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ورشة عمل االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى



أساليب إحداث نقلة نوعية في هيكلية النظام التعليمي بهدف االرتقاء ب

ية، وذلك من التعليم التقليدية القائمة على المناهج المحددة والكتب المدرس

معلوماتية خالل تبني أساليب تعليمية جديدة ومبتكرة تعتمد تقنيات ال

.  واالتصاالت سعياً لتعزيز تجربة التعلم

ائل فقطتحول في االجراءات والبُنى و بيئة التعلم ال تحول في الوس.
◦ ً .ليس كل تحول رقمي يعد ناجحا
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.عليميةالضغوط االقتصادية و بروز دواعي خفض تكاليف العملية الت1.

.جينظهور أنماط جديدة للتعلم و تبدل متطلبات سوق العمل من الخري2.

االندماج المكثف في تعامل الناس مع المعامالت الرقمية3.

تسوق عن بُعد❑

تسلية عن بُعد❑

عالج عن بُعد❑

صيرفة عن بُعد❑

إلخ❑

.
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تحقيق المساواة و توفير فرص التعليم المرن للجميع. 4

.التعليمجائحة كوفيد وإبرازها تحديات جديدة للطرق التقليدية في. 5
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تخفيض نفقات التشغيل المتعلقة بخدمات التعليم العام.

تخفيض النفقات المرتبطة برأس مال المنشآت التعليمية واألصول.

 تعليمية و مثل القرطاسية ال)تخفيض حجم الهدر في الموارد و التوثيق الورقي
(.طباعة الكتب الورقية 

تحفيز النمو في قطاعي التعليم وتقنية المعلومات واالتصاالت.



والتركيز تعزيز االبتكار وتحسين اإلنتاجية و إطالق أعمال البحث والتطوير
على اقتصاد المعرفة
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فرص نشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات تعزز إمكانية الوصول إلى

.التعليم األكثر مرونة واألقل سعرا

قي بجودة توفير فرص العمل وتعزيز التماسك االجتماعي والتنمية والر

.الحياة والرفاهية

تحقيق العدالة في توفير تعليم متميز للجميع.
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ليمممّكنات التحول الرقمي في التع

البنى التحتية 

االساسية لتقنيات 

المعلومات 
واالتصاالت

البنى التحتية 

االساسية لتقنيات 

المعلومات 
واالتصاالت

انظمة الخدمات 
االدارية الداعمة
انظمة الخدمات 
االدارية الداعمة

منصات  أنشطة 
التعليم والتعلم

منصات  أنشطة 
التعليم والتعلم
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نظم تصميم وإدارة 
المحتوى

نظم تصميم وإدارة 
المحتوى



التغيير المؤسسي هو قلب التحول الرقمي.

ميوجوب وجود خطة استراتيجية وطنية و مؤسساتية للتحول الرق.

التحول الرقمي محوره المتعلمين و ال يتمحور حول التقنية.
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 طويلة المدىوطنيةال وجود لمبادرات.

المطروحةالتفاوت الكبير بين مؤسسات التعليم على مستوى المبادرات.

المعنية مبادرات يغلب عليها االستقاللية دون تكامل مع جميع المؤسسات

.ضمن خطة تحول وطنية

حول العمل جاري في وزارة التعليم العالي على وضع خطة وطنية للت
.الرقمي في التعليم
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لوماتية داخل و تحدي القصور في توفير البُنى التحتية لإلتصاالت والمع

. بين المؤسسات ذات العالقة

الخطط تحدي عدم االستقرار المؤسسي لقطاع التعليم تأثير ذلك على

.المعنية

 اولياء/اداريين/مدراء/اساتذة/طالب)تحدي تغيير ذهنية المعنيين

.وادارة تغيير عملية التحول( ارباب عمل/امور

10



عبدالمجيد حسين محمد.د

11

ورشة عمل االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى


