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 2020اتحاد الجامعات العربية خالل عام  عقدهاالورش والندوات التي 
 هدف الورشة تاريخ انعقادها الورشة أو الندوة

يف التعلم عن بعد يف الجامعات  التجارب الرائدة
 العربية يف زمن جائحة الكورونا

14 June, 2020 
تعريف رؤساء الجامعات العربية بأبرز التجارب الناجحة للجامعات يف التعلم 
 عن بعد يف زمن كورونا واالستفادة من الخربات يف تعزيز التجارب الجديدة

معات الجاالتجارب الرائدة يف التعلم عن بعد يف 
 العربية يف زمن جائحة كورونا

28 June, 2020 
تعريف رؤساء الجامعات العربية بأبرز التجارب الناجحة للجامعات يف التعلم 
 عن بعد يف زمن كورونا واالستفادة من الخربات يف تعزيز التجارب الجديدة

 نهام التحققاعتامد الشهادات األكادميية واليات 
 الديناميكية QR تقنية باستخدام وتتبعها

13  July, 2020 
 تتبعهاو الشهادات األكادميية  من مصداقية التحققتعريف املشاركني باليات 

 الديناميكية QR تقنية باستخدام

التجارب الرائدة يف التعلم عن بعد يف الجامعات 
 العربية يف زمن جائحة الكورونا

20  July, 2020 
بأبرز التجارب الناجحة للجامعات يف التعلم تعريف رؤساء الجامعات العربية 

 عن بعد يف زمن كورونا واالستفادة من الخربات يف تعزيز التجارب الجديدة

تجارب رائدة: تعلم الطلبة وإجراء االمتحانات 
 عن بعد

23  July, 2020 
إطالع األساتذة واألكادمييني عىل عدد من التجارب الناجحة يف تعليم وتعلم 

 بعد، واليات إجراء االمتحانات بنجاحالطلبة عن 

 Aug, 2020 23 اجتامع تعريفي مبرشوع السيفري  وآلية االشرتاك
تعريف مديري ورؤساء تحرير املجالت العربية مبرشوع السيفري، واليات 

 االشرتاك

 Aug, 2020 24 معايري فهرسة املجالت يف سكوبس
علمي باملعايري العاملية للنرش التعريف مديري املجالت العربية واألكادمييني 
 وباالخص معايري فهرسة املجالت يف سكوبس

رقمية ال نصاتوامل املعلومات تكنولوجيا استثامر
 العملية يف اإلنرتنت عرب التعلم وأنظمة ةاالفرتاضي
 التعليمية

 Sep, 202003 
 وأنظمة ةاالفرتاضيالرقمية  نصاتوامل املعلومات تكنولوجيا استثامركيفية 
 يف العملية التعليمية  اإلنرتنت عرب التعلم
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 هدف الورشة تاريخ انعقادها الورشة أو الندوة

التعريف مبنصة الدوريات العربية بالتعاون مع 
 السيفري

09 Sep, 2020 
 سيفريبالتعاون مع ال التي أطلقها االتحاد التعريف مبنصة الدوريات العربية

 لالرتقاء مبستوى املجالت العربية تيسري دخولها ضمن قاعدة سكوبس

املرن والتحول الرقمي لتزويد بناء التعلم 
 الخريجني مبهارات املستقبل )االتحاد وكورسريا(

21 Sep. 2020 
 تزويد الخريجني مبهاراتيف التعلم املرن والتحول الرقمي بيان دور وأهمية 

 املستقبل

 مباستخدا التزوير من الجامعية الشهادات حامية
 األردنية التجربة: املشفرة األكواد نظام

14 Oct. 2020 
 دامباستخ التزوير من الجامعية الشهادات حاميةتعريف املشاركني باليات 

  املشفرة األكواد نظام

ندوة تعريفية باملركز الدويل الستخدام أشعة 
السنكروترون يف مجال العلوم التجريبية 

(، SESAMEوتطبيقاتها يف الرشق األوسط )
وكيفية كتابة مرشوع البحث للحصول عىل 

 واالعتامد والتمويل املوافقة

18 Oct, 2020 
باملركز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف مجال العلوم التعريف 

 (SESAMEالتجريبية وتطبيقاتها يف الرشق األوسط )

