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�ر نحو ا��امعة الذكية من وج�ة نظر أعضاء  زمتطلبات تحو جامعة � ل

%س  ,ة مستقبلية"ر�يئة التد   "ؤر

  .سعيد عطاياعبد الناصر خطاب،  عبد القادر ، سم123القطعبد الرحمن دمحم شبل 

�ر، بالقا�رة Aلية ال@2بية ،لأصو ال@2بيةقسم                    .زجامعة �

  com.gmail@1980mohamedshepl: ال�	يد لك
	و�ي1

  املستخلص

�امعــة الذكيــة، �"ــر نحــو ا اســة إ0ــ, التعــرف ع-ــ, +عــض متطلبــات تحــو جامعــة # ز"ـدفت الد لر

جة أ"مية تلك املتطلبات من وج:ة نظر أ �امعـة سـواء @انـت متطلبـات رود�Dس با رعضاء "يئة التد

ــــ, عينــــــة  اســــــة ع-ــ ة الذكيــــــة، واعتمــــــدت الد ــــة أو بــــــالLودار الKــــــشرIة أو دا ــــة التحتيــ رتتعلــــــق بالبMيــ ر

جــات علميـــة ) 380(عــشوائية +ــسيطة تLونـــت مــن  Dس مــن تخصـــصات مختلفــة ود رعــضو "يئـــة تــد ر

�امعـــة�راســـة بـــاملن_^ الوصـــفي التحلي-ـــ] \ـــ]  واســـتعانت الد،متفاوتـــة ، وذلـــك مـــن مختلـــف @ليـــات ا

Dس  �امعــة الذكيــة مــن وج:ــة نظــر أعــضاء "يئــة التــد�رالتعــرف ع-ــ, واقــع متطلبــات التحــو نحــو ا ل

�امعـــة الذكيـــة �Iـــة مـــستقبلية لتـــوفb	 متطلبـــات التحـــو نحـــو ا "ـــر، ســـعيا إ0ـــ, وضـــع ر لبجامعـــة # ؤ ز

"ـر اسـة ع-ـ, إعـداد اسـتKيان تـم تطبيقــھ إ. زبجامعـة #  Google)لك
	ونيـا عـن طرIـقرواعتمـدت الد

Drive),  اسة أن �امعة الذكية، ومدى أ"ميxyا، أظ:رت نتائج الد�ر لتحديد متطلبات التحو نحو ا ل

Dس  �امعـــــة الذكيــــة جميع:ــــا م:مـــــة مــــن وج:ــــة نظـــــر أعــــضاء "يئــــة التـــــد�ـــات التحــــو نحــــو ا رمتطلبـ ل

Iة مستقبلية  اسة قام الباحث بوضع ر "ر، و\] ضوء نتائج الد ؤبجامعة # ر للتوفb	 متطلبات تحو ز

�امعة الذكية وتطبيق:ا @أحد النماذج التعليمية املعاصرة�"ر نحو ا   . زجامعة #

"ر:املفتاحية الLلمات �امعة الذكية، جامعة #�Iة مستقبليةز ا   .ؤ، ر
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The Requirements for the Transformation of Al-Azhar 
University towards a smart university from the 

Viewpoint of the teaching staff   
A future vision 
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Khattab, Abdel Nasser Saeed  Attaia 

Department of Fundamentals of Education, Faculty of Education 
in Cairo, Al-Azhar University. 
1Correspondent author e-mail: mohamedshepl1980@gmail.com 

Abstract 
The current study aims to identify some requirements for the 
transformation towards a smart university at Al-Azhar University, and 
the degree of its importance from the viewpoint of the the teaching 
staff, whether they are requirements related to infrastructure, smart 
individuals or smart management, and the study sample consisted of 
(380) faculty members from different specializations and Scientific 
degrees from various colleges of the university, the study used the 
descriptive analytical  approac  to identify the reality of requirements 
for the transformation towards a smart university at Al-Azhar 
University, and the degree of its importance from the viewpoint of the 
the teaching staff seeking to set a future vision to provide requirements 
for the transformation towards a smart university at Al-Azhar 
University and its importance .it used a questionnaire applied 
electronically through (Google Drive), The results of the research 
showed that the requirements for the transition towards a smart 
university are all important from the point of view of the teaching staff 
at Al-Azhar University, and in light of the research results, the 
researcher developed a future vision to provide the requirements for 
the transformation towards a smart university at Al-Azhar University 
and applying it as one of the modern educational models. 
Keywords: Al-Azhar University, smart university, future vision. 
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  :مقدمة

ة "ائلـة \ــ] مجـال تكنولوجيـا التعلـيم و�تـص االت، وقـد فرضــت ر ظ:ـرت \ـ] العـصر ا��ـا0] ثـو
ة  ة عــددا مــن التحــديات ع-ــ, النظــام التعلي�ــ� \ــ] مراحلــھ ا��تلفــة، و"ــذا يتطلــب ضــر ورتلــك الثــو ًر

ا \ـــــ]  ـــ ـــة واســـــ�ثمار إمLانيا�xــ ـــتخدام املـــــستحدثات التكنولوجيــ مواكبـــــة تلـــــك التغbـــــ	ات مـــــن خـــــالل اســ
   .تحسbن جودة العملية التعليمية وتطوIر"ا

�ـام�] وجعلتــھ يمـر بف
ـ	ة تحــو كبbـ	ة ليواكــب ولقـد ا�عكـست تلــك التغbـ	ات ع-ـ, التع�للــيم ا
ة املعرفيــــة، ومــــن ثــــم @ــــان التحــــدي الــــذي يواجــــھ جامعــــة اليــــوم "ــــو كيــــف  رالتقــــدم ال:ائــــل \ــــ] الثــــو
ن�ستطيع أن تتواءم مع "ذه املتغb	ات، و�ستفادة من عالم التقدم التق�� \] تطوIر"ا لتLو قاطرة 

التحــوالت  ملواكبــة كمــا أن "نـاك حاجــة م��ـة. )Hildegard (.2009,677رالتطـو العل�ــ� للمجتمـع  
�ـام�] التعلـيم ًتحـديا أمـام �ـشLل أصـبحت الرقميـة، وال�ـ�� الLـوادر وتأ"يـل إعـداد عـن لاملـسئو ا

 لذلك ظ:رت ا��اجة الستخدام ون�يجة.  )Tiffany, E., Marianne, K,2016,123(املطلو ة الKشرIة
ات الطالب إكساب وال�� �س:م \]  التعليمية، جوانب العملية @افة \] التكنولوجيا  ومتطلبات رم:ا

�امعـات��امعـات أو �ف
	اضـية قسو العمـل، وقـد ظ:ـرت مـسميات ا��امعـات أو لك
	ونيـة ا� ا
ة التكنولوجيـة ن�يجة الذكية  ,.Tiffany, E.(ال:ائلـة ال�ـ� تزايـدت \ـ] ªونـة #خbـ	ة واملعلوماتيـة رللثو

Marianne, K,2016,123(امعـات سـعت  وقـد��نـة أك¬ـ	 نتLـو أن إ0ـ, ا  ومواكبـة وفاعليـة ومر
ات �امعات الذكية ®س� ما وظ:ر العاملية، رللتطو��امعات ، وتحرص)133،  2016العو��I،( با� ا

�امعـة، قطاعـات جميـع \ـ] لك
	و�ـي التعلـيم ألنظمـة التكنولوجيـة البMيـة ع-ـ, توظيـف الذكيـة� ا
Iة مية#نظمة التعلي بbن والتLامل فضال عن مباشر، +شLل التعليمية بالعملية الصلة ذات رودا

ً
 

Iـد"ا القاعـات تج:bـ± اسـية، وتز والد Iب بالتقنيـات ر مـة، وتـد رالال Dس "يئـة أعـضاء ز  "ـذه ع-ـ, رالتـد
 املاديـة املتاحـة \ـ] ظـل مLانـات لك
	و�ـي، للتعلـيم بوابـة إ0ـ, تـوفb	 باإلضـافة التقنيـات الذكيـة،

  ) 134،  ٢٠١٣ ا��ماش،( الب³ئة ع-] للمحافظة املستخدمة لوا��لو نياتالتق واختيار

لكما ظ:رت العديد من التوج:ات املعاصرة للتحو من التعلم التقليدي إ0, "يLليـة واºـ�ة 
�:ـــد �نـــة #داء وتـــوفر الوقـــت وا واملعـــالم شـــاملة �عتمـــد ع-ـــ, تكنولوجيـــا املعلومـــات، ال�ـــ� تتمbـــ± بمر

Iـة وواملال، كما �ستد«] ضر سـات دا رة إحداث �غيb	ات \] القوانbن واللـوائح املعمـو ¼xـا، واملما ر لر
�امعــة�يوتتطلـــب أيــضا التحـــو \ـــ] القــو الKـــشرIة مـــن . و\ــ] أنمـــاط التفــاعالت �جتماعيـــة داخـــل ا ل ً

Iن \ـ] إطـار الثقافــة  ف ومنفـذين للـوائح فقـط إ0ـ, مبـدعbن \ـ] إطـار املعلوماتيـة ومطـو رنـاقلbن للمعـا ر
ـــن الرقميــــة، با ـــوع \ــــ] اســــتخدام أج:ــــزة وقنـــــوات �تــــصال ا��ديثــــة، و�ســــتفادة مــ إلضــــافة إ0ــــ, التنــ

�امعات��ديدة و�b�Â	"ا لتحسbن أداء ا� . Cannon, Tyrone H(تطبيقات تكنولوجيا املعلومات ا
2007. 213(  

�امعة الذكية يتوافق مـع ج:ـود وتوج:ـات وتوصـيات الدولـة املـصرIة �لكما أن التحو نحو ا
xامعة الذكية، و\ـ] وقيادا���ة التحو الرق�� ل��امعات نحو نموذج ا لا السياسية وال
	بوIة بضر ور

�ـــام�] �ة التعلـــيم العـــا0] للعـــام ا ا رضـــوء مـــا تـــردد حـــو خطـــة و ز  لتطبيـــق نظـــام )م ٢٠٢١-م ٢٠٢٠(ل
ـــي مـــــن +عـــــد للLليـــــات  ـــر ولك
	و�ــ �امعـــــات املـــــصرIة مـــــن خـــــالل التعلـــــيم املباشــ�ـــيم ال_�ـــــbن با ُالتعلــ

ونا املستجد النظرIة مة فb	وس @و ر والعملية، خاصة مع تف�ÇÈ أ   Covid 19)ز

"ر جامعة و�عد �امعات من ز#� مجتمع نحو تحول:ا إ0, إ�شاxÉا منذ وال� �س�, العرIقة، ا
انطالقـا وذلـك املعرفـة،

ً
xyIـا مـن  سـالxyا ؤر  قسـو يواكـب احتياجـات خـرIج إعـداد تتـضمن ال�ـ� رو

�امعـة سـعت وقـد. ومجتمعيـة متمbـ±ة و حثيـة ليميـة�ع خدمات خالل تقديم  من العمل،� "ـذا \ـ] ا
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Dس بجانـب التعلـيم وسـائل أحـدث وتـوفb	 التحتيـة، البMيـة وتحـديث تطـوIر إ0, طار  تنميـة روالتـد
ات Dس "يئـة أعـضاء رقـد �:ـاز رالتــد�، وا  الـشرا@ات مــن العديـد عقـد إ0ــ, باإلضـافة يدار

تو@ــوالت التعــاو نو ر "ــرج(مؤســسات عامليــة مــع و "ـــر : زامعــة # �امعــة #�زا��طــة �ســ
	اتيجية 
"ر بحاجة إ0, تطوIر بMيxyا التحتية )15م، 2018-2022 اسات أن جامعة # ز، كما بيMت إحدى الد ر

  )2021،150نصر، أسماء،(للضمان تحقيق التحو الرق�� ل��امعة 

"ـر �ـام�] #��ـام�] \ـ] مــصر واºـ�ة والتعلـيم ا�مـة التعلـيم ا ز كمـا تبـدو أ  خاصـة، حيــث ز
ً ي

تھ ع-, تلبية ا��اجات امل
±ايدة ملواكبة التوج:ات العاملية املعاصرة ت إحدى . رتضعف قد روقد أشا
"ر، وحاجة  �امعات وخاصة جامعة #�ة التعلم الذ@ي وأدواتھ \] ا ة تب�� مباد اسات إ0, ضر زالد ر ر ور

�امعة إل�شاء تطبيق خاص ¼xـا ع�ـ	 #ج:ـزة الذكيـة يخـدم @ـل مـن عـضو �Dس ومـن ثـم ا ر"يئـة التـد
"ــر؛ �امعــة الذكيـــة بجامعــة #�Iــة مــستقبلية لتـــوفb	 متطلبــات ا ز@انــت "نــاك حاجــة لوضـــع ر لـــذا  ؤ

اسة   .ر@انت "ذه الد

  :البحث مشGلة

ات \ــ] ظــل �امعــات بــدأت الــسرDعة، التكنولوجيــة رالتطــو� اســتخدام \ــ] تتوســع ا
�امعـات مــن العديــد سـعت وقـد التكنولوجيـا و�xــتم بتوظيف:ـا \ــ] عمليا�xـا ونظم:ــا،�ل الــدو \ـ] ا

�امعــات نحــو لاملتقدمــة للتحــو��امعــات عــن تتمbــ± ال�ــ� الذكيــة ا�التقليديــة بالعديــد مــن  ا
، وإمLانيــة والتنقليـة، �جتمــا«]، التوجـھ مثــل ا��ـصائص  التكنولوجيـة، والفاعليــة لالوصـو

�امعات وخرÏI] طالب أن كما. و�نفتاح�ف راتامل:ا من +عدد يتمb±ون الذكية ا  غb	"م عن رواملعا
�امعـات وخرÏIـ] طـالب مـن��امعـات مـن لالتحـو وIتطلـب .التقليديـة ا��امعـات التقليديـة ا� إ0ـ, ا

 الذكيـة، واملبـا�ي املتمbـ±ة، الKـشرIة الLـوادر تـوافر مثـل واملقومـات املتطلبـات مـن ًعـددا الذكيـة
ة فوا املعلومات وشبكة الذكية، التعليمية والب³ئة الذكية، رودا لذا @انت "نـاك حاجـة إ0ـ, ؛ رملعا

"ـــر إ0ـــ, جامعـــة ذكيــة اســـة عـــن متطلبـــات تحــو جامعـــة # زإجــراء د اســـات .لر رحيـــث بيMـــت إحـــدى الد
ـــوفb	 متطلبــــات التحــــو الرق�ــــ�  "ــــر لتطــــوIر بMيxyــــا التحتيــــة وتـ ـــة # لا��ديثــــة حاجــــة جامعـ نـــــصر، (ز

"ـر �سـ)2021،150أسماء، 
	اتيجية ز، كما يتفق ذلـك مـع مـا بيMتـھ خطـة جامعـة #)2018-2022 (
�امعة لتطوIر بMيxyا التحتيـة�ع-ـ, الـسؤال  جابـة \ـ] البحـث مـشLلة تـت��ص ،وال�� بيMت حاجة ا

  :الرئ³س التا0]

�امعـة الذكيـة؟ وIتفـرع منـھ تلـك�"ر نحو ا زما متطلبات تحو جامعة #  الفرعيةال�ـساؤالت ل
  :التالية

مة لتحو جا  -1 لما متطلبات البMية التحتية الال �امعـة الذكيـة مـن وج:ـة ز�"ر نحو ا زمعة �
Dسنظر أعضاء "يئة    ؟رالتد

�امعة الذكية من وج:ة  -2�"ر نحو ا مة لتحو جامعة � زما متطلبات الLوادر الKشرIة الال لز
Dسنظر أعضاء "يئة   ؟رالتد

�امعـة الذكيـة مـن وج:ــة  -3�"ـر نحـو ا مـة لتحـو جامعـة � ة الذكيـة الال زمـا متطلبـات دا ز لر
Dسنظر أعضاء  ؟ر "يئة التد

