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السياق
خــال
مــن
اإليسيســكو
تعمــل
“اســتراتيجيتها لتطويــر التربيــة فــي العالــم
اإلســامي” علــى تطويــر النظــم التعليميــة
لتصبــح أكثــر انفتاحً ــا .وانســجام ًا مــع هــذه
االســتراتيجية ،واعتبــارا لضعــف اســتخدام
مناهــج التعليــم المفتــوح فــي الجامعــات،
تشــجع وزارات التربيــة والتعليــم فــي الــدول
األعضــاء فــي اإليسيســكو علــى الرفــع مــن
اســتخدام المــوارد التعليميــة المفتوحــة
وتبنــي الممارســات التعليميــة المفتوحــة،
مثــل الــدورات الدراســية المفتوحــة واســعة
النطــاق علــى اإلنترنــت ،بغيــة توســيع
إمكانيــة الحصــول علــى فــرص التعليــم
الجيــد فــي الجامعــات األعضــاء فــي اتحــاد
جامعــات العالــم اإلســامي.
وقــد أظهــرت دراســة حديثــة شــملت أكثــر مــن
 100جامعة في  29دولة أن عدد الجامعات التي
تســتخدم بطريقــة أو بأخــرى الموارد التعليمية
المفتوحــة ال يتعــدى الربــع ،كمــا أفــادت أن
نســبة  60٪منهــا ال تقــدم دورات تعتمــد حصرا
علــى المــوارد التعليميــة المفتوحــة.

يهــدف مشــروع “تطويــر التعليــم المفتوح
فــي الجامعــات األعضــاء فــي اتحــاد
جامعــات العالــم اإلســامي” إلى االســهام
فــي فهــم أعمــق لممارســات التعليــم

ويشــكل أســاتذة الجامعــات ،فــي الواقــع،
أكبــر بــؤرة “مقاومــة” لثــورة التعليــم
ً
عــادة مــا يخشــون أن
المفتــوح ؛ ألنهــم
تتســبب المناهــج المفتوحــة فــي تقليــص
دورهــم المحــوري ،وال يدركــون اإلمكانــات
التــي يقدمهــا التعليــم المفتــوح ،أنهــم
األقــدر علــى المســاهمة في تبني ممارســات
التعليــم المفتــوح وفــق مقاربــة يكــون
محورهــا الطالــب وتنطلــق مــن القاعــدة إلــى
القمــة.
يهــدف هــذا المشــروع فــي قســمه األول إلــى
تعزيــز قــدرات األســاتذة والباحثيــن الشــباب
والعامليــن فــي المؤسســات الجامعيــة مــن
خــال برامــج التدريــب علــى تصميــم المــوارد
التعليمية المفتوحة ،وإنتاجها ،واستخدامها،
ونشــرها ،وتبنــي العلــوم المفتوحــة
والممارســات التعليميــة فــي الجامعــات
األعضــاء فــي اتحــاد جامعــات العالــم
اإلســامي .وســيتم تنفيــذ هــذا المشــروع
بالكامــل عبــر منصــة نظــام إدارة ّ
التعلــم علــى
األنترنــت ،مــن خــال خمــس دورات تدريبيــة
حــول التعليــم المفتــوح ،والمــوارد التعليميــة
التعليميــة
والممارســات
المفتوحــة،
المفتوحــة ،والــدورات التدريبيــة الصغيــرة
الخاصــة علــى اإلنترنــت ( ،)SPOCوالمســاق
( ،)MOOCوالعلــوم المفتوحــة ،وحقوق النشــر
والتراخيــص المفتوحــة ،وغيرهــا.
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ويجمــع التعليــم المفتــوح عــددً ا مــن
المناهــج األساســية التــي تعــد جــزء ًا ال يتجــزأ
مــن مقاربــة عالميــة للعلــوم المفتوحــة،
مــن قبيــل المحتــوى المفتــوح (المــوارد
التعليميــة المفتوحــة) ،والولــوج المفتــوح
والتكنولوجيــا المفتوحــة ،وبيانــات البحــث
المفتوحــة ،ونتائــج البحــوث المفتوحــة،
والتراخيــص المفتوحــة ،والمجموعــات
المفتوحــة ،وغيرهــا.

المفتــوح فــي قطــاع التعليــم فــي الــدول
األعضــاء فــي اإليسيســكو ،انطالقــ ًا مــن
اعتبــار المدرســين الفاعــل الرئيــس إلنجــاز
اإلصالحــات المنشــودة والتطويــر القائــم
علــى الممارســة ،مــن أجــل تحقيــق تقــدم
حقيقــي فــي مجــال التعليــم المفتــوح الــذي
ينــدرج ضمــن العلــوم المفتوحــة بمفهومهــا
األوســع.

5

وتشمل الدورات التدريبية الوحدات التالية :

وحدة 1
وحدة 2

التراخيص
المفتوحة
وحقوق النشر

تتنــاول هــذه الوحــدة النقــاش الدائــر حــول التراخيــص
المفتوحــة فــي التعليــم ،وتســتعرض التراخيــص
المفتوحــة األكثــر شــيوع ًا ،مثــل المشــاع اإلبداعــي .كمــا
تقــدم مفاهيــم أخــرى مثــل الولــوج المفتــوح لألبحــاث
والبيانــات المفتوحــة ،والعلــوم المفتوحــة.

