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 التعميم المفتوح ودعم االبتكار في المؤسدات التعميمية والجامعية 

Open Learning and innovation support in educational and university institutions 
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 .السغخب -الثانػي التأىيمي، وباحث دكتػراه بجامعة عبج السمظ الدعجيأستاذ التعميع     

 

 .الممخص

يعج االبتكار ميسا لمتصػيخ والتشسية بسختمف تجمياتيا، ويقػم عمى تػجيو القجرات العقمية وتدخيخىا إليجاد  
يدتجيب أفكار ججيجة وتصبيقيا عمى الػاقع، أو تصػيخ أشياء مػجػدة وإعادة تػضيفيا بذكل ججيج 

لمستصمبات ويعالج نقرا أو قرػرا، وال يتحقق االبتكار إال باإلجابة عمى أسئمة غيخ مألػفة أو أسئمة لع 
 تصخح مغ قبل.

وقج شكل ضيػر حخكة التعمع السفتػح أحج أىع ابتكارات العرخ الحجيث في مجال التعميع، إد مكغ مغ 
ع واالستفادة مشو عمى أوسع نصاق، فأزال بحلظ حل عجد مغ العػائق والرعاب أمام نذخ التعميع والتعم

العػائق الجغخافية والدمشية والثقافية، كسا أسيع في احجاث شخق ججيجة ومبتكخة لتحديغ التعمع والخقي 
بجػدتو، كطيػر خاصية "التعمع السخن" و"التعمع مجى الحياة" التي تػفخىا شبكة التعميع السفتػح عبخ جعل 

العسمية التعميسية بحيث يدتصيع تحجيج األوقات السشاسبة لو والسػضػعات التي  الستعمع أكثخ تحكسا في
 تدتيػيو، باإلضافة إلى التحكع في نسط ووثيخة التعمع وفقا لقجراتو ووقتو وإمكاناتو.

ومغ ىحا السشصمق ستدعى ىحه الػرقة إلى البحث عغ مجى اسيام تصبيقات التعمع السفتػح في نذخ ثقافة 
جريب الستعمسيغ عمى الفكخ اإلبجاعي، مغ خبلل رصج التجارب العخبية والجولية الشاجحة في االبتكار وت

االرتقاء بسدتػى التعميع عبخ السرادر التخبػية السفتػحة، ومغ أجل ضسان تعسيع ىحه التجارب سشقجم 
 خصة عسل لتبشي التعميع السفتػح في مؤسدات التعميسية والجامعية.

 Abstract 

Innovation is important for development in its various manifestations. It guides the 

mental abilities to create new ideas and apply them to reality, or to develop existing 

things and employ them again appropriately in a new way that meets the needs and   
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treat any shortage or deficiency. Innovation is achieved only by answering unusual 

questions or questions that have not been raised before. 

The emergence of the Open Learning Movement has been one of the most important 

innovations of the modern age in the field of education. Therefore, It has been able to 

solve a number of obstacles that hamper the widespread of teaching and learning. In 

fact, Open Learning Movement removed geographical, temporal and cultural barriers, 

and it led to the emergence of new creative ways that improve learning. These include 

"flexible learning" and "lifelong learning" which are provided by the open education 

network. By doing this, learners are capable of managing their own learning. They can 

choose suitable time of learning and topics that matches their interests and levels. 

The aim of this paper is to examine the extent to which the open educational 

recourses, as practices of the Open Learning, contribute to the spread of the 

innovation culture and train learners on creative thinking by tracking successful 

Arabic and international practices and experiences in raising the level of education 

through these open educational sources. In order to generalize these experiences, we 

offer a practical plan to adopt the open education in educational institutions 

 .مقدمة

إن االبتكار واالبجاع بات محط اىتسام الفاعميغ التخبػييغ، ومحط تشافذ بيغ كبخى الجامعات والسؤسدات، 
إذ لع يعج معو الفزاء يتدع لمشسصييغ والسحجوديغ في شسػحاتيع وأفكارىع، أمام السشافدة التي حتستيا 

، إذ لع يعج فيو لمستعمع الشسصي مكان، وألن االبجاع حخكة تدارع اإلنجازات في كافة األصعجة والسجاالت
واالبتكار ثقافة وقجرة عقمية تشسػ وتددىخ بخعايتيا والعسل عمى صقميا وتعسيقيا، كان والبج مغ التفكيخ في 

 ادماج ىحا السفيػم في كافة مخاحل التعميع حتى يربح جدءًا مغ الفعل اليػمي لمفخد.

لدخيعة التي عخفيا العالع عمى كل السدتػيات قج أثخت بذكل أو بأخخ في ومسا ال شظ فيو أن التغيخات ا
أنساط التعميع والتعمع وفي وسائمو الستشػعة بل وحتى في أىجافو وغاياتو، ومغ الػسائل التي فخضت نفديا 

وني عمى التعميع استخجام التكشػلػجيا الحجيثة والذبكة العشكبػتية، مسا ضيخ معو مفيػم التعميع اإللكتخ 
 السعتسج بالكمية عمى وسائل االترال الحجيثة.

ويعج التعميع اإللكتخوني وسيمة مغ الػسائل التي تجعع االبتكار مغ خبلل تحػيل العسمية التعميسة التعمسية 
مغ شػر التمقيغ إلى شػر اإلبجاع والتفاعل وتشسية السيارات، الذيء الحي أكجتو عجد مغ الجراسات 

عمى أثخ استخجام التعميع اإللكتخوني في التجريذ والتعمع الذيء الحي قج "يديع في  واألبحاث التي أجخيت



 7112(، 84-72) 1، العدد 1، المجمد وم التربوية واالجتماعيةمجمة العمالمجمة األكاديمية لمبحوث والدراسات، 

 82 

مداعجة الستعمع عمى التعمع بفاعمية، والتشقل بيغ مكػنات البيئة اإللكتخونية، ويأخح مشيا ما يحتاجو، وقج 
األمخ الحي يؤدي  يديج دافعيتو نحػ التعمع، ويصػر مغ السيارات التفكيخية لجيو، ويذجعو عمى اإلبجاع،

 إلى زيادة التحريل الجراسي" .

ثع إن االنتقال مغ نطام التعميع التقميجي والحي يعتبخ السعمع محػر العسمية التعميسية إلى نطام التعميع 
االلكتخوني والحي يقػم عمى مبجأ ىام وىػ الػصػل بالتعمع لمستعمع بغس الشطخ عغ السكان والدمان، 

 أدوار السعمع السعخوفة إلى أدوار ووضائف حجيثة في ضل التعميع االلكتخوني . يتصمب تحػال جحريا في

وىػ ما سيسيج الصخيق إلى تحقيق مجتسع السعخفة الحي حل محل السجتسعات الرشاعية، مغ خبلل 
تذكيل اإلندان السججد ذو الحكاء السذتخك والعقل الفعال والسعمػمة الجقيقة، وبالخغع مغ وجػد الفػارق 

تبايشة بيغ السجتسعات البذخية مغ حيث القجرات والسػارد والفخص، يزل ىحا التفػق رىيشا بالتحكع في الس
البيانات والسعمػمات وحدغ تػضيفيا، وابتكار آليات وتقشيات حجيثة ومتصػرة في مجال التعميع مغ قبيل 

 التعميع اإللكتخوني، والتعميع عغ بعج، والتعميع السفتػح.

سام بسفيػم التعميع السفتػح واسعًا في الدشػات األخيخة؛ فبعج أن كان مقترخًا عمى التعمع وقج أصبح االىت
عغ بعج أو التعمع بالسخاسمة أصبح ىشاك أنساط متعجدة مغ ىحا الشػع مغ التعمع مختبصة بالتكشػلػجيا 

يسية السفتػحة، وبالػصػل السفتػح لسرادر التعمع عبخ اإلنتخنت، مثل التعمع الخقسي، والسػارد التعم
والسداقات الجساعية السفتػحة عبخ اإلنتخنت وغيخىا. ومع انتذار ىحه األنساط بذكل سخيع فإنو ليذ 
مدتغخبًا بأن يكػن ليا تأثيخ أكبخ في رسع سياسات التعميع والتعمع في السدتقبل. غيخ أن ىحه السفاىيع قج 

ييا وتجاخميا أحيانا، وفسا يمي تحجيج ألىع ىحه تصخح التباسا عمى غيخ الستخرريغ لتذابييا وتقارب معان
 السفاىيع:

ومغ ىحا السشصمق ستدعى ىحه الػرقة إلى البحث عغ مجى اسيام السػارد التعميسية السفتػحة كأحج 
تصبيقات التعمع السفتػح في نذخ ثقافة االبتكار وتجريب الستعمسيغ عمى الفكخ اإلبجاعي، مغ خبلل رصج 

العخبية والجولية الشاجحة في االرتقاء بسدتػى التعميع عبخ ىحه السرادر التخبػية السسارسات والتجارب 
السفتػحة، ومغ أجل ضسان تعسيع ىحه التجارب نقجم خصة عسمية لتبشي التعميع السفتػح في مؤسداتشا 

 التعميسية.
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 .مرطمحات الدراسة

 (:Open Learningالتعميع السفتػح ) .1

يذيخ إلى مسارسات السؤسدات التعميسية وبخامجيا التي تيجف إلى تػسيع نصاق  ىػ مرصمح تخبػي  
التعميع وجعمو مفتػحا أمام الجسيع، والسعتسج أساس عمى الذبكة العالسية والثػر التكشػلػجية، ويسكغ 

يب وتػفيخ (، بأنو الشيج القائع عمى إتاحة الػصػل السفتػح إلى التعميع والتجر 2002تعخيفو وفقًا لميػندكػ )
فخص التعمع السخنة لؤلفخاد والسجسػعات مغ الستعمسيغ، وتحخيخىع مغ قيػد الدمان والسكان، ويتػفخ التعميع 

 السفتػح بعجة أشكال أىسيا: 

 .البخامج األكاديسية السعتسجة •
الشسط مغ تعتسج جامعات التعميع السفتػح مغ حػل العالع نسط التعميع السفتػح في الجراسة، ويختمف ىحا  

جامعة إلى أخخى، لكشو يعتسج عمى الجراسة الحاتية لمستعمسيغ بذكل أساسي، سػاء مغ خبلل السشاىج 
الجراسية السصبػعة أو مغ خبلل مرادر التعمع الخقسية، وتسشح ىحه الجامعات مؤىبلت عمسية معتسجة مغ 

البخيصانية السفتػحة. جامعة القجس  حػل العالع. ومغ األمثمة عمى البخامج األكاديسية السعتسجة: الجامعة
 السفتػحة. جامعة قبخص السفتػحة.

