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 املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والجامعة العربية املفتوحة

 

 

 منتدى وقائع جلسات

 

م عن ُبعد أثناء الطوارئ واألزمات: التعامل مع جائحة كورونا 
ّ
التعليم والتعل

)
ً
نموذجا

ُ
 )أ

 2020أغسطس    9-10

 

 

 تحت رعاية صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن طالل
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 تمهيد

وبحضور معالي الدكتور ماجد بن علي  صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن طالل آل سعودتحت رعاية ومشاركة 

وبحضور معالي األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر املدير العام للمنظمة  النعيمي وزير التربية والتعليم في دولة البحرين

منتدى  املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والجامعة العربية املفتوحةعقدت  العربية للتربية والثقافة والعلوم

")
ً
نموذجا

ُ
م عن ُبعد أثناء الطوارئ واألزمات: التعامل مع جائحة كورونا )أ

ّ
أغسطس   10-9في الفترة  "التعليم والتعل

الخبراء واملتخصصين في مجال التعلم من جمع . وقد شارك في هذا املنتدى من خالل التواصل املرئي واملسموع 2020

 .اإللكتروني للبحث والنقاش وتبادل اآلراء حول هذا املوضوع املهم وخاصة في ظل جائحة كورونا

م عن ُبعد و مناقشة وتحليل نماذج ناجحة في وقد تحددت أهداف املنتدى ب
ّ
بلورة بدائل وأفكار مجال في التعليم والتعل

م عن ُبعدقادرة على مواكبة التعليم وال
ّ
البحث في التغيرات األكاديمية واالجتماعية والنفسية واالقتصادية وكذلك  .تعل

 .واملتطلبات الفنية الناجمة عن جائحة كورونا

عرض تطبيقاتها التربوية في ظل األزمات و اإلفادة من االتجاهات والتجارب العربية والعاملية و كما تناول املنتدى سبل 

م اإللكتروني والتعليم عن ُبعد في النظام التعليميتصورات مستقبلية لدمج 
ّ
تبادل الخبرات املحلية ، إضافة إلى التعل

م عن ُبعدلتربوية واإلنسانية في ظل األزمات و والعربية في املجاالت ا
ّ
 .فاعلية التعليم والتعل

 طالل آل سعود رئيس  لصاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بنالكلمة االفتتاحية ملخص  تعرض هذه الوثيقة

الكلمات االفتتاحية ألصحاب السمو واملعالي املشاركين في الجلسة االفتتاحية  ملخصات الجامعة العربية املفتوحة وكذلك

لهذا املنتدى. كما تستعرض الوثيقة ملخصات ملساهمات املتداخلين في محاور املنتدى املختلفة وأهم التوصيات التي 

 خلصت إليها مداخالتهم.

 

                          رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية

                                        أ.د. عمر الجراح

 نائب رئيس الجامعة العربية املفتوحة للتخطيط والتطوير
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 الكلمات االفتتاحية

 صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن طاللكلمة 

ر عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية املفتوحة كلمته يامللكي األمألقى صاحب السمو 

 باملشاركين باملنتدى والجمهور، وقد تطرق إلى نشأة الجامعة العربية املفتوحة بمبادرة كريمة من صاحب السمو 
ً
مرحبا

عبر منصات التعلم  البشرية أكاديمي غير تقليدي يحقق التنمية ككيان -رحمه هللا-امللكي الراحل األمير طالل بن عبدالعزيز 

نتيجة حتمية العتمادها على تقنيات  عربية جاءدول أن انتشار الجامعة في تسع وقد أشار إلى ، الذاتي دون قيود أو حدود

ظامها التعليمي التي تضمن استمرارية التعليم تحت أي ظرف من الظروف مما يعكس متانة ند التعليم والتعلم عن بع

 متطلبات العصرمواكبة سموه أن هذا النظام التعليمي يسهم في تخريج جيٍل قادٍر على  والتطور، وأكد وقدرته على التكيف

عن سعادته بالتعاون مع املنظمة العربية للتربية الثقافة والعلوم سموه عبر  وفي الختام. وتحقيق متطلبات سوق العمل

مما يعزز مرونة املؤسسات املناسبة طرح الحلول لو لتحديات واألزمات حقيق التنمية ومواجهة اتفي  ةللمساهم )األلكسو(

لدعمه املستمر للجامعة العربية املفتوحة وجدد برنامج الخليج العربي للتنمية ) أجفند ( ل هشكر  سموهقدم كما  التعليمية

 .شكره لطلبة الجامعة الذين وثقوا بالجامعة العربية املفتوحة

 وزير التربية والتعليم البحريني -معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي  كلمة

وقد ألقى معالي وزير التربية والتعليم العالي في مملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي كلمته التي عبر فيها عن شكره 

العالقات األخوية  تعزز في إنشاء الجامعة التي  -رحمه هللا-لجهود صاحب السمو امللكي الراحل األمير طالل بن عبدالعزيز 

كبيرة في مجال التعليم  نوعية أشار إلى أن الجامعة قد أحدثت نقلة ، كماالعربية السعوديةبين مملكة البحرين واململكة 

حيث حققت املعادلة بين استمرارية التعليم كحق أصيل لألفراد واملحافظة على الصحة في ظل الظروف االستثنائية التي 

 في ظل صعوبة التكهن باملستقبل
ً
عته مملكة البحرين من خطط ملجابهة االنقطاع وتطرق إلى ما وض، يشهدها العالم خاصة

التعليمي ومنها مشروع جاللة امللك حمد ملدارس املستقبل وهو مشروع تعليمي يعتمد على منظومة إلكترونية يستفيد منها 

 على موقع
ً
اليوتيوب  الطلبة واملدرسون، والتعاون مع وزارة اإلعالم لتدشين قناة تلفزيونية تعليمية وإنشاء اربع عشرة قناة

 للرد على 
ً
متخصصة بالتدريس األساس ي والفني واملنهي ومنها قناة موجهة لطلبة االحتياجات الخاصة وقد خصصت فريقا
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وقد أوص ى معالي الوزير بضرورة تدريب العاملين بالقطاع التعليمي وتهيئة البنية ، استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم

 .الحتياجات الخاصة واالستعداد لظروف طارئة مماثلةالتحتية والتركيز على الطلبة ذوي ا

عمر كلمة 
ً
مة العربية للتربية والثقافة والعلوم -معالي أ. د محمد ولد أ

ّ
 ألكسو -املدير العام للمنظ

ة وقد ألقى املدير العام املنظمة العربية للتربية الثقافة والعلوم )األلكسو( أ.د. محمد ولد أعمر كلمته التي بدأها بتعزي

ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ومن ثم تطرق إلى اآلثار السلبية التي تسببت بها الجائحة على التعليم وما أدت إليه من إغالق 

 منظمة العربية للتربية الثقافة والعلوم )األلكسو( لوأشار إلى الدور اإليجابي ل ،ملؤسسات التعليم
ً
 في التنمية وخصوصا

لضمان لمؤسسات التعليمية ل ودعميجاد حلول علمية ناجعة إتها االجتماعية في حيث أدت مسؤوليخالل األزمات 

وأشار إلى ضرورة في هذا املجال،  املؤتمرات والندواتالعديد من عقدت خالل  الطوارئ واألزمات كما استمرارية التعليم 

ة وضع سياسات وخطط عزيز التعاون بين املؤسسات التعليمية. وقد أوص ى بضرور لتوالعبر  استخالص الدروس

تزويد املؤسسات التعليمية بموارد بشرية مدربة وببنية ضرورة و لضمان استمرارية التعليم قابلة للتنفيذ  ةاستراتيجي

 .تحتية قوية

  اململكة العربية السعودية -املدير التنفيذي ألجفند  –سعادة السيد ناصر القحطاني كلمة 

أشار فيها إلى الجامعة  ةالخليج العربي للتنمية )أجفند( األستاذ ناصر القحطاني كلموقد ألقى املدير التنفيذي لبرنامج 

 جهود تحدث عنو  -رحمه هللا-صاحب السمو امللكي الراحل األمير طالل بن عبدالعزيز ات مبادر إحدى العربية املفتوحة ك 

أن الجامعة العربية املفتوحة ، كما أكد الرقميأساليب التدريس التي تعتمد على التطور في  الكبيرة في إنشائها كرائدسموه 

األستاذ الدكتور  في مسيرة الجامعة منها اختيارهامة بعض املحطات ال  ، وسلط الضوء علىهي منصة االنطالق إلى املستقبل

وتولي صاحب السمو  ،الجامعة مقر واختيار دولة الكويت الستضافة، جامعةللأول مدير ك   -رحمه هللا-محمد حمدان 

الجامعة قد  بين أنو ، امللكي األمير عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز رئاسة مجلس أمناء الجامعة العربية املفتوحة

 .التحول الرقميو أحدثت تحوالت جذرية في مجال التعليم 
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 رئيس الجامعة العربية املفتوحة –سعادة أ.د. محمد الزكري كلمة 

يس الجامعة العربية املفتوحة األستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري كلمته التي عبر فيها عن عظيم وقد ألقى سعادة رئ

في إنشاء الجامعة العربية املفتوحة  -رحمه هللا-امتنانه ملبادرة صاحب السمو امللكي الراحل األمير طالل بن عبدالعزيز 

 تتبنى  إلى أنهاأشار و 
ً
 متميزا

ً
 لتقييم مخرجات التعلم وتعمل بشراكة مع أقدم جامعة للتعلم نموذجا

ً
 ورزينا

ً
 متينا

ً
ونظاما

 عن نشأة الجامعات  سعادة الرئيس أعطى، كما مفتوحة بالعالم وهي الجامعة املفتوحة في اململكة املتحدة
ً
 عامة

ً
فكرة

رض استع، و الثورة الصناعيةالرائدة في العالم وعن تحولها من جامعات تدرس النخبة إلى جامعات تدرس الجميع بعد 

 في العالم  و العالي الطلب املتزايد على التعليم 
ً
وأشار  إلى حتمية التوجه نحو التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد، مشيرا

والتخطيط الستمرارية التعلم رغم وخصوصا في مجال جودة التعليم إلى التحديات التي تواجه املؤسسات التعليمية 

حق نه إحيث  توفير التعليم الجيد للجميع سياسات الخاصة بالتعليم والمعالجة أكد على ضرورة رة و الظروف القاه

أن بصاحب السمو امللكي االمير طالل بن عبدالعزيز أشار إلى توجيهات املغفور له بإذن هللا و ، لإلنسان يجب أن ال يتوقف

ستمرار العملية التعليمية إلى اة ودورها في تمكين املرأة و نجازات الجامعإاستعرض ، كما يصل التعليم للمتعلم ال العكس

 .خالل الجائحة بدون أي انقطاع  الجامعة في
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 نتدىامل جلسات

 

 

م عن ُبعد
ّ
 الجلسة األولى: نماذج وتجارب ناجحة في التعليم والتعل

 ملخص

املعلومات واالتصال باأللكسو. واملتحدثون أ.د. محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا  رئيس الجلسة واملتحدث األول  أ.د. 

مهرة هالل املطيوعي مدير املركز اإلقليمي  أحمد التليلي من معهد التعلم الذكي ببكين في جمهورية الصين الشعبية، وأ.

ا تونس للتخطيط التربوي في اإلمارات العربية املتحدة. وقد استعرض املتحدثون التجارب الناجحة في مختلف الدول ومنه

 وجزر القمر والصين اإلمارات العربية املتحدة، وخرجوا بتوصيات من أهمها ما يلي: 

 ضرورة التنسيق الوطني بين جميع الجهات والقطاعات. •

 ضرورة أن تكون البنية التحتية مطورة. •

 ستراتيجية بين القطاعين الخاص والعام.عقد الشراكات اإل  •

 لبة.ضرورة توفير مصادر التعلم الرقمي للط •

 توفير الدعم ألولياء األمور. •

 دعم املعلمين على األصعدة املهنية والنفسية واالجتماعية.  •

 

 

 

 

 

 

 املداخالت
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 مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال باأللكسو –أ. د. محمد الجمني 

ل تفش ي وباء )كوفيد
ّ
ا أمام املنظمة العربية 19-شك ا جليًّ للتربية والثقافة والعلوم ملجابهة تداعياِته ( في وطننا العربي تحديًّ

في شتى املجاالِت التربويِة والثقافية والعلمية، فسعت منذ بداية تفش ي هذا الوباء إلى إطالق العديِد من املبادرات كإصداِرها 

 "للتوقي من فيروس كورونا"، قامت بترجمته من اللغة الصينية إلى ا2020في منتصف شهر فبراير 
ً
للغة العربية، ثم ، دليال

ا بلغة اإلشارة لفئات الصّم، وقامت بترجمة كتابين من اللغة الصينية إلى اللغة العربية   فيديو توعويًّ
َ
أعّدت شريط

م النشط في املنزل أثناء اضطراب التعليم
ّ
تعزيز مهارات التنظيم الذاتي  :ونشرهما، وهما كتاُب "إرشادات حول التعل

م املِرن عند اضطراب التعليم COVID-19وس للطالب أثناء تفش ي  الفير
ُّ
التجربة الصينية في  –"، وكتاُب "تسهيل التعل

م في ظّل تفش ي الفيروس 
ّ
 "؛COVID-19الحفاظ على استمرار التعل

كما قامت األلكسو بإطالق مبادرٍة للتعليم اإللكتروني ملجابهة انقطاع التعليم في الدول العربية، بالتعاون مع شركات 

صة في مجال التعليم اإللكتروني الحديث  من أجل توفيِر أحدِث البيئات الرقميِة واملنصاِت التعليميِة الالزمة متخصّ 

للوزارات واملؤسساِت التربوية العربية الستخدامها في مجال التعليم اإللكتروني، كما عقدت عدًدا من الدورات التدريبية 

مين با
ّ
لدول العربية على استخدام األدواِت واملنّصاِت التعليميِة املتاحة من خالل هذه املتخّصصة في املجال لتدريب املعل

م اإللكتروني وإعداِد وإتاحِة املحتوياِت التعليمية الرقمية؛
ّ
ِن من أساليِب التعل

ّ
وبعوٍن وتوفيٍق من هللا نجحنا  املبادرة والتمك

بصدد الشروع في استكمال آخِر الخطوات العملية لتفعيلها  في تفعيل هذه التجربِة بدولة جزر القمر املتحدة ونحن حاليا

 لفائدة جمهورية جيبوتي.

، سعت املنظمة العربية للتربية والثقافة 19-في ظّل الظروف االستثنائية التي تمر بها الدوُل العربية، جراء تفش ي وباء كوفيد

  ة إلكترونية للتعاون املجتمعي"  والعلوم أيًضا إلى إطالق مبادرة للتضامن املجتمعي تتمثل في "منصّ 

www.solidarity.alecso.org   تهدف إلى تيسير تقديم املساعدات من املانحين إلى املحتاجين عبر تشبيك مكوناِت املجتمع

املدني ومؤسساِته، مّما من شأنه أن ُيعاِضَد ويدّعَم مجهوداِت املجتمع املدني ملجابهة الفقر وتفش ي تداعياِته االجتماعية 

 ويرّسَخ قَيم التعاوِن والتكافِل والتضامن.

لكسو بضرورة تعزيز العمل العربي املشترك مع كافة األجهزة واملؤسسات املعنية بهذا املجال للتكاتف وإيماًنا من األ

عن  2020مايو  15والتصّدي للتداعيات االجتماعيِة واالقتصاديِة الناجمِة عن هذه األزمِة الصّحية، فقد أعلنت يوم 

تحت شعار  www.solidarity.alecso.org/jesr سية، إطالق مبادرة التضامن املجتمعي على مستوى الجمهورية التون

"جسر املحّبة"، بالشراكة مع وزارة حقوق االنسان والعالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني، وبتعاون مشكور من 

http://www.solidarity.alecso.org/
about:blank
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االتحاد الوطني للمرأة و  ن،ن حقوق اإلنسااملنظماِت ومؤسساِت املجتمع املدني املساهمة: الرابطة التونسية للدفاع ع

ه االقتصادية التونسية، و التونسية،   –املنظمة الوطنية للطفولة التونسيةو الهالل األحمر التونس ي، و الغرفة الَفِتيَّ

 ، عن طريق2020مايو  30بشتى أنواعها إلى غاية يوم -املصائف والجوالت، وجمعية لّم الشمل، وذلك بغرض جمِع التبّرعات

ِم في 
ّ
تشبيك مكوناِت املجتمع املدني ومؤسساِته، وتمكيِن الجمعياِت الناشطِة في املجال من أدواٍت للتصّرف والتحك

 املساعدات ومتابعِتها وضماِن توجيهها إلى مستحقيها.

