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 مقدمة   .1

في تعزيز فرص الوصول العادل والشامل    للدور المحوري الذي تلعبه الموارد التعليمية المفتوحة  منه  إدراًكا

مركز  ،  للجميع  تعليملل بقطر  يعمل  المساعدة  تحسين    ،مدى  –التكنولوجيا  الموارد    النفاذإمكانية  على  إلى 

وبناء القدرات في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة  عبر االستفادة القصوى منالتعليمية المفتوحة 

ألشخاص ذوي  ا، خاصة  بطريقة فعالة ومنصفة وشاملة للجميعتكون الموارد التعليمية متاحة  ل  هذا المجال،

 . اإلعاقة

 الموارد التعليمية المفتوحةاليونسكو بشأن  توصية تنفيذ  في إطار مساعي مركز مدى الحثيثة للمساهمة في

تعزيز قدرة الجهات المعنية على إعداد الموارد  (  1)ـ:  مجاالت العمل المرتبطة بــفيما يتعلق بالسيما  ،  2019لعام  

( وضع سياسات داعمة؛  2و)؛  واالنتفاع بها وإعادة استخدامها وتكييفها وإعادة توزيعهاالمفتوحة    التعليمية

؛  إتاحة االنتفاع بالموارد التعليمية المفتوحة الجيدة بطريقة فعالة ومنصفة وشاملة للجميعالتشجيع على  (  3و)

 :ديمية مدىضمن مبادرة أكا التاليةإنجاز اإلسهامات تم ( تعزيز وتيسير التعاون الدولي؛ 5و)

حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصميم  لتنمية الكفاءات  إطار عمل مدى المفتوح   -

 ؛ 1الشامل 

مدى   - المعلومات  شبكة  تكنولوجيا  نفاذية  حول  الكفاءات  إطار  وفق  المفتوحة  التعليمية  للموارد 

 ؛ 2واالتصاالت والتصميم الشامل

ضمن برامج التدريب المفتوح   القابلة للنفاذ الرقميبناء القدرات في مجال الموارد التعليمية المفتوحة   -

 والمخصص؛ 

 سياسة الوصول المفتوح الخاصة بمركز مدى وسياسة تطوير الموارد التعليمية القابلة للنفاذ الرقمي؛  -

المبذولة - الجهود  لدعم  والدولية  اإلقليمية  المؤسسات  مع  التعليمية   بالموارد  للنهوض  التعاون 

   .مؤتمرات والمنتديات المتخصصة لتبادل أفضل التجاربلمشاركة في الاو  المفتوحة في العالم العربي

مدى   مركز  شارك  من  في كما  التجارب   الدولية  المؤتمرات  العديد  أفضل  لتبادل  المتخصصة    والمنتديات 

في المؤتمر العالمي   تهمشارك  إثرمركز  التحصل  و  .والممارسات للنهوض بالموارد التعليمية المفتوحة للجميع

في تنفيذ توصية اليونسكو بشأن الموارد التعليمية المفتوحة،    2021التميز لعام   3على جائزة   للتعليم المفتوح 

 توصية اليونسكو.   تنفيذ دعملجهودهم في  في المؤتمر للمشاركين تم تقديمها  الجوائز التي ي فئةمن وهي 

   أكاديمية مدى .2

في   مدى،  لمركز  االمتياز  روافد  من  رافدا  مدى  أكاديمية  والتطوير  تمثل  بالقدرات  واالرتقاء  التدريب  مجال 

اإلمكانات الكامنة في  عبر تسخير   ،المهني وتحسين القدرة التنافسية للتوظيف خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 
1 https://ictaid.mada.org.qa/ 
2 https://oer.mada.org.qa/ 
3 https://awards.oeglobal.org/ 



7 
 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة ألغراض التنمية البشرية واالقتصادية الموارد التعليمية المفتوحة و

