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 ملخص تنفيذي
سورية كانت سورية سباقة إلى اعتماد نموذج التعليم االفتراضي المتكامل من خالل إحداث الجامعة االفتراضية ال

 ، والتي تعتبر ثاني جامعة افتراضية في العالم.2002لعام  25بالمرسوم رقم 

ة منظوم ويبرز دور الجامعة االفتراضية من خالل مساهمتها في تلبية الحاجة المتزايدة للتأهيل والتدريب من خالل
 لقيمة،راسية متوسطة اتعلُّم إلكتروني مرنة نسبيًا )في الزمان والمكان(، ومن خالل تبني سياسة تحصيل أقساط د

 ية لهاتساعدها في تخفيف االعتماد على الدعم الحكومي، كما توفر طبيعة األعمال التي تؤديها الجامعة االفتراض
ت، متحانافرصة التحول إلى مركز خبرة وطني قادر على تقديم مثال نموذجي عن إعادة إنتاج أعمال تقليدية )تعليم، ا

اضية في وقد بلغ عدد الطالب المقبولين منذ إحداث الجامعة االفتر ، الصيغة الحديثةمعلومات طالب، ... الخ( وفق 
 طالب 5411طالب تخرج من الجامعة منذ إحداثها ما مجموعه  31711مختلف االخصاصات 

تميز جميع الفرص الالزمة ألداء دور محوري على صعيد انتاج محتوى رقمي عربي محاليًا تتوفر للجامعة عمومًا، 
عة الجام نوع، وقد تمكنت الجامعة االفتراضية من بناء نظام معلومات وخدمات أكاديمية متكامل ُمدمج ضمن بوابةومت

لعلمية اراتها االفتراضية اإللكترونية، لكن الجامعة بقيت منذ إنشائها محرومة من وجود إدارة علمية متفرغة وبقيت إدا
لتعلم ريب وايمية، كما لم تتمكن الجامعة من االستثمار في مجال التدمتعاقدة بعقود استشارية لتسيير البرامج األكاد

أس به من خالل تأمين محتوى بإنجازًا ال  -جها األكاديمية المختلفةمن خالل برام-مدى الحياة، وبالرغم من تحقيقها 
سائل ذه الو هالتي تقدمها إلكتروني لجميع البرامج األكاديمية فيها، إال أنها لم تتمكن من اإلستفادة من اإلمكانيات 

 بالطال المعلوماتية الحديثة، لبناء ثقافة أكاديمية جديدة تبتعد عن التلقين وتركز على المبادرة واإلبداع لدى

 ى صعيدبالتيجة مازالت الفرصة سانحة أمام الجامعة ألداء كافة أدوارها على الصعيد األكاديمي والمؤسساتي، وعل
دى لى المبي. ولكنها بحاجة إلى وضع خطة أكاديمية واستثمارية وإدارية ومالية شاملة عتطوير المحتوى الرقمي العر 

ن ذات رؤية واضحة. إذ تكمن نقطة الضعف األساسية للجامعة في افتقادها لهذه الخطة سنوات( تكو  5-3المتوسط )
من  الكثير له، لم يحقق حتى اآلنالمؤطرة باألهداف فافتقاد الجامعة لهذه الخطة حولها بالتدريج إلى كيان ال هوية 

 أهداف إحداثه.

ن وفقدا سيؤدي استمرار الوضع الحالي إلى مواجهة الجامعة لتحديات كبيرة أهمها الترهل اإلداري واألكاديمي لذا،
ت عن القدرة على تلبية الحاجات التي تفرضها الزيادة المطردة في أعداد الطالب، وهو ما سيؤدي إلى طرح تساؤال

ها: وضع الخطة اآلنفة الذكر والتي يجب أن تركز على عدة محاور أهم ويفرض على القائمين عليها ،وجودهاجدوى 
خالل  من شريةالمساهمة بتنمية الموارد البفي اإلدارة العلمية، واإلستمرار في  االعتماد على كوادر من مالك الجامعة

 وجستياً علميًا ولالتوسع النوعي االهتمام بمكون التدريب المهني، و  و،خطط تطوير للمناهج واالختصاصت األكاديمية
ب وتدري تستثمر في البنية التحتية من ناحية، وفي العمل العلمي من تأهيل من خالل خطة استثمارية واضحة المعالم

 وبحث ونشر وتعريب من ناحية أخرى.
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 مقدمة

وذج تبني نموتقديم كل الرعاية لها و أثبتت الجامعة االفتراضية السورية حكمة الرؤية التي كانت وراء قرار إحداثها 
سباقة  ون سوريةمنظومة التعليم والتأهيل والتدريب في سورية، ولتكجزًء ال يتجزء من التعليم االفتراضي ليكون نموذجًا 

 بإحداث ثاني جامعة افتراضية في العالم. 2002لعام  25عالميًا من خالل المرسوم رقم 
ذلك نذ الخبرة التي تراكمت ممن و ، السورية االفتراضية لجامعةمرسوم إحداث االتي حددها  األهدافانطالقًا من و 

 االفتراضي ولنموذج التعليمخصوصًا  التنموي والمعرفي للجامعةهذه المذكرة الدور  ستعرضتوحتى يومنا هذا،  التاريخ
ما  وتنتهي بعرض، ، والمخاطر التي تتعرض لهاالتي تمتلكها ونقاط القوة والضعف ،الراهن وضعهاف ، وتوصعموماً 

 .على أكمل وجه مهامهاألداء  سعياً تحقيق انطالقة جديدة تحتاجه الجامعة من مستلزمات تساعدها في 

 :الجامعة االفتراضية ودورها التنموي والمعرفي  .1

 : أساسية محاور بثالثة المعرفي والتنموي للجامعةيمكن تلخيص الدور 

ة وتلبي يتماعواالج ةاديصعملية التنمية االقت تخدم وتقديم مناهج تلبية الحاجة المتزايدة للتأهيل والتدريب،)أواًل( 
العلمية  الحاجات الى تلبية ضافةً إ ،واستراتيجية تنمية الموارد البشريةة، الوطنية للعلم والتقان احتياجات االستراتيجية

 . االغتراب السورية لجاليات

وزيادة  رفةعملية بناء اقتصاد المع وتسريع ،وتقانية تقوم بتبادل ونقل المعرفة خلق واحة افتراضية علمية)ثانيًا( 
 حديثة ومتطورة. وطنية لمؤسسة  ُيحتذى به تقديم نموذج وطني، و مردوده

ر المصاد مناهج متعددة، و جديد لكترونية عربيإ محتوى تعلميتطوير المحتوى الرقمي العربي من خالل  إغناء)ثالثًا( 
 والتطوير تشجيع حركة التعريب والبحث، و االختصاصات الحديثة التعمق في تعريب، ومن خالل الجامعة تختارها

 جنبيةواأل العربيةبالتعاون مع الجامعات السورية و  االلكتروني في الجامعات

 : لتأهيل والتدريبالمساهمة في تلبية الحاجة المتزايدة ل -1-1
 في بلد اب حاجة ملحةعنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية. ويصبح تأهيل وتدريب الشب والتدريب التأهيليشكل 
 . عاماً  25 % من سكانه عن75يقل متوسط عمر  كسورية

عدم تمكنها عن ، والتي نجمت خالل العقدين األخيرين التقليديةالحكومية الجامعات  التي طبقتهاالقبول إن سياسة 
كبيرة من الشباب  اً ، تركت أعدادالوافدين من التعليم المدرسيالطالب أعداد  ازدياد تلبيةمن  )من الناحية االلوجستية(

بعض العوائق االجتماعية  ،فإذا أضفنا إلى سياسة القبولالجامعية.  والتدريب خارج منظومة التأهيلالسوري 
واالقتصادية المرتبطة بسهولة انتقال الطالب )وخصوصًا الفتيات( إلى المدن الكبرى حيث توجد المراكز الجامعية، أو 

 ينتأمين التأهيل والتدريب المناسبل تحتاجمازالت ارتفاع األقساط الدراسية في الجامعات الخاصة، لوجدنا أن سورية ب
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ختلف القطاعات والمؤسسات ، باإلضافة إلى التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في ملشبابمن ا واسعةلشريحة 
 .الوطنية

 يبرز دور الجامعة االفتراضية من خالل مساهمتها في تلبية الحاجة المتزايدة للتأهيل والتدريب: 

 اعد في ن(، تسفمن الناحية اللوجستية، تعتمد الجامعة على منظومة تعلُّم إلكتروني مرنة نسبيًا )في الزمان والمكا
ي من الشريحة التي فاتها قطار التأهيل والتدريب التقليدشريحة الشباب أو من استيعاب نسبة البأس بها من 

