد  ررندن كاادة لبرسدمفمفين 

 (.139  2016)هبلقلر،  هبلبحن   لحممااارهجزن هن  جفول 
ئدام لبمدمدمج لبرفمدلي هن م:  جدل عمدو لبسدم ام لبمدممرمدة وهالهتضام ةالتقييم وقياس النتائج (و 

ركلن عمو لسمدفلد رام بم حمق لبمقدلتج لبدفلخمم لبرسدمرع و مدعل زدن هدولم لبمقدلتج  حمدإ ىن 
لبمقلتج لبنهائم  مع ز حق ام لبمدمج لبدفز   ورمدم لبرهردة  جدل هن ردمردف عمدو ل زمثاندام 

 . (Lalima, Dangwai, 2017, 133)تق لانمعن  بجدل لبنظام هي ع زعونةعن رع 
زعلعدا، رحمددة لب دالن   ىيمنل زرا سحق هن عللزل نجاي لبمدمج لبرفز  رمر ل ام زدف

ورثقمق لألهفل  لبمدممرمة لثمإ ركدلن زخعااردا زسدايع، بسدلق لبدردل  ورادع كفا دة عندل همئدة 
تددرمج نرددال  ردممرمددة ردمرددف عمددو زفهددلم لبددمدمج لبرددفز  لبمددفرتس لبرهنمددة زددن خددالل ررننددا زددن ر

وهسسدددددا  ورحندددددم لسدددددمعلرمجمام زسددددداعف، زعركدددددا، عمدددددو خحدددددعلم لبدددددمدمج لبرمددددددفد، لأاندددددل لب دددددعق 
 ولألسابمل  ام عرممام لبمفرتس.
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 : التعلم املدمج   اجلامعة املفتوحة بسريالنكا وهونج كونج: احملور الثاني
 حمدإ زدن لبجدازدممن لبرثدلر هدذل وتمنداول بمحثدإ  نظدعل لب لاردار لألول لبرثلر رناول

 ونظام لبفرلسة ولبهمنل لبمنظمرم ولبمرلتل ولبحعلز  لبفرلسمة ولبمقلتج. لبمدممج بمجازدة ههفل 
 أوال: التعلم المدمج في جامعة سريالنكا المفتوحة:

 : زن خالل زا يممممدمج لبرفز  ام اازدة سعتالنكا جا  بيمدعض هذل لب

 داف الت:ليم في الجام:ة:أه -1

رثظدددم اازددددة سدددعتالنكا لبرفملحدددة لاهمردددام خدددا  امردددا يمدمدددق لرسدددأبة لبجدددلد، وجراحدددة 
  حمددإ ىنهددا قددف   وردددف هددذل لبجازدددة رلئددف، اددم زجددال رقددف ج بددعلز  لبمدمددمج عددن لدددفمبالبمدمددمج لبددد

ددازممن. ورمدمل سماسدة بهدف  رقدف ج لبمدمدمج لبددابم بكحدار لب 1978رأسس  واق ا بقانلن لبجازدام بدام 
وجن كانلل حاصممن عمو هقدل  لبمقف ج لابجازدة بألاعلد لبمسجمل بها ولبرنم قفزا حمو زعحمة لبمخع 

لبمدددددفرتحام لألياد رمدددددة  وهدددددو لبجازددددددة لبللحدددددف، لسدددددعتالنكا لبمدددددم رفدددددعض رسدددددلزا عمدددددو لبحدددددعلز   
 (.Johanson, 2016, 29لألياد رمة ام زعحمة زا قحل لبمخع ) 

 زدة سعتالنكا لبرفملحة ىبدو قتداد، لبفدع  لبمدممرمدة لفدمل لبحدان هزدام لبحداح منورهف  اا
  (Jayasuriya,N.D., 75)ممدممج لبدابم  ورنص ههفل  لبمدممج ام لبجازدة عمو زا يمم: ب

 ادل لبمدممج لبدابم زماي ألل اعد. (ه 
 لبماود لابمفرتل لبرهنم. (ن 
  ة.ىراحة لبفعصة بمفرلسة هثنا  ي ل لبرناصل لبقماد (  
 لبثما،. ىىزنانمة لبمدمج زف (د 
 ام لبرنارق لبرداوبة ا علاما. وناع لبمدممج حم (ه 
 ل ررقا  لابرنانة ل امراعمة بمفعد ولأليفل لبدازمة. (و 

 The Open) : فل   لبمدممج ام اازدة سعتالنكا لبرفملحة زنها زا يممدلع ههدوه نا رمن

University of Sri Lanka, 2014, 11, 23)            
ة  حمدإ رهدف  اازددة سدعتالنكا ابمدرلامع خفزة ردممرمة زالئرة للم ادلد، ع الهدف األول: -1

لبرفملحددة ىبددو هن رتددحل لبردسسدددة لبمدممرمددة لبعلئددف، اددم سدددعتالنكا وآسددما امرددا يمدمددق لجدددلد، 
  وزالئرة وكفدا ، عرمممدم لبمدمدمج ولبدمدمج لبرقدفزمن ادم يدنل لبدمدمج عدن لددف ولبمدمدمج لبرفمدلي

 زن هذل لبهف  لألهفل  لبفععمة لبمابمة: وتنح ق 
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 .مران الد، لبحعلز  ولبفورلم لبفرلسمة وادمها للم صمة بممحمة لحممااام لبفوبة 
  رداتددا اددع  بجرمددع هعنددا  همئددة لبمددفرتس اددم لبثتددلل عمددو رددفرتحام خاصددة لددابمدممج

وكدددددددذبم ردددددددفرتحام خاصدددددددة بمكنلبلامدددددددا لبردملزدددددددام   لبرفمدددددددلي ولبدددددددمدمج عدددددددن لددددددددف
  م.ول رتا

 .رثسمن الد، هعنا  اعتق لبدرل لألياد رم 

 .مران لبجلد، لألياد رمة بكااة لبحعلز  لبفرلسمة 
قتددداد، قدددفر، لبخدددعتجمن عمدددو لبقمدددام لاألعردددال لددددف لبمخدددع  ورثسدددمن اعصدددهج  الهددددف الندددا ي: -2

لبلومفمدددة. ورمخدددذ لبجازددددة لاادددعل لم لبررنندددة لبمدددم زدددن يدددأنها راوتدددف لبرمدمردددمن لابرهدددارلم 
 رلليحددةة لابمكنلبلامددا لبثفي ددة ز ددل: زهددارلم لبمكنلبلامددا لبثفي ددة ولبرهددارلم لبم لتددة بلبخاصدد

 زم محام سلق لبدرل عمو لبتدمفين لبرثمم ولبدابرم.
 وتتضنل األهداف الفرعية لهاا الهدف فيضا يلي:       

  قتدداد، عددفد لبخددعتجمن لبرجمددفين بم ددة وركنلبلامددا ل رتددا م ولبردملزددام ولبرهددارلم
 % .100باختمة بنسحة ل

  رثسدمن ادع  لبخدعتجمن ادم لبثتدلل عمدو ادع  لبدردل ادم لبق داع لبخدا  )لردا
% زددن لبددددفد لاارددد بو بمخددعتجمن لبدددذل ردددج 65اددم لبدددم ووددائف لألااندددل( بنسدددحة 

 .2020ىحتائهج زرن  دانلن زن لبح ابة لثملل عام 
بجازددة  حمدإ رقدلم اازددة دلخدل ل وجراحدةردلامع بمئدة هياد رمدة هي دع زالئردة  الهدف النالث: -3

سعتالنكا لبرفملحة لابمثسمن لبرنمظج بمحمئدة لألياد رمدة دلخدل وخدار  لبفتدللق وسدمقلم ه ندا 
 بمداتا يحنة زعلياها لاقممرمة ولبفرلسمة بملامع وصلل لبرمدمرمن دون عقحام.

 وههفلاا لبفععمة زا يمم:
  ل ول زمثانام ولادلر،.رلامع زساحة وزدفلم كاامة ام قاعام لبرثامعلم ولبرداز 
  .،رداتا بمئة لبمدمج بم ابل زرعكا 
   2020%  لثملل 50رقممل لبحترة لبكعللنمة ام لبجازدة بنسحة. 

ل بمالم لابرسئلبمة لبرجمردمة لبرامعكة بمجازدة  حمدإ  سددو زلوفدل اازددة  الهدف الراةج: -1
ز  لبرسدددئلبمة لبرجمردمدددة سدددعتالنكا لبرفملحدددة لاسدددمرعلر بمثقمدددق لألهدددفل  لبرثدددفد، ادددم بعندددا
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بماددعكامق ولبددم ين ددلل عمددو زادداركة زددلوفم لبجازدددة اددم لبراددارتع للم لب ددالع لبقددلزم  
 ولألهفل  لبفععمة رمر ل امرا يمم:

 ام لبمنرمة لبقلزمة. سهامرداتا لا 
 .رسه ل عرممة لبرتابثة ولبسالم 

ىبو رلامع  وها رسدرنلع ههفل  اازدة سعتالنكا لبرفملحة  حمإ ىن ىيمحمن زرا سحق زف
اددع  لبمدمددمج لبدددابم بمحدداب من لبدددازممن  وراوتددفهج لأسددابمل  لبمرمددا  ورجدداوق لبدرددع   ولبرهنددة   
ولبجددددنس   ولبدددددعق   ولبددددفين  وهددددو اازدددددة اعتددددف، زددددن نلعهددددا دلخددددل نظددددام لبجازدددددام لبلرنمددددة 

ادلم ولبددفبملزام لبسددعتالنكمة بكلنهددا لبجازدددة لبلحمددف، لبمددم رقددفم بددعلز  درلسددمة رددددل ىبددو لبادده
  .زن خالل لبمدمج عن لدف ولبمدمج لبرفز  لبفكملرلل ولبفراام ولبفرلسام لبدمما حمو زسملى 

 لجام:ة:في ا ظام الدراسة  -1

بدددفهم اازددددة سدددعتالنكا لبرفملحدددة ادددم دزددد  لبرنلندددام لبمدممرمدددة عمدددو لانمعنددد  دلخدددل 
ف لبقماسدددمة ابملم زخمم دددة   ولبمكدددكدددفور  البمدددم ردمردددف عمدددو لب حاعدددة ورقدددف رهو لبدددفورلم لبرلادددلد، 

بمدددفورلم لبرخمم دددة ردمحدددع مدددعورتة بمثفيدددف لبرنلندددام لبرمنلعدددة بهدددا  وزدددن ثدددج ردددج عردددل لبفرلسدددة 
 ف لبكممدددددددددددددة وركمفدددددددددددددة كدددددددددددددل رابدددددددددددددل ادددددددددددددم لبدددددددددددددفور، لبرخمم دددددددددددددةابملبمجعتحمدددددددددددددة بمقمدددددددددددددمج لبمكددددددددددددد

(Abeysinghe, 2015,37- 38) 
هنادددد مهج لبمدممرمددددة عمددددو  وتسددددرل لبددددمدمج لبرددددفز  بم ددددالن لابمدهددددف هو ىاددددعل  اددددا  زددددن

لانمعنددد   ورثفيدددف لبلقددد  لبرناسدددل زدددن هادددل حندددلر لبرثامدددعلم واهدددا بلادددا  ولبدددم  سددداعف 
لبرمدمرددمن اددم لبرنددارق لبنائمددة هو اددم لبعتددف. حمددإ ىن لبددمدمج لبرددفز  يمسددج لابرعونددة ولبفاعممددة 

عرددل نظددام لبددمدمج  ولبمددأثمع لبرماليددف   وقددادر عمددو قتدداد، نادداط لسددمعلرمجمام لبددمدمج  ور ممددع زددف،
 (Liyanagunawardena, 2014, 57 ).لثمإ  نلن لب ابل هي ع رعكمال وسهل لبمدمج

نظدام لبلسدائط لبرمددفد، بممدمدمج زدع لبمعكمدا لبقدلل عمدو لبدمدمج   OUSL ورمحندو لبجازددة
ئل لبسدددردمة   ولبلسدددالد لبدددفور، لبر حلعدددةوتدددفعج نظدددام لبفرلسدددة لب دددالن زدددن خدددالل زدددل  عدددن لددددف 
تددة ولبرمفلنمددة    ولألعرددال لبرخمحع   وعمددادلم لبردمرددمن  ولبرددفلر  لبنهارتددة  ولبرناقاددام لبحتددعتة

  وهدذل يملقدف عمدو لحمماادام كدل بعنداز  لبدمدمج لبقدائج عمدو يدحنة لانمعند   و وقتارلم لبتناعة
درلسم  ورلاع لبجازدة لبرفملحة اعصة بمفخلل لسهلبة ولبمقفم بمفرلسة زدن هادل رثسدمن قدفرلرهج 

رهنمة ولبكسل  وقف صرر  لبحعلز  لبمدممرمة بممحمة لحممااام لبمدمدمج ولبمدفرتل لبدلرنم وجراحدة لب
لبذين  سدلن زدن هادل لبمفدانم ادم لبدردل ورثقمدق لبنجداي  وبدذبم ردلاع لبجازددة  ألوبئملبفعصة 
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نجدداي لبرفملحددة زددع ىزنانارهددا نظددام لبمدمددمج لألي ددع عفلبددة لامراعمددة وعنددف ل نمهددا  زددن لبحعندداز  ب
 .(Ali (et,als), 2015,36 ) رنل لب ابل لباهاد،

 وتسدددددددمنف نظدددددددام لبفرلسدددددددة لبردمردددددددف، زدددددددن اازددددددددة سدددددددعتالنكا لبرفملحدددددددة عمدددددددو زدددددددا يمدددددددم
(The Open University of Sri Lanka, 2018, 5) : 

لبدنتددددع لبرعكددددال اددددم نظددددام لبمددددفرتس  وهددددو سمسددددمة زددددن لبرددددللد  الضددددواد الضطبوعددددة:  (ه 
لأل ددعلض.   ورددلاع بم ابددل زددع لبرددللد لألوبمددة عددن لبددنفس  لبر حلعددة رمحددم لبدفيددف زددن

درلسة ورقف ج زدا  ندااا لبرثامدعلم لبمدم رسداعف لب ابدل عمدو لبدمدمج. كردا ردلاع سمسدمة 
دا  زن لألسئمة عدن لبمقمدمج لبدذلرم ولبرتدررة لدنا دة رمخممهدا لبدنص. كردا رسداعف هدذل ه ن 

 لب ابل عمو ر لتع لبرهارلم لبمثممممة.
هددو زهرددة لاددنل خددا  بمرددمدمج لبددذلرم  وركددلن زتددررة  ض:ية والبصددرية:الضددواد السدد  (ن 

 بمكرمة لبرللد لبر حلعة وررنمن ل رتال بمن لب الن ولبردمرمن.

يمدج رلامع زعلاق لبرخمحع ام زعليا ىقممرمدة/ درلسدام زخمدار،  حمدإ  ال:ضل في الضختبر: (  
 ام لبدرل لبدرمم. نفزا لب الن بفيهج لبفعصة ىبو ل 

زرا سحق هنا عمو لبع ج زن هن لبرللد لبر حلعة ولبرساعفلم لبسردمة ولبحتعتة  الحظ 
لاددنل زسددمقل   ى  هنددا يددمج رنفمددذ ه ددام لبفرلسددة زددن وقدد  يخددع بمرنددمن  زتددررة بم ددالن بمددمدمج

 لبنايئة عن لبرللد لبر حلعة ولبللاحام لبرنابمة. نالملب الن زن زناقاة لبرا

 سياسة القبول في الجام:ة: -1

لبجازدددة زفملحددة هزددام ارمددع لبددعل حمن اددم زسددملى لبمدمددمج لبجددازدم ولبددم بددمس اقددط  ردددف
بمثاصممن عمو يهادلم لبمدممج لبدام ) لبرسملل لب انلل(  كرا    امعط والد زددهالم ردممرمدة 
رسرمة زثفد، زن هال لبمسجمل ول بمثاق  وقف رج ردرمج زفهلم لبجازدة لبرفملحة ام سدعتالنكا  

 . (Jayasuriya, N.D.,75)هرقام لبمسجمالم ام لبجازدة ملقدلدحمإ 
وزدن يدعوط لبقحددلل ادم لبحدعلز  لبفرلسددمة ادم اازددة سددعتالنكا لبرفملحدة :هن  ندلن عرددع 

دددا هو هي دددع ادددم ردددارتا ى دددالق لب محدددام  وترندددن لبمقدددفم ل مدددل ل بمثددداق بحعنددداز   18لبرمقدددفم  عاز 
  ولبردددهالم ع ىبددو لبجمدل   خمحددار لبمثفيدف.لبفرلسدة. ىلل كند  رسددملام لبرم محدام  هو قددف رند 

 (The Department of Social Studies, 2016, 26, 27) بو:ايابم
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( سداعة زدمردف، زدن يدهاد، ادم بعنداز  زدن 72هن يفر  زا    قل عن لثندمن وسدحدمن ) (ه 
 لبحعلز  لبفرلسمة   )هو(.

زددددة لبرفملحدددة ادددم لبنجددداي ادددم ىرردددام هل بعنددداز  زدددن لبرسدددملى لب دددانم لبدددذل رقفزدددا لبجا (ن 
 سعتالنكا   )هو(.

لبثتددددددددددلل عمددددددددددو ثالثددددددددددة رتددددددددددارتل اددددددددددم زجددددددددددا م لبفنددددددددددلن / لبمجددددددددددار، / لبدمددددددددددلم /  (  
 لبعتاممام   )هو(.

زدهددل زدددادل هو هعمددو زقحددلل بددفى زجمددس لباددمل  اددم اازدددة  هن  نددلن حاصددال عمددو (د 
 سعتالنكا لبرفملحة.

اة لبخارامة هو بعنداز  ام بعناز  لبفر  2011وقف بمغ عفد زن قازلل لابمسجمل ام عام 
بو زدددن سدددجملل ادددم امددددف ىارددد 2ق4رابح دددا هو زدددا  سددداول  250091حدددللبو لبمدمدددمج عدددن لددددف 

%  وكاند  لبنسدحة لأليحدع زدن لبمقدف ج زنتدحا عمدو 70لانداث  ةلبجازدام لبمقممف دة  ولم د  نسدح
ج ىبدو بدعلز  %(  بمنرا بم   نسحة لبمقف 6ق23%( ولبمجار، ولادلر، بنسحة )6ق74ليدلن بنسحة )

%(  ولم   نسدحة 3ق0%( وكان بمدملم لبثظ لألقل ام لبمقف ج بنسحة )15ركنلبلاما لبردملزام )
ة ىبدو هن زسدملى لبح ابدة بدمن مدبا%  ورادمع لبحماندام لبث5ىنها  بعلز  لبفراة لبخارامة هقل زدن 

ددددفل %  وعمدددو لبدددع ج زدددن لبدددم   سدددمرع ز77بو لخعتجدددم بدددعلز  لبفرادددة لبخارامدددة قدددف بمدددغ حدددل 
لبمسدددجمل بحدددعلز  لبفرادددة لبخارامدددة ادددم ل ررفددداع ألسدددحان عدددف،  زنهدددا: كدددلن زتدددارتف لبفرلسدددة 
مئممة   ركاد ُرذكع  لازنانام لبرثفود، بالننرام ىبو زدسسام لبمدممج لبدابم لبمالددة بمق داع 

سداعام  8ساعة زدمرف، كثف هقتو زن لبفورلم لبرنمظردةق و 30لبدام  وسهلبة لبثتلل برف، 
اددم لبسددنة لألوبددو و مرددف، كثددف هقتددو زددن دورلم لبمدمددمج لبرسددمرع اددم لبدددام لبفرلسددم لبللحددفق زد

سددداعام زدمردددف، زدددن لبدددفورلمق ولبثدددف لألقتدددو  8 جدددل عمدددو لب دددالن حندددلر زدددا    قدددل عدددن 
لبرسددرلي لددا  سددمكرال  هل بعندداز  اددم اازدددة سددعتالنكا لبرفملحددة  جددل هن  قمتددع عمددو ثالثددة 

 . (The Open University of Sri Lanka, 2018, 4)، لبحعناز همدا  لبثف لألدنو برف
جازددددة سدددعتالنكا بعنددداز  لبدددمدمج لبردددفز  ليمندددل زردددا سدددحق هن ههدددج يدددعوط لبقحدددلل ادددم 

عازدا ادأي ع  كردا هن سماسدة لبجازددة لبرمدمقدة لدابقحلل 18لبرفملحة هن    قدل عردع لبرمقدفم عدن 
زددع زجددعد زثددل هزمددة هساسددمة ثددج صدددلدل ىبددو  سددمرنن لبفددعد زددن لبمسددجمل اددم ملبرسددملىم لألدنددو

 زسملى لبفرلسام لبدمما. 



