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  :ملخص البحث       
ينااش ا بحث ااج بحةااشفتااض ب وهيبناااااااااااااااض عات الت فيهية  ت بحةااشفتااشى بحهعييااباااضم ة ي  بحث ااج بح  بحهتي    ااشحةااشفتااض     

 بحةشفتض ب وهيبناض مسيباشى , عفتل شى ة بيق  عأجزبؤاش م فت ثم اش ا باةشباشى , ب وهيبناض ,بالب هش, 

ت بحنهشااض و فت ثم باهعينش بح  عب ع ة بيق بحةشفتض ب وهيبناااااااااااااض وت ب لدو فت ويج بحبعبوع عبحنهشلت بياةشباض حه باعهش م   

 ةلصل بحث ج بح  ةلجاه لسشحه بح  بحهتيام بحتشحت حيهفكيي بحةشد  أاششء جشفته بوهيبناه بلدااه م

 م   Second lifeبحلب ع ب وهيبنت , بحهتيام ب وهيبنت , بحةشفتض ب وهيبناض , بح اشه بحثشااض  :مصطلحات الدراسة

 

 البحث:مقدمه  

بحهتيام  فنهش فةشل  تب باةشزبى بحثللة بحهكنلحلجاض بحسااااااااااااي تض وت بحتشحم باتجا تحح  ي  فةش ى واشةنش بحيلفاض ,          

 بحمةشل بح يلي وت كل بحمةهمتشى , وكشو  بب فت باهعشل ثلله بحهكنلحلجاش حيهتيام عةغيي طي ه م 

حعب بدلبكنش باه  إفجشانش بو اهتبى بح بعد عبحمجشو حنفهح بحمةشل حياشحنش حنصاال بح   شحم بوهيبناات فت ادل بدعبى           

 م  [2]كه بحلب ع فت عجهه بوهيبناهفيملسه ةسش باش  ي  بحهفش ل عف ش

با يق بحتشحم ب وهيبنااااااااااات فت ب حتشا ب وهيبنااااااااااات بح  عبجهشى بحهبل ح  ي  بح ييبو عةةشلا ف شكه ويعا            

عب عاه وت بيئض بوهيبنااه حهبل ح بحةنلد , حاصال بحلب ع ب وهيبنات حهلساع ااشحنش حي ثشى اسات  حه  اعهش فثل بحغل  ة   

 بحمشت  ي  بحمي خ م بحث شل بع

بحلب ع ب وهيبناااااااات وشلق ااش ى بحمبيفةيت , با يق بح  بيئشى بوهيبناااااااااه ثدثاض ب  تشد ةسااااااااهيب  ويهش ا شلبى            

 م [1]اشصه حيهفش ل فع بحبيئض ب وهيبناض

 وهيبنااااااض, ض, بحعش شى بو هي بحهتيام ب وهيبنااااات بحبي بابثق  نه بحصااااافلة ب وهيبنااااااض, بحميهبيبى ب وهيبناااااا          

 بحمجهثشى ب وهيبناض عبحةشفتشى ب وهيبناضم
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باشاااااشى بحةشفتشى ب وهيبنااااااض وت بحتشحم وشلةشداش بح دا ع مل بهش بحمبلسااااايت , عبى دعلبى ةبل باه حيمبلسااااايت           

ابه ب اةشزبى ةم   كل ةم لبط بحةشفتض فع فزعد ابفه بةصاااااااااااااشل باهيا  ,  ي  بحهتشفل فع بحةشفتشى ب وهيبناااااااااااااض ,

 م [7]حيه ضيي حتيض بحمسش شى ب وهيبناض وت بحةشفتض ب وهيبناض

 البحث :  اهميه

ة هي باماه بحث ج فت ب ساااثشا  بحهت ةب ل بح  بحه لل فت بحهتيام بحهعييبي بح  بحهتيم ب وهيبنااات وت  صاااي  -

 يينش  بناااااااااااات ةبوتنش حيهتشفل فتهش   اهش ةلويوشحهعناشى بح بيثض  بحمهلوية فع بحلب ع ب وهي  بحتلحمض عب اهيا  ,

 بحل   عبحةهب م

ب  ببد بحكبيية بحهت ةيةشد بحةشفتشى ةسااااااااااابب  وت ناااااااااااغط  ي  بحميبوق بحتشفض وت بحةشفتشى بحهعييباض , وب    -

 بح شجه حيهفكيي وت ويلل  مياه حهبه بحمشجيض م

ش اال اتهمااب بساااااااااااايلا بح فب عبحهيعيت ,ع بهتااب  ت بحهفااب اهعااشدبى بحكثيية بحهت عجهاا  بح  بحهتيام بحهعيياابي بحاابي  -

 بحتيمت فش بيت بح دا عبحمبلس م

صااابعل بحكثيي فت ب   شا عبحببلساااشى بحهيبل ض بيكشداماض بحهت ةب ل بح  بساااهيبب  طي  ةبل ا تبى ةكنلحلجاش  -

 م[8] شحاض ةهلبوق فع بحه للبى بح شحاض ,عبداشل بحلسشلل عبحهعناشى بح بيثض وت بحهتيام 

بحهتشفل فع جيل فه لل ,جيل بةةشاشةه عفيلحه ةبهتب  ت بحهعييباض , بحةيل بحهعنت وت كل واشةه عطباتض ةتشفيه  -

, وشتب بلداش بو ا عق باةشزبى ةيبل ض  بب بو اهلبوق فع بةةشاشى بحشاااااثشا بحبيت ام فهيعت بحهتيام  وت جشفتشةنش 

 م[3]

بحهفش ل بحمثششااااي بيت جيل بحشااااثشا, وش ةةشه ا ل بسااااهيبب  عسااااشلل بحهفش ل ب جهمش ت ب و بصااااثح  تيبب  ت  -

بحهلبصل ب جهمش ت بحهعنت وت ب ةصشل فامش بينهم , ومت ابب بحمن يق صتح كمةشل ةتيام ب ع   تيبب  ت ابه 

وكشو ناااااااااااايعل ش  ي  بحهتيام بو يه لل فع طي  بحهفش ل ب جهمش ت  بحه للبى عبكهفت  شيساااااااااااايلا بحهعييبي ,

 م [11]يثض ع  اجلو تحح ب  بتب بةةشه ا ل بحهتيام ب وهيبنتبح ب
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 منهج البحث :

بةةه  بحثشوثض بح  بسيلا بحث ج بحلصفت بحمسهنب  ي  بحث ج عةةماع فتيلفشى  يماه ةصل حيهبة ب سشست            

 حيث ج عال بحهلجه حيهتيام ب وهيبنت وت جشفتشةنش م

بلاشلساااااا  ويج   –اض وت ة باعشى بحلب ع ب وهيبناااااات بحهت طثعههش بحثشوثض وت جشفته بلحهكنكش ب همشد بحيبية بحتمي          

ةم بجيبء بحتبيب فت بحه باعشى بحتمياض عبحبيبفت ثدثاض ب  تشد وت بحكاماشء عب واشء حيميويض بيسااااااشساااااااض وت بيئشى بوهيبناااااااه 

  با اض حيهشةاع  ي  بحهلجه حيهتيم ب وهيبنت م حنعل ابه بحيبية بحه  multi user onlineفهتبد بحمسهيبفيت 

ب سااااهعصااااشء عبحث ج بحتيمت حكاقاه ة بيق جشفته بوهيبناااااه بلدااه فت ادل ةلناااااح عباشو بحفلبلب بحهت ةتلد              

