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:  تحدثوداد وازن ت  التحّول القرسي نحو التعليم الرقمي

 الفجوة الرقميةاألرقام واإلحصاءات مشجعة بالرغم من 

 

ي  
ياليوميف  يالعالم ييشهدها  

يالت  يالصحية بويةويياألزمة يالت  يوالمؤسسات يالجامعات يوإغالق يالدروس ياألساتذةيي،تعليق أدرك

ورةياعتماديالوسائليالرقميةيويوالمدّرس ،ييبذلكيآملي  ينيض  وري،يإلنجاحيأييعمليةيتغيت  .يولكنيمنيالض  أنيانقاذيالعاميالدراس 

يالموظفونيي َ يالمرةيفرضيكوفيديإلالحاجةيهذهييع  يهذه وع. يالمشر  
يوضمانيمساهمتهميف  يالتغيت  ورة هذهيي19قناعهميبض 

ورة!ي  الض 

يحديثيلهايمع  
ياحاولتي،ي"الوكالةيالجامعيةيللفرنكوفونية"يموقعيف   

لسيدةيوداديوازن،يمديرةيوحدةيالتكنولوجيايالحديثةيف 

ي يجامعةيالقديسييوسفيي(UNTE)يالتعليميالجامع   
حيلنايهذايالواقعف  ي.يأنيتشر

ي

يتعتمدهايجامعةيالقديسييوسفيمعيحالةيالحجريومايهويدوري .1  
اتيجيةيالرقميةيالت  يتكييفياالست  حدةيويكيفيتّم

يالتعليمي  
يالتكنولوجيايالحديثةيف  يهذايالسياق؟ييالجامع   

 ف 

يمحاولة ي  
إلنجاحيهذهيالعملية.يالرقميةيالطارئة،يعمدتيجامعةيالقديسييوسفيإىليوضعينظاميمتكاملييزمةلمواجهةيهذهيااليف 

،يتّميتشكيليفريقيعمليقويي
ً
يمنيالمؤهالتيويأوال عيبالكثت 

ّ
ييجمعييتمت ة،يبي   هذايالفريقيهويكنايةيالقيادةيوالمصداقية.يويالختر

يتؤمنيبهايقيميالعنيوحدةيمسؤولةيعنيتطويريخطةيعمليلمتابعةياألنشطة،يعىليضوءي  
يجامعةيالقديسييوسفيالت  يالوه   ّ تمت 

يلوجهيأويعنيبعد.ي
ً
،يأكانيذلكيوجها  

يواإلنسان  يوقتيالحق،يقاميرئيسيالجامعةياألبيسليميدكاشيوجودةيالتدريبياألكاديم   
وف 

ي يمنيكافةيييبي  يحوليالتكنولوجيايالرقميةييرؤيةيالجامعةيبنشر يلضمانيتعبئةيأكتر أعضاءيالجامعةيمنيطالبيوأساتذةيوموظفي  
يالجميع.ي يعنيذلك،يتّميتوفت 

ً
يتربوييفضال  

ييفرديدعميتقت  أستاذيدوراتيتدريبيةيحوليالتعليميعنيبعد،يي300ينحوي:يتابعيوجماع 
ي يبتضفهم يوُوضع ييUNTEعىليصفحة يمن يمجموعة يإىل يباإلضافة يفيديويتدريبية يومقاطع يأدوات يبهدفيدليل المقاالت

ييدرّسي  
بويياألنسبيللمادةيالت  يوها.يمساعدتهميعىليتحديديالسيناريويالت 

ً
تيشبكةيتكنولوجيايالمعلوماتيعىليذلك،ييعالوة تمت ّ 

يوحدةي عت 
ُ
يت  
يالتعليميالت   

يواالتصاالتيف  يالتعليميالجامع   
ى:ييUNTEيالتكنولوجيايالحديثةيف  فقدينجحيبتنسيقهايبفعاليةيكتر

