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 :البخح لصشتدم

أحدثت الثورة الصناعية الرابعة طفرة كبيرة في مختمف المجاالت كإحدى أىم القوة 
قدوم إنترنت و والتي تسارعت تجمياتيا بتطوير تكنولوجيا المعمومات  المؤثرة في المجتمعات

وأصبحت خطوة التحول الرقمي الذكي ىي  األشياء والذكاء االصطناعي وأنظمة الحوسبة،
، وعميو أصبحت الجامعات بداية التغيير واالنطبلق لمنظومة تمحق بركب المستجدات العالمية

المتبعة إلي أساليب رقمية ذكية مرنة وأكثر فاعمية لتحقيق مطالبة بتطوير األساليب التعميمية 
 البحثخدمات تعميمية عالية الجودة وتحسين نوعية المخرجات التعميمية، ولذا استيدف 

آليات تنفيذية مقترحة لتفعيل الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية لمواكبة الثورة الحالي تقديم 
، والوقوف عمي ما يفرضو التحول الرقمي الذكي من الصناعية الرابعة بأبعادىا المختمفة

الحالي عمي المنيج  البحث ، وقد اعتمدتحديات عمي كافة مكونات المنظومة التعميمية
لدمج لبلطبلع عمي مبلمح الثورة الصناعية الرابعة ورصد المتطمبات البلزمة  الوصفي التحميمي

: بحثىم النتائج التي توصل إلييا الأنظمة الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية، وكانت أ
يجاد رؤية موحدة لتصميم حرم ضرورة تييئة الجامعات الستيعاب متطمبات الرقمنة الذكية و  ا 

نشر ثقافة الرقمنة الذكية لدي األطر البشرية بالجامعات المصرية، جامعي ذكي، الحاجة إلي 
وصواًل إلي عدد  ،ت التدريسيةباإلضافة إلي ضرورة تفعيل نظام التعميم اليجين داخل القاعا

من التوصيات من أىميا: تبنى رؤي مستقبمية لتطوير الجامعات المصرية ومواكبة حركة 
التقدم العممي لمواجية التحديات المتبلحقة لمثورة الصناعية الرابعة، تعزيز قدرات الموارد 

 .ةلمصرية في مجاالت الرقمنة الذكيبالجامعات االخدمات الذكية و البشرية 

 -الذكاء االصطناعي -إنترنت األشياء –الرقمنة الذكية –)الرقمنة الكممات المفتاحية:
 الثورة الصناعية الرابعة(. -المصرية الجامعات
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Activating Smart Digitalization in Egyptian Universities In The Light 

of 4
Th

 Industrial Revolution 
By: Ph.D. / Marwa Mahmoud Al-Kholany 

Lecturer of Foundations of Education, Educational & Psychological Sciences 

Department, Faculty of Specific Education, Damietta University. 

Abstract: 

The 4
th

 Industrial Revolution has brought about a great leap in different 

fields, as one of the major influencing forces in the societies whose 

superiorities accelerated advancements of Information Technology, rising of 

Internet of Things, Artificial Intelligence and computing systems. Thus, Smart 

Digital Transformation became a start point for change and launching a system 

capable of copping with the global developments. Therefore, universities are 

required to developing the adopted educational methods into smart digital 

techniques. Those techniques should be more flexible and effective in order to 

provide high quality educational services, and to improve quality of the 

educational outputs.  

Thus, this research aimed to providing Proposed Executive 

Mechanisms for activating smart digitalization in the Egyptian Universities to 

keep pace with the 4
th

 Industrial Revolution in its different dimensions. In 

addition to identifying the challenges imposed on all components of the 

educational system by Smart Digital Transformation. The research used the 

Analytical Descriptive Approach; to view the features of 4
th

 Industrial 

Revolution and identify the requirements for integrating smart digitalization 

systems into the Egyptian Universities.  

The research concluded to a number of findings: The necessity of 

preparing universities to accommodate the Smart Digitalization and developing 

a common vision for designing a smart campus. The importance of spread the 

Smart Digitalization culture among human framework within the Egyptian 

universities. In addition, the necessity of activating Hybrid Education System 

in teaching rooms. The study ended to a number of recommendations: 

Adopting future visions for developing the Egyptian universities and keeping 

pace with science advancements motion for facing the successive challenges of 

4
th

 Industrial Revolution. Enhancing human resources’ abilities and providing 

smart services in digitalization fields, in the Egyptian universities. 

Key words: (Digitalization, smart digitalization, Internet of Things, Artificial 

Intelligence, Egyptian universities, 4
th

 Industrial Revolution). 
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 :مكدمُ
أدي التطور العممي والتكنولوجي إلي إحداث طفرة كبيرة في مختمف المجاالت 

الثورة الصناعية الرابعة إحدى أىم القوة المؤثرة في المجتمعات، وتسارعت تجمياتيا وأصبحت 
نترنت األشياء والذكاء االصطناعي وأنظمة إقدوم و  بتطوير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

الحوسبة والواقع االفتراضي وتحميل البيانات الضخمة والتي أصبح ليا انعكاس عمى الفرد 
م بدأ ظيور ثورة معرفية جديدة ليا قوة التأثير في المجال االقتصادي ث   والمجتمع، ومن

  واالجتماعي والثقافي واألمني وغيرىا.
والتكنولوجية ثبلث  االقتصاديةفعمى مدى القرون القميمة الماضية أحدثت التغيرات 

الثامن ثورات صناعية رئيسية، بداية من انطبلق الثورة الصناعية األولي في أواخر القرن 
نتاج الميكانيكي باستخدام البخار في توليد الطاقة، ثم االعتماد عمي التصنيع واإل و عشر 

جاءت الثورة الصناعية الثانية لئلنتاج الصناعي الشامل باستخدام الكيرباء لتزويد اآلالت 
بالطاقة وذلك في أواخر القرن التاسع عشر، أما الثورة الصناعية الثالثة فاعتمدت عمي 

ثم تمتة وثورة االتصاالت وأجيزة الكمبيوتر الشخصية واإلنترنت وتكنولوجيا المعمومات، األ 
تميزت باإلنتاج الرقمي المعتمد عمي التقنيات و  ظيرت الثورة الصناعية الرابعة في الستينيات

نترنت األشياء، الحوسبة إالذكية متمثمة في: عمم الوراثة، الذكاء االصطناعي، الروبوتات، 
 ,Hirschi, 2018)بية، تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة ثبلثية األبعادالسحا

p.193) . 
وفي خضم تمك الثورة الذكية أصبحت خطوة التحول الرقمي الذكي في كافة المجاالت 

توفير ب ىي بداية التغيير والتطوير واالنطبلق لمنظومة تمحق بركب المستجدات العالمية،
شياء والذكاء نترنت األإنسان قادر عمي توظيف خدمات التقنيات التي تجعل اإل األدوات و 

االصطناعي في الحياة البشرية، وعميو فقد سعت العديد من الدول مثل ألمانيا والواليات 
المتحدة واليابان واليند والصين لزيادة قدراتيا التنافسية في الصناعة، وخصصت موازنات 

طوير، ووفقًا لدليل اإلنفاق العالمي من المتوقع أن يصل حجم ضخمة لمبحث العممي والت
 دحبلن( )0202( مميار دوالر عام )64.6االنفاق العالمي عمي الذكاء االصطناعي إلي )

 (.02، ص.0202،
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وىكذا انعكس التطور التكنولوجي بشكل كبير عمي شكل الحياة مؤديًا إلي مجتمع 
رقمية الذكية وأصبحت الثورة الصناعية الرابعة تفرض جديد يعتمد عمي المعرفة والتقنيات ال

عمي مؤسسات المجتمع وجود بنية تقنية رقمية ذكية متطورة بما يمكن تسميتو بـ )الرقمنة 
الذكية(، ليتم توظيفيا وتصبح جزءًا من المجتمعات يتأثر بيا جميع النظم بما في ذلك النظم 

كون الجامعات أحد مراكز قيادة حركة  جامعيالتعميمية المختمفة وبخاصة نظام التعميم ال
 يةتقنيات الذكالالتنمية المستدامة، لذلك ظيرت العديد من الجامعات العالمية تعتمد عمي 

 يطمق عمييا )الجامعات الذكية(.
ولما كانت تطورات الثورة الصناعية الرابعة في تزايد سريع ومستمر وتؤثر بصورة 

عي، أصبحت الجامعات مطالبة بتقديم خدمات تعميمية عالية قوية عمي منظومة التعميم الجام
ستخدام أنظمة وتقنيات ذكية تواكب التحديات االجودة وتحسين نوعية المخرجات التعميمية و 

(، ولن يتحقق 2، ص.0224، بكروالتقنية لممعمومات في عصر الثورة الصناعية الرابعة )
تبعة في الجامعات إلي أساليب رقمية ذكية مرنة ذلك إال إذا تم تطوير األساليب التعميمية الم

يجاد نظم تعميمية تتبلءم مع متطمبات التكنولوجيا الرقمية الذكية الحديثة،  وأكثر فاعمية، وا 
وليذا قامت وزارة التعميم العالي والبحث العممي بمصر بوضع استراتيجية في ضوء خطة 

ة متميزة بالتعميم العالي تمبي ( بغرض خمق بنية تحتي0222التنمية المستدامة مصر )
متطمبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزز التنافسية بين دول العالم، ُترجمت االستراتيجية إلي 
اثنا عشر مشروعًا يشمل جميع محاور التطوير الذكي لمجامعات من أىميا: إتاحة التعمم 

، الذكيةوافق مع النظم بما يتومخرجاتو لمجميع دون تميز، تحسين جودة النظام التعميمي 
نشاء جامعات أىمية وتكنولوجية و  ، 0225وزارة التعميم العالي والبحث العممي، ) دوليةو ا 

 (.21ص.
  الدزاسات الشابكُ:

التوجيات الدراسات السابقة واألدبيات و الحالي لعرض مجموعة من البحث تطرق ي
في العممية التعميمية، والتأكيد توظيف تقنيات الرقمنة الذكية التربوية الحديثة ذات الصمة ب

عمي ضرورة أن يستوعب التعميم الجامعي تداعيات ومعطيات الثورة الصناعية الرابعة، ومن 
 خبلل مسح الدراسات أمكن تصنيفيا إلي محورين:
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المحور األول، ويشمل الدراسات المتعمقة بالثورة الصناعية الرابعة وتأثيرىا عمي 
التي أوضحت أن الثورة الصناعية  (Penprase, 2018)دراسة  التعميم الجامعي من أىميا:

لذكاء االصطناعي، االرابعة تتميز بتأثيرات العديد من التقنيات الذكية المركبة مثل الروبوتات، 
إنترنت األشياء، المواد النانوية، عمم الجينوم، والتكنولوجيا الحيوية، التي تشترك جميعيا في 

ادة السريعة في حجم اإلنتاج، وتتطمب سرعة استجابة القطاع خفض التكمفة وتحقيق الزي
التعميمي ليذا التقدم التكنولوجي، وأكدت نتائج الدراسة عمي ضرورة إعادة النظر جذريًا في 
المناىج الدراسية في التعميم العالي لتمكين الطبلب من فيم التقنيات الذكية واكسابيم ميارات 

وضرورة تييئة كل ، التعامل مع أنظمة تكنولوجيا نظم المعمومات التحميل والتنبؤ واالبتكار في
 .بالجامعات ألدوار قيادية في عالم سريع التغير يةييئة التدريسالمن الطبلب و 

( التعرف عمي أىم متطمبات االنتقال 0226كما استيدفت دراسة )أبو لبيان، 
الصناعية الرابعة، وتوصمت بالجامعات المصرية إلي جامعات الجيل الرابع في ضوء الثورة 

الدراسة إلي وضع تصور مقترح لجوانب تطوير جامعات الجيل الرابع في ضوء متطمبات الثورة 
تعزيز القيادة والحوكمة بالجامعات،  ضرورةالصناعية الرابعة، وقد خمصت نتائج الدراسة إلي 

األنظمة الذكية، تحديث تطوير البرامج التعميمية، االىتمام بالبحث العممي، توفير الخدمات و 
طرق التدريس والتقييم، والتركيز عمي أساليب التعمم الذاتي والتعمم مدي الحياة، كما أظيرت 

إلي تغييرات أساسية في الييكل أدت  لثورة الصناعية الرابعةأن ا (Jung, 2020)دراسة 
ت التي تواجو أىم التحدياواستيدفت الدراسة التعرف عمي  الصناعي وأنظمة التعميم العالي

قطاع التعميم العالي في كوريا الجنوبية في ضوء تحوالت إنتاج المعرفة بسبب الثورة 
الصناعية الرابعة، وتوصمت إلي ضرورة رفع مستوى المؤسسات الصناعية والجامعات في 

 مع متطمبات الثورة الصناعية الرابعة. تكوين قوى بشرية تمتمك الميارات الذكية لمتكيف
( رؤية مقترحة لتوفير متطمبات 0202قدمت دراسة )الدىشان، سمحان، ىذا وقد 

تنمية الميارات البلزمة لئلعداد لمين ووظائف المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة من 
خبلل نظم تعميم جامعية متطورة، وتوصمت الدراسة إلي أن الثورة الصناعية الرابعة تفرض 

غة األىداف واألساليب التعميمية المتبعة بما ُيمكن الطبلب عمي التعميم الجامعي إعادة صيا
من اكتساب الميارات التكنولوجية لمثورة الصناعية الرابعة مثل تنمية اإلبداع واالبتكار وترسيخ 
مبدأ التعمم المستمر والتعمم مدي الحياة والتعمم الذاتي، باإلضافة إلي ضرورة تنمية قدرات 
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تخدام وتوظيف التقنيات الذكية في القاعات التدريسية وتحديث أعضاء ىيئة التدريس في اس
( رؤية مستقبمية 0202المناىج التعميمية، وعمي ىذا النحو قدمت دراسة )عبد القادر، 
وتفعيل عدة معايير تعميمية لمتعرف عمي متطمبات مواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة 

قنية المتبلحقة وتمبية متطمبات سوق العمل، وقد لمواكبة الجامعات المصرية لممتغيرات الت
أوصت الدراسة بتبني رؤي ذكية لتطوير الجامعات وتحديث البرامج األكاديمية والمينية، مع 
ضرورة تجديد البنية التحتية لمؤسسات التعميم الجامعي والتبادل األكاديمي والميني بين 

حاق بقطار التقدم التعميمي العالمي الجامعات المصرية والجامعات األجنبية كي يتم الم
  . ومواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة

المحور الثاني، ويتناول الدراسات المتعمقة باألنظمة الرقمنة الذكية وأىمية 
تحديد  (Uskov et al., 2016)حيث استيدفت دراسة استخداميا في التعميم الجامعي، 

ة لمجامعات الذكية واإلشارة إلي أن استخدام التقنيات األنظمة والسمات والمكونات الرئيسي
الذكية الحديثة تخمق فرصًا فريدة لمجامعات، وأكدت نتائجيا عمي أىمية استخدام أساليب 
جديدة في استراتيجيات التعميم والتعمم والتدريس من خبلل إعداد الفصول الدراسية الذكية 

الوسائط، توفير  ةت واختبارات تفاعمية متعددالمبتكرة، تصميم محتوى تعميمي رقمي ومحاضرا
خدمات ذكية داخل الحرم الجامعي وخارجو عبر اإلنترنت، اتباع أساليب تقييم فورية وذكية 

متعرف عمي أسس ومفاىيم الجامعة ل( 0224جاءت دراسة )عبد اليادي،  ، كمالممعرفة
ت التحول الرقمي والذكي في الذكية والتوصل من خبلليا إلي أداة تقييمية لمدي تطبيق مقوما

الجامعات المصرية متمثمة في: األنظمة الذكية، الحرم الذكي، اإلدارة الذكية، وتوصمت الدراسة 
م الرقمي في لتعماستخدام التقنيات الذكية وتوظيف الإلي ضرورة وضع خطط مستقبمية 

 العممية التعميمية لممساىمة في بناء جامعة ذكية. 
( قياس مدي وعي أعضاء ىيئة التدريس 0225شريف، واستيدفت دراسة )ال

بالجامعات بالتقنيات التعميمية الرقمية والذكية واتجاىاتيم نحوىا، وتوصمت الدراسة إلي عدة 
نتائج من أىميا: ضرورة توظيف أعضاء ىيئة التدريس لمتقنيات التعميمية الرقمية والذكية 

والتدريب عمي تخطيط وتصميم المناىج الرقمية،  في تقديم المقررات الدراسية النظرية والعممية
الحاجة الماسة إلي إعداد بنية تحتية رقمية وتجييزات تقنية ذكية في الحرم الجامعي، وتطبيق 

من ناحية أخري أوضحت دراسة )أمين، ، و أنماط التعميم التي أفرزتيا الثورة الصناعية الرابعة
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الجامعات المصرية لتحقيق مجتمع المعرفة،  ( الحاجة الممحة إلي التحول الرقمي في0225
كساب المتعممين مجموعة من الميارات مثل ميارات التعمم الذاتي والميارات المعموماتية  وا 

دارة الذات بداًل من التركيز عمي إكسابيم  ،وميارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجية وا 
الميزة التنافسية، وتوصمت الدراسة المعمومات فقط ومن ثم تحقيق مجتمع المعرفة وتحقيق 

إلي مجموعة من المتطمبات البلزمة لبناء مجتمع المعرفة في الجامعات من أىميا: وضع 
استراتيجية لمتحول الرقمي، نشر ثقافة التحول الرقمي، تصميم البرامج التعميمية الرقمية، إدارة 

 لذكي.وتمويل التحول الرقمي بما يحقق التحول المنشود في العصر ا
لمتعرف عمي جوانب التعميم المختمفة في  (Lyapina, 2019)سعت دراسة كما 

الجامعات وتحديد دور التقنيات الذكية كأداة ابتكارية في تطوير نظام التعميم العالي وتكوين 
الميارات الفعمية لدي الطبلب، من خبلل تحميل خصائص التكنولوجيا الذكية وتوظيفيا كأداة 

ية في التعميم العالي، ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: ضرورة فكرية وابتكار 
، وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء لعالي بعناصر من التقنيات الذكيةتمرير نظام التعميم ا

مزيد من الدراسات في مجال استخدام وتوظيف التقنيات الذكية في أنظمة التعميم العالي 
( عمي أىمية تقنية إنترنت األشياء 0226راسة )الدىشان، أكدت دو  وخاصة الجامعات،

وتطبيقاتيا ومتطمبات توظيفيا في التعميم، وأوضحت أن إنترنت األشياء يساىم بفاعمية في 
تحسين البيئة المادية والييكمية في المؤسسات التعميمية من خبلل سيولة االتصال والتواصل 

تاحة إرسال البي انات وتمقى التعميمات عبر اإلنترنت، وقد توصمت بين األشخاص واألشياء وا 
الدراسة إلي ضرورة تطوير الخدمات التعميمية في الجامعات لتواكب تقنيات إنترنت األشياء 

تقديم شكل جديد لبيئة تعميمية ذكية تشمل أجيزة وضرورة وقدرات الذكاء االصطناعي، 
توافر موارد حوسبة عالية و  ،اتواستشعار مختمفة وزيادة سرعة االتصال باإلنترنت وتطبيق

 األداء وتحقيق التكامل بين الشبكات السمكية والبلسمكية في جميع أنحاء المؤسسة التعميمية. 
أىمية التقنيات الذكية التي أوضحت  (Kuppusamy, 2020)دراسة  باإلضافة إلي

تكنولوجيا الجيل  في تعزيز كفاءة العممية التعميمية والتحول إلي التعمم الذكي المعتمد عمي
الرابع، واستخدام تقنيات إنترنت األشياء، الواقع المعزز، الذكاء االصطناعي، التطبيقات 
السحابية، والياتف الذكي، وتوصمت الدراسة إلي أن تطبيق التقنيات الذكية في عمميتي 

الذكي،  أىميا: التدريس الذكي، المعمممن التعميم والتعمم يتطمب توافر عدة مقومات أساسية 
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المتعمم الذكي، التحميبلت والمراقبة الذكية، بيئة التعمم الذكية، ومن جانبيا تناولت دراسة 
(Talu, 2020)  اتجاىات تطوير التعميم العالي من خبلل تطبيق التقنيات الذكية في العممية

لمتعددة لممتعممين بالوصول إلى الموارد الرقمية احيث تسمح بيئات التعمم الذكي  ،التعميمية
وأكدت نتائج الدراسة عمي أن  والتفاعل الفوري مع أنظمة التعمم في أي مكان وأي وقت،

بداع الطبلب، كما أن استخدام  األدوات الذكية المميزة تساىم بشكل كبير في تشكيل شخصية وا 
نترنت األشياء  الفصول الدراسية من شأنو في الحوسبة السحابية وتحميل البيانات الضخمة وا 

يعزز أساليب التعميم التعاوني والتعمم الذاتي، مما يزيد من كفاءة العممية التعميمية ويساىم  أن
 في تدريب الكفاءات المينية لمطبلب وتحسين أدائيم.

البحث تتبلقي الدراسات السابقة مع وفي ضوء ما تم عرضو من الدراسات السابقة، 
 البة برفع مستوي أدائو في العصر الذكي،في مجال االىتمام بالتعميم الجامعي والمط الحالي

)الدىشان، سمحان، ، (Jung, 2020)، (Penprase, 2018)فقد اتفقت دراسة كل من 
عمي أىمية االستفادة من معطيات الثورة الصناعية الرابعة  (0202)عبد القادر، ، (0202

 Uskov et) (،0226)أبو لبيان، في مؤسسات التعميم الجامعي، كما اتفقت دراسة كل من 

al., 2016) ،(،0225)أمين،  (،0225(، )الشريف، 0224، )عبد اليادي (Lyapina, 

عمي ضرورة  (Talu,2020)، (Kuppusamy, 2020)(، 0226، )الدىشان، (2019
توظيف األنظمة الرقمية الذكية في العممية التعميمية في الجامعات، وتبلقت دراسة كل من 

في التأكيد عمي  (Lyapina, 2019)(، 0225مين، ، )أ(0202)الدىشان، سمحان، 
ضرورة إكساب طبلب الجامعات المصرية الميارات التكنولوجية المتعمقة بتقنيات الثورة 

 الصناعية الرابعة لتمبية متطمبات سوق العمل. 
صبح مكمل ليا من حيث التعرف يمن الدراسات السابقة و  البحث الحاليستفيد يو 

كنولوجية لمثورة الصناعية الرابعة، وتحديد أبعاد ومتطمبات الرقمنة عمي أىم المعطيات الت
عن  البحث الحاليختمف يالذكية في الجامعات المصرية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، و 

مقترح لتفعيل الرقمنة الذكية في الجامعات المصرية في  تصورالدراسات السابقة في وضع 
أيضًا من حيث تصنيف متطمبات وآليات  البحثختمف يكما ضوء الثورة الصناعية الرابعة، 

 تفعيل الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية. 
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ومما سبق، يتضح أىمية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي في 
لتواكب متطمبات التطور التكنولوجي الحديث وما يتبعو من تغير ثقافة المؤسسات التعميمية 

، يدة مثل التعمم الذكي، الجامعات الذكية، الفصول الذكية وبيئات التعمم الذكيةمفاىيم جد
  وتخريج جيل قادر عمي االندماج في التحول الذكي وبناء نظم ذكية.

 :البخح مشهلُ

في ظل مستحدثات الثورة الصناعية الرابعة يتمثل التحدي اليائل لمجامعات المصرية 
، حيث أن من شأن الرقمنة الذكية تحويل الجامعات إلي في التخطيط لمتعمم الرقمي الذكي

 مجتمع معرفي ذكي يعزز مشاركة المعرفة وتفعيل عممية التعمم.

ولذلك اتخذت بعض الدول مثل المممكة العربية السعودية خطوات قوية بيذا الصدد 
اعة ( تم اإلعبلن عن مركز االبتكار لمصن0224(، ففي عام )0222في إطار رؤية المممكة )

رقمي  اقتصادالرابعة والتركيز عمي إيجاد مجتمع رقمي ومدن رقمية وتعميم رقمي وصواًل إلى 
يعتمد عمي الذكاء االصطناعي، ومن ناحية أخرى انتيجت اإلمارات العربية المتحدة ذات 
التوجو فقامت بتأسيس أول مجمس لمثورة الصناعية الرابعة عمى مستوى العالم، وتضمنت 

ا تحسين مخرجات قطاع التعميم بالتركيز عمى التكنولوجيا والعموم المتقدمة استراتيجيتي
وتوظيف عموم اليندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة لمطاقة المتجددة، وحققت نموًا كبيرًا في 

)العيان، ن ( حتى اآل0222%( منذ عام )42مجال الذكاء الصناعي بمغت نسبتو نحو )
0226.) 

مة المصرية التي أطمقت مبادرة قوية في مجال الثورة الصناعية وظيرت جيود الحكو 
الرابعة والذكاء االصطناعي من خبلل منتدي شباب العالم الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ 

(، وأكد الرئيس في مداخمة لو أن مصر ستفتتح جيبًل جديدًا من الجامعات 0226في ديسمبر)
العموم الحديثة، وشدد عمي ضرورة المشاركة في الثورة خبلل العام الدراسي القادم يضم كافة 

الصناعية الحالية، والحرص عمى تطبيق توأمة مع كل الجامعات المتقدمة في العالم في مجال 
الدراسات الحديثة بما يساىم في تجييز الشباب المصري لسوق العمل وتوفير أنظمة حديثة 

أداء متميز، كما شدد إلى أن مصر ليس لدييا تتيح تقميل الخطأ البشري وتوفر الوقت لتحقيق 
وقت لتضييع مزيد من الفرص، مؤكدًا أننا إذا لم نتحرك بشكل مناسب لنمحق بيذا الركب 

 (.0226سيزداد تخمفنا بشكل ال يمكن تعويضو )الييئة العامة لبلستعبلمات، 
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رة وعمي الرغم من الجيود المصرية المبذولة من وزارتي التعميم العالي ووزا
أن  إالاالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في سبيل تحقيق التحول الرقمي في التعميم الجامعي 

، فيناك حاجة ماسة إلي ضعف البنية التحتية في الجامعات المصريةاألدبيات تؤكد عمي 
إعادة النظر في نظام التعميم الجامعي المصري الذي ما يزال يحمل فجوة ىائمة بين التطور 

التكنولوجي وضعف االستجابة لسرعة التقنيات واالتصاالت الحديثة، ويفتقر إلي وجود العممي 
(، وعمي الرغم من 223، ص.0202رؤية واضحة المعالم لمبحث واالبتكار والتنمية )عمي، 

االستثمارات الضخمة التي تضخيا شركات االتصاالت إال أن البنية التحتية المعموماتية في 
ير مييئة الستيعاب التحول التكنولوجي لضعف إمكانيات الحرم الجامعي الجامعات المصرية غ

، 0224(، )عبد اليادي، 0202)سالم،  وقمة توافر البنية التحتية التقنية الذكية بو
إعادة النظر في اليندسة المعمارية لممباني التعميمية وتعديل النماذج  (، بما يتطمب22ص.

 .(Kuppusamy, 2020, p.15) التعميمية المقدمة لطبلب الجامعات
وحيث أن التطورات الصناعية المتبلحقة تفرض تحديات أمام التعميم الجامعي 

بمجاالت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والحوسبة الذكية وتبني نموذج  االىتماموضرورة 
أن أساليب  إال(، 0226، ص.0202تنظيمي رقمي بالجامعات المصرية )الدىشان، جاد اهلل،

التعميم النظامي ما تزال ال تمتمك القدرة عمي تأىيل المتعممين لسوق العمل وال لمتطمباتو 
المتغيرة والمتجددة التي ال تكتفي بما يتمقاه المتعمم من معمومات أثناء مراحل تعممو بل تتطمب 

عاوني، تعمم مستمر وامتبلك كفايات جديدة مثل: التفكير الناقد، اإلبداع، االبتكار، العمل الت
، 0225وميارات التعامل مع تكنولوجيا المعمومات والتقنيات الذكية المستحدثة )جمال الدين، 

 .(24ص.
وفي ضوء تمك التحديات أصبح مطمب استحداث صيغ وأنماط تعميمية ذكية ضرورة 
ممحة في ظل ما تشيده المجتمعات من مستجدات طارئة يصعب عمى المؤسسات الجامعية 

في التساؤل الرئيس  البحثمشكمة يمكن بمورة  ا التعميمية التقميدية، ومن ث ممجابيتيا بصيغي
 التالي:

 ما سبل تفعيل الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة؟
 ويتفرع عنو األسئمة الفرعية التالية:

 ما أىم مبلمح الثورة الصناعية الرابعة؟ -
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 منة الذكية؟ما اإلطار المفاىيمي لمرق -
 ما واقع استخدام الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية؟ -
 ما أىم الخبرات العالمية والعربية في تطبيق الرقمنة الذكية بالجامعات؟ -
 ما متطمبات تطبيق الرقمنة الذكية بالجامعات في ضوء الثورة الصناعية الرابعة؟  -
لمصرية في ضوء الثورة لتفعيل الرقمنة الذكية بالجامعات ا التصور المقترحما  -

 الصناعية الرابعة؟
 :البخحأٍداف 

إلي توفير مسار محدد لبلستجابة لمتطمبات الثورة الصناعية  البحث الحالييدف ي
من الرابعة باستخدام األنظمة الرقمية الذكية ليتم دمجيا في خطط التطوير الجامعي المصري، 

والوقوف عمي واقع  وماىية الرقمنة الذكية خبلل التعرف عمي مبلمح الثورة الصناعية الرابعة،
استخداميا في التعميم الجامعي المصري وأىم الصعوبات التي تحول دون تفعيميا، وعرض 

لرصد أىم المتطمبات  بعض خبرات الجامعات العالمية والعربية في تطبيق الرقمنة الذكية
ل الرقمنة الذكية بالجامعات ومن ث م وضع آليات تنفيذية لتفعي األساسية البلزمة لتحقيقيا،

تواكب الثورة الصناعية  بما يجعل من الجامعات التقميدية جامعات رقمية ذكيةالمصرية 
 الرابعة. 