 فت فشيعت بسهثمشلي بكشدامت يلبكح ة للبى بحتصي م

ز ب وهيبنااااااات ,فت ويج فميزبى ة بيق بحهتيام ب وهيبنااااااات , حهتز   اب بحهفشصااااااايلبسااااااايلا بحث ج بحه يييت              

باةشباشى بحةشفتض ب وهيبناااض , ساايباشى بحهتمق  شحةشفتض ب وهيبناااض وت بحهتيام ع بحه ي  حيمتل شى بحفناض عبيدبل ض حه بيق 

 بحهتيام ب وهيبنت م

 م [10]وهيبنت وت بحهتيامكل ابه بحةلباح سهنش ا عةبلس  شحهفصيل  حهتز ز بحتشحم ب            

 أسئلة البحث:

 فش ال بحهتيام ب وهيبنت؟ 

 : كا  فمجت بو اسهغل بحلب ع ب وهيبنت وت بحهبل ا وت جشفتشةنش 

  فه يثشى باششء جشفته  يماه ة بق بحهتيام ب وهيبنت 

 فميزبى , باةشباشى , سيباشى بحةشفتض ب وهيبناض ؟ 

 فتشةنش ؟فتل شى ة بيق بحهتيام ب وهيبنت وت جش 

  ؟باماه بحث ج بح  اعض ة بيق جشفته بوهيبناه بلدااه 
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 التعليم االفتراضي:

بيئشى بحهتيم ب وهيبنت ال تحح بحنلت بحمه لل فت بشجشل بحهتيم ب حكهيعات م بحهتيم ب وهيبنت فجلاشةه فمشثيه            

حيهتيم بحهعييبي حكت اهلبجب وت بيئشى حاس  و اعه  ي  بلض بحلب ع بل يهلبجب بحمبلس عبح شحح وت بيئض بوهيبناه ةم باششءاش 

 م [9]فت فصمم بيبفت وشسلباه

بحهتيم ب وهيبنت فنصض ةتيامه ةهلوي ويهش بحمشدة بحهتياماض بع بحهبل باض ,بحلبجثشى حيهتيم , امشتج أسئيض ةعل ماه ,          

 امشتج فت بفثيه ةبل باه حيمشدة بحهتياماض , كمش ةهلوي ب اهثشلبى بحببةاض عباهثشلبى بح اشساض بيحكهيعااض م

نت بهلوي بحمشدة بحهتياماض فيوعه  مصشدل ةتيم اشلجاه فثل فلب ع حميبجع  يماه بع كهح , امهشز بحهتيم ب وهيب          

( بحهفش ل فع بيئض بوهيبناه 1 شينشوض بح  فصشدل بحهتيم بحمهتبدة فثل بحفيبيلاشى عبحصلل بحمه يكض عغيياش ,يلنح بحشجل )

 م  [12] شسهيبب  ا شلبى اشصه

 

 
 البيئة االفتراضية التعليمية.( يبن طالب يستخدم 1الشكل )

بحهتيام ب وهيبنت يهم بحهلبصل بيت بحمسهيبفيت  ت طي ق عسشلل ب ةصشل بحميهيفض فثل بحمسةشى بيحكهيعااض ,           

 ب اميدى ,بحفيبيلاشى , بحصللة عبحصلى فتش م

شل يه فب بح شحح بحمشدة بحهتياماض , ييسل ةعامهشز بحهتيام ب وهيبنت بلجلد فية حي شحح بحكهيعات فت ادحه ا           

 م[13]ع  ف هش , سةيه ب كشدامت , ع يسل بحمبلس بحمشدة بحهبل باض عبحهتياماض حي شحح  ي  فيفه ب حكهيعات 
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فت ب ي  فسهل شى بحهتيام ب وهيبنت ال بحهتيم ب وهيبنت بحمهزبفت   يج اجلو بح شحح وت بحبيئض ب وهيبناض             

 , شيط وت ابب بحنلت ةلبجب بح يثض وت افا بحل   م  AVTAR ي  شجل بوهشل امثيه 

 الجامعة االفتراضية:

داماه اتمل بهش بكشداميلو ييةشداش طدا حهيعت بحتيم , عبح صلل  ي  بحةشفتض ب وهيبناض : فؤسسه ةتياماه بكش           

 فلال  يمت فتهمب , فت ادل  شحم بوهيبنت يهةشعز بحمجشو بحلب تت م

 ويسفه بيسشساض حيةشفتض ب وهيبناض  شلمه  ي  بسشس بحةشفتض ةباح حي شحح عحاا بح شحح يباح حيةشفتض          

( بح ق حكل طشحح بح صلل  ي  ويصه بحهتيم عبحمؤال بحتيمت وشحةشفتض Cunha & Mühlhäuserييى كل فت )         

 م[14][11]ب وهيبناض ة عق ابب بح يعوشى ح يثشى بح دا 

ة لل عسشلل ب ةصشل عبةسشت بحمسشوشى بحهت ةغ يهش ب ةصش ى , ععسشلل بحهكنلحلجاش كشا  بكبي بحبعبوع  تب           

 بحلصلل بح  بحهتيم وت بحةشفتشى ب وهيبناض م بحهتيم ب حكهيعات

          

 :من األمثلة على انواع الجامعات افتراضيه

بحةشفتشى ب وهيبناض فهتبد بحمؤسسشى عات بة شد فت فؤسسشى ةتياماه عةبل باه حهعبام فؤال بكشدامت  يمت فت جشفته 

 حسل  بحتمل م بوهيبناه , عبنفا بحل   حبيهش بحبيبفت بحهأايياض بحهبل باض

 
 ( يوضح مكونات جامعه افتراضيه .2الشكل   )
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ع هصااال فع فجلاشى بحكهيعااه عات   server( يلناااح بجزبء جشفته  بوهيبنااااه ,ويج ةهكلو فت  2بحشاااجل )             

"Firewall" ,"Router", "Wi-Fi"  فت انش ا هي بحهلصيل حشثجه عبسته  ةغ يهش بحةشفتض ب وهيبناض م 

         

 
 

 م ( يبن نظام االتصال في جامعه افتراضيه3الشكل  )

( يلنح ا ش  ب ةصشل وت بحةشفتض ب وهيبناض ةنهعل بحمتيلفشى فش بيت بح شحح عبحمبلس وت بحةشفتض ب وهيبناض 3بحشجل )

 نمت شثجه بحتنكبلةاض  )ب اهيا  (  م

 

 : second lifeتطبيق الجامعة االفتراضية في الحياه الثانية 

  Secondlife      بح اشه بحثشااض  متن  بحكيمض فمش يهضمنه فت واشه حكت حاا  ي  بحلب ع كمش ات بح اشه ب عح  باهش واشةح

با  ة بده بنفسح عةيهشل ف شايه بحشيصاض عبام فش اميزه    AVTARب وهيبناض بحثشااض, ةعاا وت بح اشه بحثشااض  ي  شجل 

 عوه  فد سه, عفت ثم ةسمت افسح بنفسح وت بح اشه بحثشااضم

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 حادي عشرالعدد ال     

  2019 – 9 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

35 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

وت بح اشه بحثشااض  ةن يق   ي ه نمت  لبحم بوهيبناه ,ةكلو  شحمح بع ةمشت عبتب شئ  ة يي بينمش بلدى م ةهمهع           

 ية كيهش وت بجلبء ثدثاض ب  تشد فع بويبد بوهيبنيلو ينتجسلو فت  شحم و اعت م شح ي ض ةسهمع  شحهفش ل ةعاا بحمغشف

 مش بو بح اشه بحثشااض كمش ات واشةنش بحلب عاض , ة هلي بفشكت بحهتيم عبحهتيام ب وهيبناض , عانشك بفشكت بحبلبسض بحهت           

