
 

  

 

 

     الرحيم الرحمن هللا بسم

 كلية التعليم المفتوح  والدراسة عن بعد 

 

 

 Mobile Learning - mLearning - m - Learning  

 أطلق التعليم مجال فى جديد مصطلح استخدام بدأ : - الغربية الدول وفى - والعشرين الحادي القرن بداية فى

: عليه  

:  اإلنجليزية باللغة Mobile Learning mLearning أو  m-Learning أو   .  



 

  

 

 

Le mobile learning     الفرنسية وباللغة Le m-Learning أو   Lapprentissage mobile أو   .  

:الدولية العلمية المؤتمرات بعض وعقدت★   

.الجديد النموذج هذا تناولت التي  

Mobile وكلمة★    كصفة 

Le mobile أو   كاسم 

(  التحرك معنى في تدور)  الفرنسية اللغة قواميس فى  

Mobile Learning  المصطلح ترجمة يمكن★  Lapprentissage mobile أو  :يلي ما إلى     

 األجهزة طريق عن التعلم - بالموبايل التعلم -الجوال التعلم -المتحرك التعلم - النقال التعلم - المتنقل التعلم

(  المتحركة) الجوالة Learning via Mobile Devices  .  

"      الجوال التعلم" بأهمية األجنبية العلمية والمؤتمرات واألدبيات المقاالت بعض نادت لقد m 

learning :مثل بها الرئيسة العناوين بعض فى أو عناوينها فى ذلك وظهر  

M-learning: lavenir de léducation serait mobile. 

- Mobile Technology: The future of learning in your hands. 

- Mobile learning: the next generation. 

- Mobile te 



 

  

 

 

 

 

  (:  االلكتروني) المفتوح التعليم

بين المتعلم يتم دون لقاءات وجها لوجه ، من التوجه الذاتي رانه تعليم يمارسه المتعلم بقد 

 يسقط حواجز العمر، و والمعلم

 اسلوب للتعلم يتم بواسطته اختيار الوقت والمكان والنمط في التعلم الذاتي   -

كثر شعبية يساعد على الدراسة في الوقت الخاص بالطالب وبطريقته الخاصة والمكان   - تعليم ا

 الذي يحدده

تعليم يكون فيه  ، تى يتعلم وكيف يتعلمتعليم يجعل المتعلم حر في انتقاء ما يتعلم وم   -

الدخول مفتوح والتعلم مفرد والتقويم ذاتي والمتعلم يدعم نفسه والمثابرة ذاتية وايام البدء 

 متعددة

نظام مفتوح للجميع وتعليم جماهيري ال يتقيد بوقت وال بفئة من المتعلمين وال يقتصر على    -

طبيعة حاجات المجتمع وافراده وطموحاتهم وتطور مع مستوى آو نوع من التعليم فهو يتناسب 

 مهنهم

 : مزايا التعليم المفتوح



 

  

 

 

امكانية الوصول الى الطلبة الذين ال يتمكنون من الوصول آلي الكلية ·   

يكون التعليم جزئي أي ال يعطل عن العمل وال يحتاج الى ، وآو الجامعة

 التفرغ للدراسة

 قلة التكاليف ·   

 اآلتية يأخذ االشكال·   

 الدراسة بالمراسلة -

 الدراسة الخارجية -

 التقليديةالدراسة  -

 الدراسة المنزلية آو المستقلة -

 الدراسة باالنتساب -

 اطلقت عليه عدة تسميات منها:·   

 التعليم بال حدود -

 التعليم المستقل -

 التعليم المنزلي -

 التعليم بال اسوار -

 التعلم الذاتي -

 الوسائطالتعلم متعدد  -



 

  

 

 

 

 :اهداف التعليم المفتوح

 توفير فرص التعليم لكل مواطن مع االيمان بقيمة استمرارية التعلم·   

 توفير حرية الدراسة للمتعلم بتحريره من القيود·   

 توفير نمو مهني للعاملين في مواقع العمل·   

 توفير اساليب ووسائط تعليمية جديدة·   

 

 العلمي والبحثي والتعليمي بين مؤسسات التعليم في العالم العربيتوفير فرص التعاون ·   

 عداد وتنمية الكوادر المختلفة في مجاالت الحياة المختلفة حسب احتياجات المجتمعإ·   

االسهام في حل المشكالت الناجمة عن عجز مؤسسات التعليم التقليدية عن استيعاب االعداد ·   

 لجامعيةالمتزايدة الراغبة بالدراسة ا

توح أهداف التعليم المف



 

  

 

 

