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مستخمص ;

سعت العديد مف الجامعات حوؿ العالـ لمتحوؿ إلى الجامعات الذكية حتي تستطيع

وعالميا؛ لذا بدأت ىذه الجامعات بتوفير متطمبات ومقومات
قميميا
المنافسة
ً
محميا وا ً
ً
الجامعات الذكية ،وقد الحظت الباحثتاف مف خبلؿ عمميما بإحدى الجامعات المصرية
بتوافر بعض متطمبات ومقومات الجامعات الذكية في الجامعات المصرية بدرجة معقولة مثؿ
األشخاص األذكياء ،واإلدارة الذكية ،وبيئات التعمـ الذكية ،والتحوؿ اإللكتروني ألغمبيا عمى

مستوى الجميورية ،ولكف ال توجد مباني ذكية باإلضافة إلى ضعؼ شبكة اإلنترنت؛ ولذا فإف
ىذه الجامعات بحاجة إلى تطويرىا وتحسينيا حتى تصبح جامعات ذكية تتصدر قائمة

أفضؿ الجامعات العربية واألفريقية.

وتيدف الدراسة الحالية إلى تقديـ رؤية مقترحة لممتطمبات اإلدارية البلزـ توافرىا في
جميورية مصر العربية لتصبح جامعاتيا جامعات ذكية عمي ضوء تحديات الثورة الصناعية
الرابعة وخبرات بعض الجامعات وىي :جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة األمريكية،

والجامعة الوطنية في سنغافورة ،وجامعة حمداف بف محمد الذكية في اإلمارات العربية

المتحدة ،واستخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي لتقديـ رؤية مقترحة لممتطمبات اإلدارية
البلزمة لمجامعات ذكية بمصر؛ وذلؾ مف خبلؿ توضيح مفيوـ الجامعة الذكية وأىدافيا،
ودواعي إنشاء الجامعات الذكية في مصر ،وتحديد المتطمبات اإلدارية لمجامعة الذكية

بجميورية مصر العربية ،وتوضيح مفيوـ الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات الرقمية التي
تساىـ فييا مع عرض لخصائصيا وايجابياتيا وتحدياتيا ،وتوضيح تأثير الثورة الصناعية

الرابعة عمى الجامعات ،وخبرات بعض الجامعات ،وصوًال إلى تقديـ الرؤية المقترحة .

وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف الجامعات المصرية تعاني مف ضعؼ توفر بعض

المتطمبات والمقومات اإلدارية البلزمة لمجامعات الذكية بمصر عمي ضوء تحديات الثورة
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الصناعية الرابعة؛ لذا تحاوؿ الدراسة تقديـ رؤية مقترحة لممتطمبات اإلدارية البلزمة

لمجامعات الذكية عمى ضوء خبرات بعض الجامعات االجنبية.

ومف خبلؿ الرؤية المقترحة اتضح أف استخداـ التقنية الذكية والتحوؿ إلى جامعة ذكية

حتميا ،وأداة فعالة مف أدوات العصر الذكي الذي نعيشو ،إلعداد القيادات
خيار
ًا
أصبح
ً
الفكرية والعممية القادرة عمى العمؿ في مجتمع يعتمد عمى اقتصاد المعرفة وتمبية متطمباتو،
والتنافس اليوـ ليس في النموذج الذكي ،بؿ في األكثر ذكاء؛ وبالتالي أكثر كفاءة وأكثر

فعالية وأكثر جودة؛ لتصبح كؿ الجامعات المصرية جامعات ذكية.

الكممات المفتاحية; الجامعة الذكية – الثورة الصناعية الرابعة -خبرات بعض الجامعات
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Administrative requirements for smart universities in
Egypt In light of the challenges of the fourth industrial
revolution (4th IR) and experiences of some universities
Dr. Dalia Taha Mahmoud Youssef

Dr. Rokaia Eid Mohamed Derbala

Assistant Professor, Department of
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Administration, Faculty of Education- Minia
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Faculty of Education- Minia University

Abstract:
Many universities around the world have sought to switch to
smart universities so that they can compete locally, regionally and
globally; Therefore, these universities began to provide the
requirements and components of smart universities, and the two
researchers noticed, through their work in an Egyptian university, the
availability of some requirements and components of smart
universities in Egyptian universities to a reasonable degree, such as
smart people, smart management, smart learning environments, and
electronic transformation for most of them at the level of the Republic,
but no There are smart buildings in addition to poor internet;
Therefore, these universities need to be developed and improved in
order to become smart universities that top the list of the best Arab
and African universities.
The current study aims to present a proposed vision for the
administrative requirements that must be met in the Arab Republic of
Egypt for its universities to become smart universities in light of the
challenges of the Fourth Industrial Revolution and the experiences of
some universities, namely: Stanford University in the United States of
America, the National University in Singapore, and Hamdan bin
Mohammed Smart University in the United Arab Emirates The two
researchers used the descriptive approach to present a proposed vision
for the administrative requirements necessary for smart universities in
Egypt; This is done by clarifying the concept of the smart university
and its objectives, the reasons for establishing smart universities in
Egypt, defining the administrative requirements for the smart
university in the Arab Republic of Egypt, clarifying the concept of the
Fourth Industrial Revolution and the digital technologies that
contribute to it with a presentation of its characteristics, advantages
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and challenges, and clarifying the impact of the Fourth Industrial
Revolution on universities, and the experiences Some universities, in
order to present the proposed vision.
The results of the study concluded that Egyptian universities
suffer from poor availability of some administrative requirements and
components necessary for smart universities in Egypt in light of the
challenges of the Fourth Industrial Revolution; Therefore, the study
attempts to present a proposed vision for the administrative
requirements necessary for smart universities in the light of the
experiences of some foreign universities.
Through the proposed vision, it became clear that the use of smart
technology and the transformation into a smart university has become
an inevitable option, and an effective tool of the smart age in which
we live, to prepare intellectual and scientific leaders capable of
working in a society that depends on the knowledge economy and
meet its requirements, and competition today is not in the smart
model, but rather in the most intelligent; thus more efficient, more
effective and more quality; To make all Egyptian universities smart
universities.
Key words: the smart university - the fourth industrial revolution
- the experiences of some universities.
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المقدمة;

يعد التحوؿ السريع الذي يشيده العصر الحالي أحد أىـ مبررات األخذ بنظاـ الجامعة

الذكية ،في ظؿ توجو عديد مف الجامعات في عدة دوؿ إلى تطبيقيا واإلستفادة مف خدماتيا

– خاصة في أوقات األزمات مثؿ جائحة كرونا التي فرضت عمى الجامعات العزؿ والتباعد
االجتماعي والتواصؿ عف طريؽ شبكة اإلنترنت -مما يعكس رغبتيا في تحقيؽ أىداؼ تتفؽ

مع ثورة المعمومات واالتصاالت ومجتمع المعرفة ،فالجامعات ىي البوابة الرئيسة لتنمية
وتدريب الطالب المبدع المبتكر والمفكر لخدمة المجتمع وتحقيؽ التقدـ االقتصادي.

أيضا بالثورة الرقمية الثانية؛ حيث أُطمقت ىذه
وتعد الثورة الصناعية الرابعة أو ما يسمي ً
التسمية في المنتدي االقتصادي العالمي بسويس ار عاـ 2016ـ ،فيي ثورة تختمؼ عما سبقتيا
مف ثورات كبرى؛ وذلؾ لقوة تأثيرىا عمى العالـ ككؿ وتعقدىا وارتباطيا بمختمؼ جوانب

الحياة ،وألنيا قائمة عمى المعرفة والتكنولوجيا لذا فتأثيرىا عمى التعميـ والتعمـ الجامعي
كبير (.جماؿ الدىشاف2019 ،أ)3160 ،

وقد تسببت الثورة الصناعية الرابعة في تغير مفيوـ االبتكار في المجاؿ التعميمي؛

حيث يتـ التحكـ فييا بواسطة الذكاء االصطناعي واألطر المادية والرقمية؛ لذا فيي بحاجة
إلى إعداد نموذج تعميمي مختمؼ إلعداد الطبلب لمحياة المستقبمية ،كما أنيا جعمت مف

وذكاء ينتقؿ إلى جميع أنحاء العالـ بسيولة ويسر( .
النظاـ التعميمي نظاماً أكثر تخصصاً
ً
) Hussin , N., 2018,316&Shahroom, A.
كما أدى اعتماد الثورة الصناعية الرابعة عمى الذكاء االصطناعي والرقمنة والروبوتات
إلى تقريب الفجوة بيف العموـ اإلنسانية واالجتماعية والتكنولوجية ،ودعا إلى ضرورة تبني

أيضا ،وكذلؾ المعمميف االفتراضييف
الفصوؿ والمختبرات االفتراضية ،والمكتبات االفتراضية ً
بما يزيد مف الخبرة التعميمية لمطبلب)Xing B., & T, Marwala, 2017,4( .
ىذا وتستثمر الشركات متعدية الجنسيات أمواالً ضخمة في نظـ الذكاء االصطناعي

التي تستطيع اإلحساس والتواصؿ وتفسير األشياء والتعمـ؛ وبيذا مكف الذكاء االصطناعي

المؤسسات مف تجاوز مرحمة "األتمتة" (  ) Automationلترقية قدرات اإلنساف ،وإلضفاء

قيـ جديدة أرقى عمى ما ينتجو البشر(Shook, E. & Knickrehm, M., 2018 ,4( .

وتعد الجامعات أىـ مؤسسات إنتاج المعرفة وتطبيقيا فيي الوظيفة األساسية ليا

إلعداد العمماء وقد أكدت إستراتيجية تطوير التعميـ العالي في مصر( )2030 -2015عمى
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حتمية بذؿ المزيد مف الجيد لتطوير الجامعات المصرية ،ورفع قدراتيا عمى المنافسة الدولية؛

لتحتؿ مراكز متقدمة في ترتيب الجامعات عمى مستوى العالـ؛ وذلؾ مف خبلؿ التحوؿ

الرقمي بالجامعات المصرية ويتضح مف خبلؿ مؤشر المعرفة العالمي  2020تقدـ
الجامعات األمريكية وجامعات اإلمارات عف الجامعات المصرية

1

(و ازرة التعميـ

العالي.)20،2015،

واذا كانت الجامعات تواجو تحديات عديدة مثؿ انخفاض االنتاجية ،وعدـ تحقؽ أىدافيا

بصورة فعالة وارتفاع نسبة بطالة خريجييا فإنو مع وجود الثورة الصناعية الرابعة يزداد األمر

صعوبة حيث ىناؾ إجماع عمى تسارع وتيرة الحياة والتقدـ العممي وخاصة مع تضاعؼ

المعمومات والمعارؼ؛ لذا يبلحظ التأثير الكبير لمثورة الصناعية الرابعة بتسابؽ الجامعات
المتقدمة في التحوؿ إلى جامعات ذكية كأحد المرتكزات التي يقوـ عمييا مجتمع المعرفة؛
ف أصبح مصطمح الذكاء يرافؽ العديد مف مناحي الحياة التي نعيشيا وأصبح سمة لمعظـ

المرافؽ واألنظمة التي نستخدميا ،حتى بات يطمؽ عمى العصر الذي نعيشو بالعصر الذكي،
ومف ثـ تتضح أىمية ضرورة مواكبة الجامعات لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتعد الجامعة الذكية جامعة متكاممة بما تحتوي مف بنية تحتية تقنية متطورة لجميع

قطاعات الجامعة ،مع تزويد القاعات الدراسية بالتقنيات البلزمة ،وكذلؾ تدريب أعضاء ىيئة
التدريس عمى استخداـ ىذه التقنيات ،مع وجود بوابة لمتعمـ اإللكتروني؛ تيتـ باستخداـ أنظمة

التعميـ اإللكتروني في جميع قطاعات الجامعة والتكامؿ بيف األنظمة التعميمية واإلدارية ذات
الصمة بالعممية التعميمية بشكؿ مباشر ( .بساـ الرميدي ،وفاطمة طمحي)2 ،2018،

فالجامعة الذكية تستخدـ تقنيات تعميمية وبحثية رقمية تعتمد عمى تطبيقات الذكاء

االصطناعي والتفاعؿ بيف أعضاء الجامعة واألجيزة والتقنيات الرقمية داخؿ بيئة العمؿ ليتـ
اندماج مستمر بيف أعضاء الجامعة( .بساـ الشريؼ)605 ،2018 ،

عالميا اتضح أف العديد مف الجامعات تحتفظ
ومف خبلؿ تتبع ترتيب الجامعات
ً
بمكانتيا وترتيبيا؛ ويرجع ذلؾ إلدماج التكنولوجيا والذكاء االصطناعي في التعميـ بيا ومف

أمثمة ىذه الجامعات :جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة األمريكية ،الجامعة الوطنية في
سنغافورة ،جامعة حمداف بف محمد الذكية في اإلمارات العربية المتحدة.

 - 1يهحق ()1
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فمف الجدير بالذكر أف جامعة ستانفورد تعد اليوـ واحدة مف أكبر الجامعات الذكية في

تمتعا بالحيوية
العالـ ،وتعرؼ بريادة األعماؿ ،وىي واحدة مف أكثر الجامعات العالمية
ً
الفكرية والتنوع الثقافي والتكنولوجي(Stanford University, Facts, 2021).
أما الجامعة الوطنية في سنغافورة فتعد أقدـ وأكبر جامعة في سنغافورة تنتمي إلى

مركز
ًا
التحالؼ الدولي لبحوث الجامعات ،وفي عاـ  2017حققت جامعة سنغافورة الوطنية
متقدما حيث احتمت الترتيب الثاني عشر عالمياً حسب تصنيؼ  QS Rankingلمجامعات
ً
العالمية ويعد الحرـ الجامعي بمثابة سمسمة جديدة مف التطبيقات المبنية عمى منصة Open

 Blueوتتعاوف الجامعة مع شركة ميكروسوفت ،وىي جامعة رائدة في استخداـ تكنولوجيا
البناء األساسية لتطوير الحموؿ التي تمبي المتطمبات الجديدة لمسبلمة واالستدامة في الحرـ
الجامعي باإلضافة إلى إجراء بحوث مشتركة لتعزيز الجيود المستمرة لبناء مساحات عمؿ

ذكاء وصحة واستدامة لموظفييا وأعضاء ىيئة التدريس والطبلب بيا.
وتعميـ أكثر
ً
()National University of, 2019, 2
أما جامعة حمداف بف محمد الذكية باإلمارات فتعد أوؿ جامعة عربية معتمدة ذات بيئة

ذكية ،تعمؿ عمى تقديـ برامج ذات جودة عالية مف خبلؿ بيئة التعميـ اإللكتروني ،ودعـ
متابعة التعمـ مدى الحياة ،وتتمثؿ رؤيتيا في قيادة االبتكار في التعميـ الذكي مف أجؿ إعادة
ىندسة مستقبؿ التعميـ بما يستيدؼ تحقيؽ التقدـ لؤلفراد والمؤسسات والمجتمع(.جامعة

حمداف بف محمد الذكية ،رؤية الجامعة)2021 ،

عددا مف المتطمبات
ولكي تصبح الجامعات المصرية جامعات ذكية يتطمب ذلؾ وجود ً
والتي منيا المتطمبات اإلدارية والتي تتمثؿ في :التشريعات والقوانيف البلزمة لتنظيـ العمؿ
بتمؾ الجامعات ،والتخطيط االستراتيجي الذي يتضمف تحديد رؤية ورسالة الجامعة الذكية وما

يتطمب أف تكوف عميو في المستقبؿ ،والتنظيـ الذي يضمف تنسيؽ وتقسيـ العمؿ والوحدات

البلزمة لمجامعة الذكية ،والتوجيو البلزـ وكذلؾ الرقابة والمتابعة والتقويـ المستمر لضماف

أيضا إدارة لؤلبنية الذكية وما تحويو مف أجيزة إلكترونية
نجاح واستمرار الجامعة الذكية ،و ً
وشبكات ،ولف يتـ ذلؾ كمو إال في وجود كوادر بشرية تقود وتنفذ وتبدع لمتحوؿ نحو جامعة
ذكية.

واذا كانت مميزات الجامعة الذكية عديدة إال أف نجاح أي مؤسسة يعتمد عمى نجاح

وتميز اإلدارة؛ فالجامعة الذكية ليا متطمبات إدارية خاصة تعتمد عمييا فتعاوف أعضاء
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بعض الجامعات

الجامعة ككؿ مف إدارة وأعضاء ىيئة تدريس وطبلب بشكؿ مستمر في أي وقت أو أي
مكاف يحتاج لعديد مف التشريعات الحاسمة التي تحوؿ دوف السرقات العممية ،وتتطمب اإلدارة

المتميزة في التخطيط والتنظيـ والمراقبة في ظؿ توفر كوادر بشرية متميزة وذكية تتمتع

بالتطوير وقبوؿ التغيير إلى األفضؿ.

لذا تحاوؿ الدراسة الحالية تقديـ رؤية مقترحة لممتطمبات اإلدارية البلزمة لمجامعات

الذكية بمصر عمي ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة وخبرات بعض الجامعات.

مشكمة الدراسة;

تعد الثورة الصناعية الرابعة السبب الرئيس في تعديؿ وتطوير أسس التعميـ والتعمـ في

اقتصاديا؛ حيث لـ تعد النظريات واألساليب التقميدية المتبعة في التعميـ
دوؿ العالـ المتقدمة
ً
قادرة عمى تمبية احتياجات المتعمميف ،في ظؿ نمو اإلنتاج الفكري -تضاعؼ المعرفة في
وقت قصير-

وتعدد أشكاؿ مصادر المعمومات المتاحة لمجميع؛ لذا أصبح مف الضروري

تأسيس فكر يقدر أىمية التعمـ الرقمي لدى جميع المتعمميف؛ ليكوف لدييـ الرغبة والقدرة

المتبلؾ ميارات التعمـ والتثقيؼ الرقمي ،ودعـ مفيوـ التعمـ الذاتي والتعمـ مدى الحياة.

كما أعمنت و ازرة االتصاالت عف إطبلؽ برنامج لرقمنة التعميـ بالمرحمة الجامعية ييدؼ

إلى تحويؿ الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية لتخريج كوادر بشرية مؤىمة ومواكبة
لمتطورات العالمية ،مف خبلؿ تعاوف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي والشركة المصرية

لبلتصاالت في تحسيف البنية التحتية لمجامعات ،وانشاء شبكة موحدة لربط الجامعات
ببعضيا ،وزيادة سرعة اإلنترنت المقدمة لمجامعات؛ وذلؾ بيدؼ إتاحة الخدمات التعميمية

والرقمية لمطبلب ،والدفع اإللكتروني لمرسوـ ،وانشاء منصات رقمية يتوافر عمييا المواد
الدراسية ،وميكنة أعماؿ االمتحانات بإتاحة االختبارات اإللكترونية( .و ازرة االتصاالت،

)2020

ومف أىـ جيود وانجازات و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي في ىذا الصدد في عاـ

( :2020الييئة العامة لبلستعبلمات)2021،

 البدء في إنشاء ( )6جامعات تكنولوجية جديدة ىي جامعات( :شرؽ بورسعيد 6 -
أكتوبر  -برج العرب  -األقصر الجديدة (طيبة) – أسيوط  -سمنود بمحافظة

الغربية) ،وذلؾ بخبلؼ ( )3جامعات سبؽ إنشاؤىا وبدأت الدراسة بيا ىي جامعات:

(القاىرة الجديدة – قويسنا – بني سويؼ) التكنولوجية.
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بعض الجامعات

 البدء في إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعمومات بالعاصمة اإلدارية الجديدة
بالتعاوف مع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 إنشاء ( )3جامعات أىمية دولية ىي جامعات (الممؾ سمماف ،والجبللة ،والعمميف
عددا مف الجامعات
الدولية) ،كما تـ البدء في إنشاء ( )15جامعة أىمية أخرى تتبع ً
الحكومية.

 تحويؿ الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خبلؿ عاميف ،سواء عمى المستوى
اإلداري أو التعميمي ،مف خبلؿ االستفادة مف التجربة الصينية ،والشركات

المتخصصة.

ىذا وتتطمب الثورة الصناعية الرابعة تحسيف مخرجات قطاع التعميـ بالتركيز عمى
التكنولوجيا والعموـ المتقدمة ،وتبني االستراتيجيات بمجاؿ الطب الجينومي ،والرعاية الصحية
الروبوتية ،وتحقيؽ األمف المائي والغذائي عبر توظيؼ عموـ اليندسة الحيوية والتكنولوجيا

المتقدمة لمطاقة المتجددة ،وتبني االقتصاد الرقمي واالستثمار في أبحاث الفضاء ،وتحتاج
إلى نظـ وتشريعات ومعايير جديدة لمتعامؿ معيا ،واضافة إلى تكاتؼ الجميع ،سواء
الحكومات أو شركات أو منظمات المجتمع المدني أو الجامعات ومراكز البحوث ،مف أجؿ

تطوير قيـ ومعايير وأىداؼ مشتركة لمجميع( .ميا عبد القادر)2435، 2020،

مما سبؽ يتضح أف الجامعة تُسيـ في إعداد الكوادر البشرية ،والبحث العممي ،وخدمة
المجتمع ،ولكف ىذه الخدمة لـ تعد تقدـ بصورة ترضي المجتمع لوجود فجوة بيف النظرية

والتطبيؽ وضعؼ مستوى مخرجات التعميـ الجامعي عف متطمبات سوؽ العمؿ والتوافؽ مع

متطمبات الثورة الصناعية الرابعة؛ لذا فإف استخداـ التقنية الذكية والتحوؿ إلى جامعة ذكية

أدوات العصر الذكي الذي نعيشو؛ فالتحوؿ مف

حتميا ،وأداة فعالة مف
خيار
ًا
أصبح
ً
الجامعات التقميدية إلى جامعات ذكية لـ تفضمو بعض الدوؿ ولكنيا فضمت إنشاء جامعات

ذكية إلعداد القيادات الفكرية والعممية القادرة عمى العمؿ في مجتمع يعتمد عمى اقتصاد

ذكاء؛
المعرفة وتمبية متطمباتو ،والتنافس اليوـ ليس في النموذج الذكي ،بؿ في األكثر
ً
وبالتالي أكثر كفاءة وأكثر فعالية وأكثر جودة ،لكي تتحوؿ كؿ جامعات المصرية إلى

جامعات ذكية .

أيضا مف الجيود المبذولة لمتحوؿ لرقمنة الجامعات المصرية مف خبلؿ
وعمى الرغـ ً
مؤشر التحوؿ الرقمي لمؤسسات التعميـ العالي بمصر الصادر عف و ازرة التعميـ العالي
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بعض الجامعات

 22020والذي يشير إلى الجامعات والمجمعات التعميمية الذكية والتي تتميز بنظاـ إدارة

المباني لمتحكـ في الدخوؿ الذكي ،ورفع كفاءة الطاقة البشرية ،واالختبارات اإللكترونية،
والمنصات والبوابات اإللكترونية ،والبنية التحتية وما تتضمنو مف شبكات لمربط المحمي ورفع

سرعة اإلنترنت بالجامعات ،ومبادرة جياز لكؿ طالب؛ إال أنيا تعاني مف بعض جوانب
الضعؼ والقصور لمواجيو تحديات الثورة الصناعية الرابعة وىذا ما أكدتو بعض الدراسات.

حيث رصدت دراسة (المأموف عمي  )24، 2014،مشكبلت ىامة تمثؿ عقبة أماـ

الجامعات المصرية في سبيؿ تحقيؽ رؤيتيا مثؿ :ضعؼ التمويؿ الذاتي واالستقبلؿ المالي

لمجامعات وضعؼ التمويؿ البحثي وبالتالي ضعؼ االبتكار ،وسوء المباني وتجييزاتيا

وصيانتيا وضعؼ صبلحيتيا لمربط الشبكي ،وقمة عدد المعامؿ والمدرجات وعدـ كفايتيا

وتجييزىا ،وسوء إعداد المكتبات بشكؿ يناسب التقدـ التكنولوجي ،فالجامعات الحكومية

المكتظة بالطبلب تحتاج لتمويؿ مضاعؼ إلمكانية التوسع األفقي واستيعاب أعداد أكبر،
أيضا إلى التمويؿ المضاعؼ لمتحسيف والتجويد الرأسي في العممية التعميمية
وتحتاج
ً
والتكنولوجية.
وأشار (أيسـ محمدي )146 ،2018 ،أف ىناؾ مشكبلت وتحديات داخمية تجابو

مؤسسات التعميـ العالي والجامعي في مصر وتحوؿ دوف استجابتيا الفعمية لمتغيرات الثورة

الصناعية الرابعة ،والتي منيا ما يتعمؽ بغياب فمسفة التعميـ العالي والجامعي ،ومشكبلت
خاصة بمنشآت التعميـ العالي وممحاتيا ،والفجوة بيف مخرجات التعميـ العالي والجامعي

ومتطمبات سوؽ العمؿ ،وتدني أوضاع ىيئة التدريس ومشكبلت خاصة بالبحث العممي.

وأكدت دراسة (نادية يوسؼ وأخروف )160 ،2018 ،أف الجامعات المصرية تواجو

العديد مف التحديات التي يأخذ بعضيا صفة العالمية مثؿ العولمة ،وثورة تكنولوجيا
االتصاالت والمعمومات؛ حيث تواجو تحديات تتمثؿ في الضغوط المتزايد لبللتحاؽ إضافة

إلى الرغبة في المحاؽ بالتقدـ العممي والتكنولوجي وذلؾ رغـ وجود العديد مف المشكبلت التي
تتعمؽ بأدائيا لوظائفيا األساسية مثؿ التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع.

وأشارت دراسة (فاطمة زكريا )254 :253 ،2019 ،إلى ضعؼ تطبيؽ منجزات الثورة

الصناعة الرابعة بالجامعات المصرية ،وصعوبة قياـ الجامعات ببعض األدوار المتوقعة منيا

في ظؿ التحديات التي تواجييا ،االستفادة الشكمية مف التطورات التكنولوجية في دعـ
- 2يهحق ()2
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بعض الجامعات

ممارسات التعميـ داخؿ الجامعات ،حفاظ أعضاء ىيئة التدريس عمى األوضاع الراىنة
ومقاومتيـ لمتغيير واالبتكار ،ضعؼ توعية أعضاء ىيئة التدريس والطبلب بمميزات وعيوب

ومخاطر الثورة الصناعية الرابعة ،واستمرار العمؿ بقانوف تنظيـ الجامعات رقـ ( )49لسنة
 .1972وأف الثورة الصناعية الرابعة تتطمب االستخداـ األمثؿ لمذكاء االصطناعي
وتكنولوجيا النانو والروبوتات والواقع االفتراضي ،مما يتطمب تطوير التعميـ الجامعي

المصري ليواكب الثورة الصناعية الرابعة.

ومف أىـ التحديات التي تواجو منظومة البحث العممي واالبتكار في التعميـ الجامعي

المصري :ضعؼ البنية التحتية والمعموماتية البلزمة لتطوير البحث العممي ،مما أدى إلى
ضعؼ قاعدة البيانات لدى المؤسسات البحثية المختمفة ،وعدـ وجود آليات لتمويؿ البحث

العممي واالبتكار لغير العامميف بالبحث العممي مف جية الدولة ،وقمة التركيز عمى البحوث

ذات الطابع التطبيقي والتطويري التي تسيـ وبشكؿ مباشر في عممية التنمية وحؿ مشكبلت
المجتمع ،قمة العمماء في مجاالت الفيزياء والرياضيات ،وتدني ترتيب مصر في مؤشر

االبتكار العالمي ،وقمة عدد براءات االختراع المسجمة سنوياَ خاصة في الجامعات والمراكز

سنويا مف إجمالي براءات االختراع ،وتدني ثقافة العموـ
البحثية والتي ال تتعدى %0.5
ً
والتكنولوجيا واالبتكار وحقوؽ الممكية الفكرية ،عدـ االىتماـ بالتخصصات البينية ،ىجرة

العقوؿ المميزة مف أعضاء ىيئة التدريس لمخارج وخاصة في التخصصات العممية.
(االستراتيجية القومية لمعموـ والتكنولوجيا واالبتكار )19-15 ،2019 ، 2030

وأوضحت دراسة (ميا عبد القادر )2020 ،أف مؤسسات التعميـ العالي بمصر تعاني

مف نقص حاد في مكونات البنية التحتية والفوقية ،كما أف نظـ التعميـ الجامعية المصرية

وخاصة الحكومية يصعب أف تكسب خريجييا ميارات سوؽ العمؿ التي تفرضيا تحديات

الثورة الصناعية الرابعة وخاصة مع تسارع وتيرة الحياة والتقدـ العممي الذي يجعؿ الكثير مف

المعارؼ المكتسبة متقاربة وسرعاف ما تصبح غير مبلئمة لمواكبة متطمبات الثورة الصناعية
الرابعة.