�امعة الذكية؟ -4�"ر نحو ا Iة املستقبلية لتحو جامعة # زما الر ل  ؤ
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  :البحث أ�داف

�امعة الذكية  - �"ر نحو ا مة لتحو جامعة � ز التعرف ع-, متطلبات البMية التحتية الال لز
Dس  .رمن وج:ة نظر أعضاء "يئة التد

مــــة لتحــــو جامعــــة التعــــرف ع-ــــ,  -  لمتطلبــــات الLــــوادر الKــــشرIة الال �امعــــة ز�ـــو ا "ــــر نحـ ز�
Dس  .رالذكية من وج:ة نظر أعضاء "يئة التد

�امعـة الذكيـة ع-, متطلباتالتعرف  - �"ر نحو ا مة لتحو جامعة � ة الذكية الال ز دا ز لر
Dس  رمن وج:ة نظر أعضاء "يئة التد

�امعة الذكيةوضع  - �"ر نحو ا Iة مستقبلية لتحو جامعة # زر ل  .ؤ

    :أ�مية البحث

أوال #"مية ال
ً

 :نظرIة

يتوافـــق موضـــوع البحـــث مـــع �"تمـــام امل
±ايـــد مـــن ا��Lومـــة املـــصرIة وا��طـــة �ســـ
	اتيجية  -1
ؤIـــة مــصر  وال�ـــ� أوصــت ب�ب�ـــ� الــصيغ التكنولوجيـــة \ــ] التعلـــيم 20-30رللتنميــة املــستدامة و

 .العا0]
�امعاتفلسفة ع-,التعرف  -2� . @أحد التوج:ات املعاصرة \] تحديث بMية التعليمالذكية  ا
"ـر يتوا -3 �امعـة #�ت إليھ ا��طة �سـ
	اتيجية ا��اليـة  زفق البحث مع ما أشا  2022-2018ر

�امعة� .لو�"تمام بالتحو نحو تطبيق التكنولوجيا ا��ديثة \] @ليات ا
�امعة الذكية -4�لإضافxyا للمكتبة ال
	بوIة بإطار فكر حو ا  .ي

  :ًثانيا #"مية العملية

اسة املستولي �:ات التاليةركما يمكن أن تفيد الد� :bن \] ا

ـــÇ مــــــع  -  ــــد"م بمــــــا يتماÔـــ Iــ ـــــصرIة وتز �امعــــــات املـ�ـــ] ا �ــــــام�] \ـــ�ـــــيم ا ـــن التعلـ واملــــــسئولbن عـــ
 .التوج:ات املعاصرة \] التعليم العا0]

اســـــة ع-ـــــ, تطـــــوIر  -  Dس، فقـــــد �ـــــساعد"م الد �امعـــــات وأعـــــضاء "يئـــــة التـــــد�رالعـــــاملbن با ر
ا�xم التكنولوجية  .رم:ا

�ام�] وإجرا - ��امعة الذكيةالباحثbن \] التعليم ا�  .ء بحوث مستقبلية مشا¼xة \] مجال ا

  :حدود البحث

  : تتحدد حدود "ذا البحث با��دود التالية

اســة طــار الفكــر ل��امعــة الذكيــة والتعــرف ع-ــ, متطلبــات التحــو :  حــدود موضــوعية -1 لد ي ر
ــا يتعلــــق بالبMيــــة  "ــــر فيمــ Dس بجامعــــة # �امعــــة الذكيــــة مــــن وج:ــــة نظــــر "يئـــة التــــد�زنحـــو ا ر

ة الذكيةالتح  . رتية والLوادر الKشرIة ودا
"ر: حدود +شرIة -2 Dس بجامعة # زتم اختيار عينة عشوائية من أعضاء "يئة التد  .ر
مانية -3 �ام�] \] الف
	ة : زحدود �ا�ÇÕ #و للعام ا لتم تطبيق أداة البحث \] xÖاية الفصل الد ر

 م 2021 3-20ح� 2-22من 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

التربيةمجلة   
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد
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  :وأداتھمنKL البحث 

ل_^ الوصــفي التحلي-ــ] \ــ] التعــرف ع-ــ, واقــع متطلبــات التحــو نحــو اســتخدم البحــث املــن - 
"ــر، ســعيا إ0ــ, وضــع  Dس بجامعــة # �امعــة الذكيــة مــن وج:ــة نظــر أعــضاء "يئــة التــد�زا ر

"ــر �امعــة الذكيــة بجامعــة #�Iــة مــستقبلية لتــوفb	 متطلبــات التحــو نحــو ا زر ل واعتمــد . ؤ
�ام�عــة الذكيـة، ومــدى أ"ميxyـا مــن لالبحـث ع-ــ, إعـداد اســ�بانة متطلبـات التحــو نحـو ا

"ــر فيمــا يتعلــق بالبMيــة التحتيــة والLــوادر  Dس بجامعــة # زوج:ــة نظــر أعــضاء "يئــة التــد ر
ة الذكية   . رالKشرIة ودا

Dس، \ــ]  ع-ــ,  تطبيــق �ســ�بانة تــم:البحــثعينــة  رعينــة عــشوائية +ــسيطة مــن أعــضاء "يئــة التــد
 ع-ـ, عينـة مـن ،)Google Drive(ا عـن طرIـقًم إلك
	ونيـ2021/ 20/3 وح�ـ 22/2/2021الف
ـ	ة مـن 

ـــا  "ـــــر، و لـــــغ قوام:ــ Dس بجامعـــــة # ـــة التـــــد زأعـــــضاء "يئــ Dس ) 380(ر رعـــــضوا مـــــن أعـــــضاء "يئـــــة التـــــد ً

�امعة ذو تخصصات مختلفة� يبا

  :مصطOPات البحث

 :املتطلبات -1

ط ال
	بوIـة ال�ـ� البـد مـن توافر"ـا لتـدعيم العمليـة  و�عرف بأxÖا مجموعة من #مـو والـشر ر
	
���، كمال، (بوIة الØ2002،10. ( 

ط ال
	بوIـــة ال�ــ� البـــد مــن توافر"ـــا  وكمــا �عـــرف املتطلبــات ال
	بوIـــة بأxÖــا مجموعـــة مــن #مـــو والــشر ر
 ).2010،11خليل، حسن ،(التعليمية لتفعيل وتقوIة العملية 

ط قبليـة وضــعت لتحقيــق أ"ـداف معينــة، وفــق  وو ـذلك يمكــن القـو بــأن املتطلبــات Ùـ] شــر ل
منية  ف ومLانيات املتاحةزخطط    .ومراعية للظر

�امعة الذكية-2�  ا

بأxÖــــا نمــــط يتــــضمن التجديــــد الــــشامل للعمليــــة التعليميــــة يقــــدم نــــوع (عرف:ــــا تيــــك "ــــومb	ف 
ــــ] أ�ــــــشطة العمليــــــة  ـــاليب التكنولوجيــــــة ا��ديثــــــة \ــ ـــــتخدام #ســـ ــــضمن اسـ �امعــــــات يــ�جديــــــد مــــــن ا

ة الذك ة @الـسبو رالتعليمية ومخرجا�xا والتقنيـات املتطـو يـة والـشبLات الالسـلكية \ـ, @ـل مLـان بمـا ر
  )Tikhomirov, V., Dneprovskaya, N,2015,123( .يضمن تحقيق #"داف

ا بأxÖــا مؤســـسة �عليميــة قائمـــة ع-ــ, املعرفـــة وأشــLال شـــبكية قابلــة للتكيـــف،  وIمكــن �عرIف:ـــ
�xا ع-ــ, اســتغالل الفــرص املتاحــة وتجديــد ســلوك:ا وأ"ــداف:ا وIج نxyــا وقــد رفــضال عــن مر و

ً
عل:ــا أك¬ــ	 

Iة والتنافسية ة ع-, البقاء و�ستمرا رتمb±ا وذ@اء، ومن ثم أك¬	 قد   ).2017،143زا"ر، حنان، ( ر

�ديـــدة ال�ـــ� �ـــستخدم وســـائل " ً ®عرف:ـــا البحـــث إجرائيـــا بأxÖـــا �Ùـــ] أحـــد النمـــاذج التعليميـــة ا
ة املعرفــــة وأطــــر رالتكنولوجيـــا ا��ديثــــة و�ــــستغل التقنيــــة الفائقـــة \ــــ] بMيxyــــا التحتيــــة وتب�ـــ ع-ــــ, إدا

+شرIة ذات كفاءة عالية، كما تتضمن ب³ئات �علم تفاعلية ¼xدف �س:يل العملية التعليمية وجعل:ا 
لأك¬ـــ	 كفــــاءة، لتحقيـــق التواصــــل بـــbن مLونا�xــــا والوصـــو لأل"ــــداف التعليميـــة املMــــشودة مـــن خــــالل 

  "والتقنيات ا��ديثة  #ج:زة  
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Iة املستقبلية-3   :ؤالر

ت العمليـــة التعليميــة بوجـــھ عــام، بمـــا تتــضمن مـــن طالــب، عـــضو يقــصد ¼xــا تحـــسbن مــدخال
ة جامعيـــة، ومب�ـــ ومرافـــق جامعيـــة، ومنـــاخ عـــام، ومنـــاخ �علي�ـــ�، ودعـــم مـــا0]،  Dس، وإدا ر"يئـــة تـــد ر
ـــع علميـــــة،  ــا تتــــضمن مـــــن منـــــاä^ و ــــرامج �عليميـــــة، وكتــــب ومراجــ وتحــــسbن العمليـــــات التعليميــــة بمـــ

ـــيم مــــع م اســــية، وتكنولوجيــــا �علـ ـــات د راعـــــاة تطبيــــق #ســــس العلميــــة \ــــ] تخطــــيط وتنفيـــــذ رومحتوIـ
املنظومة التعليمية \] ضوء أ"داف تر وIة محددة يمكن قياس:ا، وذلك من أجل تحسbن مخرجات 

 �åالس القومية (التعليم العا0] اللي�  )1، 2001ا�

اسة ا��الية ال�ـ� �ـس�, املؤسـسة لتحقيق:ـا  املـستقبلية بأxÖـا تمثـل الطموحـات: رو�عرف:ا الد
د املتاحة ل:ا حاليا وما ستصل إ0, مستقبال \] إطار املوا
ً ً

  .ر

اسات السابقة    :رالد

اسات العر ية رأوال الد
ً

:  

اسة -1  )م2013،ا��ماش(ر د

�امعة سعودية ذكية من خالل آليات اقتصاد�اسة إ0, الكشف عن تصو  ر"دفت الد   ر

ل �قتصاد املعر\]، واستخدمت  املعرفة، والتعرف ع-, البMية التنظيمية ل��امعة الذكية من خال
�امعــــات �اء ا ـــد اء ا���ــــ	اء ومـ اســــة املــــن_^ الوصــــفي وأســــلوب دلفــــي مــــن خــــالل إجــــراء مــــèÂ آل رالد ر ر
اســـة إ0ـــ, أ"ـــم متطلبـــات تحـــو  ؤســـاء #قـــسام حـــو متطلبـــات �قتـــصاد املعر\ـــ]، وتوصـــلت الد لو رل ر

�امعــــة الذكيــــة مــــن خــــالل اقتــــصاد املعرفــــة وتمث��امعــــات الــــسعودية نحــــو ا�ـــ] وجــــود بMيـــــة ا لــــت \ـ
تنظيميـــة داعمـــة لالبتLـــار و�نتقـــال مـــن مرحلـــة اك�ـــساب املعرفـــة ونقل:ـــا إ0ـــ, توظيف:ـــا، واســـتخدام 
�امعــة �مــة للتحـو نحـو ا ة تـوفb	 البMيـة الال اسـة بــضر ل#ج:ـزة والتقنيـات ا��ديثــة، وأوصـت الد ز ر ور

  .الذكية

اسة-2   )م2016العو��I،(ر د

اســــة التوصــــل الســــ
	اتيجية �امعــــات الفلــــسطيMية نحـــــو راســــxyدفت الد�ـــة لتحــــو ا ل مق
	حـ
�امعـــة الذكيــــة \ــــ] ضــــوء متطلبـــات اقتــــصاد املعرفــــة وذلــــك مــــن خـــالل التعــــرف ع-ــــ, مــــدى تــــوافر �ا

ــا \ــــ] ضــــوء متطلبــــات اقتــــصاد املعرفــــة مــــة ل:ــ اســــة املــــن_^ الوصــــفي . زاملتطلبــــات الال راســــتخدمت الد
Iــــة @ـــأ داة طبقــــت ع-ـــ, عينــــة مـــن ا���ــــ	اء روالبنـــاéي واســــتخدمت الباحثـــة �ســــ�بانة وا��موعـــة البؤ

اسة إ0, ) 166(بلغت  �امعات \] غزة، وتوصلت الد�ؤساء #قسام با ر\] @لية ال
	بية من العمداء و ر
ضع اس
	اتيجية  جة متوسطة سواء @انت \] البMية التحتية أو الKشرIة، و وتوفر تلك املتطلبات بد ر

�امعــة الذك��امعـــات الفلـــسطيMية نحـــو ا�ة تمكـــbن لمق
	حــة لتحـــو ا اســـة بـــضر ريـــة، وأوصـــت الد ور
الLــوادر الKــشرIة وتحول:ــا مــن مــسxyلك للمعرفــة إ0ــ, توليــد وابتLــار املعرفــة والعمــل ع-ــ, تــوفb	 تلــك 

 .#نظمة التعليمية ا��ديثة باستخدام الب³ئة �ف
	اضية

اسة-3  )م2017زا"ر،(رد

�امعــات املــصر�اســة إ0ــ, تقــديم تــصو مق
ــ	ح ®ــس:م \ــ] تحوIــل ا ر"ــدفت الد �xا ر رIة مــن صــو
اسـة ع-ـ, املـن_^ الوصـفي،  �امعات ذكية \] ضوء مدخل الذ@اء التنظ��، اعتمـدت الد�رالتقليدية 
�امعــات �اســة +عـض النمـاذج العامليــة للـذ@اء التنظي�ـ�، واستعرضــت واقـع ا رحيـث استعرضـت الد
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�امعات��امعات املصرIة �اسة لوضع التصو املق
	ح لتحوIل ا راملصرIة، ثم توصلت الد  ذكية \] ر
 .لضوء نموذج @ار ال�	شت للذ@اء التنظي��

اسة -4 ، (رد   )م2017وبكر

ــــة التعليميـــــة والـــــس�]  ـــديث #نظمـ ة تطـــــوIر وتحــ ـــر ـــة إ0ـــــ, التأكيـــــد ع-ـــــ, ضــ اســ ر"ـــــدفت الد ور
ضع اس
	اتيجية مق
	حة �ساعد \] عملية �نتقال  وللxëوض ¼xا ح� يتوافق مع متطلبات العصر، و

�امعــــة مــــع التوظيــــف #كمــــل للتعلــــيم لك
	و�ــــي \ــــ] إ0ــــ, اســــتخدام التقنيــــة بLــــل تط�بيقا�xــــا \ــــ] ا
اسـة املـن_^ الوصـفي، . العملية التعليمية مما ®سا"م \] بناء جامعة عـصرIة ذكيـة رواسـتخدمت الد

اسـة إ0ـ, أن التحـو إ0ـ, نظـام �علي�ـ� ذ@ـي يتطلـب التLامـل بـbن الـذ@اء الـصنا«]  لوتوصلت الد ذ@ـاء (ر
كما يMبí] ع-, مجموعات أ�ìاب القرار \] ب³ئة التعلم الذكية أن يمتلLوا . يوالذ@اء الKشر) ªلة

الثقافة الرقمية ح� يتمكنوا من املشاركة الفعالة \] العمليـة التعليميـة، كمـا أن العنـصر الـرئ³س 
�ــام�] وجــود بMيــة تحتيــة ذكيــة�اســة بــأن التحــو ل��امعــات الذكيــة . لتطــوIر ا��ــرم ا لوأوصــت الد ر