 لب بحبلعس ب وهيبناض بحهفش ياض مةنهشي وت بح اشه بحثشااض ع يةشداش بح دا ب وهيبنيلو حيهش ت

          

 
 [20يوضح تواجد طالب في الصف االفتراضي ] (4الشكل )

 

كمنصض حيهتيام فت  بل بحتبيب فت بحمؤسسشى ، فثل بحكياشى عبحةشفتشى عبحمجهثشى عبحهيئشى  Second Lifeاسهيب          

 بح جلفاضم

( ةلبجب بح يثض دبال  ش شى بوهيبناه عات فش 5( ا هي ةلبجب بح دا وت صفلة بوهيبناه , عوت بحشجل )4بحشجل  ) 

فش ل بح يثض بنفا بحل   عبحمجشو حهيعت بحم شنية  عبحه ةمثل بحهبل ا بحةشفتت ب وهيبنت , فت ادل بحشجل اهبيت بجهمشت

ود اتية كل طشحح بحشيصاض بح  ا اض حزفييه  AVTAR فتهش فت ادل بيئشى بوهيبناه ,   يج يهلبجب بح يثض  ي  شجل 

 فع بسيلا بحم شنية اتهمب ب سيلا بحهفش يت ثدثت ب  تشد AVTAR, وت  ش شى بحبلبساض , وه  بحم شني  ي  شجل 

 فصشدل بحمتيوض م
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 ( يوضح قاعه افتراضيه في جامعه افتراضيه5الشكل )

 

 فت بيفثيض  ي  بحةشفتشى ب وهيبناض وت بح اشه بحثشااض  بحةشفتشى بحهشحاض :   

1. CF University- Cystic Fibrosis University 

2. Nova Southeastern University 

3. The University of Western Australia, UWA 

 
National University of Singapore  [21]   

 مAvatarبفشفه طشحح  ي  شجل  Secondlife( امثل بحمبن  بحيشلجت حةشفته سنغشوللة ب وهيبناض وت 6بحشجل )

 

 

http://www.ajsp.net/
https://maps.secondlife.com/secondlife/BOOMER%20ISLAND/94/143/27
https://maps.secondlife.com/secondlife/Nova%20Southeastern/110/110/21
https://maps.secondlife.com/secondlife/University%20of%20WA/76/227/25
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 متطلبات انشاء جامعه افتراضيه 

 : [23]ياششء جشفته بوهيبناه بيحكهيعااض، فت بحشيعط بحهت اةح بو ا ععهش عفامش ييت بامهش          

 الوصول :  .1

انش ةبيز شجدو فت بحلصلل بح  ا ش  بحمتيلفشى  , ب عل بحلصلل بح  بحمنشات بحتيماض حيم شنيبى عبحمشدة           

 بحتيماض فت بحمبلس , عبحثشات بحلصلل إح  ابيبء بحمنشات بحبيت امجنهم ةعبام بحهغباض بحيبجتض حي شحح م

 لفشى عبحصلى عبحيسل  بحمه يكض بحمهتبدة ة هشج فسشوشى كبييه حهيز تبحمنشات بحهتياماض بيحكهيعااض بحغناض  شحيس         

بحباشاشى  ي  سبيل بحمثشل ، انشك ف شنية عبوبة وت وصل  يم ب واشء  ويهش صلل ةلنا اه عفه يكض  ة هلي  ي  فش 

 ملبدمفاغش شي  فت بح 10فاغش  شي   عكم شني فسملح حت فثد  ي  فسشوه  ة هلي  ي  ولبحت  50اعيا فت 

 ب اصل ح ل بحمشجدى بوهيبناه ةسيام بحمشدة بحتيماض حي شحح  شجل فيزو بفش  ي   ي  بع فية فتيت ا زو , حكت انش 

افعب صفه بحهزبفت حيهتيام ود اسه اع بح شحح بحمنش شض فع بح شحح وت افا ع   بحهتيم , فمجت بو ةكلو بحفيبيلاشى بحمثششية 

 يم شني مود عحكت  ي  وسشا ع   بنشوت ح

 

 االعتماد االكاديمي .2

 نبفش ةصثح جشفته بوهيبناه ، ال سيهم ب همشداش  شجل ص اح؟ ال ة هشج بح  ب سهتشاض  مصشدل اشلجاض          

 حه ل ي بحم هلى  ؟

 فشتب ا با  نبفش ةسشام  بة جشفتشى وت فنهشج عبوب وت  بد فت بحمسش شى بيحكهيعااض كبيية ؟ أيت ةباح ب  همشدبى؟ 

 كا  ةهم بيفلل بحمشحاض؟

فش ال ا ش  بحمجشوآى حمسشامشى أ ضشء ايئض بحهبل ا وت بحمنشات بيحكهيعااض ، عكا  امجت بح فشظ  ي  وعل           

بحميكاض بحفكي ض عبوهيبفهش؟ ابه بيسئيض كيهش ة باشى ا يية فت عجهض بحن ي بيدبل ضم اةح ول كل سؤبل ععنع هاجل 

فته بوهيبناه  ي  بلض بحلب عم ة جم ايئض بحهبل ا  ي  بحم هلى عبحمنشات بحبلبساض ات أسشس بحفصلل عبنح  بل ةنفيب جش

 بحبلبساض بحنملتجاضم كا  سيهم بح فشظ  ي  ابب بيسشس وت بحةشفتض ب وهيبناض ؟
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 تطوير المناهج .3

بيفةض بحمنهت بحتيمت حيةشفتض ب وهيبناض ات أكبي بحعضشاش بحم يعوض انشم فت اسه اع بح اش  ببحح، عفشتب سهكلو          

 بحلبجهض بحهفش ياض ؟

ال ساجلو بحمنهت بوهيبناه افهيض و ا ًاش أوضل فمش امجت إجيبؤه وت بح ي  بحةشفتت، أ  ساجلو سيبًاش اةتل           

 اض أكثي  ييًد فت فبلسض بحميبسيض بحي ماض؟جشفته ب وهيبن

ة ل ي بحبيبفت بحهتياماض حيلسشلط بحمهتبدة بحهفش ياض ال  مياض ة هشج بح   مل عجهب كبييم انشك أشاشء لبلتض امجت           

بحي مييت ،  شينشوض  تبح اش  بهش ، حكت فشيعت ةتيامت جلدة  شحاض يه يح ةضشوًيب بيت ابيبء ايئض بحهبل ا عبحمبيفةيت عبحفنشاي

 إح  ع   ةنفيب بحمشيعت, عوه  بح  باهثشل بحمشيعت  بل ةتمامه 

 

 تسويق .4

إاششء جشفته بوهيبناه  افهيض فسثعش عجلد فسهيبفيت حهش م اةح بجيبء دلبسشى و ا اه حه بيب بحةمهلل بحمسههبة          

 حًثش فمت   اسه اتلو بح ضلل إح  بح ي  بحةشفتت؟طش 25 شجل ص احم ال بحةمهلل بحمسههبة ال وت بحلب ع أكثي فت 

ال ال بحملظة وت   شت بي مشل أع بحصنش ض بحبي يي ب  تض أشجشل بحهتيام بحمسهمي حدفهثشل حمه يثشى بحلظافض؟          

بح  ا اض حمش حهش   شًفش ام بحبيت اسهمهتلو  شح اشة بحةشفعاض 22ع  18ال ام بحشثشا بحهعييبيلو بحبيت ةهيبعح أ مشلام بيت 