  السعودي حممد رمضـان/ د
 

 36 

 :التنظيضي للجام:ة الهييل -2

 زنتددل وتدمحددعق لألخددعى  بمجازدددام لبمقممددفل بمهمنددل زاددالا بمجازدددة لادلرل  لبهمنددل ىن
ق لابجازدددة ولأليدداد رم لبمنفمددذل لبددعئمس هددل لبجازدددة رئددمس نائددل وتدمحددعق اخعت ددا زنتددح ا لبددعئمس

ق لبدازددة وجدلررهددا لبجازدددة وزرممكددام سددجالم عمددو لبثفددا  عددن زسددئل    لبسددجالم هزددمن نددلن وت
 (.Johanson, 2016, 29- 30.) لدف عن لبمدممج وعمو

 بمجازدددة  لبثايرددة ولبسددم ة لألياد رمددة ولبهمئددة لبمنفمددذل لبجهدداق هددل لبجددازدم ولبرجمددس
 لبجددازدممن لألسددارذ، وكااددة لبمدمددمج اركنلبلامدد وزددفيع لبدرددفل  زددن لبجازدددة هزنددا  زجمددس وتمكددلن 
 قحدددل زدددن لنمخدددابهج يدددمج لبدددذين لبدددفلئرمن ولبردمردددمن لبرنمحدددام وهزندددا  لألياد رمدددة لألقسدددام ورؤسدددا 
   (.Jayasuriya, N.D.,76)  بمرجمس لبكممام

 وتددعه  بهددا لبمنظمرددم لبهمنددل اددم لألوبددو لبرعرحددة ادددم بمجازددددة لألعمدددو لبددعئمس وتددأرم 
 لبمدددددددابو لبنثدددددددل عمدددددددو لبرفملحدددددددة لبجازدددددددددة زلوفددددددددم رعرمدددددددل لبدددددددم لددددددددف أرموتددددددد. لامراعارهدددددددا

(Ali (et.als),2015 ,36)  
 لبجازدة زفيع 
  لبكممام عرفل 
 لبمدممج ركنلبلاما زفيع 
 لاقممرم لبمدممج خفزام زفيع 
 لبسجل هزمن  
 لبرنمحة هزمن 
 لبتنفوق  هزمن  

ددا وهددل ة لبجازددد اددم لبددعئمس لبمنفمددذل لبرسددئلل هددل لبجازدددة زددفيع وتدددف  لبرسدددئلل ه ن 
 لبجازددددة قدددانلن  هحندددام رنفمدددذ زدددن لبمأيدددف عممهدددا/ عممدددا بمجازددددة  لبثسدددالام وزدددفيع لأليددداد رم 

 لبجازدة زفيع وتدف. ينح م يرا زمالدة وتمج لبرفملحة لابجازدة رمدمق زناسحة وسممة لأل لبرمدمقة
 .لبرفملحة لبجازدة دلخل ل ننحاط عمو لبثفا  عن زسئل 

 ( Ali (et.als),2015,37: )هو لبرفملحة لبجازدة دلخل لبرلالد، ولبهمئام
 لبجازدة لألعمو لبرجمس  
 لبجازدة هزنا  زجمس  
 لبكممام زجابس 
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 لبرفملحدة  بمجازددة لبثايردة ولبهمئدة لبمنفمذ ة لبجهة هل بمجازدة لألعمو لبرجمس وتدمحع
ل دددا - بمجازددددة لألعمدددو لبرجمدددس وتخدددل   وررلتدددل لسدددمالم لددد دلر، - زهاوزعسدددل  لبجازددددة بقدددانلن  واق 

 دلئرة بجنة لر الة ردف ولبمم لبجازدة ررلتل بمجنة لادلرتة لبائلن  يااة ورلبم لبجازدة زرممكام
 لبرفملحدة  بمجازددة لألياد رمدة لبهمئدة اهدل لبجازددة هزندا  زجمدس عن هزا. لبجازدة برجمس رالدة
 ولبحث مددددة لبمدممرمددددة لابدرممددددة يمدمددددق وامرددددا لألولزددددع ل صددددفلر لبدددددام ولبملامددددا لبرعلقحددددة حددددق امددددا

 .لبمدممج ركنلبلاما بجنة زقمعحام رنظع هنها يرا لبرفملحة  لابجازدة ول زمثانام
 (Ali (et.als),2015 ,37: )زن ورمكلن  لألزنا  زجمس رمحع دلئرة بجنة وهنا 

 لبقحلل بجنة 
 ولبرناه  لبحعلز  ر لتع بجنة 
 ولبردملزارمة لبرنمحمة لبدملم بجنة 
 ل خمحار واق لبفرلسمة لاااقلم بجنة 
 لبحثلث بجنة 

 :لبمابو لبعسج خالل زن لبرفملحة سعتالنكا بجازدة لبمنظمرم لبهمنل رلممل وترنن
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 املفتوحة سريالنكا جلامعة التسريمي يبني اهليكل( 2الشكل )
Source: (The Open Unversity of Sir lanka, 2011, 6) 

لبسددابق هن لبهمنددل لبمنظمرددم بمجازدددة لبرفملحددة  اددحا ىبددو حددف كحمددع يمنددل زددن لباددنل 
لبردفيعتن / لبخدفزام  :لبحنمة لبمنظمرمة بمجازددام لبمقممف دة لاسدم نا  رمدم لبلودائف لامداامة ز دل

زنتددل رئددمس لبجازدددة هددل و لبمدممرمددة لاقممرمددة   وزعكددا ركنلبلامددا لبمدمددمج ولاعددالم ولبدرممددام 
لبرسماار هل لبعئمس لبمنفمذل.  نلن لبرسجل زسئل  عن ىدلررا لبدازة  اخعل ام حمن هن نائل

وحنددانة لبسددجالم وزرممكددام لبجازدددة. لبرلوفددلن ليخددعون اددم لبجازدددة هددج عرددفل  لبكممددام   
زددفيع / زعكددا ركنلبلامددا لبمدمددمج ولاعددالم   زددفيع / لبخددفزام لبمدممرمددة لاقممرمددة   هزددمن لبرنمحددة 

(The Open University of Sri Lanka, 2014, 5) 
 الحدددظ زردددا سدددحق هن لبهمندددل لبمنظمردددم بمجازددددة لبرفملحدددة ز مدددا ز دددل لددداقم لبجازددددام 
لبمقممف ددة  حمددإ  دددف زنتددل رئددمس لبجازدددة زنتددحا يددعاما  وزنتددل نائددل رئددمس لبجازدددة هددل 
لبدددعئمس لبمنفمدددذل ولأليددداد رم بمجازددددة  وتدمحدددع لألزدددمن لبددددام هدددل لبرسدددئلل عدددن لبثفدددا  عمدددو 

عمدو عرمدف لبكممدة وزدفيع  ى سجالم وزرممكام لبجازدة وجدلرلرها لبدازة  ورارل لبرناصل لألخع 
زن قة لبخفزام لبمدممرمة وزفيع لبمدمدمج لبمكنلبدلام وهزدمن لبرنمحدة  وتدمحدع زجمدس لبجازددة هدل 

 لبهمئة لبمنفمذ ة ولألياد رمة لبثايرة بمجازدة.  
 ل:دددددددويددددددددالتض -2

ة ابمددددعتالنكا لبرفملحدددة لابثعتدددة اددددم رقدددف ج بدددعلز  درلسدددمة للم ادددلد، عرمرمدددع اازددددة سددد
ة لبرقفزدة زدن ابمدلرتارتف رنااسدمة زقحلبدة  وردمردف لبجازددة لادنل كحمدع عمدو لبرختتدام لبر
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لبثنلزددة. حمددإ رحمددغ نسددحة ررلتددل زتددارتف اازدددة سددعتالنكا لبرفملحددة زددن اانددل وقلر، لبخالنددة 
% زدددن رمدددم لبرتدددارتف زدددن خدددالل لبرتدددارتف لبمدددم 30%  ورندددم  لبجازددددة اقدددط 70بو للثدددل 

يفادها لب الن وزحمدام لبرللد لبفرلسمة لبخاصدة بدفورلم لبجازددة ودخدل لبفائدف، وردأامع زنادبم 
نددددل زتددددارتف ملبجازدددددة ولبخددددفزام لبرمنلعددددة لبرقفزددددة بمردسسددددام لاقممرمددددة ولبلرنمددددة. وتدددددف ه

لبرتدددارتف لبرفعومدددة عمدددو لبحددددعلز  لبحدددعلز  لبفرلسدددمة لابجازددددة  مدددع ولقددددم كرددددا هن زملسدددط 
ة قتاد، لايعلدلم  مع ولمثة حمدإ مبالحمر ىبو اانل هنة زقارنة بمكمفمها ردف زنخفنة.ملبفرلس

  رلاددف بدددعلز   ردمردددف عمدددو لبرمالنمدددة هو لبمكمفددة  اابمتدددلر لبددددام بثدددازمم لألسدددهج لابجازددددة هن 
امع سددحل بهددج بمتدددلد عحددع سددمج لبمدمددمج ان عددن رعتددق رددل دددددلبفئددة لبفقمددع، زددن لبسن لبجازدددددة رخددفم

 . (Gunawardena (et.als), 2013, 6- 7) لبدابم
بمجازددددة  وردمحدددع لبردددنل لبرقفزدددة زدددن بجندددة لبردددنل لبجازدمدددة هدددو زتدددفر لبدددفخل لبدددعئمس

% هخددعى رددأرم زددن دخددل آخددع  و  نددلن 5% زددن لبددفخلق و19لبرفملحددةق ورر ددل رسددلم لب ددالن 
ددا بدددفد لبمسددجمالم لبرمكاائددة بددفولم كازددل  وتددمج لسددمخفلم لبمرلتددل زددن بجنددة لبرددنل لبجازدمدد ة واق 

هزددددللل لبرددددنل لبجازدمددددة لاددددنل هساسددددم بمراددددارتع ولسدددددة لبن دددداق ورولرددددل لبجازدددددة ولبخددددفزام 
بو  جدددل عمدددو لبجازددددة الألساسدددمة لألخدددعىق و  يلادددف بندددف زثدددفد بخدددفزام دعدددج لب دددالن   ولابمددد

 دالن زدع عدفم وقدف لبمرلتدل بمرادارتع لبعئمسدة لبرفملحة  لبثتلل عمو ررلتل بخدفزام دعدج لب
تحددفو هن ركمفددة رددلامع و بمثسددمن ورلسددمع خددفزام دعددج لب ددالن اددم اازدددة سددعتالنكا لبرفملحددة. 

 خدددددددفزام لبدددددددفعج ادددددددم لبدددددددمدمج عدددددددن لددددددددف هعمدددددددو زردددددددا هدددددددو عممدددددددا ادددددددم لبجازددددددددام لبمقممف ددددددددة
 (Jayasuriya, N.D,78.) 

ة ابمددددلبقددددفر لبكدددداام زددددن لبثعتددددة لبر بو ادددد ن اازدددددة سددددعتالنكا لبرفملحددددة   ررمددددماولابمدددد
ة لسددحل نقددص لبرددللد لبقانلنمددة لبر مللددة اددم زعسددلم ابمددبممتددع  اددم ووائفهددا باتدداد، لبكفددا ، لبر

ددا بمهابمددلبجازدددة. حمددإ ىن لبهمنددل لبمنظمرددم بدد دلر، لبر نددل لبمنظمرددم مة بمجازدددة قددف ومددع لرحاع 
ن ئل دلئرددة لرجمددس لبجازدددة ادلر، لبادد ة لاعمحارهددا بجنددةابمددبمجازدددام لبمقممف ددة  اُأسسدد  بجنددة ز

ل وزفخالم زن لبقسج لبرابملبر امرا يمدمق لتدناعة لبسماسدام  ابمة وتحفو هن هنا  دعج قممل اف 
ورخ دددمط لبحدددعلز  لبفرلسدددمة لابجازددددة ورنفمدددذها  وعمدددو لبدددع ج زدددن لبدددم  وترندددن رثسدددمن لبلمدددع 

دمع زناسددحة بحعلزجهددا لبفرلسددمة بو بجازدددة سددعتالنكا لبرفملحددة ىل لسددم اع  ومددع صددم ة رسددالبردد
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ولبم لفعض رسلم زساوتة برملسط ركمفة رمم لبحعلز   ولبم زع ومع زدازمدة خاصدة لداب الن 
 لبرنمرمن ىبو لبفئام لبفقمع،.

 البرامج الدراسية للجام:ة:   -3
رددج رتددرمج لبحددعلز  لبفرلسددمة اددم لبجازدددة لبرفملحددة زددن هاددل ررنددمن لألاددعلد لبددذين رمددعلوي 

 عازدددددا وزدددددا هي دددددع برمالددددددة لبدددددفورلم لبردد دددددة بمادددددهادلم ولبدددددفبملزام لبدممدددددا  18ن هعردددددارهج بدددددم
زددددددن زجرلعددددددة زددددددن لبرقددددددعرلم لااحارتددددددة ول خممارتددددددة  زرددددددا يددددددددل  بعندددددداز  لبفرلسددددددة وتمكددددددلن 

  وبددذل دراددة لبفرلسددام لبدممدداو   ولبددفبملم   يددهاد، لبفرلسددة لبرمقفزددة : يددهادلم عمددو لبثتددلل ىبدو
 جددل عمددو لب ددالن ىيرددال لبددفورلم لابالزمددة زددن هاددل لبلاددا  لرم محددام بعندداز  درلسددم زدددمن   

 The Open)هددو كرددا يمددم OUSLولألنددللع لبرخممفددة زددن لبحددعلز  لألياد رمددة بمفرلسددة اددم 

University of Sri Lanka, 2016, 3):       
 ة.لبحعلز  لاناائم (ه 
 يهاد،/ بعلز  يهاد، زم لر. (ن 
 فبملم.لببعلز   (  
 بعلز  لبحنابلرتل . (د 
 بعلز  لبفرلسام لبدمما. (ه 
 بعلز  دبملم زا لدف لبمخع . (و 
 بعلز  ردممج زسمرع. (ق 

 دورلم زسمقمة. (ي 
وتتل لب ابل لبذل هيرل بنجاي لبحعلز  لبمأسمسمة بمجازدة لبرفملحدة ادم زجدال درلسدم 

مدعورل بمثتدلل عمدو لبقحدلل ادم لبجازددام لبمقممف دة   زدمن ىبو زسملى ردممرم  دادل زا هدل
 هلجف ة.هحع   7وتثملل كل زقعر عمو رزا لبفور، لبمفرتحمة ولبذل يمكلن زن 

زدن   زدن خدالل هرلددة وعادعتن ازخممفد ادرلسدم اورقدفم لبجازددة هي دع زدن خرسدمن بعنازجد
ل زدددن لبرعليدددا ولبل . لادلرلم لبمالددددة بخردددس كممددددام حددددفلم بمسددده ل حتددددلل  يردددا هن بدددفيها عددددفد 

لب ددددالن عمددددو لبددددفعج  ولبحثددددإ  ول سماددددارلم  ول رتددددال زددددع لبتددددناعة  ورددددفرتل لبرددددلوفمن  
ومددران لبجددلد،  ىبددو اانددل لبثفددا  عمددو قددفم لبرسدداول، لددابم لرلم لبمكنلبلامددة لبمددم رثددفث اددم 

زدن  يدفا بدفعج لبردمدمج لبرمالهدق اع لبمدمدمج   وقدف يدعع  لبجازددة ادم اهدف زمندااع بماوتدف رالب
  (Faculty of Engineering Technology, 2017,iv) خالل ركنلبلاما لبدتع لبثفيإ

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_certificate&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhg_7ZHZEp3sZa4F3hWBARx1AmMBwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_certificate&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhg_7ZHZEp3sZa4F3hWBARx1AmMBwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_certificate&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhg_7ZHZEp3sZa4F3hWBARx1AmMBwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_certificate&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhg_7ZHZEp3sZa4F3hWBARx1AmMBwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_of_advanced_study&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhii_qf4oyxVZPp9vJenQTPwv1inAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_of_advanced_study&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhii_qf4oyxVZPp9vJenQTPwv1inAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Diploma&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiz3uZpvSRjhFy-OYN1HOBMtQK3zw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Diploma&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiz3uZpvSRjhFy-OYN1HOBMtQK3zw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Postgraduate_degree&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhg02sy8Jj3nxJIvXF7oVHMezAIcew
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ساعة زدمرف، كثدف هقتدو  30وتسرل ب الن اازدة سعتالنكا لبرفملحة لابمسجمل برف، 
سدداعام زدمرددف، كثددف هقتددو زددن دورلم لبمدمددمج لبرسددمرع اددم لبدددام  8زددن لبددفورلم لبرنمظرددةق و

ساعام زدمردف،  8سنة لألوبو  جل عمو لب الن حنلر زا    قل عن ام لبو لبفرلسم لبللحفق 
زددن لبددفورلمق لبثددف لألقتددو لبرسددرلي لددا  سددمكرال  هل بعندداز  اددم اازدددة سددعتالنكا لبرفملحددة 

 The Open University of)  جل هن  قمتع عمو ثالثة همدا  لبثف لألدنو برف، لبحعناز 

Sri Lanka,2018,4). 
 اام لبجازدمة ام اازدة سعتالنكا لبرفملحة  وزنها زا يمم:ورمدفد بعلز  لبفر 

http://www.ou.ac.lk/home.index/ institutes/2018)                     ) 
 .بمسانس ليدلن ام لبم ة لانجمماتة  وردممج لبم ة لانجمماتة -1

  .بمسانس ليدلن ام لبدملم ل امراعمة -2

 .زعرحة لباع  لنابلرتل  ام لبفرلسام لبتناعمة زع -3

 .لنابلرتل  ام لبفرلسام لادلرتة -4

 .لنابلرتل  لبتمفبة  -5

 لنابلرتل  ام ركنلبلاما هنفسة لبكرحملرع. -6

لنددابلرتل   -( بعندداز  دراددة افيددف، OUSLوقددفز  لبجازدددة لبرفملحددة اددم سددعتالنكا )
بممحمة لب مل عمو زمختتم ركنلبلاما لبردملزدام  2009( ام عام BSEهنفسة لبحعزجمام )

ام لبحالد. حمإ كان هندا  رمحدا زماليدفل زدن ق داع صدناعة ركنلبلامدا لبردملزدام ولبثنلزدة زدن 
لبجازددددام زدددن هادددل رخدددعت  لبراتدددف زدددن خعتجدددم ركنلبلامدددا لبردملزدددام. حمدددإ ردددج لبمنحدددد لدددابنرل 
لبرعرفددع اددم صددناعة ركنلبلامددا لبردملزددام اددم بمددفلن آسددما ولبرثددمط لبهددادئ  ولددابنظع ىبددو هددذل 

لبحدف  ادم بعنداز  درادة افيدف يمحدم هعمدو ائدام لبلودائف لبر مللدة ز دل  OUSLرم لبثقائق قدع 
٪(  5٪( وجدلر، لبرادددارتع ولبحدددعلز  ) 21٪( ولخمحدددار ومدددران لبجدددلد، ) 28هنفسدددة لبحعزجمدددام )

 يردددددددددددددا هدددددددددددددل زدددددددددددددذكلر ادددددددددددددم ) رلل دددددددددددددة سدددددددددددددعتالنكا بمكنلبلامدددددددددددددا لبردملزدددددددددددددام ول رتدددددددددددددا م
 (Ratnayake, Udugama, N.D, 1) 

سددعتالنكا: لسددحق يمحددمن زددفى رنددلع لبحددعلز  لبفرلسددمة اددم لبجازدددة لبرفملحددة  اددم مددل  زددا
لندابلرتل  لبمعلمدة )لبدمدلم لب حمدمدة(   و لندابلرتل  لبدمدلم ادم لبمردعت    و لنابلرتل  لبدملم   

لندددابلرتل  ادددم لبفرلسدددام لبتدددناعمة   ولندددابلرتل  و لندددابلرتل  ادددم لبمكنلبلامدددا )لبهنفسدددة(   و 
لنابلرتل  ليدلن ام لبدملم ل امراعمة   ولنابلرتل  و بمسانس لبثقلق  و   هنفسة لبحعزجمام 
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(   ولنددابلرتل  ليدلن اددم لبم ددة لانجمماتددة ورفرتسددها  ويددرم  BMSاددم لبفرلسددام لادلرتددة )
ولبدم  ىلبدفيف زن لبحدعلز  بمدفراام لبجازدمدة ولبدفبملزام ولبفرلسدام لبدممدا ولبدفورلم قتدمع، لبردف

 م لبفرلسمة زنها: زحادئ لبمعلمة وعمج لبنفس   ورقممج زخعاام لبمدمج   ورقممج ام زخممف لبرجا
لب ددالن  ورقددف ج لبراددلر،   وهسددابمل  لبمددفرتس ولبرندداه  ولبرفرسددة و لبرجمرددع   ولبمدمددمج لبرقددارن 

 لبمدممرمة   ولادلر، لبمدممرمة وزرارسة لبمفرتس. نالمولبرا
 م:ددددددويددددددددددددالتق -4

ددا ل رقدد يددمج تج لب ددالن لتددفة زسددمرع، زددن خددالل هدولم لبمقددلتج لبرخممفددة لبمددم رخممددف واق 
ا ادم لبلقد  لبثامدع هدو زهدام  ب حمدة لبفور، لبمفرتحمة. كردا هن هسدابمل  لبمقمدمج لألي دع لسدمخفلز 

(   ولبدرددل لبرخحددعل  CATs)زدظرهدا اددم يددنل بددعلز  ردممرمددة(   ولخمحددارلم لبمقددلتج لبرسددمرع )
ن ولبراعوعام لبت مع،. ردمرف ههممة لبجمدل  ادم ل زمثدان لبنهدائم امردا يمدمدق وععوض لب ال

دا اعصدة بم دالن بمثفدا   لنل دور، عمو لألدل  ام لبمقممرام لبرسمرع،. ردلاع هدذل لبمقممردام ه ن 
عمو لبفولاع ورلاما هنفسهج نثل رثقمق زدايمع زقحلبة زن هعنا  همئة لبمفرتس  وتمج لحمسدان 

( امرددا يمدمددق لنددل دور، زددن خددالل لبجرددع بددمن لبدالزددام لبمددم OCAMتج لباددازمة )عالزددة لبمقددل 
تج لبرسددددمرع لبرخممفددددة لبمددددم رددددفلر رددددللل لبدددددام لبفرلسددددم ل حتددددل عممهددددا لب ددددالن برنلنددددام لبمقدددد

(Dadigamuwa, Senanayake, 2012, N.P.) . 
ها دددة ورقدددلتج لب دددالن بدددمس زجدددعد ردمدددمن عالزدددة هو درادددة بدددمدنس ىنجددداق لبردددمدمج عندددف ن

ا عمو رثفمدا لب دالن وردمرهدج. كردا هندا عنتدع قل لبفرلسة. بل هن لبم تج  داق لبمدممج وتدثع ه ن 
زهددج اددم عرممددة لبمدمددمج ولبددمدمج لبمددم رمثددفى لبرددفرلمن عمددو لبنظددع اددم رقنمددام لبمقددلتج لبمددم رمحددم 

ب ددالن لم. وزددن لبنددعورل واددلد رددعق بمقمددمج ىنجدداقلم لمددبللحممااددام لبددمدمج بمرمدمرددمن لبكحددار 
هثنا  رقفزهج  ورثفيف نلع لسمعلرمجمام لبمقلتج لألي ع زال زة  بم الن  ورقفم هسئمة لبمقممج لبذلرم 
لبرتددررة لدنا ددة اددم زدداد، لبددفور، لبفرلسددمة بمرددمدمج اعصددة بمقددلتج هنفسددهج لاسددمرعلر هثنددا  درلسددمهج 

 (.Navaratna, De Silva, N.D., 1برللد لبفر ) 
اازدددة سددعتالنكا لبرفملحددة لاسددمخفلم زنددلنمن وهرددا: لبمقددلتج وتالحددظ رقددفم لب ددالن اددم 

: لألول  لبللاددل لبرنابددم ليرمددة رنلندداملبلبرسددمرع ول زمثددان لبنهددائم  وتاددرل لبمقددلتج لبرسددمرع 
وتددمج رتددثمثا زددن قحددل لبردمددج  ولب ددانم لخمحددار لبمقددلتج لبرسددمرع بكددل بعندداز  وت ابددل لب ددالن 