يهذهي  
يف  يلزمالئهم يالالزم يالدعم يتوفت   

يالقديسييوسفيف  يجامعة يلمختلفيمؤسساتيوأقسام يالتابعي   يالرقميون الممثلون
يكافةيالتوصياتيوالتطوراتيالجديدةيالمرتبطةيبالتعليميعنيبعد.يالمرحلة.ي يوقديتّمياالستعانةيبهذهيالشبكةيلنشر

وعي .2 ميعنيبعديواالبيADIPكيفيساهميمشر
ّ
يتطويريوحدةي)التعل  

 
بوي(يالتابعيللوكالةيالجامعيةيللفرنكوفونيةيف تكاريالت 

ي يالتعليميالجامع   
احيخدماتيجديدة؟ييييUNTEيالتكنولوجيايالحديثةيف   وتمكينهايمنياقت 

ي

وعي ييADIPلقديشكّليمشر يالتعليميالجامع   
كائهيالسيمايلوحدةيالتكنولوجيايالحديثةيف  وعيبحثييUNTEيلمختلفيشر يمنيمشر أكتر

اءي2017انتىهيعامي يصصاتاالخ،يفهويشبكةيتضّميعدديمنيالختر اتيوالتجاربييي   بويةيالذينييتبادلونيالختر
يالتكنولوجيايالت   

ف 

يالدعميالالزميلمجموعته.يي نيكٌليمنهميمنيتوفت 
ّ
ييتمك  ويتشاركونيالموارديلك 

بويةيالجيدةيإلعداديدورةيتدريبيعنيبعدواليبديمنياإلشارةيإىليأني" وعيدليليالممارساتيالت  يإطاريمشر  
يADIP"يالذييتّميوضعهيف 

ميساهميبشكليكب
ّ
يصياغتهيووضعه،ييقد  

.يهذايالدليليالذييشاركتيف  يالتعلميالجامع   
يتطويريوحدةيالتكنولوجيايالحديثةيف   

يف  ت 

يلهندسةيتربويةيمعينة.ي
ً
وأذكرييهنايالبطاقةيالنموذجيلوضعيسيناريويأدواتيأساسيةيوفعالةيإلعداديدورةيتدريبيعنيبعديوفقا

ونية.ي يلتدريبيعنيبعديوقائمةيتصميميدورةيالكت 

بوي؟ي .3 يالمسبوقيعىليالصعيديالت   كيفييتفاعلياألساتذةيوالطالبيمعيهذايالوضعيغت 



UNTE - Avril 2020   AUF Entretien – COVID-19  

ةي يتّمياجراؤهايبعديفت   
يباعتماديالتعليميعنيي14أظهرتياإلحصاءاتيالت   

يوميعىليبدءينفاذيالقراريالصادريعنيالجامعةيوالقاض 
يمشّجعة

ً
يمنيبعديأرقاما ونيةيعىليمنصةيمودليالخاصةيبالجامعةيوإتاحةيي100:يتّمياعداديأكتر ةيمنيدورةيالكت  مجموعةيكبت 

بويةيال يمنيي2500ييصليعددهايإىليموارديالت  ي5000معييTeamsفريقيعىليي400نشاط،يباإلضافةيإىليتشكيليي600وأكتر
يمنيمستخدميناشط،ي يأكتر يحسابيي200وتوفت  ونيةيعتر

ولكنيالجديريبالذكريأنيأفراديالخاصيبالجامعة.ييZoomدورةيالكت 
ياألساتذةيالذينيلميأويقَليماياستخدمواي ياستخدامياألدواتيالرقميةيوهناكيفجوةيرقميةيبي  