  .(Massive Open Online Coursesالسداقات التعميسية السفتػحة ) •
ومي مداقات إلكتخونية مفتػحة عبخ اإلنتخنت تيجف إلى مذاركة غيخ محجودة وتفاعمية لمتعمع، وتشجرج 

وتقػم عجد مغ السؤسدات التعميسية عمى تصػيخىا ونذخىا بذكل ضسغ التعميع السدتسخ والتصػيخ السيشي، 
 عام، ويسكغ أن تسشح ىحه السؤسدات شيادات اجتياز ليحه السداقات وال تسشح مؤىبلت عمسية معتسجة.

 .(Open Educational Resourcesالسػارد التعميسية السفتػحة ) •
العمسي مخخرة ومفتػحة ومجانية ومتاحة  ىي مرادر ومػاد تعميسية مفيجة لمتعميع والتعمع والبحث

لمجسيع، ويسكغ تكييفيا وإعادة تػزيعيا واستخجاميا بجون قيػد، وتذسل ىحه السرادر مداقات تعميسية 
ومػاد مصبػعة وفيجيػىات وبخمجيات وتصبيقات وأساليب ومػاد أخخى تجعع الػصػل إلى السعخفة. ووفقَا 

السػارد التعميسية السفتػحة ىي مػارد التعميع والتعّمع والبحث ( فإن 2012لميػندكػ في إعبلن باريذ )
والتي تشجرج في السمظ العام أو تع  -سػاء أكانت رقسية أم غيخ رقسية  -الستاحة مغ خبلل أي وسيمة 

إصجارىا بسػجب تخخيز مفتػح يتيح لآلخخيغ االنتفاع السجاني بيا واستخجاميا وتكييفيا وإعادة تػزيعيا 
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يػد أو بقيػد محجودة. وتشجرج عسمية التخخيز السفتػح في إشار حقػق السمكية الفكخية القائسة بجون أي ق
 عمى الشحػ الحي حجدتو االتفاقيات الجولية ذات الرمة، وتحتخم حقػق مؤلف ىحه السػارد.

 .الكتب واألبحاث والبيانات السفتػحة •
أليف والشذخ السفتػح ويسكغ ألي أحج إعادة تشذخ الكثيخ مغ البيانات والكتب واألبحاث بتخاخيز الت

 استخجاميا وفق نطام التخخز السفتػح السعتسج في ىحه الجراسة.

 .(Creativityاالبتكار) .7
ويقرج بو اإلبجاع في استخجام الخيال واألفكار الخبلقة السبجعة في تصػيخ أفكار ججيجة ومبتكخة وليا قيسة 

ويختبط أساسا في ىحه السقالة بتصػيخه لجى الستعمسيغ مغ خبلل إيجابية، سػاء كان فخديا أو جساعيا، 
 استعسال التعميع السفتػح.

 .المؤسدات التعممية والجامعية .3
يقرج بيا في ىحه الػرقة السؤسدات والييئات التي تعشى بالتشذئة والتعميع والتخبية والتثقيف سػاء كانت 

 حكػمية أو خاصة.تعشى بالسخحمة الثانػية أو ما بعجىا، وسػاء كانت 

 .التعميم المفتوح باعتباره ابتكارا .1
إن االنخخاط في اقتراد السعخفة والمحاق بالجول الستقجمة يتصمب تػسيع العخض التعميسي وتجػيجه ونذخ  

السعخفة العمسية، غيخ أن ىحا االمخ غالبا ما يرصجم بعػائق مادية تتسثل في ضخامة االستثسارات التي 
مثل ىحه السذاريع، وما تدتجعيو مغ مػارد بذخية ومالية ميسة، ومغ ىحا السشصمق يسكغ اعتبار  تتصمبيا

التعميع السفتػح نػعا مغ أنػاع االبتكار الحي أوجج حمػال لتدييل عسمية ولػج اقتراد السعخفة بأقل تكمفة، 
دبة لمتعميع التقميجي، سػاء عمى والحي ال يدتمدم ميدانيات ضخسة وال مػارد بذخية كثيخة كسا ىػ الذأن بالش

الجول الشامية والفقيخة أو عمى مدتػى الستعمسيغ الحي يشتسػن إلى الصبقات ىذة والتي ال تقػى عمى سجد 
 تكمفة التعميع خاصة مع معجالت االنجاب السختفعة في ىحه البمجان.

لسفتػح لقجرتيا اليائمة عمى تدييل وتعتبخ السشرات التعميسة السفتػحة أحج األساليب السبتكخة مغ التعميع ا
وتػسع التعمع في جسيع أنحاء العالع، لسخونتيا سػاء مغ الشاحية التكشػلػجيا أو مغ الشاحية القانػنية، والتي 
يتحيا السحتػى السخخز، وىػ شخط مدبق ميع لجعع االستخجام التعميسي لمسحتػى، فيتع مغ خبللو 

في التجييدات واألدوات والتشقل، والقيػد زمشية الستسثمة في ضيق التخمز مغ القيػد السادية الستسثمة 
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الػقت واالنذغاالت الستبلحقة، إضافة إلى القيػد القانػنية الستسثمة في السخاوف السختبصة باألذونات 
 والتخخيز والستابعة القانػنية الستغبلل أي ممكية فكخية.

ج أصبح حقا مغ حقػق اإلندان، وأن قيام الجامعات حتى بات واضحًا أن التعميع السدتسخ مجى الحياة ق
السفتػحة في ىحا العرخ أصبح ضخورة تفخضيا شبيعة الدمغ الحي نعير فيو.  ومغ تع يسكغ اعتبار 
التعميع االلكتخوني عسػما والسشرات السفتػحة خرػصا نػعا مغ االبتكار في حج ذاتو، كسا يسكغ 

ة بسا تتحو مغ إمكانية التصػيخ الحاتي والسياري الحي ىػ أساس مقاربتيا كبيئة تجعع وتذجع نذخ السعخف
كل ابجاع وابتكار. لكغ ما الحي يسيد التعميع السفتػح عغ غيخه مغ الػسائل ويجعمو الػسيمة األكثخ شعبية 

 في التعمع عبخ األنتخنت؟
جو االبتكار التي أحجثيا ىحا الدؤال ال يسكغ اإلجابة عميو إال مغ خبلل معخفة مسيدات التعميع الفتػح وأو 

 في سبيل تيدخ وإتاحة التعمع لمجسيع وبأقل تكمفة، والتي يسكغ إجساليا في الشقاط التالية:
 تػفيخ الػقت والسال نطخا النعجام تكاليف الػصػل والتصػيخ، ألن السػاد عادة تكػن جاىدة. •
 لبلستخجام الفػري تبديط تخخيز السػارد لمسؤلفيغ والسجرسيغ.  •
 دعع التعميع السفتػح كحخكة ومجال. •
 دعع وتدييل التكػيغ السدتسخ لسا لو مغ دور في الحياة السيشية والذخرية. •
 االستفادة مغ التشػع الثقافي والسعخفي لخجمة أىجاف التعميع. •

سية إن التعميع السفتػح عبخ الذبكات لع يعج مجخد مػاد تعميسية مجانية لتثقيف وحدب، بل ىػ عسمية تعم
تعاونية مفتػحة، ستسكغ مغ تصػيخ وتدخيع وتيخة تحديغ جػدة التعميع والتعمع، وذلظ نتيجة التصػر 
السدتسخ الحي تعخفو ىحه السشرات والتحيغ الستججد لسػادىا التعميسية بسا يتسذى مع أحجث االكتذافات 

تعميسي نذيط يذسل العجيج  العمسية وآخخ الشطخيات السعخفية، وىحا التججيج السدتسخ يذخف عميو مجتسع
مغ األساتحة الجامعييغ ذوي الخبخة في ميجان البحث والتعميع، وىحا ما يجعل التعميع السفتػح في أعمى 

 مدتػى مغ الجػدة والتشػع، بل واحجا مغ أىع ابتكارات العرخ.

 .التعميم المفتوح بيئة لدعم االبتكار .7
عمى السعخفة واالبتكار، يفخض عمى الستعمسيغ تجاوز  إن التشافذ في االقتراد العالسي اليػم السبشي

الذيادات الجراسية وعجم االكتفاء بيا فحدب، بل يتصمب اكتداب القجرات السعخفية الجاخمية والذخرية، 
الذيء الحي ال تػفخه عجد مغ السجارس والسشاىج التعمسية التقميجية، مسا يحتع عمييع االنخخاط في تعمع 
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ت ويكسل الشقز الحاصل، وىشا يبخز دور التقشيات الخقسية وتكشػلػجيا التعميع في أعسق يحقق التصمعا
 تػفيخ بشية تحتية ججيجة لجعع التعمع والتعميع.

لقج استصاع التعميع السفتػح عبخ الذبكات تحقيق عجت إنجازات في نذخ السعخفة وتبديط السحتػى 
ة مغ متابعة الجراسة بغية تصػيخ مدتػاىع السعخفي العمسي، ونذخه عمى أوسع نصاق، ُمَسكشا بحلظ فئات عج

والسياري، مسغ انقصعػا ألسباب مختمفة، أو مسغ يدتيػييع تشػيع مرادر التعمع لتحقيق أكبخ قج مسكغ 
 مغ التأىيل السشيي أو الػضيفي.

لبلبتكار إن السشرات التعميسية السفتػحة تػفخ فخصا لؤلشكال ججيجة مغ التعمع بحيث تذكل عامل دفع 
في التعميع شبقا لجيخك فان دام : يسكغ الشطخ إلى السرادر التعميسية السفتػحة عمى أنيا ابتكار اجتساعي 
مع إمكانية إصبلح التعميع )ال تغييخه جحريا(، إذا كشا عمى ارتباط بسا نعخف عغ التعميع وما يحتاجو 

 السجرسػن والستعمسػن.