وأكدت دراسة (خالد عبد المطيؼ )3 :2 ،2021 ،أف المؤسسات التعميمية أصبحت

بحاجة إلى توظيؼ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يخدـ العممية التعميمية ،كما أف تطور

مؤثر في اختيار الوظائؼ المستقبمية
عامبل ًا
الذكاء االصطناعي في السنوات األخيرة أصبح
ً
التي تتطمب ميارات تتعامؿ مع الثورة الصناعية الرابعة ،والتي تسمى بميارات القرف الحادي
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بعض الجامعات

والعشريف ،والتوصؿ إلى أفكار تساعد عمى تطبيؽ ثقافة االبتكار والتغيير والتطوير في

المدارس والكميات والقيادات اإلدارية والتعميمية ،مف أجؿ إعداد جيؿ قادر عمى مسايرة
التطورات في شتى المجاالت ،وبذلؾ يقع العبء األكبر عمي المؤسسات التعميمية في السعي

قدما نحو إكساب الطبلب وتدريبيـ عمى الميارات التكنولوجية واإلبداعية التي تتطمبيا
ً
مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة.
مما سبؽ يتضح كـ التحديات التي يواجييا التعميـ الجامعي المصري وخاصة في ظؿ

تسارع جامعات العالـ عمى اقتناص ترتيب مميز ليا عمى مستوى العالـ واالستفادة القصوى
مف مميزات الثورة الصناعية الرابعة مما يمزـ الجامعات المصرية عمى ضرورة االستجابة

ليذه التحديات واجراء التغييرات التي تقضييا الثورة الصناعية الرابعة ليكوف ليا مكانة متقدمة

وتأسيسا عمى ما سبؽ تسعى الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة
في ترتيب الجامعات عالمياً،
ً
التالية:
 .1ما األسس النظرية لمجامعة الذكية في الفكر التربوي المعاصر؟

 .2ما األسس النظرية لمثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتيا عمى مستقبؿ المعرفة والجامعات؟

 .3ما المتطمبات اإلدارية إلنشاء جامعات ذكية جديدة أو تحويؿ الجامعات المصرية الي
جامعات ذكية؟

 .4ما خبرات بعض الجامعات الذكية (ستانفورد األمريكية -الجامعة الوطنية بسنغافورة –
وجامعة حمداف بف محمد الذكية باإلمارات) ؟

 .5ما الرؤية المقترحة لممتطمبات اإلدارية إلنشاء جامعات ذكية جديدة أو تحويؿ الجامعات

المصرية الي جامعات ذكية عمي ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة وخبرات بعض

الجامعات الذكية؟

أىداف الدراسة;

يتمثؿ اليدؼ الرئيس لمدراسة الحالية إلى تقديـ رؤية مقترحة لممتطمبات اإلدارية إلنشاء

جامعات ذكية بمصر عمي ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة وخبرات بعض الجامعات؛
وتحددت أىداؼ الدراسة في:

 .1معرفة األسس النظرية لمجامعة الذكية في الفكر التربوي المعاصر.

 .2معرفة األسس النظرية لمثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتيا عمى مستقبؿ المعرفة
والجامعات.
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بعض الجامعات

 .3توضيح المتطمبات اإلدارية إلنشاء جامعات ذكية جديدة أو تحويؿ الجامعات المصرية
الي جامعات ذكية .

 .4عرض خبرات بعض الجامعات الذكية (ستانفورد األمريكية -الجامعة الوطنية
بسنغافورة – وجامعة حمداف بف محمد الذكية باإلمارات).

 .5تقديـ رؤية المقترحة لممتطمبات اإلدارية إلنشاء جامعات ذكية جديدة أو تحويؿ

الجامعات المصرية الي جامعات ذكية عمي ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة

وخبرات بعض الجامعات الذكية.

أىمية الدراسة;

تستمد الدراسة أىميتيا مف خبلؿ:

 التطور السريع داخؿ الجامعات المصرية ،ورغبتيا في المنافسة عالمياً ،والسعي لمواكبة
أنظمة الجامعات العالمية.

 توضح الدراسة المتطمبات اإلدارية الواجب توافرىا إلنشاء جامعات ذكية جديدة أو تحويؿ
الجامعات المصرية الي جامعات ذكية.

 قد تفيد نتائج ىذه الدراسة المسئوليف في الجامعات المصرية بشكؿ عاـ لتحسينيا.
 تعرض الدراسة خبرات بعض الجامعات األجنبية لبلستفادة منيا في تطوير الجامعات
المصرية لمتحوؿ إلى ذكية.

 قد تسيـ الرؤية المقترحة لممتطمبات اإلدارية لمجامعات الذكية إلى تقدـ ترتيب الجامعات
المصرية عالمياً.

حدود الدراسة;

 الحددددود المويدددو ية  :تقتصػػر الد ارسػػة الحاليػػة عمػػى د ارسػػة متطمبػػات إلنشػػاء جامعػػات
ذكيػػة جديػػدة أو تحويػػؿ الجامعػػات المصػرية الػػي جامعػػات ذكيػػة وفػػؽ معطيػػات وتحػػديات
الثورة الصناعية الرابعة.

 الحدود المكانية :سوؼ يقتصر البحػث عمػى ثػبلث نمػاذج لمجامعػة الذكيػة األوؿ لجامعػة
ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية ،والثاني لمجامعة الوطنية بسنغافورة والثالػث لجامعػة
حمداف بف محمد الذكية باإلمارات العربية.
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بعض الجامعات

منيج الدراسة;

اعتمدت الباحثتاف عمى المنيج الوصفي لتقديـ رؤية مقترحة متطمبات إلنشاء جامعات

ذكية جديدة أو تحويؿ الجامعات المصرية الي جامعات ذكية وفؽ معطيات وتحديات الثورة

الصناعية الرابعة وخبرات بعض الجامعات االجنبية والعربية؛ حيث يبلئـ ىذا المنيج طبيعة
ىذه الدراسة؛ ألنو ال يقتصر عمى جمع البيانات وتبويبيا فقط ،وانما يمضي إلى ما ىو أبعد

مف ذلؾ؛ ألنو يتضمف قد اًر مف التفسير ليذه البيانات (جابر عبد الحميد ،أحمد خيري

كاظـ ،)134،2002،حيث يعتمد عمي تفيـ متطمبات الجامعات الذكية ،وتحديد معطيات
وتحديات الثورة الصناعية الرابعة  ،وتقديـ رؤية مقترحة لممتطمبات اإلدارية لمجامعات الذكية

الى تقدـ ترتيب الجامعات المصرية عالمياً.
مصطمحات الدراسة;

الجامعات الذكية ; Smart University

الجامعة تُعرؼ في معاجـ المغة العربية عمى أنيا" :مجموعة معاىد عممية ،تسمى
كميات تدرس فييا اآلداب والفنوف والعموـ"( .ابراىيـ ونيس وآخروف )135، 2004،أما الذكاء

فيعرؼ في معاجـ المغة العربية بأنو" :قوة استعداد لمحدس وحدة الذىف ،سرعة الفيـ".
ُ
والذكاء االصطناعي فيو" :قدرة جياز الكومبيوتر عمى أداء مجموعة مف الوظائؼ
تقترف عادة بالذكاء البشري"( .زياد غانـ)444، ٢0٠1،

مفيوـ الجامعة الذكية " ينطوي عمى تحديث شامؿ لجميع العمميات التعميمية؛ فالتعميـ

الذكي قادر عمى توفير جامعة جديدة ،حيث مجموعة مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
تماما لعمميات ونتائج األنشطة التعميمية
ويؤدي أعضاء ىيئة التدريس إلى جودة جديدة ً
والبحثية والتجارية والجامعية األخرى .مفيوـ يستمزـ الذكاء في مجاؿ التعميـ ظيور تقنيات

مثؿ الموحات الذكية ،شاشات ذكية واتصاؿ السمكي باإلنترنت مف كؿ مكاف ".
()Vladimir, L. et al., 2016, 4
أيضا ىي "مؤسسة تعميمية ذات كفاءة وفعالية عالية ،تستخدـ التقنيات
والجامعة الذكية ً

الذكية في البنية التحتية ألنظمتيا مف أجيزة ذكية وتعميـ ذكي وبرمجيات ذكية ومناىج ذكية
وادارة ذكية مف خبلؿ استخداـ التكنولوجيا وشبكة اإلنترنت في كافة عممياتيا؛ وذلؾ لتوفير
بيئة تعميمية تفاعمية ومتغيرة باستمرار ،ورفع مستوى العممية التعميمية ،وتخريج جيؿ قادر
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بعض الجامعات

عمى مواكبة العصر الذكي والمساىمة بشكؿ فعاؿ في بناء مجتمع المعرفة"( .جماؿ

الدىشاف ،وسماح السيد)1260،٢٠٢٠،

ويتمثؿ التعريؼ اإلجرائي لمجامعة الذكية في ":مؤسسة تعميمية ذات كفاءة عالية ،تستخدـ

التقنيات الذكية في البنية التحتية والمناىج واإلدارة مف خبلؿ استخداـ التكنولوجيا وشبكة
اإلنترنت في كافة عممياتيا؛ وذلؾ لتخريج جيؿ قادر عمى مواكبة تحديات الثورة الصناعية

الرابعة".

الثورة الصنا ية الرابعة )4th IR( Industry 4.0
الثورة الصناعية الرابعة أو ما يسمي الثورة الرقمية الثانية ،وىي التسمية التي أطمقيا

المنتدي االقتصادي العالمي في دافوس بسويس ار عاـ  2016ـ عمى الحمقة األخيرة مف
سمسمة الثورات الصناعية التي مف المتوقع أف تغير بشكؿ كامؿ الطريقة التي نعيش ونعمؿ

فييا ،وتنطمؽ مف اإلنجازات الكبيرة التي حققتيا الثورة الثالثة ،خاصة شبكة اإلنترنت وطاقة
المعالجة ( ،)Processingوالقدرة عمى تخزيف المعمومات ،واإلمكانيات غير المحدودة
لموصوؿ إلى المعرفة ،وىذه اإلنجازات تفتح اليوـ األبواب أماـ ابتكارات وانجازات ال محدودة
مف خبلؿ التكنولوجيات الناشئة في مجاؿ الذكاء االصطناعي ،والروبوتات ،والمركبات ذاتية

القيادة ،والطباعة ثبلثية األبعاد ،وتكنولوجيا النانو ،والتكنولوجيا الحيوية ،وعمـ المواد،
والحوسبة الكمومية( .عمي حدادة)2019،2،

ثورة صناعية مرتكزة عمى الثورة الرقمية التي تجعؿ التكنولوجيا جزء أساسي في

المجتمعات التعميمية باختراقيا مختمؼ المجاالت والتمركز فييا لتطويرىا عبر العديد مف
الوسائؿ مثؿ :الروبوتات ،والذكاء الصناعي ،والتكنولوجيا الحيوية ،وانترنت األشياء(.أسماء

حسف)2915 ،2019 ،

الدراسات السابقة;

تـ تصنيؼ الدراسات السابقة إلى محوريف :األوؿ ،دراسات خاصة بالجامعة الذكية،
والثاني دراسات خاصة بالثورة الصناعية الرابعة؛ وذلؾ عمى النحو اآلتي:
المحور األول; دراسات خاصة بالجامعة الذكية

ذكاء; رؤية لمعصر الرقمي
دراسة ( Coccoli, et al. (2014بعنوان "جامعات أكثر
ً
سريع التغير" ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى وضع الجامعات األوروبية ،واالطبلع عمى
تجارب ىذه الجامعات لمتحوؿ نحو العصر الذكي ،استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي
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بعض الجامعات

التحميمي والبنائي ،وتوصؿ الباحثوف إلى عدة نتائج مف أىميا أف الجامعة الذكية تستخدـ

التكنولوجيا المتاحة لتحسيف أدائيا وتحسيف نوعية خريجييا ،وأف ىناؾ حاجة ممحة لتبني
نموذج الجامعة الذكية ،وكذلؾ أف أىـ داعـ لتصبح الجامعة ذكية وجود تعاوف مشترؾ بيف

الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس.

دراسة( ;Kwok, L. ,(2015بعنوان "رؤية لتطوير الحرم الجامعي ،بيئات التعمم

الذكية" .ىدفت الدراسة إلى وضع رؤية لتطوير الحرـ الجامعي الذكي؛ كمناقشة التحديات
التقميدية التي واجيت الحر الجامعي الذكي في ضوء

تطوير تكنولوجيا المعمومات،

واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتوصمت إلى أف التطور في تكنولوجيا

المعمومات كاالتصاالت ،يؤدي إلى الكثير مف التغييرات في نماذج التعمـ؛ ولذا فإف الحرـ

الجامعي الذكي يتطمب أنواع مختمفة مف الذكاء يجب أف يتمتع بيا أفراد الجامعة ،وتطوير

طويبل ،كما أف
الحرـ الجامعي الذكي يشمؿ جميع أنظمة وعمميات الجامعة وقد يستغرؽ وقتًا
ً
الذكاء البشري مف أىـ متطمبات الحرـ الجامعي الذكي.
دراسة أريج

امر العويني( ;)٦١٠٢بعنوان "إستراتيجية مقترحة لتحول الجامعات

الفمسطينية نحو الجامعة الذكية في يوء متطمبات اقتصاد المعرفة" .ىدفت الدراسة
التعرؼ عمى درجة توافر متطمبات تحوؿ الجامعات الفمسطينية نحو الجامعة الذكية في ضوء
متطمبات اقتصاد المعرفة ،ودرجة توافر ىذه المتطمبات ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي

التحميمي ،والمنيج البنائي ،بمغت عينة الدراسة  ٦١١متمثمة في جميع العمداء ونوابيـ

ورؤساء األقساـ في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،وتوصمت الدراسة إلى أف درجة توافر
متطمبات تحوؿ الجامعات الفمسطينية نحو الجامعة الذكية متوسطة ،مع وجود فروؽ دالة

إحصائياً لدرجة توافرىا ،وفي ضوء نتائج الدراسة الميدانية تـ وضع إستراتيجية مقترحة
لتحوؿ الجامعات الفمسطينية نحو الجامعة الذكية.

دراسة خالد بكرو ( ;)٦١٠٢بعنوان "أىمية البنية التحتية التقنية في التحول إلى

الجامعة الذكية" .ىدفت الدراسة إلى التأكيد عمى ضرورة تطوير وتحديث األنظمة التعميمية

الجامعية ،مف خبلؿ استخداـ التقنية بكؿ تطبيقاتيا في الجامعة ،مع التوظيؼ األمثؿ لمتعميـ

اإللكتروني؛ بما يسيـ في بناء جامعة عصرية ذكية ،واستخدـ الباحث الدراسة المنيج

الوصفي ،وتوصؿ إلى تحديد أىـ مقومات البنية التحتية التقنية لمتحوؿ نحو الجامعة الذكية؛
بما يسيـ في تحسيف أداء الجامعة ،وتخفيض التكمفة وزيادة الكفاءة واإلنتاجية.

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

16

المجمد  36العدد  3الجزء  1يوليو  2021ـ

المتطمبات اإلدارية لمجامعات الذكية بمصر عمى ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة ( )4th IRوخبرات
داليا طو محمود يوسؼ  -رقية عيد محمد دربالة

بعض الجامعات

دراسة حنان زاىر ( ;)٦١٠٢بعنوان " تصور مقترح لتحويل الجامعات المصرية

لجامعات ذكية في يوء نموذج كارل ألبرشت لمذكاء التنظيمي" .ىدفت الدراسة إلى تقديـ
تصور مقترح لتحويؿ الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية (مف منظور الذكاء اإلداري

التنظيمي) في ضوء نموذج كارؿ ألبرشت لمذكاء التنظيمي ،واستخدمت المنيج الوصفي؛
لمتعرؼ عمى األسس الفكرية لمدخؿ الذكاء التنظيمي ،والجامعة الذكية ،وتوضيح المبلمح

العامة لنموذج كارؿ ألبرشت لمذكاء التنظيمي ،والتعرؼ عمى واقع الجامعات المصرية في
ضوء ىذه المبلمح ،وتوصمت إلى صياغة تصور مقترح قد يسيـ في تحويؿ الجامعات

متضمنا
المصرية إلى جامعات ذكية في ضوء نموذج كارؿ ألبرشت لمذكاء التنظيمي،
ً

المتطمبات واآلليات اإلدارية البلزمة لمتحويؿ.

دراسة ) ; Schiopoiu & Burdescu (2018بعنوان "تطوير التفكير النقدي

كاستراتيجية لتحويل جامعة تقميدية إلى جامعة ذكية"  .ىدفت الدراسة إلى تحديد العناصر

اإلستراتيجية التي تسيـ في تحويؿ الجامعة التقميدية إلى جامعة ذكية برومانيا ،والتي تعمؿ
عمى تحسيف أداء الطبلب واألساتذة بيا ،وتحسيف عممية التعميـ والتعمـ ،واستخدمت الباحثاف

المنيج الوصفي ،والتصميـ التجريبي لتحويؿ جامعة كرايوفا في رومانيا إلى جامعة ذكية،
واثبات أف التكنولوجيا الذكية أداة إستراتيجية لتطوير التفكير النقدي لكؿ مف الطبلب
واألساتذة بيا مف خبلؿ تطور استخداـ التكنولوجيا الذكية في القاعات الدراسية ،وتكيؼ

أعضاء ىيئة والطبلب مع متطمباتيا ومياراتيا ،وتوصؿ الباحثاف إلى أف عممية التحويؿ
تتطمب استخداـ فعاؿ لمتكنولوجيا الذكية ،وتصميـ المناىج الذكية ،والتعمـ الذكي مف أجؿ

تطوير التفكير النقدي لكؿ مف الطبلب واألساتذة.

دراسة بسام الرميدي ،فاطمة الزىراء ( ;)٦١٠٢بعنوان "تقييم مدى توافر متطمبات

الجامعات الذكية في الجامعات المصرية دراسة حالة جامعة مدينة السادات بمصر" .ىدفت
الدراسة إلى تقييـ مدى توافر مقومات ومتطمبات الجامعات الذكية في جامعة مدينة السادات
بمصر ،ووضع خطة مقترحة لمتحسيف في المستقبؿ ،واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي،

واعتمد الباحثاف عمى االستبانة التي طُبِقت عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

مدينة السادات قواميا (  ) ٢٨٢عضو ،وتوصؿ الباحثاف إلى نتائج أىميا :توافر بعض

متطمبات ومقومات الجامعات الذكية وىي (األشخاص األذكياء ،واإلدارة الذكية ،وبيئات
التعمـ الذكية) في جامعة مدينة السادات بدرجة متوسطة وتحتاج إلى التحديث والتحسيف
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بعض الجامعات

بشكؿ أفضؿ ،في حيف ال توجد مباني ذكية بالجامعة ،وعميو تـ وضع خطة مقترحة لمتحسيف

حتى تتوافر بشكؿ أكبر.

دراسة سمية ناصري  ،وفريدة فالك (  ;) ٦١٠٢بعنوان "أىمية خبرة الجامعات

الذكية في تحسين أداءىا حسب مجمة تايمز لمتعميم العالي تجربة جامعة أكسفورد في
الفترة " "312: ;3122ىدفت الدراسة إلى تحديد الدور الذي تُسيـ بو خبرة الجامعة الذكية
في تحقيؽ مراتب ريادية بتصنيؼ مجمة تايمز لمتعميـ العالي ،وىذا بالتركيز عمى تجربة
عالميا منذ سنة  2017إلى يومنا ىذا،
جامعة أكسفورد والتي احتمت المراتب الريادية
ً
واستخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي التحميمي؛ لعرض ماىية الجامعة الذكية ومجمة تايمز

لمتعميـ العالي ،ليتـ بعدىا االنتقاؿ إلى الجانب التطبيقي مف خبلؿ عرض ترتيب وتنقيط
جامعة أكسفورد حسب مجمة تايمز لمتعميـ العالي في الفترة مف  2011إلى ، 2019
ومحاولة االعتماد عمى االنحدار الخطي البسيط الذي يفترض العبلقة الخطية ويستند عمى

طريقة المربعات الصغرى الستخراج نموذج االنحدار ،وىنا تـ االعتماد عمى برنامج SPSS
وتوصمت الدراسة إلى تأثير خبرة وأقدمية جامعة أكسفورد في تنقيطيا وترتيبيا عالميا حسب

مجمة تايمز لمتعميـ العالي.

دراسة جمال الدىشان ،وسماح السيد ( ;)٦١٦١بعنوان "رؤية مقترحة لتحويل

الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية في يوء مبادرة التحول الرقمي لمجامعات"
سعت الدراسة إلى تقديـ رؤية مقترحة لتحويؿ الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات
ذكية في ضوء مبادرة التحوؿ الرقمي ،مف خبلؿ استعراض طبيعة الجامعات الذكية،
ومتطمبات تحقيؽ مبادرة التحوؿ الرقمي لمجامعات المصرية ،وتحديد متطمبات تحويؿ

الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي،
معتمدة االستبانة لتحديد المتطمبات مف وجية نظر عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعات

(المنوفية ،القاىرة ،سوىاج) بمغ قواميا ( )372عضو ىيئة تدريس ،بواقع تمثيؿ  %3مف

المجتمع االصمي ،وتوصؿ الباحثاف إلى أف متطمبات تحويؿ الجامعات المصرية الحكومية

إلى جامعات ذكية تتمثؿ في :بناء رؤية رقمية ،وبنية تحتية ذكية ،وعناصر بشرية ذكية،
وبيئة تعميمية تعممية ذكية ،وادارة ذكية ،وقدـ الباحثاف رؤية مقترحة لتحويؿ الجامعات

المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية في ضوء مبادرة التحوؿ الرقمي ليا ،متضمنة
منطمقاتيا وأبعادىا ومكوناتيا وآليات تنفيذىا.
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بعض الجامعات

المحور الثاني; دراسات خاصة بالثورة الصنا ية الرابعة وتأثيرىا مى التعميم.

دراسة ) NorhayatIi , A. (2018بعنوان "الثورة الصنا ية الرابعة والتعميم" ىدفت

الدراسة إلى مناقشة ما يحدث لنظاـ التعميـ في عصر الثورة الصناعية الرابعة خاصة في
إدارة

المعمومات حيث إنيا القضية األكثر تحدياً التي تواجييا أي منظمة في البمداف

النامية ،حتى المدارس ليست داعمة لمغاية في اختيار طريقة المينة .استخدمت الباحثتاف

المنيج الوصفي .وتوصمت نتائج الدراسة الى أف الثورة الصناعية الرابعة غيرت مشيد

االبتكار التعميمي ،حيث يتـ التحكـ فيو بواسطة الذكاء االصطناعي واألطر المادية الرقمية
التي تجعؿ واجية اإلنساف واآللة أكثر عالمية ،وأف الثورة الصناعية الرابعة قد نقمت التعمـ
المستقبمي إلى واقع افتراضي والوصوؿ الى الفصوؿ الدراسية الذكية ،وبذلؾ يتعيف عمى

المعمميف استخداـ األساليب الجديدة واإلبداعية الستخداـ االبتكار التعميمي لرفع مستوى
التعمـ في المستقبؿ ،وضرورة قياـ المدربيف بإعادة فحص أصوليـ القديمة في التدريس
والتعمـ ورفع مستوى لقاءات التعمـ الخاصة بطبلبيـ حتى يستوفوا متطمبات التعميـ في ظؿ

الثورة الصناعية الرابعة.

دراسة(  Kayembe & D Nel (2019بعنوان "التحديات والفرص لمتعميم في

الثورة الصنا ية الرابعة" ىدفت الدراسة إلى تحديد التحديات والفرص المتاحة بالتعميـ في
سياؽ الثورة الصناعية الرابعة ،تركز ىذه الدراسة عمى قطاع التعميـ في جنوب إفريقيا،
وتستند إلى دراسة وتحميؿ المصادر الموثوقة لتأثير الثورة الصناعية الرابعة عمى التعميـ.

عددا
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج تشير إلى أف التعميـ يواجو القطاع في جنوب إفريقيا ً
مف التحديات مف أجؿ التكيؼ مع الثورة الصناعية الرابعة ،وتشمؿ ىذه التحديات التمويؿ
غير الكافي والبنية التحتية والميارات البلزمة لبلستعداد الخريجيف لممشاركة في الثورة

أيضا إلى أف الحكومة يجب أف تستثمر في تطوير البنية
الصناعية الرابعة .النتائج تشير ً
التحتية والبشرية والتقنية والمالية القدرة عمى تطوير نظاـ التعميـ لممشاركة في الثورة
الصناعية الرابعة.
دراسة

مر

مي الرفايعو ;3131بعنوان "دور اال تماد األكاديمي في توجيو

الجامعات السعودية لالستجابة الستحقاقات الثورة الصنا ية الرابعة" ىدفت الدراسة إلى

التعرؼ عمى دور االعتماد األكاديمي في توجيو الجامعات السعودية لبلستجابة الستحقاقات
الثورة الصناعية الرابعة ،واستندت الدراسة إلى المنيج المزجي(كمي /نوعي) واستخدمت
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بعض الجامعات

أداتيف لجمع البيانات ىما :االستبانة ،والمقابمة  ،وزعت عمى عينة مكونة مف  170عضواً

مف أعضاء ىيئة التدريس العامميف في الجودة واالعتماد األكاديمي ،ووحداتيا في الجامعات
الحكومية في مدينة الرياض لمعاـ الدراسي  2020 / 2019ـ ،ومف نتائج الدراسة أنيا
حددت استحقاقات الثورة الصناعية الرابعة في مجاؿ التعميـ العالي ،كما أظيرت النتائج
كفاية معايير االعتماد مف الناحية النظرية ،لكنيا مف الناحية التطبيقية في واقع الجامعات
تحتاج إلى مزيد مف العناية .وقد كاف لمنتائج النوعية إضافات قيمة في توضيح أسباب

الفجوة بيف النظرية والتطبيؽ المتعمقة بمعايير االعتماد األكاديمي .وكذلؾ توضيح المعوقات
التي تُقمؿ مف فاعمية ىذا الدور .وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بجممة مف التوصيات
لزيادة الدور الذي يقوـ بو االعتماد األكاديمي في توجيو الجامعات السعودية لبلستجابة
الستحقاقات الثورة الصناعية الرابعة.

تعميق ام مى الدراسات السابقة;

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة يمكف تمخيص جوانب االتفاؽ وجوانب االختبلؼ

بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة وأيضا الجوانب المستفادة مف تمؾ الدراسات كما يمي:
أوال ; جوانب اتفاق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في;

 .1تناوليا لموضوع الجامعة الذكية والثورة الصناعية الرابعة.

 .2تناوؿ بعض الدراسات متطمبات الجامعات الذكية في مصر.

 .3تناوؿ بعض الدراسات كيفية تحويؿ بعض الجامعات الحكومية الى جامعات ذكية.
 .4استخداـ المنيج الوصفي مثؿ أغمب الدراسات التي تـ االطبلع عمييا.
ثانيا ; جوانب اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في;

 .1تتناوؿ الدراسة الحالية تقديـ رؤية مقترحة لممتطمبات اإلدارية لمجامعات الذكية بمصر والتي
لـ تتناوليا أي دراسة مف الدراسات السابقة.

 .2تحاوؿ الدراسة الحالية الربط بيف تأثير الثورة الصناعية الرابعة وتحديتيا عمى الجامعات
المصرية.

 .3سعي الدراسة الحالية لوضع رؤية مقترحة إلنشاء جامعات ذكية موازية لمجامعات الحكومية
الموجود بالفعؿ لتحقيؽ رؤية مصر .2030
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بعض الجامعات

 .4كما تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في عرضيا لخبرة بعض الجامعات وىي:
جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة األمريكية ،الجامعة الوطنية في سنغافورة ،جامعة

حمداف بف محمد الذكية في اإلمارات العربية المتحدة .

