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 للتحول الرقمي مقدمة 

ر األجهزة واألنظمة الذكية ، وإدخال مفاهيم الذكاء االصطناعي السريع للتقنيات الرقمية ، وتطو التطوران 

بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقليل ادى االتصاالت ،  اإللكترونيةباالنظمة المتعلقة العمال في معظم أ

لى مستويات تحقق أع كبيرعلى خلق بيئة تنافسيةالرقمي قادر وبشكل النظام ألن وتقليل الوقت التكاليف ، 

، هذا وإن استخدام كل ما هو رقمي واتساع انتشاره قد تسارع على مدى عالية وبدقة الجودة بأقل التكاليف

 األعوام القليلة الماضية.

تغيرات مال التفاعل مع متطلبات وظروفإلى والجامعات على وجه الخصوص  مؤسسات التعليم العاليتحتاج و

حيث  ،ب أن تتمتع بالمرونة والتحرك المناسب الالزم للمضي قدًما في المستقبلالعالمية والوقائع الجديدة ، ويج

 التطور. يير الواقع الذي فرضه عليهمتغمع إن هذه المؤسسات ملزمة بالتكيف 

مؤسسات التعليم العالي، ليست بمعزل عن هذه التغيرات العالمية، ومستقبل الجامعات اليوم مرتبط ان 

بالتطورات السريعة في مجاالت المعرفة والتكنولوجيا وما يترتب على ذلك من تدفق ال حصر له للرؤى 

 واألهداف واألفكار.والتوجهات 

 إلى العديد من التغييرات المهمة في نظام التعليمالمؤسسة التعليمية ها أدى واقع وطبيعة التحديات التي واجهت

يره ورصد تأث المعين يعتمد على قدرة الجامعة على إدراك أهمية التغييربالمؤسسة تطوير  وان ايالجامعي ، 

لبشرية ا المواردالمدى ، األمر الذي يتطلب تشكيله لنظام تعليمي عالي الجودة وهنا تعتبر قصير الطويل وال

إعداد رأس المال البشري وتطوير األفراد المؤهلين كونها مسؤولة عن جزء أساسي من البقاء في العصر الرقمي 

 .التحدياتواالستثنائيين لمواجهة 

من  ، وتحقيق أعلى مستوى عميقةتكنولوجية  تنافسالتحول الرقمي بمفهومه الواسع قادر على خلق ساحة ان 

 يرواالستمرار في النمو بشكل كب رقمي على مدى العقدين الماضيينال ان تطور المفهومالجودة بأقل تكلفة ، و

 . داخل بشكل متزايد مع الحياة اليوميةت

 تساعد برامج التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد على توفير المعرفة والعلوم لجميع المستفيدين وتعتبر من أهم 

في ( )مثل منصة كلية الرافدينتها اإللكترونية اكل كبير من منصوخاصة الجامعة حيث تستفيد بشالمصادر, 

ايضا و مجال قوتها العلمية مما يجعلها مجال خبرة فريد يمكن تقديمه للمستفيدين من خالل عالم افتراضي.

وتنفيذها بجودة عالية للمساعدة في تقليل تكاليف تشغيل الجامعات ، وتسهيل من قبل الجامعة اعتمادها بحكمة 

د لملها في مختلف المجاالت ، واالرتقاء بشؤونها ومساهمتها في الخروج من حالة الطوارئ التي يمر بها البع

، فايروس كورونا ومتحوراتهتوقف الحياة بسبب وباء اشبه ببحالة  تمرالعالم دول ان  ناالحظأو العالم ، كما 
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ل داخ عات لتطبيق الرقمنةالمناسب للجامذا هو الوقت مستمرة بعطائها وهفي معظم البلدان  لكن الجامعات

 تعمل عالي. حيثال الجامعات وفقًا التجاه التحول الرقمي في مختلف البلدان واالتجاه العام داخل وزارة التعليم

واستخدام التعليقات اإللكترونية البديلة لطرق  الخدمات المختلفة داخل الجامعة التعليم العالي علىوزارة 

ن نظام التصحيح ة بدالً ماإللكتروني والعالمات اإللكتروني ة ، وتطبيق نظام االمتحان والتصحيحيس التقليديالتدر

ة يرقملاستراتيجية المن وجهة النظر هذه ، جاءت فكرة او،  ةقة من االساتذ، األمر الذي يتطلب وقتًا وطاالتقليدي

 كلية الرافدين الجامعيةل

 

 الرقمي التعليم في عراقيةال التجربة: 

نظًرا ألن العراق يُنظر إليه على أنه بحر من الفرص االقتصادية في كل قطاع تقريبًا، يجب على العراق جعل 

 .التنمية االجتماعية واالقتصادية )الرقمنة( أولوية قصوى.

