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مقدمة:
العلمية  الكت�سافات  فيه  تت�سارع  والذي  املعرفية  الثورة  ع�رش  اليوم  الب�رشية  تعي�ض 
ال�سعوبة  من  ي�سبح  الذي  احلد  اإلى  كبري  ب�سكل  املعرفة  وتت�سع  التقانية،  والتطورات 
متابعتها وتطبيقها. ولعل من اأهم التطورات التقانات املت�سارعة هو ما يحدث يف جمال 
احلا�سوب  وتقانات  الت�سالت  ثورة  اإن  احلوا�سيب.  وتقانات  والإنرتنت،  الت�سالت 
قد اأثرت يف جميع نواحي احلياة وفر�ست حتديات جديدة يف جميع املجالت ال�سيا�سية 
والقت�سادية والرتبوية والجتماعية، وخلقت واقعًا جديداً يتطّلب العمل على مواكبتها 

وال�ستفادة منها.
ومن اأهم املجالت التي تاأثرت ب�سكل فاعل بتطور تقانات املعلومات و الت�سال يف 
جمال الرتبية والتعليم اجلامعي،  حيث يواجه العديد من التحديات التي حتّتم عليه التعامل 
اإلى  اأّدى  الذي  املعرفية والتقنية، وهو الأمر  املت�سارعة يف املجالت  التطورات  مع هذه 
تغري يف توجهات التعليم اجلامعي التقليدي بغر�ض مواكبة هذا التطور الكبري، فظهرت 
م�سطلحات حديثة، مثل املكتبة الإلكرتونية واأنظمة اإدارة التعلم، اللكرتوين  يف الكثري 
التعليم اجلامعي  اإلى تطور  الت�سالت واملعرفة   ثورة  اأّدت  العريقة. كما  من اجلامعات 

املفتوح والتعليم عن بعد ون�ساأت اجلامعات الإلكرتونية اأو الفرتا�سية.  
التدري�ض يف  اأع�ساء هيئات  الإلكرتوين على  املفتوح/التعلم  التعليم  بيئة  كما فر�ست 
اجلامعات  التعامل مع كثري من و�سائل التقنية كاأجهزة احلا�سب الآيل و�سبكات الإنرتنت، 
واأنظمة اإدارة التعلم والف�سول الفرتا�سية، اإ�سافة اإلى اأجهزة العر�ض املختلفة واللقاءات 
عرب الفيديو. ومن ثم اأ�سبح لزامًا على اأع�ساء الهيئات التدري�سية والتعليمية اأن يكونوا ملمنًي 
بكيفية ا�ستخدام تلك التقنيات والتعامل معها �سمن بيئة القاعات الدرا�سية، وكذلك كيفية 

تطويعها خلدمة املنهج التعليمي وم�ساعدة الطلبة على ا�ستخدام تلك التقنيات.
التعليم  بيئة  يف  ذاته  يف  هدفًا  لي�ض  التقانات  ا�ستخدام  على  الرتكيز  اأن  نرى  ونحن 
املفتوح وعن بعد بل اإن الهدف الأ�سمى هو ا�ستخدام وتوفري اأحدث التقنيات لتتكامل 
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يف البيئة اجلامعية والعمل الرتبوي، وذلك خللق تطور نوعي يف التعلم والتعليم العايل يف 
الوطن العربي، وتوظيف اأحدث ما تو�سل اإليه العلم يف جمال تقانات التعليم وا�ستثمارها 
يف تطوير املقررات واملناهج طبقًا للموا�سفات الدولية املتعارف عليها، مبا ي�سهم يف خلق 
املناهج التفاعلية التي ت�سجع على التعلم الذاتي وتفتح اأمام الطالب اآفاق املعرفة وت�سهم 

يف تطوير النظام التعليمي مبختلف جمالته. 
ومن هذا املنطلق كان اختيار املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ملو�سوع املوؤمتر 
الرابع ع�رش للوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي وهو" 
املجالت  اأحد  باعتباره  العربية"  اجلامعات  يف  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  تطوير 
اجلديدة التي �ساحبت تقدم تقانات املعرفة، اإلى جانب �سعي موؤ�ّس�سات التعليم اجلامعي 
اإلى الأخذ به لتقدمي الّتعليم املنا�سب لحتياجات قطاع من املتعلمني والراغبني  العربي  
يف اللتحاق بالدرا�سات اجلامعية والعليا املنا�سبة لقدراتهم واإمكاناتهم من حيث املكان 
والزمن املنا�سب لهم. اإ�سافة اإلى م�ساركتها يف دفع عملية التنمية الب�رشية والقت�سادية عرب 
تي�سري التعليم العايل للطبقات الجتماعية املنقطعة عنه اأو املحرومة منه، وخا�سة الن�ساء 
تاأهيل كافة املتعلمني  اإعادة  وكبار ال�سن. ومواكبة تقانات الع�رش وتطوراتها بحيث يتم 
با�ستمرارها، وتطوير طرق الت�سال ومهاراته لدى املتعلمني واأفراد املجتمع مما ي�سّكل 
الثقايف  التفاهم والتوا�سل، وتعظيم فر�ض احلوار والتبادل  لبناء ج�سور  رافعة اجتماعية 

والعلمي. 
للوزراء  ع�رش  الرابع   املوؤمتر  وقائع  يت�سّمن  الذي  الكتاب  هذا  ت�سع  وهي  واملنظمة 
القيادات  يدي  بني  العربي،  الوطن  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  عن  امل�سوؤولني 
والعناية  الهتمام  ينال  اأن  ترجو  العرب،   العايل  التعليم  موؤ�س�سات  عن  وامل�سوؤولني 
امل�ستحقة حتى ي�سهم يف تطوير منظومة التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف الوطن العربي 

ويح�ّسن من جودتها.

اأ.د. عبد اهلل حمد حمارب
املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
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 التقرير اخلتامي
للموؤمتر الرابع ع�رش للوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي  

يف الوطن العربي
تطوير التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف اجلامعات العربية

الريا�س 12 جمادي الأولى 1435 املوافق 13 مار�س 2014 

ب�سيافة كرمية من اململكة العربية ال�سعودية، ومب�ساركة وفود من ثمانية ع�رش )18( دولة 
عربية    )ملحق رقم 1( عقد يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية املوؤمتر الرابع 
 12 العربي  يوم  الوطن  العلمي يف  العايل والبحث  التعليم  امل�سوؤولني عن  للوزراء  ع�رش  

جمادي الأولى 1435 املوافق 13 مار�ض 2014،  ومو�سوعه: 
“ تطوير التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف اجلامعات العربية”

بداأت فعاليات املوؤمتر باآيات من الذكر احلكيم اأعقبتها اجلل�سة الفتتاحية للموؤمتر.

اجلل�سة الفتتاحية : 
بداأت اجلل�سة الفتتاحية بكلمة ترحيبه ملعايل الأ�ستاذ الدكتور خالد بن حممد العنقري 
وزير التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية ا�ستهلها بنقل حتيات خادم احلرمني ال�رشيفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود وويل عهده الأمري �سلمان بن عبدالعزيز، والنائب 
بالتوفيق  للموؤمتر  ومتنياتهم  عبدالعزيز  بن  مقرن  الأمري  �سمو  الوزراء  لرئي�ض جمل�ض  الثاين 
والنجاح ثم توجه با�سمه بالتحية اإلى معايل الوزراء وروؤ�ساء الوفود امل�ساركة يف املوؤمتر، 
واإلى معايل املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وترحيبه بقدومهم اإلى 
اململكة ، ثم اأ�سار اإلى اأهمية مو�سوع املوؤمتر باعتبار اأن التعليم املفتوح والتعليم عن بعد 
والتعلم الإلكرتوين اأ�سبحوا من املجالت التي تهتم بها غالبية الدول نتيجة ملا تقدمه من 



8

تعليم وتعلم عايل امل�ستوى وكذلك اعتمادها على و�سائل الت�سال واملعلومات احلديثة 
التي �سهلت الو�سول اإلى كل طالب للتعليم يف خمتلف م�ستوياته وجمالته، وقد اأ�سار اإلى 
بع�ض اجلهود التي تقوم بها اململكة يف هذا املجال واختتم كلمته بتجديد ترحيبه بجميع 
ال�سادرة عن  التو�سيات  اأن تكون  راجيًا  الإقامة  لهم طيب  متمنيًا  املوؤمتر  امل�ساركني يف 

املوؤمتر يف م�ستوى الأهمية التي يولونها لهذا النوع من التعليم.
العربية  للمنظمة  العام  املدير  اهلل حمد حمارب   عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  معايل  األقى  ثم 
للرتبية والثقافة والعلوم _ الألك�سو كلمته التي بداأها بتوجيه ال�سكر ل�ساحب اجلاللة خادم 
احلرمني ال�رشيفني وويل عهده المني على ما ح�سي به هذا املوؤمتر من رعاية وكرم وفادة، 
وتوجه بال�سكر والتقدير اإلى معايل ال�ستاذ الدكتور خالد بن حممد العنقري وزير التعليم 
العايل باململكة العربية ال�سعودية على دعوته الكرمية ل�ست�سافة هذا املوؤمتر وح�سن التنظيم 
وحفاوة ال�ستقبال وكرم ال�سيافة، واإلى كافة منت�سبي وزارة التعليم العايل باململكة العربية 

ال�سعودية على جهودهم يف الإعداد لعقد املوؤمتر.  
واأ�سار اإلى اأن اختيار مو�سوع هذا املوؤمتر« تطوير التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف 
اجلامعات العربية« جاء نتيجة لقناعة الألك�سو باأن التعليم عن بعد والتعليم املفتوح ميكن اأن 
ي�سهم  يف ا�ستمرار املوؤ�س�سة التعليمية يف اأداء ر�سالتها مهما كانت الظروف وال�سعوبات 
اإلى كافة  التعليم  اي�سال  ي�سهم يف  اأنه  البلدان،  كما  بلد من  اأي  بها  التي مير  ال�ستثنائية 
مناطق الدولة واإلى الفئات التي قد حتول بع�ض الظروف الجتماعية اأو القت�سادية دون 

انخراطها يف التعليم اجلامعي.
اأنها  اأكد  حيث  اخلرباء  اجتماعات  يف  مناق�ستها  مت  التي  العمل  اأوراق  اإلى  وتطرق 

جاءت تلبي يف جمملها الأهداف التي ي�سعى املوؤمتر اإلى حتقيقها. 
 كما جدد التذكري ببع�ض الق�سايا التي تواجهها منظومة التعليم العايل العربية، والتي 

تنعك�ض على م�ستوى النظرة املجتمعية اإليها وهي:
�سعف بع�ض مخرجات الجامعات العربية )ال�سعف العلمي للخريجين(.  -

انقطاع المتابعة و الهتمام بمخرجات التعليم العالي والجامعي.  -
قلة الهتمام بالتعليم الأكاديمي المتو�سط )الدبلوم المهني(.  -

�سعف البحث العلمي في الجامعات العربية .   -
�سيا�سة ت�سعير ال�سهادات الأكاديمية التي اأدت اإلى عدم اهتمام الخريجين بتح�سين   -

تح�سيلهم اأو الرفع من قدراتهم ومهاراتهم.  
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ويف اخلتام جدد ال�سكر اإلى اأ�سحاب املعايل على ما حت�سى به الألك�سو من دعم من 
دولهم ومنهم �سخ�سيا، كما جدد ال�سكر والتقدير وعظيم المتنان اإلى مملكة اخلري واإلى 
�ساحب اجلاللة خادم احلرمني ال�رشيفني على كرم �سيافتهم واحت�سانهم للموؤمتر الرابع 

ع�رش للوزراء متمنيا للجميع التقدم والنجاح.
وبعد ذلك األقى �سعادة الأ�ستاذ الدكتور �سعيد احل�ساين ممثل معايل ال�سيخ حمدان بن 
اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة  مبارك 
رئي�ض املوؤمتر الثالث ع�رش كلمة نقل يف م�ستهلها حتية ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان اإلى 
خادم احلرمني ال�رشيفني واإلى ال�سعب ال�سعودي كما نقل اعتذار ال�سيخ حمدان بن مبارك 
ال نهيان عن عدم امل�ساركة يف املوؤمتر لرتباطات م�سبقة، واأكد اأن رئا�سة املوؤمتر الثالث 
ع�رش قد تابعت مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم كل التو�سيات التي �سدرت 
عن املوؤمتر الثالث ع�رش، واأ�سار اأن تقرير مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

يبني كل اجلهود.
ويف اخلتام جدد �سكره اإلى معايل الأ�ستاذ الدكتور خالد بن حممد العنقري وزير التعليم 
العايل ال�سعودي واإلى املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واإلى اململكة 

العربية ال�سعودية على ا�ست�سافتها للموؤمتر وت�سهيل كل الو�سائل لإجناحه.    

اجلل�سة الإجرائية:
العنقري  بن حممد  الدكتور خالد  الأ�ستاذ  معايل   باختيار  الإجرائية  اجلل�سة  ا�ستهلت 
وزير التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية رئي�سا للموؤمتر الرابع ع�رش للوزراء امل�سوؤولني 

عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي. 
 ثم وافق املوؤمتر على ت�سكيل هيئة املكتب على النحو الآتي:

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  اجلال�سي  توفيق  الدكتور  الأ�ستاذ  معايل   -
وتقنيات املعلومات والت�سال يف اجلمهورية التون�سية نائبا اأول لرئي�ض املوؤمتر.

العايل يف  التعليم  الرتبية و  اأبو زهري وزير  الدكتور علي زيدان  الأ�ستاذ  معايل   -
فل�سطني نائبا ثانيًا لرئي�ض املوؤمتر.

الأ�ستاذ الدكتور اأحمد جالل ال�سيد من وفد جمهورية م�رش العربية مقررا عاما   -
للموؤمتر. 
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وت�سكيل جلنة ال�سياغة على النحو التايل:
ال�سعودية  العربية  اململكة  وفد  العوهلي      العزيز  عبد  بن  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ   -

ع�سوا.
الأ�ستاذ الدكتور احل�سن عمر بلول       وفد اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية   -

ع�سوا.
الأ�ستاذ الدكتور اأحمد جالل ال�سيد           وفد جمهورية م�رش العربية   -

ع�سواً.
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وفد  ال�سايدي       يحي  الدكتور  الأ�ستاذ   -

ع�سوا.
الأ�ستاذ الدكتور اأبو القا�سم البدري     وفد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم   -

ع�سوا. 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وفد  الأ�ستاذة حياة وادي          -

ع�سوا.
ثم عر�ض �سعادة املقرر العام للموؤمتر جدول اأعمال املوؤمتر كما اقرتحته جلنة اخلرباء وقد 

مت اعتماده من قبل املوؤمتر. 

جل�سة العمل الأولى:
عقد املوؤمتر جل�سة عمله الأولى يف ال�ساعة العا�رشة والن�سف من �سباح يوم اخلمي�ض 
12 جمادي الأول 1435ه املوافق 13 مار�ض 2014 برئا�سة معايل الأ�ستاذ الدكتور خالد 

الإقليمية والدولية  املنظمات  اإلى  الكلمة  الذي اعطى  املوؤمتر،  العنقري  رئي�ض  بن حممد 
امل�ساركة يف املوؤمتر وذلك على النحو الآتي:

 الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.. 1
املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلم والثقافة .. 2
 برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية.. 3
 الحتاد العربي ملجال�ض البحث العلمي . 4
 الحتاد الأوروبي. 5
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وتخلل كلمات املنظمات امل�ساركة توقيع مذكرة تفاهم بني املنظمة الإ�سالمية للرتبية 
والعلم والثقافة واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم حول جمالت التعاون بينها باإ�رشاف 

معايل ال�سادة وزراء التعليم العايل والبحث العلمي العرب يف اإطار انعقاد املوؤمتر. 
ليبيا الدكتور عادل عبد  اإلى رئي�ض وفد دولة  اأعطى رئي�ض املوؤمتر الكلمة  واإثر ذلك 
التعليم العايل ل�شوؤون الديوان واملوارد بناء على طلبة كلمة  احلميد امل�شاط وكيل وزارة 
�سكر فيها اململكة العربية ال�سعودية على ح�سن ال�ستقبال وكرم ال�سيافة، وعلى ما تقدمه 
امل�سرتك،  العربي  العمل  ب�رشورة  منها  اميانا  العربية  الدول  واإلى  ليبيا  دولة  اإلى  دعم  من 
وكذلك ل�ست�سافتها للموؤمتر بدل من ليبيا للظروف ال�ستثنائية التي متر بها، ومتنى للموؤمتر 

النجاح والتوفيق.
ثم نظر املوؤمتر يف املو�سوعات التالية:  

اأوًل : تقرير املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عن تنفيذ تو�سيات 
املوؤمتر الثالث ع�رش: 

للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  حمارب  حمد  اهلل  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  عر�ض 
اإليها، وما  املوجهة  التو�سيات  لتنفيذ  املنظمة  به  قامت  ما  تقريرا حول  والثقافة والعلوم 

بذلته الدول العربية يف تنفيذ التو�سيات التي تهمها. 
 واأ�سار معاليه اإلى اأنه �سدر عن املوؤمتر الثالث ع�رش للوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل 
تو�سيات،  �ست  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  اأبو ظبي  يف  الذي عقد  العلمي  والبحث 
تو�سيتان  منها موجهة للمنظمة واأربع تو�سيات تهم الدول العربية وموؤ�س�ساتها املخت�سة. 
ومتحورت جّل الّتو�سـيات حول تطوير الّت�رشيعات والأنظمة الإدارية ملوؤ�س�سات التعليم 
العايل مبا ي�سمن ا�ستقالليتها واإبعادها عن ال�رشاعات ال�ّسيـا�سية وا�ستكمال ما مت ال�رشوع به 
من هيئات لرعاية البحث العلمي وتطويره ، والنفتاح على املنظمات الإقليمية والدوليـة 

مّما ي�ساهم يف حت�سني حوكمة موؤ�س�سات التعليم العايل يف الوطن العربي.

اأول  – التو�سيات املوجهتان اإلى املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم:
التّو�سية الأولى: و�سع برنـامج لتح�سني حوكـمة موؤ�ّس�سات الّتعليـم العـايل والبحث 
العلمي فـي الوطن العربي، وذلك بالتعاون مع املنّظمات الإقليمـية والّدولية وموؤ�ّس�سـات 

الّتمويل. 
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اأدرجـت املنّظمة بناء على هذه الّتو�سية يف دورتها املالية 2013-2014 ن�ساطا حتت 
الّتعليم  ي�ستهدف حت�سني موؤ�س�سات  “حكـامة النظم الرتبوية والإدارة الر�سيدة”  م�سّمى 
عدم  اإن  اإّل  الدويل،  البنك  مع  بالتعاون  ينفذ  العربي  الوطن  العلمي يف  والبحث  العايل 
ا�ستجابة البنك الدويل لتعّهداته يف الآجال املحّددة حال دون تنفيذه، فا�ستدركت املنّظمة 
الأمر من خالل اإعداد وثيقة حول احلريات الأكادميية يف اجلامعات العربية بالتعاون مع 
�سني ، كمـا �سعت اإلى ا�ستيعاب هذه الّتو�سية يف براجمها  نخبة من اخلرباء العرب املتخ�سّ
“اجلـودة  م�شّمـى  حتت  لن�شاط  برجمتها  خالل  من   2016  -  2015 املالية  الّدورة  خالل 

والعتماد الأكادميي”.
عن                   امل�سوؤولة  الوطنية  والهيئات  املوؤ�س�سات  بني  للتن�سيق  اآلية  و�سع  الثانية:  التّو�سـية 

البحث العلمي يف الوطن العربي.
الوطن  يف  العلمي  للبحث  الوطنية  الهيئات  ملمثلي  اجتماع  بعقد  الألك�سو  قامت 
العربي وذلك بتون�ض يومي 11 و 12 دي�سمرب 2012. ونظمت املنتدى ال�ّسنوي للبحث 
العلمي والتنمية امل�ستدامة تون�ض خالل  �سهر دي�سمرب  2013. كما مّت ت�سكيل فريق عمل 
للبحث  الأعلى  املجل�ض  باإن�ساء  اخلا�ض  ور  الت�سّ لإعداد  عرب  خرباء  ثالثة  من  يتكون 
الوطنية  للهيئات  اجتماعني  لعقد  وبرجمت  والبتكار.  التكنولوجي  والتطوير  العلمي 

للبحث العلمي بالّدول العربية يف �سنة 2014 .

ثانيا - التّـو�سيات املوّجهة اإلى الدول العربية
ا�ستـملت الّتو�سيات ال�سادرة عن املوؤمتر الثالث ع�رش الذي عقد يف )اأبو ظبي( اأربـع 
الّتو�سيات  هذه  تنفيذ  مبتابعة  املنّظمة  وقـامت  العربية،  الّدول  اإلى  موّجهة  ّتو�سيات 
لة  الّلـجان الوطنية العربية للرتبية والثقافة والعلوم، واملوؤ�س�سات ذات ال�سّ بالتوا�سل مع 
عربية  دول  تقارير ع�رش  �سوى  املنّظمة  اإلى  ي�سل  مل  اأّنه  غري  اإجنازه.  مّت  ما  على  للوقوف 
اململكة  هـي  الّدول  وهذه  الّتو�سيات،  هذه  لتنفيذ  جهود  من  به  قامت  مـا  اأو�سحت 
العربية  اململكة  فل�سطـني،  �سلطنة عمان، دولة  التون�سية،  الها�سمية، اجلمهورية  الأردنية 
اجلزائرية  اجلمهورية  املغربية،  اململكة  الكويت،  دولة  ال�سودان،  جمهورية  ال�سعودية، 
نّفذت من  التي  الكيفّية  يلـي  ما  ح يف  اللبنانية. ونو�سّ ال�سعبية، واجلمهورية  الدميقراطية 

خاللها تلك الّدول الّتو�سيات ال�سادرة عن املوؤمتر.
العايل  الّتعليم  ملوؤ�س�سات  الإدارية  والأنظمة  الت�رشيـعات  تطوير  الأولى:  التّو�سيـة 
لختيار  والآليات  املعايري  وو�سع  واجلودة  ال�سفافية  معايري  يحقق  مبا  العلمي  والبحث 

القيادات الأكادميية والإدارية.                 
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  قـامت الأردن مبراجعة حزمة الّت�رشيعات الّناظمة لقطاع الّتعليم العايل على مراحل 
انها  الى  تون�ض  واأـ�سارت  الأردنية،  واجلامعات  العايل  الّتعليم  قانون  تعديل  ق�سد  عّدة 
تعزيز  الى  ا�سافة  جودتها  وتعزيز  وحياديتها  املوؤ�س�سات  ا�ستقاللية  تعزيز  على  عملت 
ال�سفافية و�سبط معايري الدارة وذلك كله وفق لوائح ونظم . وبينت ال�سعودية اأن جمل�ض 
بتطوير  العايل  واجلامعات وقامت  التعليم  لوائح  يقوم بتحديث عددَا من  العايل  التعليم 
والتدريب  والبتعاث  والتوظيف  والختبارات،  الدرا�سات  للوائح  التنفيذية  القواعد 
الإدارية  القيادات  لختيار  معايري  و�سعت  كما  العلمي،  والبحث  العليا،  والدرا�سات 
قانون  ا�سدرت  انها  ال�سودان  وبينت  الأكادميية.  للقيادات  واأن�ساأت مركز  والأكادميية. 
التعديالت املتنوعة ل�سنة 2013 وقانون �سمان اجلودة والعتماد ل�سنة 2014 . كما اأولـت 
بتطوير  يتعّلق  فيما  ة  خا�سّ كبريا  اهتماما  العلمي  والبحث  العايل  الّتعليم  عمان  �سلطنة 
لهيئة العتماد  قانون  اإلى تطوير  فل�سطني  الإدارية. و�سعت دولة  الت�رشيعات والأنظمة 
واجلودة لت�سويب و�سعها القانوين وتبيان دورها وعالقتها بالهياكل الأخرى يف وزارة 
التعليم.اأما اململكة املغربية فقد عملت على مراجعة القانون املتعّلق بتنظيم الّتعليم العايل. 
واأعدت دولة الكويت م�رشوع قانون للجامعات احلكومية. واأكدت اجلزائر يف تقريرها 
على اأن املوؤ�س�سات اجلامعية تتمتع بقانون اأ�سا�سي خا�ض يحدد مهامها وتنظيمها. اإ�سافة 
اإلى اأنه مّت اإحداث هيئة وطنية للتقييم و�سمان اجلودة. وقام لبنان بو�سع اإطار وطني للهيئة 
العليا املنوطة بالإ�رشاف على موؤ�س�سة الّتعليم العايل ومعايري للقيادات الأكادميّية والإداريّة 
اإلى تنظيم تدري�ض  اإ�سافة  الّتعليم العايل،  اأُن�سئت الهيئة اللبنانية ل�سمان اجلودة يف  ،كما 

الدكتوراه يف القطاع اجلامعي اخلا�ض. 
التّو�سية الثّانية:  ا�ستكمال اإن�ساء الهيئات الوطنية لرعاية البحث العلمي وتطويره.

اأ�سار تقرير اململكة الأردنية اإلى اأنه مّت تعزيز دور �سندوق البحث العلمي يف الوزارة 
وتعديل قانون اجلامعات بحيث تقوم اجلامعات بتخ�سي�ض مال يقل عن ن�سبة 2 % من 
انها قامت  الإيفاد وفق الأنظمة املعمول بها. وبينت تون�ض  ال�سنوية لأغرا�ض  موازنتها 
بتحويل ال�سبغة الدارية لعدد من معاهد ومراكز البحث العلمي واأ�سارت ال�سعودية اإلى 
واإدارة  الواعدة،  البحاث  البحثي، ومراكز  التميز  ملراكز  املنظمة  القواعد  اأنها و�سعت 
اإن�ساء مر�سد التعليم العايل، ومركز بحوث  اإلى  اإ�سافة  الكرا�سي البحثية، والتو�سع فيه، 
والتقنية.  للعلوم  اأودية  وان�ساء  ال�سعودية  الرقمية  واملكتبة  العايل،  التعليم  ودرا�سات 
عمان  �سلطنة  تقرير  واأفاد  العلمي  البحث  دعم  �سندوق  ان�ساأت  انها  ال�سودان  وبينت 
رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  �سدر  وتطويره، حيث  العلمي  البحث  رعاية  الرائد يف  بدورها 
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54 عام 2005 بتاريخ 22 - 06 - 2005 القا�سي باإن�ساء جمل�ض للبحث العلمي وحتديد 
اخت�سا�ساته. وي�سـري تـقرير دولة فل�سطني اإلى اأنه تـّم اإعادة اإن�ساء جمل�ض البحث العلـمي 
يف وزارة الّتعليم العايل مبوجب مر�سوم رئا�سي يو�سح تركـيبة اأع�سائه واإقرار نظامه يف 
اإن�ساء الهيئات والهياكل املكّلفة  اأنه مّت  جمل�ض الوزراء . واأّكد تقرير اململكة املغربية على 
بالّتخطيط والّتوجيه وتن�سيق البحث العلمي.اأما تقرير دولة الكويت فاأ�سار اإلى ا�ستمرار 
اأنه  العمل يف دعم ميزانية جامعة الكويت للبحث العلمي. كما اأكد تقرير اجلزائر على 
مت اإحداث مديرية عامة للبحث العلمي والّتقاين. واأفاد لبنان بوجود هيئة م�ستقّلة لرعاية 

البحث العلمي، وكذلك توفري الّدعم لإن�ساء معادلة الدكتوراه يف اجلامعات.
التّو�سيـة الثّالثة: تزويد املر�سد العربي للرتبية بالإح�سائيات والتجارب الّرائدة املتعّلقة 

باإدارة الّتعليم العايل وال�ستفادة منها وتعميمها.
يف  الكرتونية  معلومات  اإدارة  ا�ستحداث  مّت  اأّنه  اإلى  الأردنية  اململكة  تقرير  اأ�سار    
الوزارة  بوابة  من خالل  العايل  التعليم  اح�سائيات  تن�رش  انها  ال�سعودية  وبينت  الوزارة. 
التعليم  تطبيق  ملتابعة  تنفيذي  مكتب  ان�ساء  يف  الرائدة  جتاربها  الى  ا�سافة  اللكرتونية 
اآفاق ( وكذلك ان�ساء مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية ، وان�ساء  العايل ) 
 . ال�سعودية  للجامعات  الجتماعية  امل�سوؤولية  تعزيز  ومبادرة  التلفزية  العايل  التعليم  قناة 
وا�سارت ال�سودان  باأنها زودت املر�سد العربي بالإح�سائيات املطلوبة بينما يفيد تقرير 
ة اإذ مّت اإن�ساء نظام اإح�سائي الكرتوين  �سلطنة عمان اإلى اأنه مّت اإيالء الإح�ساء اأهّمية خا�سّ
للتعليم العايل. اأّما دولة فل�سطني فقد اأو�سحت يف تقريرها اأنه مّت ال�ّسماح للمر�سد العربي 
للوزارة.  املوقع اللكرتوين  العايل على  الّتعليم  اإح�ساءات حول  با�ستخدام ما ن�رشته من 
واأكدت اجلزائر يف تقريرها باأن موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على ال�سبكة 
لبنان  تقرير  الوطنية.واأ�سار  اجلامعية  املنظومة  لتطور  والنوعية  الكمية  املعطيات  يت�سمن 
اإلى اأنه مّت عقد دورات تدريبية حول خمرجات الّتعليم ونظم الّتعليم العايل واأخرى حول 

الّتعليم الذاتي واخلارجي يف موؤ�س�سات الّتعليم العايل) الّر�سمي واخلا�ض(.
اعات ال�سيا�سية  التّو�سـية الرابعة: العمل على اإبعاد موؤ�ّس�سات الّتعليم العايل عن ال�رشّ
التي توؤثر على ر�سالتها التعليمية، وعلى م�ستقبل الطلبة من اأجل الرتقاء بالّتعليم العايل 

والبحث العلمي.
اأو�سح التقرير املقّدم من اململكة الأردنية باأّنه مّت و�سع ا�سرتاتيجية جديدة للحّد من 
بانها  ال�سعودية  افادت  املجال  العقوبات. ويف هذا  تطبيق  والت�سّدد يف  اجلامعي  العنف 
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للجامعات وان�ساء  الريا�سي  ان�ساأت الحتاد  املوهبة والبداع وكذلك  اأن�ساأت عمادات 
الندية  وا�س�ست  التدري�ض  هيئة  اع�ساء  مهارات  وتطوير  الطالبية  واللجان  املجال�ض 
الطالبية والندية الريا�سية .وبينت ال�سودان باأنها ا�سدرت عدد من اللوائح من اهمها 
وثقافة  قيم  وتر�سيخ  النتخاب،  طريق  عن  ونوابهم  اجلامعات  مديرو  اختيار  لئحة 
القوانني  تنفيذ  اإلى  تقريرها،  وفق  عّمان  �سلطنة  و�سعت  الطالب   بني  الت�سامح واحلوار 
ة بالّتعليم العايل والتي تلزم موؤ�ّس�سات الّتعليم العايل يف ال�ّسلطنة باملعايري  والّت�رشيعات اخلا�سّ
وابط املتعارف عليها حملّيا واإقليمّيا ودولّيا يف جمال الّتعليم العايل. واأفاد تقرير دولة  وال�سّ
فل�سطني اإلى اأنه مّت توجيه عمادات �سوؤون الّطلبة يف اجلامعات والكّليات لتنفيذ فعاليات 
اأّن  على  تقريرها  يف  اجلزائر  واأكدت  ال�ّسيا�سية.  اعات  ال�رشّ والكّليات  اجلامعات  جُتّنب 
اأنظمة  اجلامعية، ف�سال عن  الأخالقيات والآداب  ميثاق  تتوفر على  اجلزائرّية  اجلامعات 
داخلية حاكمة لن�شاط الأ�رسة اجلامعّية مبختلف مكوناتها داخل احلرم اجلامعي،.اأما تقرير 
لبنان فاأ�سار اإلى اأنه مّت اإدخال مفاهيم حّرية الآخر واملواطنة والعرتاف بالآخر عرب تعميم 

تدري�ض حرية الإن�سان.  

 وقرر املوؤمتر: 
الإحاطة مبا قامت به املنظمة من تنفيذ لتو�سيات املوؤمتر الثالث ع�رش. . 1
لتنفيذ . 2 به من جهد  قاموا  ما  على  ومعاونيه  للمنظمة  العام  املدير  اإلى  ال�سكر  توجيه 

التو�سيات.

ثانيا: تقرير عن تطوير التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي 1981 – 2013 
ا�ستهدف التقرير تثمني ما مت اجنازه خالل الفرتة 1981 – 2013 من تو�سيات �سادرة 
فرتة  يغطي  التقرير  اأن  اأي  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزراء  الوزارية  املوؤمترات  عن 
يف  تنفيذها  يتم  التو�سيات  هذه  من  كثريا  اأن  منطلق  من  وذلك  املا�سية،  العام  الثالثني 
مراحل لحقه ل يتم ذكرها يف التقارير التي تقدم الى املوؤمترات املتتابعة حلينها ، وقد اأ�سار 
التقرير اإلى املرجعيات التي اعتمدها ومنهجيته وركز على عدد من املحاور امل�ستخل�سة 
من التو�سيات التي تت�سمن تطوير التعليم العايل يف خمتلف جوانبه مثل تطوير البنية التحتية 
، وتطوير �سيغ واأ�ساليب التعليم العايل، وتعريب التعليم العايل ، والبحث العلمي وتوطني 
التقانة، وا�ستقطاب الكفاءات العلمية والعربية املقيمة يف املهجر وال�ستفادة من خربتها، 

واجلودة والعتماد الكادميي يف التعليم العايل، والتعاون امل�سرتك العربي واخلارجي .
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ثم ا�ستعر�ض اآليات املنظمة يف التعامل مع التو�سيات ، واجنازاتها يف �سوء التو�سيات 
الفرتة  للتو�سيات وما مت اجنازه خالل  التقرير جداول ومالحق  اإليها، وت�سمن  املوجهة 
التقرير  اأو�سى  التقرير بجملة من ال�ستنتاجات. ويف �سوء ما تقدم  املذكورة ، واختتم 

بالآتي: 
تقرير  تقدمي  اإلى  العربي  الوطن  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارات  دعوة   .1
 2013 –  1981 التقرير  فرتة  التي حققتها خالل  التطورات والجنازات  �سامل عن 

وفقا للمحاور ال�سابقة.
على  بالعتماد  التقرير  ا�ستكمال  اإلى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  دعوة   .2
وا�سدار   ، الدول  �ستقدمه  ما  ، وعلى  لديها  املتاحة  والتقارير  واملعلومات  البيانات 
العربي خالل  الوطن  العلمي يف  العايل والبحث  التعليم  وثيقة مرجعية حول تطور 

ثلث قرن.
ويف �سوء ما تقدم اأو�سى املوؤمتر بـــ:

توجيه ال�سكر اإلى  املنظمة على التقرير واعتماد التو�سيتني املقرتحتني.   -

ثالثا:  تقرير جلنة خرباء املوؤمتر الرابع ع�رش:
للوزراء  الرابع ع�رش  املوؤمتر  الدكتور وحيد قدورة  مقرر اجتماع خرباء  الأ�ستاذ  قدم 
امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي، تقريراً عن اأعمال جلنة 
 11  - 10 املوافق   1435 الأولى  10 - جمادي  اجتماعاتها يومي9  التي عقدت  اخلرباء 
للدرا�سات،  ملخ�ض  ت�سمن  الذي  للتقرير  العام  الهيكل  ا�ستعر�ض  حيث   2014 مار�ض 

والتوجهات العامة للنقا�ض، وما خل�ست اإليه جلنة اخلرباء من تو�سيات.

جل�سة العمل الثانية: 
عقد املوؤمتر جل�سة العمل الثانية يف متام ال�ساعة الثانية ع�رش والن�سف ظهر يوم اخلمي�ض 
12 جمادي الأول املوافق 13 مار�ض 2014 برئا�سة معايل الأ�ستاذ الدكتور خالد بن حممد 

العنقري  رئي�ض املوؤمتر، ومت فيها مناق�سة الآتي:

اأول_ م�رشوع التو�سيات املقدمة للموؤمتر الرابع ع�رش:   
قدم الأ�ستاذ الدكتور اأحمد جالل ال�سيد مقرر املوؤمتر الرابع ع�رش للوزراء امل�سوؤولني 
الذي  املوؤمتر  فعاليات  عن  تقريراً  العربي،  الوطن  العلمي يف  والبحث  العايل  التعليم  عن 
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عقد اجتماعاته يوم اخلمي�ض  يومي 12 جمادي الأولى 1435 املوافق 13 مار�ض  2014 
التي قدمت  التقارير  ت�سمن ملخ�سا جلميع  الذي  للتقرير  العام  الهيكل  ا�ستعر�ض  حيث 
يف املوؤمتر، والتوجهات العامة للنقا�ض، وما خل�ض  اإليه اأ�سحاب املعايل الوزراء وروؤ�ساء 

الوفود من تو�سيات.

ويف �سوء ما �سبق قرر املوؤمتر املوافقة على التو�سيات الآتية:
اعتماد ال�سرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والبتكار، ودعوة الأمانة العامة . 1

اخلطوات  لتخاذ  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  العربية  الدول  جلامعة 
الكفيلة با�ستكمال اإجراءات اعتمادها. 

دعوة الدول العربية اإلى اإيالء عناية خا�سة للن�رش العلمي عربيا ودوليًا باللغة العربية . 2
وباللغات الأخرى.

دعوة الدول العربية اإلى العناية بغر�ض اأ�س�ض ومهارات البحث العلمي لدى ال�سباب . 3
والنا�سئة.

اأحد . 4 كونها  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  بالتعليم  الهتمام  اإلى  العربية  الدول  دعوة 
التوجهات احلديثة يف مفهوم التعلم مدى احلياة والتعليم امل�ستمر والعناية به خا�سة 
لدى الفئات التي مل تتمكن من اإمتام التعليم النظامي اأو يف املناطق اجلغرافية التي مل 

ينت�رش فيها التعليم اجلامعي وخا�سة لدى الإناث.
 دعوة اجلامعات العربية اإلى ال�ستفادة من التعليم عن بعد يف تغطية املقررات الدرا�سية . 5

العامة )متطلبات(.
املفتوح . 6 التعليم  يف  للتو�سع  وال�سيا�سات  الت�رشيعات  و�سع  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

والتعليم عن بعد والعمل على اإيجاد اآليات التعاون والتن�سيق فيما بينها.
دعوة اجلامعات العربية اإلى اإعطاء عناية خا�سة لتعليم وتعلم اللغة العربية يف برامج . 7

التعليم املفتوح والتعليم عن بعد. 
دعوة املنظمة العربية لإجراء درا�سات مقارنة بني خمرجات التعليم املفتوح والتعليم . 8

النظامى ملعرفة مدى موائمتها ل�سوق العمل.
العلمية . 9 للدرجات  والعتماد  العرتاف  تبادل  يف  النظر  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

هذه  تكون  اأن  �رشيطة  املفتوحة  العربية  اجلامعة  فروع  ت�سدرها  التي  وال�سهادات 
الدرجات العلمية وال�سهادات معتمدة من بلد الفرع التي ا�سدرها.
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دعوة الدول العربية اإلى الهتمام باإدماج تقنيات التعلم الإلكرتوين �سمن املناهج . 10
واإدارات التعليم يف جميع م�سارات التعليم اجلامعي.

الطالع على دليل معايري العتماد واجلودة يف التعليم املفتوح والتعليم عن بعد . 11
يف اجلامعات العربية، ودعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى مراجعته يف 
�سوء مالحظات اخلرباء والدول العربية وعر�سه على املجل�ض التنفيذي للمنظمة يف 

دورته القادمة )مايو 2014( لعتماده.
دعوة املنظمة اإلى اعداد الدرا�سات واملقارنات املرجعية القليمية والعاملية لآليات . 12

اعتماد املوؤهالت الدرا�سية ال�سادرة عن موؤ�س�سات التعليم املفتوح والتعليم عن بعد.
املفتوح . 13 التعليم  موؤ�س�سات  بني  الفعال  التن�سيق  على  العمل  اإلى  املنظمة  دعوة 

والتعليم عن بعد و�سوًل اإلى اعتماد معايري واآليات م�سرتكة للموؤهالت الأكادميية يف 
الوطن العربي. 

لتوحيد . 14 العربية  الدول  يف  املخت�سة  اجلهات  مع  التعاون  اإلى  املنظمة  دعوة 
امل�سطلحات اخلا�سة مبفاهيم التعلم اللكرتوين والتعليم املفتوح والتعليم عن بعد.

دعوة وزارت التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي الى تقدمي تقرير . 15
 2013 –  1981 التقرير  فرتة  التي حققتها خالل  التطورات والجنازات  �سامل عن 

وفقا للمحاور ال�سابقة.
بالعتماد . 16 التقرير  ا�ستكمال  الى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  دعوة 

على البيانات واملعلومات والتقارير املتاحة لديها، وعلى ما �ستقدمه الدول، وا�سدار 
العربي خالل  الوطن  العلمي يف  العايل والبحث  التعليم  وثقيه مرجعية حول تطور 

ثلث قرن.

ثانيا ـ حتديد مكان وزمان عقد املوؤمتر اخلام�س ع�رش:
مت تكليف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بالتوا�سل مع الدول العربية واتخاذ 

الرتتيبات الالزمة ل�ست�سافة املوؤمتر اخلام�ض ع�رش

اجلل�سة اخلتامية للموؤمتر الرابع ع�رش:
عقدت اجلل�سة اخلتامية للموؤمتر الرابع ع�رش يف متام ال�ساعة الواحدة والن�سف من يوم 
الأ�ستاذ  معايل  األقي  وفيها   2014 مار�ض   13 املوافق   1435 الأول  جمادي   12 اخلمي�ض 
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الدكتور عبد اهلل حمد حمارب املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم كلمة 
جاء فيها جتديد ال�سكر اإلى اململكة العربية ال�سعودية قيادة وحكومة و�سعبًا واإلى الأ�ستاذ 
كل  بتنفيذ  وتعهد  ال�سيافة  وكرم  التنظيم  ح�سن  على  العنقري  حممد  بن  خالد  الدكتور 
التو�سيات املوجهة  تنفيذ  العربية يف  الدول  املنظمة والتعاون مع  اإلى  التو�سيات املوجه 

اإليها.
ثم األقى معايل الأ�ستاذ الدكتور خالد بن حممد العنقري رئي�ض املوؤمتر الرابع ع�رش لوزراء 
اإلى وفود  ال�سكر  للموؤمتر بداأها بتوجيه  الكلمة اخلتامية  العربي  الوطن  العايل يف  التعليم 
الدول العربية وممثلي املنظمات امل�ساركة يف املوؤمتر على ما بذلوه من جهود جادة وخمل�سة 
خالل املناق�سات التي دارت اأثناء الجتماعات ، ثم اكد فيها على اأهمية التو�سيات التي 
العربية  املنظمة  مع  بالتعاون  تنفيذها  متابعة  على  احلر�ض  عليهم  متمنيًا  املوؤمتر  اأعتمدها 
امل�ساركة يف  الوفود  اإلى جميع  ال�سكر  بتجديد  كلمته  واأختتم  والعلوم.  والثقافة  للرتبية 

املوؤمتر متمنيًا لهم العودة ب�سالمة اهلل اإلى اأوطانهم.  

كما رغب امل�ساركون يف املوؤمتر برفع برقية �سكر وتقدير اإلى خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود و�سمو ويل العهد و�سمو النائب الثاين حفظهم اهلل.



20

التجارب العربية يف التعليم املفتوح والتعليم عن بعد: 
درا�سة نظرية حتليلية

د. علي بن �رشف املو�سوي

مقدمة
 Open and Distance( بعد  عن  والتعلم  املفتوح  للتعلم  كبري  عاملي  توجه  هناك 
اأنه يقدم حلول لق�سايا تزايد  اإذ  Learning( حاليا خا�سة يف موؤ�س�سات التعليم العايل، 
الراغبني  املتعلمني  بني  تكافوؤا  اأكرث  فر�سا  ويوِجد  املوؤ�س�سات،  بهذه  امللتحقني  اأعداد 
الت�سالت  تكنولوجيا  ا�ستخدام  يف  احلادث  الت�سارع  ومع  اجلامعي.  التعليم  تلقي  يف 
واملعلومات فقد كان من ال�رشوري توظيفهما يف جمال التعليم املفتوح والتعليم عن بعد؛ 
التعليم  موؤ�س�سات  وتت�سابق  العوملة.  بع�رش  اللحاق  على  املوؤ�س�سات  هذه  ي�ساعد  فذلك 

العايل لتكييف مناهجها وتدريب منت�سبيها للتعامل مع هذه التكنولوجيات.
ول �سك يف اأن هناك حاجة لتوفري فر�ض جديدة للتعليم، وخا�سة التعليم اجلامعي. 
التعلم عن بعد ب�سورة ت�سمن  اإذ ميكن توظيف  والتعلم عن بعد يطرح خيارات كثرية. 
واإمكاناتهم  قدراتهم  ينا�سب  مبا  باجلامعات  لاللتحاق  واملوظفني  املتعلمني  طلبات  تلبية 

دون حاجة للتقيد بزمان اأو مكان معني. 

اأول: مفهوم  التعليم املفتوح والتعليم عن بعد
نرى لزاما يف البداية اأن نبني املفهومني اللذين تناق�سهما الدرا�سة، اإذ كثريا ما يجري 
الدمج بينهما. فالتعلم املفتوح هو نظام تعليمي يتيح للمتعلم من اأي عمر واأي مكان القدرة 
ُي�شرتط فيه التفرغ  على متابعة التعلم دون احلاجة لاللتحاق بالدرا�سة املنتظمة حيث ل 
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للدرا�سة، اأو النتظام اليومي يف احل�سور؛ �رشيطة التزام املتعلم باأداء واجباته واختباراته. 
اأما التعلم عن بعد فهو نظام تعليمي يتم فيه اإي�سال التعليم الر�سمي للمتعلمني امل�سجلني 
ون�ساطات  واحد  موقع  يف  والإدارة  املادة  خرباء  اأغلبية  تكون  بحيث  بعيدة  اأماكن  يف 
التعليم يف موقع اآخر عرب واحد اأو اأكرث من الو�سائط املتعددة اأو ال�سمعب�رشية اأو املقروءة، 
مما يتيح فـر�سا للتفاعل بني الأ�ستاذ واملتعـلم. ول يكون فيه املتعلم حتت الإ�رشاف املبا�رش 
للمحا�رش يف معظم وقت التعليم ولكنه يتم حتت م�سوؤولية موؤ�س�سة جامعية اأو حكومية 
تعنى بتنظيمه. وميكن القول باأن التعلم املفتوح عبارة عن فل�سفة تتبناها املوؤ�س�سة وت�ستخدم 

.)King et al، 2004 فيها طرق التعلم عن بعد واأ�ساليبه )املو�سوي، 2011؛

نبذة تاريخية: 
التعلم يف بريطانيا وذلك  التا�سع ع�رش طريقة  القرن  اأواخر  ابتكر ا�سحاق بيتمان يف 
باملرا�سلة عرب الربيد، وبعد ذلك بقليل تبنت موؤ�س�سة اأملانية التعلم عن بعد بهذه الطريقة. 
وقد اأعيد اكت�سافه بعد منت�سف القرن الع�رشين، ب�سورة منتظمة عام 1969 عندما افتتحت 
اجلامعة املفتوحة يف بريطانيا، والتي دجمت ا�ستخدام الفيديو التعليمي ب�سورة مكثفة يف 
التعلم عن بعد، فاأعطى ذلك م�سداقية اأكرب لهذا النوع من التعلم، كما اأ�سدرت اليون�سكو 
ذلك  وتال  املا�سي.  القرن  من  ال�سابع  العقد  منت�سف  املفتوح يف  التعلم  بنظام  مقررات 
اإدخال اأنظمة التلفاز التعليمي، ومراكز التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، واأنظمة الو�سائط 
املتعددة، ثم الأنظمة املعتمدة على الإنرتنت. وجند حاليا اأن بدايات القرن احلايل، حتمل 
بوادر حركة كبرية لنت�سار التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف البلدان املتقدمة والدول 
النامية وعلى وجه اخل�سو�ض لتاأهيل املوارد الب�رشية واملوظفني على راأ�ض العمل وتطوير 

.)Wikipedia، 2013( مهاراتها دون احلاجة لرتك اأعمالهم
وقد حر�ست العديد من الدول العربية ممثلة يف وزارات التعليم العايل وموؤ�س�ساته علــى 
الهتمــام بتوفري فر�ض التعليم اجلامعي لكافة خمرجاتها املدر�سية، اأو اإعادة تاأهيل قواها 
العاملة بحيث ت�سبح قوى منتجــة وفاعلة يف ميادين التطوير القت�سادي والجتماعي. 
للتعلم عن بعد  الدول عددا من اجلامعات احلكومية واخلا�سة  اأن�ساأت هذه  لذلك، فقد 
التعليم  التعليمية ولال�ستجابة للطلب الجتماعي املتزايد على  عمال مببداإ تكافوؤ الفر�ض 

العايل وزيادة قدرة الفراد على الو�سول اإليه. 

املربرات: 
يبدو اأن اأمورا مثل خف�ض التكلفة القت�سادية وال�ستثمار يف املورد الب�رشي واحلاجة 
ال�رشيع  التطور  مع  بفاعلية  تتعامل   )Knowledge Society( معرفية  جمتمعات  لإيجاد 
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املخرجات،  اإلى �سمان جودة  اإ�سافة  الت�سالت واملعلومات،  تكنولوجيا  احلادث يف 
منا�سبا  خيارا  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  اأ�سا�سية يف جعل  م�سوغات  كلها  كانت 
املدار�ض  خريجي  ل�ستيعاب  اأعلى  قدرات  من  يدعمها  مبا  التعليم  فر�ض  لإثراء  وجذابا 
الثانوية، واإتاحة الفر�ض اأمام من انقطعوا عن التعلم �سابقا. وميكن اإجمال اأبرز مربرات 

:)Olugbenga et al، 2006( اللجوء للتعليم عن بعد
1 - ازدياد حاجة اقت�سادات الدول لرفع اجلدوى القت�سادية للتعليم العايل عرب خف�ض 
تكلفة نفقاته واحل�سول على خمرجات بذات امل�ستوى والنوعية يف التعليم التقليدي.
تزايد اأعداد ال�سكان وبالتايل اأعداد املنت�سبني للتعليم اجلامعي مما ي�ستدعي تقدمي تعليم   - 2
لق�سور  الدرا�سة،  مبقاعد  اجلميع  لإحلاق  احلاجة  دون  التكلفة  وقليل  النوعية  عايل 

املباين والأحرام اجلامعية احلالية عن ا�ستيعابهم )ال�رشيع، 2007(.
البلدان  تلك  يف  القت�سادية  التنمية  لت�سيري  الب�رشية  الكوادر  تاأهيل  لإعادة  احلاجة   - 3
من خالل توفري فر�ض تعليم عال ت�ستوعبهم كمتعلمني منتظمني رغم بعدهم عن 

املوؤ�س�سات التعليمية، و�سعوبة انتقال املتعلمني اإليها اأو تركهم لأعمالهم. 
امل�ستدامة عرب تقدمي خدمات  التنمية  اأفراد املجتمع يف عملية  احلاجة لإدماج كافة   - 4
تعليمهم  �سابقا فر�سة موا�سلة  والن�ساء واملت�رشبني  الكبار  باإعطاء  للمجتمع  تعليمية 

اجلامعي.

الأهداف:
اإن من اأهم اأهداف التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف موؤ�س�سات التعليم العايل، ما 

:)Wikipedia، 2013( يلي
املتعلمني  من  قطاع  لحتياجات  املنا�سب  التعليم  لتقدمي  املوؤ�س�سات(  )اأي:  �سعيها   .1
واإمكاناتهم  لقدراتهم  املنا�سبة  والعليا  اجلامعية  بالدرا�سات  اللتحاق  والراغبني يف 

ويف املكان والوقت املرغوبني. 
العايل  التعليم  تي�سري  عرب  والقت�سادية  الب�رشية  التنمية  عملية  دفع  يف  م�ساركتها   .2

للطبقات الجتماعية املنقطعة عنه اأو املحرومة منه، وخا�سة الن�ساء وكبار ال�سن.
عنها  املتعلمني  كافة  تاأهيل  اإعادة  يتم  بحيث  وتطوراتها  الع�رش  تكنولوجيا  مواكبة   .3
اأعمالهم  مواقع  يف  لحقا  بالنفع  عليهم  يعود  مبا  تعلمهم  يف  في�ستخدمونها  وبها، 

وي�سهم هذا يف تكوين جمتمع املعرفة واملعلومات.
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مما  املجتمع  واأفراد  املتعلمني  لدى  العوملة  زمن  يف  ومهاراته  الت�سال  طرق  تطوير   .4
احلوار  فر�ض  وتعظيم  والتوا�سل،  التفاهم  ج�سور  لبناء  اجتماعية  رافعة  ي�سّكل 

والتبادل الثقايف والعلمي. 

املزايا: 
:)Wikipedia، 2013( تتوفر يف التعليم املفتوح والتعليم عن بعد املزايا التالية

العلم من  التعلمية وبحيث يتم تلقي  التعليمية  جمعه للم�سادر واملوارد واملقومات   .1
جميع اجلهات التعليمية املتنوعة من م�سافات بعيدة، وبت�سميم جيد، توفرها له يف 

اأماكن تواجده.
التعلم  ملهارات  بتطويره  يتميز  فهو  والباحثني  املتعلمني  عند  البحث  مللكة  تنميته   .2
واعتماد  الكثرية  التعليمية  للم�سادر  اتاحته  والتحليلي عرب  الناقد  والتفكري  الذاتي، 

املتعلم على ذاته يف التح�سيل الأكادميي.
تقدميه،  طرق  يف  التكنولوجيا  دمج  عند  خا�سة  والت�ساركي،  التعاوين  للتعلم  تبنيه   .3
فيتم مناق�سة الأفكار واملفاهيم عرب تق�سيم املهام وتوزيعها على املتعلمني مما يجعلهم 

يعتمدون تقنيات الع�سف الذهني وتبادل الآراء. 
التعليمية  كونه برناجما منظوميا يقوم بتزويد املتعلمني غري امل�سجلني يف املوؤ�س�سات   .4
التعليمية  الفر�ض  ذات  على  احل�سول  من  ميّكنهم  مما  التعليمية،  واملواد  بالو�سائل 

املتاحة للمتعلمني املنتظمني يف مثل هذه املوؤ�س�سات. 
الرتبوي  للتفاعل  مة  املدعِّ التقنية والإلكرتونية واملعلوماتية  الو�سائل  نقله عن طريق   .5
والفيديو  والتلفاز  واملذياع  ال�سناعية،  الأقمار  ت�سمل  والتي  واملتعلم  الأ�ستاذ  بني 
التعليمي، والربامج احلا�سوبية، والنظم والو�سائط املتعددة، اأو با�ستخدام املرا�سلة عن 
طريق الربيد الإلكرتوين، اأو عن طريق برنامج خا�ض يتم بثه من املوؤ�س�سة التعليمية 

عرب �سبكة الإنرتنت يف وقت حمدد، بالإ�سافة للكتب الدرا�سية. 
عدم احتياج املتعلم فيه دائما اإلى التفاعل التقابلي مع الأ�ستاذ وجها لوجه ولكن عن   .6

طريق الت�سال بالهاتف والتلفاز واحلا�سوب. 

ال�سلبيات:
للتعلم عن بعد، بع�ض ال�سلبيات التي ميكن اأن حتول دون احل�سول على النتائج املرجوة 
اإلى  اأنه قد يوؤدي  منه، وُيعد العامل الجتماعي والنف�سي من اأبرز تلك ال�سلبيات حيث 
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تقليل فر�ض التفاعل الجتماعي بني الأ�ستاذ واملتعلم اأو زمالئه من املتعلمني، كما اأنه يقلل 
بالتايل من التفاعل العلمي من حيث زيارة مراكز م�سادر التعلم واملكتبات لبعد امل�سافة. 
اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن هناك تخوفا من قيام املتعلم ب�سوء ا�ستخدام التكنولوجيا خا�سة فيما 
واملو�سوي،  )عامر  الغ�ض  وحماولت  الأدبية  ال�رشقة  تف�سي  عرب  الفكرية  باحلقوق  يتعلق 
2010(، كما اأن هناك �سعوبة يف �سبط الختبارات املقّدمة عن بعد. وقد األقى كل ذلك 
بظالله على نوعية التعلم املفتوح وجودته، وجعل �سانعي القرار واملخططني الرتبويني –
خا�سة يف البالد العربية- يحجمون عن تبني هذا النوع من التعلم. ولعل دمج التكنولوجيا 
الإطار  يقّدم حلول جيدة يف هذا  بعد قد  املفتوح والتعليم عن  التعليم  الفعال يف طرق 
)Sethy، 2008(، فكما ذكرنا �سابقا اأن فيه تفعيال ملهارات التعلم التعاوين والت�ساركي، 
واأن املكتبات الفرتا�سية وامل�سادر اللكرتونية قد باتت تقّدم م�سادر قد ل توفرها مراكز 
املعلومات واملكتبات التقليدية، يف حني اأن التكنولوجيا ذاتها تقّدم حلول ل�سمان الأمان 
اللكرتوين والتحقق من �سخ�سية املتعلم. وعلى كل حال، فاإن هناك حاجة ما�ّسة لو�سع 
معايري �سارمة لتجاوز هذه ال�سلبيات مبا يرفع ثقة �سانعي القرار اإزاء تبني التعليم املفتوح 

والتعليم عن بعد.   

ثانيا: ا�سرتاتيجيات تبني التعليم املفتوح والتعليم عن بعد: 
ينبغي النظر اإلى التعليم املفتوح والتعليم عن بعد على اأنه منظومة تبداأ مبرحلة التخطيط 

ثم الت�سميم ثم التطوير ثم التنفيذ ثم التقومي. و�سنعر�ض يف هذا البند لهذه املراحل.

 التخطيط:
ويتم يف مرحلة التخطيط ما يلي )املو�سوي، 2011(:

املوؤ�س�سة  تنوي  الذي  بعد  عن  والتعلم  املفتوح  للتعلم  متكاملة  ا�سرتاتيجية  و�سع   .1
التعليمية تقدميه من حيث البعاد التالية: البعد الإداري واملايل- البعد التكنولوجي- 

البعد الرتبوي- البعد الأخالقي- البعد التقوميي )اخلان، 2005(.
حتديد طرق الدعم التكنولوجي واملايل والإداري واملوؤ�س�سي املقّدم لعمليات التعلم.  .2

حتديد طرق و�رسوط واآليات القبول والت�شجيل بطريقة التعليم املفتوح والتعليم عن   .3
بعد.

حتديد الربامج الكادميية التي يتم تقدميها بطريقة التعليم املفتوح والتعليم عن بعد.  .4
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�سياغة الأهداف العامة للتعلم املفتوح والتعلم عن بعد، وم�سادر ا�ستقاقها فل�سفيا   .5
واجتماعيا.

حتليل حمتوى املناهج واملقررات يف تتابع منطقي وتربوي ونف�سي؛ وحتديد املفاهيم   .6
والفكار الرئي�سة، والك�سف عن املهارات واخلربات الأ�سا�سية لتحقيق الأهداف. 
اأفكار مع  اإلى  اإلى درو�ض، والدر�ض  اإلى وحدات، والوحدة  ويتم تق�سيم املحتوى 

�سمان ت�سل�سل املحتوى الدرا�سي وتفرعاته.
العلمية وخرباتهم  م�ستوياتهم  ويت�سمن حتديد  بعد،  عن  املتعلمني  حتليل خ�سائ�ض   .7

ال�شابقة، واأمناط تعلمهم، واأمناطهم ال�شلوكية، ومراحل منوهم الذهنية.
حتديد الو�سائط وامل�سادر والنظم التكنولوجية التعليمية التي �سيتم تقدمي التعّلم عن   .8

بعد عربها، مع مراعاة مالءمة ذلك لالأهداف وال�سرتاتيجية املقرتحة.
حتديد طرق وا�سرتاتيجيات تقدمي وتقومي التعليم املفتوح والتعليم عن بعد وتنوعها   .9

واإجراءات كل منها وطرق تنفيذها ح�سب م�ستوى املتعلمني.

الت�سميم:
ويف هذه املرحلة يتم ت�سميم التعليم املفتوح والتعليم عن بعد من خالل و�سع املقررات 

و�سيغها واأ�سكالها التي �سيتم طرحها للمتعلمني، وذلك من خالل )اخلان، 2005(:
حتديد الأهداف اخلا�سة ملقررات التعلم عن بعد و�سياغتها بطريقة اإجرائية اأدائية.  .1

بدء عمليات  قبل  بعد  املتعلمني عن  حتديد طرق الختبار وكيفية حتديد م�ستويات   .2
التعلم، وا�سرتاتيجيات التقييم للمقررات املختلفة واآليات تنفيذها ميدانيا.

التغذية  وموا�سفات  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  ودرو�ض  وحدات  ت�سميم   .3
امل�سغرة  الوحدات  نظم  ا�ستخدام  وميكن  تعليمي؛  ودر�ض  وحدة  لكل  الراجعة 
 Abu Shawar، Al-Sadi،( الوحدة مفاهيم  ل�سل�سلة  اخلطية  والربجمة  )املوديول( 

.)and Sarie، 2009

معينة  مهارات  تنمية  بهدف  التعليمية  والأن�سطة  التدريبات  من  جمموعة  حتديد   .4
الدرا�سية  والتعيينات  التكليفات  اإلى  اإ�سافة  لها،  بعد  عن  املتعلمني  اتقان  و�سمان 

وحتديد كيفية ت�سليمها لالأ�ستاذ بعد اإكمالها. 
حتديد ت�سور عن طرق جمع البيانات عن نتائج املتعلمني وطرق اإر�سادهم واآليات   .5

ت�سليم النتائج. 
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او  الكرتونية  م�سادر  تكون  ان  وميكن  وتنويعها،  املنا�سبة  وامل�سادر  املراجع  حتديد   .6
مكتبية او برجمية بحيث ترتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف وحمتوى الدرو�ض.

وات�سالهم  ت�سجيلهم  وطرق  بعد  عن  املتعلمني  للتحاق  الر�سادية  الأدلة  ت�سميم   .7
باملوؤ�س�سة التعليمية وكذلك الأدلة الر�سادية املرتبطة بطرق تدري�سهم وتقوميهم.

و�سع خريطة زمنية وتطبيقية لآليات متابعة تنفيذ عمليات التعليم املفتوح والتعليم   .8
عن بعد.

التطوير والنتاج:
املكتبية  والنظم  والأدلة  واملناهج  املقررات  واإعداد  جتهيز  يتم  الإنتاج  مرحلة  يف 
املفتوح  التعليم  تنفيذ  ملرحلة  ا�ستعدادا  واملالية  والإدارية  والتكنولوجية  واللكرتونية 
اأداة  اأ�سبحت  لأنها  التكنولوجيا،  دمج  املرحلة  هذه  يف  املهم  ومن  بعد.  عن  والتعليم 
تعليمية ت�ساعد املتعلم على زيادة حت�سيله وتوفر على املوؤ�س�سات التعليمية الوقت واجلهد 
وتقومي  البيانات  واإدارة  املعلومات  تخزين  على  ت�ساعدها  كما   ،)2011 )املو�سوي، 
املتعلمني بي�رش و�سهولة )ال�رشيع، 2007(. وللتكنولوجيا قدرات يجب توظيفها لإنتاج 
م�سادر التعلم املتطورة عرب اأدوات مثل: الر�سم التو�سيحي، والتحريك احلا�سوبي، والر�سم 
 RAHMAN،( ثالثي البعاد، واملحاكاة الفرتا�سية، وال�سور الثابتة، والفيديو التعليمي

 .)2006

التنفيذ: 
خالل مرحلة التنفيذ، يتم تطبيق فل�سفة التعليم املفتوح والتعليم عن بعد التي تتبّناها 
املوؤ�س�سة، وقد ت�سبق التنفيذ يف املرات الأولى مرحلة جتريبية ا�ستطالعية. ويتم التنفيذ عن 
طريق قيام الأ�ساتذة بطرح وتقدمي املقررات املدرجة يف الربامج الأكادميية املعتمدة. ويتم 
التنفيذ بنظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد الذي يت�سمن كل الأدوات التي يحتاجها 
الأ�ستاذ واملتعلم، من اأدوات التعليم والتعلم، والتعيينات واملهام التعلمية، والتعلم والتقومي 
املهارات  واتقان  بتلقي  بعد  عن  للمتعلمني  الالزمة  املرونة  يتيح  مبا  واجلماعي،  الفردي 
مرحلة  اأثناء  للغاية  مهم  التكنولوجيا  دمج  اأن  كما   .)RAHMAN، 2006( واخلربات
قيود  التعلم دون  للمتعلمني بحرية  الفر�سة  التعلم ولإ�سعار  التنفيذ لإدارته ورفع جودة 
وقتية اأو مكانية، ومبا يتالءم واإمكاناتهم وخطاهم يف التعلم والدرا�سة الذاتية )املو�سوي، 
2011(. كما متّكنهم التكنولوجيا من الت�سال باأ�ساتذتهم والتفاعل مع زمالئهم وتبادل 

الأفكار والتعلم ب�سورة تعاونية.
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التقومي:
ميكن اأن يكون تقومي املتعلمني عن بعد تقوميا بنائيا من خالل قيا�ض مدى تفاعلهم مع 
الق�سرية؛  الدورية  التقوميية  التعلم والمتحانات  التعليمي وم�سادر  اأ�ساتذتهم واملحتوى 
املوؤ�س�سة  يف  لوجه  وجها  جترى  قد  �ساملة  اختبارات  اإجراء  خالل  من  ختاميا  تقوميا  اأو 
التعليمية  امل�سادر  تقومي  ينبغي  كما  التعلمي.  والأداء  الإجناز  م�ستوى  لقيا�ض  التعليمية 
بق�سد حت�سينها، كما ينبغي مراجعة نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد وتقييم مدخالته 
لتعّرف اجتاهات  الراأي وال�ستبانات  ا�ستطالعات  ا�ستخدام  وخمرجاته وجدواه، وميكن 

.)RAHMAN، 2006( ومواقف املتعلمني عن بعد حول فاعلية التعلم املقّدم لهم

ثالثا : مناذج من التجارب العربية يف التعليم املفتوح والتعليم عن بعد: 
املفتوح  التعليم  لتقدمي  وموؤ�س�سات  جامعات  بافتتاح  العامل  دول  من  الكثري  قامت 
والتعليم عن بعد، ومن النجاحات يف هذا املجال ما قامت به كل من اجلامعة الربيطانية 
املفتوحة، وجامعة ال�سني للراديو والتلفزيون، وجامعة جنوب اأفريقيا. ويف العامل العربي، 
ليبيا، وجامعة  املفتوحة يف  اجلامعة  النظام مثل:  بهذا  تعمل  اأي�سا جامعات  كانت هناك 
 )2007( ال�رشيع  ويرجع  ال�سورية.  الفرتا�سية  واجلامعة  فل�سطني،  يف  املفتوحة  القد�ض 
اإلى انعقاد موؤمتر يف  بداية التعلم عن بعد باأ�سلوبه احلديث واملقنن على امل�ستوى العربي 
 1979 نوفمرب  �سهر  الكبار خالل  الأمية وتعليم  الوكالة العربية ملحو  بتنظيم من  الأردن 
بهدف درا�سة جدوى تاأ�سي�ض جامعة عربية مفتوحة؛ وقد اأو�ست عدة موؤمترات وندوات 
باإن�ساء جامعات مفتوحة ومنها املوؤمتر ال�سابع للوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث 
الت�سال  بو�سائل  املفتوح  التعليم  وموؤمتر   ،1999 عام  الريا�ض  يف  انعقد  الذي  العلمي 
اجلماهريية الذي انعقد يف طرابل�ض بليبيا عام 1999، والندوة العربية لتطوير ال�سرتاتيجية 
العربية للتعلم عن بعد التي انعقدت يف القاهرة عام 2001، واملوؤمتر العلمي لكلية التعليم 
املفتوح بجامعة العلوم والتكنولوجيا الذي انعقد يف �سنعاء عام 2013 )املنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم، 2006(. ن�ستعر�ض فيما يلي بع�ض النماذج العربية.

الكويت:
اأقامت جامعة الكويت مركـزا للــتعلم عن بـعد وهو مـركز خمــت�ض بـــتنفيذ بـرامج 
الـتـعلم عن بـعد بجامعــة الكويت حتت الإ�ســراف املبا�رش لنائب مديــر اجلامعة. ويهدف 
املركز الى تـوفري التعليم واإكــ�ساب املعرفة والــخربة املهنية والأكادميية للملـتحقني بـنظام 
الـتعلم عن بعد )مركز التعليم عن بعد والتعلم الإلكرتوين، 2013(. ويربط هذا امل�رشوع 
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الحرام الثالثة التي تتكون منها جامعة الكويت. وقد اعتمد املركز م�رشوعا حديثا للتعلم 
اللكرتوين لتقدمي مقرراته. وقد مت تاأ�سي�ض هذا امل�رشوع على ثالث مراحل كانت الأولى 
لكت�ساب اخلربات من الآخرين حيث تطلب اإن�ساء املركز ال�ستعانة بخربات اأجنبية يف 
هذا املجال لتقدمي مفهوم التعلم اللكرتوين عن بعد للم�سوؤولني باجلامعة، تلتها مرحلة 
املعايري  �سوئه  على  و�سعت  جتريبي  مقرر  طرح  مت  حيث  اجلزئية  وامل�ساركة  التجربة 
والقواعد الالزمة لتنفيذ املفهوم وحتويله لنظام تعليمي، وا�ستخدمت يف �سبيل ذلك املواقع 
ال�سبكية وتقنية التعلم اللكرتوين لن�رش ثقافة التعلم عن بعد واإيجاد الدعم الالزم له يف 
املجتمع الأكادميي، وكانت املرحلة الأخرية مرحلة تنفيذ وتعميم النظام حيث متت اإقامة 
�سبكة جامعية من من�ّسقي الكليات ومت طرح مقررات اأكرث والبدء يف ت�سميمها �سبكيا، 
يف حني مت طرح املقررات الإلزامية من خالل هذا النظام. وقد مّت بناء على ذلك، تاأ�سي�ض 
مركز للتعّلم عن بعد لزيادة كفاية ا�ستخدام تقنية املعلومات والت�سالت يف تنفيذ النظام، 
و�سدر قرار اإداري بعد موافقة جمل�ض اجلامعة يبني مهامه. وُو�سع للمركز هيكل اإداري 
�سّكل  كما  والفني،  التطويري  ق�سميه:  وظائف  اإلى  بالإ�سافة  مديره،  وظائف  يت�سمن 
فريق عمل من املركز ملتابعة ق�سايا النظام امل�ستجدة الذي يقوم على ل مركزية املحا�رشات 
ومركزية المتحانات حتت اإ�رشاف املحا�رش. وقد ا�ستخدم النظام طريقة التعلم اللكرتوين 
وموؤمترات الفيديو، وخ�س�ست قاعات يف ثالث مواقع من احلرم اجلامعي املتوزع على 
املواقع  هذه  بني  التنقل  م�ساكل  هذا يف حل  �ساهم  وقد  مكانيا،  متباعد  نطاق جغرايف 
اجلامعة  خارج  فئات  اإلى  يوّجه  ومل  اجلامعي  احلرم  على  النظام  تقدمي  واقت�رش  الثالثة. 

)مركز التعليم عن بعد والتعلم الإلكرتوين، 2013(.  

م�رش:
منت�سف  منذ  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  تقدمي  يف  امل�رشية  اجلامعات  بداأت 
ال�سهادات  كافة  منح  مت�سمنة  فيه،  التعليمية  والو�سائط  املواد  بدمج  وذلك  الثمانينات، 
املوّجهة،  التعليمية  الف�سائية  القنوات  با�ستحداث  ذلك  تطوير  مت  وقد  والعليا،  اجلامعية 
جامعة  اأن�ساأت  كما  النرتنت.  و�سبكة  الفيديو  وموؤمترات  املغلقة،  التلفازية  والدائرة 
التعلم  برنامج  وتنفيذ  باإعداد  ويقوم  اجلامعة  رئا�سة  يتبع  املفتوح  للتعلم  مركزا  القاهرة 
املفتوح با�ستخدام الكتب وتوظيف الو�سائط التعليمية )ال�رشيع، 2007(. ورغم اأنها من 
اأقدم مناذج التجارب العربية يف هذا املجال، فاإن النظرة الجتماعية ل تزال قا�رشة جتاه 
لوائح  توجد  ل  اأنه  املالحظ  ومن  خريجيه.  وجتاه  النظام  هذا  من  املمنوحة  ال�سهادات 
ومعايري قانونية اأو اإدارية لهذا النظام على م�ستوى اجلامعات امل�رشية، رغم قيام العديد منها 
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بتقدمي برامج اأكادميية عن بعد ورغم مركزية اإ�سدار هذه اللوائح )مركز التعليم املفتوح، 
2012(. وتبدو احلاجة قائمة كذلك لزيادة التفاعل التقابلي مع الأ�ساتذة واإلى توفري بنية 
حتتية واإدارية وتفعيل توظيف التكنولوجيا ودجمها ب�سورة اأكرب يف عمليات التقدمي. كما 
اأن هناك حاجة لتخفي�ض الكثافة العددية يف �سفوف الدرا�سة التقابلية واللكرتونية لكي 
اأ�ساتذتهم، ف�سال عن احلاجة لتثقيف املتعلمني  اإيجابيا مع  يتمكن املتعلمون من التفاعل 

وتزويدهم مبهارات التعلم الذاتي )مركز التعليم املفتوح، 2012(.

