قدمــا:
ســبيل المضــي
ً
تعــاون بيــن أصحــاب مصلحــة متعدديــن
لتعزيــز التعلــم المدمــج فــي العالــم العربــي

د .غليندا س .ستامب ،عالمة في مجال أبحاث التعليم ،التعليم المفتوح ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
براندون موراماتسو ،المدير المساعد للمشاريع الخاصة ،التعليم المفتوح ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
د .سمر فرح ،مديرة البحث واالبتكار ،مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم
د .م .فيجــاي كومــار ،مســاعد العميــد المعنــي بالتعليــم الرقمــي والمديــر التنفيــذي ،مختبــر جميــل العالمــي
للتعليــم ،معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا

قائمة المحتويات
كلمة شكر

3

المقدمة

4

الخلفية

5

حول المشروع

7

تقييم المشروع

9

تجربة أعضاء هيئة التدريس

9

تجربة المصممين

10

تجربة الطالب

11

تجربة القيادة المؤسسية

12

قدما
المضي
ً

15

الدروس المكتسبة
المراجع

13
16

كلمة شكر
يتوجــه المؤلفــون بالشــكر لقيــادة وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن وطــاب الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة والجامعــة األميركيــة
فــي بيــروت لمشــاركتهم فــي هــذا المشــروع كمــا يشــكرون المعلّ ميــن والعامليــن فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
والموظفيــن فــي مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم لدعمهــم جهودنــا الجماعيــة.

حول التعلم المفتوح في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
يهــدف مكتــب التعلــم المفتــوح فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا إلــى تحويــل التعليــم والتعلــم فــي معهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا وحــول العالــم مــن خــال االســتخدام االبتــكاري للتقنيــات الرقميــة .يوفــر التعلــم المفتــوح فــي معهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا فرصــاً للتعلــم مــدى الحيــاة تهــدف إلــى تطويــر المهــارات والقــدرات والمهــن والمؤسســات .ونظــراً إلــى التزامــه القــوي
بتعلــم العلــوم ،يدعــم التعليــم المفتــوح فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا البحــوث بــدءاً مــن العلــوم األساســية حــول كيفيــة
ـوال إلــى التجــارب الجريئــة فــي مجــال التقنيــات الحديثــة فــي صفــوف الدراســة فــي معهــد ماساتشوســتس
تعلــم األشــخاص وصـ ً
للتكنولوجيــا وســواه .لمزيــد مــن المعلومــاتُ ،يرجــى زيــارةopenlearning.mit.edu :

حول مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم
تأسســت مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم عــام  ،2015وتدعــم تأميــن فــرص التعليــم ذات الجــودة العاليــة للشــباب اإلماراتــي
والعربــي فــي المنطقــة ,باإلضافــة إلــى حلــول تطويــر المهــارات الالزمــة لالنتقــال الناجــح إلــى الجامعــة وإلــى الحيــاة الوظيفيــة.
وبصفتهــا واحــدة مــن أضخــم المؤسســات الخيريــة الممولــة مــن القطــاع الخــاص فــي المنطقــة ،تركــز مؤسســة عبــد اللــه الغريــر
للتعليــم علــى تمكيــن الشــباب اإلماراتــي والعربــي مــن أجــل تحقيــق النجــاح والمســاهمة فــي التطويــر المســتدام للمنطقــة مــن خــال
تقديــم حلــول تعليميــة مبتكــرة قائمــة علــى التكنولوجيــا وإقامــة الشــراكات الحقيقيــة والجديــرة بالثقــة ،بالتوافــق مــع الهدفيــن
الرابــع والثامــن مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة اللذيــن ينصــان علــى التعليــم الجيــد والمنصــف والشــامل الــذي
يــؤدي إلــى إرتقــاء مســتوى المعيشــة للجميــع.
3

المقدمة
وضعــت مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا فــي مايــو  2016مســاراً جديــداً للتعــاون فــي
مجــال التعليــم بيــن مؤسســات التعليــم العالــي والمؤسســات الخيريــة .وحدنــا جهودنــا لتعزيــز حصــول الشــباب العــرب مــن ذوي
الدخــل المحــدود علــى فــرص تعليميــة ولتســريع اعتمــاد التعليــم عبــر اإلنترنــت والتعلــم المدمــج فــي الجامعــات العربيــة .ولقــد كان
هــدف تعاوننــا هــو تحســين توافــر برامــج التعليــم عبــر اإلنترنــت وبرامــج التعليــم المدمــج (مزيــج مــن التعليــم وجهــاً لوجــه والتعليــم
عبــر اإلنترنــت) فــي المنطقــة ،إضافـ ًـة إلــى نوعيتهــا ونطاقهــا.
عاميــن وهــدف إلــى تعزيــز التعليــم المدمــج فــي العالم
فــي هــذا التقريــر ،نقــدم بعــض النتائــج الرئيســية مــن مشــروع امتــد علــى مــدى َ
العربــي فــي جامعتيــن إقليميتيــن رائدتيــن وهمــا الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة األميركيــة بالقاهــرة .أدخــل المشــروع
أنشــطة التعلــم الرقمــي المعاصــرة ضمــن المســاقات الدراســية التــي تمــت إعــادة تصميمهــا فــي عمليــة تهــدف إلــى أن تكــون
قيمــة للجامعــات والحكومــات األخــرى المهتمــة باعتمــاد التعليــم عبــر اإلنترنــت
نموذجــا لآلخريــن .يمكــن لتجاربنــا أن توفــر أفــكاراً ّ
ً
والتعليــم المدمــج كوســيلة لتعزيــز الوصــول إلــى تعليــم عالــي الجــودة.

4

الخلفية
لطالمــا كانــت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا متأخــرة عــن باقــي دول العالــم فــي معــدالت االلتحــاق بالتعليــم العالــي،
حيــث بلغــت نســبة الملتحقيــن  31٪مقارنــة بمتوســط عالمــي يبلــغ ( 37٪البنــك الدولــي .)2018 ،كان اتجــاه االلتحــاق متصاعــداً
عامــي  2015و 2030
فــي األعــوام األخيــرة ،ولكــن نظــراً إلــى أن التوقعــات تشــير إلــى ارتفــاع عــدد الشــباب بنحــو  20مليــون بيــن َ
( ،)Dalling et al., 2019مــن المتوقــع أال تتمكــن الجامعــات مــن تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى التعليــم العالــي فــي المنطقــة
( .)World Economic Forum, 2017ومــن المرجــح أن يســاهم هــذا النقــص المتوقــع فــي فــرص التعليــم العالــي فــي اتســاع
الفجــوة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المنطقــة الناجمــة جزئيــاً عــن االســتخدام غيــر الفعــال للمــوارد مــن قبــل أنظمــة التعليــم العــام،
وعــن عــدم قــدرة هــذه األنظمــة علــى إعــداد الشــباب لســوق العمــل الحالــي والمســتقبلي ،وعــدم إمكانيــة الوصــول إلــى بدائــل ذات
جــودة أعلــى لمعظــم الطــاب ( .)Dalling et al., 2019; World Bank, 2019ونظــراً إلــى قدرتــه علــى توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى
التعليــم المــرن ذي الجــودة العاليــة واأليســر تكلفــة علــى نطــاق واســع ،يتميــز التعليــم عبــر اإلنترنــت والتعليــم المدمــج بقــدرة فريــدة
علــى معالجــة بعــض التحديــات التعليميــة التــي لــم تتمكــن أنظمــة التعليــم الحاليــة فــي المنطقــة مــن حلهــا حتــى اآلن.
الرسم  .1تعداد الشباب العربي بين عامي  2015و 2030
2015