 دعل وت واشةه ب جهمشعاض وت بح ي  بحةشفتت بح  اعت؟ 

 التوجيه .5

فت ادل باةشد بياشفت كشفل حةشفته بوهيبناه , ة هشج بح  ةبل ح فجثة    ضشء ايئشى بحهبل ا بهلجيهشى          

 ويداه عةبل باه م

 بحشثجض وت بحةشفتض ب وهيبناض   يلجب  يلد فجشااه عزفشااه وههسع ب وش  حن ش  ةفش يت بيت بحمبلس عبحم شني ,         

 ب  شء بحم شنية حي يثض  ي  بحةشفتض ب وهيبناض يه يح بحمز ب فت جهب عبحل   فت  بل بحم شني ت م
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 التسعير .6

ت بحةشفتشى ب وهيبناض نمت بستشل فنشسثه , بايفشض بحهكيفض ال بكبي اةح بو ةكلو بحمنشات بيحكهيعااض و          

 وشوز  ةةشه  بح شحح حيفصلل ب وهيبناض م

بستشل بحفصلل ب وهيبناض ةتهبي  مثش ه بييبدبى فشحاه حيةشفتض ,   يج ا با ةنشوا  ي  ةسل ق  بحم شنيبى           

ل بحمنشوسشى بيت بحةشفتشى ب وهيبناض ةمنح فنح دلبساض حي دا ةشةعاه ب وهيبناض فش بيت بحةشفتشى ب وهيبناض مفت اد

 حدةةشه حيةشفتشى ب وهيبنت وت ةيح بحةشفتشى ب وهيبناضم بهبب اتهبيه بسيلا  ةسل عت ة فز ه حيةشفتشى ب وهيبناض م

يعااض , عابه شاهه وت بحهةشلة بيحكهة لل بحةشفتشى ب وهيبناض ةلجهشةهش إح  سل  بحكهيعات كبيي حه فنشوساه عفج         

 [22]فت بكثي بحبعبوع حيهلجه ا ل بحةشفتشى ب وهيبناض,)سيته بحكهيعااه ةتياماه (  م

 :ايجابيات الجامعة االفتراضية التفاعلية

كةشفته بوهيبنااااااااااااه ةفش ياه مكلو حهش فةمل ه فت بحمميزبى بحهت ةمهشز بهش  ت بحهتيام ب حكهيعاتم فةمل ه          

 فت ابه ب اةشباشى :

 بح شحح ال بحم لل ب سشست وت بحفصل ب وهيبنت م -

   اشهيط بحلجلد بحشيصت حي شحح عب سهشت وت بحعش ض بحهبل ساض م -

  ياه بحم شنيةم  يلجب ع   ف بد ةتهمب  -

  يض  شحت بحةلدة حيم شنية ياهش فب مه  شحلسشلط بحمهتبدة عبحهفش ياض م -

 ةسةيل  بد فت بح دام طدا وت بحم شنية ب وهيبناضم -

 كيفه ب ل حي شحح م -

 ةغ ت  بد بكبي فت بح يثض  شحمعشلاض فع  بد ف بعد فت بحمبلسيتم -

  نبه صتلبض  شحةشفتض بحهعييباضمةلويي ويصه  ش حه ش  حيهتيام بحتشحت يي شيص  -

 بفجشااه ب حه ش   ةشفتشى فيفل ض وه  حل كشا   تيبه فجشااش م -

 ةلوي فةمل ه فهنل ه فت عسشلل عةعناشى بحمسشابة حيهتيم م -
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 سهلحه بحلصلل بح  بحمجهثشى عفصشدل بحهتيم م -

 بسهل حيث ج عب سهعصشء بحتيمت ب حكهيعات فت نمت بحم شنية ب وهيبناض م -

 لويي بحل    سبح  ب  وشجهح حيهنعل بح  جشفته ةعييباه مة -

 ةي ط ف شنيةح بحفصياض وسح بع شةح م -

 اجلو بح شحح بكثي دبوعاه حيهتيم  سبح بحيصلصاض وت بحم شنية ب وهيبناض م -

 اصل  عف شنيبى ب وهيبناض بكثي وشلبة   اهش ةه با  شسهميبل م -

 ت بحةشفتشى ب وهيبناض اعل  بهزع باش  شسهميبل بحم شني تمبحمهش تض بحمسهمية حيم شنيبى بحهتياماض و -

 ز شده بحعبلة  ي  بحهتيم بكثي فت ادل بحم شنيبى ب وهيبناض م -

 ةلوي بحتببحض ب جهمشعاض فت ادل بح صلل  ي  بحهكنلحلجاشم -

 باةشد بحيصلصاض بحشيصاض حي شحح   اه فهلبجب وت بيئشى بوهيبناه م -

 بحهتيم ب كشدامت  و بحهتيم عوق طيثه وت بحفصلل ب وهيبناض مة جم بح شحح وت فسشل   -

 ف شنيبى ةتياماه غيي فيهزفض ببياشفت وصيت غيي فنع تضم -

 بسيلا فت بسشحيح بحهتيم ب ببب ت م -

 بحهتشعو بحمسهمي بيت ب سهشت عبح شحح م -

  لبلق ب ل ةلبجه بح شحح وت بكمشل دلبسهه بحةشفعاض م -

 ضية:سلبيات الجامعة االفترا

   ة عق بحةشفتض ب وهيبناض بي اةشح وت فةشل بحهتيم بحتميت م -

 م[5]طي عه  يض بحمسش شى وت بحم شنيبى ب وهيبناض ب  أ فت بحهعييباض  -

 بحةشفتشى ب وهيبناض فلجهض ا ل بحتيل  ع ب يلبجه بح دا فشجدى وت وهم بحمتيلفشى بحهعناضم -

بثنشء بحم شنااااية م بحهتيم ب وهيبناااات يثتباش بحيبية بح ساااااه وت بثي  ب  بح صاااالل  ي  لدعد وتل سااااي تض فثششاااايه  -

 بحهتيمم
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 ب بهتشد ت بح دا  سبح بحثتب بح ست  نهم عبحهلبصل فتهم بوهيبناشم -

 بحن ي  حي شحح  ي  باه  ميل حمنهت بحكهيعات م -

هم ى بح يثاض حه ابياب فيلح  ةلجاب بحتد اه بحلثاعاض بيت بح اشحاح عب سااااااااااااهاشت بحهت غاشحثاش  فاش ةيتاح دعل باةاشبت حاب  -

 عفهشلبةهم ,بهبب افعب بحببوع ب كبي حيهلجه بحتيمت بحهيصصت م

 وت بحةشفتشى ب وهيبناض حدو   ةهلبجب ويهش ساشسشى وجلفاض ششفيه م -

   يلجب ةفش ل عجهش حلجه فش بيت ب سهشت بحةشفتت عبح شحح م -

 م بحةشفتض ب وهيبناض ة هشج بح   تض فت بحمهشلبى بحهعناض -

 بحتزحض ب جهمشعاض  سبح بحهفش ل بح شايي بيت بح دا عزفدلهم ةفش ل بوهيبنتم -

انشك  يلد ةكنلحلجاض ع نبفش ةكلو عبوبة وت وشحض  ب  ب ةصاااشل أع وشااال بحن ش ,   امجت ب ساااهميبل  شحم شناااية  -

 ب وهيبناضم

 ب شيبة ب وهيبنت  ي  بح دا بفي صتح م  -

 ب ي  حيم شنيبى ب وهيبناض ا هشج بح  دوع بكثي موت وشل بلبد بح شحح سي ه  -

 بح  ب و   ةهلبجب  بحثعض  شحةشفتض ب وهيبناض م -

 :معوقات انشاء جامعه افتراضيه

 ةهلنح بام ب سثشا بحهت ةتيق باهششل بحةشفتشى ب وهيبناض وت ب لدو  شيسثشا بحهشحاض :         