الذكاء االصطناعي، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، وإنترنت  منتمثل تقنيات اليوم  بالنسبة للعراق،

ء، والتكنولوجيا القابلة لالرتداء، والطباعة ثالثية األبعاد، والبيانات الضخمة، والمنصات الصناعية التي األشيا

تعمل يث ح. فرصة مهمة يجب استثمارها بسبب الفوائد الهائلة التي توفرها هذه التقنيات –تدعم البرمجيات 

وني جزًءا مهًما التعلم اإللكتر استخداميعد و التقليديةالتكنولوجيا على تغيير القطاعات االجتماعية واالقتصادية 

الجهود  ذلتبمن خطة تحقيق جودة التعلم وأحد أهم عناصر الرؤية لمستقبل تطبيقات التعلم اإللكتروني. لذلك 

 ملالستفادة من التجارب الثقافية، وأهمها، في دول شبيهة بالدول العربية، حضاريًا واقتصاديًا، وفي تطبيق التعلي

 اإللكتروني في جامعاتها. 

قبل التعرف على برامج التعلم اإللكتروني، يجب أن نستعرض حقائق عملية التعليم الجامعي العراقي بعد و

انخفض إلى حد كبير على مدى العقدين الماضيين أحد أعرق أنظمة  حيثالنظر في نظام التعليم في العراق، 

كو، حيث أصبح نظام التعليم اآلن مركزيًا أما طريقة قراءة المادة وحفظها التعليم في المنطقة، وفقًا لتقرير اليونس

فيعتمد بشكل أساسي على االختبار الكتابي لتقييم مستوى الطالب. مع االعتراف بالمفردات والكتب المنهجية 

امل ارعمل متككأحد عناصر اإلدخال في العملية التعليمية، ولها دور مهم في النظام التعليمي ألن المنهج هو إط

يقوم بهذه العملية بشكل صحيح، فهو يحدد المواقف النسبية لجميع العناصر بداخلها، حتى ال يتجاوز أي منها 

  .مكانتها، وال تقصر في أداء دورها

دريس الحالية ق التهي عدم مطابقة طرائالتحديات التي تواجه تطبيقات التعلم اإللكتروني بشكل أساسي  من ابرز

 .ثقافة جديدة لم يعتد المجتمع عليهانوع من يضا كونها اومع مفهوم التعلم اإللكتروني، 



5 
 

 عملية الى تحويلهيجب   التعليمية المؤسسة و الطالب ,ستا اال :دي الذي يتألف منالتقلي التعليم مثلثوهنا فأن 

 :عناصرها تشمل عصرية تعليمية

 االستا  المتجدد والمتأقلم مع التكنولوجيا الرقميةوهو  العصري االستا 

 استخدام التكنولوجيا الرقمية في الجوانب المعرفية هو الطالب المستعد للتعلم و اإليجابي الطالب

 جميعها توفر التكنولوجيا ومستلزمات التطور هي الجامعات التي العصرية الجامعة

 االنترنت ومايتعلق به من اجهزة و كاء اصطناعيتوفير  المتقدمة التعليم تكنولوجيا

 االنفتاح على العالم واالستفادة من مناهج الجامعات العالمية الرصينة  المتطورة التعليمية المناهج

 محاولة الخروج من المنهج التقليدي  المنهجي غير التعليم

 لتجربة التحول الرقمي عراقالفي  العالي التعليم مدى استعداد 

 حلولويعملون جاهدين إليجاد ال الي العراقي يدركون خطورة البقاء منعزلين عن العالم الرقميقادة التعليم العان 

 ليس برنامج تعليم إلكتروني، أن يكون لدى المؤسسةهو لمقدمة في هذا الصدد ولعل من أهم االقتراحات ا