كمال تعليمهم مما يحقق مبدأ ديموقراطية التعليم·     توفير الفرص لمن فاتتهم فرصة ا

 توفير فرص التعليم والتدريب المستمرين في اثناء الخدمة والعمل·   

 االسهام في تعليم المرأة وتشجيعها على ذلك·   

 االسهام في محو االمية وتعليم الكبار·   

من التعليم في زيادة وحدة الشعب وتماسكه وتحريره من القيود االجتماعية يساهم هذا النوع ·   

 واالقتصادية

 لمحة عن الكلية:                                                   

لطالما كان الحصول على درجة علمية جامعية أمالً يراود كثير من شبابنا ممن تخلف عن اللحاق 

المعرفية  لالستزادةبقطار التعليم الجامعي ممن لم يحالفه الحظ وتفرقت به السبل أو طلباً 

ركاب المتجدد هو السير في  الجامعة األمريكية العالمية ولقد كان وسيظل دائماً فكر ، والعلمية 

يتيح نظام التعليم المفتوح ، حيث كل ما هو جديد لتطوير التعليم الجامعي وخدماته التعليمية 

الفرصة لتحقيق تطلعات العديد من أولئك الذين يرغبون في تطوير مستواهم الثقافي والتعليمي 

لبرامج ويعتمد نظام التعليم المفتوح على مبدأ حرية االختيار والتعليم المستمر في اختيار ا

والدورات التدريبية في الوقت والمكان المناسبين مما يفسح المجال للعديد من الطالب الراغبين 

كما يتيح فرص االلتحاق بالجامعات لدراسة ، في أن ينهلوا من التعليم ورفع مستواهم العلمي

جديدة لمن لم يدركوا ذلك أو لمن يرغب في استيعاب تخصصات  اإلنسانية والتطبيقية العلوم 

لنشر التعليم الجامعي على أوسع نطاق، وبمرونة  االتجاهومن هنا كان ، تتفق مع ميوله ورغباته

نظام التعليم المفتوح بالجامعة حيث يعد هذا  باستحداثغير مسبوقة في التعليم الجامعي، 

ن المجاالت النظام بمثابة إطالله على العالم الواسع األفق تكنولوجياً وعلمياً وعملياً في كثير م

وفي ، الحياتية والمجتمعية والمستقبلية في المكان والزمان الذي يحدده طالب التعليم المفتوح 

في عدة برامج فرضتها ، جامعة قد بدأت بخطوات واثقة نحو نشر هذا النوع من التعليم الهذا فإن 

لنشر هذا النوع من  االتجاهالرؤية المستقبلية لسوق العمل الداخلي والخارجي والتي تتوافق مع 



 

  

 

 

التعليم على كافة المستويات الدراسية سواًء كان المتقدم للتعليم المفتوح من حملة الثانوية 

إلخ...... ( أو الدبلومات فوق  –تمريض  –زراعية  –صناعية  –العامة أو الدبلومات الفنية ) تجارية 

شباب أمتنا الواعد معرفياً وثقافياً لتحقيق آمال وطموحات وأحالم  ، المتوسطة أو التعليم العالي 

 .وعلمياً 

 

 

 التميز والريادة على المستوى المحلي واالقليمي في التعليم المفتوح والتعليم االلكتروني

في عالم اليوم، يأتي نوع جديد من المجتمعات المحلية، تسعى إلى الحصول على المعلومات ف

وعالوة على ذلك وبمجرد النظر في المساهمات الواسعة للتكنولوجيا المقدمة  ،باستمراروتبادلها 

كبة التحديث نظرا  ، للحياة اليومية، يصبح من الواضح لماذا ينبغي بذل كل محاولة للتكيف وموا

ضرورة التطوير المستمر للتقدم التكنولوجي و لألهمية العالمية المقبولة للتعلم مدى الحياة، 

 ، لذا فإن أصبح التعليم عن بعد الوسيلة األكثر شعبية في مجال التعليم.فقد متوقف،  الذاتي والغير

تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعلم  الجامعة األمريكية العالمية كلية التعليم المفتوح والبعيد في 

دل من تطوير أنفسهم وتبا داألفراتمكين والطالب من خالل الفرص المستوي للتعليم الذي توفره، 

كبة التقدم في التكنولوجيا،والمعلومات،  م التعليم من خالل أساليب يقدوت بذل كل جهد لموا

 حديثة ومتعددة.

  :     الرؤية   



 

  

 

 

 

 الرسالة:

توفير خدمة تعليمية متميزة تكون مخرجاتها قادرة ، و  تقديم خدمة تعليمية ومجتمعية وبحثية

كاديمية متميزة وفق احدث ا، من خالل ا واقليميً على تلبية احتياجات سوق العمل محليً  برامج ا

توفير فرص التعليم الجامعي لمن لم يتمكن ، والمستحدثات التكنولوجية ومعايير الجودة الشاملة

توفير بيئة تعليمية وبحثية تلبي متطلبات التعليم االلكتروني ، ومن االلتحاق بالتعليم التقليدي

 والتعليم المفتوح.