و نحػ التعميع السفتػح لو أثار ميسة عمى الجػانب الثبلثة لمعسمية ىحا مغ جية، ومغ جية أخخى فإن التػج
التعميسية التعمسية، فبالشدبة لمسجرس فإن استخجام التعميع السفتػح في المغات األقل استخجما سيذجع 
السعمسيغ والستعمسيغ عمى حج سػاء في االنخخاط في عسميات تقييع لمتعميع والجخػل في نقاشات تعميسية 

نيا تحديغ جػدة التعمع والتعميع، كسا أن ىحا الشسط مغ التعميع يسكغ مغ إعادة استخجام مػارده مغ شأ
ودمجيا في أعسال ججيجة تذكل مرادر ججيجة لمتعمع والتعميع.  وىػ ما يداىع في شخح السحتػى السعخفي 

ميع مغ إمكانيات بصخق أكثخ تبديصا لؤلىجاف التعمسية، مغ خبلل ما يتػفخ عميو ىحا الشػع مغ التع
 يرعب استحزارىا في التعميع التقميجي.

إذ لػحع أن السؤسدات التي تػفخ السسارسات التعميسية السفتػحة يػجج فييا إقبال متدايج عمى استخجام 
السرادر التعميسية السفتػحة بصخق مختمفة، وحدب تقخيخ الشتائج الخاص بالسرادر التعميسية السفتػحة 

بالسئة مغ السعمسيغ يدتخجمػن  4,97بحاث السرادر التعميسية السفتػحة فإن "ندبة الحي أجخاه مخكد أ
 السرادر التعميسية السفتػحة الستميام األفكار الججيجة". 

أما عمى مدتػى الستعمسيغ فإن التعميع السفتػح يتيح ليع مرادر تعميسية ججيجة وغشية، تسشحيع مجتسعا 
لتحقيق التػاصل الفعمي بيغ كل مغ السجرس ومجسػع الستعمسيغ بذكل  دراسيا افتخاضيا لمشقاش والتفاعل،

فػري وأني، وتػاصل الستعمسيغ فيسا بيشيع لتعسيق الشقاش وفتح الحػار حػل عشاصخ الجرس، سػاء في 
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الفزاء السخرز لمشقاش أو الجردشة الخاصة، أو عبخ البخيج االلكتخوني الحي يسكغ استعسالو أيزا 
 السيام التعميسية السختبصة بالسادة. إلرسال واستقبال

كسا يػفخ عمييع وعمى أسخىع تخفيس تكمفة الكتب الجراسية نطخا لسا يتيح مغ فخصة االشبلع عمى 
أفزل الكتب السجرسية السفتػحة والسجانية، وقج صجرت عجد مغ الجراسات التي تحتػي عمى تقجيخات 

خ الكتب السجرسية ذات التخخيز السفتػح، ويسكغ الكمفة السحتسل تػفيخىا عمى الصبلب مغ خبلل تػف
االستعانة بشتائج تقخيخ السرادر التعميسية السفتػحة السشذػر مغ قبل مخكد أبحاث السرادر التعميسية 

بالسئة مغ الستعمسيغ يقػلػن "أن فخصة الجراسة دون تحسل  97,,السفتػحة والحي يشز عمى أن ندبة 
 م السرادر التعميسية السفتػحة". كمفة أثخ عمى قخارىع في استخجا

ليشعكذ كل ما قيل عمى مدتػى أداء السؤسدة التعميسية مغ خبلل تحديغ فزاء التعمسات ووثيخة التعمع 
كسا قج يذكل حبل لعجت مذاكل تعاني مشيا السؤسدات التعميسية البعيجة عغ السجال الحزخي مغ قبيل 

الذيء الحي أصبح متجاوزا عشج استخجام تكشػلػجيا  نقز التجييدات والسعجات والػسائل التعميسية،
السعمػمات واالترال لسا تػفخه مغ صػر ومعايشات حية لمتجارب العمسية التي تحتاج إلى الكثيخ مغ 

 الػسائل واألدوات.

ومغ تع تطيخ اآلثار السيسة لمتعميع السفتػح باعتساد مشرات والسػارد التعميسية السفتػحة في دعع االبتكار 
 التي نجسل أىسيا في الشقاط التالية:و 

 تػفيخ إمكانية الػصػل إلى فئات ميسة مغ الخبخاء مغ مختمف التخررات دون حجود وال قيػد. •

 االستثسار األمثل لمسػارد البذخية والسادية والتقشية الستاحة لمسؤسدات التعمسية. •

مغ خبلل تػفيخ شبكة العبلقات  تذجيع السؤسدات العمسية والتعميسة عمى ندج شخاكات وتعاون  •
 بيغ الباحثيغ والصمبة والجامعات لتزافخ الجيػد في تػفيخ السػارد الجراسية.

 ابتكار شخق ججيجة وفعالة تجعل مغ التعميع والتعمع عسمية مدتجامة مجى الحياة. •

 التسكيغ مغ االستعانة بخبخات وشاقات دولية دون دفع مراريف عالية. •

 ج التجريبية القائسة واحجاث أخخى ججيجة تميع الفاعميغ التخبػييغ لئلبجاع واالبتكار.تصػيخ البخام •
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  .تطبيقات التعميم المفتوحة .3
إن اإلمكانيات التي يػفخىا التعميع السفتػح في إعادة االستخجام والتعجيل عمى مؤلفات اآلخخيغ كان لو 

بح ذا أولػية عمى أجشجة التعميع في العجيج مغ الجور البالغ في انتذاره حتى اكتدب أىسية متدايجة، وأص
البمجان، فمع يعج عمى ىامر التعميع العام، بل أصبح في جػىخ الدياق العالسي لمتعميع، غيخ أن استيعابو 

 في المغات األقل استخجامًا، ما يدال يعاني مغ التمكؤ والتباشؤ. 

( MOOCsاإللكتخونية السفتػحة عمى نصاق واسع )( والسداقات OERوتسثل السػارد التعميسية السفتػحة )
عشرخيغ رئيدييغ مغ التعميع السفتػح، وبالخغع أىسيتيسا في االرتقاء بالتعميع وكثخت االنتاجات السػجػدة، 
بخزت العجيج مغ االشكاالت السختبصة ارتباشًا وثيقًا مع شبيعة االنفتاح الحي يػفخه التعميع السفتػح ويتسثل 

 ػصػل لتمظ السرادر وجػدتيا.في مدألتي ال

لحلظ سشعخض في ىحا السحػر كيفية االستفادة مغ السػارد التعميسية السفتػحة مغ خبلل أشيخ 
السدتػدعات والسشرات السفتػحة، وكحلظ تقّيع السػارد التعميسية السفتػحة مغ حيث الجانب التخبػي والفشي 

 والتقشي.

 .داعالمدتودعات المفتوحة مخزن لممعرفة واالب .3.1
لمسػارد التعميسية السفتػحة أىسية كبيخة تجعميا قادرة عمى تصػيخ نػعية التعميع ومخخجاتو، فيي متػفخة 
وسيمة االستخجام وقابمة لمتكيف وفقًا لمدياق التعميسي، وتعسل عمى نذخ السعخفة عمى نصاق واسع، 

 وتتمخز أىسيتيا باآلتي:

 تحديغ جػدة التعميع ومخخجاتو. •

 ػصػل السفتػح إلى مػارد التعمع والتعميع عمى نصاق واسع وبأقل التكاليف.تسكيغ ال •

 مذاركة السعخفة بيغ السؤسدات التعميسية والباحثيغ والسعمسيغ والستعمسيغ. •

 تذجيع اإلبجاع واالبتكار. •

 زيادة فخص التعمع مجى الحياة والتعميع والتصػر األكاديسي السيشي. •

 لستسخكد حػل الصالب، والتعمع الحاتي، والتعمع االجتساعي.تعديد ميارات التعمع ا •
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 تعديد ميارات البحث والسقارنة والتحميل. •

 تسكيغ التصػر الدخيع لمسشاىج التعميسية وبذكل دائع لتتػافق مع التصػرات العمسية. •

 االستفادة مغ التشػع الثقافي والسعخفي لمسرادر التعميسية. •

 والسال.تػفيخ الػقت والجيج  •

ومع ضيػر السػارد التعميسية السفتػحة بخزت الحاجة إلى مداحات لمتخديغ واألرشفة حتى ال تزيع جيػد 
الفاعميغ التخبػييغ وحتى يعػد إلييا كل مغ يحتاج إلييا دون عشاء أو جيج، وىحه ىي الفكخة األساسية 

رد التعميسية السفتػحة عمى مختمف لمسدتػدعات، فيي عبارة عغ مػاقع إلكتخونية يتع فييا تجسيع السػا
 اشكاليا.

إن السدتػدعات السفتػحة ىي عبارة عغ مشرات رقسية تقجم مجسػعة مغ الخجمات كتخديغ البيانات 
وفيخستيا وتدييل الػصػل، بيجف كذف السحتػى عمى اإلنتخنت وتدييل السػارد التعميسية السفتػحة، 

 جج مشيا ما ىػ عام ويذسل كل السجاالت العمسية.ويػجج العجيج مشيا في مجاالت محجدة كسا يػ 

غيخ أن التحجي الحي يعتخض السدتػدعات السفتػحة وما تعخفو مغ زيادة متدارعة، ىػ صعػبة وصػل 
السدتخجميغ ليا إذ يتصمب مشيع السعخفة السدبقة بعشاويغ السشرات عمى شبكة اإلنتخنت وخاصة تمظ التي 

سشدعى إلى إعصاء قائسة بأىع ىحه السدتػدعات حتى تبقى  ال تطيخ عمى محخكات البحث، لحلظ
 محفػضة ويدتصيع الجسيع االستفادة مشيا في أي وقت.