وحدة 4

توطين
الموارد التعليمية
المفتوحة ودورات
المساق

تتنــاول هــذه الوحــدة أهميــة التواصــل بيــن الثقافــات
فــي مجــال التعليــم المفتــوح ،مــع التركيــز علــى بيئــات
التعلــم الخاصــة ،والتنــوع فــي شــبكات التعلــم المفتوحة،
ومناقشة كيفية تكييف موارد التعليم المفتوح القائمة،
ودورات المســاق مــع ســياق لغــوي وثقافــي مختلــف.

الممارسات
التعليمية
المفتوحة

تشــرح الوحــدة الخامســة كيفيــة إرســاء ممارســات
التدريــس المفتوحــة ،وكيفيــة تجربــة التدريــس المفتــوح،
والتدريــس عبــر األنترنيــت ،مــع تقديــم قصــص نجــاح
الممارســات التعليميــة المفتوحــة .كمــا تعــرض مقدمــة
للتقييــم المفتــوح والشــارات المفتوحــة.

وحدة 3

التعليمالمفتوح
من خالل الموارد
التعليمية
المفتوحة ودورات
المساق

تتنــاول الوحــدة الثالثــة بالتفصيــل المصــادر التعليميــة
المفتوحــة ،وتقــدم خصائــص المــوارد التعليميــة
المفتوحــة ،وتشــرح طريقــة البحــث عــن المحتــوى
المفتــوح .كمــا تركــز علــى دورات المســاق مــن خــال
تقديــم تاريخهــا وأنماطهــا.

وحدة 5
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تقديم التعليم
المفتوح

تقــدم هــذه الوحــدة المفاهيــم األساســية للتعليــم
المفتــوح وتاريخــه وأهميتــه ،وتبــرز العوامــل العديــدة
التــي تحفــز األســاتذة علــى اســتعمال المناهــج
المفتوحــة فــي التدريــس.

أهداف المشروع
يسعى «مشروع اتحاد جامعات العالم اإلسالمي لتطوير التعليم المفتوح» إلى
تحقيق ثالثة أهداف رئيسة ومترابطة ،هي:

1
رفع الوعي بأهمية
التعليم المفتوح
بين أساتذة التعليم
العالي من خالل
توفير مجموعة
من المعارف حول
ممارسات التعليم
المفتوح العملية،
بلغة ومصطلحات
بسيطة وجذابة؛

2
دعم التزام أساتذة
التعليم العالي بتبني
ممارسات التعليم
المفتوح من خالل جمع
وتعميم ممارسات
التعليمالمفتوح
الناجحة «التي تركز على
األساتذة» الكفيلة
بإلهامهم لتوظيف هذه
الممارساتالتعليمية
في مناهجهم الدراسية؛

3
بناء قدرات
أساتذة التعليم
العالي لتمكينهم من
استعمال المناهج
المفتوحة بناء على
التجارب الناجحة في
هذا المجال.

مخرجات المشروع
يهدف «مشروع اتحاد جامعات العالم اإلسالمي لتطوير التعليم المفتوح» إلى
تحقيق المخرجات الرئيسة الثالث التالية التي تندرج ضمن أهدافه الرئيسة:

2.دعــم التعليــم مــن خــال إنشــاء أداة إلكترونيــة لبنــاء القــدرات مخصصــة لتدريــب
أســاتذة التعليــم العالــي ومســاعدتهم علــى دمــج سياســات التعليــم المفتــوح فــي
ممارســاتهم البيداغوجيــة.
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1.برنامــج تدريبــي افتراضــي ألســاتذة الجامعــات األعضــاء فــي اتحــاد جامعــات العالــم
اإلســامي لتطويــر قدراتهــم علــى تصميم المصادر التعليمية المفتوحة واســتخدامها
فــي أنشــطتهم مــع طالبهــم وزمالئهــم .ويمكــن أن يشــمل هــذا البرنامــج ورشــات
تدريبيــة تعقــد حضوريـ ًا أو عــن بعــد.

