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البرنامج الحكومي للحكومة العراقية – أيلول 2014
نص البرنامج الحكومي المقترح على المحاور االساسية لألولويات
االستراتيجية والتي توزعت بين ستة محاور اساسية هي "عراق آمن
ومستقر ـ االرتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن ـ تشجيع
التحول نحو القطاع الخاص ـ زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين
االستدامة المالية ـ االصالح االداري والمالي للمؤسسات الحكومية ـ
تنظيم العالقات االتحادية – المحلية".
وتضمن المحور الثاني الخاص باالرتقاء بالمستوى الخدمي
والمعيشي للمواطن جملة من النقاط االساسية في محاور عديدة من
بينها " تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية" ،حيث كان النص المورود هو:
يعد التعليم المحرك االساس لالرتقاء بالمجتمع ومن حق كل مواطن الحصول على فرصته في التعليم والتعليم
العالي واحتضان البلد ألبنائه من الكفاءات واستعادة ثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية وضمان تأهيل الطلبة للمشاركة
في االنشطة المجتمعية من خالل االرتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية والمالكات التدريسية واستخدام التقانات
الحديثة في التعليم وسد النقص الحاصل في المدارس واالنتقال نحو التعليم المهني والتقني والمعرفي بما يلبي
احتياجات سوق العمل.
 1ـ فك االزدواج في المدارس واستيعاب النمو الطبيعي ألعداد الطلبة وتوفير بيئة مدرسية مالئمة وصحية من
خالل بناء وتأهيل مدارس جديدة في عموم المحافظات.
 2ـ تطوير البنى التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك الستيعاب طلب المحافظات والزيادة المتدفقة وتحديد
الطاقة االستيعابية لكل مؤسسة وااللتزام بالمخطط التصميمي لها.
واستكمال االبنية التعليمية حسب المقرر لها مع ادخال التقنيات ومستجدات المرحلة القادمة مع تطوير كفاءة
منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال اسداء الخدمة للجميع وصوال الى كفاءة منظومة التعليم العالي
والبحث العلمي.
وكما ورد في:
 4ـ تزويد الطالب والهيئات التعليمية بالمصادر العلمية للتعليم والتعلم وانشاء المكتبة االلكترونية.
 5ـ مواكبة التطورات االلكترونية والتكنولوجية في التعليم والتعلم وادخال مادة الحاسوب ضمن المناهج التعليمية.
 6ـ تشجيع مؤسسات التعليم الخاص في المجاالت كافة وتحفيز االستثمار في هذا المجال مع ضمان االرتقاء
بمستوى التعليم.
مع انطالق مجلس الوزراء بعد تشكيله ،تقدم أحد التدريسيين بمقترح متكامل الى السيد وزير التعليم العالي والبحث
العلمي لغرض اعتمادية التعليم االلكتروني في التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية العراقية ،وقد كان
المقترح يقدم وصف للمشكلة ويقدم طريقة لحل المشكلة باعتماد التعليم المزيج مع االستفادة من احدى التشكيالت
اإلدارية ضمن وزارة التعليم العالي والتي ال يوجد لها نشاط يذكر ومغيبة تماما علميا واداريا وباالعتماد على
تجارب دول العالم التي سبقتنا في االعتماد والتطبيق .وقد أحال السيد وزير التعليم والذي كانت له تجربة سابقة في
الموضوع من خالل انشاء مركز للتدريب والتعليم االلكتروني في وزارة النفط اثناء فترة استيزار وعمله وزيرا
للنفط ،الى السيد وكيل الوزارة للبحث العلمي الذي أحال الموضوع الى دائرة البحث والتطوير في ديوان وزارة
التعليم العالي والتي أنجزت خالل فترة شهرين دراسة المقترح وقد خرجت الدائرة بمجموعة من التوصيات منها:
 أهمية اعتماد المقترح المقدم وجودته الفعلية والعملية. تشكيل اللجنة العليا للتعليم االلكتروني على مستوى وزارة التعليم العالي. انشاء مركز للتعليم والتدريب االلكتروني وفق المقترح المقدم.4
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وتم رفع نتائج دراسة المقترح والمقترحات الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي صادق
عليها في  2015/1/5وكما صدر االمر الوزاري بتشكيل المركز في مطلع اذار .2015
وتم تشكيل اللجنة العليا التي انطلقت في اول اجتماع لها في نيسان  ،2015واما االمر الوزاري الخاص
بتشكيل المركز فانه لألسف الشديد لم يرى النور لقيام السيد رئيس جامعة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بعدم الموافقة واالعتراض على تشكيله كون المركز المقترح تشكيله قد تم نقله من الهيئة
العراقية للحاسبات والمعلوماتية الى الجامعة المستحدثة وقد قامت الجامعة بالرد على االمر الوزاري
الخاص ولم يتم تحقيق تقدم بعدها على الرغم من وجود امر وزاري بالتنفيذ.