نذ ما يقرب من م للعديد من المشاكل التي تعصف بالعملية التعليمية فعاال حالبصفته كرفاهية تكنولوجية، ولكن 

تم توفير العديد من إلى ساحة التعلم اإللكتروني و حاولت الجامعات العراقية الدخولحيث ثالث سنوات، 

  .المستلزمات واألدوات الالزمة إلنجاح هذه التجربة

مكننا العراقية أ لمباشر مع بعض اساتذة الجامعاتبعد تجربة االتصال االلكتروني في العراق والتواصل او

 :استخالص ما يلي

إجراء امتحان المقرر  كلية الرافدين الجامعة وفي مقدمتها ةوالكليات االهليقررت بعض الجامعات   (1

من خالل المنصة االلكترونية ، لم تتركهوصة في بداية الحظر، واستمرت عبر المنالكترونيا األول 

وهذا يعني ان كلية الرافدين بكوادرها كانت على قدر  5112والتي تم انشاؤها عام الخاصة بالكلية 

 قبل جائحة كورونا.حتى المسؤولية والتخطيط الجاد للمستقبل الرقمي 

إظهار االلتزام الجاد من قبل األستاذ بتقييم المحاضرات من خالل المنصة حسب الجدول الزمني   (5

لتجاوز  اذاألست مناقشةكان التواصل ضعيفًا، فسيتم  في حال، والمعني والمتابعة التي يضعها القسم

 .المنزلي بضمير حي الواجبأداء حريصون على أساتذة الجامعات  فاِن باختصارو. االخطاء

العشرات أو حتى المئات من الندوات  نشاط أساتذة الجامعات، وإن كان دائًما وبشكل كبيرحظنا، كما ال  (3

تجاوز عدد يحيث  ةمتنوعالكترونية االل دمها كبار األساتذة وعبر المنصات والبرامجاإللكترونية التي ق

احيانا ندوات حول مواضيع مختلفة في تدريس و مشارك معظمهم أساتذة جامعيون 511المشتركين فيها 

صحية في جائحة كورونا وأخرى وندوات  البرامج االلكترونية يستخدمها الطالب واالساتذة وغيرهم
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كما هو الحال في الندوات التي تقيمها وحدة الجوده في كلية الرافدين الجامعة  ةوغيرها علمي لغوية

 او بين يوم واخر بمختلف المواضيع وعلوم المعرفة. ةوالتي تكاد تكون يومي

 

 نبذة عن كلية الرافدين الجامعة 

 إجازة على وحصلت االحصائية للعلوم العراقية الجمعية قبل من 1811 عام الجامعة الرافدين كلية تأسست

 كلية شهدت الحين ذلك ومنذ. 53/11/1811 بتاريخ العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من التأسيس

 يف خريجوها وساهم العمل سوق في المطلوبة الدراسية التخصصات مجال في كبيرة تطورات الرافدين

 .اصالخ والقطاع الحكومي القطاع في القيادية المراكز في عملهم خالل من العراق في التنمية عجلة دفع

 قسما علميا وانسانيا بمختلف التخصصات العلمية واالنسانية. 12وتضم الكلية االن 

 :الكلية رؤية

 وأن المنطقةو العراق في العالي التعليم مؤسسات بين علم   منارة تكون أِلن الدَّؤوب سعيها في الكلية رؤية تتمثَّل

  .والعربية العراقية العالي التعليم مؤسسات بين المتقدمة المكانة تحتل

 :الكلية رسالة

 فةالمعر يمتلكون مؤهلين خريجين إعداد مهمتها عام نفع ذات أهلية علمية مؤسسة هي الجامعة الرافدين كلية

 على تساعد يةتعليم بيئة خلق خالل من وذلك العالية االخالقية والقيم الحديثة التقنية والمهارات والعملية العلمية

 العمل سوق تطلباتلم واالستجابة الذاتي التطور من وتمكينهم الطلبة لدى االبداعي التفكير وتنمية وتحفيز التعلم

 مجال في التدريس هيئة اعضاء تشجيع على الجامعة الرافدين كلية تعمل آخر جانب من. المستقبلية والتطورات

 .االمام الى التقدم عجلة ودفع المجتمع تطوير في تساهم التي الرصينة العلمية البحوث انتاج

