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أدى التطوور التقنوي الكبيور والعوري  فوي التقنيوة إلوى موورم المع وموا   —لملخصا
التي نشهد فصول كتابهوا فوي أيامنوا هوذمن وموث أحودت ك موا  هوذا الكتوا  الجامعوة 
الذكيووةن كعنووواث لمتععووا  إنتووام المع ومووة التاات يووة وإدارتهووان والتووي تتعوواب  

قوم ت يها مجتم  المعرفوةن الجامعا  اآلث في التحول إليها كأحد المرتكزا  التي ي
 وكأدام فات ة في تغيير حركة الحيام المعاصرم. 

لقد أصبح مصط ح الذكاء يراف  العديد مث مناحي الحيام التوي نعيشوها وأصوبح     
عمة لمعظم المراف  واألنظمة التي نعتخدمهان حتى با  يط و  ت وى العصور الوذ  

 نعيشه بالعصر الذكي.  
تحجز مكاناً بيث األذكياءن وت ى مواكبة كل تحوديا  تقنيوة  تععى الجامعا  ألث    

المع وما ن وت ى االعوتممار األممول لهوا لبنواء مجتمو  يتماشوى مو  العصور الوذكين 
وتجتهوود تقووديم الخوودما  التع يميووة بجووودم تاليووة لتحعوويث نوتيووة المنووت  النهووا ي 

الحتياجووا   ورفوو  جودتووهن وإنجوواز المخرجووا  التع يميووة بوعووا ل وأدوا  مناعووبة
العم يووة التع يميووةن وهووي إذ تعتموود بشووكل أعاعووي ت ووى البنيووة التحتيووة التقنيووة التووي 
تحتام أفراد أذكياء الدارتهان فال بود موث تحديود أهوم المتط بوا  التقنيوة ل تحوول إلوى 

 الجامعة الذكية.
يقدم البحوت تراواً توث الجامعوة الذكيوة محودداً مقوماتهوا وأهودافها وخصا صوا     
يتهوان م خصوواً أهووم متط بووا  البنيووة التحتيوة التقنيووة ل تحووول إلووى جامعووة ذكيووةن وأهم

ويخ ووإ إلووى أث االعووتممار األمموول ل تقنيووة يعووهل تم يووة إنتووام ونشوور المعرفووةن 
ويووتد  إلووى رفوو  معووتوى االبتكووار واالبووداو والتوجووه نحووو حيووام أعووهل وأذكووىن 

 م الكااءم.ويعاهم في تحعيث أداء الجامعة وتخايض التك اة وزياد

 
الجامعووة الذكيووةن البنيووة التحتيووة التقنيووة الذكيووةن بي ووا  الووتع م ة: الكلمااات الماتاحياا

 الذكيةن التقنية في خدمة الع م.
 

 المقدمة .1

أدى التطور التقني الكبير والسريع في التقنية إلا  واورا المعلوماات التاي 
نشهد فصول كتابها في أيامنا هذه، وما  أحادك كلماات هاذا الكتااب الجامعاة 
الذكية، كعنوا  لمؤسسات إنتاج المعلوماة التااعلياة وإدارتهاا، والتاي تتسااب  

قاوم عليهاا مجتماع الجامعات اآل  فاي التحاول إليهاا ك حاد المرتكالات التاي ي
 المعرفة، وك داا فاعلة في تغيير حركة الحياا المعاصرا. 

لقد أصبح مصاطلح الاذكاي يرافا  العدياد ما  منااحي الحيااا التاي نعيشاها 
وأصبح سمة لمعظم المرافا  واننظماة التاي نساتخدمها، ، ولقاد أحادوت هاذه 
ماا   اننظمااة تغياارات كبياارا فااي طبيعااة الحياااا بشااكل عااام، وفااي كاال مجااال

مجااا ت المجتمااع وفااي طريقااة تاكياار أفااراده، وأواارت علاا  طريقااة تلقااي 
المعلومااة وتعلمهااا، وأحاادوت طراداا  جدياادا فااي اكتساااب المعرفااة وادارتهااا، 
واساااتخدمت أنظماااة ذكياااة تناااافن ذكااااي ا نساااا ، جعلااات مااا  مواكباااة هاااذه 
ت   باد مناح، وسامحت لناا  الطراد   وم  استخدام هاذه اننظماة، خياارات حتمياا

 أ  نطل  عل  العصر الذي نعيشح بالعصر الذكي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هااااادن التنمياااااة فماااااع ا هتماااااام المتلاياااااد فاااااي العاااااالم والساااااعي لتناياااااذ 
المتمواال فااي ن ااما  التعلاايم الجيااد المنصاان والشااامل للجميااع  المسااتدامة 