ويججر اإلشارة إلى أن مشطسة السذاع اإلبجاعي ىي أول مشطسة غيخ ربحية في ىحا السجال والتي يقع 
نية، وقج أصجرت مجسػعة مغ مقخىا بالػاليات الستحجة األمخيكية وقج انصمقت في بجاية األلفية الثا

تخاخيز التأليف والشذخ واالستخجام التي تحفع حقػق السؤلفيغ مغ جية وتػسيع مجال التذاركية 
واألعسال اإلبجاعية مغ جية أخخى، لتزع األساس والسفاىيع السؤشخة لحقػق السمكية الفكخية بذكل أكثخ 

 انفتاحا.

( Creative Commonsصمق عمييا بالسذاع اإلبجاعي )وتعج تخاخيز التأليف والشذخ السفتػح أو ما ي
( التديج 1مغ أكثخ التخاخيز السدتخجمة في مجال التعميع حػل العالع، كسا يػضح الذكل التػضيحي )

إلى  2002مميػن عسل سشة  170السدتسخ ألعجاد األعسال السخخرة بالسذاع اإلبجاعي إذا انتقل مغ 
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يطيخ الغشى الستشػع لمتعامل مع السرادر التعميسية السفتػحة،  مميار عسل مخخز،  وىػ رقع ضخع 197
عمسا أن كل ىحه االعسال اإلبجاعية التعميسية والثقافية تػفيخىا ىحه السشرة بذكل مجاني الستخجاميا أو 
مذاركتيا أو تعجيميا بذكل قانػني، وتجعل السدتخجميغ قادريغ عمى تغييخ شخوط حقػق التأليف والشذخ 

"جسيع الحقػق محفػضة" إلى "بعس الحقػق محفػضة"، لتعصي فخصة لمسدتخجميغ بتعجيل  مغ عبارة
حقػق التأليف والشذخ بسا يشاسب احتياجاتيع والتعاون مع خبخاء حقػق الشذخ في اختيار الحقػق الخاصة 

 بيع ونذخىا لمعالع.

سية السفتػحة واتاحتيا وفيسا يمي سشدتعخض أىع السدتػدعات التي تعسل عمى تجسيع السػارد التعمي
 ومذاركتيا مع الجسيع.
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 الرابط على الشبكة نبذة المستودع

( من أهم المنظمات الناشطة فً OER Commonsٌعد مشاع الموارد التعلٌمٌة المفتوحة ) مستودع المشاع اإلبداعً

على تعلٌم عالً مجال الموارد التعلٌمٌة المفتوحة من حول العالم، وتموم على أساس أن الحصول 

( ISKMEالجودة هو حك إنسانً متجذر. لام بتأسٌسها معهد دراسات إدارة المعرفة بالتعلٌم )

م. وتهدف إلى جمع موارد التعلم والتعلٌم من مختلف مزودي 7002الذي ممره فً كالٌفورنٌا عام 

 المحتوى.الموارد التعلٌمٌة المفتوحة من حول العالم وفهرستها ضمن معاٌٌر موحدة لوصف 

https://creativecommons.org/ 

الشبكة العربٌة للموارد التعلٌمٌة 

 (ALECSO OERالمفتوحة )

الشبكة العربٌة للموارد التعلٌمٌة المفتوحة هً النسخة العربٌة لمشاع الموارد التعلٌمٌة المفتوحة 

(OER Commonsلامت بإطاللها المنظمة العربٌة للتربٌة والثمافة والعلوم ،)  ًاأللكسو( ف(

م. وتسعى األلكسو من خالل هذه الشبكة إلى تعزٌز مجاالت التعلٌم والثمافة 7002منتصف العام 

 والعلوم على الصعٌدٌن اإلللٌمً والوطنً، وتعزٌز التنسٌك بٌن الدول العربٌة فً هذا المجال.

https://www.oercommons.org/hubs/AL

ECSO 

ن من خبراء من األوساط األكادٌمٌة والتكنولوجٌا والمهن المختلفة بهدف ٌتكون فرٌك أور لبنا أور لبنان

 مشترن لتروٌج الموارد التعلٌمٌة المفتوحة.
http://www.oerleb.org/ 

المماالت المحكمة المنشورة ٌهدف المستودع الرلمً لجامعة لطر على توسٌع تواجد وظهور  المستودع الرلمً لجامعة لطر

 واألبحاث العلمٌة الخاصة بجامعة لطر على المستوى المحًل والعالمً،

https://qspace.qu.edu.qa/?locale-

attribute=ar 

مستودع أصول للمحتوى الرلمً 

 لجامعة المدس المفتوحة

صول للمحتوى الرلمً لحفظ واسترجاع وتنظٌم وفهرسة وإتاحة األصول الرلمٌة مستودع أ

لجامعة المدس المفتوحة والنتاج الفكري لألكادٌمٌٌن والباحثٌن والطلبة. وٌحتوي المستودع على 

العدٌد من المصنفات والمجموعات لمجالت الجامعة العلمٌة والكتب والمنشورات واألوراق 

 جستٌر ومصادر التعلم الرلمٌة والمسالات الذكٌة.العلمٌة ورسائل الما

https://dspace.qou.edu/ 

مستودع المشاع اإلبداعً لدولة 

 البحرٌن

ٌتٌح هذا المولع الخاص بوزارة التربٌة والتعلٌم بمملكة البحرٌن الفرصة لتنمٌة لدرات جمٌع 

وزارة التربٌة والتعلٌم بما ٌتناسب ومتطلبات برنامج التمكٌن الرلمً فً التربوٌٌن من منتسبً 

 التعلٌم، وتٌسٌر التواصل والتطوٌر المهنً فٌما بٌنهم.

http://eteacher.edunet.bh/course/view.p

hp?id=615 

تحتوي على هً شبكة والشبكة السعودٌة للموارد التعلٌمٌة المفتوحة من طرف مشروع تم إنشاؤه  شمسمنصة 

الموارد التعلٌمٌة المفتوحة فً كافة المجاالت، تعمل بإشراف المركز الوطنً السعودي للتعلم 

اإللكترونً والتعلم عن بعد بالشراكة مع العدٌد من الجامعات فً المملكة، وتحتوي على أدوات 

 لتألٌف الموارد التعلٌمٌة المفتوحة.

https://shms.sa/ 

 المصادر المتاحة علنا

OASIS 

ٌبحث  ،هو أداة بحث تهدف إلى جعل اكتشاف المحتوى المفتوح أسهلالمصادر المتاحة علنا 

OASIS  اآللف من السجالتمصدًرا مختلفًا وٌحتوي على  94حالًٌا عن المحتوى المفتوح من. 
https://oasis.geneseo.edu/ 

 مستودع جامعة كالٌفورنٌا

MERLOT II 

مجانٌة ومدروسة من مواد التدرٌس والتعلٌم مستودع جامعة كالٌفورنٌا الذي ٌتٌح مصادر تعلٌمٌة 

 على اإلنترنت التً ٌحتفظ بها نظام جامعة والٌة كالٌفورنٌا.

https://www.merlot.org/merlot/index.h

tm 

 الدروس المفتوحة

Open Courseware 

Consortium 

مجانٌة من مواد تعلٌمٌة عالٌة الجودة ممدمة فً شكل الدروس المفتوحة منصة توفر مجموعة 

 /https://www.oeconsortium.org دورات.

 المهاراتمشاع 

Skillscommons 

ٌموم على تطوٌرها  مفتوحة،مكتبة مجانٌة ومفتوحة على اإلنترنت تحتوي على مواد تعلٌمٌة 

، وتسعى إلى دعم (MERLOTوإدارتها جامعة والٌة كالٌفورنٌا األمرٌكٌة وبرنامج مٌرلو )

 .تنمٌة الموى العاملةو

https://www.skillscommons.org/ 

 تجمع مشاع التدرٌس

Teaching Commons 

 تعرض هٌئة التدرٌس العامة موارد تعلٌمٌة مفتوحة عالٌة الجودة من الكلٌات والجامعات الرائدة

لكتب الدراسٌة مفتوحة على العدٌد من امل تتش ،وتجعلها متاحة للمعلمٌن والطالب فً أنحاء العالم،

التدرٌبٌة، وخطط الدروس، والوسائط المتعددة، والمحاضرات، ومواد  اتومواد الدورالمصدر، 

 لتعلٌم المدرسً.

https://teachingcommons.us/ 

مكتبة كالٌفورنٌا المفتوحة على 

 اإلنترنت للتعلٌم

California Open Online 

Library for Education 

(Cool4Ed) 

لكتب المدرسٌة مفتوحة المصدر هً مكتبة رلمٌة ل مكتبة كالٌفورنٌا المفتوحة على اإلنترنت للتعلٌم

 وغٌرها من المواد من نظم التعلٌم العاًل فً والٌة كالٌفورنٌا.

http://www.cool4ed.org/index.html 

 أرشٌف اإلنترنت
Internet Archive 

م، رسالتها تكمن فً إتاحة الوصول 0441أرشٌف اإلنترنت هً مكتبة غٌر ربحٌة تأسست عام 

 تضم بالٌٌن الموارد المفتوحة والحرة كصفحات الوٌب والكتب ،إلى المعرفة بشكل عالمً

الدورات المجانٌة  من مئاتوالوالتسجٌالت الصوتٌة والفٌدٌوهات والصور والبرامج 

ا تضم مجموعة من الموارد التعلٌمٌة المفتوحة التً تختص بالتعلم والتعلٌم كم ،محاضراتالو

 باإلضافة إلى مجموعات تضم موارد للترفٌه والسٌاسات والوسائط والمكتبات وغٌرها.

https://archive.org/details/education 

 نمستودع جامعة مٌشٌغا
Open Michigan 

المحتوى المرّخص واستخدامه وإنشائه، وٌوفر مساحة مركز ٌساعد األشخاص فً العثور على 

ات والحرم الجامعً  لمشاركة محتواهم التعلٌمً، من خالل الشراكات عبر مجتمع الجامعات والكٌل

 وأعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والخرٌجٌن.

http://open.umich.edu/education 

http://www.oerleb.org/
https://qspace.qu.edu.qa/?locale-attribute=ar
https://qspace.qu.edu.qa/?locale-attribute=ar
https://dspace.qou.edu/
https://shms.sa/
https://oasis.geneseo.edu/
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
https://www.oeconsortium.org/
https://www.skillscommons.org/
https://teachingcommons.us/
http://open.umich.edu/education
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AMSER (Applied Math 

and Science Education 

Repository) 