ليبيا:
اجلامعية  الكتب  بني  مناهجها  يف  وجتمع   1987 عام  مفتوحة  جامعة  ليبيا  اأن�ساأت 
والو�سائل التعليمية واملحا�رشات التقابلية؛ ويحق لكل قادر وراغب يف موا�سلة تعليمه 
اجلامعي اأن يلتحق باجلامعة املفتوحة مبا يتفق مع ميوله العلمية وكذلك يف اختيار اأ�سلوب 
حرية  مبداإ  حتقيق  اإلى  املفتوحة  اجلامعة  وتهدف  اإمكاناته.  مع  يتما�سى  الذي  الدرا�سة 
ت�سعى  كما  امل�ستمر،  التعلم  مفهوم  وتثبيت  والتدريب،  التعليم  وتوفري  والتعلم،  التعليم 
اإلى ا�ستيعاب الطلب املتزايد على التعليم اجلامعي وتاأهيل الأفراد العاملني يف املجالت 
املهنية. ومتنح اجلامعة املفتوحة �سهادات يف اثني ع�رش فرعا علميا من بينها اللغة العربية، 
والدرا�سات الإ�سالمية، والقانون، والقت�ساد. وتعاين اجلامعة املفتوحة من �سعوبة تقّبل 
ونق�ض  املوؤهلة،  الب�رشية  الكوادر  توفر  وعدم  اإن�سائها،  من  والفل�سفة  للفكرة  املجتمع 

الو�سائط التقنية املتقدمة )ال�رشيع، 2007(.

تون�س:
والثانوي، حيث مينح  البتدائي  التعليم  بتاأهيل معلمي  بعد  التكوين عن  يقوم معهد 
املتعلمني درجة البكالوريو�ض يف فروع، مثل: الآداب والرتبية والدرا�سات الجتماعية 
ومعامل  املتعددة  والو�سائط  الكتب  وي�ستخدم  املعلومات.  وتقنيات  الفرن�سية  واللغة 
ويقوم  البالد،  يف  خمتلفة  اأماكن  يف  متوزعة  بعد  عن  للتعلم  مراكز  خم�سة  يف  حا�سوبية 
لتلك  درا�سي  ف�سل  كل  واحد يف  اأ�سبوع  ملدة  للدرا�سة  باحل�سور  تخ�س�ض  كل  متعلمو 
املراكز؛ ويتم اختبارهم فيها )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 2006(. ويبدو اأن 
التقليدية  التعليم اجلامعي  الناجحني يف موؤ�س�سات  النجاح يف املعهد تقارب ن�سبة  ن�سبة 
التعلم  لتقوم بن�رش   ،2002 اأن�سئت جامعة تون�ض الفرتا�سية عام  2007(. كما  )ال�رشيع، 
وقد  التعليم؛  على  الطلب  لتزايد  وال�ستجابة  رقمية،  تربوية  بيئة  وتكوين  بعد،  عن 
وتقّدم  الدرا�سي.  املنهج  متطلبات  من  فقط   )20%( الى  ت�سل  ح�سور  ن�سبة  اعتمدت 
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اجلامعة للمتعلمني احلا�سلني على ال�سهادة اجلامعية الأولى فر�سة للتاأهل الأكادميي، عرب 
بالتعاون مع  املاج�ستري يف تخ�س�سات طبية  الت�سجيل الإلكرتوين، حيث متنح �سهادات 
اأثناء اخلدمة.  اإلى تخ�س�سات مهنية تربوية للمعلمني  اإ�سافة  جامعة بيكاردي الفرن�سية، 
الوطنية بطرحها خم�ض وحدات،  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  تقّدم اجلامعة خدمات  كما 
الن�سان،  وحقوق  والجنليزية،  الفرن�سية  واللغتان  املوؤ�س�سية،  والثقافة  النرتنت،  هي: 
يف  التح�سريية  الأولى  اجلامعية  الدرا�سات  يف  امل�سجلني  للمتعلمني  اإجبارية  كمقررات 
تلك املوؤ�س�سات، وميكن لغري هوؤلء من الراغبني يف التعلم من غري امل�سجلني ر�سميا بتلك 
املوؤ�س�سات الت�سجيل يف هذه املقررات كذلك. وقد اأعّدت اجلامعة لتنفيذ هذه الربامج 
بيئات افرتا�سية، ومراكز ات�سال، وم�سادر تربوية الكرتونية )جامعة تون�ض الفرتا�سية، 
املتعلمني ممن ل  لي�سهل على  تعريب حمتويات موقعها  اإلى  اجلامعة حتتاج  لكن   ،)2013
اأو الفرن�سية واملتحدثني باللغة العربية قراءته، وال�ستفادة من خدمات  يتقنون الإجنليزية 

اجلامعة.

اجلزائر:
التكوين والتعليم املهنيني  للتعليم املهني عن بعد يف وزارة  الوطني  تاأ�سي�ض املركز  مت 
الب�سيطة،  التعليم  وتقنيات  املرا�سلة،  مثل:  تقليدية  بتقنيات  وذلك   ،1984 �سنة  باجلزائر 
غري اأن التطورات الجتماعية والقت�سادية والتكنولوجية، نتج عنها تطور يف خدمات 
يرغبون يف حتديث  للذين  اأبعادا  يفتح  اأ�سبح  فقد  التعليم،  من  النمط  هذا  لتقدمي  املركز 
املنا�سبة  ال�سيغة  مهني ح�سب  تاأهيل  على  احل�سول  اأو  تعليمهم،  اإكمال  معلوماتهم، اأو 
لهم وبدون �سعوبات يف الوقت اأو املكان. وقد توجه املركز الوطني للتعليم املهني عن 
بعد لتبني نظام التعلم عن بعد، وذلك بعد بناء وقيا�ض الدور الذي يلعبه وما يقدمه من 
املوارد  والتنويع يف  وموؤهالتهم،  الفراد  قدرات  لتح�سني  التدريب  ميدان  خدمات يف 
الب�رشية املنتجة )املركز الوطني للتعليم املهني عن بعد، 2009(. ويقوم املركز حاليا بتقدمي 
اأكرث من )40( تخ�س�سا، مثل: البنوك، اخلياطة، التاأمني، الت�سويق، ال�سياحة، القت�ساد، 
املحا�سبة، الإدارة، ومبعدل )25.000( متعلم �سنويا وبجهاز تعليمي كفّي يف هذا املجال. 
ومن مهام املركز يف هذا امل�سمار: اإعداد الربامج املقررة، وتقومي عمل املتعلمني، واإجناز 
الدرا�سات والبحوث والتجارب املرتبطة باأهدافه. ويتبع املركز مديريات يف كافة املناطق 
اجلزائرية تقوم باإعالم وتوجيه وت�سجيل املرت�سحني، ومتابعة اخلريجني تربويا، وت�سحيح 
اأول  انطلق  وقد  بعد.  عن  بالتعلم  املرتبطة  ون�رش املعلومات  والمتحانات،  التعيينات 
تدريب الكرتوين مبا�رش يف املركز الوطني للتعليم املهني عن بعد، بداية عام 2006، ملنح 
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الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�سوب. ويبدو اأن املركز يف �سدد و�سع منط معياري لتوحيد 
املعارف والتطبيقات يف جمال املعلوماتية؛ لي�سمح للمتعلمني باحل�سول على �سهادة تاأهل 

يف الإعالم اللكرتوين )املركز الوطني للتعليم املهني عن بعد، 2009(. 

ال�سودان:
الأولى  ال�سودانية  املنظمة  وهي   1984 عام  املفتوح  للتعليم  ال�سودان  منظمة  بداأت 
الوحيدة يف نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد ممثلة للكلية الإر�سادية العاملية باململكة 
املتحدة، ثم حتولت بعد حوايل ع�رش �سنوات اإلى منظمة وطنية غري حكومية ذات ارتباطات 
عاملية. وتلتزم املنظمة باإتاحة فر�ض التعليم بو�سائط التعلم عن بعد للمواطنني املحتاجني 
لرفع م�ستوياتهم، وتطوير جمتمعاتهم. وتقوم املنظمة بالقيادة والريادة كما ت�رشك املتعلمني 
يف ت�سميم وتنفيذ براجمها التعليمية عند احلاجة لذلك )الأمني، 2012(؛ فهي ت�سمم وتنفذ 
وتراقب برامج التعليم النظامي وغري النظامي والتعليم املهني ح�سب احتياجات املتعلمني، 
مماثلة يف خمتلف  موؤ�س�سات  قيام  وت�سجع  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  ثقافة  وتن�رش 
جمال  يف  خا�سة  تقنية  اأ�ساليب  وتطبق  حديثة  برامج  وتتبنى  معها،  وتتعاون  امل�ستويات 
التعليم املهني والتعليم غري النظامي. ولذلك تت�سمن براجمها: )1( التعليم النظامي بثالثة 
الثانوية،  التن�سيطي، وامل�ستوى املوؤدي ل�سهادة  م�ستويات: الربنامج الأ�سا�ض، والربنامج 
)2( التعليم املهني ويوجه منذ عام 1989 لتدريب معلمي ومعلمات مرحلة الأ�سا�ض يف 
الكوادر  ال�سوتية، )3( تدريب  التعليمي والأ�رشطة  املذياع  با�ستخدام  اأثناء اخلدمة ويعد 
ال�سحية وهو م�سمم لفائدة العاملني باملهن ال�سحية من غري الأطباء، )4( حمو الأمية وهو 
من اأقدم برامج املنظمة وي�ستخدم كتب املجل�ض القومي ملحو الأمية وتعليم الكبار، )5( 
التعليم من اأجل التنمية: وميوله القطاع اخلا�ض، ويطبق يف وليات اجلنوب وي�ستفيد منه 
جمموعات من قبائل عديدة، )6( بناء ال�سالم يف املجتمعات الذي ي�سّكل ج�رشاً للتوا�سل 

بني جمموعات القبائل يتناق�سون باإ�رشاف خرباء يف بناء ثقافة ال�سالم )الأمني، 2012(.

جامعة القد�س املفتوحة: 
بداأت جامعة القد�ض املفتوحة خدماتها التعليمية يف فل�سطني يف بداية الت�سعينات من 
مدينة القد�ض ال�رشيف مقرا رئي�سا لها بهدف ال�ستجابة لحتياجات ال�سعب الفل�سطيني 
على   )1985-1991( بني  الفرتة  خالل  العمل  تركز  حيث   ،)2010 وزواهره،  )عفونة 
املواد  واإنتاج  فيها  العلمية  التخ�س�سات  واعتماد  والكليات  الدرا�سية  اخلطط  اإعداد 
خا�سة  امل�ساندة  التعليمية  والو�سائط  الدرا�سية  والكتب  املطبوعة،  وخا�سة  التعليمية، 
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املدن  اجلامعة فروعا ومراكز درا�سية يف  واأن�ساأت   .)2007 )ال�رشيع،  ال�سمعية والب�رشية 
الفنية،  كما  التعليمية  واملراكز  الدوائر  من  افتتاح عدد  اإلى  اإ�سافة  الكربى،  الفل�سطينية 
نظام  اجلامعة  وتتبنى  واأبوظبي.  والريا�ض  لها يف كل من عّمان  فروع  اجلامعة  افتتحت 
اجلودة ال�ساملة، الذي ميّكنها من التحكم يف جودة املقررات ونوعية التقدمي. كما تتبنى 
التفاعل  ا�ستخدام  على  القائم   )Blended Learning( املزيج  التعلم  حاليا  اجلامعة 
التقابلي وجها لوجه مع دعمه بالتعلم اللكرتوين، كما مت و�سع ا�سرتاتيجية واآليات متابعة 

لهذه الطريقة، وخطط زمنية لتفعيلها )عفونة وزواهره، 2010(. 

اجلامعة العربية املفتوحة:
وتو�سع  انت�رشت  ما  �رشعان  اأنها  اإل  املفتوحة،  العربية  اجلامعة  جتربة  حداثة  رغم 
اللتحاق بفروعها املتعددة يف الوطن العربي، ويقع فرعها الرئي�ض يف الكويت. وترتبط 
الإ�ســـراف  تت�سمـن  املفتوحة  الربيطانية  اجلامعة  مــع  اأكادميية  �رشاكة  باتفاقية  اجلامعة 
علــــى  الكامل  والإ�ســـراف  الكادميية،  للربامج  الأكادميي  والعتماد  اجلـــودة  علـــى 
الربامــــج الدرا�سيـــة ونظـــام التقيــــيـــم وال�سهادة املمنوحة. ومن املالحظ، اأن جتربة 
اجلامعة العربية املفتوحة قد حظيت بالكثري من الهتمام البحثي من الباحثني، خا�سة من 
اأولئك املنت�سبني لها، ول نبالغ اإن قلنا اإنها حازت على الن�سيب الأوفر من بني الدرا�سات 
البحثية املوجهة لنظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف املنطقة العربية. وتتبع اجلامعة 
نظام التعلم املزيج )Sharafuddin، and  Allani، 2011( حيث ت�شرتط ن�شبة معينة من 
احل�سور الفعلي يف احلرم اجلامعي يف تقدمي مقرراتها عن بعد امل�سممة الكرتونيا. ومن 
ممت مكوناته بحيث تتاألف من: املحا�رشات التقابلية،  اأجل تطبيق هذا النظام، فقد �سُ
 .)Maqusi، Salamah، Sarie، 2010( اللكرتونية  الرقمية  وامل�سادر  الذاتي،  والتعلم 
وتقوم اجلامعة ب�سبط اجلودة فيها عرب جلنة يف الفرع الرئي�ض تعنى بذلك، وتوجد وحدة 
م�ساعدة لها يف كل فرع )GANI، 2009(، وقد تبنت اجلامعة نظاما للتقومي للتاأكد من 
اأن  اإل  املفتوحة،  الربيطانية  به لدى اجلامعة  املعمول  التخرج مع ذلك  مطابقة متطلبات 
درا�سة اأجراها كل من )Al-Eisa and Alhemoud، 2008( انتهت اإلى �سعوبة يف تطبيق 
ذلك النظام. وقد وجد كل من )Dirani and Yoon، 2009( اأن هناك: ظروفا معاك�سة 
املمار�سات  لكن  املطلوب،  امل�ستوى  يف  لي�ض  النفاذ  م�ستوى  اأن  حيث  اجلامعة  لعمل 

التعليمية جيدة، واأن هناك حاجة لتطوير الدعم الإداري. 



33

جامعة حمدان بن حممد اللكرتونية:
اإعداد  بعد  املتحدة  العربية  المارات  بدولة  دبي  يف   2002 عام  اجلامعة  تاأ�س�ست 
التعليم العايل والبحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة معايري وا�سحة  وزارة 
لعتماد موؤ�س�سات التعليم الإلكرتوين، وهي تهدف لن�رش ثقافة اجلودة والتميز والبحث 
العلمي با�ستخدام التعلم الإلكرتوين، وتقّدم �سهادات يف اإدارة الأعمال واجلودة والتعليم 
املتعلمني  الرتكيز على  اأ�سا�سها  باإعداد حلول  اجلامعة  وقامت  والبيئة.  ال�سحية  والرعاية 
طريق  عن  التقليدية  اخلربات  من  ابتكاراً وتنوعًا  اأكرث  خربات  لتقدمي  ا�سرتاتيجيتها،  يف 
بيئة التعلم الفرتا�سية واحلرم اجلامعي الإلكرتوين، التي توظف اأحدث التقنيات املبتكرة 
الإلكرتونية،  الدرا�سية  والقاعات  النقا�ض،  ومدونات  املحمول،  بالهاتف  التعلم  مثل: 
متكامل  تعليمي  ف�ساء  �سمن  الجتماعية،  وال�سبكات  التعليمية،  الألعاب  وتقنيات 
)جامعة حمدان بن حممد اللكرتونية، 2013(. كما تقوم بتوفري الدعم للمتعلمني ابتداء 
باإجراءات القبول الأكادميي عرب املجتمعات الفرتا�سية ونوادي املتعلمني، بالإ�سافة اإلى 
م�سادر التعلم الإ�سافية مثل املكتبة الإلكرتونية واخلدمات الإلكرتونية لالإر�ساد املهني، 
التي ت�ستخدم اأحدث م�ستجدات تكنولوجيا املعلومات والت�سال. وقد عملت اجلامعة 
على تطوير اقت�ساد املعرفة؛ وتقوم حتقيقا لذلك بتنظيم املوؤمتر العلمي ال�سنوي يف اجلودة 
ثماين  اجلامعة  تن�رش  كما  والبيئة.  الإلكرتونية  وال�سحة  الإلكرتوين  التعلم  يف  والتميز 
جمالت علمية حمكمة، وافتتحت مركز ال�رشق الأو�سط لأبحاث احلالة والتطوير، ومركزا 
جودة  ل�سمان  الأو�سط  ال�رشق  برنامج  اإن�ساء  يف  و�ساركت  الربامج،  و�سالمة  للتعريب 
التعلم الإلكرتوين، وجمعية ال�رشق الأو�سط للتعلم الإلكرتوين، وجمعية ال�رشق الأو�سط 
للجودة واجلمعية العلمية لل�سحة الإلكرتونية، واأطلقت جوائز يف البحث العلمي على 
م�ستوى املنطقة العربية. وح�سلت اجلامعة على اعرتاف اأكادميي على امل�ستوى الدويل بعد 
اإبرامها لعدة �رشاكات دولية وان�سمامها لعدة موؤ�س�سات مثل: جامعة كاليفورنيا ببريكلي، 
وجامعة برادفورد، وجامعة جنوب اإفريقيا، واملجل�ض الدويل للتعليم عن بعد، والحتاد 

الدويل ملعاجلة املعلومات )جامعة حمدان بن حممد اللكرتونية، 2013(.

جامعة العلوم والتكنولوجيا:
املزيج  التعلم  نظام  اليمنية  والتكنولوجيا  العلوم  بجامعة  املفتوح  التعليم  كلية  تنفذ 
التفاعلية،  التعليمية  بالأقرا�ض  الذاتي )مدعمة  التعلم  اعتمادا على ثالثة مكونات: )1( 
الدرا�سي(، )3(  املنهج  %30 من  ن�سبته  التقابلية )مبا  اللقاءات  الكا�سيت(، )2(  واأ�رشطة 
اإدارة  التعليمية كنظام  التعلم اللكرتوين )مت�سمنا عددا من الربامج والأنظمة والو�سائل 
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وت�سعى  الفرتا�سية(.   والف�سول  واملكتبة  اللكرتونية  والذاعة  اللكرتوين،  املحتوى 
اجلامعة لتوفري فر�ض التعليم اجلامعي ملن فاتهم قطار التعليم، وتوفري بيئة تعليمية مفتوحة، 
الأخالقية  باملعايري  ت�سعى لاللتزام  العمل، كما  ل�سوق  الب�رشية وتاأهيلهم  الكوادر  وتنمية 
واملهنية، وت�سجيع املبادرات الذاتية والإبداعية. وميكن للمتعلمني الت�سجيل يف املقررات 
واإدارتها، والتعلم عرب الف�سول الفرتا�سية بال�سوت وال�سورة، اأو عرب دخول منتديات 
النقا�ض عرب الإنرتنت، وا�ستخدام الربيد اللكرتوين، اإ�سافة للدخول الى مركز للمعلومات 
مزود بكل ما يتعلق باخلطط الدرا�سية وبحوث التخرج وغريها. كما تقوم اجلامعة ببث 
التعليم  )كلية   )Podcast( اللكرتونية  بالإذاعة  للمقررات  ال�سوتية  املحا�رشات  كافة 
املفتوح، 2013(. وت�ستمل املكتبة الفرتا�سية على عدد من املراجع اإ�سافة اإلى احللقات 
تلفزيوين  ا�ستديو  عرب  التعليمية  مقرراتها  باإنتاج  اجلامعة  وتقوم  التعليمية.  التلفزيونية 
خم�س�ض لهذه الأغرا�ض، وتخطط اجلامعة لإن�ساء قناة ف�سائية خا�سة بها. وقد مت تقييم 
التعلم املفتوح املقّدم من قبل اجلامعة من قبل جلان التقييم من وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي اليمنية، ومت الت�رشيح للجامعة بال�ستمرار يف تقدميه. وقد ح�سلت اجلامعة على 
املفتوح  للتعليم  العربية  ال�سبكة  2011، من  التميز والإبداع عام  املركز الأول يف جائزة 
والتعلم عن بعد. وترتبط اجلامعة باتفاقيات تعاون ثنائي مع عدد من اجلامعات املتخ�س�سة 
يف التعلم املفتوح، مثل: اجلامعة املاليزية املفتوحة، وجامعة القد�ض املفتوحة )كلية التعليم 

املفتوح، 2013(.

ثالثا: عوامل النجاح:
رمبا تكون عوامل النجاح الأبرز يف تطبيق التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف الوطن 

 :)Al Musawi، 2013( العربي كما يلي
يف . 1 خا�سة  مدرو�سة  ب�سورة  وت�سميمها  واملقررات  للمناهج  املنا�سب  التخطيط 

�سكلها التقليدي.
الرتباط مبوؤ�ش�شات لها باع طويل يف تقدمي هذا النوع من التعلم.. 2
اأو . 3 الكرتونية  ب�سورة  املقررات  وتقدمي  جيد،  نطاق  على  التكنولوجيا  توظيف 

مدعومة تكنولوجيا.
تبني نظام التعلم املزيج الذي يدمج التقدمي التقليدي بالتعلم اللكرتوين.. 4
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رابعا: عوامل الإخفاق:
هناك معوقات تواجه تطبيق التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف الوطن العربي ومنها 

:)Al Musawi، 2013(
عدم وجود ا�سرتاتيجيات متكاملة ومدّونة لتقدمي هذا النوع من التعلم.. 1
قلة م�ستوى الوعي املجتمعي بهذا النوع من التعلم بحيث ت�سبح هناك قناعة وثقافة . 2

اجتماعية بفاعلية نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد. 
ق�سور اإعداد الأ�ساتذة واملوظفني يف اآليات �سبط اجلودة.. 3
عدم وجود قناعة لدى �سانعي القرار بهذا النوع من التعلم من حيث اإمكاناته لكل . 4

م�سكالت التعليم العايل املعي�سة. 
قلة التعاون والت�سارك بني موؤ�س�سات التعليم العايل العربية التي تقّدم التعلم عن بعد.. 5
كرثة الأعباء التدري�سية والإدارية التي تعوق تنفيذ اآليات اجلودة.. 6
املتعلمني على . 7 لتدريب  الذاتي  التعلم  مبداأ  تعتمد  بعد  ملواد ومقررات عن  الفتقار 

التعلم ح�سب قدراتهم واإمكاناتهم.
قلة املوارد واملوازنات املالية لتحقيق اهداف التعليم املفتوح والتعليم عن بعد.. 8

 رابعا - ق�سايا التعليم املفتوح والتعليم عن بعد على م�ستوى العامل العربي:
التخطيط الإداري:

يبدو اأن التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يعاين حاليا من ق�سور يف مرحلة التخطيط، 
وقد اأوردنا بع�سا منه يف النماذج املذكورة اأعاله، ورغم اأن جهودا قد بذلت على امل�ستوى 
العربية  )املنظمة  اخلطة  بعد  عن  للتعليم  العربية  ال�سرتاتيجية  و�سع  عن  اأثمرت  القومي 
للرتبية والثقافة والعلوم، 2005(، العربية للتعلم عن بعد )املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم، 2006(، واللتان كانتا ب�سكل عام جيدتني وتف�سيليتني، اإل اأنهما خلتا من بنود 
لت�سجيع النمط التعاوين لتبادل املواد التعليمية بني املوؤ�س�سات العربية املعنية، وهو اأمر يعترب 
جوهريا لتطوير التعلم عن بعد يف هذه املوؤ�س�سات، حيث اأن الت�ساركية يف املواد وامل�سادر 
التعليمية قد اأ�سبحت متثل اأ�سا�سا للتطور يف مثل هذه امل�رشوعات. كما افتقرت اخلطة اإلى 
تقوميية م�ستمرة ودورية  بنية  اإلى  الإ�سارة  تتم  التعلم عن بعد حيث مل  بتقومي  يعنى  جمال 
�سمن امل�رشوع بحيث تت�سمن اأنواع التقومي املبدئي والبنائي واخلتامي. ويبدو اأن هناك 
حاجة لإعادة كتابة امل�رشوع، والأهم من ذلك، تفعيلها ومتابعة تطبيقها. كما اأن هناك 
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حاجة لإقناع �سانعي القرار يف الوطن العربي بجدوى نظام التعليم املفتوح والتعليم عن 
بعد، و�رشورة تبني قرارات حا�سمة جتاه تطبيقه )Al Musawi، 2013(، والتخفيف 
 Dirani( من اآليات املقاومة للتغيري، وتوظيف التكنولوجيا يف موؤ�س�سات التعليم العايل
and Yoon، 2009(. ومن الق�سايا املهمة يف التخطيط الإداري ق�سية التخطيط ل�سبط 
اجلودة يف هذا النظام وت�سري درا�سة )GANI، 2009( الى اأن الكثري من املوؤ�س�سات التي 
تقّدم برامج اكادميية للمتعلمني عن بعد تفتقر اإلى اإجراءات علمية ومنظومية ل�سبط جودة 

التعلم عن بعد فيها )املو�سوي، 2011(.

جمال الت�سميم والتطوير:
التعليم  بطريقة  للتقدمي  املّعد  العربي  التعليمي  املحتوى  واإنتاج  ت�سميم  م�سكلة  تعترب 
تعاين  التي  الإ�سكالت  اللكرتونية، من  ال�سيغة  بعد، وخا�سة يف  والتعليم عن  املفتوح 
منها موؤ�س�سات التعليم العايل العربية. فاملقررات عادة ما يتم ت�سميمها ب�سكل ع�سوائي 
ورمبا يتم نقل الن�سو�ض املكتوبة من الكتب واملذكرات لتو�سع للمتعلم يف �سيغ اأخرى 
 .)RAHMAN، 2006( الكرتونية اأو حا�سوبية دون اعتبار خل�سائ�ض املتعلمني عن بعد
وينبغي على املوؤ�س�سات املعنية ت�سميم وتطوير واإنتاج املقررات واملواد املوجهة للمتعلمني 
عن بعد لتالئم خ�سائ�ض هذه الفئة من املتعلمني وذلك بال�ستعانة مب�سممني تعليميني خرباء 
 .)Al Musawi، 2013( يقومون بذلك ح�سب املعايري الرتبوية والأكادميية والفنية احلديثة
والثقافة  للرتبية  العربية  كاملنظمة  تربوية  منظمات  تت�سدى  اأن  املنا�سب  من  يكون  ورمبا 
والعلوم لإ�سدار اأدلة اإر�سادية مبقومات ت�سميم وتطوير املقررات املوجهة للمتعلمني عن 
بعد، واأن تعمل على تطوير م�ستودع الكرتوين لهذه املقررات بحيث يتم و�سع معايري 
 Dirani and Yoon،( عربية للمحتوى الن�سي للمقررات املوجهة للمتعلمني عن بعد
2009(. و�سوف يوؤدي هذا اإلى تقليل التكرار يف اجلهود، وتخفي�ض التكلفة، اإ�سافة اإلى 
تعظيم فر�ض الت�ساركية يف تبادل املواد وامل�سادر التعليمية، وبالتايل زيادة تواجد املحتوى 

العربي العلمي خا�سة يف ال�سيغة اللكرتونية.

مرحلة التنفيذ:
اإن نقل التعلم وتقدميه وتو�سيل املعلومات يعترب من اأهم مراحل التعلم عن بعد، وهذه 
املرحلة اأي�سا تعاين من ق�سور نتيجة اتباع الطرق التقليدية القدمية مع متعلمني تف�سلهم عن 
املوؤ�س�سة م�سافات بعيدة. ول بد مع وجود التكنولوجيا من اأن يكون التنفيذ مبنيا على بناء 
التوا�سل واملتعلمني عن بعد، وميكن لتحقيق ذلك ا�ستخدام املواقع اللكرتونية  ج�سور 
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والربيد اللكرتوين واأنظمة اإدارة التعلم اللكرتوين بحيث يتمكن املتعلمون من ال�ستعانة 
باأ�ساتذتهم من خالل هذه املواقع، وطلب اخلدمات الإدارية والفنية والعلمية التي ت�ساندهم 
يف تعلمهم عن بعد )Al Musawi، 2013(. كما ميكن و�سع املقررات واملواد وامل�سادر 
 Dirani( والأدلة امل�سممة لهذا الغر�ض ليتمكنوا من حتميلها مبا يتالءم وتقدمهم الدرا�سي
and Yoon، 2009(. كما ميكن ربط هذه املواقع والأنظمة مبكتبات املوؤ�س�سة، ومراكزها 
املعلوماتية واخلدمية. ومن الق�سايا املهمة يف هذه املرحلة، ق�سية تدريب الأ�ساتذة على 
مبهارة  معهم  التوا�سل  يف  التكنولوجيا  وا�ستخدام  بعد  عن  املتعلمني  مع  التعامل  اآليات 
واتقان، ول نبالغ اإن قلنا باأنه ما يزال هناك بع�ض الأ�ساتذة يف العامل العربي ممن ل ميلكون 
التعليم  بينما يحتاج نظام  امتلكوه.  اإن  بانتظام،  يتعاملون معه  اأو ممن ل  الكرتونيا  بريدا 
با�ستخدام  درا�سية  واإدارة حلقات  بعقد  اجلامعي  الأ�ستاذ  قيام  بعد  والتعليم عن  املفتوح 
اأنظمة وبرجميات تكنولوجية متطورة ب�سكل متزامن وغري متزامن ليتمكن املتعلمون عن 

.)RAHMAN، 2006( بعد من فهم املادة العلمية وا�ستيعابها ومناق�ستها

ق�سايا التفاعل والأن�سطة التقومي:
يقت�سي تطبيق نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد تعّرف طرق التفاعل، وت�سميم 
الأن�سطة، والختبارات التقوميية للمتعلمني عن بعد، وخا�سة درا�سة وا�ستك�ساف قدراتهم 
يف التفاعل، واملناق�سة، واحلوار، وخ�سائ�سهم النف�سية والجتماعية يف التفاعل العلمي، 
 Al Musawi،( واخلتامية  البنائية  والتقوميات  الدورية  لالختبارات  ال�ستجابة  وكيفية 
2013(، نظرا اإلى الختالف بني التفاعل التقليدي يف ال�سف الدرا�سي العادي والتفاعل 
مع املتعلمني عن بعد عرب و�سائل التكنولوجيا احلديثة )RAHMAN، 2006(.  واإذا ما 
امل�ستمر  للمتابعة والتوجيه والدعم  العربي  العامل  املتعلمني عن بعد يف  اإلى حاجة  نظرنا 
واإلى تطوير مهارات الدرا�سة والتعلم الذاتي لديهم وتنمية قدراتهم على اتخاذ القرارات 
العربي يف جماراة  اجلامعي  الأ�ستاذ  لدى  ق�سورا ملحوظا  فاإن هناك  بدرا�ستهم،  املرتبطة 

ذلك. 

ق�سايا دمج التكنولوجيا:
تتعدد ق�سايا دمج التكنولوجيا يف نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، وقد تكون 
موزعة بني الأ�ستاذ واملتعلم والبنية التحتية. فالأ�ستاذ يف الوطن العربي يحتاج للكثري من 
يف  بجدواها  والقتناع  التكنولوجيا  ل�ستخدام  يتجه  جتعله  التي  والجتاهات  املهارات 
التكنولوجيا  ا�ستخدام  للتمر�ض يف  النظام )Al Musawi، 2013(. واملتعلم يحتاج  هذا 
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اللكرتونية  –خا�سة  امل�سادر  واكت�ساف  املعرفة  تي�سري  حيث  من  فاعلية  اأكرث  ب�سورة 
منها- وتنقيحها والتثّبت منها، وتاليف عادات اأو حماولت الغ�ض وال�رشقة الأدبية )عامر 
تطور  و�رشعة  واخل�سو�سية  الأمان  ق�سايا  فهناك  التحتية  البنية  اأما   .)2010 واملو�سوي، 
اأو�سحت  وقد  النرتنت.  �سبكة  وبطء  لقتنائها  العالية  والتكلفة  والأنظمة  الربجميات 
التعليمية  املوؤ�س�سات  اأن تقوم  اإلى  اأن هناك حاجة   )Al-Fadhli، 2013( اأجراها درا�سة 
التكنولوجية،  العوامل  للحا�سوب،  الذاتية  الكفايات  الأربعة:  العنا�رش  على  بالتاأكيد 
املفتوح والتعليم عن  التعليم  الأ�ستاذ بغر�ض تعزيز نظام  والبيئة الجتماعية، وخ�سائ�ض 
بعد. ويبدو اأن النظام التعليمي الأكرث قبول حاليا هو التعلم املزيج وينبغي التمعن يف كيفية 

.)Al Musawi، 2011( ت�سميمه وتقدميه وتقوميه ب�سورة جيدة

خام�سا - التخطيط املنظومي لتقدمي نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف الوطن 
العربي 

الأخذ  �رشورة  مع  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  نظام  تقدمي  يف  النظر  ينبغي 
بالتو�سيات التالية:

اأول: التخطيط:
التكنولوجيا . 1 على  القائم  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  لنظام  ال�سليم  التخطيط 

من خالل تهيئة الأبعاد الإدارية والتكنولوجية والفنية والتدريبية وو�سع املوازنات 
والدعم املايل الالزم لتنفيذه.

تبني التعلم التقليدي املدعوم بالتعلم اللكرتوين )اأي: التعلم املزيج( كطريقة لتقدمي . 2
التعليم املفتوح والتعليم عن بعد.

ينبغي اإجراء جتارب ا�ستطالعية قبل البدء يف تنفيذ اأي نظام للتعلم املفتوح والتعلم . 3
عن بعد وذلك بغر�ض تعّرف اأوجه التح�سني والتطوير.

ن�رش وتعزيز ثقافة التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف املجتمعات العربية، ورفع وعي . 4
املجتمع واملتعلمني ب�رشورة تعزيز مهارات الدرا�سة والتعلم الذاتي يف جمتمع املعرفة 

)Information Society( واملعلومات والتكنولوجيا املعا�رش.

ثانيا: الت�سميم والتنفيذ:
الرتكيز على ت�سميم املناهج واملقررات وامل�سادر والربجميات العربية ت�سميما تعليميا . 5

واأكادمييا متميزا مبا يتالءم مع املعايري احلديثة للت�سميم املعياري واإنتاج م�سادر تربوية 
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مفتوحة )Open Learning Resources( تكون ذات مقايي�ض عاملية، لكي ي�ستفيد 
رفع  اإلى  كذلك  وتوؤدي  العرب.  املتعلمني  من  و�سواهم  بعد  عن  املتعلمون  منها 

م�ساهمة الأمة العربية يف املحتوى اللكرتوين.
الرتكيز يف ت�سميم وتقدمي املواد واملقررات للمتعلمني عن بعد على مهارات البداع . 6

والتفكري الناقد وحل امل�سكالت.
توظيف التكنولوجيا يف نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد توظيفا فعال والعمل . 7

والفنيني  وامل�سممني  واملتعلمني  الأ�ساتذة  وتاأهيل  التعلمية  البيئات  تهيئة  على 
املتخ�س�سني للقيام بعمليات التقدمي والتنفيذ.

للتعليم . 8 العربية  “ال�سبكة  مثل:  املجال  هذا  يف  الأكادميية  املهنية  املوؤ�س�سات  دعم 
اليون�سكو  مكتب  من  بدعوة   1995 عام  اأن�سئت  بعد” التي  عن  والتعليم  املفتوح 

القليمي للرتبية يف الدول العربية.

ثالثا: التقومي:
الأخذ مبعيارية تقومي املتعلمني من حيث الت�سميم بحيث تتعدد اأنواع التقومي وطرقه . 9

�سخ�سيات  من  التاأكد  من  التعليمية  واملوؤ�س�سة  الأ�ستاذ  يتمكن  وبحيث  و�سياقاته، 
املتعلمني عن بعد. وينبغي و�سع الأطر القانونية والت�رشيعية لذلك، وتوؤ�س�ض درا�سة 

ال�رشيع )2007( ملثل هذه الطر الت�رشيعية، وميكن الركون اإليها يف هذا املجال.
تنتفي . 10 بحيث  العلمية  الأمانة  عدم  للك�سف عن حالت  برجميات حديثة  ا�ستخدام 

�سور الغ�ض وخرق احلقوق امللكية الفكرية.
املفتوح . 11 التعليم  نظام  يف  التطوير  وعمليات  والدرا�سات  البحث  وت�سجيع  دعم 

والتعليم عن بعد وت�سكيل جلان وهيئات دائمة لتقدمي ال�ست�سارات لهذه العمليات.

خال�سة:
يت�سح مما �سبق ما ياأتي:

التعليم املفتوح والتعليم عن بعد نظام معمول به يف الوطن العربي منذ ال�سبعينات، . 1
التجديد  اإلى  حاجة  ويف  والنت�ساب،  املرا�سلة  طرق  ي�ستخدم  تقليدي  ولكنه 

والتطوير.
القطاع اخلا�ض يقود جهودا يف تطوير بنية هذا النظام وانت�ساره، ولكن هناك بع�ض . 2

املعوقات املادية والجتماعية التي حتد من ذلك. 



40

تعترب النظرة املتدنية للتعلم املفتوح والتعلم عن بعد من قبل اأفراد املجتمع، من �سمن . 3
املعوقات املالحظة ب�سكل كبري )Dirani and Yoon، 2009؛ ال�رشيع، 2007(.

ا�ستخدامات . 4 على  بتدريبهم  والأ�ساتذة  بعد  عن  املتعلمني  تاأهيل  اإعادة  �رشورة 
Al-( التكنولوجيا ومهارات التعلم والتدري�ض يف البيئة املعتمدة على التكنولوجيا

.)Fadhli، 2013

العناية بالت�سميم التعليمي للمناهج واملقررات وامل�سادر املوجهة للمتعلمني عن بعد . 5
.)RAHMAN، 2006(

ينعك�ض . 6 مبا  والإدارية  القانونية  اللوائح  اجلودة وو�سع  ل�سبط  معايري  اإيجاد  �رشورة 
على  للح�سول  واحلاجة  القرار،  �سنع  وعمليات  امل�سوؤولني  قناعات  على  اإيجابيا 
املفتوح  التعليم  نظام  بتطبيق  ال�رشوع  ب�رشورة  الوعي  ورفع  الأكادميي،  العتماد 
ال�رشيع  ويرى   .)Al Musawi، 2013( بالتكنولوجيا  مدعوما  بعد  عن  والتعليم 
عن  �سادرة  وتعليمات  ت�رشيعات  اإيجاد  اإلى  ا�سد  �سارت  “احلاجة  باأن:   )2007(
وزارات التعليم العايل والبحث العلمي العربية لتاأ�سيل اأ�س�ض اعتماد عامة وخا�سة 

للموؤ�س�سات الأكادميية الراغبة يف اتخاذ هذا النمط من التعليم”.

التو�سيات واملقرتحات: 
العايل  التعليم  جمال  امل�ستقبلية يف  خياراتهم  القرار  �سانعو  يح�سم  اأن  الأوان  اآن  لقد 
خا�سة فيما يتعلق بتطبيق نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، وذلك لالأ�سباب التالية:

اأن هناك حماولت منت�رشة ب�سكل كبري يف اجلامعات العربية لدعم دورها الجتماعي.. 1
ا�ستخدام . 2 نحو  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  العربية  املجتمعات  يف  توجها  هناك  اأن 

التكنولوجيا احلديثة. 
اأن خدمات التعلم اللكرتوين يجري تقدميها فعال ولكن على نطاقات �سيقة ودون . 3

قرار اإداري حا�سم.
اأن الدول العربية يف حاجة لتمكني اأفراد جمتمعاتها من الو�سول للتعليم العايل وهي . 4

يف حاجة بذلك اإلى رفع ن�سب قبول خريجي الثانوية يف موؤ�س�سات التعليم العايل.
اأن ال�ستمرار يف العتماد على اأعداد متزايدة من املحا�رشين يف اجلامعات العربية . 5

الختزال  مع  خا�سة  اجلامعي  للتعليم  القت�سادية  اجلدوى  يرفع  ول  مكلفا  يعترب 
احلادث يف املوارد املالية من حني لآخر.
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اأن اأحد طرق معاجلة تناق�ض املوارد املالية ميكن اأن ياأتي من خالل توفري دخل اإ�سايف . 6
با�ستخدام التكنولوجيا يف التدري�ض والبحث والتطوير.

خامتة:
يبدو اأن تبني وتطبيق نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد قد تاأخر كثريا؛ ورمبا يعود 
اإلى اإمكانية  اإلى الت�سكك يف جدواه وفاعليته، لكن الأدلة ت�سري  ذلك يف جزء كبري منه 
حتليال  قّدمت  قد  الورقة  هذه  فاإن  لذا،  له.  واملو�سوعي  ال�سليم  التخطيط  �رشيطة  جناحه 
لعدة اأدبيات بحثية و�سنفت عوامل النجاح والإخفاق يف التجارب احلالية، وو�سعت 
تو�سيات ومقرتحات واإطارا لكيفية التخطيط املنظومي لهذا النظام، اإذا اأريد له النجاح 

م�ستقبال.
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التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف الوطن العربي
نحو التطوير والإبداع

الدكتور �سالح عايد ال�رشهان
اأ�ستاذ م�سارك – ق�سم علوم الكمبيوتر

نائب الرئي�ض للتخطيط والتطوير  - جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا - الكويت 

مقدمــة:
نعي�ض اليوم ع�رش الثورة املعرفية والذي تت�سارع فيه الكت�سافات العلمية والتطورات 
التكنولوجية، وانت�سار املعرفة ب�سكل كبري قد يجد فيه البع�ض �سعوبة يف املتابعة والتطبيق. 
تكنولوجيا  جمال  يف  يحدث  ما  هو  املت�سارعة  التكنولوجية  التطورات  اأهم  من  ولعل 
وتكنولوجيا  الت�سالت  ثورة  اإن  احلوا�سيب.  وتكنولوجيا  والإنرتنت،  الت�سالت 
الكمبيوتر قد اأثرت يف جميع نواحي احلياة وفر�ست حتديات جديدة يف جميع املجالت 
الثورة التكنولوجية فر�ست واقعًا  اأن هذه  من �سيا�سة واقت�ساد وتربية واجتماع، حيث 

جديداً على جميع �ستى نواحي احلياة.
ومن اأهم املجالت التي تاأثرت ب�سكل فاعل بتطور تكنولوجيا الت�سالت والكمبيوتر 
هو جمال الرتبية والتعليم اجلامعي، حيث يواجه العديد من التحديات التي حتتم التعامل 
تغري  اإلى  اأدى  مما  والتكنولوجية،  املعرفية  املجالت  يف  املت�سارعة  التطورات  هذه  مع 
م�سطلحات  فظهرت  الكبري،  التطور  هذا  ملواكبة  التقليدي  اجلامعي  التعليم  اأدبيات  يف 
حديثة، مثل املكتبة الإلكرتونية واأنظمة اإدارة التعلم، يف الكثري من من اجلامعات العريقة. 
كما اأدت ثورة الت�سالت واملعرفة  اإلى تطور التعليم اجلامعي املفتوح والتعليم عن بعد؛ 

لتظهر اجلامعات الإلكرتونية اأو الفرتا�سية.  
  اإن هدف هذه الدرا�سة هو ت�سليط ال�سوء على التجارب العربية يف جمالت التعليم 
التي  الأ�سا�سية  ، والأهداف  له  بعد، وحتديد مدى احلاجة  املفتوح والتعلم عن  اجلامعي 
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ونقله  تطوره،  عوامل  حتديد  وكذلك  العربية،  الدول  يف  التعليم  هذا  وجود  ت�ستدعي 
للم�ستويات التي يطمح القائمون على التعليم العايل يف الوطن العربي يف الو�سول اليها.
كما  تعر�ض الدرا�سة بع�ض التجارب العربية يف جمالت التعليم املفتوح والتعّلم عن 
بعد، ومن ثم ت�ستعر�ض ال�سعوبات والتحديات التي تواجهها موؤ�س�سات  التعليم املفتوح 
يف الوطن العربي، ويف اجلزء الثاين تقدم الدرا�سة منوذجا علميا )Model( لبناء وتطوير 
التدري�سية  املهارات  لتطوير  اخرا  ومنوذجا  العربي،  الوطن  يف  الإلكرتونية  اجلامعات 
)Competency Model( يف بيئة التعليم املفتوح، وتختتم الدرا�سة بتقدمي منوذج لإدارة 

 )Total Qulaity Management Model(اجلودة ال�ساملة للتعليم املفتوح

تعريف التعليم املفتوح والتعليم عن بعد:. 1
على  وا�سعًا؛  م�سطلحًا  باعتبارهما  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  تعريف  ميكننا   
اأنه ذلك النوع من التعليم الذي  يتميز بعدم التوا�سل املبا�رش الكلي بني الهيئة التدري�سية 
)املعلمني( واملتعلمني، حيث يتم تقدمي املواد التعليمية من خالل ال�سبكة املحلية اأو العاملية 
)الإنرتنت( من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم والإت�سال، وذلك �سمن اإطار العملية 
التعليمية الرتبوية الأو�سع اإطاراً، والتي تتكون اأ�سا�سًا من ثالث مكونات اأ�سا�سية �سمن 
التعليم  بني  الأ�سا�سي  والفرق   .)1( رقم  بال�سكل  مو�سح  هو  كما  حمددة،  تعليمية  بيئة 
اجلامعي التقليدي واملفتوح يف يومنا هذا يكمن يف حتول البيئة التعليمية من تقليدية اإلى 

اإلكرتونية اأو اإفرتا�سية على �سبكة الإنرتنت.
كافة  “ب�سمل  م�سطلح  بعد  عن  “التعليم  اأنه  على  املفتوح  التعليم  هوملربج  وعرف 
اأ�ساليب الدرا�سة وكل املراحل التعليمية التي ل تتمتع بالإ�رشاف املبا�رش وامل�ستمر من قبل 
معلمني يح�رشون مع طالبهم داخل قاعات الدرا�سة التقليدية، ولكن تخ�سع علمية التعليم 

واأع�ساء  تعليمية  موؤ�س�سة  قبل  من  وتوجيه  وتنظيم  لتخطيط 
للرتبية  العربية  املنظمة  وعرفت  )معلمني(”)1(.  التدري�ض  هيئة 
والثقافة والعلوم  التعليم عن بعد باأنه “نظام تعليمي يقوم على 
فكرة اإي�سال املادة التعليمية اإلى الطالب عرب و�سائط ات�سالت 
تقنية خمتلفة حيث يكون املتعلم بعيداً ومنف�ساًل عن املعلم”)12(.

الكرتونية  بيئة  هي  اأعاله  النموذج  يف  التعليمية  البيئة  اإن 
اأو  الفرتا�سية  اجلامعة  تعريف  ميكن  حيث  افرتا�سية،  اأو 
التعليم املفتوح  تتبّنى  باأنها موؤ�س�سة تعليم جامعى  الإلكرتونية 

	  

االبيیئة 
 االتعليیميیة

)االمعلمعضو هھھھيیئة االتدرريیس ( 	  

االمحتوىى   	االمتعلم
مييیعلتاال 	  

شكل ( -1( 	  
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والتعليم عن بعد، وتتبنى نظم املعلومات والت�سال )ICT(، واأنظمة تكنولوجيا التعليم 
املتطورة، لتقدمي بيئة جامعية متكاملة تقدم العديد من الربامج والدرجات العلمية، دون 
احلاجة اإلى الت�سال املبا�رش بني ع�سو الهيئة التدري�سية )املعلم( واملتعلم، والتواجد داخل 
مبنى جامعى اأو ف�سول درا�سية تقليدية. وتعتمد اجلامعات الفرتا�سية ا�ستخدام الأنظمة 
التكنولوجية مليكنة العمليات ووظائف اجلامعات التقليدية كالقبول والت�سجيل، والإر�ساد 
الأكادميي، واملهام الإدارية واملالية، وبذلك فاإن هياكلها الإدارية ب�سيطة، وتكاليفها اأقل 

مقارنة باجلامعات التقليدية)2(
وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن التعليم املفتوح والتعليم عن بعد قد ي�سمالن اأنواعا كثرية من 
التاأ�سي�سية، والتدريب الإلكرتوين يف  التعلم،  كالتعليم الإلكرتوين يف املراحل الدرا�سية 
املوؤ�س�سات واملنظمات، والتعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع. اإل اأننا يف هذه الدرا�سة  نعني 
بالتعليم املفتوح اأنه هو ذلك التعليم اجلامعي اأو ما وراء املرحلة املدر�سية )K12(، والذي 
من  اأو  الفرتا�سية  اأو  الإلكرتونية  البيئة  من خالل  اجلامعية  البيئة  التواجد يف  فيه  يكون 
خالل النموذج املدمج والذي يكون فيه احل�سور داخل الف�سل الدرا�سي اجلامعي بن�سبة 
ف�سنطلق  ال�سابق،  التعريف  وح�سب  ف�ساعدا،  الآن  ومن  التقليدية.  اجلامعات  من  اأقل 

التعليم املفتوح ليعرب عن مفهومي التعليم املفتوح والتعليم عن بعد.

عوامل ومربرات تبني التعليم املفتوح واجلامعات الفرتا�سية:. 2
هناك العديد من العوامل واملربرات التي فر�ست �رشورة التحول نحو ا�ستخدام التعليم 
املفتوح وتبني تطوير اجلامعات الفرتا�سية. ومما ل �سك فيه اأن الدول العربية تتاأثر بهذه 
الدوافع، بل وجند اأن ا�ستخدامها للتعلم املفتوح اأ�سبح �رشورة تفر�سها الظروف املحلية 
واملربرات  العوامل  هذه  تلخي�ض  وميكن  العاملية.  العوامل  عن  ف�سال  العربية)21(،  للدول 

فيما يلي: 

التوجهات العاملية وتو�سيات املنظمات املخت�سة: 
وكذلك  التعليم،  تطوير  جمال  يف  املخت�سة  العاملية  املنظمات  تو�سيات  اأكدت  لقد 
لتوفري  وذلك  املفتوح،  التعليم  تبني  �رشورة  على  املتقدمة  الدول  يف  العاملية  التوجهات 
التعليم اجلامعي لأكرب عدد من �رشائح املجتمع كافة.  اإن جناح التعليم املفتوح يف الدول 
املتقّدمة، واأثره على اقت�سادات هذه الدول يعترب دافعا قويا ومنوذجا يحتذى يف الدول 
العربية والتي تعاين من �سعوبات كثرية يف توفري التعليم اجلامعي لأفراد جمتمعاتها. كما 
اأكدت اليون�سكو يف عام 2002 على اأهمية ا�ستخدام التكنولوجيا والو�سائط التلعيمية يف 

التعليم عن بعد. 
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نحو  العاملي  التوجه  وبروز  والت�سالت،  املعلومات  تقنيات  التطور الهائل  يف  اإن 
اقت�ساديات املعرفة )Knowledge economy(،  فر�ض حتديات كبرية اأمام الدول العربية 
لتبني توجهات حديثة يف تطوير التعليم وا�ستخدام التعليم عن بعد كاأحد احللول مل�ساكل 

التعليم العايل.

مربرات اجتماعية وثقافية:
يوفر التعليم املفتوح فر�ض التعليم اجلامعي ملن مل يحالفهم احلظ يف اللتحاق باأحد 
اجلامعات التقليدية لأ�سباب اجتماعية، اأو ثقافية، فيعد و�سيلة مثالية مل�ساعدة اأفراد املجتمع 
الذين ل ي�ستطيعون مغادرة جمتمعاتهم اأو بالدهم، فكثري من الطلبة ي�ستطيعون الو�سول 

اإلى الإنرتنت من مكاتبهم،  اأو منازلهم.
والعمل،  الدرا�سي  التح�سيل  بني  باجلمع  للطلبة  التعليم   من  النوع  هذا  ي�سمح  كما 
منها  لال�ستفادة  اجلامعية  درا�ستهم  ل�ستكمال  الطلبة  من  الكثري  يحفز  الذي  الأمر  وهو 
هذا  املتعددة.  الوظيفية  املجالت  يف  والرتقاء  الواقع،  اأر�ض  على  العملي  التطبيق  يف 
اإتاحة الفر�سة للمراأة والأم اأن تكمل تعليمها العايل عرب التقنيات الرتبوية  اإلى  بالإ�سافة 
مبا ينا�سب وقتها، فاملرونة من حيث التنظيم الإداري والأكادميي، حيث ل توجد حدود 
اأو حواجز للقبول، وحيث ميكن قبول الدار�سني بغ�ض النظر عن العمر اأو الدرجات، اأو 

الوظيفة، اأو مكان ال�سكن، من اأهم مميزات هذا النمط من التعليم.

مرّبرات ب�رشيّة وجغرافية:
اإن التحديات التنموية وتطوير القوى الب�رشية تعترب حتديا جديا للدول العربية،  فتزايد 
ال�سكان الكبري  يزيد ال�سغط على موؤ�س�سات التعليم بجميع مراحله، ويجب على الدول 
توفريه حتى ل تكرث امل�ساكل الناجتة عن عدم توفر التعليم كالبطالة والظواهر ال�سلبية. اإن 
القدرة  تفوق  الطلبة  من  كبرية جداَ  اأعداد  ا�ستيعاب  ي�ساهم يف  املفتوح  اجلامعي  التعليم 
املواد  واإعداد  التعليمية  الو�سائط  على  لعتماده  وذلك  التقليدية،  للجامعات  ال�ستيعابية 
التعليمة القائمة على مهارات التعلم والدرا�سة الذاتية الالزمني ملتابعة كل جديد يف املعرفة 
يف �سوء التطورات املعرفية املت�سارعة وحقل الت�سالت ICT، واحلاجة اإلى تطوير الكوادر 
الب�رشية العاملة. كما اأن التعليم املفتوح يعترب حال مثاليا لتوفري التعليم اجلامعي يف املناطق 
النائية التي �سكلت بعد امل�سافة فيها عائقًا لاللتحاق باجلامعة، فيتم توفري املناهج واملواد 
املتباعدين  )املعلمني(  التدري�سية  والهيئة  الطلبة  بني  املطلوب  التفاعل  ويتحقق  التعليمية، 

مكانيًا وزمانيًا من خالل تطبيق النظام التكاملي متعدد الو�سائط  يف اجلامعة الفرتا�سية.
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مربرات اإن�سانية ونف�سية:
اإن  التعليم عن بعد يحقق تلك الغاية ال�سامية، والتي تنطلق من �رشورة توفري فر�ض 
حق  فالتعليم  بها،  مير  التي  املختلفة  الظروف  عن  النظر  بع�ض  فيه  راغب  لكل  التعليم 
للجميع، واإن الع�رش احلايل هو ع�رش املعرفة، واأ�سبحت اأ�ساليب التعلم التقليدية املبنية على 
حفظ املتعلمني للحقائق وا�سرتجاعها عند احلاجة، وا�ستخدام طرائق التعليم التقليدية ل 
تلبي الحتياجات احلديثة يف التعليم. كما اأ�سبح  التعليم التقليدي اليوم باهظ التكاليف، 
بحيث ل ت�ستطيع كل فئات املجتمع حتمل اأعبائه، ومبا اأن التعليم عن بعد هو اأقل كلفة 
اأكرث مالئمة ل�رشائح عديدة من املجتمع، خا�سة  فاإنه يكون بذلك  التقليدي  التعليم  من 
من �سكلت ظروفهم القت�سادية اأو اجلغرافية عائقًا للحاق باأقرانهم من الطلبة النظاميني. 
جامعية،  تعليمية  بربامج  اللتحاق  على  قادرين  املفتوح  التعليم  بف�سل  هوؤلء  فاأ�سبح 

وتوفرت لهم فر�ض التعلم الذاتي. ومن مربرات تبني التعليم املفتوح يف هذا املجال:
ال�سعور . 1 دون  اجلامعي   تعليمهم  ا�ستكمال  من  يتمكنوا  مل  الذين  اأولئك  م�ساعدة   

باملوؤثرات النف�سية ال�سلبية التي قد تنعك�ض �سلبيًا على م�ستوى حت�سيلهم الدرا�سي.
اإن مواكبة النفجار املعريف اأ�سبح لزامًا على املجتمعات، واإن اأ�سلوب التعّلم الذاتي . 2  

الأ�سلوب  هو  بعد  عن  فالتعليم  امل�ستمر،  التعلم  اأهداف  الطالب  يبلغ  اأن  ا�ستطاع 
الأكرث مالءمة ملواجهة ع�رش تفجر املعرفة الذي ن�سهده اليوم، وكذلك ع�رش تطوير 

الذات والقدرات.
ا�ستخدام . 3 على  يركز  الذي  اجلامعي  للتعليم  العاملية  التوجهات  تطبيق  اإلى  احلاجة   

والع�رشين،  احلادي  القرن  بتعليم  ي�سمى  وما  التعليمية  العملية  يف  التقنية  الو�سائل 
واإعداد  العربي،  العمل  و�سوق  العربية  التنمية  خطط  احتياجات  لتلبية  وذلك 
الأفراد القادرين على التعامل مع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، والتطورات 

التكنولوجية احلديثة.
عن . 4 التقليدية  موؤ�س�ساته  تعجز  الذي  الوقت  يف  العايل  التعليم  على  الطلب  تزايد   

مواجهة هذا الطلب، مع زيادة الق�سور يف حتقيق مبداإ تكافوؤ الفر�ض التعليمية.

مربرات اقت�سادية:
العديد  املجتمع يف  اأفراد  للكثري من  التعليم  فر�ض  توفر  اأن عدم  الدرا�سات  اأظهرت 
من الدول العربية، كان اأحد ابرز معوقات التنمية الب�رشية والجتماعية ال�ساملة.  كما اأن 
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تدين م�ستويات املعي�سة لكل من الفرد والأ�رشة يف العديد من الدول العربية قلل من ن�سب  
انت�سار التعليم العايل التقليدي بني مواطنيها. اإن العالقة تبادلية بني القت�ساد والتعليم كونه 
لتطور  النمو القت�سادي �رشوري  اأن  القت�سادية، كما  التنمية  اأ�سا�سيا من عوامل  عامال 
التقليدي، لذا  التعليم اجلامعي  التعليم. والتعليم املفتوح تقل تكاليفه كثريا عن تكاليف 
فاإن التعليم املفتوح ميثل بديال حقيقيا للتعليم التقليدي يف الكثري من املجتمعات العربية، 

حيث اأنه ي�ساهم يف تطوير املجتمع وتقدمه وازدهاره من خالل التنمية الب�رشية الفاعلة.

مربرات �سيا�سية:
يفيد التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف حال ال�سطرابات ال�سيا�سية وعدم ا�ستقرار 
اإغالق  اإلى  يوؤدي  مما  الكثري،  منها  ن�سهد  والتي  العربية  البلدان  بع�ض  يف  الأو�ساع 
املوؤ�س�سات الرتبوية واجلامعات. ومن اأمثلة اأهمية اجلامعات املفتوحة هنا  جامعة القد�ض 
املفتوحة، حيث ي�ساهم التعليم عن بعد يف موا�سلة الطالب درا�ساتهم حني تغلق اجلامعة 
ا�ستخدام  ي�سهم  كما  ال�رشائيلي.  الحتالل  قبل  من  العدوانية  املمار�سات  نتيجة  اأبوابها 
التعليم املفتوح �سيا�سيا يف تعريف املواطن بحقوقه وواجباته جتاه املجتمع  وخلق جيل 

متعلم  يكر�ض مفاهيم الدميوقراطية واحلرية.

تطور التعليم املفتوح ) املراحل اأو الأجيال(:. 3
لقد مر تطور التعليم املفتوح منذ ظهوره بعدة مراحل، اأو اأجيال، حتى تبلور ب�سورته 
احلالية)2(. وميكن تق�سيم هذه املراحل اإلى اأربعة اأجيال، حيث متيز اجليل الأول باعتماده 
على املرا�سلة وعدم وجود التفاعلية بني املتعلم واملدر�ض حيث كانت املادة املطبوعة تر�سل 
للدرا�سني عن طريق الربيد التقليدي. اأما اجليل الثاين، فلقد متيز برثاء املادة التعليمية، وتعدد 
م�سادر التعلم، من املواد املطبوعة اإلى الإر�سال الإذاعي والتلفزيون التعليمي وا�ستخدام 
املمغنطة. كما ظهر يف هذا  والأقرا�ض  احلا�سوب  با�ستخدام  والتعليم  املتعددة  الو�سائط 
اجليل بدايات التفاعل بني  ع�سو هيئة التدري�ض )املعلم(  واملتعلم. اأما اجليل الثالث من 
التعليم املفتوح، فلقد متيز با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  وم�سادر الثورة 
املعرفية. كما متيز بوجود نوع من التفاعلية بني املعلم واملتعلم؛ عن طريق اأدوات النرتنت، 
لتقدمي  الرتبوية  النظريات  املفتوح  التعليم  من  الثالث  اجليل  وتبنى  التعلم.  اإدارة  واأنظمة 
القائم  امل�سادر  التقليدي، والتعليم متعدد  للتعليم اجلامعي  تعليمي جامعي م�ساٍو  منوذج 
على مناذج حل امل�سكالت، ومهارات تعليم القرن احلادي والع�رشين. اأما اجليل الرابع، 
فقد تبنى التعليم التفاعلي املرن وا�ستخدام الأدوات الأكرث تفاعلية، مثل موؤمترات الفيديو 
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على النرتنت، واأنظمة املحاكاة، واأنظمة اإدارة التعلم املتقدمة وكذلك ا�ستخدام قواعد 
الفرتا�سية  الف�سول  و  املحاكاة  ا�ستخدام  بدايات  اجليل  هذا  ي�سم  كما  املعرفة.  بيانات 
والتوا�سل بني املعلمني واملتعلمني عن طريق اأنظمة التعلم وال�سبكات الجتماعية. ولقد 

قام اندر�سون ودرون )13( با�ستعرا�ض ثالثة اأجيال من تطور بيداغوجيا التعليم املفتوح.  
ومما ل �سك فيه اأننا نعي�ض اإرها�سات اجليل اخلام�ض، والذي �سينتقل بالتعليم املفتوح 
والواقع  الأبعاد  ثالثي  التوا�سل  ا�ستخدام  خالل  من  الكامل،  التفاعلي  التعليم  اإلى 
التعلم  “اأنظمة  ي�سمى  مما  رئي�سيا  كجزء  الجتماعية  ال�سبكات  وا�ستخدام  الفرتا�سي، 
 )m-learning( التعليم اجلوال )Social Online Learning(، وكذلك  الجتماعي” 
الثالثي الأبعاد. ون�ستطيع اأن نقي�ض تفاعلية هذه الأجيال املتالحقة من التعليم املفتوح اإذا 
ما قمنا باإ�سقاطها على مقيا�ض جيورا للتفاعلية )�سكل 2(، ومن ذلك ن�ستطيع ال�ستنتاج 

باأننا على اأعتاب اجليل اخلام�ض من التعليم املفتوح.

�سكل 2: مقيا�س جيورا للتفاعلية)4(

املفتوح  للتعليم  احلايل  الو�سع  نحدد  اأن  ن�ستطيع  لكي  مهم  ال�سابق  ال�ستعرا�ض  اإن 
�سنقوم  ثم  ومن  الأولى،  بداياته  التايل  الق�سم  يف  ي�ستعر�ض  والذي  العربي،  الوطن  يف 

با�ستعرا�ض بع�ض التجارب يف الدول العربية.
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جتارب التعليم املفتوح والتعلم عن بعد يف بع�س الدول العربية:. 4
النت�ساب،  بنظام  متمثال   العربي  الوطن  يف  اجلامعي  املفتوح  التعليم  نظام  بداأ  لقد 
اأنه يلتزم بتقدمي  اإل  وهو نظام  ي�سجل فيه الطالب املقررات اجلامعية ويدر�سها عن بعد 
الختبار النهائي باحل�سور �سخ�سيا. اأما البداية الفعلية للتعليم املفتوح فقد كان يف  1979  
فقد  اليون�سكو.  من  ون عرب وخرباء  خمت�سّ �سارك فيه  الأردن   ُعقد يف  ملوؤمتر  كتو�سية 
اأو�سى املوؤمتر  باإن�ساء جامعة عربية مفتوحة لدعم اجلامعات التقليدية والإ�سهام يف تطوير 
التعليم يف الوطن العربي من خالل تقدمي فر�ض  التعليم العايل للطلبة العرب الغري قادرين 
على اللتحاق باجلامعات التقليدية)5(، ومنذ ذلك احلني تعددت التجارب العربية يف جمال 
التجارب  التعليم املفتوح، والتعليم عن بعد. وفيما يلي نقدم نبذة خمت�رشة عن عدد من 
املفتوح،  للتعليم  جديد  علمي  منوذج  تقدمي  اإلى  بعدها  لننتقل  املجال،  هذا  يف  العربية 

والتعليم عن بعد يف الوطن العربي.
ونود هنا الرتكيز على بع�ض الأمثلة والتجارب العربية يف التعليم املفتوح، والتعليم عن 

بعد، ول ن�سعى حل�رش كل التجارب.

التجربة الفل�سطينية: جامعة القد�س املفتوحة:
نود اأن نبداأ ا�ستعرا�ض التجارب العربية يف جمال التعليم املفتوح با�ستعرا�ض التجربة 
الوطن  يف  الرائدة  التجارب  من  اأنها  حيث  املفتوحة  القد�ض  بجامعة  ممثلة  الفل�سطينية 
على  املوافقة  العربي، ومتت  العامل  املفتوح يف  للتعليم  انطالقة حقيقية  و�سكلت  العربي 
اإعداد  يف  اجلامعة  بداأت  حيث  املا�سي،  القرن  من  يف الثمانينات  اجلامعة  هذه  تاأ�سي�ض 
براجمها الأكادميية ومناهجها ابتداًء من عام 1985 – 1991، وافتتح مقر موؤقت للجامعة 
لها،  رئي�سا  مقراً  القد�ض  مدينة  اجلامعة  اتخذت  ثم  ومن  عمان،  الأردنية  العا�سمة  يف 
واأن�ساأت مناطق تعليمية ومراكز درا�سية يف املدن الفل�سطينية الكربى، �سمت يف البداية 

املئات من الطلبة. وقد خّرجت اأول دفعة من طلبتها يف عام1995 .
وتتكون جامعة القد�ض املفتوحة من خم�ض كليات  متنح درجة البكالوريو�ض وهي 
والأ�رشية،  الجتماعية  التنمية  كلية  الزراعة،  كلية  التطبيقية،  والعلوم  التكنولوجيا  كلية 
كلية العلوم الإدارية والقت�سادية، كلية الإدارة والريادة و كلية الرتبية. وطبقًا لإح�ساءات 
املوقع الر�سمي للجامعة، فقد بلغ عدد الطلبة يف اجلامعة خالل الف�سل الأول من العام 
/ 2013 حوايل )61764( طالبًا وطالبة موزعني على الكليات والربامج  الدرا�سي 2012 

املختلفة يف اجلامعة.)6(
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التجربة ال�سعودية:
لقد �سعت اململكة العربية ال�سعودية اإلى تعزيز التعليم بني اأفراد املجتمع، ون�رش العلوم، 
وتلبية متطلبات املجتمع ال�سعودي من التعليم اجلامعي وذلك من خالل ا�ستخدام التعليم 
وكان  العمل.  �سوق  واحتياجات  امل�ستقبلية  املتطلبات  لتلبية  بعد   عن  والتعليم  املفتوح 
ملبادرة امللك عبداهلل بتوفري مقعد جامعي لكل طالب، اأثره يف اهتمام اجلامعات ال�سعودية 
جتربة  بعر�ض  هنا  و�سنكتفي  بعد.  عن  التعليم  برامج  وتطبيق  املفتوح  بالتعليم  التقليدية 
اجلامعة ال�سعودية الإلكرتونية كونها تتبنى التعليم املفتوح من بداياتها الأولى، مع التاأكيد 
على اأن هناك العديد من اجلامعات ال�سعودية التقليدية اعتمدت عمادات التعليم عن بعد 

كجزء من هذه اجلامعات.

اجلامعة ال�سعودية الإلكرتونية:
 مت اإن�ساء اجلامعة ال�سعودية الإلكرتونية)7( يف عام 2011م يف الريا�ض حتت مظلة جمل�ض 
التعليم العايل، كموؤ�س�سة تعليمية حكومية تقدم التعليم العايل والتعلم مدى احلياة، وت�سم 
كلية العلوم الإدارية واملالية لتخ�س�سي املحا�سبة، والتجارة الإلكرتونية، وكلية احلو�سبة 
املعلوماتية  لتخ�س�ض  ال�سحية  العلوم  وكلية  املعلومات،  تقنية  لتخ�س�ض  واملعلوماتية 
ب�رسط  بدرا�سة انت�شاب  انتظام  )�سهادة  البكالوريو�ض  �سهادات  اجلامعة  ومتنح  ال�سحّية. 
ح�سور 25 %(، اأما فيما يخ�ض الدرا�سات العليا، فاإن اجلامعة توفر برامج اإدارة الأعمال 
احلكومة  دبلوم  برنامج  اإلى  اإ�سافة  للطالب،  املعلومات  واأمن  والطالبات،  للطالب 
احلياة،  والتعلم مدى  امل�ستمر  التعلم  تقدمي دورات يف  اإلى  بالإ�سافة  ، هذا  الإلكرتونية 
الإلكرتوين  التعلم  وتقنيات  تطبيقات  على  امل�ستند  التعليم  مناذج  اأف�سل  على  معتمدة 
والتعليم عن بعد، حيث ت�ستخدم تقنيات حديثة يف براجمها الأكادميية مثلما هو معمول 
مع  يتواكب  وتاأهياًل عمليًا  متميزاً  تعليمًا  لتوفر خلريجيها  العاملية  اجلامعات  اأرقى  به يف 
األف   31 اأكرث من  ال�سعودية الإلكرتونية عن تقّدم  اأعلنت اجلامعة  الع�رش. وقد  متطلبات 
يف   ،2013  -  2012 الأكادميي  للعام  واملاج�ستري  البكالوريو�ض  لدرا�سة  وطالبة  طالب 
خمتلف فروعها، ح�سب ما مت ذكره نقاًل عن عميد القبول والت�سجيل يف اجلامعة الدكتور 
اأحمد الربّيع،  يف جريدة الريا�ض، وجريدة ع�سري نيوز الإلكرتونية، وجريدة العربية نت 

الإلكرتونية بتاريخ 30 يونيو 2013 . 
وتوفر اجلامعة بيئة الكرتونية من خالل عدد من الأنظمة الرئي�سة، وت�سمل:

 	EF – Education First  نظام اإدارة ال�سنة التمهيدية من �رشكة
 	 Banner نظام اإدارة ال�سجالت الطالبية – بانر
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 	Blackboard نظام اإدارة التعلم
املكتبة الإلكرتونية	 

نظام  خالل  من  وذلك  الطالبية،  اخلدمات  بوابة  خالل  من  الأنظمة  هذه  وتتكامل 
العديد من  الدخول املوحد )Single Sign-on(. وا�سافة لتك اخلدمات توفر اجلامعة 

اخلدمات امل�ساندة كالربيد الإلكرتوين/ املنتديات وال�سداد الإلكرتوين.

التجربة امل�رشية: 
خالل  من   1990 عام  يف  م�رش  يف  املفتوح)8(  التعليم  لظهور  احلقيقية  البداية   كانت 
جامعتي ال�شكندرية والقاهرة، ثم تلتهما بعد ذلك جامعتا عني �شم�س واأ�شيوط ُمرّكزاً 
التاأهيل املهني، وتطوير املهارات الفردية، لي�ساعد على تخفيف  البداية على  اأهدافه يف 
التي  الأعباء  بع�ض  تخفيف  يف  كذلك  وال�سهام  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  عن  ال�سغط 
تقع على خزانة الدولة، نتيجة لتحمل الدار�سني يف نظام التعليم املفتوح جانبا كبريا من 
تاأهيل  اإعادة  اأو  املوؤهل،  على  احل�سول  اأجل  من  الإعداد  وا�ستهدف   . تعليمهم  تكلفة 
بع�ض اأ�سحاب التخ�س�سات الأخرى التي ل جتد عمال منا�سبًا. وفيما يلي عر�ض لتجربة 

اجلامعة امل�رشية للتعليم الإلكرتوين يف تبني التعليم عن بعد. 