 -1اللجنة العليا للتعليم االلكتروني
تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خالل القيادة واألشراف والدعم ومن خالل دائرة البحث
والتطوير الدائرة التخصصية المعنية بالبحث والتطوير في التنفيذ ،تم تشكيل اللجنة العليا للتعليم االلكتروني لغرض
اعتماد التعلم االلكتروني وتقنياته في التعليم العالي العراقي وليكون فضاء رحبا لتشييد مستقبل واعد متطور من
خالل تطوير التعليم العالي في العراق .
حيث تسعى وزارة التعليم العالي وبكل امكانياتها لتحقيق هذ الرؤية الطموحة بخطى ثابتة وجادة ومتسارعة تتمثل
في أعداد خطة استراتيجية العتماد التعليم االلكتروني في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية ،وبالعمل على تحقيق
التكامل بين كل القطاعات المختلفة وذات الصلة بالتعليم االلكتروني لمواكبة مستجدات العصر وثورة المعلومات
العلمية الرقمية والتي تشهد التطور يوميا.
ان البداية هي استثمار التقنية الرقمية في تطوير التعليم التقليدي ،حيث إن التطورات التكنولوجية اليومية المتسارعة
والواقع المجتمعي الذي نعيشه االن في العراق ومعطياته تفرض علينا تطوير التعليم العالي في العراق الذي يمكن
ان نقول عنه انه تقليدي االن ،وان نسعى الى تحويله الى منظومة متكاملة من خالل إثراء العملية التعليمية بالتعليم
االلكتروني وتقنياته لننجح في تأسيس نظام تعليمي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة في مجال التعلم االلكتروني
ونخطو بخطى ثابته ومتسارعة في بناء مجتمع معرفي متكامل.
ان رسالة اللجنة وفلسفة عملها هي بسيطة جدا وسهلة وهي تسخير كل اإلمكانات المتوافرة لدعم تميز العملية
التعليمية وتسهيل التواصل العلمي من خالل التوظيف األمثل لتقنيات المعلومات واالتصاالت والنظم الحديثة ،بما
يعزز التواصل والتفاعل في هذ العملية ،لتحقيق األهداف التعليمية التعلمية .

ومن اهداف اللجنة :
ان الهدف الرئيسي الى اللجنة العليا كان هو "الشروع بكتابة استراتيجية العتماد التعليم إللكتروني في التعليم
العالي في العراق" وفعال تم تقديم مقترحين الى استراتيجيتين واحدة من دائرة البحث والتطوير والثانية من
مقدم المقترح والمبنية على المعطيات واالمكانيات وباالستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في الموضوع،
وتم مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة العليا الثاني الذي عقد في حزيران  2015ولكن لم يحقق تقدم بعدها
في الموضوع.
وقد تضمنت االستراتيجية أيضا:
-
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نشر تطبيقات وثقافة التعلم االلكتروني في التعليم العالي وضمن معايير الجودة وما يتفق معها.
االسهام في انجاز وتقييم ونشر برامج التعلم االلكتروني.
دعم حركة البحث العلمي والدراسات في التعلم االلكتروني بكافة اشكالها وانواعها.
وضع معايير الجودة لبرامج التعلم االلكتروني وتصاميمها الرقمية التعليمية وانتاجها واعتمادها ونشرها
محليا وعالميا.
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 تقديم االستشارات النوعية والتخصصية للجهات ذات االختصاص حيث سوف يتم أيضا تشكيل لجنةاستشارة دولية من مجموعة من الخبراء والعلماء الدوليين والعالميين تكون استشارية الى لجنتنا وتساعدنا
في تحقيق اهدافنا.
 انشاء مكتبة الكترونية رقمية ومجلة علمية رقمية في االختصاص. تشجيع المشاريع المميزة والتنسيق بينها في التعلم االلكتروني وتقديم االستشارة التخصصية على مستوىوزارات ومؤسسات الدولة العراقية خدمة للعملية التعليمية التعلمية في التعليم العالي الحكومي او الخاص.
 تشجيع بناء البرمجيات التعليمية العراقية وتقويمها وتعميمها ودعم العاملين على إنجازها. عقد اللقاءات وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل محليا وبما يساهم في خدمة العملية التعليميةالتعلمية من خالل بناء القدرات والتدريب واعداد الكوادر المؤهلة علميا وتربويا وتكنولوجيا
 التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية ذات االختصاص وفي االختصاص وعقد اتفاقيات ومذكراتالتعاون والتفاهم.
 انشاء بيت الخبرة العراقي والمرجعية في التعليم االلكتروني تحت مسمى المركز العراقي للتعلم االلكترونيليكون نموذج للتعليم االلكتروني في التعليم العالي كخطوة أولى ومن ثم على مستوى الدولة العراقية
ووزاراتها كافة كخطوة مستقبلية .حيث يمتلك هذا المركز هوية وطنية يبني عليها رؤى الوزارة  ،ويسطر
من خاللها تفاصيل رسالة الحكومة السامية في بناء مجتمع المعلومات واالقتصاد المعرفي ويستصحب
وباعتزاز قيما ً أصيلة ،باعثها دين قويم ورساالت سماوية تحض على العلم واإلتقان ،وتقاليد مجتمعية
أعطت وبوأت العلم واصحابه المكانة العالية ،وتتحلى باالحترافية والتنوع والعمل بروح الفريق ،مع
التركيز على المتعلم واحتياجاته وفق ما هو ثابت في النظريات التعليمية الحديثة التي تجعل منه مركز
العملية التعليمية التعلمية ،في شراكة وتكامل تعزز فرص النهوض بالتعليم العالي وتطور طرق ونظم
التعلم وتخرجها من التقليدية والكالسيكية ،مع احترام التباين والحفاظ على الحقوق الفكرية والعلمية
واألدبية والتكنولوجية(( .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ايدت المقترح وأصدرت القرار الوزاري
الخاص بالموضوع ووزارة التربية ايدت المقترح في اجابتها لمجلس الوزراء والكتابين مرفقين في نهاية
االستراتيجية)).
 وضع ضوابط للتعليم االلكتروني واستخداماته. تعميم التجربة على التعليم األهلي والسيما وان اللجنة تضم في عضويتها ممثل عن التعليم الجامعي األهليوهو مسؤول عن هذا الموضوع وان اختيار لعضوية اللجنة العليا كان لهذا السبب.
 دعم استحداث الدراسات العليا التخصصية في التعلم االلكتروني وتوحيد الجهود واالستفادة من الخبراتالموجودة االن في التعليم العالي العراقي لمحدودية اعدادهم ألعداد جيل من المتخصصين في الموضوع
وبأسرع ما يمكن.