بوابة الموارد التعلٌمٌة والخدمات المصممة خصًٌصا الستخدامها من لبل الكلٌات المجتمعٌة 

كجزء  National Science Foundation (NSF) من لبل AMSER والتمنٌة. ٌتم تموٌل

 .من المكتبة الرلمٌة الوطنٌة للعلوم

https://amser.org/ 

أكادٌمٌة خان هً منظمة غٌر ربحٌة وتعد من أكبر المستودعات التً تمدم تدرٌبات عملٌة  أكادٌمٌة خان

وفٌدٌوهات تعلٌمٌة وفرص للتعلم الذاتً لكل األعمار والمستوٌات. تطرح هذه األكادٌمٌة 

 الكمبٌوتر والتارٌخ وااللتصاد وغٌرها.موضوعات متنوعة كالرٌاضٌات والعلوم وبرمجة 

https://www.khanacademy.org/ 

 المكتبة الرلمٌة العامة األمرٌكٌة
Digital Public Library of 

America 

موارد  لامت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بتأسٌس مكتبة أمرٌكا الرلمٌة العامة بهدف توفٌر

وتجعلها ، األدبالتراث والفن والوصول المفتوح للتعلم والتعلٌم فً مجاالت التارٌخ والثمافة و

 .متاحة بحرٌة للعالم. المكتوبة

https://dp.la/ 

 وٌكً المتعلمٌن
wiki-Educator 

التعلٌمٌة بشكل تعاونً، ٌمكن المتعلمٌن وٌكً المتعلمٌن هو مجتمع دوًل افتراضً لتطوٌر المواد 

مجموعة من مصادر  ىٌتوفر عل ،من إعادة استخدام وتعدٌل ومشاركة الموارد التعلٌمٌة دون لٌود

التعلم والتعلٌم المختلفة مثل خطط الدروس والمسالات والمصادر الداعمة للتعلم وأٌضاً المنصات 

 التعلٌمٌة الفردٌة.

https://wikieducator.org/Main_Page 

: الئحة السدتػدعات الخاصة بالسػارد التعميسية السفتػحة1ججول   
 المداقات التعميمية المفتوحة ونذر المعرفة واستدامة التعمم 3.2

عمى وجو التحجيج  (MOOCs) والسشرات السفتػحةال يخفى عمى السيتسيغ بسجال التعميع السفتػح عسػما 
مجى تعاضع دور ىحه السبادرات الخبلقة في نذخ السعخفة والثقافة العمسية وتصػيخ الحات مغ خبلل 
استجامة التعمع، وقج عخف الػشغ العخبي بخوز عجد ميع مغ ىحه السشرات التي حسمت عمى عاتقيا ىحه 

ى بسبادرات حكػمية، وقج أكجت مجسػعة مغ الجراسات واألبحاث أن التحجيات، احيشا بسبادرات فخدية وأخخ 
 :لتبشي سياسة السشرات التعميسة السفتػحة عجت فػائج ميسة نحكخ مشيا ما يمي

أن السذاركة السفتػحة لمسعخفة "  (OECD) كفاءة أفزل: إذ تعتقج مشطسة التعاون االقترادي والتشسية
الججيجة، وتحفيد التحديغ الجاخمي واالبتكار وإعادة االستخجام، تعسل عمى تدخيع تصػيخ مرادر التعمع 

  ."ومداعجة السؤسدة عمى االحتفاظ بدجبلت مػثػقة عغ السػارد واستخجاميا داخميا وخارجيا
كسا تداىع السشرات التعميسية السفتػحة واسعة االنتذار عمى تجاوز الحجود بيغ البخامج التعميسية الخسسية 

سا ستداعج عمى استقصاب الستعمسيغ غيخ السشتطسيغ، كسا تحجث فخصا كثيخة الستجامة وغيخ الخسسية ك
 .التعمع مجى الحياة، ودعع التصػيخ السيشي والػضيفي بعج التخخج

تحديغ جػدة التعمع والتعميع: إن استخجام السػارد التعميسية السفتػحة يتيح التعمع بالمغة األم نطخا لديػلة 
السػجػدة حاليا، وىػ ما يداىع في نذخ التعمع عمى شخيحة واسعة مسغ تقف المغة  انتاجيا ولمسبادرات

حػل أىسية المغة األم  2008عائقا بيشيع وبيغ الستعمع، وىػ ما أكجتو اليػندكػ في تقخيخىا الرجار سشة 
سي يسثل أحج كعشرخ أساسي في التعمع الفعال؛ "إن استخجام المغة األم في تعميع الصفل أثشاء التعميع الخس

   ".الستصمبات السدبقة واألساسية لمتعمع الشاجح والتصػر الفكخي 
تخفيس كمفة التعميع: يعسل التعميع السفتػح عسػما والسشرات التعميسة السفتػحة عمى وجو الخرػص 
عمى خفس كمفة التعمع والتعميع مغ خبلل ما يتحو مغ مػاد تعميسية ودروس نطخية مغ دون الحاجة إلى 

https://amser.org/
https://www.khanacademy.org/
https://dp.la/
https://wikieducator.org/Main_Page
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د أية رسػم أو دفع أية تكاليف مادية لمػصػل إلى السعمػمة والفائجة. وىحا ما تعسل عميو بذكل أساس سجا
  .مشطسة السذاع اإلبجاعي مغ خبلل التخاخيز السفتػحة التي ال تذتخط أية تكمفة مادية
ستكذاف والتي تعج تػفيخ إمكانات إبجاعية ججيجة: تفتح السداقات التعميسية السفتػحة أفاق ججيجة لمتعمع واال

دافعا أساسيا لبلبتكار في التعميع، ثع إن ىجه السداقات لػحجىا تذكل في حج ذاتيا ابتكارا اجتساعيا يحث 
عمى السذاركة والتعاون ونذخ السعخفة، ويسكغ أن نجسل أىع السدايا التي تتحيا السشرات التعميسية 

 :السفتػحة فيسا يمي
 .ة مغ خبلل تقشية مقاشع الفيجيػ السخكدةاالعتساد عمى االيجاز واإلفاد •
 .اعتساد اختبارات قريخة تتكامل لقياس مجى اكتداب السعارف والخبخات مغ السػارد التعمسية •
 .احجاث مشتجيات لمشقاش والسحادثة بيغ الستجربيغ تحت اشخاف مجرب السداق •
ت والحرػل عمى الشتيجة االعتساد عمى ججول زمشي محجد ومزبػط إلكتخونيا لتقييع التعمسا •

 .الفػرية
اختتام السداق باختبار يأىل الشاجح في االختبار الحرػل عمى شيادة التجريب لتحفيد الستجربيغ  •

 .واعتسادىا كإثبات المتبلك بعس السيارات
 .اتاحة السػاد التجريبية ألعجاد ضخسة تفػق اآلالف في ذات الػقت رغع بعج السدافات •
 .مستجرب في التحكع بػثيخة التعمع حدب الطخوف الذخرية والدمشيةاتاحة الفخصة ل •
  .تعسيع الػصػل إلى السعخفة باستخجام مجسػعة متشػعة مغ األشكال الخقسية، والػسائط الستعجدة •
 .التحجيث السدتسخ والفػري لمسعمػمات والسشاىج لتتػافق مع التصػرات العمسية واألكاديسية •
 .السػارد التعميسية السقجمة مغ السؤسدات ذات الدسعة العالسيةاالستفادة مغ  •
 

وفيسا يمي نقجم الئحة بأىع السشرات التعميسية السفتػحة عخبيا ودوليا، مػضحيغ أىع السجاالت التي تيتع 
 :بيا كل مشرة ورابط السشرة عمى الذبكة العالسية
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 رابط المنصة نبذة عن المنصة اللغة المستعملة اسم المنصة

 منصة الدعم الدراسً

Telmidtice 

 العربٌة

 الفرنسٌة

التالمٌذ عن بعد وبشكل ذاتً،  نافذة من أجل تطوٌر تعلمات المغربٌة تعد هذه المنصة

حٌث ٌمكنهم متابعة الدروس والملخصات والتمرن عن طرٌك حزم دروس متكاملة تضم 

أشرطة فٌدٌو، ملفات الملخصات، التمارٌن والتصحٌحات. حتى ٌتمكن المتمدرسون من 

المتابعة كل حسب مستواه وظروفه، هذا وتجدر اإلشارة إلى أن المنصة تضم دروس دعم 

وهً من انتاج برنامج  تلف المواد والمستوٌات وباللغتٌن العربٌة والفرنسٌة.فً مخ

GENIE .ًالذي تسهر علٌه وزارة التربٌة والتكوٌن والبحث العلم 

http://soutiensco.men.gov.ma/  

جامعة الملن خالد 

للممررات االلكترونٌة 

 االلتحاق الهائلذات 

 العربٌة

منصة الممررات المفتوحة بجامعة الملن خالد ٌهدف إلى نشر محتوٌات ممررات الجامعة 

لمعرفة ونشرها للجمٌع، كما تهدف المنصة إثراء المحتوى العربً الموجود على اإلتاحة 

 اإلنترنت وكذلن تطوٌر ممرراتنا اإللكترونٌة من خالل مشاركتها مع جمٌع المتعلمٌن

المستملٌن والطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس إلثراء حٌاتهم العملٌة، ولٌسهم فً تطوٌر 

 وتطور المحتوى العلمً العربً اإللكترونً.

http://ocw.kku.edu.sa/  

 العربٌة منصة األلسكو للتدرٌب

المنّظمة العربٌّة للتربٌة للورشات التدرٌبٌة مشروع تعلٌمً تسهر علٌه  منصة األلسكو

، وتضم عدد مهما من الدورات التدرٌبٌة فً مجاالت عدة من لبٌل تطوٌر والثمافة والعلوم

التطبٌمات الجولة والحسبة السحابٌة، وٌمكن متابعة الدروس واالنضمام إلى الورشات 

 ذه المنصة.التدرٌبٌة من خالل التسجٌل فً ه

http://training.alecso.org/  

 ادران

إدران منصة إلكترونٌة عربٌة للمسالات الجماعٌة مفتوحة المصادر، تم تأسٌسها بمبادرة  العربٌة

والمساعً من مؤسسة الملكة رانٌا للتعلٌم والتنمٌة والتً تحرص على بذل كافة الجهود 

للمساهمة فً تطوٌر التربٌة والتعلٌم بالعالم العربً، تهدف إلى توفٌر مسالات تعلٌمٌة 

عالٌة الجودة ٌموم على تطوٌر محتوٌاتها نخب من خبراء وأكادٌمً العالم العربً والعالم، 

توفر إدران فرصة  باإلضافة إلى تمدٌم بعض المسالات العالمٌة المترجمة للغة العربٌة.

