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 المقدمة :

حييييديات العولميييية فيييي   يييي  ت 

التكنولوجييييييية واسييييييت دام المييييييوارد 

الطبيعية والثيروات المعدييية دايداث 

التنمية العلمية والتكنولوجية لتحقيق 

التقيييييدم فييييي  لييييي  مجيييييا ت الحييييييا  

وميادينهيييا ميييي  ييينايية و رايييييية 

وتجارييية وادار  المسسسييات ذ ولييي ا 

ا  دهار و ياد  الرفاهية ا جتمايية 

 والتقدم المنشود .

مييا ليياد تقييدم األميي  يعتمييد ول 

ف  المقام األول يليى المعرفية وميد  

تو يفهيييا التو ييييل األمثييي  والر ييييد 

للحييييا  فح يييبل ميييي المسيييل  بييي   د 

المعلوميييات وهييي   يييك  ميييي   يييكال 

المعرفييييية يمكيييييي يقلييييي  و صو يييييا  

المعلومييييات العلمييييية والتكنولوجييييية 

أليهيييا تمثييي   يييراا   ساسييييا  للتنميييية 

 . ا قتصادية وا جتمايية

 

 

ويلييى الييرن  مييي الجهييود ال يي مة 

التييي  بييي لل وتبييي ل لتطيييوير التعليييي  

 التقليييدإ ا   د النتييام  ليي  تكييي داممييا  

يليى قييدر هيي ه الجهيود المب وليية ممييا 

ات  است دام واستنباا آفاق متنويية 

 سييتحداث  يييش و  ييكال جديييد  فيي  

التعليييي  با ةيييافة اليييى تلييي  الصييييش 

عصيور التقليدية التي  ورنناهيا يبير ال

 والقرود الماةية .

مما سبق وف  ةوء العولمة  

يمط "التعلي  يي بُعيد"   الثقافية يمى

وبصيييفة  ا ييية فييي  مجيييال التعليييي  

العال  ذ و  بل التعلي  يي بُعد يحت  

مكايا  مرموقا  لما ل  مي امكاييات في  

تعليييييي   ييييييداد لبيييييير  ميييييي األفيييييراد 

باسيت دام التقنيييات وتقييدم تكنولييوج  

ولمية التكنولوجيية التي  ف  ةيوء الع

  ادنل نور  معلوماتية .

تصور مقترح للحصول يلى الدراسات 

العليا مي بُعد ف  مصر ف  ةوء تحديات 

 العولمة

 )دراسة تحليلية(
 

  .م.د.ايماد  امد امدإ امام 

 نيةتكنولوجيا التعليم قسم علوم التربية الف دأ.م.
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لمييا يرتكييت التعلييي  مييي بُعييد يلييى      

ايييداد الكييوادر الفنييية وتجمييي  ر   

الميييال البشيييرإ واسيييتثماره بصيييور  

فعالييية لتطيييوير المجتمييي  بميييا يحقيييق 

تقدميي  وا دهيياره فيي  مجييا ت الحيييا  

الم تلفييييية ا جتماييييييية ا قتصيييييادية 

 السياسية .

التعلييي  يييي بُعييد بفلسييفة  ويييرتبط     

التعلي  المستمر ليس مي  ج  التعليي  

واده ولكي مي  ج  التعليي  والتنميية 

ومواجهة المتطلبات والمهارات التي  

 تستحدث يوما  بعد يوم .

ومييييييي هنييييييا يشييييييحت و قيمييييييل      

مسسسيييات تعليميييية تسيييت دم وسيييام  

و سيييياليت م تلفيييية لتو ييييي  العليييي  

راتهييا والمعرفيية مثيي  ا يتريييل ومها

ونيرهما يويية المتعلميي  الرانبيي 

فييي  اليييتعل   ييييي بُعيييد ألسيييبا  بعيييد 

المكيياد وتكيياليل ا يتقييال اوا رتبيياا 

 بمواييد العم  . 

 -مشكلة البحث :

بعييد تطبيييق التعلييي  يييي بُعييد فيي       

مصيير فيي  الجامعييات والتعلييي  العييال  

وف  ةيوء تحيديات العولمية الثقافيية 

جيييية  هيييرت وا قتصيييادية والتكنولو

الحاجييية الُملحييية لدراسييية واقييي  هييي ا 

التعلي  في  الجامعيات المصيرية و هي  

ا تجاهات المعا ر  لهي ا النيوم ميي 

التعليييي   ا ييية بعيييد تكيييد  الطييي   

بالجامعييييات المصييييرية ويييييدم قييييدر  

الدراسيييييييات العليييييييياالحكوم  يليييييييى 

استيعا  جمي  الط   النياجحيي في  

الثايويييية العامييية  و اسيييتيعا  اييي   

دراسييات العليييا لعييدم لفاييية األبنييية ال

والتجهييييتات وييييدم لفايييية  ي ييياء 

هيئيية التييدريس بالجامعييات ا قليمييية 

وذلييي  للتو ييي  اليييى تصيييور مقتيييرح 

 للدراسات العليايي بُعد ف  مصر .

ويمكي  يانة مشيكلة البحيث في      

 -األسئلة التالية :

مييا  همييية التعلييي  يييي بُعييد    :1 

راسات العلييا وما واق  تطبيق  ف  الد

 ف  مصر  

مييا  هيي  التحييديات التيي  تواجيي   :2 

 الدراسات العليا مي بُعد ف  مصر  

ميييا  هييي  ا تجاهيييات العالميييية  :3 

المعا يير  فيي  الدراسييات العليييا يييي 

 بُعد  

ما التصور المقتيرح للدراسيات  :4 

العليييا مييي بُعييد فيي  مصيير فيي  ةييوء 

تحديات العولمة وا تجاهيات العالميية 

    المعا ر

  همية الدراسة و هدافها :

تتبلور  همية الدراسة مي   ل 

 تحقيق األهداف التالية :

بُعيد  التعرف يلى واق  التعلي  ييي (1

ذ فييي  الدراسيييات العلييييا فييي  مصييير

وادلمييام بييبعم المفيياهي  ال ا يية 

بييييالتعلي  مييييي بُعييييد بصييييفة ياميييية 

التعليييييييي  ييييييييي بُعيييييييد وتطبيقييييييي  

 بالدراسات العليابصفة  ا ة .

يلى  ه  تحيديات العولمية  التعرف (2

الثقافيييييييييييييييييية وا قتصيييييييييييييييييادية 

م والتكنولوجيييية التييي  تواجييي  ي يييا

 .الدراسات العليايي بُعد ف  مصر
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التعييييرف يلييييى  هيييي  ا تجاهييييات  (3

العالمية المعا ر  ف  التعليي  ييي 

 بُعد .

تقييدي  تصييور مقتييرح للدراسييات  (4

العليييامي بُعييد فيي  ةييوء تحييديات 

العولمييييييية وبعيييييييم ا تجاهيييييييات 

 لمعا ر  .العالمية ا

 ادود الدراسة :

 الحدود الموةويية :  و  :

اقتصيييرت الدراسييية يليييى التعليييي       

يي بُعد وتطبيق  ف  الدراسيات العلييا 

ف  مصر وبعم ا تجاهيات العالميية 

 المعا ر  .

 الحدود المكايية : ناييا :

اقتصيييرت الدراسييية يليييى جامعييية     

القييياهر  المفتواييية لنميييوذ  لواقييي  

مصيييييييرية والجامعييييييية الجامعيييييييات ال

البريطايية المفتواة وجامعية الهيواء 

اليابايييية لنمييوذ  لييبعم ا تجاهييات 

 العالمية المعا ر  .

 الحدود التمنية : نالثا :

اقتصييرت الدراسيية يلييى دراسييية      

الواق  الحال  للدراسات العليايي بُعد 

ف  مصر في  ةيوء تحيديات العولمية 

عيييييييييم ا تجاهيييييييييات العالميييييييييية وب

 .المعا ر 

 المستفيدود مي الدراسة :

  يستفيد مي الدراسة الفئات التالية :

المسيييييييييئولود ييييييييييي تطيييييييييوير  (1

 الدراسات العليا ف  مصر .

العيياملود فيي  مجييال تعلييي  الكبييار  (2

 و دمة المجتم  ومحو األمية .

العيييياملود فييييي  مجييييال التنميييييية  (3

 البشرية .

المسييئولود يييي تطييوير التعلييي   (4

فييي  مصييير وفييي  العيييال  العربييي  

 مة .بصفة يا

الدراسييية ا سيييتط يية للبحيييث يليييى 

 الفئة المستهدفة:

قامييل البااثيية بعميي  اسييتبياد لطيي   

الدراسات العليا )ماجستير/ دلتيورا ( 

 للية التربية الفنية جامعة الواد

لايييل يتامجيية لصييالل البحييث الحييال  

ايييييث يناسييييت ي ييييام  %95بنسييييبة 

الدراسييييات العليييييا يييييي بُعييييد  نلييييت 

سيييات العلييييا ال يييريجيي واييي   الدرا

للحفيييا  يليييى موايييييد العمييي  التييي  

تتنافى م  مواييد ا ور محاةرات 

السايات المعتمد  ولقياءات األسيات   

 المشرفيي.