وتعلياال فاارص الااتعلم ماادى الحياااا للجميااعن
 (1)

، كااا  التركياال علاا  تطااوير 
ت الجامعية منها، ك حد الع وامل التي تساهم فاي تقادم أنظمة التعليم، وخصوصا

المجتمعااات وتحقياا  أهاادافها وتلبيااة متطلباتهااا، وكااو  الجامعااة أحااد مراكاال 
قيااادا حركااة التنميااة ل رتقاااي بهااذه المجتمعااات، لاادورها فااي بناااي وتطااوير 
ت فاااي كافاااة  ا نسااا  باكاااره وقيماااح ومهارتاااح، وإعاااداده ليكاااو  فااااع ت إيجابياااا

ة والمهنيااة، بمختلاان مسااتوياتها ولجميااع المجااا ت الاكريااة واندبيااة والعلمياا
 قطاعات ومؤسسات مجمتع المعرفة الذكي الذي يقوم عل  اننظمة الذكية. 

ساامة هااذا العصاار وأعظاام  Smart Systems تعااد اننظمااة الذكيااة 
انتاجاتااح، فهااي جياال جديااد ماا  اننظمااة تهاادن إلاا  تخاااي  دور العاماال 
البشري فيها، معتمدا عل  ذكاي اآللة وتقنياات الوياب الاذكي، تتميال بقادرتها 
عل  توصين الحالة وتشخيصها واتخاذ أف ل قارار فاي مجاال معاي ، فهاي 

لا ا ستشاعار، وبناايت علا  تستقبل البيانات المدخلة ما  اننساا  أو ما  أجها
 بيانات مسبقة التخلي  فيها، تستخلص معلوماتها وتعطي أف ل قرارها.

 أهداف البحت  .2

يهااادن البحاااك إلااا  الت كياااد علااا   ااارورا تطاااوير وتحاااديك اننظماااة 
التعليميااة، والسااعي للنهااو  بهااا بمااا يتوافاا  مااع متطلبااات العصاار، وو ااع 

ا نتقااال إلاا  اسااتخدام التقنيااة اسااتراتيجة مقترحااة تساااعد فااي عمليااة تخطاايط 
بكاال تطبيقاتهااا فااي الجامعااة، مااع التوظياان انمواال للتعلاايم ا لكترونااي فااي 

 العملية التعليمية، يساهم في بناي جامعة عصرية ذكية.

 أهمية البحت .3

 تتجل  أهمية البحك م  خ ل ما يلي:

  اااارورا و ااااع اسااااتراتيجية وا ااااحة للجامعااااات والمؤسسااااات 
ل ستاادا م  التطبيقاات التقنياة واننظماة التعليمياة التعليمية للتحول 

 الحديوة.

  يسااااعد البحاااك علااا  تحدياااد أهااام متطلباااات البنياااة التحتياااة التقنياااة
 ال رورية للتحول نحو جامعة ذكية.

  ااارورا وجاااود تحدياااد وا اااح لمتطلباااات البنياااة التحتياااة التقنياااة 
 للجامعة الذكية.

   الدراساااات، إذ أنهاااا حاجاااة المؤسساااات التعليمياااة لهاااذا الناااو  مااا
ت لتطااوير أنظمااة التعلاايم بشااكل  تتماشاا  مااع ا هتمااام المتلايااد عالميااا

 عام والجامعية بشكل خاص.

 الجامعة الذكية .4

الجامعااة الذكيااة هااي مؤسسااة تعليميااة ذات كاااايا وفعاليااة عاليااة، تسااتخدم 
ياة التقنية الذكية في البنية التحتية ننظمتها لجعال العملياة التعليمياة أكوار حيو

وفعالياة، إذ تااوفر بيدااات تعليمياة تنيااة وتااعليااة ومتغيارا باسااتمرار، وتعماال 
عل  تمكي  قادرات انفاراد وسالوكياتهم وتشاجيعهم علا  التااعال والتعااو ، 
وعلاا  ليااادا المشاااركة التواصاال بااي  الطلبااة والمعلمااي  فااي انطااار الااذي 

تعليميااة، يجعلهاام مشاااركي  ومسااؤولي  فااي تطااوير ورفااع مسااتوى العمليااة ال
وتهدن إل  التحاول ما  مساتهلل للمعرفاة إلا  مناتو لهاا والتحاول باالمجتمع 
ب كملااح إلاا  مجتمااع معرفااي، مساااهمة فااي تعلياال أهاادان الااتعلم فااي القاار  

 نهنشر وقبهج  2017 اغسطس 16 في وروجعج 2017 اغسطس 6 في ببنكبمم انورقت اسخهمج

. 2017 سبخمبر  1 في  انعنكبوحيت انشبكت عهى ومخبحت ونشرث 2017 اغسطس 20في   
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الحادي والعشري  وهي 
(1)