6

مقترح اعتماد التعليم االلكتروني وكتابة االستراتيجية الوطنية للتعليم االلكتروني في العراق وانشاء المركز
الوطني للتعلم والتدريب االلكتروني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نحن جميعا ملزمون بتنفيذ برنامج الحكومة العراقية كوننا نعمل في
المفاصل التنفيذية للدولة العراقية وان رسم االستراتيجيات في البلد
هو قرار مجلس الوزراء وليس قرار العاملين في المفاصل التنفيذية
وان دور المؤسسات التنفيذية ينحصر في تنفيذ االستراتيجيات
المرسومة لنا من مجلس الوزراء وقد ورد في المحاور االساسية
لألولويات االستراتيجية للبرنامج الحكومي المقترح للحكومة
العراقية وفي ثانيا ً :االرت قاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن
وفي ب  : .تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية ((االرتقاء
بمستوى المؤسسات التعليمية والمالكات التدريسية واستخدام
التقانات الحديثة في التعليم)) وفي النقطة (( : 5مواكبة التطورات
اإللكترونية والتكنولوجية في التعليم والت علم)).
-2مراحل العمل في االستراتيجية واالعتماد (( تم التغيير الى تسمية اللجنة العليا بعد تشكيلها))
أوال  -المرحلة األولى(( :دور الوزارة – اللجنة العليا))
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8
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التعريف باللجنة العليا وأهدافها والتعليم االلكتروني وتقييم إنجازات الجامعات في مجال االعتماد( .مخطط
للشروع بها)
وضع استراتيجية متكاملة متعددة المراحل لغرض اكمال اعتماد التعلم االلكتروني في الجامعات العراقية
والتعليم العالي في العراق وتتلخص االستراتيجية في:
 1-2بناء نموذج للتعلم االلكتروني وفق متطلبات البيئة التعليمية التعلمية العراقية( .منجز)
 2-2تحديد الحد األدنى من المواصفات الفنية المطلوبة للبدء بعملية االعتماد( .منجز)
 3-2وضع خارطة طريق للبدء بالعمل باالعتمادية( .مخطط للشروع بها)
 4-2وضع استراتيجية لبناء القدرات في عموم وزارة التعليم العالي( .منجز) :الخطة هي وضع خارطة
طريق لتدريب البعض من منتسبي الجامعات ليكونوا مدربين في جامعاتهم على اعداد البرامجيات
التعليمية ونقل التكنولوجيا( .منجز)
تحديد الكلف التخمينية والموازنات التخمينية للبدء بالعمل وفي كل مرحلة(( .الكلف في المرحلة االولى
هي ارقام تشغيلية بسيطة ال أكثر وال يمكننا ان نحتسب األرقام بدقة للمراحل التالية اال بعد اكمال المرحلة
األولى)).
طلب الدعم الدولي لتنفيذ االعتمادية من المنظمات األممية ومنظمات التعاون الدولي ،وتشكيل لجنة
استشارية دولية من األكاديميين المحترفين والمتخصصين الطوعيين( .منجز)
الشروع بتشكيل المركز الوطني العراقي للتعلم االلكتروني( .مخطط للشروع به)
تهيئة فريق فني متخصص لمعالجة أي مشكلة تواجه الجامعة وخصوصا وان الجامعات في بداية االعتماد
تكون من دون خبرات كافية ،وكما يقوم الفريق بإدخال أحدث تقنيات التعلم االلكتروني من خالل االطالع
والمشاهدة والمتابعة المستمرة برمجيا وماديا.
الشروع بكتابة القوانين الالزمة العتماد التعليم االلكتروني من خالل لجنة قانونية تكنولوجية متخصصة.
مفاتحة شركات االتصاالت العاملة محليا بطلب كل أنواع واشكال الدعم والتي هي بنود موقعة في عقود
عملهم وبتسميات مختلفة.