اجلامعة امل�رشية للتعلم الإلكرتوين:
  233 جمهوري  )قرار  حكومية  مببادرة  الإلكرتوين  للتعلم  امل�رشية  اجلامعة  اإن�ساء   مت 
ل�سنة 2008(، كما مت ذكره على املوقع الر�سمي للجامعة، كجامعة اأهلية ل تهدف للربح 
يف عام 2008،  بدعم من �سندوق تطوير التعليم  كاأول جامعة م�رشية تتبنى مبداأ التعلم 
الإلكرتوين يف تقدمي خدمات تعليمية على اأعلى م�ستوى جودة، باأ�سعار منا�سبة، وتعمل 

على اإمداد �سوق العمل بعنا�رش لها مهارات عالية موؤهلة باأحدث التكنولوجيا.
والدرا�سات  الأعمال  اإدارة  وكلية  واملعلومات،  احلا�سبات  كلية   اجلامعة   وت�سم 
التجارية، وكلية  الدرا�سات الرتبوية والذي مينح الربنامج درجات دبلوم الدرا�سات العليا 
- ماج�ستري الفل�سفة - دكتوراه الفل�سفة يف التعلم الإلكرتوين. كما يعترب الربنامج الأول 
املهنية يف  ولي�ست  الأكادميية  العليا  الدرا�سات  الذي مينح درجات  والوحيد حاليا مب�رش 

تخ�س�ض التعلم الإلكرتوين. 
 وحتر�ض اجلامعة على تقدمي كافة اخلدمات التعليمية والتدريبية بنظام التعلم الإلكرتوين 
اأعلى م�ستوى من اجلودة يف م�رش وال�رشق الأو�سط واإفريقيا، وذلك حتى ت�ساهم  على 
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�سوق  اإمداد  العايل، وامل�ساهمة يف  التعليم  املتزايد على  الطلب  تلبية  ب�سكل ملمو�ض يف 
التطوير  على  وتعمل  املتقدمة،  التكنولوجيات  مع  التعامل  على  قادرة  بعنا�رش  العمل 
امل�ستمر للبيئة التعليمية. كما تعتمد �سيا�سة اجلامعة نظاما تعليميا متتزج فيه عنا�رش التعليم 
تعليمي متكامل وذلك  نظام  اإطار  املبا�رشة يف  الدرا�سة  بعد مع  والتعليم عن  الإلكرتوين 
والأ�ستاذ يف  الطالب  بني  لوجه(  )وجهًا  مبا�رشة  درا�سية  وف�سول  من خالل  حما�رشات 
مراكز درا�سية للجامعة موزعة جغرافيا يف اأنحاء جمهورية م�رش العربية، وف�سول درا�سية 
افرتا�سية با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت ومن خالل برنامج اإدارة التعلم، 

وموؤمترات الفيديو املرئية. 

التجربة الإماراتية:

جامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية 
التعليم  وزارة  اأمام  الطريق  متهيد  يف  للم�ساهمة   2002 عام  يف  امل�رشوع  هذا  تاأ�س�ض 
العايل والبحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة لإعداد معايري وا�سحة لعتماد 
موؤ�س�سات التعليم الإلكرتوين)9( وعملت اجلامعة على تطوير اقت�ساد املعرفة، كما ن�رشت 
ثماين جمالت علمية حمكمة يقوم على حتريرها اأكادمييون بارزون من خمتلف اأنحاء العامل. 
هذا بالإ�سافة اإلى مبادرات جدية يف دعم الأبحاث العلمية، ودعم التوجهات الأكادميية 
والعلمية والقيادية يف التعليم واملجالت ذات ال�سلة. كما �ساركت اجلامعة يف م�ساريع 
ريادية اأدت اإلى  اإن�ساء برنامج ال�رشق الأو�سط ل�سمان جودة التعليم الإلكرتوين، وجمعية 
العلمية  واجلمعية  للجودة  الأو�سط  ال�رشق  وجمعية  الإلكرتوين  للتعليم  الأو�سط  ال�رشق 
اأطلقته  الذي  للمجتمع”  الإلكرتوين  التعليم  “مبادرة  وم�رشوع  الإلكرتونية،  لل�سحة 
الدويل  امل�ستوى  على  اأكادميي  باعرتاف  اجلامعة  حظيت  كما   .2013 العام  يف  اجلامعة 
بف�سل عالقاتها الوثيقة باأبرز املوؤ�س�سات التعليمية والهيئات املعنية بالتعليم عامليًا، حيث 
وبريكلي،  كاليفورنيا،  جامعة  مع  دولية  و�رشاكات  حتالفات  اإبرام  يف  اجلامعة  جنحت 
وجامعة برادفورد، وجامعة جنوب اإفريقيا، واملعهد الأ�سرتايل للموارد الب�رشية، والحتاد 
الدويل للم�ست�سفيات، والكلية اجلامعية بجامعة ماريالند، واجلامعة الإلكرتونية الآ�سيوية، 

وغريها. 
اأ�سا�سها  اإعداد حلول  من خالل  العايل  التعليم  نوعيًا يف  اجلامعة حتوًل  اأحدثت  لقد 
الرتكيز على الدار�سني يف ا�سرتاتيجيتها، ما يعني قدرتها على تقدمي خربات اأكرث ابتكاراً  
اجلامعي  واحلرم  الفرتا�سية  التعلم  بيئة  ت�سمل  التي  املتميزة  التعلم  بيئة  بف�سل  وتنوعًا 
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الإلكرتوين )E-Campus(. كما توظف اأحدث التقنيات املبتكرة مثل التعلم بالهاتف 
املحمول ومدونات النقا�ض والقاعات الدرا�سية الإلكرتونية وتقنيات الألعاب التعليمية 
وال�سبكات الجتماعية، �سمن ف�ساء تعليمي متكامل يهدف اإلى حتقيق حاجات املتعلمني 

واخلريجني واملهنيني على حد �سواء. 

  التجربة اجلزائرية: 
 كان املركز القومي للتعليم العام يف اجلزائر هو اأول املراكز التي اهتمت بتعميم التعليم 
يف اجلزائر، والذي اعتمد التعليم باملرا�سلة والتلفزيون والراديو يف تو�سيل التعليم لفئات 
عديدة حرمت من التعليم خالل فرتة ال�ستعمار. وقد اأ�سهم املركز اإ�سهاما كبرياً يف تن�سيط 
التعليم وم�ساعدة املتعلمني للو�سول اإلى م�ستوى ال�سهادة الثانوية العامة  بتقدمي درو�ض 
اأو  موؤ�س�سة مدر�سية  الدرو�ض يف  تتبع  ي�ستطيعون  للذين ل  املرا�سلة  املقررات عن طريق 

جامعية.
 اأما عن جتربة جامعة التكوين املتوا�سل يف التعليم عن بعد، فقد اأن�سئت اجلامعة يف عام 
لديهم ل�ستيعابهم  العمل  ال�سباب والعمال، وتنمية مهارات  تاأهيل  للعمل على  1989م 
يف املجتمع، وخ�سو�سًا ال�سعيفني يف جمال التح�سيل العلمي. ولقد اهتمت اجلامعة منذ 
الطلبة يف اجلامعة للح�سول على  بتوفري تخ�س�سات مهمة وت�سهيل عملية قبول  البداية 
وتعك�ض  العامة.  الثانوية  على  للحا�سلني  الدرا�سة  من  �سنوات  اأربع  بعد  عليا  �سهادات 
هذه التجربة اهتمامًا بالتعليم عن بعد يف اجلزائر واعتماده كاأحد احللول املقرتحة مل�سكلة 
حرمان العديد من املتعلمني من موا�سلة التعليم والتدريب املهني، حيث بلغت يف ال�سنة 
اجلامعية لعام 2013 )3279( عر�سا يف اللي�سان�ض، و)2252( عر�سا يف املا�سرت، و)492( 
وا�سعة  جامعية  �سبكة  احداث  اإلى  اجلزائرية  الدولة  عمدت  وقد  الدكتوراه.  يف  عر�سا 
مناطق  كافة  تغطي  موؤ�س�سة   90 يفوق  اجلامعية  املوؤ�س�سات  اأ�سبح عدد  ومتنوعة، حيث 
البالد. وتن�سب جهود وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اجلزائرية حاليًا على نوعية 
التعليم والبحث العلمي من خالل العمل على اقامة نظام متكامل ل�سمان اجلودة طبقا 
للمرجعيات القيا�سية الدولية وار�ساء احلكامة الرا�سدة للموؤ�س�سات اجلامعية “مبا ميكن من 

حت�سني ت�سنيف اجلامعات اجلزائرية على امل�ستوى القليمي والدويل.

التجربة التون�سية: 
عن  والتكوين  العالم  لأن�سطة  املتو�سطي  املعهد  اإن�ساء  يف  التون�سية  التجربة   متثلت 
بعد – ويكيبديا املو�سوعة احلّرة، والذي لقى دعما وت�سجيعا من وزارة الرتبية واملعهد 
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العايل للتعليم والتكوين امل�ستمر، وكذلك من جامعة كيوبيك يف توزيع احلقائب التعليمية 
يقرب  ما  �سنة  كل  باملعهد  ويلتحق  بعد.  عن  التكوين  وحدات  اإعداد  يف  وامل�ساهمة 
والتاريخ واجلغرافيا  الفرن�سية  واللغة  والرتبية  العربية  الآداب  يدر�سون  2000 طالب  من 
مينح  املعهد  يف  الدرا�سة  ونظام  التقنية.  وعلوم  الطبيعية  والعلوم  والفيزياء  والريا�سيات 
الدرو�ض  على  الدرا�سة  وتعتمد  والعلوم،  الآداب  يف  البكالوريو�ض  درجة  الدار�سني 
املكتوبة والأ�رشطة ويتم جتميع املنت�سبني ح�سب التخ�س�سات ملدة اأ�سبوع واحد يف كل 
فرتة، وجترى المتحانات يف خم�سة مراكز موزعة داخل البالد لكي يتمكن الطلبة من 

اأداء امتحاناتهم دون الذهاب اإلى العا�سمة.
 وجتدر الإ�سارة اإلى  التعاون الثنائي بني اجلزائر وتون�ض، وامل�ستوى الذي ارتقت اإليه 
العالقات يف جمال التعليم العايل  يف الوقت احلا�رش، حيث و�سل عدد التفاقيات املربمة 
بني اجلامعات يف البلدين 44 اتفاقية بهدف حتقيق »املواءمة املثلى« بني دواعي ال�ستجابة 
العايل من جهة، ودواعي �سمان تكوين نوعي  التعليم  املتزايد على  للطلب الجتماعي 
�سمان  مع  اأخرى،  جهة  من  واخلريجني  للطلبة  واملهارية  املعرفية  القدرات  يرفع  راق 
اجلودة التعليمية وتعزيز الت�سغيلية اأي�سًا، واإن املبادرة اإلى تفعيل وتعميم التعليم اللكرتوين 
يف البلدان املغاربية من �ساأنها اأن ت�ساهم يف و�سع لبنة يف �رشح التنمية ومواكبة للركب 

العاملي وع�رش ال�رشعة اللكرتونية يف البلدان املغاربية. 

التجربة العراقية: 

الكلية الرتبوية املفتوحة: 
اأن�سئت هذه الكلية يف العراق عام )1998(، وفتحت اأبوابها للقبول يف العام الدرا�سي 
)2000 – 2001م(، وهي كلية تعتمد نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد لأع�ساء هيئة 
التدري�ض )املعلمني( يف املدار�ض العراقية كافة دون ان يوؤثر على واجبات املعلمني الوظيفية 
من اجل اإتاحة الفر�سة لهم لإكمال تعليمهم اجلامعي.ومن اهدافها العامة اإتاحة الفر�سة 
للمعلمني لإكمال تعليمهم اجلامعي، وال�سماح باجلمع بني العمل الوظيفي والدرا�سة يف 
تعليمهم  موا�سلة  والرغبة يف  القدرة  لديهم  ملن  العليا  الدرا�سات  اآفاق  وفتح  واحد،  اآن 

العايل.
ا�سا�ض  على  املطبوع  الدرا�سي  املقرر  على  التعليمية  املواد  تقدمي  يف  الكلية  وتعتمد 
وامل�ساعدات  واملدر�سني،  املتعلمني  بني  الدورية  الت�ساورية  واللقاءات  الذاتي،  التعليم 
يف  احلديثة  والتقنيات  والب�رشية،  ال�سمعية  والو�سائل  املدر�سني،  قبل  من  املعدة  التعليمية 
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التعليم مثل ال�رشطة املرئية وال�سمعية، والهاتف الرتبوي، والذاعة والتلفاز، واحلا�سوب، 
والنرتنت. 

ومتنح الكلية الدار�سني فيها �سهادة البكالوريو�ض التعليمي يف اخت�سا�ض الريا�سيات 
والعلوم الطبيعية )الفيزياء(، واللغة الجنليزية، واللغة العربية، والرتبية الريا�سية، والرتبية 
والإر�ساد  الطفال  ريا�ض  وت�سمل  النف�ض  وعلم  والرتبية  الجتماعية،  والعلوم  الفنية، 

الرتبوي والإدارة الرتبوية. 

التجربة ال�سودانية:

جامعة ال�سودان املفتوحة:
اأدركت ال�سودان حقيقة النمو املتزايد وال�رشيع يف حجم املعلومات وكمها يف جميع 
حقول املعرفة، فجميع املعلومات املنتجة يف العقود الثالثة املا�سية يفوق حجم املعلومات 
يت�ساعف كل  املعلومات  اإن حجم  ال�سابقة، حيث  الع�سور  الب�رشية خالل  انتجتها  التي 
اأربع �سنوات او خم�ض، وامتداداً لثورة التعليم العايل، ورغبًة يف حترير التعليم العايل من 
كافة القيود الزمانية واملكانية والتغلب على الظروف الجتماعية والقت�سادية والعلمية 
م�رشوع  باإجازة  2002م  عام  ال�سودان  يف  الوزراء  جمل�ض  اأ�سدر  العايل،  التعليم  لطالبي 

جامعة ال�سودان املفتوحة. 
احلديثة وخا�سة  التقنيات  ا�ستخدام  على  الدرا�سية  براجمها  تنفيذ  اجلامعة يف  وتعتمد 
املواد التعليمية املخزنة الكرتونيا. وت�ستمل هذه املواد على الكتب املطبوعة امل�سممة وفق 
واملواد  واملرئية  امل�سموعة  التعليمية  املواد  املفتوح،  والتعليم  بعد  عن  التعليم  موا�سفات 
العلمية  املعارف  بتكامل  اهتمت  التي  الوحيدة  ال�سودانية  اجلامعة  تعترب  احلا�سوبية. كما 
والفنية يف جمال التعليم املفتوح والتعليم اللكرتوين معتمدة يف ذلك على البث الإذاعي 
اللكرتوين(،  والربيد  )الإنرتنت  الدولية  الت�سالت  و�سبكة  واحد،  اجتاه  يف  امل�سموع 
ال�سفية  واللقاءات  املختلفة،  الدرا�سية  احلا�سب واملواد  املزودة مبعامل  الدرا�سية  واملراكز 

بني اخلرباء والطالب بتلك املراكز، والدرا�سة املقيمة يف الأوقات التي حتددها اجلامعة.
احلا�سوب  وعلوم  الرتبية،  يف  تخ�س�سات  ت�سم  بكالوريو�ض  برامج  اجلامعة  وتقدم 

وتقنية املعلومات، والعلوم الإدارية، واللغات، القانون، واملحا�سبة، والدارة.
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التجربة ال�سورية: 

اجلامعة الفرتا�سية ال�سورية:
و�سلت فكرة ان�ساء اجلامعة املفتوحة اإلى �سورية لتعلن احلكومة ال�سورية يف عام 2002 
عن افتتاح اجلامعة الفرتا�سية ال�سورية كاأول جامعة الكرتونية يف ال�رشق الأو�سط، وذلك 
ل�ستقطاب الأعداد الغفرية من الطلبة الذين مل يجدوا لهم مقعداً يف اجلامعات التقليدية، 
واعتمدت اجلامعة على التدري�ض اللكرتوين من خالل اربعة مراكز للتعليم اللكرتوين 

الفرتا�سي تتوزع على جامعات القطر العربي ال�سوري الأربع على النحو التايل:
جامعة دم�سق: ويتوافر فيها تخ�س�ض الإعالم، وامل�سارف والرتجمة، والقانون.	 
جامعة ت�رشين يف الالذقية: ويتوافر فيها تخ�س�ض اإدارة الأعمال، والتاأمني وامل�سارف.	 
الإدارية 	  املعلومات  القانونية، ونظم  الدرا�سة  فيها تخ�س�ض  ويتوافر  جامعة حلب: 

واملحا�سبة.
ا�ست�سالح 	  وهند�سة  الرتجمة،  تخ�س�ض  فيها  ويتوافر  حم�ض:  يف  البعث  جامعة 

الأرا�سي الزراعية.
وقد لقت التجربة قبوًل وجتاوبًا كبريين من قبل املواطنني، حيث بلغ عدد الطالب 
طالب  األف   26 افتتاحها  من  درا�سيني  عامني  اأول  خالل  الأربعة  املراكز  يف  امل�سجلني 
وطالبة. وو�سل عدد الطلبة يف خريف 2010 منف�ساًل نحو 10،000 طالب وطالبة. وتتبع 
اجلامعة الفرتا�سية ال�سورية اأ�ساليب يف التعليم ت�ستند لوجود مادة علمية متاحة للطالب 
بني  املبا�رش  التوا�سل  خاللها  يتم  متزامنة  حما�رشات  لوجود  اإ�سافة  العاملية  ال�سبكة  على 
الطالب والأ�ستاذ، كما يتم ت�سجيل هذه املحا�رشات كي يرجع لها الطالب من اأي مكان 
ويف اأي زمان. كما يتم تكليف الطالب بوظائف ون�ساطات وتقدمي م�ساريع بالإ�سافة 

لإجراء امتحانات يف مراكز نفاذ معتمدة للجامعة منت�رشة يف �سوريا وخارجها. 

التجربة اليمنيــة: 

جامعة العلوم والتكنولوجيا يف جمال التعليم املفتوح:
التعليم املفتوح. وهو  تاأخذ بنظام  اأول جامعة مينية  العلوم والتكنولوجيا  ُتعّد جامعة 
والتكنولوجيا يف  العلوم  التي و�سعتها جامعة  الأ�سا�سية  اللبنات  اإلى  ت�ساف  رئي�سة  لبنة 
با�ستخدام  للطلبة  التعليمية  خدماته  ويقدم  والتعلم،  التعليم  جمال  يف  ال�سامخ  �رشحها 
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الطالب. علمًا  اإلى  العلم واملعرفة  اإي�سال  التي ت�سهل  التكنولوجيا احلديثة  اأف�سل و�سائل 
باأن م�سطلح التعليم املفتوح مت اعتماده يف اجلامعة بدًل عن التعلم عن بعد ابتداًء من عام 
التعليم  كلية  با�سم  م�ستقلة  كلية  اإلى  املفتوح  التعليم  عمادة   وتطورت  /2010م،   2009

املفتوح ابتداًء من العام اجلامعي 2011 /2012م.
وي�سعى التعليم املفتوح بجامعة العلوم والتكنولوجيا اإلى تقدمي خدمة تعليمية متميزة 
توفري  خالل  من  دوليًا  و  واإقليميًا  حمليًا  العمل  �سوق  احتياجات  يلبي  مبا  منها  حرم  ملن 

اإمكانات مادية وب�رشية ذات كفاية عالية وتطبيق اأحدث التقنيات التعليمية التعلمية. 

جتربة اجلامعة العربية املفتوحة:
 انبثقت فكرة اجلامعة العربية املفتوحة من برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم 
املتحدة الإمنائية )اجفند( ملواجهة التحديات التي تواجه التعليم العايل والق�سور امل�ستمر 
الذي تعانيه اجلامعات واملعاهد العربية يف ا�ستيعاب اآلف الطلبة والطالبات املتخرجني 
اأن   1998 عام  يف  املكلفة  ال�رشكة  من  اجلدوى  درا�سة  بينت  وقد  الثانوية.  املدار�ض  من 
مقداره  العربية  البلدان  العايل يف  التعليم  مقاعد  على  والطلب  العر�ض  بني  فجوة  هناك 

)600.000( طالب من خريجي املرحلة الثانوية.
 وت�سعى اجلامعة العربية املفتوحة اإلى اإتاحة فر�ض التعليم العايل وامل�ستمر، عن طريق 
عربي  مواطن  لكل  احلديثة،  والت�سالت  املعلومات  تقنية  با�ستخدام  بعد  عن  التعليم 
للمراأة  وبخا�سة  والنائية،  الريفية  املناطق  يف  اأو  املدن  يف  �سواء  عليه،  وقادر  فيه  راغب 
العربية، �سمن حدود معقولة من الكلفة الإ�سافية التي يتحملها املجتمع العربي. ولقد 
مت اإجراء درا�سة ميدانية يف اإحدى ع�رشة دولة عربية �سملت حوايل خم�سة اآلف طالب، 
باإن�ساء  البنود املتعلقة  اآرائهم حول عدد من  اأ�سحاب العمل ل�ستطالع  وخم�سمائة من 
الدرا�سة  لهذه  ونتيجة  املطلوبة،  الدرا�سية  التخ�س�سات  ومنها  املفتوحة،  العربية  اجلامعة 

فاإن اجلامعة العربية املفتوحة بداأت بالتخ�س�سات الآتية: 
اإدارة الأعمال بفرعيها يف القت�ساد والأنظمة.   -

علوم احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات.   -
اللغة الإجنليزية.   -

اإعداد املدر�سني )اأو الرتبية(.   -
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 ويتواجد مقر اجلامعة العربية املفتوحة الرئي�ض  يف الكويت،  ويرتبط  به  باقي فروع 
وم�رش،  والأردن،   ولبنان،  والبحرين،  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  كل  يف  اجلامعة 
الربيطانية  اجلامعة  مع  �رشاكة  على  اجلامعة  اعتمدت  وقد  وال�سودان.  عمان،  و�سلطنة 
الطالب  الفكرة  جذبت  كما  الأخرية.  ُتعّدها  التي  التعليمية  املواد  ل�ستخدام  املفتوحة 
النظر يف ذلك عندما  فاأعادوا  تعليمهم  ال�سفر لإكمال  يفكرون يف  الذين كانوا  العرب 
مع جامعات  فعلية  �رشكة  عرب  اإليهم  الأجنبية  اجلامعات  تاأتي  اأن  املمكن  من  اأنه  وجدوا 
حملية واإقليمية، بدل اأن يذهبوا هم اإليها عرب هذا النمط من التعليم. ولكن اجلامعة العربية 
املفتوحة تتبنى نظام التعليم املفتوح مع اإجراء بع�ض التعديالت الالزمة ل�سمان العتماد 
ت�ستخدم  حيث  القبول،  واأ�س�ض  والمتحانات  املنتظمة،  ال�سفية  اللقاءات  مثل  املحلي 

بن�سبة حمدودة )25 % – 33 %( عمليات التعليم وجها لوجه.

التعليم املفتوح يف الوطن العربي: التحديات وال�سعوبات:  

التحديات التقنية:. 1
تنبع هذه ال�سعوبات والتحديات من  �رشعة التغيري التكنولوجي يف التقنيات والربامج 
والأجهزة، ا�سافة الى �سعوبة التاأقلم مع اجلديد مّما ي�سكل التدريب عليها عائقا ل�سمان 

ان�سيابية العمل.
احلياة  اإلى  التكنولوجيا  ادخال  هنا  اخلطرية  ال�سعوبات  من  فاإن  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 
هيئة  واأع�ساء  الطلبة  “جهوزية”  من  والتاأكد  الكامل  املناخ  وتهيئة  التعليمية  الرتبوية 
التدري�ض اأو املعلمني بهذا اخل�سو�ض وجهلهم بدور التكنولوجيا اليجابي وال�سلبي يف 
العملية التعليمية. ومن هنا يتبني اأهمية اإدارة م�رشوع اجلامعات الإلكرتونية والتعليم عن 
بعد كمنظومة مرتابطة، وت�سل�سل امل�ساريع وخ�سو�سا م�رشوع التدريب والتطوير املهني 

وم�رشوع التوعية والتثقيف.

التحديات الرتبوية:. 2
والتقنيات  الليات  مع  ليتما�سى  الرتبوي  الفكر  تغيري  يف  تتمثل  التحديات  اكرب  ان 
اجلديدة والتي �ستعر�ض بيئة جديدة تتطلب فكرا تربويا جديدا، وعمال م�ستمرا لإعداد 
اأع�ساء هيئة التدري�ض )املعلمني( وت�سميم املناهج وطرق التدري�ض ح�سب اأحدث الطرق 

العلمية.
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التحديات الت�رشيعية)15(:. 3
اإ�سدار القوانني وال�سيا�سات والالوائح التي توفر: 

حماية حرية التفكري وحت�سيل املعرفة .  -
تعديل نظام الرتقي واحلوافز لدعم عملّية التغيري.  -

التكامل بني القطاعات املختلفة.  -
الأنظمة واحلوافز التعليمية للهيئة التعليمية وال�رشافية.  -

حقوق امللكية الفكرية .  -
اعتماد الإدارات اللكرتونية والتوقيع اللكرتوين .  -

املوارد الب�رشية:. 4
النظام  ا�ستخدام  على  تعودوا  الذين  املعلمني   / التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  توجيه   -
التعليم  با�ستخدام  البداعي  التفاعلي  النظام  الى  التدري�ض  عملية  يف  التقليدي 

اللكرتوين.
الإلكرتوين  التعلم  مهارات  يجيدون  الذين  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  عدد  قّلة   -

وا�ستخدام اأدوات التعليم املفتوح والتعليم عن بعد.
لتطور  وفقا  م�ستمرة  ب�سورة  وال�رشافية  التعليمية  الهيئة  تدريب  اإلى  احلاجة   -

وجتدد التقنية.
ت�سميم برامج اإدارة التغيري.   -

املوارد املادية:. 5
يعترب توفر املوارد املالية حتديا كبريا يف معظم الدول العربية، ال اأن �سمان ا�ستمرارية  
املوارد  تنمية  على  القدرات  يف  القت�سادي  التدهور  اإن  الأكرب.  التحدي  يعترب  تدفقها 
واإعدادهم  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  لتاأهيل  العالية  والتكلفة  العربي،  الوطن  يف  وتنويعها 
وتدريبهم ملواكبة تطور املناهج الدرا�سية والعمل على تطوير هذه املناهج ب�سورة تفاعلية 
وحت�شينها با�شتمرار وتطوير الأ�شاليب والأمناط التدري�شية مبا يقابل التطور يف املجالت 
العلمية والتعليمية، والنق�ض الهائل يف اأعداد املعلمني املوؤهلني ويف القدرة على تدريبهم، 
كل ذلك ي�سع اأعباء كبرية على مبادرات التعليم املفتوح، حيث ل ميكن �سمان ا�ستمرارها 
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اعتمادا على الر�سوم الدرا�سية للطلبة والتي تعترب منخف�سة لتتما�سى مع حتقيق الأهداف 
العامة للتعليم املفتوح. اإن حل حتديات املوارد من وجهة نظرنا تكمن فيما يلي:

التعليم  تعتمد  التي  اأو  الإلكرتونية   املفتوحة/  العربية  اجلامعات  بني  التكامل   -
عن بعد لتوحيد املجهود وال�ستفادة من التجارب امل�سرتكة. ولعّل اأف�سل جمال 
تكرار  عدم  ل�سمان  وذلك  التفاعلية،  الإلكرتونية  املناهج  تطوير  هو  للتعاون 
اإثراء  والتو�سع يف  التطوير  تكلفة  توفري  اإلى  ذلك  يوؤدي  املناهج، حيث  تطوير 
م�رشوع  تبني  اإلى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  هنا  وندعو  املناهج. 
تعليمية،  كائنات  ب�سورة  اجلامعية  للمناهج  التفاعلي  العربي  املحتوى  تطوير 
والتي تعك�ض مفاهيم علمية م�ستقلة، ويكون ب�سورة قواعد بينات م�سرتكة بني 

جميع اجلامعات العربية ليتمكن كل منها بناء املناهج العلمية اخلا�سة بها.
متكني اجلامعات العربية الفرتا�سية لتكون يف قلب القت�ساد املعريف من خالل   -
ت�سجيع الأبحاث وخلق املعرفة وتطبيقاتها، مما يتيح لتلك اجلامعات العديد من 

فر�ض تنويع الدخل.

التحديات الثقافية والجتماعية.. 6
اإن جناح التعليم املفتوح والتعليم عن بعد مرهون بعدة عوامل يجب توافرها ل�سمان 
الالزمة  الأدوات  وتطوير  التعليم  تطوير  على  تركز  والتي  له،  ال�سامية  الأهداف  حتقيق 
العربي  باملجتمع  والرتقاء  رائدة،  اأجيال  بناء  يف  ر�سالته  ليوؤدي  دينامكية،  اأكرث  جلعله 
ليكون جمتمع العلم واملعرفة والإنتاج. ون�سري هنا اإلى الدعم القومي والوطني للم�رشوع، 

اإ�سافة اإلى برامج فاعلة للتغيري والتوعية والتثقيف.

منوذج تطبيقي للتعليم الإلكرتوين/ املفتوح:. 5
واجلوانب  العوامل  من  كثري  على  يعتمد  املفتوح  التعليم  ملنظومة  الناجح  التطبيق  اإن 
هذه  تتداخل  حيث  ثقافية،  اأم  ب�رشية  اأم  اإدارية،  اأم  تقنية،  اأم  فنية  اأكانت  �سواء  املهمة 
العوامل وتتكامل لت�سكل فيما بينها بوتقة واحدة ومنظومة متكاملة هي منظومة اجلامعة 
التعليم  الفرتا�سية والتعليم املفتوح. وتعمل هذه املنظومة ب�سكل فاعل على تعزيز دور 
املفتوح يف املجتمع وت�سهم يف تطوير العملية التعليمية ومتكن من ال�ستفادة الق�سوى من 

تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف جمال الرتبية والتعليم. 
ومن هنا، فاإن اأي تطبيق للتعليم املفتوح اأو تطوير جلامعة الكرتونية اأو افرتا�سية يجب 
ان يتم وفق ا�سرتاتيجية وا�سحة ومن خالل منوذج علمي يحدد اأركانها، و اإطار تنفيذي 
متكامل تنفذ من خالله مكوناتها املختلفة املكونة للمنظومة، وتتكامل فيما بينها ب�سكل 
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النتائج املرجوة من تطبيق منظومة اجلامعات  اأف�سل  اإن الهدف هو حتقيق  فاعل ودقيق. 
الإلكرتونية و�سمان جناحها، لكي تكون قادرة على توفري الإمكانات التعليمية الرتبوية 
من خالل ا�ستخدام امل�سادر والأدوات التعليمية الفريدة؛ من اأنظمة اإدارة تعلم و مناهج 
ي�ساعد  منتظم  ب�سكل  الإثرائية،  واملواد  وامل�سادر  الرقمية  واملكتبات  تفاعلية  اإلكرتونية 
الطلبة على تنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية، مبا ميكنهم من التعامل مع املعارف احلديثة. 
كما متكن املنظومة اأع�ساء الهيئة التدري�سية من تطوير قدراتهم واأدواتهم الرتبوية، ليكونوا 
خلدمة  الإدارية  املوارد  وتفعيل  تطوير  من  الداريني  ومتكن  التعليمية.  للعملية  موجهني 
الطلبة والهيئة التدري�سية )املعلمني(. ويو�سح ال�سكل 3 النموذج املقرتح لتطبيق التعليم 

املفتوح وتطويره. 
ويجب اأن يراعي النموذج العلمي لتطبيق التعليم املفتوح جميع العتبارات التي تعمل 
الرتبوية اجلامعية،  التدري�سية، والإدارة  الهيئة  اأع�ساء  النتائج للطالب،  اأف�سل  على حتقيق 

واملجتمع ككل. وميكن تلخي�ض تلك العتبارات باجلوانب التالية:
.)Pedagogy – اجلانب التعليمي )البيداغوجي  -
)Technology – اجلانب التقني )التكنولوجي  -

)Content-Culture- Comuunity( .اجلانب املعريف والثقايف واملجتمعي  -
البحث العلمي  -

اجلانب القت�سادي و�سوق العمل.  -
اجلانب الت�رشيعي  -
اجلانب الإداري.  -

) �سكل -3(
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واجلدير بالذكر اأن هذا النموذج يعتمد منوذج Tpack )14(  )املعرفة التقنية – املعرفة 
مع  العربي  الوطن  يف  املفتوح  التعليم  بيئة  لتطوير  املعريف(   املحتوى   – البيداغوجية 
 Content- Culture-( لي�سمل املجتمع وثقافة املجتمع ا�سافة حت�سني عامل املحتوى 
يف  امل�ساريع  هذه  مثل  لنجاح  مهما  عامال  يعد  مما  اخت�ساراً،   3C اأو    )Community
الوطن العربي. ويو�سح ال�سكل 4 النموذج املقرتح لتطبيق بيئة التعليم املفتوح، والذي مت 

.Tpack من خالله حت�سني منوذج
 اإن تقدمي املحتوى التعليمي العلمي يف التعليم املفتوح، والتعليم عن بعد؛ يف الوطن 
العربي، يجب اأن يكون من خالل اإطار حمدد بالثقافة واملجتمع العربي نف�سه. اإن الثقافة 
القرن احلادي  بيئة تعلم  العربي يف معزل عن  التعلم لزالت جتعل املتعلم  العربية واأمناط 
والع�رشين، حيث يكون املتعلم هو حمور العملية التعليمية، فيتمتع بقدرات التعلم الذاتي، 
ومهارات حل امل�سكالت. لذا يجب تقدمي املحتوى التعليمي مبا يعزز هذا الجتاه ليحفز 

املتعلمني من خالل التعليم املفتوح ليكونوا فاعلني يف البحث عن املعرفة.
املفتوح خ�سو�سًا يجب  التعليم عمومًا، والتعليم  اإلى  العربي  املجتمع  اأن نظرة  كما 
املعرفة،  بناء جمتمع  اأ�سا�سية يف  كلبنة  والتطور  العلم  تتبنى  اإيجابية  نظرة  لتكون  تتغري  اأن 
وامل�ساهمة الفاعلة يف املعرفة الب�رشية، ل اأن تكون نظرة �سلبية تختزل يف هدف احل�سول 
على الوظيفة، اأو ال�سهادة الدرا�سية اجلامعية. اإن مثل هذا التغيري يحتاج ت�سافر كل اجلهود 
منظمات  خالل  من  عليه  التفاق  ليتم  للتعليم؛  جديد  نظام  اعتماد  خالل  من  العربية 
التعاون يف الوطن العربي، مثل جامعة الدول العربية، وكذلك منظمات املجتمع العربي 

املهتمة بالتعليم.

) �سكل -4(
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الإطار  جناح  ت�سمن  والتي  املقرتح  للنموذج  الأ�سا�سية  للعوامل  تو�سيح  يلي  وفيما 
التنفيذي لبيئة التعليم املفتوح:

اأول: النظام التعليمي: يعتمد هذا اجلانب على النظام التعليمي يف كل دولة، واأركانه 
الأ�سا�سية وهي املعلم، املتعلم واملناهج، حيث ميتد هذا يف منظومة التعليم املفتوح ليهتم 
بتقدمي املناهج الإلكرتونية التفاعلية املعتمدة على الو�سائط املتعددة وتقّدم هذه املناهج عرب 
احلا�سوب و�سبكاته  وعرب �سبكة الإنرتنت من خالل بنية حتتية فاعلة. وي�سمن هذا اجلانب 
تفاعل الطالب مع املناهج الرقمية بطريقة تزامنية وغري تزامنية من خالل البوابة التعليمية 
مع اإمكان تلقي املعلم للتغذية الراجعة من خالل نظام اإدارة التعلم الذي توفره البوابة، 

والذي تعر�ض من خالله املواد واملناهج الدرا�سية.
اإن التطبيق الناجح للتعليم املفتوح، واجلامعات الإلكرتونية يحتم توفر نظام تعليمي 
حديث؛ يوفر التفاعلية بني اأركان النظام، كما يوفر املرونة لبيئة التعليم املفتوح. ونالحظ 
وجود مدر�ستني يف الوطن العربي لتطبيق مبادرات التعليم املفتوح، حيث تتبنى الأولى 
اإدخاله �سمن نظام تعليمي جامعي قائم، كما هو احلال يف الكثري من اجلامعات العربية 
التقليدية. اإن مثل هذا التوجه يرثي النظام التعليمي اجلامعي، اإل اأن خطورته تكمن يف 
املقاومة التي قد تن�ساأ من قبل جمتمع النظام القائم، اأو بعدم و�سوح الروؤية والقيمة الرتبوية 

للتعليم املفتوح، والذي قد يطبق من باب حل امل�سكالت التي تواجه النظام القائم.
املفتوح،  التعليم  على  يعتمد  جديد  نظام  اإن�ساء  تتبنى  فهي  الأخرى،  املدر�سة  اأما 
ال�سعودية الإلكرتونية،  املبا�رش. ومن الأمثلة هنا؛ اجلامعة  التعليم  ولو بفل�سفة خمتلفة عن 

واجلامعة ال�سورية الفرتا�سية، وجامعة املدينة العاملية، واجلامعة العربية املفتوحة.
ثانيا: اجلانب الإداري )الإدارة الرتبوية(: ويركز هذا اجلانب على اإدارة منظومة التعليم 
املفتوح وذلك من خالل منظومة متكاملة من الأنظمة التكنولوجية توفر بيئة الكرتونية 

فاعلة. ويجب اأن ت�سمل املنظومة يف حدها الأدنى ما يلي:
نظام القبول والت�سجيل،. 1
نظام اإدارة التعليم،. 2
نظام اإدارة املحتوى الإلكرتوين، واملناهج الدرا�سية،. 3
املكتبة الإلكرتونية وم�سادر املعرفة،. 4
نظام اإدارة ال�سجالت،. 5
نظام التوا�سل،. 6
النظام املايل.. 7
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يتوافق  مبا  القائم حاليا  الرتبوي  الإداري  النظام  تطوير  اجلانب  ي�سمل هذا   وكذلك 
مع احلقبة اجلديدة للتعليم الإلكرتوين املفتوح، والتي �ستتطلب اإمكانات ولوائح جديدة 
حيث اأن تدفق املعلومات الإدارية التي تخ�ض اأع�ساء هيئة التدري�ض، والطلبة لن يكون 

�سل�سا وحلظيا ما مل يتوفر منوذج جديد لالإدارة الرتبوية يعتمد الدارة اللكرتونية.
بني  الرتابط  تن�سيق  على  اجلانب  هذا  ويعتمد  واملوؤ�س�سي:  الت�رشيعي  اجلانب  ثالثا: 
املوؤ�س�سات التعليمية يف الدول، والتي يجب اأن تتكامل فيما بينها لتحقق اأهدافها حيث 
اأن املدخالت واملخرجات تتكامل يف اجل�سم الرتبوي التعليمي لتعطي جيال يعك�ض قدرة 
والرقابية،  الت�رشيعية  املوؤ�س�سات  اجلانب  هذا  ي�سمل  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  املوؤ�س�سات.  هذه 
بالت�رشيعات والأنظمة واللوائح  يتعلق  فيما  العربية تواجه حتديا حقيقيا  الدول  اأن  حيث 
من  يعترب  اجلانب  هذا  اأن  فيه  ومما ل�سك  وت�سمن جودته)3(.  املفتوح  التعليم  تنظم  التي 
العوامل املهمة جدا عند تبني مبادرات التعليم املفتوح وذلك ل�سمان جودة املخرجات 

وكذلك العرتاف الأكادميي العربي والعاملي لربامج التعليم املفتوح.
املفتوحة  العربية  للجامعة  الرئي�ض  املقر  حتوي  التي  كويت  دولة  ذلك  على  وكمثال 
معاهدها  من  العديد  وحتتوي  الفرتا�سية،  الكويت  جامعة  لإطالق  ت�سعى  وكذلك 
على  الكويت  يف  والت�رشيعي  املوؤ�س�سي  اجلانب  يعتمد  حيث  ناجحة،  جتاربًا  الدرا�سية 

التكامل والتعاون بني املوؤ�س�سات التالية:
وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل،  -

جمل�ض الأمة،  -
موؤ�س�سات التعليم العايل،   -

ة، جامعة الكويت، اجلامعات اخلا�سّ  -
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،  -

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي،  -
معهد الكويت لالأبحاث العلمية،  -

جمعيات النفع العام.  -
اإن اأهمية هذا اجلانب تنبع من حقيقة اأن املخرجات التعليمية لوزارة الرتبية )خريجي 
التعليم الأ�سا�سي( تعترب املدخالت الأ�سا�سية لبقية املوؤ�س�سات وخ�سو�سا موؤ�س�سات التعليم 
العايل.  ولذلك، يعترب التن�سيق بني هذه املوؤ�س�سات فيما يخت�ض بالقدرات واملهارات الالزم 
توافرها يف خريجي وزارة الرتبية من الأهمية مبكان لرفع الأداء املوؤ�س�سي يف كامل البالد.
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رابعا: اجلانب القت�سادي و�سوق العمل: اإن التطبيق الناجح ملنظومة التعليم املفتوح  من 
خالل النموذج املقرتح وجوانبه املختلفة �سي�سهم اإ�سهاما بناء يف حّل م�سكلة املواءمة بني 
خمرجات التعليم و�سوق العمل يف الدول العربية وذلك من خالل الرتكيز على قدرات 
الطلبة ومهاراتهم من الرتكيز على فل�سفة وا�سحة للتعليم املفتوح وروؤية وزارات الرتبية 
احتياجات  بني  املواءمة  ق�سية  اإن  ذاتيا.  يتعلم  مبدع  مفكر  جيل  لبناء  العربية  الدول  يف 
املجتمع و�سوق العمل وخمرجات التعليم اأ�سبحت توؤرق متخذي القرار يف جميع الدول 
العربية، مع مالحظة الأعداد الكبرية من خريجي طلبة اجلامعات �سنويا من دون اأن يكون 
يتطلبها  التي  واملهارات  القدرات  توافر  عدم  اإلى  نظرا  ا�ستيعابهم،  على  قادراً  ال�سوق 
ال�سوق يف اخلريجني، ا�سافة الى �سعوبة قيا�ض كفاية املخرجات احلالية للنظام التعليمي 

وربطه باحتياجات ال�سوق.
لنجاح مبادرات  البعد احلقيقي  ميثل هذا اجلانب  الثقايف واملجتمعي:  خام�سا: اجلانب 
اأهدافه هو دفع  اأهم  اأحد  اأن  البعيد، حيث  املفتوح والتعليم عن بعد على املدى  التعليم 
املجتمع بكل اأطيافه ليكون م�ساهما يف العملية الرتبوية التعليمية وموؤثرا فيها ومتفاعال 
معها مبا ي�سهم يف تطوير املجتمع ويخلق حراكا ثقافيا يهدف لبناء القت�ساد املعريف للدول 
العربية. اإن النتقال نحو اقت�ساديات املعرفة يقوم على اأربع ركائز هي البحث والتطوير، 

التعليم، البنية التحتية التكنولوجية، واحلاكمية الت�رشيعية)15(.

الإطار التنفيذي للتعليم املفتوح:. 6
التعليم املفتوح و تطوير اجلامعات الفرتا�سية   يتم تطبيق  اأن  كما ذكر �سابقا، يجب 
 Integrated( متكامل  تنفيذي  اإطار  خالل  ومن    )Model( علمي  منوذج  خالل  من 
Framework( تنفذ من خالله امل�ساريع املختلفة املكونة ملنظومة اجلامعات الإلكرتونية، 
وتتكامل فيما بينها ب�سكل فاعل ودقيق. وذلك لتحقيق اأف�سل النتائج املرجوة من تطبيقها 
الرتبوية من خالل  التعليمية  الإمكانات  توفري  قادرة على  و�سمان جناحها حيث تكون 
الرقمية   واملكتبات  تفاعلية  اإلكرتونية  مناهج  من  التعليمية  والأدوات  امل�سادر  ا�ستخدام 
تنمية قدراتهم ومهاراتهم  الطلبة على  ي�ساعد  الإثرائية، ب�سكل منتظم  وامل�سادر واملواد 
الهيئة  اأع�ساء  املنظومة  متكن  كما  احلديثة.  املعارف  مع  التعامل  من  ميكنهم  مبا  العلمية 
للعملية  موجهني  ليكونوا  الرتبوية  واأدواتهم  قدراتهم  تطوير  من  )املعلمني(  التدري�سية 
واأولياء  واملعلمني  الطلبة  خلدمة  الإدارية  املوارد  وتفعيل  لتطوير  التعليمية  ولالإداريني 

الأمور واملجتمع . 
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ويتناول كل مكون جزئية خا�سة يجب اأن يتم تناولها بدقة وفاعلية، ل�سمان التناغم 
التام بني هذه املكونات التي ت�سكل يف جمملها منظومة التعلم املفتوح الناجح والفاعل، 
التي ميكن تلخي�ض الإطار التنفيذي لها من خالل املكونات و امل�ساريع التالية )�سكل 5(:

البنية التحتية:  .1
ومراكز  ات�سال،  وو�سائل  �سبكات،  من  التحتية،  التكنولوجية  البنية  توفري  وت�سمل 

بيانات. ويوجد هنا توجهان:
-  مركز بيانات متطور وبنية حتتية متطورة.

cloud computing احلو�سبة ال�سحابية  -
البوابة التعليمية ونظام اإدارة التعلم.  .2

املحتوى الإلكرتوين التفاعلي.  .3
اأنظمة التوا�سل والف�سول الذكية   .4

الف�سول الفرتا�سية  -
اأنظمة ات�سال مرئي و�سوتي.  -

اخلدمات الإلكرتونية:   .5
الأنظمة الإدارية الرتبوية  -
نظام القبول والت�سجيل  -
نظام الإر�ساد الأكادميي  -

النظام املايل.  -
املكتبة الإلكرتونية وم�سادر التعلم.  .6

تدريب واإعداد الهيئة التعليمية، والتطوير املهني.   .7
التدريب الإلكرتوين  -

املهارات والكفايات الالزمة للتعليم املفتوح  -
التوعية والتثقيف والإعالم.  .8

اإدارة التغيري  .9
وفيما يلي و�سف خمت�رش ملكونات الإطار التنفيذي ملنظومة التعليم املفتوح، والتعليم 
يف  الزاوية  حجر  كونها  التفاعلية  الإلكرتونية  املناهج  تطوير  على  الرتكيز  مع  بعد،  عن 

بيئات التعليم املفتوح.
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1.7. البنية التحتية: 

مركز  واإعداد وجتهيز  توفري  اإلى  املفتوحة  اجلامعات  التحتية يف  البنية  يهدف مكون 
ذات   )Servers( اخلادمة  احلا�سوب  اأجهزة  يحتوي   Data Center متطور  بيانات 
موا�سفات فنية عالية لها القدرة على ا�ستيعاب اكرب عدد من ح�سابات امل�ستخدمني والربيد 
الإلكرتوين والبوابة الإلكرتونية التعليمية واملكتبة اللكرتونية واملحتوى الإلكرتوين �سواًء 
للطلبة واملدر�سني والربامج اخلدمية امل�ستخدمة من جميع العاملني وامل�ستفيدين يف اجلامعة 
املفتوحة. كما يهدف هذا املكون اإلى توفري املراكز الدرا�سية يف حال اجلامعات املفتوحة 
التي تتطلب ن�سبة من احل�سور املبا�رش. كما يحوي هذا املكون مراكز اختبارات للطلبة 
ويعترب ذلك عن�رشا مهما للح�سول على العتماد يف اأغلب الدول العربية. وميكن اأن تعقد 
اجلامعات املفتحة التفاقات مع اجلامعات التقليدية اأو وزارات الرتبية ل�ستغالل مرافقها 

يف ذلك، مما يقلل من عامل التكلفة.
البيانات اخلا�سة باجلامعات املفتوحة من  اإلى مناذج توفري مراكز  وجتدر الإ�سارة هنا 

خالل منوذجني:
بناء مراكز البيانات Data Center �سمن مباين اجلامعة نف�سها  -

Cloud Computing ا�ست�سافة البيانات على ال�سحابة احل�سابية  -
ولكل منوذج مزاياه وعيوبه.

	  

	  

	االتوعيیة وواالتثقيیف  

	االتدرريیب ااإللكترووني  

	االبنيیة االتحتيیة  

نظامم ااإلررشادد 
	ااإللكترووني  

	االمكتبة ااإللكتروونيیة   	نظامم إإددااررةة االتعلم  

	االنظامم االمالي   	نظامم االتوااصل  
	  

نظامم إإددااررةة االمحتوىى   	االقبولل االتسجيیل ااإللكترووني
	ااإللكترووني  

	االبواابة ااإللكتروونيیة  

)��� – 
5( 	  

�سكل رقم 5
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اإن مركز البيانات الرئي�ض �سيكون الرابط الأ�سا�سي الذي �سي�ست�سيف بوابة اخلدمات 
التعليمية )املحتوى  املناهج  اإلى   الو�سول  التعليمية والتي من خاللها �سيتم  الإلكرتونية  

الإلكرتوين( واخلدمات الإدارية والأكادميية. 

7.2. البوابة التعليمية:

الفرتا�سية  اأو  املفتوحة  اجلامعة  مكونات  اأهم  من  التعليمية  البوابة  مكون  يعترب 
التقاء اخلدمات  اإلى كونها نقطة  اإ�سافة  الطلبة،  للتعامل مع  الواجهة الأولى  حيث تعترب 
وتكاملها من نظام القبول والت�سجيل اإلى نظام �سجل الطالب ونظام اإدارة التعلم واملكتبة 
تخدم  �سوف  والتي  الإلكرتونية  الدرا�سية  البيئة  توفري  اإلى  البوابة  وتهدف  الإلكرتونية. 
البيئات  املفتوحة  اجلامعة  بوابة  توفر  اأن  يجب  وباخت�سار،  والهيئة.  والطالب  املدر�ض 

واخلدمات التالية:
بيئة درا�سية تعليمية من خالل تكامل مع اإدارة نظام التعلم )LMS( الذي يتم عر�ض   -
يتم تطويرها من خالل  العلمية والتي  باملواد  الدرو�ض واملناهج الإلكرتونية اخلا�سة 
م�رشوع املحتوى الإلكرتوين، كما �سنو�سح. ا�سافة الى ذلك توفر هذه البيئة اأدوات 
الت�سال والتوا�سل بني اأع�ساء هيئة التدري�ض والطلبة حيث يتمكن املدر�ض من و�سع 
التعلم  ادارة  نظام  الطلبة من خالل  اداء وكفاية  البوابة ومتابعة  التعليمية على  املواد 
وكذلك التوا�سل والتفاعل فيما بينهم وبني ع�سو هيئة التدري�ض. كما توفر هذه البيئة 
 Wikis Blogs، whiteboards، ،الكثري من الأدوات التفاعلية واأدوات الأن�سطة مثل
.. chatting rooms، forums ، كما يجب اأن توفر هذه البيئة الف�سول الفرتا�سية 

وجدولتها للطلبة ح�سب املقررات املختلفة. 
القبول  مثل  الأكادميية  امل�ساندة  باخلدمات  وتتعلق  والأكادميية  الإدارية  اخلدمات  بيئة   -
وت�سجيل املقررات ونظام �سجل الطالب ونظام الإر�ساد الأكادميي اإ�سافة على النظام 
املايل والذي ي�ستطيع الطلبة من خالله ت�سديد امل�ستحقات املالية. كل تلك الأنظمة تتيح 
الفر�سة للهيئة الإدارية والأكادميية من متابعة و�سع الطالب وتوفري اخلدمات املختلفة له.
التعلم املختلفة  املواد الإثرائية وم�سادر  توفري اخلدمات تربوية وذلك عن طريق توفري   -
واأدوات  التدري�ض  هيئة  وع�سو  الطالب  من  لكل  الإلكرتوين  التوا�سل  واأدوات 
التوا�سل الأخرى لتمكني الطلبة من مرا�سلة مدر�سيهم والتوا�سل معهم فيما يخت�ض 
الرئي�ض  الرابط  �ستمثل  البوابة  �ستوفرها  التي  الثرائية  املواد  اإن  الدرا�سي.  باملنهج 
بني اجلامعة املفتوحة وعامل املعرفة اخلارجي بحيث يتم ربط كل ما يتعلمه الطالب 

باملفاهيم احلياتية عن طريق مواقع علمية تربوية وم�سادر تعلم خمتلفة.
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ملتابعة الكفاية ودعم عملية   Dashboard بيئة لالإدارة اجلامعية وبيئة دعم اتخاذ القرار    -
اتخاذ القرار.

البوابة  لبناء  العاملية  املقايي�ض  اأحدث  مراعاة  التعليمية  البوابة  ت�سميم  حني  ويجب 
التعليمية حيث اأنها �ستكون الواجهة الأ�سا�سية للجامعة. ومن هذه املعايري:

يجب اأن تكون البوابة التعليمية الإلكرتونية مطورة لت�ست�سيف املناهج الإلكرتونية . 1
ح�سب اأحدث معيارية لـــــــ SCORM وهي بذلك تتوافق مع الإ�سدارات ال�سابقة 

SCROM ، AICC، IM من املعايري العاملية مثل
يجب اأن تكون خم�س�سة للعملية الرتبوية والتعليمية بحيث تدعم بيئة التعلم الذاتي . 2

Learner-Centric واملعلم املوجه Instructor-Led من خالل نظام اإدارة التعلم 
املرتبط للبوابة

يجب ان تتكامل جميع الأنظمة التابعة للجامعة املفتوحة يف البوابة ويكون لها عملية . 3
  Single Sign-on  ت�سجيل واحدة

لالنظمة . 4 التابعة  البيانات  قواعد  مع  التكامل  على  القدرة  النظام  ميتلك  اأن  يجب 
املختلفة مثل نظام �سجل الطالب، نظام القبول والت�سجيل والإر�ساد. 

يجب اأن توفر البوابة التعليمية بيئة درا�سية للطالب يتحكم بها وينظمها املدر�ض كما . 5
هو مو�سح اأعاله.

يجب اأن توفر بيئة حتتوي على جميع الإمكانات والأدوات خللق بيئة اإدارية اإلكرتونية . 6
يف اجلامعة الإلكرتونية ويجب اأن تتكامل مع اأي نظام اإدارة وثائق اأو �سري العمل.

7.3. املحتوى الإلكرتوين:

التعليم  يف  الإلكرتوين  التعلم  منظومة  مكونات  اأهم  اأحد  الإلكرتوين  املحتوى  يعد 
املفتوح والتعليم عن بعد حيث يتم من خالله توفري املواد العلمية التفاعلية ب�سورة رقمية 

من خالل البوابة التعليمية، حيث يتم الو�سول اإليها يف اأي وقت ويف اأي مكان .
اإن املحتوى الإلكرتوين عبارة عن جزء اأو اأجزاء من املنهج الدرا�سي  يتم ت�سميمه يف 
عدة اأ�سكال مثل ال�سوت، ال�سورة و العنا�رش التفاعلية ويجب اأن يتم ت�سميمه يف �سور 
اإن   .Learning Objects التعليمية  )الكائنات(  العنا�رش  ي�سمى  ما  او  تعليمية  وحدات 
توفر املحتوى الرقمي باأ�سكاله املختلفة.  وب�سورة تفاعلية �رشوري لكتمال عجلة التعّلم 
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الإلكرتوين يف اجلامعات املفتوحة والإلكرتونية حيث يتم عر�ض املقرر الدرا�سي من خالل 
نظام اإدارة التعلم، وي�ستطيع الطالب اأن يتعّلم من خالله تفاعليا مبا يحقق الفائدة الق�سوى 
له وي�ساعده على التميز والتعلم الذاتي. كما ي�ستطيع ع�سو الهيئة التدري�سية اأو املدر�ض 
اأن يتابع م�ستوى اأداء الطالب من خالل التقارير والأدوات التي يوفرها نظام اإدارة التعلم 
والبوابة التعليمة. اإن املحتوى الإلكرتوين هو عبارة عن خمزون و تراكم معريف، لذا يجب 

اأن ي�سمم ب�سكل عايل اجلودة والدقة وح�سب املعايري الدولية يف هذا املجال.

معايري تطوير املحتوى الإلكرتوين يف بيئة التعلم املفتوح
العالية  اجلودة  ي�سمن  مبا  الإلكرتوين  الرقمي  املحتوى  وتطوير  ت�سميم  يتم  اأن  يجب 
ح�سب املقايي�ض واملعايري العاملية وميكن اجلامعات العربية الإلكرتونية من امل�ساهمة يف بناء 
العربية يف هذا  اجلامعات  التعاون وامل�ساركة بني  اإن  العربي.  الوطن  املعريف يف  املخزون 
املجال اأ�سبح واجبا حتتمه ثورة املعرفة والت�سالت. وفيما يلي نبذة �رشيعة عن هذه املعايري.

 E-content International املعايري الدولية لت�سميم املحتوى الإلكرتوين  .1
:Standards 

يجب اأن يتم ت�سميم املحتوى  الإلكرتوين بحيث يكون متوافقا مع اآخر اإ�سدار من 
اأهمية  وتكمن    .SCORM معيارية  وهو  منها  �سيوعا  الأكرث  وحتديدا  العاملية  املعايري 
اأي  على   )Interoperability( املناهج  ت�سغيل  �سمان  هنا  باأنها ت�سهم يف   املعايري 
نظام اإدارة تعلم واإمكان اإعادة ا�ستخدام )Reusability( وحدات املناهج الإلكرتونية 

بوا�سطة طالب اآخرين.

:Instructional Design الت�سميم التعليمي  .2
الفاعل.   الإلكرتوين  املحتوى  تطوير  الأ�سا�سي يف  املحور  التعليمي   الت�سميم  يعترب   
تطبيق  اأ�سا�سها   على  يقوم  والتي  املنظمة  املنهجية  الإجراءات  اأنه جمموعة  على  ويعرف 
اأثناء  الرئي�ض  بالدور  التعليمي  التعلم املختلفة. ويقوم امل�سمم  العلمية يف جمالت  املعرفة 
تطوير املحتوى الإلكرتوين لتحديد ال�رسوط واملوا�شفات الالزمة للمنظومة التعليمية مبا 
الت�سميم  املتبعة يف  املنهجية  اإن  تت�سمنه من م�سادر علمية واثرائية ودرو�ض ومقررات. 
عن  البتعاد  مع  الع�سوائي”  اأو  املرن  “الت�سميم  منوذج   على  تقوم  ن  يجب  التعليمي 
“الت�سميم اخلطي” مبا ي�سمن املرونة الق�سوى للتعلم وبناء القدرات واملهارات الطالبية. 
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كما يجب الأخذ بعني العتبار تطبيق منهجية حل امل�سكالت Problem Solving اأثناء 
العملية  واملوؤثرة يف   الفاعلة  العوامل  العتبار جميع  ياأخذ يف  والذي  املحتوى  ت�سميم 
التعليمية مبا ينمي التفكري العلمي النقدي لدى الطلبة )Critical Thinking(. اإن اأهمية 
العملية  فاعلية  عدم  اأو  فاعلية  حتديد  الرئي�ض  العامل  كونه  من  تنبع   التعليمي  الت�سميم 

التعليمية با�ستخدام الو�سائل املختلفة للتدري�ض والتعليم.
مبا  الإلكرتونية  املناهج  لتطوير  ووا�سحا  حمددا  وم�سارا  علميا  منوذجا  هنا  ونقرتح 
التعليمي  الت�سميم  املقرتح   النموذج  يف  ويتكامل  التعليمي.  للت�سميم  اأكرب  فاعلية  يتيح 
)Instructional Design )ID للمناهج الإلكرتونية مع منوذج م�سهور يف ت�سميم النظم 

وهو ) منوذج ADDIE( كما هو مو�سح بال�سكل رقم )6( اأدناه.

) �سكل - 6(

تطوير املحتوى الإلكرتوين با�ستخدام املكونات التعليمية
متكاملة  وحدة  عن  عبارة  هو  املتكامل  التعليمي،  الكائن  اأو  التعليمي،  العن�رش  اإن 
تعر�ض مفهومًا متكاماًل و حتمل هدفًا بيداغوجيًا ميكن قيا�سه، وتتكون هذه الوحدة من:

	   االمحتوىى 
يياالتقليید 	  

	مصاددرر االتعلم  

Story-‐
boarding	  
	  

 تحليیل

	تصميیم  

	تطويیر  

	تطبيیق  

	تقيیيیم  

SCORMING	االكائناتت االتعليیميیة     	   	نظامم إإددااررةة االتعلم  

	  
 االمحتوىى االتعليیمي
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أ الهدف اأو الأهداف البيداغوجية املتعلقة بالكائن التعليمي. 	-
أ الو�سائط 	- با�ستخدام  وعر�سها  التعليمي  الكائن  ويقدمها  ي�رشحها  التي  املفاهيم 

املتعددة اأو التفاعلية.
أ الأن�سطة والتدريبات املتعلقة بالهدف البيداغوجي للكائن التعليمي	-
أ   تقومي مدى ا�ستيعاب الطالب للمفاهيم التي يقدمها الكائن التعليمي.	-

وتنبع اأهمية هذا املعيار من كون اأن العنا�رش التعليمية ت�سكل اللبنة الأ�سا�سية يف بناء 
مناهج مرنة وتفاعلية ودائمة الوجود �سمن قواعد بيانات معرفية قابلة للت�سارك، وكذلك 
�سهولة تعديل كل عن�رش تعليمي على حدة. كما ميكن تعديل املناهج الدرا�سية دون احلاجة 

لإعادة التطوير وذلك بحذف اأو اإ�سافة العنا�رش التعليمية ح�سب احلاجة.

7.4. املكتبة الإلكرتونية:

اإن التحول اإلى جمتمع املعلوماتية يعتمد ب�سكل كبري على توفر املعلومات واملعارف، 
و�سهولة الو�سول اإليها بكل فاعلية وت�سجيع الطلبة على مهارات البحث العلمي. لذلك، 
كان م�رشوع املكتبة الإلكرتونية مكّونا اأ�سا�سيا �سمن منظومة التعليم املفتوح/ الإلكرتوين 
حيث يهدف هذا امل�رشوع لإي�سال املعلومات اإلى كل طالب ومعلم بكل �سهولة وي�رش 
التعليم املفتوح ترتكز يف  اإن فل�سفة هذا املكّون من منظومة  التعليمية.  لبوابة  من خالل 
التعاون مع كربى املكتبات الإلكرتونية  بناء وتطوير املكتبات الإلكرتونية والعمل على 
وم�سادر املعرفة العربية والعاملية والتي �سوف تتكامل مع بوابة الكويت التعليمية  بحيث 
يتمكن املتعلم من البحث عن املعلومات يف الكتب واملراجع الإلكرتونية. ومن اأهداف 
املكتبة الإلكرتونية ت�سجيع املعلمني والباحثني على الإبداع واإنتاج املعلومات واملعارف 

وزيادة معدلت البحث والتطوير.

دور هيئة التدري�س )املعلمني( يف بيئة التعليم املفتوح: منوذج مقرتح. 7
التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يفر�ض واقعًا جديداً يف تكوين بيئة تكنولوجية  اإن 
حديثة وبيئة جامعية افرتا�سية. وتفر�ض هذه التكنولوجيا العديد من التحديات التي تواجه 
املعلم وتفر�ض عليه العمل باآليات خمتلفة ليواكب التطورات احلديثة �سواء اأكانت تربوية، 
التدري�سية  الهيئة  قدرات  لتطوير  جديدا  منوذجا  هنا  ونقدم  �سلوكيًة.  اأم  تكنولوجية  اأم 
يتكون من �ست مراحل، يتدرج بها ع�سو هيئة التدري�ض/املعلم وفقا ملقيا�ض ن�سج معني 

.Teacher Competency Maturity Model )TCMM(
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اإن البيئة الرتبوية احلديثة والقائمة على تطبيق وا�ستثمار التكنولوجيا يف بيئات التعليم 
املفتوح تعزز من دور ع�سو هيئة التدري�ض اأو املعلم، حيث ي�سبح هذا الدور اأكرث اأهمية 
يف  املعلم  اإن  املفتوح.  التعليم  اأهداف  وحتقيق  الرتبوية  العملية  جناح  يف  الزاوية  وحجر 
التعليمية يف  اإدارة العملية  التعلم الإلكرتوين هو �سخ�ض مبدع وذو كفاية عالية يف  بيئة 
�سلبية )يف اجتاه واحد(  تعليمية  بيئة  يعد دوره ملقنًا يف  افرتا�سية، حيث مل  تعليمية  بيئة 
كما هو احلال يف بيئات التعليم التقليدية، بل اأ�سبح موجهًا للعملية التعليمية وقائداً لها، 
ليخلق بيئة تفاعلية يحفز فيها دور املتعلم ليكون هو الباحث عن املعلومات ولي�ض فقط 
متلقيًا لها. يف مثل هذه البيئة، يكون دور ع�سو هيئة التدري�ض ل غنى عنه، ويجب اأن 
نطور مهاراته ب�سكل فريد ليتمكن من اإدارة العملية التعليمية ب�سكل فاعل. ونرى يف هذا 
اأن �سخ�سية وكينونة ع�سو هيئة التدري�ض �ستتاأثر بالبيئة التكنولوجية احلديثة من  املجال 
عدة جوانب مهمة يجب اأن يعمل اجلميع على اإدراكها ودعمها للو�سول اإلى امل�ستويات 

املرجوة منها. وتتلخ�ض هذه اجلوانب مبا يلي :
اجلانب املعريف والثقايف  -

اجلانب الفني والتكنولوجي  -
اجلانب العملي والتطبيقي  -

اجلانب ال�سلوكي والجتماعي   -
جانب الإ�رشاف والتخطيط  -

طرائق التدري�ض والت�سميم التعليمي  -

TCMM :7 سكل�
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ويجب بناء هذه اجلوانب يف �سخ�سية ع�سو هيئة التدري�ض على نحو تدريجي، بحيث 
واملتقن  ال�سامل  املعلم  اإلى  الو�سول  من  نتمكن  حتى  وتتدرج  املعريف  اجلانب  من  تبداأ 

لعملية الت�سميم التعليمي بكل اأبعادها. ويو�سح ال�سكل 7 هذه اجلوانب.

8.1. اجلانب املعريف والثقايف: 

والتعليم  الإلكرتوين  التعلم  بيئة  يف  املعلم  اأو  التدري�ض  هيئة  ع�سو  �سخ�سية  تاأثر  اإن 
املفتوح من اجلانب املعريف ل يقت�رش فقط على املعرفة يف املجال التدري�سي، بل تتعداها 
وامل�سادر  والإنرتنت،  الكمبيوتر  �سبكات  من خالل  للمعرفة  هائاًل  تدفقًا  لت�سمل  كثرياً 
الإثرائية الأخرى واملكتبات الإلكرتونية. اإن دور املعلم يف بيئة التعلم الإلكرتوين القائمة 
على التكنولوجيا والت�سالت احلديثة، يتجاوز التلقني يف البيئة التقليدية واملبا�رشة ليكون 
املتعلمون،  بها  يقوم  التي  املعلومات  التعليمية وم�رشفًا على عملية جمع  للعملية  موجهًا 
وت�سنيفها وحتليلها)16(. اإ�سافة اإلى ذلك، يتولى املعلم عملية الت�سميم التعليمي حيث يقوم 
باإعداد املادة العلمية وطرق تدري�سها وكذلك اختبارها على العديد من و�سائل العر�ض 
كاأجهزة الداتا �سو وال�سبورات التفاعلية، واأجهزة احلا�سب من خالل ال�سبكات اأو اأنظمة 

اإدارة التعلم.
اجلامعات  يف  التدري�ض  هيئة  لع�سو  املعريف  اجلانب  تعزيز  تتطلب  التي  الأمور  ومن 
املفتوحة اأنه يتفاعل مع متعلمني متفاعلني )غري �سلبيني( يف بيئات خمتلفة جغرافيا وزمانيا 
حيث اأن التعليم املفتوح والتعليم عن بعد ي�ستقطب متعلمني من �ستى اأنحاء العامل، حيث 
هيئة  ع�سو  يواجه  وبذلك  قدرته.  ح�سب  كلٌّ  املختلفة  املعرفة  م�سادر  منهم  كل  يجد 
التدري�ض )املعلم( واقعًا جديداً يتمثل يف الكم الكبري من املعلومات التي يجلبها املتعلمون 
من امل�سادر املختلفة على الإنرتنت مما ي�سع املعلم اأمام حتٍد ثقايف جديد، يحتم عليه اأن يكون 

على معرفة عالية �سواء على م�ستوى املنهج العلمي اأم على امل�ستوى الثقايف اأو الرتبوي. 
ويفر�ض كل ذلك اأن يكون ع�سو هيئة التدري�ض/ املعلم ملمًا باأ�سكال املعارف املتعددة 
ليكون نعم املوجه والقائد للبيئة اجلديدة وللمتعلمني، حيث اإن دوره اأ�سبح دور امل�سجع 

على التفاعل وتكوين املعرفة والإبداع)17(. 