  :البخحأٍنًُ 

من كونو متزامن مع االىتمام الحالي باالرتقاء بالصيغ  البحث الحاليتأتي أىمية 
مساير لمتوجيات يأتي كي، كما واألنماط التعميمية الجامعية في عصر التحول الرقمي الذ

والجيود المبذولة من قبل وزارة التعميم العالي والبحث العممي نحو تطوير نظم تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت الرقمية بالجامعات المصرية اعتمادًا عمي تقنيات الذكاء االصطناعي 

نترنت األشياء، وقد لوحظ ندرة في األبحاث التي تناولت مفيوم ا لرقمنة الذكية في التعميم وا 
إضافة جديدة لحقل المعرفة والمتمثمة في التوجو نحو  يشكل البحث الحاليالجامعي، لذلك 

استخدام الرقمنة الذكية في عصر الثورة الصناعية الرابعة وما تفرضو من تغيرات عمي 
من حيث المؤسسات الجامعية المصرية وتنعكس عمي كافة مكونات المنظومة التعميمية بيا 

 األدوار الجديدة لمموارد البشرية وتصميم بيئة تعميمية وحرم جامعي ذكي. 
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  ميَج البخح:
تستخدم الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لرصد آليات تفعيل الرقمنة الذكية وتمبية 
متطمبات الثورة الصناعية الرابعة بالجامعات المصرية، من خبلل التعرف عمي واقع استخدام 

لرقمنة الذكية في الجامعات المصرية والوقوف عمي أىم التحديات التي تعيق التحول أنظمة ا
الرقمي الذكي بيا، ومن ث م استثمار المعمومات والبيانات لوضع خطط أكثر ذكاء لتوظيف 

 تقنيات الرقمنة الذكية بالتعميم الجامعي المصري.
 :البخحمصطلخات 

 الرقمنة الذكية: 
بنية تحتية معموماتية تقدم خدمات تعميمية إجرائيًا عمي أنيا:  لحاليالبحث اعرفيا يُ 

أشكال جديدة ودعم  ذكية عن طريق الربط المادي واالفتراضي بين األشخاص واألشياء،
نترنت األشياء والشبكات لمحتوى بيئة تعميمية تديرىا تكنولوجيا  الذكاء االصطناعي وا 

تستيدف أساليب يزة الحاسب اآللي واليواتف، و وأج والحوسبة السحابية بتطبيقاتيا المختمفة،
لتحسين طرق التعميم والتعمم وزيادة دافعية مثل التعمم الذاتي والتعمم التعاوني التعمم الذكي 

 .المتعممين
  الثورة الصناعية الرابعة:

 "الموجة الصناعية الجديدة التي تستند عمى الصناعة في طورىا الرابع بأنيا:تعرف 
 اميا لمتقنية، السيما التكنولوجيا الحديثة في مجاالت جديدة مثل الروبوتاتمن حيث استخد

نترنت األشياء وغيرىا، واستخدام ىذه  والذكاء االصطناعي والطباعة ثبلثية األبعاد وا 
ويقصد بيا أيضًا: مجموعة  ،(0202التكنولوجيا في الحياة اليومية" )ىارفارد بزنس ريفيو، 

تميزت بظيور تقنيات مبتكرة في المجتمعات البشرية كالروبوتات  من الوسائل الحديثة التي
نترنت األشياء والطباعة  والذكاء االصطناعي وتقنية النانو والحوسبة الكمية والتقنية الحيوية وا 

، 0226، )دائرة الشؤون الخارجية واالتصاالت ثبلثية األبعاد والمركبات الذاتية لمقيادة
 (.24ص.

ا: أنظمة إلكترونية تعتمد عمي التقنيات الذكية والبنية التحتية ويمكن تعريفيا بأني
والروبوتات والواقع االفتراضي والذكاء  لمثورة الصناعية الثالثة مثل إنترنت األشياء

االصطناعي، تصبح بيا التكنولوجيا جزءًا ال يتجزأ من المجتمعات وتفرض نفسيا عمي حياة 
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شخاص، توافر أشكال جديدة من ذكاء اآلالت، وخمق البشر من حيث تنمية قدرات جديدة لؤل
 .(Davis, 2016)مواد وأساليب تصنيع أكثر ذكاء 

الثورة الصناعية الرابعة إجرائيًا  البحث الحاليعرف يوفي ضوء التعريفات السابقة 
عمي أنيا: حقبة صناعية جديدة تبني وتوسع تأثير الرقمنة بطرق جديدة في مجاالت الذكاء 

، إنترنت األشياء، الحوسبة السحابية، الطباعة ثبلثية األبعاد، الروبوتات الذكية، االصطناعي
الواقع المعزز، والسيارات ذاتية القيادة، تفرض عمي التعميم الجامعي أنماط جديدة من 
الصناعات تتعمق باألنظمة الذكية واإلنترنت، وتتطمب تكوين قوي بشرية ذكية تمبي المتطمبات 

 ق العمل.المستحدثة لسو
  :البخحخطىات 

 .مبلمح الثورة الصناعية الرابعةأواًل: 
 .اإلطار المفاىيمي لمرقمنة الذكيةثانيًا: 
 .واقع استخدام الرقمنة الذكية بالجامعات المصريةثالثًا: 

 الخبرات العالمية والعربية في تطبيق الرقمنة الذكية بالجامعات.رابعًا: أىم 
 منة الذكية بالجامعات في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.متطمبات تطبيق الرقخامسًا: 
لتفعيل الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية في ضوء الثورة  : تصور مقترحسادساً 

 .الصناعية الرابعة
 أواًل: مالمح الجىزَ الصياعًُ السابعُ:

 تطور الثورة الصناعية الرابعة: - أ
رقمنة العالم لظيور ثورة صناعية أدي التطور اليائل في تكنولوجيا المعمومات و 

ويعد ،  (Industrial Revolution 4.0)جديدة يشار إلييا باسم الثورة الصناعية الرابعة
أول  -الرئيس التنفيذي لممنتدى االقتصادي العالمي -( Klaus Schwab )كبلوس شواب

الرقمية والواقع  من أطمق ىذا المصطمح، مشيرًا بو إلي عالم يتنقل فيو األفراد بين المجاالت
استخدام تكنولوجيا إنترنت األشياء، الذكاء االصطناعي، والروبوتات، بغير المتصل باإلنترنت 

 ,.Miller et al)كجزء من تحول ثقافي أوسع واتباع طرق مبتكرة لرؤية العالم والتعامل معو 

2016, p.3)،  بل القريب وكتب توقع )شواب( أن تبدأ الثورة الصناعية الجديدة في المستقوقد
(، مؤكدًا عمي أن العالم يقف عمى شفا 0223الورقة األساسية لمقمة االقتصادية في دافوس )
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ثورة تكنولوجية من شأنيا أن تغير جذريًا الطريقة التي يعمل ويتواصل بيا وتحدث تحول 
 .(Peters, 2016 )مختمف عن أي شيء شيدتو البشرية من قبل 

ثورات الصناعية مرت بمراحل متعددة، حيث بدأت الثورة ومن الجدير بالذكر، أن ال
(، عندما تم اختراع المحرك البخاري الذي ساىم 2432الصناعية األولى في بريطانيا عام )

نشاء المصانع وتطور الصناعات، ثم جاءت الثورة الصناعية  في عمميات تصنيع جديدة وا 
ات الصمب والنفط والكيرباء، وكان ( وتميزت باإلنتاج الضخم في صناع2622الثانية عام )

المصباح الكيربائي ومحرك االحتراق الداخمي والياتف من ضمن االختراعات الرائدة في ىذا 
اختراعات أشباه الموصبلت والكمبيوتر الشخصي واإلنترنت عام حتي ظيرت  العصر،

ت في تغير التي ساىم( ( وكانت بمثابة الثورة الصناعية الثالثة )الثورة الرقمية2632)
المشيد االقتصادي العالمي، ثم جاءت الثورة الصناعية الرابعة لتبدأ رسميًا مع بداية األلفية 

خاصة شبكة  انطمقت من اإلنجازات الكبيرة التي حققتيا الثورة الصناعية الثالثةالجديدة، و 
وصول إلى اليائمة، واإلمكانات غير المحدودة لم وتخزين المعموماتاإلنترنت وطاقة معالجة 

المعرفة، فيذه اإلنجازات فتحت األبواب أمام اختراقات كبيرة لتكنولوجيا ناشئة في مجال الذكاء 
االصطناعي، الروبوتات، إنترنت األشياء، المركبات ذاتية القيادة، الطباعة ثبلثية األبعاد، 

ية ، وبيذا تقمصت الفجوة بين العوالم الرقمية والفيزيائ(Schulze, 2019) وغيرىا
 والبيولوجية.

وبدأ استخدام وحينيا أصبحت تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة محل أنظار الصناعة، 
(، وسعت الحكومة األلمانية الستخدام 0222مفيوم الثورة الصناعية الرابعة في ألمانيا عام )

الت المراقبة الذكية في عمميات اإلنتاج من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات وصيانة اآل
 ,Morrar & Arman)وتقميل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية لمصناعات األلمانية 

2017, p.12) وبيذا اختمفت تمك الثورة عن الثورات الصناعية األخرى من حيث السرعة ،
مبليين األشخاص االتصال عن وأصبح بإمكان ، المجاالتجميع  والتأثير في والتعقيد والشمول
مكانية الوصول إلى المعرفة غير المحدودة عبر اإلنترنت، واستخدام طريق التقنيات ا لذكية وا 

 سعة تخزين عالية.
 مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة: -ب
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 ترتكز الثورة الصناعية الرابعة عمي مجموعة من المحركات األساسية من أىميا
  :(0202العاني، ) ،(21-22، ص ص.0225)الفقي، 
ىو عمم ىدفو األول جعل الحاسوب وغيره من اآلالت تكتسب و  :الذكاء االصطناعي -2

صفة الذكاء ويكون ليا القدرة عمى القيام بأشياء مقتصرة عمى اإلنسان، كالتفكير 
 .والتعمم واإلبداع والتخاطب

تتضمن البنى التحتية المعرفية من و  البنى التحتية والتوسع في استخدام التكنولوجيا: -0
يع األنشطة والعمميات الخاصة بصنع، تسويق، توظيف، خبلل تعميم تقني يشمل جم

عادة إنتاج المعمومات والمعرفة، بما يسيم في دعم العديد من صناعات البرمجيات،  وا 
 ونظم المعمومات واالتصاالت. 

الروبوتات: وىي آالت قابمة لمبرمجة تقوم أوتوماتيكيًا بالتصرف الذاتي لمعديد من  -2
كم فييا بأجيزة خارجية أو داخمية، ويتكون الروبوت من األعمال المعقدة ويمكن التح

المتحكم، والحساسات التي تعطي معطيات عن البيئة المحيطة من صوت أو لون أو 
، 0225الحجي، حرارة، باإلضافة إلي األجزاء الفاعمة التي تقوم باألعمال المطموبة )

 . (24ص.
رعت شركة )بل( أول )مودم( ( واخت2662اإلنترنت: بدأ ظيور شبكة اإلنترنت عام ) -1

( ظيرت مواقع 0222يسمح بنقل البيانات الرقمية عبر خط الياتف، وبعد عام )
 التواصل االجتماعي واليواتف النقالة.

إنترنت األشياء: حيث تم إنشاء نموذج التفكير لبيئة التوصيل البيني لؤلشياء يسمح  -2
وقد بدأ ظيور إنترنت  لئلنسان بالتحكم في األشياء بسيولة عن قرب وعن بعد،

( وتطورت تطبيقاتو لتشمل االتصال عن بعد بالسيارة والتشغيل 0221األشياء عام )
 اآللي لؤلجيزة المنزلية الذكية.

الطباعة ثبلثية األبعاد: تقنية ُتستخدم في صناعة المجوىرات واإلنشاءات والسيارات  -3
 (. 0222والصناعات الطبية، وكانت االنطبلقة األولي ليا عام )

 أبعاد الثورة الصناعية الرابعة: -ج
ويدمج  ،أصبح  العصر الصناعي الجديد قائم عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

، لذا تعتمد ركائز الثورة الصناعية ما بين الخدمات في العالم الحقيقي والتقنيات الذكية الحديثة
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حيث أن التقدم في مجال الذكاء  ،البعد التكنولوجيتتمثل في الرابعة عمي أربعة أبعاد 
نترنت األشياء سيضغط عمى الشركات من أجل االعتماد عمي  االصطناعي والروبوتات وا 

عادة صياغة العديد من الوظائف وتقمص العمالة اليدوية ، البعد االقتصادي، التشغيل اآللي وا 
الصغيرة والمتوسطة تتيح الثورة الصناعية الرابعة الفرصة لدعم رواد األعمال والشركات  حيث

ى التكيف الحجم ليصبح ليا دور كبير في االقتصاد العالمي، فالشركات الكبيرة ليا القدرة عم
والذي يرتبط بقدرة التطور التكنولوجي في تغيير  ،البعد االجتماعي، مقارنة بالشركات األصغر

ي أي وقت وفي أي من العمل ف القيم المجتمعية والثقافية، وخاصة في ظل تمكين التكنولوجيا
ويعني التدريب عمى الميارات التي يتطمبيا سوق  ،التعميم والتدريب، باإلضافة إلي بعد مكان

)عبد  كبة التغير في الطمب عمى الوظائفالعمل، وانتياج أساليب التعمم المستمر لموا
 .(0226الصادق، 

 التحديات التي تفرضيا الثورة الصناعية الرابعة عمي الجامعات: -د
مكنت التقنيات الذكية الجامعات في جميع أنحاء العالم من التحول إلى مؤسسات 

ولذلك تفرض  الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس والمجتمع المحيط، امتصمة رقميًا يستفيد مني
وجود رؤية  تتمثل في ضرورة الثورة الصناعية الرابعة عمي الجامعات العديد من التحديات

وضع خطط تفصيمية الستخدام ، ي سبيل تحقيق مجتمع المعرفةورة فمحددة تجاه ىذه الث
تطوير العمل عمي و ، عمل عمي تطويرىا ومتابعة تنفيذىاتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وال

ة البنية التحتية لمجامعات وتزويدىا بأحدث التقنيات الرقمية وتوفير الشبكات السمكي
إعادة ىيكمة وتأىيل الموارد أخري ضرورة  ، ومن ناحيةوالبلسمكية ونظم أمن المعمومات

ت التعمم الذاتي وتحميل البشرية لتوفير القدرات البشرية المؤىمة في مجال الحوسبة وخوارزميا
نشاء بعض المناىج الجديدةحتمية أتمتة وتغيير المناىج الق، و البيانات ، كما تتطمب ائمة وا 

بأساليب بالجامعات لتعميم التقميدية ضرورة استبدال أساليب االثورة الصناعية الرابعة 
العمل عمي استحداث أقسام و ، عبر األجيزة الحاسوبية واإلنترنتالكترونية وافتراضية 

باإلضافة إلي ، سوق العملوتخصصات جديدة في منظومة التعميم العالي لتمبية متطمبات 
إللكترونية والتعامل تنظيم برامج تدريب لمختمف الفئات في تشغيل األجيزة االماسة لالحاجة 

إعادة النظر في القوانين كما يتوجب ، تعميمية المختمفة وكيفية صيانتيامع تطبيقاتيا ال
لشراء توفير مصادر التمويل مع ، يا بما يتناسب مع مستجدات الثورةالتعميمية وتحديث
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عادة النظر في مواصفات الخريج الجامعي بما يسيم فو ، التقنيات الذكية وممحقاتيا ي إعداد ا 
 مخرجات مبدعة ومدربة عمي الميارات الرقمية المتقدمة لتمبية متطمبات سوق العمل

)عبد القادر، ، (Benesova & Tupa, 2017, p.2201) ،(02، ص.0225)مراياتي، 
 .(0122، ص.0202

 ثاىًًا: اإلطاز املفاًٍنٌ للسقنيُ الرنًُ:

 ىشأَ السقنيُ الرنًُ: - أ

رفاىية يمكن االستغناء عنيا بل أصبحت واقع يخترق  لم تعد التقنيات التكنولوجية
ومع التطور خصوصيات المجتمعات ويفرض عمييا التكيف مع مستحدثات ومتغيرات عديدة، 

التكنولوجي العالمي بدأ التوجو بقوة نحو التحول الرقمي )الرقمنة( في جميع مجاالت الحياة 
 اعتمادًا عمي اإلنترنت.وخاصة في مجال التعميم 

أنيا: عممية  (Oxford Learner's Dictionaries) قصد بالرقمنة كما عرفياوي
كما يمكن  تغيير البيانات إلى شكل رقمي يمكن قراءتيا ومعالجتيا بسيولة بواسطة الحاسوب،

أيضًا بأنيا: تحويل العمميات إلى نسخ رقمية باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي  تعريفيا
لغاء الحواجز بين البش ر واآلالت بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة )أحمد، وا 

  :وفيما يمي تسمسل زمني موجز لكيفية تقدم الثورة الرقمية، (0226
( تم تقديم الترانزستور كوسيمة لتطوير أجيزة كمبيوتر رقمية 2614)ففي عام 

وخبلل  ،اتإنشاء شبكة الويب العالمية خبلل الخمسينيات والستينيحتي تم متقدمة، 
الثمانينيات أصبح الكمبيوتر آلة مألوفة وأصبحت القدرة عمى استخدامو ضرورة لمعديد من 

( تم تطوير استخدام 2660الوظائف، ثم تم تقديم الياتف المحمول األول، وبحمول عام )
ثم بدأت الثورة الرقمية في االنتشار عام ، نت وأصبحت جزء من الحياة اليوميةشبكة اإلنتر 

( فكانت اليواتف المحمولة شائعة، وبدأ التمفزيون في االنتقال من استخدام اإلشارات 0222)
( وما بعده أصبح اإلنترنت يشكل 0222وىكذا وبحمول عام )، التناظرية إلى اإلشارات الرقمية

( تم 0222نسبة كبيرة من االستخدام وأصبحت االتصاالت المتنقمة أكثر انتشارًا، وفي عام )
يزة الكمبيوتر الموحي وأجيزة الكمبيوتر الشخصية والحوسبة السحابية، بما يسمح ابتكار أج

 .(Techopedia, 2017) لممستخدمين باستخدام تطبيقات األعمال عمى أجيزتيم المحمولة
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ومع تداعيات الثورة الصناعية الرابعة بدأ التوجو نحو استخدام أنظمة الذكاء 
في  -الممقب بأبي الذكاء االصطناعي  -مكارثي(  المفيوم الذي صاغو )جون، االصطناعي

( وأشار إلي أنو: عمم ىندسة وصناعة اآلالت الذكية وبصورة خاصة برامج 2623عام )
الكمبيوتر، حيث يقوم بإنشاء برامج حاسوبية قادرة عمي محاكاة الذكاء البشري بدقة بواسطة 

لتعريفات الحديثة عمى كون وفي الوقت الحالي، تركز ا، (Grewal, 2014, p.10)اآللة 
الذكاء االصطناعي مجااًل فرعيًا لعموم الكمبيوتر ومعرفة كيف يمكن لآلالت تقميد الذكاء 

 (Oxford English and Spanish Dictionary) البشري، فعرفو قاموس أكسفورد
تحديث أنظمة الحاسوب القادرة عمى أداء الميام التي تتطمب ذكاء بشري، مثل  عمي أنو:

بموسوعة ، وكما جاء إلدراك البصري، التعرف عمى الكبلم، اتخاذ القرار، والترجمة بين المغاتا
بريتانيكا أن الذكاء االصطناعي ىو قدرة الروبوت عمي أداء الميام الذكية المعقدة وتنفيذ 

لتعمم العمميات العقمية التي يتميز بيا اإلنسان مثل القدرة عمي التفكير والتعامل مع البيانات وا
 .(.Copeland, n.d) والتكيف مع المجتمع المحيط

وبيذا انتشر استخدام التقنيات الذكية التي تقوم عمي فمسفة الذكاء االصطناعي 
نشاء تفاعل بين اإلنسان واألجيزة الذكية ) الشريف، ومبادئ التفاعل والتفكير اإلنساني وا 

لذكية( وأصبح ىناك ما يسمي ظير مفيوم جديد يطمق عميو )الرقمنة او  ،(322، ص.0225
إلي انتشار مجموعة من المفاىيم الحديثة في بدورىا بالتقنيات الرقمية الذكية، والتي أدت 

لتصبح بذلك الرقمنة الذكية التعميم مثل الجامعة الذكية، الفصول الذكية، والتعمم الذكي، 
ة أكثر فاعمية في إنجاز نموذجًا جديدًا يتضمن استخدام التقنيات الرقمية بواسطة أنظمة ذكي

 األعمال.
 أٍنًُ السقنيُ الرنًُ يف التعلًه اجلامعٌ:  - ب

بدأ استخدام الرقمنة الذكية في العديد من الجامعات العالمية إدراكًا منيا بأىمية 
حيث أن التعمم الذكي ال التحول الرقمي والذكي في خدمة وتعميم طبلبيا وتحسين مواردىا، 

نيات التكنولوجية بما تشممو من انفتاح معموماتي فحسب بل يشمل يتوقف عند استخدام التق
زمان ومكان وتوظيفيا بما يتناسب مع  أيتدريب المتعمم عمي سبل الوصول إلي المعمومة في 

 (.26، ص.0226ميولو وقدراتو )حرب، برغوت، 
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وتنطوي أىمية الرقمنة الذكية في التعميم الجامعي عمى ظيور تقنيات مستحدثة مثل 
البطاقات والشاشات الذكية والوصول البلسمكي إلى اإلنترنت من أي مكان، وتوفير تعميم ذكي 
يشمل خصائص ذكية مثل التنظيم الذاتي، والتكيف، والتوقع، والكشف، واالستدالل، والتعمم 

كما تظير أىمية الرقمنة الذكية كنقطة تحول في التعميم  ،(Bautista, 2019, p.2)الذاتي 
فيو أسموب قائم عمي استخدام النظم التكنولوجية عبر اإلنترنت والبريد االلكتروني الجامعي 

مما يجعل المعمم قادرًا عمي متابعة طبلبو من خبلل منصات النقاش ووسائل التواصل 
كما أن  (،12، ص.0224المتنوعة من برامج محادثة وفصول افتراضية )برغوث وحرب، 

أن يزيد من دافعية الطبلب لمتعمم ويوفر ليم عميم من شأنو في التاستخدام التقنيات الذكية 
إمكانية الدراسة بشكل مستقل واكتساب معرفة جديدة جذريًا، ويمنح مستشارو التوجيو فرصًا 

 . (Belskaya et al., 2016)لمتطوير الذاتي 
 ممًزات استدداو السقنيُ الرنًُ يف التعلًه اجلامعٌ: -ج

الذي تتطمبو الثورة الصناعية الرابعة إلي تغير محوري في أدي التحول الرقمي الذكي 
أىداف التعميم الجامعي، فمكي يؤدي التعميم الجامعي دوره بنجاح البد أن يحدث نقمة تنموية 
شاممة وتغيرًا نوعيًا في المجتمع عن طريق إعداد مواطن قادر عمي االبتكار واالبداع والتعمم 

ولذلك أىم ما تتميز بو الرقمنة الذكية ىو توفير  (،200، ص.0226مدي الحياة )مجاىد، 
بيئة تعميمية تعممية ذكية تشمل التعمم اإللكتروني الذكي من خبلل أجيزة اإلنترنت واألنظمة 

، والتي يمكن من خبلليا تحميل البيانات الكبيرة واالتصال التحكم في اآللةو  الرقمية التفاعمية
دورات  من خبللالمصفوفة اإللكترونية كما تشمل توفير ، لمياراتالمستمر بالشبكة واكتساب ا

باإلضافة ، ادة معادلة لدبموم مؤسسة تعميميةلمتعميم عبر اإلنترنت تسمح بالحصول عمى شي
نشطة األ المنصات التعميمية التي تطبق التقنيات والمنيجيات التعميمية الحديثة في إلي إتاحة 

وتحقق  مة لممعمومات تستند إلى فمسفة إدارة المعرفةالتعميمية، وتشكل بيئة تعميمية متكام
حتوي التعميمي لمطبلب بشكل تعميم اقتصادي تبنتو الكثير من الجامعات العالمية لتوصيل الم

، (Lyapina et al., 2019, pp.457,458)، (232، ص.0224)الدسيماني،  مجاني
تمثل وسيمة تعميمية تساعد ، أسموب تعمم ال حدود وال قيود لوتعد الرقمنة الذكية وبيذا 

 .لتعميمي لبلستفادة منو لمدة أطولالطبلب عمي التعمق بالمادة العممية وتوفر المحتوي ا
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ومما سبق، يتضح أن الرقمنة الذكية وسيمة لتصميم وتنفيذ أنظمة تعميمية أكثر 
دريسية فاعمية من خبلل العمل التعاوني المشترك بين التعميم التقميدي داخل القاعات الت

 والتعمم الرقمي الذكي عبر اإلنترنت واألجيزة الذكية. 
  ثالجًا: واقع استدداو السقنيُ الرنًُ باجلامعات املصسيُ:

 جيود الحكومية المصرية نحو التحول الرقمي الذكي في الجامعات: - أ
شرعت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة نحو استخدام الرقمنة الذكية داخل 

ميم العالي في إطار ما يسمى بالجامعات الذكية، وحرصت وزارة التعميم العالي في قطاع التع
مصر عمي تحسين نوعية التعميم الجامعي والبدء في توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
الذكية بما يسيم في تحديث العممية التعميمية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وفيما يمي 

 ور الجيود التنفيذية لمحكومة المصرية في ىذا المجال:عرض موجز لتط
في ضوء التطور اليائل والسريع في الثمانيات من القرن الماضي في عالم 
الحاسبات اآللية ونظم المعمومات والزيادة الممحة لتبادل المعمومات والبيانات بأسرع وقت 

( بمقرىا الرئيسي 2654ام )ممكن، تم إنشاء أول شبكة محمية وقومية لمجامعات المصرية ع
بمبنى المجمس األعمى لمجامعات، بيدف ربط الجامعات المصرية بعضيا ببعض بحيث يمكنيم 

أ(، 0225المشاركة في الموارد المختمفة المتاحة لدى كل جامعة )المجمس األعمى لمجامعات، 
ز الخدمات بإنشاء مرك أحد المبنات الرئيسة لممجمس األعمى لمجامعات المصريةثم كانت 

ييدف إلي توفير خدمات إلكترونية وموارد معرفة شاممة  (EKSC) اإللكترونية والمعرفية
ومتطورة، ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة لمؤسسات التعميم العالي من خبلل الوحدات 
التابعة لممركز وىي )شبكة الجامعات المصرية، وحدة المكتبات الرقمية، المركز القومي لمتعمم 

إللكتروني، الوحدة المركزية لمتدريب عمى تكنولوجيا المعمومات، مركز نظم المعمومات ا
 .(0220المجمس األعمى لمجامعات، اإلدارية( وذلك بما يتفق مع معايير الجودة العالمية )

في التعميم  (ICTP) وفي إطار مشروع تطوير نظم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
( تشرف عميو 0223د المكتبات الجامعية المصرية في بداية عام )العالي، تم إنشاء اتحا
قوم بإدارة أنشطتو، وىو برنامج تعاوني تشارك فيو العديد من وت وحدة المكتبات الرقمية