: تعلم كين تعارن، تعلام كيان تاعال، تعلام كيان 
ت.   تكو ، تعلم العيش معا

لذكية في البيدة الجامعية، وتم ادخال لقد تم اعتماد مجموعة م  الحلول ا
أدوات وأنظمة ذكية أورت عل  أداي المعلمي  والطلبة، وساهمت في رفع 
مستوى انداي بشكل كبير، انتقلت م  عملية التعليم إل  عملية تعلم حيوية 
ممتعة، منها السبورا ا لكترونية الذكية، أنظمة التعليم الذكية، التي توفر 

ية، الكتب الذكية، الحواسيب اللوحية الذكية، أنظمة إدارا بيدة تااعلية ذك
التعليم الذكية،  وتيرها م  انجهلا والتقنيات التي تعتمد عل  خدمات 

 الشبكة والويب الذكي.

  األنظمة الذكية .5

حاول اننسا  منذ لم  لاين بقصاير، البحاك فاي محاكااا بعا  صااات 
ة لعملياة المعرفاة، والتاي تحكام الذكاي البشري الذي يعاد أحاد القادرات العقليا

كل عمليات التاكيار المعقاد داخال العقال، وابتكار اندوات والبرمجياات التاي 
كانات ومارا لجهاود طويلاة، لعملياات تطاوير أسااليب تساتخدم الحاساب للقيااام 
ب عمال واستنتاجات تشابح انسااليب التاي تنساب إلا  ذكااي اننساا ، وأطلا  

لحاساااب المخاااتص باااح بالاااذكاي الصااانعي، علااا  الحقااال العلماااي  مااا  علاااوم ا
Artificial Intelligence وكااااا  اننسااااا  اآللااااي أو الروبااااوت ذو ،

أحاد نتاجاات ذكااايات اننساا ، إذ أصاابح  -ولاو فااي حادود  اايقة  -المشااعر
ت م  الذكاي وتاراكم المعرفاة  بإمكانح إنجال العديد م  المهام التي تتطلب نوعا

 واندرال والتعلم والتاهم.
تستخدم اننظمة الذكية بيانات في اللم  الحقيقاي كمادخ ت ما  اآل ت، 
النااان، بااك فيااديو، الخاارادط، خ صااات انخبااار،....الج، وتاارتبط باا جهلا 

 الوياب الاذكيا ستشعار التي تكو  قادرا علا  التمييال واندرال، وتتصال ب
 اآللاة تحويال دورو الاذي يعتماد علا  فهام معااني الكلماات)الوياب الاد لي(، 

أو باحاااك عاااا  المعلومااااات، إلاااا  فاااااهم   ت،مااا  مجاااارد عااااار  للماااادخ
فااي  إذ يسااتخدموبالتااالي تكااو  أكواار إنتاجيااة، للمعلومااات منااتو لهااا بااذكاي، 

اللغة الطبيعياة، والتنقياب عا  الصنعي، كتقنيات معالجة الذكاي  فرو البحك 
 تعليم اآللة. ، والبيانات

نة والمرونة وسارعة التكيان لاذا يمكا  تتميل اننظمة الذكية بالقوا والمتا
أ  تدمو في معظم انجهلا التقنية ويمك  أ  تول  فاي البيداة الطبيعياة، ماع 
المحافظة عل  امكانية الوصول إليها م  أي مكا  متصال بالشابكة، وبسابب 
المخاالو  المعرفااي والتااعاال المسااتمر مااع البيدااة المحيطااة، يمكنهااا التنبااؤ 

باادرا باتخااذ القارار انف ال لمعالجاة الحاا ت والتوصين والتشاخيص والم
 الطاردة.

تستجيب اننظمة الذكية  حتياجات النان ومشاعرهم وعااداتهم، وتركال 
عل  دمو النان والمعرفة والعمليات لتمكي  الوعي الجمااعي، وايجااد الحال 
اننسب في مجال معي ، وت خذ اننظمة الذكية في ا عتبار التاكيار المساتقل 

مل بطريقة تعاونية، فهي تشير إل  نموذج جدياد ومويار فاي مجاال تقنياة والع
المعلومات، تتااعل مع انفراد وتجعلهم يتااعلو  بحيوية مع البيدة 
(5()6)

. 
تهدف األنظمة الذكية إلى 
(2)

 : 

 التواف  مع البيدة والحااظ عل  الطاقة وتوفيرها. 

 تلبية رتبات المستخدم وتحقي  قيم ا ستدامة. 

 توظين التقنية المتقدمة. 

 توفير انم  والس مة. 