2030

 80مليون

 100مليون

بــرز التعلــم عبــر اإلنترنــت كإتجــاه عالمــي فــي أوائــل القــرن العشــرين مــع ظهــور محتــوى مفتــوح ومجانــي علــى شــبكة اإلنترنــت تقدمه
أبــرز الجامعــات علــى مســتوى العالــم .وكان معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا أحــد المعاهــد الرائــدة فــي مشــاركة مــواد دوراتــه
مــع العالــم بشــكل كامــل مــع إطــاق البرنامــج المفتــوح المصــدر OpenCourseWare 1لمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا فــي
عــام  .2001وعلــى مــدى األعــوام الـــ  18الماضيــة ،شــارك المعهــد جميــع مــواد مســاقاته تقريبــاً (علــى ســبيل المثــال ،مالحظــات
المحاضــرات والواجبــات المنزليــة) عبــر اإلنترنــت ،ممــا أتــاح إمكانيــة الوصــول المجانــي والمفتــوح إلــى التعليــم المتطــور وعالــي الجودة
فــي جميــع أنحــاء العالــم.
ومــع مــرور الوقــت ،اســتمر نمــو الطلــب علــى التعليــم الرقمــي علــى مســتوى العالــم مــع تطــور المســاقات الدراســية ،كمــا ازداد
مؤخــراً الطلــب علــى الشــهادات الكاملــة وأشــكال جديــدة مــن الشــهادات عبــر اإلنترنــت .2وقــد أدى بــروز المســاقات الدراســية
المفتوحــة علــى اإلنترنــت ( )MOOCsفــي عــام  2012إلــى تســريع هــذا النمــو ،كمــا أتاحــت المســاقات الدراســية إمكانيــة الوصــول
إلــى فــرص التعلــم عبــر اإلنترنــت التــي لــم تكــن متاحــة حتــى ذلــك الوقــت .ويوفــر معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا والعديــد
مــن المؤسســات األخــرى حاليــاً مســاقات كاملــة عبــر اإلنترنــت للمتعلميــن .حيــث وصــل عــدد الملتحقيــن فــي الــدورات الدراســية
المفتوحــة علــى اإلنترنــت إلــى مــا يقــدر بـــ  101مليــون متعلــم فــي جميــع أنحــاء العالــم حتــى عــام  ،2018وكان قــد بلــغ عددهــم
حوالــي الـــ  20مليــون متعلــم فــي عــام  2018وحــده (.)Shah, 2018
كمــا أخــذت الجامعــات تدمــج بيــن التدريــس عبــر اإلنترنــت والتدريــس وجهــاً لوجــه بتزايــد ،حيــث يأخــذ حوالــي ثلــث الطــاب فــي
الواليــات المتحــدة دورة واحــدة علــى األقــل عبــر اإلنترنــت كجــزء مــن المســاقات الدراســية التــي يدرســونها وجهــاً لوجــه ،ممــا يســمح
للجامعــات بزيــادة إمكانيــة وصــول الطــاب إلــى مســاقاتها الدراســية خــارج القاعــات الدراســية ( .)Allen & Seaman, 2017ودعمــت
األبحــاث هــذا النمــو بإشــارتها باســتمرار إلــى أن أداء الطــاب فــي بيئــات التعلــم المدمــج أفضــل بكثيــر مــن أدائهــم فــي الصفــوف
التقليديــة وجهــاً لوجــه أو بيئــات التعلــم عبــر اإلنترنــت (Means et al., 2013؛  .)Bowyer & Chambers, 2017وأظهــرت نتائــج
الدراســات نفســها أيضــاً أن هــذه البيئــات تحســن العديــد مــن النتائــج األخــرى مثــل نســب الحضــور والبقــاء والرضــا .وأخيــراً  ،أظهــرت
الدراســات أن الغالبيــة العظمــى مــن الطــاب يفضلــون الدراســة بطريقــة تعليــم مدمجــة ،وقــد كان ألعضــاء هيئــات التدريــس وجهــات
نظــر مشــابهة (.)EDUCAUSE, 2017

https://ocw.mit.edu/ 1
 2تُ عـ ّـرف المســاقات الدراســية المفتوحــة علــى اإلنترنــت  Oxford Dictionaries Onlineبأنهــا «مســاقات دراســية متاحــة عبــر اإلنترنــت مجانً ــا لعــدد كبيــر جـ ًـدا مــن األشــخاص».
( )https://www.lexico.com/en/definition/moocيتــم تقديــم المســاقات الدراســية المفتوحــة علــى اإلنترنــت مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن مؤسســات التعليــم التقليديــة
مفتوحــا للمتعلميــن غيــر الملتحقيــن بالجامعــات .يســتفيد مــن المســاقات الدراســية المفتوحــة علــى اإلنترنــت المتعلمــون بغــض النظــر
ـادة مــا يكــون التســجيل
وغيــر التقليديــة ،وعـ ً
ً
عــن الخلفيــة ،ويمكنهــا تقديــم مؤهــات بديلــة كدليــل علــى إتمــام الــدورات الفرديــة.
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وال يقتصــر األمــر علــى العــدد الكبيــر مــن المتعلميــن الذيــن يختــارون التعلــم عبــر اإلنترنــت ،ولكــن القيــادة فــي مؤسســات التعليــم
العالــي التــي اســتثمرت فــي التعليــم عبــر اإلنترنــت تقــر بــدوره المحــوري فــي عروضهــا التعليميــة ،حيــث تــرى  80٪منهــا أنــه أساســي
الســتراتيجيتها المســتقبلية ( ،)Bichsel, 2013ويشــمل ذلــك أفضــل الجامعــات فــي الواليــات المتحــدة والعالــم .قبــل أقــل مــن
ـا .أمــا اآلن
عشــرة أعــوام ،كان الحضــور علــى شــبكة اإلنترنــت مــن المؤسســات الـــ  40األعلــى تصنيفــاً فــي الواليــات المتحــدة ضئيـ ً
فتقــدم العديــد مــن المــدارس األعلــى تصنيفــاً مثــل جامعــة هارفــارد وييــل وجامعــة بنســلفانيا ،عــدداً مــن الشــهادات عبــر اإلنترنــت
وعبــر التعليــم المدمــج ،باإلضافــة إلــى مؤهــات وشــهادات بديلــة فــي المــواد األكاديميــة والمهنيــة (.)Gallagher, 2019
تقــوم بعــض الجامعــات أيضــاً بتجربــة أشــكال جديــدة مــن المؤهــات .وكان قــد أطلــق معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا أول
ويعــرف بـــ  ®MicroMastersفــي عــام  .2016يتيــح هــذا المؤهــل
مكافــئ للمؤهــات عبــر اإلنترنــت يعــادل نصــف درجــة الماجســتير ُ
ـا يعتــرف بخبرتهــم فــي مجــال معيــن .يمكــن
المصغــر الــذي يســتهدف احتياجــات المهنييــن العامليــن للمتعلميــن أن يكســبوا مؤهـ ً
لألفــراد تطبيــق هــذه المعرفــة (المؤهــل المصغــر) علــى الفــور فــي مــكان العمــل ،وقــد يقــرروا متابعــة الدراســة للحصــول علــى
شــهادة كاملــة لمواصلــة تطويــر خبراتهــم واالعتــراف بإتقانهــم لمجــال معيــن (درجــة الماجســتير المهنــي) .ومنــذ ذلــك الحيــن ،تزايــدت
بشــكل كبيــر المؤهــات القصيــرة ومعقولــة التكلفــة والمعتــرف بهــا مــن قبــل أصحــاب العمــل عبــر اإلنترنــت ،مــع أكثــر مــن 650
ـا قائمــاً علــى الــدورات الدراســية المفتوحــة علــى اإلنترنــت متاحــاً اآلن مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن مقدمــي الخدمــات
مؤهـ ً
التعليميــة (.)Shah, 2018
علــى الرغــم مــن تزايــد فــرص التعلــم عبــر اإلنترنــت ،ال يعــد التعليــم عبــر اإلنترنــت حتــى اآلن قــادراً علــى مكافــأة الفــرص .وتشــير
الدراســات إلــى أن إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه الفــرص وفعاليتهــا قــد تباينــت حتــى اآلن وفقــاً لعــدد مــن العوامــل ،مثــل نــوع
المؤسســة التعليميــة التــي تقدمهــا ،والتكلفــة والجــودة (Hansen & Reich; Garret, 2018; Reich & Ruiperéz; Legon,
 .)2019; Valiente, 2019لذلــك ،مــن المرجــح أن تحافــظ المؤسســات التعليميــة ومقدمــو الخدمــات علــى الوضــع الراهــن فــي حــال
عــدم إدخــال سياســات اســتباقية وخدمــات دعــم لزيــادة إمكانيــة الوصــول واإلتمــام (.)Protopsaltis & Baum, 2019
تســهم عوامــل إضافيــة فــي التحديــات التــي تواجــه نظــام التعليــم العالــي فــي العالــم العربــي .إن النمــوذج الحالــي لمؤسســات
التعليــم العالــي غيــر مجهــز مــن حيــث الجــودة أو إمكانيــة الوصــول أو النطــاق لخدمــة االحتياجــات المتزايــدة لشــعوب المنطقــة.
وعلــى الرغــم مــن أن التعلــم عبــر اإلنترنــت قــد اكتســب بعــض الزخــم خاصــة بيــن المتعلميــن ،إال أن االتجــاه ال يــزال جديــداً نســبياً
ويقتصــر إلــى حــد كبيــر علــى المســاقات الدراســية القصيــرة والتــي تفتقــر الشــهادات .ففــي الســنوات األخيــرة ،ومــن خــال منصــات
التعليــم اإلقليميــة مثــل إدراك ورواق ،تــم تقديــم كل مــن الــدورات الدراســية المفتوحــة علــى اإلنترنــت وغيرهــا مــن المســاقات
الدراســية القصيــرة باللغــة العربيــة لحوالــي  1.5إلــى  2مليــون طالــب ( .)Farhat, 2017; Pickard, 2019ولكــن علــى الرغــم مــن
هــذه األعــداد ،ال تــزال الحكومــات الوطنيــة تبــدي شــكوكاً حــول التأثيــر المحتمــل للتعلــم عبــر اإلنترنــت وجودتــه وترفــض اعتمــاده.
ومــع ذلــك ،فقــد بــدأت بعــض الحكومــات فــي دول الخليــج ومصــر االســتفادة مــن التعلــم عبــر اإلنترنــت لتمويــل مبــادرات تدريــب
3
القــوى العاملــة التــي تهــدف إلــى معالجــة نقــص المهــارات لــدى ســكانها.
علــى الرغــم مــن أن هــذه المبــادرات تشــير إلــى قبــول متزايــد للتعلــم عبــر اإلنترنــت فــي العالــم العربــي ،إال أن مؤسســات التعليــم
التقليديــة مثــل الجامعــات قاومــت إلــى حــد كبيــر اســتخدام هــذا النمــوذج الجديــد للتعلــم .وهنــاك عــدد قليــل فقــط مــن الجامعــات
التــي تقــدم شــهادات أو دبلومــات عبــر اإلنترنــت ،ويرجــع ذلــك علــى األرجــح إلــى صعوبــة الحصــول علــى االعتمــاد الحكومــي ،وقــد
بــدأ عــدد قليــل مــن الجامعــات األخــرى فــي تقديــم مســاقات دراســية مختــارة عبــر اإلنترنــت أو مدمجــة .ويمكــن أن ينســب بــدء
هــذه العــروض إلــى حــد كبيــر إلــى الجهــود الفرديــة ألعضــاء هيئــات التدريــس وليــس إلــى االســتراتيجيات أو السياســات المؤسســية
الموجهــة نحــو دعــم التعلــم عبــر اإلنترنــت .بــدأت بعــض الجامعــات ،كالجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة األميركيــة بالقاهــرة،
بقيــادة جهــود تطويــر مبــادرات إقليميــة جديــدة .ولكــن هنــاك مجــال واســع لزيــادة عــدد ونوعيــة عــروض التعلــم عبــر اإلنترنــت فــي
الجامعــات العربيــة لدعــم أعــداد أكبــر مــن الطــاب فــي الحصــول علــى تعليــم عالــي الجــودة .كمــا يقــدم التعليــم عبــر االنترنــت طرقــاً
ً
ـتجابة لرغبــات أصحــاب العمــل.
جديــدة للجامعــات لتوفــر لطالبهــا فرصــة التعلــم مــدى الحيــاة اسـ