 

 معهد التعلم الذكي ببكين –أ.د. أحمد التليلي

 اتخاذ تم السياق هذا فيو طالب مليون  300 ة إلىقراب كورونا جائحة خالل الصين في الدراسة عن املنقطعين عدد وصل

 :وهي العربي عاملنا في اعتمادها يمكن التي تاإلجراءا جملة من

 يمكن متعددة، خيارات للطالب توفر التي التعليمية واألنظمة هجانامل من مجموعة وهو املرن  التعلم تطبيق: املرن  التعلم

 لتطبيق األساسية املكونات توفير وجب السياق هذا في . التعلم كيفية و التعلم وقت مثل حاجياتهم لتتوافق مع تطويعها

 : املرن  التعلم

 أمر  تحتية بنية ضمان يعد : لالتصاالت قوية تحتية بنية •
ً
 اإلنترنت عبر السلس التعلم تجربة لدعم األهمية بالغ ا

 ويشمل:انقطاع  دون 

   .الفيديو مؤتمرات باستخدام اإلنترنت عبر متزامن تعليم توفير  )أ ( 

 . )إلخ ، ألعاب ، فيديو مقاطع( تفاعلية  موارد تعليمية  )تحميل  ، تنزيل ، مشاهدة( استخدام )ب)  

 التعليمية واملؤسسات املدارس بين جميع التعاون  وجب ،السياق هذا فيو ةاالجتماعي املنصات عبر التعاون   )ج( 

 . األنترنت تدفق سرعة وزيادة الخادم جودة لتحسين األنترنت شركات مع

 املعلومات على العثور  في للمتعلمين مفيًدا السهلة التعلم أدوات استخدام يعد :سهلة تعلم أدوات استخدام •

 املتعلمين كاهل إثقال املدرسون  يتجنب أن أيًضا الضروري  من .األقران مع والتعاون  ، وبناء املعرفة ، ومعالجتها

 .األساسية األنظمة أو التطبيقات من الكثير باستخدام خالل مطالبتهم من األمور  وأولياء
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 عبر الفيديو دروس مثل ، مناسبة تفاعلية رقمية تعليمية موارد توفير : املناسبة الرقمي التعلم مصادر توفير •

 اختيار معايير تشمل أن يجب .واأللعاب واالختبارات املتحركة والرسوم واملحاكاة والكتب اإللكترونية اإلنترنت

 للحكومة يمكن ، السياق هذا في .املحتوى  مالءمة وسهولة والتفاعل والدقة الرقمية الترخيص التعلم مصادر

 في واستخدامها إليها الوصول  للجميع يمكن  الجودة عالية تعليمية ونشر موارد خبرائها مع وطنية منصة تطوير

 . التعليم

 ستراتيجياتإ من مجموعة اعتماد خالل من البناءة التعليمية املنظمات تعزيز :الفعال التعلم طرق  تطبيق •

 والتعلم ، املتعلمين بقيادة واالكتشاف ، واملناقشات املفتوح والنقاش ، الحالة مثل دراسات ، التدريس

 .إلخ التجريبي،

 يجب .واملدارس واملؤسسات الحكومات بين الشراكة تمتين : واملدارس واملؤسسات الحكومات بين الوثيق التعاون  •

 سلسة اتصال منصات لبناء واألسر البحث ومعاهد واملدارس املؤسسات بين ما التنسيق أيًضا على الحكومة

 .الجميع سالمة على والحفاظ اإلشعارات العاجلة لتبادل

 : املفتوح التعليم 

 بعض نقدم السياق هذا وفي .املتعلمين لكافة ومجاني حيني تعليم لتوفير كورونا جائحة خالل املفتوح التعليم استخدام تم

 :التوصيات

 املتعلمين لكافة إلكترونيا التعليمية املحتويات جميع لتوفير النشر دور  مع التعاون  يجب  :النشر دور  مع التعاون  •

 . التعليمي للمحتوى  الوصول  تعزيز شأنه من هذا .باملجان

 األشخاص بعض لدى يكون  ال قد :التعلم محتويات إلى للوصول  أخرى  طرق  توفير يجب ، اإلنترنت إلى باإلضافة •

 كما .الراديو أو التلفزيون  استخدام مثل ، أخرى  طرق  استخدام يجب لذلك ، اإلنترنت إلى إمكانية الوصول  ا

 أطفالهم يتمكن حتى الفقيرة لألسر التعليمية املواد جميع على تحتوي  ذكية لوحية توفير أجهزة للحكومة يمكن

 التعلم. مواصلة من
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 مدير املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي/دولة اإلمارات العربية املتحدة –أ.مهرة هالل املطيوعي 

 

أشارت د.مهرة املطيوعي إلى أن جائحة كورونا قد أثرت على كّل املجاالت ومنها التعليم وسيستمّر تأثيرها على مدى السنوات 

 مع جاهزية الدول لألزمات، واعتبرت أن التمويل هو أحد أهّم 
ً
القادمة. كما أشارت إلى أن استمرارية التعليم تتناسب طرديا

 ال 
ً
ختالف األوضاع االقتصادية بين الدول فإّن الجائحة ستزيد من الفجوة بينها. وقد عوامل جاهزية الدول، ونظرا

"التنسيق ب:استعرضت استجابة الدول املختلفة للجائحة وفي مقّدمتها جمهورية الصين الشعبية التي عنونت تجربتها 

نت من استكمال العام اوالجاهزية" ثّم تجربة اإلمارات العربية املتحّدة 
ّ
ط له دون أّي تأخير لتي تمك

ّ
الدراس ي كما هو مخط

والتي كانت تجربتها تحت عنوان "االستعداد للمستقبل قبل الوصول إليه" ولعّل أبرز العوامل املساهمة في نجاح التجربة 

م الذكّي الذي أطلقه سمّو الشيخ محمد بن راشد عام 
ّ
لفريدة ، وتلتها جورجيا ذات التجربة ا٢٠١٢اإلماراتية هو برنامج التعل

 كندا التي خّففت من وطأة الجائحة بشكل كبير تحت عنوان 
ً
تحت عنوان "تنويع استراتيجيات الوصول"، وأخيرا

ها كشفت للمؤّسسات نقاط قّوتها إنّ "الالمركزية في التطبيق". وقد اعتبرت الجائحة فرصة حقيقية للتغيير والتطوير، حيث 

 .وضعفها حّتى تبدأ بعملية املعالجة

 :نجاح التجربة التعليمية في ظّل األزمات يوص ى ب ولضمان

 .التنسيق الوطني بين جميع الجهات والقطاعات •

 .أن تكون البنية التحتية مطورة •

 .ستراتيجية بين القطاعين الخاص والعامعقد الشراكات اإل  •

 .توفير مصادر التعلم الرقمي للطلبة •

 .توفير الدعم ألولياء األمور  •

مين على  •
ّ
 .األصعدة املهنية والنفسية واالجتماعيةدعم املعل
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م عن ُبعد
ّ
 الجلسة الثانية: الجودة في التعليم والتعل

 امللخص

رئيس الجلسة واملتحدث األول أ.د. فايز الظفيري من جامعة الكويت.  واملتحدثان أ.د. عبد الرحمن املديريس املدير العام 

ملركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتمّيز في التعليم، ود. بيير جدعون مدير الجامعة الكندية بالجمهورية اللبنانية. وقد 

وكيفية ضمانها خالل األزمات وتوفير تعليم ذو جودة عالية في ظل األزمة الراهنة وقد استعرض املتحدثون مفهوم الجودة 

 كان للمتحدثين بعض التوصيات منها: 

 زية ال توجد جودة للتعليم.هازية لألزمات لضمان جودة التعليم، حيث أنه بال جهاالج •

 وجود فريق عمل يعمل مع فريق ضمان الجودة للعمل على املحتوى العلمي.  •

 شراكه في العملية التعليمية.إالتركيز على الطالب و  •

 االهتمام بنظرية املعرفة البنيانية الذاتية للمتعلم. •

  .لكتروني التشاركي االجتماعي بمساعدة املتعلماالنتقال في استخدام اللقاء اإل •
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 املداخالت

 جامعة الكويت -أ.د. فايز الظفيري 

الظفيري أن الجائحة قد كشفت عن خوٍف يعتري املؤسسات التعليمية أال وهو الخوف من أفاد االستاذ الدكتور فايز 

التغيير. وقد كشفت الجائحة أن املؤسسات التعليمية تعاني من تطور غير مكتمل البنيان وال يواكب مستجدات العصر. 

على اعتماد نظام التعليم عن بعد.  وعليه كان للجائحة الدور في تغيير وضع املؤسسات التعليمية الذي أجبر املؤسسات

 ملفهوم 
ً
 جذريا

ً
وأضاف أن الجائحة قد أجبرت األنظمة التعليمية على االعتماد على التكنولوجيا املتوفرة ولكنه ال يعتبر تغيرا

التعليم، وذلك بسبب ارتضاء الصورة النمطية للتعليم بغض الطرف عن الجائحة ومستجداتها. ومن جهته أكد أن دور 

ؤسسات التعليمية هو التفاعل االجتماعي والبعد عن األسلوب التلقيني. وأضاف أن من الضروري تنمية مهارات التعلم امل

الذاتي الذي يحتاج إلى الوعي التربوي والتقني والتقبل الفردي واملجتمعي والجاهزية التقنية والبشرية واالنخراط عن طريق 

 الوصول واإلتاحة والتشاركية عن طريق ال
ً
تفاعل واالندماج. ومن جهته أكد أنه يجب التركيز على التربية الرقمية خاصة

وأن الجيل الحالي وجيل املستقبل يختلفان عن الجيل السابق من ناحية االعتماد على التكنولوجيا وعليه يجب أن يواكب 

 .التعليم متطلبات الجيل

 :ومن جهته أوص ى بضرورة

 .االهتمام بالتعلم الذاتي للفرد •

 .االهتمام بنظرية املعرفة البنيانية الذاتية للمتعلم •

االنتقال في استخدام اللقاء االلكتروني التشاركي االجتماعي بمساعدة املتعلم على االعتبار بذاته من خالل  •

 .االنفتاح التشاركي

 

 

 التركيز على التربية الرقمية للطلبة. •
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 ركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليمد. عبدالرحمن بن إبراهيم املديرس _ مدير عام م 

  تهدف
ً
 أساسيا

ً
املداخلة إلى تسليط الضوء على أهمية جودة التعليم والتعلم وتحقيقها في ظل جائحة كورونا كونها شرطا

لنجاح العمليات التعليمية والتدريبية في تحقيق نواتج تعلم املتعلمين واإلسهام في تحقيق مؤشرات الهدف الرابع من 

دة التعليم والتعلم وخفض تداعيات جائحة كورونا على جودة التعليم ، من خالل:  جو SDG4)أهداف التنمية املستدامة )

 والتعلم ووعود وحدود التعليم عن بعد.

استهل د. املديريس مداخلته بما واجهته أنظمة التعليم في العديد من دول العالم من تحديات وتداعيات غير مسبوقة على 

الق مفاجئ للمدارس والجامعات  وما سببه هذا اإلغالق من قلق تمثلت بإغ قدالتعليم بسبب ما فرضته جائحة كورونا، و 

حول فرص التعليم و التعلم الضائعة وآثار ذلك على جودة التعليم والتعلم املأمولة.  وأشار إلى الخيارين الوحيدين أمام 

عن بعد أو ما يعرف بالتعليم  الدول واملتمثلين في اختبار قدرتها وجاهزيتها ومرونتها لالستجابة لتلك األزمات، أو التعليم

االفتراض ي لضمان استمرارية التعليم والتعلم. وهذا األخير أوجد العديد من التحديات التي ينبغي عليها مواجهتها ووضع 

 الحلول الكفيلة ملواجهتها من أجل ضمان  جودة التعليم عن بعد.

وأشار إلى ضرورة  ،"ير، والتعليم هي عملية تغيير املتعلمأن نتعلم يعني أن نتغ” (،1968استعرض املتداخل مقولة ليونارد )

تحديد الهدف/األهداف لكي نتمكن من إيجاد الحلول املناسبة للكم الهائل من املشكالت التي تواجهها األنظمة التعليمية 

في  االختالفلى أن إ أشاريعة إلى حلول جذرية وقائية. كما بصورة علمية منظمة مما يساعد في االنتقال من حلول آنية سر 

 وجهات النظر ظاهرة صحية ال تؤدي إلى الخالف.

والعزم واإلتقان والحزم، وأن الجودة تبدأ بالفرد  وااللتزامل املتداخل عن الحل لهذه املشكالت، الذي لخصه بالجودة ءتسا

جهود املبذولة من  قبل العاملين وتنتهي به، حيث حدد جودة   التعليم بكونها تجعل التعليم متعة وبهجة وفائدة من خالل ال

 في مجال التعليم لرفع وتحسين جودة املنتج التعليمي بما يتناسب مع رغبات املستفيدين.
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 ،وتعلم لتعيش بإيجابية مع اآلخرين ،وتعلم لتعمل ،تعلم كيف تتعلم: التعليم وفق مجتمع املعرفة وهيكما أشار إلى ركائز 

الركائز ضمن املعارف املتجددة، املهارات املتجددة، والقيم واالتجاهات املتجددة التي تنبثق من تعلم لتكون.  وأطر هذه و 

الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة "ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى 

 الحياة للجميع".

د ساهمت  في تحويل املحنة إلى منحة،  فقد تمت االستجابة السريعة وقد لفت املتداخل النظر إلى أن جائحة كورونا ق  

للعديد من نظم التعليم في العالم من خالل إعادة التفكير املستمر بفلسفة ومناهج التعليم، لخفض التداعيات السلبية 

دوج، كبديل للتعليم نترنت أو التعليم املز تخدام التعليم عن بعد من خالل اإل على نواتج تعلم الطلبة، من خالل اس

خفض   :م والتعلم عن بعد والتي من أهمهالى العديد من وعود التعليإتم داخل الفصول الدراسية. وأشار التقليدي الذي ي

التكلفة على نظم التعليم والتواصل بين مجتمعات تعلم متنوعة في سياق بيئات تعلم متنوعة الثقافات وسهولة الوصول 

 ول دور املعلم إلى ميسر ووسيط ومحفز للتعلم، ودور املتعلم إلى قائد لعملية التعلم. للمعرفة ومستجداتها وتح

كما أشار املتداخل إلى مجموعة من فجوات تحقيق الجودة في التعليم والتعلم وهي: فجوة معرفة وفجوة مهارة وفجوة  

 اتصال وفجوة قدرات وفجوة أولويات وأخيرا فجوة حوافز وتضارب مصالح. 

 :هيم املتداخل بمجموعة من التوصيات واختت

 ترسيخ ثقافة الجودة الشخصية للتعلم. •

 دعم وتدريب املعلمين واملتعلمين باملهارات والتقنيات الالزمة. •

 تسريع مبادرات التحول الرقمي وتحسين البنية الرقمية للدول. •

 العمل على خلق منظومة مترابطة للتعليم عن بعد. •

 م اإللكترونية التفاعلية.االستفادة من منصات التعل •

 العمل على إنشاء مدن ومجتمعات تعلم افتراضية.  •

 تبني التعليم املدعوم بتقنيات الذكاء االصطناعي. •
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 لبنان-الجامعة الكندية –د. بيير جدعون 

وبداية إسداء التعليم التقليدي إلى أشار الدكتور بيير جدعون إلى مراحل تطوير التعليم وتحديثه التي كانت منقسمة 

 ( وفق طرائق غير تقليدية، كما يأتي
ً
 :برنامج تعليمي نظامي ) عامليا

 .الجيل األول : التعليم باملراسلة يتحدى جغرافيا املدرسة ) بعد املتعلم عن املعلم (

 .الجيل الثاني : التعليم بواسطة البث املرئي واملسموع ) البث باتجاه واحد (

 .م املتعدد الوسائط إلى الشبكات ما قبل اإلنترنتالجيل الثالث : من التعلي

 .الجيل الرابع : عصر التحول الرقمي : التعليم والتعلم عبر اإلنترنت ) التفاعل عبر االتجاهين وتسهيل التعلم املرن(

 ألن التعلالغير وقد أشار إلى أن الطرق 
ً
يم التقليدي لم تقليدية هي األفضل من ناحية الجودة خالل األزمات والكوارث نظرا

يتمكن من ضمان استمراره في ظل الجائحة، وقد أشاد بالجامعة العربية املفتوحة على اعتبارها أقل املؤسسات التعليمية 

 بالجائحة. وقد أفاد أن التسمية الصحيحة لنمط التعليم هي التعليم املتباعد وليس التعليم عن بعد
ً
 .تأثرا

على: الفلسفة العامة للمؤسسة، واملنتجات، والخدمات، وعمليات الدعم )جودة  وقد ذكر أن الجودة تتمحور بشكل عام

نترنت في شتى عليمية في ظل التعليم عن طريق اإل منظومة التوصيل، واإلجراءات، وغيرها(. وقد أضاف أن املؤسسات الت

 :البلدان وفي لبنان بالتحديد تعاني الكثير من املشاكل ومنها

 .فهوم التعليم عن بعددعم الصورة السلبية مل •

 .زية التربويةهاعدم الجو زية الرقمية هاعدم الج •
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 .زية ضمان الجودةهاعدم ج •

فرضهما فيروس كورونا الجديد  قدوالنفس ي والعاطفي بشكل جدي و  االجتماعيبالبعدين  االهتماموعدم  •

 .وباألخص الدعم العاطفي

جدعون إلى أن الحل يكمن في إنشاء مراكز التجديد التربوي وللتخفيف من وطأة هذه املشكالت فقد أشار الدكتور بيير 

التي ستسهم في تطوير وتحسين الجودة في مؤسسة التعليم العالي ملا تقدمه من قدرة تخصصية في كل ما يحتاجه ضمان 

ة وتربوية جودة التعليم والتعلم وفق طرائق غير تقليدية، وباألخص وقت الطوارئ واألزمات والذي يعتمد على شبكة رقمي

 .واجتماعية تؤمن ضمان الجودة وتدعم التطور النفس ي والعاطفي

 :ولضمان جودة التعليم فقد أوص ى ب

 .زية ال توجد جودة للتعليمهاج زية لألزمات لضمان جودة التعليم، حيث أنه بالهاالج •

رة عن املهندس وجود فريق عمل يعمل مع فريق ضمان الجودة للعمل على املحتوى العلمي وهذا الفريق عبا •

 .التربوي للمحتوى العلمي

 .شراكه في العملية التعليميةإالتركيز على الطالب و  •

زية املطلوبة هاالقبول على الصعيد اإلستراتيجي في كل مؤسسة تعليمية بإنشاء مرکز تجدد تربوي يحضر للج •

 .ملواكبة التحول الرقمي والتعطيل القسري بسبب الكوارث واألزمات

 .مؤشرات قياس التعليم املركز على الطالب وتجربتهالتركيز على  •

وجودة ملراقبة وترشيد املمواكبة تحصيل كل طالب بمفرده وتقييم مكتسباته الشخصية عن طريق األنظمة  •

 .األداء بهدف تحسين الجودة

 .زية الرقمية والتربوية وضمان الجودةهاالنهائية في ظل اإلقفال الكامل وعدم الج االمتحاناتتأجيل  •

تشريع إسداء برنامج تعليمي نظامي وفق طرائق غير تقليدية وباألخص حيث أثبت فيروس الكورونا الجديد أنه  •

باستطاعة عدة مهن العمل عبر اإلنترنت وهذا ما يسهم في تطوير عالقة الجامعة أو املؤسسة التربوية مع 

 .مؤسسات املجتمع
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م عن ُبعدالجلسة الثالثة: التقييم في التعليم 
ّ
 والتعل

 امللخص

رئيس الجلسة واملتحدث األول  أ.د. محمد الطوالبة عميد كلية البرامج األكاديمية في التربية والدراسات العامة في الجامعة 

العربية املفتوحة. وكان املتحدثون د. تيسير الخزاعلة من جامعة الخليج العربي في البحرين، وأ.د. ليليا الشنيتي من جامعة 

عة تونس االفتراضية. وقد تطرق املتحدثون إلى أساليب التقييم املختلفة والتقييم سوسة، ود. نجوى غريس من جام

 من أهمها ما يلي: و الفعال وأدوار الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بهذه العملية وقد خرجوا ببعض التوصيات 

م التشممممممممممممممممماركي، واأللعممممممممممممممممماب الجمممممممممممممممممادة، ومنتمممممممممممممممممديات  •
ّ
دعمممممممممممممممممم التقيممممممممممممممممميم اإللكترونمممممممممممممممممي ممممممممممممممممممن خمممممممممممممممممالل المممممممممممممممممتعل

 ت. املناقشا

عقممممممممد املزيممممممممد مممممممممن ورش العمممممممممل حممممممممول أسمممممممماليب التقيمممممممميم غيممممممممر االختبممممممممارات بغيممممممممة التوصممممممممل إلمممممممممى أدوات  •

 تقييم تضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة وتحد من الغش.