1.1 اجلانب الفني والتكنولوجي:

اإن بيئة التعليم املفتوح/التعلم الإلكرتوين تفر�ض على  ع�سو الهيئة التدري�سية )املعلم( 
احلا�سب  و�سبكات  الآيل  احلا�سب  كاأجهزة  التكنولوجيا  و�سائل  من  كثري  مع  التعامل 
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والإنرتنت، واأنظمة اإدارة التعلم والف�سول الفرتا�سية، اإ�سافة اإلى اأجهزة العر�ض املختلفة 
واللقاءات عرب الفيديو. لذا، اأ�سبح لزامًا على املعلم اأن يكون ملمًا بكيفية ا�ستخدام تلك 
التقنيات والتعامل معها �سمن بيئة الف�سل الدرا�سي، وكذلك كيفية تطويعها خلدمة املنهج 

التعليمي وم�ساعدة الطلبة على ا�ستخدام تلك التقنيات.
ويجب الرتكيز هنا على اأن ا�ستخدام التكنولوجيا لي�ض هدفًا يف ذاته يف بيئة التعليم 
التكنولوجية  التقنيات  اأحدث  وتوفري  ا�ستخدام  هو  الأ�سمى  الهدف  اإن  بل  املفتوح، 
التعلم  الرتبوي، وذلك خللق تطور نوعي يف  العمل  البيئة اجلامعية و  لتتكامل يف بوتقة 
جمال  يف  العلم  اإليه  تو�سل  ما  اأحدث  وتوظيف  العربي،  الوطن  يف  العايل  والتعليم 
التكنولوجيا والتعليم وا�ستثماره يف تطوير املقررات واملناهج طبقًا للموا�سفات الدولية 
املتعارف عليها، مبا ي�سهم يف خلق املناهج التفاعلية التي ت�سجع التعلم الذاتي وتفتح اأمام 
الطالب اآفاق املعرفة حتت اإ�رشاف ع�سو هيئة التدري�ض متمكن من قيادة العملية التعليمية 

وتوجيهها.   
اإن دور املعلم هنا اأ�سبح دور ال�سارح واملو�سح للمادة العلمية با�ستخدام كافة الو�سائل 
التقنية، ولذلك فعليه اأن يكون ملمًا با�ستخدام تلك الأدوات والو�سائل التقنية، اإ�سافة اإلى 
القدرات اخلا�سة باإعداد املادة العلمية وعر�سها و�رشحها للمتعلمني با�ستخدام الو�سائل 
التقنية احلديثة، وعلى ع�سو الهيئة التدري�سية  اأو املعلم يف بيئة التعلم الإلكرتوين اأن يكون 
ملمًا بالتعامل الفني مع تلك التقنيات وقادراً على التعامل معها بكفاية، وم�ساعداً للطلبة 

على ا�ستخدامها)17(.
كما يحتم الدور اجلديد للمعلم اأو ع�سو هيئة التدري�ض اأن يكون على قدر واٍف من 
املعرفة با�ستخدام الإنرتنت ومكوناتها ومفرداتها اخلا�سة  والعامة. ومن الكفايات التي 
يجب اأن تتوافر يف ع�سو هيئة التدري�ض من هذا اجلانب التعرف على م�سادر املعلومات 
ال يف  على �سبكة الإنرتنت والو�سول اإليها عرب اأدوات واآليات البحث ل�ستخدامها الفعَّ
التعامل معها  العاملية وكيفية  الإلكرتونية  باملكتبات  املعرفة  اإلى  اإ�سافة  التعليمية.  العملية 
املنهج  نطاق  �سمن  وا�ستخدامها  الإنرتنت  عرب  املتاحة  املعلومات  تقييم  على  والقدرة 
الدرا�سي وفق اأ�س�ض تربوية، اجتماعية وثقافية. كما اأن املعرفة بكيفية التعامل مع �سبكات 
توفرها  التي  الرتبوية  التطبيقات  مع  والتعامل  التعلم  اإدارة  نظام  مع  والتعامل  الكمبيوتر 
وكيفية  امللفات  ونقل  واملحادثة،  الإلكرتوين،  والربيد  البحث،  خدمة  مثل  من  ال�سبكة 
حتميل امللفات اإلى ال�سبكة، وا�ستخدامها يف بع�ض الأنظمة والربامج العاملة يف التطبيقات 
احل�سابية. كما يجب اأن ميتلك ع�سو الهيئة التدري�سية )املعلم( كفاية التحقق من مهارات 

املتعلمني التكنولوجية والفنية للتعامل مع اأنظمة اإدارة الف�سول واإدارة التعلم.
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1.8.  اجلانب العملي والتطبيقي:

القرن  وتعليم  الإلكرتوين  التعلم  يفر�سه  الذي  اجلديد  الواقع  يف  اجلانب  هذا  يرتكز 
مع  للتعامل  امللمو�سة  العملية  اجلوانب  من  العديد  توافر  يف  عمومًا،  والع�رشين  احلادي 
الدرو�ض التعليمية وطرائق تدري�سها التي مل تعد م�سورة يف اأدوات ب�سيطة ليلقنها ع�سو 
لتوفري  التكنولوجيا  ت�سخر  الإلكرتوين  التعلم  فبيئة  للطالب،  )املعلم(  التدري�سية  الهيئة 
العديد من الأدوات احلديثة واأنظمة املحاكاة ليعي�ض املتعلم جتربة حية وعملية، فعلى �سبيل 
املثال، توفر املحاكاة واملحتوى التفاعلي للطالب اأن يعي�ض جتربة عملية بنف�سه ويتحكم 
بها كتحكمه بقوة تيار كهربائي عرب �سلك كهربائي، وذلك عن طريق ا�ستخدام )الفاأرة( 

على جهاز احلا�سوب، اأو التعامل مع بيئات حية خمتلفة.
اإن اجلوانب العملية والتطبيقية يف ع�رش التعليم التطبيقي متعددة وتاأخذ اأ�سكاًل خمتلفة 
وحتتاج و�سائل ومهارات متعددة للتعامل معها. لقد اأ�سبح من ال�رشوري اأن يكون املعلم 
يف  منها  الق�سوى  وال�ستفادة  الأدوات  تلك  مع  التعامل  يف  املهارة  من  كبري  قدر  على 
من  ونذكر  الفرتا�سي.  الدرا�سي  الف�سل  داخل  التعليمي  واملنهج  الدار�سني  مع  التعامل 
اأم  الإنرتنت،  اأكان على  �سواء  املتعددة  باأ�سكاله  الفيديو  املثال،  �سبيل  الو�سائل على  تلك 
اأهم  من  يعترب  الأخري  والختيار  نف�سه،  املعلم  اإعداد  من  اأم  املتعددة  الو�سائط  با�ستخدام 
الأدوات، ويحتاج اإلى مهارات عالية من قبل ع�سو الهيئة التدري�سية )املعلم(، حيث يقوم 
املعلم بدور خبري املادة العلمية )Subject Matter Expert( ويقوم بتجهيز م�سادر التعليم 
العر�ض.  واإخراج  ال�سيناريو،  وكتابة  التعليمي  الت�سميم  امل�ساركة يف  املطلوبة، وكذلك 
وكل ذلك ي�ستلزم الكثري من الكفايات واملهارات التي يجب اأن يكت�سبها املعلم وُيدّرب 
عليها، واإ�سافة اإلى ذلك ويف ظل توافر الإنرتنت واأدواتها، ي�ستطيع املعلم اأن ي�ست�سيف 
�سيفًا عرب اأدوات “موؤمترات الفيديو” )video conference( لي�رشح ال�سيف مو�سوعًا 
حمدداً للطلبة. وي�ستدعي ذلك اأن يكون املعلم ملمًا بتلك الأدوات وا�ستخداماتها. ومن 
واملنهج  التفاعلي،  الإلكرتوين  الكتاب  الإلكرتوين،  التعلم  ع�رش  يف  احلديثة  الو�سائل 
الت�سويت  التفاعلية كاداة  ال�سبورة  واأدوات  املتعددة،  الو�سائط  امل�سمم وفق  الإلكرتوين 

والأقالم الإلكرتونية، مما يحتم على املعلم اأن يكون ملمًا بها وبا�ستخداماتها املختلفة.
اإن هذا الواقع العملي والتفاعلي يعطي ع�سو الهيئة التدري�سية )املعلم( اأدوات جديدة 
وعدم  العملي  بالواقع  وربطهم  املتعلمني  لدى  العلمي  التفكري  مهارات  وتطوير  لتنمية 
القت�سار على النظريات. ويو�سح ال�سكل الآتي بع�ض املهارات الالزمة للتفكري العملي 
والتي يلعب املعلم دوراً هامًا وكبرياً لتعزيزها لدى الطلبة با�ستخدام تقنيات التعلم الإلكرتوين 
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1.4. اجلانب ال�سلوكي والجتماعي:

التعلم  بيئة  يف  خمتلفًا  دوراً  املعلم،   اأو  التدري�ض  هيئة  لع�سو  اأن  جليًا  اأ�سبح  لقد 
للمعرفة،  الوحيد  الناقل  مبثابة  اأن كان دوره  فبعد  بعد.  التعليم عن  الإلكرتوين، وبيئات 
اأ�سبح هو القائد للعملية التعليمية واملوجه الذي يتفاعل ويتناغم مع طلبته. اإن دور املعلم 
يجب اأن يتطور يف ع�رش التعلم الإلكرتوين لي�سبح مزيجًا من دور القائد للعملية الرتبوية، 
)املعلم(  التدري�سية  الهيئة  يعمل ع�سو  اأن  لذلك، يجب  اإ�سافة  لها.  واملوجه  واملخطط، 
على  حتقيق الدور املرجو منه كرتبوي متفهم لالأبعاد يف التعامل مع املتعلمني، و�سلوكاتهم 
غر�ض  وكذلك  الثقافية.  وبيئاتهم  ال�سخ�سية  وطباعهم  قدراتهم  اختالف  على  املختلفة 
ال�سلوكات الإيجابية عن طريق حث وتوجيه الطلبة على مراعاة الأخالق وال�سلوكات 

الرتبوية يف التعامل مع بيئة التعلم الإلكرتوين. ومن تلك ال�سلوكات:
البحث عن كل ماهو مفيد علميًا وتربويًا، وت�سجيع البحث العلمي.  -

احلر�ض على التعامل ال�سحيح وال�سليم مع الأجهزة والربجميات التعليمية  -
ن�رشالتعامل الأخالقي مع اأدوات التوا�سل الجتماعي  -

التوا�سل البّناء مع الزمالء والأ�ساتذة يف جو من املناف�سة العلمية  -
غر�ض قيم احرتام حقوق الآخرين لدى املتعلمني، وذلك عن طريق ذكر م�سادر   -

املعلومات والقتبا�سات حفاظًا على امللكية الفكرية
ن�رش الوعي حول كيفية ال�ستخدام امل�سوؤول والآمن لالإنرتنت  -

التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء  جديدة  اأدواراً  ت�ستدعي  اجلديدة  التكنولوجيا  اأن  ومبا 
املعلومات  تكنولوجيا  دمج  جناح  ويتوقف  تربوية،  اأ�ساليب  وا�ستحداث  )املعلمني(، 
والت�سال يف قاعة الدر�ض على قدرة املعلمني على بناء بيئة للتعلم بو�سائل غري تقليدية، 
ودمج التكنولوجيا مع الأ�ساليب الرتبوية والتثقيفية اجلديدة، وتطوير الف�سول الدرا�سية 
لتكون ن�سطة اجتماعيًا، وت�سجع الأ�سلوب التفاعلي والتعلم القائم على التعاون، والعمل 
�سمن فرق �سغرية يف بيئة احلرم اجلامعي الإلكرتوين اأو الفرتا�سي، فاإن تطوير جمموعة 
خمتلفة من املهارات يف اإدارة الف�سول الدرا�سية التقليدية والفرتا�سية اأمر �رشوري ويجب 
ان ت�سمل هذه املهارات و�سائل اإبتكارية ل�ستخدام التكنولوجيا بهدف تعزيز بيئة التعلم،  
توفري  على  والعمل  املتعلمني  خ�سائ�ض  فهم  عليه  كذلك  واإنتاجها)18(.   املعرفة  وتعميق 
لم ت�ساند منوهم العقلي والجتماعي وفق الأ�س�ض والتكنولوجيا احلديثة، وتوفري  فر�ض تعَّ
ا�سرتاتيجيات تدري�ض متنوعة لت�ساعد على تنمية املتعلمني للتفكري الناقد وحل امل�سكالت 

ومهارات الأداء)20(.
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8.2. جانب الإ�رشاف والتخطيط

يف ع�رش التعلم الإلكرتوين ي�سبح ع�سو الهيئة التدري�سية / املعلم؛  خمططًا للعمل الرتبوي 
وم�رشفًا عليه وموجهًا للعملية التعليمية. ويجب هنا اأن يتمكن املعلم من التخطيط للعملية 
ا�ستخدام  يف  الطالب  قدرات  من  حت�سن  التي  والآليات  الأدوات  ي�سمم  واأن  التعليمية 
مهارات الت�سال ، وتطبيق املفاهيم الرئي�سة، وحتقيق الكتفاء الذاتي، كما يعودهم على 

التفكري العلمي والأ�ساليب احلديثة يف حل امل�سكالت والتكامل املعريف .
وفيما يلي الكفايات الواجب توافرها يف املعلم من هذا اجلانب)20(.

- كفايات التخطيط :
وتت�سمن جمموعة من الكفايات املتمثلة يف:

حتديد الأهداف العامة للمادة العلمية اإلكرتونيًا.   -
حتديد متطلبات املادة العلمية.   -

حتديد خ�سائ�ض الفئة العمرية امل�ستهدفة، وخرباتهم ال�سابقة، وكذلك اجتاهاتهم.  -
حتديد املتطلبات املادية والب�رشية للمادة العلمية اإلكرتونيًا.   -

- كفايات الت�سميم والتطوير:
وتت�سمن جمموعة من الكفايات املتمثلة  يف:

حتديد الأهداف التعليمية للمادة العلمية اإلكرتونيًا.   -
حتديد طرق وا�سرتاتيجيات التدري�ض الالزمة لتحقيق اأهداف املادة العلمية.   -

حتديد اأن�سطة التعلم التي ت�سجع التفاعل بني املتعلمني، �سواء يف حالت اللتقاء   -
املبا�رش اأو من خالل الف�سول الفرتا�سية.

حتديد الو�سائل املتعددة امل�ستخدمة يف املادة العلمية اإلكرتونيًا.   -
الآخر،وبينهم  وبع�سهم  املتعلمني  بع�ض  بني  الإلكرتوين  التفاعل  طرق  حتديد   -

وبني ع�سو الهيئة التدري�سية )املعلم(، وبينهم وبني مواد التعلم. 
ت�سميم  خالل  من  املكت�سبة  املهارات  وقيا�ض  الراجعة،  التغذية  اأ�ساليب  حتديد   -

اختبارات خمتلفة.
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- كفايات الإ�رشاف والتوجيه:
الإ�رشاف على العملية التعليمية وتوجيهها .  -

خلق بيئة تعلم ت�سجع التفاعل الجتماعي الإيجابي والندماج الن�سط يف التعلم   -
والدافعية النابعة من الذات .

الطلبة،  بني  والتفاعل  والتعاون  الن�سط  وال�ستق�ساء  الإيجابي  البحث  تعزيز   -
وت�سجيع البحث العلمي.

ت�سجيع الطلبة على توليد املعرفة والإبداع وعلى ا�ستخدام الو�سائل التقنية من   -
تلقاء ذاته

الذكاء  العلمي،  الذكاء  ومنها:  املتعلم  لدى  الذكاء املختلفة  اإمكانات  تنمية   -
اللغوي، الذكاء الذهني، الذكاء الريا�سي، والذكاء الجتماعي.

 طرائق التدري�س والت�سميم التعليمي:. 6.8
تطبيق  خالل  من  والع�رشين  احلادي  القرن  تعليم  نحو  بالتعليم  النتقال  عملية  اإن 
منظومة التعلم الإلكرتوين، وتبنى التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، تفر�ض واقعًا جديداً 
على عملية الت�سميم التعليمي، حيث يربز دور ع�سو هيئة التدري�ض/املعلم ب�سكل اأكرب. 
لقد كان دور ع�سو هيئة التدري�ض / املعلم، حمدوداً يف عملية الت�سميم التعليمي، حيث 
اأهداف تعليمية وتطبيقها من خالل طرق وو�سائل تدري�سية حمددة  يتبع ما ير�سم له من 
�سلفًا، لكن يف ظل بيئة التعلم الإلكرتوين، يربزهذا الدور ب�سكل فاعل حيث ي�سهم يف 
عملية الت�سميم التعليمي، وحتديد الأهداف التعليمية وحتديد الواقع التعليمي للمتعلمني 

وكذلك طرق وو�سائل التعليم املثلى.
التعليمي، وهو منوذج  الت�سميم  النماذج يف عملية  اأحدث  اأحد  اإلى  فاإذا نظرنا مثاًل 
التعلم الإلكرتوين،  التعليم، واتباع هذا النموذج يف بيئة  روبرت�ض )Roberts( لت�سميم 
الت�سميم  عملية  يف  /املعلم  التدري�ض  هيئة  ع�سو  �سيلعبه  الذي  الدور  اأهمية  لنا  يتجلى 

التعليمي.
الأ�سلوب  تتبع  خطوة  ع�رشة  ثالث  من  التعليم  لت�سميم  روبرت�ض  منوذج  ويتكون 

الهرمي، حيث ميثل خمرج كل خطوة املدخل للخطوة التالية، وهي:
حتديد احتياجات املتعلمني.  .1

حتديد الأهداف التعليمية.  .2
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اإجراء التقومي التكويني لالأهداف والحتياجات التعليمية.  .3
حتليل الهدف التعليمي وخ�سائ�ض املتعلمني.  .4

اإجراء التقومي التكويني لتحليل الأهداف وخ�سائ�ض املتعلم.  .5
كتابة الأهداف الأدائية والبنود الختبارية.  .6

اإجراء التقومي التكويني لالأهداف الأدائية والبنود الختبارية.  .7
حتديد ال�سرتاتيجيات التعليمية.  .8

اإجراء التقومي التكويني لال�سرتاتيجيات التعليمية.  .9
تطوير اإعداد التعليمية.  .10

اإجراء الختبارات الأولية للتعليم.  .11
حتديد الت�سميم بح�سب احلاجة.  .12

�سياغة اإعداد التعليمية ب�سكلها النهائي.  .13

 ويو�سح ال�سكل )8( منوذج روبرت�ض للت�سميم التعليم مب�ستوياته املختلفة

) �سكل -8(
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      وبنظرة �رشيعة لتلك اخلطوات وحماولة تطبيقها يف بيئة التعلم الإلكرتوين، نرى اأن 
ع�سو الهيئة التدري�سية )املعلم(، هو الالعب الرئي�ض يف عملية الت�سميم التعليمي. وهو 
من يحدد الحتياجات، وبالتايل الأهداف التعليمية ومن ثم ينطلق يف حتديد اختيار اآليات 
التقومي، وحتديد �سكل الو�سائل التعليمية والتقنيات املطلوبة وبنود الختبارات بح�سب 

اخلطة العامة املر�سومة للمنهج الدرا�سي.
الختبارات،  اإعداد  جمال  يف  جداً  حيوي  املعلم  دور  اأن  اإلى  ن�سري  اأن  يجب  وهنا 
خ�سو�سًا الختبارات املرجعية )Criterion – Referenced Tests(، حيث يجب اأن 
ت�سمم بطريقة فنية لتقي�ض جمموعة حمددة من الأهداف والتي اأ�سبحت الآن ذات مدى 
التعليمية  الحتياجات  وتو�سع  التدري�سية  الو�سائل  وتعدد  املعلومات  تدفق  نتيجة  اأو�سع 
يف بيئة التعليم الإلكرتوين. اإ�سافة اإلى ذلك، نرى اأن عملية التقومي اأ�سبحت من الأجزاء 
اأو  التدري�سية  الهيئة  يكون ع�سو  اأن  التعليم، ويجب  ت�سميم  عملية  والدائمة يف  املهمة 

املعلم ملمًا بكل اأدواتها.

منوذج مقرتح لنظام �سمان جودة النظام التعليمي يف بيئة التعليم املفتوح:. 8
و�سمان  فعالة،  تعليمية  بيئة  خللق  احلا�سمة  النجاح  عوامل  اأهم  اأحد  اجلودة  تعترب 
جودة النظام التعليمي، وهناك عدد كبري من املبادرات لتنفيذ وتطبيق نظام �سمان اجلودة 
اخلدمات  لإدارة  كاأداة  فعاليتها  اإدراك  حقيقة  �سوء  على  العامل  م�ستوى  على  التعليمية 
بنتائج  ياأتي  اأن  ذو حّدين، وميكن  نظاما  اأنه  ممتاز، غري  ب�سكل  تقدميها  بهدف  التعليمية 
اإذا مل يتم تطبيقه ب�سكل �سحيح. وهذا هو ال�سبب  عك�سية وي�سبح عبئًا بدًل من ذلك 
فاأحد  بثمارها وحققت جناحا حقيقيا،  اأتت  قد  املبادرات  تلك  قليال فقط من  اأن عددا 
التعليم  جودة  �سمان  منوذج  غياب  هو  اجلودة  �سمان  نظم  لإخفاق  الرئي�سة  الأ�سباب 
ال�ساملة، وخمطط العمل الالزم لتبني النظام. وي�سكل تطبيق نظم �سمان اجلودة الناجحة 
يف التعليم املفتوح والتعليم عن بعد التحدي الأكرب والأ�سعب نظراً اإلى اأنه يرتبط بتاأ�سي�ض 
املنا�سب  النظام  تطبيق  منودج  اختيار  اأهمية  تت�سح  املنطلق  هذا  ومن  التعليمي،  النظام 

وال�سحيح لتحقيق الأهداف املرجوة من تنفيذه.
 ،)EQA( وهنا، �سوف يتم عر�ض مقرتح لنموذج جديد لنظام �سمان اجلودة التعليمية
ونطاق عمل تطبيقه، مع الأخذ بعني العتبار العوامل املتعلقة بتاأ�سي�ض النظام التعليمي، اأو 

ما ي�سمى بالعوامل الداخلية، بالإ�سافة اإلى عوامل البيئات، اأو العوامل اخلارجية.
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1.9. النموذج املقرتح:

لقد تطورت النظم التعليمية على مرال�سنوات املا�سية حتى و�سلت يف القرن 21 اإلى 
�سكلها احلايل، حيث اأ�سبحت اإدارة اجلودة ال�ساملة يف التعليم )TQM( عن�رشا حا�سما 
لنجاح النظم التعليمية يف حتقيق اأهدافها القريبة، واأهدافها طويلة الأمد، ووفقًا لذلك، 
فالبد اأن تنفذ جودة التعليم اإلى كل العوامل واملكونات الفعالة للعملية التعليمية. وبالتايل 
ينبغي تنفيذ النموذج املقرتح على اأ�سا�ض اإدراك اإطار تطبيقه وتنفيذه، حيث يج�سد جميع 

اأبعاد جودة العملية التعليمية.
ويهدف النموذج املقرتح اإلى تطوير وت�سجيع ثقافة اجلودة يف النظام التعليمي،  بدءا 
اأكان  �سواء  والطلبة،  التدري�سية  الهيئة  ع�سو  بني  املعلومات  لتلقي  كو�سيلة  مفهومه  من 
مبا�رشة اأي وجها لوجه كما هو احلال يف البيئة التقليدية، اأم يف بيئة التعلم الإلكرتوين. 
وخلق  اجلودة،  معايري  و�سع  البيئة  هذه  مثل  يف  اجلودة  �سمان  تدابري  تطبيق  ويتطلب 
ثقافة يف املجتمع العربي من خالل حملة توعية م�ستمرة. وبالتايل، فاإن عوامل النجاح 
املتعلقة بالتعليم وتلقي املعلومات ترتبط ب�سكل اأ�سا�سي بتوفري م�ستويات عالية من التفاعل 
ال�سبكة امل�ستخدمة.  التحتية وكفاية  البنية  اإلى تدابري  بني املعلم وطالبه، وهذا بالإ�سافة 
التعليمية، حيث  العملية  بنية حتتية تراعي  بت�سميم   العوامل  اأخرى، ترتبط هذه  وبعبارة 
الإر�سال  )اأي  ومت�سعبة  كثرية  ات�سالت  البيئة  هذه  يف  املعلومات  تلقي  عملية  تتطلب 
امل�ساركة  اأدوات  جميع  ي�ستخدم  )املعلم(  التدري�سية  الهيئة  ع�سو  اأن  حيث  املتعدد(، 
اأبعاد ل�سمان جودة  اإلى ذلك، ميكن و�سع ثمانية  لتح�سني التفاعل مع طالبه. وا�ستنادا 
التعليم امل�ستهدفة ، وهذه الأبعاد  ت�سور خمتلف املجالت التي ينبغي اأن تهتم بها  الإدارة 

التعليمية. وهذه املجالت والأبعاد هي:
الكفاية )اأع�ساء هيئة التدري�ض / املعلمون، واملوظفون(.  -

�سلوك الطالب و�سلوك املعلمني.  -
املحتوى التقليدي، واملحتوى الرقمي )الإلكرتوين(  -

البنية التحتية  -
بيئة تلقي املعلومات )التعلم(  -

خدمات الدعم )الدعم الفني(  -
ال�ستمرارية، والعتمادية )الأهلية(  -

اأدوات )القيا�ض والتقومي(  -
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واإ�سافة اإلى منوذج �سمان اجلودة املقرتح للنظم التعليمية، يجب كذلك تناول جميع 
فعال  تطبيق  نحو  واخلارجية،  الداخلية،  البيئتني؛  من  كل  يف  باجلودة  املتعلقة  العوامل 
ل�سمان اجلودة. فالبيئة الداخلية نعني بها البيئة اجلامعية، يف حني اأن البيئة اخلارجية نعني 
بها بيئة املجتمع. وترتبط الأبعاد الثمانية ل�سمان جودة التعليم ال�سابقة مع البيئة التعليمية 

الداخلية،  يف حني تتلخ�ض  العوامل اخلارجية ذات ال�سلة يف كل مما يلي:
الإدارة التعليمية  -

متطلبات واحتياجات ال�سوق  -
التعليم العايل واحتياجاته وت�رشيعاته.  -

م�ستوى الكفاية للهيئة التدري�سية )املعلمون(  -
املجتمع  -

2.9. تطبيق �سمان اجلودة التعليمية )منظور الإدارة التنفيذية(:

هو  اجلودة  �سمان  جمال  يف  وا�سع  نطاق  على  ا�ستخداما  الأكرث  الطرق  اإحدى  اإن 
التعليمية  املوؤ�س�سة  كانت  اإذا  ما  حتديد  فيها  يتم  تقييم  عملية  وهو  الأكادميي،  العتماد 
معينة.  مكانة  على  للح�سول  وموؤهال  الأ�سا�سي،  املعيار  يلبي  فيها  التعليمي  الربنامج  اأو 
كما تتكون البنية التحتية التعليمية لإدارة اجلودة من املبادئ التوجيهية والنقاط املرجعية 
لعنا�رش مثل اإطار خربات التعليم العايل،وتقاريرالبيانات القيا�سية، وموا�سفات الربنامج 

......الخ
ويبداأ منوذج اإدارة اجلودة ال�ساملة )TQM( من موؤ�س�سة العتماد الأكادميي و�سمان 
جودة التعليم، والتي بدورها ت�سع اخلطط وال�سرتاتيجية للتعليم العام والتعليم العايل يف 
الدولة على حّد �سواء، ويقوم نظام اإدارة اجلودة ال�ساملة باأخذ هذه اخلطط ال�سرتاتيجية 
الدولية،  القيا�سية  املوا�سفة  �سهادة  ملتطلبات  وفقا  واإجراءات  �سيا�سات  اإلى  وترجمتها 
بجميع  تتعلق  فهي  النظام  من  كمخرجات  والت�رشيعات )القوانني(  الأدوار،  حتديد  اأما 
اأ�سحاب امل�سلحة التعليمية من اآباء وطلبة واإدارة مدر�سية ومدر�سني وموظفني وكذلك 
باإعطاء  )امل�ساهمون(  العمل  موؤ�س�سو  يقوم   اأن  يجب  الآخر،  اجلانب  وعلى  ال�سوق. 
مدخل )معطى( للنظام وهو الإفادة )ردود الفعل( عن عملية التعلم والتعليم، حيث اأنهما 

عمليتان مرتبطتان ببع�سهما البع�ض، فال ميكن 
التدري�ض اإذا مل يكن هناك طلبة، ول ميكن للطالب اأن يتعلموا اإذا مل يكن هناك اأع�ساء 
هيئة تدري�ض اأو معلمون، متاما مثل عملية البيع وال�رشاء. ويجب على نظام اإدارة اجلودة 
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ال�ساملة تقييم هذه الإفادة، وحتليلها، ثم الو�سول يف النهاية اإلى كيفية حت�سني عملية التعلم 
ينهي  التي مت حت�سينها، وهذا  التعلم الإلكرتوين مبحتوياته اجلديدة  والتعليم وتغذية نظام 

حلقة العمل حمققًا هدفه بخلق نظام متكامل. ويو�سح ال�سكل )9( العملية كاملة.
                                                              

) �سكل -9 (

النظم  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  اإطار  تنفيذ  حتقيق  لنجاح  العوامل  من  الكثري  هناك 
التعليمية. فالعامل الأول هو توفري روؤية وا�سحة من الإدارة العليا يف اجلامعات الإلكرتونية 
وبيئات التعليم املفتوح، والأهداف واأهداف ما بعد التنفيذ، حيث يعترب ذلك عامال مهما 
ن�رش  ويجب  اخلام�ض.  الف�سل  يف  ذكره  مت  والذي  التنفيذي  الإطار  النجاح  عوامل  من 
اإلى  التعليم اجلامعي من املجتمع الطالبي  هذه الأهداف والغايات يف جميع م�ستويات 
التخطيط  اإطار  اأن تدرج يف  ينبغي  الإدارية. كما  بالهيئة  التدري�سية مرورا  الهيئة  اأع�ساء 
ال�سرتاتيجي للجامعات، فعملية تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف التعليم هي عملية طويلة 
لن تتم اإل مب�ساهمة كل ع�سو يف نظام البيئة التعليمية. اأما عامل النجاح الثاين من التنفيذ 
اجليد لالإطار املقرتح هو برنامج اإدارة التغيري، حيث اأن النظم التعليمية كانت ول تزال 
تتطور ببطء على مر ال�سنني، ونتاج بيئة ثابتة )جامدة( متيل عادة ملقاومة اأي تغيري. وعادة 
ما يظهر ذلك يف اجلامعات التقليدية التي ترغب بتبني التعليم املفتوح. ولتفادي ذلك، 
يجب حتديد برنامج منا�سب وفعال لإدارة التغيري ويجب اأن يعتد هذا الربنامج من قبل 
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واأدوات  فعالة،  قيا�ض  اأدوات  توفري  اآخر، وهو  عامل جناح حا�سم  وثمة  اجلامعة.  اإدارة 
وتقنيات حتليل جيدة. وهذا ي�سمل و�سع التقومي والختبارات القيا�سية التي تدعم عملية 
القيا�س والتحليل، وي�شاهم ذلك يف تقييم نقاط القوة وحتديد املجالت التي حتتاج اإلى 
تطوير وتعزيز، وي�ساف على ذلك من عوامل جناح اأخرى وهي ن�رش الوعي، وخلق ثقافة 
اجلودة يف النظم واملوؤ�س�سات التعليمية،  حيث اأنها تلعب دورا هاما يف جناح تنفيذ اإطار 
اإدارة اجلودة ال�ساملة. كما يجب ت�سميم برنامج توعية ي�ستهدف جميع امل�ستويات يف 
اجلامعة من الإدارة العليا الرتبوية، واأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني ذوي ال�سلة، وانتهاءا 

بالطالب.

تو�سيـات الدرا�ســة:
على  يرتكز  ومثمر  فعال  ب�سكل  الإلكرتوين  املفتوح/التعلم  التعليم  تطبيق  جناح  اإن 
العن�رش الب�رشي عمومًا وع�سو هيئة التدري�ض اأو املعلم خ�سو�سًا، ومن هنا يجب اإعطاء 
اأهمية خا�سة ملهنة التعليم ومتيزها عن بقية املهن يف الدول العربية، اإ�سافة لذلك، يجب 
و�سع برامج حمددة لتوحيد اجلهود العربية يف جمالت تطوير التعليم املفتوح والتعليم عن 

بعد. ومن التو�سيات يف هذا املجال:
توحيد اجلهود العربية جمالت تطوير التعليم املفتوح والتعليم عن بعد وخ�سو�سا يف   -

جمال تطوير املناهج اجلامعية الإلكرتونية.
التفاق بني الدول العربية يف على �سّن الت�رشيعات العربية املوحدة التي تنظم عمل   -

اجلامعات الفرتا�سية اأو املفتوحة وت�سمن لها العرتاف والعتماد.
الهتمام بالتطوير املهني لع�سو هيئة التدري�ض )املعلم(.  -

املحلية  اجلودة  ومعايري  يتنا�سب  مبا  املفتوح  التعليم  مدر�ض  اإعداد  برامج  ت�سميم   -
والعاملية يف �سوء الجتاهات الرتبوية والتكنولوجية احلديثة.

�رشورة اعتماد معايري اجلودة ال�ساملة يف بيئات التعليم املفتوح والتعليم عن  بعد.   -
وي�سمن ذلك و�سوح عملية تقييم كفاية الأداء التعليمي ب�سورة م�ستمرة، وذلك 

من خالل توفري الأدوات الالزمة لعملية التقييم واملراقبة.
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واقع التعليم الإلكرتوين يف االوطن العربي وتطويره

اإعــداد: اأ.د. حممد اجلمني
اأ.د. ليلى اجلمني بن عياد

د. رمزي فرحات

املقدمة
اإن التعليم والتعّلم والتكوين ميثلون حجر الأ�سا�ض لكل نه�سة من�سودة. لهذا متيزت 
كربى احل�سارات عرب التاريخ الإن�ساين عن غريها بانت�سار العلوم فيها وتطورها ح�سب 
مت�ض ينطلق من التعلم من الغري ون�رش العلوم عرب التعليم والتكوين كركيزة لالنطالق نحو 
الإبداع والبتكار والتجديد والإ�سافة. واحل�سارة العربية الإ�سالمية هي واحدة من هذه 
احل�سارات بل ومن اأهمها من حيث امل�ساهمة الفعالة يف تطور العلوم واملعرفة الإن�سانية. 
ولوكان املجال �سانحا للتو�سع يف هذا لتو�سعنا لكننا �سنكتفي بالإ�سارة اإلى اأن ح�سارتنا 
اأ�سفت على التعلم والعلم قدا�سة واإجالل ل مثيل لهما لدى غريها. وقد ا�ستفادت املنطقة 
اإ�سارات  اليوم  ن�سهد  ولعلنا  احل�سارية.  امليزة  هذه  من  تاريخها  من  طويلة  لفرتة  العربية 
التعليمية  ل تخطئها العني من اهتمام عربي بالعلوم ورغبة جادة يف النهو�ض باملنظومة 

وتطويرها. 
فنحن ن�سهد اليوم يف جزء من وطننا العربي تنوعا وتعددا مل�ساريع التعليم الإلكرتوين 
يف حني ل زال جزء اآخر يقوم بخطواته الأولى يف هذا املجال. واإن كانت ال�سورة تبدو 
على  عربي  قطر  كل  يف  والتعليمي  الرتبوي  بال�ساأن  املهتمني  اإلى  بالن�سبة  حمليا  وا�سحة 
حدة، فاإننا نطمح اليوم اإلى توفري روؤية �ساملة لواقع الوطن العربي يف هذا املجال، هذه 
الروؤية ال�ستقرائية والتحليلية �ستوفر معطيات ومعلومات ومناذج واقعية ميكن ال�ستفادة 
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الأولى  تزال يف خطواتها  التي ل  التجربة وتلك  العربية ذات  الأقطار  اإلى  بالن�سبة  منها 
على حد ال�سواء.

اإذا، فاإن ذلك الهدف العام يت�سمن يف طياته اأهدافا ذات بعد عملي اإذ اأن هذه الدرا�سة 
�ست�سمح ملختلف الأقطار العربية اأن تدر�ض التجارب املماثلة لال�ستفادة من الإيجابيات 
وجتنب النقائ�ض. كما اأن توفر املعطيات �سي�سمح با�ستحثاث ن�سق التعاون ويفتح املجال 
بني  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  �رشاكة  م�ساريع  اإحداث  على  وي�سجع  اخلربات  لتبادل 

الأقطار العربية.
اإلى هذا، فاإن من م�سمولت وغايات هذه الدرا�سة طرح نظرة حتليلية نقدية  اإ�سافة 
لإبراز النقاط الإيجابية واملمار�شات ال�شليمة والنماذج الناجحة واملقاربات املتميزة التي 

ت�سمنتها التجارب العربية. 
كما �ست�سمل النظرة التحليلية طرحا للعوائق التي يجب جتاوزها اإن وجدت والنقائ�ض 
التي يجب تالفيها والإمكانات والفر�ض املهدرة اأو التي مل ت�ستغل بعد اأو التي مل تتاأ�سل 

بعد يف املمار�سات العربية يف اإطار التعليم الإلكرتوين.
املعريف  اجلانب  ي�سمل  للمدر�سني  تدريبيا  برناجما  تقرتح  الدرا�سة  فاإن  لهذا،  اإ�سافة 
واجلانب التقني. هذا الربنامج التدريبي يطمح ملعاجلة اإحدى الإ�سكالت الأ�سا�سية التي 
العربي خ�سو�سا ويف  الوطن  التعليم الإلكرتوين يف  برامج ن�رش واعتماد  تواجهها عادة 
العامل عموما األ وهي الحرتاز امل�سجل من الفاعلني يف جمال الرتبية والتعليم وخ�سو�سا 
املعلمني منهم. اإذ اأن التعليم الإلكرتوين يطرح ت�ساوؤلت م�رشوعة وفعلية عن ماآل التعليم 
تكوينا  ت�شتلزم  اأخرى  نقاط  عدة  وعن  خ�شو�شا  املدر�شني  ماآل  وعن  عموما  التقليدي 
معرفيا موجها. كما اأن ا�ستعمال التقانات احلديثة والو�سائل التعليمية اجلديدة والربجميات 
املخت�سة يولد نوعا من احلذر لدى الفاعلني يف جمال التعليم عموما وخا�سة منهم املعلمني 
البعد  ي�سمح  هنا  الإلكرتوين.  التعلم  مع  والتعامل  والتمكن  التاأقلم  �سعوبة  مدى  حول 
الإلكرتوين  التعلم  اأنظمة  وا�ستعمال  املخاوف  تبديد  يف  املقرتح  التكوين  من  التقني 

وتعّرفها، وعلى ما تت�سمنه من اإمكانات هامة ومتنوعة مو�سوعة حتت ت�رشفهم.         
كما تقرتح الدرا�سة دليال مرجعيا حول التعليم الإلكرتوين ليكون وثيقة مرجعية لكل 

املهتمني بالتعلم الإلكرتوين والناطقني باللغة العربية.
وقد اعتمدت الدرا�سة اأ�سا�سا على امل�سادر املتوفرة لدى املنظمة العربية للثقافة والعلوم، 
وعلى ما ورد من اللجان الوطنية يف جل الدول العربية. كما اعتمدت اأي�سا على العديد 
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من املعلومات امل�ستقاة من ال�سبكة العنكبوتية، اإ�سافة اإلى جمموعة من الدرا�سات الدولية 
والعربية واأوراق بحث ومقالت حول التعلم الإلكرتوين.  

من هذا املنطلق تعترب هذه الدرا�سة حول واقع التعليم الإلكرتوين يف الوطن العربي- 
كواحد من الأمناط التعليمية احلديثة - اإحدى الإ�شهامات التي نرجو اأن يكون لها الأثر 

الطيب يف مراجعة املنظومة التعليمية والنهو�ض بها.
العربية يف جمال  الدول  من  ا�ستقراء جتارب جمموعة  اأ�سا�سا يف  الدرا�سة  وتتمّثل هذه 
بع�ض  وتقدمي  العربي  العامل  يف  التعليم  من  النمط  هذا  واقع  لر�سد  الإلكرتوين  التعليم 
املقرتحات لتطويره. وقد مت تق�سيمها اإلى جزاأين ي�سمالن خم�سة اأبواب ح�سب ترتيب 
التعليم  بتقدمي  يهتم  م�سرتك  جزء  الى  بالإ�سافة  القارئ  قبل  من  مراعاته  يرجى  منطقي 
واأمناطه  ومميزاته  وخ�سائ�سه  التاريخي  و�سياقه  مفاهيمه  يبني  عام  كمدخل  الإلكرتوين 

وا�ستخداماته.
ويحتوي اجلزء الأول على باب اأول يقدم مناذجا من بع�ض التجارب العربية يف التعليم 
الإلكرتوين م�سفوع بباب ثان خ�س�ض لتقدمي نظرة حتليلية للواقع العربي يف هذا املجال 

من خالل اإبراز النقاط الإيجابية وال�شلبية للتجارب التي مت تناولها بالدر�س. 
ويحتوي  الإلكرتوين  التعليم  تطوير  متطلبات  لتقدمي  خ�س�ض  فقد  الثاين  اجلزء  اأما 
على ثالثة اأبواب، خ�س�ض الباب الأول ملتطلبات التعليم الإلكرتوين من منطلق ا�ستقراء 
التجارب العربية والعنا�رش النقدية التي مت طرحها يف هذه الدرا�سة، كما اأفردنا للجودة 
الباب  ت�سمن  بينما  الإلكرتوين،  بالتعليم  للنهو�ض  اأ�سا�سيا  عن�رشا  باعتبارها  خا�سا  بابا 
اجلانب  من  كال  يتناول  الإلكرتوين  التعليم  اإطار  يف  للمدر�سني  تدريبيا  مقرتحا  الأخري 

املعريف واجلانب التقني. 
يف  امل�ستعملة  بامل�سطلحات  معجم  لتقدمي  الأول  �ض  خ�سّ مبلحقني  الدرا�سة  وتختم 

جمال التعليم الإلكرتوين بينما ت�سمن الثاين مقرتح بعث منوذجي للتعليم اللكرتوين.
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التعليم الإلكرتوين

“مفهومه، و�سياقه التاريخي، وطرق ا�ستخدامه، وخ�سائ�سه ومميزاته واأمناطه”

مقدمة
النهو�ض بالتعليم والتكوين يف ع�رش املعرفة واملعلومات يقت�سي حت�سني طرق وتقنيات 
املعلومات  لتكنولوجيات  الهام  التطور  مع  لتتوافق  وتطويرها  والتدريب  التدري�ض 
اآفاقا جديدة وكبرية من  التعليم والتدريب  مليدان  فتح  التطور  اأن هذا  والت�سال. حيث 
التعليمية  وامل�سامني  امل�ستعملة  اجلديدة  والتقنيات  والإمكانات  املتاحة  الو�سائل  حيث 
املتطورة واحلديثة. يف هذا الإطار يعد التعليم الإلكرتوين واحدا من هذه الآفاق اجلديدة 

التي مت الهتمام والعناية بها يف العامل العربي خ�سو�سا خالل الع�رشية الأخرية. 

تعريف التعليم الإلكرتوين   -  1
للتعليم الإلكرتوين عدة تعريفات، وقد اخرتنا تعريفه على اأنه طريقة للتعلم با�ستخدام 
و�سورة   �سوت  من  املتعددة  وو�سائطه  و�سبكاته  حا�سب  من  احلديثة  الت�سال  اآليات 
ور�سومات واآليات بحث ومكتبات اإلكرتونية وكذلك بوابات الإنرتنت، �سواء اأكانت 
عن بعد اأم يف الف�سل الدرا�سي، املهم اأن املق�سود هو ا�ستخدام التقنيات بجميع اأنواعها 
يف اإي�سال املعلومة للمتعلم باأق�رش وقت واأقل جهد واأكرب فائدة )عبد اهلل بن عبد العزيز 

.)2002

ما فتئ هذا النمط من التعليم ي�ستقطب اهتمام اأعداد كبرية من املتعلمني وموؤ�س�سات 
التكوين ويحتل مواقع متزايدة الأهمية يف املنظومات التعليمية للعديد من الدول. ويعتمد 
هذا النمط اأ�سا�سا على التعليم والتعلم بطريقة ل ح�سورية اأو افرتا�سية وي�ستعمل اأ�سا�سا 
و�سبكات  وامللتيميديا  الإعالمّية  والربجميات  كاحلوا�سيب  حديثة  تكنولوجّية  اأدوات 

الت�سال ]16[.
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الت�سال  �سبكات  ا�ستعمال  اأن  حول  تلتقي  لكنها  وتتنوع  التعريفات  وتتعدد  هذا 
الأخرى  التعليم  اأ�سكال  عن  الإلكرتوين  التعليم  مييز  الذي  هو  النرتنت  �سبكة  وخا�سة 

عموما وعن غريه من اأمناط التعليم عن بعد خ�شو�شا. 

2 - ال�سياق التاريخي للتعليم الإلكرتوين:

�سديد.  ببطء  اإل  للتعليم  امل�ستعملة  الو�سائل  تتطور  مل  الرتبوية  املنظومات  و�سع  منذ 
يف  املحت�سم  الدخول  رغم  وال�سبورة  الطبا�سري  ي�ستعملون  مازالوا  املدر�سني  فمعظم 
الثمانينات لالأدوات ال�سمعية الب�رشية مثل خمابر اللغات وا�ستعمال الفيديو. ومن جانب 
اآخر فان الإعالمية اأ�سبحت اليوم حتتل مكانة كبرية يف خمتلف اأوجه حياتنا اليومية ودخل 

ا�ستعمال احلا�سوب كل امليادين. فكيف هو ال�ساأن بالن�سبة اإلى ميدان التعليم؟
تعود بداية ا�ستعمال احلا�سوب يف التعليم اإلى ال�ستينات بعدما ابتكرت التكنولوجيا 
تعليمية  ا�ستعمال احلا�سوب لأغرا�ض  هذه الأداة اجلديدة حينها وهي احلا�سوب. وميثل 
والتعليم   )Computer Assisted Learning( احلا�سوب  مب�ساعدة  بالتعلم  ي�سمى  ما 
هذا  وتطور  ازدهر  وقد   )Computer Assisted Instruction( احلا�سوب  مب�ساعدة 
املجال على مر ال�سنوات بف�سل التقدم الكبري الذي ح�سل يف �سناعة الربجميات واملعدات 
الطالب  لتعليم  ت�ستخدم  ب�رشية  �سمعية  تعليمية  و�سيلة  لي�سبح  واحلوا�سيب  الإعالمية 

الدرو�ض واملقررات وتزويدهم باملهارات املتنوعة.
منذ ت�سعينات القرن الع�رشين تطور وانت�رش ا�ستعمال النرتنت خا�سة بف�سل �سهولة 
ا�ستعمال الواب  اأو ما يطلق عليه اأي�سا ال�سبكة العنكبوتية العاملية. وقد �ساهم هذا التطور 
يف ق�سط كبري يف ظهور التعليم الإلكرتوين. وميثل هذا الأخري �سكال من اأحدث اأ�سكال 
التعليم عن بعد الذي كان يف بادئ الأمر يعتمد على املرا�سلة عن طريق الربيد وكانت 
الدرو�ض تر�سل مطبوعة على الورق قبل اأن تتطور يف وقت لحق وت�ستعمل ال�سطوانات 
اللينة ثم الليزرية واأخريا الإنرتنت. والتطور احلا�سل الآن هو نتاج عاملني رئي�سني اأولهما 
التقدم الرقمي الذي اأتاح خا�سة اإمكان دمج حمتويات متنوعة كالن�ض وال�سوت وال�سورة 
والفيديو والتي كانت يف ال�سابق تتطلب و�سائط وحوامل خمتلفة وهذا العامل هوما ي�سمى 
بامللتيميديا. اأما العامل الثاين فهو التطور الكبري الذي ح�سل يف عامل الت�سال وال�سبكات 
وخا�سة �سبكة الإنرتنت وما اأفرزته من خدمات ات�سال �رشيعة وتقدمي حيني للمعلومات 
ومن اأهم هذه اخلدمات نذكر الواب وما يقدمه من مواقع تكاد ل حت�سى تقدم معطيات 

متعلقة ب�ستى املوا�سيع واملجالت.
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3- طرق ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين:

تاريخيا هنالك عدة طرق ل�ستخدام التعلم بوا�سطة احلا�سوب نذكر منها:
الطريقة الإر�سادية: الهدف من هذه الطريقة هو اإر�ساد املتعلم لتحقيق التعلم عرب تقدمي 	 

املفاهيم والأ�س�ض للمادة التعليمية مع اإ�سافة املعلومات والإي�ساحات ال�رشورية لإبراز 
اجلوانب الهامة يف املادة.

طريقة املمار�سة والتدريب: تعتمد هذه الطريقة على اقرتاح متارين يف مهارات متنوعة 	 
تعني املتعلم على حل امل�سائل عن طريق تكرار التدريب عليها. 

طريقة املحاكاة: تهدف طريقة املحاكاة اإلى تي�سري عملية ت�سور املتعلم لظاهرة اأوفكرة 	 
اأوحالة معينة، غر�سها هو التحفيز والتدريب على اتخاذ القرارات اخلا�سة للو�سول 
اإلى الفر�سية املف�رشة حلل امل�سكلة. اإن التعلم يف هذه الطريقة يتم باأ�سلوب الكت�ساف، 
حيث يتابع املتعلم النتقال من نقطة اإلى اأخرى مروراً باملالحظات التي يتفهمها ويربط 
بينها حتى ي�سل اإلى ال�ستنتاج النهائي الذي يتعلق باختيار القرار املنا�سب. يتم يف هذه 
الطريقة ا�ستخدام برامج ومعلومات خا�سة تدخل يف احلا�سوب وتتعلق بالقرارات التي 
يتخذها املتعلم يف املجالت الواقعية، ثم تقدم هذه القرارات اإلى احلا�سوب الذي يوجه 
الأ�سئلة اإلى املتعلم ويعر�ض عليه املعلومات والنتائج التي تنجم عن تطبيق كل قرار يف 
املجال الواقعي، ويوؤدي هذا باملتعلم اإلى تعلم النتائج املحتملة ملختلف اأنواع القرارات 

التي يتخذها حيث تتم عملية الكت�ساف للحلول ال�سحيحة ]11[.
طريقة ا�ستعمال احلا�سوب كمعلم خا�ض: يف هذه احلالة ياأخذ احلا�سوب مكان املعلم 	 

ولكن ب�سكل منفرد فاحلا�سوب يعلم تلميذاً واحدا اأو التلميذ يتعلم لوحده. ويكون 
الإجراء يف هذا املجال باأن ي�رشح احلا�سوب مفهومًا ما بطريقة معّدة م�سبقًا وعند كل 
يحدد  ثم  ال�سوؤال  الطالب على هذا  فعل  رد  وينتظر  �سوؤاًل  احلا�سوب  يطرح  خطوة 
ت�سميم هذا  الأ�سئلة. ويتم  الرد على  الطالب يف  ا�ستجابة  بناًء على  الالحقة  املرحلة 
النوع من الربامج بعدة م�ستويات ، وميكن للطالب مراجعة الدر�ض العديد من املرات 
جلميع  ي�ستجيب  حيث  احلا�سوب  معلمه  اأمام  وحده  بوجوده  التلميذ  يتمتع  كما   ،

الأ�سئلة وتكون وترية التعلم ح�سب م�ستواه وتقدمه. 
وتعلم 	  اكت�ساب  مدى  على  التعرف  هو  الطريقة  هذه  من  الهدف  الختبار:  طريقة 

لتحديد  الختبار  على  العتماد  خالل  من  معني  مبو�سوع  اخلا�سة  املعرفية  املهارة 
النقائ�ض. وت�ساهم هذه الطريقة يف تي�سري اختبار املتعلمني وتقومي التعلم.
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4- خ�سائ�س التعليم الإلكرتوين ومميزاته:

للتعليم اللكرتوين العديد من املزايا والتاأثريات على امل�ستوى ال�سناعي والقت�سادي 
والجتماعي �سواء بالن�سبة اإلى الأفراد اأو املوؤ�ّس�سات اأو املجموعة الوطنّية ككل.

الإلكرتوين  التعليم  اأو  الإنرتنت  طريق  عن  بعد  عن  التعليم  فاإن  الأفراد  اإلى  فبالن�سبة 
ميكن من:

جتاوز عائق امل�سافة اإذ ي�ستطيع كل فرد اأن يدر�ض من موقعه	 
 جتاوز عائق الزمن لأن كل فرد ي�ستطيع اأن يدر�ض يف الوقت الذي يريده	 
�سهولة الت�سال بالأ�ساتذة والزمالء واملكتبات 	 
الأفراد 	  ل�رشيحة هامة من  امل�ستمر والتعّلم مدى احلياة  للتكوين  توفري فر�سة حقيقّية 

املمار�شني لن�شاط مهني. وهذا جانب هام جدا خلريجي موؤ�ش�شات التعليم والتدريب 
اأو  امل�ستمرة  والتكنولوجية  التقنية  التطورات  ملواكبة  حاجتهم  نظرا  والتقني  املهني 

ا�ستجابًة اإلى متطلبات تغيري املهنة.
الق�ساء على عملية التعليم التلقيني الذي يعتمد على التلقني ويكون فيه املتعلم جمرد 	 

الذاتي،  تعلمه  عملية  يف  اأ�سا�سيا  دورا  املتعّلم  ُيعطي  بحيُث  للمعلومات  �سلبي  متلّق 
التفاعلية والأ�سلوب التجاوبي ي�سبح هو امل�سوؤول عن البحث  لأنه بف�سل الدرو�ض 

والو�سول اإلى املعلومة والقيام بتمارين التقييم الذاتي ليقيم مدى ا�ستيعابه للدر�ض.
اأما بالن�سبة اإلى املوؤ�ّس�سات التعليمية فاإن هذا النمط من التعلم ميّكن من:

حت�سني جودة املحتويات وامل�سامني البيداغوجّية وذلك با�ستعمال تقنيات  امللتيميديا 	 
والتكنولوجيا الرقمّية والتغلب على عدد كبري من �سلبيات وم�ساكل التعليم احل�سوري 

كم�سكلة ت�سخم املادة التعليمية وق�سور طرق التعليم التقليدية كاملطبوعات.
بناءات 	  اإلى  كبرية  بحاجة  لي�ض  الفرتا�سي  التعليم  لأن  ال�ستيعاب  طاقة  من  الرفع 

ومدارج واأق�سام.
�سة. 	  ا�ستقطاب متكونني من كل اجلهات وا�ستعمال اأف�سل واأجنع للكفايات الب�رشّية املتخ�سّ
 ال�سغط على تكاليف ت�سييد املوؤ�س�سات والبناءات املخ�س�سة للتعليم والتكوين.	 
خا�سة 	  مكلفة  تكون  ما  عادة  التي  واملختربات  الور�سات  م�ساريف  على  ال�سغط 

املخابر  تعو�ض  حيث  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  املوؤ�س�سات  اإلى  بالن�سبة 
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للتعليم  امللتيميديا  بتقنيات  امل�سوغة  املقررات  وت�ستعمل  احلقيقية  املخابر  الفرتا�سية 
بطريقة املحاكاة )Simulation( والتي بالإمكان اأن حتتوي على مقاطع فيديو لعر�ض 

التجارب واملعدات ال�سناعية والتقنية احلقيقية. 
خلق فر�ض �رشاكة وحتالف  مع موؤ�س�سات تكوينية يف بلدان اأخرى.	 

للتعليم ميكن  التقنيات اجلديدة  ا�ستعمال هذه  فاإن  الوطنية  اإلى املجموعة  بالن�سبة  اأما 
من:
حتديث املنظومة الوطنية للتكوين وحت�سني مردوديتها وا�ستجابتها للحاجات احلقيقية 	 

ل�سوق ال�سغل، حيث يت�سنى للموؤ�س�سة الرتبوية اأن حتدد  مناهج التدري�ض والتدريب 
التكوينية  املادة  وطبيعة  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  ح�سب  املدر�سني  كل  �سيعتمدها  التي 
]23[. واإن كان هذا اجلانب قد يقع اإهماله يف التعليم التقليدي فانه ممكن يف التعلم 
الإلكرتوين نظرا اإلى اأّن عملية الدرو�ض حتتاج اإلى متابعة وتن�سيق ومراقبة والعناية بكل 
التعليم  درو�ض  اإلى  بالن�سبة  مثال،  فيمكن  الإنرتنت.  الدرو�ض عرب  ن�رش  قبل  النواحي 
  )Approach by competencies( التقني واملهني العتماد على منهجية الكفايات
�سناعية  معايري  ذات  تقنية  ومهارات  بكفايات  املتدرب  تزويد  اأ�سا�سا  تهدف  التي 
حتى ت�سمن للمتخرج قدرا من اجلاهزية لالندماج املبا�رش يف �سوق ال�سغل بينما قد 
ت�ستعمل مناهج خمتلفة مثل منهجية الأهداف )Approach by objectives( بالن�سبة 

اإلى درو�ض اأكادميية اأخرى.
خلق فر�ض لتثمني الذكاء والكفايات والقدرات الوطنية. 	 
تنمية الجتاهات اليجابية لدى املتعلمني وحتفيزهم على طلب التعلم وحت�سني الإقبال 	 

عليه.  
خلق مواطن �سغل لهذا الغر�ض مع اإمكان ت�سدير املعارف واخلربات لبلدان اأخرى.	 

5- اأمناط التعليم الإلكرتوين

اأ�سا�سني: منط تزامني )Synchronous(  يقت�شي ارتباط  لتعليم الإلكرتوين منطني  اإّن 
الأ�ستاذ والطلبة يف نف�ض الوقت اإذ يقدم الأ�ستاذ الدر�ض مبا�رشة با�ستعمال اأدوات تكنولوجية 

للت�ساور املرئي والدرد�سة على اخلط مع اإمكان ا�ستعمال م�سرتك للملفات واملعطيات.
اأما النمط الثاين فهو غري تزامني )Asynchronous(  ول ي�شتوجب ارتباط الأ�شاتذة 
وي�ستطيع  الواب  طريقة  على  م�ساغا  الدر�ض  الطالب  يجد  اإذ  الوقت  نف�ض  يف  والطلبة 
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ا�ستعمال اأدوات متخ�س�سة لالت�سال بالأ�ساتذة وزمالئه كالرتا�سل الإلكرتوين اأو امل�ساركة 
غري  اأ�سا�سا  التعليم  يكون  بحيث  النمطني  هذين  دمج  كما ميكن  مفتوحة.  منتديات  يف 

متزامن مع ا�ستعمال اأدوات تزامنية ح�سب جدولة م�سبقة.
  )Blended( متمازجا  اأو  بعد  عن  كليا  الإلكرتوين  التعليم  يكون  اأن  ميكن  كما 
اإذ يتم تنظيم ح�س�ض  التعليم احل�سوري والتعليم الإلكرتوين.  اأي ميزج بني   e-learing
اأن  كما  التعليمية.  الأن�سطة  ونوعية  والخت�سا�ض  التعليمي  املحتوى  ح�سب  ح�سورية 
فيتم  التكوين  بقية  اأما  امل�سداقية.  بهدف  وذلك  ح�سورية  ب�سفة  عادة  تتم  الختبارات 

ب�سفة غري ح�سورية عن طريق منظومة التعلم الإلكرتوين. 
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اجلزء الأول

ر�سد واقع التعليم اللكرتوين يف الوطن العربي

عر�س لبع�س التجارب العربية يف التعليم الإلكرتوين

1 - الكويت:
قامت دولة الكويت عن طريق وزارة الرتبية وذلك منذ �سنة 2008 بو�سع ا�سرتاتيجية 
“ا�سرتاتيجية  عنوان  حتت  الإطار  هذا  يف  اإعدادها  مت  التي  الوثيقة  الإلكرتوين.  للتعليم 

للتعليم الإلكرتوين بدولة الكويت” ]3[ تناولت النقاط التالية:

مفهوم التعليم الإلكرتوين:      1.1
يف ما يخ�ض مفهوم التعليم الإلكرتوين اأ�سارت الوثيقة اإلى تعدد التعريفات واختالفها 
مع ذكر بع�سها. ثم اقرتحت الوثيقة تعريفا للتعليم الإلكرتوين اعتربته منا�سبا لال�سرتاتيجية 
  )Blended Learning( املقرتحة: “نظام تعليمي يعتمد ا�سرتاتيجيات التعليم املدمج
املعلومات  تقنيات  فيها  ت�ستخدم  الدرا�سي  الف�سل  تفاعلية يف  تعليمية  بيئة  بهدف خلق 
فيه  تتكامل  تربوي  اإطار  ظل  يف  وتدعيمها  التعليمية  العملية  لإثراء  املتعددة  والو�سائط 

اجلوانب الفنية، والإدارية والب�رشية«.

2.1  الروؤية:  
اجلملة:  اخت�سارها يف هذه  فيمكن  ال�سرتاتيجية  املعتمدة يف حتديد هذه  الروؤية  اأما 
العاملية  الرتبوية  اجلودة  معايري  وفق  الكويت  بدولة  التعليم  عملية  تطوير  على  “العمل 
الروؤية املعتمدة  اإطار تف�سيل  ويف  التعليم”.  بتقنيات  بهدف حتقيق جمتمع تربوي موؤهل 
متت الإ�سارة اإلى جملة من الأهداف. حيث مت التاأكيد على تربية جيل يتعلم ذاتيا ليكون 

متعلما ولي�ض متلقيا.
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والت�سالت  احلا�سوب  جمال  يف  التكنولوجيا  ا�ستثمار  لأهمية  الإ�سارة  متت  كما   
والنرتنت والربجميات التعليمية. ولتحقيق ذلك، ترى ال�سرتاتيجية اأنه لبد من الرتقاء 
بدور املعلم واملجتمع ليكون موجها للعملية الرتبوية احلديثة، ومن ثم تقدمي منوذج تعليمي 

وتدري�سي فعال ومتطور يف دولة الكويت.

3.1  الإطار املرجعي:
وفيما يخ�ض الإطار املرجعي لهذه ال�سرتاتيجية فيتمثل يف �سبع وثائق هي: ا�سرتاتيجية 
التعليم العام يف دولة الكويت )2005 - 2025(، وثيقة الأهداف العامة للرتبية )1976(، 
�سباح  ال�سيخ  م�رشوع  الكويت،  بدولة  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  ا�سرتاتيجية 
الكويت  الرتبوية بدولة  املوؤ�رشات  الإلكرتوين )2001(،  للتعلم  الوطني  ال�سباح  الأحمد 
)2007(، توجهات الدولة نحو تطوير التعليم بدولة الكويت، الربنامج الرئي�ض اخلام�ض 

لليون�سكو يف الت�سال واملعلومات.

الر�سالة:     4.1
ويف خ�سو�ض الر�سالة فتتمثل يف “اإعداد جيل مبتكر ومبدع من خالل تنمية القدرات 
املعرفة  م�سادر  مع  والتعامل  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  على  الوطنية 
املتنوعة للنهو�ض بالتعليم”. وهذا يعني تطوير التعليم با�ستخدام تقنيات التعلم الإلكرتوين 
وبا�ستخدام اآليات الت�سال احلديثة كاحلا�سوب وال�سبكات والو�سائط املتعددة وبوابات 
النرتنت من اأجل اإي�سال املعلومات للمتعلمني باأ�رشع وقت واأقل تكلفة وب�سورة متكن 

من اإدارة العملية التعليمية و�سبطها وقيا�ض اأداء املتعلمني وتقوميه.
كما اأ�سارت الدرا�سة اأن تطبيق ا�سرتاتيجية التعلم الإلكرتوين يف دولة الكويت يعتمد 

على تبني منوذج علمي مبني على النحو التايل:
التخطيط ال�سرتاتيجي �سواء على املدى البعيد، املتو�سط اأم الق�سري	 
التنفيذ ح�سب اخلطط املو�سوعة	 
التقييم لقيا�ض خمرجات املراحل التنفيذية	 
التقومي واملراجعة.	 
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5.1 الأهداف العامة:   

اأما عن الأهداف العامة لال�سرتاتيجية وهي بعدد اأربعة ع�رش هدفا، فقد حددت من 
يف  التعليمية  اأو  الرتبوية  للبيئة  العام  الإطار  من  جزءا  الإلكرتوين  التعلم  يكون  اأن  اأجل 

مدار�ض دولة الكويت. ومن اأهم هذه الأهداف نذكر:
تقدمي منوذج متميز للتعليم يف دولة الكويت ليكون رائدا يف املنطقة.	 
حت�سني التعليم والتعلم عن طريق ن�رش ثقافة التميز العلمي املنا�سبة لدعم الربامج 	 

الرتبوية مبا يرثي العملية التعليمية يف دولة الكويت.
واملعلومات 	  الت�سالت  تقنيتي  خالل  من  التعليم  تطوير  برامج  يف  الإ�سهام 

املراحل  كافة  يف  الدرا�سية  املناهج  تزود  ع�رشية  كاأدوات  النرتنت  و�سبكة 
التعليمية باأن�سطة وفعاليات متنوعة تعمل على حتديث اأ�ساليب وطرائق التدري�ض 

وتطوير وتلعب دورا فاعال يف تطوير كافة عنا�رش املنظومة الرتبوية كاملة.
ن�رش ثقافة التعلم الذاتي بني اأفراد املجتمع الكويتي حيث ي�سكل طلبة املدار�ض 	 

النواة الأ�سا�سية لذلك.
حتويل دور املعلم ليكون قائدا وموجها للعملية الرتبوية بعيدا عن التلقني والتعليم 	 

ال�سلبي.
يف 	  ي�سهم  مما  وتوابعها  العلمية  املواد  من  ومتجددة  �سخمة  بيانات  قاعدة  بناء 

تطوير وزيادة فعالية التدري�ض.
يحقق 	  مبا  الدرا�سية  املجالت  وكافة  التعليم  تكنولوجيا  بني  التكامل  تفعيل 

اأبعادها وي�سجع كال من املعلم واملتعلم على ا�ستخدام  الأهداف الرتبوية بكافة 
تقنيتي الت�سال واملعلومات وكذلك �سبكة النرتنت لتطوير املعارف واملهارات 

ويف خمتلف الأن�سطة احلياتية.
املحاور الأ�سا�سية للتعليم الإلكرتوين:   6.1

�ستة حماور اأ�سا�سية للتعليم الإلكرتوين مت ذكرها يف اإطار هذه ال�سرتاتيجية. اأولها البنية 
التحتية التي تتمثل اأ�سا�سا يف توفري �سبكة داخلية والأجهزة امل�ساندة والربامج امل�ساعدة. 
املحور الثاين يتمثل يف املدار�ض والف�سول الذكية وهي قائمة على البنية التحتية املذكورة 
اآنفا والتي توفر اإمكانات متعّددة على غرار الأن�سطة اجلديدة، اإمكان ات�سال اأولياء الأمور 
باملعلم ومتابعة اأداء اأبنائهم، جعل الدرو�ض اأكرث فاعلية، الت�سال الدائم والآين بني املدار�ض، 
الت�سال الدائم بالعامل املعريف خارج حدود املدر�سة من خالل ا�ستعمال �سبكة النرتنت.   
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اأما املحور  الثالث  فيهّم البّوابة  التعليمية واأنظمة  التعلم  والتي  ت�سمل اأنظمة اإدارة  
 Learning( واأنظمة اإدارة التعليم  )Course Management System( املواد  الدرا�سية
 )e-learning Platform( الإلكرتونية  التعليم  واأنظمة   )Management System

.)Portal of Education( والبوابة الإلكرتونية
اأما املحور الرابع فيهّم املحتوى الإلكرتوين وهو جزء من املقرر الدرا�سي ذو �سبغة 
الثابتة  وال�سور  الن�سو�ض  غرار  على  املتعددة  الو�سائط  ا�ستعمال  على  يعتمد  تفاعلية 
الإلكرتوين  املحتوى  اإعداد هذا  التفاعلية و�سوت وفيديو.  املتحركة والأجزاء  وال�سور 
التاأليف  اأدوات  خا�سة  الأدوات  من  جمموعة  وا�ستعمال  الإعداد  يف  منهجية  يتطلب 

.)Authoring Tools(
املحور اخلام�ض يعتني بالأنظمة التعليمية والرتبوية امل�ساندة والتي تتمثل يف مكّونني 
اإلكرتونيني. املكّون الأول يتمثل يف الكتاب الإلكرتوين الذي ميّكن من تنزيل حمتويات 
تعليمية وعر�سها باأ�سلوب متطّور. اأما املكّون الثاين فهي املكتبة الإلكرتونية التي حتتوي 

م�سادر املعلومات الإلكرتونية. 
اإلى ثالثة  املحور ال�ساد�ض والأخري يهم اخلدمات الإلكرتونية امل�ساندة والتي تنق�سم 
توفري  ت�شتهدف  التي  والرتبوية  التعليمية  اخلدمات  يف  فيتمثل  الأول  النمط  اأما  اأمناط. 
الأدوات الالزمة ملتابعة وتقومي العملية التعليمية وتوفري املحتوى الإلكرتوين املنا�سب. اأما 
النمط الثاين فيهم اخلدمات الفنية الإر�سادية الإلكرتونية والتي ت�سمح مل�ستعملي الأنظمة 
الثالث في�سمل اخلدمات الإدارية  اأما النمط  والربجميات جتاوز امل�ساعب الفنية والتقنية. 
الإلكرتونية والتي تتميز عن اخلدمات الإدارية العتيادية بتوفري كل من الوقت واجلهد 

للم�ستعملني.
7.1  تدريب املوارد الب�رشية والتوعية والتثقيف: 

ا�سرتاتيجية  اعتربت  فقد  والتثقيف  والتوعية  الب�رشية  املوارد  تدريب  فيما يخ�ض  اأما   
هذه  لإجناح  الأهم  العن�رش  يبقى  الب�رشي  العن�رش  اأن  الكويت  بدولة  الإلكرتوين  التعليم 
خالل  من  الكيفي  باجلانب  جهة  من  الهتمام  وجب  املنطلق  هذا  من  ال�سرتاتيجية. 
التدرب والتوعية والتثقيف ومن جهة اأخرى باجلانب الكمي من خالل توفري عدد كاف 

من الكوادر الب�رشية. 
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 8.1  التو�سيات

ويف اخلتام اقرتحت الوثيقة �سمن ال�سرتاتيجية املقرتحة جملة من التو�سيات. اأولها 
تفعيل ال�سرتاتيجية بتحويلها اإلى خطط. ثانيها ت�سكيل جلنة تنفيذية تنبثق منها �سبع جلان 
فرعية خمت�سة تتولى اإعداد اخلطط وتنفيذها. وثالثها و�سع خطة تنفيذية وفق الأولويات 

الوطنية  مع خطة خم�سية 2009 - 2013.

1.  قطر
قامت هيئة التعليم بقطر بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا املعلومات يف املجل�ض الأعلى 
للتعليم واملجل�ض الأعلى لالت�سالت وتكنولوجيا املعلومات ب�رشاكة اأثمرت عدة م�ساريع 

اإلكرتونية. 
من �سمن امل�ساريع التي اأجنزت يف هذا الإطار نذكر �سبكة املعرفة القطرية Knet. وهي 
عبارة عن بوابة تعليمية متّكن من حت�سني تو�سيل املحتوى، وتعزيز الت�سالت، وت�رشيع 
املهام الإدارية. وتهدف ال�سبكة اإلى تعزيز م�ستويات التح�سيل الدرا�سي للمتعلمني وزيادة 
التفاعل بني خمتلف املتدخلني من طلبة ومعلمني وجمتمع. وقد مت ال�رشوع يف تنفيذ م�رشوع 
�سبكة املعرفة القطرية من خالل تنفيذ املرحلة الأولى خالل العام الدرا�سي 2006 - 2007 
اإمتام املرحلة  ليتوقف امل�رشوع قبل   2009  -  2008 العام الدرا�سي  الثانية خالل  واملرحلة 
تنفيذه  الإلكرتوين. وما مت  للتعليم  اأ�سمل  اإلى وجود خّطة اعتربت  الثالثة والأخرية نظرا 
�سمل 37 مدر�سة و�سمل جميع املواد التي تهم كافة املراحل التعليمية من الإعدادي اإلى 

الثانوي من �سمن 200 مدر�سة مربجمة.   
كذلك ميكن ذكر م�رشوع احلقيبة الإلكرتونية E-bag والذي يتمثل يف ا�ستبدال الكتب 
الدرا�سية بحقيبة اإلكرتونية حتتوي على حا�سوب حممول واملناهج الدرا�سية. احلقيبة متّكن 
الطالب من الدرا�سة داخل الف�سل اأويف املنزل مع اإمكان التوا�سل مع املدر�سني يف خمتلف 
الأوقات. وقد مت التوقف عن اإمتام امل�رشوع لأ�سباب مل يتم التطرق اإليها يف الوثائق التي 

مت مدنا بها.
اأما يف ما يخ�ض الروؤية امل�ستقبلية والتوجهات ال�سرتاتيجية لدولة قطر فاإنه ويف اإطار 
العام  العمل عليها يف  ليبداأ  2030 فقد مت و�سع خطة  �سنة  التعليم  لنظام  ا�ست�رشافية  روؤية 
الدرا�سي 2010 - 2011. لهذه اخلطة اأربع توجهات ا�سرتاتيجية: الطالب واملعلم وقائد 

املدر�سة والبيئة املدر�سية. 
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اأما يف ما يخ�ض التوجه الأول فهو يعنى بالطالب باعتباره اأهم هذه التوجهات الأربع. 
ويتمثل هذا التوجه يف متكني الطالب من اأن يكون:

م�ستك�سفا م�ستقال	 
مفكرا تفكريا اإبداعيا	 
عامال �سمن فريق	 
مديرا ذاتيا	 
م�ساركا فعال	 
جيد التوا�سل	 

ولبلوغ هذه املوا�سفات اخلا�سة بالطالب حددت ال�سرتاتيجية جمموعة من الأهداف 
تتمثل اأول يف اإتقان الطالب ملهارات التكنولوجيا والثقافة الرقمية. ثانيا، متكني الطالب 
من الو�سول اإلى اأن�سطة تعلم موثوق منها. ثالثا، اإتاحة ا�ستخدام م�ساحة التعلم ال�سخ�سية 
ب�سكل هادف. رابعا، حت�سني اأداء الطلبة يف العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات. 
خام�سا واأخريا، دعم الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة من خالل التكنولوجيا والتقنيات 

امل�ساعدة. 
اأما يف ما يخ�ض التوجه الثاين فهو يعنى باملعلم الذي يعترب دوره حا�سما خا�سة يف ما 

يهم النقاط التالية: 
تخ�سي�ض التعلم لتلبية حاجات الطلبة ومواهبهم.	 
تعزيز التوا�سل والتعاون بني الطلبة.	 
اإتاحة تبادل اخلربات بني الأقران.	 
دمج تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف الف�سول الدرا�سية.	 
ت�سهيل طرق التعلم داخل وخارج الف�سول الدرا�سية.	 

ال�شرتاتيجية  حددت  بعهدته  املنوط  احليوي  الدور  بهذا  القيام  من  املعلم  ليتمكن 
امل�ستمرة وبناء  املهنية  التطوير  توفري فر�ض  مبداإ  قائمة على  الأهداف  القطرية جملة من 
قدرات املعلم يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. هذه الأهداف تتمثل خ�سو�سا يف 
حتقيق املعلمني مل�ستوى الكفاية يف جمال التكنولوجيا وفق معايري م�سبوطة. ثانيا، اعتماد 
املعلمون  ي�ستعمل  اأن  ثالثا،  الإلكرتوين والتكنولوجيا.  التعليم  املعلمني كرواد يف  بع�ض 
الو�سائل التكنولوجية احلديثة ملتابعة الطلبة ونتائج التقييم وذلك ق�سد تلبية الحتياجات 

الأكادميية الفردية للطلبة.
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اأما يف ما يخ�ض التوجه الثالث فيعنى بقائد املدر�سة. حيث اأن ال�سرتاتيجية القطرية 
واعتباره  القرارات  اتخاذ  يف  ال�ستقاللية  على  خا�سة  احل�سول  من  متكينه  على  تعتمد 

م�سوؤول على التطورات داخل الإطار املدر�سي. وتتعلق بقائد املدر�سة جملة من املهام:
اعتماد تكنولوجيا املعلومات والت�سالت كجزء من ال�سيا�سة املدر�سية وعمليات 	 

التخطيط.
ا�ستخدام البيانات الإلكرتونية للمدر�سة لعتماد القرارات ال�سرتاتيجية.	 
يف 	  املتدخلني  جميع  لتطوير  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  معايري  تطبيق 

العملية الرتبوية من طلبة ومعلمني واإداريني.
ت�سجيع م�ساركة اأولياء الأمور يف العملية التعليمية ومتابعتها.	 
امل�ساهمة يف و�سع �سيا�سات ال�ستخدام الآمن والأخالقي لتكنولوجيا املعلومات 	 

والت�سالت.
تطوير الن�سج الإلكرتوين للمدر�سة.	 