محدددارتمن لبمقمدددمج لبرسدددمرع زدددن هادددل دخدددلل ل زمثدددان % عمدددو لألقدددل ادددم لخ40لابثتدددلل عمدددو 
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٪ زدددن ورقددة ل زمثدددان 70٪ زدددن لبمقمددمج لبرسددمرع و 30وتمندددرن لبمتددنمف لبنهددائم  لبنهددائم 
 . (Department of Special Needs Education, 2015, 8- 9)لبنهائم

لم يمنددل زرددا سددحق هنددا يددمج رقددلتج رقددفم لب ددالن لاسددمرعلر زددن خددالل لبرهددام   ولخمحددار 
وردقدف ل زمثاندام لبنهائمدة بدفورلم  لبمقمدمج  وه ندا ادم نها دة لبدفور، عدن رعتدق لبفثدص لبنهدائم 

ردمردف لألهممدة بممدمدمن ادم ل زمثدان  . لبفتل لبفرلسم لألول / لب انم ام نها ة كل اتل درلسم
،. زثدفد، ادم لبمقممردام لبرسدمرع  زنخفندة لبنهائم ام نها ة كل دور، عمو لبثتلل عمو عالزدة

عمو لب الن لبذين    ثتملن عمو لألهممة بممقفم بالزمثان لبنهائم ألل دور، هن  جل   إلثم
 دمددفول لبمسددجمل اددم هددذل لبددفور، لدمنهددا اددم سددنة  حقددة وسددممج لعمحددارهج ك ددالن زمكددعرتن بهددذل 

 هزددا  مدع لبنددااثمن اددم ل زمثددان  .لبدفور، وت مددل زددنهج دادع لبعسددلم لبفرلسددمة لبداد دة زددع، هخددعى 
و    مل زنهج لبمسدجمل هو لبثتدلل عمدو لبمأهدل بدفور،  لبنهائم امدفول زعيثمن اعاد، لبجمل 

زدمنة زع، هخدعى وبمسدلل ز دابحمن بدفاع رسدلم درلسدمة بمدفور، لبرثدفد،  ولددف ل نمهدا  زدن لبدفورلم 
 لبمدددم لبدددفراام وردازدددل   لبر مللدددة ادددم لبسدددنللم لبفرلسدددمة  ثتدددل لبخدددعت  عمدددو يدددهاد، درلسدددمة

 هخدعى  اازددة هل ررنثهدا لبمدم لبدفراام رددادل هنهدا عمو سعتالنكا ام لبرفملحة لبجازدة نثهارر
 . لبجازدمة لبرنل بجنة ىيعل  رث 

 : لسريال  ا النقافي السياق -5
 واددم آسددما قددار، زددن لبجنددللم لبجددا  اددم لبهنف ددة لبقددار، يددحا انددلن سددعتالنكا ااتددع، رقددع

 لألحدددالن  زمددددفد رئاسدددم ارهدددلرل  لأندددا امهدددا لبسماسدددم لبنظدددام وتمرمدددا لبهندددفل  لبرثدددمط يدددرال
 حدددللبو زسددداحمها رحمدددغ. ولحدددف آن   ادددم لبمنفمذ دددة ولبسدددم ة بمفوبدددة رئمسدددا   لبجرهلرتدددة رئدددمس وتدمحدددع

  2010 احتدددا  واقدددا نسدددرة زممدددلن  21 سدددنانها عدددفد رجددداوق وقدددف زعلدددع  زمدددع يممدددل 65000
 سدددعل  زفيندددة هزدددا. زدددفنها وهيدددهع بمدددحالد ول قمتددداد ة لبمجارتدددة لبداصدددرة يلبلزحدددل زفيندددة وردمحدددع

 بسدددددددددددعتالنكا لبداصدددددددددددرة يلبلزحددددددددددل زدددددددددددن لباددددددددددعق  ادددددددددددم رقدددددددددددع ولبمددددددددددم يدددددددددددلرم اا اوردلنددددددددددابلر
https://mawdoo3.com, 2018)). 

 هرلددة زدن هي ع لدف لبرمثف، لبررمكة عن سعتالنكا لسمقم  1948 احعليع زن لبعللع وام
 عادع  لبسداد  لبقدعن  بفل دة ام حعر ابممنلاب بفهم لألورولم لبرسمدرع وز ازع سم ع، زن قعون 
 ادددعض زددن لبرجدداور، ألنفونسددما لبرسددمدرعتن لبهلبنددفيمن لسدددم اع عاددع لبسددالع لبقددعن  بفل ددة واددم

 زددع لبمللبددل رجدار، رعتددق عمددو لبسدم ع، ولنمددالع لبحعر دابممن ورددعد لبجاتددع، عمدو وسددم عرهج نفدللهج
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 لبرددذهل لبكاثلبمنمددة زثددل عورسددمانممةلبح لبددفينم زذهحددا اددعض لبجفيددف لبرسددمدرع وحدداول هورولددا 
 لبررمكدددة لسدددم اع  عادددع لب دددازن لبقدددعن  بفل دددة ادددم لابفادددل لدددا  لبدددم وبكدددن بمحعر دددابممن  لبدددفينم
 (.Ross, Savada, 1990, 17,19)سعتالنكا ولسمدرار سم عرها اعض لبرمثف،

 زدددع   رئاسددم يدددحا نظددام  ثنرهدددا وحفوتددة ودوبدددة د رقعلرمددة ارهلرتدددة سددعتالنكا وردمحددع
 ادم لب م دمن لأ محمدة لبفسدملر هحندام زدظدج رددفيل وترندن.  بعبرانم ونظام رئاسم نظام زن زات 

 ولبددددفين لابم ددددة لبرمدمقددددة لبنتددددل : ز ددددل لألساسددددمة لبسددددرام لددددد  ردددددفيل هن يرددددا.  لبحعبرددددان
 وردددف. ورنددم لسددمفما  اددم ولبرللاقددة لب م ددمن ه محمددة يم مددل زلحددف، يفوبددة سددعتالنكا ىبددو ولايددار،
 لسمقالبها عمو لبثفا  سعتالنكا رنرن حمن وام. ل نثماق عفم بثعكة زدسس عنل سعتالنكا

. 1955 عددام لبرمثددف، لألزددج اددم عنددل ل سددعتالنكا وهصددحث .  لبهنددف زددع لبدالقددام رددارع ا نهددا  
 ليسملل  لبمنرمة ولنم   لبفوبم لبنقف وصنفوق    لبفوبم ولبحنم لبكلزنلبإ  ام عنل لبملم وهو

 (.https://en.wikipedia.org, 2018) يلبلزحل وخ ة  
 هي دع نهجا ورحن  م1978 عام زنذ لبرفملحة ل قمتاد ة لبسماسة عمو سعتالنكا وردمرف

 وقددف ل قمتددادل  لبنادداط امددم لبخددا  لبق دداع زادداركة باتدداد، راددجمدا لبسددلق  ألومدداع زعلعددا،
  رجاهدام واقا رثفيفها يمج هن ئفولبفلل بألسدار سرل -يحمع حف ىبو – ولبمللئل لبنلللط خفف 

. لبدللردلم عمدو لبرفعومدة لبقمدلد ورادع لألانحم لبتع  زدازالم عمو لبعقالة ورخفمف لبسلق 
.  سدددعتالنكا ادددم ادددعوع ادددمل بهدددا بمسدددرل   لألانحمدددة لبحندددل  هزدددام لبرتدددعام لبق ددداع ادددمل ردددج يردددا

 لبمتدفيع  هادل زدن لبرثمدم لانمدا  رادجمع وردج لبجفيدف،  لبخاصدة لبرتار  امل ىبو لاامااة
 ينردل هن لبرملقدع وزن. لبخارامة ولبجهام لبخا  لبق اع زن يل قحل زن ل سم رارلم وراجمع

 لبارلعددددم لبق دددداعمن ولنمددددداش لبخددددفزام اددددم لبقددددلل  لبنرددددل خمفمددددة عمددددو قلتددددة بددددلرمع، ل قمتدددداد
 ركنلبلامدددا هن ااندددل ىبدددو  (https://www.focus-economics.com, 2018)ولبتدددناعم
 ثالثددة لبدرممددام زجددال اددم مدداعف  اقددف سددعتالنكا اددم نرددلل لبق اعددام هسددعع زددن ردددف لبردملزددام
 ل قمتددددددددددددداد ادددددددددددددم لبنردددددددددددددل زندددددددددددددارق هعمدددددددددددددو هحدددددددددددددف  جدمهدددددددددددددا زردددددددددددددا لبتدددددددددددددادرلم همددددددددددددددا 

(https://www.export.gov , 2018.) 
 ولمدغ آسما  انلن دول ن اق عمو لبمدممج زسملى  ام لبرمقفزة لبفول زن سعتالنكا وردف

 رقدفيع يدرمها لبمم(178) لبفول بمن 97لل سعتالنكا رعرمل اا  وقف عازا  75 لألعرار زملسط
 رحذبها لبمم لبجهلد هذل وتلمل م 2011 عام عن لبرمثف، بألزج لبدابرمة لبحاعتة لبمنرمة بعناز 
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 رلقق ) لبرجدددا م زددن و معهردددا ولبتددثة يددابمدممج لبرخممفدددة لبحاددعتة لبمنرمددة زجدددا م اددم لبفوبددة
2014  325.) 

 لبجازددة  ىبدو لبعومدة زعحمدة زدن لبمدفل  سدعتالنكا ادم لبمدمدمج زجانمدة عمو لبم لندنس
 لبجازددددة ألنهدددا لبلرنمدددة لبجازددددام نظدددام دلخدددل نلعهدددا زدددن اعتدددف، OUSL لبرفملحدددة ولبجازددددة

 يمثردددل لبمدددم لبلحمدددف، لبجازددددة هنهدددا يردددا خدددفزارها  بمقدددف ج لبرسدددااة ومدددع رسدددمخفم لبمدددم لبلحمدددف،
 .ردممرهج ررلتل عن لبجائمة برسئلبمةل لب الن

 ثانيا: التعلم المدمج في الجامعة المفتوحة بهونج كونج:
 اددمرل هددذل لبجانددل عمددو لبددمدمج لبرددفز  اددم اازدددة هددلن  كددلن   لبرفملحددة عمددو لبنثددل 

 ليرم:
 أهداف الت:ليم في الجام:ة: -1

  سدمثقها مرمدةردم خفزدة هانل رلامع عمم OUHKردرل اازدة هلن  كلن  لبرفملحة 
رسددم  بدل لبمدممرمدة  لبنردال  ورددفد ولبرعوندة ل نفمداي عمو رقمتع يرا هن لبجازدة   لب الن 

 لبفرلسددمة لبحددعلز  ر ددلتع وبددذبم ردرددل عمددو لبرنااسددة  رسددم مع حمددوم ىبددفلع للمم ركددلن  هن ىبددو
 خحددعلم ورقددف ج حمددإ ل بمكددار زددن هيحددع بفراددة يرددا هنهددا رمسددج رقددفزها  لبمددم لبمفرتحمددة ولبددفورلم

ددا بممددفرتس ولامعلمددمة ولقدمددة بددفلئل بم ددالن حمددو وصددم  ىبددو رددلامع ادابددة ردممرمددة ورددعق   واه 
زمكازمة هدددذل ىبدددو  ردممرمدددة خحدددع، ألعندددا  همئدددة لبمدددفرتس زدددن هادددل رقدددف ج لألدولم وردددلاع بلادددا 

 ة لألانحمدددد لددددابخحعلم لهمرددددام وجبددددفل  لبدابرمددددة لبنظددددع، ر ممددددع ىبددددو حااددددة اددددم اانددددل هن لب ددددالن
  يمسددان لبفددع  زدن لابراتددف لب دالن بماوتددف اهددفها قتدارى  سددمحذل لاامدااة ىبددو هن لبجازددة

 The Open) يددلن  هدلن  خددار  رحادبمددة وهناد ة زمنلعددة قتددارلم خدالل زددن لبفوبمددة لبخحدعلم

University of Hong Kong, 2014, 10). 
بمجرمدع  لبددابم بمدمدمجل خدفزام ردلاع هنهدا ام لبرفملحة يلن  هلن  اازدة رسابة ورمر ل

 هساسددددددمة  وزدددددددن ههددددددفل  لبمدمددددددمج اددددددم لبجازددددددددة لتددددددفة ولبرددددددعن  لبرفمدددددددلي لبمدمددددددمج خددددددالل زددددددن
 (The Open University of Hong Kong, 2015, 2- 3)زا يمم: 

 هو لبسدددالقة زددددهالرهج عدددن لبنظدددع ل ددد  ىبمدددا  لب دددازثمن بجرمدددع لبددددابم لبمدمدددمج ردددلامع 
 ععقهج. هو انسهج
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 رختتدددام ادددم ركمفمهدددا رثردددل وترندددن عابمدددة  ادددلد، للم دلئردددة لمودور  بدددعلز  رقدددف ج 
 .لبثما، زفى لبرمدمرمن لحممااام بممحم زمنلعة وزسملتام زخممفة

 لبدازة. ولبخفزة ولبحثإ لبفرلسمة ولبرنل لبمفرتس ام ل زمماق رثقمق 
 لبمدمج بفعج عرممة ادابة ول رتا م لتلر، لبردملزام ركنلبلامام لسمخفلم. 
 بمرمدمرمن لبرخممفة ل حممااام بممحمة لبمدمج وجاعل لم عرممام ردفيل. 

 زددن بمدرددل لبدددابم لبمدمددمج لول  لبراتددف زددن لألاددعلد رددلامع ىبددو OUHK اازدددة ورهددف 
ادم  لبمختتام لبمدم رم محهدا حعكدة لبمنرمدة ام وزل  لبفجل، لبردعاة عمو لبقائج ل قمتاد هال

 .(Natalia LI , 2007, 452- 453 ) يلن  هلن 
يمحمن زرا سحق زفى رنلع ههف  اازدة هلن  كلن  لبرفملحة زرا ادل بها سردة كحمدع، 

 زقمددف  مددع يأحددف زدسسددام لبمدمددمج لبدددابم لبرفمددلي لقددار، هسددما ولبدددابج كنددل  حمددإ رمرمددا لددابمدمج
 زمددفد بمدمدمج لبمدمدمج رقنمدام هحدفث ولبدردع  ولبدم لاسدمخفلم ولبرندان لبازان  ثفدها لبمم لبثفود

 زندان هى وزن وق  هى ام رالبها زن لبمدمج يرا  يمرنن   لبرمهرمن لب الن ورلاما لألسابمل
 ردالن ورعلعدو لبدمدمج  هزدام لبمقممف دة لبثدللاا اهو رمثدفى سنهج  عن لبنظع ل   سععة ولأى

  . بفقة لبرثفد، ل خمحار دراام نجاحهج يمجاوق زمدفد، لنفا لم يمرمدلن  افيف عتع
 في الجام:ة:  ظام الدراسة  -1

 220 ىبدددو رتدددل ولبمدددم لبفرلسدددمة لبحدددعلز  OUHKرقدددفم اازددددة هدددلن  كدددلن  لبرفملحدددة 
ا   حدف عمدو - لبجازدمدة لبرعحمدة زمدمردم هو ىبو لب انلتة لبرفلر  بخعتجم لبحعلز  ورمنلع بعنازج 

 اثدددعل  لبثفي دددة لبمكنلبلامدددا قدددل، حمدددإ ر دددلع لبردددفز   لبدددمدمج نردددلل  ادددم ولبجازددددة رلئدددف، -سدددلل 
 ولددأل زنددان هل واددم وقدد  هل اددم زددن لبددمدمج وررنددنهج لدددف  عددن يمدمرددلن  لبددذين رالبهددا خحددعلم

 زدن لبدفيدف حدفي  ا هسسد  يرا هن لبجازددة لبمدممج  ام لبمختص ىبو لاامااة  خمارونها  ورمع،
 اددددم لبرمختتددددمن لباددددعكا  زددددع لابمددددداون  لبحث مددددة لبراددددارتع ر  ددددم لبمددددم لبحث مددددة لبردسسددددام
 لبردقددف، بمراددنالم لبدرممددة لبثمددلل ورثفيددف درلسددة زددن ولب ددالن لبجازدددة  رنددن لوهددذ لبتددناعة 

 وزدابجدددة ولبهدددلل  لبرمدددال ورمدددلث لبرسدددمفلزة لابمنرمدددة يمدمدددق امردددا -لبرجمردددع دلخدددل ردددللاههج لبمدددم
 . ( Wong  Hang, 2016,5)لبرخممفة لبقنا ا عن لبنالدة -لبتمحة لبرخمفام

 لبجفيدددف لبجمدددل رأهمدددل زردددا  سددداعف ادددم لبمدمدددمج ماددد لبمقنمدددة وردردددل لبجازددددة عمدددو دزددد 
 يدددلن  زدددن لبمدممرمدددة لبدرممدددة ورثلتدددل لبمكنلبلامدددة  لبرسدددمثفثام زدددع بممدازدددل لبالقزدددة لابرهدددارلم
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 لبدرممدة زثدلر لبرمدمج ادل ىبو ولبمدمج لبمدممج عرمممم ام لألسا  ولبكمان لبمدممج زثلر لبردمج
 (.116  2008 زعسم )  لبرمدفد، لبلسائط عمو لبقائرة لبمدممرمة

 نظدام ادم  لبرفملحة يلن  هلن  اازدة بها وردرل رجماها لبمم لبفرلسمة لبرللد ورسمخفم
 زنملن نص عمو رلمع) رولئمة لتلر، لبمدمرمة لبرللد ورتاغ لدف  زن ولبمدممج لبرفملي لبمدممج
 ىاحارت دا هزدع ل سبدم بكندا لدا زنتدلي هزدع لبكمدان زدن لبقدعل ، وردف  (زثامع، يمقم لرثامع هيحا

(Hong Loo, 2014, 540.) 
لبفتددددددل لبفرلسدددددددم  عندددددددف يملقددددددف اددددددم لبجازددددددددة لبرفملحددددددة بهدددددددلن  كددددددلن    ولبمدمددددددمج 

دددددا لب لتمدددددة لبتدددددمفمة لبد مدددددة اقدددددط  بدددددل ردددددلاع  لبددددددابج ورجعلدددددة لبخدددددار  ىبدددددو رلئددددددة بمسدددددفع اعص 
ب ددددددالن ىبددددددو ومددددددع ل لبفرلسدددددمة لبجددددددل م هدم لبمحددددددادل  اقددددددف لبفرلسددددددم ولدددددعلز  لبفتددددددل خدددددار 

 لألزدددددداين وسدددددداعفم زددددددن ولبدفيددددددف لبرمثددددددف، ولبررمكدددددة وسددددددن االر، وكلرتددددددا لبمالددددددان اددددددم هقدددددفلزهج
لبدرمدددددددم   ولبمدددددددفرتل لب قاادددددددام  بدددددددمن لبمقدددددددا لم خدددددددالل زدددددددن عقدددددددلبهج عمدددددددو رلسدددددددمع لب دددددددالن
 .(Wong et.als ,2016, 22) لبم لعمة ولبخفزة

لبمدمدمج  ركازدل  دنم اقطام اازدة هلن  كلن  لبرفملحة    لبرفز  لبمدمج وزن ثج ا ن 
 وردمدددج عندددل همئدددة لبمدددفرتس لقمددداد، لبدددمدمج ركازدددل ه ندددا  دندددم وبكدددن لانمعنددد   عحدددع لبمقممدددفل
 هن يردا  جددل لبمكنلبلامدة  لبم مدعلم زددع اندل ىبدو لب ددالن انحدا رجدارن رم مدع لثمدإ. لب دالن

ا وبكن لبجفيف،  لبمقنمام رحنم ام اقط بمس لبجازدام لبرفملحة رم مع  بكل لبكاام لبفعج زع ه ن 
لبجازدددام  هن رأخددذ ىبددو اانددل لبددم  جددل. لبم ممددع بمنفمددذ ولب ددالن هعنددا  همئددة لبمددفرتس زددن

 زمدالم زدن  رندن ل سدمفاد، لبردفز  حمدو لبدمدمج رحندم ادم لبرثممدة لبقمدلد ل عمحار لبرفملحة لدمن
 لب الن. ردمج زاايل بثل لبرفز  لبمدمج

 سياسة القبول في الجام:ة: -2

اددم هددلن  كددلن  زسددارل ولحددفل بمثتددلل عمددو زنددان بمفرلسددة لابجازدددام زددن هاددل يلاددف 
زللصدددمة لبفرلسدددة وهدددل لبثتدددلل عمدددو يدددهاد، دبمدددلم لبمدمدددمج لب دددانلل  ولبدددم زدددن خدددالل بعنددداز  
ل بمثدداق لابجازدددام اددم هددلن  كددلن   ولب ددالن لبددذين   يمرننددلل زددن ل بمثدداق لابجازدددام زددن 

يمجهددلل ىبددو بددعلز  ل بمثدداق لابجازدددة لبرفملحددة بهددلن  كددلن  . خددالل هددذل لبحعندداز   رنددنهج هن 
 .(.Chan, 2016, N.P )حمإ يمج درلسة بعلز  درلسمة زمرما، عن لبجازدام لألخعى 
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وتدف ل بمثاق لجازدة هلن  كلن  لبرفملحة زعرح دا بحدعلز  ل بمثداق لبخاصدة بنظدام اازددة 
بلاددا. لاامددااة ىبددو بددعلز  لبمدمددمج زددن لدددف  وتددمج هددلن  كددلن   اابجازدددة رقددفم بددعلز  رقممف ددة واهددا 

  (http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd, 2018)رقف رها زن خالل هسابمل  لبمدممج زن لدف
ورمج عرممة ل بمثاق عمو لبخدط هو عدن رعتدق نسدخة ورقمدة  و  ررندع لبجازددة لب دالن 

ن  كدلن  لبرفملحدة  وتدخدذ ادم زن ل بمثاق لردسسام ردممرمة هخدعى هثندا  لبمثداقهج لجازددة هدل 
ل عمحار لب الن لبذين يمقفزلن هو  بالبمثاق لابجازدة زدن حمدإ ىنجداق زهدازهج هو . كردا  ثدق 
بمجازدددة ىب ددا  لبمسددجمل بهددا ىلل بددج  نمرددل عددفد لب ددالن لبقددانلنم  وتم مددل زددن لبرمقددفزمن رقددف ج 

ثددفد،  وه نددا راددمعط لبجازدددة صددلر، يددهادلم لبددمدمج لبسددابق ويددهادلم رفمددف لبخحددع، اددم هعرددال ز
عمددددددددددو لب ددددددددددالن لبرممثقددددددددددمن بهددددددددددا زللاقددددددددددة زنمللددددددددددة زددددددددددن لبرفرسددددددددددة لبمددددددددددم رخعاددددددددددلل زنهددددددددددا 