 في بالد االغتراب؛ السوريين المقيمين في الوطن، أو من السوريين المقيمين 

  ،ف تتبنى الجامعة سياسة تحصيل أقساط دراسية متوسطة القيمة، تساعدها في تخفيومن الناحية االقتصادية
له ة تأهياالعتماد على الدعم الحكومي، كما تساعد الشباب المنتمي إلى الفئات المتوسطة من المجتمع، في متابع

 . ف( عن كلف الدراسة في الجامعات الخاصةتقل بنسب كبيرة )أقل من النص بكلٍف معقولة

 : مؤسساتي متطور نموذجتقديم لوتقانية  خلق واحة افتراضية علمية -2-1
إلى  اناتفيها. ويحتاج توطين هذه التقواالتصاالت  تقانات المعلوماتتوطين أصبح تطوير أعمال المؤسسات مرتبطًا ب

 نتاجإإعادة جل من أ ،البنيةو إدارة قادرة على االستفادة من الكوادر إضافًة إلى ، بشريةكوادر ، و تحتية معلوماتية بنية
 . متكاملة مع عمل المؤسسة تقاناتهذه ال فيها تكون  وفق صيغة جديدةعمل المؤسسة 

م ى تقديإن طبيعة األعمال التي تؤديها الجامعة االفتراضية، توفر لها فرصة التحول إلى مركز خبرة وطني قادر عل
 .ديثةطالب، ... الخ( وفق الصيغة الح معلوماتعن إعادة إنتاج أعمال تقليدية )تعليم، امتحانات، مثال نموذجي 

 :العربيالمحتوى الرقمي  إغناءالمساهمة في  -3-1
اعة ول لصنلتوصيات المؤتمر الوطني األ والمشكل كنتيجةلنتائج عمل الفريق الوطني للمحتوى الرقمي العربي  استناداً 

برعاية السيدة نائب رئيس الجمهورية الدكتورة  2009حزيران  15-13المحتوى الرقمي العربي والذي عقد ما بين 
 ته إلى مصطلحين: زئبتج (المحتوى الرقمي العربي)نجاح العطار. يمكن تعريف مصطلح 

 :اية مثلسياق محّدد والموّجه إلى جمهور معين بهدف تحقيق غ المعلومات الحاملة للقيمة في المحتوى الرقمي 
 ضع هذهاإلعالم أو التعليم أو التثقيف أو الخدمات بأنواعها المختلفة أو الترفيه أو غير ذلك. ُيمكن أن تخ

دة المعلومات إلى عمليات تحديد وتكميم )رقمنة وفهرسة وتمثيل بواسطة معطيات مترّفعة وبحث وتصنيف وعنق
. لمضافةيب وترشيح وتقييس ...( لتصبح هذه المعلومات قابلة لإلدارة والتجزئة والتجميع وحاملة للقيمة اوترت

 ره.يمكن إيصال المحتوى بأية وسيلة مثل اإلنترنت والتلفاز واألقراص المدمجة والمؤتمرات الفيديوية وغي

  رهاأو منطوق باللغة العربية أو غيهو كل ما تنتجه المنطقة العربية من محتوى مكتوب  العربي:المحتوى. 
إذا كنا تولده التجمعات البشرية األخرى. و المحتوى الذي بارنة المحتوى الرقمي العربي بضحالته مقيتصف عمومًا، 
التقنيات اإلمكانيات التي تقدمها فإن المعرفي،  إنتاجنا انخفاض مستوى من مشكلة  -بالغرب مقارنةً  -نعاني 

التوجه نحو األفراد من خالل  ،هذه الفجوة ردمل لمؤسسات واألفراد، يمكن أن تشكل فرصةً من ا كلٍ ل المعلوماتية الحديثة
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الفرد هو محور غرب منذ فترة طويلة إلى أن ال تنبه. لقد المحتوى الرقمي العربي وتشجيعهم على المساهمة في إغناء
 مفي حياتهو  ملهاعمأ في التقنيات الحديثة  التعامل معازدياد قدرة األفراد على . ففي عصر التكنولوجيا انتاج المعرفة

والشبكات ، والمنتديات ،المدوناتصارت لذا، هو أحد أهم عناصر إنتاج المعرفة بكل أنواعها.  ،أيضاً  الخاصة
تضاهي في قيمتها  ،للمعرفة اً تشكل على مستوى العالم مخازن ،والموسوعات التشاركية )كالويكيبيديا(االجتماعية، 

 . بشري المحتوى الرقمي الخاص بأي تجمع  إغناءتؤدي دورًا حيويًا في و المعارف التي تقدمها المؤسسات، 

تتوفر للجامعة جميع الفرص الالزمة ألداء دور محوري على صعيد انتاج محتوى رقمي عربي متميز ومتنوع. 
ج معارف في مجاالت متعددة، وتعتمد في عملها على فباإلضافة إلى كونها مؤسسة جامعية ُيفترض بها أن تنت

ن ستخدمو اإلنترنت وعلى األدوات المعلوماتية الحديثة، تمتلك الجامعة قاعدة واسعة من الطالب والمدرسين الذين ي
 يز. متم ى رقمياألدوات والتقانات الحديثة بكثافة في حياتهم اليومية، ويمكن أن يساهموا بفعالية في عملية إنتاج محتو 

 لم الجامعات االفتراضية حول العابعض وب نموذج التعليم االفتراضيالتعريف ب .2

 مجموعة األعمال المعلوماتية المكونة للبيئة االفتراضية وفعالياتهاأدناه نموذج التعلم/التعليم االفتراضي الموضح  يلخص
 يلي: بماعليم االفتراضي التّ نموذج ويمكن تلخيص خصائص 

 .تقدمًا ضمن أنماط التعليم االلكترونياألكثر يعتبر  -1

 التعليمية./ة التعّلميةأنماط العمليّ تكامل يسمح ب -2

التعليمية التي يمكن /التعّلميةتعدد الخدمات يساعد في  -3
 .تقديمها وسهولة استخدامها

سوم رّ دة و متعدّ بوسائط  العلمي إغناء المحتوى يسمح ب -4
 بة.مركّ ات بسيطة و تفاعليّ ور وصوت و ّص و كة متحرّ 

بين  د األنماطواصل التفاعلي متعدّ تحقيق التّ يساعد في  -5
 .مختلف أركان العملية التعليمية

  .الخاصة بالتعليم ةيس العالميّ مع نظم التقيّ يتوافق  -6
 

 :*Webometricsمرتبة وفق تصنيف  عالمياً الجامعات االفتراضية وتوزعها بعض الئحة بفيما يلي استنادًا لهذا النموذج، نورد 
University-name link 

Webometrics 

ranking 
Country 

Tamil virtual academy http://www.tamilvu.org/  6321 Tamil 

Universite virtuel de Tunis http://www.uvt.rnu.tn/  6648  Tunis 

Hamdan Bin Mohammed Smart University  https://www.hbmsu.ac.ae/ar 7374  AUE 

African virtual university AVU http://www.avu.org/avuweb/en/  8533  Senegal 

Virtual university of Pakistan http://vu.edu.pk/  8693  Pakistan 

Syrian Virtual University https://www.svuonline.org  10455 Syria 

http://www.tamilvu.org/
http://www.uvt.rnu.tn/
http://www.hbmsu.ac.ae/
http://www.avu.org/avuweb/en/
http://vu.edu.pk/
https://www.svuonline.org/
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Madhya Pradesh Bhoj Open University  http://www.bhojvirtualuniversity.com/  10965 Nepal 

Korea Soongsil Cyber University http://www.kcu.ac/eng/index.asp  11433  South Korea 

Polish Virtual University (PUW) http://www.puw.pl/  12122  Poland  

CVU-UVC  http://www.cvu-uvc.ca/  12762 Canada 

Universidad Virtual de Quilmes http://www.uvq.edu.ar/  13323 Argentina  

UVirtual SA http://uvirtual.cl/  16508 Chili 

Universidad Virtual de Salud  http://www.uvs.sld.cu/ 17568 Cuba 

Nooretouba Virtual University Tehran  http://nooretouba.ac.ir  18180 Iran  

Universitaria Virtual Internacional    http://www.uvirtual.edu.co/  19752 Colombia  

Virtual university of Uganda     http://www.virtualuni.ac.ug/  22258 Uganda  

Michigan virtual university http://www.mivu.org/   No Ranking USA 

Bulgarian Virtual University http://www.bvu-bg.eu/   No Ranking  Bulgaria 

 California Virtual Campus http://www.cvc.edu/   No Ranking .USA 

 صات أخرى:في اختصاتعليم متمازج و افتراضي في بعض االختصاصات الجامعات التي تعتمد تعليم بعض الئحة بوفيما يلي 
University-name link 

Webometri

cs ranking 
Country 

University of Massachusetts http://www.umassonline.net/  No Ranking  USA 

Troy University  http://online.troy.edu/  3494 USA 

Arizona state university https://asuengineeringonline.com 53 USA 

TAIBAH UNIVERSITY  https://www.taibahu.edu.sa  2008 KSA 

University of LEICESTER  https://le.ac.uk/student-life/distance-learners  267 UK 

 Edinburgh Business School  
https://www.ebsglobal.net/study-with-us/study-options/self-

paced-distance-learning/online-tutorial-series  

 No Ranking Scotland 

*The Webometrics University Ranking is a ranking system based on university web presence, visibility and web access. This 
ranking system measures how strongly a university is present in the web by its own web domain, sub-pages, rich files, scholarly 
articles etc. The central hypothesis of this approach is that web presence is a reliable indicator of the global performance and 
prestige of the universities and as such, is an indirect way to measure all the university missions (teaching, research, transfer). 
Although the Web is universally recognized as one of the most relevant tools for scholarly communication, it is still very rare 
these indicators are used for the evaluation of the scientific research and the academic performance of universities. Webometric 
indicators are provided to show the commitment of the institutions to Web publication. 