الييئات األكاديمية والبحثية سعيًا لتطوير سبل إتاحة مصادر المعمومات وخدمات المكتبات بما 
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لكترونية الجديدة وتحديات القرن الواحد والعشرين ية اإل سب مع متطمبات البيئة الرقميتنا
 ب(.0225)المجمس األعمى لمجامعات، 

ومن الجدير بالذكر أن إنشاء المركز القومي لمتعمم اإللكتروني يرجع إلي عام 
ولكن تم ضم المركز ، (ICTP)( كأحد المشروعات الرئيسية الممولـة من مشروع 0222)

مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية بأمانة المجمس األعمى كوحدة أساسية ضمن وحدات 
ويقوم المركز بتوظيف فعال لتطبيقات تكنولوجيا المعمومات ، (0226لمجامعـات عام )

واالتصاالت في دعم استراتيجيات التعميم والتعمم والتدريس، ويتبع المركز القومي لمتعمم 
لكترونية بالجامعات الحكوميـة وفروعيـا، ويقدم ( مركزًا إلنتاج المقررات اإل 00اإللكتروني )

ليذه المراكز الدعم الفني، واالستشارات الخاصة بمجال التصميم التعميمي والتطويـر والتدريب 
ج(، كما تضمن مشروع 0225وتسويق المقررات اإللكترونيـة )المجمس األعمى لمجامعات، 

(ICTP) وجيا المعمومات كأحد وحدات مركز إنشاء الوحدة المركزية لمتدريب عمي تكنول
الخدمات اإللكترونية والمعرفية لبلرتقاء بميارات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين 
بالجامعات في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وذلك لموصول بيم إلي أعمي 

 األعمى)المجمس مستويات األداء وتعظيم االستفادة من التطور المستمر في ىذا المجال 
  .د(0225لمجامعات، 

وفي إطار خطة وزارة التعميم العالي لتوسيع قاعدة التعميم الجامعي الرقمي في مصر 
( كأول جامعة مصرية 0225تم إنشاء الجامعة المصرية لمتعمم اإللكتروني األىمية سنة )

تحويل الجامعة إلى صدر القرار الجميوري ب( 0225) تتبنى مبدأ التعمم اإللكتروني، وفي عام
جامعة أىمية، وتعتبر ىي الجامعة المصرية الوحيدة التي استطاعت أن توفر قنوات تعميمية 
ومناىج مرنة معتمدة عمي أدوات التعمم اإللكتروني والتعمم الذاتي )الجامعة المصرية لمتعمم 

 .(0202االلكتروني األىمية، 
لة المصرية بتوطين الرقمنة الذكية ومع ظيور الثورة الصناعية الرابعة اىتمت الدو 

( تدعم 0222) في شتى المجاالت، فجاءت استراتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
وتضمنت: تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات  (0222) رؤية مصر تحقيق أىداف

شجيع االبتكار، محاربة واالتصاالت، تعزيز الشمول الرقمي والمالي، تعزيز بناء القدرات وت
 أ(.0202، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعموماتالفساد، وضمان األمن المعموماتي )
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طمقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مبادرة رقمية ذكية ىي )ُبناة مصر ثم أ
ذكي،  في سبيل تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي( 0202الرقمية( في سبتمبر)

ت منحة مجانية تيدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص، وذلك عن طريق تدريب فكان
طبلب كميات اليندسة وعموم الحاسب في مجاالت عموم البيانات، الذكاء االصطناعي، األمن 
السيبراني، عمم الروبوتات، واألتمتة، وتنفذ المبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية 

وزارة االتصاالت تخصصة في مجاالت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت )وشركات عالمية م
كما قامت )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، ، (ب0202، وتكنولوجيا المعمومات

تشمل إقامة كميات لمحاسبات والذكاء  االصطناعي( بصياغة استراتيجية قومية لمذكاء 0226
ت في االصطناعي احة التدريب والتعميم، واالستفادة من البيانات الضخمة عدد من المحافظات وا 

 في كافة القطاعات لتطوير منظومة متكاممة لمذكاء االصطناعي.
واستكمااًل لخطوات الرقمنة الذكية اىتمت الحكومة المصرية بتطوير بنيتيا التعميمية 

لبحث العممي ووزارة ، وتم تعزيز بروتوكول تعاون بين وزارة التعميم العالي واوخاصة الجامعية
االتصاالت وتكنولوجيـا المعمومات بيدف تحويل الجامعات المصرية إلي جامعات ذكية وتنفيذ 
خدمات رقمية متميزة من خبلل مشروع منظومة االختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعات 

العالـي والبحث تطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية بوزارة التعميم والتركيز عمي الذكية، 
المركز العممـي بتكمفة إجمالية تبمغ )أربعة مميار مميون( جنيو ولمدة خمس سنوات )

 .(0202،االعبلمي
عمي  شيدت وزارة التعميم العالي والبحث العممي إنجازات متميزة في التعميم وعميو،

تتمثل في صعيد التحول الرقمي الذكي حيث تبنت مشروعات لمؤسسات التعميم العالي بمصر، 
 أ(:0202)وزارة التعميم العالي والبحث العممي، 

الذكية من خبلل تطوير نظم إدارة المباني  إنشاء الجامعات والمجمعات التعميمية -1
 والتحكم في الدخول الذكي ورفع كفاءة الطاقة البشرية.

مشروع االختبارات اإللكترونية بما يتضمنو من تجييز مراكز االختبارات، وبرمجيات  -2
عداد بنوك األسئمة.م  نظومة االختبارات، وا 
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موقع وزارة التعميم العالي  مشروع إطبلق المنصات والبوابات اإللكترونية، وتشمل: -3
والبوابة والبحث العممي، البوابة الموحدة لمجامعات، إنترنت األشياء، بوابة الباحثين، 

 الموحدة لجيات تمويل المشروعات.
مل: الكتب الرقمية، المعامل االفتراضية، أدوات تطوير وتش مبادرة المحتوى التعميمي، -4

 المحتوى، والمؤتمرات وورش العمل.
مشروعات إدارة التعمم، نظم المعمومات الطبلبية، نظم إدارة المؤسسات، ميكنة  -5

 قطاعات الوزارة، الشيادات المؤمنة، والتوقيع اإللكتروني.
ة الحرم الجامعي بشبكة السمكية مبادرة رفع كفاءة البنية التحتية بالكميات وتغطي -6

قامة مركز الحوسبة السحابية  ورفع سرعة اإلنترنت، مبادرة جياز لكل طالب، وا 
  .والحاسبات فائقة األداء

إنشاء جامعات أىمية  فيخطط مستقبمية لمتوسع  العاليىذا وقد وضعت وزارة التعميم 
ا ستحتويو من بنية تحتية ذكية ودولية وتكنولوجية جديدة، ستعد نموذج لمجامعات الذكية بم

متكاممة لتكنولوجيا المعمومات يعمل عمييا عدد من نظم المعمومات المختمفة لدعم جميع 
دارة جميع  التياألنشطة  تتم داخل الجامعة، مع استخدام عمميات قياسية دولية لحوكمة وا 

ن أىميا: إنشاء ثبلث م الموارد التقنية، وفي سياق ذلك تسعي الوزارة إلي تنفيذ عدة مبادرات
)جامعة الجبللة،  تتمثل فيإنشاء أربعة جامعات أىمية جديدة جامعات تكنولوجية جديدة، 

جامعة الممك سممان بن عبد العزيز، جامعة العممين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة(، 
جامعات  إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعمومات بالعاصمة اإلدارية الجديدة، إنشاء

باتفاقيات دولية مثل )الجامعة المصرية اليابانية لمعموم والتكنولوجيا، فرع جامعة إسمسكا 
استقطاب الجامعات األجنبية المتقدمة في التصنيف بمصر، والجامعة األلمانية الدولية(، 

العالمي إلقامة فروع ليا في مصر، وتم حتى اآلن افتتاح أربعة أفرع لجامعات أجنبية في 
ىي )مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرع جامعة جزيرة  لعاصمة اإلداريةا

األمير إدوارد، مؤسسة جامعة المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، 
)وزارة التعميم العالي مؤسسة جموبال التي تستضيف فرع جامعة ىيرتفوردشاير البريطانية( 

 ب(.0202مي، والبحث العم
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وجو وزارة التعميم العالي بمصر نحو دمج وتوظيف وىكذا تتضح الخطي الثابتة لت
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي وعموم البيانات والتقنيات الرقمية الذكية في التعميم، فمن 

بما يساىم  ،البدء في تنفيذه ومنيا ما يزال جاري التخطيط والتجييز لو المشروعات ما تم
 .ير في دعم البنية المعموماتية التحتية لمتعميم العالي ورفع مستواهبشكل كب
 أىم الصعوبات التي تواجو تحقيق الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية:  - ب

رة التعميم العالي والبحث العممي في مصر نحو عمي الرغم من الجيود السابقة لوزا
الواقع الراىن لمجامعات  لجامعي، إال أنتوظيف تكنولوجيا الرقمنة الذكية الحديثة في التعميم ا

المصرية يكشف العديد من القصور والصعوبات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق الرقمنة 
ضعف استخدام المؤسسات الجامعية لمتقنيات الرقمنة  الذكية البلزمة من أىميا الذكية، 

قمة الوعي من قبل و ، (202، ص.0226مجاىد، لمواكبة التطور المعموماتي والتكنولوجي )
أعضاء ىيئة التدريس والطبلب باستخدام التكنولوجيا المصاحبة لمثورة الصناعية الرابعة 

نترنت األشياء وتعمم اآللة  ، 0226)الدىشان، المتمثمة في الذكاء االصطناعي والروبوتات وا 
ما يزال أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في حاجة إلي معارف حيث أنو (، 2252ص.

تنوعة وبرامج تأىيل موجية لتطوير قدراتيم ومياراتيم في مجاالت التعمم الذكي، واستخدام م
  .(0225)إبراىيم، التكنولوجيا الذكية وسبل توظيفيا في التعميم 

تياجات تفعيل الرقمنة الذكية باإلضافة إلي أن الجامعات المصرية تفتقر العديد من اح
البنية التحتية المادية من قمة الشبكات السمكية  وجود نقص في كافة عناصرمن حيث  بيا

وأنظمة والبلسمكية في األبنية التعميمية، وندرة وجود أنظمة الطاقة المختمفة وأنظمة الصوت 
حاجة ماسة إلي تحسين البنية التحتية الرقمية بالجامعات ، فيناك السبلمة وأجيزة االستشعار

، د أعضاء ىيئة التدريس والطبلب بالجامعاتوزيادة سرعة ونقاط اإلنترنت لتناسب أعدا
قدرة أعضاء ىيئة التدريس عمي استخدام التقنيات الرقمية ومصادر المعمومات وتعزيز 

، أبو العينين وآخرون) (21ص.، 0224،عبد اليادي) المتاحة ببنك المعرفة المصري
 .(22، ص.0225

اجو الجامعات في التي تو  األخرىومن ناحية أخري يمكن إضافة بعض التحديات 
ضعف جودة التعميم الجامعي النوعي المتقدم بالرغم من  تطبيق الرقمنة الذكية، تتمثل في

المخططات في ضعف كما أن ىناك ، تعميم بوجو عامالالتزايد النسبي لئلنفاق عمي قطاع 
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ت االعامة فما يزال يطغي عمييا الفكر التقميدي النمطي بعيدًا عن تطبيق سم االستراتيجية
ارتفاع تكمفة البنية التحتية والتجييزات ، باإلضافة إلي ومبلمح التحول الذكي لمجامعات

الموازنات في ضعف ومن ث م ىناك  والبرمجيات الرقمية البلزمة لقيام منظومة األبنية الذكية
 ومن الجدير، لتحمل تكمفة التوجو نحو التحول الرقمي الذكي وتكمفة المتابعة الدورية لمتقنيات

)استخدام ترفييي   محدود لشبكة المعمومات الدولية وتطبيقاتيا استخدامبالذكر أن ىناك 
 .(162،161، ص ص.0223، قنبر) والتقني البحثياجتماعي( بعيدًا عن االستخدام العممي 

ومن العرض السابق لواقع الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية يتضح وىكذا، 
التحول الرقمي الذكي وتحويل كافة المؤسسات الجامعية إلي  التوجيات الفعمية والجادة نحو

ظرًا لحقيقة أن التقنيات الذكية ال تزال في المرحمة األولى من التنفيذ في ون مؤسسات ذكية،
يتوجب عمييا التغمب  ولكون الجامعات تقود تغيير المجتمعات السوق التعميمية المصرية،

وتوظيف تقنيات الرقمنة الذكية بيا، ميا نحو تطبيق عمي مثل ىذه الصعوبات التي تعرقل تقد
بما يحقق التغيير المطموب نحو مجتمع المعرفة وتحويل الطالب من مستيمك لممعرفة إلي 

 منتج ليا.
 زابعًا: أٍه اخلربات العاملًُ والعسبًُ يف تطبًل السقنيُ الرنًُ باجلامعات:

عية لمواكبة تحديات وتداعيات اتجيت العديد من الدول نحو تطوير أنظمتيا الجام
الثورة الصناعية الرابعة، وقد انطمقت مجموعة من النماذج العالمية والعربية في مجال تفعيل 
الرقمنة الذكية في الجامعات، وترتكز أىداف تمك الدول عمي تطمع جامعاتيا نحو تحسين 

وفي ضوء اإلفادة من  المخرجات التعميمية القادرة عمي التعامل مع المستجدات المجتمعية،
الحالي عمي خبرات كل من: )جامعة أوكسفورد، جامعة البحث قتصر يات ىذه الدول سوف خبر 

ىارفارد، جامعة مااليا، جامعة حمدان بن محمد(، لما حققتو ىذه الجامعات من نماذج ناجحة 
ا عمي مجال توظيف الرقمية الذكية في الحرم الجامعي والبيئة التعميمية، ويمكن عرضي في

 النحو التالي:
 : (Oxford University) جامعُ أونشفىزد - أ

تعد من أقدم وأكبر الجامعات في العالم فيي مركز رائدًا لمتعمم والتدريس والبحث 
( كمية، وتعمل الكميات والجامعة معًا لتنظيم التدريس والبحث، وتعد الكميات 26وتضم )

الطبلب والباحثين من مختمف التخصصات والقاعات بيا مجتمعات أكاديمية متقاربة تجمع 
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(، University Of Oxford, 2021aيعزز اإلنجاز البحثي المتميز) ، بماوالثقافات والبمدان
ومن الجدير بالذكر أن مدينة أكسفورد تعرف بـ )مدينة الكمال( وىو مصطمح صاغو الشاعر 

. (Termini, 2021) أكسفوردإشارة إلى العمارة المتناسقة لمباني جامعة  في)ماثيو أرنولد( 
 :الذكية التالية باإلمكاناتوتتميز الجامعة 

 (University Of Oxford, 2021bتتوافر بيا الخدمات التالية ) بيئة مادية ذكية -2
, (University Of Oxford, 2021c): 

اكسفورد ليست جامعة حرم جامعي واحد، بل تتكون من العديد من المباني المختمفة  -
ك األقسام األكاديمية والكميات والقاعات، الحدائق والمكتبات والمتاحف، بما في ذل

 والتي تتميز باليندسة المعمارية الذكية.
يتوافر بيا مبان لمبحث والتدريس والتعمم واإلدارة تمبي احتياجات الوصول لذوي  -

 االحتياجات الخاصة. 
ت الوظائف تقدم الجامعة العديد من الخدمات الطبلبية بما في ذلك خدما -

 واالستشارات.
تتيح جوالت معرفية لتفقد خدمات الحرم الجامعي إما من خبلل كتيب )اكتشف جامعة  -

 (Experience Oxford shire)اكسفورد( أو عبر االنترنت من خبلل جوالت 
وىندسة المباني وسير العممية والذي يحتوي عمي خريطة شاممة لمجامعة والكميات 

 التعميمية.
مجموعة واسعة من خدمات المكتبات الذكية، مما يجعميا أكبر نظام  افر بياو تت -

تعد والتي  الذكية (Bodleian)مكتبات  ، حيث تضممكتبات في المممكة المتحدة
وتتكون من العديد من األقسام المختمفة  المممكة المتحدة فيأكبر مكتبة  ثاني

ة ومواد ومجبلت الكترونية، فيناك ما تحوى ما بين مواد مطبوع ،األكاديمية واإلدارية
كما تضم المكتبة العديد بيئات تنمية ذكية لممساعدة في تطوير الميارات المينية 

ة، والشخصية، وخدمات تكنولوجيا المعمومات ومركز المغة، ومراكز البحوث المتخصص
قسم التعميم المستمر الذي يشمل دورات وبرامج مرنة عبر اإلنترنت باإلضافة إلي 

وىي مكتبة  (Lynda)نظام باإلضافة إلي توافر  ،التطوير الميني المستمرودورات 
ذكية كبيرة تمنح أعضاء الجامعة مقاطع الفيديو التعميمية عبر اإلنترنت، وتغطي 



 م4242( 78) -3ج-يوليوعدد                                                                 ...              الرقمنة الذكية تفعيل

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                          - 4111 - 

وقت بأحدث البرامج باستخدام  أيمجموعة متميزة من الدورات التدريبية متاحة في 
 .ةفيديوىات تعميمية مدعومة بنصوص وتمارين عممي

(: يقدم مجموعة شاممة IT Learning Centre) مركز تعميم تكنولوجيا المعمومات -
المتعمقة بمجال تكنولوجيا المعمومات، تشمل الدورات  التدريبية  من الدورات 

البرمجة، تصميم قواعد البيانات، ، (Microsoft Officeت )األساسية مجاال
عبر اإلنترنت، ميارات الوسائط  االستخدام األكاديمي لمبرامج، ميارات التواصل

  تحميل البيانات وتطوير الويب. ،إدارة المشروعات الرقمية،
 ,University Of Oxfordبيئة تعميمية ذكية تتوافر بيا الخدمات التالية ) -0

2021d:) 
بحيث يجرى الطبلب حوار لمدة ساعة  أسبوعي تعميميتقدم الجامعة لطبلبيا برنامج  -

 ين في مجاالت متنوعة.مختص كاممة مع خبراء 
مجموعة من األدوات والتطبيقات الذكية والخدمات الرقمية عبر توفر الجامعة  -

 تسييل وتفعيل عممية التعميم والتعمم. اإلنترنت لممساعدة في 
تعمم لمتدريس  : وىي بيئات (Web Learn),(Canvas)تعمم افتراضية اتبيئ -

واد التعميمية والتدريبية وتوفر لمطبلب وتشمل العديد من الم والتعمم عبر اإلنترنت، 
رسال الواجبات أو االختبارات أو المكالمة الياتفية  خدمات الدردشة المباشرة والحوار وا 

 واالستفسارات المتعمقة بالتعمم.
يشمل أرشيف الجامعة عمي  (:OXAM) أوراق امتحانات أكسفورد عبر اإلنترنت -

 ت التعميمية.أوراق االمتحانات السابقة في كافة المجبل
السحابية الذكية  : وىي خدمة توفر الوصول إلى التطبيقات(Nexus 365خدمة ) -

(Office365) أىميا: تطبيق ،التي تسيل عممية التعميم والتعمم(One Drive for 

Business)   لتخزين الممفات ومشاركتيا، تطبيق(SharePoint)  لتخزين وتبادل
وىو تطبيق مراسمة يستخدم  (Microsoft Teams)المعمومات والممفات، تطبيق 

قامة االجتماعات والمحاضرات والبرامج.  في تخزين المستندات وا 
خدمة ويب تدعم تبادل الممفات الكبيرة بين الطبلب وأعضاء  : (Ox File)خدمة -

 ىيئة التدريس واألشخاص من خارج الجامعة.



 م4242( 78) -3ج-يوليوعدد                                                                 ...              الرقمنة الذكية تفعيل

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                          - 4111 - 

دورات تنمية الميارات  صادر التعمم لمخريجين: تتيح األقسام في كميات الجامعةم -
األكاديمية عبر اإلنترنت لجميع طبلب الدكتوراه، كما توفر خدمات خادم الممفات 

خزين الكثير من البيانات في ممف واحد يمكن التحكم فيو تل (HFS) اليرمي المركزي
 .بسيولة ويمكن فتحو من أي مكان

اد تعميمية : موقع مجاني يضم محاضرات عامة ومو (Apple Podcastsخدمات ) -
 أكاديميين وخبراء في المجاالت المختمفة.ومقاببلت مع 

 جامعُ ٍازفازد:  - ب

حدى أقدم جامعات العالم تعد جامعة ىارفارد من  أعرق الجامعات األمريكية، وا 
، ويوجد بالجامعة اثنتا عشرة وأفضميا، تقع في مدينة كامبردج بوالية ماساتشوستس األمريكية

لمدراسات  (Radcliffe Institute)باإلضافة إلى معيد رادكميف  مدرسة تمنح درجات عممية
 الرقمنة الذكية بالجامعة ما يمي (، ومن أىم تطبيقاتState university, 2021المتقدمة )

(Harvard University, 2021)، (Harvard Library, 2021) ،(Edx, 2021a )
(Edx, 2021b): 
  :ت التاليةتتوافر بيا الخدما بيئة مادية ذكية -2

 Harvard) التصال بشبكات الواي فايتوافر بنية تحتية شبكية ذكية، وتشمل ا -

Secure) أو (Harvard Guest) والشبكات االفتراضية عالية السرعة وواسعة ،
 .(FAS) (VPN)النطاق 

أداة عبر  :(Poll Everywhere)أداة استطبلع ذكية لمخدمات المتاحة بالجامعة  -
ميع األفراد بالجامعة إرسال رسائل نصية عبر الياتف الخموي اإلنترنت تتيح لج

 .وعرض النتائج الفورية ليا مباشرة
وىي  (My Harvard)نظم تسجيل وقبول الطبلب الذكية، من أىميا: خدمة  -

مكانية التسجيل لمدورات التدريبية  بوابات خاصة باستفسارات عن الطبلب والتدريس وا 
بيانات اعتماد المستخدم عبر اإلنترنت : (Harvard Key)المختمفة، خدمة 

 وتطبيقات لبناء استطبلعات عن عمميات التعميم والتعمم وتطبيقيا.
تتضمن قواعد بيانات رقمية تضم  تعد أكبر مكتبة أكاديمية في العالم،مكتبة ىارفارد،  -

في مختمف المجاالت،  الصور الرقميةآالف الكتب واألبحاث والمؤلفات المختمفة و 
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سم المؤلفات فييا إلى: مؤلفاتيا خاصة بالجامعة، ومؤلفات يتم انتاجيا من وتنق
 .خارج الجامعة

: ويعد تجربة رائدة تتيح لمنتسبي الجامعة والزوار استخدام (Mobile App)تطبيق  -
الياتف المحمول لمتجول داخل الحرم الجامعي والتعرف عمي الخدمات المختمفة 

 نيا.المتاحة التي يمكن االستفادة م
التي تدعم العرض  الذكية العممية والثقافية يشمل الحرم الجامعي العديد من المتاحف -

 ، ومراكز البحوث في مختمف المجاالت.الرقمي ثبلثي األبعاد
 نظم مالية ذكية تتيح الوصول اآلمن لموارد الجامعة المالية والمادية. -
 تتوافر بيا الخدمات التالية: بيئة تعميمية ذكية  -0
في عرض ، والموارد السحابية Google Apps)عانة بخدمات جوجل الذكية )االست -

 (Groups) ,(Site) ,(Doc) ,(Calendar)المحتوي التعميمي لمطبلب من أىميا:
دارة الممفات الفردية ومشاركتيا إل (Google Drive)، و(Office)، وتطبيقات 
 .المؤىمين لمستخدمي

 : فيي (Amazon Web)عم خدمات( السحابية التي تدAWSتوافر خدمات ) -
الدقيق وتوفير الخصوصية واألمان، مع توفر حماية أكبر وتضمن االمتثال األمني 

 .توافر خدمات فعالة لشراء الخدمات بأفضل معدل اقتصادي
من دعم خدمات البريد الكتروني والتواصل االجتماعي في العممية التعميمية،  -

، (YouTube) ,(Twitter) ,(Instagram) ,(Facebook) ,(Gmail)أىميا:
 بما يوفر اتصال الذكي بين أعضاء ىيئة التدريس والطبلب.

أدوات ذكية إلدارة وتخزين وتبادل الممفات لخدمة أعضاء ىيئة التدريس والمتعممين  -
خدمات التخزين اآلمن ومشاركة  التي تقدم (Drop box)خدمة إتاحة  من أىميا

لمستخدمين ، وتوفر التعاون الدولي والمستخدمينالممفات ألعضاء ىيئة التدريس 
 One Drive for)خدمة و  د،مؤسسات مختمفة خارج جامعة ىارفار من 

Business)  لمتخزين اآلمن لمبيانات والوصول إلى الممفات عبر اإلنترنت والمشاركة
 Share Point and)خدمة و ، جامعةالاآلمنة ليا مع اآلخرين من خارج 

Microsoft Teams)  خاصة بالفرق ومجموعات العمل لتخزين المعمومات
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 Accellion Kiteworks for)خدمة ، وتوفير والمشاريع وتنظيميا ومشاركتيا

FAS)  رسال الممفات الكبيرة والخاصة بين أعضاء ىلتبادل و يئة التدريس والطبلب ا 
تخزين ل (HUIT Standard Storage) خدمة ، باإلضافة إليوالمستفيدين

 وقواعد البيانات التي تتطمب أوقات تحميل. الكبيرة البيانات
 المنصات التعميمية الذكية إلنشاء تجارب وخبرات تعميمية عبر اإلنترنت، من أىميا -

الذكية والتي تتيح دمج المناىج التعميمية واألدوات   (Harvard X)منصةتوافر 
وتعد ية الذكية الرقم (EDX)منصة ، مع وجود الرقمية بالحرم الجامعي بأعمى جودة

يقدم العديد من الدورات التدريبية والتعميمية المفتوحة عالية المصدر الرئيس الذي 
الجودة تقدم من قبل الكميات والجامعات المختمفة عبر االنترنت ويطمق عمييا اسم 

(Moocs كما تمكن المعممين والميتمين بالعممية التعميمية والتقنين من إنشاء ،)
 .حمول مبتكرة إلفادة الطبلب في عممية التعميم والتعممو أدوات تعميمية 

 :(Malaya University) مالًزيا جامعُ مااليا يف -ج
تعد من أكبر الجامعات في ماليزيا وتضم العديد من الكميات في كافة المجاالت 

اء األدمن خبلل تقديم تعميم عالي  مؤثرة ومفضمة عالمياً العممية والبحثية، وتسعي ألن تكون 
جراء البحوث وتقديم خدمات فائقة الجودة عمى المستوى العالمي، وتوليد المعرفة وتعزيزىا  وا 

(Universiti Malaya, 2019 و ،) يتوافر بالجامعة العديد من الخدمات والتسييبلت الذكية
 المميزة يمكن ذكرىا عمي النحو التالي:

 ,University Of Malaya) بيئة مادية ذكية تتوافر بيا الخدمات التالية -2

2017a): 
حرم جامعي ذكي يشمل مبنى ذكي وقاعات تعميمية ذكية تدعم تكنولوجيا إنترنت  -

أنظمة اإلنذار والمراقبة وأجيزة ، من خبلل توسيع استخدام األشياء عمي نطاق واسع
 .( (IOLاستشعار لئلضاءة  كإنترنت اإلضاءة

والطبلب والخريجين  ىو نظام أساسي مبسط لمموظفين، و (UM Mobileتطبيق ) -
والزوار، لمتواصل مع اإلدارة العميا يستند إلى األجيزة المحمولة بشأن )الموارد 

 البشرية، المالية، إحصاءات(.
 عبر الياتف. أجيزة استشعار لتتبع المركبات -
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، حيث يتوافر خدمات رقمية ذكية خاصة بالدفع غير أنظمة ذكية لمدفع اإللكتروني -
-E)خدمة  داخل الجامعة وخارجيا، من أىميا ممستخدمين مننقدي عبر اإلنترنت ل

Pay) نظام، توافر تروني لمرسوم والغرامات والودائعلمدفع اإللك (E-Donation) 
 (E-Procurement)خدمة ، لتتبع التبرعات اإللكترونية وتقميل التعامل النقدي

معدات والخدمات تأجير المعامل وال خدمة، المشتريات والدفع اإللكتروني المتكامل
(UM Point) ،خدمة المحفظة اإللكترونية (E-Wallet)، توافر  باإلضافة إلي

المتعددة ودفع الرسوم  لممشاركة في المؤتمرات اإللكترونيةمنصة الويب المركزية 
(UM Conference) . 