 التحول الرقمي للجامعات يف املنطقة العربية
 )االتحاد وكورسريا(

2 Nov. 2020  للجامعات يف املنطقة العربيةالتحول الرقمي بيان اليات وحدود وأهمية 

 لحيويةا االتكنولوجي االتجاهات العلمية وتاثريات
 مةظملن املتوقع والدور الزراعية صيلاللمح

 الزراعية االتكنولوجي تطبيقات يف الدولية الخدمة
 العربية املنطقة يف

9 Dec. 2020 
 اكنولوجيالت تطبيقات يف الدولية الخدمة مةظملن املتوقع الدورالتعرف إىل 

 يف ظل االتجاهات العلمية الحديثة  العربية املنطقة يف الزراعية
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 تفاصيل التقرير

وتزامناً مع تفيش  2020سعى اتحاد الجامعات العربية ومنذ بدايات عام 

، إىل إدامة الصلة مع Covid-19،  19-فايروس كورونا املعروف بـ كوفيد

خالل بيئة معرفية اتصالية متثلت بعدد رؤساء واساتذة الجامعات من 

من الورش والندوات التفاعلية، والتي استهدفت مختلف الرشائح 

( ندورة وورشة 14تقديم أكرث من ) 2020الجامعية، وقد تم خالل عام 

تناولت موضوعات متعددة، لكنها ركزت جميعها عىل تطوير القدرات 

اكبة ارب الناجحة يف مو الجامعية وتعريفها باملستجدات واستثامر التج

 التغريات التي يشهدها العاملن عىل مختلف االصعدة.

 التعلم وأنظمة ةاالفرتاضي الرقمية واملنصات املعلومات تكنولوجيا كيفية استثامركان من أبرز املوضوعات التي تم تناولتها الورش والندوات هو 

، وناالتجارب الرائدة يف التعلم عن بعد يف الجامعات العربية يف زمن جائحة الكور املشاركني بتعريف التعليمية، وكذلك  العملية يف اإلنرتنت عرب

، فضالً عن موضوعات تتعلق مبعايري فهرسة الديناميكية QRاعتامد الشهادات األكادميية واليات التحقق منها وتتبعها باستخدام تقنية وآليات 

كام عقد االتحاد ورشاً وندوات بالتعاون مع كورسريا  .السيفري  وآلية االشرتاكاالتحاد مع  مبرشوعاملجالت يف سكوبس، وتعريف الجامعات 

Coursera  وغري ذلك تقبلاملس مبهارات الخريجني لتزويد الرقمي والتحول املرن التعلم العربية وبناء املنطقة يف للجامعات الرقمي التحولحول ،

 من املوضوعات املهمة والجوهرية.

وكذلك التحديات ، و التجارب الرائدة يف التعلم عن بعد يف الجامعات العربية يف زمن جائحة الكوروناستناول يف هذا التقرير محورين مهمني، األول: 

زويد الخريجني لت يبناء التعلم املرن والتحول الرقمالتي تواجه بعض الجامعات يف إجراء اختبارات الطلبة. أما املحور الثاين فسيتم الرتكيز فيه عىل 

 .قمي للجامعات يف املنطقة العربيةالتحول الر ، وكذلك مبهارات املستقبل
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   والتحديات التجارب الرائدة يف التعلم عن بعداملحور األول:  

التجارب الرائدة يف التعلم عن بعد يف الجامعات العربية يف زمن جائحة  (1)
 .الكورونا

تواجه بعض الجامعات يف إجراء اختبارات  التحديات التيو  التجارب الرائدة (2)
 الطلبة.