م  •
ّ
طبمممممق ممممممن خمممممالل نظمممممام إدارة الممممممتعل

ُ
 ممممممن أحممممممد   LMSتخصممممميص درجمممممات لألنشمممممطة الصمممممفية ت

ً
بمممممدال

 االختبارات.

 درجات للحضور واملناقشة مناقشة الطالب في واجبه و/ أو تخصيص •

اعتمممممممممماد نظمممممممممام التعلممممممممميم والمممممممممتعلم اإللكترونمممممممممي بكافممممممممممة أركانمممممممممه او مكوناتمممممممممه بمممممممممما فيهممممممممما التقيممممممممميم وقبولممممممممممه  •

خيمممممممارا بمممممممديال مؤقتممممممما تلجمممممممأ إليمممممممه املؤسسمممممممات التربويمممممممة فمممممممي  ولممممممميسكنظمممممممام تعليممممممممي تعلممممممممي رسممممممممي أصممممممميل 

 .وقت األزمات

العليمممممممممممما للتفكيمممممممممممر ويسمممممممممممماهم فممممممممممممي تملممممممممممممك فعلممممممممممممي . التركيمممممممممممز علممممممممممممى تقيمممممممممممميم أك ممممممممممممر أصمممممممممممالة يسممممممممممممتثير املراقممممممممممممي   •

 للمهارات املعرفية والشخصية وتطوير أساليب عمل أك ر تفاعلية وتعاونية.

 االهتمام بتطوير أساليب تقييم مناسبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. •
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 املداخالت

 العامةعميد البرامج األكاديمية في التربية والدراسات  -أ.د. محمد الطوالبة 

 

أّن تعليق الدراسة في الجامعات واملدارس واملؤسسات األخرى، للظروف االستثنائية املعروفة،  إلى أشار أ. د. محمد طوالبة

م عن ُبعد يحظى باهتمام متنام نتيجة 
ّ
 إلجراء االمتحانات عن ُبعد. وأصبح التقييم في التعليم والتعل

ً
 كبيرا

ً
قد أنشأ تحديا

وتساءل في بداية ، ى التعليم االفتراض ي في بيئة يتنامى فيها استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاإلقبال املتزايد عل

م عن ُبعد، وعن ضمانات اإلنصاف وتكافؤ الفرص في التقييم 
ّ
حديثه عن النموذج األنسب للتقييم في التعليم والتعل

 عن تقييم أدوات التقييم التي اإللكتروني، وصالحية التقييم عن ُبعد لجميع  املقررات التط
ً
بيقية والعملية، فضال

 .2020 -2019استخدمت في الفصل الثاني 

 

تجربة عمادة البرامج األكاديمية في التربية بالجامعة العربية املفتوحة في تقييم أدوات التقييم التي  مداخلتهوَعرض في 

. فبعد انتهاء الفصل الدراس ي الثاني، قامت العمادة، كما العمادات األخرى في 2020-2019استخدمت في الفصل الثاني 

 جراءات على النحو اآلتي:الجامعة، بتقييم تجربة الجامعة في هذا املجال. وكانت اإل 

. وزعت العمادة على جميع أعضاء هيئة التدريس تعليمات وإرشادات إعداد االختبارات املنزلية. ومن أهم هذه 
ً
أوال

 
ً
للظروف االستثنائية ومراعاة ملصلحة الطلبة، ارتأت إدارة الجامعة أن يكون االمتحان  التعليمات واإلرشادات ما يلي: فنظرا

 
ً
 عن االمتحان النهائي، واملفروض أن يقيس مخرجات التعلم ذاتها التي يقيسها االمتحان النهائي املعتمد سابقا

ً
املنزلي بديال

فسيرية نقدية تتطلب مهارات تحليلية وتركيبية وتقييمية لهذا الفصل؛ وتكون اإلجابة عن أسئلة االمتحان املنزلي بطريقة ت

برز دور الطالب/ة في اإلجابة وتعكس فهمه للموضوع املطروح؛ وسُتعرض جميع اإلجابات على 
ُ
كشف  استخدام برنامجت

 .Tutnitin االنتحال

: وزعت العمادة إرشادات للطلبة بخصوص الواجب الدراس ي القصير
ً
يمات واإلرشادات ما يلي: من أهم هذه التعلو  ،ثانيا

تمت صياغته بمعايير تقيس مخرجات التعلم  الواجب الدراس ي القصير هو أسلوب للتقييم بديل الختبار منتصف الفصل
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ويتم تفعيل الواجب  ،املحددة لالختبارات النصفية ذاتها، وبالتالي فهو يشمل املواضيع التي يغطيها االختبار النصفي

 للتاريخ والوقت املحدد في جدول تسليم الواجبات املعلن؛ و الدراس ي القصير من قبل 
ً
ال  ت الطالبإجاباأن الجامعة وفقا

 ملا هو متبع في الواجب
ً
سُتعرض على برنامج ال إجاباته  ، وأناملعتاد  تتطلب أي نوع من التوثيق أو ذكر املراجع خالفا

Turnitin  .لفحص التشابه 

: لتقييم التجربة، قامت العمادة بتوزيع جدول على جميع املدرسين ملقارنة نتائج الفصل الثاني 
ً
مع  2020-2019ثالثا

فيما إذا كانت متقاربة أو أعلى أو أقل من حيث املدى واملتوسط الحسابي واملنوال ونسبة   2019-2018الفصل الثاني 

بريرها. بعد تجميع الجداول، قام أربعة من منسقي البرامج في الجامعة وت Aالنجاح ونسبة الطلبة الحاصلين على تقدير 

بتفريغ البيانات في جدول يبين مجموعة املقررات التي كانت نتائجها متقاربة أو مرتفعة أو منخفضة عن مثيالتها في الفصل 

من املقررات كانت نتائجها % 42% من املقررات كانت نتائجها منخفضة، و 36. وأشارت النتائج أن 2019-2018الثاني 

 % منها كانت منخفضة. 22متقاربة ، و

 
ً
 أ: تفسير ومبررات نتائج مقررات املجموعة األولى-رابعا

عند مناقشة هذه النتائج يلحظ أن مبررات مدرس ي املقررات التي كانت فيها النتائج أعلى تمحورت حول خبرة الطلبة وقدرتهم 

بيتي التي تقيس مستويات التفكير العلي. أما بالنسبة ملبررات مدرس ي املقررات التي كانت على التعامل مع أسئلة االختبار ال

فيها النتائج متقاربة فقد كانت أّن طبيعة الواجبات واالمتحانات التي أعطيت للطلبة تقيس مستويات عقلية عليا، وبالتالي 

 كافية.   ميزت بين الطلبة، خاصة أّن الفترة املتاحة للطلبة لإلجابة كانت

أّما بالنسبة ملبررات مدرس ي املقررات التي كانت فيها النتائج منخفضة فقد كانت تدور حول عدم اعتياد الطلبة على نمط 

 لنسبة التشابه،  الدرجاتالذي حرم الطلبة من نسبة معينة من   Turnitinال  جبرناماالختبار املنزلي، وإلى استخدام 
ً
تبعا

 ألسئلة بهذه املقررات أحد األسباب أيًضا.وقد يكون ارتفاع مستوى ا

 
ً
 ب. تفسير ومبررات نتائج مقررات املجموعة الثانية- رابعا

 االعتمادعند مناقشة هذه النتائج، نالحظ أن مبررات مدرس ي املقررات التي كانت فيها النتائج أعلى تمحورت حول أنه تم 

نهائي وذلك في فرع سلطنة عمان. أما بالنسبة ملبررات  اختبارن داء الطالب على الواجبات فقط دو أبشكل أساس ي في تقييم 

مدرس ي املقررات التي كانت فيها النتائج متقاربة فقد كان املبرر الرئيس ي هو مستوى التنسيق والتشاور بين مدرس ي املقرر 

بررات مدرس ي املقررات التي أو في الفصول الدراسية السابقة. أّما بالنسبة مل 2020 /2019سواء في الفصل الدراس ي الثاني 
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كانت فيها النتائج منخفضة فقد كانت تدور حول ضعف إمكانيات االتصال بشبكة اإلنترنت عند العديد من الطالب وإلى 

 الذي ساهم في خصم العديد من الدرجات لعديد من الطالب.  Turnitinالتشديد في استخدام تطبيق 

 التوصيات:

م  •
ّ
طبق من خالل نظام إدارة التعل

ُ
 . LMSتخصيص درجات لألنشطة الصفية ت

 مناقشة الطالب في واجبه. •

 عقد املزيد من ورش العمل حول أساليب التقييم املختلفة. •

ية األقسام األكاديمية والعمادة بغ االستمرار في مناقشة املواضيع املتعلقة بالتقييم عن ُبعد في اجتماعات •

 من الغش. دوتحوات تقييم تضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة التوصل إلى أد
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 جامعة الخليج العربي في البحرين -د. تيسير الخزاعلة 

كأحد املكونات أو العناصر األساسية للمنظومة التعليمية  التقييم في التعليم والتعلم عن ُبعد  أشار د. الخزاعلة إلى أن 

قائمين الكثير من املسائل. وكما هو معلوم لدى جميع املهتمين بالشأن التربوي أو الكان وما يزال موضوعا شائكا ترتبط به 

م، فأعلى تربية النشء وتعليمه  قّيِ
ُ
م، وماذا ن قّيِ

ُ
ن التقييم في التعليم التقليدي ليس باألمر السهل؛ إذ يتوجب إدراك ملاذا ن

م، وكيف نستطيع التأكد أن التقييم ك  قّيِ
ُ
م، وكيف ن قّيِ

ُ
ز.ومتى ن  ان عادال)منصفا(، صادقا، ثابتا، وموضوعيا غير متحّيِ

ر في سلوك  م والحكم بالتالي على التغيُّ
ُّ
وحتى يكون التقييم وأدواته عادلة وصادقة وموضوعية في قياس نتاجات التعل

األدوات  املتعلمين الذي ُيفترض ان يكون إيجابيا، ال بد من إعداد/بناء أدوات التقييم بشكل جيد، ثم إدارة تلك

 )االختبارات( بشكل جيد.

م عن ُبعد ويتطلب أوقاتا أإن التقييم في التعليم التقليدي مرة أخرى 
ُّ
مر صعب، ويزداد صعوبة أو تعقيدا في التعليم والتعل

انية، وجهودا إضافية لبنائه ثم تنفيذه وإدارته او اإلشراف عليه. فإدارة االختبارات في التعليم التقليدي إدارة بشرية/إنس

م عن ُبعد فهي آلية. ومع أن تنفيذ وإدارة االختبارات اآللية ممكنة إال أنها تواجه العديد من التحديات 
ُّ
أما في التعليم والتعل

والصعوبات التي من أبرزها ضعف الخبرات التقنية لدى أحد أطراف العملية التعليمية ومشاكل االتصال والوصول إلى 

حِسن اإلنترنت بسرعة وعدم انقطا
ُ
ع االتصال في أثناء تنفيذ االختبار. املسألة هنا تتعلق بالثقة في اإلنسان الذي إذا أ

قد ال ف ،اره ُيعد االختبار ويشرف عليه أو يديره دون مشاكل أو عقبات، مقابل الثقة باآللة التي ربما ال ُيوثق بها دائماياخت

 قد ال يتمكن الشخص من التحكم في التكنولوجيا في أي وقت. في أي وقت كما أنه  دائما يمكن الوثوق في التكنولوجيا

هم اإلشكاالت التي أحد أتعلم عن ُبعد، فإن التقييم يبقى إذن سواء أكان التقييم في التعليم التقليدي أو في التعليم وال

 
ً
  تتطلب تفكيرا

ً
  جديا

ً
م  ومستحدثا

ُّ
في طريقة تقديمه. وبناء على التقييم وتحليل نتائجه يتم الحكم إلى درجة كبيرة على التعل

وجد في مكونات املنظومة 
ُ
ويتم تحديد نقاط الضعف ومعالجتها ونقاط القوة وتعزيزها لدى املتعلم، أو الثغرات التي قد ت

 التعليمية ومعالجتها.

 نفسها في هذا السياق هي:األسئلة التي تطرح فوبعد هذه املقدمة، 

م عن ُبعد في جميع املراحل الدراسية؟أهل ُيمكن تقييم 
ُّ
 داء املتعلمين في التعليم والتعل
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م عن  بناءً 
ُّ
على نتائج دراسات وأبحاث وتجارب عديدة عربية وأجنبية ُيمكن تقييم أداء املتعلمين في برامج التعليم والتعل

ستثنى االختبارات ذات الصبغة العملية/التطبيقية كما ُبعد على مستوى التعليم املدرس ي وا
ُ
لجامعي. وبطبيعة الحال، قد ت

 في الطب مثال.

سهم في 
ُ
م عن ُبعد، وت

ُّ
ال في تنفيذ اختبارات التعليم والتعل هل تتوافر برامج أو أدوات أو تطبيقات ُيمكن توظيفها بشكل فعَّ

 إدارته وضبطه؟

طبيقات التي ُيمكن توظيفها في االختبارات اإللكترونية عن ُبعد من خالل اإلنترنت حسب نعم هناك العديد من البرامج أو الت

 Exam Soft, Google Forms, Kahoot, and Slido الغرض من االختبار مثل برامج:

مية في جميع املجاالت؟
ُّ
 هل يصلح التقييم اإللكتروني عبر اإلنترنت لقياس النتاجات التعل

ب العملية/التطبيقية كما في الرياضة والطب مثال. إلى أي مدى يصلح التقييم اإللكتروني في برامج ماذا عن قياس الجوان

م عن ُبعد لقياس الجوانب العملية/التطبيقية؟ 
ُّ
 التعليم والتعل

م عن ُبعد عادلة )منصفة(؟
ُّ
 إلى أي مدى ُيمكن القول إن نتائج تقييم املتعلمين في التعليم والتعل

م عن ُبعد آمن في البيئة االفتراضية؟إلى أي مدى يُ 
ُّ
 مكن القول إن التقييم في التعليم والتعل

ل في أن ما  
َّ
م بخاصة تتمث

ُّ
م عن ُبعد بعامة وفي التقييم في برامج التعليم والتعل

ُّ
مسألة مهمة مرتبطة في التعليم والتعل

لى كل ما هو جديد أو ُمستحدث من برامج نحتاجه هو بنية تحتية قوية وخبرات فنية تقنية عالية وتدريب مستمر ع

ر. وأهم من ذلك كله لديه الوقت الكافي  ، ما نحتاجه هو معلم متمكن متفاٍن وتطبيقات في عالم التكنولوجيا سريع التغيُّ

ر والدافعية العالية والرغبة األكيدة لبناء اختباراته اإللكترونية بشكل يضمن أن تكون صادقة وعادلة وقائمة على معايي

تقييم واضحة. وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن التحضير للتعليم عن ُبعد بما في ذلك إعداد اختباراته املتنوعة وتصحيحها 

وبخاصة إذا كانت اختبارات مقالية، مشاريع، أو ملفات إنجاز تحتوي أعماال كتابية يحتاج املعلم أو عضو  يحتاج وقتا كبيرا

ق منها. Tutnitinمج برنا  هيئة التدريس إلى استخدام  للتحقُّ

ل في إعادة النظر 
َّ
مسألة أخرى تناولها الكثيرون أودُّ التأكيد عليها ونحن في سياق الحديث عن تقييم/تقويم التعليم تتمث

ل
َّ
 في فلسفة التقويم أو تغييرها من التقويم التقليدي إلى التقويم الحديث. فمحور فلسفة التقويم في التعليم التقليدي يتمث

ن من املعلومات واملعارف املكتسبة وتوظيفها في مواقف حياتية مشابهة  فيفي مساعدة املتعلمين 
ُّ
الوصول إلى حد التمك

 
ً
مها داخل الغرف الصفية، ثم ترتيب املتعلمين في نهاية العام أو الفصل الدراس ي من األول إلى األخير. وفقا

ُّ
 لتلك التي يتم تعل
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ز على قياس القدرات اإلبداعية لدى املتعلمين وليس معرفة مدى للتقويم الحديث فإن الغرض م ِ
ّ
ن التقويم ينبغي أن ُيرك

اكتسابهم للمعلومات واملعارف، ثم ترتيبهم بنهاية العام حسب مجاميع درجاتهم في االختبارات التي خضعوا لها خالل العام 

م اإللكتروني بتقديري بيئة تعليمية ت
ُّ
مية خصبة ملتعلمي اليوم إلبراز إبدأو الفصل الدراس ي. والتعل

ُّ
اعاتهم وتقييمهم بناء عل

ن لكل متعلم ميوله واهتماماته ومجاله الذي ُيمكن أن ُيبدع فيه فيصبح مبدعا أو في طريق اإلبداع بدال من إعليها؛ إذ 

 ُيسمى الطالب األول في الصف/الشعبة أو الطالب ما قبل األخير أو األخير وهكذا في الترتيب.  