االلتحاق بمسالات متنوعة وعلى كافة المستوٌات لجمٌع الناطمٌن باللغة العربٌة وبشكل 

 .مكن للمتعلمٌن الحصول على شهادات إتمام المسالات بشكل إلكترونً، وٌمجانً

https://www.edraak.org/  

 رواق

مادة(  924ونٌة تهتم بتمدٌم مواد دراسٌة )أزٌد من رواق هً منصة تعلٌمٌة إلكتر العربٌة

أكادٌمٌة مجانٌة مفتوحة باللغة العربٌة فً شتى المجاالت والتخصصات؛ كعلوم الحاسب، 

والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة والموهبة واإلبداع، وعلوم الشرعٌة، واإلدارة واألعمال 

ٌمدمها أكادٌمٌون من مختلف  فروعها،والتسوٌك، ورٌادة األعمال، والطب، والتكنولوجٌا ب

 .لمن هم خارج أسوار الجامعات ى إلى إٌصال المعرفةسعتأرجاء العالم العربً، حٌث 

https://www.rwaq.org/ 

 زادي

مجموعة منصة زادي للتعلم الشرعً المفتوح، منشأة تعلٌمٌة افتراضٌة، من مبادرات  العربٌة

هم الوصول إلٌها بسبب مكان إلامتهم  زاد، هدفها تمرٌب المعارف الشرعٌة لمن ٌعسر عٌل

أو برامجهم المزدحمة، أو ٌعسر علٌهم فهمها بسبب خلوها من الخدمات التعلٌمٌة الحدٌثة، 

وعندهم الرغبة والجدٌة والمدرة على االستفادة من التمنٌات فً التعلُّم، انطلمت منصة 

باعتبارها ثالث منصة عربٌة تنتهج نظام التعلٌم المفتوح،  7009اخر ٌونٌو سنة زادي أو

م العلوم الشرعٌة على الصعٌد العربً والعالمً.  وأول منصة متخصصة فً تعٌل

https://zadi.net  

 ادالل

رف والمهارات التً ٌمدمها خبراء إدالل هو مشروع لالبتكار فً مشاركة الخبرات والمعا العربٌة

ومحترفون وأصحاب المعارف والمهارات من سلطنة عُمان إلثراء المحتوى العربً، تم 

لتمدم محتوى مرئً بمدة لصٌرة والهدف منه تمدٌم  7002إطالق هذه المنصة بداٌة سنة 

ت خالصة المعلومة بجودة عالٌة، جاءت فكرة إطالق المنصة لتعزٌز الشباب بالمهارا

الالزمة التً ٌتطلبها سوق العمل الحالً ولمواكبة التحدٌات االلتصادٌة المادمة التً 

 ستتجه إلى االبتكار ورٌادة األعمال والتصاد المعرفة كحل لهذه التحدٌات.

https://edlal.org 

 منصة مدرسة

ً باللغة العربٌة فً مدرسة هً منّصة تعلٌمٌة إلكترونٌة  العربٌة رائدة توفِّر محتوى تعلٌمٌاً متمٌزا

ً ألكثر من  ملٌون طالب عربً أٌنما  90كافة مواد العلوم والرٌاضٌات، ومتاحة مجانا

تعدّ منصة مدرسة إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات دمحم بن راشد آل مكتوم  كانوا.

مواد الفٌزٌاء والكٌمٌاء درس تعلٌمً بالفٌدٌو، تشمل  9000العالمٌة، حٌث تضمّ 

واألحٌاء، والرٌاضٌات والعلوم العامة تغطًّ مختلف المناهج الدراسٌة، من رٌاض 

األطفال وحتى الصّف الثانً عشر. وإلى جانب الفٌدٌوهات التعلٌمٌة، ستضّم مدرسة 

 .تمرٌناٍت وتطبٌمات فً مختلف المواد العلمٌة بما ٌرفد العملٌة التعلٌمٌة فً إطار تكامًل

وتّم إعداد وإنتاج هذه الفٌدٌوهات التعلٌمٌة باالستناد إلى أحدث مناهج التعلٌم العالمٌة، 

ضمن خطة تعرٌب وإنتاج مدروسة تّمت فٌها مراعاة احتٌاجات الطلبة التعلٌمٌة فً شتى 

المراحل الدراسٌة، كما تم تطبٌك أرلى المعاٌٌر والضوابط الفنٌة فً اختٌار المواد 

رٌبها، ومواءمتها وفك المناهج المعتمدة فً الدول العربٌة، وذلن من خالل العلمٌة، وتع

 تحدي الترجمة.

https://madrasa.org/  

مستودع المحتوى 

الرلمً لجامعة المدس 

 المفتوحة

مفتوحة للتعلم الذاتً بالعربٌة تطورها الالمسالات الذكٌة  تحتوي هذه المنصة العربٌة العربٌة

جامعة المدس المفتوحة فً فلسطٌن وتنشرها على شكل تطبٌمات للهواتف الذكٌة ومنصة 

 األلكسو للتطبٌمات الجوالة العربٌة.

https://dspace.qou.edu/  

  /https://www.nafham.comكرة على اإلنترنت تمدم شرح مبسط لمناهج التعلٌم هً خدمة تعلٌمٌة إلكترونٌة مبت العربٌة نفهم

http://soutiensco.men.gov.ma/
http://ocw.kku.edu.sa/
http://training.alecso.org/
https://www.edraak.org/
https://www.rwaq.org/
https://zadi.net/
https://zadi.net/
https://edlal.org/
https://madrasa.org/
https://dspace.qou.edu/
https://www.nafham.com/
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المدرسً فً مصر وسورٌا والسعودٌة والجزائر والكوٌت عن طرٌك فٌدٌوهات مدتها من 

 دلٌمة. الخدمة مجانٌة بالكامل لطلبة المدارس وجمٌع المستفٌدٌن منها. 9-70

مركز التعلٌم عن بعد 

-بكلٌة العلوم الشرعٌة

 سلطنة عمان

 العربٌة

ٌُعنَى هذا المركز بالعلوم الشرعٌة وتدرٌسها عن بُعد فً تخصصاتها المختلفة، وٌهدف 

إلى نشر العلم والمعرفة فً شتى مجاالت الحٌاة، وتسهٌل سبل تلمً العلم بأحدث وأفضل 

 والمثل العلٌا عن طرٌك التعلٌم العاًل والبحث العلمً.وسائل التمنٌة للحفاظ على المٌم 

https://el-css.edu.om/signup  

 العربٌة اكادٌمٌة التحرٌر

م، للمنهج الدراسً المصري  هً منصة تعلٌمٌة غٌر هادفة للربح تمدم طرٌمة مختلفة للتعٌل

انوي، طرٌمة محفزة لعمول الطالب تمكنهم أن ٌفكروا وٌختاروا فً مراحل اإلعدادي والث

وٌمرروا. وذلن عن طرٌك تبنً نظام "التعلٌم المدمج"، تمدم أكادٌمٌة التحرٌر دروس 

مجانٌة عالٌة الجودة من خالل مولع ٌستخدم أسالٌب األلعاب لزٌادة تفاعل الطالب مع 

لوجه مع الطالب من خالل مشروع الدروس، باإلضافة إلى التواجد على األرض وجها 

، MIT"انزل علّم". ولد حازت على جائزة أفضل مؤسسة ذات أثر مجتمعً من جامعة 

 .7009لعام 

http://tahriracademy.org/  

بوابة لطر الوطنٌة 

 للتدرٌب اإللكترونً
 العربٌة

لكترونً المحدثة من طرف وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا بوابة لطر الوطنٌة للتدرٌب اإل

المعلومات هً منصة وطنٌة رائدة توفر إمكانٌة الوصول إلى دورات تدرٌبٌة على 

اإلنترنت موّجهة إلى المواطنٌن المطرٌٌن، بغٌة تبادل المعارف وتثمٌف األفراد من أجل 

دورة معتمدة فً مجال  7900المساهمة فً تعزٌز االلتصاد.، وتوفر البوابة بالة من 

 تكنولوجٌا المعلومات واألعمال.

http://www.elearning.ictqatar.qa/  

 ملٌون مبرمج
 العربٌة

زٌة  االنجٌل

مبادرة مؤسسة دبً للمستمبل للنهوض بالمجتمعات العربٌة عبر تمكٌنهم من لغة المستمبل 

وتولر المنصة التدرٌب فً أربعة مسارات تكوٌنٌة5 مسار مطور الوٌب الشامل، مسار 

 مطور نظام أندروٌد، مسار مطور واجهة الوٌب األمامٌة، مسار محلل البٌانات.

http://www.arabcoders.ae/  

جامعة الملن خالد 

 للممررات االلكترونٌة

KKUx 

 العربٌة

لتسهم فً تمدٌم محتوى الكترونً نوعً عن أهم مهارات المرن   KKUxولدت منصة 

الواحد والعشرٌن إلعداد الطالب لوظائف المستمبل، تم تأسٌسها من لِبل جامعة الملن خالد 

وهً إحدى مبادرات عمادة التعلم االلكترونً. تركز المنصة علً ثالثة توجهات مهمة فً 

ختبارات المعٌارٌة، مهارات التصمٌم تمدٌم مهارات وظائف المستمبل5 مهارات اال

 واالبتكار، مهارات رٌادة األعمال.