(http://www.ouhk.edu.hk, 2018.) 
 اثتددهج لدد اعل  لب انلتددة لبرددفلر  رددالن  قددلم   4-3-3 لأليدداد رم لبنظددام ىرددار واددم

 لبفرلسددة لدددف زددا بعندداز  اددم مقحددللب ههممددمهج بمثفيددف ل خمحددار هددذل اددم هدلئهددج رثفيددف زددع لبنهددائم 
 لب ددانلل  لبمدمددمج دبملزددة بثددازمم لب انلتددة لبرعحمددة لدددف زددا هزدداين رددلامع قتدداد، هاددل وزددن. لب انلتددة
 زدمرددف، زدسسددام ىناددا  عمددو لبخددا  لبق دداع زددن لبخددفزام زقددفزم لبثنلزددة يددجد  لبجفيددف،

 هددذل بدرممددام زمكددعرل   رددلتال  ر رقددفم بددن هنهددا زددن لبددع ج وعمددو. لباددهاد، زسددملى  عمددو بددعلز  بمقددف ج
 بم  مدة لبمنااسدمة لبد دا لم هسدا  عمدو زنثهدا  رندن لبمدم لألزدللل ختتد  اقدف   لبردسسام

 .لألياد رم ولبحثإ لبفرلسمة ولبرنل لبجلد، رثسمن زاارتع
) http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd, 2018) 

 لبفرلسدددم لبسدددجل عمدددو ردمردددف لنمقائمدددة قحدددلل ق هن لبجازددددة رمحدددع سماسدددةيمندددل زردددا سدددح
 ل بمثداق  وقدف رمحدام بمقدف ج لبدفوبممن لداب الن بم دالن  كردا رعحدل لبسالقة لبفرلسمة ولبتفل 

 وانسدددمة   لبادددهاد، وزسدددملى    لبفرلسدددة زجدددا م حسدددل لبقحدددلل وزددددفل لبقحدددلل سماسدددة رخممدددف
 لبرفملحة. يلن  هلن  لجازدة لبخا  لبقحلل  ثفدها زنملهخعى  وزدايمع لاقازة هو لب ابل

 الهييل التنظيضي للجام:ة: -3

 لبدممدددا لبهمئدددة لر الدددة لثمدددإ  ندددلن لبرجمدددس يدددلن  بهدددلن  لبرفملحدددة لبجازددددة رأسدددمس ردددج
 :لبمابمة ولادلرتة لألياد رمة لبلحفلم زن لبجازدة ورمكلن . بمجازدة ولبثايرة ل سماارتة

http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd


2018  (2ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 49 

 
 كونج هونج جلامعة التسريمي اهليكل يوضح( 3الشكل )

Source: (The Open University of Hong Kong, 2017, 108-109)          
 زسمرع،  عرممة لبرفملحة يلن  هلن  اازدة ام لبمنظمرم لبم لتع  الحظ زن لبانل لبسابق هن

 لفدابمدددة  لبدددفينازمنم لبدردددل زندددان ادددم لبرمأصدددمة لبم ممدددعلم ىدلر، عمدددو قسدددج يدددل رسددداعف لثمدددإ
:لبمابمدة لبلحدفلم لادلرتدة خدالل زدن لبدم وتمحدمن لبرسدمرع   بممثسدمن لبمنظمردم لبهمنل وتخنع  

http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd/Satellite, 2018)) 
 .وحف، ركنلبلاما لبمدممج ولبناع 

 .وحف، ىدلر، لبرعلاق 

 بمرلتل.وحف، ل 

 .وحف، لبرللرد لبحاعتة 

 .وحف، ركنلبلاما لبردملزام 

 .وحف، لبائلن لبدازة 

 .وحف، لبمسجمل 

بهدددف  رمسدددمع  اائمدددا   زفالعدددة يانددد  بمجازددددة لبمنظمردددم لبهمندددل ادددم لألخمدددع، ولبم ممدددعلم
 رداتدا لثمدإ  دردل عمدو لبجفيدف لبرادار  لبدعئمس نائدل ردمدمن لبر دال سحمل عمو لبمدممج ولبمدمج 

http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd/Satellite
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 لب ددالن دعددج رثسددمن زددن هاددل لب ددالن يددئلن  زنمددل ىناددا  لاامددااة ىبددو. لأليدداد رم جلبددفع
   وهخمددعل  . لبمحددادل ولددعلز  لب ددالن لجراعددام يمدمددق ىبددو اانددل زددا   لدددف عددن ولبددمدمج لبرمفددع من

 لبررمدف، لبجدازدم لبثدعم زعلادق ىدلر، رداتدا ىبدو لبرعلادق ىدلر، وحدف، ىدرل  يددل هن لبرأزلل ارن

http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd, 2018)) 
دا ام مل  زا سحق يمحمن زن لبهمنل لبمنظمرم بمجازددة هنهدا ردلرم  بمقدف ج هساسدم ا نظاز 

 وجعددفلد لبحمانددام  زعكددا ولنمددة لبجازدددة باددحنة لبمثممددة لبحنمددة لانمعندد   ورثسددمن عحددع لبخددفزام
 ور حمقدددام لباختدددمة لابثللسدددمل ولب دددالن لبردددلوفمن ولبمدددداون  وراوتدددف ثدددائقلبل  بمحدددادل زنتدددة

 زنتدممن ىردار ادم لبرحمكدع، ولبمدفرتس لبمدمدمج هدولم زدن 22 ىنما  رج يرا. لبردملزام ركنلبلاما
 نرددلل  بنددا  عمددو لبجازدددة برسدداعف، - لبذكمددة لبمددفرتس وزسدداحة لبذكمددة لبددمدمج زسدداحة وهرددا -

 لبددذل بم ددالن لبددذكم لاريدداد نظددام زددن هوبددم نرددلل  ر ددلتع رددج لبددم بددوى لاامددااة هددذل لبددمدمج
 زدن لبدفيف زن ل نمها  رج يرا. ولبثابممن لبرثمرممن بم الن لألياد رمة لبرالر، رقف ج ىبو يهف 

 لبرمنقل. لبمقممج وهدولم لبرمدفد، لبلسائط حازة ز ل   لبرحمكع، لألياد رمة لبراارتع
 ل:دددددددددددويدددددالتض -4

رردلتال حنلزمدا  ىبدو ااندل ررلتمهدا زدن  OUHK رممقدو اازددة هدلن  كدلن  لبرفملحدة 
خالل رسلم لب الن ولبمحععام زن لبرنظرام لبرخممفة  كرا رممقم هزللل زن رسلتة لبرادعوعام 
لبخفزمددة ولبجازدمددة لبرنماددع، اددم لبكممددام لبرخممفددة. وتددمج رختددمص اددا  زددن عرممددة لبمرلتددل زددن 

 .(Lotchen, Jung, 2010, 59)ب الن لبرثماامن زاد ا هال زساعف، ل
وركددلن لألزددللل لبرختتددة بدرممددة لبمرلتددل زددن لبثنلزددة اددم حددفود مددمقة زددن هاددل لا فددا  
لددأزلر زثددفد، دلخددل لبجازدددة  ورثسددمن اددلد، لبمدمددمج  وردرددل وحددف، لبمرلتددل اددم لبجازدددة عمددو دعددج 

مع لبرددللرد لبرابمددة لبالقزددة بمثقمددق لبرعونددة لبرددفيعتن اددم لبمختتددام لبرمدددفد، ولبددم عددن رعتددق رددلا
 (http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd, 2018)لادلرتة ام رقف ج لبخفزام لبرخممفة 

 عمدو ام لبجازدة لبرفملحة بهدلن  كدلن  زدن خدالل ل عمرداد لبمدممرم لبثقل ام لبدرل وتدف
 ع لبجازددة لبرفملحدة ادم هدلن  كدلن داد زردا ى جابمدا  صدفى   بدا لبم هن ى  يحمع  رثف   لبذلرم لبمرلتل

 زدن درادة لأقتدو لبحعلز  هذل ورقف ج زجمردها ىبمها  ثما  لبمم لألياد رمة لبفرلسمة لبحعلز  رقف ج ىبو
 Wong  Hang, 2016,5). لب الن) لحممااام بممحم ولبم لبرعونة 

http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd
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عازدددا زدددن ىنادددا  لبجازددددة ىبدددو مدددعور، ر دددلتع  40لددددف  لبجازددددة ىدلر، زجمدددس ولهدددل
   سدنللم عادع لبم دلتع ادم يمفمدة حدلل لهنم عتف امسام لبرااركلن    حمإ عقف بجازدةل

 عمو لبجازدة قفر، لألخعى  ورثسمن لبرثممة لبردسسام زع لابرنااسة لبمدازل امرا يعرحط وكمفمة
 رسدددو هن لادلر، عمددو   ولاقدد  ورحددادل ليرل  لبنقدداش زددن لبك مددع ولدددف لبمدمددمج  واددلد، لبرنااسددة

 لبرم محدام   وزعلاددة نادار ا هي دع لادنل لبخدارام زن لبمرلتل دعج عمو ام لبثتلل دةلبجاز
 ادددددددددددددددلد، زدددددددددددددددن زاتددددددددددددددف ورداتدددددددددددددددا ل رجاهددددددددددددددام زمددددددددددددددددفد، يردسسددددددددددددددة لبالقزددددددددددددددة ولبرعوندددددددددددددددة

 .(Wong et.als, 2016, 17)لبمفرتس
 اداقم م  2014لبحث مدة  افدم عدام  لبردنل وه نا ردمردف لبجازددة ادم ررلتمهدا عمدو زجمدس

OUHK لبمنااسدددددمة لبحثدددددلث ررلتدددددل زخ دددددط ىردددددار دو ر ادددددم زممدددددلن  18 لقمردددددة يحمدددددع، لرنثدددددة 
 زددن لب ددانم لبرعكددا اددم OUHK م اددا م لبجازدددة2015لبددذلرم  واددم عددام  لبمرلتددل بردسسددام

 رعكمددا يلاددف دو ر  واددم لبلقدد  لبثددابو زممددلن  17 عمددو حتددم  حمددإ   لبمرلتددل ىارددابو حمددإ
ل امرداعم   ولبمقفم لألياد رمة ولبقلى  لبردعاة در  حفودلبحث مة زن هال  قفرلرها ر لتع عمو يحمع

 .(Wong, 2015, 2)لبجازدة  هلثاث رم لر حمو لبحثلث زداهف ىبو اانل ىناا 
 رسددلم عمددو رئدمس لاددنل يمندل زرددا سدحق هن لبجازدددة لبرفملحدة اددم هدلن  كددلن  ردمردف

 ودعددج لب ددالن   لبكمددل بددمن لبمددللقن  لبقحمددل  ولبددم زددن هاددل رثقمددق هددذل زددن ولبمحععددام لب ددالن
لحممارمهدا بمدلامع لبدفيدف زدن لبردللرد لبرابمدة بم دلتع لبدرممدة لبمدممرمدة  وزدن ثدج  ولنا  لبرثماامن

 رثقمق ررما لبخفزام لبرقفزة ام لبمختتام لبرمدفد،.
 البرامج الدراسية للجام:ة:   -5

 عابمددة ىمداامة ردمدمج ادع  ردلامع ادم لبرمر مددة رسدابمها بمثقمدق لاسدمرعلر لبجازددة سدد 
دا بعلزجهدا هول OUHK قددفز  2001 عدام وادم بمحدداب من  وزعندة لبجدلد،  يازددل بدفولم بلاددا واه 

 2007 عددام واددم. لب انلتددة لبرددفلر  خعتجددم زددن افيددف سددلق  بجددذن لبددفبملم دراددة زسددملى  عمددو
 لبجازددددة بدددعلز  قحدددلل نظدددام خدددالل زدددن يازدددل بدددفولم لبجازدمدددة لبدددفراام ردددالن قحدددلل ادددم بدددفهم

 80 زددن  قددعن زددا رقددفم ولين   يازددل بددفولم لبحعندداز  يدددحمة لقدلد لبثددمن لبددم وزنددذ. لبراددمعكة
ا  .(http://www.ouhk.edu.hk)لبدمما  لبفرلسام ىبو لب انلتة لباهادلم زن بعنازج 

لبحدعلز  لابم دة  يدمج ردفرتس زدظدج .زجرلعة زن لبحعلز  بالخممار زن بمنهالبجازدة رقفم و 
رخنددع يبمددام  لبحددعلز ارمددع   و لبددع ج زددن هن لبحددعلز  زمددلاع، اددم لبم ددة لبتددمنمة لانجمماتددة عمددو

http://www.ouhk.edu.hk/
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 وهدددددم: صدددددارزة بندددددران لبجدددددلد، وزدمدددددع  بهدددددا زدددددن قحدددددل عدددددفد زدددددن لبردسسدددددام لبرهنمدددددة

, 2018)http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd( 
  .لرتل  لبدملم ل امراعمة زع زعرحة لباع  ام عمج لبنفسلناب (ه 

 .لنابلرتل  لبدملم ل امراعمة زع زعرحة لباع  ام ل قمتاد لبم حمقم  (ن 

 لنابلرتل  لبدملم ل امراعمة زع زعرحة لباع  ام لبسماسة ولادلر، لبدازة (  

  .لبم حمقمةلنابلرتل  لبدملم ل امراعمة زع زعرحة لباع  ام لبفرلسام ل امراعمة  (د 

 لبتمنمة. لبم ة ام لباع  زعرحة زع ليدلن بمسانس (ه 
    ولبمعارة. لبم ة درلسام ام لباع  زعرحة زع ليدلن بمسانس (و 
   لبلسائط. ورترمج لابفلعم لاعالن ام لباع  زعرحة زع ليدلن بمسانس (ق 
   .بمسانس ليدلن زع زعرحة لباع  ام لبم ة لانجمماتة ولألدن لبرقارن   (ي 

 .بلرتل  ام ىدلر، لألعرال زع زعرحة لباع  ام لبرثاسحة لبرهنمةلنا  (ط 
  .نابلرتل  ام ىدلر، لألعرال زع زعرحة لباع  ام ىدلر، لألعرالل  (ل 
 ولبمسلل. لبدابرمة لبمجارتة لألعرال ام لباع  زعرحة زع لألعرال ىدلر، ام لنابلرتل  (  
   لباع . زعرحة زع لانجمماتة لبم ة درلسام ام لنابلرتل  (ل 
   لبدازة. لبتثمة لبععا ة ام لباع  زعرحة زع ررعت  لنابلرتل  (م 
 .لنابلرتل  ررعت  زع زعرحة لباع  ام لبدنا ة لابتثة لبدقممة (ن 
   .لنابلرتل  هنفسة زع زعرحة لباع  ام لبهنفسة ل بكمعونمة ولبكرحملرع  (  
  .لنابلرتل  لبدملم زع زعرحة لباع  ام لخمحار لبدملم وجصفلر لباهادلم  (ع 
   .نابلرتل  ام لبهنفسة زع زعرحة لباع  ام ل خمحار وجصفلر لباهادلمل (  

 .لانمعن  ركنلبلاما ام لباع  زعرحة زع لبثلسحة لنابلرتل  (  

وه نا رقفم اازدة هدلن  كدلن  لبرفملحدة بعلزجدا رمنداول امدا لبمخ دمط ولادلر، ورنرمدة لبردللرد 
نرمددة لبرهنمددة ورددفرتل هعنددا  همئددة لبمددفرتس لتددفة ودعددج لبرددمدمج ولبمقمددمج ولبمكنلبلامددا  ىبددو اانددل لبم

   (Lotchen, Jung, 2010, 160) زسمرع،  ورمام زقفزم لبحعلز  لبفرلسمة لا بمالم لرا يمم:
هن رادددرل لبحدددعلز  لبفرلسدددمة عمدددو زقفزدددة وزجرلعدددة زدددن لألهدددفل  وزمخدددص برثملتدددام   -1

 لبرناه  لبفرلسمة.

 وولمثة واق زدايمع لبرناه  لبفوبمة.هن ركلن لبحعلز  لبفرلسمة زثفا، بم الن   -2

 هن ركلن لبجهام لبللمدة بمرناه  لبفرلسمة زسئلبة عن رثفي ها ام لبرسمقحل.   -3
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 هن ركلن لبرناه  لبفرلسمة زعرح ة لابحمئة لبخاصة لاب الن.   -4

 هن ركلن لبرناه  لبفرلسمة زعرح ة لسماسام لبجازدة.  -5
لبدذل ردج   ENG LA 122Fرفملحدة بعنداز وزدن لبحدعلز  لبرهردة ادم اازددة هدلن  كدلن  لب
% زددن خددالل 30%زددن زنلنددام لبحعندداز  70ىعدداد، صددما ما حمددم بم دد  عرممددة لبددمدمج واهددا بلاددا 

زثامددعلم لبفمددفيل عمددو لبخددط  ولبددم عددن رعتددق رددلامع عددعوض زسددجمة زددع ردممقددام زتدداححة بهددا 
بددمن لب ددالن لبددذين  قلزددلن وهسددئمة زخمتددع، ولخمحددارلم رقمددمج. كرددا يددمج راددجمع لبددمدمج لبرلاددا للرمددا 

لرحددادر، لبددمدمج لبددذلرم عددن رعتددق زادداهف، لبددفرو  لبرسددجمة ولبدددعوض  حمددإ رسددهج عرممددة ل سددمراع 
 (.Bo Tso, 2015, 80)بممدممقام ولبمفاعل زن خالل لبرناقاة ام بمئام لبمدمج عمو لبخط 

 لبفرلسددددم لبدددددام اددددم لسددددمثفلثها رددددج لبمددددم لبجفيددددف، لبمفرتحمددددة ولبددددفورلم لبفرلسددددمة ولبحددددعلز 
2015-2016(.Wong  Hang, 2016, 28, 31) 
 لبرقارن. ولألدن لانجمماتة لبم ة ام( يع  زعرحة زع) ليدلن بمسانس 
   ولبمثممالم. لألعرال لكا  ام( يع  زعرحة زع) لألعرال ىدلر، لنابلرتل 
 حمماادامول  لبقمداد،) لبرحندع، لب فلبدة رعلمدة ادم( يدع  زعرحدة زدع) لبمعلمة عملم بمسانس 

 .(لبخاصة
  لبثاسللمة. لبهنفسة ام( يع  زعرحة زع) لبدملم لنابلرتل 

 الجديدة: الدورات
  لبرمثعكة. لبعسلم ىنما 
 ولبمعكمل. لبعقرمة لبحتعتة لبردثعلم 
 لبجفيف،. لاعالم ووسائل لب قااة 
 لبمفاعممة. لاعالم ووسائل لابكمعونمة لبرللقع رترمج 
 لبالسمكمة. لباحنام 
  لألوبمة. لبتثمة ةلبععا 
 لباهادلم. وجصفلر لبمفقمق: لب ذلئم لألزن ىدلر، نظام 

ورقلم اازدة هلن  كلن  لبرفملحة بم لتع لبحدعلز  لبفرلسدمة ولبدفورلم لبمفرتحمدة لبرقفزدة  
هثنددا   رسدداعف لب ددالن لبددمدمج رقنمددام زددن ولسدددة وزجرلعددة لب حاعددة وحددفلم لبجازدددة حمددإ رددلاع

 .  (Azizan, 2010, 461)لبمدمج
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 يلادف بدفيها لبدفيدف OUHKام مل  زا سحق يمحدمن هن: اازددة هدلن  كدلن  لبرفملحدة 
 عدددام زندددذ يازدددل بدددفولم درادددة بدددعلز  حمدددإ رقدددفم لددددف  عدددن لبدددمدمج ودورلم زدددن لبحدددعلز  لبفرلسدددمة 

دددا 27 رقدددف ج   وردددج 2001 ل بعنازج   159 ىبدددو لاارددد بو لبددددفد بمتدددل   2008 عدددام زندددذ افيدددف 
ددا  دخددلل زم محددام زددع سددنللم هرلددع برددف، دراددة بددعلز  لين رقددفم   وهددو2013 عددام اددم بعنازج 
دا لبجازددة ولدفهم عدام  لادنل بسلق لبدردل زراثمة  زلمدلعمة زجدا م ادم بدعلز  رقدف ج ادم ه ن 
 ردلامع ادم لبسدمنرا وسمسدمرع وانلن  لابفلعمة لبكمالة ز ل   لدف عن بممدمج نظعل  بها بمس افيف،
 لبددم اددم لرددا بممسددممج  زعنددة وسددائل خددالل زددن لب مددل زجددا م اددم لد،لبجدد عابمددة هياد رمددة بددعلز 

 زدن لبراتدف رختدمص خالل زن لب الن دعج ورداتا   عال   زسملى  للم   لبالزنهجمة لألنا ة
 .با لبرللرد

 م:دددويدددددددددددددالتق -6

يلاددف بدددفى اازدددة هدددلن  كددلن  لبرفملحدددة لعمرددداد للرددم وبكنهدددا رخنددع بمرعلاددددة لبخارامدددة  
ومرن لبمعرمحام لبرداصع، ا ن لبجازددام لبمدم يدمج ررلتمهدا زدن خدالل بجندة لبردنل يدمج زعلادمهدا زدن 

م 2007خالل لادلر، ولبمفرتس والد، عرممة لبمدمج ولألدل  وخ ة لبمرلتل. وقازد  لبجازددة ادم عدام 
ل  بلمدددع خ دددة رقمدددمج  لاامدددااة ىبدددو رأسدددمس زجمدددس يدددحا زسدددمقل بمأيمدددف لبجدددلد، ولبدددم بهدددف  ىادددع 

 (.Lotchen, Jung, 2010, 158)زعلادام برخعاام ردمج لب الن 
وردمرف عرممة رقلتج لب الن ام اازدة هلن  كدلن  لبرفملحدة عمدو ل خمحدارلم لبذلرمدة لبمدم  

يمج دزجها لابكمل لبفرلسمة لبر حلعة ولابكمعونمة زنهدا  ورهدف  عرممدة لبمقدلتج ىبدو لبمثقدق زدن زدفى 
لبرفدددداهمج لألساسددددمة. كرددددا ردمرددددف ل خمحددددارلم عمددددو  لااالددددام لبرخمتددددع، ىرقددددان لب ددددالن بمردددددار  و 

ولبقتددمع، ول خممددار لبرمدددفد ورلصددمل لااالددام لبتدددثمثة بحدنددها لبددحد   لاامددااة ىبددو رثفيدددف 
لألخ ددا  اددم لبجرددل لبرقفزددة بم ددالن  ىبددو اانددل لألنادد ة لبمددم  قددلم لب ددالن لاااالددة عممهددا لدددف 

االدددام لابلسدددائط لبمكنلبلامدددة ىبدددو لبردمردددمن  ولبهدددف  لبدددعئمس زدددن لبدددم درلسدددة كدددل وحدددف، وجرسدددال لا
 .(Kwan et.al, 2007, 99).رثفيف زا ردمرا لب الن زن خالل لبمدمج عن لدف

وردرددل اازدددة هددلن  كددلن  لبرفملحددة زددن هاددل رقددلتج لألدل  عمددو ر حمددق لسددمحمان عمددو  
ادلد، لبدرممدة لبمدممرمدة لابجازددة لبردمرمن ولب دالن عمدو حدف سدلل   زدن هادل لبمثقدق زدن زدفل 

  (Liu et.al, 2005, 222 )ولبم امرا يمدمق لابنللحم لبمابمة: 
  . الد، لألاها، لابكمعونمة ول رتال لاانمعن 
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 .عرممة لبمللصل بمن لبردمج ولب الن 

 .عرممام لبمفرتس عمو لبخط وهخذ رهل لب الن امها 

سدددل   وتدمج ارددع  31حمان لبردمرددمن زدن سدددل   ولسدم 26وتمكدلن لسدمحمان لب ددالن زدن 
 لبحمانام ولبنمائ  زن خالل لبحعتف لابكمعونم بكل رابل وزدمج. 