 منه  الدراسة :

ي را  لطبيعة الدراسة يست دم البااث 

 لتحليل  .ا –المنه  الو ف  

  طة السير ف  الدراسة :

 :ر الدراسة وفقا  لل طوات التاليةتسي

 -دراسة ف   ربعة محاور ه  :تق  ال

عنوانهههل التعلهههيم عههه  ألول : المحيييور ا

يتنهها أ أيةيههة التعلههيم عهه  بُعهه:  بُعهه:  

بصههههفة عامهههههة   اقههههه  ت  ي هههههل  ههههه  

 الجامعهههال الةصهههرية بصهههفة  ا هههة

 عنوانهههل تاههه:يال ثييياي  : المحيييور ال

يتنههها أ يهههحا الةاهههو  أيهههم العولةهههة  

تا:يال العولةة الت  تواجل ال: اسال 

 ع:    مصر .العلياع  بُ 

عنوانهههههل بعههههه  المحيييييور الثاليييييث : 

االتجايهههههههال العالةيهههههههة الةعا هههههههر  

 يتنا أ يحا -: لل: اسال العلياع  بُع:

الةاههههو  أيههههم االتجايههههال العالةيهههههة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (198) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

الةعا ر  لل: اسال العلياع  بُع:  ه  

 كل م  انجلترا  اليابان .

عنوانههههل تصههههو  المحييييور الرابيييي  : 

ل: اسههال العليهها عهه  بُعهه:  هه  م تههرل ل

يتنهها أ يههحا الةاههو  تصههو   مصههر  

م تههرل لل: اسههال العليههاع  بُعهه:  هه  

مصهههر  ههه  دهههوا تاههه:يال العولةهههة 

عههههههههه  االتجايهههههههههال العالةيهههههههههة  ب

 .الةعا ر 
 

 مصطلحات الدراسة :

 Distance -التعليييي  ييييي بُعيييد : (1

Education  هنيييييييار الكثيييييييير ميييييييي

ريفيييات للتعليييي  ييييي بُعيييد يييي لر التع

 -:منها

تعليي  لل Holmbergتعريل هولمبر  

يعييرف هييولمبر  التعلييي   يييي بُعييد :

يي بُعد : ايي  ذلي  النيوم ميي التعليي  

اليي إ ييطيي  م تلييل  ييور الدراسيية 

لكافييية المسيييتويات التعليميييية التييي    

ت  ييييي  فيهييييييا العملييييييية التعليمييييييية 

د ييييييراف مسييييييتمر ومبا يييييير مييييييي 

( فيي  Tutorsالمعلميييي والمييوجهيي )

قايييييات الدراسيييية الم تلفيييية ولكنهييييا 

 Institutional  معهدإ ت    لتن ي

Organization   يحدد مكايية الوسيام

التقنية ف  العملية التعليمية مي مياد  

مطبوييييييييية ووسييييييييام  ميكاييكييييييييية 

والكترويية تحقق ا تصال بيي المعل  

والمييييتعل  دود التقيييياء وجيييي  لوجيييي  

Face to Face . 

يت ييل مييي هيي ا التعريييل السييابق  د 

هنييار ينصييراد  ساسييياد فيي  يملييية 

 علي  يي بُعد هما :الت

ايفصال المعل  يي المتعل  ) وجود  .1

 مسافة بينهما ( .

التن ي  اددارإ الي إ يين   وييدير  .2

العملييية التعليمييية ويييوفر األدوات 

 والوسامط التقنية المطلوبة .

تعرييييل  اميييد اجييي  للتعليييي  ييييي  ( )

التعليييي  ييييي بُعيييد  يييك  ميييي  :بُعيييد

  يييكال التجدييييد التربيييوإ تنيييدر  

التعليميية التي     تحت  لي  الصييش

تعتمييد يلييى المواجهيية بيييي المعليي  

والميييييتعل  ذ لميييييا ييييييت  اسيييييت دام 

وسيييامط تعليميييية وايييرق تيييدريس 

 متنوية .

 يت ل مي التعريل السابق ما يل  : 

ايفصال ويدم مواجهة بييي المعلي   .1

 والمتعل  .

اسييت دام وسييامط تعليمييية واييرق  .2

 تدريس متنوية .

تعريييييل يبييييد الجييييواد السيييييد  ( )

 -:بكر

لييي  النيييوم ميييي التعليييي  المعيييت  ذ

بالوسييامط التقنييية التيي  يمكييي يييي 

اريقهييييا ةييييماد تحقيييييق اتصييييال 

-Twoمتدو  بيي المعل  والمتعل  

way communication  وبشيييرا

 د يييييت  ذليييي  دا يييي  ااييييار تن ييييي  

جامعية( ي ييمي  –مرليت  –)معهيد 

تيوفير المياد  التعليميية وتو ييلها 

للميييييتعل  وييييييوفر فييييير  اللقييييياء 

  لوج  لما يحدث في  المبا ر وج

لتعلييييي  التقليييييدإ وفييييق بريييييام  ا

 .معيي

وي يييييييل هيييييي ا التعريييييييل اليييييي  

التعييييييريفيي السييييييابقيي امكايييييييية 
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ا تصييييال المييييتدو  بيييييي المعليييي  

والمتعل   إ  د ه ا التعريل يجع  

التعلي  مي بُعيد يتشياب  مي  التعليي  

التقليييييييدإ  إ يمكييييييي  د يحييييييدث 

ا تصييييال الوجييييداي  بيييييي المعليييي  

 . والمتعل 

وممييا سييبق يمكييي القييول  د  

التعلي  يي بُعد هو يوم مي التعلي  

و ك  مي   كال التجديد التربيوإ 

يتمييييت بعيييدم ا تصيييال اليييدام  بييييي 

المعلييييي  والميييييتعل  ولكنييييي  يتييييييل 

ا تصال المتدو  يند الحاجة الي  

هييي ا ا تصيييال لميييا  يييي  يسيييت دم 

وسييييامط تقنييييية واييييرق تييييدريس 

متنويييييية ويسيييييتفيد منييييي  بعيييييم 

راد اليي يي   يتيياح لهيي  التعلييي  األفيي

التقليييييدإ ل ييييروف  ارجيييية يييييي 

 ارادته  .

وممييييييا سييييييبق يمكييييييي القيييييييول  د 

الدراسييات العليييامي بُعييد هييو تطبيييق 

 للتعلي  مي بُعد ف  الجامعة .

  Globalization -العولمة : (2

العولمة ف  اللية العربية مح وذ  مي 

التعيييييول  والعالميييييية والعيييييال  وفييييي  

باغ ييييييال  ا  يييييط ح يعنييييي  ا يييييط

األرض بصبية واايد   ياملة لجميي  

 قوامها ول  مي يعيش فيهيا وتواييد 

 يشييييييطتها الثقافييييييية وا جتمايييييييية 

وا قتصيييييييييييييييييادية والسياسيييييييييييييييييية 

والتكنولوجييييية والفكرييييية مييييي نييييير 

ايتبيييار   يييت ف األديييياد والثقافيييات 

 والجنسيات واأليراق .

ولفظ العولمية ترجمية لكلمية   

globalization لميية مشيتقة مييي ل

globe  إ الكيييير  والمقصييييود هنييييا 

الكيييير  األرةييييية ويتحييييدث يلميييياء 

ا جتميييام فييي  مجيييال التحيييديث ييييي 

Global Culture  إ الثقافيييية 

 Globalizationالعالميييييييييييييية وال

ا ييط ح باللييية ال تينييية يييدل يليي  

مشروم لمرلت  الكر  األرةيية في  

 ا ار  وااد  .

ولقد   ار قامو   لسيفورد لمفهيوم 

م. 1991ميير  األوليي  يييام العولمية لل

وا ييييفا اياهييييا بحيهييييا مييييي الكلمييييات 

الجديد  التي  وردت  ي ل التسيعينات 

ويسييت دمها قييامو   لسييفورد يليي  

  يها مرادف للكويية  و العالمية .

ويعيييرف اسيييمايي   يييبرإ يبيييد   

العولمييية بحيهيييا : ميييا يتسييي  بييي  ييييال  

اليوم مي التيدا   الواةيل والمتتاييد 

 جتمام والسياسية ألمور ا قتصاد وا

والثقافيية والسييلور دود ايتييداد ييي لر 

بالحيييييييدود السياسيييييييية للدولييييييية ذات 

السياد   و ايتماء اليى وايي محيدد  و 

 الى دولة معينة .

وقيييد اسيييتُ دم مصيييطلل العولمييية فييي  

األسيييييا  لو يييييل بعيييييم األوجييييي  

الرميسية للتحييول الحيديث فيي  النشيياا 

ا قتصييادإ العييالم  وهيي ا مييا يسلييده 

 Europeanة األوربييية تقرييير اللجنيي

Commission  م 1997فييييييي  ييييييييام

ايييث ييير   د العولميية هيي  العملييية 

التييي  ييييي اريقهيييا تصيييبل األسيييواق 

واديتا  ف  الدول الم تلفة تعتمد ل  

منهيييا يليييى األ ييير  بشيييك  متتاييييد 

بسبت ديناميكيات التجيار  في  السيل  

وال يييييييدمات وتيييييييدفق ر   الميييييييال 
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والتكنولوجييييا وهييي  ليسيييل  ييياهر  

  ولكنهيييا اسيييتمرار للتطيييورات جدييييد

 الت  تتابعل لفتر  اويلة مي التمي .

وقد  وةيل تقريير ديليور  د العولمية 

هييي  الواقييي  األساسييي  لعيييال  الييييوم 

والتيي  يعتريهييا بعييد ذليي  العديييد مييي 

التناق يييات والتيييوترات بييييي الكيييوي  

والمحلييييييي  والفيييييييردإ والجمييييييياي  

والتقليييد والحدانيية والبحييوث اويليية 

قصيييييير  الميييييد   الميييييد  والبحيييييوث

والتنييافس وا هتمييام بتكييافس الفيير  

والتوس  الهام  ف  مجال المعلوميات 

 والمعرفة .