 3علــى ســبيل المثــال ،عقــدت حكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مؤخـ ًـرا شــراكة مــع اثنيــن مــن مــزودي خدمــات التعليــم الخــاص وهمــا  Udacityو ،Courseraلتدريــب مليــون شــاب
إماراتــي وعربــى علــى الترميــز (اإلمــارات العربيــة المتحــدة تــدرب مليــون مبرمــج عربــي شــاب ،)2017 ،وتحســين مهــارات  60,000موظــف حكومــي علــى التوالــي (.)Alrawi, 2019
وقد أطلقت حكومات أخرى أو بدأت باستكشاف مبادرات مماثلة.
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حول المشروع
إن تجربــة معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا فــي العمــل فــي مجــال التعليــم الرقمــي وعالقــات مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم
كال منهمــا
الوثيقــة بالجامعــات العربيــة ،والتزامهمــا المشــترك بتوســيع نطــاق الحصــول علــى التعلــم المعتمــد علــى اإلنترنــت ،دفــع ً
إلــى العمــل علــى هــذا المشــروع المشــترك لدعــم التعلــم المدمــج .وبحثــت المؤسســتان عــن شــركاء فــي المنطقــة مــن المهتميــن
بثقافــة التعلــم ونشــر االبتــكار وقيــادة تغييــر طويــل األمــد فــي مجتمعاتهــم .وقــد ركــز المشــروع بشــكل خــاص علــى تطويــر مســاقات
التعلــم المدمــج فــي الجامعــات اإلقليميــة كخطــوة لتبنــي التعليــم عبــر اإلنترنــت وتحســين الوصــول إلــى التعليــم ذي الجــودة فــي
المنطقة.
قامــت الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة األميركيــة بالقاهــرة باالشــتراك تلقائيــاً فــي المشــروع .ومــن خــال مجموعــة مــن
االجتماعــات وورش التصميــم والجلســات عبــر اإلنترنــت ،حــدد فريــق المشــروع أربعــة أهــداف يــود تحقيقهــا:
 .1تعزيز الوعي بالفرص المصاحبة للتعلم عبر اإلنترنت المعتمد
 .2تسهيل تصميم أو إعادة تصميم عالي الجودة لمساقات تأسيسية مختارة
 .3مواصلة تطوير قدرات أعضاء هيئات التدريس ومصممي  4أنظمة التعليم في العالم العربي
 .4تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات والحكومات في مجال التعلم عبر اإلنترنت.
وسيكســب مــن هــذا المشــروع أعضــاء هيئــة التدريــس ومصممــي 5أنظمــة التعليــم مــن كل جامعــة عــدداً مــن المهــارات المحــددة
التــي لــن تمكنهــم فقــط مــن تصميــم وتقديــم مســاقات مدمجــة تضــم مكونــات علــى شــبكة اإلنترنــت ،بــل أن تعــزز أيضــاً بشــكل
أساســي ممارســة التدريــس بشــكل عــام.

 4مصممــو أنظمــة التعليــم هــم أفــراد يشــاركون فــي «عمليــة تحديــد احتياجــات المتعلميــن ،وتحديــد األهــداف والغايــات النهائيــة للتدريــس ،وتصميــم وتخطيــط مهــام التقييــم،
وتصميــم أنشــطة التعليــم والتعلــم لضمــان جــودة التعليــم» (. )Kurt, 2017
 5يشــار إلــى موظفــي الدعــم علــى أنهــم “مصممــون” ،حيــث إنهــم ينتمــون إلــى أقســام مختلفــة ضمــن كل مؤسســة ولكنهــم يقومــون بوظائــف مماثلــة فــي هــذا المشــروع .فــي
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،كان المصممــون مــن الخدمــات األكاديميــة للتكنولوجيــا التعليميــة ،وفــي الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة  ،كانــوا مــن مركــز التعلــم والتعليــم.
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بــدءاً مــن اجتمــاع اإلطــاق الــذي تــم عقــده فــي دبــي فــي عــام  ،2017اجتمــع فريــق مكــون مــن  18عضــواً مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
والمســؤولين والمصمميــن مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة األميركيــة بالقاهــرة مــع خبــراء فــي محتــوى المســاقات،
ومنهجيــة التعليــم ،وتصميــم المســاقات الدراســية عبــر اإلنترنــت ،والتقييــم مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا .حــدد الفريــق
ثالثــة مواضيــع مقدمــة فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة األميركيــة بالقاهــرة يمكــن أن تعتمــد علــى مــواد المســاقات
عبــر شــبكة اإلنترنــت التــي يقدمهــا معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا والتــي يمكــن تدريســها محليــاً فــي نمــط تعلــم مدمــج مــع
الطــاب المقيميــن .تــم اســتخدام المــواد عبــر اإلنترنــت مــن المقــررات الدراســية المفتوحــة علــى اإلنترنــت لمعهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا كنمــاذج لمنهجيــة التعليــم واألدوات الرقميــة المعاصــرة .كمــا تم اســتخدام مواد من مســاقات معهد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا لعلــم األحيــاء فــي كال الجامعتيــن وكذلــك للمعــادالت التفاضليــة (الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة) وعلــوم الكمبيوتــر
(الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت).
بعــد ذلــك ،أقــام فريقــا مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا معســكراً للتصميــم فــي الجامعــة
األميركيــة بالقاهــرة ألعضــاء هيئــة التدريــس والمصمميــن فــي كال الجامعتيــن .قــدم فريــق معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
6
المــواد المقــررة عبــر اإلنترنــت وعمــل مــع أعضــاء هيئة التدريس لبدء عملية مزج مواد الدورة بأنشــطة التعلم النشــط في المســاقات
المحليــة للجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة األميركيــة بالقاهــرة .بعــد معســكر التصميــم ،واصــل فريقــا الجامعــة األميركيــة
فــي بيــروت والجامعــة األميركيــة بالقاهــرة تصميــم (إعــادة التصميــم) المســاقات الدراســية بدعــم مــن خبــراء معهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا حتــى خريــف عــام  .2017وتــم تقديــم المســاقات الدراســية المصممــة (التــي تمــت إعــادة تصميمها) للطــاب الملتحقين
بالدراســة مــن ربيــع عــام  .2018وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول  ،1قدمــت الجامعة األميركية في بيروت والجامعــة األميركية بالقاهرة
مقــررات دراســية مدمجــة باســتخدام مــواد مســاقات معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا عبــر اإلنترنــت خــال أربعــة فصــول دراســية
طالبا.
لـ 1196
ً
الجدول  .1عدد الطالب المسجلين في المساقات المصممة (التي تمت إعادة تصميمها).
ربيع 2018

خريف 2018

ربيع 2019
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علم األحياء
الجامعة األميركية بالقاهرة
مقدمة إلى علوم الحياة ()BIOL 1010