3.هــدف اختيــاري :ويمكــن مــن أجــل اســتدامة هــذا البرنامــج ،إعــداد دورة خاصــة داعمــة
علــى شــكل دورة المســاق لدعــم برنامــج التدريــب وتنفيذهــا بالشــراكة مــع األســاتذة
المســتفيدين مــن المنصــة ،مــن أجــل بلــوغ جمهــور أوســع مــن أســاتذة الجامعــات
األعضــاء فــي اتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي ،ويمكــن تنفيــذ هــذه الــدورة الدراســية،
بالعربيــة والفرنســية واإلنجليزيــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيوفر المشــروع «خطــة اعتمــاد مفتوحــة» مــن شــأنها تشــجيع
األســاتذة ومكافأتهــم علــى المشــاركة الفعالــة فــي المشــروع .وســتتولى اإليسيســكو
واتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي منــح االعتمــاد لمؤسســة وطنيــة وجامعــة علــى األقــل
مــن كل بلــد يتــم فيهــا تنفيــذ هــذا البرنامــج التدريبــي.
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وصف المشروع
يهــدف “مشــروع اتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي لتطويــر التعليــم المفتــوح” إلــى
تشــجيع أســاتذة الجامعــات األعضــاء فــي اتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي علــى تبنــي
ممارســات التعليــم المفتــوح ،ســواء مــن حيــث التدريــب األولــي لألســاتذة ،أو التكويــن
المهنــي المســتمر ،مــن خــال إنشــاء «محــرك دائــم» قــادر علــى جعــل أســاتذة الجامعــات
أســاتذة مؤهليــن فــي التعليــم المفتــوح.
سيســعى “مشــروع اتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي لتطويــر التعليــم المفتــوح” علــى
مــدى ســنتين إلــى تحقيــق هــذه األهــداف الثالثــة علــى نحــو متكامــل ومنســجم ،مــن خــال
تزويــد األســاتذة فــي المــدارس والجامعــات بمــا يلــي:
معرفــة علــى المقــاس (الهــدف  ،)1وممارســات ملهمــة (الهـ�دف  ،)2وفرصــة لبنــاء
القــدرات (الهــدف  ،)3مــن خــال تنظيــم مجموعــة مــن األنشــطة الدامجــة ،وتعزيــز وتكييــف
ممارســات التعليــم المفتــوح التــي أثبتــت فعاليتهــا فــي بيئــات وبلــدان مختلفــة ،مــن أجــل
تطويــر معــارف األســاتذة الجامعييــن ،وشــحذ هممهــم ،ورفــع قدراتهــم المهنيــة واالرتقــاء
بعملهــم فــي التعليــم المفتــوح.
ومــن المقــرر أن يتــم تنفيــذ المشــروع بالتعــاون الكامــل مــع المبــادرات القائمــة حاليـ ًا مثــل
مشــروع االطــار األوروبــي للكفــاءات الرقم ّيــة للمعلميــن ( )DigiCompEduالــذي يديــره مركــز
البحــوث المشــتركة بإشــبيلية (المفوضيــة األوروبيــةhttps://ec.europa.eu/jrc/en/ ،
 ،)digcompeduومشــروع معمــل المعلميــن المنفتحيــن بالجـــامعة الدوليــة الريـــوخا
( ،)/http://rd.unit.net/pub/oefومشــروع أوبــن ميــد ( )OpenMedالــذي يمولــه االتحــاد
األوروبــي لتعزيــز التعليــم المفتوح في دول جنــوب المتوســط (https://openmedproject.
.)/eu
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وســيركز المشــروع علــى التحديــات التــي يواجههــا األســاتذة فــي اســتخدام المــوارد
التعليميــة المفتوحــة وممارســات التعليــم المفتــوح فــي الجامعــات األعضــاء فــي اتحــاد
جامعــات العالــم اإلســامي ،واالســتفادة مــن الممارســات التــي أثبتــت فاعليتهــا فــي تحفيــز
التغييــر اإليجابــي فــي المــدارس والجامعــات .كمــا ســيعتمد المشــروع علــى “مبــادرة فتــح
التعليــم” التــي أطلقتهــا المفوضيــة األوروبيــة (المفوضيــة األوروبيــة ،2013 ،التواصــل حــول
“فتــح التعليــم :تعليــم وتعلــم مبتكــر للجميــع مــن خــال تقنيــات جديــدة ومــوارد تعليميــة
مفتوحــة”) ،وإعــان باريــس الخــاص بالمــوارد التعليميــة المفتوحــة (اليونســكو،2012 ،
المؤتمــر العالمــي للمــوارد التعليميــة المفتوحــة).
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن المشــروع يتناغــم مــع األولويــات االســتراتيجية «االبتــكار
المفتــوح والتعليــم المفتــوح واالنفتــاح علــى العالــم» التــي حددهــا مفــوض البحــث
والعلــوم فــي االتحــاد األوروبــي فــي شــهر يونيــو 2015؛ ومــع األولويــات األفقيــة لنــداء
ايراســموس« :+الممارســات المفتوحــة والمبتكــرة فــي العصــر الرقمــي» ،و «الشــفافية
واالعتــراف بالمهــارات والمؤهــات».
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األثر المتوقع واألبعاد ذات الصلة
ســيتيح «مشــروع اتحــاد جامعــات العالــم
اإلســامي لتطويــر التعليــم المفتــوح»
للمؤسســات والجامعــات واألســاتذة
المهتميــن بالتعليــم المفتــوح مجموعــة
مــن االســتراتيجيات والمناهــج والمقاربات
واألدوات المصممــة لتفــي باحتياجاتهــم
وســد الفجــوة الهائلــة الموجــودة فــي
هــذا المجــال .وبالرغــم مــن وجــود العديــد
مــن المواقــع اإللكترونيــة المخصصــة
لتدريــب األســاتذة أو لتكنولوجيــا اإلعــام
واالتصــال ،فــإن هــذا المشــروع الــذي يركــز
بشــكل خــاص علــى التعليــم المفتــوح فــي
الجامعــات األعضــاء فــي اتحــاد جامعــات
العالــم اإلســامي سيشــكل بــا شــك
قيمــة مضافــة لهــذه المشــاريع.
كمــا يُتوقــع أن يؤثــر المشــروع تأثيــر ًا
إيجابيــ ًا علــى الفئــات المســتهدفة علــى
المدييــن القصيــر والطويــل ،مــن خــال