 .واالجتماعية

في العديد من مفتوحة  برامج ودورات ومواد تدريبية    تها التدريبية المفتوحة،، عبر منصأكاديمية مدى  تقدم

المجاالت المتطورة ذات العالقة بنفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا المساعدة والتصميم  

والتعليم  و  الشامل  والحلول  المفتوح  االبتكارات  أحدث  إلى  باإلضافة  الشامل  العر   الرقمية الرقمي  بية  باللغة 

اإلعاقة   األشخاص ذوي  وتمكين  النفاذ  وتحسين  الرقمية  الثقافة  نشر  المساهمة في  من  والتي من شأنها 

الحياة   مدى  واإلعداد التعلم  والدعم،  اإلرشاد  خدمات  إلى  كذلك  باإلضافة  الرقمية،  الشمولية  وضمان 

 .للشهادات

برامج وخ توفير  لمركز مدى وذلك من خالل  االستراتيجية  لتحقيق األهداف  األكاديمية  تدريب  تسعى  دمات 

لنماذج  مفتوح   وفقا  واإلنجليزية  العربية  باللغة  الجودة  وعالية  للنفاذ  وقابلة  بالتكنولوجيا  ومعززة  معتمدة 

قطاعات   في  وذلك  بالتكنولوجيا،  والمعزز  المفتوح  والتدريب  المدمج  التدريب  مثل  ومتنوعة  حديثة  تدريبية 

ومحتويات التدريب وفق إطار كفاءات مفتوح مخصص  يتم تصميم برامج ودورات    .التعليم والتوظيف والمجتمع

 للغرض في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات   .3

 واالتصاالت والتصميم الشامل  

الضروري المعلومات   من  تكنولوجيا  وتطوير  الستخدام  المطلوبة  الكفاءات  المجتمعات  لدى  يكون  أن 

لبرامج  يمكن  األساس،  هذا  على  والحياتية.  المهنية  ممارساتهم  من  جزًءا  وجعلها  بل  الشاملة،  واالتصاالت 

أن تعّزز فرص  لموارد التعليمية المفتوحة، التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة التي ُتسّخر اإلمكانات الهائلة ل

 التعّلم ونشر ثقافة الشمول الرقمي للجميع، بمن في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة. 

التعليمية    الموارد  من  باالستفادة  الرقمي  النفاذ  مجال  في  القدرات  بناء  دعم  وبهدف  السياق،  هذا  في 

اءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  المفتوحة،  طور مركز مدى إطار عمل مفتوح لتنمية الكف

والتصميم الشامل ُيعتبر األول من نوعه في مجال النفاذ الرقمي باللغة العربية، لالرتقاء بمستوى فهم نفاذية  

 . ( 1)صورة    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها وتطويرها في دولة قطر والمنطقة العربية والعالم

طار العمل دليال مرجعيا لمساعدة المؤسسات التعليمية والمنظمات واألفراد في تحديد الكفاءات إذ يمثل إ

العمل   إطار  مدى  مركز  ويتيح  الشامل.  والتصميم  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  نفاذية  حول  المطلوبة 

سياقات وأنماط تعّلم  يمكن من مواءمته وتكييفه وإعادة استخدامه في  ، مما  لجميع المهتمين كمورد مفتوح

مبادرة    ، وهيفي نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 4مجموعة الخبراء العربكما تمت االستعانة ب  .مختلفة

عتماد إطار مدى لتنمية ا، لمراجعة ومن مركز مدى قطر. أنشئت لتوحيد الجهود العربية في مجال النفاذ الرقمي

 حة.تعليمية المفتوذلك تخصيص مجموعة الخبراء العرب في شبكة الموارد الوقد تم كالكفاءات. 

