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خالصــة   :Opening Up Education in South Mediterranean Countries
وافية لدراسة حاالت ومقابالت شخصية مع خبراء حول ممارسات التعليم المفتوح 

978-1-84600-0 ISBN ،OpenMed .وموارده

إن دعــم المفوضيــة األوروبيــة فــي إصــدار هــذا المنشــور ال ُيعد تزكيــة لمضمونه الذي يبــرز وجهات نظر 
مؤلفيه فحسب، وال تتحمل المفوضية أي مسؤولية عن استخدام ما ورد فيه من معلومات.
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مشروع أوبن ميد )OpenMed( مشروع للتعاون الدولي بتمويل مشترك من برنامج 
 Erasmus+ Capacity Building( إيرازمــوس+ لبنــاء القــدرات فــي التعليم العالــي
in HE( لالتحــاد األوروبــي خــالل الفتــرة مــن 15 أكتوبر 2015 إلــى 14 أكتوبر 2018، 
ويتضمن خمسة شركاء من أوروبا وثمانية من بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط  

)المغرب وفلسطين ومصر واألردن(.

ويهدف مشــروع أوبن ميد )OpenMed( في المقام األول إلى رفع مســتوى الوعي 
وتســهيل آليــات تبنــي الممارســات التعليميــة المفتوحــة )OEP( والمــوارد التربويــة 
المفتوحة )OER( في بلدان جنوب المتوســط، مع تركيز خاص على التعليم العالي 
فــي مصــر واألردن والمغرب وفلســطين. يعزز مشــروع أوبن ميــد )OpenMed( دور 
الجامعات باعتبارها جهات معنية بتقديم مختلف المعارف لطالبها في الحرم الجامعي 
وخارج هذه المؤسســات أيضًا، وخاصة تجاه الفئات المحرومة )مثل الشــعوب ذات 
الدخــل المنخفــض، والطــالب ذوي اإلعاقة، وأهالي المناطــق الريفية، والمتعلمين 

المعرضين لخطورة تدني مستويات اإلنجاز، والالجئين(.

واشــتملت حزمــة العمــل األولــى )WP1( مــن هــذا المشــروع، والتــي يقودها فريق 
أبحــاث المــوارد التربويــة المفتوحــة في جامعــة كوفنتري، على مراجعة الممارســات 
التربوية المفتوحة وهي محور هذه الخالصة. وشملت دراسة مسحية تحدد مستوى 
المشــاركة في توســيع الممارســات التعليمية )OEP( بالمؤسســات الشريكة، لرصد 
الممارســات الحاليــة فــي وقــت التطبيــق )أوائــل 2016(، وأيضــًا لتحديــد األهــداف 

المستقبلية للمؤسسات المشاركة.

وُطرحــت احــدى عشــرة مبــادرة لدراســة حاالت من الممارســات الراهنة فــي التعليم 
المفتوح على مســتوى العالم وفي منطقة جنوب المتوســط على وجه الخصوص. 
وتركز هذه الخالصة الوافية على إنشــاء قاعدة معرفية موثوقة تقوم على شــواهد 
فعلية بشأن الممارسات التعليمية المفتوحة )OEP( في منطقة جنوب المتوسط، 

لالستعانة بها في تحديد المراحل الالحقة وِحزم العمل في هذا المشروع.
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 دراسة حاالت من 
المبادرات ذات الصلة

ملخص
تطرح الفقرات التالية دراســًة لكل حالة من الحاالت التالية بإيجاز. وقد ُرتبت حســب 

عناوينها على النحو اآلتي.

اكتشف فلسطين
هــذه المبــادرة عبــارة عــن مســاق إلكتروني جماعــي مفتوح المصدر )مــووك( تقدمه 
جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي فلســطين. ومبادرة »اكتشــف فلســطين« هي مســاق 
إلكترونــي جماعــي مفتــوح المصــدر )مــووك( باللغــة اإلنجليزيــة عن تاريخ فلســطين 
وآثارها وثقافتها وتراثها. وتوضح هذه الحالة مضمون المساق اإللكتروني الجماعي 
مفتــوح المصــدر )مــووك( وآليــات تصميم هذا المســاق وتطويــره وتنفيذه. وتطرح 

أيضًا رؤية موجزة لما واجههم من تحديات وفرص خالل عملية تطوير المبادرة.
http://moodle.najah.edu/course/view.php?id=1806

إدراك
مبادرة »إدراك« عبارة عن مســاق إلكتروني جماعي مفتوح المصدر )مووك( تقدمه 
 )EdX( م هذه المبادرة عبر منصــة اد اكس مؤسســة الملكــة رانيــا فــي األردن. وتقــدَّ
التعليمية اإللكترونية المفتوحة. وتضم مبادرة إدراك 31 مساقًا تعليميًا في الوقت 
الحالي، ويشارك فيها أكثر من 435,000 متعلم. ونجحت مبادرة إدراك في طرح ٪80 
مــن المســاقات التعليميــة باللغــة العربية، و 20٪ منها عبارة عن مســاقات اد اكس 
تقدمها مؤسسات دولية مثل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
بعــد ترجمتهــا إلــى اللغة العربية. وتســتعرض هذه الدراســة تاريــخ المبادرة، وهيكلها 

ومصادر تمويلها، وتوضح طريقة اختيار المساقات وتقديمها وإدارتها.
https://www.edraak.org/en
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جورام
هذه المبادرة عبارة عن مســتودع إلكتروني كبير يهدف إلى اكتشــاف وتبادل الموارد 
والتدريــب علــى  التكميلــي  والتعليــم  العالــي  للتعليــم   )OER( المفتوحــة التربويــة 
المهارات، بتمويل من لجنة أنظمة المعلومات المشتركة البريطانية )JISC(. ويضم 
مســتودع جــورام أكثــر مــن 16,000 مــورد تعليمي في الوقــت الحالي، وهو مرخص 
من مؤسســة كريتيف كومونز، وتشــمل هذه الموارد بين الوثائق الفردية إلى الحزم 
المتقدمة )كمساقات كاملة(. وتوضح هذه الحالة أربعة جوانب ناجحة لمبادرة جورام: 
إشــراك عديد من أصحاب المصلحة؛ اســتراتيجية المشــاركة؛ إطار الحيازة؛ واالنفتاح 

على التغيير.
http://www.jorum.ac.uk

نفهم 
نفهم هو موقع إلكتروني تعليمي مجاني أنشــأه مجموعة من األفراد ويأتي تمويله 
مــن اإلعالنــات. وتســتضيف وتنتــج محتوى الفيديو على أســاس المناهج الدراســية 
فــي مصــر وســوريا، مــن الروضــة حتــى الصــف الثانــي عشــر. ويــروج موقــع نفهــم 
»التعليم الجماعي« ويشجع الطالب وأولياء األمور أو المعلمين على تقديم ما لديهم 
من فيديوهات لشرح المواد المدرسية. توضح دراسة هذه الحالة معلومات أساسية 
عــن موقــع نفهــم وهيكلــه التنظيمي، مــع تركيز خاص على قيمــة التعليم الجماعي 

لكافة األطراف المعنية.
http://www.nafham.com

موارد كومونز التعليمية العربية مفتوحة المصدر
هذه المبادرة عبارة عن مســتودع لمســتلزمات التعلم التي أعدها معهد دراســة إدارة 
المعرفة في التعليم )ISKME( بوالية كاليفورنيا، بتمويل من مؤسسة قطر الدولية. 
وتشــمل مجموعــة مــن المــوارد التعليمية فــي المرحلة االبتدائيــة والثانوية وما بعد 
الثانوية، وتأتي من بعض المؤسســات مثل أكاديمية خان ومعهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا بلوســومز. وتســتضيف مجتمعًا من المستخدمين يقدم الدعم للطالب 
النــاس. وتصــف هــذه الحالــة هيــكل المبــادرة  والمعلميــن والمصمميــن وعامــة 
وتصميمهــا، وطــرق تقييــم المعلمين ومصممي المناهج للمــوارد المتاحة وكيفية 

استخدامها.
https://arabic.oercommons.org/EN
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استراتيجية جامعة جنوب أفريقيا للموارد التربوية مفتوحة المصدر
ُتعد هذه المبادرة سياسة مؤسسية العتماد الموارد التربوية مفتوحة المصدر. جامعة 
جنوب أفريقيا هي جامعة تقدم التعليم المفتوح عن بعد، ويشكل الطالب الملتحقين 
بها بدوام جزئي أكثر من 90٪. وكان نشر الدليل الرسمي للتعليم والتدريب في مرحلة 
 )White Paper for Post-School Education and Training( ما بعد المدرســة
في عام 2014 إيذانًا بوضع استراتيجية للموارد التربوية مفتوحة المصدر في جامعة 
جنوب أفريقيا. وتوضح هذه الحالة ما تم تنفيذه من خطط شاملة قبل االنتهاء من 

وضع هذه السياسة، وأهمية توفير الدعم رفيع المستوى لهذه السياسة.
http://www.unisa.ac.za/