تزويدهــم بالنتائــج والمعــارف الجاهــزة
والتســهيالت الضروريــة ،بمــا يمكــن مــن
إحــداث أثــر إضافــي علــى أســاتذة الجامعات
والمــدارس ،وعلــى األســاتذة اآلخريــن
العامليــن بالمجــال ،ومؤسســات التدريــب
المهنــي ،وعلــى التالميــذ وأربــاب العمــل
المحتمليــن علــى حــد ســواء.
فباإلضافــة إلــى الخدمــة اإللكترونيــة
لبنــاء القــدرات التــي يتيحهــا المشــروع،
فإنــه ســيصدر مجموعــة مــن التوصيــات
والممارســات التي ســتفيد بشــكل مباشــر
قطاعـ ًا واســع ًا مــن المســؤولين وصانعي
القــرار فــي المســتويات المختلفــة مــن
التعليــم المدرســي والعالــي .وســيتم
ربــط هــذه التوصيــات بالواقــع التربــوي
وباألثــر المحتمــل أن تحدثــه قــرارات
التعليــم المفتــوح علــى جوانــب تربويــة،
مثــل البيداغوجيــا ،والتكلفــة ،والجاذبيــة،
وشــمول التعليــم المعاصــر.

بعض األبعاد المترابطة فيما بينها التي تؤثر على التعليم :

•
• توحيــد الممارســات الفضلــى بيــن األســاتذة والمعلميــن والمربيــن ،بمــا يتيــح دمــج
المــوارد التعليميــة فــي الفصــل؛
• تعزيــز اســتخدام مــوارد التعليــم المفتــوح وأدواتــه ،مــع التركيــز بشــكل خــاص
علــى تشــجيع اســتخدام المــوارد التعليميــة المفتوحــة بيــن الفئــات المســتهدفة
تعزيز قدرات األساتذة والمحاضرين والمعلمين؛
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•

كوســيلة للتعليــم ضمــن البرامــج التعليميــة النظاميــة؛

تعزيــز الوعــي المحلــي والوطنــي واإلقليمــي بأهميــة التعليــم المفتــوح والمــوارد
التعليميــة المفتوحــة ،ودمــج البرامــج النظاميــة وغيــر النظاميــة فــي الجامعــات
كافــة بغــض النظــر عــن أنواعهــا و عــن أنماطهــا التعليميــة؛

•
• تعريف األساتذة والمعلمين والمربين بالممارسات الفضلى الجديدة المعمول
بهــا لتمكينهــم من نشــر أدواتهــم ومواردهم التعليمية المفتوحة؛
• تعزيز مفاهيم الموارد التعليمية المفتوحة في األوساط التعليمية.
• تشجيع التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية ذات االهتمام المشترك.

تعزيــز مشــاركة الطــاب واســتخدامهم للمــوارد التعليميــة المفتوحــة بمــا يســاعد
علــى تطويــر مســارات تعلمهــم ،وتمكينهــم مــن التنقــل بيــن المســاقات الجامعيــة؛
9

المؤشرات الكمية والفئات المستهدفة
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لتحقيــق أهــداف «مشــروع اتحــاد
جامعــات العالــم اإلســامي لتطويــر
التعليــم المفتــوح» الــذي يتوجــه
بشــكل رئيــس إلــى األطــر الجامعيــة مــن
أســاتذة ،ومحاضريــن ،ومستشــارين،
يجــب اســتهداف أكبــر عــدد ممكــن مــن
األســاتذة بشــكل مباشــر مــن خــال
شــركاء المشــروع والمجتمــع الجامعــي.
ولــن يتأتــى ذلــك إال مــن خــال العمــل
علــى المســتوى الوطنــي فــي البلــدان
المســتفيدة مــن المشــروع وإشــراك
األطــراف المعنيــة التــي تمثــل مجموعات
األســاتذة علــى الصعيــد الدولــي
وتوجهاتهــم المختلفــة ،وســيتم التعــاون
بشــكل وثيــق مــع األطــراف المعنية مثل
كراســي اإليسيســكو واتحــاد جامعــات
العالــم اإلســامي ،و «كرســي اليونســكو
و«كرســي
اإللكترونــي»،
للتعليــم
المجلــس الدولــي للتعليــم المفتــوح
وعــن بعــد فــي مجــال المــوارد التعليميــة
المفتوحــة» ،الــذي تســتضيفه الجامعــة
الدوليــة ألريوخــا ،وكــذا شــبكات الشــركاء
الممتــدة التــي ســتمنح مصداقيــة أكبــر
للمشــروع فــي نظــر األســاتذة منــذ
انطالقتــه.
ويســعى المشــروع إلــى إشــراك مــا بيــن
 45و 50متدر ًبــا علــى األقــل (بمــا فــي ذلــك
األســاتذة والمحاضــرون) مــن مختلــف
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البلــدان المســتفيدة .كمــا سيشــارك
متدربــون آخــرون فــي المشــروع مــن
خــال ورش العمــل وأنشــطة متنوعــة
عبــر الفضــاء االفتراضــي لتســجيل 200
متــدرب إضافــي فــي إطــار المشــروع قبــل
نهايــة تنفيــذه .ويمكــن تحقيــق ذلــك
مــن خــال مســاهمة أعضــاء المشــروع
بشــكل فعــال فــي شــبكة الجمعيــات
والمجموعــات التــي مــن شــأنها تعزيــز
إشــعاع المشــروع وتيســير انضمــام
األســاتذة لهــذه الشــبكة .ويتمتــع
شــركاء المشــروع بحضــور متميــز فــي
المشــهد التعليمــي بفضــل عضويتهــم
فــي العديــد مــن الشــبكات نذكــر منهــا
علــى ســبيل المثــال« :المجلــس الدولــي
للتعليــم المفتــوح» ،و «اتحــاد شــبكة
العلــوم المفتوحــة» و «كومنولــث
التعلــم» ،و «الشــبكة األوروبيــة للتعليم
عــن بعــد والتعليــم اإللكترونــي» ،و
«الرابطــة األوروبيــة للتعليــم المعــزز
تكنولوجيــ ًا» ،و «معهــد مهندســي
الكهربــاء واإللكترونيــات» ،و «جمعيــة
أبحــاث تحليــات التعلــم» .كمــا يتوفــر
شــركاء المشــروع علــى عالقــات واســعة
مــع جمعيــات األســاتذة فــي البلــدان
المســتفيدة مــن المشــروع وعلــى
الصعيــد الدولــي ،مــا سيســاهم فــي
زيــادة عــدد المتدربيــن المشــاركين فيــه
بشــكل غيــر مباشــر