لعام  25م رقم لقد كانت سورية سباقة إلى اعتماد نموذج التعليم االفتراضي المتكامل من خالل إحداث الجامعة االفتراضية السورية بالمرسو 
ف دول ي مختلاني جامعة افتراضية في العالم. بعد ذلك التاريخ، تم إنشاء وإحداث العديد من الجامعات االفتراضية ف، والتي تعتبر ث2002
تدريب، أهيل البعد أن تنبهت العديد من الدول لفعالية هذا النمط من التعليم في العديد من االختصاصات وفي الكثير من مجاالت الت العالم

وذج تعليم عتماد نمأيضًا ا جرى  لذا، ئلة تستهلكها البنى التحتية واللوجستية للتعليم التقليدي مقارنة بمداه الحيوي وقدرته على توفير كلف ها
في معظم  (Blended Learning)، ناهيك عن اعتماد نموذج التعليم المتمازج الكثير من الجامعاتفي  الختصاصات محددةافتراضي 

وذج التعلم من نم مة تستفيدو وذج يسمح بمكاملة التعليم التقليدي مع أدوات التعلم االفتراضي إلنشاء منظالجامعات العالمية المرموقة، وهو نم
 المحتوى التعلمي للمتعلم أو المتدرب. جزء من االفتراضي لتوصيل/اإللكتروني

http://www.bhojvirtualuniversity.com/
http://www.bhojvirtualuniversity.com/
http://www.kcu.ac/eng/index.asp
http://www.puw.pl/
http://www.cvu-uvc.ca/
http://www.uvq.edu.ar/
http://www.uvq.edu.ar/
http://uvirtual.cl/
http://www.uvs.sld.cu/
http://nooretouba.ac.ir/
http://nooretouba.ac.ir/
http://www.uvirtual.edu.co/
http://www.virtualuni.ac.ug/
http://www.mivu.org/
http://www.bvu-bg.eu/
http://www.cvc.edu/
http://www.umassonline.net/
http://online.troy.edu/
https://www.taibahu.edu.sa/
https://le.ac.uk/student-life/distance-learners
https://www.ebsglobal.net/study-with-us/study-options/self-paced-distance-learning/online-tutorial-series
https://www.ebsglobal.net/study-with-us/study-options/self-paced-distance-learning/online-tutorial-series
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 الوضع الراهن للجامعة االفتراضية السورية: .3

 هاالتي تمحورت حول التي تتناول مختلف الصعد من خالل العناوين التالية لوضع الراهن للجامعةا يمكن تلخيص
وعلى ، وعلى صعيد تقديم نموذج مؤسساتي حديث ومتطور رسالة وأهداف الجامعة: على صعيد التأهيل والتدريب،

 .صعيد إثراء المحتوى الرقمي

 :التأهيل والتدريبعلى صعيد  -1-3

ارة على صعيد محور التأهيل والتدريب من خالل ثالثة محاور جزئية: اإلديمكن أن نتناول وضع الجامعة الراهن 
 العلمية، المحتوى العلمي، السياسة التعليمية وسياسة القبول.

  :اإلدارة العلمية -3-1-1

هيل األكاديمي الجامعي فقط دون التدريب والتأهيل المستمر واستطاعت على التأ في برامجهاالجامعة ركزت 
لى ع اً واقع اً صبحت أمر أ، و في مختلف االختصاصاتالسوريين )داخل سورية( استقطاب أعداد البأس بها من الطالب 

من  سمدر  500طالب يشرف على تدريسهم أكثر من  25000 أكثر من باحتضانهاة التعليم الجامعي السورية خارط
مختلف الجامعات ومراكز األبحاث السورية  المنتمين إلى العلمي أعضاء الهيئة التعليمية أو هيئة البحث

وماتية االستثمار في البنى التحتية المعلهذه األرقام مرشحة للتزايد بسرعة في حال تم إن . ت متنوعةباختصاصاو 
 األعداد المتزايدة، الستيعاب واللوجستية

تج عن نهو أمر و االفتراضية  مالك الجامعة بقي كادرًا متعاقدًا ليس على، إدارًة ومدرسين الكادر التدريسي للجامعة إال
تفرغة الصيغة التي حددها مرسوم المالك العددي للجامعة االفتراضية والتي تلخصت في الحفاظ على إدارة علمية م

سية كليات ونواب جامعة، والتعاقد مع أعضاء الهيئة التدريباحث أو أستاذ( يعملون كمدراء برامج وعمداء  18)
ة في بصيغة تعاقدية مرنة تسمح باستقطابهم لضمان إمكانية التوسع السهل والمرن مع التوجهات التخصصية الحديث

 .مجال التأهيل والتدريب

رة علمية محرومة من وجود إدابقيت الجامعة منذ إنشائها وإمعانًا في سياسة المرونة التعاقدية، كنتيجة لما سبق، 
ة بحاجة األكاديمي لذا بقيت البرامج تسيير البرامج األكاديمية.لعلمية متعاقدة بعقود استشارية ال هاإدارات وبقيتمتفرغة 

م تمكن وأدى األمر إلى عد، ، وعانى بعضها من بعض العثرات أثناء تطويرهللمزيد من اإلشراف والتطوير والمتابعة
اون ة بالتعفي مجال التدريب والتعلم مدى الحياة بالرغم من بعض المحاوالت الخجولة والمحدودمن االستثمار  الجامعة

علم الستفادة من مرونة منظومة التل، وهي محاوالت يجب البناء عليها بهذا الموضوع مع مؤسسات ووزارات مهتمة
 لتعاون مع مؤسساتنا الوطنية. ترسيخ مفهوم التدريب والتعلم مدى الحياة بابهدف االفتراضي 
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 :للبرامج المحتوى العلمي -3-1-2

ض لمعظم اختصاصاتها على نحو إلكتروني مزود بتفاعليات مقبولة في بع العلميأعادت الجامعة إنتاج المحتوى 
في  اإلجازةاالختصاصات وخصوصًا التقانية منها )اإلجازة في تقانة المعلومات، اإلجازة في تقانة االتصاالت، 

لم ت التعختصاصات بتفاعلهم مع أدواالهندسة المعلوماتية( مع قيمة مضافة قدمها عدد ال بأس به من أساتذة هذه اال
دبلوم اإلجازة في الحقوق و ، ولكن المحتوى العلمي الختصاصات أخرى )كاألنسببالشكل لها  االفتراضي واستثمارهم

مي لهذه صورة منقوصة ومشوهة أحيانًا عن المحتوى العلجزٍء منه في  عطىأ اإلعالم( اإلجازة في و  التأهيل التربوي 
لتعلم االختصاصات في الجامعات التقليدية، ولم يتمكن العديد من أساتذة هذه االختصاصات من التأقلم مع بيئة ا

 االفتراضي بكل مكوناتها. 