يف هذا الإطار حددت ال�سرتاتيجية القطرية جملة من الأهداف نذكرها تباعا. اأول 
الأهداف تتمثل يف اأن يتقن قادة املدار�ض ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. 
املدر�سية  ال�سيا�سات  من  التكنولوجيا كجزء  هذه  املدار�ض  قادة  يعتمد  اأن  الثاين  الهدف 
وعمليات التخطيط. ثالثا، اأن ي�ستخدم املجتمع املدر�سي التكنولوجيا ب�سكل يومي يف 
اأن يكون  تخطيط الدرو�ض، املهام الإدارية، التوا�سل، التعاون والتعليم والتعلم. رابعا، 
اأولياء  قبل  من  ملمو�سا  املدر�سي  واملجتمع  واملدر�سة  املنزل  بني  التوا�سل  وحت�سن  تطور 
اأن  �ساد�سا  الإلكرتوين،  التعليم  املدار�ض كرواد يف  قادة  اعتماد  يتم  اأن  الأمور. خام�سا، 
ت�ستخدم املدار�ض بفعالية اإطار الأمن الإلكرتوين ل�ستعمال اآمن ملختلف اأ�سكال الت�سال 
البيانات  ملعاجلة  التكنولوجيا  املدار�ض  ت�ستخدم  اأن  اأخريا،  النرتنت.  ومنها  الإلكرتوين 
اتخاذ  يف  وامل�ساعدة  للتخطيط  ومدرو�سة  فعالة  ب�سورة  ا�ستخدامها  ق�سد  املدر�سية 

القرارات.
التوجه الرابع والأخري لال�سرتاتيجية القطرية يهم البيئة املدر�سية. هذه البيئة يجب اأن 

يتوفر فيها جملة من املقومات الأ�سا�سية واملتمثلة يف:
بناء بنية حتتية موثوق بها واآمنة ومتما�سكة و�سهلة الو�سول وم�ستدامة.	 
توفري الو�سول للحا�سوب والنرتنت خارج الدوام الدرا�سي.	 
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توفري نظام مركزي متكامل لالت�سال والتعاون.	 
ت�سميم املدار�ض بطريقة متكن من توفري اأماكن تعلم منا�سبة.	 

متكني  هو  الأهداف  هذه  اأول  ا�سرتاتيجية.  اأهداف  اأربع  حتديد  مت  ال�سدد  هذا  يف 
التعليمية ب�سكل  البيانات املركزية واخلدمات  املعلمني وقادة املدار�ض من احل�سول على 
والبنية  املدر�سية  املباين  تدعم  اأن  يتمثل يف  الأهداف  ثاين  رئي�سة.  بوابة  اآمن وعن طريق 
الفعال  الو�سول وال�ستخدام  اإمكان  توفر  التعلم والإدارة، واأن  الداخلية عملية  التحتية 
ملعدات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. ثالث الأهداف يتمثل يف ربط املدار�ض من 
خالل �سبكة الت�سال الوطنية وب�رشعة منا�سبة. رابع الأهداف واآخرها يتمثل يف متكني 

الطلبة واملعلمني من الو�سول لالأنرتنت خارج الدوام الدرا�سي.  
لتحقيق تلك التوجهات �سيتم العمل يف اإطار ال�سرتاتيجية القطرية على خم�ض حماور 

رئي�سة تت�سمن جمموعة من الإجراءات التنفيذية.
اإجراءات.  �سبعة  وي�سمل  والت�سالت  املعلومات  تقانات  معايري  يهم  الأول  املحور 

تتمثل هذه الإجراءات العملية يف:
و�سع �سيا�سة للثقافة الرقمية واملعايري الوطنية لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت.	 
و�سع وتنفيذ ا�سرتاتيجية اأمن النرتنت يف املدار�ض.	 
و�سع اإطار عام لتدريب املعلمني وامل�ساعدين واملن�سقني وقادة املدار�ض.	 
تكنولوجيا 	  تدري�ض  اأ�سول  على  املعلمني  لتدريب  ودورات  برامج  و�سع 

املعلومات والت�سالت.
و�سع اإطار عمل للتعليم العايل لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف املوؤهالت 	 

الالزمة للتعليم الإلكرتوين.
من 	  املعلمني  تدريب  برامج  والت�سالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  تعليم  دمج 

التمهيدي وحتى ال�سف الثاين ع�رش.
تطوير املعايري املهنية الوطنية لتكنولوجيا الت�سالت واملعلومات للمعلمني.	 

املحور الثاين يعنى باملحتوى الإلكرتوين وي�ستمل على خم�سة اإجراءات عملية، وهي:
توفري حمتوى اإلكرتوين منا�سب ومالئم وعايل اجلودة باللغتني العربية والجنليزية.	 
و�سع اإطار عمل لتدريب املعلمني وامل�ساعدين واملن�سقني وقادة املدار�ض.	 
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تكنولوجيا 	  تدري�ض  اأ�سول  على  املعلمني  لتدريب  ودورات  برامج  و�سع 
املعلومات والت�سالت.

توفري م�ساحات تعلم �سخ�سية على النرتنت للطلبة.	 
تطوير عملية جمع البيانات امل�ساعدة يف اتخاذ القرار.	 

 املحور الثالث يعنى باملكتبة الإلكرتونية وي�ستمل على ثالثة اإجراءات عملية:
تطوير نظام اإدارة املكتبات يف املدار�ض.	 
توفري الو�سول اإلى مكتبة اإلكرتونية جلميع املدار�ض.	 
و�سع اإطار عمل لتدريب اأمناء غرف م�سادر التعلم.	 

اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  امل�ساعدة  بالتكنولوجيا  جهته  من  يعنى  الرابع  املحور 
ويت�سمن الإجراءين التاليني:

و�سع اإ�سرتاتيجية لدعم الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة من خالل التكنولوجيا 	 
والتقنيات امل�ساعدة.

و�سع خطة دعم تكنولوجية لطلبة الحتياجات اخلا�سة.	 
املحور اخلام�ض والأخري يهتم بالبيئة املدر�سية من خالل اإقرار ت�سعة اإجراءات عملية 

وهي:
بناء بيئة تعلم افرتا�سية مركزية.	 
تطوير �سبكة حكومية وطنية للتعليم.	 
و�سع موا�سفات البنية التحتية الرقمية للتعليم الإلكرتوين.	 
متركز خدمات البيانات والتعلم والبنية التحتية يف موقع واحد.	 
توفري خدمات الدعم الفني للمدار�ض.	 
يف 	  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  ملعدات  الفعال  وال�ستخدام  الو�سول 

املدار�ض.
و�سع برنامج دعم لقادة املدار�ض ي�ساعد املدر�سة يف احل�سول على اعتماد التميز 	 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.
توفري الو�سول اإلى جهاز كمبيوتر واإنرتنت خارج املدر�سة.	 
توفري مبان تعليمية مهياأة لطرق التعلم احلديثة.	 
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3- م�رش:

الثانوية  املرحلة  تعليميني:  لت�سمل م�ستويني  الإلكرتوين مب�رش  التعلم  ا�ستعمالت  متتد 
واملرحلة اجلامعية. وت�رشف وزارة الرتبية والتعليم امل�رشية على ا�ستعمال التعلم الإلكرتوين 
التعليم  التعليم العايل على ا�ستعمال  اأخرى ت�رشف وزارة  الثانوية. من ناحية  يف املرحلة 
الإلكرتوين يف اجلامعات. فيما يلي تقدمي للتجربة امل�رشية اعتمادا على التقرير الذي اأعده 

للغر�ض املجل�ض الأعلى للجامعات ]8[.
املعلومات  تكنولوجيا  اعتماد  على  امل�رشية  والتعليم  الرتبية  وزارة  عملت  لقد 
خالل  من  جليا  هذا  ويت�سح  التعليمية.  بالعملية  للنهو�ض  م�ساعد  كعامل  والت�سالت 
والبنية  التعليمية  والربامج  والقنوات  املتطورة  التعليمية  املراكز  من  العمل على دعم كل 
الأ�سا�سية لتكنولوجيا التعلم. كما قامت الوزارة باإن�ساء م�رشوع التعليم الإلكرتوين الذي 
انطلق منذ ال�سنة الدرا�سية  2002/2003 والذي �سن�سلط عليه ال�سوء كاإحدى التجارب 
العربية يف هذا املجال. لقد مت التخطيط والإ�رشاف على تطبيق امل�رشوع من طرف ق�سم 
اأما  والتعليم.  الرتبية  وزارة  عام  بديوان  التكنولوجي  التطوير  مبركز  الإلكرتوين  التعليم 
على امل�ستوى املحافظات فقد كان الإ�رشاف يتم من خالل ق�سم التعليم الإلكرتوين مبركز 

التطوير التكنولوجي بكل مديرية. وتتلخ�س اأهداف امل�رسوع يف النقاط التالية:
توفري خدمات تعليمية متميزة 	 
تنويع م�سادر املعرفة 	 
تفعيل مبداإ التعلم الذاتي 	 
اإتاحة الفر�سة للطالب لإجراء حوارات تعليمية 	 
تي�سري ن�رش الأعمال التعليمية املميزة	 

ما  يف  اأما  متدخل.  كل  دور  حتديد  مت  الإلكرتوين  التعليم  م�رشوع  اأهداف  لتحقيق 
يخ�ض املدر�سة فاإن دورها يتمثل اأ�سا�سا يف اإتاحة الت�سال والتفاعل بني طالب املدر�سة 
يوفرها  التي  التقنيات  خالل  من  التعليمي  واملحتوى  الطالب  وبني  الأخرى  واملدار�ض 
املكت�سبة  ومهاراتهم  الطالب  م�ستويات  لتق�سيم  دقيق  حتليل  عمل  وكذلك  امل�رشوع، 
با�ستخدام اآليات التحليل والتقارير. املتدخل الثاين هو املعلم الذي اأنيط بعهدته مهام لعل 
من اأهمها عر�ض املحتوى العلمي والتدري�ض ومتابعة الطالب وتقييم اأداء الطالب بطريقة 
امل�رشوع،  يوفرها  التي  الربامج  خالل  من  وذلك  والإبداع  التفكري  بتنمية  ت�سمح  دقيقة 
دور  اأما  التفاعلية.  احلوار  واأدوات  العلمية  وامل�سابقات  الفرتا�سية  الف�سول  وتنظيم 
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املتعلم، ب�سفته املتدخل الثالث يف امل�رشوع، فيتمثل اأ�سا�سا يف تطوير خربته مبزج مهاراته 
و�سبكة  املتعددة  والو�سائط  الإلكرتونية  الكتب  مثل  خمتلفة  و�سائط  وا�ستخدام  الذاتية 
املعلمني  مع  التفاعل  يف  اأ�سا�سا  يتمثل  امل�رشوع  يف  الأمور  اأولياء  دور  اأخريا  الإنرتنت. 
والقيادات التعليمية باملدر�سة والإدارة التعليمية والوزارة من خالل الندوات واملوؤمترات 

على ال�سبكة، ومتابعة اأداء ومهارات الطالب ونتائجه من خالل ال�سبكة.
ال�سنوات  كانت  وقد   .2003  /  2002 �سنة  منذ  مراحل  على  امل�رشوع  تنفيذ  انطلق 
املدار�ض  من  عدد حمدود  على  التنفيذ  اقت�رش  جتريبية. حيث  امل�رشوع  من  الأولى  الأربع 
الثانوية. خالل هذه الفرتة مت الرتفيع تدريجيا يف عدد املدار�ض التجريبية من ناحية، ومن 
ناحية اأخرى مت اإحداث عدد من ال�ستوديوهات لت�سجيل احل�س�ض الفرتا�سية ظّل عددها 
التعلم  2007 مت تطبيق م�رشوع   /  2006 الدرا�سية  ال�سنة  اأخرى. منذ  اإلى  �سنة  يرتفع من 
التعلم  التعليمية املختلفة وتطبيق م�رشوع  الذاتي وتعميمه على جميع املدار�ض باملراحل 

الإلكرتوين على جميع املدار�ض الثانوية. 
فيما يلي املعطيات املتعلقة با�ستعمال التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات امل�رشية. جتدر 
منذ  الإلكرتوين )NELC( ي�رشف  للتعلم  القومي  املركز  اأن  اإلى  ال�سدد  الإ�سارة يف هذا 
اإن�سائه �سنة 2005 على رفع جودة التعليم العايل من خالل ن�رش ثقافة التعلم الإلكرتوين يف 
املوؤ�س�سات اجلامعية. ويهدف املركز اأ�سا�سا حتويل املحتوى العلمي لربامج التعليم العايل 
اإلى حمتوى اإلكرتوين يتم ا�ستخدامه من خالل اإطار تفاعلي متزامن وغري متزامن يتكامل 

يف اأدائه مع اأ�ساليب التعلم التقليدية. 
املحتوى  اإنتاج  على  الفني  والإ�رشاف  العامة  اخلطط  و�سع  املركز  مهام  ت�سمل 
وتفعيله  املحتوى  هذا  ا�ستخدام  متابعة  املهام  هذه  ت�سمل  كما  باجلامعات.  الإلكرتوين 
والو�سول اإلى اأف�سل م�ستوى ممكن وفقا للمعايري الدولية املتعارف عليها يف هذا املجال. 
كما يجدر التنويه اإلى اأنه مت اإن�ساء 22 مركزا فرعيا للتعلم الإلكرتوين باجلامعات احلكومية 
وفروعها لإنتاج املحتوى الإلكرتوين تتمتع بالدعم الفني الالزم من املركز القومي للتعلم 

الإلكرتوين.
بهذا نكون قدمنا الناحية املوؤ�س�ساتية ومنر يف ما يلي اإلى الناحية ال�سرتاتيجية. لقد مت 
امل�رشية تقوم على ثالثة حماور رئي�سة  الإلكرتوين يف اجلامعات  للتعلم  ا�سرتاتيجية  و�سع 

هي على التوايل:
ت�سميم املحتوى الإلكرتوين وتطوير تبعا للمعايري العاملية.	 
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الو�سول بن�سب تفعيل ا�ستخدام املقررات الإلكرتونية اإلى اأعلى م�ستوى	 
ت�سويق املقررات واأي حمتوى اآخر يتم اإنتاجه	 

الأهداف التي ترمي اإليها هذه ال�سرتاتيجية تتلخ�ض يف:
ن�رش ثقافة التعليم الإلكرتوين باجلامعات امل�رشية	 
تطوير معايري قيا�سية لتقييم جودة ت�سميم واإنتاج املحتوى الإلكرتوين	 
تطوير املحتوى التعليمي مبوؤ�س�سات التعليم العايل	 
التعلم 	  اأ�ساليب  لتوظيف  املعاونة  والهيئة  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  وتدريب  تاأهيل 

الإلكرتوين يف التعليم والتدري�ض
تطوير اأدوات رقمية لت�سميم املقررات الإلكرتونية واإنتاجها واإدارتها .	 
لتكون 	  ال�ستخدام  القابلة لإعادة  الرقمية  التعليمية  للعنا�رش  تطوير م�ستودعات 

الأ�سا�ض يف بناء املقررات لأي تخ�س�ض علمي
ال�رشاكة مع املوؤ�س�سات والهيئات امل�رشية والإقليمية والعاملية ذات ال�سلة لتطوير 	 

تطبيقات واأدوات التعلم الإلكرتوين
دعم البحث العلمي يف جمال التعلم الإلكرتوين	 

الإلكرتوين  التعلم  ا�سرتاتيجية  لتنفيذ  املعتمدة  الآليات  حتديد  الإطار  هذا  يف  مت  كما 
واملتمثلة يف:

اإنتاج املحتوى العلمي للمقررات كامال على هيئة مقررات اإلكرتونية تتبع نظام 	 
التعلم املدمج

تعليمية 	  عنا�رش  هيئة  على  للمقررات  العلمي  املحتوى  من  حمددة  اأجزاء  اإنتاج 
م�ستقلة ميكن اإعادة ا�ستخدامها يف مقررات اأخرى ذات �سلة

والتطوير 	  التح�سني  بغر�ض  قبل وذلك  من  املنتجة  الإلكرتونية  املقررات  تطوير 
وزيادة معدلت ال�ستخدام

الربامج 	  لتطوير  الأكادميية،  الربامج  لتطوير  تناف�سية  مل�رشوعات  التقدم  طرح 
املتكاملة، ل�ستخدام املعامل الفرتا�سية ولتطوير املقررات ال�سرتاتيجية

ل�ستيعاب 	  تهدف  والتي  امل�رشي  الإلكرتوين  املحتوى  مبادرة  عن  الإعالن 
الإنتاج العلمي الرقمي لأع�ساء هيئة التدري�ض مبختلف اأ�سكاله املرئية وامل�سموعة 

واملكتوبة واإتاحته جلميع اجلامعات، اأع�ساء تدري�ض وطالب
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ت�سميم وتطوير امل�ستودع امل�رشي للمحتوى الرقمي والذي �سوف ي�سم جميع 	 
العنا�رش التعليمية

املوارد  من  على جمموعة  معتمدة  املقرتحة  الآليات  هذه  بتنفيذ  الفرعية  املراكز  تقوم 
الب�رشية واملادية. اأما املوارد الب�رشية فتتمثل يف 50 م�سمًما تعليمّيا و88 م�سمم ر�سومات 
و75 مطور حمتوى اإلكرتوين اإ�سافة اإلى 24 من�سق تدريب. اأما املوارد املادية فتتمثل يف 15 

اأ�ستوديو ت�سجيل �سمعي ب�رشي اإ�سافة اإلى 593 جهاز حا�سب �سخ�سي.
بني  مقررا   380 على   2007 منذ  العمل  مت  اآنفا  املذكورة  امل�سخرة  املوارد  بف�سل 
منجز)242( و)138( يف طور الإجناز  وتبني الإح�سائيات املقدمة يف هذا ال�سدد والتي 
املقررات. ويتم  اإنتاج  ا�ستقرار ن�سق   2011 �سنة  اإلى   2007 �سنة  املمتدة من  الفرتة  تغطي 
اإدارة هذا املحتوى الإلكرتوين من خالل نظام اإدارة التعلم واملحتوى MOODLE بعد 
املحتوى  تنوع  اإلى  الإ�سارة  كما جتدر  م�رش.  التعليم يف  وطبيعة  ليتنا�سب  تطويره  مت  اأن 
العلوم والآداب الجتماعية  16 قطاعا تعليميا خمتلفا على غرار قطاع  اإذ يغطي  الرقمي 
وقطاع الدرا�سات الطبية وقطاع احلا�سبات واملعلومات وغريها من القطاعات التعليمية. 
املعتمدة  الو�سائل  اإلى  منها  جانب  يف  تعود  ال�سدد  هذا  يف  املحققة  النجاحات  اإن 
لت�سجيع م�ساركة خمتلف املتدخلني لإجناح م�رشوع التعلم الإلكرتوين باجلامعات امل�رشية. 
من �سمن هذه الو�سائل نذكر طرح امل�سابقات بني اجلامعات لإنتاج املحتوى الإلكرتوين 
واأي�سا ل�ستخدام معامل افرتا�سية. كما نذكر اأي�سا عقد ال�رشاكات مع هيئات وموؤ�س�سات 
اأي�سا.  الإلكرتونية  املحتويات  اإنتاج  بغر�ض  للجامعات  الأعلى  املجل�ض  خارج  تعليمية 
كما مت ر�سد املكافاآت املالّية والت�سجيع والتقدير الأدبي واملعنوي لأع�ساء هيئة التدري�ض 
امل�ساركني يف حتويل مقرراتهم الدرا�سية اإلكرتونيا وذلك طوال فرتة الإنتاج وما بعدها من 

تفعيل ا�ستخدام هذه املقررات.  
اإن من املهم متابعة النتائج املحققة ق�سد ا�ستخال�ض الدرو�ض وتقييم ما مت حتقيقه. يف 
هذا الإطار مت توفري جمموعة من املعطيات منها اأن املقررات التي مت اإنتاجها تـمت اإتاحتها 
ا�ستخدام  متابعة  مب�ساألة  الهتمام  مت  كما  اجلامعات.  طالبا مبختلف   125.671 من  لأكرث 
هذه املقررات كموؤ�رش حقيقي ملدى انت�سار ثقافة التعلم الإلكرتوين يف اجلامعات امل�رشية. 
اعترب غري  اأنه  البداية غري  MOODLE يف  نظام  تقارير  العتماد على  البداية  وقد مت يف 
املتبعة يف  الطريقة  اأن  مبا  للمقررات  الفعلي  ال�ستخدام  ن�سب دقيقة عن  اإعطاء  فعال يف 
يقوم   MOODLE فاإن  هذا  اإلى  اإ�سافة  املدمج.  التعليم  طريقة  هي  امل�رشية  اجلامعات 
بح�ساب جميع الأن�سطة التي يقوم بها الطالب ب�سكل مت�ساو ويقي�ض ن�سبة ال�ستخدام 
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عن طريق مقارنة كل طالب مع باقي الطالب و اعترب هذا  غري دقيق خ�سو�سا يف املراحل 
الأولى من تطبيق ا�سرتاتيجية التعلم الإلكرتوين. لذلك مت تطوير نظام جديد يقي�ض نواجت 
التعلم لكل طالب على حدة من خالل ا�شرتاط اختبار بعدي يقدم له اثر درا�شة كل وحدة 
من وحدات املقرر. يحتوي كل اختبار بعدي بني ع�رشة وخم�سة ع�رشة �سوؤال. ول�سمان 
حتفيز الطالب والأ�ساتذة على ا�ستخدام املقررات الإلكرتونية فقد مت اإعداد نظام متابعة 
اإخبار الطالب والأ�ساتذة بنتيجة ا�ستخدام املقررات ب�سكل دوري.  �سهري بحيث يتم 

وقد اأثبتت الأرقام جناح هذه املقاربة. 
رغم النجاحات التي مت حتقيقها فاإن ا�سرتاتيجية التعلم الإلكرتوين يف اجلامعات امل�رشية 

واجهت جمموعة من املعوقات والعقبات اأهمها:
عدم اإتاحة اأماكن مالئمة وم�ستقرة ملراكز الإنتاج ببع�ض اجلامعات.	 
والنفاذ 	  احلا�سوب  غرار  على  للطالب  الذاتية  الإمكانات  على  اأ�سا�سا  العتماد 

لالأنرتنت ل�ستخدام املقررات الإلكرتونية.
عدم ال�ستقرار الوظيفي لغالبية العاملني مبعظم مراكز الإنتاج.	 
عدم تقدمي الت�سجيعات الكافية �سواء املادية منها اأو املعنوية لأع�ساء هيئة التدري�ض 	 

امل�ساركني يف حتويل مقرراتهم اإلى ال�سكل الإلكرتوين.
م�ستقبال يعتزم املركز القومي للتعليم الإلكرتوين مب�رش اإّتباع الإجراءات التالية:	 
ال�ستمرار يف اإنتاج املقررات الإلكرتونية يف اإطار نظام التعلم املدمج.	 
اإلكرتونية 	  مقررات  يف  ا�ستخدامها  اإعادة  ميكن  م�ستقلة  تعليمية  عنا�رش  اإنتاج 

خمتلفة.
البدء يف خطة تطوير املقررات الإلكرتونية املنتجة من قبل.	 
طرح التقدم مل�رشوعات تناف�سية لتطوير الربامج الأكادميية.	 
اإكمال 	  خالل  من  املتكاملة  الربامج  لتطوير  تناف�سية  مل�رشوعات  التقدم  طرح 

املقررات املنتجة بالفعل لتكون يف النهاية برناجما اأكادميّيا متكامال.
طرح التقدم مل�رشوعات تناف�سية ل�ستخدام املعامل الفرتا�سية.	 
طرح التقدم مل�رشوعات تناف�سية لتطوير املقررات ال�سرتاتيجية والتي متثل اأهمية 	 

خا�سة يف كل قطاع علمي.
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الإعالن عن مبادرة املحتوى الإلكرتوين امل�رشي ل�ستيعاب جميع اأنواعه واإتاحته 	 
جلميع اجلامعات.

ت�سميم وتطوير امل�ستودع امل�رشي للمحتوى الرقمي.	 

4 – تون�س:
ا�ستخدام  دعم  نحو  الألفية  هذه  بداية  منذ  تون�ض  يف  التعليمية  ال�سيا�سة  اجتهت 
ملبداإ  تكري�سا  الإلكرتوين  والتعليم  التعلم  وت�سجيع  والتكوين  التعليم  التكنولوجيات يف 
التعليم مدى احلياة وثقافة التكوين امل�ستمر وجت�ّسد هذا التم�ّسي خا�سة باإحداث جامعة 
تون�ض الفرتا�سية بالن�سبة  اإلى قطاع التعليم العايل واملدر�سة الفرتا�سية التون�سية بالن�سبة 

اإلى قطاع الرتبية والتكوين.

 1.4 جامعة تون�س الفرتا�سية 

 2002 28 جانفي  املوؤرخ يف   112 بالأمر عدد  الفرتا�سية  تون�ض  اإحداث جامعة  مّت 
وتاله الأمر عدد 1936 ل�سنـة 2006 املـوؤرخ يف 10 جـويلية 2006 واملتعّلق ب�سبط مهام 

اجلامعة ونظام التكوين بها وعالقتها باجلامعات الأخرى.
وترمي هذه اجلامعة اإلى تاأمني تكوين غري ح�سوري اإ�سهادي وال�ستجابة للتحديّات 
تدريجي  تخفيف  بعملية  بالقيام  وذلك  العايل،  بالتعليم  الطلبة  عدد  تزايد  يف  املتمثلة 
بال�سعب ذات الأولوية ملوؤ�س�سات التكوين احل�سوري وحتديث �سعب التكوين املوجودة 
با�ستعمال التقنيات الرقمية، والعمل على اأن ي�سمل التعليم العايل اأكرب عدد من اجلمهور 
امل�ستمر  والتكوين  الذاتي  التعلم  ملبادئ  العاديني جت�سيدا  الطلبة  دائرة  امل�ستهدف خارج 
اأو طلبا لالرتقاء  اإثراء ملعارفه  مدى احلياة واإتاحة الفر�سة لكل تون�سي للتعليم املتوا�سل 
نقلتها  حتقيق  اإلى  الرامية  الأهداف  بلوغ  اإلى  اإحداثها  منذ  اجلامعة  �سعت  وقد  املهني. 

النوعية من طور النطالق اإلى م�ستوى املنظومة املتكاملة وذلك بالعمل على:
تركيز البنية التحتية التكنولوجية وتطويرها،	 
تكوين الأ�ساتذة واملكونني والتقنيني،	 
اإنتاج  املحتوى التكويني غري احل�سوري،	 
تاأمني اأن�سطة التكوين غري احل�سوري،	 
تنمية ال�رشاكة اجلامعية مع  اخلارج.	 
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اأ -  تركيز البنية التحتية التكنولوجية وتطويرها:
لرتكيز البنية التحتّية الّتكنولوجية الاّلزمة لتاأمني خمتلف اأن�سطة التعّلم غري احل�سوري 
قامت اجلامعة الفرتا�سية باقتناء جتهيزات اإعالمية عالية اجلودة ونظم لل�سالمة املعلوماتية 
بالإ�سافة اإلى جتهيز مراكز الّتعلم والّتحاور عن بعد مبختلف املوؤ�س�سات اجلامعية. والهدف 
من وراء ذلك هو متكني الّطلبة واملدّر�سني من الّنفاذ ب�سهولة اإلى منظومة التعّلم عن بعد 
متوا�سلة  عملية  وهي  ذّمتهم   على  املو�سوعة  الرقمية  البيداغوجّية  املوارد  خمتلف  واإلى 
بالتن�سيق مع خمتلف اجلامعات ح�سب احلاجيات والإمكانّيات. وقد قامت جامعة تون�ض 

الفرتا�سية منذ اإحداثها بتجهيز الف�ساءات التالية:
39 مركزا للتحاور عن بعد ؛	 

234 مركزا للتعّلم عن بعد ؛	 

14 مركزا لالإ�سهاد ؛	 

قاعة للت�سوير ؛	 
خمربا لالإنتاج ؛	 

ب -  تكوين الأ�ساتذة واملكونني والتقنيني:
والتي  التكوينية  الدورات  العديد من  اإحداثها  منذ  الفرتا�سية  تون�ض  نظمت جامعة 

�سملت الأ�سناف التالية: 
موا�سفاتها 	  و�سبط  للدرو�ض  التفاعلية  الكتابة  جمال  يف  واملكونني  الأ�ساتذة 

ومنهجية ت�سميمها وا�ستعمال منظومة التعلم عن بعد اإلى جانب مرافقة الطلبة 
يف اأن�سطة التعليم غري احل�سوري.

التقنيني للقيام مبتابعة اأن�سطة التعليم غري احل�سوري وبعمليات ت�سجيل الطلبة اإلى 	 
جانب الت�رشف يف املنظومات وتطويرها.

هـ -  اإنتاج  املحتوى التكويني غري احل�سوري:
متعّددة  اخت�سا�سات  يف  بيداغوجية  حمتويات  باإنتاج  اإحداثها  منذ  اجلامعة  قامت 
التعليمية  املوارد  هذه  ومراجعة  حتيني  على  وداأبت  وجودة.  كّما  اإثرائها.  اإلى  و�سعت 
على امل�ستوى البيداغوجي  والتقني. فقد قامت خلّية الإنتاج الرقمي للجامعة بت�سميم 
واإنتاج اأكرث من 500 وحدة رقمّية يف جميع الخت�سا�سات اجلامعّية وهي مو�سوعة على 
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اخلّط على ذّمة الّطلبة والأ�ساتذة بالإ�سافة اإلى توفري جمموعة من الّدرو�ض الرقمية يف اإطار 
التعاون مع اجلامعات الأجنبية.

ح -  تاأمني اأن�سطة التكوين غري احل�سوري:
توؤمن جامعة تون�ض الفرتا�سية اأنواع التكوين التالية:

التكوين غري احل�سوري: 
وّجهت اجلامعة اهتمامها اإلى تنويع م�سارات التكوين غري احل�سوري مع الرّتكيز على 

ال�سعب اجلديدة واملجّددة يف القطاعات الواعدة وذات الّت�سغيلّية العالية:  
التكوين يف الإعالمية والأنرتنت C2i ؛	 
التكوين يف الإجنليزية ؛	 
ال�سغرى 	  املوؤ�ّس�سات  يف  والّت�رّشف  الأعمال  “اإدارة  يف  التطبيقّية  الإجازة 

واملتو�سطّية “  )PME(؛
الإجازة التطبيقّية يف “جودة و�سالمة املحيط” )QSE(؛	 
الإجازة الأ�سا�سّية يف “الت�رّشف املحا�سبي” )LGC(؛	 
الإجازة التطبيقّية يف “علوم وتقنيات املعلومات والت�سال” )Lastic( ؛	 
املوؤ�ّس�سة” 	  وحتديث  لالإمكانّيات  الأمثل  “ال�ستغالل  يف  املهني  املاج�ستري 

)Mome( ؛ 
املاج�ستري املهني يف “راديولوجيا الأع�ساب والّت�سوير الّطبي الع�سبي 	 

الّت�سخي�سي” )MP2ND( ؛
املاج�ستري املهني يف “الربجمّيات احلّرة” )MP2L( ؛	 
 	.)N2TR( ”املاج�ستري املهني يف “الّتقنيات احلديثة لالت�سالت وال�ّسبكات

دعم برامج التكوين الأفقي:
الإجازة  �سهادات  بربامج  امل�سّمنة  الأفقي  التكوين  لربامج  الأولوّية  اجلامعة  اأعطت 
والّتي تتمّثل يف الّتكوين يف جمالت “ الإعالمية والأنرتنيت” و”اللغة الإجنليزية” و”ثقافة 
املوؤ�ّس�سة وبعث املوؤ�ّس�سات”. وترمي هذه الربامج اإلى دفع ت�سغيلّية اخلّرجني واإعدادهم 
الّتكنولوجيا  الّتحّكم يف  اإلى  بالإ�سافة  امل�ساريع،  املجّددة  وبعث  املوؤ�ّس�سات  لإحداث 

احلديثة ودعم الّتكوين يف الّلغات.
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وقد قامت جامعة تون�ض الفرتا�سية لهذا الغر�ض مبا يلي:
الأفقي وو�سعـه على 	  الّتكـوين  بوحدات  اخلا�ض  البيداغوجي  املحتوى  اإعداد 

ذّمـة مدّر�سي وطلبة الإجازة؛
تكوين �سبكة من املكّونني والأ�ساتذة واملن�ّسقني موّزعني على كاّفة املوؤ�ّس�سات 	 

بالن�سبة  اإلى خمتلف برامج التكوين الأفقي. وقد تولّت اجلامعة حّثهم على العمل 
عرب ال�ّسبكات ب�سفة ت�ساركّية.

ويبلغ عدد الّطلبة امل�سّجلني على منظومة مودل “Moodle » للّتعلم عن بعد ملتابعة 
وحدات الّتكوين الأفقي املذكورة يف فيفري 2011 حوايل 39000 طالب. 

من جهة اأخرى توا�سل اجلامعة القيام مبا يلي:
ل�سهـادة 	  الأفقـي  الّتكوين  وحـدات  ومن�ّسـقي  البيداغوجّية  الفـرق  تكوين 

الإعالمية والنرتنت C2i وحّثهم على تاأمني ال�ستغالل الأمثل لهذه الوحدات 
ب�سفة غري ح�سورّية مندجمة، ويبلغ  عدد هذه الفرق البيداغوجّية 1026 مدّر�سا 
الفرق. كما و�سعت  من هذه  مدّر�سا   755 تكوين  مّت  وقد  من�ّسقا    171 منهم 
املوّجهة  الإعالمّية والنرتنت  �سهادة  التكوين يف  لتاأمني  برنامج عمل  اجلامعة 

ملهن ال�سّحة ومهن الهند�سة. 
و�سعيا لتي�سري تنظيم دورات الإ�سهاد )certification( وتكثيفها لفائدة الّطلبة 	 

واملدّر�سني متّت برجمة  جتهيز 14 مركز اإ�سهاد باحت�ساب مركز لكّل جامعة.
دعم التكوين غري احل�سوري املندمج:

اإ�سافة اإلى تاأمني الّتكوين الأفقي مبوؤ�ّس�سات الّتعليم العايل والعمل على تدري�ض وحداته 
ب�سفة غري ح�سورّية، توا�سل جامعة تون�ض الفرتا�سية متكني الّطلبة النظاميني من ت�سجيل اآيل 
 )ENT: Environnement Numérique de Travail( للّنفاذ اإلى املحيط الرقمي للعمل
واإلى منظومة التعّلم عن بعد مودل »Moodle« ملتابعة وحدات تدري�ض يف اخت�سا�سات 
عّدة وال�ستفـادة مـن الأن�سطـة البيـداغوجّية والّتمارين والإ�سالحات مّما ي�سهم يف حت�سني 

جودة الّتكوين والّرفع من ن�سب الّنجاح.
ة بكّل جامعة وموؤ�ّس�سات  هذا وجتدر الإ�سارة اأّنه مّت و�سع منظومة الّتعّلم عن بعد خا�سّ
الّتعليم العايل الّراجعة اإليها بالنظر وذلك لتفعيل ودعم الّتكوين والّتاأطري با�ستعمال  تقنّيات 
الإعالم والت�سال وحّثها على تاأمني واإدماج تكوين غري ح�سوري فعلي �سمن الّدرو�ض 

احل�سوريّة.



119

ولتاأمني الّتوا�سل مع باقي اجلامعات وتي�سري عمل جامعة تون�ض الفرتا�سية، مّت تعيني 
رئي�ض ق�سم الّتعليم غري احل�سوري بكّل جامعة  ملزيد دعم اأن�سطة الّتكـوين غري احل�سـوري 

باجلامعـات والّتن�سيق بني خمتلف املتدّخلني.

2.4 املدر�سة الفرتا�سية التون�سية:

 28 املوؤرخ يف   119-02 عدد  الأمر  مبقت�سى  التون�سية  الفرتا�سية  املدر�سة  اأحدثت   
جانفي 2002، وهي امتداد للتم�ّسي الذي انخرطت فيه منظومة الرتبية والتكوين والرامي 

اإلى الرفع من جودة التعليم. وللمدر�سة الفرتا�سية اأهداف تهم كال من املتعلم واملربي:

بالن�سبة اإلى املتعّلم:
يتلقاها يف 	  التي  الدرو�ض  النظر يف  تعميق  من  املتعلم  يتمكن  املدر�سي:  الدعم 

مدر�سته، مبا يرفع من م�ستواه ويح�سن من نتائجه.
دعم ال�ستقاللية والإح�سا�ض بامل�سوؤولية: بف�سل املرونة التي تتميز بها درو�ض 	 

التعليم عن بعد على م�ستوى التوقيت واملكان والوترية، تتدعم ا�ستقاللية املتعلم 
يف التعامل مع املعلومات وينمو لديه اإح�سا�ض بامل�سوؤولية جتاه تكوينه.

الذي 	  املتعلم  يكت�سب  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيات  كفايات  امتالك 
هذه  مع  التعامل  يف  ومنهجية  تقنية  اأفقية  كفايات  الفرتا�سية  املدر�سة  يرتاد 

التكنولوجيات توؤهله لالندماج يف جمتمع املعرفة.
ا�ستثناء 	  دون  املتعلمني  لكافة  املدر�سة  ت�سمح  الفر�ض:  تكافوؤ  مبداإ  تكري�ض 

بالو�سول اإلى ذات املعلومات واملوارد.

بالن�سبة اإلى املربّي: 
اكت�ساب خربات 	  من  املربي  الفرتا�سية  املدر�سة  املهنية: متكن  املمار�سة  تطوير 

املوؤطر،  لدور  تقنية وبيداغوجية جديدة، وذلك من خالل ممار�سته  ومهارات 
اأومن خالل الت�سجيل بق�سم تكنولوجيات املعلومات والت�سال يف اإطار مبداإ 

التعلم مدى احلياة.
تاأطري 	  من  املربي  الفرتا�سية  املدر�سة  متكن  بعد:  عن  العمل  مفهوم  تكري�ض 

مكان  عن  النظر  بقطع  تكوينهم  ومتابعة  الفرتا�سي  ق�سمه  يف  امل�سجلني 
وجودهم.
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تر�سيخ ثقافة العمل اجلماعي: ت�سمح قاعة الأ�ساتذة الفرتا�سية باملدر�سة بتبادل 	 
املربني للتجارب واملوارد، وهوما يرثي خرباتهم املهنية وي�ساهم يف حتقيق مبداإ 

التجديد الرتبوي.

اأق�سام املدر�سة الفرتا�سية التون�سية
تقنيا	أ إدماجأ وقسمأ والمرافقةأ التأطيرأ قسمأ هي:أ 	قسامأ ثالثةأ االفتراضيةأ المدرسةأ تضمأ

المعلوما	أواالتصالأفيأالتعليمأوقسمأتعليمأاللّغةأالعربية.

ق�سم التاأطري واملرافقة
بالن�سبة اإلى املرحلة العدادية

لفائدة  الأ�سا�سية  التعّلمات  يف  تكميلية  واأن�سطة  درو�سا  الفرتا�سية  املدر�سة  تقدم 
التالميذ تتناول:

- اللغة العربية
-أاللغا	أاألجنبية

-أالرياضيا	

-أالعلومأوالتقنية

اخللق  واأن�سطة  والتعاونية  التفاعلية  الأن�سطة  على  الدرو�ض  هذه  يف  الرتكيز  ويتم 
املعلومات  تكنولوجيات  با�ستعمال  املتعلقة  املهارات  تنمية  اإلى  الهادفة  والبتكار 

والت�سال.
بالن�سية اإلى التعليم الثانوي

توفر املدر�سة الفرتا�سية لتالميذ التعليم الثانوي، ح�سب ال�سعب التي ينتمون اإليها، 
الفرتا�سية   يف الأق�سام  خا�سة  واملتمثلة  تفتحها  التي  الف�ساءات  من  ال�ستفادة  فر�سة 
اأ�سئلته  عن  ويجيب  التلميذ  هذا  يتابع  متخ�س�ض  اأ�ستاذ  يوؤمنه  الذي  بعد  عن  والتاأطري 

ويوجهه ويقرتح عليه املوارد الرقمية التي يحتاجها

ق�سم اإدماج تقنيات املعلومات والت�سال يف التعليم
املعلومات  تكنولوجيات  جمال  يف  متنوعة  وموارد  درو�سا  الفرتا�سية  املدر�سة  توّفر 
والت�سال، ت�ساهم يف اإك�ساب املربني القدرة على توظيفها لتطوير اأدائهم، وتت�سمن هذه 

الدرو�ض حمورين:
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التكوين التقني
تقدم املدر�سة درو�سا تهم بالأ�سا�ض:

نظم الت�سغيل وبرجميات املكتبّية	 
ا�ستعمال الإنرتانت والربيد الإلكرتوين	 
اإنتاج �سفحات الواب	 
اإنتاج املوارد الرقمية البيداغوجية	 
الت�رشف يف معدات الإعالمية وال�سبكات باملوؤ�س�سات الرتبوية	 

التكوين البيداغوجي
تكنولوجيات  اإدماج  ب�سبل  تتعّلق  درو�ض  متابعة  اإمكانية  للمربني  املدر�سة  توّفر 

املعلومات والت�سال �سمن ممار�ساتهم الرتبوية، كما متكنهم من:
الطالع على خمططات درو�ض مدجمة للتكنولوجيات احلديثة	 
باأ�سحابها 	  ال�سلة  ربط  مع  املجال  هذا  يف  املنجزة  وامل�ساريع  التجارب  متابعة 

ق�سد ال�ستفادة من خرباتهم
تكنولوجيات 	  باإدماج  املتعلقة  والتقييمات  والتقارير  الدرا�سات  على  الطالع 

املعلومات والت�سال يف التعليم

ق�سم تعليم اللغة العربية 
يتوجه هذا الق�سم اإلى كل الراغبني يف تعلم املبادئ الأ�سا�سية للغة العربية �سواء اأكانوا 
اأطفال اأم يف �سن الّتمدر�ض، اأم من اأبناء اجلالية التون�سية باخلارج ممن مل يت�سن لهم تلقي 
تكوين اأويل يف هذا املجال... وهو ي�سعى اإلى متكني املتعلمني من الكفايات الأ�سا�سية يف 

النطق والكتابة والتعبري، مع اعتماد معجم الألفاظ العربية الأكرث ا�ستعمال.

5- �سوريا:

لبزوغ اقت�ساد املعرفة يف هذا الع�رش ور�سوخ كيانه، وات�ساع اآفاق املعرفة  مواكبة 
و�رشعة تقادم الكثري مما ي�ستجد فيها، وتعاظم دور �سبكة النرتنت يف جميع نواحي احلياة، 
والتزايد الكبري يف الإقبال على التعلم بجميع وجوهه الأكادميية واملهنية والتدريب امل�ستمر 
دون التقيد بالزمان واملكان، بادرت وزارة التعليم العايل باإحداث اجلامعة الفرتا�سية منذ 
�سنة 2002 كما وجهت وزارة الرتبية اهتماما حديثا ن�سبيا بالتعلم الإلكرتوين بقيامها �سنة 
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2009 باإعداد درا�سة هامة حول اإمكانية اعتماد ا�سرتاتيجية التعلم املتمازج الذي يدمج 
التعليم الإلكرتوين بالتعليم احل�سوري يف املدار�ض ال�سورية. 

و�سنقدم فيما يلي خمت�رشا لهذين امل�رشوعني: 

1.5 اجلامعة الفرتا�سية ال�سورية

اأحدثت اجلامعة الفرتا�سية ال�سورية �سنة 2002 من اأجل الأهداف التالية:
خالل 	  من  كافة،  مب�ستلزماته  بعد  عن  الإلكرتوين  التدري�ض  باأعمال  القيام 

ا�ستخدام اأحدث الو�سائل التقنية مبا يف ذلك توفري ال�سفوف الفرتا�سية واملكتبة 
ذات  مناهج  اأ�سا�ض  على  وذلك  الإلكرتونية  الطالبية  واخلدمات  الإلكرتونية 
حمتوى اإلكرتوين حمدث با�ستمرار وقابل للن�رش على ال�سبكة العاملية للمعلومات. 

قيادة هذه املناهج اإلى اخت�سا�سات جامعية خمتلفة تخدم عملية التنمية القت�سادية 	 
والجتماعية وتلبي احتياجات ال�سرتاتيجية الوطنية للعلم والتقانة وا�سرتاتيجية 
الوطني  القت�ساد  فروع  مع  الرتابط  �سبكة  وا�سرتاتيجية  الب�رشية  املوارد  تنمية 

واخلدمات يف اجلمهورية العربية ال�سورية. 
التنويع يف تقدمي املناهج التعليمية عن طريق: 	 

تطوير مناهج خا�سة باجلامعة تعتمد على ت�سميم برامج تعليمية جديدة وعلى التعمق 	 
يف تعريب الخت�سا�سات احلديثة ون�رشها اإلكرتونيا عرب ال�سبكة العاملية للمعلومات.

تطوير مناهج متعددة امل�سادر تختارها اجلامعة من اجلامعات الرائدة واملتميزة على 	 
امل�ستوى العاملي من خالل اتفاقات ا�سرتاتيجية للتعاون العلمي.

والدرا�سة 	  والتقني  املتو�سط  التعليم  م�ستويات  يف  متنوعة  اإلكرتونية  مناهج  تقدمي 
من  منتقاة  والتخ�س�ض،  التاأهيل  ودرا�سات  العليا  والدرا�سات  الأولى  اجلامعية 
جامعات عاملية حمددة تقود اإلى �سهادات متنحها اجلامعات املعنية وتعتمدها كل من 
اجلامعة واجلامعات امل�سار اإليها من خالل اتفاقيات ا�سرتاتيجية للتعاون العلمي تعقد 

لهذه الغاية.
يف 	  وت�سجيلهم  واإر�سادهم  لتوجيههم  اجلامعة  لطالب  اإدارية  خدمات  تقدمي 

الخت�سا�سات املتنوعة التي تقدمها اجلامعة. 
تقدمي خدمات الدعم الأكادميي والتقني لطالب اجلامعة من خالل �سبكة افرتا�سية 	 

يف  يعملون  الذين  والأجانب  والعرب  ال�سوريني  والأ�ساتذة  العلماء  من  منتقاة 
املوؤ�س�سات العلمية واجلامعات العربية والأجنبية املختلفة. 
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تطوير برامج تعليمية اإلكرتونية عربية حمدثة ب�سكل م�ستمر من خالل عقد اتفاقات 	 
تعاون ا�سرتاتيجي بني اجلامعة ونخبة من اجلامعات العربية واجلامعات العاملية. 

ال�سورية 	  اجلامعات  يف  الإلكرتوين  والتطوير  والبحث  التعريب  حركة  ت�سجيع 
والعربية والأجنبية. 

الذاتية 	  التطوير  عمليات  خالل  من  واملرونة  العلمي  والتنوع  والتجديد  الريادة 
امل�ستمرة وعقد اتفاقيات تعاون علمي واأكادميي مع اجلامعات العربية والأجنبية. 

تطوير البحث العلمي الذاتي وامل�سرتك بال�ستفادة من خ�سو�سية الهيكلية البنيوية 	 
العلماء  مع  املبا�رش  والتفاعل  والتوا�سل  امل�ستمر  التعاون  اإلى  امل�ستندة  للجامعة 

والخت�سا�سيني يف اأهم املوؤ�س�سات التعليمية والبحثية. 
بناء 	  عملية  وت�رشيع  املعرفة  ونقل  بتبادل  تقوم  وتقنية  علمية  افرتا�سية  واحة  خلق 

اقت�ساد املعرفة وزيادة مردوده. 
املكثف 	  التخ�س�سي  والتدريب  احلياة  مدى  والتعلم  امل�ستمر  التعليم  عملية  توفري 

ومبا  للتنقل  ا�سطرارهم  واإقامتهم دون  مواقع عملهم  للعاملني يف  تقدميها  وتي�سري 
يتنا�سب مع التغريات ال�رشيعة للمهن والعلوم وحاجات �سوق العمل. 

حتقيق 	  يكفل  مبا  والبحثية  العلمية  واملوؤ�س�سات  ال�سورية  اجلامعات  مع  التعاون 
اأغرا�سها.

روؤية اجلامعة:
اأن تكون �سمن اجلامعات امل�سنفة عامليا ت�سنيًفا  ال�سورية  الفرتا�سية  اجلامعة  تتطلع 
مرموًقا واأن تكون رائدة مل�سرية التعلم الإلكرتوين يف املنطقة ويف تاأهيل املوارد الب�رشية 
حلاجات �سوق العمل  وملبية  من�سجم مع امل�ستويات الأكادميية واملهنية العاملية  ب�سكل 
الوطنية والإقليمية ويف جمالت متنوعة .كما ت�سعى اإلى ا�ستقطاب اأف�سل اخلربات التعليمية 

والبحثية وو�سعها يف �سبكة علمية يتفاعل فيها املتعلم واملعلم واخلريج.
من الربامج التعليمية واأقامت  وانطالقا من هذه الروؤية طورت اجلامعة جمموعة 
عالقات �رشاكة مع عدد من اجلامعات العاملية. وت�سعى لتطوير بنيتها وتو�سيع مراكز النفاذ 
اإليها كي ت�ستوعب الطلب املتزايد على خدماتها .حيث بلغ عدد طالبها الإجمايل يف 
خريف 2010 ت�سعة اآلف طالب وعدد مراكز النفاذ فيها 18 مركزا يف �سوريا و 10مراكز 

يف مدن رئي�سية يف اململكة  العربية ال�سعودية ومركزا يف دبي.
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برامج التعاون مع جامعات وموؤ�س�سات عاملية:
مع موؤ�س�سات وجامعات عاملية  �سعت اجلامعة منذ تاأ�سي�سها لإقامة عالقات �رشاكة 
لتلبي هدفها ال�سرتاتيجي يف بناء منظومة تعليمية اإلكرتونية تواكب املنظومات العاملية. 
ويف هذا الإطار اأقامت يف بداية عملها يف 2003 �رشاكات عمل مع جمموعة من اجلامعات 
هذه  يف اأمريكا مثل جامعة بيكر وجامعة اأوهايو وجامعة بيلفيو وعملت اجلامعة عرب 
اجلامعات عرب تقدمي خدمات اإنرتنت  التفاقات على ت�سهيل ات�سال الطالب مع هذه 

�رشيعة ومركز امتحاين معتمد.
كما تقدم اجلامعة منوذجا اآخر للتعاون حيث جند اأن العبء التدري�سي يتم امل�ساركة فيه 
اأو اأخذه بالكامل من قبل كادر حملي مما خف�ض الكلفة ب�سكل كبري على الطالب .و�سمن 
هذا الإطار مت اإبرام اتفاق تعاون مع جامعة غرينت�ض الربيطانية متنح مبوجبه هذه الأخرية 
اجلامعة الفرتا�سية ال�سورية برنامج ترقية خلريجي الدبلوم الوطني العايل وموؤخرا خلريجي 
م�ساعد جماز يف املعلوماتية والت�سالت واإدارة الأعمال والت�سويق من اجلامعات ال�سورية 

للح�سول على اإجازة يف املعلوماتية اأو اإجازة يف تكنولوجيا معلومات اإدارة الأعمال.
والوظائف والمتحانات ت�سمم من  وجند يف برنامج جامعة غرينت�ض اأن املناهج 
قبل اأ�ساتذة من جامعة غرينت�ض وتتم متابعة الطالب من قبل اأ�ساتذة اجلامعة الفرتا�سية 

ال�سورية والذين تتم املوافقة عليهم ومراجعة عملهم من قبل جامعة غرينت�ض.
وقد برهن الطالب ال�سوريون على تفوقهم �سمن اأقرانهم يف املراكز املختلفة جلامعة 
اجلميع نف�ض الوظائف  باأن اأقرانهم يتبعون منط التعليم التقليدي ويقدم  غرينت�ض .علما 

وامل�ساريع والمتحانات وهذا يربهن على جناح النمط الفرتا�سي الذي تتبناه اجلامعة.
اجلامعة الفرتا�سية ال�سورية  ويح�سل الطالب بنتيجة هذا الربنامج على �سهادتي 
و�سهادة جامعة غرينت�ض. علما باأن هذه ال�سهادة متكن �ساحبها من العمل لدى اجلهات 
الدرا�سات العليا باعتبارها �سهادة �سادرة عن جامعة  العامة والقطاع اخلا�ض واإمتام 

حكومية ول حتتاج لتعديل.
الربامج التعليمية املطورة حمليا:

قامت اجلامعة بتطوير العديد من الربامج التعليمية يف م�ستوى الإجازة واملاج�ستري 
ب�سقيه الأكادميي والتاأهيل والتخ�س�ض والتي تلبي احتياجات �سوق العمل الوطنية والعربية 

وخ�سو�سا تلك التي يتطلبها تطور الأعمال على ال�سابكة الدولية. 
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وجند يف هذا ال�سدد الربامج التالية:

 - الإجازات اجلامعية
اإجازة يف هند�سة نظم املعلومات: مدة الدرا�سة خم�ض �سنوات، وعدد الخت�سا�سات 	 

نظم ذكية، ويعمل  �سبكات ونظم ت�سغيل، و�سائط متعددة، برجميات،  اأربعة هي: 
حامل هذه ال�سهادة كمهند�ض معلوماتية ومربمج حمرتف ويكون قادًرا على تنفيذ 

جميع اأعمال هند�سة احلا�سوب والربجمة.
�سنوات، ويعمل حامل هذه 	  اإجازة يف تكنولوجيا املعلومات: مدة الدرا�سة اأربع 

الأعمال وتطوير احللول املعلوماتية يف ال�رشكات  ال�سهادة يف جمالت اإدارة 
واملوؤ�س�سات.

اإجازة يف القت�ساد :مدة الدرا�سة اأربع �سنوات، وعدد الخت�سا�سات ثالثة هي: 	 
متويل وم�سارف، ت�سويق، اإدارة.

ال�سهادة حاملها للعمل يف 	  اإجازة يف احلقوق :مدة الدرا�سة اأربع �سنوات، توؤهل 
الوظائف العامة والق�ساء وال�رشطة واملحاماة والدرا�سات القانونية بكافة مراحلها.

- برنامج دبلوم التاأهيل والتخ�س�س
دبلوم التاأهيل الرتبوي :مدة الدرا�سة �سنة واحدة، تطور هذه ال�سهادة النواحي الرتبوية 

وطرائق التدري�ض حلاملي الإجازات اجلامعية من كافة الخت�سا�سات.

- برامج ماج�ستري الدرا�سات العليا
مدة الدرا�سة �سنتان ومتكن حاملها من متابعة درا�سات عليا واحل�سول على �سهادة 

الدكتوراه.
وتقدم اجلامعة حاليا:

ماج�ستري يف اإدارة اجلودة	 
ماج�ستري يف اإدارة التقانة	 
ماج�ستري يف علوم الويب	 
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 - برامج ماج�ستري التاأهيل والتخ�س�س
مدة الدرا�سة �سنتان ويتخللها م�رشوع تطبيقي وتوؤهل ال�سهادة اخلريج للعمل ولكن ل 
توؤهله يف �سورية ملتابعة الدرا�سات العليا واحل�سول على �سهادة الدكتوراه .وتقدم اجلامعة 

حاليا :ماج�ستري يف اإدارة الأعمال وماج�ستري يف تقانات الويب.

طريقة التعليم:
تتبع اجلامعة الفرتا�سية ال�سورية اأ�ساليب يف التعليم ت�ستند لوجود مادة علمية متاحة 
للطالب على ال�ّسابكة العاملية اإ�سافة لوجود حما�رشات متزامنة يتم خاللها التوا�سل املبا�رش 
بني الطالب والأ�ستاذ كما يتم ت�سجيل هذه املحا�رشات كي يرجع لها الطالب من اأي مكان 
ويف اأي زمان .كما يتم تكليف الطالب بوظائف ون�ساطات وتقدمي م�ساريع بالإ�سافة  

اإلى اإجراء امتحانات يف مراكز نفاذ معتمدة للجامعة منت�رشة يف �سوريا وخارجها.
وجند اأن جميع هذه الن�ساطات تعتمد اعتمادا اأ�سا�سيا على ال�ّسابكة الدولية ومن هنا 
تقدم حما�رشات  تنبع اأهمية تطور ال�ّسابكة يف حت�سني م�ستوى العملية التعليمية .فحاليا 
متزامنة متكن الطالب والأ�ستاذ من التوا�سل ال�سوتي والكتابي وامل�ساركة على تطبيقات 
خمتلفة واأي�سا من روؤية الطالب ل�سطح مكتب الأ�ستاذ ويف حال توفرت للجامعة �رشعات 

اأعلى �ستقدم اأي�سا توا�ساًل مرئيًا بحيث يرى الأ�ستاذ الطالب ويرى الطالب الأ�ستاذ.
ويف احلالة الأخرية �ستتمكن اجلامعة من تقدمي جميع ميزات التعليم التقليدي م�سافا 
والأ�ستاذ والباحث  اإليها ميزات التعليم الفرتا�سي .فالتعليم الفرتا�سي يتيح للمتعلم 
موارد غري متوفرة يف حميطهم وي�ساعد يف توليد مهارات واهتمامات وعالقات عابرة 
للحدود متكنهم من امل�ساهمة الفاعلة يف ال�سبكة العاملية للمعرفة وهذا هو املعنى احلقيقي 
للمجتمعات املعرفية. وهنا تاأتي اأهمية اأن تتميز اجلامعة الفرتا�سية ال�سورية يف جمال من 
املجالت حتى تكون عن�رشا فاعال يف هذه ال�سبكة تفيد وت�ستفيد وتولد اهتماما بالتعاون 

معها.

2.5  درا�سة حول تطبيق اإ�سرتاتيجية التعلم املتمازج 

�سمن اإطار التطوير امل�ستمر ل�سرتاتيجيات وطرائق التعليم قامت وزارة الرتبية �سنة 
للتطبيق  واعدة  كا�سرتاتيجية  املتمازج  التعلم  ا�سرتاتيجية  اعتماد  اإمكان  بدرا�سة   2009
يف املدار�ض ال�سورية. وقد اعتمدت هذه الدرا�سة على اإجراء جتربة منوذجية تعتمد هذه 
ال�سرتاتيجية كاأ�سا�ض لها ودرا�سة ايجابيات التطبيق و�سلبياته قبل ال�رشوع يف تعميمها. لذا 



127

مت اختيار 35 طالبا ع�سوائيا من طالب ال�سف الأول الثانوي لاللتحاق ب�سعبة مت اإن�ساوؤها 
خ�سي�سا من اأجل تدري�سهم با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم املتمازج  والتي تبتعد عن التعليم 
املحا�رش �سمن الغرفة ال�سفية وتركز على دور الطالب يف التعلم من خالل اأن�سطة تفاعلية 
ي�سممها املي�رشون ويقوم الطلبة بتنفيذها �سمن غرفة �سفية معدة باأ�سلوب جديد مالئم 
لبيئة التعلم التعاوين، بالإ�سافة اإلى توفري الأدوات التكنولوجية احلديثة كاأجهزة احلا�سوب 
والنرتنت واأجهزة العر�ض والأدوات امل�ساعدة الأخرى، وقد مت حتميل املواد الدرا�سية 
على موقع خا�ض ي�ستخدم اإدارة املناهج LMS Moodle  واإمكان و�سول الطلبة اإلى هذه 
املناهج من منازلهم وخارج اأوقات الدوام الر�سمي. وقد ا�ستمر التدري�ض يف املقررات 
الدرا�سية مدة الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2008 - 2009 كامال بواقع لقاء يومي وفق 
نظام الدوام املدر�سي يف وزارة الرتبية وتفاعل يومي على املوقع، بني الطلبة من جهة وبني 

الطلبة واملي�رشين من جهة اأخرى.
املتمازج يف  التعلم  ا�سرتاتيجية  تطبيق  اأثر  تق�سي  بالأ�سا�ض  الدرا�سة  كان هدف  وقد 
القيمة  �سعيد  على  اأو  التعليمية  املقررات  يف  نتاجهم  �سعيد  على  �سواء  الطلبة  حت�سيل 
امل�سافة التي ا�ستطاعت ال�سرتاتيجية حتقيقها. لذا فبالإ�سافة اإلى التح�سيل العلمي املتمثل 
بالعالمة، لبد كذلك من التاأكد من ح�سول الطلبة على املعرفة واملهارات الالزمة للتعلم 

الذاتي والتعلم مدى احلياة.
وباخت�سار فان الدرا�سة تهدف اإلى قيا�ض مدى قدرة ا�سرتاتيجية التعلم املتمازج على 

حل امل�سكالت التالية:
كثافة املنهاج ونق�ض عدد �ساعات التعلم	 
م�سكلة فعالية التعلم )اأو ا�ستثمار التعلم يف احلياة العملية(	 
العالقة ال�سلبية بني الطلبة واملدر�سني وبني الطلبة واأهاليهم	 
عدم اجنذاب الطالب اإلى التعلم 	 

والإح�ساءات  املعطيات  لتحليل  علمية  منهجية  اّتباع  وقع  التجربة،  هذه  ولتقييم 
وال�ستبانات التي �سارك فيها الطلبة واملربون واأهايل الطلبة. وبالإ�سافة اإلى النتائج التي 
تو�سلت اإليها التجربة وخا�سة اجلوانب اليجابية وال�سلبية لال�سرتاتيجية املطبقة والثغرات 
التي واجهت التطبيق وطرق تخطيها، تقدم كذلك هذه الدرا�سة خطة م�ستقبلية للتعميم 

والتو�سع. ونقدم فيما يلي اأهم النتائج امل�ستخل�سة.



128

اجلوانب اليجابية
ا�ستطاع املوقع اأن يحقق التوا�سل بني الطلبة واملي�رشين والطلبة اأنف�سهم، وهذا يوؤدي 	 

اإلى توفري �ساعات تعلم اإ�سافية يف املنزل ومطلوبة من اأجل حل م�سكلة كثافة املنهاج 
وقلة عدد �ساعات التعلم يف املدر�سة.

اأ�سافت ال�سرتاتيجية امل�ستخدمة جمموعة كبرية من الأدوات التي ا�ستطاعت تخدمي 	 
اإلى التعلم وو�سعت مداركهم  املنهاج بال�سكل الأمثل، وزادت من اجنذاب الطلبة 

ب�سكل كبري.
العمل التعاوين �ساعد الطلبة على تنمية مهاراتهم ودفعهم للعمل ب�سكل اأف�سل وزاد 	 

من قدرتهم على اإتقان العمل.
تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة زادت من �سعورهم بامل�سوؤولية ال�سخ�سية 	 

جتاه التعلم.
التعامل مع 	  الدائم بني الإدارة والأهايل زاد من قدرة معظم الأهايل على  التوا�سل 

م�سكالت اأبنائهم ب�سكل اأف�سل من ذي قبل.

الثغرات
وتفاوت 	  للمعلومات  مركزي  كم�سدر  دورهم  عن  املدر�سني  بع�ض  تخلي  عدم 

تفاوت  اإلى  اأدى  كمي�رشين  اجلديد  لدورهم  وحذقهم  التدري�سي  الإطار  مهارات 
فعالية الطلبة واأثر على حت�سيلهم العلمي.

اإلى 	  اأدى  التعليمية  التفاعلية  الأن�سطة  وتقييم  لت�سميم  وا�سحة  معايري  وجود  عدم 
تفاوت فاعلّية تلك الأن�سطة يف تطوير مهارات الطلبة.

ال�رشوط التي يجب توفريها لتعميم ال�سرتاتيجية
مراعاتها  الواجب  ال�رسوط  من  جمموعة  الدرا�شة  حددت  التجربة،  نتائج  على  بناء 
وميكن  اأهدافها.  وحتقيق  للحياة  قابلة  تكون  حتى  املتمازج   التعلم  ا�سرتاتيجية  لتعميم 

تلخي�س هذه ال�رسوط على النحو التايل:
الرتكيز على ا�سرتاتيجيات التعلم، اأي اأن تت�سمن ال�سرتاتيجية تعليم الطالب كيف 	 

يتعلم، كيف يتذكر، كيف يفكر وكيف يجعل عملية التعلم اأكرث متعة، وهذا ما ي�سري 
اإلى مفهوم التعلم مدى احلياة. كما يعني كذلك الرتكيز على دور الطالب املحوري 

يف عملية التعلم ودور املدر�ض كمي�رش لهذه العملية.
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فر�ض التعلم التعاوين للو�سول اإلى التعلم الت�ساركي.	 
تقلي�ض العتماد على مهارات الإطار التدري�سي اإلى احلد الأدنى يف ت�سميم الأن�سطة 	 

ال�سفّية.
تنمية مهارات الطلبة مبختلف اأ�سكالها لأنها الذخرية الأ�سا�سية التي �سيعتمد عليها 	 

الطلبة يف درا�ستهم وحياتهم العملية. 
ربط املناهج مع الواقع واحلياة العملية.	 

6 – ال�سعودية:
وتعددت  الأخرية  ال�سنوات  خالل  اململكة  يف  الإلكرتوين  بالتعليم  الهتمام  ازداد 
املبادرات باإر�ساء هذا النوع من التعليم يف العديد من املوؤ�س�سات الرتبوية. وتعترب �سوق 
من  العديد  اأكدت  وقد  عليها.  الطلب  تزايد  اإلى  نظرا  واعدة  �سوقا  الإلكرتوين  التعليم 
اأو  )اإدارة  الإلكرتوين  التعليم  ت�رشف على  معينة  اأنه لي�ض هناك جهة  ال�سابقة  الدرا�سات 
اإدارة عامة( وواقع اأغلب الإدارات التي لها عالقة باملجال حتاول اأن تعمل لوحدها دون 
التعاون مع الإدارات الأخرى، وهذا ينطبق على قطاع التعليم العام اأو التعليم العايل على 

حد ال�سواء]9[.
�سنقدم  الذي  بعد  عن  والتعليم  الإلكرتوين  للتعليم  الوطني  املركز  بعث  الى  دفع  مما 

جتربته فيما يلي.
 http://www.elc.edu.sa/portal/ جتربة املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد

الروؤية:
تاأ�سي�ض نظام تعليمي متكامل يعتمد على ال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف جمال التعلم 
الإلكرتوين والتعليم عن بعد، يف هيئة مركز وطني يدعم العملّية التعليمية يف موؤ�س�سات 
التعليم اجلامعي يف كافة مراحلها وجلميع فئاتها و�رشائحها دون قيود للزمان اأو املكان، 
الإ�سالمّية  والقيم  املبادئ  على  املوؤ�س�سة  واملعرفة  العلم  ن�رش  يف  اململكة  لر�سالة  حتقيقًا 

ال�سمحة، بحيث ميثل املركز الوطني لبنة اأ�سا�سية لإن�ساء اجلامعة الفرتا�سية ال�سعودية.

الأهداف:
الأهداف  عدد  لتحقيق  بعد  عن  والتعليم  الإلكرتوين،  للتعلم  الوطني  املركز  قام 

الرئي�سة ، وهي:
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ن�رش تطبيقات التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي مبا . 1
يتوافق مع معايري اجلودة.

الإ�سهام يف تو�سيع الطاقة ال�ستيعابية مبوؤ�س�سات التعليم اجلامعي، من خالل تطبيقات . 2
التعلم الإلكرتوين، والتعليم عن بعد.

بناء . 3 يف  اإ�سهاًما  بعد،  عن  والتعليم  الإلكرتوين  التعلم  وثقافة  التقني،  الوعي  تعميم 
جمتمع معلوماتي.

الإ�سهام يف تقومي م�رشوعات وبرامج التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد.. 4
دعم الأبحاث والدرا�سات يف جمالت التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد .. 5
و�سع معايري اجلودة النوعية لت�سميم املواد التعليمية الرقمية، واإنتاجها، ون�رشها .. 6
تقدمي ال�ست�سارات للجهات ذات العالقة يف جمالت التعلم الإلكرتوين والتعليم عن . 7

بعد.
العام . 8 القطاعني  على  التعليمية  العملية  خلدمة  وتعميمها  التعليمية  الربجميات  بناء 

واخلا�ض.
يف . 9 بعد  عن  والتعليم  الإلكرتوين  التعلم  جمالت  يف  املتميزة  امل�رشوعات  ت�سجيع 

موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
التعلم . 10 تطوير  يف  ت�سهم  التي  العمل،  وور�ض  املوؤمترات،  وتنظيم  اللقاءات،   عقد 

الإلكرتوين والتعليم عن بعد.
مبجالت . 11 العالقة  ذات  واجلهات  العاملية  والهيئات  املنظمات  مع  الدويل  التعاون   

التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد.

اخلدمات:

اأ - املكتبة الرقمية ال�سعودية:
هي جتمع اأكادميي كبري مل�سادر املعلومات يف العامل العربي، حيث ت�سم اأكرث من 114 
األف مرجع علمي، تغطي كافة التخ�س�سات الأكادميية، وتقوم بالتحديث امل�ستمر لهذا 
مع  املكتبة  تعاقدت  وقد  البعيد.  املدى  على  معرفيًا �سخمًا  تراكمًا  يحقق  مما  املحتوى؛ 
اأكرث من 300 نا�رش عاملي. وقد فازت املكتبة بجائزة الحتاد العربي للمكتبات واملعلومات 

»اعلم« للم�ساريع املتميزة على م�ستوى العامل العربي عام 2010م.
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بالتفاو�ض  ال�سعودية مظلة واحدة، تقوم من خاللها  وتوفر املكتبة جلميع اجلامعات 
مع النا�رشين حول خمتلف الق�سايا القانونية واملالية، ويف هذا توفري كبري للمال وللجهود، 
من خالل التكتل حتت مظّلة واحدة، ت�ستطيع من خاللها اأن حت�سل على مزيد من املنافع 

واحلقوق اأمام النا�رشين.
امل�سرتكة  البحثية  واجلهات  ال�سعودية،  اجلامعات  ملختلف  رقمية  بيئة  توفر  اأنها  كما 
معها، ويف هذه البيئة من املنافع واملزايا ما ل ميكن جلهة واحدة اأن تقوم به، اأو اأن ت�سل 

اإليه، ومن هذه املزايا:
با�ستمرار. وحتديثه  ال�سخم،  املحتوى  هذا  باإدارة  تقوم  واحدة،  مركزية  اإدارة  ب-    
 -تبادل م�سرتك للمنفعة، فاأي جامعة �ست�ستفيد مما توفره �سائر اجلامعات الأخرى، 

يف اأي حقل علمي.
ج- تعزيز مكانة اجلامعات عند تقييمها، من اجل العتماد الأكادميي، وذلك من خالل 

م�سادر ثرية، وحديثة، وين�رشها اأف�سل النا�رشين العامليني.
د- ردم الفجوة بني اجلامعات ال�سعودية، حيث ت�ستطيع اجلامعات النا�سئة احل�سول على 

نف�ض اخلدمة التي حت�سل عليها اجلامعات ال�سعودية الكربى.
هـ- الإ�سهام يف توحيد املعايري العلمية املعتمدة لدى اجلامعات يف جمال امل�سادر الرقمية. 

نظام »ج�سور« لإدارة التعلم الإلكرتوين
هي بوابة اإلكرتونية جتمع بني الأ�ستاذ والطالب، وتتيح لكل منهما التفاعل مع الآخر 

– يف اأي وقت ومن اأي مكان - بح�سب دوره يف العملية التعليمية.

فالأ�ستاذ يقوم باإدارة بيانات الطالب، وجدولة املقرر وو�سع خطة تدري�سه، ويقوم 
الإلكرتونية  الختبارات  تنفيذ  اأداءهم، كما ميكنه  ويتابع  للطالب،  املادة  باإتاحة حمتوى 
الدرا�سية  املادة  عنا�رش  يتلقى  والطالب  وتخزين الدرجات ومعاجلتها، وغري ذلك. 
ب�سكل ذاتي تفاعلي،  ويقوم بت�سليم بحوثه وواجباته من خالل بوابة ج�سور، كما ميكنه 
التوا�سل مع زمالئه يف املادة، وت�سارك امللفات معهم، بالإ�سافة اإلى عديد من اخلدمات 

الأخرى.
  Learning Contentالتعّلم حمتوى  اإدارة  نظام  ي�سمل  »ج�سور«  نظام  اأن  كما 
خمـازن  اإدارة  خاللها  من  ميكن  التي  البيئة  وهو   ،Management System )LCMS(
تتميز  النظم  وهذه  التعليمية،  املواد  تطوير  يف  وا�ستخدامها  التعّلم  بوحدات  خا�سة 



132

بقدرات بحثية عالية تتيح للمطورين البحث، والو�سول ال�رشيع اإلى الن�سو�ض والو�سائط 
الالزمة لبناء حمتوى التعّلم.

