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 وأهم التحوالت الرقميةالسياق العاّم 



سهولة النفاذ الى المحتويات : تكنولوجيا الحوسبة السحابية •
 والخدمات الرقمية

أكثر من نصف المحتويات الرقمية : االنتشار الكبير لألجهزة الجوالة •
 تستهلك عبر األجهزة الجوالة

المستخدم من وتحول دور انتشار شبكات التواصل االجتماعي •
كذلك لهذه  منتجللمحتوى الرقمي وخدمات الويب إلى  مستهلك

 المضامين



 خاصة باألجهزة والتطبيقات الجوالةسوق عالمية جديدة •

معولمة 

نماذج اقتصادية جديدة 

 دون تمييز للجميعاتاحة الفرص 

 والريادةوالتجديد واالبتكار إلبداع ا) 21مهارات القرن  
)... 



 :للتعّلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصالأنماط جديدة •

التعلّم المفتوح 
 الموارد التعليمية المفتوحة ودروس اإلنترنت المفتوحة

 (موك)االستقطاب عالية 
 التعلّم الجوال 

 التعلّم الذكي         
 



  .2017 مارس في العالم في لإلنترنت مستخدم مليار 3.77 اآلن هناك-

 مع فعلياً، الحالي الوقت في اإلنترنت يستخدمون العالم سكان من بالمائة 50 من أكثر-

 .2018 عام بداية شخص مليار 4 إلى ليصل الشبكة مستخدمي عدد بارتفاع توقع

 42 يقارب ما أي العربية المنطقة في لإلنترنت مستخدم مليون 176 اآلن هناك-

 .العربية الدول في سكانال مجمل من بالمائة



 منها %60 ،2017 عام وحدة مليار 5.5 يقارب ما  العالم عبر الجّوالة الهواتف عدد يُقدر -

 .ذكيّة هواتف

 لديهم أصبح العالم سكان ثلثي وحوالي الذكي الهاتف اآلن يستخدم العالم نصف من أكثر -

 .جوال هاتف اآلن

 .2017 جانفي في الجوال عبر إنترنت اتصال مليارات 8 من أكثر هناك -

  عام تنزيل عمليّة مليار 200 يقارب ما العالم عبر الجّوالة التّطبيقات تنزيالت عدد بلغ -

2017 . 
 Gartner 

 من نصفهم شخص، مليار 5بـــ  العالم عبر الجّوالة األجهزة مستعملي عدد اآلن يُقدر -

 .(2017) الذكيّة الهواتف مستعملي



 اإلنترنت مستخدمي عدد الجوال اإلنترنت مستخدمي عدد اآلن يفوق-

 مليار 3.5 العالم في الجوال اإلنترنت مستخدمي عدد ويبلغ .التقليدي

 .2017 أغسطس في مستخدم

 1.4 من أكثر إلى قيمتها لتصل المبيعات على الجوالة األجهزة أثرت وقد-

 .2016 عام في دوالر تريليون

 .التطبيقات استخدام عبر الجوالة األجهزة على الوقت من ٪90 تقضية يتم-
http://www.itu.int 



 المحتوى الرقمي العربي



المكتوبة المعرفية المادة هو العربي الرقمي المحتوى 

 نشرها يمكن حتى رقمي بشكل تعد والتي العربية باللغة

 خاصة رقمية معلومات شبكة أي أو االنترنت شبكة على

 نص شكل في المحتوى هذا كان سواء عامة، أو كانت

   .بصرية أو سمعية عرض مادة أو عربي

 



للعامة منشورة تكون أن المادة هذه في يشترط وال 

 من ولكن فقط، االنترنت متصفحو منها يستفيد بحيث

 محتوى بين العربي الرقمي المحتوى يتنوع أن الممكن

 غير ومحتوى حكومي محتوى عام، ومحتوى نوعي

  .حكومي

 



بين واالتاحة الكم في تفاوت تواجد من الرغم وعلى 

 أثر مما األخرى المحتوى وأنواع العربي الرقمي المحتوى

 واالنفتاح السريع التطور أن اال واالستخدام، االنتشار على

 تواجد لضرورة شديد احتياج ظهور في ساهمت والعولمة

 ما مع العالمية، الخريطة على العربي الرقمي المحتوى
 .وتنموي اقتصادي مردود من ذلك يصاحب

 