 

 الجامعة الرافدين كلية تبناهات التي العامة تراتيجيةاالس العناصر: 

ممثلو  ، وقد بادر1811منذ إنشائها عام  تعتبر كلية الرافدين الجامعية من أعرق المؤسسات التعليمية الخاصة

 مما تجدرو منذ وقت طويل. تعليمالتحول الرقمي للنحو ه توجالإلى  الكلية المحترم عميدالسيد  الكلية بقيادة 

، وهو إنجاز مهم للغاية 5112أن الكلية أقامت منصة خاصة لكلية الرافدين الجامعية منذ عام اليه هو اإلشارة 

مع ظهور جائحة كورونا واالعتماد على التعليم عن بعد، ظهرت ثم بعد ذلك بسنوات في مجال التحول الرقمي. 
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قدمها تشمل الخدمات التي تو ا.واالستفادة منه ايبدأ جميع طالب الكلية في استخدامهل حقيقية للمنصةالحاجة ال

ذلك فإن . لوالتواصل بين الطالب واالستاذ المنصة تحميل المستندات واالمتحانات والمحاضرات اإللكترونية

 .واضحة ولها بعد مستقبلي في توجيه تشكيل المنصة اإللكترونيةكانت الرافدين  كليةؤية عميد ر

افدين الجامعة لكلية الر التي تتعلق باالستراتيجية الرقميةوالتصورات والرؤى  ةتوجد الكثير من العناصر المهم

 :ي يجب توفرهاوالت

 .مشاركة المعلومات تقبلقياس تصورات الطالب واألساتذة لمدى  (1

 اصةيعات قوانين وتوجيهات وضوابط خبآليات وتشر بةتقييم الطل (5

 .لدمج المكونات الرقمية لنظام التعليمعامة وضع رؤية   (3

 .على االستعداد للتعلم اإللكترونيوحدثهم تشجيع الطالب   (4

وهو مايعرف بالتحول او النضوج الرقمي  رقمي م التعليم بأكمله إلى نظامالعمل على تحويل نظا  (2

 .الكامل

 .من صحة التشغيل االقتصادي والعملي لجميع القدرات التعليمية الرقمية ققالتح  (6

 .ضمان الوصول إلى المعلومات في التعليم الرقمي  (7

عن طريق تشيل مجاميع ولجان من ذوي االختصاص معدة  لتعليم الرقميي لمعلوماتتوفير األمن ال  (1

 .الغرضلهذا 

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي من خاللي ة األداء في أنظمة التعليم الرقمضمان جود (8

ل ت لضمان تحقيق اهداف التحوالمستويالكوادر التدريسية على جميع اتدريب وتطوير لإنشاء مراكز  (11

 الرقمي الكامل.

الجامعات العربية وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالتعليم وكذلك  تفاعل معال (11

اقيات . وقد عقدت كلية الرافدين الكثير من االتفاليونسكو الكتساب برامجها في التعامل مع التعليم الرقمي

 بهذا الصدد.
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 كما في الجدول التالي: من الممكن تلخيص العوامل المساعدة التي تتمتع بها كلية الرافدينو

 ادارة الموارد المشاركة المجتمعية الرقمية والتكنولوجياكوادر ال البيانات البنية التحتية الرقمية

من  تقنيات التحول الرقمي( 1

مختبرات واجهزة عديدة ذات 

 التخصص.

التي تم  منصة كلية الرافدين( 5

 انشاؤها بوقت مبكر واثبتت فاعليتها.

للكادر والطلبة حيث  الرقميةالهوية ( 3

اصبح لكل طالب كود رقمي يمثل 

 الطالب وجميع معلوماته.

( توفر االنترنت وتوفر شبكة داخلية 4

 تربط جميع ابنية الكلية

  التقنيات الرقمية المتنقلة( 2

(وجود فرق تكنولوجية متخصصة 6

 من ذوي الخبرة من مهندسين وتقنيين

الخاص نظام المعلومات 

موقع بالكلية من 

ونظام امتحاني روني الكت

وشؤون الطلبة وتطبيقات 

رقمية  متنوعة والتي تم 

 برمجتها داخليا.