 مبادرة مناهل العلوم اإلنسانية مفتوحة المصدر 
)Open Humanities Press(

مناهل العلوم اإلنسانية مفتوحة المصدر )OHP( هي مبادرة نشر مفتوحة المصدر 
تهدف إلى تقديم منشــورات ذات جودة عالية دون اعتماد على الناشــرين التجاريين. 
وهــي شــركة ال تهــدف للربــح والتــي تعتمــد فــي تمويلها علــى بيع النســخ الورقية. 
وتوضح دراسة هذه الحالة فلسفة مبادرة مناهل العلوم اإلنسانية مفتوحة المصدر 
)OHP( ومبادئ عملها، وتركز تركيزًا خاصًا على أهمية تبادل المعارف والعلوم بحرية.

http://www.openhumanitiespress.org

)Open Review Project( مبادرة مشروع المراجعة المفتوحة
هذه المبادرة عبارة عن مراجعة مستمرة تقوم على شواهد فعلية ألوجه االستفادة 
مــن المــوارد التربويــة المفتوحة )OER(، في أمريكا الشــمالية على وجه الخصوص، 
وتدعمها مجموعة التعليم المفتوح )Open Education Group(. ومبادرة مشروع 
المراجعــة المفتوحــة فــي حد ذاتها ليســت مــن مبادرات المــوارد التربوية المفتوحة، 
ومع ذلك يتم من خاللها تقييم الدراســات التجريبية التي تتعلق بفعالية / بمفهوم 
المــوارد التربويــة المفتوحــة فــي التعليم العالي. وتوضح دراســة هــذه الحالة الطرق 
المستخدمة في مشروع المراجعة، وتورد موجزًا للنتائج المستخلصة حتى اآلن من 

األبحاث التي تمت مراجعتها.
http://openedgroup.org/review
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)UIZ( المنصة التربوية – مركز التعلم اإللكتروني
تقدم هذه المبادرة دروســًا تعليمية إلكترونية مفتوحة عبر منصتي موودل للتعليم 
اإللكترونــي فــي مجموعــة متنوعــة مــن مختلــف التخصصــات. ويوجد 100 مســاق 
تعليمي، يشارك فيها أكثر من 21,000 طالب. وتركز هذه الحالة على قيمة المعلمين 
والمحاضرين في مجال الحوسبة وما يتصل به من مواد دراسية، وتحدد المساقات 

المتاحة والتوجيهات المقدمة بهدف نشر المواد الدراسية على االنترنت.
http://foadm1.uiz.ac.ma

)REDES( دورية ريديز
ريديز عبارة عن مجلة دورية إلكترونية مفتوحة لنشر البحوث العملية في مجال تحليل 
الشــبكات االجتماعية. وهي الدورية الوحيدة التي تنشــر في مجال تحليل الشــبكات 
االجتماعية باللغة اإلسبانية، وتخضع جميع نصوصها لرخصة CC 4.0. وُتعد دورية 
ريديــز )REDES( ثمــرة جهــود مجتمــع مــن الباحثين عبر االنترنــت مدرجين في قائمة 
بريدية إلكترونية، ويقوم على إدارتها فريق من المتطوعين. وتستكشف هذه الحالة 
تاريخ هذا المجتمع الذي أدى إلى تطوير دورية ريديز، وتنظيمها، كما تركز على أهمية 

االنفتاح والتعاون في هذه المبادرة.
http://revista-redes.rediris.es

UC@MOOC مبادرة
هــذه المبــادرة عبــارة عــن منصة لتيســير وصــول طالب جامعة القاضــي عياض في 
المغرب إلى المواد الدراسية عبر اإلنترنت. وأطلقت لحل مشكلة الفصول الدراسية 
المكتظة، وتضم مجموعة متنوعة من المواد التعليمية في صورة تسجيالت صوتية 
وفيديوهــات ومــوارد أخــرى. وتوضح هذه الحالة خلفية هذه المبادرة، وتطرح بيانات 
إحصائية عن الدورات المقدمة عبر المنصة. وهناك نقاش أيضًا حول أهمية استخدام 

مجموعة متنوعة من األساليب التربوية لدعم تزايد أعداد الطالب.
http://mooc.uca.ma
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آراء الخبراء

ُســئل بعــض خبــراء التعليــم المفتــوح عــن آرائهــم في المبــادرات ذات الصلــة وبيان 
توصياتهــم بهــدف تيســير وتشــجيع اعتمــاد الممارســات التعليميــة المفتوحــة فــي 
 )OpenMed( منطقة جنوب البحر المتوســط. وقد اختار شــركاء مشــروع أوبن ميد
هــؤالء الخبــراء مــن منطقة جنوب البحر المتوســط واالتحــاد األوروبي، ومن مجتمع 

المعنيين بالتعليم المفتوح على نطاق واسع من مختلف أنحاء العالم.
وأجريت مقابالت شخصية مع:

تيل أميل، كرسي اليونسكو في الموارد التربوية المفتوحة بجامعة كامبيناس وباحث في مركز 
.)NIED/UNICAMP( معلومات التربية التطبيقية

مهــا بالــي، أســتاذ مشــارك فــي الممارســه بمركــز التعلــم والتدريس فــي الجامعــة األميركية 
بالقاهرة.