مقترح اعتماد التعليم االلكتروني وكتابة االستراتيجية الوطنية للتعليم االلكتروني في العراق وانشاء المركز
الوطني للتعلم والتدريب االلكتروني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ثانيا  -المرحلة األولى (( :دور الجامعة ))
 -1وضع خارطة طريق العتماد االلكتروني في الجامعة وفق توجهات الوزارة في اعتماد التعلم االلكتروني
وإمكانية الجامعة وقدراتها وتشكيل لجنة على مستوى كل جامعة في حال عدم امتالكها لمراكز الكترونية
تعلمية من مثل ابن سينا.
 -2تجهيز البنية التحتية العتماد التعليم االلكتروني في الجامعات والتي تنحصر االن في توفير مكان مناسب
ضمن فضاءات الجامعة مع كادر برمجي قادر على استخدام التطبيقات التعليمية الحديثة وباحترافية عالية
وعدد من الحاسبات وخدمة االنترنيت.
 -3مكننة اعمال الجامعة االكاديمية والطالبية واالدارية وبأسرع ما يمكن.
 -4مكننة اعمال المكتبات التقليدية وانشاء المكتبة الرقمية ومصادر التعلم االلكتروني (منجز لصالح اللجنة
العليا في حالة عدم االمتالك وسوف نعرضه في االجتماع القادم او الثالث).
 -5التخطيط ألنشاء شبكات الجامعات الالسلكية للخدمات التعلمية ،والشروع بإنشائها ان توفرت االمكانيات.
 -6البدء ببناء نظام أمنى بأمنية للبيانات عالي المستوى لحماية بيانات الجامعة الرقمية.
 -7إعادة تصميم مواقع الجامعات على األنترنيت وخلق بوابات التعليم االلكترونية التفاعلية المصممة تعليما.
((البوابات التعليمية التفاعلية المصممة تعليميا يجب ان تحتوي على نظم اإلدارة التعليمية ،ونظم إدارة المحتوى
التعليمي والفعاليات التعليمية والمحتويات التعليمية الرقمية والبرمجيات التعليمية ونظم االختبارات والقياس والدعم
واإلرشاد والتحاور والتواصل)) ويالحظ ان جامعات من مثل بابل وكربالء ((على سبيل المثال ال الحصر)) تمتلك
بوابات تعليمية والداخل لها ال يجد اكثر من المحتوى التعليمي والذي يحول هذ البوابات من بوابات للتعليم
االلكتروني التفاعلي المتزامن او غير المتزامن الى بوابات لمكتبات للمعلومات والتي هي متوفرة بكثرة وعلى
االنترنيت وال حاجة لنا أصال الى اعتمادها بهذ الطريقة والشكل وهذا هو االشكال الذي وقعت فيه اغلب جامعاتنا
وحتى مشروع ابن سينا في ان التعلم االلكتروني هو ليس تقديم مواد جامدة بصورة معينة او طريقة ما على شاشة
حاسبة ومن ثم اجراء اختبار رقمي للتقييم.
 -8البدء بتدريب كوادر الجامعة من التدريسيين والفنيين وإعادة تأهيل قدراتهم في ضوء احتياجات المرحلة
القادمة وهي مرحلة تطور الجامعات وبناء المجتمع الجامعي المعرفي.
ثالثا  -المرحلة األولى (( :دور األستاذ الجامعي ))
ان دور األستاذ الجامعي في التعلم االلكتروني هو التعليم والتحقق من حدوث التعلم وتيسير حدوثه باالعتماد على
التصاميم التعليمية الرقمية وان يبسط المحتوى التعليمي المقدم الى المتعلم مع امتالك خبرة تكوين المشهد التعليمي
من خالل توفير البيئة التعليمية رقميا مع ارشاد المتعلم في حالة فقدان المتعلم لالتجا بصورة متزامنة او غير
متزامنة (( النوع مقابل الكم)) ،وان يكون التكنولوجي القادر على معالجة أي خلل قد يحدث اثناء التعليم والتعلم
وان ينجح في اختيار التقنية حيثما تكون فعاليتها اكبر واكثر  ،وان مجمل األدوار التي يلعبها األستاذ الجامعي هنا
تجعل منه المدير الى العملية التعليمية الرقمية ،ولغرض تمكين األستاذ الجامعي من كل ما تقدم فانه يتوجب علينا
اعداد وتوفير الوسائل الالزمة لذلك وفق خارطة طريق منظمة وعلمية وكما يلي:
 -1التدرب على التصاميم التعليمية الرقمية والبدء بتحليل المادة العلمية التي يقوم بتدريسها وتحديد مشاكل
الطلبة في تعلمها واالسباب كخطوة أولى(( .بحيث يكون التركيز على إكساب الطالب المعارف والحقائق
والمف اهيم المناسبة للتدفق المعرفي المستمر للمعلومات العلمية والمعارف ،وما يرتبط من هذ المعارف
من مهارات عملية وقيم واتجاهات بحيث تمكنهم من التعامل الصحيح مع هذا التدفق المعرفي والتقنيات
المرتبطة به ،حيث تكون من الوسائل المساعدة للمتعلم على فهم الحاضر بتفصيالته ،وتصور المستقبل
باتجاهاته والمشاركة في صناعته ،حيث يتم إكساب المتعلمين ثقافة معلوماتية تمكنهم من التعايش في
مجتمع المعلوماتية الذي هو مجتمع المستقبل)).
 -2التدرب على استخدام التقنيات الرقمية في انجاز اعماله االكاديمية.
 -3التدرب على استخدام التقنيات الرقمية في العملية التعليمية التعلمية.
 -4التدرب على كتابة السيناريو التعليمي الستخدام تقنيات التعليم االلكتروني.
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 -5التجريب االولي بمساعدة كوادر الجامعة التخصصية في تطبيق فعلي وعملي لجزء من المادة العلمية
التي يقوم بتدريسها وتقييم النتائج.
رابعا  -المرحلة األولى (( :دور المتعلم الجامعي ))
ان المفاهيم التربوية الحديثة في جعل المتعلم هو مركز ومحور العملية التعليمية التعلمية هي من اصعب المهام
التي سوف تواجهنا في عملنا ولكن شيوع ثقافة االنترنيت والهواتف النقالة الذكية واستخداماتها التعليمية
المتعددة وحتى التواصل االجتماعي من خاللها قد جعلت من الصعب سهال ويكاد ان يكون متحققا في ظل
امتالك اغلب المتعلمين االن الى الخبرات الالزمة لنا إلحداث التعلم االلكتروني في حين انها كانت وحتى العام
 2011من اصعب الصعوبات التي تواجهنا ونحن االن نكاد ان نلغي موضوع الخبرات في استخدام التقنيات
إلحداث التعليم والتعلم .ويجب ان يكون دور المتعلم في هذا المجال موقف نشط وفعال ال سلبي ألنه يتضمن
مشاركته في عملية التعليم وليس مجرد متلقي للمعلومات التي تقدم إليه من األستاذ الجامعي ومن هنا جاءت
عملية تفريد التعليم .فالمتعلم الذي يتلقى البرنامج التعليمي في أسلوب تفريد التعليم عبر الحاسب او الهاتف
الذكي أو من أي مصدر آخر يعد هو محور العملية التعليمية .والتعليم في ظل التكنولوجيا يراعي الفروق
الفردية بين المتعلمين ولذلك فان المتعلم يسير في تعلمه تبعا لما لديه من إمكانيات وقدرات خاصة .ويجب ان
يتدرب المتعلم ويتعرف على المواد واألدوات واألجهزة المستعملة وعلى كيفية صيانتها والحفاظ عليها
واستخدامها بالطريقة األمثل (متزامن ام غير متزامن) ويجب عليه ان يمتلك فكر منطقي ومهارات تكنولوجية
ويجب عليه ان يتعلم تقييم النفس واألعمال المنجزة من قبله وتنمية التعبير الكتابي الرقمي إضافة الى الشفوي
الحواري وان يتعلم االقتصاد في استهالك األجهزة واستخدامها في المفيد فقط.
ولتحقيق هذا يتوجب علينا زيادة الساعات العملية وبمعدل ساعتين أسبوعيا ال أكثر لطلبتنا في الجامعات في
مختبرات الحاسبات وكذلك الطلب من المتعلمين بأجراء البحوث واستخراج المصادر العلمية والحصول على
المعلومة من االنترنيت.