بما في  الرقمية الخدمات ، الطبلع المستفيدين عمي (CAS)نظام المصادقة المركزي  -
 .(UM Wi Fi)ذلك 

نظام تحميل البيانات الضخمة، ويشمل المراقبة المركزية لمسجبلت وتحميل حركة  -
دارة األحداث. مرور الشبكة،  ومتابعة المعمومات األمنية المركزية وا 

 ,University Of Malayaبيئة تعميمية ذكية يتوافر بيا الخدمات التالية ) -0

2017b) ،(Universiti Malaya, 2021)، (Centre for Continuing 

Education, 2021.): 
 - UM Mail) وارد البشرية في الجامعةممف تعريف إلكتروني لمطبلب والمتوافر  -

Student E-mail) الوصول  مستند إلى الياتف المحمول ومتكامل مع تطبيق
 .(UM Mobile)المبسط إلى العمميات المتعمقة بالطبلب 

التي تضم مجموعة مجانية من خدمات  (Office365 Education)تعزيز خدمات  -
(Microsoft) المخصصة لبلحتياجات التعميمية. 

 .بوابة موحدة لمطبلب والموظفين لموصول إلى مجموعة متنوعة من الخدماتوجود  -
يتوافر بيا الشبكات السمكية والبلسمكية بالكميات واألقسام المختمفة، باإلضافة إلي  -

بال البيانات عبر شبكة عامة ألشخاص من التي تتيح إرسال واستق (VPNشبكة )
 خارج الجامعة.
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، وتعد خدمة تجوال دولية لمميتمين بمجاالت (Eduroam)التجوال التعميمي  خدمة -
لتسجيل الدخول  (UM) بيانات اعتماد البريد اإللكتروني باستخدام ،البحث والتعميم

 من أي مكان في العالم.
البرمجيات وضمان جودة الشبكات ( لتطوير Software Developmentنظام ) -

 .وتقديم أية استشارات بشأن التقنيات الرقمية المستخدمة في التعميم
وحدة التدريب: وتقدم تدريب إضافي لطبلب الجامعة الكتساب مزيد من المعارف  -

 .في مختمف المجاالت اتوالخبر 
ذكية تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج األكاديمية لمطبلب في مجاالت  -

مختمفة منيا: عموم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، الذكاء االصطناعي، األنظمة 
، اليندسة، البرمجيات، عموم البيانات، الوسائط المتعددة، الحاسوبية والشبكات

 اإلدارة، والتربية.
تشمل المحاضرات وورش العمل وعروض الفيديو الرقمية  تعتمد طرق تدريس ذكية -

 .ميةوالعروض التقدي
مركز جامعة مااليا لمتعميم المستمر، لتسييل التعميم خارج حدود المؤسسة التعميمية  -

  التقميدية
تمبية احتياجات (، لPrIn TIS) مشروع معمومات الطبلب المتكامل لجامعة مااليا -

الطبلب وتطوير مياراتيم في التعامل مع أيو مستجدات ومستحدثات طارئة، وذلك 
  بنظام معمومات جديد يمبي متطمبات التغيير ات الطبلب القديمباستبدال نظام معموم

 جامعُ محداٌ بً حمند الرنًُ: - د

تعد أول جامعة ذكية معتمدة في دولة اإلمارات معترف بيا عربيًا وعالميًا، وتسعي 
إلي تحقيق إنجازات نوعية في توظيف االبتكارات التكنولوجية في اإلرتقاء بدعائم التعمم، ونشر 

التعميم الذكي والتعمم مدى الحياة، وتوفير تجربة تعميمية فريدة عبر إدماج التكنولوجيا ثقافة 
عادة ىيكمة  الحديثة في العممية التعميمية، وأتمتة كافة الخدمات والتطبيقات والنظم الفرعية وا 
دارة البيئة التعميمية )جامعة حمدان بن محمد الذكية ، دور الدارسين وأعضاء ىيئة التدريس وا 

 (، ويتوافر بيا العديد من البني التحتية الذكية المتقدمة، من أىميا:0202
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، (ب0202)جامعة حمدان بن محمد الذكية،  بيئة مادية ذكية تتوافر بيا الخدمات التالية -2
 :ج(0202)جامعة حمدان بن محمد الذكية، 

لتعميمية عبر الشبكات السمكية والبلسمكية إلمكانية الوصول المباشر إلى الموارد ا -
 والحاسوب.اليواتف الذكية 

أحدث التقنيات التكنولوجية الرقمية الذكية لتوفير تعميم ذكي شامل في ظل المتغيرات  -
 .العالمية المتسارعة

مكتبة ذكية شاممة تضم كافة المصادر التعميمية، قواعد بيانات إلكترونية،  -
راف المعنية، مزودة بشبكة إنترنت االحتياجات البحثية واإلدارية والتعميمية لكافة األط

وخدمات معمومات رقمية، تسيل الوصول إلى الكتب اإللكترونية والمجبلت وقواعد 
البيانات وأدوات البحث والمواقع اإللكترونية المختمفة، كما ينظم موظفو المكتبة 

لمساعدة المستخدمين في تصفح قواعد البيانات إرشادية باستمرار دورات تدريبية 
 .ادر المعمومات الذكيةومص

لتنمية الروابط بين الجامعة وخريجي الجامعة عن طريق نادي سفراء الجامعة،  -
يقدم خدمات ، كما تشجيع الخريجين واالستفادة من إسياميم في تطوير الجامعة

بناء الجسور التي تربط الدارسين و  االستشارات المينية والبحث عن الوظائف،
  مع الشركات وأصحاب العمل.والخريجين وحديثي التخرج 

تقدم الجامعة دورات تدريبية وبرامج تطوير ميني عن بعد عبر االنترنت لتعمم  -
الميارات وتطوير القدرات داخل الجامعة وخارجيا في التخصصات ذات الصمة 

دارة الجودة والتعميم والرعاية الصحية والبيئة  .باألعمال وا 
رشاد رواد األعمال الشباب مركز ريادة األعمال الذكي، لتوفير حا - ضنات األعمال وا 

والشركات وتوجييم، وتسخير خبرات وموارد الجامعة إلعادة تصميم نماذج األعمال 
 .والعمميات

ترتبط الجامعة بشراكات مع العديد من المؤسسات األكاديمية العريقة مثل: معيد  -
وحة، الجمعية األمريكية اليونسكو لتقنيات المعمومات في التعميم جامعة كاتالونيا المفت

 .المؤسسة األوروبية إلدارة الجودةلمجودة، 
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)جامعة حمدان بن محمد الذكية،  تتوافر بيا الخدمات التالية بيئة تعميمية ذكية -0
 :د(0202
تعد أول جامعة معتمدة لمتعميم اإللكتروني والتعميم الذكي، حيث تيتم بنشر ثقافة  -

لتعمم مدي الحياة، كما حصمت الجامعة عمى عضوية التعميم الذاتي والتعمم الذكي وا
 المجمس الدولي لمتعميم المفتوح والتعمم عن بعد.

النموذج الذكي لمتعمم مدي الحياة، يوفر مسارات تعميمية وتدريبية محددة لمتعمم مدي  -
الحياة رسمية وغير رسمية في التخصصات المختمفة، كما يقدم فرص لمتواصل 

 طور الميني المستمر.وتبادل الخبرات والت
تطبيق نظام التعمم اليجين القائم عمي الجمع بين )التعميم المتزامن( و)التعميم غير  -

 الفوري، من خبلل أساليب تعميم وتعمم ذكية تمكن المتعممين من التواصل (المتزامن
والمباشر بأعضاء ىيئة التدريس ومشاركة البيانات ومصادر التعمم المختمفة عبر 

لدراسية االفتراضية، باإلضافة إلي التعميم غير المتزامن بتوفير مواد رقمية الصفوف ا
 وقت ممحق بيا األنشطة والتقييمات المختمفة. أيتعميمية متاحة لمدارسين في 

رقمنة المناىج التعميمية وتحويل المناىج التقميدية إلى مناىج ذكية ميسرة الوصول  -
 .الفتراضيةعبر اليواتف الذكية والصفوف الرقمية ا

منصات تعميمية ذكية متطورة تساعد المتعممين في الوصول لمخبرات لتعزيز التعمم  -
بين الدارسين وأعضاء الييئة التدريسية وتتبع تقدم الطبلب في مراحل والتفاعل 

 التعمم المختمفة. 
منصة الحرم السحابي لمدراسين غير المنتظمين، والتي تستيدف توفير بيئة تعميمية  -

تفاعمية لمدارسين غير المنتظمين باستخدام أسموب التعمم الجزئي والوصول  رقمية
إلى أقصى قدر ممكن من المعرفة، كما تقدم دعم متواصل لمدارسين من مختمف 

 .الخبراء عمى مدار الساعة
استخدام التطبيقات التفاعمية الذكية لمطبلب في تقديم مواد تعميمية رقمية ومحتوي  -

ندوات رقمية، محاضرات إلكترونية، بث مباشر، رسائل فورية،  تعميمي ذكي وتشمل:
ممتقيات ذكية عبر االنترنت داعمة لموسائط المتعددة )الصوت والصورة والفيديو(، 
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مشاركة الممفات، العرض المرئي، وسائل التواصل والمناقشات الفردية والجماعية، 
 المحاكاة، والقصص التفاعمية.

متطورة مثل: ممفات البودكاست ومقاطع الفيديو المسجمة  توافر تقنيات رقمية ذكية -
 والعروض التقديمية والمحاكاة واأللعاب التعميمية.

االستناد إلى حافظة رقمية متنوعة األدوات مثل: رسائل البريد اإللكتروني، المنتديات  -
 النقاشية، المدونات الصوتية والنصية، الفيديوىات المسجمة.

ي ومتوازن في كافة برامج البكالوريوس والدراسات العميا في تقدم نموذج تعميمي ذك -
 مجاالت إدارة الجودة، الموارد البشرية، إدارة األعمال والمحاسبة.

االىتمام بتطوير البحث العممي وتشجيع استخدام طرق تعميمية مبتكرة في الخدمات  -
 .البحثية والمجتمعية ومن ث م نشر اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

كما يتوافر المختبر االفتراضي الذي يساعد الدارسين من مختمف األنحاء في  -
 .الوصول إلى حزمة من الموارد الحاسوبية المخصصة ألغراض التجربة

  :مربزات اختًاز اجلامعات الشابكُ  -ـٍ

في مجال استخدام  من العرض السابق لخبرات بعض جامعات الدول العالمية والعربية
 :ة، يمكن ذكر مبررات اختيار ىذه الخبرات فيما يميالرقمنة الذكي

مريكية، بريطانيا، ماليزيا من الدول العالمية المتقدمة تعد دول الواليات المتحدة األ -2
 .في مجال التعميم الجامعي

تعد اإلمارات العربية المتحدة من الدول العربية الرائدة في انتياج نظام الجامعات  -0
ق تعميم يعتمد عمى تقنيات الجيل الرابع واستخدام الوسائط الذكية في تعميميا، وتحقي

 التفاعمية التزامنية وتبني نموذج التعمم مدي الحياة.
تعد جامعة أوكسفورد وجامعة ىارفارد وجامعة مااليا من أكبر وأعرق الجامعات تقدما  -2

 في مجاالت التدريس والتعمم والبحث العممي والتنمية المينية.
 التجازب الشابكُ: االستفادَ مً -و

تحتاج مصر في تمك المرحمة االنتقالية التعرف عمى مثل ىذه التجارب الناجحة 
 واالستفادة من المزايا التالية: ومحاكاتيا في التعميم الجامعي المصري
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توفير خدمات ذكية بالحرم الجامعي من شبكات سمكية والسمكية، أجيزة استشعار،  -2
 تصمة رقميًا بخدمات المبني الجامعي.تكنولوجيا إنترنت األشياء الم

عبر اإلنترنت باستخدام  جوالت معرفية لتفقد الخدمات المختمفة بالجامعاتتوفير  -0
 اليواتف الذكية، بما يسمح بتقديم الخدمات الفورية لممستفيدين.

إتاحة الدخول اإللكتروني لمحرم الجامعي عبر االنترنت، واطبلع المستخدمين عمي  -2
 ت الخاصة بالعروض والخدمات التعميمية. قواعد البيانا

تفعيل خدمات البريد اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي المختمفة عبر اإلنترنت  -1
 وتفعيل نظم  الدفع اإللكترونية.

 توليد ونقل وتوفير المعرفة.محاكاة نظم المكتبات الذكية والسعي نحو رقمنة  -2
مينية لمقيادات وأعضاء ىيئة التدريس في توفير برامج دراسية لمطبلب وبرامج تنمية  -3

مجاالت تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات والبرمجة والذكاء االصطناعي وميارات 
 التعامل مع التقنيات الرقمية الذكية.

تطبيق نموذج التعمم اليجين باالعتماد عمي تطبيقات وخدمات الحوسبة السحابية  -4
 المختمفة. 

ات التعميمية لتقديم المحاضرات والمواد التعميمية عبر االستفادة من مبادرات المنص -5
، والتنوع في االنترنت ودمج المواد التعميمية بالتقنيات والتطبيقات التعميمية الرقمية

 استخدام طرق التدريس وأساليب االختبارات والتقويم الرقمية.
عل بين إنشاء منصات افتراضية عبر االنترنت يتوافر بيا خدمات التواصل والتفا -6

الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس، واستخدام أدوات ذكية لتخزين وتبادل الممفات بأمان 
 ومشاركتيا ومزامنتيا واالستفادة من الخبراء في المجاالت المختمفة.

تجييز القاعات التدريسية بكافة األجيزة اإللكترونية مثل الحواسيب والسبورة  -22
 نظم التحكم والمراقبة.التفاعمية، اليواتف الذكية والموحية، و 

االىتمام بالخرجين وسوق العمل وبرامج التنمية المينية في كافة المجاالت وبرامج  -22
 التعمم مدي الحياة.

تطوير البحث العممي وتعزيز الخدمات البحثية والمجتمعية واالبداع واالبتكار   -22
 لتحقيق التنمية المستدامة.
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ومساعدة الطبلب في اكتساب خبرات  تبني نظم حاضنات األعمال اإللكترونية  -22
مينية وتنفيذ مشروعات صغيرة، واالستفادة من خبرات المؤسسات األكاديمية 

 لتقنيات المعمومات.
  توفير الفصول والمعامل والمختبرات االفتراضي.  -20

في تحديد أىم متطمبات استخدام الرقمنة الذكية  وعميو، يمكن استثمار ىذه الخبرات
 معي المصري وكيفية توظيفيا في العممية التعميمية. التعميم الجافي 

 خامشًا: متطلبات تطبًل السقنيُ الرنًُ باجلامعات يف ضىء الجىزَ الصياعًُ السابعُ:
نظرًا لما تفرضو الثورة الصناعية الرابعة وأنظمتيا الذكية عمي مؤسسات التعميم 

طوير بنيتيا وأنظمتيا التعميمية العالي من متطمبات جديدة، سعت العديد من الجامعات إلي ت
وتحسين عناصر البنية التحتية وتكامميا وتوفير بيئة تعميمية ذكية متكاممة ومواردىا البشرية، 

يتوافر بيا )موارد طاقة ذكية، مكونات تكنولوجية، بيئة فكرية تعميمية تنمي الميارات والقدرات 
بلليا توفير بيئة تعميمية ترفع مستوي ، فيوجد العديد من العناصر التي يمكن من خ(الذاتية

، توافر بنية تعميمية أساسية مؤسسات التعميم الجامعي من أىميا: وجود استراتيجية ذكية
يجاد منظومة إدارة ذكية وأشخاص   Auf)أذكياء وقاعدة بيانات ذكية، تصميم مباني ذكية وا 

et al., 2020, p.96). 
بات الرقمنة الذكية بالمؤسسات تصنيف متطم مبحث الحاليلومما سبق يمكن 

 ( التوضيحي التالي:2الجامعية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة في الشكل )
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 )إعداد الباحثة( ( متطلبات الرقمنة الذكية في المؤسسات الجامعية4شكل )

( السابق أىم متطمبات الرقمنة الذكية في التعميم الجامعي، حيث 2يوضح الشكل )
تمك المتطمبات إلي: وجود بنية تحتية مادية ذكية تتضمن مباني ذكية  البحث الحالي قسمي
استخدام  ،أنظمة رقمية ذكيةتوفير بنية تحتية تقنية ذكية تشمل  قاعات تعميمية ذكية،و 

تقنيات ذكية إلدارة و  السبورة الذكية، اليواتف الذكية، األلواح الذكية، محركات البحث الذكية
تأسيس بنية تحتية بشرية ذكية تضم اإلدارة الذكية، المعمم الذكي، المتعمم الذكي، ، التعمم

 بنية تحتية ذكية

 مادية

 قنيةت

 بشرية

 تعميمية

 قاعات تعميمية ذكية  -مباني ذكية 

 –السبورة الذكية  - أنظمة رقمية ذكية
 -األلواح الذكية  - اليواتف الذكية

التقنيات الذكية  -محركات البحث الذكية
 إلدارة التعمم

 -متعمم ذكي –معمم ذكي  -إدارة ذكية 
 فريق الدعم الرقمي الذكي

 -تريس ذكية طرق  –مناىج ذكية 
 أساليب تقييم ذكية

 متطمبات الرقمنة الذكية
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وفريق الدعم الرقمي الذكي، توافر بنية تحتية تعميمية ذكية تشمل مناىج رقمية ذكية، طرق 
 تدريس ذكية وأساليب تقييم ذكية، وفيما يمي عرض تفصيمي لتمك المتطمبات:

 بيًُ حتتًُ ماديُ ذنًُ: -أ

عمق البنية التحتية المادية لمرقمنة الذكية بنموذج جديد من التصميم لبيئة الحرم تت
نترنت األشياء،  الجامعي الشاممة والتي تدعم الذكاء االصطناعي مثل الشبكات واالتصاالت وا 
االستدامة الخضراء، أنظمة االستشعار الذكية، الرعاية الصحية الوقائية، والتحكم اآللي في 

 ,Heinemann, Uskov, 2017اني الذكية والمراقبة األمنية في الحرم الجامعي )إدارة المب

p.14:وعميو تقسم البنية التحتية المادية إلي ،) 
  مباىٌ ذنًُ: -2

تفاعل منسوبي الجامعات مع األبنية التعميمية وكل ما يحيط بيم من مساحات 
تشكمت فكرة تصميم المباني  وأماكن لو بالغ األثر عمي أدائيم وكفاءتيم اإلنتاجية، لذلك

بتقنيات رقمية ذكية موفرة لمطاقة، فمن أىم التقنيات التي يمكن من خبلليا تحويل األبنية 
 (:52، ص.0225الغانم، التقميدية إلي أبنية ذكية ما يمي )

استخدام المواد الذكية في البناء، وىي مواد متغيرة الخواص ومحولة لمطاقة، تتميز  -
 شغيل واإلصبلح الذاتي واالستجابة السريعة لممخاطر.بقدرتيا عمي الت

وىي عبارة عن صمام حراري قائم ، األغمفة الذكية لمتدفئة والتيوية وتكييف اليواء -
عمي الديناميكا الحرارية يعمل كحاجز لمنع دخول اليواء والحفاظ عمي جودة اليواء 

 الداخمي وتجميع وتوزيع الطاقة داخل الحرم الجامعي. 
الذكية التشغيمية، وتشمل أنظمة التحكم ومراقبة الدخول، أنظمة البرمجية مة األنظ -

 التحكم الرقمي المباشر، أنظمة االتصاالت.
ولكي يحقق المبنى التعميمي أىداف الرقمنة الذكية البد من توافر ثبلث خصائص 

من خبلل  قدرة المبنى عمى التحكم اآللي في وظائفو دون أدنى تدخل بشري أي ،األتمتةوىي 
وىي قدرة المبنى عمى تمبية احتياجات  ،االستجابة، برمجة أنظمة التحكم الخاصة بو

وتعني  ،االستدامة، و ومتطمبات منسوبيو، واالستجابة لمتغيرات في بيئتو الداخمية والخارجية
 ,Abdin, Ahmed, 2010) القدرة عمي تمبية احتياجات الجيل الحالي واألجيال القادمة

p.2). 
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 الكاعات التعلًنًُ الرنًُ: -2

أن يتوافر لديو حمول ذكية داخل  الذكييجب أن يكون من أولويات الحرم الجامعي 
تختمف قاعات التعمم الرقمية لتعزيز التدريس والتعمم، و الفصول الذكية القاعات التعميمية أو 

لواقع االفتراضي الذكية عن أماكن التعميم التقميدية األخرى، حيث تتمحور حول الطالب ودمج ا
الرقمي بالتعميم من خبلل التعمم المفتوح وتكنولوجيا الياتف النقال والحوسبة السحابية 

وتعرف القاعات التدريسية الذكية عمى أنيا مكان دراسي  ،(0، ص.0224حسين وآخرون، )
مجيز بجياز كمبيوتر ومعدات سمعية وبصرية تتيح ألعضاء ىيئة التدريس استخدام الوسائط 

 الفوريالوسائل المختمفة عبر اإلنترنت لموصول إلى البيانات، وتمكين الطبلب من العثور و 
عمى إجابات ألسئمتيم واستكشاف المعمومات ذات الصمة، بما يحفز المتعممين عمي التعمم 

 .(Phoong et al., 2019,p.295)والمشاركة الفعالة 
يم جيد وتسييل عممية التدريس واليدف من القاعات التعميمية الذكية ىو توفير تعم

والتعمم ويكون المتعممين أكثر تفاعل وحماس لمتعمم، ولتحقيق ذلك يتم دمج أدوات التدريس 
والتعمم مع البنية التحتية المادية لتقديم خدمات متميزة لممتعممين، حيث يمكن لنظام الحضور 

ميرات الذكية لمقاعة الدراسية، الذكي قراءة البيانات والتعرف عمي الطبلب المتواجدون من الكا
 & Min-Allahكما يمكن من خبلليا إنشاء تقارير لممعمم فيما يتعمق بمشاركة المتعممين )

Alrashed, 2020)، مو في التدريس وتحقيق نتائج وبيذا يمكن توفير وقت المعمم واستخدا
 .تعمم

ميم بشكل أفضل في توفير التعبذكية في التعميم الجامعي القاعات استخدام الويتميز 
استخدام الموحات الذكية المخزن عمييا ىذه باالستفادة من الوقت و  مكان وأيوقت  أي

ستخدام منيجية تدريس وا الفرصة لتنويع طرق التدريس، وتتيح المعمومات أثناء المحاضرات
شراكيم في عممية الت، كما تدعم أكثر فاعمية ، عممالتعمم التفاعمي والتواصل مع المتعممين وا 

عادة مشاىدتيا تسجيل الدروسمن أعضاء ىيئة التدريس وتمكين  تاحة تكرارىا وا  تقييم و  وا 
التنوع في ، ومن ناحية أخري توفر القاعات التعميمية التعمم الذي حققو طبلبيمة عممي

الرحبلت الميدانية االفتراضية، حيث يتم من خبلل  الحواس السمعية والبصرية لمطبلباستخدام 
 Ashfaque et) التدريس باستخدام السبورة الذكيةتعممين إلى دراسة ميدانية أثناء نقل الم

al., 2014, p.320)، (Sandhya et al., 2018, p.119).  
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وىكذا يمكن القول، أن القاعات الذكية التفاعمية تساعد أعضاء ىيئة التدريس في 
بحيث يتم استيداف حاسة  إعداد دروس ووسائط متعددة رقمية بجانب الوسائل التقميدية،

 المتعمم السمعية والبصرية واستيعاب المعمومات بسرعة وفعالية أكبر. 
 بيًُ حتتًُ تكيًُ ذنًُ: -ب

فيي أدوات تساعد تعد التقنيات التكنولوجية من أىم أركان التعميم الرقمي الذكي، 
لمستمر لممعرفة أعضاء ىيئة التدريس عمي تحويل المعمومات إلى معرفة مبتكرة والتحديث ا

، وقد أدي التطور التكنولوجي السريع إلي ظيور تقنيات حديثة عرفت بالتقنيات الموجودة
الذكية وتشمل السبورة الذكية، األلواح الذكية، اليواتف الذكية، ومحركات البحث ) محمد، 

  (، وفيما يمي يمكن توضيح استخدامات وفوائد تمك التقنيات:16، ص.0223
 : لسقنًُ الرنًُاألىظنُ ا -2

شمل أنظمة رقمية ذكية يمكن توظيفيا داخل يجب أن ي لتحقيق حرم جامعي ذكي
تشمل )أجيزة االستشعار، البرمجة من قبل والتي  المدخبلت المبني الذكي، تقسم إلي

تطبيقات معالجة وتحميل ، باإلضافة إلي ن خبلل أنظمة االتصال باإلنترنت(المستخدمين أو م
المخرجات وىى تعميمات من نظام ، وأخيرًا نظام مراقبة المبني والتحكم بكل نظامالبيانات ضمن 

 الخارجية لممبني ساكنة أو متحركةلممتغيرات الداخمية و الفورية مراقبة المبني لبلستجابة 
 .(02، ص.0225الدين،  سراج)

ي كما تتطمب الرقمنة الذكية تجييز المبنى الجامعي بتقنيات إنترنت األشياء، وى
شبكة تربط األجيزة والمركبات واألشياء بالبنية التحتية لئلنترنت لمتواصل مع البيئة عبارة عن 

 Aldowahالداخمية والخارجية، وتشمل برامج لتبادل المعمومات من خبلل أجيزة االستشعار )

et al., 2017, p.2) ،دارة األ شياء وبذلك يتيح إنترنت األشياء إمكانية التعرف الذكي وتتبع وا 
وتستخدم تقنيات إنترنت األشياء داخل المبني الذكي ألتمتة األنظمة  عن بعد عبر اإلنترنت،

 ,Heinemann, Uskov)، (Cardei et al., 2016, pp.326,327الفرعية التالية )

2017, p.2): 
 االتصاالت. أنظمة التحكم في -
  .أنظمة توليد الطاقة والتحكم فييا -
 .يوية وتكييف اليواءلمتدفئة والت(  (HVACنظام -
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مئات من أجيزة االستشعار التي تقيس مستويات اإلضاءة والحرارة والحركة في  -
الذي يقوم بالتقاط (Devise Wise) الفراغات المختمفة بالمبني، من خبلل تطبيق 

بيانات المستشعر بشكل دوري من األنظمة الكيربائية والحاسوبية وأنظمة تكييف 
 ت في قاعدة بيانات. اليواء ويخزن المعموما

تقنية الواقع المعزز  ،، تقنية الوكبلء الذكية(RFID)تقنية تحديد الترددات الراديوية  -
واالفتراضي، مختبرات إعادة التقييم االفتراضية، نظام المعمومات الجغرافية، الشبكات 

 .البلسمكية
جيا الذكية التي باإلضافة إلي التقنيات السابقة، ىناك مجموعة من التطبيقات التكنولو 

أنظمة الحوسبة السحابية،  يمكن استخداميا في الفصول الدراسية الذكية بشكل أساسي مثل
مصطمح عام ألي شيء يتضمن تقديم خدمات مستضافة عبر اإلنترنت، ويمكن  وتعد

االستفادة من خدماتيا كبنية تحتية، أو كمنصة، أو برمجيات، وبيذا يمكن االستفادة من 
تية لبيئات التعمم وتوفير المحاكاة االفتراضية وتخزين البيانات المركزية والتعميمية البنية التح

(Kuppusamy, 2019, p.360) ، حقبة جديدة من التعمم تسمح بتخزين البيانات بما يعزز
من واالستفادة  الشخصية والوصول إلى خدمات وموارد الحاسب اآللي عبر اإلنترنت،

إللكتروني السحابية واتباع ميزات المحاكاة االفتراضية لؤلجيزة، استضافة تطبيقات التعمم ا
نشاء مستودع مركزي لممعرفة يمكن لمطبلب والمعممين الوصول إليو  .وا 

فمن شأن األنظمة السابقة تحسين قدرات البنية التحتية لمؤسسات التعميم وعميو 
ألى  وصولال المبني الجامعي األنظمة الرقمية الذكية فياستخدام ما يتميز بو أىم و الجامعي، 

بيئة تحكم آلي توفر ي لمطاقة و ق التوزيع الذكتحقكما انيا ، مكان وفي أي وقت وألي شيء
استخدام إنترنت األشياء في مواقف السيارات الذكية والبينية باإلضافة إلي إمكانية ، لؤلشياء

ة المصابيح واألجيزة التحتية لمطرق بالحرم الجامعي واستخدام الطاقة المتولدة في إضاء
الصحة الذكية في التحكم فاألنظمة الذكية من شأنيا تعزز ، األخرى المثبتة في ساحة االنتظار