 تحسي  ا ستدامة البيدية. 

 بي ا  التع م الذكية  .6

هي بيدة تعليمية تستخدم أنظماة تعليمياة ذكياة مناسابة للاتعلم ومحاالا لاح، 
يعتماااد فاااي تصاااميمها علااا  مجموعاااة متنوعاااة مااا  التخصصاااات بماااا فيهاااا 
الحوساااابة المتنقلااااة وشاااابكات ا ستشااااعار والااااذكاي الصاااانعي والروبوتااااات 
والوساادط المتعاددا، والتنقياب عاا  المعطياات وهندساة البرمجياات، وهندسااة 

ونيكن، با  ااافة إلاا  هندسااة وادارا المعرفااة، حيااك تعماال أجهاالا الميكاااتر
ا ستشعار عل  مراقبة ورصد التااعل مع العالم المادي، وإتاحة المعلوماات 

 م  خ ل الشبكة. 

تتميااال البيداااات التعليمياااة الذكياااة بتوفيرهاااا نوعياااة جديااادا مااا  العملياااات 
ادرا علاا  الم دمااة مااع التعليميااة والعلميااة، تاادعم متطلبااات التعلاايم الااذكي، قاا

قاادرات وامكانااات انفااراد، واعطااادهم الااتحكم الكاماال علاا  النظااام با  ااافة 
إل  ملايا الخصوصية والسرية، وتعتبر انبينة التعليمياة الذكياة التاي تتصال 
بالشاابكة ذات الخاادمات الذكيااة، وتحتااوي قاعااات دراسااية ذكيااة، وساابورات 

مختباارات مجهاالا ب حاادك التقنيااات ذكيااة، وأنظمااة تعليميااة تااعليااة ذكيااة، و
وانجهاااالا الحديوااااة، بيدااااة تعلاااام ذكيااااة، إذ تااااوفر ألااااوا  الكتابااااة التااعليااااة 
ت، التااعاال بااي  ا نسااا  والحاسااب، وتقاادم إمكانيااات  المسااتخدمة فيهااا أي ااا
كبيرا كتخلي  المحتوى وتشغيل ملاات الايديو وعار  الشارادح ما  خا ل 

 انيمايات والحركات والك م.

 S-Campus) Smartم الجامعي الذكي  الحر .7
Campus) 

ت  ت ذكياااا ت جامعياااا يساااتخدم  S-Campus)) تمتلااال الجامعاااة الذكياااة حرماااا
انبنيااة الذكيااة، وهااي مبااا  تاادمو الانااو  المعماريااة وا بتكااارات الهندسااية 

 الحديوة باننظمة التقنية الذكية.
ة وبيدااات يسااتخدم الحاارم الجااامعي الااذكي بنيااة تحتيااة ماديااة وتقنيااة حديواا

تعلم ذكية، لديها اتصال وتااعل ماع الوياب الاذكي، ونظاام ادارا ذكاي يسامح 
بالتحكم والمراقبة ع  بعد، والتركيل علا  جاناب ا ساتجابة لطلباات انفاراد 
داخلها، وتتميل بالقدرا عل  التكين والمرونة، وتحق  ا ستدامة الدادماة ما  

. با  افة إل  امكانياة الوصاول حيك استه ل الطاقة والمياه وتقليل التلوك
لإلنترناات فااي كاال مكااا ، علاا  أسااان التقنيااات ال ساالكية والبنيااة التحتيااة 
الساااحابية والتقنياااات المتنقلاااة وصاااو ت لماااوارد الاااتعلم ا لكتروناااي، وتاااوفر 
الجامعااة الذكيااة البيانااات انساسااية لقيااادا وتحلياال وتحسااي  بيدااة التعلاايم ماا  

عار، واسااتخدام ربااط البيانااات وجعلهااا ماتوحااة خاا ل بيانااات أجهاالا ا ستشاا
 وإ ااي الطابع الرسمي عل  تدرين العلوم والمعارن. 

تت لن المنظومة انساسية للحارم الجاامعي الاذكي ذي المباا  الذكياة، ما  
 ( :1) الشكلعدد م  العناصر يمك  تلخيصها باآلتي، 

o  بنيااة شاابكية تقنيااة متطااوراSmart-Architecture تسااتخدم :
 اننظمة الذكية والشبكة الذكية في بنية الجامعة التحتية.

o  بيداة تعلايم تااعلياة ذكياةSmart Environments تساتخدم :
 التقنية المتصلة بالشبكة الذكية في العملية التعليمية.

o  منظومااااة ادارا ذكيااااةSmart Management تسااااتخدم :
 برامو إدارا متكاملة ننظمة التعليم والمؤسسة والموارد.