وسيتم تقييم التقدم المنجز ومؤشرات النجاح سنوي ًا:

دورتان
تدريبيتان
سنويا

تهــدف هــذه الــدورات المفتوحــة فــي وجــه
الجامعــات األعضــاء فــي اتحــاد جامعــات
العالــم اإلســامي كافــة ،والتــي ســتنظم
فــي مختلــف هــذه البلــدان ،إلــى إشــراك
عــدد أكبــر مــن المتدربيــن مــن البلــدان
المســتفيدة ومناقشــة نتائــج المشــروع.

ستستمر كل دورة تدريبية
ما بين ثالثة ()3
وأربعة ( )4أشهر

المســتفيدون
المستهدفون

100-90
(أساتذة يشاركون
في المشروع
سنوي ًا).
FUIW - OEDP
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حملــــــــــــة
تواصــــــل
تقــدم آراء وشــهادات المشــاركين ،وتتضمــن مــوارد تعليميــة
مستمرة مســتمرة (علــى ســبيل المثــال ،منشــور علــى إحــدى المدونــات أو

فيديــو ،أو ورقــة مؤتمــر ،أو مقابلــة ،أو ورقــة منشــورة فــي مجلــة علميــة) .وســتدعم هــذه
النتائــج المشــروع التدريبــي لألســاتذة ،ونشــر مخرجــات المشــروع ،والتقــدم المحــرز .ومــن
شــأن هــذه الحملــة تعزيــز نقــل المعــارف إلــى المســتويات التعليميــة األخــرى.

المســتفيدون
المستهدفون
ً

(سنويا)

25-20
(أساتذة يشاركون
في المشروع
سنوي ًا).
FUIW - OEDP
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ستستمر كل دورة
تدريبية ما بين ثالثة ()3
وأربعة ( )4أشهر

هــدف اختيار ي
ســيتم تنظيــم حملــة توعيــة علــى المســتوى الوطنــي لتعزيــز المشــروع ونتائجــه مــن خــال
االعتمـ�اد علـ�ى منصـ�ات التواصـ�ل االجتماعـ�ي مثـ�ل( (�Twitter, Facebook, LinkedIn, Acade
 )mia.eduومــن خــال تنظيــم مؤتمــر ختامــي فــي مقــر منظمــة اإليسيســكو لتقديــم نتائــج
المشــروع ونشــرها علــى أوســع نطــاق (وكــذا عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي).

المســتفيدون
المستهدفون
150-100

The conference shall be
hosted by FUIW in Rabat.

 150مشارك ًا يمثلون
الجامعات األعضاء في
اتحاد جامعات العالم
اإلسالمي

وسينظم اتحاد جامعات العالم اإلسالمي
مؤتمرا اختتاميا عند نهاية المشروع.
كمــا يســتهدف مشــروع التعليــم المفتــوح مجموعات
أخــر ى غيــر أساســية ،لكنهــا تكتســيا أهميــة بالغة،
وهي كاآلتي:
الطــاب  :سيســتفيدون بشــكل غيــر مباشــر مــن أنشــطة
بنــاء قــدرات الموجهــة لألســاتذة المشــاركين فــي المشــروع
بشــكل أساســي.
األســاتذة الجامعيــون  :يمكنهــم اســتخدام المــوارد
والمنهجيــة ،واألدوات اإللكترونيــة ،والمخرجــات الخاصــة
بالمشــروع فــي أنشــطتهم التعليميــة.
مؤسســات التعليــم العالــي  :باإلضافــة إلــى تلقــي دعــوات
المشاركة في الفعاليات المتصلة بالمشروع ،سيتم إشراك
هــذه المؤسســات عــن طريــق النشــر ،إمــا عبــر اإلنترنــت ،أو
خــال االجتماعــات ،والمؤتمــرات ،والنــدوات الوطنيــة.
الباحثــون فــي مجــال التعليــم المفتــوح واالبتــكار التربوي
والمنهجيــة التربويــة  :سيســتفيدون مــن المشــروع مــن
خــال المشــاركة فــي المؤتمــرات ،وتقاســم نتائــج المشــروع
وتوصياتــه التــي ســتتضمن مكــون «الممارســة» الــذي
سيســتفيد منــه الباحثــون بشــكل خــاص.
صناع السياسات في مجال التعليم المدرسي والتعليم
العالــي :شــبكة اتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي ،ووزارات
التربيــة والتعليــم فــي كل دولــة مــن الــدول المســتهدفة..
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(جميع الراغبين في
المشاركة من المجتمع
التعليمي في مؤسسات
التعليم العالي
وخارجها).