 

التي  لمهارات الرقميةا(1

 تمتلكها الكوادر

 في مجال ع التوس( 5

 نة.الرقم

( ورش الكترونية 3

وحضورية مستمرة تتعلق 

 بالنضوج الرقمي.

 

 للمشاركة رقميةبوابة ( 1

 لكترونيةاال

كات مع ا(عقد اتفاقيات وشر5

رقمية  مؤسساتمجموعة 

خاصة ومع البنك الدولي 

 للمساعدة في التحول الرقمي

 خاصة رقمية مشاريع( 3

 تنتمي مجاميع بها بادرت

 واألشخاص للمؤسسة

 

 التطوير االداري(1

توفير قاعدة بيانات لكل (5

 الموظفين.

 المالية الموازنات(3

 الورقيةخدمات رقمية (4

 تحليالت احصائية(2

تساعد المؤسسة في 

 التنبؤات المستقبلية

 

 واألهداف الرؤية 

 الرؤية 

ل ي إنشاء وبناء مجتمع أكاديمي متكامل واقتصاد رقمي داخلكلية الرافدين الجامعة تتمثل فالرؤية المستقبلية ان 

رقمي ساتذة من مواكبة التطور الالرافدين لتمكين جميع الموظفين، بما في ذلك اإلداريين واال مؤسسة كليةكادر 

 العالمي.

 العام الهدف 

الهدف الرئيسي والشامل من رؤية اإلستراتيجية الرقمية للتحول الرقمي هو استخدام التقنيات واالبتكارات 

من أجل تعزيز التكامل الى مجتمع رقمي متكامل  لجامعيةاالرقمية لتحويل المجتمع واالقتصاد في كلية الرافدين 

 الفرعية المحددة:من األهداف  ةمجموع تنبثق من هذا الهدف الرئيسيبين الكلية وجميع أعضائها. 

 

 االهداف الفرعية:- 

رقميًا وأن تتمتع بوصول آمن وكامل ومتمكنة ، يجب أن تكون جميع الكوادر قادرة 5152بحلول عام  (1

 .الخدمات الرقمية المتاحةإلى جميع 
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دفع عجلة التحول الرقمي والمساهمة في االقتصاد الرقمي ودعم المنظمات والشركات واالتفاق معها  (2

 الشامل. على النضج الرقمي

بناء وتحسين الشبكات والخدمات الرقمية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات األخرى، فضالً  (3

 (.ي سياق اقتصاد الشبكة )االقتصاد الرقميف عن االستثمارات المحلية

 العريض ة التحتية الرقمية وتمكين النطاقخلق البيئة الالزمة لتأمين االستثمار والتمويل لسد فجوة البني (4

 .واآلمن عبر التركيبة السكانية والجنس والمناطق الجغرافية الميسور التكلفةو الحزمة

 .وتسريع التحول الرقمي للتنمية الوطنية تنفيذ السياسات واللوائح الالزمة لتحفيز (5

وقد عقدت  .رفع الوعي باألمن السيبراني وقضايا التوازن وحماية البيانات الشخصية والخصوصية (6

كلية ارافدين اتفاقيات وتبنت مشروع انشاء مختبرات لالمن السيبراني وخصوصا للمرأة باالتفاق مع 

 شركات محلية ومع البنك الدولي.

المهارات الرقمية الشاملة والقدرات البشرية في العلوم الرقمية التقنية والمهنية والتعليم لقيادة بناء  (7

وتشغيل التحول الرقمي، بما في ذلك الترميز والبرمجة والتحليالت واألمن وحظر البيانات والتعلم 

ولوجيا السياسات اآللي والذكاء االصطناعي والروبوتات والهندسة واالبتكار وريادة األعمال وتكن

 وتحليل البيانات. والتنظيم

علما انهم االن  من طالب الكلية معرفات رقمية كجزء من عملية التسجيل المدني ٪88.8لدى  نسيكو (8

 يمتلكون معرفات رقميه على مستوى االقسام.