ثالثا ; أوجو االستفادة من الدراسات السابقة ;

 .1استفادت الباحثتاف مف بعض الدراسات السابقة في صياغة مشكمة الدراسة .

 .2ساعدت بعض الدراسات السابقة في رصد واقع الجامعات الحكومية في مصر وضعؼ
المباني والتجييزات بيا لمتفاعؿ مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة.

 .3استفادت الباحثتاف في االعتماد عمى المنيج الوصفي كمنيج لمدراسة.

خطوات السير في الدراسة;

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،واإلجابة عف أسئمتيا سارت الدراسة وفقًا لمخطوات اآلتية:
أ -عرض اإلطار العاـ لمدراسة ،ويشمؿ :المقدمة ،مشكمة الدراسة ،أىداؼ الدراسة
وحدودىا وأىميتيا ،ومنيج الدراسة وأدواتيا ومصطمحاتيا ،باإلضافة إلى رصد أىـ

الدراسات السابقة – العربية واألجنبية -ذات الصمة بموضوع الدراسة.

ب -لئلجابة عف أسئمة الدراسة ،وىي:

 القسم األول; األسس النظرية لمجامعة الذكية في الفكر التربوي المعاصر.

 القسم الثاني; األسس النظرية لمثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتيا عمى الجامعات
الحكومة المصرية.

 القسم الثالث; المتطمبات اإلدارية إلنشاء جامعات ذكية جديدة أو تحويؿ الجامعات
المصرية الي جامعات ذكية.

 القسم الرابع; خبرات بعض الجامعات الذكية (ستانفورد األمريكية -الجامعة الوطنية
بسنغافو ار – وجامعة حمداف بف محمد الذكية باإلمارات).

 القسم الخامس; رؤية مقترحة لممتطمبات اإلدارية إلنشاء جامعات ذكية جديدة أو تحويؿ
الجامعات المصرية الي جامعات ذكية عمى ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة
وخبرات بعض الجامعات الذكية.
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بعض الجامعات

اإلطار النظري;
القسم االول; األسس النظرية لمجامعة الذكية في الفكر التربوي المعاصر.

يتـ في ىذا القسـ تناوؿ عدة مفاىيـ مرتبطة بالجامعة الذكية مثؿ مفيوميا ،أىدافيا،

خصائصيا ،ودواعي التحوؿ إلييا ،ومتطمباتيا.

 .2مفيوم الجامعة الذكية.

تـ اشتقاؽ مصطمح الجامعة الذكية مف مصطمح المدف الذكية ،حيث وجد الباحثوف أف

ما يوجد في المدف الذكية يمكف تطبيقو عمي الجامعة الذكية.

ينطوي مصطمح الجامعة الذكية عمى تحديث وتطوير متكامؿ لجميع األنشطة

التعميمية؛ فالتعميـ الذكي قادر عمى توفير جامعة جديدة ،مف خبلؿ مساىمة التكنولوجيا
وأعضاء ىيئة التدريس في تحسيف جودة العمميات والمخرجات والنتائج الخاصة باألنشطة

التعميمية ،وتستند عمى نشاط مراكز التعمـ اإللكتروني كمراكز الوسائط المتعددة ،وفصوؿ
ذكية

،

والمختبرات

العممية

االفتراضية

والبيئة

المفتوحة(.

&

Morze

)Gtazubova,2013,411

وىي "مؤسسة تعميمية ذات كفاءة وفعالية عالية ،تستخدـ التقنيات الذكية في البنية

التحتية ألنظمتيا لجعؿ العممية التعميمية أكثر حيوية وفعالية ،إذا توافرت بيئات تعميمية غنية
وتفاعمية ومتغيرة باستمرار ،وتعمؿ عمي تمكيف قدرات األفراد وسموكياتيـ وتشجعييـ عمي
التفاعؿ والتعاوف ،وعمي زيادة المشاركة والتواصؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس والطبلب في

اإلطار الذي يجعميـ مشاركيف ومسئوليف عف تطوير ورفع مستوي العممية التعميمية .وتيدؼ

إلى التحوؿ مف مستيمؾ لممعرفة إلى منتج ليا ،والتحوؿ بالمجتمع بأكممو إلى مجتمع
معرفي ،والمساىمة في تعزيز أىداؼ التعمـ في القرف( "٢٦خالد بكرو)1 ،2017 ،

وقد تـ اشتقاؽ مفيوـ الجامعة الذكية وحرميا الجامعي مف تصميـ المدينة الذكية

ومقوماتيا ،ليصبح نموذج جديد لمجامعات أكثر ذكاء وتطور مف صيغة الجامعة االفتراضية
واإللكترونية ،ولكف لـ يتـ توضيح مفيوـ ومبادئ الجامعة الذكية بصورة واضحة حتى اآلف؛

ويرجع ذلؾ إلى حداثة المصطمح توافقًا مع الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء
االصطناعي ،وانتشار أنواع متعددة مف األنظمة والتقنيات واألجيزة الذكية المتاحة لمطبلب
والمتعمميف وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات)Uskov, et al, 2018, 49( .
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يتضح مف التعريفات السابقة لمفيوـ الجامعة الذكية أنيا تتميز عف الجامعات التقميدية

في أنيا مؤسسة تعميمية ذات جودة عالية وكفاءة كبيرة باستخداميا لمتقنيات الذكية الحديثة
مستمر فييا ،وتعزز
ا
وتغير
ا
تطور
ا
في البنية التحتية ،توفير بيئات تعميمية غنية وتفاعمية تشيد

التعميـ مدى الحياة وتحويؿ الطالب مف مستيمؾ لممعرفة إلى منتج ليا في مجتمع يعتمد عمى
المعرفة.

 .3أىداف الجامعات الذكية;

تتمثؿ أىداؼ الجامعات الذكية فيما يمي( :بساـ الرميدي ،وفاطمة الزىراء)4،2018،
 تحسيف جودة العممية التعميمية.

 تحسيف قدرات البحث العممي لدي أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف.
 تحسيف ودعـ قدرات الطبلب التعميمية.

 تأىيؿ الطبلب لسوؽ العمؿ بشكؿ أكثر كفاءة.
 زيادة القدرات التنافسية لمجامعة.

 توفير مستويات تعميـ فعالة ومتطورة.
 تحقيؽ التميز والريادة.

 زيادة قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس واإلدارة.
 جذب المزيد مف الطبلب.
 تحسيف اإلنتاجية.

 تخفيض التكاليؼ.

 االتجاه لمتعميـ التعاوني.
 زيادة التفاعؿ والتواصؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس والطبلب واإلدارة .

 إتاحة قدر كبير مف المعارؼ والمعمومات أماـ أعضاء ىيئة التدريس والطبلب.
يتضح مف األىداؼ السابقة لمجامعة الذكية أنيا تسعى إلى تحويؿ الطبلب مف مستيمكيف

لممعرفة إلى منتجيف ليا ،مع استخداـ احدث وسائؿ االجيزة التكنولوجية ورفع كفاءة العممية

التعميمية واإلدارية بالجامعة.

 .4خصائص الجامعات الذكية;

يعد استحداث أنماط جديدة مف التعميـ باستخداـ التكنولوجيا وسيمة لكؿ جامعة أسموب

لتصبح رائدة في التعميـ والبحث العممي .فمف أىـ مميزات الجامعة الذكية أنيا تكيفية ،مرنة،
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بعض الجامعات

متفاعمة مع احتياجات االفراد ،تنبؤية ،يمكف لمطبلب التواصؿ معيا في أي وقت وفي أي

مكاف)coccoli et al.,2014,1003( .

تتصؼ الجامعة الذكية بالعديد مف الخصائص منيا )412 ،2013 :Morze( :

 التعميم المتنقل :ويتمثؿ في قدرة عناصر العممية التعميمية في الوصوؿ إلى المحتوى
العممي مف أي مكاف وفي اي زماف مف خبلؿ االجيزة المحمولة.

 التعميم الفردي :ويتمثؿ في إضفاء خصوصية شخصية لمتعميـ تتعمؽ بكؿ فرد ،وبناء
بطاقات التعميـ الفردي (البطاقة الذكية) وتنظيـ االتصاؿ والتعاوف في مجاؿ التعميـ
بيف كافة االطراؼ المعنية.

 إمكانية الوصول :تتمثؿ بسيولة الوصوؿ لممعمومات والخدمات التعميمية واإلدارية
كأنظمة التعمـ وقواعد البيانات العممية ومصادر المعمومات ،والموارد عمى اإلنترنت،
وغيرىا.

 الفعالية التقنية :توفر صبلحية البنية التحتية لتقنية المعمومات في الجامعة عف
استنادا إلى مبادئ المرونة،
طريؽ التقنيات السحابية ،والتقنيات االفتراضية،
ً
والبساطة ،والنمطية ،والتدرجية.

 االنفتاح :ويعني أف تعمؿ الجامعة الذكية عمى توفير مستودعات مفتوحة مف المواد
التعميمية والمصادر لتشكيؿ دورات التعمـ اإللكتروني ،وتوفير التدريب لمطمبة في

كافة التخصصات ،وحرية الوصوؿ المصادر واألبحاث العممية.

مما سبؽ يتضح أف أىـ خصائص الجامعات الذكية في قدرتيا عمى تطوير التعميـ

وتسييؿ وصوؿ المعمومات إلى الطالب؛ وذلؾ لكي يحقؽ أقصى استفادة ممكنة منيا وتعظيـ

دور تكنولوجيا المعمومات في تعزيز ريادة الجامعات عمى مستوى العالـ.

 .5دوا ي التحول إلى الجامعات الذكية;

اتجاىا عصرًيا يتوافؽ مع طبيعة متغيرات العصر
يعد التحوؿ إلى الجامعة الذكية
ً
ومتطمباتو ،حيث تسعى كافة النظـ التعميمية لؤلخذ بو لسرعة تحقيقيا ألىدافيا ،ولقد

عالميا خاصةً مع انتشار
اتجاىا
أصبحت التحوالت التكنولوجية في نظاـ التعميـ العالي
ً
ً
اإلنترنت ،ولذا فمف دواعي التحوؿ الي الجامعة الذكية ما يمي:
 .1التقدـ السريع في شبكة اإلنترنت وتقنيات الحاسب اآللي وتطبيقاتو؛ حيث أدى ىذا التقدـ
إلى تغييرات ميمة في اإلدارة وخاصة اإلدارة الحكومية ،والتجارة العالمية ،فالتقنيات
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بعض الجامعات

اء مف داخؿ المنظمة
اإللكترونية أصبحت تتيح لئلدارة كؿ ما تحتاجو مف معمومات سو ً
أو خارجيا عبر دوؿ العالـ كافة ،بسرعة ودقة فائقة وبتكاليؼ زىيدة ،وىذا يقود إلى
اإلسراع في التحوؿ إلى اإلدارة عبر شاشة الحاسب اآللي وليس اإلدارة الورقية( .حساـ

عطية)24،2015،

 .2التوجو نحو توظيؼ واستخداـ التطور التكنولوجي واالعتماد عمى المعمومات في اتخاذ
الق اررات ،مع ضرورة توفير وتوحيد البيانات عمى مستوى المؤسسة ،وتحقيؽ االتصاؿ

المستمر بيف العامميف عمى اتساع نطاؽ العمؿ (.محمود حسيف ،ببلؿ محمود2011،
)7،

 .3توجييات العولمة وترابط المجتمعات اإلنسانية؛ فقد ساعدت العولمة عمى دفع المؤسسات
الحكومية وغير الحكومية (الخاصة) إلى محاولة االستفادة القصوى مف التقنيات الحديثة
في مجاالت الحاسب اآللي واإلنترنت واالتصاالت مف أجؿ؛ تحسيف الجودة ،وزيادة

اإلنتاجية ،وتخفيض التكمفة)Ellatif, & Ahmed,:2013,36( .

 .4التطور الكمي في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات مف حيث حجـ البيانات ،وسرعة انتقاؿ
الحوسبة ،واالستخداـ الواسع مف المعمومات الرقمية والوسائط المتعددة ،والتوسع في

أنظمة اإلنترنت)Ellatif, & Ahmed,:2013,36( .

 .5ظيور فمسفات تعميمية جديدة تؤكد عمى ضرورة التوجو نحو مزيد مف نماذج التعمـ

المرتكزة حوؿ المتعمـ ،وىو توجو يعطي أىمية أكبر لدور أكثر نشاطاً مف قبؿ المتعمـ.

(ربحي مصطفى)430 ،2014 ،

 .6تقميؿ تكمفة التعميـ الجامعي مف خبلؿ التوسع في تطبيقات تقتنيو المعمومات واالتصاؿ
في ظؿ مصادر محدودة وتناقص التمويؿ الحكومي(.ربحي مصطفى)430 ،2014،

 .7التحوالت العالمية والتي منيا استحداث نظـ تعميمية جديدة مثؿ التعميـ عف بعد وتزايد
الوسائط اإللكترونية في التعميـ الجامعي( .إسًبعيهي يبيُت  ،وسعد انحبج )61 ،2014،

 .8تنفيذ رؤية مصر 2030والتي تيدؼ إلى أف تكوف الجامعات المصرية مف أفضؿ 20
مؤسسة تعميـ عالي في االبحاث العممية المنشورة في الدوريات المعترؼ بيا عالمياً.

(و ازرة التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلداري)36 ، 2016،

مما سبؽ يتضح أف التعميـ القائـ عمى التكنولوجيا مف الحموؿ الفعالة لمتوسع في التعميـ

العالي ،فالتحوؿ إلى الجامعة الذكية ليس درًبا مف دروب الرفاىية؛ وانما ىو واقع لمواكبة
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بعض الجامعات

التغيرات العالمية ،ففكرة التكامؿ والمشاركة وتوظيؼ المعمومات أصبحت أحد محددات

النجاح ألي جامعة ،حيث فرض التقدـ العممي والتقني المطالبة المستمرة برفع جودة

تجنبا الحتماالت العزلة والتخمؼ عف
المخرجات ،مما يدفع الدوؿ لمحاؽ بركب التطور
ً
مواكبة عصر السرعة والمعموماتية ،فبل يستطيع أي مجتمع إنساني معاصر أف يعيش كنظاـ
مغمؽ دوف مواكبة التطور الطبيعي لمحياة اإلنسانية بأبعادىا المختمفة.
القسم الثاني; األسس النظرية لمثورة الصنا ية الرابعة وانعكاساتيا مى الجامعة.

يتناوؿ ىذه القسـ مفيوـ الثورة الصناعية الرابعة ،التكنولوجيات الرقمية التي تساىـ فييا،

توطينيا في المؤسسات المختمفة ،سماتيا ،ومميزاتيا وايجابياتيا ،تحدياتيا ،ركائزىا ،سمبياتيا.

أ .األسس النظرية لمثورة الصنا ية الرابعة;

تتمثؿ األسس النظرية لمثورة الصناعية الرابعة في مفيوميا ،والتكنولوجيات الرقمية التي

تساىـ فييا ،ومراحؿ تطورىا ،خصائصيا ،ركائزىا ،مميزاتيا وايجابياتيا ،تحدياتيا ،سمبياتيا.

.2مفيوم الثورة الصنا ية الرابعة;

ىي الثورة الصناعية الرابعة أو ثورة الجيؿ الرابع مف العولمة وىي التسمية التي أطمقيا

المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس بسويس ار عاـ 2016ـ ،وتشير إلى " عممية الدمج
بيف العموـ الفيزيائية أو المادية باألنظمة الرقمية والبيولوجية في عمميات التصنيع عبر آالت

يتـ التحكـ فييا الكترونيا وآالت ذكية متصمة باإلنترنت مثؿ انترنت األشياء والطباعة ثبلثية

االبعاد والذكاء االصطناعي والروبوتات وغيرىا في شكؿ تطبيقات تدخمت في كافة مجاالت
الحياة والعمؿ"( .جماؿ الدىشاف أ)3160 ، 2019 ،

ومصطمح "الثورة الصناعية الرابعة" يرمز لو  )4th IR( Industry 4.0وىو أشمؿ مف

مصطمحات أخرى مثؿ "اإلنترنت الصناعي" أو "المصنع الرقمي" ،فبينما ركزت الثورة
الصناعية الثالثة عمى أتمتة اآلالت الفردية والعمميات ،تجمع الثورة الرابعة بيف التحوؿ
الرقمي الشامؿ لكافة األصوؿ المادية والتكامؿ في المنظومة الرقمية مع الشركاء في سمسمة
القيمة .ويعزز توليد ،وتحميؿ ،وايصاؿ البيانات بسبلسة المكاسب التي وعدت بيا الثورة
الصناعية الرابعة ،والتي تنشر مجموعة كبيرة مف التقنيات الحديثة لخمؽ القيمة( .رينيارد
غيسبور ،وآخروف )6، 2016،

فيي ثورة الذكاء وتظير تطبيقاتيا في جميع أنشطة حياة اإلنساف مما تستدعي وجود

تعميـ ذكي متوافؽ مع ىذه الثورة.
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بعض الجامعات

إف االقتصاد الرقمي الجديد يتطمب أنماطاً جديدة مف القادة؛ قادة يفيموف قواعد العصر

الرقمي ،ويعيدوف ىيكمة الشركات والمصانع ،ويفكروف وفقًا لمتوالية ىندسية وليس متوالية
حسابية ،ويستطيعوف تنمية قدرات وميارات مرؤوسييـ ألقصي قدر ممكف تسمح بو
استعداداتيـ(Schwab, K. 2019, 9( .

يجزـ الكثير أف ىذه الثورة الصناعية الرابعة التي تختمؼ عف الثورات السابقة في شدتيا

وتعقيدىا واتساع نطاقيا ،بحكـ استنادىا في جوىرىا إلى ظاىرة تكنولوجية جديدة اسميا

التحوؿ الرقمي أي اندماج التكنولوجيات الرقمية وتغمغميا السريع في البنية التحتية لكؿ شركة
ومؤسسة وحكومة ،قد ساىمت في حدوث تقارب إبداعي حيث تقترف مجموعة كبيرة مف

التكنولوجيات التي تشمؿ إنترنت األشياء والحوسبة السحابية وتحميبلت البيانات الضخمة
بيئيا يتيح استفادة متبادلة بيف مختمؼ أنواع التكنولوجيات
والذكاء االصطناعي لتوجد
نظاما ً
ً
بحيث تستفيد كؿ واحدة مف األخرى وتساىـ في تطويرىا؟ وبذلؾ وجدت الشركات التجارية
والمجتمعات عمى حد سواء نفسيا أماـ فرص وتحديات غير مسبوقة.

.3التكنولوجيات الرقمية التي تساىم في الثورة الصنا ية الرابعة;

يعد التغيير التكنولوجي أساسي في مستقبؿ المجتمعات ولكف ال يمكف تناولو بمعزؿ عف

الظواىر األخرى؛ فالقوى أو االتجاىات األخرى ،مثؿ العولمة واالستدامة والتحوالت
الديموغرافية والتحضر ،ستؤثر بدورىا عمى الحالة المستقبمية لبلقتصاد وعمى مستقبؿ العمؿ؛

لذلؾ إذا كنا نريد أف نفيـ كيؼ سيتشكؿ المستقبؿ ،فعمينا االعتراؼ بالتفاعبلت ضمف ىذه
اعا معينة مف التكنولوجيات
ويعتقد أف أنو ً
االتجاىات ألنيا غالباً ما تعزز بعضيا البعضُ .
يمكف أف تساعد في التغمب عمى معظـ التحديات المرتبطة بيذه االتجاىات ،ويبلحظ أف

الثورة الصناعية الرابعة يحركيا :التحوؿ الرقمي والتكامؿ لسبلسؿ القيمة العمودية واألفقية،

والتحوؿ الرقمي في المنتجات والخدمات ،وتطوير نماذج أعماؿ رقمية لموصوؿ إلى العمبلء،

وفيما يمي تفصيؿ ىذه النقاط.
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بعض الجامعات

شكل رقم ( )5يويح التكنولوجيات الرقمية التي تساىم في الثورة الصنا ية الرابعة (رينهارد غيسبور،

مف الشكؿ السابؽ يبلحظ أف:

وآخرون )6 ،2016،

أ -التحول الرقمي والتكامل لسالسل القيمة العمودية واألفقية تعمؿ الثورة الصناعية الرابعة
عمى تحويؿ العمميات رقمياً وتكامميا بشكؿ عمودي في المؤسسة بأكمميا ،بدءاً مف تطوير

المنتج والشراء ،ووصوالً إلى عمميات التصنيع ،والخدمات الموجستية ،وتقديـ الخدمة .كما تعد
جميع بيانات عمميات التشغيؿ ،وكفاءة العممية ،وادارة الجودة ،باإلضافة إلى

ومحسنة ضمف شبكة
تخطيط العمميات متوفرة في الوقت الحقيقي ومدعومة بالواقع المعزز،
ّ
متكاممة .أما التكامؿ األفقي ،فيمتد إلى ما بعد العمميات الداخمية؛ بدءاً مف المزوديف ووصوالً

إلى العمبلء وجميع شركاء سمسمة القيمة .كما أنو يشمؿ جميع التقنيات التي تتنوع بيف أجيزة

التتبع والتعقب ،وعمميات التخطيط والتنفيذ المتكامؿ في الوقت الحقيقي.

ب -التحول الرقمي في المنتجات والخدمات ; يشمؿ تحويؿ المنتجات رقمياً إلى توسعة

المنتجات الموجودة ،مثؿ إضافة المستشعرات الذكية أو أجيزة االتصاؿ التي يمكف

استخداميا مع أدوات تحميؿ البيانات ،باإلضافة إلى إيجاد منتجات رقمية جديدة تركز عمى
تقديـ حموؿ متكاممة.

وسوؼ تتمكف الشركات ،عبر تكامؿ الطرؽ الجديدة العمميات جمع البيانات وتحميميا مف
توليد بيانات حوؿ كيفية استخداـ المنتج وتحسيف المنتجات لتمبية الطمب المتزايد مف العمبلء

النيائييف.
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ج -تطوير نماذج أ مال رقمية لموصول إلى العمالء; تعمؿ الشركات الصناعية الرائدة
عمى توسعة ما تقدمو مف خبلؿ تقديـ حموؿ رقمية ثورية ،مثؿ الخدمات المبنية عمى البيانات
وحموؿ المنصات المتكاممة .وتركز نماذج األعماؿ الثورية عمى توليد إيرادات رقمية إضافية

وتحسيف التفاعؿ مع العمبلء والوصوؿ إلييـ .وفي كثير مف األحياف ،تسعى المنتجات

والخدمات الرقمية إلى خدمة العمبلء بتقديـ حموؿ متكاممة في منظومة رقمية مميزة.

ومما سبؽ تتضح أىمية الثورة التكنولوجية الحالية في تأثيرىا اليائؿ عمى مجتمعات

المعرفة مف خبلؿ قدرتيا عمى إنتاج كمية ىائمة مف البيانات الجديدة ،وتحسيف نقؿ
المعمومات والمعرفة وتعزيز إنتاجيا وتسييؿ االبتكار .فقد أدى بروز تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت واستخداميا عمى نطاؽ واسع في جميع القطاعات االقتصادية إلى تحسيف تبادؿ

المعرفة وانتاجيا عف طريؽ خفض الحواجز الزمنية والمكانية بيف الناس وتسييؿ وصوليـ
إلى المعمومات :إذ يساىـ الذكاء االصطناعي وغيره مف تكنولوجيات التحميبلت المتقدمة في
خفض تكاليؼ معالجة المعمومات ،وتم ّكف الخوارزميات الحديثة القائمة عمى التعمـ اآللي
والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية المؤسسات  -مف خبلؿ توظيفيا لعدد ضخـ مف
أجيزة االستشعار الرقمية منخفضة التكمفة الموجودة في المعدات الصناعية والمركبات
وأنظمة اإلنتاج حوؿ العالـ  -مف جمع كمية ىائمة مف البيانات في ثواف معدودة ،وتحميميا

إلنتاج أفكار دقيقة حوؿ العمميات والسموكيات بما يحفّز االبتكار مف أجؿ إحداث تغييرات
أساسية في اإلنتاجية والنمو والقيمة المقدمة لمعمبلء والقدرة التنافسية .كما تساىـ زيادة

المنصات الرقمية المفتوحة بدورىا في تسريع عممية االبتكار وخفض تكمفتيا مف خبلؿ
مساعدة المؤسسات واألفراد عمى التواصؿ فيما بينيـ وتمكينيـ مف دمج التكنولوجيات
والممارسات بصورة أسرع( .استشراؼ مستقبؿ المعرفة)3، 2018 ،

 .4مراحل تطور الثورة الصنا ية الرابعة;

يتضح مراحؿ تطور الثورة الصناعية الرابعة مف خبلؿ ثبلثة مراحؿ الستخداـ الذكاء

االصطناعي في المؤسسات والشركات وفيما يمي توضيح تمؾ المراحؿ&Shook, E. ( :
)Knickrehm, M. 2018, 4
 المرحمة األولي تقوـ عمى توظيؼ الذكاء االصطناعي في تحسيف العمميات اإلنتاجية
واإلدارية ،وزيادة كفاءة ىذه المؤسسات .وترتبط المرحمة األولي بتخصيص ميزانيات

ضخمة لئلنفاؽ عمى البحوث والتطوير.
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 المرحمة الثانية تقوـ عمى توظيؼ الذكاء االصطناعي في تصميـ نماذج أولية
وتجريبية .وقد طبقت العديد مف المؤسسات العالمية الذكاء االصطناعي في مرحمتو

الثانية.

 المرحمة الثالثة فمـ يصؿ إلييا إال عدد قميؿ مف المؤسسات متعددة الجنسيات .وتقوـ
المرحمة الثالثة عمى توظيؼ الذكاء االصطناعي بصورة واسعة النطاؽ بيدؼ حؿ
تماما.
المشكبلت المعقدة ،وبيع المنتجات في أسواؽ جديدة ،واختراع منتجات جديدة ً

مما سبؽ يتضح أف مراحؿ تطور الثورة الصناعية الرابعة مرتبطة بشكؿ وثيؽ

بمراحؿ استخداـ الذكاء االصطناعي في المؤسسات والشركات.

 .5خصائص الثورة الصنا ية الرابعة;

تتميز الثورة الصناعية الرابعة بثبلث سمات رئيسة عف سابقاتيا مف الثورات وىي:

 دمج التقنيات وازالة الخطوط الفاصمة بيف المجاالت المادية والرقمية والبيولوجية.
 السرعة والمجاؿ الواسع وتأثيرىا في كؿ المجاالت.

 اعتمادىا عمى الميارات والمعرفة لتفعيؿ التحوؿ الرقمي وبناء الثقة الرقمية.

يتضح مما سبؽ أف الثورة الصناعية الرابعة تتسـ بالسرعة والتعقيد وشموليا لمختمؼ

مظاىر الحياة اإلنسانية وتشكؿ في نياية األمر القوة التي تؤدي إلى إحداث تغيير جذري في
العبلقات بيف الدوؿ والشركات والمجتمعات في كؿ منيا وفيما بينيا( .كبلوس شواب،

.)2 ،2017

 .6ركائز الثورة الصنا ية الرابعة:

تتمثؿ ركائز الثورة الصناعية الرابعة في أربع ركائز أساسية ىي( :جماؿ الدىشاف2019 ،
ب )9،

 اإلطار الكمي والمؤسسي الذي يضمف بيئة كمية مستقرة ومنافسو ،وسوؽ عمؿ مرنو
وحماية اجتماعيو كافية.

 نظـ التعميـ التي توكد أف المواطنيف معديف لبلستحواذ أو الحصوؿ عمي واستخداـ
والمشاركة في المعرفة ،طوؿ العمر.

 نظـ اإلبداع التي تجمع ما بيف الباحثيف وأصحاب األعماؿ في تطبيقات تجاريو
لمعموـ والتكنولوجيا.

 البنية األساسية في مجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
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يتضح أف الثورة الصناعية الرابعة تعتمد عمى البنية التحتية المعرفية لتوظيؼ المعرفة

بصورة سريعة وصحيحة ،واالستخداـ االمثؿ لآلالت المختمفة  ،والذكاء االصطناعي
وتطبيقاتو في جميع المجاالت وخاصة في التعميـ واالقتصاد والصحة.

 .7مميزات وايجابيات الثورة الصنا ية الرابعة;

تتسـ الثورة الصناعية الرابعة بالعديد مف المميزات وااليجابيات عف سابقاتيا مف الثورات

وفيما يمي توضيح ىذه المميزات :دمج التقنيات المادية والرقمية والبيولوجية ،وطمس الخطوط
الفاصمة بينيا .

 ابتكار طرؽ جديدة بحيث تصبح التكنولوجيا جزءاً ال يتج أز مف المجتمع وحتى مف
أجسامنا البشرية كأفراد ،مثؿ  :المدف الذكية  -ارتباط حركة الفرد والمجتمع بالشبكة
وتكنولوجيا الفضاء الخارجي -تقنيات التعديؿ الجيني .

 التعمـ المتعمؽ لآللة واألشكاؿ الجديدة لمذكاء االصطناعي .
 مقاربات جديدة لمحوكمة تعتمد عمى طرؽ تشفير مبتكرة مثؿ سمسمة الكتؿ .

 اندماج أكبر لمخيارات الفردية والجماعية لمناس بحيث لف تكوف خيارات الباحثيف
يطور التقنيات الجديدة ،بؿ يصبح المستثمروف
والمصمميف والمخترعيف ىي فقط ما ّ
والمستيمكوف والمواطنوف الذيف يتبنوف ويستخدموف ىذه التقنيات في الحياة اليومية

شركاء في صنعيا وتطويرىا ( .عمي حدادة)2،2019،

 كما أف الذكاء االصطناعي وحده سوؼ يضاعؼ معدالت النمو االقتصادي ويزيد
إنتاجية العمالة بنسبة  % 40بحموؿ عاـ  2035في  12دولة صناعية .وزيادة أياـ

التدريب المقدـ لمعمالة بنسبة  %1في الدوؿ األوروبية سوؼ يؤدى إلى زيادة
معدالت النمو االقتصادي بنسبة . %3
)Shook,
مما سبؽ يتضح أف الذكاء االصطناعي يسيـ في تطور الطباعة ثبلثية األبعاد،
(E. & Knickrehm, M. 2018, 6

وتحسيف وظائؼ الروبوتات الذكية .وقد وظفت الشركات متعدية الجنسيات الذكاء

االصطناعي في تعميؽ االبتكارات الصناعية مف خبلؿ تحسيف عمميات األتمتة ،وتقميؿ
تكاليؼ اإلنتاج ،وتقميؿ فترات التصنيع ،وزيادة القيمة المضافة لممنتجات .وسوؼ تزداد

االستفادة مف الذكاء االصطناعي في بحوث العمميات بيدؼ توظيؼ النماذج الرياضية في
تحديد أفضؿ المسارات وأسرعيا مف حيث االستغبلؿ األمثؿ لمموارد وتحقيؽ األىداؼ .كما
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سوؼ يوظؼ الذكاء االصطناعي بحوث العمميات في البحث عف حموؿ غير تقميدية

تعقيدا في المجاؿ الطبي.
لممشكبلت األكثر
ً

 .8تحديات الثورة الصنا ية الرابعة;

ىناؾ العديد مف التحديات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة منيا خمس تحديات رئيسة

ىي(شيماء عمي:)506 ،2020 ،

 التحديات اإللكترونية :وتتمثؿ في مخاطر اإلنترنت ،مما يتطمب مف الدولة العمؿ عمى
حماية الفضاء اإللكتروني.

 تحديات الذكاء االصطناعي :تتمثؿ في منظومة البرمجيات التي ستمكف اآلالت مف
التفكير والتقرير بتصرفاتيا دوف تدخؿ مف البشر.

 التحديات االقتصادية :وتمثؿ في التفاوت في توزيع الثروات ومستوى الدخؿ بيف الفئات
االجتماعية وبيف الدوؿ الفقيرة والغنية.

 التحديات الجيوسياسية :وتمثمت في الصراعات واالنقسامات التي ستضر بمسيرة التنمية
العالمية.

 التحديات البيئية والمستقبمية :مثؿ االحتباس الحراري لؤلرض ،وفقداف التنوع البيولوجي،
والكوارث البيئية والكوارث الطبيعية ،وانييار النظـ اإليكولوجية .وىناؾ بعض التحديات

االخرى مثؿ(عادؿ عبد الصادؽ: )14 ،2020 ،

 ىيمنة الشركات الكبرى عمى االنتاج الصناعي ،والتيديد باختفاء الكثير مف الوظائؼ
وفرص العمؿ بنسبة  %50وىو ما يفرض تحدي بانتشار البطالة وبخاصة في الدوؿ

غير المستعدة لعممية التحوؿ.

 احتماؿ تنامي الجريمة اإللكترونية والحروب الميبرانية وانتياؾ الخصوصية ونشر
الكراىية واالخبار الزائفة.

إف ىذه الثورة تشترط إعادة ىيكمة اقتصادية شاممة ،تمحؽ بيا بالضرورة ىيكمة اجتماعية
ّ 
وسياسية.
إف تحقيؽ أىداؼ ىذه الثورة يتطمب بنية اقتصادية واجتماعية وسياسية متطورة ،بما
ّ 
يتبلءـ مع المضموف الجديد لمفيوـ التنمية الشاممة والمستدامة.
تغير القيـ الثقافية واالجتماعية ،والتحديات األخبلقية لميندسة الوراثية.
ّ 
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 تحدي الفجوة التشريعية التي تفرضيا الثورة الصناعية الرابعة والحاجة إلى أطر ومناىج
ونظـ وتشريعات جديدة لمتعامؿ معيا مثاؿ ذلؾ  :الجرائـ التي يمكف أف تقع مف

الروبوتات او الحوادث التي تسببيا السيارات ذاتية القيادة.

 التحدي الخاص لموضع القانوني لمعمبلت الرقمية .

تغيرات ال مثيؿ ليا في السنوات العشر القادمة في الحياة
ويتوقّع المراقبوف أف تحدث ّ
اليومية ،فقد أشار استطبلع شارؾ فيو  800مدير تنفيذي حوؿ انطباعاتيـ عف التكنولوجيا

الحديثة في المستقبؿ القريب ،ورأى  % 86مف المشاركيف ّأنو قبؿ عاـ  2025سيستخدـ
 % 10النظارات الذكية ،أي الشاشات المثبتة بالرأس وبالتالي التمكف مف عرض المعمومات

دوف استخداـ اليديف لمعظـ المستخدميف الحالييف لميواتؼ الذكية ،إضافة الى التعامؿ مع
شبكة االنترنت استنادا إلى األوامر الصوتية فقط ،لتصبح القدرة البصرية قدرة جديدة توجو

األوامر والبحث وتبادؿ المعمومات .وباإلضافة إلى ذلؾ ،ستربط المدف الكبيرة خدماتيا
ومرافقيا العامة والطرؽ باإلنترنت ،مما يساعد عمى الرقابة وتوفير الطاقة وتسييؿ حركة

النقؿ( .عمي حدادة)3،2019 ،

كذلؾ فالمؤسسات التعميمية بشكؿ عاـ ،وفي مجتمعاتنا العربية تحديداً الزالت غير

مستعدة لتفعيؿ تطبيقات إنترنت األشياء عمى نطاؽ واسع وذلؾ مردة لعدـ جاىزية النظـ

اآللية بشكؿ جيد الستيعاب ىذه التطبيقات ،وما تتطمبو مف تكمفة مادية باىظة لمبدء في

استخدامياػ فضبلً عما تحتاجو مف توفير متخصصيف وفنييف وتدريب لمقوى العاممة( .عمي

األكمبي)115 ، 2019 ،

ويعد التحدي االكثر خطورة ما يتصؿ بالجانب االخبلقي ومدى موثوقية أو سبلمة

المعمومات الموجودة عمى االنترنت؛ مما يمقي بالمسئولية عمى مف يستعيف بيذه المعمومات

أف يتحقؽ مف المصادر التي يستعيف بيا(.ميدى عوارـ)76 ،2019 ،

مما سبؽ يتضح أف الثورة الصناعية الرابعة ليا العديد مف التحديات المتمثمة في التأثير

عمى النواحي االقتصادية وعمى الوظائؼ واسموب التعامؿ مع المنتجات في عمميات البيع

والشراء وانتشار بعض الجرائـ دوف معرفة مرتكبيا.

.9سمبيات الثورة الصنا ية الرابعة;

مف أخطر السمبيات التي يمكف أف تترتب عمى المجتمعات البشرية ،جراء ىذه الثورة،

ىي انتشار البطالة عمى نطاؽ واسع ،حيث تؤكد تقديرات خبراء االقتصاد أف فرص العمؿ
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أغمبيتيا مف الفئات الوسطى والدنيا مف األيدي العاممة .او
سوؼ تتقمّص إلى ،% 50
ّ
المقصود أصحاب “الوظائؼ البسيطة” التي ال تحتاج إلى خبرات عممية وتقنية عالية.
ووفقاً لتقرير مستقبؿ الوظائؼ في الشرؽ االوسط لعاـ 2018ـ ،فمف المتوقع االستغناء

عف  75مميوف وظيفة في  20مجاالً اقتصادياً رئيساً ،ولكف في الوقت نفسو ،يمكف
لمتطورات التكنولوجية وطرؽ العمؿ الجديدة أف تعمؿ عمى إيجاد مبلييف الوظائؼ والتي
تسمح لؤلفراد بالعمؿ مع اآلالت واألجيزة ،لتمبية متطمبات التحوؿ الديمغرافي واالقتصادي

لبلستفادة مف فوائد التطور التكنولوجي ،ولمحصوؿ عمى مبلييف مف فرص العمؿ في
المستقبؿ نحتاج ما ال يقؿ عف  %54مف جميع الموظفيف إلى تعمـ ميارات إضافية خبلؿ

عاـ 2022ـ)World economic forum, 2018, 17( .

تخوؼ مف أف تؤدي “الثورة الصناعية الرابعة” إلى اضمحبلؿ دور
كما ّ
أف ىناؾ ّ
الشركات المتوسطة والصغيرة في العممية اإلنتاجية ،وىيمنة الشركات الكبرى ،ويشار ىنا إلى
تصريح أدلت بو وزيرة التعميـ والبحوث األلمانية ،البروفسور يوىانا فانكا ،نوىت فيو إلى أف

مخاطر االعتماد عمى الشركات الكبرى ألف القوة االقتصادية أللمانيا مازالت مستمدة مف قوة
اقتصاد الشركات المتوسطة والصغيرة ،وأكدت البروفسور فانكا عمى ضرورة أف يعطى ىذاف
القطاعاف الحيوياف اىتماماً كافياً ،عمماً بأف ألمانيا تعد رائدة البمداف الغربية في مجاؿ األتمتة

الصناعية( .عمي حدادة)3،2019 ،

مما سبؽ يتضح حقيقة أف الكثير مف الوظائؼ ستتغير طبيعتيا ومتطمباتيا ،ولكف لف

ترتفع نسبة البطالة إال إذا قررنا عدـ التعامؿ مع متغيرات الثورة الصناعية الرابعة بالطريقة

الصحيحة ،لذا يجب األخذ في االعتبار أف المتعمـ الذي يدخؿ عالـ التعميـ اليوـ يصنع
الق اررات الخاصة بمساره الميني بنفسو لعاـ 2030ـ عمى األكثر.

ب .انعكاسات الثورة الصنا ية الرابعة مى مستقبل المعرفة والجامعات.

اكتشفت الدوؿ المتقدمة مبك اًر الدور الميـ لممؤسسات االقتصادية في دفع عجمة التقدـ

والتطوير لمبحث العممي وتأثيراتو اإليجابية عمى التقدـ االقتصادي.

وإلدماج مبادئ الثورة الصناعية الرابعة في مجاالت التعميـ فيجب تعزيز مستوى تدريس

العموـ التطبيقية والتقنيات المتقدمة والحديثة والتركيز عمى مستوى االحترافية والمينية في

المؤسسات التعميمية وتحويؿ المؤسسات التعميمية إلى مراكز بحثية باإلضافة إلى إطبلع
المتعمميف عمى التجارب العالمية ،وكؿ ذلؾ سيفتح آفاقاً أوسع ومواكبة مستمرة لنتائج
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بعض الجامعات

وتطبيقات ىذه الثورة ،ولتصبح غاية التعميـ تتعمؽ بصناعة عالـ صحى وآمف وأكثر تنوعاً؛

لذلؾ يجب االىتماـ بأىداؼ التعميـ ونوعيتو ليصبح ىدفو ليس رفع مستوى الوعى

االجتماعي والثقافي فقط بؿ توظيؼ وبرمجة المعرفة عمى أسس تنافسية ممموسة ،وتحقيؽ

ذلؾ يتـ بتعزيز التفكير الناقد لدى المتعمميف ،وتوفير بيئة تعميمية تشاركية وتفاعمية ،وفؽ
منيجية عممني كيؼ اتعمـ ،والجمع بيف مفيوـ المعمـ االفتراضي ،ومفيوـ المعمـ الموجو مف

حيث اكتشاؼ القدرات المتميزة عند الطبلب وتوجيييـ في كيفية التعمـ بمساعدة تقنيات

الذكاء االصطناعي( .رشا السيد)477 ،2020 ،

 .1تأثير الثورة الصنا ية الرابعة مى مستقبل المعرفة:

تطمؽ الثورة الصناعية الرابعة موجة مف االنفجار اإلبداعي؛ حيث توجد التكنولوجيات

الجديدة أسواقًا جديدة ،وتغير طرؽ اإلنتاج التقميدية ،ويقدـ الذكاء االصطناعي واألمف
سببل جديدة تم ّكف الشركات مف تمبية احتياجات
السيبراني والتكنولوجيا الحيوية وسمسمة الكتؿ ً
عمبلئيا وتفضيبلتيـ وتسمح لمدوؿ بتوفير السمع العامة لممقيميف فييا ،وتسيؿ عمى

المستيمكيف التوفيؽ بيف أوقات العمؿ والترفيو .ويتمثؿ التحدي الرئيس عمى المستوى العالمي

كامبل وتوظيؼ
استغبلال
في ضماف قدرة العمبلء االقتصادييف عمى استغبلؿ ىذه الفرص
ً
ً
التحوؿ الرقمي لمستقبؿ أفضؿ .ومف ىنا فإف نموذج مستقبؿ المعرفة ييدؼ إلى تقييـ قدرة
سوؽ العمؿ في عدد مف الدوؿ المنتقاة عمى التكيؼ مع التغيرات الناتجة عف التحوؿ

التكنولوجي( .استشراؼ مستقبؿ المعرفة)33-31،2018 ،
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شكل رقم ( )6يويح نسبة استخدام مجالت المعرفة المستقبمية
المصدر; (استشراف مستقبل المعرفة)3129،44 ،

مف الشكؿ السابؽ يتضح أف سمسمة الكتؿ استأثرت بنسبة  ،%49.8بينما بمغت نسب

الذكاء

االصطناعي%17

والتكنولوجيا الحيوية

واألمف

السيبراني،%14.4

وميارات

المستقبؿ،%13.2

 .%5.6وتتماشى ىذه النتائج مع االتجاىات الحديثة حوؿ بروز

التكنولوجيا واالىتماـ الكبير بالتكنولوجيات الناشئة.

شكل رقم ( )7يويح مجاالت المعرفة المستقبمية

المصدر; (استشراف مستقبل المعرفة)3129،35 ،
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بعض الجامعات

من الشكل السابق يمكن توييح مفيوم مجاالت المعرفة المستقبمية وىي;

 سمسمة الكتل -:ىي القمب التكنولوجي لمعممة المشفرة المعروفة باسـ ”بتكويف“ .وىي
”تكنولوجيا قاعدة بيانات موزعة ال يمكف التبلعب بيا ،ويمكف استخداميا لتخزيف أي نوع

مف البيانات ،بما في ذلؾ المعامبلت المالية ،بما مف شأنو أف يوفّر الثقة في بيئة غير
عاليا مف األماف ،فيمكف أف تكوف
ًا
جديرة بالثقة“.
ونظر ألف سمسمة الكتؿ توفر مستوى ً
ميما مف بنية تحتية رقمية تستخدـ فييا تطبيقات رقمية موثوقة( .استشراؼ مستقبؿ
جزًءا ً

المعرفة)2018،11 ،

 الذكاء االصطنا ي -:يشير إلى ”قدرة كمبيوتر أو روبوت مدعـ بكمبيوتر عمى معالجة
المعمومات والوصوؿ إلى نتائج بطريقة مماثمة لعممية التفكير لدى البشر في التعمـ واتخاذ

الق اررات وحؿ المشاكؿ“ .وبالتالي فإف ىدؼ أنظمة الذكاء االصطناعي ىو تطوير أنظمة
قادرة عمى معالجة المشكبلت المعقدة بطرؽ مشابية لمعمميات المنطقية واالستدالؿ عند

البشر .ىذا ويتسارع التقدـ في مجاؿ الذكاء االصطناعي بفضؿ التطور في التكنولوجيات
الرئيسة األخرى( .استشراؼ مستقبؿ المعرفة)9،2018 ،

 األمن السيبراني;ُ -يقصد بو التكنولوجيات والعمميات والضوابط اليادفة إلى حماية
األنظمة والشبكات والبرامج مف اليجمات الرقمية التي تتضمف عادةً محاولة الوصوؿ إلى
المعمومات الحساسة أو تغييرىا أو إتبلفيا .ويمكف أف تؤدي ىذه اليجمات في حالة
نجاحيا إلى ابتزاز الماؿ أو التعدي عمى حقوؽ الممكية الفكرية أو تعطيؿ تقديـ الخدمات.

(استشراؼ مستقبؿ المعرفة)12،2018 ،

 الميارات المستقبمية -:تشير إلى القدرة عمى التفكير الناقد وتعزيز االبتكار ،وتوفير بيئة
تعميـ تشاركية وتفاعمية؛ وتعمـ الميارات االجتماعية كميارة االقناع ،والذكاء العاطفي،
والقدرة عمى التكيؼ؛ فكؿ ثورة صناعية تؤدي إلى خسارة الناس أعماليـ بسبب تبلشي

الحاجة إلى الميارات التي لدييـ ،فالنسبة لمثورة التكنولوجية الحالية حيث تشير المؤشرات
المبكرة إلى أف تأثيرىا عمى الميارات والعمؿ سيكوف أكبر ،بحكـ تغير طبيعة الميارات
المطموبة عما اعتدنا أف نراه في أوقات التحوؿ التكنولوجي الجديد .وبفضؿ تحديد
الميارات األساسية لممستقبؿ ومراقبة جاىزية البمداف لدمج ىذه الميارات في خطط
مناىجيا الدراسية ،يمكف تحسيف جودة التعميـ وتعزيز فرص التعمـ مدى الحياة .ونتيجةً

لذلؾ ،سيزداد عدد الشباب والبالغيف الذيف يمتمكوف الميارات البلزمة لمعمؿ وسيتقمص أثر
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فجوة الميارات عمى نسبة الشباب غير الممتحقيف بالتعميـ أو التوظيؼ أو التدريب.

(استشراؼ مستقبؿ المعرفة.)14،2018 ،

 التكنولوجيا الحيوية -:تقوـ عمى التبلعب في النظـ البيولوجية (الخبليا الحية أو مكونات
الخمية) لتصنيع منتجات مفيدة بكفاءة .وقد ظير ىذا المجاؿ نتيجة لمتطبيؽ المشترؾ

لمفيزياء والكيمياء والرياضيات واليندسة عمى المستوى الجزيئي لدراسة الخبليا الحية،

قائما لو العديد مف التطبيقات التي اجتازت مرحمة
والتكنولوجيا الحيوية تعتبر
ً
مجاال ً
البداية .ولكف مع بروز تطبيقات جديدة ،مثؿ استخداـ األنسجة المستزرعة /االصطناعية

أو الجمع بيف المواد الحيوية والروبوتات الدقيقة ،فإنو مف المتوقع أف نشيد زيادة في أىمية
التكنولوجيا الحيوية في أوساط مجتمع اإلنترنت( .استشراؼ مستقبؿ المعرفة)13،2018 ،

مما سبؽ يتضح تأثير الثورة الصناعية الرابعة عمى مستقبؿ المعرفة ومف ثـ تأثيره عمى

التعميـ وخاصة التعميـ الجامعي واألبحاث العممية ،فكمما استطاعت الجامعات التوافؽ مع
تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة كمما تبوأت مكانة مميزة عمى مستوى جامعات العالـ ،وأصبح

خريجييا ذوي الميارات المستقبمية مطموبوف في الوظائؼ بصورة كبيرة عف طبلب الجامعات
التي ال يتسـ خريجييا بميارات المستقبؿ.

.3تأثير الثورة الصنا ية الرابعة مى الجامعات.

تعد الجامعات ىي البوابة الرئيسة لبناء أجياؿ المستقبؿ؛ لذا يتعيف عمييا مواكبة ما

يحدث حوليا مف تطوير أو تغيير؛ فالثورة الصناعية الرابعة ينبغي أف يقابميا ثورة في التعميـ
وخاصة الجامعي ،ويمكف مبلحظة تأثير الثورة الصناعية الرابعة عمى الجامعات في:

أ .اإلدارة الجامعية;

تفرض مقتييات الثورة الصنا ية الرابعة مى اإلدارة الجامعية دة نقاط أىميا( شيماء

عمي;)526-525 ،2020 ،

 تبني القيادات في الجامعة لمبدأ الشفافية اإلدارية ،مف خبلؿ خطط إجرائية تعزز سياسة
الوضوح واإلفصاح لجميع التعامبلت اإلدارية األكاديمية بالجامعة.

 فتح مجاؿ المشاركة لمعامميف بالجامعة وتشجيع روح المبادرة ،مما يرسخ قيـ النزاىة
ويمكف المستفيديف مف المشاركة الحقيقية في صناعة الق اررات لتحقيؽ أىداؼ الجامعة.
ُ
 استثمار الحوكمة كمنظومة شاممة في الجامعات وفؽ منيج عممي منظـ تساعد عمى
التكيؼ مع متغيرات البيئتيف الداخمية والخارجية.
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 تفعيؿ حوكمة تكنولوجيا المعمومات حيث تعمؿ عمى تحديد سمطة اتخاذ القرار ،وتدعـ
أىداؼ واستراتيجيات الجامعة.

 استخداـ الجامعات لتقنيات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في بناء آليات المحاسبية
والشفافية والنزاىة عمى نطاؽ واسع والدمج فيما بينيا مف أجؿ رفع مستوي الشفافية والثقة

في الجامعات المصرية.

 نشر ثقافة الحوكمة التكنولوجية بما تتضمنو مف مبادئ مثؿ الشفافية والمساءلة
والمشاركة ،األمر الذي سينعكس عمى االرتقاء باألداء المؤسسي وكفاءتو وجودتو وتميزه.

 وضع نظاـ يضمف كفاءة وفاعمية الحوكمة التكنولوجية بالجامعات المصرية كدعـ البنية
التحتية لتكنولوجيا المعمومات.

ىذا باإلضافة إلى(بساـ الرميدي ،وفاطمة الزىراء:)8،2018،

 وجود نظاـ متكامؿ إلدارة المباني يساعد في تتبع ومراقبة األنظمة وصيانة المباني
وتوفير نظاـ طوارئ ذكي ونظاـ إضاءة ذكي.

 إدارة األفراد األذكياء مف خبلؿ وجود نظاـ آلي لمراقبة أعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف
والطبلب والزوار داخؿ الجامعة والتعرؼ التمقائي عمييـ وتحديد ىويتيـ ،وتوفر نظاـ

ذكي لمدخوؿ والخروج مثؿ نظاـ البطاقة الذكية ،والتي يمكف استخداميا في تحديد ىوية

الفرد والسماح لو بالدخوؿ إلى قاعات المحاضرات ،وأماكف المبيت ،وموقؼ السيارات،

والمرافؽ الرياضية ،وكذلؾ تسجيؿ حضور المحاضرات واالمتحانات ،والمعامبلت النقدية

في المكتبات والمطاعـ والكافتيريات ،وتصوير األوراؽ وشراء الكتب داخؿ الحرـ
الجامعي

مما سبؽ يتضح أف تػأثير الثورة الصناعية الرابعة عمى اإلدارة الجامعية يقتضي سرعة

إعادة الييكمة اإلدارية لمجامعة واالستخداـ السريع والمتقف لئلدارة

اإللكترونية وتبلفي

ازدواجية االختصاصات اإلدارية وتداخميا ،وتبني انماط إدارية جديدة تمكف القيادات
الجامعية مف تحديث نظـ المعمومات وتطبيؽ مبادئ الحوكمة.

ب .المناىج التعميمية;

يعد تطوير منظومة التعميـ لتواكب الثورة الصناعية أصبح احتياجاً ضرورياً ممحاً لتحقيؽ

إصبلح التعميـ الذي يعد مف دعائـ التنمية ،وخاصة بعد االنتقاؿ مف االقتصاد القائـ عمى
المعرفة إلى االقتصاد القائـ عمى الذكاء االصطناعي الذي ىو أحد محركات ومخرجات
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الثورة الصناعية الرابعة ،ومف أجؿ تحقيؽ اتحاد وادماج مبادئ الثورة الصناعية الرابعة في

مجاالت التعميـ فعمينا تعزيز مستوى تدريس العموـ التطبيقية ،وتحويؿ الجامعات إلى مراكز

بحثية ،واطبلع الطبلب عمى التجارب العالمية ،لتصبح غاية التعميـ تتعمؽ بصناعة عالـ

صحي وآمف وأكثر تنوعاً( .جماؿ الدىشاف2019،أ)3174،

ويبلحظ أف الثورة الصناعية تفرض طرؽ تعميمية مختمفة باستخداـ المبادئ البنائية في

العديد مف األشكاؿ لتتناسب مع احتياجات الطبلب وأىداؼ التعمـ ،وتنمية ميارات المتعمـ

مف خبلؿ مشاركتو في العمؿ والقياـ بالمشروعات التي تدعـ الميوؿ الفكرية لو ،وىيكمة
البرامج وتنفيذىا مف خبلؿ وضع مفاىيـ  STEMلتشجيع التعاوف والمشاركة بيف الطبلب
والمعمموف)Brown,2017,11( .

مما سبؽ يتضح أىمية طرح الجامعات المصرية لمناىج جديدة متعددة التخصصات

تعزز فكرة تكامؿ المعرفة ،وتعتمد عمى استراتيجيات تعميمية مميزة مثؿ المناىج القائمة عمى

المشروعات واالىتماـ بالمواد العممية والتكنولوجية ،تعديؿ نظـ التقويـ المتوافقة مع منيج
المشروعات ،ومف ثـ تحويؿ المكتبات الجامعية إلى مكتبات رقمية متاحة لمطبلب والباحثيف

طواؿ العاـ.

ج .الطالب;

يعد طبلب الجامعات ىـ مف تعوؿ عميو كؿ دولة آماليا في التقدـ والرقي الصحي

واالقتصادي والزراعي والصناعي ،إال أف الثورة الصناعية الرابعة تتطمب مف طبلب

الجامعات عدة أمور منيا ( :البنؾ الدولي)72 ،2019،

 االعتماد عمى التدريب والتعمـ الذاتي ،والقدرة عمى التكيؼ ،والتفكير الناقد ،واستخداـ
التكنولوجيات المختمفة والمتطورة ،وتعمـ الميارات االجتماعية كميارة االقناع ،والذكاء

العاطفي ،وتحفيز االخريف وتنمية مياراتيـ) Bryan, 2018,221(.

 التدريب عمى الميارات البلزمة لسوؽ العمؿ المتغير وخاصة في األعماؿ التي ال يمكف
لمروبوتات أف تحؿ مكاف اإلنساف مثؿ الميارات المعرفية كالتفكير الناقد والمنطقي وحؿ

المشكبلت.