(المؤتمر الختامي)
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تعزيز الولوج المفتوح لفائدة المجتمع التعليمي
ســتمنح جميــع المــواد المنشــورة الــوارد وصفهــا فــي المخرجــات الفكريــة رخصــة المشــاع
اإلبداعـ�ي العالميـ�ة – صنـ�ف غيـ�ر تجـ�اري  -الترخيـ�ص بالمثـ�ل  ،4.0التــي تســمح بنســخ العمــل
وإعــادة توزيعــه وتعديلــه واالقتبــاس منــه ألغــراض غيــر ربحيــة ،وفــق شــروط ترخيــص العمــل
األصلي ذاتها .وســيتيح ذلك للمنظمات غير الشــريكة اســتخدام مخرجات المشــروع وتعديلها
بالكامــل .وسيشــكل كل إســهام (بمدخالت/مخرجــات) فرصــة الستكشــاف الرخــص المفتوحــة
التــي تمثــل موضوعـ ًا مهمـ ًا فــي مجــال هــذا المشــروع.
تشــمل التدابيــر الخاصــة لتعزيــز التعليــم المفتــوح مــا يلي:

•

ســيتم نشــر جميــع البيانــات (بيانــات الدراســات االســتقصائية ،وقوائــم المراجــع والبحــوث
األوليــة ،وعــروض المشــروع ،باإلضافــة إلــى المخرجــات النهائيــة) التــي ســيتم جمعهــا
فــي إطــار هــذا المشــروع علــى شــكل مجموعــات بيانــات مفتوحــة علــى موقــع المشــروع
المشــترك بيــن اإليسيســكو واتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي.

•
•
• إذا تــم وضــع دورة المســاق علــى شــبكة اإلنترنــت “لمشــروع اتحــاد جامعــات العالــم
اإلســامي لتطويــر التعليــم المفتــوح“ ،ســتكون متاحــة علــى شــكل حزمــة معلومــات
ســيتم تحميــل جميــع منشــورات المشــروع فــي مســتودعات رقميــة متاحــة للجميــع ،مــا
سيســهل تقاســمها مــع ســائر البوابــات اإللكترونيــة.
ستنشــر األوراق األكاديميــة (ســواء فــي المجــات ،أو علــى شــكل أوراق مؤتمــرات) حصــر اً
فــي المجــات المتاحــة للجميــع.

موحــدة (علــى ســبيل المثــال ،)IMS Common Cartridge ،وذلــك لتســهيل إعــادة اســتخدام
محتــوى الــدورة الدراســية وتوظيفهــا فــي األنظمــة الرئيســية إلدارة التعلــم.

الشركاء
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تعتبــر جميــع الجامعــات األعضــاء فــي اتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي شــريكة فــي هــذا
المشــروع .وســيتم اختيــار المســتفدين مــن هــذا المشــروع بعنايــة بنــاء علــى خلفيتهــم
المؤسســية وكفاءاتهــم ومؤهالتهــم المهنيــة .ويضــم االتحــاد مجموعــة مــن مؤسســات
التعليــم العالــي والجامعــات ،مــا ســيضمن المشــاركة الشــاملة فــي المشــروع ،ســواء
فــي مراحــل اإلعــداد (تجميــع الممارســات وتحديــد أحــدث التطــورات وإنشــاء المنصــة
وتصميــم المحتــوى) أو فــي المراحــل المواليــة (إشــراك األســاتذة وتنظيــم األنشــطة
ونشــر التوصيــات المؤسســية والسياســاتية).

نبذة عن أعضاء فريق المشروع
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ســيتولى تســيير الــدورات الدراســية خبــراء استشــاريون بموجــب عقــد يبرمونــه مــع
اتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي .وسيســاهم الخبــراء فــي إعــداد الوحــدات الدراســية
وجميــع المــواد الالزمــة (منصــات أنظمــة إدارة التعلــم ،المنصــات ،التقييــم ،األنشــطة).
وســيوقع كل خبيــر استشــاري عقــد عمــل يحــدد بالتفصيــل المهــام الموكلــة إليــه وجميــع
مســتلزمات إنجــاح الــدورات التدريبيــة.