 

 والتهديدات الفرص عن فضال ،لتحسين التقييم "والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط" تحليل اجراء يتم

 ي للكلية :الرقم التحول تيجيةتراالس الخارجية

 نقاط الضعف نقاط القوة

مثل  مؤسسات وشركات مع العملاالتفاق و تم

في موضوع  البنك الدولي وشركات قطاع خاص

مثل شركة سات  نيواالمن السيبرا التحول الرقمي

 .غيت

جية مع لعقد االتفاقيات الستراتي ةكثرة الموافقات الروتيني

 على هذه العراقيل معالجة يجبالمؤسسات االخرى. 

 الزمن عفا عليه قد سيكون المشروع فإن واال الفور،

 .تنفيذه قبل حتى

عن  للكلية رقمية الستراتيجية زخم اكتساب يتم

طريق منصة كلية الرافدين الجامعة وتحقيق 

 .هاوبعد الفائدة الكاملة منها في ظل جائحة كورونا

 المتاح والتدريب والتوجيه الحكومي  التمويل نقص

الن  العالية االمكانات ذاتةالرقمي المشروعات ألصحاب

 خارجيدون دعم الخاصة تعتمد على امكانياتها الكلية
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 لتبادل البيانات والمعلومات اإلنترنت نمو استدامة

مركز بيانات عن طريق مركز بيانات يتكون من 

 .خوادم ضخمة وبسعات خزنية كبيرة جدا 4و

 بسبباالستراتيجية  تنفيذ وتقييم لرصد وآلية إطار غياب

 .االنفتاح السريع والمفاجيء الكبير للمجال الرقمي

 

 التهديد الفرصة

 وضع هيئات فعالية بتحسين دولي اعتراف هناك

 بناء جهود مع التنظيمية والهيئات القوانين

 الرقمي التحول أجل من دراتالق

كم في  واإلفراط واالحتيال اإللكترونية الهجمات

المعلومات الهائلة التي تتدفق بشكل هائل وفي وقت 

. وايضا مما يزيد التهديد هو كثرة المؤسسات التي واحد

متكرر رغم كثرة تتعرض لالختراق والتهديد بشكل 

 التحصينات االمنية.

توفير معلومات محدثة عن التقدم الرقمي وكيف 

يمكن للقطاع الخاص المساهمة، وتوصيل فوائد 

التكامل، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية  

 .للكوادر والطلبة

 الوصولسرعة وامكانية  في الجنسين بين فجوة هناك

واختالف طريقة . واستخدامها المحمولة األجهزة إلى

 االستخدام بينهم.

 المالية للتكنولوجيا االلكتروني باألمن المتعلقة التحديات 

بما في ذلك االمن  ذلك إلى وما المشفرة والعمالت

 .السيبراني

 

  البنية التحتية الرقميةضرورة توفر 

 بكاتشدل األنظمة الرقمية بما في ذلك وتباوتطوير توفير واستخدام من تسهل البنية التحتية الرقمية  (أ

حتية البريدية نقاط تبادل اإلنترنت والبنية التو والالسلكية، االتصاالت المتنقلةالسلكية االتصاالت الثابتة 

 .ةيالرقم والبث األرضي الرقمي ومراكز البيانات ومراكز االتصاالت واألجهزة

 الشامل. ة هي أساس التحول الرقميوصول إليها والموثوقالبنية التحتية الميسورة التكلفة والتي يمكن ال  (ب

يوفر تسريع االبتكار خدمات لوجستية من خالل خدمة بريدية رقمية محولة، مما يوفر منصة رقمية  (ت

يمكن للقطاعين العام والخاص  .كطبقة يمكن استخدامها من قبل مؤسسات متعددة في كال القطاعين

من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي ل اداءا, حيث وحلول جديدة أو أفضألساس لخدمات البناء على هذا ا

 . 5152مليون بحلول عام  311اإلنترنت إلى 
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أجهزة االستشعار، , تشمل إنترنت األشياءواالتصاالت بين األشياء واألشخاص هناك المزيد من  (ث

 ى جهاز.جهاز الوأجهزة التحكم الصوتي، واألدوات الجغرافية المكانية، واالتصال من 

 ة جزًءا مهًما من البنية التحتية الرقمية التي يمكنن الجامعالرافديتعد المنصات الرقمية مثل منصة كلية  (ج

أن تخدم األفراد والشركات والهيئات الحكومية. تزيد المنصات الرقمية من كفاءة وفعالية الوظائف 