يمكن لمواقف حيث  حركة السير الذكي والزراعة الذكية داخل الحرم الجامعي،و والتعمم الذكي 
لمثبتة في المباني السيارات الذكية أن تحصد الطاقة الشمسية في النيار من خبلل المعدات ا

 جانفسكي،) وتخزين الطاقة اإلضافية الستخداميا في الميل من خبلل أنظمة القياس الذكية
 .(Min-Allah & Alrashed, 2020) ،(02، ص.0225
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 السبورة الذكية: -0
الوسائل الرقمية الذكية المستحدثة والمستخدمة  إحدىتعد السبورة الذكية )التفاعمية( 

عمي أنيا: "أحد أجيزة العرض الرقمية البيضاء، تحتوي عمي ألواح في التعميم، وتعرف 
حساسة تفاعمية وتستخدم من خبلل أقبلم خاصة بيا بيدف عرض المادة العممية من خبلل 
عراض بيانات ضوئي لمتفاعل مع ما ميو مخزن عمي الحاسب اآللي، ومزودة بسماعات 

الرحيمي، أبو عوف، م عن بعد" )لتشغيل األصوات المختمفة وتغمق من خبلل وحدة تحك
 .(244، ص.0224

كشاشة عرض في إمكانية استخداميا  وتكمن المميزات البرمجية في السبورة الذكية
يقاتو ويمكن التعامل تقوم بجميع وظائف الحاسب وتطبلكبيرة بدال من شاشة الحاسب اآللي 

 ، وتتيحات أو مبلحظاتتابة كإضافة تعميقتسمح لممستخدم بالرسم والك، كما معيا بالممس
ص تحويل النو  تحويل رسوم اليد إلي رسوم رقمية كالرسوم البيانية واالشكال اليندسية

إمكانية تخزين وحفظ المعمومات ، والسبورة الذكية لدييا المكتوب بخط اليد إلي شكل رقمي
 خبلليايمكن ربطيا بشبكة االنترنت والتصفح من ، كما ييا وتعديميا وتنسيقيا وطباعتياعم

يتمكن من خبلليا أعضاء ىيئة التدريس من تقديم المعمومات في شكل مرئي مكتوب بحيث 
 .(3، ص.0222أبو عمبة، و  فروانة) مسبقاً 

 :اهلىاتف الرنًُ -2
شركة  ، قدمتو (Android)تبنت صناعات اليواتف الذكية نظام تشغيل جديد يسمى

(Google) ستخدم ، بحيث تالذكية بواسطة مبرمجين وتم من خبللو تطوير تطبيقات اليواتف
رسال واستقبال رسائل  اليواتف الذكية كجياز كمبيوتر صغير في الجيب الستخدام اإلنترنت وا 
البريد اإللكتروني، الدردشة، مشاركة الصور والمستندات، وتصفح اإلنترنت، كما تحل محل 

 ,Al Fawareh & Jusoh, 2017)الكاميرات الرقمية والساعات ومسجبلت الفيديو 

pp.103,104). 
عضاء ىيئة التدريس التواصل ألاستخدام اليواتف الذكية في الجامعات  حيث يتيح

ت وأيوقت  أيمع طبلبيم بسيولة في  احة الفرصة ليم لمتفاعل مكان وتوزيع العمل عمييم وا 
ستجابة الدافعية لدي المتعممين، فكل ما ىو تكنولوجي ُيسيل عممية اال، مما يزيد التعميمي

استخدام خدمة في لمتعمم ، كما تساعد االمادة العممية عمي المدي البعيدلمدروس وترسيخ 
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(SMS)  لمرسائل القصيرة والبريد اإللكتروني في الحصول عمي المعمومات الخاصة بجداول
عمم بالشكل الذي والتباالستقبللية وبالتالي الشعور  مواعيد المحاضرات وجداول االختبارات

عبر  التعميمياالطبلع عمي المحتوي ، ومن خبلل اليواتف الذكية يمكن لممتعممين بويناس
لتعميمية ومشاركة اإلنترنت، واستخدام التطبيقات واألدوات التي تتيح التواصل بالمواقع ا

ر نوع من التواصل بين أولياء األمور والمؤسسة التعميمية يتوف، وتعمل عمي الممفات بسيولة
  .(22،21.ص ، ص0224العزام، ) أبنائيم وتطوير مستواىم نتائج لمتابعة

  :األلىاح الرنًُ -1
انتشرت في اآلونة األخيرة مستحدثات تكنولوجية تسيل العممية التعميمية بين المعمم 

والتي توفر ، (Tablet)والمتعمم، من أبرزىا األجيزة الموحية الذكية أو ما يعرف بالتابمت 
مي الشاشة باليد أو باستخدام قمم خاص، ويمكن االعتماد عميو خاصية الممس والكتابة ع

لقدرتو عمي االتصال باإلنترنت والبريد اإللكتروني والتواصل الفعال بين أطراف العممية 
 .(203، ص.0224البحيري، التعميمية )
ال يوجد اختبلف كبير بين اليواتف الذكية واأللواح الذكية من حيث برامج التشغيل و 

يقات، حيث تعرف األلواح الذكية بأنيا "الحالة الوسطية ما بين الحاسب اآللي المحمول والتطب
(Lap Top)  ،واليواتف الذكية، فيي تأتي كحل وسط بينيا تجمع بين مميزاتيم" )محمد

  .(26، ص.0223
 :حمسنات البخح الرنًُ -2

نترنت من محرك البحث ىو أداة مصممة لممساعدة في البحث عن المعمومات عبر اإل 
خبلل العنوان والكممات الرئيسية التي يكتبيا المستخدم، ويمكن لممستخدم بالبحث عن 

عندما يكتب المستخدم ، صفحات ويب أو صور أو فيديوىات وأنواع أخرى من الممفات
ظيار  المعمومة التي يحتاجيا في شريط البحث سيقوم محرك البحث بمسح محتوى اإلنترنت وا 

وبة وأىم الموضوعات المرتبطة بيا، ومن أشير محركات البحث األكثر المعمومات المطم
 .Google)  ،(Yahooاستخداماً 

يستيدف استخدام محرك البحث الذكي الحصول عمى المعمومات وتنظيميا وتزويد و 
ويمكن تصنيف محركات البحث الذكية إلي:  المستخدمين بالنتائج وفقًا لمعاني الكممات،

محركات مخصصة لوثائق الويب الدإللي )محركات بحث  -ددةمحركات البحث المتع
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والبرامج الوكمية  -Semanticمحركات تحسين نتائج البحث  -(Ontology اإلنطولوجي
  .(El Gohary, 2015, p.5التي توظف المعرفة )
إعادة تنظيم المعمومات الموجودة عمى المواقع حسب إلي البحث الذكي كما ييدف 

ر واجية سيمة يفتو و  فحص تمقائي ومنتظم بواسطة متتبع ارتباطات الويب، المعاني الداللية
قدرة عمى تفسير المغة الطبيعية ودراسة معانييا وتوفير وظيفة ، باإلضافة إلي الاالستخدام

 .(Sun, 2009, p.11) التفكير من خبلل العبلقات الممثمة في األنطولوجيات
 :التكيًات الرنًُ إلدازَ التعله -3

نظام معمومات إلدارة التعمم (: حيث تعد بوردل المنصات الرقمية الذكية )ببلك وتشم
يتم تصميميو لمساعدة أعضاء ىيئة التدريس والمتعممين في التواصل والتفاعل من خبلل 
المحاضرات المقدمة عبر اإلنترنت، وتتميز ىذه المنصات بشموليا جميع أدوات التعمم 

متكامل من خبلل توافر أدوات  تعميميكة اإلنترنت إلي وسط اإللكتروني الرقمي، وتحويل شب
التواصل والفصول االفتراضية، وعرض الدروس، وربط اليواتف واأللواح الذكية بتطبيقات 

زمان ومكان  أياإلنترنت التي تمكن المتعممين من متابعة الدروس والمحاضرات الرقمية في 
 (.122، ص.0202)صبري، 

لذكية الفرصة لممتعممين الستخدام أدوات رقمية متنوعة وبذلك تتيح المنصات ا
لبلطبلع عمى محتوى المادة العممية والتفاعل معيا بيسر خارج قاعة المحاضرات، 

وقت، كما يتمكن أعضاء ىيئة التدريس من  أيوالتواصل مع األساتذة والزمبلء في 
 مراقبة وتقييم سير العممية التعميمية وأداء الطبلب.

  :تًُ لكدزات بشسيُ ذنًُبيًُ حت -ج
يعتمد التنافس العالمي بشكل كبير عمي توافر رأس المال البشري والفكري في 
المؤسسات التعميمية، فمن شأن الموارد البشرية الذكية القادرة عمي اإلبداع والتجديد المستمر 

الذكية في العمل مواجية التحوالت السريعة لمثورة الصناعية الرابعة، بتوظيف التقنيات الرقمية 
والقدرة عمي بناء واستثمار المعرفة في شتى المجاالت، ويمكن تصنيف البنية البشرية الذكية 

 بالمؤسسات الجامعية لمعناصر التالية:
 الذكية: اإلدارة  -2
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الذكية طريقة مبتكرة لئلدارة الحديثة المعتمدة عمي التكنولوجيا والنظم  ةاإلدار تعد 
صد تحسين األداء التنظيمي وتحقيق رؤية وأىداف المؤسسة وتحفيز الذكية في العمل، بق

أعضاء ىيئة التدريس وتنمية قدراتيم وتحقيق الكفاءة والجودة المؤسسية بأقل جيد ووقت 
 وتكمفة، وتقسم الباحثة اإلدارة الذكية إلي شقين:

في ويشمل إدارة موارد المؤسسة بشكل عام، وتعني اإلدارة الرشيدة  الشق األول:
)خدام مجال الحوسبة واألتمتة الرقمية لممباني الذكية، وتشمل أبعاد اإلدارة المطموبة ما يمي 

 :(205، 204، ص ص.0202وآخرون، 
العبلقة بين العناصر الداخمية فيم البيئة: حيث يتطمب من اإلدارة فيم طبيعة  -

والخارجية لممؤسسة الجامعية، والعوامل واألبعاد والمكونات الذكية التي تؤثر في 
 الممارسات اإلدارية والتنظيمية واالستراتيجية والتعامل معيا بحكمة.

 إيجاد البدائل االستراتيجية لطرق عمل جديدة ذكية يمكن االختيار من بينيا. -
اإلداري المعارف والميارات البلزمة لتطبيق الرقمنة الذكية في  إلكسابالتعمم المستمر  -

 العمل والتعامل مع المتغيرات المستمرة في البيئة.
 تبادل المعرفة والتعمم من خبرات المؤسسات في مجال التحول الرقمي الذكي. -
تاحة المعمومات لمن يحتاجيا في الوقت المناسب وتو  - فير القيام بالعمميات الذكية وا 

 التغذية الراجعة، وتحويل المعمومات األولية إلي معمومات فعمية .
 الذكاء الجماعي: ويعنى أن يكون ذكيًا في تكوين فريق العمل وتوجييو. -

التقويم الرقمي الذكي المستمر ومن ناحية اخري يعد أىم أبعاد اإلدارة الذكية ىو 
المستوى المناسب تحديد  من حيث ميميةتقييم األبعاد الخمسة لمبيئة التعلممؤسسة، من خبلل 

 (Wi Fi)لموصول إلى اإلنترنت ومشاركة موارد التعمم الرقمية وسبلمة استخدام شبكة 
 المستوى المناسب لمؤشرات البيئة المادية )درجة الحرارة والتكييف، وتحديد واألجيزة الموحية

وظيف األجيزة والتطبيقات عمميتي التعميم والتعمم باستخدام وت، وتعزيز والضوء والصوت(
المستوى المناسب لتوفير أساليب مع تحديد ، الرقمية الذكية في بيئة الفصل الدراسي الذكية

 ، والتأكيد عمي توافرووضع الخطط االستراتيجية والتنفيذية المناسبة تربوية وتعميمية مرنة
يمي، ومشاركة األنشطة المستوى المناسب الستخدام التقنيات الذكية في تقديم المحتوى التعم

 .(Yang et al., 2018) التعميمية ونتائج التعمم بين الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس
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ة خصائص الطبلب واألساتذ بعض البرامج التي تحاول تقييمتعزز اإلدارة ويجب أن 
الذكية والدورات أراء الطبلب واألساتذة حول البرامج ، و في استخدام التكنولوجيا الذكية

 ة الرقمية الذكيةالعوامل المحفزة لمدراسة وتعزيز التقنيات التعميمي، وتقييم معية الذكيةالجا
 ,Nuzzaci, La Vecchia) تحسين البرامج التعميمية باستخدام الرقمنة الذكية. اقتراحاتو 

2012, p.23) 
لئلدارة فيختص بالحوكمة الذكية لنظم المعمومات، وتعرف حوكمة  الشق الثانيأما 

المعمومات بأنيا: "مجموعة من المسؤوليات والممارسات التي تقوم بيا اإلدارة التنفيذية نظم 
بيدف القيادة االستراتيجية لممنشأة لضمان تحقيق أىداف تكنولوجيا المعمومات والتأكد من أن 

المبادئ التي ، ومن أىم (06، ص.0224الجزولي، موارد المنشأة تستقل بصورة جيدة" )
، 0226ا اإلدارة الذكية في حوكمة نظم المعمومات ما يمي )سوداني، يجب ان تتبعي

 :(03ص.
القيمة المضافة: وتعني التأكد من تحقيق تقنيات المعمومات المتاحة لقيمة ممموسة  -

 لممؤسسة لتفي باحتياجات األفراد وتحقيق المنافسة والربح المحتمل.
ات المعمومات وفق لمسياسات الموائمة االستراتيجية: بضمان تسيير واستخدام تقني -

واالجراءات المحددة في االستراتيجية والتأكد من توافق نظم المعمومات المستخدمة مع 
 أىداف المؤسسة االستراتيجية.

بطاقة األداء المتوازن التي تترجم األىداف االستراتيجية إلي من خبلل قياس األداء:  -
 أفعال يمكن قياسيا.

تقييميا ومعرفة و  دارة بالموارد التكنولوجية المتاحة واستثمارىامعرفة اإلبإدارة الموارد:  -
 .متطمباتالمدي وفائيا ب

المعالجة، و المعمومات ومخاطر التشغيل أمن إدارة المخاطر المتعمقة بتطبيق نظم  -
 .األزماتواستعادة العمل بعد 
كفاءة وافر مبادئ اإلدارة والحوكمة الذكية بالمؤسسات الجامعية بوبيذا يتضح أن ت

 .من شأنو تعزيز القدرة التنافسية بيا وكفاءة أدائيا وضمان اتخاذ قرارات مؤسسية ذكية فعالة
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 : معله ذنٌ -2
مبلمح جديدة لبناء أجيال تواكب لغة العصر الرقمي الثورة الصناعية الرابعة  رسمت

قع عمي عاتقو الحديث، وىنا يتجمى دور المعمم باعتباره أىم مكونات المنظومة التعميمية، وي
وتركز الرقمنة الذكية عمي ضرورة  ،ات واالتصاالت الذكية في التعميمدمج تكنولوجيا المعموم

تأىيل أعضاء ىيئة التدريس لتدريس المناىج والمقررات الدراسية وفق تطورات التحول الذكي 
اإلبداع الجديد في التعميم وتوظيف تقنياتو في العممية التعميمية، عمي أن يتصف أدائيم ب

فمم  ،(Auf et al., 2020, p.95والقدرة عمي تحميل المعمومات وتنظيم األفكار ومعالجتيا )
يعد دور المعمم يقتصر عمي التمقين ونقل المعرفة وحفظ النظام فقط، إنما أصبح المعمم ميسرًا 

قائم عمي ومرشدًا وخبيرًا وموجيًا ومحفزًا لممتعممين، بما يوفر مناخ تعميمي صحي لممتعممين 
 .(0603، ص.0226االبداع واالبتكار والتعمم التعاوني والذاتي )حسن،

تصميم عمي  ومن أىم ما يميز أعضاء ىيئة التدريس األذكياء أن يكونوا قادرين
المحتوي التعميمي الرقمي وتحديد طرق عرضو المناسبة، وتحديد نشاطاتو المختمفة وطرق 

المشاركة الكاممة في تبني التقنيات الذكية ، وضرورة التدريس والوسائل التعميمية البلزمة
، لمستمر وتحسين أوضاعيم التعميميةالجديدة لتعزيز عممية التعميم والتطوير الميني ا

استخدام ، باإلضافة إلي يماستثمار األدوات والتقنيات الذكية أثناء التدريس وعمميات التقيو 
دارة التغييرات التي تحدث بين تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمبحث عن ف رص التعمم وا 

 .(Lubis et al., 2009, p. 194) طبلبيم وفي فصوليم الدراسية ومؤسستيم
 : متعله ذنٌ -3

تتطمب الرقمنة الذكية في الجامعات ضرورة أن يتدرب المتعمم عمي التعامل بكفاءة 
لعمل الجماعي والسعي مع التقنيات التكنولوجية واستخدام وسائل االتصاالت الحديثة وا

من الجدير بالذكر، أن العصر القائم عمي و المستمر لمتطوير واكتساب الخبرات والتعمم الذاتي، 
المعرفة في جميع المجاالت أدي إلي عدم قدرة المتعمم عمي إنتاج تمك المعارف والتعامل معيا 

تقوية اتصاالتو وروابطو وتحديثيا، مما يترتب عميو ضرورة انخراط المتعمم في شبكات التعمم و 
 .(122، ص.0202بتمك الشبكات )صبري،

وجب عميو الذكية المنوط بيا  ولكي يتمكن المتعمم من أداء أدواره المستقمة والتعاونية
ميارات حياتية: بامتبلك الطالب المرونة  اكتساب منظومة من ميارات التعمم والتي تشمل
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مع الغير ومواجية صعوبات  ميارات التعاملو ية، والمبادرة والميارات االجتماعية واإلنتاج
لتفكير اإلبداعي والتواصل ميارات التعمم واالبتكار: وتشمل ميارات التفكير الناقد وا، الحياة
ميارات تكنولوجية: وفييا يمتمك الطالب الثقافة المعرفية والتعمم الذاتي والقدرة العممية ، الفعال

 .(222، ص.0225)ميدي،  الذكية خدام التكنولوجيا الرقميةعمي است
فاليدف المنشود من التعمم الرقمي الذكي ىو إعداد المتعممين األذكياء لتمبية 

 وتحويل المتعمم من مستيمك لممعرفة إلى منتج ليا. احتياجات سوق العمل، 
 فسيل الدعه السقنٌ الرنٌ: -4

ة سير العمميات ستكون ىناك حاجة دائمة لمراقبفي ظل الثورة الصناعية الرابعة 
يستيدف تكوين التكنولوجية في الجامعات والتحكم في منظومة تعميمية مؤتمتة بالكامل، بما 

فريق فني تقني لئلشراف عمي أعمال الدعم الرقمي الذكي والمتابعة المستمرة والصيانة 
أفراد في كافة التخصصات بحيث يشتمل عمي أخصائي معموماتية، لتقنيات المعمومات، يضم 

 .ميندس برمجيات، محمل بيانات، ومسئول أمن معمومات، مبرمج روبوت حاسوب، مبرمج
بعمميات  ومن أىم الوظائف التقنية المنوط بيا فريق الدعم الرقمي الذكي القيام

الدعم لمبنية التحتية لمشبكة ، حميل البيانات الكبيرة لممؤسسةمعالجة البيانات بناء عمى ت
، التكميمي وتطوير األنظمة اآلليةفير التشغيل اآللي األساسي و تو ، وصيانة أنظمة الخادم

االستخدام الديناميكي لمروبوتات الصناعية المبرمجة والتخمص من العمل البدني الثقيل كأحد و 
تخزين أنظمة المعمومات وقواعد ، كما يقوم فريق الدعم بلصناعية الرابعةأىداف الثورة ا

دارة األعمالان مرونة وتحسيالبيانات والمعمومات اليامة لضم ، والقيام ن عمميات اإلنتاج وا 
تأمين األنظمة الذكية بالمؤسسة الجامعية وضمان أمن البيانات واالتصاالت لصد ىجمات ب

تخدمين من منسوبي تحميل األخطاء ومراقبة جودة األداء لممسو  قراصنة أنظمة المعمومات
ء الميكانيكية لؤلجيزة والتقنيات الذكية تصميم وتركيب األجزا، باإلضافة إلي الجامعات

 .(Benesova, Tupa, 2017, p.2199)المستخدمة في اإلنتاج اآللي لممعرفة 
ومن ناحية أخري ىناك أدوار خدمية لفريق الدعم الرقمي الذكي لمساعدة الطبلب 
 وأعضاء ىيئة التدريس في التعامل مع التقنيات الذكية، يمكن عرضيا عمي النحو التالي

 :(0225)جامعة اإلمارات العربية المتحدة،  ،(0202)جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، 
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تقديم الدعم البلزم ألعضاء ىيئة التدريس فيما يتعمق بنظام إدارة التعمم واألنظمة  -
 .المساندة

تقديم االستشارات ألعضاء ىيئة التدريس والطبلب في الممارسات الصحيحة  -
 .رقمي الذكيالستخدام التعمم ال

ايجاد حمول لممشاكل الخاصة بأعطال الشبكة التي تواجو الطبلب وأعضاء ىيئة  -
 .التدريس وتقديم التوصيات لتحسين النظم الرقمية الذكية بالمؤسسة

المتابعة المستمرة ألعضاء ىيئة التدريس في تحميل المحتوى التعميمي عبر منصات  -
 .)الببلك بورد(

 جتمع الجامعي وتحفيز المستخدمين.تعزيز اإلنتاجية لدى الم -
رسم خطط لتطوير البنية المعموماتية والخدمات التكنولوجية لمبحث األكاديمي والعمل  -

اإلداري بالجامعة، وتوفير الدعم المتميز باستخدام الحاسب اآللي وموارد تقنية 
 المعمومات 

 بيًُ حتتًُ تعلًنًُ ذنًُ: -ج

تعميمية وتقنيات تدريسية مبتكرة تتضمن عدد  تتيح الرقمنة الذكية استخدام أدوات
كبير من المواد التعميمية، حيث يشمل مفيوم البيئة التعميمية مدى فعالية وكفاءة العممية 
التعميمية وتطويرىا وكيفية مشاركة المتعمم بيا، وتركز بنية البيئة التعميمية الذكية بشكل 

، تقنيات رقمية ذكية، محتوي رقمي، مواد أساسي عمى توافر معممين، متعممين، نظام تعميمي
 تفاعمية كالفيديو والصوت، وأنشطة لتوظيف المعرفة.

وتتميز بيئة التعمم الرقمية الذكية بالقدرة عمي الوصول إلى المعمومات ومعالجتيا 
القدرة عمي تزويد المتعمم باألدوات والمعمومات البلزمة، القدرة عمى االستفادة من  وتعديميا،
عريف المتعمم لتوفير الدعم والمعرفة المناسبين، والقدرة عمى تقديم التغذية الراجعة ممف ت

، ومن أىم شروط تصميم بيئة (Spector, 2016, p.2731لممتعمم في الوقت المناسب )
من  تعميمية ذكية توافر بيئة مستشعرة بواسطة أجيزة االستشعار، توفير بيئة قابمة لمتوصيل

مشاركة ونشر المعمومات عمى الويب والوصول ، معمومات االستشعارخبلل أجيزة وشبكات 
 ,Hoel) المباشر لممعرفة، باإلضافة إلي استخدام الياتف المحمول في أي وقت وأي مكان

Mason, 2018, p.7) ، الحالي البنية التعميمية الذكية إلي المكونات التالية: البحثقسم يو 
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 :امليَج السقنٌ الرنٌ-1

ىج التعميمية من األطر التقميدية والصور النمطية المألوفة إلى منيج الخروج بالمنا
، عممي رقمي من شأنو إتاحة الفرصة لممتعممين لمتعمم المستمر والجماعي والتعمم عن بعد

شراك الطبلب في أنشطة تعميمية غير  وتعتمد مناىج التدريس المتكاممة عمى حل المشكبلت وا 
اقدين ومحممين لممشكبلت ولدييم شغف بالبحث واالبتكار تقميدية لكي يصبحوا مفكرين ون

(Salah et al., 2014,p.21). 
وتتطمب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إعادة النظر بشكل جذري في المناىج 
الدراسية في الجامعات لتمكين المتعممين من فيم التقنيات والقدرة عمى فيم وتحميل تطور 

 ,Penprase, 2018في األنظمة االجتماعية والبيئية ) واالنخراطيا األنظمة الشبكية لمتكنولوج

p.225،)  ويتكون المنيج من عناصر يضمن تنسيقيا المناسب نجاح المنيج الدراسي تتمثل
 : (Ghonoodi, Salimi, 2011, pp.69,70في )
اليدف: يمعب المتعممين دور ىام في تحديد الميام التعميمية وتشكيل األىداف بحيث  -

 شارك المتعمم في تحديد األىداف التربوية.ي
المحتوى: يمكن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من مقاطع الفيديو  -

والتمفزيون وبرامج متعددة الوسائط التي تجمع بين النص والصوت والصور الممونة 
 .والمتحركة، لتوفير محتوى يساعد في اشراك المتعمم في عممية التعمم

ريس وأنشطة التعمم: يتم تشجيع المتعمم عمى الوصول إلى مواد التعمم طرق التد -
واالستقبلل عن معمميو )الوصول الذاتي(، واستكشاف الموضوعات ذات االىتمام 

 دون التقيد بمناىج جامدة )التعمم الذاتي الموجو(.
التقييم: بغرض وتوفير مبلحظات حول أدائيم المتعممين ومساعدتيم في التعرف عمي  -

مواطن القوة والضعف لدييم، كما يوفر التقييم حقائق وأرقام ومعمومات دقيقة 
 لمتخذي القرار عن المتعممين وسير العممية التعميمية.

فقد أدى استخدام التكنولوجيا الذكية في التعميم إلى ضرورة تعزيز التغييرات في 
الذكية، ُتقدم بشكل يناسب  المناىج التعميمية من خبلل مناىج رقمية قائمة عمى التكنولوجيا

المتعممين وخصائصيم وقدراتيم، مما يكون لو بالغ األثر في تحسين عممية التدريس والتعميم 
  .والتعمم، وتصبح العممية التعميمية أكثر تمركزًا حول المتعمم
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 :طسم التدزيص الرنًُ -0
تفكير في مع التطور السريع لمتقنيات الرقمية أصبح ىناك حاجة ماسة إلى إعادة ال

استراتيجيات وطرق تدريس سمعية ومرئية أكثر مرونة لمتفاعل مع المتعممين الموجيين 
رقميًا، ليتم بذلك استبدال المفاىيم التدريسية التقميدية بالتعمم المتمحور حول الطالب وبناء 

 المعرفة النشطة والتفكير النقدي واإلبداعي.
ة يتبناه المعممون من أىم العوامل التي ويعد استخدام طرق واستراتيجيات تدريس ذكي

تؤثر في تعمم الطبلب داخل القاعات التعميمية، حيث توفر بيئات تعمم مختمفة تتفاعل من 
خبلليا الفصول الدراسية المادية المجيزة بالتقنيات الذكية مع طرق التدريس المعتمدة من 

تيجيات وطرق التدريس الذكية االستراويمكن ذكر أىم  ،(yang et al.,2018قبل المعممين )
 Zhu etعمى النحو التالي ) والتي تجمع بين التعميم الرسمي والتعمم الرقمي عبر اإلنترنت

al., 2016, pp.9,10): 
وىي طريقة تدريس لممتعممين ذوي القدرات استراتيجية التدريس المتمايز:  -

بر الفصل الدراسي ُيعتبحيث  واالستعدادات والميول المختمفة في فصل دراسي واحد،
وُيقدم إلييم تدريس متمايز  بمثابة مجتمع ُيعامل الطبلب فيو كمتعممين فرديين،

يضعيا المعممون وفق أنماط المتعممين ووفق ذكاءاتيم  محددةيشمل معايير متدرج 
 المتعددة لبلستفادة القصوى من المحتوي المقدم.