 ويعرفها  اد البااثيي اليربييي :

بحيهيييا اتجييياه تييياري   يحيييو ايكميييا  

 Worldالعييييال  و يييييياد  الييييوي  

Shrinking & Increasing the 

Global Consciousness . 

ي ليييم مميييا سيييبق  د العولمييية فييي  

قعها م طط مين   يحياول اسيت دام وا

وتو يييييل التقييييدم والتفييييوق التقنيييي  

لليييييدول الكبييييير  ) مريكيييييا واليييييدول 

اليربية( لتمكيي مصالحها لك  تيتداد 

قيييو  وسييييطر  يليييى اسيييا  اليييدول 

ال ييعيفة والنامييية فهيي  تهييدف الييى 

اسيييييتنتاف نيييييروات وميييييوارد هييييي ه 

الشييييعو  ال ييييعيفة وا ميييياد ولبييييل 

 ااقاتهييا وارهييا  وت ويييل  ييعوبها

واياقة ويرقلة مسييرتها اد ي اية 

اتيييى ت يييمي اليييدول الكبييير  القويييية 

 تبعية الدول ال عيفة لها .

وتهييدف  يياهر  العولميية بشييك  يييام 

    -الى :

يملييييية تشيييييي  ر   المييييال يالميييييا  

بحيث يصيبل لي  العيال  سيوق واايد  

لمنتجييييييي محيييييدديي متمثلييييييي فييييي  

الشرلات اليربية ييابر  القيارات ميي 

الحيييييدود المصيييييطنعة   ييييي ل اليييييياء

والحواجت التشريعية والجمرلية  مام 

ارليية تنقيي  السييل  ورمو  األمييوال 

وذليييي  بتعتيييييت الفجييييو  بيييييي العييييال   

 الين  والعال  الفقير .

 مييا فيي  السييياق ا جتميياي  فيي د      

العولمييية تنطيييوإ يليييى قييييام مجتمييي  

ايتقييييييال  يييييييدي  القبييييييول المتتايييييييد 

  ترار القطام ال يا  في  م تليل 

مياديي العم  العام م  اتااة الفر ية 

ل هييييييييور الحرلييييييييات ا جتمايييييييييية 

والمسلييد  للهوييية والتيي  تعميي  يلييى 

سياد  الع قات والروابط بيي بع يها 

الييبعم فيي  محاولتهييا لمجابهيية آنييار 

العولمييية وتحنيرهيييا يليييى المجتمعيييات 

 المحلية والقومية .

 ما السياق الثقاف  للعولمية وهيو      

يلى الن   التعليميية  ما يسنر مبا ر 

ومسسسيييات التعليييي  وبالتيييال  ييييسنر 

يلى التعلي  ييي بُعيد فيتمثي  ذلي  في  

 يييييياد  ا هتميييييام بالثقافييييية اليربيييييية 

ومحاولييية تقلييييدها لميييا يت يييل ذلييي  

 ي ا  ف  القنيوات الف يامية واألقميار 

الصيينايية ممييا جعيي  الثقافيية اليربييية 

تهيمي وتسيطر وتمثي  اجي  لبيير  و 

مييي البييرام  المقدميية  مسييااة لبييير 

لما  د لها رواجا  في  لي  مكياد يليى 

وج  األرض وميسنر  فعلييا  في  اييا  

ليييي  األميييي  و ذواق  هلهييييا وقيييييمه  

و يمييياا معيشيييته  وسيييلوله  بف ييي  

ةييي امة وروا  ايتاجهيييا ميييي  فييي م 

الحرلييييييية والبيييييييرام  التلفتيوييييييييية 
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والموسيييييقى والبييييرام  الحاسييييوبية 

 والمسلفات األدبية والفكرية .

  يت يييييل مميييييا سيييييبق لتعريفيييييات

العولمييييية ا ت فيييييا  واةيييييحا  بييييييي 

المفكيييريي والبيييااثيي يليييى ايجييياد 

تعريييييل جيييييام   ييييام  للعولمييييية 

فييالبعم ين يير اليهييا مييي المن ييور 

ا قتصييادإ والييبعم اي يير ين يير 

اليهييا مييي ايييث واقعهييا ممييث  فيي  

الهيمنة والسييطر  وا اتيواء ميي 

جايييت الييدول الكبيير  األلثيير تقييدما  

الييدول النامييية الصييير  لمييا يلييى 

ين ر اليها البعم يليى ايهيا ييال  

ب  ادود سياسيية  و اقتصيادية  و 

 نقافية ..

   والعولمييية فييي  وةيييعها المثيييال

Ideal Globalization   هييي  تلييي

التييرات السياسيية  و ا قتصيادية 

الت  تحدث ف   إ مكاد ف  العيال  

وتسييتطي  ا يتقييال الييى مكيياد آ يير 

 د ةيط  و ارنام .بحرية تامة دو

والمفهييوم السييابق يصييل العولميية 

فيي   ييكلها المثييال  ألييي    يحييدث 

فيي  واقعنييا اليييوم واذا اييدنل ف ييي  

ايييييييدث بييييييييي األقويييييييياء الييييييي يي 

يسييييتطيعود األ يييي  فيح يييي ود مييييا 

يروييي  مفيييدا  ويترلييود مييا يروييي  

 ف  نير  الحه  .

 الدراسات السابقة :

يتناول البحث  ه  الدراسيات  

بموةيييوم الدراسييية وميييي المرتبطييية 

 -بينها :

دراسيية يبييد العتيييت بييي يبييد    (1

 م :2004السنب  

تناولل الدراسة  هي  مبيررات األ ي  

بن ييام التعلييي  يييي بُعييد فيي  الييواي 

العرب  مي ايث مرويتي  وايي  نيير 

مكلييل بالمقارييية بييالتعلي   التقليييدإ 

واسيييييتجابت  للحاجيييييات المتنويييييية 

 لألفيييراد ذ لميييا  يييي  يسيييت دم يمييياذ 

جديييييد  للتربييييية المسييييتمر  تتميييييت 

بالمروية ف   ييتها ول ا اسيت دام 

التقنيات الحديثة ل تصال و ي  يمث  

مسيييتقب   واييييدا  للتعليييي  فييي  هييي ه 

البلييداد لمييا  لقييل الدراسيية ال ييوء 

يلييى الجامعيية البريطايييية المفتوايية 

وا يفة اياهييا يلييى  يهييا  لبيير تطييور 

تيي  بعييد الحيير  العالمييية الثايييية فيي  

جيييييال الدراسيييييات العليييييياو وجتت م

 هييدافها فيي  اتاايية الفر يية للتعلييي  

العال  للكبار ال يي ه  ولسبت ما لي  

يتمكنيييوا ميييي ادفييياد  ميييي الفييير  

المحيييدود  التييي  تقيييدمها مسسسيييات 

التعليييي  العيييال  اييييي ت يييرجه  ميييي 

المدرسييية الثايويييية ..ذ نييي  تناوليييل 

الدراسيييية  هيييي   صييييامم وسييييمات 

تواية ايييث الجامعية البريطايييية المف

 -تجسدت ه ه السمات ف  :

  تحتا  الى متطلبيات د يول بي   (1

األسا  ف  القبول مبد  األولوية 

و سيييبقية الطليييت ويدالييية قبيييول 

الطيييييي   مييييييي جمييييييي  الفئييييييات 

والقطايييييات البريطايييييية وبيييييي 

 المجمويات المهنية الم تلفة .

الجامعييية المفتواييية هييي  جامعييي   (2

للتعلييييي  بالمراسييييلة فيييي  المقييييام 

ا بهيييييييييييا  متعلميييييييييييود األول و

مسييييتقلود ايييييث يعملييييود فيييي  
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 يمييال متباينيية ويتلقييود المييواد 

التعليمييية نيي  يعيييدود  يميياله  و 

 يشييطته  اليي  الجامعيية بواسييطة 

البريييد ا لكتروييي  لتقويمهييا نيي  

ترسيي  لهيي  ميير    ييرإ لتي ييية 

 راجعة

ا بهيييا نالبيييا ميييي لبيييار السيييي  (3

ال يي تجاو وا ف  نيالبيته  سيي 

 ي الحادية و العشري

مد  العام الدراسي  اويلية يسيبيا  (4

فتبييد  يامهييا الدراسيي  فيي  ينيياير 

مي ل  يام و ينتهي  في   لتيوبر 

و ليييييس لهييييا يطليييية  يييييفية و 

بالتييييال  فمييييد  العييييام الدراسيييي  

 ايييييول يسيييييبيا ميييييي الجامعيييييات 

التقليدييييية وليييييس فيهييييا فصييييول 

دراسييية و  محاةييرات تقليدييية 

ييييييدر  فيهيييييا الطييييي   اسيييييت 

مراياتهييا  قييدراته  ال اتييية وليي ا

 للفروق الفردية .

الدرجيييية العلمييييية التيييي  تمنحهييييا  (5

الجامعيييية مبنييييية يلييييى اسييييا  

الن ييييييام الترالميييييي  للتقييييييديرات 

 الم صصة للمسافات المعتمد  .

تسييييييت دم الجامعيييييية المفتوايييييية  (6

ادذاييييية والتليفتيييييود لوسييييامط 

 تعليمية .