o  اسااتراتيجية ذكيااةSmart Strategy  تشاامل مجموعااة ماا :
المبادئ والعوامل والسياساات المرناة والقاادرا علا  التعامال ماع 
ظااارون وتعقيااادات مجتماااع المعرفاااة، وتت ااام  تمكاااي  الحكااام 
 الداخلي والخارجي للحرم الجامعي ل طران صاحبة المصلحة.

o  اجتماعات ذكياةSmart Socialياة : تشامل اننشاطة ا جتماع
العاماة داخاال الحاارم الجامعااة التاي تسااتخدم الشاابكات ا جتماعيااة 

 للتعليم والتواصل وتبادل المعلومات.
o  قاعاااادا بيانااااات ذكيااااةSmart Database تشاااامل نظااااام :

معلومات ذكي ومر  شامل لكل أطران العملية التعليمية  ام  
 الحرم الجامعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحسم الجبهعي

 ذي الركي 

 الوببى الركيت 

S-Campus  
 

 بنيت شبكيت حقنيت مخطورة 

S-Architecture 

 منظومت ادارة ذكيت

S-Management 

 اسخراحيجيت ذكيت

 S-Strategy 

 اجخمبعبث ذكيت

 S-Social 
 بيئت حعهيم حفبعهيت ذكيت

 S-Environment 

 قبعدة بيبنبث ذكيت

 S-Database 
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 الخصادص انساسية لمنظومة الحرم الجامعي الذكي .(1) الشكل

 مقوما  الجامعة الذكية .8

ترتكاال الجامعااة الذكيااة علاا  عاادد ماا  المقومااات انساسااية التااي  
ت لهااا  تشاكل وحاادا بناااي واحادا   يمكاا  تجلأتهااا، والتااي يجاب أ  ينظاار دادمااا
ككل، عل  أ  تدار هذه الوحدا بطريقة ذكياة، وهاذه المقوماات مو احة فاي 

 ( وهي اآلتي:7) الشكل
 يتكو  م :  S-Campusحرم جامع ذكي  

o  بنياااة تحتياااة مادياااة ذكياااة تشااامل منشااا ت ومبااااني ذكياااة
 .Smart Buildingوعصرية 

o  بنية تحتية تقنية ذكيةIT infrastructure Smart. 

بااة   تتمتااع  Smart Peopleكااوادر بشاارية ذكيااة كاااؤا ومدر 
 بالمهارات الرقمية ال رورية.

 Educational Environment  Smartذكياة  بيداات تعلام 
تشااامل مجموعاااة مااا  البرمجياااات واننظماااة التعليمياااة التااعلياااة 
 الذكية، كتب الكترونية ذكية، مواد وعناصر تعليمية ... الج.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقومات الجامعة الذكية7) الشكل

 أهداف الجامعة الذكية .9

 :(7) تتمول أهم أهدان الجامعة الذكية فيما يلي
 ابتكار نموذج لتعليم فعال، والتوجح نحو التعليم التعاوني. .1

المنافساااة الشاااديدا فاااي التعلااايم تحقيااا  التميااال والتنافساااية فاااي خ ااام  .7
 العالي.

 رفع قيمة التعليم العالي وتحسي  الجودا الشاملة للتعليم. .3

 تحقي  أقص  قدر م  قدرا الطلبة عل  التعليم والتعلم. .4

 جعل ا فراد قادري  عل  تولي أدوار قيادية في العالم الخارجي. .5

الجااة ا نتقااال ماا  مرحلااة اكتساااب المعرفااة إلاا  مرحلااة توظياهااا لمع .6
 مشك ت واقعية.

 توفير فرص تعليمية جيدا دو  أي قيود. .7

تمكاااي  الاريااا  التعليماااي وا داري بمجموعاااة جديااادا مااا  القااادرات  .8
 التعليمية وا دارية.

تقااااديم حلااااول منهجيااااة متعااااددا الجوانااااب لتلبيااااة احتياجااااات الطلبااااة  .9
 والعاملي  فيها.

 ليادا ا نتاجية وتخاي  تكالين التشغيل. .11

  الجامعة الذكية أهمية وفوا د .11

يمكاا  تلخاايص بعاا  القاايم والاوادااد التااي تتعلاا  بااالحرم الجااامعي الااذكي 