تضمن هذا املحور عدداً من العروض واملحارضات التي تتعلق مبعايري ومؤرشات ضامن 
 مجلسالجودة الكمية والنوعية، فضالً عن عرض دليل التعليم عن بعد الذي قدمه 

ات ملواكبة اتحاد الجامعات العربية، ضمن حزمة إجراءضامن الجودة واالعتامد يف 
ادرة أخرى كام متت اإلشارة إىل مبالتطورات التي شهدتها البيئة التعليمية يف زمن كورونا، 

تحت عنوان "قيّم برامجك" لتقييم برامج الجامعات التي تستخدمها يف التعليم عن بعد، 
وإىل جانب ذلك قدم عدد من رؤساء وممثيل الجامعات العربية عروضاً موجزة عن 

  التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد أثناء الجائحة. تجاربهم يف

 من أبرز الجامعات التي شاركت يف عرض تجاربها الرائدة يف التعلم عن بعد هي:

  مرص  -القاهرةجامعة 

 مرص -جامعة املستقبل  

 مرص  -جامعة حلوان 

  مرص  –جامعة السادات 

 اإلمارات العربية املتحدة -جامعة الشارقة 

  لبنان –الجامعة اإلسالمية 

  العراق -املوصلجامعة 

  كوردستان العراق –جامعة السليامنية التقنية 

  البحرين –جامعة العلوم التطبيقية 

  السعودية –جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن 
 

 

 

  فلسطني –جامعة القدس املفتوحة 

  االردن –جامعة ال البيت 

  األردن –جامعة عامن العربية 

  ليبيا –جامعة الزاوية 

  ليبيا –جامعة أجدابيا 

 سورية -الجامعة السورية الخاصة 

  تونس –جامعة منستري 

 العايل يف وزارة التعليم  دائرة التعليم
 تونس –العايل
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 أبرز املنصات التعليمية التي تم اعتامدها يف التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا

  زوومZoom   

  غوغل ويبGoogle website 

  غوغل كالس روومGoogle classroom 

  غوغل مييتسGoogle meets 

  مايكروسوفت تييمزMicrosoft teams 

  واتسابWhatsApp 

  سكايبSkype 

  موودلMoodle 
 
 

استعرض املحارضون الخطوات األوىل لتطوير آليات التواصل مع الطلبة واستئناف عملية 
التعليم، وتقديم املحارضات، واالختبارات، وقد نجحت معظم الجامعات املذكورة أعاله يف 
استثامر الوقت بصورة مبكرة، واعتامد التعليم عن بعد، باستخدام إحدى املنصات الرقمية، 

تعلمي تحقيق الهدف الب واألدوات، التي تسهل عىل الطالب والتدرييس ومبختلف األسالي
 حتى لو بحدوده الدنيا. 

 
كام رشعت الجامعات العربية بتقديم ورش تعليمية ومحارضات تأهيلية لكل من الطلبة 
والتدريسيني عىل استخدام منصات التعليم الرقمية، وتدريبهم عىل توظيفها يف املحارضات 

 عىل الوجه األمثل. واالختبارات 
 

 بعض الجهود الجامعية
 تشكيل لجنة خاصة إلدارة العملية التعليمية اإللكرتونية يف الجامعة. .1
عمل استبانات مسحية للتعرف إىل مستوى قدرة الطلبة والتدريسيني عىل التفاعل  .2

مع املنصات الرقمية الخاصة بالتعليم، ومعرفة نقاط الضعف والقوة والتعامل 
 معها.

املبارشة بدورات تأهيلية لكل من الطلبة والتدريسيني عىل استخدام منصات  .3
 التعليم اإللكرتوين.

 عمل أدلة اسرتشادية للطلبة واالساتذة يف استخدام منصات التعليم اإللكرتوين. .4

 أثناء العرضمن االدوات التي تستخدم 

 PowerPoints 

 Videos 

 Pdf 

 Alive presenting 
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تصميم األنشطة التعليمية اإللكرتونية وفق مباديء ومعايري تربوية وفنية معارصة  .5
لتفكري العليا وربطها بالسياقات الحياتية، والتي تحفز الطلبة مبا يعزز من مهارات ا

 عىل التفاعل أثناء عملية التعلم.
التعاون املنهجي بني أقسام ومراكز الجامعات فيام بينها، وإنشاء الصفوف  .6

 االفرتاضية املتكاملة، والدعم الفني والتقني املميز.
ونية التي تعتمدها الجامعة، رفع معظم املقررات الدراسية عىل املنصة اإللكرت  .7

، ومنها %98، وبعضها %100بلغت نسبة بعض املواد املرفوعة وإتاحتها لطلبتها، 
فضالً عن رفع الكثري من املحارضات والدروس وتوفريها عىل شكل محارضة ، 60%