 أ
ً
  خيرا

ً
م عن ُبعد ألن املعلمين أو أعضاء وليس آخرا

ّ
، قد يتولد لدى البعض هاجس الخوف من االختبارات في التعليم والتعل

ن املتعلمين قد يحصلون على مساعدة من مصادر خارجية كأفراد أسرته أو أريس ال يستطيعون مراقبة الطلبة، هيئة التد

 إجابة أسئلة االختبارات.أو أصدقائه أو ُمدّرِسيه الخصوص ي في 

سئلة تتناول مستويات أفحة الغش في االختبارات مثل وضع ما أود اإلشارة إليه في هذا السياق أن هناك طرقا عديدة ملكا 

تفكير عليا تعكس قدرة املتعلم على الفهم العميق والتحليل والتقويم واإلبداع ومثل تخصيص وقت محدد إلجابة أسئلة 

شير إلى أن الغش أو عدم الغش  االختبار بحيث ال
ُ
يضيع وقته في انتظار اإلجابات من مصادر خارجية. وفي هذا السياق، أ

م عن ُبعد مرتبط بوجود
ُّ
  ثقافة الثقة  في االختبارات سواء أكان في التعليم التقليدي او اإللكتروني في برامج التعليم والتعل

 ا الحنيف.        أو بالتحديد قيمة األمانة التي هي في صلب دينن

 :التوصيات

نظام تعليمي تعلمي مكوناته بما فيها التقييم وقبوله ك وأالتعلم اإللكتروني بكافة أركانه اعتماد نظام التعليم و  •

 أرسمي أصيل ال 
ً
  ن يكون خيارا

ً
  بديال

ً
 .تلجأ إليه املؤسسات التربوية في وقت األزمات مؤقتا

ية بهدف تغييرها من التقويم الذي يؤكد على ترتيب املتعلمين حسب إعادة النظر في فلسفة التقويم التقليد •

مجاميع درجاتهم في االختبارات الفصلية أو النهائية إلى التقويم الحديث الذي يؤكد على إبراز الطاقات اإلبداعية 

 .لدى املتعلمين وتقييمهم بناء عليها

يتعلق بالتعليم والتعلم اإللكتروني والعمل على تحقيق إعادة ترتيب أولويات النظام التربوي بجميع مراحله فيما  •

 .رؤية طويلة املدى لتأصيله بكافة مكوناته بما فيها إعادة التفكير في أساليب التقييم عن بعد والتنويع فيها
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 جامعة سوسة -أ.د. ليليا الشنيتي 

 ألن الجائحة قد اعتمدت التعليم عن التي قد تمت بشكل يليا الشنيتي إلى عملية التقييم أشارت الدكتورة ل
ً
حضوري نظرا

نتاج املستمر التقييم هي املحتوى والتواصل واإل وأضافت أن العوامل املؤثرة على ، بعد ولكن األمر يختلف بالنسبة للتقييم

تبار مدى ن الطالب يتلقى املعلومة ويتم اخإيختلف عن التقييم التلقيني حيث  أن التقييم الحديث للمحتوى. وقد ذكرت

 ملهام أك ر من املهام املطلوبة منه وذلك 
ً
 ومنجزا

ً
تلقنه لها وذلك يحدث في التقييم التلقيني، بينما يكون املتعلم أك ر نشاطا

 على وقٍت أو مكاٍن أو مساٍر أو 
ً
يحصل في التقييم الحديث. وقد استعرضت مفهوم التقييم املدمج الذي لم يعد مقتصرا

 .ة تجعل التقييم يتماش ى مع الطلبة واحتياجاتهموتيرٍة معينة بل بطريق

 :ولتقييم العمل بفعالية يجب أن

 به مع إعطاء تقييم تراكمي وخال من األخطاء •
ً
 .يكون التقييم موثوقا

 .الطالب مقابل بعض املعايير املفصلة بوضوح والتي يجب أن تكون ذات صلة باملنهاج وذات صلة بالطالب تقييم •

 .بشكل منصف على كل طالب ااملستخدمة شفافة للطالب واملشرفين ويجب تطبيقه يجب أن تكون العملية •

 .يجب أن يثق الطالب وغيرهم في نظام التقييم •

يواجه العديد من التحديات ومنها تنوع أدوات الويب وصعوبة البحث عن املعلومات أن نظام التقييم إلى وقد أشارت 

واختيارها واإلسناد الديناميكي للموارد وإمكانية التشغيل البيني للموارد. وقد أشرفت د.ليليا على عملية التقييم في أك ر 

 تم اختبار نظام أن يقيم الطالب طالب ومنهامن مؤسسة 
ً
ن ذلك أن طريقة التقييم تلك قد ساعدت آخرين وقد نتج ع ا

الطلبة على التطوير من أنفسهم على الصعيد التعليمي. وقد تم اختبار بيئة تعليمية ترتكز على األلعاب ملساعدة طلبة 

 .الثانوية العامة على تقرير مسار دراستهم الجامعية

 :التوصيات

 .والتقييم التحليلي ضرورة العمل على دعم التقييم املدمج •

 .الخاصة االحتياجاتضرورة العمل على دعم التقييم لألشخاص ذوي  •

 .ضرورة العمل على دعم التقييم اإللكتروني في التعليم التشاركي، األلعاب الجادة ، منتديات املناقشات •

 االبتكار التربوي والتقييم. •



26 
 

 جامعة تونس االفتراضية_  د. نجوى غريس

ول املفاجئ نحو التقييم عن بعد، هذه املداخلة مسألة التح تناولتفي مداخلتها نحو إطالق تقييم نوعي في خدمة التعلم، 

الذي فرضه الحجر الصحي على الهيئات التعليمية في كل املنظومات التعليمية، حيث وجد أغلب املدرسين والطلبة 

وفة، كّل حسب ما توفر له من موارد وما لديه من معرفة مسبقة أنفسهم مضطرين إلى خوض ممارسات تعليمية غير مأل

إلى بعض الحلول التي تّم االلتجاء إليها وما تطرحه من إيجابيات وسلبيات، لتنتهي بعرض  تطرقتبالفضاء الرقمي. وقد 

قة نحو تقييم حزمة من املبادئ التي تجمع املتخصصون في مجال التقييم على أنها يمكن أن تشكل أسسا قوية لالنطال

 .تالتعليماجامعي أك ر خدمة لجودة 

راقبة، فقد أدت الظروف املبينما كانت التقييمات التقليدية تقتصر في كثير من األحيان على االمتحانات وفروض 

في االستثنائية التي فرضتها الجائحة إلى تبّني مجموعة متنوعة من املمارسات التقييمية باستخدام التكنولوجيا الرقمية 

لم أع ر في على دراسة إني الفصول و/أو عن بعد عبر اإلنترنت بطرق متزامنة أو غير متزامنة. وفي سياق إعداد هذه الورقة ف

علمية تخّص املنطقة العربية، لكن العدد الخاص الذي أصدرته جمعية تطوير منهجية التقييم حول التقييم في زمن 

 ضغط الزمن لجأ املدرسون إلى تعديالت متفاوتة العمق: يفيد أنه بسبب عنصر املفاجأة و  1الجائحة

 
ً
التحقق من أن جميع  تسَن ، ما لم يفقد خّير بعض املدرسين عدم تركيز التقييم على املحتوى الذي لم يتم تقديمه حضوريا

ئية ات النهاالطلبة تمكنوا من تسجيل الدخول والوصول التي تمت عن بعد. البعض عدل ترجيح التقييمات إلعطاء التقييم

 أقل. وبعضهم اآلخر ألغ
ً
 التقييمات النهائية واكتفى بما تّم إنجازه قبل قرار الحجر الصحي.  ىوزنا

والعديد من املدرسين الذين خططوا المتحان مكتوب نهائي تحولوا إلى جهاز مماثل على اإلنترنت. وقد حّول البعض كل أو 

رات أو إجابات قصيرة. أما املدرسون الذين تفرض طبيعة املادة التي جزء من امتحانهم إلى استبيانات متعددة الخيا

يدرسونها طرح مسائل تتطلب إجابات غير نصية )بما في ذلك الرسوم والحروف الرياضية(، فقد واجهوا قيوًدا تكنولوجية 

ئلة مكتوبة بخط اليد كبيرة، حيث لم تكن منصات التعلم متكيفة معها. ونتيجة لذلك، فضل العديد من املدربين طلب أس

كما واجه املدرسون بمختلف تخصصاتهم صعوبات  متعلقة بضمان نزاهة اإلجابات  داع.بيتم تسليمها في صناديق اإل 

 ومحاصرة عمليات الغش واالنتحال. 

                                                           
1 Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 1-3 

http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/212/115 

http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/212/115
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الحجر  وبالنظر لكل ذلك انتهى أحد الباحثين إلى تحذير جدير باالهتمام مفاده أنه في غياب الحذر، يمكن أن تؤدي حالة 

أي توسع مبالغ فيه في اعتماد  الدروس املفتوحة واملكثفة على اإلنترنيت   MOOCificationالعاجل والقسري التي نمر بها إلى 

باملعنى الضيق للمفهوم، مما يؤدي إلى استنفاد املحتوى والتقييمات، وحمولة معرفية زائدة، وأنظمة تفاعلية دون 

 (. Sharples, 2019ي الفضاء الواسع" )تخصيص، ومدرسين وطالب "تائهين ف

 باستخدام التكنولوجيات الرقمية مالتقييمزايا 

في زمن الجائحة، وجد املدرسون والطلبة أنفسهم مضطرين للتحول نحو التقييم عن بعد، وأغلبهم ألول مرة في  •

التوتر، إال أنه ساهم في حياتهم الدراسية واملهنية، ومما ال شك فيه أن هذا التحول لم يمر دون خلق حالة من 

 زعزعة التقاليد التقييمية وسارع في إعادة التفكير فيها وإحداث التغييرات مهمة

 Bryant at) 2020وبصفة عامة، وبعيدا عن سياق الحجر الصحي الذي عاشته الدول، تفيد دراسة أجريت في  •

al.,2020 أن املزايا املوضوعية الستخدام التكنولوجيا الرقمية في التقييم تتمثل خاصة في كسب الوقت الذي )

يستغرقه إعداد الدروس وتقييمها، داعين إلى التمييز بين القيمة املضافة على املستوى اإلداري )إدارة الوثائق(، 

 بالتعلم الفوائد املتصلة مباشرة التي يمكن مالمستها بسهولة، في مقابل 
ً
 .التي تكون أصعب إثباتا

إدماج األدوات التكنولوجية يسمح بتوفير تغذية راجعة فورية متعددة الوسائط، أك ر ديمومة مما هي عليه في  •

(. ومن املمكن أيضا جمع بيانات عن جوانب إضافية هامة، مثل مّدة Ryan et al. ،2019الوضعيات الحضورية )

 أك ر ، وموثوقيةأك ر ليلها. كما يمكن مقارنة مستويات الطالب بسهولةاالستجابة، التي يمكن أيضا تح

(Villesèche et al. ،2019 .ويمكن متابعتها طوليا للوقوف على مدى تطور أداء الطلبة .) 

إمكانية تنويع التقييمات واستهداف مهارات مختلفة. ويساعد هذا التعدد في النماذج على تطوير تقييمات أك ر  •

 ختلف املجاالت التعلم وألنواع الطلبة. مالءمة مل

 حدود التقييم باستخدام التكنولوجيات الرقمية

غالبا ما توفر البرمجيات التفاعلية تغذية راجعة معّدة مسبقا على أساس أنواع محددة من املدخالت املنتظرة،  •

 دون تخصيص على أساس االحتياجات الفردية
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تهم الشخصية رقميا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشكل تحويل وجهة هذه يتطلب تقييم الطلبة عن بعد لنقل بيانا •

 البيانات من قبل الشركات. 

 بما أن رقمنة نتائج التقييم يجعلها قابلة للتخزين ويمكن االطالع عليها على مدى طويل، فهذا يمكن أن يؤدي إلى  •

 ملقارنة أداء الطلبة  (، وبذلك يصبحLussi Borer - Lawn ،2013نماذج جامدة )حصر الطلبة في 
ً
التقييم هدفا

، Charroud, Dessus, & Oseteوإصدار أحكام مستدامة أك ر منه وسيلة لتقييم هذا األداء وبناء أحكام وقتية )

2020)2 

إن ضمان فعالية البدائل التقييمية تتطلب إيجاد إجراءات عملية ملواجهة عمليات الغش واالحتيال، وهي - •

 إجراءات قد ال تكون دون تأثير على العالقة التربوية. 

خالصة: لم يكن التحول نحو التقييم عن بعد مدروسا وال متأنيا، وال يمكن أن ننفي الصعوبات التي واجهها كل من وال

رسين والطلبة على حد السواء... لكن من محاسن هذا التحول أنه خلق حركية فكرية وبحثية غير مسبوقة وعّجل املد

 بإحداث تجديدات ربما كانت تتطلب سنوات طويلة لتتحقق. 

 

 التوصيات:

لومات يتجاوز مجرد تقيم األداء البسيط من نوع املعارف واملع تحويل التهديدات إلى فرص إلرساء تقييم جامعي  •

 أو املهام الروتينية.

تقييم أك ر أصالة يستثير املراقي العليا للتفكير ويساهم في تملك فعلي للمهارات املعرفية  لىكيز عر الت •

 والشخصية وتطوير أساليب عمل أك ر تفاعلية وتعاونية.

التقييم املتبعة، ركائز أساسية: أهداف التعلم، وأساليب التدريس، وأساليب  4ضمان انسجام وتوافق تام بين  •

واألدوات التكنولوجية املستخدمة )املوارد واألدوات والشبكات(. وهي كلها خصائص يجمع املختصون على 

 أهميتها لالرتقاء بجودة التقييم. 

                                                           
2 Charroud, C., Dessus, P., & Osete, L. (2020). Confinement et pratiques évaluatives : une MOOCification urgente et forcée. 

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 53-58. 

http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/218/121 

http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/218/121
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م عن ُبعد
ّ
 الجلسة الرابعة: بناء قدرات املعلمين وأعضاء هيئة التدريس في التعليم والتعل

 

 لخصامل

األول أ.د. أبو العالء حسنين من جامعة القاهرة. وكان املتحدثون أ. د. فواز العبدهللا أستاذ رئيس الجلسة واملتحدث 

تكنولوجيا التعليم في جامعة دمشق، ود. يسرى بوزيد من معهد السال الكندي بتونس، ود. محمد نبيل اسريفي من جامعة 

قد تباحث املتحدثون في السبل املؤدية إلى تعزيز دور أعضاء هيئة التدريس على الرغم من التحول و ابن طفيل في املغرب. 

 في العملية التعليمية، وقد خرج املتحدثون 
ً
 كبيرا

ً
السريع واملفاجئ الذي طرأ على العملية التعليمية والذي أحدث تغيرا

 بتوصيات ومنها: 

ات التكنولوجيمممممممممممممة لضمممممممممممممممان اسمممممممممممممتمرار عمليممممممممممممممه يجمممممممممممممب أن يممممممممممممممتم دعمممممممممممممم األسممممممممممممممتاذ فمممممممممممممي اسممممممممممممممتخدام األدو  •

 التعليم. 

يجممممممممممممممب دعممممممممممممممم الطممممممممممممممالب ذوي اإلعاقممممممممممممممة عممممممممممممممن طريممممممممممممممق التكنولوجيمممممممممممممما لكممممممممممممممي تسممممممممممممممتمر عمليممممممممممممممة تعلمممممممممممممميمهم  •

 بسالسة.

 شراك األساتذة في تطوير املنصات التعليمية. إ •

 إعداد دليل منهجي لبناء طرق استخدام تقنيات التعليم عن بعد. •

 واملادي للمعلمين.التحفيز النفس ي واالجتماعي  •

 الحفاظ على الطابع العمومي واملجاني للتعليم. •
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 املداخالت

 جامعة القاهرة –أ.د. أبو العالء حسنين 

استهل د. حسنين مداخلته باستعراض اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا على العملية التعليمية، حيث أشار إلى أن الجائحة 

استخدام التكنولوجيا الستكمال العملية التعليمية خارج أسوارها على الرغم من أنها قد  أجبرت املؤسسات التعليمية على

تعد التجربة األولى لبعض أعضاء هيئة التدريس في استخدام التكنولوجيا في التعليم.   وأنها أجبرت   املؤسسات التعليمية 

عملية االبتكار في التعليم وذلك لضمان استمرار  إلى أن الجائحة قد دعمت أشارعلى تغيير نظرتها للتعليم عن بعد. و 

العملية التعليمية على الرغم من االنقطاع والحجر الصحي املفروض على األفراد. حيث أشار إلى أنه  في مصر على سبيل 

 من االمت
ً
حانات املثال قد توقفت اللقاءات الصفية الحضورية وقد تم تقييم الطالب عن طريق التقارير واملشاريع بدال

 الختالف هذه املرحلة عن باقي 
ً
 نظرا

ً
لضمان سير عملية التعليم، وبالنسبة لطلبة للثانوية العامة فإن الحضور كان إلزاميا

ألجهزة اللوحية في عمل تقارير اكانت االمتحانات تعقد عن طريق استخدام  املراحل. وبالنسبة لطلبة املرحلة الجامعية

ذلك إلى ظهور العديد من املشاكل التي تخص الغش والخصوصية وأمن املعلومات كتخص املحتوى التعليمي وأشار 

أنه من الضروري االستفادة من التجربة السابقة عن طريق العمل على حل تلك إلى والحفاظ على سرية النتائج. وقد أشار 

ئة وعدم جاهزيتها العتماد نظام جاهزية للظروف الطار الاملشاكل. وبالنسبة التعليم الجامعي فقد أظهرت الجامعات عدم 

لرفع املحتوى التعليمي وبالنسبة للطلبة  Cloudالتعليم عن بعد، وقد كان األساتذة في بعض الجامعات يستخدمون منصة 

 من االمتحانات وجرى تقييمهم 
ً
على هذا األساس. وكذلك قد فإنهم قد قاموا بعمل تقارير تخص املحتوى التعليمي بدال

 ستاذ، فوجوده ضروري إلتمام العملية التعليمية.التعليم عن بعد ال يلغي دور األ  أنبو العال حسنين ألدكتور ستاذ اأكد األ 

 

 :ما يأتيوقد أوص ى ب

 دعم األستاذ في استخدام األدوات التكنولوجية لضمان استمرار عملية التعليم. •

 تعليمهم بسالسة.دعم الطالب ذوي اإلعاقة عن طريق التكنولوجيا لكي تستمر عملية  •



31 
 

 

  



32 
 

 د. فواز عبدهللا_ كلية التربية جامعة دمشق

م عن ُبعد تحدث د. فواز في مداخلته 
ّ
عن التحديات حول بناء قدرات املعلمين وأعضاء هيئة التدريس في التعليم والتعل

املعلم وتوفر  وجاهزيةبه  املتعلقةالتعليمي والجوانب  ى باملحتو  املتمثل)التعليم عن بعد(  الطارئ التي تواجه التعليم 

 التكنولوجيا.