44

الجامعة األميركية في بيروت
تنوع الحياة ()BIOL 200

24

35
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36

الرياضيات
الجامعة األميركية بالقاهرة
المعادالت التفاضلية ()MACT 2141

175

125
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علوم الكمبيوتر
الجامعة األميركية في بيروت
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191
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ـدال مــن االســتماع إلــى خبيــر بشــكل غيــر فعــال .إنــه يشــدد علــى
 6التعلــم النشــط هــو عمليــة “تُ شــرك الطــاب فــي عمليــة التعلــم عــن طريــق األنشــطة و/أو المناقشــة فــي الفصــل بـ ً
وغالبــا مــا يتضمــن العمــل الجماعــي(“ .فريمــان وآخــرون ، 2014 ،ص .)8413-8414
التفكيــر العالــي
ً
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تقييم المشروع
أجرى فريق المشــروع تقييماً باســتخدام بيانات قاموا بجمعها من المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس والمســؤولين والمصممين،
واســتطالعات الطــاب الذيــن يدرســون المســاقات الدراســية المصممــة (التــي تمــت إعــادة تصميمهــا) وبيانــات منصــة مســاقات
ذكرهــا خــال المقابــات هــي
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا علــى شــبكة اإلنترنــت .وكانــت أحــد الجوانــب اإليجابيــة التــي تكــرر ُ
أن جميــع المشــاركين فــي المشــروع تمكنــوا مــن التعلــم مــن المؤسســات مماثلــة وكذلــك مــن مؤسســات معروفــة بعملهــا فــي
مجــال التعلــم عبــر اإلنترنــت كمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا .وبشــكل عــام ،أظهــرت البيانــات مــن الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة
والجامعــة األميركيــة فــي بيــروت أن أعضــاء هيئــة التدريــس والمســؤولين والمصمميــن يلتزمــون بالمشــروع ويأملــون المواصلــة فيــه.
كمــا كشــفت البيانــات أيضــاً أن أعضــاء هيئــة التدريــس والمصمميــن قــد تأملــوا فــي تجاربهــم وتعلمــوا منهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك،
فقــد أعربــوا عــن تفاؤلهــم بشــأن نمــو التعلــم عبــر اإلنترنــت والمدمــج فــي مؤسســاتهم.

تجربة أعضاء هيئة التدريس
واصــل ســتة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســبعة الذيــن حضــروا معســكر التصميــم إمــا مراجعــة ســياق دراســي موجــود أو تصميــم
ســياق جديــد .وعمــل اثنــان مــن أعضــاء هيئــة تدريــس الرياضيــات فــي الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة معــاً علــى إعــادة تصميــم الســياق
الدراســي لربيــع  2018بالكامــل .اعتمــدوا فــي تصميمهــم التعليــم المعكــوس ،بحيــث أصبــح يتعيــن علــى الطــاب اســتخدام المــواد
الدراســية الموجــودة علــى اإلنترنــت قبــل القــدوم إلــى الصــف .وقــد واجــه أعضــاء هيئــة التدريــس بعــض المشــاكل نتيجــة إعــادة
تصميــم الــدورة التدريبيــة المكثفــة  -فقــد واجهــوا مقاومــة مــن الطــاب لهــذه التغييــرات ،كمــا أظهــرت تقييمــات نهايــة الفصــل
المعــاد تصميمــه أنهــا كانــت أدنــى مــن الســابق .مــع ذلــك ،صـ ّـرح
الدراســي األول الــذي اســتُ خدمت فيــه مــواد المســاق الدراســي ُ
أعضــاء هيئــة التدريــس أنهــم الحظــوا آثــاراً إيجابيــة علــى طالبهــم بعــد إعــادة تصميــم الســياق – فمــع حلــول نهايــة الفصــل الدراســي،
أصبــح الطــاب أكثــر اســتقاللية مــن ناحيــة التعلــم ،كمــا أصبــح بإمكانهــم تطبيــق معرفتهــم لحــل المشــاكل الصعبــة التــي تواجههــم.
ـا:
وقــام أحــد أعضــاء الهيئــة بشــرح ذلــك بالتفصيــل قائـ ً
كان أداء جميــع الطــاب أفضــل ممــا كان عليــه فــي [الفصــل الدراســي] الســابق  ...لكــن هــذا ال يعنــي أنهــم أحــرزوا عالمــات
أفضــل أو أعلــى ...عندمــا أقــول أنهــم حققــوا تحســناً  ،أقصــد أنهــم حققــوا أهدافــاً أفضــل فــي االمتحــان .ففــي الواقــع،
لقــد طرحنــا عليهــم أســئلة أصعــب ،وكانــت إجابتهــم أفضــل ممــا لــو كنــا قــد طرحنــا هــذه األســئلة الصعبــة فــي الفصــول
الدراســية الســابقة علــى ســبيل المثــال.
شــارك اثنــان مــن أعضــاء هيئــة تدريــس علــم األحيــاء فــي الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة فــي إعادة تصميم الســياق الدراســي التمهيدي
لعلــم األحيــاء لربيــع  .2018وقــام أعضــاء هيئــة التدريــس باســتخدام مــواد معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا مــع اعتمــاد التعليــم
المعكــوس ،بحيــث أصبــح يتعيــن علــى الطــاب اســتخدام مــواد معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا عبــر اإلنترنــت قبــل تجربتهــم
الصفيــة .فــي البدايــة ،لــم يقــم الطــاب باســتخدام المــواد الموفــرة لهــم عبــر اإلنترنــت لالســتعداد بشــكل مناســب للصــف ،ولكــن
صفيــة ومســابقات
أكــد أعضــاء هيئــة التدريــس أنهــم تمكنــوا مــن تحســين هــذا الســلوك بنجــاح .حيــث قــام أحدهمــا بتطويــر أنشــطة ّ
تحمــل  20٪مــن العالمــة النهائيــة للســياق الدراســي ،فيمــا أطلــق عضــو هيئــة التدريــس اآلخــر مجموعــة مناقشــات صغيــرة قــام
فيهــا الطــاب الذيــن وجــدوا الفائــدة باالســتعداد عــن طريــق المــواد الموفــرة لهــم عبــر اإلنترنــت بشــرح قيمتهــا للطــاب الذيــن لــم
يســتعدوا .وأعــرب أعضــاء هيئــة التدريــس عــن تفاؤلهــم اتجــاه اســتخدام المــواد عبــر اإلنترنــت واســتراتيجيات التعلــم النشــط فــي
صفوفهــم .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه مــن الممارســات لــم تكــن جديــدة بالنســبة لعضــوي هيئــة التدريــس ،إال أن المشــاركة فــي
ـا:
المشــروع ســمحت لهــم باالنخــراط بدرجــة أكبــر ويمكــن رؤيــة ذلــك كجانــبٍ إيجابــي للمشــروع .وصـ ّـرح أحــد األعضــاء قائـ ً