 مرئية أو مكتوبة.
صداقية ماعتامد بعض الجامعات عىل آلية "بنك األسئلة" يف االختبارات، لتعززي  .8

 االختبار وتقييم الطالب.
تعدد االساليب التي استخدمتها الجامعات العربية يف التعليم عن بعد، فباإلضافة  .9

إىل املنصات الرقمية، وظفت بعض الجامعات التلفزيون املحيل لغرض التوعية 
الثقافية والصحية وبث الدروس التعليمية للطلبة. كام صنعت جامعة السليامنية 

  يف اقليم كوردستان العراق.التقنية 
وعىل الرغم من أن بعض الجامعات العربية كانت لديها بنية تحتية مناسبة للتعليم عن بعد، مثل جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن يف 

ثلت مت -فضالً عن التحدي الرئيس وهو التباعد والحجر بسب كورونا –كانت هناك مجموعة من التحديات إال أنه وجامعة القاهرة، السعودية، 
حاسوب وانرتنت ن مبكثري من الجوانب التي تتعلق باملهارات والتقنيات والبنية التحتية التي تتطلبها العملية االجرائية لعمل املنصات الرقمية، 

 سب التغريات التي طالت عملية االختبارات وأنواعها.ومهارة استخدام، باإلضافة إىل متطلبات القياس والتقويم التي تنا
 

 وميكن إجامل أبرز التحديات التي واجهت الجامعات يف التعليم عن بعد باآليت:
لتعلم ثقافة اضعف ضعف استيعاب فكرة التحول الرقمي يف التعليم الجامعي، و  .1

 عن بعد.
 د.لتعلم عن بعمن ناحية مستلزمات اعدم جاهزية الطلبة أو بعض التدريسيني  .2
شهد ، فضالً عن أن بعض املناطق توكلفتهضعف االنرتنت يف بعض الدول العربية،  .3

انقطاعات للتيار الكهربايئ بشكل مستمر، بسبب الظروف الصعبة التي تعرضت 
 لها تلك املناق من الدولة.

 الضغط الشديد عىل املنصة اإللكرتونية نتيجة االستخدام املتزامن آلالف الطلبة. .4
فتقاد االنشطة الطالبية الجامعية، وانعدام البيئة التي تعزز روح العمل الجامعي، ا .5

 والوحدة الشعورية.
إعداد االختبارات املناسبة واملتوافقة مع طبيعة املنصات الرقمية واليات تصحيحها  .6

 وتدقيقها.
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 مناقشة الرسائل واالطاريح عن بعد، وغياب الفرحة الجامعية. غياب التفاعل، يف .7
 صعوبة املوازنة بني التعليم اإللكرتوين ومتطلبات بعض الدروس العلمية إىل املخابر والتجارب التطبيقية. .8
إحتاملية استغناء عدد من الجامعات عن بعض التدريسيني، بحجة عدم الحاجة لهم اآلن لكون التعليم اإللكرتونية يتيح حضور  .9

 أعداد كبرية من الطلبة يف آن واحد.
ألف مقرر درايس، وهذا  600رفع املقررات عىل املنصات، بسبب العدد الكبري لها، ففي جامعة القاهرة عىل سبيل املثال، يوجد   .10

 كان تحدياً كبرياً.
 صعوبة مراقبة أداء الطلبة أثناء تأدية االختبارات اإللكرتونية. .11

 
 

 والتوصيات املقرتحة املعالجات
 

  اإليجابية التي عملت بها بعض الجامعات العربية واملذكورة أعاله.االستفادة من الجوانب 

  وضع توقيتات محددة لكل سؤالو ، تعدد االختبارات التحريرية والشفوية. 