 -3المصادر التعليمية المفتوحة ـ  MOOCو MOOC@IRAQ
يعد التعلم االلكتروني احد انماط واساليب التعلم الذاتي حيث يتعلم الفرد عن طريق الحاسب او الهاتف الذكي
او اللوح الحاسبي واإلنترنيت وطالما امتلك الجهاز واالنترنيت والرغبة فى التعلم فليس هنالك اي مانع للتعلم
الذاتي ويندرج تحت التعلم الذاتي مفهوم او ثقافة حديثة تسمى المقررات االلكترونية الضخمة المفتوحة MOOC
هو اختصار  Massive Open Online Coursesحيث انه يعد أخر مراحل التطور والتحديث والتطور في
مصادر التعليم المفتوح .وهو عبارة عن مقررات تعليمية افتراضية ومناهج دراسية ضخمة تشرف على اعدادها
جامعات ومؤسسات تعليمية معتمدة وذات رصيد وتاريخ أكاديمي وهي مجانية في معظمها ومفتوحة على االنترنيت
وتختلف ال موك عن غيرها من العديد من الدروس المفتوحة األخرى حيث أنها تضم مجموعة كاملة من المعايير
التعليمية ،والمشاركة المطلوبة ،وردود الفعل ،والواجبات المنزلية ،والتقييم ،واالختبارات ،وإصدار الشهادات.
ولقد بدء العمل بمنصات"موك" قبل بضع سنوات وتحديدا في العام  ،2008وفي خريف عام  ،2011تم تحديد
قيام بحدود  160ألف متعلم من أكثر من  190بلدا بالتسجيل في البرنامج الدراسي المجاني على االنترنت "الذكاء
الصناعي" لجامعة ستانفورد االمريكية الشهيرة .وفي وقت الحق ،تسبب هذا العدد من المتعلمين الى والدة موقع
 ،Udacityوالذي هو يعد أول موقع في العالم للبرامج الدراسية المجانية الضخمة على االنترنت .ومن بعد أطلق
اثنان من أساتذة جامعة ستانفورد موقع  ،Courseraوالذي نجح في توقيع اتفاقيات مع أكثر من  80جامعة في
جميع أنحاء العالم في منتصف  2014لتقديم أكثر من  650منهاج دراسي تعليمي معتمد من انتاج هذ الجامعات
العالمية على االنترنت ،ونجح هذا الموقع في جذب أكثر من  7.68مليون مستخدم مسجل .وفي العام ،2013
أطلق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،وجامعة هارفارد بشكل مشترك موقع  edXغير الربحي ،والذي ينافس
موقعي  Udacityو ،Courseraباعتبارها واحدا من منصات "موك" الثالث األكثر شهرة.
لقد ساهم "موك" في إحداث هزة في عالم التعليم في كل انحاء العالم وان العديد من الخبراء التعليميين والتربويين
والتكنولوجيين توقعوا أنه سوف يغير أنماط التعليم التقليدي في المستقبل القريب وهو حقيقة مابدء بالحدوث حيث
انه االن تشجع المنظما ت الدولية واليونسكو على تبني هذ االنواع من التعلم وتدعم التوجه لها حيث اثبتت على
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الرغم من قصر عمرها ،القدرة العالية في االتجا بالمجتمعات نحو مجتمعات المعرفة والقدرة على استيعاب النمو
المتزايد على التعلم في العالم وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة .lifelong learning
ان مفهوم او ثقافة " موك" قد انتشرت بشكل كبير فى الفترة األخيرة ويتم تقديم المحتوى التعليمي عبر اإلنترنت
مجانا للمتعلمين من جميع أنحاء العالم وهى تعد فرصة للذين يبحثون عن زيادة معرفتهم وخبراتهم في المجاالت
المختلفة وتساهم ايضا فى تبادل المعارف واألفكار واإلستفادة من خبرات ومعلومات األخرين فى مكان تعليمي
مفتوح.