ـارة لالهتمــام .وفــي ذات
ـا ومتعـ ًـة وإثـ ً
أعتقــد أن [المــواد عبــر اإلنترنــت] ســاعدت الطــاب حقــاً  ،ممــا جعــل الصــف أكثــر تفاعـ ً
الوقــت ،ســاعدتهم هــذه المــواد فــي تلخيــص مــا فعلنــاه ممــا ســهل عليهــم مشــاهدة مقاطــع الفيديــو مــرة أخــرى .لقــد
ســاعدهم ذلــك فــي الدراســة مــن هــذه الناحيــة.
اختــار أحــد أعضــاء هيئــة تدريــس علــم األحيــاء فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت إعــادة تصميــم المحتــوى لموضــوع واحــد (درســان)
مــن مســاق تمهيــدي لعلــم األحيــاء .وقــد تنــاول تأثيــر التجربــة علــى خططــه لتطويــر المســاقات الدراســية المســتقبلية وقــال:
أظــن أن نهــج معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ممتــاز .ومــن الرائــع أن يتم تســجيل المقرر الدراســي الذي اقوم بتدريســه
ونشــره علــى اإلنترنــت مــع أســئلة تفاعليــة .أود أن أخضــع بنفســي للتدريــب الــازم ألقــدم للطــاب محاضــرات كهــذه ،وربمــا
يجــب أن أطلــب مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت تســجيل المحاضــرات التــي نقدمهــا ونشــرها علــى اإلنترنــت ...ثــم يمكننــا
اســتخدام مــواد معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بالشــكل المناســب أو كمــادة إضافيــة أو مكملــة لمــا نقــوم بتطويره.
شــعر عضــو هيئــة التدريــس أن تجربــة الطــاب كانــت مفيــدة حيــث بــدا لــه أن المشــاركة فــي الصفــوف التــي تمــت إعــادة تصميمهــا
عــززت فهمهــم للمواضيــع الصعبــة .إال أنــه أقــر بــأن التجربــة اســتهلكت وقتــاً إضافيــاً فــي الصــف بســبب عــدم اســتعداد الطــاب
للفصــل وفقــاً للتعليمــات ،وأجــرت هيئــة التدريــس جلســة تعويــض للطــاب غيــر المســتعدين.
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أخيــراً  ،صمــم أحــد أعضــاء هيئــة تدريــس علــوم الكمبيوتــر فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت دورة تمهيديــة جديــدة لعلــوم الكمبيوتــر
ـدرس فيهــا عضــو هيئــة التدريــس دورة برمجــة،
تــم تقديمهــا ألول مــرة فــي خريــف عــام  .2018كانــت تلــك المــرة األولــى التــي ُيـ ّ
وقــد أعــرب عــن امتنانــه لتوفــر مــواد مســاق معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا كمصــدر لبنيــة الــدورة وتنظيمهــا .لــم يقــم باعتمــاد
ـا فــي هــذا الصــف
التعليــم المعكــوس ،لكنــه أدمــج أنشــطة تفاعليــة متعــددة فــي محاضراتــه وأفــاد أن الطــاب كانــوا أكثــر تفاعـ ً
مقارنـ ًـة بالصفــوف األخــرى التــي قدمهــا فــي الســابق .وأضــاف أيضــاً أنــه اســتمتع بتدريــس هــذا الصــف .وعندمــا تــم ســؤاله عمــا إذا
ـا“ :شــخصياً  ،نعــم .لقــد اســتخدمت كل
كانــت المشــاركة فــي المشــروع قــد أثــرت علــى منهجيــة التدريــس التــي يعتمدهــا ،أجــاب قائـ ً
شــيء تعلمنــاه تقريبــاً  .وحــدث ذلــك حتــى دون أن أنــوي .بــدا األمــر طبيعيــاً  ...بغــض النظــر عــن هــذا المســاق الدراســي ،أعتقــد أن
حســنت تعليمــي ”.وقــام عضــوان آخــران مــن أعضــاء هيئــة التدريــس،
هــذه التجربــة منحتنــي مجموعــة مــن األدوات التــي أشــعر أنهــا ّ
لــم يشــاركا فــي المشــروع ،بتدريــس أقســام إضافيــة مــن المقــرر الدراســي باســتخدام نســق الــدرس نفســه.
بشــكل عــام ،واصــل ثالثــة أعضــاء فــي هيئــة التدريــس (اثنــان مــن الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة وواحــد مــن الجامعــة األميركيــة
فــي بيــروت) المشــاركة فــي المشــروع خــال خريــف  .2018بقــوا إيجابييــن حــول مراجعــات المســاقات التــي اعتمــدت علــى مــواد
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،واســتخدام االســتراتيجيات التعليميــة المحســنة رقميــاً بشــكل عــام ،وبينــوا أن المنهجيــات
التعليميــة كانــت إمــا جديــدة بالنســبة لهــم أو ســبق لهــم أن تعلموهــا ولكــن لــم يحاولــوا اســتخدامها .ومــع االســتخدام المتكــرر
للمســاقات الدراســية فــي خريــف  2018وربيــع  ،2019تمكنــوا مــن ضبــط اختيــار المــواد والواجبــات وأنشــطة التعلــم داخــل الصــف
لتلبيــة احتياجــات الطــاب باإلضافــة إلــى تفضيالتهــم الخاصــة فــي تصميــم المســاق الدراســي .وأوضــح أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس
أن االنتقــال إلــى نمــوذج مدمــج فــي صفــه لــم يقــم بتقديــم محتــوى جــاذب للطــاب عــن طريــق التكنولوجيــا فحســب ،بــل أتــاح مزيــداً
مــن الوقــت ألعضــاء هيئــة التدريــس ليطبقــوا أســاليب تدريــس مختلفــة ويعــززوا التفاعــل فــي الصــف ،وبالتالــي يتمكنــوا مــن تحســين
جــودة التدريــس باإلجمــال.
حتــى أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن حضــروا معســكر التصميــم ولكــن لــم يســتمروا فــي تقديــم دوراتهــم التــي تمــت مراجعتهــا تأثــروا
بمشــاركتهم فــي المشــروع .وقــد تــرك الجامعــة أحــد أعضــاء هيئــة تدريــس الرياضيــات لمواصلــة مســيرته المهنيــة فــي تعليــم
ـدرس المســاق
الرياضيــات ،وأصبــح عضــواً فــي هيئــة التدريــس ،وأصبــح أحــد أعضــاء هيئــة علــم األحيــاء رئيــس القســم ،وبالتالــي لــن يـ ّ
الــذي تمــت مراجعتــه ولكنــه وعــد أن يشــجع زمالئــه علــى اســتخدام المنهجيــات التعليميــة المعــززة رقميــاً  .ولــم يســتمر عضــو آخــر
فــي هيئــة تدريــس علــم األحيــاء فــي التدريــس فــي الــدورة التمهيديــة التــي راجعهــا ،ولكنــه ذكــر أنــه سيســتخدم التعليــم المدمــج فــي
المســاقات المســتقبلية العاليــة المســتوى التــي ســيقومون بتدريســها .هــذه كلهــا خطــوات أوليــة نحــو تغييــر المنهجيــات التعليميــة
وزيــادة اســتخدام المــواد الرقميــة ،وهــي أيضــاً أهــداف المشــروع.