عضاء هيئه التدريس لتطوير مهاراتهم وتجويد أدائهم في مجاالت أنموذج املقترح لتدريب املعلمين و وكان التركيز على ال

 والخاصة العامةهداف في   تحديد األ   املتمثلةزمات وخطواته واأل  الطارئةوضاع تعليم والتعلم عن بعد ملواجهه األ ال

الرقمي وتحليلها و  و عضو هيئه التدريس وتحديد حاجات املتعلمين للمحتوى أالتعليمي عن بعد من قبل املعلم  للمحتوى 

عداد وتصميم املحتوى التعليمي بشكل رقمي من خالل برامج عديده اهمها برنامج الوورد لكتابه النصوص إالتدريب على 

ج سناجيت لتعديل الصور وتسجيل شاشه الحاسوب وبرنامج كماتسا وبرنام التقديميةوالبوربوينت لتصميم العروض 

 . اإللكترونية التعليميةرتيكوليت ستوري الين لتصميم الدروس أمقاطع فيديو تعليميه وبرنامج  جومونتاستوديو لتصميم 

ستراتيجيه التعليم إ رض املحتوى التعليمي الرقمي مثللع املناسبةستراتيجيات لى التدريب على اإل إأشار املتداخل كذلك 

والتدريب على رفع  الطلبةلكترونيه مثل برنامج جوجل لتقييم مستوى إاختبارات املتمازج والتدريب على برامج تصميم 

 نترنت ومشاركته مع الطلب والتفاعل معهم .لتعليمي على شبكه اإل املحتوى ا

برنامج زوم الذي يستخدم لتنظيم االجتماعات واللقاءات : مثل اإللكترونيةوعرض املتداخل بعض البرامج والتطبيقات 

التي تعد من مودل  منصةافتراضيه و  دراسيةوتطبيق جوجل كالسروم الذي يتيح إنشاء صفوف  عاليةبجوده  التفاعلية

 لكترونيإبيق بالك بورد لتصميم املقررات واالختبارات وتصحيحها لكتروني. إضافة إلى  تطفضل بيئات التعلم اإلأ
ً
 ومنصة ا

 التعلم. ةنظمأ ةدار إو  إلنشاءسكولوجي  ومنصة الرقميةلتبادل للمحتوى التعليمي وتطبيقاته  االجتماعية ةدمودو املنصأ

 واختتم د. فواز مداخلته بعرض مقترحين هما:

 التعلم ةدار إ ةنظمأهيئه التدريس على استخدام  ألعضاءعقد ورشه تدريبيه  •

  .التعلم ةدار ة إنظمأنترنت و بالحاسوب واإل  قما يتعلتوفير مراكز دعم فني تختص بكل  •
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 معهد السال الكندي بتونس -د. يسرى بوزيد

م عن ُبعد  افي مداخلته
ّ
 املداخلة د. يسري  تاستهلبعنوان بناء قدرات املعلمين وأعضاء هيئة التدريس في التعليم والتعل

 وب التعلم عن بعد كخيار السلألتعليمية في معظم دول العالم من بالحديث عن أزمة كورونا وما فرضته على املؤسسات ا

املدرسين وكذلك  تجربة جديدة  نوعا ما على.بديل عنه  لضمان استمرار العملية التعليمية حيث يعد هذا التغيير املفاجئ 

 الطلبة.

لتي يحتاج املعلمون لتطويرها، في في القسم األول من املداخلة املهارات والكفاءات األساسية للتدريس عن بعد ا توعرض

مستوى أدائهم ع ناء قدرات هؤالء املعلمين على رفستراتيجيات املعتمدة لبالقسم الثاني الضوء على بعض اإل  تحين سلط

 وممارستهم التعليمية عن بعد.

قع على كاهل الهيئة ينجاح أي مجهود للتعليم عن ُبعد  إلى أن ةاملتداخل تففي موضوع مهارات التدريس عن بعد أشار 

تحقيق أهداف النظام التربوي والتعليمي املعرفي، لهذا  عنالتدريسية كونها املوجه األساس ي للعملية التعليمية واملسؤولة 

كتساب مجموعة من املهارات األساسية التي تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه. ومن بين ا أو املدرسيتعين على املحاضر 

( ومهارات مرتبطة بالثقافة Communication Skills)    : مهارات التواصلةإليها املتداخل تتي أشار هذه املهارات ال

ومهارات التقويم   (Time Management Skills)    ومهارات إدارة الوقت Technological Literacy))  التكنولوجية

 (. Motivation Skills( ومهارات التحفيز )  (Assessment and evaluation skillsوالتقييم

 Accredited) كما أشار د. يسري إلى إستراتيجيات بناء وتطوير قدرات املعلمين للتعلم عن بعد التي من بينها نهج االبتكار و  

courses) الدورات املعتمدة و (Localised peer support) .نهج دعم النظير املحلي 

درات املدرسين حسب مستويات حاجتهم حيث أشار إلى أن بعض واختتم املتداخل مداخلته بعرض مراحل تطوير ق

املؤسسات تعاملت مع تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس من منظور تصميم برامج الدعم التي تتوافق مع احتياجاتهم 

ناسب لكل واملحتوى امل.ومدى جهوزيتهم. تحديدا، بحيث يتم توفير تعريفات واضحة للمهارات التقنية والتربوية للمدرسين 

 خطوة نحو تحسين كفاءتهم التقنية والتعليمية.
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املغرب –جامعة ابن طفيل  –د. محمد نبيل اسريفي   

أشار الدكتور محمد نبيل اإلسريفي إلى أن اإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها من أجل محاربة فايروس كورونا املستجد 

 وقد أدت إلى االعتماد على نظام 
ً
التعليم عن بعد لضمان استمرارية العملية التعليمية وقد لوحظ أن أعضاء كانت فجائية

هيئة التدريس لم يكونوا مستعدين لتطبيق نظام التعليم عن بعد. وقد أشار الدكتور محمد نبيل اإلسريفي إلى أنه من 

التقنيات الحديثة وقد الضروري العمل على التكوين األساس ي ألعضاء هيئة التدريس وتمكينهم من استخدام األدوات و 

 على تدريس املحتوى العلمي فحسبإجاه تغيير وصف وظيفة املعلم حيث نتج عن هذا االت
ً
بل أصبحت  ،نها لم تعد مقتصرة

والتقييم  ،تصميم املحتوى العلمي باستخدام األدوات التكنولوجية وتسهيل املعرفة :هذه املهام من ضمن وظيفته وهي

مما ألزم املعلم أن يتملك مهارات تقنية للتعامل مع الوصف الجديد لوظيفته. وكذلك قد  ،دوالتحفيز للطلبة للعمل بج

 .تسببت الجائحة بتغيير طبيعة العالقة بين املعلم واملتعلم، واملتعلم والتكنولوجيا

 :ومن جهته فإن الدكتور محمد نبيل اإلسريفي قد أكد أنه من الضروري أن يتم العمل بهذه التوصيات

 .ل على التكوين األساس ي لألساتذة من خالل تدريب األساتذة بشكل أفضلالعم •

 .إعادة النظر في شروط ومدة التكوين لألساتذة •

 .تحسين جاذبية التعليم لألساتذة والطالب •

 .تحديث املناهج وإعادة النظر فيها وهندسة التكوينات والنظر ملالءمتها ملستجدات العصر •

 .التربويين في مجال تكوين املعلمين والتعليم عن بعدضرورة إنشاء هيئة املفتشين  •

 .ستراتيجيات واضحة للتكوين املستمر في مختلف مراحل التعليميةإوضع  •

 .متها مع مستجدات العصرءوية التعليم والتعلم عن بعد ومالتخصيص مدة سن •

 .التطوير والعمل الجماعي فيما يخص املحتوى الرقمي •

 .مية بالبنية التحتية الالزمةضرورة تجهيز املؤسسات التعلي •

 .شراك األساتذة في تطوير املنصات التعليميةإ •

 .إعداد دليل منهجي لبناء طرق استخدام تقنيات التعليم عن بعد •

 .التحفيز النفس ي واالجتماعي واملادي للمعلمين •

 .الحفاظ على الطابع العمومي واملجاني للتعليم •
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م عةةةةةةن الجلسةةةةةة الخامسةةةةةةة: الةةةةةةدروس املسةةةةةةتفادة مةةةةةةن 
ّ
جائحةةةةةةة كورونةةةةةةا فةةةةةي مةةةةةةل السياسةةةةةةات الداعمةةةةةةة للتعلةةةةةةيم والةةةةةةتعل

 ُبعد

 امللخص

مممممممممان املتحممممممممممدثون د. علممممممممممي الحكمممممممممممي عضممممممممممو مجلممممممممممس أمنمممممممممماء الجامعممممممممممة العربيممممممممممة   رئمممممممممميس الجلسممممممممممة أ.د. محمممممممممممد الطوالبممممممممممة . وكم

وأ.د.  املفتوحممممممممة باململكممممممممة العربيممممممممة السممممممممعودية، ود. سممممممممامية الكمممممممموكي مممممممممن جامعممممممممة تكنولوجيمممممممما املعلومممممممممات بممممممممرأس الخيمممممممممة،

بمممممممممممدر بمممممممممممن عبمممممممممممدهللا الصمممممممممممالح ممممممممممممن جامعمممممممممممة امللمممممممممممك سمممممممممممعود، و أ. د. نمممممممممممواف الشمممممممممممطناوي عميمممممممممممد كليمممممممممممة التربيمممممممممممة فمممممممممممي جامعمممممممممممة 

اليرممممممممموك. وقممممممممد تنمممممممماول املتحممممممممدثون االنتقممممممممال مممممممممن النظممممممممام التعليمممممممممي التقليممممممممدي إلممممممممى نظممممممممام التعلمممممممميم عممممممممن ُبعممممممممد والجاهزيممممممممة 

لعمليمممممممة التعليميمممممممة التعلميمممممممة. وقمممممممد خمممممممرج املتحمممممممدثون املطلوبمممممممة وطمممممممرق الوصمممممممول إليهممممممما لتحقيمممممممق التغييمممممممر املرجمممممممو لنجممممممماح ا

 بمجموعة من التوصيات، منها:

 لكترونية قوية مالئمة لحسن سير الدروس دون انقطاع. إتوفير بنية أساسية  •

زممممممممممة السمممممممممتعمال منظوممممممممممة التعلممممممممميم عمممممممممن ال ار التدريسممممممممم ي الكتسممممممممماب املهممممممممارات الضمممممممممان جاهزيمممممممممة اإلطممممممممم •

 بعد.

صمممممممفة منتظممممممممة دورات تكوينيمممممممة تنمممممممدرج فمممممممي إطمممممممار التكممممممموين املسمممممممتمر تممممممموفير كليمممممممات التقنيمممممممة العليممممممما و ب •

 ألعضاء هيئة التدريس.

املؤسسمممممممة وهيئمممممممة  :وهمممممممي ،ضمممممممرورة تحديمممممممد جاهزيمممممممة العواممممممممل الحاسممممممممة فمممممممي تجربمممممممة التعلممممممميم عمممممممن بعمممممممد •

 التدريس والبنية التقنية واملحتوى الرقمي والطالب.

لعوامممممممل الحاسمممممممة والعمممممممل علممممممى التممممممي يممممممتم تحديممممممدها مممممممن خممممممالل ااسممممممتخراج نقمممممماط القمممممموة والضممممممعف  •

 معالجة نقاط الضعف. 

 معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة لضمان نجاح تجربة التعليم عن بعد. •
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 املداخالت

 األردن –عميد كلية التربية في جامعة اليرموك  -أ.د. نواف الشطناوي 

إن لم تكن جميعها. ومن بين هذه القطاعات  طالت تداعيات ونتائج جائحة كورونا معظم القطاعات في معظم البلدان 

قطاع التربية والتعليم العالي. وقد تفاوتت البلدان وفي قدراتها على مواجهة الجائحة مما أدى الى تفاوت في مدى نجاحها 

معدالت  في تن تفاوتوإتوفير التعليم والتعلم عن بعد  ثارها. وقد نجحت كثير من البلدان العربية فيآضا في الحد من أي

لى فرصة رفعت إزمة البلدان العربية من تحويل هذه األ بعض  تمكنتزمة مفاجئة للجميع. وقد هذا النجاح. وقد جاءت األ 

زمة  يات في هذا املجال. ولكن أعطت األ خر الكثير من التحدآن واجه عدد من قدراتها في مجال التعليم عن بعد، في حي

 من هذه الدروس:للجميع دروسا يمكن االستفادة منها و 

الدرس االول: ضرورة تعزيز ونشر ثقافة التعليم والتعلم عن بعد ، واالنطالق من فلسفة تتيح التعلم والتركيز علية أك ر 

 
ً
واالستعاضة  ،من التعليم، من خالل ترجمة ذلك الى أنشطة تعلمية يكون دور املدرس فبها موجها وميسرا أك ر منه ملقنا

ة بحوارات وندوات عصف ذهني. وضرورة توعية املجتمع بهذا النوع من التعليم والتعلم وتدعيم عن املحاضرات التقليدي

ن يدعم ذلك بحزمة من القوانين أوال بد  االعتراف به تعليما وتعلما يحقق نفس الدرجة من االهداف التربوية واملدرسية.

ة االعتراف ناحية االعتمادية والجودة أو من ناحي والتشريعات التي تحكم هذا النوع من التعليم وتتعامل معه سواء من

 هم من ذلك تقبل املجتمع وقناعاته بمثل هذا النوع من التعليم.ومعادلة الشهادات واأل 

منظومة كما أنه من الضروري زيادة وتنمية جاهزية الطلبة واملدرسين ملمارسة هذا النوع من التعليم والتعلم، وبناء 

نشطة على مستوى اللقاءات والتفاعل واألطراف تعزز ممارسة هذا التعليم والتعلم األ أخالقية لدى مختلف هذه 

 والواجبات واالمتحانات.

زمة هشاشة البنية التحتية الالزمة لهذا النوع من التعليم والتعلم سواء ما يتعلق باألجهزة ظهرت األ أالدرس الثاني:  

وفر بعضها منصات فاعلة لهذه  إذواملعدات التي تتوفر للطلبة أو للمدارس والجامعات. وتفاوتت البلدان العربية في ذلك 

ونوعية ذات كفاءة عالية وبأسعار في متناول الطلبة نترنت بسرعات وتت البلدان العربية في توفير اإل الغاية. كما تفا

ومؤسسات التعليم. والسؤال هل هذه االجهزة واملعدات وشبكات االتصال تغطي جميع املناطق في كل بلد. كل هذا يستدعي 

 االستفادة من التجربة ووضع حلول وخطط لبنية تحتية داعمة لهذا النوع من التعليم والتعلم.
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حتوى التعليمي التعلمي ومدى مناسبته ومرونته: هل مناهج التعليم وتصميمها  تمتع بدرجة من املرونة الدرس الثالث: امل

ستراتيجيات التدريس التي يتطلبها هذا النوع من التعليم إمع التعليم عن بعد. وهل أساليب و لتكون مناسبة وتتكيف 

علم تعلمية فاعلة تجذب الطلبة وتحفزهم على الت تتوافر لدى مدرسينا. ولديهم القدرة على تصميم أنشطة تعليمية

 
بداعية للمساقات ذات الطبيعة العملية والتدريب امليدان والعملي واملختبرات وغيرها من إ والبحث. وهل تتوفر لدينا طرق 

 املساقات ذات الطبيعة الخاصة.

خذت قضية االمتحانات والنجاح ألجائحة هواجس االمتحانات: خالل االدرس الرابع: التقويم للتعليم والتعلم عن بعد و 

 
ً
  والرسوب حيزا

ً
 إمن النقاشات والجدل حتى  كبيرا

ً
يم خر اعتبر تقيوالبعض اآل  ن بعض البلدان اعتبرت النجاح تلقائيا

يم نتائج التعلم شكاليات االمتحانات ومشكالتها. وال بد من تحويل االهتمام بتقو إالطالب ناجح/ راسب للخروج من 

نهاء قلق الطلبة من االمتحانات وقلق إك من خالل التحصيل فقط. و ساليب  أك ر من مجرد تقييم ذلأبطرق و ومخرجاته 

مية يؤديها الطلبة تضمن تحقق املعرفة واملهارة لديهم ينشطة تعلألى التركيز على إين من نزاهتها وعدالتها بالتحول املدرس

 ويقيم الطلبة من خالل ذلك.

. أو أولئك الذين (مدى نحن جاهزون لتلبية حاجات أصحاب الهمم ) ذوي االحتياجات الخاصة الدرس الخامس : الى أي

 كانوا يتلقون نوع
ً
ن بالتعليم التقني. علينا أن نبتعد عن يت غذائية. ماذا عن أولئك امللتحقمن الرعاية الصحية أو وجبا ا

 كل هذه االحتياجات والخصوصية. نمطية التعليم والتعلم التقليدي الى أنماط تعليمية جديدة تستوعب

 :التوصيات

م ) أساتذة ، طلبة ، أولياء أمور( وزيادة درجة تقبله تعزيز ثقافة التعلم عن بعد لدى املجتمع املدرس ي والجامعي •

 .لها

 جراءات.إبعد وما يتصل بها من امتحانات و  إصدار تشريعات وقوانين تنظم عملية التعلم عن •

 لدى الطلبة واملدرسين فيما يتصل بتنفيذ عملية التعليم والتعلم عن بعد. خالقيةتعزيز املنظومة األ  •

 لكتروني.تحسين البنية التحتية للتعلم اإل •

 لكتروني املناسب.تصميم املحتوى اإل •

 .لكترونيعليم التقليدي تتناسب والتعلم اإللى أساليب تدريس مختلفة عن التإالتحول  •

 لكتروني.تتناسب والتعلم اإلب تقويم بديلة لى أساليإالتحول  •
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 عضو مجلس أمناء الجامعة العربية املفتوحة بالسعودية -د. علي الحكمي

، أو مجرد عنصر تحسين أو بأزمة جائحة كورونا بدأ د. الحكمي الحديث عما أظهرته 
ً
أن التعليم والتعلم عن بعد ليس ترفا

 لوضع طارئ، بل مواكبة للتقنية التي تتطور بصورة متسارعة
ً
 سريعا

ً
نه نمط أساس من أنماط تقديم التعليم إ، أو حال

 يمكن توظيفه في الظروف العادية واالستثنائية على حد سواء.