األستاذ الدكتور خالد برادة
أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط منذ سنة 2020
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عمــل أســتاذ فيزيــاء بجامعــة القاضــي عيــاض بمراكــش منــذ ســنة .1996
عمــل مستشــا ًر ا لرئيــس جامعــة القاضــي عيــاض فــي مجــال االبتــكار التربــوي
ومديــ ًر ا لمركــز االبتــكار التربــوي بالجامعــة نفســها .يســهم الدكتــور بــرادة
بنشــاط وفعاليــة فــي البحــث األساســي ومجــال تطويــر التعليــم منــذ ســنوات
عديــدة ،ويتــرأس كرســي اليونســكو لـــ “تعليــم مــادة الفيزيــاء عبــر الممارســة
منــذ ســنة  .2010أســس الجمعيــة المغربيــة للفيزيــاء التطبيقيــة وكان رئيس ـ ًا
لهــا للفتــرة الممتــدة مــن ســنة  2006إلــى ســنة  .2011كان عضــوً ا فــي العديــد
مــن اللجــان والمجالــس ،وقــام بتنســيق وحــدات تدريبيــة فــي الفيزيــاء بالكليــة
فــي الفتــرة بيــن  1999و.2015كمــا قــام بإعــداد العديــد مــن األوراق البحثيــة و
المشــاركة فيهــا ،وكان عضــوا فــي العديــد مــن لجــان المؤتمــرات واالجتماعــات
الوطنيــة والدوليــة .ويشــارك فــي تنســيق العديــد مــن المشــاريع الدوليــة
فــي جامعــة القاضــي عيــاض بالمغــرب ،أبرزهــا أوبــن ميــد (،)OPENMENو
إكســبيريس ( ،)EXPERESوميريكنيــت (، )MericNetوإنســايد ( )InSideوغيرهــا،
باإلضافـ�ة إلـ�ى مجموعـ�ة مـ�ن المشـ�اريع الوطنيـ�ة ،أهمهـ�ا مشـ�روع“  “�Micro
 .”LabExAO PPRIIوقــام بنشــر مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة المفتوحــة
علــى اإلنترنــت فــي مجالــي علــوم األعصــاب والبصريــات علــى المنصــة الجامعيــة
الرقميــة المغربيــة ( ،)MUNويقــوم أيضــ ًا بالتنســيق بيــن فريــق للبحــوث حــول
االبتــكار التربــوي ( )Trans ERIEفــي جامعــة القاضــي عيــاض ،كمــا يشــرف
علــى عريضــة المطالبــة بالتعليــم المفتــوح فــي المغــرب منــذ ســنة .2016
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األستاذ الدكتور دانييل برغس
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يعمــل نائب ـ ًا لرئيــس قســم نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا (http://transfer.
 )unirnetبالجامعــة الدوليــة الريوخــا فــي إســبانيا (UNIR, http://www.unir.
 .)netويتــرأس كرســي اليونســكو للتعلــم اإللكترونــي (http://research.
 ،)unir.net/unescoوكرســي المجلــس الدولــي للتعليــم المفتــوح والتعليم
عــن بعــد للمــوارد التعليميــة المفتوحــة )http://www.icde.org(.ويقــوم
بــإدارة معهــد أبحــاث االبتــكار والتكنولوجيــا فــي التعليــم (UNIR iTED, http://
 .)ited.unirnetاشــتغل ســابق ًا مديــر ًا لقطــاع التعليــم ،ورئيــس مختبــر
تجربــة المســتخدم بقســم األبحــاث واالبتــكار فــي شــركة «إتــوس» (http://
 )www.atos.netمنــذ ســنة  .2007وعمــل أســتاذ ًا مســاعد ًا فــي الجامعــة
المفتوحــة فــي هولنــدا قبــل ذلــك .وتشــمل اهتماماتــه التعلــم اإللكترونــي
التكيفــي ،وتحليــات التعلــم ،وعالقــة الشــبكات االجتماعيــة بالتعلــم،
واأللعــاب اإللكترونيــة ،وخصائــص التعليــم اإللكترونــي .شــارك فــي عــدد مــن
مشــاريع البحــث والتطويــر األوروبيــة أبرزهــا Edu-Hack, Inspiring Science
Education, Intuitel, Hotel eMundus, Edumotion, Virtual Mobility
Passport, University Social Responsibility, Stellar, Gala, IntelLEO,
Go-MyLife, Grapple, Unfold, ProLearn, TenCompetence, EUA4ALL,
 NiHao, Kaleidoscope, Suma, Sister, Comelnوغيرهــا مــن المشــاريع.
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي االتصــاالت ،ودكتــوراه الهندســة فــي
علــوم الحاســوب ،ودكتــوراه فــي التعليــم ،ودكتــوراه فــي إدارة األعمــال.

“

الدكتورة ليليا الشنيتي بالقاضي
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أســتاذة مشــاركة وباحثــة فــي علــوم الحاســوب بالمعهــد العالــي لعلــوم
الحاســوب وتقنيــات االتصــال بجامعــة سوســة فــي تونــس .وخريجــة مــن
جامعــة براونشــفايغ فــي ألمانيــا ،حيــث درســت الهندســة وعلــوم الحاســوب.
وهــي عضــو فــي مختبــر البحــث «برينــس» بجامعــة سوســة .واشــتغلت
باحثــة مشــاركة فــي قســم علــوم الحاســوب بالمدرســة الوطنيــة العليــا
لالتصــاالت فــي بريتانــي ( )Télécom Bretagneببريســت فــي فرنســا.
حصلـ�ت علـ�ى درجـ�ة الدكتـ�وراه بالتعـ�اون مـ�ع مجموعـ�ة الويـ�ب الداللـ�ي(  (�Se
 )mantic Web groupفــي معهــد نظــم المعلومــات بجامعــة هانوفــر فــي
ألمانيــا ،وعلــى دبلــوم التأهيــل إلدارة األبحــاث فــي علــوم الحاســوب .تشــمل
اهتماماتهــا البحثيــة التعلــم المعــزز تكنولوجيــ ًّا ،والويــب الداللــي والتقييــم
اإللكترونــي ،والتعلــم اإللكترونــي .وتســتعين مجموعــة مــن المنظمــات
الوطنيــة والدوليــة بخبرتهــا فــي مجــال التعلــم المعــزز تكنولوجيــا (جامعــة
تونــس االفتراضيــة والوكالــة الجامعيــة الفرنكوفونيــة ( .فــي إطــار مشــاريعها
البحثيــة الجاريــة ،تشــارك الدكتــورة بلقاضــي فــي العديــد مــن مشــاريع
التعلــم اإللكترونــي حيــث أســهمت فــي صياغــة محتــوى العديــد مــن الــدورات
التدريبيــة اإللكترونيــة ،أبرزهــا أول دورة ضخمــة مفتوحــة عبــر اإلنترنــت حــول
علــوم الحاســوب فــي تونــس ،والتــي اســتضافتها جامعــة فرنســا الرقميــة
( )FUNلدورتيــن ســنتي  2015و .2016وتتولــى الدكتــورة الشــنيتي حالي ـ ًا قيــادة
قســم التعلــم عبــر اإلنترنــت وتنســيق وحــدة االبتــكار التربــوي فــي جامعتهــا.
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يعمــل مديــر ًا لمركــز االبتــكار التربــوي بجامعــة ابــن زهــر بأكاديــر
ً
ومســؤوال عــن سياســات التعلــم اإللكترونــي .يتولــى إدارة مختبــر
«البريــس» ألبحــاث الجنــوب والصحــراء .وعمــل مستشــا ًر ا
ومدر بًــا لبرنامــج اليونســكو للتعليــم المتكامــل عــن بعــد بجامعــة
الكاريبــي .وشــغل منصــب مديــر مشــروع إقليمــي لبرنامــج التعــاون
السويســري ( )Coselearnلتدريــب الخبــراء المغاربــة فــي مجــال
التعلــم اإللكترونــي فــي الفتــرة مــا بيــن  2005و .2011كمــا شــارك فــي
تأســيس الفضــاء الجامعــي االفتراضــي المغربــي ،و يعمــل أخصائيـ ًا
التدريــب علــى تقنيــات التعليــم بالوكالــة الجامعيــة الفرنكوفونيــة.