ال حيث ملحوظ، ضعف من االنترنت على الرقمي المحتوى يعاني 

 .العالمي المحتوى من المائة في 3 التقديرات معظم في نسبته تتجاوز

 :أسباب عدة الى يرجع وهذا

المحتوى لحماية الكافية والتنظيمية التشريعية البنية وجود عدم 

 وتطويره الرقمي

والتطوير البحوث في االستثمار ضعف 

االبداعي المحتوى إنتاج حوافز ضعف 



 لتطبيقات األجهزة الجّوالة األلكسومشروع 



 الّتربية مجاالت في وخاّصة الجّوالة، األجهزة لتطبيقات العربّية الّصناعة دعم•
 .والعلوم والّثقافة

 .ومالئم مبّسط عمل إطار من وتمكينهم للمطّورين، الفّني الّدعم تقديم•

 العوائق وتجاوز بها، والّتعريف إنتاجاتهم نشر من العرب المطّورين تمكين•
 .حالّيا تعترضهم التي واإلجرائّية الماّدّية



 مكونات المشروع الثالث

www.alecsoapps.com 



 واجهة الويب
 تطبيقة المنصة على نظام أندرويد



 الصفحة الرئيسية

www.alecsoapps.com 









 جائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة الجّوالة جائزة سنوّية ُتْسَنُد إلى أفضل الّتطبيقات المنجزة عربّيا
 :في مجاالت

 الّتربية،1.

 الّثقافة،2.

 العلوم،3.

 .الّتعليمّية األلعاب4.

 تندرج الجائزة في إطار مشروع أشمل تنّفذه األلكسو، ويهدف إلى المساهمة في بروز صناعة
 .عربّية لتطبيقات األجهزة الجّوالة وتنمية الموارد البشرّية العربّية المتخّصصة في هذا المجال

 



 المفتوحةالّتعليمّية مشروع الموارد 



 التعليمية المفتوحةالموارد 

(Open Educational Resources ) 
 باستخدام إصدارها يتم ،عام كملك  للجميع متوفرة وحبث وتعلم تعليم موارد هي  

 اآلخرين مع والتعاون املوارد هذه وتعديل بتوزيع تسمح فكرية ملكية رخصة
 .استخدامها إلعادة

 متكن االنرتنت على حمددة مستودعات يف املفتوحة التعليم املوارد إيواء يتم 
 :مثل حيتاجوهنا اليت التعليمية املوارد استخدام من املتعلمني

 MIT Open Courseware، Merlot، ARIADNE، LORNET 
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 التعليمية المفتوحةالموارد 

 رمسية بصفة العالقة ذات والتوصيات املفتوحة التعليمية املوارد مصطلح اعتماد مت لقد 
 املفتوحة التعليمية للموارد العاملي املؤمتر أثناء 2012 لعام باريس إعالن خالل بباريس
  .2012 يونيو 22و 20 بني املمتدة الفرتة يف بباريس اليونسكو مبقر عقد الذي

 النفاذ للمواد التعليمية املصاغة من إن املوارد التعليم املفتوحة من شأهنا أن تسهل
كما أهنا متكن من نشر وتشجيع   أفضل وأشهر أساتذة اجلامعات العاملية حول العامل

مما من شأنه أن يساهم يف ثقافة العمل التعاوين والتشاركي وتنمية املهارات والقدرات 
 .الرفع من جودة التعليم والتعلم
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 التعليمية المفتوحةالشبكة العربية للموارد 

https://www.oercommons.org/hubs/ALECSO 



م والتعليم
ّ
 تكنولوجيا املعلومات والاتصال لتطوير التعل
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 التعليمية المفتوحةالشبكة العربية للموارد 



 التكنولوجيا والنشر العربي



 .العربية النشر ّصناعة دعم•

 .للترويج هائلة إمكانيات تقديم•
   القراء من عدد أكبر إلى للوصول التجارية والمنصات االلكترونية البوابات استعمال•

 التسويق في لالبتكار جديدة فرص•

  والشراكات للتحالفات فرص•

 الورقي النشر عبر للتسويق جديدة فرص مثال، الجوالة، التطبيقات تمثل•
 .متوازية بصفة وااللكتروني

 للكتاب وداعما رافدا دورا يلعب أن يمكن االلكتروني النشر•



 شكرا على االهتمام
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