شك دو بح  ب و حم ةصاال حيمسااهلى بحبي ا هضاات بحةشفتشى ب وهيبناااض , وهنبحبناه بحه هاض : بحبناه بحه هاض وت ب ل  (1

بحضااتة وت عسااشلل ب ةصااشل , فشااشكل وت شااثجه ب اهيا  بفش فت ويج بحسااي ض بع  ب  ةغ يههش  فشكت عبسااته 

 وت بحمميكض م

كض  وهبب وت بحممي ب ةةشه بحشااااتبت : بحةشفتض ب وهيبناااااض حاا حبيهش بح  ب و بي باهشااااشل  ي  بحمسااااهلى بحشااااتبت (2

 م [6]بحشتلل اتيق فت باهششلاش 
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بحساااابح ب كبي عبيأي ال بحيلاساااات وت وبه باهشااااشل بحةشفتشى ب وهيبناااااض  ات بحساااااشسااااشى بح جلفاض فت بحهتيام  (3

 بحتشحت وت  ب  ب همشد ابب بحنلت فت بحهتيام م

ه لل ع همسااااح بحةيل بحهعييبي بحبي ييوض بح بحتعياض بحهيبل ض بحهعييباض : ينهشااااي وت ب عسااااشط بحهتياماض بحتشحاض تحح (4

  شحهعييباض ود افهح بحمةشل حيشثشا بحمنفهح  شحه لل عبسهيبب  طي  وبيثه وت بحهتيام فنهش بحةشفتشى ب وهيبناض م

تض ويبحح فت  بحمهم بو ة بق بحةشف بحشاااح  مساااهلى بحه صااايل بحتيمت وت بحةشفتض ب وهيبنااااض عفساااهلى اي ةهش , (5

 م [18]فؤسسشى بكشدامت  ي عض حهش فجشاههش بحتيماضب وهيبناض 

بحهكيفض بحتشحاض حألجهزة بحهعناض : يهمثل تحح  شفهدك بجهزه وشساااااالا فيةث ض  شااااااثجشى , بحصاااااااشاض بحبعل ض حألجهزة  (6

 عبحه بيج بحمسهمي حهش ,  بسثشا ة ب فت باششء جشفته بوهيبناه م

عةأايل حيم شنااااااااي ت عبحببلساااااااايت فت ادحهش , فا هشجلو بح   بحةشفتض ب وهيبناااااااااض ةتيم ةعنت ة هشج بح  ةبل ح  (7

 م[19]بحتبيب فت بحبعلبى بحهعناض  شسهميبل , فع ةلبجب بحب م بحفنت فيبوق  شسهميبل بحةشفتض ب وهيبناض 

 امثله على جامعات افتراضيه عالميه وعربيه :

 فت بيفثيض  ي  بحةشفتشى ب وهيبناض:         

 بحسلل ض بحةشفتض ب وهيبناض   https://www.svuonline.org/ 

, ةشامل ةيصاصاشى  بحمتيلفشةاض عردبلة ب  مشل، عبحتيل  بياساشااض  ةأساسا  2002ةأساسا  وت دفشاق  ش            

  ش  وت  شحماشً  ش , ةيةيبهشعبببى  شحمسااااااااش شى ب وهيبناااااااااض ,حهش  به فيبكز وت ساااااااالل ش عاشلجه 2002بحةشفتض  تش  

 م[4]نمت جشفتشى بحتشحم  8448ال 2013

  جشفته  شكسهشو ب وهيبناضhttp://www.vu.edu.pk 

ةعع وت بنةشا ,جشفته وجلفاض ةهضااامت  بد فت بحبيبفت بحهبل سااااض عات بحثجشحلل لس  2002ةأساااسااا   ش            

 عبيبفت دلبساض سنهشو , بحمشجسهيي عبحبكهللبه , ةغ ت بحتبيب فت بحمسش شى بحهيبل ض وت بيبفةهش بحهبل ساض مسنلبى , 4

    جشفته بيوي  اض ب وهيبناضhttp://www.avu.org/avuweb/en/ 
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ات ةهلبجب وت ابه بحبيببو غشاش  SAوت اييعبت  2003  فت بحبنح بحبعحت, عة للى  ش 1997ةأساااااااااااسااااااااااا   ش           

عفلزبفبيق عكيناش عبحساااااااانغشل عسااااااااشول بحتشج عجمهلل ض بحكلاغل بحبامعيبطاض عجنلا بحساااااااالدبو عبنت عةنزبااش عجمهلل ض غيناش 

 ]6]عبحسلدبو عبللكينش وشسل عفشحت عفلل هشااشم فعي وت اييعبت ، كيناش عفجهح إ يامت وت دبكشل ، بحسنغشلم 
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 واقع التعليم االفتراضي في الجامعات األردنية :

بحهتيام ب وهيبنت الت فت بالبت بحهتيام بحهعنت بحمتهمب  ي  بحهكنلحلجاش , ال وت وشحه ةه لل فسهمي دعو ةل ة          

عابه بحنع ض  ب ةكلو   ثه بفشفنش وت بحتشحم بحثشحج بكثي فت ةكلو اتمه , حألسة ب لدو فت نمت بحبعل بحهت ةمهيح كشدل 

 عحكت   ا بق  ع  ينعل بح  فن لفهنش بحهتياماض  شحشجل بحميجل فنه م  شيي ف يع  ي  بحه لل بحهكنلحلجت 

بحهتيام ب وهيبنت كمش تكياش يببب فت بحساشسشى بحهتياماض بحهت ةشيت بحببء  ه   همشده , عوت ب لدو بح  ب و حم           

فت نمنه باضش هتيام ب وهيبنت ع  وه  ب حكهيعات ع ةشيت ايئه ب  همشد ب كشدامت بحهش تض حلزبلة بحهتيام بحتشحت ب  هيبة  شح

 بحهتيم  ت  تب م

وتنب دلبسض عب ع بحهتيام بحتشحت وت جشفتشةنش كل بحةشفتشى بيلدااض  شعيهش بح جلفت عبحيش  بةةه  وعط حيهتيام          

 بحهعييبي ع ةزى  ت فهش ته بحهتيام ب وهيبنت , 

بحةشفتض ب وهيبناض بحشي  »ض وه  باهش حم ةسهمي وت ابب بحمضمشل عات فثشدلة كشا  انشحح ف شع ى اةلح         

جشءى ابه بحمثشدلة  تب بحي لبى فت فثشدلة "غيوه صقاه تكاه " وت جشفته بحتيل  عبحهكنلحلجاش وكشو بحهبة فت «  أعس اض

 بحةشفتض ب وهيبناض بفهببد حببباشى بحغيوض بحصقاض بحبكاض م

ات جشفته ةشهيك فع جشفتشى بعلعبش , شمشل بوي  اش عبحشي  ب عسط , « ض ب وهيبنت بحشي  بعس اه بحةشفت»          

  يج يهم بنشوه فسش شى ةتياماه بحكهيعااه اسمح حي شحح بحهفش ل فتهش عةيعت بحمتيلفشى بحتيماض بحيشصض بهبه بحمسش شى 

   ي عه بح لبل  ي  شثجه ب اهيا  نمت ف يض بحةشفتض  م 

طدبهش وئشى فيهيفض عفت نمنهم بح يثض بحتشفييت بحبيت   اسه اتلو « بحةشفتض ب وهيبنت بحشي  بعس اه »          