خبرات تعميمية ىادفة لممتعممين،  لتقديم تعميميالتعمم التعاوني الجماعي: وىو موقف  -
الحاسب ومع تطور التكنولوجيا الرقمية ظير التعمم التعاوني المدعوم باستخدام 

لتحسين التعمم، وييتم بإتاحة الكتب اإللكترونية   (CSCL)وتكنولوجيا المعمومات
والمقاالت والمواقع التعميمية وألون المعرفة المختمفة، كما يتيح لممتعمم الفرصة 
استدعاء المحتوي التعميمي والتواصل والمناقشة مع أقرانو وبناء المعرفة وتعزيز 
ميارات التعمم االستكشافي، التفكير الناقد، حل المشكبلت، إدارة الموقف التعميمي، 

دارة الذات.  وا 
التعمم الذاتي القائم عمى المتعمم: وىي استراتيجية تعمم التعمم، تيدف لتمبية  -

م وتمكنو من التعمم باستمرار، من خبلل إنشاء بيئات تعميمية رقمية احتياجات المتعم
تعمل عمي إكساب المتعمم الميارات والمعارف المتنوعة وتقديم الدعم لتعزيز قدرتو 
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عمى التعامل مع مصادر المعرفة واالنخراط في األنشطة، ونجاح ىذه االستراتيجية 
تمبية اىتمامات المتعممين ومناسبتو يتوقف عمي مرونة محتوى بيئات التعمم الذاتي ل

 لميوليم ودوافعيم.
تعممي يتضمن بناء معرفة جديدة لدي  تعميميالتعمم التوليدي الجماعي: نموذج  -

التعميمية من خبلل التعمم بطرق رقمية ذكية عبر اإلنترنت،  المتعممين حول البيئات
ة عمي ربط الخبرات بما يسمح لمطبلب بالمشاركة في بناء المحتوى المنقول والقدر 

وتوليد عبلقات بين أجزاء المعرفة المراد اكتسابيا السابقة بالخبرات البلحقة، 
، واكتساب معرفة ذات مغزى واستخدام المفاىيم الجديدة في تفسير المواقف التعميمية

نياء قيود الوقت والمكا، في المشاركة النشطة واستخدام قدراتيم فوق المعرفية  نوا 
 اعل والتعاون بشكل أكثر فاعمية عبر اإلنترنت. لدييم والتف

ومن ناحية أخري، فقد حدد الخبراء في مجال المناىج وطرق تدريس تكنولوجيا 
التعميم بعض االستراتيجيات الرقمية الذكية التي يمكن استخداميا داخل القاعات التعميمية من 

نة، الرحبلت المعرفية، الفصول أىميا: الفصول المقموبة، المناقشة المتزامنة وغير المتزام
 .(122، ص.0202االفتراضية، المشاريع اإللكترونية )صبري، 

 :أسالًب التكًًه الرنًُ -2
يعتبر تقييم اإلنجازات التعميمية لمطبلب جزءًا ال يتجزأ من عممية التدريس وترتبط 

لجانب األكثر وتوصف بأنيا ا، ارتباط مباشر بالمناىج وممارسات التدريس والنتائج التعميمية
ويعد التقييم اإللكتروني من أىم تطبيقات الرقمنة عميمي، أىمية واألكثر حساسية في النظام الت

حيث يساعد أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في قياس أداء طبلبيم بطرق وأساليب  الذكية
لوقت تمفة لممتعممين في اتقديم تغذية راجعة لؤلداءات المخو موحدة، متعددة وفق معايير 

رساليا لعضو ىيئة ، كما يحقق المناسب االستجابة الفورية لممتعممين في تنفيذ الميام وا 
توفير وقت  ، ومن خبلل أساليب التقييم الذكية يتمإلصبلحيا إلكترونيًا من أي مكان التدريس

عضو ىيئة التدريس واكتساب مزيد من الوقت لتصحيح األخطاء بدقة ألعداد كبيرة من 
عداد مفردات لتالي وبا الطبلب تخفيف العبء عن المعمم بتنفيذ التقييم في وقت قصير وا 

 ,.Stanojevic et al) التقويم اإللكتروني ووضع ضوابطو والفترة الزمنية المخصصة لو

2017, p.190). 
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في قياس  التقييم اإللكترونياستخدام أحدث أساليب وأدوات وفي ضوء ذلك يمكن 
ؤشرات خاصة بالميارات التعميمية المختمفة، فمن أىم أدوات التقويم أداء الطبلب رقميًا وفق م

 (:0222)عبد العاطي،  ،(220، ص.0224الجنزوري، اإللكتروني ما يمي ) 
االختبارات اإللكترونية: يتم إنشاء بنوك أسئمة رقمية متنوعة تشمل أسئمة الصواب  -

من خبلليا قياس أداء  ، يتممقاليووالخطأ، المزاوجة، اختيار من متعدد، وأسئمة 
الطالب تزامنيًا باالتصال المباشر باإلنترنت أو غير متزامن في القاعات الدراسية، 

 وتصحح االختبارات إلكترونيًا وتنشر نتائجيا فوريًا.
الواجبات اإللكترونية: وىي مجموعة من األنشطة الرقمية التي ينفذىا الطالب في  -

ريس بإرسال الواجبات في شكل ممفات رقمية وقت محدد، بحيث يقوم عضو ىيئة التد
ويحدد موعد تسميميا، ويقوم الطالب  (Blackboard)لمطبلب من خبلل منصة 

 بدوره بتنفيذىا وتحميل إجاباتو مرة أخري لتقيميا.
المتابعة اإللكترونية: تعد وسيمة فعالة يتمكن من خبلليا عضو ىيئة التدريس من  -

متابعة مستويات الطبلب ومعمومات عنيم و  المستخدمةتقييم طرق التدريس 
ودرجاتيم، والمقررات المنجزة ووقت إنجازىا وفق المعايير المحددة لتحديد الفجوة في 

 أداء الطبلب وتقويميا.
المدونات: حيث يتاح لمطبلب إنشاء مدونات خاصة بالمحتوي التعميمي والمنيج  -

 الدراسي.
عد من وسائل االتصال غير المتزامن، ت (:Forum) المنتديات التفاعمية والحوارية -

ويسمح لمطمبة المسجمين بإجراء مناقشات حول المقرر بمتابعة عضو ىيئة التدريس 
 الذي يقوم بتقييم تمك المشاركات والتغذية الراجعة ليا.

واالستقصاءات: لمحصول من الطبلب عمي ردود عن موضوعات نحو  االستبانات -
 فيد في الوصول ألدق النتائج.برامج التعمم اإللكتروني، بما ي

مركز التقديرات: ويفيد في رصد تقديرات الطبلب تمقائيًا، ونتائج االستطبلعات التي  -
 تتم عبر االنترنت والمدونات والمناقشات القابمة لمتقدير. 

، تعد الرقمنة الذكية من أحدث االبتكارات التكنولوجية في بيئات التعمم الذكية، وبيذا
ربة تعميمية ذكية ناجحة تمزج األجيزة الحاسوبية والبرامج والشبكات مع بغرض إنشاء تج
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أجيزة االستشعار الرقمية وتقنيات إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي، بما يدعم عممية التعمم 
وعميو، يحتاج تطوير  ،ويقود الجامعات إلى ُبعد جديد وطرق مبتكرة لمعممية التعميمية

بداعية، بنية معموماتية الجامعات إلى بناء موار  د معرفية جديدة تستند إلى بيئات تنظيمية وا 
لموارد في صمب اىتماماتيا، لذلك وشبكية، ميارات وقدرات، ورؤية حوكمية رشيدة تضع ىذه ا

مقترح إلمكانية تفعيل الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية وتحقيق  تصورالحالي  البحثضع ي
 جامعي. التحول الرقمي في التعميم ال

مكرتح لتفعًل السقنيُ الرنًُ باجلامعات املصسيُ يف ضىء الجىزَ  تصىز سادسًا:

 الصياعًُ السابعُ:
التحديات غير المسبوقة التي تواجييا منظومة خبلل األزمة العالمية االستثنائية و 

( بات من الضروري النيوض بقطاع 26-)كوفيد  (كورونا)التعميم من جراء تبعات جائحة 
ولذلك انصبت معظم جيود المؤسسات التعميمية تعميم ككل والتعميم الجامعي بشكل خاص، ال

وتطوير أنظمة تعميمية  عمى تحويل العممية التعميمية من تعميم عن قرب إلى تعميم عن ُبعد
المستجدات تمك قائمة عمي التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمواجية 

فالجامعات المعتمدة عمي التقنيات الرقمية الذكية ، الطارئة عمي المنظومة التعميمية والمتغيرات
بيئة تعميمية غنية وتفاعمية  خمقمن شأنيا جعل العممية التعميمية أكثر حيوية وفعالية و 

شجعيم عمى التواصل والتعاون، وجعل المتعممين يقدرات األفراد و  بما يعزز ،باستمرار
ومن ث م  ،طوير وتحويميم من مستيمكين لممعرفة إلى منتجين ليات التعمميامساىمين في 

 يتحول المجتمع بأكممو إلى مجتمع معرفي يساىم في تعزيز عمميات التعميم والتعمم.
ومما سبق، وفي ضوء الجانب النظري لمثورة الصناعية الرابعة ومرتكزاتيا المختمفة 

استخداميا وأىم متطمباتيا في التعميم الجامعي،  وما تم تناولو بشأن الرقمنة الذكية ومميزات
وفي ضوء ما تم االستفادة بو من خبرات بعض الجامعات العالمية والعربية في تفعيل التقنيات 

مقترح لتمكين المؤسسات الجامعية المصرية من  تصورالرقمية الذكية، يمكن لمباحثة وضع 
 صناعية الرابعة.تفعيل الرقمنة الذكية في ضوء مستجدات الثورة ال
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 :التصىز املكرتحأٍداف  -أ
في وضع آليات تنفيذية لتفعيل الرقمنة الذكية  التصور الحاليتتمثل أىداف 

 بالجامعات المصرية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وذلك من خبلل:
 تخطيط شامل لكيفية تطبيق الرقمنة الذكية في الجامعات بنجاح. وضع -1
واضحة لدي القيادات وأعضاء ىيئة التدريس والطبلب تكوين ثقافة واتجاىات  -2

 بالجامعات نحو أىمية الرقمنة الذكية وكيفية توظيفيا في العممية التعميمية.
مواكبة تطورات في السعي الجاد لتذليل الصعوبات التي تواجو المؤسسات الجامعية  -3

 الثورة الصناعية الرابعة.
  :املكرتحللتصىز امليطلكات الفهسيُ وامليَجًُ  -ب

تفعيل الرقمنة الذكية بمؤسسات التعميم العالي يتطمب تخطيط شامل متكامل يرصد 
 الحالي مما يمي: التصورنطمق يالواقع وخطوات التوجو نحو المستقبل، وعميو 

المؤسسات الجامعية بحاجة إلي منظومة تعميمية جديدة في عصر الثورة الصناعية  -1
 ة الذكاء االصطناعي. الرابعة قائمة عمي الرقمنة وفمسف

الحاجة إلي إعادة ىيكمة الموائح والقوانين التي تنظم التحول الرقمي الذكي بالجامعات  -2
 المصرية.

نجاح تطبيق الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية يتطمب رفع كفاءة البنية التحتية  -3
 وتييئة البيئة التعميمية المحفزة والداعمة لمتميز واالبتكار.

قوي بشرية جامعية ذكية قادرة عمي التوظيف األمثل لمتكنولوجيا الذكية ضرورة وجود  -4
 بمؤسساتيا لمواجية تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

الثورة الصناعية الرابعة تفرض عمي المؤسسات الجامعية إعداد مخرجات تعميمية  -5
 متميزة تمبي االحتياجات المتطورة لممين وسوق العمل.

 :ىز املكرتحالتصزنائز بياء  -ج

األساس الفكري لؤلدبيات والدراسات السابقة التي تناولت مبادئ الثورة الصناعية  -2
 الرابعة ومتطمبات الرقمنة الذكية.

 خبلصة خبرات بعض الجامعات العالمية والعربية في استخدام التقنيات الذكية. -0
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ا تطوير المستقبل التنافسي الذي تواجو جامعتنا العربية اآلن والذي يحتم عمين -2
أنظمة ذكية لدعم العمميات التشغيمية المستقبمية عمي جميع المستويات 

 التنظيمية.
 :التصىز املكرتحخصائص  -د

تصف بعدة خصائص تسيم في ي، يجب أن المقترح أىدافو تصورحقق اليحتي 
 نجاحو وفاعمية تنفيذه داخل المؤسسات الجامعية، ومنيا:

 .بالجامعاتالقدرات واإلمكانات المتاحة  إمكانية تطبيقيا في ظلب الواقعية، -2
 تساىم في تحسين األداء وفعاليتو في ضوء اإلمكانات المتاحة. -0
 إمكانية مشاركة جميع األطراف المعنية بالعممية التعميمية في تطبيقيا. -2
 .في مختمف الظروف واألزمات منياتطبيقيا واالستفادة  قابمية أيالمرونة،  -1
الصعوبات والتحديات التي تعرقل توظيف الرقمنة الذكية تساعد بشكل فعال في عبلج  -2

 بالجامعات المصرية.
 :للتصىز املكرتحاإلجساءات التيفًريُ و لًاتاآل -و

ومتطمبات تطبيق  الرابعة انطبلقًا من استقراء وتحميل الباحثة لمبلمح الثورة الصناعية
في مجال التحول الرقمي  واالطبلع عمي بعض تجارب الجامعات، بالجامعات الرقمنة الذكية

مجموعة من اآلليات االجرائية إلمكانية تفعيل متطمبات الرقمنة  البحث الحاليقدم يالذكي، 
 يةأل في االستجابةالذكية بالجامعات المصرية واالنتقال إلي تعميم رقمي ذكي أكثر فاعمية 

 .مستجدات أو تطورات مستحدثة
 إلي: قمنة الذكية في التعميم الجامعير لتفعيل الالمقترحة  اآلليات االجرائيةقسم حيث تُ  

، تحديث الوضع الحالي لمجامعات المصرية :بنية تحتية مادية ذكية تتضمن آليات -
تشكيل بيئة تعاونية لبناء الثقة الرقمية ، إيجاد رؤية موحدة ألتمتة الحرم الجامعي

  .تعزيز نظم الصيانة والدعم الفني، الذكية
داخل الجامعات توظيف تقنيات الرقمنة الذكية  نية ذكية تشملبنية تحتية تق آليات -

 .توفير تقنيات نقل البيانات الذكية ومتعددة الوسائط لتقديم المعرفة وتبادليا، وكمياتيا
نشر ثقافة ، صناعة البني الفوقية المبدعة بنية تحتية بشرية ذكية تضم آليات -

  .بالجامعات الرقمنة الذكية لدي األطر البشرية
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تفعيل ، توفير مستودعات المعرفة المفتوحة بنية تحتية تعميمية ذكية تشمل آليات -
استخدام نماذج التقييم ، التدريسية بالكميات نظام التعميم اليجين داخل القاعات

 .التعميمي الذكية
( التوضيحي 0) المقترح في الشكل التصور آلياتعناصر و يمكن توضيح وعميو 

 :التالي
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( آليات تفعيل الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية )إعداد الباحثة(1شكل )

  

بنية تحتية مادية 
 ذكية

بنية تحتية 
 تعميمية ذكية

بنية تحتية بشرية 
 ذكية

بنية تحتية تقنية 
 ذكية

تحديث الوضع الحالي 
 لمجامعات المصرية

تعزيز نظم الصيانة 
 والدعم الفني

 

تشكيل بيئة 
تعاونية لبناء 
ة الثقة الرقمي
 الذكية

إيجاد رؤية موحدة 
 ألتمتة الحرم الجامعي

صناعة البني 
 الفوقية المبدعة

نشر ثقافة الرقمنة 
الذكية لدي األطر 

 البشرية
 بالجامعات

توظيف تقنيات 
الرقمنة الذكية 
داخل الجامعات 

 وكمياتيا
توفير تقنيات نقل 
البيانات الذكية 
ومتعددة الوسائط 
لتقديم المعرفة 

 ليا وتباد

توفير مستودعات 
 المعرفة المفتوحة

استخدام نماذج 
التقييم التعميمي 

 الذكية

تفعيل نظام التعميم 
اليجين داخل 

القاعات التدريسية 
 بالكميات 

 الرقمنة الذكية
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 المقترح: تصورالتنفيذية لمواالجراءات وفيما يمي عرض تفصيمي لآلليات 
 آلًات تفعًل بيًُ حتتًُ ماديُ ذنًُ:  -1

يتطمب وضع خطة متكاممة  تييئة الجامعات الستيعاب متطمبات الرقمنة الذكية
م الحرم الجامعي الرقمي الذكي المطموب تنفيذه، فمن يتحقق تنفيذ الرقمنة ومحددة لتصمي

الذكية في التعميم الجامعي المصري إال إذا وضعت اإلدارات العميا متطمبات الثورة الصناعية 
الرابعة نصب أعينيا ضمن أولويات أىدافيا المنشودة، واتخاذ اإلجراءات التنفيذية التالية في 

 الحرم الجامعي:
  حتديح الىضع احلالٌ للجامعات املصسيُ: -

  إعادة النظر في النظم والموائح والقوانين المنظمة لمعممية التعميمية بالجامعات
 لمتماشي مع متطمبات الثورة الصناعية الرابعة.

  وضع رؤية واضحة لمرقمنة الذكية بالجامعات المصرية وما يجب أن تكون عميو
 لبلنتقال إلي جامعات ذكية.

  عمل تحميل بيئي داخمي وخارجي لموقوف عمي نقاط القوة والضعف بالمؤسسة
الجامعية ومسح الفرص والتيديدات الخارجية لمتحول الرقمي الذكي، ثم وضع خطط 

 التحسين المناسبة لتفادي فجوات األداء.
  تحديد أىم المدخبلت واالحتياجات التكنولوجية البلزمة الستخدام األنظمة الرقمية

، أجيزة شبكات إنترنتآلي، أجيزة حاسب ية داخل الجامعات المصرية من الذك
داخمية، معامل إلكترونية، قاعدة استشعار، كاميرات، أجيزة تخزين، قنوات اتصال 
 بيانات رقمية لممؤسسة، وأنظمة مراقبة وما إلي ذلك.

  تصميم مجموعة من المعايير واألسس التي يمكن اتباعيا عند تصميم المباني
 لتعميمية اعتمادًا عمي الرقمنة الذكية. ا
  إعادة تخصيص الموارد المادية والمالية لمتنفيذ األمثل لتصميم المباني الذكية وتوفير

 التقنيات الذكية البلزمة في المؤسسات الجامعية.
  وضع خطط إلدارة األزمات والمخاطر المتعمقة بتطبيق تقنيات الرقمنة الذكية ومخاطر

المعمومات ومخاطر المعالجة، ومن ث م استعادة القدرة عمي العمل بعد التشغيل وأمن 
 أزمة. أي
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  تحديد مؤشرات مناسبة لقياس تحقيق األىداف الرقمية الذكية الموضوعة من خبلل
 بطاقة األداء المتوازن التي تترجم األىداف إلي أفعال يمكن قياسيا.

  امج، والتحقق من مسارات التطوير تقييم سير العممية التعميمية ومراجعة الخطط والبر
وضمان تحقيق األىداف الموضوعة  ،ومعدالت اإلنجاز وفق البرنامج الزمني المحدد

 بشكل يواكب متطمبات الثورة الصناعية الرابعة الذكية. 
  تخصيص مركز بكل جامعة يسمي )مركز خدمات التعمم الرقمي الذكي( لتقديم خدمات

 مع تقنيات الرقمنة الذكية. الذكاء والدعم الفني والتعامل
 ( مكونة من مجموعة من الخبراء والمتخصصين تشكيل )لجنة الحرم الجامعي الذكي

والممثمين عن الجامعة إلعداد خطط التحول الذكي لممباني التعميمية عمي المستوي 
   التنفيذي.

  إنشاء )وحدات تكنولوجيا المعمومات والذكاء االصطناعي( بالكميات الجامعية
 مواصفات فنية مستجدة في ضوء الرقمنة الذكية والثورة الصناعية الرابعة.ب
  تغيير الموائح في الكميات المتخصصة في التكنولوجيا وعموم الحاسب لتشمل دراسة

مواد ومقررات في مجاالت: برمجة األجيزة الذكية، تصميم البرامج والتطبيقات 
المعمومات، اإلنترنت والشبكات  التعميمية الذكية، برمجة المباني الذكية، أمن

البلسمكية، قواعد البيانات الرقمية، مما يؤثر بشكل فعال وجاد في تفعيل استخدام 
 وفق المتطمبات الحالية والمستقبمية لسوق العمل.الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية 

 موارد ال فتح قنوات جديدة بين الجامعات ومؤسسات اإلنتاج بالمجتمع الخارجي لتوفير
 الذكية بالجامعات وتطوير البنية التحتية ومنظومة البحث العممي بيا.

  تطبيق شراكات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية المختمفة المعنية بمجال
تكنولوجيا ونظم المعمومات لتدريب وتطوير ميارات األطر البشرية في الجامعات 

 ذكية بسيولة.وتمكينيم من استخدام التقنيات الرقمية ال
  تبني الوزارة لمبدأ التوءمة األكاديمية والشراكة الدولية مع الجامعات ومراكز األبحاث

والشركات والييئات الدولية المتميزة، وانتقاء جامعات عالمية متميزة لتعظيم الشراكة 
محميًا ودوليًا في إنتاج ونشر المعرفة الممبية الحتياجات المجتمع وسوق العمل 

 تنمية المستدامة. وخطط ال
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 إجياد زؤيُ مىحدَ ألمتتُ احلسو اجلامعٌ: -
ويتم ذلك باستخدام التكنولوجيا الذكية وتوفير استيبلك مستدام لمطاقة من خبلل 
تقنيات الرقمنة الذكية، مع توفير خدمات األمن والسبلمة وتحسين إمكانية الوصول اآلمن 

شبكات الحركة لممركبات واألشخاص، وتوفير لمبيانات والخدمات الجامعية، واالستفادة من 
 الخدمات المصرفية الرقمية والتسويق والدفع االلكتروني، ويتحقق ذلك باتباع اآلليات التالية:

  اعتماد آلية تصميمية ذكية لتحقيق استدامة وترشيد في استخدام األنظمة الرقمنة
 الذكية وتمبية احتياجات الجامعة. 

 البناء والقادرة عمي التشغيل الذاتي واالستجابة السريعة  توفير المواد الذكية في
 لمخاطر البناء.

 ( تزويد الحرم الجامعي بالشبكات البلسمكية واسعة النطاقWi- Fi.) 
 .توفير شبكات األلياف الضوئية 
 .استخدام أنظمة التحكم اآللي دون تدخل بشري 
 تفعيل استخدام أنظمة الحوسبة السحابية بالمبني. 
 وابات رقمية بالجامعات والكميات مزودة بكاميرات مراقبة لمتابعة الحضور توفير ب

 والزوار.  
  توافر تقنيات إنترنت األشياء لمتعرف الذكي عمي خدمات الحرم الجامعي واالتصال

 الرقمي باألشياء واألشخاص داخل المبني الجامعي.
 رس تزويد الجامعات إليجاد  اليا لممستخدمين،بأجيزة الرادار لبث البيانات والتقاطيا وا 

 قنوات اتصال ذكية بين منتسبي الجامعة وبين مواردىا المختمفة.  
  استخدام تقنيات إنترنت األشياء في ربط مسارات السيارات ومراقبة حركتيا داخل

 الحرم الجامعي.
 .الربط اآللي ألجزاء الحرم الجامعي ومواقعيا واستخداماتيا ونظم مراقبتيا 
 في إضاءة مصابيح الحرم الجامعي بشكل آلي. االستشعار استخدام أجيزة 
  استخدام أجيزة التقاط البيانات من خبلل االستشعار عن بعد مثل أجيزة  التصوير

 الضوئي.
 .استخدام أجيزة استشعار السمكية لخطوط الكيرباء بالجامعة 
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 لدراسية.استخدام الصمامات الحرارية لمتدفئة والتيوية وتوزيع الطاقة في البيئة ا 
 والتقاط الجامعي،  بالمبنى توفير مجسات لقياس درجات الحرارة والرطوبة واإلضاءة

بيانات المستشعر بشكل دوري من األنظمة الكيربائية والحاسوبية وأنظمة تكييف 
 اليواء وتخزين المعمومات في قاعدة بيانات. 

  بيق سياسات الحماية لتط وأنظمة التحكم وأجيزة مراقبة لممبنياستخدام أجيزة إنذار
 الذكية وسبلمة المبني الجامعي والتأكد من السير اآلمن لؤلعمال.  

  توفير أجيزة تحكم الستقبال المعمومات ونقميا لمركز معالجة البيانات الستفادة
 المستخدمين منيا دون الحاجة لمتواجد في المكان.

 قميل توقف العمل غير االعتماد عمي أجيزة ذكية لتتبع األداء الجامعي عن بعد وت
 المخطط لو.

 .استخدام تقنيات ذكية لمكشف المبكر عن أوجو القصور والخمل في العمل 
  استخدام إنترنت األشياء في االتصال بمراكز الخدمات بالجامعات واستخدام قواعد

 البيانات والمعرفة المختمفة، ومن ث م حل المشكبلت بطريقة فورية.
  كافة األجيزة والتقنيات الرقمية الستخدام تطبيقات التعمم توفير قاعات تدريسية تضم

 الرقمي الذكي.
  التي يمكن أن تعزز تكنولوجيا المعمومات الذكية  الجامعيةوالبرمجيات توفير البرامج

 وتحسين العممية التعميمية. واالتصاالت
 .توفير أدوات وتقنيات إدارة التعمم والبيانات 
 ية بجانب المعامل والمختبرات التقميدية.توفير معامل ومختبرات افتراض 
  توفير قاعات تدريبية مجيزة بكل جامعة تمبي احتياجات تدريب منسوبي الجامعات

 عمي استخدام التعمم الرقمي الذكي في العممية التعميمية.
 .تنظيم أساليب لمدفع اإللكتروني لبلستفادة من الخدمات الجامعية الذكية 
  قمي كتقنية فعالة في القضاء عمى االحتيال وحماية معمومات التوجو نحو االعتماد الر

 المستخدم.
  متابعة تنفيذ األعمال والخطط التشغيمية الخاصة باستخدام التقنيات الرقمية الذكية

 من قبل الجامعات وكمياتيا وتحديثيا بشكل مستمر.
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 تشهًل بًئُ تعاوىًُ لبياء الجكُ السقنًُ الرنًُ:  -
بناء مناخ تنظيمي يعتمد عمي الثقة المتبادلة والعمل التعاوني ويتم ذلك من خبلل 

 بين منسوبي الجامعات من خبلل تطبيق اآلليات التالية: 
  عمل مخطط تفصيمي لمييكل البشري بالمؤسسة التعميمية وتحديد االحتياجات الرقمية

 الذكية الممبية لمتطمبات الثورة الصناعية الرابعة.
  تحديد األدوار والوظائف الرقمية الذكية الجديدة.تحديد منيجيات العمل و 
  تحديد الميارات الرقمية والقدرات الذكية البلزمة لمموارد البشرية لتنفيذ العمميات

 المختمفة وتمكين التحول الرقمي الذكي.
  ،تشكيل فرق عمل ذكية متعددة التخصصات في مجاالت نظم المعمومات، الشبكات

نترنت األشياء. نظم التشغيل، الذكاء االص  طناعي وا 
  اكتشاف الخبرات البشرية في مجاالت المعرفة الذكية المختمفة، وتوفير مختبرات ليم

 داخل الجامعات إلجراء التجارب.
  ،توفير حاضنات تكنولوجية واستقطاب األفراد المتميزون في مجاالت الرقمنة الذكية

ة تعزيز إنشاء ( بضرور 125، ص.0226ما أكدت عميو دراسة )أبو لبيان، 
الحاضنات التكنولوجية بالجامعات لدعم الشركات المختمفة واألنشطة الريادية بيا 

 وشراكة واستثمار مرافقيا.  
  .اعتماد مراكز التميز األكاديمي داخل الجامعات 
  تشكيل نظم أمن وحماية لمموارد البشرية بالجامعات تشمل نظم أمن المعمومات، نظم

نات، نظم المتابعة، ونظم التعامل مع مخاطر العمل والتيديدات مراقبة الوصول لمبيا
 والقضايا األمنية المختمفة.

 تعزيز ىظه الصًاىُ والدعه الفين: -
مع زيادة حجم البيانات المحفوظة والمخزنة عمي شبكة اإلنترنت والتطبيقات السحابية 

ية إلي ميندسين وفنيين الذكية في عصر الثورة الصناعية الرابعة تحتاج المؤسسات الجامع
 Benesovaتقنيين ذوى خبرة ومعرفة في مختمف المجاالت العممية، ما أكدت عميو دراسة )

& Tupa, 2017, p.2197 أن المؤسسات الجامعية بحاجة إلي فنيين لتحميل األخطاء )
ائط التقنية ومراقبة جودة األداء والتحكم في المحتويات التعميمية، والقدرة  عمي رسم الخر 
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التقنية لبلتصاالت السمكية والبلسمكية والتحكم في النظم السحابية وصيانتيا، وتشغيل 
تكنولوجيا المعمومات وبرامج الخادم، وعميو يمكن تعزيز الدعم الفني في الجامعات المصرية 

 من خبلل اتباع اآلليات التالية:
 ت التعمم الرقمي تشكيل فريق لمدعم الفني ذو خبرة عالية في التعامل مع تطبيقا

يشرف عمي عمميات التصميم والصيانة لتقنيات المبني الذكي بما يرفع  الذكي،
 كفاءتو.