ة إل ة ع-, التعامل مع التقنيات ا��ديثةورأصبح ضر   .رعداد القيادات الفكرIة والعلمية القاد

اسة -5 ح ، منال ،(رد   )م2018وفر

"ـــــر  Dس بجامعــــة # ــة إ0ـــــ, التعــــرف ع-ــــ, واقـــــع توظيــــف أعــــضاء "يئـــــة التــــد اســ ز"ــــدفت الد ر ر
Dس، وتحديــد متطلبـــات توظيــف تقنيـــات الــتعلم الـــذ@ي \ــ] التعلـــي م رلتقنيــات الــتعلم الـــذ@ي \ــ] التـــد

�امعـــة ســـواء @انـــت متطلبـــات �Dس با جـــة أ"ميxyـــا مـــن وج:ـــة نظـــر أعـــضاء "يئـــة التـــد �ـــام�]، ود�را ر
Dس، وتLونت عينة  KIية ألعضاء "يئة التد رتتعلق بالبMية التحتية لك
	ونية أو باالحتياجات التد ر
اسـات Dس مـن @ليـة الد îعـbن عـضو "يئـة تـد Dس، وذلـك بواقـع أ اسة من مائة عضو "يئة تـد رالد ر ر ر  ر

ل�سانية بالدق:لية، وثالثbن من @لية الشرDعة والقانو بالدق:لية، وثالثbن من @لية أصو الدين  ن
اســـة اســـتKيان يحتـــو ع-ـــ, أســـئلة مفتوحـــة عـــن ما"يـــة الـــتعلم الـــذ@ي  Iق، واســـتخدمت الد يبالزقـــا ر ز

اء عينـة البحـث حـو واقـع توظيـف تقن ل@أحد التوج:ات ال
	بوIـة ا��ديثـة للـتعلم، واسـتطالع آ يـات ر
جة أ"ميxyا  Dس، وإعداد استKيان بمتطلبات توظيف تقنيات التعلم الذ@ي ود رالتعلم الذ@ي \] التد ر
اســـة أن متطلبـــات توظيــــف  �امعـــة، وأظ:ـــرت نتـــائج الد�Dس با رمـــن وج:ـــة نظـــر أعـــضاء "يئـــة التــــد ر
Dس بجامعـــة  Dس جميع:ـــا م:مـــة مـــن وج:ـــة نظـــر أعـــضاء "يئـــة التـــد رتقنيـــات الـــتعلم الـــذ@ي \ـــ] التـــد ر

�ــام�] #�تقــاء بجــودة التعلــيم ا Iــة مــستقبلية لال اســة ر ر"ــر، و\ــ] ضــوء نتــائج البحــث وضــعت الد ر ؤز
"ر \] ضوء فلسفة التعلم الذ@ي، وأوصت +عض التوصيات ي#   .ز

اسة -6   )2019القر�ÇÔ،(ر د

اسة إ0, وضع تصو مق
	ح ملتطلبات تحوIل جامعة حلوان إ0ـ, جامعـة ذكيـة \ـ]  ر"دفت الد ر
ة اسـتطالع للتعـرف ع-ـ, وج:ـة نظـر ا���ـ	اء ضوء اقتصاد املعرفة ر، وقام الباحث باستخدام استما

\ـ] تحديـد مــدى تـوافر تلــك املتطلبـات \ــ] جامعـة حلـوان وذلــك باسـتخدام أســلوب التحليـل الر ــا«] 
SWAT ح	ـ
اسة لوضع تـصو مق �امعة، وتوصلت الد�ر وذلك لتحديد الفرص والxyديدات \] ب³ئة ا ر

ة تب�ــ� . جامعــة ذكيــة \ــ] ضــوء اقتــصاد املعرفــةلتحوIـل جامعــة حلــوان إ0ــ,  اســة بــضر روأوصــت الد ور
�ام�]�ر"ذا التصو ملا لھ من دو فعال \] تطوIر التعليم ا   .ر

  



من متطلبات تحول جامعة األزهر نحو الجامعة الذكية 
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

  دمحم شبل عبد الرحمن القط
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اسة -7   )م2020الد"شان، والسيد (ر د

�امعـات املـصرIة ا��Lوميـة إ0ـ, جامعـات �Iة مق
	حة لتحوIـل ا اسة إ0, وضع ر ؤ"دفت الد ر
ة التحو الر لذكية \] ضوء مباد �امعة الذكية ر�ق�� ل��امعات وذلك من خالل استعراض مف:وم ا

ة التحــــو الرق�ــــ� ل��امعــــات، وتحديــــد متطلبــــات التحــــو مــــن  لومتطلبا�xـــا وكــــذلك متطلبــــات مبــــاد ل ر
اسة املن_^ الوصفي واستخدمت �س�بانة @أداة  Dس، استخدمت الد روج:ة نظر أعضاء "يئة التد ر

Dس، �امعـات رطبقت ع-, عينـة مـن أعـضاء "يئـة التـد�اسـة إ0ـ, أن متطلبـات تحـو ا ل وتوصـلت الد ر
قميــــة  Iــــة  راملــــصرIة إ0ــــ, جامعــــات ذكيــــة تمثلــــت \ــــ] ر   ب³ئــــة - عناصــــر +ــــشرIة ذكيــــة– بMيــــة تحتيــــة –ؤ

�امعـات املـصرIة إ0ـ, جامعـات �Iة مق
	حـة لتحوIـل ا اسة ر ة ذكية وقدمت الد ؤ�عليمية ذكية وإدا ر ر
  .ذكية وآليات تنفيذ"ا

اسة دمحم فتó] عب -8   )1(م2020دالرحمن رد

اســـة إ0ــ, وضـــع اســ
	اتيجية مق
	حـــة لتحوIــل جامعـــة املنيــا إ0ـــ, جامعــة ذكيـــة \ـــ]  ر"ــدفت الد
�امعـــة حمـــدان بـــن دمحم الذكيـــة، استعرضـــت �ا�ي  رضـــوء توج:ـــات التحـــو الرق�ـــ�، والنمـــوذج مـــا ل

ــــا ـــــة حمــــــدان بــــــن دمحم الذكيــــــة \ــــــ] محيط:ــــــا الثقـــ �امعـ�ا�ي  ـــــوذج مــــــا ـــح النمـ ـــة أبــــــر مالمـــ اســـ رالد \] زر
و�جتمـا«]، واسـتخالص أوجــھ �سـتفادة منـھ \ــ] بنـاء اسـ
	اتيجية التحوIــل املق
	حـة، واســتخدمت 
 ، اســة ا��الــة @أحــد أســاليب ومجــاالت البحــث ال
	بــو املقــار اســة املــن_^ الوصــفي بأســلوب د نالد ي ر ر

، واملـــدخل البنـــاéي مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن (SWOT Analysis)وأســـلوب التحليـــل البيôـــ� الر ـــا«] 
ـــــصbن ا ـــ	اء ا��تـــ ــــــ
	اتيÏ]، وîعـــــــض ا���ـــــ ــــيط �ســ ة ال
	بوIــــــــة والتخطـــ ــــصbن \ـــــــ] دا ر���ـــــــ	اء املتخصــــ

�امعـة، كمـا اعتمـدت ع-ـ, املقـابالت ال�öـصية املفتوحـة �غbـ	 املقننـة، /بالتكنولوجيا الرقمية \ـ] ا
ـــة مكتملـــــة العناصــــــر  ـــ, اســـــ
	اتيجية مق
	حـــ ـــو إ0ــ Iر الرســـــمية، للوصـــ لو�ســـــتKيان، والوثـــــائق والتقــــــا ر

ــا إ0ـــ, جامعـــة ذكيـــة بمـــا ي�ناســـب ومحيط:ـــا و# ر@ـــان، متـــضمنة خطـــة تنفيذيـــة لتحوIـــل جامعـــة املنيـ
�ام�] �ه خمس سنوات من العام ا م�� تقر�åI متوقع مقدا رالثقا\] و�جتما«]، خالل أفق   ٢٠٢٠ز

  .م٢٠٢٥- ٢٠٢٤/ ٢٠٢١-

اسات �جنRية   :رثانيا الد

اسة -1 ن(رد  ولوس وآخر وستفار    Stavropoulos, et al)  2010و

اسة إ0, تطوIر نموذج ي�بع أحدث املبادئ التوجxûية \] مجال التكنولوجيا  ر"دفت الد
و�تصاالت لتحقيق نمو مستدام وتوفb	 الطاقة املستخدمة وتحسن نوعية ا��ياة \] ا��رم 

�ام�] الذ@ي بأكملھ�ة الذ. ا �ام�] الذي يوفر املراقبة ودا�اسة بMية النظام ا روتوèº الد . كيةر
�امعة الذكية و#ج:زة ا��ديثة املستخدمة �اسة املن_^ الوصفي لعرض مف:وم ا راستخدمت الد
�ام�]، �اسة إلمLانية دمج #ج:زة وشبLات �س�شعار لتطوIر بMية ا��رم ا رفxûا، وتوصلت الد
�امعة الذكية ودمج شبLات �س�شعار داخل ا��رم �اسة لوضع تصو لتطبيق ا ركما توصلت الد ر

�ام�] لتوفb	 الطاقة�  .ا

اسة-2 ا@ي  (رد   Antonella Nuzzaci)  2012زانتونيال نو

                                                
ل مق
	حة لتحوIل جامعة املنيا إ0ـ, جامعـة ذكيـة \ـ] ضـوء توج:ـات التحـو اس
	اتيجية: أحمددمحم فتó] عبد الرحمن - 1

ا�يالرق�ـ�  �امعــة حمـدان بـن دمحم الذكيــة، مجلـة جامعـة الفيـوم للعلــوم ال
	بوIـة والنفـروالنمـوذج مـا� 14سية ، مــج  

  .م2020صدار السادس سKتم�	 
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اسة إ0, الكشف عن أن استخدام #ج:زة التكنولوجية قد غb	ت من الطرIقة  ر"دفت الد
�كما أن استخدام السياق الذ@ي كحلقة وصل بbن . �امعيةال�� يتفاعل ¼xا #فراد مع ب³ئxyم ا

#فراد و ³ئة جامعxyم من خالل تقديم أمثلة ع-, حل املشكالت امل��ة باستخدام النظم 
�ام�]�. التكنولوجية، باإلضافة إ0, أج:زة املعلومات و�تصاالت املستخدمة \] سياق التعليم ا

�امعة . ��ياة الثقافية لألفرادوذلك ¼xدف تحسbن جودة التعليم العا0] وا�اسة أن ا روأو�ºت الد
البد أن يتواجد ¼xا أماكن ذكية للتأكيد ع-, التحديات الرئ³سة ال�� يجب أن تواج::ا \] ج:ود"ا 

�امعة تصبح مؤسسة ذكية عندما يLو ل:ا جذو \] الف:م والو«] النقدي . لتصبح ذكية�روأن ا ن
�امعة "قات بطر أك¬	 واقعية والبحث عن معا�ي للمعرفة #ساسية، و\] تحديد الكفاء�مجتمع ا

اسة لبعض وج:ات نظر مبتكرة لتحوIل . ال�� تب� ع-, جودة عالية" الذكية روتوصلت الد
"ا  ة بناء ثقافة جديدة تضع \] اعتبا �امعات نحو الب³ئة الذكية، وأوصت بضر�را �امعة "ور�ا

  .ومبادxÉا الثقافية" الذكية

اسة -3 ن @وك-] وآ(رد    ,.Coccoli, et al) 2015وخر

ب   ية و�طالع ع-, تجا اسة إ0, التعرف ع-, الوضع ا��ا0] ل��امعات #و ر"دفت الد رر
جية  رالتطوIر فxûا \] العصر الذ@ي، كما "دفت إ0, وضع أنموذج يرا«] �حتياجات ا��لية وا��ا

Iة مش
	كة من املعلمbن والطلبة  ة، وقد اتبع الباحثو ؤلألفراد واملؤسسات و�س�ند إ0, ر نودا ر
اسة إ0, أن  ش العمل، وتوصلت الد راملن_^ الوصفي واملن_^ البناéي كما تم استخدام �س�بانة و ور
�امعة الذكية �ستخدم التكنولوجيا املتاحة لتحسbن أداxÉا وتحسbن نوعية خرIجxûا، كما أن �ا

ºامعة الذكية ملا لھ من أثر وا���امعة وتخفيض "ناك حاجة لتب�� نموذج ا�è \] تحسbن أداء ا
ة تحديد مؤشرات لتقييم . التLلفة ة وجود نماذج ل��امعة الذكية وضر اسة بضر رأوصت الد ر ور و
  .عمليا�xا

اسة -4    Kowk)2015@وك (رد

�ام�] الذ@ي وناقشت التحديات التقليدية �Iة لتطوIر ا��رم ا اسة لوضع ر ؤ"دفت الد ر
�ام�] \] ضوء ت�اسة للتحدياترطو التكنولوجيا، كما �عرضت ال�� واج:ت ا��رم ا  ال�� رالد

اسة املن_^ الوصفي  سية، استخدمت الد ة املد رفرضت نفس:ا ع-, الطلبة واملعلمbن وªباء ودا ر ر
�ام�] وال�� @ان من أ"م:ا البMية التحتية �اسة العناصر #ساسية لتطوIر ا��رم ا روعرضت الد

�ديدة من أج:زة ا��اسوب وأ��اص �اسة إ0, أن التطو التكنولو�] . مؤ"لbنا روتوصلت الد ر
�ام�] الذ@ي يتطلب أ��اص مؤ"لbن �يؤدي إ0, التغb	 \] النظم التعليمية، كما أن ا��رم ا

�ام�] قد ®ستغر وقتا طوIال�أذكياء، كما أن تطوIر ا��رم ا
ً ً   .ق

اسة -5     Coccoli Mauro 2015)وماير @وكيل (رد

اسة إ0, تطو قIر النموذج ا��ا0] للتعليم العا0]، حيث أن سو العمل ر"دفت "ذه الد
ات التكنولوجية لذلك؛ يMبí] ل��امعات أن �شمل  ريتطلب أ��اص لد�xم الكفاءات وامل:ا

ا�xا اسة +عض �ق
	احات حو . رمجموعة واسعة من التخصصات \] مناä^ ومقر لكما تقدم الد ر
�امعة��امعات من خالل نظام ا� الذكية حيث املعرفة Ù] تراث مش
	ك كيفية �عزIز أداء ا

سbن والطالب وفxûا ®عتمد ع-, نموذج ®شبھ املدينة الذكية، وIرجع ذلك إ0, حقيقة أن . رللمد
�يل القادم وا��دمات ذات الصلة ستLو أك¬	 تLامال مع البMية التحتية القائمة ونظم �شبLات ا

ً
ن
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ة املعلومات �امعيھ ا��ديثة لو التا0] فمن لزامي أن ا��لو ا. رإدا�للذكية Ù] أبر أصو الب³ئات ا ز
�امعة، وال�� . لتحسbن فاعلية التعليم العا0]�اسة التعاو بbن الصناعة وا نكما تم التعرض لد ر

يمكن استخدام:ا كمحك لتحديد أنماط يتم تطبيق:ا \] إعادة تصميم التعليم ا��ا0]، وع-, الرغم 
اسة أن �ستكشف املزIد من "ذا العمل من أن التجر ة �شb	 إ0, تطبيق تكنولو�]، ر أوصت الد

�امعة من الشر@ات مفيدة جدا والعكس �ìيح وأxÖا ستLو �ناملبتكر وأن الطرIقة ال�� تتعلم ¼xا ا
اسات +عد ذلك   .رمحل الد

اسة -6   ) .2016Vladimir Lفالديمb	 (رد

اسة إ0, ة، الرئ³س خصائص:ا وتحديد الذكية ل��امعات تصMيف تقديم ر"دفت الد
�امعات عن تمb±"ا ال�� وتقنيا�xا مLونا�xا،�فرIدة  فرصا الذ@ي يخلق فالتعليم التقليدية، ا