تن يمهيييييا الهيكلييييي  لييييي  بعيييييداد  (7

مرليييتإ و  مرليييتإ  و اقليمييي  

رليييت نابيييل فييي  ففييي  الجامعييية م

والتي هول في   يمال بالينجهيام 

وبيد ت  1969 ير الت   يشيئل 

لمييا  1971الدراسيية فيهييا يييام 

تنتشيير مرالييت فريييية فيي  ربييوم 

ايجلتيييرا .. وفييي  النهايييية قيييدمل 

الدراسة تصورا  مقتراا   مكايية 

تطبيييق هيي ه الجامعيية فيي  الييدول 

العربية داداث التنمية فيها وقيد 

اليييية ميييي اسيييتفادت الدراسييية الح

هيي ه الدراسيية فيي  ابييرا   همييية 

التعليييي  ييييي بعيييد بصيييفة يامييية 

و صييييامم وسييييمات الجامعييييية 

البريطاييييية المفتواييية وتتشييياب  

معها ف  ايها تتنياول التعليي  ميي 

بعيييد لميييا ت تليييل ينهيييا فييي   د 

الدراسيية الحالييية تتنيياول تصييورا 

مقتراييا للدراسييات العليييايي بعييد 

فييي  مصييير فييي  ةيييوء تحيييديات 

ا تجاهييييييات  العولميييييية وبعييييييم

 المعا ر  .

دراسييية  اميييد اسيييمايي  اجييي   (2

 -م :2003

تناولييييل الدراسيييية و ييييفا  دقيقييييا 

لموقييييي  مصييييير الجيرافييييي  ولييييي ا 

التقسيييي  ا دارإ المصيييرإ اييييث 

محاف ة  26بليل محاف ات مصر 

لمييا  وةييحل  د الن ييام التعليميي  

التقلييييدإ فييي  مصييير يسيييير وفيييق 

مرلتيييية الت طييييط والمتابعييية و  

و وةحل الدراسة  مرلتية التنفي 

 د تن ي  التعلي  في  مصير يحكمي  

لسيييينة  139قيييايود التعليييي  رقييي  

م والمعيييدل بالقيييايود رقييي  1981

 م .1988لسنة  233

وت ييييييييييمنل الدراسيييييييييية بعييييييييييم 

اداصاءات والبيايات الت   وةحل 

معييد ت القيييد فيي  بعييم دول العييال  

المتقدميييية والنامييييية و ي ييييا يييييدد 
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 الجامعات في  مصير و  ييرا  تناوليل

الحديث يي التعلي  المفتوح يي بُعد 

ميييي  ييي ل برييييام  تحهيييي  معلمييي  

المرالييييييية ا بتداميييييييية للمسيييييييتو  

الجييامع  وقييد  وةييحل الدراسيية اد 

بريييييام  التحهييييي  لمعلميييي  التعلييييي  

ا بتيييدام  بيييد  فييي  العيييام الجيييامع  

فيييي  للييييية التربييييية  1983/1984

 بجامعة ييي  مس .

واستفادت الدراسة الحالية ميي هي ه 

دراسيية فيي  توةيييل  همييية التعلييي  ال

يييييي بُعييييد فيييي  الجامعيييية المصييييرية 

المفتوايييية وت تلييييل ينهييييا فيييي   د 

الدراسييييية الحاليييييية تقيييييدم تصيييييورا 

مقتراا للدراسات العلييايي بُعيد في  

ةييييوء تحييييديات العولميييية وبعييييم 

 ا تجاهات المعا ر  .

دراسييييية منيييييير يبيييييد   اربييييي   (3

 م :2002

 وةييحل الدراسيية لفيياء  التعلييي  يييي 

ي م  بداية األلفية الثالثة لما ل  مي بُعد

امكاييييات فيي  تعلييي   يييداد لبييير  مييي 

األفيييييراد باسيييييت دام  دوات وتقنييييييات 

وتكنولوجيا وفرتهيا نيرو  المعلوميات 

وا تصييا ت ميي  ارتبيياا هيي ا التعلييي  

بفلسفة التعلي  المستمر لميا  وةيحل 

الدراسة وفسيرت بعيم المصيطلحات 

عيييد المرتبطييية بالدراسيييات العلييييايي بُ 

و  ييييييرا   و يييييل الدراسييييية بيييييبعم 

 التو يات منها :

ايييداد الكييوادر البشييرية القييادر   -1

يلييييييى تطييييييوير العميييييي  العلميييييي  

التربيييييييييوإ واييييييييييداد الميييييييييواد و

 .التعليمية

ةرور  اياد  الن ر ف  الهيالي   -2

اددارييييية والتعليمييييية ميييي  تعييييدي  

بعيييم الليييوامل والقيييواييي ليييت ءم 

 ه ا النوم مي التعلي  .

لعييييامليي فيييي  ةيييرور  تييييدريت ا -3

مسسسييييييات التعلييييييي  يييييييي بُعييييييد 

دلسيييييييابه  القيييييييدر  يليييييييى ادار  

 وتسيير ه ا النوم مي التعلي  .

واسييتفادت الدراسيية الحالييية مييي هيي ه 

الدراسة مي يتام  ا سيتباية ال ا ية 

بواق  ي ام التعلي  يي بُعد في  بعيم 

الجامعيييات المصيييرية وت تليييل ينهيييا 

ف   د الدراسة الحاليية تتنياول تقيدي  

ور مقتيييرح للدراسيييات العلييييايي تصييي

بعيييد فييي  مصييير فييي  ةيييوء تحيييديات 

العولمييييييييية وبعيييييييييم ا تجاهيييييييييات 

 .المعا ر 
 

تعقيت يام يلى الدراسات  * 

مييي  يي ل تقييدي  وتحلييي   -السييابقة:

الدراسات السيابقة وبيياد ميا بهيا ميي 

 وجييي   يييب  وا يييت ف مييي  الدراسييية 

الحالية ول ا مقدار ا ستفاد  مي ه ه 

 قول :الدراسات يمكي ال

تيي  التو يي  الييى ةييرور  األ يي   -1

به ه الصيية الحديثة ميي التعليي  

يي بُعد أليي  ي يدم  ييدادا  لبيير  

ميييي الدارسييييي ويمكيييي التيلييييت 

يليييى مشيييكلة المكييياد والتمييياد 

المحييييييددتاد للتعلييييييي  الن ييييييام  

التقلييييييدإ بالجامعييييية ب سيييييت دام 

 وسام  ا تصال الحديثة .

التعليييي  ييييي بُعيييد  ييييية جدييييد   -2

تربيييوإ يعمييي  بطريقييية وتجدييييد 
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تكاملييييية ميييي  التعلييييي  الن ييييام  

 التقليدإ الحال  .

بتطبييييق التعليييي  ميييي بُعيييد يمكيييي  -3

تحقييييييق مبيييييد  تكيييييافس الفييييير  

التعليميييية والعدالييية ا جتماييييية 

و ي ييا  يتيييل الفر يية لموا ييلة 

الدراسيية لميييي منعييته   يييروفه  

ال ا ييية و يييروف يملهييي  ميييي 

 ا لتحاق بالتعلي  التقليدإ .

رف يلييى  هيي   صييامم تيي  التعيي  -4

 وسمات التعلي  يي بُعد .
 

 -المحور األول : التعلي  مي بُعد :

يتناول ه ا المحور  همية التعليي  ميي 

بُعيييد وواقييي  تطبيقييي  فييي  الجامعيييات 

 المصرية .

والتعليييي  ميييي بُعيييد تجدييييد تربيييوإ    

مكم  للن ام التعليمي  التقلييدإ الي إ 

ورننييياه يبييير  جييييال ماةيييية ذ فهيييو 

المقيييام األول يلييى اليييتعل  يعتمييد فيي  

ال ات  لما يهت  بتقيدي  ميواد تعليميية 

يلييى  سييا  ا يفصييال بيييي  اييراف 

 العملية التعليمية .

والتعلييي  مييي بُعييد مييد   تجديييدإ     

للتعلييي  الرسييم  الن ييام  ذ وهييو فيي  

ذات الوقييل يسييق تعليميي  قييدي  جييدا  

يقييوم يلييى اسييت دام وسييامط ا تصييال 

ي  بالمراسيلة يرج  بج وره اليى التعلي

 والدراسة بالمنتل .

وف  يهاية األمر يجيد  يفسينا  ميام     

تحيديث للتعلييي  التقلييدإ فيي   ي  هيي ا 

الييينمط ميييي التعليييي  مميييا ييييسدإ اليييى 

التيليييت يليييى  هييي  مشيييك ت التعليييي  

التقلييييدإ أليييي  يحتيييا  يليييى منشييي ت 

ومعامييييي  وقاييييييات لليييييدر  ياليييييية 

التكاليل لميا  يي  يعياي  ميي التكيد  

  ميييييي  اسييييييتيعا  الطيييييي   الط بيييييي

الناجحيي ف  الثايويية العامية والي يي 

لييييييس لهييييي  مكييييياد فييييي  الجامعيييييات 

 الحكومية التقليدية .

واقيي  التعلييي  مييي بُعييد فيي  الجامعييات 

 المصرية :

ليي  يح يي  التعلييي  يييي بعييد الشييك      

اليي إ يرفيي  هيي ا المجييال مييي التعلييي  

ف  ا ايار اليدول  اتيى ايد ذ ولكيي 

ييييية يحييييو تنفييييي  تت يييي   طييييوات يمل

التعليييي  ميييي بُعيييد بشيييك  متكامييي  فييي  

قطايييييييات التعلييييييي  بصييييييفة ياميييييية 

 والجامع  بصفة  ا ة .