بحمهش تض بحيلفاض وت بحةشفتض , عباضش فنهم لبشى بحبيلى بحيب ثشى  إكمشل ة صييهت بحتيمت , جشفته تبى باببة ابييه غيي 

 بحبلبساض ملب اه عبامش ةتياماه ةكهفت بيسل  بحهكيفض 
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 نظره للجامعات االفتراضية المستقبلية في االردن 

ب لدو دعحه فسشوههش بحةغيبفاض صغييه , عفع تحح ويهش بحكثيي فت بحةشفتشى ,بتب باباش عجهشى بحن ي بيكشداماض          

وت بحهتيام بحتشحت ةه يع حيةشفتشى ب وهيبناض , سبح ب ةةشاشى بحفكي ض حيمهتيميت وت بحل   بح شحت بسهغدل بحل    أفثل 

أاب فت بحمهتيم بحل   بح ل ل حيلصلل بح  بحةشفتض , عب غيح ب و يهةه وت واشةه بح  بحتمل طي عه , وت بحهتيام بحهعييبي ا

 حهلويي ظيعة فنشسثه حيعاا , عبنفا بحل   ييغح  شح صلل  ي  بحمؤال ب كشدامت م

عييباض وت بحهبل ا هابه ب سثشا ب جهمشعاض فت نيق ع   , ةكيفه بحهتيام بحميةفتض كيهش فعبفشى ةبوتنش حهغيي بحنم اض بح 

 م[15]عب ةةشه ا ل ب وهيبناض 

تبد اهييل ةيح بحعش شى بحهبل ساض بحمجه ض    نبفش اه با  ت بحمسش شى بحهيبل ض عبيدباض وت بحةشفتشى بيلدااض ,           

 سبح  بت فع بحمبلساشلل فت بح دا وت بجلبء دلبساض فز ةه حيببلس ,وشح شحح   اسه اع بحهفش ل بحتيمت عبحنعشش ب د

 بزدوش  بحعش شى ,بحتبد بحكبيي فت بح يثض وت بحشعثض بحلبوبة ود افسح بحمةشل حيةماع  شحهفش ل م

بفش  ابه بحه باشى بحمجشااض عبحعيلد ييى بكشداميلو ةيبل لو فت بحمصي ض بحتيماض بحث ج  ت ويلل غيي طي               

 ب وهيبنت عبحةشفتشى ب وهيبناض ات بوبى ابه بح يلل بحهت ةنشسح فن عهنش ب و م بحهتيام بحهعييبي ابب بحمز ت , بحهتيم

ب لدو ب و ة   عطشه بزفشى فشحاه عب هصشداه ,جشفتشةنش ةتشات فت ديلو فشحاه ةتةزاش  ت بكمشل دعلاش ب سشست            

 يهييص فت بحمششكل بحمشحاض موت بحث ج بحتيمت  سبح بحتةز بحمشحت , بحةشفتض ب وهيبناض بوب ويلل ح

عبشحل   بح شحت   يعة ب لدو ب  هصشداض بحهت اتشات فنهش , اجلو بحهتيام ب وهيبنت ب ل ةكيفه فت بحةشفتشى بحهعييباض 

  شجل  ش  م

 تبحةشفتض ب وهيبناض ةتهبي ب و بوضل ببيل وت بحل   بحيبات حهيقا  بحضغط  ي  بحةشفتشى بحهعييباض ف             

 يض حمسش شى بدباه عةيبل ض , عوسح بحمةشل حيةشفتض بحهعييباض حداهمش   شحةشاح بحهكنلحلجت بحتميت ع بحةشاح بحتيمت بحتميت 

بحبي   ة هي كفشءةه وت بحهتيام ب وهيبنت كمش ال بحهعييبي , ونهيكه حيهتيام بحهعييبي وت جشفتشةنش بح جلفاض عوه  بحيشصض 

 فنهش م  
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هبل ا بحةشفتت يبال فت نمت بحمششل ع ب سهثمشل ض وت بحمميكض , عاتهبيه جزء فت بحهسل ق ,  مياه فسح بح           

 يمت حيلنع بحساشست بح شحت وت فن عه بحشي  ب عسط , اةب باهش   شحه  ب  بسهعيبل ساشست , كمسهثمي ب هصشدي ب يامت 

 بحفيصض ب سهثمشل ض , ب لدو عبح مب هلل فل ع  بحةغيبوت فميزويصهت ب و بسهغدل وه  ب ولبل بحسيئض , انش ةهضح حنش 

نمت فنشطق بحشي  ب عسط عبحييات بحتيبت عشمشل بوي  اش , بحمن عض وت عنع ساشست ستء غيي فسهعي ,   اسمح   

ع ب   ب فشو حبى  ساضحي يثض ع  بحمهتيملو بحهلجه حيةشفتشى بحهعييباض وت بحمنشطق بحمةشعلة حأللدو  سبح ابه بح يعة بحساش

سشكنيهش ,  ب و وت وشل ةلوي جشفته بوهيبناه  ةكلو  فشيعت بسهثمشلي حيبيب حيهلجه بحيهش بح دا وت بحمن عض حي صلل 

  ي  بحمؤادى بيكشداماض عبحه صيل بحتيمت م

 

 جامعه افتراضيه اردنيه :

   بحلب ع بحةشفتت وت ب لدو فت ويج :عجلد جشفته بوهيبنت  وت ب لدو ساجلو حهش بثي كبيي  ي        

وهح بحمةشل بفش  ب ضااااشء بحهبل ا فت بحةشفتشى بيلدااض بحم هفيض بحمشااااشلكض وت ابه بحهةيبض ب وهيبناااااض , فةيد  -

فشاااشلكه  ضااال بحهبل ا بهبه بحهةيبض ةفهح حه بوش  عطي  ةتياماه وبيثه وعب ا لله فت افساااه ع جلو حه بحمشااايعت 

 , ويصه بسهثمشل ه عةيبل ض بنفا بحل   مب وهيبنت بحيش   ه 

عجلد جشفته بوهيبناااااااااااه وت ب لدو وت بحل   بح شحت  شحببى ,   تب بسااااااااااهع شا طدا غيي ف يييت فت بحمن عض  -

بي يام , ييوع فسااااااااهلى ب لدو وت فةشل بحهتيام بحتشحت  ي  بحمسااااااااهلى ب  يامت عبحبعحت , وهصااااااااثح فت بحلجهشى 

 , عببحح اكلو ا عق باةشزب  اتهبي حأللدو عحيهتيام بحتشحت ب لدات مبحتشحماض حيهلجه حيبلبسض 

عجلد جشفته بوهيبنااااه وت ب لدو  ي  فساااهلى ب  يامت , افهح بحمةشل ي ضاااشء بحهبل ا بحشاااثشا بحبيت يثةثلو  -

 ت وي   مل بكشدامت  شحتمل ناااااااااامت فسااااااااااش  ةيبل ض  يماه بوهيبناااااااااااه , عبهبب ايفة فت بحث شحض بيت وميه 

 كهللبه وت ب لدو عام شثشا  بدام كبيي مبحب
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 مل  ضل ايئه ةبل ا وت جشفته بوهيبناه بلدااه , امن ه ابيه ةمجنه فت بفهدك فؤادى ةبل ساه بوهيبناه ,  -

ةفهح حه بحمةشل وت بحتمل فع جشفتشى بوهيبنااااااااه  ي  فساااااااهلى بحتشحم ,ببحح ا عق باةشزبى بلدااه  شحماه  ,عفت 

 اميزه دعحاش موق ب لدو  يينش بو 

عجلد جشفته بوهيبناه بلدااه  مسهلى  كفشءه  شحت , اةمع كل بحكفشءبى بيلدااض بيكشداماض بحتشفيض وت بحةشفتشى  -