 املبتكرة الس
	اتيجيات التعليم العاملية و�تجا"ات املعايb	 حيث من #@اديمية للمنظمات
�ام�] داخل للطالب التقنية عالية نوعية من فرIدة خدمات وتقديم والتعلم،� البوالط ا��رم ا

اسية مبتكرة لفصو إ�شاء إ0, باإلضافة ن
	نت، ع�	 / +عد عن  بbن التفاعل ذكية �س:ل رد
سة وتوصلت الطلب بbن نوالتعاو والLلية الطالب  جميع \] الرائدة #@اديمية القيادات أن إ0, رالدا

�امعة قطر لتحوIل عن تبحث العالم أنحاء�ر ومن ذكية، جامعة إ0, التقليدية ا يالضر  إ�شاء و
 الذكية، لالفصو( :وÙ] الرئ³سة وسما�xا مLونا�xا تحديد و"ذا ®ع�� الذكية، ل��امعة تصMيف

د د والتقنيات، #نظمة التكنولوجية راملوا د الKشرIة، راملوا  العالقات ، )إ�� ا��دمات، املالية، راملوا
ابط(  تطوIره س³تم الذي فالتصMي ®سمح سوف. النواتج املدخالت، التفاعل، املLونات،  بbن)والر

�امعات \] مساعدة�ات وتقييم وتحديد لف:م التقليدية ا   .ذكية جامعة إ0, لالتحو رمسا

اسة -7 ن ىجيفر(ر د   et al 2017 (Jeffrey,ووأخر

�امعات الذكية والفصو الذكية وال�� ستLو �اسة للكشف عن أ"مية ا ن"دفت الد ل ر
أفضل وسوف تحتاج إ0, التعامل مع �عليم بمثابة موجة من املستقبل \] �عليم الطالب +شLل 

لكما توèº كيفية استفادة الطالب ذو عاقة أيضا من الفصو . الطالب +شLل مختلف ًي

ع-, الرغم من أxÖم ل³سوا #غلبية من املتعلمbن، من خالل دمج التقنيات الذكية، كما أن . الذكية
ًالعديد من "ؤالء الطالب س³ستفيدو أيضا �ام. ن�لعات الذكية والفصو الذكية ع-, و�عمل ا

باإلضافة إ0, ذلك . قتوفb	 فرص متعددة للطالب لتعلم املواد بطر متنوعة من خالل التكنولوجيا
�ميع الطالب�قيمكxëم منح الوصو إ0, املواد بطر متنوعة  اسة إ0, أنھ يمكن . ل رتوصلت الد

اسية الذكية خلق العديد من الف رل��امعات الذكية والفصو الد يرص للطالب ذو عاقة لتعلم ل
ة إجراء املزIد من #بحاث مع  اسة بضر ، وأوصت الد راملواد \] مجموعة متنوعة من الطر ور ق

  .لال
	كb± ع-, الفصو الذكية

اسات السابقة :رXعليق عام عTU الد  

اسات السابقة ال�� أجرIت ع-, املستو ا��-]  ى تناو الباحث فيما سبق عددا من الد ل
ُ

ر ً

اسة و#جن�åوالعرîي اسات حسب "دف @ل د �امعة الذكية، وقد تنوعت "ذه الد�ر \] مجال ا . ر
�xyا، كما ساعدتھ \] تقديم �ة فكرتھ وكيفية معا اسات \] بلو روقد استفاد الباحث من "ذه الد ر

  .يطار النظر ل:ا

اسات السابقة استخالص مجموعة من  روIمكن من خالل العرض السابق للد
  :�ستMتاجات
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�ام�] \] مصر من عدة مشكالت �عو مسb	تھ نحو التقدم والتطوIر، -�مما  ق®عا�ي التعليم ا
ة تطوIره ح� ®ستطيع مواكبة التغb	ات العاملية املعاصرة   .ور®ستلزم ضر

�امعات العر ية كصيغة  -��امعة الذكية كنموذج جديد \] +عض ا�اسات ا رقدمت +عض الد
�ام�]�اسة �عليمية جديدة \] التعليم ا Iج (ر لLي �سا"م \] حل +عض مشا@لھ مثل د ، )2015رأ

اسة  اسة )2013مشاعل(رود اسة جمال 2019أحمد محسن القر�ÇÔ(ر، ود ر، ود
اسة )م2020الد"شان ا@ي (ر، ود اسة )م2012زانتونيال نو اسة ماير(ر، ود و@وك-] ود   ).2015ر

اسة مستقلة تقدم فلس- اسات السابقة أxÖا د ر  وIختلف الباحث مع الد �امعة ر�فة متLاملة عن ا
ظائف:ا وأسس:ا ال�� تقوم علxûا ومتطلبات تطبيق:ا، باإلضافة إ0,  والذكية من حيث أ"داف:ا و
�امعة الذكية، و"و مجال لم تتعرض إليھ �"ر نحو ا Iة مق
	حة لتحو جامعة # زتقديم:ا ر ل ؤ

اسات السابقة   .رالد

  يالنظر Zطار

 الذكية ا��امعة مف�وم . ١.٢

�امعة الذكية بأxÖا مؤسسة �عليمية ذات كفاءة وفعالية عاليـة، �ـستخدم يمكن �عر�Iف ا
التقنيــة الذكيــة \ـــ] البMيــة التحتيـــة ألنظمxyــا ¼xـــدف جعــل العمليـــة التعليميــة أك¬ـــ	 حيوIــة وفعاليـــة؛ 
Iــــــادة املــــــشاركة  ، وع-ــــــ,  �يع:م ع-ــــــ, التفاعــــــل والتعــــــاوöات #فــــــراد و�ــــــ ــــد ــــ, تمكــــــbن قــ ـــل ع-ــ زو�عمـــ نر

فــــع والتواصــــل بــــbن الط لbن \ــــ] تطــــوIر و \ــــ] طــــار الــــذي يجعل:ــــم مــــشاركbن ومــــسؤ رلبــــة واملعلمــــbن  و
لمـــستو العمليـــة التعليميـــة، و�xـــدف إ0ـــ, التحـــو مـــن مـــسxyلك للمعرفـــة إ0ـــ, منـــتج ل:ـــا، مـــسا"مة \ـــ]  ى

  . )Siddiqi,2016,p122( تحقيق أ"داف التعلم املMشودة

التعليميـة يقـدم نـوع جديـد كما يمكن �عرIف:ـا أxÖـا نمـط يتـضمن التجديـد الـشامل للعمليـة 
�امعــــات � اســـتخدام #ســــاليب التكنولوجيــــة ا��ديثــــة \ـــ] أ�ــــشطة العمليــــة التعليميــــة يــــضمنمـــن ا

ة الذكيـــة والـــشبLات الالســـلكية \ـــ, @ـــل مLـــان بمـــا يـــضمن  ة @الـــسبو رومخرجا�xـــا والتقنيـــات املتطـــو ر
  . ),Tikhomirov,2015,212(تحقيق #"داف املMشودة

اسة ا��ا �ديدة ال�� �ـستخدم " ًلية إجرائيا بأxÖا رو�عرف:ا الد�Ù] أحد النماذج التعليمية ا
ة املعرفـــة وســائل التكنولوجيـــا ا��ديثـــة و�ـــستغل التقنيـــة الفائقـــة \ــ] بMيxyـــا التحتيـــة  روتب�ـــ ع-ـــ, إدا

ُ

 ¼xـدف �ـس:يل العمليـة التعليميـة  كمـا تتـضمن ب³ئـات �علـم تفاعليـة،وأطر +شرIة ذات كفاءة عاليـة
ا أك¬ـــ	  لكفـــاءة، لتحقيـــق التواصــل بـــbن مLونا�xـــا والوصـــو لأل"ــداف التعليميـــة املMـــشودة مـــن وجعل:ــ

   " التقنية ا��ديثة#ج:زة ومLاناتخالل 

�امعة الذكية �شمل�  :ومن "نا يت	è أن ا

د بما يدعم التوظيف #مثل للتكنولوجيا وتقنيا�xا -  �يدة للموا�ة ا ردا  .ر

 - yية التحتية واستدامMفاظ ع-, الب�� .xاا

 .التوسع \] استخدام وتوظيف التكنولوجيا بما يضمن تحسbن جودة العمل وا��دمات - 
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سائل �تصال و�ستجابة للمتغb	ات -   .وتوافر التقنيات الذكية و

�امعــــة الذكيــــة ال تقتــــصر ع-ـــــ, اســــتخدام التكنولوجيــــا \ـــــ] �	è ممــــا ســــبق أن فلـــــسفة ا وIتــــ
شامل \] العملية التعليمية، و�ستفادة من  إحداث �غيb	العملية التعليمية، وإنما �xدف إ0, 

ات  ا�xم، فــــضال عــــن إكــــسا¼xم مجموعــــة مــــن امل:ــــا ـــة م:ــــا رالــــذ@اءات املتعــــددة للطــــالب وتنميـ ر
ً

Iب .ا��ياتيــة والعمليــة وال�ــ� �ــساعد"م ع-ــ, تــوفb	 فــرص أفــضل \ــ] ا��يــاة ر باإلضــافة إ0ــ, تــد
ات الــتعلم الطـالب واملعلمــbن اسـتجابة للتغbــ	ات املعاصـرة وإكــسا¼xم الطال رقـة املعرفيــة وم:ـا

  .املستمر مدى ا��ياة ال�� يحتاجوxÖا ليLونوا أك¬	 فاعلية \] حيا�xم العملية

  :الذكية ا��امعة أ�داف . ٢.٢

�امعة الذكية فيما ي-]�  )N.g.J. W. Azmari et all. 2010. 335(تتمثل أ"م أ"داف ا

Iـــادة التفاعـــل الMـــشط بـــbن الطـــالب  -  التعلـــيم  فعـــال، واســـتخدام وتقـــديم نمـــوذج لتعلـــيمز 
 . وتفعيل املشاركة بbن عناصر العملية التعليميةالتعاو�ي

ؤســـسات التعلـــيم العـــا0] وذلـــك مـــن خـــالل تحقيـــق التمbـــ± والتنافـــسية وتحـــسbن مرتبـــة م  - 
ات  . الKشرIة وكفاءة عناصر"ارتحديث بMيxyا التحتية وتنمية امل:ا

�ـــودة الـــشاملة للتعلـــي - �م حيـــث تتطلـــب وجـــود الب³ئـــة املناســـبة تحـــسbن وتحقيـــق معـــايb	 ا
 .للعملية التعليمية

�يع أك�ــ	 قـدر مــن الطلبـة ع-ــ, التعلــيم والـتعلم حيــث يمكـن أن يلتحــق ¼xـا طــ - öالب مــن �ـ
 .جMسيات مختلفة ع�	 مواقع:ا لك
	ونية

Iب #فــراد ع-ــ, تــو0] املــسئولية لتــو0] أدوار قياديــة \ــ] حيــا�xم العمليــ -  ة وتطبيــق مبــدأ رتــد
 .ا��اسKية

  .مراعاة تقديم فرص �عليمية جيدة تتخطى أي قيود ف�� ال ترتبط بزمان أو مLان - 

ات و�نتقـــــال مـــــن مرحلــــة  -  ف وامل:ــــا ر توظيــــف املعـــــا �ـــــة مـــــشكالت ر�اك�ـــــساب املعرفــــة ملعا
 )Nuzzaci,  2012, 27 (.واقعية

ات  -  ات وامل:ـــا Iــد العناصـــر الKـــشرIة \ـــ] الب³ئـــة التعليميــة بمجموعـــة جديـــدة مـــن القـــد رتز ر و
 .املتنوعة ال�� تمكxëم من استخدام #ج:زة والتقنيات الذكية

�وانـــب لتلبيــــة احتياجـــات الطلبـــة والعــــام  - � حيــــث لbن فxûـــالتقـــديم حلـــو متنوعــــة ومرنـــة ا
 .ترا«] احتياجا�xم وا"تماما�xم وتدعم التعليم الذا�ي واملستمر

�:د - � . زIادة نتاجية وتخفيض تLاليف ال�شغيل وتوفb	 الوقت وا

�امعــة الذكيـة �ـس�, نحــو توظيـف التكنولوجيـا وتحــسbن #داء �	è ممـا سـبق أن ا وIتـ
ات مMسو xûا �:د فضال عن تنوDع م:ا�روتقليل الوقت وا

ً
  .بفعالية وكفاءة كبb	ة
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  :الذكية ا��امعة أ�مية . ٣.٢

  )(.Vladimir,L.Uskov,et al,2018. 14) ل��امعة الذكية أ"مية كبb	ة وفوائد مxëا ما ي-]

نتقـــديم ا��ــــدمات التعليميــــة ألك�ـــ	 عــــدد ممكــــن مــــن الطـــالب دو ا��اجــــة لتــــوفb	 مبــــا�ي  - 
ل ا��ــصو ع-ــ, ا��ــدمات ع�ــ	  حيــث تــوفر البMيــة التكنولوجيــة إمLانيــة�عليميــة إضــافية

 .الشبكة العنكبوتية

ــــو  -  ــــة التعليميــــــة، و�ــــــس:يل الوصــ ــــر العمليــ ــــbن @افــــــة عناصــ ـــــيم �تــــــصال والتعــــــاو بــ لتنظـ ن
مان  .زل��دمات التعليمية من أي مLان و\] أي 

إثـــراء العمليـــة التعليميــــة، والتغلـــب ع-ـــ, مــــشكالت وعقبـــات نظـــم الــــتعلم التقليديـــة ع�ــــ	  - 
ةاستخدام التقنيات التكنول  .روجية املتطو

العمــل ع-ــ, بنــاء إ�ــسان جديــد، مختلــف وغbــ	 تقليــدي \ــ] أســلوب �علمــھ و�عاملــھ، يتمتــع  - 
ات متنوعــة، قــادر ع-ــ, الــتعلم الــذا�ي، يبحــث  نــة الفكرIــة والــسلوكية، وIــتقن م:ــا رباملر و

 .عن املعرفة بنفسھ ومنتج ل:ا

\ـــ] �علـــيم ذو عاقـــة  -  �امعـــة الذكيـــة والفـــصو الذكيـــة �يتفيـــد ا نيLـــو لتطبيـــق ث ، حيـــل
ا�ÇÕ الذ@ي  تأثb	 كبb	 ع-, �علم ) SmLE(ونموذج ب³ئة التعلم الذكية ) SmC(رالفصل الد

ــــن  ــــام وîـــــشLل أك¬ـــــ	 تحديـــــدا الطـــــالب الـــــذين ®عـــــانو مـ نالطـــــالب ذو عاقـــــة +ـــــشLل عـ ي
ً

صــعو ات الــتعلم أو صــعو ات النطــق أو اللغــة، ضــعف البــصر، وضــعف الــسمع، حيــث 
±bايمكن توفر العديد من املمxëات م :)Jeffrey ,P. Bakken., et al. , 2017, p42:(  

�xyا .1�  . تحديد مستوIات عاقة وال�� يمكن معا
  .تحديد أك¬	 #ج:زة وال�	امج التعليمية املناسبة وأ�شطة التعلم ل:ؤالء الطالب .2
Iـد الطـالب بالفيـديو"ات \ـ] أي  .3 اسـة مـن أ�ـشطة وتز �يل @ل مـا يـدو \ـ] قاعـات الدÂو� ر ر

 .وقت
لدم التقنيـــات ا��ديثـــة @ـــالتعرف الـــصو�ي و�عـــرف الوجـــھ وعـــز املـــؤثرات الـــصوتية �ـــستخ .4

  . يوال�� تفيد \] �عليم ذو عاقة

�امعة الذكية �س:م \ـ] تحقيـق الفعاليـة التكنولوجيـة وتوظيف:ـا \ـ] �      وIت	è مما سبق أن ا
ناســب وتجعــل العمليــة يكمــا أxÖــا تــضفي جــوا مــن املنــاخ ال
	بــو امل .@افــة جوانــب العمليــة التعليميــة
  .التعليمية أك¬	 س:ولة و�شوIقأ

  الذكية ا��امعة خصائص . ٤.٢

�امعة الذكية +عدة خصائص أساسية مxëا�  ( Hwang, G.  2014,p-141.)تتمb± ا

حيث �عتمد ع-, التفاعل التعلي�� من املتعلم من : توفb	 الب³ئة التعليمية التفاعلية التعاونية - 
ىن ناحيــــة أخــــر بمــــا \ــــ] ذلــــك الكتــــب و#دوات واملعلمــــbن والوســــائط ناحيــــة ومــــصادر الــــتعلم مــــ

 كمـا أxÖـا نظـم .التعليمية الذكية وÙ, بـذلك تتغلـب ع-ـ, سـلبية املـتعلم \ـ] نظـم التعلـيم ا��اليـة
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�عليميــــة �عاونيــــة �عتمــــد ع-ــــ, التعلــــيم والــــتعلم التعــــاو�ي مــــن خــــالل اســــتخدام ا��اســــب 0ªــــ] 
 .والوسائط املتعددة 

لتتمثــل \ــ] ســ:ولة الوصــو للمعلومــات  :Accessibility لولة الوصــو للمعلومــاتإمLانيــة وســ: - 
Iة وقواعد البيانات العلمية، واملواقع ع-, ن
	نت، وغb	"ا  .روا��دمات التعليمية ودا

ف�ـ� تقــوم ع-ـ, تـوفر البMيــة  :Technological Effectiveness �سـتفادة مـن الفعاليـة التقنيــة - 
ـــات التحتيـــــــــة لتقنيـــــــــة املع ـــــتخدام التقنيــــــ ــــة، باســــ ـــــــة التكنولوجيـــــ ـــــــة والفعاليــ �امعــ�ــــــ] ا لومـــــــــات \ـــ

نة، الKساطة، وغb	"ا وال�Âابية، و�ف
	اضية، اس�نادا إ0, مبادئ املر ً. 