في الوقت الحاضر ،يعد وجود جهاز كمبيوتر مالئم ،واتصال جيد نوعا ما بشبكة االنترنت ،وتسجيل سريع بسيط،
هو كل ما يحتاجه المتعلم لالنضمام الى بعض أكثر منصات موك الشهيرة ،حيث يمكنهم الدراسة تحت إشراف
أكثر األكاديميين احتراما مقارنة مع التعليم العالي التقليدي وان االستخدام "عبر االنترنت" يشير الى انعدام الفصول
أو القيود الحقيقية على الزمان والمكان ،و"مفتوحة" تعني أن موك هي مفتوحة للجميع .واألهم من ذلك ،فإن
معظمها مجاني .وكذلك ،تختلف موك عن غيرها من العديد من الدروس المفتوحة األخرى حيث أنها تضم مجموعة
كاملة من المعايير التعليمية ،والمشاركة المطلوبة ،وردود الفعل ،والواجبات المنزلية ،والتقييم ،واالختبارات،
وإصدار الشهادات.
لقد ساهم "موك" الى إحداث هزة في التعليم وإزاء هذ الخلفية ،بدأت أعداد متزايدة من أفضل الجامعات تطوير
منصات موك خاصة بها ونحن في العراق ال نمتلك القابلية ألنشاء مثل هذ المنصات في كل الجامعات ولكن
بتوحيد الجهود من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فانه يمكن ان يتم انشاء منصة موحدة للتعليم العالي في
للعراق.

 1-3الموك واللغة
مع األعداد المتزايدة من المتعلمين ،بدأت العديد من منصات موك الشهيرة ،ومعظم دوراتها والتي هي باللغة
االنجليزية ،تدرك تدريجيا أن الحواجز اللغوية يمكن أن تشكل عقبات هائلة لمستخدميها ،والتي من المرجح أن
تكون السبب الرئيسي لتخلي البعض عن الدورات قبل االنتهاء من الدراسة .ولتشجيع التعلم بال حدود ،فإنهم
يصممون مناهج تناسب إحتياجات المتعلمين وحسب لغاتهم ويقيمون مشروعات محلية .على سبيل المثال ،يعمل
موقع  Courseraمع  ،Yeeyanأكبر موقع مجتمعي للترجمة في الصين ،لترجمة محاضرات كاملة من دورات
محددة الى اللغة الصينية.
هناك العديد من دورات موك المترجمة من مترجمين متطوعين وعلى سبيل المثال في نهاية عام  ،2012أنشأ
متعلمو موك صالة دراسة على االنترنت في موقع  ،Guokr.comوالتي تحولت الحقا الى جامعة بها أكثر من
 50ألف منتسب .ان عوائق اللغة من العوائق المهمة والكبيرة في اعتمادية منصات موك ،وقد طورت الجامعات
والمواقع نمطا محددا لتوفير الترجمة اللغوية لبعض المناهج لضمان الجودة .وقد إنضم العديد من الطالب الجامعيين
من المتعلمين الى تلك الجهود في الترجمة اللغوية.
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 2-3الموك واالعتراف
إن اإلعتراف الجامعي بالساعات المعتمدة أو شهادات موك هي مشكلة أخرى تواجه منصات موك في العالم وحتى
في الواليات المتحدة ،مهد منصات موك ،قد فشلت جهود كبيرة للضغط من أجل االعتراف بالساعات المعتمدة
لمنصات موك .وحيث أنه مازال القياديون األكاديميون والتعليميون يعتبرون تأثير هذ المنصات هو كونها قناة
للتطوير الذاتي للتعليم الرسمي على الرغم من أن موك يوفر غذاء للفكر بأساليب تعليم تقليدية .وعلى الصعيد
المجتمعي يعت بر المتعلمون التقليديون إنه أمر صعب جدا الحصول على شهادة من نظام التعليم العالي التقليدي
لدورات موك التي ي تلقونها حيث يحتاج المتعلمون الى التسجيل من خالل برامج إدارة التعلم على الكورسات
وتحديد المواضيع ومن ثم مشاهدة ملفات الفيديو واستخدام برامجيات التعلم التفاعلية ،وقراءة المواد ،وإستيعاب
بعض المعارف الجديدة أوال ،ومن ثم مناقشة أسئلة التدريسيين عبر االنترنت والقيام بالواجبات المنزلية.
وعلى الرغم من التفاعل بين التدريسيين والمتعلمين في "فصول" موك حقق تطورا كبيرا بالمقارنة مع التعليم
السابق عبر االنترنت ،اال ان الكثير من التربويين يرون انها ال زالت بعيدة عن أن تكون كافية .وان التكامل هو
في إستخدام نفس المنهج الدراسي في فصول موك والفصول التقليدية والذي هو يقترب من فلسفة التعليم المزيج
الحديث.
يعتبر التربويون "أن المهمة األساسية للتعليم هي أكبر بكثير من مجرد نقل المعرفة" ،وان "األهم من ذلك
هو مساعدة الطالب على تعزيز التفكير النقدي واإلبداعي حيث انهم يعتقدون ان موك هي أداة جيدة من حيث نقل
المعرفة ،ولكن عندما يتعلق األمر بتعزيز التفكير النقدي واإلبداعي ،فإنها تكون أهدافا صعبة لـ"موك" ،على األقل
في الوقت الراهن .وعلى العكس من ذلك ،يتمتع التعليم التقليدي ،إذا جرى بشكل صحيح ،بميزات أكثر في إنجاز
هذا األخير".
موك اليوم ليست هي الكلمة األخيرة في التعليم عبر االنترنت وهي ليست في وضع لتحل محل التعليم
التقليدي ولكنه في عصر المنافسة العالمية ،عندما تفتح أفضل الجامعات الدولية مواردها التعليمية أمام المتعلمين
في جميع أنحاء العالم ،فإن نفوذها يواصل توسعه وتجد الجامعات العادية نفسها في مأزق .ويتوقع بعض الخبراء
أن العرض المجاني للجامعات المرموقة من الموارد التعليمية لعامة المتعلمين لن تجعلهم أكثر وصوال إليها .وعلى
العكس ،ستصبح جدرانها أعلى ،وسيصبح التعليم العالي فائق الجودة أكثر صعوبة في الحصول عليه.