ً
هيئةيالتدريسيلمييعتادوايجميعا

يمجاليالتكنولوجيايالحديثة.ي  
يف  يوهؤالءيالمتمّرسي   يمعياألساتوييالنظاميالرقم 

ً
يلهذايالواقعيوتماشيا

ً
ذةيالذينيالييعتمدونينظرا

ييواجههايهؤالء.يي  
يمقارباتيتدريبيتتناسبيوالصعوباتيالت   

يف 
ً
،ينفكريحاليا يالمجاليالرقم 

ي
ً
ونية.ييعدديويواجهيالطالبيأيضا يماييتعلقيبالدوراتيااللكت   

يعمليةيالتعليميعنيمنيالمشاكليوالصعوباتيف   
قدييشعريالطالبيف 

يمنيمجموعةي
ً
يالطالبيمعينة،يبعديبأنهميليسوايجزءا  

يعنيذلك،يقدييعان 
ً
يالواقعيحسيالمنافسةيوالتفّوق.يفضال  

يلديهميف  ماييثت 
يمثليهذهيالدوراتي  

يف  كت  
ةياالنتباهيوالت 

ّ
ونيةيمنيقل يالوقتيعينهيفيتحققونيمنيرسائلهميااللكت   

إذييمكنهميالقياميبعدةيمهاميف 
اتيايتواصلونيوي نتيخالليالمحاض  ونية.يمعيأصدقائهميويتصفحونيمواقعياالنت  ياللكت 

يتعتمدهايجامعةيالقديسييوسف؟يومايمدىيرضايالطالب؟ي .4  
يمنصاتيالتعليميعنيبعديالت   مايه 

يمايتضّميمنصةيمودليخاصةيبنا.ي
ً
عيجامعةيالقديسييوسفيببيئةيرقميةيغنيةينوعا

ّ
ومعيأنيهذهيالمنصةيكانتيقائمةيقبليتتمت

يتوفرهايالخدماتييزيادةقرارياالقفال،يإاليأننايعمدنايإىلي  
بويةيعىليأفضليشكل.يالت  يأصبحيمنيلضمانياالستمراريةيالت  وبالتاىل 

ي هايمنيالمنتدياتيوالتمارين. يالفيديويوغت  يتحميليالمستنداتيوبعضيمقاطع يالممكنيلألساتذة  
اكنايف  أضفيإليذلكياشت 

Microsoft Office  365يخضميهذهياألزمة،يشكّلي  
يوقدياعتمدهي Teams.يف 

ً
يفعالةيجدا

ً
يالجامعة.يأداة  

ايغالبيةياألساتذةيف 
يتتيحيمشاركةيالمستنداتي ي)االجتماعات(يأويفىه   

يالوقتيالحقيق   
يوالتواصليف   

يوقتيالحقوالعمليالتعاون   
ي.يف 

ً
وقديُوضعيأيضا

اضية:ي نتيتتيحيلهمياعداديدرواتيتدريبيةيافت  ياالنت  يWebexويي Zoomبتّضفياألساتذةيأدواتيخاصةيبالمؤتمريعتر ربماي.
ميإيجاديحلوليلهذهيالثغرات.يًينبعضيالثغراتياألمنيةيوييتواجهيzoomقرأِتيأنيأداةي

ّ
ييت يصحيبعدمياستخدامهايحت 

يالحقيقةيبنوعيالمنصة  
يف 
ً
عىط.يبوييالمعتمدةيإنمايبالوسيلةيأويالنظاميأمايرضايالطالبيفهويليسيمرتبطا

ُ
يت  
وقديجودةيالدورةيالت 

:ي يأساسيتي   يلبناني)منيحيثيالكلفةيواالنقطاعيالمستمر(،يوعدميقدرتهميعىليأشاريالطالبيإىليمشكلتي    
نتيف  خدمةياالنت 

ونية.ي يخالليالدورةيااللكت  كت  
يالت 

 ؟ي19-كيفيترينيالجامعةيبعديكوفيد .5

وسيالكورونايعىليالعالميأجمعيتجربةيالتعليميعنيبعد.يويبد ،يفرضيفت  يالوقتيالحاىل   
اتيأنيهذهيف  يللعديديمنيالمؤشر

ً
ويوفقا

يحاليأثبتيالتعليميعنيبعدينجاحه.ي  
يهذهيالجوانبيف  األزمةيسوفيتبدّليجوانبيعدةيمنيحياتنا.يوقدييكونيالتعليميمنيبي  

اليبديمنيالنظريممارساتياألساتذةيخاللياألزمةيوجمعيآراءيومالحظاتيالطالب.يكيفيسندركيذلك؟يمنيخالليتوثيقيوتحليلي
ياتخاذيبعضيعنيقربي  