�امعـــة الذكيـــة ®ع�ـــ� أن تقـــوم بتـــوفb	 Openness: �نفتاحيـــة  - ��نفتـــاح وتاحـــة \ـــ] نظـــام ا
ـــــصادر وتــــــــو ــــــواد التعليميــــــــة واملـــ ـــــــن املــ ـــــــة مــــــــستودعات مفتوحــــــــة مـ ــــ] @افـ Iب للطلبــــــــة \ــــ رفb	 التــــــــد

 .التخصصات

ة عناصـر العمليـة التعليميـة \ـ] الوصـو  :Mobility Education التعلـيم املتنقـل -  ليتمثـل \ـ] قـد ر
مـان مـن خـالل #ج:ـزة ا��ديثـة ف واملعلومات، من أي مLـان و\ـ] أي  زإ0, املعا سـتمكن  ، حيـث ر

ـــة ومـــــا تقدمــــھ مـــــن إمLانيـــــات \ـــــ]  ـــن تكنولوجيــــا #ج:ـــــزة املتنقلــ لا��ــــصو ع-ـــــ, أنـــــواع مختلفـــــة مــ
ــــف #�ــــــشطة  ـــــة مختلــ ــــbن ومراقبـ ــــات فــــــضال عــــــن  تطــــــوIر وتنوDــــــع أســــــاليب تقيــــــيم املتعلمــ البيانــ

ً

 )(.Ally, M., & Prieto-Blázquez, J,2014,  p 142) (.التعليمية

ة الفرد ع-, الوصو بنفسھ،  Individual Education:  تحقيق مبدأ تفرد التعليم -  ل يتمثل \] قد ر
ق الفرديـة وتنظـيم �تــصال والتعـاو \ـ] مجــال التعلـيم بـbن @افــة و نـاء  ناملعرفـة، ومراعـاة الفــر و

 أطراف 

رمحــو العمليــة التعليميــة التعلميــة وذلــك مـــن ) املـــتعلم(نالعمليــة التعليميــة، حيــث يLــو الفــرد  - 
 :خالل ما ي-]

 .التأكيد ع-, التعلم الذا�ي، والتأكيد ع-, إتقان التعلم - 

ق الف -  ق داخـل املـتعلم نفـسھومراعـاة الفـر وتتعـدد أشـLال التعلـيم . ورديـة بـbن املتعلمـbن، والفـر
ــــواع التعلـــــيم املتفـــــرد ومxëـــــا �امعـــــة الذكيـــــة وال�ـــــ� تتفـــــق مـــــع أنـ�ـــيم امل�ـــــ	مج والتعلـــــيم : \ـــــ] ا التعلــ

 . باستخدام ا��اسوب

ات املعرفيـــة : Supportتــوفb	 الـــدعم  -  روIقـــصد بـــذلك املـــساندة املقدمــة للطـــالب الك�ـــساب امل:ـــا
ســة أ�ـــشطة ا رملتعلقــة باســتخدام التكنولوجيـــا وتــوفb	 #مـــاكن ا��:ــزة بالتقنيــات ا��ديثـــة ملما

  .العملية التعليمية

�امعـة الذكيـة تتمbـ± ب�نـوع خصائـص:ا وال�ـ� تجعـل جعـل أك¬ـ	 �ـشوIقا �	è أن ا ومن "نا يتـ
��ديثــة ال�ــ� للمــتعلم واســتغالل @ــل الوســائل والتقنيــات املتاحــة و خاصــة الوســائل التكنولوجيــة ا

  .فرضت نفس:ا ع-, ب³ئة التعلم

  .الذكية ا��امعة وخر,cd طالب خصائص .

�امعة طالب يمتلك� عن تمb±"م ال�� وا��صائص السمات من العديد وخرIجxûا الذكية ا
�امعـات طـالب�نظـرا التقليديــة، ا

ً
فــضال عـن تـوافر ، التعلـيم واســ
	اتيجيات أسـاليب لتنــوع 

ً
 

د إمLانيات �امعات \] تتوفر ال �عليمية روموا��امعات طالب يتمb± التقليدية، حيث ا� أن الذكية ا
ح لـد�xم ات و�بتLـار، بـداع ور ة العل�ـ�، البحـث روم:ـا ªخـرIن، كمـا  مـع التواصـل ع-ـ] روالقـد
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ة يتمbـ±ون  �تـصاالت وسـائل واسـتخدام التكنولوجيـة، #ج:ـزة أحـدث مـع التعامـل ع-ـ] ربالقـد
ا ولد�xم ا��ديثة، ة بجانب متنوعةت رقد ة للتطوIر والس�] فرIق، \] العمل ع-] رالقد  ع-] روالقد
ة، ة الـذا�ي، والـتعلم راملبـاد ات، ع-ـ, اتخـاذ روالقـد  وتطـوIر �علـيم:م ملـسئولية تحمـل ولـد�xم رالقـرا
ا�xم ، .(رقد   . ) ٢٠١٣ و ا��ماش2017وبكر

ات #خــر \ــ] مMــس �امعــة الذكيــة +عــض امل:ــا�ىوIمكــن أن يــضيف نمــوذج ا ا��مــاش :( و xûار
2013 ،Fitzgerlad,J,M.(  

 .قادر ع-, توظيف التكنولوجيا واستخدام:ا +شLل فعال - 

ة ع-, التحليل والثقة بالنفس -    .رلديھ القد

نة وبداع -   .وأ��اص لد�xم #لفة للتعلم مدى ا��ياة وIتمb±ون باملر

ة ع-, املشاركة \] ا��ياة بفاعلية من خالل ا��دمات والتعل -   .يمرلديھ القد

ات جيدة وذكية -   .رقادر ع-, اتخاذ قرا

 .مؤ"ل للتعامل مع �عقيدات ومشا@ل العصر ومواج:ة تحدياتھ - 

	è ممــــا �امعـــــة الذكيــــة مـــــن مجــــرد مـــــستخدم وIتــــ�ـــب أن يتحــــو مMــــسوîي ا ل ســـــبق أنــــھ يجــ
فــضال عــن تطــوIر فكــر"م  للتقنيــة إ0ــ, مــتقن، و ــاحثbن ومنتجــbن للمعرفــة ومتعلمــbن مــدى ا��يــاة،

ً

�ا�xم،  ة مللLــات الف:ـــم وبـــداروم:ــا ىع، كمـــا يـــر الباحـــث أن مMـــسوîي ر�عـــل ب³ئxyـــا أك¬ـــ	 فاعليـــة وإثـــا
ات مxëا �امعة يMبí] أن يمتلLوا +عض امل:ا�  :را

ا ع-, التعلم الذا�ي -  ًرأن يLو قاد  .ن

ات �تصال والتواصل مع ªخرIن -   .رأن يمتلك م:ا

ًأن يLو مبدعا محبا للتجديد -  ً  .ن

 .�تصال وتقنية املعلومات و#ج:زة الذكيةأن يجيد التعامل مع وسائل  - 

 .أن يتمb± باإليجابية والس�] املستمر للبحث عن املعرفة - 

�ديدة - � .أن ال يكتفي بجمع املعلومات بل يحلل وDستMتج وMIتج املعرفة ا
�امعة الذكية يMبí] أن يتصف +عدة صفات مxëا ما ي-]� :ىكما ير الباحث أن خرIج ا

ات التفك -   .b	 العل�� وحل املشكالت، وIوظف التكنولوجيارأن يتقن م:ا

ا ع-, التواصل والتعاو بفاعلية، وتصميم أ�شطة  -  نقاد
ً
 .التعلمر

ك \ـ] مجتمعـات الـتعلم   -  رمتعلم يبحث عن التعلم املستمر مـدى ا��يـاة، ين�ـ� ذاتـھ وDـشا
 .امل:نية

مشار@ا \] التنمية من خالل تقديم #فLار البناءة املبدعة - 
ً

. 
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  الذكية ا��امعة وماتمق . ٦.٢

�امعة الذكية ع-, +عض املقومات�  مع +عض:ا،  املقومات "ذه وتتLامل #ساسية، �عتمد ا

  :ي-] فيما وتتمثل

�ام�] الذ@ي  -1� :Smart Campusا��رم ا

�امعـــات جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن متطلبـــات تطـــوIر املدينـــة الذكيـــة�وDعـــد الـــتعلم . ً®عت�ـــ	 تطـــوIر ا
�ام�] الذ@ي، والذي ®عد مف:وما جديـدا للتعلـيم، الذ@ي أحد ا��االت الرئ³�ات ا��رم ا ًسة ملباد ً ر

  . و"ناك حاجة إ0, توفb	 بMية قوIة لدعم تكنولوجيا املعلومات و�تصاالت بالعملية التعليمية

ات مثـــل  �ــام�] الــذ@ي بأنـــھ ب³ئــة شـــاملة تتــضمن العديــد مـــن املبــاد�روIمكــن �عرIــف ا��ـــرم ا
ــــل والـــــــ�Âاîي ـــات الـــــــتعلم املتنقــــ د بــــــــأج:زة وتقنيـــــ ـــــز ــــــامل مــ ـــديم �علــــــــيم شــ ة ذكيــــــــة لتقــــ و ونظــــــــم إدا ر

  ).Kwok, Lam22 .(تكنولوجية فائقة

ات الـــسليمة لتحقيـــق التنميـــة املـــستدامة  �ـــام�] الـــذ@ي اتخـــاذ القـــرا�روIتطلـــب بنـــاء ا��ـــرم ا
واملتLاملة والوصو ملستوIات أع-, من املشاركة ونتاجية، بدال من مجرد إ�شاء ب� تحتية ذا

ً ت ل
�ــام�] الــذ@ي . تقنيــة عاليــة�إ0ــ, ب³ئــة حــرم جامعيــة ذكيــة، يتــوافر ¼xــا ) i-campus(وDــشb	 ا��ــرم ا

ــــة ع-ــــــ, الـــــــنظم  ة #مــــــن القائمـــ ــــيم املتنقـــــــل، وإدا ـــــل التعلــــــيم الـــــــ�Âاîي والتعلــ ات مثــ رإ�ــــــشاء مبــــــاد ر
لك
	ونية والشبLات.  

  ):Nie, X.  2013, 1576(املكونات الرئhسة لOPرم ا��امcg الذAي

 . Smart Buildings ذكية وعصر,ة بyية تحتية مادية ذكية Xشمل مyشآت ومبان     - 

بMيـة شـبكية (�ـشمل  IT hardware infrastructure Smart بMيـة تحتيـة عتاديـة تقنيـة ذكيـة
ــــ³ب لوحيـــــــة، @ـــــــامb	ات وأج:ـــــــزة  ـــــة وحواســـ ـــــ³ب محمولــ ة، أج:ـــــــزة حواســ ـــــلكية والســـــــلكية متطـــــــو رســ

ات ذكيـــــة، شاشــــــات عـــــرض، أ ــــة، أنظمــــــة اتـــــصالراس�ـــــشعار، ســـــبو ـــة مراقبـ البMيــــــة  و�ـــــشمل. نظمــ
ة أنظمـة الـتعلم، أنظمـة ( IT software infrastructure  Smart التحتية برمجيـة ذكيـة رأنظمـة إدا

ة مؤسسات، أنظمة مراقبـة وتحكـم، أنظمـة أمـان وح مايـة، أنظمـة شـبLات اجتماعيـة، مكتبـة رإدا
  ).إلك
	ونية ذكية، موقع إلك
	و�ي تفاع-]، صفحات ع-, مواقع التواصل

  .Smart Individualsأطر �شر,ة ذكية ذات كفاءة -2

Iب املعلمـbن  ، والبد مـن تـد ر      ®عد املعلم "و أساس التطوIر ودو الKشر ال يحدث التطو ر ن
�ديـد إلخـراج منـت�مـة لـھع-ـ, النظـام ا ات الال جـال الـصناعة، واكـساب الطالـب امل:ـا زج �xـتم بـھ  ر  ر

أس مـال +ـشر يتمbـ± بالـذ@اء و�ـشمل أ�ـ�اص أذكيـاء . �امعـة الذكيـة تـوافر �يوتتطلب ا أعـضاء (ر
Dس والطـــــالب والعـــــاملbن ــــل، ) ر"يئـــــة التـــــد ة ع-ـــــ, التحليـ ـــة املتعلقـــــة بالقـــــد ات العقليــ ــــد�xم امل:ـــــا رلـ ر

ة ع-ـــــ, والتخطــــيط، وحــــل املــــشكالت، و نــــاء � رســــتMتاجات، وســــرعة التــــصرف، كمــــا ®ــــشمل القــــد
 Mel Silberman)(التفكb	 ا��رد، وجمع وتMسيق #فLار، وإبداء املشاعر وف:م مشاعر ªخرIن 

,2010,p 125.)(  
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   ), Porayska K. & Pain H ,2012,11(  وMIبí] أن يتصف #��اص #ذكياء بما ي-]

ة ع-ــ, التكيــف \ــ] أي مجتمــع يLونــو فيــھ، بــل إxÖــم يمتلــك #ذكيــ: ّالقابليــة للتكيــف -  ّاء القــد ن ّ ّ ر
ّ®ــشقو طــرIق:م وIحققــو أ"ــداف:م +غــض النظــر عــن العقبــات ال�ــ� يمكــن أن تــواج::م \ــ]  ن ّن

 .إ0, املعرفة الطرIق

�ديدة ح� ت�بbن xy�ìا من : ّالتمb± باالنفتاح - �ّيتمb± #ذكياء باالنفتاح حو طر التفكb	 ا ّ قّ ل
Öا، حيث إxعل:ا حقيقة واقعةّخط���نxم يتقبلو #فLار الغرIبة وقد يتKنو +عض:ا  ّن ّ. 