 3-3الموك والمقترح المقدم ألنموذج التعليم االلكتروني
في المقترح الذي تم تقديمه باالستفادة من مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية ليكون المركز الوطني للتعليم
االلكتروني فانه وفق التسمية فانه لن يكون هنالك تحوير في عمل المركز واسباب االنشاء واالستحداث ،حيث
ينص قانون الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية وفيما يخص سبب استحداث مركز المعلومات العلمية
والتكنولوجية:
مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية :ويختص بإنشاء شبكة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية ،وتأمين
ارتباط واسهام الجهات الوطنية المختلفة فيها ،والعمل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر
المعرفة العلمية في مختلف جوانبها.
وكهدف إضافي للمقترح المقدم وبما ينسجم مع سبب وهدف انشاء المركز أعال هو انشاء مركز المصار العلمية
التعليمية المفتوحة المصادر ليكون المنصة للمقررات الدراسية المفتوحة وتحت تسمية مشروع
 MOOC@IRAQحيث ان الدول المجاورة قد باشرت بأنشاء هذ المراكز وطرح نتاجها العلمي التعليمي على
االنترنيت والترابط مع المواقع العالمية التي تدار اغلبها ويسيطر عليها من جامعات عالمية مشهورة مثل معهد
ماسش وست للتكنولوجيا وجامعة كاممبردج والتي تضع العديد من نتاجها العلمي االكاديمي للتدريسيين الجامعيين
العاملين فيها على االنترنيت مفتوحا وبدون مقابل.
وان الية استخدامها في التعليم االلكتروني من خالل لجنتنا يكون في الطريقة التالية:
 -1يتم انشاء المركز الوطني ونقوم بتحميل الكورسات والمواد التعليمية المتوافرة االن على االنترنيت وفي
خوازن الخزن السحابية ،ونقوم بفحص الجيد منها وتعميمه على الجامعات العراقية لالستفادة منه.
 -2نقوم نحن بأنشاء تجربتنا من خالل انتاج المواد التعليمية التفاعلية التي تناسب بيئتنا التعليمية.
11

مقترح اعتماد التعليم االلكتروني وكتابة االستراتيجية الوطنية للتعليم االلكتروني في العراق وانشاء المركز
الوطني للتعلم والتدريب االلكتروني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -3نقوم ب جمع المنتجات ومن ثم نعد برنامج إلدارة التعلم يتيح إمكانية استخدامها كتعلم مزيج من الجامعات
العراقية او كتعلم ذاتي منفرد لتطوير القابليات.
 -4اإلعالن عن امتالكنا الى .MOOC@IRAQ
 -5البدء بالتطبيق والتطوير والتقويم ومن خالل اعتماد التعليم المزيج في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية.

 4-3أسباب استخدام هذا األسلوب الحديث
-1

-2
-3

-4

-5

إمكانية الوصول السهل الى المواد التعليمية باختالف انواعها والحصول عليها ومن اكبر عدد ممكن
من المتعلمين وبشكل يزيد حب التعلم ويزيد الدافعية نحو وان االلية التي ذكرت أعال االن مستخدمة
في العديد من الدول والجامعات.
ساهمت وبشكل واضح جدا في تحسين مستوى التعليم وكفاءة الجامعات والمؤسسات التعليمية والذي
انعكس إيجابا على المجتمعات وحتى الشركات العالمية تقوم بأنشاء مواقع تختص بهذا الموضوع.
ساهمت بشكل كبير جدا في زيادة التواصل العلمي والبحثي ومشاركة المتعلمين من خالل استخدام
هذ المراكز والمواد التعليمية ومن خالل اكمال دورها من خالل مواقع التواصل االجتماعي في خلق
جيل متعلم ومتسلح بالمعرفة ومتطلع لزيادة التعلم.
ان زيادة وشيوع استخدامها قد بدء يساهم في تطوير األساليب التقليدية التعليمية وبدء يدفع القيادات
التعليمية والجامعية في التفكير الجدي في تطوير الصفوف التقليدية والعمل األكاديمي التقليدي والذي
كان الكثير سابقا في خوف من محاولة التحديث والتطوير.
نجحت ولحد بعيد في تطوير التفكير العلمي والمنطقي وحب التعلم واالتجا الى األساليب العلمية
المعرفية في التفكير واالنجاز مع حب تطوير النفس والذات وبالتالي ساهمت في تطوير االفراد
والمجتمعات ما سهل على صناع القرار التوجه ببلدانهم الى اقتصاديات ومجتمعات المعرفة وذلك
نالحظ االن وبشكل واضح ان العديد من دول العالم شرعت بتحديث خططها التعليمية والتربوية وإنتاج
خطط حديثة لمواكبة التطور الذي وفر هذا األسلوب التعليمي الحديث ومن مثل ماليزيا التي وضعت
خطة لمدة  12سنة تنتهي في  2025للوصول الى اعتماد كامل لهذا األسلوب.