مما سبؽ يتضح أف عمى طبلب الجامعات أف يتمتعوا بمجموعة مف الميارات مثؿ

التفكير الناقد واالبداع وميارات اجتماعية وميارات التعامؿ مع تكنولوجيا المعمومات
المتطورة ،والسعي لمعرفة متطمبات سوؽ العمؿ المتغير والقدرة عمى التأقمـ الوظيفي.
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د .المباني التعميمية;

تؤثر الثورة الصناعية الرابعة عمى تصميـ وشكؿ المباني فيي مباني تدمج الفنوف

المعمارية واالبتكارات اليندسية الحديثة باألنظمة التقنية الذكية ،فالحرـ الجامعي ُيستخدـ فيو
بنية تحتية مادية وتقنية حديثة وبيئات تعمـ ذكية ،لدييا اتصاؿ وتفاعؿ مع الويب الذكي،
ونظاـ إدارة ذكي يسمح بالتحكـ والمراقبة عف بعد ،والتركيز عمى جانب االستجابة لطمبات

الطبلب بداخميا ،وتتميز المباني بالقدرة عمى التكيؼ والمرونة ،وتحقؽ االستدامة الدائمة مف
حيث استيبلؾ الطاقة والمياه وتقميؿ التموث ،وامكانية الوصوؿ إلى االنترنت بيا في كؿ

مكاف ،عمى أساس التقنيات البلسمكية والبنية التحتية السحابية والتقنيات المتنقمة( .خبند
بكسو) M. Manivannan, 2012, 3 & 2 ،2017 :
مما سبؽ يتضح تأثير الثورة الصناعية الرابعة عمى المباني الجامعية وتحويميا لمباني
ذكية تعتمد عمى تطبيقات الذكاء االصطناعي لتوفير الطاقة والمياه والتنبؤ بالمتغيرات

الطبيعية باستمرار.

ه .الشراكة مع قطاع األ مال

بدأت الدوؿ األوروبية والواليات المتحدة والياباف وكوريا الجنوبية في تييئة المناخ المبلئـ

لمشراكة بيف البحث العممي والقطاع الخاص لبلستفادة مف الثورة الصناعية الرابعة؛ وذلؾ عف

طريؽ(يوسؼ التركي ،سعيد أبو العبل:)360 ،٢٠٠9:

 تعديؿ الموائح والقوانيف بما يسمح لممؤسسات االقتصادية المشاركة في إدارة البحث
العممي ،ودعـ المؤسسات الحكومية المنوط بيا تنفيذ برامج البحث والتطوير.

 إنشاء البرامج والكيانات الداعمة لمشراكة؛ مثؿ :برنامج اإلطار األوروبي (European
) Frame–work Programومنظمة التعاوف والتنمية االقتصادية ).(OECD

 الخفض التدريجي لمخصصات البحث العممي الحكومية ،والسماح بدمج المراكز البحثية
األىمية في الشركات متعددة الجنسيات الميتمة بالتكنولوجيات المتقدمة.

 التوسع في إنشاء الحدائؽ البحثية وحاضنات التقنية بالجامعات.

مما سبؽ يبلحظ أف الدوؿ المتقدمة تشجع الشراكة بيف القطاع الخاص ومؤسسات

المجتم ع مف جية ،وبيف البحث العممي مف جية أخرى لـ تترؾ لؤلطراؼ المعنية إرساء

أسس تمؾ الشراكة ،بؿ قامت الحكومات باتخاذ البلزـ لتفعيؿ منظومة الشراكة ،ودعـ
متطمبات نجاحيا؛ نتج عف ذلؾ :ارتفاع نسبة مخصصات البحث والتطوير مف الناتج القومي
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) (GDPلتمؾ الدوؿ ،وتوفير نسبة مف االعتمادات الحكومية المخصصة لمبحث والتطوير
بمؤسسات البحث العممي األىمية.

القسم الثالث; المتطمبات اإلدارية إلنشاء جامعات ذكية جديدة أو تحويل
الجامعات المصرية الي جامعات ذكية.

تيدؼ الجامعة الذكية إلى قيادة وتمكيف وخدمة أصحاب المصمحة بالجامعات مف أجؿ

مستقبؿ أكثر ذكاء لمتعميـ العالي العالمي ،وتعد المتطمبات األساسية لمجامعة الذكية ىي:

حرـ جامعي ذكي ،وكوادر بشرية ذكية ،وبيئات تعمـ ذكية ،وخطط واستراتيجيات وأىداؼ
تعميمية واضحة وكؿ ذلؾ تحت قيادة إدارة جامعية ذكية( .خالد بكرو)3 ،2017 :

شكؿ رقـ ( )1متطمبات الجامعة الذكية (خالد بكرو)3 ،2017 :
يوضح الشكؿ السابؽ عدة متطمبات أساسية يجب توافرىا في الجامعة الذكية المتمثمة في:
 خطط واستراتيجيات وأىداؼ تعميمية واضحة.
 وجود إدارة جامعية ذكية.

 حرـ جامعي ذكي يتكوف مف بنية تحتية مادية ذكية تشمؿ منشآت ومباني ذكية
وعصرية ،وبنية تحتية تقنية ذكية.

 كوادر بشرية ذكية كفؤ ومدربة تتمتع بالميارات الرقمية الضرورية.

 بيئات تعمـ ذكية تشمؿ مجموعة مف البرمجيات واالنظمة التعميمية التفاعمية الذكية،
كتب إلكترونية ذكية ،مواد وعناصر تعميمية.

يتضح مف خبلؿ الشكؿ السابؽ أف جميع متطمبات اإلدارة الذكية سواء حرـ جامعي أو

كوادر بشرية او بيئات تعمـ أو خطط واستراتيجيات ذكية يتطمب وجود إدارة جامعية ذكية
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ولذا سوؼ تعرض الباحثتاف ألىـ المتطمبات اإلدارية لمجامعة الذكية والتي يمكف توضيحيا

فيما يمي:

المتطلباث اإلداريت للجامعت الذكيت:
اإلدارة الذكية ىي مجموعة التطبيقات والتكنولوجيات التي تستخدـ لجمع البيانات

والمعمومات عف عمميات الجامعة وتوفير سبؿ الوصوؿ إلييا وتحميميا واتخاذ الق اررات
اإلدارية الصائبة ( .إيماف وديع)4 ،2015 ،
ولئلدارة

الذكية القدرة عمى تغيير الطريقة التي يعمؿ بيا األفراد وتمكيف الجامعة

لمتنافس بفاعمية أكبر ،كما تساعد عمى دمج االبتكارات التكنولوجية مع األفراد والعمميات
والثقافة بالجامعة مف أجؿ تحقيؽ استراتيجيات أفضؿ إلدارة

الجامعة ،وتتطمب اإلدارة

الذكية األفراد األذكياء والموىوبيف والمبدعيف والتطبيقات العممية والتقنية ،إضافة إلى البيانات
والمعمومات التي تسيؿ إنجاز األعماؿ وتحقيؽ األىداؼ بأسرع وقت وبأقؿ كمفة وجيد (

جماؿ الدىشاف ،سماح السيد)1293 ،2020 ،

تتمثؿ اإلدارة الذكية في إدارة ا لحرـ الجامعي بشكؿ كامؿ ،وتتضمف اإلدارة الذكية

نوعيف ىما إدارة

المباني الذكية ،وادارة األفراد األذكياء ويتضح ذلؾ فيما يمي (بساـ

الرميدي ،فاطمة الزىراء:)8 ،20118 ،

 النوع األوؿ يشمؿ "إدارة المباني الذكية" المرافؽ والبنية التحتية لمحرـ الجامعي .ومف
أمثمة إدارة المباني الذكية وجود نظاـ متكامؿ إلدارة المباني يساعد في تتبع ومراقبة
أنظمة التدفئة والتيوية والتكييؼ ،ونظاـ مركزي لصيانة المباني يساعد عمي التنبيو

الوقائي أو اكتشاؼ األعطاؿ ،باإلضافة إلي نظاـ إضاءة ذكية يم ّكف تشغيؿ واضاءة
األضواء في غرؼ المحاضرات أو القاعات الدراسية أو المكاتب عند الحاجة ،ونظاـ

طوارئ ذكي مثؿ نظاـ إنذار الحريؽ.

 النوع الثاني يشمؿ "إدارة األفراد األذكياء" أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف والطبلب
والزوار داخؿ الحرـ الجامعي .ومف أمثمة إدارة األفراد األذكياء وجود نظاـ آلي لممراقبة
واألمف يمكف أف يوفر التعرؼ التقائي عمي الفرد مف خبلؿ التعرؼ عمي الوجو وتحديد

ىويتو ،ومراقبة األنشطة غير العادية والتنبييات األمنية التمقائية في حالة حدوث أي
اختراؽ أمني ،باإلضافة إلى نظاـ ذكي لمدخوؿ والخروج مثؿ نظاـ البطاقة الذكية ،والتي
يمكف استخداميا في تحديد ىوية الفرد والسماح لو بالدخوؿ إلى قاعات المحاضرات،
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وأماكف المبيت ،وموقؼ السيارات ،والمرافؽ الرياضية ،وكذلؾ تسجيؿ حضور

المحاضرات واالمتحانات ،والمعامبلت النقدية في المكتبات والمطاعـ والكافتيريات،
وتصوير األوراؽ وشراء الكتب داخؿ الحرـ الجامعي.

ويمكف توضيح المتطمبات اإلدارية لمجامعة الذكية مف خبلؿ الشكؿ التالي:

المتطلبات اإلدارية للجامعة الذكية
التشريعية

التخطيطية

التنظيمية

التوجيه والتقويم والمتابعة

شكل رقم ( )3المتطمبات اإلدارية لمجامعة الذكية

البشرية

أ
متطلبات إدارةالبنية الذكية

3

يتضح مف الشكؿ السابؽ المتطمبات اإلدارية لمجامعة الذكية في:

 .2المتطمبات التشريعية;

يقصد بالمتطمبات التشريعية " مجموعة السياسات القانونية ،والموائح التنفيذية ،والقيادة،

وأساليب اتخاذ الق اررات ،والعوامؿ الخارجية ،واالستقرار في الوحدة الحكومية( .معتز إبراىيـ،
)409 ،2014

ويتطمب تطبيؽ اإلدارة الجامعية الذكية تطوير التشريعات والموائح المنظمة لمعمؿ في

الجامعات بغرض تبسيطيا وتوفيقيا مع مقتضيات التعامؿ اإللكتروني مف خبلؿ شبكة
اإلنترنت ،ويحتاج ذلؾ استبعاد أو تعديؿ القوانيف والموائح الحالية ،وما تتضمنو مف أشكاؿ

التعقيد والتكرار ،واستطالة اإلجراءات دوف إضافة في تحقيؽ النتائج المستيدفة ،وقبوؿ
مفاىيـ جديدة ال تستوعبيا التشريعات الحالية مثؿ (التوقيع اإللكتروني) عمى

المستندات(طمعت آدـ )753 ،2013،؛ وذلؾ ألف وجود التشريعات والنصوص القانونية
ُيسيؿ عمؿ اإلدارة الجامعية الذكية ويضفي عمييا المشروعية والمصداقية ،وعمى كافة النتائج
3

 -شكؿ مف إعداد الباحثتاف
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القانونية المترتبة عمييا والتي تمتع بالمرونة والقدرة عمى تطوير األنظمة والتشريعات ،بحيث
تتماشى مع متطمبات اإلدارة الجامعية الذكية (فداء حامد.)226 ،2015،

ولتحقيؽ أمف المعمومات ،وتقميص التأثيرات السمبية عمى استخداـ شبكة اإلنترنت فإف

اإلدارة الجامعية الذكية تتطمب القياـ ببعض اإلجراءات منيا (:موسي ،محمد)92 ،2011،
 وضع السياسات األمنية لتقنيات المعمومات بما فييا خدمة اإلنترنت.

 تبني إستراتيجية وطنية ألمف المعمومات؛ بحيث تضمف تعاوف الجامعات العامة
والخاصة.

 وضع القوانيف والموائح التنظيمية التي تحد مف السطو اإللكتروني وانتياكات
خصوصية المعمومات.

مما سبؽ يتضح أىمية المتطمبات التشريعية إلدارة الجامعة الذكية لحفظ وتداوؿ

المعمومات بسيولة ويسر مع ضماف عدـ انتياؾ الخصوصية المعموماتية وخاصة باألبحاث

العممية وبراءات االختراع مما يحافظ لمجامعة عمى الريادة والتطوير المستمر.

 .3المتطمبات التخطيطية;

يعد التخطيط مف الوظائؼ األساسية لتوزيع الموارد التنظيمية المادية والمالية والبشرية

والمعموماتية ،كما يعتمد في ظؿ الثورة اإللكترونية المعاصرة عمى استخداـ نظـ جديدة

لممعرفة مثؿ :نظـ دعـ القرار ،والنظـ الخبيرة؛ تمؾ النظـ التي تؤدي إلى توظيؼ أساليب

تخطيط جديدة ومبتكرة تحسف عمميات التنبؤ ،وترفع مف كفاءة التخطيط ،وتزيد مف فاعمية

صنع واتخاذ القرار( .محمد ،وأسامة )258 ،2012:

والتخطيط عممية منظمة ومستمرة لتحقيؽ أىداؼ مستقبمية بوسائؿ مناسبة تستند إلى

مجموعة مف الق اررات الرشيدة بخصوص بدائؿ واضحة ،وذلؾ وفقاً ألولويات مختارة بعناية
بيدؼ تحقيؽ أقصى قدر ممكف الستثمار الموارد واإلمكانات المتاحة والزمف والكمفة كي
يصبح النظاـ التعميمي بمراحمو األساسية أكثر كفاية وفعالية الستجابة الحتياجات المتعمميف.

(اإلدارة العامة لمتخطيط والسياسات)16 ،2011،

أما التخطيط اإللكتروني فيو عممية ديناميكية في اتجاه األىداؼ الواسعة ،والمرنة،

واآلنية ،وقصيرة المدى ،والقابمة لمتحديث والتطوير المستمر ،وىو عكس التخطيط التقميدي
الذي يحدد األىداؼ مف أجؿ تنفيذىا في سنوات قادمة ،ومع زيادة تدفؽ المعمومات الرقمية

لمجامعة تضفي استم اررية عمى مكونات المؤسسة ككؿ ،وتسمح بدقة أكثر في عممية
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التخطيط وتحويمو مف التخطيط الزمني المتقطع إلى التخطيط المستمر( .حميس

العريمي)99 ،2014:

ولكي تتحوؿ الجامعة إلى جامعة ذكية يتطمب وجود رؤية واضحة ومرنة وواقعية تعكس

وضع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالجامعة وما تريد أف تكوف عميو الجامعة في

المستقبؿ ،لذا يمزـ تحديد رؤية رقمية بصورة واضحة تتواكب مع طبيعة التحوؿ الرقمي وأف
تشمؿ عدة عناصر تتراوح بيف فاعمية التكاليؼ وديمقراطية التعميـ ومسايرة التطور

التكنولوجي الذي تشيده المجتمعات المعاصرة ،وسد حاجة المجتمع إلى تخصصات يطمبيا
سوؽ العمؿ ،كما إف عممية وضع رؤية رقمية لمجامعة ليست قاصرة فقط عمى طرؼ واحد

ولكف يجب أف يتـ مف خبلؿ مشاركة العديد مف األطراؼ الميتمة بالعممية التعميمية داخؿ

الجامعة وخارجيا( .جماؿ الدىشاف ،سماح السيد)1287 ،2020 ،

مما سبؽ يتضح أف التخطيط اإللكتروني يعتمد عمى استخداـ التخطيط اإلستراتيجي،

والسعي نحو تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لمتحوؿ نحو جامعة ذكية مف حيث تسييؿ نظـ
واجراءات العمؿ التي تتسـ في ظؿ اإلدارة التقميدية بالتعقيد الشديد؛ حيث يتـ استبداليا بنظـ

واجراءات سريعة وحاسمة تعتمد بالدرجة األولى عمى استخداـ شبكات االتصاالت

اإللكترونية؛ ولذلؾ فالتخطيط اإللكتروني يعد مف أىـ المتطمبات اإلدارية لمجامعة الذكية.

 .4المتطمبات التنظيمية;

التنظيـ ىو عممية ترتيب األنشطة اإلدارية(مياـ ػ ػ سمطات ػ ػ أدوار) ،بطريقة تساىـ في

تحقيؽ أىداؼ الجامعة ،وىو الذي يعطى لممؤسسة شخصيتيا وميزتيا اإلدارية ،ويعزز مف

وزنيا وقدرتيا عمى االستجابة لمتغيرات في بيئتيا الداخمية والخارجية ،ويظير ذلؾ مف خبلؿ
المكونات األساسية مف ىيكؿ تنظيمي ،وتقسيـ إداري ،والمركزية والبلمركزية.

والتنظيـ اإللكتروني يعرؼ بأنو الوظيفة اإلدارية التي تيتـ بالموارد البشرية والمادية مف

خبلؿ تصميـ ىيكؿ أساسي لممياـ والصبلحيات وذلؾ في ضوء قواعد البيانات والتكنولوجيا
الرقمية(.ميا مراد)199 ،2018 ،

وفي ظؿ اإلدارة اإللكترونية يتسـ التنظيـ باالنتقاؿ مف التنظيـ العمودي إلى التنظيـ

المصفوفي أو المشروعي ،و االنتقاؿ مف الييكؿ القائـ عمى الوحدات الثابتة إلى الييكؿ

القائـ عمى فرؽ العمؿ الجماعي ،واالنتقاؿ مف الوحدة التنظيمية الواحدة إلى وحدات تنظيمية
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مصغرة ،واالنتقاؿ مف التنظيـ مف األعمى لؤلسفؿ إلى التنظيـ األفقي ،واالنتقاؿ مف الييكؿ

المحدد إلى الييكؿ غير المحدد)Robbins, & Coulter, 2012 ,190( .

ويعتمد التنظيـ اإللكتروني عمى إجراء تغيرات في مستويات وشكؿ اليياكؿ التنظيمية؛

فيتـ تحويميا مف اليياكؿ الطولية إلى اليياكؿ العريضة؛ وذلؾ عمى اعتبار أف اليياكؿ
الطولية تتعدد مشكبلتيا؛ لتتعدد المستويات اإلدارية فييا مما يترتب عميو زيادة التكاليؼ ،كما

أيضا المسافات بيف اإلدارة العميا والعامميف؛ مما يؤدي إلى وجود صعوبات في
تتباعد فييا ً
التنسيؽ وتعقد عمميات االتصاؿ( .حساـ عطية)17 ، 2015 :

ويعد الييكؿ التنظيمي اإللكتروني أحد أىـ مستمزمات التحوؿ مف اإلدارة التقميدية إلى

اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة االلكترونية ،وقد يحمؿ الييكؿ اإللكتروني في مضمونو النظري

ذات الخصائص الييكمية التقميدية مف وظائؼ رئيسة وأخرى مساندة وثالثة فنية ،فضبلً عف
توزيع األدوار والمسئوليات والصبلحيات نحوىا ،إال أف السمة الغالبة في الييكؿ اإللكتروني

ىي االستخداـ المكثؼ والمناسب لتقنية المعمومات بأركانيا الرئيسة ،وألجؿ تحويؿ الييكؿ
التقميدي إلى ىيكؿ إلكتروني البد مف دراسة عبلقات العمؿ وطبيعة الييكؿ التقميدي في

المؤسسة ،فيناؾ العديد مف التغيرات التي تتوافؽ مع إعادة التنظيـ لممنظمات والمؤسسات

فيظؿ استخداـ شبكة االنترنت العالمية وثورة االتصاالت والمعمومات( .نجـ عبود،2009 ،

)311

وتطوير اليياكؿ التنظيمية بما يتبلءـ مع التحوؿ لئلدارة الجامعية الذكية  ،فالنموذج

مبلئما لنماذج األعماؿ الجديدة في عصر تكنولوجيا
اليرمي التقميدي لممنظمة لـ يعد
ً
المعمومات واألعماؿ اإللكترونية؛ وىذا يحتاج إجراء تغيرات في الجوانب الييكمية،
والتنظيمية ،واإلجراءات ،واألساليب بحيث تتناسب مع مبادئيا؛ وذلؾ عف طريؽ استحداث

إدارات جديدة ،أو إلغاء أو دمج بعض اإلدارات ،واعادة اإلجراءات والعمميات الداخمية بما
يكفؿ توفير الظروؼ المبلءمة لتطبيؽ إدارة إلكترونية تتميز بالكفاءة ،والفاعمية ،وسرعة

اإلنجاز ،عمى أف يتـ ذلؾ التحوؿ في إطار زمني متدرج مف المراحؿ التطويرية( .طبلؿ

حسف)96 ،2011 ،

ومما سبؽ يتضح أنو نتيجة لمتغيرات والتطورات الكبيرة في مجاؿ استخداـ تكنولوجيا

المعمومات أصبحت عممية التنظيـ داخؿ الحرـ الجامعي تتـ بشكؿ أكثر كفاءة وفعالية،
وقادرة عمى مسايرة مختمؼ المستجدات؛ فالتنظيـ اإللكتروني ىو تنظيـ مرف يسمح باالتصاؿ
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بعض الجامعات

والتعاوف بيف مختمؼ األفراد ،وىذا ما يحقؽ الصبلت بيف جميع العامميف عف طريؽ الشبكة

الداخمية في المؤسسة ،ومف ثََّـ فإف ىذه الصبلت القائمة عمى اإلنترنت ستؤدي إلى تجاوز
ىرمية االتصاالت الموجودة في أشكاؿ التنظيـ التقميدي.

 .5متطمبات التوجيو والتقويم والمتابعة;

يعتمد التوجيو والتقويـ والمتابعة في ظؿ تطبيؽ اإلدارة الذكية بالمنظمات المعاصرة

وخاصة الجامعات عمي وجود القيادات القادرة عمى تحقيؽ أىدافيا؛ فالقائد المستخدـ ألجيزة

ممارسا لممياـ القيادية
اإللكترونية الذكية يعد في األساس مفكر ومبدع أكثر مف كونو
ً
ومستعدا باإلصرار والقدرة
وقادر عمى مواجية المشكبلت التي تقابمو بحموؿ مبتكرة،
ًا
المحددة،
ً

عمى التغير اإليجابي ،ولديو القدرة عمى التعامؿ مع مواقع المنظمات وشبكات االتصاالت

اإللكترونية ،والقدرة عمى التعامؿ الفعاؿ مع اآلخريف ،وتحوليـ مف مشرفيف إلى موجييف
وتقديـ المساعدات المطموبة إلى فريؽ العمؿ إلنجاز مياميـ والعمؿ عمى تنمية مياراتيـ في

تنفيذ العمميات اإلدارية في المؤسسة( .نوال نصر)10 ، 3102 ،

ويتطمب التوجيو والتقويـ والمتابعة اإلداري في ظؿ تطبيؽ اإلدارة الذكية إلى قياـ

المديريف في الجامعات بتخصيص وقت لعمميات المتابعة الخاصة بالمستندات المتداولة بيف
اإلدارات المختمفة ،ومدى قياـ الموظفيف باستخداـ شبكات االتصاالت اإللكترونية المتعددة؛

كشبكة اإلنترنت في عمميات االتصاؿ بيف األفراد في جميع المستويات اإلدارية ،وتوصيؿ
األوامر ،وتبميغ المياـ مف القادة إلى المرؤوسيف والعكس ،وتوجيو األفراد نحو تحقيؽ

األىداؼ(محسن لبيب  ،محمد يوسف.)82 ، 3111 ،

والمتابعة والرقابة اإللكترونية ىي إحدى العمميات الرئيسية في اإلدارة التي تقوـ بدور

ميـ في اكتشاؼ الفشؿ الذي يحدث في تحقيؽ األىداؼ المنشودة"(.أسامة محمد & عمر

أحمد)149 ،2010 ،

كما أف المقصود بيا النظـ الحديثة في االتصاالت ،حيث يستخدـ وسائؿ التكنولوجيا

الحديثة لموصوؿ لميدؼ المطموب .وتشير إلى " اعتماد النظاـ الرقابي عمى استخداـ

الحاسوب في ممارسة العممية الرقابية وفؽ برامج حاسوبية  -بواسطة التكنولوجيا الرقمية -
تعد خصيصاً ليذا الغرض بما يحقؽ االقتصاد في الجيد والوقت والتكمفة في الوصوؿ إلى
النتائج المطموبة بأقؿ ما يمكف مف المخاطر وبدقة أكبر"( .أحمد ىاشـ & محمد

حسيف)2011،7،
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فالرقابة اإللكترونية أكثر دقة عمى معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ أوالً بأوؿ؛

فالمعمومات التي تسجؿ فور التنفيذ تكوف لدى المدير في نفس الوقت مما يمكنو مف معرفة

المتغيرات قبؿ أو عند التنفيذ ،مما يساعده عمى اتخاذ ما يمزـ مف إجراءات التصحيح التي

تصؿ في نفس الوقت إلى المسؤوليف عف التنفيذ ،وىذا يفسر االتجاه المتزايد نحو الثقة
اإللكترونية والوالء اإللكتروني سواء بيف العامميف واإلدارة أو بيف المستفيديف مف الخدمة

واإلدارة  ،مما يجعؿ الرقابة اإللكترونية أكثر اقتراباً مف الرقابة القائمة عمى الثقة بدالً مف

الرقابة التقميدية القائمة عمى العبلقات والمساءلة الرسمية"(.محمد محمود-2011،164،

)165

وبذلؾ فالمتابعة والرقابة اإللكترونية فتسمح بالمتابعة الفورية بمساعدة الشبكة الداخمية

لمجامعة ،ومف ثـ تقميص الفجوة الزمنية ،كما أنيا عممية مستمرة متجددة تكشؼ عف
االنحراؼ أوال بأوؿ؛ مف خبلؿ تدفؽ المعمومات ،وتشابؾ كافة عناصر العممية الرقابية؛ وىذا

يزيد مف قدرة الرقابة اإللكترونية عمى توفير إمكانية متابعة العمميات المختمفة ،وسير الق اررات
المتنوعة ،وتصحيح األخطاء؛ ويؤدى ذلؾ إلى تداخؿ حدود المسئولية اإلدارية لممديريف،

فالجميع يعمؿ في الوقت نفسو ،ويتحمموف المسئولية نفسيا ،وىذا كمو ينمي االتجاه المتزايد

نحو التأكيد عمى الثقة اإللكترونية بيف العامميف واإلدارة بؿ والمستفيديف.
فعاال
مما سبؽ يتضح أف التوجيو والرقابة اإللكترونية لمجامعة الذكية يحقؽ
استخداما ً
ً
أنظمة وشبكات المعمومات القائمة عمى اإلنترنت بكؿ ما يعنيو مف فحص وتدقيؽ ومتابعة

بدال
آنية وشاممة؛ وىذا ما يحقؽ ليا مزايا كثيرة مثؿ تحقيؽ الرقابة بالوقت الحقيقي وفي اآلف ً

مف الرقابة القائمة عمى الماضي.

 .6المتطمبات البشرية;

أصبح إعداد الكوادر البشرية والفنية المتخصصة ذات االرتباط بالبنية المعموماتية ونظـ

العمؿ عمى شبكات االتصاالت اإللكترونية مف ضروريات إنشاء الجامعة الذكية ،ويمكف
تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ؛ تقديـ مجموعة مف البرامج التدريبية التي تساعد في إعداد الكوادر

البشرية لتحقيؽ الكفاءة عند تطبيؽ.