 
4 https://aiaeg.mada.org.qa/ 
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ستيعاب مفاهيم التعليم المفتوح،  للتأكيد على ضرورة ا 5وقد تم، ضمن إطار الكفاءات، تخصيص القدرة الثانية

الشامل والتعليم  المفتوحة،  التعليمية  الثالث   والموارد  الكفاءات  مجال  في  وذلك   ،D3    :  معاني استيعاب 

الشامل الثانالتصميم  الكفاءة  وفي  ومبادئه  :    D3.2  ية  ،  للتعّلم  الشامل  التصميم  مفهوم  على  التعرف 

 ، وإرشاداته

 

 

 ICT-AID: الموقع المخصص إلطار الكفاءات  1صورة 

تم إدراج إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصميم  هذا وقد  

مرجعي    ICT-AIDالشامل   العالمية  (  2)صورة  كمعيار  المنصة  لمستخدمي  مشاع    –  OER Commonsمتاح 

عليمية المفتوحة م إطار عمل مدى لفهرسة ووصف الموارد التاستخديمكن الموارد التعليمية المفتوحة. حيث  ا

 
5 https://ictaid.mada.org.qa/docs/mada-information-and-communication-technologies-accessibility-and-inclusive-

design-ict-aid-competency-framework/5-ict-aid-competencies/d3-making-a-sense-of-universal-design/d3-2-

demonstrating-understanding-of-universal-design-for-learning/?lang=en 
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. واسترجاعها  هذه الموارديسهل الوصول إلى    من شأنه أن  مماالمذكور،  طار  اإلوفق  الكفاءات المحددة في  

للبحث عن الموارد التعليمية المفتوحة ومواءمتها   اموحدمعياريا    امرجع  الكفاءاتإطار    يمثلعلى هذا النحو،  

 على مستوى العالم. وتقييمها بما يخدم جمهور المعلمين والمتعلمين 

 

 

 ICT-AIDإطار الكفاءات  معيار :  2صورة 

شبكة مدى للموارد التعليمية المفتوحة وفق إطار تنمية الكفاءات   .4

 حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصميم الشامل

التعليمية  الموارد  لمشاع  العالمية  المنصة  في  المسكنة  المفتوحة  التعليمية  للموارد  مدى  شبكة  تمثل 

إطار  مواد التعليمية والتدريبية المتوافقة معللوصول الشامل للمستودًعا مركزًيا   OER Commonsالمفتوحة 

مجموعات  شبكة  القدم  . تم الشامل حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصمي  ICT-AID  الكفاءات

اإلنجليزية واللغة  العربية  باللغة  الرقمي  للنفاذ  القابلة  المفتوحة  التعليمية  الموارد  من  يجري   مختارة  والتي 

 .(3)صورة  تطويرها وإتاحتها وتجميعها وتبويبها وإدارتها عبر األدوات المتوافرة في المنصة
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الشامل والمؤسسات  الرقمي  التعليم  وتمّكن شبكة مدى للموارد التعليمية المفتوحة مجتمع النفاذ الرقمي  

من مختلف القدرات واالحتياجات واألشخاص ذوي اإلعاقة في دولة  والمهتمين  التعليمية والخبراء والمتعلمين  

حول المحتويات وأفضل الممارسات  ومشاركة وتبادل المعلومات والخبرات ووإتاحة  من تطوير    والعالمقطر  

تعزيز الوصول لفرص بناء القدرات والتعلم مدى بما يساهم في    التعليمية المفتوحة والنفاذ الرقميالموارد  

 . التعليم الجيد والشامل للجميع الحياة و

  :أساسا الخدمات التالية للشركاء  تقدم شبكة مدى

الموارد   − وتطوير  وإضافة  وفهرسة  للنفاذ  تجميع  والقابلة  العالية  الجودة  ذات  المفتوحة  التعليمية 

الرقمي )باللغتين العربية واإلنجليزية( برعاية مدى والشركاء، بما يتوافق والكفاءات المدرجة في إطار  

 عمل  مدى ووفقا لمعايير النفاذ الرقمي ذات الصلة؛ 

شاركة وإتاحة الموارد التعليمية تقديم مجموعات مخصصة للشركاء بما يمّكنهم من إضافة وتطوير وم −