ميع وني لجبأس به من خالل تأمين محتوى إلكتر  لقد حققت الجامعة من خالل برامجها األكاديمية المختلفة إنجازًا ال
ائه لى إغنعالبرامج األكاديمية فيها، ومن خالل رفع هذا المحتوى على نظام إدارة التعلم وتوفيره للطالب واإلشراف 

رامج وتحديثه سواء من قبل القائمين على العملية اتندريسية أو من قبل إدارة الجامعة عن طريق خطط تطوير الب
عة الجام ديمية التي تشرف عليها باستمرار. إال أن هذا اإلنجاز لم يكن كافيًا وخصوصًا أنه بقي حبيس أنظمةاألكا

 لجامعةولم يلعب دوره التنموي والمعرفي على المستوى الوطني حيث جرى بناءه بتقنيات مرتبطة بأدوات ومنظومات ا
 والمتعلمين والمتدربين من خارج الجامعة.االفتراضية وهو ما زاد من صعوبة تعميمه وتوفيره للطالب 

في  ومثيالتها التعلمية بين برامج الجامعة االفتراضية/للعملية التعليميةيمكننا االستنتاج بأن االختالف األساسي  كما
عملية ة بالالخاص والوسائل واألدوات المعلوماتية المستخدمةالجامعات التقليدية، يتمثل في الحامل اإللكتروني 

مكانيات ة من اإلأساتذتها من اإلستفادإداراتها العلمية و ، في حين لم تتمكن الجامعة و في الجامعة االفتراضيةدريسية الت
ة ى المبادر تركز علتبتعد عن التلقين و ثقافة أكاديمية جديدة  لبناءالوسائل المعلوماتية الحديثة، هذه التي تقدمها 

ـه، منها للتعليم التلقيني المنمَّـط.واإلبداع لدى الطالب، وتكون أقرب للتعلُّ   م الذاتي الموجَّ

  سياسة القبول والسياسة التعليمية: -3-1-3

ة إدار اإلعالم، )االقتصاد، الحقوق،  مالئمة للتعليم االفتراضيتقليدية ت اعملت الجامعة على إحداث اختصاص
 لجودة(،اإدارة ، إدارة التقانةتقانة المعلومات، ) غير تقليدية في الجامعات السوريةاختصاصات ( و .. الخ األعمال

ة إلى لتجاريووضعت أول نظام ترقية لشهادات المعاهد التقانية )ترقية معاهد الكمبيوتر ومعاهد االتصاالت والمعاهد ا
 تاحةإكانت الجامعة )وتماشيًا مع رسالتها في إجازات في تقانة المعلومات وتقانة االتصاالت واالقتصاد(. كما 

 الفرصة أمام شريحةواسعة من السوريين إلكمال تحصيلهم العلمي( أول جامعة سورية حكومية تسمح بقبول طالب
 نويةالثاالشهادة آليات قبول تراوحت بين فرض حد أدنى من عالمة  الجامعة وضعتيحملون شهادات ثانوية قديمة، و 

وم % الختصاصات االقتصاد والعل50% أو 60ية، والعلمية والتقان لفروعل% بالنسبة 80% أو 70)بمختلف فروعها 
( أو لترقيةا )بالنسبة لطالبالمرور بامتحانات قبول  كما فرضت الجامعة في سياسات القبول التي اتبعتها،، (االنسانية

 . )بالنسبة لبرامج الماجستير( ومعارف مهارات بامتحان لغة وامتحان
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 دة الفصليالقائمة على نظام الساعات المعتمو )منظومة التعليم المرنة التي تقدمها الجامعة سمحت  إضافًة لما سبق،
لمكوث ازمن )يتجاوز الحد المعمول به وسطيًا في التعليم التقليدي للطالب  زمن مكوثبتحقيق  (بأسبقيات للمقررات

 مع تماشياً  وذلك الالزمة للتخرج( سنوات الدراسة الحد األدنى منمرة ونصف الوسطي في التعليم التقليدي هو 
امل رغ الكهدفها في توفير فرص التأهيل لشريحة الطالب المتواجدين في سوق العمل والتي ال تسمح لهم أعباؤهم بالتف

للطالب  بحيث سمح نظامها التعليمي، (ECTS)الجامعة نظام الساعات المعتمدة األوروبي  فاعتمدت للدراسة.
كحد أدنى، و  ساعة معتمدة 16-12بين مجموع ساعاتها المعتمدة تراوح ي التسجيل فصليًا على عدد من المقررات

تمدة كحد أدنى ساعة مع 240أن الطالب يحتاج إلى  علماً أسبقيات المقررات. ساعة كحد أعلى شرط احترام  42-48
 معتمدة كحد أدنى )بعد الثانوية( للحصول على درجة ساعة 300للحصول على درجة اإلجازة، و )بعد الثانوية(

ساعة معتمدة  120وساعة معتمدة كحد أدنى )بعد شهادة المعهد( للحصول على درجة اإلجازة،  120والهندسة، 
 .كحد أدنى )بعد اإلجازة الجامعية( للحصول على درجة الماجستير

سمح تالتقليدي  آلية مشابة للتعليمللطالب الجامعة  تبنتمية، المرونة في التعامل مع العملية التعلي واستكمااًل لمنطق
زمة من السنوات الال )ضعف الحد األدنى عدد من السنوات يساوي قبل االستنفاد بالمكوث فيها للطالب من خاللها 

نوات س 4الذي يحتاج إلى  (Bachelor)(. فطالب اإلجازة اً واحد اً زائدفي التعليم التقليدي  للحصول على الشهادة
سنوات  9امعة يمكنه البقاء في الجسنوات قبل االستنفاذ في التعليم التقليدي،  8حتى في كليته ويمكنه البقاء  للتخرج
 قبل االستنفاد.   األكثرعلى 

من كن أن الجامعة، وبالرغم من استقطابها لشرائح واسعة من الطالب السوريين داخل سورية، لم تتم يجدر التنويه
تحتية  نظرًا لعدم تمكنها من تأمين بنى أعداد كبيرة من الطالب السوريين المغتربين أو الطالب العرب،استقطاب 

 لياً وتصميم آليات إدارية مرنة، تسمح لهؤالء الطالب بسداد أقساطهم عن بعد )بسبب إشكاالت الحظر المصرفي حا
وثوق ( أو تنفيذ امتحاناتهم عن بعد وبشكل موهو ما نحاول حله حاليًا بالتعاون مع إدارة مصرف سورية المركزي 

مصر، بالرغم من انتشار مراكز نفاذ الجامعة في عدد من البلدان كاإلمارات، والكويت، والسعودية، والبحرين، و 
 ولبنان، واألردن، وتركيا، إال أنها تبقى مراكز تحت إدارة جهات خارجية غير سورية.

واجدين والمت ها من أجل متابعة تحصيلهم العلمي، راكم أعداد الطالب المقبولينإن المرونة التي وفرتها الجامعة لطالب
ب ة الحر على قيود الجامعة ولكنهم غير مسجلين خالل فصل ما وغير مستنفدين. كما ازداد هذا العدد التراكمي، نتيج

باإلضافة إلى  على سورية وعدم تمكن عدد ال بأس به من الطالب من التسجيل على نحو منتظم في كل فصل،
  صدور مراسيم جمهورية سنوية تراعي نتائج األزمة والحرب وتسمح للمستنفدين بالعودة إلى مقاعد الدراسة. 

إلضافة با ،هافيما يلي جداول وإحصائيات توثق أعداد المتقدمين والمقبولين في الجامعة االفتراضية السورية منذ إحداث
 القبولو إلى التوزع الحالي للطالب على مختلف برامج اإلجازات الجامعية والماجستيرات، ولمحة عن شروط المفاضلة 

 في هذه البرامج باإلضافة إلى توزع طالب الجامعة جغرافيًا داخل وخارج سورية. 
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 :الجامعة منذ تاريخ إحداثهاالمتقدمين والمقبولين في أعداد  -( 1) جدول

 العام الدراسي
اإلجازات  فيعدد المقبولين 

 والمعاهد
دبلوم  في المقبولينعدد 

 التأهيل التربوي 
 فيعدد المقبولين 

 الكلي المقبولالعدد  اتالماجستير 

2003/2004 115 0 0 115 
2004/2005 125 0 0 125 
2005/2006 815 0 0 815 
2006/2007 1141 29 0 1170 
2007/2008 1670 101 300 2071 
2008/2009 1888 154 236 2278 
2009/2010 1474 481 516 2471 
2010/2011 1763 276 396 2435 
2011/2012 2222 210 589 3021 
2012/2013 2277 136 497 2910 
2013/2014 2656 865 735 4256 
2014/2015 3823 1967 535 6325 
2015/2016 2073 925 721 3719 

 31711 4525 5144 22042 المجموع

 :2016 عامالتوزع الجغرافي لطالب الجامعة مع نهاية (: 2) جدول

عدد مراكز النفاذ  المحافظة/البلد
 االمتحانية

عدد الطالب 
 المفّعلين

 عدد الطالب 
وضع في 

 مجمَّد
 مالحظات

 410 12109 5 دمشق وريفها /سورية 
مختلفة أو ومتواجدين في طالب منتقلين من محافظات أخرى ومجمدين ألسباب 