دانيــال بورغــوس، نائــب رئيــس مســاعد للبحــوث والتكنولوجيــا وكرســي اليونســكو للتعليــم 
.)UNIR( اإللكتروني بجامعة الريوخا الدولية

كريستوبال كوبو، مدير مركز البحوث، ومؤسسة سيبال، أوروغواي، وباحث مشارك في معهد 
أكسفورد لالنترنت بجامعة أكسفورد، المملكة المتحدة.

سناء الحربي، كرسي اليونسكو في الموارد التربوية المفتوحة، جامعة سوسة، تونس.

جان-كلود غويدون، أســتاذ في قســم األدب المقارن، مع تركيز على ثقافة اإلنترنت والعلوم 
اإلنسانية الرقمية وحركة الوصول المفتوح، جامعة مونتريال، كندا.

روري مغريل، كرسي اليونسكو / كومنولث التعلم في الموارد التربوية المفتوحة، أستاذ في 
مركز التعليم عن بعد بجامعة أتاباسكا، كندا.

تيريزا ماكينون، زميل تدريس أول، عضو معتمد برابطة تكنولوجيا التعلم، زميل أقدم بأكاديمية 
التعليم العالي )SFHEA(، جامعة ُوريك، المملكة المتحدة.

بــول ستايســي، مديــر مســاعد للتعلــم العالمــي، مديــر مشــروع أقدم لدى مؤسســة كريتيف 
كومونز، الواليات المتحدة.

بيتر ســوبر، مدير مكتب هارفارد للتواصل العلمي، مدير مشــروع هارفارد للدخول المفتوح، 
باحــث أقــدم فــي مركــز بيركمــان كاليــن لإلنترنت والمجتمــع، وباحث أقدم في ائتالف النشــر 

العلمي والموارد األكاديمية.

شــيرين يعقــوب، رئيســة العمليــات التنفيذيــة لمنصة إدراك، مؤسســة الملكــة رانيا للتعليم 
والتنمية، األردن.

جميــع تســجيالت المقابــالت متوفــرة علــى قنــاة OpenMed يوتيــوب وعلى موقع 
.http://www.OpenMedproject.eu :اإللكتروني في OpenMed
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ت التعليم المفتوح وموارده
سا

صية مع خبراء حول ممار
شخ

ت 
ت ومقابال

سة حاال
صة وافية لدرا

خال

نظرة عامة على أهم التوصيات

ُعرضــت نتائــج دراســات الحــاالت في إطار خمســة محاور رئيســية، وُطرح من خاللها 
عــدد مــن التوصيــات. وفيمــا يلي موجز للتوصيات ُيعد مرجعًا عمليًا لما ُيســتعان به 
من الموارد التربوية المفتوحة والممارسات التعليمية المفتوحة، فيما يخص، على 
ســبيل المثــال، االهتمــام بالمســاهمات المؤسســية في جدول األعمــال اإلقليمي 

ووضع خرائط طريق ألعمال مختلف المؤسسات.

التنفيذ من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى
ضرورة إيضاح مبررات تقديم الممارسات التعليمية المفتوحة والموارد التربوية المفتوحة 	 

ذات الجودة العالية في مؤسسات التعليم العالي

االســتثمار في البنية التحتية ســوف يســهل عملية التنمية وطرق انتقال مختلف المواد 	 
والبرامج

ينبغي أن تنظم المؤسسات نفسها وفقًا لالحتياج المحلي	 

تجريب آليات اعتماد المساقات التعليمية من خالل المؤسسات قد يصبح وسيلة مفيدة 	 
لتعزيز الممارسات التعليمية المفتوحة كصورة من صور التعلم المعتبرة، حيث ال يحظى 

التعليم عبر االنترنت باعتراف الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الوطني

من أهم مقومات الممارسات التعليمية المفتوحة / الموارد التربوية المفتوحة تعزيز ما 	 
هو متوفر فعاًل واالستفادة منه