  يشمل فريق الدعم الفني فنيين في التخصصات المختمفة لمرقمنة الذكية، يضم
تخصصات عموم الحاسوب، ىندسة البرمجيات، ىندسة الحاسوب، البرمجة الذكية، 

 صيانة لؤلجيزة الذكية بالجامعة. باإلضافة إلي وجود ميندسي
  عمل دليل إرشادي وتوضيحي لميام ومسئوليات الدعم الفني الرقمي والذكي، يضم

 كافة مبادئ وضوابط وأخبلقيات العمل مع التقنيات الرقمية الذكية.
   دراسة عروض الشراء لؤلجيزة الحاسوبية بالجامعة لمتأكد من مطابقتيا لممواصفات

 الفنية الذكية.
 حديد حجم التكمفة البلزمة لتشغيل تقنيات الرقمنة الذكية بالجامعة وتحسين كفاءة ت

استخداميا، ومن ث م وضع موازنات وخطط مالية مناسبة لتنفيذ خطط التحسين 
 المقترحة. 

  إعداد التقارير الفنية الخاصة حول التجييزات التكنولوجية المطموبة لتفعيل تطبيق
معة بشكل دوري ورفع التوصيات الخاصة بيا إلي رئيس الرقمنة الذكية داخل الجا

 الجامعة أو عمداء الكميات. 
 .التتبع الدوري والمراجعة المستمرة لؤلعمال التقنية والخدمات الذكية بالمبني الجامعي 
  تصميم موقع إلكتروني وبريد إلكتروني خاص بالدعم الفني لمتواصل مع منتسبي

حات، وتوضيح كافة المعمومات الحديثة أو المستجدة الجامعة وتمقي الشكاوى والمقتر 
 بشأن استخدام األجيزة والتقنيات الذكية.

  لتقييم تقنيات الرقمية الذكية بالمباني عمي أساس بيئي توفير أساليب أكثر تقدمًا
 ومدي تأثيره عمي البيئة المحيطة.
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  ني لمنتسبي الدعم الفني لمشبكات الحاسوبية وشبكة اإلنترنت والبريد االلكترو
 الجامعة والعمل عمي تشغيميا بكفاءة.

  الربط الشبكي الرقمي بين إدارة الدعم الفني بالجامعة ووحدات التعميم اإللكتروني
 وتقنية المعمومات بكل كمية من الكميات التابعة ليا لتسييل العمل الجامعي.

  الرقمي الذكي التحقق من جاىزية وسبلمة األجيزة الحاسوبية المستخدمة في التعمم
 داخل القاعات التدريسية بالكميات.

  متابعة تنزيل أنظمة التشغيل وبرمجيات الرقمية الذكية وتطبيقاتيا عمي أجيزة
 الجامعات والكميات التابعة ليا. 

 .متابعة وجود إنترنت بسرعة جيدة وجودة عالية داخل الجامعات المصرية 
 لدخول والتواصل عبر اإلنترنت.عمل حسابات شخصية لمنتسبي الجامعة إلتاحة ا 
  تقديم المساعدة ألعضاء ىيئة التدريس في تشغيل األجيزة الرقمية الذكية والتعامل

 مع أزرار التحكم الخاصة بيا وضبط اإلضاءة المناسبة لمعرض.
  االستجابة إلي شكاوى منتسبي الجامعة والعمل عمي حل المشكبلت التقنية التي

 تعامل مع التطبيقات الذكية.تواجييم وتذليل صعوبات ال
 وتمقي المقترحات  التواصل المستمر بوضوح وشفافية مع منتسبي الجامعات والكميات

 المختمفة من الجميع بشأن تطوير وتحسين كفاءة الدعم الفني.
 آلًات تفعًل بيًُ حتتًُ تكيًُ ذنًُ: -2

لذكية من خبلل تعتمد الجامعات عمي تصميم أبنية تعميمية معدة لمواكبة الرقمنة ا
بما يؤدي إلي إيجاد نظام تعميمي فعال  ،دمج المساحات المادية مع التقنيات الرقمية الذكية

ومرن لممتعممين، وجذب انتباه الطبلب وزيادة اىتماميم بعممية التعميم والتعمم، وتوفير نماذج 
دارة  بيئتيم سمعية وبصرية لمساعدتيم عمى فيم المحتوي التعميمي وبناء معارفيم وا 

( التي أكدت عمي Phoong et al., 2019,p.293التعميمية، ويتفق ذلك مع دراسة )
أىمية وجود مساحات رقمية داخل الحرم الجامعي يستطيع البشر واألجيزة الذكية التفاعل 

 عميو يمكن توفير بنية تقنية ذكية من خبلل توفير ما يمي:معيا بحرية، و 
 داخل الجامعات وكمياتيا:توظيف تقنيات الرقمنة الذكية  -
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  نترنت األشياء ضمن المساحات المادية في المبني دمج تقنيات الذكاء االصطناعي وا 
التعميمي المصمم، في شكل نظم حاسوب، نظم أتمتة، إنترنت، شبكات، تقنيات التنقل 

 . واجيات محادثة الذكاء االصطناعي الذكي،
 لمادية بأنظمة استشعار تراقب خصائص استكمال األنظمة الذكية في البنية التحتية ا

الصوت(، باإلضافة إلي أنظمة السبلمة  –اإلضاءة -البيئة الجامعية )درجة الحرارة
دارة المخاطر، أنظمة التحكم الذكي بالسيارات،  وتوفير مصادر لمطاقة والطاقة وا 

  .البديمة
  سم بالمرونة تتببني تقنية من الشبكات السمكية والبلسمكية تزويد كميات الجامعة

والدقة والسرعة، تتيح فرص الحوار البناء والتعاون المثمر بين جميع األطراف 
 المعنية )إدارة، أعضاء ىيئة التدريس، متعممون، أولياء أمور(. 

 .توفير أجيزة تحكم باإلضاءة والصوت داخل القاعة التدريسية بالكمية 
  ذات مواصفات  وشاشات عرضكاميرات توفير أجيزة حاسوب بممحقاتيا المختمفة من

 تتناسب مع استخدام الرقمنة الذكية داخل الجامعات. 
  ،تجييز القاعات التعميمية لمكميات بالتقنيات الرقمية الذكية، وتشمل: السبورة الذكية

األجيزة الموحية والمحمولة، المنصة الذكية، الكاميرات الوثائقية والتقنيات المبتكرة 
 لمتعميم. 

 توفير تقنيات (AV) .التي توفر مصادر الفيديو الرقمية 
  توفير أجيزة إنترنت األشياء داخل القاعات الدراسية إلرسال تنبييات حول تفويت

 الطبلب لمقاعات الدراسية.
 لممحتوى الرقمي المطور، وتعزيز القاعات  استخدام تقنيات العرض البلسمكي

شات الممس التفاعمية والتي يمكن التعميمية بالموحات التعميمية التفاعمية المزودة بشا
 استخداميا كسبورة ذكية لمعرض.

 أنظمة إدارة التعميم والتعمم من خبلل: أنظمة مراقبة من  توفير بنية برمجية ذكية
 وتحكم داخل القاعات التدريسية، أنظمة أمان وحماية، وأنظمة شبكات اجتماعية.

 رقمنة الذكية مع مراعاة إدارة تصميم المباني والقاعات التعميمية اعتمادًا عمي ال
 الفراغات الداخمية وتقميل التكمفة التشغيمية لممبني.
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 تىفري تكيًات ىكل البًاىات الرنًُ ومتعددَ الىسائط لتكديه املعسفُ وتبادهلا، مً أٍنَا:  -
 .شبكات إنترنت عالية الجودة 
  ومصادر المعرفة.األلياف الضوئية لنقل البيانات عبر الشبكة والتنقل بين البيانات 
 .مساحات تخزينية ألعضاء ىيئة التدريس لرفع المحتوي التعميمي عمي اإلنترنت 
 .بريد إلكتروني لمتواصل المستمر مع الطبلب 
 .مواقع إلكترونية تعميمية تفاعمية 
 ل االجتماعي.صفحات عمى مواقع التواص 
 ات الداخمية بوابات تعميمية متخصصة تعمل من خبلل اإلنترنت أو من خبلل الشبك

 لمجامعات.
  فصول افتراضية متزامنة باستخدام الوسائط المتعددة السمعية والبصرية، تشتمل عمي

 وسائل دردشة وتواصل، وعروض مقدمة من أعضاء ىيئة التدريس والطبلب.
 .مجموعات لمطبلب لنشر األنشطة األسبوعية والشيرية والفصمية 
 ن الواجبات المصممة عبر المواقع خدمة استخدام الياتف الذكي في اإلجابة ع

 اإللكترونية التعميمية المستخدمة في الجامعة.
 .مواقع تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والطبلب 

  آلًات تفعًل بيًُ حتتًُ بشسيُ ذنًُ: -3

مؤىمة  تقودىا منظومة إدارة ذكية القوي البشرية الذكيةوتعني بتكوين منظومة من 
، ن الكفاءة ما يمكنيا من التعامل مع الرقمنة الذكية المستحدثةومدربة بشكل جيد وتمتمك م

تستخدم ىذه المنظومة مجموعة من البرامج المتكاممة من خبلل أنظمة التعميم، ويمكن تعزيز 
 القدرات البشرية من خبلل اآلليات التالية:

 :صياعُ البين الفىقًُ املبدعُ -

ات القيادية والممارسات اإلدارية البلزمة تنمية الميار ضرورة تبني استراتيجية لفمن ال
من قبل اإلدارات العميا في مؤسسات المستجدة لجيود التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية 

التعميم الجامعي بشأن تطبيق أدوات الرقمنة الذكية وتعديل الموائح والتشريعات التي تنظم 
عقد دورات تدريبية لمقيادات في يمكن  ولتحقيق ذلك تنفيذ متطمبات الثورة الصناعية الرابعة،

 المجاالت اآلتية:
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 .توظيف األدوات الذكية في األعمال اإلدارية والتنظيمية 
 .تعزيز إدارة المباني الجامعية الذكية 
  وضع البدائل الرقمية المتاحة لطرق العمل بما يتناسب مع متطمبات الثورة الصناعية

 الرابعة.
  الضرورية لمتعامل مع تقنيات الرقمنة الذكية المستحدثة. اإللمام بالمعارف والميارات 
  نترنت التعرف عمي الطرق المختمفة إلدارة التكنولوجيا الذكية من أجيزة االستشعار وا 

 األشياء وتقنيات الذكاء االصطناعي.
 .تيسير عمميتي التعمم والتعمم في ضوء الرقمنة الذكية 
 رق العمل الذكية وتوجيييم.إتقان الميارات الذكية في التعامل مع  ف 
  إدارة موارد التعمم الرقمية الذكية في القاعات التعميمية وسبلمة استخداميا والتحكم

 م عن بعد. يتعمالفي بيئة 
  اإللمام بأساليب تقييم استخدام تقنيات المبنى الذكي والتقنيات التعميمية في

اعمية واالتصاالت المؤسسة الجامعية، كأساليب تقييم استخدام الشاشات التف
 البلسمكية ووسائل التواصل مع الطبلب.

  .مراقبة ومتابعة أداء أعضاء ىيئة التدريس والطبلب في تقديم المحتوي التعميمي 
  التعرف عمي طرق توفير قواعد بيانات لكافة خدمات الحرم الجامعي يسيل الوصول

 إلييا.
 تعمم. توفير إرشادات لمطبلب الجدد حول كيفية بدء عممية ال 
 ميارات تفعيل الموقع اإللكتروني لمجامعات والكميات. 
 طرق إدارة ومتابعة استخدام المختبرات االفتراضية التفاعمية . 

 ىشس الجكافُ السقنًُ الرنًُ لدٍ األطس البشسيُ باجلامعات: -

باتت الثقافة الرقمية الذكية تؤثر بشكل كبير في التعميم الجامعي في ضوء مستجدات 
نترنت الثور  ة الصناعية الرابعة وما تتضمنو من تطبيقات الذكاء االصطناعي والتعمم عن بعد وا 

األشياء، مما يتطمب حتمية االىتمام بالمورد البشري وتغيير الثقافة التعميمية التقميدية 
والتوجو إلي نشر الثقافة التكنولوجية الرقمية والذكية لدي أعضاء ىيئة تدريس والمتعممين 

( التي 02، ص.0225لمعنين بالعممية التعميمية، بما يتفق مع دراسة )محمود، وجميع ا
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أكدت عمي ضرورة دراية أعضاء ىيئة التدريس والطبلب بالجامعات بالتكنولوجيا الحديثة 
، 0202كما أوصت دراسة )دحبلن، وكيفية استخداميا وانتقاء أنسبيا في العممية التعميمية، 

ديدة ومبتكرة من برامج التدريب في المؤسسات التعميمية ( بضرورة وضع أنواع ج01ص.
لمواجية االنفجار المعرفي في التكنولوجيا الجديدة واالستعداد لمواكبة الثورة الصناعية 

 الرابعة.
ولتأىيل كل من أعضاء ىيئة التدريس وطبلب الجامعات في مجال تكنولوجيا 

الحالي سبل نشر الثقافة  لبحثقسم اي المعمومات واالتصاالت ورفع كفاءتيم التكنولوجية،
 الرقمية الذكية إلي شقين كما يمي:

الثقافة الرقمية الذكية المكتوبة، وتتمثل في عرض العديد من المعارف والمفاىيم الخاصة 
 بالرقمنة الذكية ومتطمبات تحقيقيا في شكل أدلة تعريفية وتوضيحية تشمل: 

 رقمنة الذكية وأىم مكوناتيا وعناصرىا.دليل تعريفي بأىم المفاىيم األساسية لم 
 .دليل التوظيف المحكم لتكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية 
  دليل توصيفي إرشادي يشمل جميع التقنيات الرقمية الذكية المتاحة داخل الحرم

 الجامعي ودورىا الفعال في االرتقاء بالعممية التعميمية، وكيفية االستخدام اآلمن ليا. 
 ليل توضيحي ألىم المواقع اإللكترونية الخاصة بالتعمم عن بعد، والصفحات د

اإللكترونية المتاح عمييا المقررات التعميمية والتعمم المستمر، وكذلك ضوابط استخدام 
 مواقع التواصل االجتماعي المرتبطة بالبيئة الدراسية الجامعية.

 ن وعرض المواد والمقررات دليل توضيحي بأىم التطبيقات الذكية المتاحة لتخزي
 الدراسية واستخداماتيا المختمفة.

  دليل تعريفي بأىم محركات البحث المستخدمة في العممية التعميمية وكيفية التعامل
 معيا.

  دليل إرشادي ألىم طرق التفاعل مع الطبلب داخل القاعات التعميمية من خبلل
الجرف، ما أكدت عميو دراسة ) التطبيقات الذكية عمي شبكة االنترنت، ويتفق ذلك مع

( عمي ضرورة وجود كتيب تعريفي لمكونات الفصل الذكي وأىم 24، ص.0222
األجيزة المتوفرة فيو من لوحة تحكم وأجيزة عرض صوتية ومرئية وشرح وظيفة كل 

 منيا وطرق تشغيميا. 
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 ة دليل توضيحي لثقافة التقييم اإللكتروني وكيفية استخدام األساليب اإللكتروني
 الحديثة في عممية وضع االختبارات اإللكترونية والتقويم عبر اإلنترنت.

الثقافة الرقمية الذكية بالخبرات العممية، وتعني االىتمام بزيادة الوعي المعموماتي 
ألعضاء ىيئة التدريس والطبلب في الجانب العممي لمتقنيات الرقمية الذكية المستحدثة وكيفية 

تعميمية، لذلك يمكن إقامة دورات تدريبية وندوات وورش عمل لتنمية توظيفيا في العممية ال
ميارات أعضاء ىيئة التدريس والطبلب بالجامعات المصرية في مجاالت تكنولوجيا الرقمنة 

 عمي النحو التالي: الذكية
  مجموعة متكاممة من أحدث تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات، من خبلل

 :لوجية لدعم مفيوم المعمم الذكي، من أىميا تدريبو عميالميارات التكنو 
 .أىمية توظيف تقنيات الرقمنة الذكية في العممية التعميمية 
  التعرف عمي األدوار الجديدة لو في ضوء التحول الرقمي الذكي كمعمم ومربي وموجو

 وميسر.
 ورة الذكية.استخدام تقنيات التعمم الرقمي الذكي داخل القاعات التدريسية مثل السب 
  ميكنة حضور الطبلب داخل القاعات التدريسية.كيفية 
 .استخدام ميارات الحاسوب وتطبيقاتو المختمفة لتفعيل التعميم عن بعد 
  تصميم محاضرات إلكترونية عبر اإلنترنت(Online). 
 .كيفية التعامل مع البرمجيات الرقمية الذكية وتوظيفيا في العممية التعميمية 
 الفيديو(  –الصورة -المختمفة لبرامج الوسائط الحاسوبية )الصوت االستخدامات

 وتطبيقات اإلنترنت المتعددة. 
  تنمية ميارات الحوسبة السحابية واستخداماتيا المختمفة في عرض المحتوي

 . والتخزين اإللكتروني وحفظ البيانات واسترجاعيا
 ب والتواصل معيم تنمية مياراتيم في استخدام الطرق المختمفة لمتابعة الطبل

 إلكترونيًا.
 .اتقان الطرق المختمفة لمتقييم اإللكتروني واالختبارات اإللكتروني 
  إنتاج المقررات اإللكترونية.معرفة طرق ضمان الجودة في 
 .اإللمام بوسائل مراقبة وضبط واختبار التقنيات واألدوات الرقمية المستخدمة 
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 مجاالت: الذكاء االصطناعي، إنترنت  توظيف تقنيات الثورة الصناعة الرابعة في
األشياء، الواقع االفتراضي، الواقع المعزز، المعموماتية التكنولوجية، إنتاج األجيزة 

 الحاسوبية، إنتاج الوسائل الرقمية، وتصميم البرمجيات والوثائق التشغيمية. 
الت باإلضافة إلي تنظيم دورات تدريبية إلكترونية ألعضاء ىيئة التدريس في مجا

قامة المؤتمرات ، و التنمية الذاتية والمينية لتحصيل أكبر قدر من الخبرة والمعرفة ا 
والندوات المختمفة داخل الجامعات لبلنفتاح عمي الخبرات المختمفة لمجامعات األخرى في 

 مجال استخدام تقنيات الرقمنة الذكية. 
 :تنمية ميارات الطبلب بالجامعات 

ية ودورات تدريبية دورية لممتعمم في مجاالت  الرقمنة من خبلل تنظيم برامج إرشاد
 الذكية التعميمية في المجاالت التالية: 

 .التدريب عمي أخبلقيات استخدام تطبيقات الرقمنة الذكية 
 .اكتساب ميارات التعمم الذاتي والمستمر والتعمم عن بعد 
 مك الشبكات.االنخراط في شبكات التعمم المختمفة وتقوية اتصاالتو وروابطو بت 
  واالبتكار  التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي والتواصل الفعالالتدريب عمي ميارات

  واالستكشاف والمشاركة الفاعمة في توليد المعرفة.
 التدريب عمي التعامل مع البرامج اإللكترونية لبلطبلع عمي المحتوي التعميمي 

 طبيقات المختمفة لمحوسبة السحابية.واستخدام الت
  التدريب عمي استخدام بعض خدمات اإلنترنت األكثر شيوعًا، كخدمة البحث عن

المعمومات، خدمة نقل الممفات، وخدمة البريد اإللكتروني التي تمكنو من إرسال 
 الرسائل واستقباليا.

  ،دورات تدريبية مختمفة في مجاالت الذكاء االصطناعي، الروبوتات، تحميل البيانات
سة الحاسبات، وتطبيق البرمجيات الذكية عمي التطبيقات أمن المعمومات، ىند

 اليندسية.
  عداد خرجين ذوى مؤىبلت وميارات دورات تأىيمية لمخرجين لتكوين رأس مال بشري وا 

 عالية المستوي.
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  دارة اإلنشاءات لتطوير وتعزيز تدريب طبلب الكميات المتخصصة في ىندسة وا 
 .مياراتيم في برامج صناعة المباني الذكية

  إعداد كوادر طبلبية مؤىمة وخبيرة في تطوير وتصميم البرمجيات الرقمية الذكية في
 كافة المجاالت، والتعامل مع عموم  نظم المعمومات البيانات.

وىكذا يتضح أىمية التنمية الذاتية والمينية لؤلطر البشرية بالجامعات لتوفير معمم 
مية التعميم والتعمم وتحقيق أقصى استفادة ذكي ومتعمم ذكي في بيئة تعميمية ذكية تسيل عم

 .ممكنة منيا
 :ت بيًُ حتتًُ تعلًنًُ ذنًُآلًا -4

تتطمب الرقمنة الذكية تشكيل بيئة تعميمية معموماتية متكاممة عمي أساس فمسفة 
دارة المعرفة، فمع تطور التقنيات في العصر الرقمي أصبح لتجسير الفجوة  التعمم الذكي وا 

ة التعمم خيارات أكثر من أي وقت مضى، ليقرر المتعمم أين ومتى وكيف في عممي الرقمية
يتابع دراستو، حيث يوفر دمج التكنولوجيا الرقمية نماذج تعميمية جديدة مفتوحة عبر 

  اإلنترنت، مما يتطمب توسيع أبعاد بيئات التعمم باتباع اآلليات التالية:
 تىفري مشتىدعات املعسفُ املفتىحُ : -

ئة التعمم الذكية يتطمب تشكيل مجموعة من المستودعات التعميمية المفتوحة تفعيل بي
التي تضم العديد من المواد التعميمية والمصادر، وعقد دورات التعمم اإللكتروني لمطبلب في 
كافة التخصصات والوصول بكل حرية إلى المصادر واألبحاث، ويمكن تحقيق ذلك من خبلل 

 تنفيذ ما يمي: 
 ة مركزية رقمية بمواصفات ذكية بكل جامعة تدعم تطبيق الذكاء إنشاء مكتب

 االصطناعي في التعامل مع المعمومات والمعارف البلزمة لممتعممين.
  توفير أنظمة اتصال وتواصل لكميات الجامعة بالمكتبة المركزية من قبل أعضاء ىيئة

ترونية أو الحسابات التدريس والمتعممين من خبلل البريد اإللكتروني أو الروابط اإللك
 الشخصية.

   .تنظيم وىيكمة المعمومات رقميًا بما يوفر الكشف الذكي عن المعرفة 
  توفير أنظمة استشعار وتحكم ذكية عن بعد بالمكتبة المركزية إلمكانية ربطيا

 باليواتف المحمولة والشبكة العنكبوتية.
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 قبل المستفيدين من  توفير نظام أمنى ذكي لكيفية الدخول عمي قواعد المعرفة من
 منسوبي الجامعة من خبلل بطاقات تعريف لكل فرد.

  توفير أنظمة اتصال آمنو وسريعة لموصول المباشر لممعرفة من خبلل اليواتف
 الذكية لكل مستفيد في المكان والزمان المناسب.

  تفعيل الدخول عمي قواعد البيانات العالمية والتعامل معيا من خبلل المكتبة
 ة.المركزي

  ربط المكتبة المركزية بالعديد من قواعد البيانات الرقمية المحمية والعالمية في كافة
 المجاالت بما يوفر خدمات معرفية لمكميات وتخصصاتيا المختمفة. 

 تفعًل ىظاو التعلًه اهلجني داخل الكاعات التدزيشًُ بالهلًات: -

تعاون المتبادل بين البيئة تعد األنظمة التعميمية أكثر مرونة عندما تعتمد عمي ال
بيئات التعمم يتبني الجامعية الذكية والبيئة المنزلية الذكية بما يسمي بالتعميم اليجين، والذي 

االفتراضية مثل التعميم اإللكتروني والتعمم عن بعد والتي تسيل دخول الطبلب وأعضاء ىيئة 
وضمان جودة  ياجات المتعممتيدف إلى تمبية احتالتدريس لممحتوي واألنشطة التعميمية، و 

العممية التعميمية في مختمف جوانبيا واالستفادة من الخدمات التعميمية الذكية والبرمجيات 
السحابية في عممية التعميم والتعمم، ومن ث م إيجاد تجربة ذكية لمتقييم التعميمي الرقمي 

 بالجامعات، ولتفعيل ذلك يمكن اتباع اآلليات التالية:
 منصات التكامل اليجين(، من خبلل تجميع البيانات ات التعميمية )توفير المنص

والمعرفة في محاضرات مرئية تسمح بتسجيل وبث غير مباشر لمدروس التعميمية، 
فيي تعد مصدر وثائقي يحفز تطبيق التقنيات والمنيجيات التعميمية الحديثة في 

 أنشطة المؤسسات التعميمية.
 ي نطاق أوسع من خبلل مواقع التواصل االجتماعي استخدام المنصات التعميمية عم

 فيس بوك، واتس اب، جوجل، توتير وما شابو ذلك.
  تحديث استراتيجيات التدريس التي تدعم التعميم التعاوني والتشاركي بين الطبلب

 والتركيز عمي المتعمم.
  التنوع في أساليب عرض المحتوي العممي باستخدام السبورة التفاعمية وأجيزة

 عرض المرئي.ال
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  توفير فصول ذكية بحاسبات تفاعمية تربط اليواتف المحمولة واألجيزة الموحية
 لممتعممين بشاشات العرض المرئية. 

  تشكيل نموذج جديد إلدارة المعرفة عمى أساس فمسفة التعمم اإللكتروني وتحفيز
بر من إمكانية الوصول لممعرفة وتطبيق تقنيات التعمم المشترك لمتفاعل مع كم أك

 .المعمومات وتحويل األنشطة التعميمية التقميدية إلى أنشطة مؤتمتة
  رقمنة المناىج الدراسية وعرضيا باستخدام الوسائط المتعدة الذكية في صورة ممفات

رقمية نصية وصوتية ومرئية وصور ثابتة ومتحركة باإلضافة إلي الرسوم البيانية 
 والمؤثرات.

  الرقمية. اإللكترونية والعناصر التعميميةاالعتماد عمي استخدام الكتب 
 ستخدام ىواتفيم الذكية واألجيزة توفير حسابات إلكترونية لممتعممين تمكنيم من ا

والدرجات من البيانات والمعمومات والخدمات التعميمية المحمولة األخرى لموصول إلى 
 .والتفاعل معيا خبلل بوابات اإلنترنت

 مزودة بقواعد بيانات لموصول المباشر لممعمومات توفير مكتبة إلكترونية شاممة ،
 يستطيع المتعممون من خبلليا الوصول إلى المحتوى التعميمي في أى زمان ومكان.

  توفير خاصية حضور الطبلب محاضرات التعميم عن ُبعد من خبلل استخدام تقنية
 الفيديو.

 لمرونة والسيولة تفعيل استخدام التقنيات السحابية واالفتراضية التي تتميز با
 م.، كأداة فعالة إلدارة التعموالسرعة في استخداميا

 .استخدام البطاقات الذكية في فتح القاعات الدراسية وتسجيل حضور الطبلب 
  والمعامل االفتراضية. الصفوف االفتراضيةتوفير 

 .استدداو مناذج التكًًه التعلًنٌ الرنًُ -
خبلل التقييم الرقمي الذكي، حيث يساعد تصبح العممية التعميمية أكثر كفاءة من 

أعضاء ىيئة التدريس في تنظيم السجبلت حول الفصول الدراسية واألنشطة البلمنيجية، 
ومتابعة الواجبات المدرسية، وتسجيل الدرجات والغياب، مما يسمح لممعمم بتخصيص مزيد 

ار المستمر لعممية من الوقت لمعمل عمى تحديد إمكانات الطبلب والتطوير الميني واالبتك
 ، ويمكن تفعيل التقييم الرقمي الذكي في الجامعات المصرية من خبلل اآلليات التالية:التدريس
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  تطبيق استخدام االختبارات المميكنة )اإللكترونية( لطبلب الكميات في كافة
 التخصصات.