ومحفز لمتحوؿ نحو نموذج
ًا
ويعد تطوير رأس الماؿ البشري عامؿ نجاح رئيسي،
وتأثيرا ،وذات صمة
الجامعة الذكية الرقمية ،ويتطمب ذلؾ أف تصبح الجامعات أكثر مرونة
ً
باحتياجات السوؽ في الوقت الحاضر مف أجؿ إنتاج رأس الماؿ البشري المناسب المزود
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بميارات التفكير العميا المناسبة ،وكفاءات القيادة واالبتكار واإلبداع وصنع القرار

()Sebaaly, 2019, 176

ويتصؼ منسوبو الجامعة (الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والعامميف...إلخ)

بالذكاء عندما يكوف لدييـ القدرة عمي الفيـ واالبتكار ،والتوجيو اليادؼ لمسموؾ ،والتحميؿ
والربط ،والقدرة عمى تنظيـ األفكار ،والرغبة في التميز واإلبداع في األداء اإلداري والتدريسي
والبحثي ،والقدرة عمى التفكير النقدي ،وتطوير الذات ،والثقة بالنفس ،والقدرة عمى التعمـ

والتحصيؿ والبحث ،فيؤالء يمثموف رأس الماؿ الفكري والبشري والمعرفي واالجتماعي الذي
محميا
يعد أحد أىـ عوامؿ ومصادر قوة الجامعة ،وقدرتيا التنافسية
وعالميا ،ومورداً
ً
ً
إستراتيجياً يحقؽ ليا الميزة (أحمد صبلح وآخروف)96-95 ،٢٠٢٠ ،
حيث تتطمب النظـ اإللكترونية الذكية إحداث تغيرات جذرية في نوعية العناصر

البشرية؛ وتحتاج إلى إعادة النظر في نظـ التعميـ والتدريب؛ لمواكبة ىذا التحوؿ الجديد بما

في ذلؾ الخطط ،والبرامج ،واألساليب والمصادر التعميمية والتدريبية عمى كافة المستويات،
وكذلؾ التوعية المتكاممة لفمسفة التحوؿ نحو اإلدارة الذكية مف قيـ ،وأىداؼ ،ووسائؿ ،ونظـ،

وغيرىا؛ ألف ترجمتيا لمواقع العممي تحتاج جيود عديدة في مقدمتيا وعي الجميور بطبيعة

التحوؿ ،واالستعداد النفسي والتقني ،وغير ذلؾ مف متطمبات التكيؼ مع ذلؾ التحوؿ(.أحمد

علي )253 ، 2005،

وتشير تسمية الجامعة الذكية إلى قدرة األشخاص األذكياء إليجاد حموؿ ذكية لممشكبلت

المعاصرة ،وذلؾ المتبلكيـ العديد مف الميارات والمعارؼ ،والقدرة عمى اتخاذ ق اررات ذكية

جيدة ،فخريجو الجامعات الذكية يختمفوف عف خريجو الجامعات التقميدية حيث يتصؼ

خريجييا بالمرونة الفكرية والسموكية ،والقدرة عمى ضبط النفس ،واتقاف ميارات متنوعة،

والقدرة عمى التعمـ الذاتي ،والقدرة عمى االختيار الحر لمينة المستقبؿ( .جماؿ الدىشاف،

سماح السيد)1290 ،2020 ،

مما سبؽ يتضح أف األشخاص األذكياء ىـ العنصر األىـ في منظومة الجامعة الذكية؛

وذلؾ لقدرتيـ عمى إيجاد الحموؿ الذكية والمبتكرة والتي تتطمب تنميتيـ واعداد الكوادر
البشرية الذكية مف خبلؿ نشر ثقافة اإلنترنت وأجيزة الكمبيوتر بيف جميع الموظفيف ،واتباع

السياسات التحفيزية ،وتوفير أدوات التدريب المتخصصة في استخداـ أجيزة الكمبيوتر
واإلنترنت ،وجذب الكوادر المؤىمة والمتخصصة في مجاؿ الذكاء االصطناعي.
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 .7متطمبات إدارة األبنية الذكية.

تشمؿ األبنية الذكية البنية التحتية المادية المجيزة بنظاـ تكنولوجي واداري متكامؿ،

وتعتمد عمي التكنولوجيا المتطورة ،واألجيزة واألنظمة الذكية ،واستخداـ أجيزة الرقابة عف
بعد ،ووجود قاعات دراسية ذكية ،ومعامؿ ومكتبات مجيزة بأحداث األجيزة التكنولوجية،
وتوافر شبكات االنترنت عالية الكفاءة ،وأنظمة الطوارئ ،وترشيد استيبلؾ الطاقة والمياه،

وضماف حماية وسبلمة األفراد ،وضماف طوؿ عمر المباني( .بساـ الرميدي ،فاطمة الزىراء،
)7 ،20118

واألبنية الذكية ىي األبنية التي يتـ فييا استخداـ أنظمة التشغيؿ اآللي المعتمدة ،وأجيزة

االستشعار عف بعد ،وأنظمة التحكـ لتكويف فيض مف المعمومات تسمح بالتحكـ في الوصوؿ

إلييا لتكوف مفيدة لممستخدميف واإلدارييف عمى السواء .وتحتاج الجامعات الذكية لتوفير

األبنية الذكية وجعؿ القاعات الدراسية بيئة مناسبة لمتعمـ وحافزة لو ،وتشتمؿ عمى الحاسوب
واألجيزة التكنولوجية والتقنيات الحديثة والسبورات الذكية ،وتزويد جميع القاعات بموقع

إلكتروني خاص بالطبلب ويتـ عرض المحاضرات مف خبلؿ ىذا الموقع اإللكتروني( .جماؿ
الدىشاف ،سماح السيد)1288 ،2020 ،
وتتأنف انًُظىيت األسبسيت نهحسو انجبيعي انركي ذي انًببٌ انركيت ،يٍ عدد يٍ انعُبصس
يًكٍ تىضحهب في انشكم انتبني ( :خبند بكسو)2 ،2017 ،

شكل رقم ( )4الخصائص األساسية لمنظومة الحرم الجامعي الذكي(خالد بكرو; ،3128
)3
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بعض الجامعات

يتضح مف الشكؿ السابؽ أف الخصائص األساسية لمنظومة الحرـ الجامعي الذكي يتألؼ مف

عدة عناصر ىي:

 بنية شبكية تقنية متطورة  : Smart-Architectureتستخدـ األنظمة الذكية والشبكة
الذكية في بنية الجامعة التحتية.

 بيئة تعميـ تفاعمية ذكية  : Smart Environmentsتستخدـ التقنية المتصمة
بالشبكة الذكية في العممية التعميمية.

 منظومة إدارة ذكية  : Smart Managementتستخدـ برامج إدارة متكاممة ألنظمة
التعميـ والمؤسسة والموارد.

 استراتيجية ذكية  :Smart Strategyتشمؿ مجموعة مف المبادئ والعوامؿ
والسياسات المرنة والقادرة عمى التعامؿ مع ظروؼ وتعقيدات مجتمع المعرفة،

وتتضمف تمكيف الحكـ الداخمي والخارجي لمحرـ الجامعي لؤلطراؼ صاحبة

المصمحة.

 اجتماعات ذكية  :Smart Socialتشمؿ االنشطة االجتماعية العامة داخؿ حرـ
الجامعة التي تستخدـ الشبكات االجتماعية لمتعميـ والتواصؿ وتبادؿ المعمومات.

 قاعدة بيانات ذكية  :Smart Databaseتشمؿ نظاـ معمومات ذكي ومرف شامؿ
لكؿ اطراؼ العممية التعميمية ضمف الحرـ الجامعي.

أساسيا مف المتطمبات اإلدارية لمجامعة الذكية لما
مطمبا
وبذلؾ تعد إدارة األبنية الذكية
ً
ً
تحويو مف تقنيات تكنولوجية ضرورية لمتحوؿ الرقمي وأنظمة الرقابة واالستشعار عف بعد،

أيضا
بنية شبكية رقمية متطورة تضمف بيئة تعمـ تفاعمية ذكية داخؿ قاعات الدراسة وتضمف ً
وجود قاعدة بيانات داخؿ الشبكة اإللكترونية تؤدي إلى سيولة تدفؽ المعمومات بيف الوحدات

اإلدارة داخؿ الجامعة.

فعممية التحوؿ إلى اإلدارة الجامعية الذكية تتطمب توافر مجموعة مف المتطمبات

اإلدارية تيدؼ إلى بناء أداة إدارية مرنة تقدـ خدماتيا في الوقت المناسب وفؽ المواصفات
التي يرغبيا المستفيدوف؛ حيث تتيح نظميا المعتمدة عمى برمجيات تحقؽ التكامؿ بيف أجزاء
وفعاليات المنظمة الواحدة بما يحقؽ استكماؿ متطمبات األداء عالي الجودة والكفاءة ،فاإلدارة

الجامعية الذكية ال تعني فقط تطوير أنماط التعامؿ بيف الجية اإلدارية المختصة وبيف

أيضا وبنفس الدرجة مف األىمية تطوير أنماط التعامؿ
المتعامميف معيا ،ولكنيا تتضمف ً
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والعبلقات البينية بيف أجزاء المنظمة ذاتيا وأقساميا الداخمية مف ناحية ،وفيما بينيا وبيف

المنظمات والجيات اإلدارية ذات العبلقة.

مما سبؽ يتضح أف تطبيؽ اإلدارة الذكية بالجامعات يتطمب مف الناحية اإلدارية بناء

رؤية ذكية ،وصياغة إستراتيجية لمتغيير؛ بحيث تتوافر رؤية عف المعموماتية وتكنولوجيا
االتصاالت مما يساعد المنظمة في تصور مكانتيا المستقبمية ،وأف تيتـ بكؿ ما يخص تنمية

الموارد البشرية ،وطرؽ وأساليب تقديميا لخدماتيا ،وعبلقتيا ببيئتيا المحيطة ،وأف تتضمف
اعتماد الجامعة عمى إستراتيجية واضحة لمتغمب عمى العوائؽ التي تعترض عممية التغيير،
ووضع الخطط المتكاممة لبلتصاالت مع جميع الجيات ذات الصمة؛ فعمى الجامعة الذكية

أف تضع الخطط المتكاممة بعد دراسة اإلمكانيات واالحتياجات لجميع األطراؼ المرتبطة
بالجامعة.

القسم الرابع; خبرات بعض الجامعات األجنبية والعربية لمتحول نحو الجامعة
الذكية;

.2الواليات المتحدة األمريكية United States of America

تعد الجامعات بالواليات المتحدة األمريكية مف أىـ نماذج الجامعات الحديثة ذات ترتيب

مميز عمى مستوى العالـ ،حيث ارتبطت معظميا بالمؤسسات الصناعية والشركات الكبرى
واإلدارات الحكومية ،التي تستفيد استفادة مباشرة مف نتائج البحوث الجامعية األكاديمية.

مطمبا يجب القياـ بو مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس في
وأصبح البحث العممي التطبيقي
ً
دوما عمى االىتماـ
الجامعات األمريكية؛ فالجامعات المتميزة في الواليات المتحدة تحافظ ً
بالشراكة البحثية ،ولقد تميزت ىذه الجامعات بعدـ تثبيت عضو ىيئة التدريس لدييا إذا لـ

ومتميزا( .محمد سيؼ & عبد النور موساوي)385 ،2015 ،
جاد
ً
يكف باحثًا ً
جامعت ستاوفورد في الوالياث المتحدة األمزيكيت:
جاء اختيار جامعة ستانفورد  Stanford Universityكإحدى الجامعات األمريكية

الذكية الرائدة في العالـ ،سعت منذ تأسيسيا إلى أف تكوف جامعة شاممة ذات مستوى عاؿ،
وىي اليوـ واحدة مف أكبر الجامعات الذكية في العالـ ،وتعرؼ بريادة األعماؿ ،وىي واحدة

تمتعا بالحيوية الفكرية والتنوع الثقافي والتكنولوجي.
مف أكثر الجامعات العالمية ً
وتقع جامعة ستانفورد في مقاطعة سانتا كبل ار بوالية كاليفورنيا ،وتعد واحدة مف أكثر

المقاطعات ثراء في الواليات المتحدة األمريكية .اُشتيرت باسـ (وادي السميكون)؛ بسبب
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بعض الجامعات

وجود عدد كبير مف مطوري ومنتجي التقنيات التكنولوجية ،وتضـ حالياً كافة أشكاؿ التقنية

المتطورة في المنطقة؛ فعمى الرغـ مف وجود عديد مف القطاعات االقتصادية المتطورة
لمتكنولوجيا بالواليات المتحدة إال أف وادي السميكوف يبقى األوؿ في مجاؿ التطوير
واالختراعات الجديدة في مجاؿ التكنولوجيا المتقدمة ،بؿ ويساىـ في ثمث العائدات

االستثمارية في مجاؿ المشاريع الجديدة في الواليات المتحدة األمريكية؛ حيث تتخذ مجموعة

مقر ليا؛ وذلؾ بفضؿ البنية التحتية الفائقة
كبيرة مف كبرى شركات التقنية وادي السميكوف ًا
التطور ،والطاقات البشرية االستثنائية التي تتميز بيما ىذه المنطقة مف جية ،وكذلؾ البعد
المعنوي الميـ الذي تحممو عممية اختيار وادي السميكوف كمقر لمشركة ،وأُنشأت بيا أوؿ

شركة لمتكنولوجيا الكبرى وىي شركة " ىيوليت باكارد " Hewlett-Packard؛ فمقاطعة
سانتا كبل ار (وادي السميكوف) اآلف ىي مقر لحوالي  6500شركة مف شركات التكنولوجيا

العالية ،بما في ذلؾ العديد مف أكبر شركات التكنولوجيا في العالـ؛ والتي مف بينيا شركة

األجيزة المصنعة ،وشركة سيسكو سيستمز  ،Cisco Systemsوانتؿ ، Intelوشركات
الكمبيوتر واإللكترونيات االستيبلكية مثؿ شركة أبؿ ،Appleوشركات اإلنترنت مثؿ :الفيس
بوؾ ،جوجؿ ،وياىو&United States Census Bureau ,2016,5( .
)Phillips, J., et al. ,2012 , 2

متميز في قمة ىرـ التعميـ العالي عمى مستوى الجامعات
ًا
موقعا
وتحتؿ جامعة ستانفورد
ً
األمريكية الذكية في العالـ ،وتتميز برقي مستواىا األكاديمي في جميع التخصصات ،وتوازي

عالميا وفؽ تقييـ ويبوميتركس
شيرتيا جامعة كمبردج وجامعة ىارفارد؛ وتحتؿ المركز الثاني
ً
لمجامعات الصادر في )web metrics ,2020).2020
وتتميز جامعة ستانفورد بحرم جامعي ذكي لمباني أكثر كفاءة ; حيث حددت الجامعة

ىدفًا لتعزيز وتطوير بنية تحتية "ذكية" لمحرـ الجامعي عبر مرافؽ الجامعة .لجعؿ المباني
"ذكية" والحصوؿ عمى مزيد مف المعمومات والتحكـ في األنظمة األساسية التي تزود المباني
بالطاقة  -مثؿ التدفئة وتكييؼ اليواء والتيوية واإلضاءة وأنظمة المياه ،ويمكنيا أتمتة

استخداميا وجعميا أكثر كفاءة ،وتقميؿ التكاليؼ وتوفير الطاقة في ىذه العممية ،توصيؿ
األنظمة بوحدات تحكـ تقوـ بجمع البيانات وتشغيؿ األنظمة المتصمة بوحدة التحكـ عبر

تماما مثؿ أجيزة الكمبيوتر المتصمة بالشبكة ،ويتـ ذلؾ دوف التأثير عمى مباني
شبكةً ،
الجامعة وخاصة األثرية منيا.
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وتعد جامعة ستانفورد إحدى الجامعات األمريكية الرائدة في مجاؿ تكنولوجيا

المعمومات؛ حيث تساىـ بشكؿ رئيس في الدراسات التي تخدـ قطاع األبحاث التقنية العالية؛
التي أُنتجت ما يعرؼ بعموـ المايكرو كمبيوتر ومايكرو كومبرسور ،وعدد ال يحصى مف
المخترعات التطويرية لتكنولوجيا المعمومات ،وتعد رائدة وحاضنة ليذا المجاؿ وصناعاتو
وتطويره)Stanford University (2021). Stanford Facts(.

ىذا باإلضافة إلى أف جامعة ستانفورد تقوـ بإدارة بحوث حوسبة المعمومات مف خبلؿ

مركز ستانفورد لبحوث الحوسبة ()SRCC

Stanford Research Center for

 Computingوالذي يوفر بحوثًا مكثفة الستشارات الحوسبة مثؿ :استضافة الخادـ ،وادارة
النظاـ ،وكيفية حفظ البيانات ،وتوفير كافة البيانات الموثوقة واآلمنة والتي تدار مركزًيا مف
الحرـ الجامعي ،والوصوؿ إلى الخدمات والمعدات البحثية مف خبلؿ؛ نظاـ إدارة المرافؽ

عمى شبكة اإلنترنت ،ويوفر كذلؾ خدمات آمنة وموثوقة لبحوث الحوسبةStanford ( .
)University (2021). Research Computing
كما توفر جامعة ستانفورد خدمات الويب لمجتمع الجامعة مف خبلؿ تخطيط ،وتصميـ،
وتطوير ،وصيانة مجموعة متكاممة مف مواقع اإلنترنت ،وتفتخر جامعة ستانفورد بأف تكوف

واحدة مف أكثر األعضاء البارزيف ضمف  170جامعة حوؿ العالـ مشتركة في مشروع
ويعد
" "Internet2بالتعاوف مع قادة أبحاث الصناعة ،والحكومات ،والجامعات المتقدمةُ .
عددا مف التطبيقات
المشروع جيؿ جديد مف الشبكات المتقدمة عالية السرعة ،التي تضـ ً
والبرمجيات البحثية والتعميمية( Internet2 at

Stanford University (2021).

)Stanford

عددا مف الخدمات األساسية
كما يقدـ مكتب االبتكار والتكنولوجيا بجامعة ستانفورد ً
لمجتمع ستانفورد ومف أبرزىاStanford University (2021). Office of (:
)Innovation

 تقديـ استشارات إلدارة تكنولوجيا المعمومات وذلؾ مف خبلؿ؛ التعاوف مع مكتب المساعدة
والخدمات ،ومختبرات الحاسوب ،ويقدـ االستشارات حوؿ دعـ النظاـ وبرامج وتطبيقات

األعماؿ.

 توفير البنية التحتية وضماف إمكانية الوصوؿ اآلمف لممعمومات عمى شبكة اإلنترنت،
ومعرفة البنية التحتية لشبكة الحرـ الجامعي ،وجدار حماية اإلدارات ،وخدمات البريد

اإللكتروني.
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 تطوير الوسائط الرقمية عمى شبكة اإلنترنت مثؿ :الوسائط المتعددة ،والمدونات،
والتسويؽ عبر البريد اإللكتروني ،واستضافة المواقع.

 تقديـ معمومات وخدمات برامج التعمـ اإللكتروني والدورات والبرامج التدريبية ،وبرنامج
البحوث والمراجع ،وورش العمؿ ،والسبورة الذكية.

كما تتيح جامعة ستانفورد العديد مف البرامج التدريبية لتكنولوجيا المعمومات؛ والتي

تتراوح ما بيف التدريب الفردي والتدريب ضمف مجموعات ،ومف التدريب داخؿ القاعات

وصوًال لمتدريب مف بعد عبر شبكات اإلنترنت ،كما يتمتع المتدربيف مف داخؿ الجامعة
وخارجيا بالوصوؿ الحر وغير المقيد إلى مكتبة التدريب عبر اإلنترنت؛ والتي تتيح ما يقرب

مف ( )3000دورة

تغطي موضوعات في مجاالت تصميـ مواقع اإلنترنت ،والتطوير

التكنولوجي ،والبرمجيات والبرمجة؛ وذلؾ مف خبلؿ أحدث تقنيات التدريب مف بعد لتعمـ
الميارات الجديدة ،مع تقديـ خدمات الدعـ الفني المستمر ،وسيولة االتصاؿ واالستفسار عبر
اإلنترنت لموصوؿ إلى الدورات المطموبة ،كما توفر الجامعة إمكانية الوصوؿ الفوري إلى

أكثر مف ستة مبلييف كتاب كامؿ النص ،منيا ( )6000كتاب ذو طبيعة فنية وتكنولوجية،
كما توفر الجامعة ندوات وورش عمؿ لتكنولوجيا المعمومات لمجتمع ستانفوردStanford (.

)University (2021). Online Training

ويتـ التدريب في برنامج شيادة ستانفورد المتقدمة ألمف الحاسوب Stanford

 Advanced Computer Security Certificateعمى الميارات المتقدمة البلزمة
لمعرفة كيفية حماية الشبكات واألصوؿ اإللكترونية اآلمنة ،ومنع اليجمات ،وضماف
الخصوصية ،وبناء البنية التحتية اآلمنة؛ مف خبلؿ ( )6دورات عبر اإلنترنت ،مع إمكانية

الوصوؿ إلى أحدث األبحاث ،وأفضؿ الممارسات مف كبار المتخصصيف في مجاؿ التدريب
بنظاـ األمف المعموماتي ،وأصحاب الشيرة العالمية مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

خصيصا لممينييف في
ستانفورد ،ويتـ تكثيؼ المواد التدريبية ذات الصمة ،والتي صممت
ً
مجاؿ تكنولوجيا المعمومات داخؿ الجامعة وخارجيا مثؿ :المتخصصيف في تكنولوجيا

المعمومات ،وميندسي أمف الشبكات ،ومطوري البرمجيات ،وميندسي البرمجيات ،ومحممي
األنظمة ،وتتسـ تمؾ الدورات بالمرونة في إتاحتيا عمى شبكة اإلنترنت في أي وقت،
والحصوؿ عمى الشيادة بعد اجتياز ثبلثة اختبارات لمدورة ،وىي متاحة منذ طمبيا وسداد

يوما مف تاريخ القيد الذاتي ،وتأخذ كؿ دورة تقر ًيبا مف (-6
الرسوـ الخاصة بيا لمدة (ً )60
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 )11ساعة إلكماؿ اعتمادىا عبر اإلنترنتStanford University (2021). Stanford (.
)Advanced Computer

وبيذا تعد جامعة ستانفورد مف أبرز منتجي ومستيمكي تكنولوجيا المعمومات في العالـ؛
وساعدىا عمى ذلؾ توفر الطاقات البشرية المتميزة سواء مف أعضاء ىيئة التدريس أو

الطبلب ،واإلمكانيات المادية العالية لتكوف قادرة عمى ابتكار وتطوير تمؾ النظـ؛ حيث توفر
جامعة ستانفورد لقادتيا وموظفييا وطبلبيا أفضؿ المرافؽ التكنولوجية ،باإلضافة إلى أفضؿ
األجواء والخدمات اإللكترونية المميزة والفريدة مف نوعيا ،فمكانتيا العالمية ىذه لـ تأت مف

فراغ ،واّنما مف جيد كبير لتطويرىا والعمؿ عمى النيوض بيا ،وتسجيؿ اسميا عمى قائمة
نموذجا
أفضؿ الجامعات عمى مستوى العالـ كمو ،ىذا وتعد الواليات المتحدة األمريكية
ً
لمتطور والتقدـ في مجاؿ التعميـ بكافة مراحمو وأشكالو؛ فيو مف أىـ أسباب التطور الحالي
حيث يحتؿ نظاـ التعميـ األمريكي مرتبة متقدمة بيف الدوؿ مف حيث المرونة اإلدارية
والتعميمية عمى حد سواء.

يتضح مما سبؽ ،تميز تجربة جامعة ستانفورد الذكية في مجاؿ التقنية والذكاء

االصطناعي؛ وذلؾ مف خبلؿ سعييا لوضع أىداؼ إستراتيجية وتحويميا إلى أىداؼ إجرائية

قابمة لمتطبيؽ ،وكذلؾ تنوع الييكؿ التنظيمي لموحدات التكنولوجية والذكية وتضمنو لكافة

الموارد البشرية المطموبة مف محممي ومطوري ومصممي البرمجيات والقيادات المتخصصة،

وتعاونيـ إدارة أخرى مسئولة عف إنتاج البحوث في مجاؿ الحوسبة لمتطوير المستمر لتمؾ
البرمجيات في ضوء نتائج أبحاثيا وتقديميا لعديد مف برامج التدريب لتقديـ الخدمات

التكنولوجية والذكية المتنوعة.

 .3سنغافورة; Singapore

ىي جميورية تقع عمى جزيرة في جنوب شرقي آسيا ،عند الطرؼ الجنوبي مف شبو

جزيرة مبليو ،وتعتبر رابع أىـ مركز مالي في العالـ ،ومدينة عالمية تمعب دو اًر ميماً في
االقتصاد العالمي .ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالـ مف ناحية النشاط ،وفي مؤشر

جودة الحياة حصمت سنغافورة عمى الدرجة األولى في آسيا والمرتبة الحادية عشرة عمى

مستوى العالـ)wikipedia,2021(.
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الجامعت الوطىيت  -سىغافورة National University of :

Singapore

ىي أقدـ وأكبر جامعة في سنغافورة تنتمي إلى التحالؼ الدولي لبحوث الجامعات ،وفي

عاـ  2017حققت جامعة سنغافورة الوطنية مركز متقدـ جدا حيث احتمت الترتيب الثاني
عشر عالمياً حسب تصنيؼ  QS Rankingلمجامعات العالمية ،وتعتبر جامعة سنغافورة

الوجية االولي لمطبلب في اسيا ،تقدـ خدماتيا إلى مجتمع متنوع يضـ  ، 50000منيـ
 38000طالب جامعي وطبلب دراسات عميا مف أكثر مف  100دولةNational ( .

)University of,2019,2

وتساعد الجامعة عمى تعزيز البحوث والمنح الدراسية ونشر المعرفة لمجميع بما يتفؽ

مع مكانتيا ،وتعمؿ عمى ضماف نشر سياسة الممكية الفكرية وادارتيا بشكؿ صحيح لصالح

المجتمع والجامعة .وتطبيؽ ىذه السياسة عمى الجميع سواء عضو ىيئة تدريس بالجامعة ،أو
الطبلب ،ويتـ إدارة جميع قضايا الممكية الفكرية عف طريؽ مكتب االتصاؿ بالصناعة(.

جامعة سنغافورة البحوث والممكية الفكرية)

بدأت سنغافورة في إنشاء المدف الذكية؛ وذلؾ لتوفير بيئة رقمية صديقة لمبيئة ومحفزة

لمتعمـ واإلبداع تسيـ في توفير بيئة مستدامة تعزز الشعور بالسعادة والصحة لممواطنيف،

نموا متسارًعا بالتزامف مع التحوؿ الرقمي واإلقباؿ
حيث تشيد أغمب المناطؽ الحضرية ً
الواسع والمتنامي عمي تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في أوساط األفراد (.عبد الرؤوؼ
اسماعيؿ) 264 ،2018 ،

مبادرة الحرم الجامعي الذكي;

أمر بالغ األىمية لنجاح
تعد البنية التحتية التي يتـ إدارتيا بشكؿ جيد ومتجدد وآمف ًا
ميمة الجامعة ألنيا تتيح لمموظفيف والطبلب التركيز عمى األنشطة األكاديمية واالجتماعية.
مف خبلؿ الحفاظ عمى البنية التحتية واألرضيات الخاصة بػالجامعة جذابة ومريحة ومحدثة ،

مجتمعا يعيش ويمعب ويكتشؼ  -كؿ ذلؾ داخؿ حرـ الجامعةUniversity ( .
فإننا ندعـ
ً
)Campus Infrastructure Annual Report, 2019,2
يعد الحرـ الجامعي بمثابة سمسمة جديدة مف التطبيقات المبنية عمى منصة Open

ائدا في استخداـ تكنولوجيا
 Blueوتتعاوف الجامعة مع شركة ميكروسوفت ،يعد المركز ر ً
البناء األساسية لتطوير الحموؿ التي تمبي المتطمبات الجديدة لمسبلمة واالستدامة في الحرـ
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الجامعي .كما تعاونت  NUSو  Johnson Controlsفي العديد مف مشاريع الحرـ

الجامعي ،ومف خبلؿ ىذه المبادرات الجديدة التي تعد جزًءا مف برنامجيا الذكي واآلمف
الستراتيجيات الحرـ الجامعي المستدامة .واجراء بحوث مشتركة لتعزيز الجيود المستمرة لبناء
ذكاء وصحة واستدامة لموظفييا وأعضاء ىيئة التدريس والطبلب
مساحات عمؿ وتعميـ أكثر ً
بيا" .