املكنز ال�سعودي للوحدات التعليمية “مكنز”
الوحدات  وا�سرتجاع  وتخزين  لإنتاج  ال�ساملة،  الإلكرتونية  احللول  من  بيئة  هو 
املحور  لـ»مكنز« وهي  الرقمي  امل�ستودع  نواة  التعليمية هي  الرقمية. والوحدة  التعليمة 

الذي ترتبط به وتدور حوله جميع اأجزاء النظام.
والرتباط  التعليمية،  بالوحدات  »مكنز«  تغذية  وظيفتها  الرقمية  الإنتاج  فخطوط 
بامل�ستودعات العاملية وظيفته زيادة عدد الوحدات التعليمية املتاحة مل�ستخدمي »مكنز«، 
والرتباط باأنظمة التعلم الإلكرتوين وظيفته تفعيل ال�شتفادة من الوحدات التعليمية التي 
امللكية  و�سيا�سات حفظ حقوق  واآليات  القيا�سية،  الو�سفية  والبيانات  يتيحها »مكنز«، 
الفكرية، وواجهات ال�ستخدام، و�سيغ التبادل والربط مع خمتلف الأنظمة الإلكرتونية، 
وغريها.. ما هي اإل اأدوات حلفظ وت�سنيف و�سهولة امل�ساركة وال�ستفادة من الوحدات 

التعليمية الرقمية يف »مكنز«.
ويحتوي »مكنز« – حتى الآن - على اأكرث من مليون وحدة تعليمية، ويرتبط باأكرث من 
 ،)ARIADNE(و ،)MERLOT(و ،:)HARVARD(م�ستودعًا رقميًا عامليًا، مثل )35(
 ،)LOM( ،: )XC( وهي ت�ستخدم اأحد معايري البيانات الو�سفية التالية ،)GLOBE(و
متكن  تقنية )OAI-PMH target( التي  با�شتخدام  مدعوم  الرتباط  وهذا   ،)DC(

.)Harvesting( امل�ستودعات الرقمية من حتديث روابط »مكنز« با�ستخدام تقنية
املمار�سة  بـ«جمتمعات  ي�سمى  ما  »مكنز«  يف  وتطويرها  املعرفة  ببناء  ويقوم 
»)Community of Practice(، حيث ت�سم هذه املجتمعات اأعداداً من املخت�سني يف 
خمتلف املجالت العلمية، ي�سكلون جمتمعًا تعليميا، ويتقا�سمون الهتمام بتطبيق مفاهيم 
والتجارب،  اخلربات  وتبادل  واملنظم،  املتوا�سل  بالتفاعل  ويقومون  الإلكرتوين،  التعلم 
الو�سائل  وتطوير  جودته،  ورفع  الرقمي،  املحتوى  تقييم  يف  املمار�سات  اأف�سل  ونقل 
مل�ساعدة  �سكل؛  باأف�سل  )مكنز(  بوابة  عرب  لتقدميه  تطويره  يف  امل�ستخدمة  والأدوات 
الأكادمييني  ومل�ساعدة  واحرتافية،  اإبداعية  بطريقة  التعليمية  مناهجهم  فهم  يف  الطالب 

واجلامعات يف بناء املقررات الرقمية بجودة عالية.
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التاأهيل والتدريب
جمال  يف  املتجددة  التدريبية  الدورات  من  جمموعة  والتدريب  التاأهيل  برنامج  يقدم 

التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد.
هذه الدورات يقدمها نخبة من اخلرباء املحليني والعامليني، وي�ستفيد منها اأع�ساء هيئة 
التدري�ض، وموظفو الدعم الفني يف اجلامعات، وترتاوح الدورات بني امل�ستوى التعريفي 

التوعوي، وامل�ستوى املتقدم املتخ�س�ض.

7- ال�سودان

�سنعتمد يف تقدمينا لتجربة ال�سودان على درا�سة اأمدتنا بها اللجنة الوطنية ال�سودانية 
للرتبية والعلم والثقافة واأعدتها جلنة درا�سة احلا�سوب  بوزارة التعليم العايل]2[.

ُزّودت  فقد  ال�سودان  التعليم يف  تو�سع �سخم يف  هناك  كان  الت�سعينات  بداية   منذ 
ُوّزعت   2002 ويف  بالأنرتنت.  وُو�سلت  حا�سوب  باأجهزة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
جمموعة من اأجهزة احلا�سوب على املدار�ض الثانوية يف جميع الوليات كما اأُدخ لت مادة 

احلا�سوب يف منهج املدار�ض الثانوية واجلامعية يف وزارة الرتبية والتعليم منذ �سنة 2004.

1.7 التعليم الإلكرتوين 

ُتقّدم بع�ض اجلامعات يف ال�سودان تعليما اإلكرتونّيا، مثل جامعة ال�سودان املفتوحة التي 
اأن�سئت �سنة 2002 وكان الهدف تقدمي تعليم متميز يتبنى تقنيات حديثة للراغبني يف كل 
زمان ومكان. ويف �سنة 2003 اأن�سئت يف هذه اجلامعة وحدة لدعم التعليم الإلكرتوين. 

حتتوي هذه الوحدة على �ست �سعب هي:
املعامل 	  التعليمية،  ال�سوئية  الأقرا�ض  اإنتاج  احلي،  البث  التعليمية،  املواقع  �سعبة 

الفرتا�سية،
�سعبة املكتبة الإلكرتونية،	 
�سعبة امل�ساندة وحتتوي على: البحوث والدرا�سات والتدريب واملناهج والوحدات 	 

الدرا�سية.

2  طرق تقدمي التعليم عن بعد   .  1

تقدم جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا تعليما عن بعد عن طريق �سبكة النرتنت 
للدرا�سات العليا لدرجة املاج�ستري يف تخ�س�ض الرتبية املتكاملة باحلا�سوب.



134

يف �سنة 2004 اأن�ساأت وزارة التعليم العايل �سبكة معلومات اجلامعات ال�سودانية
 )Sudanese Universities Information Network )SUIN((
وقد هدفت هذه ال�سبكة اإلى ربط موؤ�س�سات التعليم العايل ال�سودانية وزيادة ت�سارك 
املعلومات بني هذه املوؤ�س�سات بالإ�سافة اإلى تاأ�سي�ض مكتبة اجلامعات ال�سودانية الفرتا�سية 

وتقدمي خدمات تقنية املعلومات مثل موؤمترات الفيديو والتعليم الإلكرتوين ]5[.

 اجلوانب اليجابية
اأنف�سهم، 	  والطلبة  واملي�رشين  الطلبة  بني  التوا�سل  حتقق  اأن  ال�سبكة  هذه  ا�ستطاعت 

وهذا يوؤدي اإلى توفري �ساعات تعلم اإ�سافية يف املنزل ومطلوبة من اأجل حل م�سكلة 
كثافة املنهاج وقلة عدد �ساعات التعلم يف املدر�سة.

اأ�سافت ال�سرتاتيجية امل�ستخدمة جمموعة كبرية من الأدوات تخدم املنهاج بال�سكل 	 
الأمثل، وزادت من اجنذاب الطلبة اإلى التعلم وو�سعت مداركهم ب�سكل كبري.

العمل التعاوين �ساعد الطلبة على تنمية مهاراتهم ودفعهم للعمل ب�سكل اأف�سل وزاد 	 
من قدرتهم على اإتقان العمل.

تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة زادت من �سعورهم بامل�سوؤولية ال�سخ�سية 	 
جتاه التعلم.

البنية التحتية 
لإجراء  موؤهلة  الدرا�سة غري  تناولتها  التي  اجلامعات  لكل  التكنولوجية  التحتية  البنية 

تعليم اإلكرتوين ناجح لأن:
ن�سبة الطالب لن�سبة اأجهزة احلا�سوب هي 1:30. 	 
كل اجلامعات لديها مواقع اإلكرتونية لكن 75 % من هذه اجلامعات لي�ست م�ستخدمة 	 

لرفع املواد التعليمية.
املناهج 	  لرفع  فقط  م�ستخدمة  لكنها   online library لديها  اجلامعات  % من   13

الدرا�سية املعدة بوا�سطة اأ�ساتذة اجلامعات ولي�ض هناك مراجع اأو كتب اأخرى حمملة 
على هذه املكتبات. ن�سبة الطالب اإلى الأجهزة يف تلك املكتبة هي 1:400 وهي ل 

متثل م�سكال لأن الطالب ل ي�ستخدمون هذه املكتبة على اأي حال. 
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مو�سلة 	  الأجهزة  من  )جمموعة  اإلكرتونية  مكتبة  لديها  اجلامعات  من   %  62
بالإنرتنت( لكن يف %13 منها جندها خم�س�سة لالأ�ساتذة والطالب غري م�سموح لهم 

با�ستخدامها.
25 % من اجلامعات لديها نظام MOODLE للتعليم عن بعد لكن %13 منها دربت 	 

اأ�ساتذتها وبع�ض طالبها على ا�ستخدامه و%12 دربت اأ�ساتذتها ومل تدرب طالبها.
لي�ض 	  الدرا�سية و87%  قاعاتها  Projectors يف جميع  لديها  % من اجلامعات   13

لديها الإمكانية املادية لتوفريها اإ�سافة اإلى اأن القاعات لي�ست منا�سبة ل�ستخدامها.
من 	  ال�سيف  يف  تعاين  هي  لذلك  كهربائية  مولدات  لها  لي�ض  اجلامعات  من   75%

نق�ض الكهرباء.
عليه 	  رقابة  توجد  ل  لكن   Wireless connection لديها  اجلامعات  من   %  25

لذلك ي�ستطيع الطالب اأن يفعلوا به ما يريدون مثل حتميل اأفالم اأو اأغاين اأو غريها. 
ن�سبة  لذلك  حممولة  كمبيوتر  اأجهزة  لديهم  لي�ض  الطالب  غالبية  لذلك  بالإ�سافة 

ال�ستفادة تكون فقط للقلة الذين لديهم اأجهزة.
اأما يف كليات علوم احلا�سوب: 

كل احلوا�سيب من فئة بانتيوم 4.	 
املختربات يف الكليات لي�ست كافية ملعاجلة ا�سرتاتيجيات املخططني.	 
معدل �رشاء احلوا�سيب يف الكليات هو10 اأجهزة �سنويا.	 
اأغلب الكليات مرتبطة من خالل خطوط الهاتف اأو الال�شلكي.	 
ما تدفعه احلكومة املحلية لالت�سال عرب النرتنت هو17.6 % فقط.	 

3.7 الثغرات

لغري  عائقا  يعد  وهذا  املناهج  تعريب  مت  ولغوية  عرقية  تعددات  هناك  اأن  من  بالرغم 
الناطقني بالّلغة العربية.

املناهج
المناهجأفيأ87 % من اجلامعات ال�سودانية حتتاج لتطوير متاأّن لت�سبح منا�سبة للتعليم 

الإلكرتوين  وذلك لأنها:
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ل حتتوي على اأهداف وا�سحة.	 
ل تخاطب حاجات الطالب التعليمية.	 
ل تراعي املعرفة واملهارات التي يحتاجها الطالب بعد التخرج.	 
املواد التعليمية غالبا ما جتهز بوا�سطة الأ�ساتذة يف �سكل مذكرات ول تتم مراجعة 	 

اأ�سبحوا  الطالب  اأن  اإلى  اأدى  وهذا  ال�سعبة/الق�سم/الكية.  بوا�سطة  املواد  لهذه 
لديهم  واأ�سبحت  الدرا�سية،  بتخ�س�ساتهم  عالقة  لها  لي�ض  كثرية  مبواد  مزحومني 
عادة حفظ املواد من غري فهم، ونتج عن ذلك طالب يفتقرون اإلى التفكري التحليلي 
والنقدي ول ميلكون مهارات حل امل�سكالت. بالإ�سافة اإلى ذلك هذه املناهج تتغري 

كلما تغري الأ�ستاذ الذي يدّر�سها.
الطالب

تقنية  ل�ستخدام  الالزمة  واملعرفة  املطلوبة  املهارات  تنق�سهم  ال�سودان  يف  الطالب 
يوجد  ذلك  اإلى  بالإ�سافة  �سعيفة  التكنولوجية  الطالب  مهارات  لأن  ذلك  املعلومات 
اأن  منهم لأجهزة حا�سوب. جند  ن�سبة كبرية  امتالك  يظهر يف عدم  الذي  املادي  العائق 
ال�ستخدام اليومي للتكنولوجيا من قبل الطالب داخل الكلية وخارجها اأقل من �ساعتني 

ومعرفة الطالب باملفردات اجلديدة يف جمال احلا�سوب �سعيفة.
البعد الأخالقي

التعليم  تعوق  التي  العوامل  احدى  متثل  ال�سودانية  الجتماعية  الرتكيبة  طبيعة  اإّن 
اأهمية كربى للعالقات الجتماعية حتى  ال�سوداين يويل  الإلكرتوين وذلك لأن املجتمع 
اإذا كان ذلك على ح�ساب العمل مثال ل توجد اأي اإجراءات تلزم الأ�ساتذة الذين اأخذوا  

دورات تدريبية يف ا�ستخدام التكنولوجيا على ا�ستخدامها يف التدري�ض.
ت�سميم الواجهة

كل اجلامعات لديها خمدمات ومواقع اإلكرتونية لكن يف 75 % من هذه اجلامعات هي 
لي�ست م�ستخدمة لرفع املواد التعليمية.

دعم امل�سادر
اأنها تدخل �سمن ميزانية  التعليم وجند  ل�رشاء تكنولوجيا  لي�ض هناك ميزانية خم�س�سة 
التكنولوجيا عموما. ا�ستقطاب الدعم يعتمد على العالقات ال�سخ�سية. و�رشاء التكنولوجيا 

اجلديدة يتم فقط عندما تتعطل القدمية. 
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التقومي
اأننا  اإل  اجلامعي  الأ�ستاذ  اأداء  وترقية  تدريب  عن  م�سوؤولة  مراكز  وجود  من  بالرغم 
جند اأن الدورات التدريبية لأ�ساتذة اجلامعات حم�سورة يف املهارات الأ�سا�سية للحا�سوب 
وتفتقر اإلى التخطيط املتاأين والتنظيم الفعال  كما اأنها ل ت�ستمل على ال�ستخدام التعليمي 
للتكنولوجيا. بالإ�سافة اإلى ذلك لي�ض هناك حتفيز لالأ�ساتذة الذين ي�ستخدمون التكنولوجيا 

التي مت تدريبهم عليها يف التدري�ض.
اأنهم يدر�سون  بالرغم من  التعلم �سعيفة  التكنولوجيا يف  با�ستخدام  الدار�سني  معرفة 
احلا�سوب من ال�سنة الأولى يف املدر�سة الثانوية لكن هذه الن�سبة ترتفع عند الطالب الذين 

يدر�سون يف كلية احلا�سوب.
اأن  جند  كذلك  للطالب  الكافية  احلا�سوب  لأجهزة  تفتقر  احلا�سوب  كليات  معظم 
الأوفي�ض  وبرامج  الإلكرتوين  الربيد  ا�ستخدام  يف  ينح�رش  للحا�سوب  الطالب  ا�ستخدام 

.Microsoft Office

1. 1  تو�سيات يف ت�سور لتطوير التعليم الإلكرتوين يف ال�سودان
قدمت جلنة متكونة من اأ�ساتذة التعليم العايل يف درا�سة حول واقع التعليم الإلكرتوين 

يف ال�سودان]2[ تو�سيات اثر مقارنة مع منظور خان للتعليم الإلكرتوين ]7[.
يحتوي اإطار خان على ثمانية اأبعاد هي: البعد املوؤ�س�سي، الإداري، التقني، الرتبوي، 

الأخالقي، ت�سميم الواجهة، دعم امل�سادر والتقومي. 
التو�سيات  هذه  اللجنة  اقرتحت  خان  لإطار  مطابقا  اإلكرتوين  تعليم  اإلى   للو�سول 

للو�سول اإلى تعليم اإلكرتوين فعال.    
الدعم 	  م�سوؤولة عن  لتكون  م�ستنرية  وقيادة  اإدارة  يتطلب  اإلكرتوين  تعليم  تقدمي  اإن 

الطالب  واإعداد  الأ�ساتذة  وتدريب  التكنولوجية  التحتية  والبنية  والفني  املادي 
واملنهج كما تكون م�سوؤولة عن تقييم العملية التعليمية بطريقة م�ستمرة.

التعليم 	  التي حتد من تطبيق  التمويل  اأن حتل م�ساكل  التعليمية  القيادات  يجب على 
الإلكرتوين بان ت�ستخدم املوارد املتاحة بطريقة مثلى.

املتاحة 	  امليزانية  ح�سب  على  التكنولوجيا  توفري  على  تعمل  اأن  الإدارة  على  يجب 
ويجب اأن تكون هذه تكنولوجيا ميكن العتماد عليها عند ا�ستعمالها بوا�سطة عدد 

كبري من الطالب.
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يف 	  العمل  يف�سلون  اأي�سا  وهم  قليلة  املوؤهلة  الكوادر  اأن  هي  الفني  الدعم  م�سكلة 
القطاع اخلا�ض لذلك فان رفع الأجور �سوف يحفزهم للبقاء و�سوف يتيح فر�سة 

ل�ستخدامهم لتدريب الكوادر الأخرى باملقابل املادي املنا�سب جلهودهم.
تدريب الأ�ساتذة على ا�ستخدام التكنولوجيا ودجمها يف عملية التعليم والتعلم يجب 	 

انه يجب على  الكايف مبعنى  الوقت  يعطى  اأن  بوا�سطة متخ�س�سني ويجب  يتم  اأن 
للتدريب  ليتفرغوا  اإجازات مدفوعة الأجر  اأن تقدم لالأ�ساتذة  التعليمية  املوؤ�س�سات 
املهارات  واكت�ساب  للتدريب  الوقت  ذلك  يكر�سوا  اأن  اأ�ساتذة  على  يجب  كما 

الالزمة ]4[.
يجب على هذه املوؤ�س�سات اأن تتبع �سيا�سة جتعل الطالب م�سوؤولني عّما يدر�سونه.	 

 نظرة حتليلية نقدية للواقع العربي
اإن الغر�ض الأ�سا�سي لهذه الدرا�سة حول واقع التعلم الإلكرتوين يف الوطن العربي، 
اإلى جانب توفري معلومات جممعة وخمتارة للباحثني والفاعلني من م�سوؤولني وموؤ�س�سات، 
لل�سلبيات واقرتاح حلول  الواقع بهدف دعم الإيجابيات والتفطن  هو حتليل ونقد هذا 

واأفكار لتجاوزها. 
لقد حر�سُت يف اجلزء اخلا�ض بالتجارب العربية على تقدميها جمردة دون تعليق ول 
تقييم مبا�رش. هذا التوجه اخرتته للدرا�سة لالأ�سباب التالية. اأول املعلومات املتوفرة بدت 
لنا حمدودة وغري متجان�سة مما يجعل التعامل معها باأ�سلوب قائم على املقارنة غري من�سف. 
اإ�سافة اإلى هذا تقدمي املعطيات ب�سفة جمردة ي�سمح ملن يطلع عليها بتكوين فكرة �سخ�سية 
وبدرا�ستها دون موؤثرات نابعة عن اآراء املعدين لهذه الدرا�سة. اأخريا ننوه اإلى اأنه اإذا كانت 
املعطيات ثابتة فاإن حتليلها ونقدها يبقى اأمرا ن�سبيا قد ل يتوفر الإجماع عليه. هذا الطرح 

يف�رش اإذا التوجه الذي اعتمدته الدرا�سة.
اأما يف هذا الباب من الدرا�سة فتقدم الدرا�سة نظرة النقدية حول واقع العامل العربي يف 
ما يخ�ض جممل املعطيات املتوفرة لدينا. والنقد ل ي�سطبغ �رشورة ب�سبغة �سلبية بل يجب 

اأن ي�سري اإلى الإيجابيات والنجاحات ويبني ال�سلبيات والنقائ�ض. 
اأول - اإيجابيات التجارب العربية   

1. الوعي باأهمية التعلم الإلكرتوين

العديد من النقاط الإيجابية مت اإح�شاوؤها يف خمتلف م�شاريع التعلم الإلكرتوين يف العامل 
العربي. اأول هذه النقاط الإيجابية هو الوعي بالأهمية ال�شرتاتيجية للعملية التعليمية �شواء 
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على  الدرا�سة  �سملتها  التي  الدول  اأغلب  حر�ست  وقد  ح�سورية.  اأم  اإلكرتونية  اأكانت 
التن�سي�ض والتاأكيد على هذا الأمر. حيث مت التذكري باأن م�ستقبل ال�سعوب والأمم رهني 
يف جانب كبري منه بامل�ستوى الثقايف والعلمي. اإن الرقي والنهو�ض به عامل اأ�سا�سي ل�سمان 
موقع متميز عامليا مما له من وقع مبا�رش على اأمن ال�سعوب العربية وا�ستقرارها وا�ستقالليتها 
ورخائها وتقّدمها. اأما التعلم الإلكرتوين فلم يتم التعامل معه كمو�سة عاملية اأو كظاهرة 
وجب النخراط فيها مبوجب العوملة. فالوعي عند الدول العربية التي �شملتها الدرا�شة 
اإذ مت اإح�ساء مميزات التعلم الإلكرتوين  جلي ووا�سح مبميزات هذا الأ�سلوب التعليمي. 
اأن  اأو اجلامعة. كما  باأن يتجاوز التكوين احلدود ال�سيقة للمدر�سة  اأنه ي�سمح  من حيث 
ا�ستعمال اإمكانات امللتيميديا والنرتنت ي�سمح بتوفري اأدوات تعلم ذات فاعلية ومردودية 
عالية. هذا اإلى جانب اأن التعلم با�ستعمال التكنولوجيات احلديثة ي�سمح بتجاوز كل من 
الأمية مبفهومها القدمي والأمية الرقمية يف اآن واحد. كما اأن اأحد املميزات الفريدة للتعلم 
الذي  الأول  الفاعل  ويجعله  التعليمية  العملية  قلب  يف  املتعلم  ي�سع  اأنه  هو  الإلكرتوين 
النمط والوترية والأ�سلوب  تعليمها على نف�ض  يتم  يتعلم ولي�ض جمرد فرد و�سط جمموعة 

من طرف املعلم.

2. املتطلبات املادية

التجربة العربية اأي�سا متيزت بتوفري املتطلبات املادية الالزمة لتفعيل التعلم الإلكرتوين، 
عند اأغلب الدول التي �رشعت يف اإر�ساء هذا النمط من التعليم، ولو ب�سفة غري متكافئة. 

ت�سمل املتطلبات املادية اأ�سا�سا:
البنية التحتية التي ت�سمح بالو�سول اإلى النرتنت.	 
التجهيزات من حوا�سيب ومتعلقاتها.	 
املخابر الالزمة لإنتاج املحتوى الرقمي.	 
التطبيقات اخلا�سة بالتعلم الإلكرتوين.	 

وقد مت يف غالب الأحيان اعتماد املرحلية والتدرج. يعزى ذلك اإلى عدة اأ�سباب منها 
التدريجي  والكت�ساب  العملي  باجلانب  املرتبطة  ومنها  وامل�ساريف  الكلفة  التحكم يف 

للخربة يف معاجلة املتطلبات الفنية من  ت�رشف و�سيانة.

3. العن�رش الب�رشي

ما  الب�رشي  العن�رش  اإيالء  الدرا�سة  هذه  يف  املقدمة  العربية  التجارب  تهمل  مل  كذلك 
ي�ستحقه من الهتمام.  اإذ مل تتوان جل ال�سرتاتيجيات التي اطلعنا عليها من التنويه باملوقع 
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للجانب  ومكمل  اأ�سا�سي  كعن�رش  التعليمية  العملية  يف  املتدخلون  يتبّووؤه  الذي  املتميز 
التكنولوجي البحت لإجناح التعلم الإلكرتوين. 

اأولياء  وحتى  واإداريني  وم�سوؤولني   ومعلمني  متعلمني  اإلى  ينق�سم  الب�رشي  والعن�رش 
التعلم  اإطار  التعليمي يف  ال�ساأن  تعاطيها مع  املكونات مت طرح م�ساألة  الأمور. كل هذه 
الإلكرتوين وم�ستلزماته. اإذ وجب حتديد الأدوار واأ�سكال التعاطي وو�سائله خا�سة واأن 
يوفرها  التي  الآليات  ناحية  ومن  املنهجية  الناحية  من  له خ�سو�سياته  الإلكرتوين  التعلم 

مقارنة مع التعلم التقليدي احل�سوري. 
جانب التكوين خطى اأي�سا بالهتمام خا�سة مع حداثة التجربة من ناحية وملا تتطلبه 
من حد اأدنى من املعارف واملهارات. بالتايل مل تغفل جل التجارب العربية الإ�سارة لهذا 

الأمر والتن�سي�ض عليه �رشاحة.

4. الّروؤية ال�سرتاتيجية

لعل اجلانب امل�سرتك بامتياز بني خمتلف التجارب العربية يف جمال التعلم الإلكرتوين 
اأن العديد من الأقطار العربية التي  اإطار ا�سرتاتيجيات قطرية. بل  اأنها اندرجت يف  هي 
وافتنا مبعطيات عن جتربتها يف هذا املجال اقت�رشت على ذكر اجلانب ال�سرتاتيجي منها. 
ال�سبل  وثانيهما  املن�سودة  الأهداف  اأولهما  اثنني  اأمرين  اأ�سا�سا  حتدد  وال�سرتاتيجيات 
الكفيلة بتحقيقها. وهي اأي�سا و�سيلة لتحديد املفاهيم مما يعطيها بعدا مرجعيا. كما اأّنها 

ت�سمح بتحديد الأولويات مما ي�سمح بتوجيه الطاقات والإمكانات لالجتاه ال�سحيح. 

5- البعد التنظيمي 

التعلم  العربية يف  التجارب  اإطار  املتبعة يف  املقاربات  التنظيمية اختلفت  الناحية  من 
الإلكرتوين لكنها تبلورت يف اجتاهني اثنني. حيث �سجلنا توجها اأول نحو و�سع التعلم 
الإلكرتوين حتت رعاية وت�رشف واإ�رشاف الهيئات التعليمية العامة التي ت�رشف على التعليم 
كاجلامعة  متخ�س�سة  هيئات  اإحداث  فيتمثل يف  الثاين  التوجه  اأما  احل�سوري.  التقليدي 
الفرتا�سية يف تون�ض تعنى فقط بالتعلم الإلكرتوين دون غريه. ولعل املقاربة الثانية املتمثلة 
وتركيز جميع  يعزى لنكبابها  قد  وذلك  الأكرث جناعة  تبدو  هيئات خمت�سة  اإحداث  يف 

طاقاتها على منط تعليمي واحد.
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ثانيا- نقائ�س التجارب العربية
1.2 املتابعة والتوثيق

ا�سرتاتيجيات  تنفيذ  التي وجب تالفيها م�ستقبال هي م�ساألة متابعة  النقائ�ض  لعل من 
التعلم الإلكرتوين وتوثيقها. حيث اأنه ملن ال�سعوبة مبكان العثور على معطيات ومعلومات 

وموؤ�رشات حمدثة لواقع التجارب العربية يف هذا املجال. 
تقت�رش  ل  وتوثيقها  املعرت�سة  وال�سعوبات  املحققة  الإجنازات  متابعة  اإلى  احلاجة  اإن 
اأن  اإذ  النجاح.  مفاتيح  اأحد  هو  بل  فقط  الدرا�سات  واجناز  التقارير  كتابة  منه يف  الغاية 
املتابعة اجلدية يرتتب عنها �رشورة معطيات ومعلومات متثل الأدوات الأ�سا�سية لأ�سحاب 
القرار وللمتدخلني لتقييم التجربة بغر�ض دعمها اأو تقوميها. اأما غياب املتابعة واملعلومة 
ال�سائبة يف  القرارات  اتخاذ  القدرة على  اإلى عدم  ال�سبابية وبالتايل  اإلى  فيوؤدي  املحدثة 

الوقت املنا�سب.
ولعل الكثري من املوؤ�رشات احليوّية لفهم واقع التعلم الإلكرتوين لي�ست متوفرة نذكر 

منها:
- عدد امل�ساركني ح�سب �سنفهم من متعلمني ومعلمني وغريهم ح�سب ال�سنوات.

- حجم ونوعية البنية التحتية امل�سخرة ومدى تطورها عرب ال�سنني.
- التكلفة املالية للتعلم الإلكرتوين وتق�سيمها ح�سب نوعية امل�ساريف.

- عدد املنقطعني وعدد املتخرجني من املتعلمني.
- ذكر ال�سعوبات املعرت�سة وتبويبها ح�سب ال�سنف والنوع.

2.2 البحث العلمي واليقظة التكنولوجية

اإن احلديث عن التعلم الإلكرتوين يف الدول املتقدمة متالزم تالزما �سديدا مع احلديث 
عن البحوث العلمية ذات ال�سلة وعن اليقظة التكنولوجية. بينما مل جند موؤ�رشات حقيقية 

ووا�سحة يف ما يخ�ض التجارب العربية ذات ال�سلة. 
هذا الأمر يعد واحدا من النقاط املثرية لال�شتغراب اإذا و�شعنا يف العتبار العدد الهام 
من الباحثني العرب املتخ�س�سني يف التعلم الإلكرتوين والذين ين�رشون اأبحاثهم ودرا�ساتهم 
ب�سفة منتظمة يف كربى املوؤمترات العلمية املخت�سة يف العامل ويف املجالت العلمية القيمة.
بعدم  ول  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  العلمي  البحث  بغياب  ل  تتعلق  ل  امل�ساألة  اإذا 
مواكبة وم�ساركة الباحثني العرب فيما يخ�ض التعلم الإلكرتوين ولكن امل�ساألة تتعلق غالبا 
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عمل  حد  و�سلت  كثرية  حالت  يف  الأمور  اأن  بل  والت�سارك.  التعاون  ج�سور  بغياب 
موؤ�س�سات  يف  الإلكرتوين  التعلم  تخ�ض  مل�سكالت  حلول  ابتكار  على  العرب  الباحثني 
وال�سرتاتيجية يف  والتكنولوجية  التقنية  احللول  وتوفري  اأدائها  تطوير  وت�سهم يف  اأجنبية 

حني ت�ستقدم املوؤ�س�سات العربية اخلرباء والربجميات والأنظمة وال�سرتاتيجيات الأجنبية.
لدرء ال�سدع بني جمال البحث العلمي واملجال التنفيذي وجب اتخاذ جملة من التدابري. 
اأولها هو اإدراج البحث العلمي واليقظة والتطوير التكنولوجي �سمن ال�سرتاتيجيات العربية 
للتعلم الإلكرتوين. اأما ثاين الإجراءات الهامة فهو اإدماج البحث العلمي يف منظومة مراقبة 
اجلودة حتى يتم توجيه املجهودات لتح�سني الواقع العربي يف هذا املجال واإ�سفاء الطابع 
التطبيقي والعملي على الأبحاث. ثالثا الت�سجيع املادي والأدبي للباحثني وت�سجيعهم على 

البتكار والتجديد وتطوير برجميات واأنظمة التعلم الإلكرتوين.  

3.2 ال�رشاكة الإقليمية

لعل من النقاط ال�شلبية البارزة للعيان هي النطوائية املميزة للتجارب العربية يف التعلم 
الإلكرتوين. انطوائية تتجاوز يف بع�ض الأحيان البعد الإقليمي لتتعلق بالبعد املحلي. اإذ 
اأنه قد جند جتربتني يف نف�ض البلد واحدة تهم امل�ستوى الأ�سا�سي مثال اأو الثانوي والأخرى 

امل�ستوى اجلامعي دون اأن يكون بينها تفاعل وتعاون وتبادل للتجارب واخلربات. 
اإن كنا ل ننكر ما تتطلبه ال�رشاكات الوطنية فما بالك بال�رشاكات الإقليمية والعربية من 
جمهود تن�سيقي وتنظيمي. يف املقابل كل هذه املجهودات تعترب �رشورية ومثمرة وت�ستحق 
العناء اإذا اأخذنا بعني العتبار الإيجابيات والفوائد التي ميكن جنيها يف املقابل والتي نورد 

منها على �شبيل الذكر ل احل�رس النقاط التالية:
الوقت 	  املردودّية وك�سب  بتح�سني  ي�سمح  اأن  �ساأنه  من  مّما  واخلرباء  اخلربات  تبادل 

واملجهود وحل امل�ساكل والإ�سكاليات املتماثلة واملت�سابهة بني ال�رشكاء.
ا�ستثمار احللول وخمرجات البحث والتطوير ونتائج الدرا�سات على جمال وا�سع مما 	 

ميثل حافزا هاما و�رشوريا للمتدخلني ومما ميكن من تبّووؤ مكانة هامة وريادية يف جمال 
املكت�سبات  باحلفاظ على  �سي�سمح  الإ�سعاع  اإقليميا وعامليا. هذا  الإلكرتوين  التعلم 

وتطويرها.
التعليمية 	  اإذا مت تبادل املحتويات الرقمية  احلد من التكاليف املادية عموما وخا�سة 

ذات  والختبارات  والدرو�ض  الفرتا�سية  املخابر  خ�سو�سا  العالية  التكلفة  ذات 
اجلودة التقنية وال�ستعمال املكثف للملتيميديا.
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بقطع 	  املتعلمني  اأمام  العربي  الف�ساء  فتح  من  ميكن  اإقليمي  اإطار  باإيجاد  ال�سماح 
ناحية  من  تعليم ذي جودة  اإطار  اجلغرايف يف  موقعهم  وعن  جن�سياتهم  عن  النظر 
وي�ستجيب حلاجات �سوق ال�سغل العربية كما ياأخذ بعني العتبار اخل�سائ�ض الثقافية 

للدول العربية.
جتدر الإ�سارة اأن هذه الدرا�سة تندرج �سمن املجهودات الرامية لتعزيز العمل العربي 

امل�سرتك يف جمال التعلم الإلكرتوين.
الهتمام  هي  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  النقائ�ض  من  نعتربها  والتي  التالية  النقطة 
اأفردنا اجلودة مبكان  اأي جتربة. يف هذا الإطار  اأ�سا�سيا لنجاح  باجلودة واعتبارها مقوما 

مميز يف هذه الدرا�سة و�سنفردها بباب خا�ض يف اجلزء الثاين من هذه الدرا�سة.   
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اجلزء الثاين

متطلبات التعليم الإلكرتوين

متطلبات التعليم الإلكرتوين
للنجاح يف اإر�ساء منظومة التعلم الإلكرتوين، يتوجب الهتمام بالعديد من اجلوانب 
ل�سمان حتقيق النتائج املرجوة بالن�سبة اإلى املتعلم، املعلم، الإدارة الرتبوية واملجتمع ككل. 

وهذه اجلوانب ت�سمل:
توفري البنى التحتية الالزمة	 
العتناء بالهيكلة والتنظيم	 
توفري املوارد الب�رشية املتدربة	 
 توفري امل�سامني التعليمية املنا�سبة وح�سب معايري اجلودة	 
اليقظة التكنولوجية وم�سايرة التطور التكنولوجي	 

و�سن�ستعر�ض فيمل يلي م�ستلزمات كل جانب من اجلوانب ال�سالفة.

1 اإعداد البنى التحتية الالزمة
ت�سمل البنى التحتية الالزمة للتعلم الإلكرتوين:

البنية التحتية الإلكرتونية الأ�سا�سية: �سبكة ات�سال حديثة و�رشيعة )من امل�ستح�سن   -
�سبكة األياف ب�رشية( تربط جميع املوؤ�س�سات الرتبوية ومركز بيانات متطور ي�سم 
حوا�سيب من نوع املوزعات )servers( ذات موا�سفات فنية عالية لتمكن من 
اأداء اخلدمات الأ�سا�سية من فتح ح�سابات امل�ستخدمني والربيد الإلكرتوين لكل 
امل�ستخدمني من طلبة ومعلمني واداريني بالإ�سافة الى ايواء التطبيقات ال�رشورية 

للتعليم الإلكرتوين واملحتويات التعليمية والبوابات الإلكرتونية التعليمية.
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البنية الرتبوية الإلكرتونية: يتطلب التعليم الإلكرتوين توفر اأنظمة اإدارة العملية   -
  CMS وكذلك اإدارة املحتوى التعليمي الإلكرتوين LMS التعليمية اإلكرتونيا
ونظم التوا�سل املتزامن اأو الغري املتزامن )اأو الثنني معا ( للتوا�سل بني الطالب 
واملعلمني. وت�ستعمل هذه البنية الإلكرتونية من ناحية لتخزين جممل املحتويات 
وظائف  بوا�سطة  التعليمية  العملية  لإدارة  اأخرى  ناحية  ومن  الرتبوية  والربامج 
كل  ومتكن  وظيفته  ح�سب  كل  امل�ستخدمني  تبّوب  فهي  اإلكرتونية.  واأدواتٍ 
فرد من ح�ساب وكلمة �رش للنفاذ اإلى اخلدمة اخلا�سة به، فتمكن مثال الطالب 
من متابعة الدرو�ض والربامج التي �سجل بها ومن ا�ستعمال الو�سائل والأدوات 
ال�رشورية لالت�سال وال�ستف�سار والقيام بالتمارين. كما متكن املعلم/املي�رش من 
و�سائل مل�ساحبة الطلبة ومتابعتهم وتقدمي امل�ساعدة لهم وتقييم اأدائهم. وهناك 
و�سياغتها. ومتكن  الدرو�ض  لإعداد  اأدوات  اأي�سا  تقدم  التي  املنظومات  بع�ض 
واإحداث  الت�سجيل  عمليات  من  التعليمية  العملية  اإدارة  من  الإداريني  اأي�سا 

ال�سفوف الفرتا�سية ودورات التدريب...

2 العتناء بالهيكلة والتنظيم
عن  تقل  ل  كبرية  اأهمية  يكت�سي  الإلكرتونية  للتعليم  التنظيمية  بالهيكلة  العتناء  اإن 
العتناء باجلوانب الأخرى كالبنى التحتية واملحتويات الإلكرتونية. وقد لقت العديد من 
التجارب التي اأهملت هذا اجلانب العديد من العوائق كغياب املرجعية القانونية و�سعوبة 
املي�رشين  املدر�سني  عمل  قيمة  واحت�ساب  الطلبة  �سوؤون  واإدارة  التعليمية  العملية  ت�سيري 

وحقوق امللكية الفكرية للمحتويات التعليمية الإلكرتونية.
الإلكرتوين وخمتلف مكوناته  التعليم  على  امل�رشف  الهيكل  ال�رشوري حتديد  من  لذا 
وحتديد امل�سوؤوليات لكل الأطراف املتدخلة اإلى جانب اإ�سدار القوانني اأو الأوامر املنظمة 

لعمل كل الأطراف.

3 توفري املوارد الب�رشية املتدربة
واجلهات  واحلكومية  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  من  الكثري  يف  ال�سائعة  الأخطاء  من  اإن 
التعليمية يف الدول العربية هو اإغفال عامل التدريب والتكوين. فكم من جهة ت�ستثمر يف 
اإن�ساء نظام متكامل للتعليم الإلكرتوين باقتنائها واعتنائها بكل اجلوانب الربجمية واملادية  
وتغفل جانب التكوين وتكوين املكونني مما يوؤدي اإلى ف�سل اأو عدم ال�ستفادة من هذا 
النظام بال�سكل املطلوب. لذلك فاإننا نوؤكد على اأهمية التدريب �سواء بالن�سبة اإلى الطلبة 
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وهذا  احلاجة  عند  اأو  م�ستمرة  ب�سفة  التدريب  يكون  بحيث  املدر�سني  اإلى  بالن�سبة  اأو 
ي�ستوجب اإعداد مكونني خمت�سني للغر�ض.

4 توفري امل�سامني التعليمية املنا�سبة وح�سب معايري اجلودة
اإن حمتوى الدرو�ض وجودة �سياغتها بطريقة تفاعلية وح�سن تاأثيثها بعنا�رش ملتيميديا 
للعملية  الأ�سا�سي  احلجر  ي�سكل  الر�سمية  للربامج  مطابقتها  ومدى  الفهم  عملية  ت�سهل 
التعليمية   والهدف الأول املن�سود منها وهو الذي يحكم بالنجاح اأو بالف�سل على كل 

جتربة للتعلم الإلكرتوين.
ونوؤكد هنا الأهمية البالغة لعملية �سياغة الدر�ض املعد لغر�ض التعليم الإلكرتوين. فهذه 
الفرتا�سي.  للتعليم  اجلديدة  اخلا�سيات  مع  تتالءم  بيداغوجيا خا�سة  ت�ستوجب  العملية 
اخل�سائ�ض  بع�ض  الإلكرتوين  الدر�ض  تتوفر يف  اأن  يجب  املن�سودة  اجلودة  ن�سمن  فحتى 
واأن�سب  الدر�ض  مكونات  اختيار  التام وح�سن  والتكامل  للمعلومات  الكايف  كالتف�سري 

طريقة ل�سياغتها ) ن�ض، �سورة، �سوت، مقتطفات فيديو، برجمة، حماكاة...(
كما يتوجب هيكلة الدر�ض وح�سن تق�سيمه على خمتلف ال�سفحات اإلى جانب اإثارة 
ت�رشيكه  الدر�ض واحلر�ض على  والتقدم يف  للم�سي  املتعلم وحفزه  لدى  الت�سويق  عن�رش 

وتنمية البعد اجلديل يف العملية التعليمية لديه مع احرتامه الن�سق الذاتي لال�ستيعاب.
وللتلخي�ض ميكن القول اإن عملية اإعداد الدرو�ض ت�ستوجب تكوينا بيداغوجيا خا�سة 
يتطلب جهدا ووقتا ومهارة من طرف  امللتيميديا  بتقنيات  اأن �سياغتها  للمدر�سني كما 
املنتوج  ل�سمان جودة  بهم  ال�ستعانة  والذين ميكن  املجال  املتخ�س�سني يف هذا  التقنيني 

البيداغوجي.

ويف احلقيقة هناك اإمكانيتان بالن�سبة لإعداد الدرو�ض:
الإمكانية الأولى هي اقتناء درو�ض اإلكرتونية يقع ا�ستغاللها فورا وتدري�سها للطالب 
ال�سوق- �سوق  املتحدة م�سيطرة متاما على هذه  الأمريكية  الوليات  اأن  املعروف  ومن 
جمالت  عدة  يف  املخت�سني  املزودين  كبار  جند  حيث  الدرا�سية-  املحتويات  �سناعة 
كدرو�ض  احلا�سوب والت�سالت والريا�سيات والفيزياء والعلوم القت�سادية  والتجارية 

وغريها...
لهذه  العالية  اجلودة  هي  ايجابياتها  اأهم  ولعل  و�سلبياتها  ايجابياتها  الطريقة  ولهذه 
الدرو�ض �سواء على م�ستوى برجمتها و�سياغتها اأو على م�ستوى قيمتها العلمية امل�سمونة.
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ا�ستغالل  ي�سّوقون حقوق  املزودين  هوؤلء  عادة  العالية حيث  تكلفتها  �سلبياتها  ومن 
الدرو�ض على �سكل ا�سرتاكات �سنوية لكل طالب )License( وبذلك ت�سبح موؤ�س�سة 
نقطتان  اجلانب  هذا  اإلى  وي�ساف  �سنويا.  كبرية  مبالغ  بدفع  مطالبة  التدريب  اأو  التعليم 
للمقرر  املقتني  اجلاهز  للدر�ض  الكلية  املطابقة  عدم  اإمكانية  وهما  اإ�سافيتان  �سلبيتان 
الر�سمي، ثم اإمكانية وجود بع�ض الختالفات اأو الإحراج الناجتة عن الختالف يف القيم  

احل�سارية والتقاليد ويف القيم الدينية اأحيانا.
التعليم  موؤ�س�سة  اإ�رشاف  حتت  الدرو�ض  اإعداد  يف  تتمثل  فهي  الثانية  الإمكانية  اأما 
لإعداد  فريق  اأو  مركز  تخ�سي�ض  طريق  عن  هذا  يح�سل  اأن  وميكن  نف�سها  التدريب  اأو 
يف  خمت�سني  تقنيني  ي�سم  عمل  فريق  تكوين  يتوجب  لذا  الإلكرتونية.  املحتويات 
الدرو�ض  اإجناز  التقنّيون  هوؤلء  ويتولى  امللتيميديا.  وتقنيات  املعلومات  تكنولوجيات 
حتت اإ�رشاف املدر�سني اأنف�سهم اأو حتت اإ�رشاف من�سق بيداغوجي يتولى ت�سميم الدر�ض 
وتق�سيمه على خمتلف ال�سفحات واقرتاح عنا�رش مكونات كل �سفحة وت�سميم الروابط 
بينها.   وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن عملية اإعداد در�ض للتعليم الإلكرتوين لي�ست جمرد رقمنة 
اأو اإعادة كتابته عن طريق برجمية معاجلة واب عو�سا عن برجمية معاجلة ن�سو�ض، بل اأبعد 
من ذلك فهي عملية حتتاج اإلى منهجية علمية خا�سة )وهوما يعرف مب�سطلح البيداغوجيا 
الرقمية(. لذلك فاإن هذه الطريقة ت�ستوجب تكوين موارد ب�رشية متخ�س�سة عرب تدريبها 

على املناهج الالزمة وهذه املوارد ت�سبح بدورها نواة لتدريب املدر�سني لهذا الغر�ض.
فاإنها  باملقارنة مع الطرق الأخرى،  العالية  اإلى كلفتها غري  الطريقة، بالإ�سافة  وهذه 
تعطي فر�سا حقيقية للخلق والإبداع وا�ستغالل الكفاءات املوجودة يف موؤ�س�سات التعليم 
اأو لتدريب وا�ستيعاب الدار�سني الذين هم حمفوزون ومولعون با�ستخدام التكنولوجيات 
احلديثة، اإلى جانب �سهولة اإحداث تغيريات اأو اإ�سافات يف الدرو�ض امل�ساغة مبا اأنها معدة 
حمليا، اأما �سلبياتها فهي تكمن اأ�سا�سا يف الوقت الكبري الذي يتطلبه اإعداد الدرو�ض نظرا  

ملحدودية املوارد الب�رشية مقارنة مع ال�رشكات املخت�سة.
5 اليقظة التكنولوجية وم�سايرة التطور التكنولوجي

معر�ض  يف  التكنولوجي  التطور  وم�سايرة  التكنولوجية  اليقظة  اإ�سكالية  طرحنا  كّنا 
ا�شتعرا�شنا للنقاط ال�شلبية وللنقائ�س التي تهم جل التجارب العربية ولي�س كلها. لتجاوز 
هذه النقطة من املهم اإقرار جملة من التوجهات ال�سرتاتيجية واتخاذ جملة من الإجراءات 

العملية.
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التكنولوجي  التطور  م�سايرة  على  التن�سي�ض  فيجب  ال�سرتاتيجي  امل�ستوى  على  اأما 
يف  التن�سي�ض  وجب  كما  التجربة.  خل�سو�سية  وتطويعه  فيه  وامل�ساهمة  بل  املطرد 
ال�سرتاتيجية على البحث العلمي ودوره يف امل�ساهمة يف النهو�ض بالتعلم الإلكرتوين من 
خالل طرح الإ�سكاليات والأولويات التي يجب على الباحثني تناولها. اأي�سا من املهم اأن 
تن�ّض ال�سرتاتيجية على م�ساألة اإدراج امل�ستجدات التكنولوجية واعتمادها حتى ل تاأخذ 
جتارب التعلم الإلكرتوين منحا فيه جمود وركون للنماذج اجلاهزة املجربة دون �سواها 

ودون تفتح على امل�ستجدات وعلى التطورات على امل�ستوى العاملي. 
اأما على م�ستوى الإجراءات العملية فنحن نقرتح ما يلي:

تكوين جلنة خمت�سة باليقظة التكنولوجية تتابع امل�ستجدات العاملية املت�سارعة يف جمال 	 
التعلم الإلكرتوين وتعمل على ال�ستفادة منها واإدراجها يف التجارب املحلية

تكوين منظومة بحث علمي خمت�سة يف التعلم الإلكرتوين وت�سمح بالبحث العلمي 	 
املوجه والقادر على ا�ستيعاب طلبة املاج�ستري والدكتوراه وت�سمح بتفرغ الباحثني.

التعلم الإلكرتوين ت�سمح 	  اإعداد منظومة قيا�ض ومتابعة وحتليل ملوؤ�رشات اجلودة يف 
والتجديد  البحث  اأولويات  حتديد  من  �سيمكن  مما  التجربة  لواقع  دورية  مبتابعة 

التكنولوجي ح�سب احلاجيات احلقيقية والواقعية  
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 اجلودة كعن�رش اأ�سا�سي للنهو�س بالتعلم الإلكرتوين

1  مقدمة

اإن اجلودة اليوم يف مفهومها ال�سامل تعترب عماد التميز والرقي. واإن اإيالء هذا اجلانب 
ما ي�ستحقه من الأهمية ميكن اعتباره اأهم ما ميكن اأن مييز م�ستقبل التجربة العربية يف اإطار 
العربية والتي مل تول  التجارب  نابعة من قراءتنا ملختلف  الروؤية  التعلم الإلكرتوين. هذه 
بعد هذا اجلانب ما ي�ستحقه من الهتمام. يعزى هذا يف راأينا اإلى حداثة التجربة العربية 
من ناحية واإلى تقدمي جانب الكم على الكيف من ناحية اأخرى. اإن هذا التم�سي قد يجد 
قدم  اإلى �سمان موطئ  اأول  ت�سعى  و�سيا�سية  ا�سرتاتيجية  منطلقات عدة  له من  موؤيدات 
للتعليم الإلكرتوين يف عاملنا العربي واإدماجه يف املنظومة التعليمية العربية. هذا الهدف 
بلغته ولو ن�سبيا عدة دول عربية مما يدعو اإلى املرور للم�ستوى الثاين يف التعليم الإلكرتوين 
من خالل اعتبار اجلودة واحدة من اأهم التحديات والأهداف التي يجب تبنيها يف �سبيل 

نظام تعليمي فاعل عموما ونظام تعلم اإلكرتوين متميز خ�سو�سا.
بالت�رشف  املرتبطة  الفنية  امل�سائل  تتجاوز  الإلكرتوين  التعلم  يف  اجلودة  ق�سّية  اإن 
للمنظومات  ر�سيدة  حوكمة  �سبيل  يف  حموريا  دورا  تلعب  اإنها  بل  وحت�سينها  اجلودة  يف 

واملوؤ�س�سات التي تعنى بهذا القطاع. 
اإن العناية باجلودة يف اإطار التعلم الإلكرتوين تقوم على مراحل. اأول املراحل تتمثل يف 
اكت�ساب ثقافة اجلودة من خالل فهم تعريفاتها والقتناع باأهمية اعتمادها ب�سفة ر�سمية 

كمحفز فعال للنهو�ض بواقع التعليم الإلكرتوين يف العامل العربي. 
لعل اأول ما يتبادر للذهن عند احلديث عن اجلودة يف اإطار التعلم الإلكرتوين هوماهية 
اإذا كانت  التعلم الإلكرتوين ذا جودة  اأن يعترب  اجلودة ومفهومها. يف هذا ال�سدد ميكن 
النتائج الدرا�سية املحققة جيدة. هذه النظرة للجودة هي نظرة ذات اأ�سا�ض بيداغوجي. 
كما ميكن اعتبار التعلم الإلكرتوين ذا جودة اإذا كانت طريقة تنفيذه وو�سعه حيز التنفيذ 
قائمة على اإطار قانوين وموؤ�س�ساتي متما�سك. هذه النظرة للجودة هي ذات بعد تنفيذي. 
ميكن اأي�سا اعتماد نظرة ذات بعد اقت�سادي من خالل ربط اجلودة بالعالقة بني التكلفة 

املادية للتعلم الإلكرتوين بالإفادة املحققة على م�ستوى التعلم.

2  معايري اجلودة

ميكن تعريف املعيار على اأنها عملية املواءمة واإ�سفاء ال�سفة الر�سمية من خالل التوافق 
بالعتماد على قواعد اأو مبادئ توجيهية اأو موا�سفات قد ت�سمل املنتجات واخلدمات 
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والعمليات. ت�سنف املعايري اإلى معايري ر�سمية مت اإقرارها من قبل موؤ�س�سات خمت�سة على 
غرار ISO ومعايري �سبه ر�سمية منبثقة غالبا عن املمار�سة ومعتمدة من قبل جمموعة ما من 
من  اجلودة  وتاأمني  الت�رشف  عملية  م�ساندة  هو  املعايري  هذه  من   والهدف  امل�ستعملني. 

خالل جملة من الو�سائل. 
الأوربية  الدرا�سات  اإحدى  تفيد  الإلكرتوين  التعلم  يخ�ض  وفيما  التقنية  الناحية  من 
حول املو�سوع اأعدها املر�سد الأوربي للجودة ]33[ اأن ت�سنيف املعايري يقوم على اأ�سا�ض 

معطيات ت�شمل النقاط التالية:
ال�سياق: يف اأي �سياق مت اإعداد املعيار وتطبيقه؟ مثال هل يندرج هذا املعيار يف �سياق 	 

التعليم الثانوي اأو اجلامعي؟
النتائج 	  اإلى حت�سني جودة  ي�سعى  املعيار؟ مثال هل  الهدف من هذا  الهدف: ما هو 

التعليمية اأو لتح�سني ن�سبة التكاليف مقارنة بالفائدة املرجوة؟
باملنتج 	  اأم  التطبيقي  باجلانب  املعيار؟ مثال هل هو خا�ض  فيم يخت�ض  الخت�سا�ض: 

التعليمي؟
اأم 	  املتدربني  املعيار  ي�سمل  هل  مثال  باجلودة؟  املعنية  الأطراف  هي  من  املنظور: 

املوؤّطرين اأو الإداريني؟
من 	  جمموعة  على  يعتمد  هل  اأي  املعيار؟  من  املعتمد  الأ�سلوب  هو  ما  الأ�سلوب: 

التوجيهات اأو على جملة من القواعد اأو على دليل اإر�سادي؟
 القيا�ض: كيف يتم قيا�ض املطابقة اأو النجاح بالن�سبة اإلى املعيار ما؟ هل يتم العتماد 	 

على �سبيل املثال على جمموعة من املوؤ�رشات، اأم من خالل درا�سة اأم من خالل عملية 
مراجعة دورية.

3 متطلبات معيار اجلودة

الإلكرتوين.  التعلم  اإطار  اعتمادها يف  التي ميكن  اجلودة  معايري  لتعدد  الإ�سارة  جتدر 
EFQM  )www.efqm.  نذكر من بينها تلك التي تهم الت�رشف يف اجلودة على غرار
ذكر  املعيارية ميكن  املقاربات  اإلى هذه  اإ�سافة     .)www.iso.org( ISO 9000وorg( 
 PASو  )www.adlnet.org( SCORM مثل  املتداولة  املعيارية  �سبه  املقاربات  بع�ض 
التقييمية مثل مقاربة  )www.din.de(.   من �سمن مقاربات اجلودة هنالك املقاربات 
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الكفيلة  العنا�رش  من  جملة  وحتديد  اإيجاد  وجب  اجلودة  معايري  وتنوع  تعدد  اأمام 
بتحديد املتطلبات التي يجب توفرها يف املعيار الذي يتم اعتماده من قبل موؤ�س�سة اأو جهة 
تعنى بالتعلم الإلكرتوين. فيما يلي جملة من املتطلبات ذات ال�سلة والتي اأقرتها الدرا�سة 

الأوربية اآنفة الذكر ]33[:
وعدم 	  التعليمية  العملية  يف  املتدخلني  خمتلف  املعيار  ي�رشك  اأن  املهم  من  امل�ساركة: 

اإهمال بع�ض الفئات كاملتعلمني اأنف�سهم. حيث اأن عدم اإ�رشاك اجلميع قد يكون له 
تاأثري على تقبل وبالتايل على تفعيل العمل باملعيار.

املتدخلني 	  ت�رشيك جميع  اأول من  املعيار متكن  تطبيق  ال�سفافية يف  اأن  اإذ  ال�سفافية: 
املنتجات واخلدمات  اأو�سح ملختلف  بروؤية  ثانيا  املعيار. وت�سمح  تطبيق  يف عملية 
والعمليات ذات ال�سلة. وهي حني اإجراء عملية امل�سادقة على احرتام املعيار اأ�سا�سية 

نظرا اإلى وجوب اإمتام الإجراءات امل�ساحبة يف كنف الو�سوح.
القيمة: يجب اختيار معيار جودة ذي �سمعة وقبول على م�ستوى عاملي اإذ اأن ذلك 	 

من �ساأنه اأن ي�ساعد على تقبله حمليا واعتماده من قبل خمتلف املتدخلني.
التفتح: من املهم اأن يكون املعيار املعتمد قادرا على ا�ستيعاب اأي اإ�سافات جديدة 	 

مما ي�سمح بتطويعه لياأخذ بعني العتبار اأي خ�سو�سيات مل�رشوع التعلم الإلكرتوين.
التكيف: على املعيار اأن يكون قادرا قابال للتكيف مع اخل�سائ�ض الثقافية والتنظيمية 	 

وغريها. اإن بع�ض املنظومات ل حتتاج اإلى كل مكونات املعيار بل اإلى بع�ض اأجزائه 
مما يحتم النتباه لقدرة املعيار على التجزئة.

وطرق 	  مقاربات  لهم  البع�ض  اأن  العتبار  بعني  الأخذ  اأي�سا  املهم  من  الإدماج: 
مواءمة هذه  قادرا على  يكون  اأن  املعتمد  املعيار  بالتايل على  عمل جمربة وناجحة. 

املكت�سبات واإدماجها.
التكامل: ل يجب على املعيار اأن يكون مقت�رشا على مكونات دون اأخرى اإذ يجب 	 

عمل  ومنهجية  ا�سرتاتيجية  من  اجلودة  م�ستويات  خمتلف  العتبار  بعني  ياأخذ  اأن 
وخربات ومنتجات وخدمات. 

الوعي: يجب على املعيار اأن ميّكن من جتذر الوعي بثقافة اجلودة عند تطبيقه.	 
القيا�ض: لبد على املعيار اأن يوفر اإمكانية قي�ض النجاح وذلك من خالل موؤ�رشات 	 

وقيم مرجعية.
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4  موؤ�رشات اجلودة

تعتمد يف حلها  يعترب ق�سية جوهرية  الإلكرتوين  التعلم  تقييم م�ستوى اجلودة يف  اإن 
على اعتماد جمموعة من املوؤ�رشات لهذا الغر�ض. وميكن تعريف املوؤ�رشات على اأنها جملة 
من اخل�سائ�ض وال�سمات التي ميكن قيا�سها لتقييم عن�رش من العنا�رش. من جملة العنا�رش 
التي ميكن قيا�سها جند الأهداف ال�سرتاتيجية واملوارد التي مت ح�سدها على �سبيل الذكر 
ل احل�رش. اإن اأهمية املوؤ�رشات ل تقت�رش على كونها و�سيلة ت�سمح بقيا�ض وتطوير التعلم 
الإلكرتوين اإذ اأنها يف غالب الأحيان ت�سمح بتحديد اأهم اخل�سائ�ض واأوكد الأولويات. 

اإن حتديد واختيار موؤ�رشات اجلودة يتطلب حتديد الأهداف املرجوة بدقة. فعلى �سبيل 
املثال على امل�ستوى الأوربي مت حتديد الأهداف التالية ]20[:

ت�سغيلية اأف�سل 	 
جتان�ض بني عرو�ض التكوين ومتطلبات �سوق ال�سغل	 
توفري التكوين املنا�سب خا�سة للفئات ذات و�سعية ه�سة على م�ستوى الت�سغيل	 

مثل هذه الأهداف ال�سرتاتيجية والتي ترتجم مفهوم اجلودة بالن�سبة اإلى الإطار الذي 
و�سعت فيه، هي اأهداف معقدة وجمملة ل ميكن قيا�سها مبا�رشة. وبالّتايل وجب تق�سيمها 

اإلى اأهداف مف�سلة ميكن قيا�سها ليتم بعدها ربُطها مبوؤ�رشات اجلودة. 
جتدر الإ�سارة اإلى اأن نف�ض هذه الّدرا�سة الأوربية تنّبه باأن املعلومات امل�ستقاة من توليفة 
من املوؤ�رشات هي الأكرث ثراء واأهمية من تلك امل�ستقاة من كل موؤ�رش على حدة. عموما 
الأهداف  من  كل  عن  باأخرى  اأو  بطريقة  ومعربة  متجان�سة  املوؤ�رشات  تكون  اأن  يجب 
املحددة والإطار العام ومدخالت وخمرجات العملية التعليمية والنتائج املحققة والإطار 

التنفيذي.  
يجب التنبيه هنا على اأهمية ا�ستعمال املوؤ�رشات كجزء من دورة جودة ت�سم كل من 

املراحل الأ�سا�سية الأربع التالية وهي:
التخطيط	 
املتابعة	 
التقييم	 
التعديل )ح�سب نتائج التقييم(	 
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لإعطاء فكرة عن ماهية املوؤ�رشات نورد فيما يلي كمثال املوؤ�رشات املقرتحة يف اإطار 
درا�سة اأوربية حول موؤ�رشات اجلودة يف التعليم والتكوين املهني ]20[:

ن�سبة املتدخلني يف العملية التعليمية الذين يعتمدون مقاربات اجلودة	 
قيمة ال�ستثمار يف املوارد الب�رشية خا�سة الأ�ساتذة واملكونني	 
معدل م�ساركة املتعلمني يف برامج التكوين	 
ن�سب اإمتام التكوين والتخلي عنه	 
ن�سبة املتخرجني	 
معدل الإدماج املهني بعد �سنة من التخرج	 
مدى ا�ستعمال املهارات املكت�سبة يف اأماكن العمل	 
موؤ�رشات ال�سياق العام كمعدل بطالة املتخرجني ومدى ا�ستفادة الفئات اله�سة	 

هذه اأمثلة واقعية عن موؤ�رشات اجلودة. وننوه يف هذا الإطار على اأن كل موؤ�س�سة اأو 
جهة معنية يجب عليها �سياغة موؤ�رشاتها اخلا�سة معتمدة اأ�سا�سا على اأهدافها ال�سرتاتيجية 
واأهدافها املف�سلة وخ�سو�سيات التعلم الإلكرتوين. كما يجب التاأكيد هنا على اأن قيا�ض 
التطور  تقييم  ميكن  حتى  وم�ستمرة  دورية  ب�سفة  يتم  اأن  يجب  املوؤ�رشات  واحت�ساب 

احلا�سل على م�ستوى اجلودة.   
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مقرتح تدريبي للمدر�سني يف اإطار التعلم الإلكرتوين

1 مقدمة

اإلى  اأدى  العربي  العامل  م�ستوى  على  وخا�سة  عموما  لالنرتنت  الوا�سع  النت�سار  اإن 
جمموعة من التغريات وذلك على م�ستويات عدة. ما يهّمنا يف هذا الإطار هو تاأثري انت�سار 
النرتنت على واقع التعليم والتعلم والتكوين يف عاملنا العربي. ولعل من اأهم التاأثريات 
التي ت�سد النتباه يف هذا ال�سدد هو �سهولة وي�رش الو�سول اإلى املعلومة مبختلف اأنواعها 

ب�سفة مل ت�سهدها الب�رشية من قبل عموما ومنطقتنا العربية خ�سو�سا.
اإن العدد الكبري من مواقع الواب املتخ�س�سة اإ�سافة اإلى تطور حمركات البحث وتنوع 
املحتويات الرقمية وتو�سع ا�ستعمال اللغة العربية على �سبكة النرتنت، كل هذا اأدى اإلى 
امل�سا�ض باإحدى اخل�سائ�ض الأ�سا�سية لنظم التعليم التقليدية. هذه الركيزة التي اأ�رشنا اإليها 
هي اعتبار املدر�ض م�سدرا للمعرفة. فلع�سور وعهود طويلة كان اللجوء اإلى املوؤ�س�سات 
التعليمية يهدف اأ�سا�سا ل�ستقاء املعارف واملهارات. وكان املدر�سون اإ�سافة اإلى املحامل 

الورقية ميثلون امل�سادر الأ�سا�سية للمعلومات وللمعرفة.
اثنني.  م�ستويني  على  خ�سو�سا  وهذا  ودراماتيكية  جذرية  ب�سفة  تغري  الو�سع  هذا 
وتطور  العلوم  تغري  اإلى  �رشورة  اأدت  علمية  ثورة  ن�سهد  اليوم  اأننا  هو  الأول  امل�ستوى 
مواكبته.  املعلم على  قدرة  غالبا  يتجاوز  �رشيع  بن�سق  العلمية  الكت�سافات  وتتابع  املعرفة 
تعليم  التدري�ض من  املدر�سني ح�سب مراحل  الأول مي�ض بدرجات خمتلفة  امل�ستوى  هذا 
علمي  من  والخت�سا�ض  جهة  من  م�ستمر  وتكوين  عال  وتعليم  ثانوي  وتعليم  اأ�سا�سي 

وتقني واأدبي من جهة اأخرى. 
اأما امل�ستوى الثاين للتغيري فيتمثل يف اأن التعلم مل يعد الق�سد الأول منه املعرفة مبفهومها 
املجرد بل اإعداد اأ�سخا�ض قادرين على ال�ستجابة ملتطلبات �سوق ال�سغل املحلية والعاملية 
والقدرة على جماراة ما تعرفه جمتمعاتنا من ثورة تكنولوجية اأدت اإلى ظهور نوع جديد 
من الأمية األ وهي الأمية الرقمية اأو التكنولوجية اأيا كان امل�سمى. فاملجتمعات اأ�سبحت 
التعامل مع التطور التكنولوجي الذي ل تتحكم �رشورة فيه بل ول تتحكم  جمربة على 

حتى يف ن�سقه.
هذه املتغريات وامل�ستجدات حتتم علينا �رشورة مراجعة النظم التعليمية يف عاملنا العربي 
لفائدة  تدريبية  دورات  تتم  اأن  نقرتح  الإطار  هذا  يف  خ�سو�سا.  املدر�ض  ودور  عموما 
املعلمني واملكونني والأ�ساتذة �سواء اأكانوا من املتدخلني يف اإطار منظومة تعلم اإلكرتوين اأم 
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ل. اأما املتدخلون فالتكوين �سيمكنهم من تطوير مهاراتهم واأما البقية ف�سيمكنهم من التح�رش 
وال�ستعداد والّتمكن من املعارف الأ�سا�سية والتقنيات الالزمة للتعامل مع التعلم الإلكرتوين. 

هذا التكوين يجب اأن ي�سمل اأ�سا�سا جانبني اثنني اجلانب املعريف واجلانب التقني.

 2  اجلانب املعريف
عموما  الإلكرتوين  بالتعلم  املهتمني  لدى  تهمي�سه  اأو  املعريف  اجلانب  تغييب  اإن 
واملدر�سني خ�سو�سا لبد واأن يوؤدي قطعا اإلى ف�سل التجربة اأو على الأقل اإلى اإ�سعافها. 
اإن الكثري من امللتقيات واملنتديات التي اأقيمت حول هذا املو�سوع ك�سفت اأن امل�ساركني 
من غري املخت�سني يبدون الكثري من القلق والتوج�ض واحلذر الذي قد يرقى اإلى الت�سكيك 
بل واإلى معاداة البع�ض لهذا ال�سنف من التعليم. هذا املوقف ميكن تف�سريه ب�سعف اجلانب 

املعريف من ناحية وامليل الطبيعي اإلى املحافظة على املوجود.
من بني الأفكار املنت�رشة يف هذا الإطار والتي ت�ستحق اأن تتّم مناق�ستها نذكر:

هذا  تعوي�ض  غايته  واأن  احل�سوري  للتعليم  بديال  �رشورة  الإلكرتوين  التعلم  اعتبار    -
الأخري.

التخوف من اأن هذا النمط من التعليم �سيوؤدي اإلى انعدام احلاجة اإلى املعلمني واندثار    -
هذه املهنة وتهمي�سها.

يف  تتوفر  ل  قد  عالية  تكنولوجية  مهارات  يتطلب  الإلكرتوين  التعلم  اأن  اعتبار    -
املدر�سني.

�سبابية الروؤية حول ماهية التعليم والتعلم والت�سكيك يف قدرته على توفري تعليم جيد    -
للمتعلمني.

والتعليمية ومن  الرتبوية  العملية  تعقيد  اإلى  �سيوؤدي  الإلكرتوين  التعليم  باأن  ال�سعور    -
عدم القدرة على التحكم فيها وح�سن اإدارتها.

التعلم  ماهية  ويبني  يف�سل  معرفيا  تكوينا  ت�ستوجب  امل�رشوعة  الت�ساوؤلت  هذه  كل 
بالتعليم احل�سوري. كما يجب طرح م�سوغات  فيه وعالقته  املدر�ض  الإلكرتوين ودور 
التخوف والقلق. فعلى �سبيل املثال من الناحية البيداغوجية التعلم الإلكرتوين يجعل من 
املتعلم حمور العملية التعليمية بدل املدر�ض. كما اأن العديد من الأبحاث تعطي انطباعا باأن 
دور املعلم ميكن اإلغاوؤه. نذكر يف هذا الإطار النقاط التالية التي تقدم عادة على اأنها من 

مميزات التعلم الإلكرتوين:
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الن�ض  بني  متزج  الو�سائط  متعددة  رقمية  حمتويات  �سكل  على  تقدم  التعليمية  املاّدة    -
وال�سورة وال�سوت والقدرة على التفاعل مع امل�ستعمل. 

التدخل  اإلى  احلاجة  دون  اأوتوماتيكية  ب�سفة  وتقييمها  الختبارات  برجمة  ميكن    -
الب�رشي. 

القدرة على توفري جتربة تعليمية على مقا�ض املتعلم تاأخذ بعني العتبار م�ستواه املعريف    -
واأهدافه بل وحتى ميولته والأ�سلوب البيداغوجي الذي ينا�سبه.

املكاين  واإطاره  جماعي(  اأم  )فردي  ونوعه  التعلم  ن�سق  يحدد  الذي  هو  املتعلم    -
والّزماين.

طرح هذه النقاط وغريها على هذا النحو من �شاأنه اأن يكون عائقا نف�شّيا اأمام تقبل 
اأن  املهم  من  لهذا  الإلكرتوين.  التعلم  برامج  يف  والفعال  اجلدي  والنخراط  املدّر�شني 

ي�شمل برنامج التكوين النقاط التالية:
تقدمي املفاهيم احلقيقية املتعلقة بالتعلم الإلكرتوين بعيدا عن املبالغة وعن ال�سعارات 	 

الرنانة والنظرة التفا�سلية مع بقية الأنظمة التعليمية الأخرى.
 تف�سري و�رشح الإمكانات املتاحة من خالل ا�ستعمال التعلم الإلكرتوين وتعديد طرق 	 

اعتماده.
بيان عالقة التكامل والتجان�ض والّتوافق بني التعلم الإلكرتوين والتعليم التقليدي. 	 
الإلكرتوين من دوره 	  التعلم  اإطار  املدر�ض يف  بعهدة  املنوطة  اجلديدة  الأدوار  اإبراز 

كمعد من خالل اإعداد الأن�سطة التعليمية واملحتويات الرقمية وبناء وتن�سيق مكونات 
الربامج الدرا�سية اإ�سافة اإلى دوره كم�رشف من خالل الإ�رشاف على الأن�سطة التي 
يقوم بها املتعلم وتقييمها واإدارة الأن�سطة اجلماعية اإ�سافة لدوره كمر�سد يقوم باإر�ساد 

املتعلمني اإلى اأف�سل ال�سبل واإمكانات التعلم املتوفرة يف نظام التعلم الإلكرتوين.
التطّرق اإلى اخلدمات والت�سهيالت والدعم الذي ميكن اأن يوفره هذا النمط التعليمي 	 

للمدر�سني مما من �ساأنه اأن يعزز اأدوات العمل املو�سوعة حتت ت�رشفهم. 
غري 	  ال�شتعمال  ومواطن  �شعفه  ونقاط  الإلكرتوين  التعلم  ا�شتعمال  حدود  تبيني 

املنا�سبة.
وعالقته  الإلكرتوين  التعلم  حلقيقة  اأف�شل  بفهم  �شي�شمح  النقاط  هذه  و�رسح  تقدمي 
الوثيقة بالتعليم التقليدي وخا�سة الدور الهام والكبري وال�سرتاتيجي للمعلم وتعدد املهام 

املتاحة له مما ي�سمح له اأن يختار منها ما ينا�سبه ويتما�سى مع اإمكاناته ورغباته. 
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   3  اجلانب التقني
واجلهات  واحلكومية  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  من  الكثري  يف  ال�سائعة  الأخطاء  من  اإن 
التدريب والتكوين. فكم من جهة ت�ستثمر  اإغفال عامل  العربية هو  التعليمية يف الدول 
اجلوانب  بكل  واعتنائها  باقتنائها  النرتنت  طريق  عن  للتعليم  متكامل  نظام  اإن�ساء   يف 
الربجمية واملعداتية  وتغفل جانب التكوين وتكوين املكونني مما يوؤدي اإلى الف�سل اأو عدم 
ال�ستفادة من هذا النظام بال�سكل املطلوب. لذلك فاإننا نوؤكد على اأهمية التدريب �سواء 
بالن�سبة اإلى الطلبة وذلك بتخ�سي�ض بداية كل ف�سل درا�سي للتدريب على كيفية ا�ستعمال 
النظام اأو�سواء بالن�سبة للمدر�سني بحيث يكون التدريب ب�سفة م�ستمرة اأو عند احلاجة. 