نـة، وتقبـل الفـشل والـس�] للنجـاح الـو«]، مـن  -  نة، حيث يمكنھ التعامل مـع ا��طـأ بمر ّاملر و و
�يد للمستقبل� .ّخالل التخطيط ا

ة ســرDعة، وظ:ــو -  ات التواصــل �جتمــا«] بــصو ات �جتماعيــة، اك�ــساب م:ــا رامـتالك امل:ــا ر ّ ر  ر
ة  ىمـــستو طاقـــة مرتفـــع، روالتنظـــيم الـــذا�ي مـــن خـــالل �ســـتجابة للمـــشاعر الـــسلبية بـــصو ّ

 )Kumar, T. V. E. 2015,43.( نوالذي يظ:ر من  من خالل التعاو  كفرIق ّعقالنية

�امعـات مـن مجـرد ملقـن إ0ـ, وIت	è مما سبق�Dس با ر أنھ يجـب أن يتحـو عـضو "يئـة التـد ل
اتـھ  عرفـة ومـتعلم مـدى ا��يـاة،مستخدم للتقنية، و احث ومنتج للم رفـضال عـن تطـوIر فكـره وم:ا

ً

ة مللLات الف:م وبداع لدى الطالب س أك¬	 فاعلية وإثا �عل الدر�روكذلك أساليب الشرح،    .و

ة ذكية-3     :Smart Management رمنظومة إدا

�امعــة الذكيــة ع-ــ, بـــرام�ة بMــسبة كبbــ	ة \ــ] نجـــاح املؤســسة، و�عتمــد ا ج ر�ــس:م طرIقــة دا
ة متLاملــــة ألنظمـــــة التعلـــــيم وت�ب�ــــ نظـــــم املـــــشاركة الفاعلــــة، والـــــشفافية واملـــــساءلة، واتخـــــاذ . رإدا

ات السليمة   . رالقرا

(Chourabi, H., Nam, et,al, 2012 ,22). ر املؤسـسةIوتطـو 	ـbة الذكيـة \ـ] �غي ر و�ـس:م دا
إلدا ة، كمـا تتـضمن تقـديم رمن خالل دمج التكنولوجيا مع #فراد لتحقيـق اسـ
	اتيجيات أفـضل لـ

ة ع-ـــ, التخطـــيط ال:ـــادف والـــذي ®ـــساعد"ا ع-ـــ, التكيـــف مـــع  Iر الذاتيـــة والقـــد را��ـــدمات والتقـــا ر
ف والتغbــ	ات ا��يطــة ة .Al Zamri,et,al, 336) .(والظــر اســات إ0ــ, ضــر ت إحــدى الد ركمــا أشــا ر ور

ة مؤســــسات، (وجـــود بMيــــة برمجيـــة ذكيــــة �ــــشمل  ة أنظمــــة الــــتعلم، أنظمـــة إدا رأنظمـــة إدا أنظمــــة ر
مراقبـــة وتحكـــم، أنظمـــة أمـــان وحمايـــة، أنظمـــة شـــبLات اجتماعيـــة، تقـــوم بخدمـــة @افـــة #�ـــشطة 

�ة @افة املعلومات�ة وتخزIن ومعا Iة عن طرIق إدا روامل:ام دا ح،( ر   ).2018،723ومنال فر

ة الذكيـة \ـ] تقـديم العديـد مـن ا��ـدمات مxëـا مـا ي-ـ] -(ر    كما يمكن أن �س:م منظومـة دا
(Alzarmi, et al, p336  

 .توفb	 برامج املراقبة الذكية - 

 .�س:يل وتوفb	 التعامالت غb	 النقدية - 

 .توفb	 نظام تنKيھ ذا�ي \] حالة #عطال وتخفيف عملية الصيانة - 

 .ئتوفb	 نظام تلقاéي للطوار - 
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ة ع-ـــــ, تبـــــادل  -  ـــد ـــراءات والقــ ات وجــ ة ع-ـــــ, �نفتـــــاح والـــــشفافية \ـــــ] اتخـــــاذ القـــــرا رالقـــــد ر ر
  ),.2014،166Scholl,H.j.(مع أ�ìاب املص��ةاملعلومات 

�امعـة الذكيــة تلـك ال�ــ� �	è ممـا ســبق أن مـن أ"ــم العوامـل ا��اكمــة \ـ] التحـو نحــو ا لوIتـ
ات  ة، وذلــك \ــ] إطــار منــاخ تتــوافر فيــھ عالقــات إ�ــسانية ســليمة، وأحــدث دا رتتعلــق بــنمط دا ر

ة، ال�ــ� تزIــد مــن فاع �امعيــة ع�ــ	 #ج:ــزة رو#ســاليب العــصرIة \ــ] ميــدان دا�ة ا رليــة وكفــاءة دا
  .الذكية والتقنيات التكنولوجية

  X Smart Educational Environmentsعليمية ذكية بhئات4-

ة املعلوماتية إ0, التوجھ نحو تصميم الب³ئة التعليمية الذكية ال�� تجعل التعليم  رأدت الثو
نـــة وســـ:ولة، و�ـــشمل الب³ئـــة الذكيــة مجم وعـــة مـــن ال�	مجيـــات و#نظمـــة التعليميـــة وأك¬ــ	 متعـــة ومر

 غbــ	 املعلــم فــاملعلم الــذ@ي "ــو. التفاعليــة، مثــل الكتــب لك
	ونيــة، ومــواد وعناصــر �عليميــة ذكيــة
- . (ًالتلقي�� الذي يمكنھ توظيف التكنولوجيا \] تطوIر إمLانيات طالبھ، وا��فز لتعلم املزIد دائما

Lomas, C., & Oblinger, D. ,2006.  5( 

ل مراكــــز ىالذكيــــة بالطالــــب واملعلــــم وا��تــــو �لك
	و�ــــي ومــــن خــــال و�xــــتم الب³ئــــة التعليميــــة
الــتعلم ال�ــ� تطبــق أســاليب التعلــيم لك
	و�ــي، ممــا يجعــل الــتعلم يــزداد كفــاءة وجــودة كمــا يمكــن 

�مــــا«]، : قياســــھ وتطــــوIره، وال�ــــ� تــــم تــــصميم:ا لتتفــــق مــــع معــــايb	 التعلــــيم الــــذ@ي وأ"م:ــــا�الــــتعلم ا
Iـــة، واملـــواد التفاعليـــة قـــوم ع-ـــ, أ"ميـــة وتـــدعم ثقافـــة ت @الفيـــديو والـــصوت ل��ميـــع،: روالنتـــائج الفو

�ما«]، وتركز ع-, تطبيق املعرفة �الوسائل التكنولوجية \] إثراء وتحسbن عملية التعلم الفردي وا
Iة ال��  يحتاج:ا سو العمل ات الضر قوتنمية امل:ا ر  )Väljataga, T. & Fiedler, S. 2014, 229-.( ور

  مبادئ بhئة التعلم الذكية -أ
  xëا ما ي-]تتعدد مبادئ ب³ئة التعلم الذكية وم

(zhi-Ting zhu,Ming-Hua,Y.op.cit,12)  

 .الو«] +سياق التعلم و#�شطة املتنوعة - 

اك العالقات -   .رالو«] �جتما«] وحسن إد

 .إمLانية �تصال املستمرة بbن مختلف املصادر - 

 .إجراء التقييمات وتحليل البيانات وتقديم التغذية الراجعة - 

 .و ع�	 املوقعالتفاعل الMشط سواء @ان وج:ا لوجھ أ - 
 .رسرعة ا��ضو وتلبية احتياجات املتعلمbن

 . يال
	ابط والتواصل القو ع�	 الب³ئة التكنولوجية التفاعلية
ـــا  ـــة وتزIـــــد مـــــن كفاء�xـــ �امعـــــة الذكيـــــة ت¬ـــــ	 العمليــــــة التعليميــ�ــــة ا ــــbن ممـــــا ســـــبق أن ب³ئــ يو�Iبـ

ــــــات و# ـــة ع�ـــــــ	 التقنيــ ــــــ� ل��امعـــــ ــــــق التحــــــــو الرق�ـ ـــــا، حيــــــــث �ـــــــس:م \ــــــــ] تحقيـ ج:ــــــــزة لوفاعليxyــ
�امعـــة ع�ـــ	 الوســـائط �الذكية،فـــضال عـــن تحـــسbن جـــودة التعلـــيم وا��ـــدمات ال�ـــ� تقـــدم:ا ا

ً

  .الذكية
�امعة الذكية تتمb± بمجموعة ممb±ات متنوعة مxëا�  :كما يت	è مما سبق أن ا

ه التعلي�� Dس وللمعلم للقيام بدو رال
	كb± ع-, دو التقنية كمس:ل وداعم لعملية التد  .رر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

التربيةمجلة   
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد

 

 

533 

علــيم والــتعلم، وتخطـي حــواجز الزمــان وذلــك مـن خــالل املزايــا ال�ــ� يوفر"ــا �ـس:يل عمليــة الت
ـــا  اســــتخدام التقنيـــــة ومواج:ــــة مـــــشLل #عــــداد الكبbـــــ	ة مــــن املتعلمـــــbن، وتوظيــــف تكنولوجيــ

  .املعلومات و�تصال \] مجال التعليم
مليــة توضـيح أ"ميـة الفعاليـة \ـ] ب³ئـات الـتعلم، و\ــ] إتاحـة التواصـل الفعـال بـbن مLونـات الع

 .التعليمية ¼xدف إدماج الطالب \] عالم التقنية
ك املعر\] وتبادل املعلومات ونقل:ا وتخزxëIا +س:ولة فضال عن انتاج:ا ال�شا

ً
 .ر

ـــا  ا و�غbــــ	ا مـــــستمرا فxûــ ـــ� �ــــش:د تطـــــو ـــن الب³ئـــــات الغنيــــة والتفاعليـــــة وال�ــ ً تــــوفb	 مجموعـــــة مـ ً ًر
 .ريتواكب مع تطو #ج:زة الذكية

ات الفر  .ندية لدى الطالب وتنميxyا، وتدفع:م للتعاو لبناء املعرفةر �عزIز القد
 .تنوDع مصادر املعرفة بحيث ال تقتصر ع-, املعلم، مما يؤدي إ0, إثراء معلومات الطالب

لية والتعاو ��ل املشكالت ات �تصال و�ساعد ع-, تحمل املسؤ نتن�� م:ا و  .ر
 .علم \] �علمھتوفb	 التغذية الراجعة ال�� �عتمد ع-, مدى تقدم املت

ات #فراد  .ر�ستفادة من ا���	ات السابقة وتحسbن #داء وتطوIر م:ا

  :Zطار امليدا�ي: ثانيا

�امعـــة الذكيــة مــن وج:ـــة : " النتــائج املرتبطــة بالـــسؤال الثــا�ي -1�لمــا متطلبـــات التحــو نحــو ا
"ر ؟ Dس بجامعة # زنظر أعضاء "يئة التد اسـتKيان ولإلجابـة عـن "ـذا الـسؤال تـم تطبيـق " ر

�امعـة ع-ــ, عينـة عــشوائية ��امعــة الذكيـة الواجــب توافر"ـا \ــ] ا�يتـضمن +عــض متطلبـات ا
Dس بلغ عدد"ا  "ر) 380(ر+سيطة من أعضاء "يئة التد Dس بجامعة # زعضو "يئة تد  . ر

ة   :رواعتمد الباحث املعيار التقو��I التا0] ل��كم ع-, مدى أ"مية @ل عبا

ـــــتجابة  ات �ســ ــــا رطــــــو فئـــــــة اختيــ ات ÷ ل  و التــــــا0] إذا @ـــــــان 0.66 = 3÷) 1-3= (رعــــــدد �ختيـــــــا
ة غb	 م:مة، وإذا @ـان املتوسـط ا��ـساîي  ) 1.66 -1(ا��ساîياملتوسط   ) 2.33 – 1.67( ر�عد العبا

ة م:مــة إ0ــ, حــد مــا،وإذا @ــان املتوســط ا��ــساîي ة م:مــة)3 - 2.34( ر�عــد العبــا 	è .ر،  �عــد العبــا وتتــ
�دو التا0]ن�يجة تحليل استجابات أفراد ال�  : لعينة ع-, �ستKيان من خالل ا

  )1(لجدو 

ليو�� مدى أ�مية متطلبات التحو نحو ا��امعة الذكية من وج�ة نظر أعضاء �يئة 
�ر %س بجامعة � زالتد   ر

  م

  

ة   رالعبا
  املتوسط

الyسبة 
  املئو,ة

ىمستو 
  ��مية

  رمحو البMية التحتية :   أوال

  م:مة  WLAN.(  2.44  86.52(كية وجود شبLات ان
	نت محلية ال سل  1

Dسية ا��:زة بأحدث   2 �امعة القاعات التد�رتوفر ا
 .الوسائل والتقنيات

  م:مة  85.09  2.29
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  م

  

ة   رالعبا
  املتوسط

الyسبة 
  املئو,ة

ىمستو 
  ��مية

�امعة مراكزتوفر  3�  م:مة إ0, حد ما  83.93 1.84  .�خ
	اع و راءات \] البحوث متنوعة  ا

قميا ي�ب� نتاج العل��   4 �امعة بنLا معرفيا �ًتمتلك ا رً
ً

Dسألع   .رضاء "يئة التد
  م:مة  87.93  2.58

ــــــات  5 ــــــــ ـــــدث التقنيــ ـــــــــ دة بأحــ ـــــــز ــــــــ ــــا�ي مـ ــــــــ ـــــــة مبــــ ـــ ـــــ �امعـ�ــــــوفر ا ــــــــ وتــ
  .التكنولوجية

  م:مة  87.74  2.56

ـــــرص   6 ــــــيح  للطـــــــــالب فـــــ ـــــة ت�ـــ ـــــات عامــــ ــــة قاعــــ �امعـــــ�ــــــك ا تمتلـــ
�ماعية�  .�جتماع إلتمام م:ام التعلم الفردية أو ا

  م:مة  86.08 2.38

�امعةتتوسع  7� واستخدام التكنولوجيا، استخدام \]  ا
�يل فتح الذكية مثل البطاقاتÂ� ،القاعات  ، را��ضو

لك
	و�ي والدفع و�متحانات،.  
  م:مة  85.76  2.36

�امعة بتوفb	 برامج وشاشات تنقل #حداث ع�	   8��xتم ا
 .الب³ئة �ف
	اضية

  م:مة  86.65  2.47

�امعة توفر  9�دة بأج:زة إنذار  ب³ئة نظيفة ا وآمنة مز
  .وحماية

  م:مة  87  2.51

�امعة وسائل ��ماية البيانات واملعلومات   10�تمتلك ا
  .الرقمية

  م:مة  88.21 2.60

�امعة تقنية ا��وسبة ال�Âابية \] نقل   11�توظف ا
  .املعلومات وتخزxëIا

  م:مة  86.30  2.39

قمية متصلة بقواعد   12 قية و �امعة مكتبات و�رتوفر ا ر
  م:مة  86.30  2.39  .البيانات واملكتبات العاملية

�امعة أنظمة طوار وإضاءة ذكية  13�  م:مة  85.06  2.28  .ئتمتلك ا

ة   14 �امعة نظام املراقبة عن +عد ل�س:يل إدا�رتوفر ا
  .العمليات

  م:مة إ0, حد ما  85.10  2.30

�امعة خدمات �عليمية إلك
	ونية ع�	 املنصات   15�توفر ا
  .التعليمية

  م:مة  86  2.37

�امعة القاعات ا  16�Dسية ا��:زة بأحدث توفر ا رلتد
  .الوسائل والتقنيات

  

  م:مة  86.30  2.39
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  م

  

ة   رالعبا
  املتوسط

الyسبة 
  املئو,ة

ىمستو 
  ��مية

bIن:    ثانيا Dس ودا رالLوادر الKشرIة "يئة التد   ر

�امعة الذكية  17�  م:مة  85.44 2.34  . معرفة تقنيات ا

ـــا   18 ـــة وكيفيــــــــة توظيف:ــــــ ـــف الذكيـــــ ــــــة ال:واتــــــ ــــة أنظمــ معرفــــ
  إمLانا�xا