وتـ إنشاء منشأة جديدة في مبنى الطاقة الصافي الصفري في NUS Design and

 .)Environment (SDEومركز االبتكار  Open Blueوالذي ىو عبارة عف منشأة بقيمة
عالميا في مجاؿ
 50مميوف دوالر مف شركة  ، Johnson Controlsوالشركة الرائدة
ً
المباني الذكية والمستدامة  ،إلنشاء بيئة مبنية جاىزة لممستقبؿ في سنغافورة والمنطقة ،ويعمؿ
المركز الذي يدعمو مجمس التنمية االقتصادية كمختبر حي إلظيار واستكشاؼ التطورات

المستدامة التي تركز عمى اإلنساف والتكامؿ مع الوكاالت العامة وشركاء الصناعة .ىذا
وتدعـ الجامعة العديد مف التقنيات مثؿ الروبوتات وعروض الواقع االفتراضي مف قبؿ

 NUS Engineeringومركبة  NUSmart Shuttleالمستقمة ،وىذا وتطمع الجامعة
لموصوؿ إلى إنتاج الطائرات بدوف طيار ،والروبوتات التي تقوـ بدوريات في األرض
والتطبيقات لمواعيد وصوؿ الحافبلت في الوقت الفعمي(National University of .
)Singapore,2021, green

نظام مراقبة المياه الذكية في الحرم الجامعي

تـ تنفيذ نظاـ ذكي لمراقبة المياه في حرـ الجامعة يتضح فيًب يهي

): University of Singapore,2021, water

(National

فمنذ مايو  2017لتوفير مراقبة فورية عبر اإلنترنت لنظاـ توزيع مياه الشرب في

مستشعر
ًا
الحرـ الجامعي .يستخدـ نظاـ  ، WaterWiSeكما ىو معروؼ  ،شبكة مف 11
السمكيا تراقب باستمرار الظروؼ الييدروليكية وظروؼ جودة المياه في أنابيب المياه  ،وتوفر
ً
البيانات لمجموعة متنوعة مف التطبيقات .ويقمؿ النظاـ مف فقد المياه مف خبلؿ الكشؼ عف
حدوث تسربات أو انفجارات في األنابيب تحت األرض مف خبلؿ القياسات المستمرة لضغوط
السوائؿ والصوتيات .يستخدـ تحميبلت البيانات الكتشاؼ ىذه األحداث وتحديد موقعيا في

الوقت الفعمي .ثـ يتـ إرساؿ التنبييات مباشرة إلى مكتب إدارة المرافؽ لممتابعة .لمراقبة جودة
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المياه في جميع أنحاء الحرـ الجامعي  ،يشتمؿ النظاـ عمى قياسات عبر اإلنترنت لدرجة

الحموضة وامكانية تقميؿ األكسدة والتوصيؿ والتعكر.

أيضا توفير البيانات مف شبكة االستشعار الذكية لمباحثيف والطبلب في NUS
يتـ ً
لؤلغراض البحثية والتعميمية المستمرة  ،عمى سبيؿ المثاؿ لتطوير طرؽ جديدة لمقياس عبر
اإلنترنت داخؿ أنابيب المياه ،ولتمكيف المشاريع التي تنطوي عمى تطبيؽ بيانات المراقبة

عبر اإلنترنت و تشغيؿ وأداء نظاـ توزيع المياه.

تـ تطوير ىذه التقنية مف قبؿ باحثيف في مركز االستشعار والنمذجة البيئية

( ، )CENSAMوىي مجموعة بحثية متعددة التخصصات تابعة لتحالؼ سنغافورة-معيد
ماساتشوستس لمتكنولوجيا لؤلبحاث والتكنولوجيا ( ، )SMARTالمنتسب إلى .NUS

النقل الذكي بالجامعة;

تـ التحوؿ داخؿ الحرـ الجامعي إلى مركبات صديقة لمبيئة بشكؿ تدريجي يتميز بتقميؿ

انبعاثات الكربوف ،وحافمة عند الطمب عف طريؽ تطبيقات الذكاء االصطناعي حيث يمكف

استخداـ البيانات لتتبع الطمب عمى تخطيط الطريؽ داخؿ الحرـ الجامعيNational .
))University of Singapore,2021,11
يتضح مما سبؽ ،تميز الجامعة الوطنية بسنغافورة في مجاؿ التقني والذكاء

االصطناعي؛ وكذلؾ تنوع الييكؿ التنظيمي لموحدات التكنولوجية والذكية ،واالىتماـ بالنقؿ

الذكي ،ومراقبة جودة المياه في جميع أنحاء الحرـ الجامعي ،واالستغالل انجيد نهطبقت.

.4اإلمارات العربية المتحدة;

ىي دولة عربية اتحادية تقع في شرؽ شبو الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا

تطؿ عمى الشاطئ الجنوبي الخميج العربي ليا حدود بحرية مشتركة مف الشماؿ الغربي مع

دولة قطر ومف الغرب حدود برية وبحرية مع المممكة العربية السعودية ومف الجنوب الشرقي
مع سمطنة ُعماف ،تأتي في المرتبة  7في العالـ مف حيث احتياطاتيا النفطية ودولة اإلمارات
العربية المتحدة تمتمؾ واحداً مف أكثر االقتصادات نمواً في غرب آسيا ،إف اقتصاد دولة
اإلمارات يحتؿ المرتبة  22عمى مستوى العالـ في أسعار الصرؼ في السوؽ وىي ثاني أكبر

دولة في القوة الشرائية لمفرد الواحد وعمى نسبة عالية نسبياً في مؤشر التنمية البشرية لمقارة
اآلسيوية وتحتؿ المرتبة  40عالمياً .دولة اإلمارات العربية المتحدة تصنؼ عمى أنيا ذات
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الدخؿ المرتفع والتطوير االقتصاد النامي مف خبلؿ صندوؽ النقد الدولي(.عبد الرحمف
سيؼ)17 ،2015 ،

بدأت دولة االمارات بتحويؿ إمارة دبي إلى مدينة ذكية؛ وذلؾ لتوفير بيئة رقمية صديقة

لمبيئة ومحفزة لمتعمـ واإلبداع تسيـ في توفير بيئة مستدامة تعزز الشعور بالسعادة والصحة
لممواطنيف ،واالجانب سواء المقيميف بيا او الزوار (.عبد الرؤوؼ اسماعيؿ) 264 ،2018 ،
واحة دبي لمسيميكونDSOA -

يعبر مشروع سيميكوف بارؾ عف خطة دبي  2021لتحويؿ اإلمارة إلى مدينة ذكية،

نجحت واحة دبي لمسيميكوف في تخفيض استيبلؾ الطاقة بنسبة  31بالمئة ،وبيذا تجاوزت
أىداؼ استراتيجية دبي المتكاممة لمطاقة  2030التي تسعى لتخفيضيا بنسبة  30بالمئة.
وتعمؿ الواحة حالياً عمى عدد مف المبادرات الرئيسية التي يتـ تنفيذىا في إطار استراتيجية

دبي لمطاقة النظيفة  ،2050والتي تيدؼ إلى تعزيز كفاءة استخداـ الطاقة ،وخفض التكاليؼ
التشغيمية ،واالنبعاثات الكربونية( .دولة اإلمارات ،2021 ،المدف الذكية -واحة دبي

لمسيميكوف)

جامعت حمدان به
العزبيت المتحدة:

محمد

الذكيت

-

اإلماراث

تأسست جامعة حمداف بف محمد في مدينة دبي كمؤسسة لمتعميـ عاـ  ٢٠٠٢ـ ،وقد

بدال مف
تحوؿ مسمى الجامعة في فبراير  ٢٠٦٢ـ إلى "جامعة حمداف بف محمد الذكية" ً

"جامعة حمداف بف محمد اإللكترونية" ،في خطوة نوعية تتماشى مع مسيرة التحوؿ الذكي

التي تنتيجيا دولة اإلمارات العربية المتحدة( .جامعة حمداف بف محمد الذكية ، ٢٠٢1 ،عف
الجامعة)

وتعد الجامعة أوؿ مؤسسة لمتعميـ اإللكتروني الذكي في الشرؽ االوسط والعالـ العربي.

الحرم الجامعي الذكي لمجامعة;

يعد إطبلؽ الحرـ الجامعي الذكي لجامعة حمداف بف محمد الذكية ضمف المبادرات

المستقبمية اليادفة إلى دعـ التوجيات الوطنية نحو جعؿ اإلمارات مرك اًز جديدًا في تطوير
آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء االصطناعي ،السيما أنو مطور وفؽ أعمى المعايير العالمية

في الجودة واالبتكار واالستدامة والتكنولوجيا ،وركائز متينة لبناء منظومة تعميمية ىي األذكى

في العالـ ،ويتضمف الحرـ الجامعي الذكي لجامعة حمداف بف محمد الذكية واجية مستخدـ
سيمة لمدخوؿ إلى الحرـ الجامعي ،ويتطمب التسجيؿ بيانات شخصية لمدراس (االسـ ،وكممة
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السر ،والدولة) ،ويمكف التسجيؿ النضماـ دارس جديد ،باإلضافة إلى خدمات الدعـ
والمساندة عمى واجية التواصؿ لمحرـ الجامعي ،ويتميز الحرـ الجامعي الذكي بالمرونة

والتكيؼ ،ويعمؿ وفؽ نظاـ ذكي ىو األحدث واألوؿ مف نوعو عالمياً ،مدعوماً بمزايا تفاعمية
تتيح تجربة فريدة مف نوعيا لممجتمع األكاديمي؛ لتعزيز الكفاءة التشغيمية والتحكـ في نظـ

اإلضاءة والتكييؼ والطاقة ،بما يتواءـ وأفضؿ ممارسات االستدامة واالبتكار ،انسجاماً مع

جيود دولة اإلمارات في الوصوؿ إلى مصاؼ الدوؿ األكثر تطو اًر وتقدماً(.جامعة حمداف بف

محمد الذكية 2021 ،الحرـ الجامعي الذكي)

ىذا وتدعـ رؤية الجامعة وحرميا الذكي مفيوـ التعمـ مدى الحياة ،وتعزيز ثقافة التميز

تعمـ لمجميع وعمى مستوى عالمي ،وتماشياً مع رؤيتيا والتزاميا بدعـ
واالبتكار لتوفير فرص ّ
تعمـ عف طريؽ اإلنترنت ،مبادرة "الحرـ
مشروع "دبي المدينة الذكية" ،أطمقت الجامعة منصة ّ
حبل مبتك اًر لمتعممي القرف اؿ
السحابي التابع لمتعميـ المجتمعي الذكي بالجامعة" ،والتي تمثؿ ً
 ، ٢٦مف خبلؿ استيدافيا الدارسيف غير المنتظميف تعد ىذه المبادرة بيئة تعميمية ذكية

مريحة وتفاعمية تنشر المعرفة عف طريؽ مقاطع فيديو مدة كؿ مقطع  ٠٠ :60ثانية،

وباستخداـ أسموب التعمـ الجزئي الذي ييدؼ إلى الوصوؿ إلى أقصى قدر ممكف مف

االحتفاظ بالمعرفة المكتسبة(.جامعة حمداف بف محمد الذكية ،2021 ،الحرـ السحابي)

جامعة حمدان بن محمد الذكية والبحث العممي;

انطمقت جامعة حمداف بف محمد الذكية مف دبي وأخذت عمى عاتقيا نشر ثقافة الجودة

جميا في تخصصاتيا األكاديمية في
والبحث العممي مف خبلؿ التعميـ الذكي ،ويبرز ذلؾ ً
إدارة األعماؿ والجودة ،والتعميـ ،والرعاية الصحية والبيئة ،ويتمثؿ اىتماـ الجامعة بالبحوث
في:

خدمات البحث العممي لممجتمع اإلماراتي:
يقدـ البحث العممي خدماتو لممجتمع مف خبلؿ مركز ريادة األعماؿ بالتعاوف مع جامعة

ستانفورد وجامعة كاليفورنيا وجامعة بيركمي لدعـ أفكار ريادة األعماؿ وتسريع عممياتيا،
وارشاد رواد األعماؿ الشباب والشركات العائمية وتوجييـ ،ومركز دبي لمصيرافة والتمويؿ

اإلسبلمي ،ويمثؿ مبادرة رائدة إلحداث قفزة نوعية في االستجابة لحاجات صناعة الصيرافة
والتمويؿ اإلسبلمي مف (تدريب ،وتعميـ ،وبحث ،وتطوير ميني) ويقدـ المركزاف خدماتيما
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البحثية والمجتمعية لمشعب اإلماراتي (.جامعة حمداف بف محمد الذكية ، ٢٠٢1 ،مركز

ريادة األعماؿ)

مراكز التميز البحثي;
تضـ الجامعة مركزيف لمبحوث ،ىما :مركز التعريب وسبلمة البرامج وييدؼ إلى أف

يكوف منتدى فكرياً معتمداً في العالـ العربي ،يضـ نخبة مف المفكريف والمغوييف العرب
يعمموف عمى إثراء المكتبة العربية بأىـ وأحدث البحوث والدراسات والكتب المعربة ،ومركز

الشرؽ األوسط لدراسات الحالة والتنمية إلرساء المعرفة القيمة ونشرىا بما يفيد ،األكاديمييف
والممارسيف في العالـ العربي(.جامعة حمداف بف محمد الذكية ٢٠٢1 ،مراكز التميز البحثي)

الكراسي البحثية (كرسي جوران لبحوث إدارة الجودة الشاممة);

يمثؿ كرسي جوراف في مجاؿ بحوث إدارة الجودة الشاممة ،فيو الكرسي األوؿ مف نوعو

بالعالـ العربي ،كما أنو أوؿ كرسي في العالـ يحمؿ اسـ جوزيؼ جوراف (األب المؤسس

لحركة الجودة) ،ويقدـ برعاية صاحب الكراسي والمؤسسة الرعاية لو جامعة حمداف ومعيد
جوراف والجمعيات والجامعات األخرى في مجاؿ إدارة الجودة الشاممة وتبادؿ أفضؿ إلدارة

 ASQالممارسات بيف العالـ العربي ومختمؼ دوؿ العالـ والمؤسسة األوروبية وغيرىا مف
المنظمات األخرى المعنية بتعزيز ؛  IAQالجودة والجمعية األمريكية لمجودة إدارة الجودة

الشاممة (جامعة حمداف بف محمد الذكية ، ٢٠٢1 ،كرسي جوراف)
دار النشر والمتجر اإللكتروني لمجامعة;

دار نشر الجامعة تعد شركة نشر عالمية مقرىا دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتتمثؿ
غايتيا األساسية في نشر المعرفة ومساعدة الباحث والدارس والقارئ في الحصوؿ عمى

اإلصدارات الميمة عالمياً بالمغتيف اإلنجميزية والعربية والمغات األخرى حسب الطمب.

توفر دار النشر فرصة قيمة لممتعمميف وأعضاء ىيئة التدريس لنشر بحوثيـ ،وقد
كما ّ
أطمقت دار النشر المتجر اإللكتروني الخاص بيا بيدؼ نشر الكتب ودراسات الحالة وبيعيا
وتوزيعيا دولياً عبر شبكة االنترنت(.جامعة حمداف بف محمد الذكية ، ٢٠٢1 ،دار النشر

والمتجر اإللكتروني لمجامعة)
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المؤتمرات والممتقيات;
حيث تنظـ الجامعة مؤتمر سنوي ىو "إبداعات تربوية" كمنصة لمناقشة أىـ

الموضوعات والمسائؿ ذات األىمية اإلستراتيجية ،واقتراح األفكار المبتكرة وتبادؿ أفضؿ
الممارسات ،كما تنظـ ممتقي فكري وبحثي سنوي "ممتقى أفضؿ الممارسات في التعميـ

الذكي"؛ لتشجيع تبادؿ أفضؿ الممارسات في الّتعميـ الّذكي اإللكتروني وتبادليا بيف
المؤسسات والييئات الّتعميمية حوؿ العالـ؛ لدعـ الّنمو والّتطور المستمر لمّتعميـ الّذكي.

(جامعة حمداف بف محمد الذكية ، ٢٠٢1 ،المؤتمرات والممتقيات)
جوائز البحوث والمنح:

وتشمؿ مجاؿ التعميـ اإللكتروني الذكي والمجاالت األخرى ،ومنيا :الجوائز اإلقميمية في
مجاؿ التعميـ الذكي واإللكتروني ،ومنحة ماسي لمبحث في التعميـ اإللكتروني ،وجوائز كونتي

لمبحوث في فكر النظـ والقدرة المؤسسية ،وجائزة ىارينغتوف ألفضؿ بحث عممي ،وجائزة
باراسوراماف ألفضؿ بحث في الخدمة المتميزة ،وجائزة يوشيو كوندو لمبحوث – منظور ثقافة

األفراد والمؤسسات ،وجائزة الباز لمتميز في االستدامة المؤسسية(.جامعة حمداف بف محمد

الذكية ، ٢٠٢1 ،جوائز البحوث والمنح)

مما سبؽ يبلحظ أف الجامعات ركزت عمى استخداـ الذكاء االصطناعي وتوفير البيئة

المستدامة في الحرـ الجامعي ليصبح حرـ ذكي موفر لمطاقة ،ومساعدة الباحثيف في نشر
انتاجيـ وتطبيؽ البحوث الخاصة بتطور التكنولوجيا بالجامعة ودعـ التعميـ عف بعد.

وبذلؾ يتضح ليس فقط التطوير أو التغيير ،ىو سبيمنا لدخوؿ الثورة الصناعية الرابعة،

ولكف إحداث الثورة في التعميـ المصري وذلؾ لتحقيؽ جميع أىداؼ رؤية مصر  2030ـ،
فالتعميـ ىو البوابة الرئيسة لبلستفادة مف مميزات الثورة الصناعية الرابعة والتقميؿ مف آثارىا

السمبية عمى األفراد والمجتمع المصري ككؿ؛ لذا يجب التخمي عف النمطية في التفكير

لمتخطيط التعميمي ،والنظر الحتياجات المتعمـ في المستقبؿ بحيادية حيث تتسـ المعرفة في
عصر الثورة الصناعية الرابعة بكـ ضخـ جدا يتطمب مف المتعمـ أف يكتسبيا ويطبقيا بصورة

مميزة إلنتاج معرفة جديدة .

االستفادة من خبرات الجامعات ;
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يمكف االستفادة مف خبرات جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة األمريكية ،الجامعة

الوطنية في سنغافورة ،جامعة حمداف بف محمد الذكية في االمارات العربية المتحدة في
الجامعات المصرية:

 .1االستخداـ االمثؿ لتطبيقات الذكاء االصطناعي.
 .2التركيز عمى التعمـ عف بعد وكذلؾ التعمـ مدى الحياة.

 .3تنمية ميارات الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس الستخداـ التكنولوجيا المتطور في
التدريس.

 .4تعديؿ البنية التحتية بالجامعات المصرية بما يسمح باستخداـ التكنولوجيا في جميع
المعامؿ وقاعات التدريس بما ال يؤثر بالضرر عمى المباني وخاصة األثرية ببعض

الجامعات القديمة مثؿ جامعة القاىرة.

 .5وجود نظاـ متكامؿ إلدارة المباني يساعد في تتبع ومراقبة االنظمة وصيانة المباني

وتوفير نظاـ طوارئ ذكي ونظاـ إضاءة ذكي والتحكـ في المياه داخؿ الحرـ الجامعي.

 .6تنمية الميارات البحثية لمطبلب وأعضاء ىيئة التدريس وتنفيذ القابؿ منو لمتطبيؽ.

 .7إنشاء مركز االبتكار وتكنولوجيا المعمومات لتنمية قدرات القيادات لتحقيؽ االبداع
والتحوؿ لجامعة ذكية.

 .8التعرؼ عمى احتياجات سوؽ العمؿ وتفعيؿ عقود الشراكة بيف قطاع االعماؿ
والجامعات.

 .9االىتماـ بوادي السميكوف المصري الموجود بمحافظة بورسعيد ودعمو مف جميع
الجامعات المصرية.

 .10تطبيؽ مبادئ القيادة التشاركية في كؿ األنشطة والعمميات داخؿ الجامعة.

 .11رفع كفاءة شبكات االنترنت داخؿ المباني الجامعية لمتوسع في بيئات التعمـ
االفتراضي.

 .12استغبلؿ كؿ جامعة المجتمع المحيط بيا إلنتاج المميز بكؿ محافظة وتصديره
لمخارج مثؿ االعشاب الطبية في واحات مصر وأسواف وسيناء.

 .13االستفادة مف خبرات الجامعات الثبلثة في االعتماد الذاتي عمي توفير مصادر
الطاقة داخؿ المباني الجديدة ،كاالعتماد عمي الطاقة الشمسية.
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 .14استخداـ الجامعات لتقنيات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في بناء آليات
المحاسبية والشفافية والنزاىة عمى نطاؽ واسع والدمج فيما بينيا مف أجؿ رفع مستوي
الشفافية والثقة في الجامعات المصرية.

 .15االستفادة مف خبرات الجامعات الثبلثة في الشراكة مع قطاع االعماؿ والصناعة.
 .16تخصيص جوائز لمتميز في مجاؿ التعميـ الذكي واإللكتروني كؿ عاـ مف خبلؿ
االستفادة مف خبرة جامعة حمداف بف محمد الذكية في ذلؾ.

القسم الخامس; رؤية مقترحة إلنشاء جامعات ذكية جديدة أو تحويل
الجامعات المصرية الي جامعات ذكية.

أصبح سعي الجامعات لمحصوؿ عمى مركز مميز عمى مستوى ترتيب الجامعات عالمياً
ليس درًبا مف الرفاىية بؿ ضرورة فرضتيا تحديات الثورة الصناعية الرابعة عمى جميع
الجامعات عمى مستوى الدوؿ المتقدمة والساعية إلى جذب أكبر عدد مف الطبلب مف كافة

ونظر لعدـ توافر أغمب المتطمبات اإلدارية والفنية البلزمة لتحويؿ الجامعات
ًا
الدوؿ،
المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية تقترح الباحثة رؤية إلنشاء جامعات ذكية موازية
لمجامعات المصرية الحكومية تساعد في تعميـ الجامعات الذكية وخاصة في ظؿ انتشار
فيروس كرونا المستجد ،وتتضمف رؤية الجامعة ،ورسالتيا وأىدافيا ،متطمبات نجاح الرؤية

المقترحة ،واجراءاتيا ،ومعوقات تطبيقيا في ضوء خبرة الجامعات التي سبؽ تناوليا.

رؤية الجامعة الذكية الموازية لمجامعات الحكومية;

تتمثؿ رؤية الجامعة الذكية الموازية لمجامعات الحكومية في قيادة االبتكار في التعميـ

الذكي مف أجؿ إعادة ىندسة مستقبؿ التعميـ بما يستيدؼ تحقيؽ التقدـ لؤلفراد والمؤسسات

والمجتمع المصري كمو.

رسالة الجامعة الذكية;

بناء المعرفة وتطبيقيا مف خبلؿ المبتكرات ،واالنطبلقات المتجددة ،والتحوالت

المستحدثة .وتوفير فرص متفردة لمتعمـ مدى الحياة لمجميع.

أىداف الجامعة الذكية;

 دعـ الجامعة لرأس الماؿ البشري المتميز داخميا سواء أعضاء ىيئة التدريس أو العامميف
أو الطبلب.
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بعض الجامعات

 بناء حرـ جامعي بالمدف الجديدة وفقاً لمعايير عالمية ،وبما يوفر متطمبات الجامعاتالذكية.

 دعـ وتعزيز اإلدارة الذكية لمجامعة وكمياتيا. -توفير متطمبات بيئات التعمـ الذكي.

 -التوسع في التعميـ اإللكتروني ،واستخداـ التكنولوجيا في التعميـ.

 التركيز عمى الدارسيف إلمدادىـ بخبرات تعميمية عالمية تحفزىـ فكرياً ،مع تحقيؽ أعمىمستويات الرضا لدييـ.

إجراءات الرؤية المقترحة;

أوالً; بالنسبة لمقيادات الجامعية المبد ة والذكية.

 تدريب القيادات الجامعية عمى استخداـ النظـ التكنولوجية لممحافظة عمى األمف
المعموماتي مف خبلؿ االستفادة مف تجربة جامعة ستانفورد.

 إنشاء مركز االبتكار وتكنولوجيا المعمومات لتنمية قدرات القيادات لتحقيؽ االبداع
والتحوؿ لجامعة ذكية بتطبيقاتيا التكنولوجية مف خبلؿ االستفادة مف خبرات الجامعات

الثبلثة في ذلؾ.

 تبني القيادات في الجامعة لمبدأ الشفافية اإلدارية.
 تشجيع ودعـ أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في أعماؿ خارج الجامعة ،كالمشاركة في
لجاف مجتمعية ،أو عضوية مؤسسات الصناعية.

 تحفيز وتشجيع أعضاء ىيئة التدريس والعامميف والطبلب عمي التطوير الذاتي والتعمـ
الذاتي والتعمـ مدى الحياة.

 االستفادة مف خبرة جامعة حمداف بف محمد الذكية بدعـ المبتكريف والمبدعيف مف
أعضاء ىيئة التدريس والعامميف والطبلب بالجوائز القيمة كؿ عاـ.

 االستفادة مف خبرات الجامعات الثبلثة في وضع خطط لمتعامؿ مع األزمات والطوارئ.
 تطبيؽ مبادئ القيادة التشاركية في كؿ األنشطة والعمميات داخؿ الجامعة.

 عقد برامج تدريبية مستمرة ألعضاء ىيئة التدريس والعامميف والطبلب لتطوير ميارات
وقدراتيـ الذكية.
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بعض الجامعات

ثانياً; بالنسبة لمبنية التحتية والمباني الذكية.

 تجييز القاعات الدراسية والمعامؿ البحثية بمختمؼ التقنيات التكنولوجية التي تدعـ
العممية التعميمية لتحوؿ لجامعة ذكية.

 استخداـ أنظمة الرقابة عف بعد ،وادارة العمميات مف خبلؿ أجيزة االستشعار مف
خبلؿ االستفادة مف خبرة الجامعة الوطنية بسنغافورة في ذلؾ.

 استخداـ النقؿ الذكي داخؿ الحرـ الجامعي يتميز بتقميؿ انبعاثات الكربوف الضار
بالبيئة مف خبلؿ االستفادة مف خبرة الجامعة الوطنية بسنغافورة في ذلؾ.

 تنفيذ نظاـ ذكي لمراقبة المياه في حرـ الجامعة.

 وجود نظاـ متكامؿ إلدارة المباني يساعد في تتبع ومراقبة االنظمة وصيانة المباني
وتوفير نظاـ طوارئ ذكي ونظاـ إضاءة ذكي.

 استخداـ أجيزة لبلستشعار داخؿ الحرـ الجامعي الجديد لقياس الخصائص البيئية.
 رفع كفاءة شبكات االنترنت داخؿ المباني الجامعية لمتوسع في بيئات التعمـ
االفتراضي.

 االستفادة مف خبرات الجامعات الثبلثة في االعتماد الذاتي عمي توفير مصادر
الطاقة داخؿ المباني الجديدة ،كاالعتماد عمي الطاقة الشمسية.

 تصميـ المباني بشكؿ يحقؽ راحة المستفيديف مف خدمات الجامعة.
 إتاحة المباني الجديدة لؤلفراد بالتحكـ في درجات الح اررة داخؿ المباني وتوفير
الطاقة.

 وجود أنظمة إنذار مبكر لؤلوبئة لتوفير رعاية وقائية استباقية.

ثالثاً; بالنسبة لبيئات التعمم الذكية:

 تخصيص جوائز لمتميز في مجاؿ التعميـ الذكي واإللكتروني كؿ عاـ مف خبلؿ
االستفادة مف خبرة جامعة حمداف بف محمد الذكية في ذلؾ.

 التوسع في استخداـ التكنولوجيا في المباني الجديدة ،واستخداـ البطاقات الذكية لفتح
القاعات ،وتسجيؿ الحضور ،واالمتحانات ،والدفع اإللكتروني.

 تحديث وتطوير المقررات الدراسية والبرامج التعميمية بما يتوافؽ مع متطمبات
العصر ،وبما يساىـ في تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطبلب.

 إنشاء مراكز متخصصة لمبحوث وبراءات االختراع.
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بعض الجامعات

 االستفادة مف خبرات الجامعات الثبلثة في الشراكة مع قطاع االعماؿ والصناعة.
 ربط المقررات الدراسية مع المتغيرات ومتطمبات سوؽ العمؿ العالمية.

 االستفادة مف خبرات الجامعات الثبلثة في االستعانة بخبراء ومتخصصيف مف سوؽ
العمؿ لتأىيؿ الطبلب لمعمؿ بعد التخرج.

 تطبيؽ التعميـ عف بعد لجذب أكبر عدد مف المستفيديف.

 تطبيؽ أنماط واستراتيجيات تعميـ أكثر مرونة وتحفي اًز لمطبلب.