كورونا من خالل تطوير املحتوى ومع تركيز األنظمة التعليمية على التعامل مع األوضاع الجديدة التي فرضتها أزمة جائحة 

دريس والتقويم عن بعد وتدريب الكوادر التعليمية على توظيفها بفاعلية، إال أن بعض تلك األنظمة لكتروني وتقنيات التاإل

لم تعط االهتمام الكافي لتطوير سياساتها التعليمية التي تضمن دعم واستدامة وجودة جهود التعليم عن بعد وتحسين 

توجهات املستقبلية ذات العالقة بالتعليم عن بعد، وهل نواتجها. كما برز أثناء مراحل األزمة املختلفة عدم الوضوح في ال

سيطبق في األوضاع الطارئة فقط، أم سيتم تبنيه كنمط تعليم وتعلم يسهم في جودة العملية التعليمية وتحسين نواتجها 

اتهم بشكل عام، وتوفير مزيد من فرص التعلم للجميع بمختلف ظروفهم االقتصادية والجغرافية واالجتماعية واحتياج

 التعليمية.

وللسياسات التعليمية أهمية كبرى في عمل املؤسسات التعليمية وتطويرها فهي تحقق مجموعة من األغراض، من أهمها: 

تحديد املبادئ للعمل وتقدم توجيهات بخصوص نموذج العمل واملمارسات، وتوفير أطر للتحكم في العمليات التعليمية 

 ية، وتقديم ضوابط لتحقيق الجودة، وتحقيق الفعالية اإلدارية واملالية.وحوكمتها، ترشيد القرارات التعليم

وتشمل السياسات والقواعد واإلجراءات ذات العالقة بالتعليم عن بعد والتي يجب اهتمام األنظمة التعليمية بتطويرها 

 واعتمادها من أعلى املستويات ذات العالقة في بلدانها عدة مجاالت منها:

 التعلم بجميع عناصرهما )املنهج واملعايير واملحتوى والتدريس والتقويم(جودة التعليم و  •

•  
ً
 واجتماعيا

ً
 وعقليا

ً
 تعزيز النمو الشامل للمتعلم انفعاليا

 تقويم التعلم ونواتج العملية التعليمية •

 جودة الخدمات املساندة كاإلرشاد األكاديمي واملدرس ي •

 املنهج واملحتوى والتدريس التقويم لعناصر العملية التعليمية كاملعايير و  •

 التحقق من هوية املتعلم وخاصة ألغراض تسجيل الحضور واملشاركة واالختبارات والتقويم وضمان النزاهة •
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 كفايات الكوادر التعليمية، وتطويرها املنهي، وأساليب تقويمها •

 حقوق املتعلم وواجباته •

 تعليم الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة •

 ات التعليم عن بعد لألغراض التعليمية وسهولة وصول املتعلم لهامالءمة منص •

 مشاركة أولياء األمور في تعليم أبنائهم وبناتهم وتقديم التغذية الراجعة للمدرسة واملؤسسات التعليمية •

 اعتماد املؤسسات التعليمية، والبرامج، واملؤهالت والشهادات •

 حقوق امللكية الفكرية •

أن تطوير واعتماد سياسات التعليم عن بعد ال يضمن تحقيقها إلى ختام هذه املداخلة، في  شارةومن املهم اإل  •

 ألهدافها، بل ال بد من إجراءات أساسية أخرى تكون في أولويات أعمال األنظمة التعليمية.

 التوصيات:

 توثيق السياسات ونشرها والتوعية بها •

 وضع نظام ملراقبة االلتزام •

 للتعامل مع حاالت عدم االلتزام بالسياساتوضع إجراءات تصحيحية  •

 البحث واالبتكار املستمرين في جميع ماله عالقة بالتعليم الفعال عن بعد •

 تقويم السياسات واإلجراءات بشكل دوري، والتطوير املستمر لها لضمان فاعليتها وتحقيقها ألهدافها. •
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 جامعة تكنولوجيا املعلومات برأس الخيمة -د. سامية الكوكي

بعد ليس  أن مفهوم التعليم عنإلى استعرضت د. سامية الكوكي تجربة جامعة راس الخيمة خالل الجائحة وقد أشارت 

نه قد تم العمل على تحقيقه من خالل مفهوم الحرم الجامعي الذكي من خالل منصات إبجديد على الجامعة حيث 

ق املحاضرات املسجلة. وقد ال والظروف عن طريتساعد الطلبة على استكمال مسيرتهم الجامعية في مختلف األحو 

ة وقد طورت أن الجائحة قد أربكت الكثير من املؤسسات التعليمية ولكن اإلمارات العربية املتحدة كانت جاهز أفادت 

نه قد لوحظ زيادة عدد الطلبة إجربة الجامعة خالل الجائحة، حيث الذي أدى إلى نجاح تمفهوم التعليم الذكي 

قررات الجامعة التي طرحت عن طريق التعليم عن بعد. وقد أشارت إلى أن آلية التقييم كانت ترتكز على املسجلين مل

وقد أسهمت مراكز النجاح االفتراضية بشكل كبير بمساعدة  ،التقييم املستمر والتقييم عن طريق امتحان آخر السنة

 خرين لشرح املقررات.الطلبة عن طريق إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة اآل 

 التوصيات:

 الطالب بشكل فعال على اعتباره جزعلى نظام الكتاب املفتوح ليتسنى تقييم  وضعت االعتماد على أسئلة •
ً
 ءا

 
ً
 فقط. فعاال

ً
 في العملية التعليمية وليس متلقيا

 يضرورة استطالع الرأي فيما  •
ً
 على الطلبة خص التعليم عن بعد نظرا

ً
بل على أولياء  وحدهم لكونه ليس مقتصرا

.
ً
 األمور وأعضاء هيئة التدريس أيضا

 ضمان جاهزية األنظمة التعليمية ومنصات التعلم عن بعد. •

 لكترونية قوية مالئمة لحسن سير الدروس دون انقطاع.إتوفير بنية أساسية  •

 ضمان جاهزية اإلطار التدريس ي الكتساب املهارات االزمة الستعمال منظومة التعليم عن بعد. •

ير كليات التقنية العليا وبصفة منتظمة دورات تكوينية تندرج في إطار التكوين املستمر ألعضاء هيئة توف •

 التدريس.

 تعزيز مفهوم التدريب املتخصص عن بعد في إطار التطوير املنهي ألعضاء هيئة التدريس. •
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 جامعة امللك سعود -أ.د. بدر بن عبدهللا الصالح 

أن مخرجات التعليم هي من تحدد طريقة التدريس، وقد أشار إلى أن الوضع الحالي هو من أجبر أوضح الدكتور بدر صالح 

 عن نظام التعليم التقليدي. وقد أشار إلى ضرورة النظر إلى الجانب 
ً
املؤسسات التعليمية على اتخاذ التعليم عن بعد بديال

بعدد الطلبة لكي يتم الحكم على جودة التعليم عن بعد  النوعي الذي هو مخرجات التعليم وليس إلى الجانب الكمي املتمثل

نتقال من النظام التعليمي التقليدي إلى نظام التعليم عن بعد اال ولكي يتم معالجة األخطاء بشكل فعال. وقد أشار إلى أن 

 مع حجم التغيير. ومن أبرز ن الجاهزية تتناسب طردإهنالك جاهزية لهذا التغيير حيث  يتطلب أن تكون 
ً
العوامل التي  ا

 .تسهم في نجاح عملية التعليم عن بعد قدرة عضو هيئة التدريس على استخدام التقنيات املختلفة

 

 التوصيات:

ضرورة تحديد جاهزية العوامل الحاسمة في تجربة التعليم عن بعد وهي املؤسسة وهيئة التدريس والبنية التقنية  •

 .واملحتوى الرقمي والطالب

والضعف التي يتم تحديدها من خالل العوامل الحاسمة والعمل على معالجة نقاط  استخراج نقاط القوة •

 .الضعف

 .معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة لضمان نجاح تجربة التعليم عن بعد •
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 الجلسة السادسة: املسؤولية االجتماعية للمؤسسات التعليمية أثناء أزمة كورونا

 امللخص

األول أ. د. علمممممممممي وطفمممممممممة أسمممممممممتاذ علمممممممممم االجتمممممممممماع التربممممممممموي بجامعمممممممممة الكويمممممممممت.  واملتحمممممممممدثان أ.د. رئممممممممميس الجلسمممممممممة واملتحمممممممممدث 

محممممممممد الطبمممممممولي أسمممممممتاذ علمممممممم االجتمممممممماع بجامعمممممممة بنمممممممي غمممممممازي فمممممممي ليبيممممممما،  وأ. د. فوزيمممممممة أبممممممما الخيمممممممل عضمممممممو مجلمممممممس الشمممممممورى 

ائحمممممممممممة مركمممممممممممزين علمممممممممممى باململكممممممممممة العربيمممممممممممة السمممممممممممعودية. وقمممممممممممد نمممممممممماقش املتحمممممممممممدثون وضمممممممممممع املؤسسمممممممممممات التعليميممممممممممة أثنممممممممممماء الج

الجانممممممممممممممب التربمممممممممممممموي ودور املؤسسممممممممممممممات التعليميممممممممممممممة ومؤسسممممممممممممممات املجتمممممممممممممممع املحلممممممممممممممي فممممممممممممممي الوضممممممممممممممع الممممممممممممممراهن حيممممممممممممممث أصممممممممممممممبح 

 ممممممممممن ال
ً
د الفعلمممممممممي. وقمممممممممد خمممممممممرج املتحممممممممممدثون بمجموعمممممممممة ممممممممممن التوصمممممممممميات، وجممممممممممو التواصمممممممممل عمممممممممن طريمممممممممق التكنولوجيمممممممممما بمممممممممدال

 منها: 

 ية للجائحة.تقديم التوعية والدعم لألسر للتخفيف من وطأة اآلثار النفس •

 افر جهود مؤسسات املجتمع املدني والدولة والحكومة ملواجهة أزمة كورونا.ضت •

 ابتكار مقررات جديدة تدرس مثل التربية في زمن األوبئة والجوائح. •

إعممممممممادة النظممممممممر فممممممممي التشممممممممريعات املتعلقممممممممة بممممممممالتعليم العممممممممالي التممممممممي تعرقممممممممل وظممممممممائف الجامعممممممممة ومممممممممن بينهمممممممما  •

ماليممممممممما؛ وممممممممممنح كمممممممممل كليمممممممممة ميزانيمممممممممة مسمممممممممتقلة وخلمممممممممق روح التنمممممممممافس بمممممممممين اسمممممممممتقاللية الجامعمممممممممة إداريممممممممما و 

 الكليات داخل الجامعة.

 التكوين املسبق ألعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم عن بعد وكذلك تهيئة الطالب. •

إعمممممممممادة تنشممممممممممئة اجتماعيممممممممممة تربويمممممممممة جديممممممممممدة تركممممممممممز أك مممممممممر علممممممممممى املهممممممممممارات والتعلممممممممميم النشممممممممممط والتعلمممممممممميم  •

 التاملبني على حل املعض

إعمممممممممادة النظمممممممممر فمممممممممي التعلممممممممميم التقليمممممممممدي والحمممممممممد ممممممممممن مسممممممممماوئه املتمثلمممممممممة فمممممممممي التركيمممممممممز علمممممممممى االمتحانممممممممممات  •

تبممممممرز قدراتمممممه التممممممي ال يمكممممممن  عمممممممال اخمممممرى يكلممممممف بهممممماأ ممممممنعممممممدم االهتممممممام بممممممما ينجمممممزه الطالممممممب فقمممممط و 

 جاباته في االمتحان.إها من خالل تمعرف
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 املداخالت

 أستاذ علم االجتماع التربوي في جامعة الكويت ،أ.د. علي وطفة

نه قد نتج عنها العديد من إاجتماعية أك ر من بيولوجية حيث  أفاد الدكتور علي وطفة أن جائحة كورونا جائحة إنسانية

ابتكار  املشاكل من مثل زيادة العنف املنزلي وارتفاع نسب الطالق واالنتحار وكان لها من األثر الكبير الذي قد دفع إلى

ن الجائحة قد قضت على مفهوم املدرسة التقليدية إة والتربية في زمن األوبئة. حيث تخصصين وهما علم اجتماع األوبئ

باالشتراك مع الظروف السياسية واالقتصادية املختلفة. وقد أدى تحول بيئة التعليم إلى بيئة افتراضية إلى أن يتحول 

 .لوظائف والعمل وقد تم إغفال الجوانب التربوية للتعليمالتعلم إلى إعداد للمهارات من أجل ا

 :التوصيات

 .تقديم التوعية والدعم لألسر للتخفيف من وطأة اآلثار النفسية للجائحة •

 .افر جهود مؤسسات املجتمع املدني والدولة والحكومة ملواجهة أزمة كوروناضت •

 .جوائحابتكار مقررات جديدة تدرس مثل التربية في زمن األوبئة وال •

 

 ليبيا -أستاذ علم االجتماع -أ. د. محمد الطبولي

في مداخلته حول املسؤولية االجتماعية للجامعة وجائحة كورونا في مجتمع مأزوم: جامعة بنغازي أنموذجا، أشار د. الطبولي 

 درك أن للجامعة دور ن الى أننا 
ً
 مهم ا

ً
ع ويتم ذلك من واقع مسؤوليتها في تنمية املجتمع من خالل وظيفتها الثالثة خدمة املجتم ا

في تطوير املستوى التعليمي ألفراد املجتمع وتحسين وضعهم االقتصادي والثقافي وكذلك البيئي. لذا تسعى الجامعة إلى 

خدمة املجتمع من خالل البرامج في هم الجامعة ملجتمع وتقدمة. في الوقت نفسه تستقديم برامج دراسية تساهم في تطوير ا

 والدورات والندوات التي تساعد متخذي القرار وتقديم الدعم واملشورة لهم في كل التخصصات. 
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إن املسؤولية االجتماعية ال تقع على عاتق الجامعة فقط وإنما هناك مؤسسات مجتمعية عليها املشاركة كذلك في مكافحة 

هم املؤسسات التي ألتي من بينها خدمة املجتمع  ومن ا في القيام بوظائفها الثالثامعة هذه الجائحة وعليها مساعدة الج

التعليم ووزارة الصحة والثقافة ووزارة االتصاالت. كما تقع املسؤولية كذلك  ساعدة وزارة التربية و امل مثل هذهديم عليها تق

ر خدمات مجانية أو بتكلفة قليلة نوعا ما للطالب على شركات االتصال  التي بدورها تقوم بتقديم املساعدة من خالل توفي

نترنت تغطية كافية لإل  ن خاصة في املناطق التي ال توجد بهاين مهمتيور. تعد اإلذاعة والتلفزيون أداتواملدرسين وأولياء األم

التصال حيث يمكن من خاللها توصيل معلومات ورسائل للطالب واملعلمين وأولياء األمور، ويمكن استغالل شبكة ا

التصال الجامعة  Viberوالفايبر  WhatsApp بوالواتسا  SMSوالرسائل النصية القصيرة  Social networkاالجتماعي

 بالطالب واألساتذة وأولياء األمور وتقديم التعليمات والدالئل لعمليات التعليم عن بعد. 

أن هناك معوقات كثيرة وعراقيل تواجه الجامعة  ولكن من النظرة الواقعية ملجتمعنا العربي عامة والليبي خاصة نالحظ

في القيام بوظيفتها وفي خدمة املجتمع. ومن بين التحديات التي تواجه الجامعة خاصة ووزارة التعليم ضعف البنية التحية 

ضعف ا فإنها ضعيفة. كذلك ن وجدت في بعضهإنترنت لكل أفراد املجتمع و لتعليم عن بعد وعدم توفر شبكة اإل آلليات ا

 نترنت في بعض املناطق خاصة التي يسكنها أفراد الطبقتين املتوسطة والكادحة. سرعة اإل 

كل هذه التحديات تجعل الجامعة في موقف صعب عند القيام بمسؤولياتها االجتماعية نحو املجتمع والقيام بوظيفتها 

ي يمر بظروف صعبة منذ اندالع ثورة السابع الثالثة وهي خدمة املجتمع خاصة في مجتمع مأزوم مثل املجتمع الليبي الذ

. قامت  بعدة نشاطات لخدمة املجتمع 2020. فعندما قررت وزارة التعليم في منتصف شهر مارس 2011 فبرايرعشر من 

 ينها على سبيل املثال ال الحصر:من ب

عالم نترنت ووسائل اإل اإل وية من خالل البث املباشر عبر نظم مركز البحوث واالستشارات بجامعة بنغازي ندوة توع .1

املختلفة، وشملت الندوة الجوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية، وذلك يوم الخميس املوافق 

 من علم النفس واالقتصاد واالجتماع والقانون والصحة العامة. أساتذةم، وشارك في هذه الندوة 9/4/2020

زي قام مركز البحوث واالستشارات بطباعة ونشر وتوزيع دليل الحماية بالتعاون مع كلية الصحة العامة بجامعة بنغا .2

للمجتمع الليبي،  وتم توزيع هذا الدليل على  COVID -19والوقاية املجتمعية من جائحة فيروس كورونا املستجد 

إلكترونية  نسخةازي.  ولتعميم الفائدة توجد أغلب املستشفيات والعيادات العامة والهالل األحمر الليبي بمدينة بنغ

 لهذا الدليل على صفحة مركز البحوث واالستشارات بشبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(.
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مداد الطبي الذي تعهد بتوفير كمية من مادة اإليثانول املركز لصالح جامعة بنغازي لغرض تم االتفاق مع جهاز اإل  .3

سية العاملية، بالرغم مما قامت به الجامعة من تصنيع املعقمات الطبية بكامل إضافاتها وفق املواصفات القيا

 مجهودات لخدمة املجتمع هناك بعض القصور فيما تقوم به الجامعة في هذا الشأن.