 مناطق غير خاضعة لسيطرة الدولة في ريف دمشق
 وتجهيزاتهاالحرب مع االحتفاظ بالمراكز ظروف إغالق بسبب  94 1913 1 حلب /سورية 
  0 1818 1 الالذقية /سورية 
  0 1688 1 طرطوس /سورية 
  0 1379 1 السويداء /سورية 

  0 1314 1 حماه /سورية 
  0 1220 1 حمص /سورية 
 461 0 1 إدلب /سورية 

 وتجهيزاتهاإغالق بسبب الحرب مع االحتفاظ بالمراكز 
 327 0 1 دير الزور /سورية 

 301 0 1 الرقة /سورية 
 198 0 1 درعا /سورية 
 176 0 1 الحسكة /سورية 

 عدم توفر خدمة إتصال باإلنترنت من مزود خدمة سوري 
 172 0 1 القامشلي /سورية 

  0 935 1 اإلمارات
  0 339 1 تركيا

 570 291 4 السعودية
ة إيقاف التعامل مع مؤسسة الخليج للتدريب والـتأهيل ألسباب تتعلق بسوء إدار 

مراكز في  افتتاح)طالل أبو غزالة للتدريب( من  مؤسسةالمراكز وعدم تمكن 
 كافة أنحاء السعودية 
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  0 96 1 لبنان
  0 75 1 األردن
  0 53 1 مصر
  0 16 1 البحرين
  0 5 1 الكويت
  2712 23318 27 المجموع

 برامج اإلجازات الجامعية وأعداد طالبها:(: 3) جدول

سنوات  البرنامج
 الدراسة

تاريخ 
 شروط القبول اإلقالع

د ادأع
المقبولين 

منذ 
إحداث 
 البرنامج 

د ادأع
المسجلين 
والمداومين 

 أيلولفي 
2016  

د ادأع
 المستنفدين
حتى أيلول 

 قبل 2016
 مرسوم آخر 

أعداد 
 المنسحبين

د ادأع
 الخريجين

وطني الدبلوم ال
العالي في 
المعلوماتية 

 HND ةدار اإلو 
 )متوقف(

2 2003 

 بكل االختصاصات  اتالثانوي 
متوقف حاليًا بسبب انتهاء العقد مع مزود المحتوى 

تعلق بالحظر  اإلنكليزي وعدم تجديده ألسباب مالية
 االقتصادي

2217  40 844 47 776  

إجازة في تقانة 
  BAITالمعلومات 

ثانوي  4
 و

 ترقية 2
2005 

 التجارية بمعدالت و المعلوماتية و العلمية  اتالثانوي
 سنوات( 4% وما فوق )70

  وما 80الصناعية بمعدل و المهنية و الثانوية التقانية %
 سنوات( 4فوق )

  خالل امتحان قبول)سنتان(معاهد الكمبيوتر من 

6374 1314 779 33 1660 

إجازة في الهندسة 
 ISEالمعلوماتية 

5 2005   237 21 اليوجد 737 2344 % وما فوق 70الثانوية العلمية بمعدل 

إجازة في االقتصاد 
BSCE 

4 2007  284 36 42 824 3411 % وما فوق 60بمعدل والتجارية العلمية  اتالثانوي 

إجازة في الحقوق 
BL 

4 2008 
 وما 50بمعدل واألدبية والشرعية العلمية  اتالثانوي %

 فوق 
 547 23 اليوجد 1779 5320

إجازة في اإلعالم 
 BMCواالتصال 

4 2012 
 وما 50بمعدل واألدبية والشرعية العلمية  اتالثانوي %

 فوق 
 اليوجد 7 اليوجد 821 2194

إجازة في تقانة 
االتصاالت 

BACT 
4 2015 

 التجارية بمعدالت و المعلوماتية و العلمية  اتالثانوي
 سنوات( 4% وما فوق )70

  وما 80الصناعية بمعدل و المهنية و الثانوية التقانية %
 سنوات( 4فوق )

  من خالل امتحان قبول)سنتان( االتصاالتمعاهد 

 اليوجد 1 اليوجد 108 182

 3504 168 1665 5583 22042 المجموع
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 :وأعداد طالبها اتبرامج الماجستير (: 4)جدول 

تاريخ  البرنامج
 اإلقالع

عدد المقبولين 
منذ إحداث 
 البرنامج 

عدد المسجلين 
والمداومين في 

  2016أيلول 

عدد المستنفدين 
حتى أيلول 

قبل آخر  2016
 مرسوم 

عدد 
 المنسحبين

عدد 
 الخريجين

ماجستير الدراسات العليا في إدارة 
 33 12 159 اليوجد 245 2007 )مغلق( MBAاألعمال 

ماجستير الدراسات العليا في إدارة 
 30 4 132 اليوجد 482 2008 )مغلق( MTMالتقانة 

ماجستير الدراسات العليا في إدارة 
 30 3 232 اليوجد 504 2008 )مغلق( MQMالجودة 

ماجستير الدراسات العليا في علوم 
 MWSالويب 

2008 757 176 195 4 88 

ماجستير التأهيل والتخصص في 
 MWTتقانات الويب 

2008  412 79 163 4 25 

ماجستير التأهيل والتخصص في 
 MBAPإدارة األعمال 

2008 2021 614 286 12 544 

ماجستير التأهيل والتخصص في 
 MiQالجودة 

 اليوجد 1 اليوجد 61 104 2015

 750 40 1167 930 4525 المجموع

 :وأعداد طالبه دبلوم التأهيل التربوي برنامج (: 5جدول )

تاريخ  البرنامج
 اإلقالع

عدد المقبولين 
منذ إحداث 
 البرنامج 

عدد المسجلين 
والمداومين في 

  2016أيلول 

عدد 
المستنفدين 
حتى أيلول 

قبل  2016
 آخر مرسوم 

عدد 
 المنسحبين

عدد 
 الخريجين

 EDU 2007 5144 211 462 62 1157دبلوم التأهيل التربوي 
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 ت السابقة بما يلي:نلخص اإلحصائياتيمكن أن كنتيجة، 

  (.1)الجدول  طالب 31711بلغ عدد الطالب المقبولين منذ إحداث الجامعة االفتراضية في مختلف االخصاصات  
  ب طال 750(، و3طالب في اإلجازات )الجدول  3504: طالب 5411تخرج من الجامعة منذ إحداثها ما مجموعه

 (. 5طالب في دبلوم التأهيل التربوي )الجدول  1157(، و4في الماجستيرات )الجدول 
  (، 4طالب ماجستير )جدول  40(، و3طالب إجازة )جدول  168: طالب 270انسحب من الجامعة ما مجموعه

 (. 5طالب دبلوم تأهيل تربوي )جدول  62و
  طالب  1167(، و 3طالب إجازة )جدول  1665: طالب 3294من مختلف االختصاصات ما مجموعه استنفد

 (، 5طالب دبلوم )جدول  462(، و 4ماجستير )جدول 
  ،طالب 36227في مختلف السنوات واالختصاصات:  2016في أيلول عدد الطالب على قيود الجامعة بلغ بالنتيجة 

 . الكلي ين والمستنفدين من عدد المقبولينوهو حاصل طرح عدد الخريجين والمنسحب
o  طالب في اإلجازات  5583: منهم طالب 6724في أيلول الماضي  2016في فصل ربيع منهم سجل وداوم

 (. 5طالب في الدبلوم )الجدول رقم  211(، و4طالب في الماجستيرت )الجدول  930(، و 3)الجدول 
o جامعةعدد الطالب الموجودين على قيود ال % من30في الفصل األخير  وداوموا بلغت نسبة الذين سجلوا ،

 منظومة التعليم المرنة التي أسلفنا ذكرها.عن وهو أمر ناجم 

دهم جميع الطالب المستنفدين والذي يبلغ عد أعاد 2016أيلول في  رالذي صداالستنفاذ  مرسومتجدر اإلشارة إلى أن 
غرافيًا موزعين ج 26030قيودها هو:  فياليوم  المسجلينح عدد طالب الجامعة فأصبطالب إلى قيود الجامعة،  3294

 ألسباب مختلفة. د مجمَّ ( ما بين طالب مفعلين وطالب وضعهم 2وفق التوزيع المحدد في )الجدول 

 على صعيد تقديم نموذج مؤسساتي حديث ومتطور: -2-3

ستطع تها لم راكمت الجامعة خبرة معقولة في مجال استخدام التقانات الحديثة في عدد من األعمال اإلدارية فيها، ولكن
على به تقدم نموذجًا ُيحتذى  للجامعة أنتضمن و  ،هذه األعماللصيغة مؤسساتية تؤطر متكامل تصور أن تضع 