رابعاً; المتطمبات اإلدارية;

تحتاج الجامعات الذكية إلى توافر عديد مف المتطمبات اإلدارية والتي مف أىميا:

 .2المتطمبات التشريعية;

يقصد بالعوامؿ التشريعية "مجموعة السياسات القانونية ،والموائح التنفيذية ،والقيادة،
وأساليب اتخاذ الق اررات ،والعوامؿ الخارجية ،واالستقرار في الوحدة الحكومية" .ويتطمب

تطبيؽ اإلدارة الذكية مجموعة مف المتطمبات التشريعية واألمنية تتمثؿ في:

 تطوير التشريعات والموائح المنظمة لمعمؿ في األجيزة الحكومية بغرض تبسيطيا
وتوفيقيا مع مقتضيات التعامؿ اإللكتروني مف خبلؿ شبكة اإلنترنت ،ويحتاج ذلؾ

استبعاد أو تعديؿ القوانيف والموائح الحالية ،وما تتضمنو مف أشكاؿ التعقيد والتكرار،
واستطالة اإلجراءات دوف إضافة في تحقيؽ النتائج المستيدفة ،وقبوؿ مفاىيـ جديدة

ال تستوعبيا التشريعات الحالية مثؿ (التوقيع اإللكتروني) عمى المستندات.
 وضع السياسات األمنية لتقنيات المعمومات بما فييا خدمة اإلنترنت.

 تفعيؿ حوكمة تكنولوجيا المعمومات حيث تعمؿ عمى تحديد سمطة اتخاذ القرار،
وتدعـ أىداؼ واستراتيجيات الجامعة.

 تبني إستراتيجية وطنية ألمف المعمومات؛ بحيث تضمف تعاوف أجيزة القطاعيف العاـ
والخاص.

 استثمار الحوكمة كمنظومة شاممة في الجامعات وفؽ منيج عممي منظـ تساعد
عمى التكيؼ مع متغيرات البيئتيف الداخمية والخارجية.

 وضع القوانيف والموائح التنظيمية التي تحد مف السطو اإللكتروني وانتياكات
خصوصية المعمومات.
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بعض الجامعات

 تحديد الحماية البلزمة لنظـ التشغيؿ والتطبيقات المختمفة ،وتحديد آليات المراقبة
والتفتيش لنظـ المعمومات والشبكات الحاسوبية.

 االحتفاظ بنسخ احتياطية لنظـ المعمومات بشكؿ آمف ،مع تشفير المعمومات التي يتـ
حفظيا وتخزينيا ونقميا عمى مختمؼ الوسائط.

 دعـ اإلدارة العميا في المؤسسة ألمف نظـ المعمومات لدييا ،وتوكؿ ىذه المسؤولية
لممختصيف.

 بناء رؤية إلكترونية وصياغة إستراتيجية التغيير :إف توفر رؤية عف المعموماتية
وتكنولوجيا االتصاالت يساعد الجامعة في تصور مكانتيا المستقبمية؛ ألنيا تيتـ بكؿ

ما يخص تنمية الموارد البشرية وطرؽ وأساليب تقديميا لمنتجاتيا وعبلقتيا ببيئتيا
المحيطة ،وأف يتضمف اعتمادىا عمى إستراتيجية واضحة لمتغمب عمى العوائؽ التي
تعترض عممية التغيير.

 .3المتطمبات التخطيطية ;

 وجود رؤية مستقبمية واضحة حوؿ تطبيؽ اإلدارة الذكية يتـ مف خبلليا وضع
اإلستراتيجيات والخطط.

 تطوير نظاـ اإلجراءات والمعامبلت واألساليب المتبعة بالجامعة ،والتخمص مف
النظاـ البيروقراطي الذي يعيؽ أي تطوير.

 العمؿ عمى نشر الثقافة اإللكترونية بيف االدارات الجامعية المختمفة.

 أف تضع إدارة الجامعة والكميات خططاً تستجيب بكفاءة لمتطمبات األحداث الطارئة.

 أف تدعـ إدارة الجامعة والكميات التنمية التكنولوجية المستدامة في أنشطتيا
وعممياتيا.

 .4المتطمبات التنظيمية;
 تطوير اليياكؿ التنظيمية بما يتبلءـ مع التحوؿ لئلدارة الذكية ،فالنموذج اليرمي
مبلئما لنماذج األعماؿ الجديدة في عصر تكنولوجيا
التقميدي لمجامعة لـ يعد
ً
المعمومات واألعماؿ اإللكترونية.
 إجراء تغيرات في الجوانب الييكمية ،والتنظيمية ،واإلجراءات ،واألساليب بحيث
تتناسب مع مبادئيا.
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طريؽ استحداث إدارات جديدة ،أو إلغاء أو دمج بعض اإلدارات ،واعادة اإلجراءات

والعمميات الداخمية بما يكفؿ توفير الظروؼ المبلءمة لتطبيؽ إدارة ذكية تتميز
بالكفاءة ،والفاعمية ،وسرعة اإلنجاز.

 أف تصمـ إدارة الجامعة ىياكؿ تنظيمية وشبكية مرنة ،وتبني نماذج وأنماط إدارية
جديدة.

 .5متطمبات التوجيو والتقويم والمتابعة;
 أف يتضمف الجامعة الذكية وحدات تضـ أدوات قياس ومصفوفات متطورة تمكف مف
قياس النتائج المحققة داخؿ الجامعة.

 استخداـ الجامعات لتقنيات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في بناء آليات
المحاسبية والشفافية والنزاىة عمى نطاؽ واسع والدمج فيما بينيا مف أجؿ رفع مستوي
الشفافية والثقة في الجامعات المصرية.

 إنشاء نظاـ لمرقابة اإللكترونية المستمرة داخؿ الجامعة لتزويد الموظفيف والقيادات
وأعضاء ىيئة التدريس بتغذية عكسية عف أدائيـ.

 توفير طرؽ متنوعة لمتابعة تنفيذ الق اررات الصادرة مف القيادات داخؿ الجامعة.

 تطبيؽ نظاـ لمعدالة التنظيمية بأبعادىا الثبلثة :عدالة التوزيع ،وعدالة اإلجراءات،
وعدالة التعامبلت أثناء التوجيو والمتابعة اإللكترونية داخؿ الجامعة.

 .6المتطمبات البشرية;

 إعداد الكوادر البشرية والفنية المتخصصة ذات االرتباط بالبنية المعموماتية ونظـ
العمؿ عمى شبكات االتصاالت اإللكترونية الذكية.

 إحداث تغيرات جذرية في نوعية العناصر البشرية المبلءمة لتطبيؽ الجامعة الذكية.

 تقديـ مجموعة مف البرامج التدريبية التي تساعد في إعداد الكوادر البشرية لتحقيؽ
الكفاءة عند تطبيؽ اإلدارة الذكية.

 .7إدارة األبنية الذكية.

 زيادة سرعة شبكة االنترنت بالجامعة وأف تتضمف كافة المباني بالجامعة شبكات
إلكترونيا.
اكسترانت داخمية وانترنت خارجية لريط جميع الوحدات اإلدارية بالجامعية
ً

 تصميـ المباني داخؿ الجامعة بطريقة ىندسية مبتكرة تضمف سيولة التوزيع
التكنولوجي الذكي لمرافؽ ومتطمبات الجامعة الذكية.
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بعض الجامعات

 تجييز القاعات والمعامؿ الدراسية بحث تتضمف الوسائؿ التكنولوجية البلزمة لمتعمـ
الذكي.

 االستفادة مف خبرة الجامعة الوطنية في سنغافورة في استخداـ أنظمة الرقابة
اإللكترونية واالستشعار عف بعد.

معوقات تطبيق الرؤية المقترحة;
عمى الرغـ مف أف كثير مف الجامعات المصرية قد تمكنت مف اقتناء األجيزة والنظـ

المتطورة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ ،إال أف معظميا اليزاؿ غير قادر عمى
تحقيؽ اإلستفادة الكاممة مف إمكانات ىذه األجيزة والنظـ وتوظيفيا كأداة فعالة في تنمية

الموارد المعموماتية واالتصالية لممجتمع ككؿ؛ ويرجع ذلؾ إلى مجموعة مف القيود
والمشكبلت التي تعرقؿ عممية االنتقاؿ الفعاؿ ليذه التكنولوجيا المتطورة واستخداميا في

إحداث تنمية حقيقية؛ حيث تواجو عممية تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية وخاصة الذكية العديد
مف الصعوبات والمعوقات التي تتطمب مواجيتيا والتغمب عمييا ومف أىميا:

 .1التمسؾ بالمركزية وعدـ الرضا بالتغيير اإلداري في أغمب الجامعات .

فضبل عف قمة استثمار ما
 .2ضعؼ نظـ وآليات إمداد العامميف بالمعمومات البلزمة لؤلداء،
ً
يتاح مف معمومات تفيد في توجيو األداء وترشيد اتخاذ الق اررات.

 .3قمة توافر الحافز القوى لدى األفراد إلنجاح عممية التحوؿ لجامعة ذكية
 .4ضعؼ الثقة في حماية سرية وأمف التعامبلت الشخصية.

 .5صعوبة التحوؿ المفاجئ مف النماذج اإلدارية التقميدية التي تعودىا الناس إلى نظـ إدارية
حديثة.

 .6وجود ىياكؿ إدارية تتسـ بالجمود والبعد عف مواكبة التطورات والتقنيات المعاصرة حيث
لـ يتـ تعديؿ قانوف تنظيـ الجامعات منذ .1972

 .7غياب الرؤية اإلستراتيجية الواضحة لدى معظـ الجامعات المصرية بشأف استخداـ
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بما يخدـ التحوؿ نحو الجامعات الذكية.

التغمب مى معوقات تطبيق الرؤية المقترحة;

 .1تطبيؽ التقنية الحديثة لممعمومات واالتصاالت في كافة اإلدارات الجامعية.

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

72

المجمد  36العدد  3الجزء  1يوليو  2021ـ

المتطمبات اإلدارية لمجامعات الذكية بمصر عمى ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة ( )4th IRوخبرات
داليا طو محمود يوسؼ  -رقية عيد محمد دربالة

بعض الجامعات

 .2إنشاء فروع لمجامعات أي جامعات موازية بالمدف الجديدة ذات بنية تحتيو
تكنولوجية ذكية.

 .3إنشاء فروع الجامعات كحرـ ذكي لجذب أكبر عدد مف الطبلب مف كافة الدوؿ.

 .4اإلعبلف الجيد عف الجامعات الذكية الجديدة بالسفارات المختمفة ووسائؿ االعبلـ
االجنبية المتنوعة.

 .5إتاحة برامج متنوعة يتـ تدريسيا عبر اإلنترنت.
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المراجع

المراجع العربية

 )1ابراىيـ ونيس عبد الحميـ منتصر  -عطية الصوالحي  -محمد خمؼ اهلل أحمد (:)2004
المعجم الوسيط ،مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة ،متاح في https://www.noor-

book.com –pdf
 )2أحمد صبلح الديف عوؼ ،وأيمف محمد مصطفى ،وعمياء السعيد المبلح (:)2020

منيجية تنمية الجامعات مف خبلؿ المفاىيـ النظرية والتحميمية لمجامعات الذكية ،مجمة

االتجاىات اليندسية المتقدمة  ،كمية اليندسة ،جامعة المنيا،مج  ،39ع  ،1يناير ،ص:
ص .104 :91

 )3أحمد عمي حسيف ( :)2005متطمبات الحكومة اإللكترونية ،المؤتمر العممي العربي األول
الثقافة اإللكترونية في البيئة العربية; التعميم والبحث العممي -الصحة -الحكومة

اإللكترونية ،في الفترة مف  21-20يوليو ،أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا بسوىاج.

 )4أحمد ىاشـ الصقاؿ ،محمد حسيف ميدى سعيد ( :)2011دور الرقابة اإللكترونية في
الحد مف الفساد ،المؤتمر العممي األول لديوان الرقابة المالية االتحادي ،مج  ،1ديواف
الرقابة المالية ،مكتب المفتش العاـ ،و ازرة التجارة العراقية ،بغداد.

 )5أريج محمد عامر العويني (  :) ٢٠٦١إستراتيجية مقترحة لتحوؿ الجامعات الفمسطينية
نحو الجامعة الذكية في ضوء متطمبات اقتصاد المعرفة .رسالة ماجستير ،كمية التربية،

الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 )6اإلدارة العامة لمتخطيط والسياسات ( :)2011التخطيط لمتعميم (مفيومو  -أساليبو –
منيجياتو) ،ط ،2مطابع دار اليبلؿ ،وزرة التربية والتعميـ بالمممكة العربية السعودية ،ص

.16

 )7أسامة محمد شاكر عبد العميـ ،عمر أحمد أبو ىاشـ الشريؼ( :)2010المداخل اإلدارية
الحديثة في التعميم ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 )8أسماء أحمد خمؼ حسف( :)2019السيناريوىات المقترحة لمتطمبات التنمية المينية
اإللكترونية لممعمـ في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ،المجمة التربوية ،كمية التربية ،جامعة

سوىاج ،ع ،68ديسمبر ،ص:ص .2974 :2903
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 )9إسماعيمي يامنة  ،وسعد الحاج ( :)2014مخرجات الجامعة الجزائرية بيف سوؽ العمؿ
ومجتمع المعرفة ،مجمة الم التربية ،المؤسسة العربية لبلستشارات العممية وتنمية الموارد

البشرية  ،س  ،15ع ،45يناير ،ص:ص .87 :57
 )10أيسـ سعد محمدي( : )2018تعزيز المسئولية االجتماعية لدى أعضاء ىيئة التدريس

والطبلب بالجامعة "كمية الدراسات العميا لمتربية نموذجا" ،مجمة العموم التربوية والنفسية،

كمية التربية ،جامعة الفيوـ ،ع،8ج ،3ص:ص .226 :119

 )11إيماف وديع عبد الحميـ ( :)2015اإلدارة الذكية ،مجمة االقتصاد والمحاسبة ،ع ،660
ديسمبر ،ص :ص.11 :4
 )12باسـ بف نايؼ الشريؼ(  :) ٢٠٦٨مدى الوعي بالتقنيات التعميمية الرقمية والذكية

ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية واتجاىاتيـ نحوىا .مجمة كمية التربية،

جامعة األزىر ،ع  ،179يوليو ،ص:ص.650: ١٠٦
 )13بساـ سمير الرميدي ،وفاطمة الزىراء طمحي(  :)2018تقييـ مدى توافر متطمبات
الجامعات الذكية في الجامعات المصرية دراسة حالة جامعة مدينة السادات بمصر،

الممتقى الدولي األول حول التكوين الجامعي والمحيط االقتصادي واالجتما ي تحديات

وآفاق ،القاىرة  12:11 ،نوفمبر ،ص :ص .20 :1

 )14البنؾ الدولي( :)2019تقرير ن التنمية في العالم  ;312:الطبيعة المتغيرة لمعمل،
البنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير ،واشنطف ،الواليات المتحدة االمريكية.

 )15جابر عبد الحميد ،أحمد خيري كاظـ ( :)2002مناىج البحث والتربية و مم النفس ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.

 )16جماؿ عمي خميؿ الدىشاف ( :)2019برامج إعداد المعمـ لمواكبة متطمبات الثورة
الصناعية ،المجمة التربوية ،كمية التربية  ،جامعة سوىاج ،ع  ،68ديسمبر ،ص:ص
.3199 :3153
 )17جماؿ عمي خميؿ الدىشاف ( :)2019نحو أدوار جديدة لمؤسساتنا الجامعية في ضوء
تحديات ومتطمبات العصر الرقمي ،المؤتمر العممي الحادي شر الدولي الثاني بعنوان "

تطوير التعميم وبناء اإلنسان المعاصر" 24 ،أبريؿ ،كمية التربية ،جامعة المنيا.
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 )18جماؿ عمي خميؿ الدىشاف وسماح السيد( :)2020رؤية مقترحة لتحويؿ الجامعات
المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية في ضوء مبادرة التحوؿ الرقمي لمجامعات ،المجمة

التربوية ،كمية التربية ،جامعة سوىاج ،ع ،78اكتوبر ،ص:ص .1344 :1249

 )19جميورية مصر العربية ( :)2019المنتدى االول لمتعميم العالي والبحث العممي بين

الحاير والمستقبل " التعميم والبحث العممي" 6 :4 ،أبريؿ ،المنتدى-العالمي-األوؿ-
لمتعميـ-العالي -والبحث -العممي https://sis.gov.eg/Story

 )20جميورية مصر العربية  :و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ( )2020التحول
الرقمي

لمجامعات،

االطبلع

تاريخ

20/12/2020

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Digital_Government

 )21جميورية مصر العربية( :)2019االستراتيجية القومية لمعموم والتكنولوجيا واالبتكار
 ،3141و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،القاىرة .

 )22جميورية مصر العربية ،و ازرة التخطيط والمتابعة واالصبلح اإلداري( :)2016رؤية مصر
 -3141استراتيجية التنمية المستدامة – مصر ،3141القاىرة.

 )23حساـ الديف حسف عطية (  :)2015تطوير عمميات صنع القرار اإلداري في ضوء اإلدارة
اإللكترونية ،مؤتمر تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي الفمسطيني ددد واقع

وتطمعات 10،يونيو ،و ازرة الصحة الفمسطينية بغزة ،ص :ص .69 :1

 )24حميس محمد العريمي ( :)2014متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بكميات العموـ
التطبيقية في سمطنة عماف ،مجمة اإلدارة التربوية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة

واإلدارة التعميمية ،العدد  ،3ديسمبر ،ص .99

 )25حناف زاىر عبدالخالؽ عبدالعظيـ ( :)2017تصور مقترح لتحويؿ الجامعات المصرية
لجامعات ذكية في ضوء نموذج كارؿ ألبرشت لمذكاء التنظيمي ،مجمة دراسات تربوية

واجتما ية ،مج  ،23ع ،1كمية التربية ،جامعة حمواف ،ص :ص .348 :213

 )26خالد بكرو( :)2017أىمية البنية التحتية التقنية في التحوؿ إلى الجامعة الذكية ،المجمة
الدولية المحكمة لمعموم اليندسية وتقنية المعمومات ،المجمد ،4ع ،1ديسمبر ،بنغازي،

ليبيا ،ص:ص.5:1
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 )27خالد عبد المطيؼ محمد عمراف (  :)2021ثورة المناىج التعميمية لمواكبة الثورة الصناعية

الرابعة :رؤى مستقبمية ،المجمة التربوية كمية التربية جامعة سوىاج ،العدد  ،85الجزء
األوؿ ،ص .18 :1

 )28ربحي مصطفى عمياف ( : )2014اقتصاد المعرفة ،ط  ،6دار صفا لمنشر ،عماف.
 )29رشا السيد صبري ( :)2020برنامج مقترح قائـ عمى نظريتي تعمـ لعصر الثورة الصناعية
الرابعة باستخداـ استراتيجيات التعمـ الرقمي وقياس فاعميتو في تنمية البراعة الرياضية

واالستمتاع بالتعمـ وتقديره لدى طالبات السنة التحضيرية ،المجمة التربوية ،كمية التربية ،
جامعة سوىاج ،ع ،73مايو ،ص:ص 539 :439
 )30رينيارد غيسبور ،أنيؿ كورانا ،جاتيف أرو ار استطبلع الثورة الصناعية الرابعة( Industry
 ) 4.0في الشرؽ األوسط لعاـ  :2016الثورة الصنا ية الرابعة; بناء المؤسسات
الصنا ية الرقمية ،متاح عمى http://www . PWC. Com. documents

 )31زياد محمد اسعد غانـ ( :)2001قاموس المعاني الجامع ،حرؼ التاء والذاؿ ،جامعة
النجاح

الوطنية،

فمسطيف،

متاح

في:

https://ebook.univeyes.com/10419/pdf-

 )32سمية ناصري  ،و فريدة فبلؾ ( :)2019أىمية خبرة الجامعات الذكية في تحسيف أداءىا
حسب مجمة تايمز لمتعميـ العالي تجربة جامعة أكسفورد في الفترة "، "2019 :2011

مجمة اإلناسة و موم المجتمع،ع ،5جامعة محمد بو ضياؼ ،مسيمة ،مخبر الدراسات
األنثربولجية والمشكبلت االجتماعية ،جويمية ،الجزائر ،ص:ص .93 :73

 )33شيماء عمي عباس عمي ( :)2020تفعيؿ مبادئ الحوكمة بالجامعات المصرية لمواجية

تحديات الثورة الصناعية الرابعة ،المجمة التربوية ،كمية التربية  ،جامعة سوىاج ،ع ،76

أغسطس ،ص:ص .532 :499

 )34طبلؿ عبد اهلل حسف ( :)2011الحكومة اإللكترونية ثورة القرن الحادي والعشرين في
تطوير اإلدارة العامة ،المكتب الجامعي الحديث ،القاىرة ،ص .96

 )35طمعت محمد آدـ ( :)2013استخداـ اإلدارة اإللكترونية في التعميـ :المدرسة اإللكترونية
نموذجا ،المؤتمر العممي الدولي الرابع العربي السابع حول "التعميم وثقافة التواصل
ً
االجتما ي" ،في الفترة مف  25 -24إبريؿ ،جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية بسوىاج
باالشتراؾ مع جامعة سوىاج ،ص ص .768 -741
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 )36عادؿ عبد الصادؽ ( :)2020االقتصاد الرقمي تحديات السيادة السيبرانية ،المركز
العربي البحاث الفضاء االلكتروني ،القاىرة.

 )37عبد الرحمف أحمد سيؼ ( :)20115تطور دولة االمارات العربية المتحدة ،دار المعتز
لمنشر والتوزيع ،عماف ،االردف.

 )38عبد الرؤوؼ محمد محمد اسماعيؿ ( :)2018المدينة الذكية طموح إيديولوجى ربى
إستراتيجية د م التحول الرقمي وادارة البنية الذكية لدول المنطقة في تحقيق االزىار

وجودة الحياة نحو مجتمعات متقدمة ،روابط لمنشر وتقنية المعمومات ،القاىرة.

 )39عمي بف ذيب األكمبي( :)2019العائد مف تطبيقات إنترنت األشياء عمى العممية التعميمية،
المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربوية ،مج  ،2ع ،3إستونيا ،ص:ص .122 ،93

 )40عمي حدادة ( :)2019تحديث المناىج التعميمية لمواكبة متطمبات الثورة الرقمية الثانية،
دائرة البحوث االقتصادية اتحاد الغرف العربية ،القاىرة ،ص :ص ا .29 :متاح عمى:

http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/high-education acheivement1.aspxتاريخ االطبلع .2021/1/5

السعودية
 )41عمر عمي الرفايعو ( :)2020دور االعتماد األكاديمي في توجيو الجامعات
ّ
الصناعية الرابعة ،المجمة الدولية ليمان الجودة ،جامعة
لبلستجابة الستحقاقات الثورة
ّ
الزرقاء ،االردف ،مج،3ع ،2ص:ص .83 :66

 )42فاطمة زكريا محمد عبد الرزاؽ ( :)2019سيناريوىات بديمة لتطوير سياسات الجامعات
الحكومية المصرية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ،مجمة الثقافة والتنمية ،جمعية الثقافة
مف أجؿ التنمية ،القاىرة ،العدد  ،139إبريؿ ،ص .276 :199

 )43فداء محمود حامد ( :)2015اإلدارة اإللكترونية األسس النظرية والتطبيقية ،دار الكندي،
األردف.

 )44كبلوس شواب ( :)2017الثورة الصنا ية الرابعة ،مؤسسة محمد بف راشد اؿ مكتوـ
لممعرفة ،دبي.

 )45المأموف عمي عبدالمطمب جبر ( :)2014أثر المخصصات المالية لمتعميـ الجامعي في
مصر عمي تجويد مخرجاتو ،المجمة العممية لقطاع كميات التجارة ،جامعة االزىر ،ع

 ،12يوليو ،ص:ص .180 :21
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األوؿ ،ص :ص.123 :59
 )47محمد سيؼ الديف بوفالطة ،عبد النور موساوي ( :)2015اتجاىات التحوؿ إلى الجامعة
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العموم اإلنسانية ،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر ،العدد  ،43ص:ص .392 :377

 )48محمد عبد الحميد الشيف ،أسامة محمود قرني ( :)2012اإلدارة التعميمية; اتجاىات
ورؤى تطبيقية معاصرة ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 )49محمد محمود المكاوي ( :)2011اإلدارة اإللكترونية ،دار الفكر والقانوف ،القاىرة.

 )50محمود حسيف الوادي ،ببلؿ محمود الوادي ( :)2011المعرفة واإلدارة اإللكترونية
وتطبيقاتيما المعاصرة ،دار صفاء ،عماف ،ص.7

 )51معتز إبراىيـ قنبر( :)2014متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الجامعات ،مجمة الم
التربية ،القاىرة ،العدد  ،48ص ص .417 -397

 )52ميا محمد أحمد محمد عبد القادر( :)2020رؤية مستقبمية لتطوير معايير اعتماد
الجامعات المصرية في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة ،المجمة التربوية ،كمية
التربية  ،جامعة سوىاج ،ع  ،78أكتوبر ،ص:ص .2511 :2427
 )53ميا مراد عمى أحمد ( :)2018دور التنظيـ اإللكتروني بإدارة برامج الدراسات العميا في
بناء مجتمع المعرفة لكمية التربية جامعة المنيا ،مجمة اإلدارة التربوية ،الجمعية المصرية

لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ،س ،5ع  ،18يونيو ،ص:ص .245 :153

 )54ميدى عوارـ ( :)2019دور المكتبة الرقمية كآلية لمتعميـ الرقمي في تطوير البحث

العممي :اإلشارة إلى حالة الجزائر ،المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية ،المؤسسة
العربية لمتربية والعموـ واآلداب ،القاىرة ،ص:ص .78 : 65

 )55مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتوـ لممعرفة ( :)2018استشراف مستقبل المعرفة ،الغرير
لمطباعة والنشر ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  ،ص:ص .85 :1

 )56موسي محمد عبد الناصر ،محمد السيد قريشي ( :)2011مساىمة اإلدارة اإللكترونية في

تطوير العمؿ اإلداري بمؤسسات التعميـ العالي ،مجمة الباحث ،كمية العموـ والتكنولوجيا،
جامعة بسكرة ،الجزائر ،العدد  ،9ص ص .100 -87
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 )57نادية يوسؼ جماؿ الديف ،دعاء عثماف عزمي ،سارة عبد المولى المتولي ( :)2018رؤية
ألىداؼ التعميـ الجامعي في ضوء تحديات المستقبؿ ،مجمة العموم التربوية ،كمية

الدراسات العميا لمتربية ،جامعة القاىرة ،مج  ،26ع  ،3يوليو ،ص:ص .184 :158

 )58نجـ عبود نجـ ( :)2009اإلدارة والمعرفة االلكترونية ،دار اليازوري العممية لمنشر
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لمؤسسات التعميـ العالي  :تجارب أوروبية ،المؤتمر العممي السنوي الحادي والعشرين

لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية " التعميم والتحديث في دول االتحاد

األوربي" 21 ،نوفمبر ،دار الضيافة جامعة عيف شمس ،ص ص .116 -89

 )60و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ( :)2015اإلستراتيجية القومية لمعموم والتكنولوجيا
واالبتكار ( ،)3141 – 3126جميورية مصر العربية ،ص  .20متاح عمى:
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/NewsPDF/Scientific_Researc
 h_Innovation_5_01112015.pdfتاريخ االطبلع .2021/2/1

 )61و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ( .)2021انجازات وزارة التعميم العالي
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/high-educationتاريخ االطبلع acheivement.aspx. .2021/2/1

 )62و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ( :(2021التحول الرقمي لمؤسسات التعميم العالي.
تاريخ االطبلع http://www.portal.mohesr.gov.eg/ar-pdf .2021/2/1

 )63يوسؼ عبد العزيز التركي ،سعيد محمد أبو العبل ( :)٢٠٠9آلية مقترحة لدعـ الشراكة
بيف المؤسسات االقتصادية والمؤسسات البحثية مف خبلؿ مخرجات البحث والتطوير،

المنتدى األول لمش اركة المجتمعية في مجال البحث العممي في المممكة العربية

السعودية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود في الفترة مف  26 -25مايو ،ص .360
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