يشييييح  التعلييييي  المفتييييوح بالجامعييييات 

 المصرية :

  يييدر و يييير التعليييي  العيييال  رمييييس 

المجليييس األيليييى للجامعيييات القيييرار 

 5/4/1987في   285الو ارإ رق  

م بتشييكي  لجنيية رماسيية يامييت رميييس 

لقيياهر  ت ييتم هيي ه اللجنيية جامعيية ا

بوةيي  تصييورها للجامعيية المفتوايية 

م  تحديد  هداف تل  الجامعية وادار  

الجامعييييية وهيكلهيييييا اددارإذ لييييي ل  

تحديييد المرالييت والمعاهييد التابعيية لهييا 

والت صصيييات التيييي  تشييييتم  يليهييييا 

ويوييات الط    و الدارسييي الي يي 

يلتحقييييييود بهييييييا وي ييييييام الدراسيييييية 

هييييا وي ييييام والشييييهادات التيييي  تمنح

التقوي  وا متحاييات و  ييرا  الرسيوم 

والمصروفات والتموي  والموارد مي  

تحديد الكليات والميعاد المقترح لبيدء 

 الدراسة .
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وقيرر المجليس ات يياذ قيرارات يديييد  

 مي  همها :

بييرام  تعليمييية للحصييول يلييى   -1

 درجة جامعية .

بييرام  تعليمييية دييياد  التحهييي    -2

للدارسيييييييي اسييييييت ااتياجييييييات 

 المجتم  .

التعلي  المستمر للدارسيي ال يي   -3

يرنبيييييود فييييي  رفييييي  مسيييييتو  

 نقافته  .

 هييداف الدراسييات العلييياالمفتوح فيي  

 مصر :

فيميييييييا يلييييييي   هيييييييداف الدراسيييييييات 

 العلياالمفتوح ف  مصر :

اتاايية فيير  التعلييي  المسييتمر  (1)

للط   والعامليي ال يي يرنبود 

فييييي  رفييييي  مسيييييتواه  العلمييييي  

 ه  .والثقاف  ف  مجال ت صص

تيييوفير فر ييية ممييييت  للتعليييي   (2)

لمييييييي   تسييييييتويبه  الدراسيييييية 

 الن امية بالتعلي  التقليدإ االيا  .

اتاايييييية الفر يييييية أل ييييييحا    (3)

الت صصييات الم تلفيية  سييتيعا  

 ت صصات جديد    ر  . 

تنمييييييية وتحييييييديث معلومييييييات  (4)

ومهييارات و بييرات العييامليي فيي  

 م تلل مجا ت الت صم .

اتااة الفر ية  ميام المصيرييي  (5)

العييامليي فيي  ال ييار  وليي ا نييير 

المصيييييرييي )يييييير  و فارقييييية( 

للدراسيية والحصييول يلييى مسهيي  

يييييييال  ميييييي  بقييييييامه  متييييييابعيي 

 أليماله  ف  محال اقامته  .

ادار  مرليت التعلييي  المفتيوح مييي بعييد 

 -بجامعة القاهر  :

تتكييود ادار  مرلييت التعلييي  المفتييوح 

مي بعد بجامعة القاهر  ميي العنا ير 

 التالية :

ليييس اددار  برماسييية رمييييس مج (1

 الجامعة .

يامييييييت رميييييييس مجلييييييس اددار   (2

 ونالبيييا  ميييا يكيييود ياميييت رمييييس

 .الجامعة لشئود التعلي  والط  

 مييا الواييدات التابعيية مبا يير  لنامييت 

 رميس مجلس اددار  فه  لتال  :
راقت م -1

 المرلت

 ألماية الفنيةا -3

لجنة  -5

اد راف 

 األلاديم 

سئول  ئود م -2

 ييالدارس

  الحاست ايل -4

 والمعلومات

 

 -الن ام التعليم  واأللاديم  : 

وتقيييوم الدراسييية فييي  بيييرام  التعليييي  

المفتوح يلى  ساليت التعلي  ميي بعيد 

ويلى مبد  التعل  ال ات  ويتطلت ذلي  

 است دام :

لتيييت مقيييرر  فييي  لييي  مييياد  ييييت   (1

تصيييمي  ا راجهيييا وفيييق لمبييياد  

التعلييي  المبييرم  والتعلييي  اليي ات  

 التعلي  مي بعد.و

وسيييييام  تعليميييييية ميييييي  همهيييييا  (2

األ يييراة المسيييموية والمرميييية 

واقامييييت الم تبييييرات ووسييييامط 

 الحاست ايل  .

 .قراءات اةافية مسايد  متنوية (3

 .مراج  ولتت مرلتية ومحلية  (4

بيييرام  تثبيييل بييييي الطييي   فييي   (5

وادات ا ستمام والمشاهد  في  
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 قيييير  مكيييياد  و تجميييي  ا بيييي  

ميا ييت  يقيد )المرالت الفرييية( ل

اجتمايييييييات دراسييييييية دوريييييييية 

لمناقشيية المقييررات وليي ا اجييراء 

التجييار  وا  تبييارات المعملييية 

 والتهيئة ل متحايات .

واجبييييات دراسييييية تعيييييي يلييييى  (6

التقييييوي  المسييييتمر اليييي ات  مييييي 

الطالت ول ا  دلة لك  بريام  ف  

 جمي  المقررات.

 ييييييييدمات تعليمييييييييية للتوجييييييييي   (7

 وادر اد األلاديم  .

 -لقبول :ي ام ا

يشييترا ل لتحيياق ببييرام  الدراسييات 

العلييييييياالمفتوح  د يكييييييود الطالييييييت 

اا يي  يلييى  ييهاد  الثايوييية العاميية 

المصيييرية  و مايعادلهيييا واليييدبلومات 

الفنييية وتييت  يمليييات التحيياق الطيي   

وتسجي  الدارسيي باست دام الحاست 

ايل  لما يت  يي اريق   ي ا  تو ي  

ت التعليي  هو ء الدارسييي يليى مرالي

المفتيييييييوح الفرييييييييية بالمحاف يييييييات 

 الم تلفة .

 -ي ام الدراسة و ا متحايات :

تنقسيي  الدراسيية يلييى يييد  مسييتويات 

دراسييييية فمييييث  بريييييامج  التجييييار  

والتراية بكي  مسيتو  منهيا فصي د 

دراسييييياد ذ يييييدر  فيييي  ليييي  فصيييي  

دراس  يدد ميي المقيررات الدراسيية 

فييي  برييييام  التجيييار   5بحيييد  قصيييى 

 ف  بريام  التراية .وستة 

 ما ي   ا متحايات فتعقد ا متحاييات 

المراليييية يقيييت لييي  فصييي  دراسييي  

بطريقيييييية ينفييييييرد بهييييييا الدراسييييييات 

العليياالمفتوح ميي اييث الموةييويية 

وي يييام التقييييي  يييي و  يليييى التحلييي  

تماما  مما يسيمى بدرجية الر فية وييت  

التصييييحيل دا يييي  الجامعيييية بالكاميييي  

سيجي  للفصي  وتعلي النتيجة ليبيد  الت

 الدراس  ال إ يلي  .

الوسيييامط وايييرق التعليييي  بالجامعيييية 

 المفتواة :

ابقييا لمييا وةيي  مييي  طييط فيي  هيي ا 

 -الشحد تنقس  ه ه الوسامط الى :

المطبوييييات : وتشيييم  الكتيييت  (1)

والمراجييي  واألدلييية المطبويييية 

مييييي  جيييي  البريييييام  واسييييت 

 مستويات الدراسة .

 البرام  التلفتيويية . (2)

 ة .البرام  ادذايي (3)

 ا يتريل ونيرهما . (4)

 المرالت الدراسية . (5)

 -الرسوم والمصروفات الدراسية :

ينييد بييدء الدراسيية وتنفييي  هيي ا النييوم 

مي التعلي  المفتوح ف  العام الجامع  

. لياد اليدار  المصييرإ  90/1991

يسدد يي ل  مقرر ييت  التسيجي  فيي  

جنييي   مييا الدارسييود الوافييدود  100

معيام ت فكاد اليدار  في  برييام  ال

جني   1500المالية يسدد رس  قدره 

اسييترلين  ميير  وااييد  ينييد ا لتحيياق 

جنييي  اسييترلين   100بادةييافة الييى 

 يي ل  مقرر .

وف  النهاية في د التعليي  ميي بعيد في  

الجامعيية المفتوايية من وميية تعليمييية 

يمكييي  د يسييه  بفايلييية فيي  التيلييت 

يلييييى المشييييك ت المتفاقميييية للتعلييييي  

 التقليدإ .
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لمحيييور الثيييياي  : التعليييي  مييييي بُعييييد ا

 -وتحديات العولمة :

يتميت العصير الحيال  بالعدييد ميي      

التحييو ت والمتييييرات السييريعة فيي  

 ييييييتى مييييييياديي الحيييييييا  الم تلفيييييية 

السياسيييييية وا قتصيييييادية والثقافيييييية 

وا جتمايية والت  تمييته ييي نييره 

مي العصور السيابقة في  لثرتهيا ميي 

 ايث الك  .