  اللجوء إىل بعض البدائل املمكنة، مثل التقرير العلمي بدالً من بحث التخرج يف بعض الجامعات. وكذلك إلزام طلبة املرحلة األخرية
 لندوات والروش التدريبية املنوعة إىل جانب إعداد التقرير  رشطاً تعويضياً عن بحث التخرج.بحضور ا

 .توطني حل املشكالت لدى العاملني يف اإلدارة اإللكرتونية، وتعزيز مهارة إدارة األزمة 

 .استمرار التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد إىل جانب التعليم التقليدي 

  الدراسية مبا يتناسب والبيئة الرقمية، التاحته للطلبة، مهام كانت الظروف.تطوير املقررات 

 .تعزيز ثقافة التعليم عن بعد باستمرار للطلبة والتدريسيني من خالل الورش والندوات وتزويدهم باملستجدات والتطورات 
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 بناء التعلم املرن والتحول الرقمياملحور الثاين: 
 .املرن والتحول الرقمي لتزويد الخريجني مبهارات املستقبلبناء التعلم  (1)

 التحول الرقمي للجامعات يف املنطقة العربية (2)

ستهل ابحضور معايل األمني العام التحاد الجامعات العربية األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمه 

 واالعتامدبعرض ملؤرشات األداء يف الجامعات العربية ومعايري ضامن الجودة هذا املحور 

للتعليم عن بعد، قدمه األمني العام املساعد لالتحاد االستاذ الدكتور عبدالرحيم الحنيطي. 

من مناذج  كام قدم ممثل رشكة كورسريا عرضاً خاصاً بالتعريف بكورسريا، ثم استعرض عدداً 

 التعلم املرن املقرتحة.

عليم، إذ ار جائحة كورونا عىل التاشار ممثل كورسريا إىل بعض البيانات املهمة فيام يتعلق بآث

" من اصحاب العمل لديهم %50" مليون وظيفة عرب العامل معرضة للخطورة، و"300ذكر أن "

" فقط %9املهارات التكنولوجية الجديدة، بينام "  الثقة بقدرتهم عىل تأهيل العاملني عىل

مل الرقمي قدرة عىل التعاال من املديرين التنفيذيني لديهم الثقة بأن فريق العمل معهم لديه

" مليون طالب يف املنطقة العربية. 100" مليار متعلم يف العامل تاثر بالجائحة، منهم "2قرابة "  مع املستجدات. كام أشار فيام يتعلق بالتعليم إىل أن

"، وزاد استخدام اإلنرتنت بنسبة %600ومع بداية الجائحة شهدت املنصات الرقمية ومنها منصة كورسريا تسجيالت وانضاممات جديدة بلغت "

"40%." 

 وفيام يخص التعلم املرن، استعرض ممثل رشكة كورسريا مناذج للتعلم املدمج، وهي؛ 

1. Flex وتعني عمل الطلبة من خالل املواد اإللكرتونية عىل االنرتنت مبفردهم لكن داخل فصل درايس بحضور التدريسيني لتقديم الدعم :

 والتوجيه حسب الحاجة.

2. A La Carte : يتمكن الطلبة مع هذا النموذج من اختيار بعض الدروس التدريبية وجهاً لوجه، وبعض الدروس التدريبية عرب االنرتنت

 عن بعد بشكل كامل.

3. Flippedة ي: يف هذا النموذج يكمل الطلبة املقررات يف املنزل ثم يشاركون يف املناقشة أثناء الجلسات املبارشة والتي قد تكون افرتاض

 أو شخصية مواجهة.
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 ومن ابرز الركائز األساسية للحصول عىل تعلم مرن ونجاحه ما ييل:

أهداف  :اتقان التعلم: دمج مباديء تعلم االتقان يف كل دورة وبرنامج، ويسمى هذا أيضاً بالتصميم العكيس. ويتطلب اتقان التعلم .1

 التعلم، والتقييامت، والتعليم املعني ألهداف التعلم.

التعليم والتوجيه ذات القيمة العالية: ويكون الرتكيز عىل التعليم والتوجيه ذات  .2

 وتأليف املحتوى. القيمة العالية

محتوى عايل الجودة عرب اإلنرتنت: يتم هذا من خالل الرتكيز عىل فهم كيفية  .3

 غنشاء املحتوى عايل الجودة عرب اإلنرتنت وتنظيمه.

ليها بسهولة: وتقوم عىل تصميم خربات خربات التعلم التي ميكن الوصول إ .4

 تعليمية ميكن لجميع الطلبة الوصول إليها.