  م:مة   85.93  2.84

�امعة الذكية استخدام اس
	اتيجيات  19�  م:مة  93 2.81  . ا

�امعة   20�  م:مة  87  2.51  التواصل إلك
	ونيا مع مMسوîي ا

اســتخدام #ج:ــزة الذكيــة \ــ] تقــديم ا��ــدمات وامل:ــام   21
  املطلو ة

  م:مة  87.69  2.62

ـــل \ـــــ] مجــــــال   22 ـــة التفاعــ كيفيـــــة توظيـــــف تطبيقـــــات عاليـــ
  تخصصھ 

  م:مة  90.33  2.71

فاعليـة ع�ـ	 مواقـع التواصـل كيفية إ�ـشاء مجموعـات ت  23
  �جتما«]

  م:مة إ0, حد ما  84.02  1.99

فع وتخزIن امللفات من خـالل موقـع   24  Google( ركيفية 
Drive(  

  م:مة إ0, حد ما  84.06 2.03

ة الذكية   ر  ثالثا متطلبات دا

�امعة ا��طط �س
	اتيجية ال��   25�ة ا رتضع إدا
  .�ستجيب ملتطلبات العصر

  م:مة ا0, حد ما  84.02  1.99

�امعة  26�ة ا رتطو إدا  لتتواكب مع التنظيمية ال:يا@ل ر
  .العمل ب³ئة \] التغb	ات املستمرة

  م:مة  96.67  2.91

Iب  27 �امعة برامج تد�ة ا رتوفر إدا Iة للقيادات ر  \] ردا
ات التقنية  .رامل:ا

  م:مة  83.97  1.91

�امعة  28�ة ا   م:مة  86.33  2.42  .و xûامن مMس واملبدعbن املبتكرIن رتدعم إدا

�امعة ع-, النظم الرقمية وتوظيف   29�ة ا ر�عتمد إدا
  .التقنيات ا��ديثة \] @افة أ�شطxyا وخدما�xا

  م:مة  86.08  2.38

ات   30 Iة لد�xم  م:ا �امعة @وادر إدا�ة ا رتوفر إدا ر ر
  .متنوعة

  م:مة  86.55  2.48
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  )1(ليت	è من جدو 

 - ��"ر تراوحـت بـbن م:مـة ل أن  متطلبات التحو نحو ا م توافر"ا \] جامعة # زامعة الذكية الال ز
ت أوسـاط:ا  "ـر؛ حيـث تجـاو Dس بجامعـة # زوم:مة إ0, حد ما من وجھ نظر أعضاء "يئة التـد ز ر

ــــو ــــط املـــــــر�è و"ـــ ـــد مـــــــا ) 2.33 – 1.67( الوســـ ــــة إ0ـــــــ, حــــ ــــــذه  )3 - 2.34(  م:مـــ ـــــم "ـ  م:مـــــــة، ومعظــ
اك أعــضاء املتطلبــات م:مــة مــن وج:ــة نظــر أعــضاء "يئــة التــ Dس، وتفــسر "ــذه الن�يجــة بــإد رد ر

Dس أل"ميــة تـوفb	 "ــذه املتطلبـات ســواء فيمـا يتعلــق بالبMيـة التحتيــة أو فيمـا يتعلــق  ر"يئـة التـد
�امعــة الذكيــة، وتتفــق "ــذه الن�يجــة مــع �ة الذكيــة لتــوفb	 متطلبــات ا ربــالLوادر الKــشرIة ودا

اسة جمـال الد"ـشان ح )2020(رد أكـدت أن اتجا"ـات أعـضاء "يئـة حيـث ) 2018(و، ومنـال فـر
"ـر تجــاه التعلـيم الـذ@ي @انـت إيجابيـة نحــو اسـتعمال التعلـيم الـذ@ي \ــ]  Dس \ـ] جامعـة # زالتـد ر
ـــة مـــــن وج:ـــــة نظـــــر أعـــــضاء "يئــــــة  ــــذ@ي جميع:ــــــا م:مــ Dس، وأثب�ـــــت أن مطالـــــب التعلـــــيم الـ رالتـــــد

�امعـــة، حيـــث �عت�ـــ	 مقومـــات الـــتعلم لك
	و�ـــي مـــن املتطلبـــات الرئ�Dس با ³ـــسة للـــتعلم رالتـــد
 ��Iج العـوI اسة أ رالذ@ي، كما تتفق "ذه الن�يجة مع ما توصلت إليھ د ،  حيـث أظ:ـرت )2015(ر

ة اســــتخدام  Dس، وأوصــــت بــــضر رأ"ميـــة اســــتخدام الــــتعلم الــــذ@ي وال:واتــــف الذكيــــة \ــــ] التــــد ور
 . برامج ال:واتف الذكية \] العملية التعليمية

ات ا��و #و  -  لكما يت	è أن عبا ر تbن) تحتيةالبMية ال(ر ) 3، 14(ر@ل:ا جاءت م:مة عدا العبا
اسة تر أ"مية توافر التقنيات و#ج:زة  ىجاءت م:مة إ0, حدما، و"ذا ®عز إ0, أن عينة الد ر و

اسة  �امعة الذكية و"ذا يتفق مع د�ة لتحقيق التحو نحو ا را��ديثة ضر لر ح (و ومنال فر
ت إ0, أ"مية البMية التحتية \] #نظم) 2018 وو"ذا ®عز إ0, ضعف . ة الذكيةروال�� أشا

�امعة، كما يتطابق مع واقع البMية التحتية ل��امعة، حيث �مLانات والتقنيات ا��ديثة با
اسية وعدم استخدام التقنيات ال�Âابية \] تخزIن املعلومات،  رقلة توافر +عض القاعات الد

اسة  ح (رو"ذا يتفق مع نتائج د ت إ0, ضعف ) 2018ومنال فر التج:b±ات التكنولوجية رال�� أشا
�امعة، فضال عن ضعف توافر التج:b±ات لك
	ونية وشبLات �ن
	نت، وضعف �با

ً

Iد ب³ئة التعلم باألج:زة التكنولوجية املعاصرة، و�حتياج ملنظومة متLاملة  ومLانات وقلة تز
�امعة الذك�Iة والتعليمية ت�ب� مدخل وأنظمة ا Dس، رإلك
	ونية من الناحية دا رية \] التد

ات التكنولوجيا  Dس م:ا روIمكن أن ®عز "ذا الضعف إ0, افتقاد +عض أعضاء "يئة التد ر ى
Dس  ش العمل لتنمية و«] أعضاء "يئة التد KIية و را��ديثة، وقلة توافر ال�	امج التد ر ور

ات \] نطاق #"مية الكبb	. بالتقنيات ا��ديثة والتكنولوجيا املعاصرة ة ركما جاءت تلك العبا
مة للصيغ التعليمية ا��ديثة و"ذا يتفق مع نتائج  مLانات الال 	bة توف زو"ذا ®عز إ0, ضر ور و

اسة  مLانات التكنولوجية واملادية ) 2018يالسيد البحb	 (رد 	bة توف وروال�� أوصت بضر
مة لتطبيق الصيغ التعليمية ا��ديثة اسة . زالال ) 2020دمحم فتó] (ركما يتفق ذلك مع نتائج د

�امعة الذكية� .لوال�� أكدت ع-, أ"مية توفb	 ال�	امج والتطبيقات الذكية للتحو نحو ا

ات ا��و الثا�ي كما  -  رجاءت عبا ر\] نطاق #"مية،  و"ذا ®عز إ0, أ"مية دو ) الLوادر الKشرIة(ر و
اسـة  �امعـة الذكيـة، و"ـذا يتفـق مـع د�رالعنـصر الKـشر \ـ] تحقيـق التحـو نحـو ا ل الد"ـشان، (ي

�امعـات) 2020السيد �. روال�� نو"ت عن دو الLـوادر الKـشرIة \ـ] تحقيـق التحـوالت الرقميـة با
اســة  ال�ــ� أكــدت ع-ــ, تقــديم ال�ــ	امج امل:نيــة ) 2013مــشاعل ا��مــاش (رو"ــذا يتفــق مــع نتــائج د

�امعــة الذكيــة��امعــة للتحــو نحــو ا�اســة . لاملتنوعــة ملMــسوîي ا دمحم (روكــذلك يتفــق مــع نتــائج د
ـــ]  ــــ) 2020فتóــ Dس ع-ـــــ, وال�ـ Iب أعـــــضاء "يئـــــة التـــــد ـــ	امج لتـــــد ـــة تقـــــديم ال�ــ ت إ0ـــــ, أ"ميــ ــا ر� أشـــ ر ر
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 وكما جاءت الفجوة بbن التوفر و#"مية ضيقة و"ذا ®عز إ0, حرص. التقنيات و#ج:زة الذكية
�xم الذاتية ا�xم وم:ا Dس ع-, برامج التنمية امل:نية وتطوIر قد رأعضاء "يئة التد ر  .ر

ات ا��و الثالث  -  ركما جاءت عبا ة الذكية(ر ر\] نطاق #"مية،  و"ذا ®عز إ0, أ"مية دو ) ردا و
اسة  �امعة الذكية، و"ذا يتفق مع د�ة الفاعلة \] تحقيق التحو نحو ا ردا مشاعل، (لر

�امعات) 2013�ة الذكية \] مواكبة تحوالت الرقمنة با روال�� نو"ت عن دو القيادات ودا . ر
اس ح (ة ركما تتفق تلك الن�يجة مع نتائج د وال�� نو"ت عن ضعف البMية ) 2018ومنال فر

�امعة وقلة توظيف املستحدثات والتقنيات بالب³ئة التعليمية�و"ذا ®شb	 إ0, . التكنولوجية با
ضعف توافر التج:b±ات لك
	ونية وشبLات �ن
	نت، وضعف مLانات وعدم �xيئة ب³ئة 

د ع-, �xيئة ب³ئة التعلم بالوسائل و#دوات التعلم لتلقي مثل "ذا النوع من التعلم الذي ®عتم
Dس الذ@ي، و�حتياج ملنظومة متLاملة  ة نظام التد رالتكنولوجية املعاصرة، و�حتياج إلدا ر
Dس،  Iة والتعليمية ت�ب�� مدخل وأنظمة التعلم الذ@ي \] التد رإلك
	ونية من الناحية دا ر

اسة  ة التعلم الذ@ي ، و)2021أسماء نصر ،(رو"ذا يتفق مع نتائج د رال�� أوصت ب�ب�� مباد
"ر �امعات وخاصة جامعة #�   .زوأدواتھ \] ا

Iــة املــستقبلية لتــوفb	 متطلبــات : " لإلجابــة ع-ــ, الــسؤال الثالــث مــن أســئلة البحــثو ؤمــا الر
 	bة مستقبلية لتـوفI �امعة الذكية؟ تم التوصل من خالل نتائج البحث إ0, وضع ر�ؤالتحو نحو ا ل

�امعة الذكية وتتحدد كما ي-]متطلبات التح�  :لو نحو ا

�ر ,ة املستقبلية لتوف23 متطلبات التحو نحو ا��امعة الذكية بجامعة � زالر ل   :ؤ

�امعة       �ا مق
	حا لتوفb	 متطلبات التحو نحو ا Iة مستقبلية وتصو لحاو الباحث وضع ر رل ؤ
�امعـــــة الذكيـــــة �ـــدخل ا Iـــــة مــ "ـــــر، وت�ب�ـــــ "ـــــذه الر ؤالذكيـــــة بجامعـــــة # @أحـــــد التوج:ـــــات العامليـــــة ز

�امعــة، وســ:ام \ــ] تخــرIج �املعاصــرة والــذي �xــدف إ0ــ, تطــوIر البMيــة التكنولوجيــة واملعلوماتيــة با
لجيــل قــادر ع-ــ, املــسا"مة +ــشLل فعــال \ــ] بنــاء مجتمــع املعرفــة و�نــدماج \ــ] التحــو الرق�ــ� الــذي 

�امعـات نحـو مرحلـة بنـا�ء نظـم وخـدمات إلك
	ونيـة ذكيـة �س�, الدولة إ0ـ, تحقيقـھ، وتركbـ± ج:ـد ا
"ـر  �امعـة، تطلعـا إ0ـ, تحـو جامعـة #�Iـة با فع كفاءة العملية التعليميـة ودا زمتLاملة �س:م \]  ر لر
ـــة الذكيــــة أحــــد أ"ــــم  �امعـ�ة تنافــــسية عامليــــة، خاصــــة +عــــد أن اعت�ــــ	ت ا رإ0ــــ] جامعــــة ذكيــــة ل:ــــا قــــد

  .�]لالتوج:ات العاملية والتحو نحو التطبيق التق�� والتكنولو

Iة املستقبلية وال�ـ� تمثـل تـصو مق
ـ	ح ملـا  ر        وقد اتبع الباحث خطوات من_�ية \] وضع الر ؤ
"ر \] املستقبل زيMبí] أن تLو عليھ جامعة #   .ن

Iة املستقبلية   :ؤ من_�ية إعداد الر

\ـــ] ضـــوء تKنxûـــا  "ـــر \ـــ] املـــستقبل  زتـــم وضـــع تـــصو مق
ـــ	ح ملـــا يMبíـــ] أن تLـــو عليـــھ جامعـــة # ن ر
�امعة الذكية وتوافر متطلبا�xا ومقوما�xا؛ وقد تم اتباع ا��طوات املن_�ية التاليةلفلسفة�  :  ا

,ة املستقبلية-1   :ؤأ�داف الر

"ــر  �امعــة الذكيــة بجامعــة #�Iــة املــستقبلية إ0ــ, تــوفb	 متطلبــات التحــو نحــو ا ز�xــدف الر ل ؤ
ىوتحديد املالمح الرئ³سة ل:ا كما تتضمن أ"دافا أخر مxëا ً

: 
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وتحقيــق التمbــ± والتنافــسية \ــ] خـــضم  طــوIر جــودة العمليــة التعليميــة التعلميــةتحــسbن وت - 
 .املنافسة الشديدة \] التعليم العا0]

ك واملنتج و�نتقال من مرحلة  -  ر�غيb	 دو املعلم والطالب \] العملية التعليمية إ0, دو املشا ر ر
 .اك�ساب املعرفة إ0, مرحلة توظيف:ا

 .  @افة جوانب العملية التعليمية ومواكبة تحوالت العصرتوظيف التقنية التكنولوجية \] - 

 . مبدأ ديمقراطية التعليمالفرص وتطبيقتحقيق مبدأ تLافؤ  - 

 .التوجھ نحو التعلم الذا�ي، والتوجھ نحو التعلم التعاو�ي - 

ات العلم والتكنولوجيا ومقومات التعامل مع:ا-  .ر امتالك م:ا

  .رأولياء #مو والطالب واملؤسسات التعليميةن تحقيق التواصل والتعاو املستمر بbن -

,ة املستقبليةمنطلقات -2   :ؤالر

Iة املستقبلية ع-, املنطلقات ªتية  :ؤ�س�ند الر

ــــ± ع-ـــــ, أن املؤســـــسات التعليميــــــة  -  ـــو الـــــتعلم واملعرفـــــة والـــــذ@اء التنظي�ـــــ� وال
	كbـ لالتحـــــو نحــ
bا التعلم والتكيف مع التغxëات ا��يطةمجتمعات �علم ومجتمعات مفتوحة يمك	. 