 المفتوحة عبر شبكة مدى ؛ 

حول النفاذ الرقمي والموارد التعليمية المفتوحة وغيرها من   خبراءال  مجموعات  أنشطة  ودعم  إدارة −

   .المواضيع ذات العالقة

 

 الكفاءات : شبكة مدى للموارد التعليمية المفتوحة وفق إطار  3صورة 
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 بناء القدرات في مجال الموارد التعليمية المفتوحة والنفاذ الرقمي  .5

مدى   مركز  ال  أكاديميةأطلق  بمثابة  ُتعتبر  المركزية  للتدريب  ببوابة  التعليمالقدرات  لالرتقاء    المفتوح    ودعم 

الشامل   التعليمالرقمي  في  الشاملة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  من  االستفادة  تمكين  بهدف    ، عبر 

جهود   ودعم  الشاملة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  من  القصوى  االستفادة  من  والمؤسسات  األفراد 

التعليم لتعزيز  واألولويات    المفتوح  الدولة  يتوافق  بما  للجميع  الحياة  مدى  التعلم  وفرص  الشامل  الرقمي 

الوطنية   قطر  )رؤية  الت2030الوطنية  )أهداف  الدولية  والتوصيات  واالتفاقيات  المستدامة  (  ، 2030نمية 

 (.2019توصية اليونسكو بشأن الموارد التعليمية المفتوحة و، 2008اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و

تدريبية   برامج وأنشطة ومحتويات  أكاديمية مدى  المجاالت مفتوحة وتقدم  الرقمي في شتى  للنفاذ  قابلة 

والتعليم المفتوح الرقمي    والشمول الرقمي  واالختصاصات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

كجزء من مساعي مركز مدى الرامية إلى و  ، باإلضافة إلى خدمات اإلرشاد والدعم، واإلعداد للشهادات.الشامل

التعّلم للجميع باالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  و  التدريب  المساهمة في تعزيز الوصول لفرص

الرقمي الشامل لفائدة الشركاء في قطاع  المفتوح  التعليم  الشاملة، يعمل المركز على تقديم خدمات دعم  

 : التعليم من خالل المساهمة في

واالتصاالت  − المعلومات  تكنولوجيا  نفاذية  إدراج  وتعزيز  الرقمي  النفاذ  مجال  في  بالقدرات    االرتقاء 

المفتوحة التعليمية  الموارد  التدريب والتعليم، من خالل إطار عمل مدى   باالستفادة من  برامج  في 

 .تنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصميم الشاملل

نفاذية   − المفتوحة  تعزيز  التعليمية  عبر  الموارد  وذلك  المجال،  هذا  في  المعلمين  قدرات  دراج  إوبناء 

ح  ورشات تدريبية حول الموارد التعليمية المفتوحة والنفاذ الرقمي في الخطة السنوية للتدريب المفتو

 .لتطوير وإتاحة الموارد التعليمية المفتوحة خاصة باللغة العربيةوالمتخصص واستخدام شبكة مدى 

التدريبية   الورشات  العديد من  تنظيم  تم  التربية  في هذا اإلطار،  وزارة  لفائدة منتسبي  األخيرة  السنوات  في 

 :(1)جدول التالية  جاالتفي الم والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر

 الموارد التعليمية المفتوحة -

 الموارد التعليمية المفتوحة والنفاذ الرقمي  -

 الرقمي الشامل المفتوح التعليم  -

 التصميم الشامل للتعّلم  -
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 ية في مجال التعليم المفتوح الرقمي الشامل التدريب الورشات :  إحصائية حول  1جدول 