لألنظمة، وتحسن أمن المعامالت وتتبعها. والخدمات األساسية، وتقلل من االزدواجية غير الضرورية 

 .وتحسين المشاركة المدنية والمساءلة

االستثمار في البرامج التعليمية التي تزيد من محو األمية الرقمية المتنقلة والثقة لدى الرجال والنساء  (ح

 .تعليم والدخل واإللمام بالهواتف المحمولة واإلنترنتمن حيث ال على جميع المستويات

استراتيجيات المهارات المتنوعة التي ستسهم في رفد مكتبات وغيرها من مساحات التعلم دمج ال (خ

 .الرقمية

يز بشكل لتكنولوجيا، مع التركتعزيز تنمية المهارات الرقمية في جميع قطاعات االقتصاد التي تستخدم ا (د

 .واالدارات ومقدمي الخدمات والمجتمع المدني على الحكومة خاص

 ية القطاع الخاص لتحفيز العرض والطلب على التقنيات التي يحتاجها القطاعتشجيع وتسهيل تنم (ذ

 تعليمي.ال

تشجيع وتعزيز االبتكار الرقمي في التصميم المحلي من خالل تمكين جميع الجهات الفاعلة المحلية  (ر

 .(الشركات الناشئة ومعاهد البحث والقطاع الخاصو ذات الصلة )الحكومة

المعلومات واالتصاالت على جميع مستويات التعليم لتحسين الوصول إلى  استخدام منصات تكنولوجيا (ز

 .واالبتكار والبحث، وتوليد المعرفة التعليم وجودته،

  

في إعداد القوى العاملة وتسهيل ضمان أن تكون هذه التحوالت شاملة سيساعد قطاع التعليم  بشكل عام فأن

 ىلتغيير التعليم نفسه. وعل باإلضافة إلى ذلك، هناك فرصة فريدةحد من الفقر وعدم المساواة. ال وتؤدي إلى

والمنصات الرقمية والمحتوى الرقمي واألدوات  ةالمتنقل والتكنولوجياوجه الخصوص، أدى تغلغل اإلنترنت 

شبكات  الوصول وتحسين الجودة وربط سريعالتكنولوجيا لت يستخدم في العراق الرقمية إلى جعل قطاع التعليم

تطبيق تعليمي جديد وتقنية  12111، يعمل ما يقرب من 5111إلى عام  5111من عام و .يم والبحث الدوليةلالتع

 على نطاق واسع.  عبر اإلنترنت على تسريع اعتماد التعليم الرقمي

 مليار دوالر 345مليار دوالر في التكنولوجيا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى  125تم استثمار حوالي 

 .5153بحلول عام 
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إللمام تحديد مستوى او يجب تحديث المناهج الحالية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلم،

 -من خالل: بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المطلوبة لمختلف المستويات التعليمية

على  لدعم قدرتهم كليةفي الالتدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أثناء العمل لجميع موظ (1

 .بشكل فعال في الممارسة التعليميةاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

االت لتجنب إعادة اإلعمار تشجيع استخدام مواد التدريب القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتص (5

 .المحلي

ز من خالل الترقيات والجوائ تشجيع ودعم مؤسسات التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (3

 .وخطابات الشكر

رفع مستوى الوعي بأهمية التعليم غيرالرسمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل التعلم  (4

 .اإللكتروني أو اإلنترنت

 

  منصة كلية الرافدين الرقميةلمحة عن 

يعمل على ل 6102عام  اكمالهتم كلية الرافدين هو نظام برمجي الخاص بان نظام التعريف االلكتروني 

 .الكترونية رقمية لكافة مفاصل كلية الرافدين الجامعةاألنترنيت و يوفر خدمات 

 هذا النظام يوفر مايلي:

 جيل دخولبتسبشكل محمي و النتائج النهائية للطلبة الكترونياً عرض السعيات ودرجات نصف السنة  -0
 عن طريق اسم مستخدم و كلمة مرور.