يلي كما
(7): 
 ا حتااظ بالمميلي  م  المدرسي  والمتاوقي  م  الطلبة. (1

 توسيع نطاق عمل الجامعة دو  توسيع المنش ا. (7

 تمكي  أعل  كاايا وإنتاجية. (3

 إوراي عملية التعليم والبيدة البحوية. (4

 بالتعلم التعاوني. السما  (5

 تحسي  التواصل بي  الطلبة وأع اي هيدة التدرين وا دارا. (6

 توفير السهولة والو و  في حكم وإدارا الحرم الجامعي. (7

 حل مشك ت وعقبات نظم التعلم التقليدية عبر التمكي  التقني. (8

 انخاا  الناقات التشغيلية. (9

 توليد مصادر دخل جديدا. (11

 شراكة ذكية مع المجتمع. (11

 .يدة اجتماعية مواليةب (17

 خصا إ الجامعة الذكية .11

 :(4) تتميل الجامعة الذكية بخمن خصادص أساسية
: يتموااال فاااي قااادرا Mobility Education التعلااايم المتنقااال 

عناصر العملية التعليمية في الوصول إل  المحتوى العلماي، ما  
 أي مكا  وفي أي لما  م  خ ل انجهلا المحمولة.

: يتموال فاي إ اااي Individual Educationالتعلايم الااردي  
خصوصاااية شخصاااية للتعلااايم تتعلااا  بكااال فااارد، وبنااااي بطاقاااات 
التعلاايم الاااردي )البطاقااة الذكيااة( وتنظاايم ا تصااال والتعاااو  فااي 

 مجال التعليم بي  كافة انطران المعنية.
: تتموااال بساااهولة الوصاااول Accessibilityامكانياااة الوصاااول  

عليمية وا دارياة ك نظماة الاتعلم وقواعاد للمعلومات والخدمات الت
البيانات العلمية ومصادر المعلوماات، والماوارد علا  ا نترنات، 

 وتيرها. 
: الاعالياة Technological Effectivenessالاعالية التقنية  

التقنياااة تاااوفر صااا حية البنياااة التحتياااة لتقنياااة المعلوماااات فاااي 
نياات ا فترا اية، الجامعة، عا  طريا  التقنياات الساحابية، والتق

اسااااتنادات إلاااا  مبااااادئ المرونااااة، البساااااطة، النمطيااااة، التدرجيااااة 
 وتيرها.

: ا ناتا  في نظاام الجامعاة الذكياة يعناي Opennessا ناتا   
أ  تعماال علاا  تااوفير مسااتودعات ماتوحااة ماا  المااواد التعليميااة 
والمصااادر لتشااكيل دورات الااتعلم ا لكترونااي، وتااوفير التاادريب 

كافااااة التخصصااااات، وحريااااة الوصااااول المصااااادر للطلبااااة فااااي 

 .وانبحاك العلمية

 خصا إ خري  الجامعة الذكية .12

ت وتيار تقليادي، ساوايات  ينبغي عل  خريو الجامعة الذكية أ  يكاو  مختلااا

فااي أساالوب تعلمااح وتعاملااح داخاال الجامعااة وخارجهااا، حيااك يجااب أ  يكااو  

ت بالمروناة الاكرياة والسالوكية، والقادرا علا   اب ط الانان، وأ  ياتق  متصاا

مهارات متنوعة وعديدا، ويمك  تلخيص هذه الخصاادص فيماا يلاي، )والتاي 

م  المؤمل أ  تكو  مواصاات الجيل القادم(
(3)
: 

o .أ  يكو  قادرات عل  التعلم الذاتي 
o  أ  يمتلااال مهاااارات ا تصاااال، والتعامااال ماااع اآلخاااري  وا ساااتاادا

 منهم.
o  لمهنة المستقبل.أ  يكو  قادرات عل  ا ختيار الحر 
o . أ  يكو  قادرات عل  العمل التعاوني برو  الاري 
o .ت، يحب التجديد  أ  يكو  مبدعا
o .أ  يكو  قادرات عل  اتخاذ القرار بناسح 
o .أ  يجيد التعامل مع وسادل ا تصال وتقنية المعلومات 
o .ت للمعرفة  أ  يتميل با يجابية والبحك ع  المعلومة بناسح ومنتجا
o  بجمع الحقاد  فقط بل يتاحصها ويستنتو منها.أ    يكتاي 
o  .أ  يكو  لديح الشعور بالمسؤولية ع  تعليمح 
o . أ  يكو  لديح رو  المبادرا وا بتكار وا بدا 

كوادز  حسم جبهع ذكي

بشسيت ذكيت 

كفؤة 

 وهدّزبت

بيئبث تعلن 

 ذكيت

خطط 

واستساتيجيبث 

وأهداف 

تعليويت 

 واضحت

بنيت تحتيت 

 هبديت ذكيت

بنيت تحتيت 

ذكيت تقنيت  

 إدازة ذكيت
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 المتط با  التقنية ل تحول إلى جامعة ذكية .13

تت ام  المتطلباات التقنياة بحاك ق ااايا البنياة التحتياة التقنياة فاي البيدااات 
ا لكترونااي، ومااا تتطلبااح ماا  مواصاااات فنيااة  ومنظومااات التعلاايمالتعليميااة 