 الحددظ زردددا سدددحق هن اازددددة هدددلن  كددلن  لبرفملحدددة رهدددمج لا خمحدددارلم لبرلمدددلعمة ادددم 
رقلتج هدل  لب الن  ولألدل  لبجازدم زن خالل رصف لبرجمرع لبجدازدم. حمدإ ر حدق لسدمحمانام 

لبدددازممن ولب ددالن زددن هاددل ارددع لبحمانددام ولبردملزددام زددن لبللقددع  ولبدرددل عمددو ر دددلتع عمددو 
 لبدرل لبجازدم.

 :كو ج لهو ج النقافي السياق -7
 يدددعق ( زمدددل 37) يدددج 60 لددددف عمدددو بمتدددمن لبجندددللم لبسددداحل عمدددو يدددلن  هدددلن  رقدددع

 ارمدع زدن ملبجندلل لبتدمن بحثع زثاط وهل لباعقم  اانحها عمو بمعل نهع زتل عنف زاياو 
 نهددع رددلل عمددو قللن ددفونغ اددم ينماددن زفينددة رجدداور لبمددم   لباددرابمة حددفودها لاسددم نا  لبجللنددل

 2يدددددددددج1104 زسددددددددداحمها ورحمدددددددددغ لبهندددددددددفل بمسددددددددداحل لبادددددددددعقم لبجندددددددددلن وادددددددددم رادددددددددلن  يدددددددددام
(https://www.gov.kh/en, 2017 )  لبحعت دددانم  بممدددا  لبمحدمدددة زدددن ونتدددف قدددعن   ولددددف  

 لبتدمن ارهلرتدة يمحدع للرمدا حنرا للم ىقممرا يلن  هلن  هصحث  1997 يلبمل زن لألول وام
 عمدم حااظد  ولامراعمدة قانلنمدة ونظج قلى  ولقمتاد هساسم وقانلن  دسملرتة وثمقة وبها لبادحمة
 لبددفااع لاسدم نا  ل سدمقالب ة زدن عابمدة درادة يدلن  هددلن  واقمدمج قدعن  نتدف زدن ألي دع لالقدا 

 يمدهدف لبثندج ادم ونظدازمن ولحدف ورن وعف رث  ل سمقالل وعف ا ا وبقف  لبخارامة  ولبدالقام
 ونظددددام لانجممددددال  لبقددددانلن  عمددددم ول سددددمحقا  لبثعكددددة وحعتددددة لبتددددثااة  وحعتددددة لبمدحمددددع لثعتددددة

 (.OverHolt, 2004, 1) لبعهسرابو ل قمتاد
 زممدلن  7 م  2011 عدام زنمتدف احتدا  واقدا يدلن  هدلن  ىقمدمج سدنان عدفد ورجاوق

 وامحمنمددددمن لألنفونمسددددممن ىبددددو لاامددددااة صددددمنمة هصددددلل زددددن ينثددددفرون % 6ق93 نهجزدددد   نسددددرة
  Hong Kong (China),( 2012, 2 )) لألسددملتة لألعددعلق زددن و مددعهج وهنددلد وهزددعتنممن

 ىقمددمج ب ددة هددو لنماددارل لألي ددع بكددن ولانجمماتددة لبتددمنمة هددو يددلن  هددلن  اددم لبعسددرمة ولبم ددام
 .افل لبتدحة لبم ام زن وهو لابتمن لبكانملن 
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 لبمدمدمج نظدام اأصدحل رارتخهدا  عحدع با ردعم  لبمم لب قاام لابمنلع يلن  هلن  ورمرما
   اددا  وهددو لبمدممرمددة  بعت انمددا لفمسددفة بمددأثعل نظددعل لبحعت ددانم  لاب ددالع يمسددج يددلن  هددلن  اددم

 دراددة عمددو هنهدا ى  بمتددمن  خاصدة وجقممرمددة ىدلرتدة زن قددة لبلقد  للم واددم لبتدمن  عددن يمجداه
 عددن  خممددف وثقاامددا ولامراعمددا ولقمتدداد ا سماسددما نظازددا ر حددق حمددإ لبددذلرم  لبثنددج زددن عابمددة

 ول قمتداد ة لبسماسدمة لأنظرمهدا رنفدعد ادمهدا زردا لبقندائم لا سدمقالل رمرمدع هنهدا يردا.  لبتمن
  2015 خددال  ) ولبقنددائمة ولبماددعتدمة لادلرتددة لبتدالحمة وبددفيها نلعهددا زددن لبفعتددف، ولبقندائمة

74  119). 
 ررمدداق حمددإ لبدددابج  زسددملى  عمددو لبرمرمددا، ل قمتدداد ة لبرعليددا زددن ولحددف، يددلن  وهددلن 

 رثقمددق ىبددو هدى زرددا لبثددع،  ولبمجددار، لبرنخفنددة لبنددعلئل عمددو  قددلم زادهددع رهسددرابو لاقمتدداد
 ولبدم يدلن   هدلن  ادم ولبمجدار، لبمنرمدة برجمدس واقدا لبرامدمة لبسدنللم ام زعرفدة نرل زدف م
 م 2017 عام زن لألوبم لبخرس لأليهع ام1ق10 ىبو 4ق9 زن لبتادرلم نسحة زدفل  ررفاع

 هدلن  ادم ردأثمعل هي دع هصدحل لثمدإ لبخفزام لق اع ولهمرازهرا لبتمن زع ل قمتاد ة ولباعلية
 (Olsen, 2007, 4- 5.) يلن 

 لسدم العها ردج دوبة 126 بمن زن لبمثممة لبحنمة ام لألوبو لبرعرحة يلن  هلن  ولحمم 
دا.  2018 بددام لبددابرم ل بمكدار زديدع ادم  لبنقدان يادف ردج لبدذل I & T ر دلتع برخ دط واق 

 صددنفوق  ىناددا  رم مددل لبمددم لبالقزددة لبمثممددة لبحنمددة اددم لبثنلزددة ولسددم رعم   1998 عددام عنددا
   يدددلن  هدددلن  دو ر زممدددارلم 5 لقمردددة هوبدددم زدددال ره  مدددا زدددع( ITF) ولبمكنلبلامدددا ل بمكدددار

ددددداز  لبمكنلبلامدددددا لثدددددلث وزدهدددددف لبددددددام لبق ددددداع زدددددن لبرردددددلل لبم حمقدددددم يدددددلن  هدددددلن  عمدددددج دسس 
(ASTRI )   بمدمدلم يلندغ هلندغ حف قة وجناا   Cyberport ولبم دلتع بمحثدإ زعليدا وخرسدة 
(http://hong-kong-economy-research.hktdc.com, 2018)  ل بمكدار رداتدا وكدان 

 .يلن  هلن  ام لبمنااسمة لبقفر، رداتا وزفماي ل قمتادل لبنرل زثعكام هرا ولبمكنلبلاما
 اددم لبرددفز  لبددمدمج ولعمردداد لبمدمددمج  اددم لبمقنمددة دزدد  عمددو يددلن  هددلن  عرمدد  ولابمددابو

 ه مدددل ردددعرحط ادددابملم يحمدددعل  رقدددفزا رقدددفز  هنهدددا ى . م1997 عدددام ادددم ى  يحدددفه بدددج يدددلن  هدددلن 
 اددم لبمثددلل لبددم زددن ولألهددج لبدابرمددة اددحنةلب رعتددق عددن لبددحد  بحدنددها لبمدممرمددة لبردسسددام

 لبمدمددمج بمفدمددل لبرفملحددة  يددلن  هددلن  اازدددة اددم ولبرددمدمج لبردمددج دور ور مددع لبمدممرمددة  لبدرممددة
 .لبدابرمة لباحنة عحع
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 لليل مقارن للتعلم املدمج   جامعيت سريالنكا وهونج كونج املفتوحة: :احملور الثالن
رفز  ادم لبجازددة لبرفملحدة ادم كدل زدن سدعتالنكا وهدلن  ععض لبرثلر لب انم بممدمج لب

 يددلن  ولرنددل هن هنددا  اللنددل راددالا ولخددمال  بددمن لبجددازدممن  وبهددذل يمندداول لبرثددلر لبثددابم
هواددا لبماددالا ول خددمال  بددمن كددال زددن لبجازدددة لبرفملحددة لسددعتالنكا ولبجازدددة لبرفملحددة بهددلن  

ظددددام لبفرلسددددة  وسماسددددة لبقحددددلل  ولبهمنددددل يددددلن  زددددن حمددددإ: ههددددفل  لبفرلسددددة اددددم لبجازدددددة  ون
لبمنظمرددم  ولبمرلتددل  ولبحددعلز  لبفرلسددمة  ولبمقددلتج  ثددج رفسددمع هواددا لبماددالا ول خددمال  اددم مددل  

 لبدللزل لب قاامة ولبدملم ل امراعمة.
 :الجامعة في التعليم أهداف -1

 فزددددةوخ رثقمقهددددا عمددددو اازدددددة يددددل ردرددددل لبمددددم لألهددددفل  ردددددفد اددددم لبجددددازدممن رماددددالا
 ودورلم بدددعلز  يدددنل ادددم لبرجمردددع ألبندددا  لبددددابم لبمدمدددمج ردددلاعلن لبجدددازدممن هن يردددا. زجمردهدددا

 بمفددعد ل امراعمددة لابرنانددة ل ررقددا  هاددل زددن زخممفددة رختتددام اددم عابمددة اددلد، للم رفرتحمددة
 رثقمدددق ىبدددو لبدددفوبممن زثاوبدددة ىبدددو لبدددم رفسدددمع  رندددن يردددا. لبردعادددة زجمردددع رثدددف ام وزللاهدددة
 ل امراعمددددة بظددددعواهج لبمدمددددمج زددددن حعزددددلل بمددددذين لبمدممرمددددة لبفددددع  وركددددااد لبمدمددددمج ةد رقعلرمدددد

 .ولبج علامة ول قمتاد ة
 لبفعصدة وجراحدة لبددازممن بكحار ردممرها رعكا هنها ام لبرفملحة سعتالنكا اازدة ورخممف

 سدددمنورث لبملومددف اددلد، رثسددمن ىبدددو رهددف  هنهددا يرددا لبقماد دددة  لبرناصددل يدد ل هثنددا  بمفرلسددة
 ىبدددو بمجرمددع  خددفزارها رددلاع لأنهددا اممرمددا لبرفملحددة يددلن  هددلن  اازدددة هزددا. بمخددعتجمن لبرهنددة
 ردمددمج بمددلامع لبرحمكددع، ولبددمدمج لبمدمددمج ركنلبلامددا ورسددمخفم   لألسددابمل زمدددفد، اازدددة هنهددا اانددل
 ردرددل ايردد. ول بمكددار ولبر ددابع، ولبنالهددة لبدددفل لقددمج لبددم اددم  زسمعيددفين   عددابرم زسددملى  عمددو
 اازددة يدل  لهمردام ىبدو ل خدمال  هدذل وتعادع بمجرمدع  ولبدفلبدة ولانتدا  لبعااهمدة رلامع عمو

 .زجمرع يل وههفل  امسفة ىبو لسمنادل ولبم لبرجمردمة لبرسئلبمة بعناز  ام لبرثفد، لاألهفل 
 : في الجامعة الدراسة نظام -2

 لبالقزدة لابرهدارلم افيف امل رأهمل هال زن لبمدممج ام لبمقنمة دز  ام لبجازدمان رمفق
 لبسدددردمة ولبرسددداعفلم لبر حلعدددة لبردددللد لاسدددمخفلم ولبدددم لبمكنلبلامدددة  لبرسدددمثفثام زدددع بممدازدددل

 عددابرم زسددملى  عمددو بممكنلبلامددا رثممددة بنمددة بمددلامع لبددفوبممن لهمرددام ىبددو لبددم وتعاددع. ولبحتددعتة
 اددددم لبرتددددمثة ألصددددثان لبرددددابو لبددددفعج وعددددعض. ولبجازدددددام لبحثددددلث وزدسسددددام بمردسسددددام
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 ورعا دة لبنمدائ   ور دلتع لبحثلث ورسلتق بم لتع لبحثلث وق اع لألياد رمة ولألوساط لبتناعة
 .ل بمكار ثقااة ورداتا لبمكنلبلام  ولبمداون  لبدمج  ورداتا لبرللهل 

 درلسدمهج زمالددة زدن لب دالن ررنن هنها ام OUSL لبرفملحة سعتالنكا اازدة ورخممف
 لب ددددالن  ظددددل لبنظددددام هددددذل ومددددرن لدددددف  عددددن ولبددددمدمج لبرفمددددلي لبمدمددددمج مددددامزنهج خددددالل زددددن

 بحدندها لبرفملحة لبرعليا امعرحط يلن  هلن  ام هزا. لبلق  زدظج ادمم ا زنفتممن ولألياد رملن 
  نددلن  لبلسدائط زمددفد حقمقدم نظدام ىنادا  زثاوبدة ىبدو رهدف  حمدإ لبدابرمدة  لبادحنة رعتدق عدن
ددا لبرحايددع لبمدمددمج رلصددمل ردعق  زددن زددات  ممددارلخ اددم هحددعلر ل لب ددالن امدا  عددن ولبددمدمج بلاددا واه 
 رسددم رع يددلن  هددلن  هن ىبددو لبددم رفسددمع وترنددن. بهددج لبخاصددة لبمخددع  زم محددام  سددمكرال لدددف

 هدلن  ادم لبنايدئة لبمكنلبلامدا يدعكام ورمدل ولبرفز   لابكمعونم لبمدمج زجال ام زماليف لانل
 .لبحالد هنثا  ارمع ام لبفدابة لبمدممج امخفز اانل ىبو زهرا دورل   يلن 

 :الجامعة في القبول سياسة -3
: لبقحددلل يددعوط رمسددمع اددم يماددابهان هنهرددا لبجددازدممن اددم لبقحددلل سماسددة زددن يمنددل

 ادددم يع حدددلن  لبدددذين بم دددالن لبخمدددارلم هاندددل زدددن هنهردددا يردددا لبفرلسدددة  رسدددلم لنخفددداض ز دددل
 لب الن ردمج رجعلة هن زن ولبمأيف بممسممج زعنة وسائل خالل زن عمرمة دراة عمو لبثتلل

 زدن لبراتف رختمص خالل زن امهرا لب الن دعج ورداق عال   زسملى  للم لبجازدممن ام
 ردلامعل يدمج لثمدإ لبمدمدمج  عمدو لبدفوبممن ادم لبقدلى  ل قمتداد لندنا  ىبو لبم وتعد. لبرللرد
  .لبرجمرع هاعلد بجرمع ورمسمعل

 ورفدددمل بهدددا  بالبمثددداق درلسدددم زدهدددل رادددمعط   هنهدددا ادددم سدددعتالنكا اازددددة ورخممدددف
 لبرالر، خفزام رقفم يرا  لبجازدم  لبمدممج زسملى  ام لبعل حمن لبفلرسمن ارمع هزام هبللبها

 وحددددف، اددددم لبرمدددداحمن لبرسماددددارتن خددددالل زددددن لبرسددددجممن لب ددددالن بجرمددددع ولبرهنمددددة لبسددددعتة
 لبقحدلل رادمعط لأنها اممرما يلن   هلن اازدة هزا. لبتثمة لبععا ة ام لبرلالد، ل سماار،

 زنهددا  رخعاددلل لبمددم لبرفرسددة زددن زنمللددة زللاقددة رقددف ج ىبددو لاامددااة لبمقددف ج  هوبلتددة حسددل
 لابجازدددددة زقارنددددة يددددلن  هددددلن  اددددم لبرفملحددددة لابجازدددددة ل بمثدددداق زدددددف م رددددنخف  وبكددددن

 يدلن  هدلن  ادم لبرللب ف زدفل ام لبمحارد لسحل لبم رفسمع وترنن سعتالنكا  ام لبرفملحة
 لبفرادددة زدددن بمفرلسدددام لبرددددهممن لب انلتدددة لبردددفلر  خعتجدددم عدددفد لنخفددداض ىبدددو هدى زردددا  

 هددلن  اددم  2017-2016 لبفرلسددم لبدددام اددم رابددل 21000 ىبددو لنخفدد  حمددإ   لألوبددو
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 هن لبرملقدع وزدن لب مدل  لألوبدو لبفرادة زدن لألزداين رللاع سممجاوق زع، وألول بذبم يلن  
 .لألقل عمو م2022 عام ىبو علبلم هذل  سمرع

 : للجامعة التنظيمي الهيكل -4
 بمدرددل لددابمخ مط رقددلم وجدلرتددة هياد رمددة زعكاتددة همئددة واددلد اددم لبجازدمددان رماددالا

 لادلرتددة لبنددللحم ورنفمددذ ىدلر، عمددو رقددلم رنفمذ ددة همئددة رلاددف وه نددا لبجازدددة  زجمددس رسددرو
 دعج ىبو لبم يعد. لبرابمة ولبائلن  لب الن لن ويئ لبقحلل نظج وجدلر، لبرناه  ي عفلد ولبفنمة

 اازدددة يددل رمددلبو حمددإ لبددفوبممن  اددم لبمدمددمج يددئلن  ىدلر، اددم ولبف رقعلرمددة لبالزعكاتددة زحددفه
 ولبمنظدمج لبدردل بنظدام لبمخ دمط زهدام( لبجازددة زجمدس) بمجازددة لبرعكاتدة لبهمئة ام زمر مة

 .سماسما ورسج با ولبماعتع
 لبمقممف دة  لبجازددام  ادحا لبمنظمردم همنمهدا هن ادم لبرفملحدة سدعتالنكا اازددة ورخممف 

 يدددلن  هددلن  اازدددة زعسددلم يددنص حددمن ادددم لبعئمسددم  لبمنفمددذل لبرسددئلل هددل لبرسماددار انائددل
( لبتدمن ىبدو يدلن  هدلن  علد، قحل يلن  هلن  حايج) لبمنفمذل لبعئمس  نلن  هن عمو لبرفملحة

 سدعتالنكا بجازددة لبمنظمردم لبهمندل هن يردا. ةلبجازدد زسمادار هدل قحما زن زدمن يخص هل هو
 هن ىبدو لبدم رفسدمع  رندن لبرفملحدة  يدلن  هدلن  بجازددة لبمنظمردم لبهمندل زدن همخج لبرفملحة

 يدددلن  هدددلن  اازددددة ىنادددا  ردددارتا بمنردددا م1978 عدددام لبرفملحدددة سدددعتالنكا اازددددة ىنادددا  ردددارتا
 رنظمردددم وهمندددل عرمدددق ردددارتا ملل لبرفملحدددة سدددعتالنكا اازددددة اددد ن ثدددج وزدددن  1989 لبرفملحدددة
 . لألخعى  لبجازدام زن زماليف، زنااسة لحمرا م زع لبدلبرة نثل ل رجال ول ام زمادل

 :لددددددويدددددددددددددالتض -5
 زقننددة  خ ددط واددق لانفدداق آبمددام ومددحط لبمرلتددل زتددادر رنددلع اددم لبجازدمددان رماددالا

 هبنددا  بكددل لبمدمددمج رددلامع هاددل زددن لبمكمفددة  هسددا عمددو زددادى لرقابددل لبمدممرمددة بمخفزددة ورقددف رهرا
 وهدذل ولبحث مدة  لبجازدمدة لبرنل عمو يحمع، بنسحة ررلتمهرا ام ردمرف لبجازدممن هن يرا لبرجمرع 

 ولبرم محدام  لبثدللاا ردلامع عمدو لبجازددة ردردل حمدإ. لبرفملحدة بمجازددام لبرهردة لألدولر هحددف
 رسددجل هن بمجازدددة  رنددن لارددار هددذل واددم م حمقددم لب ول بمكددار لبفكددعل  لابددفلع عمددو بمماددجمع
 لرم محدددام ولبلادددا  بمجدددازدممن  لبمرلتدددل زدددن زاتدددف رثقدددق افيدددف، زنمجدددام ورندددم  لخمدددعلع بددددعل لم
 زجمرددام لنفمداي ىبدو هدم ولبمدم لبرمالحقدة لبدابرمة لبم معلم ول ام بمفوبممن لبرسمفلزة لبمنرمة
 . لد  عمو لدنها لبدابج
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 لبرابمة لبرختتام عمو يحمع لانل ردمرف هنها ام لبرفملحة النكاسعت اازدة ورخممف
 بحعلزجهدددا زناسدددحة رسددددمع صدددم ة رندددع بدددج لبجازددددة هن ىبدددو يعادددع لبدددم لبثنلزدددة  زدددن لبرقفزدددة
 خاصدددة زدازمدددة ومدددع زدددع لبحدددعلز   رمدددم ركمفدددة برملسدددط زسددداوتة رسدددلم لفدددعض ولبدددم لبفرلسدددمة
 لبمرلتل زن لابفعج امهمج لبرفملحة  يلن  هلن  ازدةا هزا. لبفقمع، لبفئام ىبو لبرنمرمن لاب الن
 سنلتا لبجازدة رفلق حمإ لبحث مة  لبرنل زجمس عمو لعمرادها اانل ىبو يحمع  لانل لبخارام

 قازد  لبثندلزم لبحث مدة لبردنل زجمدس زن لبحث م لبمرلتل خالل وزن لبحث مة  لبرنل زن لابدفيف
 زمختتدددة زجدددا م اددم لأللثددداث بقمدداد، لث مدددة هدددفزدا خرسددة وجنادددا  هلثاثهددا بمداتدددا لبجازدددة