بيلدااض وت فجشو عبوب بوهيبناااااااات عف يض جشفته بوهيبناااااااااه , بجهمشت ابه بحيبيبى فع  تضااااااااهش يلحب اعل عةثشدل 

وهكلو بحنهاةض كشدل بكشدامت بوهيبناات تع كفشءه  شحاض جبب , عفنهشج بحيبيبى بحهيبل ض عفضااشفيت فسااش  بحتيماض , 

بكشدامت بوهيبناااات تع فسااااهلى  يمت  شحت , بحهبة انش ب سااااهفشدة فت كل ب كشدامييت بيلداييت عاعل ابه بحفشلبة 

بحدوعض فت  لبحتيماض حي دا , ببحح ايوع فت فساااهلى بحهتيام بحتشحت وت ب لدو ,عةساااهمي اعل بحيبيبى بح  ب جاش

 م[16]ادل بحةشفتشى ب وهيبناض , افكي  شحمسهعبل  شو اجلو بوضل  يماش حأللدو 

عجلد جشفته بوهيبناه وت ب لدو , افهح بحمةشل حي دا بحيبغبيت وت بحهتيم عبح يعة حم ةسمح حهم ع ف   شلق   -

بفشكت  تيبه  ت فل ع بحةشفتض بفش  طملوشةهم وت بح صلل  ي  فؤال ةيبلي , وشحكثيي فت بح يثض اعاا وت 

عظيعوهم بفش بحمشداض بع واشةهم   ةسمح حهم وت ب حه ش  بهبه بحةشفتشى , انشك بعحاشء بفلل اتميلو سش شى 

طل يه  شحنهشل وت بفشكت  ميهم , عفع تحح حبيهم ب ود  عبح ملوشى حيوع فسهلبام بحتيمت عبحتميت فت ادل 

عة  شلق بفش  ابه بح ملوشى , ب فهشى بحشش شى وت بحبيلى حبيهت بحل   حيهتيم بحهتيم بحةشفتت , حكت ظيعوهم ة

عحكت   ةسه اع بحييعج فت بحبي   اهمشفهش  أطفشحهش , اعة ابب  شلق باضش ح ملوشةهش , كل ابه بح ش ى ةهلبجب 

حهت ةعة د ويلل حهبه بحتلبلق ب أ ببد كبييه وت ب لدو , باش كلزبلة ةتيام  شحت عك جلفض اةح بو بوكي فييئش   اةش

 بفش  بويبد فةهمتت حيه لل عبحهتيم عة عيق بودفهم عطملوشةهم م 

بح ل ب فثل اجلو  ةشفته ب وهيبناض وهعب  بحمسش شى بحتيماض حكل فت ب   وت بحبي  وت بحل   بحبي ينشسبهش   ع هش ع        

بحملظة ف شنيبةه بيكشداماض وت سش شى بحييل ع تمل  شحنهشل ود فشجيه ب و حباه , بفش بح شحح    اميح بحمشل بحكشوت 

 شل كافمش ششء بحمبلس عبحمسش  عبحسش ض بحهت ييغح حيبلبسضم حيهنعل حةشفتهه بحهعييباض ايه
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حنش بو اهييل عحل ح  ه حل ةم  فثل ابه ب اةشزبى  ي  فسهلى بحمميكض اضمت بلدو فسهلى  يمت فهعب  عشتح تع كفشءبى 

  شحاض عفؤادى  يماه فهعبفض م

ية فت عبح مب هلل يهلوي وشحاش ب  ببد بحكبيبحةشفتض ب وهيبناااااااااااااض وت ب لدو ة هشج بح  ةعناشى ةكنلحلجاه  شحاض ,  -

بحمؤاييت ةكنلحلجاااش عةعناااش وت ب لدو بحعااشدل ت  ي  بحهتااشفاال فع ااابه بحهكنلحلجاااش  ) اي ةل كياااشى بح ااشساااااااااااالا 

عةكنلحلجاش بحمتيلفشى  ( , عباضاش  شدل ت  ي  ةبل ح عةتيام ايئشى بحهبل ا كاقاه بحهتشفل فع ةعناشى بحهكنلحلجاض 

شى ب وهيبنااااااض , وه   مياشى بحب م بحفنت فت عساااااشلل بةصاااااشل عةلبصااااال عبناه شاااااثجشى باهيا  حبينش وت بحةشفت

 بحكفشءبى بحتشفيض ببحح فاةح  يينش بسهغدل  بلبةهم   أوضل بح ي  م

بحةشفتض ب وهيبناااض  شلمه  شيسااشس  ي  ب ةصااشل ب وهيبناات فت ادل شااثجه ب اهيا  , ب و وت ب لدو ابفه  -

  ةغ ت فت م بجزبء بحمميكض  جفشءة  شحاض عبأسااااااتشل فتعلحه حيمسااااااهيبفيت ,كل تحح فعبفشى ةشااااااةع  ي  ب اهيا

بسااهغدل ابه بحفي  وت بحهتيام ب وهيبناات , وه  بح شجه  بحةباض بح  شااثجشى ب اهيا  فت بحشااثجشى بحمزعدة حه 

 ح صلل  ي  ب وضل دبلمش مييوع فت فسهلى بحهنشوا بيت فزعديت بحيبفض حألاهيا  , عبحهنشوا اتنت ب

فةيد ةلبجباش وت ب لدو اضاااااااامت فجشاههش بحهعناض   ي   بحةشفتض ب وهيبناااااااااض جشفته تبى فسااااااااهلى ةعنت  شحت , -

بحييطض بحتشحماض , عجلد بحةشفتض ب وهيبنااااض دبوع  لي يلجهنش حدساااهميبل وت بحث ج  شساااهميبل  ت باي بحه للبى 

حيبعل , وه  وشجهنش حشاااااااثه ب ةصاااااااشل ب اهيا  ابب ةلويه شاااااااثجشى ب لدو ة ل ي بحهعناض عبحهكنلحلجاض , عابب ةعب  

ويه لل ةثتش حبحح  شحم ب ةصااااااشل عبحهلبصاااااال ,ويز ب فت ب ةصااااااشل    4Gشااااااثجشى بحلى فزعدبى ابفه بكثي فت 

 م[17]بحتشحمت بيت ب لدو عبحتشحم 

علبى وت بحببباض  ب ا هشج بح  د بسااشساات ,عجلد جشفته بوهيبناااه اتنت فبلس عطشحح اسااهيب  بحهكنلحلجاش  شااجل  -

ةابل بااه حيمةاشل بحهكنلحلجت حيمسااااااااااااهيابفيت فت كد بح يويت فابلس عطاشحاح , عبتاب وهيه زفنااه فت ب سااااااااااااهيابب  

بحهكنلحلجت عبحهبل ح  ياه اصااااال بح  شاااااتح ةكنلحلجت تع  عل  يمت فهفهح افكي ةعناش ع ه لل مانش اكلو وععنش 

بيب تع ةعناه  شحاض ,يانش اتيم بانش وت بحتصااااااااااااي بحهعنت عبحهنشوا بحتشحمت كبيي  ابة بكبي ابة عطنت  شو اكلو 

 ومت   يه لل ايهفت م
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بحةشفتض ب وهيبنااض ة هشج فامش  تب بح  بدعبى ةكنلحلجاه ةساش ب  ي  بحهتشفل فتهش , ونكلو   شجه حهبه بحمتببى  -

بوتنش دبلمش بح  بحث ج  ت بحةبيب عب وبا وت ابه عبسااااهيببفهش , مياه ب سااااهيبب  بحمسااااهمي يدعبى بحهكنلحلجاش ة