 وتقنية وكاايات ادارية.
، الشاكل IT infrastructure Smartتشمل البنية التحتية تقنية الذكية 

(3:) 
 IT hardware infrastructureبنيوة تحتيوة تتاديوة ذكيوة  

Smart :)متطورم تتامث )وال تقتصر فقط ت ى 
  سلكية و سلكية عالية السرعة.تجهيلات شبكات 
 .أجهلا حواسيب محمولة وحواسيب لوحية متقدمة 
 .طابعات وأجهلا تصوير ومسح  ودي سلكية و سلكية 
 .كاميرات وأجهلا استشعار 
  أجهااالا تخااالي  ومراكااال بياناااات ذات خصاااادص ومواصااااات

 عالية.
 .سبورات وشاشات عر  ذكية 
 .أنظمة مراقبة ذكية 
 .أنظمة اتصال هاتاي 
 .أنظمة تعرن عل  انشخاص 
 .تجهيلات أما  وحماية وانذار 
 .أنظمة طاقة متنوعة 
 .أنظمة الصوت 
 .لوحات اع نية متقدمة 
 .مختبرات علمية ملودا بتجهيلات حديوة ومتقدمة 
  IT software infrastructureبنيوة تحتيوة برمجيوة ذكيوة  

Smart :)متقدمة تتامث )وال تقتصر فقط ت ى 
 تعليمية. أنظمة إدارا نظم 
 .أنظمة ادارا وتصميم محتوى تعليمي 
 .أنظمة شبكات اجتماعية 
 .أنظمة إدارا مؤسسات 
 .أنظمة مراقبة وتحكم 
  .أنظمة أما  وحماية 
 .أنظمة صيانة 
 .مكتبة الكترونية ذكية 
 .موقع الكتروني تااعلي 
 .أنظمة قواعد بيانات شبكية 
 .أنظمة تخلي  سحابي مختلاة 
  التواصل ا جتماعي.صاحات عل  مواقع 
 .برمجيات تعليمية ذكية 
 .برمجيات المختبرات ا فترا ية 
: وهووي المهووارا  االعاعووية Digital Cultureالمقافووة الريميووة  

المط وبة التي يحتام اليها المتع مووث والمدرعووث واتاواء الودتم 
 في البي ة التع يمية والريمية المتغيرم دا ماً.

) و  تقتصاار علاا  ( المهااارات المطلوبااة  وقااد تت اام  الوقافااة الرقميااة
 سااتخدام التجهياالات، الباارامو ، تقنيااات الشاابكات، كمااا تت اام  المعرفااة 

 بالماردات ا صط حية والمتخصصة.
 

 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية( ما تشملح 3الشكل )

 
م  ال روري أ  تصمم البنية التحتية التقنية وتخطاط بنااي علا  معاايير 

 معلنة ومعروفة، ويجب أ  تتصن بالخصادص التالية:
ياب ية التودرم: أ  لهوا القودرم ت وى التعامول مو  النموو المتزايود فوي  

اتووداد المعوووتايديثن والط وو  المتزايووود ت ووى التخصصوووا  والتنووووو 
 بيقا .المتعاظم ل تط

ياب ة لالعتمرار: أ  أنها مرنة بما فيه الكاايوة ل بقواء والتكيوف مو   
 التغيرا  التقنية.

 األماث والمومويية. 
 عهولة االعتخدام. 
 عهولة الوصول مث أ  مكاث وزماث. 

م  أجل هذه الخصادص فإ  تخطيط البنية التحتياة التقنياة ينبغاي 
 :ا  يركل عل  ق ايا مول )و  يقتصر فقط عل ( 

مووا المعووايير والتع يمووا  التووي ينبغووي اث تتبوو  النشوواء المحتويووا   
 التع يمية.

مووا العياعووا  التووي ينبغووي اث تتبوو  تنوود اعووتخدام البنيووة التحتيووة  
 التقنية.

 نماذم تث جامعا  تربية ذكية .14

تعتباار جامعااة حماادا  باا    الذكيااة أول جامعااة عربيااة ذات بيدااة ذكيااة، 
ات جاااودا عالياااة مااا  خااا ل بيداااة التعلااايم بااارامو ذفهاااي تعمااال علااا  تقاااديم 

انلكترونااي، ودعاام متابعااة الااتعلم ماادى الحياااا، ومعالجااة اننشااطة الحرجااة 
للتنميااة ا قتصااادية فااي الااوط  العربااي، وذلاال بريااادا التعلاايم انلكترونااي، 
وتلويد الدارسي  بخبرات فريادا وتنمياة المعرفاة ونشارها ما  خا ل التميال 

 .في البحك ونقل المعرفة
في مكا  آخار اساتطاعت الجامعاة العالمياة للتجدياد فاي تركياا، أ  تكاو  
مؤسسة تعليمية ذكية بما تعتماده ما  أحادك وساادل التقنياة فاي البنياة التحتياة 
ننظمتها، وبما توفره ما  بيداة تااعلياة ذكياة مكنتهاا أ  تحتال مكاناة متقدماة 

 بي  انذكياي.