 .تحديد خطة التقييم لممقررات الدراسية 
 معة بيا نظام شامل لبلختبارات الورقية إنشاء منصات شاممة لمتقييم في كل جا

 والرقمية. 
 .وجود قاعدة بيانات شاممة المحتويات التعميمية والقدرات الفردية لمطبلب 
 .إنشاء بنوك األسئمة 
  .تصميم مواصفات الورقة االختبارية 
 .وضع االسئمة وتكوين نماذج اإلجابة الخاصة بيا 
 ا.جدولة االختبارات وتسكين وتسجيل الطبلب بي 
  .تنفيذ االختبارات ورقيًا أو إلكترونيًا 
 .إدارة تصحيح إجابات المتعممين واألسئمة المفتوحة آليًا 
 .حصاءاتيا إلكترونيًا  عرض النتائج وا 
 .الصيانة المستمرة لقاعدة البيانات وتحديثيا 
 .إنشاء مراكز امتحانات إلكترونية في الجامعات 
 الذكيامل المتعممين مع المنيج الرقمي توفير آليات تقييم لقياس مدي فاعمية تع 

 واالستفادة منو.
  تعزيز برامج تقييم استجابات أعضاء ىيئة التدريس وطبلب الجامعات نحو استخدام

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتقنيات الذكية في العممية التعميمية بصورة 
 دورية.

  وشامل يسمح لممتعممين لمصادر المعرفة وتدفقيا بشكل شفاف  الدوريالتقييم
 باالبتكار. 

 :التصىز املكرتحمعىقات تيفًر  -ه

 االفتقار إلى دعم اإلدارة العميا لمرقمنة الذكية في الجامعات. -1
االفتقار إلى القواعد والتنظيمات والتخطيط لتوظيف تقنيات الرقمنة الذكية في التعميم  -2

 الجامعي. 
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رغم وجود استراتيجية لمتحول الرقمي ضعف البنية التكنولوجية لمجامعات المصرية  -3
 والتعمم عن بعد.

البطء في تطوير البني التحتية البلزمة لتحقيق الرقمنة الذكية في الجامعات  -4
 المصرية.

ضعف إدارة الموارد المالية الباىظة البلزمة لتجييز الحرم الجامعي بالتقنيات الحديثة  -5
نترنت األشياء.لمثورة الصناعية الرابعة وخاصة في مجال الذكاء   االصطناعي وا 

 غياب ثقافة استخدام التقنيات الرقمية الذكية داخل الجامعات. -6
مقاومة التغيير من قبل أعضاء ىيئة التدريس وعدم تقبميم لؤلساليب الرقمية الذكية  -7

 الحديثة في التعميم.
 كثرة أعباء القيادات الجامعية وأعضاء ىيئة التدريس.  -8
 دريس عمي تنفيذ أساليب الرقمنة الذكية في التعميم.ضعف قدرة أعضاء ىيئة الت -9

ندرة وجود أعضاء ىيئة التدريس المدربين عمي إيجاده فن التعامل مع الفصول   -22
 الذكية.

ضعف ميارات طبلب الجامعات في التعامل مع التقنيات الرقمية غير المعتادة   -22
 والتعامل مع المعرفة وكيفية تبادليا.

د بشرية خبيرة وماىرة لمتعامل مع األنظمة الرقمية الذكية اإلخفاق في تكوين موار   -20
 وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

 .نقص الدعم الفني  -22
عدم وضوح مساىمة البحث العممي في مواجية التحديات التكنولوجية المستحدثة   -21

  التي تواجو التعميم الجامعي في مصر.
 :حالتصىز املكرتمعىقات تيفًر سبل التغلب علٌ  -ل

عات المصرية مجموعة من التوصيات التي يجب عمي الجام البحث الحاليضع ي
المقترح وتفعيل الرقمنة الذكية، يمكن  تصورمعوقات تنفيذ ال متغمب عميأخذىا في االعتبار ل

  توضيحيا عمي النحو التالي:
 ضرورة تبنى رؤي مستقبمية لتطوير الجامعات المصرية ومواكبة حركة التقدم العممي -1

 لمواجية التحديات المتبلحقة لمثورة الصناعية الرابعة. 
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ضرورة االىتمام بالتخطيط االستراتيجي الدقيق لتحقيق أبعاد ومقومات الرقمنة الذكية  -2
 بالجامعات المصرية.

ضرورة مسايرة التطور العالمي في مجال نظم المعمومات واالتصاالت وما يترتب عمي  -3
 االت تكنولوجيا إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي.الثورة الصناعية الرابعة من مج

 تعزيز قدرات الموارد البشرية بالجامعات المصرية في مجاالت الرقمنة الذكية. -4
تقديم دعم تعميمي مخصص بشكل أفضل لمطبلب لتحسين توقعاتيم اتجاه رقمنة المناىج  -5

 المستحدثة.وأساليب التعمم الرقمية الذكية 
خريجي الجامعات بما يتناسب مع التحديات التي تفرضيا فمسفة  ضرورة تغيير مواصفات -6

 الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الذكية الحديثة.
 زيادة التخصيصات المالية لمتعميم الجامعي لمواكبة متطمبات الرقمنة الذكية. -7
في الجامعات المصرية من أجيزة  تعزيز الخدمات الذكية المتعمقة بالحرم الجامعي -8

نترنت أشياء وما إلي ذلك. استشعار  وا 
  .ضرورة اعتماد نظم إدارة المباني الذكية القائمة عمى الذكاء االصطناعي -9

دراسة وتقييم نماذج المكتبات الذكية في مختمف أنحاء العالم ونقل ما يمكن  -22
تطبيقو في المكتبات الجامعية المصرية سواء من حيث المباني، التكنولوجيا، المواد 

والعنصر البشري، مما يساعد في محو األمية المعموماتية لمنتسبي الجامعات  والخدمات
والطبلب وتحويل المكتبات الجامعية المصرية إلى مكتبات ذكية تدعم تطبيق الرقمنة 

 الذكية في التعميم الجامعي.
مراعاة التحديات التي أسفر عنيا البحوث والدراسات عند تصميم أو وضع  -22

ميمية تعتمد عمى التعمم الرقمي من قبل أعضاء الييئتين اإلدارية استراتيجيات تع
 والتدريسية.

إجراء مراجعات وتعديبلت بشكل مستمر لمتعميم الجامعي، ليواكب ما يحدث من تطور  -20
 السيما في تكنولوجيا المعمومات واالتصال.

ريس من تبني وزارة التعميم العالي والبحث العممي مشروع تدريبي ألعضاء ىيئة التد -22
 أجل التعامل مع التعمم الرقمي حسب تخصصاتيم ومقرراتيم الدراسية.
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الشراكة مع المؤسسات والييئات المصرية واإلقميمية الدولية ذات الصمة لتطوير  -21
 تطبيقات وأدوات التعمم الرقمي الذكي.

 إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول فعالية تطبيق الرقمنة الذكية في دعم األداء -22
 االستراتيجي لمجامعات.

 خامتُ:

في ظل الثورات التكنولوجية أصبحت ىناك الكثير من التحديات أمام المؤسسات 
الجامعية المصرية في كيفية توفير بيئة تعميمية تعتمد عمي الرقمنة الذكية وتصميم بنية 

كساب الطبلب العديد من الميارات التي تواكب الت طورات تحتية بشرية ومادية مناسبة، وا 
وأحد الحمول الصحيحة لمتغمب عمى نقاط الضعف في العممية التعميمية ىو الذكية العاصرة، 

نموذج الرقمنة الذكية متعدد الوسائط في التعميم الجامعي والذي من شأنو أن يضيف  انتياج
أبعادًا جديدة لمتعميم من خبلل التخطيط الجيد ونشر الثقافة الرقمية الذكية، وتعزيز ذكاء 
المتعممين، وبالتالي مساعدتيم عمى التطور بطريقة شاممة وتسييل قدرتيم عمى حل 

 المشكبلت والتعمم بمرونة والعمل بشكل تعاوني في بيئات التعمم الذكية.
وختامًا، تعد الرقمنة الذكية أنظمة حديثة أفرزتيا الثورة الصناعية الرابعة، وتتطمب 

لممؤسسات الجامعية لتعزيز مواطن القوة ومعالجة نقاط دراسات دقيقة واستراتيجيات مستقبمية 
واالنتقال إلي بيئات تعمم رقمية ذكية تدعم التعمم الذكي وىندسة المباني الذكية الضعف، 

 وتوفير خدمات رقمية لكل طالب وتجربة تعميمية ذكية سمسة في أي مكان وزمان.
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 املساجع

 املساجع العسبًُ:أواًل: 

المستقبل الرقمي يحتاج إلى ثورة تعميمية ركيزتيا (. 14اكتوبر ،2118 ).محمد ،براىيما -
 . /https://www.alkhaleej.ae، صحيفة الخميج .المعممون

 مارس ،2118. )عالء سعد ،ناصر خميس، متولي ،ىشام محمد، الجيزاوي ،أبو العينين -
المعرفة المصري في تطوير القدرات البحثية واألكاديمية لدى دراسة تحميمية لدور بنك  (.15

 الدولي العمميالمؤتمر  .[عرض مقدم]. أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة بنيا
 اإلبداعيلمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة بنيا التدريب  الثاني

 .جامعة بنيا وطموحات مستقبمية،رؤى واقعية 
تصور مقترح لالنتقال بالجامعات المصرية إلي  (.2119. )منو محمد لطفي ،أبو لبيان -

جامعة  (،181)3،مجمة كمية التربيةجامعات الجيل الرابع في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، 
 .417 -365االزىر، 

ية الرقمنة.. إلغاء الحواجز بين البشر وتقن(. 18 وفمبرن، 2119). بكر سمطان بوأ ،حمدأ -
 .نت العربية .المعمومات

www.alarabiya.net/ar/qafilah/2019/11/18/%D9%84%D9%84https://. 
التحول الرقمي في الجامعات المصرية كمتطمب لتحقيق  (.2118. )مصطفي أحمد ،مينأ -

 .117 -11، (19)، مة اإلدارة التربويةمج .مجتمع المعرفة
تأثير التابمت في تنمية الميارات التعميمية والتربوية (. 2117) .شيرين عبد الحفيظ ،البحيري -

، كمية األعالم، (48)2 مجمة البحوث اإلعالمية، .لطالب التعميم االساسي دراسة تطبيقية
 .940 -905. جامعة األزىر

 .نبذة عن الجامعة (.2121. )تروني األىميةالجامعة المصرية لمتعمم االلك -
facts/history-eelu/history-abouthttp://www.eelu.edu.eg/ . 

ندوة  ]بحث مقدم[. ، يناير(. الفصول الذكية لتعميم المغات 2115الجرف، ريما سعد. ) -
 .21-1ي عصر العولمة، جامعة الممك خالد، المممكة العربية السعودية، المغات ف

https://www.alkhaleej.ae/
https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2019/11/18/%D9%84%D9%84
https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2019/11/18/%D9%84%D9%84
http://www.eelu.edu.eg/about-eelu/history-facts/history
http://www.eelu.edu.eg/about-eelu/history-facts/history
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دور حوكمة تكنولوجيا المعمومات في زيادة (. 2117) .رفقة األمين حمد النيل ،الجزولي -
رسالة ماجستير غير ] دراسة ميدانية عمي مصرف االدخار والتنمية جودة التقارير المالية

 جامعة النيمين.. كمية الدراسات العميا .[منشورة
اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو  (.9، مايو 2117. )عباس عبد العزيز ،الجنزوري -

توظيف أدوات التقويم االلكتروني باستخدام نظام بالك بورد في العممية التعميمية بجامعة 
التقويم في التعميم الجامعي مرتكزات وتطمعات، كمية التربية، . [عرض مقدم] الجوف

 جوف، المممكة العربية السعودية.جامعة ال
مجمة التقدم  .الروبوتات .. ثورة االستخدامات الالمتناىية (.2118. )محمد سامي ،الحجي -

 .39 -36، مؤسسة الكويت لمتقدم العممي(، 113، )العممي
استراتيجيات مقترحة لتحسين مخرجات  .(14-13 يناير، 2117). إبراىيم تياني ،الدسيماني -

 مؤتمر. [عرض مقدم] 2131تروني الجامعي بما يحقق بعض أىداف رؤية التعميم اإللك
 ، جامعة القصيم، القصيم.2131دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 

توظيف انترنت االشياء في التعميم المبررات، المجاالت،  (.2119) جمال عمي ،الدىشان -
 .92-49(، 3)2المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربوية،  .التحديات

برامج اعداد المعمم لمواكبة متطمبات الثورة الصناعية (. 2119) .جمال عمي ،الدىشان -
 .3199 -3153 ،، كمية التربية، جامعة سوىاج(68، )المجمة التربوية .الرابعة

تصور مقترح لمتطمبات  (.2121) .باسم سميمان صالح ،جاد اهلل، و جمال عمي ،الدىشان -
المجمة  .ترونية بجامعة أسيوط في ضوء الثورة الصناعية الرابعةتطبيق الحوكمة اإللك

 .2214 -2115، ، كمية التربية، جامعة سوىاج(79) ،التربوية
الميارات الالزمة لإلعداد لمين  (.2121) .منال فتحي ،سمحانو  ،جمال عمي ،الدىشان -

المجمة   .ؤية مقترحةر  ووظائف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ومتطمبات تنميتيا
 .149-1، كمية التربية، جامعة سوىاج، (81) ،التربوية

فاعمية برنامج تدريبي قائم  (.2117. )مدنية حامد ،أبو عوفو  ،تغريد عبد الفتاح ،الرحيمي -
عمي استخدام السبورة التفاعمية في تنمية ميارات العرض الفعال لدي عضوات ىيئة التدريس 

المجمة الدولية لمبحوث  .نظر الطالبات واتجاىاتين نحوىا في جامعة طيبة من وجية
 .195 -165، جامعة االمارات(، 3)41التربوية، 
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مدي الوعي بالتقنيات التعميمية الرقمية والذكية  (.2118) .باسم بن نايف محمد ،الشريف -
(، 179)، مجمة كمية التربية .ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية واتجاىاتيم نحوىا

 .651 – 611 جامعة األزىر،
متطمبات لمتوجو المستقبمي لمثورة 6 (.2 فبراير، 2121. )قتيبة عبد الرحمن ،العاني -

(، 146)، مجمة أراء حول الخميج .الصناعية الرابعة والسعودية تقفز لممركز الثالث عالمياً 
مركز الخميج لألبحاث، 

https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=490

146&Itemid=2155-reports-2:6&catid=4288:special . 
ة في العممية التعميمية درجة استخدام اليواتف الذكي (.2117. )ناجي مصطفي، فلاير العزام -

رسالة ] دراسة ميدانية من وجية نظر طمبة تكنولوجيا التعميم في الجامعات األردنية الخاصة
 كمية العموم التربوية، جامعة الشرق األوسط، األردن.، [ماجستير غير منشورة

 .فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة (.21 فبراير ،2119. )فيصل عبيد ،العيان -
 .3https://www.okaz.com.sa/articles/na/170721 ،عكاظفة صحي

شكالية التوافق (.2118. )نمير ،الغانم - مجمة جامعة  .المباني الذكية بين حتمية التطبيق وا 
 .83 -77(، 4)41، تشرين لمبحوث والدراسات العممية

مجمة التقدم  .الثورات الصناعية األربع: إطاللة تاريخية (.2118. )عبد القادر محمد ،الفقي -
 .14 -8، ، مؤسسة الكويت لمتقدم العممي(113)، العممي

. مركز الخدمات االلكترونية والمعرفية .نظرة عامة (.2112. )لمجامعات األعمىالمجمس  -
http://www.eksc.edu.eg/index.php?option=com_content&view=article

&id=41&Itemid=5&lang=ar. 
 .شبكة الجامعات المصرية (.أ2118) .المجمس األعمى لمجامعات -

unhttp://scu.eg/pages/e. 
 .وحدة المكتبات الرقمية (.ب2118) .لمجامعات األعمىالمجمس  -

http://scu.eg/pages/eulc. 
. لمتعمم االلكتروني القوميالمركز  (.ج2118) .لمجامعات األعمىالمجمس  -

lchttp://scu.eg/pages/ne. 

https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=4902:6&catid=4288:special-reports-146&Itemid=2155
https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=4902:6&catid=4288:special-reports-146&Itemid=2155
https://www.okaz.com.sa/articles/na/1707213
http://www.eksc.edu.eg/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=5&lang=ar
http://www.eksc.edu.eg/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=5&lang=ar
http://scu.eg/pages/eun
http://scu.eg/pages/eun
http://scu.eg/pages/eulc
http://scu.eg/pages/eulc
http://scu.eg/pages/nelc
http://scu.eg/pages/nelc
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 .الوحدة المركزية لمتدريب (.د2118) .لمجامعات األعمىالمجمس  -
http://scu.eg/pages/scutraining. 

وزيرا التعميم العالي واالتصاالت يوقعان بروتوكول  (.21 يوليو ،2121. )المركز االعالمي -
وزارة  .الرقمي والميكنة بوزارة التعميـم العالـي والبحث العممـي تعاون لتنفيـذ مشـروعات التحول

االتصاالت وتكنولوجيا 
.المعمومات

https://mcit.gov.eg/ar/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/4
3679. 

 .2119منتدي شباب العالم  (.2 ديسمبر ،2119. )عامة لالستعالماتالييئة ال -
https://www.sis.gov.eg/?lang=ar. 

درجة توظيف استراتيجيات  (.2117. )حرب، سميمان أحمدو برغوت، محمود محمد فؤاد،  -
مجمة كمية فمسطين التقنية لألبحاث مية، التعمم الذكي في مدارس التعميم العام الحكو 

 .78 -41(، 5) ،والدراسات
المجمة  .أىمية البنية التحتية التقنية في التحول إلي الجامعة الذكية(. 2117) .خالد ،بكرو -

 .5-1، (1)4الدولية المحكمة لمعموم اليندسية وتقنية المعمومات، 
. خدمات دعم تقنية المعمومات .(9 مارس ،2118) .مارات العربية المتحدةجامعة اإل -

https://www.uaeu.ac.ae/ar/vc/doit/about/itss.shtml . 
وكالة الشئون  .وحدة تقنيات التعمم .(2121) .جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن -

 .التعميمية
-https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/CM/AEA/Pages/edducational

tech.aspx. 
 .نبذه عن الجامعة (.أ2121) .جامعة حمدان بن محمد الذكية -

fbrie-in-https://www.hbmsu.ac.ae/ar/about/hbmsu . 
 .الدراسة (.ب2121) .جامعة حمدان بن محمد الذكية -

https://www.hbmsu.ac.ae/ar. 

http://scu.eg/pages/scutraining
http://scu.eg/pages/scutraining
https://mcit.gov.eg/ar/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/46793
https://mcit.gov.eg/ar/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/46793
https://www.sis.gov.eg/?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/?lang=ar
https://www.uaeu.ac.ae/ar/vc/doit/about/itss.shtml
https://www.uaeu.ac.ae/ar/vc/doit/about/itss.shtml
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/CM/AEA/Pages/edducational-tech.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/CM/AEA/Pages/edducational-tech.aspx
https://www.hbmsu.ac.ae/ar/about/hbmsu-in-brief
https://www.hbmsu.ac.ae/ar/about/hbmsu-in-brief
https://www.hbmsu.ac.ae/ar
https://www.hbmsu.ac.ae/ar
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 .مركز ريادة األعمال (.ج2121) .جامعة حمدان بن محمد الذكية -
-incubation-business-3-in-https://www.hbmsu.ac.ae/ar/innovation/h

centre. 
  .لماذا جامعة حمدان بن محمد الذكية (.د2121) .جامعة حمدان بن محمد الذكية -

hbmsu-www.hbmsu.ac.ae/ar/about/whyhttps://. 
االتجاىات والتقنيات الناشئة في تكنولوجيا المعمومات  (.2118. )توني ،جانفسكي -

في كوسماس زافازافا، وسوزان تيمتشر، ومايك نكسيل،  .واالتصاالت وتحديات بناء القدرات
يمينا ستانكوفسكا بناء القدرات في بيئة متغيرة لتكنولوجيا كاستيا )تحرير(.  -وحميمة ليتامو، وا 

 .جنيف .(ITU)االتحاد الدولي لالتصاالت (. 31-17)ص ص.  المعمومات واالتصاالت
 .سويسرا

 الثورة الصناعية الرابعة والتعمم لمحياة (.6-5 ديسمبر ،2118. )نادية يوسف ،جمال الدين -
تدريس المتغيرات العالمية المؤتمر الدولي االول لقسم المناىج وطرق ال، [عرض مقدم]

 ، جامعة القاىرة.ودورىا في تشكيل المناىج وطرائق التعميم والتعمم
درجة توافر متطمبات (. 2119، وبرغوت، محمود محمد فؤاد. )سميمان أحمد سميمان ،حرب -

ة مجم .التعمم الذكي بمؤسسات التعميم العالي التابعة لموزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية
 .85 -56، جامعة زيان عاشور الجمفة (،2)5 تاريخ العموم،

السيناريوىات المقترحة لمتطمبات التنمية (. 2119ديسمبر . )سماء أحمد خمفأ ،حسن -
كمية  (،68)،المجمة التربوية .المينية اإللكترونية لممعمم في ضوء الثورة الصناعية الرابعة

 .2974 -2913، التربية، جامعة سوىاج
مكانية إ (.مارس، 2117. )ندي قاسم ،محمدو وراس فاضل، أ ،خمفو قاسم محمد،  ،حسين -

لمؤتمر العممي األول لكمية ا، [عرض مقدم] .استثمار التعميم الذكي في جامعة تكريت
 .8-1،، بغداد، العراقجودة التعميم تضمن مستقباًل أفضل النسور الجامعية

استراتيجيات إدارة (. 2121) .باسمة ،بدرو  ،ىاني جزاع ،رتيمةوأ ،مينة عبد الحميمأ ،خدام -
المجمة العالمية الموارد البشرية وأثرىا في المنظمات الذكية الدور المعدل: تمكين العاممين، 

 .148 -117(، 1)8 تصاد واألعمال.لالق

https://www.hbmsu.ac.ae/ar/innovation/h-in-3-business-incubation-centre
https://www.hbmsu.ac.ae/ar/innovation/h-in-3-business-incubation-centre
https://www.hbmsu.ac.ae/ar/about/why-hbmsu
https://www.hbmsu.ac.ae/ar/about/why-hbmsu
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شركة تنمية نفط  .الثورة الصناعية الرابعة (.2119. )دائرة الشؤون الخارجية واالتصاالت -
 عمان. .عمان

متطمبات الثورة الصناعية الرابعة: إصالح منظومة  (.2121. )عبد اهلل بن صادق ،دحالن -
 .24 -21(، 146) ،مجمة آراء حول الخميج ،التعميم والتعمم مدي الحياة والتدريب

جريدة  .لكتروني تحت المجيركورونا يضع التعميم اإل(. 28 يوليو، 2121. )جياد ،سالم -
 . /https://almalnews.com. المال

تطوير تقنيات التشغيل (. 21 -18 نوفمبر 2118) .سامي بدر الدين ،سراج الدين -
السادس  الدوليالمؤتمر . [عرض مقدم] 2131ة اطار رؤي فيالذكية  لممبانيوالصيانة 

امة عمي منظومة عشر لمتشغيل والصيانة بالدول العربية آليات تطبيق متطمبات االستد
 .الذكية، القاىرة لممبانيالتشغيل والصيانة 

حوكمة نظم المعمومات من خالل التدقيق الداخمي دراسة  تقييم (.2119. )فرح ،سوداني -
جامعة العربي  .[رسالة ماجستير غير منشورة] حالة عينة من الوكاالت البنكية بأم البواقي

 ادية والعموم التجارية وعموم التسيير.كمية العموم االقتص .بن مييدي أم البواقي
برنامج مقترح قائم عمي نظريتي تعمم لعصر الثورة الصناعية  (.2121. )رشا السيد ،صبري -

الرابعة باستخدام استراتيجيات التعمم الرقمي وقياس فاعميتو في تنمية البراعة الرياضية 
، كمية (73) ،لمجمة التربويةا .واالستمتاع بالتعمم وتقديره لدي طالبات السنة التحضيرية

  .541 -441، التربية، جامعة سوىاج
الثورة الصناعية الرابعة: تحديات وفرص  (.14 بريل، إ2119. )عادل ،عبد الصادق -

 .المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني .االستحواذ عمي القوة الجديدة
http://accronline.com/article_detail.aspx?id=29387. 

التقويم اإللكتروني عبر منظومة إدارة  . (1، مارس 2115. )حسن الباتع ،عبد العاطي -
جامعة المنصورة،  (،16) ،مجمة التعميم اإللكتروني. Blackboardالتعمم 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=40&page=news&task=

show&id=522 . 

https://almalnews.com/
http://accronline.com/article_detail.aspx?id=29387
http://accronline.com/article_detail.aspx?id=29387
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=40&page=news&task=show&id=522
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=40&page=news&task=show&id=522
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رؤية مستقبمية لتطوير معايير اعتماد الجامعات المصرية  (.2121. )ميا محمد ،عبد القادر -
، كمية التربية، جامعة (78)، المجمة التربوية .في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة

 .2511 – 2428، سوىاج
أداة لتفعيل مفيوم الجامعات الذكية في الجامعات (. 2117.)سحر اسماعيل ،عبد اليادي -

كمية التخطيط العمراني واإلقميمي، جامعة ، (1)26، مجمة البحوث العمرانية .المصرية
 .39 -23، القاىرة

ادئ الحوكمة بالجامعات المصرية لمواجية تفعيل مب(. 2121. )شيماء عمي عباس ،عمي -
 ، كمية التربية، جامعة سوىاج.(76) ،المجمة التربوية .تحديات الثورة الصناعية الرابعة

 Smartمادة تدريبية في استخدام السبورة الذكية (.2113. )أحمد ،أبو عمبةو  ،كرمأ ،فروانة -

Board  ة الحاسوب وتكنولوجيا المعموماتوحد .وزارة التربية والتعميم العالي .في التدريس. 
 غزة.

بمورة مفيوم ووضع  -األبنية الذكية واالستدامة بمصر .(2116) .سامة عبد النبيأ ،قنبر -
 .511 ،472كمية اليندسة، جامعة أسيوط،  (،4)44 ،مجمة العموم اليندسيةمنيج، 

المجمة  .مصررؤية مستقبمية لتطوير التعميم في  (.2119. )فايزة أحمد الحسيني ،مجاىد -
 .139 -119(، 4)2،الدولية لمبحوث في العموم التربوية

النظم والتقنيات الذكية ودورىا االستراتيجي في  (.2116. )محمود محمد المبروك ،محمد -
معيد البحوث والدراسات  .[رسالة ماجستير غير منشورة] تطوير التعميم في ليبيا

 جامعة أم درمان االسالمية. .االستراتيجية
(. مقىمات تنمية المىارد البشرية األكاديمية بجامعة 8102مىد، والء محمىد عبد هللا. )مح -

(، كلية 01)8مجلة كلية التربية، بنها في العصر الرقمي )الىاقع وسيناريىهات المستقبل(. 

 .20-0التربية، جامعة كفر الشيخ، 

 زماتيا في الوطن العربي.: آفاقيا ومستمالثورة الصناعية الرابعة (.2118. )محمد ،مراياتي -
 .22 -16، ، مؤسسة الكويت لمتقدم العممي(113)، مجمة التقدم العممي

فاعمية استراتيجية في التعمم الذكي تعتمد عمي التعمم (. 2118) .حسن ربحي ،ميدي -
بعض ميارات القرن  األقصىبالمشروع وخدمات قوقل في اكساب الطمبة المعممين بجامعة 

 .126 -111(، 1)31مجمة العموم التربوية،  .الحادي والعشرين
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. /https://hbrarabic.com (. الثورة الصناعية الرابعة.2121ىارفارد بزنس ريفيو. ) -
 المفاىيم اإلدارية.

 .الذكاء االصطناعي (.2119. )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات -
gov.eg/ar/Artificial_Intelligencehttps://mcit. . 

في  2131استراتيجية مصر  (.أ2121) .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات -
 . /:www.mcit.gov.eg/Ar/ICT_Strategyhttp/ .االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

. مبادرة بُناة مصر الرقمية (.ب2121. )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات -
t_Builderhttps://mcit.gov.eg/ar/Human_Capacity/MCIT/Digital_Egyp

s_Initiative . 
وزارة التعميم العالي والبحث العممي استراتيجية  (.2118) .وزارة التعميم العالي والبحث العممي -

 .(2131في ضوء خطة التنمية المستدامة مصر) 4.1
 .مشروعات التحول الرقمي (.أ2121. )وزارة التعميم العالي والبحث العممي -

eg/Pages/dtu_projects.aspx-http://portal.mohesr.gov.eg/ar. 
 .نجازات التعميم العاليإ (.ب2121) .وزارة التعميم العالي والبحث العممي -

-education-eg/Pages/high-http://portal.mohesr.gov.eg/ar

acheivement1.aspx . 
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