 بردسسدام ردلامعل ردج لبدذل لبمرلتدل زدن ل سمفاد، ىبو لبجازدة رهف  يرا. قلرها نقاط زن زخمار،
 زادهدع لاقمتداد رمرمدع يدلن  هدلن  هن ااندل ىبدو. لبحثإ أل علض لبمرلتل للرمة لبدابم لبمدممج
 .لبرفملحة يلن  هلن  اازدة عمو لندنس

 :ةدددددددراسيدددددال جددددددرامددددددددددددددالب -6
 يمج   لبمم لبحعلز  عفد زن وراتف لبفرلسمة  لبحعلز  زن لبدفيف رقف ج ام لبجازدمان رمفق

 لخممدددار رلسدددمع ىبدددو لبدددنه  هدددذل وتهدددف  لألخدددعى  لبرثممدددة لبردسسدددام ادددم يدددائع لادددنل رقدددف رها
 لبحعلز  رختمص خالل زن لبسلق  رجاهامل اانل ىبو. لبرماليف، لبرنااسة زن وق  ام لب ابل
 ورلومفهددا لبجددازدممن اددم لبرسددمخفزة لبمدممرمددة لبلسددائط وردددفد  . لبتددناعة  حممااددام لبرهنمددة

 ردمردددف يردددا. لددددف عدددن لبدددمدمج هو بلادددا واهدددا لبمقممدددفل لبمدمدددمج ادددم سدددلل  لبمدددفرتس عرممدددام هثندددا 
 ولبخدددفزام لألاهدددا، لدددد  ردددلاع لثمدددإ لبرندددارق  ياادددة ادددم لبرنمادددع، لبرعليدددا عمدددو لبجدددازدممن

 .زنها ل نمها  لدف بمرعليا وجعادلرها لسمدارلرها رابل يل ل زنان لبمم لبمدممرمة
 ادم لألناد ة ورندلع لبرسدمهفاة لبفئدام ارمع ر حام رمحمة ىبو لبحعلز  ام لبمنلع لبم يعد

 ولبراللددس  باددال ل ورتدفيع لبسددماحة : سدعتالنكا اددم لبعئمسددمة ل قمتداد ة اابق اعددام: لبدفوبممن
 هذل ىبو لاامااة. ولبالسمكمة لبسمكمة ول رتا م ولبرنسلاام   لأل ذ ة ورجه ا لألرق وجنما 

 يحمددع لاددنل - لألوسددط لباددعق  اددم سددمرا   - لبخددار  اددم لبدرابددة رسددهج  ل قمتدداد ة لبق اعددام
 وراددنل فزام لبخدد ق دداع لين عممددا يه رددن ااقمتددادها يددلن  هددلن  هزددا. لألانحمددة لبدرددالم اددم

ل ولبسدماحة ل قمتادل  لبنار  زن لبرائة ام% 7ق92 وحفها لبخفزام  ل قمتداد  زدن يحمدع ل ادا  
ا لبارلعم لبنااط وتنم  لاارابو  لبرثمم لبنار  زن٪ 5 رر ل حمإ ٪ 1ق0 بنسدحة هازادم ا هازا 
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 لبمندلع  هدذل وعمد ورعردل زمنلعدة  وقهلر ه ذ ة قرلعة زن وتمأبف   لاار بو لبرثمم لبنار  زن
 .لبرمنلعة لألنا ة رخفم لبمم لبحعلز  رنلع لبفوبممن ام

 لبحندابلرتل  هو لبممسدانس)  لبقادزة لبحعلز  حمإ زن لبرفملحة سعتالنكا اازدة ورخممف
  (لبرااسددممع ولددعلز  لبرسددمقمة ولبددفورلم لبرسددمرع لبمدمددمج ولددعلز  ولبددفبملم لبدمددلم زددن لبدفيددف اددم

 :يمو زا امقفم لبرفملحة يلن  هلن  اازدة هزا. لبرفى قتمع، ولبحعلز 
  رنفمددذ يددمج   لألخددعى  بمجازدددام لبكازددل لبددفولم بددعلز   ددعلر عمددو لبددم: يازددل بددفولم بددعلز 

 . لبمدممرمة ولبحعلز  لبرثامعلم خالل زن لبحعلز 
  بمجازددة لبرسدمرع، لبحدعلز  هدو وكاند    لددف عن لبمدمج بعلز  رارل: اائم بفولم بعلز 

OUHK ددا لبحددعلز  لددد  ورمنددرن ىناددائها  نددذز  امددفيل وهيددعرة رفاعممددة زفزجددة هقعلص 
 . يرحملرع ولعلز 
 اهدذل   لبدرل سلق  بثااام ولبمختتام لبحعلز  رمحمة ىبو ل خمال  هذل رفسمع  رنن

 اددم بحنددابلرتل  لبرفملحددة سددعتالنكا اازدددة بددعلز  اممرمددا لبجددازدممن  بددعلز  ختددائص ههددج زددن
 لبرفملحددة يددلن  هددلن  اازدددة هزددا. لبكرحمددلرع هنفسددة وركنلبلامددا ولبتددمفبة ةلبتددناعم لبفرلسددام

 ادم لبدمدلم ولندابلرتل   ( لبخاصدة ول حمماادام لبقمداد،)  لبمعلمدة عمدلم ادم بمسدانس عمو امعكا
 .لبثاسللمة لبهنفسة

 :مددددددويدددددددددددددددالتق -7
 لبرسددمرع ولبمقددلتج لبنهددائم  بمقددلتجل: ز ددل   لبمقددلتج  هسددابمل ردددفد اددم لبجازدمددان رماددالا 
 لهمرددام ىبددو لبددم وتعاددع ولألنادد ة  لبرلمددلعمة ول خمحددارلم لبددذلرم ولبمقددلتج لبرنابددم  ولبللاددل

 لبدداخج زددن ل سددمفاد، هاددل زددن لبثمددا، زددفى لبددمدمج برهددارلم لب ددالن ليمسددان لنددعور، لبجددازدممن
 .لبرهارلم رمم بمقلتج افيف،  هسابمل يم مل ولبم لبدلبرة  بدتع ولبمكنلبلام لبردملزارم

 رعتددق عددن لاسددمرعلر لب ابددل رقددفم رقددلتج يددمج حمددإ لبرفملحددة  سددعتالنكا اازدددة ورخممددف
 لبفور، نها ة ام وه نا لبافلتة لبمقف رمة ولبدعوض   لبنااط عمو لبقائج لبللاحام زن زثفد عفد
 اما يمج حمإ لبرسمرع  قلتجلابم لبجازدة لهمرام وتعد لبفرلسة  نها ة ام نهائم لزمثان رعتق عن

 وتسدمنف يدازل  لادنل ولبمثتدممم ولبردعادم لبفرلسدم وزسدمللل  لب ابدل  هدل  ر لر وزمالدة رصف
 لبمقدلتج  هسدابمل ركلن  هن يااة لبرعلحل خالل زن وتعلعو زثفد،  وزدايمع زلملعمة هسس ىبو

 .لبمدمج بدرممة زداق، ونمائجا وهدولرا وزرارسارا وجاعل لرا
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 لبرلمددلعمة ول خمحددارلم لبددذلرم لبمقددلتج عمددو امعكددا لبرفملحددة يددلن  هددلن  دددةااز هزددا
 واددع  لحممااددام دلئرددا هنددا  لددأن  دمددع  لبددنه  هددذل. لبمالددانمم لبجددلد، دلئددع،م ونهدد  ولألنادد ة

 لبثااددة عمددو يدكددف هنددا لبددنه  هددذل وزمددا، لبثابمددة  ولبررارسددام لألاكددار ورثددفل ورلسددمع رثسددمن
 يدددلن  هدددلن  اازددددة ادددو لسدددمحمان ىادددعل  يدددمج يردددا. ول بمكدددار ولبم ممدددع لتجولبمقددد بمحثدددإ لبرسدددمرع،
 زن لألوبو لبسنة خالل ب البها لبمدممرمة ل حممااام بفهج عام يل لب الن رجعلة عن لبرفملحة
 خدفزام ادلد، بمثسدمن رقف رها سممج ولبمم لبمدمج رجعلة حلل وردممقارهج آرلئهج وبجرع   درلسمهج

 لباحان حتلل مران ىبو سماسمها رهف  يلن  هلن  دوبة لأن لبم رفسمع نوترن. لبمدمج دعج
 . لبثما، زفى لبمدمج نثل لنفا ، وراوتفهج ولبدرل بمثما، اعفلدهج لبجلد، عابو ردممج عمو

 هواددا رثفيددف خددالل لبجددازدممن زددن بثابددة لبمثممددل لبرقددارن  خ ددل، اددم سددحق زددا مددل  اددم
لددد  اللنددل نظددام لبددمدمج  رددج رلمدمل رفسددمعها ثددج لبحثددإ زدللرن اددم بمنهرددا ول خددمال  لبمادالا

الضفتوحدة يتضدن  ظامهدا للدت:لم الضددمج مدن  سدريال  ا فجام:ةلبرفز  ام كل اازدة زفملحة: 
 خالل ما يلي:

 الت:ليم في الجام:ة:  أهدافأ( 

 لبدمدمج ادع  ورندرن زدقلبدة  ولأسددار لبجدلد، عدابو ردممج ىبو لبلصلل لبجازدة رداق
 :خالل زن لبردعاة زجمرع ام لبمثف ام برللاهة ا،لبثم زفى

 بمفعد ل امراعمة لابرنانة ل ررقا  هال زن لبدازممن بكحار لبدابم لبمدممج رقف ج. 

 لبقماد ة لبرناصل ي ل هثنا  بمفرلسة لبفعصة ىراحة. 

 لبمدممرمدددة لبردسسدددة رتدددحل لثمدددإ عابمدددة  ادددلد، للم زالئردددة ردممرمدددة خفزدددة ىبدددو لبلصدددلل 
 .آسما ام لبعلئف،

 لألياد رمة بمحمئة لبرنمظج لابمثسمن لبجازدة ىدلر، رقلم حمإ زالئرة  هي ع ردممرمة بمئة رلامع 
 .لبفرلسمة لبفتلل وخار  دلخل

 لبرثدفد، لاألهدفل  لبجازددة رهدمج حمدإ لبرادمعكة  لبرجمردمدة لابرسدئلبمة ل بمدالم عمو لبدرل 
 .لبرجمردمة لبرسئلبمة بعناز  ام

 ،هاددل زددن لبلومفمددة اعصددهج ورثسددمن لبمخددع  لدددف لاألعرددال لبقمددام عمددو خددعتجمنلب قددفر، قتدداد 
 .لبثفي ة لابمكنلبلاما لبخاصة لابرهارلم راوتفهج
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  ظام الدراسة في الجام:ة: (ب
 لبرلادلد، لبدفورلم دلخدل لانمعند  عمدو لبمدممرمدة لبرنلندام دزد  عمدو لبجازددة لعمرفم

 :خالل زن زخمم ة لميفور  ورقف رها لب حاعة عمو ردمرف ولبمم
 لدف عن لبمدمج عمو لبقلى  لبمعكما زع بممدممج لبرمدفد، لبلسائط نظام رحنم. 
 ولبنقف ة ولبرمقفزة لألساسمة لبمفكمع زهارلم لب الن ردممج. 
  هادددل زدددن لبرناسدددل لبلقددد  ورثفيدددف لانمعنددد   عمدددو لبمدممرمدددة لألناددد ة زدددن ادددا  ىادددعل 

 .بلاا واها لبرثامعلم حنلر
 عمو لبرفملحة سعتالنكا اازدة زن لبردمرف، لبفرلسة نظام  دمرف: 

 . لبر حلعة لبرللد -
 . ولبحتعتة لبسردمة لبرللد -
 لبدرل ام لبرخمحع -

 سياسة القبول في الجام:ة:  (  د
 رثفيددددف دون  لبجددددازدم لبمدمددددمج زسددددملى  اددددم لبددددعل حمن ارمددددع هزددددام هبللبهددددا لبجازدددددة رفددددمل

 :يمم يرا ولبم ول بمثاق مللبمسج هال زن زثفد، رسرمة ردممرمة زدهالم

 لب محام ى الق رارتا ام اأي ع عازا 18 عن لبرمقفم عرع  قل ه   جل. 

  بعنداز  ادم يدهاد، زدن زدمردف، سداعة( 72) وسدحدمن لثنمن عن  قل   زا لب ابل يفر 
 .لبفرلسمة لبحعلز  زن

  اازدددددة اددددم لباددددمل  زجمددددس بددددفى زقحددددلل هعمددددو هو زدددددادل زدهددددل عمددددو حاصددددال  نددددلن 
 .لبرفملحة نكاسعتال

 ولبحاعتة لبراد ة ازنانارها واقا لبرمقفزمن زن عفد هيحع لبجازدة رقحل. 

  رذكع و  مئممة ركلن  ركاد حمو لبجازدة ام لبفرلسة زتعواام رنخف. 

 الهييل التنظيضي للجام:ة: ( د

 دمحددع لبهمنددل لبمنظمرددم بجازدددة سددعتالنكا لبرفملحددة زاددالا بمهمنددل لبمنظمرددم بمجازدددام 
 لبقدعلرلم رمخدذ همئدة هعمدو لبرسمادار هدل نائدل يعهسا لبجازدة لبذل ام لبامل  ف ة  وزجمسلبمقمم

 . لبجازدة لألياد رمة ام لابرسائل لبرمدمقة
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  دأرم لبددعئمس لألعمددو بمجازدددة اددم لبرعرحددة لألوبدو اددم لبهمنددل لبمنظمرددم بهددا  وتمحدددا اددم 
 لبمسمسل لادلرل: 

 زفيع لبجازدة. -

 عرفل  لبكممام. -

 نلبلاما لبمدممج.زفيع رك -

 زفيع خفزام لبمدممج لاقممرم. -

 هزمن لبسجل. -

 هزمن لبرنمحة.  -

 هزمن لبتنفوق. -

  نددلن هزدددمن لبسددجالم زسدددئل  عددن لبثفدددا  عمددو سدددجالم وزرممكددام لبجازددددة وجدلرلرهدددا 
 لبدازة.

 .دف زفيع لبجازدة زسئل  عن لبثفا  عمو ل ننحاط دلخل لبجازدة   

 

 ل:دددويددددددددددددالتض (هد 
  ردرل اازدة سعتالنكا لبرفملحة عمو رأامع زنابم لبجازدة  ورقدف ج لبخدفزام لبرمنلعدة

 بمردسسام لبلرنمة ولاقممرمة زن هال رلامع لبرختتام لبرابمة.
  .ردمرف لبجازدة لانل كحمع عمو لألزللل لبرقفزة زن لبثنلزة 

  تالنكا  ولبردمددارردددف بجنددة لبرددنل لبجازدمددة زتددفر رئددمس بددفخل لبجازدددة لبرفملحددة لسددع 
 لبنهائمة.  ل زمثانام ام لبكمم لب الن هدل  هل لبجفلر، زنثة عمو بمثتلل لبعئمس

 لبرفملحددة لبجازدددة اددم ولب دالن لبمددفرتس همئددة ألعنددا  زفملحدة ل بمكارتددة لبرددنل ردمحدع 
 رددلامع اددم. OUSL زددن زسددحقة لرللاقددة ل بمكددار زاددعوع ىيرددال هاددل سددعتالنكا زددن اددم

 لألزللل.

 البرامج الدراسية في الجام:ة  (و
 رمنلع لبحعلز  لألياد رمة بمفرلسة ام اازدة سعتالنكا لبرفملحة  زنها: 

 .لبحعلز  لاناائمة 

 .بعلز  دبملزة 

 . بعلز  دراة لنابلرتل 
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 .بعلز  دراة درلسام عمما 

 . بعلز  دبملم زا لدف لبمخع 

  .بعلز  ردممج زسمرع 

 .دورلم زسمقمة 

 ة زن زجرلعة زن لبرقعرلم لبفرلسمة لااحارتة ول خممارتة.يمكلن بعناز  لبفرلس 

 .رعكا لبجازدة عمو لبحعلز  لبجفيف، لبمم رمحو لحممااام لبرجمرع 

  :ز( التقويم في الجام:ة
زددن خددالل هدولم  -لتددفة زسددمرع، –يددمج رقددلتج لب ددالن اددم اازدددة سددعتالنكا لبرفملحددة 

 لبمقلتج لبرخممفة.
  تج لألي ع زال زة بم الن. رسمخفم لسمعلرمجمام لبمقل 

  الحدددظ رقدددفم لب دددالن ادددم لبجازددددة زدددن خدددالل زندددلنمن لثندددمن  هردددا: لبمقدددلتج لبرسدددمرع 
ول زمثان لبنهائم   وتارل لبمقلتج لبرسمرع لبللال لبرنابدم  ولخمحدار لبمقدلتج لبرسدمرع 

 بكل بعناز .

  لبرفملحدددة  ثتددل لبخدددعت  عمددو يدددهاد، درلسددمة وردازدددل لبددفراام لبمدددم ررنثهددا لبجازددددة
 عمو هنها ردادل لبفراام لبمم ررنثها هل اازدة هخعى.

 أما  ظام  ام:ة هو ج كو ج في الت:لم الضدمج فيتبين مضا يلي:
 أهداف الت:ليم في الجام:ة:أ( 

رددلاع لبجازدددة خددفزام لبمدمددمج لبدددابم بمجرمددع زددن خددالل لبمدمددمج لبرفمددلي ولبرددعن لتددفة 
 هساسمة زن حمإ:

 رفرتحمة للم ادلد، عابمدة ادم رختتدام زمنلعدة  بممحدو لحمماادام  رقف ج بعلز  ودورلم
 لبرمدمرمن زفى لبثما،.

 .لسمخفلم ركنلبلاما لبردملزام ول رتا م لتلر، ادابة   بفعج لبدرممة لبمدممرمة 

 .ر لتع لبحعلز  لبفرلسمة ولبفورلم لبمفرتحمة لبمم رقفم 

 .امل سلق لبمدمج عن لدف لبفوبم 

 عمدددو لبقدددائج بالقمتددداد لبدردددل هادددل زدددن لبدممدددا لبرددددهالم لوى  ادددعلدلأل زدددن زاتدددف ردددلامع 
 .لبردعاة
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  ظام الدراسة في الجام:ة: ب( 

ردف لبجازدة رلئف، ام نرلل  لبمدمج لبرفز   حمدإ رسدخع قدل، لبمكنلبلامدا لبثفي دة اثدعل  
 خحعلم رالبها لبذين يمدمرلن عن لدف ولبم كرا يمم:

  عمدددو رأه دددل لبجمدددل لبجفيدددف لابرهدددارلم لبالقزدددة بممدازدددل زدددع  سددداعف دزددد  لبمقنمدددة ادددم لبمدمدددمج
 لبرسمثفثام لبمكنلبلامة.

  رثلتدل لبدرممددة لبمدممرمدة زددن كدلن لبردمددج زثدلر لبمدمددمج ولبكمدان لبجددازدم ىبدو ادددل لبرددمدمج
 زثلر لبدرممة لبمدممرمة.

 لملبخحدددع  زدددن ل سدددمفاد، هادددل زدددن لبخدددار  ىبدددو بمسدددفع رلئددددة اعصدددا لبتدددمفمة لبد مدددة ردددلاع 
 .اقط لبفرلسم لبفتل عنف يملقف   لبجازدة ام لبمدممج ا ن ولابمابو. لألخعى 

 سياسة القبول في الجام:ة: ( د

 : خالل زن ورقمة نسخة رعتق عن هو لبخط عمو لابجازدة ل بمثاق عرممة رمج
 لبسابق لبمدمج يهادلم زن صلر، رقف ج. 
 زثفد، هعرال ام لبخحع، رفمف يهاد، رقف ج. 
 زنها رخعالل لبمم لبرفرسة زن زنمللة زللاقة عمو لبثتلل. 
 .يدخدددذ ادددم  - ثدددق بمجازددددة ىب دددا  لبمسدددجمل بهدددا ىلل بدددج  نمردددل عدددفد لب دددالن لبقدددانلنم

 ل عمحار لب الن لبذين يمقفزلن هو  بالبمثاق لابجازدة زن حمإ ىنجاق زهازهج هو .
 الهييل التنظيضي للجام:ة: (د

 :بمجازدة ولبثايرة ل سماارتة لبدمما ةلبهمئ لر الة لبجازدة زجمس  دف
  ليرمة لادلرتة لبلحفلم زن بمجازدة لبمنظمرم لبهمنل يمكلن : 

 .ولبناع لبمدممج ركنلبلاما وحف، -

 .لبرعلاق ىدلر، وحف، -

 . لبمرلتل وحف، -

 .لبحاعتة لبرللرد وحف، -

 .لبردملزام ركنلبلاما وحف، -

 . لبدازة لبائلن  وحف، -

 .لبمسجمل وحف، -
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 لبلثدائق بمحدادل زنتدة لبحمانام  وجعفلد زعكا ولنمة لبجازدة باحنة لبمثممة مةلبحن رثسمن -
 بم دالن لبدذكم لاريداد نظدام زدن هوبم نرلل  ر لتع لبم رج ىبو لاامااة. ولبمداون 

 ولبثابممن. لبرثمرممن بم الن لألياد رمة لبرالر، رقف ج ىبو يهف  لبذل

 : ددددلويددددددددالتض( هد
ن  كدلن  لبرفملحدة زدن بدمن زدسسدام لبمرلتدل لبدذلرم ادم هدلن  كدلن   ردمحع اازدة هل 

 وتمحمن لبم زرا يمم: 
 .رممقو اازدة هلن  كلن  لبرفملحة ررلتال حنلزما ام حفود ممقة 

  . رفعض رسلزا عمو هسا  لبمكمفة  ولبم حسل زسملى دورلم لبمدمج لبرفز 

  ناارا.رثتل لبجازدة عمو دعج زن لبمرلتل لبخارام لانل هي ع 

ردمرف لبجازدة ام ررلتمها عمو زجمس لبرنل لبحث مة  حمإ رفلق لبجازدة سنلتا لابدفيف 
 زن لبرنل لبحث مة.