 التوصيات:

إعادة النظر في التشريعات املتعلقة بالتعليم العالي التي تعرقل وظائف الجامعة ومن بينها استقاللية الجامعة  •

 ة ميزانية مستقلة وخلق روح التنافس بين الكليات داخل الجامعة.إداريا وماليا؛ ومنح كل كلي

 التكوين املسبق ألعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم عن بعد وكذلك تهيئة الطالب. •

والتعليم املبني   PBL  نحتاج إلى إعادة تنشئة اجتماعية تربوية جديدة تركز أك ر على املهارات والتعليم النشط  •

 .Self-Directed Learningعلى حل املعضالت

في التركيز على االمتحانات فقط وعدم االهتمام  املتمثلة وئهإعادة النظر في التعليم التقليدي والحد من مسا •

جاباته في إته التي ال يمكن معرفها من خالل خرى يكلف بها التي تبرز قدراأعمال أزه الطالب في بما ينج

 متحان. اال 

 

 عضو مجلس الشورى بالسعودية -أ. د. فوزية أبا الخيل

انتشار جائحة حيث أشارت إلى أن زمات،االجتماعية خالل األ  ةواملسؤوليتركزت مداخلة د. فوزية غلى األنظمة التعليمية 

احترازي في جميع أنحاء العالم إلغالق املؤسسات التعليمية مؤقًتا، مما  كإجراءإلى اضطرار الحكومات قد أدت  ١٩كوفيد 

مسارات النظام التعليمي  فيماليين الطالب واملعلمين واألكاديميين واملوظفين. وهذا بالتأكيد كان له تأثيرات عديدة  فيأثر 

 سوف تستمر تبعاتها لعقود قادمة.

أن تتعامل مع مبادرات وممارسات الجهات واملنظمات ف تستطيع والتساؤل املهم الذي يفرض نفسه اآلن هو، كي

الطريقة التي تتعامل بها الجهات واملنظمات التي  فيفي هذا الوقت الصعب؟ وهل أثرت هذه الجائحة  هاالخاصة ب االستدامة

ستدامة والحوكمة؟ وهل باال تهتم بقضايا املسؤولية االجتماعية، كالجامعات واملؤسسات التعليمية، في ممارساتها الخاصة 

 جراءات ثابتة لبلورة نظرة ثاقبة للعوامل التي تظهر عندما تعالج هذه املؤسسات التعليمية املواقف غير املؤكدة؟إلديها 
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، وكانت هناك مجموعة من واالقتصادية االجتماعيةحيث سلط إغالق الجامعات الضوء على العديد من القضايا 

ية االجتماعية تهدف إلى حماية وتعزيز مؤسسات التعليم خالل بيئة التشغيل هذه. ومن ذلك املمارسات اإليجابية للمسؤول

ن من إبمراجعة قراراتها، حيث رعاية األطفال، واإلنترنت، وأجهزة التعلم البديلة. وقامت أغلب الجهات، و التعلم عن ُبعد، 

 املتوقع أن لن تكون هناك محاضرات في الفصول الدراسية خالل الدورة الدراسية في العام الدراس ي املقبل. 

وألهمية أن تركز املسؤولية االجتماعية للمؤسسات التعليمية على التصرف بشكل مسؤول، واملساهمة في التنمية 

بلورة خطط إلى ككل. من الضرورة بمكان أن تسعى جاهدة  االقتصادية مع تحسين نوعية حياة القوى العاملة واملجتمع

 وبرامج وتشريعات تهتم بعدد من األمور أهمها:

لقاح أو عالج للمرض  ىللتوصل إل ةاملساهمة بالبحث العلمي املتخصص بالجائحة وإيجاد حلول علميه طبي -

 . والتعاون مع الشركات العاملية املتخصصة في هذا املجال

عي. للمحاضرات لتكون متاحة عبر اإلنترنت بما يتوافق مع متطلبات التباعد االجتماتسهيل التخطيط  -

الكيفية التي سيتم بها بالطالب املتقدمين لها "بوضوح" ن يحيطوا أ وعلى املسؤولين في الجامعات

 تدريس املقررات قبل تحديد خياراتهم.

للدراسات والبحوث لالتجاه العاملي نحو  أن تطور البرامج التعليمية وتركز بشكل أكبر على االستجابات -

 .واالجتماعيةدمج القضايا البيئية 

ضرورة أن تلتزم الجامعات بقيمها األساسية ومسؤولياتها األخالقية ، مما يمنح األكاديميين إحساًسا  -

باملصداقية. حيث ُينظر إلى الجامعات واألكاديميين على أنهم أصوات مستقلة وذات مصداقية. هذه 

اهة األكاديمية هي أك ر أهمية في حاالت الطوارئ. حيث كان هناك تحول كبير في التركيز على عالم النز 

الفيروسات. واآلن هناك حاجة إلى العلوم االجتماعية والتقنية نحوها وجميع التخصصات األخرى 

 لدعم النزاهة األكاديمية من خالل الباحثين. 

ألساسية في مثل هذه األوضاع حيث بادرت العديد من يعد التدريس عبر اإلنترنت أحد الحلول ا -

تطوير منصات إبداعية على اإلنترنت في غضون مهلة قصيرة، إال أن الشكاوى في تزايد إلى الجامعات 

بشأن عدم املساواة التعليمية ، ال سيما في البلدان النامية. قد ال تكون املساواة الكاملة ممكنة مع 
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ة، ولكن ينبغي بذل كل الجهود املمكنة لتعزيز املساواة في الفرص اختالف الظروف التكنولوجي

 التعليمية.

 .دراسة استمرارية التعليم عن بعد وتقديم أفضل الطرق التكنولوجية املبتكرة لدعمه -

مساهمة املعلمين بتسجيل برامج و محاضرات لشرح املواد )باملجان( الستمرار تعلم الطالب عن بعد وتحقيق  -

 ة.أكبر استفاد

على الذات: إن العزلة الذاتية والتواصل عبر اإلنترنت هي تجارب صعبة  واالعتمادبناء الشخصية  -

ستستمر وستصبح أك ر صرامة مع األوضاع غير املستقرة على مدار األشهر القادمة. وتعد القدرات 

على  واالعتماداالجتماعية والعاطفية والعقلية ضرورية مثل القدرة الفكرية. وأصبح بناء الشخصية 

 الذات جزًءا أساسًيا من أنظمة املؤسسات التعليمية األكاديمية.

 عالمية والتثقيفية.بر املشاركة في برامج التوعية اإل زيادة الوعي املجتمعي باملخاطر و طرق الوقاية ع -

االضطراب االقتصادي الشديد الناجم عن الوباء قد يؤدي إلى تحديات مالية للطالب ومؤسسات  -

بالحاجة إلى املراجعة املالية ملستوى  COVID-19التعليم العالي. وستسمح أخالقيات التمويل ملا بعد 

لى املساهمة املديونية األكاديمية الفردية واملؤسسية. وسيحتاج صناع القرار االقتصادي والسياس ي إ

 في حلول مبتكرة مختلفة من أجل تقليل العبء الناجم عن هذه اآلثار االقتصادية.

. بحيث يوفر COVID-19العوملة املتوازنة: تقلصت حركة الطالب وزادت الحمائية الوطنية نتيجة لوباء  -

ا للتكيف بسرعة مع املواقف الجديدة
ً
 العالم السيبراني واالتصال باإلنترنت طرق

 صيات:التو 

تشجيع العمل التطوعي من خالل املؤسسات التعليمية بالذات الجامعية وتدريبهم على أدوار خدمة املجتمع  •

 .. التطوعي حسب تخصصهم العلمي

مراجعة رسوم الدراسة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخاصة في استمرار التعليم عن بعد نظرا النخفاض  •

فة خدمات ومميزات املؤسسة التعليمة و تخفيض الرسوم بما التكلفة وعدم استفادة الطالب من كا

 يتناسب مع الخدمات املقدمة فقط



48 
 

تحقيق توازن سليم بين االقتصادات العاملية واملحلية. وأيضا الدور الرئيس ي للمؤسسات املتعددة  •

 األطراف ، فضال عن املؤسسات والشبكات األكاديمية املتعددة األطراف.

 املوارد التعليمية املفتوحةالجلسة السابعة: 

 امللخص

رئممممممممميس الجلسمممممممممة واملتحمممممممممدث األول د.محممممممممممد كثيمممممممممر الخريبمممممممممي ممممممممممن جامعمممممممممة تمممممممممونس واملتحمممممممممدثان د. عبمممممممممد المممممممممرحيم غصمممممممممموب 

  مممممممممممممن وزارة التربيممممممممممممة الوطنيممممممممممممة والتكمممممممممممموين املنهممممممممممممي والتعلمممممممممممميم العممممممممممممالي والبحممممممممممممث العلمممممممممممممي فممممممممممممي GENIEمممممممممممممن مديريممممممممممممة برنممممممممممممامج   

اململكمممممممممممة املغربيمممممممممممة، ود. خلمممممممممممف التمممممممممممل ممممممممممممن مكتمممممممممممب التعلممممممممممميم التقنمممممممممممي والتمممممممممممدريب املنهمممممممممممي فمممممممممممي سممممممممممملطنة ُعممممممممممممان. وقمممممممممممد نممممممممممماقش 

الممممممممممممراهن  املتحممممممممممممدثون مفهمممممممممممموم املصممممممممممممادر التعليميممممممممممممة مفتوحممممممممممممة املصممممممممممممدر وأهميتهمممممممممممما وأسممممممممممممباب التحممممممممممممول إليهمممممممممممما فممممممممممممي الوضممممممممممممع

 وكيفية االستفادة منها، وقد أوص ى املتحدثون ببعض التوصيات، منها: 

 ضرورة دعم التحول الرقمي لتحقيق تعليم مرن معزز بالتكنولوجيا. •

 ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. •

أشممممممممممممممكال وتصمممممممممممممماميم متنوعممممممممممممممة سممممممممممممممهلة ضمممممممممممممرورة دعممممممممممممممم املحتويممممممممممممممات التعليميممممممممممممممة الرقميممممممممممممممة فمممممممممممممي صمممممممممممممميغ و  •

 الوصول وقابلة للنفاذ.

 تبادل الخبرات مع التنسيق مع جميع األطراف املعنية. •

 مراعاة البعد النفس ي للمتعلم. •

 وجود تقييم متواصل . •
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 املداخالت

 األلكسو –د. محمد كثير الخريبي 

أّدى إلى انقطاع الطلبة عن املدارس  مما عدد من الدول  دارس والجامعات فيتسّببت جائحة كورونا  في إغالق العديد من امل

 لوجه وتنامي ظاهرة عدم التكافؤ في فرص التعلم الذي أسهم فيه عدم جاهزية  ومن ثم
ً
م وجها

ّ
إلى حرمانهم من التعل

الجتماعية املؤّسسات التعليمية للتعليم اإللكتروني. وقد نتجت عن ذلك آثار نفسية أثناء األزمة وبعدها مثل العزلة ا

وصعوبة العودة إلى الدراسة. وقد أجبر الوضع الحالي العديد من املؤّسسات التعليمية على التحّول الرقمي لتحقيق التعليم 

ن الطلبة من االعتماد على هذا النمط في التعليم في كّل األوقات واألماكن وبمختلف 
ّ
املرن املعّزز بالتكنولوجيا الذي يمك

 .وهنالك العديد من املبادرات التي تدعم نمط التعليم املرن الصيغ  واملحتويات، 

فتوحة املصدر التي يجدها األفراد  على املنّصات والتي ليس لها املومن الركائز األساسية لهذا النمط املصادر التعليمية 

ن األفراد من استخدامها وتعديلها وتر 
ّ
كيبها وتوزيعها من جديد قيود تحّد من استخدامها والعديد منها يحمل تراخيص تمك

مات تراخيص حقوق طبع ونشر. ولهذه املصادر ثالث
ّ
الشكل  :مستويات وهي ةونسخها وقد أصدرت العديد من املنظ

 .القانوني والشكل املبّسط والشكل الرقمي

 من على فتوحة املصدر الفرص للحصول املوتعّزز املوارد التعليمية 
ً
السياسات تعليم جّيد والتي يجب أن تكون جزءا

مين
ّ
 .واملمارسات التعليمية في جميع املراحل للطلبة واملعل

 :وقد أوص ى ب

 .ضرورة دعم التحّول الرقمي لتحقيق تعليم مرن معّزز بالتكنولوجيا •

م مدى الحياة للجميع •
ّ
 .ضمان التعليم الجّيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

 .في صيغ وأشكال وتصاميم متنّوعة يسهل الوصول إليها وقابلة للنفاذ ضرورة دعم املحتويات التعليمية الرقمية •
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ية والوطنية والدولية في تداول  •
ّ
ضرورة التعاون والشراكة وتبادل التجارب واملمارسات على املستويات املحل

ف املنصوص عليهااملمصادر التعليم 
ّ
 .فتوحة املصدر مع احترام حقوق املؤل

 

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث  -''GENIE'' مديرية برنامج -د. عبد الرحيم غصوب 

 اململكة املغربية-العلمي

 من للدراسة الحضورية االستثنائي التوقف إلى أدت والتي حاليا، العالم يعيشها التي ( COVID19 ) كوفيد جائحة ظل في

 استعجالية خطة باململكة املغربية الوطنية التربية قطاع تبنى والتكوين، التربية ملؤسسات االضطراري  قاإلغال  خالل

 والدراية التربوية واألطر واملتعلمين سالمة املتعلمات يحفظ  أساس ستراتيجيإ كخيار بعد، عن الدراسة استمرارية لضمان

 .لهذا الوباء الصحية التداعيات من التعليمية باملؤسسات العاملة

 استراتيجي الخطة تبنت والشركاء، والتكوين بالتربية املعنية املؤسسات كل فيها ساهمت تضامنية، تشاركية مقاربة وفق

 التلميذ'' منصة على ونشرها حر تعليمي فيديو 7000 يزيد على ما إنتاج من مكنت الحرة، التعليمية للموارد املكثف نتاجال

 املقاربة هذه .الوطنية التلفزية القنوات عبر بثها باملوازاة مع (TelmideTICE) التعليم في واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

 حيث ،ردللموا املجاني والتقاسم واالستخدام والولوج التعليمية الكبسوالت وتصميم بناء في والتضامن الطوعية اعتمدت

 األسالك ومستويات مواد بمختلف واملقررة يس الدرا املوسم من املتبقية الدراسية البرامج دروس وتقديم إعداد استهدفت

 .الثالثة التعليمية

 شحنة إيجابية خلق حيث .التربويين الفاعلين كل لدى الحر التعليمي نتاجاإل  مجال في نوعية قفزة التحدي هذا خلف

 أمام الحرة التعليميةوالقنوات  املنصات ووضع العروض تنويع في التربوي  املدني املجتمع فعاليات بين بناءة وتنافسية

 كل فاق باملنصة املسكنة التعليمية الحرة الفيديوهات ومشاهدة تتبع .مفيدة تربوية غاية لكل واملتعلمين املتعلمات

  املبادرة تركت .يومي )ة(متصفح ألف 600 بمعدل التوقعات
ً
  استحسانا

ً
 للمتمدرسات التعليمية القدرات دعم على إيجابا

 التي التقنية والصعوبات قاتو املع رغم املحدد وقتها في عن بعد الدراسية متعليماته وإتمام سير وتأمين واملتمدرسين

 .الفترة هذه والطالب في التربوية واألطر األسر بعض اعترضت
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 التعليم التقني والتدريب املنهي/ ُعمان -د. خلف التل 

د أّن املصادر التعليمية 
ّ
فتوحة املصدر املأشار الدكتور خلف التل إلى أن محتوى التعليم املفتوح لم يترجم الواقع. وقد أك

 :التي عّززت جائحة كورونا من استخدامها تحمل العديد من املزايا وهي

 .تقليل من كلفتهاالتحسين جودة املواّد التعليمية ورفع كفاءتها و  •

 .تحقيق فوائد من تخصيص املوارد ووضعها في سياق مالئمالقدرة على  •

 .التأكيد على االنفتاح وتحسين الجودة •

بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يتيح لهم إنشاء املوارد التعليمية املفتوحة واستخدامها في إطار عملّية  •

 .التطّور املنهي

في املؤّسسات  •
ّ
 .وامليزانيات املخّصصةتحقيق أقص ى استفادة ممكنة من توزيع موظ

ب فرصة املشاركة في اختيار املوارد التعليمية املفتوحة وتكييفها من أجل السماح بمشاركتهم  •
ّ
منح الطال

 .بفعالية أكبر في العملية التعليمية

 والحّد من الحواجز أمام التعليم •
ً
 .استخدام مواّد مطّورة عامليا

ه يجب أن يكون ضمن ممارسات التعليم إه ال يخدم العملية التعليمية إذ وحدر إلى أن محتوى التعليم املفتوح وقد أشا
ّ
ن

م )املّيسر الرقمي(. ويشهد 
ّ
م( كمشارك في العملية التعليمية وكذلك هو الحال مع املعل

ّ
املفتوح، ويجب على الطالب )املتعل

 للعملية التعليمية بالشبكة العنكبوتية بما في ذلك من أبعا
ً
د اجتماعية وتقنية ضمن سياسات الوضع الراهن دمجا

املؤّسسة التعليمية. ويواجه التعليم اإللكتروني العديد من التحّديات ومنها تغير ديموغرافية الطلبة والحاجة املستمرة 

 املهارات الرقمية
ً
م خاصة

ّ
 .لتطوير نتائج التعل

 :وقد أوص ى ب

ب على التحّديات التي تواجه إضرورة وضع خطة  •
ّ
 .التعليم اإللكترونيستراتيجية للتغل

 .الحاجة الى إعادة هندسة التعليم العالي •

 .وضع األهداف لقياس التحّول إلى النظام اإللكتروني في التعليم •

 .تحديد املسؤوليات املطلوبة من جميع األطراف •
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 .وضع خطط مالية وموارد بشرية وتكنولوجية •

 .نتطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية ليصبحوا محاضرين رقميي •

م تماشيا مع رؤية املغفور له سمّو األمير طالل بن عبد العزيز  •
ّ
 .رحمه هللا-إيصال التعليم الى املتعل

 .تبادل الخبرات مع التنسيق مع جميع األطراف املعنية •

 .وضع التشريعات والسياسات املطلوبة على جميع املستويات •

م •
ّ
 .مراعاة البعد النفس ي للمتعل

 .وجود تقييم متواصل •
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 الجلسة الثامنة: الفجوة الرقمية والبنية التحتية املعلوماتية

 امللخص

رئممممممممممميس الجلسمممممممممممة واملتحمممممممممممدث األول أ.د. عممممممممممممر الجمممممممممممراح نائمممممممممممب رئممممممممممميس الجامعمممممممممممة العربيمممممممممممة املفتوحمممممممممممة. واملتحمممممممممممدثان د.رائمممممممممممد 

قممممممممد الصممممممممرايرة أسممممممممتاذ تكنولوجيمممممممما التعلمممممممميم املسمممممممماعد بجامعممممممممة مؤتممممممممة، ود. علممممممممي شممممممممقور مممممممممن جامعممممممممة النجمممممممماح الوطنيممممممممة. و 

أثمممممممممممممار املتحمممممممممممممدثون الجانمممممممممممممب التقنمممممممممممممي والبشمممممممممممممري فمممممممممممممي العمليمممممممممممممة التعليميمممممممممممممة وكيفيمممممممممممممة تعزيمممممممممممممزه ودعممممممممممممممه ليخمممممممممممممدم املتعلممممممممممممممين 

واملعلمممممممممممممين بالشممممممممممممكل املطلمممممممممممموب فممممممممممممي ظممممممممممممل التحممممممممممممول إلممممممممممممى التعلمممممممممممميم باسممممممممممممتخدام التكنولوجيمممممممممممما نتيجممممممممممممة إغممممممممممممالق املؤسسممممممممممممات 

 منها: و التعليمية. وقد أشار املتحدثون إلى بعض التوصيات، 

مشمممممممممماركة فعالممممممممممة بممممممممممين الحكومممممممممممات وجميممممممممممع أصممممممممممحاب املصمممممممممملحة مممممممممممن قطمممممممممماع خمممممممممماص ضممممممممممرورة وجممممممممممود  •

 ومجتمع مدني بأشكاله املختلفة. 