 -ات العولمة : ه  تحدي

فييييي  ةيييييوء ميييييا سيييييبق فييييي د       

المتييرات السابقة تلقى تحديات يلى 

الييين   التعليميييية وميييي بينهيييا ي يييام 

التعلي  يي بُعيد في  مصير ويي لر ميي 

 بيي ه ه التحديات ما يل  :

* الثيييييور  المعرفيييييية والمعلوماتيييييية 

 ووسام  ا تصال :

ير  الكثير  ينيا يتحيرر ايد  

ميييييات ذلييييي  باتجييييياه مجتمييييي  المعلو

المجتميي  اليي إ يعتمييد يلييى اسييتثمار 

التكنولوجيييييية الجدييييييد  فييييي  ايتيييييا  

وت ييييييتيي واسييييييترجام المعلومييييييات 

اليتييير  وايصييالها يلييى يحييو سييري  

 وفعال .

وقييييد  يييييلل العولميييية النييييا          

لثيييرا  فيي  الفتيير  األ ييير  و  ييبحل 

بمثابة موج  فكريية مميا سيايد يليى 

يشيييوء  ييياهر  العولمييية تلييي  الثيييور  

المعلوماتييييية والتكنولوجييييية ونييييور  

ا تصيييييا ت التييييي  ت طيييييل الحيييييدود 

التقليدييية التيي  لايييل قامميية مييي قبيي  

 بيي الدول .

وتتعييدد تعريفييات العولميية بتعييدد      

 يشييييطتها فهيييي  تقييييي  ي قييييات بيييييي 

مسييييييتويات متعييييييدد  فيييييي  الثقافيييييية 

والسياسيييية وا قتصيييياد ا   د هنييييار 

نييي ث يملييييات رميسييية تكشيييل ييييي 

 ولمة :جوهر الع

العمليييية األولييي  : وتتعليييق بايتشيييار 

المعلومييات وايسيييابها بحيييث تصييبل 

 متااة لك  النا  .

العملييييية الثايييييية : تتصيييي  بتيييي ويت 

 الحدود بيي الدول .

العمليييية الثالثييية : تيييدور ايييول  يييياد  

معييييد ت التشيييياب  والتجييييايس بيييييي 

 .ت والمجتمعاتالجامعات والمسسسا

تحديات ول اهر  العولمة العديد مي ال

والق يييييييايا ذات ا رتبييييييياا بيييييييالن   

التربويييية وبالتيييال  تيييسنر فييي  ي يييام 

التعلي  ييي بُعيد يتنياول منهيا تحيدياد 

 هما :

التحييييدإ األول : العولميييية والهوييييية 

 الثقافية .

التحييييدإ الثيييياي  : العولميييية وسييييوق 

 العم  .

  و  : العولمة والهوية الثقافية :

ل اهر  العولمية آنيار و تبيعيات ييحت  

  مقدمتها النق  الثقياف  بييي اليدول ف

وبع ييها وتصييدير اتجاهييات وقييي  قييد 

ترف ييها مجتمعاتنييا العربييية لمييا لهييا 

 .تحنير سلب  يلى الهوية الثقافية مي

وتعنييي  للمييية هويييية الييي ات وذات     

الشييح اقيقتيي  ومعناهييا فيي  األسييا  

التفرد  و الهويية الثقافيية هي  التفيرد 

ى الثقيييياف  ذ بكيييي  مييييا يت ييييمن  معنيييي

الثقافييية ميييي ييييادات و يمييياا سيييلور 

وميييييول وقييييي  وي يييير  الييييى الكييييود 

 والحيا  .
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* وممييا سييبق فيي د من وميية  

التعلييي  تتييحنر بهيي ه العولميية الثقافييية 

وتحدياتها تسنر يلى ي ام التعلي  يي 

بعد لنموذ  للتعلي  نير التقلييدإ لي ا 

يجت  د يحيافظ يليى ال اتيية الثقافيية 

 اتنا .المصرية والعربية ف  مقرر

 ناييا  : العولمة وسوق العم  :

يعيييش اليييوم يييال  الماديييات  

بميييا تعنيييي  هييي ه الكلمييية فقيييد افيييل 

وايتشرت م اهر العولمة ا قتصادية 

ألد مفهوم العولمة لي  ي قية واييد  

با قتصاد والر سمالية بادةافة يلى 

ذلييي  لييي  المس يييرات تشيييير اليييى  د 

 العولمة ا قتصادية ه  األلثر التما 

وتحققيييييا ميييييي العولمييييية الثقافيييييية  و 

 ا جتمايية  و السياسية .

والعولميييية ا قتصييييادية تعنيييي          

بيييرو  تقسيييي  يمييي  جدييييد ل قتصييياد 

العالم  .. ذل  ا قتصاد العالم  ال إ 

ل  يعد ي    الييوم للرقابية التقليديية 

ولييي  يعيييد ييييسمي بالهيمنييية المطلقييية 

لليييدول يليييى  يشيييطتها  ا ييية فيميييا 

ايسيا  السل  وايتقالهيا ولي ا يتص  ب

ال ييدمات ور   المييال يلييى الصييعيد 

 العالم  .

و  يييرا  يمكييي القييول  د  هيي   

تحييديات العولميية للييد ول فيي  سييوق 

يالميييييية واايييييد  منطقهيييييا الواييييييد 

التنافس وله ا يجت معرفية متطلبيات 

السييييييييييوق الحيييييييييير  وااتياجييييييييييات 

المستهلكيي ف   ي  اقتصياد السيرية 

ا  يييي اريييق و  يمكييي  د يييت  ذليي  

الدراسيييييييييات العليابصيييييييييفة يامييييييييية 

والدراسييييات العليييييايي بعييييد بصييييفة 

 ا ييية ميييي  ييي ل اييييداد  يييريجيي 

 لديه  مهارات جديد  .

المحيييور الثاليييث : بعيييم ا تجاهيييات 

العالمييية المعا يير  فيي  التعلييي  يييي 

 بُعد :

تناولييييل الدراسيييية فيييي  المحييييور      

األول التعلي  يي بعد األهمية والواق  

اول المحييييور الثيييياي   هيييي  ذ لمييييا تنيييي

تحديات العولمة الثقافية وا قتصادية 

والتكنولوجية التي  تواجي  الدراسيات 

 العليايي بُعد .

ويتنييييياول هييييي ا المحيييييور  هييييي        

ا تجاهيييييييات العالميييييييية المعا ييييييير  

للدراسييات العليييامي بُعييد فيي  ليي  مييي 

الجامعييييييية البريطاييييييييية المفتواييييييية 

 وجامعة الهواء ف  الياباد .

: الجامعيية البريطايييية المفتوايية   و   

Britain's Open University : 

تحسسييل الجامعيية البريطايييية  

المفتواة بناء يلى المرسيوم الملكي  

لمسسسية مسيتقلة تمينل  1969يام 

 The openدرجاتهييييا العلمييييية 

University established by 

Royal Charter in 1969ذ as an 

independent Organization able 

to a ward its own degrees . 

* فلسييييييييفة الجامعيييييييية البريطايييييييييية 

 المفتواة: 

تقيييييييوم فلسيييييييفة الجامعييييييية  

البريطايييييية المفتوايييية يلييييى تييييوفير 

الفييير  التعليميييية الجامعيييية ألولئييي  

اليييي يي ارمييييوا مييييي التعلييييي  العييييال  

ل يييروف اجتماييييية  و اقتصيييادية  و 

جيرافييية ذ لمييا تسييمل  ي ييا ب لمييال 

اصيييلوا يليييى الدراسييية لميييي سيييبق و
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 يييهاد  جامعيييية ذ لميييا تسيييمل  ي يييا 

بالتحويي  فيميا بينهيا وبييي الجامعيات 

 األ ر  للط   الرانبيي ف  ذل  .

  هداف الجامعة :

تهيييدف الييي  اتااييية الفييير   

 ميييام الرا يييديي الييي يي   فقيييوا فييي  

تحقيييييق  هييييدافه  التعليمييييية بشييييك  

يعييييوقه  يييييي ا لتحيييياق بمسسسييييات 

  يليي  التعلييي  العييال  لمييا  يهييا تعميي

تكييافس الفيير  التعليمييية لليي يي تتيييد 

 ياما .21 يماره  يي 

 ي ام القبول :

الجامعيييييييييييية البريطايييييييييييييية  

المفتواييية مفتواييية للجميييي  وليسيييل 

هنار مسه ت مطلوبية ل لتحياق لميا 

 يها ليس  راا  اصول الط   يليى 

الشييهاد  العاميية للتعلييي  بمسييتوياتها 

العيييييييادإ والمتقيييييييدم  و  إ مسهييييييي  

 م  . لاديم  رس

 ي ام الدراسة :

بريام  ف  مستو  الدرجية   (1)

 الجامعية األولى .

بريييييام  الدراسييييات العليييييا   (2)

Postgraduate . 

بيييييرام  ميييييا بعيييييد ال بييييير    (3)

Post-Experience . 

 الوسام  التعليمية :

 تشم  ه ه الوسامط ما يل  : 

 الكلمة المطبوية . -1

 البث ادذاي "التلفتيود" . -2

 الحاست ايل  وا يتريل . -3

وسيييييييام  تعليميييييييية يمكيييييييي  -4

للدارسييييييييي اسيييييييتعارتها  و 

  رامها .

 : Evaluationالتقوي  

يتصل تقوي  يم  اليدار  بالجامعية 

البريطاييييية المفتواييية بحيييي  مسيييتمر 

 ومتعدد األدوات والوسام  .