 البرامج الدراسية:  (و
رقدفم لبجازدددة لبدفيددف زدن لبحددعلز  لبفرلسددمة  ز ددل: لبمخ دمط ولادلر، ورنرمددة لبرددللرد ودعددج 

 ة لبرهنمة بألاعلد.لبرمدمج ولبمقممج ولبمكنلبلاما  ىبو اانل لبمنرم
 .ردرل لبجازدة عمو ر لتع لبحعلز  لبفرلسمة ولبفورلم لبمفرتحمة لبرقفزة 

 .رعرحط لبحعلز  لبفرلسمة لابحمئة لبخاصة لاب الن 

 .رلمع لبحعلز  لبفرلسمة واق زدايمع لبرناه  لبفوبمة  وبذل ركلن زثفا، بم الن 

 : ددددمويدددددددددالتقز( 
رقددلتج لب ددالن عمددو ل خمحددارلم لبذلرمددة لبمددم يددمج دزجهددا اددم   دمرددف لبجازدددة اددم عرممددة

 لبكمل لبفرلسمة لبر حلعة ولابكمعونمة.
  يلاددف زجمددس يددحا زسددمقل   بمأيمددف لبجددلد، ولبددم بهددف  ىاددعل  زعلادددام برخعاددام

 ردمج لب الن.

  رعكدددا لبجازددددة عمدددو ل خمحدددارلم لبرلمدددلعمة   لاامدددااة ىبدددو لألناددد ة لبمدددم  قدددلم
 االة عممها لدف كل وحف،. لب الن لاا

  ر حدق لبجازددة لسدمحمان عمددو هعندا  همئدة لبمدفرتس ولب ددالن زدن هادل لبمثقدق زددن
 زفى الد، لبدرممة لبمدممرمة.
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   احملور الرابع : االجتاه حنو تطبيق التعلم املدمج مبراكز التعليم املدمج   مصر:  
برن قدة لبدعلمدة  وقدف ولاهد   ردف رجعلة لبمدممج لبرفملي ام زتع زن هقفم لبمجارن ام ل

لبدفيف زن لبمثف ام ولبتدللام لبمم هدم ىبدو عدفم رثقمدق ههدفلاها ور مدارهدا  زنهدا: هن زدظدج 
لبجازدام لبرفملحة رسمخفم زللد وزقعرلم لبجازدام لبمم رفمقع ىبو هساسمام لبمدمج لبذلرم. ىبو 

حمماادددام لبفلرسدددمن وزم محدددام ااندددل قمدددة رندددلع وزعوندددة بدددعلز  لبمدمدددمج لبرفمدددلي لادددنل يعلعدددم ل
لبرجمرددع  هددذل لاامددااة ىبددو ل امقددار ىبددو امسددفة ولسددمعلرمجمة زسددمقحممة برنظلزددة لبمدمددمج لبرفمددلي 
ادددم زتدددع هو سماسدددام زثدددفد، رلادددا لبدردددل لدددابمدممج لبرفمدددلي زردددا هدى ىبدددو لنخفددداض لبرناندددة 

حددددعو   هبلندددداعج  ل امراعمددددة بددددا بددددفى ق دددداع زدددددثع زددددن لبهمئددددام ولبردسسددددام ولبرسددددئلبمن )ز
2012 23  24.) 

لبرفمدلي زدع ر دلتع لبنظدام لبقدائج )لبرقمدفين حمدم  بممدمدمج لبثدابو لبدنرط ولابمابو ردج وقدف
( عمدددو ه  يدددمج قحدددلل ردددالن ادددفد لعمحدددارل زدددن هدددذل لبددددام عمدددو 2016/ 2015لبددددام ل يددداد رم 

 وزحددعرلم عللزددل هنددا  ياندد  حمددإ ( 2016لبنظددام لبقددف ج ) زعكددا لبردملزددام ولرخددال لبقددعلر  
 هولئددددل زنددددذ زتددددع اددددم لدددددف زددددن ولبمدمددددمج لبرفمددددلي لبمدمددددمج  سددددمخفلم لبمثددددلل مددددعور، اعمدددد 

 ارمدع ادم نظمدع بدا بدمس نردط عدن لبنظدام بدذبم لبدمرمدة ولبررارسة لبم حمق هاعق اقف لبمسدمنمام
 .د،لبجدل  لددفم رمسدج ل عتقدة وبكدن لبنظدازم لبمدمدمج زدن وزرسدلخة زنعر، نسا وهصحل لبدابج دول

 ولبجردمدددام لبرهنمدددة لبنقالدددام زدددن لبرتدددابل وهصدددثان لبدردددل سدددلق  زدددن راندددا وبدددذل كدددان هندددا 
 خدعتجمن  فدعق حمدإ زخعااردا  الد، ر لتع هو لبنظام لبم ل ب ا  رابحلل ولبذين لابرهنة لبرهمرة

 بحمئددة زالئردة و مددع صدابثة  مدع وبكنهددا لبنظدازم لبمدمددمج بحدعلز  زدادبدة يددهادلم عمدو حاصدممن
 وحمددددو لاعالزمددددة هو لبقنددددائمة هو لبقانلنمددددة لألعرددددال زجددددا م اددددم وختلصددددا عرلزددددا لبدرددددل

  (https://www.youm7.com,2018)بذبم يمتل زا وكااة لبمجارتة
وزدددن هندددا وهدددعم لبثاادددة ىبدددو لسدددمخفلم لبلسدددائل لبمقنمدددة ادددم لبمدمدددمج  ورنرمدددة زهدددارلم 

ل عمرداد عمدو ) لانمعند  ور حمقاردا  لبمفاعل ولبمللصل لابكمعونم قحل وهثندا  لبخفزدة زدن خدالل
لسدددمخفلم  -لبحثدددإ اددم لبرللقدددع لبمدممرمددة -لبحددعلز  لبم حمقمدددة لبرخممفددة -لبرقددعرلم لابكمعونمدددة –

هنظرة ىدلر، لبمدمج لابكمعونم(  وآبمام رلومفها ام لبمدممج زن هال رلامع بمئدة ردممرمدة رفاعممدة  
ي ة ردمرف عمو لبجرع بمن زرمالم لبمدمج لابكمعونم وهذل زا  فسع بعوق لسمعلرمجمام ردممرمة حف

 (.  428  2016وزرمالم لبمدممج لبمقممفل رث  زسرو لبمدمج لبرفز  ) سممران 
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 لسدج ر ممدع عمدو م2018يلنمدل  23لبرجمس لألعمو بمجازدام ادم امسدة  وزن ثج ولاق
 عمدو لبدم وردردمج لبردفز   جبممدمدم لبقداهع، اازددة زعكدا ىبدو لبرفمدلي بممدممج لبقاهع، اازدة زعكا
 ((http://gate.ahram.org.eg, 2018لبجازدام لاقم

وقف هعمن زعكا اازدة لبقاهع، بممدممج لبرفز  عدن ادمل لدان لبقحدلل ألول داددة بالبمثداق 
م ولبم زدن هادل لبثتدلل عمدو درادة لبحندابلرتل  ولبممسدانس ادم لبمختتدام 2018ام عام 

 ( 2018) زعكا اازدة لبقاهع، بممدممج لبرفز    لبمابمة بنظام لبمدمج لبرفز  : 
 .)لنابلرتل  لبمجار، ) عملم لألعرال 

  لندابلرتل  لبمعلمدة )لب فلبدة لبرحندع،( لقسدرم : ىعدفلد زدمردم زعحمدة لب فلبدة لبرحندع،  وجعددفلد
 زدمرم لبمعلمة لبخاصة زعحمة لب فلبة لبرحنع،.

  :بعلز  كممة ليدلن 

 .بمسانس لبمعارة لانجمماتة 
 . بمسانس عمج لبنفس ور حمقارا 
 .بمسانس لبفرلسام لبمارتخمة وحنارلم لبدابج 
 .بمسانس عمج ل امراع لبمارتخم 
 .بمسانس لبناع ولبثفظ لبعقرم 

وتاددمعط بالبمثدداق بحعندداز  لنددابلرتل  عمددلم لألعرددال بنظددام لبددمدمج لابكمعونددم ولبرددفز  
 (8 -7  2017بنظام لبساعام لبردمرف، زا يمم) كممة لبمجار،  

 . قحلل لبثاصممن عمو لب انلتة لبدازة 

  قحلل لبثاصممن عمدو دبمدلم لب انلتدة لبمجارتدة عمدو هن  تدفر قدعلر زدن لبرجمدس لألعمدو
 بمجازدام لابنسحة  بمثاق لبفبملزام لبفنمة لألخعى بهذل لبنظام.

  اتددةب ددة ىنجمم –لاممدداق لزمثددان قحددلل  قددمس لبرهددارلم لألساسددمة بمددفلر  ) ب ددة ععلمددة- 
 حاسل ىبو( وتثق بم ابل هدل  ل زمثان هل عفد زن لبرعلم.

  :لبفلرسلن زن لبقللم لبنظازمة   مل زنهج ليرم 

 القوا  املسلحة:أ( 

 .لابنسحة بمنحاط: زللاقة همئة لبمفرتل لابقللم لبرسمثة 

 ة.لابنسحة بمفراام لألدنو زن لبردمنمن: خ ان لابحمانام ولبرللاقة زن لبسجالم لبدسنعت 
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 هيئة الشرطة:  ب( 

 .لابنسحة بمنحاط: زللاقة يئلن لبنحاط بلقلر، لبفلخممة 

 خ ان لابحمانام وزللاقة لادلر، لبدازة بادئلن لألادعلد  :لبردمنمن زن لألدنو بمفراام لابنسحة
 بلقلر، لبفلخممة.

 ادم  لسممفا  لبفلر  بجرمع لبرسمنفلم لبر مللة ولبمم  ثفدها لبرجمس لألعمو بمجازدام لرا
 لبم زلقفا زن لبمجنمف زع ل بمالم لابقللعف لبرنظرة ام هذل لباأن.

  سددفلد كااددة لبرتددعواام ولبعسددلم لبفرلسددمة ولبرسدداهرام لبرقددعر، اددم لبرللعمددف لبرثددفد، كاددعط
 بقحلل لبمسجمل.

وتندددلن نظدددام لبفرلسدددة ادددم لبمدمدددمج لبردددفز  لجازددددة لبقددداهع، واقدددا بمندددلللط لبمابمة:)يممدددة 
 (5  2017بة لبرحنع،  لبمعلمة بم فل 

  رددمج لبفرلسددة بنظددام لبمدمددمج لبرددفز  لاسددمخفلم هنظرددة لبددمدمج لابكمعونددم بنظددام لبسدداعام
 لبردمرف،.

  جلق بمفلر  لبمسجمل ام زقعرلم لبرسملى لبمابو  سمكرال عفد لبرقدعرلم لبمدم يع دل 
 ام لبمسجمل امها. 

 قددعرلم لبعسددلن. لثمددإ    جدلق بمددفلر  رسددجمل خرسددة زقددعرلم افيددف، لاامددااة ىبددو ز
 ياتف عفد لبرقعرلم لبرسجمة عن سحدة زقعرلم ام لبفتل لبفرلسم لبللحف.

  لرحاع نظام لبمدمج لابكمعونم  مع لبرمالزن لبذل    ثما  ىبدو وادلد لبفلرسدمن ولألسدمال
ادددم نفدددس لبلقددد  وتندددلن نردددط لبدددمدمج زمرددد ال ادددم لبرللقدددع لبمدممرمدددة لبرماحدددة ولألقدددعل  

 بحعتف لابكمعونم ولبقللئج لبحعتف ة ولبرنمف ام ولبفمفيل لبمفاعمم.لبرفزجة ول

 لبرحندددع،  بم فلبدددة لبمعلمدددة يممدددة:)وتدددمج رقدددلتج لبدددفلر  ادددم كدددل زقدددعر عمدددو لبنثدددل لبمدددابو
2017  6). 
 70.زن لبفراة عمو ل زمثان لبنهائم % 

 30الل % زددن لبفراددة عمددو لألعرددال لبفتددممة وراددرل لبمفاعددل زددع هسددمال لبرقددعر زددن خدد
 لألنا ة لبمم رقفم ام نظام لبمدممج لبرفز  ورارل: 

  .لبحعتف لابكمعونم 

 لألسئمة لباائدةFrequently Asked Question) FAQ .) 
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 .لبللاحام لابكمعونمة 

 .لبمفاعل زع هسمال لبراد، عحع هنظرة لبمدممج عن لدف 

  .،لااالة عن لألسئمة لبرقفزة زن هسمال لبراد 

 ول زمثانام لبفورتة لبقتمع، لابكمعونمة. لبفتلل ل امعلممة 

 لدابمدممج لبقحدلل لدان ادمل ردج هنا يرس  عمن لجازدة لبرفملي لبمدممج زعكا زفيع، وهعمن 
 لددداقم عدددن لاعدددالن وسدددممج ولبارلعدددة  لبمجدددار، بكمممدددم لبردددفز  لبدددمدمج لابكمعوندددم بنظدددام لبرفمدددلي
 هن وهيدددفم .بمجازددددام لألعمدددو برجمدددسل زللاقدددام عمدددو لبثتدددلل عندددف رحاعدددا ولألقسدددام لبكممدددام
 لبمنظددمج بعنداز  اددم( سدنللم هرلدع) لبرهنددم لبمجدار، لنددابلرتل  زعحمدة هدو حابمددا لبرماحدة لبكممدام
 ىدلر، ولعناز  لبردملزام  وركنلبلاما ليبو لبثاسل ولعناز  لبرثاسحمة  لبنظج ولعناز  ول دلر، 

 ادددم لبرهندددم لبارلعدددة لندددابلرتل  وزعحمدددة احمة.لبسدددم ولبقدددعى  لبفندددادق ىدلر، ولعنددداز  لبرسمادددفمام 
 وزعحمددة .لبعتفمدة بممنرمدة لبارلعمدة لبرمنندة ولعندداز  لبارلعمدة  لبرادعوعام وجدلر، ركنلبلامدا بعنداز 
 لبارلعدم لبرهندم لبدفبملم لبرملسدط  ادلق  لبمجدارل  لبرهندم لبدفبملم(: عدازمن) لبرملسدط الق  لبفبملم

 ل بكمعونددم لبمدمددمج لبدعلمددة )زعكددا لبم ددة اددم لبدعلددم ذوق لبمدد اددم لبرهنددم لبددفبملم لبرملسددط  اددلق 
  (2018يرس   عمن اازدة لبرفز 

يمحددمن زرددا سددحق هن لبكممددام ولبجازدددام لبرتددعتة ردرددل زددن هاددل لبمقددفم بحددعلز  لبددمدمج 
لابكمعونددم لبرددفز  برددنل دراددام هياد رمددة بنظددام لبمدمددمج زددن لدددف بمجددان لبق اعددام ولبددم بمنظددع 

ممهددا ولددف  لبفرلسددة  حمددإ  سدداعف ناددع لبددمدمج لبرددفز  اددم زدظددج لبجازدددام عمددو اددم لبرللاقددة ع
رلومددف هدولم وردددعق لبمدمددمج لبمقممدددفل زددع هدولم وردددعق لبددمدمج لابكمعوندددم رلومفددا سدددممرا واقدددا 
برم محام لبرلقف لبمدممرم زرا  رنن لبرمدمج زن لبمدمج لرفعدل ردمرا للرما  ولبم برا يلاعل لبمدمج 

لسددمثفلث زرارسددام ردممرمددة ردرددل عمددو رثسددمن ادابمددة لبمدمددمج وقتدداد، كفا رددا عددن لبرددفز  زددن 
 رعتق رلامع زتادر ردمج زسمقمة ردمرف عمو لبذلم ولبمفاعل لا جابم بمرمدمج . 

 احملور اخلامس : آليا  مقرتحة لتطوير التعلم املدمج مبراكز التعليم املدمج مبصر:
ولبدذل ليدمرل عمدو لألسدس لبنظعتدة بمدمدمج لبردفز  لدف هن رناول لبحثدإ لاردار لبنظدعل 

ام لبدابج لبرداصع  ودرلسدة ولقدع لبدمدمج لبردفز  لابجازددة لبرفملحدة ادم سدعتالنكا وهدلن  كدلن   
 دعض لبحثإ عفدل زن ليبمام لبرقمعحدة بم دلتع لبدمدمج لبردفز  لرعليدا لبمدمدمج لبردفز  لرتدع  

 رنفمذها  ورلممل لبم امرا يمم:زع بمان لااعل لم لبمم  رنن هن ردرل عمو 
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تسااير نظام الدراساة فاي الاتعلم المادمج التطاورات المعامار ا وتمكان الطاال  ماان            -1
 التفاعل فيها بكفاء :

  رنن رثقمقها زن خالل لااعل لم ليرمة:

 ىراحة اعصة لبمدممج لبدابم بمجرمع زرا  ثقق د رقعلرمة لبمدممج. (ه 

  م لتلر، ادابة بفعج لبدرممة لبمدممرمة.لسمخفلم ركنلبلاما لبردملزام ول رتا (ن 

 رلامع بمئة هياد رمة هي ع زالئرة دلخل وخار  لبفتلل لبفرلسمة.  (  
 لبمدممرمة. لبدرممة يددل ىبو ر لتع لرا لبرماحة ولبرتادر لبرللرد رلومف (د 
 ناع لب قااة لابكمعونمة ام لبرجمرع  وجع ا  زفهلم هوسع بممدممج زفى لبثما،. (ه 
 .لبرجمرع ام لبمنرمة لخ ط لبمدممج لطر  زحفه رثقمق (و 
 ورثفمدددداهج ولب ددددالن لبدددددازممن زددددن لبرحددددفعمن لهمرددددام زعليددددا لبددددمدمج لبرددددفز  بععا ددددة (ق 

 لبرخممفة. لابلسائل
 النظر في التحول إلى نظام الدراسة بالتعلم المدمج بالتدريج خالل ثالث سنوات: -2

 ردمرف ام رثقمقها عمو لااعل لم لبمابمة: 
ادم لبمدمدمج زدن هادل ىعدفلد امدل افيدف زداود لابرهدارلم لبالقزدة بممدازدل  دز  لبمقنمدة (ه 

 زع لبرسمثفثام لبمكنلبلامة.

 لخممار لب الن زجال لبفرلسة  ووق  وزنان لبمسجمل لبذل يناسل وعواهج. (ن 

رثلتل زثلر ل همرام ام لبدرممة لبمدممرمة زن كلن لبردمج زثلر لبمدممج ىبدو اددل  (  
 بمدممرمة.لبرمدمج زثلر لبدرممة ل

 ىاعل  اا  زن لألنا ة لبمدممرمة عمو لانمعن  وجرسابها ىبو عنل همئة لبمفرتس. (د 
 رفرتل لب الن عمو زهارلم لبمفكمع لبناقف. (ه 
راوتدددف عندددل همئدددة لبمدددفرتس ولب دددالن لابرهدددارلم لبندددعورتة زدددن هادددل لبمدازدددل زدددع  (و 

 لبرسمثفثام لبمكنلبلامة.
 جا م لبدرل لبمدممرم.ل بمالم لردايمع لبجلد، لباازمة ام كل ز (ق 
 رنلع زتادر لبردملزام زن هال زقابمة لبفعوق لبفعد ة بمن لبرمدمرمن. (ي 
 لألخدعتن خحدعلم زدن ول سدمفاد، لبخار  ىبو بمسفع رلئدة اعصا لبتمفمة لبد مة رلاع (ط 

 .لبرتعل  لبرجمرع وعو  زع يمناسل لرا
 د رمة.ر لتع هدولم لبمقلتج لبذلرم ىبكمعونما زن خالل لبحلللة لأليا (ل 
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مراكا  التعلايم المادمج وذلاق وفقاا        االعتماد على معايير محدد  للقبول فاي بارامج   -3
 لإلجراءات اآلتية:

 يمج لبقحلل ىبكمعونما وورقما. (ه 

 رقف ج صلر، زن يهادلم لبمدممج لبسابق.   (ن 

 رقف ج صلر، يهادلم رفمف لبخحع، ام هعرال زثفد،. (  
 ج زدعامهج لبسالقة.بمرمقفزمن  لثمإ يمج رقمم قحلل لزمثان عقف (د 

 عازا اأي ع عنف لبمقف ج.  18 امعط ه   قل عرع لبرمقفم عن  (ه 

 يمددج رلقتع لبفلرسمن رلقتدا زمناسحدا عمو لبحعلز  لبفرلسمة واددق لحممااددام سددلق لبدرل. (و 
 رقممل رسلم ل بمثاق لرعليا لبمدممج لبرفز . (ق 

ة ديناميكية ومستمر  تطوير الهيكل التنظيمي لمراك  التعليم المدمج بطريق -4
 من خالل اإلجراءات التالية: 

  دمحع زجمس لبجازدة لر الة لبهمئة لبدمما ل سماارتة ولبثايرة بمجازدة.   (ه 

 يمكلن لبهمنل لبمنظمرم بمجازدة زن لبلحفلم لادلرتة ليرمة:  (ن 

  .وحف، ركنلبلاما لبمدممج ولبناع 

  .وحف، ىدلر، لبرعلاق 

  .وحف، لبمرلتل 

 رد لبحاعتة. وحف، لبرلل 

  .وحف، ركنلبلاما لبردملزام 

  .وحف، لبائلن لبدازة 

  .وحف، لبمسجمل 

  ر حمق بعلز  لبنرل لادلرل ولبجلد، ام لبقماد، لبجازدمة. (  
  رلومف لبمقنمة لادلرتة لبثفي ة ام رنظمج وجدلر، لبدرل. (د 
لبردددللد رندددرمن لبهمندددل لبمنظمردددم ىدلرلم هياد رمدددة زسدددئلبة عدددن رخ دددمط لبحدددعلز  وجعدددفلد  (ه 

 لبمدممرمة.
رفدمل لسمعلرمجمة بمم لتع رلمل لبفور لبذل ينح دم هن رقدلم لدا كدل ىدلر،  وتدمج زعلاددة  (و 

 ورقممج زا قاز  لا كل ىدلر، لانل دورل.
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العمل على تنويع وتعدد ممادر تمويل مراك  التعلايم المادمجا ويتطلا  تحقيقهاا      -5
 اإلجراءات اآلتية: 

 فة ولبم حسل زسملى دورلم لبمدمج لبرفز .اعض رسلم درلسمة عمو هسا  لبمكم (ه 

لسددددم الل ىزنانددددام لبرعكددددا ل عتقددددة هز ددددل زددددن هاددددل خفزددددة لبرجمرددددع ورددددلامع لبمرلتددددل  (ن 
 لبر ملن برعليا لبمدمج لبرفز .