تة تمي في الجامعة االفتراضية السورية من خالل األقد جرى تطبيق نموذج التعليم االفتراضو  المستوى الوطني.
ات مفتوحة أو معتمدة على برمجي في الجامعةمطورة ذاتيًا أنظمة اعتمادًا على  ألعمال اإلدارة األكاديميةشاملة ال

نذ عام مبالتدريج وقد دخلت هذه األنظمة في الخدمة الفعلية والكاملة ، المصدر وذلك من قبل فرق التطوير البرمجي
 . تحديثها وتطويرها بشكل مستمر ويجري  2004

جامعة دمج ضمن بوابة التمكنت الجامعة االفتراضية من بناء نظام معلومات وخدمات أكاديمية متكامل مُ  بالنتيجة
 مؤلف من عدة أنظمة فرعية: و االفتراضية اإللكترونية )موقع الجامعة اإللكتروني( 

 :ونظام االمتحانات. ،ونظام الصف االفتراضي ،إدارة التعلم نظام ومنها األنظمة التدريسية 

 :الطالب  الخاص بشؤون نظام معلومات الطالب و البريد اإللكتروني، ومنها نظام  أنظمة اإلدارة األكاديمية
 .ونظام الدفع اإللكتروني بالتعاون مع المصرفين التجاري السوري والعقاري واالمتحانات، 
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 :الدراسية )تأجيل، كشوفسمح للطالب بتقديم جميع طلبات الوثائق الذي ي نظام الطلبات والخدمات ،
 هاقبل صدور  حركة هذه الوثائق إلكترونياً على نحو إلكتروني وعلى الخط، وتتبع مصدقات ... الخ( 

 استالمها.و 

 :يديةتقلالتي تسمح بالتفاعل مع الطالب والتواصل معهم خارج إطار اآلليات ال أدوات المتابعة اليومية 
تواصل اجتماعي خاصة بالجامعة )كالشبكة لى وسائل للعملية التعليمية. إذ تعتمد هذه األدوات ع

 جتماعيالتواصل اإل(، أو وسائل SVU Social Network ٍ –االجتماعية للجامعة االفتراضية السورية 
بها  حيث تملك الجامعة االفتراضية صفحات خاصة Facebook ،Twitter ،YouTube: العالمية

 .عن آخر مستجدات العملية التعليميةلإلعالن للتفاعل الومي مع طالبها و تستخدمها 

 ة إلداريامن أنظمة ذاتية عاملين ورواتب ومستودعات لزوم األتمتة  مجموعة األنظمة اإلدارية التقليدية
 التقليدية ألعمال المؤسسات.

 يمكن تلخيص األنظمة اآلنفة الذكر بالشكل التالي:

 

 آليات وأدوات التعلم
 في الجامعة والتعليم

 االفتراضية السورية

 

أدوات مساعدة في 
 المتابعة األكاديمية
ضمن الجامعة 

 االفتراضية السورية
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امالت اضطرت العتماد أشكال تقليدية في تسيير عدد من أعمالها الحساسة )التعامالت المالية، التعالجامعة  لكن
و أ ،رونية... الخ( نتيجة نقص التشريعات الخاصة باألعمال اإللكتتأجيل خدمة العلم الخاصة بالنتائج االمتحانية، 

 التنفيذ. حيزنتيجة عدم دخول بعض التشريعات 

 حتوى الرقمي:على صعيد إثراء الم -3-3

  :يتكون المحتوى الرقمي الذي تنتجه الجامعة من

لمناهج اعن سياسة اتبعتها الجامعة، وتتلخص في تأمين ونتج  المناهج التعليمية الختصاصاتهاالمحتوى العلمي و  (1
. وقد أضاف المدرسون الخاصة بكل اختصاص بصيغة إلكترونية ووضعها على الشبكة الداخلية للجامعة

 وامتحانات واختباراتوسائل تعليمية وأعمال وأبحاث  والمتعلمون عناصر مختلفة إلى هذا المحتوى تضمنت
 مخزنة ومفهرسة ومصنفة ضمن نظام إدارة التعلم وضمن نظام االمتحانات.

صة لخااوعلى وسائل التواصل االجتماعي الرسمية على موقع الجامعة  المفهرسةواألدلة بكل أنواعها  اإلرشادات (2
 توجيه الطالب في كافة مناحي حياته الدراسية.التي تساعد في بالجامعة والمرتبطة بالموقع و 

 اعية، أوالشبكة االجتم عبرتواصلهم إما عبر البريد اإللكتروني، أو النشاطات التي يقوم بها الطالب من خالل  (3
  .ساعدتهمصفحات التواصل االجتماعي المخصصة لمعلى أو  بهم ةخاص منتدياتمن خالل 

 بعدة صفات أهمها: الرقمي يتصف هذا المحتوى  إال أن

  معة( حبيسة البيئة اإللكترونية الداخلية للجا1الواردة في البند )وخصوصًا مازالت معظم عناصر المحتوى 
ى إلى محتو  الستثمارها وتحويلهاإلى خطة واضحة المعالم وال تخضع ومصنعة ومفهرسة خصيصًا لهذه البيئة، 

 (. المياً عتفاعلي موجه للعموم بما يساهم في إغناء المحتوى الرقمي العربي )وفق صيغ الملكية الفكرية المتبعة 

  طط أو أي خ، إلغناء هذا المحتوى وإثرائه تضع الجامعة أي خطط في مجال التعريب والبحث العلمي والنشرلم
نات إمكامن دعم مثل هذه النشاطات، وبما يسمح باالستفادة بما يسمح بمالية الدارية و اإل لتعديل منظومتها
كبير  تعاون الجامعة مع شريحة واسعة من المدرسين المنتشرين في عدد عن الناجمةالمرونة الجامعة المالية و 

 .من الجامعات داخل سورية وخارجها

 :ونقاط الضعف والمخاطر نقاط القوة .4

 : والمخاطر التي تحيق بها بما يلي وعناصر ضعفها االفتراضيةقوة الجامعة  عناصريمكن تلخيص 

طوير مازالت الفرصة سانحة أمام الجامعة ألداء كافة أدوارها على الصعيد األكاديمي والمؤسساتي، وعلى صعيد ت
ي عدة المحتوى الرقمي العربي. فالجامعة تمتلك اإلمكانات والقدرات الكامنة لتنفيذها، وتمتلك خبرات مقبولة ف

املة شمالية ة إلى وضع خطة أكاديمية واستثمارية وإدارية و مجاالت، كما تمتلك عددًا من أدوات التنفيذ، ولكنها بحاج
تقسيمها إلى خطط مرحلية سنوية تستفيد بحيث يجري و اضحة و تكون ذات رؤية سنوات(  5-3المدى المتوسط )على 

 من اإليجابيات وتبني عليها. 
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 لرؤيةالتي تستند إلى انقطة الضعف األساسية للجامعة في افتقادها لهذه الخطة المؤطرة باألهداف  تكمنإذ 
هذه جامعة ل. فافتقاد ال)تلخصها الفقرة التالية(والتي نتجت أصاًل عن مرسوم إحداثها،  الموضوعة في مقدمة المذكرة

 إلىمعة الجالم تتحول فالخطة حولها بالتدريج إلى كيان ال هوية له، لم يحقق حتى اآلن الكثير من أهداف إحداثه، 
ة لمستقل، ولم تستطع أن تعرَّف هويتها ا)ألنها باألساس ليست مؤسسة أكاديمية تقليدية( مؤسسة أكاديمية تقليدية

 .كامل يسمح لها بأداء كافة أدوارها كجامعة افتراضية على نحوٍ 

دان اديمي وفقأهمها الترهل اإلداري واألكتحديات كبيرة ل إلى مواجهة الجامعة بالنتيجة، سيؤدي استمرار الوضع الحالي
عن  تطرح تساؤال على تلبية الحاجات التي تفرضها الزيادة المطردة في أعداد الطالب، وهو ما سيؤدي إلى القدرة

 جدوى وجودها !