 المالحظات 

عدد  

 الحضور  

عدد   اللغة

الساعات 

 التدريبية  

 م عنوان الورشة التدريبية  التاريخ 

 -وزارة التربية والتعليم العالي  

 مؤتمر التعليم  

 العربية  68
2 

ابريل  25

2019 
  1 التصميم الشامل للتعلم 

 وزارة التربية والتعليم العالي
 العربية  23

2020يناير  9 4  2 التحول الرقمي في التعليم  

 وزارة التربية والتعليم العالي
 العربية  2

2 
مايو   17

2020 
 3 لتعلم لالتصميم الشامل 

 وزارة التربية والتعليم العالي

 العربية  25

6 

  -سبتمبر  30

أكتوبر  1

2020 

 4 التعليم الرقمي الشامل  

 وزارة التربية والتعليم العالي
 العربية  25

6 
أكتوبر  5 -4

2020 
 5 لتعلم  لالتصميم الشامل 

 وزارة التربية والتعليم العالي
 العربية  14

3 
مارس   9

2021 

مقدمة حول التعليم 

 الرقمي الشامل  
6 

 وزارة التربية والتعليم العالي
 العربية  14

3 
مارس   10

2021 
 7 لتعلم لالتصميم الشامل 

 وزارة التعليم والتعليم العالي  
 العربية  7

2 
14 

2021يونيو  
 8 الموارد التعليمية المفتوحة 

 والتعليم العالي وزارة التعليم 

 العربية  6

4 
فبراير  28

2022 

التصميم الشامل في البيئة 

الصفية من خالل تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت  

9 

 وزارة التعليم والتعليم العالي 

 العربية  104

3 
ابريل  21 

2022 

التصميم الشامل في البيئة 

الصفية من خالل تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت  

10 

 وزارة التعليم والتعليم العالي 
 العربية  6

2 
سبتمبر  6

2022 

الموارد التعليمية المفتوحة 

 الجزء األول   – القابلة للنفاذ 
11 

 وزارة التعليم والتعليم العالي 
 العربية  12

2 
سبتمبر  29

2022 

تطبيق مفاهيم التعليم 

 الشامل في البيئة الصفية  
12 

 وزارة التعليم والتعليم العالي 
 العربية 12

أكتوبر 17 3  
الموارد التعليمية المفتوحة 

 الجزء األول  – القابلة للنفاذ 
13 

 المجموع  

31  1 عدد الورش التدريبية   

183  2 عدد المتدربين  

 3 عدد الساعات التدريبية  42
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 السياسات الداعمة  .6

الوصول المفتوح والموارد التعليمية خاصة بعلى إطالق وتنفيذ سياسات  مركز مدى    حاليا في  يجري العمل

الرقمي   للنفاذ  القابلة  بموجب  ،    2013عام  بداية  المفتوحة  والموارد  المنشورات  وإتاحة  تطوير  دعم  بهدف 

والتشجيع على استخدامها واالنتفاع بها ألغراض التعلم    ،ووفق مبادئ ومعايير النفاذ الرقميترخيص مفتوح  

كما يتم التعاون مع المؤسسات التعليمية في الدولة للمساعدة على وضع وتحديث األطر لتعليم والبحث.  وا

  في هذا المجال   هممنتسبي  المتعلقة بتطوير الموارد التعليمية المفتوحة القابلة للنفاذ الرقمي وتنمية قدرات

وعات  مجم  إنشاءكما تم    حة. ، باالستفادة من إطار تنمية الكفاءات وشبكة مدى للموارد التعليمية المفتوالهام

بهدف    ،مين وكل المهتمينمين والمتعللفائدة الخبراء والمختصين والمهنيين والمعلعبر شبكة مدى  مختصة  

الداعمة ل اآلراء والخبرات والتجارب حول موضوعات السياسات تبادإثراء الحوار والبحوث وة في مزيد المساهم

الممارسات القدرا  وأفضل  التوجيهية    توبناء  المفتوح للجميع وواألدلة  التعليم  التعليمية في مجال  الموارد 