يف هذا الإطار يتنزل اجلانب التقني من برنامج التكوين الذي نقرتحه.
يتمثل اإذا اجلانب التقني يف ور�سات عمل يتم فيها اأول تقدمي اإحدى منظومات التعلم 
الإلكرتوين كمثال. يتم يف هذا الإطار تقدمي الأدوات املتاحة والإمكانات املتوفرة للتعلم.
ثانيا تقدم للم�ساركني من املعلمني فر�سة ا�ستعمال املنظومة كمتعلمني. وهي فر�سة 
روؤية  لختبار  فر�سة  اأنها  كما  تعلم.  اأدوات  من  للطالب  املنظومة  توفره  ما  لكت�ساف 

املتعلم للمنظومة.
م�ساألتني  لإبراز  التقنية  الناحية  من  التعليمية  الأن�سطة  اإعداد  م�ساألة  تناول  يتم  ثالثا 
بف�سل  وذلك  احلديثة  بالتقنيات  الكبري  الإملام  �رشورة  وعدم  الإعداد  �سهولة  اأولهما 
متيز  التي  اخل�سو�سيات  لبع�ض  النتباه  وجوب  وثانيهما  للغر�ض،  املتوفرة  الربجميات 

املحتوى التعليمي الرقمي كالبيانات التعريفية وم�ساألة احرتام املعايري التقنية ذات ال�سلة.
والإر�ساد  الإ�رشاف  مبهام  القيام  من  للمعلم  ت�سمح  التي  الأدوات  تقدمي  يتم  رابعا 
للمتعلمني. يف هذا ال�سدد يتم ا�ستعرا�ض ما توفره الأنظمة املخت�سة من اأدوات واإمكانات 

ت�سمح للمعلم بالقيام بدوره دون احلاجة اإلى معرفة عميقة بالتكنولوجيات احلديثة.

اخلامتة
حاولنا يف هذه الدرا�سة ت�سليط ال�سوء على واقع التعليم اللكرتوين يف العامل العربي 
عرب تقدمي لتجارب بع�س الدول علي �شبيل  الذكر ول احل�رس وت�شخي�س النقاط اليجابية 
التي من اأهمها وعي جل الدول باأهمية هذا النوع من التعليم وازدياد اهتمامها به و�رشوع 
معظمها يف و�سع اخلطط وال�سرتاتيجيات املنا�سبة. فبالإ�سافة الى وجود تفاوت كبري يف 
مدى جاهزية البنى التحتية ال�رشورية واختالف يف مدى تقدم الدول يف اإر�ساء هذا النمط 
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من التعليم على قواعد منهجية توؤ�س�ض ملنظومة تعليمية متكاملة، فاإننا ن�سجل العديد من 
النقائ�ض لعل اأهمها غياب �سبط املعايري الأكادميية ومعايري اجلودة يف مراحل ت�سميم هذه 
املنظومات واعتماد برامج وا�سحة وحمددة يف اإدارة برامج التعليم اللكرتوين وا�ستمرارية 
املحافظة على امل�ستوى املطلوب من اجلودة. الى جانب افتقاد العدد الكايف من اخلربات 
العربية لتلبية حاجة اأع�ساء هيئة التدري�ض واإدارة التدري�ض ب�سكل عام ملهارات التعامل مع 
تقنيات التعليم اللكرتوين. كما نوؤكد على غياب ثقافة العمل الت�ساركي بني املوؤ�س�سات 

التعليمية وبني الدول العربية لتوفري الربامج واملحتويات التعليمية بكلفة اأقل.
التعليم اللكرتوين يف الوطن العربي  اأن نختم هذه الدرا�سة بدعوة موؤ�س�سات  ونود 
لتعزيز اآليات التعاون وذلك يف جمال تبادل اخلربات وتبادل الربامج والت�سارك يف ا�ستعمال 
اإلكرتوين  التعليمية مما يخف�ض التكلفة ويعزز اجلودة وي�رشع يف ار�ساء تعليم  املحتويات 
واملتابعة  القي�ض  �سيا�سة  اإدراج  اإلى  املوؤ�س�سات  هذه  ندعو  كما  اجلميع.  حاجات  يلبي 
والن�رش على �سبكة النرتنت لأن�سطتها وذلك ملا ميكنه ذلك من التعريف بها على النطاق 
الوطني والعربي والعاملي مما ي�سمح بتثمني التجربة وفتح اآفاق التعاون مع بقية املوؤ�س�سات 
الإلكرتوين  بالتعلم  ينه�ض  اأن  �ساأنه  من  مما  املماثلة  والعاملية  والعربية  والإقليمية  الوطنية 
خ�سو�سا وبالتعليم عموما يف العامل العربي. كما ن�سري اإلى اأهمية اأن ت�سدر هذه الدرا�سة 
اإعداد  اأن  خا�سة  العربي  العامل  يف  الإلكرتوين  التعلم  قطاع  تطور  ملتابعة  دورية  ب�سورة 
هذه الدرا�سة مكننا من و�سع اآلية ومنهجية عمل ومن اإعداد قاعدة بيانات ومن اكت�ساب 

خربات اإ�سافية يف ما يخ�ض درا�سة واقع التعلم الإلكرتوين يف العامل العربي.    
    

واهلل ويل التوفيق.
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ملحق 1  
معجم امل�سطلحات

للتعليم  النعت هو الأكرث مالءمة  ال�سخ�ض الذي يتعلم عموما. هذا 
الإلكرتوين مقارنة بتلميذ اأو طالب اأو متدرب من حيث اأنه يبدو الأقرب 

اإلى الطابع الّتعلمي منه من الطابع التعليمي املعتمد عادة.

متعلم

الأدوات  من  جملة  خالل  من  م�شبوط  زمني  اإطار  يف  يتم  تعلم 
املبا�رش وغريها  ال�سوتي  والت�سال  الفيديو  وموؤمترات  الدرد�سة  كغرف 

من الأدوات. 

تعلم متزامن

ت�سمح  رقمية  �سيغة  يف  اإعداده  مت  تعليمي  حمتوى  عن  عبارة  هو 
عنا�رش  ويتم عادة دمج  النرتنت.  �سبكة  وا�ستعماله من خالل  بتداوله 
لبناء  متحركة  ور�سوم  وفيديو  و�سوت  و�سورة  ن�ض  من  امللتيميديا 
املحتوى الرقمي. ويتم ا�ستعماله اأ�سا�سا اإما كمادة تعليمية اأو كاختبارات 

للمتعلمني.

حمتوى اإلكرتوين

وميكن  رقمية  ب�سيغ  التعليمية  امل�سادر  فيها  تخزن  رقمية  مكتبة 
من  جملة  الرقمية  املكتبة  تقدم  ويب.  بوابة  خالل  من  ا�ستعمالها 
اخلدمات التي تهم اأ�سا�سا الت�رشف يف املحتويات الرقمية والتحكم يف 

�سيا�سة الولوج بالن�سبة  اإلى امل�ستعملني. 

مكتبة الإلكرتونية

الأدوات كالربيد  با�ستعمال جملة من  يتم دون �سوابط زمنية  تعلم 
الإلكرتوين واملنتديات وغريها من الأدوات املماثلة.

تعلم غري متزامن

منط تعلم يعتمد على مزج اأو دمج كل من التعليم الإلكرتوين والتعليم 
احل�سوري التقليدي. هذا النمط هو الأكرث ا�ستعمال ومواءمة لال�ستعمال 

من قبل املوؤ�س�سات التعليمية النظامية. 

تعلم متمازج/مدمج/م�سرتك 

اإطار  يف  ا�ستعمالها  ويتم  احلقيقي  الف�سل  مبحاكاة  ت�سمح  منظومة 
تعليمي يلعب فيه املعلم دورا حموريا. تعتمد الف�سول الفرتا�سية اأ�سا�سا 

على اأدوات التعلم املتزامن.

ف�سل افرتا�سي

الواب خ�سو�سا والنرتنت عموما  ي�ستعمل تكنولوجيا  نظام عادة 
التعليم  وباإدارة  بالت�رشف  ت�سمح  اخلدمات  من  جملة  توفري  ق�سد 
بالت�رشف يف  ت�سمح  اإدارية  اأدوات  عادة  النظام  هذا  يوفر  الإلكرتوين. 
املتوفرة.  اخلدمات  واإدارة  وامل�رشفني  املتعلمني  منهم  خا�سة  املتدخلني 
كما يت�سمن عادة اأدوات ت�سمح بالتعلم من عر�ض للمحتويات التعليمية 
والختبارات وو�سائل التخاطب والتوا�سل مع بقية املتعلمني وامل�رشفني. 
للم�رشفني  ت�سمح  التي  الأدوات  من  جملة  عادة  النظام  يوفر هذا  كما 

مبتابعة املتعلمني وم�ساعدتهم وتقييم عملهم والتن�سيق بني امل�رشفني.

نظام اإدارة التعلم

باإنتاج حمتويات رقمية تعليمية قابلة للن�رش وال�ستعمال  نظام ي�سمح 
يف اإطار التعليم الإلكرتوين خ�سو�سا والتعليم عموما.

نظام اإدارة املحتوى

اإدارة  ونظم  التعلم  اإدارة  نظم  وخ�سائ�ض  اأدوات  بني  ميزج  نظام 
املحتوى.

نظام اإدارة التعلم واملحتوى
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بو�سفه  ت�سمح  الإلكرتوين  املحتوى  حول  البيانات  من  جمموعة 
وذلك  ال�ستعمال  ق�سد  عليه  العثور  من  ميكن  مما  خ�سائ�سه  وو�سف 
الأكرث  التعريف  بيانات   LOM وتعد  البحث.  حمركات  با�ستعمال 
�سيوعا وا�ستعمال وهي معدة خ�سي�سا للمحتويات التعليمية امل�ستعملة 

يف اإطار التعليم الإلكرتوين. 

بيانات التعريف

التعليم  يتميز  للتعلم.  النرتنت  وتكنولوجيات  تقنيات  ا�ستعمال 
الإلكرتوين باعتباره املتعلم هو حمور العملية التعليمية.

التعليم الإلكرتوين

حمتوى اإلكرتوين للتعلم مع بيانات التعريف، قابل لإعادة ال�ستعمال 
ناحية  من  املعتمدة  للمعايري  وملواءمته  ناحية  من  ل�ستقالليته  وذلك 
قادر  التعليمي  املحتوى  اأن  منها هي  فاملق�سود  ال�ستقاللية  اأما  اأخرى. 
 SCORM على الوفاء بدوره التعليمي منفردا. اأما املواءمة للمعايري ك
اأوIMS CP  فهي ت�سمح با�ستعمال الكائن التعليمي يف اأي نظام اإدارة 

تعلم يدعم املعيار امل�ستعمل.  

كائن تعليمي

SCORM هو اأحد معايري التعليم الإلكرتوين التي متكن من ا�سترياد 
اآخر  تعلم  اأي نظام  اإلى  ا�ستخدامه وت�سديره  التعليمي واإعادة  املحتوى 

يدعم هذه املعايري.

�سكورم

تقنية تتيح اإمكان التفاعل بني املتعلم واملادة املعرو�سة امل�ستملة على 
ال�سور املتحركة امل�سحوبة بال�سوت بغر�ض جعل التعلم اأكرث تفاعلية.

الفيديو التفاعلي

اإحدى اأدوات الت�سال عرب �سبكة النرتنت بني جمموعة من الأفراد 
امل�ساركة  طريقها  عن  يتم  معني  تخ�س�ض  يف  امل�سرتك  الهتمام  ذوي 
كتابيًا يف مو�سوع معني اأو اإر�سال ا�ستف�سار اإلى املجموعة امل�ساركة اأو 

امل�رشف على هذه املجموعة دون التواجد يف وقت واحد.

جمموعات النقا�ش

�سبكة  خالل  من  والوثائق  الر�سائل  لتبادل  خدمة  عن  عبارة  هو 
النرتنت، ويعد من اأكرث خدمات النرتنت ا�ستخدامًا. ي�ستعمل يف اإطار 
التعليم الإلكرتوين نظرا اإلى �سهولة ا�ستعماله من جهة ولإمكانية توثيق 

ومتابعة املرا�سالت خا�سة املهمة منها.

الربيد اللكرتوين

الأدوات  من  وهي  التقليدية  بال�سبورة  �سبيهة  �سبورة  عن  عبارة  هو 
الرئي�سة الالزم توافرها يف الف�سول الفرتا�سية، وميكن من خاللها تنفيذ 

ال�رشح والر�سوم التي يتم نقلها اإلى املتعلمني.

 اللوح الأبي�ش

بينهم  اأفراد تف�سل  التوا�سل من خاللها بني  يتم  التي  املوؤمترات  هي 
النرتنت  طريق  عن  القدرة  عالية  تلفزيونية  �سبكة  خالل  من  م�سافة 
وي�ستطيع كل فرد متواجد بطرفيه حمددة اأن يرى املتحدث، كما ميكنه 
اأن يتوجه باأ�سئلة ا�ستف�سارية واإجراء حوارات مع املتحدث ) اأي توفري 
عملية التفاعل ( ومتكن هذه التقنية من نقل املوؤمترات املرئية امل�سموعة 
املتزامن  الإلكرتوين  والتعليم  بعد عموما  التعليم عن  اأهداف  يف حتقيق 

خ�سو�سا.

موؤمترات الفيديو

 هي تقنية اإلكرتونية تعتمد على النرتنت للمحادثة على هيئة خطوط 

هاتفية تو�سل املتحدث ) املحا�رش ( بعدد من امل�ستقبلني )الطالب( يف 
اأماكن متفرقة. 

املوؤمترات ال�سوتية
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يف  الآخرين  امل�ستخدمني  مع  النرتنت  عرب  التحدث  اإمكان   هي 
وقت واحد، عن طريق برنامج ي�سكل حمطة افرتا�سية جتمع امل�ستخدمني 
على النرتنت للتحدث كتابة و�سوتًا و�سورة وت�ستعمل خ�سو�سا يف 

اإطار التعليم الإلكرتوين املتزامن. 

املحادثة

ثم  موا�سيع  يكتبوا  اأن  للم�ستعملني  ت�سمح  اإلكرتونية  و�سيلة  هي 
ي�سمح لباقي امل�ستعملني اأن يتفاعلوا من خالل الرد والتعقيب على هذه 
املوا�سيع. يتم ا�ستعمالها يف اإطار التعليم الإلكرتوين غري املتزامن كو�سيلة 

لدعم التفاعل بني املتعلمني خ�سو�سا حتت اإ�رشاف موؤطر.

املنتديات

هي منحى نظامي لت�سميم العملية التعليمية وتنفيذها وتقوميها كلها 
تبًعا لأهداف حمددة نابعة من نتائج الأبحاث يف جمال التعليم والت�سال 
الب�رشي م�ستخدمة املوارد الب�رشية وغري الب�رشية من اأجل اإك�ساب التعليم 

مزيًدا من الفعالية.

تكنولوجيا التعليم

من  جمموعة  طريق  عن  املدار�ض  اأداء  وتقييم  ومراجعة  ملراقبة   نظام 
الدورية،  الختبارات  يف  الطالب  حت�سيل  مدى  مراقبة  منها  الو�سائل 
الواقعية  اإلى املالحظة  وكذلك ال�سجالت والتقارير املدر�سية بالإ�سافة 
امل�ستقلة واإجراء امل�سوح الإح�سائية عن الطلبة واأولياء الأمور واملعلمني 
والأداء  املدر�سة  حول  اآرائهم  ل�ستطالع  الجتماعيني  والأخ�سائيني 
التعليم  جودة  و�سمان  من  للتاأكد  املدر�سي  التقييم  يهدف  املدر�سي. 

وا�ستمرارية التطوير.

التقييم املدر�سي

درا�سته  بعد  املتوقع  املتعلم  اأداء  ت�سف  ومعطيات  موؤ�رشات  هي 
مو�سوعات معينة.

النواجت التعلمية

ومن  التعلم،  يف  �سعوبات  يواجهون  الذين  الطلبة  ينفذه  عمل  هو 
وياأخذ  ال�سعوبات،  هذه  وتذليل  معاجلة  يف  الإ�سهام  العمل  هذا  �ساأن 
مع  الطلبة،  من  الفئة،  لهذه  مالءمة  اأكرث  ب�سورة  تدري�ض  اإعادة  �سكل 

�رشورة اأن تنفذ مثل هذه الأن�سطة باإ�رشاف املعلم وتوجيهه.

الن�ساط العالجي

الدرا�سية ب�سورة عادية، ومن  املادة  اأجنزوا  الذين  الطلبة  ينفذه  عمل 
املادة  تعميق  اإلى  وتو�سلهم  تعلمهم،  تدعم  اأن  الأن�سطة،  هذه  �ساأن 

واإتقانها.

الن�ساط التعزيزي

املتعلم  ويكت�سبها  التعلم،  عملية  تتطّلبها  التي  املهارات  جمموعة 
وتنموبنموه ب�سورة تدريجية ومنظمة، وت�سمل مهارات التفكري وحل 

امل�سكالت والت�سال، واملهارات الريا�سية والعملية.

مهارات التعلم

وعاء معريف يحتوي على عدة م�سادر للتعليم، �سممت على �سكل 
برنامج متكامل متعدد الو�سائط، ي�ستخدم يف تعلم اأو تعليم وحدة معرفية 
اإلى  منوعة، تتنا�سب مع قدرات املتعلم، وتنا�سب بيئته، يوؤدي تعليمها 
زيادة معارف وخربات ومهارات املتعلم، وتوؤهله ملقابلة مواقف حياتية 

ترتبط مبا اكت�سبه نتيجة تعلمه حمتوى هذه احلقيبة.

احلقيبة التعليمية
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التعليمية  الأن�شطة  باختيار  املتعلم  فيه  يقوم  التعلم  اأمناط  من  هو منط 
وتنفيذها بهدف اكت�ساب معرفة علمية اأو تنمية مهارة ذات �سلة باملادة 
الدرا�سية اأو باهتماماته اخلا�سة، وقد يتم هذا التعلم ب�سورة فردية اأويف 
جمموعات، حتت اإ�رشاف املعلم، اأو ب�سورة غري نظامية عن طريق التعلم 

عن بعد عموما والتعليم الإلكرتوين خ�سو�سا.

التعلم الذاتي

وهو تعلم يتم باإ�رشاك جمموعة �سغرية من الطلبة معًا يف تنفيذ عمل، اأو 
ن�شاط تعليمي، اأوحل م�شكلة مطروحة، وي�شهم كل منهم يف الن�شاط، 
ويتبادلون الأفكار والأدوار، ويعني كل منهم الآخر يف تعلم املطلوب 

ح�سب اإمكاناته وقدراته.

التعلم التعاوين

ي�ستخدم  حيث  العامل،  �سلوك  املتعلم  فيه  ي�سلك  الذي  التعلم  هو 
معلوماته وقدراته وقابلياته يف عمليات تفكريية عملية وعقلية للو�سول 

اإلى نتائج جديدة.

التعلم بالكت�ساف
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ملحق 2

م�رشوع منوذجي للتعليم اللكرتوين 
بنك عربي للموارد التعليمية الرقمية امل�سرتكة

ملخ�س امل�رشوع
 يهتم هذا امل�رشوع با�ستخدام التكنولوجيات احلديثة للمعلوماتية والت�سال يف ميدان 
وتطوير  التعليمية  العملية  جودة  من  للرفع  املتطورة  التقنيات  ا�ستعمال  وكيفية  التعليم 

مناهج واأ�ساليب التدري�ض والتعليم اللكرتوين يف العامل العربي.  
املوارد  تنمية  يف  الفعال  واإ�سهامه  املبا�رش  لتاأثريه  بالغة  اأهمية  امل�رشوع  هذا  يكت�سي   
الب�رشية العربية واإتاحة فر�ض لتثمني الذكاء والكفايات والقدرات العربية  وخلق فر�ض 

�رشاكة وحتالف مع موؤ�س�سات تكوينية داخل الوطن العربي وخارجه. 

اأهداف امل�رشوع 
للتعليم اللكرتوين عرب جتهيزه  اإلى بعث مركز عربي منوذجي   يهدف هذا امل�رشوع 
هيئة  اأع�ساء  من  الب�رشية  املوارد  من  جمموعة  وتكوين  ال�رشورية  والأدوات   بالو�سائل 
التدري�ض  لالإ�رشاف على هذا املركز واإدارة عمليات اإنتاج الدرو�ض و�سياغتها بتقنيات 
امللتيميديا والواب وتكوين بنك موارد تعليمية يو�سع على �سبكة النرتنت ويقع تزويده 
وا�ستغالله ب�سفة م�سرتكة من طرف كل موؤ�س�سات التعليم اللكرتوين يف الدول العربية. 
ن�سبيا  ي�سمى بLearning objects وهو م�سطلح جديد  ما  تعليمية  ونعني هنا مبوارد 
ابتكره Downes يف )1( ويق�سد اأي حمتوى تعليمي ميكن ا�ستعماله للتدري�ض، فيمكن اأن 
يكون  املورد التعليمي در�سا اأو مقررا كامال اأو جزءا من در�ض كتمرين اأو مثال اأو �رشح 
ملفهوم معني اأو مقطع فيديو اأو �سورة اأو ر�سم بياين اأو مثال جت�سيمي معد بطريقة امللتيميديا 
الخ... وتكمن اأهمية املوارد التعليمية يف التعليم عن بعد عن طريق النرتنت يف امكان 
تكلفة  من  يحد  اأن  �ساأنه  من  وهذا   Reusable املتعدد  وا�ستعمالها   Sharable تقا�سمها 
اإعداد الدرو�ض بغر�ض التعليم اللكرتوين اإلى جانب اإتاحته وتوفريه لفر�ض كبرية للتعاون 
ال�سنوات  خالل  الفرتا�سي  التعليم  ميدان  يف  برز  وهكذا  املوؤ�س�سات،  اأو  الأفراد  بني 
.Learning Objects Repositories  )2(القليلة املا�سية م�سطلح بنك موارد تعليمية
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مناهج  تطوير  جمال  يف  امل�سرتك  العربي  العمل  دفع  اإلى  امل�رشوع  هذا  يهدف  كما   
مع  تتالءم  جديدة  ومناهج  وتقنيات  اأدوات  واإعداد  ابتكار  عرب  وتع�سريها  التدري�ض 

التكنولوجيات احلديثة عرب تكوين جمموعة من الأخ�سائيني يف املجالت الآتية:
ا�ستعمال الآليات احلديثة للتعليم عن طريق التكنولوجيا احلديثة لالت�سال واملعلومات    -
اإعداد املحتويات والدرو�ض بالو�سائل احلديثة وا�ستعمال املوارد التعليمية املتوفرة يف     -

بنك املوارد وتزويد البنك مبوارد جديدة بغية تقا�سمها وا�ستعمالها امل�سرتك 
ت�سميم و�سياغة الدرو�ض املالئمة لطرق التدري�ض اللكرتوين    -

اإدارة عملية التعليم اللكرتوين     -
تبادل اخلربات العربية يف جمال التعليم اللكرتوين   -

تبادل التجارب العربية واإتاحة الفر�سة لالإعداد وال�ستعمال امل�سرتك للدرو�ض من    -
طرف مدر�سي التعليم اللكرتوين يف خمتلف الدول العربية، ويتم الإعداد امل�سرتك 

بف�سل العمل التعاوين عن بعد عن طريق النرتنت. 
كما يهدف هذا امل�رشوع اإلى القيام ببحوث علمية م�سرتكة يف جمال التعليم اللكرتوين 
املعلومات  تكنولوجيات  يف  واملتوا�سل  ال�رشيع  للتطور  امل�ستمرة  املواكبة  اأجل  من 

والت�سال وترتكز هذه البحوث خا�سة يف  املجالت التالية:
تطوير اأدوات تكنولوجية جديدة للتعليم اللكرتوين	 
ابتكار نظريات علمية تف�سي على برجميات التعليم اللكرتوين اأكرث ذكاء ومزيدا من 	 

النجاعة.
ابتكار مناهج تعليمة جديدة تواكب الأدوات احلديثة والتطور التكنولوجي	 
تبادل التجارب وتقييمها علميا.	 
العمل على مراعاة اخل�سائ�ض اللغوية عرب تطوير برجميات عربية التعليم اللكرتوين.	 

اجلوانب التي ي�سملها امل�رشوع
1-  اجلانب التكنولوجي

اختيار وتن�سيب برجميات التعليم اللكرتوين واإدارة بنك املوارد التعليمية	 
اختيار موا�سفات املوزعات واحلوا�سيب 	 
اختيار موا�سفات ال�سبكات الإعالمية ونظم ال�سالمة	 
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2-  اجلانب البيداغوجي

تكوين جمموعة من املوارد الب�رشية يف: 
البيداغوجيا الرقمية	 
مناهج وطرق التعليم اللكرتوين	 

3- اجلانب الهيكلي

اإعداد الأطر القانونية	 
تنظيم المتحانات	 
طرق احت�ساب قيمة عمل الأ�ساتذة	 

مراحل اإجناز امل�رشوع 
1-  املرحلة التح�سي�سية وحتوي على:

اللكرتوين 	  للتدري�ض  اجلديدة  الأ�ساليب  اأهمية  لإبراز  التدري�ض  لهيئة  حما�رشات 
والآليات والو�سائل امل�ستعملة

حما�رشات للطلبة	 
�سياغة م�سرتكة لربنامج عملي وجدولة زمنية	 

2-املرحلة الإعدادية العملية:

تن�سيب برجميات التعليم اللكرتوين وبنك املوارد التعليمية	 
تكوين املدر�سني على ا�ستعمال برجميات اإعداد الدرو�ض 	 
تكوين خمت�سني يف احلا�سوب على اجلانب التقني ) اإدارة برجميات التعليم اللكرتوين 	 

و�سيانتها (
تكوين بيداغوجي على املنهجيات احلديثة للبيداغوجية الرقمية ومنهجيات التدري�ض 	 

اللكرتوين 
3- املرحلة الإنتاجية

تكوين فرق عمل ت�سم مدر�سني من دول عربية خمتلفة لالإعداد امل�سرتك للدرو�ض 	 
القيام ببع�ض التجارب النموذجية لتدري�ض جمموعات من الطلبة العرب عن طريق 	 

النرتنت
تقييم التجارب من الناحية العلمية والبيداغوجية.	 



170

املراجع
)1( S. Downes، ”Learning Objects:  Resources For Distance Education 

Worldwide“، International Review of Research in Open and 
Distance Learning، July 2001. 

)2( G. Paquette، ”Instructional Engineering for Learning Objects 
Repositories Networks“، CALIE-04 Conference، Grenoble، France، 
February، 2004.



171

تقرير عن تطّور التعليم العايل والبحث العلمي
2011  - يف الوطن العربي   1981 

اإعداد: اأ.د. خمي�س بنحميده 

املقّدمة
اإن الهدف الأ�سا�سي من هذا التقرير هو تثمني ما مّت اإجنازه يف خمتلف حماور التو�سيات 
العلمي يف  والبحث  العايل  التعليم  عن  امل�سوؤولني  للوزراء  الـ13  املوؤمترات  عن  ال�سادرة 

الدول العربية خالل العقود الثالثة املا�سية، منذ انعقاد موؤمتر اجلزائر عام 1981. 
اإن تنفيذ تو�سية ما خالل ال�سنتني التابعتني للموؤمتر الذي ت�سدر فيه هو بدون �سّك اأمر 
هاّم باعتبار اأن يف ذلك التنفيذ دليال على �رشعة ا�ستجابة الدول العربية الى دعوات موؤمتر 
التنفيذ لي�ض دائما يف متناول كل الدول العربية بنف�ض ال�سهولة او  اأن هذا  اإل  وزرائها، 
ال�رشعة، وبالن�سبة الى كل التو�سيات، اإذ اأن لكل قطر عربي ظروفه واإمكانياته اخلا�سة به 
والتي ت�ساعد او حتول دون ا�ستجابته لتلك التو�سية يف الفرتة املفرت�سة، مما يعني اأي�سا اأن 
تنفيذ هذه التو�سية ميكن اأن يتم يف فرتة لحقة قد تطول اأو تق�رش بناء على تلك الظروف 

والإمكانيات. 
ويف هذا ال�سياق، فاإن الأهم بالن�سبة اإلينا هو معرفة ما متكنت الدول العربية من اإجنازه، 
كل ح�سب اإمكانياتها وظروفها اخلا�سة بها، يف حمور معنّي من املحاور املذكورة اأعاله 
للتو�سيات التي اأ�سدرها معايل الوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي على 
امتداد الفرتة التي �سبقت انعقاد هذا املوؤمتر )الرابع ع�رش(، بحيث ميكن البناء على ذلك 

الإجناز وال�سري قدما لتدعيمه وتعزيزه يف امل�ستقبل.
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من ناحية اأخري ميكن اعتبار ما اأجنز يف خمتلف جمالت التعليم العايل والبحث العلمي 
يف البلدان العربية خالل هذه الفرتة فر�سة للوقوف على ما حتقق يف هذه املجالت على 
امتداد ثلث قرن، مبا ميّكن من حتديد مواطن القوة وتعزيزها ومواطن ال�سعف ومعاجلتها 
وميّكن بالتايل من حتقيق الأهداف التي ر�سمها معايل الوزراء ملوؤمتراتهم والنهو�ض بالتعليم 

العايل العربي لي�سطلع بالدور الجتماعي والقت�سادي املعهود اليه. 
تقرير  مو�سوع  كانت  الأولى  اخلم�سة  املوؤمترات  تو�سيات  اأن  الى  الإ�سارة  وجتدر 
اأعّد ب�ساأنها بناء على التو�سية ال�سابعة للموؤمتر الرابع للوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل 
والبحث العلمي )دم�سق 1989(، التي دعت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى 
 1981 املمتدة من عام  الفرتة  ال�سابقة خالل  املوؤمترات  تنفيذه من تو�سيات  »تتّبع ما مت 
وحتى موعد انعقاد الدورة ال�ساد�سة للموؤمتر، ودرا�ستها درا�سة تو�سيحية مزّودة بالأرقام 
والبيانات وعر�سها على املوؤمتر يف تلك الدورة.« وجتدر الإ�سارة اإلى اأن عدد التو�سيات 
ال�سادرة يف املوؤمترات اخلم�سة الأولى كان على التوايل 50، 19، 26، 18، و 38 تو�سية. 
اأما بالن�سبة اإلى املوا�سيع التي تناولتها هذه التو�سيات فلم تكن خمتلفة كثريا عن التو�سيات 
ال�سادرة عن املوؤمترات 6 اإلى 13. لذلك فاإن التقرير احلايل يرّكز اأ�سا�سا على التو�سيات 

ال�سادرة عن املوؤمترات الثمانية الأخرية. 

مرجعيات التقرير
اعتمد هذا التقرير على املرجعيات التالية:

اأوت   22 بتاريخ   587 والثقافة والعلوم رقم  للرتبية  العام  املدير  خطاب معايل   -
مت  التي  والتو�سيات  النتائج  وتقييم  “ا�ستعرا�ض  اإلى  فيه  يدعو  الذي   2013
ل اليها يف املوؤمترات الوزارية ال�سابقة وحتديد املعوقات التي حالت دون  التو�سّ

حتقيق ما مل يتحقق منها.”
اهتمام معايل الوزراء املتوا�سل باملتابعة باعتبارها بندا قارا يف كل موؤمتر، يناق�سون   -
�سمنه التقارير اخلا�سة مبتابعة تنفيذ التو�سيات ال�سادرة عن املوؤمتر ال�سابق من 
خالل  تو�سيات  من  ي�سدرونه  ما  تنفيذ  ملتابعة  جديدة  جلنة  وي�سكلون  ناحية 

موؤمترهم اجلاري وتقدمي نتائج املتابعة يف املوؤمتر املوايل.
معايل  به  يقوم  الذي  العمل  ل�سمان جدوى  اآلية  باعتبارها  املتابعة  التاأكيد على   -
بهذين  النهو�ض  بهدف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  عن  امل�سوؤولني  الوزراء 
يف  فعاليتهما  ودعم  العربية  البلدان  يف  الرتبوية  املنظومة  يف  الهاّمني  العن�رشين 

حتقيق التقّدم العلمي والتقني والقت�سادي والجتماعي يف الوطن العربي.
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اهتمام املنظمة العربية نف�سها مبو�سوع املتابعة باعتبار اأن التو�سيات املوّجهة لها   -
ت�سّكل مرجعّيات اأ�سا�سية يتم يف �سوئها حتديد برامج وم�رشوعات ون�ساطات 

املنظمة العربية وموّجهات لعملها يف كل من هذه املكونات. 

اأهداف التقرير
يهدف التقرير اإلى:

التعّرف على التو�سيات التي اأ�سدرها معايل الوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل يف . 1
الوطن العربي خالل موؤمتراتهم الثالثة ع�رش حول خمتلف املو�سوعات والق�سايا ذات 

ال�سلة بالتعليم العايل والبحث العلمي يف البلدان العربية،
العربية . 2 الدول  م�ستوى  على  التو�سيات  هذه  �سوء  يف  اإجنازه  مت  ما  على  الوقوف 

وم�ستوى املنظمة العربية للرتبية والثقافة.

املنهجية املتبعة يف اإعداد  التقرير 
التعليم  عن  امل�سوؤولني  الوزراء  موؤمترات  عن  ال�سادرة  التو�سيات  التقرير  هذ  تناول 
العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي وعددها 13 موؤمترا، بدءا مبوؤمتر اجلزائر املنعقد 
عام 1981 و�سول اإلى موؤمتر اأبو ظبي عام 2011 )اجلدول رقم 1(. واعتمادا على الوثائق 
على  املنظمة  موقع  املتوفرة يف  والوثائق  م�سكورة،  باملنظمة،  الرتبية  اإدارة  وّفرتتها  التي 

�سبكة الإنرتنت مت القيام مبا يلي:
املوجهة أ.  والتو�سيات   ،)1 رقم  )امللحق  العربية  للبلدان  املوجهة  التو�سيات  اإح�ساء 

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )امللحق رقم 2(، وحتديد جمالت التو�سيات 
التي �سدرت عن املوؤمترات الثالثة ع�رش بالن�سبة اإلى الدول العربية )اجلدول رقم 2( 

وبالن�سبة اإلى املنظمة العربية )اجلدول رقم 3(.
نظرا ب.  وذلك  الرئي�سية،  املوا�سيع  من  موجز  عدد  �سمن  املتقاربة  التو�سيات  جتميع 

على  للتاأكيدا  اأخرى  اأحيانا  تكرار  ومن  اأحيانا،  ت�سّعب  من  به  متّيزت  وملا  لعددها 
اأهّميتها. وقد اأف�سى هذا التجميع الى عدد حمدود من املوا�سيع كما يلي:

تطّور التعليم العايل يف جوانبه املختلف،. 1
تعريب التعليم العايل والنهو�ض باللغة العربية، . 2
البحث العلمي وتوطني العلوم والتقانة،. 3
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ا�ستقطاب الكفاءات العلمية العربية املقيمة يف اخلارج، . 4
التقومي الذاتي واجلودة والعتماد الأكادميي، . 5
والتعاون امل�سرتك العربي واخلارجي. . 6

ج. ت�سليط ال�سوء على اأهم ما مت حتقيقه يف كل من هذه املوا�سيع.

اأّول: متابعة تنفيذ التو�سيات املوّجهة للدول العربية
تطوير التعليم العايل يف خمتلف جوانبه. 1

 �سهد قطاع التعليم العايل يف البلدان العربية خالل العقود الثالثة الأخرية، منذ انعقاد 
املوؤمتر الأول للوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي عام 
1981، تطّورا هائال يف خمتلف امل�ستويات، مبا يف ذلك �سن الت�رشيعات، واإحداث الهياكل 
والهيئات واملرافق، واإيجاد التمويالت الالزمة لت�سغيل هذا القطاع يف امل�ستوى املطلوب. 
اجلامعات،  لعدد  امللفت  الرتفع  التحتية ويف  البنى  �ساء  اإر  التطّور يف  هذا  ويتجّلى 
ال�سكان، ويف  بعدد  مقارنة  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  امللتحقني  الطلبة  عدد  ازدياد  ويف 
ن�سبة اإجمايل الدخل الوطني اخلام املخ�س�سة للتعليم العايل يف البلدان العربية والتي بلغت 
%1،3 عام 2011. ويف تنّوع �سيغ التعليم العايل واأ�ساليبه ا�ستجابة للطلب املتزايد عليه 
من خمتلف اجلهات الجتماعية والقت�سادية، وملتطّلبات النفجار املعريف والعوملة، كما 
برز هذا التطّور اي�سا يف الهتمام املتنامي مبعايري الأداء بالن�سبة الى كل الأطراف املعنية يف 
هذا القطاع مبن فيهم �سانعو القرار واملديرون/املدراء وهيئة التدري�ض والطلبة، بحثا عن 

�سمان اجلودة يف اأداء كل طرف.  

 تطّور البنى التحتيةأ. 
ت�سري الإح�ساءات ال�سادرة عن احّتاد اجلامعات العربية اأن عدد اجلامعات يف الأقطار 
حكومية  جامعة   600 الى   1973 عام  وخا�سة  حكومية  جامعة   46 من  ارتفع  العربية 

وجامعة خا�سة عام 2013، كما يتبنّي من اجلدول التايل:
197319932003200620112013

خحخحخحخحخحخح
3881142615677153133206193330270

461402332863996001
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يربز هذا اجلدول الن�سق ال�رشيع يف ارتفاع عدد اجلامعات يف البلدان العربية، حيث 
ت�ساعف هذا العدد اأكرث من 13 مّرة خالل الثالثني �سنة املا�سية، وبلغت طاقة ا�ستيعاب 
هذه اجلامعات 148 065 8 طالب وطالبة عام 2011، ت�سهر على تكوينهم هيئة تدري�ض 

بلغ عدد اأع�سائها 252 619 مدّر�سا ومدّر�سة بالن�سبة الى نف�ض ال�سنة.1 
كما ت�ساعف عدد اجلامعات اخلا�سة اأكرث من 33 مّرة خالل الفرتة ذاتها، لدرجة اأنها 
% من جمموع الطالب امللتحقني بالتعليم العايل يف البلدان  ت�ستوعب حاليا حوايل 30 
الأجنبية  اجلامعات  )ومنها  اجلامعات  هذه  اأن  يف  التطّور  هذا  اأهّمية  وتكمن  العربية.2 
اخلليج  بلدان  يف  وخ�شو�س  العربية  الدول  بع�س  يف  قدم  موطء  لنف�شها  وجدت  التي 
مادية  اإمكانات  لديها من  يتوّفر  ملا  تناف�ض اجلامعات احلكومية نظرا  اأ�سبحت  العربي(، 
وب�رشية، وما تتمّتع به من اإ�سعاع وم�سداقية على ال�سعيد الدويل، ولكونها اي�سا جامعات 
معتمدة اأكادمييا مما ي�سفي قيمة م�سافة لل�سهادات التي متنحها. ويف هذا ال�سدد، حّذرت 
اإ�سرتاتيجية تطوير التعليم العايل من اأن اقتحام اجلامعات الأجنبية الأقطار العربية قد ينتج 

عنه »قيام منظومات اإقليمية مناف�سة يف جمال التعليم العايل.«3

 تطّور �سيغ واأ�ساليب التعليم العايل ب. 
املا�سية بروز �سيغ واأ�ساليب جديدة متّثلت  الثالثة  العقود  العايل خالل  التعليم  �سهد 
هذا  ب�ساأن  التحاور  مت  وقد  بعد،  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  نظام  تبّنى  يف  خ�سو�سا 
الفكر  نّظمها منتدى  التي  بعد  التعّلم عن  اأهّمها ندوة  لعل  املو�سع يف منا�سبات عديدة 
�سمو  مبادرة  وكذلك   ،1987 عام  املفتوحة  القد�ض  جامعة  مع  بالتعاون  بعّمان  العربي 
العربية  اإن�ساء اجلامعة  الى  اأف�ست  التي   1996 �سعود عام  اآل  العزيز  بن عبد  الأمري طالل 

املفتوحة عام 2002 بالتعاون امل�سرتك مع اجلامعة املفتوحة يف اململكة املتحدة.4 
ويف هذا ال�سياق ل بد من الإ�سارة الى التو�ّسع التي �سهدته هذه اجلامعة منذ انطلقها 
يف الكويت عام 2002، فقد مت فتح قروع لها يف �سبعة بلدان عربية اأخرى هي: اململكة 

العربية ال�سعودية والأردن وم�رش والبحرين وُعمان ولبنان وال�سودان. 
فيها  مبا  العربية  البلدان  كافة  يف  مفتوحة  جامعات  اإن�ساء  مت   ،2000 عام  من  وبداية 
جامعتني افرتا�سيتني يف تون�ض و�سوريا، تقّدم كّلها تكوينا وتدريبا يف خمتلف املجالت 

العلمية والتقنية. 
الإجنليزية(،   )باللغة  العربية«  البلدان  يف  العايل  والتعليم  العلمي  »البحث  العربية،  اجلامعات  احتاد  عام  اأمني  عرابي،  اأبو  �سلطان   .2  1

   http://www.ub.edu/LinkingMedGulf/docs/kickoff_meeting/scientific_research.pdf
2. امل�سدر نف�سه.

3. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، اإ�سرتاتيجية تطوير التعليم العايل يف الوطن العربي، تون�ض 2005، �ض56.
 www.arabu.edu.kw/index.php :4. ملزيد الّطالع اأنظر املوقع
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املفتوح والتعليم عن بعد يف كونهما مظهرا من مظاهر  التعليم  اأهّمية نظام  وتكمن 
يتابع  ان  النظام  للم�ستفيد من هذا  بحيث ميكن  الفعالة،  اآلياته  من  واآلية  امل�ستمر  التعليم 
فعالياته اأينما كان ويف الوقت الذي ينا�سبه، مما يتيح لكل من مل يتمكن من اإنهاء تعليمه 
للتعّلم والرتقاء يف �سلم املعرفة او احل�سول على تدريب يف جمال من املجالت  فر�سة 

ح�سب قدراته واإمكاناته. 
وب�سفاته هذه فقد مّكن هذا النظام التعليمي البلدان ذات الإمكانات املادية والب�رشية 
الرتبوية والتدريبية على نطاق وا�سع وبتكلفة حمدودة مع  توفري اخلدمات  املحدودة من 
�سمان م�ستوى معقول من الفعالية واجلودة ومن دعم جهود هذه البلدان من اأجل حتقيق 

التنمية الب�رشية والقت�سادية ملواطنيها.

تعريب التعليم العايل. 2
�سّكل مو�سوع تعريب التعليم العايل يف الدول العربية اأحد اأهّم املحاور التي تناولتها 
موؤمترات الوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي منذ دوراتها الأولى. فقد 
و�سيا�سات  العايل  التعليم  “ تعريب   1983 عام  تون�ض  املنعقد يف  الثاين  املوؤمتر  كان حمور 
التو�سيات  يف  قاّر  �سبه  بندا  املوؤمتر  ذلك  منذ  وبقي  العربي”،  الوطن  يف  به  اللتحاق 

ال�سادرة املوؤمترات.
رغم اجلهود التي تبذلها كل الدول العربية يف تعريب التعليم العايل، اإل اأن النتائج بقيت 
حم�سورة يف بع�ض احلقول املعرفية مثل العلوم الإن�سانية واحلقوق والعلوم القت�سادية، ومل 

يتّم تعريب العلوم مثل الطب والهند�سة والتقانة اإل يف بع�ض الدول العربية. 
ويرجع �سيق جمالت تعريب التعليم العايل اإلى اأ�سباب عديدة اأهّمها:

ارتباط العلوم والتكنولوجيا باحل�شارة الغربية حاليا )بعد اأن كان مرتبطا باحل�شارة 	 
يجعل  مما  الغربي  املعريف  الإنتاج  وكثافة  ما�سية(،  ع�سور  يف  الإ�سالمية  العربية 

ا�ستيعابه كّليا اأمرا �سعبا.
بطء ن�سق الرتجمة للكتب الأجنبية يف اجلامعات العربية وتكلفتها الباهظة.	 
باللغة 	  العلوم  جمالت  يف  درا�ساتهم  موا�سلة  على  الطلبة  قدرة  عدم  من  التخّوف 

العربية لدى التحاقهم بالدرا�سات العليا باجلامعات الأجنبية.
القناعة لدى العديد من اجلامعيني واأ�سحاب القرار اأن اكت�ساب املعرفة مبا�رشة باللغة 	 

الأ�سلية اأي�رش واأجدى يف ا�ستخدامها وتطبيقها من اكت�سابها عن طريق الرتجمة.
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قّلة عدد املدّر�سني املتمّكنني من اللغة العربية بحيث ميكنهم تدري�ض العلوم بها، 	 
خ�سو�سا واأن غالبية هوؤلء املدّر�سني تكّونوا يف جامعات غربية ون�رشوا بحوثهم باللغات 

اأجنبية. 
متوا�سلة  العايل  التعليم  تعريب  اأجل  من  املبذولة  اجلهود  فاإن  العقبات  هذه  ورغم 
للتعريب والرتجمة والتاأليف والن�رش بدم�سق،  العربي  تدعمها يف ذلك ن�ساطات املركز 

ون�شاطات مكتب تن�شيق التعريب يف الرباط.

 البحث العلمي وتوطني التقانة. 3
اإن تاأكيد معايل الوزراء عن تطوير هذا القطاع يف موؤمتراتهم املتتالية يعرّب عن �رشورة 
النهو�ض بهذا القطاع ملا له من دور حموري يف التنمية الجتماعية والقت�سادية للبلدان 

العربية، من ناحية، وعن بطئ ن�سق هذا التطّور، من ناحية اأخرى.
يتجّلى الهتمام مبو�سوع البحث العلمي يف اللقاءات والندوات واملوؤمترات وور�سات 
العمل التي تعقدها الهيئات املعنية بالبحث العلمي يف الوطن العربي دوريًا كل على حدة 
اإطار التعاون امل�سرتك يف ما بينها. ومن هذه الهيئات، على �سبيل املثال، املنظمة  او يف 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم، واحتاد جمال�ض البحث العلمي العربية، واحتاد اجلامعات 
العربية، واملوؤ�س�سة العربية للعلوم والتكنولوجيا، واملنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية 
التي  اللقاءات  اإن�ساوؤه يف �سهر دي�سمرب املا�سي، وغريها، الى جانب  امل�ستدامة الذي مت 
تعقدها مراكز البحث العلمي التابعة لوزارات التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول 
العربية، والتي ت�سب، بطرق مت�سابهة اأحيانا وخمتلفة اأحيانا اأخرى، يف نف�ض الجتاه األ 
وهو التعّرف على واقع البحث العلمي واأولوياته، وامل�سكالت التي يواجهها يف الو�سع 
الراهن للدول العربية، والتعاون امل�سرتك الداخلي )يف ما بني الدول العربية( واخلارجي 
)يف ما بني الدول العربية واملوؤ�س�سات البحثية يف الدول املتقّدمة(، و�سبل ال�ستفادة من 
البحث  لتمويل  م�سادر  عن  البحث  وخ�سو�سا  املهجر،  يف  العربية  العلمية  الكفاءات 

العلمي. 
جتدر الإ�سارة الى اأن مراكز البحث العلمي يف البلدان العربية ترتبط غالبا باملوؤ�س�سات 
وبالتايل  الفالحة/الزراعة،  ال�سناعة ووزارة  وزارة  مثل  بعينها  وزارات  تتبع  اأو  اجلامعية 
حتت�سنها،  التي  اجلامعية  للموؤ�س�سة  والب�رشية  املادية  الإمكانيات  على  اأ�سا�سا  تعتمد  فهي 
اأو على امليزانيات التي توّفرها لها وزارات الإ�رشاف، وهي يف غالب الأحيان ميزانيات 

حمدودة ينفق اجلزء الأكرب منها يف رواتب الباحثني. 
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متدّنيا  العلمي  البحث  على  العربية  الدول  اإنفاق  معّدل  بقي  فقد  اأخرى  ناحية  من 
)ما بني 0،2 و 0،4% من اإجمايل الناجت اخلام(، مقارنة مبا هو عليه يف الدول ال�سناعية 
للبحث  خ�س�ست  جمتمعة  العربية  الدول  »اأن  اإلى  لكريني  وي�سري   .5)%  6 و   4 )مابني 
الناجت  من  باملائة   3،0 ن�سبته  ما  اأي  فقط،  دولر  مليار   7،1 يعادل  ما   2005 عام  العلمي 
القومي الإجمايل.«6 وهذا يعني اأن ن�سبة الإنفاق على البحث العلمي يف الوطن العربي 
الثمانية املا�سية، واأنها دون امل�ستوى املطلوب الذي ميّكن  مل تتغرّي كثريا خالل الأعوام 
التعليم  اإ�سرتاتيجية تطوير  التنمية الجتماعية والقت�سادية. وت�سري  هذا القطاع من دعم 
اأن “املوؤ�س�سات وال�رشكات ال�سناعية العربية ل ت�ستثمر يف  العايل يف الوطن العربي الى 
البحث العلمي والتطوير التقني، بينما كان من املفرت�ض األ تقّل الن�سبة املئوية لالإنفاق على 
البحث والتطوير عن %5 من قيمة املبيعات”7، مما يف�رّش التو�سيات املتكّررة ملعايل الوزراء 
امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي اإلى النهو�ض بهذا القطاع ور�سد الأموال 
الكافية له، وتعدد الدعوات يف ال�سنوات الأخرية الى بعث �سناديق عربية واإقليمية ودولية 

لتمويل البحث العلمي وموؤ�س�ساته يف الوطن العربي.8

ا�ستقطاب الكفاءات العلمية العربية املقيمة يف املهجر وال�ستفادة من خرباتها. 4
الجتماعية  التنمية  حتقيق  خالله  ومن  العلمي  والبحث  العايل  بالتعليم  النهو�ض  اإن 
والقت�سادية يف البلدان العربية ل يتطّلب اإمكانات مادية فقط، بل يتطّلب اي�سا والى حد 
كبري توّفر الكفاءات العلمية والتكنولوجية بالأعداد الكافية التي ت�ساعد على التخطيط 

للم�ساريع التنموية وعلى متابعتها وتنفيذها. 
وبالن�سبة اإلى البلدان العربية فاإن العديد من هذه الكفاءات مقيم يف البلدان املتقّدمة 
عن  ال�سادرة  التقارير  جل  وت�سري  وكندا.  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا  بلدان  مثل  �سناعيا 
املنظمات الإقليمية العربية وكذلك املنظمات الدولية اإلى حجم هجرة الكفاءات العربية 
اإلى تلك البلدان والى مدى اأثرها ال�سلبي على التنمية يف بلدانهم الأ�سلية وما ميكن اأن 

يتحقق من تطّور نوعي يف هذه التنمية يف حالة م�ساركة هذه الكفاءات فيها.
5. اأبو عرابي، مرجع �سابق. اأنظر اأي�سا: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، احلولية العربية للعلوم: درا�سة حتليلية عن تطّور العلوم يف 

الوطن العربي 2008-2007، اإعداد حممد املعالج وحامت مهّني، تون�ض 2010، �ض 9-10. 
http:// . 2011 ،6. اإدري�ض لكريني، »البحث العلمي ورهانات التنمية يف املنطقة العربية«، مركز اأ�سبار للدرا�سات والبحوث والإعالم

     www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7183
7. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، اإ�سرتاتيجية تطوير التعليم العايل يف الوطن العربي، تون�ض 2005، �ض. 48.

2012)www. 8. احتاد جمال�ض البحث العلمي العربية، ندوة البحث العلمي والتطّور التكنولوجي يف الوطن العربي، مّراك�ض جويلية
) www.astf.net(؛    2013 دي�سمرب  تون�ض  يف  اجتماعها  يف  والتكنولوجيا،  للعلوم   العربية  املوؤ�س�سة   )fasrc.org؛ 

واملنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية امل�ستدامة، اجتماع اللجنة التح�سريية، تون�ض، دي�سمرب 2013(. 
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املثال[  �سبيل  ]على  العربي  املغرب  بلدان  “ اأن  تقرير �سحفي  ال�سدد، ورد يف  ويف هذا 
ت�ساهم بحوايل 31 % من هجرة الكفاءات و%5 من الأطباء و%23 من املهند�سني و15 % من 
العلماء من جمموع الكفاءات العربية التي تهاجر اإلى الوليات املتحدة الأمريكية وكندا، 
واأن 5.4 % من الطالب العرب الذين يدر�سون باخلارج ل يعودون اإلى اأوطانهم.  وحتظى 
الوليات املتحدة الأمريكية بالن�سيب الأكرب من الكفاءات والعقول العربية بن�سبة 39 % 
% من العلماء  %.... واأن م�رش ت�سدر حوايل 60  % وا�سبانيا 1.5  متبوعة بكندا 12.3 
واملهند�سني، وم�ساهمة العراق بلغت 15 % بينما كان ن�سيب �سوريا والأردن وفل�سطني 

9”.% 5

اأ�سارت فيه اإلى اأن »نحو  ويف نف�ض ال�سياق، اأ�سدرت موؤ�س�سة الفكر العربي تقريراً 
اأقطار  ثمانية  العلماء واملهند�سني والأطباء واخلرباء يهاجرون كل عام من  األف من   100
عربية هي: لبنان، �سورية، العراق، الأردن، م�رش، تون�ض، املغرب، واجلزائر. كما اأن 70 

�ض ل يعودون اإلى بلدانهم.”10 يف املائة من العلماء الذين ي�سافرون للتخ�سّ
املهجر يف  املقيمة يف  العلمية  الكفاءات  تلعبه  اأن  الذي ميكن  الفعال  للدور  واإدراكا 
هذه  من  عدد  اأكرب  ا�ستقطاب  اإلى  و�سعيا  وعربيا،  قطريا  والقت�سادية  العلمية  التنمية 
الكفاءات للم�ساركة يف اجلهود بلدانهم الأ�سلية يف هذه املجالت، تعمل البلدان العربية 
العربية  الكفاءات  مب�ساركة  وعربية  قطرية  هيئات  واإن�ساء  العلمية  اللقاءات  تنظيم  على 
املهاجرة. من ذلك ما قامت به املوؤ�س�سة العربية للعلوم والتكنولوجيا، على �سبيل املثال، 
�سم  فقد   .2013 دي�سمرب  اأواخر  تون�ض  يف  اجتماعه  خالل  اإدارتها  جمل�ض  جتديد  لدى 
هذا املجل�ض 9 ممثلني من بلدان عربية هي: الإمارات، م�رش، ال�سعودية، �سورية، تون�ض، 
اأع�ساء ميثلون ثالثة بلدان غربية هي الوليات  ال�سودان، العراق، املغرب والأردن، و5 

املتحدة الأمريكية وفرن�سا واململكة املتحدة.11  
 اجلودة والعتماد الأكادميي يف التعليم العايل. 5

يرجع الهتمام باجلودة والعتماد الأكادميي يف التعليم العايل العربي الى عّدة عوامل 
العايل  التعليم  على  املتزايد  والطلب  العايل،  التعليم  جمال  العوملة يف  حتّديات  اأهّمها  لعّل 
وتاأكيد  العايل اخلا�ض،  التعليم  النمو الجتماعي والقت�سادي، وتنامي  موؤ�رشات  كاأحد 
http://arabic.babelmed.net/t 9. حممد علي اللطيفي )2012( »هجرة الأدمغة العربية: اإهمال دولة اأم اإغراءات مالية«، -

   . hqiq-sahafi/89-portraits-of-a-generation/632-2012-07-30-05-59-06.html
http://www.aleqt.com/2013/02/24/a ال�سعبة« - املعادلة  العربية:  العقول  )2013( »هجرة  العلمي  اهلل  عبد   .10

ticle_734154.print
http:// العربي«أ العلميأ البحثأ لتأسيسأصندوقأدوليألالستثمارأفيأ 11.أمحمدأ	بوأضيفأ)2013) ”دعوةأ

.news.elwatannews.com/news/details/383485
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اللتزام مبعايري دولية  العربية على  الدول  لبع�ض  تقّدم  التي  للم�ساعدات  املانحة  اجلهات 
معّينة، ورغبة الدول العربية نف�سها يف اأن يكون لها موؤ�س�سات تعليمية عليا ذات جدوى. 
وت�سّكل هذه العوامل م�سادر �سغط متزايد على التعليم العايل ليتجاوز حدوده القطرية 
ال�سّيقة، وينفتح على الأ�ساليب الإدارية املتطّورة بعيدا عن الأ�سليب التقليدية القائمة على 
التعليم  التي تفر�سها عليه موؤ�س�سات  البقاء  اأجل  ال�سديدة من  املناف�سة  املركزية، ويواجه 
العايل يف البلدان املتقّدمة، الى جانب املناف�سة التي يفر�سها عليه التعليم العايل اخلا�ض مبا 

يتوّفر له من اإمكانات مادية ومالية كبرية. 
اأن  الأنرتنت  �سبكة  على  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارات  مواقع  من  ويتبنّي 
الهتمام باجلودة النوعية يف التعليم العايل والعتماد الأكادميي اأ�سبح واقعا ملمو�سا يف 
ال�سابع  اإثر تو�سية �سدرت عن املوؤمتر  العربية بداية من مطلع القرن احلايل،  البلدان  كل 
للوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي )الريا�ض 1999(، تدعو الى اإحداث 

هيئة عربية للجودة والعتماد الأكادميي. 
واعتماد  تقومي  لتن�سيق  مكتبا  العربية  اجلامعات  احّتاد  اأن�ساأ  التو�سية  بتلك  وعمال 

اجلامعات العربية وبراجمها )2001( ثم جمل�سا ل�سمان اجلودة والعتماد عام 2007.
ويف ال�سياق ذاته، مّت اإن�ساء هيئات وطنية للجودة والعتماد الأكادميي يف جل البلدان 
العربية بت�سميات خمتلفة مثل الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي، املركز الوطني 
العليا  الهيئة  والعتماد،  التعليم  جودة  ل�سمان  القومية  الهيئة  التعليمية،  جودة  ل�سمان 
الأكادميي  العتماد  العايل، جمل�ض  التعليم  والتقومي يف  القيا�ض  مركز  والعتماد،  للتقومي 

و�سمان جودة التعليم العايل، الى غري ذلك. 
الإ�سرتاتيجيات  و�سع  على  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  تعمل  الهيئات  هذه  اإطار  ويف 
لتحديد اأولوياتها ومراجعة مناهجها وتطويرها وربط التخطيط باملتابعة والتقومي. وعلى 
و�سع الأدلة التي متّكن من التقومي الذاتي واللجوء اإلى التقومي اخلارجي �سمانا مل�سداقيتها 
وجودة عملها. ويف هذا الإطار يح�سل عدد متزايد من موؤ�س�سات التعليم العايل يف البلدان 
العربية على العتماد من قبل هيئات عاملية مما يزيد من اإ�سعاعها وم�سداقيتها عربيا ودوليا.

 التعاون امل�سرتك العربي واخلارجي . 6
التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي  اأبدى موؤمتر الوزراء امل�سوؤولني عن 
منذ دوراته الأولى اهتماما بالغا بالتعاون امل�سرتك بني الدول العربية من ناحية وبني الدول 
العربية والدول الأجنبية من ناحية اأخرى يف خمتلف جوانب التعليم العايل، وذلك بهدف: 
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الإدارية  والرتاتيب  التعليمية  باملناهج  يتعّلق  ما  يف  واملمار�سات  الروؤى  توحيد   -
واأ�ساليب التقومي وتبادل الطلبة واملعارف واخلربات بني الدول العربية يف خمتلف 
املجالت ذات العالقة بالتعليم العايل والبحث العلمي، مبا يدعم العمل العربي 

امل�سرتك والذاتية العربية لدى املواطنني يف كامل الوطن العربي.
واأوروبا  واآ�سيا  اأفريقيا  )يف  العامل  مناطق  خمتلف  يف  العربي  احل�سور  ودعم   -
واأمريكيا( من خالل توفري املواد التعليمية واملدّر�سني والفّنيني، ودعم املكتبات 
العربي،  بالتعليم  الندوات حول موا�سيع ذات عالقة  باملراجع املالئمة، وعقد 
توفري  ذلك  يف  )مبا  املناطق  تلك  يف  والثقافية  العلمية  الأن�سطة  يف  وامل�ساركة 
مبا  اخلا�سة(،  البلدان ذات الحتياجات  الى  بالن�سبة  والفّنية  املادية  امل�ساعدات 

يعّزز وجود الثقافة العربية الإ�سالمية فيها.

ثانيا: متابعة تنفيذ التو�سيات املوّجهة للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
ويف اإطار متابعة تنفيذ التو�سيات املوجهة اإلى املنظمة اتبعت املنهجية الآتية: 

الثالثة ع�رش،  التو�سيات املوّجهة للمنظمة كما وردت يف تقارير املوؤمترات  ر�سد  اأ. 
وقد جتاوز عدد هذه التو�سيات 75 تو�سية12 �سملت جوانب عّدة  التعليم العايل 

والبحث العلمي يف الدول العربية. 
جتميع هذه التو�سيات �سمن عدد موجز من املوا�سيع العامة ذات العالقة، تبنّي اأنها  ب. 
ل تختلف عن تلك التي مت حتديدها بالن�سبة الى التو�سيات املوّجهة للدول العربية.

املهام  العربية، يف �سوء  للمنظمة  املوّجهة  لتو�سيات  تنفيذا  ما حتقق  التعّرف على  ت. 
املوكلة اليها خ�سو�سا يف جمال التعليم العايل، وبالرجوع الى ما اأ�سدرته من وثائق 

ذات عالقة به.

1. اآلية  املنظمة يف التعامل مع التو�سيات
بالنظر الى العمل التي ت�سطلع به، ميكن و�سف املنظمة بكونها خمترب لالأفكار وبيت 
خربة ت�سع املعايري وتبني القدرات وحتّفز التعاون امل�سرتك على ال�سعيدين العربي والدويل. 
وقد ورد يف التو�سية 51 ال�سادرة عن املوؤمتر الأول للوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل 

والبحث العلمي يف الوطني )اجلزائر 1981( مايلي: 
12. اأنظر امللحق رقم 2.
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العربية  اجلامعات  احتاد  مع  بالتعاون  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  دعوة 
بق�سايا  املعنية  الهيئات  من  غريها  ومع  العربية  العلمي  البحث  ملجال�ض  العربي  والحتاد 
التعليم  للعمل على تطوير  الالزمة  الربامج  اتخاذ الإجراءات وو�سع  الى  العايل،  التعليم 
العايل يف �سوء الجتاهات التي اأقّرها املوؤمتر، والى تقدمي امل�سورة واملعونة للدول الع�ساء 
يف املنظمة على التنفيذ الفعال للتو�سيات املوجهة اليها، وذلك عن طريق ت�سمني براجمها 
بتبادل  اخلا�سة  الأنظمة  وو�سع  والدرا�سات  العلمية  الندوات  بتنظيم  تتعلق  ن�ساطات 
وتوثيق  املناهج  لتطوير  الفّنية  اللجان  وعقد  العربية،  اجلامعات  بني  والأ�ساتذة  الطالب 

املعلومات، الى غري ذلك من الن�ساطات.13
التعليم  وزراء  معايل  موؤمترات  عن  ال�سادرة  التو�سيات  اأن  اإلى  الإ�سارة  وينبغي  هذا 
العايل والبحث العلمي تنعك�ض بكل و�سوح يف موّجهات برامج اإدارتي الرتبية والعلوم 
باملنظمة العربية. ففي ما يتعلق بالتعليم العايل ت�سّمنت موّجهات برامج اإدارة الرتبية ما 

يلي:
تنمية التعاون الإقليمي بني املنظمات العاملة يف الدول العربية يف جمال الرتبية   -

وحتقيق التكامل والتن�سيق بني م�رشوعاتها. 
توحيد  على  والعمل  العربية  بالأقطار  الرتبوية  املوؤ�س�سات  بني  التعاون  حتقيق   -

نتاجات التعلم يف املراحل التعليمية املختلفة. 
ن  وميكِّ املجتمع  مع  احلقيقي  التفاعل  يحقق  الذي  املنتجة  اجلامعة  مفهوم  تبني   -
اإ�سافية للجامعة لدعم ن�ساطاتها املختلفة دون الإخالل  من توفري موارد مالية 

مبهامها الأ�سا�سية. 
ر�سد جتارب الأقطار العربية يف جمال اجلامعة املفتوحة والتعلم عن بعد، وح�رش   -
لتنفيذ  التعليم املفتوح الواجب توفريها  التعليم عن بعد ومتطلبات  م�ستلزمات 

هذا الأ�سلوب من اأ�ساليب التعليم، وو�سع �سوابط اجلودة النوعية له. 
ت�سكيل هيئات وطنية ت�سطلع مب�سئوليات التقومي ملوؤ�س�سات التعليم العايل على   -
م�ستوى الدولة، وو�سع الآليات، واملعايري وال�سوابط للتقومي الذاتي واخلارجي، 
وال�ستفادة من خربات املنظمة العربية لقرتاح اآليات لعتماد التقومي، اختياريا، 

على م�ستوى الوطن العربي. 
ي�سمن  مبا  العربي،  الوطن  يف  اخلا�سة  اجلامعات  عمل  و�سوابط  معايري  و�سع   -
13. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، اإدارة الرتبية، التعليم العايل والتنمية يف الوطن العربي، املوؤمتر الأول للوزراء امل�سوؤولني عن 

التعليم العايل يف الوطن العربي املنعقد باجلزائر، ماي/مايو 1981، تون�ض 1983.
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اجلودة النوعية لها، ومراجعة هذه ال�سوابط واملعايري يف �سوء ما تبديه الدول من 
مالحظات حول نتائج ما مت تطبيقه منها، واقرتاح تعديلها اإذا لزم الأمر، ور�سد 

جتارب الدول العربية وغريها يف هذا املجال. 
حت�سني جودة التعليم مبختلف مراحله، وا�ستخدام التقانة يف الرتبية، والتو�سع يف   -
اإنتاج الربجميات التعليمية الالزمة لعملية التعليم والتعلم، مع و�سع املوا�سفات 
املنا�سبة  املعايري  وحتديد  التعليمية  الربجميات  لإنتاج  والعلمية  والرتبوية  الفنية 

لتقوميها. 
درا�سة اإمكانية اإن�ساء جهاز موحد ملعادلة واعتماد ال�سهادات والدرجات العلمية   -

بني الأقطار العربية.14
اأما موّجهات برامج اإدارة العلوم والبحث العلمي فجاءت كما يلي:

تطوير منظومة البحث العلمي ودعم اجلهود العربية امل�سرتكة يف جمالته املختلفة،   -
امل�سكالت  يف  الإن�ساين  بالبعد  والهتمام  واملعنوية،  املادية  ظروفه  وتطوير 

العلمية، ومبيادين اأخالقيات العلوم والتقانة.
العربية،  الأقطار  يف  امل�سرتكة  الأولوية  ذات  التطبيقية  العلمية  البحوث  حتديد   -
والتي ميكن اأن تتولى اجلامعات العربية اأو املراكز البحثية الإ�رشاف على اإجرائها، 

عن طريق فرق م�سرتكة بني اجلامعات.
دعم وتو�سيع ال�ستفادة من املراكز الدولية للعلوم التجريبية والتطبيقية.  -

دعم اجلهود العربية لنقل وتوطني التقانة ومواءمتها مع احتياجات البيئة العربية.  -
التدريب  وب�سفة خا�سة يف جمالت  املهاجرة  العربية  بالعقول  ال�ستعانة  تعزيز   -

والتاأهيل. 
وما  وحتدياتها  امل�ستدامة  التنمية  مبتطلبات  يتعلق  فيما  املبذولة  اجلهود  تعزيز   -

يقت�سيه ذلك من اهتمام بالتثقيف العلمي لالإن�سان العربي.
اإيالء املجال العلمي يف منا�سط وبرامج املنظمة اأولوية يف دعم ومدار�سة املو�سوعات 

امللحة لالأقطار العربية.15 
http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_co :)14. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )اإدارة الرتبية

ntent&task=view&id=73&Itemid=191&lang=ar
http://www.projects-alecso.org/?page_ العلمي(  والبحث  العلوم  )اإدارة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة   .15

id=1527
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ولتنفيذ تو�سية من التو�سيات املوّجهة لها تّتبع املنظمة العربية اخلطوات التالية:
حتديد الن�شاط املزمع القيام به بناء على التو�شية املعّينة، اأ. 

تعيني خرباء لإعداد الدرا�شات ذات العالقة بذلك الن�شاط، ب. 
عقد اللقاءات )موؤمتر، ندوة، ور�سة عمل، اأو غريه ذلك( ملناق�سة تلك الدرا�سات  ت. 

وبلورة الن�شاط وو�شع الآليات املالئمة لتنفيذه،
الإ�رساف على تنفيذ الن�شاط ومتابعته، ث. 

واإعداد التقرير النهائي بخ�شو�س تنفيذ الن�شاط لتقدميه للمجل�س التنفيذي. ج. 

2. اإجنازات املنظمة يف �سوء التو�سيات املوجه لها
يف �سوء املهام املوكلة اليها وموّجهات الربامج �سالفة الذكر، واعتمادا على اخلطوات 
الأخرية،  الثالثة  العقود  خالل  العربية  املنظمة  حققت  ن�ساطاتها،  تنفيذ  يف  تتبعها  التي 
العديد من الإجنازات ذات ال�سلة بالرتبية عموما وبالتعليم العايل والبحث العلمي خا�سة. 

ومن هذه الإجنازات، على �سبيل املثال، ما يلي: 
العايل،  للتعليم  الرئي�سية  املجالت  يف  واخلطط  والأدلة  الإ�سرتاتيجيات  و�سع   . اأ 

ومنها على �سبيل املثال: 
اإ�سرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة يف الوطن العربي، 1987.  -

اإ�سرتاتيجية التوثيق واملعلومات وخطط العمل امل�ستقبلي يف الوطن العربي، 1997.  -
الدليل املنهجي للتقومي الذاتي ملوؤ�س�سات التعليم اجلامعي والعايل، 1998،  -

اإ�سرتاتيجية التعاون امل�سرتك، تون�ض )2004؟(  -
الإ�سرتاتيجية العربية لتطوير التعليم العايل، 2005.  -

خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي، 2008.  -
للجامعة  العامة  الأمانة  اأقّرتها  التي  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الإ�سرتاتيجية   -
التعليم  عن  امل�سوؤولني  الوزراء  قبل  من  اعتمادها  و�سيتم   2012 عام   العربية 
اأعلى  جمل�ض  اإن�ساء  على  العمل  �رشورة  الإ�سرتاتيجية  هذه  وت�سّمنت  العايل. 

للبحث العلمي والبتكار.

ملعاجلة  ال�ست�سارية  اللجان  وت�سكيل  والور�سات،  والندوات  املوؤمترات  ب. عقد 
وكمرحلة  الإطار  هذا  ويف  العلمي.  والبحث  العايل  بالتعليم  عالقة  ذات  معّينة  م�سائل 
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اأّولية يف تنظيم هذه اللقاءات يتّم اإعداد الدرا�سات والبحوث ذات ال�سلة ملعاجلة الق�سايا 
اللقاءات  هذه  اأن  القول  نافلة  ومن  حولها.  تثار  التي  املناق�سات  وتوجيه  تطرحها  التي 
العايل ت�رشيعا واإدارة ومتويال ومناهج وتقوميا، مبا ميّكن من  التعليم  تتناول كافة جوانب 
دعم فعاليتها ومن الرتقاء بنتائجها الى امل�ستويات التي ت�سمن م�سداقيتها وتر�ّسخ دورها 
املوؤمتر احلايل حول »التعليم  التنمية القت�سادية والجتماعية قطريا وعربيا. ويندرج  يف 

املفتوح والتعليم عن بعد يف البلدان العربية« �سمن هذه املوؤمترات.

ت. بعث الهياكل والهيئات املعنية بالنهو�س باللغة العربية، ودعم ما هو قائم منها، 
مثل:

عام  اإن�ساوؤه  مت  الذي  بدم�سق  والن�رش  والتاأليف  والرتجمة  للتعريب  العربي  املركز    -
1990. وقد اأجز هذا املركز، الى حد تاريخ هذا التقرير، ترجمة حوايل 140 كتابا 
الى اللغة العربية يف العديد من املجالت املعرفية، وي�سدر جمّلة ن�سف �سنوية بعنوان 

“التعريب«.
وتاريخ   1961 عام  الى  اإن�شائه  تاريخ  يعود  الذي  بالرباط  التعريب  تن�شيق  مكتب    -
اإحلاقه باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم الى عام 1972. وقد اأ�سدر املكتب، 
العلوم والفنون ت�سّم  40 معجما موّحدا يف خمتلف  2013، حوايل  حتى نهاية عام 
يف جمموعها ما يربو عن 200 000 م�سطلحا يف ثالث لغات هي العربية والفرن�سية 
والإجنليزية،16 الى جانب عدد هام من املعاجم املوّحدة التي ما زالت يف طريقها الى 
الإ�سدار بعد امل�سادقة عليها من قبل موؤمتر التعريب الثاين ع�رش املنعقد يف اخلرطوم 

يف نوفمرب 2013. وي�سدر املكتب جمّلة بعنوان »الل�سان العربي«.
م�رشوع النهو�ض باللغة العربية تنفيذا لقرار موؤمتر القمة رقم 435 )دم�سق 30 /3 /2008(    -

وقمة الدوحة )2009( الذي �سملت اأهدافه: 
“توطني املعرفة بلغة املجتمع واإتاحتها له”،   -

التعليم العايل والبحث العلمي العربي بالقوة العاملة العربية  “ربط خمرجات  و   -
ونقل املعرفة لها”. 

