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تعزيز حضور اجلامعات العربية يف منصات التعلمي حول اململكة العربية السعودية  مسامهة من

 الرمقية

 :متهيد

يف الآونة الأخرية حبيث أأصبحت ش بكة الانرتنت يه  املعرفةتنوعت طرق التواصل واحلصول عىل 

ش بكة معلوماتية غنية ابلعلوم واخلربات اليت تتناقل بني مس تخديم الش بكة. ومن التطور امللحوظ 

 تيف تقنيات االتصال والتواصل اذلي مكن الطالب والباحثني من طلب العمل من خالل هذه الش باك

واملنصات  العلميةتطور أأوجد جفوة معيقة بني اجلامعات كبد عناء السفر. هذا ال لت دون احلاجة 

عادة النظر يف زايدة وتعزيز دور التحول الرمقي يف التعلمي ومتكني القطاع الالكرت  ونية وعليه فالبد من ا 

 ةالرمقياملشاركة احلضور  منالتعلميي 

 :املبادرة أأهداف

ىل حتقيق مجةل من  حضور اجلامعات العربية يف منصات التعلمي الرمقيةتعزيز  تسعى مبادرة " " ا 

  -بيهنا: الأهداف، من 

 تعزيز دور املنصات الرمقية وثراهئا  •

 .يف جمال التعلمي الرمقي وتطوير اخلربات البرشيةيف جمال تبادل اخلرباء  ندةادلمع واملسا •

يف منصات التعلمي  ةاملهارات املدعوممن حتياجه اب ةتشجعي القطاع اخلاص عىل املشارك •

  ةالرمقي

 .التعلمي الرمقيتشجيع ادلول العربية عىل تبين  •

( عىل منصات open source coursesعىل فتح املناجه ) العربية امعاتتشجيع اجل •

 .ةالتعلمي الرمقي

  .ةالعاملي ةحدث الترشيعات والانظمأأ ب ةدمع اجلهات املرشع •

 دفق املعريف والعميل بني الاعضاء.التتضمن  ةمس متر عقد مؤمترات ولقاءات  •

 العريب.الرمقي  التعلميمن شأأهنا تسهيل وتعزيز ابتاكرية تبين مبادرات جديدة  •



 صف املبادرة:و 

ملنصات التعلمي الرمقية مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص أأبدع القطاع اخلاص يف اطالق العديد من ا

منصة رواق وهمارة والكسريا..اخل. ويمتثل دور القطاع احلكويم يف تذليل الس بل والعقبات وبناء 

البنية التحتية ادلامعة ملشاركة اجلهات التعلميية وتعزيز حصهتا عىل املنصات الرمقية ذات القمية والاثر 

لقطاع العام واخلاص. س متكن هذه املبادرة اجلهات التعلميية من تقدمي بعض ادلرجات الكبري مبشاركة ا

العلمية من خالل املنصات املتاحة والاعرتاف هبا من قبل ادلول الأعضاء حسب الرشوط املتفق 

 علهيا عرب اللجان املتخصصة.

 :املقرتح

تعزيز حضور اجلامعات العربية  "املعلومات ابعامتد مبادرة و أأن يقوم جملس وزراء العرب لالتصاالت 

 .وتوحيد معل اللجان املشرتكة يف هذا اجملال، 2020ابتداء من العام  " يف منصات التعلمي الرمقية
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