 املناقشة والنتائج .15

ة لتقااديم الخاادمات التعليميااة بجااودا عاليااة لتحسااي  تسااع  الجامعااات الذكياا
نوعياة  المناتو النهااادي ورفاع جودتاح، وإنجااال المخرجاات التعليمياة بوسااادل 
وأدوات مناسابة  حتياجااات العمليااة التعليميااة، وهاي إذ تعتمااد بشااكل أساسااي 

 عل 
البنيااة التحتيااة التقنيااة التااي تحتاااج أفااراد أذكياااي  دارتهااا لااذلل يخلااص  
 إل : البحك

 .تعد المتطلبات التقنية أهم العوامل للتحول إل  جامعة ذكية 
  إ  التحااول إلاا  نظااام تعليمااي ذكااي يتطلااب التكاماال بااي  الااذكاي

 الصنعي )ذكاي اآللة(، والذكاي البشري. 
  ينبغااي علاا  جميااع مجموعااات أصااحاب القاارار فااي بيدااة الااتعلم

اع ااااي الذكياااة ) الطااا ب، وهيداااة التااادرين، الاريااا  ا داري، 
فريااا  الااادعم( أ  يمتلكاااوا الوقافاااة الرقمياااة حتااا  يتمكناااوا مااا  

 المشاركة الاعالة في العملية التعليمية.
  يعتمد نجا  الجامعة الذكية عل  بنية تحتية تقنية متطاورا ترتكال

علااا  و وياااة )الوياااب الاااذكي، الحوسااابة الساااحابية، التجهيااالات 
 ال سلكية.

 ي الذكي وجاود بنياة تحياة العنصر الردين لتطوير الحرم الجامع
 تقنية ذكية.

  وجااود البنيااة التحتيااة التقنيااة الذكيااة يتطلااب تواجااد أنااوا  مختلاااة
 م  الذكاي يجب أ  يتمتع بح منسوبيها.

  إ  ت هيل انفراد للتعامل مع البنية التحتية التقنياة الذكياة ما  أهام
 متطلبات الجامعة الذكية.

بنيت ححخيت عخبديت 

 مخطورة

ذكيت بنيت ححخيت حقنيت  

بنيت ححخيت برمجيت 

 مخقدمت
 انثقبفت انرقميت
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 ؤسسااة التعليميااة دور تلعااب السياسااات المسااتخدمة فااي ادارا الم
كبياار فااي تعلياال ماهااوم الجامعااة الذكيااة، حتاا  أ  الاابع  يقااول 

 لتكو  الجامعة ذكية يجب أ  تدار بطريقة ذكية.
 .البنية التحية التقنية الذكية تليد م  قدرات ا بدا  وا بتكار 
  دماو تقنياة المعلومااات بشاكل كامال فااي العملياة التعليمياة يجعلهااا

 أكور تااعلية.
 البنياة التحتياة التقنياة فاي الحاااظ علا  مساتوى محادد ما   تساعد

 الجودا في منظومة التعليم.
  ،إ  ا ساتومار انموال للتقنياة يسااهل عملياة إنتااج ونشار المعرفااة

ورفاااع مساااتوى ا بتكاااار وا بااادا  والتوجاااح نحاااو حيااااا أساااهل 
 وأذك .

 ي  إ  ا ستومار انمول للبنية التحية التقنية الذكية يساهم في تحسا
 أداي الجامعة وتخاي  التكلاة وليادا الكاايا.

 اخلامتة .61
إ  استخدام التقنية الذكية والتحول إل  جامعة ذكية أصبح خيارأت حتميات، 
وأداا فعالة م  أدوات العصر الذكي الذي نعيشح،  عدد القيادات الاكرية 
تح، والعلمية القادرا عل  العمل في مجتمع اقتصاد المعرفة وتلبية متطلبا

، وبالتالي  وإ  التنافن اليوم لين في النموذج الذكي، بل في انكور ذكايت
أكور كاايا وأكور فعالية وأكور جودا، ون مل أ  تتحول كل جامعاتنا إل  
جامعات ذكية وأ  تخلع عنها لباسها التقليدي الذي لم يعد يتناسب مع عصر 

 الذكاي الذي نعيشح.
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