https://kkux.org  

المنصة االلكترونٌة 

للدورات مفتوحة 

 المصدر

 العربٌة

زٌة  اإلنجٌل

منصة إلكترونٌة  ecourse.psمشروع المنصة االلكترونٌة للدورات مفتوحة المصدر 

توفر مساحة واسعة للتعلم والتدرٌب فً شتى مجاالت المعرفة، هدفها هو تحمٌك مبدأ 

"التعلم والتدرٌب مجانا ومن حك الجمٌع"، برزت الفكرة وتحول المشروع إلى حمٌمة من 

 .7002خالل طلبة جامعة المدس المفتوحة فً فلسطٌن عام 

http://ecourse.ps/site/  

Edx 
زٌة  اإلنجٌل

 االسبانٌة

منصة رائدة للتعلم عبر اإلنترنت أطلمتها جامعة هارفارد بالشراكة مع  EDXإدٌكس 

معهد ماساتشوستس للتكنولوجٌا من أجل توفٌر تعلٌم رالً الجودة للطالب والمتعلمٌن فً 

 جمٌع أنحاء العالم وتفتح المنصة التكوٌن عدد من التخصصات المهمة والمتنوعة.

https://edx.org 

Coursera الفرنسٌة 

هً منصة رائدة تتٌح الوصول المفتوح إلى مجموعة متنوعة من  Courseraكورسٌرا 

الدورات على اإلنترنت فً موضوعات مختلفة، من بٌنها دورات األعمال التً ٌمّدمها 

من لبل اثنٌن من  7007عدد من الجامعات المعروفة على مستوى العالم، أنشأت فً عام 

المٌة على طرح مسالاتها التعلٌمٌة أساتذة جامعة ستانفورد، تعمل كورسٌرا مع جامعات ع

عبر واجهة كورسٌرا إلدارة النظم التعلٌمٌة. ٌمدم مولع كورسٌرا مسالات مجانٌة فً 

مواضٌع تشمل علوم اإلنسانٌة، الطب، األحٌاء، علوم اجتماعٌة، الرٌاضٌات، إدارة 

لطالب األعمال، العلوم، وعلوم الحاسب. ولكل مساق محاضرة على الفٌدٌو ومهام على ا

اتمامها. كما ٌستعمل نظام التمٌٌم الممارن بٌن المتعلمٌن. كما توفر كورسٌرا لكل مساق 

 مجاالت النماش للطالب.

https://www.coursera.org 

 Googleمهارات من 

 العربٌة 

زٌة  اإلنجٌل

 الفرنسٌة

دورات تدرٌبٌة مرنة ومخّصصة لتزوٌدن   "Googleٌوفّر برنامج "مهارات من 

بالمهارات الرلمٌة الالزمة لمساعدتن على تنمٌة مسارن الوظٌفً أو نشاطن التجاري 

 حسٌن المهارات الرلمٌة والمهنٌة والتجارٌة لألفراد.بالوتٌرة التً تناسب كل واحد، لت

https://learndigital.withgoogle.co

m/maharatgoogle 

 

https://learndigital.withgoogle.co

m 

زٌة udacityمنصة    اإلنجٌل

udacity   هو منصة لتعلم المهارات مدى الحٌاة، من أجل تسهٌل الحصول على

 الوظائف التً ٌرٌدونها، لبناء الحٌاة التً ٌستحمونها، وتمدم المنصة التدرٌب فٌما ٌل5ً

،مطور iOS، التطوٌر فً نظام Androidاألمن السٌبرانً، تحلٌل البٌانات، أساسٌات 

، التسوٌك Blockchainصطناعً، مطور وٌب أمامً، ممدمة فً البرمجة، الذكاء اال

الرلمً، سٌارات وطٌران المستمل، ممدمة إلى المٌادة الذاتٌة للسٌارات، تعلم النظام 

 ، أخصائً وٌب للجّوال، هندسة البرمجٌات والروبوتات.VRاالفتراضً 

https://mena.udacity.com 

 اكادٌمٌة خان

 لعربٌةا

زٌة  اإلنجٌل

 الفرنسٌة

أكادٌمٌة خان هً منظمة غٌر ربحٌة تهدف لنشر العلم األكادٌمً للجمٌع مستخدمة أسالٌب 

تعلٌمٌة تُعد األكثر تطوراً، وتوفر األكادٌمٌة مصادر نظرٌة مجانٌة تم تحضٌرها على 

 مستوى تعلٌمً عالمً، وهً بذلن تعد السبالة فً هذا المجال.

https://ar.khanacademy.org/ 

https://el-css.edu.om/signup
http://tahriracademy.org/
http://www.elearning.ictqatar.qa/
http://www.arabcoders.ae/
https://kkux.org/
http://ecourse.ps/site/
https://edx.org/
https://www.coursera.org/
https://learndigital.withgoogle.com/maharatgoogle
https://learndigital.withgoogle.com/maharatgoogle
https://learndigital.withgoogle.com/
https://learndigital.withgoogle.com/
https://mena.udacity.com/
https://ar.khanacademy.org/
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ً بالعمل على  اإلسبانٌة... زٌة تموم األكادٌمٌة حالٌا باإلضافة الى الفٌدٌوهات المتوفرة باللغة اإلنجٌل

لى جمٌع لغات العالم. و ٌمكنكم االطالع على الفٌدٌوهات التً تمت ترجمتها الى إترجمة ال

 العربٌة وجمٌع اللغات األخرى.

 إنكلٌزي
العربٌة 

 واالنجلٌزٌة

زي. كوم بواسطة مجموعة من األساتذة فً أوروبا والوالٌات المتحدة من  تم إنشاء إنجٌل

خالل خبرة العدٌد من السنوات فً تدرٌس اإلنجلٌزٌة كلغة ثانٌة، هذه المنصة تجمع 

وخبراء تكنولوجٌا خبرات فرٌك على أعلى مستوى من المهارة والخبرة من المعلمٌن 

زٌة للطالب الناطمٌن  المعلومات، وٌمدم طرٌمة فرٌدة وعالٌة الفعالٌة لتعلٌم اإلنجٌل

 بالعربٌة.

https://inglisi.com/ 

ITAB Academy الفرنسٌة 

من مركز تدرٌب وإصدار الشهادات ٌمع فً للب الرباط، موجه لطالب والحرفٌٌن ول

ٌبحث فرص لفتح نشاط أو وظٌفة، فٌتٌح فرص كبٌرة لتعزٌز الحٌاة المهنٌة من خالل 

التدرٌب للحصول على شهادات ف5ً علوم الحاسوب، التطوٌر والبرمجة، إدارة المشارٌع 

 واألعمال، تكنولوجٌا المعلومات.

https://itabacademy.com 

Lynda Campus  زٌة  اإلنجٌل

ٌوفر فرص تطوٌر وظٌفٌة جذابة ومساعدة المعلمٌن فً العثور على محتوى ملهم 

 لطالبهم.

ٌمدم فرصة إلعداد الطالب لعالم العمل بإعطائهم استعدادا جٌدا لعالم العمل من خالل 

 مجموعة واسعة من التدرٌب فً مجاالت التكنولوجٌا واألعمال.

ساعة  72لى اآلالف من جلسات تدرٌب الفٌدٌو على مدار ٌمكن من توفٌر الوصول إ

طوال أٌام األسبوع حول مهارات العمل واإلبداع والتمنٌة الحالٌة المصممة لكل من أجهزة 

 الكمبٌوتر واألجهزة المحمولة.

https://learning.linkedin.com 

 Udemyممررات 

 المجانٌة

زٌة   اإلنجٌل

 الفرنسٌة

 األلمانٌة...

أكبر خٌار من الدورات فً العالم، لتمكن المستخدمٌن من اختر  Udemyتشكل منصة 

ألف ممطع فٌدٌو للدورة التدرٌبٌة عبر  30التدرٌب الذي ٌناسب تطلعه من أكثر من 

 ألف مدرب. 99ملٌون مشترن، ومع  72ملٌون دلٌمة، ومع  02اإلنترنت، موزعة على 

http://www.udemy.com/ 

Polytechnique 

Montréal 
 نسٌةالفر

جامعة منتولاير للهندسة واحدة من أكبر مؤسسات التعلٌم الهندسً والبحثٌة فً كندا، 

من المهندسٌن  21000، دربت ما ٌمرب من 0329وتماشٌا مع مهمتها منذ عام 

 واألخصائٌٌن والباحثٌن.

وبفضل أنشطة أساتذتها وموظفٌها وطالبها، تموم األن بنشر دروسها وممرراتها 

 ً جمٌع أنحاء العالم من خالل هذه المنصة المفتوحة.وإنجازاتها ف

https://www.polymtl.ca/mooc/  

 : الئحة السشرات التعميسية السفتػحة2ججول 

 .ادماج الموارد التعميمة المفتوحة في المؤسدات التعميمية .4

الخابعة التي ستجمب تقشيات متقجمة مثل الخوبػتات والسػاصبلت ذاتية مع اقتخاب حمػل الثػرة الرشاعية 
التشقل والحكاء االصصشاعي والتكشػلػجيا الحيػية، والتي سيشتج عشيا احجاث وضائف ججيجة مدتقبمية ليدت 
مػجػدة في واقعشا الحالي، مسا يدتجعي معو تغيخا في بخامج ومشاىج وشخق تكػيغ الصبلب والتي تديع 

 ديد واكتدابيع ميارات ججيجة تتػاكب مع متصمبات السدتقبل.في تع

ميارات  10عغ "مدتقبل الػضائف" فقج حجد أىع  2016ووفقا لمسشتجى االقترادي العالسي السشعقج سشة 
والسحجدة فيسا يمي: القجرة عمى حل السذاكل السعقجة، التفكيخ الشاقج،  2020يحتاجيا السػضف عام 

قيادة، التعاون مع اآلخخيغ، الحكاء العاشفي، اتخاذ القخارات الدميسة، روح السبادرة اإلبجاع، اإلدارة وال
 والسداعجة، ميارات االترال والتفاوض، السخونة.

لحا كان ال زاما عمى جامعتشا ومؤسداتشا التعميسية تكثيف جيػدىا والتفكيخ بججية في خصة إلدماج ىحه 
قخيخ مدتقبل الصبلب، وىشا تحزخ عجد مغ السشرات التعميسة السيارات الحيػية اليامة والحاسسة في ت

https://inglisi.com/
https://itabacademy.com/
https://learning.linkedin.com/
https://www.polymtl.ca/mooc/
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السفتػحة الستخررة في التأىل والتجريب عمى ميغ السدتقبل وميارات القخن الػاحج والعذخيغ، والتي مغ 
 شأنيا تدييل السيسة عمى الجامعات والسؤسدات التعميسية.