ادار  الجامعييييية المفتواييييية : تقسييييي  

 ادار  الجامعة الى :

 200الجمعيييية العموميييية : ت ييي   -

مييييي ي ييييوا مع مهيييي  ينت بييييود 

األقيييالي  بجاييييت ييييدد آ ييير يمثييي  

 هيئات ذات  لة بالجامعة .

مجليييس ادار  الجامعييية ي ييي  فييي   -

ي يييييو تيييييو يعه   39ي يييييويت  

 لايت  :

 ي اء بحك  و يامفه  وهي  :  8 (1)

يامييت رميييس  –رميييس الجامعيية 

 –ولييييي  للجامعيييية 2 –الجامعيييية 

 –السييييكرتير المييييال   –يامييييت 3

رميييييييييس اللجنيييييييية ا لاديمييييييييية 

 ا ستشارية .

يعيينه  4ي و ميي ال يار : 13 (2)

 3 –مجليييييس اليييييب ا الملكييييي 

يعييييينه  لجنيييية يييييوا  رمسيييياء 

 3–الجامعييييييييات البريطايييييييييية 

 3–يمثلييود السييلطات المحلييية 

يعيييييييينه  روابيييييييط السيييييييلطات 

المحلية)ي يييو يمثييي  السيييلطة 

ي ييو  –المحلييية فيي  اسييكتلندا 

ي يو  –تعين  الجمعية الملكية 

تعين  هيئية ادذايية البريطاييية 

(BBC  

 6 يياء مييي األلاديمييية :  ي 8  (3)

يعيييييينه  المجليييييس األلييييياديم  

ي ييو مييي هيئيية  2 –للجامعيية 

 الجامعة مي نير المتفرنيي .
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ي يييييييواد يميييييييث د الطييييييي    (4)

 ت تاره  الجمعية العمومية .

مييي الش صيييات العاميية مييي  8 (5)

 نير العامليي بالجامعة .

 ناييا  المجلس األلاديم  :

ي يي  المجلييس ممثليييي يييي  

تفيرنيي والعيامليي هيئة التيدريس الم

بعم الوقل وممثليي للط   وينبثق 

 يي المجلس لجاد يديد   همها :

 .اللجنة ا لاديمية  ستشارية (1)

اللجنيييية ال ا يييية مثيييي  لجنيييية  (2)

 ا متحايات .

 لجاد المقررات الدراسية . (3)

وهنيييار يليييى المسيييتوييي المرليييتإ 

 3وال مرلتإ لجاد استشيارية يليى 

 مستويات ه  :

 ميسية .لجاد المرالت الر 

 . لجاد استشارية اقليمية 

 . لجاد استشارية مرلتية 

التموييييي  فيييي  الجامعيييية البريطايييييية 

 المفتواة :

  تموييييي  الحكوميييية البريطايييييية

الجامعيييية المفتوايييية مبا ييييير  

ميي  %89ويمث  ه ا المصدر 

 د   الجامعة .

 10% . مي رسوم الدارسيي 

 1%  تمثيي  د يي  الجامعيية مييي

تسيييييويق الميييييواد والمقيييييررات 

اسية التي  تتيحهيا الجامعية الدر

قدميية ولي ل  الميينل البحيوث الم

لتموييييييييي  بعييييييييم البحييييييييوث 

 .بالجامعة

وفيي  النهاييية يمكييي توةيييل النقيياا  

التاليييييية ييييييي الجامعييييية البريطاييييييية 

 المفتواة :

الجامعيييية البريطايييييية المفتوايييية  (1

ت ر  الباتها بنفقيات تقي  لثييرا 

ييييييي الجامعييييية التقليديييييية فقيييييد 

تكلفتي   و لل تكلفة الطالت نليث

فيييييييي  الجامعييييييييات البريطايييييييييية 

 التقليدية .

تحقيييييييق الجامعييييييية البريطاييييييييية  (2

المفتوايية وفييرا  لبيييرا مييي  يي ل 

 سيييلوبها فييي  ايتيييا  المقيييررات 

اييييييث تقتصييييير مجمويييييية ميييييي 

ا سيييات   الجيييامعييي المرليييتييي 

الييي يي يعيييدود المييياد  التعليميييية 

 لعدد لبير مي الدارسيي .

ت ييييييي  الجامعييييييية البريطاييييييييية  (3

يييييد  مراليييت محلييييية المفتواييية 

مرلييت  13للدراسيية يبلييش يييددها 

 ومكتت اقليم  .

 ير يدد  ي اء هيئة التدريس  (4

يسيييييييبيا  مقاريييييييية بالجامعييييييييات 

 التقليدية .

ارتفيييام تكلفييية اديتيييا  ادذايييي   (5

 والتلفتيوي  للبرام  الدراسية .

ميييييييي  هييييييي   هيييييييدافها  تيييييييوفير  (6

الدراسات العليالمي فياته  فير  

ه  فيي  هيي ا التعلييي  ذ لمييا  ييي  سييا

تحقيييييق  هييييداف التعلييييي  الفنيييي  

والمهن  والتدريت  نناء ال دمية 

 للمعلميي واألاباء ونيره  .

يمكييي  د يسييتفيد فيي  مصيير مييي  (7

تجربيييييية الجامعيييييية البريطايييييييية 
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المفتوايية للتيلييت يلييى مشييك ت 

 الدراسات العلياالحكوم  .

 ناييا  : جامعة هواء اليابايية :

 سسل جامعة الهواء في  اليابياد في  

م وبييد ت تقبيي  ا بهييا 1983برييي  ا

وبثل برامجها ف  ابري   1985يام 

1985 . 

  هداف جامعة الهواء :

اتااة فر  التعلي  الجيامع   (1

للطبقيييييية العامليييييية وربييييييات 

 البيوت .

تقييييدي  ي ييييام مييييرد واييييديث  (2

للتعليييي  العيييال  مفتيييوح  ميييام 

جميييييييي   ريجييييييي  التعليييييييي  

 الثايوإ .

التعييييييياود مييييييي  لجامعيييييييات  (3

وادفياد  ميي  اليابايية القاممة

 بيير  المسييتحدنات المعرفييية 

والتكنولوجييييييييية التعليمييييييييية 

الحديثة ميي  جي  تقيدي  ي يام 

للتعلييييييييي  العييييييييال  سييييييييلب  

 ا اتياجات المعا ر  .

ادسييهام فيي  تحسيييي التعلييي   (4

العييييال  يييييي اريييييق تقوييييية 

التعييييييياود مييييييي  الجامعيييييييات 

األ ييييييير  وتطيييييييوير ي ييييييي  

التحويييييي  وا يتقيييييال منهيييييا 

يئية وتشجي  تبادل  ي ياء ه

التيييييييدريس وبيييييييث الميييييييواد 

 التعليمية .

 

 مباد  و سس الجامعة :

   تحقيييق ديمقرااييية التعلييي  وذليي

دتااييية فييير  تعليميييية لقاييييد  

يري ة مي الدارسييي اليابيايييي 

 صو ا  ربيات البييوت والطبقية 

 العاملة .

   ا سيييييييت دام الفعيييييييال لوسيييييييام

ا تصييييال الحييييديث مييييي ايتريييييل 

 ونيرهما.

 ط ونيقيية العميي  يلييى ايجيياد روابيي

بييييييي الدراسيييييات العليااليابييييياي  

 التقليدإ .

  تقييييدي  الحييييديث والمتنييييوم مييييي

العليييييوم ميييييي  ييييي ل مقيييييررات 

وبرام  دراسية  اسيي تو يفهيا 

 م  العم . 

  اسييتيرقل دراسييات الجييدو  مييي

ايشاء جامعة الهواء ميد  اويلية 

 يام . 16

 ادار  جامعة هواء اليابايية :

تتكيييود ادار  جامعييية هيييواء  

مي يد  مجيالس يليى النحيو  بالياباد

 التال  :

 مجلس المديريي : (1)

هييييييو الهيئيييييية اددارييييييية العليييييييا 

للجامعة وللمجلس رميس وي ي  

 ي يياء ميينه  رميييس الجامعيية  9

 وهو ليس رميس المجلس .

 رميس الجامعة : (2)

هيييييييو المسيييييييئول ييييييييي تنفيييييييي  

السياسييات واليين   التيي  يحييددها 

مجلس المديريي ويعاويي  يامبياد 

 لرميس الجامعة .

 المدير العام : (3)

يييير   الجهيييا  اددارإ العلمييي  

للجامعة ويتكود ميي ييد   قسيام 

 لك  منها مدير ه :
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   قس  الشيئود العامية يتمثي  في

 قس  ا ي م والمعلومات .

  القس  األلياديم  يتيولى األميور

 األلاديمية للجامعة .

  قس  البيث : يقيوم بمهيام اييداد

البيييييييرام  الدراسيييييييية للبيييييييث 

 وتقديمها .

   اديتيا  : ي يتم بتصيمي  قس

البيييييرام  والميييييواد التعليميييييية 

 وايتاجها .

 المرالت الدراسية : (4)

مراليييييت دراسيييييية فرييييييية  6ي ييييي  

مو يييية يليييى منيييااق تيطييي  جميييي  

 يحاء الياباد ولك  مرلت مدير  ا  

 ب  .

هيئييييية التيييييدريس بجامعييييية الهيييييواء 

 المفتواة :

تعتميييد الجامعييية يليييى  ي ييياء هيئييية 

   :تدريس ومعاوييه  لالتال

ربيييي   ي يييياء هيئيييية التييييدريس مييييي 

المعينيي المتفرنيي بالجامعية والعيدد 

البيياق   سييات    امييرود يعملييود فيي  

جامعيييييات   ييييير  ويتعييييياويود مييييي  

 الجامعة بعم الوقل بن ام التعاقد .