�امعة الذكية إ0, توجيھ إمLانيا�xا الKشرIة والتقنية واملادية املناسبة بما يحقق ل:ا  - ��xدف ا
ات  ات وامل:ــــا د الKــــشرIة املتمbــــ±ة ال�ــــ� تمتلــــك القــــد ة ع-ــــ, تقــــديم مخرجــــات مــــن املــــوا رالقــــد ر ر ر

 .قاملناسبة الحتياجات سو العمل

�امعة الذكية أحد النماذج ا��يوIة؛ إذ  - �ا �عد ا �ع ع-ـ, إنتـاج املعرفـة ال�ـ� �عت�ـ	 مـصدöًر�
ـــ±ة التنافـــــسية مـــــن خـــــالل توظيـــــف تقنيـــــات تكنولوجيـــــا املعلومـــــات و�تـــــصاالت  لتـــــدعيم املbــ

 .وتطبيق:ا من قبل مMسو xûا

 -  	bا، ومـن ثـم تـوفxû سوMة لدى مI �وانب �ح
	افية وامل:ا��امعة الذكية إ0, تنمية ا�ر�س�, ا
ط واملقومات ال�� �س:م  ف عليھ عاملياوالشر ً\] الوصو إ0, مستوIات #داء املتعا ر  .ل

Iـادة فــرص املؤسـسات التعليميــة ال�ـ� تتطلــع إ0ـ, الرIــادة العامليــة  -  �امعــة الذكيـة \ــ] �ز�ـس:م ا
ات بداعيـــــة لـــــدى ال:يئـــــات التعليميـــــة وتوجxû:ـــــا نحـــــو التنميـــــة  رمــــن خـــــالل اســـــتغالل القـــــد

 .املستدامة

�امعـــة الذكيـــة البتLـــار وتحـــد - �"ا املعرفيـــة مـــن خـــالل التواصـــل �ـــس�, ا ريث تقنيا�xـــا ومـــصاد
 .الفعال مع مصادر املعرفة العاملية وتوظيف:ا \] الب³ئة التعليمية

Iـــــــة  -  ــــة إ0ــــــ, توظيـــــــف التقنيـــــــات الذكيـــــــة \ــــــ] مختلـــــــف الوحـــــــدات دا �امعـــــــة الذكيـــ�ر�xــــــدف ا
ات السليمة  �مع البيانات وتحليل:ا و�ستفادة مxëا \] اتخاذ القرا��امعة؛ �وجعل العمل ربا

 .أك¬	 س:ولة

ات \] سو العمل والتغb	ات ال�� تحدث \] ا��تمع،  -  �امعة الذكية التطو�قيواكب نموذج ا ر
ــــا يواكــــــب تلــــــك  ـــــا بمــ ــة فعاليا�xـ ـــــا و@افــــ ــ
	اتيجيا�xا وخطط:ــــــا و رامج:ـ ـــــ, توجيــــــھ اســــ ـــل ع-ـ و�عمـــ

ات  .رالتطو
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ة تحقيق التكيف مع التغb	ات العاملية وا��لية وا��اجة امل��ة لتطبيق ن -  رظم �عليمية متطو
ونــــا وال�ـــ� فرضـــت ال��ــــوء لـــنظم التعلــــيم  مـــة @و �امعـــة الذكيـــة خاصــــة \ـــ] ظـــل تفــــ�ÇÈ أ�ر@ا ز
ـــاءة  لك
	ونيــــة، وتحقيــــق �ســــتفادة مـــــن الوســــائط الذكيــــة وتقنيا�xـــــا لتحــــسbن جــــودة وكفــ

 .ًالعملية التعليمية، وجعل:ا أك¬	 جذبا وفاعلية

,ة املستقبلية -3   :ؤمسلمات الر

تقــاء بجــ -  "ــرر� وتحقيــق التمbــ± والتنافــسية \ــ]  زودة العمليــة التعليميــة التعلميــة بجامعــة #
 .خضم املنافسة الشديدة \] التعليم العا0]

Dسية ومواكبة التحوالت الرقمية -   . رتوظيف التقنية التكنولوجية \] �س
	اتيجيات التد

�ميع - � . \] التعليمتحقيق مبدأ تLافؤ الفرص وتطبيق مبدأ ديمقراطية التعليم وحق ا

تحقيـق الـتعلم الـذا�ي والتعلـيم عـن +عـد وابتLــار نمـوذج لتعلـيم فعـال، والتوجـھ نحـو الــتعلم  - 
 .التعاو�ي

فــع مــستو كفـــاءة  -  �امعــة الذكيــة، ممــا ®ــس:م \ــ] �ى�ســتفادة العلميــة مــن تحديــد عناصــر ا ر
  .العملية التعليمية، وا�عLاس ذلك ع-, جودة العملية التعليمية

,ة املستقبليةآليات تنفيذ  -4   :ؤالر

�امعة الذكية وكيفية تأس³س:ا، وIمكن تحقيق ذلك من خالل�  :آليات خاصة بكيفية تLوIن ا

 .بناء "يLل تنظي�� جديد ي�ناسب مع الب³ئة الذكية - 

�امعة الذكية مما ®س:م \]  - �توفb	 الدعم املادي والتق�� من أجل س:ام \] تطبيق نموذج ا
 .ملتمb±ةتدفق #فLار بداعية وا

 .ا�شاء نظام معلوما�ي تكنولو�] متLامل - 

ات التكنولوجيـــــــة  -  ــــا Iــــــد"م بامل:ــ فــــــع كفــــــاء�xم وتز ـــــة و �امعـ�ـــشرIة \ــــــ] ا Iب الLــــــوادر الKـــ رتــــــد ور ر
 .ا��ديثة

�امعات - �"ا \] تطوIر العملية التعليمية با �امعة الذكية وفوائد"ا ودو� . رتوضيح فلسفة ا

�ـــــودة \ــــــ] مجــــــا - �ــــضمان ا ـــة لــ ــــاع املعــــــايb	 الدوليــ ل التعلـــــيم فــــــضال عـــــن مواكبــــــة متطلبــــــات اتبـ
ً

 .التوج:ات ا��ديثة

�امعة - � .توفb	 @افة مLانات والتقنيات الذكية وتوظيف:ا \] @افة عمليات ا

�يع طر التعليم الذا�ي - öامعة و��� .ق�شر ثقافة �بتLار وبداع لدى مMسوîي ا

,ة املستقبلية -4   ؤاملكونات الرئhسة للر

�امعة الذكيةلوفb	 متطلبات التحو ت - � نحو ا
تــوفb	 منظومــة تكنولوجيــة تفاعليــة متLاملــة \ــ] ضــوء ضــوابط نظــم الــتعلم الذكيــة حيــث إن  �

 :لأي منظومة ذكية ت�ناو جانبbن
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  :يا��انب Zدار التنظي��: ل�و

�ــة @افـــة املعلومـــات، �ة وتخـــزIن ومعا Iـــة عـــن طرIــق إدا ر وIقــوم بتـــوفb	 @افــة #�ـــشطة وامل:ــام دا ر
�امعة من خالل التقنيات الذكيةوجود موقع�  . تفاع-] ل��امعة ع-, ن
	نت، ملتا+عة أ�شطة ا

�امعة الذكية ما يأ�ي ��  :لو�شمل متطلبات التحو نحو ا
دة  -1 ـــان ذكيــــــة مــــــز ـــة تحتيــــــة ماديـــــة ذكيــــــة �ـــــشمل مMــــــشآت ومبــ وتـــــوفb	 حــــــرم جـــــام�] ذ@ــــــي و Mيــ

  .بالتقنيات ا��ديثة
ــــة، أج:ـــــزة بMيـــــة (  وجـــــود بMيـــــة تحتيـــــة تقنيـــــة ذكيـــــة �ـــــشمل  -2 ـــلكية والســـــلكية حديثـ شـــــبكية ســ

ات  رحواسـ³ب محمولــة وحواســ³ب لوحيــة، @ــامb	ات وأج:ـزة اس�ــشعار، أج:ــزة تخــزIن، ســبو
 .ذكية، شاشات عرض، أنظمة مراقبة، أنظمة اتصال

ة أنظمـة الـتعلم، أنظمـة (   وجود بMية تحتية برمجية ذكية �ـشمل  -3 قميـة و�ـشمل إدا رأنظمـة  ر
ـــة أمــــان  وحمايــــة، مكتبــــة إلك
	ونيــــة ذكيــــة، موقــــع إلك
	و�ــــي تفــــاع-]، مراقبــــة وتحكــــم، أنظمـ
 .)صفحات ع-, مواقع التواصل

 ة للتعامل مع التقنيات الذكية -4 قمية ومد ات  ّرأطر +شرIة ذكية تمتلك م:ا ر  .ر
 .ب³ئات �علم ذكية �شمل مجموعة من ال�	مجيات و#نظمة التعليمية التفاعلية الذكية -5
جـود منـصة �عليميـة ل��امعـة ع-ـ, شـبكة تطبيق نظم للتعلم الذ@ي ع�ـ	 ال -6 و:واتـف الذكيـة و

ن
	نت. 
7- ±b:اسية القاعات تج  .التعليمية العملية تدعم ال�� التكنولوجية التقنيات بمختلف رالد
ئة -8 �امعة خطط اس
	اتيجية �ستجيب بكفاءة ملتطلبات العصر و#مو الطا�ة ا روضع إدا  .رر
Iب  -9 Iة القيادات رتد ات ع-] ردا مة إلنجاز امل:امال رم:ا Iة  زتكنولوجيا والتقنيات الال ردا

  .بكفاءة وفاعلية

  ا��انب التعلي��  :الثا�ي

�انب التعلي���ات طر : (وDشتمل ا Dس، ال�	امج واملقر قالطالب، وأعضاء "يئة التد ر ر
Dس، نظام التقوIم سائل التد رو �امعة ) و��انب التعلي�� متطلبات \] ا�ولLل عنصر من عناصر ا

  .ية كما ي-]الذك
 :الطالب -1

ات �تصال والتواصل من خالل ن
	نت وال�	يد  - لك
	و�ير امتالك م:ا. 

ة ع-, استخدام +عض التطبيقات الذكية -  .رالقد

ح الفرIق والعمل التعاو�ي - ة ع-, العمل بر والقد  .ر

ة ع-, ا��صو ع-, املعلومات واملعرفة من املصادر ا��تلفة  - لالقد  ر

ة ع-, النقد  -  .الذا�يالبناء والتعلم ر القد
%س -2  :و,تطلب امتالك�م مجموعة من ا� صائص أ�م�ا: رأعضاء �يئة التد

 .التمتع باتجا"ات إيجابية نحو التقنيات التكنولوجية -

- 	bة منظومة  توف±bة متمIع +شر�ö� ,-بداع ع  .و�بتLار 

ات متنوعة \] التعامل مع #ج:زة الذكية -  .رامتالك م:ا

�يع -ö� س "يئة أعضاءD �امعة، خارج أعمال \] للمشاركة رالتد��ان \] @املشاركة ا�  .مجتمعية 
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ات تنمية - ات وتطوIر الطالب من خالل تحديث لدى بداعية رالقد اسية راملقر  وال�	امج رالد
   .العصر ومستجداتھ متطلبات مع يتوافق بما التعليمية

KIية برامج عقد - Dس "يئة ألعضاء مستمرة رتد ات لتطوIر والطالب والعاملbن رالتد ا�xم رم:ا  .روقد
%س -3 سائل التد راملنا¡K وطر و و  :  ق

ات التفكb	 العليا -  .رتركز ع-, انفتاح الفكر وإعمال العقل وتركز ع-, م:ا

ق الفردية بbن الطالب - �وانب العملية والنظرIة ومراعاة الفر� .والر ط بbن ا

 .ترتبط بتحوالت العصر وتحا@ي الب³ئة الواقعية -

 .التعاو�يب التعلم الذا�ي والعمل �عزIز أسالي -

ـــــــة  - ـــــــ] العمليـ ـــة \ـ ــــــ
	اتيجيات التفاعليـــــ ـــة و�ســ ـــتخدام الوســــــــائط املتعــــــــددة التفاعليـــــ ــــام باســـــ �"تمــــ
 .التعليمية

 :نظم التقو,م -4

ات املوضـــوعية ونظـــم  - �امعـــة الذكيــة، حيـــث توجـــد �ختبـــا�رت�نــوع أســـاليب وطـــر التقـــوIم \ـــ] ا ق
التقـوIم املــستمر فــضال عـن وضــع وإعــداد �

ً
ات +ــشLل إلك
	و�ــي بواسـطة شــبكة املعلومــات  رختبـا

 .وإعالن النتائج ع-, ن
	نت) ن
	نت ( العنكبوتية 

ابــط  - ابـط مواقــع املكتبـات ومـصادر الــتعلم ( وكمـا يـتم إ�ـشاء ر ربنـك أسـئلة موضــوعية متنوعـة، 
ابط للمراسالت بواسطة ال�	يد لك
	و�ي   ) را��تلفة، 

,ة ا-5  :ملستقبلية وسبل التغلب عل¤£اؤمعوقات تنفيذ الر

Iة املستقبلية يتوافر قد مما الرغم ع-,  +عض قد ®ع
	ض:ا أنھ إال متطلبات النجاح، من ؤللر
 ومxëا، حدو xا، حال و�ستعداد ملواج:xyا ل:ا التحسب يMبí] ال�� ا��تملة، والصعو ات املعوقات

    :ي-] ما

مة لبناء "يLل تنظي�� جديد معوقات مادية حيث قلة توافر مLانات املاد - زية الال
Iادة @لفة النظام العتماده ع-, أساليب تكنولوجية  زي�ناسب مع الب³ئة الذكية، حيث 

�امعة، وIمكن التغلب ع-, ذلك من� البحث عن خالل حديثة مع محدودية مb±انية ا
Iادة فرص التموIل حLومية، وغb	 حLومية وإضافية بديلة تموIل مصادر ير �س�ثما زو

 .وا��Lومي ا��اص القطاع بbن املش
	ك
�امعية -�تيMية إ0, بطء : معوقات \] السياسات وجراءات ا وحيث تؤدي التعقيدات الر

ات ا��ديثة، وجمود القوانbن واللوائح املنظمة للعمل بجامعة  رتنفيذ جراءات والتطو
��"ر، وضعف �"تمام بتعديل:ا بما يتوافق مع �غb	ات العصر ا  وIمكن .ديثز#

Iة بمراعاة ذلك ع-, التغلب نة دا راملر ، عمليات \] تنفيذ ال�� �س:م و ضع  لالتحو  وو
تيMية ال�شرDعات من ومراجعxyا وتنقيxyا جديدة، �شرDعات وقوانbن  . والر

نة باملعوقات #خر : معوقات +شرIة - ىقد يLو #فراد من أك¬	 املعوقات تأثb	ا مقا رن ً

ا�xم ومعلوما�xم ا��اصة وضعف و خاصة عندما يتLاسل رو \] تنمية وتطوIر م:ا ن
ا�xم ع-, توظيف التقنيات الذكية، وضعف الرغبة \] التغيb	، حيث اعتاد البعض  رقد
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تي��، وغالبا ما يقاومو �بتLار والتجديد نع-, العمل الر وIمكن التغلب ع-, ذلك . و
ات +عقد KIية ع-, ردو  التعليم \] الرق�� لالتحو وأساسيات التكنولوجيا، استخدام رتد

ة KIية وتوفb	 برامج والبحث العل��، رودا ات العصر الرق�� رتد  البي�ô والتحليل رمل:ا
 وآلياتھ،  ومراحلھ

  :ا� اتمة

�امعة الذكية®س:م توفb	 متطلبات � ر \] تحقيق �ستفادة من التطولالتحو نحو ا
�امعة زIادةمما ®س:م \]  التعليم، مجال \] ال:ائل التكنولو�]�ة ا Iادة التنافسية، رقد  ر�xاقد زو

Dس "يئة أعضاء من املزIد جذب ع-, ، فضال عن تحسbن جودة الب³ئة التعليمية املتمb±ين رالتد
ً

Iادة¼xا، و"ذا ®س:م  "ر جامعة  نص³بز\]  انطالقا وذلك الرقمنة، نحو لالتحو \] ز#
ً

xyIا من   ؤر
سالxyا الطموحة اسة توصلت وقد، رو �امعة , أنإ0 رالد�ل®س:م \] تحو  الذكية توفb	 متطلبات ا

"ر جامعة   .ذكية جامعة إ0, ز#
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