 



 

  

 

 

 

 : المهمة 

 التي تقوم بها كلية التعليم المفتوح والدراسة عن بعد:وفيما يلي المهام 

كبة التكنولوجيا،  ، اإلنتاجية وحل المشاكل، الحفاظ على تطور محتوى الدورة التدريبية، األبحاثموا

القيم األخالقية ، الحفاظ  احترام ،االجتماعيةمتابعة التطورات العالمية، تنمية الشعور بالمسؤولية 

، تيسير مستوى عالي من الموثوقية والصالحية، إثبات وجود بيئة توفر أعلى ةالعالميالمعايير على 

نفس، تشجيع التفكير المعرفي، وضع مشاريع  انتقادالفعال، إبداعي، قادرة على  االتصالمعايير 

الجديدة، توفير وتنظيم الندوات الدراسية والمؤتمرات،  ثاألبحاجديدة، إصالحية، فتح مجاالت 

كب التعرف على ، ومختلف األحداث العلمية األخرى المتعلقة بمجال التعليم عن بعد ةوموا

طرح برامج ، و واستباقهاللوفاء بها  والدولي  العربيالدارسين ومتطلبات المجتمع  احتياجات

الراغبين في مواصلة أو استكمال التعليم لالرتقاء ، تعليمية تهدف إلي ربط الجامعة بالمجتمع 

تقديم مجموعة من برامج التنمية المهنية المستدامة والبرامج  ، ومهاراتهم وسلوكياتهمبمعارفهم 

التدريبية التي تعمل على إعداد الطالب إعداداً علمياً وعملياً جيداً مستوفياً لمتطلبات واحتياجات 

 سوق العمل.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 التنظيمي:لهيكل ا

 / رئيس الجامعة ) رئيسا ( وعضوية كل من : د يشكل مجلس اإلدارة المركزي من     

 د / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                       نائبا للرئيس       

 د / نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة                       عضوا     

 وث           عضواد / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبح    

 عضواد/      وكيل الجامعة                                                                           

 عمداء الكليات المشاركة في النظام                                        أعضاء       

ً الكلية                                                                     عميدد /          عضوا

          ً  أمين عام الجامعة                                                             عضوا

         ً  أمين الجامعة المساعد المختص                                           عضوا

 



 

  

 

 

         ً  مدير عام شئون التعليم والطالب                                           عضوا

         ً  مدير عام الحسابات                                                           عضوا

ً         أمين المركز                                                                      عضوا

 أعضاء خمسة ومن يرى المجلس االستعانة بخبراتهم وبحد أقصي      

 يختص مجلس الإدارة المركزي بالآتي:      

 .للكليةوضع السياسات العامة ·         

 التي تقدمها الكليات المشاركة.وااللكتروني اإلشراف والمتابعة لبرامج التعليم المفتوح ·         

 وضع القواعد المالية العامة التي تحكم النظام.·         

 اعتماد الحساب الختامي والمركز المالي في نهاية كل سنة مالية.·         

 العمل على إدخال الوسائل اآللية واألجهزة الحديثة في مجال تكنولوجيا التعليم.·         

 السابقة.د/ نائب رئيس الجامعة في كافة التخصصات  يفوض·         

 :باآلتيبقرار من رئيس الجامعة من بين أساتذة الجامعة و يختص  عميد الكلية يعين 

وضع خطة عمل المركز مع بداية كل عام جامعى )فيما يختص بالشئون األكاديمية و المالية و 

 اإلدارية و الفنية( و اعتمادها من مجلس اإلدارة المركزى.

 تؤدى لطالب التعليم المفتوح. التيألساسية تنفيذ السياسة العامة و الخدمات ا

 تعديالت تجرى عليها. وأيةاقتراح مواعيد تقديم طلبات القبول فى بداية الدراسة 

 الفرعية. الكلياتالتنسيق بين 

 ما يسند له من أعمال خالف ما تقدم.



 

  

 

 

 اللجان الفرعية بالكليات:

د/عميد الكلية رئاستها ، المفتوح يتولىيكون لكل كلية مشاركة بالبرنامج لجنة فرعية للتعليم 

و يكون نائباً للرئيس، و  والطالبعضويتها وكيل الكلية لشئون التعليم  فيعلى أن تضم  وتشكيلها

 :باآلتيتختص اللجنة الفرعية 

 .المركزيالمجلس  وقراراتاإلشراف على تنفيذ سياسات 

 وعرضهاالخاصة بالتعليم المفتوح  اليةوالم واإلداريةكل ما يتعلق بالشئون التعليمية  فيالنظر 

 للتعليم المفتوح. المركزيعلى لجنة التطوير ثم على المجلس 

 