خالصة اعمال اللجنة العليا المنجزة وقيد اإلنجاز
باشرت اللجنة العليا اعمالها برئاسة األستاذ الدكتور فؤاد قاسم وكيل الوزارة للبحث العلمي ونائب رئيس اللجنة
العليا األستاذ الدكتور غسان حميد مدير عام دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وباقي عضوية أعضاءها ،وتم الشروع بكتابة االستراتيجية الوطنية للتعليم االلكتروني واعمالها األخرى ،وقد
أنجزت اللجنة االعمال التالية:
 -1اعداد مسودة لالستراتيجية الوطنية للتعليم االلكتروني في المرحلة األولى من بدء االعتماد
والتنفيذ.
 -2البدء بإقامة ندوات نشر ثقافة التعليم االلكتروني في الجامعات العراقية حيث تم تنفيذ عدد 6
ندوات كان منها اثنان في جامعة بغداد وواحدة في جامعة النهرين وجامعة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وجامعة الكوفة والجامعة المستنصرية.
 -3االنطالق في دعوة الجمعيات العلمية االهلية لممارسة دورها في نشر ثقافة التعليم االلكتروني
حيث تم تنظيم اول ندوة من خالل جمعية الفارابي االكاديمية برعاية فخامة رئيس الجمهورية.
 -4الدعوة الى اعتماد تقنيات التعليم االجتماعي التي شاع مفهوما عالميا في السنتين األخيرتين
بحيث يمكن الى اللجنة العليا مواكبة التطورات العلمية العالمية في الموضوع.
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 -5البدء بنشر ثقافة المنصات التعليمية االلكترونية حيث ينجز االن عدد من طلبة الدراسات العليا
االن في معهد المعلوماتية للدراسات العليا بحوثهم العلمية في انشاء منصات تعليمية لمعهد
المعلوماتية للدراسات العليا وجامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودائرة البحث والتطوير
وبأشراف عدد من التدريسيين من اللجنة العليا للتعليم االلكتروني.
 -6االنفتاح على تجربة وزارة التربية في التعليم االلكتروني وتقيمها وتقويمها.
 -7ابالغ المقر العام في اليونسكو برغبة اللجنة العليا في الترشح على جائزتي حمدان بن راشد –
اليونسكو وجائزة الملك خليفة – اليونسكو للعام  2017عن مشروع اللجنة العليا في اعتماد
التعليم االلكتروني في العراق عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط.

االعمال القادمة
وتخطط اللجنة إلنجاز االعمال التالية خالل الفترة القادمة:
 -1االستمرار في تنظيم دورات نشر ثقافة التعليم االلكتروني من خالل اللجنة العليا في االشراف
والتدريب ومن خالل الجامعات في التنظيم.
 -2تنظيم ندوات تطويرية نوعية وتعريفية في المستجدات التكنولوجية في الموضوع ومن خالل
مراكز ابن سينا في جامعتي بغداد والكوفة وكلية هندسة المعلومات في جامعة النهرين ومعهد
المعلوماتية للدراسات العليا في جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 -3االنفتاح على التعليم الجامعي األهلي ووضع جدول زمني لها خالل الصف الثاني من الفصل
الدراسي من العام الدراسي .2016-2015
 -4االستفادة من الخبرة التراكمية والمميزة لجامعة الكوفة وجامعة بغداد في اعتماد الموودل
ونقل تجربتهم للجامعات العراقية األخرى مع ترك المجال مفتوح للجامعات في اختيار
مايناسبها من التقنيات البرمجية التعليمية.
 -5االستفادة من الخبرة التراكمية والمميزة لجامعة بغداد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
اعتماد االدمودو ونقل تجربتهم للجامعات العراقية األخرى مع ترك المجال مفتوح للجامعات
في اختيار مايناسبها من التقنيات البرمجية التعليمية.
 -6تنظيم دورات من خالل مركز ابن سينا في جامعة بغداد وجامعة الكوفة في البرامجيات التعليمية
المفتوحة المصدر.
 -7زيارة جامعات المحافظات القريبة والبعيدة واعتماد مراكز لعملها بحيث يتم تقسيم مساحة
العراق الى ثالث مناطق وهي كما يلي:
 1-5مركز في بغداد
 2-5مركز في جامعة الكوفة
 3-5مركز في جامعة البصرة
 -8عرض موضوع اعتمادية التعليم االلكتروني وانجازات اللجنة العليا للتعليم االلكتروني على
لجنة التعليم البرلمانية.
 -9اكمال عدد أعضاء اللجنة بحيث تضم مثلين عن وزارات التربية والعدل والعمل والشؤون
االجتماعية والتي تمتلك مؤسسات تعليمية وتربوية.
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التوسع في تجربة المنصات االجتماعية التعليمية مثل االدمودو والتي تم تطبيقها لفصل
-10
دراسي كامل في معهد المعلوماتية في الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وأثبتت نجاحها
وبشكل كبير.
اكمال االعمال التي شرعت في تنفيذها.
-11
تنظيم مؤتمر دولي للتعليم االلكتروني من خالل االنفتاح على القطاع الخاص والحصول
-12
على دعم دولي ومحلي لتنظيمه.
االنفتاح على المؤسسات والمنظمات الدولية واالممية بطلب الدعم والعون.
-13
االنفتاح على شركات القطاع الخاص بضرورة االستثمار في التعليم االلكتروني.
-14
دراسة موضوع استحداث الدراسات العليا للعام القادم في تخصص التعليم االلكتروني
-15
وبواباته من حالل الجامعات العراقية.
االنفتاح على الجامعات العالمية المتطورة في االعتمادية ومن ذات الخبرة في التعليم
-16
االلكتروني في محاولة الحصول على زماالت تخصصية في الموضوع
وتم تحديد الفترة الزمنية والى نهاية شهر أيلول وانطالق العام الدراسي القادم 2017-2016
كمدة زمنية إلنجاز االعمال الالحقة.
ومن هللا التوفيق
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