الدراسيييييية بجامعيييييية الهييييييواء  ي ييييييام

 :بالياباد

تقييدم بريامجييا تعليميييا لييام  معييد      

جييييييييدا  دتااييييييية الفر ييييييية لجميييييييي  

مييييواانيي لمييييا  د هيييي ه الجامعيييية ال

اليابايييييية تسييييتفيد مييييي التسييييهي ت 

ادذايية والتلفتيويية المتااة ويمكي 

تو يفهييييا ذ وييييييت  تقييييدي  البرييييييام  

باسييت دام الكتييت الدراسييية وادر يياد 

 األلاديم  والبث المرم  المسموم .

 مييا ايي   الجامعيية فيييمكي تصيينيفه  

 الى :

  ايييييي   ي يييييياميود ييييييياديود
Regular Studentsذ Whose 

Objective . 

  اييي   نيييير مقييييديي ليييدرجات

 Non-Degreeيلميييييييييية 

Students . 

  الطيي   ذوإ الحييا ت ال ا يية

Special Students. 

 التموي  بجامعة الهواء اليابايية :

 هنار مصدراد للتموي  :

الرسوم الت  ييدفعها الطي   :   (1)

رسيييييوم ا لتحييييياق ذ ورسيييييوم 

 التعلي  .

ي تمويي  ما ت صص  الدولة م  (2)

 اكوم  .

  ي اء هيئة التدريس :

تعتميييد الجامعييية يليييى  ي ييياء هيئييية 

 التدريس المسهليي مي :

 المتفرنيي بالعم  بها .  (1)

 األسات   التامريي .  (2)

األسييات   نييير المتفييرنيي مييي   (3)

 العامليي بالجامعات األ ر  .

المحييييور الرابييييي  : تصييييور مقتيييييرح 

للدراسات العليا مي بُعد ف  مصر في  

يات العولمييييية وبعيييييم ةيييييوء تحيييييد

 ا تجاهات العالمية الحديثة :

بعد تناول الدراسات العليامي بُعيد في  

مصييير واقعييي  و هميتييي  ذ  ي يييا   هييي  

تحيييديات العولمييية التييي  تواجييي  هييي ا 

النييوم مييي التعليييي  و هيي  ا تجاهيييات 

المعا ييير  للدراسيييات العليييياالمفتوح 

 مكيييي التو ييي  اليييى تصيييور مقتيييرح 
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فييي  مصييير للدراسيييات العلييييايي بُعيييد 

 يلى النحو التال  :

للتعلي  المفتيوح  الدراسات العليا  (1)

مي بُعد يمط تعليم  اديث مكمي  

 للن ام التعليم  التقليدإ .

للتعليي   بتطبيق الدراسيات العلييا  (2)

المفتييوح مييي بُعييد يمكييي التيلييت 

يليييى  هييي  مشيييك ت الدراسيييات 

للتعلي  التقليدإ مي تكيد   العليا

ي  ا بييي  وارتفيييام تكلفييية المبيييا

والمعامييييييي  واألجهيييييييت  التييييييي  

 تحتاجها الجامعة التقليدية .

بتطبيق الدراسيات العلييامي بُعيد   (3)

فييييييي  مصييييييير يمكيييييييي تحقييييييييق 

ديمقرااييييييية التعلييييييي  واتااتيييييي  

لجميي  األفيراد دود ايتبيار لسييي 

  و ابقة اجتمايية .

ةييرور  تبنيي  فلسييفة واةييحة   (4)

للتعليي  المفتيوح  للدراسات العلييا

 مييييي بُعييييد تسلييييد يلييييى الهوييييية

الثقافيييييييية المصيييييييرية العربيييييييية 

 وادس مية .

اييياد  تو ييي  مرالييت الدراسييات   (5)

للتعلي  المفتوح مي بُعد ف   العليا

مصييييير وبحييييييث تيطييييي  جميييييي  

منااق الجمهورية م  األ ي  في  

ا يتبيييييار الميييييدد والمجتمعيييييات 

 الجديد  .

ا سييييتفاد  مييييي تجربيييية جامعيييية  (6)

القيياهر  المفتوايية وليي ا تجربيية 

وجامعييييية  الجامعييييية البريطاييييييية

هييواء اليابايييية وتطبيييق التجربيية 

 يلى جامعة الواد .

العميييي  يلييييى ايجيييياد يييييوم مييييي   (7)

األيسييياق والتعييياود بييييي وسيييام  

ا تصيييال المسيييموية والمرمييييية 

واسييييييييييي ايييييييييييداد البييييييييييرام  

 والمقررات المناسبة .

ايييياد  الن ييير فيميييا تقدمييي  ميييي   (8)

بييرام  ومقييررات دراسييية يلييى 

 فترات متقاربة .

سييييا  ايييي   الترليييييت يلييييى ال  (9)

الدراسييييات العليييييايي بُعييييد  هيييي  

المهييارات وال بييرات والمعييارف 

الحديثييييية ل يييييماد اييييييداد جييييييد 

لل ييييريجيي يمكيييينه  مييييي ايجيييياد 

فييييييير  يمييييييي  اقيقيييييييية دود 

 ا ي مام الى اابور البطالة .

ةرور  ايداد الكوادر البشرية  (10)

والفنييييية فيييي  مجييييال الدراسييييات 

للتعلي  المفتوح مي بعد م   العليا

 التدريت المستمر .ا هتمام ب

يمكيييي تطبييييق هييي ا الييينمط ميييي  (11)

التعليييي  فييي  مجيييا ت الدراسيييات 

العليييا ميي  ا سييتفاد  مييي تجربيية 

وتطبيييييق جامعيييية ييييييي  ييييمس 

 .التجربة يلى جامعة الواد

فييتل بييا  القيييد لألفييراد اليي يي  (12)

ولسبت ما ل  يحصلوا يلى تعلي  

 جامع  تقليدإ .

ةيييرور  التنسييييق بييييي ي يييام  (13)

لتعليي  المفتيوح الدراسات العلييا ل

 والجامعات الحكومية التقليدية .

ةييييييرور  ايييييييداد القيييييييادات   (14)

التربوييية المت صصيية فيي  مجييال 

الدراسات العليايي بعد ف  ةوء 

 ادار  الجود  الشاملة .
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التوسييييييييي  فييييييييي  البحيييييييييوث   (15)

والدراسيييييييييييييات المرتبطييييييييييييية 

بالدراسيييييييات العلييييييييا للتعليييييييي  

المفتييييوح مييييي بعييييد لمحاوليييية 

 فييم تكاليفيي  والرسييوم التيي  

 يدفعها الدار  .

تيييدبير مصيييادر نيييير تقليديييية   (16)

 لتموي  ه ا النمط مي التعلي  .

تو يييييييل الدراسييييييات العليييييييا   (17)

  للتعلييي  المفتييوح يييي بُعييد فيي

مجيييييال تعليييييي  الكبيييييار ومحيييييو 

 .األمية

تن ييييييييي  لقيييييييياءات بمرالييييييييت   (18)

الدراسيييييييات العلييييييييا للتعليييييييي  

المفتييييييوح سييييييواء بالجامعيييييية 

المفتوايية  و المرالييت الفريييية 

هييا وذليي  للتيلييت يلييى التابعيية ل

مشييكلة ا يفصييال الشييب  دامميية 

 بيي المحاةر والدار  .

ا هتميييام بيييالتقوي  المسيييتمر  (19)

لهيي ا اليينمط مييي الدراسييات العليييا 

للتعلييي  المفتييوح بجمييي  ينا يير 

 المن ومة التعليمية .

ايجيييياد يييييوم مييييي ا تصييييال   (20)

الفعييييييييييال بيييييييييييي الدراسييييييييييات 

العليييياالمفتوح ييييي بُعيييد بمصييير 

ل  العربيييييييي  ومثي تيييييييي  بالعييييييييا

 وادس م  .

         

 
 : المراج 

ذ  وسييوية سييفير لتربييية األبنيياءم –سييعيد اسييمايي  : "التعلييي  يييي بُعييد"  (1
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 . 663ذ  662

ار دالسيد  حات  محمد المران  : التقنيات التربوية المعا ر  ذ  سيوا ذ  (2

 . 536ذ    2008للطباية الحديثة ذ  الوفاق

ار دذ ادسيكندرية ذ قيراءات في  التعليي  ييت بُعيد  يبد الجيواد السييد بكير : (3

 . 50ذ   2001الوفاء لدييا الطباية والنشر ذ

 . 163سعيد اسمايي  يل  : مرج  سابق ذ    (4

5) Holmbergذ Bذ distance educationذ a survey 

&Biographyذ (London: Kegan pageذ 1981 ذ pp200 . 

 ذالقيياهر  ذ يييال الدراسييات العلييياالمفتوح يييي بُعييد  امييد اسييمايي  اجيي  : (6

 . 26ذ   2003ذ 1الكتت ذ ا

 0 16ذ  مرج  سابق  يبد الجواد السيد بكر : (7

ذ العولميية والعييال  ادسيي م   رقييام واقييامق ييييد سييعيد ييييد اسييمايي  :  (8

 5ذ   2001ل  يراء ذالمملكة العربية السعودية ذجيد  ذ دار األييدلس ا

. 
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