 بحهعناشى , ونكلو وت وشحه ة لل فسهمي م

بحهعيب بحمجشات فشاااجيه ةلبجه كل فت بح شحح عبحمبلس بحهعييبي , ا ت وت بافهشح  شحمت عةلبصااال سااااشوت عفتيوت  -

منتنش هتيم بع وه    سااااثشا بايى ,ةبيت بلجشء بحتشحم , ويبينش بحي ثض  شسااااهميبل وت ع   حيساااافي بفش حيساااااشوض بع بح

 ش حهزب   مجشو فتيت عب سااااااهميبل  شحهتيم بحهعييبي وت كل ب ع شى , حبحح فش بجمل  بحهتيم ب وهيبناااااات وت جشفته 

بوهيبناه حبي بح ي ض  شو باهعل بينمش بل ب دعو بو ب يق  ي  بحهأاي وت بحبلبسض , فاسشوي بحمبلس ع سهمهع   اشةه 

ا بحل   اعاا واشةه بحتمياض بد  يق , عبح شحح يباح حيهييام بع لودى بسهكششفاه فع بصب شءه بحشيصاض عبنف

ع عاا فيويه بحشااااااااااااثشا  جل فتشايهش ب جهمشعاض ع يلض ةةشلا ةتشلة بينمش شااااااااااااشء دعو بحعيق  ي  ةأايه وت 

 م [24]بحه صيل بحبلبست

عب  اع بو اغشدله فجشاه  حهزبفه  شحةشفتض بحهعييباض , وفكثيي فت بحنشس وعب لعاق عفتن  بح اشه   اه حم اسااااااااااااه      -

بحسااااتشدة بحهت ةةيح ب بببت وت بحتمل , فثعت ساااانلبى طل يه دعو ةه لل ,وه  بحشااااثشا ا ت اشااااةع بو اجلو حه  

فغشفي فه للماغلض بحهةشلا بحهت ةصااااااعل فت شاااااايصاااااايهه , وشحهزبفه  ةبعل لعةيت فتيت وت واشةه ,اةتل فنه 

 عوكي فه لل م ششا بد طملح

بح اشه ب جهمشعاض وت بحةشفتض ب وهيبناض ات الت باي  ت بح اشه ب جهمشعاض وت بحةشفتض بحهعييباض , عسشلل  -

ب ةصشل عبحهلبصل بحهعنت وت بحةشفتض ب وهيبناض ةشةع بح دا بحببلسيت  ي  بحهتشلة ب وهيبنت  عبحهلبصل 

اض حيتد شى ب جهمشعاض فثل بثي ب صل , بحتي  , بح شلقاض , بحبيت , بحبنشء فامش بينهم  تيبب  ت بحهأثييبى بحمشد

 بح شحض بحمشداض عبحةنا , وشحهلبصل اجلو  ي  بسا ةلبصل وكيي  عيت حبنشء  د شى بجهمشعاه م 

بيت بحزفدء حتب  بصد ةلبجبام وت فجشو  بحمششكل   وه  بحتد شى بيت بحمبلسيت ةكلو فيهيفض ةييل فت       -

 ب عبو

  د شى ةكلو حهثشدل بحيبيبى  أجلبء بوهيبناه  تيبب  ت ب حهعشءم   -
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بثنشء ةلبجباش وت جشفته بوهيبنااااااااااه بلدااه م ا ل بكبي فشاااااااااجيه  شا  فنهش جشفتشةنش وت ب لدو ادل بحسااااااااانلبى  -

شفه  بحمشنااااااض عات بحتنة بحةشفتت , ود طدا اةهمتلو وت ساااااشوشى جشفعاه , ع  ةيبدوشى كدفاض وت بفشكت 

اض , كل طشحح اةيا  تيبب  ت ب اي علبء بجهزه بحكمبيلةي ,   ييهعلو فشداش م و ه   وت بحةشفتض  ب وهيبناااااااااااا

 بحنعشششى عبحهفش ل وت بحةشفتض ب وهيبناض اجلو  تب ب سهئببو فت بحمبلس ب وهيبنت م

ح حي شحثشى , اجلو بحيةل بحسااااااااااااب بحمهش ع حيةشفتشى بحهعييباض وت ب لدو اةب ادل بحعش شى بحهبل ا ةفش ل ب ل -

 بحيلاست , وت بحم شنية ب وهيبناض افهح بحمةشل حيكل حيهفش ل عب ي ه , وهكلو بحنهشلت بحتيماض بوضل 

ةلبجب جشفته بوهيبناااه بلدااه , كم تكياش سااش عش ةيصااص حهبل ا بحمسااش شى بحهيبل ض , اشصااه ةيح بحمسااش شى بحهت  -

شااااااهشدبى ةيبل ض , ةشااااااةع بكبي  بد فت بحمتيميت بحبلبسااااااض فت ادحهش حسااااااهلحه  ةههم بهأايل بحمتيم ةيبل ش عةت اه

بحهلبجب وت بحعش ض ب وهيبنااااااض  تب ب اههشء فت بحتمل بحمبلسااااات , عبحنع ض بحثشااض ب ام  ات ةعياص بحضاااااغط  ل 

به بحعش شى هح فجشو ابحعش شى بحهبل ساااااض وت جشفتشةنش فت بحمسااااش شى بحهيبل ض بحهت غشحثش فش ةكلو ب ببد كثييه , عو

فيهبيبى  يماه  مياه عفشااشغل انبساااه ة با اه  ةسااش ب بح يثض بحتيمييت عبحمهنبساايت  ي  بحهتيم بحتميت  , حاأاب 

 كل طشحح وعه فت بحهتيم بحتميت فاجلو  ي  فسهلى  شحت فت بحكفشءة م

  البحث : نتيجه

ة ي  بحثشوثض بح  بحهتيام ب وهيبنت فلن ش باميهه عوش ييهه وت بحه صيل بحتيمت ,ثم  اش ش  بحثشوثض           

بحةشفتض ب وهيبناااااض  جل فش يهتيق بهش فت البوت بدبل ه عوناه عةعناه , فع ةلناااااح حكل فجلاشةه عا ش  ب ةصااااشل 

 بهش م 

لصااينش ح ل فعهيح عال بحهبة ب سااشساات فت   ثنش باشااشء جشفته ةم تكي بفثيه  ي  جشفتشى بوهيبناااه , عبتباش ة

بوهيبنااااه بلدااه , بينش باماه ابه بحنلت فت بحةشفتشى وت ب لدو عةأثييه ب اةشبت  ي  كل فت  بح شحح , بحمبلس 

   بحهكنلحلجاش مبب كشدامت ,بحبيئض بحهتياماض بيلدااض , بحبيئض ب سهثمشل ض وت فةشل بحهتيام , فل ع ب لدو فت بسهيب

 بحنهاةض بيسشساض بحمعهيوض فت   ثنش ةلجاه لسشحه لسماه بح  عزبله بحهتيام بحتشحت ب لدات , ايئه ب  همشد ب لدات          

   منش شه فية بحةشفتض ب وهيبناض عبحهتيام ب وهيبنت , حاجلو جزء فت بحهتيام بحةشفتت ب لدات م          
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The research discusses virtual university, a different kind of traditional universities. The research 
dealt with the definition of the virtual university, its types, and its parts. Then discuss the pros, cons, 
and constraints of applying the Virtual University 

Then we moved to the reality of the application of the virtual university in Jordan in terms of 
motivation and positive results to apply. In the end, the research led to directing a message to higher 
education to think seriously about establishing a virtual Jordanian university 
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