     .المفتوحة القابلة للنفاذ الرقمي

 في مجال الموارد التعليمية المفتوحة والنفاذ الرقمي التعاون الدولي  .7

توقيع   المؤسسات  تفاهم    مذكراتتم  ومع  للنهوض  الوطنية  المبذولة  الجهود  لدعم  والدولية  اإلقليمية 

على غرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي    العالمقطر والمنطقة العربية وبالموارد التعليمية المفتوحة في  

معهد  مع    إقليميا ودوليا في هذا المجال  التعاون  كذلك  والجامعات والمراكز المتخصصة في الدولة. كما يجري

التربية  في  الدراسات المعرفة في  الموارد   ISKME  إدارة  مبادرة مشاع  األمريكية صاحب  المتحدة  بالواليات 

 .  ألكسو-والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،التعليمية المفتوحة

تمت   فيكما  من  المشاركة  التجارب   الدولية  المؤتمرات  العديد  أفضل  لتبادل  المتخصصة   والمنتديات 

 يلي: والممارسات للنهوض بالموارد التعليمية المفتوحة القابلة للنفاذ باللغة العربية، نذكر منها ما

 

النسخة   − في  مدى  مركز  الدولي     22شارك  المؤتمر  المتقدمة  IEEEمن  التعليم  تكنولوجيا     حول 

ICALT22    نحو سد فجوة   ورقة علمية  بعنوان  " وتم تقديم  2022  يوليو  4إلى    1خالل الفترة من

المعرفة والتدريب في مجال نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصميم الشامل باالستفادة  

  ."   من الموارد التعليمية المفتوحة

الدولي الثامن حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات  المؤتمر  من    الثامنةة  النسخشارك مركز مدى في   −

ألكسو خالل الفترة    –الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     ICTA21 واالتصاالت

، بورقة علمية تم تقديمها بعنوان: “تعزيز الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا  2021ديسمبر    10إلى    8من  

 .”ICT-AIDل إطار عمل مدى المعلومات واالتصاالت من خال

للتربية   − العربية  المنظمة  نظمته  الذي   الحر  للوصول  الثاني  العربي  الملتقى  في  مدى  مركز  شارك 

خالل الفترة     ACOAألكسو بالشراكة مع المجموعة العربية للوصول الحر )اكوا(     -والثقافة والعلوم

تقدي  2021أكتوبر    21إلى    19من   تم  رئيسية  بمداخلة  المفتوحة ،  التعليمية  الموارد   ” بعنوان:  مها 

 الشاملة لدعم التعليم للجميع“.
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بالتكنولوجيا    − المدعوم  والتعلم  التربوية  لالبتكارات  الثالث  الدولي  المؤتمر  في  مدى  مركز  شارك 

APITEL 2021      بمداخلة    2021أكتوبر    25إلى    23الذي نظمته جامعة اإلسكندرية خالل الفترة من ،

 تم تقديمها بعنوان: “هل الموارد التعليمية المفتوحة متاحة للجميع!؟  “. رئيسية 

ضمن أنشطة المؤتمر العالمي للتعليم المفتوح، شارك مركز مدى بورقة بعنوان “بناء القدرات حول  −

التعليمية  الموارد  من  باالستفادة  الشامل  والتصميم  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  نفاذية 

 الندوة عبر اإلنترنت:  “الموارد التعليمية المفتوحة العادلة والشاملة، بناء القدرات”. المفتوحة”  في

توصية اليونسكو بشأن الموارد التعليمية   تنفيذفي    2021تحصل مركز مدى على جائزة التميز لعام   −

ي  فئةمن  وهي  المفتوحة،   التي  تقديمها  الجوائز  في  تم  لجهودهم  توصية    تنفيذ  دعمللمشاركين 

األولى    تنحُم وقد  اليونسكو.   المجتمعية  مدى  إثرالجائزة  للتعليم    مشاركة  العالمي  المؤتمر  في 

 .OE Global 2021 المفتوح
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