يلميتشيبشكليجيد.يسوفيتساهميهذهيالمعطياتيف   
هايعنيبعديوتلكيالت  يتّميتوفت   

إىليالدروسيالت 
يتستوجبي  

يالدروسيالت  ورييإعطاءيبعضيالدروسيعنيبعد،يومايه  يولماذايمنيالض  يحوليمت 
ً
حضوريالطالبيالقراراتيالحقا

عىطي
ُ
يت  
يالدروسيالت 

ً
يأيضا يإىليالجامعةيومايه   

ستكملييف 
ُ
ييجبيأنيت  

يمنيهناياليبديمني.يبالتكنولوجيايحرميالجامعةيوالت  التفكت 
ي  
يالحقيق  يالمعت   

يالمؤسساتيالجامعيةوالتمّعنيف   
بوييف  يالت  بويييلالبتكاريالتكنولوجر  وضمانياستمراريةيهذايلتطويرينظامنايالت 

ي وعيوأنايأعتقديأنيللوكالةيالجامعيةيللفرنكوفويالتطوريبعديانتهاءياألزمة. ييADIPنيةيواليسيمايشبكةيمشر
ُ
يوفعاال

ً
يأساسيا

ً
دورا

ي
ً
يقدما  

 .يبهيلتحقيقيهذايالتطّوريوالمض 

ي .6  
اض  يبحيثيتتحّوليإىلي"التعليمياالفت 

ً
يشامال

ً
ييهليمنيالممكنيتصّوريتطّوريجامعةياليوميتطورا  

ّ
يالعواقبيوماي"يالكىل ه 

ييويمنيحيثي يالطالبيواألساتذة؟يالتواصليالبشر  العالقاتياإلنسانيةيالسيمايالعالقةيبي  
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يهويخطوةيبديهيةياليبديمن يأكتر يهايأعتقديأنيالتطّوريالشامليلجامعةياليوميواعتماديالوسائليالرقميةيبشكليمتطّوريوبإتقان   
،يولكت 

ي يأويحت 
ً
يياليأرىيأنهيمنيالممكنيحاليا  

يقريبيتصّوريالتحّولينحويف  "وقت   
ّ

يالكىل  
اض  منيالناحيةيالنظرية،ييمكني.ي"التعليمياالفت 

يعىليشكليمحتوياتيمتعددةيالوسائط،يتكونيمتاحةي  
ياليتتطلبيسوىيالقليليمنيالتفاعلياإلنسان   

تسجيليالمؤتمراتيالت 

ي يللطالبيلمشاهدتها يتناسبهم.  
يالت  ياألوقاتيواألمكنة  

يلألساف  ييمكن يالدروس، يبعضيموارد ينشر يخالل يومن تذةيوبذلك،

يالتعليميالقائميعىليالبحث،يعىليحليالمشاكليالشخصيةيوالتوجيه.يإنيجامعةي  
يف  االستفادةيمنيالمزيديمنيالموارديللتعّمقيأكتر

يمنيحيثيالتنشئةياالجتماعيةيوالتدريبيعىليالمواطنة
ً
يأساسيا

ً
يلبنانياليوميوالغد،يعىليغراريجامعةياألمس،يتلعبيدورا  

يهويوييف 

يتعيُي
ً
وريا يض  يلوجهيتر

ً
يوجها

ً
يويستوجبيحضورا  

يوالثقاف   
يإىليالتنّوعيالديت 

ً
يبلدنا.ينظرا  

 ف 

يتناسبهمعنيبعدييالمنتظمةدروسيبعضياليمكنيللطالبيأنييتابعواي  
ياألوقاتيالت   

ييف   
وأنييستفيدوايمنيالوقتيالذيييقضوهيف 

،يواألعماليالت  
يوالتوجيهيالمهت  يآخريإلنجازيكليمايالييمكنيإنجازهيعنيالجامعةيللتواصليوالتفاعلياالجتماع  طبيقية،يبمعت 

يمختلطيبعد.ي  يساعديعىليإتاحةيالتعليميللجميع.يإنهينموذجيتعليم 