 
 اإلنطالقة الجديدة:اآلفاق و  .5

 

سنوات(  5-3تتضمن الخطة األكاديمية واالستثمارية واإلدارية والمالية شاملة المقترح تطبيقها على المدى المتوسط )
 لتالية:العناصر ا

 :ةفي اإلدارة العلمي عتماد على كوادر من مالك الجامعةاال -5-1
دي التي حكمت المالك العدالرؤيا  على العلمية مع الحفاظفي اإلدارة ر من مالك الجامعة االعتماد على كواد

 معة. للتدريس في الجا مرونة التعاقد مع مدرسين من بقية الجامعات السورية أو العالميةالحفاظ على ب للجامعة

أولى  ة أولويةتعميق االنتماء للجامعة، وجعل الجامعب الجامعة يسمح داخلالكليات من إن اعتماد إدارة علمية للبرامج و 
بقية  التعاقد مع مدرسين منمرونة  في حين تسمحمتابعة، الضبط و التوفير آليات عن و المسؤولين عن إدارتها لدى 

 . التوسع األفقي والنوعي في االختصاصاتب عالميةالجامعات السورية أو ال

تسمح  يكمن مفتاح التحول نحو هذا الوضع، في تصميم خطط تحفيز فعالة، تعتمد على موارد الجامعة الكبيرة، بحيث
له وجع ليهاتعميق إحساسه باإلنتماء إالذي يتعامل حاليًا مع الجامعة، و كادر اإلدارة العلمية هذه الخطط باستقطاب 

 .فيهايختار العمل 

 :المساهمة بتنمية الموارد البشريةستمرار في اإل -5-2
ت الصعوباو بالرغم من ظروف األزمة في مهمتها األساسية المتمثلة بتنمية الموارد البشرية  رتسعى الجامعة لالستمرا

  :من خاللوذلك التي ترافقها، 

ات لشريحٍة واسعة من الطلبة باختصاص (التقانات الحديثةيرتكز على )توفير فرص تعليم عالي ومتوسط نوعي  .1
ة في ترفد عملية التنمية واحتياجات سوق العمل، وكذلك باختصاصات متميزة وحديثة تواكب االختراقات الحاصل

 ، المجاالت العلمية والتقانية
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بداع رة واإلمح بتعميق المبادتطوير المناهج الدراسية األكاديمية والمناهج التدريبية لتكون ذات طابع معرفي، يس .2
لدى الطالب، ويساعد في الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع من خالل فتح هذه المناهج للعموم، بهدف 

 إيصال الثقافة والمعرفة العلمية ألكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
ة وفق إنشاء منظومة متابعة وضبط للجودة التعليمي من خاللتطوير العملية التعليمية والتدريبية والتعلمية  .3

 االعتبارات التي يتطلبها نموذج التعليم االفتراضي.

بهدف إحداث  دى الجامعة، ومن تعاونها مع شرائح واسعة من المدرسينلمن الخبرات المتراكمة  االستفادة .4
 ليم: بتفعيل أنماط جديدة من التع تخصصات مشتركة مع المؤسسات األكاديمية التقليدية الُمعتـــََمدة تسمح

  تعليم متمازج(Blended Learning)  لضغط واإللكتروني ويساعد في تخفيف اوالمفتوح يمزج ما بين التقليدي
 على البنية التحتية اللوجستية للجامعات وزيادة الطاقات االستيعابية للتعليم التقليدي.

  تأهيل معرفي اجتماعي(Social Learning)  يسمح بإيصال المعرفة لشريحة واسعة جدًا من السوريين من
 خالل بنى وشبكات تواصل اجتماعي ترعاها الجامعة االفتراضية االسورية وتكون خاصة لهذا الغرض.

  االستفادة من خبرات الجامعة االفتراضية السورية في مجال التعليم المعتمد على تقانات المعلومات
امعات بين الج تشاركيةبإنشاء منظومة تعليم مفتوح حكومية متكاملة واالتصاالت لدعم التعليم المفتوح 

لى تقانات المعلومات د عيعتم )Line-On(تكون بمثابة منصة تعليم مفتوح متمازج أو على الخط  الحكومية
نحو  ًا علىواالتصاالت وتتولى الجامعات الحكومية )التقليدية واالفتراضية السورية( إدارتها تقنيًا وأكاديمي

 تشاركي. 

 االهتمام بمكون التدريب المهني: -5-3
كز عليه لذي تر عتبر جزًء أساسيًا من عملية تطوير الموارد البشرية واإضافًة لمكون التعليم الجامعي والمتوسط الذي يُ 

ب التدري)الجامعة االفتراضية السورية حاليًا، فإنها تعمل على استكمال المكون الثاني لعملية التطوير المذكورة 
ية كاديمبنية األ أكاديمية التدريب االفتراضي كجزء من الوالتأهيل المستمر ومدى الحياة( وذلك من خالل إحداث 

 بهدف: والتقانية الخاصة بالجامعة

a.  وضع مناهج وبرامج تدريب طويلة ومتوسطة وقصيرة األمد مرتبطة بحاجات السوق، باإلضافة إلى وضع خطط
 وآليات تنفيذ، تسمح بتخديم المؤسسات والجهات الوطنية المهتمة بتدريب كوادرها. 

b. تمٍر العامة والخاصة للحصول على إعادة تأهيل وعلى تدريٍب مس اتاحة الفرصة أمام كوادر المؤسسات السورية
 وتعلٍم مدى الحياة دون الحاجة لالنتقال أو ترك مواقع العمل.

 :من خالل خطة استثمارية واضحة المعالمالتوسع النوعي للجامعة  -5-4
 عبر الشابكة، إال أن وجودهااألكاديمية واإلدارية معظم أعمالها  ُتداربالرغم من أن الجامعة هي جامعة افتراضية 

في تعريف هويتها المستقلة. لقد بقيت الجامعة حبيسة ومهم جدًا على األرض أمر أساسي  القيقي و)الفيزيائي(
من وزارة التعليم العالي خالل أكثر من أربعة عشر عامًا، ولم تستفد من العديد من الفرص والسفلى الطوابق األرضية 

قيمة الوفورات المالية التي حققتها بالليرة كبيرة في األمر لخسارة هذا لبناء مقر خاص بها. وقد أدى  تي سنحتال
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العشر، نتيجة  حيث انخفضت قيمتها إلىالسورية )والتي كان باإلمكان استثمارها في بناء مقر وفروع للجامعة( 
تابعة للجهات ت مراكز نفاذها في المحافظات السورية انخفاض قيمة الليرة السورية خالل ظروف األزمة.  كما بقي

السورية بحيث يساهم جامعة في المحافظات التي تؤجرنا هذه المراكز، ودون أي رؤية واضحة إلنشاء فروع راسخة لل
واضحة لكيان الجامعة، فتحول الوضع المؤقت للجامعة مع مرور السنوات إلى وضع هوية المقر والفروع في تعريف 

 وخسرت الجامعة نتيجة لهذا فرصًا عديدة لالستثمار في بنيتها اللوجستية والتحتية. دائم،

لحجم ابالنتيجة، ال بد ألي خطة خاصة بتطوير الجامعة أن تلحظ بناء مقر الئق لها، وإنشاء فروع مركزية صغيرة 
حانية جري رفدها بمراكز إمتفي مراكز المدن الكبرى تتكون من مراكز إمتحانية ومراكز إدارية فرعية )يمكن أن ي

. مركزيةإضافية ُمستأجرة( وبحيث تساعد الفروع في ترسيخ العمل اإلداري المؤتمت من خالل رفده بمنظومة إدارة ال
ضت )إذا اقتفروع خارج سورية  إلنشاءالحقة خطط كما يمكن التفكير بعد تنفيذ الخطة الحالية، باالستثمار في 

 ية.شركة الطيران السور يحتاج عملها للتواجد داخل وخارج سورية مثل وطنية أخرى أسوة بمؤسسات الحاجة لذلك( 

ي فتوفير فرص التعليم لشريحة واسعة من الطلبة وخصوصًا داخل سورية )ومن ثم خارجها( سيساعد في التوسع  إن
خارجية و سورية داخلية ظروف األزمة الراهنة على امتداد الجغرافيا السورية والستقطاب خبرات أكاديمية وتدريبية 

اصل وخبرات أجنبية متميزة في شتى االختصاصات، وتحويل الجامعة االفتراضية السورية لمنصة تعليم وتأهيل وتو 
داخل  افتراضي تساعد في إعادة ارتباط السوريين الموجودين في الخارج بوطنهم األم وتأمين تفاعلهم مع أخوانهم

 ختلف المجاالت. سورية، واالستفادة من خبراتهم في م

 باإلضافة لما سبق، يجب أن تتضمن الخطة االستثمارية الجديدة للجامعة:

دريب تفعيل دورها في إعادة اإلعمار من خالل تخصيص جزء من مواردها المالية لـتوفير فرص تعليم وتأهيل وت -1
 العسكريين العائدين منمنخفض الكلفة أو مجاني لذوي الشهداء ولجرحى الحرب من العسكريين إضافًة إلى 

لقوة الخدمة اإللزامية بما يتوافق مع حاجتهم لإلنخراط في سوق العمل ومع حاجة سوق العمل الستثمار هذه ا
 الشبابية وخصوصًا بعد النزيف البشري الذي سببته الحرب على سورية.