عام  هامة  اإ�سدارات  ثالثة  عنها  نتج  متتالية  حلقات  ثالث  امل�رشوع  هذا  وت�سّمن 
2010، هي: 

2013، حتت �سعار »اللغة  21 نوفمرب  اإلى   17 الثاين ع�رش  باخلرطوم، من  التعريب  بالرباط،  موؤمتر  التعريب  تن�شيق  اأنظر: مكتب   .16
http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_co .»العربية وجمتمع املعرفة:�سيانة الهوية وبناء امل�ستقبل

 ntent&task=view&id=2194&Itemid=325&lang=ar
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-  اأ�سباب وم�سببات تديّن م�ستوى تعليم اللغة العربية يف الوطن العربي،
-  ا�ستخدام التقانات احلديثة يف تطوير اللغة العربية،

-  وال�سيا�سة اللغوية القومية للغة العربية.
كما مّت �سمن هذا امل�رشوع اإنتاج دليل مرجعي لتنمية الكفايات اللغوية لدى مدر�سي 

اللغة العربية بالتعليم العايل.

املنظمة ح.  تقوم  الإطار  هذا  يف  الإلكرتوين.  والت�سبيك  البيانات  وجمع  التوثيق 
قواعد  وباإعداد  املنظمة  مكتبة  على  بالإ�سارف  والت�سال(  املعلومات  )اإدارة  العربية 
العلمي،  والبحث  العايل  بالتعليم  املتعلقة  تلك  ومنها  املتخ�س�سة  واحلوليات  البيانات 
املنظمة على �سبكة الإنرتنت )وقد �رشع يف جتديده وحتيني حمتوياته  الى موقع  بالإ�سافة 
يف الآونة الأخرية(، الى جانب ذلك ت�رشف املنظمة العربية )اإدارة الرتبية( على املر�سد 

العربي للرتبية منذ اإن�سائه عام 17.2008 

هـ. التعاون امل�سرتك مع املنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية يف جمالت 
التعليم العايل والبحث العلمي، مثل احتاد اجلامعات العربية، واحتاد جمال�ض البحث العلمي 
للرتبية لدول اخلليج،  العربي  للعلوم والتكنولوجيا، واملكتب  العربية  العربية، واملوؤ�س�سة 
ومنظمة اليون�سكو واملكاتب التابعة لها، ومنظمة الإي�س�سكو، واملجل�ض الأوروبي، الى 
جانب التعاون امل�سرتك مع موؤ�س�سات قطرية مثل موؤ�س�سة روبار )عبد احلميد( �سومان، 
Jinyang Industrial يف  Intelligence in Science الأوروبية، وموؤ�س�سة  و موؤ�س�سة 

كوريا اجلنوبية، وغريها.
والدويل  والإقليمي  العربي  الثالثة،  اأبعاده  امل�سرتك يف  التعاون  فاإن  معلوم  وكما هو 

ميّكن املنظمة العربية من حتقيق ثالثة اأهداف مرتابطة هي:
احل�سور الفاعل يف الف�ساءات الثالثة، العربي والإقليمي والدويل،	 
الف�ساءات مبا يخدم م�سالح كل منها، ويدعم 	  ال�رشاكة مع كل من هذه  اإر�ساء 

ن�ساطات املنظمة خ�سو�سا عندما ت�سمل ال�رشاكة اأبعادا مادية من �ساأنها تو�سيع 
هذه الن�ساطات اأو بعث ن�ساطات جديدة،

�سمان التن�سيق والتكامل بني املنظمة والأطراف امل�ساركة يف التعاون مبا ي�ساعد 	 
على جتّنب الإزدواجية يف الن�ساطات التي تقوم بها املنظمة على امل�ستوى العربي.18 

التقرير  وخ�س�ض  العربي.  الوطن  يف  التعليم  بعنوان   2014 يناير  جانفي/  �سهر  يف  للمر�سد  تقرير  اأّول  العربية  املنظمة  اأ�سدرت   .17
ال�سفحات 68 اإلى 91  للحديث عن التعليم العايل.

18. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. »اإ�سرتاتيجية العمل امل�سرتك مع املنظمات واملوؤ�س�سات العربية والإقليمية والدولية.« تون�ض 
دون تاريخ )2004؟(
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 ال�ستنتاجات
ي�ستنتج مما �سبق اأن الإجنازات التي مّت حتقيقها خالل العقود الثالثة الأخرية، يف خمتلف 
جمالت التعليم العايل، �سواء كان ذلك على م�ستوى الدول العربية اأو على م�ستوى املنظمة 
التعليم  امل�سوؤولني عن  الوزراء  معايل  وتو�سيات  اهتمامات  كّلها �سمن  تندرج  العربية، 

العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي. من ذلك: 
اجلامعات . 1 عدد  ارتفاع  يف  وانعك�ض  العايل  التعليم  يف  ح�سل  الذي  التو�ّسع  اأن 

واملدر�سني وارتفاع معّدلت اللتحاق ولو بن�سب متفاوتة بني الدول العربية، وما 
ترّتب عن ذلك من زيادات يف النفاق عن التعليم العايل اأ�سبح اأمرا واقعا يج�ّسد 

اهتمام الدول العربية بتطوير التعليم العايل لديها.
واأجهزتها . 2 الرتبية(  )اإدارة  العربية  املنظمة  نّظمتها  التي  والندوات  املوؤمترات  اأن 

بدم�سق، ومكتب  والن�رش  والتاأليف  والرتجمة  التعريب  مركز  اخلارجية، خ�سو�سا 
هذه  اليه  اأف�شت  وما  العربية،  باللغة  النهو�س  اأجل  من  بالرباط،  التعريب  تن�شيق 
اأجل  من  املبذولة  اجلهود  كّلها  جت�ّسد  متنوعة  علمية  اإ�سدارات  من  الن�ساطات 
خدمة اللغة العربية وتفعيل دورها يف التعليم العايل خا�سة ويف التنمية الجتماعية 

والقت�سادية عامة. 
اإقدام البلدان العربية على بعث موؤ�س�سات خا�سة للتعليم العايل، خ�سو�سا منذ . 3 اأن 

املوؤمتر ال�ستثنائي الأول ملعايل الوزراء )بريوت 2001(، ومن اأهّمها اجلامعة العربية 
املفتوحة، ثّم فتح الف�ساء العربي ب�سكل متزايد للجامعات الأجنبية، اأّدى الى بروز 
يف  موجود  هو  مبا  اأ�سوة  متطّورة  واإدارية  تنظيمية  واأ�ساليب  جديدة  تعليمية  �سيغ 

موؤ�س�سات التعليم العايل الأجنية.
اإحداث هياكل . 4 ال�رشوري  العايل جعلت من  التعليم  الكّمية يف  التطّورات  اأن هذه 

واأ�ساليب متابعة ومراقبة جديدة ل�سمان م�ستوى اخلدمات التي تقّدمها موؤ�س�سات 
التعليم العايل، احلكومية منها واخلا�سة، فنتج عن ذلك اإن�ساء هيئات قطرية وجمل�ض 
عربي للجودة والعتماد الأكادميي. ول بد من الإ�سارة الى الدور الهام الذي قام به 

احّتاد اجلامعات العربية يف هذا املجال. 
العلوم . 5 واإدارة  الرتبية  )اإدارة  املنظمة  نّظمتها  التي  العلمية  الندوات  من  العديد  اأن 

احّتاد  مثل  العريقة،  العربية  واملوؤ�س�سات  الحتادات  من  وغريها  العلمي(  والبحث 
للعلوم  العربية  العربية، واملوؤ�س�سة  العلمي  البحث  العربية، واحتاد جمال�ض  اجلامعات 
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الذي  امل�ستدامة  والتنمية  العلمي  للبحث  العربي  املنتدى  وكذلك  والتكنولوجيا، 
اأحدث يف دي�سمرب 2013 تناولت مو�سوع التعليم العايل والبحث العلمي من زوايا 
خمتلفة تعك�ض يف جمملها ويف جوهرها الهتمامات التي عرّب عنها معايل وزراء التعليم 
العايل يف التو�سيات التي اأ�سدروها خالل العقود الثالثة الأخرية. وخ�سو�سا تلك 

املتعلقة بالبحث العلمي و�سبل متويله. 
اأن دعوة الدول العربية كفاءاتها العلمية املقيمة باملهجر الى امل�ساركة يف ما ينّظم من . 6

ندوات وموؤمترات وور�ض عمل يف العديد من املجالت، الى جانب اإن�ساء �سبكات 
للتوا�سل معهم يف اأماكن عملهم واإقامتهم، يوؤّكد اإقرار الدول العربية بالدور الذي 
البلدان  )اأي  و�سعيها  الأ�سلية،  بلدانهم  تنمية  الكفاءات يف  هذه  به  تقوم  اأن  ميكن 

العربية( اإلى ال�ستفادة من هذه الكفاءات ما اأمكن ذلك.

اخلامتة
اإن هذا الر�سد املوجز ملا مّت حتقيقه، بطرقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، ا�ستجابة لتو�سيات 
معايل وزراء التعليم العايل والبحث العلمي خالل ثلث قرن، �سواء على م�ستوى الدول 
العربية او على م�ستوى املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، يوؤّكد اأهّمية اجلهود التي 
تبذلها جميع الأطراف املعنية بالتعليم العايل والبحث العلمي من اأجل الرتقاء بهما الى 
امل�ستوى الذي ميكّنهما من ال�سطلع بدور فّعال يف التنمية الجتماعية والقت�سادية يف 

الدول العربية. 
وينبغي التاأكيد على اأن التطّورات التي ح�سلت يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي 
خالل العقود الثالثة املا�سية، رغم اأهّميتها تبقى يف جمملها متوا�سعة مقارنة بالتطورات 
احلا�سلة يف املجالني ذاتهما يف الدول املتقّدمة �سناعيا، مما يعني اأن الطريق ما زالت طويلة 
املتقدمة يف جمال  الدول  بلغتها  التي  امل�ستويات  لبلوغ  العربية  الدول  اأمام عدد كبري من 

التعليم العايل والبحث العلمي.
كّمي  تقّدم  عن  تعرّب  العربي،  اإطارها  يف  التطورات،  هذه  باأن  الإقرار  ينبغي  لكّن 
ملحوظ مقارنة مبا كان عليه الو�سع بالن�سبة الى كل امل�ستويات املعنية يف بداية هذه احلقبة 
الزمنية، ويف �سوء الإمكانات املادية والب�رشية املتاحة جلّل البلدان العربية. لذلك فال بّد 

من تثمينها. 
اإل اأن هذا التطّور الكّمي يجب اأن ل يكون مدعاة لال�سرتخاء والر�سا عن النف�ض، 
بل مدعاة مل�ساعفة اجلهود وتعا�سد العزائم من اأجل احلفاظ على ن�سق التقّدم والإجنازات 
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املتحققة، وهذا يتطّلب اللتزام مبتطّلبات اجلودة واإيالئها العناية الالزمة حتى يتمكن هذا 
الدول  مع  املقارنة  التي جتعل  املراتب  وبلوغ  امل�ستويات  اأعلى  الى  الرتقاء  من  القطاع 
اأي�سا وب�سكل ملّح قناعات وقرارات  اإيجابية يف كافة جمالته. ويتطّلب  املتقّدمة مقارنة 
�سيا�سية تف�سح املجال وا�سعا اأمام اجلهود املبذلة خ�سو�سا يف جمال البحث العلمي لتاأتي 

اأكلها املرتقب وحتقق التنمية الجتماعية والقت�سادية املن�سودة يف البلدان العربية.

التو�سيات:
�سدرت  التي  التو�سيات  من  كثري  اأن  من  لتاأكدنا  ونتيجة  تقدم  ما  �سوء  ويف   
اإليها، قد مت ا�ستيعابها يف �سنوات تاليه على تقدمي التقارير، وحتى  عن املوؤمترات امل�سار 
تتمكن املنظمة من و�سع تقرير �سامل عن التقدم املحرز خالل الثلث القرن املا�سي نقرتح 

التو�سيات الآتية: 
دعوة وزارات التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي اإلى تقدمي تقرير . 1

�سامل عن التطورات والجنازات التي حققتها خالل فرتة  التقرير 1981 - 2011 
وفقا للمحاور ال�سابقة.

التقرير بالعتماد على . 2 ا�ستكمال  اإلى  للرتبية والثقافة والعلوم  العربية  املنظمة  دعوة 
واإ�سدار  الدول،  �ستقدمة  ما  وعلى  لديها،  املتاحة  والتقارير  واملعلومات  البيانات 
وثيقة مرجعية حول تطور التعليم العايل والبحث العلمي  يف الوطن العربي خالل 

ثلث قرن.
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عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي. تون�ض 20 - 23 اأكتوبر 1983.

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، اإدارة العلوم،  ا�سرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة 	 
يف الوطن العربي، تون�ض 1987.

للرتبية 	  اللبنانية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
والبحث  العايل  التعليم  عن  امل�سوؤولني  للوزراء  الأول  ال�ستثنائي  املوؤمتر  والثقافة.  والعلوم 

العلمي يف الوطن العربي. بريوت 22-20 �سبتمرب 2000.
احلادي       	  للقرن  العربية  الدول  يف  العايل  التعليم  حول  بريوت  اإعالن  اليون�سكو.  منظمة 

والع�رشين. املوؤمتر الإقليمي العربي حول التعليم العايل، بريوت، 2 - 5 مار�ض 1998.
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اجلدول رقم 1
موؤمترات الوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي

2011  -  1981

التاريخمكان االنعقادالموضوعالمؤتمر

14 	 19أمايوأ1981الجزائرالتعليمأالعاليأوالتنميةأفيأالوطنأالعربياألول

تعريبأالتعليمأالعاليأوسياسا	أااللتحاقأبهأفيأالوطنأالثاني
20 	 23أ	كتوبرأ1983تونسالعربي

تنميةأالكفايا	أالبشريةأعربياأفيأالتعليمأالعاليأوالبحثأالثالث
22 	 25أ	كتوبرأ1985بغدادالعلمي

29 	 30أ	غسطسأ1989دمشقالدراسا	أالعلياأوالبحثأالعلميأفيأالوطنأالعربيالرابع

23 	 26أنوفمبرأ1991بنغازيمستقبلأالتعليمأالعاليأوالتنميةأفيأالوطنأالعربيالخامس

16 	 19أمايوأ1996الجزائرالتعليمأالعاليأوالبحثأالعلميأواقعاأوتطويراأالسادس

التعليمأالعاليأوالبحثأالعلميألمواجهةأتحّديا	أالقرنأالسابع
17 	 21أ	بريلأ1999الرياضالـأ21 

	وصىأبعقدأورشةأعملأحولأالتعليمأالمفتوحأفيأالبلدانأاالستثنائي 1
20 	 21أسبتمبرأ2000بيرو	العربية

الجودةأالنوعيةأللتعليمأالعاليأوالبحثأالعلميأفيأالوطنأالثامن
24 	 27أديسمبرأ2001القاهرةالعربيألمواجهةأالتحّديا	أالمستقبلية

15 	 18أديسمبرأ2003دمشقالتعليمأالعاليأوالبحثأالعلميأفيأمجتمعأالمعرفةالتاسع

7 	 8أديسمبرأ2005تعزالتميّزأواإلبداعأفيأالتعليمأالعاليالعاشر

الحادي 
5 	 6أنوفمبرأ2007دبيعولمةأالتعليمأالعالي:أالهويةأالعربيةأوحتميةأالتطويرعشر

9 	 10أديسمبرأ2009بيرو	المواءمةأبينأمخرجا	أالتعليمأالعاليأوحاجا	أالمجتمعالثاني عشر

7 	 8أديسمبرأ2011	بوأظبيتطويرأإدارةأالتعليمأالعاليأفيأالوطنأالعربيالثالث عشر
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اجلدول رقم 2
جمالت التو�سيات ال�سادرة

عن موؤمترات الوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي

يف الوطن العربي املوّجهة اإلى الدول العربية

عن  امل�سوؤولني  للوزراء  ع�رش  الثالثة  املوؤمترات  عن  ال�سادرة  التو�سيات  ا�ستعرا�ض  مت 
وتوزيعها  العربية  الدول  اإلى  املوّجهة  العربي  الوطن  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

ح�سب املجالت التي تتبعها، ونتيجة لهذا التوزيع جاءت املجالت كما يلي:

المجاالت
المؤتمرات

8910111213استث12345671

التنميةأالشاملة

التنميةأالذاتيةأالعربية

تنميةأالكفاءا	أالعلمية

التكاملأفيأمجالأ
التعليمأالعالي

حاجا	أالتعليمأالعال أفيأ
بعضأالبلدانأالعربية

تعريبأالتعليمأالعالي

استعمالأاللغةأالعربية

تدريسأاللغا	أاألجنبية

سياسا	أااللتحاقأ
بالتعليمأالعالي

األرضأ جامعا	أ دعمأ
المحتلّة

التعليمأالعاليأ
للفلسطينيين

الترا	أالعلميأواألدبيأ
العربيين
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التأليفأباللغةأالعربيةأ
والترجمةأإليها

تطويرأ	نماطأالتعليمأ
العالي

هيئةأالتدريسأالجامعي

تبادلأاألساتذةأوالطال	

إدارةأالتعليمأالعالي

التقويمأالذاتيأوالجودةأ
فيأالتعليمأالعالي

عالقةأالتعليمأالعاليأ
والمؤسسا	أاالقتصاديةأ

واالجتماعية
تمويلأالتعليمأالعاليأ

والبحثأالعلمي

البحثأالعلميأوقضاياه

العلومأوالتقانة

التعليمأالمهنيأوالتقني
التنسيقأوالتعاونأ

والتكاملأبينأالتعليمأ
العاليأوالبحثأالعلمي
الكفاءا	أالعربيةأفيأ

المهجر

التوثيقأوتطويرأقواعدأ
البيانا	أوالمعلوماتية

االهتمامأبمجاال	أ
تنمويةأمختلفةأ

التعاونأالعربيأ
والخارجي

متابعةأتنفيذأالتوصيا	
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اجلدول رقم 3

جمالت عمل املنظمة يف �سوء التو�سيات ال�سادرة 

عن موؤمترات الوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي

وضعأاالستراتيجيا	أوالخططأ
واألدلة

1/56،أ1/63،أ6/2،أ6/3،أ6/4،أ7/7،أ7/8،أ9/3،أ10/1،أ10/2،أ
11/412،أ12/1،أ

دعمأالتعريبأوالنهوضأباللغةأ
العربيةأوتدريسأاللغا	أاألجنبية

1/676،أ2/3،أ2/8،أ3/3،أ4/2،أ10/3،

إجراءأالبحو	أوالدراسا	أ
وتنظيمأالندوا	أالعلمية

1/52،أ1/53،أ1/54،أ1/62،أ1/66،أ1/68،أ2/7،أ6/1،أ7/3،أ8/3،أ
9/612،أ11/4،

إنشاءأالهياكلأوالهيئا	أ
ووضعأاآلليا	

1/55،أ2/4،أ2/5،أ2/8،أ3/2،أ3/6،أ4/3،أ4/4،أ9/7،أ10/4،أ11/2،أ
11/314،أ12/2،أ13/2،أ

5/42،أ5/5،أدعمأالتطّورأالعلميأوالتقانة

2/18،أ5/1،أ5/2،أ5/3،أ9/2،أ9/5،أ12/3،أ13/3،التوثيقأوبناءأقواعدأالمعلوما	

االستفادةأمنأالكفاءا	أالعربيةأ
المقيمةأوالمهاجرة

1/605،أ1/61،أ7/8،أ12/3،أ13/3،

إرساءأالمعلوماتيةأوإنشاءأ
الشبكا	

8/24،أ9/4،أ9/5،أ11/1،أ

التقويمأوضمانأالجودةأ
واالعتمادأاألكاديمي

5/55،أ7/5،أ7/6،أ8/1،أ13/1،

الدولأذا	أاألوضاع/االحتياجا	أ
الخاصة

1/555،أ1/57،أ2/2،أ3/1،أ4/1،أ

1/58،أ1/59،أ2/6،أ2/9،أ2/10،أ¾،أ3/5،أ7/1،أ7/2،أ7/4،أ8/2،أالتعاونأالدولي
8/312،أ

1/644،أ1/65،أ9/1،أ9/5،التأليفأوالنشر
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 امللحق 1
التو�سيات ال�سادرة عن

موؤمترات الوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي 

املوّجهة للدول العربية

مالحظة: بالن�سبة الى التو�سيات ال�سادرة عن املوؤمترات اخلم�سة الأولى )وكانت على 
التوايل 50، 19، 26، 18، و 38 تو�سية( فقد مت تقييم تنفيذها يف تقرير �سابق بناء على 
تو�سية �سادرة عن املوؤمتر اخلام�ض وتقدمي نتائج ذلك التقييم للموؤمتر ال�ساد�ض، لذلك مل 

يتّم تقدميها يف هذا امللحق.

املوؤمتر ال�ساد�ض )اجلزائر 1996(

التو�سيةرقم

1
دعوة الدول واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واحتاد جمال�ض البحث العربية الى زيادة الهتمام عمليا وماديا 
ناله  ما  ولينال  الو�ساء  امل�ستقبل  ومفتاح  احلا�رش  م�ساكل  املجدية حلل  الو�سيلة  باعتباره  العلمي  بالبحث  ومعنويا 

التعليم العايل من عناية واهتمام ملحوظني خالل اخلم�سة ع�رش عاما املا�سية من تاريخ املوؤمتر.

2

دعوة الدول العربية الى اإن�ساء نظام معلوماتي متطّور على م�ستوى كل قطر عربي وتاأ�سي�ض �سبكة ات�سال بني مراكز 
املعلومات القطرية من جهة وال�سبكات العاملية من جهة اأخرى علما باأن ال�سبكة املعلوماتية العربية هي املعرب احلقيقي 
والأمثل للتعارف والتوظيف امل�سرتك للجهود امل�ستتة وتن�سيق اجلهود بني موؤ�س�سات التعليم العايل ومراكز البحث 

العلمي يف الوطن العربي.

3
دعوة الدول الى توظيف اخلربات العلمية العربية املهاجرة يف ق�سايا البحث العلمي امل�سرتك والعمل على ربطها 
اأبحاث  العلم والإ�رشاف على  املوؤمترات وور�سات  العربي وتعّرفها على حاجياته وذلك من خالل عقد  بوطنها 

التخّرج وحتكيم الدرا�سات العليا وامل�ساهمة يف و�سع م�ساريع الإ�سرتاتيجيات التنموية يف الوطن العربي.

4

5

اإعداد درا�سة تف�سيلية حول توفري م�سادر متويل البحث  الطلب من املنظمة العربية واحتاد جمال�ض البحث العربية 
اأ�سبحت تهّدد  التي  الكرب  للم�ساكل  تقّدم احللول  التي  التطبيقية  الرتكيز على الأبحاث  تنميته مع  العلمي بق�سد 
حا�رش وم�ستقبل الوطن العربي ومنها على �سبيل املثال: م�سكلة الت�سّحر، م�سكل املوارد املائية، امل�سكل الدميغرايف، 

ا�ستغالل وا�ستعمال علوم وتكنولوجيات املعلومات والت�سال.
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6
العمل على تعزيز كفاءة التعليم العايل يف الوطن العربي وتطوير اأهدافه ومواءمتها مع �سوق ال�سغل وذلك بدعوة 
املنظمات والحتادات والهيئات العربية ذات العالقة لإجناز درا�سات معّمقة تتناول كل عنا�رشها و�سياغة �سيا�سات 

التعليم العايل بناء على نتائجها.

7
والإ�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  اأولويات  �سّلم  يف  متقّدمة  مرتبة  التقني  التعليم  منح  على  العمل  اإلى  الدول  دعوة 
التعليمية يف الأقطار العربية واإدخال التجديدات الرتبوية عليه واأهّمية م�ساركة قطاعات العمل والإنتاج يف عملية 

ت�سميم مناهجه وتطويرها.

8
تر�سيدا  براجمها وميزانياتها  اإعداد  العالقة يف  العربية والإقليمية ذات  املنظمات  التن�سيق بني  ا�ستمرار  اإلى  الدعوة 

لالإمكانيات املادية وال�ستعمال الأف�سل للطاقات الب�رشية مبا يعّزز فعالية العمل العربي امل�سرتك.

9
�رشورة بذل كل اجلهود من اأجل حتقيق تعريب �سامل للتعليم العايل يف الوطن العربي والنتقال به من دائرة القرار 
اإلى العمل الإجرائي ور�سد الإمكانيات املادية والب�رشية من اأجل اإجنازه وبذلك ت�ستعيد الأمة العربية القدرة على 

بناء م�رشوعها احل�ساري وت�ساهم يف التفاعل احل�ساري اأخذا وعطاء.

املوؤمتر ال�سابع )الريا�س 1999(

رقم
التو�سية

1
دعوة الدول العربية اإلى تعزيز ا�ستقاللية الر�سالة العلمية واملعرفية ملوؤ�س�سات التعليم العايل، واإتاحة فر�ض التطوير 

والإبداع يف اإطار املحافظة على الهوية والنفتاح على العامل.

2
دعوة الدول العربية اإلى اعتماد نظم �سمان اجلودة وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت كمقومات اأ�سا�سية ملنظمة 

التعليم العايل احلديثة.

3

العلمية  ال�سخ�سية  ل�سقل  الأ�سا�سية  املتطلبات  كاأحد  العربية  باللغة  الهتمام  اإلى  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  دعوة 
والثقافية للباحث والطالب وتدعيم اجلهات املعنية للقيام بهذا الدور وو�سع اللغة العربية �سمن مكونات منظومة 

املعلوماتية الدولية وتعزيز مكانتها كلغة بحث وتدري�ض.

4
العايل وو�شع �شوابط ومعايري  التعليم  اإدخال الأمناط اجلديدة من  التو�شع يف  اإلى  العايل  التعليم  دعوة موؤ�ش�شات 

ملزمة ل�سمان اجلودة يف هذه الأنظمة.

دعوة موؤ�س�سات التعليم العايل اإلى ال�ستفادة من اإيجابيات جتربة النظام الأوروبي اجلديد املوّحد يف التعليم العايل.5

6

والتغيريات  العوملة  تاأثريات  التعامل مع  العربي على  الطالب والباحث  تاأهيل  اإلى  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  دعوة 
�ساأنه املحافظة على  اإيجابي يف �سنع ع�رش املعرفة مبا من  الدولية بحيث ت�سارك جمتمعاتنا على نحو  والتطورات 

هويتنا الثقافية العربية الإ�سالمية.

7
بينها  فيما  والتن�سيق  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  يف  بها  خا�سة  ا�سرتاتيجية  اإعداد  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

وال�ستفادة من الدرا�سات التي قامت بها املنظمة يف هذا املجال.

8
دعوة الدول العربية اإلى زيادة ال�ستثمار يف التعليم العايل والبحث العلمي مبا ي�سهم يف �سمان اجلودة ويف توفري 

فر�ض التعليم العايل لالأجيال القادمة.

9
اإ�رشاك موؤ�س�سات الإنتاج واخلدمات ومنظمات املجتمع املدين يف امل�ساهمة يف �سياغة  اإلى  دعوة الدول العربية 

خطط التعليم العايل واإدارته.
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دعوة الدول العربية التي مل ت�ستكمل اإن�ساء هيئات وطنية ل�سمان اجلودة اإلى املبادرة باإن�ساء هذه الهيئات.10

11
اخلربات  وتبادل  التن�سيق  اإلى  �ستن�ساأن  والتي  القائمة  العربية  الدول  يف  اجلودة  ل�سمان  الوطنية  الهيئات  دعوة 

واملعلومات فيما بينها.

12
بالتعاون مع  العايل، تعمل  التعليم  الربامج يف  اإن�ساء هيئات م�ستقلة ل�سمان جودة  اإلى دعم  العربية  الدول  دعوة 

وزارات التعليم العايل والهيئات الوطنية ل�سمان اجلودة واملنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العالقة.

13
دعوة الدول العربية اإلى التعاون مع اجلامعة العربية املفتوحة والى اإيجاد ال�سيغ املنا�سبة لهذا التعاون مبا يتفق مع 

نظمها.

14
دعوة موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي العربية اإلى م�ساندة ودعم موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي 

يف العراق، والوقوف بجانبها لتجاوز الظروف ال�سعبة التي متر بها.

15
دعوة وزارات التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول العربية اإلى تخ�سي�ض منح للطلبة الفل�سطينيني وبخا�سة 

الطلبة املتواجدين يف القد�ض العربية.

16
دعوة مكتب اليون�سكو الإقليمي يف بريوت اإلى ن�رش الدرا�سة اخلا�سة ب�سبل التعاون والتن�سيق بني الدول العربية من 
اأجل �سمان جودة التعليم العايل مع التقارير امللحقة بها وتوزيعها على الدول العربية لال�ستفادة منها على اأو�سع 

نطاق.

املوؤمتر ال�ستثنائي الأول )بريوت 2000(
التو�سيةرقم

1

دعوة الدول العربية اإلى �سّن ت�رشيعات واّتخاذ اإجراءات وتقدمي ت�سهيالت من �ساأنها )1( ت�سجيع القطاع 
اخلا�ض على ال�ستثمار يف التعليم العايل وامل�ساهمة يف متويله مع احلر�ض على التخ�س�سات التي يحتاجها 

املجتمع وعلى حتقيق اجلودة، )2( حتفيز القطاع اخلا�ض على الإ�سهام يف متويل البحث العلمي يف 
موؤ�س�سات التعليم العايل وغريها من املراكز البحثية.

املوؤمتر 8 )القاهرة 2001(
11 تو�سية عامة و3  التو�سيات عن جلنة اخلرباء، وتت�سّمن  مالحظة: �سدرت هذه 
بني  البيانات  قواعد  دعم  حول  وتو�سيتان   )*( النوعي  الأداء  جودة  حول  تو�سيات 

موؤ�س�سات التعليم العايل ومراكز البحوث العلمية العربية )**(.
التو�سيةرقم

1

اإلى و�سع معايري عربّية للجودة والمتياز الأكادميي، واعتماد التقومي والتدريب امل�ستمرين،  دعوة الدول العربّية 
والإفادة من اأدلة التقومي الذاتي التي �سدرت عن منظمات العمل العربي امل�سرتك واملنظمات الدولية و�سول اإلى 

حتقيق اجلودة النوعّية ال�ساملة.

2
دعوة الدول العربية اإلى اإن�ساء هيئات وطنية وجمال�ض ل�سبط و�سمان اجلودة يف موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث 

العلمي العامة واخلا�سة.
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3
دعوة الدول العربّية واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى تنفيذ م�رشوعات رائدة لتطوير اإدارات موؤ�س�سات 

التعليم العايل والبحث العلمي بالإفادة من نظم اإدارة اجلودة ال�ساملة.

4
دعوة الدول العربية اإلى ت�سجيع اإن�ساء موؤ�س�سات غري حكومية و�سناديق لدعم ن�ساطات البحث العلمي وت�سجيع 
برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بني املوؤ�س�سات البحثّية واجلامعات العربّية وبينها وبني اجلامعات العاملية لتنفيذ 

م�رشوعات بحثية م�سرتكة مع ال�ستفادة من خربات العلماء العرب املغرتبني )ا�ستكمال لتو�سيات املوؤمتر ال�سابع(.

5
دعوة الدول العربية اإلى اإن�ساء قواعد معلومات ملوؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي على امل�ستوى الوطني وربطها 
ب�سبكات اإقليمّية عربّية واإن�ساء مواقع لها للتعرف باملوؤمترات الإقليمية والدولية وقواعد البيانات املتاحة وبرامج التعاون 

الثنائي والإقليمي، وعر�ض جتاربها ونتائج بحوثها العلمية والتكنولوجية )تاأكيدا لتو�سيات املوؤمتر ال�سابع(.

6
تقليدية  غري  بو�سائل  وال�ستعانة  العايل  التعليم  متويل  م�سادر  تنويع  على  العمل  �رشورة  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

)تاأكيدا لتو�سيات املوؤمتر ال�سابع(.

7
على  العلمي  البحث  نتائج  تثمني  على  ت�ساعد  تكنولوجية  حا�سنات  باإن�ساء  الهتمام  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

امل�ستوى العربي.

8
دعوة الدول العربية لتبنى مفهوم اجلامعة املنتجة لزيادة ربط اجلامعات ب�سوق العمل وتعزيز اجلوانب العملية يف 

براجمها وتوفري م�سادر متويل اإ�سافية لها )تاأكيدا لتو�سيات املوؤمتر ال�سابع(.

دعوة الدول العربية للعمل على زيادة ن�سب اللتحاق بالتعليم العايل و�سول اإلى الن�سب العاملية.9

10
دعوة الدول العربية اإلى اإنفاذ قوانني حماية حقوق امللكية الفكرية يف جمال براءات الخرتاع، والعمل مع املنظمات 

واملوؤ�س�سات العربية املخت�سة على اإن�ساء مكتب اإقليمي لرباءات الخرتاع.

11
دعوة موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول العربية اإلى امل�ساركة يف امل�رشوع القومي للذخرية اللغوية 

العربية )انرتنيت اللغة العربية( وامل�رشوعات املماثلة لدعم ا�ستخدام اللغة العربية يف �سبكات املعلومات.

دعوة الدول العربية اإلى اإقامة الهياكل داخل موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي تتولى التقييم الذاتي لها.12*

*13
دعوة الدول العربية اإلى اإقامة وحدة مركزية على م�ستوى الدولة للتقييم اخلارجي ملوؤ�س�سات التعليم العايل والبحث 
العلمي. واأن يتم التقييم وفق اأدلة ومعايري حمددة مع اإمكانية ال�سرت�ساد بالأدلة التي  تقرتحها منظمات العمل العربي 

امل�سرتك واملنظمات الدولية الأخرى.

*14
دعوة الدول العربية اإلى و�سع خطة زمنية لالإنهاء من اإقامة هياكل التقييم على م�ستوى كل موؤ�س�سات التعليم العايل 

والبحث العلمي بالدولة وذلك خالل فرتة زمنية حمددة ل تتجاوز اأربع �سنوات.

**15
دعوة الدول العربية التي مل تن�سئ بعد �سبكات داخلية للمعلومات بني موؤ�س�سات التعليم العايل واملراكز البحثية 
اإلى املبادرة بذلك، ودعم ال�سبكات الداخلية القائمة فعال يف عدد من الدول العربية، ودعم ا�ستخدام اللغة العربية 

يف هذه ال�سبكات.

**16

دعوة الدول العربية لإن�ساء قواعد بيانات خا�سة باملوؤ�س�سات التعليمية والبحثية وت�سمل على الأقل القواعد الآتية: 
∑ بيانات اأع�ساء هيئة التدري�ض والباحثني.	
∑ البحوث العلمية ور�سائل املاج�ستري والدكتوراه.	
∑ التجهيزات العلمية والإمكانات املعملية.	

م�سادر متويل البحوث العلمية )احلكومية – وامل�سادر اخلارجية(.
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املوؤمتر التا�سع )دم�سق 2003(
التو�سيةرقم

1

ال�سابقة، وبوجه خا�ض  العايل خالل دوراته  التعليم  التي اعتمدها موؤمتر وزراء  بالتو�سيات  العربية  تذكري الدول 
منها املتعلقة باإن�ساء مراكز للتميز يف موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي والزيادة يف امليزانيات المخ�س�ضة 
للبحث العلمي واإن�ساء �سناديق عربية تعنى بتمويل امل�ساريع البحثية امل�سرتكة يف الوطن العربي، وال�ستفادة من 

الأدمغة العربية باملهجر يف تطوير جمتمع املعرفة، ودعوة هذه الدول اإلى تفعيل تلك التو�سيات.
دعوة الدول العربية اإلى اإقامة بنى حتتية متكاملة للمعلوماتية باجلامعات ومراكز البحوث العلمية.2

دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم والدول العربية اإلى تبني م�رشوعات لن�رش الثقافة املعلوماتّية واملعرفة الرقمّية.3

4
املعرفة  جمتمع  تطور  متابعة  على  القادرة  واملرا�سد  املعلومات  قواعد  وتفعيل  اإحداث  اإلى  العربّية  الدول  دعوة 

واقرتاح احللول املنا�سبة ملا يعرت�سه من عقبات.

5
دعوة الدول العربّية اإلى تطوير اأدوات عمل وبرجميات ذكية لتعليم اللغة العربّية ومتكينها لتكون اأداة من اأدوات 

املعرفة الرقمّية. 

6
دعوة الدول العربّية اإلى و�سع اآليات التكامل والتبادل املعريف العربي، وتاأ�سي�ض هذه الآليات على الت�رشيعات 

ال�رشورّية ودعمها باإن�ساء هياكل علمية متخ�س�سة مبجال توليد املعرفة ون�رشها.

7
واإلى  املعرفة  لتحقيق جمتمع  الالزم  الإطار  بتوفري  ت�سهم  للابتكار  منظومات وطنية  بناء  اإلى  العربية  الدول  دعوة 
حتديث مناهجها التعليمّية مبا يف�سي اإلى بناء ثقافة معرفية واكت�ساب مهارات التفكري الاإبداعي والنقدي بدءا من 

املراحل املبكرة للتعليم.

8
دعوة الدول العربّية اإلى تكثيف ال�ستثمار الر�سيد يف التعليم العايل والبحث العلمي وت�سجيع املبادرات الرامية 
اإلى لبناء اقت�ساد قائم على املعرفة، ودعوتها اإلى العناية بالتعليم العايل التقني واملهني لإعداد اأطر متخ�س�سة وموؤهلة، 

ت�ستجيب ملتطلبات جمتمع املعرفة.

9

دعوة اجلامعات وباقي موؤ�س�سات التعليم العايل اإلى تخ�سي�ض برامج تعليمّية يف جمال البيئة، وتوفري املواد التعليمّية 
الالزمة لها، واإلى املزيد من التوا�سل مع جمتمعاتها بيئّيا، وت�سجيع البحث العلمي يف هذا ال�ساأن، والعمل على 
تنمية الوعي البيئي بني الطالب، وال�ستفادة مما يتوّفر من معلومات وخربات لدى منظمات العمل العربي امل�سرتك 

وباقي املنظمات الإقليمّية والدولّية املهتمة بها.   

املوؤمتر 10 )تعّز 2005(

مالحظة: �سملت التو�سيات 10 تو�سيات عامة وتو�سية 1 م�سرتكة مع املنظمة العربية.
التو�سيةرقم

دعوة الدول العربية اإلى حتقيق التكامل بني التعليم العام والتعليم العايل يف املناهج التعليمية.1

دعوة موؤ�س�سات التعليم العايل اإلى امل�ساهمة الفعالة يف عمليات التنمية ال�ساملة وامل�ستدمية.2

3
دعوة الدول العربية اإلى ربط اجلامعات ومراكز البحوث العلمية ب�سبكات املعلومات والإفادة من ال�سبكة الطرفية 

للمنظمة.
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دعوة الدول العربية اإلى ن�رش ثقافة املحا�سبية يف التعليم بجميع مراحله وم�ستوياته.4

5
امل�سرتك يف جمال  الهتمام  العربية ذات  الق�سايا  تتناول  التي  امل�سرتكة  البحوث  ت�سجيع  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

التعليم العايل والبحث العلمي.

6
وموثوقة  حمددة  معايري  اعتماد  على  العربية  اجلامعات  حث  اإلى  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارات  دعوة 

لك�سف جوانب الإبداع والتمّيز لدى منت�سبيها يف جميع التخ�س�سات.

7
املحلي  املجتمع  على  النفتاح  نحو  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات  توجيه  تعزيز  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

وامل�ساهمة يف تنميته.

8
العايل  التعليم  امل�سوؤولني عن  للوزراء  الثامن والتا�سع  املوؤمترين  تنفيذ تو�سيات  ا�ستكمال  اإلى  العربية  الدول  دعوة 
والبحث العلمي، ول�سيما املتعلقة باإن�ساء هيئات وجمال�ض وطنية ل�سمان اجلودة يف موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث 

العلمي العامة واخلا�سة، وحث اجلامعات و�سائر موؤ�س�سات التعليم العايل لعتماد التقومي الذاتي واخلارجي.

9
دعوة احلكومات العربية اإلى مراجعة اأنظمة اخلدمة )التقاعد( لأع�ساء هيئة التدري�ض مبوؤ�س�سات التعليم العايل مبا 

يحقق ال�ستفادة الق�سوى من معارفهم وخرباتهم املرتاكمة التي ح�سلوا عليها. 

10
دعوة الدول العربية اإلى التو�سع يف ربط اجلامعات واملوؤ�س�سات البحثية العربية اإلكرتونيا، وحتقيق التوا�سل الفعال 

لها مع مثيالتها، على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.

*11
دعوة الدول العربية واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى اإعطاء عناية خا�سة لدعم موؤ�س�سات التعليم العايل 

يف ال�سومال لتواكب نظرياتها يف الوطن العربي. 

املوؤمتر 11 )دبي 2007(
التو�سيةرقم

1
دعوة الدول العربية اإلى تعزيز ا�ستقاللية الر�سالة العلمية واملعرفية ملوؤ�س�سات التعليم العايل، واإتاحة فر�ض التطوير 

والإبداع يف اإطار املحافظة على الهوية والنفتاح على العامل.

2
دعوة الدول العربية اإلى اعتماد نظم �سمان اجلودة وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت كمقومات اأ�سا�سية ملنظمة 

التعليم العايل احلديثة.

3
العلمية  ال�سخ�سية  ل�سقل  الأ�سا�سية  املتطلبات  كاأحد  العربية  باللغة  الهتمام  اإلى  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  دعوة 
والثقافية للباحث والطالب وتدعيم اجلهات املعنية للقيام بهذا الدور وو�سع اللغة العربية �سمن مكونات منظومة 

املعلوماتية الدولية وتعزيز مكانتها كلغة بحث وتدري�ض.

4
العايل وو�شع �شوابط ومعايري  التعليم  اإدخال الأمناط اجلديدة من  التو�شع يف  اإلى  العايل  التعليم  دعوة موؤ�ش�شات 

ملزمة ل�سمان اجلودة يف هذه الأنظمة.

دعوة موؤ�س�سات التعليم العايل اإلى ال�ستفادة من اإيجابيات جتربة النظام الأوروبي اجلديد املوّحد يف التعليم العايل.5

6
والتغيريات  العوملة  تاأثريات  التعامل مع  العربي على  الطالب والباحث  تاأهيل  اإلى  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  دعوة 
�ساأنه املحافظة على  اإيجابي يف �سنع ع�رش املعرفة مبا من  الدولية بحيث ت�سارك جمتمعاتنا على نحو  والتطورات 

هويتنا الثقافية العربية الإ�سالمية.

7
بينها  فيما  والتن�سيقب  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  بها يف  ا�سرتاتيجية خا�سة  اإعداد  اإلى  العربية  الدول  دعوة 

وال�ستفادة من الدرا�سات التي قامت بها املنظمة يف هذا املجال.
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8
دعوة الدول العربية اإلى زيادة ال�ستثمار يف التعليم العايل والبحث العلمي مبا ي�سهم يف �سمان اجلودة ويف توفري 

فر�ض التعليم العايل لالأجيال القادمة.

9
اإ�رشاك موؤ�س�سات الإنتاج واخلدمات ومنظمات املجتمع املدين يف امل�ساهمة يف �سياغة  اإلى  دعوة الدول العربية 

خطط التعليم العايل واإدارته.
دعوة الدول العربية التي مل ت�ستكمل اإن�ساء هيئات وطنية ل�سمان اجلودة اإلى املبادرة باإن�ساء هذه الهيئات.10

11
اخلربات  وتبادل  التن�سيق  اإلى  �ستن�ساأن  والتي  القائمة  العربية  الدول  يف  اجلودة  ل�سمان  الوطنية  الهيئات  دعوة 

واملعلومات فيما بينها.

12
بالتعاون مع  العايل، تعمل  التعليم  الربامج يف  اإن�ساء هيئات م�ستقلة ل�سمان جودة  اإلى دعم  العربية  الدول  دعوة 

وزارات التعليم العايل والهيئات الوطنية ل�سمان اجلودة واملنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العالقة.
دعوة الدول العربية اإلى التعاون مع اجلامعة العربية املفتوحة والى اإيجاد ال�سيغ املنا�سبة لهذا التعاون مبا يتفق مع نظمها.13

14
دعوة موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي العربية اإلى م�ساندة ودعم موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي 

يف العراق، والوقوف بجانبها لتجاوز الظروف ال�سعبة التي متر بها.

15
دعوة وزارات التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول العربية اإلى تخ�سي�ض منح للطلبة الفل�سطينيني وبخا�سة 

الطلبة املتواجدين يف القد�ض العربية.

16
دعوة مكتب اليون�سكو الإقليمي يف بريوت اإلى ن�رش الدرا�سة اخلا�سة ب�سبل التعاون والتن�سيق بني الدول العربية من 
اأجل �سمان جودة التعليم العايل مع التقارير امللحقة بها وتوزيعها على الدول العربية لال�ستفادة منها على اأو�سع نطاق.

املوؤمتر 12 )بريوت 2009(
التو�سيةرقم

1
ا�ستكمال الأطر الوطنية للموؤهالت، ملا لذلك من اأهّمية يف تطوير الربامج املالئمة يف التعليم العايل مع ال�ستفادة 

من التجارب العربية والدولية يف هذا املجال

2
دعم ال�رشاكة بني اجلامعات واملحيط القت�سادي والعمل على اإ�رشاك قطاعات املجتمع املدين يف متويل البحث 

العلمي وتوظيف نتائجه.
ا�ستكمال اإن�ساء هيئات وطنية م�ستقلة ل�سمان اجلودة والعتماد الأكادميي يف التعليم العايل.3

4
اإعداد برامج للتعاون امل�سرتك بني اجلامعات ومراكز البحوث العلمية العربية بحيث تراعي الأولويات الوطنية يف 

البحث العلمي، مع العمل على رفع الن�سبة املائوية من الناجت الإجمايل املخ�س�سة للبحث العلمي.

املوؤمتر 13 )اأبو ظبي 2011(

التو�سيةرقم

1
يعزز  مبا  العلمي  العايل والبحث  التعليم  ملوؤ�س�سات  الإدارية  الت�رشيعات والأنظمة  اإلى تطوير  العربية  الدول  دعوة 
ا�ستقالليتها وحياديتها ومبا يعزز ال�سفافية واجلودة، وو�سع املعايري والآليات لختيار القيادات الأكادميية والإدارية.

ا�ستكمال اإن�ساء الهيئات الوطنية لرعاية البحث العلمي وتطويره.2
تزويد املر�سد العربي للرتبية بالإح�ساءات والتجارب الرائدة املتعلقة باإدارة التعليم العايل لال�ستفادة منها وتعميمها.3

4
العمل على اإبعاد موؤ�س�سات التعليم العايل عن ال�رشاعات ال�سيا�سية التي توؤّثر على ر�سالتها التعليمية وعلى م�ستقبل 

الطلبة من اأجل الرتقاء بالتعليم العايل والبحث العلمي.
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امللحق رقم 2
التو�سيات ال�سادرة عن موؤمترات الوزراء امل�سوؤولني عن التعليم العايل والبحث 

العلمي يف الوطن العربي املوّجهة للمنظمة العربية
التو�سيات كما وردت يف املوؤمترات، ويناهز عددها 78 تو�سية 

المؤتمرأاألولأ)أ19أتوصية(

التو�سيةرقم

1

51. دعوة املنظمة .. بالتعاون مع احتاد اجلامعات العربية والحتاد العربي ملجال�ض البحث العلمي ومع غريها من 
الهيئات املعنية بق�سايا التعليم العايل، الى اتخاذ الإجراءات وو�سع الربامج الالزمة للعمل على تطوير التعليم العايل 
يف �سوء الجتاهات التي اقّرها املوؤمتر، والى تقدمي امل�سورة واملعونة للدول الأع�ساء يف املنظمة على التنفيذ الفعال 
للتو�سيات املوّجهة اليها، وذلك عن طريق ت�سمني براجمها ن�ساطات تتعلق بتنظيم الندوات العلمية والدرا�سات 
املناهج  لتطوير  الفّنية  اللجان  وعقد  العربية،  اجلامعات  بني  والطالب  الأ�ساتذة  بتبادل  اخلا�سة  الأنظمة  وو�سع 
وتوثيق املعلومات الى غري ذلك من الن�ساطات، ومنا�سدة املنظمة العربية الرتكيز على التو�سيات التالية املحددة يف 

هذا الق�سم من التقرير.

2
52. القيام بدرا�سة جدوى حول اإن�ساء جامعة عربية متخ�س�سة يف الدرا�سات العليا والبحث العلمي )بالتعاون مع 

احّتاد اجلامعات العربية(

3
اإطار املنظمة )بالتعاون مع احّتاد  اإن�ساء مركز للتعريب والرتجمة والتاأليف والن�رش يف  اإعداد درا�سة مل�رشوع   .53

اجلامعات العربية(

54. درا�سة اإمكانية قيام اأكادميية عربية للعلوم.4

5
ذات  الدول  احتياجات  لدرا�سة   ... العايل  التعليم  جمال  يف  الفني  والتعاون  العربي  للت�سامن  جلنة  ت�سكيل   .55

الحتياجات اخلا�سة يف هذا املجال )تقّدم نتائج الدرا�سة الى املوؤمتر 2(

6
56. اتخاذ اخلطوات الالزمة لإعداد ا�سرتاتيجية لتطوير التعليم العايل يف الوطن العربي، مع موا�سلة اجلهود يف 

تنفيذ التو�سيات املتعلقة بالتعليم العايل �سمن ا�سرتاتيجية تطوير الرتبية يف الدول العربية.

57. ا�ستكمال م�رشوع اجلامعة املفتوحة للفل�سطينيني، بالتعاون مع اليون�سكو وال�سناديق العربية.7

8
58. التعاون مع الدول الإ�سالمية ودول العامل الثالث يف جمال تبادل اخلربات واملعونات الفنية يف جمالت التعليم 

العايل والبحث العلمي.

9
59 التعاون مع املنظمات الدولية وخا�سة منها اليون�سكو يف اإطار م�رشوعات للمنطقة العربية خ�سو�سا ذات �سلة 

بالتعليم العايل والبحث العلمي.

60. التعاون مع احّتاد اجلامعات العربية واليون�سكو لإجراء ح�رش �سامل للكفاءات العلمية العربية املهاجرة.10

11
61. ا�ستكمال جهود املنظمة يف ح�رش الكفاءات العلمية يف الوطن العربي خ�سو�سا تلك املرتبطة مبجالت التعليم 

العايل وموؤ�س�ساته.

62. تطوير مناذج حول تنويع موؤ�س�سات التعليم العايل وخا�سة يف جمال اإعداد الفنيني والأطر التنفيذية املاهرة.12
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63. ا�ستكمال ا�سرتاتيجية تطوير العلوم التي تقوم املنظمة باإعدادها.13

14
64. ت�سجيع اأ�ساتذة اجلامعات على تاأليف ون�رش كتب مب�سطة للثقافة اجلماهريية يف خمتلف ميادين املعرفة وخا�سة 

يف امليادين العلمية والتكنولوجية.

15
اإعداد الر�سيد اللغوي امل�سرتك وامل�سطلحات واملفاهيم العربية كاأ�سا�ض للتدري�ض والبحث يف  65. دعم جهود 

اإطار موؤ�س�سات التعليم العايل.

16
66. اإعداد درا�سة حول اإمكانية ا�ستعمال اأحرف عربية كبرية كرموز لبع�ض امل�سطلحات الأجنبية امل�ستعملة يف 

العلوم والريا�سيات بدل من الرموز الأجنبية نف�سها.

17
العربية واحتاد  الرباط واملجامع  التعريب يف  التعريب وخا�شة جهود مكتب تن�شيق  دعم جهود موؤ�ش�شات   .67

املجامع العربية.

68. اإجراء درا�سة حول اقت�ساديات التعليم العايل مبختلف اأمناطه وم�ستوياته.18

69. متابعة جهود اإن�ساء �سندوق عربي م�سرتك لتمويل الرتبية يف البلدان العربية.19

  املوؤمتر الثاين )10 تو�سيات(

التو�سيةرقم

دعوة املنظمة واحتاد اجلامعات العربية الى جتديد التقارير عن واقع التعليم العايل دوريا.1

2
دعوة املنظمة الى متابعة الت�سال بالدول العربية وبال�سناديق العربية وبجامعة الدول العربية ومنظماتها مل�ساعدة 

الدول ذات الحتياجات اخلا�سة يف دعم موؤ�س�سات التعليم العايل فيها.

3
ت�ساعد على معاجلة هذه  التي  الو�سائل  العربية وا�ستعمالها واتخاذ  اللغة  تعليم  ال�سعف يف طرائق  درا�سة ظواهر 

الظواهر.

اإن�ساء هيئة عربية للدرا�سات العليا والبحث العلمي، �سلب املنظمة، 4

اإن�ساء وحدة معلومات يف املركز العربي لبحوث التعليم العايل تخت�ض بالدرا�سات العليا والبحث العلمي.5

6
بتنفيذها يف  املنظمة  تقوم  التي  ال�ساملة  بالإ�سرتاتيجية  العربية  الدول  واجلامعي يف  العايل  التعليم  م�سوؤويل  تزويد 
جمالت التعاون الثقايف والتعليم العايل مع الدول الإفريقية والأ�سيوية وبخا�سة تلك التي ترتبط بالرتاث الثقايف 

العربي الإ�سالمي.

القيام بدرا�سة م�سحية حول واقع العالقات الثقافية بني الدول العربية والدول الإفريقية ...7

8
اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية ومعاهد الرتبية باجلامعات الإفريقية والآ�سيوية، وذلك  اأق�سام  افتتاح او دعم 

مبعاونة اجلامعات العربية وموؤ�س�سات التعليم العايل.

9
بالتعاون مع اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية العربية، التو�سع يف تزويد املوؤ�س�سات التعليمية الإفريقية والأ�سيوية 

بالكتب اجلامعية والإنتاج الفكري ومكتبات علمية...

10
التعاون مع احّتاد اجلامعات العربية واحّتاد اجلامعات الأفريقية لبحث حاجات اجلامعات الإفريقية والأ�سيوية من 

الأ�ساتذة العرب وتاأهيل الأ�ساتذة الإفريقيني يف جمالت الدرا�سات العليا مبختلف التخ�س�سات.
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املوؤمتر الثالث )6 تو�سيات(

التو�سيةرقم

1

الدميقراطية،  ال�سودان  وجمهورية  جيبوتي،  جمهورية  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  دعم  يف  ال�ستمرار  تاأكيد 
اليمنية،  العربية  واجلمهورية  املوريتانية،  الإ�سالمية  واجلمهورية  وفل�سطني،  الدميقراطية،  ال�سومال  وجمهورية 
وجمهورية اليمن الدميقراطية،  مبا يعني تلك املوؤ�س�سات على تطوير نف�سها ويحقق لها قدرتها الذاتية وتي�سري قبول 
طالبها بالدرا�سات العليا واإعطائهم منحا ما اأمكن ذلك، وحّث هذه الأقطار على ال�ستفادة من املنح وخا�سة يف 

الدرا�سات العليا. )ت 2(

2
الإ�رشاع يف اإن�ساء املركز العربي للتعريب و التاأليف والرتجمة والن�رش وت�سهيل عمله ملا له من اأهّمية يف تاأمني املراجع 

العلمية للتعليم العايل باللغة العربية. )ت 7(

3
دعم اللجنة العربية للدرا�سات العليا والبحث العلمي لتقوم بدورها يف دعم بع�ض اأق�سام الدرا�سات يف اجلامعات 
من  ومتكنهم  جهة  من  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  يف  النق�ض  فت�سّد  العرب  العليا  الدرا�سات  طالب  لت�ستقبل  العربية 

التدري�ض باللغة العربية من جهة اأخرى. )ت 8(

تاأكيد تو�سيات املوؤمتر الثاين ب�ساأن التعاون الثقايف اخلارجي. )ت 18(4

5

بعد املناق�سة والتفاق على اأهمية املركز و�رشورته قوميا وعلميا، قرر املوؤمتر تكليف ال�سيد املدير العام الت�سال 
بالدول العربية لبيان راأيها با�ست�سافة هذا املركز، مع بيان التزامات كل من املنظمة والدولة امل�سيفة يف هذا الأمر، 
مع الأخذ بعني العتبار الظروف التي رافقت هذه ال�ست�سافة، وعر�ض النتيجة على جلنة املتابعة لتخاذ القرار 

النهائي ب�ساأنه. )ت 20(

6
للدرا�سات  العربية  الهيئة  “عن  العايل  التعليم  لوزراء  الثاين  املوؤمتر  ال�سادرة عن   22 التو�سية  متابعة  ال�ستمرار يف 
العليا والبحث العلمي” يف �سوء قرار املوؤمتر العام للمنظمة يف دورته العادية التي عقدت يف تون�ض عام 1983 

وا�ستكمال الدرا�سات والأنظمة املطلوبة وعر�سها على املوؤمتر العام للمنظمة. )ت 21(

املوؤمتر الرابع )4 تو�سيات(

التو�سيةرقم

1
اإطار لتن�سيق الدعم املقّدم الى  الطلب من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واحتاد اجلامعات العربية و�سع 

موؤ�س�سات التعليم العايل يف الأقطار ذات الأو�ساع اخلا�سة. )ت 3ج(

2
يدعو املوؤمتر املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واحتاد اجلامعات العربية ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج 
و�سائر املوؤ�س�سات املعنية بتعريب التعليم العايل الى ال�ستمرار يف بذل اجلهود وتن�سيقها لتحقيق هذا الهدف. )ت 

4ج(

ا وموقعا ودعما.3 تو�سية بدعم الهيئة العربية للدرا�سات العليا ن�سً

تو�سية بخ�سو�ض اإقرار ا�ست�سافة �سوريا ملركز التعريب والرتجمة.4
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املوؤمتر اخلام�س )5 تو�سيات(

التو�سيةرقم

1

قيام املنظمة بالتعاون مع احتاد اجلامعات العربية واحتاد جمال�ض البحث العلمي العربية وغريها من املوؤ�س�سات العربية 
العلمي يف الأقطار املختلفة واإعداد درا�سة وحتليل  العايل والبحث  بالتعليم  املتعلقة  البيانات  ال�سلة بتجميع  ذات 
لهذه البيانات واإر�سالها للدول املختلفة حتى ي�ساعد ذلك يف تنفيذ التو�سيات وتبادل املعلومات وتطبيق التعريب 

وتبادل الأ�ساتذة والطالب. 

2
جمع املعلومات حول جهود الأقطار العربية واملوؤ�س�سات التي تقوم �سمنها يف م�سمار تطوير العلوم والتقانة ون�رش 

هذه املعلومات بحيث ت�سّكل اأ�سا�سا لأن�سطة تعاون مقبلة ممكنة بني الأقطار واملوؤ�س�سات العربية. 

3
م�سح م�ساريع الدول النامية واملتقّدمة التي مت�ض اإ�سرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة يف الوطن العربي و�سرب اإمكانيات 

التعاون معها وتن�سيط وحتفيز هذا التعاون. 

4
ا�ست�رشاف حماور التطّور العلمي والتقاين يف املجالت ذات الأثر يف تطوير العلوم والتقانة يف اأقطار الوطن العربي 
والتن�سيق مع الفعاليات القطرية العربية والعاملية العاملة يف م�سمار ال�ست�رشاف والتنبوؤ التقاين اآخذين بعني العتبار 

الو�سع الدويل اجلديد. 

اإر�ساء مناهج للقيام بالتقييم التقاين بالتعاون مع اجلهات املعنية يف اأقطار الوطن العربي. 5

 املوؤمتر ال�ساد�س )4 تو�سيات(

التو�سيةرقم

1
الطلب من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واحتاد جمال�ض البحث العلمي العربية اإعداد درا�سة تف�سيلية حول 
تقدم احللول  التي  التطبيقية  الأبحاث  الرتكيز على  تنميته مع  بق�سد  امل�سرتك  العلمي  البحث  توفري م�سادر متويل 

للم�ساكل الكربى التي اأ�سبحت تهّدد حا�رش وم�ستقبل الوطن العربي. 

2
دليل  التعاون يف و�سع  العربية  العلمي  البحث  والعلوم واحتاد جمال�ض  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  الطلب من 

مرجعي يف �ساأن نظم القبول يف اجلامعات العربية. 

3
دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واحتاد اجلامعات العربية الى و�سع دليل مرجعي موّحد لتقومي كفاءة 
موؤ�س�سات التعليم العايل ودعوة احتاد اجلامعات العربية لتدريب م�سوؤولني عن تقومي كفاءة العاملني يف موؤ�س�سات 

التعليم العايل. 

4

دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم الى اإعادة النظر يف اإ�سرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة يف الوطن العربي 
وا�ستخال�ض التو�سيات ال�رشورية لو�سعها مو�سع التطبيق م�ستوحاة مما خلف هذا العقد من اخلربة ومما جاء يف 
قرار املوؤمتر العام للمنظمة ويف �سوء �سيا�سة التحديث والتطوير املعتمدة. )ت 1 من ثانيا اإ�سرتاتيجية العلوم والتقانة 

يف الوطن العربي: واقعها وم�ستقبلها(
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املوؤمتر ال�سابع )8 تو�سيات(

التو�سيةرقم

1

يونيو  )بودب�ست/  العاملي  العلوم  ملوؤمتر  املنظمة  الهيئة  مع  للت�ساور  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  دعوة 
امل�سوؤولني عن  للوزراء  ال�سابع  املوؤمتر  للرتبية والثقافة والعلوم، ورئي�ض  العربية  املنظمة  لل�سماح لكل من  199م( 
التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي اأو من ينوب عنه. لإلقاء كلمات يف املوؤمتر دون اأن يوؤثر ذلك على 

حق كل دولة عربية يف اإلقاء كلمتها.

2
دعوة املنظمة العربية اإلى اإجراء الت�سالت الالزمة مع الهيئة املنظمة للموؤمتر العاملي للعلوم )باليون�سكو( لالتفاق على 
اإجراءات عقد الجتماع اخلا�ض مبناق�سة م�سكلة الت�سحر يف الدول العربية والذي يعقد على هام�ض املوؤمتر العاملي للعلوم. 

3
لتحديد  تنتدبهم دولهم  تنظيم اجتماع خرباء  اإلى  العلمي  البحث  العربي ملجال�ض  العربّية والحتاد  املنظمة  دعوة 
اأو  العربّية  تتولى اجلامعات  اأن  العربّية والتي ميكن  الدول  امل�سرتكة يف   الأولوّية  التطبيقّية ذات  العلمّية  البحوث 

املراكز البحثّية الإ�رشاف على اإجراء هذه البحوث عن طريق فرق بحثّية م�سرتكة بني اجلامعات.

4

موا�سلة املنظمة ملجهوداتها يف تن�سيق امل�ساركة العربية للموؤمتر العاملي للعلوم )بودب�ست/ يونيو 1999م(، ودعوة 
املنظمة للت�ساور مع الهيئة املنظمة للموؤمتر لقيام كٍل من مدير عام املنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم ورئي�ض 
لإلقاء  العربي  الوطن  العلمي يف  والبحث  العايل  التعليم  امل�سوؤولني عن  للوزراء  ممثاًل  نوابه  اأحد  اأو  ال�سابع  املوؤمتر 
كلمات اإلى املوؤمتر دون اأن يوؤثر ذلك على حق كل دولة عربية يف اإلقاء كلمتها وكذلك اإجراء الت�سالت الالزمة 
مع الهيئة املنظمة للموؤمتر لالتفاق على اإجراءات عقد الجتماع اخلا�ض مبناق�سة م�سكلة الت�سحر يف الدول العربّية 

الذي يعقد على هام�ض املوؤمتر العاملي للعلوم.

5
اأن تقوم املنظمة العربّية واحتاد اجلامعات العربّية بالدعوة لجتماع خرباء تنتدبهم دولهم لو�سع �سوابط ومعايري 
وا�سحة ودقيقة للرتخي�ض ملوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة يف الدول العربّية مبا ي�سمن �سبط اجلودة والنوعّية لها.

6
العاملة يف جمال  واملوؤ�س�سات  العربية  البحوث  اجلامعات ومراكز  اإلى دعم وتوحيد جهود  العربية  املنظمة  دعوة 

و�سع موا�سفات ا�ستخدام اللغة العربّية يف �سبكات املعلومات مع احلفاظ على الطابع اخلا�ض باللغة العربّية.

7
اآليات  املعلومات(، مع حتديد  املعلوماتّية )تكنولوجيا  اإ�سرتاتيجية عربية يف جمال  اإلى و�سع  العربّية  املنظمة  دعوة 
بني  وتدفقها  واأمنها  املعلومات  وتوفري  املعلومات  �سبكات  العربّية يف  اللغة  با�ستخدام  ت�سمح  مبوا�سفات  التنفيذ 

الدول العربّية مع �سمان حقوق امللكّية الفكريّة.

8
دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع �سبكة العلماء والتكنولوجيني العرب املهاجرة اإلى اإ�سدار 

دليل اإلكرتوين للعلماء والتكنولوجيني العرب يف اخلارج وح�رش اإ�سهاماتهم يف العلوم والتكنولوجيا.

املوؤمتر الثامن )3 تو�سيات(

التو�سيةرقم

1
دعوة املنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الحتادات )احتاد اجلامعات العربية، احتاد جمال�ض البحث 
الأداء و�سمان  لتقومي  نظام عربي  اإن�ساء  ا�ستكمال   اإلى  املتخ�س�سة  العربّية  واملوؤ�س�سات  العربية وغريها(  العلمي 

اجلودة يف موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي وحتديد متطلبات تطبيقه )تاأكيدا لتو�سيات املوؤمتر ال�سابع(. 
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2
دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ل�ستكمال م�رشوعاتها  اخلا�سة بربط �سبكات املعلومات يف موؤ�س�سات 

التعليم العايل ومراكز البحوث العربية، وذلك بالتعاون مع ال�سبكات الوطنية يف الدول العربية.

3

دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى التعاون مع اجلامعات العربية ومراكز البحوث العلمية يف الدول 
العربية من اجل اقرتاح م�رشوعات بحثية م�سرتكة يف جمالت ذات اأولوية مثل: )التقانات احليوية– تطوير الربجميات 
البيئة( وميكن ال�ستعانة مب�سادر متويل خارجية لتمويل هذه امل�رشوعات  حماية   – املياه  حتلية  ونظم املعلومات– 

والنفتاح على القطاع اخلا�ض.

املوؤمتر التا�سع )7 تو�سيات(
التو�سيةرقم

دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم والدول العربية اإلى تبني م�رشوعات لن�رش الثقافة املعلوماتّية واملعرفة الرقمّية.1

2

دعوة املنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى اإحداث قاعدة بيانات للبحوث ور�سائل الدرا�سات العليا يف العامل 
العربي وو�سعها على �سبكة الإنرتنت، واإن�ساء مكتبة عربية اإلكرتونية جامعة تزودها بجميع ما هو متاح من كتب 
اإلى  باأ�سعار زهيدة، وكذا  اإمكانّية ال�سرتاك فيها للباحثني  ودوريات وبحوث يف جامعات الدول العربّية وتوفر 

اإحداث بوابة عربّية للمعرفة كنواة لبناء املجتمع العربي للمعرفة.

3
دعوة املنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى و�سع بروتوكول عربي لأمن املعلومات وحماية امللكّية الفكرّية 

والتوقيع الإلكرتوين.

4
دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى القيام بتكثيف اجلهود العربية من اأجل امل�ساركة بالدورة الثانية 
اإ�سرتاتيجية عربية لإقامة جمتمع املعلومات  للقمة العاملّية ملجتمع املعلومات مبنظور عربي موحد عن طريق بلورة 

العربي بهدف التو�سل اإلى تكتل عربي يف هذا املجال. 

5
دعوة املنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم والدول العربية اإلى م�ساندة مبادرات اخلرباء العرب الهادفة اإلى تطوير 

�سناعات املحتويات الربجمّية.
دعوة املنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى و�سع اإ�سرتاتيجية عربية لتنمية البتكار.6

7
دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم للقيام بدرا�سة حول اإن�ساء هيئة عربية م�ستقلة لالعتماد، بالتعاون مع منظمة 
اليون�سكو واحتاد اجلامعات العربية واحتاد جمال�ض البحث العلمي، وال�ستفادة من كل اخلربات العربية يف هذا املجال، 

واقرتاح متويل امل�رشوع من خالل منظمة عربية متخ�س�سة مثل ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي.

املوؤمتر العا�رش )4 تو�سيات(
التو�سيةرقم

1
دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى و�سع ا�سرتاتيجية متكاملة لتنمية التميز والإبداع لدى طلبة التعليم 

العام كمدخل للتعليم العايل.

2
الثقافة  لن�رش  العربية  الإ�سرتاتيجية  اعتماد  اإجراءات  ا�ستكمال  اإلى  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  دعوة 
العلمية والتقانية والإ�رشاع باإجناز اخلطة التنفيذية لهذه الإ�سرتاتيجية والبدء يف تطبيقها وفق اآليات حمددة ومعتمدة.

3
دعوة املنظمة العربية اإلى تعزيز العناية باللغة العربية وو�سع برنامج عملي لتنميتها يف التعليم العام والعايل و العناية 

بالرتجمة اإلى جانب العناية باللغات الأخرى.

4
التعاون والتن�سيق بني هيئات اجلودة  اآليات  اإلى تكوين جلنة لو�سع  دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

الوطنية مبا ميهد اإلى اإن�ساء هيئة عربية ل�سمان اجلودة والعتماد يف التعليم العايل.
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املوؤمتر احلادي ع�رش )4 تو�سيات(
التو�سيةرقم

دعوة املنظمة العربية اإلى اإن�ساء �سبكة معلومات تربط بني موؤ�س�سات التعليم العايل يف الدول العربية.1

2
دعوة جمهورية م�رش العربية للتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اإلى اإعداد الإطار العام للدرا�سات 
املطلوبة لإن�ساء منطقة عربية للتعليم العايل للتعليم، وتعميمها على اجلهات املخت�سة يف الدول العربية ، للدرا�سة 

واإبداء الراأي.

3

دعوة الدول العربية اإلى دعم اإن�ساء موؤ�س�سة م�ستقلة ب�سمان جودة الربامج يف التعليم العايل ، تعمل بالتعاون مع 
وزارات التعليم العايل والهيئات الوطنية ل�سمان اجلودة، ودعوة املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم ) الألك�سو 
( واملنظمة العاملية للرتبية والعلم والثقافة ) اليون�سكو ( واملنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ) الإي�س�سكو ( 
ومكتب الرتبية العربية لدول اخلليج واحتاد اجلامعات العربية و�سائر املنظمات والهيئات املهتمة اإلى املبادرة باإن�ساء 

هذه املوؤ�س�سة مع احلر�ض على تاأمني ا�ستقالليتها. 

4
العلوم والتكنولوجيا والتطوير  اأو�ساع  باإجراء بحوث ودرا�سات حول  القيام  ب�ساأن  اليون�سكو  الرتحيب بدعوة 
يف الدول العربية ، ومن ثم و�سع خطة للعلوم والتكنولوجيا والتطوير لعر�سها على ال�سادة وزراء التعليم العايل 

والبحث العلمي ملناق�ستها واعتمادها، ودعوة املنظمة العربية اإلى التن�سيق مع اليون�سكو بهذا ال�ساأن.

املوؤمتر الثاين ع�رش )3 تو�سيات(
التو�سيةرقم

1
اإعداد دليل اإر�سادي عربي ي�سّهل قراءة ال�سهادات العلمّية وال�سجالت الدرا�سّية ال�سادرة عن موؤ�س�سات التعليم 

العايل العربية ت�سريا حلراك الطلبة. 

2
و�سع اآلّية للتن�سيق بني الهيئات الوطنية ل�سمان اجلودة والعتماد الأكادميي يف الدول العربية وامل�ساعدة على تبادل 

اخلربات وتوافق املعايري.

اإعداد قاعدة بيانات عن العقول العربية املقيمة واملهاجرة واقرتاح خطة لال�ستفادة منها.3

املوؤمتر الثالث ع�رش )3 تو�سيات(
التو�سيةرقم

1
بالتعاون مع  العربي وذلك  الوطن  العلمي يف  العايل والبحث  التعليم  لتح�سني حوكمة موؤ�س�سات  برنامج  و�سع 

املنظمات الإقليمية والدولية وموؤ�س�سات التمويل.

و�سع اآلية للتن�سيق بني املوؤ�س�سات والهيئات الوطنية امل�سوؤولة عن البحث العلمي يف الوطن العربي.2

3
ا�ستكمال بناء قواعد الكفاءات العربية يف املهجر وو�سع اآليات لربط ال�سلة بها لال�ستفادة من خرباتها يف تطوير 

التعليم العايل العربي.