يجب توفير الموارد الالزمة لدعم االرتقاء بمهارات العاملين 	 

دعم العاملين في االستفادة من الممارسات 
المفتوحة والموارد المفتوحة ودمجها

يجب توفير الدعم الالزم للعاملين وتأهيلهم لحل مشكالت دمج الموارد التربوية المفتوحة 	 
في مواردهم التعليمية األكاديمية الرسمية

يجب أن يدرك العاملون أن االنفتاح ينبغي أال يقتصر على مجرد إتاحة المحتوى التعليمي 	 
للجمهور

ينبغي إعطاء األولوية لتلبية احتياجات تنمية قدرات العاملين 	 

يجب توفير الحوافز الالزمة إلشراك العاملين 	 
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يجــب اإلقــرار التــام بضــرورة التركيز والجهود المطلوبة من العاملين ليقوموا بدورهم في 	 
العالم الرقمي بكل كفاءة

 التعاون في توفير الموارد بمجتمعات 
الممارسات التعليمية

يجب اعتماد نهج تعاوني لتلبية مختلف احتياجات الموارد التربوية المفتوحة	 

إذا كانــت المؤسســة المعنيــة تفتقــر إلــى الخبــرة الالزمــة، أو إذا أعرضــت المؤسســة عن 	 
اعتماد الموارد التربوية المفتوحة، ينبغي تعزيز التعاون بين دعاة الموارد التربوية المفتوحة 

خارج المؤسسة 

ســوف تظهــر قــدرة التعليــم المفتــوح علــى إحــداث تأثير أعمــق إذا تم تعزيــز التعاون بين 	 
مجموعة من المؤسسات، وعدم االقتصار على ما يحدث داخل مؤسسة واحدة بعينها

مــوارد التعلــم، التــي تتعلــق بالســياق، يمكنها أن تســاعد في تســليط الضــوء على ملف 	 
المنح الدراسية في منطقة جنوب المتوسط، لتحفيز وتشجيع مزيد من التبادل والتعاون 

وااللتزام االجتماعي 

تعزيز جودة التعلم بين الطالب
هنــاك فــرص مهمــة لتوفيــر االعتمــادات المالية، ويمكن تحقيق هــذه الفرص من خالل 	 

تطويــر المــوارد التربويــة المفتوحــة غيــر التجارية مع الحرص على تقديــم محتوى تعليمي 
عالي الجودة

الموارد التربوية المفتوحة قادرة على دعم التعليم في كل زمان ومكان، ألنها تقدم نماذج 	 
تفاعلية جديدة وتعزز اإلمكانيات المتاحة بين المعلمين والطالب

الممارسات التعليمية المفتوحة ينبغي أن تعزز دور الطالب باعتبارهم مشاركين في اإلبداع 	 

يجب االهتمام بقضايا الجودة وتحسين إدارتها بعناية	 

ينبغــي أن تكــون المــوارد التربويــة المفتوحــة فــي المتنــاول لتلبيــة احتياجــات عــدد كبيــر 	 
من المتعلمين والسيما الذين يعانون من صعوبات التعلم

التبادل الثقافي الفعال عبر اإلنترنت يستلزم فهم آليات التواصل عبر الكمبيوتر، بما في 	 
ذلك كيفية التواصل فيما بيننا وبناء الثقة داخل الشبكات

ترخيص محتوى الموارد التربوية المفتوحة
ينبغــي أن تقــوم الجهات المســؤولة عن تقديــم الموارد التربوية المفتوحة بمراجعة آليات 	 

الترخيــص المعتمــدة لديهــا، وأن تتعــاون مــع مؤسســاتها، إن أمكــن، لصياغــة المبــادئ 
التوجيهية لواضعي الموارد التربوية المفتوحة.
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جامعة كوفنتري
المملكة المتحدة

جامعة القاهرة
مصر

جامعة اشبيلية
أسبانيا

جامعة القاضي عياض
المغرب

جامعة ابن زهر
المغرب

جامعة اإلسكندرية
مصر

جامعة النجاح الوطنية
فلسطين

اتحاد الجامعات العربية
األردن

جامعة بيرزيت
فلسطين

بوليتكنيكو دي تورينو
إيطاليا

جامعة الريوخا الدولية
أسبانيا

اتحاد الجامعات المتوسطية
إيطاليا

منسق

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
 األردن

 الشبكة األوروبية للتعلم عن بعد 
والتعلم اإللكتروني المملكة المتحدة

الجامعة األلمانية األردنية
األردن

شريك مشارك

OpenMed أعضاء اتحاد
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 ودانيال فيالر-أونروبيا، مختبر DMLL، جامعة كوفنتري، وساهمت فيه كافة 
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