تجربة المصممين
شــارك فــي معســكر التصميــم تســعة مــن المصمميــن مــن كال المؤسســتين ،وقــام بدعمهــم فــي تصميــم (إعــادة تصميــم) وتنفيــذ
المســاقات المدمجــة عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس .ونظــراً إلــى أن أعضــاء هيئــة التدريــس كانــوا يســتخدمون مــواد دورة معهــد
ـادة
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا إلعــادة تصميــم مســاقاتهم ،فقــد كان دور المصمميــن محــدوداً أكثــر ممــا ســيكون عليــه الحــال عـ ً
لــو عملــوا مــع أعضــاء هيئــة التدريــس لتطويــر مســاقات دراســية عبــر اإلنترنــت بالكامــل أو مســاقات مدمجــة جديــدة ،حيــث كانــوا
ســيقدموا الدعــم الفنــي والتربــوي علــى حــد ســواء فــي تطويــر محتــوى جديــد للمســاق الدراســي .أمــا فــي هــذا المشــروع ،فقــد
قدمــوا بعــض الدعــم التربــوي األولــي ولكنهــم ركــزوا أكثــر علــى البحــث والتقييــم.
مــن وجهــة نظــر المصمميــن ،وفــر المشــروع فرصــة مهمــة للتعــاون بيــن المؤسســتين المشــاركتين .أعــرب أحــد المصمميــن مــن
ـا“ :تقــوم الجامعــة
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت علــى أنــه مــن المهــم بالنســبة لــه العمــل مــع الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة ،قائـ ً
األميركيــة بالقاهــرة بعمــل رائــع ،لذلــك مــن الجيــد دائمــاً المشــاركة بــه”.
قائال:
وعبر أحد المصممين من الجامعة األميركية بالقاهرة عن رغبته في العمل مع الجامعة األميركية في بيروت
ّ
ً
شــعرنا أننــا ســنتعلم مــن هــذه التجربــة  -ســنعمل مــع الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،وســنتلقى التدريــب مــن معهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،وســنتعلم المزيــد عــن االتجــاه االســتراتيجي للتعلــم المدمــج فــي المنطقــة وليــس فقــط
فــي مؤسســتنا.
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تجربة الطالب
كان رد فعــل الطــاب علــى التغييــرات فــي منهجيــة التعليــم ومكونــات المســاق الدراســي عبــر اإلنترنــت موضوعــاً رئيســياً فــي الفصــل
الدراســي األول مــن المشــروع فــي ربيــع  .2018وكشــفت البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن اســتطالعات الطــاب فــي الجامعــة
األميركيــة بالقاهــرة عــن اســتجابة متباينــة للتغيــرات ضمــن مســاقاتهم الدراســية  -فــي حيــن أعربــوا عــن تقديرهــم لتوفــر مقاطــع
الفيديــو الخاصــة بالمحاضــرات كوســيلة لمراجعــة محتــوى المســاق الدراســي بشــكل مســتمر ،كمــا أعربــوا عــن انزعاجهــم مــن الوقــت
اإلضافــي والجهــد المطلــوب لالســتعداد للصــف للمســاقات الدراســية التــي تســتخدم التعليــم المعكــوس.
و تضمنــت االســتطالعات ردود أفعــال إيجابيــة بشــأن قيمــة المــواد الدراســية علــى شــبكة اإلنترنــت .بالنســبة لعلــم األحيــاء ،تضمنــت
إجابــات الطــاب علــى الســؤال”ما هــو أفضــل شــيء فــي اســتخدام المــواد عبــر اإلنترنــت فــي هــذا المســاق؟” تعليقــات مثل “تســهيل
للمفاهيــم الصعبــة” و”فهــم المــادة بشــكل أفضــل” .وأجــاب طــاب الرياضيــات علــى نفــس الســؤال بتعليقــات مثــل “لقــد ســاعدت
فــي شــرح جميــع المفاهيــم بوضــوح ،وهــي منشــورة بطريقــة يسـ ُـهل اســتعمالها .مــن الجيــد أن يرافــق هــذا النــوع مــن اإلضافــات
المســاق الدراســي” ،و “التمثيــل المرئــي الــذي يســاعدنا علــى فهــم األجــزاء المعقــدة والرســومات الصعبــة للوظائــف” ،و “المحــاكاة
فــي الرياضيــات هــي واحــدة مــن أكثــر الطــرق فعاليــة لتعزيــز الحــدس الرياضــي” .وقــد ذكــرت هيئــة التدريــس أنــه بحلــول خريــف عــام
تقبلــوا
 ،2018بــدا أن ردود أفعــال الطــاب الســلبية قلّ ــت إلــى حــد مــا .ووصــف أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس األمــر بــأن الطــاب ّ
منهجيــة التعليــم هــذه وأن “هــذه هــي الطريقــة التــي ســتجري بهــا األمــور”.
القــى العــرض األولــي للتغييــرات الكبيــرة فــي أحــد المســاقات الدراســية مقاومــة ملحوظــة مــن الطــاب فــي الجامعــة األميركيــة
بالقاهــرة ،وذكــر أحــد المســؤولين الذيــن تمــت مقابلتهــم أن ردود أفعــال الطــاب دفعــت الجامعــة إلــى اعتمــاد خطــط جديــدة
للعمــل .وهــذا بــدءاً مــن العــروض التعليميــة المجتمعيــة الخاصــة بهــا ،فقــد تقــرر البــدء فــي تقييــم اســتعداد الطــاب للتعلــم الرقمــي
ـادة مــع أنمــاط
ودعمهــم مــن خــال انتقالهــم مــن أنمــاط التعلــم الشــخصية التقليديــة إلــى أنمــاط تعلــم أكثــر اســتقاللية تترافــق عـ ً
تعلــم عبــر اإلنترنــت أو المدمــج أو المعــزز رقميــاً .
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تجربة القيادة المؤسسية
ركــز المســؤولون الذيــن يتولــون مناصــب قياديــة فــي الجامعــة والذيــن تمــت مقابلتهــم علــى تأثيــر المشــروع علــى المؤسســات
ككل ،وعلــى خططهــم لتعزيــز الزخــم حــول التعلــم الرقمــي علــى الصعيديــن المؤسســي واإلقليمــي .وأقــر أحــد األفــراد بــدور اجتمــاع
ـا:
المشــروع األولــي علــى النطــاق الواســع قائـ ً
أعتقــد أن ذلــك االجتمــاع هــو الــذي ســاعدني علــى إدراك مــدى أهميــة تســهيل الوصــول إلــى التعليــم فــي الشــرق األوســط
 ...لقــد قــدم االجتمــاع رؤيــة شــمولية ،حيــث ناقشــنا الصــورة الكبيــرة  ...وأدركنــا أيضــاً قــدرة معهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا علــى مســاعدتنا فــي ذلــك االجتمــاع .لقــد جعلتنــا العــروض التــي قدمهــا معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
نــدرك أن هنــاك أمــور كثيــرة يمكننــا القيــام بهــا معــاً مــن أجــل تعزيــز جــدول أعمــال التعليــم عبــر اإلنترنــت ،ليــس فقــط داخــل
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت وبــل فــي الشــرق األوســط أيضــاً .
أفــاد أحــد األشــخاص الذيــن تــم إجــراء مقابلــة معهــم فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت أن العمــداء داخــل الجامعــة يشــيرون
ـال ناجـ ٍـح لكيفيــة اســتخدام “التعلــم
إلــى مشــروع مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم  -معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا كمثـ ٍ
اإللكترونــي” (مشــيراً إلــى التعلــم عبــر اإلنترنــت) .وأوضــح شــخص آخــر تمــت مقابلتــه أن ذلــك أدى إلــى خلــق موجــة مــن طلبــات أكبــر
مــن قبــل اإلدارات فــي المؤسســة .وشــرحا:
إن التعلــم المدمــج علــى مســتوى المســاق الدراســي اختيــاري تمامــاً ألعضــاء هيئــة التدريــس .ومــع ذلــك ،نتلقــى طلبــات
عديــدة إلعــادة تصميــم برامــج كاملــة حتــى تصبــح مدمجــة ،ولهــذا الســبب لــم يعــد األمــر اختياريــاً ألعضــاء هيئــة التدريــس.
لذلــك ،إذا قــرر العميــد أو مديــر البرنامــج أنــه يجــب إعــادة تصميــم هــذا البرنامــج ليصبــح بنســق مدمــج ،وأن هــذه هــي
المتطلبــات المحــددة ،يصبــح هــذا األمــر ضروريــاً ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي هــذا البرنامــج.
وأضافــا بأنــه عنــد التحــدث مــع أعضــاء هيئــة التدريــس دائمــاً مــا ُيطــرح ســؤال “كيــف يمكننــا فعــل ذلــك” .يجيــب فريــق الجامعــة
ـارة إلــى مشــروع مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم  -معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا]
األميركيــة فــي بيــروت اآلن “هــذا [إشـ ً
مثــال ناجــح عــن كيفيــة اســتخدامنا لــه .نعــم ،نحــن نعــرف كيــف نقــوم بذلــك ،نعــم يمكننــا مســاعدتك ،ويمكننــا أن نتشــارك ونقــود
معــك”.
غيــر تفكيرهــم حــول
أوضــح أحــد األشــخاص فــي الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة مــن الذيــن تــم إجــراء مقابــات معهــم أن هــذا المشــروع ّ
الموضــوع ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بفكــرة دمــج التدريــس والتعلــم عبــر اإلنترنــت فــي الفصــول الدراســية .وذكــر هــؤالء األشــخاص
أن “فكــرة مــزج [مــادة] عبــر اإلنترنــت لــم تعــد غريبــة كمــا فــي الســابق” .وأقـ ّـروا بــأن جــزءاً كبيــراً مــن التشــجيع الــذي حصلــوا عليــه
الســتخدام المــوارد عبــر اإلنترنــت كان مــن قبــل الرئيــس الجديــد والمســؤول اإلداري ،وأن ذلــك تــم إدراجــه فــي الخطــة االســتراتيجية
للجامعــة .كمــا أشــاروا إلــى أن “الجانــب اإليجابــي” الناتــج عــن زيــادة اهتمــام كبــار مســؤولي الجامعــة كان توفيــر التمويــل لوحــدة
التعليــم الرقمــي الجديــدة داخــل مركــز التعلــم والتدريــس فــي الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة .تضــم الوحــدة موظفيــن إضافييــن فــي
مجــال التعليــم الرقمــي مكلفيــن بإنتــاج المزيــد مــن المــواد عبــر اإلنترنــت واســتيفاء المتطلبــات االســتراتيجية للجامعــة فــي هــذا
الخصــوص .ووصــف أحــد األشــخاص الذيــن تــم إجــراء المقابــات معهــم أن وحــدة التعليــم الرقمــي الجديــدة دليــل علــى أن الجامعــة
األميركيــة بالقاهــرة “تقــوم بإنشــاء التعلــم المدمــج والتعلــم وعبــر اإلنترنــت وأصبحــت مهتمــة بهــم”.
وكان المشــروع متماشــياً مــع رؤيــة وأهــداف القيــادة المؤسســية التــي ترمــي إلــى جعــل التعلــم الرقمــي فــي صــدارة األنشــطة فــي
كال الجامعتيــن .كمــا وضعــت كل مؤسســة خطــة منســقة لزيــادة جــودة واســتخدام المــواد الرقميــة فــي األعــوام القليلــة الماضيــة.
أقرتــا علــى الفــور بالــدور المهــم الــذي لعبــه المشــروع فــي تطويــر خططهمــا االســتراتيجية الفرديــة ،إمــا مــن خــال تقديــم أمثلــة
وقــد ّ
للنجــاح ،أو عــن طريــق المســاعدة فــي توســيع نطــاق رؤيــة مــا يمكــن تحقيقــه .ولعبــت كل مــن مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم
ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا أدواراً مهمــة فــي هــذه العمليــة ،فقــدم معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا طرقــاً جديــدة
للتفكيــر فــي المنهجيــات التعليميــة للتعلــم عبــر اإلنترنــت وتعزيــز المنهجيــات التعليميــة للتعلــم الناشــط علــى المســتوى الشــخصي
وقدمــت مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم دعمهــا المالــي وتشــجيعها للتغييــرات التــي تــم
ـا،
ّ
التــي كانــت المؤسســتان تشــجعها أصـ ً
تقديمهــا .وتــم اإلقــرار بالدعــم اإلقليمــي المقــدم مــن مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم علــى أنــه مهــم بشــكل خــاص لألشــخاص
الذيــن يتولــون مناصــب قياديــة.
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الدروس المكتسبة
ـاء علــى التجربــة المشــتركة فــي العمــل علــى مشــروع بنــاء القــدرات مــع الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة األميركيــة
بنـ ً
بالقاهــرة ،إضافـ ًـة إلــى ردود وتعليقــات المؤسســتين ،حددنــا ســبع عناصــر أساســية لضمــان تنفيــذ هــذه المشــاريع بنجــاح .وعلــى الرغــم
مــن أن العديــد مــن الــدروس قابلــة للتطبيــق علــى أي إدارة لقيــادة التغييــر فــي التعليــم العالــي ،إال أن بعــض المكونــات مرتبطــة
بشــكل خــاص بإدخــال التعليــم عبــر اإلنترنــت أو المدمــج .والعنصــر األساســي لعمليــة التنفيــذ هــو ضمــان أن يتــم ذلــك بفعاليــة وبمــا
يتوافــق مــع مصالــح الطــاب.