ات مساهمة في تمويل عمليالبحث العلمي والتأليف والنشر من خالل الالنشاطات العلمية بكل أشكالها و دعم  -2
يسهم  التأليف والترجمة والنشر العلمي لألساتذة الجامعيين في مختلف االختصاصات التي تقدمها الجامعة بما

 في دعم وإغناء إثراء المحتوى الرقمي العربي.
وطني يد اللصعاالستمرار في عملية التطوير الذاتي وتطوير البنية التحتية للجامعة لترسيخها كنموذٍج رائد على ا -3

 واإلقليمي.
 جامعة،تطوير اآلليات واألدوات التي تسمح للطالب والمدرسين بإغناء المحتوى الرقمي المعرفي الذي تنتجه ال -2

 وجعلهم أكثر قدرة على التفاعل فيما بينهم من ناحية، ومع المجتمع من ناحية أخرى.
 :المطلوبة لتفعيل االنطالقة الجديدة اإلجراءات .6

مجلس  الجامعة لتفعيل انطالقتها الجديدة لمجموعة من اإلجراءات والخطوات التي يجب أن يجري إقرارها منتحتاج 
 األمناء أو من مجلس التعليم العالي.
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 جراءات المطلوب اتخاذها من قبل مجلس األمناءاإل -أوالا 
 القرارات مجموعة من جلسته واتخذ في 2017شباط  15مجلس أمناء الجامعة االفتراضية السورية بتاريخ  انعقد

 :والتي تتلخص فيما يليوالخطوات التي ستساعد الجامعة في إنطالقتها الجديدة 

يم التعل اعتماد النظام المالي الجديد للجامعة والذي سيجري رفعه إلى السيد زير المالية عن طريق السيد وزير -1
 لعلميا النشرالمسابقات العلمية و فة للجامعة كالعالي، وهو نظام سيساعد في تدعيم النشاطات العلمية المختل

ائز أحد ركوالتأليف وهو ما يسهم في تدعيم مكانة الجامعة على المستوى العلمي وإثراء المحتوى الرقمي العربي ك
 استرتيجية الجامعة االفتراضية السورية.

ترضية سوم إحداث الجامعة االفاعتماد مبدأ تعديل الميزانية االستثمارية للجامعة والتي )حسب ما ورد في مر  -2
عن  ر الماليةتأشيرية بتمويل ذاتي للموافقة عليها من قبل السيد وزياستثمارية ميزانية كوتعديالته( سيجري رفعها 

تية بما معلوماطريق السيد وزير التعليم العالي كي تتمكن الجامعة من االستثمار في بنيتها التحتية واللوجستية وال
 بالتوسع األفقي وتدعيم وجودها في مختلف المحافظات السورية وعلى المستوى العالمي.يسمح لها 

ية جتماعالموافقة على افتتاح مراكز نفاذ في أوروبا الغربية وكندا بما يسمح أيضًا بتدعيم رسالة الجامعة اال -3
 األم. الشباب السوري في بالد االغتراب مع وطنه بإعادة أواصر تواصلوالعلمية والمساهمة 

ة على اعتماد نظام المنح الخاص بالجامعة االفتراضية السورية بما يسمح للجامعة بتنفيذ رسالتها االجتماعي -4
 مستوى الداخل السوري بتقديم منح خاصة للمتفوقين ولجرحى الحرب وللعسكريين العاملين أو الذين يمضون 

 خدمتهم اإللزامية في الجيش والقوات المسلحة

 العاليمجلس التعليم ءات المطلوب اتخاذها من قبل اإلجرا -ثانياا 
لحكومية الجامعات ا من خريجينظرائهم ب مقارنةً على نحو غير متكافئ  هامعاملة طالبتعاني الجامعة االفتراضية من 

 فقط% 5 صيخصيجري ت. إذ ولقببامتحانات جميع الطالب  عند القبول في الماجستيرات بالرغم من مروراألخرى 
ين لطالب الجامعات الخاصة ولطالب الجامعة االفتراضية الناجح ،في الجامعات الحكومية مقاعد أي ماجستيرمن 

احد مما يعني أن طالب الجامعة االفتراضية وطالب الجامعات الخاصة يتنافسون على مقعد و  قبولالفي امتحانات 
نفس طالب الجامعة لنفس امتحانات القبول و  مقعدًا بالرغم من خضوع 20األحيان من بين حوالي  فقط في كثير من

 االمتحانات الوطنية في حال وجودها.

 التسجيلال يسمح مجلس التعليم العالي لحملة شهادة الماجستير من الجامعة االفترضية السورية بإضافًة لما سبق، 
باًل على رسالة دكتوراة في اختصاصهم داخل أي جامعة حكومية. ومن المرجح نتيجة لهذه المعاملة أال يقبل مستق

ن الشخص حاماًل لشهادة ماجستير ممجلس التعليم العالي معادلة أي شهادة دكتوراة لحاملها في حال كان هذا 
 الدكتوراة  رسالة الجامعة االفتراضية السورية، علمًا أن العديد من خريجي الجامعة االفتراضية يتم قبولهم حاليًا لتحضير

 أمريكية.و  وكنديةفي جامعات المانية وانكليزية 
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عند ن للحصول على منح جامعية كطالب مرشحيطالب الجامعة االفتراضية  مجلس التعليم العالي ال يدرجكما 
  تخصيص المنح الطالبية التي ترد إلى وزارة التعليم العالي والتي تخصص لطالب الجامعات الحكومية

ي فلفنية ال يسمح مجلس التعليم العالي لخريجي الجامعة االفتراضية بالتقدم للتعيين في مسابقات أعضاء الهيئة او 
 الجامعات الحكومية.

من  ماسبق، وحرصًا على توفير التجانس في المعاملة ما بين طالب الجامعة االفتراضية وأقرانهماستنادًا لكل 
 الجامعات الحكومية األخرى، تقترح اللجنة:

لي تكون من قبل مجلس التعليم العا ولها خبرة في مجال التعليم االفتراضيلجان أكاديمية تخصصية تشكيل  -1
 ية العلميةألكاديمالخاصة بالجامعة واعتماد اللوائح الداخلية لبرامجها من الناحية امهمتها اعتماد الالئحة الداخلية 

 لساعاتاوليس فقط من الناحية القانونية، على أن تتم مراعاة منظومة التعليم االفتراضي من ناحية نظام حساب 
تها تعديالو عمالها ومالحظاتها على أن تنتهي هذه اللجان من أ  وآليات التعلم والتعليم المرتبطة فيها. المعتمدة

 ية عامخالل ال تتجاوز نها اون مع إدارة الجامعة االفتراضية إلصدارها بقرار من وزير التعليم العاليبالتع
2017. 

 استدراك كافة اإلشكاالت العالقة بالنسبة للمواضيع الواردة أعاله والتي تتضمن: -2
a. على نحو مكافئ خاصة بالجامعات السورية لحكوميةقبول خريجي اإلجازات الجامعية في الماجستيرات ال 

 ألقرانهم من خريجي الجامعات الحكومية األخرى.
b.  ها لالتي من خريجي اإلجازات  بأقرانهمقبول خريجي اإلجازات الجامعية في عضوية الهيئة الفنية مقارنة

 نفس الطبيعة
c.  سوًة في الجامعات الحكومية األخرى أ لدراسات العلياإلى اقبول خريجي الماجستيرات األكاديمية للتقدم

 بأقرانهم من خريجي الماجستيرات األكاديمية في هذه الجامعات.
ة بموضوع اعتماد نظام خاص بالدكتوراة المهنية غير األكاديمية في الجامعة االفتراضي تشكيل لجنة خاصة -3

 .بقرار من الوزيروإصدارها السورية تمهيدًا العتمادها من مجلس أمناء الجامعة القادم 

 الخاتمة:

م رعاية والدعكل ال تقديمو  الجامعة االفتراضية السورية يومًا بعد يوم حكمة الرؤية الثاقبة التي كانت وراء قرار إحداثها لقد أثبتت
به،  نا ونتأثربمن أجل تحويل هذه الرؤيا إلى واقٍع نعيشه، يؤثر ومستمر لها. وألن ترجمة الرؤيا الحكيمة تحتاج إلى جهٍد مضٍن 

مل دفعهم لعييدفعهم أمام تحٍد  أنفسهم خصوصًا وفي مجال التعليم العالي عموماً  في الجامعة االفتراضية السورية يجد العاملون 
ي لعالي فامضافة إلى منظومة التعليم  بكل جهد لتنفيذ الرؤية التي كانت وراء إحداث الجامعة وتحويلها إلى واقع يقدم قيمة

 . همواجهتاألكاديمية والمهنية التي يجب أن تستمر مهما كانت التحديات التي  برسالتهملهذا كله هو اإليمان  سورية دافعهم