يسية والجامعية، لسا في ذلظ مغ قيسة بل وأصبح مغ الزخوري اعتسج ىحه السشرات في السؤسدات التعم
( مغ خبلل 2015مزافة عمى السدتػى التعميسي، الذيء الحي أكجتو دراسة )جسيل أحسج إشسيدي، 

الحث عمى ضخورة تبشي السػارد التعميسية السفتػحة في إدارة الجامعات والسؤسدات التعميسية العخبية 
تعميسي عمى الشت سيداعج عمى تجيق الفجػة السعخفية  لسػاكبة التصػرات، بل واالسيام في انتاج محتػى 

بيغ األقصار، ويحقق التعميع لمجسيع ومجى الحياة، كسا سيخفع مغ جػدة التعميع نطخا لسا يػفخه مغ 
 إمكانات غيخ محجودة في تجػيج وتحديغ األداء التخبػي  والتعميسي.

ي الخقي بسدتػى التعميع داخل السؤسدات إذا تقخر أن إلدماج التعميع السفتػح بذتى صػره دور ميع ف
التعميسية والجامعية نطخا ألىستو البالغة مغ خبلل فتح أفاق واسعة أمام الستعمسيغ والصبلب، ولكػنو 
الػسيمة األمثل لتحقيق جػدة التعميع بسا يتػفخ عميو مغ شاقات عمسية وفكخية، إضافة إلى تحقيق 

بالتعمع مجى الحياة والحي ال يخفى عمى الجسيع أىسيتو في التصػيخ االستجامة في التعمع أو ما يصمق عميو 
 السيشي مسا يشعكذ إيجابا عمى السخدودية السيشية، وانتذار ثقافة االبتكار في شتى السجاالت.

غيخ أن نجاح وفعالية عسمية اإلدماج ىاتو في السؤسدات التعميسية والجامعية تختكد باألساس عمى 
شفيح السحكع ومداىسة كل الفاعميغ والعسل بخوح الفخيق السشدجع، لحا سشقجم في ىحا التخصيط الجيج والت

السحػر مقتخحات عسمية لتذكيل خصة أو إشار عسل ألي مؤسدة تعميسية أو جامعية تدعى إلى تبشي 
 فكخة الػرقة، وفق السخاحل الخسذ التالية: 

 مخحمة التحميل: .4.1

حكع في مريخ عسمية اإلدماج بأكسميا، لحا ال بج مغ أن تشصمق مغ تعج ىحه السخحمة حاسسة ألنيا الست
عشاصخ أساسية محجدة بجقة والستسثمة في تحجيج الحاجيات واألىجاف واألوليات الخاصة باعتساد التعميع 

 السفتػح، لحا ال بج مغ اتباع الخصػات السقتخحة التالية إلنجاح ىحه السخحمة:

 ج السػارد التعميسة السفتػحة.إنذاء حدمة مغ السيام إلدما .1

 تحجيج السذاكل التي يسكغ لمسػارد التعمسية السفتػحة معالجتيا. .2

 تحجيج أىجاف اإلدماج والخؤية السدتقبمية. .3

 تحجيج السػارد البلزمة والسشرات التعميسية السفتػحة التي سيتع التعامل معيا. .4

 لئلدماج.تحميل البشية التحتية التكشػلػجية البلزمة  .5
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 تػافق خصة اإلدماج مع أىجاف ورؤية السؤسدية التعميسية. .6

 بخمجة ججول زمشي متحكع فيو إلدماج السػارد التعميسة السفتػحة. .7

 التػافق حػل إمكانية إنذاء أو تبشي السػارد السفتػحة والستػفخة. .8

 تحجيج مدتمدمات الجعع السالي لتشفيح خصة اإلدماج. .9

 التبشي:مخحمة  .4.2

بعج مخحمة التخصيط وقبػل السذخوع مغ شخف إدارة السؤسدة يشتقل الفخيق إلى وضع استخاتيجيات التشفيح 
والتجخيب والتقػيع سػاء التقػيع السراحب أو الشيائي، لتصػيخ العسل وتعسيسو، لحا نقتخح تتبع العشاصخ 

 التالية:

 حة.صياغة استخاتيجية إدماج السػارد التعميسة السفتػ  .1

 تحجيج أدوار ومدؤوليات الستجخميغ في عسمية التشفيح. .2

 الذخوع في انذاء السػاد التعميسية السفتػحة أو حرخ واعتساد السػجػد مشيا. .3

 التصبيق عمى عيشة تجخيبية.. .4

 وضع ترػر إلدارة السحتػى الخقسي .5

 تصػيخ خصة اإلنتاج وتحجيج السيدانية .6

 مخحمة التحديغ: .4.3

بعج تبشي السذخوع ونجاحو في السخحمة التجخيبية، يجب الدعي إلى تػشيغ وتحديغ عسمية إدماج السػارد 
التعميسية السفتػحة في السؤسدة، مغ خبلل الشذخ وتػسيع قاعجة الستعاونيغ، الذيء الحي يقتزي الذخوع 

ع مغ جػدة التعمسات وانفتاح في استخاتيجية االبتكار وتدػيق السشتج السحمي لمسؤسدة وىحا مغ شئشو الخف
السؤسدة عمى أبخز الفاعميغ التخبػييغ والتحدغ مغ العخض التخبػي، ومغ أىع الخصػات السقتخحة في ىحا 

 الرجد ما يمي:

وضع إشار عسل إلنذاء السػارد التعميسية السفتػحة )التكشػلػجيات، الكفاءات، نسػذج العسل،  .1
 نطام الحػافد، التشطيع(.

 مى إبجاع السػارد التعميسة وتذجيع االبتكار داخل السؤسدة.الحث ع .2

 الذخوع في تخويج ونذخ السػارد التعميسية السفتػحة السبتكخة داخل السؤسدة. .3

 مخحمة التقييع: .4.4
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وعمى غخار باقي الشساذج السيتسة بترسيع التعميع أو صياغة السذاريع تأتي مخحمة التقػيع كسخحمة تتبع 
قييع ما تع إنجازه ورصج أىع االختبلالت الحاصمة، قرج تجاوزىا بغية تصػيخ السذخوع عسػما، التشفيح، لت

ومػضعشا ىحا ال يخخج عغ ىحا الدياق، باعتباره ترسيسا تعميسا يصسح إلى أفزل السسارسات التعميسية 
 ذات الجػدة العالية، وىحا يدتمدم تقييع العشاصخ التالية:

 عتسج عمى السػارد السفتػحة.ضسان جػدة التعميع الس .1

 تقييع نتائج ادماج السػارد التعمسية السفتػحة عمى الصبلب والسجرسيغ. .2

 تقييع نطخة الصبلب والسجرسيغ وتفاعميع مع السػارد التعميسة السفتػحة. .3

 التحقق مغ ججوى وفعالية التعمع السعتسج عمى السػارد التعميسية السفتػحة. .4

 السػاصمة في مذخوع اإلدماج مغ غيخىا.دارسة إمكانية  .5

 قياس نتائج تعمع الصبلب ومقارنتيا بالشتائج الدابقة. .6

 مخحمة التثبيت: .4.5

بعج التشفيح ومػاصمة االعتساد سيربح التعميع السعتسج عمى السػارد التعميسة السفتػحة أمخا روتيشيا ومسارسة 
خوع زرع روح االبتكار لتحقيق االستجامة والفعالية في يػمية لمسؤسدة مسا يحتع عمى القائسيغ عمى السذ

السذخوع، ىحه السخحمة بسثابة الريانة التي يشبغي أن تبلزم مذخوع اإلدماج وأال تشفظ عشو حفاضا عمى ما 
 سصخ لو مغ أىجاف وغايات، لحا نقتخح الخصػات التالية لتحقيق ذلظ:

 االستجامة. التصػيخ السدتسخ والتشقيح الجائع الستخاتيجية .1

 تأميغ السػارد والحاجيات األزمة بالعجد الكافي وصيانة التالف مشيا. .2

 تػفيخ التصػيخ السشيي السدتسخ بسا يمبي حاجيات الفاعميغ في انتاج السػارد التعمسية. .3

 السػاكبة بالبحػث والجراسات لتصػيخ السػارد التعمسية السفتػحة. .4

 اعميغ ججد لمسداىسة في تصػيخ السػارد التعمسية السفتػحة.تصػيخ الذخكات والبحث عغ ف .5

 

والستجامة ىحا السذخوع وتحقيق االستسخارية البج مغ التخكيد عمى خمق بيئة تعاونية وتذاركية بيغ 
السؤسدة مغ جية والسجرسيغ مغ جية أخخى والصبلب أو األولياء مغ جية ثالثة، مع إيجاد إجابات 

ة التالية: سؤال التكمفة، سؤال الججوى، وسؤال االستفادة الحقيقة مغ السػارد حقيقة وواضحة عغ األسئم
 التعميسة السفتػحة.
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 ختاما:

لقج تقخر فيسا سبق أن اعتساد السشرات التعميسة السفتػحة سيػفخ العجيج مغ السكتدبات لمسؤسدات 
ع بيارات االبتكار واالبجاع التعميسة والجامعية، وسيكػن لو األثخ في تحديغ مخدودية الصبلب وتدويجى

لسػاجية مدتقبل أكثخ تغييخا وتحػال، لكغ تبقى عسمية االدماج مختبصة بسجى استعجاد السؤسدات التعميسية 
والجامعية ليحا التحجي، ومجى قجرتيا عمى ايقاظ الخغبة لجى ىيئة التجريذ لجعع وتبشي السشرات 

ع السقخرات أو السػارد التعميسية السفتػحة لتشذيط حخكة التعميسية السفتػحة، ثع تصػيخ ميارتيع في ترسي
 اإلنتاج واالبجاع داخل السؤسدات، لتتحقق في نياية السصاف االستفادة األقرى لجى الستعمسيغ والصبلب.
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