1

التصميم التشاركي

مــن بيــن الــدروس األساســية التــي تــم اكتســابها فــي المشــروع هــي أهميــة مشــاركة جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن
فــي تصميــم المشــروع علــى قــدر اإلمــكان .وعلــى الرغــم مــن أنــه كان لدينــا أهدافــاً واضحــة ومحــددة للمشــروع ،إال أنــه تــم
تحديــد التفاصيــل بالتعــاون مــع مســؤولين مــن الجامعتيــن ،وذلــك ليــس لضمــان تأييدهــم فقــط ،وإنمــا أيضــاً لضمــان تلبيــة
حاجــة حقيقيــة فــي كال المؤسســتين.
ســاعدت القيــادة فــي كلتــا الجامعتيــن فــي تحديــد واختيــار المســاقات الدراســية التــي تريــد تطبيقهــا وهيئــة التدريــس التــي
متقبليــن الســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم وكانــوا
ســتقوم بتدريســها .كان أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تــم اختيارهــم
ّ
علــى اســتعداد لدعــم الجهــود المبذولــة ،والتــي كان مــن المتوقــع أن تواجــه بعــض المقاومــة .وحــدد أعضــاء هيئــة التدريــس
مكونــات مســاقاتهم الدراســية التــي ســيدمجونها ،والطريقــة التــي ســيتبعونها للقيــام بذلــك .وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض
ـدال مــن تطويــر مــواد خاصــة بهــم عبــر اإلنترنــت)،
القيــود الســتخدامهم مــواد معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا فقــط (بـ ً
إال أنــه كان مــن المهــم بالنســبة لهــم تحديــد المــواد التــي كانــت ذات صلــة بمســاقاتهم ومجموعاتهــم الطالبيــة.
بــرزت أهميــة التصميــم التشــاركي أيضــاً مــن خــال تقديــم المســاق الدراســي .اســتخدم أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن شــاركوا
فــي معســكر التصميــم وعمليــة إعــادة التصميــم مــواد المســاق الدراســي التــي تمــت مراجعتهــا كمــا هــو مخطــط لــه عندمــا
قامــوا بتدريــس مســاقهم ،بينمــا لــم يقــم أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تــم تعيينهــم لتدريــس أقســام أخــرى فــي نفــس
المســاق الدراســي باســتخدام المــواد التــي تمــت إعــادة تصميمهــا دائمــاً  .وهــذا يعنــي أنــه إذا كان الهــدف هــو إحــداث تغييــر
كبيــر فــي أصــول التدريــس لمســاق دراســي كامــل ،فيجــب أن يشــمل التصميــم التشــاركي فريقــاً مكونــاً مــن جميــع أعضــاء
هيئــة التدريــس الذيــن يقومــون بتدريــس المســاق الدراســي.

2

أدوار ومسؤوليات الفريق

3

التواصل بشأن المشروع

تــم إنشــاء فريــق صغيــر فــي كلتــا الجامعتيــن يتكــون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن للمشــاركة فــي المشــروع .تألــف
الموظفــون مــن مســؤولين وأعضــاء مركــز التعلــم والتدريــس (الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة) أو مركــز الخدمــات األكاديميــة
لتكنولوجيــا التدريــس (الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت) ،وقــد ضــم كالهمــا عــدداً مــن مصممــي أنظمــة التعليــم أو التقنييــن
(المشــار إليهــم معــاً بـــ “المصمميــن”) .وعلــى الرغــم مــن أن تركيــز المشــروع فــي المقــام األول كان علــى
فــي مجــال التعليــم ُ
تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس ودعمهــم فــي إعــادة تصميــم مســاقاتهم الدراســية ،إال أنــه تــم إشــراك المصمميــن لدعــم
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن الجانبيــن التربــوي والتقنــي .ودورهــم المهــم فــي المســاعدة فــي الحفــاظ علــى التعلــم عبــر
اإلنترنــت والمدمــج .وفــي النهايــة ،كان دور المســؤول هــو اإلشــراف علــى المشــروع وضمــان التنفيــذ الســلس مــن منظــور
مؤسســيه.
تُ شــير تجــارب بعــض الجامعــات مثــل معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا إلــى أن بنــاء الخبــرة فــي مجــال التعلــم ،وتحليــل
مجموعــات البيانــات الكبيــرة ،ومعرفــة التدريــس عبــر اإلنترنــت فــي تخصصــات محــددة يســاهم أيضــاً فــي تحســين جــودة
المســاقات الدراســية .ســيكون المتخصصــون فــي هــذه المجــاالت والمعروفــون باســم مهندســي التعلــم فــي معهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا أعضــاء مهميــن فــي الفريــق ،إذ تقــوم الجامعــات ببنــاء قدراتهــم فــي مجــال التعلّ ــم المدمــج
وعبــر اإلنترنــت.

التواصــل الفعــال هــو جانــب رئيســي ألي مشــروع .كجــزء مــن معســكر التصميــم ،عقدنــا سلســلة مــن االجتماعــات الداخلية مع
القيــادة األكاديميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن فــي الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة ،وكذلــك مــع الجمهــور األوســع
للتواصــل بشــأن تفاصيــل المشــروع .واألهــم مــن ذلــك هــو أن هــذه التبــادالت ســمحت للمســؤولين وفريــق المشــروع
باإلجابــة علــى األســئلة ومعالجــة المخــاوف المتعلقــة بإدخــال التكنولوجيــا فــي الفصــل الدراســي .وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك
لــم يكــن ممكنــاً فــي كال المؤسســتين ،إال أن المشــاركين مــن الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة ذكــروا أن معهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا هــو أحــد المؤسســات الجامعيــة الرائــدة فــي العالــم ،إن كان مــن حيــث جــودة التعليــم أوالتعلــم عبــر اإلنترنــت،
وقــد ســاعد فــي تغييــر طريقــة تفكيــر البعــض داخــل المؤسســة.
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4

الطالب كأصحاب مصلحة

5

البيانات كدليل

علــى الرغــم مــن أن أنشــطة المشــروع لــم تشــرك الطــاب بشــكل مباشــر فــي كال المؤسســتين ،إال أن نتائــج التقييــم تشــير
إلــى أنهــم أصحــاب مصلحــة مهمــون ويجــب مراعاتهــم فــي هــذه الجهــود للمضــي قدمــاً  .إن الحصــول علــى قبــول الطــاب
للتغييــرات فــي منهجيــة التعليــم ليــس باألمــر الســهل ،كمــا أنــه ليــس عمليــة قصيــرة .ويصــف أولئــك الذيــن يدرســون هــذه
العمليــة ردود أفعــال الطــاب علــى التغييــرات فــي منهجيــة التعليــم الرئيســية بأنهــا أقــرب إلــى الحــزن ،حيــث يتقــدم الطــاب
مــن مرحلــة الصدمــة واإلنــكار إلــى مرحلــة االندمــاج فــي مفهومهــم للقبــول ( ، Woods, 1994كمــا ورد فــي Felder
ويعــد االعتــراف باحتياجــات الطــاب فــي هــذا الخصــوص مــن الفوائــدة الرئيســية المكتســبة مــن هــذا
ُ .)& Brent, 2006
المشــروع.

أحــد المكونــات األساســية لتنفيــذ هــذه المشــاريع هــي تتبــع التقــدم وتقييــم النتائــج ،ال ســيما عنــد محاولــة الحصــول علــى
تأييــد أصحــاب المصلحــة .وعلــى الرغــم مــن أهميــة التواصــل حــول المشــروع ،إال أن البيانــات التــي تقــدم أدلــة لتوضيــح نجــاح
المشــروع والــدروس المكتســبة يمكــن أن تكــون أقــوى.
ُيعـ ّـد المتعاونــون داخــل المؤسســات المشــاركة أساســيين فــي عمليــات الحصــول علــى الموافقــة وجمــع البيانــات الالزمــة.
كمــا قــدم أفــراد مــن مركــز التعلــم والتدريــس فــي الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة ومــن مكتــب البحــوث المؤسســية فــي
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت التنســيق األساســي فــي هــذا المشــروع .وكجــزء مــن تقييــم المشــروع ،أصبحــت بيانــات اآلراء
أو التغذيــة الراجعــة مــن المســؤولين وأعضــاء هيئــة التدريــس والمصمميــن والطــاب مصــدراً مهمــاً للمعلومــات لفهــم
التجربــة الحيــة لمــن شــاركوا فــي المشــروع علــى مختلــف المســتويات .كانــت هــذه التغذيــة الراجعــة مقياســاً مهمــاً لمــدى
تقبــل األشــخاص لهــذا لتغييــر ،كمــا ســاعدت فــي تحديــد المزيــد مــن التدخــات.
ّ

6

إلتزام القيادة واالمتثال ألهداف الجامعة

7

االعتماد

عنــد إطــاق المشــروع ،كان أحــد الشــروط المحــددة للجامعــات مــن أجــل المشــاركة هــو تقديــم رســالة التــزام مــن رئيــس
الجامعــة .كان هــذا االلتــزام مهمــاً بشــكل خــاص ألن معظــم الجامعــات فــي المنطقــة العربيــة ال تنظــر إلــى التعلــم المدمــج
عبــر اإلنترنــت كأولويــة ،كمــا أن تنفيــذه يمكــن أن يدفــع الموظفيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس إلــى مقاومتــه داخليــاً  .لذلــك ،كان
مــن الضــروري الحصــول علــى هــذا الدعــم الــذي ُيظهــر اســتعداد قيــادة الجامعــات الســتثمار مواردهــا فــي هــذا المشــروع.
كمــا كان مــن المهــم أن يســتمر التواصــل بيــن مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
وقــادة المؤسســات الذيــن يوجهــون المشــروع لضمــان الوصــول إلــى األهــداف المحــددة .كمــا اتفــق جميــع األطــراف فــي
هــذا المشــروع علــى أن الغــرض الرئيســي مــن إدخــال التكنولوجيــا فــي الفصــل الدراســي هــو تحســين جــودة التعليــم والتعلــم،
المقــدم فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة
وأن الهــدف النهائــي يتمثــل فــي زيــادة الوصــول إلــى التعليــم
ّ
األميركيــة بالقاهــرة .كانــت هــذه األهــداف واقعيــة ويمكــن تحقيقهــا خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبياً .

علــى الرغــم مــن أن الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي تمنــح ،ولكــن بدرجــات متفاوتــة ،موافقتهــا للجامعــات مــن
أجــل تقديــم مجموعــة مدمجــة أو محــدودة مــن المســاقات عبــر اإلنترنــت (كجــزء مــن برنامــج الشــهادات وجهــاً لوجــه) ،إال
أنــه ال يوجــد حاليــاً أي سياســات أو إجــراءات وطنيــة العتمــاد برامــج الشــهادات الكاملــة علــى االنترنــت .كمــا أنــه ليــس مــن
الواضــح بعــد كيفيــة بــدء هــذه العمليــة ومــا هــي مؤشــرات الجــودة التــي يجــب علــى الجامعــات أن تتبعهــا مــن أجــل القيــام
بذلــك .وعلــى الرغــم مــن أن التحــدي المتمثــل فــي االعتمــاد الحكومــي ال يــزال يمثــل عقبــة كبيــرة أمــام الجامعــات المهتمــة
بمواصلــة التعلــم عبــر اإلنترنــت والتعلــم المدمــج ،إال أن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة األميركيــة بالقاهــرة
المضــي قدمــاً فــي اســتراتيجياتهما الطموحــة فــي مجــال التعليــم الرقمــي .وقــد حققتــا أيضــاً بعــض التقــدم مــن
تواصــان ُ
خــال تقديــم برنامــج شــهادة الدبلــوم المهنــي المشــترك والمــزدوج فــي التكنولوجيــا الخضــراء عبــر اإلنترنــت (مــع الجامعــة
اللبنانيــة األميركيــة كشــريك جامعــي ثالــث) الــذي تــم اعتمــاده مــن قبــل الهيئــات ذات الصلــة فــي الواليــات المتحــدة.
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المضي قدماً
عندمــا أطلقــت مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا فــي عــام  2016مشــروع تعزيــز التعلــم
المدمــج فــي المنطقــة العربيــة ،كان هدفنــا أن نستكشــف كيــف يمكــن للتكنولوجيــا الرقميــة أن تحســن جــودة التعليــم والتعلّ ــم فــي
مؤسســات التعليــم العالــي فــي المنطقــة .ومــع ذلــك ،كان طموحنــا األوســع هــو أن نوضــح للجامعــات الشــركاء لمؤسســة عبــد اللــه
الغريــر للتعليــم وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن الــدور الحاســم الــذي يمكــن أن يلعبــوه فــي مواجهــة بعــض التحديــات الطويلــة األمــد التــي
تواجــه الوصــول للتعليــم العالــي ،وذلــك مــن خــال اتبــاع هــذا النمــط مــن التعلّ ــم .ومــن الواضــح بعــد أربعــة أعــوام أن هــذه األهــداف
ـكل مباشــر أو غيــر مباشــر كنتيجــة لهــذا المشــروع.
قيــد التحقيــق ،إمــا بشـ ٍ
حيــث قامــت الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة األميركيــة بالقاهــرة بتطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات جديــدة وأكثــر طموحــاً للتعلم
المدمــج وعبــر اإلنترنــت التــي تُ شــرك مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة داخــل مؤسســاتهما (المزيــد مــن المدارس/الكليــات
واإلدارات واألســاتذة) باإلضافــة إلــى مجموعــة أكثــر تنوعــاً مــن الطــاب (وليــس فقــط الطــاب الموجوديــن داخــل مؤسســاتهما).
أطلقــت الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة فــي خريــف  2019خطتهــا االســتراتيجية المئويــة التــي تعطــي أولويــة للتعلّ ــم الرقمــي .وكانــت
إحــدى مجــاالت التركيــز هــي تحســين التعلــم المدمــج وعبــر اإلنترنــت لألشــخاص الذيــن يتابعــون تعليمهــم والذيــن يشــاركون فــي برامــج
ال تمنــح شــهادات.
اســتخدمت الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة أيضــاً مشــروع مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم  -معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
كفرصــة للريــادة فــي مجــال االعتــراف بالشــهادات التعليميــة المبتكــرة المقدمــة عبــر اإلنترنــت .وفــي أواخــر عــام  ،2018بــدأت بتقديــم
شــهادة ماجســتير مدمجــة فــي مجــال االقتصــاد فــي التنميــة الدوليــة بعــد مناقشــات مــع معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا.
بديــا لبرنامــج الشــهادة وجهــاً لوجــه فــي الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة للمتعلميــن الذيــن يكملــون بنجــاح
تشــكّ ل هــذه الشــهادة
ً
7
;)DEDP
برنامــج مايكروماســترز لمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا فــي البيانــات واالقتصــاد وسياســة التنميــة (Moriatis, 2018
 .ويعتبــر هــذا النمــوذج مبتكــراً نظــراً لتكلفتــه المنخفضــة (يعــادل نصــف درجــة الماجســتير تقريبــاً فــي الجامعــة ،نظــراً لتوفيــره برنامــج
مايكروماســترز لمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا) وإمكانيــة الوصــول إليــه نظــراً إلــى أن برنامــج مايكروماســتر ليــس لــه متطلبــات
أكاديميــة أساســية رســمية.
لقــد تأثــرت الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت أيضــاً بهــذا النمــوذج التعليمــي الجديــد وصممــت برامــج شــهادات دبلــوم عبــر اإلنترنــت
ستســاهم فــي الحصــول علــى شــهادات الماجســتير التــي تقدمهــا وجهــاً لوجــه .ومـــن بيـــن التطـــورات األخــرى المنتظــرة اطــاق برنامـــج
ماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال عبر اإلنترنت ،وتعـــاون جديـــد مـــع مؤسســـة عبـــد اللـه الغريـــر للتعليـم إلنشـاء مركـز الغريـر للتعلـم الرقمـي
فـــي الهندســـة والعمـــارة والتصميـــم فـــي كليـــة مـــارون ســـمعان للهندسـة والعمـارة والذي سينفذ على مدى عدة أعوام .وإلى جانب
ّ
المتمثلــة فــي زيــادة الوصــول إلــى التعليــم الجيــد فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،تهــدف
أهدافهــا القصيــرة والمتوســطة المــدى
المبــادرة إلــى “إنشــاء مركــز معرفــي لتدريــب ودعــم الجامعــات اإلقليميــة األخــرى المهتمــة بتحويــل تعليمهــا وتعلمهــا وبنــاء قدراتهــا
فــي مجــال التعلــم المدمــج وعبــر االنترنــت” (مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم.)2019 ،
يقــدم التعلــم المدمــج وعبــر اإلنترنــت مجموعــة مــن اإلمكانيــات المبتكــرة لتعزيــز وتوســيع نطــاق التعليــم – علــى ســبيل المثــال ،إعــادة
النظــر فــي المنهــج الدراســي وإعــادة هيكلتــه ،أو إنشــاء خيــارات مرنــة للتعليــم ،أو تقديــم تقييمــات تكوينيــة تعتمــد علــى البيانــات لتلبيــة
احتياجــات مختلــف المتعلميــن .وأظهــر عملنــا مــع الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة األميركيــة بالقاهــرة العديــد مــن هــذه
اإلمكانيــات .وقــد أوضــح عملنــا أيضــاً أن التغييــر الشــامل والمســتدام يتطلــب اعتبــارات منهجيــة مثــل تحضيــر أعضــاء هيئــة التدريــس
والبنيــة التحتيــة المؤسســية .ونتوقــع أن تكــون الــدروس المكتســبة مــن هــذا المشــروع ذات قيمــة للمؤسســات األخــرى وأن تتمكــن
ـاق أوســع فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.
مــن المســاعدة فــي إحــداث تغييــر علــى نطـ ٍ

 7عنــد االنتهــاء بنجــاح مــن المســاقات الدراســية التــي تعــادل نصــف شــهادة الماجســتير المقدمــة بشــكل كامــل عبــر اإلنترنــت واســتالم شــهادة مــن برنامــج البيانــات واالقتصــاد
وسياســة التنميــة لمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،يمكــن للمتعلميــن تقديــم طلــب للمشــاركة فــي برنامــج شــهادة الماجســتير فــي الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة .عنــد القبــول،
ســوف تعتــرف الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة بالمســاقات الدراســية لمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا كســاعات أكاديميــة معتمــدة للحصــول علــى شــهادة الماجســتير.
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