الدكتور فواز طيرو
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مهنــدس تربــوي مســؤول عــن التدريــب فــي الحــرم الرقمــي
الفرنكفونــي بكوتونــو ،بنيــن .وشــارك فــي تصميــم وتســيير
العديــد مــن الــدورات التدريبيــة حــول التعلــم اإللكترونــي
والمــوارد التعليميــة المفتوحــة ،ونظــم إدارة التعلــم والتعلــم
عــن بعــد .وعمــل مستشــا ًر ا لــدى العديــد مــن المنظمــات
الدوليــة ،أبرزهــا اليونســكو ،والوكالــة الجامعيــة الفرنكوفونيــة.
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هــي أول امــرأة باكســتانية حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــم البصريــات
الكميــة ،منتســبة إلــى قســم الفيزيــاء بجامعــة القائــد األعظــم بإســام أبــاد،
باكســتان .وهــي عضــو بــارز فــي جمعيــة البصريــات األمريكيــة ()OPTICA
ومنتســبة لمركــز عبــد الســام الدولــي للفيزيــاء النظريــة فــي إيطاليــا للفتــرة
الممتــدة مــن  2019إلــى  .2024وهــي أيضــ ًا عضــو فــي الجمعيــة الدوليــة
للبصريــات والضوئيــات ،ومديــرة إداريــة للجنــة الدوليــة للبصريــات فــي
باكســتان .اســتمرت بزيــارة مركــز عبــد الســام الدولــي للفيزيــاء النظريــة لمــا
يزيــد عــن ثالثــة عقــود بصفتهــا طالبــة ،وباحثــة مشــاركة ،ومدرســة ،وزميلــة
فــي التدريــب والبحــث فــي المختبــرات اإليطاليــة ،شــاركت فــي تســيير العديــد
مــن الورشــات التدريبيــة التــي تنظمهــا اليونســكو لفائــدة المعلميــن ،أبرزهــا
ورشــة حــول التعلــم النشــط فــي البصريــات والضوئيــات المنعقــدة فــي
إســام أبــاد احتفــاء ًا بالســنة الدوليــة للضــوء عــام  .2015حائــزة علــى جائــزة
 ICO-ICTPللمســاهمات الكبيــرة فــي مجــال البصريــات ســنة  ، 2004وجائــزة
روح الســام لمركــز عبــد الســام الدولــي للفيزيــاء النظريــة ســنة .2017
أعــدت الدكتــورة عمرانــة أشــرف برنامــج التعلــم النشــط فــي البصريــات
والضوئيــات الممــول ذاتي ـ ًا تحــت رعايــة مركــز عبــد الســام الدولــي للفيزيــاء
النظريــة وجامعــة القائــد األعظــم ،والــذي يرمــي إلــى إدراج تدريــس العلــوم
الفيزيائيــة فــي الثانويــات والجامعــات المهمشــة الخاصــة بالفتيــات فــي
باكســتان .وانطلــق البرنامــج ســنة  2016لتمكيــن التلميــذات والطالبــات
مــن االســتفادة مــن تجــارب علميــة مفيــدة ومفتوحــة فــي جــو ودي.
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إلــى جانــب الفريــق الرئيســي ،ســيقوم برنامــج التعليــم المفتــوح فــي اتحــاد جامعــات العالــم
اإلســامي باالعتمــاد علــى فريــق دولــي مــن خبــراء التعليــم والشــركاء المتخصصيــن فــي مجــال
التعليــم المفتــوح ،ذوي خبــرة فــي تســيير ورشــات العمــل حضوري ـ ًا وافتراضي ـ ًا ،مــع التمكــن
مــن اللغــة العربيــة والفرنســية و/أو اإلنجليزيــة.
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