سمممممممممممتراتيجيات إلكترونيمممممممممممة وطنيمممممممممممة ،تشممممممممممممل مممممممممممما يلمممممممممممزم عملمممممممممممه ممممممممممممن بنممممممممممماء القمممممممممممدرات البشمممممممممممرية ، إوضمممممممممممع  •

وتأخمممممممممممممذ فمممممممممممممي اعتبارهممممممممممممما الظمممممممممممممروف الوطنيمممممممممممممة املختلفمممممممممممممة، وتراعمممممممممممممي أصمممممممممممممحاب املصممممممممممممملحة واالحتياجمممممممممممممات 

 ية واإلقليمية والوطنية.والشواغل املحل

لمممممممى الحوسمممممممبة السمممممممحابية لمممممممدعم التحمممممممول إة والتركيمممممممز علمممممممى التحمممممممول تطممممممموير البنمممممممى التحتيمممممممة املعلوماتيممممممم •

 الرقمي السريع .

 أعضاء هيئة التدريس وتوفير األدوات التكنولوجية الالزمة لهم.من بناء قدرات املعلمين  •

 ملية التعليمية.توفير الدعم الفني على مدار الساعة لكافة أطراف الع •

 توفير خدمات اإلنترنت وضمان توفر األجهزة الطرفية عند كافة أطراف العملية التعليمية. •

 وضع سياسات وطنية وعربية تعنى بدمج الرقمنة في النظم التعليمية . •

َسمممممممممن تشمممممممممريعات وقممممممممموانين ملزممممممممممة لتفعيمممممممممل دور مؤسسمممممممممات القطممممممممماع الخممممممممماص للمسممممممممماهمة الحقيقيمممممممممة  •

 عليمية.في دعم املنظومات الت

 دعم الحلول الرقمية الوطنية والعربية من قبل الجهات الرسمية محليا وعربيا. •
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 املداخالت

 للتخطيط والتطوير نائب رئيس الجامعة العربية املفتوحة -أ.د. عمر الجراح 

تناولت املداخلة املتطلبات التقنية الالزمة لتوفير التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي لضمان عمليات التواصل 

عبر الوسائط املتعددة والنفاذ إلى قواعد البيانات وتأمين سالمة املعلومات وأمنها والسبل املمكن اتباعها لتعزيز البنية 

الفجوة الرقمية بين املؤسسات واألفراد في عالم رقمي متنام. حيث استعرض املتحدث التحتية املعلوماتية ولتقليص 

 عناصر البنية التحتية املعلوماتية التي تشمل: 

املكونات املادية من الخوادم الحاضنة ألنظمة التعلم اإللكتروني واألنظمة الداعمة لها وكذلك شبكة  •

اإلنترنت وأنظمة التخزين ومركز البيانات كما تشمل الحاسوب الداخلية السلكية والالسلكية وسرعة 

 .تجهيزات الغرف الصفية واملختبرات واألجهزة الطرفية لدى املتعلم

يوفر مجموعة من الخدمات  الذيأو املنصة اإللكترونية  LMSالبرمجيات: وتشمل نظام إدارة التعلم  •

حتوى التعليمي للمقررات وإدارتها وجدولتها، واألدوات الالزمة إلدارة العملية التعليمية تتضمن إضافة امل

تسجيل الطلبة ومتابعة تعلمهم وتفاعلهم في املجموعات الدراسية فضال عن و وتقديم الواجبات وإدارتها، 

إدارة االختبارات اإللكترونية وتعزيز التواصل مع الطالب من خالل التنبيهات واإلعالنات التي يتم تخصيصها 

رات أو واملحاض ،ة، كما تشمل البرمجيات املكتبة اإللكترونية وأنظمة كشف الغشونشرها من خالل املنص

 وفر بيئة افتراضية تفاعلية تحاكي الغرفة صفية بكافة عناصرها.  تي توال ،الفصول االفتراضية

توفير التدريب والتأهيل للمعلم و الدعم الفني ملنصة التعليم والبرمجيات الخاصة بالتعليم اإللكتروني  •

 والطالب وتقديم الدعم الفني على مدار الساعة لضمان حسن سير العملية التعليمية.

 خيارات البنية التحتية املعلوماتية، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي: فيوتناولت املداخلة  العوامل التي تؤثر 

 ي حجم البيانات.القدرة على التوسع والنمو الستيعاب النمو املتزايد في عدد املستخدمين وف .1

 اإلتاحة الدائمة للبنية التحتية ألنظمة التعليم   .2

 املوثوقية .3

 األمن والحماية .4
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 التعامل أو التشغيل البيني   .5

 وإدارة العمليات  التكلفة من حيث التأسيس أو التشغيل .6

 وبينت املداخلة أن املؤسسات تمتلك عددا من الخيارات لتوفير خدمات التعليم اإللكتروني منها:

 مركز بيانات داخلي خاص باملؤسسة التعليمية   -

 .البنية التحتيةو املنصات و  ،البرمجيات ثالثة خيارات للمستخدمالتي توفر  الحوسبة السحابية: -

وسلطت املداخلة الضوء على البرمجيات واألدوات الخاصة بالتعليم اإللكتروني بدءا من نظام إدارة التعلم أو املنصة 

تيح إمكانية التأليف واملشاركة في تطوير وتعديل املحتوى وإضافة ي ذيم إدارة املحتوى اإللكتروني والالتعليمية وكذلك نظا

وتأليف أنشطة تفاعلية وكذلك وجود مستودع للعناصر التعليمية وكل ما يتعلق بإنشاء املحتوى وتطويره وإدارته ونشره 

ملهام الوظيفية التي يجب أن توفرها املنصة ومهام غير وتنظيم إعادة استخدامه. وبينت وجود مواصفات لها عالقة با

وظيفية لها عالقة بأداء املنصة وقدرتها على خدمة األعداد املتنامية وبالتالي كفاءة األداء وكذلك القدرة على التكامل مع 

املوارد البشرية ونظام  النظام املالي ونظام إدارةو األنظمة الحاسوبية العاملة في املؤسسة وخصوصا نظام معلومات الطالب 

وبرزت الحاجة مؤخرا إلى منصة أو برنامج خاص باملحاضرات االفتراضية وخصوصا خالل أزمة جائحة   األرشفة وغيرها.

 كورونا وكذلك البرامج الخاصة باملختبرات االفتراضية والنمذجة واملحاكاة للواقع.

ن الدول وبين املؤسسات داخل الدولة الواحدة وبين األفراد أو وربطت املداخلة بين البنى التحتية والفجوات الرقمية بي

الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس من حيث القدرة إلى الوصول إلى الخدمات التعليمية أو ضعف املهارات الالزمة للتعامل 

 مع هذه الخدمات. 

 :التوصيات

 السحابية لدعم التحول الرقمي السريع. تطوير البنى التحتية املعلوماتية والتركيز على التحول الى الحوسبة •

 بناء قدرات املعلمين أعضاء هيئة التدريس وتوفير األدوات التكنولوجية الالزمة لهم. •

 توفير الدعم الفني على مدار الساعة لكافة أطراف العملية التعليمية. •

 ليمية. ية عند كافة أطراف العملية التعفنترنت وضمان توفر األجهزة الطر توفير خدمات اإل  •
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 أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة مؤتة -د. رائد الصرايرة 

أدت جائحة كورونا إلى تغيرات كثيرة في شتى املجاالت ومن أبرزها أنها أدت إلى انقطاع الطلبة عن مدارسهم واملوظفين عن 

لدراستهم واملوظفين ألعمالهم أعمالهم. وقد أسهم اإلنترنت في التخفيف من وطأة هذا االنقطاع عن طريق مواصلة الطلبة 

عن بعد، وقد حلت وسائل التواصل االجتماعي محل الزيارات والتطبيقات محل األنشطة من مثل التسوق. وبسبب هذا 

الوصول للتكنولوجيا التحول السريع ظهر مصطلح الفجوة الرقمية، وللفجوة الرقمية مستويان وهما عدم املساواة في 

للتكنولوجيا. ولعل أبرز العوامل املؤدية إلى تعزيز الفجوة الرقمية هي الطبقات االجتماعية  تكافئاملغير واالستخدام 

والتفاوتات االقتصادية املختلفة املنتشرة في جميع أنحاء املجتمع التي يمكن مصادفتها في أماكن العمل والشركات واألعمار 

وفهم البنية التحتية لالتصاالت في مختلف البلدان، وكذلك  والجنس والطائفة والعقيدة. والفجوة الرقمية هي أداة لقياس

قدرة األفراد والشركات على تحسن فرصها. وترتبط الفجوة الرقمية بعدة أمور منها الدخل الوطني والثقافة التكنولوجية 

سكن، وبعدها عن وحجم املوازنة املالية للدولة وشكلها وخلفيات العمر والجنس، والخلفية اللغوية لألفراد وأماكن ال

 .نقص في كمية املعلومات وقلة املوارد املالية وإدارة الوقتالالعواصم وضعف البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت و 

 :وخلصت املداخلة إلى التوصيات التالية للحد من الفجوة الرقمية

تمع مدني ضرورة وجود مشاركة فعالة بين الحكومات وجميع أصحاب املصلحة من قطاع خاص ومج •

 بأشكاله املختلفة.

ستراتيجيات إلكترونية وطنية ،تشمل ما يلزم عمله من بناء القدرات البشرية ، وتأخذ في اعتبارها إوضع  •

 الظروف الوطنية املختلفة ، وتراعي أصحاب املصلحة واالحتياجات والشواغل املحلية واإلقليمية والوطنية.

جل تنمية أستراتيجيات الخاصة بها من املالية ذات الصلة بوضع اإل ؤسسات قيام املنظمات الدولية وامل •

 .مستدامة، مع عرض التجارب الناجحة كل في تخصصه بصورة إلكترونية

 

 

 

 



57 
 

  األلكسو  /مدير إدارة التربية د. علي شقور 
ً
 جامعة النجاح الوطنية، نابلس/فلسطين -سابقا

تناولت املداخلة مفهوم الفجوة الرقمية وعالقتها بالعدالة االجتماعية والتنمية وسمات وأبعاد ومستويات الفجوة الرقمية 

مجموعة من الحقائق حول الفجوة إلى التعليم. وخلصت املداخلة  علىإضافة إلى نتائج وانعكاسات الفجوة الرقمية 

 وخاصة الطلبة. رها على  أفراد املجتمعثاآو بعض الحلول املقترحة للحد من  الرقمية 

تم التنويه في بداية املداخلة إلى أن مفهوم الفجوة الرقمية ما هو إال امتداد ملحاوالت قديمة حديثة تنادي بالعدالة 

االجتماعية وما تتضمنه من مفاهيم ومصطلحات كالعدالة وتكافؤ الفرص واملساواة.  فالعدالة االجتماعية بمفاصلها 

ث العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص إن تحققت بين أفراد املجتمع سينتج عنها بكل تأكيد استغالل قدرات األفراد الثال 

 والرضا الذاتي لديهم وبالتالي تعزيز رأس املال البشري  وهذا   بطبيعة الحال سيقود إلى التنمية واستمراريتها.

في الخطاب العلمي وخاصة في التعليم؛ وذلك لتحدي  فهوم جديدم ى أن مفهوم العدالة االجتماعيةأشارت املداخلة إل

فراد املجتمعات. وقد أسس لهذا الخطاب العديد من املواثيق أفجوات ومواجهة غياب املساوة بين الظلم وتقليص ال

ملدنية والعهد ( و العهد الدولي للحقوق السياسية وا1948واملعاهدات الدولية من بينها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )

 . 1994  ( وكذلك امليثاق العربي لحقوق اإلنسان1966الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

 على بعض الخطط واملبادرات العربية وهي خطة تطوير التعليم في الوطن العربي
ً
التي كان انطالقها  وأوردت املداخلة مثاال

 مبني
ً
على أساس تعزيز حقوق املواطن العربي  ودعم حصوله على التعليم واملعرفة وتوظيفها من خالل توفير الفرص  ا

وغير القادرين وترجمة ملا احتوته  القادرينناث وبين ين الريف واملدن وبين الذكور واإل املتكافئة ومعالجة الفجوات القائمة ب

ي الوطن العربي وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصال فقد هذه الخطة من أسس وآليات للنهوض بالتعليم ف

ستراتيجيات والخطط وتبنت كذلك العديد من األنشطة ة والثقافة والعلوم العديد من اإل أصدرت املنظمة العربية للتربي

 التقدم التكنولوجي. بالبحث في سبل دمج التكنولوجيا في التعليم وطرق االستفادة من هذا عنيتواملشروعات التي 

ات القرن املاض ي وكان الحديث قبل ذلك يدور يجوة الرقمية الذي ظهر في منتصف تسعينفاستعرضت املداخلة مفهوم ال

حول مفهوم الفجوة املعلوماتية. وتمت اإلشارة في املداخلة إلى أن هذا املفهوم قد طرأ عليه تطورات كثيرة سببها تأثره 

ه وكذلك بتعدد أشكال استخدام األدوات التكنولوجية وطبيعة هذا االستخدام بين أفراد بالتطور التكنولوجي نفس

ن الفجوة الرقمية ليست مجرد فجوة تكنولوجية ولكنها تتمثل أيضا في التباينات إاملجتمعات. وبالتالي يمكن القول 
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إلى استعراض مستويات الفجوة الرقمية انتقلت املداخلة ، و االقتصادية واالجتماعية القائمة بين األفراد واملجتمعات

واملوقع الجغرافي. وأن الفجوة الرقمية  ،والجانب االقتصادي ،والجانب االجتماعي ،والثقافة ،االتجاهات :الخمسة وهي

 وإنما تعاني من هذه الفجوة الدول املتقدمة 
ً
 ومستوياتها املختلفة ال تعاني منها الدول النامية أو تلك األقل حظا

ً
أيضا

 آخذة باالتساع. الفجوةكأمريكا وأن هذه 

تطرقت املداخلة إلى بعض سمات الفجوة الرقمية . التي من بينها محدودية  توفير خدمة اإلنترنت في املنازل وعدم توفر 

مستوى  فيالتباين و  التعليماألجهزة لجميع أفراد العائلة والتباين في مستوى مهارات املعلمين لدمج التكنولوجيا الرقمية في 

 تابعة تعلم أبنائهم في املنزل إضافة إلى ضعف العالقات بين مختلف أطراف  العملية التعليمية.على م قدرة  أولياء األمور 

املداخلة إلى أسباب اتساع الفجوة الرقمية داخل املنظومة التعليمية التي من بينها عدم تمكن املؤسسات  أشارتكما 

 ،واالحتكار من قبل جهات معينة للعتاد والبرامج الخاصة بالتعليم، التعليمية من مواكبة سرعة تطور التكنولوجيا

ؤسسات التعليمة النائية من التكنولوجيا الرقمية وكذلك  والتكلفة املرتفعة خاصة للبنى التحتية مما يسبب حرمان امل

 تدني مستوى التعليم وانعكاسات ذلك على مستويات األمية التقليدية والحديثة.

أغلب الحلول الرقمية يتم استيرادها وليس  التي من أبرزها أن بعض الحقائق حول الفجوة الرقمية أوردت املداخلة 

 
ً
  تصميمها محليا

ً
وأن العمل التعاوني املشترك في املجال التقني نجاحا وتقدما كبيرين وكذلك وجود انفصام في  ،أو عربيا

أغلب األحيان، بين املشكالت التي تتناولها مراكز البحث العلمي والجامعات والواقع الحقيقي وعدم تحمل القطاع الخاص 

 مسؤولياته تجاه املجتمع وخاصة النظم التعليمية.

 اقتراح مجموعة من الحلول كان من أهمها:إلى وخلصت املداخلة 

 وضع سياسات وطنية وعربية تعنى بدمج الرقمنة في النظم التعليمية . •

 تفعيل البحوث البينية بين القطاعات املجتمعية املختلفة محليا وعربيا في مراكز البحث العلمي والجامعات. •

لخاص للمساهمة الحقيقية في دعم املنظومات َسن تشريعات وقوانين ملزمة لتفعيل دور مؤسسات القطاع ا •

 التعليمية.

•  
ً
  دعم الحلول الرقمية الوطنية والعربية من قبل الجهات الرسمية محليا

ً
 .وعربيا