التي تناولت مسألة التحول الرقمي  تضمن هذا املحور عدداً من العروض واملحارضاتكام 

 أعضاء من اتحاد الجامعات العربية وومثيل م، وقد قدوبناء التعلم املرن يف التعليم الجامعي

اً من التجارب والنامذج الناجحة يف التحول الرقمي وبناء التعلم املرن، رشكة كورسريا عدد

والرؤى املستقبلية لتزويد الخريجني مبهارات املستقبل. وأكد املحارضون أن االتجاه الرقمي 

 مي ضمن منظومة التعليمليد الظروف الحالية، وإمنا كان لدى الجامعات العربية رؤى مستقبلية لتوظيف التعليم الرق يف التعليم مل يكن و

عليم تالتقليدي، والتعليم املدمج، إال أن جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات احرتازية ووقائية، زادت من رسعة التحول واستخدام تقنيات ال

 الرقمي، ليتناسب مع الظروف الصحية الطارئة. 

" إن التحول الرقمي يعتمد عىل عدة عوامل من ARELEEN" "أرلني"  شبكة ادارة مجلس رئيس نائبأشار من جانبه الدكتور محمد لطفي 

ادميي فيها، والوعي الرقمي لدى كل من الطلبة  وقوة الجامعة التكنولوجية، وشكلها، وعائديتها، وحجم االستثامر األكأهمها؛ نوع الجامعة، 

 والتدريسيني، واالستعداد املعريف والذهني لعملية التحول. 
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من جامعة قاصدي مرباح يف الجزائر، وجامعة جدة يف اململكة العربية السعودية، وجامعة الحسني التقنية  ن عن كل  ممثلو  اتالندو شارك يف هذه 

، وكان الحوار بإدارة نائب رئيس  Courseraيف اململكة األردنية الهاشمية، وجامعة عني شمس يف جمهور مرص العربية، وممثل عن رشكة كورسريا 

 الدكتور محمد لطفي. ARELEENشبكة "أرلني" 

عىل ثالثة جوانب مهمة يف عمليات التحول الرقمي وبناء التعلم يف الندوات والورش الخاصة بالتعلم الرقمي والتعلم املرن وقد ركز املحارضون 

 املرن يف الجامعات العربية، وهي كام ييل:

 وبناء التعلم املرن التي واجهتها الجامعات العربية يف التحول الرقميأبرز التحديات 

 اإلشكاليات التقنية عرب اإلنرتنت، وعدم وجود منصات رقمية تعليمية متخصصة عىل املستوى الوطني. .1

 تباين تقبل الطلبة والتدريسيني يف االستعداد الذهني واملهاري للتعامل مع متطلبات التعليم عن بعد. .2

 الدمج بني التعليم الجامعي والتعليم املهاري من خالل منصات شاملة تفي مبتطلبات مختلف التخصصات.آليات  .3

 آليات التحول من التعليم الوجاهي إىل التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد. .4

 صعوبة توفري املستلزمات الفنية والتقنية يف بعض الجامعات العربية. .5

 املقررات الدراسية عىل املنصات التعليمية.فري و بناء املحتوى الرقمي وت .6

 متطلبات بناء مهارة استخدام املنصات التعليمية الرقمية لدى األساتذة بالدرجة االساس. .7

 آليات إجراء االختبارات بصورة موضوعية وشفافة. .8

 بناء االستعداد الذهني وتعزيز ثقافة التعلم والتعليم اإللكرتوين وعن بعد. .9

 لسوق العمل.املحتوى ومناسبة البيئة الرقمية آليات تقييم جودة  .10

 وبناء التعلم املرن التحول الرقمي املعالجات واإلجراءات التي اتخذت ملواجهة تحدياتأبرز 
 رشعت عدد من الجامعات العربية بصورة مبكرة بتجهيز منصة رقمية للتعليم عن بعد. .1

 التعليم اإللكرتوين.إبرام اتفاقيات مع رشكة كورسريا الستخدام منصتها يف  .2

 مي بتبني التعليم الرقمي وعن بعد، واالتفاق عىل بناء اسرتاتيجية وطنية للتعليم الرقمي.السعي الستصدار مرسوم أو قرار رس .3

 تحديد ايام معينة من الشهر للحضور الفعيل للطلبة يف الجامعات أثناء انخفاض مستوى التفيش مع االحرتازات. .4
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 حتوى الرقمي للمقررات عىل موقع الجامعة وإتاحته للطلبة.إعادة تنظيم وبناء امل .5

إيجاد أكرث من خيار يف التعامل مع االختبارات مبا يعزز من املوضوعية واملصداقية  .6

 فيها.