و اعالنات الكترونية من القسم عامة للطلبة او األساتذة اما بشكل جماعي او على  اعطاء مالحظات -6
 مراحل او شعب او بشكل منفرد. ىمستو

( File Uploadاعطاء مالحظات او رفع محاظرات الكترونية او محاضرات فديوية او روابط لها ) -3

و ا و على مستوى شعبة يعلى مستوى المادة الدراسية من قبل التدريسي الى الطلبة بشكل جماع
بشكل منفرد و امكانية اجابة الطلبة او تعليقهم على هذه المالحظات و امكانية تحميلهم للمحاظرات 

 .و المحاضرات الفيديويةااللكترونية ا
 النظام ياخذ بنظر األعتبار األساتذة التدريسيين على مالك الكلية او المحاضرين الخارجيين. -4
من جهة وبين عمادة الكلية والطلبة من  ةالتواصل بين الكادر التدريسي والطلبيتيح النظام امكانية  -5

 جهة اخر لمتابعة انسيابية العملية لتحقيق التحسين المستمر والتطور بالعملية الرقمية.

 

 تشغيل النظام 

 يمن جزئين )الجزء األول هو الصفحة الخاصة باألساتذة و األداريين( و )الجزءالثانالنظام يتكون 
او  صفح من الحاسوببرنامج المت يتم عن طريقهو الصفحة الخاصة بالطلبة(. للدخول لكل من الصفحتين 

 الجهاز اللوحي او الموبايل.
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 تزويد رؤساء األقسام و المقررين بكلماتيقوم مدير النظام بوتتطلب اسم مستخدم و كلمة مرور.  كال الجزئين
اما بالنسبة لباقي األساتذة و الطلبة فيقوم القسم )المقرر( بطباعة المرور و اسماء المستخدمين الخاصة بهم 

 .بشكل مبسط في الصفحات التالية لخاصة باألساتذة و كذلك الطالب وكما موضحالمعلومات ا

 

 كيفية عمل النظام 

يبدأ عمل النظام بتشغيل الصفحة الخاصة باألساتذة من قبل رئيس القسم او المقرر و ادخال اسم   
 ند التشغيل تظهر الواجهة التالية:المستخدم و كلمة المرور الخاصة بهم. فع

 

 ال اسم المستخدم و كلمة المرور والضغط على مفتاح )الدخول للصفحة( تظهر الصفحة التالية:بعد ادخ 
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من خالل هذه الصفحة نالحظ و تدريسي معينكما نالحظ ان الصفحة الظاهرة في الشكل اعاله هي تخص 
 وجود مجموعة عمليات هي:

 اعالنات الطلبة.-4 اضافة المواد. -0

 تقارير.-5 المحاضرين. -6

 مغادرة.-2 اعالنات التدريسيين. -3

 
اسماء المستخدمين للطلبة ( ليطبع كلمات المرور و5ختياراوالً بالدخول الى صفحة التقارير )األ القسممقرريبدأ 

قوم مدير منظومة القبول األلكترونية يفي كافة المراحل )مع مراعاة القبول الجديد في المرحلة األولى حيث 

 .بأعطاء اشارة لألقسام بأنتهاء قبول المرحلة األولى

ي في كل اساساثبتت المنصة فاعليتها ودورها المهم في بداية جائحة كورونا حيث اعتمدت الكلية عليها بش

 استمرار المحاضرات والتواصل مع الطلبة بشكل كامل.

 :عامة توصيات

 دعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية والعالمية لدفع التوسع في المبادرات الرقمية (1

 .وضع وتنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بالفضاء السيبراني (5

 .صانعي السياسات والهيئات التنظيمية وممثلي القطاع العام تطوير برامج تنمية القدرات لدعم (3

نهج شامل يركز على الناس، مع مراعاة السياقات المحلية والقضايا متصميم السياسات على أساس  (4

 الشاملة ذات الصلة بجميع مراحل تصميم السياسات وتنفيذها.

 ة بين كلية الرافدين الجامعة وبينيجب أن يكون هناك تركيز خاص على المرأة، مثل االتفاقية المبرم (2

 يت إلنشاء مختبر لألمن السيبراني للنساء والمتعلق بالعالم الرقمي.غشركة سات 

 .وضع المقاييس والمعايير والمبادئ التوجيهية لتسهيل الرقمنة (6

ونية نتكامل تقديم الخدمات اإللكترونية المطورة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص مع اإلجراءات القا (7

 .والتنظيمات المناسبة على جميع المستويات

 

 