 رلامع لبراتف زن لبمرلتل زن بجان لبرنل لبجازدمة ولبحث مة. (  
 لزمة ولبخاصة.رثقمق لباعلية بمن زعليا لبمدممج لبرفز  وزدسسام لانما  لبثن  (د 
 رثسمن خ ة لبمسلتق بحعلز  وخفزام زعليا لبمدممج لبرفز .  (ه 
 قتاد، لبسدم ىبو زساهرة لبرنظرام لبفوبمة ام ررلتل زعليا لبمدممج لبرفز .  (و 
 رنفمذ عرممام لانفاق ام زعليا لبمدممج لبرفز  لرا يمناسل زع لبرللرد لبرماحة .  (ق 

  فيها على احتياجات سوق العمال وذلاق   تمي  البرامج الدراسية وتنوعها والتركي -6
 وفقا لإلجراءات التالية:

 رلمع لبحعلز  لبفرلسمة واق زدايمع لبرناه  لبفوبمة.  (ه 

 رعرحط لبحعلز  لبفرلسمة لابحمئة لبخاصة لاب الن.  (ن 

 رمنلع لبحعلز  لبفرلسمة لثمإ رمناسل زع ر حام ارمع لب الن.  (  

 بجفيف، لبمم رمحو لحممااام لبمنرمة.رعكا زعليا لبمدممج لبرفز  عمو لبحعلز  ل  (د 

رتددداغ لبحدددعلز  لبفرلسدددمة لادددنل ارددداعم : لبرمختتدددلن زدددع هصدددثان لبفكدددع ولب قاادددة   (ه 
 وخحعل  لبمقنمام لبثفي ة ول رتا م ولبدرال .

 رثقمق لبم لتع لبرسمرع بمخ ط ولبحعلز  لبمدممرمة بنران الد، لبحعلز .  (و 
لبسددماحة ولبتدثة ولبمعلمددة ادم ىعددفلد لبحددعلز   رلثمدق لبمددداون زدع لبددلقلرلم لألخدعى ز ددل:  (ي 

 لبر مللة.
 المدمجا من خالل اإلجراءات اآلتية: التعليم مراك  في التقويم ثقافة نشر -7

 .والد آبمام زلملعمة بمقلتج لألدل  لبفعدل ولبردسسم برعليا لبمدممج لبرفز  (أ 

 رقلتج هدل  لب الن لتفة زسمرع،. (ن 

 ل لبثتلل عمو ل عمراد لألياد رم.رثقمق رقلتج لبحعلز   دورتا زن ها (  
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رنددرمن لبكمددل لبفرلسددمة ولابكمعونمددة هسددئمة لبمقددلتج لبددذلرم زددع رلددط لبللاحددام لرثمددلى  (د 
 لبرقعر لبفرلسم.

 ردفد هسابمل  لبمقلتج  لثمإ رارل ل خمحارلم ولبللاحام لبرنابمة ولبمقلتج لبذلرم. (ه 

رال  زن هال لبمثقق زن زفى ر حمق لبجازدة  سمحمان عمو هعنا  همئة لبمفرتس ولبد (و 
 رماهج. 

ىناددددا  زعكددددا يددددحا زسددددمقل برعليددددا لبمدمددددمج لبرددددفز   بمأيمددددف لبجددددلد، وجاددددعل  زعلادددددام  (ق 
 برخعاام ردمج لب الن.

حتلل لبخعت  عمدو يدهاد، درلسدمة  لثمدإ ردازدل لبدفراام لبمدم ررنثهدا زعليدا لبمدمدمج  (ي 
 عى.لبرفز  عمو هنها ردادل لبفراام لبمم ررنثها هل اازدة هخ
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(م هثددع لخددمال  بمئددة لبددمدمج ونرددط لبمددفرتل اددم رنرمددة 2011ىبددعله ج  حردداد، زثرددف زسدددف ) -1
زهارلم ىعفلد وجنما  لبقللئج لبحمملاعلامة بفل رالن يدحة لبرنمحدام ولبردملزدام وركنلبلامدا 

ة والترةويددة والنفسددية مجلددة الترةيددة، مجلددة محيضددة للبحددو  ال:لضيدد -لبمدمددمج لنممددة لبمعلمددةم
 اازدة لألقهع.  –كممة لبمعلمة  -( 145ع )-( 2اد ) -وال تضاعية

اازدددة -( لبمدمددمج لبرفمددلي  وزاددنالرا لنممددة لبمعلمددة2016ىبددعله ج  زددعو، زثرددف ادددلد هحرددف ) -2
رسددالة ما سدتير غيددر  –لاسدننفرتة  وسدحل زللاهمهدا ادم مددل  خحدعلم لدد  دول هخدعل 

 اازدة لاسننفرتة. –يممة لبمعلمة -لبرقارنة قسج لبمعلمة – منشورة

(م درلسدددة عالقدددة زلقدددع امدددل  لبممرمدددذ ادددم 2016هبللبثسدددن  عدددادل ىسدددراعمل عحدددفلبعحرن ) -3
حجدددع، لبفتدددل لبفرلسدددم بمثتدددمما لبفرلسدددم: درلسدددة ر حمقمدددة عمدددم رمرمدددذ ورمرمدددذلم لبتدددف 

لل:لدددوم  مجلدددة كليدددة غدددرب كردفدددات -لبخدددازس لرعحمدددة لبمدمدددمج لألسدددا  لرفيندددة لألبدددم م
 لبسلدلن.  -اازدة  عن كعداان – وا  سا يات

( ااعممة بعناز  قائج عمو لبمدممج لبرفز  ام رثتدمل رابحدام 2013هبللبعته  ىبهام حعن) -4
 –يممدددة لبمعلمدددة - مدددع زنادددلر، – رسدددالة ما سدددتير –لبتدددف لبدايدددع ادددم لبنثدددل ول رجدددال 

 لبجازدة لاسالزمة. 

مجلددة  –( م رفدمددل لبمدمددمج لبرددفز  بمددفرتس لبدمددلمم 2011هبلقتددف  عرددعو صددابل عحددفلبفماي ) -5
 لبقاهع،. -(10ع )  -كلية الترةية ةالفيوم

(مل سددمعلرمجمام لبثفي ددة بمدمددمج 2016هبلقددلر،  عمددو عحفلبسددرمع   هبددلبحن  وامددا لبرعسددم ) -6
 رلل ة لبمعللتمن لبدعن. -(1ز  ) -سلسلة ت:لم اللغة ا  جلي ية -وردمج لبم ةم

(م ااعممددددة لبمدمددددمج لبرددددفز  اددددم رنرمددددة زهددددارلم لسددددمخفلم لبسددددحلر، 2016م )هحرددددف  خممددددل آد -7
 –لابكمعونمة بفى هزنا  زعليا زتادر لبمدمج لابررمكة لبدعلمة لبسدلد ة ولرجاهارهج نثلهام 

ادم لبفمدع،  – الضؤتضر الدولي النالدث لتقنيدات الض:لومدات والتصدالت فدي الت:لديم والتددري 
 لبسلدلن.  –عرلم لبخ-2016زار   14-12زن 

لبمدمدددددمج لابكمعوندددددم زدددددفخل ىبدددددو حلسدددددحة لبمدمدددددمج   زفهلزدددددا..  (2016لبجحددددد بو  حردددددا، ) -8
 لازارلم. –دلر لألسع، ب عالم ودلر عمج لب قااة بمناع  -ختائتا.. اللئفل.. عللئقا



2018  (2ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 77 

(م ىدلر، اددعق لبدردل كرم مددل زددن زم محدام رنفمددذ لبخ ددة 2017لبسدمف  سددثع عحدفل زثرددف )  -9
 لبسدلد ة. -درلسام ععلمة ام لبمعلمة وعمج لبنفس -جمة بمجازدةمل سمعلرم

( زدجدددج زتدددد مثام لبثنازدددة لبمعللتددددة )لبثنددددج 2012لبادددخمحم وآخددددعون  عمدددو لبسددددمف ) -11
 لبعلاط.-لبرنظرة لبدعلمة بممعلمة ولب قااة ولبدملم-لبعيمف( 

مع، بمنادع دلر لبرسد -لبدمدمج لبردفز  ولبدمدمج لبردندل ( 2015لباعزان  عدارف هبلحرمدف ) -11
 عران. -ولبملقتع

( لبدمدمج لبردفز  ولبدمدمج لبردندل   دلر لبرسدمع، بمنادع 2015لباعزان  عللرف هبلحرمدف)  -12
 ولبملقتع   عران.

دلر لبنهنة  -رداتا لبمفكمع ام لبمدمج لبرفرسم( 2016لبادعلنم  رلم ناصع لبرتعل ) -13
 بحنان. –لبدعلمة 

ز  زددفخل افيددف ب ددعق وهسددابمل  لبمدمددمج (م لبمدمددمج لبرددف2011لبتددفيق  زخمددار ع رددان ) -14
لبردددددررع لبدمرددددم لب ددددانم بكممددددة لبمعلمددددة اازدددددة لبخعرددددلم لدنددددللن لبمدمددددمج لبدددددام -ولبددددمدمج م

 د سرحع. 7-6ام لبفمع، زن  -ورثف ام لبقعن لبثادل ولبداعتن

(م دور لبمدمددمج لابكمعونددم اددم رثقمددق ههددفل  لبمدمددمج 2010لبدحاسددم  عددا، لبسددمف لبسددمف ) -15
 لبمدمدمج ام ول عمراد لبجلد، )زدايمعلألول  ولبفوبم لب ابإ لبسنلل  لبدمرم لبردررع-ليملبرفم

 اازدة بلرسدمف.-يممة لبمعلمة-لبدعلم(  ولبلرن زتع ام لبرفملي
( م نرددلل  زقمددعي بمتددرمج بددعلز  لبمددفرتل 2012لب ازددفل  ااررددة بندد  عمددو بددن عحددفهللا ) -16

اازددددة  –كممدددة لبمعلمدددة  -مدددة لجازددددة لألقهدددعزجمدددة كممدددة لبمعل -ادددم مدددل  لبدددمدمج لبردددفز م
 لبقاهع،. -لألقهع

لبمدددفرتس ادددم عتدددع لبكلكحمدددة) لثدددلث ( 2014لبقتدددعلول  عرددداد يدددلقم زمقدددم سدددمفمن)  -17
 لبقاهع،. -عابج لبكمل –زداصع، ام ردممج لبعتاممام( 

دلر هسددازة بمناددع  – لبجدلد، اددم لبدمدمج عددن لددف( 2012لبكسدجم  امسدد من زثردف هحرددف ) -18
 عران  لألردن.-ولبملقتع

( م لبملاهددام لبثفي ددة بم ددلتع ردمددمج عمددلم لبثاسددل لابددو 2001لبهددادل  زثرددف زثرددف ) -19
لبردددددررع لبدمرددددم لبسدددداد  بددددنظج لبردملزددددام وركنلبلامددددا  -ونظددددج لبردملزددددام اددددم زتددددعم

لبجردمدة لبرتدعتة بدنظج لبردملزدام  -1998د سدرحع  10 -8ام لبفمع، زدن  – لبثاسحام
 لبقاهع،. –لبرنمحة لألياد رمة  –وركنلبلاما لبثاسحام 
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رعارددددة: عمدددو بددددن يددددع   -لسددددمعلرمجمام لبمدمددددمج لابكمعوندددم( 2005بدددفر لبهددددفى خدددان ) -21
 سلرتا. -يداع بمناع ولبدملم -لبرلسلل  سابج بن اابع لبللئمم  زنم لبممجم

احددع  سددددف زثردددف  لبدعنلسدددم  مدددما  علتدددف حعلددم م لبدددمدمج لبردددات  ومدددران لبجدددلد، ادددم  -21
 اازدة لابل. -( 17ع )-زجمة كممة لبمعلمة لألساسمة -ازدم )درلسة نظعتة(ملبمفرتس لبج

( م لبمدمدددددمج لبجدددددازدم لبرفمدددددلي ادددددم زتدددددع رؤتدددددة زقمعحدددددة 2012حللبدددددة  سددددده ع زثردددددف ) -22
اددم لبفمددع،  –زدددررع رقمددمج ور ددلتع رجعلددة لبمدمددمج لبرفمددلي لابجازدددام لبرتددعتة -بممثسددمنم

 اازدة لبقاهع،. –رفملي زعكا لبمدممج لب – 2012نلارحع  12-11زن 

(م درلسددة زقارنددة بعتدداض لألرفددال اددم كددل زددن 2015خددال   هحرددف عحددفلبنحم عحددفلبدال ) -23
كممدة  -(41  ) -لبرجمدة لبمعللتدة -هسدمعجب ا وهدلن  كدلن  وجزندان لااداد، زنهدا ادم زتدعم

 اازدة سلها . -لبمعلمة
مرسدددمرمن لجرهلرتدددة (م ولقدددع لبمدمدددمج لبددددابم ولبجدددازدم ب2014رلقق  هزمدددع هادددلد زثردددف ) -24

 -لبرجمدددة لبدعلمدددة بمدمدددلم ل امراعمدددة -سدددعتالنكا  رتدددلر زقمدددعي انادددا  اازددددة ىسدددالزمةم
 لبقاهع،. -لبردسسة لبدعلمة بالسماارلم لبدمرمة ورنرمة لبرللرد لبحاعتة

( م هثدددع لخدددمال  نردددط لبمدمدددمج لبردددفز  عمدددو رنرمدددة 2016  زثردددف لبسدددمف لبسدددمف )سدددممران -25
 -كمعونددم ولقددا  هثددع لبددمدمج بددفى رددالن رقنمددام لبمدمددمج لنممددة لبمعلمددةمزهددارلم لبمفاعددل لاب

زعكا ر لتع  –( 33ع ) -دراسات في الت:ليم الجام:ي، مجلة دورية محيضة متخصصة
 اازدة عمن يرس. -لبمدممج لبجازدم

( لبمدمدددمج لابكمعوندددم ولبمدمدددمج ل امعلمدددم )لرجاهدددام 2015عدددازع  ردددارق عحدددف لبدددعؤو  ) -26
 لبقاهع. –لبرجرلعة لبدعلمة بممفرتل ولبناع  – ،(عابرمة زداصع 

لبمدمدددمج لابكمعوندددم ولبمدمدددمج ل امعلمدددم  لرجاهددددام ( 2015عدددازع  ردددارق عحدددفلبعؤو )  -27
 لبقاهع،. -لبرجرلعة لبدعلمة بممفرتل ولبناع -عابرمة زداصع،

 دمجولبدم لبمقممدفل لبمدمدمج بدمن لبلصدل حمقدة لبردفز  (م لبمدمدمج2014  و   صدقع)عحدف هللا -28

يممدددة -( 7ع )-ل امراعمددة  ولبحثددلث لبفرلسددام زجمددة-درلسددة رثممممددة(م)ل بكمعونددم 
 لبللدل. اازدة-لبمعلمة
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(ملبمدمددددمج لبرددددفز  حمقددددة وصددددل بددددمن لبمدمددددمج لبمقممددددفل لبددددمدمج 2014عحددددفهللا  و   صددددقع) -29
اازدددة  –( 7ع ) – زجمددة لبفرلسددام ولبحثددلث ل امراعمددة -لابكمعونددم )درلسددة رثممممددة(م

 لن لبللدل.ان

لبمعلمددة لبرقارنددة ولألبفمددة لب اب ددة  لأليددفيلبلاما ولبمعلمددة  (2000عحددلد  عحددفلب نم وآخددعون ) -31
 لبقاهع،. -دلر لبفكع لبدعلم -ولبنظام لبدابرم لبجفيف

-انددددل)د.م(ملبمدممج لبرددددفز ... زسددددمقحل لبمدمددددمج لبمقممددددفلم رع رددددان  هحرددددف عحددددف لبقدددداد -31
 اازدة قار يلنس.-ة ل يمعليمة لبدظرملبجراه عتة لبدعلمة لبممحمة لبادحم

(م لبمخ مط ل سمعلرمجم بممدممج لابكمعونم رحدا بدنرط 2010عفلنة سائف،  قولهع، سازم ) -32
لثدددإ زقدددفم بمرددددررع لبدددفوبم لب ابدددإ  دور  -خدددان: درلسدددة حابدددة اازددددة لبقدددف  لبرفملحدددةم

 -2010/ 4 /8-6ادددم لبفمدددع، زدددن  -لبمدمدددمج لابكمعوندددم ادددم رداتدددا زجمرددددام لبردعادددة 
 اازدة لبحثعتن. -زعكا لبمدممج لابكمعونم

(  ئثددة بعندداز  لنددابلرتل  عمددلم لألعرددال بنظددام لبمدمددمج لابكمعونددم 2017يممددة لبمجددار، ) -33
 لبقاهع،. -اازدة لبقاهع، -ولبرفز  بنظام لبساعام لبردمرف، ) لبمدممج لبرفملي سالقا(

لبفلخممددة بحعنددازجم: ىعددفلد زدمرددم زعحمددة ( لبالئثددة 2017يممددة لبمعلمددة بم فلبددة لبرحنددع،)  -34
 لبقاهع،. -اازدة لبقاهع، -لب فلبة لبرحنع، وزدمرم لبمعلمة لبخاصة

ىنادددددا  زجمرددددددام ردمدددددج ادددددم ىردددددار لبهمئدددددة ( 2007يدددددلكس  زممدددددلن د  ررادددددمن   ورل ) -35
 لبسدلد ة.-لبدحمنان –لبمفرتسمة 

لبمدمددمج لبرفمددلي اازدددة  (م راددع ااعممددة رجعلددة2012زحددعو   عددادل  هبلندداعج عحددف لبثرمددف ) -36
ادم لبفمدع، زدن  -زدررع رقممج قر لتع رجعلة لبمدممج لبرفمدلي لابجازددام لبرتدعتة -لبقاهع،م

 لبقاهع،. –اازدة لبقاهع،  –زعكا لبمدممج لبرفملي  -2012نلارحع  12 -11

-( م رادددع ااعممدددة رجعلددة لبمدمدددمج لبرفمددلي اازددددة لبقددداهع،م2012زحددعو  وآخدددعون  عددادل ) -37
 12-11ام لبفمع، زدن  –رقممج ور لتع رجعلة لبمدممج لبرفملي لابجازدام لبرتعتة زدررع 
 اازدة لبقاهع،. –زعكا لبمدممج لبرفملي  – 2012نلارحع 

 لبقاهع،. –دلر لبمثعتع بم حع ولبناع  -( لبردجج لبلاما1989زجرع لبم ة لبدعلمة ) -38
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بم ددلتع لبمدمددمج لبجددازدم ( م لبمدمددمج لبرددفز  كتددم ة ردممرمددة 2008زعسددم  واددا  حسددن ) -39
زجمدة رلل دة لبمعلمدة  –لبرتعل امسفما وزم محام ر حمقدا ادم مدل  خحدعلم لدد  لبدفولم 

 لبقاهع،. –( 2ع )-( 1ز  ) –لبثفي ة 

(م لبمدمددمج لبرددفز  كتددم ة ردممرمددة بم ددلتع لبمدمددمج لبجددازدم 2008زعسددم  واددا  حسددن ) -41
زجمددة رلل ددة لبمعلمددة  -بددفولملبرتددعل امسددفما وزم محددام ر حمقددا اددم مددل  خحددعلم لددد  ل

 لبقاهع،.  -(2ع ) -(1ز  ) -لبثفي ة

(م لبمدمددمج لبرددفز  كتددم ة ردممرمددة بم ددلتع لبمدمددمج لبجددازدم 2008زعسددم  واددا  حسددن ) -41
زجمددة رلل ددة لبمعلمددة  -لبرتددعل امسددفما وزم محددام ر حمقددا اددم مددل  خحددعلم لددد  لبددفولم

 لبقاهع،. –( 2ع )-( 1ز  ) -لبثفي ة

(  دمددن لبرعكدددا عددن قحدددلل 2018يددرس ) عدددمن اازدددة لبرددفز  ل بكمعوندددم لبمدمددمج زعكددا -42
 لبقاهع،. -اازدة عمن يرس -دادا افيف، لاعمراد لبرجمس لألعمو بمجازدام 

لبنادددع،  -(م قدددعلرلم لبرجمدددس لألعمدددو بمجازددددامم2016زعكدددا لبردملزدددام ولرخدددال لبقدددعلر )  -43
 لبقاهع،. –لبعسرسة بجازدة لبقاهع، 

( زعكددا اازدددة لبقداهع، بممدمددمج لبرددفز   فددمل 2018بممدمدمج لبرددفز  )  زعكدا اازدددة لبقدداهع، -44
 لبقاهع،.  -اازدة لبقاهع، -هبلللا بقحلل دادام افيف،

( مزن صمغ لبمدمج لبثفي ة ام لبمدممج لبجازدم: 2008زت فم  ارال زت فم زثرف ) -45
يمعل  زع لبرجمس لبردررع لبدمرم لب انم بكممة لبمعلمة اازدة لألقهع لا  -لبمدمج لبرلبفم

 -18ام لبفمع، زن  – لبقلزم بمعتامة رث  عنللن: لبمدممج لبجازدم: لبثامع ولبرسمقحل
 اازدة لألقهع. -كممة لبمعلمة -2008/ 5/  19

 لألردن.-لبجنادرتة بمناع ولبملقتع – ركنلبلاما لبمدممج( 2015زنتلر  هحرف ىبعله ج ) -46

بم حمدددددق لبدددددمدمج لبردددددفز  بدددددفل ردددددالن (م ل سدددددمدفلد 2015بدددددو  زثردددددف ادددددلقل رتددددداض) لو  -47
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SUMMARY 
Blended Learning in Open Universities of Sir Lanka and Hong 

 Kong and how to benefit from it in Egypt 

 

The research aims at developing blended Learning in blended 

Learning Centers in Egypt in the light of the experiences of Open 

Universities of Sir Lanka and Hong Kong ,Via the following: 

1- Recognizing the theoretical bases of blended Learning in modern 

world. 

2- Identifying the reality of blended learning in the Open Universities 

of Sir Lanka. 

3- Observing the reality of blended learning in the Open Universities 

of Hong Kong. 

4- Specifying aspects of similarities and differences between the 

experiences of Open Universities in Sir Lanka and Hong Kong in 

the field of blended learning.  

5- Presenting mechanisms to develop blended learning centers in 

Egypt in the light of the experiences of Sir Lanka and Hong Kong 

Open Universities. 

The research used Comparative method that adopts the following 

steps: description, analysis and explanation to present mechanisms for 

developing blended learning in its centers in Egypt. 

The research concluded to the following results: 
1- The systems of blended learning cope with current developments 

and empowers students to interact with it efficiently.   

2- Thinking about adopting blended learning strategies gradually in 

three years period. 

3- Relying upon specific criteria for admission in programs of blended 

learning centers. 

4- Developing the organizational structure of blended learning centers 

in a dynamic and continuous manner. 

5- Seeking for variation and multiplying funding resources in blended 

learning centers. 

6-  Excellence of study courses and variety in addition to focusing on 

market requirements. 

7- Deploying the culture of evaluation at blended learning centers.     

 