إنشاء أكرث من محتوى رقمي تعليمي لتأهيل التدريسيني الستخدام املنصات الرقمية  .7

 التعليمية.

 عىل اليوتيوب والواتس اب واملنصات التتاسيس وإنشاء أكرث من محطة رقمية  .8

 عليمية لتسهيل تواصل التدريسيني مع طلبتهم.

 بناء مركز للمحتوى الرقمي. .9

التواصل مع عدد من الجامعات العاملية املتميزة يف الجانب الرقمي، واالستفادة من  .10

األمريكية،  MIT شمس بالتواصل مع جامعتي كام فعلت جامعة عني خرباتها وخططها واستشاراتها يف التعامل مع التعليم عن بعد.

 السويدية. KTHو

 اعتامد برامج رقمية تعويضية عن التطبيق امليداين ليكون مبثابة "تدريب صيفي" للطلبة يف االختصاصات التطبيقية. .11

 لرقمي:الجامعات العربية يف التحول امن جانبها قدمت رشكة كورسريا مجموعة من الحلول واملعالجات املقرتحة لتذليل الصعوبات التي تواجهها 

 مساعدة الجامعات العربية التي بحاجة إىل اليات تقييم جودة املحتوى. .1

 دورة عىل املصنة بهذا الشأن. 4000إنشاء أكادمييات للبيانات اإللكرتونية واملحتوى الرقمي، وقد قدمت كورسريا بهذا الشأن أكرث من  .2

التعامل مع مجاالت املنصات التعليمية مبا يقابلها يف اللغة العربية، وإتاحة الكتابة من اليمني إىل معالجة املصطلحات األجنبية يف  .3

اليسار، لتعزيز حضور اللغة العربية وتسهيل استخدام املنصة من قبل املستخدم العريب، فضالً عن وجود اللغة االنكليزية لغة اساسية 

 يف املنصة.

 يم الرقمي وتبني الربامج الوطنية والعاملية املناسبة بشكل رسمي وقانوين.إقرار اسرتاتيجية وطنية للتعل .4
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 الرؤية املستقبلية للتحول الرقمي وبناء التعلم املرن
ممثلو الجامعات العربية ورشكة كورسريا مجموعة من التصورات املستقبلية للتحول الرقمي والتعلم املرن يف الجامعات العربية، وكان من  مقد

 أهم تلك التصورات ما ييل:

 .املزج بني التعلم الوجاهي والتعلم الرقمي والتعلم عن بعد 

 عليم العايل وترشيع القوانني الراعية للتعليم الرقمي ومتطلباته والياته.اعتامد رسمي من الحكومات العربية من خالل وزارات الت 

 .التشاركية والتعاونية بني الجامعات يف تعزيز البيئة الرقمية واالستفادة من التجارب الرائدة يف هذا املجال 

 مستقرة. دعم الجهات الرسمية للجامعات العربية يف عملية التحول الرقمي وصوالً إىل بيئة أكادميية 

  ملا تتيحه البيئة الرقمية من التواصل مع أكرث عدد ممكن من الطلبة يف آن واحد.استيعاب أعداد كبرية من الطلبة يفوق األعوام املاضية 

  ،إنشاء إطار وطني للمؤهالت يتيح ألي فرد مبواصلة تعليمه بالتزامن مع عمله الوظيفي، وبالتايل استمرارية عملية التعلم بال توقف

 .Long Life Learningواعتامد الخطط التعليمية املرنة واعتامد اسرتاتيجية التعلم مدى الحياة 

  فر للطالب استثامر وقته بصورة أفضل بعيداً عن روتني املراجعات التي تتطلب وقتاً رقمنة معظم اإلجراءات اإلدارية والتعليمية مبا يو

 ومصاريفاً كثرية.

 اسب ناعتامد آليات متطورة يف تقييم جودة املحتوى الرقمي واألداء التعليمي يف املنصات اإللكرتونية، واالختبارات بأنواعها وتقوميها مبا ي

 .الهدف األكادميي من كل مقرر درايس
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